
ةــة الشعبيــة الديمقراطيــة الجزائريــالجمهوري
تمنراستمديريـــة التربيـــة لوالية                                          ة التربيـــــــــة الوطنيــــةوزار

              علوم الطبيعة والحياة                     * ة الشيخ محمد بالكبير    * اقسطن ـ عين صالحـــــمتوسط
نصفالمدة:ساعة و متوسط ةالثالث السنة لمستوى اختبار الفصل الثالث  2019ماي  16

 نقطة)12: (ــــــــجزء األول ا لــــــــــ        
﴾نقاط 06﴿األول  : لتمريــــــــــــــنا

 نك , األودية واألنهار , الذهب : الحديد , الغضار , الز منهاهائلةباطنيةطبيعيةمواردالجزائرمتلكت     
 الرخام , الفحم الحجري , المياه الجوفية , السدود , الكلس , الغاز الطبيعي , اليورانيوم , البترول ...إلخ .     
   ـ صنّف هذه الموارد في جدول : 1        

 مقالع الحجارة  موارد مائية موارد طاقوية موارد معدنية
    

 االستغالل الالعقالني (المفرط) لهذه الموارد الطبيعية  ـ أذكر عواقب 2  
   ﴾نقاط 06﴿التمريــــــــــــــــن الثانـي :      
كما تمثل كائنات حية مختلفة ، هاوسط حيوي ضروري للكائنات الحية ,حيث تعيش في التربة تعتبر    

 شة .ثروة طبيعية ه  
بة من أجلنا من االلتزام األخالقي أن نحافظ على التر

وال نعمل على تدهورها .‘ ومن أجل األجيال القادمة 

 ):2السند ( ): مراحل تشكل التربة 1السند (
 

 التعليمات :
 اشرح باختصار مراحل تشكل التربة .ـ  1    
 ) حلول لحماية التربة.03ح ثالث (ـ اقتر 2    
      

 الــــــــــــــجز ء الثــــــاني :(08نقاط) 
   
 : الوضعـــــــــــــية  اإلدماجـــــــــــــــــية  

البترول من أهم الموارد الطبيعية المتواجدة بالجزائر, ويتطلب تشكله ماليين السنين ,إالّ أن االستغالل المفرط
موارد  ن لهذه الثروة الطبيعية يتسبب في عواقب وخيمة على صحة اإلنسان والبيئة , وهذا ما يتطلب البحث ع    
 طاقوية أخرى قابلة للتجدد ونظيفة .    

 
   

 )                        أقلب الصفحة2/1الصفحة (                                                            
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06﴿﴿ن الثانـي :ــــــن الثانـي : mضروري للكيوي ضروري للكائنات
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 : الســــــــــــــــــــــــــــــندات 
    

 
   
   
 باستغالل السندات ومكتسباتك المعرفية أجب عما يلي . التعليـــــــــــــــــــــــمات :ـ 
 
 فّسر ذلك ؟ .ـ يعتبر البترول من مصدر عضوي  1  

 ن العواقب التي تنجم عن االستغالل المفرط لهذا المورد الطبيعي .ـ بيّ  2    
 رد طبيعية أخرى بديلة للبترول مع ذكر سبب اللجوء إليها .ـ أقترح ثالثة موا 3    

   

 

 
  

 

 

 / استغالل طاقة الرياح 3سند  / البترول مصدر للتلوث 2سند  الخامالبترول  / احتراق 1سند 

إنتهــــــــــــــــى ادةــــالم ةاذــــق والنجاح ــ أستـــــي لكم بالتوفيــــــع تمنياتـــــــم )2/2الصفحــة (
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