
  2020 / 2019 ج ع تاملستوى:                                                                                                                                                  املدية بني سليمانــــ بلعالم محمد ثانوية الشهيد 

ــــملــا         12/2019 /03     الطبيعيةاالختبار األول في مادة العلوم                                                                                  سا(  02تان )ــدة: ساعــــــــ

 طانق 05.5   :التمرين األول 

 
 
ــــ املمي لتركيب الضوئياظاهرة ر ـعتبت ــ   دخول ة املسؤولة عن ــــــــ اآللية الحيوي   الخضراءباتات للن  زة ــ

 
  ةوئي  اقة الض  الط

 
نا الحي، وتخزينها ـعال في م 

 . ذلك أثناء ،ةجزيئات معدني  انطالقا من  تنتج ،ةجزيئات عضوي  في روابط  ة كامنةطاقة كيميائي  صورة 

 
 
  ت

ذت ،ةح الوثيقة التالية مالحظات مجهري  وض  خ 
 
 هذه الظاهرة.بعض املعلومات املتعلقة ب خالل دراسة أخضرنبات  من أ

 
 تعر   -1

 
  (. ثم 8( إلى )1مة من )ف على البيانات املرق

 باألخضر )على املالحظات املجهرية(.( 7ومسار العنصر )باألزرق  (2مسار العنصر )ن لو 

 .ر مطلوب(ـ)شرح البنيات غي الوثيقة ا علميا تعالج فيه محتوى اكتب نص   اعتمادا على مكتسباتك وباستغالل الوثيقة، -2

 طانق 06.5  :التمرين الثاني    

  امللوثات العضويةمن  لتخلصل  دقيقة ائنات حيةكاستعمال  على في أحد مراحلها املستعملةمعالجة املياه تعتمد تقنية 
 
، وهي لالقابلة للتحل

يضاف لها كميات . بعد أن هافي تضخ الهواءبتجميع املياه القذرة في أحواض واسعة مجهزة بمضخات كبيـرة تتم و . املعالجة البيولوجيةمرحلة 

ت معينة رياـبكتيمدروسة من 
 
 .للتكاثررك ـوت

 : الجزء األول 

 .هام نشاط أثناء رياـبكتيالخاليا توضح  ،ة البيولوجيةملعالجا حوضلعينة مأخوذة من كتـروني لباملجهر اإل تان( صور 1تمثل الوثيقة )

           
 

  
                                                                            

 
                                                                             

 

 
    
 
 

  .Coli E بكتيريا                               monellalSa بكتيريا          

 (1الوثيقة )
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 .للخاليا البكتيـرية الدقيقة، من مالحظتك (1) للوثيقة مناسباأعط عنوانا  -1

 ريا واملضخة الهوائية(.ـ)استعمال البكتي البيولوجية ملرحلة املعالجة علميا تبـريراقدم  -2

 :الجزء الثاني

في وسطين أحدهما هوائي )كائن حي دقيق أيضا( رة ـحيث زرع خاليا الخمي .باستور العالم إحدى تجارب  نتناول وجهة نظرك،  صحةللتأكد من 

 ( يوضح شروط ونتائج هذه التجربة.2والثاني ال هوائي. جدول الوثيقة )

الخميرة والجلوكوز  //

 املستعمالن
 الوقت املستغرق  الخميرة الناتجة الجلوكوز املستهلك النواتج

 وسط هوائي
 نفس الكمية

O2H ،2CO 150أيام 9 غ1.97 غ 

 أشهر 3 غ0.255 غOH5H2+ C 2CO 45 وسط ال هوائي

 .( من الجزء األول(2وجهة نظرك السابقة )السؤال ) ةصح   اثبت -1

2-   
 كيميائية موزونة. بمعادلة ةهر اظح كل وض 

 طانق 08  :التمرين الثالث

  يصاب بعض األطفال 
، إذا لم يتم مرض الكواشيوركور كرة ـخلل في نظامهم الغذائي. وقد يتطور األمر إلى أمراض خطي نتيجة همبتباطؤ نمو 

 العالج. نريد التعر ف على أحد أسباب هذه الحالة وعلى أهمية التغذية السليمة خالل فتـرة الطفولة.

 الجزء األول:

( بعض 1. توضح الوثيقة )السليمة تغذيته رغممو الن  تباطؤا في يعاني أصبح رة ـلكن خالل السنة األخيطبيعيا،  كان السنتين بلغأحمد طفل 

 ((.2)الشكل )التي أجريت له (( وأحد نتائج التحاليل الطبية 1عليه )الشكل ) ظهرتاألعراض التي 

 

 

 

 

 

 

 (1) الوثيقة                                           التي يعاني منها أحمد. الرئيسةاستخرج األعراض  -1

ر الحالة املرضية ألحمد.، رح فرضيةـاقت -2  تفس 

 الجزء الثاني: 

ةأحماض أمينية ب مرحلة النموفي أرنبا  نغذي خاليا العضالت ك ،خالياالفي ( ثم حرة )أحماض أمينيةالدم في  فنالحظ ظهور اإلشعاع. مشع 

  كما . (البـروتينات ضمن) غضروف االتصال والنسيج العظميو 
 .االتصال غضروفلخاليا  مميـزا نشاطا حيويا( 2ح الوثيقة )توض 

 ؟ سبب ظهور اإلشعاع في الدم ثم في الخاليا ما -1

ح  ،الجزء الثاني -(1السؤال ) معارفباستغالل  -2   (2الوثيقة ) بين ظاهرة العالقةوض 

 وظاهرة النمو واستهالك األرنب لألحماض األمينية.

 هل تتوافق فرضيتك مع ما توصلت إليه ؟  -3

بل اإلنسان  أهميةلخص في فقرة علمية الجزء الثالث:    رةـفت خاللاستهالك املادة من ق 

 .)هيكلة النص العلمي غير مطلوبة( التفريط فيها وعواقب النمو

 

 

 

 ــــــــ بالتوفيق للجميعــــ 

 التصحيح النموذجي:

 

   (2) الوثيقة  

 طبيعي.السم  94إلى  82الطول سم بدل  74  هطول 

 طبيعي.الكلغ  15إلى  10 الوزن  كلغ بدل 8  هوزن 

 ضمورا في عضالته والتهابا في أمعائه الدقيقة. يعاني 

 بعض األعراض التي تميـز أحمد. (:1الشكل )

 في الدم الكمية في األمعاء الدقيقة الكمية املادة

 وحدة 20 وحدة 75 ةنيأحماض أمي

نتائج تغذية أحمد بوجبة غنية جدول يوضح  (:2الشكل )  

 األمينية(.)مصدر لألحماض روتينات ـبالب
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 ن 05.5  :التمرين األول

(. خشب )أوعية 3خام(.  ) (. ماء + أمالح معدنية )محلول معدني، نسغ ناقص، نسغ2(. وبرة ماصة.  )1: )ن(1.5) البيانات -1

 . 2CO(  .8 .)2O(. 7(. غرفة تحت ثغرية.  )6) (. فتحة ثغرية.5ان )ثغريتان(.  )(. خليتان حارست4) خشبية(.

 ن 01=   2× 0.5تلوين الخشب باللون األزرق وتلوين اللحاء باللون األخضر.   : التلوين    

 : النص العلمي -2

، وسطاليستمدها من معدنية انطالقا من جزيئات ـ مصدر تغذيته ـ نسغه الكامل بالتركيب الضوئي ل المضاء النبات األخضريقوم     
. إليها هذه الجزيئاتتم هذه العملية في أنسجة يخضورية متخصصة توجد داخل األوراق، ما يحتم وصول حيث ت .2COو  O2Hوهي 

  ن 0.25   تم لها ذلك ؟فكيف ي

متخصصة  بنياتالخام ـ من التربة إلى جذره، بواسطة  في شكل محلول معدني ـ يسمى النسغ O2Hيمتص النبات األخضر الماء     

مرورا ـ الورقة النسيج اليخضوري في ثم ينتقل إلى  .العصارية نامية هاحية متطاولة فجواتبِْشرية وهي خاليا  .األوبار الماصةهي 
تكون متطاولة وال و ،بعضها فوقميتة وهو أوعية تنتج عن التوضع الشاقولي لخاليا . الخشب هو خرآ متخصص نسيجعبر  ـ بالساق

 ن 01  على جدر مستعرضة.تحتوي 

أسفلها غرفة وفتحة ثغرية  بينهمايتين حارستين . حيث يتكون الثغر من خلالثغور الورقيةعبر بنيات متخصصة هي  2COيمتص و    

بناء لمع الماء  ودمجهمتصاصه اة من خاليا اليخضوريالتمكن تف داخل الورقةإلى  2CO سمح بمرورير غالث انفتاح ثغرية.تحت 

 ن  01  عبر الثغور.ويتحرر  2O ينتجخالل ذلك  .2COهو مصدر كربونها جزيئات عضوية يكون 

. وهو أوعية غربالية تنتج عن اللحاءآخر هو عبر نسيج متخصص أعضاء النبات تنتقل هذه المواد في شكل نسغ كامل إلى     
لتستعملها في البناء الحيوي أو في إنتاج  متطاولة وذات جدر مستعرضة مثقبة.تكون و ،التوضع الشاقولي لخاليا حية فوق بعضها

 ن 0.5     الطاقة الالزمة لذلك.

 وسط عبر بنيات هي األوباراليستمدها من فقط، يحتاج إلى مواد األولية معدنية  ذاتي التغذيةاألخضر كائن حي النبات فإذن     

 ن 2CO. 0.25الماصة واألوعية الخشبية المتخصصة في امتصاص ونقل النسغ الخام، والثغور الورقية المتخصصة في امتصاص 

 ن 06.5: التمرين الثاني

 : الجزء األول

 ن 0.5  انقسام خيطي متساوي.خالل   E. Coliو  Salmonellaصورتان بالمجهر اإللكتروني لبكتيريا : العنوان

 : العلمي التبرير

 Salmonellaنضيف بكتيريا لتخلص منها ول الكائنات الدقيقةتحتوي المياه المستعملة على ملوثات عضوية تعتبر مصدرا لتغذية : أوال

 ن E. Coli .   01و 

حيث تتنفس فتهدم الجزيئات كليا من جهة، وتنتج طاقة كبيرة تسرع تكاثرها فتزيد من  2Oيكون نشاط البكتيريا كبيرا في وجود : ثانيا

 ن 01    سرعة تحليل الملوثات من جهة ثانية. لذا نهوي الوسط بمضخات هوائية.

 : الثاني الجزء
 إثبات صحة وجهة نظري: 

استهالكها للجلوكوز. وهذا يثبت صحة وزيادة كتلة الخميرة وتناقص كمية الجلوكوز في الوسطين يثبت تضاعف خالياها : أوال

 ن 01     اإلجراء األول.

 جعلتطاقة كبيرة  تحررتفالخميرة الجلوكوز كليا،  هدمت 2Oأي في وجود جزيئات معدنية فقط،  تظهرفي الوسط الهوائي : ثانيا

 تظهرفي الوسط الالهوائي ينما . بفقطأيام  9 من الجلوكوز فيغ  150استهلكت وغ 1.97فبلغت كتلتها  بنشاطتضاعف خالياها ت

 ببطءضاعف تتخالياها هدمت الخميرة الجلوكوز جزئيا فتحررت طاقة قليلة، جعلت  2O. أي في غياب مواد معدنية وأخرى عضوية

 ن 01    وهذا يثبت صحة اإلجراء الثاني.. كاملة أشهر 3 فيفقط من الجلوكوز غ 45 واستهلكتغ 0.255فبلغت كتلتها 

 ن 02=  2×  01 ال يُقبل أي خطأ في المعادلة.        :معادلتا ظاهرتي التنفس والتخمر -2

 نقاط 8: التمرين الثالث

ضعف امتصاص  //. التهاب األمعاء.//الزيادة في الطول والوزن تباطؤ: تباطؤ النمو من خالل استخراج األعراض الرئيسية -1

 ن 1.5=   3×  0.5   األحماض األمينية إلى الوسط الداخلي.
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د الخاليا فقل إمداالداخلي //   إلى الوسطألحماض األمينية ل: تسبب التهاب األمعاء في ضعف االمتصاص المعوي اقتراح فرضية -2

 ن 1.5=   3×  0.5    فتباطأ النمو.  // بهذه الجزيئات الهامة خصوصا الخاليا اإلنشائية

 : الجزء الثاني

بسبب الخاليا  في ظهرو //نتقال األحماض األمينية إليه نتيجة االمتصاص المعوي.بسبب اظهر اإلشعاع في الدم التفسير:  -1

وظهر ضمن البروتينات ألن الخاليا استعملتها في البناء الحيوي لبروتيناتها  //الدم إليهابعدما نقلها ألحماض األمينية هذه متصاصها ل
 ن 1.5=   3×  0.5         النوعية.

التي تتطلب   // : يحتاج نمو الكائن الحي إلى زيادة عدد خالياه بظاهرة االنقسام الخيطي المتساويالثالثة اهروظالالعالقة بين  -2

تحصل كاألحماض األمينية، لبناء الخاليا الجديدة باستعمال مغذيات عضوية بسيطة معقدة ونوعية، حيوي لجزيئات عضوية البناء ال

 ن 01=  2×  0.5     المغذيات.  تناول عليها من 

 ن 0.5    .نعم -3

 : الجزء الثالث
  الفقرة العلمية:

خصوصا خاليا غضروف االتصال التي تزيد اإلنشائية )للخاليا زيادة عدد خالياه بظاهرة االنقسام الخيطي المتساوي بالطفل ينمو   

 ن 0.5   .(عظامه والخاليا اإلنشائية في العضالت التي تزيد في وزنه طولفي 

هذه تستعملها ل ،ثم امتصاصها يحصل عليها من تناول األغذية وتبسيطها إنزيميا عضوية بسيطة لحدوث ذلك يجب توفر مغذيات  

 ن 0.5 .    خاليا جديدة لتشكيل معقدةجزيئات عضوية نوعية الخاليا في البناء الحيوي ل

تؤخر تظهر بشكل أمراض فيزيولوجية اختالالت  يسببأي نقص فيها ف ن 0.5 خالل مرحلة النموالتغذية أهمية  ومن هنا نستنتج   

 ن 0.5   محدودة.ن فترة نمو اإلنسان أل هذه االختالالت في حينها،إذا لم تعالج  لطفل، وال يمكن تدارك ذلكانمو 
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