األستاذة معنصري لبنى

ثانوية العربي التبسي 2

الفرض الثاني للثالثي الثاني يف مادة علوم الطبيعة و احلياة
القسم  1 :ج م ع 4

املدة  1 :ساعة
التمرين األول ( 31تقطة) :

من اجل رفع و حتسني انتاج منطقة اريس اجريت دراسات و احباث يف معهد الزراعة حول اختالف منتوج ساللة التفاح
احمللي عن منتوج ساللة التفاح املستورد ,و من اهم جتارب هذه الدراسات ما يلي :
التجربة  :3زرع الساللتني يف تفس الشروط املناخية والرتابية
ساللة  :3اشجار تفاح حملي ذات مثار صغرية متأقلمة
ساللة  :2أشجار تفاح مستورد ذات مثار كبرية غري متأقلمة
فكانت النتائج كالتالي :أشجار التفاح احمللي أعطت مثار صغرية متأقلمة
اشجار التفاح املستورد أعطت مثار كبرية غري متأقلمة
 -3-فسر االختالف يف املنتوج رغم توفر نفس العوامل اخلارجية.

نرمز ألليل صفة حجم الثمار بـ:
حـا (األليل السائد)
ح (األليل املتنحي)
نرمز ألليل صفة تأقلم األشجار بـ:
قا (األليل السائد)
ق ( األليل املتنحي)

التجربة  :2أجري تلقيح خلطي بني الساللتني فكانت النتيجة  :أشجار ذات مثار صغرية متأقلمة
 -2ماذا تستنتج؟ -1ما هو النمط الوراثي لآلباء و ألفراد اجليل األول ؟التجربة  :1أجري تلقيح ذاتي ألفراد اجليل األول فنتجت أشجار بعدة امناط ظاهرية
-4فسر صبغيا نتائج هذا التلقيح-5ماهو النمط الظاهري لألفراد املرغوبة من خالل هذه الدراسة؟-6حدد النمط الوراثي ذو األهمية االقتصادية لألفراد املرغوبةالتمرين الثاني ( 6نقــــــاط):
أثناء دراسة الطابع النووي لثالثة أنواع من اخلاليا عند حشرات ذبابة اخلل حصلنا على النتائج املمثلة يف الوثيقة ()3

 -3ما هي الصيغة الصبغية هلذه احلشرة؟-2حدد اخللية و الفرد املناسبني لكل شكل من أشكال الوثيقة ( )3مع التعليل.-1حول الشكل (ب) اىل طابع نووي مع وضع البيانات الالزمةالصفحة  3 / 3انتهــــــــــــى

السنة أوىل جذع مسرتك علوم و تكنولوجيا

األستاذة معنصري لبنى

االجابة النموذجية لفرض الثاني للثالثي الثاني يف مادة علوم الطبيعة و احلياة
التمرين األول ( 31تقطة) :
 -3االختالف يكمن يف العوامل الداخلية و املتمثلة يف الصفات احملمولة على الصبغيات 3ن -2صفة صغرية سائدة على صفة كبرية و صفة متأقلمة سائدة على صفة غري متأقلمة-1-

-4-التفسري الصبغي ألفراد اجليل 2 ( :2ن  2+ن للجدول)

-5النمط الظاهري املرغوب هو :أشجار ذات مثار كبرية و متأقلمة (3ن)-6النمط الوراثي ذو األهمية االقتصادية هو النمط النقي :ح ح قا قا (3ن)التمرين الثاني ( 6نقــــــاط):
 -3الصيغة الصبغية هلذه احلشرة 2 :ن= 8أو ن=4-3-

-2الشكل
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