التاريخ2020/03/04 :م
الوــــذة 02 :ســــاعــت

ثاًـويت  :بلخير عبذ السالم .
الوستوى1 :ج م ع تك .

*اختبار الفصل الثاًي في هادة علوم الطبيعت و الحياة*
التوريي األول(05ى):
 رًضم انُجبربد انخضشاء انًصذس األٔل نهطبلخ ف ٙانعبنى انؾ ٙنًب رُزغّ يٍ يٕاد عضٕٚخ .ؽٛش رؾذس ف ٙخالٚبْب
عذح ظٕاْش ٔنفٓى ْزِ انظٕاْش ثذلخ يٍ عٓخ ٔ.نفٓى انعاللخ ث ٍٛيخزهف ْزِ انظٕاْش يٍ عٓخ اخشٖ َمذو نك انٕصٛمخ (. )1
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 -1تعرف عهٗ انجٛبَبد انًشلًخ ثبألسلبو يٍ  1إنٗ ٔ . 6عهٗ انظٕاْش (أ) ٔ(ة) ٔ (ط) .
 -2ثبالسزعبَخ ثبنٕصٛمخ (ٔ )1عهٗ يعهٕيبرك .بيي يٍ خالل َص عهً ٙانعاللخ ث ٍٛانظبْشح (أ) ٔانظبْشر( ٍٛة) ٔ(ط) .
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التوريي الثاًي (07ى) :
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 الثشاص ثعض رمُٛبد ٔطشق رؾس ٍٛاالَزبط عهٗ يسزٕٖ
انًؾبصٛم انضساعٛخ ٔثعض االخطبس انًؾزًهخ عهٗ
انًُزٕط انضساعٔ ٙانجٛئَ ٙمزشػ اسزضًبس انًعطٛبد اٜرٛخ :
*الجزء األولٚ :ج ٍٛانغذٔل انًمبثم رغٛش إَزبط انجطبطب ؽست كًٛخ
انسًبد اٜصٔر ٙانًضبف .
 -1ترجن يعطٛبد انغذٔل إنٗ يُؾُٗ ثٛبَ. ٙ
 -2حلل انًُؾُٗ .
*الجزء الثاًي ًٚ :ضم انشكه( ٍٛأ ٔ ة) يٍ انٕصٛمخ (َ )2زبئظ دساسخ
ؽٕل كٛفٛخ اسزعًبل االسًذح اٜصٔرٛخ ٔآصبسْب انجٛئٛخ اعشٚذ ف ٙيُطمخ فالؽٛخ خالل يٕسً ٍٛفالؽ. 1998/1996 ٍٛٛ
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هالحظت  :عضء يٍ االسًذح اٜصٔرٛخ (انُشبدس  )NH4+رؾٕنّ ثعض ثكزٛشٚبد انزشثخ انٗ َزشاد . NO-3
 -1ثبسزغالنك نهشكه ٍٛأ ٔة فسر انُزٛغخ انًؾصم عهٓٛب ف ٙانشكم ة .
 -2حذد انًشكم انجٛئ ٙانز٘ رعشفّ ْزِ انًُطمخ صى اقترح ؽه ٍٛنٓزا انًشكم .

التوريي الثالث (08ى):
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 ف ٙإطبس رؾس ٍٛاَزبط انكزهخ انؾٕٚٛخ انُجبرٛخ ٚزى اسزعًبل يجٛذاد االعشبة يٍ ثُٓٛب االيٛزشٔل (ْٕٔ )Amitrole
يجٛذ اعشبة لبثم نهزٔثبٌ ف ٙانًبء ٔ .عذ اٌ اسزعًبل االيٛزشٔل ال ٚمض ٙعهٗ االعشبة انضبسح فمظ ثم نّ ربصٛش عهٗ اَزبط
انكزهخ انؾٕٚٛخ انُجبرٛخ ٔ .نًعشفخ رنك َمذو نك انذساسخ اٜرٛخ :
*الجزء األول  :رغشثخ : 1رى لٛبط انُسجخ انًئٕٚخ نُشبط انزشكٛت انضٕئ ٙعُذ َجبربد انمًؼ ثعذ سبعز ٍٛيٍ انًعبنغخ
ثباليٛزشٔل ٔعُذ َجبربد شبْذح غٛش يعبنغخ .ؽٛش طٕال فزشح انزغشثخ ٚزى االؽزفبظ ثبنُجبربد ف ٙانضٕء .انُزبئظ انًؾصم
عهٓٛب يًضهخ ثبنٕصٛمخ (. )3
 -1حلل يُؾُٛبد انٕصٛمخ (. )3
 -2قذم فشضٛخ أٔ فشضٛبد ؽٕل رأصٛش االيٛزشٔل عهٗ
إَزبعٛخ َجبربد انمًؼ .
*الجزء الثاًي  :رغشثخ  :2رى صساعخ ؽجٕة انمًؼ
انًُجزخ عهٗ ٔسق رششٛؼ يششة ثباليٛزشٔل ثزشاكٛض
يخزهفخ صى رى لٛبط طٕل ٔكًٛخ انٛخضٕس نُجٛزبد انمًؼ
ثعذ ٕٚ 12و يٍ انضساعخ انُزبئظ يًضهخ ثبنغذٔل اسفهّ.
 -1حلل َزبئظ انغذٔل .
 -2استذل ثًعطٛبد انٕصٛمخَٔ 3زبئظ انغذٔل ٔيعهٕيبرك
لتفسير َزبئظ طٕل انُجٛزبد ٔانًصبدلخ عهٗ صؾخ
كًٛخ انٛخضٕس فٙ
رشكٛض االيٛزشٔل طٕل انُجٛزبد
انفشضٛخ أٔ انفشضٛبد انًمزشؽخ سبثمب (انسؤال 2يٍ
انُجٛزبد()µg
()mm
()mol/l
انغضء األٔل) .
56.6
105.5
0
*الجزء الثالث :
7.3
77.5
4.10-5
ثبالسزعبَخ ثًعهٕيبرك أكول انًخطظ اٜرٔ ٙانز٘ ٚهخص
1.7
38.3
2.10-4
انعٕايم انًؤصشح عهٗ إَزبط انكزهخ انؾٕٚٛخ انُجبرٛخ .
هالحظت  :ال ٚعبد سسى انًخطظ فٔ ٙسلخ اإلعبثخ ٚكف ٙأٌ ركزت يب ٕٚافك كم سلى فمظ .
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