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أٔالً:انزكبيم ث ٍٛعٓبص انذٔساٌ ٔأعٓضح انغغى األخشٖ

سؤال :كيف يحافظ جهاز الدوران على االتزان الداخلي للجسم؟
ُٚ )1مم األكغغ ٍٛيٍ انغٓبص انزُفغ ٙإنٗ خالٚب انغغى .
ُٚ )2مم صبَ ٙأكغٛذ انكشثٌٕ انُبرظ يٍ ػًهٛخ انزُفظ انخهٕ٘ إنٗ عٓبص انزُفظ نهزخهض يُّ.
ُٚ )3مم انًٕاد انغزائٛخ انًًزظخ ف ٙاأليؼبء يٍ انغٓبص انٓؼً ٙإنٗ خالٚب انغغى  ،العزٓالكٓب أٔ رخضُٓٚب.
ُٚ )4مم انفؼالد انُٛزشٔعُٛٛخ انغبيخ يٍ خالٚب انغغى إنٗ انكهٛخ ٔانغهذ نهزخهض يُٓب.
ُٚ )5مم انٓشيَٕبد يٍ انغذد انظ ّى إنٗ انخالٚب انٓذف ف ٙيخزهف أَؾبء انغغى.
ٚ )6زؼبٌٔ يغ انغٓبص انهًٛف ٙف ٙيمبٔيخ يغججبد األيشاع.

صبَٛبً :رجبدل انًٕاد ػُذ انشؼٛشاد انذيٕٚخ:
سؤال:يب انًمظٕد ثبنشؼٛشاد انذيٕٚخ؟
أٔػٛخ ديٕٚخ رشثؾ ث ٍٛانششأ ٍٛٚاألٔسدح انذلٛمخ ٚٔ ،زكٌٕ عذاسْب يٍ ؽجمخ ٔاؽذح يٍ خالٚب ؽالئٛخ يجطُخ.

سؤال:كٛف ٚزى رجبدل انًٕاد ث ٍٛانذو ٔخالٚب انغغى؟
ٚ -1ظم انذو يٍ انمهت إنٗ انغبَت انششٚبَ ٙيٍ انشؼٛشح انذيٕٚخ } ؽٛش ٚكٌٕ انؼغؾ األعًٕص٘ َؾٕ انشؼٛشح ألم يٍ ػغؾ انذو فٙ
ْزا انغبَت {.
ٚ -2ؤد٘ رنك إنٗ اَزمبل انًبء ٔيب ثّ يٍ يٕاد رائجخ يٍ انشؼٛشح إنٗ انغبئم ث ٍٛانخهٕ٘.
 -3رُزمم ْزِ انًٕاد إنٗ انخالٚب ػجش انغشبء انجالصي ٙثطشائك انُمم انًُبعجخ.
 -4رغزخذو انخالٚب ْزِ انًٕاد ثؼًهٛبد اٚغ ُٚزظ يٍ ثؼؼٓب فؼالد َٛزشٔعُٛٛخ ٔغبصاد رُزمم إنٗ انغبئم ث ٍٛانخهٕ٘.
ٚ -5جمٗ ف ٙانذو ثؼذ ػًهٛخ اإلسرشبػ يٕاد } كبنجشٔرُٛبد كجٛشح انؾغى { يًب ٚؤد٘ إنٗ اسرفبع رشكٛض انًٕاد ف ٙانذو ف ٙانغبَت
انٕسٚذ٘ يٍ انشؼٛشح انذيٕٚخ.
ُٚ -6خفغ ػغؾ انذو ف ٙانغبَت انٕسٚذ٘ يٍ انشؼٛشح انذيٕٚخ نٛظجؼ ألم يٍ انؼغؾ األعًٕص٘ َؾٕ انشؼٛشح.
ٚ -7غجت رنك اَزمبل انًبء ٔانًٕاد يٍ انغبئم ث ٍٛانخهٕ٘ إنٗ انغبَت انٕسٚذ٘ نهشؼٛشح انذيٕٚخ  ،ؽٛش ٚؼٕد يؼظى انغبئم ث ٍٛانخهٕ٘
ٔيب ثّ إنٗ انذو.

سؤال:يب ْٕ انهًٛف؟
عضء يٍ انغبئم ث ٍٛانخه ٕ٘ انز٘ ال ًٚكٍ يٍ انؼٕدح ػجش انشؼٛشاد انذيٕٚخ نزنك ٚؼٕد ػجش أٔػٛخ نًٛفٛخ رظت ف ٙانذٔسح انذيٕٚخ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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صبَٛبً :رجبدل انًٕاد ػُذ انشؼٛشاد انذيٕٚخ
ٕٚػؼ انشكم آنٛخ رجبدل انًٕاد ث ٍٛانذو ٔخالٚب انغغى ف ٙيُطمخ انشؼٛشاد انذيٕٚخ.

صبنضبً :رجبدل انغبصاد ػُذ انؾٕٚظالد انٕٓائٛخ
ٔاألَغغخ:
أ) َمم األكغغ:ٍٛ
أٔالً :ػُذ انؾٕٚظالد انٕٓائٛخ
 -1ػُذ ؽذٔس انشٓٛك ٚ ،ذخم إنٗ انشئزْٕ ٍٛاء رشرفغ فَ ّٛغجخ األكغغَ ( ٍٛؾٕ  ، )%21نٛظم ْزا انٕٓاء إنٗ انؾٕٚظالد
انٕٓائٛخ.
ُٚ -2زمم األكغغ ٍٛيٍ انؾٕٚظالد انٕٓائٛخ إنٗ انذو ف ٙانشؼٛشاد انذيٕٚخ ثغت انفشق ف ٙانزشكٛض ث ٍٛانذو ٔانٕٓاء ف ٙانؾٕٚظالد
ٔٚزى رنك ثٕاعطخ االَزشبس انجغٛؾ.
ٚ -3زٔة األكغغ ٍٛف ٙانًبء ثُغجخ يُخفؼخ  ،نزا ُٚزمم ػجش ثالصيب انذو ثُغجخ ألم يًب رؾزبعّ انخالٚب نؼًهٛبد األٚغ.

 -4نزا ٚذخم األكغغ ٍٛإنٗ خالٚب انذو انؾًشاء نٛشرجؾ يغ يشكت انًٕٓٛغهٕثٔ ٍٛركٕ ٍٚيشكت ٚغًٗ (اكغًٕٛٓٛغهٕث)ٍٛ
ٚضداد رشجغ انًٕٓٛغهٕث ٍٛثبألكغغ ٍٛكهًب صاد رشكٛض األكغغ.ٍٛ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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رجبدل انغبصاد ػُذ انؾٕٚظالد انٕٓائٛخ
ٔاألَغغخ:
صبَٛبً :ػُذ أَغغخ انغغى
ٚ -1زؾشس األكغغ ٍٛيٍ اكغًٕٛٓٛغهٕث ٍٛنالعزفبدح يُّ ف ٙػًهٛخ انزُفظ انخهٕ٘.

ٚ -2زؾهم يشكت اكغًٕٛٓٛغهٕث ٍٛثفؼم ػٕايم ػذح يُٓب:
أ -ػُذيب ٚمم رشكٛض األكغغ ٍٛف ٙانُغٛظ ػًب ْ ٙػه ّٛف ٙانذو.
ة -ػُذيب ُٚخفغ انشلى انٓٛذسٔع ُٙٛػٍ انشلى انطجٛؼ ٙنهذو ْٕ ( .) 7.4
ط -ػُذيب رشرفغ دسعخ ؽشاسح األَغغخ ػٍ (  37ط ).
 -3أيب األكغغ ٍٛفُٛزمم إنٗ األَغغخ ثبالَزشبس انجغٛؾ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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رجبدل انغبصاد ػُذ انؾٕٚظالد انٕٓائٛخ
ٔاألَغغخ:
ة) َمم صبَ ٙأكغٛذ انكشثٌٕ

ٚزى َمم صبَ ٙأكغٛذ انكشثٌٕ ف ٙانذو ثطشق صالس ْ:ٙ
أ)  %7يُّ ُٚزمم ػهٗ ْٛئخ غبص (  ) CO2رائت ف ٙانجالصيب.
ة) %23يُّ ُٚمم ػٍ ؽشٚك االسرجبؽ ثبنًٕٓٛغهٕث ٍٛنزكٕ ٍٚيشكت (كبسثبيًُْٕٕٛٛغهٕث.)ٍٛ
ط)  % 77يُّ ػهٗ ْٛئخ إَٔٚبد ( انكشثَٕبد انٓٛذسٔعُٛٛخ .HCO3-

عؤال :كٛف ُٚمم يشكت صبَ ٙأكغٛذ انكشثٌٕ ػهٗ ْٛئخ كشثَٕبد ْٛذسٔعُٛٛخ؟
أٔالً :ف ٙاألَغغخ ٚزى يب ٚهٙ
ٚ )1زؾذ(  ) CO2يغ انًبء داخم خالٚب انذو انؾًشاء ٚٔ ،غشع إَضٚى ( كشثَٕٛك أَٓٛذسٚض ) ْزا اإلرؾبد ُٔٚزظ ػٍ
رنك ركٕ ( ٍٚؽًغ انكشثَٕٛك ) ؽغت انًؼبدنخ انزبنٛخ:

أَضٚى كشثَٕٛك أَٓٛذسٚض

H2CO3

CO2 + H2O

ٚ )2زؾهم ؽًغ انكشثَٕٛك يؼطٛب ً أ ٌٕٚانٓٛذسٔع ( ٔ ) ٍٛأ ٌٕٚكشثَٕبد ْٛذسٔعُٛٛخ ) كًب ٚه:ٙ
-

+ HCO3

+

H2CO3

H

ُٚ )3زشش أ ٌٕٚانكشثَٕبد انٓٛذسٔعُٛٛخ يٍ خالٚب انذو انؾًشاء إنٗ انجالصيب ٚٔ ،ؾًم ؽزٗ انشئز.ٍٛ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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رجبدل انغبصاد ػُذ انؾٕٚظالد انٕٓائٛخ
ٔاألَغغخ:
صبَٛبً :ػُذ انؾٕٚظالد انٕٓائٛخ
 )1رُزمم إَٚبد انكشثَٕبد انٓٛذسٔعُٛٛخ إنٗ خالٚب انذو انؾًشاء ٔرشرجؾ يغ ا ٌٕٚانٓٛذسٔع ٍٛنُٛزظ ؽًغ انكشثَٕٛك.
ٚ )2زؾهم ؽًغ انكشثَٕٛك إنٗ يبء ٔصبَ ٙأكغٛذ انكشثٌٕ كًب ف ٙانًؼبدنز:ٍٛ
H2CO3
H2O + CO2

HCO3- + H+
H2CO3

 )3كًب ُٚؾم كبسثبيًُْٕٕٛٛغهٕث ٍٛداخم خالٚب انذو انؾًشاء إنٗ ًْٕٛغهٕثٔ ٍٛصبَ ٙأكغٛذ انكشثٌٕ.
ُٚ )4زشش صبَ ٙأكغٛذ انكشثٌٕ يٍ انشؼٛشاد انذيٕٚخ إنٗ انؾٕٚظالد انٕٓائٛخ  ،الٌ رشكٛضِ ف ٙانذو أػهٗ يٍ رشكٛضِ
ثبنؾٕٚظالد.
 )5رزخهض انؾٕٚظالد انٕٓائٛخ يٍ صبَ ٙأكغٛذ انكشثٌٕ ثؼًهٛخ انضفٛش.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أعئهخ ٔصاسح ػهٗ رجبدل انًٕاد انغبصاد
عؤال ٔصاسح ( ) 2716
أ) ثى ٚشرجؾ صبَ ٙاكغٛذ انكشثٌٕ داخم خالٚب انذو؟ ٔيبرا ُٚزظ ػٍ رنك؟
ة) كٛف ٚزالئى رشكٛت انشؼٛشاد انذيٕٚخ انز ٙرشثؾ ث ٍٛانششأ ٍٛٚاألٔسدح انذلٛمخ ف ٙانغغى؟

عؤال ٔصاسح ( ) 2715
أ) ُٚمم انذو االكغغٔ ٍٛصبَ ٙاكغٛذ انكشثٌٕ يٍ ٔانٗ خالٚب انغغى ٔانًطهٕة:
 -1يب انطشٚمخ انزُٚ ٙزمم ثٕاعطزٓب  %77يٍ  CO2ف ٙانذو؟
 -2يب اعى انًشكت انُبرظ يٍ اسرجبؽ انًٕٓٛغهٕث ٍٛيغ كم يٍ) O2 ( ) CO2 ( :؟
ٚغشع ارؾبد صبَ ٙاكغٛذ انكشثٌٕ يغ انًبء داخم خالٚب انذو انؾًشاء؟
 -3يب اعى األَضٚى انز٘ ّ
ة)  -1كٛف ٚزالئى رشكٛت انكجخ ف ٙيؾفظخ ثٕيبٌ يغ ٔظٛفزٓب؟
 -2كٛف ٚزالئى رشكٛت انؾٕٚظالد انٕٓائٛخ ف ٙانشئز ٍٛيغ ٔظٛفزٓب
ط) ٚظجؼ االكغغ ٍٛؽشاً نإلَزشبس انٗ انخالٚب إرا اسرفؼذ دسعخ ؽشاسح انُغٛظ لهٛال ػٍ  37دسعخ؟

عؤال ٔصاسح ( ) 2714
أ) لبسٌ ث ٍٛانغبَت انششٚبَٔ ٙانغبَت انٕسٚذ٘ يٍ انشؼٛشاد انذيٕٚخ يٍ ؽٛش ارغبِ اَزمبل انًبء ٔيب ثّ يٍ يٕاد رائجخ؟
ة) ٔػؼ أصش رشكٛض االكغغ ٍٛػهٗ رجبدنّ ث ٍٛانذو ٔاَغغخ انغغى ػُذ كم يٍ انشؼشاد انذيٕٚخ انًؾٛطخ ثبنؾٕٚظالد انٕٓائٛخ
ٔاَغغخ انغغى األخشٖ؟
ط) ٔػؼ آنٛخ ركٌٕ إَٚبد انكشثَٕبد انٓٛذسٔعُٛٛخ داخم خالٚب انذو انؾًشاء خالل ػًهٛخ رجبدل انغبصاد ف ٙعغى اإلَغبٌ؟

عؤال ٔصاسح ( ) 2713
غش كم يًب ٚه:ٙ
ف ّ
أ -اسرفبع رشكٛض انًٕاد ف ٙانذو ف ٙانغبَت انٕسٚذ٘ يٍ انشؼٛشح انذيٕٚخ ثؼذ ػًهٛخ االسرشبػ ف ٙرجبدل انًٕاد ػُذ انشؼٛشاد انذيٕٚخ
ة -اسرشبػ انًبء ٔيب ثّ يٍ يٕاد يٍ انذو ف ٙانغبَت انششٚبَ ٙنهشؼٛشاد انذيٕٚخ يشكالً انغبئم ث ٍٛخهٕ٘.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أعئهخ ٔصاسح ػهٗ رجبدل انًٕاد انغبصاد
عؤال ٔصاسح ( ) 2712
أ ٚ-ؼذ عٓبص انذٔساٌ عٓبص َمم داخهٚ ٙشثؾ ث ٍٛاعٓضح انغغى انًخزهفخ ٔٚؾبفع ػهٗ االرضاٌ انذاخه ٙنهغغىٔ ،انًطهٕة:
 -1يب اعى اٜنٛخ انزُٚ ٙزمم ثٓب األكغغ ٍٛيٍ انؾٕٚظالد انٕٓائٛخ ان ٙانشؼٛشاد انذيٕٚخ انز ٙرؾٛؾ ثٓب.
 -2اركش صالصخ ػٕايم ٚؼزًذ ػهٓٛب رشجّغ انًٕٓٛغهٕث ٍٛثبألكغغ ٍٛف ٙانشؼٛشاد انذيٕٚخ انًؾٛطخ ثبنؾٕٚظالد انذيٕٚخ.
 -3يبرا رغًٗ كًٛخ انغبئم ث ٍٛانخهٕ٘ انمهٛهخ انًزجمٛخ انز ٙال رؼٕد انٗ انغبَت انٕسٚذ٘ يٍ انشؼٛشح انذيٕٚخ.

عؤال ٔصاسح ( ) 2711
أ -اركش صالس ؽشق نُمم صبَ ٙأكغٛذ انكشثٌٕ يٍ أَغغخ انغغى انٗ انشئزٍٛ؟
ة -يب انطشق األكضش فؼبنٛخ ف ٙرٕطٛم األٔكغغ ٍٛيٍ انؾٕٚظالد انٕٓائٛخ انٗ أَغغخ انغغى؟
طٚ -ؼذ عٓبص انذٔساٌ عٓبص َمم داخهٚ ٙشثؾ ث ٍٛأعٓضح انغغى انًخزهفخٚٔ ،ؾبفع ػهٗ االرضاٌ انذاخه ٙنهغغى :انًطهٕة
 -1ػهٗ يبرا ٚؼزًذ اَزمبل األٔكغغ ٍٛيٍ انؾٕٚظالد انٕٓائٛخ انٗ انشؼٛشاد انذيٕٚخ انز ٙرؾٛؾ ثٓب؟

عؤال ٔصاسح ( ) 2717
أ -لبسٌ ث ٍٛانغبَت انششٚبَٔ ٙانغبَت انٕسٚذ٘ نهشؼٛشح انذيٕٚخ يٍ ؽٛش ػغؾ انذو ف ٙكم يُٓب؟
غش يب ٚه) ٙ
ة ( -ف ّ
ؽشٚمخ رٕطٛم األكغغ ٍٛإنٗ أَغغخ انغغى ػٍ ؽشٚك خال انذو انؾًشاء أكضش فؼبنٛخ يمبسَخ يغ اَزمبنّ ف ٙثالصيب انذو؟
طُٚ -زمم صبَ ٙأكغٛذ انكشثٌٕ ف ٙانذو ثضالس آنٛبد :رائجب ً ف ٙانجالصيبٔ ،يشرجطب ً يغ انًٕٓٛغهٕثٔ ،ٍٛػهٗ ْٛئخ إَٚبد انكشثَٕبد
انٓٛذسٔعُٛٛخٔ ،انًطهٕة:
 -1أ٘ ْزِ اٜنٛبد ُٚزمم ثٓب صبَ ٙأكغٛذ انكشثٌٕ ثؤلم َغجخ؟
رؾٕل صبَ ٙأكغٛذ انكشثٌٕ ف ٙانذو إنٗ إَٚبد انكشثَٕبد انٓٛذسٔعُٛٛخ؟
ّ ٔ -2
ػؼ كٛفٛخ ّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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رُمٛخ انذو يٍ انفؼالد انُٛزشٔعُٛٛخ
عؤال ٔصاسح ( ) 2779
غش يب ٚه) ٙ
أ ( -ف ّ
ٚؼذ عٓبص انذٔساٌ يٍ األعٓضح ٔصٛمخ انظهخ ثبألعٓضح األخشٖ ف ٙعغى اإلَغبٌ؟
ة -كٛف ٚؤصش ػغؾ انذو ف ٙرجبدل انًٕاد ػُذ انشؼٛشاد انذيٕٚخ؟
طُٚ -مم انذو األكغغٔ ٍٛصبَ ٙأكغٛذ انكشثٌٕ يٍ ٔانٗ خالٚب انغغى ٔ ،انًطهٕة:
 -1يب اعى انًشكت انُبرظ يٍ اسرجبؽ انًٕٓٛغهٕث ٍٛيغ كم يٍ  :أ) األكغغ ٍٛة) ٔصبَ ٙأكغٛذ انكشثٌٕ
 -2يب انطشٚمخ انزُٚ ٙزمم ثٓب  %77يٍ صبَ ٙأكغٛذ انكشثٌٕ ف ٙانذو.
ٚغشع ْزا االرؾبد؟
ٚ -3زؾذ صبَ ٙأكغٛذ انكشثٌٕ يغ انًبء داخم خالٚب انذو انؾًشاء نزكٕ ٍٚؽًغ انكشثَٕٛك يب اعى اإلَضٚى انز٘ َ

عؤال ٔصاسح ( ) 2778
ٚزى رجبدل انًٕاد ٔانغبصاد ف ٙعغى اإلَغبٌ ثآنٛبد يخزهفخ ،انًطهٕة:
 -1يب انؼٕايم انز ٙرؼزًذ ػهٓٛب ػًهٛخ رشجّغ انًٕٓٛغهٕث ٍٛثبألكغغٍٛ؟
 -2كٛف ُٚزمم غبص صبَ ٙأكغٛذ انكشثٌٕ ف ٙانذو؟
 -3ػهٗ يبرا ٚؼزًذ رجبدل انًٕاد ػُذ انشؼٛشاد انذيٕٚخ ف ٙانغغى؟

عؤال ٔصاسح ( ) 2777 ( ) 2714
أ -كٛف ٚزى رجبدل انًٕاد ػُذ انشؼٛشاد انذيٕٚخ ف ٙأَؾبء عغى اإلَغبٌ؟
ةٔ -ػؼ ثخطٕاد كٛفّٛخ اَزمبل صبَ ٙأكغٛذ انكشثٌٕ ػهٗ ْٛئخ أ ٌٕٚانكشثَٕبد انٓٛذسٔعُٛٛخ ف ٙانذو ؽزٗ ٚظم انشئزٍٛ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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رُمٛخ انذو يٍ انفؼالد انُٛزشٔعُٛٛخ
ركٕ ٍٚانجٕل
عؤال :يى ٚزكٌٕ انجٕل؟
 -1انًبء

 -2انًٕاد انُٛزشٔعُٛٛخ

 - 3إَٔٚبد يهؾٛخ صائذح

َٕ -4ارظ اٚغ انؼمبلٛش

عؤال :يب ْ ٙيشاؽم ركٕ ٍٚانجٕل؟
 -1اإلسرشبػ

 -2اإلفشاص األَجٕثٙ

 -3إػبدح االيزظبص

 -4رشكٛض انجٕل

رشكٛت انٕؽذح األَجٕثٛخ انكهٕٚخ:
 )1يؾفظخ ثٕيبٌٚ :زى فٓٛب ػًهٛخ اإلسرشبػ
 )2ان ُكجّخ :يغًٕػخ يٍ انشؼٛشاد انذيٕٚخ ( رٕعذ داخم يؾفظخ ثٕيبٌ )
ٔانًزفشػخ يٍ انشش ٍٛٚانٕاسد رزغًغ نزشكم انشش ٍٛٚانظبدس.
( ٚزى يُٓب اسرشبػ انغبئم انشاشؼ ).

 )3األَجٕثخ انًهزٕٚخ انمشٚجخ:
 -1عًٛذ كزنك ألَٓب رزظم ثًؾفظخ ثٕيبٌ.
ٚ -2زى فٓٛب إػبدح ايزظبص انًبء ٔاألَٕٚبد.

 )4انزٕاء ُْه:ٙ
 -1ػجبسح ػٍ ايزذاد نألَجٕثخ انًهزٕٚخ انمشٚجخ ػهٗ شكم ؽشف ( .) U
ٚ -2زى فٓٛب ( إػبدح ايزظبص انًبء ٔاألَٕٚبد ) ٔ ( رشكٛض انجٕل ).

 )5األَجٕثخ انًهزٕٚخ انجؼٛذح:
 -1عًٛذ كزنك ألَٓب ثؼٛذح ػٍ يؾفظخ ثٕيبٌ.
ٚ -2زى فٓٛب ( اإلفشاص األَجٕث ) ٙنجؼغ األَٕٚبد َٕٔارظ أٚغ انؼمبلٛش ٔانغًٕو ٔ ) .) H+

 )6انمُبح انغبيؼخ:
 -1رزكٌٕ يٍ رغًغ األَبثٛت انًهزٕٚخ انجؼٛذح ػهٗ شكم لُبح يشزشكخ.
ٚ -2زى فٓٛب إػبدح ايزظبص انًبء ٔاألَٕٚبد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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رُمٛخ انذو يٍ انفؼالد انُٛزشٔعُٛٛخ
ركٕ ٍٚانجٕلٚ :زى ثؼًهٛبد أسثغ ْٙ
أٔالً :اإلسرشبػ :رزى ْزِ انؼًهٛخ كًب ٚه:ٙ
ٚ )1ظم انذو ػٍ ؽشٚك انشش ٍٛٚانٕاسد إنٗ انكجخ فٛششؼ يُٓب يكَٕبد انجالصيب ( يب ػذا عضٚئبد انجشٔرُٛبد ).
ٚ ) 2غًٗ انغبئم انز٘ سشؼ إنٗ يؾفظخ ثٕيبٌ ( انغبئم انشاشؼ ).
ُٚ ) 3زمم يب رجمٗ يٍ انذو ف ٙانشش ٍٛٚانظبدس  ،صى ف ٙانشؼٛشاد انذيٕٚخ ؽٕل األَجٕثخ انًهزٕٚخ انمشٚجخ ٔانجؼٛذح ٔثبنزٕاء ُْه.ٙ

 ) 4رزى ػًهٛخ اإلسرشبػ ثفبػهٛخ كجٛشح نألعجبة انزبنٛخ:
أ) ٔطٕل انذو إنٗ انكجخ رؾذ ػغؾ ػبن ْٕٔ ( ٙانؼغؾ انششٚبَ.) ٙ
ة) سلّخ عذساٌ انشؼٛشاد انذيٕٚخ ف ٙانكجخ َٔفبرٚزٓب انؼبنٛخ.
ط) يشٔس انذو ف ٙانكجّخ ثجؾء ألٌ انشش ٍٛٚانظبدس يُٓب أػٛك يٍ انشش ٍٛٚانٕاسد إنٓٛب ،يًب ٚؼط ٙفشطخ أكجش نؼًهّٛخ اإلسرشبػ.

صبَٛبً :إػبدح االيزظبص :رزى ْزِ انؼًهٛخ كًب ٚه:ٙ
أ) ٚزى فٓٛب إػبدح ايزظبص (  ) %99يٍ انغبئم انشاشؼ إنٗ انذو.
ة) ٚزى إػبدح االيزظبص ػجش األَجٕثخ انًهزٕٚخ انمشٚجخ ٔ ،انزٕاء ُْهٔ ،ٙاألَجٕثخ انًهزٕٚخ انجؼٛذحٔ ،انمُبح انغبيؼخ.
ط) يب رجمٗ يٍ انغبئم انشاشؼ (  ) %1فٛخشط ػهٗ ْٛئخ ثٕل.

صبنضبً :اإلفشاص األَجٕث :ٙرزى ْزِ انؼًهٛخ كًب ٚه:ٙ
أ) ٚزى فٓٛب فظم انًٕاد انز ٙنى ٚزى اسرشبؽٓب ٔإػبفزٓب نهشاشؼ.
ة) يؼظى ْزِ انًٕاد ركٌٕ إيب صائذح ػٍ ؽبعخ انغغى أٔ ركٌٕ ػبسح يضم:
َٕ )1ارظ اٚغ انؼمبلٛش.

 )2إَٔٚبد انٓٛذسٔع.ٍٛ

ط) رزى ػًهٛخ اإلفشاص يٍ األٔػٛخ انذيٕٚخ انًؾٛطخ ثبألَجٕثخ انًهزٕٚخ انجؼٛذح.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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رُمٛخ انذو يٍ انفؼالد انُٛزشٔعُٛٛخ

ساثؼبً :رشكٛض انجٕل :رزى ْزِ انؼًهٛخ ف ٙانزٕاء ُْه ٙكًب ٚه:ٙ
أ) رًزبص انًٕاد ف ٙانغبئم ث ٍٛانخهٕ٘ انًؾٛؾ ثبنزٕاء ُْه ٙثبسرفبع رشكٛضْب.
ة) ٚؤد٘ رنك إنٗ اَزمبل انًبء يٍ انزٕاء ُْه ٙإنٗ انغبئم ث ٍٛانخهٕ٘.
ط) ٚضداد ثٓزِ انطشٚمخ رشكٛض انجٕل.

عؤال :نًبرا رؼذ ػًهٛخ إػبدح االيزظبص يٍ انؼًهٛبد انًًٓخ نإلَغبٌ؟
عٕاة :ألَّ نٕالْب الػطش اإلَغبٌ إنٗ ششة كًٛبد كجٛشح يٍ انًبء نزؼٕٚغ يب ٚفمذِ ػٍ ؽشٚك ػًهٛخ اإلسرشبػ ٔ ،إال فئٌ
خالٚبِ عزغف ٔٚزؼشع نخطش انًٕد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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رُمٛخ انذو يٍ انفؼالد انُٛزشٔعُٛٛخ
رُظٛى ػًم انكهٛخ
عؤال :يب ْٔ ٙظبئف انكهٛخ؟
عٕاة )1 :رخهٛض انغغى يٍ انفؼالد انُٛزشٔعُٛٛخ انؼبسح.
 ) 2رغٓى ف ٙانًؾبفظخ ػهٗ رشكٛض األيالػ ف ٙانغغى.
 ) 3رغبػذ ف ٙصجبد انشلى انٓٛذسٔع ُٙٛنهذو.
 )4ػجؾ ػغؾ انذو.

ٚزى رُظٛى ػًم انكهٛخ ػٍ ؽشٚك
أ .انغٛطشح انؼظجٛخ

ة .إفشاص انٓشيَٕبد ( :كبنزبن.) ٙ

أٔالً :ثٕاعطخ ( انٓشيٌٕ انًبَغ إلدساس انجٕل :)ADH

ُٚظى ْزا انٓشيٌٕ:

أ .انؼغؾ األعًٕص٘ نهذو.

ةٚ .مهم ؽغى انجٕل.

ٔٚزى رنك كًب ٚه:ٙ
 )1رزؾفض انًغزمجالد األعًٕصٚخ ف ( ٙيشاكض انؼطش ف ٙرؾذ انًٓبد ) ثغت صٚبدح انؼغؾ األعًٕص٘ نهذو ٔانز ٙرُزظ ػٍ
( صٚبدح رشكٛض انًٕاد انزائجخ ف.) ّٛ
 )2رشعم انًغزمجالد األعًٕصٚخ عٛبالد ػظجٛخ إنٗ انغذد انُخبيٛخ انخهفٛخ نزمٕو ثئفشاص ْزا انٓشيٌٕ.
ٚ )3ؼًم ْزا انٓشيٌٕ ػهٗ صٚبدح َفبرٚخ كم يٍ ( األَجٕثٛخ انجؼٛذح ٔانمُبح انغبيؼخ ) نهًبء.
ٚ )4زى إػبدح ايزظبص انًبء يٍ ْبر ٍٛانًُطمز ٍٛيًب ٚغجت:
أٚ .ظجؼ انجٕل أكضش رشكٛضاً.

ةٚ .مم ؽغى انجٕل.

 )5كزنك رُجّ يشاكض انؼطش ٔرشعم عٛبالد ػظجٛخ نزؾفٛض اإلَغبٌ ػهٗ ششة انًبء نزمهٛم انؼغؾ األعًٕص٘ نهذو.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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رُمٛخ انذو يٍ انفؼالد انُٛزشٔعُٛٛخ
رُظٛى ػًم انكهٛخ
عؤال :يبرا ٚؾذس ػُذ صٚبدح ششة انًبء ٔصٚبدح ايزظبطّ يٍ األيؼبء إنٗ انذو؟ ( يٓى )
عٕاة:

ٚ )1ؤد٘ رنك إنٗ صٚبدح ؽغى انذو.
ُٚ )2مض انؼغؾ األعًٕص٘ نهذو.
ٚ )3ضجؾ رنك إفشاص .ADH
 )4رُخفغ انُفبرٚخ نألَجٕثخ انًهزٕٚخ انجؼٛذح ٔانمُبح انغبيؼخ نهًبء.
 )5رمم إػبدح ايزظبص انًبء فْ ٙزِ األَبثٛت.
ُٚ )6مض ؽغى انذو ٔٚضداد رشكٛضِ.
ٚ )7شرفغ انؼغؾ األعًٕص٘ نهذو.

انشكم ( :آنٛخ ػًم انٓشيٌٕ انًبَغ إلدساس انجٕل)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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رُمٛخ انذو يٍ انفؼالد انُٛزشٔعُٛٛخ
رُظٛى ػًم انكهٛخ
صبَٛبً :ثٕاعطخ ْشيٌٕ أنذٔعزٛشٌٔ
ُٚظى ْزا انٓشيٌٕ:

أ.ػغؾ انذو.

ة .ؽغى انذو.

ط .انؼغؾ األعًٕص٘ نهذو.

ٔٚزى رنك كًب ٚه:ٙ
 .1رفشص خالٚب يزخظظخ ف ٙعذساٌ انشش ٍٛٚانٕاسد أَضٚى ( سَٔ ) ٍٛرنك ثغجت:
أَ .مض ؽغى انذو.

ةَ .مض ػغؾ انذو.

ٚ .2ؼًم أَضٚى سَ ٍٛػهٗ رؾٕٚم ثشٔر ٍٛيٕعٕد ف ٙانجالصيب ٚغًٗ ( أَغ ٕٛرُغُٕٛع ) ٍٛإنٗ
( أَغٕٛرُغ.) I ٍٛ
ٚ .3زؾ ّٕل ( أَغٕٛرُغ ) I ٍٛإنٗ ( أَغٕٛرُغ ) II ٍٛثٕاعطخ أَضٚى آخش.
ٚ .4ؼًم ( أَغٕٛرُغ ) II ٍٛكٓشيٌٕ ٚؾفّض لششح انغذح انكظشٚخ إلفشاص ْشيٌٕ ( أنذٔعزٛشٌٔ ).
ٚ . 5ؤصش أنذٔعزٛشٌٔ ف ٙاألَجٕثخ انًهزٕٚخ انجؼٛذح يؤدٚب ًإنٗ:
أ .إػبدح ايزظبص إَٔٚبد انظٕدٕٚو.

ة .إػبدح ايزظبص انًبء.

ُٚ .6زمم انًبء يٍ األَجٕثخ انًهزٕٚخ انجؼٛذح ٔانمُبح انغبيؼخ ثبرغبِ انذو ؽغت انخبطٛخ األعًٕصٚخ.
ٚ .7غجت رنك يب ٚه:ٙ
أ .صٚبدح ؽغى انذو.
ة .صٚبدح ػغؾ انذو.
ؽٛش ٚؼٕداٌ إنٗ انًغزٕٖ انطجٛؼ ٙنكم يًُٓب.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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رُمٛخ انذو يٍ انفؼالد انُٛزشٔعُٛٛخ
رُظٛى ػًم انكهٛخ
صبنضبً :ثٕاعطخ ( انؼبيم األر ُٙٚانًذس نهظٕدٕٚو )
 ٚفشص ْزا انٓشيٌٕ يٍ األرَ ٍٛف ٙانمهت ٔرنك ف ٙانؾبالد انزبنٛخ:أ .اسرفبع ػغؾ انذو.

ة .صٚبدح ؽغى انذو.

ٚ -ؼًم ْزا انٓشيٌٕ ػهٗ رضجٛؾ إفشاص سَ ، ٍٛيًب ٚؤد٘ إنٗ يُغ إفشاص أنذٔعزٛشٌٔ.

إعبثخ انغؤال انضبَ ٙيٍ أعئهخ انفظم ( ص ) 145

( يٓى )

إٌ اإلعٓبل ٚغٓى ف : ٙأَ .مظبٌ كًٛخ انًبء انًًزظخ ف ٙاأليؼبء.
ةْ .زا ٚغجت َمظبٌ ؽغى انذو.
طَ .مظبٌ ػغؾ انذو.
د .صٚبدح رشكٛض انذو ( صٚبدح انؼغؾ األعًٕص٘ نّ ).

ٔػه ّٛعزكٌٕ اإلعبثخ ػهٗ ْزا انغؤال كًب ٚه:ٙ
أ) ْشيٌٕ أنذٔعزٛشٌٔ:
ٚضداد إفشاص ْشيٌٕ أنذٔعزٛشٌٔ يٍ لششح انغذح انكظشٚخ.

ة) انؼبيم األر ُٙٚانًذس نهظٕدٕٚو:
ٚمم إفشاص ْزِ انًبدح يٍ األر.ٍُٛٛٚ

ط) انٓشيٌٕ انًبَغ إلدساس انجٕل:
ٚضداد إفشاص ْزا انٓشيٌٕ يٍ انُخبيٛخ انخهفٛخ.

د) إَضٚى سَ:ٍٛ
ٚضداد إفشاص ْزا اإلَضٚى يٍ عذساٌ انشش ٍٛٚانٕاسد.
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أعئهخ ٔصاسح ػهٗ رُمٛخ انذو يٍ انفؼالد انُٛزشٔعُٛٛخ
عؤال ٔصاسح ( ) 2716
أ) يبرا عٛؾذس ف ٙانؾبنخ اٜرٛخ ( صٚبدح ؽغى انذو ٔػغطخ ف ٙانغغى )؟
ة) ؽذد ٔظبئف انكهٛخ ف ٙانغغى ػُذ اإلَغبٌ؟

عؤال ٔصاسح ( ) 2715
أ) رمٕو انٕؽذح األَجٕثٛخ انكهٕٚخ ثزُمٛخ انذو يٍ انفؼالد انُٛزشٔعُٛٛخٚٔ ،خؼغ ػًهٓب نهغٛطشح انؼظجٛخ انٓشيَٕٛخ ،انًطهٕة:
 -1أ٘ األعضاء يٍ انٕؽذح األَجٕثٛخ انكهٕٚخ رؾذس فٓٛب انؼًهٛبد اٜرٛخ:
** رشكٛض انجٕل

** اإلفشاص األَجٕثٙ

** اإلسرشبػ

 -2يب رؤصٛش ثشٔر ٍٛأَغٕٛرُغ II ٍٛف ٙكم يًب ٚؤر :ٙأ) انشش ٍّٚانٕاسد انٗ انكجخ

ة) لششح انغذح انكظشٚخ

 -3يٍ انًٕاد انزٚ ٙفشصْب انغغى نزُظٛى ػًم انكهٛخ :انؼبيم األر ُٙٚانًذس نهظٕدٕٚو ( .) ANF
 اركش ٔظٛفزٓب يزٗ ٚزى افشاصْب -يٍ ا ٍٚرفشص ْزِ انًبدح

عؤال ٔصاسح ( ) 2714
أ -ؽذد ٔظٛفخ كم يًب ٚه:ٙ
 -1ثشٔر ٍٛاَغٕٛرُغ II ٍٛف ٙرُظٛى ػغؾ انذو ٔؽغًخ ف ٙعغى اإلَغبٌ؟
ٔ -2ػؼ دٔس انًغزمجالد االعًٕصٚخ انًٕعٕدح ف ٙيُطمخ رؾذ انًٓبد داخم انذيبؽ ف ٙؽبل صٚبدح انؼغؾ االعًٕص٘ ف ٙانذو؟
ة) يٍ انؼًهٛبد انز ٙرؾذس ف ٙاالَجٕثخ انًهزٕٚخ انجؼٛذح ف ٙانٕؽذح االَجٕثٛخ انكهٕٚخ إػبدح االيزظبص ٔاالفشاص االَجٕثٔ ، ٙانًطهٕة:
 -1يب انًٕاد االخشاعٛخ انز ٙرفشصْب االَجٕثخ انًهزٕٚخ انجؼٛذح؟
 -2يب أًْٛخ ػًهٛخ إػبدح اإليزظبص انز ٙرؾذس ف ٙأعضاء انٕؽذح األَجٕثٛخ انكهٕٚخ؟
 -3يب رؤصٛش رضجٛؾ إفشاص انٓشيٌٕ انًبَغ إلدساس انجٕل (  ) ADHف ٙاألَجٕثخ انًهزٕٚخ انجؼٛذح؟
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أعئهخ ٔصاسح ػهٗ رُمٛخ انذو يٍ انفؼالد انُٛزشٔعُٛٛخ
عؤال ٔصاسح ( ) 2713
أُٚ -ظى افشاص ْشيٌٕ انذٔعزٛشٌٔ ػغؾ انذو ٔؽغًّ ٔػغطّ األعًٕص٘ ،انًطهٕة:
 -1يب رؤصٛش َمض ؽغى انذو ٔػغطّ ف ٙانخالٚب انًزخظظخ ف ٙعذساٌ انشش ٍٚانٕاسد؟
 -2عى انٓشيٌٕ انز٘ ٚؼًم ثظٕسح يزؼبدح يغ ْشيٌٕ انذٔعزٛشٌٔ نزُظٛى ػًم انكهٛخ؟
 -3يب رؤصٛش أَغٕٛرُغ II ٍٛف ٙانشش ٍٚانٕاسد؟
 -4يب رؤصٛش انذٔعزٛشٌٔ ف ٙاألَجٕثخ انًهزٕٚخ انجؼٛذح؟
 -5عى انؼؼٕ انز٘ ُٚزظ ثشٔر ٍٛأَغٕٛرُغُٕٛعٍ؟
ةًٚ -ضم انشكم انًغبٔس رشكٛت انٕؽذح األَجٕثٛخ انكهٕٚخ فٙ
اإلَغبٌٔ ،انًطهٕة:
 -1يب أعًبء األعضاء انًشبس انٓٛب ثبالسلبو ( ) 4 ،2 ،1؟
 -2يب ٔظٛفخ انغضء انًشبس إن ّٛثبنشلى ( ) 3؟
غشًٚ :ش انذو ثجؾء ف ٙكجخ انٕؽذح األَجٕثٛخ انكهٕٚخ
 -3ف ّ

عؤال ٔصاسح ( ) 2712
أٚ -ج ٍٛانشكم انًغبٔس دٔس انًغزمجالد األعًٕصٚخ ف ٙرُظٛى ػًم
انكهٛخٔ ،انًطهٕة:
 -1أ ٍٚرٕعذ انًغزمجالد األعًٕصٚخ ف ٙيُطمخ رؾذ انًٓبد؟
 -2يب اعى انٓشيٌٕ انًفشص يٍ انُخبيٛخ انخهفٛخ ٔنًشبس انّٛ
ثبنشلى ( ) 1؟
 -3يب انؼًهٛخ انًشبس انٓٛب ثبنشلى ( ٔ ) 2انز ٙرًضّم إؽذٖ ػًهٛبد
ركٕ ٍٚانجٕل؟
ة -ؽذد ٔظٛفخ يب ٚه:ٙ
 -1انكجخ ف ٙيؾفظخ ثٕيبٌ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أعئهخ ٔصاسح ػهٗ رُمٛخ انذو يٍ انفؼالد انُٛزشٔعُٛٛخ
عؤال ٔصاسح ( ) 2711
ػؼ رؤصٛش صٚبدح انؼغؾ األعًٕص٘ نهذو ف ٙيشاكض انؼطش انًٕعٕدح ف ٙرؾذ انًٓبد؟
أّ ٔ -
ةٚ -ؼذ عٓبص انذٔساٌ عٓبص َمم داخهٚ ٙشثؾ ث ٍٛأعٓضح انغغى انًخزهفخٚٔ ،ؾبفع ػهٗ االرضاٌ انذاخه ٙنهغغى :انًطهٕة
 -1يب عجت اسرشبػ انًبء ٔيب ثّ يٍ يٕاد يٍ انذو ف ٙانغبَت انششٚبَ ٙيٍ انشؼٛشح انذيٕٚخ انٗ انغبئم ث ٍٛانخهٕ٘؟
 -2اركش صالصخ ػٕايم ٚؼزًذ ػهٓٛب رشجّغ انًٕٓٛغهٕث ٍٛثبألٔكغغٍٛ؟
ط -ث ٍّٛاألعجبة انز ٙرغٓى ف ٙصٚبدح فؼبنٛخ ػًهٛخ اإلسرشبػ فُ ٙكجّخ انٕؽذح األَجٕثٛخ انكهٕٚخ؟

عؤال ٔصاسح ( ) 2717
 -1لبسٌ ث ٍٛيؾفظخ ثٕيبٌ ٔاألَجٕثخ انًهزٕٚخ انمشٚجخ يٍ ؽٛش ػًهٛخ ركٕ ٍٚانجٕل انز ٙرؾذس ف ٙكم يُٓب؟
 -2لبسٌ ث ٍٛانؼبيم األر ُٙٚانًذس نهظٕدٕٚو ْٔشيٌٕ أنذٔعزٛشٌٔ يٍ ؽٛش رؤصٛش كم يًُٓب فَ ٙفبرّٚخ األَجٕثخ انًهزٕٚخ انجؼٛذح
الَٕٚبد انظٕدٕٚو؟

غش يب ٚه:ٙ
 -3ف ّ
ٚغٓى انزٕاء ُْه ٙف ٙرشكٛض انجٕل؟

عؤال ٔصاسح ( ) 2779
ٚج ٍّٛانشكم انًغبٔس رشكٛت انٕؽذح األَجٕثٛخ انكهٕٚخ ٔانًطهٕة:
 -1يب أعًبء األعضاء انًشبس إنٓٛب ثبألسلبو ( ) 3 ، 2؟
 -2اكزت اعى انغضء يٍ انٕؽذح األَجٕثٛخ انكهٕٚخ انز٘ ال رؾذس فّٛ
ػًهٛخ إػبدح ايزظبص انًبء ٔاألَٕٚبد؟
 -3اكزت سلى انغضء انز٘ رؾذس ف ّٛػًهٛخ رشكٛض انجٕل ثذسعخ كجٛشح؟
 -4انشش ٍّٚانظبدس يٍ ان ُكجّخ أػٛك يٍ انشش ٍّٚانٕاسد إنٓٛب يب أًْٛخ
رنك؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أعئهخ ٔصاسح ػهٗ رُمٛخ انذو يٍ انفؼالد انُٛزشٔعُٛٛخ

عؤال ٔصاسح ( ) 2778
رزؼ ًٍّ انمبئًخ ( أ ) أعًبء أعضاء انٕؽذح األَجٕثٛخ انكهٕٚخٔ ،رزؼ ًٍّ انمبئًخ ( ة ) ػًهٛبد ركٕ ٍٚانجٕل ف ٙرهك األعضاء .اَمم إنٗ
دفزش إعبثزك األعضاء ف ٙانمبئًخ ( أ ) ٔاكزت أيبو كم يُٓب انؼًهٛخ  /انؼًهٛبد انز ٙرؾذس فٓٛب:
(أ)

(ة)

عضاء انٕؽذح األَجٕثٛخ انكهٕٚخ

ػًهٛبد ركٕ ٍٚانجٕل

 -1يؾفظخ ثٕيبٌ
 -2انمُبح انغبيؼخ
 -3األَجٕثخ انًهزٕٚخ انجؼٛذح
 -4انزٕاء ُْهٙ
 -5األَجٕثخ انًهزٕٚخ انمشٚجخ

أ -اإلفشاص األَجٕثٙ
ة -رشكٛض انجٕل
ط -اإلسرشبػ
د -إػبدح االيزظبص

عؤال ٔصاسح ( ) 2777
أ -ػًم ْشيٌٕ أنذٔعزٛشٌٔ يغ ْشيَٕبد أخشٖ ػهٗ رُظٛى ػًم انٕؽذح األَجٕثٛخ انكهٕٚخ  ،انًطهٕة:
 -1يب اعى انغذح انز ٙرفشص ْزا انٓشيٌٕ؟
 -2ف ٙأ٘ األعضاء يٍ انٕؽذح األَجٕثٛخ ٚؤصش؟
 -3ؽذّد ٔظٛفزّ؟

عؤال ٔصاسح ( ) 2777
ًٚضّم انشكم انًغبٔس انٕؽذح األَجٕثخ انكهّٕٚخ ف ٙاإلَغبٌ
ٔانًطهٕة:
 -1يب اعى انغضء انز٘ ٚشٛش إن ّٛكم يٍ انشلً) 2 ، 1 ( ٍٛ
 -2يب اعى انٕػبء انذيٕ٘ انز٘ ُٚمم انذو إنٗ يؾفظخ ثٕيبٌ؟
 -3يب دٔس انٓشيٌٕ انًبَغ إلدساس انجٕل ف ٙرُظٛى ػًم انٕؽذح
األَجٕثٛخ انكهٕٚخ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أعئهخ ٔصاسح ػهٗ رُمٛخ انذو يٍ انفؼالد انُٛزشٔعُٛٛخ
عؤال ٔصاسح ( ) 2776
أ -يب انؼٕايم انز ٙرغبػذ ػهٗ رششٛؼ عضٚئبد انًٕاد انظغٛشح يٍ انذو إنٗ يؾفظخ ثٕيبٌ ف ٙانٕؽذح األَجٕثٛخ انكهٕٚخ؟
ةٚ -ؼزجش ْشيٌٕ أنذٔعزٛشٌٔ أؽذ انٓشيَٕبد انز ٙرُظى ػًم انٕؽذح األَجٕثٛخ انكهّٕٚخ ف ٙاإلَغبٌ؟ انًطهٕة:
 -1يب اعى انغذح انز ٙرفشصِ

 -2ث ٍّٛكٛف ٚؤصش ْزا انٓشيٌٕ ف ٙصٚبدح ؽغى انذو ٔػغطّ؟

ط -رهؼت انغٕائم انًٕعٕدح ف ٙعغى اإلَغبٌ دٔساً ْبيب ً ف ٙرُظٛى ػًهٛبد ؽٕٚٛخ ( ،انًطهٕة ):
أكزت اعى انغبئم انز٘ ٚشٛش إنٗ كم ؽبنخ يًب ٚه:ٙ
ٚ -1فظم يٍ انذو إنٗ يؾفظخ ثٕيبٌ؟
ٚ -2غبدس انذو ثبرغبِ األَغغخ ٔال ٚزًكٍ يٍ انؼٕدح إنٗ انشؼٛشاد انذيٕٚخ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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( انًُبػخ )
إَٔاع انًُبػخ
أٔالً :انًُبػخ انطجٛؼٛخ ( غٛش انًزخظظخ )ٔ :رشًم يب ٚهٙ
خؾ انذفبع األٔلًٚٔ :ضهّ األعضاء انزبنٛخ
أ .انغهذًُٚ :غ انغهذ انغهٛى يشٔس يغججبد انًشع إنٗ انغغى.

ة .األغشٛخ انًخبؽٛخ:
ٚ -1شكم انًخبؽ يظبئذ نهكبئُبد انًًشػخ.
 -2رًُغ انطجمخ انًخبؽٛخ انًجطُخ نهمُبح انٓؼًٛخ دخٕل يغججبد األيشاع نهغغى.

ط .إفشاصاد انغهذ:
 -1رٕفّش ْزِ اإلفشاصاد يٍ ( ػشق ٔيٕاد دُْٛخ ) سلًب ً ْٛذسٔعُٛٛبً ث.) 5 - 3 ( ٍٛ
ٚ -2ؤد٘ رنك إنٗ انؾذ يٍ ًَٕ كضٛش يٍ إَٔاع انجكزٛشٚب ػهٗ انغهذ.

د .ديٕع انؼ:ٍُٛٛ

رؾزٕ٘ انذيٕع ػهٗ إَضًٚبد ْبػًخ ٔيزٚجبد نًب لذ ٚظم إنًٓٛب.

خؾ انذفبع انضبًَٚٔ :ٙضهّ األعضاء انزبنٛخ:
أ .انخالٚب األكٕنخ:
 -1نٓب انمذسح ػهٗ ثهؼًخ يغججبد األيشاع ٔرؾهٛهٓب.

 -2رًضم ْزِ انخالٚب ( انخالٚب األكٕنخ انكجٛشح ٔ خالٚب انجٛؼبء انمبػذٚخ ).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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( انًُبػخ )
ة .انخالٚب انمبرهخ انطجٛؼٛخ :رؼًم ػهٗ:
 -1رؾهم انخالٚب انغشؽبَٛخ.
 -2رؾهم خالٚب انغغى انًظبثخ ثبنفٛشٔعبد.

ط .انجشٔرُٛبد انٕلبئٛخ ٔيُٓب ( انجشٔرُٛبد انًزًًخ ):
ْ ٙيغًٕػخ يٍ انجشٔرُٛبد إرا ؽفّض أؽذْب رؾذس عهغهخ يٍ انزفبػالد ،رؤد٘ ف ٙانُٓبٚخ إنٗ رؾهم يغجت انًشع يضم انجكزٛشٚب.

د .االنزٓبثبد:
رفشص إَٔاع يٍ انخالٚب ( يضم انخالٚب انظبسٚخ ) ثشٔرُٛبد خبطخ رغجت ثذء االنزٓبة ف ٙانُغٛظ.
ٚكٌٕ إلفشاص ْزِ انًٕاد اعزغبثخ يٕػؼٛخ نذخٕل انًٕاد انغشٚجخ ٔيغججبد األيشاع إن.ّٛ
رغجت ْزِ انجشٔرُٛبد يب ٚه:ٙ

أ .رُشٛؾ انجشٔرُٛبد انًزًًخ.
ة .رؾذس ؽبالد يٍ انؾغبعٛخ.
ط .رشفغ دسعخ ؽشاسح انغغى ٔانُغٛظ انًظبة

صبَٛبً :انًُبػخ انًكزغجخ ( انًزخظظخ )ًٚٔ :ضهٓب
خؾ انذفبع انضبنش
رزى ْزِ االعزغبثخ ػٍ ؽشٚك االعزغبثخ انًُبػٛخ انًكزغجخ ْٔ ٙاعزغبثخ يزخظظخ.

عؤال :يب انًمظٕد ثًٕنذ انؼذ؟
يبدح أٔ عغى غشٚت ٚؾفض االعزغبثخ انًُبػٛخ انًزخظظخ يٍ لجم عٓبص انًُبػخ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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( انًُبػخ )
يكَٕبد عٓبص انًُبػخ
أٔالً :أػؼبء نًٛفٛخ سئٛغٛخ ٔرشًم:

َ )1خبع انؼظى
ٚ -1ؾزٕ٘ ػهٗ خالٚب عزػّٛخ رك ٌّٕ خالٚب انذو ٔخالٚب عٓبص انًُبػخ.
 -2ف ّٛرزًبٚض انخالٚب انهًٛفّٛخ يٍ َٕع ( .) B

 )2انغذح انضػزشٚخ
رزًبٚض فٓٛب انخالٚب انهًٛفّٛخ اٜرٛخ يٍ َخبع انؼظى إنٗ خالٚب يٍ َٕع ( .) T

صبَٛبً :أػؼبء نًٛفٛخ صبَٕٚخ ٔرشًم:
 )1انطؾبل:
ػؼٕ نًٛف ٙف ّٛعٕٛة ػذح.
رًزهئ ْزِ انغٕٛة ثـ  :أ .انذو.

ة .انخالٚب األكٕنخ.

ط .انخالٚب انهًٛفّٛخ.

 )2انؼمذ انهًٛفّٛخ:
رشاكٛت رٕعذ ػهٗ ؽٕل األٔػٛخ انهًٛفّٛخ  ،فٓٛب عٕٛة ػذح.
رًزهئ ْزِ انغٕٛة ثـ  :أ .انخالٚب انهًٛفّٛخ.

ة .انخالٚب األكٕنخ انكجٛشح.

صبنضبً :انُغٛظ انًظبؽت نهطجمبد انطالئّٛخ:
َ -1غٛظ نًٛفٚ ٙجطٍ أعضاء يٍ انطجمخ انطالئّٛخ نأليؼبء انذلٛمخ.

ٚ -2ؾزٕ٘ ػهٗ خالٚب نًٛفٛخ .B

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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( انًُبػخ )
إَٔاع انخالٚب انز ٙنٓب دٔس أعبع ٙف ٙيُبػخ انغغى:
 )1انخالٚب راد انضٔائذ
خالٚب يشٓشح نًٕنذاد انؼذ انغشٚجخ رٕعذ ف:ٙ
ة .انطجمخ انًخبؽٛخ.

أ .انغهذ.

ط .األَغغخ انهًٛفّٛخ.

نٓب دٔس ف ٙاالعزغبثخ انًُبػٛخ يٍ ؽٛش:
أ .رُشٛؾ انخالٚب انهًٛفّٛخ.

ة .إفشاص عبٚزٕكبُٚبد.

 )2انخالٚب األكٕنخ انكجٛشح
خالٚب ثهؼًّٛخ ٔظٛفزٓب :إشٓبس يغجت انًشع ٔإفشاص عبٚزٕكبُٚبد.

 )3انخالٚب انمبرهخ انطجٛؼٛخ:
خالٚب نًٛفٛخ كجٛشح يؾجّجخ انغٛزٕثالصو.
ٔظٛفزٓب :أ .رفشص انغبٚزٕكبُٚبد.
ة .رمزم انخالٚب انغشؽبَٛخ.
ط .رمزم انخالٚب انًظبثخ ثبنفٛشٔعبد.

 )4خالٚب ( ) B

 )5خالٚب ( ) T

نٓب دٔس ف : ٙأ .إشٓبس يغجت انًشع.
ة .إفشاص انغبٚزٕكبُٚبد.
ط .رزًبٚض إنٗ خالٚب ثالصيٛخ رفشص األعغبو انًؼبدح.

نٓب دٔس ف : ٙأ .إفشاص انغبٚزٕكبُٚبد.
ة .رمزم انخالٚب انًظبثخ ثبنفٛشٔعبد .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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( انًُبػخ )
آنٛخ ػًم عٓبص انًُبػخ
عؤال :كٛف رغزغٛت انخالٚب انهًٛفّٛخ نذخٕل يغججبد األيشاع إنٗ انغغى؟

ٚزى رنك ثطشٚمز:ٍٛ

أ .االعزغبثخ انخهٕٚخ :خالٚب  ْٙ Tانًغؤٔنخ ػُٓب.
ة .االعزغبثخ انغبئهخ :خالٚب  ْٙ Bانًغؤٔنخ ػُٓب ٔ،رغبػذْب خالٚب .T

عؤال :يب انًمظٕد ثبنخالٚب انًشٓشح؟
ْ ٙخالٚب رشٓش ( رظٓش ) يٕنذ انؼذ انًغجت نهًشع ػهٗ غشبئٓب انجالصي ، ٙنٓب دٔس ف ٙاالعزغبثخ انًُبػٛخ.
ْٔ ٙصالصخ إَٔاع  :أ .انخالٚب األكٕنخ انكجٛشح.
ة .انخالٚب راد انضٔائذ.
ط .خالٚب .B

عؤال :يب إَٔاع انخالٚب انهًٛفّٛخ (  ) T؟
 )1خالٚب (  ) Tيغبػذح.
 )3خالٚب (  ) Tانزاكشح.

 )2خهٛخ (  ) Tانمبرهخ.
 )4خالٚب (  ) Tانًضجطخ.

آنٛخ ػًم خالٚب  Tانًغبػذح
 )1رشٓش انخالٚب األكٕنخ انكجٛشح ٔانخالٚب راد انضٔائذ يٕنذ انؼذ ػهٗ عطٕؽٓب.
ٚ )2شرجؾ يٕنذ انؼذ انًٕعٕد ػهٗ خهٛخ  Tانًغبػذح يغ يٕنذ انؼذ انًشٓش.
ٚ )3غجت ْزا االسرجبؽ اَمغبو خهٛخ  Tانًغبػذح ٔرًبٚضْب إنٗ :أ .خالٚب  Tيغبػذح َشطخ.
ة .عالنخ خالٚب  Tراكشح.
 )4رفشص خالٚب  Tانًغبػذح انُشطخ يٕاد كًٛٛبئٛخ رغًٗ [ عبٚزٕكبُٚبد ].
 )5رؼًم انغبٚزٕكبُٚبد ػهٗ  :أ .رُشٛؾ خالٚب  Tانًغبػذح انؾبيهخ نًغزمجم يٕنذ انؼذ َفغّ ػهٗ االَمغبو.
ة .رؾفض خالٚب  Tانمبرهخ ػهٗ يٓبعًخ انخالٚب انًظبثخ.
ط .رؾفض خالٚب  Bػهٗ االَمغبو إلَزبط [ خالٚب ثالصيٛخ رفشص أعغبيبً يؼبدح ٔخالٚب  Bراكشح] .
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انًُبػخ
خالٚب  Tانمبرهخ
ٔظٛفزٓب :يٓبعًخ انخالٚب انؾبيهخ نًٕنذ ػذ غشٚت ػٍ انغغى ٔانمؼبء ػه ّٛيضم:
ة .انخالٚب انًظبثخ ثبنفٛشٔعبد.
أ .انخالٚب انغشؽبَٛخ.

آنٛخ ػًم ْزِ انخالٚب T
 )1رمٕو انخالٚب انًظبثخ ( انغشؽبَٛخ أٔ انًظبثخ ثبنفٛشٔعبد ) ثئشٓبس عضءاً يٍ يٕنذ انؼذ انغشٚت انًغجت نهًشع ػهٗ
أغشٛزٓب انجالصيٛخ.
 )2رشرجؾ انخالٚب يٍ َٕع (  ) Tانمبرهخ يغ يٕنذاد انؼذ ػٍ ؽشٚك يغزمجالد ثشٔرُٛٛخ رٕعذ ػهٗ غشبء انخهٛخ انهًٛفّٛخ.
ٚ )3غجت ْزا االسرجبؽ إفشاص انخالٚب انهًٛفّٛخ نجشٔرٚ ٍٛغًٗ ( ثشفٕس.) ٍٚ
ٚ )4غجت ْزا انجشٔر ٍٛإؽذاس صمت ف ٙانغشبء انجالصي ٙنهخهٛخ انًظبثخ ثبنًشع.
 )5يًب ٚؤد٘ إنٗ دخٕل عٕائم انغغى إنٓٛب ٔاَفغبسْب.
 )6كزنك رفشص خالٚب  Tانمبرهخ إَضًٚبد خبطخ يؾههخ رذخم إنٗ انخهٛخ انًظبثخ ٔرؾهم َٕارٓب.
 )7رُطهك خالٚب  Tانمبرهخ نهزخهض يٍ خالٚب أخشٖ يظبثخ ٔ ،رزًبٚض ثؼؼٓب إنٗ خالٚب  Tراكشح.

عؤال :كٛف رزؼشف انخالٚب انمبرهخ ػهٗ انخالٚب انغشؽبَٛخ؟
انخالٚب انغشؽبَٛخ رزؼشف ػهٓٛب انخالٚب انمبرهخ ألَٓب رؾًم ػهٗ غشبئٓب انجالصي ٙيٕنذاد ػذ رخزهف ػٍ رهك انًٕعٕدح ػهٗ انغشبء
انجالصي ٙنهخالٚب انطجٛؼٛخ.

خالٚب (  ) Tانزاكشح

َْٕ ٙػبٌ ( خالٚب  Tراكشح يغبػذح ٔأخشٖ لبرهخ ).

 -1رؾًم عًٛؼٓب يغزمالد يٕنذ انؼذ َفغّ انز٘ رغجت ف ٙإَزبعٓب.
ٔ -2رجمٗ ْزِ انخالٚب ف ٙانذو ٔرُجّّ ػُذ دخٕل يٕنذ انؼذ َفغّ يشح صبَٛخ.
 -3رزؼ ّشف ْزِ انخالٚب ػهٗ يٕنذاد انؼذ ٔرمٕو ثؼًهٓب.

خالٚب (  ) Tانًضجطخ:
رؤد٘ ْزِ انخالٚب انٕظبئف انزبنٛخ:
 )1إفشاص يٕاد رٕلف إَزبط األعغبو انًؼبدح يٍ انخالٚب انجالصيٛخ.
 )2إفشاص يٕاد رٕلف ػًم خالٚب (  ) Tانمبرهخ.
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انًُبػخ
آنٛخ ػًم انخالٚب انهًٛفّٛخ يٍ َٕع ( ) B
 )1رُشؾ خالٚب  Bثطشٚمزًْ ٍٛب:

أ .ػُذ اسرجبؽ يٕنذ انؼذ انغشٚت ثًغزمجالرّ انًٕعٕدح ػهٗ انغشبء انجالصي ٙنهخهٛخ . B
ة .ثزؤصٛش إفشاص انغبٚزٕكبُٚبد انًفشصح يٍ خالٚب  Tانًغبػذح.
ٚ )2ؤد٘ رُشٛؾ ْزِ انخالٚب إنٗ اَمغبيٓب إنٗ :

أ .خالٚب  Bانزاكشح.

ة .خالٚب ثالصيٛخ.

 )3رُزظ انخهٛخ انجالصيٛخ انٕاؽذح عالنخ يٍ انخالٚب انجالصيٛخ رؼًم ػهٗ إَزبط أػذاداً كجٛشح يٍ انُٕع َفغّ يٍ األعغبو
انًؼبدح نًٕنذ انؼذ انغشٚت.
 )4رمبٔو ْزِ األعغبو انًؼبدح َٕػب ً ٔاؽذاً يٍ يٕنذاد انؼذ ْٕٔ انُٕع َفغّ انز٘ أفشصْب.

 )5أيب انخالٚب  Bانزاكشح فزغزغٛت نًٕنذ انؼذ ػُذ دخٕنّ يشح صبَٛخ [ نٕعٕد أعغبو يؼبدح ػهٗ عطٕؽٓب
رزؼشف يغجت انًشع ثغشػخ ػُذ رؼشع انغغى نّ يشح صبَٛخ ] ؽٛش ركٌٕ خالٚب ثالصيٛخ رفشص أعغبيب ً يؼبدح نّ.

آنٛخ ػًم األعغبو انًؼبدح
عجّ صى ثهؼًزّ ثخهٛخ دو ثٛؼبء.
 )1إرا كبٌ ؽغى يٕنذ انؼذ طغٛشاًٚ :شرجؾ انغغى انًؼبد ثًٕنذ انؼذ ٔٚش ّ
 )2إرا كبٌ ؽغى يٕنذ انؼذ كجٛشاً ( عضءاً يٍ خهٛخ ثكزٛشٚخ يضالً ) ٚؾذس يب ٚه:ٙ
أ .رغًٛغ انكبئُبد انغشٚجخ يؼب ً صى ثهؼًزّ ثخهٛخ دو ثٛؼبء.
ة .إغالق يٕالغ االسرجبؽ ػهٗ عطؼ انكبئٍ انغشٚت صى ثهؼًزّ ثخهٛخ دو ثٛؼبء.
 )3رُشٛؾ انجشٔرُٛبد انًزًًخٚٔ :ؾذس رنك كًب ٚه:ٙ
أ .رشرجؾ األعغبو انًؼبدح يغ يٕنذاد انؼذ ػهٗ انغشبء انجالصي ٙنخهٛخ يغججخ نهًشع.
ة .رشرجؾ انجشٔرُٛبد انًزًًخ يغ عغً ٍٛيؼبد ٍٚفزُشؾ.
ط .رٓبعى انجشٔرُٛبد انًُشطخ ثبنززبثغ انغشبء انجالصي ٙنهخهٛخ انًغججخ نهًشع يؾذصخ صمٕثبً ف.ّٛ
د .رذخم انغٕائم يٍ انضمٕة إنٗ داخم انخهٛخ يًب ٚؤد٘ إنٗ رؾههٓب.
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انًُبػخ
يزالصيخ َمض انًُبػخ انًكزغجخ ( اإلٚذص ).

ٓٚبعى فٛشٔط َمض انًُبػخ انجشش٘ خالٚب  Tانًغبػذح نزا ٚزؤصش عٓبص انًُبػخ ثضالس ؽشق:
أٚ .زكبصش انفٛشٔط داخم خالٚب  Tانًغبػذح انًظبثخ  ،يًب ٚغجت اَفغبسْب ٔاَطالق َغخ يٍ انفٛشٔط ،ؽٛش رؤصش ْزِ ػهٗ انخالٚب
 Tيغبػذح أخشٖ ْٔ ...كزا  ...ؽزٗ ٚزى انمؼبء ػهٗ أغهت ْزِ انخالٚب.
ة .رفشص خالٚب  Tانًغبػذح انًظبثخ يٕاد رضجؾ اعزغبثخ خالٚب  Tاألخشٖ نًغججبد األيشاع األخشٖ.
طًُٚ .غ إشٓبس يٕنذ انؼذ ػهٗ خالٚب  Tانًغبػذح انًظبثخ.
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أعئهخ ٔصاسح ػهٗ انًُبػخ
عؤال ٔصاسح ( ) 2716
أ) لبسٌ ث ٍٛانخالٚب انجٛؼبء انمبػذٚخ ٔانخالٚب انظبسٚخ يٍ ؽٛش دٔس كم يُٓب ف ٙعٓبص انًُبػخ؟
ة) ًٚضم انشكم انًغبٔس اسرجبؽ يٕنذ انؼذ انغشٚت ثًغزمجهّ
ػهٗ انخالٚب انهًٛفٛخ ( ٔ :) Bانًطهٕة
 -1ا اعى انخهٛخ انًشبس انٓٛب ثبنشلى ( ) 1؟
 -2يب ٔظٛفخ كم يٍ انخالٚب انًشبس إنٓٛب ثبنشلً) 2,3 ( ٍٛ؟
 -3يبرا ٚؾذس أصُبء انًشؽهخ انًشبس انٓٛب ثبنشيض ( ط )؟

عؤال ٔصاسح ( ) 2715
أ) ٚزؼشع عغى اإلَغبٌ نذخٕل كضٛش يٍ األعغبو انغشٚجخ إنٚٔ ،ّٛشكم ثؼؼٓب يظذس خطش ػه ،ّٛيًب ٚغزذػٔ ٙعٕد َظبو دفبع
ػذ ْزِ األعغبؤ ،انًطهٕة
 -1كٛف ٚؼًم كم يًب ٚؤر ٙف ٙعٓبص انًُبػخ :أ) انخالٚب انجٛؼبء انمبػذٚخ

ة) ٔاألغشٛخ انًخبؽٛخ.

 -2طُّف اٜرٛخ انٗ أػؼبء نًٛفٛخ سئٛغٛخ أٔ اػؼبء نًٛفٛخ صبَٕٚخ :أ) انطؾبل

ة) َخبع انؼظى

ٔ -3ػؼ رؤصٛش كم يًب ٚؤر -1 :ٙيبدح انجشفٕس ٍٚف ٙانخالٚب انًظبثخ ثبنًشع؟
 -2انغبٚزٕكبُٚبد ف ٙخالٚب ( ) B؟
ة) ٚزكٌٕ عٓبص انًُبػخ ػُذ اإلَغبٌ يٍ يغًٕػخ يٍ األػؼبء ٔاألَغغخ رؾزٕ٘ ػهٗ إَٔاع اعبعٛخ يٍ انخالٚب رغٓى ف ٙانذفبع
ػٍ انغغىٔ ،انًطهٕة
 -1يب إَٔاع انخالٚب انًُبػٛخ انز ٙرشٓش يٕنذ انؼذ ف ٙعغى اإلَغبٌ؟
 -2يب انزغٛشاد انز ٙرؾذس ف ٙانخالٚب انهًٛفٛخ (  ) Bػُذ اسرجبؽ يٕنذ انؼذ انغشٚت ثٓب؟
 -3طُف اٜرٛخ انٗ ػًهٛبد رؤد٘ إيب انٗ رؾهم يغججبد انًشع ،أ انٗ ثهؼًخ ْزِ انًغججبد:
( رشعٛت يٕنذاد انؼذ ،رُشٛؾ انجشٔرُٛبد انًزًًخ ،اغالق يٕالغ االسرجبؽ ػهٗ عطؼ يٕنذاد انؼذ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أعئهخ ٔصاسح ػهٗ انًُبػخ
عؤال ٔصاسح ( ) 2714
أ) ًٚضم انشكم انًغبٔس دٔس خالٚب (  ) Tثًغبػذح خالٚب يُبػٛخ أخشٖ ف ٙػًم عٓبص انًُبػخ ف ٙاإلَغبٌٔ ،انًطهٕة:
 -1يب َٕع انخهٛخ انًُبػٛخ ف ٙانشكم انز ٙرشٓش
يٕنذ انؼذ؟
 -2يب رؤصٛش عبٚزٕكبُٚبد ف ٙكم يًب ٚه:ٙ
 خالٚب (  ) Tانًغبػذح ٔ ،خالٚب (  ) Tانمبرهخٔ خالٚب (  ) Bانجالصيٛخ؟
ٔ -3ػؼ يب ٚؾذس نخهٛخ (  ) Tانًغبػذح ثؼذ
اسرجبؽ يغزمجم يٕنذ انؼذ انًٕعٕد ػهٗ عطؾٓب يغ يٕنذ انؼذ انًشٓش؟
ة) ٚزكٌٕ عٓبص انًُبػخ ػٍ اإلَغبًٍَ يغًٕػخ يٍ األَغغخ ٔاألػؼبء رؾزٕ٘ ػهٗ إَٔاع أعبعٛخ يٍ انخالٚب رغٓى ف ٙانذفبع
ػٍ انغغىٔ ،انًطهٕة:
 -1ا انذٔس انًُبػ ٙانز٘ ٚمٕو ثّ َخبع انؼظى؟
 -2نًبرا ٚؼذ انُغٛظ انًظبؽت نهطجمبد انطالئٛخ يٍ يكَٕبد عٓبص انًُبػخ؟
 -3يب آنٛخ ػًم خالٚب (  ) Tانمبرهخ ف ٙانزخهض يٍ خالٚب انغغى انًظبثخ ػُذ رؼشفٓب يٕنذ انؼذ انغشٚت ٔاسرجبؽٓب ثّ؟
 -4كٛف ٚزى انمؼبء ػهٗ أغهت خالٚب (  ) Tانًغبػذح ػُذ انًظبة ثفٛشٔط َمض انًُبػخ انًكزغجخ انجشش٘ ( ) HIV؟

عؤال ٔصاسح ( ) 2713
أٚ -غزطٛغ عغى اإلَغبٌ انزؼبيم يغ كضٛش يٍ األعغبو انغشٚجخ انز ٙرذخم إنٔ ،ّٛكزنك خالٚب عغًّ غٛش انطجٛؼٛخ انزًٚ ٙكٍ اٌ رزؾٕل
إنٗ أٔساو عشؽبَٛخٔ ،انًطهٕة:
 -1كٛف ٚزى انمؼبء ػهٗ أغهت خالٚب  Tانًغبػذح انًظبثخ ثفٛشٔط َمض انًُبػخ انجشش٘ ( ) HIV؟
 -2كٛف رزؼشف خالٚب  Tانمبرهخ ػهٗ انخالٚب انغشؽبَٛخٔ ،رًٛضْب ػٍ انخالٚب انطجٛؼٛخ؟
 -3كٛف رُظى خالٚب  Tانًضجطخ االعزغبثخ انًُبػٛخ ثؼذ انمؼبء ػهٗ يٕنذ انؼذ انغشٚت؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أعئهخ ٔصاسح ػهٗ انًُبػخ
ةًٚ -ضم انشكم انًغبٔس انزكبيم ثَٕ ٍٛػ ٙاالعزغبثخ
انًُبػخ ف ٙيمبٔيخ يغججبد األيشاع ٔانخالٚب
انغشؽبَٛخٔ ،انًطهٕة:
 -1يب َٕع االعزغبثخ انًُبػٛخ انًشبس إنٓٛب ثبنشيض ( أ )؟
 -2يب اعًبء انخالٚب انًشبس إنٓٛب ثبالسلبو ( ) 3 ،1؟
 -3يب اعى انغذح انكًٛٛبئٛخ انز ٙرفشصْب انخه ّٛانًشبس
إنٓٛب ثبنشلى ( ) 2؟
 -4يب ٔظٛفخ انخالٚب انًشبس إنٓٛب ثبنشلى ( ) 4؟

عؤال ٔصاسح ( ) 2712
أ  -طُف كالً يًب ٚؤر ٙانٗ خؾ دفبع أٔل أٔ خؾ دفبع صبَ ٙف ٙانًُبػخ انطجٛؼٛخ غٛش انًزخظظخ:
 -1انجشٔرُٛبد انًزًًخ -2 ،إفشاصاد انغهذ -3 ،انطجمخ انًخبؽٛخ انًجطُخ نهمُبح انزُفغٛخ -4 ،انخالٚب األكٕنخ انكجٛشح
ة -طف آنٛخ ػًم انخالٚب انهًٛفٛخ (  ) Bػُذ اسرجبؽ يٕنذ انؼذ انغشٚت ثًغزمجالرّ ػهٗ انغشبء انجالصيٙ؟

عؤال ٔصاسح ( ) 2711
أٚ -ؼذ عٓبص انذٔساٌ عٓبص َمم داخهٚ ٙشثؾ ث ٍٛأعٓضح انغغى األخشٖ ٔٚؾبفع ػهٗ اإلرضاٌ انذاخه ٙنهغغى ،انًطهٕة:
 -1طُّف كالً يًب ٚؤر ٙانٗ خؾ دفبع أٔل أٔ خؾ دفبع صبَ ٙف ٙانًُبػخ انطجٛؼٛخ غٛش انًزخظظخ:
ديٕع انؼ ، ٍٛاألغشٛخ انًخبؽٛخ  ،انخالٚب انمبرهخ انطجٛؼٛخ  ،إفشاصاد انغهذ
ة -ف ٙآنٛخ ػًم األعغبو انًؼبدح ،اركش أسثغ ؽشائك ُٚضجّؾ ثٓب انغغى انًؼبد يٕنذ انؼذ يٍ انُٕع َفغّ؟
ط -طف آنٛخ ػًم انجشٔرُٛبد انخبطخ انز ٙرفشصْب انخالٚب انظبسّٚخ كبعزغبثخ يٕػؼّٛخ نذخٕل يغججبد األيشاع انٗ انغغى؟
د -يب رؤصٛش يبدح انجشفٕس ٍٚانز ٙرفشصْب خالٚب (  ) Tانمبرهخ ف ٙانخالٚب انًظبثخ ثبنفٛشٔعبد؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أعئهخ ٔصاسح ػهٗ انًُبػخ
ْـ -خزش يٍ انظُذٔق اٜر ٙاعى انخهٛخ انًُبعجخ نكم يٍ انٕظبئف اٜرٛخ:
 -1انزخهض يٍ انخالٚب انغشؽبَٛخ.

 Bانجالصيٛخ
 Bانزاكشح
 Tانًغبػذح
 Tانمبرهخ
انخهٛخ راد انضٔائذ

 -2إَزبط األعغبو انًؼبدح.
 -3اثزالع يٕنّذ انؼذ انغشٚت.
رؼشع انغغى نّ ي ّشح أخشٖ.
 -4انزؼشف ػهٗ يغجت انًشع ػُذ ّ

عؤال ٔصاسح ( ) 2717
أٚ -ج ٍّٛانشكم انًغبٔس آنٛخ ػًم انخالٚب انهًٛفّٛخ ( ٔ) Bانًطهٕة:
 -1اركش ؽشٚمزٚ ٍٛزى ثًٓب رُشٛؾ خالٚب (  ) Bنالَمغبو ٔانزًبٚض؟
 -2يب أعًبء انخالٚب انز ٙرشٛش إنٓٛب األسلبو ( ) 2 ، 1
 -3إنٗ يبرا ٚشٛش انشلى ( ) 3؟
 -4أ ٍٚرزًبٚض انخالٚب انهًٛفّٛخ ( ) B؟

عؤال ٔصاسح ( ) 2717
ة -لبسٌ ث ٍٛاالعزغبثخ انخهٕٚخ ٔاالعزغبثخ انغبئهخ ف ٙآنٛخ ػًم عٓبص انًُبػخ يٍ ؽٛشَٕ :ع انخالٚب انًغؤٔنخ ػٍ كم يُٓب؟
ط -رؤد٘ خالٚب (  ) Tانمبرهخ دٔساً يًٓبً ف ٙيُبػخ انغغى ،انًطهٕة:
 -1كٛف رزؼشف خالٚب (  ) Tانمبرهخ ػهٗ انخالٚب انغشؽبَٛخ؟
ٔػؼ رؤصٛش يبدح ثشفٕس ٍٚف ٙانخالٚب انًظبثخ ثبنًشع؟
ّ -2
دٚ -ؤصش فٛشٔط َمض انًُبػخ انجشش٘ (  ) HIVف ٙعٓبص انًُبػخ نهًظبة ثضالصخ ؽشائك .اركشْب؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أعئهخ ٔصاسح ػهٗ انًُبػخ
عؤال ٔصاسح ( ) 2779
إٔٚ -عذ أسثؼخ إَٔاع يٍ انخالٚب انهًٛفّٛخ (  ،) Tيُٓب خالٚب (  ) Tانًغبػذح ٔخالٚب (  ) Tانمبرهخ ،انًطهٕة:
ػؼ كٛف رزؼ ّشف خالٚب (  ) Tانمبرهخ ػهٗ انخالٚب انغشؽبَٛخ ٔرًٛضْب ػٍ انخالٚب انطجٛؼٛخ؟
ّ ٔ -1
ػؼ رؤصٛش يبدح ثشفٕس ٍٚانز ٙرفشصْب خالٚب (  ) Tانمبرهخ ف ٙانخالٚب انًظبثخ ثبنفٛشٔط؟
ّ ٔ -2
ٔػؼ رؤصٛش ْزِ انًٕاد ف ٙخالٚب ( ) B؟
 -3رفشص خالٚب (  ) Tانًغبػذح انُشطخ يٕاد كًٛٛبئٛخ رذػٗ عبٚزٕكبُٚبدّ ،
ةٚ -زك ٌّٕ عٓبص انًُبػخ ف ٙعغى اإلَغبٌ يٍ يغًٕػخ يٍ األػؼبء ٔاألَغغخ ٔانخالٚب انًُزششح ف ٙيخزهف أَؾبء انغغى ٔانزٙ
رؼًم ثآنٛبد يزُٕػخ نهمؼبء ػهٗ يٕنذاد انؼذٔ ،انًطهٕة:
 -1اركش أسثؼخ أػؼبء نًٛفٛخ نٓب دٔس ف ٙركٕ ٍٚانًُبػخ ف ٙعغى اإلَغبٌ؟
 -2كٛف رُظّى خالٚب (  ) Tانًضجّطخ االعزغبثخ انًُبػٛخ ف ٙعغى اإلَغبٌ؟
 -3يب دٔس خالٚب (  ) Tانًغبػذح ف ٙك ّم يٍ االعزغبثخ انًُبػٛخ انغبئهخ ٔاالعزغبثخ انًُبػٛخ انخهٕٚخ؟
ػؼ آنٛخ ػًم انجشٔرُٛبد انخبطخ انز ٙرفشص يٍ انخالٚب انظبسٚخ كبعزغبثخ يٕػؼٛخ نذخٕل انًٕاد انغشٚجخ ٔيغججبد األيشاع
طّ ٔ -
ػهٓٛب؟

عؤال ٔصاسح ( ) 2778
أ -رؤد٘ انخالٚب انهًٛفّٛخ (  )Tدٔساً كجٛشاً ف ٙيُبػخ انغغى ثًغبػذح انخالٚب انهًٛفّٛخ ( ٔ ،) Bإَٔاع أخشٖ يٍ انخالٚب انًُبػٛخ،
ٔانًطهٕة:
 -1أ ٍٚرزًبٚض انخالٚب انهًٛفّٛخ ( ) T؟
 -2يب اعى انًبدح انكًٛٛبئٛخ انز ٙرفشصْب خالٚب (  ) Tانًغبػذح انُشطخ؟
 -3يب َٕػ ٙانخالٚب انُبرغخ ػٍ اَمغبو انخالٚب انهًٛفّٛخ (  ) Bانُشطخ؟
 -4كٛف رزؼ ّشف خالٚب (  ) Tانمبرهخ ػهٗ انخالٚب انغشؽبَٛخ؟
ة -يب اٜنٛبد انز ٙرؼًم ثٓب األعغبو انًؼبدح نزضجٛؾ يٕنذاد انؼذ؟
ط -لبسٌ ث ٍٛاالعزغبثخ انغبئهخ ٔاالعزغبثخ انخهٕٚخ يٍ ؽٛش:
 -1انخالٚب انًغؤٔنخ ػٍ كم يُٓب؟

 -2ؽشٚمخ يمبٔيخ يغججبد انًشع؟

 -3انٕظٛفخ؟

ػؼ آنٛخ ػًم األعغبو انًؼبدح ف ٙعغى اإلَغبٌ؟
ط) ٔ ّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أعئهخ ٔصاسح ػهٗ انًُبػخ

عؤال ٔصاسح ( ) 2776
أ) ٚؤد٘ اسرجبؽ األعغبو انًؼبدح يغ يٕنذاد انؼذ إنٗ رضجٛؾ رؤصٛش ْزِ انًٕنذاد ثؤسثؼخ ؽشق ،اركشْب؟

ة) فغش رنك:
االَخفبع انًزغبسع فَ ٙغجخ خالٚب (  ) Tانًغبػذح ف ٙعغى انًشٚغ انًظبة ثًزالصيخ َمض انًُبػخ انًكزغجخ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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َمم انذو
عؤال :يب انًمظٕد ثُمم انذو؟
ْٕ أخز ثؼغ أٔ كبيم يكَٕبد انذو يٍ شخض ( يزجشع ) ٔؽمُٓب ف ٙشخض آخش ( يغزمجم ).

عؤال :يب األيٕس انزٓٚ ٙزى ثٓب األؽجبء ػُذ َمم دو يٍ شخض إنٗ آخش؟
َٕ )1ع يٕنذ انؼذ ػهٗ خالٚب انذو انؾًشاء نذو انًزجشع.
َٕ )2ع األعغبو انًؼبدح نجالصيب دو انًغزمجم.

عؤال :يزٗ ال ٚغٕص َمم انذو؟
إرا كبٌ نذٖ انشخض انًغزمجم أعغبو يؼبدح نًٕنذاد انؼذ انًٕعٕدح ػهٗ خالٚب انذو انؾًشاء نذو انًزجشع.

فظبئم انذو
أٔالًَ :ظبو ABO:
يكزشف ْزا َظبو ْٕ انطجٛت انًُغبٔ٘ ( الَغزُٛش ).
** ٚؼزًذ ْزا انُظبو ػهٗ َٕػ ٍٛيٍ يٕنذاد انؼذ ( األَزٛغُٛبد ) ْ.) A . B ( : ٙ
[ ْٔ ٙػجبسح ػٍ ثشٔرُٛبد عكشّٚخ رٕعذ ػهٗ انغشبء انجالصي ٙنخالٚب انذو انؾًشاء ]

ثُب ًء ػهٗ ْزا انُظبو فئٌ فظبئم انذو رمغى إنٗ أسثغ فظبئم ْ:ٙ
 )1فظٛهخ انذو .A
 )2فظٛهخ انذو .B
فظٛهخ انذو
A
B
AB
O

 )3فظٛهخ انذو .AB
 )4فظٛهخ انذو .O
يٕنذ انؼذ ػهٗ خالٚب انذو انؾًشاء

A
B
A,B
ال ٕٚعذ

انغغى انًؼبد ف ٙانجالصيب

Anti-B
Anti- A
ال ٕٚعذ
Anti- ٔ Anti-A
B

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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َمم انذو
صبَٛب ً :انُظبو انشٚضٚغRh ٙ
 -رزؾذد فظبئم انذو ؽغت ْزا انُظبو رجؼب ً نٕعٕد َٕع يٍ يٕنذاد انؼذ ػهٗ خالٚب انذو انؾًشاء غٛش األَٕاع ف ٙانُظبو انغبثك.

رمغى فظبئم انذو ؽغت ْزا انُظبو إنٗ َٕػًْ ٍٛب:
+

 )1يٕعت انُظبو انشٚضٚغٕٚ : ) Rh ( ٙعذ ػهٗ خالٚب انذو انؾًشاء يٕنذ انؼذ نٓزا انُظبو.
 )2عبنت انُظبو انشٚضٚغ : ) Rh - ( ٙال ٕٚعذ ػهٗ خالٚب انذو انؾًشاء يٕنذ انؼذ نٓزا انُظبو.

( ًٚزبص األشخبص عبنج ٙانُظبو انشٚضٚغ ٙثؼذو اؽزٕاء ديٓى ػهٗ أعغبو يؼبدح ف ٙانؾهخ انطجٛؼٛخ  ،نكٍ رؼشع
ْؤالء األشخبص نًٕنذ انؼذ فئٌ األعغبو انًؼبدح رزكٌٕ )
ٔساصخ انُظبو انشٚضٚغٙ
ٚزؾكى فٔ ٙساصخ ْزا انُظبو صٔط يٍ انغُٛبد كًب ٚه:ٙ
 )1ع ٍٛعبئذ ٚك ٌّٕ يٕنذ انؼذ انشٚضٚغ ( ٙيضال ( .) R
ٚكٌٕ يٕنذ انؼذ انشٚضٚغ ( ٙيضال (ً .) r
 )2ع ٍٛيُزظ ال ّ

( أ٘ أٌ انـــــــــٕساصـــــــخ يــُـــذنــــــٛــــــخ )
عؤال :يب أًْٛخ يؼشفخ انُظبو انشٚضٚغٙ؟
يؼشفخ ْزا انُظبو يٓى ثبنُغجخ ألغشاع انؾًم ٔثخبطخ ػُذيب ركٌٕ األو عبنجخ نهؼبيم انشٚضٚغٔ ٙاألة يٕعت نهؼبيم انشٚضٚغ.ٙ

ػهم :يٕد انطفم يٕعت انُظبو انشٚضٚغ ٙألو عبنجخ؟
 )1أصُبء انٕالدح األٔنٗ نألو فئٌ خالٚب دو انغُ ٍٛرزغشة نألو أصُبء اَفظبل انًشًٛخ ػٍ عذاس انشؽى.
 )2رؼًم يٕنذاد انؼذ نذٖ دو انغُ ٍٛػهٗ ؽش األو نزكٕ ٍٚأعغبو يؼبدح ف ٙديٓب ال رؤصش ف ٙانطفم األٔل.
 )3رجمٗ األعغبو انًؼبدح ف ٙدو سؽى األو ؽزٗ انؾًم انضبَ ( ٙيٕعت انُظبو انشٚضٚغٔ ) ٙػُذْب رزغشة األعغبو انًؼبدح ػجش
انًشًٛخ يٍ األو إنٗ انغُ.ٍٛ
 )4رغجت األعغبو انًؼبدح رؾهم خالٚب انذو انؾًشاء نٓزا انغُٔ ٍٛلذ رغجت ٔفبرّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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َمم انذو
عؤال:يب ػالط ْزِ انؾبنخ؟
ٚزى رنك ػٍ ؽشٚك إػطبء األو ؽمُخ يٍ األعغبو انًؼبدح نًٕنذ انؼذ  Rhثؼذ انٕالدح يجبششح  ،يًب ٚؤد٘ إنٗ لزم انخالٚب انذيٕٚخ
انؾًشاء انؼبئذح نهطفم انًٕعت ٔيُغ األو يٍ ركٕ ٍٚاألعغبو انًؼبدح نهُظبو انشٚضٚغ.ٙ

فؾض انذو نًؼشفخ فظبئم انذو
َ )1ؾظم ػهٗ صالس َمبؽ يٍ دو انشخض انًشاد إعشاء فؾض انذو نّ َٔؼؼٓب ػهٗ ششٚؾخ صعبعٛخ َظٛفخ.
ٚ )2ؼبف نهُمبؽ انضالس أعغبو يؼبدح نًٕنذاد انؼذ كًب ٚه:ٙ
أ .انُمطخ األٔنٗ ٚؼبف إنٓٛب أعغبو يؼبدح يٍ َٕع ( .) A
ة .انُمطخ انضبَٛخ ٚؼبف إنٓٛب أعغبو يؼبدح يٍ َٕع ( .) B
ط .انُمطخ انضبنضخ ٚؼبف إنٓٛب أعغبو يؼبدح نهُظبو انشاٚضٚغ.) Rh ( ٙ
 )3ثؼذ انزؾشٚك نُمبؽ انذو ٔاألعغبو انًؼبدح ٚالؽع ؽذٔس انزخضش أٔ ػذيّ ٔػُذْب ًٚكٍ يؼشفخ فظٛهخ انذو كًب ف ٙانغذٔل
انزبن:ٙ
َمطخ انذو األٔنٗ
& Anti-A
ؽذٔس رخضش
ؽذٔس رخضش
ػذو ؽذٔس رخضش
ػذو ؽذٔس رخضش
ؽذٔس رخضش
ؽذٔس رخضش
ػذو ؽذٔس رخضش
ػذو ؽذٔس رخضش

َمطخ انذو انضبَٛخ
& Anti-B
ػذو ؽذٔس رخضش
ػذو ؽذٔس رخضش
ؽذٔس رخضش
ؽذٔس رخضش
ؽذٔس رخضش
ؽذٔس رخضش
ػذو ؽذٔس رخضش
ػذو ؽذٔس رخضش

َمطخ انذو انضبنضخ
& Anti-Rh
ػذو ؽذٔس رخضش
ؽذٔس رخضش
ػذو ؽذٔس رخضش
ؽذٔس رخضش
ػذو ؽذٔس رخضش
ؽذٔس رخضش
ػذو ؽذٔس رخضش
ؽذٔس رخضش

َٕع فظٛهخ انذو
 Aعبنت A+يٕعت
 Bعبنت B+يٕعت
 ABعبنت AB+يٕعت
 Oعبنت O+يٕعت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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َمم انذو
عؤال :يب انًمظٕد ثزفبػم انزخضش؟
رغًغ خالٚب انذو انؾًشاء ثًغًٕػبد كجٛشح َزٛغخ نزطبثك األعغبو انًؼبدح ف ٙانجالصيب يغ يٕنذاد انؼذ ػهٗ خالٚب انذو انؾًشاء ْٔزا
عت انزغًؼبد يٍ انخالٚب ف ٙاألٔػٛخ انذيٕٚخ انؼٛمخ ٔاَغذادْب.
ٚؤد٘ إنٗ رش ّ

ػهم :رؼزجش فظٛهخ انذو (  ) Oيؼط ٙػبو؟
ألٌ خالٚب انذو انؾًشاء نٓزِ انفظٛهخ ال رؾزٕ٘ ػهٗ يٕنذاد انؼذ .نزنك نٍ ٚؾذس رفبػم ث ٍٛاألعغبو انًؼبدح ف ٙثالصيب انذو
نهًغزمجم يغ ْزِ انخالٚب نٓزا ال ٚؾذس اَغذاد األٔػٛخ انذيٕٚخ.

ػهم رؼزجش فظٛهخ انذو (  ) ABيغزمجم ػبو؟
ألٌ خالٚب انذو انؾًشاء رؾزٕ٘ ػهٗ َٕػ ٍٛيٍ يٕنذاد انؼذ ًْب (  ) A ٔ Bثًُٛب ثالصيب دو انًغزمجم ال ٚؾزٕ٘ ػهٗ أعغبو يؼبدح
نزنك ال ٚؾذس رفبػم ث ٍٛاألعغبو انًؼبدح ٔيٕنذاد انؼذ.

ػهم :فظٛهخ انذو (  ) Aال ًٚكُٓب انزج ّشع نفظٛهخ انذو ( ) B؟
 .1ألٌ خالٚب انذو انؾًشاء نهًزجشع نذٓٚب يٕنذ انؼذ يٍ َٕع ( .) A
ٔ .2ثالصيب دو انًغزمجم ٚؾزٕ٘ ػهٗ أعغبو يؼبدح يٍ َٕع ( .) A
 .3نزنك ٚؾذس رفبػم ث ٍٛاألعغبو انًؼبدح ٔيٕنذاد انؼذ ٚغجت رغًغ خالٚب انذو انؾًشاء ف ٙيغًٕػبد كجٛشح رزشعت ف ٙاألٔػٛخ
انذيٕٚخ.
 .4إٌ كبَذ ْزِ األٔػٛخ ف ٙأػؼبء ثبنغخ انؾٕٚٛخ يضم ( انمهت ٔ انذيبؽ ) فئٌ رنك ٚغجت انٕفبح.

انًخطؾ انزبنًٚ ٙضم ػًهٛبد انُمم انظؾٛؾخ نفظبئم انذو:
[ سأط انغٓى ًٚضم دو انًغزمجم ٔ،رٚم انغٓى ًٚضم دو انًزجشع ]:

O

A

B

AB
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أعئهخ ٔصاسح ػهٗ َمم انذو
عؤال ٔصاسح ( ) 2715
أ) ػهٗ يبرا أػزًذ انطجٛت الَذشزُٛش ف ٙرظُٛفّ نذو اإلَغبٌ انٗ أسثغ فظبئم ؽغت َظبو ( ) ABO؟

عؤال ٔصاسح ( ) 2714
غش رنك
أ -ف ٙػًهٛبد َمم انذو لذ ٚؤد٘ اعزًبع يٕنذ انؼذ يغ انغغى انًؼبد نّ يٍ انُٕع َفغّ انٗ انًٕد؟ ف ّ
ة) ٚغت إػطبء األو عبنجخ انؼبيم انشٚضٚغ ٙؽمُخ يٍ األعغبو انًؼبدح نًٕنذ (  ) Rhثؼذ ٔالدرٓب نطفم يٕعت انؼبيم انشٚضٚغٙ؟

عؤال ٔصاسح ( ) 2713
أٚ -زى إػطبء األو عبنجخ انؼبيم انشٚضٚغ ٙؽمُخ يٍ األعغبو انًؼبدح نًٕنذ انؼذ  Rhثؼذ ٔالدرٓب نطفم يٕعت انؼبيم انشٚضٚغ،ٙ
كٛف رؼًم ْزِ انؾمُّ ػهٗ يُغ االعزغبثخ انًُبػّٛخ نذٖ األو؟
ةًٚ -ضم انشكم انًغبٔس ػًهٛخ رؾذٚذ فظٛهز ٙدو نشبة ٔفزبح .انًطهٕة:
 -1يب فظٛهخ دو كم يٍ انشبة ٔانفزبِ؟
ْ -2م ًٚكٍ َمم دو يٍ انشبة إنٗ انفزبِ إرا اؽزبعذ نزنك

غش اعبثزك؟
ف ّ

 -3لبسٌ ث ٍٛفظٛهخ انذو (  ) O + ( ٔ ) AB-يٍ ؽٛش ػذد يٕنذاد انؼذ ػهٗ خالٚب انذو انؾًشاء؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أعئهخ ٔصاسح ػهٗ َمم انذو
عؤال ٔصاسح ( ) 2717

إرا ػهًذ أٌ فظٛهخ دو شخض ْ ) AB ( ٙفؤعت ػًب ٚؤر:ٙ
 -1يب إَٔاع يٕنذاد انؼذ ػهٗ عطؼ خالٚب ديّ انؾًشاء ؽغت َظبو ( ) ABO؟
 -2نًبرا ٚؾذس رفبػم رخضش ف ٙاألٔػٛخ انذيٕٚخ نشخض آخش فظٛهخ ديّ (  ) Oػُذ َمم دو يٍ ْزا انشخض إنّٛ؟
 -3ػُذ إػبفخ لطشح يٍ األعغبو انًؼبدح  anti-Rhإنٗ لطشح يٍ دو ْزا انشخض ،ؽظم رفبػم رخضش،
فًب فظٛهخ دو ْزا انشخض ثبنُغجخ نهؼبيم انشٚضٚغٙ؟

عؤال ٔصاسح ( ) 2779
لذ ٚؤد٘ صٔاط سعم يٕعت انؼبيم انشٚضٚغ ٙثبيشأح عبنجخ انؼبيم انشٚضٚغ ٙإنٗ ؽًم عُ ٍٛيٕعت انؼبيم انشٚضٚغٔ ٙانًطهٕة:
ػؼ عجت ٔعٕد خطٕسح ػهٗ ؽٛبح انغُ ٍٛانضبَ ٙفًٛب إرا كبٌ يٕعت انؼبيم انشٚضٚغٙ؟
ّ ٔ -1
 -2كٛف رؼبنظ ْزِ انؾبنخ؟

عؤال ٔصاسح ( ) 2777
أًٚ -ضم انشكم انًغبٔس ػًهٛخ رؾذٚذ فظبئم انذو نشخظ ( ٍٛأ  ،ة ) ٔانًطهٕة:
 -1يب َٕع فظٛهخ انذو نكم يٍ انشخظ ( ٍٛأ  ،ة )؟
غش عجت ؽذٔس رخضش ف ٙكم يٍ انؾبنزٍٛ
 -2ف ّ
انًشبس إنًٓٛب ثبنشيض ( ٍٚط  ،ص )؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أعئهخ ٔصاسح ػهٗ َمم انذو
ةًٚ -ضم انغذٔل اٜر ٙإيكبَٛخ َمم انذو ث ٍٛأشخبص رٔ٘ فظبئم دو يخزهفخٔ ،انًطهٕة :يب األسلبو انز ٙرشٛش إنٗ انؾبالد انزٙ
ال ٚغٕص فٓٛب َمم انذو؟
دو انًغزمجم

A

دو انًؼطٙ
A
B
AB
O

B

1
4
7
17

AB
3
6
9
12

2
5
8
11

عؤال ٔصاسح 2715 / 2776
رشٛش األعٓى يٍ (  ) 6 – 1ف ٙانشعى انًغبٔس إنٗ ػًهٛبد َمم دو يٍ فظٛهخ إنٗ أخشٖ ،انًطهٕة
 -1يب األسلبو انز ٙرذل ػهٗ ػًهٛبد انُمم انخطؤ؟

AB
6

3
1

2

A

B
4
عؤال ٔصاسح 2716 / 2775

5

O

غش يب ٚه:ٙ
ف ّ
ػشٔسح إػطبء األو عبنجخ انؼبيم انشٚضٚغ ٙؽمُخ يٍ األعغبو انًؼبدح نًٕنذ انؼذ (  ) Rhثؼذ ٔالدرٓب ؽفم يٕعت انؼبيم انشٚضٚغٙ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انتهت حبمد اهلل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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