
 

 متوسط لمستوى: الثالثة ا                                                                  تيبركانين  -شقاليل محمدمتوسطة     

 2016/2017لسنة الدراسية: ا                                                                                            المدة : ساعة   

 مادة علوم الطبيعة والحياة في الثالثي الثانيفرض                                           
 

  (قاطن06)التمرين األول :  

 .، غنيس وكلسنالحظ في منظر طبيعي وجود الصخور التالية: بازلت

 كل صخر واصعلى ورقة االجابة محددا خ أنقل الجدول التالي ثم أكمله -1

 الصخر                 

 خواصه
 كلس غنيس  بازلت

    األصل

    الصالدة

    النفاذية

    تأثير حمض كلور الماء

    

 قاط(ن 06التمرين الثاني :)

تمثللل الوثللالم المقاسلللة سلليل المانللي لالنسللاي والطبيعللة فلللي 

 الطاسيلي منذ القديم.

 صف مناخ الطاسيلي قبل ماليين السنين. .1

 أذكر نشاطين لالنسان في تلك الفترة؟ .2

كيف تفسر انتقال منظر هذه الوثيقة الى منظر وقتنا   .3

 الحالي؟

 

                     (قاطن08) اإلدماجيةالونعية 

بح هذا زافها، فأصاستن مما أدى إلى في السنوات األخيرة زاد استغالل اإلنسان للموارد الطبيعة المختلفة لتلبية حاجياته،

 اإلنسان يجني ما اقترفته يداه.

 :التالية سنداترامي تلميذ في المتوسط زار إحدى المناطق في الجزائر، وقام بالتقاط الصور الموضحة في ال

 

 

 أجب عما يلي: المقدمة لك ومادرستالسندات السياق، ساالعتماد على 

 أذكر أهم النشاطات السلبية لإلنسان في البيئة. .1

 بين عواقب االستغالل المفرط للموارد الطبيعية. .2

 .أسطر إلى الحكومة الجزائرية لحماية المناظر الطبيعية مبرزا فيه الحلول التي تقترحها (5)أكتب نداءا مختصرا في 

 

1الوثيقة  2الوثيقة    

 السند1: تلوث مياه الواد السند2: استغالل خشب أشيار الغاسات السند1: مقلع للرخام
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 2016/2017السنة الدراسية :                                ن                              تيبركاني -متوسطة محمد الشقاليل

 المستوى: السنة الثالثة متوسط                                               والحياة                   طبيعةالالمـــــادة: علـــوم 

      

 

 

 

1/2  

 

محاور 

 الموضوع

 الـــــعالمة عــــــــــــــناصر اإلجـــــــابة

 المجموع مجزأة نقطة( 12األول: )الجزء 

التمرين 

 األول

 اإلجابة بصحيح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد:

 الصخر          

 خواصه
 كلس غنيس سازلت

 رسوبي متحول مغماتي األصل

 أقل صالدة صلد  صلد جدا الصالدة

 نفوذ غير نفوذ غير نفوذ النفاذية

تأثير حمض 

 كلور الماء
 يحدث فوران يحدث فوران ال  اليحدث فوران

    
 

 

 

01,5

01,5

01,5

01,5 

 

 نقاط06

 

التمرين 

 الثاني

تبين رسومات صخور  :صف مناخ الطاسيلي قبل ماليين السنينو .1

على ان المناخ  دليلوهذا الطاسيلي بصحراء الجزائر وجود األبقار 

 وتغير  عبر األزمنة الجيولوجية كان شبه رطبالسائد 

 االنسان بـ: كان يقوم  :في تلك الفترة ذكر نشاطين لالنسان .4

 الرعي 

 الصيد 

:  يتعرض انتقال منظر هذه الوثيقة الى منظر وقتنا الحالي تفسير .5

المنظر الطبيعي عبر الزمن الى عدة عوامل من بينها عوامل المناخ 

 مكوناته وبالتالي يتغير مظهرهتغير في تسبب له فوتدخالت االنسان 

 

 

02 

 

01 

01 

 

02 

 

 نقاط 06

ثانيفرض الثالثي الالنموذجية وساللم التنقيط لاإلجابة    
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نقاط( 08الجزء الثاني: الوضعية اإلدماجية )  

محاور 

 المونوع
 الـــــــــــعالمة عناصر اإلجاسة

 المجموع مجزأة المؤشرات المعايير التعليمات

1التعليمة   

 الوجاهة
باعتماد على : يذكر اهم النشاطات السلبية لإلنسان في البيئة -1

 3و 2، 1السندات 
0,52  

 

 

 

 

نقاط02  

االستعمال 

السليم 

ألدوات 

 المادة

 أهم النشاطات السلبية لإلنسان في البيئة:
 استخراج المعادن والصخور بكميات كبيرة  .1

 لقطع المفرط لألشجارا .2

 رمي النفايات في المحيط والمجاري   .3

01,5 

ماالنسجا  0,25 عدم الخروج على منطوق السؤال  

2التعليمة   

 الوجاهة
باالعتماد  :عواقب االستغالل المفرط للموارد الطبيعية يبين -2

 3و 2، 1على السندات 
520,  

نقاط 20  

االستعمال 

السليم 

ألدوات 

 المادة

 :عواقب االستغالل المفرط للموارد الطبيعية

 تشوه المنظر الطبيعي .1

 تلوث الماء و الجو .2

 إتالف الغطاء النباتي و الثروة الحيوانية .3

01,5 

,520 عدم الخروج على منطوق السؤال االنسجام  

3التعليمة   

 الوجاهة

الى الحكومة الجزائرية لحماية المناظر  ايكتب نداءا مختصر -3

باعتماد على الدروس  :الممكنة الطبيعية مبرزا فيها اهم الحلول

 والمكتسبات.

0.25 

3,50  

 نقاط

االستعمال 

السليم 

ألدوات 

 المادة

 للموارد الطبيعيةاالستغالل العقالني  -

 القيام بعملية التشجير -

 اعادة رسكلة نفايات المصانع  -

01 

01 

01 

 االنسجام
عدددم الخددروج علددى منطددوق السددؤال مددع التسلسددل والتنسددي  فددي 

 على شكل نداء مختصر االفكار وذكر حلول منطقية لحماية البيئة
0,25 

50, نظافة الورقة وتنظيم اإلجابة التنظيم   0,5 

2/2  
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