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السعادة التأھیلیة ثانوية 
-إنزكان -أيت ملول -

)ن12(:1التمرين 
:المثمر، نقترح المعطیات التالیةلتحدید العوامل البیئیة التي تتدخل في توزیع أشجار النخیل

بعض الواحات التي تتواجد بھا ھذه األشجار1الوثیقةتبین 

)ن1(. ھذا التوزیعمن خاللھا العوامل التي قد تتدخل في راقترح فرضیة تفس1الوثیقةاعتمادا على تحلیل )1

2الجدولالمثمر،بینما یبین یتواجد بھا النخیلطبیعة التربة لبعض الواحات التي 1جدولالدراسة خاصیات بعض المناطق،یمثل لفھم بعض العوامل المتدخلة قمنا ب
.معطیات مناخیة لمناطق تواجد ھذه االشجار ومناطق ال تتواجد بھا

)ن1(.ستخلص عالقة النخیل بعامل التربةا1الجدول اعتمادا على تحلیل )2
)ن1(استخرج الخاصیات المناخیة لمحطات توزیع اشجار النخیل2الجدول اعتمادا على تحلیل )3
)ن2.5(.أحسب الحاصل المطري للمحطات الخمس 2الجدول بإستغالل معطیات )4

Embergerاالخطوط الحیمناخي لـ 2الوثیقة تمثل 

:2والوثیقة 4السؤال باستغاللك لجواب )5

)ن2(..بركانووجدةوفجیجوأ ـ حدد المجال الحیمناخي لمحطات ارفود
)ن1(..الحیمناخیة التي ینتمي الیھا النخیل المثمرب ـ استخلص الطبقة 

جبأالواحة

طینیة ملحیةسلیسیة شیستیةكلسیة جبسیةطبیعة التربة

بركانوجدةفجیجأرفودتكونتالمحطات

Pa(mm)5369149.9349.6540التساقطات 

m °C3.81.33.53.75.5

M °C43.442.642.634.332.8

Q4.565.7812.9837.867.70

غیر موجودموجودالنخیل المثمر

2الجدول 

1الجدول 

1وثیقةال

2وثیقةال
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3بالوثیقة د و التمثیل مبینال یتواجحیث وجدةو محطة یتواجد النخیل المثمرحیث تكونیتةاالخطوط المطرحراري لمحطاستكماال لما سبق تم تمثیل 

)ن1(.لكل من محطة تكونیت و محطة وجدة حراري-األخطوطین المطرقارن )6
)ن1(.لمناطق تواجد النخیل المثمراستخلص الخاصیة المناخیة االضافیة الممیزة )7
)ن1.5(.الخصائص المناخیة لمناطق تواجد واحات النخیل المثمر بالمغربباستغاللك للمعطیات السابقة،حدد )8

)ن8(:2التمرين 
دعسوقة و تحدید المنطقة یرتبط توزیع الحیوانات بعدة عوامل مناخیة كالحرارة و الرطوبة و ھما عاملین مرتبطین، لدراسة تأثیر ھذین العاملین على توزیع حشرة ال

:الحشرة نقترح دراسة المعطیات التالیة األنسب لعیش ھذه 

المعدالت الشھریة للرطوبة و درجة الحرارة لمنطقتین من المحتمل أن إحداھما ھي األنسب لعیش حشرة الدعسوقة و ھما محطة طنجة و 1الوثیقة یبین جدول :1المعطى 
.محطة میدلت

.الظروف المناخیة التي تالئم نمو حشرة الدعسوقة 2الوثیقة یبین جدول : 2المعطى 

)ن3(.أنجز األخطوط المناخي لمحطة طنجة و محطة میدلت1الوثیقة جدول باستثمارك لمعطیات )1
)ن3(..أنجز على األخطوط السابق مجال التحمل و مجال التفضیل لحشرة الدعسوقة2الوثیقةجدولانطالقا من معطیات)2
ثالث أشھر متتالیة داخل مجال التفضیل حیث تكون الظروف جد مالئمة لتكاثرھا، حدد  إذا علمت أن حشرة الدعسوقة ال یمكن لھا أن تعیش إال إذا توفرت لھا )3

)ن1(..إذن من بین المحطتین تلك المناسبة لعیش الحشرة 
)ن1(.ما ھي أھمیة األخطوط البیئي المناخي المنجز ؟)4

دجنبر نوفمبر أكتوبر شتمبر غشت یولیوز یونیو ماي أبریل مارس فبرایر ینایر
91 89 87 80 75 74 71 70 66 71 81 86 %الرطوبة  طنجة
3 4 10 12,5 17 18 16 12,3 10 6 4 2 ,5 C°رة درجة الحرا
75 65 59 55 35 18 30 44 45 47 35 50 %الرطوبة  میدلت
8 9 14,5 19 22 23 21 17 13,5 11 8 7 C°رة درجة الحرا

مجال التفضیلمجال التحمل

4060الحد األدنى%الرطوبة 

10085الحد األقصى

درجة الحرارة 
(°C)

12،516الحد األدنى

2420الحد األقصى

1الوثیقة 

3وثیقةال

2الوثیقة 


