
 

 

 

 
             

  )ن 6 )     :األول لوضعيةا
 مختلفة من حيوان ألخر كالتنفس و التكاثر و التنقل  حيويةدرست أن الحيوانات تتميز عن بعضها بآدائها لعدة وظائف 

 .وسط عيشها للتكيف مع 
 

 ن(3)............ : بعد إعادة كتابته على ورقة إجابتك الجدول التالي إمأل (1
 

 نقـــلنمط الت نمط التنفس الحيوان

 .............. ............. .............. ............. ردينسمك الس

 .............. ............. .............. ............. الجــــراد

 .............. ............. .............. ............. فيلال

 

 : بوضع كل حيوان في  وسط عيش الحيوان األخربين السمكة و الجرادة لو أحدثنا تغيير (2

 ن(2) ......................................ذلك ــ فسر ؟ أ ( ــ ماذا يحدث للحيوانين

  ن(1) ........................ و نمط تنقل الحيوانات  القة بين سطح االسنادالع اشرح  -ب( 

    

 )ن 6 )    :الثــاني الوضعية
كنت تتجول في الغابة انت و والدك فوجدت مستنقع مليء بالضفادع تنتقل بين الماء 

ائف التي تفسير لوالدك الوظو اليابسة و أخدت تالحظ هذا المشهد طويال و تحاول 

 .تقوم بها الضفادع

 

 ن(2) ............في البر و الماءتنقل الضفادع تنفس و حدد نمط  (1

  (ن2) ..استنتج بنية أعضاء التنقل اثناء تنقل الضفدع في كل من اليابسة و الماء (2

    ن(2....... )....الحيوانات حركة كيفية عمل العضالت أثناءفسر ألباك  (3

   

                                        )ن7.5): الوضعية اإلدماجية

 بعيدة، ومن ضمنها بلدان والية الطارف قادمة من بحيرة الطيور بإلى طيور تتوافد أنواع كثيرة من ال بحلول فصل الربيع،

ما  يضع  cm 200و يصل طول جناحيه إلى  cm 120يصل طوله إلى الذي األبيض )البالرج األبيض (الضخم  طائر اللقلق

نظرا لتوفر الشروط  حيوانتزداد أعداد هذا ال في الطارف   وخالل فترة مكوثهمرة واحدة في العام فقط بيضات  5- 4 بين 

 .إلى أن يختفي مرة أخرى بحلول فصل الشتاء كالمالئمة لذل

 الســــــــندات

 
 

  

 

 

 

 :التعليمات
  ن ( 1.5.........) للتكاثر األبيض اللقلقاإلستراتيجية المستعملة من طرف  حدد -1

 ن ( 1.5.........).فسر قدرة هذا الطائر على الطيران لمسافات بعيدة  -2

 ن ( 2.5.........) .خالل فصل الشتاء ه اختفاءو  لمدينة الطارف خالل الربيع أسباب احتالل طائر اللقلق  استنتج  -3

 ن ( 2قدم نصيحتين للمحافظة على هذا النوع من الطيور. .........) -4

 
 الورقة تنظيمعلى ن ( 0.5) :  مالحظة(  بالتوفيق ) 

 

 

 

 وادي النيلمتوسطة           2017 - 2016        عنابةمديرية التربية لوالية          
                                                                    .سا 01:30 المدة:                                                                  

 في مادة علوم الطبيعة والحياة الثالثي الثاني إختبار
 متوسط

 و حتى انقراضه في بعض البلدان األبيضلقرن العشرين أدت إلى قلة أعداد اللقلق الغابات و كثرة المصانع في ا قلة

 

 الذراع ثني

 الذراع بسط
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 الوحدات المفاهيمية الوحدات ت المفاهيميةالمجــــاال

 أنماط التنفس عند الحيوان -1 تنوع الكائنات في أوساطها -1

 .العالقة بين نمط التنفس و وسط عيش الحيوان -2

 التنقل عند الحيوان أنماط -3

 هتنقلنمط  و الحيوان وسط حياة العالقة بين -4

 عند الحيوان أنماط التكاثر -1 تكاثر و إعمار األوساطال -2

 .االستراتجية المستعملة أثناء التكاثر -2

 نماط احتالل األوساط من طرف حيوان و تأثير اإلنسانأ -3

 

  )ن 6 )     :األول لوضعيةاتصحيح 
 

 ن(3)............ :الجدول  مأل (1
 

 نقـــلنمط الت نمط التنفس الحيوان

 السباحة غلصمي ردينسمك الس

 نالقفز + طيرا قصبي الجــــراد

 المشي رئوي فيلال

 

 : بوضع كل حيوان في  وسط عيش الحيوان األخربين السمكة و الجرادة لو أحدثنا تغيير (2

 

 ن(2) ......................................ذلك ــ فسر ؟ أ ( ــ ماذا يحدث للحيوانين

خاصة بالوسط الذي يعيش فيه فإذا غيرنا الوسط ال يستطيع تنفسي  جهازبنية يموت كل من الحيوانين ألن لكل حيوان 

  .الحيوية  هائفوظع التحصل على الطاقة للقيام بالتنفس و بذلك ال يستطي

 

  ن(1) ........................ و نمط تنقل الحيوانات  القة بين سطح االسنادالع اشرح  -ب( 

 اإلسناد سطح أما واسع يكون المشي مع المتكيف للقدم داسناال سطح فمثالسطح االسناد حسب يضا أنمط التنقل يختلف 

 .ضيق يكون الركض مع المتكيف للقدم

 

 )ن 6 )    :الثــاني الوضعيةتصحبح 

 

 ن(2) ............في البر و الماءتنقل الضفادع تنفس و دد نمط ح (1

 و نمط تنقله القفز  ذع رئويالضفتنفس نمط : في البر  -

 و نمط تنقله السباحة جلديذع الضفتنفس نمط :  في الماء -

 

  (ن2) ..ستنتج بنية أعضاء التنقل اثناء تنقل الضفدع في كل من اليابسة و الماءا (2

  Zالخلفية و التي تكون طويلة و على شكل حرف  األطرافستعمل الضفدع للقفز في اليابسة ي -

 .مكنه من السباحةبين أصابع القدمين ت شيةالتي تحمل أغفية اأقدام مجدستعمل الضفدع ي في الماء للسباحة -
 

    ن(2....... )....الحيوانات حركة كيفية عمل العضالت أثناءفسر ألباك  (3

 .األوتار بفضل العظام على ترتكز التي المرنة العضالت عمل بفضل الحركة تمت 

 .الحركة فتحدث العظام بسحب يسمح المتعاكسة للعضالت المتوافقو التمدد   التقلص

 

 وادي النيلمتوسطة           2017 - 2016        عنابةمديرية التربية لوالية          
                                                                    .سا 01 المدة:                                                                  

 في مادة علوم الطبيعة والحياة الثالثي الثاني إختبارتصحيح 
 متوسط
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     )ن7.5): الوضعية اإلدماجيةتصحيح 

 
 4م 3م 2م 1م المؤشــــــرات المعايير السؤال

 

 1س

اإلستراتيجية المستعملة من  ديحدتأن يستطيع التلميذ  الوجــــاهة.  –1م

 للتكاثر األبيض اللقلقطرف 

0.25    

   0.25  اتسندال و  سياق )النص(ال إستغالل - إستعمال أدوات المادة. – 2م

 األبيض اللقلقاإلستراتيجية المستعملة من طرف  - اإلنسجـــــــــام. – 3م

( في  4-5)هي وضع عدد قليل من البيض  للتكاثر

 مع االعتناء بها لفترة قصيرة السنة 

  1  

 

 2س

 

 

على  قلقلالقدرة  فسير تأن يستطيع التلميذ  -1 الوجــــاهة.  –1م

 الطيران لمسافات بعيدة

0.25    

   0.25   .و النص و السنداتية قبلإستغالل  المكتسبات ال - إستعمال أدوات المادة. – 2م

ضل بف الطيران لمسافات بعيدة  قلقلاليستطيع  - اإلنسجـــــــــام. – 3م

 ل مغزليجسمه الضخم و الذي يكون على شك

   cm 200إلى صل طولهات التيلين يو جناحيه الطو 

   

1 

 

 

 3س

لمدينة أسباب احتالل طائر اللقلق  ستنتج ين أ - الوجــــاهة.  –1م

 .خالل فصل الشتاء ه اختفاءو  الطارف خالل الربيع 

0.25    

   0.25  .النص إستغالل - إستعمال أدوات المادة. – 2م

لت  وفر مدين  ة الط  ارف خ  الل الربي  ع ل ط  ائر اللقل  ق حت  ي اإلنسجـــــــــام. – 3م

الظ  روف المالئم  ة للع  يش و التك  اثر و ه  ي الغ  ذاء ف  ي 

  يختف  يو  البحي  رات و المس  تنقعات والح  رارة المعتدل  ة

الح رارة  ظروف حيث تنخفضالختفاء هذه ال الشتاء في

 .الغذاءو يقل 

  2  

 

 4س

 

للمحافظة على نصيحتين أن يستطيع التلميذ إقتراح  الوجــــاهة.  –1م

 . اللقلق األبيض

0.25    

   0.25  و السندات مكتسباته القبلية. إستغالل - إستعمال أدوات المادة. – 2م

االعتناء بالبيئة التي يعيش فيها اللقلق كبحيرة  - اإلنسجـــــــــام. – 3م

 .الطيور في الطارف

 ة على الغاباتالمحافظ -

  2  

 0.5    نظافة الورقة و تنظيم اإلجابة. - اإلتقان. – 4م 
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