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: 1 التمرین 
 

 یقصد بالمیاه العادمة میاه الصرف الصحي المنزلي ومیاه النفایات الصناعیة، وقد بدأ االنتباه إلى خطورة ھذه المیاه ".....
على الطبیعة في بدایة القرن العشرین عند ظھور التجمعات السكانیة الكبرى،  وطرحت جدیا مسألة كیفیة التعامل معھا في 

بدایة السبعینات عند انتباه الرأي العام العالمي إلى استفحال تدھور البیئة البشریة  وتلوث الھواء والمجاري المائیة 
 60والمحیطات والبحار والمیاه الجوفیة بسبب النفایات المنزلیة والصناعیة واألنشطة الفالحیة. یومیا ترمي المدن مابین %

 من حاجیاتھا الیومیة من الماء بینما یستعمل الباقي في سقي الحدائق والطبخ والشرب وفي بعض الصناعات 80إلى  % 
كالمشروبات. 

  بمنطقة l'Amoco-Cadiz بالیابان وحادثة ناقلة النفط Minamata... إن الكوارث البیئیة كحادثة خلیج 
Bretagne من التلوث الخطیر الذي یصیب میاه البحار مصدره % 75بفرنسا لیست سوى الشجرة التي تخفي الغابة ف 

 األولى التي تلي m200تتراكم في ال الیابسة (النفایات السائلة والصلبة الصناعیة أو الفالحیة أو المنزلیة) كل ھذه النفایات
الشاطئ وتتسبب في ظاھرة من اخطر أنواع التلوث الذي تعاني منھ المیاه وتدعى التخاصب... 

...فھذه الظاھرة  تنتج عن وفرة المواد العضویة والنیترات والفسفور في المیاه الجاریة والراكدة... وحتى عندما تكون ھذه 
المیاه صافیة شفافة وخالیة  من المواد العالقة فإن الطحالب تتكاثر فیھا بسرعة فیظھر في الطبقات العلیا للمجرى المائي ما 

" من الطحالب تستھلك كل األكسجین الموجود بالماء إضافة إلى أن وجود ھذه Soupe verteیشبھ "شربة خضراء 
الطحالب بھذه الكثافة لھ عدة عواقب سلبیة أخرى منھا أنھ: 

  .یجعل الضوء ال یصل إلى الطبقات السفلى
  .تموت الطحالب الكبرى الموجودة بھذه الطبقات والتي تشكل أساس السالسل الغذائیة
  .یتوقف إفراز األكسجین في ھذه الطبقات وتموت الكائنات الموجودة بھا كاألسمــــــــاك
  (... طحالب وحیوانات مجھریة ورخویات) بالمقابل تتكاثر بعض الكائنات البالنكتونیة الغیر المفیدة لإلنسان

فیتضرر من ذلك األسماك وباقي الكائنات الحیة التي تستعمل كأغذیة بشریة.  
 تقوم البكتیریات بتحلیل جزیئات المواد العضویة المعقدة(CnOnHn)  و طرح غاز المیثان (CH4) مما یزید من 

وتعاني . ندرة الحیاة في ھذه المیاه. تحدث ھذه الظاھرة في مجاري میاه السقي والسدود واألنھار والبحیرات والبرك
 من احتیاطات المیاه العذبة وعددا كبیرا من البحار خصوصا منھا الداخلیة 40 إلى %30منھا حالیا ما بین %
كالبحر األسود مثال. 

  بتصرف« Science & Vie»عن مجلة                                                              
 

استخرج من النص نوعان من أشكال تلوث المیاه.   )1
استخرج من النص معنى التخاصب.  )2
  استخرج من النص بعض أسباب ظاھرة التخاصب. )3
استخرج من النص بعض عواقب ظاھرة التخاصب.  )4
أذكر بعض المشاكل التي تنتج عن طرح ھذه المیاه الملوثة سواء في البحر أو التربة أو المجاري المائیة.   )5
ما ھي الحلول التي تقترحھا لتفادي المشاكل السابقة الذكر؟  )6
أذكر األشكال األخرى لتلوث المیاه.  )7
أذكر بعض أھم مصادر تلوث المیاه حالیا.  )8
ما ھي أھم أنواع المشاكل التي تعاني منھا المیاه في المغرب؟  )9

 
 

: 2 التمرین 
 

یعتبر الھواء ملوثا عندما تتسرب إلیھ مكونات طبیعیة أو اصطناعیة سامة بالنسبة للوسط أو الكائنات الحیة التي  )1
تعیش بھ. ولعل أخطر أنواع تلوث الھواء ھو التلوث الذي یصیب الطبقات السفلى من الغالف الجوي حیث تعیش 

  (µg/m3)الكائنات الحیة . ورغم كون المواد السامة التي تلوث الھواء غالبا ما تكون قلیلة جدا حیث أنھا تقاس ب
 إال أن تأثیرھا في الغالب یكون خطیرا. (ppm)أو ب 

 
انطالقا من النص فحسب المصدر یمكن التمییز بین نوعین من تلوث الھواء:  )2

  .تلوث طبیعي: ال دخل لإلنسان فیھ مصدره الطبیعة نفسھا وھو نادر مقارنة مع الصنف الثاني
  .تلوث اصطناعي: ناتج عن األنشطة البشریة وھو حالیا اخطر أنواع التلوث



 التوازنات الطبیعیة                                                      2                                                     األستاذ یوسف األندلسي

 
  المواد التي تلوث الھواء ھي المواد التالیة:أنواعلعل أھم  )3

 
 CO CO2 CH4 SO2 NO2NO3 O3 CFC CL Pbالمواد 

 االسم
أحادي 
أكسید 

الكربون 

ثنائي 
أكسید 

الكربون 
المیثان 

ثنائي 
أكسید 

الكبریت 

أكسید 
األوزون االزوت 

الكلورو  
فلیورو 
كربون 

الرصاص الكلور 

 5 المصدر
6 - 5  -

1 
-2 - 3 

5- 1- 
2 7-3 -

6 

6 -1 -2 -
3-5 

5 - 1 -
2 -3-6 1 -4 4 4 4 

 
 = البراكین       6 = االحتراق      5 = الصناعة       4 = التدفئة      3 = وسائل إنتاج الطاقة     2 = وسائل النقل      1
 = الفالحة  7
 

یؤدي تراكم المواد الكیمیائیة (خصوصا الصادرة عن وسائل النقل والمصانع) في الھواء إلى عدة مضاعفات صحیة  )4
 وبیئیة: 

 :بالنسبة للمضاعفات الصحیة لتلوث الھواء فھي تظھر خصوصا على المرضى والمدخنین واألطفال والعجزة ومنھا 
   .انسداد الشعب الھوائیة وباقي المسالك التنفسیــــــــة
  .أمراض الحساسیة كالربو
  .ارتفاع نسب االختناقات
  .ارتفاع نسب اإلصابة بسرطان الرئة و الحلق
  .ارتفاع نسب االلتھابات البصریة
   .ارتفاع نسب أمراض الشرایین و القلب و الذبحات الصدریة
  .سھولة التعرض لألمراض الجرثومیة بفعل إضعاف الجھاز المناعي

 :بالنسبة للمضاعفات البیئیة تلوث الھواء مسؤول عن 
  .ارتفاع حموضة التربة
  .ارتفاع درجة حرارة المدن الملوثة
  .االنحباس الحراري
  .األمطار الحمضیة
  .تخریب طبقة األوزون
  (...االشنات مثال) انقراض بعض الكائنات التي ال تتحمل ھواء ملوثا
  ظاھرةSMOG في المناطق الصناعیة وداخل المدن حیث كثافة وسائل النقل یؤدي تراكم المواد الكیمیائیة في :

الھواء وامتزاجھا ببخار الماء إلى تكون ضباب اسود كثیف خانق مسؤول عن جل المضاعفات الصحیة الناتجة 
عن تلوث الھواء وھو مسؤول أیضا عن حجب الرؤیة جزئیا في المدن الملوثة ومسؤول عن اتساخ واجھات 

المباني ومالبس الغسیل المنشورة في الھواء ولعل أشھر المدن التي تعاني من ھذه الظاھرة ھي مكسیكو و أثینا 
أما في المغرب فھذه الظاھرة توجد جزئیا فقط في بعض أحیاء البیضاء والسبب فیھا حركة السیر النشیطة 

 والصناعة النفطیة بالمحمدیة.
 
 

 
 

: 3 التمرین 
 

  و ما بین 1981یبین الجدول التالي بعض القیاسات التي أنجزت على تركیز األوزون في الطبقات العلیا من الجو قبل 
. 2000 و1991سنتي 
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على نفس المعلم أنجز المنحنیین المقابلین لھذا الجدول.  )1
ماذا تالحظ؟  )2
بماذا تفسر ذالك؟  )3
 ما االسم المتعارف علیھ لھذه الظاھرة؟ )4

 
األشعة الفوق بنفسجیة  أشعة تصدر عن الشمس بكمیات مرتفعة إال أنھا ال تصل بكمیات تذكر إلى سطح األرض في الغالب. 

وھذه األشعة خطیرة حیث یؤدي التعرض لھا لفترات متوسطة إلى حروق جلدیة سطحیة والتھاب القرنیة سواء لإلنسان أو 
الحیوانات. ویؤدي التعرض لھا لفترات طویلة إلى شیخوخة الجلد وضعف الجھاز المناعي وإلى اإلصابة بسرطان الجلد 

خصوصا لذوي البشرة البیضاء كما تسبب تلف العین. واألخطر من ذلك  تؤدي إلى إحداث طفرات وراثیة تنتج تشوھات 
عند اإلنسان أو الحیوانات أو النبات. 

 منذ نھایة الثمانینات في النصف الجنوبي من الكرة األرضیة وبالضبط في بعض بلدان أمریكا الجنوبیة كجنوب الشیلي في 
كل المدن والقرى توجد لوحات ضخمة باألماكن العمومیة دورھا ھو اإلبالغ عن حجم األشعة ما فوق البنفسجیة التي تصل 
إلى سطح األرض في ھذه األجزاء. فعند ارتفاع كمیة ھذه األشعة  یجب على كل األشخاص الذین یتجولون خارج البیوت 

وضع نظارات شمسیة واستعمال مراھم تقي من األشعة ویمنع إخراج التالمیذ في المدارس من أقسامھم. أما الحیوانات فیتم 
إدخالھا إلى الحظائر.  

 
انطالقا من معلوماتك عرف األشعة الفوق بنفسجیة.  )5
انطالقا من النص استخرج تأثیر األشعة فوق البنفسجیة على الكائنات الحیة.  )6
جغرافیا ما الذي یمیز األماكن التي تحدث فیھا الظواھر المذكورة في النص.  )7
في نظرك ما ھو السبب في الظواھر التي تحدث في ھذه األجزاء؟  )8
اذكر العوامل التي تزید في استفحال الظاھرة المذكورة في السؤال الرابع.  )9

كیف یمكن إیقاف امتداد ھذه الظاھرة؟  )10
 
 

: 4 التمرین 
 

لعل أكبر الكوارث التي أحدثھا المواد الكیمائیة على الوسط الغابوي ھي ما حدث خالل حرب الفیتنام، فقصد التقلیل من 
خسائرھا البشریة التي تنتج غالبا عن كمائن الفیتنامیین المختبئین في الغابات الكثیفة قامت القوات األمریكیة بإفراغ أطنان 

 ، ھذا المبید یقضي على أوراق L’Agent Orangeمن مادة كیمیائیة عبارة عن مبید أعشاب یعرف بالعامل البرتقالي 
األشجار مما یقتل األشجار ویمنع اختباء العدو تحتھا.  

قضت ھذه المادة على آالف الھكتارات من الغابات وسممت التربة ألجیال عدیدة. فالحقول والمزارع التي تعرضت لھا 
أصبحت عقیمة وغیر صالحة للزراعة ألن النباتات التي تنبت بھا تحمل نسبا عالیة من العامل البرتقالي. كما أدت إلى وفاة 
آالف األشخاص بالسرطان سواء من الفیتنامیین أو حتى من األمریكیین الذین كانوا یلقونھا على الغابات أو قاموا بتصنیعھا 

أو نقلھا أو الذین كانوا یحاربون في الغابات التي تم رشھا بھذه المادة. وبما أن المنطقة استوائیة فھي غنیة باألمطار التي 
جرفت ھذه السموم إلى نھر المیكونك ثم إلى بحر الصین فتراكمت في الطحالب وعبرھا انتقلت إلى األسماك ثم إلى 

الصیادین الفیتنامیین. 
لم تتوقف آثار ھذه المادة الخطیرة في الجیل الذي تعرض لھا فقط بل انتقلت إلى ذریتھم فقد ارتفعت نسبة األطفال المشلولین 

واألطفال واألجنة المشوھة (أطفال بدون أطراف أو برؤوس ضخمة أو تنقصھا بعض األعضاء...الخ). وارتفعت عندھم 
نسبة اإلصابة بأمراض خطیرة كالسرطان. 

 
كیف یمكن تفسیر انتقال المادة البرتقالیة إلى أشخاص بعیدین عن مكان إلقائــــھا؟  )1
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كیف یمكن تفسیر انتقال المادة البرتقالیة إلى ذریة الجیل الذي عاصر حرب الفیتنام؟  )2
انطالقا من النص أوضح تأثیر المواد الكیمائیة على الغابات.  )3
اذكر ظواھر أخرى ناتجة عن اإلسراف في استعمال المواد الكیمیائیة والشدیدة التأثیر على الغابات؟  )4

 
 

: 5 التمرین 
 

إن مبیدات الحشرات مواد ال تنحل بسھولة في الطبیعة وتتصف كذلك بصفة أخرى خطیرة وھي أن ھذه المادة تدخل إلى 
جسم الكائن الحي وتتركز داخل السلسلة الغذائیة دون أن تبرز. ونفس الشيء یمكن قولھ عن الملوثات كالرصاص والزئبق. 

ولعل أخطر ما في ھذه المواد ھي أنھ یتم العثور علیھا في الطبیعة حتى في أماكن بعیدة جدا عن أماكن استعمالھا، ویبین 
الجدول التالي تركیز أحد أنواع المبیدات المستعملة في الحقول  عبر مستویات سلسلة غذائیة بحریة. 

 
عناصر السلسلة 

الغذائیة 
البالنكتون 

النباتي 
البالنكتون 
الحیواني 

األسماك آكلة 
البالنكتون 

األسماك 
المفترسة 

طائر  
الغاقة 

تركیز المبید ب 
 ppm0.001 0.02 0.03 0.2 1.6 

 1600 200 30 20 1نسبة المبید ب% 
 

اقترح تعریفا للمیاه الملوثة اعتماد على معلوماتك.  )1
فسر كیف تصل مبیدات الحشرات التي تستعمل في الحقول إلى البحار؟  )2
أذكر طرقا أخرى تصل بھا المواد الكیمیائیة إلى میاه بعیدة عن مناطق استعمالھا.  )3
أذكر باقي المواد الكیمیائیة الشائعة التلویث للمیاه.  )4
ما ھي عواقب تلوث المیاه؟  )5

 
: 6التمرین 

 
 ملیون ھكتار وتزداد سنویا، فإن كل المناطق األخرى في 136إذا تم استثناء أوروبا حیث توجد مساحة غابویة تقدر ب 
 ملیون ھكتار من الغابات سنویا (أي أن كل ثانیة 15 إلى 10العالم تتناقص بھا مساحة الغابات حیث یقدر حالیا اختفاء 

تختفي فیھا مساحة توازي مساحة ملعب كرة قدم). 
 ملیون ھكتار من األراضي 22 ھكتار من المجال الغابوي مما أدى إلى  ضیاع 31000في المغرب كل سنة یفقد حوالي 

الصالحة للزراعة منذ بدایة تدھور الغابات بفعل انجراف التربة، كما یسجل ضیاع أالف األشجار سنویا وضیاع مخزون 
 ملیون متر مكعب بفعل عدم احتفاظ التربة بالماء لغیاب الغطاء النباتي. 50مائي سنوي یقدر ب 

 
 1980یبین الجدول التالي بعض المعطیات المتعلقة باختفاء الغابات االستوائیة فقط في أنحاء مختلفة من العالم في سنتي 

. Ha/an)علما بأن السرعة محسوبة بآالف الھكتارات سنویا ( .1990و
 

كوستاري البرازیل الدول
 الفیلیبین اندونیسیا التیالند برمانیا الھند الكامرون كا

سرعة اختفاء الغابات سنة 
1980 2364 61 91 242 61 485 667 61 

سرعة اختفاء الغابات سنة 
1990 8001 182 242 151

5 788 545 909 242 

 
على نفس المعلم أنجز المدراجین المقابلین للجدول.  )1
ماذا تالحظ؟  )2
أذكر بعض األسباب التي تؤدي إلى إتالف الغابات.  )3
أذكر بعض الصناعات  التي تؤدي إلى إتالف الغابات.  )4
أذكر بعض العواقب التي تنتج عن إتالف الغابات.  )5
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: 7 التمرین 
 
 زوجا منھ إلى إحدى المحمیات العمومیة المقامة 20 ادخل 1965 یعیش عادة في مصر. في Ibis sacre  طائر -1

بجزیرة توجد في الشاطئ األطلسي لفرنسا. بعد تكاثرھا الكبیر في المحمیة تسربت منھا بعض العناصر إلى الشاطئ 
 قدر عدد أفرادھا في الشاطئ األطلسي 2006الفرنسي فاستوطنتھ وتكاثرت فیھ بعد أن تكیفت مع ظروفھ. في بدایة سنة 

 فرد. 3000لفرنسا وحده بحوالي 
ھذا الطائر معروف بشراھتھ فھو یأكل بیض باقي الطیور بالمئات أسبوعیا مما أدى إلى تكوین تھدید حقیقي لبعض 

األصناف النادرة المحمیة التي تعیش بالشاطئ األطلسي لفرنسا. 
 
 كانت الجزر المحیطة بأسترالیا تعرف تنوعا بیولوجیا ھاما عماده نباتات وحیوانات نادرة جدا ال توجد 19  حتى القرن  -2

إال في ھذه المناطق كما كانت ھذه الجزر غیر مأھولة بل أن بعضھا غیر معروف ولم تنجز خرائط توضح المخاطر التي 
تشكلھا شواطئھا على السفن  وغالبا ما كانت تقع حوادث غرق لسفن تجاریة أو سفن ركاب بجوارھا فیبقى الناجون على ھذه 

الجزر سنوات فوقھا دون أن تصلھم النجدة یحیون فیھا حیاة متوحشة إلى أن یتم العثور علیھم صدفة إذا لم یموتوا جوعا. 
لتفادي مثل ھذه الحاالت قام البریطانیون المسیطرین على المنطقة آنذاك بإطالق قطعان من األبقار والماعز وبعض أنواع 

الغزالن على ھذه الجزر لترعى فیھا بحریة وذلك لزیادة فرص نجاة ركاب السفن الجانحة (لیستعملوھا كغذاء). 
ھذه الحیوانات  التي أدخلت إلى ھذه الجزر استغلت فرصة غیاب أعداء طبیعیین لھا لتتكاثر وتتحول إلى قطعان ومجموعات 

ضخمة تنتشر في كل الجزر سرعان ما قضت على أنواع نادرة من النباتات التي تقتات علیھا وسحقت تنقالتھا العشب 
ومنعت تجدده وحولت بعض ھذه الجزر إلى صحاري حقیقیة تكسوھا صخور جرداء ال یعیش فیھا إال المعز الذي یتحمل 

نوعا ما الجفاف وتغیر مناخھا الذي كان مناخا مطیرا.  
 جندت استرالیا إمكانیات ضخمة للتخلص من الكائنات الغیر 20بعد االنتباه إلى ھذه الوضعیة في الثمانینات من القرن 

األصلیة في ھذه الجزر ومنعت بشكل تام أي نشاط بشري في الجزر التي مازالت غیر مأھولة في  محاولة الستعادة التنوع 
البیولوجي الذي كان سائد قبل وصول اإلنسان األبیض. 

بعد مرور حوالي عقدین من الزمن تبین أن بعض ھذه الجزر ضاع فیھا التوازن الطبیعي األصلي جزئیا أو كلیا بشكل نھائي 
بینما تسترجع بعض ھذه الجزر توازنھا ولكن ببطء كبیر. 

 
  عانت جزر أخرى في المحیط الھادي و الھندي مشاكل بیئیة أخرى مع وصول اإلنسان األبیض إلیھا لعل أشھر ھذه  -3

 Galápagos في جزر موریس وبعض السالحف الضخمة في جزر  DODOالمشاكل ھو انقراض طیور نادرة  كطائر
، فھذه الكائنات كانت تصطاد حیة بأعداد ضخمة لتستعمل كمخازن لحم طري في السفن التي لم تكن تتوفر على ثالجات 

لحفظ األغذیة.  
 

؟ 3 و2 و1ما ھو القاسم المشترك بین الفقرات  )1
؟ 3 و2 و1ما ھي األفكار الرئیسیة التي یمكن استخالصھا من الفقرات  )2
أذكر أھم األسباب التي تؤدي إلى انقراض وحیش المغرب.  )3

 
 
 

: 8 التمرین 
 

في الستینات من القرن العشرین عانت حقول البرتقال في بعض والیات أمریكا من یرقة ذات لون أبیض تخرب المحصول 
 یقضي بدون تمییز على كل أنواع DDTالزراعي. للقضاء على ھذه الحشرة تم استعمال مبید حشري سام جدا یعرف ب 
الحشرات وحتى على بعض الكائنات األخرى (زواحف - طیور - نباتات...). 

 
 في محاربة ھذه الیرقة في ثالثة أنواع من الحقول: 1969 وسنة 1964یبین الجدول أسفلھ النتائج المحصل علیھا بین سنة 

  وأوقف فیھا استعمال المبید 1964 من الحقول: كانت تعاني من كثرة ھذه الیرقة قبل 1النوع DDT .بعد ھذه السنة 
  من الحقول: كانت ال تعاني من ھذه الیرقة ولم یتم فیھا استعمال المبید 2النوع DDT .
  واستمر المزارعون في استعمال المبید 1964 من الحقول: كانت تعاني من كثرة ھذه الیرقة قبل 3النوع DDT 

. 1969بھا حتى سنة 
 



 التوازنات الطبیعیة                                                      6                                                     األستاذ یوسف األندلسي

 1969 1968 1967 1966 1965 1964أنواع الحقول 
1  + + + + + + + + + + - -
2  - - - - - -

3  + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
 +

   العالمة (+): تعطي فكرة عن وجود الیرقات البیضاء في الحقل. 
   العالمة(-) تعني أن الحشرة قد تكون موجودة أو غیر موجودة  إال أن أعدادھا غیر كافیة لتسبب أضرارا 

اقتصادیة. 
   عند وجود (++) فما فوق تعني أن ھناك تجاوز لعتبة الضرر االقتصادي. 

 
العالمة (+): تعطي فكرة عن وجود الیرقات البیضاء في الحقل. 

العالمة(-) تعني أن الحشرة قد تكون موجودة أو غیر موجودة  إال أن أعدادھا غیر كافیة لتسبب أضرارا اقتصادیة. 
عند وجود ( ++) فما فوق تعني أن ھناك تجاوز لعتبة الضرر االقتصادي. 

 
أوضح كیف یتطور عدد الیرقات البیضاء في األنواع الثالثة من الحقول؟  )1
كیف یمكن تفسیر النتائج المحصل علیھا في كل نوع من الحقول؟  )2
ماذا یمكن استنتاجھ من ھذه التجربة ؟  )3

 
   في الثمانینیات من القرن العشرین عانت حقول الطماطم في الوالیات المتحدة من یرقات الخنافس التي تخرب جزء ھاما 
من المحاصیل الزراعیة ورغم استعمال المبیدات الحشریة في القضاء على ھذه الحشرات الضارة ظلت النتائج دون اآلمال 
المرجوة. فیرقة الخنافس حشرة تبلغ عدة سنتمترات في الحجم وھي شرھة تعیش في أنفاق تحأرضیة تتنقل فیھا لتقتات على 

جذور المزروعات وقد یصل حجم التخریب إلى خمسین في المائة من إنتاج الحقل مما یسبب خسائر كبیرة للفالح. 
     بعد دراسة معمقة للمشكل اھتدى الباحثون إلى وجود نوع من الزنابیر یحتاج بیضھ لكي ینمو إلى یرقات الخنافس: حیث 

تقوم إناث الزنبور بلسع یرقة الخنفساء وحقنھا بالسم  لشل حركتھا ثم تبیض بداخلھا وتتركھا بعد ذلك لتموت ویتحول 
جسدھا إلى طعام لصغارھا بعد فقص البیض. 

     فكر الباحثون في إدخال ھذه الزنابیر داخل الحقول لتخلیصھم من مشكل یرقات الخنافس التي تعیث فسادا فیھا. سرعان 
ما تبینت فعالیة ھذا الحل فقد تراجعت أعداد یرقات الخنافس بشكل كبیر جدا بعد مرور وقت قصیر من بدایة ھذه التجربة 

فعممت إلى أماكن أخرى وإلى أنواع أخرى من الطفیلیات وبأسالیب أخرى دائما تكون خالیة من المواد الكیمیائیة. 
 

بماذا تعرف ھذه الطرق الخالیة من المواد الكیمیائیة في محاربة طفیلیات المزارع؟ عرفھا انطالقا من النص.  )4
أذكر طرقا أخرى للقضاء على الطفیلیات في المیدان الفالحي ال تضر بالبیئة.  )5
قارن بین طریقة القضاء على یرقات الطفیلیات بواسطة المبیدات وبواسطة األعداء الطبیعیین.  )6

 
 

: 9 التمرین 
 

یبین الجدول التالي حجم المخزون المتبقي من بعض الطاقات وعدد السنوات التي ستكفي فیھ اإلنسانیة إذا سار االستھالك 
بنفس اإلیقاع: 

 
 النفطالفحم الحجري  الغاز الطبیعي  الطاقة  

 158.1012m3 51.1010T 14.1010Tالحجم المتبقي  
عدد السنوات التي سیستنفذ 

سنة  40 سنة 230سنة 70فیھا المخزون  

 
أ- حول السطر األخیر من الجدول إلى مبیان.  )1

          ب- ماذا تستنج من الجدول؟ 
           ج- ماذا تقترح للخروج من مشكل الطاقة المرتقب حدوثھ؟ 
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أذكر بعض أنواع الطاقات المتجددة.  )2
ھل ھناك طاقات أخرى غیر الطاقات األحفوریة والطاقات المتجددة؟  )3
 ما ھي فوائد استعمال الطاقات المتجددة؟ )4

 
: یبین الجدول التالي حجم مختلف مصادر الطاقة الكھربائیة في المغرب

 
ریحیة حراریة مائیة نوع الطاقة 
 حجم اإلنتاج ب

MW 1.167 3.168 0.054 

 
أ- احسب الحجم اإلجمالي للطاقة الكھربائیة المنتجة بالمغرب.  )5

          ب- احسب النسبة المئویة التي یمثلھا كل نوع. 
          ج- حول ھذه األرقام إلى رسم بیاني. 

           د- ما ذا تعرف عن استغالل الطاقة الریحیة بالمغرب؟ 
 

  الموجودة بالطاقة المائیة؟العیوبما ھي أھم  )6
 

 یستعمل كغاز لتولید الطاقة أو كوقود تدفئة وطبخ ویتم استخالصھ عادة من مناجم الغاز الطبیعي CH4)غاز المیثان (
المنتشرة في العالم إال أنھ یمكن إنتاجھ من روث الحیوانات عن طریق التخمر والھضم الالھوائي (یعرف في ھذه الحالة 

بالبیوغاز)، حیث یجمع الروث في خزانات كبیرة خالیة من الھواء فتقوم بكتریا الھوائیة بتحلیلھ منتجة غاز المیثان وأكسید 
الكربون. یجمع الغاز في خزانات ملحقة بمكان التحویل لیتم استعمالھ  لمختلف األغراض . 

 
یبین الجدول التالي كمیة الغاز التي یمكن الحصول علیھا یومیا من روث بعض الحیوانات: 

 

حجم الغازات  
 L المنتجة یومیا ب

في CH4 نسبة 
 %الغاز ب

القیمة الحراریة في    
 L1 jK ب 

 22 59 1200البقر 
 25 68 140الخنازیر 
 25 68 9الدجاج 

 
أ- احسب حجم الغاز الذي ینتجھ كل حیوان یومیا. وقیمة الحرارة التي یمكن الحصول علیھا یومیا من روث كل  )7

حیوان. 
          ب- ماذا تالحظ ؟ 

 
 من المیاه 3m1یمكن القیام بإنتاج البیوغاز أیضا عن طریق معالجة المیاه العادمة أو معالجة النفایات المنزلیة حیث أن كل 

 Wh 7500 لتولید الطاقة الكھربائیة  حوالي   من البیوغاز الذي یعطي بدوره  بعد استعمالھ250Lالعادمة یمكن أن ینتج 
  یعطي بدوره بعد m3198.63بینما یقدر أن كل طن من النفایات المنزلیة تنتج حجما من البیوغاز یقدر ب  من الطاقة.

من الطاقة.  Wh 6000 لتولید الطاقة الكھربائیة حوالي  استعمالھ
 

 من النفایات الصلبة. t 103 .8 من المیاه العادمة سنویا وینتج یومیا m3 108 .4علما بأن المغرب ینتج حوالي 
 

أ- احسب حجم النفایات الصلبة التي ینتجھا المغرب سنویا.  )8
           ب- احسب كمیة الطاقة الكھربائیة التي ستنتجھا المیاه العادمة سنویا بالمغرب لو تمت معالجتھا بالكامل.

          ج- احسب كمیة البیوغاز التي ستنتجھا النفایات المنزلیة بالمغرب سنویا لو تمت معالجتھا بالكامل. 
            د- احسب كمیة الطاقة الكھربائیة التي ستنتجھا النفایات المنزلیة سنویا بالمغرب لو تمت معالجتھا بالكامل.

؟ GWh 139.103            ه- ما رأیك بھذه األرقام إذا علمت أن حجم إنتاج المغرب من الطاقة الكھربائیة ھو
          و- ھل ھناك فوائد أخرى یمكن أن یجنیھا المغرب من ھذه العملیة لو قام بھا؟ 
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: 10 التمرین 
 

   یبین الجدول التالي المردودیة الفالحیة  الخاصة بأحد السھول الفالحیة عند استعمال كمیات مختلفة من األسمدة: 
 

كمیة األسمدة المطروحة في 
 Ha Kg / 25 50 75 100 125 150 180 200الحقل ب 

 HaQ /  20 30 36 40 45 48 50 42المردودیة ب 
 

 أنجز المنحنى  المقابل للجدول. )1
ما ھي كمیة األسمدة المالئمة لھذا الحقل؟ علل جواك.  )2
 ماذا یحدث عند تجاوز ھذه الكمیة؟ لماذا؟ )3
ما ھي األخطار التي تنتج عن االستعمال المفرط لألسمدة؟  )4
ھل ھناك أخطار على صحة اإلنسان من جراء االستعمال المفرط لألسمدة؟  )5

 
 

: 11 التمرین 
 

 كانت السھول الوسطى في أمریكا الشمالیة تعج بقطعان تضم مالیین األفراد من الثور األمریكي الكبیر 19حتى القرن 
الحجم والتي كانت تشكل مصدر الغداء الرئیسي للھنود الحمر لمئات السنین ألنھم لم یكونوا یعرفون الزراعة. 

عند وصول أعداد كبیرة من السكان البیض إلى مناطق یوجد بھا قطعان الثور األمریكي بكثافة بدأ تحویل البراري إلى 
مزارع، واألخطر من ذلك  بدأت باألسلحة الحدیثة حملة إبادة للثور األمریكي قصد الحصول على  جلده الثمین آنذاك. وفي 

 ملیون ثور التي كانت تجوب شمال أمریكا سوى بضع عشرات من األفراد.   70اقل من نصف قرن لم تبقى من 
 ومخافة انقراض ھذه الثیران فكر رواد حمایة البیئة في إنشاء منطقة یمنع فیھا الصید شكلت نواة ألول محمیة 1872سنة 

 ( تقریبا مساحة دولة لبنان). 2 كلم9000 تقدر مساحتھا ب  Yellow Stone :في العالم
حالیا تعرف ھذه المحمیة اتساعا كبیرا في أنشطتھا وأصبحت مصدر دخل مھم لعدد كبیر من الناس بشكل مباشر أو غیر 

مباشر. وقد استعادت فیھا الطبیعة مجموعة كبیرة من النباتات والحیوانات التي كانت على وشك االنقراض والتي من بینھا 
الثور األمریكي الذي یعد أفراده باآلالف حالیا. كما أصبحت المحمیة مزارا لمالیین السیاح من كل أنحاء العالم مما اضطر 

 من أجزائھا رغم كون المحمیة 95المسؤولین عنھا لتحدید عدد الزوار المسموح لھم بدخولھا، بل حتى منع ولوج % 
تتقاضى رسوما عن الزیارة، ورغم كون ھذا النوع من المشاریع یزید من نشر الوعي البیئي عند الجمھور.    

ما ھي األفكار الرئیسیة التي یمكن استخالصھا من النص؟  )1
عرف مصطلح المحمیة الوارد في النص.  )2
أذكر بعض فوائد المحمیات.  )3
لماذا اضطر المسؤولون عن المحمیة لتحدید عدد الزوار المسموح لھم بدخولھا، بل منع ولوج بعض أجزائھا رغم  )4

كون المحمیة تتقاضى رسوما عن الزیارة ورغم كون ھذا النوع من المشاریع یزید من نشر الوعي البیئي عند 
الجمھور؟ 

اذكر بعض السلوكات واألنشطة األخرى التي ال یسمح بھا في المحمیات.  )5
 

 


