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  ....:..........................ا%سم الكامل                          2013/2014                                               التاھيلية 
باحمد يوسف .ذ .........................................  

 )ن1(يرعى حسن تنظيم الورقة في التصحيح                                    

  )ن5(استرداد المعارف                                : ا*ولالموضوع 
حش�رات، : م�ن بينھ�ا  أن�واععل�ى ع�دة خرجة بيئية مكن جرد الكائنات الحية المتواجدة في المنطقة  من التع�رف  إطارفي  .1

 .............ديدان، طيور، صفصاف، بلوط، سرخس

 )ن2( .ذكر بالطريقة المتبعة /ستخراج فونة التربة   . أ

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

 )ن1.5(.سم ثم عرف ما تشكله ھده الكائنات فيما بينھا  . ب

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

 )1.5( :حدد ا/قتراحات الصحيحة وصحح الخاطئة منھا من بين ا/قتراحات التالية .2

  .أنواعا مصاحبة Vو VIـ تعتبر ا7نواع النباتية ذات معامل التردد   
......................................................................................................................................  

  ـ تعبر الوفرة عن المساحة المغطاة من طرف مجموع النباتات داخل مساحة معينة
........................................................................................................................................  

  :احيائية ھي مختلف الع:قات التي تربط بين الكائنات الحية داخل الحميلة البيئية العوامل ال - 
........................................................................................................................................  

  
  )ن14(المھارات و القدرات  توظيف:                      الموضوع الثاني 

 )ن10( :1تمرين  •

خ:ل خرجة ميدانية لحميلة بيئية، تم انجاز مجموعة من الجرود شملت عدة انواع من النباتات و الحيوانات و يمث:ن 
  :تائج المحصل عليھاالجدولين أسفله الن

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

 

  F  %100 ≤ F≤ %80  %80 < F ≤ %60  %60 < F ≤ %40  %40 < F ≤ %20  %20 < F التردد
  V  IV  III  II  I  معامل التردد

 

  الجرود
  

  ا
نواع
R1 R2 R3 R4  R5  R6  R7 R8 التردد F  معامل التردد 

      5  -  2  3  -  7  10  5  بلوط الفلين
      -  -  8  -  -  -  -  -  مصطكا

      -  9  -  -  -  3  6  -  اجاص المعمورة

      -  1 8 - 4 5  -  5  قجول

      3  - - - 4 - - 3  وزال
      5  -  -  8  3  -  1  -  الزان

الجرود                  
  ا7نواع الحيوانية

R1 R2  R3  R4  R5  R6  المجموع  
 

 السيادة

  109  0  9  11  47  39  3   ا7رجلمعديات 

  724  1  138  214  213  158  0  قشريات

  395  6  202  99  81  7  0  ديدان حلقية

 1228 7 349 324 341 204 3  المجموع 



 )ن3(.النباتات في الجدول، تم حدد معامل التردد

 )2.5(.سجل استنتاجك جانبه ، ثم حلله و

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

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

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

 

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

 )ن1.5

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

لدراسة الخاصيات الفيزيائية للتربة بحوض وادي نفيس نعتمد على معطيات الجدول التالي والذي يلخ�ص التركي�ب النس�بي 

 )ن2(.قوام كل منھماالمحدد لقوام التربة، تم استننتج 

                                                               

                                                                                                

 عبالتوفيق للجمي                                                             

التربةبنية رمل  

 كبيبية30

 متماسكة 60

  تربة طينية رملية : ASتربة طينية طمية : AL تربة طينية
  طمية رمليةتربة : LSتربة طمية طينية : LAتربة طمية 
  تربة رملية طمية: SLتربة رملية طينية : SAتربة رملية 

النباتات في الجدول، تم حدد معامل التردد ا7نواعاحسب التردد بالنسبة لكل نوع من 

 )1.5(.الحيوانية  في الجدول ا7نواعاحسب السيادة بالنسبة لكل نوع من 

جانبه ، ثم حلله و على المعلم ةالمدروسالنباتية  ا7نواع

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

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

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

 )ن1.5(.النباتية المميزة للوسط المدروس  ا7نواع

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

1.5(.الحيوانية السائدة في الوسط المدروس  ا7نواع

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

لدراسة الخاصيات الفيزيائية للتربة بحوض وادي نفيس نعتمد على معطيات الجدول التالي والذي يلخ�ص التركي�ب النس�بي 
  .المنطقة المدروسةفي 

المحدد لقوام التربة، تم استننتج  الث:ثي  خطوطا/مثل ھاتين العينتين من التربة داخل 

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

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

بالماء القابل  الحفاظدرة حدد معل: جوابك التربة التي لھا ق
 )ن1(.ل:ستعمال من طرف النباتات

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

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

                                                    )ن1( :

                                                                                              

                                                          

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

                                                                                                                  

المكونــــات          

                    التربــــــة
 رمل طمي طين

 A 30% 40% % 

B 9% 31% % 

A :تربة طينية

L : تربة طمية
S : تربة رملية

احسب التردد بالنسبة لكل نوع من  .1

احسب السيادة بالنسبة لكل نوع من  .2

ا7نواعمدراج ومنحنى تردد  أنجز .3

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

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

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

ا7نواع أوحدد معل: جوابك النوع  .4
.................................................................................

ا7نواع أوحدد معل: جوابك النوع  .5

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

  )ن4( : 2تمرين  •
لدراسة الخاصيات الفيزيائية للتربة بحوض وادي نفيس نعتمد على معطيات الجدول التالي والذي يلخ�ص التركي�ب النس�بي 

في  عينتين المأخوذتين لاو بنية 

  

  

  

  
مثل ھاتين العينتين من التربة داخل  .1

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

..........................................................................
حدد معل: جوابك التربة التي لھا ق .2

ل:ستعمال من طرف النباتات
..........................................................................

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

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

: رسما لبنية ھده التربة أنجز .3

                                                                                              
  

                                                        
  
           

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

                                   

 


