
  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

   الشافية  - نصيب الهادي  متوسطة             مديرية التربية لوالية الطارف                          
  د 30سا و 1:املدة   االختبار األخير في مادة علوم الطبيعة و الحياة   2010ماي  18 

  )نقطة  12(الجزء األول 

  نقاط 06: مرين األولالت

  :صحح اخلطأ يف اجلمل التالية 
o الورد نبات ال زهري ينتمي إىل جمموعة النباتات عدمية الساق و األوراق. 

o  الدلفني يعيش يف البحر و يصنف مع األمساك ألن تنفسه غلصمي. 

o  اهلندباء نبات بري ينتشر من منطقة اىل اخرى عن طريق احليوان . 

o لثديياتا صف إىل ينتمي فقري ال حيوان الشبوط. 

o للماء خمزنة تشحمية قطع إىل الشوكي التني نبات أوراق حتورت . 

o يهامجها عدو كل وصد اخللية حبراسة النحل ذكور تقوم . 

  نقاط 06: التمرين الثاني

  : يف أحد املزارع أجرى فالح تزاوج بني احليوانات التالية     
  ). أتان مع حصان( -د  )      مع بغلةحصان  ( –ج   )   محار مع فرس( - ب    )   ثور مع بقرة (  - أ
 .ذكر األزواج اليت ينتج عنها أفراد جديدة مع تسمية هذه األفراد الناجتةأ - 1

 .حدد األزواج اليت ينتج عنها أفراد خصبة جنسيا - 2

 .ستنتج من خالل هذه العملية تعريفا للنوعإ - 3

  )نقاط  08(: الجزء الثاني 

  السنيني الينيم منذ قائمة كانت كما الديناصورات بيئة يصور)  Jurassic park(  بارك جوراسيك فيلم       
 .خصائصها بعض و احليوانات هذه عيش طريقة الفيلم مشاهد خمتلف أوضحت و 

          . املعلومات هذه بعض متثل التالية الوثائق    

 . التعليل مع.  للتريانوزور الغذائي النظام حدد )1

 على   يدل الذي ما و ؟ للربونتوزور الغذائي النظام هو ما )2
 ؟ ذلك

          حلقات 03 من تتكون ئيةغذا سلسلة شكل )3
 . الديناصورات هذه بعض مستعمال

  الديناصورات شكل اإلنسان عرف كيف كلمة 15 من أقل يف إشرح )4

 .السنيني ماليني منذ عاشت اا رغم  

  

  أنواع الديناصورات بعض نتائج األحباث حول خمتلف
  املالحظة  احليوان
  .أسنان حادة و انياب طويلة و خمالب -   ِتريانُوزور
  فضالت غنية بالبقايا النباتية -   الربونتوزور

  حيمل حراشف مسيكة و قاسية جدا -   الرتيسريانوبس

  انتهى  1/1الصفحة   بالتوفيق
  

 التريانوزوررأس 


