
 

 بالتوفيق للجميع

جدع مشترك علمي المستوى 4  
 المدة الزمنية 4ساعتان

 االسم 4.........................الرقم4...

االسدس االول 2الفرض المحروس رقم   
 2102/2102الموسم الدراسي 4

 ذ.عبد السالم رزقي

 الثانوية التاهيلية تنقوب
           جماعة تنقوب

        علوم الحياة واالرض

 

(نقط5االسترداد المنظم للمعارف 4)  

: لتمرين االولا  

( امام االقتراحت الصحٌحة :×ضع عالمة )  
 ن(5.3).:تتطلب إذن حماٌة التربة  -1         
 

 قطع الغابات والعمل على تجدٌدها. -
 تشجٌع التشجٌر وخصوصا فً المناطق الجبلٌة. -
 الزراعات األحادٌة وتشجٌع الزراعات المختلطة.التخلً عن  -
 الرٌاح بغرس األشجار الطوٌلة فً الجهة التً تهب فٌها الرٌاح. إنجاز مصدات -
 حسب منحنٌات المستوى. المنحدرةحرث األرض  -
 نباتً خالل الفترة الممطرة.الغطاء ال وذللك بازالةفقدان العناصر المعدنٌة  -
 الحفاظ على متعضٌات التربة، إعادة المواد المعدنٌة إلى السطح . -
ن(5.1:)ٌساهم اإلنسان فً التصحر بعدة عوامل -2  
الرعً المعقلن -  
االستعمال المفرط للمبٌدات العشبٌة -  
الضغط الزراعً -  

نقطة 05االستدالل العلمي والتواصل البياني 4  

التمرين التاني 4   
،انجزت الدراستان التالٌتان : األرزقصد البحت عن مدى مالءمة بعض المحطات لنمو شجر   

 5361mلمحطة افران الموجودة على ارتفاع Tو P الدراسة0:تم حساب المعدالت الشهرٌة للتساقطات

)معدل درجة الحرارة الدنٌا للشهر االكتر برودة ( c 1.5=m° ب  5361والمتمٌزة   

علٌها وٌبٌن الجدول التالً النتائج المحصل   

سب معدل التساقطات السنوٌةأح -  Pa(mm)  ن(2)بمحطة افران؟ 1 
 ن(6)حراري لهده المحطة ؟ -مطر األخطوطانجز  -2

 ن(5)حراري المحصل علٌه فترة القحولة؟ -مطر األخطوطباستعمالك قلم ملون حدد على  -أ -6

 ن(5)ماهً مدة هده الفترة؟ -ب   

وٌعطً  لمحطتً مٌدلت واملشٌل، لمعطٌات المناخٌة ا همت24الدراسة 

 الجدول جانبه بعضا منها .
فً كل من محطة افران ومحطتً  mقارن بٌن قٌم درجة الحرارة  -4

 ن(2)؟مٌدلت واملشٌل

ودرجة الحرارة mm011اكبر من aPادا علمت ان شجر األرز ٌحتل المناطق التً تكون فٌها  -1

7>c m <1c: حددمن بٌن المحطات التالت المدروسة، 

 ن(5.1)بها؟علل جوابك؟ان ٌتواجد  لألرزالمحطة او المحطات التً ٌمكن  -أ

 ن(5.1)جوابك ؟ بها؟ عللان ٌتواجد  لألرز  المحطة او المحطات التً الٌمكن -ب 

 
 

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

Pa(mm) 180 141 121 118 74 35 9 11 30 22 134 168 

T°(c) 2 3 6 9 11 17 21 21 11 12 7 3 

 ميدلت املشيل المحطات

 2200 170 (m)االرتفاع

m(°c) 0.1- 0.3 

Pa (mm) 313 221 
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 التمرٌن التالت:
:ادا علمت ان  

 
  افران مٌدلت املشٌل

50 ……. 140 Q2 

2.5 ….. -4 m 
 اتمم  اعتمادا على     ن(6و ضع كل محطة فً المجال المناخً الدي تنتمً الٌه؟) الحٌمناخً االخطوط

 
  

 
 

 
 
 
  


