األستاذة  :معنصري لبنى

ثانوية العربي التبسي  2باتنة

متارين مقرتحة يف وحدة اخللية وحدة بتاء الكائن احلي
التمرين األول  :ضع رمز اجلواب الصحيح:
 -1النسيج:أ هو جمموع اخلاليا عند الكائنات حقيقية النواةب -هو جمموع اخلاليا اليت هلا نفس البنية و الوظيفة-جـ -هو جمموع اخلاليا املختلفة البنية لكن هلا نفس الوظيفة

 -4امليتوكوندري عبارة عن عضية :أ -متيز اخلاليا احليوانية فقطب -متيز اخلاليا احليوانية و النباتيةجـ -حتتوي على أعراف-د -تدخل يف عملية تركيب الربوتني

 - 2حتتوي اخللية احليوانية على :أ -صانعات خضراءب -ميتوكونديجـ -فجوات غري نامية-د -جسيم مركزي

 -5جهاز كوجلي :أ -مقر الرتكيب الضوئيب -مقر األكسدة اخللوية-جـ -مقر افراز بعض املواد كالربوتينات

 -3الرباميسوم عبارة عن :أ -كائن حيواني متعدد اخللية
ب-كائن حيواني وحيد اخلليةجـ -كائن حيواني بدائي النواة-د -كائن حيواني حقيقي النواة

التمرين الثاني  :اليك الوثيقة ( س) :
 -1اعط عنوانا مناسبا للوثيقة-2تعرف على البيانات من ( 1اىل ) 12 -3ماهي العضية املميزة هلذا النوع مناخلاليا؟

 -6يسمح اجملهر الضوئي :أ -مبالحظة مجيع العضياتب -مبالحظة اخلاليا احلية فقط-جـ -لديه قدرة جمدودة يف تكبري العينة

التمرين الثالث :قمنا باجراء فحوصات جمهرية ألنسجة من مـختلف الكائنات احلية (الوثيقة ك)

 -1تعرف على البيانات ( من  1اىل  ) 12وعلى اخلاليا اليت أخذت منها -2استخرج العناصر املشرتكة بني بنيات األشكال املختلفة -3-ماهي املعلومة املهمة اليت تستخرجها من هذه الفحوص املهمة ؟

التمرين الرابع  :مكنت الدراسة اجملهرية لسحبة دموية من اعداد الوثيقة (أ) بينما أظهر تركيب جزء منها
من وضع الوثيقة (ب)

 -1تعرف على العناصر املرقمة يف كل من الوثيقتني أ و ب .تبدي الوثيقة (أ) اختالفا واضحا بني حمتوى العنصرين ( 1و  )2و املتمثل يف فقدان العنصر ( )2ألحد
عضياته األساسية
 -2ماهي العضية الناقصة يف العنصر ()2؟ -3-تعرف على دور هذه العضية.اذكر جتربة تبني فيها هذا الدور

األستاذة معنصري لبنى تتمنى لكم التوفيق و النجاح
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السنة الثانية علوم جتريبية

األستاذة معنصري لبنى

االجابة النموذجية للتمارين املقرتحة يف وحدة اخللية وحدة بتاء الكائن احلي

التمرين األول :
 -1-ب

-2-,ب,جـ,د

 -4-ب ,جـ

 -3-ب,د

 -6-جـ

 -5-جـ

التمرين الثاني :
 -1رسم ختطيطي ملا فوق البنية اخللوية خللية نباتية -2البيانات: -1شبكة هيولية حمببة -5-الليزوزوم

 -2-جدار بكتوسيليلوزي

 -6-صانعات خضراء

 -9-شبكة هيولية حمببة

 -3-فجوة نامية

 -7غشاء هيولي -11-نوية

 -11-صبغيات

-4-هيوىل

 -8ميتوكوندري -12-جهاز كوجلي

 -3العضية املميزة لعذا النوع من اخلاليا هي الصانعات اخلضراءالتمرين الثالث :
 -1-البيانات  -1- :جدار سيليلوزي

 -2-حمفظة  -3-غشاء هيوىل

 -6شبكة هيولية حمببة (فعالة) -11نواة-أ -خلية نباتية

 -11-صبغني

 -7-ميتوكوندري

 -4-هيوىل

 -8-جهاز كوجلي

 -5فجوة -9-ريبوزومات

 -12-صانعات خضراء

-ب -خلية بكتريية

-جـ -خلية حيوانية

 -2تشرتك اخلاليا الثالثة يف كونها حماطة بغشاء هيولي واحتوائها على عضيات و مادة وراثية -3املعلومة املستخرجة هي أن مجيع الكائنات احلية سواء بدائية النواة او حقيقية النواة,سواء حيوانيةأو نباتية تشرتك يف وحدة بنائية واحدة هي اخللية
التمرين الرابع :
 -1البيانات  -1- :كرية دموية بيضاء أحادية النواةدموية بيضاء مفصصة النواة
 -7-غشاء هيولي

-4-نواة

 -2-كرية دموية محراء

 -5-هيوىل

 -8-ميتوكوندري

-3-كرية

-6-بالزما

(تصويب :السهم  8يشري اىل العضية)

 -2العضية الناقصة هي النواة -3-دور النواة أنها مقر الذخرية الوراثية (حتمل املعلومات الوراثية)

للنواة و
التجربة (الحظ الوثيقة يف األسفل) :نأخذ ثالثة ابقار مـــختلفة األوىل معطية للبويضة و الثانية معطية سفل
األخرى معطية للرحم فنالحظ ميالد عجل يشبه للبقرة املعطية للنواة.

الفاشل يقول :احلل ممكن ولكنه صعب أما الناجح فيقول  :احلل صعب
ولكنه ممكن
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