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حإلكغخط ٝحالعظـخرش ٝحُظ٘ظ ْ٤ك ٢حُـغْ
ػق ً٤ق ٣ظآصس ًَ ٖٓ حُـٜخص حُؼظزٝ ٢ؿٜخص حُـذد حُظْ ُؼٔخٕ ػَٔ حالؿٜضس حالخشٟ؟
ّ ٝ

ٝ -2ػزؾ حالطضحٕ حُذحخِ ٢ك ٢حُـغْ.

 -1ػزؾ حُؼِٔ٤خص حُل٣ٞ٤ش ك ٢حُـغْ

أٝال :حُغ٤خٍ حُؼظزٝ ٢حٗظوخُٚ
*ٞ٣ -ؿذ حُؼذ٣ذ ٖٓ حُٔ٘زٜخص حُظ ٢طللّض حُـٜخص حُؼظزُ ٢ؼِٔ٤ظ ٢حإلكغخط ٝحالعظـخرش ٓؼَ:
 -1حُلشحسس

 -3حُؼٞػخء.

 -2حُؼٞء

عئحٍ٣ ْٓ :ظٌ ٕٞحُ٘غ٤ؾ حُؼظز٢؟
٣ظٌٞٗ ٖٓ ٕٞػ ٖ٤سث٤غ ٖٓ ٖ٤حُخال٣خ ٔٛخ :أ) حُؼظزٗٞخص

د) حُخال٣خ حُذرو٤ش

طشً٤ذ حُخِ٤ش حُؼظز٤ش ( حُؼظز:) ٕٞ
*** ٣ظشًذ حُؼظز ٖٓ ٕٞحألؿضحء حُظخُ٤ش:
 )1ؿغْ حُؼظزٕٞ
 )4حُٔلٞس حُؼظز٢

 )2حُضٝحثذ حُشـش٣ش
 )5حُٜ٘خ٣خص حُؼظز٤ش

ٛ )3ؼزش حُٔلٞس
 )6حُضس حُظشخرٌ٢

** ٓلٛ ّٜٞؼزش حُٔلٞس:
ٗ ٢ٛٝوطش حطظخٍ ؿغْ حُخِ٤ش رخُٔلٞس
٣ل٤ؾ رٔلٞس حُؼظز ٕٞؿخُزخ ؿٔذ ِٓ ٢٘٤طٌٚٗٞ
خال٣خ شلخٕ ٞ٣ٝؿذ رٛ ٖ٤ز ٙحُخال٣خ ػوذ سحٗل٤٤ش.
حُخال٣خ حُذرو٤ش:
ٖٓ ٌٓٗٞخص حُ٘غ٤ؾ حُؼظز ٢ٛٝ ,٢حًؼش ػذدح ٖٓ
حُؼظزٗٞخصٝ ,أطـش كـٔخ ٜٓ٘خ.

ٓخ ٝ ٢ٛظخثق حُخال٣خ حُذرو٤ش؟
 -1دػْ حُؼظزٗٞخص
ٝ -2كٔخ٣ش حُؼظزٗٞخص
ٝ -3طض٣ٝذ حُؼظزٗٞخص رخُـزحء.
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حإلكغخط ٝحالعظـخرش ٝحُظ٘ظ ْ٤ك ٢حُـغْ
ٓخ ٝ ٢ٛظ٤لش حُؼظزٗٞخص ك ٢حُـٜخص حُؼظز٢؟
 -1ط٘وَ حُٔؼِٓٞخص ر ٖ٤حؿضحء حُـغْ ٝحُذٓخؽ ٝحُلزَ حُش.٢ًٞ
 -2ط٘وَ حُٔؼِٓٞخص ر ٖ٤حُؼظزٗٞخص ٗلغٜخ.

ٓخ  ٞٛحُغّ٤خٍ حُؼظز٢؟

حشخسحص ًٜش٤ٔ٤ًٝخث٤ش ط٘وِٜخ حُؼظزٗٞخص ر ٖ٤حؿضحء حُـغْ ٝحُذٓخؽ ٝحُلزَ حُشٝ ٢ًٞكٔ٤خ رٜ٘٤خ.

طٌ ّ ٕٞحُغ٤خٍ حُؼظز٢
ً٤ق ٘٣شؤ حُغ٤خٍ حُؼظز٢؟
٘٣شؤ حُغ٤خٍ حُؼظز( ٢ؿٜذ حُلؼَ) ػ٘ذ طؼشع حُؼظزُ٘ٔ ٕٞزٓ ٚخ ,رل٤غ ٣ـ٤ش ٛزح حُٔ٘ز ٖٓ ٚكخُش حُؼظز.ٕٞ

ً٤ق ٣غخ ْٛحُؼظز ٕٞك ٢طٌ ٖ٣ٞحُغ٤خٍ حُؼظز٢؟
 -1طشً٤ذ حُـشخء حُزالصُِٓ ٢ؼظز.ٕٞ

ٝ -2ؿٞد ه٘ٞحص ٓظخظظش ك ٢حُـشخء طذػ ٠ه٘ٞحص حألٗٞ٣خص.

ٓخ  ٢ٛأٗٞحع حُو٘ٞحص حُٔٞؿٞدس ك ٢ؿشخء حُؼظزٕٞ؟
 -2حُو٘ٞحص حُلغخعش ُلشم حُـٜذ حٌُٜشرخث.٢

 -1حُو٘ٞحص حُلغخعش ُِ٘ٞحهَ حٌُ٤ٔ٤خث٤ش.
 -3ه٘ٞحص حُظغشد
ٝحُظٞ٣ ٢ؿذ ٜٓ٘خ حٗٞحع ػذسٓ ,ؼَ :ه٘ٞحص طغشد أٗٞ٣خص حُظٞدٝ ,ّٞ٣ه٘ٞحص طغشد أٗٞ٣خص حُزٞطخع.ّٞ٤

حٗٞحع حُو٘ٞحص

ؽز٤ؼش حُؼَٔ

 -1حُو٘ٞحص حُلغخعش ُِ٘ٞحهَ حٌُ٤ٔ٤خث٤ش.
 -2حُو٘ٞحص حُلغخعش ُلشم حُـٜذ حٌُٜشرخث.٢

٣لظخؽ حُ٘ٓ ٠ظْ ُلظلٜخ ٝحؿالهٜخ

ال ٣لظخؽ حُ٘ٓ ٠ظْ ُلظلٜخ ٝحؿالهٜخ

 -3ه٘ٞحص حُظغشد
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حإلكغخط ٝحالعظـخرش ٝحُظ٘ظ ْ٤ك ٢حُـغْ
كخُش حُؼظز ٕٞهزَ ٝط٘ٓ ٍٞز٘ٓ ٚخعذ
ٓ ٌٕٞ٣لٞس حُؼظز ٕٞهزَ إٔ ٣ظؤػش رٔ٘زٓ ٚخ ٣ـّ٤ش ٖٓ كخُظ ٚرٔشكِش طغٔ ( ٠ؿٜذ حُشحكش أٓ ٝشكِش
حُشحكش أ ٝحإلعظوطخد )
ٓشكِش حُشحكش
 ٢ٛٝحُٔشكِش حُظ ٢طظشًض كٜ٤خ أٗٞ٣خص حُظٞد ّٞ٣حُٔٞؿزش ك ٢حُغخثَ ر ٖ٤حُخِ ( ١ٞخخسؽ حُٔلٞس ) ,ك ٢ك ٖ٤طظشًض
أٗٞ٣خص حُزٞطخع ّٞ٤ك ٢حُغ٤ظٞع ( ٍٞدحخَ حُؼظز.)ٕٞ
* -حُغ٤ظٞع( ٍٞحُغخثَ دحخَ حُخال٣خ).

عئحٍ٤ً :ق ٘٣شؤ ؿٜذ حُشحكش دحخَ ٓلٞس حُؼظزٕٞ؟
٘٣شؤ ؿٜذ حُشحكش كٓ ٢لٞس حُؼظزٗ ٕٞظ٤ـش حُؼٞحَٓ حُظخُ٤ش:
 -1حكظٞحء حُـشخء حُزالصٓ ٢ػِ ٠ه٘ٞحص طغشد أٗٞ٣خص طغٔق ر٘لخر أٗٞ٣خص حُزٞطخع ّٞ٤حُ ٠خخسؽ حُؼظز,ٕٞ
ٝأٗٞ٣خص حُظٞد ّٞ٣حُ ٠دحخِ.ٚ
 -2ػذّ هذسس حألٗٞ٣خص حُغخُزش حُٔشطزطش رٔشًزخص ًز٤شس حُلـْ (ٓؼَ حُزشٝط٘٤خص) ػِ ٠حُ٘لخر حُ ٠خخسؽ حُؼظز.ٕٞ
ٝ -3ؿٞد ٓؼخخص حٗٞ٣خص حُظٞد -ّٞ٣حُزٞطخعّٞ٤؛ حر ط٘وَ ًَ ٓؼخش ػالػش أٗٞ٣خص طٞد ّٞ٣حُ ٠خخسؽ حُؼظزٕٞ
ٓوخرَ أ ٢ٗٞ٣رٞطخع ّٞ٤حُ ٠دحخِ ٚرؼِٔ٤ش ٗوَ ٗشؾ.
 ٌٕٞ٣طشً٤ض حُشل٘خص حُٔٞؿزش ٓشطلؼخ ػِ ٠حُغطق حُخخسؿ٢
ُـشخء حُؼظز ,ٕٞك ٢ك ٌٕٞ٣ ٖ٤طشً٤ض حُشل٘خص حُغخُزش
ٓشطلؼخ ػِ ٠عطل ٚحُذحخِ ٖٓ( ٢ؿٜش حُغ٤ظٞع.)ٍٞ

حُلخُش حُؼخٓش ُٔلٞس حُؼظز ٕٞك ٢كخُش
حُشحكش

طزِؾ هٔ٤ظ ٚكً ٢ؼ٤ش ٖٓ حُخال٣خ حُلٞ٤حٗ٤ش ( ٢ِٓ ) 07-كُٞض
٣ٝوخط رـٜخص حُلُٞظٔ٤ظش

ٓوذحس كشم حُـٜذ حٌُٜشرخثُِٔ ٢شكِش

ٓغظ ٟٞحُظ٘ز٘ٓ :ٚ٤ز٘ٓ ٚخعذ ٣لذع طـ٤شح عش٣ؼخ كٗ ٢لخر٣ش حُـشخء حُزالصُِٓٔ ٢لٞسٓ ٞٛٝ ,خ ٣ئد ١حُٝ ٠طٍٞ
ٓوذحس كشم ؿٜذ حُـشخء ٓغظٓ ٟٞؼ ٖ٤ك٤غ ٣ظَ حُؼظزٗٞخص (  ٢ِٓ ) 55-كُٞض.
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( عئحٍ ػَِ )
٣لظ ١ٞحُـشخء حُزالصُٓٔ ٢لٞس حُؼظز ٕٞػِ ٠ه٘ٞحص طغ ّشد أٗٞ٣خص طغٔق ر٘لخر أٗٞ٣خص حُزٞطخعّٞ٤
حُ ٠خخسؽ حُؼظز ٕٞأًؼش ٖٓ أٗٞ٣خص حُظٞد ّٞ٣حُ ٠دحخِ.)ٚ
الٕ ػذد ه٘ٞحص طغشد أٗٞ٣خص حُزٞطخع٣ ّٞ٤ض٣ذ ػِ ٠ػذد ه٘ٞحص طغشد حٗٞ٣خص حُظٞد.ّٞ٣

ػق آُ٤ش ػَٔ ٓؼخش طٞد -ّٞ٣رٞطخع ّٞ٤حُٔٞؿٞدس ك ٢ؿشخء حُؼظزٕٞ؟
ّ ٝ

حر ط٘وَ ًَ ٓؼخش ػالػش أٗٞ٣خص طٞدٞٓ ّٞ٣ؿزش حُ ٠خخسؽ حُؼظزٓ ,ٕٞوخرَ أ ٢ٗٞ٣رٞطخعٞٓ ّٞ٤ؿزش حُ ٠دحخِٚ
رؼِٔ٤ش ٗوَ ٗشؾ.

كخُش حُؼظز ٕٞرؼذ ٝط٘ٓ ٍٞز٘ٓ ٚخعذ
أٝال :اصحُش حعظوطخد
ٓخرح ٣لذع كٛ ٢ز ٙحُٔشكِش:
 -1ط٘ز ٚ٤حُؼظز ٕٞرٔ٘ز٣ ٚظَ رـٜذ حُـشخء حُٓ ٠غظ ٟٞحُؼظزش ح٣ ٝض٣ذ ػِ٣ ٚ٤ئد ١حُ ٠كظق ه٘ٞحص أٗٞ٣خص
حُظٞد ّٞ٣حُلغخعش ُلشم حُـٜذ حٌُٜشرخث.٢
 -2ط٘ذكغ أٗٞ٣خص حُظٞد ّٞ٣حُٔٞؿٞدس ك ٢حُغخثَ ر ٖ٤حُخِ ١ٞحُ ٠دحخَ حُؼظزٓ ٕٞغززش طشحًْ حُشل٘خص حُٔٞؿزش.

ػخٗ٤خ :ػٌظ حعظوطخد
٣ظطشم حٌُظخد ػٖ حعْ حُٔشكِش )
** ٓخرح ٣لذع كٛ ٢ز ٙحُٔشكِشٓ ( :الكظش ُْ
ّ
 -1حعظٔشحس أٗٞ٣خص حُظٞد ّٞ٣ك ٢حُذخ ٍٞحُ ٠دحخَ حُؼظز.ٕٞ
 -2طض٣ذ حُشل٘خص حُٔٞؿزش دحخَ حُؼظز.ٕٞ
٣ -3ظَ كشم حُـٜذ حُ ٢ِٓ ) 35+ ( ٠كُٞض طوش٣زخ ٓذس هظ٤شس.
٣ -4ئدٛ ١زح حُظـ٤ش ك ٢حُـٜذ حُ ٠ؿِن ه٘ٞحص أٗٞ٣خص حُظٞد ّٞ٣حُلغخعش ُلشم حُـٜذ حٌُٜشرخث.٢
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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حإلكغخط ٝحالعظـخرش ٝحُظ٘ظ ْ٤ك ٢حُـغْ
ػخُؼخ :اػخدس حالعظوطخد
 -1طزذأ ٛز ٙحُؼِٔ٤ش رلظق ه٘ٞحص أٗٞ٣خص حُزٞطخع ّٞ٤حُلغخعش ُلشم حُـٜذ حٌُٜشرخث.٢
 -2طظذكن أٗٞ٣خص حُزٞطخع ّٞ٤حُ ٠خخسؽ حُؼظز.ٕٞ
٣ -3غظٔش كظق ه٘ٞحص أٗٞ٣خص حُزٞطخع ّٞ٤حُلغخعش ُلشم حُـٜذ حٌُٜشرخث ٝ ٢طذكن حُٔض٣ذ ٖٓ أٗٞ٣خص حُزٞطخعّٞ٤
حُ ٠خخسؽ حُؼظز ٕٞكظلذع ص٣خدس حعظوطخد٣ٝ ,ظَ كشم حُـٜذ حُ ٢ِٓ ) 07-( ٠كُٞض طوش٣زخ.

** ٓخرح ٣لذع ُٔلٞس حُؼظز ٕٞػ٘ذ حُٞط ٍٞحُٓ ٠شكِش ص٣خدس حإلعظوطخد؟
طلذع ٓشكِش طغٔ ٠كظشس حُـٔٞف.
كظشس حُـٔٞف ٢ٛٝ :كظشس ال ٣غظـ٤ذ كٜ٤خ حُؼظزُ٘ٔ ٕٞز ٚحخش .ك٤غ طـِن ه٘ٞحص أٗٞ٣خص حُزٞطخع ّٞ٤حُلغخعش
ُلشم حُـٜذ حٌُٜشرخثُ ٢ظظزق ًَ ٖٓ ه٘ٞحص أٗٞ٣خص حُظٞدٝ ّٞ٣ه٘ٞحص أٗٞ٣خص حُزٞطخع ّٞ٤حُلغخعش ُلشم حُـٜذ
حٌُٜشرخثٓ ٢ـِوش طٔخٓخ.

** ً٤ق ٣ؼٞد ٓلٞس حُؼظز ٕٞحُ ٠كخُش حُشحكش رؼذ صٝحٍ حُٔئػش؟
 -1ط٘شؾ ٓؼخش أٗٞ٣خص ( حُظٞد-ّٞ٣حُزٞطخعُ ) ّٞ٤ظظشًض أٗٞ٣خص حُظٞد ّٞ٣خخسؽ حُؼظزٝ ,ٕٞأٗٞ٣خص حُزٞطخعّٞ٤
دحخِ.ٚ
 -2طغخ ْٛه٘ٞحص طغشد أٗٞ٣خص ًَ ٖٓ حُظٞدٝ ّٞ٣حُزٞطخع ّٞ٤ك ٢حػخدس طٌ ٕٞؿٜذ حُشحكش٣ٝ ,ظزق كشم حُـٜذ
حُ ٢ِٓ ) 07-( ٠كُٞض طوش٣زخ.

حُشٌَ ٔ٣ؼَ حُٔشحكَ ٝحُلظشحص حُظٔ٣ ٢ش رٜخ
حُؼظز.ٕٞ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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حٗظوخٍ حُغّ٤خٍ حُؼظز ٢ك ٢حُؼظزٕٞ
٘٣ظوَ حُغ٤خٍ حُؼظز ٢ػِ ٠ؽٓ ٍٞلٞس حُؼظز ٕٞكظ٣ ٠ظَ حُٜٗ ٠خ٣ظ ,ٚػْ ٘٣ظوَ ٖٓ حُؼظز ٕٞحُ ٠خِ٤ش حخش ٟك٢
ٓ٘طوش حُظشخري حُؼظزٝ ,٢طظْ ٛز ٙحُؼِٔ٤ش رطش٣وظ:ٖ٤
 -1حٗظوخٍ حُغّ٤خٍ حُؼظز ٢ػِ ٠ؽٓ ٍٞلٞس حُؼظز.ٕٞ
 -2حٗظوخٍ حُغ٤خٍ حُؼظز ٢ك٘ٓ ٢طوش حُظشخري حُؼظز.٢
 -1حٗظوخٍ حُغّ٤خٍ حُؼظز ٢ػِ ٠ؽٓ ٍٞلٞس حُؼظز.ٕٞ
٣ئد ١ؿٜذ حُلؼَ حُٔظُٞذ كٗ ٢وطش ٓخ ػِ ٠ؿشخء حُؼظز ٕٞحُٗ ٠شٞء ؿٜذ كؼَ ك ٢حُٔ٘طوش حُٔـخٝسس ُٜخٝ ,رزح ٘٣ظوَ
ؿٜذ حُلؼَ ػِ ٠ؽٓ ٍٞلٞس حُؼظز ٕٞؿ٤ش حُٔلخؽ رخُـٔذ حُِٔ.٢٘٤

ٔ٣ؼَ حُشٌَ خطٞحص حٗظوخٍ حُغّ٤خٍ حُؼظز ٢ػِ ٠ؽٓ ٍٞلٞس حُؼظز ٕٞؿ٤ش حُِٔ:٢٘٤
ٗ -1شٞء ؿٜذ كؼَ ك ٢حُٔ٘طوش ( أ ) ٖٓ حُٔلٞس ػ٘ذ دخ ٍٞحٗٞ٣خص
حُظٞد ّٞ٣رٌٔ٤خص ًز٤شس حُ ٠دحخَ حُؼظزٓ ,ٕٞغززخ كذٝع اصحُش
حإلعظوطخد.

 -2كذٝع اػخدس حعظوطخد ك ٢حُٔ٘طوش ( أ ) ٝاصحُش حعظوطخد ك ٢حُٔ٘طوش
( د ) ٓغززخ ٗشٞء ؿٜذ كؼَ ك ٢حُٔ٘طوش ( د ) ٝطٌ ٕٞحُٔ٘طوش ( ؽ )
ك ٢كخُش حُشحكش.

 -3ػٞدس حُٔ٘طوش ( أ ) رؼذ كظشس حُـٔٞف حُٓ ٠شكِش حُشحكش ٝطٌ ٕٞحُٔ٘طوش
( د ) كٓ ٢شكِش اػخدس حالعظوطخد ٝحُٔ٘طوش ( ؽ ) كٓ ٢شكِش حصحُش
حعظوطخد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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حإلكغخط ٝحالعظـخرش ٝحُظ٘ظ ْ٤ك ٢حُـغْ
** حٗظوخٍ حُغّ٤خٍ حُؼظز ٢ػِ ٠ؽٓ ٍٞلٞس حُؼظز ٕٞحُِٔ:٢٘٤
٘٣ظوَ حُغ٤خٍ حُؼظز ٢ػٖ ؽش٣ن حُ٘وَ حُٞػزٖٓ ٢
ػوذس سحٗل٤٤ش حُ ٠حخشٓ ٟـخٝسس ػِ ٠ؽ ٍٞحُؼظزٕٞ
ًٔخ ٞ٣ػق حُشٌَ حُٔـخٝس.

** ٓخ حُؼٞحَٓ حُظ ٢طؼظٔذ ػِٜ٤خ عشػش حٗظوخٍ حُغ٤خٍ حُؼظز ٖٓ ٢ػظز ٕٞحُ ٠آخش؟
ٝ -1ؿٞد حُـٔذ حُِٔٝ ,٢٘٤عٌٔ ( ٚإ ٝؿذ )؛ حر طضدحد عشػش حٗظوخٍ حُغ٤خٍ حُؼظز ٢رٞؿٞد حُـٔذ حُِٔ,٢٘٤
ٝص٣خدس عٌٔ.ٚ
 -2هطش ٓلٞس حُؼظزٕٞ؛ حر طضدحد عشػش حٗظوخٍ حُغ٤خٍ حُؼظز ٢رض٣خدس هطش حُٔلٞس.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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حٗظوخٍ حُغّ٤خٍ حُؼظز ٢ك٘ٓ ٢طوش حُظشخري حُؼظز٢

** ٣ظَ حُغ٤خٍ حُؼظز ٢ر ٖ٤ػظزٝ ٕٞآخش أ٣ ٝظَ حُ ٠ؿذس أ٣ ٝظَ حُ ٠خِ٤ش ػؼِ٤ش.
ٓل ّٜٞحُظشخري حُؼظز٘ٓ ٢ٛٝ :٢ظوش حطظخٍ ر ٖ٤ػظزٓ ٖ٤ٗٞظـخٝس ٖ٣أ ٝر ٖ٤ػظزٝ ٕٞحُؼظز ٕٞحُز.ٚ٤ِ٣ ١

** ْٓ طظٌ٘ٓ ٕٞطوش حُظشخري حُؼظز٢؟
 -1حُؼظز ٕٞهزَ حُظشخرٌ٢

 -2حُشن حُظشخرٌ٢

 -3حُؼظز ٕٞرؼذ حُظشخرٌ٢

 -1حُؼظز ٕٞهزَ حُظشخرٌ ٞٛ: ٢حُؼظز ٕٞحُز٣ ١لَٔ حُغ٤خٍ حُؼظزٗ ٢ل ٞحُظشخري حُؼظز.٢
 -2حُشن حُظشخرٌ٘ٓ:٢طوش طلظَ ًَ ٖٓ حُؼظز ٕٞهزَ حُظشخرٌٝ ٢حُؼظز ٕٞرؼذ حُظشخرٌ.٢
 -3حُؼظز ٕٞرؼذ حُظشخرٌ ٞٛ: :٢حُؼظز ٕٞحُز٣ ١لَٔ حُغ٤خٍ حُؼظز ٢رؼ٤ذح ػٖ حُظشخري حُؼظز٣ٝ ٢لظ ١ٞؿشخإٙ
حُزالصٓ ٢ػِٓ ٠غظوزالص خخطش رخُ٘ٞحهَ حُؼظز٤ش.

طشً٤ذ حُضس حُظشخرٌ٢
أٞ٣ -ؿذ كٜٗ ٢خ٣خص حُٔلخٝس حُؼظز٤ش.
د٣ -لظ ١ٞػِ ٠ك٣ٞظالص طشخرٌ ٚ٤رذحخِٜخ ٓٞحد ً٤ٔ٤خث٤ش طغٔٞٗ ( ٠حهَ ػظز٤ش) ٓؼَ:
( حع٤ظَ ًٞٗٝ ٖ٤ُٞس أدس٘٣خُ.) ٖ٤
ؽ٣ -غٔ ٠ؿشخء حُضس حُظشخرٌ ( ٢حُـشخء هزَ حُظشخرٌ.) ٢
د٣ -لظ ١ٞحُـشخء ػِ ٠ه٘ٞحص حٗٞ٣خص  Ca+كغخعش ُلشم حُـٜذ حٌُٜشرخث ( ٢طٞؿذ رظشً٤ض ػخُ ٢خخسؽ حُؼظز) ٕٞ

عئحٍٓ :خ  ٢ٛخطٞحص ػِٔ٤ش حٗظوخٍ حُغ٤خٍ حُؼظز ٢ك٘ٓ ٢طوش حُظشخري حُؼظز٢؟
٣ -1ظَ حُغ٤خٍ حُؼظز ٢حُ ٠حُضس حُظشخرٌ ,٢كظلظق ه٘ٞحص أٗٞ٣خص حٌُخُغ ّٞ٤حُلغخعش ُلشم حُـٜذ حٌُٜشرخث٢
حُٔٞؿٞدس ػِ ٠حُـشخء هزَ حُظشخرٌ.٢
 -2دخ ٍٞأٗٞ٣خص حٌُخُغ ٖٓ ّٞ٤حُغخثَ ر ٖ٤حُخِ ١ٞحُ ٠دحخَ حُضس حُظشخرٌ.٢
 -3حسطزخؽ أٗٞ٣خص حٌُخُغ ّٞ٤رخُل٣ٞظالص حُظشخرٌ٤ش حُظ ٢طل ١ٞحُ٘ٞحهَ حُؼظز٤ش ,كظ٘ذكغ ٛز ٙحُل٣ٞظالص ٗلٞ
حُـشخء هزَ حُظشخرٌٝ ,٢ط٘ذٓؾ ك ,ٚ٤ك٤ظلشس حُ٘خهَ حُؼظزٗ ٢ل ٞحُشن حُظشخرٌ.٢
 -4حسطزخؽ حُ٘خهَ حُؼظز ٢رٔغظوزالص خخطش ٓٞؿٞدس ػِ ٠ه٘ٞحص أٗٞ٣خص كغخعش ُِ٘ٞحهَ حٌُ٤ٔ٤خث٤ش ,طٞؿذ ك٢
ؿشخء حُؼظز ٕٞرؼذ حُظشخرٌٓ ,٢غززش دخ ٍٞأٗٞ٣خص ٓٞؿزش (ٓؼَ أٗٞ٣خص حُظٞد )ّٞ٣حُ ٠حُـشخء رؼذ حُظشخرٌ,٢
ٓ ٞٛٝخ ٣ئد ١حُ ٠حصحُش حالعظوطخدٝ ,حٗظوخٍ ؿٜذ حُلؼَ كٛ ٢زح حُـشخء.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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حٗظوخٍ حُغّ٤خٍ حُؼظز ٢ك٘ٓ ٢طوش حُظشخري حُؼظز٢
** ً٤ق ٣ظْ ٓ٘غ حعظٔشحس ط٘ز ٚ٤حُؼظز ٕٞك٘ٓ ٢طوش حُظشخري حُؼظز٢؟
 -1طلطْ حُ٘خهَ حُؼظز ٢ك ٢حُشن حُظشخرٌ ٢رٞحعطش حٗضٔ٣خص ٓؼ٘٤ش ,ػْ حٗظشخس ٗٞحطؾ طلطٔ ٚخالٍ حُـشخء هزَ
حُظشخرٌ ٢ك ٢حُضس حُظشخرٌ٢؛ العظخذحٜٓخ ك ٢حػخدس ر٘خء حُ٘خهَ حُؼظزٓ ٢شس حخش.ٟ
 -2ػٞدس حُ٘خهَ حُؼظز ٢حُ ٠حُضس هزَ حُظشخرٌ.٢

أعجِش ٝصحسس ٓظ٘ٞػش ػِ ٠حُغّ٤خٍ حُؼظز٢

أ) حُغ٤خٍ حُؼظز ٞٛ ٢حُِـش حُظ ٢طظلخ ْٛرٜخ حُؼظزٗٞخص ٝحُشٌَ حُز ١طظشؿْ حُ ٚ٤أٗٞحع حُٔئػشحص حُظ٢
طئػش ك ٢حُـغْ:
 -1رؤ ١حطـخ ٙطؼخ ٓؼخش طٞد ّٞ٣رٞطخع ّٞ٤حُٔٞؿٞدس ك ٢ؿشخء حُؼظز ٕٞحالٗٞ٣خص؟
 -2هخسٕ ر ٖ٤كخُش حالعظوطخد ٝحٗؼٌخط حالعظوطخد ػِ ٠ؿخٗز ٢ؿشخء حُؼظز ٖٓ ٕٞك٤غ ٓوذحس كشم حُـٜذ
حٌُٜشرخث٢؟

د) ٣ظلخػَ ؿغْ حالٗغخٕ ٓغ ر٤جظ ٚحُذحخِ٤ش ٝحُز٤جش حُٔل٤طش ر ٚػٖ ؽش٣ن ػِٔ٤خص ك٣ٞ٤ش ٓظخظظش
ٝحُٔطِٞد:
ػق دٝس ٗلخر٣ش حُـشخء حُزالصُِٓ ٢ؼظز ٕٞك ٢طٌ ّ ٕٞؿٜذ حُشحكش؟
ّ ٝ -1

ؽ) طلذع طـ٤شحص ػذ٣ذس ػ٘ذ ٝط٘ٓ ٍٞزّٓ ٚؼ ٖ٤حُ ٠حُؼظزٝ ,ٕٞحُٔطِٞد:
ٓ -1خ حُظـ٤شحص حُظ ٢طلذع ك ٢حُؼظز ٕٞػ٘ذ ٝط٘ٓ ٍٞزّ٣ ٚغخٓ ١ٝغظٞح ٟػظزش حُظ٘ز ٚ٤أ ٝحًؼش.
ٓ -2خرح ٣لذع ٌَُ ٖٓ ه٘ٞحص حٗٞ٣خص حُظٞدٝ ّٞ٣ه٘ٞحص حٗٞ٣خص حُزٞطخع ّٞ٤كٓ ٢شكِش حػخدس حالعظوطخد.
ٓ -3خ ٓوذحس كشم حُـٜذ حٌُٜشرخث ٢حُز ١هذ ٣ظَ حُ ٚ٤حُؼظز ٕٞكٓ ٢شكِش حصحُش حالعظوطخد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أعجِش ٝصحسس ٓظ٘ٞػش ػِ ٠حُغّ٤خٍ حُؼظز٢
د)  ٌٕٞ٣دحخَ ٓلٞس حُؼظزٓ ٕٞشلٗٞخ رشل٘ش عخُزشٓ ,وخسٗش رخُخخسؽ حُٔشل ٕٞرشل٘ش ٓٞؿزش ك٢
كخُش حالعظوطخد( ؿٜذ حُشحكش )ٝحُٔطِٞد:
 -1ح ٖ٣طظشًض حُزشٝط٘٤خص ًز٤شس حُلـْ عخُزش حُشل٘ش؟
ٓ -2خ ٓوذحس كشم حُـٜذ حٌُٜشرخث ٢ر ٖ٤دحخَ حُؼظزٝ ٕٞخخسؿٚ؟

ٛـ ) ٔ٣ؼَ حُشٌَ حُٔـخٝس حُظـ٤شحص حُظ ٢طلذع ػ٘ذ ٝط٘ٓ ٍٞزٓ ٚؼ ٖ٤حُ ٠حُخِ٤ش حُؼظز٤شٝ ,حُٔطِٞد:
 -1عْ حُٔشكِظ ٖ٤حُٔشخس حُٜٔ٤خ رخُشهٖٔ٤
( ) 2 ( , ) 1؟
ُٔ -2خرح ال ٣غظـ٤ذ حُؼظز ٕٞال٘ٓ ١زّ ٚأػ٘خء حُلظشس
حُٔشخس اُٜ٤خ رخُشهْ ( ) 3؟
ٓ -3خ حُٔوظٞد رٔغظ ٟٞحُظ٘زٚ٤؟
 )ٝحُغ٤خٍ حُؼظز ٞٛ ٢سعخُش رحص ؽز٤ؼش ًٜش٤ٔ٤ًٝخث٤ش طظشؿْ اُ ٚ٤حُٔئػشحص حُٔخظِلش ك ٢حُـغْ إلكذحع حعظـخرش
ٓؼ٘٤ش ٝحُٔطِٞد:
ٓ -1خ حُز٣ ١لذع ؿٜذ حُشحكش ك ٢حُؼظزٕٞ؟
ٓ -2خ ششؽ حعظـخرش حُؼظزُ٘ٔ ٕٞزٓ ٚخ؟
ٓ -3خرح ٣لذع ُزٞحرخص حُو٘ٞحص حُخخطش ك ٢حُـشخء حُزالصُِٓ ٢ؼظز ٕٞأػ٘خء ٓشكِش اػخدس حالعظوطخد؟

ص) هخسٕ ر ٖ٤حٗٞ٣خص حُظٞدٝ ّٞ٣حٗٞ٣خص حُزٞطخع ّٞ٤حُظ ٢طؼخٜخ ٓؼخش طٞد –ّٞ٣رٞطخعّٞ٤
( ُظٌ ٖ٣ٞؿٜذ حُلؼَ ) ٖٓ ك٤غ ػذدحالٗٞ٣خص؟
ف) ٝػق ً٤ق طلذع ٓشكِش اػخدس حالعظوطخد ػِ ٠ؿخٗز ٢ؿشخء حُؼظزٕٞ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أعجِش ٝصحسس ٓظ٘ٞػش ػِ ٠حُغّ٤خٍ حُؼظز٢
ؽ) هخسٕ ر ٖ٤كخُظ ٢اصحُش حالعظوطخد ٝحٗؼٌخط حالعظوطخد ٖٓ ك٤غ كشم حُـٜذ حٌُٜشرخث ٢حُز٣ ١ظَ
اُ ٚ٤حُؼظزٕٞ؟
 )١ك ٢كخُش حُظؤػ٤ش ػِ ٠حُؼظز ٕٞرٔ٘ز٣ ٚغخٓ ١ٝغظ ٟٞػظزش حُظ٘ز ٚ٤أ ٝأًؼش أؿذ ػٔخ ٣ؤط:٢
أ) ٓخ أػش رُي ػِٗ ٠لخر٣ش ؿشخء حُؼظز :ٖٓ ٌَُ ٕٞأٗٞ٣خص حُظٞدٝ ّٞ٣أٗٞ٣خص حُزٞطخعّٞ٤؟
د) ٔ٣ؼَ حُشٌَ حُٔـخٝس طشً٤ذ حُؼظز ٕٞك ٢حُـٜخص
حُؼظزُ ٢ـغْ حإلٗغخٕ ٝحُٔطِٞد:
ٓ )1خ أعٔخء حألؿضحء حُٔشخس اُٜ٤خ رخألسهخّ
( ) 4 , 3 , 2 , 1؟
 )2كذد رخعظخذحّ حُشٓض ( ٖ٣أ  ,د ) حطـخ ٙحٗظوخٍ حُغَ٤خٍ
حُؼظز ٢ك ٢حُؼظزٕٞ؟
ٓ )3خ حُظـ٤ش حُز٣ ١لظَ ُـشخء حُضس حُطشك٢
( حُظشخرٌ) ٢ػ٘ذ ٝط ٍٞحُغّ٤خٍ حُؼظز ٢اُٚ٤؟
ٝ )4ػق دٝس ٓؼخش طٞد - ّٞ٣رٞطخع ّٞ٤حُٔٞؿٞدس ك٢
ؿشخء حُؼظزٕٞ؟
 )5ال طغظـ٤ذ حُٔ٘طوش ٖٓ ؿشخء حُؼظز ٕٞألٓ ١ئػش
خالٍ كظشس حُـٔٞف؟ ( كغش رُي )
د) ٔ٣ؼَ حُشٌَ حُٔـخٝس ؿضءح ٖٓ حُؼظز ,ٕٞأؿذ ػٔخ :٢ِ٣
 )1كذّد حطـخ ٙحٗظوخٍ ؿٜذ حُلؼَ ك ٢حُؼظز ٕٞرخعظخذحّ حُشٓٞص
( ط  ,ص  ,ع )؟
ٓ )2خرح ٣لذع ك ٢حُٔ٘طوش ( ط ) ػ٘ذٓخ طظؼشع ُٔئػش ٣ض٣ذ
ػٖ شذ ػظزش حُظ٘زٚ٤؟
ٓ )3خ حعْ ٓشكِش ؿٜذ حُلؼَ حُظ ٢طٔؼِٜخ ًَ ٖٓ حُٔ٘خؽن ( ص  ,ع )؟
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أعجِش ٝصحسس ٓظ٘ٞػش ػِ ٠حُغّ٤خٍ حُؼظز٢
ؽ) ٝػق آُ٤ش حٗظوخٍ ؿٜذ حُلؼَ ٖٓ ٓ٘طوش اُ ٠أخش ٟػِ ٠ؽٓ ٍٞلٞس حُؼظزٕٞ؟
د) ٔ٣ؼَ حُشٌَ حُٔـخٝس ػظزٓ ٖ٤ٗٞظشخرٌ:ٖ٤حؿذ ػٔخ :٢ِ٣
ٓ -1خ أعٔخء حألؿضحء حُٔشخس اُٜ٤خ رخألسهخّ
( ) 4,3,2,1؟
 -2سطذ حُشٓٞص ( ط  ,ص  ,ع ُ ) ٍ ,ظلذ٣ذ حالطـخٙ
حُظل٤ق ُِغَ٤خٍ حُؼظز٢؟
 -3حًظذ حعْ حكذ حُ٘ٞحهَ حُؼظز٤ش حُظ ٢ط٘وَ حُغّ٤خٍ
حُؼظز ٢ر ٖ٤حُؼظزٖ٤ٗٞ؟

أعجِش ٝصحسس ٓظ٘ٞػش ػِ ٠حُظشخري حُؼظز٢
أ) ٓخرح ع٤لذع ك ٢حُلخُش ح٥ط٤ش ( خِ٘ٓ ٞطوش حُظشخري حُؼظز ٖٓ ٢أٗٞ٣خص حٌُخُغ) ّٞ٤
د) ٓخرح ع٤لذع ك ٢حُلخُش ح٥ط٤ش ( خِ ٞحُل٣ٞظالص حُظشخرٌ٤ش ٖٓ حُ٘ٞحهَ حُؼظز٤ش )
ؽ) ٝػق دٝس حٗٞ٣خص حٌُخُغ ّٞ٤ك ٢حٗظوخٍ حُغ٤خٍ حُؼظز ٢ك٘ٓ ٢طوش حُظشخري حُؼظز٢؟
د) طق طشً٤ذ حُضس حُظشخرٌ ٢ك ٢حُظشخري حُؼظز٢؟
أ) ٔ٣ؼَ حُشٌَ حُٔـخٝس ٓ٘طوش حُظشخري حُؼظز ٢ر ٖ٤ػظزٖ٤ٗٞ
ٓظـخٝسٝ ٖ٣حُٔطِٞد
ٓ )1خ حعْ حُـضأ ٖ٣حُٔشخس أُٜ٤خ رخُشهٔ.) 2 , 1 ( ٖ٤
ٓ )2خرح ٣لذع ُِـشخء هزَ حُظشخرٌ ٢ػ٘ذ ٝط ٍٞحُغّ٤خٍ حُؼظز٢
اُٚ٤؟
 )3كذد حطـخ ٙحٗظوخٍ حُغّ٤خٍ حُؼظز ٢ػزش حُظشخري حُؼظز ٢رخعظخذحّ
حُشٓض ( ٖ٣أ  ,د ).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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حُـٜخص حُؼظز ٢حُزحط٢
 ٞٛؿضء ٖٓ حُـٜخص حُؼظز ٢حُطشك٘٣ٝ ,٢ظْ ػَٔ حؿٜضس حُـغْ حُالاسحد٣ش ُِٔلخكظش ػِ ٠حالطضحٕ حُذحخِ٢
٣ٝشطزؾ رظلض حُٜٔخد ك ٢حُذٓخؽ.

** ٣و ّٞحُـٜخص حُؼظز ٢حُزحط ٢ػِ:٠
ٝ -1ؿٞد ٓغظوزالص كغ٤ش ك ٢حالػؼخء حُالاسحد٣ش ُِـغْ ,ط٘وَ حالكغخط حُ ٠حُـٜخص حُؼظز ٢حُٔشًضٝ ,١طغٔ٠
حُؼظزٗٞخص حُلغ٤ش حُلش٣ٞش حُٞحسدس.
 -2كذٝع سدٝد حكؼخٍ ٓ٘ؼٌغش طشطزؾ رخألػؼخء حُالاسحد٣ش ( ٓؼَ :حُوِذٝ ,حٌُِ٤شٝ ,حُشثش ).

** ٝظ٤لش حُـٜخص حُؼظز ٢حُزحط:٢
٣ -1ؼَٔ حُـٜخص حُؼظز ٢حُزحط ٢ػِ ٠سرؾ حُٔؼِٓٞخص حُٞحسدس حُ ( ٚ٤حُٔ٘زٜخص) ٝطٌخِٜٓخ الطذحس حالعظـخرش ُٜخ ػٖ
ؽش٣ن ػظزٗٞخص طخدسس حُ ٠حػؼخء ٓلذدسٓ ,ؼَ ػؼِش حُوِذٝ ,حُؼؼالص حُِٔغخء ك ٢حُو٘خس حُٜؼٔ٤ش
ٝحألٝػ٤ش حُذٓ٣ٞش؛ حر ط٘وَ حُغ٤خالص حُؼظز٤ش حُظخدسس ٖٓ حُـٜخص حُؼظز ٢حُٔشًض ١حُ ٠حالػؼخء رحص حُؼالهش
رٞعخؽش ػظزٔٛ ,ٖ٤ٗٞخ  :حُؼظز ٕٞهزَ حُؼوذٝ ,١حُؼظز ٕٞرؼذ حُؼوذ.١
٣وغْ حُـٜخص حُؼظز ٢حُزحط ٢حُ ٠ؿٜخصٓ ٖ٣ظؼخد٣ ٖ٣ؼٔالٕ ػِ ٠كلع حالطضحٕ ك ٢حُـغْٔٛ ,خ:
ٝ -2حُـٜخص حُؼظز ٢شز ٚحُٞد.١

 -1حُـٜخص حُؼظز ٢حُٞد١

حُـٜخص حُؼظز ٢حُٞد٣ :١ؼَٔ ػ٘ذ طؼشع حُلشد ُِخطش ,ح ٝحُؼـٞؽ حُ٘لغ٤ش ,ح ٝحُز٤ج٤ش٣ٝ ,للض حُـغْ حُ٠
كخالص حُطٞحسة حُظ ٢طؼشف رخعْ حٌُش ٝحُلش٣ٝ ,ظطِذ ػَٔ ٛزح حُـٜخص هذسح ًز٤شح ٖٓ حُطخهش.
حُـٜخص حُؼظز ٢شز ٚحُٞد٣ :١ؼَٔ ك ٢كخالص حُـغْ حُطز٤ؼ٤ش,ح٣ ٝؼَٔ ػِ ٠حػخدس حُـغْ حُٝ ٠ػؼ ٚحُطز٤ؼ٢
رؼذ طـخٝص حُلخُش حُطخسثش٣ٝ ,ظطِذ ػِٔ ٚهذسح حهَ ٖٓ حُطخهش.

.
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حُـٜخص حُؼظز ٢حُزحط٢
حألٗشطش حُظ٘٣ ٢ظٜٔخ حُـٜخص حُؼظز ٢حُّ ٞدٝ ,١حُـٜخص حُؼظز ٢شز ٚحُّ ٞد.١
حُـٜخص حُؼظز ٢حُّ ٞد١

حُـٜخص حُؼظز ٢ؿ٤ش حُّ ٞد١

ع ّٞعغ كظلش حُزئرئ

٣ؼّ٤ن كظلش حُزئرئ

٣ؼزؾ اكشحص حُِؼخد ٖٓ حُـذد حُِؼخر٤ش

٘٣شؾ اكشحص حُِؼخد ٖٓ حُـذد حُِؼخر٤ش

عغ حُشؼ٤زخص حُٜٞحث٤ش
ّ ٞ٣

٣ؼ٤ن حُشؼ٤زخص حُٜٞحث٤ش

٣ض٣ذ ٓؼذٍ ػشرخص حُوِذ

٣وَِ ٓؼذٍ ػشرخص حُوِذ

٣ؼزؾ ٗشخؽ حُٔؼذس ٝحألٓؼخء

٣للض ٗشخؽ حُٔؼذس ٝحألٓؼخء

٣وَِ ٗشخؽ حُزٌ٘ش٣خط

٣للض ٗشخؽ حُزٌ٘ش٣خط

٣للّض طل ٍٞحُـالٌٞ٣ؿ ٖ٤حُ ٠ؿًِٞٞص
ك ٢حٌُزذ٣ٝ ,ؼزؾ ػَٔ حُلٞطِش
حُظلشح٣ٝش

٣للض ػَٔ حُلٞطِش حُظلشح٣ٝش

٣للّض حُـذس حٌُظش٣ش حُ ٠حكشحص أدس٘٣خُٖ٤
ٞٗٝس أدس٘٣خُٖ٤
٣ؼزّؾ طلش٣ؾ حُٔؼخٗٚ

٣للض طلش٣ؾ حُٔؼخٗٚ

٘٣ظّْ رؼغ ػِٔ٤خص حُـٜخص حُظ٘خعِ ٢ك٢
ٓشحكَ ٓؼ٘٤ش

٘٣ظّْ رؼغ ػِٔ٤خص حُـٜخص حُظ٘خعِ ٢ك٢
ٓشحكَ ٓؼ٘٤ش
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أػش حُٔخذسحص ك ٢ػَٔ حُـٜخص حُؼظز٢

طؼذ حُٔخذسحص حكذ ٟحًزش حُٔشٌالص حُظ ٢طٞحؿ ٚحُؼخُْ أؿٔغ؛ ك ٢ٜطٜذد أٓ٘ٝ ٚحعظوشحس.ٙ
** ٓخ  ٢ٛحُطشم حُ ٢طئػش كٜ٤خ حُٔخذسحص ػِ ٠حُـٜخص حُؼظز٢؟
أ) حُٔخذسحص حُٔ٘ز ( :ٜٚآػخسٛخ )
( ٖٓ حألٓؼِش ػِٜ٤خ :حًٌُٞخثٝ ,ٖ٤حألٓل٘٤خص)
 -1طض٣ذ حالكغخط رخُظ٘زٝ ٚحُ٘شخؽ حُضحثل.ٖ٤
 -2طئد ١حُ ٠ػؼق حُظشً٤ض؛ ٓخ ٣ئػش عِزخ ك ٢حُزحًشس.
 -3طذٓ٤ش حُـٜخص حُؼظز.٢
 -4هذ طظغزذ ك ٢كذٝع حُٔٞص حُٔلخؿت.

د) حُٔخذسحص حُٜٔذثش ( :آػخسٛخ )
( ٖٓ حألٓؼِش ػِٜ٤خ :حُ٤ٜش.) ٖ٣ٝ
 -1طزطت حٗظوخٍ حُغ٤خالص حُؼظز٤ش ك٘ٓ ٢طوش حُظشخري حُؼظز.٢
 -2طُٞذ حالكغخط رخُخٔ.ٍٞ
 -3ػذّ حُوذسس ػِ ٠حُلشًش ٝحُظ٘وَ ٔٓٝخسعش حالػٔخٍ حُ٤ٓٞ٤ش.
٣ -4ض٣ذ ٖٓ خطش ٛز ٙحُٔٞحد حالدٓخٕ ػِ ٠طؼخؽٜ٤خ ٖٓ حُـشػش حال.٠ُٝ

ؽ) حُٔخذسحص حُِٜٔٞعش ( :آػخسٛخ )
( ٖٓ حألٓؼِش ػِٜ٤خ :حُلش٤شٝ ,حُٔخس٣ـٞحٗخ ).
 -1طللض ٓشًض ١حُزظش ٝحُغٔغ ك ٢حُذٓخؽ.
 -2طـؼَ ٓظؼخؽٜ٤خ ٣غٔغ حطٞحطخ ٤ٔٛٝش.
٣ -3ش ٟحشٌخال ؿ٤ش ٓٞؿٞدس ك ٢حُز٤جش حُخخسؿ٤ش.
 -4طلوذ حدسحًُِٔ ٚغخكش ٝحُلـٝ ّٞحُضٖٓ.
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غ٤ش
حُٔغظوزالص حُل َ
حُٔغظوزالص حُلغ٤ش :ػظزٗٞخص طظ٘ز ٚرٞعخؽش ٓ٘زٜخص خخطش رٜخ ,حٓخ ك٤ض٣خث٤ش ٓؼَ حُؼٞء ٝحُظٞص,
ٝحٓخ ً٤ٔ٤خث٤ش ٓؼَ حُشٝحثق حُٔخظِلش ,رل٤غ طلُٜٞخ حُ ٠ع٤خالص ػظز٤ش.

عئحٍٓ :خ  ٞٛػؼ ٞحإلكغخط؟
 ٞٛػؼ٘٣ ٞوَ حُٔؼِٓٞخص ػٖ حُز٤جش حُذحخِ٤ش ٝحُخخسؿ٤ش ُِـغْ حُ ٠حُـٜخص حُؼظز ٢حُٔشًض.١

غ ٢؟
عئحٍٓ :خ  ٞٛحُٔغظوزَ حُل ّ

 ٞٛطشً٤ذ ٣غظوزَ ؽخهش حُٔ٘زّ٣ٝ ٚلُٜٞخ اُ ٠ؽخهش ًٜش٤ٔ٤ًٝخث٤ش ط٘ظوَ ػِ٤ٛ ٠جش ع٤خالص ػظز٤ش اُ ٠حُـٜخص
حُؼظز ٢حُٔشًض ١ك٤غ ٣ظْ طلغ٤شٛخ ٝادسحى ؽز٤ؼش حُٔئػش..

 -1حُٔغظوزالص حُٔغظـ٤زش ُِٔ٘زٜخص حُل٤ض٣خث٤ش
أٝال :حُٔغظوزالص حُؼٞث٤ش
طظٌ ّ ٕٞحُؼ ٖ٤ك ٢حإلٗغخٕ ٖٓ ػالع ؽزوخص ٓشطزش ٖٓ حُخخسؽ اُ ٠حُذحخَ ًٔخ :٢ِ٣

حُطزوش حُخخسؿ٤ش:
طؼشف ٛز ٙحُطزوش رخعْ حُظِزشٝ ,طشطزؾ رؼؼالص ٤ٌِ٤ٛش
ُظلش٣ي حُؼ .ٖ٤حٓخ حُـضء حالٓخٓ ٖٓ ٢حُؼ ٖ٤كٓ ٌٕٞ٤لذرخ
ٝشلخكخ٣ٝ ,طِن ػِ ٚ٤حعْ حُوشٗ٤ش.

 حُطزوش حُٞعط:٠طؼشف ٛز ٙحُطزوش رخعْ حُٔشّ٤ٔ٤شٝ ,طظظق رِٜٗٞخ حُذحًٖ
ُظشًض طزـش حُٔ٤الٗٝ ,ٖ٤ؿضحسس حالٝػ٤ش حُذٓ٣ٞش كٜ٤خ.
طٌ ّٛ ٕٞز ٙحُطزوش ك ٢حُـضء حالٓخٓ ٢طشً٤زٔٛ ,ٖ٤خ:
 -1حُـغْ حُٜذرٝ ( :٢ظ٤لظ )ٚأ) ٣غخ ْٛك ٢طـ٤٤ش شٌَ حُؼذعش.
 -2حُوضك٤ش :حُظ ٢طٔظخص رظ٘ٞع حُٞحٜٗخ ر ٖ٤حالكشحدٝ ,حُظ ٢طظٞعطٜخ كظلش حُزئرئ حُز٣ ١ظلٌْ ك٤ًٔ ٢ش
حألشؼش حُؼٞث٤ش حُٔخسس حُ ٠دحخَ حُؼ ٖ٤ػٖ ؽش٣ن طؼ٤و ٚح ٝطٞعؼ.ٚ
** ٣وغ خِق حُزئرئ ػذعش :طٔظخص رشلخك٤ظٜخ٣ٝ ,وغ خِق حُؼذعش طـ٣ٞق ِٓ٢ء رٔخدس شلخكش شز ٚؿ٤الط٤٘٤ش طغٔ٠
حُغخثَ حُضؿخؿ ٢حُز٣ ١لخكع ػِ ٠كـْ حُؼ ٖ٤ػخرظخ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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غ٤ش
حُٔغظوزالص حُل َ
حُطزوش حُذحخِ٤ش:
طؼشف ٛز ٙحُطزوش رخعْ حُشزٌ٤شٝ ,طلٞٗ ١ٞػٓ ٖٓ ٖ٤غظوزالص حُؼٞءٔٛ ,خ :حُٔخخس٣ؾٝ ,حُؼظٝ .٢طل ١ٞحُشزٌ٤ش
خال٣خ حخش ٟط٘ظْ ػِٜٔخ حُذه٤ن.

ـ طلظ ١ٞحُشزٌ٤ش ػِٞٗ ٠ػ ٖٓ ٖ٤حُٔغظوزالص حُؼٞث٤ش ٔٛخ ( حُؼظٝ ٢حُٔخخس٣ؾ ).
خظخثض حُٔخخس٣ؾ

خظخثض حُؼظ٢

طظشًض ك ٢روؼش طغٔ ٠حُزوؼش حُٔشًض٣ش
طلظ ١ٞػِ ٠طزـش كٞطٞرغٖ٤
طظ٘زُ ٚالػخءس حُشذ٣ذس
طغٔق رخرظخس حالُٞحٕ حُٔخظِلش

طلظ ١ٞػِ ٠طزـش سٝدٝرغٖ٤
طظـؤػش رخُؼٞء حُخخكض
طٌٔ٘٘خ ٖٓ حالرظخس كوؾ رخألر٤غ ٝحألعٞد
حُزوؼش حُٔشًض٣ش طخِ ٖٓ ٞحُؼظ٢

ٓخ  ٢ٛحٗٞحع حُٔخخس٣ؾ؟
 -1كغخط ُِؼٞء حالصسم

 -2كغخط ُِؼٞء حالخؼش

 -3كغخط ُِؼٞء حالكٔش,

ً٤ق ٣ظْ سإ٣ش ؿٔ٤غ حألُٞحٕ؟
ػٖ ؽش٣ن حُظذحخَ ك ٢حؽٞحٍ حالٓٞحؽ حُؼٞث٤ش حُظ ٢طٔظظٜخ ٛز ٙحالٗٞحع ٖٓ حُٔخخس٣ؾ..
عئحٍ٤ً :ق ٗش ٟحألش٤خء؟ ( آُ٤ش حإلرظخس )
 -1حٗؼٌخط حُؼٞء ػٖ حالش٤خء.
ٔ٣ -2ش حُؼٞء حُٔ٘ؼٌظ ك ٢حُؼ٤ُ ٖ٤ظَ حُ ٠حُؼظٝ ٢حُٔخخس٣ؾ.
٣ -3ظـ٤ش شٌَ ؿض٣جخص حُظزـش حُٔٞؿٞدس كٜ٘ٓ ًَ ٢خ.
٣ -4لذع ؿٜذ كؼَ ٘٣ظوَ رٞعخؽش حُؼظذ حُزظش ١حُ ٠حُذٓخؽ.
 -5حدسحى حُظٞسس.

حُزوؼش حُؼٔ٤خءٗ :وطش خشٝؽ حُؼظذ حُزظش ٖٓ ١حُؼ ٖ٤حُٓ ٠شحًض حالرظخس ك ٢حُذٓخؽ
ٝعّٔ٤ض رٜزح حإلعْ ُؼذّ ٝؿٞد ٓغظوزالص كغ٤ش كٜ٤خ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
استاذ العلوم الحياتية :د .رام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي نصّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
الوحدة األولى  /الفصل األول  /الوراثة
19

Facebook: Tawjihi On Line

0637626978 / 0627510870

Facebook: D Rami Nassar

السلسلة الذهبية يف العلوم احلياتية

األنشطة الفسيولوجية يف اجلسم

د .رامي نصّار

العلوم احلياتية  /املههاج اجلديد
البيولوجيا

الوحدة الثانية  /الفرع العلمي والزراعي

البيولوجيا

2018

( الدورة الشتوية ) 7102- 7102

2018

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

أعجِش ٝصحسس ػِ ( ٠حُٔغظوزَ حُؼٞث) ٢

أ) ً٤ق ٣ظالثْ طشً٤ذ حُٔخخس٣ؾ ك ٢شزٌ٤ش ػ ٖ٤حإلٗغخٕ ٓغ ٝظ٤لظٜخ؟
د) ٔ٣ؼَ حُشٌَ حُٔـخٝس حُٔغظوزالص حُؼٞث٤ش ك ٢شزٌ٤ش ػ ٖ٤حالٗغخٕٝ :حُٔطِٞد:
 -1كذد حطـخ ٖٓ ًَ ٙحُؼٞء ٗٝوَ حُغ٤خٍ حُؼظزٓ ٢غظخذٓخ
حُشٓض ( ٖ٣ط  ,ص ) حُٔٞؿٞد ٖ٣ػِ ٠ؿخٗذ حُشٌَ؟
ٓ -2خ أعٔخء حألؿضحء حُٔشخس حُٜ٤خ رخالسهخّ ( ) 3 , 2 , 1

ؽ) كذد ٝظ٤لش حُؼظٝ ٢حُٔخخس٣ؾ ًٔغظوزالص ػٞث٤ش ك ٢شزٌ٤ش حُؼٖ٤؟
ٛـ) طظؼٖٔ آُ٤ش حإلرظخس ػ٘ذ حإلٗغخٕ حٓظظخص حُٔٞؿخص حُؼٞث٤ش .حُٔطِٞد:
ٓ -1خ حعْ حُظزـش حُؼٞث٤ش ك ٖٓ ًَ ٢حُؼظٝ ٢حُٔخخس٣ؾ؟
٤ً -2ق ٣لذع ؿٜذ كؼَ ك ٢حُؼظٝ ٢حُٔخخس٣ؾ ٗظ٤ـش حٓظظخص حُطخهش حُؼٞث٤ش؟
ٓ -3خ حُز٘٣ ١وَ ؿٜذ حُلؼَ اُ ٠حُذٓخؽ إلدسحى حُظٞسس؟

غش ٗظ٤ـش ًَ كخُش ٖٓ حُلخالص ح٥ط٤ش؟
 )ٝك ّ

 -1ػذّ طٌ ّ ٕٞخال٣خ حُٔخخس٣ؾ ك ٢شزٌ٤ش ػ ٖ٤حإلٗغخٕ؟
ص) ٔ٣ؼَ حُشٌَ حُٔـخٝس سعٔخ طخط٤ط٤خ ُِٔغظوزالص حُؼٞث٤ش ك٢
شزٌ٤ش ػ ٖ٤حإلٗغخٕ ,حدسط حُشٌَ ػْ أؿذ ػٖ حألعجِش ح٥ط٤ش؟
 -1كذد رخعظخذحّ حُشٓض ( ٖ٣أ  ,د ) حُٔٞؿٞد ٖ٣ػِ ٠ؿخٗذ حُشٌَ حطـخٙ
ًَ ٖٓ حُؼٞء ٝحُغّ٤خٍ حُؼظز.٢
 -2ع ّْ حألؿضحء حُٔشخس اُٜ٤خ رخألسهخّ ( ) 2 , 1؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أعجِش ٝصحسس ػِ ( ٠حُٔغظوزَ حُؼٞث) ٢
ف) أٛ ٖٓ ١ز ٙحُٔغظوزالص ٘٣طزن ػِٜ٤خ ًَ كخُش ٓٔخ :٢ِ٣
 -1ارح طِلض ال ٗغظط٤غ سإ٣ش حألُٞحٕ؟
 -2طلظ ١ٞػِ ٠طزـش سٝدٝرغٖ٤؟
 -3طٌٔ٘٘خ ٖٓ حُشإ٣ش ك ٢حإلػخءس حُؼخُ٤ش؟

ؽ) طظزغ حُظـ٤شحص حُظ ٢طلذع ػ٘ذ ٝط ٍٞحألشؼش حُؼٞث٤ش اُ ٠حُشزٌ٤ش ك ٢حُؼ ٖ٤كظ٣ ٠ظْ ادسحى
طٞسس حألش٤خء؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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غ٤ش ( حُٔغظوزَ حُظٞط) ٢
حُٔغظوزالص حُل َ
طشً٤ذ حألرٕ ك ٢حإلٗغخٕ:
طوغْ حألرٕ اُ ٠ػالع ٓ٘خؽن سث٤غّ ٤ش :٢ٛٝ

أ) حألرٕ حُخخسؿ٤شٝ :طظٌ ٖٓ ٕٞحألؿضحء حُظخُ٤ش:

 -1حُظٞ٤حٕ٣ :ـ ّٔغ حُٔٞؿخص حُظٞط٤ش.

 -3ؿشخء حُطزِش.

 -2حُو٘خس حُغٔؼ٤ش :ط٘ظ ٢ٜرـشخء حُطزِش

طل ١ٞحألرٕ حُخخسؿ٤ش ؿذدح طلشص ٓخدس شٔؼ٤ش ُلٔخ٣ش حالرٕ ٖٓ حُٔٞحد حُـش٣زش حُظ ٢هذ طذخِٜخ ٓؼَ حُـزخس
د) حألرٕ حُٞعط٠
حُظؼش٣ق:
 ٢ٛطـ٣ٞق طـ٤ش ِٓٔٞء رخُٜٞحء٣ ,لظِٜخ ػٖ حالرٕ حُخخسؿ٤ش ؿشخء حُطزِشٝ ,ػٖ حالرٕ حُذحخِ٤ش كخؿض ػظٔ٢
سه٤ن ٣ل ١ٞكظلظ ٖ٤طـ٤شطٓ ٖ٤ـطخط ٖ٤رؤؿش٤ش سه٤وش ,طذػ ٠حكذحٔٛخ حُ٘خكزس حُز٤ؼ٣ٞشٝ ,حالخش ٟحُ٘خكزس حُذحثش٣ش.
ٝطظٌ ٖٓ ٕٞحألؿضحء حُظخُ٤ش ( :ػظٔ٤خص حألرٕ حُؼالع )
 -1حُٔطشهش :طظظَ رـشخء حُطزِش

 -3حُشًخد٣ :ظظَ رخُ٘خكزس حُز٤ؼ٣ٞش

 -2حُغ٘ذحٕ

 -4ه٘خس حعظخًٞ٤ط ٢ٛٝ :ه٘خس طظَ حالرٕ حُٞعط ٠رخُـضء حُؼِ ٖٓ ١ٞحُزِؼ.ّٞ
ٝظ٤لظٜخٝ :طغخ ْٛك ٢طغخ ١ٝػـؾ حُٜٞحء دحخَ حالرٕ حُٞعط ٠رؼـؾ حُٜٞحء حُـ.١ٞ
ؽ) حألرٕ حُذحخِ٤شٝ :طظٌ ٖٓ ٕٞحألؿضحء حُظخُ٤ش:

طظٌٛ ٕٞز ٙحالرٕ ٖٓ عِغِش ٓؼوذس ٖٓ حُو٘ٞحص طغٔ ٠حُظٝ ,ٚ٤طشَٔ :حُذ٤ِٛضٝ ,حُو٘ٞحص شز ٚحُذحثش٣شٝ ,حُوٞهؼش.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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غ٤ش ( حُٔغظوزَ حُظٞط) ٢
حُٔغظوزالص حُل َ
طشً٤ذ حُوٞهؼش
حُظؼش٣ق ( :طشً٤ذ ػظٔ ٢كِض ٢ٗٝحُشٌَ ٣لظ ١ٞػِ ٠ه٘ٞحص ػالع ).
** أؿضحء حُوٞهؼش:

د) حُو٘خس حُوٞهؼّ٤ش
أ) حُو٘خس حُذ٤ِٛض٣ش
( طٔظِت طـخ٣ٝق ٛز ٙحُو٘ٞحص رغخثَ حُِٔ٤ق )

ؽ) حُو٘خس حُطزِ٤ش

ٓٞهغ حُو٘خس حُوٞهؼ٤ش:
حُو٘خس حُوٞهؼ٤ش ٓلظٞسس ر ٖ٤حُو٘خط ٖ٤حُذ٤ِٛض٣ش (حُ ٠حالػِٜ٘ٓ ٠خ)ٝ ,حُطزِ٤ش (حُ ٠حالعلَ ٜٓ٘خ).

طشً٤ذ حُو٘خس حُوٞهؼ٤ش:
طلظ ١ٞػؼًٞ ٞسط ٢حُز٣ ١غظوش ػِ ٠ؿشخء هخػذ٣ ١لظَ رٝ ٚ٘٤ر ٖ٤حُو٘خس حُطزِ٤ش٣ٝ ,ظٌ:ٖٓ ٕٞ
د) خال٣خ شؼش٣ش.

أ) خال٣خ دحػٔش

حُخال٣خ حُشؼش٣ش :طؼذ ٓغظوزالص ُِظٞصٝ ,طظٔ٤ض رٞؿٞد أٛذحد ػِ ٠حؽشحكٜخ حُلشس.

عئحٍ٤ً :ق ٗغٔغ حألطٞحص؟
٣ -1ـٔغ طٞ٤حٕ حالرٕ حُٔٞؿخص حُظٞط٤ش ,ػْ ٔ٣شسٛخ حُ ٠حُو٘خس حُغٔؼ٤ش ,كٜ٤ظض ؿشخء حُطزِشٝ .طؼظٔذ عشػش
حٛظضحص ؿشخء حُطزِش ػِ ٠طشدد حُٔٞؿخص حُظٞط٤ش حُظ ٢طظِ.ٚ
 -2ط٘ظوَ ٛز ٙحالٛظضحصحص ٖٓ ؿشخء حُطزِش حُ ٠حُؼظٔ٤خص حُؼالع :حُٔطشهش ,كخُغ٘ذحٕ ,كخُشًخد ,ػْ حُ ٠ؿشخء
حُ٘خكزس حُز٤ؼ٣ٞش ٓغززش حٛظضحص.ٙ
 -3طؼخْ حُؼظٔ٤خص حُؼالع حالٛظضحصحص رٔخ ٣ض٣ذ ػِٓ )27( ٠شس ٖٓ حٛظضحص ؿشخء حُطزِشٝ ,طغٓ ْٜغخكش عطق
ؿشخء حُ٘خكزس حُز٤ؼ٣ٞش حُظـ٤ش ك ٢رُي.
 -4طغزذ ٛز ٙحالٛظضحصحص ٓٞؿخص ػـؾ ك ٢عخثَ حُِٔ٤ق حُٔٞؿٞد ك ٢ه٘ٞحص حُوٞهؼش حُؼالعٓ ٞٛٝ ,خ ٣غزذ
حٛظضحص ٓ٘طوش ٓلذدس ك ٢حُـشخء حُوخػذ ١رلغذ ٓوذحس طشدد حُظٞص.
 -5طظلشى حُخال٣خ حُشؼش٣ش حُٔغظوشس ػِٛ ٠ز ٙحُٔ٘طوش٣ٝ ,ئد ١رُي حُ ٠طلش٣ي حألٛذحد حُٔالٓغش ُِـشخء
حُغولٝ ٢ػٜ٘٤خٓ ,غززش طٌ ٕٞؿٜذ كؼَ ٘٣ظوَ ػزش حُؼظذ حُغٔؼ ٢حُٓ ٠شحًض حُغٔغ ك ٢حُذٓخؽ الدسحى حُظٞص.
ٝ -6رؼذ حٕ طلذع حُٔٞؿخص حُظٞط٤ش حألػش حُٔطِٞد ٣ـش ١حُظخِض ٖٓ حُؼـؾ حُضحثذ ك ٢حُغخثَ حُِٔ٤ل٢
رخٛظضحص ؿشخء حُ٘خكزس حُذحثش٣ش حُٔشٕ؛ كِٞال ٝؿٞد حُ٘خكزس حُذحثش٣ش ٝؿشخثٜخ حُٔشٕ ُظغززض ٓٞؿخص حُؼـؾ
حُ٘خطـش ٖٓ حُظٞص رخٗلـخس حُوٞهؼش.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أعجِش ٝصحسس ػِ ( ٠حُٔغظوزَ حُظٞط) ٢

أ) كذد رذهش ٓٞهغ حُٔغظوزالص حُظٞط٤ش ك ٢أرٕ حالٗغخٕ؟
د) كذد ٝظ٤لش حُؼظٔ٤خص حُؼالع ك ٢حألرٕ حُٞعطُ ٠إلٗغخٕ؟
ؽ) كذد ٝظ٤لش ؿشخء حُ٘خكزس حُذحثش٣ش ك ٢حألرٕ؟
د)  ٌٕٞ٣ػـؾ حُٜٞحء ٓظؼخدال ػِ ٠ؿخٗز ٢ؿشخء حُطزِشٝ .ػق رُي؟
ٛـ) طق طشً٤ذ ػؼًٞ ٞسط ٢ك ٢أرٕ حإلٗغخٕ؟
غش ٗظ٤ـش ًَ كخُش ٖٓ حُلخالص حُظخُ٤ش؟ ػذّ طٌ ٕٞحُخال٣خ حُشؼش٣ش ك ٢هٞهؼش أرٕ حإلٗغخٕ؟
 )ٝك ّ
ص) ً٤ق طظل ٍٞحُٔٞؿخص حُظٞط٤ش اُ ٠ؿٜذ كؼَ ٣ئػش ػِ ٠حُٔٞؿخص حُلغ٤ش ك ٢حُؼظذ حُغٔؼ٢؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 -1حُٔغظوزالص حُٔغظـ٤زش ُِٔ٘زٜخص حُل٤ض٣خث٤ش
حُٔغظوزالص حٌُ٤ٔ٤خث٤ش:
ٓ ٢ٛغظوزالص طغظوزَ ؽخهش حُٔ٘ز ٚحٌُ٤ٔ٤خث٤شٝ ,طلُٜٞخ اُ ٠ؿٜذ كؼَ ٘٣ظوَ ك ٢حألػظخد آُ ٠شحًض ٓظخظظش ك٢
حُذٓخؽٜ٘ٓٝ,خ:

** ٓغظوزالص حُشْ:
طوغ ك ٢حُٔ٘طوش حُطالث٤ش حألٗل٤ش ك ٢أػِ ٠حُظـ٣ٞق حألٗل٢
.

ٓخ  ٢ٛأٗٞحع حُخال٣خ حُظ ٢طظٌ ّٜ٘ٓ ٕٞخ حُٔ٘طوش حُطالث٤ش حألٗل٤ش؟
 -1حُخال٣خ حُشٔ٤ش ٢ٛٝ :ػظزٗٞخص ط٘ظ ٢ٜرؼذد ٖٓ حالٛذحد حُظ ٢طوغ ػِٜ٤خ
ٓغظوزالص حُٔٞحد حُظ ٢ط٘زٜٜخ.
 -2حُخال٣خ حُذحػٔش ٢ٛٝ :خال٣خ ؽالث٤ش ػٔخد٣ش طغ٘ذ حُخال٣خ حُشٔ٤ش.
 -3حُخال٣خ حُوخػذ٣شٝ :طوغ ٛز ٙحُخال٣خ ر ٖ٤هٞحػذ حُخال٣خ حُذحػٔش٣ٝ ,ؼظوذ
حٜٗخ طؼَٔ ػِ ٠طـذ٣ذ حُخال٣خ حُشٔ٤ش.
 -4طلظ ١ٞحُٔ٘طوش حُطالث٤ش حألٗل٤ش ػِ ٠ؿذد ٓخخؽ٤ش ( ٝظ٤لظٜخ ) حكشحص حُٔخخؽ حُز٣ ١ؼذ ٓز٣زخ ُِٔٞحد حُظ٣ ٢ـش١
حعظ٘شخهٜخ.
 -5طلظ ١ٞػِ ٠ؿذد ٝخال٣خ طلشص ٓلِٞال ٓخث٤خ ٣ض َ٣حُٔخدس حٌُ٤ٔ٤خث٤ش (حُٔ٘ز )ٚرؼذ حٗظٜخء ػِٔ٤ش حُشْ؛ ُـؼَ
حُٔغظوزالص ؿخٛضس ُالسطزخؽ رٔخدس ؿذ٣ذس.

عئحٍ٤ً :ق ٗشْ حُشٝحثق؟
ػق آُ٤ش حُشْ ك ٢حإلٗغخٕ؟
عئحٍّ ٝ :
 -1طشطزؾ حُٔٞحد حٌُ٤ٔ٤خث٤ش حُٔظطخ٣شس حُزحثزش ك ٢حُٔخخؽ رٔغظوزالطٜخ حُزشٝط٤٘٤ش حُخخطش حُٔ٘خعزش ُشٌِٜخ
حُٔٞؿٞدس ػِ ٠أٛذحد حُخال٣خ حُشٔ٤ش.
 -2كذٝع عِغِش ٖٓ حُظلخػالص حُظ ٢طظغزذ ك ٢طٌ ٕٞؿٜذ كؼَ.
٘٣ -3ظوَ ؿٜذ حُلؼَ ػزش حُؼظذ حُشٔ ٢حُٓ ٠شحًض حُشْ ك ٢حُذٓخؽ ُظٔ٤٤ض حُشحثلش.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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حُؼؼالص حُ٤ٌِ٤ٜش
عئحٍٓ :خ أٗٞحع حُؼؼالص ك ٢حإلٗغخٕ؟
 -1حُؼؼالص حُ٤ٌِ٤ٜش.
 -2حُؼؼالص حُِٔغخء ( :طظٌٜ٘ٓ ٕٞخ حُؼؼالص حُلشّ٣ٞش )
 -3حُؼؼالص حُوِز٤ش.

ٖٓ حُٞظخثق حُظ٣ ٢ئدٜ٣خ حُ٘غ٤ؾ حُؼؼِ ٢حُ ٢ٌِ٤ٜدحخَ حُـغْ:
 -1طـ٤٤ش طؼخر٤ش حُٞؿٚ

 -2طشً٤ض حُزظش ك ٢ش٢ء ٓلذد

طشً٤ذ حُؼؼِش حُ٤ٌِ٤ٜش
 -1طظشًذ حُؼؼِش حُ٤ٌِ٤ٜش ٖٓ كضّ ٖٓ حألُ٤خف حُؼؼِ٤ش
ٔ٣ٝؼَ ًَ ُ٤ق ػؼِ ٢خِ٤ش ػؼِ٤ش ٓظؼذدس حُ٘.ٟٞ
٣ -2لظ٤ُ ًَ ١ٞق ػؼِ ٢ػِ ٠ػذد ٖٓ حُِ٤٤لخص حُؼؼِ٤ش.
٣ -3ظٌ ٕٞحُِ٤٤ق حُؼؼِ ٢حُٞحكذ ٖٓ ٗٞػ ٖٓ ٖ٤حُخٞ٤ؽ
حُزشٝط٤٘٤ش :٢ٛٝ
أ) خٞ٤ؽ عٌٔ٤ش طل ١ٞرشٝطٞ٤ٓ ٖ٤عٖ ُٜٝخ سإٝط طذػ ٠سإٝط حُٔٞ٤ع.ٖ٤
د) خٞ٤ؽ سك٤ؼش طل ١ٞرشٝط ٖ٤أًظ.ٖ٤

ٓخ حُزٌ٣ ١غذ حُؼؼالص حُ٤ٌِ٤ٜش ٓظٜشح ٓخططخ؟
طشط٤ذ خٞ٤ؽ حألًظٝ ٖ٤حُٔٞ٤ع ٖ٤ػِٗ ٠لٓ ٞظذحخَ
ً٤ق طظؼزض ًَ ٖٓ خٞ٤ؽ حألًظٝ ٖ٤حُٔٞ٤ع ٖ٤ك ٢حُؼؼالص حُ٤ٌِ٤ٜش؟
 -1طؼزض خٞ٤ؽ حألًظٜٗ ٖٓ ٖ٤خ٣خطٜخ رزشٝط ,ٖ٤ك٤ظٌ ٕٞطشً٤ذ ٣غٔ ( ٠خؾ ٣ٝ ,) Zطِن ػِ ٠حُٔ٘طوش حُٞحهؼش رٖ٤
خط ) Z ( ٢حُوطؼش حُؼؼِ٤ش.
 -2طؼزض خٞ٤ؽ حُٔٞ٤ع ٖ٤كٞٓ ٢حهؼٜخ رٞعخؽش رشٝط ٌٕٞ٣ ٖ٤طشً٤زخ ٣غٔ٣ٝ ,)M. line( ٠وغ ك٘ٓ ٢ظظق
حُوطؼش حُؼؼِ٤ش.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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آُ٤ش حٗوزخع حُؼؼالص
ٝػق ً٤ق طظْ آُ٤ش حٗوزخع حُؼؼالص؟
 -1ػ٘ذ ٝط ٍٞحُغ٤خٍ حُؼظز ٖٓ ٢ػظز ٕٞكشً ٢حُ ٠حُِ٤ق حُؼؼِ٣ ٢ئد ١حُٗ ٠شٞء ؿٜذ كؼَ
٘٣ -2ظشش ؿٜذ حُلؼَ ػِ ٠ؽ ٍٞؿشخء حُِ٤ق حُؼؼِٓ ,٢شٝسح رخٗ٤ز٤زخص ٓغظؼشػش.
** طؼش٣ق حألٗ٤ززخص حُٔغظؼشػش:
 ٢ٛٝحٗـٔخدحص ؿشخث٤ش ػشػ٤ش ك ٢حُـشخء حُزالصٓ ٢طوغ ػِ ٠ؽشك ٢خٞ٤ؽ حُٔٞ٤ع ,ٖ٤طٔظذ ر ٖ٤حُِ٤٤لخص
حُؼؼِ٤شٝ ,طٌٓ ٕٞلخؽش رخُشزٌش حالٗذٝرالصٓ٤ش حُِٔغخء حُظ ٢طخضٕ أٗٞ٣خص حٌُخُغ.ّٞ٤
٣ -3ظَ ؿٜذ حُلؼَ ػٖ ؽش٣ن حألٗ٤ززخص حُٔغظؼشػش حُٓ ٠خخصٕ حٌُخُغٓ ٞٛٝ ّٞ٤خ ٣ئد ١حُ ٠خشٝؽ أٗٞ٣خص
حٌُخُغٓ ٖٓ ّٞ٤خخصٜٗخ ك ٢حُشزٌش حالٗذٝرالصٓ٤ش حُِٔغخء ٝحٗظشخسٛخ ك ٢حُغ٤ظٞع ٍٞر ٖ٤حُِ٤٤لخص حُؼؼِ٤ش.
 -4طشطزؾ أٗٞ٣خص حٌُخُغ ّٞ٤رٔغظوزالص خخطش ػِ ٠خٞ٤ؽ حألًظ.ٖ٤
 -5طظٌشق ٓٞحهغ حسطزخؽ سإٝط حُٔٞ٤ع ٖ٤رخٞ٤ؽ حألًظ.ٖ٤
 -6حسطزخؽ سإٝط حُٔٞ٤ع ٖ٤رخُٔٞحهغ حُخخطش ػِ ٠خٞ٤ؽ حألًظ ٌٚٗٞٓ ٖ٤ؿغٞسح ػشػّ٤ش.
 -0حٗؼ٘خء حُـغٞس حُؼشػ٤ش رخطـخٝ ٙعؾ حُوطؼش حُؼؼِ٤ش.
 -8ط٘ضُن خٞ٤ؽ حألًظ ٖ٤ر ٖ٤خٞ٤ؽ حُٔٞ٤عٓ ,ٖ٤غززش هظش حُوطؼش حُؼؼِ٤ش.

ً٤ق ٣ظْ حُٞط ٍٞحُ ٠حالٗوزخع حُٔطِٞد ك ٢حُؼؼِش حُ٤ٌِ٤ٜش؟
ٝرُي رخسطزخؽ ٝكي حسطزخؽ سإٝط حُٔٞ٤ع ٖ٤رخُٔٞحهغ حُخخطش ػِ ٠خٞ٤ؽ حألًظ ٖ٤ػذس ٓشحص ُِٞط ٍٞحُ٠
حالٗوزخع حُٔطِٞد ,ػِٔخ رؤٕ ٛز ٙحُؼِٔ٤ش طلظخؽ حُ ٠ؽخهش.

ٓخرح ٣لذع ػ٘ذ طٞهق ط٘ز ٚ٤حُؼؼِش حُ٤ٌِ٤ٜش ٖٓ حُـٜخص حُؼظز٢؟
 -1ػٞدس أٗٞ٣خص حٌُخُغ ّٞ٤حُٓ ٠خخصٜٗخ ك ٢حُشزٌش حالٗذٝرالصٓ٤ش ,رؼِٔ٤ش حُ٘وَ حُ٘شؾ.
 -2طظزق حألٓخًٖ حُٔخظظش الطظخٍ سإٝط حُٔٞ٤ع ٖ٤رخألًظ ٖ٤ؿ٤ش ٓظٌشلش؛ ٓخ ٣ل ٍٞد ٕٝطٌ ٕٞؿغٞس
ػشػ٤ش ك٤لذع حٗزغخؽ ُِؼؼِش.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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آُ٤ش حٗوزخع حُؼؼالص
آُ٤ش حٗوزخع حُؼؼالص حُ٤ٌِ٤ٜش طزؼؤ ُ٘ظش٣ش حُخٞ٤ؽ حُٔ٘ضُوش؟
 -1حسطزخؽ سإٝط حُٔٞ٤ع٘ٓ ٖ٤خلؼش حُطخهش د ( ُ ) ATPظ٘ش٤طٜخ.
 -2حٓظالى سإٝط حُٔٞ٤ع ٖ٤ؽخهش ٖٓ طلَِ ( .) ATP
 -3طٌ ّ ٕٞحُـغٞس حُؼشػ٤شٝ ,رُي رخسطزخؽ سإٝط حُٔٞ٤ع ٖ٤رٔٞحهغ خخطش ػِ ٠خٞ٤ؽ حألًظ.ٖ٤
 -4حٗؼ٘خء حُـغٞس حُؼشػ٤ش ٓغززش كشًش حُخٞ٤ؽ حُشك٤ؼش رخطـخٝ ٙعؾ حُوطؼش حُؼؼِ٤ش.
 -5حسطزخؽ ( ُ ) ATPلي حُـغٞس حُؼشػ٤ش.

حُٞكذس حُلشً٤ش
حُٞكذس حُلشً٤ش٘ٓ :طوش حطظخٍ ٓلٞس حُؼظز ٕٞحُلشً ٢حُٞحكذ رؼذد ٖٓ حألُ٤خف حُؼؼِ٤ش.

ػِٓ ٠خرح ٣ؼظٔذ ػذد حألُ٤خف حُؼؼِ٤ش ك ٢حُٞكذحص حُلشً٤ش؟
٣ؼظٔذ ػذد حألُ٤خف حُؼؼِ٤ش ك ٢حُٞكذس حُلشً٤ش ػِ ٠دهش حُؼَٔ حُٔ٘ـض ٖٓ كشًش حُؼؼِش ,كٌِٔخ صحدص دهش كشًش
حُؼؼِش ( ٓؼَ كشًش حُؼؼالص حُٔلشًش ُِؼ )ٖ٤هَ ػذد حألُ٤خف حُؼؼِ٤ش حُٔظظِش رخُؼظز ٕٞحُلشً.٢

ً٤ق طضدحد هٞس حٗوزخع حُؼؼِش؟
ٝطضدحد هٞس حٗوزخع حُؼؼِش حُ٤ٌِ٤ٜش رض٣خدس ػذد حُٞكذحص حُلشً٤ش حُؼخِٓش كٝ ٢هض ٓخٛٝ ,زح ٞ٣ؿذ طٞظ٤ق ػذد
حًزش ٖٓ حُٞكذحص حُلشً٤ش ُض٣خدس هٞس حٗوزخع حُؼؼِش.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أعجِش ٝصحسس ػِ ( ٠حٗوزخع حُؼؼالص )
أ) ٔ٣ؼَ حُشٌَ حُٔـخٝس اكذٓ ٟشحكَ أُ٤ش حٗوزخع حُؼؼالص حُ٤ٌِ٤ٜش ٝحُٔطِٞد:
ٓ -1خ حعْ حُـضث ٖ٤حُٔشخس حُٜٔ٤خ رخُشٓض ( ٖ٣ط  ,ص )؟
ٓ -2خرح طٔؼَ ٛز ٙحُٔشكِش ك ٢آُ٤ش حٗوزخع حُؼؼالص؟

د) ٓخ دٝس ًَ ٓٔخ ٣ؤط ٢ك ٢حٗوزخع حُِ٤ق حُؼؼِ:٢
 -1حألٗ٤ز٤زخص حُٔغظؼشػش.

 -2حُـغٞس حُؼشػ٤ش

ؽ) ٞ٣ؿذ ك ٢ؿغْ حإلٗغخٕ ػالػش أٗٞحع ٖٓ حُؼؼالص  ٢ٛحُ٤ٌِ٤ٜش ٝحُِٔغخء ٝحُوِز٤ش ,حُٔطِٞد:
٤ً -1ق طؼٞد حُؼؼِش حُ٤ٌِ٤ٜش حُٔ٘وزؼش حُٝ ٠ػغ حالٗزغخؽ رؼذ صٝحٍ حُٔ٘زٚ؟
ٝ -2ػق دٝس حٗٞ٣خص حٌُخُغ ّٞ٤ك ٢حٗوزخع حُؼؼِش حُ٤ٌِ٤ٜش؟

د) ً٤ق ٣ظْ ص٣خدس هٞس حٗوزخع حُؼؼِش حُ٤ٌِ٤ٜش؟
ٛـ) ػ٘ذ دسحعش حُظشً٤ذ حُذه٤ن ُِ٤٤لخص حُؼؼِ٤ش ٣ظٜش ٗٞػخٕ أعخع٤خٕ ٖٓ حُخٞ٤ؽ حُزشٝط٤٘٤ش دحخِٜخ,
حُٔطِٞد:
ٓ -1خرح طغٔ ٠حُخٞ٤ؽ حُزشٝط٤٘٤ش حُغٌٔ٤ش ك ٢حُِ٤ق حُؼؼِ٢؟
٣لذ حُوطؼش حُؼؼِ٤ش ٖٓ ًَ ؿخٗذ؟
ٓ -2خرح ّ
 -3أ ٖ٣طخ ّضٕ أٗٞ٣خص حٌُخُغ ّٞ٤ك ٢حُخِ٤ش حُؼؼِ٤ش؟

ص) ٓخ حُؼِٔ٤خص حُظ ٢طلظخؽ اُ ٠ؽخهش أػ٘خء حٗوزخع حألُ٤خف حُؼؼِ٤ش حُٔخططش كغذ كشػ٤ش حُخٞ٤ؽ
حُٔ٘ضُوش؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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حُظ٘ظ ْ٤حُٜشٓ٢ٗٞ
عئحٍٓ :خ حُٔوظٞد رخُٜشٓٗٞخص؟
ٓٞحد ً٤ٔ٤خث٤ش طلشصٛخ ؿذد أ ٝخال٣خ ٓظخظظش ,طؼَٔ ػِ ٠ط٘ظ ْ٤أٗشطش ٓخظِلش ك ٢حُـغْ٣ٝ ,شظشى حُـٜخص
حُؼظزٓ ٢غ حُٜشٓٗٞخص ك ٢ط٘ظٛ ْ٤ز ٙحألٗشطش.

عئحٍ٤ً :ق ٣لخكع ؿغْ حإلٗغخٕ ػِ ٠ػزخص ٝحطضحٕ حُز٤جش حُذحخِ٤ش ُِـغْ؟
 )1ػٖ ؽش٣ن حُـٜخص حُؼظز ٢حُز٣ ١غ٤طش ػِ ٠حُؼذ٣ذ ٖٓ حألٗشطش حُل٣ٞ٤ش دحخَ حُـغْ.
 )2ػٖ ؽش٣ن ؿٜخص حُـذد حُظٔخء حُز٘٣ ١ظْ حٌُؼ٤ش ٖٓ حُؼِٔ٤خص ربكشحص حُٜشٓٗٞخص.

عئحٍٓ :خ حُٔوظٞد رخُخال٣خ حُٜذف؟
خال٣خ ٓلذدس ٞ٣ؿذ ػِ ٠أؿش٤ظٜخ أ ٝدحخِٜخ ٓغظوزالص خخطش ُالسطزخؽ رٜشٓٓ ٕٞؼ٣ٝ ,ٖ٤ئد ١حسطزخؽ حُٜشٕٓٞ
رٜز ٙحُٔغظوزالص حُ ٠كذٝع طـ٤شحص دحخِٜخ.

عئحٍٓ :خ حُلشم ر ٖ٤حُظ٘ظ ْ٤حُؼظزٝ ٢حُظ٘ظ ْ٤حُٜشٓ٢ٗٞ؟
 ٌٕٞ٣ -1حُظ٘ظ ْ٤ححُٜشٓ ٢ٗٞأرطؤ ٖٓ حُظ٘ظ ْ٤حُؼظز.٢
ٝرُي الٗظوخٍ حُٜشٓٗٞخص رٞعخؽش حُذّ حُ ٠أؿضحء حُـغْ ,ك ٢ك٣ ٖ٤ؼظٔذ حكشحص حُ٘ٞحهَ حُؼظز٤ش ك ٢حُظ٘ظْ٤
حُؼظز ٢ػِ ٠حٗظوخٍ حُغ٤خٍ حُؼظز ٢كٓ ٢لخٝس حُؼظزٗٞخص٣ٝ ,ظْ رُي رغشػش ًز٤شس.
٣ -2غظٔش طؤػ٤ش حُـٜخص حُؼظزٓ ٢ذس أهظش ٖٓ طؤػ٤ش حُٜشٓٗٞخص.
ٝرُي رغزذ كذٝع ػِٔ٤ظ ٖ٤طؼزطخٕ حعظٔشحس ط٘ز ٚ٤حُ٘ٞحهَ حُؼظز٤ش ُِؼظز ,ٕٞك ٢ك ٖ٤ال طٞؿذ ٓؼَ ٛزٙ
حُؼِٔ٤خص ك ٢حُظ٘ظ ْ٤حُٜشٓ.٢ٗٞ

طظ٘٤ق حُٜشٓٗٞخص رلغذ طشً٤زٜخ حٌُ٤ٔ٤خث٢
طظ٘ق حُٜشٓٗٞخص طزؼخ ُظشً٤زٜخ حٌُ٤ٔ٤خث ٢حُ:٠
ٛ -1شٓٗٞخص عظ٤ش٣ٝذ٣ش.
ٛ -2شٓٗٞخص رزظ٤ذ٣ش.
ٛٝ -3شٓٗٞخص ٓشظوش ٖٓ حُلٔٞع حألٓ٤٘٤ش.
ٛٝ -4شٓٗٞخص رشٝط٤٘٤ش عٌش٣ش.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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حُظ٘ظ ْ٤حُٜشٓ٢ٗٞ

آُ٤ش ػَٔ حُٜشٓٗٞخص
أ -حُٜشٓٗٞخص حُززظ٤ذ٣ش ( :آُ٤ش حُؼَٔ ).
٣ -1شطزؾ حُٜشٓ ٕٞرٔغظوزَ رشٝط ٢٘٤خخص ٓٞؿٞد ك ٢حُـشخء حُزالصُِٓ ٢خِ٤ش حُٜذف.
٘٣ -2شؾ كذٝع عِغِش ٖٓ ػِٔ٤خص ٓخظِلش ُ٘وَ ط٘ز ٚ٤حُٜشٓ.ٕٞ
 -3حعظـخرش حُخِ٤ش حُٜذف ُِٜشٓ.ٕٞ
د -حُٜشٓٗٞخص حُغظش٣ٝذ٣ش ( :آُ٤ش حُؼَٔ ).
 -1طذخَ ٛز ٙحُٜشٓٗٞخص حُخِ٤ش رغُٜٞش ( .ألٜٗخ طغظط٤غ ػزٞس حُـشخء حُزالصٓ.) ٢
 -2طشطزؾ رٔغظوزَ رشٝط ٢٘٤دحخَ حُغ٤ظٞع ,ٍٞك٤ظٌٓ ٕٞشًذ ٓؼوذ ( حُٜشٓ + ٕٞحُٔغظوزَ ).
٘٣ -3ظوَ حُٔشًذ حُٔؼوذ ٖٓ ػوٞد حُـالف حُ٘ ١ٝٞحُ ٠دحخَ حُ٘ٞحس.
٣ -4شطزؾ رؤكذ حُٔٞحهغ ك ٢ؿض١ء( ٘ٓ ) DNAزٜخ ُظٌ.) m- RNA (ٖ٣ٞ
٣ -5ظشؿْ رُي ُز٘خء رشٝط٘٤خص ؿذ٣ذس ك ٢ع٤ظٞرالصّ حُخِ٤ش حُٜذف ,طئػش ك ٢أٗشطظٜخ ,كظلظَ حالعظـخرش.
** ٖٓ حألٓؼِش ػِٛ ٠ز ٙحُٜشٓٗٞخص حُغظش٣ٝذ٣ش ( حُظغظٞعظ٤شٝ ,ٕٝحألُذٝعظ٤ش.) ٕٝ

آُ٤ش حُؼَٔ حُٜشٓٗٞخص حُغظش٣ٝذ٣ش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ػالهش ؿذس طلض حُٜٔخد رخُـذس حُ٘خخٓ٤ش
ٓخ حُٔوظٞد رظلض حُٜٔخد؟
ٓ٘طوش طـ٤شس ك ٢حُذٓخؽ طظلٌْ ك ٢حكشحص حُٜشٓٗٞخص.

ٝظ٤لظٜخ:
 -1ط٘ظْ رظٞسس ؿ٤ش ٓزخششس حألٗشطش ٝحُٞظخثق حُٔخظِلش حُظ ٢طشطزؾ رخألػؼخء حُالاسحد٣ش ٝحُـٜخص حُؼظز٢
حُزحط.٢
 -2ط٘ظ ْ٤رؼغ حُؼٞحَٓ ك ٢حُـغْٓ ,ؼَ :دسؿش حُلشحسسٝ ,حُشؼٞس رخُـٞع.

ٓخ حُٔوظٞد رخُـذس حُ٘خخٓ٤ش ؟
 ٢ٛؿذس طوغ ٓزخششس أعلَ طلض حُٜٔخدٝ ,طظٌ ٖٓ ٕٞؿضأٔٛ,ٖ٣خ:
أ) حُ٘خخٓ٤ش حألٓخٓ٤ش٘٣ :ظْ حكشحص ٛشٓٗٞخطٜخ ٛشٓٗٞخص حُؼظزٗٞخص حالكشحص٣ش حُٔٞؿٞدس طلض حُٜٔخد.
طلشص حُ٘خخٓ٤ش حألٓخٓ٤ش ٛشٓٗٞخص ػذسٓ ,ؼَٛ:شٓ ٕٞحُ٘ٔٝ ,ٞحُٜشٓٗٞخص حُٔ٘شطش ُِـذد حُظ٘خعِ٤ش.
د) حُ٘خخٓ٤ش حُخِل٤ش ٢ٛ :حٓظذحد ُؼظزٗٞخص طلض حُٜٔخد.
طخضٕ كٜٗ ٢خ٣خص حُؼظزٗٞخص ٛشٓ ٢ٗٞحألًغ٤ظٞعٝ ,ٖ٤حُٔخٗغ إلدسحس حُز.)ADH( ٍٞ
حُظـز٣ش حُشحؿؼش
** طٌٖٔ أ٤ٔٛش حُظـز٣ش حُشحؿؼش رٔخ :٢ِ٣
 -1حُٔلخكظش ػِ ٠حالطضحٕ حُذحخُِِ ٢ـغْٓ ,ؼَ :دسؿش حُلشحسسٝ ,دسؿش حُلٔٞػشٝ ,طشً٤ض حُٜشٓٗٞخص ػٖٔ
ٓؼذالطٜخ حُطز٤ؼ٤ش.
** طظ٘ق حُظـز٣ش حُشحؿؼش حُٞٗ ٠ػ:ٖ٤
أ – حُظـز٣ش حُشحؿؼش حال٣ـخر٤ش :ار طئد ١حُض٣خدس كٓ ٢غظ ٟٞأكذ حُٜشٓٗٞخص حُ ٠ص٣خدس حكشحص ٛشٓ ٕٞحخش.
د – حُظـز٣ش حُشحؿؼش حُغِز٤ش :ار طئد ١حُض٣خدس كٓ ٢غظ ٟٞأكذ حُٜشٓٗٞخص حُ ٠طوِ َ٤حكشحص ٛشٓ ٕٞحخش ,أ٘ٓ ٝغ
حكشحصٙ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انتهت حبمد اهلل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اؿخرخص حعجِش حُٔلظٟٞ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
استاذ العلوم الحياتية :د .رام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي نصّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
الوحدة األولى  /الفصل األول  /الوراثة
34

Facebook: Tawjihi On Line

0637626978 / 0627510870

Facebook: D Rami Nassar

السلسلة الذهبية يف العلوم احلياتية

األنشطة الفسيولوجية يف اجلسم

د .رامي نصّار

العلوم احلياتية  /املههاج اجلديد
البيولوجيا

الوحدة الثانية  /الفرع العلمي والزراعي

البيولوجيا

2018

( الدورة الشتوية ) 7102- 7102

2018

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

اجابات أسئلة الفصل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
استاذ العلوم الحياتية :د .رام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي نصّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
الوحدة األولى  /الفصل األول  /الوراثة
35

Facebook: Tawjihi On Line

0637626978 / 0627510870

Facebook: D Rami Nassar

السلسلة الذهبية يف العلوم احلياتية

األنشطة الفسيولوجية يف اجلسم

د .رامي نصّار

العلوم احلياتية  /املههاج اجلديد
البيولوجيا

الوحدة الثانية  /الفرع العلمي والزراعي

البيولوجيا

2018

( الدورة الشتوية ) 7102- 7102

2018

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

متنياتي للجميع باجناح
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
استاذ العلوم الحياتية :د .رام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي نصّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
الوحدة األولى  /الفصل األول  /الوراثة
36

Facebook: Tawjihi On Line

0637626978 / 0627510870

Facebook: D Rami Nassar

