
 ( نقاط6) ىاألول الوضعية

 غاز احدى هذه الوظائف قمنا بمعايرة كمية كل من وإلظهارلضمان استمرار حياته يقوم الكائن الحي بعدة وضائف حيوية 

االكسجين وغاز ثاني اكسيد الكربون في ماء حوض لتربية االسماك قبل وبعد وضع السمكة  وسجلنا النتائج في الجدول 

 : التالي

 بعد وضع السمكة  قبل وضع السمكة الغازات 

 ملل10 ملل 2O  40كمية 

 ملل95 ملل2CO 1كمية 

 

 ن(2) في ماء الحوض بعد وضع السمكة 2COوزيادة كمية  2Oنقص كمية سبب فسر  -1

 ن(2)...حدد نمط تنفس السمكة مبرزا العضو المسؤول عن ذك -2

 ن(2) ...سمكةلل يةتنفستتم المبادالت ال اشرح كيف – 3

 

  نقاط (6)وضعية الثانية ال

             .فيه  تتكيف مع الوسط الذي تعيشل و الشيح تحورات في جهازها اإلعاشي التين الشوكيك تبدي بعض النباتات 

  

  حدد التحورات التي يبديها نبات التين الشوكي -( 1

 ن(2) .في جهازهما اإلعاشي ونبات الشيح

 

                   ن(2) .كل تحور الهدف مناستنتج  -( 2

 ن(2) النبات.اشرح الفرق بين التحور و التكيف عند  -( 3

 
 (نقاط 7,5) :الوضعية اإلدماجية

تعد ناقالت البترول بحوادثـهههههههها المتكررة وبممارساتـهههههههها اللاطاة ك لقاء النفايات والمللفات البترولية في المـهههههههاء من  »

تطل عليه كثير من لذي للبحر األبيض المتوسههط احيث توضههح الدراسههات بالنسههبة  .الملوثات اللطيرة للمياه وللبياة عموما  

نوعا  من الزواحف وثالثة أنواع من  40نوعا  من الطيور و 21هناك ما يقارب أربعة أنواع من الثدييات والدول العربية، 

 «.األسماك مهددة باالنقراض تماما  

بحوض مائي تعيش فيه سههههههمكة، سههههههكب عالم بياة كمية من زير  ولغرض دراسههههههة هذه الأاهرة أجرير التجربة التالية:

السههيارات المسههتعمل حيث غطى سههطح الحوض، فالحا موت السههمكة بعد سههاعة ونلههف، و الل كل مراحل التجربة قام 

 بقياس كمية  ثاني األكسجين فكانر النتائج كما هي موضحة في الجدول التالي:

 السندات 

 تركيز ثاني األكسجين في الحوضجدول لتغيرات 

 

 

 

 

 التعليمات                         

 ن( 2.5) ؟.السمكةفسر تأثير طبقة الزير على  .01

 ن( 2.5)في البحر على العناصر الحيوية ؟ زيوتال نفط ورمي نفايات  عواقباستنتج  .02

 ن( 2.5) .توازن النأام البياي المحافأة علىحلوال  من شأنها الحد   4اقترح  .03
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O2 المذاب في الماء 

(mg/l) 

05 04 03 02 01 0.5 

 متوسط 2لمستوى : ا                  واد النيل متوسطة                      م 2016/2017السنة الدراسية : 
 ساعة 1 :  المدة                                                                             

 علوم الطبيعة والحياةفي مادة  انيثلاالفرض 

        

 نأافة الورقة نقطة على تنأيم و 0.5

      

  تين الشوكيال
 

 ح ـــالشي
 

 الزير مادة عازلة بين الهواء و الماء
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 ( نقاط6) ىاألول تلحيح الوضعية

 

 ن(2) في ماء الحوض بعد وضع السمكة 2COوزيادة كمية  2Oنقص كمية سبب  -1

المذاب في الماء بواسطة  2Oبعد وضع السمكة في ماء الحوض تبدأ في القيام بالمبادالت التنفسية الغازية حير تمتص 

 .فتزداد كميته في الماء  2COاز فتتناقص كميته في الماء و تطرح غ الغالصم

 

 ن(2)العضو المسؤول عن ذك ... نمط تنفس السمكة  و -2

 أما العضو المسؤول عن تنفسها هو الغالصم  نمط تنفس السمكة هو تنفس غللمي

 

 ن(2) ...التنفسية للسمكةالغازية المبادالت  شرح  – 3

إلى دم السمكة في   2Oثم يمر عبر الغالصم الغنية بالشعيرات الدموية حيث ينتقل  2O غني بالـ  ل الماء من فم السمكةيد 

اللارج و هكذا تتم المبادالت  عبر الغالصم  و يطرح إلى  الماء من الدم لينحل في الماء 2CO نفس الوقر ينتقل غاز 

 الغازية التنفسية بين دم السمكة و الماء )وسط عيش السمكة(

 

  نقاط (6)الوضعية الثانية تلحيح 

   

 ن(2)في جهازهما اإلعاشي.  ونبات الشيح  التحورات التي يبديها نبات التين الشوكي  - (1

   ن(2) .كل تحور الهدف من  - (2
 

 الهدف منها التحورات 

 التقليل من عملية النتح . -  تحور األوراق إلى أشوك . - نبات التين الشوكي.

 تلزين الماء. - تحور الساق إلى ساق لحمية. -

 للبحث عن الماء - تمدد المجموع الجدري  - .شيحنبات ال

 

 الفرق بين التحور و التكيف عند النبات.   - (3

 

 ن1   ليتكيف مع وسطه. ئهأعضابنية  فيتغيرات يبدي الكائن الحي  : التحور

 ن1   .عيشه  الكائن الحي مع وسطه هو تأقلم  التكيف  :

 

 

 

 

 

 الوحدات المجاالت

 .البياي النأام توازن  الحي الوسط

 تحورات الجهاز اإلعاشي و وسط حياة النبات.العالقة بين   توزع الكائنات الحية في أوساطها

 .العالقة بين وسط حياة حيوان و بنية جهازه التنفسي 

 .العالقة بين وسط حياة حيوان و نمط تنقله 

 متوسط 2لمستوى : متوسطة واد النيل                  ا                      م 2016/2017السنة الدراسية : 
 ساعة 1المدة :                                                                               

 في مادة علوم الطبيعة والحياة لثانيالفرض اتصحيح 
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 نقاط( 8) الوضعية اإلدماجية:تلحيح 

                          

 

 4م 3م 2م 1م المؤشرات المعايير السؤال

تفسههير تأثير طبقة الزير على   أن يسههتطيع التلميذ  الوجاهة  -1م 1س

 السمكة

0.5    

   0.5  استغالل السندات و مكتساياته استعمال أدوات المادة-2م

الزير يؤثر على السمكة بطريقة غير مباشرة حيث  االنسجام -3م

بان الـ  يعمهل كعهازل بين المهاء  و الهواء فيمنع ذو

2O  2قص غاز  الـههههه مما يؤدي إلى تنا في الماءO 

 في وسط عيش السمكة أي الماء فتموت السمكة.

 

  1.5 

 

 

اسههههتنتاج عواقب رمي نفايات  التلميذ يسههههتطيع  أن الوجاهة -1م 2س

 نفط و الزيوت في البحر على العناصر الحيوية

0.25    

   0.25  و المكتسبات القبلية. السنداتاستغالل  المادة أدواتاستعمال -2م

  االنسجام -3م

 2Oنقص  الـههه نفايات نفط و الزيوت تؤدي إلى  -

 إلى :يؤدي و بذلك 

 النباتات المائية )منتج( موت  -

 موت الحيوانات البحرية  -

 موت العوالق البحرية -

  عدم استقرار السالسل الغذائية  -

 

  2 

 

 

المحافأة حلوال  من شههأنها   4ح ااقتر يسههتطيع  أن الوجاهة -1م 3س

 توازن النأام البياي.  على

0.25    

   0.25  .استغالل المكتسبات القبلية المادة أدواتاستعمال -2م

  االنسجام -3م

  تنأيم الليد و الرعي -

 (Recyclage)  اعادة استغالل نفايات الملانع -

 سن قوانين صارمة للحفاظ على البياة  -

حماية البياة لمراقبة و حماية تشههههههكيل جمعيات   -

 نضمة البياية.األ

 

  2  

 0.5    نأافة الورقة و تنأيم اإلجابة - اإلتقان  -4م 
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