المملكة المغربية

األستاذ :لـــحــســن امـــــــان

وزارة التربية الوطنية وتكوين األطر والتعليم العالي

الثانوية التأهيلية  :الحاج محمد الناصري

مديرية النواصر

ســلســــلــة تــمــاريــن الـــوراثــــــة الــبـــشــريـــــة
المكون األول  :استرداد المعارف
عرف(ي) المصطلحات التالية :شجرة النسب  -مرض وراثي  -خريطة صبغية  -شذوذ صبغي.
يوجد اقتراح صحيح لكل معطى من المعطيات المرقمة من  1إلى  ،6انقل األزواج ( )....،1؛ ()....،2؛ ()....،3؛
()....،4؛ ( )....،5؛ ( )....،6واكتب حرف اإلقتراح الصحيح.
المعطيات المرقمة.2من 1فيو.2
كل معطى
ممرض أمام
حليلالصحيح
االقتراح
حالة حليل ممرض متنحي وغير مرتبط بالجنس :
ومحمولمنعلى
متنحي
كتبحالة
في

.I
.II
.1.III

صبغي ال جنسي:
يكون المريض متشابه االقتران بالنسبة للحليل
العادي.
يكون لمختلفي االفتران مظهر خارجي مصاب.
ينتج الفرد المصاب نوعين من األمشاج.
يكون الشخص السليم متشابه أو مختلف االقتران .

أ.
ب.
ج.
د.

.3
أ.
ب.
ج.
د.
.5
أ.
ب.
ج.
د.

.7
أ.
ب.
ج.
د.

.III

يكون المريض مختلف االقتران بالنسبة للحليل الممرض.
ينجب الرجل المصاب أبناء مصابيين إذا كان لزوجته
مظهر خارجي عادي ومتشابهة االقتران.
يكون لمختلفي االقتران مظهر خارجي سليم.
يكون جميع األبناء المرأة المصابة سليمون إذا كان
زوجها مصاب أيضا.

أ.
ب.
ج.
د.

 .4في حالة حليل ممرض متنحي ومحمول على الصبغي
الجنسي :X
ينتج الفرد المصاب أمشاجا ال تحمل الحليل الممرض.
أ.
تكون جميع اإلناث السليمات متشابهات االقتران.
ب.
تكون األم الناقلة للمرض سليمة ومتشابهة االقتران.
ج.
ينتج الذكر دائما نوعين من األمشاج.
د.

في حالة حليل ممرض متنحي ومحمول على
الصبغي الجنسي :X
تكون المرأة المصابة مختلفة االقتران.
يحمل الرجل المصاب بالضرورة حليال عاديا.
تنجب األم المصابة ابنا ذكرا سليما.
ينجب األب السليم بنات كلهن سليمات.

.6

في حالة حليل ممرض سائد ومحمول على صبغي
الجنسي:
يكون كل فرد سليم مختلف االقتران.
ينجب أباء مصابين متشابهي االقتران ابنا سليما.
يكون لمخلفي االقتران مظهر خارجي سليم.
يكون كل فرد مصاب بالضرورة أحد أبيويه
مصاب.

أ.
ب.
ج.
د.

.8

ينتج مرض  klinefelterعن:
زيادة في عدد الصبغيات الالجنسية.
زيادة في عدد الصبغيات رقم .23
زيادة صبغيين جنسيين . X
زيادة صبغي جنسي .Y

أ.
ب.
ج.
د.

في حالة حليل ممرض سائد ومحمول على صبغي
جنسي : X
تنجب األم المصابة ابنا ذكرا سليما.
ينجب األب المصاب بنتا سليمة.
تكون المراة السليمة مختلفة االقتران.
ينجب األب المصاب جميع البنات مصابات.

ينتج مرض  Downعن :
تغير في بنية الصبغيات رقم .21
خلل في انفصال زوج الصبغيات رقم  21خالل الطور
االنفصالي .
نقصان في عدد الصبغيات رقم .21
زيادة صبغي واحد جنسي.

اُنقل(ي) على ورقة تحريرك ،الحرف المقابل لكل اقتراح من االقتراحات اآلتية ،ثم اكتب(ي) أمامه "صحيح" أو "خطأ".

أ

الشذوذات الصبغية هي تغير في عدد أو بنية الصبغيات.

ب

مرض  Turnerناتج عن زيادة صبغي جنسي .X

ج

الصيغة الصبغية لفرد مصاب بمرض  Klinefelterهي.2n+1= 44AA+XXY :

د

.يتجلى االنتقال الصبغي البسيط في انتقال جزء من صبغي والتحامه بصبغي آخر.

1

المكون الثاني  :االستالل العلمي والتواصل الكتابي والبياني
التمرين األول

التمرين الثاني

2

التمرين الثالث

التمرين الرابع

3

التمرين الخامس

التمرين السادس

التمرين السابع

4

التمرين الثامن

التمرين التاسع

5

التمرين العاشر

6

التمرين الحادي عشر

7

