
 

 الشعبية الدميقراطية اجلزائرية اجلمهورية
 مديرية الرتبية لوالية تيارت 

 /السنة الدراسية                                                 مهدية         نوفمرب  متوسطة 
 
 

   ونصفاملدة: سـاعة             (مجيع األقسام)السنة الثالثة متوسط         علوم الطبيعة واحلياة  يف مادةاختبار الفصل الثاني 

 (:قاطن) وضعية األوىلال
 ثابت دائم، إما بشكل األرض سطح من مساحة يف يظهر ما كلعرف املنظر الطبيعي على أنه أثناء درس العلوم الطبيعية 

 والطرق والبنايات. كالسدود اصطناعي كالصخور، أو طبيعي كاحليوان، وإما متحرك كاألشجار، أو
 التعريف بسبب تغيبه عن الدرس.أثناء تناقشك مع زميلك تبني لك أن لديه مفهوم خاطئ حول 

 

 عن كل مكون( لتسهيل األمور على زميلك ليفهم الدرس.ت املنظر الطبيعي )مع إعطاء مثال أرسم خمطط تبني فيه مكونا-
نقاط() أصل اختالف مكاشف الصخور يف املناظر الطبيعية؟ ما هوك بني لزميل-
  

 (:نقاط )لوضعية الثانية ا
منها البازلت، الغنيس، غرانيت، الرمل، الطباشري  وتضاريسها األرض سطح بناء يف األساسية الوحدة الصخور تشكل

 .أنواع عدة اىل نشأهتا طبيعة حسب وتنقسم
 نقاط() طبيعة نشأهتاأذكر أنواع الصخور حسب -
 نقاط(صنف يف جدول الصخور املذكورة أعاله حسب طبيعة نشأهتا )-

 (قاطن: )االدماجيةلوضعية ا
 

 

 
 
 

 
 من أكثر احصاء مت وممتلكاته حيث االنسان على كبريا خطرا تشكل القدم، منذ حتدث جيولوجية والرباكني ظواهر الزالزل 

 الشدة. خمتلفة العامل يف سنويا أرضية هزة ألف مئة حوايل ومت تسجيل وقت، أي يف تثور أن ميكن العامل يف نشط بركان ألف
  ما درست: ضوءوعلى من الوثائق 

 نقاط() والرباكني.اخلسائر بني الزالزل اشرح سبب اختالف -
 نقاط(). بثوران بركانلتنبؤ  إجراءينحدد -
 نقاط( ) الزالزل.نصائح للتخفيف من أخطار  قدم  -

 

 ستاذ: عايش عبد النوراأل                                                                                                                          

 لتوفيق با                                            من  صفحة                                                            
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 (:قاطن) وضعية األوىلال
 ثابت دائم، إما بشكل األرض سطح من مساحة يف يظهر ما كلعرف املنظر الطبيعي على أنه أثناء درس العلوم الطبيعية 

 والطرق والبنايات. كالسدود اصطناعي كالصخور، أو طبيعي كاحليوان، وإما متحرك كاألشجار، أو
 التعريف بسبب تغيبه عن الدرس.أثناء تناقشك مع زميلك تبني لك أن لديه مفهوم خاطئ حول 

 

 عن كل مكون( لتسهيل األمور على زميلك ليفهم الدرس.ت املنظر الطبيعي )مع إعطاء مثال أرسم خمطط تبني فيه مكونا-
نقاط() أصل اختالف مكاشف الصخور يف املناظر الطبيعية؟ ما هوك بني لزميل-

 نقاط(:) الوضعية الثانية
 احجاما وضعنا يف قمعني كمية متساوية من الرمل والغضار، نسكب يف وقت واحد 

 متساوية من املاء وحنسب الزمن املستغرق لنزول املاء.
 للرمل. انيةث نزول املاء يف  لنتيجة:ا

 دقائق للغضار. نزول املاء يف 
                                                 نقطة(   ) حدد اهلدف من هذه التجربة.-
 نقاط() مما درست أكمل اجلدول التايل:-
 خواص كيميائية  خواص فيزيائية 

 

...................... 
 

...................... 
 

...................... 
 

...................... 

  الرمل 

 عدم حدوث فوران فتاتية مفككة ......................

  الغضار 

 عدم حدوث فوران قابل للتفتت  لينة  ......................

 نقطة(بالنسبة للغضار والرمل( )) ماذا تستنتج من التجربة.-

 (قاطن: )االدماجيةالوضعية 
 
 

 
 من أكثر احصاء مت وممتلكاته حيث االنسان على كبريا خطرا تشكل القدم، منذ حتدث جيولوجية والرباكني ظواهر الزالزل 
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 والرباكني.اخلسائر بني الزالزل اشرح سبب اختالف -
 بثوران بركانلتنبؤ  إجراءينحدد -
 الزالزل.نصائح للتخفيف من أخطار  قدم  -

 ستاذ: عايش عبد النوراأل                                                                                                                                               

 لتوفيق با                                   من  صفحة                                                            

العينة
اخلواص
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