
المستوى: ج م ع ت اختبار الفصل األول
المدة : ساعتـــــــــان ة والحیاة                     علوم الطبیعبومرداسوالیة

  )  نقطة11 (: التمرین االول
ینتج نمو الكائنات الحیة عن تكاثر عدد خالیا أنسجة الجسم و لمعرفة كیف یحدث ذلك تعطى أشكال/.1الجزء 

) توضح مقاطع لقمة جذور البصل مالحظة بالمجھر .1الوثیقة (

لماذا یلجأ إلى قمة جذور البصل .-أ/

.1ضحھا أشكال الوثیقة ( ما اسم الظاھرة التي تو-ب/ (

بین أھمیتھا .-ج/

.1سمي كل شكل من أشكال الوثیقة ( -د/ (

  . ي) حسب تسلسلھا الزمن1رتب أشكال الوثیقة (-ھـ/

.1أذكر باختصار ممیزات كل مرحلة من مراحل أشكال الوثیقة (-و/ (

, مثل برسم تخطیطي علیھ كافة البیانات المرحلة 04ن = 2إذا اعتبرنا الصیغة الصبغیة لخالیا ھذا المقطع ھي  -ي/

.)4الممثلة بالشكل ( 

)1.3.4.5ع1(خاص باالقسام/2الجزء

بغیة إیجاد مفھوم للظواھر التي تستخدمھا العضویة الحیة في الحصول على الطاقة من المغذیات تنجز التجارب .

التالي : التالیة :   =+=  توزع أنسجة حیوانیة و نباتیة على النحو 

المالحظات المسجلةالوسطالشروط التجریبیةالرقم

H2Oو CO2نقص في الجلوكوز و ظھور ھوائيزرع نسیج حیواني في محلول الجلوكوز01

C2H5OHو CO2نقص في الجلوكوز و ظھور ال ھوائيزرع خمیرة الخبز في محلول الجلوكوز02

فسر المالحظات المسجلة .-أ/

ثم أكتب المعادالت اإلجمالیة الموافقة لھا .؟الظواھر التي تعبر عنھا التجربتین ما  - ب/

)1أشكال الوثیقة ( 



مما سبق استخلص مفھوم لھما .-ج/

.................................................................

:یعطى المخطط التالينقاط )04(:3الجزء 

.إمالء الفراغات بما یناسبھا من عبارات-*

مالحظة : یرفق المخطط مع ورقة اإلجابة

...ج م ع1قب:.......... اإلسم : .............. القسم: الل

نقاط) 05(الثاني (وضعیة إدماجیة): التمرین 
الذي ھو من نفس سنّھ مصعبیبدو قصیرا مقارنة بابن عمھ أّن ابنھا البالغ من العمر سنتین باللالحظت أُم

، كما الحظت أن ا بنفس الطول والوزن الطبیعیینُولدوا ویتناوالن نفس الغذاء الصحي،رغم أنھما یعیشان مع
تعب بسرعة ویعجز عن االستمرار في اللعب لفترة طویلة. قلقت األم فأخذت ابنھا لزیارة طبیب األطفال ابنھا ی

فكانت النتائج كما تبینھ بعض الوثائق الموالیة:الذي أجرى لھ الفحوصات والتحالیل الطبیة الالزمة
  .كغ  8سم .  وزنھ 74بالل طول -):1الوثیقة(

.ضمور (نقص حجم) عضالتھ المخططة-
لتھاب في مستوى األمعاء الدقیقة. إ-

عطي بالل وجبة غذائیة مكونة من ماء ، أمالح معدنیة، بروتینات ونشاء. ثم بعد مدة أظھر أُ ):2الوثقة (
السائل المعوي ودم الورید البابي الكبدي ما یلي: اء ضمنالخاص بإحدى مكونات الغذتحلیلال

في دم الورید البابيفي األمعاء الدقیقةالمادة
وحدة20وحدة75أحماض أمینیة

جلوكوز

…… + 6H2O 2CO2 + …….

...............

طاقة ............طاقة ............

.............
.............

.............

.............
نمو 
.......

نقل 
.......

 بناء
.......

حرارة 
منتشرة

حرارة 
منتشرة



باالعتماد على الوثائق المقدمة ومعلوماتك أجب عن األسئلة التالیة: 
ھل تأكدت من صحة مخاوف أم بالل؟ وّضح ذلك.-1
ر حالة بالل.فسّ -2
ما ھي اإلجراءات التي تقترحھا بصفتك طبیبا ُمعالجا لبالل؟ -3

)2ع1(خاص بنقاط) 8التمرین األول :    (
كبیر.  بشكل وزنھیزیدوینموحیثالمادة من لكمیات كبیرةحیاتھ من معینةمراحل في الكائنیحتاج

الشعیر خالل بذور على التالیةالدراسةأنجزتآلیة ذلكو وللنم الالزمةالموادعن مصدرالبحثلغرض
، البذور في تراكم المواد تتبع الدراسة تتضمن ،مرحلة تشكلھا

).1فكانت النتائج كما ھو ممثل في الوثیقة (
طبیعة المدخراتاستخرجو)1الوثیقة(منحنیات حلل -1

.الشعیرالجافة لبذور للكتلة المكونةالعضویة
ھذه الظاھرة لحدوثالالزمةالموادمصدر عن بحثا  -2

تمثل  الشعیر، لسنبلة الحاملةفي الساقمجھریةمقاطعأنجزت
صور لبعض ھذه المقاطع .)2الوثیقة (

  )؟ 2) و (1ما ھي العالقة بین العنصرین (-ا
أعد رسم الشكل (ب) في المستوى (س) مع وضع البیانات.-ب



الذي للسائل التحلیل الكیمیائي نتائج )3( الوثیقة تمثل  -3
).2الوثیقة ( من -1-العناصرعلى مستوىیتواجد

المواد مصدر) استنتج3للوثیقة (من تحلیلك-أ
بذور الشعیر.مستوى على المدخرة المركبة

  )؟  3الذي تعبر عنھ الوثیقة (السائلیمثلماذا-ب

اذا یحدث لو قمنا بعملیة تقشیر حلقي  اسفل الساق في نبات كامل . م -4
اعط تفسیر للنتائج المتوقعة.-

انتھـــــــى
بالتوفیق

)3الوثیقة (

المكونات 
التركیز 

الملیون) (جزء من
شوارد معدنیة 

)Ca++ ،Mg++ ،K+ ،Fe++(...
62

80السكروز (سكر القصب) 
20سكریات بسیطة 

20مركبات آزوتیة (أحماض أمینیة) 



–ج م ع ت -(األولمصحح اختبار الفصل
الجزء األول (تمرین):    

)0.25(یلجأ إلى قمة جذور البصل ألن خالیاه تكون نشیطة و قدرتھا على التضاعف بسرعة. -)أ-/11

)0.25(االنقسام الخیطي المتساوي. اسم الظاھرة :-)ب

)2×0.25(الخالیا التالفة.     *.* النمو.  *.* تجدیدأھمیتھا :-)ج

.تسمیة المراحل :-)د )0.25×5(

: المرحلة بدایة المرحلة التمھیدیة. )2الشكل (: المرحلة االنفصالیة.     )1الشكل (

: المرحلة االستوائیة.)4كل (الش: المرحلة التمھیدیة.      )3الشكل (

: المرحلة النھائیة.)5الشكل (

ن 1ترتیب األشكال حسب تسلسلھا الزمني :-)ھـ

.)5الشكل (-5.)1الشكل (-4).4الشكل (-3.)3الشكل (-2).2الشكل (-1

)5×0.5(ممیزات كل مرحلة من المراحل :-)و

) : تتمیز بإلنفصال كروماتیدا كل صبغي و یھاجر كل منھا إلى كل أحد قطبي الخلیة.1المرحلة (

) : كبر حجم النواة و استعداد الخلیة للدخول في االنقسام . 2المرحلة (

) : تضاعف الصبغیات و ظھور كل صبغي مكون من كروماتیدتین.3المرحلة (

) : توضع الصبغیات في مستوى خط االستواء ( اللوحة االستوائیة ).4المرحلة (

صبغیات الخلیة األم) : تشكل خلیتین بنتین و بكل واحدة منھا نفس عدد 5المرحلة (

)ن0.75(التمثیل برسم تخطیطي :-)ي

رسم خلیة نباتیة في المرحلة االستوائیة

4ن = 2

)2×0.75(تفسیر المالحظات :-)أ-/2

جزء منھا م النسیج الحیواني بعملیة التنفس حیث قام بھدم كلي للجلوكوز و الحصول على طاقة كبیرة) : لقیا1التجربة (

.CO2و H2Oلى جانب ا إھنشاطاتوالجز االخر قابلة الستعمال تستعملھا العضلة في  40یضیع على شكل حرارة

ر حیث قامت بھدم جزئي للجلوكوز و الحصول على طاقة ضئیلة ) : لقیام خمیرة الخبز بعملیة التخم2التجربة (

.CO2و لنشاطاتھا إلى جانب الكحول اإلیثیلي

)ن1() تعبر عن ظاھرة التنفس . 1التجربة (الظواھر :-)ب

)38ATPطاقة(C6H12O6+6O2+6H2O 6CO2+12H2O +

)ن1() تعبر عن ظاھرة التخمر . 2التجربة (

)2ATP طاقة(C6H12O6 2CO2+2C2H5OH +

استخالص مفھوم للظاھرتین :  -)ج



التنفس : ظاھرة یتم من خاللھا ھدم كلي لمادة األیض و تحویل الطاقة الكیمیائیة الكامنة فیھا إلى طاقة كبیرة  قابلة 

نCO2....................0.5و H2Oلالستعمال و حرارة إلى جانب 

التخمـر : ظاھرة یتم من خاللھا ھدم جزئي لمادة األیض و تحویل الطاقة الكیمیائیة الكامنة فیھا إلى طاقة ضئیلة قابلة 

ن0.5..لالستعمال و حرارة إلى جانب مادة عضویة تحتوي على طاقة كامنة ( كحول إیثیلي).

:الجزء الثالث

).50×8(

الجزء الثاني (وضعیة إدماجیة): 
ن0.5.......نعم مخاوف أم بالل في محلھا.صحة مخاوف أم بالل: -1
  سم. 74كغ   /   طولھ 8وزنھ -لتوضیح:  عمر بالل سنتان  ا

) كغ ، وھذا یؤكد أن 15) و (10شھر) یتراوح بین (24): الوزن الطبیعي في السنة الثانیة (3من الوثیقة (
ن0.5....................وزن بالل أقل من الطبیعي.

، وھذا یؤكد أن  سم) 94) و (82) یتراوح بین (شھر24الطبیعي في السنة الثانیة (): الطول4من الوثیقة (
ن0.5....................بالل أقل من الطبیعي.طول

تفسیر حالة بالل: یعاني بالل من نقص في النمو (نقص الوزن والطول) ، كما یعاني من اإلرھاق والتعب -2
ن0.5..................................عند قیامھ بأي مجھود عضلي رغم أن غذاءه صحي.

ن2...........................التفسیر: 
وحدة) لم 75أن األحماض األمینیة الناتجة عن ھضم البروتینات في الجھاز الھضمي (): یتضح 2من الوثیقة (

بینما الكمیة الباقیة تطرح مع الفضالت.وحدة) 20یُمتص منھا إالّ القلیل (
نقص النمو، التعب ...) ناتج عن نقص تركیب البروتین بسبب مما سبق: إن حالة بالل (ضمور عضالت، 

نقص امتصاص األحماض األمینیة.
).1سبب نقص امتصاص األحماض األمینیة ھو إصابة األمعاء الدقیقة لبالل بااللتھاب كما تبیّنھ الوثقة (-
لقیام بالتحالیل المختلفة من اإلجراءات المقترحة:  البحث عن سبب االلتھاب بإجراء فحوصات بالمنظار وا-3

أجل وصف الدواء المناسب لمعالجة ھذا االلتھاب.

نقاط8الجزء األول (تمرین): 

جلوكوز

6CO2+ 6H2O 2CO2 +2C2H5OH

...............

كبیرةطاقةضئیلةطاقة 

التنفس نمو التخمر
.......

نقل 
.......

 بناء  
.......

حرارة 
منتشرة

حرارة 
منتشرة



):1(الوثیقةمنحنیات لیحلت -1
یمثل المنحنى تغیر وزن المادة الجافة في البذرة بداللة الزمن، حیث نالحظ أنھ أثناء تشكل البذور تزداد كتلة 

ن1تزداد كمیة البروتین إلى غایة الیوم العاشر ثم تثبت بینما یستمر تزاید كمیة النشاء.المادة الجافة حیث
ن1....نشاء     -: بروتینات  الشعیرلبذورالجافة للكتلة المكونةالعضویةالمدخراتطبیعةجااستخر-
):2) و (1. العالقة بین (أ. -2

) التي لھا مدة 1خلیة الغربالیة () مسؤولة عن تجدید ال2الخلیة المرافقة (
حیاة قصیرة بسبب خلوھا من النواة.

. إعادة الرسم: ب

ا. استنتاج مصدر المادة المدخرة: -3
) أن السائل الذي یتواجد داخل األنابیب الغربالیة 3یظھر من الوثیقة (

عناصر معدنیة ومواد عضویة مبسطةیتكون من
)3ماض األمینیة الموجودة في الوثیقة (* البروتین: یتم بناؤه بربط األح

ن1.....................)3* النشاء: یتم بناؤه بربط السكریات البسیطة الموجودة في الوثیقة (
0.5.......................ب. ما یمثلھ السائل: النسغ الكامل.

0.5.....................النتائج : تباطىء نمو الجذر مع انتفاخ اعلى منطقة التقشیر-4
التفسیر :تتم ظاھرة التركیب الضوئي لتوفر الشروط على مستوى االوراق ینتج نسغ كامل ینتقل عبر االوعیة 
اللحائیة الى جمیع اجزاء النبات منھا الجذوریجد الطریق مقطوع فیتراكم وعدم وصولھ الى الجذور یؤدي الى 

ن1.5............................................تباطىء نموھا


