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  نقاط 6 :ىاالول وضعيةال

  ، نبات أخضر.دوري ــطائر ال ، صقرإليك الكائنات الحية التالية و التي تعيش في نفس الوسط  الحي : 
  تربط ھذه الكائنات الحية . ـ إقترح عالقة يمكن أن 1
  ـ مثل ھذه العالقة مع تحديد مستوياتھا.2
  ا :ـ صنف ھذه الكائنات الحية في الجدول الموالي حسب نمط تغذيتھ3

  للةــات محــائنــك          ات مستھلكةــائنــك         ات منتجة ــائنــك         
      
  
  

  نقاط 6 :ةالثاني الوضعية
   من سكـنك الحظت العناصر التالية:اء تجولك في واحة قريبة أثن

  .ط ــــق،  الدوري طائر ، لــنم ، تربة رملية ، ار نخيلاشج
  .ـ حدد نوع ھذا الوسط الحي1
  ـ صنف عناصر ھذا الوسط الحي في جدول محددا المدى الحيوي الجغرافي و الوحدة الحياتية .2
 ـ بماذا يتميز كل وسط  حي عن بقية األوساط الحية.3
  

  نقاط 8اجية : ــدمية اإلـالوضع
نھائي لحيوان في بداية القرن العشرين تسبب الصيد في وسط غابي بالواليات المتحدة األمريكية في اإلختفاء شبه 

  .األيل و اإلختفاء شبه كلي لمفترسيھا مثل القيوط (ذئب أمريكي) و الكوجر (أسد أمريكي)
سنة ، و بعد عدة سنين من المنع تكاثرت أفراد األيل بسرعة لكن في نفس  20لھذا منع الصيد على مدار أكثر من 

  األشجار الفتية.الوقت عرفت الغابات تدھورا  لكون األيائل تتغذى على البراعم و 
  

  
  وجرـالك :3السند                 وطـــــالقي: 2السند           لــــــاألي :1السند             

  

  :على السياق والسندات و مكتسباتك عتمــاداإ
  .في ھذا البلد  يائلفي أعداد األ التزايد الكبير ـ فسر1
  .انِ ـــــــ إستخرج سلسلة غذائية تنتھي بمستھلك ث2
    عواقب إختفاء حلقة من حالقات السالسل الغذائية في االوساط الحية.سطر توضح فيھا ا 5أكتب فقـرة ال تزيد عن ـ 3

                                                        
  ق     ــــــــبالتوفي                                                                                                                               
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 ةالنموذجي جابةاإل
  مركبات الكفاءة  التعلمي المورد المقطع التعلمي  الميدان
ان ـاإلنس

 والمحيط
  التعرف على خصائص الوسط  الحي .  01  01
  ي.ضبط العالقات القائمة بين العناصر الحية في الوسط الح  02، 01  02

                                                                 
  العالمة  اإلجابة التمرين

  القة غذائية.ــــع ـ1  01
   صقر           طائر الــدوري              نبات أخضر     ـ2

   2مستھلك                   1منتج                             مستھلك          
  ـ3

 كــائنــات محــللة  كــائنــات مستھلكة  كــائنــات منتجة
   /           صقر،  طائر الدوري  ضرـــــنبات أخ

1.5 
3  
  
  

1.5 

  
  
6  

  ھو وسط  حي  صحراوي. نوع ھذا الوسط الحي ـ1  02
  ـ2

  الوحدة الحياتية  المدى الحيوي الجغرافي
  ـطق ، طائر الدوري ،نمل ،  اشجار نخيل   تربة رملية

  
  بعناصره الحية و الالحية المميزة له. يتميز كل وسط  حي عن بقية األوساط الحية ـ3

1.5 
  
3  
  
  

1.5 

  
  
6  

 
  شــبكة التقويــم:

 

  ةالعالم   المؤشرات السؤال  المعيار
  الوجاھة

  
  

  0.5  فسر التزايد الكبير في أعداد األيائل  في ھذا البلد.ي  01
1.5  0.5  تھي بمستھلك ثــــــاِن.ستخرج سلسلة غذائية تني  02

القات ــــــــــــوضح فيھا عواقب إختفاء حلقة من حياسطر  5كتب فقـرة ال تزيد عن ي  03
  السالسل الغذائية في االوساط الحية.  

0.5 

االستعمال
 ثلــاالم

الدوات   
  ادةــالم
     

01  
  

على مدار أكثر سبب  منع الصيد ب التزايد الكبير في أعداد األيائل  في ھذا البلد  نفسر
  مما سمح بتكاثرھا. سنة 20من 

      3،  2،  1ـ إستعمال السياق و السند 

 
1.5 

 
 
 
 
4.5 
 
 

  

  أشجار        أيـــائل            القيوط أو الكوجر  02
  2مستھلك                1مستھلك           منتج   

    3،  2،  1إستعمال السياق و السند  ـ

1.5

03  
 

  

  الفقرة: 
 بالضرورة يؤدي ـالقات السالسل الغذائية في االوساط الحيةإختفاء حلقة من حإن 

  .الل بكامل الوسط الحيــــالى فقدان عدة كائنات حية و إخ
      3،  2،  1إستعمال السياق و السند ـ 

 
1.5 

 

  اإلنسجام
  
  

  0.5      .تفسير منطقي علمي، عدم وجود تناقض   01
1.5 

  
 0.5    .مصطلحات علمية صحيحة،ناقض عدم وجود ت  02
 0.5      .يمتعبير علمي سل،عدم وجود تناقض   03

  0.5            .تسلسل االجابة ،عدم التشطيب ،وضوح الخط   قانـــاإلت
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