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املستوى  :الثانية متوسط ()2AM
اختبار الفصل الثاني يف مادة علوم الطبيعة و احلياة

املدة1 :سا30د

التمرين أألول  06 :نقاط
الكــائن الحي

نمط تنفسه

نمط تنقله

األعضاء املساعدة على نمط
التنقل
مساحة استناد واسعة في
األطراف

الحصان
غلصمي
القفز

التمرين الثاني 06 :نقاط
 من أجل إنجاز حوض مائي لتربية األسماك أحضرنا العناصر الثانيةسمك األحواض – مضخة هوائية –ماء عذب – محرار –نبات مائي –مصباح كهربائي
 -1صنف هذه العناصر إلى عناصر حيوية وعناصر ال حيوية .
 -2ما هو دور املضخة الهوائية – املحرار – املصباح ؟
 -3حدد العالقة بين  :النبات األخضر و املصباح.
السمك و النبات األخضر

الصفحة 2/1

الصفحة 2/2
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التصحيح النموذجي الختبار الفصل الثاني يف مادة علوم الطبيعة و احلياة

التمرين أألول06 :نقاط
الكائن الحى

نمط تنقله

نمط تنفسه

اإلنسان
األسماك
الحصان
الجراد

املش ي
السباحة
الركض
القفز

رئوي
غلضمي
رئوي
قصبيي

التمرين الثاني 06 :نقاط
عناصر حيوية
سمك
نبات

عناصر ال حيوية
مضخة هوائية
محرار – مصباح

األغضاء املساعدة على
التنقل
مساحة استناد واسعة
الزعانف –جسم مغزلي
مساحة استنا دقيقة
أطراف طويلة على شكل

Z

 -2الدور
تعمل على تجديد الهواء ()02
يقيس درجة حرارة املاء
يوفر الضوء للنبات

مضخة هوائية
املحرار
املصباح
 3العالقة بين النبات األخضر و املصباح هي :
املصباح  --------------يوفر الضوء الضروري لعملية التركيب الضوئي التي يقوم يها النبات
األخضر
السمك و النبات األخضر هي :
السمك  ------يوفر  ç02للنبات و النبات ----------يوفر  02للسمك

الوضعية االدماجية  08 :نقاط
 -1من مكتسباتي العلمية و السند و الجدول سبب قلة ال 02املذاب في املاء للمنطقة ( )2هو
و جود نفايات املصانع .
-2من مكتسباتي العلمية سبب اختالف توزع الكائنات الحية في املناطق ( )3( )2( )1راجع الئ
قلة اختالف كمية ال 03في كل منطقة مكلما كانت نسبة النفايات كبيرة كانت نسبة ال02
قليلة.
-3من السند و الجدول املنطقة التي يكون فيها سمك الشبوط من املنطقة 1،3
-4من مكتسباتي العلمية العوامل املؤثرة على الوتيرة التنفسية هي الحرارة
النفايات املصانع

