اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﯿﺔ 2020/ 2019:
المــدة :ساعتان

ﺛﺎﻧﻮﯾﺔ ھﻮاري ﺑﻮﻣﺪﯾﻦ -ﻣﻨﺼﻮرة
المستوى :السنة األولى جذع مشترك علوم و تكنولوجيا.

اختبار الثالثي االول في مادة علوم الطبيعة و الحياة.
اﻟﺘﻤﺮﯾﻦ اﻻول ) 05ن (
ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺟﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎذﯾﺔ ﻟﻣﻘﺎﻟﻊ اﻟﺣﺟﺎرة ﻟوﺣظ ﺗراﺟﻊ ﻣردود اﻷﺷﺟﺎر اﻟﻣﺛﻣرة ﻓﻲ اﻟﺑﺳﺎﺗﯾن  ،وﻟدراﺳﺔ اﻟﺳﺑب
اﻟرﺋﯾﺳﻲ اﻟﻣؤدي إﻟﻰ ذﻟك ﻧﻘدم اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ :
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 -1ﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧﯾﺔ )س( ﻣن اﻟوﺛﯾﻘﺔ ) (1ﻣﻊ ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﻛﺎن اﻻرﻗﺎم
 ﺑﺎﺳﺗﻐﻼل اﻟوﺛﺎﺋق ﺣدد ﺑدﻗﺔ ﺳﺑب ﺗراﺟﻊ ﻣردود اﻻﺷﺟﺎراﻟﻣﺛﻣرة -2ﻣﻣﺎ ﺳﺑق وﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗك ﺑﯾن ﻓﻲ ﻧص ﻋﻠﻣﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ )س( وزﯾﺎدة ﻣردوود اﻻﺷﺟﺎر

اﻟﺗﻣرﯾن اﻟﺛﺎﻧﻲ
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ﺍﻟﺘﻤﺮﻦ ﺍﻟﺜﺎlﻲ )  7ﻧﻘ ـ ـ ــﺎﻁ( :
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ﻋﻧد ﺷراﺋك اﺣﯾﺎﻧﺎ ﻟﺑﻌض اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠﺑﺔ ﻻﺣظت 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 :
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اﻟﺠﺰء اﻷول:
ﻧﻀﻊ ﻓﻄﺮ اﻟﺨﻤﯿﺮة ﻓﻲ وﺳﻂ ھﻮاﺋﻲ ; ﻣﻐﻠﻖ ﯾﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﻐﻠﻮﻛﻮز ﺑﻜﻤﯿﺔ ﻣﺤﺪدة و ﻧﺘﺘﺒﻊ ﻛﻤﯿﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮاداﻟﻨﺎﺗﺠﺔ

اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﯾوﺿﺣﮭﺎ اﻟﺟدول وﺛﯾﻘﺔ 1
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 1ارﺳم ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻟﻣﻌﻠم ﻣﻧﺣﻧﯾﺎت ﺗﻐﯾر ﻛﻣﯾﺔ اﻻوﻛﺳﯾﺟﯾن واﻻﯾﺛﺎﻧول ﺑدﻻﻟﺔ اﻟزﻣن 2-ﺣﻠل وﻓﺳر اﻟﻣﻧﺣﻧﯾﺎت اﻟﻣﺣﺻل ﻋﻠﯾﮭﺎ .
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اﻟﺼﻔﺤﺔ 10
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اقلب الصفحة.

اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ:
ﺧﻼل اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﻤﺖ ﻗﯿﺎس ﻣﻌﺪل زﯾﺎدة ﻛﺘﻠﺔ
اﻟﺨﻤﯿﺮة ﺧﻼل ﻓﺘﺮات زﻣﻨﯿﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
ﻣﻮﺿﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺤﻨﻰ اﻟﺒﯿﺎﻧﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ :
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 1.ﻗﺪم ﺗﻔﺴﯿﺮا ﻟﻠﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺠﺮﯾﺒﯿﺔ
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.2اﻛﺘﺐ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻻﺟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻶﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﺼﻞ ﺑﮭﺎ ھﺬه اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻋﻨﺪ ﻧﻔﺎذ اﻻوﻛﺴﯿﺠﯿﻦ ؟
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 -3ﻣﻣﺎ ﺳﺑق ﺑﯾن ﻛﯾف ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻛﺎﺋﻧﺎت اﻟﺣﯾﺔ اﻟﻌﯾش ﻓﻲ ظروف ﻣﻐﻠﻘﺔ وﻣﺎ ﻗد ﺗﻠﺣﻘﮫ ﺑﻣﺧﺎطر ﺑﺟﺳم
اﻻﻧﺳﺎن
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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.
 )1أ -ماهي المشكلة العلمية المطروحة؟
ب -إﻗﺘﺮح ﻓﺮﺿﯿﺔ ﺗﻔﺴﺮ ﺑﮭﺎ ﺳﺒﺐ طﻤﺄﻧﺔ اﻟﻄﺒﯿﺐ ﻻﺣﻤﺪ
 .أﺛﻨﺎء ﻓﺤﺺ اﻟﺠﺮح ﺑﺪت اﻟﺨﻼﯾﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﺸﻜﻞ )أ( ﺑﯿﻨﻤﺎ اﻟﺸﻜﻞ)ب( ﯾﻤﺜﻞ اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻤﺠﮭﺮي ﻟﻠﺠﻠﺪ ﺑﻌﺪ
اﻻﻟﺘﺌﺎم .
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انتهى.

الصفحة .10/10
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بالتوفيق.

 (2أ -ﻣﺎھﻲ ااﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﮭﺎ ﻟﻚ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﻔﺤﺺ؟
ب -ھل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔﺣص ﺗؤﻛد اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ؟ ﻛﯾف ؟

اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ آﻟﯿﺔ )ظﺎھﺮة( إﻟﺘﺌﺎم اﻟﺠﺮح ﻧﻘﺪم اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ ) ( 2اﻟﺘﻲ ﺗﺒﯿﻦ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﮭﺎ
اﻟﺨﻠﯿﺔ ﺧﻼل اﻟﻈﺎھﺮة .
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 -1ﻣﺎھﻲ اﻟﻈﺎھﺮة اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﺑﺎﻟﻮﺛﯿﻘﺔ ) (2؟
 -2أ( رﺗﺐ اﻟﻤﺮاﺣﻞ ﺣﺴﺐ ﺗﺴﻠﺴﻠﮭﺎ اﻟﺰﻣﻨﻲ؟ﻣﻊ ﺗﺴﻤﯿﺔ
ب-ﺿﻊ رﺳﻢ ﺗﺨﻄﯿﻄﻲ ﺗﻮﺿﺢ ﺑﮫ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ D
ﻟﺨﻠﯿﺔ ذات 2ن = 4
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ﻣﻣﺎ ﺳﺑق وﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗك ﺑﯾن آﻟﯾﺔ اﻟﺗﺋﺎم اﻟﺟروح
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تصحيح االختبار األول
التمرين
01

النقطة

االجابة

s

 -1البيانات  :س------الثغر
----------1صانعات خضراء
----------2فتحة الثغر
---------3خاليا برانشيمية
--------- - 4خاليا حارسة
سبب تراجع المردود :تسمح الثغور بالمبادالت الغازية اليخضور و التنفسية (دخول غاز  co2عبر الفتحة الثغرية ثم انتقاله الى الخاليا البرانشيمية
.......التركيب الضوئي )
من الوثيقة  2يتبين تزايد تركيز الغبار في المزارع المدروسة مقارنة بالحقول البعيدة مما
يسبب تراجع االنتاج الزراعي حيث تسد جزيئات الغبار الثغور الورقية و بالتالي تؤثر على عملية التركيب الضوئي و التنفس عند
النبات مما يسبب تراجع انتاج المادة العضوية
-2النص  :النبات االخضر الكائن الحي الوحيد القادر على تركيب غذائه بنفسه وانتاجه للمادة العضوية التي هي مصدر حياة
الكائنات الحية االخرى .
تعتبر الثغور الورقية المنفذ الوحيد للكاربون المكون للمادة العضوية حيث ينفذ غاز  co2عبر فتحات الثغور الورقية الى داخل
الخاليا البرانشيمية ومن ثم الى الصانعات الخضراء اين يتم دمج الكاربون في المادة العضوية في اهم عملية حيوية في حياة النبات
وهي التركيب الضوئي .
باالضافة الى ذلك فهي ايضا المخرج الوحيد للغازات المطروحة سواء في عملية التنفس او التركيب الضوئي
تعتمد مردودية األشجار على تركيب المادة العضوية التي تخزن الحقا في الثمار ،وال يتم هذا التمثيل الحيوي اال اذا توفرت شروط
أساسية للتركيب الضوئي والمتمثلة في الضوء و النسﻎ الخام و غاز ثاني أكسيد الكربون الجوي .والتي تستلزم وجود وسالمة
عناصر نسيجية تؤمن نقل وايصال هذه المواد  ،كالثغور الورقية .
لذا يتطلب رفع المنتوج عند األشجار سالمة الورقة وخاصة الثغور الورقية من اي ضرر يعيق عمل هذه الثغور كالغبار واألتربة
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الجزء االول  -1:المنحنى
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-2ﺘﺤلﻴل وﺘفﺴﻴر:
ﻤﻨﺤﻨﻴي ﺘغﻴرات كﻤﻴة األكﺴﺠﻴن وكﺤول االﻴﺜاﻨول ﺒداللة
الزﻤن في وﺴط ﻤغلق ﻨالﺤظ
ﻤن 200-0ﺜاﻨﻴة  :ﺘﻨاقص كﻤﻴة األكﺴﺠﻴن إلى أن ﺘﻨعدم
وغﻴاب كﺤول اﻹﻴﺜاﻨول ،وهذا راﺠع لﺘوفر األكﺴﺠﻴن الذي
ﺘﺴﺘهلكه الﺨﻤﻴرة في هدم الغلوكوز كلﻴا(ﺘﻨفس ﺨلوي)
ﻤن  600-200ﺜاﻨﻴة :إﻨعدام كﻤﻴة األكﺴﺠﻴن راﺠع الﺴﺘهالكه
ﻤن قﺒل الﺨﻤﻴرة في الﺘﻨفس والوﺴط ﻤغلق ﻤع ﺘزاﻴد تدرﻴﺠي
في ﺘركﻴز كﺤول اﻹﻴﺜاﻨول في الوﺴط إلى أن ﻴﺼل mg/l 27
وهذا ﺒﺴﺒب الهدم الﺠزﺌي للغلوكوز في غﻴاب األكﺴﺠﻴن ﻤن
قﺒل فطر الخميرة .
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االستنتاج  :ومنه تقوم الخميرة في الوسط الهوائي بعملية التنفس وفي الوسط الالهوائي بالتخمر .
الجزء الثاني :
-1تفسير النتائج التجريبية  :من خالل المنحنى نالحظ اختالف معدل زيادة كتلة الخميرة في الوسطين الهوائي والالهوائي مما يدل
على زيادة معدل تكاثر الخميرة في الوسط الهوائي عن الوسط الالهوائي وذلك الختالف الطاقة المحررة في كل وسط .
-2
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 -3 -3كيف يمكن للكائنات الحية العيش في ظروف مغلقة وما قد تلحقه بمخاطر بجسم االنسان:
* تعيش في االوساط الغذائية مجموعات مختلفة من الكائنات الحية مثل الفطريات و البكتيريا حيث تتمكن من استهالك المادة
العضوية داخل المعلبات (غياب االوكسيجين) عن طريق قيامها بعملية التخمر مما ينتج عنه مواد عضوية غير تامة الهدم وغازت
مختلفة الى جانب  co2تعتبر هذه النواتج سامة اذ ا تراكمت بكثرة وتشكل مخاطر تهدد صحة االنسان مسببة فساد هذه االغذية
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التمرين
3

اجلزء االول  /1 :أ .املشكلة العلمية املطروحة :
كيف ميكن جتديد (تعويض) اخلالاي التالفة.
ماهي االلية اليت تسمح بتجديد اخلالاي التالفة.
ب .الفرضية املقرتحة :مل تتلف الطبقة األصلية )القاعدية( العميقة املسؤولة عن جتديد اخلالاي التالفة/عن طريق التجديد احللوي
 /2أ .املالحظة اليت تقدمها نتيجة الفحص ادى اجلرح اىل تلف بعض خالاي البشرة
عدم إتالف خالاي الطبقة العميقة األصلية) القاعدية(

s

هجرة خالاي قاعدية اىل مكان اجلرح
التئام اجلرح

m

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

ب -الرسم :

التسمية
تمهيدية
استوائية
انفصالية
نهائية
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 /2أ -المراحل :
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 /3تفسري كيف يتم إلتئام اجلرح :يتم إلتئام اجلرح عن طريق

التجديد اخللوي حيث تنقسم اخلالاي املوجودة يف القاعدة إنقسام
خيطي متساوي حيث كل خلية تعطي خليتني بنتني متماثلتني
وهكذا يتم جتديد اخلالاي التالفة.
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