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 : لالتمرین االو
I- ھي أعضاء تساھم في التغذیة، ومن العناصر التي تدخل في تركیبھا البنیة  أوراق النباتات الخضراء

 .)01الممثلة في الوثیقة(
 )، أكمل الرسم مع وضع كامل البیانات.01بعد التعرف على بنیة الوثیقة(-1
 وم خالل الضوء و الظالم.) نتائج تجربة قیاس نفاذیة ورقة نبات الجیرانی02یمثل منحنى الوثیقة(-2
 ).02حلل ثم فسر المنحنى الوثیقة(-
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II--  الجیرانیوم باستعمال مذیب عضوي(كحول) ثم قیاس نسبة الضوء الممتصة  ورقةصباغ تم استخالص
تم قیاس كمیة  )، وفي نفس الوقت01الوثیقة(-أ–لكل طول موجة فنتحصل على النتائج الممثلة في الشكل 

یمثل  )01الوثیقة( -ب–عند اضاءتھ بأطوال موجیة مختلفة و المنحنى  ن المنطلقة لھذا النبات وذلكاالكسجی
 النتائج المحصل علیھا.

 
 
 
 
 
 
 
 

     
 

 
 ماذا یمثل الصباغ االخضر؟ وماھومقره؟.-1
 ماذا تمثل كمیة االكسجین المنطلقة بالنسبة للنبات؟-2
 منھما؟حلل المنحنین مع وصع عنوان مناسب لكل -3
 قارن بینھما ، وماذا تستنتج؟-4

 التمرین الثاني:

في  االختبارالثالثي الثاني   
و الحیاة علوم الطبیعیةمادة   

)01الوثیقة(  

 )01الوثیقة(

)02الوثیقة(  



ساللة لغرض الحصول على ساللة طماطم مرغوبة، نجري تھجینا بین ساللتین نقیتین من نبات الطماطم،-1
كبیرة الحجم وحساسة للفطریات وساللة صغیرة الحجم ومقاومة للفطریات.نتائج الجیل االول كانت كلھا 

 لفطریات.كبیرة الحجم وحساسة ل
 ماذا تستنتج من نتنائج الجیل االول؟-أ

مثل على الصبغیات النمط الوراثي لألبوین وأفراد االجیل االول مع العلم ان المورثات محمولة على -ب
 أزواج مستقلة من الصبغیات، بحیث تستعمل الرموز التالیة خالل اجابتك:

 كبیرة الحجم  (كا) أو(كـ)، صغیرة الحجم(صا) أو(ص)  بالنسبةلصفة حجم الطماطم:       
 بالنسبة لصفة مقاومة الفطریات:  مقاومة للفطریات(قا) أو(ق)، حساسة للفطریات(سا) أو(س).  
 .نزرع بذور الجیل االول وبعد النمو و االزھار نتركھا للتأبیر الذاتي فنتحصل نباتات الجیل الثاني -2
 و الوراثیة المتوقع الحصول علیھا في الجیل الثاني ونسبتھا؟ماھي االنماط الظاھریة -أ

 حدد النمط الظاھري و المورثي للساللة المرغوبة.-ب
   الوضعیة االدماجیة:

أحد الفالحین استثمار قطعة ارض في زراعة أشجار الموز في منطقة ساحلیة، وبعد سنوان تفاجأ  أراد -
ب اعتقاده، ولتفسیر ذلك اتصل بصدیقھ الذي قام بنفس بصغر حجم الثمار رغم توفیر كل الشروط حس

 الجراء مقارنة بین شروط المنطقتین من حیث العوامل: المشروع وكان محصولھ جیدا في  نیجیریا
 ) من حیث02) تظھر مقارنة بین المنطقة الساحلیة  ونیجیریا من حیث درجة الحرارة و الوثیقة(01الوثیقة(  

 االضاءة. شدة
 
 
 

 
 
 
 

 
مدى تغیر القیمة الغذائیة للثمرة في المنطقتین عوملت ثمرتین من المنطقتین السابقتین بماء الیود،  لمعرفة

 ة وھي ظھور اللون االزرق البنفسجي.غكانت النتیجة متماثل
 التعلیمة:

) و المعطیات اقترح فرضیة تفسیریة لجم ثمار الفالح مقارنة بحجم ثمار 02) و (01باستغاللك للوثیقتین(   
 صدیقھ؟

 
 
 
 

 نیجریا منطقة الساحلیةال المنطقة
 لوكس15000 لوكس8000 متوسط شدة االضاءة

 نیجریا المنطقة الساحلیة المنطقة
 ºم º 45م27 متوسط درجة الحرارة

01ة(الوثیق
 

)02الوثیقة(  

یقــبالتوفـ  


