
 وزارة التربية الوطنية 
مديرية التربية لوالية الوادي                                                        

 2018-02-25: التاريخ                      ة                              فبوعنان العيد بن بولي متوسطة       
ساعة ونصف  1المدة:                                                                   متوسط  1 :المستوى      

ةعلوم الطبيعية و الحيا في مادة لثانيا	�ختبار ا  

التمرين األول: (6 ن)
 يشكل الماء و األمالح المعدنية الممتصة على مستوى جذر النبات محلوال معدنيا .  

ماذا يدعى هذا المحلول ؟-1
ما مقر امتصاصه ؟-2
أين يتجه ؟-3
فيما يستعمله النبات األخضر المعرض للضوء؟-4

 ن) 6(التمرين الثاني: 
أعد كتابة المصطلحات ثم أنسب له تعريفه المناسب :                    

 على الطاقة. )  من أجل الحصول O2استعمال المواد الغذائية كالسكر بوجود   (   -  :التركيب الضوئيـ 
ـ طرح النبات األخضر جزءا من الماء الممتص على شكل بخار .   :ـ النسغ الكامل   

وء .:   ـ تركيب مواد عضوية من الطرف النبات األخضر المعرض للض       ـ التنــــفس   
 . مواد عضوية و معدنية يركبها النبات األخضر في األوراق:  ـ        النتــــــــحـ 

 ن) 8الوضعية اإلدماجية: (
نك أافترض  التنفسية التي يقوم باإلنسان ليست عادة ، وإنما لها معنى أخر و لتحديد هذا المعنى ،  المبادالت الغازية           

 . (الفوز)في نفس وضعية إحدى الرياضيين اللذين يظهرون في الصورة  و اللذين يبدلون جهدا لتحقيق السبق 
 

 تالغلو سيداشدة الجهد     
)g/h(المستهلكة 

الوتيرة التنفسية 
 في الدقيقة

كمية األكسجين 
 L/h)المستهلكة (

 1524 4 الراحة 
 4785 18 النشاط 
النشاط  

 ثفالمك
30 80200 

 -سباق الدرجات الهوائية  -                       العالقة بين التغدية و التنفس   جدول يوضح  -                
                                                                                   - يالعضل و النشاط                                

 : التعليمات
كيف يظهر هذا الجهد الذي تبدله ؟-1
في هذه الحالة ؟                                                                               إليهالذي تحتاج  حدد نوع الغذاء -2
 . استخرج عالقة بين الشدة التنفسية و الحاجة للغذاء و تزايد الجهد العضلي  -3
 .اسطر  ثالثةعن  ال تزيد  المعنى الحقيقي للتنفس في فقرة إذن عرف  -4

 بالتوفيق                                                                                                                      
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sالالتمري s   يشكل الم
ماذا--11
ما مما مقر ا-22
أين يتجهأين يتجه ؟--33
فيما يستعملفيما يستعمله النب-44

ن)ن)66((الثاني: رين الثاني:  xa     أعد كتابة المأعد كتابة المصط
استعمال ااستعمال المو  --    :يضوئي
ـ طرح النبات ـ طرح النبات األخض   :

كيب مواد ع:   ـ تركيب مواد عضو
عضوية و معدنواد عضوية و معدنية يرك

ن)
لتي يقوم باإلنساسية التي يقوم باإلنسان لي

ن يظهرون فيللذين يظهرون في الصو
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