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 لبرمイةل القゅبلة  يسヨح بゅستعメゅヨ اآلة الحゅسبة غير

ラّوムヨال メرف استرداد :اأوゅعヨ(نقط 5) ال  

I (يأجيب) أجب س ヴヤآتي  عや عن ポゲيゲتح るقケヱ : 
 や(.1 ラ)لゲガيطや るلらダغيる س شや りゲイلنسب: (ヵ) عّرف –أ 

 ゆ– كرクُا(ヵ)  يصガلتشや في ゅヨهキゅヨعتや تين يتمヤسيヱلやヵキاヱ لらق るغيらダلや れやクヱグشヤل .(5.0 ラ) 
 ァ– كرクُا (ヵ) بتينヲصع るيゲشらلや るثやケヲلや るسやケキ ラゅヰجやヲت.(5.0 ラ) 

 
II- اُنقل (ヵ)،  ثم ،るآتيや れゅحやゲاقتや من ゥやゲقتや لムبل لゅقヨلや فゲلحや ،ポゲيゲتح るقケヱ ヴヤاكتبع (ヵ)  مهゅصحيح"أم"  
ヱخطأ"أ( "1 ラ) 

 .21أحギ صらغيや れゅلァヱゴ  ضيネゅعن  Downينتج مチゲ    - أ
ゆ - غيらダلや れやクヱグلشやる るبني ヱأ キギفي ع ゲهي تغي れゅغيらダلや. 
ァ - チゲヨب ゆゅダم キゲلف るغيらダلや るيغダلや Klinefelter 2: هيn + 1 = 44A + XXX. 
 .صらغي やヱلتحゅمه بらダغي آخゲيتや ヴヤイانتقや メゅلらダغي やلらسيط في やنتقメゅ جゴء من  - د
 
IIIمن  ـ るヨقゲヨلや れゅعطيヨلや من ヴل معطムل るらلنسゅصحيح ب ゥやゲقتや ギجヲ1ي  ヴلま4. 

 やキ( .2 ラ)خل كل や ァヱコلحゲف やلヨقゅبل لاقتや ゥやゲلダحيح (ヵ) اكتبやأや ァやヱコآتيる عケヱ ヴヤقる تحゲيポゲ ثم  (ヵ) اُنقل 
(5 ،(            ).....2  ،(            ).....3  ،).....            (4  ،).....             

 
5 – チلة مرゅمرتبط بحليل متنحي وغير  وراثي في ح

 :مرتبط بゅلイنس
 .يや ラヲムلゲヨيض متشゅبه やاقتラやゲ بゅلنسるら لヤحヤيل やلعヵキゅ سأ 

ゆ- يمヤجي سケゅخ ゲヰヌم ラやゲاقتや فيヤتガヨل ラヲムي. 
 ァ- ゆゅダجي مケゅخ ゲヰヌم ラやゲاقتや فيヤتガヨل ラヲムي . 
キ-  キゲلفや ينتجチゲヨヨلや يلヤلحや لヨا تح ゅجゅأمش ゆゅダヨلや. 

3- チلة مرゅوراثي في ح  ヴعل メوヨمرتبط بحليل متنحي ومح 
  :Xالダبغي الイنسي 

 .やلゅダヨبる متشゅبや るヰاقتや ラやゲلゲヨأり تラヲム -أ
ゆ س ゅيキゅيا عヤح りケヱゲツلゅب ゆゅダヨلや جلゲلや لヨيح. 
 ァس ゅヨيヤس やゲكク ゅبنや るبゅダヨلや ュأや بイتن. 
キ-  ゅيم بنتヤلسや ゆأや بイينるبゅダم. 

وغير مرتبط في حゅلة مرチ وراثي مرتبط بحليل سゅئد  -2
 :بゅلイنس

 .يラヲム لガヨتヤفي やاقتラやゲ مゲヰヌ خケゅجي سヤيم -أ
ゆ- ゆゅダجي مケゅخ ゲヰヌم ラやゲاقتや فيヤتガヨل ラヲムي. 
 ァس ゅبゅダم ゅفヤخ ラゅらイين ラゅヨيヤس ラやヲأب. 
キ- ゅヨيヤس ゅفヤخ ラやゲاقتや るヰبゅمتش るبゅダヨلや ュأや بイتن. 

 

4- チلة مرゅوراثي في ح  ヴعل メوヨئد ومحゅمرتبط بحليل س
 .Xالダبغي الイنسي 

 .ينイب やأや ゆلゆゅダヨ بنتゅ مゅダبる -أ
ゆ س ゅبゅダم やゲكク ゅبنや るヨيヤلسや ュأや بイتن. 
ァ- るヨيヤس ゅبنت ゆゅダヨلや ゆأや بイين. 
 キس ラやゲاقتや فヤتガم ゆゅダヨلや ゆأや ラヲムي . 
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 (نボطる 55)ااستدال العヤمي والتواصل الكتابي والبياني : المكّون الثاني

 
 

  るجيケゅガلや ゲهゅヌヨلや ネヲتنヱ るغيらダلや るيغダلや れゅらث ヴヤع ドゅلحفや في ゆゅダإخやヱ ليやゴاختや ュゅانقسや كل من ケヱキ コやゲإب
 :نقتゥゲ مゅ يヤي آخゲمن جيل 

 - I  ギلやヲليتや بヤلطحやヵゲحら Fucus serratus ،クヵ 
 في فダل ،やギكنやلسや ゲヨأفゅتح أや ヱل خやゲツأや ラヲヤل 
 في أやゲヅفه أュやケヱ عりケゅら عن تや ゲヰヌلشتゅء حيث 
 れゅヌفゅح るء جنسيやゲツخ るليゅتقゲب ヱ ،ゐゅإنや ギعن 
 ケヲكグلや ギفي  .عن れゅヌفゅلحやلムتتش るيヲんأنや るنسيイلや 
 るنヲムم れゅيヨن るئيゅثن ゅلتي من خايや るغيらダلや るيغダلや 
 في. غيゲمتحゲكる كらيや りゲلقギ (a) خايゅ 1تعطي  
 れゅヌفゅلحや لムتتش るيゲكグلや るنسيイلや るئيゅثن れゅيゲらゃم 
 るيغダلや  تعطي るغيらダلや94 るيヤخ (b) るكゲمتح 
 やإخゆゅダ في يحゐギ. منゅヰ عヴヤ سヅヲين تتヲفゲ كل 
 ゲحらلや ロゅمي ヱلعطي يやゅايガ ) (c .ゅايガلや ログه ヲヨتن 
 りケヱキ نヲヨ تんヨل やلヲثيقる جゅنらه .やجギيヅゅ ギحヱ らヤتعطي 

やグب هヤلطحや. 
 (り) معلا (ヵ)حّددلヨヤعطيや れゅلسゅبقる، بゅستغالك  -1

 やلダيغや るلらダغيる لムل من やلガايま ゅجゅبتك
(a) ヱ(b) ヱ(c) استنتج ، ثم(ヵ ) るغيらダلや るيغダلや れゅらث ヴヤع ドゅلحفや في ゆゅダإخやヱ ليやゴاختや ュゅانقسや كل من ケヱキ

 やグه ギبعنヤلطحや. (1.20ラ) 
 (1ラ. )نヨطゅヰ (ヵ) حّددやلنれゅら، ثم やグヰ لゅ لや りケヱギヤلらダغيケ るسゅヨ تガطيطي (ヵ)أنイز -2

II . るثيやケヲلや れゅفダلや بعض メゅنتقや るكيفي るسやケギل れゅらن ギعنるنゅらヤイلや (le pois) ، ゥゲئج بعض  نقتゅنت メستغاや
れゅらلنや やグه ギعن るفヤتガف مゅبين أصن りゴイنヨلや れゅجヱやゴلتや: 

ヱنゅらتれやク れゅ سيقヲヅ ラゅيるヤ  مستقيるヨسيقラゅ قダيヱ りゲسنفれゅ  من سالる نقيれやク るتم بين نゅらتれゅ  :اأوメالتزاوァ ــ 
 .مستقيるヨيتラヲム من أفキやゲ كれやク ゅヰヤ سيقラゅ قダيヱ りゲسنفヱF1  れゅسنفれゅ مقヲسる، أعطヴ جيا أヱا 

’ヱFفキゲ ثنゅئي やلتنحي، فأعطヴ جيا  F1تم بين أفキやゲ من やلイيل やأメヱ  :الゅんنيالتزاوァ ــ 
 :يتラヲム من 2

 053 ヱ りゲيダق ラゅسيق れやク れゅتゅらنれゅسنف るヨ؛مستقي 
 461 ヱ りゲيダق ラゅسيق れやク れゅتゅらنれゅس سنفヲمقる؛ 
 466 ヱ るヤيヲヅ ラゅسيق れやク れゅتゅらنれゅسنف るヨ؛مستقي 
 055 ヱ るヤيヲヅ ラゅسيق れやク れゅتゅらنれゅس سنفヲمقる. 

ヱصفやゲء ヱ نゅらتれやク れゅ  سنفれゅ مقヲسる  مستقيるヨسنفれゅ  من سالる نقيれやク るتم بين نゅらتれゅ  :الゅんلثالتزاوァ ــ 
 .ヱصفやゲء مستقيるヨيتラヲム من أفキやゲ كれやク ゅヰヤ سنفヱF1  れゅخやゲツء، أعطヴ جيا أヱا 

’ヱFفキゲ ثنゅئي やلتنحي، فأعطヴ جيا  F1تم بين أفキやゲ من やلイيل やأメヱ  :الرابعالتزاوァ ــ 
 :يتラヲム من 2

 .66  れやク れゅتゅらنれゅسنف るヨء مستقيやゲصفヱ؛ 
 161  れやク れゅتゅらنれゅسنف るヨء مستقيやゲツخヱ؛ 
 166  れやク れゅتゅらنれゅس سنفヲمقる ءやゲصفヱ؛ 
 154  れやク れゅتゅらنれゅس سنفヲمقる ءやゲツخヱ. 

メرين اأوヨ(نقط 5: )الت 
 

るيヨن 

れゅيゲらゃم 

 

 

 الوثيقة

a 

b 

c 

るيヲんأن るجنسي るヌفゅح 

るيゲكク るجنسي るヌفゅح 

るيヨن 

れゅيゲらゃم 

るفتي るتらن 
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 (ラ 5.0)؟ やلゅんلثنتゅئج やلتヱやゴجين やأヱ メヱخاメ من ( ين)مクゅا تستنتج  أـ ـ 3

 (ラ 1.20. )كيفيや るنتقや メゅلダفや れゅلヱケギヨسる ، مع تعليل اإجゅبة، (ヵ)حدد  نتゅئج やلتヱやゴجين やلゅんني やヱلやゲبع، بゅستغالكゆ ـ 
 (ラ 5.0) .لヤتヱやゴجين やأやヱ メヱلゅんلثبゅلنسやF1  るらأنや ヅゅヨلやケヲثيる أفや キやゲلイيل やأメヱ  (ヵ)اُكتب ـ  4 

 :やآتيや るلゲمコヲ (ヵ) استعヨل
  (L أヱ l) ラゅلسيقや メヲヅ عن るلヱぽسヨلや るثケヲヨلや عن ゲيらتعヤ؛ل 

 (D ヱأ d ) عن るلヱぽسヨلや るثケヲヨلや عن ゲيらتعヤلれゅلسنفや لム؛ش 
 (J ヱأ j)   عن るلヱぽسヨلや るثケヲヨلや عن ゲيらتعヤل ラヲلれゅلسنفや. 

 (ラ 5.0. )كل من やلتヱやゴجين やلゅんني やヱلやゲبع تنや ネヲأمشァゅ فيや ケヱキلتヤガيط やلらダغي في  (ヵ)أبرコـ  0
(ゆطيطية تفسيرية غير مطلوガت ュرسو コゅイإن) 
 
 
 

 ヲقطأبヤم (Forficule ou Perce-oreille ) ギج りゲصغي りゲحشりゲمنتش りケゅض ゲغيヱ . قط فيヤم キヲجヲب ゴيヨتت

تم  P عنギ سゅكنヱ. るبゅلتゅلي فヰي صفる متغي2mm ヱ 9mm りゲعنや ギلグكケヲ يتغيや メヲヅ ゲلヤヨقط بين . نゅヰيや るلらطن

 .やلنتゅئج やلヨحク1 るヤダكヱ ،やゲيんヨل جや メヱギلヲثيقる  019 عنギ قيや メヲヅ サゅلヤヨقط

 

 

 
 

 や P .(2 ラ)لسゅكنるمヤツع تれやキキゲ تコヲيع や メヲヅلヤヨقط عنギ أفキやゲ مヱ ァやケギ (ヵ) أنイز -5

 (25لムل تキキゲ يس1cm   ヵヱゅلムل فや :2cm ヱ るゃلسヤم (ヵ) استعヨل)
 (1ラ. )فゲضيる بソヲダガ تゅイنس やلسゅكنる (ヵ) اقترゥ ثم やلヨحダل،مや ァやケギلتキキゲ  (ヵ) صف - 2

 
 るحゲقتヨلや るضيゲلفや من ギلتأكや ギダق 
 :نقュギ مゅ يヤي 
 やنطاقゅ من P1 ヱP2 سゅكنتينعメゴ  تم 
 るكنゅلسや Pるسやケキ コゅイنま ギبعヱ ، 
  るئيゅダحまれゅكنゅسヤل P ヱP1   ヱP2 
 るينらヨلや るئيゅダإحや れゅبتゅんلや ギيギتم تح 
 .2 جや メヱギلヲثيقる في 
 

3- ラرゅق (ヵ)  るئيゅダإحや れゅبتゅんلやيع لコヲكنتينتゅلسや P1  ヱP2. ا تستنتجクゅ؟  (ين) مるحゲقتヨلや るضيゲلفや ソヲダガب(2 ラ) 

 

 :مゅ يヤيمن عやヲمل تغيや ゲّلّسゅكنる عヴヤ بنيتや ゅヰلやケヲثيる، نقتや ゥゲستケゅヨん  تأثيゲ عゅملبコやゲ إ
-  るلゅفع ギلم تع るيゲلحشや れやギيらヨلや من るヤヨستعヨلや れゅيヨムلや ラي أヨلゅلعや ンヲستヨلや ヴヤحظ عヲلや في ،チヲعらلや ヴヤء عゅツلق

ゅهゴكيゲفع من تゲلや بヤتط ゅヨم .チヲعらلや ギعن るيゲلحشや れやギيらヨヤل るمヱゅمق ケヲヰド ヴلま لكク جعゲي. るم في صفムتتح 

 (نقط 5: )الゅんنيالتヨرين 
 

 

 や メヲヅmm [2-3[ [3-4[ [4-0[ [0-9[ [9-.[ [.-1[ [1-6]لヤヨقط بـ 
れゅゃلفや ヅゅسヱأ 

 (や メヲヅmmلヤヨقط بـ (
2,0 3,0 4,0 0,0 9,0 .,0 1,0 

キキゲلتやれや 99 1.. 16 99 132 112 14 
 

5 الوثيقة  

 (نقط 5: )الゅんلثالتヨرين 
 

  るكنゅلسや P るكنゅلسや  P1 るكنゅلسや  P2 

メやヲنヨلや  -3,5 7 
メギعヨلや بيゅلحسや 5,47 3,49 6,91 

 1,84 0,5 0,87 (やلヨعيヵケゅ)やانحやゲف やلنヨطي 
 

2 الوثيقة  



4    
4
       

   الموضوع - 2016  ستدراكيるالدورة اا -موحد لヤبكالوريا اامتحان الوطني ال
 "أ " وュ الرياضيる شعبる العヤ - عヤوュ الحياة واأرض: مادة -

RS  36  
るالصفح 

   

4        
مسメヱぽ عن صفや R  るلحヤيل: حヤيヤين تヲجギ عヴヤ شムل  (Ace)تギعらヨヤ  ヴيや れやギلحشゲيる عنや ギلらعチヲ مケヲثるلヨقヱゅمや るل
 .مسメヱぽ عن صفや るلحسゅسيる لらヨヤيや れやギلحشゲيやS るلحヤيل لらヨヤيや れやギلحشゲيヨヱ るقヱゅمや るل

るكنゅس ギعن ،るتم  معين ،るيゲلحشや れやギيらヨلゅب るイلゅمع ゲغي るء في منطقゅダحまفヤتガُم キやギأع やるثيやケヲلや ヅゅヨأن  ログヰل るらلنسゅب
るثケヲヨلや .るヤダحヨلや ئجゅلنتや آتيや メヱギイلや لんヨي : 

るثيやケヲلや ヅゅヨأنや R// R S// R S// S 
キやギأعや 66 130 220 

 (1.0 ラ. )( Rتや キキゲلحヤيل ) ヱq (  Sتや キキゲلحヤيل ) p (ヵ) حسباُ  ـ 5
 (ラ 1.0)؟ やأعや キやギلنゲヌيる لأنや ヅゅヨلやケヲثيや るلんاゐ في حゅلる تや ラコやヲلسゅكنる (ヵ)حّدد  ـ 2
やلسゅحヤيMontpellier  るبヨنطقやケギ るسる تأثيや ゲاستعや メゅヨلヨفヅゲ لらヨヤيや れやギلحشゲيる عヴヤ سゅكنや れゅلらعチヲ ل -

ゅنسゲبف ゅيヲسن れやギيらヨلや メゅヨستعゅب るイلゅعヨヤعت لツلتي خや  ゅ1691سنتي بين م ヱ2552 تم ، キキゲع تらتت チヲعらلや
 ュヱゅقヨلやفي ログل هやゅヰفي محيطヱ るنطقヨ (るنطقヨلや ログعن ه やギبعي )تينヤحゲم メل  .خاんヨيラゅيらم るآتيや るثيقヲلや  ئجゅلنتや

るヤダحヨلや: 
 .بや ログヰلヨنطقらヨヤ るيや れやギلحشゲيるلسالる مقヱゅمる  ، ُسイل 1663ケヲヰドفي سنる  نشيま ゲلヴ أنه،

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (ラ 1. )تطケヲ تや キキゲلらعや チヲلヨقュヱゅ لらヨヤيや れやギلحشゲيる خاや メلゲヨحヤتين( ヵ)صف  ـ ـ أ 3
  ゆـ ゥاقتر (ヵ)  れやギيらヨヤل ュヱゅقヨلや チヲعらلや キキゲتヱ るيゲلحشや れやギيらヨلや メゅヨستعや في ヅやゲإفや بين るعاقヤل やゲتفسي

るيゲلحشや( .1 ラ) 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    انتヴヰ     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 عヤوュ الحياة واأرض

 "أ " لرياضيる شعبる العヤوュ ا

المادة

るا أو  الشعبポヤلمس 

 اإنجازمدة 

 المعامل

2 

3 

   

  

  

 

 

 

メاأو ラّوムヨرف : الゅعヨ(نقط 5)استرداد ال 
رقم 

メبة السؤاゅصر اإجゅسلم  عن
 التنقيط

I 

  :من قらيل ラゅصحيح تعريفラゅ -أ 
やلゅヌヨهや ゲلケゅガجيる أفキやゲ نفس やلعゅئやヱ ،るヤلヵグ يイسや ギنتقメゅ  يんヨل ケسم تガطيطي :شや りゲイلنسب -

 メゅأجيや ゲらع るثيやケヲلや れゅفダلやメゅヨستعゅب  るصطاحيや コヲمケ....... ..............( .............5.0 ラ) 
- るغيらダلや るيطゲガلや:  キゲل منفムبش ヱأ ァやヱコل أムش ヴヤع ゅم るيヤخ れゅغيらダسط لらيل مんヨعن ت りケゅらع

 るنヲヤヨلや るヅゲأشやヱ るيゴكゲヨلや れゅゃيゴイلや ضعヲヨتヱ ギلقや حسب.................................. (5.0 ラ ) 
ゆ – ラゅلتヨستعヨال ラゅالوسيلت: 
-  るتيヲダلや ベヲف れゅجヲヨلゅنين بイلや فحص  (ンギダلゅلفحص بや). ............................ (5.20 ラ) 
 ( ラ 5.20) .............................................أخグ خايや ゅلイنين قま ギダنや コゅイلゲガيطや るلらダغيる س
ァ- ゲكク بヲي تينصعヤي ゅمن بين م: .......................................................  (0.25 x 2  ラ) 
 -  ネゅツخま نムヨا ي ラゅإنسやれゅجヱやゴلت るيらيゲイت ヰجヲ؛مる 
-   ネゅツخま نムヨ؛ا يれやゲطفヤل るضゲمل محやヲلع ラゅإنسや 
 يحラヱキ メヲ تطらيق やلقやヲنين やإحゅダئيる؛فや キやゲلعゅئるヤ أقヤيل やلعや キギل - 
 عや キギلらダغيれゅ كらيゲ؛ -
 - るヤيヲヅ لヨلحや りギ؛م  
 ラ 2 ع やنتقメゅ صفる مゅ عや ゲらأجيメゅ يسヨح بتتら عや ゲヨلイيل やلらشヲヅ ヵゲيل مゅヨ ا - 

II (خطأ ؛أ    )س    (ゆصحيح ؛ )    -    ( ァخطأ ؛)     -     (キصحيح ؛ )   1 ラ 
III  (1، ゆ)                س         (2 ، ゆ )           2 (.أ ،4)            س        (أ ، 3)            س ラ 

 ラوムヨنيالゅんني : الゅبي والبيゅتムي والتواصل الヨالعل メ(نقطة 55)ااستدا 
メرين اأوヨ(نقط 5:) الت 

رقم 
メبة السؤاゅصر اإجゅسلم  عن

 التنقيط
I 

1 

 (ラ 5.20....)............نゅتるイ عن やنقسや ュゅختやゴلي أمشァゅ أنヲんيる : أحキゅيや るلダيغや るلらダغيやa :るلガايゅ ـ  
 -  ゅالخاةb:  دة  الصةغ  الصبغةゅج ذيرة  :أحゅاخدزالي أمش ュゅتボدج  عن انゅ(ن 0.52....).........ن 
 ( ن 0252........)......................نゅدج  عن اإخصゆゅبةض   : ثنゅئة  الصةغ  الصبغة :cالخヤة   -

 ァゅستنتや : من るغيらダلや るيغダلや ليやゴاختや ュゅانقسや メゴتガ2يn  ヴلまn ヴヤع ゆゅダإخや لヨيع ゅヨبين ،
 るغيらダلや るيغダلや キやキゲستや2n (............................................................................5.0 ラ)     

 
 
 
1.20 ラ 

2 
- るصحيح るغيらص りケヱキ ........................................................................( .5..0 ラ) 
- りケヱギلや طヨغي: نらダلや るيغダلや るئيゅثنる ................................................( .........5.20 ラ) 

  1 ラ 
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II 

 ـ أ3

  :التزاوج اأول
 .ةدعベヤ اأمر بحゅل  هجون  ثنゅئة  -
. دحベボ الゅボنون اأول لمゅندلمدجゅنس ممゅ ةدل عF1  ヴヤ، والجةل اأول من تالدةن نボةدةن اأبوان -

 :نتدندج أن هنポゅ تةゅدة دゅم  لزوجةن من الحヤةات
 تةゅボن قصةرةلحヤةل المتؤول عن ا و، (L)ونرمز له  تゅئد تةゅボن قصةرة الحヤةل المتؤول عنـ 

 .(l)ونرمز له مدنحي 
مボوت  تنゅヘت عن لحヤةل المتؤول ا و، (D)تゅئد ونرمز له  متدボةم تنゅヘت الحヤةل المتؤول عن ـ  

  (ن 0252... )..................................................................... .(d) ونرمز لهمدنحي 
 : الثالثالتزاوج 

 .ةدعベヤ اأمر بحゅل  هجون  ثنゅئة  -
. دحベボ الゅボنون اأول لمゅندلمدجゅنس ممゅ ةدل عF1  ヴヤ، والجةل اأول من تالدةن نボةدةن اأبوان -

 :نتدندج أن هنポゅ تةゅدة دゅم  لزوجةن من الحヤةات
مボوت  تنゅヘت عن لحヤةل المتؤول ا و، (D)تゅئد ونرمز له  متدボةم تنゅヘت الحヤةل المتؤول عن ـ 

 .(d) ونرمز لهمدنحي 
 تنゅヘت خضراءلحヤةل المتؤول عن ا و، (J)ونرمز له  تゅئد تنゅヘت صヘراء الحヤةل المتؤول عنـ 

 ラ 5.0 (ن 0252... )................................................................... .(j )ونرمز له مدنحي 

3ゆ ـ 

 ヘヤني والرابع مخدゅئج الدزاوجةن الثゅند: 
 دزاوج اخدبゅرヵ :ـ بゅلنتب  لヤدزاوج الثゅني

 (ن 0252...................................... )ليل منゅヰ  52%أربع مظゅهر خゅرجة  بنتゆ مدتゅوة   -
 (ن 0.52... ).......................عن طول التةゅボن وشيل التنゅヘت متدヤボدゅن المورثدゅن المتؤولدゅن 

 دزاوج اخدبゅرヵ :ـ بゅلنتب  لヤدزاوج الرابع
ゅهر الخゅرجة  ظبنتب  دヘوベ الم (%80.15)أربع مظゅهر خゅرجة  بنتゆ مخدヘヤ ، مظヰران أبوةゅن -

ゆ(ن 0252...................................................................) (% 19.85)الجدةدة الدرية 
 (ن 0252...........)......................المورثدゅن المتؤولدゅن عن شيل ولون التنゅヘت مردبطدゅن - 
لدى أفراد الجةل اأول  الصبغي المورثدゅن مردبطدゅن اردبゅطゅ نتبةゅ ةتمح بحدوث ظゅهرة العبور - 

F1 ءゅجنヰ1.20 (ن 0.52... )...................................................................................ال ラ 

4 

  ـ اأنمゅط الوراثة

 (ن 0.52... )........... F1 :L// l D//dاأول  الجةل النمط الوراثي أفراد الدزاوج اأول

 F1                 :      ....... (5.20 ラ)النمط الوراثي أفراد الجةل اأول  الثゅلثالدزاوج 

 

 

 ن 022

5 
 
 
 
 
 

المورثدゅن المتؤولدゅن عن طول التةゅボن وشيل التنゅヘت متدヤボدゅن، ظヰور : الثゅنيـ بゅلنتب  لヤدزاوج 
قゅنون اتدボالة  أزواج الحヤةات، حةث : مظゅهر خゅرجة  جدةدة الدريةゆ نゅدج عن الدخヤةط البةصبغي

 (ن 0252...)(.أبوة  وجدةدة الدريةゆ)تゅوة  أنواع من اأمشゅج بنتゆ مد  أن الヘرد الヰجةن ةندج أربع
المورثدゅن المتؤولدゅن عن شيل التنゅヘت ولون التنゅヘت مردبطدゅن اردبゅطゅ : ゅلنتب  لヤدزاوج الرابعـ ب

ظヰور مظゅهر خゅرجة  جدةدة . الヰجنゅء F1نتبةゅ ةتمح بحدوث ظゅهرة العبور لدى أفراد الجةل اأول 
 ،أنواع من اأمشゅج بنتゆ مخدヘヤ   الヘرد الヰجةن أربعةندج  :الدريةゆ نゅدج عن الدخヤةط الضمصبغي

 ラ 5.0 (ن 0252..)....................الصبغي العبور حدوث الدريةゆ ندةج  جدةدا ゅنجةمشو ゅنبوةأ ゅنجةمش
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 (نقط 5: )التヨرين الゅんني

رقم 
メبة السؤاゅصر اإجゅسلم  عن

 التنقيط

1 

- れやキキゲع تヤツمヱ ァやケギم ギقط عنヤヨلや メヲヅ يعコヲت るكنゅلسや P:(.2ラ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 ن 5

2 -  るكنゅلسや れやキキゲع تヤツمP    メやヲنヨلや ئيゅثن.......................................................... (5.0 ラ) 
- るضيゲلفや:  るكنゅلسやP    るنسゅイمت ゲغي................................................................ (5.0 ラ) 

 
ヱ ن 

3 
 

-  るكنゅسヤبي لゅلحسや メギعヨلやP2  るكنゅسヤبي لゅلحسや メギعヨلや من ゲらأكP1 .....................( .......5.0 ラ ) 
-  るكنゅسヤل ヵケゅعيヨلや فやゲانحやP2  るكنゅسヤل ヵケゅعيヨلや فやゲانحや من ゲらأكP1 .......(  ..........5.0 ラ) 
 P1( ................................. .5.20 ラ)مقケゅنる مع ماقط やلسゅكنる  أكヲヅ ゲんا や P2لسゅكنるماقط  -
-  るكنゅلسやP2  مع るنケゅمق ゅنسゅイأقل تヱ ゅتشتت ゲんأك  るكنゅلسやP1 ...........................( .......5.20 ラ) 
 (ラ 5.0................   ).............................متゅイنسるغيやP  ゲلسゅكنや : るلفゲضيや るلヨقتゲحる تحقق -

 
 
 
 ن 5

 (نقط 5)التヨرين الゅんلث 
رقم 

メالسؤا 
سلم  عنゅصر اإجゅبة

 التنقيط

1 
 S : p            f(S) = p = 220/416 +1/2x130/416= 0.685.....(....5..0 ラ)تや キキゲلحヤيل  -
q:R دردد الحヤةل -

                      f(R) = q =66/416+1/2 x 130/416= 0.315(........5..0 ラ) 
メヲらن قムヨ0.315 =0.685 -1 = :                      ي q=1-p 

 
 

ヱ22 ن 

2 
 やS//S)     :) p2 x N = (0.685)2x 416 =195.197.............( .......5.0 ラ)لعや キギلنヵゲヌ لـ  -
 やR//R)     :)q2 x N = (0.315)2 x 416=41.277 .........( ............5.0 ラ)لعや キギلنヵゲヌ لـ  -
 やR//S)                                                     :)                ( ........5.0 ラ)لعや キギلنヵゲヌ لـ  -

 
 

ヱ22 ن 

 أ - 3

-  るسن メضعيف  : 1691خا るيゲلحشや れやギيらヨヤل ュヱゅقヨلや チヲعらلや キキゲتゲمستقヱ  るنطقヨلゅء بやヲس
ゅヰفي محيط ヱأ るイلゅعヨلや................................................................................... (5.0 ラ) 

-  る2552في سن:  ゥヱやゲيت  るيゲلحشや れやギيらヨヤل ュヱゅقヨلや チヲعらلや キキゲ5.1بين ت ヱ 1 るイلゅعヨلや るنطقヨلゅب.. (5.20 ラ)  ュヱゅقヨلや チヲعらلや キキゲجع تやゲت  ヴلま るイلゅعヨلや るنطقヨلや عن ゅنギبتعや ゅヨヤك ゅيイيケギت るيゲلحشや れやギيらヨヤل
 ヴلま لダي ラلي  5.2أやヲح ギ40عنKm ゲحらلや عن やギبعي........................... .......(5.20 ラ) 

 
 
 

 
 
ヱ ن 

3 - ゆ 

- るイلゅعヨلや るنطقヨلや ンヲمست ヴヤع:  ゅダقま ヴلま ヵキぽي ゅヨم サゅلحسや チヲعらلや ヴヤي عツيق れやギيらヨلや メゅヨستعやه ئ.............( .....5.20 ラ)  ヵキぽء يゅダقま  ュヱゅقヨلや チヲعらヤل ゲらأك るصゲء فゅعطま ヴلま サゅلحسや チヲعらلやل ヴヤع りケギلقや ليゅلتゅبヱ ءゅقらヤ
 ヵキぽي ゅヨم ギلやヲلتやヱ لعيشやゅヰتやキキゲت ネゅتفケや ヴلま :ギيらヨヤل るمヱゅقヨلや キやゲأفや ءゅنتقやれや لやيゲحشる...(5.0 ラ) 

-  ،るيゲلحشや れやギيらヨلや ゆゅفي غيヱ ،るイلゅعヨلや るنطقヨلや عن やギح بعيらダي ヴヤع やケキゅق サゅلحسや チヲعらلや
ギلやヲلتやヱ لعيشや،ュヱゅقヨلや チヲعらلや ゆゅحس ヴヤع ،  ヴلま ヵキぽي ゅヨم  キキゲت チゅفガنやゲأخيや やグه.....(5.20 ラ) 

 
 
 
 
 
ヱ ن 

 

2pq x N =  2x 0.315x 0.685x419=179.524 
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