
 

 

 

 
 

A -  ن 1( :عرف المصطلحات التالیة(  

                 البنیة المتماسكة) 2                            بالماء االحتفاظ  على التربة قدرة )   1                                               

 B-   4إلى  1المرقمة من بالنسبة لكل معطى من المعطیات یوجد اقتراح صحیح .  
  : الحرف المقابل لالقتراح الصحیحداخل كل زوج  اُكتبثم على ورقة تحریرك  األزواج اآلتیةاُنقل 

        )ن  2(         .....)، 4(     ؛   ....) ،  3(   ؛  ....) ،  2(   ؛    ....)،  1(

 الدبالي –المركب الطیني  .1
  ینتج عن اندماج الرمل بالطین  .أ 
  التربة باألیوناتلیس لھ اي دور في احتفاظ   .ب 
  لیس لھ اي دور في خصوبة التربة  .ج 
یحتفظ بالعناصر الضروریة لنمو النباتات   .د 

  في التربة

  :توجد ظروف مالئمة لنمو النباتات في . 3
  التربة  ذات البنیة المتماسكة   .أ 
  التربة ذات البنیة الكبیبیة  .ب 
  التربة المغسولة  .ج 
  التربة ذات القوام الطیني  .د 

  

 :التربة الدقیقة متعضیات ال .2
  تعمل فقط على تھویة التربة  .أ 
   تفكك الفرش الحرجي  .ب 
  تكون الفرش الحرجي  .ج 
   تغسل التربة  .د 

  :الذبال .4
  ھو الجزء العلوي من التربة  .أ 
  ھو األفق األعمق من التربة  .ب 
یعتبر غني بالمواد العضویة ویمثل نتاج تحلل   .ج 

  المواد العضویة من طرف الكائنات الحیة
  تفكك الصخرة األم یتكون انطالقا من  .د 

 
)ن  1(   :بعد نقلھ في ورقة تحریرك التيأتمم الجدول  ا -  C 

  
)ن  1(   قطرة –أذكر بعض مزایا الري قطرة  -  D 

 

  1الوثیقة أنجزت دراسة حول تربة وسطین غابویین مختلفین تبین خاللھا أن ھذه التربات تتكون من عدة افاق ، تبین 
  : مقاطع أنجزت عل تربتي ھذین الوسطین 

)ن  1(  ) 1الوثیقة (  تربتي الوسطین قارن)  1  

) ن  0,5(  ) 1الوثیقة (  لتفسیر االختالفات المالحظة اقترح فرضیة) 2  

  النتائج المحصل علیھا  2الوثیقة الختبار الفرضیة المقترحة أنجزت عدة قیاسات على تربتي الغابتین ، یمثل جدول  

  )ن1( االختالف المالحظ في كمیة الفرش الحرجي  في الغابتین فسر ، 2الوثیقة انطالقا من مكتسباتك و معطیات جدول  ) 3

:المعامل 5  مدة االنجاز ساعتان الشعبة والمسلك الجدع المشترك العلمي 

 الظاھرة بعض األسالیب و الوسائل للحد منھا

 انجراف التربة  

 الغسل 

 ثانویة األمویین التأھیلیة

2017ینایر   
في مادة علوم الحیاة واألرض 2 الفرض المحروس رقم  

  عــــــــــلـــــــــم البیــــــــــــئـــــــــــــة :1الوحدة

  ) نقط 5 ( : 1التمرین 

) نقط  8(  : 2التمرین   



 

 

 

  

 

   
 
 
 
  
 

 

  نتتبع نشاط دیدان األرض في تربات مختلفة من حیث

كثافة األنفاق المحفورة  3الوثیقة تمثل   PHحمضیتھا 

 من طرف دیدان ھذه التربات خالل شھر 

ماذا بین نشاط دیدان األرض و حمضیة التربة،  اربط العالقة ) 4

  )ن1(  تستنتج ؟

جدول الوثیقة و معطیات  3الوثیقة على معطیات باعتمادك )  5

االختالف المالحظ في كمیة الفرش الحرجي على  ، فسر 2

  )ن 2(  مستوى كل غابة

  لتحدید تأثیر دیدان األرض على بعض خاصیات التربة

 4الوثیقة أنجزت دراسة في منطقة أخرى ، یمثل شكلي 

  :نتائج ھذه الدراسة 

  

  

 

 

 

 

 

)ن 1(  بین تحلل المواد العضویة و الماء المتوفر للنباتاتفسر العالقة ، ثم  4الوثیقة النتائج المحصل علیھا في  صف)  6  

  )ن 1,5( اعتمادا على معطیات ھذا التمرین وضح بواسطة خطاطة مبسطة العالقة بین النباتات و دیدان األرض و التربة)  7

  

لفھم سبب ھذا . قام باحثون بمحاولة لزرع شجر األركان بأراضي موجودة بإقلیم مراكش ، لكن ھذه المحاولة باءت بالفشل 

: الفشل ، قامت مدیریة المیاه و الغابات بعدة دراسات أعطت النتائج  التالیة  

 

  غابة الصنوبر غابة البلوط

3172Kg/ha 25472Kg/ha الفرش الحرجي 

أشھر الى سنة  5 سنوات 6الى  5   
المدة الالزمة لتحلل 

 األوراق
3,4g/m2 0 ,13g /m2 كمیة دیدان األرض 

600g /m2 6g/m2 كمیة البكتیریات 

التربة   5,1 7,5 PH 

A0  :الفرش الحرجي  - A1  : الذبالي  األفق- B  :  أفق التراكم  
C   :الصخرة األم  

1الوثیقة   

2الوثیقة   

3الوثیقة   

) نقط  7(  : 3التمرین   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  )ن  3(   حراري لمحطة  مراكش ، تم قارن فترة القحولة لكل من محطة مراكش و تارودانت –أنجز األخطوط مطر  ) 1

  1استعمل المقیاس التاليcm  1لكل شھرین وcm  5لكل°C   1وcm  10لكل mm  

  

 

  )ن  1( لمحطة مراكش  Qأحسب الحاصل المطري  ) 2

المعطیات السابقة حدد المجال و  3للوثیقة باستغاللك  ) 3

  )ن 1(  المناخي لمحطة مراكش و تارودانت

ھل یمكن اعتبار مدة القحولة و نوع المجال المناخي  ) 4

عاملین مسؤولین عن فشل تشجیر شجر األركان بمحطة 

  )ن  1(  مراكش ، علل جوابك

فسر سبب فشل نمو شجر األركان بمحطة مراكش  ) 5

  )ن  1( مدیریة المیاه و الغابات مستعینا بنتائج دراسات 

  

 ینمو شجر األركان فوق جمیع  أنواع التربات   

  بمنطقة تارودانت المتمیزة ینتشر شجر األركان

  .1 الوثیقةبالخصائص المناخیة الممثلة في 

  تتمیز منطقة مراكش بالخصائص المناخیة

  . 2الوثیقة الممثلة في 

  تساوي الرطوبة النسبیة  لفصل الصیف في

وفي محطة مراكش   %75محطة تارودانت 

38% .  

1الوثیقة   
2الوثیقة   

3الوثیقة   




