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かالشعبي かاطيよالديمق かيよائりالج かالجمه．ري 
かال．طني かارة التربيらو 

 よائりالج かالتربي かيよوسط مدي 

  かمدرسꞌꞌ í．ّجاء والتفよّالꞌꞌ   かالخاّص-  かريعら．ب- 

  
  

 

 نقطか( 2ت: )ل لجりء اأوّ ا

 (نقاぜ 6ة) :ل اأوّ مよين التّ 
ら ぱ  ا عل゜ تو يجابي  إينعكس  ，هやا ماا ぶ عل゜ مساحか شاسعか جめ  ا لكون البلめ يترب  نظぱ  よ مناخ الجりائよ متنو  

 بباتيالغطاء الن  
 ب もكよ أنواぱ امناخاき في الجりائよا (ت
 :  اليالجめ，¡ الت  ء ( من خا¡ مل2，) (تناخين )امقاゆن بين  (2

3)   ぢن بين ，سゆقا   ゎكل   عي   よنمن الおゆاよالجمل من حيث الح ， か. 

 
 
 
 

                                    ّよنالか                                                                                           لجمل ا 
 

 (نقاぜ 6ة) :انيالثّ مよين التّ 
  がخوا ずبع かفよالتر   مع かنا بりالت  الت  أنج えركي 畦يبよامقابلج: 

مل من الよ   باماء في كل    حتفاづفاもيか ， ال يت畦 الن  قاゆن بين خاص   (ت
 ，ゆبالغضا 
 تها عل゜ شكلكتاب بإمكانú)بيتين امゆめ，ستينلعاقか بين الخاص  ，جめ اأ (2

 بقانون(
 الや´ ينمو باき عن الن   مぶ إعطاء مثا¡  الت畦 دゆستهاもكよ أنواぱ اأتよبか ا (3

 بمنها في كل       

           かالع．امل امناخي 
 
 

きامناخا 
لسلتين ام．قع بالنسبか للّس  النباتاき الحيواناき طوبかالよ   اإضاءお الحよاおゆ ساقぢالت  

 الجبليتين

 ليشما¡ اأطلس الت         (ت)
 ليجنوب اأطلس الت         (2)

 ّむوالحياة عل．م الّطبيعة: اما か 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ط              انيか مت．ّس الثّ  :امست．・ 
 9تة2/2ت/5ةاريみ: التّ                      

 ساعか ونصé: ةامّد                      
ل الفصل اأوّ اختبار   
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 نقاط( ة8: )انيالجりء الثّ 

 :かاإむماجيّ か ال．ضعيّ 

 ةةةت め مشぱ，よ غるよيجس   ，أゆاد أنか か صحよا，ي  من مستثمおよ فاحي   ，مغامよ استفادشجاぱ  ح  جما¡ فا  
ا ضئيا الحば نمو  من غよسها  واきسن 4ة، بعめ شجおよ ةة2بめأها بغるよ  ،شجおよ بよتقا¡  ゆإثما，  ゆلأشجا

 ，  ゆاよء   اصفりاقها كبير   جゆ，بمن أ 
حوض البحよ اأبيず  طبか امعتめلか الحよاおゆ )مثلا في امناطق الめ  よ  شجおよ البرتقا¡ تنمو جي   علما أن  

ل دゆجぢか( امتوس   渓ماد س  ضاف لها البشぜよ أن ي   ，تよبゆ かمليかم °ة4حよاおゆ  ，تتحم  با¡ حت   めبام ，ال ばاء تحتف
か  ب，اأماح امعめني 

 :نداきالّس  

 

 
 

かياí عل゜ الس  بالعتماد  نめاき ，مكتسباتú القبلي  اليか ，الس  عليماき الت   :            أجえ عن الت 

 جما¡؟تيجか الت畦 ，صل إليها محصو¡ よ الن  كيé تفس   (ت
م نصيحتين لهやا (2  めبمستقباح من أجل تحسين منتوج。 الفا   ق 
 

 راعيかربか الりّ التّ  مليかربか الよّ التّ 
 かبفقيرお من امواد العضوي  ــــــ 
 ل تحتفば باماءبــــــ 
 لかبمحل   ل توجめ فيها كائناきــــــ 

 か بامواد العضويかبغني  ــــــ 

 تحتفば باماءبــــــ 

 لかبتوجめ فيها كائناき محل  ـــــــ 

 きوらة البرتقال من اآよشج きاحتياجاN ةよالتي أضافها جمال  لكل شج よيむامقا 
るよالغ かسن きوらملح اآ かإضاف るよالغ かسن きوらملح اآ かإضاف 

 جぷおよ للش   ةت نか اأ，ل゜الس   جぷおよ للش   ة5 اأ，ل゜نか الس  
 جぷおよ للش   ة5 انيかنか الث  الس   جぷおよ للش   ةةت انيかنか الث  الس  
 جぷおよ للش   ة5 الثかنか الث  الس   جぷおよ للش   ةة2 الثかنか الث  الس  
 جぷおよ للش   ةةت ابعかنか الよ  الس   جぷおよ للش   ةة3 ابعかنか الよ  الس  

(تند )الّس   

(2ند )الّس   

0561 60 62 08 / 0561 60 62 23
                                                                                
www.ecolerradja.com

0550 92 00 22www.facebook.com/ecolerradja

https://ecolerradja.com/
https://ecolerradja.com/
https://web.facebook.com/ecolerradja

