
 
 كيمياء بيئيةالمادة:                                                             جامعة القادسية             

 ساعتانالزمن:       الكلية: العلوم                                                                     
  2016/     /   :خالتاري                                             القسم: البيئة                              

 ةالثالث المرحلة                                                                         
 ت النهائية الفصلية / الفصل الثانياالمتحانا

 2016 -2015للعام الدراسي 

 االول: الدور 
 

 

 

 درجة . 10ابة عن اربعة اسئلة فقط و لكل سؤال مالحظة// االج

 : ما يأتيعرف  1س

 فقد السمية . -طبقة االضطراب    -التجوية البايوكيمياوية  -كيمياء التربة   -الزمحلة 

/ لقد تم التعرف على مجموعة من التفاعالت التي تمثل الخطوات االولية اثناء التمثيل الغذائي  2س

 ذكر خمسة منها مع المعادالت الكيميائية الموزونة.للمبيدات في التربة، ا

 / كيف تتم مكافحة بقع النفط كملوثات لمياه البحار و المحيطات؟3س

/ تعمل التجوية الكيمياوية على اذابة المعادن و حدوث تحوالت في بنائها المعدني و تركيبها 4س

 دالت الكيميائية الموزونة .الكيميائي من خالل عدة طرق اذكرها مفصال معززا اجابتك بالمعا

 / تكلم عن كيمياء الهواء من حيث مكونات الغالف الغازي و تركيبه .5س

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حازم عبد واليد. هبة رياض جميل                                                                           أ. م. د.            

 رئيس القسم                                                                               مدرس المادة               
 
 



 
 

 كيمياء بيئيةالمادة:                                                             جامعة القادسية             
 ساعتانالزمن:                                 الكلية: العلوم                                           

  2016:    /    / خالقسم: البيئة                                                                           التاري
 ةالثالث المرحلة                                                                          

 ت النهائية الفصلية / الفصل الثانينااالمتحا
 2016 -2015للعام الدراسي 

 االول: الدور 
 

 

 

 درجة . 10مالحظة// االجابة عن اربعة اسئلة فقط و لكل سؤال 

/ يرتبط مصير المبيدات في التربة بتداخل وتفاعل هذه المركبات مع النظام البيئي للتربة ويتحكم  1س

 زيائية و كيميائية و مايكروبايلوجية , اذكرها مفصال .في ذلك ثالث عمليات اساسية في

 / عرف التجوية الفيزيائية و كيف تحدث؟ 2س

/ ماذا يقصد بـ ) الجزء العضوي من المكون الصلب للتربة ( وما هي مكونات المادة العضوية 3س

 االرضية ؟ 

 / كيف يحدث التحلل الحيوي للمبيدات في التربة ؟ 4س

 الخواص الكيميائية للماء ./ تكلم بوضوح عن 5س

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 د. هبة رياض جميل                                                                           أ. م. د. حازم عبد والي           

 رئيس القسم           مدرس المادة                                                                                   
 
 
 
 



 
 كيمياء بيئيةالمادة:                                                             جامعة القادسية             

 ساعتانالزمن:       الكلية: العلوم                                                                     
  2016:    /   / خالتاري                                                                       القسم: البيئة    

 ةالثالث المرحلة                                                                         
 ت النهائية الفصلية / الفصل الثانياالمتحانا

 2016 -2015للعام الدراسي 

 االول: ر الدو
 

 

 

 درجة . 10مالحظة// االجابة عن اربعة اسئلة فقط و لكل سؤال 

 / كيف تؤثر المبيدات على االحياء المجهرية في التربة من خالل :  1س

 التأثير على اعداد االحياء المجهرية . -أ

 التأثير على بعض الفعاليات الحيوية لالحياء المجهرية .   -ب

 كيمياوية مفصال ./ تكلم عن خواص الماء الفيزو2س

 / قارن بين كل من : 3س

 الماء الثقيل و الماء العادي  -أ

 المكون الصلب و المكون الغازي للتربة  -ب

 عملية التميؤ و عملية التحلل المائي كمثال على عمليات التجوية الكيمياوية  -ت

 طبقة التروبوسفير و طبقة الستراتوسفير -ث

سية, عددها ثم اذكر اي الطبقات االهم في تاثيرها على الحياة على / يقسم الغالف الغازي الى اربعة طبقات رئي4س

 سطح االرض معلال اجابتك بدقة لكل طبقة .

 / عبر بالمعادالت الكيميائية الموزونة عن تحول كل من المعادن و المركبات الكيميائية التالية :5س

 ليمونيت                            هيماتيت 

 وم             كاربونات الكالسيوم بيكاربونات الكالسي

 طين سيليكاتي حامضي         ارثوكالز 

 جبس                            انهيدريت 

 

 د. هبة رياض جميل                                                                           أ. م. د. حازم عبد والي           

 رس المادة                                                                               رئيس القسممد               
 



 
 
 

 صحة وسالمة بيئيةالمادة:                                                            جامعة القادسية             
 ساعتانالزمن:                                                 الكلية: العلوم                           

  2016:    /   / خالقسم: البيئة                                                                           التاري
 ةلثالثا المرحلة                                                                         

 ت النهائية الفصلية / الفصل الثانياالمتحانا
 2016 -2015للعام الدراسي 

 االول: الدور 
 

 

 

 درجة . 15مالحظة// االجابة عن اربعة اسئلة فقط و لكل سؤال 

 ماهي مجاالت التطبيق والنهج في نطاق النجاة والسالمة من الحرائق ؟  1س

 هي اهدافها ؟  ما المقصود بمفهوم )الصحة العامة( وما 2س

 ماهي اقسام العوامل البيئية على اساس عالقتها بالصحة العامة ى؟  –أ   3س

 ما هي مسببات االمراض السارية ؟   -ب     

 عرف مايأتي :  4س

 السعرات الحرارية .  -فترة عدوى المرض   -السموم الموضعية    -حامل المرض    -التلوث 

 روط الواجب توافرها لتشخيص االصابة بهذا النوع من التسمم ؟ عرف التسمم الغذائي و ما الش 5س

 

 

 

 

 

 

 

 

 د. هبة رياض جميل                                                                           أ. م. د. حازم عبد والي           

 رئيس القسم                                        مدرس المادة                                                      
 
 
 
 



 صحة وسالمة بيئيةالمادة:                                                            جامعة القادسية             
 ساعتانالزمن:       الكلية: العلوم                                                                     

  2016:    /    / خالقسم: البيئة                                                                           التاري
 ةالثالث المرحلة                                                                         

 نيت النهائية الفصلية / الفصل الثااالمتحانا
 2016 -2015للعام الدراسي 

 االول: الدور 
 

 

 

 درجة . 15مالحظة// االجابة عن اربعة اسئلة فقط و لكل سؤال 

عرف السموم, و ماهي تصنيفاتها بصورة عامة؟ ثم بين كيف صنف الكيميائيون السموم مع ذكر  1س

 مثال لكل صنف , وما هي الحوادث الوقائية لمنع حوادث التسمم ؟ 

 ن تاريخ الصحة العامة و مفهومها . تكلم ع 2س

 ما اهم الوظائف المحورية لبرامج الصحة العامة حسب ما حددته منظمة الصحة العالمية ؟   3س

تساهم الصحة العامة في تحسين الرعاية الطبية من خالل تشخيص و تقييم متطلبات السكان  4س

 مهام الصحة العامة ؟ لخدمات الرعاية الصحية , فعلى ماذا يشتمل هذا الجانب من 

( تنظيم عمليات تصميم و بناء و صيانة المباني و ICCتستهدف المدونات الدولية ومنها مجلس ) 5س

 بيئاتها من خالل ارشادات تعلقت بعدة جوانب فما هي ؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أ. م. د. حازم عبد والي               د. هبة رياض جميل                                                                       

 مدرس المادة                                                                               رئيس القسم               
 
 
 
 
 
 
 



  صحة وسالمة بيئيةالمادة:                                                            جامعة القادسية             
 ساعتانالزمن:       الكلية: العلوم                                                                     

  2016:    /   / خالقسم: البيئة                                                                           التاري
 ةالثالث المرحلة                                                                         

 ت النهائية الفصلية / الفصل الثانياالمتحانا
 2016 -2015للعام الدراسي 

  االول:الدور 
 

 

 

 درجة . 15مالحظة// االجابة عن اربعة اسئلة فقط و لكل سؤال 

 لغذائي للمجتمع ؟ما اهم الشروط الواجب توفرها في المسح ا –/  أ 1-س

 ما العوامل التي تؤثر في التسمم وما هي اشكاله ؟  -أ

/ اشرح بأيجاز اهمية العائلة في البيئة, وما اهمية البناء المنزلي من الناحية البيئية ؟ وما االسباب  2س

 التي تؤدي الى التغير االجتماعي ؟ 

 / كيف تنتقل االمراض السارية وما هي مسبباتها ؟  3س

 لم عن السالمة البنيوية للبنية االساسية في المشروع من وجهة نظر الصحة العامة . / تك 4س

 / عرف ) الصحة العامة ( وما هي اهدافها ؟ 5س

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 د. هبة رياض جميل                                                                           أ. م. د. حازم عبد والي           

 مدرس المادة                                                                               رئيس القسم               
 
 
 
 
 



 المادة:                                                             جامعة القادسية             
 ساعتانالزمن:                                                   الكلية: العلوم                         

  2016:    /     / خالقسم: البيئة                                                                           التاري
 الثالثالصف                                                                          

 ت النهائية الفصلية / الفصل الثانياالمتحانا
 2016 -2015للعام الدراسي 

 : الدور 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
 


