
 

  السمارة- كادمية جھة كلميمأ
  طاطانيابة 

  التأھيليةثانوية ع�ل بن عبد � 

  في مادة علوم الحياة و ا$رض 2فرض محروس رقم 

 الدورة ا$ولى

  2ع المشترك العلمي ذالج: المستوى
  ساعتان: مدة ا.نجاز 

 باحمد يوسف.ذ

  )ن1(يراعى س�مة ا�سلوب و حسن العناية بورقة التحرير أتناء التصحيح 
  
  

 

 )ن2..(.........الغطاء النباتي لنفس المنطقة اعتمادا على معلوماتك بين كيف تعمل الطبوغرافية على ا"خت�ف في توزيع .1

  )1.5...(......................الف�حي ا1نتاجمن  عھمية الزراعة داخل البيوت المغطاة في الرفأانط�قا من معلوماتك أبرز .2
  )1.5ن(.........:..........................الخاطئةمن بين ا"قتراحات التالية حدد ا"قتراحات الصحيحة وصحح ا"قتراحات  .3
  .تنخفض قدرة التربة على ا"حتفاظ بالماء كلما انخفض قطر عناصرھا •
  .ترتفع نقطة الذبول كلما كان قوام التربة تصاعديا •
المركب الطيني الدبالي في الرفع من خصوبة التربة عن طريق  تثبيته ل�يونات السالبة القابلة ل�متصاص من يساھم  •

  .طرف النباتات
 

  
 )ن8( : 1التمرين  �

 
يب;ين بع;ض المعطي;ات الخاص;ة بمحط;ة وزان،  لمعرفة الظروف المناخية المس;ؤولة ع;ن توزي;ع ش;جر الزيت;ون نقت;رح دراس;ة

  .مناخية لمحطة وزان التي تتميز بوجود شجر الزيتونالجدول اAتي معطيات 
  

  دجنبر  نونبر  أكتوبر  شتنبر  غشت  يوليوز  يونيو  ماي  أبريل  مارس  فبراير  يناير  الشھور

Pmm 146.3  123.5  98  91.5  48.5  12.7  1.40  1.20  9.80  76.4  124.9  171.8  
T °C  10.3  11.6  14.2  16.1  18.2  22.7  25.9  26.3  23.7  19.9  15.3  11.4  
M°C  15.3  17.4  20.5  22.7  25.3  30.4  35  35.1  31.7  62  21.2  16.5  
m°C  5.30  5.80  80  9.50  11.1  15  16.9  17.5  17.8  13  9.50  6.40  

 
 )ن2.................................................................................................(أنجز ا�خطوط الخاص بھذه المحطة  -1
 )ن0.5(..............................................................................................لھده المحطة فترة القحولة استنتج مدة -2

 )ن1.5...................(.مع إبراز مختلف عناصرھا  Q حراري -ن حساب الحاصل مطرمغة التي تمكن أعط الصي  -أ -3

 )ن1.5............................................................(.لھذه المحطة  Q حراري -قيمه الحاصل المطر  أ حسب  -ب

 )ن0.5........................ (إليه المحطة المدروسة ناخي الذي تنتميأسفله، حدد المجال الحيم) 1(اعتمادا على الوثيقة  -4

 )ن2(.....................................اعتمادا على ما سبق، حدد الظروف المناخية المسؤولة عن توزيع أشجار الزيتون -5

 

  )ن 6: (2تمرين  �
 على نيالعامل نھذي ريتأث لدراسة ن،يمرتبط نيعامل ھما و الرطوبة و كالحرارة ةيمناخ عوامل بعدة واناتيالح عيتوز رتبطي

 : ةيالتال اتيالمعط دراسة نقترح ميدلتبمنطقة  الحشرة هإمكانية عيش ھھذ  ديتحد و الدعسوقة حشرة عيتوز

 .ميدلتة لمنطق الحرارة درجة و للرطوبة ةھريالش المعد"ت تاليال جدولال نيبي: 1 المعطى •

 

  دجنبر  نونبر  أكتوبر  شتنبر  غشت  يوليوز  يونيو  ماي  ابريل  مارس  فبراير  يناير  الشھور
نسبة الرطوبة ب 

% 55  46  45  44.5  44.5  40  28.5  27  38.5  44.5  53.5  55.5  

درجة الحرارة ب 
c° 

5  6.2  10  12.5  16  20  25  24  18  14  10.5  6.5  

  

  )نقطة  14( المھارات و القدراتالمعطيات و توظيف ستغ+ل ا: المكون الثاني           

  )نقط 5( ا>سترداد المنظم للمعارف :ا7ولالمكون 
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 . الدعسوقة حشرة عيش ت�ئم التي ةيالمناخ الظروف التالي جدولال يوضح : 2 المعطى •

  
  مجال العيش ا�فضل  مجال التحمل  

  %نسبة الرطوبة ب 
  60  40  الحد ا,دني

  85  100  الحد ا�قصى

  °cدرجة الحرارة ب  
  16  12.5  الحد ا�دنى

  20  24  الحد ا�قصى
 

 )1.5(.....................................................................................ميدلت لمحطة المناخي ا�خطوط أنجز) 1

 )1.5(.................................................الدعسوقة لحشرة ا�خطوط المناخي البيئي السابق ا�خطوط على أنجز) 2

  )ن2(.................................طيلة السنة  ؟علل جوابك ميدلتالدعسوقة أن تعيش بمنطقة  حشرةبإمكان ھل ) 3
 )ن1(...........................................................................؟ المنجز المناخي ئييالب ا�خطوط ةيأھم ھي ما) 4

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 


