
  

 

 

 

 

 التمرين األول)12 نقـــــطة( :  اليك الوثيقة )س(

 

 

 

 

 

 
 

 

 .ماهوصنّف (ب) و (أ )تني ياخلل من كل على تعرّف- 1

 14 إىل 1 من لألرقم املوافقة اناتيالب أكتب 2- .

 .اخلاليا من نيالنمط ينهذ نيب قارن 3-

 للمورثة؟ ةيائيميالك عةيالطب خبصوص تستنتج ماذا و . 10 و 6 للعنصرين ائييميالك بيالرتك نيب قارن 4-

 (م)مت احلصول على العضيات اخللوية املبينة يف الوثيقة  خاصةبفضل تقنية -

 

 

 

 

 

 .ّاتيالعض ذهه على تعرّف-5-

 .علّل واحدة؟ ةخلي داخل اتالعضي ذهه جتتمع أن ميكن له -6-

 بع  يف ADNبواسطة تقنيات خاصة متكنا من حساب كمية القواعد االزوتية للـ   : (اطـــــنق 7) التمرين الثاني

 :النتائج احملصل عليها مدونة يف اجلدول التالي.اخلاليا

 A G 

 

C T A/T C/G A+G/T+C 

    11.1 7 7.2 11 طحال االنسان

    6.6 6.6 6.6 11 الغدة السعرتية

    6.7 5.5 5.5 11 نطفة قنفد البحر

    11.2 6.7 6.6 11 جنني القمح

 أكمل اجلدول -1-

 اخلاصة بهذا املركب اليت ميكن استخالصها من معطيات اجلدول؟ ماهي الفرضية -2-

 A+T/C+G=0.8قاعدة و أن  26اذا علمت أن جمموع القواعد اآلزوتية يساوي  ADNأرسم قطعة الـ -3-
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 التمرين األول ) 12 تقــــطة( :

 :ماهفيتصن و نيتياخلل من كل على ّف التعر-- 1

 (1.5) خلية حقيقية النواة:تصنيفها   (1.5)خلية حيوانية ( أ)ة ياخلل

 (1.5) خلية بدائية النواة:تصنيفها  (1.5)خلية بكتريية ( ب) ةياخلل

 (3.5اجملموع  1.25كل بيان بـ )  :اناتيالب- 2

هيوىل    7-نواة   6- ملساء هيولية شبكة 5-غوجلي  ازهج -4 هيولية حمببة شبكة -3 توكوندرييم -2 وليهي غشاء 1-

 وليهي غشاء 14-  ديبالزم – 13 ريبوزوم - 12 وىلهي - 11 حلقي صبغي - 10 حمفظة 9-   ةريصغ فجوة --8

 (21) :املقارنة -3

 اخللية بدائية النواة اخللية حقيقة النواة

 .نووي حماطة بغالف ةيوراث مادّة اهب ّةيقيحق نواة اهل-

 مـــختلفة خلوية ّاتيعض على حتتوي -

 ّة جمز ةيبن وىلهبلل-

 وىلياهل يف ة تسبحيالوراث ّة املاد ة،يقيحق نواة اهل سيل -

 مـــختلفة خلوية اتيعض على حتتوي ال-

 جمزّأة ةيبن وىلهيلل سلب-

 :10 و  6 للعنصرين ائييميالك بيالرتك مقارنة-5-

 (11) فقط ADNفيتكون من ( 11)أما العنصر ( اهليستون)بروتني +  ADNيتكون من ( 6)العنصر 

 (1.5) (مح  رييب نووي منقوص األكسجني) ADNالطبيعة الكيميائية للمورثة هي  :االستنتاج 

 (1.5اجملموع  1.25كل بيان بـ )  :اناتيالب -5-

 هيولية حمببة شبكة6- مركزي ميجس -5 نواة -4 خضراء صانعة -3 غوجلي ازهج -2 توكوندرييم 1-

ة يالنبات ةياخلل يف فقط توجد :اخلضراء الصانعة- :التعليل .(1.5)واحدة ّةيخل يف ّاتيالعض ذهه جتتمع أن ميكن ال -6-

 (11) احليوانية ةياخلل يف فقط يوجدف املركزي مياجلس أما

 :(نقــــــــــاط 7) التمرين الثاني 

 (13اجملموع  12*  1.25) -1-

 A G 

 

C T A/T C/G A+G/T+C 

 1.11 1.67 1.66 11.1 7 7.2 11 طحال االنسان

 1.11 1.11 1.15 6.6 6.6 6.6 11 الغدة السعرتية

 1.11 1.11 1.13 6.7 5.5 5.5 11 نطفة قنفد البحر

 1.11 1.67 1.13 11.2 6.7 6.6 11 جنني القمح

  Gمع  Cو  Tمع   Aعلى شكل أزواج حبيث ترتبطَ  ADNترتبط القواعد اآلزوتية يف جزيئة الـ :الفرضية  -2-

(11) 

-3-        G=C=8A=T= 6            (طريقة احلساب مطلوبة )(على الرسم 1على احلساب و  2) 
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