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 2019/2020   لعام الدراسيا            علوم الطبيعة و الحياة  مادة:في  ولاأل االختبار              : خطابي عمارة ثانوية

 ســــاعة 02: لمــــــــــدةا                      و تكج م ع  1  :مستوىال                            03/12/2019  التاريخ:

 

 

 نقاط(  05) : التمرين األول

 لى إن أجل ذلك محتاج تعتبر النباتات الخضراء الكائنات الحية الوحيدة القادرة على تركيب غذائها بنفسها، لكنها ت

 ية :ثيقة التالرح الوتركيبه للغذاء بنفسه نقتمواد أولية. لمعرفة العالقة بين النبات األخضر، المواد األولية و 

 الموافقة لألرقام . بياناتال أكتب -1

المتجهة من األسفل الى  األسهمماذا تمثل كل من  -2

المتجهة من  األسهماألعلى بإتجاه األوراق، و 

 األوراق إلى كافة أجزاء النبات؟

 

( و معارفك المكتسبة وّضح 01من خالل الوثيقة )   -3

) كيفية  تغذية النبات األخضرفي نص علمي كيفية 

 وسط معيشتهتركيبه غذائه بنفسه ( إنطالقا من 

 المتدخلة في ذلك.العناصر النسيجية موضحا مختلف 

 

 

 

 

 نقاط(  07)  التمرين الثاني :

الكامنةة إلةى طاقةة قابلةة لالسةتعمال. نقتةرح عليةك فةي اةذه الدراسةة بعة   ليةات لطاقة الكيميائية للخلية القدرة على تحويل ا

 التحويل الطاقوي .

تجربةةة علةةى معلةةة خميةةرة الخبةةز موضةةوعة فةةي  أنجةةزت 

( ثةم تمة    2Oوسط غنةي بةالغلوكوو و ثنةائي األوكسةجين )

( و   2Oمعايرة ) قياس( تركيز كل مةن ثنةائي األوكسةجين )

و الجلوكوو و قيةاس الةوون ( 2COثاني أوكسيد الكربون ) 

 ( .01الجاف للخميرة في الوسط سمح  بإنجاو الوثيقة )

 ؟ ماذا تستنج( . 01نتائج الوثيقة ) حلل -1

 معادلة ما اي الظاارة المدروسة ؟ وضحها في -2

 إجمالية.

أ/ وّضح العالقة بين الظاارة المدروسة و تطور  -3

 كتلة الخميرة .
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 ذلك. علل( ؟ sثانية ) 700بنفس السرعة بعد الزمن ب/ ال يستمر تطور كتلة الخميرة 

 نقاط( 08) التمرين الثالث:

 مختلف نشاطاتها اذا يتجلى بوضوح في مظاار النمو .تستعمل عضوية الكائنات الحية المادة في   

 لفهم العالقة بين استعمال المادة و مصدراا نقترح الدراسة التالية: 

I يوضح أحد  2ظاارة حيوية اامة تم  مالحظتها في نسيج مرستيمي لنبات، بينما الشكل 1الوثيقة  من  1شكلاليمثل ـ

 أدوار اذه الظاارة عند الكائنات الحية.

 

 

 

 

 

 ؟ 1ما اي الظاارة الوضحة في الشكل  -1

 ؟ 1بظاارة الشكل  اهمااي عالقت؟ و 2ظاارة الشكل ماذا تمثل  -2

 األخرى؟ آليات النمو،ما اي  بالنمو  لية من  ليات 1للوثيقة  1البيولوجية في الشكلتعتبر الظاارة  -3

II عند بع  مصادر المادة الالومة للنمو  2ـ تمثل أشكال الوثيقة

( توضح حالة أعضاء اإلدخار عند 2حيث الوثيقة ) .الكائنات الحية

( توضح تجربة تبين 3ة )النبات قبل اإلنتاش و بعده. بينما الوثيق

 المورق ) الكامل( .دة عند النبات مصدر الما

عند  مصدر المادةما اي المعلومات المستخرجة حول  -1

 (.2( و الوثيقة )1النباتات انطالقا من الوثيقة )

III ـ من خالل معرافك المكتسبة و النتائج المتوصل إليها حول

 مصدر المادة اللزمة للنمو و كيفية اإلمداد بها أكم الجدول التالي: 

 

 

 الكائن الحي     

 المادة
 الحيوانعند  النبات عند 

 - مصدراا 

- 

 

تكون قبل كيف 

 اإلستعمال
  

كيف تصبح أثناء 

 اإلستعمال 
  

العناصر النسيجية 

 المسؤولة عن نقلها
 عن طرية ..في ..... 

 الشرايين
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