
 

 

 
ھو اتحاد نطفة وبویضة إلعطاء بیضة مخصبة ثنائیة الصیغة الصبغیة ویسمح االلقاح : تعریف االلقاح -1

 بالتقاء في البیضة المخصبة  مجموعتین من الصبغیات ذات اصل مختلف .
 یة  جدیدة :  دور االلقاح في ظھور تراكیب ألیل -2

  129ص  1*تجربة : الوثیقة
 : تفسیر نتائج التصالب بین ساللتین نقیتین من الفاران:2-1

): وبر فاتح متجانس و بالتالي فإن األبوین من ساللتین 1: النمط الظاھري لجمیع أفراد الجیل األول (جالتفسیر
نسبة لصفة الوبر، وألیل الوبر "المتجانس" سائد على نقیتین وأن ألیل الوبر الفاتح سائد على ألیل الوبر الداكن بال

 ألیل الوبر "غیر المتجانس" (مختلط باألبیض) بالنسبة لصفة تجانس الوبر. 
 نرمز لأللیالت كما یلي: 

 الوبر الفاتح فا، الوبر الداكن د، الوبر المتجانس ما، الوبر غیر المتجانس غ 
حیث ظھرت  1/16، 3/16، 3/16، 9/16الجیل بالنسب التالیة:  أنماط ظاھریة في ھذا 4الجیل الثاني: نتجت 

) مما یدل على أن الصفات المدروسة مستقلة عن بعضھا البعض 2×3/16تراكیب جدیدة غیر أبویة بنسب (
بحیث انفصل ألیل وبر غیر متجانس عن ألیل وبر فاتح لیلتقي مع ألیل وبر داكن من جھة، ومن جھة أخرى 

 انس عن ألیل داكن لیلتقي مع ألیل وبر فاتح.انفصل ألیل وبر متج
 األنماط التكوینیة لألبوین وأفراد الجیل األول:: 2-2

 ) [فا د ما غ]1[د د ما ما]، و ألفراد الجیل األول (ج×األنماط التكوینیة لألبوین ھو [فا فا غ غ]
 ).1األعراس الناتجة عن أفراد الجیل األول (ج

نفصل األلیالت بصورة عشوائیة وكل عروس یحتوي على صبغي واحد من ، ت1أثناء تشكل أعراس ھجناء ج
 كل زوج من الصبغیات المتماثلة 
 األعراس: فا ما، فا غ، د غ، د ما 

األنماط  الستخراجخالل اإللقاح یتم اندماج األعراس بصورة عشوائیة (یستعمل جدول الضرب الوراثي 
 ) )2التكوینیة ألفراد الجیل الثاني (ج

 یدعم اإللقاح التنوع الوراثي لألفراد بزیادة عدد التراكیب األلیلیة الممكنة.: تاجاالستن
 :  النص العلمي حول دور كل من االنقسام المنصف وااللقاح في التنوع الوراثي لألفراد :2-3
متماثلة أثناء االنقسام المنصف یزداد عدد التراكیب الصبغیة الممكنة ألمشاج الفرد حیث تفترق الصبغیات ال-

بصفة عشوائیة من جھة وقد تتبادل قطع كروماتیدیة بین الصبغیات المتماثلة من جھة أخرى مما یؤدي إلى إنتاج 
 أمشاج مختلفة وراثیا. 

 ینتج عن التالقي العشوائي للصبغیات األبویة المتنوعة وراثیا أفراد جدیدة وفریدة من الناحیة الجینیة.
ة عن االلقاح نقطة انطالق لتشكل فرد جدید تبعا لعدد من االنقسامات الخلویة تعتبر البیضة المخصبة الناتج -

 ن الذي یمیز النوع . 2التي تحافظ على العدد الصبغي: 
 خالل االنقسام المنصف: ADNتطور كمیة ال -3

  130ص  2الوثیقة
 : تحلیل وتفسیر  المنحنى:3-1

 النووي خالل االنقسام المنصف. ADNیمثل المنحنى تطور كمیة الـ
  Sلك خالل الفترة الزمنیة ك وذ2من ك إلى  ADNالجزء األول: یمثل المرحلة البینیة ، یتم خاللھا تضاعف الـ

 الجزء الثاني: یمثل مراحل االنقسام المنصف الذي یشمل انقسامین متتالیین: 
 . I، االستوائیة Iك خالل المرحلة التمھیدیة ADN 2االنقسام االختزالي: بقیت كمیة الـ 

في قطب و  ADN ك من الـ انفصال الصبغیات المتماثلة و بالتالي تتواجد الكمیة Iیحدث في المرحة االنفصالیة 
، التمھیدیة I، خالل المرحلة النھائیة ADNالكمیة ك األخرى المماثلة لھا في القطب المقابل للخلیة. تبقى كمیة الـ

II و االستوائیة ،II  مساویة إلى ك، و في المرحلة االنفصالیة ،II لالنقسام المتساوي یتم انقسام كمیة الـ ADN 
 .2/و یحتوي كل قطب على ك 

 ADNمن كمیة الـ  2یحتوي كل عروس على ك/ :جاالستنتا

 البیولوجي التنـــوع أسس:  3  التعلمي المجال
  الوراثیة الصفات انتقال آلیات: 1التعلمیة الوحدة

 االلقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح: الــــدرس

 دروس علوم الطبيعة و احلياة 

 علوم جتريبية الثانية ثانوي                            

 موقع عیون البصائر التعلیمي



حیث یتم  ADNمن الـ 2خالیا تحتوي كل منھا على ن صبغي وك/ 4: خالل االنقسام المنصف تتشكل النتیجة
ثابتة (ك) بینما یسمح  ADN ن إلى ن محافظة بكمیة الـ 2خالل االنقسام االختزالي اختزال عدد الصبغیات من 

 محافظا على العدد الصبغي ن 2من ك إلى ك/ ADNتساوي باختزال كمیة الـ االنقسام الم
مالحظة : اعد رسم المنحنى السابق وأكملھ بتمثیل الصبغیات خالل مختلف مراحل االنقسام المنصف وااللقاح : 

  135ص 
 
 :  ADNآلیة تضاعف ال  -4
  باستعمال عناصر مشعة : التایمیدین المشع   ADN: إظھار تركیب ال 4-1

  130ص  3الوثیقة 
 تحلیل الوثیقة :  -
خالل المرحلة البینیة وذلك باستعمال ADN ل على تركیب الـتوضح خلیة بنواة مشعة مما ید :الصورة أ 

 النیكلیوتیدات الموسومة الموجودة في الوسط. 
: تمثل الدور النھائي لالنقسام الخیطي المتساوي حیث تشكلت خلیتان بنتان متماثلتان تحتوي كل الصورة ب

 ي الخلیة األم.مشع بنفس الكمیة و نصف كمیة اإلشعاع المتواجد ف ADNمنھما على الـ 
 العالقة بین الصورتین:

 الناتج خالل المرحلة البینیة على الخلیتین البنتین بالتساوي ADNخالل االنقسام الخیطي، یتم توزیع الـ 
 

المتعاقبة من الخالیا المحصل علیھا یفسر بوجود التضاعف   األجیال: ثبات عدد الصبغیات خالل النتیجة
رحلة البینیة وعلیة فان كل صبغي یتكون من كروماتیدین كل منھما یضم جزیئا الكروماتیدي كل صبغي في الم

  ADNمن ال 
  ADN: إظھار التضاعف النصف محافظ لل 4-2

  131ص  5+4الوثیقة 
حیث یتم انفتاح سلسلتي جزیئة الـ ADN في نقاط عدیدة من جزیئة الـ  ADN یبدأ تضاعف الـ تحلیل ا  -

ADN تعاكسین بالنسبة لنقطة بدأ االنفتاح وھذا ما یعطي للـ األصلیة في اتجاھین مADN  شكال على ھیئة
عیون تعرف بعیون التضاعف، ونالحظ أن كل سلسلة قدیمة تلعب دور قالب لتشكل السلسلة الجدیدة المتممة 

  Cمع  Gو A مع Tلألصلیة وذلك بتقابل القواعد المتكاملة بینھا 
 لوثیقتین: 

بنت ناتجة من سلسلة ADN بطریقة نصف محافظة حیث تتركب كل جزیئة ADN الـاالستنتاج: یتم تضاعف 
 أصلیة وسلسلة جدیدة تركبھا من الوسط. 

 متماثلتین تحمل كل منھما نفس المعلومة الوراثیة  ADNإذن جزیئتا الـ 
 : ADNآلیة تضاعف الـ 

 .ADNتم في عدة نقاط من الـ نتیجة تفكك الروابط الھیدروجینیة وھذا ی ADNیتم انفصال سلسلتي الـ -
  Cمع  Gو A مع  Tتأتي نیكلیوتیدات سابحة في العصارة النوویة لترتبط بنكلیوتیدات السلسلتین المنفصلتین 

و ھكذا كل سلسلة قدیمة تمثل قالبا یسمح بتشكل سلسلة جدیدة. یسمح التضاعف نصف المحافظ بالحصول على 
 األم لجریئةلبنتین متماثلتین و مماثلتین  جریئتین

 
الموجودین على مستوى كروماتیدتي الصبغي خالل المرحلة البینیة  من  ADNینتج جزیئا ال  :النتیجة

األصلي الموجود في الصبغي  المكون من كروماتیدة واحدة في بدایة   ADNالتضاعف النصف المحافظ لل 
 المرحلة البینیة

 
 الخالصة

بزیادة عدد التراكیب االلیلیة  لألفرادوھذ یدعم التنوع الوراثي   اسلألعر العشوائيیسمح االلقاح بااللتقاء 
 الممكنة .
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