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مستوى أنسجة كائن حي يتميز بصيغة صبغية  علىظاهرة خلوية مت مالحظتها و تصويرها  (1)متثل الوثيقة  :التمرين األول 

 4=ن  2

(1)نوع اخللية املبينة يف الوثيقة اعتمادا على الصيغ الصبغية  تعرف على  -1-  

تعرف على الظاهرة  واذكر أهميتها -2-  

لها الزمينسرف على األرقام ثم رتبها حسب تسلتع-3-  

 

 

 

 

 

 

 التمرين الثاني : اليك الوثيقة )2( و اليت متثل أشكال الصبغي خالل دورته اخللوبة

 

 

 

 

 

 

(2)الوثيقة من ( ب ,و , د)على األشكال تعرف  -1-  

رتب األشكال السابقة حسب تسلسلها الزمين يف دورة خلوية-2-  

علل اجابتك.سم املراحل اليت لوحظت خالهلا األشكال السابقة -3-  

 التمرين الثالث :

I  - جلرادة خلية جسمية  من أخذت صبغيات (1 ) الوثيقة متثل 

I-1-  مـــاهي هذه املرحلة؟علل اجابتك.يف مرحلة حمددة  من حياة اخللية (1)حتصلنا  على الوثيقة 

I-2- هلذه اجلرادةاستخرج الصيغة الصبغية 

I-3-  اذا علمت أن حتديد  اجلنس يف هذه احلالة مماثل لإلنسان فهل تعترب هذه اجلرادة ذكر أم أنثى؟علل

 اجابتك

II-  بعض املظاهر اخللوية يف أكياس طلعية لنبات الذرة( 2)متثل الوثيقة 
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 :ةالتالي ولاالنتائج احملصل عليها مدونة يف اجلد  ADNمتت معايرة كمية الـ  :التمرين الرابع

 ذبابة اخلل الدجاج الكلب الثور احلصان االنسان الكائن احلي

 10g-12 3.7 3.7 3.3 8.5 2.3 4.0يف اخلاليا اجلسمية   ADNكمية 

 10g-12 7.3 7.1 7.7 2.5 1.7 4.2يف اخلاليا اجلنسية   ADNكمية 

 

 حيوان منوي عصبية بنكرياسية كبدية معوية خاليا االنسان

 ADN   10g-12 3.7 3.7 3.7 3.7 7.3كمية 

 ماهي املعلومات املستخلصة من دراسة هذه النتائج؟ -1-

 أذكر الظواهر املتحكمة يف النتائج اجملصل عليها -2-

 
 

 

 

 

 

 

 

 

أو أن تبين  من حولك  إن هنا  طريقت  ليكون لديك أعلى مبنى.. إما أن تدمر كل املباني

 ......كذلك النجا      من أعلى من     اخرت دائم ا أن تبين أعلى

 

II-1-  علل اجابتك.(2)ما نوع االنقسام الذي متثله أشكال الوثيقة 

II-2- ثم رتبها حسب ( 2)أعط عنوانا لكل شكل من أشكال الوثيقة

 تسلسلها الزمين

 .(2)رمسا ختطيطيا إلحدى البنى الظاهرة يف الوثيقة  (7)متثل الوثيقة  

II-3- علل اجابتك.تعرف على هذه املرحلة 

II-4- مثل برسم ختطيطي املرحلة املوالية مع ابراز التطورات املمكنة

 هلذه البنية

II-5-  ؟(7)مــاهي أهمية الظاهرة املبينة يف الوثيقة 
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 التمرين األول :

هي خلية جنسية( 1)اخللية املبينة يف الوثيقة  -1-  

الصبغي كما يسمح  داخلراكيب جديدة عن طريق االختالط ب  و يسمح بظهور ت: أهميته .الظاهرة هي االنقسام املنصف-2-

 بثبات عدد الصبغيات خالل األجيال املتعاقبة

املرحلة  -د-         1 لتمهيديةاملرحلة ا -جـ-,            2املرحلة النهائية  -ب-,   2املرحلة االنفصالية  -أ-    -3-

       1املرحلة االستوائية  - -                        2و التمهيدية  1املرحلة النهائية  -سـ-                   1االنفصالية 

 

 :التمرين الثاني 

( ب), (مكونة من كروماتيدت  خيوط حملزنة)صبغي ( و), (مكونة من كروماتيدت  خيوط رفيعة)صبغ  ( د)ميثل  -1-

 كروماتيد

 

 (صبغ ) صبغي رفيع    مضاعف: التعليل.من املرحلة البينية (G1)أخذ من املرحلة ( جـ) -3-

 (صبغ ) ظهور عيون التضاعف: التعليل.من املرحلة البينية( S)أخذ من املرحلة ( س)

 (صبغ ) صبغي رفيع مضاعف: التعليل.من املرحلة البينية( G2)أخذ من املرحلة ( د)

 مضاعف( حتلزن أولي)لزن صبغي حم: التعليل.1أخذ من املرحلة التمهيدية ( أ)

 مضاعف(حتلزن ثانوي)صبغي حملزن : التعليل.1أخذ من املرحلة االستوائية ( و)

 كروماتيد حملزن: التعليل.2أخذ من املرحلة االنفصالية ( ب)

 (صيغ ) رفيع كروماتيد: التعليل.2أخذ من املرحلة النهائية ( هـ)

 :التمرين الثالث

 

 هي املرحلة االستوائية( 1)املرحلة احملددة من حياة اخللية اليت تبينها الوثيقة  -

 الصبغيات متوضعة يف خط استواء اخللية و مالحظة من منظر قطيب للخلية: التعليل 

 5 =ن  2: الصيغة الصبغية للجرادة املدروسة  -

 اجلرادة ذكر -

 XYو هي متثل الصبغيات اجلنسية ( أ د)   متماثل  الزوج الرابع من الصبغيات: التعليل

 نوع االنقسام هو االنقسام املنصف -

 ب د هـ أ باالضافة اىل تشكل أربعة خاليا بنات يف نهاية االنقسام: ظهور األشكال : التعليل
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 :عناوين األشكال  -

 املرحلة االنفصالية الثانية (:ب)املرحلة النهائية الثانية      الشكل (: أ)الشكل 

 بداية املرحلة النهائية الثانية(: د)املرحلة التمهيدية األوىل     الشكل (: جـ)الشكل 

 املرحلة االنفصالية األوىل(: و)املرحلة االستوائية األوىل        الشكل (: ي)الشكل 

  املرحلة التمهيدية الثانية   /املرحلة النهائية األوىل(: هـ)الشكل 

 أ        د     ب    هـ     و    ي   جـ  : الرتتيب 

املرحلة هي املرحلة التمهيدية األوىل -  

 (الرباعيات)عند تقارب الصبغيات املتماثلة  1حتدث ظاهرة العبور يف املرحلة التمهيدية : التعليل

 

تسمح بظهور تراكيب وراثية جديدة:أهمية ظاهرة العبور  -  

 :الرابع التمرين

 : ADNكمية : املعلومات املستخلصة -1-

 ختتلف باختالف الكائن احلي* 

 تكون مـختزلة يف اخللية اجلنسية* 

 متماثلة عند نفس خاليا النوع ماعدا اخلاليا اجلنسية اليت حتوي على نصف هذه الكمية* 

 

كما انها تكون متماثلة عند نفس خاليا النوع (االلقا )الواحد  النوععن طريق تزاوج افراد  ADNتتوارث كمية -2-

حتتوي اخلاليا اجلنسية . ADNالذي حيافظ على كمية  االنقسام اخليطي املتساويالواحد نتيجة تكاثر هذه اخلاليا بواسطة 

 االنقسام املنصفألنها خاليا ناجتة عن  ADNعلى نصف كمية 
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 الناجح يرى حاًل لكل مشكلة والفاشل يرى مشكلة يف كل حل 

 الناجح يصنع األحداث والفاشل تصنعه األحداث

 األستاذة معنصري لبنى تتمنى لكم التوفيق و النجا 

http://prof2sciences.overblog.com/ 

 


