
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 -بلعسل–متوسطة: هواري بومدين                                                                   مديرية التربية لوالية غليزان

  2021 مارس 02 ثالثاءلا      متوسط                                                            األولى المستوى : السنة

 

 ونصفســــــــــــــاعة لمدة: ا                                       في مادة: علوم الطبيعة و الحياة               ألولا االختبار

 

 قطة (ن  12)  زء األول:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالج

 نقاط( 06) :الوضعية األولى

يلخص ، وذلك بعد اتحاد النسغ الناقص مع غاز الفحم يتم تشكيل المادة العضوية عن طريق عملية التركيب الضوئي

( التغذية عند النبات 01الرسم التخطيطي الموضح في الوثيقة )

 األخضر.

 التعليمات:

 عرف عملية التركيب الضوئي. .1

  .اذكر شروط هذه العملية .2

ارسممج وممتوا ن ممهرب نيممن غممين ال وممل ال ممه   و ال وممل   .3

 الكهمل.

 

 

 نقاط 06: الوضعية الثانية

: (02)لغرض دراسة ظاهرة مهمة يقوم بها النبات االخضر أجريت التجربة الموضحة في الوثيقة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 التعليمات :

سممممماهرة مممممتكشفهرةهمممممجههة ممممم ه   مممممتهرةه ش ممممم ه .1

  .(02)رةموضح هفجهرةوثيق ه

  .اعط نعريفه علميه لهذه الظههرة .2

 غين العال ة غين هذه الظههرة ودوراب ال ول. .3

 

 2من  1صفحة 

  02  الوثيقة

   01  الوثيقة

  01  الوثيقة

يطرح النبات األخضر جزءا من 

الماء الممتص عبر األوبار 

الماصة مما يحدث فراغا في 

 األوعية الخشبية الناقلة له.  
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 ط (انق  08)  :الثانيزء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالج

  الوضعية اإلدماجية :

مقرمشددة لمقليددة والا، فقددد زاد اهددتالب البيتددزا والبطاطددا اكددد مختصددون فددي التلىيددة علددظ تليددر الناددال اللددىا ي الحددالي

لفواكده ب الخضدر واالخفيف )وجبات المحلت(، بينما قل اهدتال)الشيبس( واصبح االنهان يعتمد في تلىيته علظ األكل 

 والبقوليات كالعدس...

 ، فقر الدل، النحافة...خاصة الهمنة أدى هىا التلير في اللىاء إلظ انتشار أمراض عديدة

 

 

 اعتمادا علظ مكتهباتب القبلية والهندات : التعليمات:

 . ينهأكمي هه تولهشرهبهغذرئجهمه وع .1

 ر ه تشهمشضهرةسم  .فسشهس به .2

 قداه صتئحهةه  بهرإلصت  ه أمشرضهسوءهرةهغذي . .3

 

 

 

 " اللهم ال سهل اال ما جعلته سهال وانت تجعل الصعب اذا شئت سهال "

أسرة علوم الطبيعة والحياة تتمنى لكم التوفيق 

 

 
 

 غني بــــ اللىاء

هرةحديدهوهرة شوهي تتهرةعدس

 Cرةسةشيتتهوهفيهتمينههرة شهقتل

ه.رةمعد ي ،هرةدساهو دفهفيهتمي تت..رألمالحههرةخضش

 2من  2صفحة 

01الهند    

هههس بهرةو  تتهرةسمشيع 

ونهغ يمممممممم هرةهممممممممجههةمممممممم

فمجهه تةغلوسيدرتهورةدساه

رةعديممممممدهمممممممنهرةم ممممممتةله

 ه.ةتةسم   رةصحي 

 02الهند  
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