
  

 

 

 :نــــــــقاط( 9)التمرين األول 

،نقترح دراسة التجارب التالية:(1)ختلفين )أ( و )ب( الممثلين في الوثيقة ـلدراسة بعض خصائص  بعض الظواهر الحيوية عند نباتين م  

  2COالمحيط بوسط النباتين بعد زرعهما في وسط معزول يحتوي على جميع الشروط الضرورية للنمو من اضاءة و  2Oتم قياس كمية  -

 (2)النتائج المحصل عليها ممثلة في شكلي الوثيقة 

 

 
 

 

 
 

 

 إلى النبات المناسب له.علل اجابتك (2)أنسب كل شكل من شكلي الوثيقة  -1-

 حلل المنحنيين تحليال مقارنا -2-

 ؟(2)ما هي الظواهر الحيوية التي تسمح بتسجيل شكلي الوثيقة  -3-

 حدد نمط تغذية النباتين )أ( و )ب( -4-

 : بعد وضع نبات أخضر في الظالم عدة أيام ننجز التجربة التالية :نقــــــــاط( 10)التمرين الثاني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و نتركه معرض للضوء لعدة ساعات( 3)المرحلة األولى: ننجز التركيب التجريبي المبين في الوثيقة 

 بين دور محلول البوتاس و ماء الجير خالل هذه التجربة -1-

 (4)و ننجز التجربة المبينة في الوثيقة  1,2,3المرحلة الثانية: ننزع أوراق النبات 

 بماء اليود؟علل اجابتك 1,2,3النتائج المتوقع الحصول عليها عند معاملة األوراق  مـــاهي -2-

 مما سبق استنتج العوامل المتحكمة في الظاهرة المدروسة -3-

م المؤمنين باتنةالفرض األول لالمتحان الثاني في مادة العلوم                                                      ثانوية خديجة أ  

 السنة أولى جذع مشترك علوم و تكنولوجيا                                                                   األستاذة :معنصري لبنى

 

 

  

انتـــــــهى 1/  1الصفحة   



 

 

 

 التمرين األول ) 9 نـــــــقاط(:

                     0.5            (1النبات )ب( : الشكل )          0.5(        2النبات )أ(: الشكل ) -1-

 تحليل المنحنيات تحليال مقارنا: -2-

  2        في الوسط مع مرور الزمن عند النباتين )أ( و )ب(  2O( في الظالم: تناقص كمية 30ز-0)ز

 -3-        2    النبات )ب(في الوسط مع مرور الزمن عند النبات )أ( بينما يستمر في التناقص عند  2O( في الضوء: تزداد كمية 60ز-30)ز

 ( :1الظواهر الحيوية التي تسمح بتسجيل شكلي الوثيقة في منحنى الوثيقة )

 1                                      في الظالم : ظاهرة التنفس***

 1            في الضوء: ظاهرة التنفس + التركيب الضوئي****

 (: 2في منحنى الشكل )

 1                +الضوء: ظاهرة التنفس فقطخالل الظالم ***

 0.5      النبات )أ(: غير ذاتي التغذية) لغياب اليخضور( -4-

 النبات )ب(: ذاتي التغذية يصنع غذاءه بنفسه ) يقوم بعملية التركيب الضوئي لوجود اليخضور(     0.5   

 نقـــــــــــــــاط( 10):التمرين الثاني 

 2CO                                           1هو امتصاص  دور البوتاس -1-

 2CO                                 1دور ماء الجير التأكد من عدم و جود 

 النتائج المتوقع الحصول عليها : -2-

  1                                    :تتلون باألزرق البنفسجي1الورقة 

                                                             ( و تقوم بتصنيع المادة العضوية المتمثلة في النشاء2COبعملية التركيب الضوئي في وجود الضوء و الهواء الخارجي )قوم الورقة تالتعليل:

1 

 1                                          : يبقى لون ماء اليود دون تغيير2الورقة 

 1                                     يل: ال تقوم الورقة بعملية التركيب الضوئي لغياب الضوءالتعل

                   1                        : يبقى لون ماء اليود دون تغيير3الورقة 

 2CO                              1التعليل: ال تقوم الورقة بعملية التركيب الضوئي لغياب 

 2CO                                          2العوامل المتحكمة في ظاهرة التركيب الضوئي في هذه التجربة :يخضور +  -3-

 نقطة على تنظيم الورقة 1

 

 

 
       1 /  1              

ثانوية خديجة أم المؤمنين باتنة                                            الفرض األول لالمتحان الثاني في مادة العلوم  

األستاذة :معنصري لبنى                                                    السنة أولى جذع مشترك علوم و تكنولوجيا      


