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  التوقيع  المصحح

  التوقيع  المراجع

 

 أستعن باهلل ثم أجب عن األسئلة االتية 
 . مجموعة من األنظمة الحٌوٌة تشترك فً نفس المناخوهو من مستوٌات التنظٌم  الخامسالمستوى  1

  النظام البيئي -د           المخلوق الحي -جـالمنطقة الحيوية        -ب         المجتمع الحيوي -أ

 .ٌستفٌد أحدهم بٌنما ٌتضرر الطرف اآلخرعالقة بٌن مخلوقٌن  2

 التقايض -د   التعايش             -جـ                 التكافل -ب                        التطفل -أ

 . ق الطبٌعٌةعملٌة تحوٌل غاز النٌتروجٌن فً الجو الى نترات بفعل الصواع 3

 الدورة الحيوية -د        االسموزية الكيميائية -جـ       إزالة النيتروجين -ب       النترتة -أ

 . قدرة المخلوق الحً على البقاء اذا تعرض لعوامل حٌوٌة والحٌوٌة تؤثر على نشاطاته  4

 المدى االمثل -د              فسيولوجياالجهاد ال -جـ                   التحمل -ب      العامل المحدد    -أ

 .دور المخلوق الحً او موضعه فً بٌئته وٌلبً احتٌاجاته الضرورٌة 5

 األنواع الرائدة -د             التعاقب البيئي -جـ              اإلطار البيئي -ب     الموطن البيئي -أ

 .المخلوق الحً وٌستمر بعد ذلك ٌسمً التعلم الذي ٌحدث فً فترة زمنٌة محددة من حٌاة  6

 سلوك مطبوع -د               سلوك فطري -جـ             سلوك االيثار -ب         سلوك التعودا -أ

 .طرٌقة ٌستجٌب بها الحٌوان لمثٌر ما  7

 السلوك االدراكي -د              مغازلةال -جـ                السلوك -بمدي التحمل           -أ

 .أكبر عدد من أفراد األنواع المختلفة تستطٌع البٌئة دعمه ومساعدته علً العٌش ألطول فترة ممكنه  8

 النمو النسبي -د                  النمو االسي -جـ              القدرة اإلستيعابية -ب       المعدل -أ

 .األنواع غٌر األصلٌة التً تنتقل الً موطن بٌئً جدٌد  . 9

 الرائدة -د       المهاجرة -جـ          الدخيلة -ب          لمستوطنةا -أ

 .المستوى الثالث من مستوٌات التنظٌم والذي ٌعبر عن عدد الجماعات التً تعٌش فً موطن واحد  10

  يئيالنظام الب -د   الغالف الجوي         -جـ           الغالف الحيوي -بالمجتمع الحيوي               -أ

 .عالقة ٌستفٌد منها مخلوق حً بٌنما ٌتضرر المخلوق األخر 11
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 التقايض -د   التعايش             -جـ                 التكافل -ب                        التطفل -أ

 .دراسة حجم الجماعات البشرٌة وكثافتها وتوزٌعها وحركتها ومعدل الموالٌد والوفٌات . 12

 علم األحياء -د              علم السكان   -جـ علم البيئة          -ب          عةنمو الجما -أ

 . أعلً مستوي فً التنظٌم الحٌوي وهو طبقة األرض التً تدعم الحٌاة 13

  النظام البيئي -د   الغالف الجوي         -جـ           الغالف الحيوي -بالمجتمع الحيوي               -أ

 ..مجتمع حٌوي مستقر ٌنتج عندما ٌكون هناك تغٌر طفٌف فً عدد األنواع  14

 األنواع الرائدة -د            التعاقب البيئي -جـمجتمع هرمي           -ب        مجتمع الذروة -أ

 . سلوك ٌبقى فً ذاكرة المخلوق وٌؤثر به فً الفترة الحساسة  15

 سلوك مطبوع -د               سلوك فطري -جـ             يثارسلوك اال -ب         سلوك التعودا -أ

 . ربط المخلوق استجابته لمثٌر ما بالنتائج اإلٌجابٌة والسلبٌة   16

 تعلم اجرائي شرطي -د              مغازلة -جـ         نمط يومي -ب         نمط أداء ثابت -أ

 . ٌرة الحجم وذات انتاج وفٌر من األبناء باستراتٌجٌة....؟تتكاثر الكائنات قصٌرة دورة الحٌاة وصغ  17

 النمو النسبي -د                  النمو االسي -جـ القدرة اإلستيعابية              -ب المعدل       -أ

 من أفراد نوع واحد التً تعٌش فً نفس الموطن .فً سلم التنظٌم وهو مجموعه  الثانًالمستوي  18

  النظام البيئي -د   الغالف الجوي         -جـ  الجماعة الحيوية         -بالحيوي              المجتمع  -أ

 .نموذج ٌمثل سالسل غذائٌة متداخلة ومتنوعة . 19

 هرم الطاقة -د   المستوى الغذائي        -جـ                 الشبكة الغذائية -ب      الكتلة الحيوية -أ

 . ن خاللها تحوٌل النترات الى األمونٌا ثم الى غاز النٌتروجٌن بواسطة البكترٌاعملٌة ٌتم م 20

 الدورة الحيوية -د        االسموزية الكيميائية -جـ       إزالة النيتروجين -ب       النترتة -أ

 .مصطلح ٌستخدمه العلماء للتعبٌر عن عدد األفراد الذٌن ٌنضمون الً الجماعة  21

 الهجرة الداخلية -د     االنقراض الجماعي   -جـ االنقراض التدريجي          -ب          االنقراض -أ

 .ٌسمى تكون مجتمع حٌوي جدٌد على الصخور الجرداء  22

 األنواع الرائدة -د     التعاقب البيئي -جـالتعاقب الثانوي           -ب     التعاقب االولي -أ

 .معٌنة والسٌطرة علٌها والدفاع عنها ضد حٌوانات من نفس النوع . اختٌار منطقة ذات مساحة  23

 سلوك مطبوع -د  تحديد منطقة النفوذ          -جـ  سيادة التسلسل الهرمي        -ب سلوك التعود     ا -أ

 .سلوك ٌقوم فٌه الحٌوان بمجموعة أعمال محددة ومتتابعة استجابة لمثٌر ما .  24

 تعلم شرطي -د              مغازلة -جـ         نمط يومي -ب         نمط أداء ثابت -أ

 (Sنموذج ٌعبر عن نمو الجماعة فً فترة زمنٌة محددة و ٌرمز له بالرمز ) 25

 النمو النسبي -د                  النمو االسي -جـ القدرة اإلستيعابية              -ب المعدل       -أ
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