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والية قالمة - ثانوية برج صباط الجديدة

2017-2016نة الدراسیة: السد      50المدة: ☜)3-2-1ج م ع تك ( 1المستوى: 

التمرين األول:

تتطور إىل كائن حي جديد تنشأ الكائنات احلية املتعددة اخلاليا من خلية أم

يزداد منوه مبرور الزمن إىل حد معني مث تبقى خالياه تتجدد فقط:

I-إن إصابة اجللد جبرح يتسبب يف إتالف خاليا بشرة اجللد اليت تتجدد

عند اإلصابة.  الشكل (أ)توضح جزء من اجللد،  )1(الوثيقة بعد مدة، 

:بعد اإللتئام الشكل (ب)أما 

الخاليا المسؤولة عن هذا التجديد.سـمِّ /1

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

اشرح كيف تم إلتئام الجرح. /2    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II-) 2الوثيقة(��ƨȇǂȀĐ¦�ƨǜƷȐŭ¦�¾Ȑƻ�ǺǷ�©Ǆų¦�ƨȈǘȈǘţ�©ƢǷȂǇ°�ǲưŤƲȈǈǼǳ�

ي الوثيقة.تعرف على الظاهرة الممثلة ف /1

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

النسيج التي أخذت منه المالحظات المجهرية نباتي أم حيواني؟ علل./ هل 2    

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

.......................................... ة؟ باألرقام فقط./ رتب الخاليا تبعا لتسلسلها الزمني الطبيعي ضمن الظاهرة المعني3    

معايير التي اعتمدت عليها في هذا الترتيب.لأذكر ا /4    

.................................................................................................................. ):1الصورة (

.................................................................................................................. ):2الصورة (

.................................................................................................................. ):3الصورة (

)1الوثيقة (

)2الوثيقة (
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.................................................................................................................. ):1الصورة (

.................................................................................................................. ):1الصورة (

.................................................................................................................. ):1الصورة (

التمرين الثاني:

ǬȈƯȂǳ¦�Ŀ�ƨǴưǸŭ¦�ƨƥǂƴƬǳ¦�Äǂų�̈ǂǿƢǜǳ¦�ǽǀǿ�ǶȀǨǳ��ȂǸǼǳƢƥ�ƢŮ�ƶǸǈƫ�ƨȈƳȂǳȂȇǄȈǧ�©¦ŚǤƫ�ń¤�ƨǘǌǼǳ¦�ƢēƢȈƷ�ǺǷ�ƨǴƷǂǷ�Ŀ�̈°ǀƦǳ¦�µ ǂǠƬƫ��ƨ���

 نقوم بدراسة جمهرية ملدخرات البذرة يف اليومني األول والسابع وذلك بأخذ مسحوق قليل يف اليوم األول وأخر يف اليوم السابع ،حيث توضح

يضاف له قطرة من ماء  الجزء أ :أما العينة الثانية فتقسم إىل جزئيني، العينة األوىل فوق صفيحة زجاجية ويضاف إليها قطرة من ماء اليود

«��ǧ�¾ȂǴŰ�ǺǷ�̈ǂǘǫ�Ǿǳب الجزءاليود.  ƢǐȇǼǴȀǮ��Â���ȆǴȇ�ƢǸǯ�ƪ ǻƢǯ�ƲƟƢƬǼǳ¦Â�ǂȀĐƢƥ�ª Ȑưǳ¦�ƶƟ¦ǂǌǳ¦�ǎ ƸǨǻ

/ما الغرض من استعمال ماء اليود و محلول فهلنك؟1

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

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

/فسر النتائج.2

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

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

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

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

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

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

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

/ماذا تستنتج من هذه التجربة؟3

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

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

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

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

..........................................................................اإلسم:

......................................................................اللقب:

وفقكم اهللا.......................................................................القسم:
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  قالمةوالية - ثانوية برج صباط

  تصحيح الفرض األول للثالثي األول في مادة علوم الطبيعة والحياة

  2017-2016السنة الدراسية :                                                                                   ) 3-2-1ج م ع تك ( 1المستوى: 

التمرينالعالمة

التمرين األولن13

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

I-1 :اخلاليا االنشائية./تسمية الخاليا المسؤولة عن هذا التجديد

I -2:أن عملية التئام اجلروح السطحية اليت تصيب بشرة اجللد تتم وفق ما يلي: /شرح كيفية التئام الجرح  

  اخلاليا التالفة. لتعويض اجلرحة إىل موضع يا الطالئعيȐŬ¦�̈ǂƴđ�ƶǸǈȇ�ƢǷ�¦ǀǿÂزيد عددها وي اإلنشائيةاخلاليا تتضاعف -

II -1 :ظاهرة اإلنقسام اخليطي املتساوي./التعرف على الظاهرة الممثلة

II -2 نبايت./النسيج الذي أخذت منه المالحظات المجهرية

تشكل الصفيحة اخللوية يف املرحلة النهائية.التعليل: 

II -3 :1-3-4-2-6-5/ترتيب الخاليا تبعا لتسلسلها الزمني.

II -4:المعايير المعتمدة في الترتيب/  

تشكل خليتني بنتني بعد انقسام اخللية بالصفيحة اخللوية.): 1الصورة (

الصبغيات على خيوط املغزل الاللوين يف وسط اخللية مشكلة اللوحة االستوائية. انتظام): 2الصورة (

هجرة الكروماتيدات باجتاه األقطاب املقابلة هلا.): 3الصورة (

انشطار الصبغيات وبداية هجرة الكروماتيدات.): 4( الصورة

توضخم النواة نتيجة لتضاعف اخليوط الصبغية.): 5الصورة (

لنووي و حترر الصبغيات املضاعفة.زوال الغالف ا): 6الصورة (

التمرين الثانين07

1

1

1

3

1

للكشف عن النشاء./الغرض من استعمال ماء اليود: 1

للكشف عن سكر العنب.الغرض من استعمال محلول فهلنك: 

  ر النتائج:يفست/2

يف البذور يف اليوم األول النشاء ظهور بقعة كبرية باللون األزرق البنفسجي يف الشرحية األوىل يدل على تواجد نسبة كبرية من -

  من االنتاش.

بقعة كبرية من اللون األمحر األجوري يف اجلزء ية و الشرحية الثانظهور بقعة صغرية باللون األزرق البنفسجي يف اجلزء (أ) من -

الذي ظهر بلون أمحر أجوري عند معاملته مبحلول  السابع من االنتاش و يف اليومغلوكوز إىل  النشاء اماهة(ب) يدل على 

  فهلنك.

  /االستنتاج:3

 طة من أجل تغذية النبيتة.املواد العضوية املعقدة إىل مواد عضوية بسي تبسيطأثناء االنتاش يتم 


