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رٌ ٖ٣ٞاُغبٓ٤زبد
ٓواؽَ رٌ ٖ٣ٞاُؾٞ٤اٗبد أُ٘٣ٞخ
 رزْ ٛن ٙاُؼِٔ٤خ ك ٢األٗبث٤ت أُ٘٣ٞخ ك ٢اُقظ٤خ . رجلأ اُؼِٔ٤خ أص٘بء ٓوؽِخ اُجِٞؽ ٝرَزٔو ٓل ٟاُؾ٤بح .رزْ ٛن ٙاُؼِٔ٤خ ًٔب ٢ِ٣
ٞ٣ .1عل ػِ ٠اَُطؼ اُلافُِ ٢غلهإ األٗبث٤ت أُ٘٣ٞخ ك ٢اُقظ٤ز ٖ٤فال٣ب عنػ ٚ٤عَ٘٤خ رَٔ( ٠اُقال٣ب أُ٘٣ٞخ األّ) ٢ٛٝ ،
ص٘بئ٤خ أُغٔٞػخ اٌُو٤ٍٓٞٞٓٝخ .
 .2ر٘وَْ اُقال٣ب أُ٘٣ٞخ األّ اٗوَبٓبد ٓزَب٣ٝخ ػل٣لح ٣ٝ ،جو ًَ ٖٓ ٠اٗوَبّ فِ٤خ كٓ ٢قي ٕٝاُقال٣ب اُغنػ٤خ اُغَ٘٤خ .
 .3رزٔب٣ي اُقِ٤خ األفو ٟاُ٘برغخ ٖٓ االٗوَبّ ُزٌ ( ٕٞفِ٤خ ٓ٘٣ٞخ أّ٤ُٝخ ) .
ظق ُزٌ ٖ٣ٞفِ٤زٜ٘ٓ ًَ ٖ٤ب  ( ٠َٔ٣فِ٤خ ٓ٘٣ٞخ صبٗ٣ٞخ ).
 .4رٔ ّو اُقِ٤خ أُ٘٣ٞخ األ٤ُٝخ ك ٢أُوؽِخ األ ٖٓ ٠ُٝاالٗوَبّ أُ٘ ّ
 ًَ .5فِ٤خ ٖٓ اُقال٣ب أُ٘٣ٞخ اُضبٗ٣ٞخ ٣ؾز ١ٞػِٗ ٠ظق اُؼلك األطِ ٖٓ ٢اٌُوٍٓٞٞٓٝبد أُٞعٞكح ك ٢اُقِ٤خ اُغَّٔ٤خ .
 .6رٔو اُقال٣ب أُ٘٣ٞخ اُضبٗ٣ٞخ ثبُٔوؽِخ اُضبٗ٤خ ٖٓ االٗوَبّ أُ٘ظق ُزٌ ّ ( ٕٞؽالئغ ٓ٘٣ٞخ ) .
رٔو اُطالئغ أُ٘٣ٞخ ثؼِٔ٤بد ٖٓ اُ٘ٔٝ ٞاُزٔب٣ي ُززؾ ٍٞإُ( ٠ؽٞ٤اٗبد ٓ٘٣ٞخ) .
ّ .7
َ٣ .8بػل ٛنا اُزٔب٣ي فال٣ب فبطخ رَٔ ( ٠فال٣ب ٍ٤ور ، ) ٢ُٞرٞعل ث ٖ٤اُقال٣ب أُّ٘٣ٞخ األّ٤ُٝخ ٝاُضبٗ٣ٞخ ؽ٤ش ريٝكٛب ثبُـناء
اُالىّ ُٜنا اُزٔب٣ي.

رٌ ٖ٣ٞاُغبٓ٤زبد
روً٤ت اُؾٞ٤إ أُ٘١ٞ
 )1اُنَ٣ : َ٣بػل ك ٢اُؾوًخ .
 )2اُوطؼخ اٍُٞط : ٠ر٘زظ اُطبهخ اُالىٓخ ُؾوًخ اُن. َ٣
 )3اُوأً ٣ :ؾز ١ٞػِ ٠اُ٘ٞاحٝ ،كٓ ٢ولٓز ٚاُغَْ أُو ّٔ ٢اُن٣ ١لوى
إٗئ٣بد ٛبػٔخ رَبػل ك ٢افزوام اُـشبء اُجالىٓ٢
ُِقِ٤خ اُج٤ؼّ٤خ اُضبٗ٣ٞخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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رٌ ٖ٣ٞاُغبٓ٤زبد
ٓواؽَ رٌ ٖ٣ٞاُج٣ٞؼبد
أ .أُوؽِخ اُغ٘٤٘٤خ:
 .1أص٘بء ٗٔ ٞاُغ٘ ٖ٤األٗض ١ٞر٘وَْ اُقال٣ب اُز٘بٍِ٤خ األ٤ُٝخ اٗوَبٓبد ٓزَب٣ٝخ ػل٣لح ُزٌ ( ٖ٣ٞفال٣ب ث٤ؼّ٤خ أّ )  ٢ٛٝ ،فال٣ب
عنػ ٚ٤ر٘بٍِ٤خ .
 .2ر٘وَْ ًَ فِ٤خ ث٤ؼّ٤خ أّ اٗوَبٓبً ٓزَب٣ٝب ً ُزؼط ٢فِ٤ز. ٖ٤
 .3رٔو ًَ فِ٤خ ٖٓ اُقِ٤ز ٖ٤ك ٢أُوؽِخ األ ٖٓ ٠ُٝاالٗوَبّ أُ٘ظق ُزؼط ( ٢فِ٤خ ث٤ؼّ٤خ أ٤ُٝخ ) .
 .4رٞعل ًَ فِ٤خ كافَ ؽٞطِخ أ٤ُٝخ ،ؽ٤ش ٣ؾزٓ ًَ ١ٞج٤غ ػِ ٠ػلك ٓؾلك ٖٓ اُؾٞطالد اُ٤ُٞخ.

ةٓ .وؽِخ اُطلُٞخ:
رجو ٠اُقال٣ب اُج٤ؼّ٤خ األ٤ُٝخ ك ٢اُلٝه اُزٔ٤ٜل ١األ ٖٓ ٍٝاالٗوَبّ أُ٘ظق ؽِ٤خ كزوح اُطلُٞخ .

طٓ .وؽِخ ٓب ثؼل اُجِٞؽ:
 )1ثزأص٤و اُٜوٓٗٞبد األٗض٣ٞخ رَزٌَٔ اُقال٣ب اُج٤ؼّ٤خ األ٤ُٝخ أُوؽِخ األ ٖٓ ٠ُٝاالٗوَبّ أُ٘ظق ( ًَ شٜو رَزٌَٔ فِ٤خ ٝاؽلح )
٘٣ )2زظ ٖٓ االٗوَبّ أُ٘ظق فِ٤ز ٖ٤إؽلأٛب ًج٤وح رَٔ ( ٠فِ٤خ ث٤ؼّ٤خ صبٗ٣ٞخ ) ٝ ،األفو ٟطـ٤وح رَٔ ( ٠اُغَْ اُوطج ٢األ) ٍٝ
 )3الؽوب ً ر٘وَْ فِ٤خ اُغَْ اُوطج ٢األُ ٍٝزٌ ٖ٣ٞعَٔ ٖ٤هطجٌُٜ٘ ،ٖ٤٤ب ػبكحً رؼٔؾَ ٝرزؾَِ ( ثَجت اؽزٞائٜب ػِ٤ًٔ ٠خ هِِ٤خ ٖٓ
اَُ٤زٞثالىّ ).
 )4رلفَ اُقِ٤خ اُج٤ؼّ٤خ اُضبٗ٣ٞخ أُوؽِخ اُضبٗ٤خ ٖٓ االٗوَبّ أُ٘ظق ٝرزٞهق ػ٘ل اُلٝه االٍزٞائ ٢اُضبٗ.٢
 )5ػ٘ل رؾل٤ي اُقِ٤خ اُج٤ؼّ٤خ اُضبٗ٣ٞخ ثؼِٔ٤خ إفظبة رٌَٔ اٗوَبٜٓب ُزٌ ٖ٣ٞفِ٤زٔٛ ٖ٤ب ( ،اُج٣ٞؼخ اُ٘بػغخ ) ٝ ،األفو ٟاطـو
ؽغٔب ً رَٔ ( ٠اُغَْ اُوطج ٢اُضبٗ ) ٢اُن٣ ١زؾَِ.

ٍؤآٍ :ب اُلوم ث ٖ٤رٌ ٖ٣ٞاُؾٞ٤اٗبد أُ٘٣ٞخ ٝرٌ ٖ٣ٞاُج٣ٞؼبد ؟
 .1إٗزبط اُؾٞ٤اٗبد أُ٘٣ٞخ ك ٢اإلَٗبٕ اُجبُؾ ػِٔ٤خ َٓزٔوح ،ثٔ٘٤ب ػ٘ل األٗض ٠اُجبُـخ ٣زْ إٗزبط فِ٤خ ث٤ؼّ٤خ صبٗ٣ٞخ ٝاؽلح شٜو٣بً
( ًَ  ّٞ٣ 28روو٣جبً ) .
 .2عله األٗبث٤ت أُ٘٣ٞخ ػ٘ل اُطلَ اُنًو رؾز ١ٞػِ ٠فال٣ب ٓ٘٣ٞخ أّ ُْ رلفَ ثؼل ك ٢اٗوَبّ ٓ٘ظق  ٌُٖ ،ػ٘ل اُطلِخ األٗض ٠رُٞل
ُٝلٜ٣ب فال٣ب ث٤ؼّ٤خ أ٤ُٝخ ك ٢اُلٝه اُزٔ٤ٜل ١األ ٖٓ ٍٝاالٗوَبّ أُ٘ظق .
٘٣ .3زظ ػٖ اٗوَبّ اُقِ٤خ أُ٘٣ٞخ األ٤ُٝخ اٗوَبٓب ً ٓ٘ظلب ً ًبٓالً أهثؼخ ؽٞ٤اٗبد ٓ٘٣ٞخ  ،ثٔ٘٤ب ٘٣زظ ػٖ اٗوَبّ اُقِ٤خ اُج٤ؼّ٤خ األ٤ُٝخ
ث٣ٞؼخ ٗبػغخ ٝاؽلح .
 .4رلفَ اُقِ٤خ أُ٘٣ٞخ اُضبٗ٣ٞخ ك ٢أُوؽِخ اُضبٗ٤خ ٖٓ االٗوَبّ أُ٘ظق ٓجبشوح  ،ثٔ٘٤ب رٌ ٕٞاُقِ٤خ اُج٤ؼّ٤خ اُضبٗ٣ٞخ ك ٢اُلٝه
االٍزٞائ ٢اُضبٗٝ ٢رٌَٔ اٗوَبٜٓب ػ٘ل رؾل٤يٛب ثؼِٔ٤خ إفظبة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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رٌ ٖ٣ٞاُغبٓ٤زبد
ٔ٣ضَ اُشٌَ أُغبٝه ٓواؽَ رٌ ٖٓ ًَ ٖ٣ٞاُؾٞ٤اٗبد أُ٘٣ٞخ ٝاُج٣ٞؼبد:
ؼخ ( أّ )
فِ٤خ ثّ ٤

فِ٤خ ٓ٘٣ٞخ ( أّ )
ٕ2

ٕ2

اٗوَبّ ٓزَب١ٝ

فِ٤خ ٓ٘٣ٞخ أ٤ُٝخ

اٗوَبّ ٓزَب١ٝ

فِ٤خ ث٤ؼّ٤خ أ٤ُٝخ

ٕ2

اٗوَبّ ٓ٘ظق ٓوؽِخ أ٠ُٝ

ٕ1

ٕ1

اٗوَبّ ٓ٘ظق ٓوؽِخ أ٠ُٝ

فِ٤خ ٓ٘٣ٞخ صبٗ٣ٞخ
اٗوَبّ ٓ٘ظق ٓوؽِخ صبٗ٤خ
ؽالئغ ٓ٘٣ٞخ

ٕ2

فِ٤خ ث٤ؼخ صبٗ٣ٞخ ٕ 1

عَْ هطج ٢أٍٝ

اٗوَبّ ٓ٘ظق ٓوؽِخ صبٗ٤خ
ث٣ٞؼخ ٗبػغخ ( ) ٕ 1

رؾل٤ي ثؾٞ٤إ ٓ٘١ٞ
عَْ هطج ٢صبٗ٢

رٔب٣ي ( فال٣ب ٍ٤ور) ٢ُٞ

ٕ1

ٕ1

ٕ1

ٕ1

ؽٞ٤اٗبد ٓ٘٣ٞخ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أٍئِخ ٝىاهح ػِ ٠رٌ ٖ٣ٞاُغبٓ٤زبد
ٍؤاٍ ٝىاهح ( ) 2015
أ) رقزِق اٌُبئ٘بد اُؾ٤خ ك ٢ؽوائن رٌبصوٛبّ ٣ٝ ،ؼل اُزٌبصو اُغَ٘ ٢إؽلاٛبٝ ،رٌٖٔ أ٤ٔٛز ٚثأٗٓ ٚظله ُز٘ٞع فظبئض اٌُبئ٘بد اُؾ٤خ
ٝأُطِٞة
ٓ -1بما ٘٣زظ ػٖ أُوؽِخ اُضبٗ٤خ ٖٓ اإلٗوَبّ أُ٘ظق ٌَُ ٓٔب ٣أر:٢
** اُقِ٤خ أُ٘٣ٞخ اُضبٗ٣ٞخ
** اُقِ٤خ اُج٤ؼ٤خ اُضبٗ٣ٞخ ثؼل رؾل٤يٛب
ة) كٔ٤ب ٣زؼِن ثؼٔالد اُزٌبصو ٝرٌ ٖ٣ٞاُغ٘ ٖ٤ػ٘ل اإلَٗبٕ ،اعت ػٔب ٣أر:٢
 -1إما ًبٕ ػلك اٌُوٍٓٞٞٓٝبد ك ٢اُقال٣ب اُز٘بٍِ٤خ األّ ك ٖٓ ًَ ٢اُقظ٤خ ٝأُج٤غ ( ً 46وٓ ،) ٍّٞٞٓٝب ػلك اٌُوٍٓٞٞٓٝبد
ك ٢اُقِ٤خ اُج٤ؼ٤خ األ٤ُٝخ ،اُطالئغ أُ٘٣ٞخ ،اُغَْ اُوطج ٢األٍٝ؟

ٍؤاٍ ٝىاهح ( ) 2014
أ) هبهٕ ث ٖ٤رٌ ٖ٣ٞاُغبٓ٤زبد اُنًو٣خ ٝػِٔ٤خ رٌ ٖ٣ٞاُغبٓ٤زبد األٗض٣ٞخ ػ٘ل اإلَٗبٖٗٔ ؽ٤ش ػلك اُغبٓ٤زبد اُ٘برغخ ػٖ اٗوَبّ
فِ٤خ أ٤ُٝخ ٝاؽلح؟
ة) ٔ٣ضَ اُشٌَ أُغبٝه ٓواؽَ رٌ ٖ٣ٞاُج٣ٞؼخ اُ٘بػغخ ك ٢أٗض ٠اإلَٗبٕ ٝأُطِٞة:
ٓ -1ب اٍْ اُقِ٤خ أُشبه إُٜ٤ب ثبُوهْ ( ) 1؟
ٓ -2ب ػلك أُغٔٞػخ اٌُو٤ٍٓٞٞٓٝخ ك ٢اُقِ٤خ أُشبه إُٜ٤ب ثبُوهْ ( ) 2؟
ٓ -3ب ٗٞع اإلٗوَبّ ك ٢أُوؽِخ أُشبه اُٜ٤ب ثبُوٓي ( ً )؟
ٓ -4ب اُن٣ ١ؾلي اُقِ٤خ أُشبه اُٜ٤ب ثبُوهْ (  ) 3ػِ ٠إًٔبٍ اٗوَبٜٓب؟
ُٔ -5بما رؼٔؾَ ٝرزؾَِ ػبكح فِ٤خ اُغَْ اُوطج٢؟

ٍؤاٍ ٝىاهح 2015 / 2013
أ) هبهٕ ث ٖ٤فِ٤خ ث٤ؼ٤خ أ٤ُٝخ ك ٢اُلٝه اُزٔ٤ٜل ١األٝ ٍٝفِ٤خ ث٤ؼ٤خ صبٗ٣ٞخ ك ٢اُلٝه االٍزٞائ ٢اُضبٗ ٖٓ ،٢ؽ٤ش أُؾلي
ػِ ٠اإلٗوَبّ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أٍئِخ ٝىاهح ػِ ٠رٌ ٖ٣ٞاُغبٓ٤زبد
ٍؤاٍ ٝىاهح ( ) 2012
أ) ٣جلأ رٌ ٖ٣ٞاُؾٞ٤اٗبد أُ٘٣ٞخ ك ٢اإلَٗبٕ ك ٢األٗبث٤ت أُ٘٣ٞخ عٔ٤ؼٜب ك ٢أص٘بء ٓوؽِخ اُجِٞؽ ٝرَزٔو ٓل ٟاُؾ٤بحٝ ،أُطِٞة
ٓ -1ب اٍْ اُقال٣ب اُز ٢ر٘شأ ٜٓ٘ب اُؾٞ٤اٗبد أُ٘٣ٞخ؟
 ٍْ -2اُقال٣ب اُز ٢رٞعل ثٜ٘٤ب فال٣ب ٍ٤ور٢ُٞ؟
ٓ -3ب ػلك اُؾٞ٤اٗبد أُ٘٣ٞخ اُز ٢ر٘زظ ػٖ االٗوَبّ أُ٘ظق ُقِ٤خ ٓ٘٣ٞخ صبٗ٣ٞخ ٝاؽلح؟

ٍؤاٍ ٝىاهح ( ) 2011
أ) ؽلك ٝظ٤لخ ًَ ٓٔب :٢ِ٣
 -1فال٣ب ٍ٤ور ٢ُٞك ٢األٗبث٤ت أُ٘٣ٞخ؟
ة) ٣زٌ ٕٞاُغ٘ ٖ٤ك ٢اإلَٗبٕ ٗز٤غخ ارؾبك اُغبٓ٤ذ اُنًوٓ ١غ اُغبٓ٤ذ األٗضٝ ،١ٞأُطِٞة:
ؼخ األ٤ُٝخ كٓ ٢وؽِخ اُجِٞؽ؟
ٓ -1ب اٍْ ًَ ٖٓ اُقِ٤ز ٖ٤اُ٘برغز ٖٓ ٖ٤أُوؽِخ األ ٖٓ ٠ُٝاالٗوَبّ أُ٘ظق ُِقِ٤خ اُجّ ٤

ٍؤاٍ ٝىاهح ( ) 2010
أ) ٣شزوى ًَ ٖٓ اُنًو ٝاألٗض ٠ك ٢اإلَٗبٕ ك ٢إٗزبط اََُ٘ ثبرؾبك اُغبٓ٤ذ اُنًوٓ ١غ اُغبٓ٤ذ األٗض :١ٞأُطِٞة
ٓ -1ب اٍْ فال٣ب أُج٤غ اُز ٢رجو ٠ك ٢اُلٝه اُزٔ٤ٜل ١األ ٖٓ ٍٝاالٗوَبّ أُظ٘ق ؽٞاٍ كزوح اُطلُٞخ ُٝـب٣خ ٍٖ اُجِٞؽ؟
ٓ -2ب كٝه فال٣ب ٍ٤ور ٢ُٞك ٢رٔب٣ي اُطالئغ أُ٘٣ٞخ اُ ٠ؽٞ٤اٗبد ّٓ٘٣ٞخ؟
ػؼ أ٤ٔٛخ اُؾج٤جبد اُوشو٣خ ك ٢أص٘بء ػِٔ٤خ اإلفظبة؟
ّ ٝ -3
ٓ -4ب اٍْ اُقال٣ب اُ٘برغخ ٖٓ اٗوَبّ اُقِ٤خ اُج٤ؼّ٤خ اُضبٗ٣ٞخ ثؼل رِو٤ؾٜب ثؾٞ٤إ ٓ٘١ٞ؟
ة) طّ٘ق اُقال٣ب ا٥ر٤خ إُ ٠فال٣ب ص٘بئ٤خ أُغٔٞػخ اٌُو٤ٍٓٞٞٓٝخ (  ) ٕ2أ ٝفال٣ب أؽبك٣خ أُغٔٞػخ اٌُو٤ٍٓٞٞٓٝخ ( :) ٕ1
 -4فِ٤خ ٓ٘٣ٞخ أّ
 -3فِ٤خ ث٤ؼّ٤خ أ٤ُٝخ
 -2ؽالئغ ٓ٘٣ٞخ
 -1فِ٤خ ث٤ؼّ٤خ صبٗ٣ٞخ

ٍؤاٍ ٝىاهح ( ) 2009
َو ٓب  : ٢ِ٣ال ٣ؾزٓ ١ٞج٤غ أٗض ٠اإلَٗبٕ ػِ ٠ث٣ٞؼبد ٗبػغخ؟
أ) ك ّ
ة) ً٤ق ٣زالءّ روً٤ت اُؾٞ٤إ أُ٘ٓ ١ٞغ ٝظ٤لز ٚك ٢هلهر ٚػِ ٠افزوام اُقِ٤خ اُج٤ؼّ٤خ اُضبٗ٣ٞخ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أٍئِخ ٝىاهح ػِ ٠رٌ ٖ٣ٞاُغبٓ٤زبد
ٍؤاٍ ٝىاهح ( ) 2009
ط) ٣زْ رٌ ٖ٣ٞاُج٣ٞؼبد ك ٢أٗض ٠اإلَٗبٕ ػجو ٓواؽَ ػلح ،أُطِٞة
ٓ -1ز٣ ٠جلأ رٌ ٖ٣ٞاُج٣ٞؼبد ػ٘ل اإلَٗبٕ؟
ٓ -2ب ػلك أُغٔٞػخ اٌُو٤ٍٓٞٞٓٝخ ك :ٖٓ ًَ ٢اُقِ٤خ اُج٤ؼّ٤خ األّ  ،اُغَْ اُوطج ٢اُضبٗ٢؟
ٓ -3ب أٍٔبء اُقال٣ب اُ٘برغخ ٖٓ أُوؽِخ األ ٖٓ ٠ُٝاالٗوَبّ أُ٘ظق ُِقِ٤خ اُج٤ؼّ٤خ األ٤ُٝخ كٓ ٢وؽِخ اُجِٞؽ؟
ٓ -4ب اُشوؽ اُٞاعت رٞاكو ٙؽز ٠رؾلس أُوؽِخ اُضبٗ٤خ ٖٓ االٗوَبّ أُ٘ظق ُِقِ٤خ اُج٤ؼّ٤خ األ٤ُٝخ؟

ٍؤاٍ ٝىاهح ( ) 2008
أ) هبهٕ ث ٖ٤اُغبٓ٤زبد اُنًوّ٣خ ٝاألٗضّ٣ٞخ ٖٓ ؽ٤ش:
 -1أُوؽِخ اُؼٔو٣خ ُجلء اإلٗزبط
 -2ػلك اُغبٓ٤زبد اُ٘برغخ

٤ً -3ل٤خ اُٞط ٍٞإُٓ ٠وؽِخ اُ٘ؼظ
 -4اُولهح ػِ ٠اُؾوًخ

ة) ٔ٣ضَ اُشٌَ أُغبٝه ٓواؽَ رٌ ٖ٣ٞاُج٣ٞؼخ
ك ٢أٗض ٠اإلَٗبٕ ٝأُطِٞة:
 -1امًو اٍْ اُقِ٤خ أُشبه إُٜ٤ب ثبُوهْ ( ) 1
ٓ -2ب ػلك اٌُوٍٓٞٞٓٝبد ك ٢اُقال٣ب أُشبه
إُٜ٤ب ثبألههبّ ( ) 4 ، 2؟
ٓ -3ب ٗٞع االٗوَبّ أُشبه إُ ٚ٤ثبُوٓي ( ً )؟
ٓ -4ب اُن٣ ١ؾلي اُقِ٤خ أُشبه إُٜ٤ب ثبُوهْ ( ) 3؟
ػِ ٠االٗوَبّ؟
ُٔ -5بما رؼٔؾَ ٝرزؾَِ اُقِ٤خ أُشبه إُٜ٤ب ثبُوهْ ( ) 5؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أٍئِخ ٝىاهح ػِ ٠رٌ ٖ٣ٞاُغبٓ٤زبد
ٍؤاٍ ٝىاهح ( ) 2005
ٔ٣ضَ اُشٌَ أكٗبٓ ٙواؽَ رٌ ٖ٣ٞاُؾٞ٤اٗبد أُ٘٣ٞخ ك ٢ؽٞ٤إ رؾز ١ٞفال٣ب ٙاُغَٔ٤خ ػًِ ) 30 ( ٠و ،ٍّٞٞٓٝأُطِٞة:
 -1امًو أٍٔبء اُقال٣ب ( ) 2، 1؟
ٓ -2ب ٗٞػب االٗوَبّ أُشبه إُٜٔ٤ب ثبُوٓي ( ٖ٣أ  ،ة )؟
 ًْ -3ػلك اٌُوٍٓٞٞٓٝبد ك: ٖٓ ًَ ٢
اُقِ٤خ أُ٘٣ٞخ األّ  ،اُقِ٤خ أُشبه إُٜ٤ب ثبُوهْ (  ، ) 1اُقِ٤خ أُشبه إُٜ٤ب ثبُوهْ ( ) 2
٤ً -4ق رؾُٞذ اُقال٣ب ك ٢أُوؽِخ (  ) 3إُ ٠ؽٞ٤اٗبد ٓ٘٣ٞخ؟

أ

ة
1

فِ٤خ ٓ٘٣ٞخ أّ

2
3

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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كٝهح اُؾ٤غ ( اُطٔش )
٣ -1زْ ػ٘ل اَُ٘بء إٗزبط اُج٣ٞؼبد ػِ ٠شٌَ ٗشبؽ كٝه ّٞ٣ 28 ًَ ١روو٣جب ً  ( ٠َٔ٣كٝهح اُؾ٤غ ) .
ة .كٝهح اُوؽْ

 -2رزؼٖٔ كٝهح اُؾ٤غ كٝهرٔٛ ٖ٤ب  :أ .كٝهح أُج٤غ

 -1كٝهح أُج٤غ
* ٝرشَٔ اُزـ٤واد اُز ٢رؾلس ك ٢أُج٤غ أص٘بء اُلٝهح:
* رؾلس ثلؼَ ٛوٓٔٛ ٖ٤ٗٞب  :أ .اُٜوٓ ٕٞأُ٘شؾ ُِؾٞطِخ ) ( FSH
ة .اُٜوٓ ٕٞأُ٘شؾ ُِغَْ األطلو ) ( LH
* رلوى اُٜوٓٗٞبد اَُبثوخ ٖٓ اُـلح اُ٘قبٓ٤خ األٓبٓ٤خ ثلؼَ رأص٤و اُٜوٓٗٞبد أُلوىح ٖٓ رؾذ أُٜبك .
* ثظٞهح ػبٓخ ال ٣ؼَٔ أُج٤ؼبٕ ٓؼب ً ٌُٜ٘ٔب ٣زجبكالٕ اُؼَٔ ًَ شٜو.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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كٝهح اُؾ٤غ ( اُطٔش )
 -1اؽٞاه كٝهح أُج٤غ
أ .ؽٞه اُؾٞطِخ
* ٣شَٔ اُزـ٤واد اُز ٢رؾلس ٓ٘ن اُ ّٞ٤األُِ ٍٝلٝهح  ٝؽز ٠اُ ّٞ٤اُواثغ ػشو.

* ٣ؤصو اُٜوٓ ٕٞأُ٘شؾ ُِؾٞطِخ ك ٢أُج٤غ َ٣ٝجت ٗؼٞط ؽٞطِخ ٝاؽلح شٜو٣ب ً .
* أص٘بء ٗؼٞط اُؾٞطِخ ر٘زظ ٛوٓ ( ٕٞأٍزوٝع ) ٖ٤اُن٣ ١ؼَٔ ػِ: ٠

أ .ى٣بكح ٍٔي ثطبٗخ اُوؽْ ٝؿياهح األٝػ٤خ اُلٓ٣ٞخ كٜ٤ب .
ة .ى٣بكح إكواى االٍزوٝع ٖ٤ك ٢اُلّ رؼَٔ ػِ:٠
 -1روِ َ٤إكواى اُٜوٓ ٕٞأُ٘شؾ ُِؾٞطِخ .
 -2ثلء إكواى اُٜوٓ ٕٞأُ٘شؾ ُِغَْ األطلو .
ة .ؽٞه اإلثبػخ

* ٣شَٔ اُزـ٤واد اُز ٢رؾلس ك ٢اُ ّٞ٤اُواثغ ػشو ٖٓ اُلٝهح.
* ٣ظبؽت ٛن ٙاُؼِٔ٤خ ى٣بكح ٝاػؾخ ك ٢إكواى اُٜوٓ ٕٞأُ٘شؾ ُِؾٞطِخٝ ،اُٜوٓ ٕٞأُ٘شؾ ُِغَْ األطلو اُِنإ ٣لوىإ ٖٓ اُـلح
اُ٘قبٓ٤خ.

* ٣ؼَٔ اُٜوٓ ٕٞأُ٘شؾ ُِغَْ األطلو ػِ:٠
ة .ؽلٝس اإلثبػخ.
أ .إرٔبّ ٗؼظ ؽٞطِخ ؿواف.
* ٘٣زظ ٖٓ مُي فِ٤خ ث٤ؼّ٤خ صبٗ٣ٞخ رَوؾ ك ٢ه٘بح اُج٤غ .
* ٓب رجو ٖٓ ٠اُؾٞطِخ ٣شٌَ ؿلح رَٔ ( ٠اُغَْ األطلو ) .

ط .ؽٞه اُغَْ األطلو
* رشَٔ اُزـ٤واد اُز ٢رؾلس ك ٢أُج٤غ ٖٓ اُ ّٞ٤اُواثغ ػشو ٝؽزٜٗ ٠ب٣خ اُلٝهح.
* ٣لوى اُغَْ األطلو ٛوٓ ( ٕٞثوٝعَزو٤ًٔٝ ) ٕٝخ ػئِ٤خ ٖٓ ٛوٓ ( ٕٞاٍزوٝع. ) ٖ٤
* ٣ؼَٔ اُٜوٓٗٞبٕ اَُبثوبٕ ػِ ٠رضج٤ؾ إٗزبط أُ٘شؾ ُِؾٞطِخ ٝاُٜوٓ ٕٞأُ٘شؾ ُِغَْ األطلو ( ُٜنا ال ٘٣ؼظ ؽٞطِخ عل٣لح
ٓب كاّ األطلو ٗش٤طبً ) .

* ًنُي ٣ؼَٔ ٛوٓ ٕٞثوٝعَزو ٕٝػِ:٠
أ .رؾؼ٤و اُوؽْ الٍزوجبٍ اُج٣ٞؼخ أُقظجخٝ ،ؽؼبٗخ اُغ٘. ٖ٤
ة .ى٣بكح ٍٔي ثطبٗخ اُوؽْ .
ط .ؽش اُقال٣ب اُـلّ٣خ ك ٢اُوؽْ ػِ ٠إكواى " اُـالٌٞ٣عٝ " ٖ٤اُلُ ٖٛزٞك٤و اُج٤ئخ أُ٘بٍجخ ُ٘ٔ ٞاُغ٘ٝ ٖ٤مُي ك ٢ؽبُخ ؽلٝس ؽَٔ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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كٝهح اُؾ٤غ ( اُطٔش )
 -2كٝهح اُوؽْ
* رشَٔ اُزـ٤واد اُز ٢رؾلس ك ٢اُوؽْ أص٘بء كٝهح اُؾ٤غ .
* ٣زْ كٜ٤ب رٌ ٖ٣ٞثطبٗخ اُوؽْ ُز٤ٜئخ اٗيهاع اُغ٘ ٖ٤ك. ٚ٤
* رؾلس اُزـ٤واد ثلؼَ ٛوٓٔٛ ٖ٤ٗٞب  -1 :أٍزوٝعٖ٤

 -2ثوٝعَزوٕٝ

روَْ ٛن ٙاُلٝهح إُ ٠األؽٞاه اُزبُ٤خ
أ -ؽٞه رلكن اُطٔش
* َ٣زٔو ٖٓ صالصخ إُ ٠فَٔخ أ٣بّ ٣ٝؾلس كٓ ٚ٤ب :٢ِ٣
 .1ك ٢ؽبُخ ػلّ ؽلٝس ؽَٔ ٣ؼٔؾَ اُغَْ األطلو ،ك٘٤قلغ َٓزٛ ٟٞوٓ ( ٕٞثوٝعَزو.) ٕٝ
٣ .2ؤك ١مُي إُ ٠ر٘بهض ًٔ٤خ اُلّ اُٞاهكح إُ ٠ثطبٗخ اُوؽْ ،كزٔٞد اُقال٣ب اُطالئ٤خ أُجط٘خ ُغلاه اُوؽْ.
 .3ثؼلٛب رزَغ األٝػ٤خ اُلٓ٣ٞخ ٣ٝي٣ل ػـ اُلّ إُ ٠اُوؽْ ٔٓ ،ب ٣لظَ اُجطبٗخ ػٖ اُوؽْ ٓغ ًٔ٤بد ٓزلبٝرخ ٖٓ اُلّ .
( ٔ٣ضَ مُي ٓوؽِخ اُطٔش ٖٓ  5 – 3أ٣بّ ) .

ة -ؽٞه ى٣بكح ٍٔي ثطبٗخ اُوؽْ:
* َ٣زٔو ٖٓ اُ ّٞ٤اُقبٌٓ ٝؽز ٠اُ ّٞ٤اُواثغ ػشو .
* ٣ؼَٔ ٛوٓ ( ٕٞاٍزوٝع ) ٖ٤اُن٣ ١لوى ٖٓ ؽٞطِخ ؿواف اُ٘بػغخ ػِ ٠ى٣بكح ٍٔي ثطبٗخ اُوؽْ .

ط -اُطٞه اإلكواى١
* َ٣زٔو ٖٓ اُ ّٞ٤اُواثغ ػشو ؽزٜٗ ٠ب٣خ اُلٝهح .
* ٣لوى اُغَْ األطلو ٛوٓ ٕٞثوٝعَزو ٕٝاُن٣ ١ؼَٔ ػِ: ٠
 -1إكواى ٓٞاك ٓقبؽ٤خ ٖٓ اُـلك األٗجٞث٤خ .
٣ -2ؾبكع مُي ػِ ٠ثطبٗخ اُوؽْ اٍزؼلاكاً الٗيهاع اُج٣ٞؼخ أُقظجخ ( ػ٘ل ؽلٝس اُؾَٔ ) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أٍئِخ ٝىاهح ٓز٘ٞػخ ػِ ٠كٝهح اُؾ٤غ ( اُطٔش )
ٍؤاٍ ٝىاهح ( ) 2016
ٓبما ٍ٤ؾلس ك ٢اُؾبُخ ا٥ر٤خ ( اػٔؾالٍ اُغَْ األطلو ك ٢كٝهح اُوؽْ ػ٘ل اٗض ٠اإلَٗبٕ )؟

ٍؤاٍ ٝىاهح ( ) 2015
أ) ٓب كٝه ٛوٓ ٕٞاُجوٝعَزو ٕٝك ٢ؽٞه اُغَْ األطلو ٖٓ كٝهح أُج٤غ؟

ٍؤاٍ ٝىاهح ( ) 2013
أ) ُِٜوٓٗٞبد األٗض٣ٞخ أ٤ٔٛخ ًج٤وح ك ٢ػِٔ٤بد اُزٌبصو ٝرٌ ٖ٣ٞاُغ٘ ٖ٤ػ٘ل اإلَٗبٕ ،أُطِٞة:
ٓ -1ب رأص٤و ٛوٓ ٕٞثوٝعَزو ٕٝك ٢علاه اُوؽْ؟

ٍؤاٍ ٝىاهح ( ) 2011
أ) ٓب ٓظ٤و اُغَْ األطلو ك ٢ؽبُخ ػلّ ؽلٝس اُؾَٔ؟
ة) ال ر٘ؼظ ؽٞطِخ ؿواف عل٣لح كافَ أُج٤غ ٓب كاّ اُغَْ األطلو ٗش٤طبً؟ ( كَو مُي )

ٍؤاٍ ٝىاهح ( ) 2009
ٔ٣ضَ اُشٌَ أكٗب ٙكٝهح أُج٤غ ػ٘ل أٗض ٠اإلَٗبٕ ،أُطِٞة:

 ٍْ -1اُطٞه ٖ٣أُشبه إُٜٔ٤ب ثبُوهٔ)2 ، 1 ( ٖ٤
ٓ -2ب رأص٤و ٛوٓ ٕٞاٍزوٝع ٖ٤أُلوى ٖٓ اُؾٞطِخ اُ٘بػغخ ػِ ٠اُوؽْ؟
ٓ -3ب اُزـ٤و اُٜوٓ ٢ٗٞاُ٘برظ ػ٘ل اػٔؾالٍ اُغَْ األطلو؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أٍئِخ ٝىاهح ٓز٘ٞػخ ػِ ٠كٝهح اُؾ٤غ ( اُطٔش )
ٍؤاٍ ٝىاهح ( ) 2008
أ) ٓبما ٣ؾلس ك ٢اُلٝهح اُشٜو٣خ ػ٘ل أٗض ٠اإلَٗبٕ ٗز٤غخ ًَ ٓٔب ٣أر:٢
 -2اٗقلبع َٓزٛ ٟٞوٓ ٕٞثوٝعَزو ٕٝك ٢اُلّ
 -1ى٣بكح َٗجخ اٍزوٝع ٖ٤ك ٢اُلّ
ة) ٛوٓ ٕٞاُجوٝعَزو ٕٝأؽل اُٜوٓٗٞبد اُز ٢رؤصو ك ٢كٝهح اُؾ٤غ ،أُطِٞة:
 ٖٓ -1أ٣ ٖ٣لوى ٛنا اُٜوّ
ٓ -2ب اُٞظبئق اُز٣ ٢و ّٞثٜب؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اإلفظبة
رزْ ٛن ٙاُؼِٔ٤خ أػِ ٠ه٘بح اُج٤غ ًٔب :٢ِ٣
٣ .1قزوم اُؾٞ٤إ أُ٘ ١ٞؽجوخ ( اُقال٣ب اُؾٞطِّ٤خ ) أُؾ٤طخ ثبُقِ٤خ اُج٤ؼّ٤خ اُضبٗ٣ٞخ.
٣ .2ظَ ( أُ٘طوخ اُشلبكخ ) ٣ٝلوى اُغَْ أُؤ ٢ك ٢اُؾٞ٤إ أُ٘ ١ٞأٗئ٣بد ٛبػٔخ رَ ٖٓ َٜاالفزوام ُٜن ٙاُطجوخ.
ِ٣ .3زؾْ اُـشبء اُجالىُِٓ ٢ؾٞ٤إ أُ٘ٓ ١ٞغ ؿشبء اُقِ٤خ اُج٤ؼّ٤خ اُضبٗ٣ٞخ.
 .4رؤك ١ػِٔ٤خ االُزؾبّ ػِ ٠إكواى إٗئ٣بد ٖٓ ( اُؾج٤جبد اُوشو٣خ ) اُز ٢روغ إُ ٠اُلافَ ٖٓ اُـشبء اُجالىُِٓ ٢قِ٤خ اُج٤ؼّ٤خ
اُضبٗ٣ٞخ.
٣ .5زٌٗ ٕٞز٤غخ ُنُي ؽجوخ هبٍ٤خ فبهع٤خ  ،رٔ٘غ كف ٍٞؽٞ٤اٗبد
ٓ٘٣ٞخ أفو.ٟ
 .6ثؼل االُزؾبّ ٣لفَ هأً اُؾٞ٤إ أُ٘ ١ٞإُ ٠كافَ اُقِ٤خ
اُج٤ؼّ٤خ اُضبٗ٣ٞخٔٓ ،ب ٣ؾلي اُقِ٤خ ػِ ٠االٗوَبّ ُزٌٖ٣ٞ
ث٣ٞؼخ ٗبػغخ ٝعَْ هطج ٢صبٕ.
 .7ر٘زوَ ٗٞاح اُؾٞ٤إ أُ٘ٞٗٝ ١ٞاح اُج٣ٞؼخ إٍُٝ ٠ؾ اُج٣ٞؼخ،
٣ٝزؾَِ ؿالكٜٔب.
٣ .8زٌ ٕٞثنُي ( ث٣ٞؼخ ٓقظجخ ص٘بئ٤خ أُغٔٞػخ اٌُو٤ٍٓٞٞٓٝخ).

ٍؤاٍ ٝىاهح ( ) 2014
ٓبما ٘٣زظ ػٖ ًَ ٖٓ اُؼِٔ٤بد ا٥ر٤خ أص٘بء ػِٔ٤خ اإلفظبة ػ٘ل أٗض ٠اإلَٗبٕ:
 -1اُزؾبّ اُـشبء اُجالىُِٓ ٢ؾٞ٤إ أُ٘ٓ ١ٞغ اُـشبء اُجالىُِٓ ٢قِ٤خ اُج٤ؼ٤خ اُضبٗ٣ٞخ.
 -2اٗزوبٍ ٗٞاح اُؾٞ٤إ أُ٘ٞٗٝ ١ٞاح اُج٣ٞؼخ اٍُٝ ٠ؾ اُج٣ٞؼخ ٝرؾَِ ؿالكٜٔب.

ٍؤاٍ ٝىاهح ( ) 2013
٣ج ٖ٤اُشٌَ ا٥رٓ ٢واؽَ افزوام اُؾٞ٤إ أُُِ٘ ١ٞـشبء اُجالىُِٓ ٢قِ٤خ
اُج٤ؼ٤خ اُضبٗ٣ٞخ ٝأُ٘طوخ أُؾ٤طخ ثٜب :أُطِٞة
 -1آُ ٠بما ٣ش٤و ًَ ٖٓ اُوهْ ( ٝ ) 1اُوهْ ( ) 2؟
ٓ -2ب ٝظ٤لخ اُغيء ههْ ( ) 3؟
 ٍْ -3اُقِ٤ز ٖ٤اُ٘برغز ٖ٤ػٖ اٗوَبّ اُقِ٤خ اُج٤ؼ٤خ اُضبٗ٣ٞخ ثؼل
رؾل٤يٛب ثؼِٔ٤خ اُزِو٤ؼ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اإلفظبة
ٍؤاٍ ٝىاهح ( ) 2006
أ) ٓب اُزـ٤واد اُز ٢رؾلس ٗز٤غخ ُلف ٍٞهأً اُؾٞ٤إ أُ٘ ١ٞإُ ٠اُقِ٤خ اُج٤ؼّ٤خ اُضبٗ٣ٞخ؟
َو مُي )
ة) هلهح اُؾٞ٤إ أُ٘ ١ٞػِ ٠افزوام ؽجوخ اُقال٣ب اُؾٞطِّ٤خ أُؾ٤طخ ثبُقِ٤خ اُج٤ؼّ٤خ اُضبٗ٣ٞخ؟ ( ك ّ
َو مُي )
ط) هِخ اؽزٔبٍ كف ٍٞؽٞ٤إ ٓ٘ ١ٞآفو إُ ٠اُج٣ٞؼخ ثؼل إفظبثٜب؟ ( ك ّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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رٌ ٖ٣ٞاُغٖ٘٤
 -1رٌ ٖ٣ٞاُغٖ٘٤
* رَزـوم ػِٔ٤خ اُؾَٔ ػ٘ل أٗض ٠اإلَٗبٕ ٓلح ( ٘ٓ ) ّٞ٣ 266ن اإلفظبة ،أ ٖٓ ) ّٞ٣ 280 ( ٝأفو كٝهح ؽ٤غ.
* ٣زْ أص٘بء اُؾَٔ رطٞه اُغً٘ٔ ٖ٤ب : ٢ِ٣

األٍجٞع األ٣ٝ :ٍٝزْ ك ٚ٤اُزطٞهاد اُزبُ٤خ
 -1رلفَ اُج٣ٞؼخ أُقظجخ ك ٢ػِٔ٤بد اٗوَبّ ٓزَب٣ٝخ ،ثؾ٤ش رجو٠
اٌُزِخ اُ٘برغخ ٓؾبؽخ ثبُٔ٘طوخ اُشلبكخ.
 -2فالٍ صالصخ أ٣بّ رظجؼ اٌُزِخ ٌٓٗٞخ ٖٓ  16فِ٤خ ٝرَٔ ( ٠اُزٞرخ ).
 -3ر٘زوَ اُزٞرخ ك ٢اُ ّٞ٤اُقبٌٓ إُ ٠اُوؽْ ثؾ٤ش رقزل ٢كٜ٤ب أُ٘طوخ
اُشلبكخ ٣ٝزٌ ٕٞكافِٜب رغ٣ٞق ِٓٔٞء ثَبئَ٤ُ ،ظجؼ
اُغً٘ ٖ٤وح ٓغٞكخ رَٔ ( ٠اٌُجَُٞخ اُجالٍزّ٤ُٞخ ).

 -4رزٌ ٕٞاٌُجَُٞخ اُجالٍزّ٤ُٞخ ٖٓ :
أ .اٌُزِخ اُقِ٣ٞخ اُلافِ٤خ :رزٌٜ٘ٓ ٕٞب أػؼبء اُغ٘ ٖ٤أُقزِلخ.
ة .األهٓٝخ أُـن٣خ :رشٌَ ٍبئو اُقال٣ب أُؾ٤طخ ثبٌُجَُٞخ اُجالٍزّ٤ُٞخ.
 -5رجلأ ػِٔ٤خ اٗيهاع اُغ٘ ٖ٤ك ٢اُ ّٞ٤اَُبثغ ٝر٘ز ٢ٜك ٢اُ ّٞ٤اُؼبشو ًٔب :٢ِ٣
أ -رِزظن اٌُجَُٞخ اُجالٍزّ٤ُٞخ ثجطبٗخ اُوؽْ .
ة -رلوى إٗئ٣بد رن٣ت عيءاً ٖٓ اُطجوخ اُلافِ٤خ ُِوؽْ .

األٍجٞع اُضبٗ٣ٝ :٢زْ ك ٚ٤اُزطٞهاد اُزبُ٤خ
ك ٚ٤رٌ ّ ٕٞاٌُزِخ اُقِ٣ٞخ اُلافِ٤خ ( اُووص اُغ٘ ) ٢٘٤اُن٣ ١زٔب٣ي
إُ ٠ؽجوز ( ٖ٤كافِ٤خ  ٝفبهع٤خ ).

األٍجٞع اُضبُش٣ٝ :زْ ك ٚ٤اُزطٞهاد اُزبُ٤خ
ك ٚ٤رزٌ ٕٞاُطجوخ اٍُٞطُِ ٠ووص اُغ٘. ٢٘٤

األٍجٞع اُواثغ٣ٝ :زْ ك ٚ٤اُزطٞهاد اُزبُ٤خ
ك ٚ٤رجلأ اُض٘٤بد اُوِج٤خ ثبُ٘جغ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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رٌ ٖ٣ٞاُغٖ٘٤
اُشٜو اُضبٗ٣ٝ :٢زْ ك ٚ٤اُزطٞهاد اُزبُ٤خ
ك٣ ٚ٤ظجؼ اُوِت ٌٓٗٞب ً ٖٓ أهثغ ؽغواد .

اُشٜو اُضبُش ٣ٝ :زْ ك ٚ٤اُزطٞهاد اُزبُ٤خ

ك٣ ٚ٤زٔ٤ي عٌ٘ اُغ٘. ٖ٤

ٖٓ اُشٜو اُواثغ ٝؽز ٠اُٞالكح٣ :ؾلس كٜ٤ب ٓب ٢ِ٣
 .1رظجؼ ؽوًخ اُغ٘ٝ ٖ٤اػؾخ ُألّ .
٣ .2زٌبَٓ ٗٔ ٞأػؼبء اُغ٘. ٖ٤
٘٣ .3وِت ٝػغ اُغَْ هجَ اُٞالكح ُ٤ظجؼ هأٍ ٚهو٣جب ً ٖٓ ػ٘ن اُوؽْ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
استاذ العلوم الحياتية :رام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي نصّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
الوحدة الثانية  /الفصل الثالث  /تكوين الجنين
16

0637626978 / 0627510870

السلسلة الذهبية يف العلوم

العلوم احلياتية األساسية
البيولوجيا
2016

الوحدة الجانية /الفصل الجالح
( عمليات يف التكاثر وتكوين اجلنني عند اإلنسان)

البيولوجيا
2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

أٍئِخ ٝىاهح ٓز٘ٞػخ ػِ ٠رٌ ٖ٣ٞاُغٖ٘٤
ٍؤاٍ ٝىاهح ( ) 2016
َو ٓب  ( ٢ِ٣رزغٔغ اُقال٣ب ك ٢اؽل هطج ٢اٌُجَُٞخ اُجالٍز٤ُٞخ ك ٢أُواؽَ األ ٠ُٝك ٢رٌ ٖ٣ٞاُغ٘ ٖ٤ػ٘ل اإلَٗبٕ)؟
ك ّ

ٍؤاٍ ٝىاهح ( ) 2015
أ) ٓبما ٣ؾلس ػ٘ل اُغ٘ ٖٓ ٖ٤رـ٤واد ك ٢األٍجٞع اُضبٗٝ ٢اُضبُش ٖٓ ؽ٤بر ٚك ٢اُوؽْ؟

ٍؤاٍ ٝىاهح ( ) 2011
ٝػؼ ً٤ق رزْ ػِٔ٤خ اٗيهاع اُغ٘ ٖ٤ك ٢ثطبٗخ اُوؽْ ك ٢أٗض ٠اإلَٗبٕ؟
أ) ّ
ة) طق روً٤ت اٌُجَُٞخ اُجالٍزّ٤ُٞخ ًٔوؽِخ ٖٓ ٓواؽَ ٗٔ ٞع٘ ٖ٤اإلَٗبٕ؟

ٍؤاٍ ٝىاهح ( ) 2010
ٝػؼ ً٤ق رزْ ػِٔ٤خ اٗيهاع اُغ٘ ٖ٤ك ٢ثطبٗخ اُوؽْ؟
أ) ّ
ة) ٣طوأ ػِ ٠اُج٣ٞؼخ أُقظجخ رـ٤واد ًض٤وح ك ٢اُشٜٞه اُضالصخ األ ٖٓ ٠ُٝاُؾَٔ ،أُطِٞة:
ظجخ ك ٢ه٘بح اُج٤غ؟
ٓ -1ب ٗٞع االٗوَبٓبد اُز ٢رؾلس ُِج٣ٞؼخ أُق ّ
ٓ -2ب اٍْ أُوؽِخ اُغ٘٤٘٤خ اُز ٢ر٘يهع ك ٢ثطبٗخ اُوؽْ
أُقظجخ؟
 -3ك ٢أ ّٞ٣ ١ثؼل اإلفظبة رقزل ٢أُ٘طوخ اُشلبكخ ؽ ٍٞاُج٣ٞؼخ
ّ
ٓ -4ب اُزـ٤و اُن٣ ١ؾلس ُِغ٘ ٖ٤ك ٢األٍجٞع اُواثغ ثؼل اإلفظبة؟

ٍؤاٍ ٝىاهح ( ) 2009
أ) رَزـوم ٓلح اُؾَٔ ػ٘ل أٗض ٠اإلَٗبٕ ( ٓٞ٣ ) 266ب ً روو٣جب ً ٓ٘ن اإلفظبة ،أُطِٞة
 ٍْ -1اُزوً٤ت اُن٣ ١جلأ ػ٘ل ٙاٗيهاع اُغ٘ ٖ٤ك ٢ثطبٗخ اُوؽْ؟
٤ً -2ق ٣زالءّ روً٤ت أُشٔ٤خ ٓغ ٝظ٤لزٜب؟
ٓ -3ب رو٘٤خ اإلفظبة اُز ٢رؼبُظ ثٜب ؽبالد اُؼوْ اُ٘برغخ ػٖ ػغ اُؾٞ٤اٗبد أُ٘٣ٞخ؟
ة) ً٤ق ٣زالءّ روً٤ت اُؾٞ٤إ أُ٘ٓ ١ٞغ ٝظ٤لز ٚػِ ٠هلهر ٚػِ ٠افزوام اُقِ٤خ اُج٤ؼّ٤خ اُضبٗ٣ٞخ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أٍئِخ ٝىاهح ٓز٘ٞػخ ػِ ٠رٌ ٖ٣ٞاُغٖ٘٤
ٍؤاٍ ٝىاهح ( ) 2007
أ) افزو ٖٓ اُظ٘لٝم أُغبٝه ٓب ٘٣بٍت ًَ ػجبهح ٖٓ اُؼجبهاد اُزبُ٤خ:
 -1رظجؼ اُج٣ٞؼخ أُقظجخ ٌٓٗٞخ ٖٓ  16فِ٤خ؟
 -2رؾلس ك ٢اُ ّٞ٤اُواثغ ػشو ُِلٝهح اُشٜو٣خ؟
٣ -3لوى اُجوٝعَزو ٕٝك ٢اُ٘ظق اُضبٗ ٖٓ ٢اُلٝهح اُشٜو٣خ؟
٘ٔ٣ -4غ اٗيهاع اٌُجَُٞخ اُجالٍزّ٤ُٞخ ك ٢علاه اُوؽْ؟

اإلثبػخ
اُُِٞت
اُطٔش
اُزٞرخ
اُغَْ األطلو

ة) كٔ٤ب ٣زؼِن ثؼِٔ٤خ رٌ ٖ٣ٞاُغ٘ ٖ٤ك ٢أٗض ٠اإلَٗبٕ أعت ػٔب :٢ِ٣
 ًْ -1رَزـوم ػِٔ٤خ رٌ ٖ٣ٞاُزٞرخ ثؼل اإلفظبة؟
٤ً -2ق رزْ ػِٔ٤خ اٗيهاع اُغ٘ ٖ٤ك ٢هؽْ األّ؟
ٓ -3ز ٠رجلأ اُض٘٤بد اُوِج٤خ ثبُ٘جغ؟
ط) ٔ٣ضَ اُشٌَ أُغبٝه أُواؽَ األ ٠ُٝك ٢رٌ ٖ٣ٞع٘ ٖ٤اإلَٗبٕ ،أُطِٞة:
 -1إُٓ ٠بما رش٤و األههبّ (  ) 4 ، 3 ،2 ،1ك ٢اُشٌَ؟
٤ً -2ق رزْ ػِٔ٤خ اٗيهاع اُغ٘ ٖ٤ك ٢ثطبٗخ اُوؽْ؟

ٍؤاٍ ٝىاهح ( ) 2006
رزجغ اُزـ٤واد اُز ٢رؾلس ُِج٣ٞؼخ أُقظجخ ك ٢هؽْ أٗض ٠اإلَٗبٕ ؽز ٠رزؾ ٍٞإُٓ ٠وؽِخ اُزٞرخ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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رـن٣خ اُغٖ٘٤
ٍؤآٍ :ب أُوظٞك ثبُٔشٔ٤خ
َٗ٤ظ ٓزقظض ٣زٌ ٖٓ ٕٞفال٣ب ًَ ٖٓ اُغ٘ٝ ٖ٤األّ٘ٓ ٢ٛٝ ،طوخ االرظبٍ ث ٖ٤األٝػ٤خ اُلٓ٣ٞخ ُألّ ٝاألٝػ٤خ اُلٓ٣ٞخ ُِغ٘.ٖ٤

ٍؤآٍ :ب ٝظبئق أُشٔ٤خ؟
 -1رَبػل أُشٔ٤خ ػِ ٠اٗزوبٍ ( أُبء ٝأُٞاك اُـنائ٤خ  ٝاألًَغ ٖٓ ) ٖ٤كّ األّ إُ ٠كّ اُغ٘. ٖ٤

ٍؤاٍ ْٓ :رزوًت أُشٔ٤خ؟
 -1اُغيء اُغٜ٘٘ٓ ٢٘٤ب ٣زٌ ٖٓ ٕٞؿشبء اٌُٞه ( ٕٞ٣اُقٔالد اٌُٞه٤ٗٞ٣خ ) رؾز ١ٞػِ ٠شجٌخ ٖٓ اُشؼ٤واد اُلٓ٣ٞخ رزلوع ٖٓ
شو٣بٗ ٢اُؾجَ اَُو. ١
 -2اُغيء ا٥فو ٜٓ٘ب ٣زٌ ٖٓ ٕٞثوٝىاد ٖٓ ثطبٗخ اُوؽْٛ ٌٕٞ٣ ،نا اُغيء ؿ٘ ٢ثبألٝػ٤خ اُلٓ٣ٞخ.

ٍؤاٍ٣ ْٓ:زوًت اُؾجَ اَُو١؟
 )1شو٣بٍٗ ٖ٤٤و٣ :ّٖ٤٣زلوػبٕ ثشجٌخ ٖٓ اُشؼ٤واد اُلٓ٣ٞخ ك ٢اُقٔالد اٌُٞه٤ٗٞ٣خ .
ٍو٣ :١ؾَٔ اُلّ أُؾ َّٔ ثبُـناء ٝاألًَغ ٖ٤إُ ٠اُغ٘. ٖ٤
ٝ )2ه٣ل ّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اُـــٞالكح
ػِٔ٤خ أُقبع رٔزبى ثٔب ٢ِ٣
 )1رجلأ ثبٗوجبع اُؼؼالد ك ٢أػِ ٠علاه اُوؽْ.
 )2ر٘زشو ُزظَ إُ ٠ػ٘ن اُوؽْ.
 )3رؾلس ك ٢كزواد رزلبٝد ٓغ ٓوٝه اُٞهذ.

ر٘وَْ ػِٔ٤خ أُقبع إُ ٠صالس ٓواؽَ

أٝالًٓ :وؽِخ االرَبع ٝاُزٔلك
 -1رجلأ أُوؽِخ ثبٗوجبع اُؼؼالد أَُِبء ك ٢علاه اُوؽْ ( ؽز٣ ٠زَغ ػ٘ن اُوؽْ ارَبػبً ًبك٤ب ً ُقوٝط اُغ٘.) ٖ٤
٣ -2زٔ ّيم اُـشبء اُو٣ٝ ٢ِٛقوط ٓ٘ ٚاَُبئَ اُو ( ٢ِٛاُن٣ ١ؼَٔ ػِ:) ٠
أ .رؼو ْ٤أَُبه اُنٍٞ ١ف  ٌَِٚ٣اُغ٘.ٖ٤
ة .رَ َ٤ٜاٗيالم اُغ٘.) ٖ٤

صبٗ٤بًٓ :وؽِخ فوٝط اُ٤ُٞل
 -1رزٞاُ ٠اٗوجبػبد ػؼالد اُوؽْ ُزظجؼ ػِ ٠كزواد ٓزوبهثخ.
 -2ػ٘ل ؽلٝس االرَبع اٌُبك ٢ك ٢ػ٘ن اُوؽْ ٣قوط اُغ٘ ٖٓ ٖ٤ػ٘ن اُوؽْ ٝأُٜجَ إُ ٠اُقبهط.
٣ -3زْ هثؾ اُؾجَ اَُوٝ ١هطؼ ،ٚرَٔٛ ٠ن ٙأُ٘طوخ ( اَُ ّوح ).
٣ -4لٍ طواؿ اُطلَ ػ٘ل اُٞالكح ػِ ٠ثلء ػِٔ٤خ ر٘لَ.ٚ

صبُضبًٓ :وؽِخ فوٝط أُشٔ٤خ
 -1ر٘لظَ أُشٔ٤خ ػٖ علاه اُوؽْ ٝرطِن إُ ٠اُقبهط.
 -2رقوط ًنُي األؿش٤خ اُغ٘٤٘٤خ.
٣ -3ظؾت مُي ٗي٣ق ٣وَ رله٣غ٤ب ً.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ر٘ظ ْ٤اََُ٘
ٍؤآٍ :ب أ٤ٔٛخ أُجبػلح ث ٖ٤األؽٔبٍ ث ٖ٤أُزيٝعٖ٤؟
أ -ر٘ظ ْ٤اََُ٘.
ة -روِٓ َ٤ؼبػلبد اُؾَٔ ٝاُٞالكح اُز ٢رؤصو ك ٢طؾخ ًَ ٖٓ األّ ٝاُطلَ.
ط .روِ َ٤األػجبء اُغَٔ٤خ ٝأُبكّ٣خ ػِ ٠األٍوح.

ٍؤآٍ :ب ٍٝ ٢ٛبئَ ر٘ظ ْ٤اََُ٘؟
أٝالً :اُطوم أٌُ٤بٗ٤ٌ٤خ ٝرشَٔ اٍُٞبئَ اُزبُ٤خ

 -1اُُِٞت :رٔزبى ٛن ٙاُِ٤ٍٞخ ثٔب ٢ِ٣

 -1ػجبهح ػٖ أكاح ثَ٤طخ ٓظ٘ٞػخ ٖٓ اُجالٍز٤ي أ ٝاُ٘ؾبً.
 -2ريهع كافَ اُوؽْ ػٖ ؽو٣ن أُ٘ظبه.
 -3آُ٤خ ػِٜٔب  ( :رٔ٘غ اٗيهاع اٌُجَُٞخ اُجالٍزّ٤ُٞخ ك ٢اُوؽْ ).
 -4ػِ ٠أُوأح ٓواعؼخ اُطج٤ت ثبٍزٔواه ُِزأًل ٖٓ ٍالٓخ ٝػغ اُُِٞت.

 -2اُؾٞاعي اُـشبئ٤خ
رٔ٘غ ٝط ٍٞاُؾٞ٤اٗبد أُ٘٣ٞخ ُِقِ٤خ اُج٤ؼّ٤خ اُضبٗ٣ٞخ ٝإفظبثٜب.

 -3اُطو٣وخ اُ٘ظٔ٤خ
٘٣ظؼ ثؼلّ اُغٔبع ك ٢اُلزوح اُٞاهؼخ ث ٖ٤اُ ٖ٤ٓٞ٤اُؾبك ١ػشو ٝاَُبثغ ػشو ٝمُي ُألٍجبة اُزبُ٤خ:
 -1رزْ ػِٔ٤خ اإلثبػخ ك ٢اُ ّٞ٤اُواثغ ػشو ٖٓ اُلٝهح اُشٜو٣خ.
 -2رجو ٠اُقِ٤خ اُج٤ؼّ٤خ اُضبٗ٣ٞخ ؽّ٤خ ُٔلح رزواٝػ ثٍ ) 48 -24 ( ٖ٤بػخ.
 -3رجو ٠اُؾٞ٤اٗبد أُ٘٣ٞخ ٗشطخ ُٔلح (ٍ )72بػخ.
ٓالؽظخ َُِ٘ ٌٖٔ٣ ( :بء اُِٞار ٢رٌُ ٕٞل ٖٜ٣اُلٝهح ٓ٘زظٔخ ًَ  ّٞ٣ 30 -28رطج٤وٜب )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ر٘ظ ْ٤اََُ٘
صبٗ٤ب:اُؼالط اُٜوٓٝ ٢ٗٞرشَٔ اٍُٞبئَ اُزبُ٤خ
 -1األهواص
روً٤جٜب :رزوًت ٖٓ عي٣ئبد رشج ٚأٍزوٝع ٖ٤ثوٝعَزو.ٕٝ
ر٘بُٜٝب ٖٓ :اُ ّٞ٤اُقبٌٓ ٝؽز ٠اُ ّٞ٤اُقبٌٓ ٝاُؼشو ٖٓ ٖ٣اُلٝهح اُشٜو٣خ.
آُ٤خ ػِٜٔب :رؼَٔ ػِ٘ٓ ٠غ إكواى اُٜوٓٗٞبد أُ٘شطخ ُؾٞطالد أُج٤غٝ ،ثبُزبُ٘ٓ ٢غ إٗؼبط اُقال٣ب اُج٤ؼّ٤خ اُضبٗ٣ٞخ ٝاٗطالهٜب
ٖٓ أُج٤غ .
ٍِج٤برٜبٓ :غ أٜٗب ال رؾلس رـ٤واد فطوح ػ٘ل ٓؼظْ اَُ٘بء ،كئٕ ُٜب رأص٤واد ػبهح ػ٘ل اُجؼغ.

َٓ -2زؾؼواد اُجوٝعَزو ٕٝرؾذ اُغِل
روً٤جٜب :ػجبهح ػٖ ًجَٞالد رؾز ١ٞػِٛ ٠وٓ ٕٞثوٝعَزو.ٕٝ
ر٘بُٜٝب :ريهع رؾذ اُغِل ك ٢مهاع أُوأح ثبٍزقلاّ رقل٣و ٓٞػؼ.٢
آُ٤خ ػِٜٔب :رلوى ٛن ٙاٌُجَٞالد اُٜوٓ ٕٞثظٞهح ثط٤ئخ ك٘ٔ٤غ اإلثبػخ.
ٓلح اُزأص٤و٣ :ل ّٝرأص٤وٛب ٓلح فٌٔ ٍ٘ٞاد ٌٖٔ٣ .اٍزؼبكح اُولهح ػِ ٠اإلٗغبة ػ٘ل إىاُزٜب.

صبُضب ً :اُؼِٔ٤بد اُغواؽ٤خ
 -1ك ٢اُوعَ٣ -1 :وطغ اُٞػبءإ اُ٘بهالٕ ُِؾٞ٤اٗبد أُ٘٣ٞخ .
٣ -2طٝ ًَ ٟٞػبء ػِٗ ٠لَ ٚصْ ٣وثؾ .
 -3ال رزأصو هلهح اُوعَ اُغَ٘٤خ كٛ ٢ن ٙاُؾبُخ .
 -2ك ٢األٗض :٠روطغ ه٘برب اُج٤غ ٝروثطبٕ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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( رو٘٤بد ك ٢ػِٔ٤ز ٢اإلفظبة ٝاُؾَٔ )
أٝال  :أؽلبٍ األٗبث٤ت
ٍؤآٍ:ب  ٢ٛاُؾبالد اُز ٢رَزقلّ كٜ٤ب أؽلبٍ األٗبث٤ت؟
 -1إطبثخ أُوأح ثبَٗلاك ك ٢ه٘بر ٢اُج٤غ ثؾ٤ش ال ُِ ٌٖٔ٣ؾٞ٤اٗبد أُ٘٣ٞخ إٔ رظَ إُ ٠اُقِ٤خ اُج٤ؼّ٤خ اُضبٗ٣ٞخ إلفظبثٜب.
 -2هِخ ػلك اُؾٞ٤اٗبد أُ٘٣ٞخ ُل ٟاُيٝط ،أ ٝهِخ ؽوًزٜب.
 -3ؽبالد اُؼوْ ُل ٟاُيٝع ٖ٤ؿ٤و ٓؼوٝكخ اَُجت.

ٍؤاٍ٤ً:ق رزْ ٛن ٙاُزو٘٤خ؟
٘٣ -1شؾ أُج٤ؼبٕ ثؾوٖ األّ ثبُٜوٓ ٕٞأُ٘شؾ ُِـلك اُز٘بٍِ٤خ ( ُي٣بكح ػلك اُقال٣ب اُج٤ؼّ٤خ اُضبٗ٣ٞخ أُِزوطخ ).
٣ -2واهت ٗٔ ٞؽ٣ٞظالد أُج٤غ ثغٜبى أُٞعبد كٞم اُظٞر٤خ.
 -3رِزوؾ اُقال٣ب اُج٤ؼّ٤خ اُضبٗ٣ٞخ ثبٍزقلاّ ٓ٘ظبه فبص.
 -4رٞػغ اُقال٣ب اُج٤ؼّ٤خ كٍٝ ٢ؾ ؿنائ ٢ههٔ ٚاُ٤ٜلهٝع.) 7.3 ( ٢٘٤
٣ -5ؼبف إُٛ ٠ن ٙاُقال٣ب اُؾٞ٤اٗبد أُ٘٣ٞخ ٖٓ اُيٝط ُزقظت.
 -6ثؼل ( ٍ ) 60 – 50بػخ ٖٓ اإلفظبة ٣ظجؼ ػلك فال٣ب اُغ٘ ) 16 – 8 ( ٖ٤فِ٤خ.
 -7ر٘وَ األع٘خ إُ ٠هؽْ األّ ػٖ ؽو٣ن أُٜجَ 3 ( ،أ 4 ٝأع٘خ ُؼٔبٕ ؽلٝس اُؾَٔ ).
 -8ر٤ٜأ األّ ُِؾَٔ ػٖ ؽو٣ن ؽوٜ٘ب ثٜوٓ ٕٞاُجوٝعَزو.ٕٝ

ٓالؽظخ ( :ريكاك َٗجخ ٗغبػ ٛن ٙاُطو٣وخ ثي٣بكح ػلك األع٘خ أُ٘وُٞخ )
صبٗ٤ب ً :اُؾوٖ أُٔغٜوُِ ١قِ٤خ اُج٤ؼّ٤خ اُضبٗ٣ٞخ
ٍؤآٍ :ز ٠رَزقلّ ٛن ٙاُطو٣وخ؟
 -1ػ٘ل ٝعٞك ػؼق شل٣ل ك ٢اُؾٞ٤اٗبد أُ٘٣ٞخ.
 -2ػ٘ل اٍزقواط اُؾٞ٤اٗبد أُ٘٣ٞخ ٖٓ اُقظ٤خ أ ٝاُجوثـ.

ٍؤاٍ٤ً:ق رزْ ٛن ٙاُطو٣وخ؟
َ٣ -1زقلّ كٛ ٢ن ٙاُطو٣وخ ؽٞ٤إ ٓ٘ٝ ١ٞاؽل كوؾ.
٣ -2زْ إكفبٍ ٛنا اُؾٞ٤إ أُ٘ ١ٞإُ ٠كافَ اُقِ٤خ اُج٤ؼّ٤خ اُضبٗ٣ٞخ.
َ٣ -3زقلّ ُنُي عٜبى اُؾوٖ أُٔغٜو ٖٓ ١فالٍ إثوح ٓغٜو ٚ٣كه٤وخ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
استاذ العلوم الحياتية :رام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي نصّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
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( رو٘٤بد ك ٢ػِٔ٤ز ٢اإلفظبة ٝاُؾَٔ )
صبُضب ً :صوت ؿالف اُغٖ٘٤
ٍؤآٍ:ب اُٜلف ٜٓ٘ب؟
َٓبػلح اُغُ٘ ٖ٤إلٗيهاع ثجطبٗخ اُوؽْ.

ٍؤاٍ٤ً :ق رزْ ٛن ٙاُطو٣وخ؟
 -1ثئؽلاس صوت ك ٢أُ٘طوخ اُشلبكخ أُؾ٤طخ ثبُغ٘.ٖ٤
 -2رزْ ػِٔ٤خ إعواء اُضوت ثئؽل ٟاُطوم اُزبُ٤خ  :أ -إثوح ٓغٜو. ٚ٣
ة -أٗٞاع فبطخ ٖٓ اُؾٔٞع .

ط -اُِ٤يه

هاثؼب ً :رغٔ٤ل األع٘خ
ٍؤآٍ :ب أ٤ٔٛخ رغٔ٤ل األع٘خ:
أ -أُؾبكظخ ػِ ٠األع٘خ اُيائلح ٖٓ ػِٔ٤خ اإلفظبة فبهط اُغَْ.
ةُِٔ ٌٖٔ٣ -وأح إػبكح ٛن ٙاألع٘خ إُ ٠اُوؽْ ك ٕٝػ٘بء اُؾوٖ اُٜوٓ٤ٗٞخ.
ط -ال رؼبٗ ٢أُوأح ٖٓ ػِٔ٤بد اُزوبؽ اُقال٣ب اُج٤ؼّ٤خ اُضبٗ٣ٞخ ( رٞك٤و اٌُِلخ أُبك٣خ ).

فبَٓب ً :رغٔ٤ل اُؾٞ٤اٗبد أُ٘٣ٞخ
ٍؤآٍ :ب  ٢ٛاُؾبالد اُز ٢رَزقلّ كٜ٤ب رغٔ٤ل اُؾٞ٤اٗبد أُ٘٣ٞخ ؟
 -1إطبثخ اُشقض ثأٓواع رَزلػ ٢اُؼالط ثبألشؼخ.
 -2إٕ ًبٕ اُشقض ػبعي ػٖ إػطبء أٌُّ٤خ أُ٘بٍجخ ٖٓ اُؾٞ٤اٗبد أُ٘٣ٞخ.
 -3اُشقض أُظبة ثبَٗلاك اُٞػبء اُ٘بهَ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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( رو٘٤بد ك ٢ػِٔ٤ز ٢اإلفظبة ٝاُؾَٔ )
ٍبكٍب ًٗ :وَ اُغبٓ٤زبد إُ ٠ه٘بح اُج٤غ
ٍؤآٍ :ز ٠رَزقلّ ٛن ٙاُطو٣وخ؟
ػ٘لٓب ٣ؼبٗ ٢اُيٝط ٖٓ هِخ اُؾٞ٤اٗبد أُ٘٣ٞخ.

ٍؤآٍ :ب  ٢ٛشوٝؽ اٍزقلاّ ٛن ٙاُطو٣وخ؟
إٔ رٌ ٕٞه٘برب اُج٤غ ػ٘ل اُيٝعخ ٍِٔ٤ز. ٖ٤

ٍؤاٍ٤ً :ق رزْ ٛن ٙاُؾبُخ؟
 -1عٔغ اُقال٣ب اُج٤ؼّ٤خ اُضبٗ٣ٞخ اُظبُؾخ ُإلفظبة.
ٓ -2يط ٛن ٙاُقال٣ب ٓجبشوح ٓغ اُؾٞ٤اٗبد أُ٘٣ٞخ.
٘٣ -3وَ أُي٣ظ ٖٓ اُغبٓ٤زبد إُ ٠ه٘بح اُج٤غ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
استاذ العلوم الحياتية :رام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي نصّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
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أٍئِخ ٝىاهح ٓز٘ٞػخ ػِ (٠رو٘٤بد ك ٢ػِٔ٤ز ٢اإلفظبة ٝاُؾَٔ )
ٍؤاٍ ٝىاهح ( ) 2016
ٗظواً ُِزطٞه اُؼِٔ ٢اُن ١رؾون ك ٢أُغبالد اُطج٤خ أُقزِلخ ،أطجؼ ثبإلٌٓبٕ إرجبع ٍٝبئَ ػلح ُز٘ظ ْ٤اََُ٘ ٓٝؼبُغخ ًض٤و ٖٓ ؽبالد
اُؼوْ ثزو٘٤بد ٓز٘ٞػخ ػ٘ل اإلَٗبٕ :أُطِٞة
ٓ -1ب االعواءاد اُز ٢رِ ٢اُزوبؽ اُقال٣ب اُج٤ؼ٤خ اُضبٗ٣ٞخ ثبٍزقلاّ ٓ٘ظبه فبص ك ٢رو٘٤خ أؽلبٍ األٗبث٤ت؟
 -2ثْ ر٘ظؼ األىٝاط اُواؿج ٖ٤ثبٍزقلاّ اُطو٣وخ اُ٘ظٔ٤خ ُزالك ٢ؽلٝس اُؾَٔٓٝ ،زَُِ٘ ٌٖٔ٣ ٠بء رطج٤وٜب؟

ٍؤاٍ ٝىاهح ( ) 2015
ٓب اُؾبالد اُز ٢رَزقلّ كٜ٤ب ًَ ٖٓ اُزو٘٤بد ا٥ر٤خ ك ٢ػِٔ٤ز ٢اإلفظبة ٝاُؾَٔ:
** رغٔ٤ل اُؾٞ٤اٗبد أُ٘٣ٞخ.
** ٗوَ اُغبٓ٤زبد اُ ٠ه٘بح اُج٤غ ( .) GIFT
ة) ٗظواً ُِزطٞه اُؼِٔ ٢اُن ١رؾون ك ٢أُغبالد اُطج٤خ ،كول أطجؼ ثبإلٌٓبٕ ر٘ظ ْ٤اََُ٘ ٓٝؼبُغخ ًض٤و ٖٓ ؽبالد اُؼوْ ثزو٘٤بد
ٓز٘ٞػخ ػ٘ل اإلَٗبٕ :أُطِٞة
٤ً -1ق رل٤ل اُؾٞاعي اُـشبئ٤خ ك ٢ر٘ظ ْ٤اََُ٘؟
ٓب اُزو٘٤خ أُ٘بٍجخ اُز ٢ر٘ظؼ كٜ٤ب األىٝاط اُن:ٖ٣
 ٣ؼبٗ ٖٓ ٕٞهِخ ؽوًخ اُؾٞ٤اٗبد أُ٘٣ٞخ. -رَزقوط اُؾٞ٤اٗبد أُ٘٣ٞخ ػ٘ل ٖٓ ْٛاُقظ٤خ ا ٝاُجوثـ؟

ٍؤاٍ ٝىاهح ( ) 2014
أ) ٓبما َ٣زقلّ ك ٢رو٘٤خ أؽلبٍ األٗبث٤ت ٖٓ أعَ:
 -1ى٣بكح ػلك اُقال٣ب اُج٤ؼ٤خ اُضبٗ٣ٞخ.

 -2ػٔبٕ ؽلٝس اُؾَٔ

َو مُي )؟
ة)  -1رَزقلّ اُؾٞاعي اُـشبئ٤خ ًئؽلٍٝ ٟبئَ ر٘ظ ْ٤اََُ٘ ( ،ك ّ
ً
َو مُي )؟
 -2ػلّ ٗؼظ ؽٞطِخ عواف عل٣لح ٓب كاّ اُغَْ االطلو ٗش٤طب ،ك ّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أٍئِخ ٝىاهح ٓز٘ٞػخ ػِ (٠رو٘٤بد ك ٢ػِٔ٤ز ٢اإلفظبة ٝاُؾَٔ )
ط) ٘ٛبى ٍٝبئَ ػلح ُز٘ظ ْ٤اََُ٘ ٝرو٘٤بد ٓز٘ٞػخ ُؼالط ؽبالد اُؼوْٝ ،أُطِٞة:
٤ً -1ق رؼَٔ ٍٝبئَ ر٘ظ ْ٤اََُ٘ ا٥ر٤خ ػِ٘ٓ ٠غ ؽلٝس اُؾَٔ ػ٘ل أٗض ٠اإلَٗبٕ :اُِٞاُت  ،األهواص؟
 -2امًو رو٘٤ز ٖ٤ر٘ظؼ ثٜٔب األىٝاط اُن٣ ٖ٣ؼبٗ ٖٓ ٕٞهِّخ ػلك اُؾٞ٤اٗبد أُ٘٣ٞخ ُٔؼبُغخ اُؼوْ؟

ٍؤاٍ ٝىاهح ( ) 2013

َو مُي )؟
أ) ٣زْ إؽلاس صوت ك ٢أُ٘طوخ اُشلبكخ أُؾ٤طخ ثبُغُ٘ٔ ٖ٤ؼبُغخ اُؼوْ ثزو٘٤خ صوت ؿالف اُغ٘ (،ٖ٤ك ّ
ة) ُٔبما ٣زْ ؽوٖ األّ ثبُٜوٓ ٕٞأُ٘شّؾ ُِـلك اُز٘بٍِ٤خ ك ٢رو٘٤خ أؽلبٍ األٗبث٤ت؟

ٍؤاٍ ٝىاهح ( ) 2012
أ) ٝػؼ ؽو٣وخ اُؾوٖ أُغٜوُِ ١ق٤خ اُج٤ؼ٤خ اُضبٗ٣ٞخٓٝ ،زِ٣ ٠غأ ُٜن ٙاُؼِٔ٤خ؟

ٍؤاٍ ٝىاهح ( ) 2011
أ) امًو صالس ؽبالد رَزقلّ كٜ٤ب رو٘٤خ أؽلبٍ األٗبث٤ت ( ) IVF؟
ة) ً٤ق رؼَٔ َٓزؾؼواد اُجوٝعَزو ٕٝرؾذ اُغِل ػِ ٠ر٘ظ ْ٤اََُ٘؟
ط) امًو أ٤ٔٛخ إؽلاس صوت ك ٢أُ٘طوخ اُشلبكخ أُؾ٤طخ ثبُغً٘ ٖ٤زو٘٤خ ُؼالط اُؼوْ؟

ٍؤاٍ ٝىاهح ( ) 2009 ( ) 2011
هبهٕ ث ٖ٤اُُِٞت ٝاألهواص ٖٓ ؽ٤ش آُ٤خ ػَٔ ًَ ٜٓ٘ب ك ٢ر٘ظ ْ٤اََُ٘؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أٍئِخ ٝىاهح ٓز٘ٞػخ ػِ (٠رو٘٤بد ك ٢ػِٔ٤ز ٢اإلفظبة ٝاُؾَٔ )
ٍؤاٍ ٝىاهح ( ) 2010
َو مُي )
٣ -1زْ ؽوٖ األّ ثبُٜوٓ ٕٞأُ٘شؾ ُِـلك اُز٘بٍِ٤خ ك ٢رو٘٤خ أؽلبٍ األٗبث٤ت( ) IVF؟ ( ك ّ
َو مُي )
 -2ال ٣ؾزٓ ١ٞج٤غ أٗض ٠اإلَٗبٕ ػِ ٠ث٣ٞؼبد ٗبػغخ؟( ك ّ
َو مُي )
ٝ -3عٞك فال٣ب ٍ٤ور ٢ُٞث ٖ٤اُقال٣ب أُ٘٣ٞخ األ٤ُٝخ ٝاُضبٗ٣ٞخ ك ٢اُقظ٤خ؟( ك ّ

ٍؤاٍ ٝىاهح ( ) 2007
ر٘زشو رٌُ٘ٞٞع٤ب رغٔل األع٘خ ك ٢أَُزشل٤بد اُز ٢رَزقلّ رٌُ٘ٞٞع٤ب اإلفظبة فبهط اُوؽْٝ ،أُطِٞة:
ٓ -1ب أ٤ٔٛخ ٛن ٙاُزٌُ٘ٞٞع٤ب؟
٤ً -2ق رزْ ػِٔ٤خ رغٔ٤ل األع٘خ ٝاالؽزلبظ ثٜب؟

ٍؤاٍ ٝىاهح ( ) 2007
رؼزجو رٌُ٘ٞٞع٤ب اُؾوٖ أُٔغٜوُِ ١قِ٤خ اُج٤ؼ٤خ اُضبٗ٣ٞخ ٖٓ األٍبُ٤ت أَُزقلٓخ كٓ ٢ؼبُغخ ثؼغ ؽبالد اُؼوْ ،أُطِٞة:
2
ٓ -1ز٣ ٠زْ اُِغٞء إُٛ ٠ن ٙاُؾبُخ؟
٤ً -2ق رزْ ٛن ٙاُطو٣وخ؟

ٍؤاٍ ٝىاهح ( ) 2006
رؼزجو ؽو٣وخ األهواص ٖٓ ٍٝبئَ ر٘ظ ْ٤اََُ٘ ،أُطِٞة:
 ْٓ -1رزٌ ّٛ ٕٞن ٙاألهواص؟
ٓ -2ب آُ٤خ ػِٜٔب ُٔ٘غ اُؾَٔ؟

ٍؤاٍ ٝىاهح ( ) 2004
أ) رؼزٔل ػِٔ٤خ رـن٣خ اُغ٘ ٖ٤ػِٗ ٠جغ هِج ،ٚرزجغ فطٞاد ٛن ٙاُؼِٔ٤خ؟
ة) امًو صالصخ ٖٓ ٍٝبئَ ر٘ظ ْ٤اََُ٘ ػ٘ل اإلَٗبٕ؟
ط) ٓب اُؾبالد اُز ٢رَزقلّ كٜ٤ب رٌُ٘ٞٞع٤ب اإلفظبة فبهط اُوؽْ ( أؽلبٍ األٗبث٤ت )؟

انتهت حبمد اهلل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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