
4    
1
  

 لصفحةا

 

 

        

  P a g e 

  

4          

 المركز الوطني للتقويم 

 والتوجيهواالمتحانات 

 االمتحان الوطني الموحد للبكالوريا
 2O16 تسددراية لدورة االا

  - الموضوع  -
 RS 36 

 علوم الحياة واألرض

 "أ " لرياضية شعبة العلوم ا

المادة

 لمسلكا أو  الشعبة

 مدة اإلنجاز

 المعامل

2 

3 

   

  

  

 

 

 

 لبرمجةل القابلة  يسمح باستعمال اآللة الحاسبة غير

(نقط 5) المعارف استرداد :األول المكّون  

I – ورقة تحريرك عن اآلتي  على (يأجيب) أجب : 

 (ن 1.)الخريطة الصبغية – شجرة النسب: (ي) عّرف –أ 

 (ن 5.0). للشذوذات الصبغية قبل والديالوسيلتين يتم اعتمادهما في التشخيص  (ي)اُذكر –ب 

 (ن 5.0).تواجهان دراسة الوراثة البشرية صعوبتين (ي) اُذكر –ج 

 

II- صحيح"أمامه  (ي) اكتبعلى ورقة تحريرك، الحرف المقابل لكل اقتراح من االقتراحات اآلتية، ثم  ،(ي) اُنقل"  

 (ن 1" )خطأ"أو

 .11أحد صبغيات الزوج  ضياععن  Downينتج مرض    - أ

 .الصبغيات هي تغير في عدد أو بنية ةالشذوذات الصبغي - ب

 .2n + 1 = 44A + XXX: هي Klinefelter الصيغة الصبغية لفرد مصاب بمرض - ج

 .صبغي والتحامه بصبغي آخريتجلى االنتقال الصبغي البسيط في انتقال جزء من  - د

 

III4إلى  1يوجد اقتراح صحيح بالنسبة لكل معطى من المعطيات المرقمة من  ـ. 

 (ن 1. )داخل كل زوج الحرف المقابل لالقتراح الصحيح (ي) اكتباألزواج اآلتية على ورقة تحريرك ثم  (ي) اُنقل 

(1 ،(            ).....2  ،(            ).....3  ،).....            (4  ،).....             
 

مرتبط بحليل متنحي وغير  وراثي في حالة مرض – 1

 :مرتبط بالجنس

 .يكون المريض متشابه االقتران بالنسبة للحليل العادي –أ 

 .يكون لمختلفي االقتران مظهر خارجي سليم -ب

 . يكون لمختلفي االقتران مظهر خارجي مصاب -ج 

 .المصاب أمشاجا ال تحمل الحليل الممرضينتج الفرد  -د

 مرتبط بحليل متنحي ومحمول على  وراثي في حالة مرض -3

  :Xالصبغي الجنسي 

 .المصابة متشابهة االقتران المرأة تكون -أ

 .يحمل الرجل المصاب بالضرورة حليال عاديا – ب

 .تنجب األم المصابة ابنا ذكرا سليما –ج 

 .مصابةينجب األب السليم بنتا  -د

وغير مرتبط في حالة مرض وراثي مرتبط بحليل سائد  -2

 :بالجنس

 .يكون لمختلفي االقتران مظهر خارجي سليم -أ

 .يكون لمختلفي االقتران مظهر خارجي مصاب -ب

 .أبوان سليمان ينجبان خلفا مصابا –ج 

 .تنجب األم المصابة متشابهة االقتران خلفا سليما -د

 

مرتبط بحليل سائد ومحمول على  وراثي في حالة مرض -4

 .Xالصبغي الجنسي 

 .ينجب األب المصاب بنتا مصابة -أ

 .تنجب األم السليمة ابنا ذكرا مصابا – ب

 .ينجب األب المصاب بنتا سليمة -ج

 . يكون األب المصاب مختلف االقتران –د 
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 (نقطة 15)االستدالل العلمي والتواصل الكتابي والبياني : المكّون الثاني

 

 

إلبراز دور كل من االنقسام االختزالي واإلخصاب في الحفاظ على ثبات الصيغة الصبغية وتنوع المظاهر الخارجية  

 :نقترح ما يلي آلخرمن جيل 

 - I  بحريالطحلب اليتوالد Fucus serratus ،يذ 

 في فصل ،داكنالسمر األفاتح أو ال خضراأللون ال 

 في أطرافه أورام عبارة عن تظهر الشتاء حيث 

 عند اإلناث، و برتقالية خضراء جنسية حافظات 

 الجنسية األنثوية تتشكلالحافظات في  .عند الذكور 

 الصيغة الصبغية التي من خاليا ثنائية نميات مكونة 

 في. غيرمتحركة كبيرة القد (a) خاليا 8تعطي  

 مئبريات ثنائية الجنسية الذكرية تتشكل الحافظات 

 متحركة (b) خلية 44الصبغية تعطي  الصيغة 

 اإلخصاب في يحدث. منها على سوطين تتوفر كل 

 تنمو هذه الخاليا. c) ( خالياالعطي يو مياه البحر 

 دورة نمو تمثل الوثيقة جانبه .اجديد اطحلب وتعطي 

 .الطحلب هذا

 (ة) معلال (ي)حّددللمعطيات السابقة، باستغاللك  -1

 الصيغة الصبغية لكل من الخاليا إجابتك

(a) و(b) و(c) دور كل من االنقسام االختزالي واإلخصاب في الحفاظ على ثبات الصيغة الصبغية ( ي)استنتج ، ثم

 (ن1.10) .الطحلبعند هذا 

 (ن1. )نمطها (ي) حّددالنبات، ثم هذا لا للدورة الصبغية رسما تخطيطي (ي)أنجز -2

II . الجلبانةعند نبات لدراسة كيفية انتقال بعض الصفات الوراثية (le pois) ، استغالل نتائج بعض  نقترح

 :التزاوجات المنجزة بين أصناف مختلفة عند هذا النبات

ونباتات ذات سيقان طويلة  مستقيمةسيقان قصيرة وسنفات  من ساللة نقية ذاتتم بين نباتات  :األولالتزاوج ــ 

 .مستقيمةيتكون من أفراد كلها ذات سيقان قصيرة وسنفات  F1وسنفات مقوسة، أعطى جيال أوال 

Fوفرد ثنائي التنحي، فأعطى جيال  F1تم بين أفراد من الجيل األول  :الثانيالتزاوج ــ 
’
 :يتكون من 2

 055 ؛مستقيمة سنفاتنباتات ذات سيقان قصيرة و 

 498 ؛ةمقوس سنفاتنباتات ذات سيقان قصيرة و 

 499 ؛مستقيمة سنفاتنباتات ذات سيقان طويلة و 

 055 ةمقوس سنفاتنباتات ذات سيقان طويلة و. 

وصفراء و نباتات ذات  سنفات مقوسة  مستقيمةسنفات  من ساللة نقية ذاتتم بين نباتات  :الثالثالتزاوج ــ 

 .وصفراء مستقيمةيتكون من أفراد كلها ذات سنفات  F1وخضراء، أعطى جيال أوال 

Fوفرد ثنائي التنحي، فأعطى جيال  F1تم بين أفراد من الجيل األول  :الرابعالتزاوج ــ 
’
 :يتكون من 2

 999  ؛وصفراء مستقيمة سنفاتنباتات ذات 

 198  ؛وخضراء مستقيمة سنفاتنباتات ذات 

 199  ؛وصفراء ةمقوس سنفاتنباتات ذات 

 854  وخضراء ةمقوس سنفاتنباتات ذات. 

 (نقط 5: )التمرين األول

 

 نمية

 مئبريات

 

 

 

 

 

 الوثيقة

a 

b 
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 حافظة جنسية أنثوية

 حافظة جنسية ذكرية

 نمية

 مئبريات

 نبتة فتية
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 (ن 5.0)؟ الثالثنتائج التزاوجين األول وخالل من ( ين)ماذا تستنتج  أـ ـ 5

 (ن 1.10. )كيفية انتقال الصفات المدروسة ، مع تعليل اإلجابة، (ي)حدد  نتائج التزاوجين الثاني والرابع، باستغاللكب ـ 

 (ن 5.0) .للتزاوجين األول والثالثبالنسبة  F1األنماط الوراثية ألفراد الجيل األول  (ي)اُكتب ـ  4 

 :اآلتية الرموز (ي) استعمل

  (L وأ l) ؛للتعبير عن المورثة المسؤولة عن طول السيقان 

 (D أو d ) ؛شكل السنفاتللتعبير عن المورثة المسؤولة عن 

 (J أو j)   السنفاتلون للتعبير عن المورثة المسؤولة عن. 

 (ن 5.0. )كل من التزاوجين الثاني والرابع تنوع األمشاج فيدور التخليط الصبغي في  (ي)أبرزـ  0

 (إنجاز رسوم تخطيطية تفسيرية غير مطلوب)

 

 

 

تتميز بوجود ملقط في . وغير ضارة منتشرةحشرة صغيرة جد ( Forficule ou Perce-oreille) ملقطأبو 

تم  P عند ساكنة .وبالتالي فهي صفة متغيرة 9mm و 2mmعند الذكور يتغير طول الملقط بين . نهاية البطن

 .النتائج المحصلة 1ذكرا، ويمثل جدول الوثيقة  084 عند قياس طول الملقط

 

 

 

 

 (ن 1). P الساكنةمضلع ترددات توزيع طول الملقط عند أفراد مدراج و (ي) أنجز -1

 (15لكل تردد يساوي   1cmلكل فئة و 2cm: السلم (ي) استعمل)

 (ن1. )فرضية بخصوص تجانس الساكنة (ي) اقترح ثم المحصل،مدراج التردد  (ي) صف - 2

 

 قصد التأكد من الفرضية المقترحة 

 :نقدم ما يلي 

 انطالقا من P2و P1 ساكنتينعزل  تم 

 ، وبعد إنجاز دراسةP الساكنة 

 P2و   P1و P للساكناتإحصائية  

 تم تحديد الثابتات اإلحصائية المبينة 

 .1 جدول الوثيقة في 

 

 (ن 1)بخصوص الفرضية المقترحة؟  (ين) ماذا تستنتج .P2و  P1 الساكنتينتوزيع لالثابتات اإلحصائية  (ي) قارن -3

 

 :ما يليمن عوامل تغيّر الّساكنة على بنيتها الوراثية، نقترح استثمار  تأثير عاملبراز إل

لقضاء على البعوض، في الوحظ على المستوى العالمي أن الكميات المستعملة من المبيدات الحشرية لم تعد فعالة  -

 تتحكم في صفة .يرجع ذلك إلى ظهور مقاومة للمبيدات الحشرية عند البعوض. مما تطلب الرفع من تركيزها

 (نقط 5: )الثانيالتمرين 

 

 

 mm [1-5[ [5-4[ [4-0[ [0-4[ [4-9[ [9-8[ [8-9]طول الملقط بـ 

 أوساط الفئات

 (mmطول الملقط بـ (
1,0 5,0 4,0 0,0 4,0 9,0 8,0 

 14 111 151 44 19 199 44 اتالتردد

 

1 الوثيقة  

 (نقط 5: )الثالثالتمرين 

 

 P2  الساكنة P1  الساكنة P الساكنة  

 7 3,5-  المنوال

 6,91 3,49 5,47 الحسابي المعدل

 0,87 0,5 1,84 (المعياري)االنحراف النمطي 

 

2 الوثيقة  
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مسؤول عن صفة  R الحليل: حليلين توجد على شكل  (Ace)تدعى  لمبيدات الحشرية عند البعوض مورثةلمقاومة ال

 .مسؤول عن صفة الحساسية للمبيدات الحشرية Sالحليل للمبيدات الحشرية ومقاومة ال

بالنسبة لهذه  ألنماط الوراثيةا أعداد ُمختلفإحصاء في منطقة غير معالجة بالمبيدات الحشرية، تم  معينة، عند ساكنة

 : يمثل الجدول اآلتي النتائج المحصلة. المورثة

 R// R S// R S// S األنماط الوراثية

 220 130 66 األعداد

 (ن 1.0. )( Rتردد الحليل ) qو (  Sتردد الحليل ) p (ي) حسباُ  ـ 1

 (ن 1.0)؟ األعداد النظرية لألنماط الوراثية الثالث في حالة توازن الساكنة (ي)حّدد  ـ 2

الساحلية  Montpellierبمنطقة دراسة تأثير االستعمال المفرط للمبيدات الحشرية على ساكنات البعوض ل -

البعوض تتبع تردد ، تم 1551و 1948سنتي بين ما  التي خضعت للمعالجة باستعمال المبيدات سنويا بفرنسا

النتائج  الوثيقة اآلتية مبيانيمثل  .خالل مرحلتين( بعيدا عن هذه المنطقة) منطقة وفي محيطهاال هذه فيالمقاوم 

 :المحصلة

 .بهذه المنطقة لمبيدات الحشريةلساللة مقاومة  ، ُسجل ظهور1995في سنة  نشير إلى أنه،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (ن 1. )تطور تردد البعوض المقاوم للمبيدات الحشرية خالل المرحلتين( ي)صف  ـ ـ أ 3

تفسيرا للعالقة بين اإلفراط في استعمال المبيدات الحشرية وتردد البعوض المقاوم للمبيدات  (ي) اقترح ـب  

 (ن 1. )الحشرية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    انتهى     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

منطقة معالجة بالمبيدات الحشرية بعد سنة 

8661 

   1-   

0,8- 

0,6- 

0,4- 

0,2- 

 البحر البعد عن - 0  
 (km) 
 
 
 

 .بعد استعمال المبيداتمرحلة ما :  2002سنة 

 .(الحشرية

 .اتقبل استعمال المبيدمرحلة ما :  8661سنة 

 (الحشرية
 تردد البعوض المقاوم

 للمبيدات الحشرية

  الوثيقة
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