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اجلزء ا ألول ( 12ن)
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اهمترين ا ألول:
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أأ -تمتزي ا ألوساط احلية بوحود أأهظمة بيئية ػديدة ىذه ا ألهظمة همددة من ظرف ػدة غوامل كد تؤدي اىل اختالميا.
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اذهر أأمه امؼوامل اميت تؤدي اىل حدوث اختالل توازن امنظام امبييئ
ما يه رشوط توازن امنظام امبييئ؟
غرف امنظام امبييئ.
أأغط مؼاين املصعوحات امتامية
= Ecosystème
= Biotope
= Biocénose
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ب -يوجا الوسان من اخل اػادة توازن ا ألهظمة أأو احملافظة ػوهيا اىل ادخال حيواانت مفرتسة(اههنابة) اىل ىذه ا ألهظمة
اكس تؼٌلل ادلغسوكة ضد حرشة املرمزية أأو حرشة املنة وجتنب اس تؼٌلل املواد امكمييائية أأو امتلويل مهنا.
 )1ماذا يصعوح ػىل ىذا امنوع من احملاربة؟ أأذهر مثامني مما تؼرف.
 )2ملاذا يفضل ىذا ا ألسووب بدل اس تؼٌلل املواد امكمييائية؟

اهمترين امثاين:
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تؼترب امرتبة من بني امؼنارص امرئيس ية يف ترهيب اموسط احلي من أأخل دراسة احدى خواصيا
أأحري امرتهيب امتجرييب امتايل:
سكب250مول ماء ملعر ػىل مكية من امرتبة
موضوػة يف مقع ػىل خمربة زخاحية بؼد مدة حنصل
ػىل امنتاجئ املوحضة يف اموجيلة امللابةل.
 )1احسب مكية املاء املتبلي يف امرتبة
 )2كدم املصعوح اخلاص ابملاء امنا ج يف ابخمربة
واملاء املتبلي يف امرتبة
 )3اس تنتج اخلاصيتني املدروس تني.
كمية الماء في المخبرة
 )4صنف امؼنارص املكوهة نورتبة اىل:
بعد مدة هي 100ملل
فزيايئية

همييائية
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اجلزء امثاين
اموضؼية الدماحية:

s

اغتاد أأمحد زايرة خده يف احدى املرى ا ألوروبية واكن همامت برتبية احليواانت وزراػة امنبااتت حيث
جيد متؼة يف ممارس هتا .وأأجناء زايرتو يف غعةل امش تاء لحغ اختفاء بؼض احليواانت من مزرػة خده مثل (حيوان امزغبة
وظائر امس نوهو) وكد اهتبو نذكل مبؼض امنبااتت امعبيؼية اميت تغيب يف فصل امش تاء وتظير من خديد يف فصل امربيع من
خديد دون تدخل الوسان مثل (اخلرشوف  -وشلائق امنؼٌلن) .
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السندات

حيوان امزغبة يف خمبئو

مسار بؼض امعور أأجناء تنلويا يف امؼامل

تغادر بؼض امعيور امربية موظهنا الأصًل (أأورواب) ابجتاه اجلنوب(افريليا)
بداية شير ديسمرب مث تؼود أأدراهجا مرة اخرى اىل موظهنا اذلي غادرتو يف
بداية فصل امربيع
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امكثري من احليواانت غند حوول فصل امش تاء توجأأ اىل ماكن همجور
وختتبأأ فيو حىت اهلضاء املومس دون غذاء وغند حوول فصل امربيع
خترج من خمبهئا وتؼود اىل احلياة امعبيؼية مرة اخرى

خرش نة كعبية
س نوهو
خضريي أأمحر امؼينني
خرش نة كعبية

بذور

ed
uc
a

هبات اخلرشوف مع خذموره

امتؼواميت:

ابلغامتد ػىل امس ياق ومكتس باتم وامس ندات امللدمة.
 )1فرس امتغريات اميت لحظيا مسري(غياب ظائر امس نوهو -اختفاء حيوان امزغبة)
 )2ارشح هيف تغيب وتظير بؼض امنبااتت دون تدخل الوسان مبينا امؼنارص املس تؼمةل يف ذكل.
 )3اس تنتج هوع امسووك غند امس نوهو واملنفذ وامنبااتت مع ذهر مثال واحد ملك سووك.
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دورة حياة شلائق امنؼٌلن

بالتوفيق
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انجزء األول ( 12ن)

حل االختبار األول /يف مادة علوم الطبيعيت واحلياة
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انتمزَه األول 755 (:ن)
أ -رزَٞض األٗسبغ اىؾٞخ ث٘ع٘د أّظَخ ثٞئٞخ ػذٝذح ٕزٓ األّظَخ ٍٖذدح ٍِ غشف ػذح ػ٘اٍو قذ رؤد ٛإى ٚاخزالىٖب.
 )1ارمش إٌٔ اىؼ٘اٍو اىز ٜرؤد ٛإى ٚؽذٗس اخزاله ر٘اصُ اىْظبً اىجٞئُ 10..................................................................ٜ
 اىؼبٍو اىَْبخٞخ (رغٞشا دسعخ اىؾشاسح ٗاىزسبقطبد) – اىؼبٍو اىجشش(ٛاىَي٘صبد اىَخزيفخ)ٍ )2ب ٕ ٜششٗغ ر٘اصُ اىْظبً اىجٞئٜ؟ ُ10 .......................................................................................................
 اسزقشاس اىؼ٘اٍو اىالؽٝ٘ٞخ (اىَْبخٞخ ٗاىزشاثٞخ) ٗاىؾٝ٘ٞخ  -اسزَشاس اىزفبػو ث ِٞاىؼ٘اٍو اىؾٝ٘ٞخ ٗاىالؽٝ٘ٞخ )3ػشف اىْظبً اىجٞئُ 10.............................................................................................................................ٜ
ٕ٘ ٍغَ٘ع اىنبئْبد اىؾٞخ ٗاىؼ٘اٍو اىفٞضٝبئٞخ ٗاىنَٞٞبئٞخ ىي٘سػٗ ،اىؼالقبد اىقبئَخ ثْٖٞب رش ّنو ٗؽذح رذػ ٚاىْظبً اىجٞئٜ
 )4أػػ ٍؼبّ ٜاىَصطيؾبد اىزبىٞخُ 10.0 .........................................................................................................:
ُ
النظام البيئي= Ecosystème
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المدى الحيوي الجغرافي = Biotope
الوحدة الحياتية= Biocénose
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بٝ -يغب اإلّسبُ ٍِ اعو إػبدح ر٘اصُ األّظَخ أٗ اىَؾبفظخ ػيٖٞب إى ٚإدخبه ؽ٘ٞاّبد ٍفزشسخ(اىْٖبثخ) إىٕ ٚزٓ األّظَخ
مبسزؼَبه اىذػس٘قخ ظذ ؽششح انقزمزَة أٗ ؽششح انمىة ٗرغْت اسزؼَبه اىَ٘اد اىنَٞٞبئٞخ أٗ اىزقيٞو ٍْٖب.
ٍ )1برا ٝصطيؼ ػيٕ ٚزا اىْ٘ع ٍِ اىَؾبسثخ؟ اىَؾبسثخ اىج٘ٞى٘عٞخُ 1.0.....................................................................
 أرمش ٍضبىٍَ ِٞب رؼشف - .اىقْفز ظذ اىخْبفس – .اىقػ ظذ اىفئشاُ ُ 10........ .................................................... )2ىَبرا ٝفعو ٕزا األسي٘ة ثذه اسزؼَبه اىَ٘اد اىنَٞٞبئٞخ؟  -ألّٖب غٞش ٍنيفخ – ّبئغٖب ٍعَّ٘خ – غٞش ٍعشح ثبىجٞئخُ10.0.....

tio

انتمزَه انثاوٍ) 5455(:
تعتثز انتزتة مه تُه انعىاصز انزئُسُة فٍ تزكُة انىسط انحٍ مه أجم دراسة إحذي
خىاصها أجزٌ انتزكُة انتجزَثٍ انتانٍ:
سنتٍ001يو ٍبء ٍقطش ػي ٚمَٞخ ٍِ اىزشثخ ٍ٘ظ٘ػخ ف ٜقَغ ػيٍ ٚخجشح صعبعٞخ ثؼذ ٍذح ّؾصو
ػي ٚاىْزبئظ اىَ٘ظؾخ ف ٜاى٘صٞقخ اىَقبثيخ.
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 )1اؽست مَٞخ اىَبء اىَزجق ٜف ٜاىزشثخٍ001 .يو – ٍ011يو = ٍ 001يوُ 1.0..............................................................
 )2قذً اىَصطيؼ اىخبص ثبىَبء اىْبرظ ف ٜاىَخجشح ٗاىَبء اىَزجق ٜف ٜاىزشثخُ 10 ............................................................
 اىَبء اىْبرظ = اىَبء اىْبفز .اىَبء اىَزجق = ٜاىَبء اىَؾزفع )3اىخبصٞز ِٞاىَذسٗسز .ِٞخبصٞز - :ٜاىْفبرٝخ ٗ -االؽزفبظ ثَبءُ 10........................................................................
 )4صْف اىؼْبصش اىَنّ٘خ ىيزشثخ إىُ 10...............................................................................................................:ٚ
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فُزَائُة
ٍ -.نّ٘بد ػع٘ٝخ (ثقبٝب ّجبرٞخ ٗؽ٘ٞاّٞخ)
ٍ -.نّ٘بد ٍؼذّٞخ (سٍو ،غعبس ،ميس)

كُمُائُة
غبصاد()....،O2 ،Co2
ٍؾي٘ه اىزشثخ (ٍبء+أٍالػ ٍؼذّٞخ)

انجزء انثاوٍ
انىضعُة اإلدماجُة :اػزبد أؽَذ صٝبسح عذٓ ف ٜاؽذ ٙاىقش ٙاألٗسٗثٞخ ٗمبُ ٍٖزَب ثزشثٞخ اىؾ٘ٞاّبد ٗصساػخ اىْجبربد ؽٞش ٝغذ ٍزؼخ فٜ
ٍَبسسزٖبٗ .أصْبء صٝبسرٔ ف ٜػطيخ اىشزبء الؽع اخزفبء ثؼط اىؾ٘ٞاّبد ٍِ ٍضسػخ عذٓ ٍضو (حُىان انزغثة وطائز انسىىوى) ٗقذ اّزجٔ مزىل
ىجؼط اىْجبربد اىطجٞؼٞخ ا ىز ٜرغٞت ف ٜفصو اىشزبء ٗرظٖش ٍِ عذٝذ ف ٜفصو اىشثٞغ ٍِ عذٝذ دُٗ رذخو اإلّسبُ ٍضو (انخزشىف  -وشقائك
انىعمان) .
انسىذات
اىنضٞش ٍِ اىؾ٘ٞاّبد ػْذ ؽي٘ه فصو اىشزبء ريغأ
إىٍ ٚنبُ ٍٖغ٘س ٗرخزجأ ف ٔٞؽز ٚاّقعبء اىَ٘سٌ
دُٗ غزاء ٗػْذ ؽي٘ه فصو اىشثٞغ رخشط ٍِ
ٍخجئٖب ٗرؼ٘د إى ٚاىؾٞبح اىطجٞؼٞخ ٍشح اخشٙ

s

ؽ٘ٞاُ اىضغجخ فٍ ٜخجئٔ
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رغبدس ثؼط اىط٘ٞس اىجشٝخ ٍ٘غْٖب األصي( ٜأٗسٗثب) ثبرغبٓ
اىغْ٘ة(إفشٝقٞب) ثذاٝخ شٖش دٝسَجش صٌ رؼ٘د أدساعٖب ٍشح اخش ٙإىٚ
ٍ٘غْٖب اىز ٛغبدسرٔ ف ٜثذاٝخ فصو اىشثٞغ

ّجبد اىخشش٘ف ٍغ عزٍ٘سٓ

انتعهُمات:

دٗسح ؽٞبح شقبئق اىْؼَبُ

تاالعتماد عهً انسُاق ومكتسثاتك وانسىذات انمقذمة5
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فسش اىزغٞشاد اىز ٜالؽظٖب سَٞش(غُاب طائز انسىىوى -اختفاء انقىفذ)ُ .10...........................................................
ٍِ خاله اىسْذاد ٝزجِ أُ غٞبة غبئش اىسّْ٘٘ ٗاخزفبء اىقْفز ٝؼ٘د إى ٚرغٞش اىظشٗف اىَْبخٞخ ؽٞش أصجؾذ غٞش غٞش ٍطبقخ
ٍِ غشف ٕزٓ اىنبئْبد اىؾٞخ ٕٗ ٜاّخفبض دسعخ اىؾشاسح ٍْٗٔ ّذسح اىغزاء فزغبدس اىسّْ٘٘ إىٍْ ٚبغق أمضش دفئب ٗٗفشح ىيغزاء
ثَْٞب اىقْفز ٝز٘قف ػِ اىْشبغ ٗٝذخو ف ًّ٘ ٜػَٞق ؽز ٚرغٞش اىظشٗف.
اششػ مٞف رغٞت ٗرظٖش ثؼط اىْجبربد دُٗ رذخو اإلّسبُ ٍجْٞب اىؼْبصش اىَسزؼَيخ ف ٜرىلُ .10................................
ٍِ خاله اى٘صبئق (دٗسح ؽٞبح ّجبد شقبئق اىْؼَبُ ٗاىخشش٘ف) ٝزج ِٞأُ ٕزٓ اىْجبربد ىٖب ٍذح ؽٞبح رْزٖ ٜثئّزبط صَبس ثٖب ثزٗس
ؽٞش رجقٕ ٚزٓ اىجزٗس ف ٜاى٘سػ ف ٜسنُ٘ خاله اىَ٘سٌ اىجبسد ٗثؾي٘ه اىشثٞغ رْشػ ٗرزؾ٘ه إىّ ٚجبد ٍؼٞذح اىذٗسح ٍِ عذٝذ أٗ
رزشك ثؼط األػعبء ٍضو اىغزاٍٞش ٗاألثصبه ف ٜاىزشثخ رغذد ثٖب ؽٞبرٖب ٍضو اىخشش٘ف.
اسزْزظ ّ٘ع اىسي٘ك ػْذ اىسّْ٘٘ ٗاىقْفز ٗاىْجبربد ٍغ رمش ٍضبه ٗاؽذ ىنو سي٘كُ 10................................................ .
ٍضبه :اىيقيق
 اىسّْ٘٘ = اىٖغشح ؽ٘ٞاُ اىضغجخ = اىسجبد ٍضبه :اىذة اىْجبد = اىؾٞبح اىجطٞئخ ٍضبه :اىزسحاالرقبُُ 10.........................................................................................................................................:
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