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4الفرض المحروس الفرض المحروس الفرض المحروس الفرض المحروس         ��م ا�
	�ة و ا�رض     
ر�����	����� ���   

م �	����	��� 
1h        

 ::::التمرين األولالتمرين األولالتمرين األولالتمرين األول
 ����� ��	Kyoto 

 ا��� �� ا����159 ����ر 1997 ����
،��"�! 	�  ا����
ث دو'�(��  . ا�+�زات ا

��(���-+�زات ا .�/��� ��0'����1 ا���
 ، ا��ز �� ?<ل 	�ض وا;: و ��89 ��7دره� و 	�ا�6 ه4ا ا����3ث 	-2 ا'  .  

        ::::التمرين الثانيالتمرين الثانيالتمرين الثانيالتمرين الثاني
����� �-,+"* �(���ت '&%$ �#�"�ن �  أ.� /�	0� *	��
  : ا�,��	,	2 ا�%+,3	1 2

1800"89 �2 %7ات ا�&�ف �ـ  : A     ـ ا�%+�3 m�  . �  ا1:�/ ���	� ا�%.
1100"89 �2 %7ات ا�&�ف �ـ  : B     ـ ا�%+�3 m� . �  ا1:�/ ����� ا�%.

   .B و �A"	2 ا�:8ول ا�,��  �,��> ا�,
�	* ا��	0	��  �0	�/ ا�%+3,	2 
  Bا�%+A   �3ا�%+�3   

�ارة 
  C   8  8در�� ا�
  mg/l  12,2  3,4ا�آ-:	2 ا�0@اب 

  mg/l 0,015  0,304  ا�%,�ات أ'Cح
  mg/l  0 0,75 ا�'�	�ك أ'Cح

1�.	�� *&
  .ـ �F* ا�%,��> ا�0
  CKل ه@ا ا�,
�	*؟ ـ '�ذا 1-,%,> '2 2

ل ��L ا�%,��> ا�,��	�&
�د �N9 ا����%�ت ا�
	� �  ا�%+3,	2 و M1 ا�� M1 ��89 ذ�:  
  Bا�%+A   �3ا�%+�3   

���  - ++  �"��1ت زه

��Q زر�7ءR  -  +++  
���ت	,�� -  +++  

  - +  ار�	�ن ا�0	�/ ا�9@��
  .8ول 'U(� �  ذ�� ا��TFC0ت و ا�,
�	Cت ا��	0	��	� ا�-��+� ـ �F* ا�:3
�د ا����%�ت ا�
	�8Fد ا�ه0	� ا�"	V	� ـ 4:� �  . �  ه@ا ا�%.

        ::::التمرين الثالثالتمرين الثالثالتمرين الثالثالتمرين الثالث
 �%� 2	�   �� �R �0"+� ا�وزون ���+Q3 ا�:%	W1  ��,�ن ا�	0"�ا *X0� 1955 1995 و.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
1-L%
  . �F* ا�%0
�ـ اذآ� �N9 ا2	W,�2 ه@ا ا� ��V-0�زات ا�W�.  
3- �V	"�ا\�-�ن و ا L�� ا�وزون �+"R ر  .8Fد �اQ7 81ه
�اءات ا��%�00 ��
8 '2 إC1ف R"+� ا�وزون -4�  .  '� ه  ا\
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 �0�"R�	FC3b8ات اF+� ا�وزون �  


