التاريخ2021/01/14 :
المــــذة 90 :دقــيــقـت

ثاوـويت  :بلخير عبذ السالم
المستوى1 :ج م عتك .1
*فرض الفصل األول في مادة علوم الطبيعت و الحياة*
التمريه األول(08ن) :
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ْشيٌٕ االٔكغٔ ٍٛانز٘ ًٚثهّ تشكم أعاع ٙدًط االَذٔل اعٛرٛك (ْ ْٕ ) AIAشيٌٕ َثاذٚ ٙغاْى تشكم أعاع ٙفًَٕ ٙ
انُثاذاخ ٔنًؼشفح اْى ادٔاسِ ف ًَٕ ٙانُثاخ َمذو نك انذساعح اٜذٛح :
 الجزء األول :
تجربت  :1ذى لٛاط ذطأل خالٚا انًماغغ
انًأخٕرج يٍ عاق َثاخ انصٕٚا ٔانًٕظٕػح فٙ
عائم فٛضٕٚنٕج ٙتجٓاص االٔكغإَيرش انًُذُٗ
 1تًُٛا ذى ف ٙانًُذُٗ  2اظافح ْشيٌٕ
االٔكغ ) AIA=10-5 M( ٍٛانُرائج انًذصم
ػهٓٛا يًثهح تانٕثٛمح (. )1
 -1حلل َرائج انٕثٛمح (. )1
 الجزء الثاوي :
ف ٙذجشتح يًاثهح نهرجشتح  1ذى لٛاط انـ PH
نهٕعػ انًذٛػ تانًماغغ انُرائج يًثهح تانشكم -أ-
يٍ انٕثٛمح  . 2تًُٛا ٕٚظخ انشكم  -ب -يٍ َفظ انٕثٛمح سعى ذخطٛطٕٚ ٙظخ ذأثٛش االٔكغ ٍٛػهٗ انخالٚا يٍ يُطمح
االعرطانح .
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 -1حلل انشكم  -أ -يٍ انٕثٛمح (. )2
 -2استذل تًؼطٛاخ انشكه (ٍٛأ ٔ ب) نهٕثٛمح (ٔ )2يؼهٕياذك ٔانًالدظح انًمذيح اعفهّ لتفسير َرائج انًُذُٗ  2يٍ انٕثٛمح
(. )1
مالحظت  :اَخفاض  PHانجذاس انغهٛهٕص٘ ٚؤد٘ انٗ اسذفاع دسجح يشَٔح انجذاس (انجذاس ٚصثخ اكثش يشَٔح ) .
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التمريه الثاوي(12ن) :
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انغٛذ (ط) ٔانز٘ كاٌ ظذٛح ػذو انشادح ف ٙيكاٌ ػًهّ ذٕف ٙتؼذ تعغ عاػاخ يٍ دخٕنّ نهًغرشفٗ ٔػُذ انمٛاو ترششٚخ
انجثح نٕدظد َرائج يخرهفح ف ٙذذذٚذ ذشكٛض االٚثإَل نؼُٛاخ انذو انًأخٕرج ٔ ،ف ٙيذأنح يؼشفح أصم ْزا االخرالف
أجشٚد انذساعح اٜذٛح :
 الجزء األول  :اخز انطثٛة انًخرص
ػُٛر ٍٛيٍ انذو (أ  ،ب ) ذصم انؼُٛاخ إنٗ
انًخرثش تؼذ عرح أٚاو يٍ ذششٚخ انجثح دٛث
اعرًش فذص ذشكٛض االٚثإَل ػهٗ كم ػُٛح
نًذج ػششج أٚاو انُرائج يًثهح تانٕثٛمح (. )1
 -1قذم تحليال مقاروا نُرائج انٕثٛمح (. )1
 -2اقترح فشظٛح ذفغش تٓا اخرالف ذشكٛض
االٚثإَل ف ٙػُٛر ٙانذو أ ٔب .
 الجزء الثاوي:
تجربت :1ذى خ صساػح ػُٛاخ انذو (أٔب)
نرذذٚذ يا إرا كاَد ذذرٕ٘ ػهٗ كائُاخ دٛح دلٛمح انُرائج يًثهح ف ٙجذٔل انٕثٛمح (. )2
تجربت  :2ذى لٛاط ذشكٛض االٚثإَل ٔانغهٕكٕص ٔاالكغجٔ ٍٛثاَ ٙاكغٛذ انكشتٌٕ تًشٔس انضيٍ فٔ ٙعػ ْٕائ ٙيغهك ػُذ
خًٛشج انخثض ٔانر ٙذكٌٕ خصائص ًَْٕا ف ٙاألٔعاغ يًاثهح نخًٛشج ٔ Candida albicansتكرٛشٚا Hafnia alvei
.انُرائج انًذصم ػهٓٛا يًثهح ف ٙيُذُٛاخ انٕثٛمح .2
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مالحظاث :
* ْزِ انكائُاخ انذٛح انذلٛمح ذٕجذ تشكم غثٛؼ ٙف ٙأيؼاء
اإلَغاٌ .
* انذو ٚذرٕ٘ ػهٗ انغهٕكٕص(. (C6H12O6
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ػُٛح انذو
انكائُاخ انذلٛمح
(أ)
يٕجٕدج
تكرٛشٚا Hafnia alvei
خًٛشج  Candida albicansيٕجٕدج
ال ذٕجذ
كائُاخ دلٛمح اخشٖ

ػُٛح انذو
(ب)
ال ذٕجذ
ال ذٕجذ
يٕجٕدج

en

 -1استذل تًؼطٛاخ انٕثٛمح ( )2للمصادقت ػهٗ صذح انفشظٛح انًمرشدح عاتما .
 الجزء الثالث :
اَطاللا يٍ يؼهٕياذك ٔيٍ َرائج ْزِ انذساعح اكرة َصا ػهًٛا ذششح ذٕاجذ انكائُاخ انذٛح انذلٛمح(تكرٛشٚا Hafnia alvei
ٔ خًٛشج  )Candida albicansتاػذاد كثٛشج ف ٙأيؼاء اإلَغاٌ .

بالتوفيق
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