
                       

 كلية العلوم

 البيئةقسم 

 الثانية المرحلة

 الثانياالمتحانات النهائية الفصلية / الفصل                                        

 6102-6102للعام الدراسي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 إحيائي عملي تنوعالمادة :  جامعة القادسية                          

 الزمن : ساعة واحدة

 6102التاريخ :          /         / 

 الدور : االول

 درجة(2)                               : ايهما يمثل تنوع احيائي )غابة بلوط، أنواع الغابات(؟   1س

 درجة(2) ------و  --------: يتم دخول أنواع غريبة الى المواطن البيئية بطرق شتى مثل 2س

                              : ما اسم النموذج الذي امامك؟                                        3س

 درجة(2)

؟                                                                               Migration: عرف الهجرة4س

 درجة(2)

المتجددة ؟                                                          : ما الفرق بين المواد المتجددة وغير5س

 درجة(2)

: ماذا تمثل الصورة التي امامك ؟                                                                          6س

 درجة(2)

                                   : اعطي مثالين ألدوية مصدرها من النباتات؟                       7س

 درجة( 2)

: عدد فقط اهم مناطق التنوع البيولوجي؟                                                              8س

 درجة(2)

   : ما اسم النموذج الذي امامك؟                                                                         9س

 درجة(2)

: اذكر األسباب التي أدت الى تدمير الغابات؟ )اثنين فقط(.                                        11س

 درجة(2)
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 إحيائي عملي تنوعالمادة :  جامعة القادسية                          

 الزمن : ساعة واحدة

 6102التاريخ :          /         / 

 الدور : االول

 األجوبة:

 :أنواع الغابات1س

 :2س

 ظهر السفن وجود الجرذان على-2التصاق البذور بمالبس االنسان -1

 : حشرة عثة آيو3س

للداخل ) االستيطان ( أو للخارج )  سواءتؤثر الهجرة بنوعيها  : Migrationالهجرة  :4س

االغتراب ( في التباين الحيوي حيث نالحظ أن الهجرة إلى الداخل تزيد من معدل التباين الحيوي 

 بينما نجد أن الهجرة إلى الخارج تقلل من التباين الحيوي .

موارد متجددة وهي لها القدرة على العطاء المستمر الذاتي بتعقل مثل النباتات والحيوانات  :5س

باختالف أنواعها وتعتمد على طاقة الشمس المتجدد والماء المتجدد وقد يكون غير متجدد في 

 حالة المياه الجوفية.

ها موجودة بكميات موارد غير متجددة وهي التي ليست لها القدرة على العطاء بشكل مطلق لكن-

 محدودة تتناقص مع االستخدام أي ليست ذاتية التجدد ومنها المعادن والوقود الحفري

 : تدمير الغابات6س

 : كينين دواء ضد المالريا وديجوكسين ينشط أداء القلب7س

 :8س

 غابات المتاطق المدارية-1

 الغابات المطرية المعتدلة-2

 الشعب المرجانية-3

 البحيرات العذبة-4

 مناطق زراعة المحاصيل الحقلية-5

  finger coral: المرجان االصبعي9س

  :11س

 توفير مساحات من األراضي للزراعة والسكن-1

 وهو ما يتطلب قطع أشجار الغابات .الحاجة لالخشاب في التدفئة -2


