
)نقط ) 8التمرين األول 

من خالل موضوع مقالي حاول إبراز دور بعض العوامل في تغییر توازن بعض الساكنات الطبیعیة مستعینا في دلك بتوظیف 
  .بعض األمثلة المدروسة سواء من النباتات أو الحیوانات

) نقط 6( التمرين الثاني 

   لھده المورثة مسؤول عن اللون w لون العیون ، الحلیل المتنحي تتحكم مورثة مرتبطة بالجنس عند دبابة الخل في

  30 ذكرا بعیون حمراء و 170ثم إحصاء ضمن ساكنة مخبریة .    فمسؤول عن اللون األحمر Wاألبیض أما الحلیل السائًد 

.بعیون بیضاء 

 - نقط 2 -  عند الذكور  ؟  W  و  wحدد تردد   .1

- نقط 2 -ما داخل الساكنة بأكملھا وفي ظل أي شروط ؟     ھل یمكن استنتاج ترددھ.2

 - نقط 2   -ماھي نسبة اإلناث اللواتي سیكون لھن عیون بیضاء في ھذه الساكنة  ؟   .3

)نقط4(التمرين الثالث 

.ة معینة  في المائة في أمشاج ساكن1الناعوریة مرض وراثي عند اإلنسان سببھ مورثة مرتبطة بالجنس وتتواجد بنسبة 

- نقط  2 -ما ھو التردد المنتظر للذكور المرضى ؟      .1
– نقط 2 -ما ھو التردد المنتظر للنساء المریضات ؟       .2
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سلم التنقیط عناصر االجابة التمرین

4 نقط

4 نقط

الھجرة ، الطفرات ،االنحراف الجیني ، االنتقاء الطبیعي/ االشارة الى اربعة عوامل مدروسة 

دراسة بعض االمثلة عند الحیوانات او النباتات او االنسان

التمرین االول

نقطة
نقطة

نقطة

نقطة

2 نقط

wحساب تردد :   الول السؤال ا ;Wعند الذكور 
f ( w ) = 30/200 = 0.15 بالنسبة للحلیل المتنحي
f ( W ) = 170/200 = 0.85 بالنسبة للحلیل السائد

حساب تردد الحلیالت في الساكنة باكملھا  : السؤال الثاني
ردي وینبرغ وتخضع لشروط التوازن وبالتالي سیكون تردد نفترض بان الساكنة في حالة توازن ھا

  وتردد الحلیل السائد ھو 0.15الذكور یساوي تردد االناث ، اي عند االناث تردد الحلیل المتنحي ھو 
0.85

تردد االناث بعیون بیضاء : السؤال الثالث
f(االناث بعیون بیضاء) = f ( w ) ?? = 0.0225 = 2.25 ./.

التمرین 
ثانيال

نقطة

1.5 نقطة

1.5 نقطة

2 نقط

التردد المنتظر للذكور المرضى: السؤال االول 
انجاز شبكة التزاوج

Xh 1./. X 99./.

Xh 1./. XhXh XhX

Y 99./. XhY XY

وبالتالي تردد الذكور المرضى المنتظر ھو

1 ./. x 99 ./. = 1./. تقریبا

التردد المنتظر للنساء المریضات : السؤال الثاني
1 ./. x 1 ./. = 0.01 ./. تقریبا

تنظیم ورقة التحریر

التمرین 
الثالث
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