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  2018/ 2017:السنة الدراسية
  ساعــة    : المـــدة                                                           متوسط1 المستوي:

                                       

  
  
  

  : ان وجد أجب ب( صحيح )أو( خطأ) و صحح الخطأ:التمرين األول 
  .O2 Cويطرح غاز  O2يمتص النبات األخضر غاز  - 1
 النسغ الناقص يجري في أوعية لحائية . - 2
 يطرح النبات األخضر جزءا من مائه الممتص على شكل بخار ماء. - 3
 المواد العضوية من التربة .النبات األخضر يمتّص  - 4
 الرعي الجائر من السلوكات االيجابية لالنسان اتجاه النبات األخضر. - 5
  يركب النبات األخضر المادة العضوية في غياب الضوء - 6

 التمرين الثاني:
 أملئ الجدول التالي :

  األوعية الناقلة   االتجاه  التركيب   نوع النسغ
  ............... من األسفل إلى األعلى  ...........  ...............

  ماء و أمالح معدنية   ............... 
  و مواد عضوية

  األوعية اللحائية   ..................

   
  سّم العملية التي يقوم بھا النبات األخضر لصنع المواد العضوية. –1    
  حدّد الشروط الالزمة لھذه العملية . – 2    
  

خالل عطلة الشتاء قمت بزيارة بيت جدي حيث يعمل كفالح ويملك أراضي فالحية غنية بالفواكه منھا  ˸الوضعية االدماجية

ينما كنا نتناول تلك الفاكھة مع أفراد العائلة دار حوار حول مصدر السكر الموجود في الثمار و عن تواجد الفراولة .بالتفاح و الفراولة

  في غير موسمھا.

  :السندات

   -3-الوثيقة                                 -2-الوثيقة                        -1-الوثيقة

    
   

  :التعليمات

  :اعتمادا على مكتسباتك القبلية و السندات أجب على مايلي

  ?بين مصدر السكر في ثمار الفراولة و التفاح-1

  ?فسر سبب توفر الفراولة في فصل الشتاء-2

                                                                                                     قدم نصيحتين للحفاظ على النبات األخضر.     -3

 

 في مادة علوم الطبيعة و الحياةالثاني فرض 
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       .ساعة01المدة:         7201/8201      متوسط       األولى    السنة            ي  :نقـادي الجيالمتوسطة
                      

 الفرض الثالثي الثاني في مادة العلوم الطبيعية

 

 التمرين األول : 06ن

 أربط كل جملة بالجواب المناسب:

يشكل الماء و األمالح المعدنية و المواد العضوية.         النسغ الناقص                        ‐1 

على مستواھا يتم تركيب المواد العضوية.             األوراق                           ‐2 

محلول يتركب من ماء و امالح معدنية.                             األوعية الخشبية ‐3 

طرح النبات األخضر للماء الزائد عن الحاجة.                                 النسغ الكامل ‐4 

على مستواھا يمتص المحلول المعدني.                                 عملية النتح ‐5 

من مكونات الساق.                              االوبار الماصة ‐6 

 التمرين الثاني :06ن    

األخضر المعرض للضوء مواد عضوية انطالقا من عناصر بسيطة. ير كب النبات  

 1‐حدد مقر تركيب المواد العضوية.

 2‐سم العملية التي يتم على اثرھا تركيب المواد العضوية.

 3‐حدد شروط حدوث ھذه العملية.

 الوضعية االدماجية : 08ن

  يتغذىئن حي ينمو,يتنفس,و االنبات االخضر ك

يركب غدائه بنفسه الحية, بحيثكباقي الكائنات   

 باستخدام مواد معدنية فقط.

 التعليمات:

 1‐اعط مفھوم للنسغ الناقص مع تحديد مساره في النبات األخضر.

بالتوفيق                                       اقترح تدخلين ايجابيين للمحافظة على النبات األخضر. ‐2 
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                2017/2018متوسط                    األولىالسنة                                        :نقادي الجيالليمتوسطة

   

 الفرض الثالثي الثاني في مادة العلوم الطبيعية

 

 التمرين األول: 06 ن

 اربط كل جملة بالجواب المناسب:

البروتينات.يركب النبات االخضر على مستواھا المواد العضوية                                     -1 

مالح معدنية                                                     األوراق.ركب من ماء و أمحلول يت -2 

 3-مقر امتصاص المحلول المعدني                                                            محلول كنوب. 

ماء اليود.                                                  توجد على سطحي ورقة النبات األخضر -4 

المسا ما ت.                           يكشف عن وجود النشاء                                          -5 

 6-تعتبر مادة عضوية                                                                           األوبار الماصة.

 التمرين الثاني: 06ن

في وجود الضوء.تقوم النباتات الخضراء بوظيفة حيوية تعود بالفائدة على جميع الكائنات الحية األخرى و ذلك   

 1-سم ھذه الوظيفة الحيوية.

 2-حدد شروط ھذه الوظيفة الحيوية.

 3-اذكر الفائدة التي تعود على األنسان من ھذه الوظيفة.

 الوضعية االدماجية : 08 ن

مما حواض لتزيين محيط منزلھم , لكن نمو النباتات كان ضعيفا و تميل الى االصفرار غرس عمر نباتات خضراء في أ
التالية:                                           فحصل على الوثيقة اإلنترنيتفي جعله يبحث عن السبب    

 K:البوتاسيوم,  P :الفسفور, N :األزوت     

المحلول الذي نسقي به النبات النتائج التجارب
2بتركيز %  نمو جيد للنباتات  NPKمحلول معدني        01

أوراق صفراء نمو ضعيف و فقط   PK محلول معدني        02
% ذبول و موت النبات                          20بتركيز   NPK محلول معدني                                  03

 

 التعليمات:

 1- فسر سبب عدم نمو نباتات عمر نموا جيدا؟

بالتوفيق                                                      بماذا تنصح عمر حتى يحصل على نمو جيد للنباتات. -2 
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 2017-2018حمادي.-أوالد براهيم–متوسطة الشهيد حمودي محفوظ 
 

 ساعة 1ة : المدّ                 في مادة علوم الطبيعة والحياةالفرض الثاني     أولى متوسط:ىوالمست
 

 :ن) 6(التمرين األول        

تعّرف على العنصرين /1

والموضحين  المسؤولين عن التغذية
  .في الوثيقتين

 ة كل عنصر.حدد وظيف /2
أكمل الفراغات الموجودة في كل /3

 .ثيقتين, دون إعادة الرسممن الو
 :ن) 6(التمرين الثاني           

 
 ة منتهيا ص الرئويلفصوام ثالهوائية , أثناء عملية الشهيق  ,يدخل الهواء من االنف  إلى الرئتين ,مرورا بالقصيبات  

   عند االسناخ 
 ابل .تعرف على الشكل المق -1
 حدد مسار الدم الداخل و الهواء. -3
 أكمل الفراغات على الشكل. -3
باألسناخ  مأثناء الدورة الدموية  في العضوية, يمر الد 4

على باقي أعضاء  هالرئوية  ليحمل بغاز معين, ويوزع
 الجسم.

سم هذا الغاز. -
 فيم تستعمله أعضاء الجسم؟ -

 
  ن) : 8اإلدماجية (الوضعية 

يع زار زميلك الذي يدرس معك بيت عمه الفالح في في عطلة الرب
الريف، فوجده يسقي األشجار في بستانه و يقتلع األعشاب 

, تذوقها زميلك فوجدها ناضجة وحلوة رغم أنها كانت ةالضارة ،فلما رآه عمه رّحب به ثم قطف له بعض حبات الفراول
 ألن عمه كان  يسقيها بالماء فقط ويعتني بها .بداية الربيع ،فتساءل زميلك حينئذ عن مصدر هذه السكريات  

  من اجل ان تعطي زميلك إجابة علمية  مقنعة, تمعّن في السندات.
 اعتمادا على مكتسباتك واالسناد.                   

 فّسر كيف تركب شجيرة الفراولة الخضراء السكريات والفيتامينات. 1                   
 إشرح كيف تم التحكم في نضج ثمار الفراولة قبل موسمها. 2                       

فرته؟وقّدم نصائح لعم زميلك (الفالح) حتى يحافظ على منتوجه ويزيد من 3
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ms33//أكملأكمل الفرا

ثيقتين,ثيقتين, دونمن الومن الو

لشهيق  ,يدخل اعملية الشهيق  ,يدخل الxaالتمرينالتمرين الثا          
  خ

قققابلابل .شكل المقى الشكل المق
داخل و الهوام الداخل و الهواء.

الشكل.على الشكل.
ملعضوية, يمرفي العضوية, يمر الد

ى بعلى باقي أععههويوزع

 في فالح في 

قها زميلك ف, تذوقها زميلك فوجدها
ن  يسقيها بالماعمه كان  يسقيها بالماء
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 الحل النموذجي 
ن06:  01التمرين

 ن1.............ثغر 2العنصر        ن1............االوبار الماصة   1العنصر:     1

 ن .2........الثغور فتمتص غاز ثاني أكسيد الكربونأما  ..االوبار الماصة تقوم بامتصاص المحلول المعدني   : 2
 مالحظة مجهرية لمسامات (ثغور) على ورقة ...0.5. رسم تخطيطي لجذر نبات أخضر       :3 

 ن0.5........لقلنسوة....االمنطقة الفلينية  .... ن 0.5.....منطقة االستطالة  ...........و 0.5ن نبات أخضر..............
  

 ن06  :02التمرين
ن01../ رسم تخطيطي لحويصل رئوي/1

 ن1.5..........يسير الدم في االوعية الدموية, والهواء في القصبات الهوائية 
 ن01..وريد دموي, شريان دموي

 ن01ة لنشاطها......, تستعمله أعضاء الجسم في إنتاج الطاقة الالزم  ن1.5.....الغاز هو ثنائي االكسجين...

 :ن08الوضعية اإلدماجية 

 

 

 

المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤشر العالمة  مجزأة كليةالمعيار
 ن0.5 ن1.5

 ن0.5
 ن0.5

ألخضر , كيف يركب النبات ا)1مستغال في ذلك السند (:ان يقّدم التلميذ تفسير1ؤ م
 المادة العضوية.

 ان يتكلم عن البيوت البالستيكية 2مؤ 
 : ان يقّدم نصائح.3مؤ 

 الوجاهة

 
 
 

 ن4.5

 ن02
 

 ن1.5
 

 ن01

عملية  ) ,يتم نركيب المواد العضوية عند النبات األخضر  بفضل1حسب السند ( :1مؤ 
ي كل نسغ ناقص, غاز ثانالتركيب الضوئي, وذلك عند توفر الماء الممتص  على ش

 أكسيد الكربون الممتص بفضل االوراق, الضوء.
 )3سند: بإستعمال بيوت بالستيكية, وذلك لتوفير كل الشروط الضرورية لنموها.(2مؤ
رة الضا : عليه باالستعمال العقالني لألسمدة والمبيدات الحشرية , نزع األعشاب3مؤ

 والدخيلة, وكذا سقيها بإنتظام.
 

السليم  االستعمال
 ألدوات المادة

 ن0.5 ن01
 ن0.5

 م وجود تناقضات, عد
 االنسجام ترتيب اإلجابات .

 
 ن01

 ن0.5
 ن0.5

 منتوج خال من الشطب ،نظافة الورقة، مقروئية الخط
 التفرد في اإلجابة ، االستدالل بمثال واقعي .،

االتقان ،التميز 
 واالبداع
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3: 

نبات أخنبات أخضر.

ن06::022لتمرينالتمرين xaتخطيطي لحويصلرسم تخطيطي لحويصل 
ي االوعية الدم في االوعية الدموية,

ن0101....ن دمويشريان دموي
, ت  نن1.51.5........ن...سجين...

co::نن0808ية
ـnـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, ك, كيف))11ي ذلك السند تغال في ذلك السند  io
ند النبات األخضرية عند النبات األخضر  بفض

شكل نسغ ناقص, غاز ثاكل نسغ ناقص, غاز ثاى ش

)3سسندرية لنموها.(ضرورية لنموها.(
رة رة الضاالضاألعشابزع األعشاب

ca

y-0.50.5ن
نن0.50.5 y-y-y-ecy
-

نن0101
نن0.55
cccyyyncncncncنن0.50
y
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01/20/8201التــــــاريخ:                                                               ة االمير عبد القادر ـ ميلة                                       متوسط  

متوســــط اولىالمستــــوى :                                                                                                      احدةالتوقـــيت :ســـــاعـــة و  

الفرض الثــاني  مــــادة علــــــوم الطبيــــعة والحيــــــاة
االسم واللقب: .................................................

القــســــــــم: ....................

التمـــرين األول:(06 نقـــــاط) اربط بسهم بين المرض (األرقام) وسببه (الحروف):

الكواشيوركور                                   ا/ نقص ملح اليود/1  

نقص البروتين الحيوانياالسقربوط                                     ب/ /2  

السلعة الدرقية                                  ج/نقص فيثامين سي  /3  

فقر الدم                                           د/ نقص فيثامين دي /4  

السمنة(البدانة)                                   هـ/نقص ملح الحديد/5  

و/اإلفراط في اآلكل       الكساح                                     /6  

 

التمرين الثـــانـــي:(06 نقــاط)

اكمل العبارات اآلتية:   

...... فقط................ على مواد .................... ... األخضريتغذى النبات  /1  

جذوره ....... الموجودة على ...........المحلول المعدني بواسطة ......... األخضر يمتص  النبات/2  

النسغ الناقص هو ............................................................................/3  

ينتقل النسغ الناقص من ..............الى ................. عبر ..........................للساق. /4  

.........و الذي ينتقل  من .................. الى.......................و..................و..........النسغ الكامل هو ...../5  

...........النــــتح..................................................................................................................../6
.........................................................................................................................................  

 

الوضعيـــــــة اإلدماجــيــــة: (08نقـــــــاط)
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وقـــ

)نقنقـــــاط) xل األول::((0606
             ر                        

                                       

                                 ج/نق

           د/                د/ نقص ف

هـ/نقص ملح       هـ/نقص ملح الحد

اط في اآلكلو/اإلفراط في اآلكل 

فقط.... فقط.

 جذورهجذوره .علىجودة على 

...............الى................

......................
.............
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غنية بالفواكه منها التفاح و  خالل عطلة الشتاء قمت بزيارة بيت جدي حيث يعمل كفالح ويملك أراضي فالحية          
الفراولة .بينما كنا نتناول تلك الفاكهة مع أفراد  العائلة دار حوار حول مصدر السكر الموجود في الثمار و عن تواجد 

 الفراولة في غير موسمها.

 

 

السندات:

  -3-الوثيقة                         -2-الوثيقة                                          -1-الوثيقة

 

التعليمات:

 اعتمادا على مكتسباتك القبلية و السندات أجب على مايلي:

؟بين مصدر السكر في ثمار الفراولة و التفاح-1  

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................
........................................................................................................................................  

........................................................................................................................................  

؟فسر سبب توفر الفراولة في فصل الشتاء-2  

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................  

.على النبات األخضر قدم نصيحتين للحفاظ-3  

..........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................  

 

 

 

 بالتوفيق للجميعع 
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.................................

.................................

................................

..............................

............................

..................................

...........................
...........
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سا1لمدة:ا                                        م                                                                                           1المستوى:
الفرض الثاني في مادة العلوم الطبيعية.

2018-2017 
 السؤال األول:6ن

 
اإلنسان. الزفير عندمكنت التجارب المدعمة بالحاسوب من قياس مكونات هواء الشهيق وهواء 

النتائج المتحصل عليها يلخصها الجدول الموالي:

%هواء الزفير التفسير %هواء الشهيق   الغاز 
 N2 78.10 78.10 ؟
 O2 21 16 ؟
 CO2 0.03 4 ؟
الماء بخار متغير مشبع ؟  

المطلوب:فسر النتائج المحصل عليها.

السؤال الثاني: 6ن
لتالي.النتائج المدونة في الجدول اسمحت دراسة مجراة على عضلة في حالة راحة وفي حالة نشاط من الحصول على 

الدم الخارج من 
العضلة في 

)2الحالة(  

الدم الخارج من 
العضلة في 

)1الحالة(  

الدم الداخل إلى 
 العضلة

 

مل11 مل15  مل20  ) O2(حجم   
مل58 مل54  مل49  )CO2حجم(   
مغ50 مغ80  ملغ90   جلوكوز 

برر حدد العضلة التي في حالة نشاط. -1
.إجابتك

للجلوكوز لماذا تزيد الحاجة -1
؟النشاطعند زيادة  واألكسجين

معنى التنفس. ما -3

 الوضعية اإلدماجية:8ن

صعوبة في التنفس ومن  كلما قام المدمن على التدخين بمجهود عضلي إال وعانى من
لهذا المشكل نقترح  المناسبةولفهم أسباب ذلك ومن ثمة إيجاد الحلول ...تعب شديد

عليك السند المقابل.
.مكتسابتك باالعتماد على السند و

حدد خصائص غشاء األسناخ الرئوية.-1
التدخين على المبادالت الغازية التنفسية.بين لنا تأثير-2
ا سبب معاناة المدمن من التعب الشديد؟م -3
.حتى يستعيد عافيته للمدخنقدم بعض النصائح  -4
 
 
 
 
 en

cy
e

uc
ati

on
.co

m/ex
am

s
النت

mmmm2 mmmCO22 ammmاالماءبخاربخارxaex.المحصل عليهالمحصل عليها نتائج

في حالة راحة وضلة في حالة راحة وفي ح

20 O2 (n.o499لمل 2(ooonio9090ملغملغtioioiotioioioio
ر 

س ومنالتنفس ومن 
 نقترح 

ss

1am.ency-education.com



 

 تصحيح الفرض الثاني
الجواب األول:

1.5في عملية التنفس.   يستعمل هذا الغاز األزوت دليل على أن الجسم ال ثبات نسبة غاز -1
1.5في هواء الزفير يعني أن الجسم يستعمل هذا الغاز. تناقص نسبة غاز ثنائي األكسجين-2
1.5ثاني أكسيد الكربون في هواء الشهيق يعني أن الجسم يطرح هذا الغازعند التنفس. تزايد نسبة غاز -3
1.5تشبع هواء الشهيق دليل على أن الجسم يطرح أيضا بخارالماء بعملية التنفس. -4

الجواب الثاني:
1.5) تدل على انها في حالة نشاط.    2عليها في الحالة(النتائج المحصل  -1
               1من الحالة  أكثر2 ثنائي األكسجين والجلوكوز وطرح غاز ثاني أكسيد الكربون  في الحالة التبرير:ألن استهالك غاز -2

                                1.5
عند زيادة النشاط الستعمالهما في إنتاج الطاقة الضرورية لهذا النشاط المبذول.       ثنائي األكسجين والجلوكوز  تزيد الحاجة لغاز-3

   1.5
معنى التنفس: هو استعمال العضوية لألغذية(كالجلوكوز)في وجود ثنائي األكسجين للحصول على الطاقة -4

1.5ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء.       ويرفق ذلك بطرح غاز  
شبكة التصحيح

 المعايير المؤشر التنقيط
0.25
0.25

0.25

0.25
 

يذكرخاصية تتعلق بالسنخ. -1
الترسبات  مصطلحيذكر-2
إلى عدم وصول كمية كافية  يشير-3

من األكسجين إلى الدم.
يقدم نصيحة تتعلق بصحة التنفس. -4  

 الوجاهة

0.25

0.25

0.25

0.25 

يسمح  أنه غشاء رقيق أو يذكر-1ج
الدم. مجرى الدم األكسجين إلىبانتقال 

إلى الترسبات المتراكمة على  يشير -2
سطح غشاء السنخ.

يبين أن غشاء السنخ في الحالة  -3
بوصول كمية   يسمح العادية ال غير

كافية من األكسجين إلى الدم.
نصائح على األقل.3يقدم  -4  

 استعمال أدوات المادة

1.5

1

1

3 

بالشعيرات الدموية...غني -رقيق-1ج
الترسبات المتراكمة على السطح -2ج

الداخلي للسنخ يقلل من حجم 
المبادالت بين الدم والهواء.

كمية كافية من  عدم وصول-3ج
من إنتاج األكسجين إلى الدم سيقلل 
الطاقة الضرورية للنشاط.

تجنب التخين والمدخنين والهواء -4ج
ممارسة الرياضة في الهواء -الملوث

تهويه أماكن العمل والغرف... -لطلقا  

 اإلنسجام

 اإلتقان نظافة الورقة وترقيم اإلجابة 0.5
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أنه غشاءأنه غشاء رقييذكريذكر-1ج
مجرمجرىاألكسجين إلىاألكسجين إلىنتقال 

لى الترسبات المترإلى الترسبات المتراكمشير
سنخ.شاء السنخ.

 السنخ في الحغشاء السنخ في الحالة 
بوصول كمية بوصول كمية مح

لدإلى الدم.
ألقل.
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ms11-لنتائجالنتائج المح
التبرير:ألالتبرير:ألن است--2

                                      
ثنائييد الحاجة لغازتزيد الحاجة لغاز-3

1
فس: هو استعمالى التنفس: هو استعمال العض

ثاني أكسيد اثاني أكسيد الكر غازبطرح غاز
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