
03/12/2018ــاريخ:متوسطة االمير عبد القادر ـ ميلة                                                                                        التـــ

ونصف متوســـــط                                                                                          التـــوقيــت:ســـاعة :الثـــانيةالمستــــوى

االختبار األول في مادة علوم الطبيعة والحياة:
التمرين االول:(06 نقاط)  

).1البيئي الموضح في الوثيقة ( تتميز الجزائر بوجود عدة أنظمة بيئية مختلفة ،منها النظام   

قدم تعريفا مختصرا للنظام البيئي ،ثم /1

 )؟1استنتج نوع النظام البيئي الموضح في الوثيقة( 

)؟1ما هي الخصائص الفيزيوكيميائية لهذا النظام البيئي(الوثيقة  /2

؟في رأيك ماهي شروط توازن هذا النظام البيئي/3

 التمرين الثاني:(06نقاط)

لدراسة تأثير العوامل المناخية كالحرارة واالضاءة على الوظائف الحيوية للنباتات الخضراء ،قام مجموعة من تالميذ السنة 
في قطن  في ظروف مختلفة مع سقيها بانتظام. قمحالثانية بزراعة ثالث مجموعات من بذور ال

نباتات قمح فتية         

يوما. 20) بعد 2) و(1المجموعتين ( النتائج بينفسر اختالف /1

يوما . 20) بعد 3) و(1المجموعتين ( النتائج بينفسر اختالف /2

؟ ماذا تستخلص من التجربة السابقة/3

 
)1الوثيقة (  

يوما 20النتائج بعد   المجموعات شروط الوسط 
 االضاءة الحرارة

أنتاش البذور ونموجيد للنباتات  م)°21مناسبة(  1المجموعة متوفرة    
م)°04منخفضة( انتفاخ البذور وعدم انتاشها 2المجموعة متوفرة   

م)°21مناسبة( أنتاش البذور مع نمو ضعيف للنباتات  3المجموعة غير متوفرة   
 شروط ونتائج التجربة
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قدم تعريفقدم تعريفا مخ//11

نتج نوع النظاماستنتج نوع النظام البيئ

لخصائص الفيزهي الخصائص الفيزيوك

شروط توازن هذاهي شروط توازن هذا

على الوظائف ااءة على الوظائف الحيو
ي ظروف مختلقطن  في ظروف مختلفة

أنتاشatحرارةالحرارةatiط الوسطشروط الوسط نتفاخ البانتفاخ البcau)م)°2121ة(ناسبة( أنتاش البأنتاش البذورuuucuم)م)°°0404ضة( duuuedجربةئج التجربةduuuuم)2°
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الوضـــعية االدماجية:(08نقاط)

الذي يعشش منذ سنوات فوق عمود الكهرباء ،اعتاد مغادرة عشه في أواخر الخريف  اللقلقأن طائر  عليالحظ الطفل      
،ليتزاوج براعم شجرة التينليعود نفس اللقلق الى عشه في فصل الربيع مع تفتح في حديقتهم. شجرة التينعند تساقط أوراق 

ويرعى بيضه حتى يفقس ثم فراخه حتى تكبر وتصبح قادرة على الطيران .

طوال فصل الشتاء. شجرة التيناوراق وعدو وجود  طائر اللقلقعن السر وراء اختفاء  رضاخاه االكبر فسأل أ   

السندات:

 
 

طائر من لقلق ال
الطيور المهاجرة كبيرة 

الحجم ذات األرجل 
الطويلة ترى أعشاشه 

فوق المآذن وأبراج 
الخطوط الكهربائية 
وقمم أشجار العالية. 

تقتات اللقالق على 
الحشرات والضفادع 

والفئران الصغيرة 
وأفراخ األفاعي.

ويكيبيديا           
 

 

:شجرة تين خالل 4السند
 الشتاء

:شجرة تين في فصل الربيع3السند :معلومات حول 2السند  
 اللقلق

:طائر اللقلق في عشه1السند  

    باستغالل السياق والسندات ومعلوماتك السابقة:             

عن سؤال أخيه وذلك ب: اإلجابةساعد رضا في 

.مدعما إجابتك بمثال لكل حالة أوراق التين طوال فصل الشتاءتساقط فسر اختفاء اللقلق و /1

حيوانات أخرى كالزواحف تختفي شتاء وتظهر في الربيع لكنها ال تغادر أوساطها؛ لماذا؟ /2

اإلنسان، فما هي النصيحة التي توجهها للسكان في هذه الحالة ؟من طرف  أعشاشهاتتعرض طيور اللقلق لتخريب /3

فكر، ركزثم أجب

وبالتوفيق للجميع
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التصحيح النموذجي لإلختبار األول:

 رقم التمرين اإلجابة النموذجية النقطة مجزأة النقطة كاملة
ن 06 ن2 

ن0.5
ن2

ن1.5
 

تعريف النظام البيئي:هو مجموع العناصر الحية /1
والعناصر الالحية والعالقات والتفاعالت القائمة فيما بينها.

ـ نوعه:نظام بيئي صحراوي(بري).
الخصائص الفيزيوكيميائية :تربة رملية،حرارة /2

مرتفعة،إضاءة شديدة،ندرة الماء(جفاف).
شروط توازن النظام البيئي:/3

ـ استقرار العوامل المناخية.
ـ عدم وجود تلوث.

عدد المنتجين والمستهلكين.ـ التوافق بين 

 

 التمرين االول:

نقاط06  ن 2

ن 2

ن 2

لبذور في ا أنتاش 2و1تفسير اختالف نتائج المجموعتين /1
بينما  1م)بالنسبة للمجموعة°21درجة حرارة مناسبة (

درجة الحرارة المنخفضة غير مناسبة النتاش البذور في 
.2المجموعة 

:نمو جيد للنباتات 3و1تفسير اختالف نتائج المجموعتين /2
ضعيف للنباتات وونم1في توفر الضوء وبالنسبة للمجموعة
.3في غياب الضوء بالنسبة للمجموعة 

 واإلضاءةتؤثر العوامل المناخية كالحرارة الخالصة:/3
 على:حيث تؤثر الحرارة  على الوظائف الحيوية للنبات

. على النمو ةاإلضاءاالنتاش وتؤثر 

التمرين الثاني:

الشبكة التقويمية للوضعية االدماجية:

4م 3م  2م  1م   رقم السؤال: المعــــايير المؤشــــــــرات 
 

 1ن

1ن

 1ن

تفسير سلوك اللقلق والتين انها استراتنيجيات لمقاومة الظروف  1ن
.غير المناسبة

استغالل السندات المناسبة:
اللقلق يلجأ للهجرة للبحث عن الغذاء والدفء مثل 

السنونو(الطيور).
التين يقاوم البرودة بالدخول في الحياة البطيئة باسقاط االوراق 

واالحتفاظ بالبراعم الكامنة كالتوت(النباتات المعمرة).

 التسلسل المنطقي في االجابة واستعمال المصطلحات العلمي.

:الوجاهة :1م

مال :االستع2م
السليم الدوات 

المادة:

:االنسجام:3م
 

01 

لجوء الزواحف للسبات. 1ن  :الوجاهة :1م 02 
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فسير اختالفتفسير اختالف نت//11
حرارة مناسبدرجة حرارة مناسبة (

حرارة المنخجة الحرارة المنخفضة غ
.2عة 

 نتائج المجموتالف نتائج المجموعتين
و1لنسبة للمجموع وبالنسبة للمجموعة
.33ة للمجموعة لنسبة للمجموعة 

ومناخية كالحرامل المناخية كالحرارة 
حيث تؤثر الحر:حيث تؤثر الحرارةت
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 1ن
 

الزواحف من ذوات الدم البارد تختفي تحت التربة بسبب 
االنخفاض الشديد في درجة الحرارة:السبات لتظهر عند 

 م3:االنسجام اعتدال الحرارة في الربيع

 1ن

0.5 

الفهم السليم للتعليمة بعدم تخريب االعشاش بسبب عودة اللقالق  0.5 
اليها.

ان تكون النصائح موضوعية وقابلة للتطبيق.

 نظافة الورقة ومقروئية الخط

:الوجاهة :1م

::االنسجام3م

 م4:االتقان:

03 
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