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  نقط5( :ولاالالتمرین       

 

 )ن0,5(؟ 1ماذا تمثل الوثیقة  .1
 )ن3(؟ Bو  Aالمئویة للعینتین    1 الوثیقةاستخرج من ا .2
  )ن1.5( ؟علل جوابك . ما ھي التربة التي لھا قدرة كبیرة على االحتفاظ بالماء, تمادا على معلوماتك أع .3

 

 

 

 

 

 

 

 )نقط15( :ثانيالالتمرین 

   .تبین الخریطة التالیة توزیع كل من األركان و األرز في المغرب

  .األركان و األرز ـ حدد انطالقا من الخریطة التوزیع الجغرافي لشجر 1

  ـ ما تفترض لتفسیر ھذا التوزیع؟ 2

  :الختبار فرضیاتك نقترح المعطیات التالیة

  .ـ ینمو كل من األركان و األرز فوق جمیع أنواع التربة سواء كانت سیلیسیة أو كلسیة

  ـ ماذا تستنتج من ھذه المعلومات ؟ 3

  السطحیة من التربةـ یتمیز شجر األرز بجدور تنتشر أفقیا في الطبقة 

  ـ یتمیز شجر األركان بجدور تمتد في العمق و بقدرة كبیرة على امتصاص رطوبة الجو

  :لمحطة افران و ـ یلخص الجدول التالي المعطیات الماخیة لمحطة تارودانت التي تتمیز بوجود األركان

  

  

  

 



  

  J  F  M  A  M  J J A S O N D 

  محطة تارودانت

 255mارتفاع

P 49.3  42.8  31.4  19.3  2.6  1.1  0.1  0.1  3.5  14.3  30.2  54.7  

T  13.4  14.8  17  18.8  20.7  22.6  25.7  26.5  24.2  18.2  17.6  14.2  

M  21.7  23.1  25.4  27.4  29.3  31.4  36.5  36.3  33.4  23.3  25.6  22.2  

m  5.1  6.5  8.7  10.3  12.1  13.9  15.9  16.7  15  13.1  9.7  6.3  

  عن سطح البحر 1635mیمثل الجدول التالي معطیات مناخیة لمحطة  یفرن التي ترتفع ب 

  دجنبر  نونبر  أكتوبر  شتنبر  غشت  یولیوز  یونیو  ماي  أبریل  مارس  فبرایر  ینایر  
P 181.8 141.8  121.2  117.7  74  34.6  8.7  11.2  30.3  81.9  133.6  168.4  
T  6.3  6.5  6.5  9  11.4  16.8  21.2  20.9  17  11.7  7.5  6.2  
M  8.5  10.1  12.9  17.5  18.3  24.8  30.6  30.1  25.2  18.7  14.1  9.5  
m  4.2  3  0.1  2.3  4.5  8.9  11.8  11.8  8.8  4.7  0.9  2.9  

 

  .و لمحطة افران ـ انجز األخطوط مطر حراري لمحطة تارودانت  5

 ،  m  ،M-mفترة القحولة ، فترة الرطوبة ، المجال المناخي ، (ـ حدد الخاصیات المناخیة لكل من محطتي افران و تارودانت 6

Q , Pa.. (  

  ..ـ انطالقا من ھذه المعطیات  بین أن توزیع كل من األركان و األرز مرتبط بتأثیر العوامل المناخیة 7

 

 




