
  

  رقان -ثانوية :جبابري احممد

  ةيــبـــيعالطـ ــومعلالاالختبار الثاني يف             
 2015-2014املوسم الدراسي :     

 انساعتاملدة :                        2ع تج 2املستوى:
 "اليد اليت تهنضك عند تعرثك أ صدق من الف يد تصاحفك عند الوصول "

 وعلى هذا األساس, أن كل خلية تأتي من خلية سابقة هلا ,5518عام  "فريشوف"نتج عن أحباث العامل : (اطنق 259,التمرين األول )  

 التكاثر خلاليا العضوية يتم بنسق منتظم  لتعطي خاليا جديدة  هلا نفس معلومات اخللية األم . نّأجد وُ

I-  ياباجملهر االلكرتوني جملموعة من اخلال فحوص 1أشكال الوثيقة تظهر. . 

 تعرّف على العناصر املشار اليها باألرقام . .1

 املستعمل . املعيارمع ذكر  بدقةصنف اخلاليا  .2

 ( ؟ 9,6,5,3فيما تشرتك العناصر )  .3

 ؟ما هي املعلومة املهمة اليت تستخرجها من هذه الفحوص اجملهرية  .4

 1الوثيقة                                                                                                                                                                     

II- ننجز جمموعة من التجارب مراحلها ونتائجها موضحة يف اجلدول التايل :   4  لغرض معرفة حمتوى العنصر                          

 النتائج املسجلة مراحل التجربة

 تلوين أخضر أخضر املثيل + صبغيات

 تناقص يف مسك الصبغي وبقاء خيط رفيع أخضر معاجلة صبغي بانزيم خمرب للربوتني

 اختفاء اخليط الرفيع األخضر اللون ADNaseمعاجلة ماتبقى من التجربة السابقة بانزيم

 4قدّم فرضية خبصوص حمتوى  العنصر    -1

 ؟ هناية التجارب هل حتققت من صحة فرضيتك السابقة يف -2

III- َجزء من الدعامة  2ظم املعلومة الوراثية يف وحدات وظيفية هي املورثات . متثل الوثيقة نتَت 

 .ثة راجلزيئية للمو

 سمّ البيانات املرقمة  - أ

 ؟قدّم وصفاً دقيقاً هلذه البنية  - ب

 2الوثيقة                                                                                                                                                                                             
 

 أشكال خلوية لوحظت خالل ظاهرة بيولوجية حتدث على مستوى الغدة التناسلية لذبابة  اخلل :  - 3 –متثل الوثيقة  نقاط(: 756,التمرين الثاني : )  
 

 1/2الصفحة  
  



  

 
 
 
 
 
 
 
 

 ؟- 3-ما اسم الظاهرة اليت مت التعبري عنها مبختلف أشكال الوثيقة  -1    

 مع إعطاء عنوان مناسب لكل شكل .  ,حسب تسلسلها الزمين  – 3-رتب أشكال الوثيقة  -2    

 -3-ذي اعتمدت عليه يف ذلك من الوثيقةثم اذكر بالتحديد الشكل ال ,أوجد الصيغة الصبغية هلذا النوع من احلشرات  – 3    

 يف خلية واحدة من خاليا الغدة التناسلية :  ADNتطور كمية الـ  -4-تبني الوثيقة  – 4    

 ؟على املنحنى  )ج   (و  )ب   (و  )أ   (ماذا منثل املراحل  –أ         

 . 3ز , 2ز , 1زمنة  زاذكر بدقة عدد الصبغيات والكروماتيدات يف اخللية خالل األ –ب        

لتوضيح ذلك ,ليات خمتلفة  آيلعب التكاثر اجلنسي دورا مهما يف التنوع الوراثي ألفراد النوع الواحد وذلك بتدخل  نقاط ( 40الوضعية االدماجية : ) 

 نقدم لك الوثائق التالية:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ؟ودورها يف ذلك  لألفرادليات املتدخلة يف التنوع الوراثي آلايف نص علمي  نبيّ,انطالقا من الوثائق املعطاة وباالستعانة مبعارفك : املطلوب

 بالتوفيق والنجاح
 أستاذ املادة: عماري هـ                                                                                                        2/2الصفحة                                                                                                                         

 
 ـ 3-الوثيقة

 

 - 2-الوثيقة

 


