المدرسة اإل داديّة ابن الهلثم بمفناق

فر تلليف دد  1ف

م ّدة الفرض  :ساعة.

مادّة لوم الحلاة واألرر.

األستاذة  :لطيفة الحبشي
القسم8 :أساسي……

السنة ال ّدراسيّة2019/2018 :
ّ
االسم واللّقب............... :

العدد:
20/............

الجزء األوّل 12( :نقطة)

التّمرين عدد  4( 1:نقاط)
أعيّن اإلجابة الصّحيحة بالنّسبة إلى كلّ مسألة من المسائل األربع التّالية وذلك بوضع عالمة ( )Xفي الخانة المناسبة.
يزداد اإلنتاج النّباتيّ
كلّما كانت كمّيّة السّماد تغطي حاجة
التّربة

كلّما ازدادت كمّيّة السّماد.

كلّما كانت كمّيّة السّماد تفي بحاجة
النّبات.

يزداد النّتح كلّما
ازداد عدد الثّغور.

نقص عدد األوراق

نقصت مساحة األوراق
األمالح المعدنيّة األكثر أهمّيّة في تغذية النّبات هي

أمالح الكالسيوم والفسفاط
والبوتاسيوم

أمالح األزوت والفسفور
والبوتاسيوم

أمالح الكلور والصوديوم
والبوتاسيوم.

النّسغ الخام هو
خليط من الماء واألكسجين الذّائب.

خليط من الماء والسكريات
واألمالح المعدنيّة.

خليط من الماء واألمالح المعدنيّة.

التّمرين عدد 4(:2نقاط)
 / 1أعرّف النّتح:
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
 / 2أذكر العالقة القائمة بين النّتح واالمتصاص عند النّبات.
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
 / 3أذكر أربعة عوامل مناخيّة تزيد من حدّة النّتح
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

التّمرين عدد 4(:3نقاط)
 / 1أكتب الحرف المناسب في خانة الجدوللـمعرفة وظيفة كل تركيبة :
أ /يتمّ فيها النّتح وخاصّة في وجهها السّفليّ.

 / 1وسط كنوب.

ب /تـمـتصّ الـماء واألمالح الـمعدنيّة

 / 2الثّغور

ج /يخرج منها الـماء أثناء النّتح
 / 3األوبار الماصّة

د /تنقل خليط الماء واألمالح المعدنيّة

 / 4األوراق

ه /وسط مُـغـذّ يحتوي على أمالح معدنيّة مناسبة لنمو
النّبات
1

2

3

4

الـمُـتـحصّل عليها في الجدول التّالي
 / 2زرعنا نباتات شعير في أوساط مختلفة ثم دوّنّا النّتائج
األوساط

العناصر الغذائيّة المكوّنة للوسط

ماء مقطّر

ماء

النّتائج
..................................

رشاحة التّربة

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

تربة دباليّة جافّة

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

تربة محروقة مع ماء مقطّر

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

تربة دباليّة مع ماء مقطّر

ماء  +أمالح معدنيّة  +مواد عضويّة

ينمو النّبات.

 / 1أكمل الجدول ( 2.5ن)
 0ن)
( .5
 / 2أذكر العناصر الغذائيّة الّتي تحتاجها نبتة الشّعير وذلك مستعينا بالجدول السّابق
........................................................................................................................................................

الجزء الثّاني8( :نقاط)

التّمرين عدد  2( 1:نقاط)
نقوم بتحضير جهازَيْ بوتوماتر كما تبيّنه الوثيقة التّالية :نضع في أحدهما نبتة في هواء الجوّ أي ال
يحيط بها شيء وفي اآلخر نضع نبتة يحيط بها كيس شفّاف .وتدوم التّجربة ساعتين.
بداية التّجربة1

نهاية التّجربة 1

بداية التّجربة2

نهاية التّجربة 2

تكون النّتيجة كالتّالي:
يختلّ التّوازن في الجهاز األوّل وال يختلّ في الجهاز الثّاني.
يتراجع مؤشّر الماء في الجهازين بـثالثين ملّيمترا.
 / 1أفسّر انتقال مؤشّر الماء داخل األنبوب الشّعريّ.
....................................................................................................................................................
 / 2أفسّر اختالل التّوازن في الجهاز األوّل.
....................................................................................................................................................
 / 3أبيّن مصدر قطرات الماء على جوانب الكيس في التّجربة الثّانية
...................................................................................................................................................
 / 4أفسّر عدم اختالل التّوازن في التّجربة الثّانية.
....................................................................................................................................................

التّمرين عدد 6(:2نقاط)
تمَت متابعة المردود الزّراعيّ لنبات الذّرة حسب كتلة سماد األزوت )(Nالمستعملة و تحصلنا على الرسم البياني التالي

 / 1أسمّي المناطق أ– ب – ج ( 1.5ن)
أ  ..................................................ب  ...............................................ج ..........................................
 / 2أحلّل المنحني البياني مُـبَـيّنـاتطور المردود الزراعي في كل منطقة( 4ن).
المنطقة أ ........................................................................................................................................... :
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
المنطقة ب ......................................................................................................................................... :
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
المنطقة ج ...........................................................................................................................................:
..........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
 0.5ن).
 / 3استنتج كيفيّة استعمال سماد األزوت لتحسين اإلنتاج النّباتيّ (
........................................................................................................................................................
عمال
ّقا
موف

