
 الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
 وزارة التربية الوطنـيـــــــــــــــــــة                                                           مدرية التربية لوالية الوادي             

 إمتحان الفصل الثاني                                                                 ثانوية شوية الجباري بورماس  
 2019/2020 : ج م ع ت                                                             الموسم الدراسي1 :الشعبة 

  ساعة 02: العموم الطبيعية                                                            المدة :إختبارفي مادة 

 : ( نقاط05)التمرين األول
قامت السمطات , في إطار الدعم الفالحي ومن أجل تحسين إنتاج الكتمة الحيوية لتحقيق اإلكتفاء الذاتي من المادة الغذائية

 .إختمف المستفيدون في طرق خدمتيم لألرض وتحسين منتوجاتيم, المحمية بتوزيع قطع أرضية عمى عدة فالحين
                                                                                     .توضح بعض ىذه الطرق- 1-الوثيقة  -

 
 . عنوانا مناسبا لكل شكل قدمثم,  عمى التقنيات المرقمة بالشكل أتعرف -1
 مخططا توضح فيو تأثير العوامل أنجزومكتسباتك القبمية - 1-إنطالقا من المعمومات المحصل عمييا من الوثيقة  -2

 .المحسنة إلنتاج الكتمة الحيوية ورفع المردود الفالحي
 :   ( نقاط07) التمرين الثاني

ولغرض دراسة جانب من ىذا , التركيب الضوئي ظاىرة حيوية ىامة تقوم بيا النباتات اليخضورية إلنتاج المادة العضوية
  :التحول الطاقوي ومقره نقترح الدراسة التالية

  .توضح بعض الوسائل التجريبة المخبرية- 1- الوثيقة :الجزء األول 
 بروتوكوال إقترح- 1-إعتمادا عمى الوسائل المبينة بالوثيقة   -1

 من خاللو ضرورية توفر الطاقة الضوئية في بناء تثبتتجريبيا 
 . الغرض من إستعمال كل وسيمةمبرراالمادة العضوية 

  .التحول الطاقوي الذي يمكن إظياره من خالل البروتوكولإستنبط  -2
باإلستعانة بالبروتوكول السابق تم الكشف عن النشاء في : الجزء الثاني 

( 1)الشروط التجريبية والنتائج مبينة في جدول الشكل , أوراق نباتية خضراء
 .            2 و1من نفس الوثيقة يوضح المالحظة المجيرية لنسيج النباتين التجريبيين  (2)أما الشكل , -2-من الوثيقة 
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 .الشرط األساسي لحدوث التحول الطاقوي (1) من النتائج التجريبية بالشكل إستخرج -1
 (. 2)و (1)تحميال مقارنا نتائج الشكمين حمل  -2
 .لتوضيح الجانب المدروس من التحول الطاقوي ومقر حدوثو- 2-بمعطيات الوثيقة إستدل  -3

 :   ( نقاط08) التمرين الثالث
يتميز , أدخل تدجينو مؤخرا من قبل بعض من المربين, حيوان الحم ثدي صغير (Neovison macrodon)الفيزون 

 . تحتاج صناعة معطف واحد من فراء الفيزون إلى فراء مئة حيوان, بجمال فرائو الذي يستغل في صناعة أرقى المعاطف
إشترى إحدى المربين ثالث  المفيدة من الناحية التجارية لفراء الفيزون أفضل السالالت من أجل إختيار :الجزء األول 

 -.1-النمط الظاىري ألفراد الجيل األول الناتجة عن التمقيح الذاتي لمسالالت موضحة في جدول الوثيقة, سالالت من الفيزون
 . النتائج المحصل عمييا عند السالالت الثالثقارن -1
 فرضية تفسر بيا سبب إختالف النمط الظاىري إقترح -2

 . لمسالالت الثالث عن بعضيا البعض
 -.2-لمتحقق من صحة الفرضية نقترح دراسة الوثيقة: الجزء الثاني 
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 .صحة الفرضية المقترحة- 2-من خالل الوثيقة أثبت  -1
فأشترى ساللة نقية لمنمط المرغوب , (3)قرر المربي بعد النتائج التي تحصل عمييا من الجيل األول إختيار الساللة  -2

 :لكنو تفاجئ بالجيل الناتج عن أفراد ىذه الساللة حيث أعطت األنماط الظاىرية الموالية , بالعدد الكافي لتربيتيا
 فيزون بمواليد كثيرة وفراء أقل جودة - فيزون بمواليد كثيرة وفراء عالي الجودة          -
 فيزون بمواليد قميمة وفراء أقل جودة- فيزون بمواليد قميمة وفراء عالي الجودة          -
 .  بإستعمال التفسير الصبغي نتائج الجيل الناتج عنيابينثم ,  أن الساللة التي إشتراىا المربي مغشوشةأثبت- (أ
  (*حيث يرمز الحرف الممدود إلى الصفة السائدة*ف لمفراء   /  فا –م لممواليد /  ما :نستعمل الترميز)
 .  أنو بإمكان المربي الحصول عمى ساللة نقية لمنمط المرغوب دون إلى إعادة شرائياإشرح- (       ب

 في نص عممي موجز كيف  وضح إنطالقا من النتائج المحصل عمييا في الجزئين األول والثاني ومكتسباتك:الجزء الثالث 
 .تتحكم العوامل الداخمية في إنتاج الكتمة الحيوية وكيف تنتقل الصفات الوراثية

  
 

* مرغوب لمنط نقية سالةل كن بل, ......حفسب نقية كسالةل وال .....حفسب املرغوب اكلمنط تكن ال* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*   ممك امتوفيقاملادة يمتنونة اتذأ س*
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 الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
 وزارة التربية الوطنـيـــــــــــــــــــة                                                           مدرية التربية لوالية الوادي             

 إمتحان الفصل الثاني                                                                 ثانوية شوية الجباري بورماس  
 2019/2020 : ج م ع ت                                                             الموسم الدراسي1 :الشعبة 

  ساعة 02: العموم الطبيعية                                               المدة :التصحيح النموذجي في مادة 
 : ( نقاط05)التمرين األول

 :( ن0.75)التعرف عمى التقنيات المرقمة -1
 .الحرث- 3التسميد - 2 ( ن0.25)السقي - 1   -

   العنوان المناسب لكل شكل-
 . صورة توضح بعض التقنيات المحسنة لمعوامل الترابية: ( ن0.5) الشكل أ- 
 .(الدفيئة)صورة توضح إحدى التقنيات المحسنة لمعوامل المناخية  :( ن0.5)الشكل ب- 
 :(ن3.25)مخطط يوضح تأثير العوامل المحسنة إلنتاج الكتمة الحيوية ورفع المردود الفالحي- 2 
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 :   ( نقاط07) التمرين الثاني
 :الجزء األول 

 :( ن02)إقتراح بروتوكول تجريبي مع تبرير الغرض من إستعمال كل وسيمة -1
معرضة لمضوء لعدة  (ب)بكيس أسود يمنع مرور الضوء ونترك الورقة (أ)نحضر نبات أخضر نغطي إحدى أوراقو  -

 .ساعات
 (قتل الخاليا) د لتوقيف النشاط الحيوي 5ننزع الورقتين ونضعيا في ماء ساخن لمدة  -
  د إلزالة الصبغات اليخضورية05لمدة  (يمعب دور مذيب عضوي لميخضور)ننقل الورقتين إلى كحول مغمى  -
 .(النشاء)ننقل الورقتين إلى طبق بتري يحتوى عمى ماء اليود لمكشف عن تركيب المادة العضوية  -
 :( ن01)إستنباط التحول الطاقوي الذي يمكن إظياره من خالل البروتوكول -2

 .تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كميائية كامنة في المادة العضوية
 : الجزء الثاني 

 . وجود الضوء :( ن0.5)(1)إستخرج الشرط األساسي لحدوث التحول الطاقوي من النتائج التجريبية بالشكل  -1
 :( ن1.5)( 2)و (1)التحميل المقارن لنتائج الشكمين -2

 إحداىما في وجود لمضوء واآلخر في غيابو نالحظ 2 و1يمثل الشكل مالحظة مجيرية لنسيج خاليا ورقتي النباتين  -
 :أن 

 يالحظ 2 عند تكبير صانعاتيا الخضراء يالحظ أنياال تحتوي عمى حبيبات النشاء بينما خمية النبات 1خمية النبات  -
 لم يركب مادة عضوية بينما ركب 1أن صانعاتيا الخضراء تحتوي عمى حبيبات النشاء وىو يدل عمى أن النبات 

 .  مادة عضوية2النبات 
 في وجود الضوء يقوم النبات األخضر بعممية التركيب الضوئي فيركب مادة عضوية عمى مستوى :اإلستنتاج  -

 .الصانعات الخضراء
 :( ن02)لتوضيح الجانب المدروس من التحول الطاقوي ومقر حدوثو- 2-إإلستدالل بمعطيات الوثيقة  -3

 في غياب الضوء واليواء الطمق وبعد الكشف عن 1يتبين أنو عند وضع النبات  (2)من الوثيقة  (1)من الشكل  -
 لممادة 1وجود النشاء بإستعمال ماء اليود يالحظ تمون األوراق بالمون البني المصفر داللة عمى عدم تركيب النبات 

العضوية أي عدم قيامو بعممية التركيب الضوئي وىذا ما تؤكده المالحظة المجيرية عند تكبير بنية الصانعة 
 في الضوء واليواء الطمق 2بينما يتبين عند وضع النبات , الخضراء حيث نالحظ أنيا خالية من الحبيبات النشوية

وبعد الكشف عن وجود النشاء يالحظ تمون األوراق بالمون األزرق البنفسجي داللة عمى تركيب مادة عضوية وقيام 
 ذلك حيث تبين إحتواؤىا عمى حبيبات 2كما تؤكد المالحظة المجيرية لورقة النبات, النبات بعممية التركيب الضوئي

في جزيئات  (التركيب الضوئي)النشاء ومنو يقوم النبات األخضر بتحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كميائية كامنة 
 .المادة العضوية عمى مستوى الصانعات الخضراء في وجود الضوء

 :   ( نقاط08) التمرين الثالث
 :الجزء األول 

  ( ن0.75) :مقارنة النتائج المحصل عمييا عند السالالت الثالث- 1
 .( من المواليد2( )1)مقارنة بالساللة  (موليد7) أكبر عدد من المواليد  (3)و  (2)أنتجت الساللتين  -

en
cy

-ed
uc

ati
on

.co
m/ex

am
s

1as.ency-education.com



 (.2)عالية مقارنة بالساللة  (3)و  (1)جودة الفراء لألفراد الناتجة عن الساللة  -
 . تنفرد كل ساللة من الساللت الثالث بنمط ظاىري مميز عن الساللة األخرى:اإلستنتاج -
 (ن0.75 ):إقتراح فرضية تفسر سبب إختالف النمط الظاىري لمسالالت الثالث عن بعضيا البعض -3

 .يعود إختالف النمط الظاىري لمسالالت الثالث إلى إختالف النمط الوراثي ليا -
 : الجزء الثاني 

 ( ن1) :-2-إثبات صحة الفرضية المقترحة من خالل الوثيقة - 1
أنو عند نزع نواة فيزون غير ولود ذو فراء عالي الجودة وزرعيا في بيوضة خربت - 2-يتبين من خالل الوثيقة  -

ينتج فيزون غير ولود ذو فراء عالي الجودة مماثل لمفرد المعطي لمنواة أي أن , نواتيا لفيزون ولود ذو فراء أقل جودة
النمط الظاىري لمفرد يعود إلى المعمومة الوراثية بالنواة أي إلى النمط الوراثي وبالتالي الفرضية المقترحة صحيحة 

 .(يعود إختالف النمط الظاىري لمسالالت الثالث إلى إختالف النمط الوراثي ليا)
   :ثم تبيين بإستعمال التفسير الصبغي نتائج الجيل الناتج عنيا, إثبات أن الساللة التي إشتراىا المربي مغشوشة (أ-2

من خالل الجيل الناتج يتبين أن صفة مواليد كثيرة سائدة عمى صفة مواليد قميمة وأن صفة الفراء عالي الجودة سائدة  -
نتاج , لذا ال يمكن لممربي التعرف عمى نقاوة الساللة التي إشتراىا من النمط الظاىري, عمى صفة الفراء األقل جودة وا 

ىذه الساللة ألربع أنماط ظاىرية مختمفة دليل عمى أن الساللة األبوية غير نقية أي ىجينة فالساللة النقية تعطي أفراد 
 ( ن1). مماثمة ليا

 ( ن2) :التفسير الصبغي -

 
 :شرح أنو بإمكان المربي الحصول عمى ساللة نقية لمنمط المرغوب دون إلى إعادة شرائيا- (ب
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يمكن لممربي الحصول عمى ساللة نقية لمنمط المرغوب دون إلى إعادة شرائيا وذلك من خالل التمقيح الذاتي لمنمط - 
ثم إنتقاء األنماط المرغوبة في كل جيل إلى حين الحصول عمى النمط المرغوب , (كثيرة المواليد بفراء عالي الجودة)المرغوب 
التي يرغب المربي في الحصول  (ما ما فا فا)حيث يقل عدد األفراد اليجينة في كل جين ويزداد عدد األفراد النقية , بشكل نقي

 .( ن1)عمييا
  :الجزء الثالث 

 ( ن1.5 ):نص عممي موجز كيف تتحكم العوامل الداخمية في إنتاج الكتمة الحيوية وكيف تنتقل الصفات الوراثية- 
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