
 

 علوم الحياة واألرض

 المراقبة المستمرة األولى 

 2015-2014السنة الدراسية:            ثانوي إعدادي    الثانيةالسنة    ...................       االسم: ...........

 د45 – 2015-03-05بتاريخ :                     األسدس الثاني    النسب:.....................الفوج:..........     
 

 

 (نقط 8) : المكون األول : استرداد المعارف

           ن3 اعط تعريفا للمصطلحات التالية :  : 1التمرين 

 ...............................................................................................................:  اإلخصاب -

 ............................................................................................................ : ولودحيوان  -

 ..............................................................................................................:  مباشرنمو  -

 

                 ن 2:   الفراغ بما يناسب من المصطلحات التالية امأل : 2التمرين 

 سائل برتقالي. –حيوانات منوية  –التوالد  –سائل أبيض  –بويضات  –اإلخصاب 

 ......يحتوي .....................تحرر إناث قنفذ البحر في ماء البحر........................فترة..............خالل  -

 ..................يحتوي على .....................وتحرر الذكور .....................................على...............

 ..................................فيحدث........................................و........................تلتقي............ -

 التمرين 3 : اختر من بين االقتراحات التالية اإلجابة أو اإلجابات الصحيحة : 3ن 

 خطأ صحيح االقتراحات

 تتشكل سالسل االصطدام نتيجة تجابه : *صفيحة محيطية لصفيحة قارية.  -1
  لصفيحتين.ين جزء ين  قاري*      

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

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

 تنتج سالسل الطمر نتيجة : *  قوى تمددية  -2
 قوى انضغاطية  *                                

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

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

 المبيض هو : * البويضة التي تلتحم بالحيوان المنوي  -3
  األنثوية األمشاج* العضو الذي ينتج                

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

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

 

 المكون الثاني : االستدالل العلمي و التواصل الكتابي : 12نقطة 

 التمرين 1_:تمثل الوثيقة أسفله رسما تخطيطيا لتشوه تكتوني :
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 ن1....................................................................................حدد نمط هذا التشوه التكتوني:   -1

.......................................................................:.حدد نوع هذا التشوه التكتوني معلال جوابك   -2  

ن 1 ...........................................................................................................................  

  ن1 .....................................................................................اذكر نوع القوى التي سببته ؟  -3

  ن1مع ذكر الفرق بينه وبين النوع األول  :   سم نوع آخر من التشوهات التكتونية -4

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

 : 2التمرين 

البحر مثبتة على الصخور في شاطئ البحر. خالل فترة التوالد تحرر األنثى في  ماء البحر  تعيش صحنية
 بويضات ويحرر الذكر أمشاجا ذكرية .

طي يرقة تسبح في الماء، تتثبت على سطح تشكل بيضة تنفقس بعد مدة وتعتلتقي هذه األمشاج فيما بينها فت
 فتية تنمو لتصبح بالغة قادرة على التوالد. الصخور حيث تتعرض لتحوالت عميقة  تعطي صحنية

 
  .عند صحنية البحر اإلخصابتمثل الوثيقة التالية بعض مراحل 

 

 

 

 

 

                                                       ن1:  رتب هذه المراحل حسب تسلسلها الزمني  -1

1-......................................2-........................................3-....................................4-.................... 

              ن 2المحدد :  اإلطارعلى كل رسم داخل  علق -2

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

     ن1:   أثناء النمو. والتغذيةالتي تمكن الجنين من التنفس  ومواد القيت األكسجينحدد مصدر  -3

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

      ن 4حدد معلال جوابك  :  -4

 عند صحنية البحر  اإلخصابنمط  

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

 الحيوان ولود أم بيوض هل  

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

 نمط نموه  

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

 هل يتم التزاوج أوال عند صحنية البحر  

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

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

● 
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