
   أسئلة وأجوبة مقترحة

  ارصاد جوي عملي  –قسم البیئة  –المرحلة الثالثة  

  ما الغایة من استخدام خمًسا من األجهزة اآلتیة      : س 

1- Actino meter     2- Psycro meter      3-  الكشافات الضوئیة.  

4- Thermograph   5 - Wind vane     6-  البارو میتر الزئبقي.  

  لقیاس شدة االشعاع الشمسي -1/ الجواب 

  لقیاس الرطوبة الجویة -2

  قیاس ارتفاع الغیوم -3

  قیاس درجة الحرارة -4

  قیاس اتجاة الریاح -5

  قیاس الضغط الجوي -6

    : أجب عمایاتي/ س 

  . عدد فقط أنواع الرطوبة  –أ 

  ما هي طرق قیاس الثلج ؟ –ب 

  . عدد فقط أنواع وأشكال الهطول  – ج 

  الرطوبة النوعیة –الرطوبة النسبیة  –الرطوبة المطلقة  –أ / الجواب 

  كثافة الثلج  -كمیة المیاه المعادلة للثلج –كمیة الثلج  –ارتفاع الثلج  –ب 

  الصقیع  –الثلج  –الرذاذ  –الندى  –االمطار  -ج



كیف یتم قراءة التغیر في  درجات الحرارة ألسبوع كامل باستخدام جهاز / س 

  .ل الحرارة ؟ وضح ذلك برسم مخطط ملیمتري مسج

  الرسم على الورق البیاني/ الجواب

احسب كمیة األمطار المتساقطة خالل أسبوع كامل ،   إذا كانت كمیة / س  

، وقطر الجزء المقمع من  ml 250األمطار المتجمعة في جهاز قیاس المطر 

  .  سم 10الجهاز هو 

مساحة / متجمعة بجهاز قیاس االمطاراالمطار ال= كمیة االمطار/ الجواب

    )π*  2نق( الجزء المقمع

    : أجب عمایاتي/  س 

  ماهي العوامل المساعد على حدوث مظاهر التكاثف الجوي ؟  -أ

  ما هي وحدات قیاس الضغط الجوي ؟  –أ 

وجود نویات  –ارتفاع الرطوبة الجویة  - انخفاض درجة الحرارة -ا/ الجواب

  التكاثف

  ملیبار -ملمترزئبق  -البار –باسكال  -الداین  -ب

    : عرِّف خمًسا مما یأتي / س 

  .الرذاذ  -3اإلشعاع       - 2الریاح      -1

  .الضغط الجوي  -6الغیوم        – 5التكاثف     -4

    : ألي من الظواهر الجویة تستخدم الوحدات اآلتیة / س

  . رومر  -3داین            -2ساعة       / ملیمتر  -1

  .فهرنهایت     6ملیبار      -5االنكستروم             -4

  



  / الجواب 

درجة الحرارة             -3الضغط الجوي       -2سرعة الریاح       -1

  درجة الحرارة -6الضغط الجوي              -5االشعاع             -4

  ما هي طرق انتقال الحرارة ؟   -أ/ س 

  الحمل واالزاحة  -التوصیل/ الجواب

  . عدد أنواع الغیوم بالتفصیل  –ب 

  الغیم المزني  –الغیم التراكمي  –الغیم الطبقي / الجواب 

  

  

  عملي  بیئة مائیة –قسم البیئة  –المرحلة الثالثة   

 :   اذكر اسم االختبارات الخاصة بكل مما یأتي / س  

        1- Muroxied            2- Wortan saccharose         3- Lugal's solution   

       4-Oxalic Acid         5- Imhoff cone                    6- Sulphonilamide  

  :    اجب/ س  

موضحا طریقة تقدیرھا بأحد ھذه  الطرق ، اذكر طرق قیاس الكبریتات في المیاه  -أ       

  .في طریقة التقدیر ذاكرا المواد الكیمیائیة المستخدمة

وأیھا أكثر استقرارا في المیاه مع ، ما ھي أشكال النتروجین في المیاه الطبیعیة  -ب              

  ذكر طریقة تقدیرھا 

  . .مبینا طرق قیاسھا Turbidityوضح باختصار   -ج

  .بین مكونات المحلول المختزل الخلیط المستخدم في تقدیر السیلیكات في المیاه   -د  

  .ما ھي األسس المعتمدة لحساب أعداد ومعرفة أنواع الھائمات النباتیة -ه  

  عدد فقط لكل مما یأتي/ 4س 

  .واآلثار السلبیة لزیادة تركیزھا في المیاه الطبیعیة، أنواع المواد الصلبة  -1



  .وطرق جمعھا مع ذكر مثال لكل طریقة، أنواع األحیاء المائیة - 2 

 .مع ذكر الوسط المستخدم للعزل في كل طریقة، یات المائیةطرق عزل وعد الفطر  - 3 

      

  :   لكل مما یأتي   Bما یناسبھ من العمود   Aاختر من العمود / س  

  

  Bالعمود                                              Aالعمود                        

دلیل المثل البرتقالي                            تقدیر الكبریتات                                                                -1                   

                   2-   Conditioning reagent                  Mites                                                 

                                      TONترترات البوتاسیوم االنتیموني                  -3                   

                                                    Alkalintyالزرنیخ والثایوكبریتات                          -4                   

                   5 -  JTU                                            Turbidity                                     

                   6-  Pepton                                                                   تقدیر الفوسفات       

                                                                            Baiting method              

  وضح / س  

  .طرق تحلیل العینات المائیة  - 1             

  .تقنیات حفظ العینات المائیة مع مثال  - 2             

 . مائیة مع ذكر مثال لكل نوعأنواع شباك جمع األحیاء ال -3             

  :  اجب عما یأتي/ س  

  ..بین أنواع قاعدیة المیاه موضحا عالقة التوازن فیما بینھا - 1             

موضحا أسباب ، المیاه وما ھي قیمھ PHوضح باختصار ماذا نعني بــــــ    - 2             

  .ات الكاربونات والبیكاربوناتذاكرا معادالت التوازن بین ایون، التغیر في ھذه القیم 

                            .ما ھي العوامل التي تسبب تغیر أشكال المواد الصلبة في البیئة المائیة - 3             

  موضحا  عالقتھا بالقاعدیة مع ذكر طریقة تقدیرھا  ، بین أنواع العسرة في المیاه   -  4

مبینا طریقة جمع ، ة الھائمات النباتیة في البیئة المائیةما ھي الفحوصات المتبعة عند دراس --5

      .                   وطریقة إجراءھا، العینات الخاصة بكل فحص من ھذه الفحوصات



 




