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 عناصر اإلجابة

I - ن(4)            لمعارفاالسترداد المنظم ل 

 ن(2) مراحل انبات حبة اللقاح:
يبدأ  حينما تصل حبوب اللقاح المحمولة بواسطة الرياح الى قمة البييضة بعد مرورها بين حراشف المخروط األنثوي التي تنسد. بعد عملية األبر،

اح بالجويزة يخترقها انبوب اللقاح و تمر الخلية اإلنباتية الى مقدمة األنبوب. اما الخلية المئبرية فتبقا في مكانها اإلنبات مباشرة و عندما تتصل حبة اللق

 و تتضاعف لتعطي خليتين متراكبتين: خلية قاعدية و خلية توالدية ثم يتوقف اإلنبات بالنسبة للعام األول.

جاه حاملة األمشاج و تتضاعف الخلية التوالدية لتعطي حيين مئبريين. عندما يحل األنبوب الى عنق خالل العام الثاني، يستمر نمو انبوب اللقاح في ات

 حاملة األمشاج نجد في مؤخرته نواة الخلية اإلنباتية و الخلية القاعدية متبوعين بالحيين المئبريين.

 ن(1) وصف كيف يتم اإلخصاب:
غ محتواه داخل البييضة غير الملقحة حيث يتم اخصابها بواسطة حيي مئبري واحد اما الحيي عند اختراق انبوب اللقاح عنق حاملة االمشاج يفر

 .n 2 المئبري االخر والخلية القاعدية والخلية االنباتية فيتعرضون لالنحالل،ثم نحصل على بيضة

 ن(1) حدد مصير البيضة المحصل عليها:
حل ثالثة ويبقى جنين واحد ينمو داخل البذرة التي تحتوي على مدخرات غذائية واغشية على تتعرض البيضة النقسامات متتالية فتعطي اربعة اجنة،تن

 .و عندما تكون الظروف المالئمة تنمو لتعطي نبيتة ثم نبتة فتية بواسطة الرياح حركبالتشكل جناح يسمح لها 

II- يانيو الب كتابيالالستدالل العلمي و التواصل ا 

 ن(8) :التمرين األول

  تشكل األمشاج الذكرية و األنثوية: مراحل -1

الخلية ام لحبة اللقاح الثنائية الصيغة الصبغية  داخل مئبر فتي إلنقسام اختزالي: اإلنقسام األول المنصف و خالله نحصل على تتعرض  -

تسمى األبواغ، تخضع خليتين احاديتي الصيغة الصبغية  لتخضع بعد ذلك إلنقسام تعادلي يعطي اربع خاليا احادية الصيغة الصبغية 

فيما بعد إلنقسام تعادلي يعطي اربع خاليا احادية  الصيغة الصبغية  تسمى األبواغ، تخضع فيما بعد إلنقسام خلوي غير مباشر حيث 

 ن(1) تتفرق لتعطي حبة لقاح مكونة من خليتين: خلية توالدية و خلية انباتية.

 3احادية الصيغة الصبغية. تتعرض  غابوا 4يغة الصبغية إلنقسام اختزالي لتعطي تتعرض الخلية األم للكيس الجنيني الثنائية الص - -

 7نوى موجودة في  8انقسامات غير مباشرة ليعطي كيسا جنينيا يحتوي على  3خاليا لإلنحالل اما الخلية المتبقية فتكبر و تتعرض ل 

 ن(1) بيضة غير الملقحة.خاليا معاكسة، نواتا الكيس الجنيني، خليتين مساعدتين و ال 3خاليا، 

 ن(1) : ظاهرة األبر الحشري المتقاطع، له اهمية بالغة في الرفع من المردودية الفالحية.4الوثيقة  -2

: انبات و استطالة حبوب اللقاح من نفس النوع هي عملية ضرورية تسبق اإلخصاب تمكن من وصول ااحيين المئبريين الى الكيس 5الوثيقة 

 ن(1) الجنيني.

 

 ن(0,5) ظاهرة اإلخصاب المضاعف الذي يتم عبر حدثين هما: 4تمثل الوثيقة  -3

 نn . (0,75)مع البييضة غير الملقحة  nاتحاد احد الحيين المئبريين  2nتكون البييضة الرئيسية  aالحدث 

 ن(0,75) سويداء.الناتجة عن اتحاد حيي مئبري مع نواتا الكيس الجنيني لتعطي ال 3n: تشكل البيضة التابعة  bالحدث 

 

 ن(1,5) لتوالد الجنسي عند كاسيات البذور:دورة نمو مبسطة ل زاانج -4

 

 
 ن(0,5) لهما نفس األهمية. 2nو  nدورة نمو احادية ثنائية الصيغة الصبغية ألن الطورين 
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 ن(4)    :الثاني التمرين

 

 ن(1) .يتوالد الجنسي ألنه يتم بدون تدخل األمشاج  و يسمى كذلك بالتكاثر الخضر -1

 

2-  

 ن(1) الذي يتم حسب المراحل التالية: أ: الترقيد الشكل

 اختيار ساق نبات متينة قريبة  من التربة ثم ازالة اوراقها، -

 اعداد التربة للترقيد بخدمتها، -

 امالة الساق نحو األسفل و طمرها جزئيا مع ابقائها مرتبطة بالنبات األصلي، -

 كثر مع الحفاظ على نهاية الساق عمودية او ربطها الى دعامة،تثبيت الجزء المطمور بواسطة ركاب او ا -

 بعد مدة تظهر جذور على الجزء المطمور من الساق عندئذ نفصل النبتة الجديدة عن النبات األصلي. -

بصفات مرغوب اتصال مباشر بين انسجة الطعم و انسجة حامل الطعم للحصول على نبتة جديدة تتميز في ربط  الذي يتمثلالتطعيم  الشكل ب:

 ن(1) فيها.

 ن(1) مراحل التطعيم هي:

 عم طري يتوفر على اعين و تحضيره،اخذ ط -

 تطهير المكان الذي سيتم فيه وضع الطعم، -

 تثبيت الطعم على حامل الطعم، -

 ربط الطعم الى الحامل إلحداث اإلتصال بين األوعية الناقلة لكل من الطعم و حامل الطعم، -

 التطعيم من تأثير العوامل الخارجية. استعمال مادة خاصة لحماية -

 

 ن(4: )الثالثالتمرين 

 

احداث اضرار كبيرة في حقول الحبوب و اماكن التخزين ، ان استعمال مبيدات الحشرات كوسيلة للقضاء على سوسة الحبوب يطرح مشكل  -1

 ن(1) تضرر األغذية.

 

 ن(2) انجاز خطاطة تبرز مراحل التعديل الوراثي: -2

 
 

اإلنسان لهذه الحبوب المعدلة وراثيا اي خطورة على صحته ألن البروتين المستعمل في هذا التعديل يستهلكه اإلنسان و  الكاستهال يؤدي  -3

 ن(1) الحيوان دون ان يتسبب في اي تسمم او حساسية.

 


