
 

 التمرين ا�ول(9.5ن)

.                            حدد ا�قتراحات الصحيحة ، صحح ا�قتراحات الخاطئة -1   

                                .    ا'نثوي عند كاسيات البذور البييضة يسمى المشيج –ب .                         يسمى المشيج الذكري عند كاسيات البذور حبة اللقاح –أ   
                   .   عند كاسيات البذور توجد البييضة غير الملقحة في حاملة ا'مشاج –ج .           عند عاريات البذور توجد البييضة غير الملقحة في الكيس الجنيني -ت
                                      .                                               �قتياتية التي يوفرھا الميسم من الشروط الضرورية 0نبات حبة اللقاحيعتبر الماء والعناصر ا –د
.    يةأثناء ا�خصاب المضاعف نحصل علٮبيضة رئيسية ث6ثية الصيغة الصبغية وعلى بيضة تابعة ثنائية الصيغة الصبغ -ھـ    

لكل خلية نباتية وأتممه بتحديد الذخيرة الصبغية 1أنقل الجدول  -2  

 الخلية النباتية الذخيرة الصبغية
 الخلية ا'م لحبوب اللقاح 
 الخلية ا�نباتية 
 الخلية التوالدية 
 البييضة غير الملقحة 
 الخلية المساعدة 
 البيضة الرئيسية 

1الجدول    

 التمرين الثاني(5.25ن)

                                       تمثل الوثيقة جانبه رسما تخطيطيا لمقطع طولي لحبة لقاح                                                                         
                                                                             .                                                   أعط ا'سماء المناسبة 'رقام الوثيقة  – 1

                                نقوم برج حبوب لقاح زھرة الزنبق في أوساط م6ئمة ثم نتتبع تطورھا تحت                                                           
                                                                                                                                                  .     C ° 25درجة حرارة

                                           تتفرقع حبوب اللقاح بسرعة كما يحدث في الطبيعة                                     : يحتوي على ماء مقطر1الوسط * 
.                                                                                                             عندما تھطل ا'مطارالغزيرة في فترة تبعثر حبوب اللقاح   
بوب اللقاح تدريجيا                                                                                    تنتفخ ح:  10%يحتوي على محلول سكر القصب  2الوسط * 

                    .                                                                                                                            ثم تنبت وتعطي أنابيب لقاح
.                                                                                           غياب أنابيب اللقاح:  50%يحتوي على محلول سكر القصب  3الوسط *  

                                                                         .            انط6قا من تحليل نتائج التجارب ، حدد الشروط الم6ئمة �نبات حبة اللقاح – 2
.                                بخصوص ا0نتاج الف6حي 1ما ھي العواقب التي يمكن أن تؤدي إليھا الظاھرة التي تم الكشف عنھا أثناء الزرع في الوسط  – 3
.ب اللقاح منذ اتصالھا بالميسم حتى الوصول إلى النقيربين بواسطة رسوم تخطيطية إنبات حبو -–   

 التمرين الثالث (4.75ن)

Dictyota dichotoma أنواع  3إذا اعتبرنا ا'عضاء التناسلية التي ينتجھا ھذا الطحلب ، نجد . طحلب بحري يظھر على شكل مشرة مكونة من أجزاء مستطيلة ومتشعبة

       .                                                                                                                            من المشرات

  .صبغي 16تحتوي كل واحدة منھا على  aتعطي أكياسا متراصة ينتج كل منھا عددا كبيرا من الخ6يا  Aالمشرة  - 
                                     Cثم تنبت ھذه ا'خيرة فتعطي المشرة .  cفتكونان الخلية  bو aتلتحم الخليتان .صبغي 16تحتوي على  bيضم كل منھا خلية كبيرة  تعطي أكياسا متجمعة Bالمشرة  - 
وتجدر ا0شارة .  Bأو مشرات  Aشرات فتعطي م dتنبت الخ6يا . صبغي  16بكل واحدة  dخ6يا  4تحمل عناصر كروية يحتوي كل واحد منھا على  Cالمشرة  - 

  .متشابھة من حيث الشكل C  و Bو  Aإلى أن المشرات 
  .؟ علل جوابك dو cو bو aالخ6يا و   C  و Bو  A المشر ات ماذا تمثل كل من  )1
 .حلب مع ذكر أسماء مختلف المشراتارسم الدورة الصبغية لھذا الط )2

 )ن0.5(لھذا الطحلب؟ إلى أي نمط تنتمي الدورة الصبغية )3
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.المقارن أسفله ثم امKه 2أنقل الجدول – 3  

  كاسيات البذور عاريات البذور

النبتة التي تحتوي على  الذكري  
 ا'نثوي   المشيج

 وسائل ا'بر  

 مكان إنبات حبوب اللقاح  

 نوع ا�خصاب  
2الجدول      

                    .    ساعة ونصف: مدة ا�نجاز         الثانية للدورة 2:فرض محروس رقم : مركب الشروق للتعليم الخاص                                   الموضوع
بوعزة عاقم: ا'ساذ                                 علوم الحياة وا'رض:المادة                                الجذع المشترك العلمي:المستوى   

 


