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 مالحظة : االجابة عن اربع اسئلة فقط ) لكل سؤال عشر درجات (

 

 عرف ما يأتي :/ 1س

     Adaptation   -    Aulmatatiozation  -  Macan    -   Mutulisia   - Anabiosis     

  

 / وضح بالتفصيل مراحل الية موازنة الماء في حيوانات اليابسة . 2س

 

 علل ذلك تفرض بيئات المياه العذبة كثيرا من التحديات للعديد من الحيوانات المائية التي تعيش فيها،  –/ أ 3س

 .قارن بين المنطقة الضوئية و المنطقة المعتمة بالنسبة لبيئة البحار والمحيطات  -ب      

 

 ماالحوادث العادية التي تسبب توسعة المجال ؟  –/ أ 4س

 قارن بين التأثير المميت لدرجة الحرارة خارج المدى المالئم و التأثير المميت لدرجة الحرارة الواطئة . -ب      

 

 / امأل الفراغات التالية بما يناسبها : 5س

 هي مجموعة من الكائنات الحية تابعة لنوع واحد و تعيش في مكان محدد .  -------- -1

2- Synecodosy    يقصد به--------- . 

 .  -------قاعدة جاوس هي  -3

 اهم المركبات االيضية الثانوية التي تنتجها النباتات بوصفها وسيلة دفاعية . -------يعتبر  -4

 . --------بـــ   Krebsقام العالم البيئي  -5

 

 

                                 

 

 

 مع تمنياتي لكم بالنجاح والموفقية                                       

 

 

 

 والي السعدي عبد م.م. هبة رياض العبودي                                                               د. حازم

 رئيس القسم                                                                مدرسة المادة                  
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 مالحظة : االجابة عن اربع اسئلة فقط ) لكل سؤال عشر درجات (

 

 

 وضح ذلك مفصال.   Intensity factorو عامل الشدة   Quantity factor ما المقصود بنظرية عامل الكمية /  1س

 

 / عرف ما يأتي :  2س

       Ecology  --  Nomadism   --- Preadaptation  ---    Microhabitat ---  Tannin       

 

 كيف يحدث التفاعل بين الطقس والغذاء من خالل تأثيرهما على الحيوانات في البيئة ؟   -/ أ  3س

 عرف الهجرة , وما هي انواعها ؟  –ب       

 

 تعتبر منطقة المياه الضحلة االكثر انتاجا من ضمن المواطن البيئية المائية , علل ذلك .  –/ أ  4س

 ما الغرض من تحليل البيئة ؟   -ب       

 

من الظواهر المهمة في علم بيئة  Dispersal and Range Expantion/ تعتبر ظاهرة االنتشار والتوسع في المجال  5س

الحيوان , وقد نالت اهتمام علماء البيئة اال ان عالم بيئي ارتبط اسمه ارتباطا وثيقا بهذه الظاهرة ؟ ما اسم العالم ؟ وما 

 نظريته ؟ ثم وضح مفهوم االنتشار والتوسعة في المجال بدقة .
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 م.م. هبة رياض العبودي                                                               د. حازم والي السعدي

 رئيس القسم مدرسة المادة                                                                                 
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 مالحظة : االجابة عن اربع اسئلة فقط ) لكل سؤال عشر درجات (

 

 

 / عرف ما يأتي :  1س

 الذماء  ----الهجرة المعادة   ----الماء االيضي     ----السكون     ---التأقلم        

 

 / أ / ما تأثير نوع الغذاء على الحيوانات في البيئة ؟  2س

 عامل بيئي اخر، علل ذلك .  أيب / نالت درجة الحرارة قدر كبير من االهتمام اكثر من       

 

 ؟ وما هي اقسامه من الناحية الوظيفية ؟   Adaptation/ أ / ماالمقصود بـــ   3س

ماهي هذه العالقات ب / هناك عدد من العالقات االيجابية التي تربط بين افراد من انواع مختلفة من الحيوانات ،        

 عددها مع الشرح .

 

 / أ / ) قاعدة االبعاد بالتنافس (  مفهوم بيئي ، ماذا يعني هذا المفهوم ؟  4س

      ليتين في البراز وفي االفراغ من خالل آ ب  / تمتلك بعض الحيوانات اليات عالية الكفاءة الختزال الماء المفقود     

 فما هي ؟  رئيسيتين

 

 رف ) التنافس ( ، وهناك نقاط مهمة يجب اعتبارها في عملية المنافسة ، عدد هذه النقاط / أ / ع 5س

 ب / لالفتراس دور مهم في عملية السيطرة النوعية والحيوية , علل ذلك .      
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 م.م. هبة رياض العبودي                                                               د. حازم والي السعدي

 مدرسة المادة                                                                              رئيس القسم    
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