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 التأهٌلٌة وسٌدي سٌدي ثانوٌة تارودانت إقلٌم نٌابة

: مدة اإلنجاز  Iالدورة  2فرض محروس رقم 
 ساعة

ن 6 1 المترين     

 املادة والأرضعلـــــوم احلياة 

 : الجوفٌة و السطحٌة المٌاه تلوث فً تمثلت سلبٌة ظاهرة إنتاج الحالً، العصر مٌزت التً الفالحٌة و الصناعٌة الثورة عرفت
 

 3 على االقتصار) .واإلنسان البٌئة على وعواقبها مصادرها إعطاء مع المٌاه، تلوث مظاهر تتجلى أٌن ومنظم واضح نص خالل من بٌن،

 (مظاهر
 2 المترين    

1 

2 

1 

 1الوثيقة  2الوثيقة 

ن 8  

 وهلل التوفيق

 المٌاه من عٌنات تحلٌل تم الحٌة، الكائنات على المطروحة العضوٌة المواد تأثٌر عن وللكشف .األنهار فً عضوٌة نفاٌات المعامل، من العدٌد تطرح

 .عضوٌة مصنع نفاٌات فٌه تطرح نهر طول على مواقع، أربعة فً
 
 .علٌها الحصول تم التً والنتائج التحالٌل نوع 2 وثٌقةال ضحتوو التحالٌل، فٌها أنجزت التً المواقع 1 وثٌقةال بٌنت

 P1 P2 P3 P4 المواقع

 المعاٌٌر

 صافً متعكر مسود صافً مظهر الماء

  ثنائً األوكسجٌن المذاب

(mg/L)    

12.2 3.4 7.4 12.4 

D.B.O.5 (mg/L) 3 78 7.8 2 

 Nitrites   0.015 0.304 0.113 0.030  (mg/L)نترٌت 

 (mg/L)أمالح األمونٌاك 

Sels ammoniacaux 

0.0 0.75 0.35 0.0 

 (mg/L)الكلورورات 

Chlorures 

48 58 54 49 

 (ن1,5) (األقل على ثالثة) .المٌاه جودة لتحدٌد المعتمدة المعاٌٌر بعض حدد -أ     
 (ن2).P2 و P1 الموقعٌن بٌن النتائج اختالف تفسر كٌف -ب     

 
   (ن3) .P4 الموقع إلى P2 الموقع من االنتقال عند علٌها المحصل النتائج تغٌر قارن -أ      
 (ن1,5) ؟ تضررا األكثر الموقع هو ما -ب     

2 

 (ن2) .الفالحٌة األنشطة طرٌق عن والجوفٌة السطحٌة المٌاه لثلوث المؤدٌة اآللٌة حدد ،3 الوثٌقة على باالعتماد

 (ن3) .سلٌم نص إلى الوثٌقة هذه فً المبٌنة األطوار حول ،4 الوثٌقة فً المبٌنة للظاهرة تحدٌدٌك بعد

 3الوثيقة 

ن 5 3 المترين     

 2الطور  1الطور 

 4الوثيقة  4الطور  3الطور 
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 التأهٌلٌة وسٌدي سٌدي ثانوٌة تارودانت إقلٌم نٌابة

عناصر إجابة الفرض المحروس 
 Iالدورة  2رقم 

: مدة اإلنجاز 
 ساعة

ن 6 1 المترين     

 املادة والأرضعلـــــوم احلياة 

ن 8 2 المترين     

ن 5 3 المترين     

 (ن1,5) ...الكلور- النترات – DBO5 -  الفرد معادل - : المٌاه جودة لقٌاس المعتمدة المعاٌٌر -أ -1

  
 المعامل طرف من العضوٌة المواد طرح ٌتم الموقعٌن هذٌن بٌن أن على ،P2 و P1 الموقعٌن بٌن النتائج اختالف تفسٌر ٌمكن -ب  

   (ن2) .الماء فً الملوثات فً الزٌادة إلى ٌؤدي مما
 

 (ن3).2الوثٌقثة من األمثلة بعض اعطاء ٌمكن P4. إلى P2 من اتجهنا كلما الملوثات تركٌز فً انخفاض هناك نالحظ -أ -2

 
 (ن1,5) .P2 الموقع هو تضررا األكثر الموقع -ب  

 : النفط ناقالت حوادث -

 و األخٌرة هذه تلوٌث إلى ٌؤدي مما البحر مٌاه فً  النفط من كبٌرة كمٌات تفرٌغ إلى السفن لها تتعرض التً المتكررة الحوادث تؤدي
 (ن2) .البحرٌة والنباتٌة الحٌوانٌة األنواع عشرات لحٌاة تهدٌد بالتالً

 :  األمطار الحمضٌة -
 و ،( HNO3و  H2SO4 إلى ٌتحوالن اللذان NO3  النترٌك وأكسٌد SO2 الكبرٌت بأكسٌد الهواء تلوث إثر الحمضٌة األمطار تنتج

 وتساقط البراعم موت بسبب النباتات نمو وتوقف التربة موت : األمطار هذه  عواقب ومن .كبٌرة حموضة ذات أمطار تكون بالتالً

 (ن2) ...األوراق

 

 : التخاصب ظاهرة-
 (ن2) .األعماق  فً تعٌش التً والفقرٌات األسماك من العدٌد موت إلى وٌؤدي والنتراث بالفوسفاط المٌاه تلوث عن ناتجة 

 
 

 فً ٌسبب مما المائٌة النباتات لبعض إقتٌاتٌة مواد ٌشكالن اللذان والنتراث بالفوسفاط المٌاه تلوث عن ناتجة ظاهرة التخاصب -2

 الضوئً التركٌب ظاهرة توقف إلى ٌؤدي مما األخرى المائٌة النباتات باقً عن الشمس أشعة حجب وبالتالً الماء، سطح على تكاثرها

  فً تعٌش التً األسماك من العدٌد موت بالتالً و الماء فً المتواجد األكسجٌن كمٌة فً نقص إلى ٌسبب مما األكسجٌن، تنتج التً
 (ن3) .األعماق

 والفوسفاط كالنتراث والملوثة السامة المواد بعض تركٌز زٌادة إلى األسمدة وكذا الحشرات مبٌدات استخدام فً اإلفراط ٌؤدي -1
 (ن2) .بتلوٌثه تقومف الترشٌح طرٌق عن الجوفٌة المٌاه إلىو السٌالن مٌاه طرٌق عن الجارٌة المٌاه إلى األمطار بفعل تصل والتً


