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1
متوسط

الوضعية األولى  6):ن (
مولود من أم مريضة  ،بدا نموه ضعيف  ،جسمه نحيف غير قادر على مقاومة أي إصابة  ،كما ظھرت أورام )إنتفاخات(
جلدية حمراء داكنة .الفحوصات الطبية بَيﱠنت وجود فيروس  HIVفي دم الطفل و أمه :
من أجل استنتاج القواعد الصحية للتكاثر عند االنسان أجب :

s
m

التعليمات :

/e
xa

 (1ما ھو المرض الذي أصيب به المولود ؟ )1ن(
 (2كيف إنتقل ھذا المرض إلى الطفـل ؟1) .ن(
 (3أذكر طريقتين ) (2أخريين إلنتقال ھذا المرض2) .ن(
 (4إقترح ) (2قواعد صحية تضمن من خاللھا وقايتنا من ھذا المرض2).ن(

الوضعية الثانية  6) :ن (

n.
co
m

تحب ليلى النباتات الموضوعة على شرفة غرفتھا وتعتني بھا وتسقيھا كل صباح ومن شدة حرصھا وخوفا أن تتلفھا بعض
الحيوانات  ،طلبت من أمھا أن تدخلھا إلى غرفة نومھا ليال لكن أمھا رفضت ذلك
من أجل تفسير تبادل الغازات عند النبات أجب :

ca
tio

التعليمات :
 (1فسر سبب رفض األم إدخال النباتات للغرفة في الليل2)..ن(
 (2ماذا يحدث لليلى لو أصرت على رأيھا 2)...ن(
 (3اقترح حلين إلرضاء ليلى و األم معا 2).....ن(

الوضعية االدماجية 7.5) :ن (

-e

du

شكل أستاذ العلوم  3أفواج من تالميذ السنة األولى متوسط وكلف كل فوج بما يلي :
الفوج األول :زرع قطعة أرض في فناء المدرسة بنبات الفاصوليا قصد دراسة التغذية عند النبات األخضر.
 فالحظ محمد أن النباتات المزروعة في الظل أسفل صور المدرسة ال تنمو. فقام بنقل ھذه النباتات إلى منطقة مضيئة و أثناء ذلك و سھوا منه قطع الجذور ،فالحظ أن النباتات بعد مدة ماتت.الفوج  : 2وضع قطرات من حمض اآلزوت على بذور الفاصوليا وفرت لھا كل شروط النمو فالحظوا ظھور اللون األصفر.
الفوج  : 3الحظوا أن جو الحقل أصبح رطبا و قطرات ماء على النباتات.

لون أصفر
السند 01

السند 02
التعليمات
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السندات

السند 03

 -(1فسر مالحظات كل فوج ؟ )3ن(
 -(2استنتج احتياجات نمو النبات األخضر ؟ )2ن(
 -(3اكتب فقرة توضح استعمال النبات لشروط النمو التي يوفرھا له اإلنسان مبرزا العالقة بين النبات و اإلنسان ؟ )2.5ن(
بالتوفيق  0.5) :ن( على نظافة الورقة
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