
 2من1ّصفحةال

．رُ هُ م ُالج ُ
かُُالج ُيُ  よُ ائُ ز 

ُيُ    めُالかُ ق ُيم ُよُ ُيُ اط  بُ عُ かُالش 
かُيُ 

بُ رُ التُ おُُ ارُ らُ وُ 
ُيُ   かُ ُ．يُ نُ طُ الかُ

بُ رُ التُ かُُ يُ يめ ُよ ُم ُ
ُــــかُُيُ  ُالج  طائُ ز  س  ُــــよُُو 

ُم ُ  め ُُر ُ．ُ ف ُالتُ وُ ُاء ُج ُالかꞌꞌ ُよُ س   íꞌꞌُ ُاصُ الخかُبُ ـــ．ُُ ら ُ ر 
 ـــかُيعُ 

 
 
 

 ُُنقطか(  2ت):ُُ¡الجزءُاأوُ 

¡ُ مよينُاأو  ُُ(قاぜن 6ة):ُالت 
 

 ，ضعت في ，عا╋ حيつ، تجよبか تよسيえ ال祈管بかأنجきり في البيت 

 て جيめا مおめ قمت بالよ   ثê  ( ما╋ 4ة3( تよبか ， )4ةتشفاف ) 

 ب بعめها احظتلي．م كامل えال祈管بか ت祈管س   دقيقか ， تよكت

か كما نفصاا ，ا戟حا مك．  ا   ناき ال祈管بか عل゜ شكل طبقاき أفقي 

  戟．ح في ه． مかبت ال．ثيق   

 ؟ي ام．اد التي طفت عل゜ سطふ اما╋ماه -أ (1

د مصゆめ  -ب  めنيح かب祈管ال íفي ′فا おام．ج．د かنيめبللم．اد امع  

2) よكもليعام اî خ  يめل تî   في تفك  劇ال úاأم およبخ 

قنباか  きعاゆり ب تقم (3   3ال．ثيقか ，سطيî مختلفيî حسえ  في الحよي 

د -أ  めح îفي كل ال．سطي かب祈管ال ぱ．ب(ب)，  (أ) ن 

تياもكよ الخاصيت -ب ت (ب)季اî تよبか ال．سط î تمي  يî الل   ات  ح  م  î س  ي  ，الل 

ق بنم．         بفيها نباき الحよي 

 
مよينُالثُ   نقاぜ( 6ة):ُانيالت 

 يلか فصل بعず النباتاき بعめ اختفائها ط ふتلحば تفت   بめأき   اق祈管اب دخ．¡ فصل الよبيعمع                           

  با للع．امل امناخيか القاسيか في。ب  الشتا╋ تجن                           

ف النباき الح    -أ (1  よبيل  ．  ع  

 ماもا تستنتج؟ من فصل الよبيع 〈ل゜ فصل الشتا╋ ， ゆもي．î أ ا كيé تك．î د，おゆ حياお نباき -ب

   ُむُاما:おおُوالحياかبيع  عل．مُالط 

طُ:ست．ُ・ام انيかُمت．س   الث 

 22ة2ة3ةة5تُاريみ:التُ 

ُ  めامおُ:éُونصかساع 
 اختباُرالفصلُالثاني

かُالتربきمك．نا 

ُかتال．ثيق  

ُきنباÇي  よالح 

か2 ال．ثيق  

 المواد 

 الطافية

ُ(أ)ال．سطُ
 عめمُنم．

ُ)ب(ال．سطُ
め  نمُ．جي 

ُか3ال．ثيق  
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 2من2ّصفحةال

 حاتماるゆ الحياお البطيئか طيلか فصل الشتا╋ م．およ   戟معم   أخき  ・よثلثか نباتالاعط  مثاا    (2

めعن かمنها أشكا¡ امقا，م おめبكل ，اح  

  بفか معهاتختلé سل．كاき بعず الحي．اناき حسえ ام．سê امناسえ لها ， الع．امل امتكي   (3

  با في فصل الشتا╋ن القنفや من البقا╋ حي  كيé يتمك   -أ

   بأسل．ب الهجおよ في فصل الشتا╋ عاî  ب  يت   نياもكよ طائよ   -ب
ُنقاط(8ُة:ُ)انيالجزءُالثُ 
ُ:かاإむماجيُ かُال．ضعيُ 

امناطق تحめيめا في لي شما¡ جبا¡ اأطلس الت  الجりائよ يعيش اأيل الب祈بよ́ )أيل اأطلس( بأعめاد قليلか في 
きالغابا ， かطبよف الゆالطا かه، ك．ايよع．امل  أين تحاص おめع  めاضب دهتهよاانق ،かتها  خاصめائق التي شهよالح

 よائりالج éم   ت2ة2صي へفي امنا 祈 ضطよ ا ê  ， التي أتت عل゜ هكتاゆاき من الお，祈簡 الغابيか ，الغطا╋ النباتي ， تغي 
 هやا الحي．اî للهよ，ب 〈ل゜ ت．نسب

:きاめالسن 
 

 
 

 

 
 

きالتعليما ， きاめالسن ， íاعتمادا  عل゜ السيا :úمكتسبات か   ، أجえ عما يلي:القبلي 

́  النظام البيئين．ぱ  ．أ( ما ه       (1 よب祈يعيش في。 اأيل الب ´や؟ال  

  بおよ في もلúالع．امل ام〉ث   داحめ  نح． ت．نس م ت。سبえ هجよ اもكよ   (ب

2)  ら．ال ゆ．طي およهج えسب よ    بفよيقيا في هやه الحالかل゜ 〈من أ，ゆ，با 〈الよماد´ فس 

م  (3  めاح  ق祈管ل ااق きلجها،かب。 عل゜  امس〉，ل êهめتساع かحماي お，祈簡فال かبالحي．انيよائりي الج 

 

ヱالسند  ヲالسند    

ـــُتستعめُالجزائよُكلُفصلُشتاءُ
امهاجおよُاستقبا¡ُطي．ُرال．らُالよماむيُ

فよيقياُأوروباُالبارおむُنحُ．إمنُ
ُおめُعえُبسبúلもُوかافئめُع．املُُاال

 تسمحُلهاُبالبقاءُهناÑُــــ
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 2من  1الّصفحة    

よُ ائُ زُ ةُالج ُيُ ．رُ هُ مُ الج ُ
ُيُ  よُُ ق ُيمُ ةُالد   ُيُ اط  بُ عُ ةُالش 

ُُةيُ 
بُ رُ التُ ُةُ ارُ ら ُوُ 

ُُةيُ نُ طُ ال．ُ ُُة ُيُ 
بُ رُ التُ ةُ يُ يよُ د ُمُ 

طائُ زُ الج ُــــُُةُيُ  س  ُــــよُُُو 
ُمُ  ُرُ د  ُ．ُ ف ُالتُ وُ ُُاء ُج ُالꞌꞌ ُよةُ س  ُ ら ُُ．بُ ــُـةُاصُ الخ ꞌꞌُق  ر 

 ـــُُةيعُ 

 
 

 
 

ُنقطか( 2ت)ُالجزءُاأول:
ُ(قاぜن ت)ُ:ُلمよينُاأوُ التُ 

1-  

 îت النباتيかالبقايا العض．يか الحي．انيか ，  هي:ام．اد التي طفし عل゜ سطふ اماء  ( أ 

 î ت امعめنيか:تحめيめ مصゆめاî للم．اد  (ب

-  きا祈إل゜ ملح النت かامحلل きالكائنا かب．اسط か5بة ب تحلل البقايا العض．ي  î 

 î  5بة بتفكú الصخおよ اأم   -

2-  

 およالصخ úفي تفك îخاめيت îت اأم:عاما î 

- かاخليめبالع．امل ال  ) îاكي祈الب ¡ら5بة ب ) الزا î  ，かجيゆالخا ゆاأمطا( )のياよ5بة  بال  î 

3-  

 îت  بدباليか تよبか ، ال．سぢ ب:   îتゆمليか تよبか ال．سぢ أ :   ( أ 

 î  5بة بكبي祈  احتفاづ باماء مت．سطか أ， قليلî   ， か 5بة ب  نف．もيかالخاصّيتاî: تتمب季 الت祈بか الめباليか ب (ب

 نقاぜ( ت):ُمよينُالثانيالتُ 
1)  

，عنめما يم．き يتÑ祈    يعيش لسنか ，احおめ أ， م．سゆら êاعي ，احめالنباき الح．لي ه． النباき الや´   ( أ 

かب祈في الت ゆ，やت ب î 

 الشتاء ليظهよفي فصل  يختفيثê  بゆ，や تتحゆよ منها  ثماゆا نباき اأゆもي．î في أفよيل ثê يشكل  يزهよ  (ب

 ・よأخ およم きبيعالنباよفي فصل ال )んنم． )إنتا Çيよعن ط  ゆ，やيقا，م  الب î．يゆもاا きنبا îأ ねنستنت ،

 2î  بالبゆ，や قسا，お الشتاء  

 

بيعةُوالحياُةة:ُامادُ     عل．مُالط 

انيُ:امست．ُ・ ُطُةالث   تصحيحُاختباُرالفصلُالثانُي مت．س 
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 2من  2الّصفحة    

2)  かأشكا¡ مقا，م:・よأخ 

-  およشجîتقا，م التي êاع祈5بة ببالب î 

-  きنباわج祈5بة بباأبصا¡ يقا，م   الن î 

-  きيقا，م ااضاليانبا  きناゆめ5بة ب  بال  î 

3)  

 îت  السباき يتمكن القنفや من البقاء حيا طيلか فصل الشتاء عن طよيÇ ( أ 

 î  5بة ب  اللقلÇ ، ال．ら ، السن．ن． ببطي．ゆ مهاجおよ :  (ب

 نقاぜ( 8) الجزءُالثاني:
ُال．ضعيةُاإدماجيةُُ:

ُ           
1)  めتاعتمادًا عل゜ السياق ， السن か5بة   ， مكتساباتي القبلي  î 

 î ت ه． مناへ البحよ اأبيず امت．سぢالや´ يعيش في。 اأيل الب祈بよ́  امناへ ( أ 

سبえ هجおよ اأيل الب祈بよ́ هي الحよائÇ التي شهめتها الجزائよ في اآ，نか اأخيお祈 ，بالتالي اゆتفاع   (ب

 きجاゆد おゆاよ2الح î 

سبえ هجおよ طي．ゆ ال．ら من ا，ゆ，با ال゜ افよيقيا ه．  5بةامكتسباき القبليか ，  2السنめاعتمادا عل゜  (2

 î ت بالغやاءتغي祈 الظよ，ف امناخيか التي تصبふ غي祈 مائمか للتكاثよ ，الحص．¡ عل゜ 

 î ت : أقتの祈  حل ， ه． î 5بة امكتساب القبليか  اعتمادا عل゜ (3

ت．في祈 الظよ，ف امناخيか امائمか  ، مناへالحめّ من التل．す ， الحよائÇ الや´ تسبえ تغي祈ا في ا  -

かخاص きمحميا かه بإقامよلتكاث ، かضよامنق きح．¡  الحي．انا わلأيل(التحسي かبالنسب (   

اقامか محمياき ， حمايか البحي祈اき التي تحぢ عليها الطي．ゆ امهاجおよ ، عめم صيめها بب   -

かبالنسب(  )ら．لل   

 きاستعما¡ أد，ا :おاماّد   Çللتطبي かقابل きاحا祈ااقت î．تك î5بة أ  î 

 かقゆ．ال かنظاف ， ぢّالخ かئي，よمق : îتاإتقا îُ
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