
  
  
  
  
  

   : نقـــــــــــــــتطة) 11( التمرين ٔالاول 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : نقــــــــــاط) 8(التمرين الثاني
ي الوثيقة (    ).02خالل تحديد الدعامة الخلوية للصفات الوراثية أجريت التجربة التالية املبينة مراحلها و نتائجها 

  .حلل النتائج  -1
  ماذا تستنتج؟ -2

ن -3   أعيدت التجربة بإضافة مادة ٔالاكيتينوميس
  للخلية الناتجة فيتوقف  ADNاملعطلة لعمل  

ن (س روت   ). -أ-بناء ال
ي-   املعلومة املكملة الستنتاجك؟ ما
ن برسم تخطيطي عليه كافة البيانات  -4-   ب

  بنية النواة
  
  
  
  
  

 1 ى تنظيم الورقة   نفطة ع
 

 

 

ي نقدم دراسة  ر الخلية الوحدة البنائية للكائن ال تعت
ي ما يأتي:   بسيطة لبعض تفاصيلها 

I- ) جزء من ما فوق بنية خلوية 01تقدم الوثيقة (
ن.   لخليت

ى  01) من 01ضع بيانات الوثيقة ( -1   .09إ
ن (أ) و  -2 هل يمكنك تقديم تصنيف لخلي الشكل

  (ب)؟ ما هو املعيار املستعمل؟
ي  -3 العنصر (س) من الشكل (أ) يتلون باألزرق البنفس

  مع ماء اليود.
إذا علمت أنه يمثل شكل املدخرات  سم العنصر (س) -أ

  السكرية للخلية (أ).   
ي الخلية (ب).  -ب   سم العنصر الذي يعوضه 
ن آخرين ( -ج ي 02قدم فرق ن  ن صنفي الخليت ) ب

ن (أ) و (ب).   الشكل

  السنة الثانية علوم تجريبية                                      ٔالاستاذة معنصري لب                                        

  ي مادة علوم الطبيعة و الحياة الثانيالفرض ٔالاول للثالثي 

السنة                                                                                          ثانوية العربي التبس                

 ىـــــــــــــــــــــــــــــــــــان 1/     1الصفحة 

2as.ency-education.com



  

 

 

 

   : )نقـــــــــــطة 11( التمرين ٔالاول 
  0.5*  9                البيانات : -1-

ي.                  -1 ن -5نوية.         -4              ميتوكوندري.     -3صانعة خضراء.           -2جهاز كول  -6            صبغ

  فجوة عصارية  -9               محببةشبكة هيولية  - 8م مركزي           يجس -7غالف نووي.                

  )1( المتالكها صانعة خضراء و(ب) حيوانية لعدم امتالكها صانعة خضراء )01(   الشكل (أ): نباتية-2-

-3 -  

      )51.(    (س) هو النشاء     -أ
ن. -ب   )1.5(  يعوضه الغليكوج
ن:  -ج ي النباتية     وجود -1تقديم الفرق ي الحيوانية وغيابه  ي الجدار السيليلوزي الجسم املركزي   ي النباتية وغيابه 

  )1.5(     .الحيوانيةالخلية 

  : )نقـــــــــــــــــــــــــاط 8( التمرين الثاني
ن (أ) و (ب) حيث : التحليل: -1- ي خليت ن الوثيقة عملية نزع وزرع النواة     تب

ن (سيؤدي  روت ن (س - نزع النواة من خلية (أ) منتجة لل روت ي خلية (ب) منتجة لل ى  -أ) وزرعها  وعة النواة إ ب) م
      )2.5(  أ).           -إنتاج الخلية (ب) بروتينا (س

  )1(            .الاستنتاج : النواة دعامة الصفات الوراثية- 2-
  )1(                 الوراثيةالحقيقية للصفات هو الدعامة  ADNاملعلومة املكملة: -3-
-4-   

0.5*6  
  0.5دقة الرسم  

  
ى تنظيم الورقة 1  ع
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