
 2022-2021 :السنة الدراسية                                                                                            ثانوية:

 سا 2 :المدة                                           ج م ع ت                                1: المستوى

 الطبيعة و الحيــــاةالثاني في مادة علوم  اإلختبار

  التمرين األول:

ية أدرار بزراعة الطماطم و التي يزداد الطلب التتميز و

عليها على مدار السنة و قصد التعرف على بعض 

تؤثر على انتاجها و التحكم فيها، تمثل  العوامل التي

و الضوء على انتاج  2CO النتائج التالية تأثير كل من

 الكتلة الحيوية للطماطم

و الضوء على النبات و متى  2COاذكر أهمية كل من  -1

 يكون أحدهما عامال محددا حسب كل حالة.

وضح في نص علمي تأثير مختلف العوامل على  -2

 .و طرق التحكم فيهاانتاج الكتلة الحيوية 

 لتمرين الثاني:ا

ت جأدر ،المؤثرة فيهاعلى مستوى خالياها و العوامل  تتم تيضراء والخباتات النا الهبغية دراسة وظيفة حيوية هامة تقوم ب

 :نعرض منها دراسات مختلفة

I- زء من الوجه السفلي لبشرة ورقة نبات أخضرجمكنت المالحظة المجهرية ل 

 (1من الحصول على الرسم التخطيطي للوثيقة )

 و العنصر )س( تعرف على البيانات المرقمة -1

ما هي شروط و  (1) شكال الممثلة في الوثيقةالدور الذي تلعبه األ حدد -2

 .الفتحاتهذه انفتاح وانغالق 

II- نستخلص صباغ ، ن على طحالب خضراءتيالتالي بتينري التجرنج

 لكل طول ثم نقيس الضوء الممتص ،يب مناسبذالطحالب بعد حله في م

لك عند ذذه الطحالب و هل 2O موجة ونقيس في نفس الوقت شدة انطالق

 2 فنحصل على النتائج الممثلة في الوثيقة ،تلفةخم أطوال أمواجبا هإضاءت

 يات تحليال مقارنانالمنح لحل -1

( فإننا نالحظ 18Oإذا زودنا هذه الطحالب بماء موسوم باألكسجين المشع ) -2

 ؟من خالل هذه التجربةطلق يكون مشعا. ماذا تستنتج نالم 2Oأن 

أمام منبع ريت لفهم أحد الظواهر جربة أج( تبين ت3الوثيقة التالية ) -3

 . فسر النتائج المالحظة.ضوئي

 .2Oـ يستعيد أزرق الميثيل لونه األزرق ف وجود غاز ال مالحظة:

 

 

 

 االنتاجية و.إ الشروط التجربة

 2COنسبة  اإلضاءة

1 16140 

LUX 

1000 

ppm 

7 

2 5380 LUX 1000 

ppm 

5 

3 16140 

LUX 

400 ppm 3.8 

4 5380 LUX 400 ppm 3.5 
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 لتمرين الثالث:ا

إال  كلغ 5كلغ و  3.5يترواح وزن الدجاجة الواحدة مابين دجاج محلي تتميز بكبر كتلتها الحيوية حيث ساللة ح الفيمتلك 

ه ت العلمية لفت انتباهالتصفح احدى المجي انبينما كبيضة،  80وسط إنتاجها سنويا حوالي متأن  حيث تبويضال ةقليلأنها 

ين الساللة التي يمتلكها، فأشترى ساللة جديدة من الدجاج جعله يرغب في تحس تلة الحيوية مامقال حول تحسين إنتاج الك

 بيضة سنويا(  300ليغهورن و التي تتميز بإنتاجها الكبير للبيض )تعرف بإسم دجاج 

 كلغ. 3-2.5مها الصغير إذ يبلغ متوسط وزنها و حج

I .ساللة الدجاجلتحسين انتاجية  الفالحجراءات المتخذة من طرف إلقصد معرفة ا 

 1تقترح عليك الوثيقة  اي يمتلكهتال

 

 ها.صستخالاالتي يمكنك  اتماهي المعلوم 1الوثيقة ج ئنتاتحليل انطالقا من  -1

 ة.اقترح فرضية لحل هذه المشكلثم  المشكلة التي تواجه الفالح حدد -2

 

 

II . لغرض التأكد من صحة الفرضية المقترحة تم ترك أفراد الجيل األول تتزاوج فيما بينها ذاتيا للحصول على أفراد الجيل

 .(2األنماط الظاهرية ألفراد الجيل الثاني موضحة في جدول الوثيقة ) جاجاتدنتائج التهجين وعدد  .الثاني

النمط 

 الظاهري

الحجم صغيرة 

 قليلة التبويض

الحجم صغيرة 

 التبويض غزيرة

الحجم قليلة  كبيرة

 التبويض

 غزيرةالحجم  كبيرة

 التبويض

 62 187 188 563 تجالدجاعدد ا

 الثاني احسب النسبة المئوية لكل نمط ظاهري في الجيل -1

أثناء  مدعما إجابتك بتفسير صبغي لتوزع المورثات (2)تأكد من صحة الفرضية المقترحة باستغالل معطيات الوثيقة  -2

 ي.الجيل األول وأفراد الجيل الثان تشكيل أفراد

III .اكمل المخطط التحصيلي التالي استنادا للدراسة السابقة ومعلوماتك: 

 

............................................................  

........................... ........................... 

........................... 

............................................................  

............................................................  

........................................................................... العنوان:  

االستنساخ     عملية            

انتقاء    تدريجي              

2الوثيقة   

1الوثيقة   
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ة   اب  ج  ة   الإ  ي  ج  موذ 
الن 

 

 

 التمرين األول:
 أهمية الضوء:  -1

 عملية التركيب الضوئي هو الطاقة التي يمتصها اليخضور عند النبات األخضر لتتحول الحقا الى طاقة كيميائية )مادة عضوية( أثناء

 : 2CO أهمية

 ثال(يدخل في تركيب المادة العضوية المصنعة أثناء عملية التركيب الضوئي )النشاء م O و األكسجين C مان كل من الفح

 تحديد العامل المحدد:

 : العامل المحدد هو الضوء2في التجربة 

  2CO: العامل الملدد هو3في التجربة 

 :النص العلمي -2

ثر على تنفرد النباتات الخضراء بقدرتها على تصنيع غذائها أثناء عملية التركيب الضوئي إال أن هذه العملية تتأثر بجملة من العوامل والتي تؤ

 ماهي هذه العوامل المؤثرة و كيف يمكن التحكم فيها ؟ فانتاج الكتلة الحيوية. 

 (الرطوبة ..- 2CO – الحرارة –الضوء ) ية( التي تحيط بالنبات األخضر مثلتتأثر عملية التركيب الضوئي بالعوامل المناخية )خارج

 فمثال الحرارة: نجد أن لكل نبات أخضر درجة حرارة مثلى يكون إنتاج الكتلة الحيوية عندها أعظميا 

خارجية أخرى مثل الرطوبة و  و الضوء حيث يرتفع انتاج الكتلة الحيوية بزيادتهما، كما يوجد تأثيرات لعوامل 2CO كذلك الحال لكل من

 الرياح ...

يمكن التحكم في هذه العوامل عن طريق الزراعة في الدفيئات و التي تمكننا من رفع أو خفض من أحد هذه العوامل حسب حاجيات النبات 

 األخضر.

 . فيها عن طريق الزراعة في الدفيئاتان انتاج الكتلة الحيوية مرتبط بالعديد من العوامل مثل العوامل المناخية و التي يمكن التحكم 

 

 التمرين الثاني:
 الجزء األول:

  البيانات: -1

      حت ثغريةتغرفة . 4                   يميةاشيا برانالخ. 1

     فتحة الثغر. 5                  ن حارستي نخليتي. 2

 دار سيلييوزي. ج6                   جدار سيليلوزي . 3

 صانعات خضراء :العنصر س

 السماح بحدوث المبادالت الغازية: (1) شكال الممثلة في الوثيقةالدور الذي تلعبه األ -2

 ر.غياب الضوء تنغلق الثغو يف ينفتح الثغر، و ءالضو دوجو يالضوء، ف دوجوروط: شال

 الجزء الثاني

 التحليل المقارن: -1

 حيث نالحظ:المنطلقة من طرف الطحلب بداللة الطول الموجي  2Oو كمية  ألطياف الضويةا صامتصا ة نسبةمثل الوثيقت

 طلق من طرف الطحلب.نزيد نسبة امنصاص الضوء وكمية األكسجين المت)البنفسجية والحمراء(  عند األطياف الطرفية 

 الطحلب. ل نسبة امتصاص الضوء وكمية األكسجين المنطلق من طرفقعند األطياف الوسطية ت 

 تكاد تنعدم نسبة امتصاص الضوء وكمية األكسجين المنطلق من طرف الطحلب.عند الطيف األخضر  

 األطياف األكثر امتصاصا هي األطياف األكثر نجاعة في التركيب الضوني.االستنتاج: 

 .O2H المنطلق هو 2Oمصدر االستنتاج:  -2
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 التفسير:  -3

النبتة بعملية  امي( دليل على ق2شفاف. أما ظهور اللون األزرق في األنبوب )لون بيثيلين الم( يمثل الشاهد حيث يبقى محلول أزرق 1األنبوب )

عدم قيامها  ( سببه ححب النبتة عن الضوء )غطاء أسود( وبالتالي3(. أما بقاء اللون الشفاف في األنبوب )2Oالتركيب الضوئي )طرحها لغاز 

بالقيام  ( ال يتلون باللون األزرق دليل عدم قدرة الفطر4اف. أما األنبوب )فكيب الضوئي فال ينطلق االكسحين وبالتالي بقاء اللون الشربالت

 بعماية التركيب الضوئي رغم توفر اإلضاءة.

 كيب الضوئي.رنستنتج أن الضوء واليخضور شرطين أساسيين للقيام بعملية الت

 التمرين الثالث:
 الجزء األول:

 التحليل و االستخالص:  -1

 على ساللتين من الدجاج حيث: اجري لتزاوج )تصالب(تمثل الوثيقة نتائج 

متماثل  فنتج جيل أول ساللة الليغهورن صغيرة الحجم غزيرة التبويض و كبيرة الحجم قليلة التبويض ساللة دجاج محليةبين  التزاوج أجري

 قليل التبويضصغير الحجم و  وهو بنمط ظاهري غير مرغوب 100%

 ينتج عنه افراد مرغوبة دوماال التهجين ومنه نستنتج ان 

 :المعلومات المستخلصة

 األبوان من ساللتين نقيتين

غزارة ليل المسؤول عن د على األئساقليلة التبويض ليل أو  كبر الحجمليل المسؤول عن د على األئساصغر الحجم سؤول عن ليل الماأل

 التبويض.

 :المشكلة -2

 ول؟قا من افراد الجيل األالمرغوبة انطكيف يتم انتاج افراد مرغوبة تحمل مورثات 

 :الفرضية

 المزاوجة بين افراد الجيل األول فيما بينها للحصول على افراد جيل ثاني متنوعة ظاهريا ويظهر فيها النمط المرغوب

 الجزء الثاني:

 حساب النسب المئوية لكل نمط ظاهرية: -1

 %100= 1000 = 62 + 187 + 188 + 563حساب المجموع :  -

 باستعمال القاعدة الثالثية:   x = 563و      %100= 1000اذا كان:            

 %56.3النمط الظاهري صغيرة الحجم قليلة التبويض =  فإن

 %18.8النمط الظاهري صغيرة الحجم غزيرة التبويض =  فإن

 %18.7النمط الظاهري كبيرة الحجم قليلة التبويض =  فإن

 %6.2التبويض =  غزيرةالحجم  كبيرةالنمط الظاهري  فإن

 الفرضية:كد من صحة أالت -2

 (كبيرة الحجم غزيرة التبويض)افراد الجيل الثاني متنوعة ظاهريا مع ظهور النمط المرغوب  :حظ انالن 2قا من جدول الوثيقة الوثيقة الانط

 لكن بنسبة ضئيلة

زواج الصبغية المتماثلة، وتنفصل الافتراق عشوائي ل نقسام المنصف، يحدثالقحين بظاهرة االبوين المتاثناء تشكل امشاج األ وهذا يفسر بانه

بوين لتقاء عشوائي لصبغيات األإلقاح يحدث واثناء اإل واحدا من كل مورثة الليأن كل مشيجة تحمل إت المورثة الواحدة، وعليه فالليأمعها 

 (ح ح ب ب)ينتج عنه افراد بتراكيب وراثية جديدة وهي  المخصبة ما يضةو كل مورثة بشكل عشوائي في البالليأمثنى مثنى، ويلتقي معها 

  المرغوبة فرادوهي األ

 (لصفة الحجم و )با ب( لصفة التبويض (حا/ح)نستعمل الرموز مالحظة: ) التفسير الصبغي:

 التبويضكبيرة الحجم قليلة        x       صغيرة الحجم غزيرة التبويضط الظاهري لألبوين:         مالن

 با با  ح ح                                  ب با  حا ح        النمط الوراثي لألبوين:            

 با ح             با ح                     با ح             حا ب          األمشاج:                     

 (صغيرة الحجم قليلة التبويضهجين  %100)    باب   ححا                                                    الجيل األول:

 حاح  باب       x      باب  حاح:                           الجيل األول xالجيل األول 

 حابا    حاب             حابا    حاب                                                االمشاج: 

 ح با     ح ب            ح با     ح ب                                                      
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 األنماط الوراثية ألفراد الجيل الثاني:

 ب ح با ح ب حا با حا 

 باب ححا بابا ححا باب حاحا بابا حاحا با حا

 ب ب ححا ب با ححا ب ب حاحا باب حاحا ب حا

 باب ح ح بابا ح ح باب ححا بابا ححا با ح

 ب ب ح ح باب ح ح ب ب ححا باب ححا ب ح

 .الفرضية المقترحةوهذا مايؤكد صحة . ول ينتج عنه نمط مرغوب في الجيل الثانيألج ان التهجين بين هجناء الجيل اومنه نستنت

 

 :جزء الثالثال

 :المخطط التحصيلي

 

 

 

 

 ساللة مرغوبة هجينة

 الليغهورنساللة  الساللة المحلية

 تصالب )تهجين(

 ساللة مرغوبة نقية

 لمة من حيونات منتجة مرغوبة

اء و كذا االكثار من السالالت قتالعنوان: مخطط تحصيلي يوضح أهمية التهجين و االن

 المرغوبة

 االستنساخ     عملية          

 انتقاء    تدريجي            
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