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  األسدس األول  

 الفرض المحروس األول
07/03/2016  

  علوم الحیاة واألرض :المادة
 فیزیائیة علوم :مسلك

  ساعات 2: دة اإلنجازم
  
  

  )ن5(المعارف  استرداد  :األول المكون
I-  ن1( :مایليعرف(  

. ..........................................................................................................................................................................:منصفانقسام 
.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................:اإلخصاب
..............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................. 

II-   ن2( :التالیة  االقتراحاتالصحیح من بین  االقتراحعین( 

    

  

  

  

  

  

  

III- ن2(. حد مراحل تعبیر الخبر الوراثيأترتبط الخطاطة التالیة ب( 
 
 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

  

  

 

  أعط االسم المناسب لحروف الوثیقة، مع التعلیل بالنسبة للشكلینB  وC. 
  لـیـلـعـالت  الشكل  االسم المناسب  الشكل

A  ..........................................  B  ...........................................................................................
...........................................................................................  B  ..........................................  

C  ..........................................  C  ...........................................................................................
...........................................................................................  D  ..........................................  

E  ..........................................  
F  ..........................................  

 

 تعاد ھذه الورقة مع ورقة التحریر بعد اإلجابة عن األسئلة :ملحوظة

 ..............:رقم االمتحان............... : الفوج......................  : القسم...............................................................  :االسم ألكامل

 یسمح االنقسام االختزالي ب صحیح خطأ
 .F1من ا كان الفرد تشكل أمشاج ھجینة إذ  
 .تنوع الخبر الوراثي لألمشاج لفرد من ساللة نقیة  
 .F1تشكل نوعین من األمشاج في حالة الھجونة األحادیة إذا كان الفرد من   
 .تشكل أربع خالیا أحادیة الصیغة الصبغیة بمجرد حدوث االنقسام المنصف  
 

 توالي االنقسام االختزالي واإلخصاب یسمح ب صحیح خطأ
 .اختزال الصیغة الصبغیة  

 .ثبات الصیغة الصبغیة  

 .تنوع الخبر لألمشاج  

 .تطابق الخبر الوراثي من جیل آلخر  

أخط   تحدث ظاھرة العبور الصبغي نتیجة صحیح 
 .تبادل قطع بین صبغیین غیر متماثلین  

 .تبادل قطع بین صبیغیي نفس الصبغي  

 .تبادل قطع بین صبیغیي الصبغیان المتماثالن  

 .التوزیع العشوائي للصبغیات خالل االنفصالیة االولى  

 

 یسمح االنقسام التعادلي ب صحیح خطأ
 .ADNالحفاظ على ثبات كمیة   

 .الحصول على خلیتین بنتین انطالقا من خلیة واحدة  

 .اختزال عدد الصبغیات  

 .تنوع الخبر الوراثي لألمشاج رغم عدم حدوث عبور صبغي  
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  )ن15( والبیاني الكتابي والتواصل العلمي االستدالل :الثاني المكون
  ن8 :األول التمرین

  :لفھم كیفیة انتقال بعض الصفات الوراثیة عند نبات من الطماطم نقترح التزاوجات التالیة

 نزاوج ساللتین من نبات الطماطم تختلفان من حیث شكل األوراق ونوع االزھرارات:  

  الساللة أ: إحداھما لھا أوراق عادیة وازھرارات مركبة  -

  الساللة ب: إحداھما لھا أوراق مسننة وازھرارات بسیطة -

  .أوراق مسننة وازھرارات بسیطةذات   F1وتم الحصول على نبات الجیل

 أعطى تزاوج ثاني بین نبتة من الساللة أ ونبتة من الجیلF1  2نبتات الجیلF التي یتوزع أفرادھا على الشكل التالي:  
 25%: أوراق مسننة وازھرارات بسیطة.            

 25%: أوراق مسننة وازھرارات مركبة. 

  25%: وازھرارات بسیطة عادیةأوراق      . 

 25%: أوراق عادیة وازھرارات مركبة. 
 

لتمثیل  sأو S لتمثیل الحلیل المسؤول عن شكل األوراق و dأو  Dنتائج التزاوج الثاني مستعمال  فسر بعد تحلیلك لنتائج التزاوجین األول والثاني، -1
 )ن3(....................................................................................................................................الحلیل المسؤول عن نوع االزھرارات

 
  
  ى بعد عن نوع االزھرارات توجد عل المسؤولةالحظ علماء الوراثة أن على الصبغي الذي یحمل المورثةCMg24  مورثة أخرى مسؤولة عن

  :مسؤول عن ظھور طماطم طویلة تم تزاوج بین نبتتین rمسؤول عن ظھور طماطم مستدیرة والحلیل  Rشكل الطماطم بحیث یكون الحلیل السائد 

  .إحداھما لھا ازھرارات مركبة وطماطم طویلة -

  .إحداھما لھا ازھرارات بسیطة وطماطم مستدیرة -

  .ازھرارات بسیطة وطماطم مستدیرةذات   F1على نبات الجیلوتم الحصول 

 )ن2(..................................................ویة للمظاھر األبویة والنسب المئویة للمظاھر الجدیدة التركیب عند القیام بتزاوج راجعئحدد النسب الم -2

 )نF1.........)3 عن ظھور المظاھر الجدیدة التركیب فسر كیفیة تشكل أمشاج أفراد الجیلك للظاھرة المسؤولة دبرسوم تفسیریة  وبعد تحدی مستعینا -3

  

  

  ن7: التمرین الثاني
یعرف إقباال األخیر وھذا الصنف  )أسود+ برتقالي(تتمیز بعض السالالت من القطط بزغب طویل ولون برتقالي وأخرى بزغب طویل ولون مزركش 

  .كبیرا في معارض خاصة بالقطط

     :قصد الحصول على نسبة كبیرة من ھذا النوع، قام أحد مربي ھذه الحیوانات بالتزاوجات اآلتیة

أعطى ھذا التزاوج . بالنسبة للصفتین ساللتین نقیتینقط ذو لون أسود وزغب قصیر وقطة ذات لون برتقالي وزغب طویل من بین  :التزاوج األول◘ 
  : یتكون من F1جیال 

  وزغب قصیر ذكر بلون برتقالي  19
  وزغب قصیر )أسود+ برتقالي(أنثى بلون مزركش   23
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أعطى ھذا التزاوج . بالنسبة للصفتین من ساللتین نقیتین قصیربین قط ذو لون برتقالي وزغب طویل وقطة ذات لون أسود وزغب  :ثانيالتزاوج ال◘ 
’Fجیال 

 : یتكون من 1

  وزغب قصیر أسودذكر بلون   20
  وزغب قصیر )أسود+ برتقالي(أنثى بلون مزركش   18

  

 )ن2.......................(....................................................................................... ؟والثاني األول ینج التزاوجائنتتحلیل ماذا تستنتج من  -1

 )ن3.............(.......................................................................................... مستعینا بشبكة التزاوج األول والثاني ینالتزاوجنتائج  فسر -2

  

  

  

  . )قطط بزغب طویل ومزركش( الحظ مربي القطط بأن التزاوجات المنجزة لم تمكنھ من الحصول على الساللة المرغوب فیھا

عة قول على أكبر نسبة من اإلناث لھا زغب مزركش وطویل، ثم حدد النتائج المتوصیمكن مربي القطط من الح F1اقترح تزاوجا مع ذكور الجیل  -3

  )ن2(.....................................................................................................................................................مستعینا بشبكة التزاوج

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :استعمل الرموز اآلتیة

N  أوn  و  ؛ظھور اللون األسودبالنسبة للحلیل المسؤول عنB  أوb   البرتقاليظھور اللون بالنسبة للحلیل المسؤول عن.  

C  أوç  و  ؛قصیر ظھور زغب بالنسبة للحلیل المسؤول عنL  أوℓ   طویل ظھور زغببالنسبة للحلیل المسؤول عن.  

 بالتوفیق


