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: إلى كر الشّ بجزيل املؤلّفون يتوجه
. والتّكوين التّربية وزير السيّد •

ملا والتّكوين للبرامج ة العامّ اإلدارة •
لتأليف ومسؤوليّة ثقة من فينا أودعته

الكتاب. هذا
اءة. البنّ املقيّمني ملساهمتهم ادة السّ •

الوطنيّ املركز بإدارة  يّني  الفنّ فريق •
هذا إخراج في به أسهموا ملا البيداغوجيّ

صورة. أحسن على الكتاب

ô``````μ````````°T 

البيداغوجي الوطني محفوظة للمركز احلقوق جميع c



áÄWƒJ
هذاالكتاب مطابقللبرامج الرسمية اجلديدةللسنةالثامنةمنالتعليم
العلمية املسائل سياق في البنائية تأليفه في راعينا األساسي وقد
القابلةللحلوباعتمادأنشطةخاليةمناالستنتاجاتاملسبقة ووسائل

. مالئمة

: ÜÉàμdG äÉfƒμe
: 3 أجزاء الكتاب يتضمن

. النباتي اإلنتاج حتسني : األول اجلزء •
. احليواني اإلنتاج حتسني : الثاني اجلزء •

. البيئي والتوازن الغذائية العالقات : الثالث اجلزء •

وفهرس بإشكالية مشفوعة عامة دالة وضعية جزء كل يتضمن
األبواب فيها  أدرجنا روس  الدّ من مجموعة محور  كل وفي للمحاور 

التالية:
   

. علميا مشكال ر: يطرح أفكّ •
. املعارف بناء من التلميذ أنشطة متكن يتضمن وأفهم : أنشط •

. تأليفي برسم أمكن إن مدعمة للمفاهيم خالصة أحوصل: يشمل •
يّممكتسباتي: يقدممجموعةمنالتمارينالختبار قدراتالتلميذ أقّّ •
 علىالتذكرو الفهم وتوظيفاملعلومات(التطبيق والتحليلو التأليف).

: باب أدرجنا محور كل نهاية وفي
املعلومات بعض التلميذ على يعرض مكتسباتي:  إلى  أضيف •
مهاراته وتطوير  للتلميذ املعرفي الزاد  إلثراء اإلضافية واألنشطة

. مثال باألنترنات املعلومة عن البحث على وتشجيعه



∫hC’G Aõ÷G»JÉÑædG êÉàfE’G Ú°ù–
البيئي الوسط على  املستدمية احملافظة وفي اإلنسان  تغذية في ا هامّ النباتي اإلنتاج يعتبر
الثمار له توفر متنوعة نباتات اإلنسان يزرع الحية. ومكونات  حية مكونات يتضمن  الذي 
عدد السكان ونظرا لتزايد نشا، خشب. ) ، سكر ، ) ومواد مختلفة واخلضر والبذور (1 (الوثيقة
أخرى 3 ) ولعوامل (الوثيقة أحيانا اجلفاف ولتواصل الزراعية 2 ) ولنقص املساحات (الوثيقة
النباتات وأن علما النباتي وجيهة للزيادة في اإلنتاج حلول في التفكير يقع بالتربة) مثال (تتعلق

مختلفة. تكاثر معينة وأمناط لها حاجيات غذائية اخلضراء
? √ôKÉμJ ≈∏Y ÒKCÉàdGh á«FGò¨dG ¬JÉ«LÉM á«£¨àH »JÉÑædG êÉàfE’G Ú°ù– ÉææμÁ ∞«c

1 الوثيقة

تشهدبلداننامية كثيرةزيادات مستمرةفيأعداد
إن : املتوقع العمر متوسط في وارتفاعا سكانها
6 باليني نسمة حاليا من العالم سيزيدون سكان
بحلول عام 7.5 بليون نسمة يبلغ متوقع رقم إلى

  2050 عام بحلول نسمة 9 باليني إلى  2020  و
البلدان في تقريبا الزيادة هذه كل ستحدث و
سيتضاعف إذ  الدخل واملتوسطة املنخفضة
فقرا بلدان العالم أشد 50 من عدد السكان في
عاملية إغاثة منظمات جددت .2050 عام بحلول
للموت شخص 11 مليون تعرض من حتذيراتها
أكبر تواجه التي أفريقيا شرق في وعطشا جوعا
قالت فقد . عاما  20 ظرف في  جفاف أزمة 
ثالثة يشمل اإلنسانية الكارثة خطر مات إن املنظّ

طفل. ماليني
2 3الوثيقة الوثيقة
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العصور منذ بزراعتها  واعتنى اإلنسان عرفها التي  النباتية األنواع  أهم  من القمح يعتبر   
القمح يتعفن. وميثل أن دون طويلة فترة خزنه وإلمكانية (*) قيمة غذائية من له ملا القدمية
في ة خاصّ شاسعة مساحات على زراعته إلى أدّى مما العالم شعوب من األساسي لكثير الغذاء

اجلاف. املناخ املعتدل والشبه ذات املناطق
مناخ مع املتكيّفة القموح الصلبة من أنواع تونس هي في قدميا تزرع التي القمح أنواع أغلب إن
وبتضافر اجلهود اإلنتاج ضعيفة  نقية الساللة غير األنواع هذه أنّ إالّ فيها تزرع التي اجلهات

. 5 4 و الوثيقتني مرد وديتها و إنتاجيتها تطوير الوطنية أمكن واألبحاث

: القمح حلبوب الكيميائي التركيب (*)
   85% %60 ـ %5   سكريات %2 ـ %12    دهنيات 7 ـ %  بروتيدات

. 14% %13ـ %3  ماء %0.3 ـ معدنية مواد
áæ°ùdGøW ∞dC’ÉH êÉàfE’G

19901633

19912551

19922195

19931914

1994654

1995620

19962867

19971054

19991812

20001086

20011354

2002514

20032904

اإلنتاج خريطة  :  4 الوثيقة
التونسية الفالحي بالبالد

بالبالد يبرز إنتاج القمح  5 : جدول  الوثيقة
متعاقبة خالل سنوات التونسية

نستعمل التي الغذائية : ااالت ∫ƒM ÉãëH õ‚CG
أساسية. كمادة القمح فيها

التونسية. بالبالد تزرع التي القمح أنواع •
عبر السنني. اإلنتاج تغير أسباب •

لتحسني املستعملة األسمدة وكميات أنواع •
اإلنتاج.

ووسائل القمح  تصيب التي األمراض  •
مقاومتها.

∫hC’G Aõ÷G»JÉÑædG êÉàfE’G Ú°ù–

غابات
حلفاء
قوارص

كروم
زياتني

املردود مرتفعة قموح زراعة
املردود منخفضة قموح زراعة
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∫hC’G Aõ÷G»JÉÑædG êÉàfE’G Ú°ù– 

  ∫hC’G Aõ÷G ¢Sô¡a
.ö†NC’G äÉÑædG óæ`Y á«fó©ŸG ájò¨àdG  ``    ∫hC’G QƒëŸG

.AÉª∏d äÉÑædG áLÉM á«£¨J : 1 ¢SQódG
.á«fó©ŸG ìÓeCÓd äÉÑædG áLÉM á«£¨J : 2 ¢SQódG

.ö†NC’G äÉÑædG óæ`Y á«fƒHôμdG ájò¨àdG  ``    ÊÉãdG QƒëŸG
.»Fƒ°†dG Ö«cÎdG : 1 ¢SQódG

 Ö«cÎdG •höT  ≈∏Y ÒKCÉàdÉH  »JÉÑædG   êÉàfE’G Ú°ù– : 2  ¢SQódG
                 .»Fƒ°†dG

.ö†NC’G äÉÑædG óæY ƒªædGh ôKÉμàdG  ``    ådÉãdG QƒëŸG
.ö†NC’G äÉÑædG óæY …ö†ÿG ôKÉμàdG : 1 ¢SQódG
 .…ôgõdG äÉÑædG óæY »°ùæ÷G ôKÉμàdG : 2 ¢SQódG

.ƒªædGh ¢TÉàfE’G : 3 ¢SQódG

. á«Lƒdƒ«ÑdG áMÓØdG  ``  ™HGôdG QƒëŸG  
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∫hC’G QƒëŸGö†NC’G äÉÑædG óæY á«fó©ŸG ájò¨àdG
: á≤HÉ°ùdG »JÉÑ°ùàμe 

(5 أساسي) التبخر وعملية امتصاص املاء •
(5 أساسي). املعدنية املاء واألمالح إلى النبتة حاجة •

.6 الوثيقة أنظر 7 أساسي) ) زهري اخلضري لنبات اجلهاز بنية •

اللوبيا 6 : نبات  الوثيقة
هذه وتسمى النباتية املادة  إلنتاج املعدنية األمالح و  املاء التربة من األخضر النبات  ميتصّ

العملية التغذية املعدنية.
? É¡àjò¨J ≈∏Y ÒKCÉàdÉH äÉJÉÑædG √òg êÉàfEG Ú°ù– ÉææμÁ ∞«c ``

عند النبات األخضر. املعدنية للتغذية األساسية الظروف بدراسة سنبدأ
: âqÑãJCGh ÜqôLCG

. الذرة مثال نبات املالئمة لنمو الظروف عن للبحث التجارب باملنزل أجنز
بذورمختلفةاألحجام تهوئةمختلفة، قواريرماء،تربةمختلفة، استعمل أصصبالستيكية، •

واملصادر.
مختلفة. البذور في ظروف ازرع •

كنش في  واملالحظات النتائج ودوّن شهرين أو شهر طيلة والنمو االنتاش عمليتي تابع  •
املتابعة.  

∫hC’G QƒëŸG ¢Sô¡a
.AÉª∏d ö†NC’G äÉÑædG áLÉM á«£¨J : 1 ¢SQódG

.á«fó©ŸG ìÓeCÓd ö†NC’G äÉÑædG áLÉM á«£¨J : 2 ¢SQódG
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1 ¢SQódGAÉª∏d ö†NC’G äÉÑædG áLÉM á«£¨Jô qμaCG
املمارسات مثل الفالحيّة األنشطة بعض إلى يلجأ األمطار في نقصا الفالح يالحظ عندما

.8 7 و الوثيقتني أنظر لسقي مزروعاته الرّيّ في الرّشيدة
?AÉŸÉH ö†NC’G äÉÑædG ábÓY RÈf ∞«c

?ö†NC’G äÉÑæ∏d AÉŸG øe áqjQh qö†dG äÉ«LÉ◊G O qóëf ∞«c

بالرّش التكميلي 7 : الرّي  الوثيقة

قطرة قطرة 8 : الرّي  الوثيقة
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º¡aCGh §°ûfCG 1 ¢SQódGAÉª∏d ö†NC’G äÉÑædG áLÉM á«£¨J
AÉª∏d áàÑædG ¢UÉ°üàeG ``  

Qhò÷G iƒà°ùe ‘ ¢UÉ°üàe’G ™bƒe ójó– : ∫hC’G •É°ûædG
Qòé∏d á«LQÉÿG á«æÑdG ∞°Uh `` CG

3 أيام النتيجة بعد نشاهد ثم باملاء مبللة ترشيح ورقة الفجل على نبات بذور نزرع
9 و10) الوثيقتني (أنظر

. له املكونة املناطق إلى وتعرف العينيتني ذات باملكبرة الفجل لنبات فتيا جذرا  • شاهد
أجنز رسما مبسطا لهذا اجلذر. •

Qò÷G iƒà°ùe ‘ ¢UÉ°üàe’G ™bƒe ójó– `` Ü
االمتصاص. مستواها يحدث في التي اجلذر منطقة بخصوص فرضيات اقترح •

الفرضيات. وجاهة من للتثبت جتربة اقترح •
. 11 الوثيقة في املقترحة التجربة أجنز •

منتشة الفجل 9 : بذور الوثيقة
بتري علبة في

الفجل لنبات فتي 10 : جذر الوثيقة
العينيّتني ذات باملكبرة مشاهد

أخضر لنبات فتي جذر في االمتصاص منطقة على للتعرف 11  :  جتربة الوثيقة

زيت

ماء

جبأجبأ

التجربة نهايةالتجربةبداية
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º¡aCGh §°ûfCG AÉª∏d ö†NC’G äÉÑædG áLÉM á«£¨J
áØ∏àfl ±hôX ‘ AÉª∏d áàÑædG ¢UÉ°üàeG ¢SÉ«b : ÊÉãdG •É°ûædG

: äÉ¶MÓŸG
للماء النبتة أن حاجة نالحظ إذ للماء النبتة حاجة على للمحيط املناخية تؤثر تغيرات الظروف

الرياح. واشتدت احلرارة درجة ارتفعت تزداد كلما
: äÉ«°VôØdG

الظاهرة. هذه لتفسير فرضيات اقترح
الفرضيات. هذه للتثبت من وجاهة جتربة اقترح

: áHôŒ
. 12 بالوثيقة املقترحة التجربة أجنز

: مختلفة في ظروف للماء امتصاص النبتة لقياس
، ملروحة...) كهربائي، لفانوس النبتة 12) (عرض البوتوماتر(الوثيقة جهاز استعمل

آخر. جهاز أي استعمال ميكن

جهاز باستعمال للماء النبتة امتصاص قياس  :  12 الوثيقة

: åëH RÉ‚G
(أنترنات، مختلفة مراجع باعتماد للماء والزيتون القمح من كل حاجات حول معطيات ع جمّ •

. (... علمية مراجع

1 ¢SQódG

زجاجي قمح
شعري أنبوب

مسطرة مدرجة

زجاجي دورق

نبات أخضر
ل املؤشر تنقّ

1 الزمن

التجربة نهاية التجربة بداية

0 الزمن

.(0 الزمن ) التجربة بداية في الشعري األنبوب رفي املؤشّ موقع •علّم
(الزمن1، 30 دقيقة 10 دقائق طيلة كل الشعري األنبوب في ر املؤشّ موقع تغير راقب •

(... الزمن2
في جدول. عليها النتائج املتحصل ل سجّ •
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º¡aCGh §°ûfCG AÉª∏d ö†NC’G äÉÑædG áLÉM á«£¨J
íàqædG ``  

áàÑædG ¬°üà“ …òdG AÉŸG Ò°üe qÚÑJ : ådÉãdG •É°ûædG
: äÉ¶MÓe

بانتظام. عن سقيها تغافلنا إذا تذبل املغروسة النباتات أن الصيف فصل في نالحظ •
. وجافة حارة رياح تهب فصل الصيف عندما في بسرعة النباتات تذبل •

: äÉ«°Vôa
النبتة. ذبول تفسر فرضيات اقترح •

: áHôéàdG
نبات أخضر. بها زرع مسقية تربة على يحتوي ر أصيصا حضّ •

. الوثيقة 13 تبينه كما زجاجي ثم ضعه حتت ناقوس شفاف بكيس بالستيكي األصيص أحط •
؟ الناقوس الزجاجي وعلى الكيس على املاء قطرات مصدر ساعتني. ماهو بعد النتيجة شاهد •

؟ التجربة هذه من تستنتج ماذا •

13 الوثيقة : áHôéàdG
ةالثانيةكماتبينهالوثيقة14  •ضعاألصيصالسابقعلىكفةميزانثم عادلهبوضعكتلفي الكفّ

. ساعتني بعد النتيجة شاهد •
؟ التجربة هذه من تستنتج ماذا •

14 الوثيقة  14 13 و بالوثيقتني املبيّنتني خالل التجربتني من
باالمتصاص. للماء وعالقتها فقدان النبتة ظاهرة عرّف •
العملية. هذه في تؤثر التي استنتج الظروف املناخية •

: áHôéàdG
املاء. فقدان عن املسؤولة النبات أعضاء فرضيات لتحديد اقترح •

املناسبة. التجارب وأجنز تصور •
؟ تستنتج ماذا •

1 ¢SQódG

التجربة التجربةبداية نهاية

ناقوس زجاجي

نبات أخضر

كيس
بالستيكي

أصيص

التجربة التجربةبداية نهاية
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º¡aCGh §°ûfCG AÉª∏d ö†NC’G äÉÑædG áLÉM á«£¨J
: èeóe øjô“

: التالية التجريبية املعطيات استغالل عليك نقترح النبتة لدى النتح لتحديد موقع

موقع النتح 15  :  جتارب لتحديد الوثيقة

(الدقيقة) 0102030405060الزمن

املاء في قطرات عدد
األول 0152740506274الكيس

املاء في قطرات عدد
الثاني 0235567الكيس

التجربتني في  كل10 دقائق عليها املتحصل املاء  قطرات عدد يبرز 16 : جدول    الوثيقة
 1 و2 (طيلة ساعة)

 . 2 1 و التجربتني نتيجة 16  قارن 15 و باالعتماد على الوثيقتني •
النتح. عن أساسا املسؤول العضو حدد االستنتاجات من خالل •

1 ¢SQódG

التجربة2 التجربة2بداية نهاية

التجربة1 التجربة1بداية نهاية

كيس1
نبات مورق

كيس2
منزوع نبات

األوراق
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º¡aCGh §°ûfCG
  GQhC’G iƒà°ùe ‘ íàædG ™bƒe ójó– : ™HGôdG •É°ûædG

؟ للورقة الوجه السفلي خالل أومن العلوي خالل الوجه من يتم النتح هل
:  áHôŒ

الوجه والثانية على العلوي الوجه على األولى زجاجيتني الصوق صفيحتني  بواسطة ثبت •
. ( 17 (الوثيقة مناسب آخر نبات أي أو الغرنوق نبات لورقة السفلي

. ساعتني بعد النتائج شاهد •
. استنتاجاتك دون •

؟ النتح من متكن التي الورقة في التراكيب املوجودة ماهي

: áHôŒ
آخر. نبات أو الغرنوق نبات لورقة السفلي الوجه بشرة من رقيقة قطعة انزع •

. ةٍ يْحَ فَ بصُ ها غطّ زجاجية ثم ةٍ يحَ فِ على صَ ماء قطرة في ضعها •
املتوسط ثم الضعيف التكبير ذات الشيئية العدسات باستعمال اهر بواسطة ر احملضّ •شاهد

.(18 الوثيقة (أنظر القوي ثم
.(19 الوثيقة (أنظر اهرية املشاهدة ارسم •

لثغور مجهريه  مشاهدة  :18 الوثيقة
الكرّاث لورقة السفلي الوجه بشرة

للثغور توضيحي 19 : رسم الوثيقة

AÉª∏d ö†NC’G äÉÑædG áLÉM á«£¨J 1 ¢SQódG

األوراق في مستوى النّتح لتحديد موقع 17 : جتربة الوثيقة
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º¡aCGh §°ûfCG
 : وجهي الورقة في الثغور عدد بخصوص استغالل معطيات •

AÉª∏d ö†NC’G äÉÑædG áLÉM á«£¨J

النبات
في املم2 عدد الثغور

السفلي الوجه العلويفي الوجه في
6852الذرة

13012الطماطم

1 ¢SQódG

والطماطم الذرة نبتتي لدى الورقة وجهي في الثغور : عدد 20  الوثيقة
20 الوثيقة معطيات على باالعتماد

اجلدول. في املذكورة للنباتات والعلوي السفلي الوجهني في الثغور كثافة قارن •
عالقتها بالنتح. استنتج •

¢UÉ°üàe’Gh íàqædG ÚH ábÓ©dG ``
¢UÉ°üàe’Gh íàædG ÚH ábÓ©dG ójó– : ¢ùeÉÿG •É°ûædG

: äÉ¶MÓe
سنويا من املاء 3000 و4000 طن بني بالنتح الكثيفة يفقد الغابات واحدا من هكتارا إن •

. األمطار مبياه اخلسارة وتعوض هذه
اخلسارة املاء سنويا وتعوض هذه من 3000 طن حوالي الذرة من واحد هكتار بالنتح يفقد •

. وبالري األمطار مبياه
: äÉ«°Vôa

. واالمتصاص النتح عمليتي بني العالقة حول فرضيات اقترح •
. الفرضيات هذه وجاهة من للتأكد جتارب تصور •

 .21 رقم بالوثيقة املدونة التجريبية الظروف 22 باعتماد رقم بالوثيقة التجريبية الواردة النتائج حلل •
؟ تستنتج ماذا •

النباتات في ري ممارسات وجيهة اذكر •
بني العالقة ماتعلمته بخصوص باعتماد
النبتة للماء. وحاجة واالمتصاص النتح

21  الوثيقة
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º¡aCGh §°ûfCG AÉª∏d ö†NC’G äÉÑædG áLÉM á«£¨J 1 ¢SQódG

22  الوثيقة

. ساعة كلّ في املمتصة املاء ابحث عن كمية 1 ــ
ة املمتصّ املاء لكمية البياني املنحني مليمترية ورقة على ارسم ـ 2ـ 

. الزمن حسب
الورقة على 10 مم 1 ساعة بــ (الزمن) محور الفواصل على مثّّل•

املليمترية.
10 مم بــ 1مل ( ة املمتصّ املاء ية كمّ ) التراتيب محور      • على

املليمترية. الورقة على
. عليه ل املتحصّ املنحني ر فسّ أ)  3 ــ

؟ تستنتج ماذا   ب) 

: èeóe øjô“
.23 بالوثيقة املبني باجلهاز البوتوماتر  جهاز استبدال النبات ميكن ها ميتصّ التي املاء كمية  لقياس

. للماء النبات امتصاص جتربة خالل عليها املتحصل النتائج التالي اجلدول ميثل

بالساعة 8910111213141516الزمن

ابار في 200198195192188184181179177كمية املاء(مل)

23  الوثيقة
15



π°UƒMCG AÉª∏d ö†NC’G äÉÑædG áLÉM á«£¨J 1 ¢SQódG

á°UÓÿG
.24 الوثيقة أنظر اجلذور في املاصة األوبار بواسطة املاء األخضر النبات ميتص •

بواسطة األخضر النبات ميتصها التي املاء كمية قياس من البوتوماتر جهاز ن ميكّ •
اجلذور. في األوبار املاصة

احلرارة زادت فكلما النبات قبل من ة املمتصّ املاء كمية على احمليط  ظروف تؤثر •
. املاء امتصاص سرعة ترتفع والرياح

. النتح الظاهرة تسمى وهذه الهوائية أعضائه خالل من املاء يفقد النبات •
أساسا ويتم ذلك للورقة  العلوي الوجه من أكثر السفلي الوجه النتح غالبا في  يحدث

. الثغور بواسطة
. النبات عند النتح واالمتصاص بني ظاهرتي وثيقة توجد عالقة •

اجلذور في املاصة األوبار  بواسطة االمتصاص زيادة النتح في الزيادة عن ينجر
في األوراق. الثغور املاء بواسطة من النبات مافقده لتعويض

ة وشدّ النتح ة  شدّ على والرطوبة  والرياح واحلرارة كالضوء املناخية العوامل تؤثر 
. االمتصاص

حاجة لتغطية التكميلي والري قطرة قطرة الري تتمثل في رشيدة الفالح مبمارسات يقوم
. اإلنتاج في الزيادة قصد للماء النبتة

24  الوثيقة
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»JÉÑ°ùàμe º«bCG AÉª∏d ö†NC’G äÉÑædG áLÉM á«£¨J 1 ¢SQódG

: OóY øjô“
äÉeƒ∏©ŸG ∞«XƒJ ≈∏Y IQó≤dG QÉÑàNG : ±ó¡dG

: التالية املعطيات نقدم الذرة نبتة لنمو الضرورية املاء لتحديد كمية
: ∫hC’G ≈£©ŸG

الذرة محصول من الواحد الهكتار 60 طناإنتاج
الذرة من الطن الواحد في املوجودة املاء كمية 800 لترامعدل

احملصول كل قبل من املستهلك املاء 3000000 لتراكمية أي 3000 طن

: ÊÉãdG ≈£©ŸG
. اجلافة في املواسم لسقي النبتة الفالحون اجلافة لذا يضطر التربة في جيدة بصورة الذرة تنمو ال

. الهكتار الواحد احملصول وفي الذي جنده في هذا املاء مقدار احسب 1 ــ
: التالية اجلمل بني من الصحيحة اجلمل أمام × ضع عالمة 2 ــ

. احملصول جني حد النبات إلى في تبقى الذرة جذور متتصها التي كمية املاء ـ كل أ
. النتح بعملية الهواء في يطرح النبات ميتصه الذي املاء من جزء أكبر ـ ب

الزراعي احملصول من قليلة إنتاج كمية إلى تؤدي النبات يستهلكها من املاء التي الكبيرة الكميات ـ ج
 : OóY øjô“

º¡ØdG ≈∏Y IQó≤dG QÉÑàNG : ±ó¡dG
اانب     الرسم في مبني ننجز التجربة كما هو

جوابك. ؟علل ساعات بضع بعد تالحظ ماذا 1 ــ
تفسير ميكن من االفتراض الذي اقترح 2 ــ

. املتوقعة النتائج
ق لتتحقّ التجربة على تضيفه الذي ما اذكر 3 ــ

. وجاهة االفتراض من
 : OóY øjô“

ôcòàdG ≈∏Y IQó≤dG QÉÑàNG : ±ó¡dG
في مثبتة اخلضراء النباتات أغلب

متتص التي جذورها بواسطة التربة
. املعدنية واألمالح  املاء

تؤمن اجلذر التي املنطقة في على للتعرف
املبينة التالية التجربة أجنزت االمتصاص،

اانب. الرسم  في
. املاء فوق من وضع الزيت الهدف فسر 1 ــ

حالة. في كل عليها النتيجة املتحصل أذكر 2 ــ
االمتصاص. تؤمن اجلذر التي في املنطقة حدد 3 ــ
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»JÉÑ°ùàμe º«bCG AÉª∏d ö†NC’G äÉÑædG áLÉM á«£¨J 1 ¢SQódG

: OóY øjô“
áfQÉ≤ŸGh π«∏ëàdG ≈∏Y IQó≤dG QÉÑàNG : ±ó¡dG

يبنيّ البياني واملنحني نبات أخضر غصن على مختلفة عوامل التالية جتارب تأثير الوثيقة متثل
. الزمن عبر النتح بالظروف اتلفة عالقة نتائج

. الظروف اتلفة في ل عليها املتحصّ النتائج قارن ثمّ البياني املنحني حلّل 1 ــ
النبات عند النتح ظاهرة على (... إضاءة ، رياح ، (حرارة املناخية تأثير الظروف استنتج 2 ــ

األخضر.

التجريبيّة فيالظروف نبات
كهربائيظروف مثلى لفانوس معرّض معرّضنبات نبات

هوائي لتيّار

01015202530354045505560الزمن(دقيقة)

الذي املاء حجم
بالنتح النبات فقده

(مم3)
0102545608095110130145155165

0 و25  بني تتراوح املثلى الظروف بالنتح في النبات فقده الذي املاء أن حجم النتائج حتليل 1 - يبنيّ
وخالل مم3  و145   45 بني تتراوح كهربائي لفانوس تعرّضه  خالل فقده الذي املاء حجم بينما مم3 

165 مم3 . 155 و بني هوائي تتراوح لتيّار تعرّضه
هوائي لتيّار كهربائي أو لفانوس النبات تعرّض عند ومرتفعة املثلى الظروف في بطيئة النتح ة شدّ

تسبّب ... والرياح واحلرارة املناخيّة كالضوء العوامل أنّ التجارب هذه نتائج خالل من نستنتج 2 ــ
. الثغور بواسطة أساسا ويتمّ للورقة السفلي الوجه في غالبا يحدث الذي النتح ة شدّ زيادة في

ìÓ°UE’G
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á«fó©ŸG ìÓeCÓd ö†NC’G äÉÑædG áLÉM á«£¨Jô qμaCG
2 ¢SQódG

التربة تثري األسمدة(الوثيقة25)التي استعمال مثل الفالحية األنشطة بعض إلى الفالح يلجأ
. (26 (الوثيقة تبينه كما املعدنية باألمالح

؟ املعدنية األمالح األخضر إلى النبات تغطية حاجة ميكن كيف •

رفيع...) فوسفاط - (أمونيتر املعدنية : األسمدة  25 الوثيقة

املعدنية باألسمدة احلقل 26 : رش الوثيقة
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º¡aCGh §°ûfCG
á«fó©ŸG ìÓeCÓd ö†NC’G äÉÑædG áLÉM ``

á«fó©ŸG ìÓeCÓd áàÑædG áLÉM äÉÑKEG : ∫hC’G •É°ûædG
: äÉ¶MÓe

. املناخية الظروف في نفس إلى أخرى تربة احملصول الزراعي من تفاوت نالحظ
: äÉ«°Vôa

. اإلنتاج الزراعي ضعف أسباب لتحديد الفرضيات ببعض أدل •
: áHôŒ

. الفرضيات صحة من للتثبت جتربة اقترح •
. 27 نتائج التجربة الواردة بالوثيقة حلل •

á«fó©ŸG ìÓeCÓd ö†NC’G äÉÑædG áLÉM á«£¨J 2 ¢SQódG

27 الوثيقة
ö†NC’G äÉÑædG IÉ«◊ ájQhö†dG áHÎdG öUÉæY ójó– : ÊÉãdG •É°ûædG

نات أنّ مكوّ علمت إذا التربة في املعدنية املوجودة واألمالح املاء باستعمال النبتة تكتفي هل
      (28 (الوثيقة يلي كما هي التّربة

        

: äÉ«°VôØdG
. التربة في املوجودة العضوية املواد إلى األخضر النبات يحتاج •

. العضوية بالتربة األخضر إلى املواد النبات يحتاج ال •
: áHôéàdG

. جتربة اقترح 1 ــ
. 29 رقم الوثيقة منوذج حسب التجارب 2 ــ أجنز

ونستعمل نرشحها ثم املقطر باملاء نخلطها العضوية املواد إلزالة جيدا التربة  حرق بعد
(أ) . التجربة في محروقة تربة نستعمل بينما (ج) التجربة في الرشاحة

(دبال) . عضوية %5 مواد 25 هواء % %25 ماء معدنية :%45 مواد التربة مكونات

28 الوثيقة
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º¡aCGh §°ûfCG á«fó©ŸG ìÓeCÓd ö†NC’G äÉÑædG áLÉM á«£¨J 2 ¢SQódG

29 الوثيقة

إجنازها. من أسبوعني بعد التجارب نتائج حلل •
؟ تستنتج ماذا •

á«fó©ŸG ìÓeCÓd áàÑædG äÉLÉM ójó– : ådÉãdG •É°ûædG
: äÉ«£©eh äÉ¶MÓe

. نفس اجلهة في إلى أخرى من تربة إنتاج القمح نالحظ تفاوت •
.30 كيميائية معينة الوثيقة رقم عناصر بها مختلفة أمالح معدنية بالتربة توجد •

: äÉ«°VôØdG
. اإلنتاج تفاوت بخصوص املناسبة الفرضيات اقترح •

: استغالل معطيات
30 و31 و32. نقدم الوثائق عدد

زراعة نبات في تربة محروقة :أ  - زراعة نبات في تربة عادية ب -

زراعة نبات في رشاحة تربة محروقة :ج - زراعة نبات في رشاحة تربة عادية د -

تربة عادية محروقة تربة

رشاحة تربة عاديةرشاحة تربة محروقة

 جتربة
شاهدة

 جتربة
شاهدة
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º¡aCGh §°ûfCG á«fó©ŸG ìÓeCÓd ö†NC’G äÉÑædG áLÉM á«£¨J 2 ¢SQódG

متوازنة خصبة تربة في الكيميائية للعناصر النسبة املائوية يبني جدول : 30 الوثيقة
أمالح على يشتمل مثالي مغذ بإعداد وسط األملاني كنوب الكيميائي 1860 قام العالم سنة

وكامال. جيدا منوه يكون حتى النبات بحاجة تفي معينة بنسب معدنية

األمالح املعدنية
التربة  في

في  الكيميائية العناصر
التربة

املائوية النسبة
% الكيميائية للعناصر

الكالسيوم Ca) أمالح )           19.90الكالسيوم

مغنيزيوم )أمالح Mg )           1.62  املغنيزيوم

أزوتية N)    أمالح            0.04األزوت(

فسفورية P)   أمالح            0.09الفسفور(

بوتاسية K)أمالح            0.32البوتاسيوم(

الوثيقة31:جدوليبنيمكونات وسطكنوب املستعملفيالغراساتفيأوساطاصطناعية

غرام/لتراألمالح املعدنية كتلتها
املقطر املاء  من

توفرها التي الكيميائية املغذية  العناصر
األمالح

الكالسيوم (Ca) 1نترات الكالسيوم و (N)األزوت
البوتاسيوم (K)0.25نترات البوتاسيوم و (N)األزوت
املغنيزوم )0.25كبريتات Mg ) املغنيزيوم

البوتاسيوم أحادي P)0.25فوسفات الفسفور( و (K) البوتاسيوم
احلديد P)آثارفوسفات الفسفور( و (Fe)احلديد

مختلفة مغذية أوساط في الذرة نباتات زرع 32 : نتائج  الوثيقة
32 واستنتج بالوثيقة رقم املبينة األوساط مختلف في املزروعة النباتات ومظهر منو قارن •

. التي توفرها املغذية والعناصر للنبتة الضرورية املعدنية األمالح

كامل كنوب وسط 1 ـ
وسط كنوب بدون فسفور 2 ـ

أزوت بدون كنوب وسط 3 ـ
بوتاسيوم بدون كنوب وسط 4ـ 

مقطر ماء 5 ـ
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º¡aCGh §°ûfCG á«fó©ŸG ìÓeCÓd ö†NC’G äÉÑædG áLÉM á«£¨J 2 ¢SQódG

33 الوثيقة

: منها نذكر فوائد عدة العضوية لألسمدة
على التربة قدرة  في تزيد كما  الطينية التربة وخاصة التربة  تهوئة في  1 - املساهمة

املاء. خزن
. الشديد البرد من النباتات جذور 2 - حماية

حتويل يتم املالئمة الظروف ، في اجلراثيم بواسطة ببطىء العضوية الفضالت 3 - حتلل
يضمن أمالح معدنية مما إلى السنة في التربة في الدبال مخزون %1 و%2 من بني ما

. 5 سنوات طيلة الزراعي املردود استدامة

34 الوثيقة

áq«fó©ŸG öUÉæ©∏d áàÑædG áLÉM á«£¨J ``
 áàÑædG ájò¨àd ájQhö†dG á«fó©ŸG öUÉæ©dG øe ≈∏ãŸG äÉ«ªμdG ójó– : ™HGôdG •É°ûædG

املنحني يجسمه ما مثل املستعملة حسب كتلة السماد للقمح الزراعي املردود متابعة متت
. 33 بالوثيقة البياني

واملردود املضافة السماد كتلة بني العالقة بربط وذلك بالوثيقة33  املبينة املناطق حلل •
. عليه املتحصل الزراعي

؟ تستنتج ماذا •
 

ájƒ°†©dG Ióª°SC’G á«ªgCG ÚÑJ : ¢ùeÉÿG •É°ûædG
الفضالت من يتكون الذي العضوي الزراعية بإضافة السماد أراضيه لتخصيب الفالح يتدخل

. والنباتية احليوانية
العضوية. األسمدة فوائد تبرز فرضيات اقترح ــ أ

حاجته املباشرة عدم رغم العضوية األسمدة من النبات األخضر استفادة تفسر كيف ــ ب
34 عدد الوثيقة مبعطيات في ذلك واستعن منوه في إليها

الهكتار  بالكغ في سماد النّترات كتلة

أ منطقة

ب
قة

نط
م

ج منطقة

الهكتار في بالكغ النّترات سماد كتلة

23



º¡aCGh §°ûfCG á«fó©ŸG ìÓeCÓd ö†NC’G äÉÑædG áLÉM á«£¨J 2 ¢SQódG

 á°üàªŸG á«fó©ŸG ìÓeC’G Ò°üe ``  
áàÑædG πNGO áq«fó©ŸG ìÓeC’G ∫ƒ∏fi ∫É≤àfG RGôHEG : ¢SOÉ°ùdG •É°ûædG

واألمالح املاء ميتص األخضر  النبات عدد32 أن بالوثيقة  املبينة التجارب بواسطة أثبتنا لقد
؟ مصيرها فما هو املعدنية

. áàÑædG QòL πNGO (ΩÉÿG ≠°ùædG)á«fó©ŸG ìÓeC’G ∫ƒ∏fi ∫É≤àfG RGôHEG : áHôŒ
. النبات داخل اخلام النسغ انتقال كيفية حول فرضيات ضع •

التجربة نتيجة حلل (35 عدد بالوثيقة .(استعن الفرضيات صحة من للتثبت جتربة تصور •
؟ تستنتج ماذا

املعدنية واألمالح انتقال املاء إلثبات 35 : جتربة الوثيقة

جذر في عرضي مقطع  :  36 الوثيقة
جزر

جزر جذر في طولي 37 : مقطع الوثيقة

0.01 غ/ل) . تركيز امليتيالن( محلول أزرق جزر في جذر أغمر •

اجلذر في مستوى اخلام للنسغ الناقلة البنيوية التراكيب إلى للتعرف
ذات املكبّرة  بواسطة شاهدها ثم اجلذر في جدا رقيقة طوليّة وأخرى عرضيّة مقاطع أجنز •

. العينيّتني

جذر جزر

قطرات من أزرق
الممتص الميتيـالن

24 ساعة بعد

محلول أزرق 
الميتيـالن
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º¡aCGh §°ûfCG á«fó©ŸG ìÓeCÓd ö†NC’G äÉÑædG áLÉM á«£¨J 2 ¢SQódG

áàÑqædG ¥É°S ‘ ΩÉÿG ≠°ùædG π≤æJ QÉ°ùe ¤EG ±ô©àdG : áHôŒ
(0.01 غ/ل) تركيز امليتيالن أزرق محلول الكرافس في القرنفل أو نبات ساق من أغمر جزء •

38 و39. الوثيقتني تبينه مثلما 24 ساعة ملدة
العينيّتني. ذات وشاهدها باملكبّرة النبتة ساق في عرضيّة رقيقة وأخرى طولية مقاطع أجنز •

40 و41. في إجابتك بالوثيقتني ؟ استعن ماذا تستنتج تالحظ ؟ ماذا
   

 áàÑædG É°S ‘ ΩÉÿG ≠°ùædG π≤æJ QÉ°ùe ¤EG ±qô©àdG : ™HÉ°ùdG •É°ûædG
. النبتة ساق في اخلام النسغ تنقل مسار يبنيّ رسما توضيحيا أجنز •

41 : املشاهدة باملكبّرة الوثيقة
عرضي ملقطع العينيّتني  ذات

القرنفل ساق في

القرنفل 38 : نبات الوثيقة
امليتيالن أزرق محلول في

الكرافس 39 : نبات الوثيقة
امليتيالن محلول في

40 : املشاهدة باملكبّرة الوثيقة
طولي ملقطع العينيّتني  ذات

القرنفل ساق في
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π°UƒMCG

á°UÓÿG
مردود زيادة من  متكن مناسبة  مبقادير املعدنية األسمدة إلى  األخضر النبات يحتاج •

. الزراعي اإلنتاج
. املردودية ويضعف النمو يعطل فيها اإلفراط أو أوفقدانها املعدنية العناصر قلة إن

ل تتحوّ الّتي عضويّة وأسمدة معدنية أسمدة بإضافة رشيدة مبمارسات الفالح يقوم
نقص من يالحظه ما بحسب األخضر النّبات لتغذية ضروريّة معدنيّة إلى موادّ ا تدريجيّ

. املعدنية لألمالح النبتة لتغطية حاجة

تكون التي املاء واألمالح املعدنية للجذور املاصة األوبار بواسطة األخضر النبات ميتص •
األوعية عبر والهوائية) (األرضية النبات أجزاء كافة إلى النسغ هذا وينقل اخلام النسغ

اخلشبية الناقلة.

á«fó©ŸG ìÓeCÓd ö†NC’G äÉÑædG áLÉM á«£¨J 2 ¢SQódG

42: تنقلالنسغ اخلامداخلالنبات  الوثيقة

خشبيّة أوعية
ΩÉN ≠°ùfΩÉN ≠°ùf
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»JÉÑ°ùàμe º«bCG á«fó©ŸG ìÓeCÓd ö†NC’G äÉÑædG áLÉM á«£¨J 2 ¢SQódG

OóY øjô“
≥«Ñ£àdG ≈∏Y IQó≤dG QÉÑàNG : ±ó¡dG

بزراعة الزراعيون املهندسون قام املعدنية األمالح من القمح نباتات حاجات إلى بدقة للتعرف
.44 رقم بالوثيقة املبينة النتائج على احلصول فتم (43 رقم (الوثيقة جتارب حقول

إنتاج مختلفة ظروف في قمحا 43 : مساحات مزروعة الوثيقة

مختلفة ظروف في القمح إنتاجية يبني الوثيقة44: جدول

اإلنتاج هكتارظروف بالقنطار/ القمح إنتاجية
أسمدة بدون 19.2 تربة

باألسمدة 226.9 تربة

. 43 الوثيقة في املبينة الظروف في املزروعة ومنو نباتات القمح مظهر قارن 1 ــ
 . 44 الوثيقة على باالعتماد اإلنتاجية وظروف الزراعة بني العالقة اربط 2 ــ

: OóY øjô“
áfQÉ≤ŸGh º¡ØdG ≈∏Y IQó≤dG QÉÑàNG : ±ó¡dG

غصن عند اإلدماع 45 عملية الوثيقة تبرز
السبات فترة خارج شذبه وقع العنب  نبات
انتقال جتارب تثبت اقترح و فرضيات ضع •
النبات األخضر. داخل املعدنية واألمالح املاء

. العنب عند ظاهرة اإلدماع فسر  •
األشجار تخضع عملية الشذب عند ملاذا •

؟ دة محدّ زمنية 45لفترات الوثيقة
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»JÉÑ°ùàμe º«bCG á«fó©ŸG ìÓeCÓd ö†NC’G äÉÑædG áLÉM á«£¨J 2 ¢SQódG

:  OóY øjô“
∞«dCÉàdGh π«∏ëàdG ≈∏Y IQó≤dG QÉÑàNG : ±ó¡dG

األمطار. ر توفّ رغم أخرى إلى سنة  من بالتقلّص  بدأ بضيعته  القمح  إنتاج أنّ فالح الحظ
: التالية الوثائق عليك نقترح القمح إنتاج في النقص تدارك على الفالّح ملساعدة هذا

القمح زرع قبل وذلك أوأكثر سنة طيلة  القمح  زرع دون أي بور األرض ترك : (1) احلل
جديد. من

. األمطار املكثف رغم توفر السقي احلل(2)
. املعدنية لألسمدة املكثّف االستعمال احلل(3)

. سنة بسنة والقمح بالتناوب زراعة الفول احلل(4)
خاطئ واآلخر صائب بعضها من احللول 46 : مجموعة عدد الوثيقة

ها متتصّ معدنية مواد إلى العضوية موادها  فتتحول  والنباتات  احليوانات بقايا تتفكك •
اخلضراء. النباتات

 48 الوثيقة عقيدات أنظر تسمى منتفخة مناطق الفول نبات مستوى جذور في توجد •
ويؤدّي بالهواء املوجود األزوت مادة تثبيت على قادرة اجلراثيم من نوع على حتتوي
وخاصة املعدنية باألمالح التربة إثراء إلى موتها بعد النبتة لهذه املواد العضوية ك تفكّ

. األزوت منها

بالتربة العضوية املواد 47 : مصير عدد الوثيقة

إنتاج تدنّي وراء 3 أسباب أذكر 1 ـ
إجابتك علّل بالضيعة القمح
األسباب من  سبب لكل بالنسبة 

الثالثة

(46) الوثيقتني إلى  2 - باالستناد 
السابقة إجاباتك وإلى و(47)
بني العالقة فيها تربط فقرة حرّر
القمح لنبات الغذائية احلاجات

. باإلنتاج الكفيلة األزوتيةواحللول العقيدات تبرز الفول نبات : جذور  48 الوثيقة
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»JÉÑ°ùàμe º«bCG á«fó©ŸG ìÓeCÓd ö†NC’G äÉÑædG áLÉM á«£¨J 2 ¢SQódG

 : OóY øjô“
π«∏ëàdG πY IQó≤dG QÉÑàNG : ±ó¡dG

اجلدول يبيّنه املستعملة مثلما السماد كتلة حسب الطماطم لنبات الزراعي متّت متابعة املردود
: التالي

كلغ/ : السماد كمية
050100150200250300350هكتار

قنطار/هكتار : 1020253031302620اإلنتاج

املستعملة. بكميّة السماد الطماطم إنتاج عالقة م يجسّ الذي البياني املنحني ارسم 1 ــ
إنتاج. أحسن التي تعطي ماد السّ ثمّ أبرز كتلة عليه ل املتحصّ املنحني حلّل 2 ــ

ìÓ°UE’G
البياني رسم املنحني 1 ــ

: مختلفة 3 مناطق وجود البياني املنحني يبنيّ 2 ــ
النقص مظاهر مشاهدة إمكانية النبات مع بحاجة السماد التفي :كمية عوز منطقة ـ أ ـ املنطقة

وفير على إنتاج للحصول ومالئمة كافية كمية السماد : مثلى ب ـ منطقة ـ املنطقة
اإلنتاج في ملحوظ انخفاض إلى أدّى مما ضارّة السماد كمية : م تسمّ منطقة ـ ج ـ املنطقة

زيادة من ن  متكّ مناسبة مبقادير املعدنيّة األسمدة  إلى يحتاج األخضر النبات أنّ نستنتج 3 ــ
إنتاجه. املراد واحملصول نوع النّبات تتناسب مع ماد وأنّ نوعيّة السّ علما ، الزراعي املردود

في الهكتار اإلنتاج بالقنطار

أ منطقة ب منطقة منطقةج

كتلةالسمادبالقنطارفيالهكتار
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»JÉÑ°ùàμe ¤EG ∞«°VCG ∫hC’G QƒëŸGö†NC’G äÉÑædG óæY á«fó©ŸG ájò¨àdG
النسغ اخلام ن تكوّ في اجلذور املاصة باألوبار األخضر النبات ميتصها الذي املعدنية واألمالح املاء

. للنبتة اجلذور إلى األعضاء األخرى من الذي ينتقل
؟ النبتة أعضاء داخل والنقل يتم االمتصاص كيف

¥GQhC’Gh ¥É°ùdGh Qhò÷G πNGO ¢üàªŸG AÉŸG π≤æJ á«dBG
األوعية إلى يصل حتى اجلذر  في أفقيا ينتقل ومنها املاصة األوبار إلى التربة من  املاء مير 
داخل األمالح من تركيز أقل التربة في املذابة األمالح تركيز ألن االنتقال هذا ويحدث اخلشبية

(49 خاليا اجلذور(الوثيقة

الدفع هو الناقلة  األوعية  ميثل الذي  (50 (الوثيقة الشعري األنبوب في املاء  تنقل سبب إن
. اجلذر خاليا إلى املاصة خاليا األوبار من االمتصاص قوى ازدياد عن الناجت اجلذري

    
          

 
واألوراق الساق إلى  اجلذور من وذلك النبتة أنحاء كافة إلى املاصة األوبار من املاء  ينتقل

. مرحلتني النقل في ويتم
األنابيب إلى املاصة  األوبار من املاء مرور في يتمثل الذي األفقي النقل : األولى املرحلة

.(50 الوثيقة اجلذر( خاليا مخترقا الناقلة
أعلى. إلى من أسفل املاء مرور في يتمثل الذي العمودي النقل : الثانية املرحلة

املاء نقل في اجلذر تبرز دور 50 : جتربة الوثيقة

التربة من امتصاص النّبتة للماء يبرز 49 : رسم الوثيقة
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»JÉÑ°ùàμe ¤EG ∞«°VCG

؟ واالمتصاص النتح بني العالقة ر تفسّ كيف
. 51 على الوثيقة اطلع

املاء أن إذ الورقي  النتح هو أساسي عامل إلى الثالثة  الدوارق في  املاء  مستوى اختالف يعود
األوراق عدد زاد فكلما الورقي اجلذب  تدعى األعلى نحو جذب  قوة يولّد األوراق تفقده الذي 

. املاء امتصاص زاد و الورقي اجلذب كلما زاد

باالمتصاص النتح وعالقته تبرز 51 :  جتربة الوثيقة

∫hC’G QƒëŸGö†NC’G äÉÑædG óæY á«fó©ŸG ájò¨àdG

áHôéàdG ájÉ¡f

áHôéàdG ájGóH

نبتة
 مورّقة

نبتة
 نزعت
بعض

أوراقها

نبتة
 نزعت

كلّ
 أوراقها
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ÊÉãdG QƒëŸGö†NC’G äÉÑædG óæY á«fƒHôμdG ájò¨àdG

واألمالح املاء )على 1 (الوثيقة ... البذور و كالثمار اخلضراء النباتات أعضاء حتتوي
والنشا. العنب مثل سكر لالحتراق القابلة العضوية واملواد املعدنية

الكربون بعنصر غنية الفحم تشبه  سوداء مادة على للحصول  االحتراق هذا  يؤدّي
. كربونية هي مواد املواد العضوية أنّ على دليل وهذا (2 عدد (الوثيقة

مختلفة نباتية 1 : مواد نباتية الوثيقة مواد حرق 2 : جتربة الوثيقة

? á«fƒHôμdG ájƒ°†©dG OGƒŸG AGö†ÿG äÉJÉÑædG ™æ°üJ ∞«c
á«fƒHôμdG ájò¨àdG áaô©e ≈∏Y OÉªàY’ÉH »JÉÑædG êÉàfE’G Ú°ù–  ¿É°ùfEÓd øμÁ ∞«c

? É¡WhöTh

. الكربونية العضوية صنع املواد التركيب الضوئي في دور بدراسة سنبدأ

ÊÉãdG QƒëŸG ¢Sô¡a

. 1 : التركيب الضوئي الدرس •
التغذية على بالتأثير النباتي  اإلنتاج حتسني  :  2 الدرس •

الكربونية
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1 ¢SQódG»Fƒ°†dG Ö«cÎdGô qμaCG

: âfƒª∏g ¿Éa Égõ‚CG á«îjQÉJ áHôŒ ∫Ó¨à°SG 
عناصر من انطالقا تنمو النباتات أنّ قبل امليالد الرابع القرن في اعتقد أرسطو(فيلسوف يوناني)
فان أجنزها بتجربة  أرسطو الفتراض دحض  أول ظهر تقريبا 2000 سنة بعد و فقط  التربة 
انطالقا أساسا تنمو النباتات أن استنتج حيث ، ( 3 الوثيقة ) عشر السابع القرن في هلمونت

. التربة من قليل جزء ومن السقي ماء من

هلمونت فان 3  :  جتربة  الوثيقة
: ¢ü°UCG ‘ äÉYGQR

( 4 و5 و6 (الوثائق العضوية باملواد غنية ثمارا أصص في املزروعة النباتات تنتج

القوارص زراعة الطماطم الوثيقة4: الوثيقة6 : زراعة العنبالوثيقة5 : زراعة

AÉŸG q’EG áHÎdG øe ¢üà“ ’ É¡qfCGh Éª∏Y ájƒ°†©dG IOÉŸG AGö†ÿG äÉJÉÑædG  ™æ°üJ ∞«c
? áq«fó©ŸG ìÓeC’Gh

غصن شجرة الصفصاف
كتلة 2.3 كلغ

فة  كتلة التربة المجفّ
في نهاية التجربة 

90.663 كلغ.

بعد 5 سنوات

شجرة صفصاف 
كتلتها 76.73 كلغ

فة  كتلة التربة المجفّ
في بداية التجربة 

90.72 كلغ
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º¡aCGh §°ûfCG 1 ¢SQódG»Fƒ°†dG Ö«cÎdG
ö†NC’G äÉÑædÉH IOƒLƒŸG áq«fó©ŸG OGƒŸGh ájƒ°†©dG OGƒŸG -

áàÑqædG AGõLCG πNGO á«fó©ŸG IOÉŸGh ájƒ°†©dG IOÉŸG OƒLh äÉÑKEG : ∫hC’G •É°ûædG
: على الوثائق التالية العناصر اطلع

الكيميائية
نبات

ة التربةالفصّ
C الكربون

H الهيدروجني
   O األكسجني
      N األزوت

     P الفسفور
      S الكبريت

34. 11
8.72
77.90
0.82
0.71
0.10

0.18
0.95
50.02
0.03
0.11
0.11

اموع
C .H .O .N.P.S

99.5951.40

   Ca الكالسيوم
  Na الصوديوم
  K البوتاسيوم
 Mg املغنيزيوم

  Al األليمينيوم
  Si السيليسوم

 Feاحلديد

0.58
0.03
0.17
0.08

0.0025
0.0093
0.0027

3.22
2.36
2.28
2.08
7.30
25.80
4.18

املئوية  النسبة يبني جدول  :  5 الوثيقة
احلية  للمادة نة املكوّ الكيميائيّة  للعناصر

اجلافة) للكتلة (بالنسبة و للتربة

املواد
العضوية

غذائية ملواد أمثلة
باملواد غنية نباتية
العضوية املذكورة

العناصر أهم
للمواد الكيميائية

العضوية
...السكريات C .H .Oخبز،عنب
زيتون...الدهنيات نباتي، C .H .Oزيت
...البروتيدات C .H .O .N.P.S   لوبيا ،فول

العضوية للمواد الكبرى الثالث 6 : اموعات الوثيقة
. 4 بالوثيقة التجربتني نتيجة تبينها التي الكيميائية العناصر  استنتج

والتربة النباتية احلية للمادة املكونة الكيميائية العناصر تلف املائوية  النسب قارن  
. 5 الوثيقة على باالعتماد

الدهنيات، ، السكريات ألغذية غنية بـ أخرى أمثلة أذكر مكتسباتك 6 وإلى الوثيقة إلى  استنادا
البروتيدات.

عناصر وجود إلثبات جتربتان  :  4 الوثيقة
احليّة   املادة في كيميائية هامة
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º¡aCGh §°ûfCG
ö†NC’G  äÉÑædG  óæY ájƒ°†©dG IOÉŸG  ™æ°U - 

áàÑædG ±ôW øe ájƒ°†©dG IOÉŸG ™æ°U ™bƒe ójó– : ÊÉãdG •É°ûædG
. للضوء األوراق املعرّضة مستوى في كالنشا العضوية املواد : يتم صنع á«°Vôa

. األوراق مستوى في النشا عن : البحث áHôŒ
(7 (الوثيقة النشا على اليود ماء تأثير : إبراز IógÉ°T áHôŒ

1 ¢SQódG»Fƒ°†dG Ö«cÎdG

على النشا ماء اليود 7 : جتربة تأثير الوثيقة

اليود على ماء تأثير ــ اختبار أ
: ( 8 (الوثيقة خضراء ورقة

. األزرق باللون الورقة تلون عدم
؟ نشا على الحتتوي الورقة أنّ هل

مباء اليود خضراء ورقة معاجلة 8 : نتيجة الوثيقة
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º¡aCGh §°ûfCG
.(9 (الوثيقة املغلّى بالكحول ثم الساخن معاجلة باملاء ورقة على ماء اليود تأثير اختبار - ب

1 ¢SQódG»Fƒ°†dG Ö«cÎdG

؟ التجربة هذه نتائج من تستنتج ماذا
: ¥GQhC’G iƒà°ùe ‘ É°ûædG ™æ°U •höT øY åëÑdG : ådÉãdG •É°ûædG

الورقة اخلضراء املعرضة للضوء. في النشا وجود إبراز السابق من النشاط مكننا
: ájƒ°†©dG OGƒŸG ™æ°U ‘ Aƒ°†dG á«ªgCG - CG

: äÉ¶MÓe
معرضة و (10 (الوثيقة شفافة بالستيكية بأغطية مغطاة املكيفة البيوت في  الزراعات

. (11 (الوثيقة جيدة إلضاءة
. (12 (الوثيقة الشبابيك أمام املزروعة بنباتات الزينة األحواض  توضع

أوراق في النشا عن البحث 9 : جتربة الوثيقة
اليود مباء ثم املغلّى بالكحول ثم الساخن باملاء معاجلة

10 11الوثيقة 12الوثيقة الوثيقة

أ للورقة بالنّسبة النتيجة

ب للورقة بالنّسبة النتيجة

الغرنوق لنبات ورقتني نأخذ
مس للشّ تعرّضها قبل باح الصّ في (أ) الورقة -

وء. للضّ تعرّضها بعد النّهار منتصف في (ب) الورقة -
: الية التّ للعمليّات تخضع ورقة كلّ

اخلاليا لقتل املغلي املاء في 1 - تغمر
(مادّة خضراء) اليخضور املغلي إلزالة الكحول في 2 - تغمر

مباء اليود 3 - تعالج
باملاء 4 - تغسل

مغلي ماء

كحول مغلي

اليود ماء

انكهربائي سخّ

36



º¡aCGh §°ûfCG
 ájƒ°†©dG IOÉŸG ™æ°üd Aƒ°†dG ¤EG êÉà– AGö†ÿG áàÑædG : á«°VôØdG 

.  اقترح جتارب
. ( 13 الوثيقة ) نتائج التجربة  حلل

1 ¢SQódG»Fƒ°†dG Ö«cÎdG

13 الوثيقة
؟ التجربة نتيجة من تستنتج ماذا

: ájƒ°†©dG IOÉŸG ™æ°U ‘ Qƒ°†î«dG á«ªgCG - Ü
. العضوية املادة اليخضور لصنع يحتاج إلى النبات األخضر : الفرضية

. ذلك إلثبات جتارب  اقترح
. ( 14 الوثيقة ) التجربة نتائج حلل

14 الوثيقة
؟ التجربة نتيجة من تستنتج ماذا

معرّض الغرنوق نبات
اة مغطّ أوراقه وء للضّ

أسود بورق جزئيّا

اة مغطّ الغرنوق نبات ورقة
أسود بورق جزئيّا

الغرنوق بعد ورقة نبات
اليود مباء املعاجلة

النّتيجةالتجربة

مرقط الغرنوق نبات
وء الغرنوقأوراقه معرّضة للضّ لنبات مرقطة املعاجلةورقة بعد مرقطة ورقة

اليود مباء

النّتيجةالتجربة
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º¡aCGh §°ûfCG

: ájƒ°†©dG IOÉŸG ™æ°U ‘ ¿ƒHôμdG ó«°ùcCG ÊÉK á«ªgCG `` ê
: äÉ¶MÓŸG

. كربونية مواد هي كالنشا العضوية  املواد
. املعدنية واألمالح املاء من التربة إالّ الميتصّ األخضر  النبات

: á«°VôØdG
. العضوية املادة الكربون لصنع أكسيد ثاني يحتاج إلى النبات األخضر

. ذلك إلثبات جتارب اقترح
. (15 الوثيقة ) التجربة نتائج  حلل

1 ¢SQódG»Fƒ°†dG Ö«cÎdG

15 الوثيقة
؟ التجربة نتيجة من تستنتج ماذا

كيفيّة تمرير هواء عادي لورقة (الورقة بالكيس 1)
وهواء بدون ثاني أكسيد الكربون لورقة أخرى (الورقة بالكيس 2)

ماء الجير

كيس 2

هواء
ماء

كيس 1

محلول 
البوتاس

مضخة 
هوائية

ورقة الكيس 2 بعد المعالجة بماء اليودورقة الكيس 1 بعد المعالجة بماء اليود

38



º¡aCGh §°ûfCG

ö†NC’G äÉÑædG óæY ájRÉ¨dG ä’OÉÑàdG -
ΩÓ¶dGh Aƒ°†dG ‘ ö†NC’G äÉÑædG óæY ájRÉ¨dG ä’OÉÑàdG áq«Yƒf qÚÑJ : ™HGôdG •É°ûædG

. أكسيد الكربون ثاني األخضر النبات التركيب الضوئي ميتص أثناء و الضوء في
. الليل خالل النوم غرفة في اخلضراء النباتات ينصح بعدم وضع :á¶MÓe

ثاني هو الغاز وهذا ليال سه  تنفّ خالل لإلنسان ساما  غازا يطرح األخضر النبات :á«°VôØdG
الكربون أكسيد

. ذلك إلثبات جتارب اقترح •
التالية التجربة نتيجة حلل •

؟ تستنتج ماذا •

؟ عند النبات األخضر والظالم الضوء في الغازية التبادالت في اختالف يوجد هل •
. التهوئة مصدر باملدن اخلضراء á¶MÓe: تعتبر املساحات

. األكسجني املضاء األخضر النبات á«°Vôa: يطرح
. ذلك إلثبات جتارب اقترح •

. ( 17 الوثيقة ) التالية التجربة نتائج حلّل •

1 ¢SQódG»Fƒ°†dG Ö«cÎdG

نوعية الغاز ولتحديد خضراء مائيّة نبتة عند الغازي التبادل إلبراز 17 : جتربة الوثيقة

؟ تستنتج ماذا •

الضوء الظالمفي في

خضراء مائيّة نباتات

التبادالت تبرز جتربة نتيجة :16 الوثيقة
األخضر النبات عند الظالم في الغازية

جتربة
اجليرشاهدة ماء

12

غطاء أسود

لنسبة األكسجني املنحني البياني
الم الظّ وء و الضّ ظروف املتكوّن في

الزمن
بالدقيقة

وء الضّ المفي الظّ في

نسبةاألكسجني

وء الضّ في
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º¡aCGh §°ûfCG
: èeóe øjô“

1 ¢SQódG»Fƒ°†dG Ö«cÎdG

. استنتاجاتك دوّن ثمّ السابقتني التجربتني حلل •

»Fƒ°†dG Ö«cÎdG Ωƒ¡Øe ``
»Fƒ°†dG Ö«cÎdG Ωƒ¡Øe êÉàæà°SG : ¢ùeÉÿG •É°ûædG

بعملية العضوية املواد وينتج املعدنية واألمالح املاء إلى تغذيته في األخضر النبات يحتاج •
من الكربون أكسيد ثاني وميتص اليخضور بواسطة الضوء يلتقط حيث الضوئي التركيب

التغذية.  ذاتي كائن األخضر النبات إذا عضوية موادا ويصنع ي اجلوّ الهواء
الذي بالوسط احليّة الكائنات لبقايا العضوية 19 و20 ) باملواد الفطريات(الوثيقتني ى تتغذّ •
ذاتية غير كائنات لذلك تدعى الضوئي التركيب بعملية القيام على قادرة فهي غير فيه تعيش

. التغذية

اخلضراء النبتة عند الضوء وفي الظالم في الغازية التبادالت تبني 18 : جتربة الوثيقة

اخلبز عفن 20 : فطر الوثيقة البرتقال 19 : فطر  الوثيقة
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º¡aCGh §°ûfCG
 »Fƒ°†dG Ö«cÎdG á«∏ªY øY áŒÉædG ájƒ°†©dG OGƒŸG Ò°üe -

ö†NC’G äÉÑædG AÉ°†YCG ájò¨J ‘ ÉgQhOh ájƒ°†©dG OGƒŸG ∫É≤àfG qÚÑJ : ¢SOÉ°ùdG •É°ûædG
: äÉ¶MÓe

اليود مباء ثم نعاجلها اثر يوم مشمس مساء اخلامسة الساعة على البطاطا نبات من ورقة ننزع •
على النشا. حتتوي أنها نالحظ

اليود مباء نعاجلها ثم اخلامسة صباحا الساعة على الغد من لنفس النبات أخرى ورقة ننزع •
النشا. على الحتتوي أنها فنالحظ

•يقلم الفالحالبرعمالنهائيللنخلة ويحدثفتحةصغيرةفي األوعية الناقلة فتتدفق منهاقطرات
. ( 21 (الوثيقة سكري يسمى الالّقمي سائل

1 ¢SQódG»Fƒ°†dG Ö«cÎdG

النّخلة عند ڤمي الالّ على احلصول 21 : عمليّة الوثيقة

: á«°VôØdG
. النبات أعضاء كافة إلى األوراق مستوى األخضر في النبات يصنعها التي املواد تنتقل •

. 22 معطيات الوثيقة على باالعتماد وجاهة الفرضية من تثبّت •
األخضر النبات يصنعها التي العضوية املواد مسار حدد •

. استنتج مفهوم النسغ اجلاهز •
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π°UƒMCG

á°UÓÿG
في املاصة األوبار بواسطة التربة من املعدنية  واألمالح املاء األخضر النبات  ميتص

. اخلشبية بواسطة األوعية األعضاء باقي ينتقل إلى الذي اخلام النسغ ن فيتكوّ اجلذور
الهواء من الكربون أكسيد ثاني وميتص اليخضور بواسطة الضوء األخضر يلتقط النبات
فهو النشا مثل العضوية املواد خاللها يصنع التي الضوئي التركيب بعملية فيقوم اجلوي

. كائن منتج ذاتي التغذية إذا
: كمايلي الضوئي التركيب عملية تلخيص ميكن

 ضوء
أكسجني + نشا الكربون  ثاني أكسيد +  ماء

 يخضور
وتكون املعدنية واألمالح باملاء تختلط الذوبان سريعة بسيطة سكريات النشا إلى يتحول
مازاد ويدخر لتغذيتها  حلائية أوعية  عبر األعضاء باقي  إلى ينتقل الذي اجلاهز النسغ

. واجلذور والدرنات كالبذور اخلزن أعضاء الغذائية في عن حاجياته منها

1 ¢SQódG»Fƒ°†dG Ö«cÎdG

البطاطا) (نبات النبات في النسغ 22 : دوران الوثيقة

جاهز نسغ

نسغ
جاهز

نسغ
خام

أوعية
أوعيةحلائيّة

خشبيّة

ماء

ضوء

ضور
يخ

ثمرة

زهرة

معدنيّة أمالح و ماء

 ثانيأكسيدالكربون

عضو خزن

أكسيجني
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π°UƒMCG

األكسجني ويطرح الكربون  أكسيد ثاني األخضر  النبات ميتص الضوئي التركيب أثناء 
بالتبادالت الغازية اليخضورية. العملية هذه وتسمى

أكسيد ثاني ويطرح األكسجني فيأخذ الظالم وفي الضوء في األخضر النبات يتنفس
.(23 (الوثيقة التنفسية التبادالت الغازية العملية هذه وتسمى الكربون

التبادالت الضوئي التركيب أثناء اليخضورية الغازية التبادالت حتجب الضوء في
كمية تتجاوز الضوئي التركيب بواسطة املطروح األكسجني كمية ألنّ التنفسية الغازية

.(23 (الوثيقة التنفس عملية خالل املمتص األكسجني

1 ¢SQódG»Fƒ°†dG Ö«cÎdG

األخضر النّبات عند الغازيّة 23 : التّبادالت الوثيقة
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»JÉÑ°ùàμe º«bCG 1 ¢SQódG»Fƒ°†dG Ö«cÎdG
: OóY øjô“

≥«Ñ£àdG ≈∏Y IQó≤dG QÉÑàNG : ±ó¡dG
ممثلة الغرنوق نبات عند  الضوئي التركيب جتارب من مجموعة ظروف التالي اجلدول يجسم
مستوى في النشا مادة صنع بخصوص التجريبيّة الظروف ص يلخّ كما التاليني بالرسمني 

الضوئي. بواسطة التركيب األوراق

. الضوئي التركيب 1 - عرّف
. لها املوافقة التجربة بالرسمني رقم دائرة كلّ 2 - ضع في

ثمّ والكحول  املغلّى باملاء املعاجلة إثر  جتربة لكلّ عة املتوقّ النتيجة اجلدول  في اذكر  -  3 
اليود. مباء

. األوراق مستوى في النشا صنع شروط 4 - استنتج

الظروف
التجربة رقم

الضوءاليخضور
ثاني

أكسيد
الكربون

املتوقّعة النتيجة

       1+++
2++-
3+-+
4-++
5+--
6--+
7-+-
8---

 هواء ينعدم فيه

الكربون أكسيد ثاني
 هواء جوّي عادي

البوتاس محلول

غطاء أسودغطاء أسود
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»JÉÑ°ùàμe º«bCG

 هواء ينعدم فيه

الكربون أكسيد ثاني
 هواء جوّي عادي

البوتاس محلول

1 ¢SQódG»Fƒ°†dG Ö«cÎdG
ìÓ°UE’G

: OóY øjô“
وميتص ثاني اليخضور الضوء بواسطة األخضر النبات يلتقط : الضوئي التركيب 1 - تعريف
املواد خاللها يصنع التي الضوئي التركيب  بعملية اجلوي فيقوم الهواء من  الكربون أكسيد

. التغذية ذاتي منتج كائن إذا فهو النشا مثل العضوية
: كمايلي الضوئي التركيب عملية تلخيص ميكن
ضوء

أكسجني + ثاني أكسيد الكربون             نشا +  ماء
يخضور

 - 2

 - 3

. الكربون أكسيد والضوء وثاني اليخضور ر توفّ هي مستوى األوراق في النشا شروط صنع ـ 4ـ 

الظروف

التجربة رقم
الضوءاليخضور

ثاني
أكسيد
الكربون

املتوقّعة النتيجة

نشا+++1        وجود 1 باألزرق املنطقة تلوّن
نشا-++2 وجود 2 عدم املنطقة تلوّن عدم
3 عدم وجود نشا+-+3 املنطقة تلوّن عدم
4 عدم وجود نشا++-4 املنطقة تلوّن عدم
5 عدم وجود نشا--+5 املنطقة تلوّن عدم
6 عدم وجود نشا+--6 املنطقة تلوّن عدم
7 عدم وجود نشا-+-7 املنطقة تلوّن عدم
نشا---8 وجود 8 عدم املنطقة تلوّن عدم
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»JÉÑ°ùàμe º«bCG 1 ¢SQódG»Fƒ°†dG Ö«cÎdG
: OóY øjô“

º¡ØdGh ôcòàdG ≈∏Y IQó≤dG QÉÑàNG : ±ó¡dG
(الوثيقة24) للضوء الغرنوق لنبات 3 أوراق تعريض متّ التركيب الضوئي شروط  إلى للتعرّف

. ( 25 (الوثيقة أنظر النتيجة اليود مباء معاجلتها وقعت ثمّ

بالكامل 1 تلونت الورقة
(أ) اجلزء ن تلوّ 2 عدم الورقة

(ب) اجلزء ن تلوّ 3 عدم الورقة
. اليود مباء املعاجلة مراحل أذكر 1 ــ

. عنها الكشف مت التي املادة بإبراز وذلك عليها املتحصل النتائج ر 2 ــ فسّ
. الضوئي التركيب شروط استنتج 3 ــ

: OóY øjô“
≥«Ñ£àdG ≈∏Y IQó≤dG QÉÑàNG : ±ó¡dG

وحجم الورقة مساحة باختالف ثمرة لنمو الضرورية األوراق عدد يختلف أن البديهي  من
األوراق من لعدد الفعلي ل واحدة التدخّ احة تفّ منو يتطلّب مثال التفاح ، فعند شجرة الثمرة

. 14 و17 بني يتراوح
؟ الثمرة منوّ في األوراق مساحة ل كيف تتدخّ بنيّ 1 ــ

. والثمرة الورقة العالقة بني يبرز توضيحيا رسما ضع 2 ــ

 :  OóY øjô“
π«∏ëàdG ≈∏Y IQó≤dG QÉÑàNG : ±ó¡dG
الثامن القرن في بريستلي العالم أجنز

. 26 بالوثيقة املبيّنة التجربة عشر
انطفاء الشمعة ر كيف تفسّ 1 ــ

؟ (2) الزجاجي الناقوس في
اخلضراء النبتة دور استنتج 2 ــ

؟ (1) الزجاجي الناقوس في

24 25الوثيقة الوثيقة

26 الوثيقة
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2 ¢SQódG
ÒKCÉàdÉH »JÉÑædG êÉàfE’G Ú°ù–
»Fƒ°†dG Ö«cÎdG •höT ≈∏Yô qμaCG

مبقادير األسمدة وبإضافة باعتماد الري التكميلي حتسينه ميكن النباتي اإلنتاج سابقا أنّ درسنا
. مالئمة

التركيب عمليّة  في لة  املتدخّ األخرى العوامل على بالتأثير اإلنتاج  هذا حتسني ميكن كيف
. الوثائق 27 و28 و29 ؟ أنظر اليخضور) احلرارة، الكربون، أكسيد (ثاني الضوئي

املكيّفة البيوت في النباتي اإلنتاج 29 : حتسني الوثيقة

املكيّفة البيوت 28 : تهوئة الوثيقة املكيّفة البيوت 27 : إضاءة الوثيقة
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º¡aCGh §°ûfCG 2 ¢SQódG
ÒKCÉàdÉH »JÉÑædG êÉàfE’G Ú°ù–
»Fƒ°†dG Ö«cÎdG •höT ≈∏Y

الوثيقة30 : املنحنيالبيانيلكميةثانيأكسيد
احلرارة درجة ة حسب تغير املمتصّ الكربون

c احلرارة 0درجة

 »Fƒ°†dG Ö«cÎdG  á£°SGƒH ájƒ°†©dG IOÉŸG êÉàfEG ≈∏Y πeGƒ©dG ¢†©H ÒKCÉJ á°SGQO  ``  
»Fƒ°†dG Ö«cÎdG I qò°T ≈∏Y IQGô◊G ÒKCÉJ : ∫hC’G •É°ûædG

وقياس مراقبة نبتة البطاطا متّت الضوئي عند ة التركيب شدّ احلرارة على على تأثير للتعرّف
البياني رسم املنحني متّ ثم حرارية مختلفة ظروف ة في املمتصّ الكربون أكسيد ثاني كمية

. ( 30 (الوثيقة

الكربون أكسيد ثاني كمية على احلرارة درجة  تغيّر تأثير  وبنيّ البياني املنحني حلّل ــ  1
. نبتة البطاطا قبل ة من املمتصّ

على للحصول الكربون أكسيد لثاني املناسبة الكمية المتصاص املثلى احلرارة د درجة حدّ ـ 2ـ 
. البطاطا لنبات إنتاجيّة أحسن

: èeóe øjô“
إنتاجية أحسن على للحصول املثلى احلرارة مجال وحتديد مختلفة نباتات على متّ إجناز جتارب

التالي: اجلدول يبينه كما

النبات درجةنوع املثلى احلرارة مجال
( ) مئوية

شعير ــ 20قمح 15 ــ
30بطيخ ــ دالّع 20 ــ

الشمس عبّاد ــ 35ذرة 25 ــ

. السنة مدار على النبات نوع من أي للفالّح إنتاج الميكن ملاذا ر 1 - فسّ
. عالية إنتاجية على للحصول املالئمة الفصول حسب اجلدول في املبينة النباتات 2 - صنّف

ة باملم املمتصّ الكربون أكسيد ثاني 3كمية

48



º¡aCGh §°ûfCG
»Fƒ°†dG Ö«cÎdG I qó°T ≈∏Y ¿ƒHôμdG ó«°ùcCG ÊÉK ÒKCÉJ : ÊÉãdG •É°ûædG

وقياس مراقبة القمح متّت الضوئي عند نبات التركيب ة أكسيد على شدّ تأثير ثاني على للتعرّف
املنحني رسم متّ ثم الكربون أكسيد لثاني املئوية النسبة متغير وسط في الضوئي التركيب ة شدّ

 . ( 31 (الوثيقة البياني

ة التركيب شدّ على الكربون أكسيد لثاني املئوية وبنيّ تأثير النسبة البياني املنحني حلّل ـ 1ـ 
. نبات القمح في اإلنتاجية حتسني على وبالتالي الضوئي

القمح. لنبات إنتاجية أحسن على للحصول الكربون أكسيد لثاني املئوية املثلى 2 - حدد النسبة
على احملتوي العادي للهواء النباتات معرّضة تكون النباتي عندما اإلنتاج محدودية ر فسّ 3 ــ

ثاني أكسيد الكربون. 0.03 % من
: èeóe øjô“

بذرة  15) افة شفّ بالستيكية نواقيس حتت ابر  في جتريبيا  الفجل نبات بذور زراعة متّت
واحلرارة اإلضاءة  ظروف نفس على احملافظة متّت وقد ناقوس) كلّ  حتت  غ  0.14 كتلتها

: يلي الكربون كما أكسيد ثاني نسبة تغيير مع املعدنية والتغذية
الناقوس في جدا نسبة عالية ، الثاني في الناقوس ضعيفة نسبة ، األول الناقوس عادية في نسبة

الثالث.
: يلي كما النتائج فكانت جتفيفها ووزنها ثمّ عليها ل النباتات املتحصّ جني متّ 20 يوم  بعد

الناقوس 123نباتات حتت

(غ) 2.620.393.10الكتلة اجلافة

ناقوس. كلّ حتت عليها ل املتحصّ قارن الكتل 1 ــ
زيادة في تساهم التي امليدانية العملية والطريقة التجريبية النتائج العالقة بني عن ابحث ـ 2ـ 

. املكيّفة البيوت في اإلنتاج

2 ¢SQódG
ÒKCÉàdÉH »JÉÑædG êÉàfE’G Ú°ù–
»Fƒ°†dG Ö«cÎdG •höT ≈∏Y

حسب الضوئي التركيب ة لشدّ البياني الوثيقة31 :  املنحني
احمليط الهواء الكربون في أكسيد املئوية لثاني النسبة
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º¡aCGh §°ûfCG
 AGö†ÿG äÉJÉÑædG êÉàfEG Ú°ùëàd á¡«LƒdG äÉ°SQÉªŸG ``  

áØq«μŸG äƒ«ÑdG ‘h π≤◊G ‘ »JÉÑædG êÉàfE’G Ú°ù– áq«Ø«c ójó– : ådÉãdG •É°ûædG
فيه ستزرع الذي الوسط وكذلك املمتازة واملشاتل البذور اختيار على اإلنتاج  يعتمد حتسني

النباتات.
ووسائل طرق عن البحث الفالّح إلى يدفع كافية ممّا الوسط غير الظروف الطبيعية عوامل في •

. اإلنتاج لتحسني
اخلصائص وعلى باحلرث  للتربة الفيزيائية اخلصائص على الفالح يؤثّر  : احلقل في ــ أ
ومقاومة النباتات الطفيلية مزروعاته من حلماية جهدا يبذل األسمدة كما بإضافة الكيميائية

. (32 (الوثيقة التكميلي الري ممارسة كما ميكنه الزراعية اآلفات

لتحسني ة الهامّ العوامل بعض م في ويتحكّ يراقب أن للفالّح : ميكن املكيّفة البيوت في ــ ب
. ( 33 (الوثيقة ( ... الكربون أكسيد ، نسبة ثاني اإلضاءة احلرارة ، ) مثل اإلنتاج

املكيّفة. البيوت وفي احلقل في النباتي حتسني اإلنتاج فيها كيفيّة ص تلخّ فقرة حرّر •

2 ¢SQódG
ÒKCÉàdÉH »JÉÑædG êÉàfE’G Ú°ù–
»Fƒ°†dG Ö«cÎdG •höT ≈∏Y

احلقل في الزراعة 32 : عوامل الوثيقة

املكيّفة البيوت في الزراعة 33 : عوامل الوثيقة
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احلقل الزراعة في

في الزراعة
املكيّفة البيوت

العوامل التي ميكنالتّحكم
فيها

-الري
-األسمدة

-الوقاية واملعاجلة
-خدمة األرض

ميكن ال التي العوامل
فيها التّحكم

-اإلضاءة
-احلرارة

أكسيد ثاني -نسبة
الكربون

-األمطار

تهوئة

ثانيأكسيد
الكربون

بثاني هواءغني
أكسيدالكربون

حرارة ثابتة

تدفئة البيت
 املكيّفة

إصطناعيّة إضاءة

ماءوأمالحمعدنية



π°UƒMCG 2 ¢SQódG
ÒKCÉàdÉH »JÉÑædG êÉàfE’G Ú°ù–
»Fƒ°†dG Ö«cÎdG •höT ≈∏Y

á°UÓÿG
خالل إليها ل توصّ وجيهة ممارسات إلى  الفالح يعمد اخلضراء النباتات إنتاج لتحسني
الضوئي التركيب شروط قيمة اقتصاديّة بالتأثير على نباتات ذات على مخبريّة أبحاث

: التي تعتمد على

املالحظ أنّه يوجد مع الضوئي التركيب ة شدّ زادت ة اإلضاءة شدّ زادت كلّما : اإلضاءة •
ة شدّ إلى حتتاج التي الضوء نباتات توجد حيث الضوء ة لشدّ النباتات حلاجات اختالف

. ضعيفة ضوء ة شدّ إلى حتتاج التي الظل عالية ونباتات ضوء

 0.03 % الكربون أكسيد العادية لثاني النسبة ر تقدّ : الكربون أكسيد ثاني نسبة •
تبلغ أقصاها، وقد حتّى الكربون زادت نسبة ثاني أكسيد كلّما تزداد ة التركيب الضوئي شدّ
 0.05 % بني وتتراوح النباتية األنواع  باختالف  يختلف األقصى احلد أن التجارب بينت

. اليابسة على تعيش التي للنباتات 0.15 بالنسبة و%

احلدّ تبلغ  حتى  احلرارة درجة زادت كلّما  الضوئي التركيب ة شدّ تزداد : احلرارة درجة •
( 30 و 40) النباتية األنواع باختالف يختلف الذي األقصى

وئي الضّ على التّركيب اإلضاءة ة شدّ تأثير لقيس جهاز
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»JÉÑ°ùàμe º«bCG 2 ¢SQódG
ÒKCÉàdÉH »JÉÑædG êÉàfE’G Ú°ù–
»Fƒ°†dG Ö«cÎdG •höT ≈∏Y

: OóY øjô“
º¡ØdGh ôcòàdG  ≈∏Y IQó≤dG QÉÑàNG : ±ó¡dG

: الصحيحة اجلمل أو اجلملة اختر
: الكربون أكسيد 1 ثاني

إذا تعرّضت حدّ إلى أقصى الضوئي التركيب عملية في الهواء اجلوي ويساهم في يوجد - أ
جيّدة. إلضاءة النبتة

. العادية النسبة 10 مرّات نسبته إذا جتاوزت الضوئي ل عمليّة التركيب يعطّ - ب
. املكيّفة البيوت في نسبته في التحكم ميكن ــ ج

: احلقل في 2 الزراعة
. الهواء في الكربون أكسيد ثاني بنسبة تتأثّر - أ

. اإلضاءة مراقبة ضرورة تتطلب - ب
. احلرارية بالتغيّرات تتأثر - ج

: OóY øjô“
 áfQÉ≤ŸGh π«∏ëàdG ≈∏Y IQó≤dG QÉÑàNG: ±ó¡dG

لنبات ة املمتصّ الكربون أكسيد ثاني يّة بقيس كمّ وذلك الضوئي التركيب ة شدّ بقياس نقوم
34 باملنحنيني البيانيني بالوثيقة املبيّنة الظروف في

. 0.03  % هي اجلوّي الهواء في الكربون أكسيد لثاني العادية النسبة أن ر نذكّ •
áYÉ q°ùdG ‘ ábQƒdG á£°SGƒH q¢üàªŸG (πe) ¿ƒHôμdG ó«°ùcCG ÊÉK áq«ªc     

. بينهما قارن البيانيني ثمّ املنحنيني حلل 1 ــ
. أحسن منتوج على للحصول املالئمة الكربون أكسيد لثاني املئوية النسبة حدد 2 ــ

 34 الوثيقة
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ådÉãdG QƒëŸGö†NC’G äÉÑædG óæY ƒªædGh ôKÉμàdG

 يسعى اإلنسان للزيادةفي اإلنتاجالنباتي ولتحسينه كماوكيفاحتىيستفيدمنهفيعدةمجاالت
لذلك و لالجنراف  املعرضة املناطق تشجير و  الزينة) نباتات  ) احلدائق غراسة و كالتغذية
تكاثرها وظيفة على بالتأثير عددها على مضاعفة يعمل و معينة خاصيات لها نباتات يختار
تكاثر ) كالسوق اخلضري جهازها من أعضاء بواسطة تتكاثر الزهرية النباتات أن و  علما
في و جنسي)  تكاثر ) ثمار إلى لها حتوّ بعد األزهار في املتكونة البذور  وبواسطة خضري)

.(3 2 و 1 و الوثائق (أنظر منتجة جديدة نباتات على للحصول النمو يحدث كلتا احلالتني

خلفاتها و املوز 1 : شجرة خلفاتهاالوثيقة و النخيل 2 : شجرة الوثيقة

اإلثمار و اإلزهار : مختلفتني في مرحلتني اللوبيا 3 : نبتة الوثيقة

? É¡JÉ«°UÉN ≈∏Y á¶aÉëŸG ™e áeÉ¡dG äÉJÉÑædG QÉãcEG ÉææμÁ ∞«c -
 äÉLÉM  á«Ñ∏àd  h Égƒ‰  Ò°ù«àd  ájôgõdG äÉJÉÑædG  äÉ«°UÉN Ú°ù– ÉææμÁ ∞«c -

? ¿É°ùfE’G
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ådÉãdG QƒëŸGö†NC’G äÉÑædG óæY ƒªædGh ôKÉμàdG
: á≤HÉ°ùdG »JÉÑ°ùàμe

7 أساسي). ) الزهرية النباتات عند اخلضري اجلهاز بنية •
أحادية الفلقة و ثنائية الفلقة) ) البذور مغطاة من عند نباتات و البذور الثمار و األزهار بنية •

7 أساسي). البذور( عاريات و
.( التعليم األساسي من األولى املرحلة ) اخلضري التكاثر طرق •

الفول نبتة عند ( ب ) الثمار و ( أ 4 : األزهار( الوثيقة
( أ )( ب )

ådÉãdG QƒëŸG ¢Sô¡a

الزهري. النبات عـند اخلضري التكاثر : الدرس األول •
. اجلنسي عند النبات الزهري التكاثر : الثاني الدرس •

. النمو و اإلنتاش : الثالث الدرس •

ö†NC’G äÉÑædG óæY ƒªædGh ôKÉμàdG
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ô qμaCG

ومظهر منوّها الفراولو 5 : غراسة نبتة الوثيقة

التطعيم بعملية يقوم 6 : فالح الوثيقة

…ôgõdG äÉÑædG óæ`Y …ö†ÿG ôKÉμàdG 1 ¢SQódG

(6 (الوثيقة اإلنسان ل تدخّ إثر أو (5 (الوثيقة تلقائيّة بصفة التّكاثر اخلضري يتمّ
الفالحي؟ اإلنتاج حتسني الستغالله في اإلنسان ل يتدخّ اخلضري وكيف التّكاثر يحدث هذا كيف
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º¡aCGh §°ûfCG 1 ¢SQódG…ôgõdG äÉÑædG óæ`Y …ö†ÿG ôKÉμàdG

 »©«Ñ£dG …ö†ÿG ôKÉμàdG ``
»YÉæ£°U’G …ö†ÿG ôKÉμàdG h »©«Ñ£dG …ö†ÿG ôKÉμàdG ÚH õ««ªàdG : ∫hC’G •É°ûædG

من أخرى لنباتات مصدرا تكون أن 7 ) ميكن الوثيقة ) جديدة درنات البطاطا نبتة لدى تتكون
( 8 الوثيقة ) الفسائل باستعمال الغرنوق نبتة إلكثار اإلنسان يتدخل و النوع نفس

درناتها و البطاطا 7 : نبتة بعمليةالوثيقة يقوم 8 : عامل الوثيقة
الغرنوق على  نبتة االفتسال

مذكورة. نبتة به كل الذي تتكاثر العضو 1 - حدد
. النباتات لتكاثر الطريقة هذه أهمية 2 - اذكر

. تستنتج؟ ماذا . بني تكاثر النبتتني 3 - قارن

»©«Ñ£dG …ö†ÿG ôKÉμàdG    ôW ÚÑJ :ÊÉãdG •É°ûædG
التالية الوثائق  على االعتماد ميكنك والعنصل والفراولو النعناع نباتات تكاثر  طرق  لتبني

مكتسباتك. على و

النعناع 9 : نبتة توضيحي الوثيقة رسم :10 الوثيقة
الفراولو لتكاثر
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º¡aCGh §°ûfCG …ôgõdG äÉÑædG óæ`Y …ö†ÿG ôKÉμàdG

بالوثائق املبيّنة العنصل و نبتة الفراولو نبتة و لنبتة النعناع بالنسبة عضو التكاثر 1 - اذكر
.11 10 و 9 و

. الطبيعي اخلضري التكاثر مفهوم 2 - حدد
»YÉæ£°U’G …ö†ÿG ôKÉμàdG ``

»YÉæ£°U’G …ö†ÿG ôKÉμqàdG ¥ôW ójó– : ådÉãdG •É°ûædG
ندعوك اخلضري التكاثر بواسطة  الفل  نبتة و الغرنوق نبتة  كل من إكثار لتبني كيفية أ-

.13 12  و الوثيقتني على لالطالع

الوثيقة11:نبتةالعنصل

الساق من جزء قطع    أ-

الغرنوق نبات عند االفتسال 12 : مراحل الوثيقة

من بعض األوراق جتريده ب-

في عموديا غرسه - ج
أصيص به تربة

االفتسال نتيجة  د-
أيام عدة بعد

1 ¢SQódG
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º¡aCGh §°ûfCG …ôgõdG äÉÑædG óæ`Y …ö†ÿG ôKÉμàdG

نبتة عند الترقيد عملية و (12 (الوثيقة الغرنوق نبتة عند اإلفتسال عملية بإيجاز 1 - صف
.(13 (الوثيقة الياسمني

النبتتني. االصطناعي عند التكاثر اخلضري طريقتي 2 - قارن
االفتسال. عملية لنجاح تتوفر أن يجب التي الشروط 3 - اذكر

الترقيد. عملية لنجاح تتوفر أن يجب التي الشروط 4 - اذكر
. بالترقيد تتكاثر أخرى و باالفتسال تتكاثر لنباتات أمثلة 5 - اذكر

. الترقيد مراحل و االفتسال مراحل فيه تبني توضيحيا رسما 6 - أجنز
املدرسة. بحديقة الترقيد و االفتسال عمليتي 7 - أجنز

14 الوثيقة على ندعوك لإلطالع التطعيم بطريقة جديدة نبتة احلصول على ب- لتبني كيفية
. هذه الطريقة للتكاثر اخلضري 1 - صف

. هذه العملية جناح شروط 2 - حدد
الطريقة. هذه عليها تطبق لنباتات أمثلة 3 - اذكر
املدرسة. حديقة في أمكن إن العملية هذه 4 - أجنز

الفل نبتة عند الترقيد 13 : عمليّة الوثيقة

األرجن على البرتقال تطعيم بعمليّة يقوم 14 : فالّح الوثيقة

1 ¢SQódG
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º¡aCGh §°ûfCG …ôgõdG äÉÑædG óæ`Y …ö†ÿG ôKÉμàdG
 …ö†ÿG ôKÉμàdG á«ªgCG ``  

»°ùæ÷G ôKÉμàdÉH áfQÉ≤e …ö†ÿG ôKÉμàdG á«ªgCG ÚÑJ :™HGôdG •É°ûædG
في ) مماثلة لدرنات منتجة  تكون جديدة نباتات على الفالح يتحصل البطاطا درنات زرع إثر
نباتات على احلصول ميكن 15 ) كما الوثيقة ) أشهر بضعة بعد ( املكونات و الشكل و احلجم
بتنوع يتميز و أطول مدة  يتطلب للدرنات  إنتاجها أن إال البذور من  انطالقا جديدة بطاطا

اقتصادية عالية) . غذائية و قيمة له ليس متجانس و إنتاج غير ) الدرنات هذه خصائص

اجلنسي. التكاثر و اخلضري التكاثر التكاثر: من النوعني هذين بني 1 - قارن
. التكاثر اخلضري 2 - استنتج أهمية

عند البطاطا اخلضري 15 : التكاثر الوثيقة

1 ¢SQódG

عيون

هوائيّة ساق

درنات جديدة
براعم

جذور
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á°UÓÿG
أعضاء أحد بواسطة التكاثر على و كثير منها قادر بذورا الزهرية النباتات معظم تنتج
هذا يكون و اخلضري  بالتكاثر يعرف ما وهو  ورقة) ، جذر ، ساق ) اخلضري جهازها 

االنسان). بتدخل ) اصطناعيا أو االنسان) تدخل بدون طبيعيا ( التكاثر
: »©«Ñ£dG …ö†ÿG ôKÉμàdG ``  
يحصل بعدة أعضاء نذكر منها:

العقد مستوى في عرضية سوق و جذور منه فتنمو التربة في يسري الذي • اجلذمور:
.... النجم ، النعناع   أمثلة:

البطاطا مثال: .( ادخارية أرضية الدرنات ( سوق •
الفراولو الزاحفة. مثال: الساق •

الكراث، العنصل البصل، الثوم، • البصالت. مثال:
املوز النخيل و اخللفات. مثال: •

:»YÉæ£°U’G …ö†ÿG ôKÉμàdG ``
عملية احلدائق أصحاب و الزهور بائعو و املشاتل بساتني أصحاب و الفالحون ميارس
هذا يتم و . نام نبات على قصير وقت في احلصول من متكنهم التي اخلضري التكاثر

التكاثر بإحدى الطرق التالية:
النبات  عن فصلها بعد نبتة ساق من جلزء كلي أو جزئي ردم في يتمثل الذي االفتسال •
التالية:  الشروط الفسيلة في تتوفر أن يجب جديدة نبتة على للحصول و الفسيلة) األم(

. األوراق نزع جل و إبطية براعم و وجود معني طول
الورود..... ، الكروم ، الرمان ، التني باالفتسال: تتكاثر لنباتات أمثلة

بالنبتة  متصال بحيث يبقى التربة في غصن أو ساق من ردم جزء في يتمثل الذي • الترقيد
املردوم اجلزء مستوى في  عرضية جذور تكون  مدة بعد نالحظ بانتظام. يسقى و  األم

. األم النبتة فصله عن يقع عندها و هذا اجلزء األوراق على الفروع و و منو
.... الياسمني ، الفل  مثال:

بساق ربطه و الطعم) للبراعم ( حامل نقل جزء من ساق نبتة في يتمثل • التطعيم الذي
جذوره جديد نبات على فنتحصل الطعم بحامل يعرف التربة في مغروس آخر  نبات

للطعم. تابعة ثمار و أوراق و من أغصان مبا فيها فروعه و الطعم حامل من ساقه و
املشمش أشجار على بتطعيمها إنتاج أشجار اخلوخ أمثلة:
املشمش. للخوخ و كحامل طعم املر اللوز شجر استعمال

:…ö†ÿG ôKÉμàdG á«ªgCG **
و اخلاصة بالثمار أ و األم املميزة للنبتة الصفات على احملافظة من اخلضري التكاثر ميكن

قصير. وقت في النباتات من كبير عدد احلصول على من كما ميكن األزهار أو البذور

…ôgõdG äÉÑædG óæ`Y …ö†ÿG ôKÉμàdG 1 ¢SQódG
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: OóY øjô“
ôcòàdG ≈∏Y IQó≤dG QÉÑàNG : ±ó¡dG

بالعني التطعيم عملية لنجاح إتباعها الواجب 16 املراحل الوثيقة متثل

16 : مراحل التطعيم بالعني الوثيقة

. الطريقة بإيجاز هذه صف 1 ــ
أهميتها. استنتج 2 ــ

: OóY øjô“
≥«Ñ£àdG ≈∏Y IQó≤dG QÉÑàNG : ±ó¡dG

التالي اجلدول أمتم حامل الطعم. و الطعم بني توافق تواجد من البد فإنه التطعيم عملية لنجاح
( كرّاسك على نسخه بعد )

املوافقالطعم الطعم حامل
اإلجاص
التفاح

املشمش
احللو اللوز

اخلوخ

أ-الطعم

احلامل ج-وضعب-شقّ
الطعم

مكان د-ربط
نتيجة التّطعيم بالعني التطعيم
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: OóY øjô“
≥«Ñ£àdG ≈∏Y IQó≤dG QÉÑàNG : ±ó¡dG

اخلضري: التكاثر من مختلفة طرقا التالية الرسوم متثل

وثيقة. تبينها كل التي التكاثر إلى طريقة 1 - تعرف
التالي املناسبة باجلدول اخلانة في الوثيقة رقم بكتابة مجموعتني إلى الطرق هذه 2 - صنف

. ( كرّاسك على نسخه (بعد
اصطناعيتكاثر خضري طبيعي خضري تكاثر

اخلضري. التكاثر عن الناجتة اجلديدة خاصيات النبتة 3 - اذكر
اخلضري. التكاثر فوائد 4 - استنتج

17 18الوثيقة الوثيقة

19 20الوثيقة الوثيقة

ساق زاحفة

برعم 
أوراقنهائي
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ìÓ°UE’G

وثيقة. تبينها كل التي التكاثر إلى طريقة 1 - تعرف

الوثيقة17 التطعيمبالقلم

19 الترقيد الزّاحفةالوثيقة اق بالسّ 20 التكاثر الوثيقة

رنة بالدّ 18 التكاثر الوثيقة

التالي: باجلدول املناسبة في اخلانة رقم الوثيقة مجموعتني بكتابة إلى الطرق هذه 2 - تصنف

اصطناعيتكاثر خضري طبيعي خضري تكاثر

20 الوثيقة 18 و 19الوثيقة الوثيقة 17 و الوثيقة

املميّزة فات الصّ على  احملافظة هي اخلضري التكاثر عن الناجتة اجلديدة النبتة خاصيات 3 ــ
. األم للنبتة

. قصير وقت في النباتات من كبير احلصول على عدد اخلضري هو التكاثر فوائد 4 ــ

ساق زاحفة

برعم 
أوراقنهائي
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للسالالت املميزة الصفات على احملافظة مع اإلنتاج في  التسريع  من اخلضري التكاثر ن ميكّ
الذي اجلنسي التكاثر أما الفراولو و كالبطاطا الزهرية للنباتات معني نوع من املغروسة
بخصوص متنوعة  نباتات نشأة إلى يِؤدّي   ( و23  و22   21 الوثائق ) البذور بواسطة يتم
علــى القــدرة 24 ) ولها (الوثيقة ولونها شكلها و والثّمار البذور حجم : نوع كل لدى الصفات

.... الطفيليات مقــاومـــة
? »°ùæ÷G ôKÉμàdG  á£°SGƒH QÉgRC’G iƒà°ùe ‘ QhòÑdG  ¿ƒμàJ ∞«c

Ú°ùëàd h Ió«÷G äÉØ°üdG ≈∏Y á¶aÉëª∏d »°ùæ÷G ôKÉμàdG Gòg  ∫Ó¨à°SG øμÁ ∞«c
? á°Shô¨ŸG ájôgõdG äÉJÉÑædG iód äÉØ°üdG

…ôgõdG äÉÑædG óæ`Y »°ùæ÷G ôKÉμàdG 2 ¢SQódG

بذور بداخلها يخ بطّ 21 : ثمرة يخالوثيقة البطّ بذور 22 : زراعة الوثيقة

في يخ بطّ 23 : بذرة الوثيقة
إنتاش حالة

والثمار البذور 24 : تنوع الوثيقة
يخ نبات البطّ عند
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IôgõdG á«æH ``

IôgõdG á«æH ∞°Uh : ∫hC’G •É°ûædG
.(25 الوثيقة مثال: الليمون زهرة ) إلى الداخل اخلارج الزهرة من أجزاء شاهد 1ــ
.(26 الوثيقة ) الداخل إلى اخلارج ذلك بانتزاع أعضائها من و بتشريحها قم 2 ــ

؟ الزهرة محيطات عدد كم 3 ــ
. محيط لكل املكونة األعضاء إلى تعرّف 4 ــ

.(28 27 و بالوثيقتني استعن ) زهرة في طولي أجنز رسما مبسطا ملقطع 5 ــ
التكاثرية بالزهرة. األجزاء و الواقية األجزاء بني ميّز 6 ــ

…ôgõdG äÉÑædG óæ`Y »°ùæ÷G ôKÉμàdG 2 ¢SQódG

مراحل في ليمون أزهار : (  ( أ
النضج من مختلفة

أجزاء زهرة الليمون         : ( ب )

األزهار عند الليمون :25 الوثيقة

مفككة ليمون 26 : زهرة الوثيقة
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ájôKÉμàdG AÉ°†YC’G ∞°Uh : ÊÉãdG •É°ûædG
IGó°ùdG á«æH `` CG

.(29 بالوثيقة (استعن مبسطا لها رسما أجنز و املكبرة بواسطة سداة شاهد •
.30 الوثيقة إلى استنادا الطلع حبوب صف •

اح التفّ لزهرة طولي 27 : مقطع زهرةالوثيقة في طولي 28 : رسم ملقطع  الوثيقة

29 : سداة الوثيقة

الطلع حلبوب مجهرية 30 : مشاهدة  الوثيقة

áqbóŸG á«æH `` Ü
رسم. بواسطة بنيتها ح وضّ و ة املدقّ شاهد •
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QhòÑdG ¿ qƒμJ -
IôgõdG ‘ QhòÑdG Qó°üe ójó– :ådÉãdG •É°ûædG

. 31 الوثيقة إلى استنادا الثمرة مصدر حدد 1 ــ
؟. تستنتج ماذا .(32 (الوثيقة بواسطة املكبرة املبيض مقطعا في شاهد 2 ــ

.(33 الوثيقة ) بالثمرة (32 الوثيقة ) املقطع الطولي للزهرة في املبيض قارن 3 ــ
تستنتج؟ ماذا

مبيض في طولي 32 : مقطع الوثيقة
التفاح زهرة

الليمون عند نبات ثمرة إلى البرعم الزهري ل 31 : حتوّ الوثيقة

ثمرة في طولي 33 : مقطع الوثيقة
اح ناضجة تفّ
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ÒHCÉàdG á«ªgCG qÚÑJ : ™HGôdG •É°ûædG

الزنبق زهرة على جتارب
عارية الزهرةزهرة نضج قبل املدقة تغطى

البويضات تتحول
بذور. إلى

إلى املبيض يتحول
ثمرة.

تتحول ال
إلى البويضات

بذور.
املبيض يتحول -ال

ثمرة. إلى

تتحول ال
إلى البويضات

بذور.
املبيض يتحول ال

ثمرة إلى

البويضات تتحول
بذور. إلى

إلى املبيض يتحول
ثمرة.

تستنتج؟ 1 و2 . ماذا التجربتني 1 - قارن
تستنتج؟ 4 . ماذا 3 و التجربتني 2 - قارن

منبر الزنبقمنبر البرتقال

1234

التّجربة

النّتيجة
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QhòÑdG øjƒμJ ¤EG áj qODƒŸG πMGôŸG ójó– : ¢ùeÉÿG •É°ûædG

البذور: تكوين إلى املؤدية 34 املراحل متثل الوثيقة عدد
اجلنس ثنائيّة ولي لزهرة الطّ يبرز املقطع

ة املدقّ : األنثوي التكاثري اجلزء •  : وجود  
السداة : الذكري التكاثري العضو •   

التأبير. العمليّة هذه ى تسمّ امليسم فوق وتسقط الطلع حبوب تتناثر املئبر ينضج عندما 
محتوى حاملة املبيض إلى وتصل القلم تخترق طلعيّة أنابيب ن فتتكوّ لع الطّ حبوب تنتش
باإلخصاب، العمليّة هذه ى وتسمّ األنثويّة) (األمشاج البويضات مع تتّحد الّتي كريّة الذّ األمشاج

ثمرة. ل إلى واملبيض يتحوّ بذور إلى ل تتحوّ البويضات

. بذور إلى البويضات ل حتوّ التي املؤدّية املراحل 34 أذكر الوثيقة إلى • استنادا

بالغة زهرة في واإلخصاب 34 : التأبير الوثيقة

áqbóe

مشيج ذكري

مدقّة
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»°ùæ÷G ôKÉμàdG ≈∏Y ÒKCÉàdÉH »JÉÑædG êÉàfE’G Ú°ù– ``

êÉàfE’G Ú°ù– ‘ áq«JÉÑædG ä’Ó°ùdG ∫Ó¨à°SG áq«Ø«c qÚÑJ : ¢SOÉ°ùdG •É°ûædG
ساللة و اإلنتاج قليلة لكنها و A مقاومة للطفيليات نبتة الذرة: (ساللة ساللتان من لفالح
و تكون النوع نفس من نباتات على احلصول فأراد اإلنتاج) كثيرة و للطفيليات مقاومة B غير
الساللتني بني تهجني بإجراء عمليّة فالحي خبير نصحه اإلنتاج كثيرة و للطفيليات مقاومة

: الية التّ املراحل باتّباع B وذلك A و

. اإلنتاج قليلة للطفيليات و A  مقاومة الساللة •
. اإلنتاج كثيرة و للطفيليات مقاومة B   غير الساللة •

. اإلنتاج كثيرة و للطفيليات C  مقاومة الساللة •

: á∏Ä°SC’G
الذرة. نبات عند اإلنتاج املتبعة لتحسني املراحل 1 - اذكر

؟ الطريقة هذه وقع اعتماده في التكاثر الذي نوع 2 - ماهو

1 - االنتقاء
اخللطي أبير 2 - التّ
اتي 3 - التأبير الذّ

عليها. و النتائج املتحصل التأبير املنجز التالية الوثيقة متثل
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á°UÓÿG
األزهار. مستوى في ذلك و الثمار في تتكون البذورالتي بواسطة التكاثر اجلنسي يتم

هما: هامتني عمليتني حدوث إلى بذور البويضات حتول يتطلب و
نفس النوع من أخرى زهرة ميسم إلى ناضج زهرة مئبر من الطلع انتقال حبوب :ÒHCÉàdG

ذاتي. تأبير زهرة ثنائية اجلنس) ) الزهرة نفس ميسم إلى أو خلطي تأبير
إلى تتحول التي البويضة  مبحتوى الطلع حبة محتوى : احتاد ìÉ≤dE’G hCG ÜÉ°üNE’G

إلى ثمرة. املبيض حتول ثم بذرة
باحلصول على النباتات صفات حتسني حديثة مكنته من طرق اكتشاف من اإلنسان متكن
كثرة اإلنتاج....) اإلنتاج، جودة الطفيليات، مقاومة مفيدة( بصفات تتميز جديدة سالالت
من نفس نباتات بني القيام بتأبير في املتمثلة التهجني عملية املعتمدة الطرق أبرز من و

.... الطماطم ، البطاطا ، الذرة مثال: الوراثية. الصفات بعض في تختلف و النوع
: في التهجني مراحل تتمثل

فيها صفات مرغوب حتمل التي اختيار السالالت و يتمثل في : 1 - االنتقاء
اجلفاف..) الطفيليات، مقاومة )

ميسم إلى  األول  النبات  مئبر من الطلع حبات بنقل  ذلك ويتمّ : اخللطي أبير التّ  -  2
العكس. أو الثاني النبات

نباتات أخرى على للحصول بذورها استعمال و الهجينة النباتات تكاثر 3 - العمل على
ممتازة.

…ôgõdG äÉÑædG óæ`Y »°ùæ÷G ôKÉμàdG 2 ¢SQódG

٭ أكثر إنتاجية
٭ مقاومة أكثر الطفيليات

٭ مالئمة أكثر للتربة و المناخ
٭ التحسين في الشكل

٭ التحسين في القيمة الغذائية

سـاللة جديدة

فوائد التهجين

التصالب
بين سـاللتين تحمـالن صفات متميّزة

السـالالت الموجودة

انتقاء أكثر من 3500 سـاللة

71



»JÉÑ°ùàμe º«bCG
: OóY øjô“

áfQÉ≤ŸG ≈∏Y IQó≤dG QÉÑàNG : ±ó¡dG
اجلنسي: التكاثر و اخلضري التكاثر بني للمقارنة اجلدول التالي أمتم

التكاثر أمثلةخصائصهأعضاء

اخلضري التكاثر

اجلنسي التكاثر

: OóY øjô“
ô qcòàdG ≈∏Y IQó≤dG QÉÑàNG : ±ó¡dG

لزهرة طوليا التالي مقطعا الرسم ميثل

…ôgõdG äÉÑædG óæ`Y »°ùæ÷G ôKÉμàdG 2 ¢SQódG

لألرقام. كراسك البيانات املناسبة على 1 - اكتب
اذكر و كراسك على اجلدول انقل  النوع. نفس من أزهار على  جتارب التالي اجلدول  ميثل  -  2

بذور) تكوين عدم أو تكوين ) نتيجة كل جتربة

النتائجالتجارب
األسدية ماعدا الزهرية األجزاء كل نقطع أ-

املدقة سوى النترك و السبالت و البتالت نزيل ب-
األسدية بعض و

املدقة نغلف و الزهرية  القطع  كل نترك ج-
البالستيك من بكيس

اإلخصاب؟ بعد الزهرة أجزاء مصير هو 3 - ما
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نباتات 35 ) مكونة فتنتش(الوثيقة إثر أمطار اخلريف القمح كبذور الفالح بذورا معينة يزرع
الكائنات و غيره من اإلنسان و لتغذية لها الضرورية العضويّة النباتية تنتج املادة تنمو و فتية

.(36 (الوثيقة األشجار عند النمو كذلك يحدث . احلية
?ƒªædG h  ¢TÉàfE’G çóëj ∞«c

?ƒªædG h  ¢TÉàfEÓd áªFÓŸG ±hô¶dG Òaƒàd ¿É°ùfE’G πNóàj ∞«c

ƒªædGh ¢TÉàfE’G 3 ¢SQódG

القمح بذرة إلنتاش األولى 35 : املراحل الوثيقة

النمو من مختلفة فترات في صنوبر الوثيقة36 : شجرة

4 أيّام3 أيّاميومان
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É¡°TÉàfEGh  IQòÑdG ``  

IQòÑdG á«æH ∞°Uh : ∫hC’G •É°ûædG
ساعات بضعة منذ باملاء مشبعة بذورا استعمل

باملكبرة املكونات شاهد و فلقتيها افصل ثم البذرة حلافة انزع •
.(38 37 و بالوثيقتني (استعن

املناسبة. البيانات عليه اكتب مفتوحة ثمّ لبذرة توضيحيا رسما أجنز •

IQòÑdG ¢TÉàfEG πMGôe ójó– : ÊÉãdG •É°ûædG
39 تأمل الوثيقة عدد

البذرة. في النبتة أصل حدد أ-
اإلنتاش مراحل إلى تعرف ب-

. مظاهره اذكر و النمو عرف ج-

ƒªædGh ¢TÉàfE’G 3 ¢SQódG

(الفاصوليا) اللوبيا نبتة إنتاش 39 : مراحل الوثيقة

37 : الفلقتان و النبيتة الوثيقة
(الفاصوليا) اللوبيا بذرة في

38 : مشاهدة الوثيقة
النبيتة باملكبرة
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¢TÉàfEÓd áªFÓŸG ±hô¶dG ójó– : ådÉãdG •É°ûædG

:äÉ¶MÓe
األمطار. إثر نزول مثال القمح يزرع الفالح •
البذور. زرع موسم قبل التربة حرث يتم •

احملصول. جني فصل في نضجها إثر البذور حصاد يتم •
البذور. خلزن رطبة غير و نظيفة مخازن باستعمال ينصح الفالح •

جفاف). ، برد ) املالئمة غير املناخية الظروف في بطيئا اإلنتاش يصبح •
:äÉ«°Vôa

لإلنتاش. الظروف املالئمة بخصوص فرضيات قدم السابقة املالحظات على باإلعتماد •
افتراض. كل خطإ أو صحة من للتأكد اقترح جتارب •

تستنتج؟ 40 . ماذا امللخصة بالوثيقة التجربة نتائج حلل •
اإلستنتاجات. دون و كراسك على اجلدول انسخ •

لإلنتاش. املالئمة الداخلية الظروف و اخلارجية الظروف بني ميّز •

ƒªædGh ¢TÉàfE’G 3 ¢SQódG

اإلنتاش حول 40 : جتارب الوثيقة

اإلستنتاجالنتيجة  التجربة
خضراء بذور البذورزرع تنتش ال

احلشرات أتلفتها و خزنت طويال بذور البذورزرع تنتش ال
دقائق عشر ملدة تغليتها بذور بعد البذورزرع تنتش ال

مبللة تربة في سليمة و ناضجة بذور البذورزرع تنتش
جافة تربة في بذور البذورزرع تنتش ال

باملاء مغمورة تربة في بذور التنتش البذورزرع
قطن مبلل: على لتنتش وضعت بذور لوبيا

(4 ) الثالجة في وضعت كمية *
(25 ) درجة في بقيت كمية *
(40 ) درجةْ في وضعت كمية *

التنتش
تنتش

التنتش

 áàÑædG  ƒ‰ ``
¿ÉqÑ∏÷G áàÑf ¥É°ùd ‹ƒ q£dG qƒªædG á°SGQO : ™HGôdG •É°ûædG

  : QhòÑdG áYGQR - CG 
اتركها تنمو و أول أصيص في جلبان ازرع بذور •

اإلبطية و القمية براعمها ثم اقطع و اتركها تنمو مدة ثان أصيص في أخرى بذورا ازرع •
: ¥É q°ùdG ∫ƒW ¢ù«b - Ü

وحدد البراعم مقطوعة النباتات ساق طول األول ثم في األصيص النباتات طول ساق بقيس قم
. جدول النتائج في دون املعدالت ثم

75



º¡aCGh §°ûfCG ƒªædGh ¢TÉàfE’G 3 ¢SQódG

النتائج: تدوين ج-

النتائج: حتليل د-
البراعم مقطوعة للنباتات و األول) العادية(األصيص للنباتات النمو معدل قارن •

(األصيص الثاني)
جوابك علل منتظم؟. الطولي النمو أن هل •

:ÊÉ«ÑdG »æëæŸG º°SQ - `g
التالية: املراحل باتباع ذلك يكون

إحداثيات متعامدين. محوري مليمترية على ورقة ارسم •
باألسابيع. النبتة عمر األفقي) على محور الفواصل(احملور سجل •

. الساق طول العمودي) احملور التراتيب( محور على سجل •
1 أسبوع ميثل 1 صم : التالي السلم اعتمد •

الساق طول 1صم ميثل 1مم    
الطول. معدل و عمر لكل النقاط املوافقة ضع •

عليها. املتحصل اربط النقاط •

(باألسبوع) 123456789101112131415العمر

الطول معدل
أصيص1 4.55.58.51012172427.537506065696969(بالصم)

الطول معدل
أصيص2 3.43.53.63.73.83.944.34.64.855.25.35.55.8(بالصم)

؟ تستنتج ماذا عليه. املنحني املتحصل حلل

ولبالصم الطّ

نبتة اجللبّان ساق في ول بالطّ للنّمو املنحني البياني

النّمو طور اإلزهار طور اإلثمار طور

باألسبوع العمر
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ƒªædG ≈∏Y áHÎdG ÒKCÉJ ÚÑJ :¢ùeÉÿG •É°ûædG

املتأتي الري ماء و ملوحة الهكتار في بالقنطار املزروعات إنتاجية بني العالقة إلى أ- للتعرف
التالية: قمنا بالقياسات اللتر بالغرام في السدود من

املاء ملوحة
وإنتاجيتها النبتة لاسم ل0.2 غ/ / 3.5 غ

12.96.4ذرة
44.413.1طماطم

4.15.1قطن
68.865.1فصة

تستنتج؟ ماذا املذكورة. النباتات بنمو الري ماء ملوحة عالقة حدد
املعطيات استغالل ميكنك والنمو  اإلنتاش على العوامل بعض تأثير على للتعرف ب- 

التالية:

  النتيجةالتجربة

لتربة مختلفة أعماق في غراستها وقعت اللوبيا بذور •
مبللة.

2 صم كمية في عمق -
5 صم كمية في عمق -
8 صم كمية في عمق -

بطيء اإلنتاش
عادي إنتاش
عادي إنتاش

: في غراستها وقعت اللوبيا بذور •
تربة جافة -
رطبة تربة -

باملاء مغمورة تربة -

تنتش ال
تنتش

تنتش ال

املناسبة. االستنتاجات بكتابة ذلك كرّاسك و على نسخه بعد اجلدول أمتم
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á°UÓÿG
. حي كائن لكل مميزة ظاهرة طبيعية النمو

اإلنتاش هذا 41 ) و (الوثيقة نبات مورق إلى اإلنتاش بعد تتحول نبيتة على البذرة حتتوي
يتطلب ظروفا مالئمة:

. و ناضجة سليمة حية، البذرة أن تكون يجب : داخلية ظروف •
. املناسبة احلرارة و الهواء أكسجني و املاء توفر  : خارجية ظروف •

النمو هذا يكون و اإلثمار و اإلزهار منها نذكر هامة مبراحل النبات مير منوه خالل
احلولية عند النباتات يتوقف اإلبطية و و القمية البراعم بواسطة يحدث و متواصال الطولي

. الثمار كل نضج بعد احلول ثنائية و

نبتةاللّوبيا طللمراحلاألولىلنموّ الوثيقة41 : رسممبسّ
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: OóY øjô“
ôcòàdG ≈∏Y IQó≤dG QÉÑàNG :±ó¡dG

النبتة: هذه عند اإلنتاش مراحل من مفتوحة ومرحلتني جلبان متثل الوثائق التالية بذرة

املناسبة. البيانات كتابة مع  (42 اجللبان(الوثيقة لبذرة توضيحيا رسما 1 - أجنز
. اإلنتاش 2 - عرف

. اإلنتاش عملية إثر البذرة أجزاء مصير 3 - اذكر
. اإلنتاش مراحل أهم و إلى الوثيقة43 . صف 4 - استنادا إلى مكتسباتك

: OóY øjô“
áfQÉ≤ŸGh π«∏ëàdG ≈∏Y IQó≤dG QÉÑàNG :±ó¡dG

أوساط في الفجل بذور زرعنا التالية: التجارب أجرينا لإلنتاش املالئمة الظروف إلى للتعرف
اجلدول املوالي: يبينه كما مختلفة

رقم احلرارةتربةاألصيص النتيجةاإلضاءةالعمقدرجة
-عادية2 صم 20 جافة1
+عادية2 صم 20 رطبة2
-عادية2 صم 4 رطبة3
+عادية15 صم 20 رطبة4
+ظالم2 صم 20 رطبة5
باملاء6 -عادية2 صم 20 مغمورة

تنتش +
تنتش ال -

الضرورية العوامل عليها املتحصل النتائج على باالعتماد  استنتج
. لإلنتاش

á≤«KƒdGá≤«KƒdG

79



»JÉÑ°ùàμe º«bCG ƒªædGh ¢TÉàfE’G 3 ¢SQódG

:  OóY øjô“
∞«dCÉàdGh ≥«Ñ£àdG ≈∏Y IQó≤dG QÉÑàNG : ±ó¡dG

املبينة النتائج سجلنا  (44 (الوثيقة العنب نبات أوراق و لساق الطولي النمو متابعة أثناء
ساق النبات في متتاليتني عقدتني بني الفاصلة املسافة هي السالمية أن و علما املوالي باجلدول

العنب. نصل ورقة في خط أطول هو العرق الرئيسي أن و

القياسات أخذ 4/224/244/254/264/274/285/25/45/6تاريخ

الرئيسي العرق طول
الورقة(صم) 3.96.27.57.98.29.29.710.911.112.513.1لنصل

منو الورقة في
2.31.30.40.310.51.20.30.80.6الطول(صم)

السالمية  طول
(صم)

99.19.59.59.59.69.69.69.79.79.7

سالمية في منو
الساق مستوى

(صم)
0.10.4000.1000.100

اليومي النمو سرعة
للورقة

. اجلدول معطيات 1 - حلل
. كرّاسك على اجلدول نسخ بعد النتائج دوّن ثمّ الورقة لطول اليومي سرعة النمو 2 - احسب

تالحظ؟ ماذا بينهما. قارن ثم السالمية و من الورقة كل لنمو البياني 3 - ارسم املنحني
العنب. نبات في السالمية و الورقة من كل عند 4 - قارن سرعة النمو

العنب نبتة 44 : أوراق الوثيقة
مختلفة منو مراحل في

4/30
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: OóY øjô“
π«∏ëàdGh áfQÉ≤ŸG ≈∏Y IQó≤dG QÉÑàNG : ±ó¡dG

الصنوبر شجرة جذع في عرضي ملقطع 45 صورة الوثيقة متثل

من انطالقا نوبر الصّ جلذع شجرة املتتالية دوائر النموّ أقطار ونقيس (أ ــ ب) القطر نعتمد
: التالي في اجلدول النتائج ل  املركز ونسجّ

نة بالسّ 1234567891011121314العمر
احلقيقي بالصم 245.5791112.514.516.517.52021.52325القطر

الرّسم باملم القطر في
      1/5 سلّم حسب

45؟ بالوثيقة الصنوبر شجرة جلذع العرضي املقطع في احللقات متثّل 1 - ماذا
. التكوين و زمن مك حيث السّ من الفاحتة واحللقات اكنة احللقات الدّ 2 - قارن

بعد اجلدول في النتائج دوّن 1/5 ثمّ  السلّم وفق باملم الرّسم  احللقات في قطر 3 - أحسب
كرّاسك على نسخه

. نوبر الصّ شجرة جذع في للنمو البياني املنحني على ورقة ملّيمترية 4 - ارسم
. ثمّ عرّفه عليه ل املتحصّ املنحني البياني حللّ 5 ـ

45 الوثيقة
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ìÓ°UE’G
: OóY øjô“

. العرض في النمو حلقات نوبر الصّ شجرة جلذع العرضي في املقطع احللقات 1 ــ متثّل
الوظائف حيث تتباطىء والشتاء اخلريف فصلي في نت وتكوّ رقيقة اكنة احللقات الدّ •  2 ــ

للشجرة. احلياتيّة  
الوظائف حيث تتسارع والصيف الربيع فصلي في نت وتكوّ احللقات الفاحتة سميكة •   

للشجرة. احلياتيّة  
احللقات قطر حساب 3 ــ

نة بالسّ 1234567891011121314العمر
احلقيقي القطر

245.5791112.514.516.517.52021.52325بالصم
الرّسم في القطر

باملم حسب سلّم
      1/5

48111418222529333540434650

نوبر الصّ جذع شجرة في للنمو رسم احملني البياني 4 ــ
متعامدين. إحداثيات محوري ملّيمترية ورقة على نرسم ــ أ

واحد عام منثّل ، باألعوام الشجرة عمر  ( األفقي ) الفواصل محور على ل نسجّ ــ  ب
. امللّيمترية الورقة على 0.5 صم بـ

1 مم 1 صم للقطر ب منثّل ، بالصم اجلذع قطر ( العمودي ) التراتيب على محور ل نسجّ ــ ج
الورقة امللّيمترية. على

امللّيمترية. الورقة على بالعمر القطر التقاء نقاط نضع - د

في ويتمّ عديدة سنوات نوبر متواصل الصّ جذع شجرة في أنّ النموّ البياني يبنيّ املنحني 5 ــ
. الضوئي التركيب بعمليّة احليّة املادة بناء عن النمو العرض ينتج

القطر بالصم

نة بالسّ العمر

شجرة الصنوبر جذع في بالعرض للنّموّ املنحني البياني
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≥«bódG ∫É°ùàa’G
التطعيم) ، الترقيد ، االفتسال ) للتكاثر اخلضري االصطناعي التقليدية الطرق  إلى إضافة

باالفتسال الدقيق. طريقة حديثة تعرف اإلنسان يستعمل
نبتة البطاطا عند االفتسال الدقيق مثال:

: ≥«bódG  ∫É°ùàa’G  πMGôe -
. (2 صورة ) زرعه داخل وسط النمو و (1 صورة ) البطاطا درنة من البرعم انتزاع يقع

يحــمل صغيـــرة أجــزاء إلى فنقطعه   (3 صورة ) مورق نبات على نتحصل شهر مرور بعد
.(4 (الصورة برعــــما منــــها كل

ميكن تكرار هذه . (6 صورة جديدة( نباتات إلى فتتحول (5 صورة ) البراعم هذه غرس يتم
النباتات. من نهائي عدد ال احلصول على من ميكن ما و هو املرات العملية عديد

ناضجة. بطاطا نبتة على للحصول  (7 صورة التربة( إلى النباتات هذه نقل يتم

 :≥«bódG  ∫É°ùàaE’G ÉjGõe - 
التقليدية الطريقة عن تتميز لكنها و األم النبتة خاصيات هذه الطريقة من احلفاظ على متكن

من: متكن بأنها
مقاومة لألمراض. و سليمة سالالت على احلصول •

. باالنقراض املهددة بالسالالت االحتفاظ •
متميزة. لنباتات وفير إنتاج •

وجيزة) . في فترة زمنية أكبر عدد ) الفضاء الزمن و ربح •

12345
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بعد مرور شهـر

أشهر بعد
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ô``«``HCÉàdG
اخللطي التأبير و الذاتي التأبير : التأبير من نوعان يوجد  

و الزهرة إلى ميسم نفس مئبر زهرة من الطلع حبوب في انتقال الذاتي الذي يتمثل 1 - التأبير
الفول. و اجللبان مثل النباتية األنواع بعض عند يحدث

أخرى زهرة ميسم زهرة إلى مئبر من الطلع حبوب انتقال في الذي يتمثل اخللطي 2 - التأبير
. ( الذرة مثال: ) نفس النوع من

: الطلع حبوب انتقال وسائل
من الطلع نقل حبوب العامل األساسي في خاصة احلشرات و الطيور عامة و احليوانات متثل

زهرة إلى أخرى.
على يساعد  مما احلشرات جلب من اخلاصة ألوانها  و املميزة  رائحتها  بفضل األزهار متكن

التأبير. عملية حدوث

. نسبيا حجمها بصغر و هي متتاز أخرى إلى تختلف أشكال حبوب الطلع من نبتة
(ذرة، النجليات مثل النباتات بعض عند الدقيقة الطلع حبوب نقل في هاما دورا الرياح تلعب

. درع...)
. املاء بواسطة الزهرية املائية النباتات عند أغلب الطلع تنقل حبوب

كاألرز النجليات وكذلك (أ) احللبي كالصنوبر اروطيات عند بالرياح تنقل  طلع حبوب  •
. ا جدّ كبيرة مساحات على وتتناثر ملساء بأنّها ز تتميّ

(ب) الشمس اد بات كاألقحوان وعبّ واملركّ كالورد الورديات عند باحلشرات تنقل طلع حبوب •

احللبي طلع الصنوبر حبّة ــ الشمسأ اد عبّ طلع حبّة ــ ب

ö†NC’G äÉÑædG óæ`Y ƒªqædG h ôKÉμàdG
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اإلنسان أدخل املطرد الدميوغرافي التطور عن والناجمة املتزايدة الغذائية للحاجيات تلبية
املصنعة ملقاومة األعشاب الكيميائية واملواد والري على اآللة تعتمد جديدة زراعية منظومات

: عنه مما اجنر التربة تسميد وكذلك الطفيلية
. الذاتي االكتفاء حتقيق إلى هامة وأثمان مناسبة للوصول بكميات و ومتنوع إنتاج وافر •

. البيولوجية احلياتية الدورات اضطراب •
خلق مما واالستدامة) (اجلودة الكيف أي معركة يربح لم لكنه الكم معركة اإلنسان ربح •

: املشاكل هذه لتدارك حتسسا على املستوى العاملي

  (FAO)  ، 1998) للزراعة العاملية املنظمة • ندوة  
 ( 1992 ، البرازيل (ريو لألرض قمة • أول  

( 1997 ، (نيويورك لألرض قمة • ثاني  

اجلودة تضمن البيولوجيّة الفالحة تدعى الفالحة من أخرى  بنوعية املنظمات هذه  نادت
( 2 1 و الوثائق إنتاجيتها متوسطة.  (أنظر كانت وإن حتى البيئة تلوث وال والصحة

صحة وعلى البيئة على حتافظ التي الفالحية القطاعات بتونس أهم البيولوجية الفالحة تعد
الطبيعية املوارد على احملافظة الفالحة إلى هذه وتهدف التنمية استدامة ضمان مع األفراد
التصنيع مردودية  حتسني  مع  عالية جودة ذي وصحي  متنوع إنتاج على  واحلصول وحمايتها

. عيشهم وظروف املنتجني ومداخيل والتصدير
على ومختصرا محتشما كان تطورها أن القطاعات الواعدة رغم من البيولوجية الفالحة وتعتبر
وسريعا ملحوظا تطورا شهد القطاع هذا ان 1984 إال سنة أي البداية في بعض املنتوجات
البيولوجية سنة الفالحة بقطاع املتعلق القانون إصدار منذ خاصة وذلك السنوات األخيرة خالل
.( 4 و5 3 و الوثائق (أنظر بتونس لإلنتاج الفالحي البيولوجي الفعلي االنطالق سنة 1999 وهي

البيولوجية الفالحة 1 : خضر البيولوجيةالوثيقة الفالحة 2 : حلوم الوثيقة

ô qμaCG

85



™HGôdG QƒëŸGá«Lƒdƒ«ÑdG áMÓØdG

: يلي هذا القطاع كما في للمنتجني تشجيعات الدولة وقد رصدت
. واآلالت التجهيزات لقيمة %30 منح  

5 سنوات. ملدة اإلنتاج على واملصادقة تكاليف املراقبة %70 من  
التمور مثل الثمار وتنوعت البيولوجية املنتوجات وتطورت املساحات  زادت لذلك نتيجة 
والفلفل البطاطا مثل واخلضروات الشوكي التني و الطاولة وزيتون والبرتقال  واللوز

... والنباتات الطبية والعطرية واحلبوب الزيتون زيت وكذلك الطماطم  و

? ájöü©dG áMÓØdG äÉ«Ñ∏°S ¤EG ô¶ædÉH áª«∏°S á«©«ÑW ájòZCG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G øμÁ ∞«c

ô qμaCG
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البيولوجية للفالحة اصصة املساحات 3 : تطور الوثيقة
بالبالد التونسية القطاع هذا في العاملني والفالحني

املنتوجات
(الطن)البيولوجية املردود

الزيتون 6300زيت
3300التمور
580احلبوب

400اخلضروات

الطبية النباتات
العطرية 300و

الطاولة 170زيت
100اللوز

منتوجات يبرز 4 : جدول الوثيقة
خالل تونس في البيولوجية الفالحة

( السنتني(2003 و2004

الزراعات
البيولوجية

املساحات
للزراعات صة اصّ

البيولوجية
بالهكتار

النسبة
املئوية

5865267زياتني
10721.22نخيل

60747أشجار مثمرة
760.08خضر
7630.7حبوب
2078224غابات
87419100اجلملة

مساحات توزيع يبرز 5 : جدول الوثيقة
بتونس البيولوجية الزراعات

بالهكتار  املساحة

عددالفالحني

املنتجني الفالحني بالهكتارعدد املساحة
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النتائجاالستعمال

أهمها كيميائية أسمدة
منه النيترات الذي يسهم جزء
اآلخر اجلزء أما النبات منو في
األمطار مياه مع يتسرب فإنّه

. املائية املائدة إلى

يسبّب وكذلك األغذية الشرب ماء في عال النيترات بتركيز وجود •

اإلنسان في صحة اختالال
.( بالسرطان اإلصابة وخطر تنفسية أمراض يسبب( مما

الدورات في اختالال يسبب التربة إلى الكيميائية إضافة األسمدة •

في الدقيقة الكائنات حياة على بالتأثير وذلك البيولوجية احلياتية
التربة

6 الوثيقة

áÁóà°ùŸG á«ªæàdGh á«Lƒdƒ«ÑdG áMÓØdG ``
؟ املستدمية التنمية لضمان كافية غير العصرية الفالحة نعتبر ملاذا  : األول   النشاط

النوع هذا  أنّ كيف ر تفسّ التي املعلومات 6 و7 و8 و9 و10 استخرج الوثائق على باالعتماد
. املستدمية التنمية ن من والميكّ احمليط ث ويلوّ ة الصحّ حفظ على يساعد ال من الفالحة

: á©æ°üŸG á«FÉ«ª«μdG Ióª°SC’G ∫Éª©à°SG ``CG

: äGó«ÑŸG ∫Éª©à°SG `` Ü

يدويا املبيدات 7 : رش ميكانيكيا الوثيقة املبيدات 8 : رش الوثيقة

النتائجاالستعمال
ومصنعة سامة كيميائية مواد هي املبيدات

الكائنات على للقضاء يستعملها الفالّح
الزراعية احملاصيل تصيب التي الضارة احلية

: املبيدات أنواع مختلفة من وتوجد
مبيدات احلشرات •

الفطريات مبيدات •

الطفيلية النباتات مبيدات •

الضارة احلية الكائنات على تؤثر املبيدات •

. والنافعة
أكثر(حسب أيام أو عدة يتطلب إتالفها وتفككها •

نوعية املبيد)
في وتتسبب آثار شكل على إلى اإلنسان تنتقل •

اضطرابات جلدية ، أمراض ) صحية اضطرابات
،اضطراب وظائف ضعف املناعة الربو، مثل تنفسية

( والتكاثر الدماغ
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النتائجاالستعمال

(9 (الوثيقة الدواجن تربية عملية
بطريقة واألبقار األغنام وكذلك 
أمراض انتشار في تتسبب مكثفة
يستوجب مما احليوانات تصيب وبائية
ملعاجلتها حيوية مضادات  استعمال
الفالح يلجأ كما ، حلمايتها تالقيح أو
احليوان غذاء في الهرمونات إضافة إلى
حلم من اإلنتاج  مردودية لتحسني

. وحليب وصوف

واملضادات الهرمونات  على احلاوية األغذية استهالك إن •

. صحية اضطرابات يسبب احليوية
. بالسرطان اإلصابة تسبب الهرمونات بعض •

البكتيريا املقاومة تطور على تساعد احليوية املضادات •

. لها
(الوثيقة مثل الساملونال ممرضة البكتيريا أنواع بعض •

. املوت تسبب أن ميكن (10

: äÉfƒeô¡dGh ájƒ«◊G äGOÉ°†ŸG ∫Éª©à°SG `` ê

(اصطناعيا) الدواجن 9 : تربية الساملونيالالوثيقة 10 : بكتيريا  الوثيقة
البيولوجيّة الفالحة في 2 - املمارسات املتبعة

? áHÎdG Ö°üîJ ∞«c : ÊÉãdG •É°ûædG
. تخصيب التربة في التالية التقنيات من تقنية دور كلّ فسر •

للنباتات الغذائية احلاجات الختالف وذلك عام كلّ املزروعة النباتات : تغيير الزراعات مداولة •
. الدالّع مثل أعمق جذور ذات نباتات مع مثل الشعير السطحية اجلذور ذات مداولة النباتات تتم

حتمل :(… ، اجللبان الفول ) والبقوليات القمح زراعة مثل الزراعات : تداول البقوليات زراعة •
النبات وتزويد اجلوي النيتروجني  تثبيت على قادرة جراثيم بها عقيدات جذورها في  البقوليات

. باألمالح األزوتية
في حالة راحة تبقى أن سنوات متعاقبة يجب عدة : األرض التي تزرع تطبيق استراحة األرض •

. ة زمنية مدّ خالل زراعة دون أي
جذور...) سيقان، ، (أوراق النباتات احليوانات و بقايا : فضالت استعمال أسمدة عضوية طبيعية •
بعملية احلرث التربة في ردمها ثم البقوليات زراعة الطريقة : تعتمد هذه خضراء أسمدة •استعمال
املصنعة العضوية املواد إنتاج مراحل أنظر "كمبوست" * : استعمال أسمدة عضوية مصنّعة •
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¢VGôeC’G ΩhÉ≤J ∞«c : ådÉãdG •É°ûædG
. التالية الوثائق 1 - حلّل

. املبيدات استعمال مع البيولوجية املقاومة 2 - قارن

مختلفة طرق اعتماد يتم املمرضة العوامل ملقاومة و املبيدات استعمال متنع البيولوجية الفالحة
. لألمراض ومقاومة الوسط مع متكيفة وحيوانية نباتية أنواع اختيار •

. الطفيلية النباتات لردم العميق احلرث ممارسة •
. املمرضة الزراعات لكسر حلقة العوامل مداولة •

في اختالال تسبب هرمونات على حتتوي أن ميكن التي  الضارة احلشرات مصيدة استعمال •
. ( 14 التكاثر(الوثيقة حدوث عملية مينع مما الذكور جتذب التي الفيرومونات مثل التكاثر عملية

. باألمراض املصابة النباتات فضالت حرق •
. ( 15 (الوثيقة األرقة على تتغذى التي مثل الدعسوقة  مفترسة حشرات إدخال •

النافعة. الدقيقة الكائنات إلدخال الطبيعية العضوية املواد فرش •
عصارةنباتاحلرّيقة*. مثل الطفيليات بقتل الكفيلة الطبيعية النباتات بعض عصارة •استعمال

: "الكومبوست" املصنعة العضوية األسمدة إنتاج مراحل *
(11 (الوثيقة امللوثة غير والنباتات فضالت احليوانات جتميع *

الفضالت وخلط سحق *
الدقيقة الكائنات متكن التي احلموضة ودرجة احلرارة ومراقبة العضوية املواد تخمير *

. دبال العضوية إلى املواد وحتويل والتأثير النشاط من
(12 (الوثيقة مميّزة رائحة ، داكن لون ، ثابتة حرارة درجة : نضج الكومبوست مراقبة *

. التخزين ثم املصنعة املواد العضوية الدقيقة  لفصل الغربلة *
(13 . (الوثيقة امليدان الفالحي في املصنعة العضوية األسمدة استغالل *

11 12الوثيقة 13الوثيقة الوثيقة

: 14 الوثيقة
مصيدة حشرات

:15 الوثيقة
أرقة تأكل دعسوقة

89


