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نقاط6:رین االولــالتم
ا العضویة التي ــایـھا من البقـمد غذائـالتي تستدان ــدوره على الدیــدوري الذي یتغذى بــطائر ال  على یتغذى الصقر

لتحولھا الى مواد معدنیة یستغلھا النبات االخضر :الكائنات الدقیقة تحللھا 
لعالقة التي تربط ھذه الكائنات الحیة ؟ـ ما نوع ا1
ـ صنف ھذه الكائنات الحیة في الجدول الموالي حسب نمط تغذیتھا :2

  للةــات محــائنــك          ات مستھلكةــائنــك         ات منتجة ــائنــك         

نقاط6:رین الثانيـــالتم
  ط :ار نخیل, تربة رملیة, نمل, طائرالدوري, قـالعناصر التالیة: اشجأثنـاء تجولك في واحة قریبة من سكـنك الحظت 

ـ حدد نوع ھذا الوسط الحي.1
ـ صنف عناصر ھذا الوسط الحي في جدول محددا المدى الحیوي الجغرافي و الوحدة الحیاتیة .2

نقاط8اجیة : ــیة االدمـالوضع
بھدف المحافظة على المزروعات فنتج عن ذلك تزاید للقضاء على الطیور 1960تجندت سلطات إحدى الدول سنة 

و المحاصیل مما جعل ھذه كبیر في أعداد الحشرات و القوارض الصغیرة حیث الحقت أضرارا كبیرة بالمزروعات
السلطات تستورد كمیات كبیرة من المواد الغذائیة أضرت بإقتصاد البالد مما جعلھا تعید النظر في ھذه الحملة و 

یة الطیور و المحافظة علیھا في اوساطھا الحیة:محاولة حما
 مكتسباتك : السندات وادا على السیاق وــاعتم

محاصیل زراعیة:2السند :  طیور تغـزو مزرعة                                 1السند 

.في ھذا البلدفي أعداد الحشرات و القوارض الصغیرةالتزاید الكبیر ـ فسر1
.ـ إستخرج سلسلة غذائیة تنتھي بمستھلك ثان2
اسطر توضح فیھا أھـــمیة المزروعات .  5أكتب فقـرة ال تزید عن ـ 3

بالتوفیق    



التصحیح النموذجي للفرض األول   

العالماتاإلجــــــــــــــــــــــــــابةالتمرین              

في الجزائر ثالثة مناطق مناخیة ھي  صحراویة ,الھضاب العلیا , البحر األبیض المتوسط .ـ خطأ, نمیز11
ـ صحیح .2
ـ خطأ , الحمضیات من النباتات الممیزة لشمال الجزائر .3
1.5ـ صحیح .4
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1.56

ـ نوع ھذا الوسط الحي  ھو وسط حي صحراوي.                                     21
   ـ                                                                                                                             2

عناصر الحیویةعناصر حیویة
تربة رملیةاشجارالنخیل,نمل,طائرالدوري,قط

 قــــط◄     طائرالدوري  ــــــــــــ◄    ـــــــــ  ـ شجرة النخیل3
21م1منتج                               م
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شــبكة التقویــم:
  ةالعالمالعالمات  المؤشرات السؤالالمعیار
0.5العداد الحشرات و القوارض الصغیرةیفسر االرتفاع المھول01الوجاھة

0.5یذكر المستوى االستھالكي للھذه الطیور
0.5اسطر5یكتب فقرة ال تزیدعن

االستعمال 
االمثل

الدوات   
المادة

01

02
03

نفسراالرتفاع المھول لالعداد الحشرات و القوارض الصغیرة بسبب تناقص اعداد 
ذى علیھا وذلك نتیجة لھذه الحملةلتي تتغ  الطیور 

ھي كائنات مستھلكة
الفقرة: تفید المزروعات في توفیر االغذیة النباتیة المتنوعة محلیا مما یجعل البالد 

    تكتفي 
اقتصاد البالد.ذاتیا منھا و تتجنب استرادھا من الخارج فیحسن ذلك من 

01اإلنسجام
02
03

.تفسیر منطقي علمي، اقض عدم وجود تن
.مصطلحات علمیة صحیحة،ناقض عدم وجود ت

.یمتعبیر علمي سل،عدم وجود تناقض 
.تسلسل االجابة،عدم التشطیب ،وضوح الخط اإلتقان


