
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                      مديريــــة التربيــــة لواليـــة ورقلــــــة

 2019/  2018ة ــالسنة الدراسي                                          الشهيد لخضاري لخضر ـ العالية ـ          : متوسطة
 2019/  03/  06 :التــــــاريـــخ                                             ط         ـــــــوســـــمت ثـــــالثــــــــة: وىـــــــــالمست

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونضف  ة ـــــــساع: دةــــــالم      ــــــــاة                      ة و الحيــــــــفي مادة علوم الطبيعالفصـــــــل الثانـــي  اختبار

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )نقطة 12( :الجزء األول

   التمرين األول: (06 نقاط) 

ل الى توصّ التم تفسير الظواهر الجيولوجية للتكتونية العامة  بناءا على     

                                                                            :)1(الوثيقة حة في الموضّ  األرضيةالبنية الداخلية للكرة  تحديد

  .)1(الوثيقة البيانات المرقمة في  سّم-1

 .ستنوسفير و الليتوسفيركل من األ طبيعةد حدّ -2

د العالقة بين البنية الداخلية للكرة األرضية و حركة الصفائح حدّ -3

    .التكتونية

  التمرين الثاني: (06 نقاط) 

لنتائج تحقيقه  بمناسبةبعض مناطق الوطن ي جمعها خالل رحلته عبر التدمحم ل عائليال ومبلاألمن  ةذومأخالوثائق التالية      

  .الفضل الدراسي الثاني جيدة خالل

 )ب(الشكل  )ا(الشكل 

 )ج(الشكل 
 منظر طبيعيبعض إشكال طبقات الصخور في توضح  : 2الوثيقة  توضح منظر طبيعي  محلي : 1الوثيقة 

 )1( ج مكونات المنظر الطبيعي في الوثيقةاستخر -1
                                                            .را سبب اختالفهامفسّ  - )2(الوثيقة في  شكال طبقات الصخور أ سمّ  -2
  .تخص المناظر الطبيعية ينمشابه نسلوكيي اقترح - في ألبوم جمع صور لمناظر طبيعية إيجابي وهو قام دمحم بسلوك-3

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اقلب الصفحة    2من  1صفحة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 ةتوضح البنية الداخلية للكرة االرضي:)1(الوثيقة 
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تفسير اتفسير الظواه على بناءا علىamمرين األول: ( التمرين األول: (06

األراألرضخلية للكرة ة الداخلية للكرة 

فرقمة في  .)11((لوثيقة الوثيقة ة

وسفير و الليتوستنوسفير و الليتوسفيرأل

لكرة األرضخلية للكرة األرضية و ح

تي جمعها خاللي جمعها خالل رحالتدمحم

at

eظر طبيعيمنظر طبيعيeeneee



 مادة علوم الطبيعة و الحياة اختبارتابع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )نقاط 12( :الجزء الثاني  

  :وضعية إدماج

 مدينة ربركان فيزوف الذي دمّ  ثورانمشاهدته لشريط وثائقي حول  ثناءألها المعلق  أشارب طارق من مقولة تعجّ             
 :الوثائق التالية من الشريط أخذتحيث , إفريقيابمنطقة شمال  جيولوجية عالقةله  نأ )المقولة( وهي كليا يطاليةاإل بومبي

 

 

 

 

 
                                                                                               

 
  فيزوف بركان  ي الذي ينتمي إليهبركانالنمط البنية لنموذج  :02الوثيقة. المتوسط البحر حوضفي ي مدينة بومبالجغرافي لقع المو:01الوثيقة  

 

  

 

 

 

      

 

 

 . حول ظاهرة البركان ةالمعاصر نتائج األبحاث بعض :04الوثيقة              ايطاليابفي متحف ي من آثار مدينة بومب صورة  :03الوثيقة 

 : و مكتسباتك الوثائق المرفقة السياق و استغاللب :التعليمات  

 .باألدلة العلميةمبررا إجابتك  نمطهثوران بركان فيزوف و سببد بدقة  حدّ -1
 .منطقة شمال إفريقياوالنشاط الجيولوجي الحادث في  متكررال ثوران بركان فيزوفن بيعالقة ال فسر-2
 .العالم من منطقةبومبي في أي شبيهة ل لتفادي وقوع كارثة  توجيهاتقدّم ثالث -3

       ــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2من  2صفحة                                                

تق¹ع  م18الق|رن مدينة أثرية قديمة تم اكتشافها ف¹ي  بومبي
 س|نةتج ع¹ن ثوران¹ه الذي ن بركان فيزوفعلى سفح جبل 

 ا وه¹¹الككلي¹¹ امخلف¹¹ا دم¹¹ار هس¹¹حبطمره¹¹ا بالرم¹¹اد و م79
أل||ف  20ك¹¹ان يبل¹¹غ ع¹¹ددهم ح¹¹والي  نجمي¹¹ع س¹¹كانها ال¹¹ذي

  . نسمة
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