
 2من1ّصفحةال

．رُ هُ م ُالج ُ
かُُالج ُيُ  よُ ائُ ز 

ُيُ  よُُ ق ُيم かُُالد   ُيُ اط  بُ عُ かُالش 
かُيُ 

بُ رُ التُ ُةُ ارُ らُ وُ 
ُيُ   かُ ُ．يُ نُ طُ الかُ

بُ رُ التُ かُُ يُ يよُ د ُم ُ
ُــــかُُيُ  ُالج  طائُ ز  س  ُــــよُُو 

ُم ُ ُرُ د  ُ．ُ ف ُالتُ وُ ُاء ُج ُالかꞌꞌ ُよُ س   íꞌꞌُ ُاصُ الخかُبُ ـــ．ُُ ら ُ ر 
 ـــかُيعُ 

 
 
 

 نقطか(2ُُت)ُ:ُلالجزءُاأوُ 

ُل مよينُاأو  ُ(قاطن6ُة):ُالت 

 
 

سلسلتيî لل بالنسبかد م．قع كل منها حめ   امناخاき في الجりائよ ثê   أن．اعاもكよ  3，  2, تسنめاき المن خا¡  (1
îلي  الت الجبليتيか   ا，ي，الصよبحか 

 :め 4في السن اإضاءお お，شお   めالحよاか  ゆالتغي祈اき في دゆج かبعめ دゆاس (2

 ，اإضاءお؟ الحよاおゆبيî  ام．ج．دお العاقか ما -أ

 ，اإضاءお؟ الحよاお おゆعلى تغي祈اき شめ   ام〉ثおよما هي الع．امل  -ب
ُ

مよينُالثُ  ُنقاط(6ُة:ُ)انيالت 
かب祈الت êمن سطحي قس およالقش かضيゆاأ 祈محما ，تعتب きللنبا つفيها تتغلغل حي  ゆ，やب أعماق على الجかمختلف 

دتُال．ثيقか خا¡ من -أ (1  めح ، きمك．نا かب祈الت かقامب بكتابゆاأ îمكا きالبيانا 

季 -ُب د اもكよهما بخاصيتيî في季يائيتيî: الت祈بか تتمي   めح， かبينهماب  العاق 
ل 〈جابتúب -ُ             عل 

ها باليかالめ   الت祈بか عن قا¡ي   ماもا -أ (2  ؟اسفنجيか أن 

قا¡  -بُ ها الت祈بか الغضاゆيか عنماもا ي   اصقか؟ أن 

ُ
ُ
ُ

   ُむُوالحياةعل．مُالطُ ة:ُاماかبيع 

انيかلاُ:ست．ُ・ام طُث   مت．س 

 ت2ة3/2ة/تةُاريみ:التُ 

ُ  かُونصéساع:ُةامد 
ُلُاختباُرالفصل  اأو 

かتُال．ثيق  
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 2من2ّصفحةال

ُنقاط(8ُة:ُ)انيالجزءُالثُ 
ُ:かاإむماجيُ かُال．ضعيُ 

めأحم のفا 》めلم。 مبت  ال．طنب ，خاてゆ داخل ，تس．يق。 الりيت．ら  îيت إنتاて مشよ，ع 〈نجاら ح 
 النباتاき(ب من )خاليか قاحلか كانت أنها 〈ا جبل بج．اゆ سهل في أごゆ قطعか اشتも  ・祈لú أجل من 

نか بأخや صめيÇ ل。 سبق。 في مشよ，ع إنتاて العنえ نصح。 الりيت．î  )شجي祈اき( شتاき غるよ في الشよ，ع قبل   عي 
ىامعめنيか،  اأماの من محت．اها معよفか مخب祈يا لتحليلها الت祈بか من  فشل مشよ，ع。بيتفاد・  حت 

か الりيت．î  شجおよ أî   علما   ب  (K)， الب．تاسي．م  (P)，الفسف．ゆ  (N) النت祈اき أماの محب 

ねالتحاليل نتائ きよأظه   îأ めأحم ごゆأ かبよت お祈ملح من فقي  きا祈النت(N)  ملح ，  ゆ．الفسف (P)ب  

:きالسندا 
 اأمبú الصخおよ من تفك   ابتめاءل الت祈بか تتشك  :ُتالسندُ
ل امادお العض．يか من طよف ميكよ，باき الت祈بかب:2ُالسندُ  ينتね ملح النت祈اき من تحل 
よ طبقاき الت祈بか بالع．امل الめاخليか )الب祈اكيî ，الりاら¡(بُ:3السندُ  تتأث 
  بع．امل خاゆجيか مناخيか :4السندُ

 عض．يか ，كيميائيか للشجおよبتحسيî 〈نتاて الりيت．î ب》ضافか أسمおめ ُ:5السندُ

 
  :عليماきالتُ 

ا يلي: ，مكتسباتú ，السنめاき السياق على اعتمادا  القبليか، أجえ عم 

1) よ ل كيفيか ت．ضيح مع أحمめ أごゆ قطعか في ，الفسف．ゆ  ملحي النت祈اき الكبي祈 النقげ سبえ فس   الت祈بか   تشك 
 もلúب في امساعおめ ，الع．امل

ل 〈جابتúب مشよ，ع。؟ ينجح ماもا تقتの祈 على أحمめ استصاの أゆض。 حتى (2  عل 

ゆا اختياÑゆ الفاحي مشよ，عú ه． ما أごゆ، قطعか لめيú كانت ل． (3  祈فيها، مب およفق( ا ・め4 تتع よأسط)ب 
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