امس نة ادلراس ية 9191-9102 :
املــــدة 2 :ساعة

اثهـوية  :عوون امبغدادي ،مخس حوامع .
املس خوى :ج م ع . 2+1

اختبار الفصل الثاني في مادة علوم الطبيــــــــــــعت و الحـــــــــياة*

اهمترين ا ألول:

s

يسمح الاهلسام غري املبارش عند اماكئنات احلية جنائية امطيغة امطبغية ابهخلال املعوومة اموراجية من ذوية ألدرى و بشلك
متعابق  ,و جشلك امطفات ثعبريا ميذه املعوومات اموراجية  ,ال براز ذكل هلرتح املععيات امخامية :
يف س نة  1996متكن احد امباحثني يف اسكتوندا من امليام بخجربة مسحت هل ابحلطول عىل امنعجة دويل  DOLLYاهعالكا
من ذوية حنينية  ,مراحل ىذه امخجربة ممثةل يف اموجيلة ))1
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 1ـ ثعرف عىل امخلنية املوحضة يف اموجيلة و أأعط ميا ثعريفا ؟
 2ـ  2ـ ابالعامتد عىل اموجيلة  10و معووماثم ،انخب هص عومي ثوحض فيو هيف يمت احلطول عىل ملة من احليواانت ابس خعامل
ىذه امخلنية؟
اهمترين امثاين :
ثعمل املعامع امفورية عىل ضناعة امبيزتا اعامتدا عىل مثرة امعامظم  ,مكن ىذه الاذرية ثلل يف فطل امش خاء ابعخبارىا من امامثر
املومسية  ,مكن حاول همندسو امفالحة امخحمك يف اموحود ادلامئ ميذه اهمثرة و ثوفريىا يف غري موامسيا
اجلزء الاول :
من اخل اجياد امعالكة بني بعظ امعوامل اخلارحية و الاهخاحية منبات امعامظم  ,زرعت مجموعة من ىذا امنبات يف ظروف
خمخوفة  ,و كيست مكية املادة اجلافة ( امكتةل احليوية )  ,امرشوط امخجريبية و امنخاجئ موحضة يف اموجيلة )(01
1as.ency-education.com
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ـ أأ ـ ثعرف عىل امعوامل اخلارحية املؤثرة عىل الاهخاحية يف ىذه امخجارب
ـ ب ـ حدد امعريلة ا ألجنع مالهخاج املس متر نوعامظم
 2ـ أأ ـ اس خررج امعامل اذلي حيدد الاهخاحية عند شدة اضاءة  16140 Luxيف امخجربة  1مث يف امخجربة 2
ـ ب ـ حدد مفيوم امعامل احملدد
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اجلزء امثاين:
خيضع الاهخاج اممكي و امنوعي نوكتةل احليوية نذكل اىل عوامل داذوية و من اخل اجياد امعالكة بني ىذه امعوامل و الاهخاحية
هلرتح عويم ادلراسة امخامية :
ميكل امفالح سالمخني من امعامظم الاوىل حموية حمتزي بامثر هبرية ذات هضج رسيع و امثاهية مس خوردة حمتزي بامثر ضغرية ذات
هضج بعيء ,هطح محمد أأحد همنديس امفالحة امفالح ابحراء هتجني بني امسالمخني نوحطول عىل سالةل حمتزي بامثر هبرية ذات
هضج بعيء ( كابةل نوخرزين ملدة ظويةل ) .اذذ امفالح بنطيحة محمد فتحطل عىل سالةل حمتزي بامثر ضغرية ذات هضج بعيء
 1ـ ما اذلي ميكن اس خنتاخو من هخاجئ اجليل  1؟
 2ـ بعد مطامبة افراد اجليل  1فامي بيهنا حتطل امفالح عىل امنخاجئ امخامية :
 272مثار ضغرية ذات هضج بعيء  21مثارضغرية ذات هضج رسيع
 29مثار هبرية ذات هضج رسيع
 91مثار هبرية ذات هضج بعيء
أأ ـ كدم ثفسريا ضبغيا ميذه امنخاجئ؟
ب  -ما ا ألمناط اموراجية امناجتة من مطامبة أأفراد اجليل امثاين ذو امطفات املرغوبة فامي بيهنم ؟ دمع اخابخم مس خعمال خدول
امرضب امورايث
اجلزء امثامث :ابالعامتد عىل ما ثوضوت اميو من اجلزأأين  ،وحض مبرعط امعوامل املؤثرة عىل اهخاج امكتةل احليوية و هيفية
حتسيهنا نوحطول عىل منخوج حيد
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موحوظة :
نرمز مطفة املد ابحلرف (ضا،ص)
نرمز مطفة امنضخ ابحلرف (اب ،ب)

مع متنيــــــــــــايت ابمتــــــــــــــــــــــوفيق
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