
  متوسط 2لمستوى : ا                                 واد النيل متوسطة                     م 2016/2017السنة الدراسية : 
  د 30سا و  1:  المدة                                                                                                             

 علوم الطبيعة والحياةفي مادة  الثثلا ختباراال

  ) ن6( ىاألول الوضعية
لتي االجميلة  البرتقال و من بين النباتات أشجار ھي التكاثر بعدة أنماط بوظيفة حيوية  لمحافظة على النوع تقوم النباتاتل

  .تعطي أزھار قبل أن تتحول إلى ثمار لذيذة حلوة المذاق مليئة بالبذور
  السندات

  
  
  
  

  التعليمات
  ن)2(  ؟ صنف نبات البرتقال تصنيفا علمياـ ) 1

  ن)2( ؟ نمط تكاثر نبات البرتقال حدد) ـ 2  
  ن)2(؟  االيجابي إلعمار الوسط بالنباتات اإلنساناستنتج كيفية تتدخل ) ـ 3  
  
  ن )6(وضعية الثانية ال

الخفاش حيوان  يعيش في الكھوف يطير ليال و ھو من الحيوانات الولودة 
  المرضعة ألوالدھا. 

 ن ) 3(؟  صنف ھذا الحيوان تصنيف علميا ) 1
   ن ) 3(؟  استنتج مميزات الشعبة التي ينتمي إليھا الخفاش ) 2

  
  

 ن) 7,5(:الوضعية اإلدماجية
)  Jurassic park(  فيلم ظھر في السينما  1993وفي  السنيينقائمة منذ ماليين الديناصورات حيوانات منقرضة كانت 

  ديناصوراتھذه الالكثير من و أوضحت مختلف مشاھد الفيلم طريقة عيش مختلف الديناصورات صور الذي 
  .كأنھا مازالت موجودة   عيشھابيئة و  و بعض خصائصھا 

  
  
  
  

  السندات
  
  
  
  
  
  

      
  

  من خالل مكتسباتك و السندات أجب
 ن) 2.5(.مع التعليل  ؟  روسرياسالتو   ورصحدد النظام الغذائي للتيرانو ) 1
 ن ) 1( ؟  اتديناصورالاستنتج وسط عيش  ) 2
  ن) 4(؟ ليوم امبينا أھميته في حياتنا  اشرح العلم الذي يعتمد عليه العلماء لمعرفة الحياة قبل ماليين السنين )1
 
  

  نتائج األبحاث حول مختلف بعض أنواع الديناصورات
  المالحظة  الحيوان
  نياب طويلة و مخالب.أأسنان حادة و  -   روصتِيرانُو

  روسساالتري
 رقبة طويلة كالزرافة - 
 أسنان صغيرة و ال وجود للمخالب - 
  غنية بالبقايا النباتية هفضالت  - 

 جابةن) على تنظيم ورقة اإل 0.5(

 

  1الوثيقة 

  سروساالتري

ة  فيلم اعتمد في تصويرهالمخرج  ات الحي ا الكائن ار و بقاي م اآلث  على  علماء مختصين في دراسة عل
 (علم المستحثات ) .التي كانت  تعيش في أزمنة غابرة ولم يعد لھا وجود

ذور األشجار في مشتلة لتعطي  ي زراعة ب د فالحين مختصين ف يوج
 .االعتناء بھاشجيرات كثيرة صغيرة تغرس من طرف الفالحين بعد

  رصوتِيرانُوباقايا 

  2الوثيقة 
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