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التعاريف-1

ھو الدعامة الالإحیائیة التي تعیش علیھا الكائنات الحیة: المحیا 
العشیرة اإلحیائیة ھي مجموع األنواع الحیوانیة و النباتیة التي تعیش في نفس المحیا

النوع بالنسبة لباقي األنواعالكثافة ھي نسبة 
عامل بیئي  ھو المسؤول عن توزيع الكائنات الحیة

تحديد الصحیح و إصالح الخاطئ-2
تابعاIIينعت الكائن الحي ذو معامل التردد : خطأ -أ

منحنى تردد أحادي المنوال يعني أن الوسط المدروس متجانس: خطأ -ب
صحیح-أ
حبیبات الطین أدق من حبیبات الطمي:خطأ -د
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الخطأ الذي ارتكبه التالمیذ ھو في تحديد  المساحة الدنیا للجرد-1
:الخطوات التي يجب اتباعھا إلنجاز الجرد 

التعرف على األنواع النباتیة الموجودة في الغابة-
وضع مربعات تزيد مساحتھا تدريجا-
النباتیة الموجودة في الغابة تحديد مساحة الجرد الدنیا التي تضم  األنواع-
وضع مربعات بمساحة الجرد الدنیا في مناطق الغابة و إحصاء األنواع-
-

الطبقة الشجرية = 1الطبقة -2
الطبقة الشجیرية= 2الطبقة 

:حساب تردد األنواع -أ -3
4-

123456789النوع
28.5%100%71%57%57%100التردد

%
43%28.5

%
57%

:تحديد معامل التردد –ب 

123456789النوع
معامل 
التردد
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إنجاز منحنى و مدراج التردد-5

منحنى التردد ثنائي المنوال و بالتالي الوسط المدروس غیر متجانس 



:3تمرين 

فراغات صغیر و متعددة ، بنیتھا مفككةحبیباتھا غیر متماسكة مع بعضھا بینھا 1التربة -1
حبیباتھا متجمعة مع بعضھا على شكل مجموعات يمثلھا المركب الذبالي الطیني و بین 2التربة 

المركبات فراغات كبیرة ، بنیتھا كبیبیة 
:االحتیاطات الواجبة -2

أخذ نفس الكمیة من كل تربة-
أن تكون التربتین مجففتین جیدا-
الماء في كل عینة أن يصب نفس الحجم من-

:القدرة على االحتفاظ بالماء –أ -3
ml 20= 70- 50:  1التربة 
ml 35=  70-35:    2التربة 

بنیة مفككة فراغاتھا المتعددة ال تتمسك بالماء فینفذ منھا بسرعة و بالتالي قدرتھا 1للتربة –ب 
على االحتفاظ بالماء ضعیفة

بنیة كبیبیة  و رغم الفراغات الضخمة فالمركبات الذبالیة الطینیة تتمسك بالماء ، فتكون 2بة للتر
قدرتھا على االحتفاظ بالماء كبیرة

إلى انخفاض قدرتھا على االحتفاظ بالماء ، فال توفر للشتلة 1يرجع فشل الشتائل على التربة -4
حاجتھا من الماء 

:1تحديد قوام التربة -5
%20نسبة الطین %10نسبة الطمي %70نسبة الرمل-6

.إذن عبارة عن رمل طیني1العینة 

منتديات علوم الحیاة و األرض 
بأصیلة


