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 ن): 06(الوضعية الثانية 

تميل بعض الحيوانات إلى الحياة في جماعة، حيث تنشأ بينها عالقات تصل أحيانا إلى تشكيل مجتمع 
 مثل مجتمع النحل . منسجمحقيقي 

 1سند 

النحل حشرة اجتماعية ،حيث
التوجد منافسة بين أفراده 

المندسة في الخلية ، بل تمة 
 . تعاون جد منسق بين أفراده

 
 2السند 

 .(مستويات مجتمع النحل)ـ مما يتكون مجتمع النحل  1
 .النحلمجتمعتماسكتضمنالتيالعوامل حّددـ  2

 ـ كيف يتواصل أفراد مجتمع النحل .3    
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
           متوسط السنة الثانية :المستوى                                              متوسطة الشيخ محمد بالكبير / ايقسطن

 ونصفساعة  :المدة                                                        2020/2019 :السنة الدراسية 
 في مادة علوم الطبيعة و الحياة األول اختبار الثالثي
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 الســــــــــــــــندات :

 )1السند (
 . اإلضاءةمتوسطرطبوسطفيالسراخستنمو

 )2السند (
حيث تتنفس من  رطبةتربةفياألرضديدانتعيش

البقاياعلى وتتغذىخالل جلدها الرطب الرفيع ،
 . النباتيةوالحيوانية

 

 من خالل السندات و المكتسبات القبلية :  التعليمات :

 . -� وسط +ل نوع حددـ  1  

 ) .2 ( الوسط <�  األرض ديدان و السراخس من +ل لغياب تفس�1ا أعط ـ   2

. OشاطLا و ا�Kية ال�ائنات توزGع <� املؤثرة العوامل ماB�ـ  3

 

 

 

 

 

 

 

 

بالتوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــق انتهى 2/2الصفحة 

en
cy

-ed
uc

ati
on

.co
m/ex

amالس
روسوسطفيفيخسالسراخس a

m/
ات و المكتلسندات و المكتسبات

ضرضضيدانديدانو

msms

الوس<�<� راألاأل

.شاطLاOشاطLاو



 

           السنة الثانية متوسط :المستوى                                 متوسطة الشيخ محمد بالكبير / ايقسطن
 ونصفساعة  :المدة                                           2020/2019 :السنة الدراسية 

 في مادة علوم الطبيعة و الحياة اختبار الثالثي األول
اإلجابة النموذجية وسلم التنقيط 

 ن) :06الوضعية األولى (حل 
 العالمة اإلجابة النموذجية رقم السؤال

 ـ اقتراح عالقة تربط هذه الكائنات الحية في وسط عيشها . 1
 عالقة غذائية ـ  

 ن 2 

 ـ تمثيل هذه العالقة بمخطط مع تحديد مستوياتها . 2
 نبات أخضر                                  جرادة                               صقر

 2مستهلك                           1مستهلك             منتج                              

0,5×6=3 
 ن

 ـ تصنيف هذه الكائنات الحية حسب نمط تغذيتها . 3
 كائنات محللة كائنات مستهلكة  كائنات منتجة

  ـــــــــــــــ جرادة ـ صقر نبات أخضر

0,5×3=1.5 
 ن

 
 ن ) :06الوضعية الثانية (حل 

 العالمة النموذجية اإلجابة رقم السؤال
 ن 3=3×1 ـ ينتظم مجتمع النحل في ثالث مستويات هي :الملكة ـ الذكور ـ العامالت 1
 )2باستغالل السند ( ـ العوامل التي تضمن تماسك مجتمع النحل هي : 2

يتميز مجتمع النحل باالنسجام ،حيث ال توجد منافسة بين أفراده المندسة في الخلية ،بل   
 ثمة تعاون جد منسق يتجلى فيما يلي .

 توزيع المهام ـ أداء لنشاطات مشتركة . ـ ـ تبادل المعلومات    

 ن 1

 ـ يتواصل أفراد النحل عن طريق : 3
 لة عن الغذاء أو الخطر .للدالـ إشارات حركية : نوع من الرقص  1
 :تفرزها الملكة . ـ إشارات كيميائية :مواد كيميائية (الفورمونات) 2

 ن2 

 ن) :08حل الوضعية االدماجية (
 تحيد نوع الوسطين :باستغالل السياق (معطيات الجدول) نستنتج أن :ـ  1
 ن)1(      ) : وسط غابي .1ـ  الوسط ( 

 ن)1(    ) : وسط صحراوي .2ـ الوسط (
 ن)4(   ) الصحراوي :2ـ تفسير غياب كل من السراخس وديدان األرض في الوسط ( 2
 )2( الوسط '& األرض  ديدان والسرخس غياب نفسر) 1( السياق والسند خالل منـ  

 2( الوسط بEنما قوCة إضاءة إ?< تحتاج ال ضلية نباتات 56ف  ) تحت األ�0ار1( رطب وسط '& تنمو السراخس ألن

 . قوCة إضاءة فيه و جاف وسط)

)  2كما يو]Zه السند ( خالله من تYنفس الذي جلدVا رطوUة عS< تحافظ حOP رطب وسط '& NعEش أيضا الديدان و

 جلدVا جفاف '& يYس`ب ألنه �افا_) 2(  وسط '& العEش Nستطيع ال لذلك 
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 ن)l :             )2& توزعkا و ا_Zية الjائنات توزع '& املؤثرة العوامل ـ 3

 ـ الرطوUة (املاء) ـ ا_Zرارة ـ اإلضاءة ـ طبيعة الnoبة .           

 

 شبكة التقويم

رقم 
 السؤال

عالمة  المؤشرات المعيار
 جزئية

المةعال
 كاملة

 
1 

  0,25 .) 2) و(1( ـ يذكر نوع الوسطين  الوجاهة
 

 ن 2
 ـ باستغالل السياق (معطيات الجدول ) . ـ مإ ـ س ـ

 ـ استعمال األسلوب العلمي والمصطلحات العلمية . 
0,25 

ـ إيجاد عالقة بين العناصر الالحيوية  االنسجام
 ) .2) والوسط (1الستنتاج نوع الوسط (  

1,5 

 
2 

  0,5 )2ـ يقدم تفسيرا لغياب كل من السرخس ودودة األرض في الوسط ( الوجاهة
 ) .2و () 1ـ استغالل السندات ( إ ـ س ـ م ن3

 ـ استعمال األسلوب العلمي والمصطلحات العلمية .
0,5 

 2 ـ إيجاد عالقة بين هذه الكائنات الحية والعوامل الالحيوية للوسط اإلنسجام
 
3 

  0,25 ـ يذكر العوامل الالحيوية المؤثرة على توزع الكائنات الحية ونشاطها الوجاهة
 0,25 األسوب العلمي .ـ  إ س ـ م  ن 2

 1,5 الرطوUة (املاء) ـ ا_Zرارة ـ اإلضاءة ـ طبيعة الnoبة .    ـ  اإلنسجام 
 ن1 تنظيم اإلجابة ـ مقروئية الخط ـ عدم التشطيب . اإلتقان 
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