
 

 

 

 :ن12الجزء األول

تظهر األوساط الحٌوٌة مختلفة من حٌث مركباتها الحٌوٌة ، النبات أحد المركبات الممٌزة للوسط فٌختلف مظهر النبات وذلك 

 .  راجع إلى مختلف التحورات التً تطرأ على جهازه اإلعاشً

 : تظهر الوثٌقة المقابلة نباتات من أوساط مختلفة 

 (ن2 . )2 و 1تعرف على الوسطٌن  -1

 (ن4.)2حدد مختلف التحورات فً نباتات الوسط  -2

  (ن2). اذكر الهدف من كل تحور  -3

  حسب المواسم 1تتكٌف النباتات فً الوسط  -4

 اذكر اإلستراتٌجٌات التً تلجأ إلٌها النباتات للبقاء 

  (ن 4)مع إعطاء مثال لكل إستراتٌجٌة 
 

 

 :ن08الجزء الثاني 

 حريق على متن عاندل في خليج المكسيك حيث 2010 أفريل 22     دقت منظمات البيئة العالمية ناقوس الخطر بتاريخ

 ألف 60 أسوأ كارثة نفطية في تاريخ خليج المكسيك، وهو ما أدى إلى تسرب ،"ديب ووتر هوريزون "حفر البترولمنصة 

  حيث أن 2010 جويلية 15برميل من النفط يومياً في الخليج، وبعد عدة محاوالت فاشلة، تم في النهاية تغطية البئر في 

 .   فتسبب في كارثة بيئية  مليون برميل4.9حوالي كمية البترول المتسربة وصلت 

 : اعتمادا على مكتسباتك و الوثائق التالية 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

   

وّضح فً نص علمً سبب دق المنظمات البٌئٌة ناقوس الخطر مستنتجا عواقب حوادث النفط على العناصر  -1

 .الحٌوٌة

 . اقترح حلٌن إلعادة توازن النظام البٌئً  -2

 زكنــــون : األستاذة / بالتوفيق 

 متوسطة رحيم علي  

- أيت لعزيز-   

 والية البويرة

  2017-2016: السنة الدراسة 

ثــــــانية متوسط: المستــــــــوى   

  2017 فيفري 12: التــــــــــاريخ 

  ســــــا 1: المــــــــــــــّدة 

فرض الفصل الثاني 

في مادة علوم 

 الطبيعة و الحياة

 الشمس للمٌاه بسبب طفو النفط أشعةٌقل اختراق 

 ركٌبالت  تقلٌل عملٌةإلًعلً المٌاه مما ٌؤدي 

والعوالق   تقوم بها النباتات البحرٌةالتً الضوئ

 النباتٌة

 

  النفط المتسربةاثأرمتطوعون ٌنظفون 

 

 

ي  بالنفط نتٌجة انسكابه فىمغط طائر

عندما تحاول الطٌور تنظٌف و الخلٌج

فان النفط ٌدخل إلى  بمنقارها رٌشها

ومعظم هذه  فً موتها جسمها مما ٌسبب

 تموت إذا لم ٌتدخل البشر الطٌور

 .إلنقاذها

حٌث , لحوادث تسرب النفط  الثدٌٌات البحرٌة تتأثر

ٌغطً النفط فراء ثعالب الماء والفقمات، مما ٌؤدي إلى 

وبلعها للنفط ,  هبوط درجة حرارة جسمها تقلبات أو

 موتهاٌؤدي إلى 
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