
  
 

 

 

 التمرين األول : أكتب رمز اجلواب الصحيح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التمرين الثاني : 

 

 

 

 

 

 

التمرين الثالث:  نقوم بتهجني ساللتني من الشمندر إحداهما ذات جذور طويلة و فقرية من حيث السكر و األخرى ذات 

 جذور قصرية و غنية من حيث السكر فنتحصل على أفراد اجليل األول كلها ذات جذور قصرية و فقرية من حيث السكر

 

 سنة أوىل جذع مشرتك علوم و تكنولوجيا                                           من إعداد األستاذة معنصري لبنى     

 جمموعة من التمارين مقرتحة يف وحدة تأثري العوامل الداخلية على إنتاج الكتلة احليوية

":ن"ن حيث  2اخلاليا ثنائية الصيغة الصبغية يرمز هلا بـ  -1-  

عدد الصبغيات-أ-  

عدد أزواج الصبغيات -ب-  

حجم الصبغيات -جـ-  

:اخلاليا اجلنسية حتمل  -2-  

نفس العدد الصبغي للخاليا اجلسمية -أ-  

نصف العدد الصبغي للخاليا اجلسمية -ب-  

ضعف العدد الصيغي للخاليا اجلسمية -جـ  

:عدد الصبغيات يف خاليا االنسان -3-  

84-أ-  

84-ب-  

88-جـ-  

 

:التهجني هو تصالب بني ساللتني -8-  

متماثلتني -أ-  

مـختلفتني -ب-  

متماثلتني أو مـختلفتني -جـ-  

:الصفة السائدة  -5-  

دائما نقية -أ-  

دائما هجينة-ب-  

قد تكون نقية أو هجينة -جـ-  

استنبات القمة النامية للربعم لغرض اكثار النباتات  -4-

:املرغوب فيها تعرف بتقنية   

زراعة املرستيم -أ-  

وراعة الربوتوبالزم -ب-  

االفتسال الدقيق -جـ-  

 

صورة لصبغيات حشرة مت احلصول عليها ( 1)متثل الوثيقة 

 لغرض اجناز طابع نووي لنوع من اجلراد

ثم صنفها,رتب هذه الصبغيات بصفة زوجية -1-  

ما هي الصيغة الصبغية هلذا النوع؟ -2-  

حدد جنس احلشرة؟علل اجابتك -3-  

بني يف بضعة أسطر تقنية اجناز الطابع النووي -8-  

 

أقلب الصفحة 2/  1الصفحة   

1الوثيقة   



  

حدد السيادة بني أليلي كل مورثة؟علل اجابتك -1-  

اقرتح تفسريا للنتائج احملصل عليها -2-  

:التزاوج الذاتي للجيل الناتج أعطى جيل ثاني يتوزع أفراده كالتالي   

السكر نبتة ذات جذور قصرية و فقرية من حيث 5434  

ذات جذور قصرية و غنية من حيث السكر نبتة 1481  

نبتة ذات جذور طويلة و فقرية من حيث السكر 1484  

نبتة ذات جذور طويلة و غنية من حيث السكر 424  

أحسب نسبة كل منط ظاهري ألفراد اجليل الثاني -3-  

معتمدا على جدول الضرب الوراثي قدم تفسريا للنتائج احملصل عليها -8-  

بني كيف ميكن احملافظة على هذه الساللة.ة جذور طويلة و غنية من حيث السكر ساللة مرغوب فيهاباعتبار أن صف -5-  

 مالحظة: نرمز  ألليل طول اجلذور بـ جأ أو جـ             نرمز ألليل كمية السكر بـ سأ أو سـ

التمرين الرابع: لغرض حتسني انتاج مادة الصوف املستعمل يف النسيج وتطوير هذه الصناعة كان البد من البحث على األغنام 

.املنتجة هلذه املادة بشكل جيد و لدراسة مراحل احلصول على هذه األغنام نقوم بهذه الدراسة  

:ميلك احد مربي املواشي ساللتني من األغنام ختتلف عن بعضها يف الصفات التالية   

متتلك صوف أبيض أملس:12متتلك صوف أسود جمعد                          الساللة  :11الساللة   

كلها تتميز بامتالكها ( ذكور  إناث و)خروف  44زاوج املربي بني هاتني الساللتني التقيتني فحصل عمليا يف اجليل األول على 

 صوف أبيض جمعد

ما هي املعلومات املستخلصة من نتائج اجليل األول؟ -1-  

قدم تفسريا صبغيا لكيفية احلصول على اجليل األول -2-  

(اناث و ذكور)خروف  121زاوج هذا املربي بني أفراد اجليل األول فحصل على جيل ثاني متكون من   

أحسب عدد اخلراف يف كل منط ظاهري ناتج يف اجليل الثاني-3-  

مناط الظاهرية ذات األهمية االقتصادية؟هل تكون كلها بنفس األهمية؟ماهي األ -8-  

ما هي طريقة متييز األفراد ذات األهمية االقتصادية من بني تلك األفراد التاجتة؟ -5-  

أذكر طريقة الكثارها -4-  

انتــــــهى 2/  2الصفحة   

النجاحمعنصري لبنى تتمنى لكم التوفيق و : األستاذة   



  

 

 

 

 التمرين األول :

أ -4-               جـ    -5-         ب       -8-                ب    -3-ب                -2-           ب     -1-  

 التمرين الثاني :

(جـ،ب)،(م،س)،(هـ،ص)،(أ،د)-1-  

غري متماثل( جـ،ب)وواحد زوج صبغي جنسي ( أ،د،هـ،ص،م،س)ثالث أزواج صبغية جسمية : يوجد أربع أزواج من الصبغيات  

4= ن  2الصبغية الصيغة  -2-  

 ( x y)اجلنس ذكر  لوجود الزوج الصبغي اجلنسي الغري متماثل  -3-

لتوقيف  ثم اضافة مادة الكولشسني( بواسطة االنقسام املتساوي)زرع خاليا نسيج اجلراد يف ةسط مالئم لغرض تكاثرها  -8-

ثم تكبريها وحندد  االنقسام يف املرحلة االستوائية ثم نثبت و نلون اخلاليا و نأخذ هلا صورة فوتوغرافية جملموع الصبغيات

 .و متوضع اجلزء املركزي الصبغيات املتماثلة و ترتيبها حسب شكلها و حجمها وطوهلا

 :التمرين الثالث

 (جـ)أما األليل املسؤول عن اجلذور الطويلة متنحي ( جا) األليل املسؤول عن اجلذور القصرية سائد -1-

 (سـ)أما األليل املسؤول عن الغنى من حيث السكر متنحي ( سا)األليل املسؤول عن الفقر من حيث السكر سائد 

 :التعليل

 يف اجليل األول % 111ظهور صفيت اجلذور القصرية و الفقر من حيث السكر بنسبة 

-2- 

  

 

 

 

 

-3-  

نبتة ذات جذور قصرية و فقرية من حيث السكر 54.25%  

نبتة ذات جذور قصرية و غنية من حيث السكر 14.85%  

سنة أوىل جذع مشرتك علوم و تكنولوجيا                             معنصري لبنى                              : األستاذة   

مقرتحة يف وحدة تأثري العوامل الداخلية على إنتاج الكتلة موعة من التمارين االجابة النموذجبة جمل

 احليوية

 

 

أقلب الصفحة 3/  1الصفحة   



 نبتة ذات جذور طويلة و فقرية من حيث السكر 14.85%

 نبتة ذات جذور طويلة و غنية من حيث السكر 14.28%

-8-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

على الساللة املرغوبة ذات اجلذور الطويلة و الغنية من حيث السكر جيب عزل بذور هذه الساللة ثم زرعها  للمحافظة-5-

(نقية)لتتزاوج ذاتيا فتعطي أفراد كلها ذات جذور طويلة و غنية من حيث السكر   

 التمرين الرابع :

ة الصوف األسودصفة الصوف األبيض سائدة على صف: املعلومات املستخلصة من اجليل األول -1-  

 صفة اجملعد سائدة على صفة األملس

:التفسري الصبغي  -2-  

 

 

 

 

 

  

 

 

أقلب الصفحة 3/  2الصفحة   



 

:حساب عدد اخلراف يف كل منط ظاهري ناتج يف اجليل الثاني  -3-  

 األمناط الظاهرية الناجتة يف اجليل الثاني عدد اخلراف

خروف 44 أغنام ذات صوف أبيض جمعد%  54.25 1النمط    

خروف 23 أغنام ذات صوف أبيض أملس%  14.85 2النمط    

خروف 23 أغنام ذات صوف أسود جمعد%  14.85 3النمط    

خراف 4 أغنام ذات صوف أسود أملس%   4.25 8النمط    

 

 :األمناط الظاهرية ذات األهمية االقتصادية  -8-

 األغنام ذات الصوف األبيض األملس

و يكون منطه  ليست كلها بنفس األهمية ألنها تكون حاملة لنمطني وراثيني أحدهما يكون هجني يف صفة و اآلخر نقي يف صفتني

ضا ضا سـ سـ:الوراثي كما يلي   

طريقة متييز األفراد ذات األهمية االقتصادية من بني األفراد الناجتة هي تهجني األفراد اليت حتمل الصفات املرغوبة  -5-

فاذا كانت األفراد الناجتة  حتمل صفة الصوف ( صوف أسود أملس)مع األغنام اليت حتمل الصفات املتنحية ( صوف أبيض أملس)

ينها أنه الفرد الذي نبحث عنهاألبيض األملس نعلم ح  

يتم اكثارها بالتلقيح االصطناعي: طريقة إكثارها  -4-  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األستاذة : معنصري لبنى تتمنى لكم التوفيق و النجاح

انتـــــهى 3/  3الصفحة   

  هي عندما حتقق أشياء,  إن من أكثر اللحظات سعادة يف احلياة

 تستطيع حتقيقها الناس عنها أنك ال يقول

 


