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  فرض الثالثي األول لمادة علوم الطبیعة و الحیاة                             

التمرین األول:  

تقوم بین العناصر الحیة للوسط الحي عالقات مختلفة، إلیك بعض األمثلة التي تعبر عن البعض منھا. 

) طیور البطریق تتزاحم فیما بینھا إلنتاج الحرارة الكافیة لحضن بیضھا في القطب الجنوبي. 1
) یتغذى البومة على طائر الدوري الذي بدوره یتغذى على بذور الفواكھ.  2
) تعیش بعض أنواع الفقمة في القطب الشمالي و في  فصل الربیع تتجھ الذكور إلى مواقع التزاوج القلیلة و تلتحق بھا 3

 اإلناث.      
) تعیش األیلة في قطعان كوسیلة لتفادي األخطار. 4
المفترس  مما یشغل الحیوان  ) تستخدم السحلیة الخداع عندما یھاجمھا مفترسھا حیث تقطع ذیلھا و تتركھ یلتوي خلفھا 5

 ویعطي فرصة للسحلیة للھروب والنجاة بنفسھا.
 ) یوفّر الفطر مواد معدنیة للطحلب بینما یوفّر الطحلب مواد عضویة مركبة للفطر.6

استخرج العالقة الموضحة في كّل مثال ثّم صنّفھا إلى بین نوعیة أو ضمن نوعیة.    التعلیمة:

 

 التمرین الثاني:  

و تتمیّز أفراده بتقسیم العمل، التواصل و التعاون    تعیش أفراد النمل في مجتمع راق و منظم في بیت یدعى "مستعمرة"
، و یضّم ملكة أو أكثر تقوم بوضع البیض، ذكورا تقوم بإلقاح الملكات الموجودة مّرة واحدة في حیاتھا وعامالت فیما بینھا

عقیمات منھا جنود و منھا  المتخّصصة في جمع الغذاء(بذور القمح،العدس أوصید الفرائس كالجراد)، العنایة بالملكة و 
الیرقات وتنظیف المستعمرة. 

التعلیمات: 

 استخرج أفراد النمل ودور كّل منھا. )1
 أذكر ثالث مھام تعكس التنظیم االجتماعي في مستعمرة النمل. )2

 

وضعیة إدماج:  

وصف تلمیذ وسط حّي فقال : 
 كنت أتجّول في الغابة حامال فوق رأسي مظلة ألّن الشمس كانت قویة والجو حار جداً و كنت أستمتع بمناظرھا الخالبة، 

فجأة رأیت ثعبان یترصد فریسة وھي فأر صغیر كان یتناول ثمار البندق،  فبقیت أتأّمل المشھد فإذا بصقر ینقّض على 
الثعبان ویطیر بھ في الجو. 

التعلیمات: 
في  جدول حدد الوحدة الحیاتیة و المدى الحیوي  الجغرافي للوسط الذي وصفھ التلمیذ.  )1
  صنّف ھذا الوسط. )2
 تربط بین االكائنات الحیة المذكورة في الوصف عالقة ھامة، أذكر ھذه العالقة ثّم مثّلھا تخطیطیا. )3


