
 

 

 
 
 : دراسة مراحل االنقسام المنصف1-1

  ماھي ممیزات االنقسام المنصف؟ كیف یتطور عدد الصبغیات خالل االنقسام المنصف ؟: 1االشكالیة
االنقسام المنصف آلیة تسمح بإنتاج االمشاج (خالیا أحادیة الصیغة الص�بغیة) انطالق�ا م�ن : تعریف االنقسام المنصف -1

 الصبغیة وذلك باختزال العدد الصبغي الى النصفخلیة أم ثنائیة الصیغة 
یتضمن االنقسام المنصف انقسامین متتالیین: انقسام خیطي اختزالي یتب�ع بانقس�ام خیط�ي : مراحل االنقسام المنصف -2

 .متساوي
 مراحل: 4: االختزالي:  یمر ب  : مراحل االنقسام المنصف األول2-1
ان متم�اثالن  ف�ي الط��ول والش�كل م�ن بعض�ھما ویتالمس�ان  ف�ي بع�ض ج��زاء المرحل�ة التمھیدی�ة : یتق�ارب ك�ل ص�بغی -1

 بالرباعیة  ىكروماتیداتیھما  فینتج عن ذلك ما یدع
 المرحلة االستوائیة: تتوضع الصبغیات على خط استواء الخلیة ( الصفیحة الوسطى) على ھیئة طبقتین متماثلتین  -2
 كروماتید)  2نحو كل قطب وھي في حالة تضاعف  (  المرحلة االنفصالیة : یھاجر نصف الصبغیات -3
الص�بغیات م�ن التفافھ�ا الحلزون�ي وفیھ�ا ینش�ط الجس�یم المرك�زي   لالمرحلة النھائی�ة:  ال تك�ون كامل�ة  حی�ث ال تتحل� -4

ف بالتضاعف  للدخول في المرحلة التمھیدیة لالنقسام المنصف الثاني  وتتشكل خلیتان بنتان في ك�ل واح�دة منھم�ا  نص�
 عدد صبغیات األم .

 : المتساوي:: مراحل االنقسام المنصف الثاني2-2
یبدي نفس المظاھر التي یمر  ھبا االنقسام المتساوي في الخالیا الجس�میة  ( لمزی�د م�ن المعلوم�ات راج�ع الحص�یلة ص 

132/133 . ( 
 :الخالصة

تضم ك�ل خلی�ة كروماتی�دة واح�دة م�ن ك�ل نم�ط   خالیا بنات أحادیة الصیغیة الصبغیة 4ینتھي االنقسام المنصف  بتشكیل 
 صبغي .

 لوراثي عند أفراد النوع الواحد::  دور االنقسام المنصف  في التنوع ا1-2
 الوراثي عند أفراد النوع الواحد؟ ماھو دور االنقسام المنصف في التنوع :2االشكالیة*
  126 ص 2الوثیقة :   Brassage inter chromosomiqueاالختالط  بین الصبغي: -أ
لیالت المحمولة على زوجین مختلفین على زوجین من اال 1تحتوي الخلیة المنویة من الدرجة  الوثیقة: وتفسیر  تحلیل*

)  لحدوث التوزع العشوائي للصبغیات خالل 4% ×25أنماط  من االمشاج بنفس االحتمال (  4من الصبغیات تنتج 
 المرحلة االنفصالیة 

:  خالل تشكل االمشاج  تفترق الصبغیات المتماثلة  عشوائیا بحیث تحوي كل خلیة  ناتجة عن االنقسام *االستنتاج
 . باالختالط بین الصبغيلمنصف صبغیا أو صبغیا أخر  من صبغي الزوج تدعى ھذه الظاھرة ا

: یسمح ھذا التوزع العشوائي للصبغیات بزیادة عدد التراكیب الصبغیة( التولیفات) الممكنة وبالتالي * أھمیة الظاھرة
 التنوع الوراثي المشاج الفرد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 البیولوجي التنوع أسس:  3  التعلمي المجال
  الوراثیة الصفات انتقال آلیات: 1التعلمیة الوحدة
 المنصف االنقسام –: الدرس

 دروس علوم الطبيعة و احلياة 

 علوم جتريبية الثانية ثانوي                            

 موقع عیون البصائر التعلیمي



 
  Brassage intra chromosomique: دراسة االختالط داخل الصبغي: ظاھرة العبور : 1-3
 یة بین صبغیین متماثلین تعریف العبور: ھو ظاھرة تبادل أجزاء كروماتید -أ

  127ص  3الوثیقة  : االتصالب عند فطر السور داری -ب
 التعرف على مختلف أنماط األكیاس البوغیة الموجودة:  -1

 لدینا: االبواغ الناضجة: لونھا اصفر واسود 
 االبواغ غیر الناضجة:  تظھر بلون فاتح 

............................ ) صفراء 4-سوداء 4.(  2/2/2/2، 2/4/2،  4/4مختلف األنماط  األكیاس الموجودة: 
 نتائج االنقسام المنصف عند سورداریا : -ج
 : انفصال مستقل للصبغیات المتماثلة خالل االنقسام المنصف االختزالي األول 4/4تفسیر ظھور األكیاس من النوع  -1
وث تبادل قطع كروماتیدیة حاملة  لھذه االلیالت بین نتیجة حد   2/2/2/2، 2/4/2من النوع: ستفسیر ظھور األكیا -2

 الصبغیات المتماثلة.
 
 
  

 
 الخالصة

تشكل الرباعیات الصبغیة خالل االنقسام االختزالي تبادل قطع كروماتیدیة بین الصبغیات المتشابھة انھ یرفق عادة 
 لصبغي الوراثي عن طریق تداخل واالختالط داخل ا العبور الذي یسمح بزیادة التنوع 

 
 

 
 
 

 

http://elbassair.net/

