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عناصر اإلجابة

سلم
التنقٌط

اىتَشٌِ األوه ّ 4( :قػ)
تْظٌٍ اىؼشض .................................................................................................................
ٌجة أُ ٌتعَِ اىجىاب اىؼْاصش اىتاىٍح:
* دوس اىثنتٍشٌا  :Agrobacterium tumefaciensتؼَو اىثنتٍشٌا ػيى اىتغٍٍش اىىساثً ىخالٌا اىْثاخ ػثش
حقِ جضء ٍِ تشّاٍجها اىىساثً اىَغؤوه عُ اىتناثش اىؼشىائً ىخالٌا اىْثاخ و ػيى إّتاجها هً واد ػعىٌح
تغتؼَيها اىثنتٍشٌا ىصاىحها .........................................................................................................
* ٍشاحو اىتؼذٌو اىىساثً:
 +تحعٍش اىصثغً اىثنتٍشي)ُ 0.25( :
 ػضه اىثالعٍَذ ٍِ اىثنتٍشٌا و فتحه تاعتؼَاه أّضٌَاخ اىفصو. +تؼشف اىَىسثح راخ اىْفغ ػْذ اىْثاخ اىَؼطً ( )ُ 0.25x2
 ػضه  ٍِ ADNخالٌا اىْثاخ اىَتىفش ػيى اىخاصٍح اىَهَح اىَشاد ّقيها. ػضه اىَىسثح راخ اىْفغ تاعتؼَاه أّضٌَاخ خاصح. +دٍج اىَىسثح راخ اىْفغ ظَِ تالعٍَذ ّاقو)ُ 0.25 x 3 ( .
 تذٍج اىَىسثح اىَْقىىح فً اىثالعٍَذ تىاعطح أّضٌَاخ اىشتػ؛ تيٌٍَ اىثالعٍَذ اىَغٍش وساثٍا؛ إدخاه اىثالعٍَذ اىَغٍش فً اىثنتٍشٌا و تناثشها ؛ّ +قو اىَىسثح راخ اىْفغ إىى اىْثاخ)ُ 0.25 x 3 ( :
 صسع اىثنتٍشٌا و خالٌا اىْثاخ فً وعػ ٍالئٌ؛ اّتقاء اىخالٌا اىَغٍشج وساثٍا ؛ -إّثاخ اىخالٌا اىَغٍشج و اىحصىه ػيى ّثاخ حاٍو ىيتغٍٍش اىىساثً؛ ..............................................
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التمرٌن الثانً 7( :نقط )
 ٌالحع فً اىتضاوجٍِ  3و 4 .استفاع فً اإلّتاجٍح اىىصٍّح ػْذ اىفطاً ٍقاسّح تاىتضاوجٍِ  1و 2
 .استفاع فً وصُ اىخشوف ػْذ اىذتح ٍقاسّح تاىتضاوجٍِ  1و 2
 .اّخفاض فً عِ اىخشوف ػْذ اىزتح ٍقاسّح تاىتضاوجٍِ  1و .................................................2

ُ 1.5

 ٌفغش اىتحغِ اىَالحع فً ّتائج اىتضاوجٍِ  3و ٍ 4قاسّح ٍغ ّتائج اىتضاوجٍِ  1و  2تاىتخيٍػ اىىساثً اىزيٍنِ ٍِ اىحصىه ػيى أفشاد جذد روي صفاخ وساثٍح تجَغ تٍِ خاصٍاخ اىغالىح اىَحيٍح واىغالىح اىَغتىسدج....

ُ 1.5

 تجاّظ أفشاد اىجٍو  ،F1األتىٌِ ٍِ عالىتٍِ ّقٍتٍِ؛ ........................................................ .تغاوي اىغٍادج تٍِ اىحيٍو اىَغؤوه ػِ اىيىُ األتٍط واىحيٍو اىَغؤوه ػِ اىيىُ األعىد؛ .......
 .اىحيٍو اىَغؤوه ػِ اىقذ اىؼادي ىيقىائٌ عائذ واىحيٍو اىَغؤوه ػِ اىقذ اىقصٍش ىيقىائٌ ٍتْحً..... .

ُ 0.25
ُ 0.25
ُ 0.5

 األَّاغ اىىساثٍح ىألتىٌِ:B//B N//N
مثش ىه صىف أعىد وقىائٌ ػادٌح:
W//W n//n
مثش ىه صىف أتٍط وقىائٌ قصٍشج:
0.25 x 3................................ B//W N//n
 اىَْػ اىىساثً ألفشاد اىجٍو :F1-إّجاص شثنح تضاوج صحٍحح.....................................................................................................

ُ 0.75

اىْتائج اىَالحظح:
 اىْتائج اىْظشٌح:59
[6/16 x 160 = 60 : ]BW,N
31
3/16 x 160 = 30
[: ]B,N
29
3/16 x 160 = 30
[: ]W,N
20
2/16 x 160 = 20
[: ]BW,n
10
1/16 x 160 = 10
[: ]B,n
11
1/16 x 160 = 10
[: ]W,n
هْاك تطاتق تٍِ اىْتائج اىْظشٌح واىْتائج اىَالحظح وتاىتاىً فئُ اىَىسثتٍِ ٍغتقيتاُ ................................

ُ 1.25

ُ1

التمرٌـــن الثالث  4 :نقط
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3

اىشنو  :2aاىتَهٍذٌح Iظهىس اىشتاػٍاخ .....................................................................................– اىشنو  : 2bاإلّفصاىٍح  : Iصؼىد قطثً دوُ اّشطاس اىجضيء اىَشمضي ..............................................
–  : Aصٍغته اىصثغٍح  n؛........
 : Bصٍغته اىصثغٍح  n؛.......................................................................................................
 : Zصٍغته اىصثغٍح  2n؛ .................................................................................................. .
– اىذوسج اىصثغٍح :دوسج ثْائٍح أحادٌح اىصٍغح اىصثغٍح .....................................................................

ُ 0.25
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التمـــرٌـــن الرابــع 5 :نقط
1

 ٌتبٌن من الجدول  1أن أمالح النٌترات توجد بشكل طبٌعً فً المٌاه الجوفٌة حٌث ٌتغٌر تركٌزها من 8 mg/lتحت الغابة القدٌمةإلى حوالً  20 mg/lو فً المناطق التً ٌكون فٌها ضغط اإلنسان متوسطا ،لكً
ٌصل إلى  150 mg/lفً المناطق التً ٌمارس فٌه اإلنسان زراعات مكثفة ( ضغط قوي) .كما أن كمٌة النٌترات
التً تصل إلى المٌاه الجوفٌة تتغٌر حسب نوع الزراعة التً تمارس فً األراضً التً تعلوها .و ٌظهر أن
الزراعة المكثفة و زراعة الخضر هً األكثر تلوٌثا.
فً المناطق التً تزرع فٌها الذرة لوحدها تفقد كمٌات كبٌرة من األمالح و ٌرجع ذلك فً الغالب الستعمال
األسمدة ،لكن اعتماد تقنٌة فالحٌة مالئمة ( الذرة  +النسٌلة) ٌؤدي إلى نقص كمٌة األمالح المفقودة و بالتالً
الحد من درجة تلوٌث المٌاه الجوفٌة.
اعتبارا للحد المقبول  50 mg/lفإن المٌاه الجوفٌة الواقعة تحت الغابة و كذلك المناطق التً تمارس فٌها
زراعات متنوعة هً التً تصلح لتزوٌد الساكنة بالماء الشروب............................................... .

ُ1
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 ٌتضح من نتائج التجربة أن الفوسفور ٌساعد على الرفع من نمو النباتات بشكل مضطرد مع توفٌره فًالتربة ،غٌر أنه بوجود فطرٌات الجذور ٌبلغ نمو النباتات حده األقصى بغض النظر عن إضافة الفوسفور أو
عدم إضافته...............................................................................................................

2ن
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 ٌمكن فطر الجذور من تحسٌن المردود النباتً دون الحاجة إلضافة أمالح الفوسفور و بالتالً فٌمكن توظٌفهفً األراضً الفالحٌة للرفع من اإلنتاج الفالحً وتخفٌف تلوث المٌاه الجوفٌة................................. .

2ن

