
 2014ماي  اختبار الفصل الثالث في مادة   ................ثانوية 
 سا 2المدة:        علوم الطبیعة و الحیاة       ع ت 2أقسام: 

 التمرين األول:
I –  يتكاثر عن طريق األبواغ التي تتشكل حسب المراحل )7(ن =  فطر أحادي الصیغة الصبغیةالسورداريا ،

 .1الموضحة في الوثیقة 

 1الوثیقة 
 تعرّف على كّل من اإلنقسام (أ)، اإلنقسام (ب) و اإلنقسام (ج). – 1
 ما الھدف من حدوث كل من اإلنقسام (أ) و اإلنقسام (ب)؟ – 2
الموجودة  ADN" ھي كمیة الـ  ك خالل تشكل أبواغ السورداريا، حیث " ADNتطور كمیة الـ  2الوثیقة  تبیّن - 3

 الموجودة في كل بوغة. ADNك " ھي كمیة الـ  ½" في البیضة الملقحة (الزيغوت)، بینما 

 2الوثیقة 
 .2في الوثیقة أكتب البیانات الموافقة لألرقام  – أ)
 .3زو  2ز، 1زالصیغة الصبغیة في كّل من األزمنة  حّدد - )ب
 .3زو  2ز، 1زفي كّل من األزمنة  بیّن بالرسم، شكل الصبغي – )ج
II –  الـ لغرض التعرف على العالقة بین تضاعفADN يتم استنبات خاليا في وسط يحتوي و تضاعف الصبغیات ،

في  Tفتأخذ مكان  ADNالـ التي يتم إدماجھا أثناء تضاعف و (نوكلیوزيدة شبیھة بالتیمیدين)  BrdUعلى مادة 
 .ADNالـ 

بلون  ADNفي سلسلتي الـ  BrdUعند تلوين الصبغیات و فحصھا مجھريا، تظھر الكروماتیدات التي أدمجت 
 ملونة بلون داكن. فقط ADNفي إحدى سلسلتي الـ  BrdU فاتح، بینما تظھر الكروماتیدات التي أدمجت

دورتین خلويتین، حیث في كل دورة خلوية يتم إيقاف خالل  BrdUتّم استنبات خاليا في وسط يحتوي على  -
 اإلنقسام الخیطي (المیتوز) في المرحلة اإلستوائیة (باستعمال الكولشیسین مثال).

 .BrdUالتضاعف األول في وسط به بعد  اإلستوائي بیّن بالرسم، مظھر الصبغي -أ) – 1
 .BrdUبیّن بالرسم، مظھر الصبغي اإلستوائي بعد التضاعف الثاني في وسط به  -ب)     

 كیف تفّسر النتائج المحصل علیھا؟ – 2
 ؟و تضاعف الصبغیات ADNماذا تستنتج بخصوص العالقة بین تضاعف الـ  – 3
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 التمرين الثاني:

تمثل الوثیقة المقابلة شجرة النسب لعائلة، 
بمرض البوال التخلفي بعض أفرادھا مصابة 

0TPhénylcétonurie . 
ھل اآللیل المسؤول عن ھذا المرض  - 1

 .سائد أو متنحي ؟علل إجابتك
 ھل اآللیل المسؤول عن ھذا المرض - 2

محمول على صبغي جنسي أم على صبغي 
 .إجابتك ال جنسي؟ علّل

 :أعطي النمط الوراثي لكل من األفراد - 3
 I 1  ،II 5   ،III 3 ،IV 1 . 
كیف تفّسر ظھور المرض بنسبة مرتفعة  – 4

 ؟  IVفي الجیل 

 الوضعیة اإلدماجیة:
رغم تشابه أفراد النوع الواحد (الناتجة عن التكاثر الجنسي) في العديد من الصفات الوراثیة، فإنھا تختلف في 

 ممیزة للفرد.أخرى  وراثیة صفات
. البحث على األنترنت التنوع الوراثي ألفراد النوع الواحدعن أسباب كلفتك أستاذة العلوم الطبیعیة بالبحث 
 سمح لك بالحصول على الوثائق التالیة:

 صورة و رسم تخطیطي لرباعیة كروماتیدية :2الوثیقة  صورة تبین انجذاب النطاف نحو البويضة: 1الوثیقة 

 صورة تبین مختلف مراحل اإلنقسام المنصف :3الوثیقة 

 لوماتك، بیّن أسباب التنوع الوراثي ألفراد النوع الواحد.على استغالل الوثائق السابقة و على معاعتمادا  -

 األستاذة ب. نورة          بالتوفیق! يمع تمنیات  
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 2014ماي                تصحیح اختبار الفصل الثالث في مادة علوم الطبیعة و الحیاة   ع ت              2

 التنقیط عناصر اإلجابة

I 

II 

 نقاط 10 التمرين األول:
 ...................................................................... 0,25×  3التعرف على اإلنقسامات:  - 1

 من اإلنقسام المنصف) I(اإلنقسام  اختزالياإلنقسام (أ): انقسام خیطي  - 
 من اإلنقسام المنصف) II(اإلنقسام  متساوي): انقسام خیطي باإلنقسام ( - 
 متساوي (میتوز)): انقسام خیطي جاإلنقسام ( - 

 ن إلى ن ..........................2الھدف من حدوث اإلنقسام (أ): اختزال الصیغة الصبغیة من  - 2
 ك" ..................... ½"ك" إلى "من  ADNالھدف من حدوث اإلنقسام (أ): اختزال كمیة الـ  -  

 ....................................................................................... 0,25×  8البیانات:  -أ)  - 3
(نمو انقسامي)،        Sالمرحلة  - 2           (نمو وظیفي أول)،     G1المرحلة - 1
 لمنصف)امن  Iانقسام خیطي اختزالي (اإلنقسام  - 4      (نمو وظیفي ثاني) 2Gالمرحلة  - 3
 من اإلنقسام المنصف) II(اإلنقسام  متساويانقسام خیطي  - 5
 انقسام منصف - 8متساوي (میتوز)         انقسام خیطي  - 7مرحلة بینیة        - 6

 ......................................................................... 0,5×  3تحديد الصیغة الصبغیة:  -ب) 
 ن صبغي منشطر: 1عند ز - 
 ن صبغي إبن: 2عند ز - 
 إبن: ن صبغي 3عند ز - 

 : .............................................3و ز 2، ز1رسم شكل الصبغي في كل من األزمنة ز -ج) 

 ................... :BrdUمظھر الصبغي اإلستوائي بعد التضاعف األول في وسط به  رسم -أ)  - 1
 ................. :BrdUفي وسط به  الثانيرسم مظھر الصبغي اإلستوائي بعد التضاعف  -ب)  

 ........................................................................................... 1× 2تفسیر النتائج: - 2
(انفصلت  ADN، انفتحت جزيئة الـ BrdUفي وسط يحتوي على  ADNخالل التضاعف األول للـ *

، و )Tبجانب كل سلسلة قديمة (بھا  BrdUنظیرة بھا  سلسلتیھا) و تّم إنشاء سلسلة جديدة
سلسلة قديمة متماثلتین، تحتوي كل منھما على  ADNبالتالي تشكلت جزيئتین بنتین من الـ 

 صبغي منشطر ذو كروماتیدتین داكنتین.يتشكل  . و بالتاليBrdU) و سلسلة جديدة بھا T(بھا 
، و ADNتتضاعف كل جزيئة  ،BrdUفي وسط يحتوي على  ADNلتضاعف الثاني للـ اخالل *

، و بالتالي يتشكل صبغیان منشطران لكل منھما BrdUتكون السالسل الجديدة المتشكلة بھا 
سلسلتین إحداھما بھا داكنة (ذات  ) و كروماتیدةBrdU(ذات سلسلتین بھما  كروماتیدة فاتحة

BrdU  و الثانیة بھاT .(  
  اإلستنتاج: - 3

 ...................... إلى تضاعف الكروماتیدة و بالتالي إلى تضاعف الصبغي ADNيؤدي تضاعف الـ 
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 التنقیط عناصر اإلجابة
 نقاط 5 التمرين الثاني:

 ............................................................... متنحياأللیل المسؤول عن ھذا المرض  – 1
دلیل على أن األبوين كانا حاملین بالمرض سالمین ظاھريا ألبناء مصابین وين التعلیل: إنجاب آب

 رض، لكن لم يصابا بالمرض ألن آلیل المرض متنحي ............................................آللیل الم
 .............................. صبغي ال جنسي األلیل المسؤول عن ھذا المرض محمول على – 2

 ........................................................ألن المرض ظھر على الذكور و على اإلناث  التعلیل:
 ..................................................................................... 0,5×  4األنماط الوراثیة: – 3

 مصاب: م              اختیار الرموز:     سلیم: سا
 سا م  أو : سا سا  II5الفرد                   سا م    : I1الفرد 
 م م : IV1سا م                  الفرد :  III3الفرد 

 و III3لفردين ا كون ھذا راجع إلى : IVتفسیر ظھور المرض بنسبة مرتفعة في الجیل  – 4
4III  ينالجدّ ينتمیان إلى نفس العائلة (لھما نفس I1 2  وI( فزواجھما زواج أقرب يزيد من ،

 احتمال إصابة األنسال بالمرض ..................................................................................
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 الوضعیة اإلدماجیة:
في الصفات الوراثیة. فما ھي الظواھر التي تنوعا كبیرا  الجنسي،، الناتجة عن التكاثر يبدي أفراد النوع الواحد

 التنوع الوراثي؟تسببت في ھذا 
 (األعراس) "األمشاجخاليا خاصة أحادية الصیغة الصبغیة ھي "تدخل التكاثر الجنسي يتطلب حدوث  *

أثناء ينتج أمشاجا متنوعة وراثیا نظرا لحدوث عملیتین مھمتین و قد تبیّن أن كل فرد  .الذكرية و األنثوية
 ، ھما:) الذي يحدث أثناء تشكل األمشاج3لمنصف (الوثیقة ااإلنقسام 

من اإلنقسام المنصف، أو ما يسمى بـ "اإلختالط بین  Iالتوزع العشوائي للصبغیات خالل المرحلة اإلنفصالیة  -
 يسمح بزيادة عدد التراكیب (التولیفات) الصبغیة الممكنة في األمشاج. ، و الذيالصبغي"

) خالل 2تشكل الرباعیات الكروماتیدية (الوثیقة (العبور) أثناء  قطع متماثلة بین صبغیان متماثالنتبادل  -
و الذي يسمح  ، الصبغي" –، أو ما يسمى بـ " اإلختالط داخل من اإلنقسام المنصف Iالمرحلة التمھیدية 

 بظھور تراكیب وراثیة جديدة، إذ يتم بفضله تبادل اآللیالت بین الصبغیین المتماثلین.
 عن اتحاد إحدى النطاف بالبويضة بیضة ملقحة ينتجو )، 1عند اإللقاح تنجب النطاف نحو البويضة (الوثیقة  *

ة وراثیا، فإنه سینتج عن ذلك بیوض ثنائیة الصیغة الصبغیة، و بما أنه يحدث إلتقاء عشوائي ألمشاج مختلف
 في تراكیبھا اآللیلیة، و بالتالي تكون األفراد الناتجة عنھا مختلفة في صفاتھا الوراثیة.ملقحة مختلفة 

إلى اإلختالط بین الصبغي و اإلختالط داخل الصبغي اللذان يحدثان أثناء التنوع الوراثي لألفراد  يعودإذن، 
 اإللتقاء العشوائي ألمشاج (مختلفة وراثیا) أثناء اإللقاح. نصف، و إلى اإلنقسام الم

 نقاط 5 :التنقیطسلم 
 معايیر التقويم:

 اإلبداع و اإلتقان :4منوعیة و انسجام المنتوج،  :3ماالستعمال السلیم ألدوات المادة،  :2م، الوجاھة :1م
 التنقیط مؤشرات الكفاءة المعايیر

 1م

 2م

 3م

 4م

 الخروج عن الموضوع ..........................................................................مؤ: عدم 

 : إظھار دور اإلختالط بین الصبغي و وقت حدوثه ..............................................1مؤ
 .........................................: إظھار دور اإلختالط داخل الصبغي و وقت حدوثه ...2مؤ
 : إظھار دور اإللقاح ....................................................................................3مؤ

 مؤ: العرض الجید و الربط السلیم و المنطقي بین مختلف المعلومات ........................

 یة دقیقة ............................................مؤ: استعمال لغة سلیمة و مصطلحات علم

0,5 

1
1
1

1 

0,5 

 األستاذة ب. نورة   2\2


	2ع ت - اختبار الفصل الثالث - ماي 2014
	2ع ت - تصحيح اختبار الفصل الثالث - ماي 2014

