
  

 

 

 

 

 : طة(ــــــــنق 13) التمرين األول

. تحدث على مستوى نوع معين من الخالياأشكاال خلوية لوحظت خالل ظاهرة بيولوجية -1-تمثل الوثيقة  

 

 

 

 

(؟ علل اجابتك1ماهي الظاهرة المبينة في اشكال الوثيقة )  -1-  

ماهي الخاليا التي اخذت منها هذه األشكال؟ -2-  

( ثم رتبها حسب تسلسلها الزمني1-4تعرف على المراحل )-3-  

(.ماذا تستنتج؟2( و )1على مستوى الخلية للشكل ) استخرج الصيغة الصبغية-4-  

( مع االحتفاظ بنفس الصيغة الصبغية3ارسم المرحلة الموالية للمرحلة )-5-  

 صورة أخذت بالمجهر االلكتروني أثناء حدوث الظاهرة  -2-تمثل الوثيقة  -6-

 .-1-الممثلة بالوثيقة

 تعرف على هذه الصورة.-أ-
 ي سمحت  بالحصول على هذه الصورة.حدد  بدقة المرحلة الت-ب -

 مثل باستعمال األلوان تطور هذا الشكل خالل المراحل الالحقة. -ج -

 

 التمرين الثاني )6 نقــــــــــاط( :

.( مرحلة مهمة من دورة خلوية لذبابة الخل3تمثل الوثيقة )  

(3اكتب بيانات الوثيقة ) -1-  

معلال اجابتك.تعرف على هذه المرحلة  -2-  

ختلف أطوار هذهـ( في م3أرسم شكل العنصر ) -3-  

 المرحلة.ماذا تستنتج؟

 1 نقطة على تنظيم الورقة
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(3)الوثيقة   

 

(2)الوثيقة   

 انتهـــــى 1/  1الصفحة 



 

 

 

 

 

 ( :طةــــــــنق 13التمرين األول )

 1            ( هي االنقسام المنصف1الظاهرة المبينة في الوثيقة ) -1-

     1        (4و  2التعليل:ظهور األشكال )

     1              الخاليا التي اخذت منها هذه األشكال هي الخاليا الجنسية -2-

 1( :االستوائية 4(  , المرحلة )2(: االنفصالية )3(  ,المرحلة )1(: االنفصالية )2,  المرحلة )  2(: االستوائية  1المرحلة ) -3-

  1 الترتيب     (4*0.5)

 
 (1)   8ن = 2(: 2,   الصيغة الصبغية للشكل )    (1)   4(: ن =1الصيغة الصبغية للشكل )-4-

 (1)           ن الى ن2االستنتاج: يسمح االنقسام المنصف باختزال الصيغة الصبغية من 

-5- 

 

 

 

 

 

 

 

 : نقــــــــــاط( 6) التمرين الثاني

 (5*0.5) شبكة هيولية محببة ---5غالف نووي, ---4صبغين,  ---3سائل نووي ,---2نوية,  ---1البيانات : -1-

,وجود الغالف النووي و (0.5) التعليل:الصبغيات رفيعة غير واضحة.(0.5) ( هي المرحلة البينية3)المرحلة المبينة في الوثيقة -2-

 (1.5). الرسم (0.5) النوية

-3- 

 

 

 

 

 

 على تنظيم الورقة 1
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 (0.5)   كروماتيدية( رباعية 2تمثل الوثيقة ) -أ -6

 -ب- المرحلة التمهيدية )1( من االنقسام المنصف   )0.5(

 -ج- )1 (

 

االستنتاج: تسمح المرحلة  البينية 

بتضاعف الصبغي من كروماتيد الى 

 (0.5) كروماتيدتين

 انتهـــــى 1/  1الصفحة 

 


