
1من 1الصفحة

قالمة-ثانویة برج صباط الجدیدة
2016دیسمبر  06التاریخ:                                              امتحان الثالثي األول                                        

)3-2-1ج م ع تك ( 1الفئة المستھدفة: 

سا 02المدة:                                                           اختبار في مادة: علوم الطبیعة والحیاة     

على التلميذ:   

/ ترقیم األجوبة.2                                                                /قراءة األسئلة جیدا.1
Stylo/عدم الكتابة بالقلم األحمر (3 rouge(                                     4) عدم استخدام المصحح/Correcteur, Effaceur(

ن):12( التمرين األول

I-1و ذلك بتدخل العديد من اآلليات نستعرض بعضها يف الوثيقة (التغذية الذاتية النمو  يتميز النبات األخضر بقدرته على:(

.على البيانات المرقمة الموضحة في الشكل (أ)/تعرف 1

).8) و (7)، (5)، (3)، (1دور كل من ( /حدد2

���ǂǏƢǼǠǳ¦�ǺǷ�ǲǰǌƬǳ¦�ƨưȇƾƷ�©ƢǼȈǠǳ�ÄǂȀĐ¦�ǎ ƸǨǳ¦�śƦȇ�����ƢȇȐƻ�ƢĔƘƥ�

الشكل (أ)اشرح كيف أصبحت كما هي ظاهرة عليه في عادية،  حية و

شكل (أ):من ال) 8لعنصر رقم (صورة جمهرية أخذت ل/ميثل الشكل (ب)4

منها هذا الشكل مع التعليل.أ/حدد المرحلة التي أخذ 

ب/مثل تخطيطيا المرحلة التي تسبق هذه المرحلة مع وضع البيانات الالزمة

.4ن=2باعتبار الصيغة الصبغية 

 ج/ختتلف الظاهرة املعرب عنها يف الشكل (ب) عن مثيلتها لدى اخللية

حدد أهم هذه االختالفات.احليوانية، 

II-  النرتات أمالحذات طبيعة بروتينية، حيتاج النبات إىل  عضويةلصنع مواد

NO3 املوجود يف الرتبة، ملتابعة مسار املواد األزوتية يف النبات ننجز

التجربة التالية:

-�©Â±ȋ¦�ǺǷ�ƨȈǳƢƻ�ƨȇǀǤǷ�¶ƢǇÂ¢�Ŀ�ƢȀǟ°Ǆǻ�Ľ�ƨđƢǌƬǷ�©ƢƫƢƦǻ�°ƢƬŵ(N)، 

 ، ننزع يف فرتات*Nأزوته مشع  NO3نسقيها مبحلول نرتات  0يف الزمن  

األوراقمعالق  ننجز مقاطع يف اجلذر و زمنية منتظمة بعض النباتات و 

 مث نكشف عن مستوى تواجد اإلشعاع. النتائج احملصل عليها موضحة يف 

اجلدول التايل:

01218120130الزمن بالساعات

الجذر
++++-النسغ الناقص

+----النسغ الكامل

المعالق
+++--النسغ الناقص

++---النسغ الكامل

غياب اإلشعاع. (-)   وجود األشعاع. (+)

ماذا تستنتج؟ /حلل نتائج الجدول و1

(أ) الشكل 

ج)(الشكل 

(ب)الشكل 

الضوء

)1الوثیقة (



2من 2الصفحة

ن)05( التمرين الثاني

التحويل للخلية القدرة على حتويل الطاقة الكيميائية الكامنة إىل طاقة كيميائية قابلة لالستعمال، نقرتح عليك يف هذه الدراسة بعض آليات هذا 

الطاقوي:

I-،زرعت ساللتان (أ) و (ب) يف وسط مغذي حيتوي على كمية معينة من الغلوكوز

منو فطر اخلمرية، والنتائج مدونةبعد يومني متت معاينة املستعمرات الناجتة عن 

.01الوثيقة يف  

.01الوثيقة في النتائج التجريبية المحصل عليها  قارن بين/1

ج الظاهرة التي حدثت في كل مزرعة./استنت2

II- د من وسطي زرع الساللتني، 10نقيس شفافية عينات مأخوذة بعد كل

.02الوثيقة النتائج احملصل عليها ممثلة يف 

/فسر هذه النتائج، ماذا تستنتج؟1

/عرف في نص علمي دقيق الظاهرتين المدروستين.2

ن):03الوضعية اإلدماجية (

ي تناول أ ممصطفى تلميذ يعاين من القرحة املعدية، فأجرى عملية جراحية على مستوى املعدة، وبعد إنتهاء العملية أوصى الطبيب مصطفى بعد

.) حيقن مباشرة يف الدمSérumغذاء ملدة معينة و تعويضها مبحلول صيدالين يدعى باملصل (

إعتمادا على معلوماتك املكتسبة و على الوثائق املقدمة اجب على مايلي: التعلميات:

يمر بها الغذاء قبل وصوله إلى الدم والتي تجنبها و ماهي العلمية التي ، العملية الجراحية/علل تعويض الغذاء بالمصل في الفترة ما بعد 1

الطبيب.

/هل تلبي مكونات المصل المحقون في الدم حاجيات الجسم األساسية من المغذيات؟ علل إجابتك.2

/حدد مصير المصل بعد حقنه في دم مصطفى.3

⚝�̌ ˗̢ �̝ȅȓǫ�̩ ˶�Ǫ̶ ˇ.....تعرف لك ما̤̿ ˗̢ �̝ǪǴ˅ �̪Ȁ ˲̋ �˒ȅȓǫ�̩ ⚝Ǫ̶
موفقین بإذن هللا

دةالماأساتذة                                                                                                                          

01الوثیقة 

02الوثیقة 

القيمة (غ)مكونات الوجبة الكاملة

500الدسم

1000السكريات

5000املاء

200األمالح املعدنية

500الربوتينات

0.0002فيتامينات

القيمة (غ)مكونات المصل

00الدسم

500الغلوكوز

2500املاء

20األمالح املعدنية

00الربوتينات

0.00075فيتامينات

خنلط غذاء فأر بأمحاض امينية مشعة

( ليست سامة ، حيث يسهل تتبعها  

يف العضوية بطريقة التصوير اإلشعاعي 

الذايت ). 

أن  تبني فيما بعد (بعد عدة ساعات) 

كثريا من إفرازات الفأر كاإلنزميات 

اهلاضمة و اهلرمونات، وبعض بروتينات 

العضالت، وبروتينات الدم مشعة.
03الوثیقة 02الوثیقة 01الوثیقة 



 3 من  3 الصفحة

الثالثي األول في مادة علوم الطبیعة والحیاةختبار التصحیح النموذجي إل

2017-2016ج م ع تك1

التصحیحالعالمة
التمرين األولن12
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I-1:التعرف على البيانات المرقمة/

خاليا أنبوب غربايل.  -7نسغ كامل.-6ثغر. - 5برانشيمية خيضورية. خاليا -4وعاء خشيب. -3نسغ خام. - 2وبرة ماصة. -1

  خلية الطبقة الوبرية. - 9خلية مرافقة.--8الثغر. 

I -2:تحديد دور كل من/   

  امتصاص النسغ اخلام املنحل يف الرتبة. ) الوبرة الماصة:1(

  نقل النسغ اخلام من اجلذور إىل األوراق مرورا بالساق. ) الوعاء الخشبي:3(

  مقر املبادالت الغازية و النتح. ) الخاليا الثغرية:5(

  نقل النسغ الكامل املركب على مستوى األوراق إىل باقي أجزاء النبات. ) األنبوب الغربالي:7(

  جتديد اخلاليا الغربالية. ) الخلية المرافقة:8(

 I-3:شرح مراحل تشكل الوعاء الخشبي/  

  اخلاليا على خط واحد وتتطاول بشكل مواز حملور اجلذر او الساق. تتوضع-1

اجلدران السيليلوزية للخاليا دعمت بتغلظات من اخلشبني و حسب مظهر التغلظ منيز: أوعية حلقية، أوعية حلزونية و أوعية -2

  شبكية.

  صف من اخلاليا امليتة. تزول اجلدران العرضية و كذلك حمتواها اهليويل و يبقى الوعاء اخلشيب عبارة عن-3

I -4-:(ب) املرحلة اإلنفصالية. أ/تحديد المرحلة التي أخذ منها الشكل  

  انشطار الصبغيات و هجرة كروماتيدا كل صبغي باجتاه القطب املقابل له. التعليل:

I -4-/4ن=2الصيغة الصبغية: تمثيل خلية نباتية في المرحلة اإلستوائية/ ب.  

I -4-:ج/أهم االختالفات بين الخلية النباتية و نظيرتها الحيوانية في اإلنقسام الخيطي المتساوي

  وجود كويكبة لدى اخللية احليوانية و تشكل قلنسوة قطبية لدى اخللية النباتية.-

  الصفيحة اخللوية لدى اخللية النباتية. انقسام اخللية عن طريق اختناق خلوي لدى اخللية احليوانية و تشكل-

II -1:ميثل اجلدول نتائج جتريبية ملتابعة تطور اإلشعاع على مستوى كل من النسغ اخلام و النسغ الكامل   /تحليل نتائج الجدول

  لنباتات خضراء زرعت يف أوساط مغذية خالية من األزوت مث مت سقيها حبلول نرتات أزوته مشع:

  : مل يظهر اإلشعاع على مستوى كل من النسغ الناقص والكامل لكل من اجلذر واملعالق.0زيف بداية التجربة 

  ساعة من بداية التجربة ظهر اإلشعاع فقط على مستوى النسغ الناقص للجذر. 12بعد مرور 

  ساعة بقى اإلشعاع يف النسغ الناقص للجذر كما ظهر يف النسغ الناقص للمعالق. 18و بعد 

  على مستوى النسغ الكامل يف املعالق وظهربقى اإلشعاع على مستوى النسغ الناقص لكل من اجلذر و املعالق ساعة  120بعد 

�°ÂǂǷ�ƾǠƥ�Ä¢�ƨƥǂƴƬǳ¦�ƨȇƢĔ�ĿÂ130 ساعة ظهر اإلشعاع على مستوى النسغ الكامل للجذر مع استمرار تواجده يف كل من النسغ

  الناقص للجذر و املعالق و الكامل للمعالق.  

  االستنتاج:-

ينتقل األزوت املعدين يف النسغ اخلام من الرتبة إىل اجلذر مث إىل األوراق أين يتم تركيبه إىل أزوت عضوي يوزع يف النسغ الكامل إىل  

  كافة أعضاء النبات اليت من بينها اجلذر.
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التمرين الثاني:ن05
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I-1/ 01بية المحصل عليها في الوثيقة التجريالنتائج المقارنة بين:

) أكرب من منو الساللة بمنو الساللة ( أنمن مستعمرات الساللة (ب) أي قل ظهور مستعمرات الساللة (أ) بعد يومني حبجم أ

).أ(

I -2:يف املزرعة (أ) تنفس. يف املزرعة (ب) ختمر. /استنتاج الظاهرة التي حدثت في كل مزرعة  

II -1 02/تفسير نتائج الوثيقة:  

بالتكاثر الضئيل للخمرية و اليت استخدمت طاقة ضئيلة نتجت عن اهلدم نفسر التناقص الضئيل لشفافية الوسط  الوسط (أ):

  اجلزئي ملادة األيض يف غياب األكسجني.

طاقة كبرية نتجت عن اهلدم الكلي  نفسر التناقص الكبري لشفافية الوسط بالتكاثر الكبري للخمرية و اليت استخدمت الوسط (ب):

  ملادة األيض يف وجود األكسجني.

II -2/:تعريف الظاهرتين المدروستين في نص علمي دقيق  

الكامنة يف حتويل للطاقة الكيميائية  ، وملادة األيض يف اخللية التنفس ظاهرة خلوية يتم خالهلا هدم كلي تعريف ظاهرة التنفس:-

  قابلة لالستعمال و حرارة. طاقة داخلية مادة األيض إىل

التخمر هو ظاهرة خلوية يتم خالهلا هدم جزئي ملادة األيض، و حتويل جزئي لطاقة مادة األيض إىل  تعريف ظاهرة التخمر:-

 طاقة داخلية ضئيلة قابلة لالستعمال و حرارة و مواد عضوية حتتوي على طاقة.

الوضعیة اإلدماجیة:ن03

  : االستعمال الصحيح للمعارف املرتبطة باملادة.    2: الوجاهة (املالئمة)     م 1م   معايير التقويم:

  .: اإلبداعية يف املنتوج 4: نوعية و انسجام املنتوج  م 3م  

4م3م2م1ممؤشرات الكفــــاءةاألسئلة

:ل تعويض الغذاء بالمصل في الفترة ما بعد العملية الجراحيةيلتع01

تعويض الغذاء باملصل و الذي حيتوي على مغذيات مبسطة حيتاجها اجلسم 

  إلنتاج طاقة هي غلوكوز و مركبات وظيفية مثل املاء و األمالح املعدنية.

حيقن هذا املصل مباشرة يف الدم (جاهزا) دون املرور بعملية اهلضم و اليت 

مستوى املعدة جيب جتنبها يف حالة هذا املريض ألن املريض أجر عملية على 

  ووجود الغذاء على مستواها يعرقل شفائها السريع.

0.250.250.250.25

تعليل عدم تلبي مكونات المصل المحقون في الدم حاجيات الجسم 02

  األساسية من المغذيات:

ال تليب مكونات املصل احملقون يف الدم حاجيات اجلسم األساسية من 

املواد الضرورية اليت حيتاجها اجلسم من املغذيات ألنه ال حيتوي على مجيع 

  اجل القيام بوظائفه مثل األمحاض األمينية.

0.250.250.250.25

مصير المصل بعد حقنه في دم مصطفى:د يحدت03

بعد حقن املصل يف الدم ينتقل إىل كافة خاليا اجلسم أين يتم استخدام 

مركبات جديدة وفق ما تقتضيه اخلاليا  مركبات املصل يف إنتاج الطاقة و بناء

  و اجلسم. 

0.250.250.250.25


