
                             ثانوية عبد الحميد ابن باديس 
 - حاسي بحبح –

 2022/  2021السنة الدراسية:  تمنياتنا لكم بالتوفيــــــــــــــــــــــــــــــــــق 

 ناالمـــــدة: سـاعـت 2021/  12 /01التاريـخ:  تك  ج م ع1المستوى :

 اختبار الثالثي األول في مادة العلوم الطبيعية 
 

 ن( 80)األول:التمرين 
اّلوعائية   ✓ ونباتات  والمخروطية...(  الزهرية  )كالنباتات  وعائية  نباتات  النباتات،  من  كبيرين  قسمين  النباتية  المملكة  تضم 

الناقلة كاللحاء والذي يلعب دورا هاما في تغذية  )كالحزازيات والفطريات....(، يعتمد هذا التصنيف على وجود األوعية 
 .مقارنة بين القسمين إضافة لرسم تخطيطي للحاء 01وثيقة ، تمثل الالنبات األخضر

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 . وضع عنوانا للشكل 02سّم البيانات المرقمة في الشكل  -1

أكتب نصا علميا تشرح فيه أهمية وجود األوعية   )المقارنة( 01من خالل معلوماتك وباالعتماد على معطيات الشكل -2
 ر. النبات األخضالناقلة مبرزا خصائص األوعية اللحائية وتأثيرها على 

 ن( 12): التمرين الثاني
I.   من سالمتها  على  ولتحافظ  وتتطور  تنمو  لكي  الهضم  عن  الناتجة  بالمغذيات  ومنتظم  مستمر  إلمداد  العضوية  تحتاج 

  مصدر المادة الضروريةب  اإلمداد  الناتجة عن خلل في  التعرف على أسباب بعض االختالالت األمراض المختلفة، بهدف  
 ندرس الحالة التالية: 

و - انتفاخ  حدوث  في  تتمثل  أعراض  األشخاص  بعض  على  كالقدمين    تظهر  الجسم  من  مختلفة  أنسجة  في  وذمات 
لك   م ها، بهدف التعرف على أسباب هذه الحال نقد الخ وهذا نتيجة تجمع السوائل في  ....  والكاحلين، جوف البطن، الرئتين

 الوثائق التالية: 
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 النباتات الاّلوعائية  النباتات الوعائية 
 صغيرة غير متطورة  كبيرة ومتطورة  الحجم 

الوعاء الناقل 
 للنسغ الكامل

 ال يوجد  اللحـــــــاء 

 سطح األنسجة الخارجية عن طريق الجذور  االمتصاص 

 ال توجد  موجودة  السيقان والجذور 

 بيئات رطبة فقط  بيئات رطبة + جافة  التواجد

 01الشكل 
 02الشكل 

 01الوثيقة 
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 . بّين أثر نقص األلبومين على العضوية  01معطيات الوثيقة ل باستغاللك -1

عليه األعراض المذكورة  اقترح فرضية تفسر فيها سبب نقص نسبة األلبومين عند الشخص الغير طبيعي والذي تظهر  -2
 . سابقا

II.  :للتحقق من صحة الفرضية المقترحة نقترح عليك التجربة التالية 

، ووسط خالي من األحماض حضن خاليا كبدية منتجة لأللبومين في وسط زراعي مغذي يحتوي على أحماض آمينية  -
 . 02ممثلة في منحنى الوثيقة   اآلمينية ثم تّم قياس نسبة األلبومين في كال الوسطين، النتائج المحصل عليها

في الوسط الذي ال يحتوي على األحماض اآلمينية هي نسبة األلبومين الموجودة في الخاليا   بومينلألنسبة ا  المالحظة: -
 .رعز قبل ال

 فّسر النتائج المسجلة محددا  -1

 اسم الظاهرة المسؤولة عن تركيب   
 . بروتين األلبومين   
 المقترحة صحيحةهل الفرضية  -2

 عّلل اجابتك.
 لت اتوّص من خالل معلوماتك وم -3

 ه للحد من هذ  عالجااقترح  اليه   
 . األعراض    
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 02 وثيقة

 01 وثيقة

بروتين تنتجه خاليا الكبد  األلبومين

غ في اليوم( يلعب دورا هاما في 12)

  الجسم حيث:

يمنع خروج سوائل الدم من -

األوعية الدموية الى األنسجة 

 المحيطة

نقل بعض المرّكبات الحيوية بعد -

الى أنسجة الجسم االرتباط بها 

المختلفة كبعض الهرمونات 

 واألحماض الدهنية وغيرها

 01 شكل

 02 شكل
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 2022- 2021الس نة ادلراس ية:                                                                         - حببح حايس    – اثنوية عبد امحليد ابن ابديس  

 

  مادة العلوم الطبيعية تصحيح اختبار الفصل الأول يف
 

 ن(: 08المترين الأول ) 

 ن( ،520)   رمس ختطيطي لبنية اللحاء العنـــــــــــــــوان: .1

 خلية مرافقة          6،                    أأنبوب غرابل          1 البياانت: -

 غرابل           7،                            هيوىل         2           

 خلية مرافقة         8،                      جفوة عصارية         3           

 ثقوب 9،            لفجوة العصاريةغشاء ا         4           

 جدار س يليلوزي          5           

 ن( 5،5)   : النص العلمـــــــــــــــي .2

ة انقةل مثل اللحاء تعمل عىل نقل السوائل خملتلف  سجعن النبااتت الالوعائية بوجود أأن متزي النبااتت الوعائية ت  املقدمة: 

 ن( 1)  وما أأمهيته؟الأنسجة، مفا يه خصائص اللحاء 

مصدر املادة  الاكمل واذلي يعترب هو النسغ    تقوم النبااتت اخلرضاء بعملية الرتكيب الضويئ من أأجل تركيب  العرض: 

اليت   البااتت الوعائيةزياء، وهو نس يج مياسطة اللحالأوراق وينقل بو الرضورية لمنوه، حيث يمت تركيبه عىل مس توى 

 املاء ويه تتواجد يف الأماكن الرطبة و املوجود يفمتتص بفضلها املاء  تكون كبرية احلجم وحتتوي عىل س يقان وجذور 

ذلكل تعيش يف  ذور ج، ال يوجد هبا س يقان وال تكون صغرية احلجم غري متطورةوعائية الامن النبااتت البي ،ن( 1) اجلافة 

اذلي يسامه يف نقل  ن( 1) وذكل لأهنا ال متتكل اللحاء الأنسجة اخلارجيةسطح ومتتص املاء عن طريق الرطبة  البيئات

يض( يسمح بتنظمي النقل حسب احلاةل  بفضل توضع خالايه بشلك معودي ووجود غرابل )جدار عر النسغ الاكمل 

 ن( 1) كذكل وجود خالاي مرافقة تعمل عىل جتديد اخلالاي الغرابلية يف حاةل فقداهنا أأو تلفهاالفزييولوجية للنبات، 

اىل نقص  لنبااتت الالوعائيةية كبرية عند النباات اخلرضاء خاصة الوعائية مهنا، حيث يؤدي غيابة يف اللحاء أأمه  اخلامتة: 

كّون الس يقان ت  اد جحمها و االإمداد ابلغذاء وابلتال عدم تطوره وصغر جحمه مقارنة ابلنبااتت الوعائية اليت يزد

 لكة(عىل التنظمي والهي ن 0،5+ )  ن( 1)رواجلذو 
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 (0،25 ×9 ) 

 ن 52،2
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 ن( 12) المترين الثاين: 

I. 1 - الاي الكبد  خعي وخشص غري طبيعي وهو بروتني تنتجه تركزي بروتني الألبومني عند خشص طبي 1متثل الوثيقة

 ن( 0،5)   : يث نالحظغ يف اليوم( ح 12)

أأما عند الشخص الغري طبيعي فتكون   g/dl5يف ادلم حوال ند الشخص الطبيعي تكون نس بة الألبومني ع  -

dl/g2   (1،5 )ن 

ث انتفاخ مع السوائل يف الأنسجة وابلتال حدو عضوية يؤدي اىل جتني يف النس تنتج أأن نقص بروتني الألبوم -

 ن( 1،5) وعية ادلموية اىل الأنسجة احمليطةوذمات وذكل لأن الألبومني مينع خروج السوائل من الأ و 

 ن( 2)   الفرضية املقرتحة:  -2

 الصيانة(ذية بروتينية )أأغذية البناء و أأغالغذاء نتيجة عدم تناول  نقص الأحامض الآمينية يف  -

II. 1-  لبومني يف وسطني زراعيني أأحدهام حيتوي عىل أأحامض   :التفسيـــــــــــــر عند حضن خالاي كبدية منتجة للأ

آمينية والآخر خال مهنا حتصلنا عىل النتاجئ التالية  ن( 0،5) : أ

ساعة، بيامن يف 20د ( بع%60تكون نس بة الألبومني حوال) عىل الأحامض الآمينية توي يف الوسط اذلي حي  -

ساعة من احلضن ويه متثل  20( بعد %20)مني مينية تكون نس بة الألبو الوسط اخلال من الأحامض الآ 

 ن( 1)  عنس بة الألبومني قبل الزر

انطالقا من الأحامض الآمينية املوجودة يف   زروعة لربوتني الألبومنيدية املنفرس ذكل برتكيب اخلالاي الكب -

 ن( 1) ة انطالقا من نواجت الهضمجديدوهذه العملية تسمى بعملية الرتكيب احليوي ويه تركيب مواد  ن( 1)الوسط

نات جديدة يتطلب  نعم الفرضية املقرتحة )نقص الأحامض الآمينية يف الغذاء( حصيحة وذكل لأن تركيب بروتي  -2

آمينية  ن( 1،5) مصدرها هو الغذاء  انجتة عن الهضم وجود أأحامض أ

 ن( 1،5) : املقرتح العالج  -3

 حقن الألبومني مبارشة يف ادلم لتعويض النقص   -

 تناول أأغذية حتتوي عىل بروتينات  -
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