
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

-بلعسل–متوسطة: هواري بومدين           مديرية التربية لوالية غليزان

 2021مارس  02 لثالثاءا متوسط        الثانية المستوى : السنة

ونصفســــــــــــــاعة لمدة: ا في مادة: علوم الطبيعة و الحياة  ألولا االختبار

قطة (ن  12)  زء األول:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالج

 نقاط( 06) :الوضعية األولى

الكائنات الحية في أوساط مختلفة حيث تربط بينها مجموعة من العالقات المختلفة. تعيش

التعليمات:

 عرف الوسط الحي مع ذكر أنواع األوساط الحية. .1

سم العالقة بين الحشرات والجاموس، والعالقة بين الجاموس والطائر. .2

 اذكر أمثلة عن عالقات أخرى بين الكائنات الحية. .3

 نقاط 06: الوضعية الثانية

(.02تتميز الجزائر بوجود عدة انظمة بيئية مختلفة، منها النظام البيئي الموضح في الوثيقة )

التعليمات:

.(02)الوثيقة نوع النظام البيئي الموضح في  تعرف على .1

 .حدد الخصائص الفيزيوكيميائية لهذا النظام البيئي .2

 .تغير النطام البيئي في هذه المنطقةفي رايك ما سبب  .3

&ض

2من  1صفحة 

تعيش بعض الحشرات على جسم الجاموس لتتغذى منه 

فتسبب له الضرر، اال أن بعض الطيور تقع على جسمه 

 وتقتات على تلك الحشرات.

01الوثيقة 

01الوثيقة 

بللل ن بفضلللق نقلللوش ورسلللومات الطاسللليل  أم لللن ت  يللل  

سلنة منلاطخ رضلراء  10000صحراء الجزائر  انلت ببلق 

تترللهلللللا بحيلللللرات وتنتشلللللر فيهلللللا انلللللوا  ملللللن أشلللللجار 

.وفرس النهر.....والحيوانات  الفيلة وزرافات 

02الوثيقة 
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ط (انق  08)  :الثانيزء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالج

 الوضعية اإلدماجية :

دولاة بكنادا سانة  24كنت مع والدك تشااهدا  نشارا األخباار فاي الزلفاا  ورد ذكار بروتوكاوي مونزريااي الاذف ا زمعات فيا  

 بهدف حماية طبقة األو و .وهذا  2009دولة سنة  196للزوسع الى  1987

فقلت لوالدك أننا تطرقنا لهذا الموضوع في المدرسة حينها طلب منك والدك توضيحا.

 

اعتما ا على م تسباتك القبلية والسن ات : التعليمات:

.أذكر السبب الرئيسي لثقب طبقة األو و  موضحا أهمية هذه األخيرا .1

 .األو و بين النزائج المزرتبة عن ثقب طبقة  .2

 .قدم حلين لحماية هذه الطبقة .3

" اللهم ال سهل اال ما جعلته سهال وانت تجعل الصعب اذا شئت سهال "

أسرة علوم الطبيعة والحياة تتمنى لكم التوفيق

2من  2صفحة 

01السن     

طبقاة األو و  هاي حازام ماان الغاا  الطبيعاي الااذف 

 30- 15يسمى غا  األو ونيقع على مسافة ما باين 

لحجاب األعاعة كيلومزر فوق األرض، يعمل كاذرع 

فوق البنفسجية المنبعثة من الشمس، وير ع السابب 

الرئيسي لهذا المشكل الاى النشااطات الزاي يقاوم بهاا 

.  اإلنسا 

02السن   
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