سنة أوىل جذع مشرتك علوم و تكنولوجيا

من اعداد األستاذة  :معنصري لبنى

جمموعة من التمارين مقرتحة يف تأثري العوامل اخلارجية على إنتاج الكتلة احليوية
التمرين األول :أكتب رمز اجلواب الصحيح
 -1-يتم حتسني اخلصائص الكيميائية للرتبة عن طريق:

 -4-تلعب االضاءة دور عامل حمدد لإلنتاجية :

-أ -احلرث

-أ -يف الصحراء

-ب-التسميد

-ب -يف فصل الشتاء

-جـ -السقي

-جـ -ال تلعب دور عامل حمدد

 -2-تلعب احلرارة دور عامل مـحدد لإلنتاجية :

 -5-يعمل احلرث على :

-أ-يف فصل الصيف

-أ-تزويد الرتبة بالعناصر املعدنية

-ب -يف فصل الشتاء

-ب-تهوية الرتبة

-جـ-يف كل الفصول

-جـ-طمر البذور

 -3-تعتمد الزراعة خارج الرتبة على:

-د -قلع النباتات الضارة

-أ-تغذية النبات على حملول معدني حسب حاجات النبات

-هـ -حتسني الرتكيب الكيميائي للرتبة

-ب-زراعة النبات ضمن منشآت توفر الشروط املثلى للنمو

-س-زيادة رطوبة الرتبة

التمرين الثاني :ملعرفة تأثري األمسدة على نبات القمح متت دراسة مردود نبات القمح لعدة حقول،تـختلف عن بعضها يف تركيز األمسدة
املضافة لرتبة احلقل.النتائج احملصل عليها مبينة يف منحنى الوثيقة (.)1
 -1-ماهي املعلومات اليت تستخلصها من دراسة املنحنى البياني ؟

60

40

وضعت بذور القمح يف أوساط حتتوي على العناصر املعدنية بكمية متساوية ماعدا

30

عنصر الزنك الذي خيتلف تركيزه من وسط آلخر.بعد شهرين تفصل النباتات عن
أوساطها و يتم قياس وزن املادة اجلافة .النتائج احملصل عليها مبينة يف اجلدول

20

الوثيقة (.)2

10

مردود القمح قنطار/هكنار

لفهم تأثري الزنك على منو نبات القمح أجنزت التجربة التالية:

50

0

 -2-ترجم النتائج احملصل عليها اىل منحنى بياني

300

الوثيقة ()1

 -3-حلل املنحنى

200

تركيز الألسمدة

0

100
(كغ/هكتار)

 -4-استخرج تأثري الزنك على منو أعضاء نبات القمح

الوثيقة ()2

األوساط

1

2

3

4

5

6

7

8

تركيز الزنك (مغ)

33

3.1

3.5

33

35

13

23

33

وزن املادة اجلافة (مغ)

313

333

373

1383

1333

1453

1283

763

ن
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التمرين الثالث :لدراسة تأثري العوامل على شدة الرتكيب الضوئي ندرس النتائج املبينة يف منحنيات الوثيقة ()3
 - 1ما هي العوامل اليت مت تغيريها؟ - 2-ما هي العوامل احملددة لشدة الرتكيب الضوئي عندما تبلغ شدة

% 0.3 : CO2 -

° 30

االضاءة  3333لوكس؟

% 0.3 : CO2 -

° 10

 - 3-معتمدا على املعلومات املستخلصة بني كيف ميكن حتسني

% 0.01 : CO2 -

° 30

مردودية النباتات املزروعة يف البيوت البالستيكية.

الوثيقة ()3

((Lux

30000

10000

التمرين الرابع:
أجنزت جتربة طويلة املدى بربيطانيا حيث اخضعت ثالثة حقول قمح للمعاجلة التالية :
*** حقل شاهد غري معاجل
*** حقل معاجل بالدبال
*** حقل معاجل باألمسدة الكيميائية
مع ترك األرض بورا ( أي دون زراعة ) كل  5سنوات .يعطي اجلدول التالي نتائج املردودية خالل فرتة  13سنة
متوسط املردود السنوي ( 133كغ/هـ)
شروط الزراعة

السنة األوىل بعد البور

حقل شاهد
معاجلة سنوية بـ  14طن/هـ من الدبال
معاجلة باألمسدةالكيماوية

السنة الرابعة بعد البور

23

11

31.5

25

الوثيقة

32

24.5

()4

 - 1ماهي املعلومات املستخلصة من جدول الوثيقة ()4؟ - 2-فسر النتائج.ماذا تستنتج؟

إن التنافس مع الذات هو أفضل تنافس يف العامل ،وكلما تنافس اإلنسان مع ذاته,
تطور حبيث ال يكون اليوم كما كان باألمس ،وال يكون الغد كما هو اليوم.....

األستاذة معنصري لبنى تتمنى لكم التوفيق و النجاح
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سنة أوىل جذع مشرتك علوم و تكنولوجيا

األستاذة  :معنصري لبنى

االجابة النموذجية للتمارين مقرتحة يف تأثري العوامل اخلارجية على إنتاج الكتلة احليوية

التمرين األول :
 -1-ب

 -3-أ

 -2-ب

-5-

 -4-ب

ب جـ

د

التمرين الثاني :
 -1املعلومات املستخلصة من املنحنى البياني :يتغري مردود نبات القمح بتغري تركيز األمسدة حيث يزداد بزبادة تركيز األمسدة املضافة و ينخفض عند اضافة نراكيز كبرية
 -2رسم املنحنى البياني1600
1400
1200
1000
وزن املادة
800
 600اجلاقة(مغ)
400
200
0

Série1

40

30

20

10

0

تركيز الزنك(مغ)

 -3حتليل املنحنى -:عند تركيز منخفض للزنك يكون الوزن اجلاف منخفض يزداد الوزن اجلاف بازدياد تركيز الزنك ثم ينخفض الوزن اجلاف بازدياد تركيز الزنك عن القيمة املثلى -4استخراج تأثري الزنك على منو أعضاء نبات القمح:عند الرتاكيز املنخفضة للزنك يكون منو النبات ضعيفا و يصل منو النبات اىل قيمة مثلى عند تركيز مالئم للزنك يف الوسط.
يصبح الزنك ساما عند ارتفاع تركيزه يف الوسط
التمرين الثالث:
 -1العوامل املتغرية خالل التجربة هي  :شدة االضاءة,تركيز , CO2درجة احلرارة -2عندما تبلغ شدة االضاءة  3333لوكس يلعب  CO2و درجة احلرارة عامل حمدد لشدة الرتكيب الضوئي-3لتحسني مردودية النباتات املزروعة يف البيوت البالستيكية جيب توفري نسبة مثلى من  CO2يف هواء البيوتالبالستيكية و شدة مثلى لإلضاءة و درجة احلرارة .
الصفحة  2 / 1أقلب الصفحة

التمرين الرابع :
 -1املعلومات املستخلصة من اجلدول :*** معاجلة احلقول تزيد من مردودية األرض إال أن معاجلة الدبال تكون بطيئة بالنسبة لفعالية األمسدة الكيميائية
*** ترك األرض بور يزيد من مردوديتها
 -2التفسري :يف السنة أوىل تثري كل من األمسدة الكيماوية الرتبة بالعناصر املعدنية اليت تسمح للنباتات املزروعة بالنمو لكن تأثري األمسدة
الكيماوية أسرع ألنها جاهزة و سهلة االستعمال من طرف النبات
يف السنة الرابعة بعد البور تنخفض خصوبة األرض نتيجة فقدانها للعناصر املعدنية من جراء الزراعات املتتالية إال أن
معاجلة احلقول تع وض جزئيا العناصر املعدنية و يكون هذا التعريض أحسن بالنسبة للدبال ألنه مادة طبيعية تتفكك ببطئ
حيث يغذي النباتات املزروعة و حيسن نوعية الرتبة
 -3االستنتاج :لتحسني مردودية األرض يستحسن تركها بورا ملدة سنة و ذلك كل  4سنوات كما جيب معاجلتها باألمسدة املختلفة

إن العقل كاحلقل وكل فكرة نفكر فيها لفرتة طويلة هي مبثابة
عملية ري  ,ولن حنصد سوى ما نزرع من أفكار سلبية أو إجيابية
لذا عليك أن تراقب أفكارك ألنها ستصبح أفعالك

http://prof2sciences.overblog.com/
األستاذة  :معنصري لبنى تتمنى لكم التوفيق و النجاح
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