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الوضعية المستهدفة   قـام مجموعة من علماء الجيولوجيا بانجاز مقطع في الكرة األرضية يبين بعض الحركات التي  

على مستواهاتحدث  
ضع البیانات مكان األرقام -1
03اشرح الظاھرة الممثلة بالبیان رقم-2

رة عن ھذه الظاھماذا ینتج
ھامة في 04الظاھرة الممثلة بالبیان رقم-3

تكتونیة الصفائح 
المطلوب : حدد ھذه األھمیة مع الشرح

الوضعیة االدماجیة رقم 01

ه الربتقالة تتكون من عدة طبقات تشبه اىل حد كبري الطبقات ع طويل يف حبة برتقال فالحظ ان هذقام امحد باجناز مقط

ملشكلة للكرة االرضية وباالستعانة مبعلواته حول البنية الداخلية للكرة االرضية قام برسم املخطط االيت : ا  

 االسئلة:

ضع البيانات مكان االرقام ؟ -1  

ا تعد طبقة االستينوسفري مقر حدوث احلركات الداخلية للكرة االرضية ؟ملاذ -2  

ا الكوكب دوث الظواهر التكتونية على سطح هذركات الداخلية للكرة االرضية اىل حتؤدي احل -3  

الظواھر المطلوب : اذكر مختلف ھذه 

02 رقم  الوضعیة االدماجیة

الكرة االرضیة 

النواةالرداءالقشرة االرضیة

010203040506

طبقة االستینوسفیر07

المحیط األطلسي

04
القشرة القاریة

القشرة المحیطیة

03

02

زجبال االندی  

الرداء العلوي 

01

الماغما
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اقع نظمت االكمالية اجلديدة رحلت سياحية للطلبة املتفوقني يف شهادة التعليم املتوسط اىل منطقة محام بوحنيفية الو 

يف الطابق العلوي للفندق احسوا حبدوث هزة ارضية  كر وبينما التالميذبوالية معس  

 االسئلة: 

1-��ƨȈǓ°ȏ¦�̈ǄŮ¦�ª ÂƾƷ� ƢǼƯ¦�Ƣđ�¿ƢȈǬǳ¦�Ƥ Ƴ¦Ȃǳ¦�©ƢǯȂǴǈǳ¦�ȆǿƢǷ

�ƾǠƥ�Ƣđ�¿ƢȈǬǳ¦�Ƥماهي ا -2 Ƴ¦Ȃǳ¦�©ƢǯȂǴǈǳحدوث اهلزة االرضية ؟  

�ƨǷÂƢǬǷ�ƨǧƢǬƯ�ǂǌǼǳ�ƢǸđ�¿ƢȈǬǳ¦�Ƥ¦ذ ا-3 Ƴ¦Â�śƟƢǫ�śƟ¦ǂƳ¦�ǂǯلزالزل يف الوسط املدرسي؟  



                  لثالثة       المستوى : السنة اجیة                            ضعیات ادماو
: سید احمد الطیب من اعداد االستاذ

الوضعیة  االدماجیة 03
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يف املخرب  عامل احلي قام جمموعة من التالميذملعرفة مدى تاثري العوامل املناخية على تنوع وتشكل املناظر الطبيعية يف ال

 باجراء التجارب االتية :

المالحظة حل التجربةار م رقم التجربة

عدم ترسب مسحوق الكلس  غ داخل انبوب اختباري ثم نضيف له كمية 02وضع كمية من مسحوق الكلس مقدرة بـ

ايام  03ملل من الماء المشبع بغاز الكربون ونتركه لمدة 100

01

ترسب مسحوق الكلس  م نضيف له كمية غ داخل انبوب اختباري ث02وضع كمية من مسحوق الكلس مقدرة بـ

ايام  03ونتركه لمدة -مشبع بغاز االوكسجين5ملل من الماء ااالوكسجيني 100

02

ترسب مسحوق الكلس  غ داخل انبوب اختباري ثم نضيف له كمية 02وضع كمية من مسحوق الكلس مقدرة بـ

ايام  03ملل من الماءالمقطر  ونتركه لمدة 100

03

 االسئلة  :

لتجريبية لكل جتربة ؟فسر النتائج ا -1  

ا تستنتج ؟\ما -2  

كيف يتم الكشف عن ناتج التجربة االوىل ؟  -3  

حدد اخلواص الكيميائية لصخر الكلس ؟ -4  

هامة يف تكوين املناظر الطبيعية  03و02ان ظاهرة الرتسب اليت حدثت يف التجربة  -5  

املتدخلة يف حدوث الرتسب الرمال يف منطقة اجلنوب اشرح بواسطة رسم ختطيطي تربز من خالله خمتلف العواملاملطلوب : 

04 رقم  الوضعیة االدماجیة

 ة تاريخ منظر طبيعي  قام التالميذلغرض ابراز العوامل املتدخلة يف حتديد شكل املناظر الطبيعية عرب االزمنة اجليولوجي

ƨǸȈǫ�©ƢǷȂǴǠǷ�ƢēƢȈǗ�Ŀ�ǲǸŢ�ƢȀǼǰǳ�ƨǘȈǈƦǳ¦�ǲƟƢǇȂǳ¦�ǺǷ�ƨǟȂǸů�°ƢǔƷƢƥ  ه ل العوامل املتدخلة يف تشكل هذحو

 املناظر 

الوسائل : مكيف هواء .صخرة.موقد حراري .كمية من الرمل .كتل صخرية .كتل من اجلليد.حصى.حوض 

 زجاجي.قطعة خشبية بشكل مستطيل 

 ملساعدة هؤالء التالميذ نقوم بطرح االسئلة االتية :

وعوامل الوسط  لك مكونات النظر الطبيعيئل موضعا بذه الوسارتب هذ -1  

بالنسبة ملكونات املنظر الطبيعي مامتثل كل من : مكيف اهلواء .موقد احلراري والكتل اجلليد.القطعة اخلشبية -2  

* وقد احلراري والكتل اجلليدحدد دور كل من الوسائل االتية :-3  

* مكيف اهلواء                                           

* القطعة اخلشبية                                            
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* احلوض الزجاجي                                           

حدد املفهوم احلقيقي لعملية الرتسب  -4  

رقم 05 الوضعیة  االدماجیة

اليت هلا دور سليب  –از الكربون امطار غنية بغ–لوحظ يف االعوام االخرية سقوط كميات معتربة من االمطار احلمضية 

يس بوالية تسمسيلت  انطالقا يف نقص حمصول القمح ودور اجيايب تغري مناظر الصخور الكلسية املشكلة جلبال الونشر 

ا التمهيد اجب عن االسئلة املوالية :من هذ  

ا التمهيد حدد مكونات املنظر الطبيعي املذكور ة يف هذ -1  

ه االمطار يف تغري مناظر الصخور الكلسية ي تلعبه هذر االجيايب الذحدد الدو  -2  

ماسبب نقص حمصول القمح  -3  

كر تدخلني اجيابني لالنسان من اجل تقلقل نسبة غاز الفحم يف اجلو ؟اذ  -4  
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الوضعیة االدماجیة06

قد حراري حتوهلا من احلالة الطلبة اىل احلالة السائلة وعند زيادة درجة الحظ امحد عند وضع قطعة من اجلليد على مو 

ئية على يده لك احس امحد بصقوط قطرات مايف الوعاء بشكل بغار املاء وبعد ذي كان \احلرارة الحظ اختفاء املاء ال

ري يف الطبيعة وقام باجناز املخطط االيت : ئمسار دا فستنتج ان املاء يتخذ  
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ة :االسئل  

ضع البيانات مكان االرقام -1  

ا ترتبط حجم كمية املاء املوجود يف اجليب املائي ؟مباذ -2  

ه الدورة بدورة احلياة ؟ملاذا تلقب هذ -3  

  الوضعية  االدماجية رقم ة07

حصة البيئة منشطة   يدرس بالسنة الثالثة متوسط واباه غرب املتعلم امام التلفاز وبعد مدة زمنية جاءة جلس امحد تلميذ

النتاجة عن االستغالل املفرط  على البيئة وصحة  االنسان  ن اخطار ظاهرة االحتباس احلراريكلم عة تتواالنسان واخذ

فجرى حوار بني امحد وابيه كااليت : للبرتول   

ا نقصد بظاهرة االحتباس احلراري ؟االب : ماذ  

 امحد :.....................................

ه الظاهرة ؟ااسباب حدوث هذاالب : م  

 امحد:.....................................

 االب : ماهي العواقب االخرى الناجتة عن استغالل املفرط للبرتول ؟

 امحد :........................................................

 االب : هل هنالك بديل هلذة الطاقة ؟

.................................امحد : ...................  

ا تستخدم هذه الطاقة املتجددة وغري ملوثة للبيئة ؟االب : يف ماذ  

 امحد :........................................................
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 الوضعية االدماجية08

ملاء على تربة زراعية فالحظ حدوث فوران على سطح هذه الرتبة وعند اخذ  رمى امحد قارورة حتتوي على محض كلور ا

 كمية منها الحظ وجود جمموعة من الديدان لكنها ميتة فطرح االسئلة املوالية : 
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ا حدث هذا الفوران ؟ملاذ -1  

ا التحول ؟السيوم فكيف يتم الكشف عن وجود هذحنن نعلم ان الكلس سوف يتحول اىل فحمات الك -2  

ه الديدان يف الرتبة ؟ملاذا تتواجد هذ -3  

ماهي الطرق املتبعة حلماية الرتبة والكائنات اليت تعيش فيها ؟  -4  

مع تمنیاتي لكم بالتوفیق

مالحظة : نرجوا من زمالئنا االساتذة ان الیبخلوا علینا بارائھم وانتقاداتھم الننا في بدایة 
الطریق في مجال التعلیم


