
 

 متوسط 1لمستوى : ا                  مولــود فرعـــون ــ الحجــار ــمتوسطة                    2120/2220السنة الدراسية : 
  عةسا1لمدة : ا                            اللقب :............................                                                      

 لقسم : ................ا                                        ...........................                                           اإلسم :

 ن(10: ) التمرين األول

 الوثائق التالية : ليكلتي  يقوم بها النبات األخضر إمن أجل دراسة بعض الظواهر الطبيعية ا 

 (1) يانات الموضحة في الوثيقة سمي الب (1

 (ن  0.5 ) ............................................................. (أ

 (ن  0.5 ) ............................................................. (ب

 ن ( 0.5)  .....................................ج(..........................

 ن ( 0.5)   ......................................د(.........................           

  (ن  5 )أكمل الفقرة التالية بالمصطلحات العلمية المناسبة  (2

 كما جذورهالموجودة على  ...................................بواسطة  .......................................بامتصاصالنبات األخضر  قومي

 ......و يطرح غاز... .........................الموجود في الوسط وذلك على مستوى أوراقه عبر .............يمتص النبات األخضر غاز 

 ( 2الوثيقة )و   (1) في الوثيقة تي يقوم بها النبات األخضرال استنتج الظاهرتين (3

 ( ن  1.5 ) ..........................................بظاهرة ........  (1) قةفي الوثير بواسطة الجذ يقوم النبات األخضر   

 ( ن  1.5 ) ....................................بظاهرة .......... ( 2) في الوثيقة بواسطة األوراق  يقوم النبات األخضر   

 ن(10: ) الوضعية االدماجية

في حديقة المدرسة قصد دراسة التغذية  الفرولة توكلف كل فوج بزراعة نبا متوسطأفواج من تالميذ األولى  3شكل أستاذ العلوم 

   عند النبات األخضر   

  .فالحظ محمد أن النباتات المزروعة ال تنمو رطوال النها حيث ال تصلها الشمس أسفل سور المدرسة فرولةالزرع  الفوج األول:

)فوسفور + بوتاسيوم ( فعند نمو النبات الحظ ظهور  PKمع السقي بمحلول كنوب يحتوي على   رولةزرع  نبات الف: نيالفوج الثا

                        نباتات هزيلة    –أوراق قليلة  و صفراء    -قصر الساق        -بعض األعراض من بينها : 

 فتحصل التالميذ على ثمار     بتركيز مناسب  NPK+  مع سقي منتطم  بيت بالستيكيفي  ات الفرولةزرع نب : الفوج الثالث

 .كثيرة العدد كبيرة الحجم فرولة حلوة المذاق                   

  أجب عن التعليمات باستغالل المكتسبات و السندات

 (ن  2.5)  األخضر نباتالعطيا اسم الظاهرة التي قام بها م للفوج الثالث الفرولة  ثمارل مذاق الحلوحدد سبب  ال -1
 من أجل معرفة األخطاء التي قام بها التالميذ   -2

   ن (  2) الثانينتائج الفوج الفوج األول و  نتائجفسر  (أ

 ن ( 2,5)  حتى يتحصلوا على نباتات جيدة النمو  2 و تالميذ الفوج 1 الفوج لتالميذ قدم حلوال علمية   (ب
   ن ( 2.5) المتحكم فيها داخل البيوت البالستيكية استنتج شروط نمو النبات األخضر (3

 (اإلجابة   ن على نظافة 0.5خلف )من ال االدماجية مالحظة : حل الوضعية

 
  

  أخضر مالحظة مجهرية لورقة نبات : (2الوثيقة  )
 

 غاز منطلق غاز ممتص

 أ

 ب

 ج

 د

 نبات أخضر تخطيطي لجذررسم : ( 1الوثيقة  )
 

أنبوب اختبار  به 

 معدني  محلول

 مغذي للنباتمحلول كنوب  :(2)وثيقة   مادة العضوية التركيب :  (1) وثيقة

 يتركببببب م  كنوب محلول
األمالح المعبببدنيبببة  +مبببا  

الضبببببببروريبببة لنمو النببببات 
،  األزوت منهببااألخضبببببببر 
 ، البوتاسببببببيو  الفسببببببفور

ويوفر العناصببر األسبباسببية 

 بتركيز مناسب 

 فوائد البيوت البالستيكية  :(3)وثيقة 
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  ن( 10:)لاألولتمرين تصحيح ا

 (1تسمية البيانات الموضحة في الوثيقة  ) (1
 

 ن ( 0.5) منطقة فلينية   (أ

 ن ( 0.5) منطقة وبرية )تقبل أوبار ماصة (  (ب

 ن ( 0.5) ج(  منطقة النمو      

 ن ( 0.5) د( قلنسوة        
 

  ن ( 5) أكمل الفقرة التالية بالمصطلحات العلمية المناسبة  (2

 

يمتص النبات كما  جذورهالموجودة على األوبار الماصة بواسطة المحلول المعدني   بامتصاص   النبات األخضر  قومي

   2Oو يطرح غاز   المسامات  الموجود في الوسط وذلك على مستوى أوراقه عبر   2CO األخضر غاز 

 

 ( 2الوثيقة )و   (1استنتج الظاهرتين التي يقوم بها النبات األخضر في الوثيقة ) (3

 

 ( بظاهرة 1يقوم النبات األخضر بواسطة الجذر في الوثيقة  )ن (    1.5)  امتصاص المحلول المعدني 

 ( بظاهرة 2يقوم النبات األخضر بواسطة األوراق  في الوثيقة  ) ن (    1.5) المبادالت الغازية اليخضورية 

 

 ن( 10 :)وضعية االدماجية التصحيح 

 

 تحديد سبب  المذاق الحلو لثمار الفرولة    (1

هو وجود مادة الحلو لثمار الفرولة  للفوج الثالث  حدد سبب  المذاق( و المكتسبات القبلية أ1باالعتماد على الوثيقة )

التركيب الضوئي على مستوى األوراق ظاهرة عضوية هي  السكر في الثمار  و التي ركبها النبات األخضر بواسطة 

 ن ( 2.5)  فيصبح النسغ الناقص نسغ كامل به مواد عضوية )سكر( يتغذى عليه النبات و الباقي يخزنه في الثمار  

 

 من أجل معرفة األخطاء التي قام بها التالميذ  (2
 

 ال تنمو أسفل سور المدرسة النباتات المزروعةالمكتسبات القبلية ، و ( 2: من الوثيقة ) الفوج األول نتائجر يفست (أ

 ن ( 1) ألنها غير معرضة لضوء الشمس أي عدم توفر الضوء الذي هو من شروط نمو النبات األخضر

 

أوراق قليلة    -قصر الساق  -( و المكتسبات القبيلة ضهرت األعراض  1من الوثيقة ) : الثانينتائج الفوج تفسير 

و هذا  )فوسفور + بوتاسيوم ( PKيحتوي على ألن النباتات سقيت بمحلول كنوب    نباتات هزيلة  –و صفراء  

 ن N    (1  )  يعني نقص عنصر األزوت

   

  ن (2.5) حتى يتحصلوا على نباتات جيدة النمو   2و تالميذ الفوج  1الفوج  لتالميذ  يم حال علمياقدت  (ب

  توفير الضوء للنباتات )تعريضهم للشمس (      1يجب على تالميذ الفوج  

  سقي النباتات بمحلول كنوب  2يجب على تالميذ الفوجNPK      بتركيز مناسب 

 

 ن (  2.5):هي النبات األخضر المتحكم فيها داخل البيوت البالستيكيةشروط نمو ( 3المكتسبات و الوثيقة )اعتمادا على  (3

 محلول معدني( األمالح المعدنيةالماء و( 

  الضوء 

 2 غاز ثاني أكسيد الكربونCO  

  الرطوبة المناسبة والحرارة 
  

 ن على نظافة  اإلجابة ( 0.5مالحظة : )

 المقاطع التعلمية الميادين

  نبات األخضرالتغذية عند ال  (1 محيطاإلنســـــان و ال  -1

 والحياة الطبيعة لعلوم ثانيال الثالثي فرض تصحيح
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