
الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

المستوى الثانیة متوسط                                                      متوسطة العقید محمد شعباني

2017-2016المدة ساعة واحدة                                                            السنة الدراسیة 

المحروس االول في مادة علوم الطبیعة والحیاةالفرض 

نقاط ) 06( التمرین االول

الیك الوثیقة التالیة لوسط ما 

حدد نوع الوسط -1

صنف مكونات ھذا الوسط إلى  -2

خانتھا المناسب

حیویةال عناصرحیویة عناصر

الحیة في العبارات اآلتیة:حدد نوع العالقة القائمة بین الكائنات ): قاطن 06التمرین الثاني(

طائر یأكل الدعسوقة و الدعسوقة تأكل القرمزیة -1

غذاءتنافس ضفدعین على ال-2

تتجمع افراد الفقمة خالل مواسم معینة في السنة ویحدث بین افرادھا صراعات عنیفة للفوز بالقرین -3

الجنسي (االناث )

تبعد بعض الطیور بأصواتھا المتجمعة الحیوانات المفترسة-4

یعیش النمل في جماعات تربط بینھا عالقات منظمة في درجات مع التوزیع الدقیق للمھام-5

یضع طائر الوقواق بیوضھ في اعشاش طیور اخرى لتقوم بحضنھا ورعایة صغاره-6

1-2 الصفحة



تمرین الثالث ال

الیك الكائنات الحیة التالیة 

بومةنبات

فار                                          افعى                    

 الغذائیة المستویاتمع تحدید حلقات، ثالث  غذائیة منشكل سلسلة -1

شكل تداخل ھذه السالسل الغذائیة ماذا ی-2

احسب الكتلة الحیة المتنقلة الى المستھلك الثاني  اذا  انطالقا من السلسلة الغذائیة التي شكلتھا ،-3

500علمت ان كتلة المنتج ھي  Kg

)غذاء10Kgحیة1Kgكتلة (

2-2الصفحة 



الوضعیة االدماجیة 

 ستوقافھإعرض رشید لبحثھ تم  أثناء ،انجاز بحث عن البیئة  تالمیذهالعلوم من  ذستاأطلب 

:في وثیقة معینة من اجل فھم مضمونھا 

السند:

باستعمال السند و مكتسباتك القبلیة تعلیمات:ال

 الغذائیة المستویاتمع تحدید حلقات، ثالث  غذائیة منشكل سلسلة 1

ماذا یشكل تداخل ھذه السالسل الغذائیة 2

احسب الكتلة الحیة المتنقلة الى المستھلك الثاني  اذا علمت  انطالقا من السلسلة الغذائیة التي شكلتھا ،3

500ان كتلة المنتج ھي  Kg

)غذاء10Kgحیة1Kgكتلة (



الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

متوسط                                                      متوسطة العقید محمد شعباني المستوى الثالثة

2017-2016المدة ساعة واحدة                                                            السنة الدراسیة 

الفرض المحروس االول في مادة علوم الطبیعة والحیاة

)نقاط  06التمرین االول (

مع تصحیح الخطأ ان وجد : اجب بصح او خطا امام العبارات التالیة

تنطلق االمواج الزلزالیة من البؤرة.-1

جھاز تسجیل الزالزل یدعى بالسیسموغرام .-2

تتشكل الجبال نتیجة لقوى االنضغاط  -3

یرتبط حجم الخسائر بعمق البؤرة ونوعیة المباني-4

تنتشر االمواج الزلزالیة انطالقا من البؤرة باتجاه واحد -5

المنطقة االكثر تضررا بالزلزال والتي تسجل بھا اكبر شدة تدعى مركز الزلزال -6

نقاط ) 06التمرین الثاني (

تحدث الحركات الداخلیة للكرة االرضیة مجموعة من التشوھات على سطح االرض احدھا كما موضح في 

الوثیقة التالیة 

تعرف على ھذا النوع من التشوھات -1

استنتج طبیعة الصخور المشكلة لھذا التشوه -2

اشرح باختصار كیف تشكل التشوه الممثل في -3

 الوثیقة

-1-الوثیقة 

1-1فحةالص



نقاط )08الوضعیة االدماجیة (

3ھزة ارضیة بقوة""اثناء مشاھدتك للتلفاز مع والدك  ظھر اسفل الشاشة شریط االخبار العاجل 

كلم جنوب شرق سیدي عیسى 7حدد مركز الھزة دقیقة20و13درجات على سلم ریشتر على الساعة 

عن سبب حدوث ھذه الزالل وتكرارھا خصوصا في منطقة شمال والدكاستفسر"بوالیة المسیلة

قمت باحضار الوثیقة التالیةف ھل اردت الشرحافریقیا

البحر األبیض المتوسط

قسنطینة

  تونس   

المغربالجزائر

باالعتماد على السندات ومكتسباتك السابقةالتعلیمات

.المناطق الزلزالیة بشمال افریقیاحدد -1

بكثرةالزالزل این تنتشر-2

.علل ذلكھل ھناك عالقة بین توزع الزالزل وتواجد الجبال -3

2-2الصفحة 


