
 

 2019-2018                                                               المدرسة الخاَصة تايكوف            
                                                في مادة علوم الحياة و األرض 2فرض عادي عدد                                        

                النموذجية بتوزر             لسنوات الثامنة من التعليم األساسي   
          األستاذ : فوزي الشابي                                                                التوقيت : نصف ساعة

  العدد الرتبي....................... إسم التلميذ و لقبه                                       
 التمرين األَول: ) 4 نقاط ( 

النسغ الجاهز    –  أوعية لحائية -  المواد العضوية  - االوعية الخشبية    الية مستعينا بالمفردات التالية:أكمل الفقرة الت
ذاتي التغذية  -   النسغ الخام     -   ثاني أكسيد الكربون    -     أعضاء الخزن       -                   

الذي .................. من التربة بواسطة األوبار الماَصة في الجذور فيتكَون  واألمالح المعدنيةيمتَص النبات األخضر الماء 
ويمتَص النبات األخضر الضوء بواسطة اليخضور  ط............................. يلتقينتقل إلى باقي األعضاء بواسطة 

مثل  .....................من الهواء الجوي فيقوم بعملية التركيب الضوئي التي يصنع خاللها  ..............................
 واألمالح المعدنيةالنشا إلى سكريات بسيطة سريعة الذوبان تختلط بالماء  ل.......................... يتحوَ النشا فهو إذا كائن 

منها عن  دويدخر ما زالتغذيتها  ..........................الذي ينتقل إلى باقي األعضاء عبر  .وتكَون ..........................
والدرنات والجذور.كالبذور  ............................حاجته الغذائية في   

نقاط (  10) الثاني:التمرين   

النعناع. –الفراولو  –النخيل  –البصل  –تمثل المجموعة األولى بعض النباتات التي تتكاثر خضريا مثل: البطاطا   I-   

طريقة التكاثر الخضري الطبيعي لكَل نبات وذلك بتعمير الجدول التالي. سمَ   

 النبتة البطاطا البصل النخيل الفراولو النعناع
 الطريقة ...................... ...................... ....................... ....................... ....................

 

II  – .تمثل المجموعة الثانية بعض النباتات األخرى التي تتكاثر خضريا اصطناعيا أيضا  

 

 

 

 

مقولة انتماء هذه الطرق إلى التكاثر الخضري.علل  – 1  

..........................................................................................................................................  

الطريقة )أ( وأشرحها مع ذكر مثال لنباتات.سَم  -أ  – 2  

الشرح:.....................................................................إسم الطريقة :...........................................   

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................  

 مثال: .....................................................................................
.......................................شرطا لنجاح الطريقة )أ(: ..................................أذكر  –ب   

كَل من الطريقة )ب( و )ج( و حدد الفرق بينهما .سَم   -أ – 3  

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................  

مثاال لكَل طريقة .أذكر  –ب   

( : .............................................جالطريقة )ب( :............................................    الطريقة )  
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.      غير مَرتبة  االصطناعيمراحل لطريقة من طرق التكاثر الخضري  ةالوثيقة التاليتمثل الرسوم في   III-  

 

 

 

 

. لهذه الطريقة  المراحل األربعة عَدد – 1  

 أ .............................................................................................

 ب............................................................................................

 ج.............................................................................................

 د.................................................................................................
المراحل األربعة ترتيبا علميا لنجاح هذه الطريقة بوضع األحرف في الخانات المناسبة . رَتب – 2  

 

 

هذه الطريقة و أذكر فائدتين لها .سَم  – 3  

...................................فائدتين :.................................................................. ..........................  

 التمرين الثالث : ) 6 نقاط ( 
 يمثل المنحني البياني التالي تغيرات على مستوى تركيز األكسجين 

كسجينتركيز  األ  

 

 

 

 

 

  الزمن بالدقيقة ظالم ضوء  ظالم  

المنحني البياني .حلَل  – 1  

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................  

                                                                        النتائج المتحصل عليها في الضوء و في الظالم .فَسر  – 2
( .هعَرفكَل من الضوء و في الظالم و التبادل الغازي في  استنتج)أي             

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................  

ميائية التركيب الضوئي .يالتفسير وما درسته لَخص في عملية كحسب  -3  

..........................................................................................................................................  
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