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يسمح تاستؼمال اآللح الحاسثح غير المثرمجح

التمريه األول ( 4وقط)
ٓٚزى ػهى ٔساثخ انسبكُخ ثذساسخ انزغٛشاد انز ٙرؽشأ ػهٗ انًسزٕٖ اند ُٙٛنهسبكُخ ػجش األخٛبل َزٛدخ ػذح ػٕايم رؤثش
ػه ّٛيٍ ثُٓٛب انٓدشح ٔانؽفشاد.
يٍ خالل ػشض ٔاظر ٔيُظى:
 عَّرِف كال يٍ انًسزٕٖ اندٔ ُٙٛانٓدشح ٔانؽفشح انٕساثٛخ)ٌ 1.5( . حذِد إَٔاع انؽفشاد مثيىا دٔسْب ف ٙإغُبء انًسزٕٖ اند ُٙٛنهسبكُخ)ٌ 1.5( . -أترز كٛف ديكٍ انٓدشح يزؼذدح االردبْبد يٍ رقهٛض انزجب ٍٚانٕساث ٙث ٍٛسبكٍاد يزجبػذح يٍ َفس انُٕع)ٌ 1( .

التمريه الثاوي ( 5وقط)
ُ٘ػزجش  Chlamydomonasؼسهجب ٔزٛذ انخهٛخ ر ا سٕؼ .ٍٛف ٙانظشٔف انؽجٛؼٛخ انؼبدٚخ ٚزكبثش ْزا انؽسهت ثٕاسؽخ
انًًثم أْى أؼٕاسِ ف ٙالوثيقح .1
ح
اَقسبيبد غٛش يجبششح ،نكٍ ف ٙانظشٔف انصؼجخ ٚذخم ف ٙالرٕانذ الخُسٙ
رزؼشض انخهٛخ ( )aانًزعًُخ نـ  17صةغ ٙنهزكبثش ،نزؼؽَٕ ٙػ ٍٛيٍ انخالٚب  :انخهٛخ ( ٔ )bانخهٛخ ( .)cرهزسى ْبربٌ
انخهٛزبٌ فًٛب ثًُٓٛب ٔركَٕبٌ انخهٛخ ( )dانز ٙرسٛػ ثٓب قششح سًٛكخ رسًٓٛب خالل انظشٔف انصؼجخ  .ػُذ ػٕدح انظشٔف
انؽجٛؼٛخ انؼبدٚخ رخعغ انخهٛخ ( )dللظاهرج  Xانًًثهخ ثؼط أؼٕاسْب ف ٙالوثيقح  2نزؼؽ ٙخالٚب يٍ انُٕع ).(a
(يٍ أخم انزجسٛػ رى االقزصبس ػهٗ صٔج ٔازذ يٍ انصجغٛبد ثذل  17صٔج يٍ انصجغٛبد).
الظاهرج
X

خليح ()d
الطوّر (أ)
الطوّر (ب)

خليح ()a
خليج ()c
تكاثر
خلوي
الوثيقح 1

خليح ()b

الوثيقح 2

الطوّر (ج)

الطوّر (د)

 .1تؼرَف انظبْشح  Xانًًثهخ ف ٙالوثيقح  ،1ثى حذد ،يؼهال إخبثزك ،األؼٕاس (أ) ٔ(ب) ٔ(ج) ٔ(د) انًًثهخ ف ٙالوثيقح2
وانصٛغخ انصجغٛخ نكم يٍ انخالٚب ()ٌ 2( .)d(ٔ )c(ٔ )b(ٔ )a
 .2استىتح ًَػ انذٔسح انصجغٛخ ػُذ ؼسهت  Chlamydomonasيؼهال إخبثزك)ٌ 1( .
 .3أوجس سسًب رخؽٛؽٛب نٓزِ انذٔسح انصجغٛخ)ٌ 2( .

http://www.9alami.com
–

2012

RS36

الصفحح

2

2

التمريه الثالث ( 5وقط)
نذساسخ كٛفٛخ اَزقبل ثؼط انصفبد انٕساثٛخ ػُذ انفئشاٌ َقزشذ انزضأخ ٍٛاٜر:ٍٛٛ
 التساوج األول :ث ٍٛسالنز ٍٛيٍ انفئشاٌ؛ انسالنخ األٔنٗ راد زغة مجؼذ وػيون مشوهحٔ ،انسالنخ انثبَٛخ راد زغة
يكٌٕ يٍ فئشاٌ كهٓب راخ زغة مجؼذ وػيون ػاديح.
ا
أملس وػيون ػاديح .أػؽٗ ْزا انزضأج خٛال F1
 .1أ) يبرا تستىتح يٍ رسهٛم َذائج ْزا انزضأج؟ ()ٌ 1
ب) يسزؼُٛب ثبنشيٕص أسفهّ ،أػط األًَبغ انٕساثٛخ الممكىح ألفشاد )ٌ 1( .F1
(اسزؼًم انشيٕص اٜرٛخ f ٔ F:ثبنُسجخ نشكم انضغت m ٔ M ٔ ،ثبنُسجخ نشكم انؼ.)ٌٕٛ
 التساوج الثاوي :ث ٍٛفئشاٌ اندٛم  .F1أػؽٗ ْزا انزضأج خٛال  F2يكَٕب يٍ:
 50فأسا تسغة أملس وػيون ػاديح؛
 49فأسا تسغة مجؼذ وػيون مشوهح؛
 152فأسا تسغة مجؼذ وػيون ػاديح؛
 18فأسا تسغة أملس وػيون مشوهح.
 .2فسر َزبئح انزضأج انثبَ ٙيسزؼُٛب تشثكح التساوج)ٌ 3( .

التمريه الراتغ ( 6وقط)
نذس ٍٛانًشدٔدٚخ .ظًٍ خًبػز ٍٛيخزهفز ٍٛيٍ انُؼبج ،رى ػضل ػُٛز ،ٍٛرزكٌٕ كم ٔازذح
ُ٘ػزًذ االَزقبء ف ٙانًدبل انضساػ ٙذ
يًُٓب يٍ َ 20ؼدخٔ ،رى رزجغ إَزبج انسهٛت نذٖ كم يًُٓب خالل فزشح اإلسظبع.
ٚؼؽ ٙخذٔل الوثيقح 1انُزبئح انًسصهخ ػُذ انؼُٛخ األٔنٗٚٔ .ؼؽ ٙيجٛبٌ الوثيقح 2انُزبئح انًسصهخ ػُذ انؼُٛخ انثبَٛخ.
مؼذل إوتاج الحلية خالل
مرحلح اإلّرضاع تـKg
170 -180
180 - 190
190 - 200
200 - 210

ػذد
األفراد
1
3
5
6

210 - 220

3

220 - 230

2

الوثيقح1

X =171,5

الوثيقح2

 .1م ـثِل َزبئح دساسخ انؼُٛخ األٔنٗ تإوجاز يذساج ٔيعهغ انزشدداد يسزغال يؼؽٛبد انٕثٛقخ)ٌ 1(.1
.2

اُحسة انًؼذل انسسبثٙ

ٔاالَسشاف انًؼٛبس٘ ( σػهًب أ ٌ انًغبٚشح ٔ ،) v=172,75يدبل انثقخ

] [ X - σ, X + σػُذ انؼُٛخ األٔنٗ ،ثى م ـثِل انُزبئح انًسصهخ ػهٗ َفس انًجٛبٌ)ٌ 1.25( .
 .3و ارا تستىتح يٍ رسهٛم يجٛبٌ انؼُٛخ انثبَٛخ (انٕثٛقخ)2؟ ()ٌ 0,5
 .4و ارا تستىتح و ٌ يقبسَخ رٕصٚغ انؼُٛزٍٛ؟ ()ٌ 1.25
 .5أ -استخرج ثؼط انًؤششاد انز ٙرجشص أٌ انؼُٛخ األٔنٗ َبردخ ػٍ اَزقبء داخم انؼُٛخ انثبَٛخ؟ ))ٌ 1,5
ب -أترز يذٖ فؼبنٛخ ْزا االَزقبء)ٌ 0,5).
اَزٓٗ

