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 الم ا مرناق
 األساتذة:السيدات بن تيدارت

 عريالجابلي    الش  

 في مادة 1فرض تأليفي عدد 
 علوم الحياة و األرض 

2102_2102 
 سنوات السابعة أساسي

 
 قب: ..................................... القسم: .........اإلسم: .........................   الل  

 
 قاطن6 : 1تمرين عدد

 ةالمدرسي  ةالعطلزار خالل .ة ونسي في منطقة صحراوي  الت   امي هو تلميذ يعيش في الجنوبس
 حظ شدة اإلختالف بين الوسطين الغابيل في غابات عين دراهم فالسي وتجو  ونمال الت  الش  

 حراوي.و الص   
 ن0.1:ء حراعرف على بعض خصائص كل  من الغابة والص  في الخانة المناسبة للت      .ضع العالمة 0
 

 الوسط البيئي                      
 الخصائص

 ونسي ةالت   حراءص  ال   عين دراهم غابة   

   تربة  سميكة دبالي ة داكنة اللون

   نباتات متنوعة ذات ثالث مستويات

   حيوانات أغلبها من الز واحف كالورل و األفاعي

   اضاءة عالية حرارة شديدة مع وجود رياح الشهيلي

   ة صفراء وعديمة الدبالتربة رملي  

   وجود الخنزير الوحشي و البوم و الثعلب

 
رخسأعجب سامي بنباتات  .2 مكان ضليل من الغابة فأخذ منها عي نات ليغرسها  التي كانت تنمو في كل   الس 

 بجانب منزله بالجنوب.

  ن0ابك.عل ل جو ؟ في حديقة منزلههل سينجح سامي في الحصول على هذه النباتات 
................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 
 
 :يمث ل الر سم الت الي أحد المشاهد ال تي رآها سامي على طريق جبلي.2
                                                                                               

                    
 

 ن0.1تعر ف على هذه العالقات:ين مكو نات هذا الوسط عض العالقات ال تي تربط بمن الر سم ب 2و2و0أ_تبرز األسهم 
0................................................................:.......................................................................... 
2........................................:.................................................................................................. 
2...............................................................:........................................................................... 

ر هذ حت الت ربةب_تظهر الص خور ت  ن0الط ريقة في الت نظ م؟ هعلى شكل طبقات  . كيف تفس 
............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 
 
          ن0:  لإلنسان يمكن  أن يتسب با في اختالل الت وازن البيئي بهذا الوسط اذكر تصر فين اثنين .4

           ..................................................._............................................................................ 
           ........................................................._...................................................................... 
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 قاطن8: 2تمرين عدد 

 

دراسة بعض  وطلب منهم  3الى  1لتالميذه ثالثة عي نات من صخور رسوبي ة مرق مة من قد م أستاذ العلوم 

 .خصائصها ثم  الت عر ف اليها

 الى اإلستنتاجات الت الية : 1أد ت دراسة الص خرة رقم _1

   ذات مكو نات )معادن(  منفصلة. _هي صخرة  :  1الص خرة 

 البل ور .تخدش  _                                     

 .نفوذة للماء_                                               

صقم بحوصلة _أ           صائ  (ن2) :الص خرة هذه استنتج اسمثم   الجدول الت الي على 1الص خرة   خ

 1اسم الص خرة  ...................... الص البة       البنية        

 ....................... نفوذة ....................... ........................

 

 

 (ن0.1.)ذك ر بثالثة استعماالت)فوائد( لهذه الص خرة ب_            

                  _............................................................. 

                  _............................................................. 

                  _............................................................ 

 و ذلك بسبب اشتراكهما في ثالثة خصائص :  3و 2الميذ في تسمية الص خرتين رقم اختلف الت  _2

 لهما بنية متماسكة._                 

 .ماءكتومتان لل_                 

 غير قادرتين على خدش البل ور._                 

 ن( 1.1) :وذلك بوضع العالمة    أمام اإلقتراح الص حيح 3و  2تعر ف على الص خرتين  أ_          

 طين  رمل  و  جبس و طين                 طين و كلس                 جبس و كلس                 

 ن(0.1. ) 3و  2اللها أن نفر ق بين الص خرتين صف تجربة يمكن من خ ب_

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

 بعد انهاء دراسة الص خور استنتج الت الميذ أن  الص خور الث الثة لها صالبة مختلفة._3

 ن(0عر ف الص البة:)أ_               

              ................................................................................................................................. 

 ن(0.1حد د موقع الص خور الث الثة ال تي تم ت دراستها على سل م الص البة المرسوم أسفله: )ب_              

 

 صالبة عالية                                                     صالبة ضعيفة                                                                           

 ظفر                                       حديد                                           بل ور                          
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 نقاط(6)  3تمرين عدد 

 دخ ل الص خور في تكوينها:تبرز المشاهد الت الية ثالثة مظاهر طبيعي ة تت

 

                    

 2مشهد عدد                                              2مشهد عدد                                          0مشهد عدد             

 

 . 2و  2مقارنة بالمشهدين يتمي ز المشهد األو ل بشد ة ارتفاعه _1

 ن(0)الص خرة ال تي يمكن أن تكو ن هذا المشهد :حد د خاص ي ة أ_

............................................................................................................................................... 

 (1.1)اقترح اسم صخرة يمكن أن تكو ن هذا المشهد ب_

............................................................................................................................................... 

ر حالة الت آكل الموجودة بقم ة الجبل بالمشهد ج_  ن(0) األو لكيف تفس 

.............................................................................................................................................. 

 ن(0) معل ال جوابكحد د بنية الص خرة ال تي تكو ن المشهد الث اني _2

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

 (1.1) 2و   2قارن كثافة الغطاء الن باتي بين المشهدين  _3

.............................................................................................................................................. 

 ر هذا اإلختالف  ن(0) كيف يمكنك أن تفس 

............................................................................................................................................... 

 ن(0) استنتج اسم الص خور ال تي يمكن أن تكو ن كال  من المشهدين الثاني والث الث 

 _الص خرة ال تي تكو ن المشهد الث اني هي : ..........................................

 .............................._الص خرة ال تي تكو ن المشهدالث الث هي:  .............

 

 عمال موف قا   


