
ةــة الشعبيــة الديمقراطيــة الجزائريــوريـالجمه
في مادة علوم الطبيعة والحياة الثالث اإلختبار

متوسط ةنيالثا للسنة نصفوساعة  المدة:   محمـد راسممتوسطة :

                                 الجـــــزء األول :  ( 12 نقطــــة ) 
 )ن  06(  ـــــن األول  ــــــالتمريـــــ       

 ا) أجب بصح أو خطأ مع تصحيح الخطأ
ترضع صغارها-حرارة الجسم التغيرة-تتميز الثدييات بصفات اساسية كالوبر -1
تتشكل المستحاثات من حيوانات منقرضة فقط .-2
كل المستحاثات المتشكلة هي آثار.-3

  أدرج المصطلح المناسب للعبارات التاليةب)
 .المكافحة البيولوجية  - مفعول دفيئة  –وحدة حياتية  –نظام بيئي  – معيار التصنيف–غالف حيوي –

 الحيز الدي توجد به الحياة من أكبر عمق في البحار الى أعلى ارتفاع توجد به الحياة ........................

 الكرة االرضية مس لتدفئةهو ظاهرة يحبس فيه الغالف الجوي بعضا من طاقة الش .......................

 استخدام كائنات حية تفترس أو تتغدى على أعشاب أو تتطفل للقضاء على آفات حشرية أوأعشاب ضارة ....................

 

                                   
  التمريــــــــــن الثا نـــــــــي (  06 ن ) :

  ماء يؤسسون معايير قصد تنظيم هده الكائنات في مجموعات يسهل دراستهاكثرة الكائنات الحية ، جعل العلا)   

الصف                        الشعبة              وان   الحي
الحبار                
الخفاش               
السردين              
االفعى                
الدبابة                 

في الجزائر منه  نوعا 25ب) الخفاش : أحصى العلماء 
اشرح لمادا لم يتم جمعهم في نوع واحد ؟ -1
عرف النوع  -2
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ا) أجب بصح أوا) أجب بصح أو خط
تتميز الثديتتميز الثدييات-11
تتشكل المستحاتتشكل المستحاثات م-2

ستحاثات المتشككل المستحاثات المتشكلة ه

صطلح المناسبرج المصطلح المناسب للعب

نظام ب––ار التصنيفمعيار التصنيف

conحية تفتركائنات حية تفترس أو تتغدco يحبس فيه الغالظاهرة يحبس فيه الغالف اomيز الدي توجد بهالحيز الدي توجد به الحي c
ظيم هده الكائنصد تنظيم هده الكائنات في
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نقـــــــط ) : ـ الجــــزء الثانــــي : ( 08

الوضعيــــــة اإلدماجية :

حول التنوع البيولوجي ، إد دق ناقوس الخطر ، فالنشاط االنساني يؤدي  0192 /06/05يوم  صدر تقرير األمم المتحدة  
2050مليون نوع مهدد باالختفاء واالنقراض في حدود سنة   1الى انهيار التنوع البيولوجي ،حيث ان 

 "وأنهى التقرير " فقط الحلول الجدرية هي التي توقف هدا االنهيار 

ده السندات ي هبر عنها في شكل رسومات فعوامل  مسؤولة عن دلك مع 5هناك 
  

 

  
  
  
  
  

التعليمات  
 .قدم  مفهوما للتنوع البيولوجي 1  

.استخرج هده العوامل من السندات  واشرحها في فقرة علمية  2 

.قدم حلوال وتوصيات للحفاظ على التنوع البيولوجي  3 

 
 
  

ــــىإنتهــــــ م بالتوفيق والنجاح لك يمع تمنيات 2\2ــة الصفحـــــ

سمكة ارنب
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