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 :اأّول  الّتمよين

غ أڣ حيـــــــــغ ســــــاػ الحيّ ـــــــــــالكائن غ بسيطـــــــڤا╋ نياتي  ٖع، ـــــــــــــــغ مڤح ّع لها ڣحٖع بنائيّ ٖـــــعق ّمأڣ  تـغ كانــــــڤي 
الي: شا٭ الت  ٙاستها نقت祈ٍ الن  ّلٖ

ناػ نباتيّ  أّوا: غ لعي  ٚي  غ أخ ـاػغ، ڣ كائنغ ڣ حيڤانيّ ـــــنقڤم بماحظغ مجه ماحظاػ اٌ ــــٚڥ، نتائـحي 
لغ في الڤثيقغ " ّ"2ڣتمسج 

 

 
 
ٖع بيڗ اأنسجغ في الڤثيقغ "( ت يغ امڤح  ٚج الخاص  ّ"بتةاستخ
نا امشت祈كغب( 2 د امكڤ   ٖ ّح
ٙ ڣاحٖ في الڤثيقغ "( 3 ف الكائناػ ڣفڄ معيا ّ"بتةصن 
كل "أ" من الڤثيقغ "( 4 ٙسږ الش  ّامناسبغ، مع كتابغ البياناػب" مع استعمال األڤاڗ تةأعٖ 
ّ

كل "ج" مـن الڤثسقــــــــــغ "تةالشكل "ب ڣ ج" من الڤثيقغ "ثانيا:  عيٖ ماج2ة" ڣ الش 
ُ
طتهــــــــــــا " أ

لنا علګ الڤثيقغ " ٚ اإلكت祈ڣني فتحص  ّ"3ةبامجه
 
 
 

かالشعبي かاطيよالديمق かيよالجزائ かالجمه．ري 
かال．طني かارة التربيらو 

 مديよيか التربيか الجزائよ وسط

  かمدرسꞌꞌ جاء والتفّ．قよّالꞌꞌ  かالخاّص- かريعら．ب- 

  ة2ة3/2ة/3ةالتاريみ:                                                                            الطبيعيかالعل．م  اماむة: 
الثانيالفصل اختبار  ســــــــــــــــــــــــــــا  2ة مدة: ا                                                                      ع き  ثان．ي  الثانيかامست．・:   
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 صفحغ5/2

 

 

 
 

ّأعط عنڤاڗ مناسبا لكل  شكلب( ت

تي اعتمٖػ عليها في ( 2 ّتحٖيٖ العنڤاڗ؟بما عي امقاييس ال 

ٚڣف بالبياناػ امناسبغب( 3 ٙقام ڣالح ٙفڄ اأ ّأ

لغ في الڤثيقغ "ثالثا:  غ اممث  اثي  ناػ الٖعامغ الٙڤ غ في ڣحٖع مكڤ  ّ "4ةتشت祈څ الكائناػ الحي 

 

ٚ ف علګ أشكال الڤثيقغ "( ت ّ"ب4ةتع

غ –"أ   4ةإڗ  الڤثيقغ ( 2 季 بع٬ الكائناػ الحي  ّبب" تمي 

عليلبماهي ه٘ه الكأ(     ّائناػ؟ مع الت 

كل "ب"بب(     ّأعطي بياناػ الش 

كل "ب" ( 3 ٚ "أ" من الش  غ للعنص ٛڣتي  غ القڤاعٖ اآ ّ" لخايا 4ةڣثيقغ " –سمح تحٖيٖ كمي 

الي:    لغ في الجٖڣل الت  سظ اممث  ّبع٬ الكائناػ بحساب بع٬ الن 
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ل نتائٌ الجٖڣل، ماٗا تستنتٌ؟ب  حل 

غ هـــــ( 4 ٛڣتي  ــــــــــــــــغ للجـــــــــــٜ╋ "ٝ"، إٗا علمت أڗ  عٖد القڤاعــــــــــــٖ اآ ٛڣتي  ــــــڤ احسظ عٖد كل قاعــــــــٖع ′

    20ڣA+T/G+C=1.5، ثږ  ضع تمثيالهاب

 الّتمよين الّثاني:
ناػ لهٖف الحصڤل علګ  祈كيــــــظ الكيميائي لڤحـــــــــــــٖع مكڤ  ــــــغ الت  غ نباتي  ـــــــغ من خلي  اثي  الٖعامغ الٙڤ

حغ في الڤثيقغ " ٚبغ امڤض  ج "تةنقڤم بالت   

 

بعغب  ( ت ل كل خطڤع من الخطڤاػ امت  عل   

غ م( 2 祈اكيظ الكيميائي  غ أصعظ منڢ من الخليّ ــــماٗا يكڤڗ استخاص ه٘ه الت  باتي  غ الن  غــــــن الخلي   

غب     الحيڤاني   

ناتها ( 3 ٚ ف علغ مكڤ  ن من تحليلها للتع غ من التمك  祈اكيظ الكيميائي  الهٖف من إستخاص الت   

غ ڣ خڤاصهاب    ناتها الكيميائي  ٚ ف عاڥ مكڤ  ن من تحليلها للتع غ هڤ التمك    الكيميائي 
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:かماجّيむاإ かال．ضعّي 
نــــــــــــن صٖيقـــــــمحمٖ ڣ أمي ٙساڗ في الس  انيغ ثانـــــــــــــاڗ يٖ غ، من أجــــــــــــــغ الث  ٚيبي   ـلــــــــــــــڤڬ شعبغ علڤم تج

ٙ الفص ٖ إختبا حضي祈 الجي  اني ـــــــالت  صل محمٖ بصٖيقــــــڢ ل الث  بيعغ ڣالحيـــــــــاع، إت  ع علــــــــــــڤم الط  ماد 

ده بمڤضڤع الع ٜڣ  ع لكي ي غ مجاٙڣ ٘ڬ يٖٝٙ في ثانڤي  ٘ڬ امتحن فيڢ، من بيڗال  غ ال  بيعي  لڤم الط   

الي: ٚين الت  م ٚه الت  ٙين امڤضڤع لفت نظ  تما

 نص الّتمよين: ..........................................................................................................

غ لنسيـــــــٌ نباتـــــــــ( ت   ٚي  ٚع سمحت اماحظغ امجه ٚا╋، ڣ نسيٌ حيڤاني من بشــــــــ ــــي لطماطږ خضـــــــــــــ

"ب                                                                  تةبطانغ الفږ من ڣضع الڤثيقغ "      

                                                       

                                                                   

مغب( ت ٚق  ٚ ام ٚ ف علګ العناص تع  

2 )" ٚ ناػ امستعملغ للماحظاػ الجيٖع للعناص ٚ املڤ  " ڣ ناتٌ امعاملغ3 – 2 – تاٗك  

تيڗ "أ ڣ ب"ب( 3 ٚ ااختافاػ بيڗ الخلي  اٗك  
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ّٜڬ ٚك ٚد ام غ "الط  غ خاص  غ في الڤثيقغ سمحت تقني  غ امبني  اػ الخلڤي    2ة" بالحصڤل علګ العضي 

 

لب( ت ٛ تږ  تحقيڄ ه٘ه امشاهٖ؟ حل  بأڬ  جها  

تي يمكــــــن أڗ ( 2 ـــــــغ ڣ ال  غ الحيڤاني  اػ، ماٗا يمكن أڗ نجٖ في الخلي  ٚ ف علګ ه٘ه العضي  بعٖ التع

غب       باتي  غ الن  نجٖها في الخلي   

اػ " أ ( 3 ئ امشت祈څ بيڗ العضي  ڣ"ب –ب  –ما هڤ الش    

ٛمغب( 4 كل "أ" مع ڣضع البياناػ الا  غ الش  ٙسما تخطيطيا لعضي  ضع   

    

ق للجميعبالّت．في                                                                                 
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