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 :ن) 6(التمرين األول        

تعّرف على العنصرين /1

والموضحين  المسؤولين عن التغذية
  .في الوثيقتين

 ة كل عنصر.حدد وظيف /2
أكمل الفراغات الموجودة في كل /3

 .ثيقتين, دون إعادة الرسممن الو
 :ن) 6(التمرين الثاني           

 
 ة منتهيا ص الرئويلفصوام ثالهوائية , أثناء عملية الشهيق  ,يدخل الهواء من االنف  إلى الرئتين ,مرورا بالقصيبات  

   عند االسناخ 
 ابل .تعرف على الشكل المق -1
 حدد مسار الدم الداخل و الهواء. -3
 أكمل الفراغات على الشكل. -3
باألسناخ  مأثناء الدورة الدموية  في العضوية, يمر الد 4

على باقي أعضاء  هالرئوية  ليحمل بغاز معين, ويوزع
 الجسم.

سم هذا الغاز. -
 فيم تستعمله أعضاء الجسم؟ -

 
  ن) : 8اإلدماجية (الوضعية 

يع زار زميلك الذي يدرس معك بيت عمه الفالح في في عطلة الرب
الريف، فوجده يسقي األشجار في بستانه و يقتلع األعشاب 

, تذوقها زميلك فوجدها ناضجة وحلوة رغم أنها كانت ةالضارة ،فلما رآه عمه رّحب به ثم قطف له بعض حبات الفراول
 ألن عمه كان  يسقيها بالماء فقط ويعتني بها .بداية الربيع ،فتساءل زميلك حينئذ عن مصدر هذه السكريات  

  من اجل ان تعطي زميلك إجابة علمية  مقنعة, تمعّن في السندات.
 اعتمادا على مكتسباتك واالسناد.                   

 فّسر كيف تركب شجيرة الفراولة الخضراء السكريات والفيتامينات. 1                   
 إشرح كيف تم التحكم في نضج ثمار الفراولة قبل موسمها. 2                       

فرته؟وقّدم نصائح لعم زميلك (الفالح) حتى يحافظ على منتوجه ويزيد من 3
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ms33//أكملأكمل الفرا

ثيقتين,ثيقتين, دونمن الومن الو

لشهيق  ,يدخل اعملية الشهيق  ,يدخل الxaالتمرينالتمرين الثا          
  خ

قققابلابل .شكل المقى الشكل المق
داخل و الهوام الداخل و الهواء.

الشكل.على الشكل.
ملعضوية, يمرفي العضوية, يمر الد

ى بعلى باقي أععههويوزع

 في فالح في 

قها زميلك ف, تذوقها زميلك فوجدها
ن  يسقيها بالماعمه كان  يسقيها بالماء
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 الحل النموذجي 
ن06:  01التمرين

 ن1.............ثغر 2العنصر        ن1............االوبار الماصة   1العنصر:     1

 ن .2........الثغور فتمتص غاز ثاني أكسيد الكربونأما  ..االوبار الماصة تقوم بامتصاص المحلول المعدني   : 2
 مالحظة مجهرية لمسامات (ثغور) على ورقة ...0.5. رسم تخطيطي لجذر نبات أخضر       :3 

 ن0.5........لقلنسوة....االمنطقة الفلينية  .... ن 0.5.....منطقة االستطالة  ...........و 0.5ن نبات أخضر..............
  

 ن06  :02التمرين
ن01../ رسم تخطيطي لحويصل رئوي/1

 ن1.5..........يسير الدم في االوعية الدموية, والهواء في القصبات الهوائية 
 ن01..وريد دموي, شريان دموي

 ن01ة لنشاطها......, تستعمله أعضاء الجسم في إنتاج الطاقة الالزم  ن1.5.....الغاز هو ثنائي االكسجين...

 :ن08الوضعية اإلدماجية 

 

 

 

المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤشر العالمة  مجزأة كليةالمعيار
 ن0.5 ن1.5

 ن0.5
 ن0.5

ألخضر , كيف يركب النبات ا)1مستغال في ذلك السند (:ان يقّدم التلميذ تفسير1ؤ م
 المادة العضوية.

 ان يتكلم عن البيوت البالستيكية 2مؤ 
 : ان يقّدم نصائح.3مؤ 

 الوجاهة

 
 
 

 ن4.5

 ن02
 

 ن1.5
 

 ن01

عملية  ) ,يتم نركيب المواد العضوية عند النبات األخضر  بفضل1حسب السند ( :1مؤ 
ي كل نسغ ناقص, غاز ثانالتركيب الضوئي, وذلك عند توفر الماء الممتص  على ش

 أكسيد الكربون الممتص بفضل االوراق, الضوء.
 )3سند: بإستعمال بيوت بالستيكية, وذلك لتوفير كل الشروط الضرورية لنموها.(2مؤ
رة الضا : عليه باالستعمال العقالني لألسمدة والمبيدات الحشرية , نزع األعشاب3مؤ

 والدخيلة, وكذا سقيها بإنتظام.
 

السليم  االستعمال
 ألدوات المادة

 ن0.5 ن01
 ن0.5

 م وجود تناقضات, عد
 االنسجام ترتيب اإلجابات .

 
 ن01

 ن0.5
 ن0.5

 منتوج خال من الشطب ،نظافة الورقة، مقروئية الخط
 التفرد في اإلجابة ، االستدالل بمثال واقعي .،

االتقان ،التميز 
 واالبداع
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نبات أخنبات أخضر.

ن06::022لتمرينالتمرين xaتخطيطي لحويصلرسم تخطيطي لحويصل 
ي االوعية الدم في االوعية الدموية,

ن0101....ن دمويشريان دموي
, ت  نن1.51.5........ن...سجين...

co::نن0808ية
ـnـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, ك, كيف))11ي ذلك السند تغال في ذلك السند  io
ند النبات األخضرية عند النبات األخضر  بفض

شكل نسغ ناقص, غاز ثاكل نسغ ناقص, غاز ثاى ش

)3سسندرية لنموها.(ضرورية لنموها.(
رة رة الضاالضاألعشابزع األعشاب
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