
 ..........................االسم واللقب .........................                  2فرض الفجائي  األول    السنة  ال *    
 

 : التمرين األول 
 .ذيتها األعشاب و أوراق النباتاتتستعمل الغزالن لتغ *-
                                                                                                .سد على لحم الغزالناأل يتغذى 
 .األرانب البرية على العشب تتغذى *-
 .األرانبالصقور على  تتغذى 
؟ن األرانب والصقورالقائمة بيماهي العالقة -1

..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

نب لصقر ,أران كون مثم سلسلة غذائية ثانية تت األسد, الغزال, العشب ؟كل سلسلة غذائية تتكون من ش-2
(مبرزا كل من المنتج و المستهلكين في كل سلسلة )؟,العشب 

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

) في السلسلتين الغذائيتين؟العشبنة النباتات الخضراء (وضح مكا-3
.......................................................................................................................................

بب ذلك ؟اً. ما سستوى استهالكي آلخر في السلسة الغذائية تتناقص تدريجيعند انتقال الكتلة الحية من م-4
...................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................... 
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ماهي ماهي العال--11

...............................
.................................

ش سلسلة غذائيكل سلسلة غذائية تتش
مبرزا كل من(مبرزا كل من المن؟ب

......................................
..................................

................................
...............................

)) فيالعشبالعشبراء (خضراء (
..................................

 استهالكيوى استهالكي آلخر ف
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 الوضعية اإلدماجية :
 

 نبات خاتم سليمان نبات عشبي معمر كثير اإلنتشار في الغابات أثناء الربيع -*
 يختفي قسمه الهوائي في الشتاء وتبقى ساقه الترابية ببراعمها وجذورها العرضية في

 التربية الدافئة لتستعيد نشاطها في الربيع . 
                                                                                                

 1الوثيقة                                                                                                
 
 
يختفي الدب األسمر في جحره ويدخل في حالة نوم عميق -*

  أين يستهلك ببطء الشحوم التي ادخرت في جسمه خالل الصيف
 

                                                                                              
 2الوثيقة                                                                                               

 
 
 
طائر يهاجر في أسراب (مجموعات) صيفا من القارة االفريقية بإتجاه  نونو سُ ال  -*

  .أوربا بحثا عن الغداء الوفير والمناخ المعتدل ثم تعود أدراجها في بداية الخريف
  

                                                                                      
 3الوثيقة                                                                                             

 
 ومعلوماتك:باستغالل الوثائق 

في أوساط عيشها خالل سليمان ونبات خاتم  لدب األسمراغير المالئمة لنشاط  حدد الظروف المناخية-1
 المواسم . 

.........................................................................................................................

......................................................................................................................... 
 
 .أذكر أسباب هجرة طائر السنونو في بداية الصيف من القارة االفريقية بإتجاه أوربا  -2

.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 

 ه الظروف المناخية البيئية غير المالئمةلمقاومة هذه الكائنات الحية. ذإليها ه ستراتيجيات التي لجأتاإلسم  -3
 عن كل واحدة منها  ؟ و أعط أمثلة

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

 .ستراتيجياتهذه اإلحدد الهدف من -4
.........................................................................................................................
........................................................................................................................   

......................................................................................................................................
 انتهى  -أستاذ املادة-والنجاح  قمع متنيايت لكم لتوفي 2/2الصفحــــــــــــــــة
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يختفي الدبيختفي الدب األ--**
ن يستهلك ببطأين يستهلك ببطء الش

                                     
                                 

 أسراب (مجمجر في أسراب (مجموعا
مناخ المعتدل ثمر والمناخ المعتدل ثم تعو

                       
                                

نباتونباتب األسمرلدب األسمراط

...............................
..............................

فريقية بإتجاه أورة االفريقية بإتجاه أورب
...................................

..................................
...............................

.............................
 البيئية غلمناخية البيئية غير ا
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