
2017-2016 السنة الدراسیة :                     الثالثي األول الفرض الثانيالنقیب عبد الھادي               المؤسسة :

ج م عك                                              1 القسم :                                                        

: إن وجد  أو "خطأ" مع تصحیح الخطأ أجب ب "صحیح"  : األولالتمرین     

ال یوجد اختالف بین االنقسام في الخلیة النباتیة و الخلیة الحیوانیة في جمیع المراحل..1

الخلیتان الناتجتان عن االنقسام إحداھما تتمایز و األخرى تدخل في انقسام جدید..2

لخالیا التالفة بخالیا جدیدة.یبقى عدد خالیا العضویة ثابتا ألنھا تقوم بتعویض ا.3

تتموضع مناطق النمو عند النبات في نھایة القمة النامیة للجذر فقط..4

یتمیز المرستیم االبتدائي بقدرة خالیاه على االستطالة..5

تتحول المادة العظمیة إلى مادة غضروفیة بمرور الزمن..6

من مظاھر النمو تغیر الطول و الوزن بشكل عكوس..7

.نتان عند النبات بتشكل اختناق الب فصل الخلیتاننت.8

 الثاني: التمرین

یستعمل االنسان الغذاء كمصدر للبناء والطاقة مما یسمح بنموه وذلك بزیادة حجمھ وطولھ. -

یة المغذیات في الدم من جھة لمغذیات  في المعي الدقیق من جھة وكماجدول تغیرات كمیة   )1لوثیقة (ا  توضح

.خالل الساعات التي تلي تناول وجبة غذائیة أخرى

النتائج . هتفسر ھذاقترح فرضیة -1
إلى منحنى بیاني (یرسم المنحنیین على نفس المعلم). )1لوثیقة (ترجم نتائج ا-2
حلل المنحنى.-3

التمرین الثالث :

-2- الوثیقة قصد دراسة بعض مظاھر التغذیة قام باحثون بإنجاز التجربة المبینة في - ׀

؟-2-أ/ حلل الوثیقة                     

ب/ حدد الھدف من إنجاز ھذه التجربة؟                   

المتواجد على من السائللتفسیر نتائج التجربة السابقة تم أخذ عینتین -

لمجموعة من او أخضعت  من الوثیقة ب) و  (أ الجزئینمستوى     

.سفل، النتائج دونت في الجدول األ التحالیل الكیمیائیة     

)أ(

(ب)

(ج)

2الوثیقة 



؟ قارن بین التركیب الكیمیائي بین العینتین (أ) و (ب)- أ

؟  (أ) و (ب)  سم العینتین  - ب

.2ھات عنوان مناسب للوثیقة  - ت

؟ )2من الوثیقة ( المدة قصیرة فقطبمرور 1ز  في  التغیرات المالحظة ماھي -ج

حلول فھلنج  راسب أحمر آجوري.بم )  أ العینة  (  معاملة عند ) 3من الوثیقة (  ات سالجزیئتظھر -׀׀

س   -3-2-1 أكتب البیانات -1

؟ 3ما ھو دور العنصر -2

♥ یجعلنا نتخطى الصعابوالتركیز فھم السؤال نصف الجواب  ♥

: ق. سارة األستاذة

العينة (أ)العينة (ب)(ميلي مول)المركبات الكيميائية

080سكريات (غلوكوز)

01.45أحماض أمينية

1.47.4فوسفات

10.10.5كاليسيوم

5.660بوتاسيوم


