
        

        

        

        

                

  
 DBO5معيار  –معادل فرد  –تلوث المياه  - الماء     ):ن4( عرف المصطلحات التالية .1

  : التالية مع تصحيح الخاطئة منھاحدد ا�جابات الخاطئة و الصحيحة من بين الجمل  .2

 )ن1(.القارية  التي يستعملھا ا�نسان من المياه العذبة 70٪ تستھلك الصناعة �
 )ن1(.من الماء  45%يحتوي جسم ا�نسان البالغ على   �
 )ن1(.فوق الجبال و في القطبين تكون المياه في حالة سائلة  �
 )ن1.(الماء في المجال الف/حي من ا.قتصاد في استھ/كا.عتماد على الطرق التقليدية للسقي وسيلة تمكن   �

  

  

  

المواد العضوية المطروحة على الكائنات  تأثيرللكشف عن  و .المصانع نفايات عضوية في ا3نھارتطرح العديد من                              

  .الحية، تم تحليل عينات من المياه في أربعة مواقع مختلفة على طول نھر تطرح فيه نفايات مصنع

   .نوع التحاليل و النتائج التي تم الحصول عليھا 2المواقع التي أنجزت فيھا التحاليل، وتوضح الوثيقة  1ين الوثيقة بت

                                   

  

  

  

  

  

  )ن 1. (وما الغرض من توفير ھده الظروف DBO5معيار حدد الظروف التي يتم فيھا قياس  -1

  )ن2.(في كل موقعحدد معل/ جوابك جودة المياه  DBO5اعتمادا على قيم  -2

  )نP2.)1.5و  P1كيف تفسر اخت/ف النتائج بين الموقعين  -3

  )ن1.5(؟ P4  الموقع إلى P1قارن تغير النتائج المحصل عليھا عند ا.نتقال من الموقع  -4

  )ن1(.ما ھو الموقع ا3كثر تضررا؟ علل جوابك -5

                         

النثرات و الفوسفاط غير  أم/حمصير  3توضح الوثيقة                   

  :باعتمادك على الوثيقة.المستعملة  من طرف النباتات
 )ن1(.مصير النثرات و الفوسفاط غير المستعمل من طرف النباتاتحدد  -1

 )ن1(؟ Aسم الطاھرة التي تتسبب فيھا ھذه ا3م/ح على الوسط  -2

  )ن2(.اذكر تأثير ھذه الظاھرة على الوسط المائي -3
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 حسن تنظيم الورقة س/مة ا3سلوب و على تخصص نقطة واحدة

)ن8(استرداد المعارف                 :ا3ولالموضوع   

)ن11(توظيف القدرات و المھارات         :الثانيالموضوع   

1تمرين   

1 الوثيقة  

 الوثيقة
2 

2تمرين   



        

        

        

        

  
    ):ن4( ف المصطلحات التاليةيعرت .3

  .السائلة و الصلبة و الغازية: حا1ت في الطبيعة  3حيى كل الكائنات الحية ويوجد في مادة حيوية بھا ت: الماء  
  .تجعله غير قابل ل�ستھ�كمواد سامة  إضافة بفعل) الراحة اللون و الطعم( ھو نغير في خصائص المياه  :تلوث المياه  
يتسبب يمثل معادل الفرد ثلث خارج قسمة التلوث اليومي المتوسط ،الناتج عن صناعة ما، على التلوث اليومي الذي : معادل فرد   

  : ويتم حسابه بالع�قة التالية  .فيه الفرد الواحد
  

لتحليل  البكترياالذي تحتاجه    اVكسجينلوث المياه  وھو الطلب البيولوجي من معيار من معايير قياس درجة ت : DBO5معيار  
 .أيامالمواد العضوية الموجودة في الماء خ�ل خمسة 

  : بين الجمل التالية مع تصحيح الخاطئة منھاحدد ا�جابات الخاطئة و الصحيحة من  .4
 )ن1(.القارية  التي يستعملھا ا�نسان من المياه العذبة 70٪ الف/حةتستھلك : خطأ   �
 )ن1(.من الماء  65%يحتوي جسم ا�نسان البالغ على : خطأ   �
 )ن1(.غازيةفوق الجبال و في القطبين تكون المياه في حالة : خطا   �
 )ن1.(الماء في المجال الف/حي للسقي وسيلة تمكن من ا.قتصاد في استھ/ك العصريةا.عتماد على الطرق  : خطأ  �

  

  

  

                                                                         

  )ن 1. (ثر البكتيرياو في الظ/م  وھي الظروف الم/ئمة لتكا °c  20درجة الحرارة :  DBO5معيار الظروف التي يتم فيھا قياس   -1
 في كل موقعحدد معل/ جوابك جودة المياه  DBO5اعتمادا على قيم  -2

 .جيدةجودة  ذاتفالمياه ل / مع   5و  3محصورة بين  DBO5 أنبما  P1في الموقع  •
 .فالمياه ذات جودة رديئة جدا ل  / غم 25اكبر من  DBO5 أنبما  P2في الموقع  •
 .متوسطة جودةل فالمياه ذات / مع 10و  5 محصورة بين DBO5 أنبما  P3في الموقع  •
  .جيدة جدال فالمياه ذات جودة /مع  3اصغر من  DBO5 أنبما  P4في الموقع  •

ح طر مكانيوجد قبل  1الموقع كون ) ة في الموقعو مسود 1مياه صافية في الموقع (  P2و  P1اخت/ف النتائج بين الموقعين  يفسر -3
  .1إلى الموقع مما يحول دون وصول المواد الملوثة  2نحو الموقع  1تتجه من الموقع  العضوية والمياهالمواد 

ارتفاع في تركيز  - DBO5قيمة انخفاض في (   4إلى الموقع  2ل من الموقع عند ا.نتقا وثةن/حظ انخفاض في تركيز المواد المل -4
لحركة المياه التي تقوم بتصفية المياه ح المواد الملوثة زادت جودة المياه و دالك راجع كلما ابتعدنا من موقع طرفبتالي و ) ا3كسجين

  .طبيعيا
 DBO5نسبة من  أعلى/ ا3ربعةمن بين المواقع  ا3كسجينعلى اقل نسبة من  ھهميا حتويت إذ  2ما الموقع ا3كثر تضررا ھو الموقع  -5
  .رديئة جداجودة مياھه / مظھر المياه فيه مسود/ 

                                

بفعل مياه السي/ن و المياه الجوفية بفعل المياه ية تلوث المياه السطح فھي مصير النثرات و الفوسفاط غير المستعمل من طرف النباتات -4

 )ن1(.التي تتسرب نحو باطن ا.رض  

 .ظاھرة التخاصب:  Aسم الطاھرة التي تتسبب فيھا ھذه ا3م/ح على الوسط  -5

 : تأثير ھذه الظاھرة على الوسط المائي  -6

غياب التركيب ( النباتات  المائية  وبالتالي موت ا3حواض أسفل إلىالشمسية  ا3شعةاخضرار الماء و نقصان شفافيته وعدم وصول 

عليھا البكتيريا التي تتكاثر و تستھلك ا3كسجين المذاب في الماء و ينتج عن ذلك موت ا3سماك و  تتغذىوبعد موتھا ).الضوئي

 .التي تعيش في الماء تل/فقارياا
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)ن8(استرداد المعارف                 :ا3ولالموضوع   

)ن11(توظيف القدرات و المھارات         :الثانيالموضوع   

1تمرين   

2تمرين   

 (MO/76 + MES/55 + MA/9 )1/3= معادل الفرد


