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 ( الحور - الصفصاف-الكافور .-السرو)ن1 ؟لرياح ل تكمصدراالتي يمكن استعمالها ما هي أهم  األشجار   السؤال األول

  (االزدرخت  –األرز  -الصنوبر )ن1 ؟ و المصحات غرسها في المستشفياتالتي يمكن  ما هي أهم  األشجار و الشجيرات

 ن2 الخاص بالمساحات الخضراء؟ 06/07ما هي االهداف المحددة للقانون  -

:يهدف هذا القانون الى حماية المساحات الخضراء وتنميتها في اطار التنمية المستدامة على الخصوص ما يلي  -  

  -صيانة وتحسين نوعية المساحات الخضراء الحضرية الموجودة،  ▪-        المعيشي الحضري،  اإلطارتحسين  ▪- -

-ترقية توسيع المساحات الخضراء بالنسبة للمساحات المبنية،  ▪--        ترقية إنشاء المساحات الخضراء من كل نوع  ▪- -

 إلزامية إدراج المساحات الخضراء في كل مشروع بناء، تتكفل به الدراسات الحضرية والمعمارية العمومية والخاصة-▪

 ن2 ؟ عدد أنواع الحدائق الممكن إيجادها في مختلف مدن العالم الثاني   السؤال
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 ( نقطة 1كل اجابة صحيحة عليها  )خطأ إمام العبارات التالية  )خ ( صحيح  أو  (ص )ضع عالمة : السؤال الثالث 

 ص الخضراء في تجميل المدن والقضاء على التلوث البصري وتقريب المدينة من الحياة الطبيعيةتساهم المساحات  1
 خ من الوزير المكلفار الموجودة في المناطق التي تم تعميرها : بموجب قر بالصفوف المشجرةيتم التصريح  2
 خ    بشرط أن تكون األرض مستوية    الحدائق في المساحات الكبيرة جدًا و  قيستخدم النظام الطبيعي في تنسي 3
 خ عند زراعة األشجار في الشوارع فانه يمكن اختيار أي نوع من األشجار 4
 خ                      الحديقة في حالة صغر مساحة الحدائق تصمم الطرق مستقيمة حتى تعطي التأثير باتساع  5
 ص  سامةجميلة و لكنها  لها أزهارالمزهرة  الشجيرات ، تعتبر من  شجيرة تزيينية الدفلى 6
 خ درجة حرارة التربة رفعلها تأثير كبير في و الشجيرات  الغطاء النباتي و خاصة األشجار 7
 ص من مساحة المدينة %10المساحة الخضراء عن  للألسرة و ان ال تق 2م 90حدد المخطط سيمونس معدل 8
 ص فرد في المدينة بافتراض شجرة متوسطة كوحدة للقياس يرتكز المخططون على عدد االشجار لكل 9
 ص 2م 14حددت المنظمة  العلمية للبيئة نصيب الفرد من المساحات الخضراء التي يجب توفيرها للمواطن ب  10
 خ كنصيب للفرد الواحدفي الجزائر  من المساحات الخضراء 2م 8.6حد   38/68حددت التعليمة الوزارية  11
 ص تصمم حديقة الحي السكني لكي تلبي االحتياجات الترفيهية لجميع االعمار بشكل عام و لألطفال بشكل خاص 12
 ص االحزمة الخضراء تلعب دور المتنفس االساسي لسكان المدينة و تقف حاجز امام توسع البناء وتمدد المدينة 13
14 Squars   ،خ .                    م1500يتجاوز مجال نفوذها مساحتها تساوي هكتار او اكثر و  تعني مساحة خضراء ذات شكل مربع 

 


