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ُل  نقطか(2ُُت:ُ)الجزءُاأو 

ُل مよينُاأو  ُُ(قاطن6ُة):ُالت 
 

في  ت   تنم．  التي  الخضよا╋   きالنباتا من   よالصن．ب  ゆجا継أ  祈عتب
かمائم  かًمساح  よت．ف ，التي   ،かطبよال ，امناطق   きفا    الغابا，よظ，

  ゆ．اليخض  かيمめع  きالكائنا  ずبع لنم．   かن。  تبي    كمامناسب
か(ب ت) ال．ثيق 

 من:  季 كل  بماもا يتمي   (1

 ب ال．سط الや´ تعيش في。 أ継جاゆ الصن．بよ  -أ

 ب الت祈بか التي تنم． بها -ب

د(2ُ  めالتي ت．ض   ح かائيやالغ かالعاقかفيهابمبي   (ت) حها ال．ثيق îكيゆامشا îفيよنا الط 

 العض．يか؟ نقص في م．ادها   د，î ت経جيل継جおよ الصن．بよ حياお نم．  استمよاゆفي  )أ(ساهê العنصよ كيé ي  (3ُ

اني مよينُالث  ُنقاط(6ُة:ُ)الت 

，تقاطع ت   بتめاخل   かائيやالغ  かالشبك   عよف 
الساسل   من   かتمث  مجم．ع，  かائيやجميع  الغ ل 

 العاقاき الغやائيか بيî الكائناき الحيか امختلفかب 

1)  かج من ال．ثيقよ(: ت) استخ 

ا امنتね، -أ  ب سبえ تسميت。 بやلú  معل 

نか من ثاす حلقاき تحت́． عل゜  -ب دسلسلか غやائيか ，احおめ مك．   めمح ،ゆا الفأ  îامستهلكي， ねب امنت  
2)   しا علمも〉 ゆالفأ  îأن    كغ   ة25يتنا，¡    أ， よاأخض きالحي  تنتاج  ل   。 من النبا かيستلزم  كغ من الكتل か  ¡，كغ    ةتتنا

   ب من الغやا╋ 

か ا  -أ ¡ حسえ الكتلか الحي   ب  لتهاالثاني في السلسلか الغやائيか التي شك  ستهلú ام， للمستهلú اأ， 
ل 〈جابتúب  -ب  ماもا تستنتね؟ عل 

   ُむُاما:おおُُوالحياかبيع  عل．مُالط 

انيかلاُ:ست．ُ・اُم ُطُث   مت．س 

 ت2ة2ةتتةة3ُاريみ:التُ 

ُ ُلاختباُر عかُونصéُسا:おُامد   الفصلُاأو 

 أ

( かتال．ثيق )  

よُُأخضきفأر نبا えُثعل 

( かتال．ثيق )  
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 في تよكيえ مادت。 العض．يかب ل ناتね يهê  النباき اأخضよ ي〉د´ م．き امستهلú اأخي祈 〈ل゜ تشك   (3

د -أ  めالحي   ح きعل゜  الكائنا かامس〉，ل か。ل  بحا د，ゆهام．ض   تشك 

か ，ا املح امعめني الناتね  َسê    -ب  ب لや´ يستفيめ من。 النباき اأخضよعن نشاぜ هやه الكائناき الحي 

ُنقاط(8ُة:ُ)انيالجزءُالثُ 
かかُال．ضعيُ  ُ:اإむماجي 

التي  يشاهきめ ف  ・祈الكب  かيات。 ح．¡ امجاعよمج ゆ，めلما ，ثائقيا تしبよالص    ض  îما أطلق ةت9تعام  يめم، بع
ع فيها شعب。 عل゜ قتل اماييî من العصافي祈 خاصか "958تالよئيس الصيني عام   ́ حمل継 かج  ゆ，めال ゆ．ك．ن。  طي ,"

، أتلé ماييî الهكتاゆاき من امحاصيل الزゆاعيかلجよاد  ゆهيえ لانتشاゆ  اعتب祈ها ′فゆら かاعيか، ，نجê عن هやا القتل  
 しقتل かفي مجاع îالصي íよخصب  ة2，أغ継 î．ملي 

:きُندا  الس 
 

 

 

 

 

きُعليما ا يلي: القبلي   ，مكتسباتú نめاき，الس   ياíالس    عل゜ ااعتمادً  :الت   か، أجえ عم 
 ماもا اعتب祈 الよئيس الصيني العصافي祈 ′فゆら かاعيか؟ -أ (1

ゆ 〈جابتúب  استفادき الصيî منهل  -ب  よئيس الصيني؟ بよحها ال祈التي اقت 祈قتل العصافي かحمل 

2) めعن فق ねا ينتもماîالس   ا きمن حلقا かب  حلقかائيやالغ かلسل 

 الجよادب كافحかميî اقتの祈 حل   (3

ُ 

الدورُيよُاُئط  むاよجお らراعيمحص．لُ   

تالسندُ  

2السندُ  

ُえتزويدهاُبطي．رُالدوريُمنُُالصينطلむالس．فييتيُُوكندُاُُااتحا 
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