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    مفأٍه بٔٝٔ٘          الباب األول   

  

ؽبتًف َفّٗٛ ايب١٦ٝ سػب طبٝع١ ايؿدل املتعاٌَ َعٗا فٗٓاى ب١٦ٝ ظضاع١ٝ ٚب١٦ٝ   -
 ٚب١٦ٝ سهط١ٜ ٚب١٦ٝ دباض١ٜ إىل غري شيو َٔ ايب٦ٝات . قٓاع١ٝ ٚب١٦ٝ ضٜف١ٝ

 ٢ٖ نٌ َا ؼبٝط باإلْػإ َٔ َهْٛات س١ٝ أٚ غري س١ٝ ٜؤثط فٝٗا ٜٚتأثط بٗا.  :
ٜهِ َفّٗٛ ايب١٦ٝ املهْٛات ايفٝعٜا١ٝ٥ ٚايهُٝٝا١ٝ٥ ٚايبٝٛيٛد١ٝ ٚايجكاف١ٝ  -

 بعهٗا  .َع تفاعٌ تٚاإلقتكاز١ٜ ٚايػٝاغ١ٝ ايت٢ 
 :جوانب رئيسية هى  3فهوم البيئة يشمل م 

 .اإلْػإ َع مجٝع ايها٥ٓات اسب١ٝفٝٗا ٜؿرتى ايب١٦ٝ ايت٢  :البٗئة الطبٗعٗة -1
  .اإلْػإ َع أقطاْ٘ َٔ ب٢ٓ ايبؿطفٝٗا ٜؿرتى ايت٢ ايب١٦ٝ  :البٗئة اإلدتىاعٗة -2

أفطاز اجملتُع إلْػإ إلزاض٠ ايعالقات ايساخ١ًٝ بني أقاَٗا امشٌ صبُٛع١ املؤغػات ايت٢ ٚت
 .اٚاملٓؿآت ايت٢ ؾٝسٖا فٝٗ

 ايت٢ قٓعٗا اإلْػإ بعًُ٘ ٚتكسَ٘.ايب١٦ٝ  :البٗئة التكٍٕلٕدٗة -3
ايكطف ٚايػسٚز ٚخعاْات ؾبهات ٚؾبهات ايط٣ ٚٚايططم  املكاْع ٚاملساضؽ : َجٌ

 املا٤ َٚطانع إْتاز ايطاق١ .
إىل ايب١٦ٝ اإلق١ًُٝٝ ايب١٦ٝ ب١٦ٝ  َٔ ايب١٦ٝ احمل١ًٝ إىل ايٚقس اتػع َفّٗٛ  -

 .نً٘ ىل ايهٕٛإايعامل١ٝ 

  : علْو البٔٝ٘ 
غتدساّ إٚنٝف١ٝ اسبٝا٠ ايص٣ ٜٗتِ بسضاغ١ َا ؼبسز ٖٛ ايعًِ  :علم االيكولوجى

 ملا ٖٛ َتاح ي٘ سٝح ٜعٝـ.ايها٥ٔ اسب٢ 
 . تع٢ٓ زضاغ١ َهإ املعٝؿ١ :يكولوجيإ 

 ٕٛ َٔ َكطعني ْٜٛاْٝني ُٖا:هن١ًُ اٜهٛيٛد٢ تت ألٕ 
-  Oikos  ٜع٢ٓ َهإ املعٝؿ١ . 
-  Logus  ٜع٢ٓ زضاغ١  . 
 .ّ  1869غ١ٓ  ٖٝهٌٝ  األملا٢ْ  ايعاملٖصٙ ايتػ١ُٝ  قس أطًلٚ



 

 
- 3-   01061046162  

 ٘ ٘  الطلطل ٍٔب  الر

 أ/أمحد فتخٙ
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 .ٖٛ ايعًِ ايص٣ ٜٗتِ بسضاغ١ ايتفاعٌ بني اسبٝا٠ َٚهْٛات ايب١٦ٝ  :علم البيئة

هُٝٝا١ٝ٥ يافٝعٜا١ٝ٥ ٚاي تطبٝل املعًَٛات ف٢ اجملاالت املعطف١ٝعًِ ايب١٦ٝ ٜتٓاٍٚ  -
 . قتكاز١ٜاإلٚ دتُاع١ٝاإلٚ ايبٝٛيٛد١ٝٚ
 :   بـتِ عًِ ايب١٦ٝ ٜٗ -

  ٔغتجُاضٖا ٚعسّ إٖساضٖا.إاحملافع١ ع٢ً ايب١٦ٝ ٚسػ 

 ٚايتعاٌَ  ْتٝذ١ ٚقا١ٜ اجملتُعات َٔ اآلثاض ايهاض٠ ايت٢ ذبسخ بفعٌ ايطبٝع١ أ
 . َع ايب١٦ٝ ٣ٛ يإلْػإ ايػري غ

 .  تٛدس ب٘ سٝا٠ ٖٛ اسبٝع ايص٣  :الغالف احليوي 
ست٢ أع٢ً إضتفاع ف٢ ايبشاض نرب عُل ف٢ أ ايػالف اسب٣ٛٝ ف٢ املػاف١ بنيميتس   -

 نِ. 14ٚال ٜعٜس أقك٢ مسو ي٘ عٔ بُٝٓٗا سٝا٠ تٛدس ازبباٍ 
 مكونات الغالف احليوي  : 

ٜتهٕٛ َٔ مجٝع ايها٥ٓات اسب١ٝ ٚأدعا٤ 
َٔ ايكؿط٠ األضن١ٝ ٚايػالف املا٢٥ 

 . يػالف اهلٛا٥َٞٔ ا ٚايطبكات ايػف٢ً
تٛفط َهْٛات ايػالف  اسبٟٝٛ ايعطٚف  -

  . املال١ُ٥ سبٝا٠ ايها٥ٓات اسب١ٝ ع٢ً األضض
 خطوات حتويل مكونات الغالف احليوي إىل موارد: 

 ) خطوات إستفادة اإلنسان من أحد مكونات الغالف احليوى ( 
 ايؿ٧ أٚ املهٕٛ .ٖصا ٜهتؿف اإلْػإ فا٥س٠  -1
 . ١ًٜٝٚطٛض ٖصٙ ايٛغهٕٛ ًشكٍٛ ع٢ً ٖصا املي ١ًٝغؽبرتع اإلْػإ ٚ -2

 اإلْػإ بايعٌُ يتشٌٜٛ ٖصا املهٕٛ إىل َٛضز زا٥ِ أٚ ثط٠ٚ َتك١ً.ػع٢ ٜ -3

  ٚسس٠ بٓا٤ ايػالف اسبٟٝٛ  ٖٛ : الهظام االيكولوجى أو الهظام البيئى  .
ٜكف نٌ َا ٜتعًل بايها٥ٓات اسب١ٝ ٚاملهْٛات ايػري س١ٝ َٔ تفاعالت  ّٖٛ ْعاٚ

 .ف٢ سٝع ضبسٚز َٔ ايطبٝع١  بازالتٚت

 الهظم اإليكولوجية مو أمجلة : 

    .ايٛاس١    -ٓٗط  اي  - بشط اي  -  ايكشطا٤  - ايػاب١ 
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  :ّٖتي العمىاء بدزاسة الٍظي اإلٖكٕلٕدٗة دُٔ إغفاه لدزاسة الكائَ احلى 

 .ٜهٛيٛد٢ايٓعاّ اإل ٓا يسضاغ١ٜعٜس َٔ فُٗزضاغ١ ايها٥ٔ اسب٢ ٚأثطٙ ف٢ ايب١٦ٝ ٕ أل
 :التخدي الرى ٖٕادْ اإلٖكٕلٕدٗني الًٕٗ 

نٝف١ٝ تػٝري ٖصٙ ايٓعِ مبطٚض ٖٚٛ ضباٚي١ ايتعطف ع٢ً َا ٜسٚض ف٢ ايٓعِ ايب١ٝ٦ٝ  
َٔ دع٤ ألٕ َا ٜتِ  ف٢ ايطبٝع١ أَط ع٢ً داْب نبري َٔ ايتعكٝس ألٕ اإلْػإ ايعَٔ 

 ايٓعاّ اإلٜهٛيٛد٢ ٚي٘ تأثري ٜعزاز بإغتُطاض .
 :ظي اإلٖكٕلٕدٗة ٔعالقتّا باإلٌشاُ ذٔ أِىٗة كبرية دزاسة الٍ

 ٕ سٝا٠ ايبؿط َتٛقف١ ع٢ً غال١َ ٖصٙ ايٓعِ.أل

  : خصائص الهظام البيئى أو املهظومة البيئية
  بالسغي وَ إختالف الٍظي اإلٖكٕلٕدٗة عَ بعضّا إال أُ مجٗعّا  

  :  تتىٗز باخلضائط اآلتٗة
        .تشابو العالقات  -2                        .تعدد املهْىات  -1
 اضتخداو الفطالت. -4           .االضتكساز مع الكابلٔ٘ للتػري -3

س١ٝ أٚ عٛاٌَ ٜتهٕٛ ايٓعاّ ايب٢٦ٝ َٔ َهْٛات   : تعدد املهْىاتأّاًل:  
 .ٚتعترب ٖصٙ املهْٛات مجٝعٗا ممٝع٠ يًٓعاّ اإلٜهٛيٛد٢  َٚهْٛات غري س١ٝ

ايت٢ ذبسز ْٛع اسبٝا٠ ف٢ ايعٛاٌَ ٢ٖ  :الػري حٗةالعٕاون )املكٌٕات (  - أ
 ايٓعاّ ايب٢٦ٝ ٚتؿٌُ عٛاٌَ فٝعٜا١ٝ٥ ٚنُٝٝا١ٝ٥.

 . ٢ٖ عٛاٌَ املٓار   : العْامل الفٔصٓأٜ٘ 

 املٛقع َٔ غطح األضض. –خط ايعطض  –ايطٜاح  –ايه٤ٛ  –اسبطاض٠  :َجٌ 
 العْامل الهٔنٔأٜ٘: ٢ٖ عٛاٌَ تتٓاٍٚ ازباْب ايهُٝٝا٥ٞ .

  َجٌ: ظٜاز٠ أٚ ْكل بعض ايعٓاقط ٚاملطنبات اسباَه١ٝ ٚايكاعس١ٜ ٚأَالح ايرتب١ .
٢ٖ ايعٛاٌَ ايت٢ تهِ مجٝع ايها٥ٓات  :) األحٗائٗة ( احلٗة  العٕاون  - ب

اسب١ٝ املٛدٛز٠ ف٢ ايٓعاّ ايب٢٦ٝ ٚتأثرياتٗا ف٢ بعهٗا ايبعض ٚف٢ ايب١٦ٝ أ٣ 
 املٓتذ١ ٚاملػتًٗه١ ٚاحمل١ًً.ٚتهِ ايها٥ٓات ايب١٦ٝ ٚتتأثط بٗا  تؤثط ف٢أْٗا 
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كّٛ بع١ًُٝ ايبٓا٤ ايه٢٥ٛ ٢ٖ ايٓباتات اشبهطا٤ ايت٢ ت :يًػصا٤  ايها٥ٓات املٓتذ١ 
 .ايػصا٤ ؿُؼ إىل طاق١ نُٝٝا١ٝ٥ ربتعٕ ف٢ؾعاع١ٝ يًٍٛ ايطاق١ اإلسٝح ذب

تعتُس مجٝع ايها٥ٓات اسب١ٝ ع٢ً ايها٥ٓات املٓتذ١ نػصا٤ بكٛض٠ َباؾط٠ ٚغري  - 
 .َباؾط٠ 

 ا .نػصا٤ هل  ٢ٖ ايها٥ٓات ايت٢ تعتُس ع٢ً ايٓباتات اشبهطا٤ :ايها٥ٓات املػتًٗه١
 :تيكطه الهاٜيات املطتَله٘ إىل  -
 . تتػص٣ ع٢ً ايٓباتات َباؾط٠ )آنالت ايعؿب(:  عؿب١ٝسٝٛاْات  -1 

 .(أنالت سبّٛتتػص٣ ع٢ً سٝٛاْات أخط٣ تػصت ع٢ً ايٓباتات ):  َفرتغ١ سٝٛاْات  -2
 اْات املفرتغ١ تتػص٣ ع٢ً ايٓبات بكٛض٠ غري َباؾط٠ .اسبٝٛ -

 فتشًًٗا  ٢ٖ نا٥ٓات صبٗط١ٜ تتػص٣ ع٢ً أدػاّ ايها٥ٓات املٝت١  :ايها٥ٓات احمل١ًً
َجٌ َطنبات ٚتػتُس َٓٗا ايطاق١ ٚترتى األَالح َٚٛاز أخط٣ يه٢ تعٛز يًرتب١ 

از إغتدساَٗا يتؤَٔ عٓاقط ايهطبٕٛ ٚايهربٜت ٚايفٛغفٛض ٚايٓٝرتٚدني ٚغريٖا سٝح ٜع
 .بصيو إغتُطاض ايٓعاّ اإلٜهٛيٛد٢ يصيو تعترب ايها٥ٓات احمل١ًً ساضؽ ايطبٝع١  

 ايفططٜات.  - ايبهرتٜا ايط١َٝ :َجٌ
ذبًٌ ٗا تعترب ايها٥ٓات احمل١ًً سطاؽ ايطبٝع١ ف٢ ايٓعاّ ايب٢٦ٝ ألْ :ملحوظة 

ها٥ٓات املٝت١ فتعٛز ٚدٛزٖا تتشًٌ اي ١أدػاّ اسبٝٛاْات ٚايٓباتات املٝت١ ْٚتٝذ
يٝعاز   عٓاقط ايهطبٕٛ ٚايفػفٛض ٚايٓٝرتٚدني ٚغريٖا َٔ ايعٓاقط إىل ايرتب١

 غتُطاض ايتٛاظٕ ف٢ ايٓعاّ ايب٢٦ٝ.إغتدساَٗا مما ٜؤز٣ إىل إ
  عالق٘ مهْىات اليظاو البٔٝٙ ببعطَا : 

 مجٝع َهْٛات ايٓعاّ ايب٢٦ٝ اسب١ٝ  

 ٚايػري س١ٝ يٝػت َٓععي١ عٔ بعهٗا 
 هٓٗا ف٢ تفاعٌ َػتُط ٚيصيو تؿهٌ ٚي

 َٔ نبريًا نٝاًْا َتٛاظًْا ٚتعط٢ داْبًا 
  . غتكطاضاإل

  نٌ نا٥ٔ سٞ ٜعٝـ ف٢ ايٓعاّ ايب٢٦ٝ 

 ػتذٝب زبُٝع ٜٜتأثط ب٘ ٜٚؤثط فٝ٘ ٚ
 ٗا بسضدات طبتًف١ .فٝعٛاٌَ ٜٚؤثط اي
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  : تشابو العالقات:  ثاىٔاًًً

  ايٓعاّ ايب٢٦ٝ ف٢ أ٣ َهإ َعكس ايرتنٝب
غري س١ٝ ْعطًا إلستٛا٥٘ ع٢ً عٛاٌَ 

فٝعٜا١ٝ٥ ٚنُٝٝا١ٝ٥ ٚنا٥ٓات س١ٝ 
 َتٓٛع١ ٚعالقات َتبازي١ َٚتؿابه١ بني 

ٚبعهٗا  ٚايها٥ٓات اسب١ٝ ايها٥ٓات اسب١ٝ 
ٚايعٛاٌَ ايػري س١ٝ مما ٜسٍ ع٢ً ٚدٛز 

زاخٌ ؾبه١ َٔ ايعالقات ايػصا١ٝ٥ 
 ايٓعاّ ايب٢٦ٝ.

 
 ضالم٘ اليظاو البٔٝٙ د العْامل األضاضٔ٘ فٙ اليظاو البٔٝٙ ٍْ أحتعكٔد عترب ٓ -

مما ٜػاعس ف٢ تٛاظٕ ٚإغتكطاض ؼبس َٔ أثط ايتػريات االٜهٛيٛد١ٝ )ايب١ٝ٦ٝ(  ألْ٘
ٚعٓس تتابع ايتػريات ايب١ٝ٦ٝ ؼبسخ إختالٍ ف٢ تٛاظٕ ايٓعاّ ايب٢٦ٝ ايٓعاّ ايب٢٦ٝ 

 ٖصٙ ايتػريات. تابػبَسػب  تطٍٛ أٚ تككطيفرت٠ 

  ثالجًا ًً: اإلضتكساز مع الكابلٔ٘ للتػٔري :
ايٓعاّ ايب٢٦ٝ ع٢ً ايعٛز٠ إىل ٚنع٘ األٍٚ  ٠ٖٛ قسض :إستكساز الٍظاً البٗئى

 بعس أ٣ تػري ٜططأ عًٝ٘ زٕٚ سسٚخ ا٣ تػري اغاغ٢ ف٢ َهْٛات٘.
 زتتذْ الٍظي البٗئة إىل اإلستكسا : 

إىل ا ٜؤز٣ ألٕ تعسز األْٛاع امله١ْٛ يًٓعاّ ايب٢٦ٝ ٜعٜس َٔ عالقتٗا املتبازي١ مم 
 سسٚخ تٛاظٕ طبٝعٞ بٝٛيٛد٢ بساخً٘.إغتكطاض ايٓعاّ ايب٢٦ٝ ٚبايتاىل 

 الٍظاً البٗئى عٍد حدٔخ تػري بشٗط فى بعض عٕاون :  

 . ٜعٛز إىل اإلغتكطاض غطعإ َا يهٓ٘ ٚتػري ٜؤز٣ شيو إىل تأثط ايٓعاّ ايب٢٦ٝ بٗصا اي
 عٍد حدٔخ تػري كبري فى بعض عٕاون الٍظاً البٗئى :  

يٓعاّ ايب٢٦ٝ ايكا٥ِ ثِ ؼبسخ تٛاظٕ آخط دسٜس بعس ز٣ شيو إىل خًد١ً ف٢ تٛاظٕ اٜؤ
  . ٖصا ايتػري
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 زابعًا ًً:  إضتخداو الفطالت :

 .فضالتْ شتددً وَ خضائط الٍظاً  البٗئى أٌْ ٖ
 : إستدداً الفضالت فى الٍظاً البٗئى البخسىوجاه : 

ايفهالت ايعه١ٜٛ ايت٢ ربطدٗا  - أ
بعس ذبًًٗا نػصا٤  تػتدسّاألمساى 

تػص٣ عًٝٗا األمساى يًطشايب ايت٢ ت
ٖصٙ ايفهالت ف٢ َا٤ بك٢ ٚبايتايٞ ال ت

 عًا تففٝعٌ َا٤ ايبشط ضبايبشط 
 خبٛاق٘.

 غاظ ثا٢ْ أنػٝس ايهطبٕٛ ايٓاتر َٔ تٓفؼ - ب

 ايها٥ٓات اسب١ٝ ايبشط١ٜ تػتدسَ٘ ايٓباتات  
 ايبشط١ٜ ف٢ ع١ًُٝ ايبٓا٤ ايه٢٥ٛ ٜٚٓتر َٔ

 ػذني ايالظّ يتٓفؼ ايها٥ٓات اسب١ٝ شيو غاظ األن
 ٚبايتايٞ تعٌ ْػب١ غاظٟ األنػذني ٚثاْٞ أنػٝس ايهطبٕٛ ثابت١ ف٢ املا٤.

 (: الضوء واحلرارة )غري احلية الفيزيائية التأثري البيئى لبعض العوامل  
  :الضىء وتأثريه البًئى: أواًل 

  :  الطْٛ
 .اسبٝٛإٚ عٛاٌَ املؤثط٠ ف٢ ايٓبات ؿُؼ ٖٚٛ َٔ أِٖ ايٖٛ ازبع٤ املط٥ٞ َٔ طاق١ اي

  :الطْٛ ّعنلٔ٘ البياٛ الطْٜٙ -1
ٚدٛز ايه٤ٛ ٚايهًٛضٚفٌٝ   ف٢ إالف٢ ايٓباتات اشبهطا٤ ١ًُٝ ايبٓا٤ ايه٢٥ٛ ال تتِ ع

 390:780بني املٛد١ٝ سٝح ميتل ايهًٛضٚفٌٝ املٛدات ايه١ٝ٥ٛ ايت٢ تكع أطٛاهلا 
بع١ًُٝ قٓع ايػصا٤ اشبهطا٤ ايبالغتٝسات  يتكّٛ(  1x  910) ايٓاَْٛرت =  ْاَْٛرت

٢ٖ   ٚذبٌٜٛ ايطاق١ ايه١ٝ٥ٛ إىل طاق١ نُٝٝا١ٝ٥ َسخط٠ ٚتعترب ع١ًُٝ ايبٓا٤ ايه٢٥ٛ
 األغاؽ ايص٣ تػتُس َٓ٘ ايها٥ٓات املػتًٗه١ ٚاحمل١ًً غصا٥ٗا يتٛيٝس ايطاق١.

 :اليباتفٙ ىتخاٛ اإلالطْٛ ّ -2
                                       ْتكاي٘ إزٕٚ  اسبطن١ املٛقع١ٝ يًٓبات ٖٛ   : ْتشا٤اإل

 ف٢ ادباٙ ؼبسز َٛقع املؤثط َٔ ايٓبات.ايٓبات ْتٝذ١ منٛ 
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 أ/أمحد فتخٙ
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  إٌٔاع اإلٌتخاء : 
 . دباٙ املؤثط إف٢ ْفؼ ايُٓٛ إشا نإ  ) َٛدب ( : إْتشا٤ إػباب٢ -1
 . سًا عٓ٘(بعٝ دباٙ َهاز يًُؤثط )إإشا نإ ايُٓٛ ف٢  ) غايب ( : إْتشا٤ غًب٢ -2
 .تعترب ضام اليبات ميتخٕ ضْٜٕ مْدب  -

اْب املعًِ أع٢ً َٔ تطنٝعٖا ( ف٢ ازب املٛاز احملفع٠ يًُٓٛ )ٚنػٝٓات نِ األاتطبػبب 
غتطاي١ خالٜا ايػام ايبعٝس٠ عٔ ايه٤ٛ بسضد١ انرب إمما ٜؤز٣ إىل ف٢ ازباْب امله٧ 

 .٤ٛ فتٓش٢ٓ ايػام ف٢ إدباٙ ايه َٔ اشبالٜا املٛاد١ٗ يًه٤ٛ
 :ميط ايٓبات أثٓا٤ منٛٙ مبطسًتني َتتايٝتني ُٖا :شٍاز فٙ اليباتالطْٛ ّاإل -3
خالٜا ازبٓني أثٓا٤ إْبات ايبصٚض فٝتهٕٛ فٝٗا تٓكػِ   :َطس١ً ايُٓٛ اشبهط٣ - أ

 ازبصض ٚايػام ٚاألٚضام.
خ ٚسستبسأ بعس فرت٠ َٔ ايُٓٛ اشبهط٣ ْتٝذ١  :َطس١ً األظٖاض ٚاألمثاض - ب

 ايجُاض ٚبساخًٗا ايبصٚض.ثِ  تتهٕٛ فٝٗا األظٖاضٜس٠ فعس تفاعالت زاخ١ًٝ

  تتأثط ٖاتإ املطسًتإ بعٛاٌَ ايٓعاّ ايب٢٦ٝ ٚاييت قس تهٕٛ  :ملحوظة
 . زٕٚ األظٖاضفكط  َال١ُ٥ سبسٚخ املطسًتني أٚ سسٚخ ايُٓٛ اشبهط٣ 

   ٍىبات الكنح :َجا   : 

ف٢ ؾٗطٟ َاضؽ ٜٚجُط ٝعٖط فف٢ ؾٗطٟ أنتٛبط ْٚٛفُرب ْبات ايكُح عاز٠ً ٜعضع  -
 ملال١ُ٥ ايعٛاٌَ ايب١ٝ٦ٝ ) ايتٛاقت ايه٢٥ٛ ( يًتػريات ايساخ١ًٝ . ٚابطٌٜ 

فكط ٚال ٜعٖط ٚشيو  ْ٘ ُٜٓٛ خهطًٜاإخالٍ ؾٗطٟ فرباٜط َٚاضؽ ف١ ايكُح عٓس ظضاع -
ايساخ١ًٝ ايالظ١َ يٛقٍٛ يًتػريات  ) ايتٛاقت ايه٢٥ٛ (  ايعٛاٌَ ايب١ٝ٦ٝعس َال١ُ٥ ي

 .ظٖاض ١ً اإلايٓبات ملطس
ظٖاض يإل أغاغًٝاعٓكطًا  ٜعترب ٕ ايتٛاقت ايه٢٥ٛ املٓاغب يعضاع١ ايٓباتإيصيو ف  -

 .بعس ٚقت َٓاغب  مثاض ف٢ ايٓباتٚاإل

ايعالق١ بني فرت٠ اإلنا٠٤ ايت٢ ؼبكٌ عًٝٗا ايٓبات ٚفرت٠  ٖٛ :
 غاع١. 24نٌ بايتعاقب ظالّ ايت٢ ٜتعطض هلا بعس شيو اإل
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 أ/أمحد فتخٙ
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 سم الهباتات حسب عالقتها بالتواقت الضوئى إىل:تهك 
 .ْباتات ذبتاز يفرت٠ إنا٠٤ ط١ًٜٛ ٚفرت٠ إظالّ قكري٠ 

  إظالّ ط١ًٜٛ.إنا٠٤ قكري٠ ٚفرت٠ ْباتات ذبتاز إىل فرت٠ 

  نا٠٤ أٚ اإلظالّ املتعاقبتني.اإل ْباتات ال تتأثط نجريًا بطٍٛ أٚ قكط فرت٠ 

 :تْشٓع الهاٜيات احلٔ٘ الطْٛ ّ -4
 ٚايٝابؼ . ايها٥ٓات اسب١ٝ ف٢ املا٤َٔ أِٖ ايعٛاٌَ املؤثط٠ ف٢ تٛظٜع ايه٤ٛ ترب عٜ
   : أثس الطْٛ فٙ تْشٓع الهاٜيات احلٔ٘ فٙ املاٛ -أ

ٜتشهِ ايه٤ٛ ف٢ تٛظٜع ايها٥ٓات اسب١ٝ عٓس  
َٔ خالٍ ايعُل ايص٣ ٜكٌ إيٝ٘ طبتًف األعُام 

ايه٤ٛ ٚايص٣ ؼبسز ْٛعٝات َع١ٓٝ َٔ ايها٥ٓات 
 :فُجاًل ١ٝاسب

  : ف٢ املٝاٙ ايعصب١ -

َرت  10تهٕٛ غصا٥ٗا ست٢ عُل :ايٓباتات ايٛعا١ٝ٥
                                                                                        .ألْٗا ذبتاز يه١ُٝ نبري٠ َٔ ايه٤ٛ

  :ف٢ املٝاٙ املاسب١  -

إىل ْٛع١ٝ ٚن١ُٝ ايه٤ٛ ايالظ١َ يًكٝاّ  ربتًف ايطشايب فُٝا بٝٓٗا ف٢ سادتٗا
 :  سٝح ظبس إٔبع١ًُٝ ايبٓا٤ ايه٢٥ٛ 

 .يه١ُٝ َتٛغط١ َٔ ايه٤ْٛٗا ذبتاز َرت أل 15ست٢ عُلتهٕٛ غصا٥ٗا  :ايطشايب ايب١ٝٓ  -1
 .يه١ُٝ ق١ًًٝ َٔ ايه٤ٛ ْٗا ذبتازَرت ال 25تهٕٛ غصا٥ٗا ست٢ عُل : ايطشايب اسبُطا٤ -2
تػتطٝع إٔ تُٓٛ : ع ٚططفٗا اآلخط غا٥ب ْفػٗا ف٢ ايكاايطشايب ايت٢ تجبت  -3

 َرت. 120ع٢ً عُل 
   :علٙ الٔابط٘ أثس الطْٛ فٙ تْشٓع الهاٜيات احلٔ٘  -ب

ٜعٗط أثط ايه٤ٛ ف٢ تٛظٜع ايها٥ٓات اسب١ٝ عٓس املكاض١ْ بني املٓاطل اإلغتٛا١ٝ٥ 
 ٚاملٓاطل ايكشطا١ٜٚ نايتاىل :

  ضتفاع زضد١ اسبطاض٠ ٚق١ً إن١ُٝ ايه٤ٛ ٚ ٜاز٠تُٝع بعت :املٍاطل الضخسأٖة
َع ايت٢ تتهٝف ْسض٠ ايها٥ٓات اسب١ٝ ازبفاف مما ٜؤز٣ إىل ٚ ايططٛب١ ايٓػب١ٝ

 .ٖصٙ ايب١٦ٝ  ظطٚف
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  أغفٌ األؾذاض ايهد١ُ ك١ً ن١ُٝ ايه٤ٛ ُٝع بتت :ايػابات االغتٛا١ٝ٥ ١َٓطك

أْٗا تهٕٛ غ١ٝٓ مما ٜؤز٣ إىل ضتفاع ايططٛب١ ايٓػب١ٝ إْٚعطًا يهجاف١ ْباتاتٗا  
 .ٖصٙ ايب١٦ٝ ظطٚف تهٝف َع َٚعزمح١ بايها٥ٓات اسب١ٝ ايت٢ ت

 :ىشاط احلْٔاىات الطْٛ ّ -5 
 ت  .يه٤ٛ ايؿُؼ أثط ًَُٛؽ ف٢ ْؿاط اسبٝٛاْا

 :  فرتات ن١ٝ٥ٛ خالٍ ايّٝٛ ٢ٖ 4ميهٔ تكػِٝ ٖصا ايٓؿاط ع٢ً  -
 َالد٦ٗا.إىل تعٛز ثِ ًا ْؿاط اسبٝٛاْات اي١ًًٝٝ تسضػبٝفٝٗا  ٜكٌ  : فرت٠ ايفذط  -1
 اسبٝٛاْات ايٓٗاض١ٜ.فٝٗا  تٓؿط  : فرت٠ ايٓٗاض  -2

تسضػبًٝا ثِ  ٜكٌ فٝٗا ْؿاط اسبٝٛاْات ايٓٗاض١ٜ :( قبٌ ايػطٚب فرت٠ ايػػل )  -3
 .َالد٦ٗاإىل تعٛز 

 اسبٝٛاْات اي١ًًٝٝ.فٝٗا  تٓؿط   :فرت٠ ايًٌٝ -4
  . ٚازبعضايت٢ تتعطض يًُس شط١ٜ يه٤ٛ ايكُط أثط ٚانح ع٢ً أسٝا٤ ايؿٛاط٧ ايب -

تبك٢ غري ْؿٝط١ عٓس تعطنٗا ٚتػُطٖا َٝاٙ املس تٓؿط عٓسَا األسٝا٤ بعض الٕ 
 . يًذعض عٓس إعبػاض املا٤

 :ٍذسٗ احلْٔاىات الطْٛ ّ -6
ْتكاٍ مجاع١ َع١ٓٝ خالٍ إ٢ٖ ظاٖط٠ س١ٜٛٝ شات طبٝع١ زٚض١ٜ تتِ ب  :اهلذسة -

 . خطأٚقات أٚ َٛاغِ َع١ٓٝ َٔ َهإ آل
 .ذبسخ اهلذط٠ بفعٌ عٛاٌَ فػٝٛيٛد١ٝ زاخ١ًٝ   -
هطض ًَٜٛٝا أٚ َٛمسًٝا أٚ غًٜٓٛا أٚ نٌ ُٝع اهلذط٠ بكفات ب١ٝ٦ٝ زٚض١ٜ تتتت -

 بهع غٓٛات .

 ٛمس١ٝ.املذط٠ اهل  -١َٝٛٝ ايذط٠ اهلعس٠ اْٛاع َٓٗا يًٗذط٠   :ْٛاع اهلذط٠أ -

 . خطآل٢ٖ ٖذط٠ ايها٥ٔ اسب٢ ًَٜٛٝا َٔ َهإ  :اهلذسٗ الْٔمٔ٘
 : قس تهٕٛ اهلذط٠ اي١َٝٛٝ  
حبجًا ايت٢ تعٝـ َتذُع١ نايعكافري  اسبٝٛاْات ايرب١َٜجٌ ٖذط٠  : ٍذسٗ بسٓ٘ - أ

 تٗادط ًَٜٛٝا إىل أَانٔ تػصٜتٗا ثِ تعٛز إىل أعؿاؾٗا.عٔ ايػصا٤سٝح 

 ها٥ٓات ايت٢ تعٝـ ف٢ ايبشاض ٚاحملٝطات : ايَجٌ ٖذط٠  : ٍذسٗ مأٜ٘ - ب
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 .ًَٜٛٝا  ٚتٗبط إىل ايكاع أعس إىل ايػطح  تك :األحٗاء اهلائىة  -

ٚتٗادط إىل َرت  27 سٛاىل  ع٢ً عُلطٛاٍ ايٓٗاض  تعٌايت٢  ايكؿطٜات اهلا١ُ٥ : َجٌ
 سٝا٤ أخط٣.بايٓػب١ ألهؼ ؼبسخ ايعقس ٚيتأثطٖا باألؾع١ ايفٛم بٓفػذ١ٝ ايػطح يٝاًل 

ٛنع ايبٝض ٚتعٛز إىل املٝاٙ ايهش١ً ي ربطز َٔ املٝاٙ ايعُٝك١ يٝاًل  :مساكاأل -
 .يًتهاثط  يًُٝاٙ ايعُٝك١ ًاْٗاض

      .ِ املٛغ -3     .                      ايعُل  -2                        .اسباي١ ايفػٝٛيٛد١ٝ  -1
 َٔ تاضٜذ سٝات٘.اسب٢ املطس١ً ايت٢ ميط بٗا ايها٥ٔ  -4

 .خط ٢ٖ ٖذط٠ ايها٥ٔ اسب٢ خالٍ َٛاغِ َع١ٓٝ َٔ َهإ آل :ْيمٔ٘ اهلذسٗ امل
 :َجٌ

ثِ  ْفام ط١ًٜٛ ذبت األضض ؾتا٤ًأايت٢ تتذُع ف٢  : ايػالسف ايكشطا١ٜٖٚذط٠   -
 يتايٞ.ربطز َٓٗا ف٢ فكٌ ايطبٝع ٚتعٛز إيٝٗا ف٢ ايؿتا٤ ا

 ) ظٜازت٘ ف٢ ايطبٝع ْٚكك٘ ف٢ اشبطٜف ( . طٍٛ فرت٠ ايٓٗاضتتأثط ب  : ايطٝٛضٖذط٠   -
 .  يصيو ٜعترب طٍٛ فرت٠ ايٓٗاض عاَاًل ًَُٗا ف٢ إطالم اهلذط٠ بؿهٌ زٚضٟ  َٚػتُط  -

سذِ ايػسز از ٜعزألْ٘ ثبت إٔ طٍٛ فرت٠ ايٓٗاض ٜؤثط ف٢ ْؿاط ايطٝٛض سٝح 
 .٠ ايٓٗاض ٜٚكٌ بٓككاْٗا ٓػ١ٝ بعٜاز٠ طٍٛ فرتازب

بٝع طَٔ عٛاٌَ إطالم اهلذط٠ زٚضٜا ٚباْتعاّ طٍٛ فرت٠ ايٓٗاض بعٜازت٘ ف٢ اي
 ٚقكطٙ ف٢ اشبطٜف.

  :البًئى اوتأثريٍدزدة احلسازة : ثاىًًا  
 ٜعٗط تأثري زضد١ اسبطاض٠ عٓسَا ْكاضٕ بني  : 

 ٛا١ٝ٥ اسباض٠ . أسٝا٤ تعٝـ عٓس أسس ايكطبني ٚأخط٣ تعٝـ ف٢ املٓاطل اإلغت  -1
 ٚف٢ فكٌ ايؿتا٤ .فاع١ًٝ منٛ ٚتهاثط ايها٥ٓات اسب١ٝ ف٢ فكٌ ايكٝف    -2

ختالف زضدات اسبطاض٠ خاق١ إشا إمنٛ ٚتهاثط ايها٥ٓات اسب١ٝ بفاع١ًٝ تأثط سٝح ت
ايت٢ ٗط١ٜ اجملها٥ٓات بعض ايٖٓاى إال إٔ ّ ْ 50ّ أٚ انجط َٔ  قٌ َٔ قفْطأناْت 

 ّ.ْ 50 ع٢ً َٔ أٚأخط٣ تتشٌُ زضدات سطاض٠  ّ ٔ قفطْ قٌ َأتتشٌُ زضدات سطاض٠ 
 يصا تتشسز فاع١ًٝ ايها٥ٔ اسب٢ باملس٣ ايص٣ ٜبك٢ فٝ٘ ايربٚتٛبالظّ سًٝا . -



 

 
- 12-   01061046162  

 ٘ ٘  الطلطل ٍٔب  الر

 أ/أمحد فتخٙ

    أ/أمحد فتخٙ
  َغري وٍاسبة احلى عٍدوا تضبح دزدة احلسازة التى ٖعٗش فّٗا الكائ

 .ِبٕطًا أٔ صعٕدًا فاٌْ ٖمذأ إىل الشكُٕ 

 تٗة:ألحد األسالٗب األ ْستدداوإٔذلك ب 

  نُا ف٢ ايبهرتٜا. 
 َٝبا.نُا ف٢ اسبٝٛاْات األٚي١ٝ َجٌ األ 

ايربَا٥ٝات ٚايعٚاسف ٚشيو عٓس ايفكاضٜات َجٌ  نُا ف٢ : -3
 .ايٛغط  غبفاض زضد١ سطاض٠إ
اسبؿطات ٚايطخٜٛات ٚشيو عٓس ايالفكاضٜات َجٌ  نُا ف٢ : -4

 .ايٛغط  اضتفاع زضد١ سطاض٠
ا .هل نجط َال١ُ٥أ٢ بعض اسبٝٛاْات ايت٢ تٗادط إىل َٓاطل زضد١ سطاضتٗا تتِ ف : -5

ٜٓعسّ فٝٗا ٜهاز ٖٛ فرت٠ غهٕٛ  
 يبكا٤ اسبٝٛإ سًٝا. غتجٓا٤ األدٗع٠ ايهطٚض١ٜإايٓؿاط اسبٟٝٛ ألدٗع٠ ازبػِ ب

 أوجمة عمى الٍظي البٗئٗة )االٖكٕلٕدٗة(: 

 اليظاو البٔٝٙ الصخساّٖ. -2                    . اليظاو البٔٝٙ البخسٖ -1
  :اليظاو البٔٝٙ البخسٖ 

% َٔ غطح ايهط٠ 72 ايبشاض ٚاحملٝطات ٚاشبًذإ ٚاألْٗاض سٛاىل تػط٢ َٝاٙ
ٚتهٕٛ ب٦ٝات َٓاغب١ يهجري َٔ األسٝا٤ ايسقٝك١  ٢فُٝا ٜعطف بايػالف املا٥األضن١ٝ 

 .ٚايٓبات١ٝ ٚاسبٝٛا١ْٝ 
مجٗع املشطخات املائٗة وَ وٗآ البخاز ٔاحملٗطات ٔاخلمذاُ  :الػالف املاٜٙ

 .  ٔالبخريات ٔاألٌّاز
 . ً البٔٝات األزضٔ٘عبٔٝ٘ ثابت٘ ىطبًٔا يظاو البٔٝٙ البخسٚ بٔٝ٘ الشهل ت

 األضن١ٝ ٍ ايب٦ٝاتاْفكإشاض ٚاحملٝطات ببعهٗا ايبعض ٚتكاٍ َٝاٙ ايبإبػبب ٚشيو 
ايفٝعٜا١ٝ٥  ع٢ً ؾهٌ قاضات ٚدعض َتباعس٠ يصيو فٗٞ تتفاٚت ف٢ ايعطٚف

 . ايبٝٛيٛد١ٝٚٚايهُٝٝا١ٝ٥ 
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 ٘ ٘  الطلطل ٍٔب  الر

 أ/أمحد فتخٙ

    أ/أمحد فتخٙ
َتكٌ أٚ ع٢ً ؾهٌ أْع١ُ أقػط نايب١٦ٝ ميهٔ زضاغ١ ايبشاض نٓعاّ ب٢٦ٝ  -

  سػب ايعطٚف ف٢ نٌ َٓٗا . ايػاس١ًٝ أٚ ايعُٝك١ أٚ دع٤ َعني َٔ أ٣ حبط أٚ ضبٝط
 فٙ اليظاو البٔٝٙ البخسٖ:أّ تؤثس العْامل التٙ تتخهه 

 عٕاون غري حٗة )طبٗعٗة ٔكٗىٗائٗة(. -1
 .)سالسن الػراء البخسٖة( عٕاون حٗة -2

 العىامل الغري حًة: :   أواًل
  :  العٕاون الػري حٗة الكٗىٗائٗة -أ

سٛاىل   ف٢ َٝاٙ ايبشاضأٚ َتٛغط زضد١ املًٛس١  األَالح تطنٝع ٜبًؼ َتٛغط 
  : فُجاًل  تبعًا يعطٚف املٓار سٍٛ املٝاٙسضد١ تًف ٖصٙ ايٚربدطاّ/يرت ف٢ املتٛغط 35
   ٙ40  تكٌ إىليايعطبٞ  ايبشط األمحط ٚاشبًٝرتطتفع زضد١ املًٛس١ ف٢ َٝا 

 َكبات األْٗاض. أٚ  بدط ْٚكل األَطاض ايظٜاز٠ أٚ أنجط بػبب دطاّ/يرت 

  دطاّ/يرت20كٌ إىل يتايؿُاٍ ٚحبط ايبًطٝل تكٌ زضد١ املًٛس١ ف٢ َٝاٙ حبط 
 ْكل ايبدط ٚظٜاز٠ ايػٍٝٛ َٚكبات األْٗاض.بػبب  أٚ أقٌ 

  دزدة تسكٗز األوالح املرابة فى وٗآ البخاز عمّٗا  تتٕقفالعٕاون التى: 

 دات ايكطب١ٝ.ن١ُٝ األَطاض أٚ املٝاٙ ايػاقط١ َٔ املكبات أٚ ايجال -1
 .ايػا٥س٠  زضد١ تبدط املٝاٙ بفعٌ اسبطاض٠ -2

 واحملًطات  أٍه األمالح املرابة فى مًاه البحاز: 

نًٛضٜس املاغٓػّٝٛ ٚنًٛضٜس ايبٛتاغّٝٛ ٚبٝهطبْٛات ٚنًٛضٜس ايكٛزّٜٛ  -1
 ٚأَالح ايربّٚ ٚايٝٛز.هايػّٝٛ اي

سٜس ٚايٓشاؽ َٔ أَالح ايفٛغفٛض ٚايٓٝرتٚدني ٚاملٓذٓٝع ٚاسبدسًا ْػب١ ق١ًًٝ 
  ٚايٓٝهٌ ٚبعض ايعٓاقط املؿع١.

تتٛفط أَالح ايفٛغفات ٚايٓرتات ف٢ املٝاٙ ايػطش١ٝ مما ٜػاعس ع٢ً تهٜٛٔ ايربٚتني 
 . منٖٛا ٚتهاثطٖاايبشط١ٜ ٚايص٣ ٜعٌُ ع٢ً  ف٢ خالٜا ايٓباتات
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 ٘ ٘  الطلطل ٍٔب  الر

 أ/أمحد فتخٙ

    أ/أمحد فتخٙ
 ٖابتشطضبني األسٝا٤ ٚاملٝاٙ ف٢ زٚضات َٓتع١ُ تبسأ ٖصٙ األَالح  تسٚض  َٔ

 ايكاع. عبٛبعس َٛتٗا ٚتطغبٗا  سٝا٤ أدػاّ األ

  مما  ػص١ٜ فٝٗاايعٓاقط املت تٛافطنًُا  املٝاٙ َتشطن١ ٚبٗا تٝاضات قاعس٠ اْتننًُا
تعزاز اسبٝٛاْات ايت٢ بايتاىل ٜؤز٣ إىل إظزٖاض ايٓباتات ف٢ طبكات املٝاٙ ايعًٝا ٚ

 . تتػص٣ عًٝٗا فتهجط األمساى تبعًا يصيو 

 ا.تعد ٔفسة املػرٖات فى أى وٍطكة حبسٖة وؤشسًا عمى ٔفسة اإلٌتاج الشىكى فّٗ لرلك
 :   أٔ الطبٗعٗةفٗزٖائٗة العٕاون الػري حٗة ال -ب

  : اخلصاٜص احلسازٓ٘ التٙ ٓيفسد بَا املاٛ ٍٙ
 ودى التػري فى دزدات حسازة املاء صػري . -1
 ازة ببطء .حيدخ التػري فى دزدات احلس -2

 ْٓدد تدزج حسازٚ فٙ املاٛ حٔح : 
ٚايكطب١ٝ تتبأٜ زضدات سطاض٠ َٝاٙ ايبشاض ٚاحملٝطات بني املٓاطل اإلغتٛا١ٝ٥   -1

مما ٜػٝطط ع٢ً تٛظٜع ايعسٜس َٔ ايها٥ٓات اسب١ٝ سٝح تهٕٛ زضد١ اسبطاض٠ ف٢ 
إدبٗٓا  ّْ ٚتكٌ تسضػبًٝا نًُا 30َٝاٙ ايبشاض ايساف١٦ قطب خط اإلغتٛا٤ سٛايٞ 

 مشااًل أٚ دٓٛبًا ست٢ تكٌ يسضد١ ايتذُس عٓس ايكطبني.
ّْ  أٚ  2َٔ ايػطح إىل ايكاع ست٢ تكٌ إىل تتسضز زضد١ اسبطاض٠ ف٢ اهلبٛط   -2

ّْ   3إىل ف٢ املٓاطل ايكطب١ٝ تٓدفض زضد١ سطاض٠ املٝاٙ ايػطش١ٝ أقٌ فعٓسَا 
فٝطفٛ ع٢ً ايػطح أقٌ ٚتكبح نجافت٘ متسز ؾاش بعهؼ مجٝع ايػٛا٥ٌ ٜتُسز املا٤ 

 ثِ ٜتذُس يٝشافغ ع٢ً األسٝا٤ املا١ٝ٥ أغفً٘ َٔ ايتذُس.

تتػري زضد١ اسبطاض٠ ف٢ املٝاٙ ايػطش١ٝ سػب ايفكٍٛ ٚتكًبات ازبٛ ٚعٛاٌَ  -3
  : نايتاىل املٓار

سس٣ ايبشريات َٔ َٛغِ آلخط ففٞ ايكٝف َٝاٙ إؽبتًف تٛظٜع زضد١ سطاض٠  -
ايكاع َٓدفه١  َٝاٙتهٕٛ زضد١ سطاض٠ بُٝٓا طش١ٝ تطتفع زضد١ سطاض٠ املٝاٙ ايػ

 . ٚؼبسخ ايعهؼ ف٢ ايؿتا٤ 
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 ٘ ٘  الطلطل ٍٔب  الر

 أ/أمحد فتخٙ

    أ/أمحد فتخٙ
ْٗاضًا ثِ ؿُؼ أؾع١ ائَ متتكٗا ايت٢ ربتعٕ َٝاٙ ايبشاض نُٝات نبري٠ َٔ اسبطاض٠  -

أٚ ايؿاط١ٝ٦ يٝاًل مما ٜٛفط ايسف٤ ٚاالغتكطاض اسبطاضٟ يًُٓاطل ايػاس١ًٝ  ٗاتػطب
يٝاًل  ٠طاضاسبٚاييت تتكًب فٝٗا زضد١ س٠ عٔ ايبشاض ايبعٝ ٚشيو بعهؼ املٓاطل ايكاض١ٜ

 .ٚف٢ ايفكٍٛ املدتًف١  ْٚٗاضا

ع٢ً ن١ُٝ ايه٤ٛ ايت٢ تٓفص خالٍ َا٤ ايبشط ف٢ ايبشاض  تعتُس ؾس٠ االغتها٠٤
 خط ٜٚٓفص ازبع٤ املتبكٞ.آدع٤ َٔ ايه٤ٛ ٜٚعهؼ دع٤ املا٤ سٝح ميتل 

.  علٙ طْل املْد٘ الطْٜٔ٘الطْٛ اليافر ُٔ تْقف العنل الرٚ ٓصل إلٓ 
 : أٌجند  حٔح 

 .يًُا٤  ايعًٝا طبكات ايمتتل ف٢ ١ًٜ املٛد١ يصيو طٛ : األشعة احلىساء 

املٝاٙ األنجط عُكًا إىل يصيو تٓفص قكري٠ املٛد١  :األشعة الززقاء ٔالبٍفشذٗة
 بايًٕٛ األظضم.يصا تعٗط َٝاٙ ايبشط 

 مياه البحار كالتاىل:ستضاءة فى تتوزع شدة اإل 

 َرت تكطٜبًا. 200غتها٠٤ ست٢ عُل املٝاٙ ايػطش١ٝ دٝس٠ اإلتهٕٛ  -1
 َرت تكطٜبًا. 500نا٠٤ تسضػبًٝا ست٢ عُل تكٌ اإل -2

 . ف٢ باق٢ عُل املا٤ ٜػٛز ايعالّ ايتاّٝح  سَرت  500  ٜتالؾ٢ ايه٤ٛ بعس -3

 : البخسٓ٘ فٙ تْشٓع الهاٜياتاليافر فٙ املٔاِ الططخٔ٘ للبخاز الطْٛ  زٚض 

يتكّٛ بع١ًُٝ ايبٓا٤ املٛدٛز فٝٗا ايه٤ٛ ايها٥ٓات ايٓبات١ٝ ف٢ َٓاطل اإلنا٠٤ تٓتؿط 
ف٢ تٛظٜع األسٝا٤ ايت٢ تعتُس ٜٚؤثط شيو  ف٢ املٝاٙ املع١ًُ  ايه٢٥ٛ ٚربتف٢ متاًَا

 ف٢ غصا٥ٗا .ايها٥ٓات ايٓبات١ٝ ع٢ً تًو 
 : التاىل نتلف عنل املاٛ مً مهاٌ خآرس خي 

 .بهع١ أَتاض عٓس ايؿٛاط٧ ٚاشبًذإ ٜكٌ إىل   -
 يٛدٛز اشبٓازم ايػشٝك١.نًَٝٛرت أٚ أنجط  10ٜكٌ إىل ف٢ بعض احملٝطات   -
   َرت . 4000ف٢ ايبشط املتٛغط ٜكٌ سٛاىل  -
 َرت.  2500ف٢ ايبشط األمحط ال ٜتذاٚظ   - 
 َرت . 80ف٢ اشبًٝر ايعطب٢ ال ٜتعس٣   -
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 ٘ ٘  الطلطل ٍٔب  الر

 أ/أمحد فتخٙ

    أ/أمحد فتخٙ
  

 :  ٓتعرز علٙ اإلىطاٌ الػْص لألعنام بدٌّ دَاش غطظ 
َرت ذبت غطح املا٤  10نػط د٣ٛ يهٌ  1مبعسٍ ٜتعاٜس نػط عُٛز املا٤ ألٕ 

 :  فُجاًل باإلناف١ إىل ايهػط ازب٣ٛ ع٢ً غطح ايبشط
 3َرت ٜتشٌُ اإلْػإ نػطًا ٜػا٣ٚ  20عُل  عٓس 

 ًانػط ٕاإلْػا َرت ٜتشٌُ 100عُل  ٓسنػط د٣ٛ ٚع
                     نػط د٣ٛ. 11َكساضٙ 

  مجٔع احلْٔاىات التٙ تعٔش فٙ األعنام مصّدٗ بكدزات دطنٔ٘ ّفطْٔلْدٔ٘
ذبٌُ ايربٚز٠ ايؿسٜس٠ ف٢ األعُام يعا٥س يًُا٤ ٚهػط اايذبٌُ ست٢ متهٓٗا َٔ 

ف٢ ايعالّ ايساَؼ.املعٝؿ١ ٚ
  
 :سكة الشطخٗة لمىٗآ ) األوٕاج ( العٕاون املؤثسة عمى احل

.  سطن١ املس ٚازبعض -2                                                              . دباٙ ايطٜاح إ -1
  املا١ٝ٥ ٚاملكبات. طَٛقع ايؿاط٧ َٔ املػاق  -3

 :العٕاون التى تٕدْ التٗازات املائٗة الشطخٗة ٔالسأسٗة لتتدر وشازات وعٍٗة
 إختالف زضد١ اسبطاض٠ ايت٢ تؤثط ع٢ً نجاف١ املا٤. -2    سطن١ زٚضإ األضض .      -1

 ٜٚؤثط شيو ع٢ً تٛظٜع األسٝا٤ ايبشط١ٜ ٚإْتؿاضٖا . 
ؤثط ع٢ً تتتؿهٌ ف٢ بعض ايبشاض تٝاضات َا١ٝ٥ ند١ُ شات َػاضات َع١ٓٝ ٚبايتاىل  -

 تٛظٜع ايها٥ٓات اسب١ٝ ٚاْتؿاضٖا.
 ًة::  العىامل احل  اًًًثاىً

 .املدتًف١  األسٝا٤ ايبشط١ٜ بني تؿٌُ غالغٌ ايػصا٤ ايبشط١ٜ ايت٢ تطبط
 البخسٖة:ء وكٌٕات سالسن الػرا 
ِى كائٍات   :اهلاٜنات أّ العْالل البخسٓ٘ ) البالىهتٌْ (  -1

حتىمّا وا  حٗة ٌباتٗة أٔ حٕٗاٌٗة دقٗكة احلذي أٔ دلّسٖة غالبًا
 وّا . ٌظسًا لضآلة أدشا وكأوة األوٕاج بال
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 ٘ ٘  الطلطل ٍٔب  الر

 أ/أمحد فتخٙ

    أ/أمحد فتخٙ
تيتشس اهلاٜنات أّ البالىهتٌْ غالبًا فٙ الطبكات الططخٔ٘ لليظاو البخسٚ  -

 ّعلٙ إمتداد امليطك٘ املطٔٝ٘ مً عنْد املاٛ. 
  :تتىجن اهلائىات أٔ العٕالل البخسٖة فى حمكتني وَ سالسن الػراء البخسٖة -

  
 : ىتشىن اهلائىات الٍباتٗة ِٔ  -
صبُٛع١ نبري٠ ذبت٣ٛ ع٢ً َاز٠ ايهًٛضٚفٌٝ ايت٢ متتل ايطاق١ ايه١ٝ٥ٛ ايٓافص٠  -

متجٌ سذط األغاؽ ف٢ٗ تعترب نا٥ٓات َٓتذ١ يًػصا٤ ٚيبٓا٤ املٛاز ايػصا١ٝ٥ يصيو 
 .ٚإَساز اسبٝٛاْات ايبشط١ٜ ب٘ نػصا٤ عؿب٢ تشهري ايػصا٤ سٝح تكّٛ ب

 ايػصا٤ .١ٝ تكّٛ بتشهري كدٛض ايؿاط٦ياطاف١ٝ أٚ َجبت١ بطشايب حبط١ٜ قس تهٕٛ   -
 

 : تشىن اهلائىات احلٕٗاٌٗة ِٔى  -
 َٔ األٚيٝات اسبٝٛا١ْٝ ٚايسٜسإ ٚايكؿطٜات ايسقٝك١ ٚايريقات . صبُٛع١ نبري٠  -
 .ٚتٛدس بايكطب َٓٗا ف٢ املٝاٙ ايػطش١ٝ  ع٢ً اهلا٥ُات ايٓبات١ٝتتػص٣   -

   :نالت اللخْو دلنْع٘ آ -2
 :  تتىجن فى عدة حمكات فى سالسن الػراء البخسٖة ِٔى

 تشىن العدٖد وَ :  
 ايطخٜٛات . -ايكؿطٜات .                              -األمساى ايكػري٠ .                        -

  : تشىن  
 ايكؿطٜات ٚاألمساى ايكػري٠ .هبري٠ ايت٢ تتػص٣ ع٢ً األمساى اي -

  : تشىن  
 األمساى األنرب سذًُا َجٌ مسو ايكطف . -
 . غباع ايبشط ٚايسالفنيَجٌ ات ايبشط١ٜ ٝايجسٜ -
 . يٓٛضؽ ٚايعكاب ٚايبططٜلَجٌ اايطٝٛض ايبشط١ٜ بعض  -
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 ٘ ٘  الطلطل ٍٔب  الر

 أ/أمحد فتخٙ

    أ/أمحد فتخٙ

 

  : تشىن  
 سبٝٛاْات ايػابك١ .ٔ اٜكطب  َٓٗا َاسبٝتإ ايت٢ تفرتؽ َا  -

ٖرتبع اإلٌشاُ عمى قىة ِسً الػراء البخسى فّٕ ٖضٗد  -
 األمساك ٔالكسٔش ٔاحلٗتاُ .

   :الهاٜيات السمٔ٘ دلنْع٘  -3
  :ٕدد بني حمكات سالسن الػراء ٔتشىن ت
يسٜسإ ٚأمساى ايكاع ايت٢  تتػص٣ ع٢ً أؾال٤ اسبٝٛاْات املٝت١ ٚبكاٜاٖا ا -

 املتػاقط١ َٔ ايػطح.
املٝت١ إىل عٓاقطٖا ايبشط١ٜ ذبًٌ أدػاّ ايها٥ٓات ١ًً ايت٢ ايبهرتٜا ٚايفططٜات احمل -

ات ايبشط١ٜ تسٚض َع ايتٝاضايت٢ تعٛز يًب١٦ٝ ٚ) املطنبات ايهُٝٝا١ٝ٥ (  ايبػٝط١
 ٚسطن١ األَٛاز إىل املٝاٙ ايػطش١ٝ يتؿاضى ف٢ بٓا٤ اهلا٥ُات ايٓبات١ٝ َٔ دسٜس.

ة البخسٖة التى تبدأ بالكائٍات ِٔكرا تكتىن حمكات الشمشم -
املٍتذة لمػراء ثي الكائٍات املشتّمكة ٔتٍتّى بالكائٍات احملممة 

 فتدٔز برلك املسكبات الكٗىٗائٗة بني أحٗاء الٍظاً البخى ٔاملاء .
 (:مسات احلياة البحرية )خصائص السلسلة الغذائية البحرية

 َععِٕ سًكات غالغٌ ايػصا٤ ايبشط١ٜ ألٚطٍٛ تعسز  -1
ن١ً سبّٛ َفرتغ١ عسا سًكات ايػًػ١ً ايبشط١ٜ آ

مما  ايكًٌٝ َٓٗا أن١ً ْباتات َجٌ اهلا٥ُات اسبٝٛا١ْٝ
ٜؤز٣ إىل  فكسإ أٚ إٖساض  ْػب١ نبري٠ َٔ  ايطاق١ 

 خالٍ إْتكاهلا َٔ سًك١ ألخط٣ .
 : فُجاًل آلخط  غصا٥ٞ  عٓس االْتكاٍ َٔ َػت٣ٛ تكطٜبًا تتٓاقل ايطاق١ يًعؿط  -2

  

 

 

 
 

نذِ  1000
 َٔ

اهلا٥ُات 
ايٓبات١ٝ 

 يب ٚايطشا

نذِ إىل  10
األمساى 
ايكػري٠ 

ٚايكؿطٜات 
 ٚايطخٜٛات

نذِ 1
إىل 

األمساى 
ايهبري٠
 
 
  

نذِ  100
إىل 

اهلا٥ُات 
 اسبٝٛا١ْٝ

. إىل 1
ايكطٚف 
ٚايجسٜات 
ٚايطٝٛض 
 ايبشط١ٜ

. نذِ 01
إىل 

 اسبٝتإ

. نذِ 001
إىل 

 اإلْػإ
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 ٘ ٘  الطلطل ٍٔب  الر

 أ/أمحد فتخٙ

    أ/أمحد فتخٙ
 :ْذج لهاٜيات ّمهْىات اليظاو البٔٝٙ البخسٚ من

 جتسٚ البخْخ حْل تينٔ٘ اهلاٜنات اليباتٔ٘ ّاحلْٔاىٔ٘ ) البالىهتٌْ ( ّمجعَا: 
ست٢ ميهٔ اإلغتفاز٠ بٓػب١ أنرب َٔ ايطاق١ اإلْتاد١ٝ يًبشاض باإلعتُاز ع٢ً  -

سبًكات أٚ األخري٠  ألٕ اايتاي١ٝ ف٢ ايػًػ١ً ٚيٝؼ اسبًكات ايػصا١ٝ٥ األٚىل 
َٔ ايطاق١ ٚتتٓاقل ايطاق١ مبكساض ايعؿط  األٚىل ذبت٣ٛ ع٢ً ن١ُٝ أنرب

 تكطٜبًا عٓس اإلْتكاٍ َٔ َػت٣ٛ غصا٢٥ إىل َػت٣ٛ آخط أع٢ً .
أٚ عًف يًُاؾ١ٝ يتٛافطٖا تػتدس اهلا٥ُات أٚ ايبالْهتٕٛ  نػصا٤ يإلْػإ   - 

 .ٚٚفط٠ َا بٗا َٔ طاق١  ٚغطع١ تهاثطٖا
  :خساّٚ صاليظاو البٔٝٙ ال 
  ايب٦ٝات األضن١ٝ )ايرب١ٜ( انجط تٓٛعًا َٔ ايب٦ٝات املا١ٝ٥ بػبب تبأٜ ايعطٚف

 ايطبٝع١ٝ ناملٓار ٚطبٝع١ ايرتب١ ٚايػطا٤ ايٓبات٢.
 تيكطه البٔٝات األزضٔ٘ إىل عدد مً الْحدات أّ اليظه االٓهْلْدٔ٘ الهربٚ

 :التٙ تتْشع علٙ ضطح األزض نأحصم٘ عسٓط٘ حٔح 

 ايربٚز٠ ق١ًًٝ األسٝا٤.ايططٛب١ ٚيكطبني مبٓطك١ ايتٓسضا ؾسٜس٠ تبسأ عٓس ا -
ثِ عس٠ َٓاطل تتسضز َٔ ايػابات ايكٓٛبط١ٜ إىل َتػاقط١ األٚضام ثِ إىل   -

 املطاع٢ فايكشطا٤  .
ٚنجٝف١ غتٛا١ٝ٥ ؾسٜس٠ ايططٛب١ غتٛا٤ مبٓطك١ ايػابات اإلتٓتٗٞ عٓس خط اإل -

 َعزمح١ األسٝا٤.األؾذاض 
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 ٘ ٘  الطلطل ٍٔب  الر

 أ/أمحد فتخٙ

    أ/أمحد فتخٙ
  : راويةالبيئة الصح

      َػاس١ ايٝابػ١ ٚتٓتؿط سٍٛ خط عطض (   1/5سٛاىل مخؼ )   تؿػٌ ايكشطا٤  -
ف٢ مشاٍ أفطٜكٝا ٚٚغط آغٝا ٚازبعٜط٠ ايعطب١ٝ  خط االغتٛا٤ ٚدٓٛب  مشاٍْ  30

 .ٚأَطٜها ازبٓٛب١ٝ ٚأغرتايٝا 
ًَٕٝٛ ٌَٝ َطبع  ٚايت٢ متتس َٔ احملٝط   3,5 َػاس١ ايكشطا٤ ايهرب٣تكسض   -
 ازبب١ًٝ ايكدط٢ٖٚ١ٜ دبُع بني ايرتانٝب  ألطًٓط٢ غطبًا إىل ايبشط األمحط ؾطقًا ا

 .ٚايهجبإ ايط١ًَٝ  ٚاملػطشات ايطغٛب١ٝ
 :  طبٗعة البٗئة الضخسأٖة 
 ؾسٜس٠ اسبطاض٠ ْٗاضًا ٚايربٚز٠ يٝاًل .  -      قاس١ً ؾسٜس٠ ازبفاف .                        -
 ؾسٜس٠ايه٤ٛ .  -                                نجري٠ ايعٛاقف .       -
تكاد تٍعدً احلٗاة فى بعض ٔزغي صعٕبة احلٗاة فى البٗئة الضخسأٖة حٗح   -

األحٗاء الٍباتٗة ٔاحلٕٗاٌٗة التى العدٖد وَ ٕدد ٖٔفى البعض األخس ّا وٍاطك
 ِرٓ الظسٔف .  تكٗفت لتتخىن 

 :حراويالسلسلة الغذائية فى النظام البيئى الص 

 : ِٕٔ ٌٕعاُتتىجن فى الػطاء الٍباتى املتٍاثس  :الهاٜيات امليتذ٘  -1

 الكشاء اخلضسى الدائي الكشاء اخلضسى املؤقت
ْباتات سٛي١ٝ تعٗط عكب  -

ظٗٛض األَطاض ف٢ ايؿتا٤ 
حبًٍٛ ربتف٢ فكط ٚ

ازبفاف ف٢ ايكٝف  بعس 
 ف٢ ايرتب١.   تطى بصٚضٖا 

غري عاز١ٜ ْباتات   -
سبٝا٠  متاًَا َتدكك١

ٜطتبط ايكشطا٤ سٝح 
ف٢  ٚدٛزٖا بٛفط٠ املا٤

 .ايرتب١ 

ْباتات قشطا١ٜٚ سكٝك١ ف٢ ؾهٌ أعؿاب ٚؾذريات   -
 :تتُٝع باالتٞٚأؾذاض َعُط٠ تُٓٛ َتباعس٠ ٢ٖٚ 

 ٚدٛز غطا٤ مسٝو َٔ ايهٝٛتني يًشُا١ٜ َٔ ايبدط. -
  إختعاٍ األٚضام يإلستفاظ باملا٤ َٔ عٛاٌَ ايٓتح . -
اجملُٛع ازبصضٟ إىل ْػب١ اجملُٛع اشبهط٣  ظٜاز٠ ْػب١ -

سٝح ٚقًت ف٢ بعض ايٓباتات ٚاسبذِ أٚايٛظٕ أف٢ ايطٍٛ 
 . ّ صبُٛع خهط3,5ٟ:  ّ صبُٛع دصض80٣إىل 

إىل  غًٝاأض ٚدٛز ْٛعني َٔ ازبصٚض سٝح ميتس أسسُٖا  -
ذبت  َتكام املا٤ ازبٛيف ايعُٝل أٚ أفكًٝاأعُام ايرتب١ إل
قباسًا طات ايٓس٣ املتػاقط١ َتكام قطغطح ايرتب١ إل

 . ع٢ً غطح ايرتب١ ٚشيو يإلغتفاز٠ َٔ املا٤ ايٓازض ف٢ ايكشطا٤
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 ٘ ٘  الطلطل ٍٔب  الر

 أ/أمحد فتخٙ

    أ/أمحد فتخٙ
  : تٍكشي إىل :طتَله٘ الهاٜيات امل -2

 

 : ٔوَ أوجمتّا تتػرى عمى الٍباتات الضخسأٖة 
  :  اسفبعض ايعٚٚ  )نازبطاز ٚاشبٓافؼ(  اسبؿطات ايكشطا١ٜٚ  -         
 ستفاظ باملا٤.يإل أغط١ٝ داف١ ضبه١ُ سٍٛ أدػاَٗا  بانتػإتتهٝف عٔ ططٜل          

 )َجٌ ايكٛاضض ٚايػعالٕ(: ات ايكشطا١ٜٚٝايجسٜ -        

     أٚ ف٢ ايكباح  َععُٗا ٜٓؿط يٝاًل -         
 بايٓٗاض ف٢ سفط أٚ نٗٛف ضطب١.ايبانط ٚؽبتب٧           

 . بٛهلا ٜٚؿح عطقٗا يالقتكاز ف٢ املا٤  ـ ٜرتنع
 تتُٝع حبؼ ساز ف٢ ايػُع ٚايبكط ٚايؿِ .  -
بعهٗا ال ٜكطب املا٤ ط١ًٝ سٝات٘ َجٌ ايريابٝع   -

ايت٢ تػتدًل املا٤ َٔ ايبصٚض ٚايٓباتات ايعكاض١ٜ 
 ايت٢ تتػص٣ عًٝٗا.

   
 :  ٔوَ أوجمتّاضخساء تتػرى عمى حٕٗاٌات أخسى فى ال

 بعض ايجعابني ٚثعايب ايفٓو ٚايطٝٛض ازباضس١ ٚغريٖا َٔ اسبٝٛاْات : -
 تعتُس ع٢ً زّ ايفطا٥ؼ نايريابٝع نُكسض يًُا٤ ف٢ ايب١٦ٝ ايكشطا١ٜٚ ازباف١ .  - 
 .  أعسازٖا ق١ًًٝ يًتٛاظٕ َع أعساز فطا٥ػٗا غري املتٛافط٠ ف٢ تًو ايب١٦ٝ ايفكري٠ ف٢ اإلْتاز -
تتُٝع  حبؼ ساز ف٢ ايػُع ٚايؿِ ٚايبكط َٔ أدٌ ايتعاٜـ ف٢ ٖصٙ ايب١٦ٝ ايكشطا١ٜٚ  -

يتذُٝع املٛدات ايكٛت١ٝ َٔ َػافات َجٌ ثعًب ايفٓو ايص٣ ٜتُٝع بإٔ ي٘ آشإ نبري٠ 
 بعٝس٠ ٚيًُػا١ُٖ ف٢ إؾعاع اسبطاض٠ َٔ ازبػِ.

ً البٗئى تعٗد البكتريٖا ٔالفطسٖات احملممة لمٍظا: لل٘ الهاٜيات احمل -3
 عٍاصسٓ  لكى  تدٔز بعد ذلك وسات ٔوسات عدٖدة .

  عسز سًكات ايػًػ١ ايػصا١ٝ٥ ف٢ ايٓعاّ ايب٢٦ٝ ايكشطاٟٚ قًٌٝ  - :ومخٕظة 
 . سًكات( 4: 3أٚ ضبسٚز )

 .ٓػاب ايطاق١ ٚتتبسز بايٓعاّ ايكشطاٟٚ نُا بايٓعاّ ايبشط٣ متاًَات -
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 ٘ ٘  الطلطل ٍٔب  الر

 أ/أمحد فتخٙ

    أ/أمحد فتخٙ
 منوذج امتحان

 

 العبازات األتًة: ًه العلنى الدال عل اكتب املصطلح ( أ) السؤال األول:

 ضتفاع ف٢ ازبباٍ تٛدس بُٝٓٗا سٝا٠.إنرب عُل ف٢ ايبشاض ٚأع٢ً أاملػاف١ بني  -1
        ري ٜططأ ٣ٝ تػأ ٜهٛيٛد٢ ع٢ً ايعٛز٠ إىل ٚنع٘ األٍٚ بعسقسض٠ ايٓعاّ اإل -2

 .َهْٛات٘ غاغ٢ ف٢ أ٣ تػري أعًٝ٘ زٕٚ سسٚخ 

 ضتفاع زضد١ اسبطاض٠.إ زب٤ٛ بعض اسبؿطات إىل ايػهٕٛ عٓس -3

 دباٙ ؼبسز َٛقع املؤثط َٔ ايٓباتإْتٝذ١ يًُٓٛ ف٢  ْ٘تكايإزٕٚ يًٓبات اسبطن١ املٛقع١ٝ -4

 غاع١ ًَٜٛٝا. 24ايعالق١ بني فرتتٞ اإلنا٠٤ ٚايعالّ ايت٢ ٜتعطض هلا ايٓبات نٌ  -5

 فٝٗا ٜكٌ ْؿاط اسبٝٛاْات اي١ًًٝٝ تسضػبًٝا ٚتعٛز ملالد٦ٗا. -6

 ؟فسز هذه العبارة "ايب٢٦ٝ اغتدساّ فكالتَ٘ٔ خكا٥ل ايٓعاّ " (ب

 اكتب ىبرة خمتصسة عً كل مً: (ـد
 تأثري ايه٤ٛ ف٢ اهلذط٠ اي١َٝٛٝ يًشٝٛاْات املا١ٝ٥. -2       ايها٥ٓات احمل١ًً.        -1

 اخرت اإلدابة الصحًحة مما بني الكىسني: ( أ) السؤال الجاىى:
 ٓات...................٢ٖ نا٥ (سطاؽ ايطبٝع١)ايها٥ٓات ايت٢ ٜطًل عًٝٗا  -1

 َتعاٜؿ١( –َػتًٗه١  –َٓتذ١  –)ضب١ًً 
 (24 –14  – 10 – 4)   .أقك٢ مسو يًػالف اسبٟٝٛ ٖٛ................ نِ -2
 ضتفاع زضد١ اسبطاض٠ تًذأ بعض ايطخٜٛات إىل.................إعٓس  -3

 (اهلذط٠ – ايتهاثط –ايبٝات ايؿتٟٛ  –)اشبٍُٛ ايكٝفٞ                
 اسبًك١ األٚىل َٔ غًػ١ً ايػصا٤ ايبشط١ٜ تؿٌُ.................. -4

 األٚيٝات( –األمساى ايكػري٠  –ايطشايب ايبشط١ٜ  –)ايكؿطٜات       
 ٜكٌ ْؿاط اسبٝٛاْات ايٓٗاض١ٜ تسضػبًٝا ف٢ فرت٠................ -5

 ايًٌٝ( –ايػػل  –ايٓٗاض  –)ايفذط                                            
 ٜكٌ ايهػط ازب٣ٛ عٓس أقك٢ عُل ف٢ اشبًٝر ايعطب٢ .......ض.ز . -6

                                                                (8  – 9 – 80– 90 ) 
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 ٘ ٘  الطلطل ٍٔب  الر

 أ/أمحد فتخٙ

    أ/أمحد فتخٙ
 :عسف كل مما يأتى  (ب

 .١ يًػصا٤ ايها٥ٓات املٓتذ -2                               ٜهٛيٛد٢.                  عًِ اإل -1
  :وضح بسسه ختطًطٌ مع كتابة البًاىات (ـد

ٜهٛيٛد٢ ٚعالقتٗا بػطٜإ ايطاق١ منٛشز يها٥ٓات َٚهْٛات ايٓعاّ اإل 
 ؟ ٚزٚضإ املٛاز

 تًة بعد تصىيب ما حتته خط:عد كتابة العبازات اآلأ ( أ) :السؤال الجالح

 .عُل املا٤ َرت ذبت غطح ايبشط بػبب 500ال تتٛادس ْباتات خهطا٤ بعس عُل  -1
 .تأثري اسبطاض٠ ٜعٛز غبب اهلذط٠ اي١َٝٛٝ ٚاهلذط٠ املٛمس١ٝ يًشٝٛإ إىل -2

 يًبشاض. ايعُٝك١ تٓتؿط ايعٛايل ف٢ ايطبكات -3

 دِ/يرت. 20 َتٛغط احملت٣ٛ املًشٞ ف٢ َٝاٙ ايبشاض -4

  ٢ٖ ايت٢ ٜؿرتى فٝٗا اإلْػإ َع غا٥ط ايها٥ٓات اسب١ٝ. االدتُاع١ٝ ايب١٦ٝ -5
 قازٌ بني كل مً: (ب

 مثاض ف٢ ايٓبات.ظٖاض ٚاإلَطس١ً ايُٓٛ اشبهط٣ َٚطس١ً اإل -1
 ايهػا٤ اشبهط٣ املؤقت ٚايهػا٤ اشبهط٣ ايسا٥ِ. -2

 ما املكصىد بكل مً: -1 ـ(د
 ايػالف اسبٟٝٛ.                       -1
 ايتٛاقت ايه٢٥ٛ يًٓبات. -2

  :ايؿهٌ املكابٌ َاشا ميجٌ  -2
 يأتٌ:علل ملا  ( أ) :السؤال السابع

 ٜهٛيٛد٢.غتُطاض ايٓعاّ اإلإل ًاًَُٗا يًبهرتٜا ايط١َٝ ٚايفططٜات زٚض -1
 ٣ ْعاّ ب٦ٝٞ اغتُط ايتٛاظٕ ايبٝٛيٛد٢.أنًُا ظاز عسز األْٛاع ف٢  -2

 ٜتعصض ع٢ً اإلْػإ ايػٛم ف٢ املٝاٙ ايعُٝك١ بسٕٚ دٗاظ غطؼ. -3

 ١ٜ.( سًكتني ف٢ غًػ١ً ايػصا٤ ايبشط ايبالْهتٕٛ ذبتٌ اهلا٥ُات ايبشط١ٜ ) -4

 ايب٦ٝات املا١ٝ٥ ايبشط١ٜ انجط ثباتًا َٔ ايب٦ٝات األضن١ٝ. -5

 ٚفط٠ املػصٜات ف٢ املٝاٙ ايػطش١ٝ املتشه١ ٜعترب َؤؾطًا إلظزٖاض ايجط٠ٚ ايػُه١ٝ. -6
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 ٘ ٘  الطلطل ٍٔب  الر

 أ/أمحد فتخٙ

    أ/أمحد فتخٙ
 وضح تأثري كل مما يأتٌ: (ب

 غتها٠٤ ع٢ً ايٓعاّ ايب٢٦ٝ ايبشط٣.ؾس٠ اإل -1
 عُل املا٤ ع٢ً ايٓعاّ ايب٢٦ٝ ايبشط٣. -2

 ؟ يص٣ تًعب٘ ٚفط٠ املػصٜات ف٢ ايٓعاّ االٜهٛيٛد٢ ايبشط٣ٚنح ايسٚض ا -1ـ(د
 : أْعط إىل ايؿهٌ املكابٌ ثِ أدب -2     

 :الت اآلتًة افى احل ماذا حيدخ(  أ) : السؤال اخلامس 
ايبدط ْٚكل األَطاض أٚ َكبات األْٗاض  ٠زٜاظ -1

 ف٢ بعض ايبشاض.
 ظضاع١ ْبات ايكُح ف٢ ؾٗطٟ أنتٛبط ْٚٛفُرب. -2

 ٥ٓات احمل١ًً َٔ ايطبٝع١.ختفا٤ ايهاإ -3

عسّ تعطض ايها٥ٓات اسب١ٝ زاخٌ ايٓعاّ  -4
 ايب٢٦ٝ يعٛاٌَ دسٜس٠ أٚ طاض١٥.

تعطض ايػالسف ايكشطا١ٜٚ يسضد١ سطاض٠  -5
 َٓدفه١.

 ايطع٢ ازبا٥ط يًٓباتات املعُط٠ . -6

 تكله عً اثس الضىء فى اليظاو االيكىلىدى على كل مً:  -1 (ب 
 ع١ًُٝ ايبٓا٤ ايه٢٥ٛ. -2                                       ْؿاط اسبٝٛاْات.               -1
 ؟ ٛاْب ايط٥ٝػ١ٝ يب١٦ٝ اإلْػإازب أنتب  بإختكاض  ْبص٠ عٔ -2

 ؟ناقش  "َٔ خكا٥ل ايٓعاّ ايب٢٦ٝ تؿابو ايعالقات" -1ـ(ج
 :أت٢ فػط نٌ مما ٜ  -2
 ظٜاز٠ ْػب١ األَالح ف٢ َٝاٙ ايبشط األمحط ٚاشبًٝر ايعطب٢ . -1

 ٜعترب طٍٛ فرت٠ ايٓٗاض عاَاًل ًَُٗا إلطالم اهلذط٠ ف٢ ايطٝٛض . -2

 ثبات ْػب١ األنػذني ٚثا٢ْ أنػٝس ايهطبٕٛ ف٢ ايب١٦ٝ املا١ٝ٥ . -3

 َرت . 200إْتؿاض ٚتٓٛع ايٓباتات ايبشط١ٜ ف٢ املٓاطل األقٌ عُكًا َٔ  -4

 بات َٛدب اإلْتشا٤ ايه٢٥ٛ .غام ايٓ -5

 . ّْ ٚأقٌ َٔ قفْطّ 50ايها٥ٓات اجملٗط١ٜ تعٝـ ف٢ زضد١ سطاض٠ أع٢ً َٔ بعض  -6


