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ْي,	، يتغذى أساسا ع,+ ا*(شرات، طيلة فصل الشتاء يخت�� 
	 م�ان م��ور أين يدخل 
	 نوم عميق             
َ
 ا*9فاش حيوان ثد4ي ل

 وTنقطع عن الغذاء طوال @ذه الفDEة حيث التنفس ضعيف، متقطع وتنخفض درجة حرارته لتقDEب من التجمد و @و معلق بأرجله.           

 

 

 باستغالل النص والوثائق ومعارفك: -         

     ما سdب دخول ا*9فاش 
	 نوم عميق طوال فصل الشتاء وما b	 اإلسDEاتيجية ال`_ *�أ إل[\ا؟�

      لl(يوان 
	 @ذه ا*(الة أن يبقى ع,+ قيد ا*(ياة بدون غذاء؟بgّن كيف �

 ؟         أذكر إسDEاتيجية أخرى ت�lأ إل[\ا vعض ا*(يوانات ملقاومة الظروف البيsية غDg املالئمة لqشاطoا و توزعoا مع ذكر مثال     

  

 

                                                              

نجزت التجارب التالية:  
ٔ
نماط التنفس عند الضفدع ا

ٔ
 لدراسة ا

 

    .2و  1التجر�ة فسر ع�ش الضفدع ��  �

    .التعليلمع  3حدد س�ب موت الضفدع �� التجر�ة  �

       أنماط أخرى للتنفس مع ذكر مثال ل*ل نمط ؟ 3أذكر  �               

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت                                                      ةـــــــــظـــــالحــــامل        ةـــــــــــــــــــــــرxــــــــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�� Dyال 	
 بقاء الضفدع حياملدة ساعةنط,	 جلد ضفدع بمادة تمنع مرور الoواء ثم نDEكه 

 بقاء الضفدع حيا {غطي رأس ضفدع بك~س يمنع دخول الoواء ثم {غمر الضفدع باملاء.��

 موت الضفدع نط,	 جلد ضفدع بمادة تمنع مرور الoواء ثم {غمره 
	 املاء ملدة ساعة ��


	 مادة علوم الطبيعة و  الثا{يمحروس للفصل ــال الفرض

 اةــــــــــــــــــيــــــــــــــا*(

 نقاط ) . 06الوضعية األو�+ : (

 ).نقاط  06( :الثانيةالوضعية 

 إقلب الصفحة

 نتائج التجارب املنجزة ع78 الضفدع  :1السند 
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 3و  2,  1ماء الLMر الJK أخذت من املناطق  بيEت التحاليل لعينات من           

 املQSلة ع78 اQRدول التا�P : النتائج           

                                                                                                                                                                                                               

      

                                              
                                               

                                                        

                                                                                                                 

         .2حدد س�ب قلة االكUQSن �� ماء العينة    �  

   الثالثة.املناطق  املاء ��اR_ية ��  ال*ائنات توزٌع الختالف ٌ]اUتفس قدم  � 

 

 تت*اثر. و لتنمو املاء �� املذاب O2 من مغ/ل 05 األقل ع78 تحتاج مثال الشبوط سمكة أن علمت إذا   *

 

 .إجابتك علل   -؟ فLqا تتواجد أن يمكن الJK املنطقة الLMر من حدد   �

  

 كيف يحافظون ع78 ب�ئLwم. فLqالvم  تبUٌن  لزمالئك يحتUننص قدم  	   

 

 

 

 

 )3( )2( )1( المناطق
 م°8 م°8 م °8 درجة الحرارة

كمية األكسجين المنحل 
 (مغ/ل) في الماء

12.2 3.4 7.4 

كثيــــرة  الكائنات الحية
 ومتنوعة

قليلــــة 
 جـــــدا

 كثيـــرة

 01 اتجاه التيار

02 

03 

 نقاط ) . 08: ( اإلدماجيةالوضعية 

  انت�� 2/2

 01 ـــــــند:ـــــــــــالســـــــــ

 02 ـــــــند:ـــــــــــالســـــــــ

 03الســـــــــــــــــــــــــــند:
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