متوسطة يوسفي مصطفى البرواقية

اختبار في مادة :علوم الطبيعة والحياة

وزارة التربية الوطنية

يوم (8102/10/10م)

المستوى :الثانية متوسط
المدة :ساعة ونصف

اجلزء ا ألول ( 21ن)
اهمترين ا ألول:

s

كام أأحد امليندسني بدراسة معوية امخاكثر غند بؼض احليواانت فاكنت نخاجئ ادلراسة من حلظة وضع امبيض
حىت امبووغ مضن اجلدول امخايل:
ػدد ا ألفراد امبامغة
ػدد امصغار
نوع احليوان ػدد امبيوض ػدد امبيوض اخملصبة
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 )2فرس سبب كةل امبيوض اخملصبة وامصغار وا ألفراد امبامغة ابمللارنة مع ػدد امبيوض اميت ثضؼيا ا ألنىث غند احملار؟
 )1اس خخوص اسرتاثيجية امخاكثر غند احملار واملط اذهر املصعوح اخلاص .مع امرشح؟.
 )3اذهر اسرتاثيجية أأخرى ثؼمتدىا بؼض احليواانت يف امخاكثر مع ذهر مثال.
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اهمترين امثاين:

 امخؼواميت

 )2حدد منط ثنلل و أأغضاء احلرنة غند احلرشة ووسط ػيشيا.
 )1اس خخرج أأمه امسوواكت امخنفس ية غند احلرشة مع حتديد منط ثنفسيا يف مرحويت (امبووغ و امريكة)
 )3اس خنذج شلك امغزو املس خخدم غند احلرشة ومنط الملاح وماكن ثعور اجلنني ومصدر غذائو.
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غلرب املياه يه حرشة هبرية مائية امربك واملسدنلؼات يف بؼض ا ألحيان ثعري من أأخل اس خؼامر ا ألحواض
اجلديدة مييل اىل امخحرك بشلك رئييس غن ظريق امليش كادر ػىل امبلاء حتت املاء
ملدة ثصل اىل  36دكيلة وىو س باح ابس خخدام اذليل .الانث ثضع بيضيا بؼد فرتة
وخزية من امزتاوج حتت سعح املاء  ،أأو بني امعحامب يف س يلان امنبااتت املائية ،
وميكن أأن ثضع ا ألنىث ما يصل اىل  31بيضة يف ميةل واحدة .امريكات حكون مزودة
ابخلياش مي اميت ميكن من خالميا امذصاص الأهسجني اذلائب يف املاء ،ثلوم احلرشات
امبامغة ابدخال اميواء يف أأحسادىا من خالل فوىات ثنفس ية ،ويه فذحات ثخواخد
ػىل خانيب منعلة امبعن .وحكون ثكل امفذحات امخنفس ية مذصةل بأأانبيب املصبة
اميوائية ومنو اىل ا ألنسجة.

اجلزء امثاين 60ن
اموضؼية الدماحية

s

من بني أأمه مظاىر امخووث يف وكذنا احلايل نديجة نشاظات النسان وثدخالثو ػىل مس خوى اموسط
 ظاىرة الاحذباس احلراري وثلب ا ألوزون اذلي أأدى اىل جرسب ا ألشؼة فوق امبنفسجية املدسببة يف ػدة مشالك حصيةمالنسان واحليوان وامنبات.
ونذكل ريم وثدفق امنفاايت امبرتومية وحوادث انكالت امنفط ػرب مياه امبحار واحمليعات ،اذلي نخج غنو موت امؼديد
من اماكئنات امبحرية اكحليخان وا ألسامك وامعيور.
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الوثيقة:1

نفوق حيوانات بحرية
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الوثيقة :2نقل النفط عبر األنابيب برا
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 -1تعمل الغازات مثل الكلوروفلوروكربون ) ( cfcالناتجة من سطح
األرض بفعل نشاطات اإلنسان نتيجة استعمال مركبات كيميائية في
بعض الصناعات على تفكيك طبقة األوزون التي تحمي الكوكب من
ة
األشعة فوق البنفسجية.
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 -2تشكل الزيوت الملقاة في مياه البحار والمحيطات طبقة عازلة
سوداء على سطح الماء تمنع تسرب أشعة الشمس ودخول الهواء
الوثيقة:4

 امخؼواميت.)2

اس خخوص غواكب ثلب ا ألوزن وامخووث امنفعي.
فرس سبب لك من
أأ -موت اماكئنات امبحرية.
ب -جشلك ثلب ا ألوزون.
كدم( )63اكرتاحات نوحد من أاثر امخووث امبييئ ػىل مس خوى امبحار واحمليعات وامغالف اجلوي.
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اغامتدا ػىل مكدس باثم وامس ياق وامس ندات
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الوثيقة 3بقعة من النفط على سطح الماء

حي٘ه االخرثار اىثاّ ٜاىثاّٞح ٍر٘طؾ ً2018/2017

s

اىرَز ِٝاألٗه)ُ5.5( :
 )1تفسُش سبب قهت انبُىض انًخصبت وانصغبس واألفشاد انببنغت ببنًقبسَت يع عذد انبُىض انتٍ تضعهب األَثً عُذ سًك
انًذبس؟ُ1.5......................................................................................................................................................
طثة قيح اىثٞغ ٗاىظغار ٗاىح٘ٞاّاخ اىثاىغح تاىَقارّح ٍغ اىث٘ٞع ٕ٘ ذؼزػٖا إى ٚاىْٖة ٍِ ؽزف اىح٘ٞاّاخ اىْٖاتح ٍٗ٘ذٖا تظزٗف
اى٘طؾ اىقاطٞح
 )2استخهض استشاتُجُت انتكبثش عُذ انًذبس وانقط اركش انًصطهخ انخبص .يع انششح؟ُ03 .........................................................
اطرزاذٞدٞح اىرناثز ػْذ اىَحار اّراج ػذد مثٞز دفؼح ٗاحذج دُٗ حَاٝح ٗرػاٝح اطرزاذٞدٞح اىنٌ.
اطرزاذٞدٞح اىرناثز ػْذ اىقؾ اّراج ػذد قيٞو ٍغ ٗخ٘د حَاٝح ٗرػاٝح اطرزاذٞدٞح اىْ٘ع.
 )3اركش استشاتُجُت أخشي تعتًذهب بعط انذُىاَبث فٍ انتكبثش يع ركش يثبلُ01........................................................................
 -اّراج ػذد مثٞز ػو دفؼاخ خاله اىظْح ٍغ ٗخ٘د حَاٝح ٗرػاٝح ٍثو األرّة
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اىرَز ِٝاىثاّ)ُ06.5( :ٜ
 )1دذد ًَط تُقم وأعضبء انذشكت عُذ انذششة ووسط عُشهبُ02 =8×0.5............................................................................
...

ًَط انتُقم
-

اىَشٜ
اىطٞزاُ
اىظثاحح

وسط انعُش

أعضبء انذشكت
األؽزاف
األخْحح
اىذٝو

ٍائٜ
تزٛ

اىدشء اىثاّ)ُ12( ٜ
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 )2استخشج أهى انسهىكبث انتُفسُت عُذ انذششة يع تذذَذ ًَط تُفسهب فٍ يشدهتٍ (انبهىغ و انُشقت)
 تاطرؼَاه اىخٞاش ٌٞاىرَٝ ٜنِ ٍِ خالىٖا اٍرظاص األمظد ِٞاىذائة ف ٜاىَاءُ0.75............................................................، تاطرؼَاه اىقظثاخ ذقً٘ اىحشزاخ اىثاىغح تإدخاه اىٖ٘اء ف ٜأخظادٕا ٍِ خاله فٕ٘اخذْفظٞحُ0.75......................................................................................................................................................
 َّؾ اىرْفض ػْذ اىثاىغح ٕ٘ائُ0.5...........................................................................................................................َّٜؾ اىرْفض ػْذ اىٞزقاخ ٍائُ0.5.........................................................................................................................ٜ
 )3استُتح شكم انغضو انًستخذو عُذ انذششة وًَط اإلنقبح وتطىس انجٍُُ .ويصذس غزائهُ02= 4×0.5............................................
 شنو اىغشٗ ػِ ؽزٝق اىح٘ٞاّاخ اىثاىغح َّؾ االىقاذ داخيٜ ذط٘ر اىدْ ِٞداخو اىثٞؼح خارج خظٌ اىح٘ٞاٍُ -ظذر اىغذاء ىيدْ ِٞاىَذخزاخ اىَ٘خ٘دج داخو اىثٞؼح
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اى٘ػؼٞح اإلدٍاخٞح
 )1استخهض عىاقب ثقب األوصٌ وانتهىث انُفطٍُ1.5..................................................................................................
 االحرثاص اىحزار -ٛػذج ٍشامو طحٞح ىإلّظاُ ٗاىح٘ٞاُ ٗاىْثاخٍ٘ -خ اىؼذٝذ ٍِ اىنائْاخ اىثحزٝح ماىحٞراُ ٗاألطَاكٗاىط٘ٞر
 )2تفسُش سبب كم يٍ ُ03 = 2×1.5 .....................................................................................................................
أ) يىث انكبئُبث انبذشَت ٝؼ٘د إى ٚذظََاخ ّرٞدح اىش٘ٝخ اىْفطٞح ّٗقض غاس األمظد ِٞتفؼو ذأثٞز ؽثقاخ اىشٝد اىْفطٞح اىرٜ
ذحدة اىؼ٘ء ػِ اىْثاذاخ اىخؼزاء فرقو ػَيٞح اىرزمٞة اىؼ٘ئ ٜاىر ٜذؼرثز ٍظذر رئٞظ ٜىألمظد ِٞف ٜاىَاء
ب) تشكم ثقب األوصوٌّ .اذح ػِ ذفنل ٍادج غاس األٗسُٗ تفؼو ذفاػالخ مَٞٞائٞح تٗ ْٔٞتٍ ِٞزمثاخ غاسٝح
ٍثو(اىني٘رٗفي٘رٗمزتُ٘ (  ))cfcاىْاذدح ػِ ّشاؽاخ االّظاُ ف ٜتؼغ اىظْاػاخ
 )3تقذَى( )30اقتشادبث نهذذ يٍ آثبس انتهىث انبُئٍ عهً يستىي انبذبس وانًذُطبث وانغالف انجىٌُ03.....................................
-1
-2
-3
)4

اطرثذاه اىَ٘اد اىنَٞٞائٞح اىَظرخذٍح ف ٜاىظْاػاخ اىنَٞٞائٞح ىردْة إّراج اىغاساخ ٍِ ّ٘ع cfcتَ٘اد اخز ٙغٞز ػارج
ػذً رٍ ٜاىْفاٝاخ اىْفطٞح فٍٞ ٜآ اىثحار ٗاىَحٞطاخ.
ّقو اىْفؾ تزا ػثز اىَ٘اطٞز(األّاتٞة)
االتقبٌُ0.5..................................................................................................................................................
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