
 الحميد متوسطة عبد

 متوسط  لثةالفرض المحروس الثاني للسنوات الثا

  2018/2019 الموسم الدراسي :ساعة واحدة                                                                المدة :

 نقطة ) 12الجزء األول : ( 

 نقاط 06الوضعية األولى : 

وهذا ما جعل  ، بشساعة مساحتها  تتميز الجزائر          
مناظرها متنوعة بحيث تختلف كلما اتجهنا من الشمال إلى 

                            ، وذلك راجع لعدة عوامل. الجنوب ومن الشرق إلى الغرب

  ة ؟ظر الطبيعياهي العناصر المتدخلة في تركيب المن ما /1

 : تؤثر العوامل المناخية على المناظر الطبيعية  /2

اشرح كيفية تأثير كل من الرياح و الحرارة على المناظر   
الطبيعية ؟

 

 

 

 نقاط 06الوضعية الثانية : 

 يك الصخور التالية : لد         

 بشكل عشوائي فاذا علمت أن :  .   و ، ه، د،  ج،  ب، أو هي معلمة باألحرف :  و الرمل بازلت ، غرانيت ،غنايس ، غضار ، كلس   

 هما صلد األ أن الصخر ب يظهر بلون أسود  منقط بالوردي  وكالاألصلنفسلهماج،بالصخرين �
 ؟ جو  بتعرف على الصخرين  -1

يعطي فوران ويحدث فقاعات غازية بعد معاملته بحمض كلور الماء   وحيث الصخر  هشة   د،  و،  أ الصخور�
    ؟ وتعرف على الصخر -2

 عندما سكبنا  عليه الماء شكل عجينة معه     أ الصخر�
     ؟ ه،  د ،  أ تعرف على الصخور -3

 
 
 
 
 
 

 اقلب الصفحة 
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ms            تتميزتتميز الجز 
ظرها متنوعة بمناظرها متنوعة بحيث

ب ومن الشرق إلجنوب ومن الشرق إلى الغ

ناصر المتدخلة في العناصر المتدخلة في تر

خية على المناظ المناخية على المناظر الط

رياح و الحرارةمن الرياح و الحرارة على

،د، جج،، بب،، أأ:حرف :  acacacن أسود  منقطهر بلون أسود  منقط بالور

معاملته بحمض بعد معاملته بحمض كلور



 نقاط  08الجزء الثاني 

ة من إلى هطول كميات كبيرتلفة منها الهضاب تعرضت منطقة صناعية تحتوي على تضاريس مخ
دثت ح) 1ية (مياه عبر الطبقة الصخرالتسرب للتي تسببت في حدوث فيضانات ، ونتيجةاألمطار وا

 ) .3) وحدوث تجاويف على مستوى الطبقة (2ور التي تشكل الطبقة (ــأكسدة للصخ

) و 2) و (1ختلفة منها الطبقات (من طبقات م  -1-تتكون الهضبة الموضحة في الوثيقة  مالحظـــة :
)3. (           

 السندات :

 
 
 

 

 

               

         

 ة :ــمكتسباتك السابقالوثائق وإنطالقاً مما سبق واعتماداً على                 

) ؟1رب ) ماء المطر للطبقة الصخرية (ــور ( تســـر عبــــ كيف تفس 1         

 ) ؟ 2ة (ــة الصخريـلطبقالصخــور المشكلة لر أكسدة ــــ كيف تفس 2     

 ) ؟3ة الصخرية (ـوى الطبقـعلى مستر حدوث تجاويف ــــ كيف تفس 3     

                              انت�   �التوفيق أساتذة المادة

ماء المطــر على كميات  إحتـــواء
 CO2كبيرة من غاز 

ج تحليل ماء المطــرتنائـ) : 2الوثيقـة (

-1-ة ـــــالوثيق  

O2  الحديد      + أكسيد الحديد

CO2 كلسال       + فحمات الكالسيوم
 

-3-ة ـــــالوثيق  
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مكتسباتكمكتسباتك السوثائق و

طبقة الصخريةر للطبقة الصخرية (

(ة (ــري ) ؟ ) ؟ 22ـ

) ؟) ؟3ة (

m/ex
a
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ماء المطــر على
CO2

om
/
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ل ماء المطــر

O2 دالحديد د

COCO2 co.س




