
 

 

 : ن( 6.250 ) األولالتمرين 
لتحديد العناصر المسؤولة عن توفير المادة الالزمة لنمو النبات 

 . (1) االخضر في احدى مراحل نموه نقدم الوثيقة التالية 
  9و العنصر  6دور العنصر  حددالبيانات المرقمة ثم  سم -1
في فقرة مصدر  اشرحاعتمادا عمى ما سبق ومكتسباتك  -2

)االجابة بدون المادة الضرورية لمنمو لدى الكائنات الحية 
  .   مقدمة و خاتمة (

 
 : (ن 2.13.)   التمرين الثاني

لتحديد مظاىر بعض الظواىر البيولوجية واىميتيا لدى الكائنات 
: لدى فالح مخزن من حبوب القمح وكثيرا ما يتعرض مخزون القمح لمتخريب من طرف الحية نقدم الدراسة التالية 

 المكان إلضاءةفي مخزن الحبوب يحمل شمعة مشتعمة   ليال يجول كان ىذا الفالحااليام  القوارض كالفئران ، في احد 
واذا بو سمع صوت فار في احد االنابيب الموجودة في المخزن فوضع الشمعة المشتعمة في فتحة االنبوب لعمو يشاىد 

ر ناسيا الشمعة المشتعمة داخمو  ة االنبوب مسرعا حتى ال ييرب الفأفتح بإغالقر اختبأ جيدا فقام الفالح أال أن الفإالفار 
 ليسألوالشمعة منطفئة رغم انيا لم تكتمل ، فتعجب الفالح من ىذه النتائج  ، رجع الفالح في الصباح فوجد الفار ميتا

 .الذي يدرس في سنة اولى ثانوي لعمو يجيبو  التمميذ بذلك ابنو
مع إضافة تجربة ثانية من اقتراح  (1في تجربة )التجربة رمساعدة أستاذه بنمذجة ما حدث لمفأقام التمميذ ب الجزء األول:

 (1عن الوسط الخارجي الشروط والنتائج موضحة في الوثيقة )تماما في وسطين معزولين  ينوضع فأر  حيث تم  ،االستاذ 
  

 
 
 
 
 

 :فأر مع شمعة مشتعمة إضافة الى نبات أخضر2التجربة  فأر مع شمعة مشتعمة :1التجربة 
 
 .( 1لموثيقة ) تحميال مقارناقدم  – 1
 .( 1لمتجربة ) التجريبيةالنتائج  امن خالله تفسر ةفرضي إقترح  - 2

 2220/3202السنة الدراسية                 زين التجاني إعداد االستاذ:       / الواديثانوية باهي الطاهر العقمة
  سا2المدة :                  الحياة  في مادة عموم الطبيعة و االختبار االول             ع  ج م 1 المستوى:

 
 

 (1الوثيقة )

 (1الوثيقة )

 تنظيم الورقة على 5.0
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متابعة تغيرات كل  نتائج (2مثل الوثيقة )ت سابقا نقدم الدراسة التالية : ةالمقترح ةلمتأكد من صحة الفرضي الجزء الثاني:
 EXAO بالحاسوبتم الحصول عمييا  بالتركيب التجريبي المدعم ر وثاني اوكسيد الكربون لدى الفأ من ثنائي األوكسجين 

تمثيل وكذا ،  وىي مادة تتواجد في تركيب الشمعة  (C18H38) البرافين حتراقاتفاعل معادلة ( 3بينما تمثل الوثيقة )
 . لعممية تحدث عمى مستوى أوراق النبات االخضر

 
  
 

 

 

 

 

 

 

                 التجاني زين: االستاذ إعداد                : (3( و)2لمعطيات الوثيقتين )باستغاللك  – 1

 . ( مصادقا عمى صحة الفرضية المقترحة 1( من الوثيقة )1وضح ما حدث في التجربة ) -  

  ( حيًا .2كيف بقي فأر التجربة ) بين -  

لوحظ لكن باستبدال الفأر بخاليا الخميرة في وسط يحتوي عمى الجموكوز ، ( 1من الوثيقة )( 1تم تكرار التجربة ) – 2
 أن الخميرة بقيت حية لمدة طويمة  أما الشمعة إنطفأت ، فسر النتائج المتحصل عميها .

 مما سبق ومكتسباتك وضح بمخطط آليات تحويل الطاقة الكيميائية الكامنة الى طاقة قابمة لالستعمال . :الثالثالجزء 

ttps://www.facebook.com/profile.php?id=100063992861528&mibextid=ZbWKwLh 

 (3الوثيقة )

 (2الوثيقة )

(g   ، تعني غازs )تعني صمب 
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100063992861528&mibextid=ZbWKwL
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063992861528&mibextid=ZbWKwL



