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 ن8.  إسترداد المعارفتمارين                                  
 ن2: ة في اإلقتيات عنذ النباتات ماهو دور العناصر التالي  (5
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 ن2: أذكر مثالين مما يلي (2
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 ......................................، و تمتص من الهواء  ......................................و   ..........................التربة  تمتص من  اليخضورية  إن النباتات 
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 ............................................................................................. ........ ......... النباتات الخضراء تمتص المادة الكربونية من التربة
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خطاطة تمثل العالقات الغذائية في شاطئ مجاور لمنطقة زراعية معالجة بمبيد 

 .الغاق حيث لوحظ موت عدد كبير من طائر .delitrine حشرات يسمى 
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في اجسام بعض الكائنات الحية  delitrine جدول يبين نسبة المبيد الحشري

 .في هذا الشاطئ 
 

   delitrine نسبة المبيد الكائنات الحية 
 ((pgب  

 1..0. بالنكتون نباتي 
 0.2. بالنكتون حيواني

 0.0. قشريات و أسماك صغيرة 
 00. مفترسسمك 
 00. الغاق 

 ن2  :مايلي (  1الوثيقة )إستخرج من  -1   
  IVالمستهلكون من الدرجة   IIIمن الدرجة المستهلكون  IIمن الدرجة المستهلكون  Iالدرجة المستهلكون   كائنات منتجة
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 ن1. انجز  السلسلة الغذائية التي  ينتمي إليها طائر  الغاق  -0
 

...................................................................................................................................................................................................... 

 ن1؟  م حلقات هذه السلسلة أجسا في     delitrine كيف تتطور نسبة المبيد  الحشري - 4  
...................................................................................................................................................................................................... 

 ن1؟  طائر الغاق  د كبير من كيف تفسر  موت عد -0  
..................................................................................................................................................................................................... 
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