السنة الدراسية 2017/2016 :
المـــــدة  :ساعة

متوسطة شقاليل محمد –تيبركانين-
المستوى الثالثة متوسط

ﻓﺮض اﻟﺜﻼﺛﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻲ ﻣﺎدة ﻋﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ واﻟﺤﻴﺎة
التمرين األول 6) :نقاط(
لحديد بعض خواص البترول قام مجموعة من التالميذ بالتجارب الموضحة فيما يلي:

التجربة -2-

التجربة -1-
 .1حدد المالحظات الناتجة في كل تجربة
 .2فسر ھذه المالحظات
 .3ماذا تستنتج؟
التمرين الثاني 6) :نقاط(
البترول من الموارد الطبيعية الھامة التي تمتلكھ ا الجزائ ر ،يوج د
في مكامن في الطبيعة
 .1كيف تشكل البترول في الطبيعة
 .2حدد مراحل استخراج واستغالل البترول )دون شرح(
 .3اذكر ثالث مواد ناتجة عن تحوي ل البت رول يس تعملھا االنس ان ف ي
حياته اليومية.

بترول محبوس

الوضعية اإلدماجية 08) :نقاط(
تتعرض البيئة يوميا إلى أخطار كبيرة تنجم عن اس تغالل ونق ل البت رول ،حي ث أص بح يطل ق علي ه حالي ا اس م
"الموت األسود" ،ورغم ذلك لم تستطع أي دولة االستغناء عن البترول.

السندات:
المش اعل بحاس ي
مس عود تش كل
س حابة س وداء ف ي
الج و غني ة
بالغ ازات الس امة
تزيد من االحتب اس
الحراري
السند -1-

السند -2-
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السند -3-

اعتمادا على السياق والسندات المقدمة إليك وما درست أجب على مايلي:
 .1علل سبب تسمية البترول بالـموت األسود
 .2اشرح لماذا لم تستطع أي دولة االستغناء عن استعمال البترول
 .3اقترح بديلين للبترول تراھما أحسن منه .مبررا اجابتك.
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الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
السنة الدراسية 2017/2016:
المستوى :السنة الثالثة متوسط

متوسطة محمد الشقاليل -تيبركانين
المـــــادة :علـــوم الطبيعة و الحياة

اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ وﺳﻼﻟﻢ اﻟﺘﻨﻘﻴﻂ ﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺜﻼﺛﻲ اﻷول
محاور
الموضوع

التمرين
األول

عــــــــــــــناصر اإلجـــــــابة

الـــــعالمة
مجزأة المجموع

الجزء األول 12) :نقطة(
 .1المالحظات الناتجة في كل تجربة:
01
 التجربة  :-1-يطفو البترول فوق الماء التجرب ة  :-2-احت راق البت رول وتش كل لھ ب مض يء م ع ص عود 01,5دخان اسود منه
 .2تفسير المالحظات
 يطفو البترول فوق الماء ألنه البترول أقل كثافة من الماء احت راق البت رول وص عود دخ ان اس ود من ه ي دل عل ى ان البت رول 0101
يحتوي على الفحم
 .3االس تنتاج :البت رول ص خر س ائل اخ ف م ن الم اء ذو مص در عض وي
01,5
ويحرر طاقة عند احتراقه.

06نقاط

 .1تشكل البترول :يتشكل م ن بقاي ا العوال ق النباتي ة والحيواني ة ترس بت
في بحيرات شاطئية فقيرة من غاز الـ  O2م ع الوح ل فتحلل ت بفع ل
01,5
البكتيري ا الالھوائي ة إل ى قط رات بت رول خ ام خ الل مالي ين الس نين
ونتيجة للحركات التكتونية لألرض وتحت تأثير الضغط تھ اجر ھ ذه
القطرات إلى صخور خازنة.
التمرين
الثاني

 .2مراحل استخراج واستغالل البترول:
-

البحث
التنقيب
النقل والتكرير
ذكر ثالث مواد ناتجة عن تحويل البترول:
غاز البوتان
البنزين
زيوت التشحيم
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 06نقاط
03

01,5

الجزء الثاني :الوضعية اإلدماجية ) 08نقاط(
محاور
الموضوع

السؤال

س1

عناصر اإلجابة
المعايير

الوجاھة  -1تعليل سبب تسمية البترول بالـموت األسود :باعتماد على
السند 2و3
االس تعمال س مي البت رول ب الموت األس ود ألن لون ه اس ود وي ؤدي اس تغالله
الس
ليم ونقل ه ف ي ك ل أن واع التل وث البيئ ي )الج وي ،التراب ي والم ائي(
ألدوات
والذي يتسبب في موت الكثير من الكائنات الحية ويساھم كذلك في
المادة
االحتباس الحراري وبالتالي يؤدي اختالل توازن االنظمة البيئية.
االنسجام

الوجاھة
س2

مجزأة

المجموع

25,0

1,5

02نقاط

ال ربط والتسلس ل ف ي األفك ار واس تعمال األس لوب العلم ي
0,25

الصحيح والدقيق
 -2الش رح لم اذا ل م تس تطع أي دول ة االس تغناء ع ن اس تعمال:
باعتماد على السند1

االستعمال
السليم  -ل م تس تطع أي دول ة االس تغناء ع ن البت رول الن ه يعتب ر أھ م
مصدر طاقوي
ألدوات
المادة
احترام التعليمات ) عدم الخروج عن منطوق السؤال(
االنسجام
الوجاھة

س3

المؤشرات

الـــــــــــعالمة

 -3اقتراح بديلين للبترول اراھما أحس ن من ه .م ع تبري ر االجاب ة:
باعتماد على مادرست

االس تعمال اقتراح بديلين للبترول:
الس
ليم  .1الطاقة الشمسية
ألدوات
 .2طاقة الرياح
المادة
التبري ر :ألنھم ا م ن الطاق ات غي ر الملوث ة للبيئ ة وغي ر المكلف ة
وتجدد باستمرار.

0,25

01
0,25
0.25

01
01
01

االنسجام

احترام التعليمات ) عدم الخروج عن منطوق السؤال(

0,25

التنظيم

نظافة الورقة وتنظيم اإلجابة

01
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01,5
نقطة

03,5
نقاط

