
 

 أعانكم هللا 

   

 

  :اإلحتفاظ بالماء

 .حجم الماء في صخرة مشبعة

 .السرعة التي یجتاز بھا الماء صخرة معینة

حجم الماء الدي یبقى  في الصخرة المشبعة  بعد ترشیح 
  .الماء اإلنجدابي

  السدیمة المعلقة

یتواجد أسفل إحدى حقول الحبوب نوعان من الصخور في مكانین مختلفین ففي شمال الحقل و وسطھ تتواجد صخور كلسیة 

و أفرغ  dm325 قصد تحدید المكان المناسب لحفر بئر قام الفالح بأخذ عینات من الصخرتین  یبلغ حجم كل منھا حوالي 
بینما تقدر ,L 1.5تمكن الفالح أن یستعید منھا حوالي 

  )نقطتان 2(ماذا یسمى كل من الماء الذي تبقى في الصخور الرملیة و الماء الذي تمكن الفالح من استعادتھ منھا؟   
  )ةنقط 1.   (

  )ةنقط 1.      (
  )نقــــــط2.            (

  )نقطتان 2(   

حسب  2005و  1994یبین الجدول أسفلھ تطور نسبة السكان الذین یتزودون بمیاه صالحة للشرب في العالم القروي بالمغرب بین سنتي 

  2001  2002  2003  2004  2005  

  %40  %50  %55  %60  %70  

  )نقطتان
  )نقطتان
  )نقطة
  )تاننقــــــط

علوم الحیاة واألرض

  

2013/2014
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:القسم  

 

  

 
 

  
 
 
 

    ن2: ضع عالمة أمام الحواب الصحیح

 .طبقات جیولوجیة غیر قادرة على تخزین المیاه

 .شكل من أشكال تخزین المدخرات المائیة الجوفیة

 .طبقات جیولوجیة قادرة على تخزین المیاه الجوفیة

اإلحتفاظ بالماءالقدرة على   –2

 حجم الماء في صخرة مشبعة

 السرعة التي یجتاز بھا الماء صخرة معینة

  حجم الماء الدي یبقى  في الصخرة المشبعة  بعد ترشیح
الماء اإلنجدابي

  ن4 .  قارن بین السدیمة المغذیة و السدیمة المعلقة

  السدیمة المغذیة
  

 ن8)استثمار المعارف و توظیف القدرات

یتواجد أسفل إحدى حقول الحبوب نوعان من الصخور في مكانین مختلفین ففي شمال الحقل و وسطھ تتواجد صخور كلسیة 
  .بینما تضم الجھة المتبقیة صخور رملیة 

قصد تحدید المكان المناسب لحفر بئر قام الفالح بأخذ عینات من الصخرتین  یبلغ حجم كل منھا حوالي 
تمكن الفالح أن یستعید منھا حوالي  فتشبعت و L2.5فامتصت عینة الصخور الرملیة 

 .m3/ L2.5  المسامیة النافعة عند الصخور الكلسیة ب
ماذا یسمى كل من الماء الذي تبقى في الصخور الرملیة و الماء الذي تمكن الفالح من استعادتھ منھا؟   

.   (حجم المسامیة الكلیـــــــــــــــــة عنـــــــد الصخور الرملیـة
.      (النافعــــــة عنـــــــد الصخور الرملیةحجم المسامیـــــــــــة 

.            (في أي نوع من الصخور یستحسن أن یحفر بئر سقي الحقل ؟عـــلل جوابك
   ما ھي الخصائص األخرى التي ینبغي على الفالح االنتباه لھا عند حفر البئر؟

 ن 6)استثمار المعارف و توظیف القدرات

یبین الجدول أسفلھ تطور نسبة السكان الذین یتزودون بمیاه صالحة للشرب في العالم القروي بالمغرب بین سنتي 

1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  

12  %25  %30  %34  %38  %38  %38  

نقطتان 2.                                                                (
نقطتان 1.                                                                (
نقطة 1(ما ھو مصدر المیاه الصالحة للشرب التي توزع في القرى بالمغرب؟                      

نقــــــط 2(ببعض مشاكل المیاه السطحیة بالمغـــــــــــــــــــــــــــــــــرب                       

علوم الحیاة واألرضفرض كتابي في مادة   
-الثانیةالدورة   -  1   رقم  

  طانطان - محمد الخامس  : الثانویة التأھیلیة 
          4آداب جدع مشترك   :المستوى

1 h 00 : 2013: السنة الدراسیة  المدة الزمنیة  

  

  ن6) استرداد المعارف ( Iالتمرین 

ضع عالمة أمام الحواب الصحیح-1         
  :  الحملماءات ھي عبارة عن  – 1

 طبقات جیولوجیة غیر قادرة على تخزین المیاه

 شكل من أشكال تخزین المدخرات المائیة الجوفیة

 طبقات جیولوجیة قادرة على تخزین المیاه الجوفیة
  
  

  
قارن بین السدیمة المغذیة و السدیمة المعلقة - 2

السدیمة المغذیة
 
  
  

  
                     

استثمار المعارف و توظیف القدرات (  IIالتمرین 

یتواجد أسفل إحدى حقول الحبوب نوعان من الصخور في مكانین مختلفین ففي شمال الحقل و وسطھ تتواجد صخور كلسیة 
بینما تضم الجھة المتبقیة صخور رملیة 

قصد تحدید المكان المناسب لحفر بئر قام الفالح بأخذ عینات من الصخرتین  یبلغ حجم كل منھا حوالي 
فامتصت عینة الصخور الرملیة  منھا ماء كل على

المسامیة النافعة عند الصخور الكلسیة ب
ماذا یسمى كل من الماء الذي تبقى في الصخور الرملیة و الماء الذي تمكن الفالح من استعادتھ منھا؟    -1
حجم المسامیة الكلیـــــــــــــــــة عنـــــــد الصخور الرملیـةm3/ L احسب ب -2
حجم المسامیـــــــــــة m3/ L احسب ب -3
في أي نوع من الصخور یستحسن أن یحفر بئر سقي الحقل ؟عـــلل جوابك -4
ما ھي الخصائص األخرى التي ینبغي على الفالح االنتباه لھا عند حفر البئر؟ -5
 
  

استثمار المعارف و توظیف القدرات (  IIIالتمرین 

یبین الجدول أسفلھ تطور نسبة السكان الذین یتزودون بمیاه صالحة للشرب في العالم القروي بالمغرب بین سنتي   
  :إحصائیات رسمیة

  
1994  السنوات

المتزودین نسبة السكان 
  بماء صالح للشرب

%12

  
.                                                                (أنجز المنحنى  المقابل للجدول   -1
.                                                                (تالحـــــــــــــــــــــــــــــــــظ  ماذا -2
ما ھو مصدر المیاه الصالحة للشرب التي توزع في القرى بالمغرب؟                       -3
ببعض مشاكل المیاه السطحیة بالمغـــــــــــــــــــــــــــــــــرب                        ذكر -4




