السنة الدراسية  2017/2016 :م

المستوى  2 :متوسط
المدة  1 :ساعة

متوسطة واد النيل

الفرض الثالث في مادة علوم الطبيعة والحياة
الوضعية األولى )6ن (
للمحافظة على النوع تقوم الحيوانات بوظيفة حيوية ھي التكاثر بعدة أنماط من اإللقاح كما تتبع الحيوانات عدة استراتيجيات
لغزو و اعمار األوساط التي تعيش فيھا .
السندات
الجدول يمثل معطيات لحيوانين احدھما بري واألخر مائي
الحيوان البالغ عدد البيوض الموضوعة في السنة الصغار وسط العيش
 1000بر مائي
 10000بيضة
الضفدع
بري
500
 11000بيضة
الجراد
التعليمات
 (1ـ ما ھو الفرق بين االلقاح عند الجراد و الضفدع ؟ )2ن(
 (2ـ حدد االستراتيجية المتبعة من قبل الجراد والضفدع للمحافظة على بقائھما ؟ )2ن(
 (3ـ فسر سبب إتباع ھذه االستراتيجية عند أمثال ھذه الحيوانات ؟ )2ن(
الوضعية الثانية ) 6ن (
في أحد المزارع أجرى فالح تزاوج بين الحيوانات التالية :
) ثور  xبقرة ( ) -حمار  xفرس (  ) -حسون  xكناري ( – )سردين  xأنشوا ( – )كبش  xنعجة (
 (1حدد األزواج من الحيوانات المذكورة التي من نفس النوع ؟ مع التعليل 2) .ن(
 (2ما ھي المعايير التي اعتمدت عليھا في تصنيفك لھذه األزواج ؟ )2ن(.
 (3إستنتج من خالل تصنيفك تعريفا للنوع 2) .ن (
الوضعية اإلدماجية 7,5) :ن(
في إطار برنامج الفالحة والتنمية الريفية الرامي إلى تعميم غرس األشجار المثمرة استفاد أحد الفالحين
من  500شجرة برتقال  .بعد مضي سنوات الحظ الفالح في حقله ما يلي:
 انتشار األعشاب الضارة  ،مثل نبات الخشخاش .  %30من أشجار البرتقال لديه رديئة النوعية )برتقال ُمر(اقترح عليه مھندس فالحي اللجوء إلى تقنية التطعيم.
السندات

3

الوثيقة 1

2

1

الوثيقة 2

التعليمات

 (1حدد أنماط التكاثر عند النباتات 2.5) .ن(
 (2فسر كيف تمكنت األعشاب الضارة )الخشخاش ( من االنتشار وغزو ھذا الحقل 2.5) .ن(
 (3لتحسين نوعية أشجار الفالح انصحه بشرحك مراحل تقنية التطعيم 2.5) .ن(
) 0.5ن( على تنظيم ورقة االجابة
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السنة الدراسية  2017/2016 :م

المستوى  2 :متوسط
المدة  1 :ساعة

متوسطة واد النيل

تصحيح الفرض الثالث في مادة علوم الطبيعة والحياة

المجاالت
التكاثر عند الكائنات الحية
تصنيف الكائنات الحية

الوحدات




أنماط التكاثر عند الحيوانات .
أنمات التكاثر عند النباتات.
تعريف النوع

تصحيح الوضعية األولى )6ن (
 (1الفرق بين االلقاح عند الجراد والمحار ؟ )2ن(
يكون اإللقاح عند الجراد داخلي بينما اإللقاح عند الضفدع خارجي .
 (2حدد االستراتيجية المتبعة من قبل الجراد والمحار للمحافظة على بقائھما ؟ )2ن(
االستراتيجية المتبعة من قبل الجراد والضفدع للمحافظة على بقائھما ھي وضع عدد كبير من البيوض )األنسال ( مع
عدم االعتناء بھا.
 (3فسر سبب إتباع ھذه االستراتيجية عند أمثال ھذه الحيوانات ؟ )2ن(
سبب اتباع ھذه الحيوانات الستراتيجية وضع عدد كبير من البيوض )األنسال( ألن البيوض و صغارھا تكون معرضة
لعدة أخطار كأن تكون فريسة للحيوانات األخرى والعوامل غير المالئمة كالحرارة والبرودة واألمراض.
تصحيح الوضعية الثانية )6ن(
) ثور  xبقرة ( ) -حمار  xفرس (  ) -حسون  xكناري ( – )سردين  xأنشوا ( – )خروف  xنعجة (
 (1حدد األزواج من الحيوانات المذكورة التي من نفس النوع ؟ مع التعليل 2) .ن(
األزواج من الحيوانات المذكورة التي من نفس النوع ھي ) ثور  xبقرة ( و ) خروف  xنعجة ( والسبب أنھا تتالقح
و تنجب أفراد جديدة خصبة جنسيا.
(2

ما ھي المعايير التي اعتمدت عليھا في تصنيفك لھذه األزواج ؟ )2ن(.
المعايير التي اعتمدت عليھا في تصنيفك لھذه األزواج ھي التشابه و التالقح.

 (3إستنتج من خالل تصنيفك تعريفا للنوع 2) .ن (
النوع  :ھو مجموعة األفراد المتشابھة و القادرة على التالقح فيما بينھا و إنجاب أفراد جديدة خصبة جنسيا.
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تصحيح الوضعية اإلدماجية 8) :ن(

السؤال

المعايير

المؤشرات

م1

س1

م -1الوجاھة
أن يس تطيع التلمي ذ تح دي د أنم اط التك اثر عن د
النباتات.
م-2استعمال أدوات المادة استغالل السندات و مكتسباته
م -3االنسجام
أنماط التكاثر عند النباتات.
 تكاثر جنسي بالبذور او األبواغ تكاثر ال جنس ي )خض ري( )التطعيم –االفتسال – الترقيد(

0.5

س2

م -1الوجاھة
أن يس تطيع التلميذ تفس ير كيف تمكنت األعش اب
الض ارة )الخش خاش ( من االنتش ار وغزو ھذا
الحقل.
م-2استعمال أدوات المادة استغالل السند ) (1و المكتسبات القبلية.

0.25

م2

0.5
1.5

0.25

م -3االنسجام

س3

م3

م4

2

تم غزو ھ ذا الوس ط أي الحق ل من طرف نب ات
الخش خاش بفض ل التكاثر الجنس ي بالبذور الناتجة
عن عملي ة اإللق اح ال ذي يتم في الزھرة بين غب ار
الطلع و البويض ات حيث تنتش ر البذور في الحقل
بواسطة الرياح
أن ينص ح الفالح لتحس ين نوعية أش جار ا بش رح 0.25
م -1الوجاھة
مراحل تقنية التطعيم..
م-2استعمال أدوات المادة استغالل المكتسبات القبلية .والسند )(2
م -3االنسجام
التطعيم يتم بتثبيت غص ن أو برعم يحمل ص فات
مرغوب فيھا على جذع نبات قريب من حيث النوع
للنب ات األص لي لتكوين أفرع ج دي دة تعطي ثم ار
جديدة  ،والغرض من ھذا التكاثر تحس ين نوعية
النباتات مثل  :تطعيم البرتقال مع الليمون و الذي
يعطي فيما بعد ثمار جديدة.
م -4اإلتقان
-نظافة الورقة و تنظيم اإلجابة
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