
 

  

المتــــرين ال  و ل : )60 نقاط( .                                                                                                         

I/ املصطلحات املناس بة اعامتدا عىل املفاهمي التالية أ وجد  :  

 : ............................عالقة غذائية بني الاكئنات احلية تمتثل يف تبادل املنفعة بني اكئنني حيني  .1

 : ..........................................................مجموعة من السالسل الغذائية متشابكة فامي بيهنا  .2

ىل مواد معدنية .3  .  : ......................يتغذى علهيا النبات ال خرض  اكئنات حية حتّول املواد العضوية ا 

ىل أ خر يف السلسةل الغذائية  .4  : ..............................مكية املادة العضوية املتناقصة من مس توى ا 

 

II / ، وقّدم مثال عهنا عّرف عالقة التطفل . 

                                                                                                                                          

  المتــــرين ال ثاين : )60 نقاط( .                                                                                            

ليك اجلدول التايل   :ا 

 البط النبات ال خرض الفنك ادليدان الاكئن احلي

 kg 10 kg 10000 kg 100 kg 1000 الكتةل احلية

 

 .شّّك سلسةل غذائية من اكئنات اجلدول حمّددا مس توايهتا الغذائية  .1

 .مّس العالقة اليت تربط اكئنات السلسةل الغذائية  .2

 .بنّي أ شاكل ضياع الكتةل احلية عند انتقالها يف السلسةل الغذائية  .3
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دماج : )60 نقاط(                                                                                                       و ضـــعـ ية  ا 

                                                             . مع بداية فصل اخلريف تتساقط ال مطار ، فتتشّك برك مائية تتوسع مع زايدة نس بة التساقط

 

  : اتدـنـ الس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                           

                                                                                                                                        

  التع ـ ليـــــــامت :                

 . بنّي نوع الوسط املدروس يف الس ند .1

ىل عنارص حية وعنارص الحية (الواردة يف الس ندات)صنّف عنارص هذا الوسط   .2  . ا 

        .وحّدد مس توايهتا شّّك سلسةل غذائية من هذا الوسط   .3

 .علّل اختفاء اجلثث من الربكة  .4

 

 

 

 –ابلتـــوفـــيق  -

 الوثيقة 1 : نص علمي .

متتاز املستنقعات ، الربك والبحريات مبياه راكدة تطفو 

وحيوي قاعها عىل تربة الصقة  ، حولها طحالب خرضاء

كام جند أ سامك الش بوط . تتثبت فهيا نبااتت مائية 

 ،تس بح مبهارة ومن حني ل خر تلتقط العوالق احليوانية 

ن مل تلتقطها صنارة صيّاد فهنايهتا املوت حيث  ، ا 

.س تختفي جثهثا تدرجييا و متزتج ابلوحل   

             

 الوثيقة 2 : صورة لربكة .
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