


اإلنــــــــــــــــــــسان واحمليط                                                                                         الميدان المعرفي

التغذية عند االنبات األخضر                                                                               المقطع التعلمي

تعريف النبات األخضر كمنتج أولي للمادة العضوية                               مركبة الكفاءة

المورد 1         أغذية الــــــــــنبات األخضر                                                                                    

        علوم الطبيعة و احلياة                   أقسام السنة األوىل متوسط  
        ميدان اإلنســـــــــــــــــــــــــان و المحيط      

                                            	            يذكر احلاجيات الغذائية للنبات األخضر             
                                       	           يشخص عواقب نقص أو غياب عناصر معدنية                    
	 يشخص عواقب اإلفراط يف عناصر معدنية                                                       

معايير ومؤشرات التقويم

  	                ينمو النبات األخضر املعرض للضوء منوا جيدا يف وجود مواد معدنية فقط
 يرتكب احمللول املعدني املمتص من عناصر أساسية هي : املاء ، اآلزوت ،الفسفور و

NPK البوتاسيوم  
	 	أي نقص أو إفراط يف األمالح املعدنية يؤثر سلبا على حياة النبات األخضر
ميتص النبات األخضر احمللول املعدني بواسطة األوبار املاصة املوجودة على جذوره
	  ميتص النبات األخضر غاز ثاني أكسيد الكربون املوجود يف الوسط و ذلك

 على مستوى أوراقه ، و تتطلب هذه الظاهرة وجود الضوء و ترفق بطرح غاز
ثنائي األكسجني

الموارد المعرفية

 الوسائل المستعملة: ,جهاز احلاسوب . جهاز العرض الرقمي, صور, وثائق,   , نبات, حملول كنوب, ماء مقطر,
نبات مائي)ايلوديا(,جمهر ضوئي, مطبوعات العمل باألفواج

 الكفاءة الختامية/  يتصرف بوعي في الحفاظ على المحيط بتجنيد موارده حول الوظائف
األساسية عند النبات األخضر



        علوم الطبيعة و احلياة                   أقسام السنة األوىل متوسط  

                                                                

وضعية  اإلنطالق األم للميدان املعريف الثاني
 تربط االنسان عالقة بينه و بني حميطه يؤثر و يتأثر به, واحيانا نالحظ ظهور اختالالت بيئية نتيجة سلوكات

 االنسان الالعقالنية ما أدى إىل تقلص مساحة الغطاء النباتي نظرا لسوء معرفته بأهمية النبات كونه املنتج
 األول و له الدور الكبري يف توفري غاز ثنائي األوكسجني

وضعية  اإلنطالق للمقطع التعلمي األول
 قد يكون االستخدام العشوائي لألراضي الفالحية دون مراعاة احتياجات النبات األخضر الغذائية سببا يف

 حمدودية االنتاجية املومسية اليت ال تستجيب حلاجات االستهالك

المشكل: اقرتح حلوال متكن االنسان من احلفاظ على بيئته و بالتالي احلفاظ على املصدر األول يف غذاءه

المشكل: ما هي خصائص التغذية عند النبات األخضر ؟

        ميدان اإلنســـــــــــــــــــــــــان و المحيط      

قطع األشجار حرق الغابات حقل معتنى به حقل غير معتنى به

نقص االمالح في نبات الفاصولياءنقص االمالح في نبات الطماطمقلة انتاج المحاصيل الزراعية



  سير التعـــــــــــــــلمات                                       

المحلول المغذي في هذه التجربة هو الماء المقطر

وضع نبات أخضر داخل ناقوس زجاجي به رائق الكلس

المحلول المغذي في هذه التجربة هو ماء الحنفية

        علوم الطبيعة و احلياة                   أقسام السنة األوىل متوسط  
        ميدان اإلنســـــــــــــــــــــــــان و المحيط      

وضعية تعلم مورد
 يتحصل النبات االخضر على حاجياته الغذائية من الوسط الذي يعيش فيه اال أنه يف بعض األحيان قد تظهر

أعراض مرضية و اختالالت على املزروعات

 المشكل:فسر هذا االختالل و اقرتح حلوال لذلك

 نشاط01: تحليل نتائج تجربية لغرض التعرف على العناصر الضرورية لنمو النبات األخضر



يتعكر رائق الكلس بتفاعله مع غاز ثنائي أكسيد الكربون فينقص حجم هذا األخري يف احليز املغلق

توقف نمو النبات األخضر في المحلول المتمثل في الماء المقطر و ذلك ألن هذا االخير خال من األمالح المعدنية
توقف نمو النبات االخضر في التركيب التجريبي الثاني و ذلك ألن الوسط افتقر لغاز CO2 بسبب تثبيته من طرف رائق الكلس    

توقف نمو النبات األخضر في التركيب التجريبي الثالث و ذلك لحجبه عن الضوء
ومنه نستنتج أن النبات األخضر المعرض للضوء ينمو نموا جيدا في وجود مواد معدنية فقط

حجب النبات األخضر عن الضوء

معطى تجريبي

االستنتاج

        علوم الطبيعة و احلياة                   أقسام السنة األوىل متوسط  

        ميدان اإلنســـــــــــــــــــــــــان و المحيط      

نشاط02: تركيب المحلول المعدني
من أجل تشخيص عواقب غياب أو نقص أو افراط في عناصر معدنية على نمو النبات األخضر سندرس نتائج تجريبية

التعليمات: بعد استغاللك للوثائق و التراكيب التجريبية
أ.لماذا توقف نمو النبات في التركيب التجريبي 1 و 2 و 3؟

ب.استنتج اذن الحاجات الغذائية للنبات األخضر

 محلول Liquide de KNOP محلول معدني يوفر العناصر المعدنية األساسية لنمو النبات األخضر بتراكيز مناسبة

محلول كنوب



  سير التعـــــــــــــــلمات                                       

جدول يوضح تركيب محلول كنوب

نمو نبات أخضر في محاليل معدنية مختلفة

        علوم الطبيعة و احلياة                   أقسام السنة األوىل متوسط  
        ميدان اإلنســـــــــــــــــــــــــان و المحيط      

التعليمات: بعد استغاللك للوثائق و التراكيب التجريبية
أ.استخرج العناصر األساسية في محلول كنوب

ب.حدد أعراض نقص أو غياب أو افراط في العناصر المعدنية

 استنبت بذور نبات القمح في أوساط معدنية مختلفة التركيب فكانت النتائج كما هو موضح
في الوثيقة التالية

تجربة



جدول يفسر النتائج التجريبية المتحصل عليها

        علوم الطبيعة و احلياة                   أقسام السنة األوىل متوسط  

        ميدان اإلنســـــــــــــــــــــــــان و المحيط      

نشاط03: تحديد مقر امتصاص المحلول المعدني
أ.اظهار امتصاص النبات األخضر للماء

لكي ينمو النبات األخضر نموا جيدا يجب أن تتوفر العناصر األساسية في المحلول )الماء -اآلزوت-الفوسفور-
والبوتاسيوم( أي نقص أو افراط في األمالح سيؤثر سلبا على نمو النبات األخضر

استنتاج

اظهار امتصاص النبات األخضر للماءرسم تخطيطي لجذر نبات أخضر



  سير التعـــــــــــــــلمات                                       

تجربة تظهر منطقة االمتصاص عند النبات األخضر

        علوم الطبيعة و احلياة                   أقسام السنة األوىل متوسط  
        ميدان اإلنســـــــــــــــــــــــــان و المحيط      

CO2نشاط04:إظهار امتصاص النبات االخضر لـ ـ 
أ.الظهار ضرورة الكربون المعدني CO2 للنبات األخضر نستعمل نباتا مائيا, أنبوب اختبار مملوء بالماء, قمعا زجاجيا
   ب.نعيد نفس التجربة أ ولكن هذه المرة باستعمال ماء مغلى)خال من غاز ثنائي اكسيد الكربون( ,ماء الحنفية, ماء

غني بثاني أكسيد الكربون
-الحظ النتائج المتحصل عليها في األنبوب

في 1 ماء مغلى
في2 ماء الحنفية

CO2 في 3 ماء غني بـ

التعليمات: بعد استغاللك للوثائق و التراكيب التجريبية
أ.ما الهدف من التجربة؟

ب.اقترح فرضية عن المنطقة المسؤولة عن االمتصاص في الجذر
ج.صف النتائج المتحصل عليها في كل أنبوب

يتم امتصاص المحلول المعدني بواسطة األوبار الماصة الموجودة على الجذور

 نحضر 05 أنابيب اختبار و 05 نبيتات, نضع في األنبوب 1 الماء و في األنابيب األخرى الماء و الزيت ثم نغمر الجذور في االنابيب كما
هو موضح في الوثيقة التالية

استنتاج

تجربة

Rosène ب.اظهار منطقة امتصاص الماء --تجربة روزين



تــــــــجربة 1

تــــــــجربة 2

تــــــــجربة 3

        علوم الطبيعة و احلياة                   أقسام السنة األوىل متوسط  

        ميدان اإلنســـــــــــــــــــــــــان و المحيط      

-للتعرف على طبيعة الغاز المنطلق في األنبوب نقرب منه عودا خشبيا مشتعال ثم نطفئه قرب فوهته
-عندما ندخل طرف العود المتوهج في األنبوب نالحظ اشتعال العود من جديد كما هو موضح في الوثيقة التالية



تجربة تظهر منطقة االمتصاص عند النبات األخضر

تحضير مقطع من بشرة ورقة خضراء

فحص مجهري لبشرة الورقة توضح الثغور الورقية

        علوم الطبيعة و احلياة                   أقسام السنة األوىل متوسط  
        ميدان اإلنســـــــــــــــــــــــــان و المحيط      

التعليمات: بعد استغاللك للوثائق و التراكيب التجريبية
أ.استخرج شرط انطالق الغاز في كل حالة

ب.ما طبيعة الغاز المنطلق؟
ج.ماذا تستنتج فيما يخص طبيعة المبادالت الغازية اليخضورية؟

المناقشة
من شروط انطالق الغاز في األنبوب هو وجود الضوء و كذلك غاز ثنائي اكسيد الكربون

طبيعة الغاز المنطلق هو غاز ثنائي األوكسجين
O2 ويطرح غاز CO2   يقوم النبات االخضر بمبادالت غازية يخضورية  بحيث يمتص غاز

 يمتص النبات األخضر المعرض للضوء غاز ثنائي أكسيد الكربون من الوسط الذي يعيش فيه ويرفق ذلك
طرح غاز ثنائي األوكسجين

استنتاج

CO2نشاط05:إظهار مقر امتصاص النبات االخضر لـ 
 قصد تحديد مقر امتصاص النبات األخضر لغاز ثنائي أكسيد الكربون يمكن تحضير مقاطع من بشرة اوراق نباتية

خضراء لفحصها بالمجهر الضوئي



        علوم الطبيعة و احلياة                   أقسام السنة األوىل متوسط  

        ميدان اإلنســـــــــــــــــــــــــان و المحيط      

التعليمات: بعد استغاللك للوثائق و التراكيب التجريبية
أ.حدد البنيات المسؤولة عن المبادالت الغازية اليخضورية

يتم امتصاص  CO2 على مستوى األوراق الخضراء و ذلك عبر المسامات او الثغور الورقية

               ينمو النبات األخضر المعرض للضوء نموا جيدا في وجود مواد معدنية فقط
NPK يتركب المحلول المعدني الممتص من عناصر أساسية هي : الماء ، اآلزوت ،الفسفور و البوتاسيوم

أي نقص أو إفراط في األمالح المعدنية يؤثر سلبا على حياة النبات األخضر   
يمتص النبات األخضر المحلول المعدني بواسطة األوبار الماصة الموجودة على جذوره 
 يمتص النبات األخضر غاز ثاني أكسيد الكربون الموجود في الوسط و ذلك على مستوى أوراقه ، و 

تتطلب هذه الظاهرة وجود الضوء و ترفق بطرح غاز ثنائي األكسجين

حل التمرين رقم01 صفـــــــــــــــــــــــــــ51ـــــــــــــحة

استنتاج

ارساء الموارد

تقويم الموارد



اإلنــــــــــــــــــــسان واحمليط                                                                                            الميدان المعرفي

التغذية عند االنبات األخضر                                                                               المقطع التعلمي

االعتناء بالنبات األخضر كمنتج   أولي للمادة العضوية                            مركبة الكفاءة

المورد 2 الرتكيب الضوئي                                                                                                

        علوم الطبيعة و احلياة                   أقسام السنة األوىل متوسط  
        ميدان اإلنســـــــــــــــــــــــــان و المحيط      

                                            	    يعرف النبات األخضر كمصدر للمادة العضوية     
           يبني جتريبيا أن النبات األخضر منتج وحيد للمادة العضوية                                         

	                                           	 حيدد شروط حدوث عملية الرتكيب الضوئي
معايير ومؤشرات التقويم

 	  يركب النبات األخضر املعرض للضوء موادا عضوية مثل النشاء و الدسم
            والربوتينات و تدعى هذه العملية بالرتكيب الضوئي،   

  	 تتطلب عملية الرتكيب الضوئي وجود اليخضور و الضوء و غاز ثناني
أكسيد الكربون و املاء و األمالح املعدنية 

الموارد المعرفية

 الوسائل المستعملة: ,جهاز احلاسوب . جهاز العرض الرقمي, صور, وثائق,   , نبات اجلريانيوم, كحول ,حملول
فهلنج , محض اآلزوت, ماء اليود, بذور فاصولياء, بذور اللوز, مطبوعات العمل باألفواج

 الكفاءة الختامية/  يتصرف بوعي في الحفاظ على المحيط بتجنيد موارده حول الوظائف
األساسية عند النبات األخضر



        علوم الطبيعة و احلياة                   أقسام السنة األوىل متوسط  

سيــر الـــــــــــــتعلمات                                                  

        ميدان اإلنســـــــــــــــــــــــــان و المحيط      

وضعية تعلم مورد
 يتناول االنسان أاغذية عضوية يركبها النبات األخضر املعرض للضوء رغم اقتصار تغذيته على العناصر

املعدنية فقط

 المشكل: كيف يركب النبات االخضر املادة العضوية؟ وماهي شروط حدوث هذه العملية؟

 نشاط01: إظهار وجود النشاء في أوراق النبات األخضر

 تجربة: التركيب التجريبي التالي يوضح طريقة الكشف عن وجود النشاء في اوراق نبات الجيرانيوم بحيث تم
تحضير 04أوراق من هذا النبات كالتالي

أ.ورقة  خضراء كليا و معرضة كليا للضوء
ب.ورقة جزئيا مغطاة بغطاء أسود
ج.ورقة كليا مغطاة بغطاء أسود

د.ورقة مبرقشة تتضمن مناطق ذات يخضور ومناطق عديمة اليخضور

 بعد معاملة االوراق المحددة بماء اليود )كاشف النشاء( لمدة نصف ساعة تنزع االوراق من الحوض و تغسل
بالماء , الوثيقة التالية تظهر النتائج المتحصل عليها بعد معالجة تلك األوراق

التركيب التجريبي المستعمل الظهار وجود النشاء في أوراق النبات األخضر



        علوم الطبيعة و احلياة                   أقسام السنة األوىل متوسط  
        ميدان اإلنســـــــــــــــــــــــــان و المحيط      

نشاط02: إظهار تركيب النبات األخضر لمواد عضوية أخرى
 نجري تجارب على عصير العنب, بذور اللوز, و بذور الفاصولياء من أجل الكشف عن وجود مواد أخرى غير النشاء

التي يركبها النبات األخضر

  سير التعـــــــــــــــلمات                                         سير التعـــــــــــــــلمات                                                                              

النتائج المتحصل عليها بعد 30 دقيقة من وضع األوراق في ماء اليود

التعليمات: بعد استغاللك للوثائق و التركيب التجريبي
أ. فسر النتائج المتحصل عليها في التجربة

ب.ماذا تستنتج؟
ج.استخلص شروط التركيب الضوئي

يركب النبات األخضر المعرض للضوء موادا عضوية مثل النشاء, تسمى هذه العملية بالتركيب الضوئي
La Photosynthèse

يتطلب حدوثها شروطا منها وجود اليخضور, الضوء, ثنائي أكسيد الكربون و الماء و األمالح المعدنية

استنتاج



        علوم الطبيعة و احلياة                   أقسام السنة األوىل متوسط  

        ميدان اإلنســـــــــــــــــــــــــان و المحيط      

إظهار تركيب النبات األخضر لمواد عضوية اخرى

  سير التعـــــــــــــــلمات                                       

التعليمات: بعد استغاللك للوثائق و التجارب السابقة
أ. فسر النتائج المتحصل عليها في كل التجربة

ب.ماذا تستنتج؟



        علوم الطبيعة و احلياة                   أقسام السنة األوىل متوسط  

        ميدان اإلنســـــــــــــــــــــــــان و المحيط      

 ظهور اللون األحمر اآلجوري بعد معاملة عصير العنب بمحلول فهلنج يدل على احتواء ثمار العنب على
السكريات البسيطة

ظهور بقعة شفافة في الورقة يدل على أن بذور اللوز تحتوي على مواد دسمة
ظهور بقعة صفراء على فلقة فاصولياء يدل على ان بذور الفاصولياء تحتوي على البروتينات

 يركب النبات األخضر المعرض للضوء موادا عضوية مثل النشاء و الدسم ،والبروتينات و تدعى هذه العملية
            بالتركيب الضوئي

 
 تتطلب عملية التركيب الضوئي وجود اليخضور و الضوء و غاز ثناني أكسيد الكربون و الماء و األمالح  

المعدنية

حل التمرين رقم03 صفـــــــــــــــــــــــــــ53ـــــــــــــحة

التفسير

ارساء الموارد

تقويم الموارد

يركب النبات األخضر موادا عضوية اخرى غير النشاء مثل البروتينات, السكريات البسيطة و الدسم

استنتاج



اإلنــــــــــــــــــــسان واحمليط                                                                                            الميدان المعرفي

التغذية عند االنبات األخضر                                                                               المقطع التعلمي

االعتناء بالنبات األخضر كمنتج   أولي للمادة العضوية                            مركبة الكفاءة

المورد 3     آهمية التحكم يف شروط الرتكيب الضوئي                                                   

        علوم الطبيعة و احلياة                   أقسام السنة األوىل متوسط  
        ميدان اإلنســـــــــــــــــــــــــان و المحيط      

                                            	     	     حيدد سلوكات اجيابية  اجتاه النبات األخضر
 	 معايير ومؤشرات التقويم    حيدد سلوكات سلبية اجتاه النبات األخضر                                                         

 توجد عالقة حيوية بني اإلنسان و النبات األخضر كمنتج أولي للمادة العضوية مما
 يتطلب احملافظة عليه

الموارد المعرفية

الوسائل المستعملة: ,جهاز احلاسوب . جهاز العرض الرقمي, صور, وثائق,  مطبوعات العمل باألفواج

 الكفاءة الختامية/  يتصرف بوعي في الحفاظ على المحيط بتجنيد موارده حول الوظائف
األساسية عند النبات األخضر



        علوم الطبيعة و احلياة                   أقسام السنة األوىل متوسط  

سيــر الـــــــــــــتعلمات                                                  

        ميدان اإلنســـــــــــــــــــــــــان و المحيط      

وضعية تعلم مورد
  يتميز النبات األخضر بقيامه بعملية حيوية اال وهي الرتكيب الضوئي اليت تسمح له برتكيب املادة العضوية كما

تتطلب هذه العملية شروط منها وجود اليخضور,الضوء, غاز CO2واملاءو االمالح املعدنية

المشكل: هل ميكن لالنسان التحكم يف شروط الرتكيب الضوئي قصد التأثري االجيابي على النبات األخضر ؟
وهل ميكن ان يكون لالنسان تدخال سلبيا على النبات األخضر؟

 نشاط01:التحكم في شروط التركيب الضوئي
 قصد التعرف على كيفية تحكم االنسان في شروط التركيب الضوئي لدى النبات من الناحية االيجابية نأخذ مثاال

Serres عن ذلك وهو اختراع االنسان للبيوت البالستيكية

البيوت البالستكية--تقنيات النضج المبكر للخضر و الفواكه

اخترع االنسان بيوتا بالستيكية ذات هيكل معدني او خشبي حيث يمر الضوء للنبات األخضر, بها
 نوافذ للتهوية و صرف الحرارة الزائدة عن الحاجة, تمكنه من التحكم في تركيز غاز ثنائي أكسيد الكربون و شدة الضوء و نسبة

الرطوبة وتسمح بتوفير الحماية من الصقيع و األعشاب الضارة
هذا ما ساعد االنسان على التحصل على منتوجات مبكرة وذات نوعية جيدة

البيوت البالستيكية

 العوامل التي تمكن االنسان من التحكم فيها في البيوت البالستيكية هي تركيز غاز ثنائي أكسيد الكربون,
شدة الضوء, نسبة الرطوبة و درجة الحرارة

تكمن اهمية البيوت البالستيكية في الحصول على منتوجات مبكرة , بوفرة و نوعية ذات جودة

استنتاج

التعليمات: بعد استغاللك للوثائق
أ. حدد العوامل التي تحكم فيها االنسان في البيوت البالستكية

ب.ماذا تستنتج بخصوص اهمية البيوت البالستيكية؟



نشاط02:سلوكات االنسان تجاه النبات االخضر

سلوكات االنسان تجاه النبات

        علوم الطبيعة و احلياة                   أقسام السنة األوىل متوسط  

        ميدان اإلنســـــــــــــــــــــــــان و المحيط      

 بين االنسان و النبات االخضر عالقة حيوية باعتباره منتجا أوليا للمادة العضوية مما يتطلب المحافظة عليه
واالعتناء به

في نص علمي اشرح العالقة الغذائية بين االنسان و النبات األخضر

ارساء الموارد

تقويم الموارد

 قد يكون االنسان بتدخالته ايجابيا تجاه النبات عن طريق التشجير واالعتناء به او يكون سلبيا في تدخالته بحرق الغابات و قطع
 االشجار

استنتاج

التعليمات: بعد استغاللك للوثائق
أ.حدد السلوكات االيجابية و السلبية لالنسان تجاه النبات األخضر



اإلنــــــــــــــــــــسان واحمليط                                                                                            الميدان المعرفي

التغذية عند االنبات األخضر                                                                               المقطع التعلمي

مركبة الكفاءة  وضع عالقة بني ظاهرة النتح و توزع النسغ عرب أعضاء النبات األخضر

المورد 4 انتقال النسغ عرب أعضاء النبات األخضر                                                       

        علوم الطبيعة و احلياة                   أقسام السنة األوىل متوسط  
        ميدان اإلنســـــــــــــــــــــــــان و المحيط      

                                                                              	 	ينمذج مسار النسغ يف النبات األخضر
                                                                       	 يصف دور النتح يف انتقال النسغ
                                                                                	 ينجز حوصلة حول مصري النسغ

معايير ومؤشرات التقويم

	  ميتص النبات األخضر احمللول املعدني بواسطة اجلذور و ينتقل عرب األوعية
 اىل مجيع أعضاء النبات

	  ينتقل النسغ املركب من املاء و األمالح املعدنية و املواد العضوية الناجتة
عن الرتكيب الضوئي ،داخل النبات ليغذي مجيع أعضائه  و يدخر جزءا منه

	 يطرح النبات األخضر جزءا من املاء املمتص على شكل خبار و تعرف
هذه الظاهرة بالنتح و هي املسؤولة عن انتقال النسغ 

الموارد المعرفية

 الوسائل المستعملة: ,جهاز احلاسوب . جهاز العرض الرقمي, صور, وثائق, نبات أخضر, حملول مغذي ملون,
مطبوعات العمل باألفواج

 الكفاءة الختامية/  يتصرف بوعي في الحفاظ على المحيط بتجنيد موارده حول الوظائف
األساسية عند النبات األخضر

        علوم الطبيعة و احلياة                   أقسام السنة األوىل متوسط  

  سير التعـــــــــــــــلمات                                                                              



        علوم الطبيعة و احلياة                   أقسام السنة األوىل متوسط  
        ميدان اإلنســـــــــــــــــــــــــان و المحيط      

نشاط01 : تحديد مسار النسغ الناقص

  سير التعـــــــــــــــلمات                                                                              

تركيب تجريبي يكشف عن انتقال النسغ الناقص في النبات االخضر

التعليمات: بعد استغاللك للوثائق و التركيب التجريبي
أ. فسر النتائج المتحصل عليها في التجربة

ب.ماذا تستنتج؟

 نضع نباتا عروقه أوراقه بارزة)نبات الكرفس( داخل كأس به محلول  غذائي ملون, كما هو مبين في الوثيقة
الموالية ثم بعد مدة زمنية نجري مقطعا عرضيا على مستوى الساق

تجربة

وضعية تعلم مورد
يشكل املاء و االمالح املعدنية املمتصة على مستوى جذر النبات األخضر حملوال معدنيا يدعى النسغ الناقص

المشكل: أين يتجه هذا النسغ ؟ وفيما يستعمل؟



        علوم الطبيعة و احلياة                   أقسام السنة األوىل متوسط  

        ميدان اإلنســـــــــــــــــــــــــان و المحيط      

مسار النسغ الناقص في النبات األخضر

  سير التعـــــــــــــــلمات                                         سير التعـــــــــــــــلمات                                       

التعليمات: بعد استغاللك للوثائق و التجارب السابقة
أ. حدد مسار النسغ الناقص انطالقا من الجذور وبالضبط األوبار الماصة

 صعد المحلول الملون إلى األوراق و ظهر في عروقها, ومنه نستنتج ان المحلول المعدني الممتص عن طريق
األوبار الماصة)النسغ الناقص(يجري داخل النبات في أوعية إلى أن يصل إلى األوراق

استنتاج

نشاط02 : ابراز استعمال النسغ الناقص

 يصل النسغ الناقص إلى األوراق حيث يركب النبات األخضر المادة العضوية التي تضاف للنسغ الناقص
فيتشكل النسغ المركب أو ما يسمى بالنسغ الكامل

النسغ الكامل



مسار النسغ الكامل في النبات األخضر

  سير التعـــــــــــــــلمات                                       

التعليمات: بعد استغاللك للوثائق
أ. حدد مسار النسغ الكامل انطالقا من ورقة النبات األخضر

ب.ماهو مصير المادة العضوية المركبة؟

نشاط03 : إظهار مصير الماء الزائد عن حاجة النبات

نضع نبات أخضر 1 في تربة رطبة مشبعة بالماء بحيث الجزء الهوائي من النبات مغطى بكيس بالستيكي
نضع نبات أخضر2 من نفس النوع و الطول  في تربة جافة والجزء الهوائي كذلك مغطى بكيس بالستيكي

كما هو موضح في التركيب التجريبي التالي

تجربة

        علوم الطبيعة و احلياة                   أقسام السنة األوىل متوسط  

        ميدان اإلنســـــــــــــــــــــــــان و المحيط      

 يستعمل النبات األخضر جزءا من الماء الممتص)النسغ الناقص( عند تركيب المادة العضوية كالنشاء, يصير
 النسغ كامال بعد تزوده بالمواد العضوية المركبة على مستوى االوراق, كما يجري النسغ الكامل داخل النبات

ليغذي جميع األعضاء و يدخر الفائض منه في اعضاء مختلفة مثل, أبصال ,ثمار وغيرها

استنتاج



تركيب تجريبي يظهر عملية النتح عند النبات األخضر

        علوم الطبيعة و احلياة                   أقسام السنة األوىل متوسط  

        ميدان اإلنســـــــــــــــــــــــــان و المحيط      

  يمتص النبات األخضر المحلول المعدني بواسطة الجذور و ينتقل عبر األوعية الى جميع أعضاء النبات
 ينتقل النسغ المركب من الماء و األمالح المعدنية و المواد العضوية الناتجة عن التركيب الضوئي ،داخل 

 النبات ليغذي جميع أعضائه  و يدخر جزءا منه
 يطرح النبات األخضر جزءا من الماء الممتص على شكل بخار و تعرف هذه الظاهرة بالنتح و هي 

المسؤولة عن انتقال النسغ

حل التمرين02 صفــــــــــــــــــــــــ51ــــــــــــــحة

ارساء الموارد

تقويم الموارد

 يطرح النبات األخضر جزءا من الماء الممتص في شكل بخار الماء وتدعى هذه الظاهرة بعملية النتح, ال تحدث
هذه العملية اال عند حدوث االمتصاص

 إن فقدان الماء عن طريق النتح يحدث فراغا في االوعية الناقلة للماء مما يؤدي إلى حدوث االمتصاص من جديد
لملء هذه األوعية وبالتالي النتح مسؤول عن دوران النسغ في النبات

استنتاج

التعليمات: بعد استغاللك للتركيب التجريبي السابق
أ.قارن بين التجربتين من حيث القطرات المائية المتشكلة

ب.ما مصدر هذه القطرات المائية؟
ج.ماذا تستنتج؟


