
 

 

 

 :أكتب رمز اجلواب الصحيح  :التمرين األول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :التمرين الثاني 

رسم ختطيطي مبسط ( 1)الوثيقة ث  مت.ينشأ اجلذر نتيجة منو اجلذير وظيفته األساسية تثبيت النبات يف الرتبة 

 ص,ع,من خالل صور خلالبا املناطق س ترسومات ختطيطية اجنز, جـ,ب,متث  األشكال أ.ملناطق اجلذر

 

 

 

 2معنصري لبنى                                                  ثانوية العربي التبسي  :األستاذة من اعداد 

 متارين مقرتحة يف استعمال املادة و مصدرها

 :النمو الطولي يكون حمدودا عند  -1-

 النبات  -أ-

 االنسان و احليوان -ب-

 االنسان و احليوان و النبات -جـ-

 :اللحاء عيارة عن نسيج  -2-

 ناق  للنسغ الناقص -أ-

 ناق  للنسغ الكام  -ب-

ناق  للنسغ الكام  و الناقص يف اجتاهني  -جـ-

 متعاكسني

 :مدخرات حبات األلرون تتكون من  -3-

 سكريات بسيطة -أ-

 دسم-ب-

 بروتينات -جـ-

 نشاء -د-

 

 

 :أحسن مرحلة لدراسة الصبغيات هي  -4-

 املرحلة  التمهيدية -أ-

 املرحلة االستوائية -ب-

 املرحلة االنفصالية -جـ-

 املرجلة النهائية -د-

 :خالل املرحلة االستوائية -5-

 يبدأ تشك  املغزل الاللوني-أ-

 الصبغي مضاعف يتكون من كروماتيدتني-ب-

 على خط االستواء مشكلة اللوحة االستوائية تنتظم الصبغيات -جـ-

 :يتمزق الغالف النووي خالل املرحلة  -6-

 املرحلة  التمهيدية -أ-

 املرحلة االستوائية -ب-

 املرحلة االنفصالية -جـ-

 املرجلة النهائية -د-

 

 

 اقلب الصفحة 2/    1الصفحة  



  

  

 ص,ع,و املناطق س 4,3,2,1سم العناصر املرقمة  -1-

 معلال اجابتك.ع,ص,جـ اىل املنطقة املناسبة س,ب,معتمدا على معلوماتك انسب ك  رسم من الرسومات أ -2-

 لةحهلذا النبات متعرفا على هذه املر (ب)استخرج الصيغة الصبغية من الشك  -3-

 عليها كافة البيانات مع االحتفاظ بنفس الصيغة الصبغية( ب)ارسم املرحلة السابقة للمرحلة -4-

 مما سبق حدد الظواهر اليت تؤمن النمو الطولي للجذر-5-

 رسومات ( 2)متث  الوثيقة  :التمرين الثالث 

 نباتيةختطيطية النقسام خيطي متساوي عند خلية 

 (11-1)تعرف على البيانات  -1-

 قدم عنوانا مناسبا لك  شك  -2-

 (2)رتب اشكال الوثيقة  -3-

                                                                                                    حدد املرحلة املناسبة لدراسة -4-

 مع التعلي   الصبغيات

                                                                                            متابعة تطور جمموعة من البذور:الرابع التمرين 

                                                                                     خالل مراح  مـختلفة من حياتها مسح بانشاء املنحنى

 (3)املبني يف الوثيقة 

 

 

 

 

 حل  وفسر املنحنـــــــــــى -1-

لقد بني الفحص اجملهري احتواء خاليا هذه البذور يف -

على حبيبات تتلون باألزرق ( 3)من الوثيقة  2و  1املرحلتني 

 (4الوثيقة )البنفسجي عند معاملتها مباء اليود 

 أنسب لك  مرحلة الشك  املناسب هلا -2-

 فسر التغريات املالحظة -3-

 لنمو النبيتة؟ ماذا تستنتج فيما خيص مصدر املادة االزمة -4-

 نقوم بتجربة التقشري احللقي السطحي يف ساق نبات اخضر كام -

ماهي املالحظة املتوقعة على مستوى الساق بعد فرتة  -5-

 زمنية؟

 فسر هذه املالحظة -6-

اجنز رمسا ختطيطيا عليه كافة البيانات  للعناصر املسؤولة  -7-

 على نق  النسغ الكام  يف النبتة
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 :التمرين األول 

 أ -6-جـ    ,ب -5-ب      -4-جـ      -3-ب        -2-ب        -1-

 :التمرين الثاني 

 كروماتيد ---4-نواة   ---3-فجوة غري نامية   ---2-قلنسوة    ---1-: التعرف على البيانات  -1-

 منطقة التمايز( ص)منطقة االستطالة     ( ع)النسيج املرستيمي  ( س)

ذات نواة واضحة و فجوات صغرية وبداية ( أ)اخللية : التعلي .تنتميان ملنطقة االستطالة( ج( )أ)األشكال  -2-

. ذات نواة صغرية نسبيا و فجوات كبرية ناجتة عن اندماج الفجوات الصغريةمتطاولة (:ج)اخللية ,تطاول اخللية

 اخللية تظهر يف حالة انقسام وهي ميزة اخلاليا املرستيمية:التعلي  .ينتمي اىل النسيج املرستيمي ( ب)الشك  

 املرحلة هي املرحلة االنفصالية.  4=ن  2الصيغة الصبغية  -3-

 الرسم -4-

 

 

 

 

 

 

تضاعف اخلاليا على مستوى اخلاليا املرستيمية و تزايد ابعاد : اليت تؤمن النمو الطولي جلذر نبات هي الظوهر -5-

 اخلاليا على مستوى منطقة االستطالة

  :التمرين الثالث 

صفيحة خلوية        ---3صبغي   ---2( صبيغي أو كروماتيد)صبغي ابن  ---1: التعرف على البيانات  -1-

 صبغي ---8زوال النوية   ---7زوال الغالف النووي ---6خيوط املغزل   ---5قطب اخللية   ---4

 

 

 2معنصري لبنى                                       ثانوية العربي التبسي  :األستاذة من اعداد 

 قرتحة يف استعمال املادة و مصدرهااملتمارين االجابة النموذجية لل
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 صبغي استوائي ---11مغزل اللوني   ---9

نهاية املرحلة (: 3)الشك  , املرحلة االنفصالية(:2)الشك  ,نهاية املرحلة النهائية (: 1)الشك  -2-

املرحلة (: 6)الشك  ,املرحلة النمهيدية (: 5)الشك   ,بداية املرحلة النهائية (: 4)الشك  ,التمهيدية 

 االستوائية 

 1--- 4--- 2 ---6 --- 3 ---5:ترتيب الشكال  -3-

 و مرتية( متحلزنة) الصبغيات واضحة: التعلي .لة االستوائيةحاملر: املرحلة املناسبة لدراسة الصبغيات هي  -4-

 :التمرين الرابع 

 اإلنتاش وبعد أثناءقب  والوزن اجلاف جملموع البذرة مع النبتة ات تغرياملنحنى  ميث :حنىاملنوتفسري حتلي  -1-

أثناء .(حياة بطيئة)ان فرتة ما قب  االنتاش فرتة خاملة  يعود اىلحيث نالحظ ان وزن البذرة مع النبيتة ثابت و هذا 

بعد االنتاش .كمصدر للطاقة بالبذرةالستهالك املغذيات املخزنة يعود االنتاش ينخفض وزن البذرة مع النبتة  وهذا 

للمغذيات اليت ينقلها النسغ الكام  لقيام النبتة بعملية  راجعزيادة الوزن اجلاف جملموع البذرة مع النبيتة 

 .الرتكيب الضوئي 

 (1)املرحلة ( : 2)الشك  , (2)املرحلة (: 1)الشك   -2-

وحتوهلا تفكك حبيبات النشاء  اىل(2)يعود التآك  املالحظ يف مدخرات الشك   :تفسري التغريات املالحظة -3-

 :حسب املعادلة التاليةالذي يستعم  كمصدر طاقوي  إىل غلوكوز 

 

 مصدر املادة الالزمة للنمو عند النبيتة هي املدخرات : االستنتاج -4-

 انتفاخ أعلى التقشري:املالحظة املتوقعة هي  -5-

 ري برتاكم النسغ الكام  لغياب األوعية اللحائية الناقلة لهشاخ أعلى التقفنفسر انت:التفسري  -6-

 :الرسم -7-
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