
التمرين األول:

الحية في زيادة وزنها وطولها وينتج ذلك عن ظواهر حيوية تحدث في بعض  الكائنات تتمثل مظاهر النمو عند 

 األنسجة املتخصصة .

Ⅰ-:نريد التعرف على مناطق النمو في جذور النبات ،ننجز التجربة التالية 

 نزرع بذور نبات الفاصوليا في وسط حيوي ،بعد ظهور الجذير وتطاوله قليال ،نضع عالمات بالحبر الصيني على طوله

،وعلى مسافات ثابتة ،ثم تركت لتواصل نموها 

وبعد مرور ثمانية أيام ،تم قياس املسافة بين 

مختلف النقاط. سجلت النتائج املوضحة 

  (.1بجدول الوثيقة )

على معلم متعامد ومتجانس أنجز الخطين -1

البيانيين املمثلين ملسافة تباعد النقاط بداللة 

أطر املنطقة التي يظهر فيها فارق  ترقيمها.ثم

املسافة معتبرا.

 ضع نتيجة لذلك. حلل الخطين البيانيين املتحصل عليهما.-2

4102ديسمبر           (TCST)جذع مشترك علوم وتكنولوجياالمستوى:  

  سا3:المدة والحياة  مادة علوم الطبيعةل اختبار الفصل األول  

3من 1صفحة  



Ⅱ-( رسومات تخطيطية لخاليا مأخوذة من النسيج املريستيمي أثناء قيامها بظاهرة حيوية هامة.2تمثل الوثيقة)

 باألرقام.تعرف على البيانات املشار إليها -1

 ماهي الظاهرة الحيوية املقصودة؟-2

 رتب أشكال الوثيقة حسب تسلسلها الزمني.-3

 اعط عنوان مناسب لكل شكل من أشكال الوثيقة .-4

 حدد الصيغة الصبغية لهذه الخاليا.-5

 ماهي مميزات الخلية املريستيمية؟-6

جذر النبات؟ هو أثرها على ماهي النتيجة النهائية للظاهرة املدروسة ؟،وما-7

 التمرين الثاني:

 لغرض التعرف على مصدر املواد الضرورية لنمو النباتات ،قمنا بالتجارب التالية:

: وضعت بذور القمح املنتشة  واملقطوعة طوليا في 11تجربة 

علبة بتري بها مطبوخ النشاء املتجمد ،بحيث يكون سطح 

 الجزء املقطوع من البذرة على تماس مع النشاء.

عند إضافة ماء اليود ،نالحظ تلون محتوى العلبة باللون -أ

األزرق البنفسجي ،ماعدا في املنطقة املحيطة بمقاطع البذور 

 ( 1)أنظر الوثيقة  حيث تظهر هالة غير ملونة.

نأخذ جزءا من محتوى الهالة ونعامله بمحلول فهلنغ مع -ب

 التسخين ،فنالحظ تشكل راسب أحمر أجوري .

 (،فسر نتائج الخطوات التجريبية .1قة )حلل الوثي -1

:نقوم بمعايرة كمية بعض املواد في فلقتي بذرة الفاصوليا خالل مرحلة اإلنتاش )بداية تشكل الجذر(،يمثل 12تجربة 

 الجدول التالي نتائج هذه املعايرة.



حلل وفسر هذه النتائج.-2

:نستخلص محتوى األوعية اللحائية )سائل لزج( ،يوضح الجدول التالي التركيب الكيميائي لهذا السائل.13تجربة 

 أحماض أمينية السكروز الغلوكوز  املركبات
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210114411471466461

 تعرف على هذا السائل اللزج.-3

 صنف مكونات السائل اللزج.-4

ماذا تستنتج من التجارب الثالث؟-5

 الوضعية اإلدماجية:

تحتاج البذور إلنتاشها املاء ودرجة حرارة معتدلة.

 ،"من أجل ذلك أجرى التجربة و  يوسف تلميذ أراد إختبار الفرضية التالية "إنتاش البذور يتطلب توفر الضوء

 حيث: ل علبة مجموعة من بذور العدس،وضع في كثم  من البالستيكعلبتين في  وضع كمية من القطن  : التالية

 املجموعة أ: وضعت في الظالم.

 املجموعة ب: تركت معرضة للضوء.

( مع السقي املنتظم ،نتائج التجربة املنجزة من طرف يوسف م⁰81وضعت كال املجموعتين في درجة حرارة مالئمة )

 ممثلة في الجدول :

حدد الخاصية الفيزيائية املختلفة بين -1

 جموعتين؟امل

 ماهي خالصة التجربة التي قام بها يوسف؟-2

 تم التحقق من الفرضية املقترحة من طرف يوسف أم ال ؟ علل إجابتك. هل-3

.ة تشققات في العلب لظهور عد مرور أسبوعين نقل يوسف النبات النامي وغرسه رفقة زمالء قسمه في حديقة املدرسة ب      

 يوسف.ها من تحليلك للوثائق املقدمة وباإلستعانة بمعلوماتك أعط تفسيرا للظاهرة التي الحظ-4

10 10 17 16 15 14 13 12 11 الزمن )األيام(

 1 145 1 2 3 4 5 545 6 إ(-البروتينات )و

 6 545 5 4 3 2 1 145 1 إ(-األحماض األمينية )و

النتيجة املجموعة

جميع بذور العدس بدأت في اإلنتاش املجموعة أ

جميع بذور العدس بدأت في اإلنتاش املجموعة ب 


