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مسلك العلوم الریاضیة

(التمرین األول ) ن 4:

بعد تعریف كل من االخصاب .  تتمیز دورات النمو عند الكائنات الحیة بتعاقب ظاھرتین أساسیتین ھما االنقسام اإلختزالي واإلخصاب
(الظاھرتین في التمییز بین أنماط دورات النمو عند الكائنات الحیة بین من خالل عرض واضح دور ھاتین ,واالنقسام االختزالي 

).بدون التطرق إلى وصف أنماط الدورات 

(التمرین الثاني ). ن6:

,se(ولون العیون )+e,e(ولون الجسم )+SS,SS(   لتحدید المسافة النسبیة بین المورثات  المسؤولة عن طول الزغب 
se+(الخل ، نقترح دراسة التزاوجات اآلتیةعند ذبابة :

 متوحشة )نقیة(بین أنثى من ساللة :األولالتزاوج]e+,ss+[ وذكر طافر ذي زغب قصیر وجسم أسود ل]e,ss[ ،
. یتكون من أفراد ذوي مظھر خارجي متوحشF1فتم الحصول على جیل 

بین ذكور من :التزاوج الثانيF1سود ، فتم الحصول على وإناث ذات زغب قصیر وجسم أ:
, ذبابة ذات مظھر خارجي متوحش500
. ذبابة ذات مظھر خارجي طافر500

بین إناث من :التزاوج  الثالثF1وذكور ذوي زغب قصیر و جسم أسود، فتم الحصول على:
]+e+ ،ss[ ذبابة ذات مظھر خارجي متوحش ل440
]e+ ،ss[خارجي  ذبابة ذات مظھر 60
]+e ، ss[ ذبابة ذات مظھر خارجي 60

]e ، ss[ ذبابة ذات مظھر خارجي 400
فسر النتائج المحصل علیھا في التزاوجین الثاني والثالث مستعینا بشبكة التزاوج ، علما بأن المورثتین المدروستین )1

(غیر مرتبطتین بالجنس ) ن 4.
) ن 1.(ین المرثتین المدروستین احسب المسافة الفاصلة ب)2

مكن ھذا التزاوج من تحدید نسبة التركیبات الجدیدة بین المورثة :التزاوج الرابعse و المورثة ss 23 وتقدر ب .5%
.%35.5 وتقدر ب se و المورثة e، وبین المورثة 

(e و se ، ssأنجز الخریطة العاملیة للمورثات الثالث ، )3 ) ن 1.
:التمرین الثالث

le( الفیزون  vison(قصد الحصول على سالالت نقیة تعطي عددا كبیرا ,حیوان أمریكي ثدیي مطلوب جدا لجمال فروه
ویبین الجدول األتي النتائج .من إناث الفیزون من الموالید في كل حمل، انجز مزارع جردا لعدد ھذه الموالید لدى جماعتین 

:المحصل علیھا

12345678عدد موالید كل حمل
111102032عدد إناث الجماعة 
200033220عدد إناث الجماعة 

.σ(واإلنحراف المعیاري )X( المعدل الحسابي 2 و 1احسب، عند الجماعتین )1 رنة النتائج المحصل تج من مقاماذا تستن)
)ن 5(علیھا؟

:نعطي 



( المحصل علیھما ، حدد معلال إجابتك، الجماعة األكثر اھمیة بالنسبة للمزارعσ و Xبتوظیفك قیم )2 ). ن 1.

(التمرین الرابع  ) ن 4:

 ذي الطعم المر، والبعض phénylthiocarbamideنمیز داخل ساكنة بشریة نوعین من األفراد، بعضھم متدوقون لمركب 
. المتنحي a المسؤول عن صفة التذوق سائد بالنسبة للحلیل Aالحلیل .تعتبر ھذه الصفة وراثیة.األخر غیر متذوقون لھ 

:لتحدید تردد ھذین الحلیلین وعدد األفراد ناقلي الحلیل الطافر، نقترح ما یلي

.a[ منھم غیر متذوقون %40، و]A[ من أفراد ھذه الساكنة متذوقون %60تم إحصاء  :باعتبار ھذه الساكنة متوازنة ]

) ن 3.(Hardy-Weinberg حسب قانون a//a و A//a و A//Aواألنماط الوراثیة  ،A و aأحسب تردد الحلیلین )1

(تذوقین مختلفي اإلقتراناحسب عدد األفراد الم فرد من الساكنة،1000من بین )2 ) ن 1.


