الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
امتحان تجريبي في مادة العلوم الطبيعية
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رتب الرسومات حسب تسلسلها الزمنً وضع عنوان مناسبا لكل مرحلة (بعد اعادة الرسم على ورقتك).
ضع البٌانات المالمئمة لكل رقم.
تمثل هده الرسومات عملٌة هامة .إعط عنوانا مناسبا للوثٌقة.
عرف هذه العملٌة

التمرين الثاني60 :ن
تزاوج األبوٌن األب ٌحمل لون الشعر أسود واألم تحمل لون الشعر أصفر أنجبا أبناء كلهم ٌحملون صفة اللون األسود للشعر
 )1كٌف نسمً صفة لون الشعر؟ قدم امثلة اخرى عنها.
 )2ماذا نقول عن صفة لون الشعر األسود ،لماذا؟
 )3ماذا نقول عن صفة لون الشعر األصفر وهل غٌابها فً الجٌل األول ٌعنً ذهابها كلٌا؟
 )4قدم تعرٌف لهذه الصفات مبٌنا العنصر المسؤول عنها.
الوضعية اإلدماجية60 :ن
لقد لوحظ فً مجتمعنا خالل السنوات األخٌرة ارتفاع نسبة ظهور اشخاص ٌتمٌزون بصفات وراثٌة مخالفة لألفراد
عامئلتهم،كما هو الحالة بالنسبة لمهدي اد ٌتمٌز بقصر القامة.تثنٌة الجفن العلوي للعٌن.اٌدي قصٌرة وعرٌضة وقدرات عقلٌة
منخفضة.
السندات

المهمة
باستغالل مكتسباتك والسندات المرفقة اجب على ما ٌلً:
 )1هل هذا النمط النووي للوثٌقة ٌترجم حالة مهدي؟علل دلك؟

 )2حدد الشدود المتسبب فً ظهور الصفات الممٌزة لمهدي؟
 )3قدم تفسٌرا علمٌا لهذه الظاهرة؟
 )4قدم نصٌحة لتجنب حالة مهدي؟
التصحيح النموذجي
محاور
الموضوع
س2

عناصر اإلجابة
العالمة
مجزأة المجموع
الجزء األول21 :نقطة
التمرين األول0 :نقطة
 )1ترتٌب الرسومات:
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رسم تخطيطي لمراحل اإللقاح
 )2البٌانات المالمئمة:
←2
 ← 1نواة النطفة
نواة البوٌضة
 ← 3النطفة الحٌوان المنوي  ← 4بوٌضة
 )3تمثل هده العملٌة  :مراحل اإللقاح
 )4تعريفها :اتحاد النطفة مع البوٌضة أي نواة النطفة مع نواة
البوٌضة و ٌنتج عنها بوٌضة ملقحة

التمرين الثاني ( 0نقاط):
 )1تسمى صفة لون الشعر صفة وراثٌة
أمثلة أخرى :لون العٌون  -لون البشرة
 )2نقول على صفة لون الشعر صفة سامئدة ألنها ظهرت عند
أفراد الجٌل األول بنسبة .%111
 )3نقول عن صفة اللون األصفر للشعر صفة مقهورة (صفة
متنحٌة) .قد تظهر فً الجٌل الثانً و الجٌل الثالث و هذا ال
ٌعنً ذهابها كلٌا.
 )4الصفة الوراثٌة هً صفة تنتقل من جٌل إلى جٌل و العناصر
المسؤولة عنها هً الكروموزومات (الصبغٌات).

1 0,25x4
1

02 0,5 X4

1

1
1
0,5

02

1,5
1
0,5
1

1,5
01

معايير
الموضوع
السؤال
س2

الجزء الثاني  :الوضعية اإلدماجية
عناصر اإلجابة
المعايير
الوجاهة
االستعمال السلٌم
ألدوات المادة

اإلنسجام
س1

الوجاهة
اإلستعمال السلٌم
ألدوات المادة
اإلنسجام

س3

الوجاهة
اإلستعمال السلٌم
ألدوات المادة
االنسجام

س4

الوجاهة
اإلستعمال السلٌم
ألدوات المادة
االنسجام
اإلتقان

المؤشرات
ٌحدد عدم تطابق النمط النووي
المقدم مع حالة مهدي
النمط النووي للوثٌقة ال ٌترجم
حالة مهدي
اللتعلٌل :الٌوجد خلل فً الزوج
رقم ( ،21أي ٌحمل صبغٌٌن
فقط)
ٌربط بٌن حالة مهدي و النمط
النووي فً الوثٌقة
ٌحدد الشذوذ المتسبب فً ظهور
الصفات الممٌزة لمهدي
ٌرجع الشذوذ الجنسً لحالة
مهدي إلى زٌادة عدد الصبغٌات
فً الزوج رقم 21
ٌربط الشذوذ بالصبغً اإلضافً
فً الزوج رقم 21
ٌقدم تفسٌرا علمٌا للظاهرة
التفسٌرٌ :رجع إلى حمل أحد
األمشاج إلى صبغً إضافً
ٌستوحً التفسٌر من خالل
دراسته لتشكل األمشاج
ٌقدم نصٌحة لتجنب المرض
المنغولً
تجنب زواج األقارب
ٌستوحً النصٌحة من الواقع
المعاش
نظافة الورقة و تنظٌم األجوبة
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