
/2020السنة الدراسیة :2019ثانویة ھواري بومدین -منصورة 

ساعتانالمــدة: تكنولوجيا.  األولى جذع مشترك علوم والسنة  المستوى:

الحياة.في مادة علوم الطبيعة و    االولاختبار الثالثي  

التمرین االول (05  ن ) 

اقلب الصفحة.الصفحة 10//

التمر�ن الثاlي ( 7 نقــــــــــاط) :

 في بعض المناطق الجبلیة المحاذیة لمقالع الحجارة لوحظ تراجع مردود األشجار المثمرة في  البساتین ، ولدراسة السبب
:  الرئیسي المؤدي إلى ذلك نقدم الوثائق  التالیة

    تعرف على البنیة (س)  من الوثیقة  (1)  مع كتابة البیانات مكان االرقام1-
     باستغالل الوثائق   حدد بدقة سبب تراجع مردود االشجارالمثمرة-

     مما سبق ومن معلوماتك بین في نص علمي عالقة البنیة السابقة (س)  وزیادة مردوود االشجار2-

التمرین الثاني 

الجزء األول:
الناتجة نضع  فطر الخمیرة   في وسط ھوائي ; مغلق یحتوي على الغلوكوز بكمیة محددة و نتتبع كمیة بعض المواد 

 عند شرائك احیانا لبعض المواد الغذائیة المعلبة الحظت انتفاخا في العلبة وعند فتحھا شممت رائحة كریھة غیر مقبولة  مع تغیر في لون
.  المادة الغذائیة -مما اضرت الى التخلص من المادة الغذائیة

:  لتفسیر ما حدث نقوم بالدراسة التالیة

 النتائج یوضحھا الجدول   وثیقة  1

منحنیات تغیر كمیة االوكسیجین واالیثانول بداللة الزمن   -1   ارسم على نفس المعلم 
 -2  حلل وفسر المنحنیات المحصل علیھا .
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بالتوفيق..10/10الصفحة انتهى.

الجزء الثاني:

خالل الدراسة السابقة تمت قیاس معدل زیادة كتلة 
الخمیرة  خالل فترات زمنیة مختلفة  النتائج 

 :موضحة في المنحنى البیاني المقابل 

.1 قدم تفسیرا للنتائج التجریبیة

2.اكتب المعادلة االجمالیة لآللیة  التي تتحصل بھا ھذه الكائنات على الطاقة عند نفاذ االوكسیجین ؟

3-   مما سبق  بین  كیف یمكن للكائنات الحیة العیش في  ظروف مغلقة وما  قد تلحقھ بمخاطر بجسم 
االنسان 

التمرین الثاني: 8 نقطة
الجزء األول : أثناء ممارسة الرياضة سقط الرياضي أحمد  على األرض فأصيب بجروح وتمزقات على 

مستوى الجلد لألطراف والوجه ، ولكن بعد فحص الطبيب الجراح ألحمد  طمأنه بأن الجروح  والتمزقات 
بسيطة يمكن أن تلتئم خالل أيام قليلة.

1(    أ-  ماهي المشكلة العلمية المطروحة؟ 

.
    ب- إقترح فرضیة  تفسر بھا سبب طمأنة  الطبیب الحمد  

.   أثناء فحص الجرح بدت الخالیا حسب الشكل (أ)  بینما الشكل(ب)  یمثل الفحص المجھري للجلد بعد
االلتئام .
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2) أ-  ماھي  االمالحظات التي تقدمھا   لك نتیجة الفحص؟

      الجزء الثاني:   لمعرفة آلیة (ظاھرة) إلتئام الجرح نقدم الوثیقة (2 ) التي تبین المراحل التي تمر بھا 
الخلیة خالل الظاھرة .

؟ 1- ماھي الظاھرة الممثلة بالوثیقة (2)
 2- أ) رتب المراحل  حسب  تسلسلھا الزمني؟مع تسمیة 

 D ب-ضع رسم تخطیطي توضح بھ المرحلة 
لخلیة ذات 2ن = 4

ب- ھل نتائج الفحص تؤكد الفرضیة المقترحة؟ كیف ؟    

:الجزء الثالث

    مما  سبق ومن معلوماتك بین آلیة التئام الجروح
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 تصحيح االختبار األول

التمرين  االجابة  النقطة  
01 

الثغر ------:  سالبيانات  -1    
صانعات خضراء----------1                 
فتحة الثغر----------2                 
خاليا برانشيمية ---------3                 
خاليا حارسة --------- -4                 

: المردودسبب تراجع -  
عبر الفتحة الثغرية ثم انتقاله الى الخاليا البرانشيمية   co2تسمح الثغور بالمبادالت الغازية اليخضور  و التنفسية )دخول غاز    

 .......التركيب الضوئي (
 يتبين تزايد تركيز الغبار في المزارع المدروسة مقارنة بالحقول البعيدة مما  2من الوثيقة 

االنتاج الزراعي حيث تسد جزيئات الغبار الثغور الورقية و بالتالي تؤثر على عملية التركيب الضوئي و التنفس عند يسبب تراجع 
 المادة العضويةالنبات مما يسبب تراجع انتاج 

حياة النبات االخضر الكائن الحي الوحيد القادر على تركيب غذائه بنفسه وانتاجه للمادة العضوية التي هي مصدر  النص :-2

 الكائنات الحية االخرى . 
عبر فتحات الثغور الورقية الى داخل   co2تعتبر الثغور الورقية المنفذ الوحيد للكاربون  المكون للمادة العضوية حيث ينفذ غاز 

ي حياة النبات الخاليا البرانشيمية ومن ثم الى الصانعات الخضراء اين يتم دمج الكاربون في المادة العضوية في اهم عملية حيوية ف
 وهي التركيب الضوئي .

 باالضافة الى ذلك فهي ايضا المخرج الوحيد للغازات المطروحة سواء في عملية التنفس او التركيب الضوئي 
 روطش رتفوت اذا الا ويلحيا للتمثيا هذا  ميت الو ر،لثماا في الحقا زنتخ المادة العضوية التي  بكيرت على رألشجاا يةردودم دتعتم

 سالمةو ودجو زمتستل لتيوا. ويلجا ونبرلكا دكسيأ ثاني زغا و ملخاا لنسغا و وءلضا في لمتمثلةوا ئيولضا بكيرللت ساسيةأ
 .  قيةورلا وركالثغ ، وادلما هذه    ليصاوا لنق نمؤت نسيجية رعناص

 ضرر يعيق عمل هذه الثغور كالغبار واألتربة  لذا يتطلب رفع المنتوج  عند األشجار سالمة الورقة وخاصة الثغور الورقية من اي
 

 

 

المنحنى -1الجزء االول :    

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 االستنتاج : ومنه تقوم الخميرة في الوسط الهوائي بعملية التنفس  وفي الوسط الالهوائي بالتخمر .
 الجزء الثاني :

مما يدل  الخميرة في الوسطين الهوائي والالهوائي اختالف معدل زيادة كتلة: من خالل المنحنى نالحظ  تفسير النتائج التجريبية -1

 في كل وسط .  الطاقة المحررةالخميرة في الوسط الهوائي عن الوسط الالهوائي وذلك الختالف  زيادة معدل تكاثرعلى 

2-  

 
 :نالنساا مبجس طربمخا تلحقه دق  ماو مغلقة ظروف  في شلعيا لحيةاللكائنات  نيمك فكي   -3 -3

الغذائية مجموعات مختلفة من الكائنات الحية مثل الفطريات و البكتيريا حيث تتمكن من استهالك المادة  *  تعيش في االوساط
العضوية داخل المعلبات )غياب االوكسيجين( عن طريق قيامها بعملية التخمر مما ينتج عنه مواد عضوية غير تامة الهدم وغازت 

 ا تراكمت بكثرة وتشكل مخاطر تهدد صحة االنسان مسببة فساد هذه االغذية تعتبر هذه النواتج سامة اذ  co2مختلفة الى جانب 

 
 
 

التمرين 
02 

    

 :رتفسيو تحليل-2
 اللةدب لواليثانا لوكحو نألكسجيا كمية راتتغي منحنيي

 ظنالح قمغل طسو في نمزلا
 دمتنع أن لىإ نألكسجيا كمية صتناق:  ثانية200-0 نم

 ذيلا نألكسجيا رفولت جعرا ذاهو ،لوإليثانا لوكح بغياو
 وي(خل سكليا)تنف وزكولغلا دمه في رةلخميا تستهلكه

 الستهالكه جعرا نألكسجيا كمية  دامنعإ: ثانية 600-200 نم

 يجيتدر ديزات مع قمغل طسولوا سلتنفا في رةلخميا قبل نم

 mg/l 27 يصل أن لىإ طسولا في لوإليثانا لوكح زكيرت في

 نم نألكسجيا بغيا في وزكوللغل ئيزلجا دملها ببسب ذاهو

 فطر الخميرة . قبل
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  : املطروحة العلمية أ. املشكلة  /1اجلزء االول :   
 اخلالاي التالفة. )تعويض(  كيف ميكن جتديد 
  .ماهي االلية اليت تسمح بتجديد اخلالاي التالفة 

 عن طريق التجديد احللوي /التالفة اخلالاي جتديد عن املسؤولة العميقة )القاعدية( األصلية الطبقة تتلف مل :املقرتحة الفرضية ب.

 ادى اجلرح اىل تلف بعض خالاي البشرة  الفحص نتيجة تقدمها اليت املالحظة أ. /2
 )القاعدية( األصلية العميقة الطبقة خالاي إتالف عدم                                      

 هجرة خالاي قاعدية اىل مكان اجلرح                                       
 التئام اجلرح                                     

 التئام اجلرح بسبب جتدد اخلالاي من الطبقة القاعدية ..املقرتحة الفرضية أكدت الفحص نتيجة نعم ب.
 .املتساوي اخليطي اإلنقسام ظاهرة :هي 2 ابلوثيقة املمثلة الظاهرة /1اجلزء الثاين :

 المراحل : -أ /2

 التسمية  الترتيب 

B  تمهيدية 

D  استوائية 

A  انفصالية 

C  نهائية 

 
 الرسم : -ب

 
 
 
 
 
 

التمرين 
3 

    

 

 طريق عن اجلرح إلتئام يتم :اجلرح إلتئام يتم كيف تفسري /3
 إنقسام القاعدة يف املوجودة اخلالاي تنقسم حيث اخللوي التجديد
 متماثلتني بنتني خليتني تعطي خلية كل حيث متساوي خيطي
 .التالفة اخلالاي جتديد يتم وهكذا
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