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............+ .........   +  ...............                   النشاء                ..............................+...............   +.............   
 

 

و القسم  :                                  باالسم و اللق             الیشیر                       -ثانویة ھواري بومدین      
 5/6ج م ع و ت      1السنة :

 1المدة :                              .............................                   2005/2006السنة الدراسیة:     
 ساعة

 الفرض األول في العلوم الطبیعیة
 

من البد یھي أننا ال نستطیع العیش بدون ماء وطعام و ھواء . فحیاتنا تتوقف على مانتناولھ من غذاء 
 ألنھ ضروري لعمل الخالیا و نمو الجسم و صیانتھ

I /- ات فعمد إلى إجراء  إختبارات كشف مختلفة على  سنو 10أراد بیولوجي أن یعرف األغذیة التي یتناولھا طفل عمره
 العصیر المعوي في االمعاء الدقیقة

 ھل كان البیولوجي صائبا في اختیاره لھذا الجزء السائل ؟ علل اجابتك . -
 
 
 

 احماض امینیة -وجود ماء و امالح معدنیة                   -*بعد اجراء التحالیل تحصل على النتائج:   
 احماض دسمة وغلیسرول -سكریات بسیطة                    -                                                       

 ما ھي مكونات الغذاء الذي تناولھ الطفل ؟ -
 وضح كیفیة الكشف عن المكونات العضویة؟ -

 
 *اعاد البیولوجي التحالیل على دم الورید البابي الكبدي

 عدا غیاب االحماض فتحصل على نفس النتائج .ما 
 الدسمة و الغلیسرول . 

 فسر ذلك ؟ -
 

II/-  لمعرفة مصیر  المواد الموجودة في الدم  استعمل البیولوجي احماض امینیة  مشعة  وتتبع مسارھا  فالحظ
 االشعاع على مستوى الخالیا  في مركبات  ضخمة.

 فسر ھذه المالحظة ؟ -
 
 
 ما ھي ھذه المركبات الضخمة ؟ -
 
 تستفید الخالیا من  ھذه المادة واصل ابحاثھ حیث قام في ھذه المرة بما یلي:لمعرفة كیف  -

 ذو كربون مشع. CO2)  فالحظ طرح  C14وفر غذاءا سكریا ( النشاء) كربونھ مشع(-
 وضح ماذا حدث بالضبط في الخلیة ؟ -

 
 

 
 دعم اجابتك بمعادلة كیمیائیة.  -
 
 

III الغذاء( البروتین) حتى الحصول على الطاقة (/ من الموضوع و معلوماتك وضح في مخطط مسارATP.( 
 
 
 

 
 انتھى                             بالتوفیق                       االستاذ : بن الضیف / ح

 



 ن0.5.....................................................................................................................  –نعم كان صائبا 
 ن1.5ي یحتوي على نواتج ھظم  االغذیة المتناولة ...............................................................الن العصیر المعو

 ن2.5ماء+أمالح معدنیة + سكریات معقدة+ بروتینات+ دسم..
 ن 1.5النشاء: +ماء الیود = لون ازرق بنفسجي............ -1
 ن2بیوري لون بنفسجي(تالبروتین+كبریتات النحاس+ الصودا= -2
 ن 1.5 = احمر برتقالي.............IIIالدسم +اخمر سودان  -3

 ن2لحدوث  امتصاص للمواد المغذیة البسیطة عبر الدم اما أ الدسمة و الغلیسرول تمتص في  اللمف...

 ن1.5النھ حدث تركیب للبروتینات انطالقا من االحماض المینیة المشعة.( البناء الحیوي).

 ن 1بارة عن بروتینات ..............................................ع

حدث تفكیك لمادة النشاء( مادة االیض) بعد تحویلھا الى جلوكوز بظاھرة التنفس و نتج عن ذلك غاز الكربون الذي یطرح و 
 ن 3ماء + طاقة ...................................................

  C6H12O6   +6O2+    6H2O  --------    --  6CO2   +   12H2O+ 2840 Kj        ..3 ن 

 

                                                                                              الیشیر                       -ثانویة ھواري بومدین      
 5/6ج م ع و ت      1السنة :
المدة التصحیح النموذجي                                                           2005/2006السنة الدراسیة:         

 ساعة 1: 
 الفرض األول في العلوم الطبیعیة

 
بدون ماء وطعام و ھواء . فحیاتنا تتوقف على مانتناولھ من غذاء من البد یھي أننا ال نستطیع العیش 

 ألنھ ضروري لعمل الخالیا و نمو الجسم و صیانتھ
I /- سنوات فعمد إلى إجراء  إختبارات كشف مختلفة على   10أراد بیولوجي أن یعرف األغذیة التي یتناولھا طفل عمره

 العصیر المعوي في االمعاء الدقیقة
 لوجي صائبا في اختیاره لھذا الجزء السائل ؟ علل اجابتك .ھل كان البیو -

 
 
 

 احماض امینیة -وجود ماء و امالح معدنیة                   -*بعد اجراء التحالیل تحصل على النتائج:   
 ماض دسمة وغلیسرولاح -سكریات بسیطة(جلوكوز)                    -                                                       

 ما ھي مكونات الغذاء الذي تناولھ الطفل ؟ -
 وضح كیفیة الكشف عن المكونات العضویة؟ -

 
 *اعاد البیولوجي التحالیل على دم الورید البابي الكبدي

 فتحصل على نفس النتائج .ما عدا غیاب االحماض 
 الدسمة و الغلیسرول . 

 فسر ذلك ؟ -
 

II/- ودة في الدم  استعمل البیولوجي احماض امینیة  مشعة  وتتبع مسارھا  فالحظ لمعرفة مصیر  المواد الموج
 االشعاع على مستوى الخالیا  في مركبات  ضخمة.

 فسر ھذه المالحظة ؟ -
 
 
 ما ھي ھذه المركبات الضخمة ؟ -
 
 لمعرفة كیف تستفید الخالیا من  ھذه المادة واصل ابحاثھ حیث قام في ھذه المرة بما یلي: -

 ذو كربون مشع. CO2)  فالحظ طرح  C14ا سكریا ( النشاء) كربونھ مشع(وفر غذاء-
 وضح ماذا حدث بالضبط في الخلیة ؟ -

 
 

 
 دعم اجابتك بمعادلة كیمیائیة.  -

 
 

III) من الموضوع و معلوماتك وضح في مخطط مسار الغذاء( البروتین) حتى الحصول على الطاقة /ATP.( 
 

متصاص عبر الدم = تركیب حیوي(في الخلیة) =بروتین نوعي= جلوكوز البروتین  =احماض امینیة (ھظم )= ا
 (تحول) = ھدم ( التنفس )= ماء + غاز الكربون + الطاقة.

 
 انتھى                             بالتوفیق                       االستاذ : بن الضیف / ح

 



 
 29/11/2005یوم :                                 الیشیر                    -بو مد ین يثانویة ھوا ر

 ســـــــاعـــة 2ج م علوم و تكنلوجیا     المدة:  1ألقسام         2005/2006السنة الدراسیة :
 

 
 یتضمن الموضوع أربعة تمارین إجباریة:

 ن):5التمرین األول(
 تمثل الوثیقة رسم تخطیطي لمقطع طولي في قمة جذر 

  شجرة العنب.
 ) 1) قمنا بحساب عدد الخالیا في المنطقة (0في الیوم(
 ).2) ملیون خلیة كذلك في المنطقة (2فوجدناه (

 بعد أیام أعدنا القیاسات فوجدنا أن عدد الخالیا -
 ) فبقي نفس2) أما المنطقة (1في المنطقة (-یتضاعف  
 العدد لكن تغیرت أبعادھا حیث زادت . 
 )؟2) و المنطقة(1/ فسر ماذا  حدث في المنطقة(1
 )؟2) و(1/ سم المنطقتین(2
 ماذا تمثل في النبات ؟ -/ 3
 / ضع فرضیة تخص تموضعھا ؟4
 / اقترح تجربة تسمح لنا بتحدید تموضع ھذه المناطق ؟5
 / عندما نقوم بقطع األغصان الھرمة من شجرة العنب الھرمة نالحظ بعد سنة نمو6
 ماذا تستنتج؟ -أغصان جدیدة   
 

 ن) : 3ن الثاني(التمری
 الجدول أدناه یبین مدة حیاة بعض الخالیا عند اإل نسان:

 إذا علمت أن عدد الخالیا ثابت في العضویة فكیف تفسر ھذه المعطیات ؟ -1
 أیام قمنا بتحلیل عینة قمنا بحقن حمض أمیني مشع لفـأر،و بعد  -2

 من النسیج العضلي للفأر، فتحصلنا على بروتین المیوغلوبین
 ( الخضاب العضلي )بھ حمض أمیني مشع .

 حلل ھذه النتائج ؟ - أ
 )؟1كیف تفسر ھذه النتائج المعطیات في ( -ب

 
 ن) : 4.5التمرین الثالث(

 د الخلیة ). توضع الخمیرة ننجز تجارب على خالیا معزولة كخمیرة الخبز ( فطر مجھري و حی
 في الوسط . O2و خال من المغذیات ، نقیس باستمرار تركیز  O2في وسط مشبع بالـ 

 نظیف كمیة من الجلوكوز، النتائج  )2ز (في اللحظة 
 أدناه . في المنحنى

 قبل و بعد إضافة الجلوكوز. O2قارن استھالك  -1
 فسر المنحنى  -2
 ترجم النتائج بمعادلة كیمیائیة ؟ -3
 السابق بالنشاء عدم تغیر  وحظ عند تزوید الوسط ل -4

 و بقي ثابتا .  O2 تركیز
 كیف تفسر ھذه النتائج ؟  - 
 
 

 أقلب الصفحة    یتبع                                1/2                                                        

 مدة حیاتھا نمط الخلیة 
 یوم 120 كریة حمراء
 یوم 25 خالیا البشرة
 أیام  5 خالیا معویة

 الزمن د

  مك مول/ل O  2تركیز
 

250 
200 
150 
100 
50 

  6   5   4   3  2  1  0 

 قلنسوة

1 

2 



 ن):  7.5التمرین الرابع (
 

 آلتیة  من مالحظة بالمجھر الضوئي للخالیا المریستیمیة لجذر البصل .حضرنا الوثیقة ا    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 / رتب الصور حسب التسلسل الزمني للظاھرة ، مع تسمیة المراحل، ثم علل إجابتك باختصار ؟ ( یستحسن1
 أن تكون اإلجابة على شكل جدول )  
 ) مع كتابة البیانات الالزمة ؟ھـ (أ) وجم برسم تخطیطي الصورة (، تر 6ن = 2/ إذا اعتبرنا العدد الصبغي 2
 / حدد األھمیة البیولوجیة للظاھرة ؟3
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2/2 

 
 



 
 

      اتكنولوجیج م علوم و  1الیشیر                                                          أقسام   -و مد ینب يثانویة ھوا ر
  29/11/2005یوم :                      2005/2006الدراسیة:السنة 

 
      ن ) :   5               التمرین االول ( 

  ن     0.5                                     .....................................                           : حدث تضاعف و انقسام الخالیا   1           في المنطقة -                / تفسیر ما حدث : 1
  ن     0.5                                                                                           : حدث تزاید أبعاد الخالیا و تطاولھا ........................................................   2           في المنطقة   -
  ن     0.5     .....                                                                     : المرستیم االبتدائي.................................................. 1        المنطقة -                   /تسمیة المنطقتین :  2
  ن     0.5                                                                                                   : منطقة االستطالة...................................................................................   2        المنطقة   -
  ن     0.5                                                                             : مناطق النمو الطولي ( األنسجة المریستیمیة)...................................   2- 1             تمثل المناطق   /  3
  ن     0.5                              : في نھایة قمة الجذر و الساق..                    مناطق النمو الطولي                فرضیة تخص تموضع       وضع  / 4
  ن     1.5                                       .......................................                           تموضع مناطق النمو الطولي:                           / اقتراح تجربة تسمح بتحدید  5
                     الطماطم على وسط مغذي           نزرع بذور    -
       شاھدة.                تشة و نترك أخرى     المن          النبیتات     لبعض                      نھایة الجذر و الساق          نرش بمبید         االنتاش            بعد أیام من  -
       و نالحظ        لشاھدة    مع ا            المعالجة              تطور النبیتات        نقارن                  بعد عدة أیام أخرى  -
  ن     0.5                                                                                  ان النبات لیس مقتصر على النمو الطولي فقط بل یقوم بتجدید االعظاء التالفة............            /نستنتج: 6

      ن ) :   3                التمرین الثاني( 
                                            رغم عمرھا المحدود یؤكد ان تجدیدھا و تعویضھا                    ان ثبات عدد الخالیا                      /تفسیر معطیات الجدول : 1

  ن   1                                                                                                                        ضروري ..................................................................................................................
    نیة                                                               ان الحمض االمیني المحقون للفار في الدم یدخل في بناء جزیئات بروتی                  تحلیل النتائج :   -   / أ 2

  ن   1                                                                                                                  جدیدة على مستوى الخالیا............................................................................................
                                                  : أن الجزیئات التي  یتم بناءھا تدخل في تركیب خالیا   1                              تفسیر ھذه النتائج للمعطیات في   –  ب 

  ن   1                                                                         .........................................................................                                              و اعظاء جدیدة.................................
      ن ) :     4.5                 التمرین الثالث ( 

                          قبل و بعد إضافة الجلوكوز:  O2                    المقارنة بین استھالك   /  1
  ن     0.5 .                                                                 ثابت في الوسط ...................................................  O2          تركیز الـ                       قبل اضافة الجلوكوز : -
  ن     0.5                                    تدریجیا ............................  O2                                                     بعد اضافة الجلوكوز الى الوسط یحدث انخفاض في كمیة الـ  -
                                           في الوسط راجع الستعمالھ من طرف خالیا الخمیرة  O2                 : ان انخفاض كمیة                 / تفسیر المنحنى  2

  ن   1  ..     .....   ...  ..                               ...............................                                                                     لھدم المادة العضویة ( الجلوكوز ) عبر ظاھرة التنفس ...................
  ن   2                                                                                             : ...........................................................................................                             / المعادلة الكیمیائیة للتنفس  3

C6H12O6   +6O2+    6H2O  ------------------------    --  6CO2   +   12H2O+ 2840 Kj 
  ن     0.5                                                                                 خالیا الخمیرة تستعمل الجلوكوز كمادة ایض و التستعمل النشاء..........................      ئج :             / تفسیر النتا 4

      ن ) :     7.5                التمرین الرابع (
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 01/12/2005الیشیر                                                   یوم :            -بو مد ین يثانویة ھوا ر
 ساعـة 1فرع ھندسة االنماط و العلوم التجریبیة         المدة:        2005/2006السنة الدراسیة :

 ج م علوم و تكنولوجیا 1القسام            
 
 
                                                                                                     / إن معالجة المیاه المستعملة = التطھیر = كفبلة بحمایة الوسط المحیط و صحة المواطنین و و سیلة لزی�ادة و  1

   ن)   2                      وضح ذلك ؟...........(                                                           وفرة الماء    
 
 
 
 
 
                                                                   /إنتھجت الجزائر سیاسة الستعمال الماء بعقالنیة و الحفاظ على البیئة  : 2

   ن)   2                     وضح ذلك ؟ .........( 
 
 
 
 
 
   ن) 3                                                                              ) ملوثات للماء المستعمل  الصناعي ؟ مع ذكر عملیة الفصل لكل ملوث حسب خواصھ؟....(   4       /أذكر ( 3
 
 
 
 
 
 
 
                                                                       / لدینا ماء مستعمل  الحد الوحدات الصناعیة ، یتكون من الملوثات التالیة : 4

              عناصر دقیقة .–     زیوت   –      اتربة   -                 عناصر كبیرة الحجم
    ن )   2                                                                            ما ھي خطوات المعالجة التي تراھا كافیة لتطھیر ھذا الماء المستعمل ؟.........( 

 
 
 
 
 
 
 
 
   ن)   1                                            كیف یتم معالجتھا و ماھي طرق االستفادة منھا ؟(  –      الوحال                                           / من نواتج عملیة معالجة المیاه المستعملة ا 5
 
 
 
 

                                                                                           انتھى                                بالتوفیق                             عن أساتذة المادة                                
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 
 
 

 
 01/12/2005یوم :           الیشیر                                                  -بو مد ین يثانویة ھوا ر

 ساعـة 1فرع ھندسة األنماط و العلوم التجریبیة         المدة:        2005/2006السنة الدراسیة :
 ج م علوم و تكنولوجیا         األستاذ بن الضیف /ح 1ألقسام                                                  

 
 

                                                                        ة = التطھیر = كفبلة بحمایة الوسط المحیط و صحة المواطنین و و سیلة لزیادة                           / إن معالجة المیاه المستعمل 1
   ن)   2                                                            و وفرة الماء                          وضح ذلك ؟...........(   
 
 
 
 
 
                                                                   /إنتھجت الجزائر سیاسة الستعمال الماء بعقالنیة و الحفاظ على البیئة  : 2

   ن)   2                     وضح ذلك ؟ .........( 
 
 
 
 
 
   ن)   3                                                                              ) ملوثات للماء المستعمل  الصناعي ؟ مع ذكر عملیة الفصل لكل ملوث حسب خواصھ؟....(   4       /أذكر ( 3
 
 
 
 
 
 
 
                                                                       / لدینا ماء مستعمل  الحد الوحدات الصناعیة ، یتكون من الملوثات التالیة : 4

              عناصر دقیقة .–     زیوت   –      اتربة   -                 عناصر كبیرة الحجم
    ن )   2                               ھذا الماء المستعمل ؟.........(                                              ما ھي خطوات المعالجة التي تراھا كافیة لتطھیر 

 
 
 
 
 
 
 
 
   ن)   1                                            كیف یتم معالجتھا و ماھي طرق االستفادة منھا ؟(  –                                                / من نواتج عملیة معالجة المیاه المستعملة االوحال  5
 
 
 

 
 
 

 االستعمال بعقالنیة للماء بالحد من تبذیره  -
 الحفاظ على البیئة  بعدم رمي میاه ملوثة في الوسط لما تسببھ من مشاكل التلوث و االمراض... -
  

 ة/  قطع صلبة كبیرة : عناصر كبیرة الحجم  یتم فصلھا بالغربل1 -
 / اتربة :               عناصر ثقیلة             یتم فصلھا بالغربلة2 -
 / زیوت               عناصر خفیفة         یتم فصلھا بالكشط من على سطح الماء3 -
/ عناصر دقیقة      عناصر تترسب بعد مدة من الزمن  یتم تعریضھا لكائنات  حیة تتغذى علیھا بتوفر شروط 4 -

 ترسب فیتم التخلص منھا مناسبة  ثم ت

 حمایة البیئة من الملوثات  الموجودة في الماء المستعمل  -
 فالتخلص منھا  بالتطھیر  یجنبنا ھذه االمراض لإلنسان اضأمركما ان ملوثات الماء البیولوجیة تسبب عدة   -
 كذلك فتطھیر الماء یجعل منھ صالحا لالستعمال  فیقلل من ندرة الماء  -

 /  مرحلة الغربلة للتخلص من العناصر الكبیرة1
 / نزع االتربة بالترسیب في احواض الترسیب2
 ن الزیوت بمسح سطح الماء في احواض اخرى  بعد ان تطفو على السطح  بمساعدة فقاعات ھوائیة/ التخلص م3
 / التخلص من العناصر الدقیقة  بعد تعریضھا لكائنات  حیة تتغذى علیھا بتوفر شروط مناسبة  ثم تترسب فیتم التخلص منھا 4
 

االوحال القادمة من المصفق االولي و الثانوي ال زالت تحتوي كمیات  معتبرة من الماء و ھي بحجم معتبر 
 وحال او التجفیف .نتخلص منھ بالضغط على اال

االوحال القادمة من المصفق االولي و الثانوي ال زالت تحتوي كمیات  معتبرة من الماء و ھي بحجم معتبر 
 نتخلص منھ بالضغط على االوحال او التجفیف 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
 2005/:    /    یومالیشیر                                                    -ھوا ري بو مد ین ثانویة
 ســـــــاعـــة 2: المدةاالولى جذع مشترك آداب      القسام       2005/2006: الدراسیة السنة

 
 
 

منعكس عضلي عند حیوان الكوباي ( خنزیر الھند ) ، لذلك نحضر خنزیرا  دراسةنقطة ) :نرید  6.5( االول السؤال
 . مختلفةھا عدة تنبیھات كھربائیة بشدات جلد رجلھ الخلفیة و نحرر العضلة الساقیة،ثم نبھ نسلخشوكیا، 

 
 المالحظــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  التجربــــــــــــــــــــــــــــــــة 
 حدوث استجابـــــــــــــــــــــــــــــــــة عدم فولط 2كھربائـــــــــــــــــــــي بشدة  تنبیھ 1
 الحیوان رجلـــــــــــــــــــــــــــــــھ یسحب فولط 4.5ـــــــي بشدة كھربائــــــــــــــ تنبیھ 2
 الحیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان یقفز فولط 6كھربائـــــــــــــــــــــي بشدة  تنبیھ 3
 ــــــــــــــــــــــــوانالحیـــــــــــــــــــ یقفز فولط 8كھربائـــــــــــــــــــــي بشدة  تنبیھ 4

 
 /ما ھو الخنزیر الشوكي ؟1
 ؟ 1 التنبیھ/ لماذا ال یستجیب الحیوان عند 2
 تستنتج ؟ ماذا –/ حلل و فسر تنوع االستجابات 3
 
 

   نقطة ) 8.5الثاني: (  السؤال
 التشریحیة المتدخلة في  العناصرالمخطط التاتلي مختلف  یمثل

 المنعكس العضلي . حدوث
 ؟7 الى 1/ اكمل البیانات المرقمة من 1
 ؟  6 الى 2/ اذكر بایجاز دور العناصر من 2
 
 
 
 

 نقاط ) 5: (  الثالث السؤال
 

 ربط العناصر في القائمتین : منكاال نشطة السابقة یطلب  لتلخیص
 العضو المنفذ استجابة -أعصب مزدوج                                       -1
 شدة تساوي او اكبر من العتبة – بة نابذة                                سیالة عصبی -2
 المركز الى المحیط  من - جـالمغزل العصبي العضلي                           -3
 الیاف عصبیة و حركیة – د               تنبیھ فعال  -4
 یستقبل التنبیھ في العضلة – ه     تقلص العضلة  -5
 
 
 

 اساتذة المادة عن                   بالتوفیق                         ىانتھ
 
 
 

 عصبي مركز

 6  العضلة   2

4 

3 5 

7 1 
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I ) :(+) ن )   4.5                                      / حدد االجابة الصحیحة بوضع عالمة    
                     لتحسین نوعیة التربة   -         :                 التسمید  -  /  1
                                تحسین البنیة الفیزیائیة للتربة   -
                                تزوید التربة بالعناصر المعدنیة     -
                          التركیب الكیمیائي للتربة        تحسین    -
                                  تتم في دعامة خاملة مثل صوف الصخور  -                        / الزراعة المحمیة : 2
                             زراعة مكیفة توفر احسن الشروط  -
                                     تققل من مردودیة االنتاج الى حد قیاسي   -
                                                    تمنع وصول الطلع من نباتات اخرى أي تضمن نقاوة السالالت    -
        التنفس   -    :              عضویة خالل                                         / یتحول الكربون من الحالة المعدنیة الى ال 3
                التركیب الضوئي   -
         التمعدن   -
                               انتاجیة االنظمة البیئیة  مرتفعة  -                                                   / یكون انتاج الكتلة الحیویة عال عندما تكون :        4
                          شدة التركیب الضوئي منخفضة    -
                                         المادة الضائعة  من قبل المنتجین  عالیة    -
                       مردودیة  االنتاج عالیة   -

    ن )     4.5                                    مام كل عبارة مع تصحیح الخاطئ منھا .(                / ضع صح او خطأ ا
                                                                         من طرف النباتات الخضراء  بعدة اشكال  خالل التنفس و یعاد الى الوسط على ش�كل   C                          /  ضمن النظام البیئي یؤخذ  1

CO2   .......... خالل التركیب الضوئي                              
.........................................................................                                                                         .........................................................................                                                                         

.............................................................................................................................                                                                                                                             .........          
                               الجزیئات العضویة .............                                                 /  یرافق تمعدن الكربون دوما تحریر طاقة مخزنة في 2

.............................................................................................................................                                                                                                                             ..............               
                      م�الح المعدنی�ة ) مجتمع�ة                                                                                   / تبلغ االنتاجیة قیمة قصوى عندما تكون للعوامل المختلفة (الماء، الح�رارة ، الض�وء ، اال 3

                             قیمة عالیة جدا .............
.............................................................................................................................                                                                                                                             ...............               4  /  

                                             یة الثانویة للمستھلك االخیر ضعیفة ...........                                                           كلما كان عدد المستویات الغذائیة في السلسلة كبیر كانت االنتاج
.............................................................................................................................                                                                                                                             ...............                

                                     ي و التس�مید  ام�ا العوام�ل المناخی�ة ف�ال                                                                     / عند الزراعة في الحقل یمكن التحكم نسبیا في عوامل خدمة الترب�ة و الس�ق 5
                               یمكن التحكم فیھا .............

.............................................................................................................................                                                                                                                             ...............                
                                        كم في جمیع العوامل الخارجیة ...........                                            / عند الزراعة في البیوت البالستیكیة یمكن التح 6

.............................................................................................................................                                                                                                                             ..............               
    ن )   1                     / عرف العامل المحدد( 
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                  االستاذ: بن ضیف/ ح                          2006 /    2005                                                         االجابة النموذجیة للفرض االول للفصل الثاني 
I ) :(+) ن )   4.5                                        / تحدید اإلجابة الصحیحة بوضع عالمة    
 ن 0.5                         تحسین نوعیة التربة   + ل  -         :                التسمید   -  /  1

                                تحسین البنیة الفیزیائیة للتربة   -
 ن0.5                                    تزوید التربة بالعناصر المعدنیة   +    -
 ن0.5                                     تحسین التركیب الكیمیائي للتربة    +    -

 ن 0.5                                       تتم في دعامة خاملة مثل صوف الصخور   +  -                      / الزراعة المحمیة :   2
 ن 0.5    +                                زراعة مكیفة توفر احسن الشروط    -
                                     تققل من مردودیة االنتاج الى حد قیاسي   -
 ن 0.5                                                       تمنع وصول الطلع من نباتات اخرى أي تضمن نقاوة السالالت  +    -

        التنفس   -                                                       / یتحول الكربون من الحالة المعدنیة الى العضویة خالل :    3
 ن 0.5                      التركیب الضوئي     +  -      

         التمعدن   -
 ن 0.5                                  انتاجیة االنظمة البیئیة  مرتفعة   +  -                       عال عندما تكون :                                    / یكون انتاج الكتلة الحیویة 4

                          شدة التركیب الضوئي منخفضة    -
                                         المادة الضائعة  من قبل المنتجین  عالیة    -
 ن 0.5                               مردودیة  االنتاج عالیة        +  -

II ). ن )     4.5                                                     / ضع صح او خطأ امام كل عبارة مع تصحیح الخاطئ منھا    
                                                                       م�ن ط�رف النبات�ات الخض�راء  بع�دة اش�كال  خ�الل الت�نفس و التخم�رات  و یع�اد ال�ى   C                          /  ضمن النظام البیئي یؤخ�ذ  1

 ن 0.25 خطأ                                 خالل التركیب الضوئي                  CO2              الوسط على شكل 
ى الوسط خالل من طرف النباتات الخضراء  بعدة اشكال  خالل التركیب الضوئي و یعاد ال Cضمن النظام البیئي یؤخذ 

 ن CO2   1التنفس و التخمرات على شكل
 ن 0.5  صحیح                                                                   /  یرافق تمعدن الكربون دوما تحریر طاقة مخزنة في الجزیئات العضویة  2

.............................................................................................................................                                                                                                                             ...   ...........            
                                                                                                        / تبلغ االنتاجیة قیمة قصوى عندما تكون للعوامل المختلفة (الماء، الح�رارة ، الض�وء ، االم�الح المعدنی�ة ) مجتمع�ة  3

   ن 0.25  خطأ                قیمة عالیة جدا  
یمة تبلغ االنتاجیة قیمة قصوى عندما تكون للعوامل المختلفة (الماء، الحرارة ، الضوء ، االمالح المعدنیة ) مجتمعة ق

   ن 1  مثلى 
                                                                                         / كلما كان عدد المستویات الغذائیة في السلسلة كبیر كانت االنتاجیة الثانویة للمستھلك االخیر  4

 ن 0.5  صحیح        ضعیفة
.............................................................................................................................                                                                                                                             ...   ............             

                                                                                                         / عند الزراعة في الحقل یمكن التحكم نسبیا في عوامل خدمة الترب�ة و الس�قي و التس�مید  ام�ا العوام�ل المناخی�ة ف�ال  5
 ن 0.5 صحیح                  یمكن التحكم فیھا .

...........................................................................................................                                                                                                           .................................                                  
 ن 0.5صحیح                                                                               / عند الزراعة في البیوت البالستیكیة یمكن التحكم في جمیع العوامل الخارجیة . 6

.............................................................................................................................                                                                                                                             ......      ........         
III /  :العامل المحدد 

                                                                                                       نقول عن عامل انھ محدد لظاھرة ما اذا كان نقصھ او غیابھ یؤثر على الظاھرة عندما تكون العوامل االخرى مثلى .
 ن 1 
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                               اجب على تمرین واحد على الخیار.
 التمرین االول :

و خال من الكولسترول انطالقا من تھجین ساللتین نرغب في الحصول على ساللة نقیة من الذرة ذات زیت صافي 
 نقیتین :األولى بذورھا ذات زیت خال من الكولسترول و غیر صاف

 و الثانیة بذورھا ذات زیت غني بالكولیسترول و صافي . 
 بذور ذات زیت خال من الكولیسترول و غیر صاف . 1افراد ج

 :2اتیا فتعطي نباتات تحمل بذور جلما تنبت و تزھر نتركھا تؤبر نفسھا ذ 1نزرع بذور ج
 ما معنى التھجین؟ -1 
 إذا علمت أن الذرة نبات یحمل أزھارا مذكرة و مؤنثة    -2 

 صف مبدأ التھجین المتبع مبرزا جمیع االحتیاطات.ما ھو نمطھ؟  -
 وراثیا؟ 1كیف تكون افراد ج -3 
 تانإذا علمت أن  صفتي عدم الصفاء و انعدام الكولیسترول سائد -4

 أشكال المورثات . (المورثات محمولة على ازواج مستقلة )  1مثل على صبغیات االبوین و افراد ج  -
 نرمز لـ صافي ص و غیر صاف صا و غني بالكولیسترول غ و خال منھ غا  -

 ندأعط احتماالت توزع الصبغیات و المورثات المحمولة علیھا أثناء تشكل االمشاج و كذا أثناء اإلخصاب ع -5
 فیما بینھا . 1تھجین افراد ج  
 اكتب انماطھ الوراثیةالممكنة .- ھل تم الحصول على النمط المرغوب فیھ ؟ -6
 كیف یمكن اإلكثار منھ و انتقاءه ؟ -7
 عین أھم االنماط الوراثیة المفیدة من الناحیة االقتصادیة.  -8

                 التمرین الثاني :
راد المھاجر ، فخاضت السلطات الجزائریة حملة لمكافحتة و غزو مكثف للج 2004عرف جنوب الجزائر صیف 

القضاء علیھ بعد أسابیع من بدایة الحملة اشتكى سكان المدن المتضررة من تكاثر غیر عادي للجرذان ، كما الحظوا 
 اختفاء األفاعي التي تعیش في المنطقة.

 لمقتول.إلى جانب ذلك ظھرت على السكان مشاكل صحیة جراء استھالك الجراد ا
 األسئلة : باالعتماد على الوثائق التالیة و معلوماتك.

 ـ اقترح شرحا لـ: * تكاثر الجرذان؛* اختفاء األفاعي؛* المشاكل الصحیة المالحظة عند سكان المنطقة. 1
 ـ ما رأیك في الوسائل المستعملة في مكافحة الجراد؟ علل إجابتك. 2 
 راد التي تختارھا بصفتك مختصا في البیئة؟ برر إجابتك.ـ ما ھي الوسائل األخرى لمكافحة الج 3
بعد القضاء على اسراب الجراد فوجئ صاحب زراعة محمیة للطماطم في الجنوب  بظھور ساللة ذات ثمار كبیرة -4

تتاثر بفطر طفیلي ( اصبحت طافرة من جراء استعمال المبیدات )اال انھ یملك الفالح ساللة اخرى نقیة ذات ثمار 
ة ال تتاثر بالفطرصغیر  

ماذا یفعل الفالح حتى یتحصل على طماطم ذات ثمار كبیرة ال تتاثر بالفطرنقیة؟ -أ  
تحصل على طماطم ذات ثمار صغیرة ال تتاثر بالفطر         ما تستنتج بخصوص الصفات المدروسة؟ 1في ج -ب  
 على: 2تحصل في ج 1عند التلقیح الذاتي الفراد ج -جـ

 ثمار صغیرة تتاثر بالفطر 1513 تتاثر بالفطر+ثمار صغیرة ال 4562



 ثمار كبیرة تتاثر بالفطر 505ثمار كبیرة ال تتاثر بالفطر+ 1519+
 باستعمال الرموز التالیة : 2و ج 1مثل على الصبغیات النمط الوراثي لالباء و افراد ج -    

 ل(المورثات محمولة علٮازواج مستقلة )ثمار صغیرة= صا+ ثمار كبیرة=ص +ال تتاثر بالفطر= ال + تتاثر بالفطر=
 حدد النمط الوراثي للساللة المرغوبة النقیة.-د

 انتھى                                      بالتوفیق 
 

    05/06ھـ بومدین      -بن الضیف /ح       ثا -أ       6-5للثالثي الثاني      ج م ع ت  2االجابة النموذجیة للفرض
 ول: التمرین اال

 التھجین :تزاوج او تصالب بین ساللتین من نفس النوع یختلفان عن بعضھما في بعض الصفات  -1
 نقوم بالتصالب الخلطي بین الساللتین و  لمنع التصالب الذاتي: -2
نغطي أزھارھا األنثویة بشاش رقیق یمنع و صول حبوب طلع  نفقبل نضج األزھار المذكرة إلحدى الساللتی -

 أجنبیة 
 بیرھا بطلع الساللة االخرى عند نضجھ.نقوم بتا -
 وراثیا ھجینة . 1تكون افراد ج -3
 التمثیل الصبغي للمورثات : -4

 
 

 
 
 
 
 

 احتماالت توزع الصبغیات و المورثات المحمولة علیھا: -5
أثناء تشكل االمشاج: یحدث انفصال عشوائي للصبغیات المتماثلة أي یفترق الیال كل مورثة الى كل عروس  -

 خطط :وفق الم
 
 
 
 
 
 
 
 

 أثناء اإلخصاب ( اتحاد االعراس ):یحدث التقاء عشوائي لالعراس مثنى مثنى وفق المخطط -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  )                                        الذرة ذات زیت صافي و خال من الكولسترول                                 نعم تم الحصول على النمط المرغوب (  - 6
                         نمطھ الوراثي : ص ص غا غا  -

                   طریقة االكثار منھ : -

 ھجینة وراثیا و متماثلة ظاھریا 1ج   2الساللة    1الساللة 
 ول و غیر صافخال من الكولیستر  *  زیت خال من الكولسترول و غیر صاف زیت غني بالكولیسترول و صافي

 صا ص غا غ   صا صا غا غا    ص ص غ غ 



اصطفاء االنماط و االفراد  ھذا الصنف لیس كلھ مفید فمنھ الھجین و النقي و علیھ یجب طریقة االكثار منھ : ان -7
حتى الحصول على افراد ( نقیة ) تحمل صفات بتركھ یتزاوج ذاتیا التي تحمل صفات ظاھریة مرغوبة بعدة تھجینات 

 بشكل نقي .
  : )                                ت زیت صافي و خال من الكولسترول        الذرة ذا (                                                أھم االنماط الوراثیة المفیدة من الناحیة االقتصادیة      - 8
 صا ص غا غا       صا صا غا غ      ص ص غا غا      ص ص غا غ 
 

 التمرین الثاني :
 الشرح :-1

 تكاثر الجرذان.← موت األفاعي ← استعمال المبید 
 أدى استھالك الجراد المتسمم إلى ظھور المشاكل الصحیة

بب المبید الحشري في اختالل السلسلة الغذائیة بحیث فقدت حلقة مھمة الوسائل المستعملة لمكافحة الجراد : تس-2
 تتمثل في األفاعي المستھلك من الدرجة الثانیة.

 الوسائل األخرى لمكافحة الجراد التي تختارھا بصفتك مختصا في البیئة:ھي المكافحة البیولوجیة  -3
 ة على التوازن البیئي.النھا الوسیلة التي توفق بین القضاء على الجراد و المحافظ

حتى یتحصل الفالح على طماطم ذات ثمار كبیرة ال تتاثر بالفطرنقیة:یقوم بتھجینھا مع الساللة االخرٮذات ثمار  -أ -4
 صغیرة ال تاثر بالفطر.و في كل مرة یعزل النمط المرغوب لعدة اجیال .

كبیرة و صفة ال تتاثر بالفطر سائدة على تستنتج بخصوص الصفات المدروسة: ان صفة ثمار صغیر سائدة على  -ب 
 تتاثر بالفطر.

 التفسیر الصبغي: -جـ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

a. :النمط الوراثي للساللة المرغوبة النقیة 
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