
  علمي 1:  المستوى   االختبار األول في مادة العلوم 

  سا  2: المـــدة 

و المعدنیة من أجل االستمرار بالقیام بمختلف 

   

  قارن بین المادتین أ و ب و إلى ماذا يعود ھذا االختالف  
  و ھل ھو نفسه في جمیع الخاليا 

االختبار األول في مادة العلوم   مدیریة التربیة لوالیة أم البواقي 

  :)نقاط 

  ظاھرة ھامة تحدث عند الكائنات الحیة 

  تعرف على الظاھرة المقصودة 
  سم المراحل أ  ب  ج  د 

    ھااعتمدتر الذي 

  صف األحداث التي تحدث خالل 

  المرحلة د ، و ارسم المرحلة أ معتبرا 

  : ) نقاط 

و المعدنیة من أجل االستمرار بالقیام بمختلف  تحتاج الخاليا باستمرار إلى المواد  العضوية
  :نشاطاتھا ولتوضیح ذلك نقدم الوثیقتین التالیتین 

   2و  1ما ھي الظاھرة المقصودة من الوثیقتین 
  أكتب البیانات مكان األرقام 
  ما ھي متطلبات الظاھرة 

قارن بین المادتین أ و ب و إلى ماذا يعود ھذا االختالف  
و ھل ھو نفسه في جمیع الخاليا  5ما ھو مصیر العنصر 

 

مدیریة التربیة لوالیة أم البواقي 

  ثانویة براكبیة علي 

نقاط  5( التمرين األول 

ظاھرة ھامة تحدث عند الكائنات الحیة  1تمثل الوثیقة       

تعرف على الظاھرة المقصودة .   .1
سم المراحل أ  ب  ج  د .  .2

ر الذي ايثم حدد المع

صف األحداث التي تحدث خالل  .3

المرحلة د ، و ارسم المرحلة أ معتبرا 

   8= ن  2

  

  

نقاط  9( التمرين الثاني

تحتاج الخاليا باستمرار إلى المواد  العضوية
نشاطاتھا ولتوضیح ذلك نقدم الوثیقتین التالیتین 

 

ما ھي الظاھرة المقصودة من الوثیقتین  .1
أكتب البیانات مكان األرقام  .2
ما ھي متطلبات الظاھرة .  .3
قارن بین المادتین أ و ب و إلى ماذا يعود ھذا االختالف  .  .4
ما ھو مصیر العنصر .  .5



بعده تقتصر . في بعض المجتمعات عاديا حتى بلوغ سن الفطام الرضیعيكون نمو .  .6
. تغذيتھم على عصائد الحبوب مما يؤدي إلى توقف نموھم و انخفاض حاد في كتلتھم

  ."تبلغ وفیات األطفال نتیجة ھذه التغذية نسبا عالیة 
  ون نمو الرضیع عاديا حتى سن الفطام؟لماذا يك  ) أ

  2و  1النمو عند المفطوم باالعتماد على الوثیقتین  تراجعحدد السبب الرئیسي في   ) ب
 .اقترح حلوال لتجنب ھذه المشكلة   ) ت

  
  : ) نقاط  6( التمرين الثالث 

  أوساط لزراعة الخمیرة ، الجدول التالي يلخص الشروط التجريبیة الخاصة بكل وسط  5نحضر 

  
  5  4  3  2  1  رقم وسط الزرع
كمیة الخمیرة 
المضافة إلى 

  الوسط

  ملغ 10  ملغ 10  ملغ 10  ملغ 10 ملغ 0

  ml  90 ml  90 ml  90 ml  90 ml 100  الماء المقطر
تزويد الوسط بالـ 

O2  
  نعم  نعم  ال  ال  نعم

كمیة محلول 
الغلوكوز في 
  بداية التجربة

5 ml  0 ml  5 ml  0 ml  5 ml  

كمیة الغلوكوز 
نھاية في 

  التجربة

5 ml 0 ml  0 ml  0ml  0ml  

كتلة الخمیرة 
في نھاية 
  التجربة 

 ملغ 11.6 ملغ 9.9 ملغ 10.5 ملغ 9.9 ملغ 0

 

  1حلل النتیجة المسجلة في وسط الزرع رقم .  1

   5و  4  3علل اختالف كمیة الخمیرة في نھاية التجربة في األوساط .  2

  ثم قارن بینھما ؟ 5و  3حدد طبیعة الفضالت الناتجة في التجربتین .  3

 ، اشرح ذلك يكون التحول مزدوجا أي للمادة و الطاقة معا  5و  3خالل التجربتین .  4

  

 


