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 التمر�ن األول:
 ,لفهم التغيرات التي تطرأ على المادة ودورها أنجزنا مخط، هاضرور�ة لنشاط لكي تع
ش فهي المادة تستعمل العضو
ة
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 ).12الى  1بتسم
ة ما تمثله األرقام (من  المخط, أكمل -1

 5أو 4(ال تتجاوز  عند الن<ات والحيوان. دورهاو  مصدر المادة الضرور�ة للتر=يب الحيو;  اتوضح فيه خالصة أنجز -2

 أسطر)
  التمر�ن الثاي:

تحتاج الخل
ة الى الطاقة لتر=يب المواد الالزمة للبناء الحيو;، ولمعرفة =
ف
ة تحو�لها للطاقة من صورة ألخرB ننجز        
 ).1التر=يبين التجر�بيين (أ) و(ب) الموضحين في الوث
قة (

      
 .التعليلفي =ل تر=يب تجر�بي مع الطاقة  المسؤولة عن انتاج على الظاهرة الحيو
ة تعّرف -1
 .في =ل تر=يب تجر�بي النتائج التي يتم تسجيلها حّدد -2
ن ق
ست شفاف
ة ، <التزاموالخميرة نفس الكم
ة من الغلو=وزبهما في تجرLة مماثلة، تّم متا<عة نمو خال
ا الخميرة في وسطين  -3

 ).2=ال الوسطين، النتائج المحصل عليها موضحة في منحنيي الوث
قة (
 اجابتك <معادالت اجمال
ة. مدعماً ) 2منحنيي الوث
قة ( رفسّ  مّ ثُ  لحلّ  -أ
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  : الثالث:التمر�ن 
 .النسيج
ة النمو والتغذ
ة الذات
ة وذلك بتدخل العديد من البن
ات خضر <قدرته علىيتميز الن<ات األ

 األول الجزء 
 .األخضر <عض البن
ات المتدخلة في النمو وتغذ
ة الن<ات 1تمثل الوث
قة 

 
 .)1(الموضحة في الوث
قة  )8الى  1(من  على الب
انات المرقمة فتعرّ  -أ     -1

 .7، 4، 3، 1مبرزا دور البن
ات  الن<ات األخضرتغذB =يف ي حوّض  )1( الوث
قةاعتمادا على  – ب
 .6ونمو الن<ات يتطلب استمرار تزو�ده <العنصر  ،محدود )1(من الوث
قة  7اذا علمت عمر خال
ا البن
ة  -2
 عبر هاته البن
ة. 6استمرار نقل العنصر فيها  فرض
ة تفسر اقترح -

 الجزء الثاني:
من  8تم انجاز مالحظات مجهر�ة لخال
ا البن
ة  6االل
ات التي تسمح <استمرار تزو�د أجزاء الن<ات <العنصر لمعرفة 

 ).2) فلوحظت في حالة نشاW =ما تبدو في الوث
قة (1الوث
قة (

 
 )؟2الممثلة في الوث
قة (الظاهرة  ما هي -أ -1

 )؟2الوث
قة ( من 3لش=ل امرحلة ممثلة في ال مميزات ما -ب   
 .اشرح ذلكتؤ=د المالحظة المجهر�ة الفرض
ة المقترحة سا<قا؟  هل -2
 الب
انات الالزمة. وضع) مع 4ن=2<اعت<ار () 2في الوث
قة ( الناقصةالمرحلة  ُمتقن برسم تخط
طي لمثّ -3
 مما سب] ومعلوماتك آل
ات النمو. دحدّ  -4
 
 
 

 
 ☺تمنيات أساتذة المادة بالتوفيق مع  ☺☺
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