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انمعبمم:

5

مذح
اإلوغبس:

3

انزمزيه األول ( 5وقط)
َُ ٚشافك انزمهص انؼعه ٙظٕاْش ؽشاسٚخ ٔظٕاْش كًٛٛبئٛخ ٔغبلٛخٔ ،سغى االسزؼًبل انًسزًش نـغضٚئبد  ATPفْ ٙزا
انزمهص ،فئٌ رشكٛض ْزِ انغضٚئبد داخم انهٛف انؼعهٚ ٙعم يسزمشا ،يًب ٚذل ػهٗ أَٓب رزغذد ثبسزًشاس.
ث ٍٛيٍ خالل ػشض ٔاظؼ ٔيُظى:
 انظٕاْش انؾشاسٚخ ٔانظٕاْش انكًٛٛبئٛخ ٔانطبلٛخ انًشافمخ نهزمهص انؼعه.ٙ انطشق االسزمالثٛخ انًسزؼًهخ ف ٙرغذٚذ  ،ATPيغ سثطٓب ثبنظٕاْش انؾشاسٚخ ٔانظٕاْش انكًٛٛبئٛخ ،يمزصشا ػهٗانزفبػالد اإلعًبنٛخ نٓزِ انطشق االسزمالثٛخ.
انزمزيه انضبوي ( 5وقط)
رزؼشض األٔسبغ انطجٛؼٛخ ف ٙانؼمٕد األخٛشح ألظشاس كجٛشح َبعًخ ػٍ ثؼط أَشطخ اإلَسبٌ .فهمذ أصجؼ انزًٕ ٍٚثبنًٛبِ
انؼزثخ ٚطشػ ػذح يشبكم ،ألٌ انزهٕس أصبة انًٛبِ انغبسٚخ ٔانًٛبِ انغٕفٛخ .ثٓذف انزؼشف ػهٗ ثؼط أسجبة رهٕس ْزِ
انًٛبِ ٔاَؼكبط ْزا انزهٕس ػهٗ انصؾخ ٔانجٛئخ َمزشػ انًؼطٛبد اٜرٛخ:
ٚ -Iؼط ٙعذٔل انٕصٛمخ َ 1زبئظ رؾهٛم اليٛبِ ف ٙصالصخ ٔدٚبٌ يغشثٛخ خالل سُزٔ( 2001ٔ 2000 ٙاد يبسرٛم َٔٓش أو انشثٛغ
ٔٔاد ربَسٛفذ) ،انز ٙرسزمجم َفبٚبد يُضنٛخ َٔفبٚبد صُبػٛخٚٔ .ؼط ٙعذٔل انٕصٛمخ  2انًؼبٛٚش انذٔنٛخ نمٛبط عٕدح انًٛبِ
انسطؾٛخ:
انىصيقخ َ :1زبئظ رؾهٛم انًٛبِ انسطؾٛخ ف ٙثؼط انًؾطبد انٕالؼخ يجبششح ػُذ سبفهخ يٕالغ غشػ انُفبٚبد انسبئهخ فٙ
يغشٖ انٕاد٘.
NH4+
)*(DCO
ربريخ إعزاء  O2انمذاة ثـ )*(DBO5
ثـ mg/L
ثـ mg/L
ثـ mg/L
mg/L
انزؾهيم
23,4
320,6
80
2,4
28/03/2001
4,54
205
80
0
30/06/2000
16,2
86
18
1,8
02/11/2000
)*(  :PT -انفىسفىر انكهي ؛  :CFثكزيزيبد كىنىويخ انشكم ؛
 :DCOانطهت انكيميبئي نألوكسغيه؛  :DBO5انطهت انجيىكميبئي نألوكسغيه خالل  5أيبو.
)*(PT
ثـ mg/L
7,86
5,84
1,47

انىديبن
واد مبرريم
أو انزثيع
ربوسيفذ
انىصيقخ 1

)*(CF
في 100mL
300000
3500000
3700

انىصيقخ  :2ثؼط يؼبٛٚش رمذٚش عٕدح انًٛبِ انسطؾٛخ ؽست انًؼبٛٚش انذٔنٛخ:
صىف انغىدح
انمعبييز
 O2انمذاة ثـ mg/L
)DBO5(mg/L
)DCO (mg/L
األمىويىو )(mg/L
انفسفىر انكهي ثـ mg/L
عذد انجكزيزيبد انكىنىويخ
انشكم في 100mL
انىصيقخ 2

ممزبسح

عيذح

مزىسطخ انغىدح

رديئخ

رديئخ عذا

أكضز مه 7
أقم مه 3
أقم مه 30
أقم أو يسبوي 0,1
أقم أو يسبوي 0,1

ثيه  5و 7
ثيه  3و 5
ثيه  30و 35
ثيه  0,1و 0,5
ثيه  0,1و 0,3

ثيه  3و 5
ثيه  5و 10
ثيه  35و 40
ثيه  0,5و 2
ثيه  0,3و 0,5

ثيه  1و 3
ثيه  10و 25
ثيه  40و 80
ثيه  2و 8
ثيه  0,5و 3

أقم مه 1
أكضز مه 25
أكضز مه 80
أكضز مه 8
أكضز مه 3

أقم أو يسبوي 20

ثيه  20و 2000

ثيه  2000و 20000

أكضز مه 20000

-

نمشيذ مه دروص و انزمبريه و االمزؾبوبد  ...مىقع قهمي
االيزؾبٌ انٕغُ ٙانًٕؽذ نهجكبنٕسٚب -انذٔسح االسزذراكيخ  – 2010انمىضىع  -يبدح :عهىو انؾيبح واألرض  -شعبة العلوم
التجريبية مسلك العلوم الفيزيائية

RS34

انصفؾخ

2

2

 -1اػزًبدا ػهٗ يؼطٛبد عذٔل انٕصٛمخ  2ثيه أٌ عٕدح انًٛبِ ف ٙانٕدٚبٌ انضالس (انٕصٛمخ  )1عذ يزذْٕسح)ٌ 2( .
ٚؼط ٙعذٔل انٕصٛمخ  3ثؼط انخبصٛبد انكًٛٛبئٛخ نجؼط انًٕاد انز ٙرطشػ ف ٙيٛبِ ْزِ انٕدٚبٌ.
انمصذر

انخبصيبد انكيميبئيخ نهمهىصبد انعضىيخ
وانمهىصبد غيز انعضىيخ
قبثهخ نهزأكسذ (انزؾهم) ثزذخم انمزعضيبد
انمغهزيخ

أوىاع انمهىصبد
مهىصبد عضىيخ

رهىس مىشني

رهىس صىبعي
انىصيقخ 3

مزعضيبد مغهزيخ ممزضخ (ثكزيزيبد
كىنىويخ انشكم)

-

مهىصبد غيز عضىيخ:
 معبدن صقيهخ (رصبص ،سئجق ،كبدميىو).. -مجيذاد

صعجخ انزأكسذ سىاء في انطجيعخ أو في
مؾطبد انمعبنغخ.

 -2اَطاللب يٍ اسزغالل يؼطٛبد ْزا انغذٔل ٔاػزًبدا ػهٗ يكزسجبرك ،ؽذد آصبس ْزِ انًهٕصبد ػهٗ صؾخ اإلَسبٌ ٔػهٗ
ساليخ األٔسبغ انًبئٛخ انؼزثخ انًسزمجهخ نٓزِ انًهٕصبد)1,25( .
 - IIرزؼشض انًٛبِ انغٕفٛخ نزهٕس َبعى ػٍ انُشبغ انفالؽٚٔ ،ٙؼزجش انُزشاد يٍ يكَٕبد األسًذح اٜصٔرٛخ انًسزؼًهخ
ثشكم يفشغ ف ٙانًغبل انفالؽ ،ٙؽٛش رزسشة ػجش انزشثخ نزهٕس ْزِ انًٛبِ انغٕفٛخ.
ؽست انًؼبٛٚش انذٔنٛخ )ٚ ،(OMS-1993غت أال ٚزؼذٖ رشكٛض انُزشاد ف ٙيٛبِ انششة ػزجخ ٔ ،50mg/Lرنك نؾًبٚخ
انسبكُخ يٍ األظشاس انًؾزًهخ نهُزشاد ػهٗ انصؾخ ٔخصٕصب األفشاد األكضش ػشظخ كبألغفبل انشظغ ٔانُسبء انؾٕايم.
ٚؼط ٙعذٔل انٕصٛمخ  4كًٛبد اٜصٔد انًسزؼًهخ يٍ غشف انًضاسػ ٍٛثًُطمخ ثُ ٙػًٛش (سٓم ربدنخ) صؾجخ انًؼبٛٚش
انًشعؼٛخٔ .رج ٍٛانٕصٛمخ  5رطٕس يؼذل رشكٛض انُزشاد ف ٙانًٛبِ انغٕفٛخ انز ٙرسزمجم يٛبِ انش٘ (انسم )ٙةيُطمخ ثُ ٙػًٛش
ؽست عشٚبٌ انًٛبِ ف ٙانسذًٚخ يٍ انؼبنٛخ َؾٕ انسبفهخ (ػبنٛخ ثُ ٙػًٛش ٔسبفهخ ثُ ٙػًٛش).
انشراعبد
انشمىذر
انقمؼ
انذرح
انفصخ

مقبديز اآلسود
انمزععيخ
انمىصىػ ثهب ثـ
kg/ha
220
120
120
10

معذل مقبديز
اآلسود انمسزعمم
ثـ kg/ha

سبفهخ ثُ ٙػًٛش

100
ػبنٛخ ثُ ٙػًٛش

350
150
135
106

80
60
40
20
0
أثشٚم 98

فجشاٚش 98

دعُجش 97

أكزٕثش 97

غشذ 97

97 َٕٕٛٚ

أثشٚم 97

فجشاٚش 97

دعُجش 96

غشذ 96
أكزٕثش 96

انىصيقخ 4
 -3أ -صف رطٕس يؼذل رشكٛض انُزشاد ف ٙكم يٍ ػبنٛخ ثُٙ
ػًٛش ٔسبفمرٓب (انٕصٛمخ  ،)5يغ رفسيز رنك يٍ خالل اسزغالل
يؼطٛبد انٕصٛمخ )ٌ 1,25( .4
ة -ؽذد أٚ ٍٚغت ؽفش اٜثبس نغهت انًٛبِ
انصبنؾخ نهششة ف ٙيُطمخ ثُ ٙػًٛش ثؼذ
انىصيقخ 5
فجشاٚش  ،1998يغ رىضيؼ رنك)ٌ 0, 5( .

رشكٛض انُزشاد
ثـ mg/L

120

انزمزيه انضبنش ( 5وقط)
رًكٍ ظبْشح االَمسبو غٛش انًجبشش يٍ َمم انخجش انٕساص ٙيٍ عٛم خهٕ٘ ٜخش أصُبء انزكبصش انخهٕ٘ٔ .رهؼت ظبْشح
االَمسبو االخزضان ٙدٔسا يًٓب فَ ٙمم انخجش انٕساص ٙأصُبء انزٕانذ انغُس .ٙإلثشاص دٔس ْبر ٍٛانظبْشر ٍٛفَ ٙمم انخجش
انٕساصَ ٙمزشػ انًؼطٛبد اٜرٛخ:
رمذو انٕصٛمخ  1رطٕس كًٛخ  ADNفَٕ ٙاح خهٛخ أو نأليشبط أصُبء يخزهف انًشاؽم انز ٙرًش يُٓب نزؼط ٙاأليشبطٔ ،رًضم
انٕصٛمخ  2سسٕيب رخطٛطٛخ نشكم انصجغٛبد أصُبء يشاؽم يخزهفخ يٍ رطٕس انخالٚب األو نأليشبط.
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3

انطٕس انزًٓٛذ٘

انطٕس االَفصبنٙ

انطٕس انزًٓٛذ٘ I

انطٕس االَفصبنI ٙ

كًٛخ  ADNفَٕ ٙاح انخهٛخ
(ٔؽذاد اصطالؽٛخ)

3

انضيٍ
انفزشح 2

انىصيقخ 1

انفزشح 1

انىصيقخ 2

 -1ثيه ،ثبسزغالل يؼطٛبد انٕصٛمزٔ 2 ٔ 1 ٍٛيكزسجبرك ،كٛف ٚؾبفع االَمسبو غٛش انًجبشش ػهٗ صجبد انخجش انٕساصٙ
(انزخٛشح انٕساصٛخ)ٔ ،كٛف ٚؤد٘ االَمسبو االخزضان ٙإنٗ اخزضال انصٛغخ انصجغٛخ ٔإنٗ انزُٕع انٕساص ٙنأليشبط)ٌ 2( .
نفٓى كٛفٛخ ؽذٔس انزُٕع انٕساص ٙػُذ انكبئُبد انؾٛخ أَغض ثبؽضٌٕ رضأعبد ػُذ رثبثخ انخمٔ ،رنك نذساسخ اَزمبل ٔرٕصٚغ
صفزٔ ٍٛساصٛز ٍٛػُذ انخهف :نٌٕ انغسى ٔشكم األْذاة انز ٙركسٕ عسى رثبثخ انخم.
 انزشواط األول :ث ٍٛسالنز ٍٛيٍ رثبثخ انخم إؽذاًْب راد يظٓش خبسع ٙيزٕؽش (عسى سيبد٘ ٔأْذاة ػبدٚخ)،ٔاألخشٖ راد يظٓش خبسع ٙغبفش (عسى أسٕد ٔأْذاة يؼمٕفخ) .أػطٗ ْزا انزضأط عٛال أٔل  F1يزغبَسب ٚزكٌٕ يٍ
رثبثبد خم راد يظٓش يزٕؽش.
 انزشواط انضبوي :ث ٍٛأَضٗ يٍ انغٛم ٔ F1ركش صُبئ ٙانزُؾ .ٙأػطٗ ْزا انزضأط عٛال ٚ F’2زكٌٕ يٍ رثبثبد خم يٕصػخكبٜر:ٙ
  30رثبثخ خم راد عسى سيبد٘ ٔأْذاة يؼمٕفخ؛  484رثبثخ خم راد عسى سيبد٘ ٔأْذاة ػبدٚخ؛  25رثبثخ خم راد عسى أسٕد ٔأْذاة ػبدٚخ.  461رثبثخ خم راد عسى أسٕد ٔأْذاة يؼمٕفخ؛ -2ؽهم َزبئظ انزضأع ٍٛاألٔل ٔانضبَٔ ،ٙأعط انزفسٛش انصجغ ٙنُزبئظ ْبر ٍٚانزضأع)ٌ 2( .ٍٛ
(ثبنُسجخ نهٌٕ انغسى :اسزؼًم انشيض  c+ثبنُسجخ نهؾهٛم انسبئذ ٔ  cثبنُسجخ نهؾهٛم انًزُؾٔ ،ٙثبنُسجخ نشكم األْذاة
اسزؼًم انشيض  n+ثبنُسجخ نهؾهٛم انسبئذ ٔ  nثبنُسجخ نهؾهٛم انًزُؾ.)ٙ
 -3رغسذ َزٛغخ انزضأط انضبَ ٙيظٓشا يٍ يظبْش انزخهٛػ انصجغ ٙانًًضم ف ٙانٕصٛمخ  .2ثيه ثٕاسطخ سسٕو رخطٛطٛخ
كٛف رى ْزا انزخهٛػ اَطاللب يٍ انخهٛخ انًُسهٛخ (انخهٛخ األو نأليشبط) إنٗ األيشبط)ٌ 1( .
انزمزيه انزاثع (َ 5مػ)
رمغ سهسهخ عجبل صاغشٔط
 Zagrosف ٙيُطمخ رغبثّ
انصفٛؾخ انؼشثٛخ ٔصفٛؾخ
أٔساسٛب .رًضم انٕصٛمخ 1
يٕلغ سهسهخ عجبل
صاغشٔط ٔثؼط
انخبصٛبد انغٕٛفٛضٚبئٛخ
نًُطمخ رٕاعذ ْزِ
انسهسهخٔ .رج ٍٛانٕصٛمخ 2
يمطؼب عٕٛنٕعٛب ثٓزِ
انسهسهخ ؽست انخػ
.A-B
انىصيقخ 1

سهسهخ عجبل ساغزوص

صالصل ٚفٕق ػًك
ثؤسْب 10km
(ًٚضم لطش انذائشح
لٕح انضنضال)
سشػخ انؾشكخ انُسجٛخ
ثبنُسجخ نًؼهى صبثذ (8
إنٗ  10mmف ٙانسُخ)
يمبسخ سُخ 2000-1999
انًمطغ انغٕٛنٕعٙ
انًًضم ف ٙانٕصٛمخ 2

صفيؾخ أوراسيب
يؼهى صبثذ
GPS

 Bإٚشاٌ

N
انؼشاق
A

انخهٛظ
انؼشثٙ

انصفيؾخ انعزثيخ

W

E
S
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NE

يٍ  25إنٗ 0Ma
يٍ  245إنٗ 25Ma
يٍ  500إنٗ 245Ma

لٕط صٓبس٘

ػًش انٕؽذاد
انشسٕثٛخ

لٕط رؾٕنٙ
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4

SW
لٕط صاغشٔط
HZF
MZT
–0

يٍ  570إنٗ 500Ma

10-

أٔفٕٛنٛذ يزؾٕل

20km

كشإَدٕٚسٚذ ػًشِ ٚفٕق 65Ma

20 km

لبػذح يب لجم انكًجش٘ ػًشْب ٚفٕ ق 570Ma
 : Maيه ٌٕٛسُخ

رًبط غٛش ػبد٘

انىصيقخ 2
 -1اسزخزط يٍ انٕصٛمز 2ٔ 1 ٍٛيخزهف انخبصٛبد انغٕٛفٛضٚبئٛخ ٔانجُٕٚٛخ ٔانصخشٚخ انز ٙرذل ػهٗ أٌ ْزِ انًُطمخ
ػشفذ ظبْشح اصطذاو يسجٕلخ ثظبْشح غًش)ٌ 1,5( .
رزٕفش سهسهخ عجبل صاغشٔط ػهٗ صخٕس يزؾٕنخٔ ،رشٓذ انزغًؼبد انًؼذَٛخ انًالؽظخ فٓٛب ػهٗ رسهسم ظشٔف انعغػ
ٔدسعخ انؾشاسح انز ٙيشد يُٓب .رج ٍٛانٕصٛمخ  3انشكم (أ) انزشكٛت انكًٛٛبئ( ٙثبنُسجخ انًأٔٚخ  )%نكم يٍ صخشح انغبثشٔ
(صخشح رُزً ٙنهمششح انًؾٛطٛخ) ٔصخشح انًٛزبغبثشٔ(صخشح يزؾٕنخ رُزً ٙنألفٕٛنٛذ انًزؾٕل)ٔ ،رمذو انٕصٛمخ  3انشكم
(ة) انزشكٛت انؼٛذاَ ٙنٓبر ٍٛانصخشر.ٍٛ
انشكم (ة)
انشكم (أ)
MgO CaO Na2O K2O
12,7 9,9
2,2
0,4

FeO
11,0

SiO2 TiO2 Al2O3
47,1 2,3
14,2

 -2اػزًبدا ػهٗ اسزغالل يؼطٛبد انٕصٛمخ  3اسزىزظ أصم
ٔظشٔف رشكم صخشح انًٛزبؽاثشٔ)ٌ 1( .
انىصيقخ 3

انغبثزو
+
+
-

انمعبدن
انجالعيىكالس
أوعيذ (ثيزوكسيه)
انكهىكىفبن
انغبدييذ
 : +وعىد  : - ،غيبة
يكىن كم مه معذوي انكهىكىفبن وانغبدييذ مسزقزيه في درعخ
ؽزارح مىخفضخ وضغط مزرفع.

تتمٌز مناطق الطمر بوجود صخور متحولة
مصاحبة لصخور صهارٌة مثل الكرانودٌورٌت
(الوثٌقة  .)2تبٌن الوثٌقة  4المنحنٌات التجرٌبٌة
لبداٌة انصهار البٌرٌدوتٌت المكونة للرداء العلوي
تحت ظروف الضغط ودرجة الحرارة ،و يُؾُٗ
اسرفبع دسعخ ؽشاسح انشداء انؼهٕ٘ نهصفٛؾخ
انشاكجخ ؽست انؼًك ثًُطمخ انطًش.
 -3بتوظٌف مكتسباتك ومعطٌات الوثٌقة  ،4اربط
العالقة بٌن ظاهرة الطمر وتشكل صخرة
الكرانودٌورٌت 1( .ن)
 -4اعتمادا على ماسبق وعلى معارفك أعط تسلسل
األحداث التً أدت إلى تشكل سلسلة جبال
زاغروس 1,5( .ن)
انىصيقخ 4

 :Aيُؾُٗ ثذاٚخ اَصٓبس انجٛشٚذٔرٛذ غٛش انًًٓٛخ
 :Hيُؾُٗ ثذاٚخ اَصٓبس انجٛشٚذٔرٛذ انًًٓٛخ
 :Gيُؾُٗ اسرفبع دسعخ ؽشاسح انشداء انؼهٕ٘
نهصفٛؾخ انشاكجخ ؽست انؼًك ثًُطمخ انطًش

انميزبغبثزو
+
+

4

