
 
  السمارة- كادمية جھة كلميمأ

  طاطانيابة 
  التأھيليةثانوية ع�ل بن عبد � 

  في مادة علوم الحياة و ا$رض 2فرض محروس رقم 

 الثانيةالدورة 

  2ع المشترك العلمي ذالج: المستوى
  ساعتان: مدة ا-نجاز 

 باحمد يوسف.ذ

  

  )ن1(يراعى س�مة ا�سلوب و حسن العناية بورقة التحرير أتناء التصحيح 
  

 

  )ن3(:التاليةعرف المصطلحات  )1

 الترقيد  *  التطعيم  *   المنس                                                 * 

 ).ن1.5:(ما الفرق بين ا2فتسال و ا2فتسال الدقيق )2

  ).ن1.5:(حدد ا2قتراحات الخاطئة و الصحيحة ضمن ا2قتراحات التالية )3
 .نشارتتشكل المئبريات و حام�ت  ا$مشاج على نفس المشيرة عند نبات الخ �

 .بوغ مشيرة تنائية الصيغة الصبغية ليعطي إنبات ك �

  .ا$سبيروجير نبات تنائي الصيغة الصبغية �

 

 

  )ن6(: 2تمرين    �
  نبات مشيجي و نبات بوغي ولمعرفة :يتواجد في الطبيعة على شكلين.الرطبة  ا$وساطالخنشار نبات 2 زھري من السرخسيات يعيش في 
  :كيفية التوالد نبات الخنشار نقترح المعطيات التالية

  )ن3:(اتمم النص التالي ا$مشاجبواغ و لمعرفة كيفية تشكل ا$ )1
يBBؤدي سBBقوط ............ذات صBBيغة صBBبغية........ ..........ينBBتج عنBBه تكBBون ...................تخضBBع الخ�يBBا ا$م داخBBل الكBBيس البBBوغي

فيتحBBول البBBوغ إلBBى خليBBة منبتBBة التBBي تتحBBول بعBBد عBBدة انقسBBامات إلBBى .............. فBBي أمBBاكن رطبBBة وفBBي حBBرارة مناسBBبة إلBBى ..........
فBBي الجھBBة السBBفلى مBBن المشBBيرة تتكBBون .الصBBيغة الصBBبغية.............التBBي تتكBBون مBBن خ�يBBا................. يسBBمى .................نبBBات

أمBBا حBBام�ت ................. تتحBBرك بواسBBطة ............... التBBي تحتBBوى أتنBBاء نضBBجھا علBBى.......................... ا$عضBBاء الذكريBBة أو
  .القد وغير متحركةكبيرة ....................... ا$مشاج فتتكون في الجھة العلوية من المشيرة وتضم أثناء نضجھا على 

  )ن3.(وما مصير البيضة الناتجة عنه وقوع ا-خصابصف كيفية . توضح الوثيقة التالية عملية ا-خصاب و مصير البيضة الناتجة عنه )2
 

 

 
 

 

 

 

  : 3تمرين  �
تمثل الوثيقة جانبه دور النمو عند طحلب أخضر يعيش في المياه  

 : العذبة

  )ن0.5(ا$مر؟عن أي طحلب يتعلق  .1
  )ن1(.على الوثيقة موقع ا2نقسام ا2ختزالي و ا-خصابحدد  .2
  )ن1.5(:حدد الصيغة الصبغية لكل من  .3

  .البيضة �
  .كرة ذيخل �
  .خلية أنثى �

  )ن1(.ما نوع دورة النمو الممثلة في الوثيقة .4
  )ن3(.لخص كيفية التوالد الجنسي عند ھدا الطحلب .5

 

  )نقط 6( ا�سترداد المنظم للمعارف :ا
ولالمكون 

  )نقطة  13( المھارات و القدراتالمعطيات و توظيف ستغ�ل ا :الثانيالمكون           


