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أ) ًٚصم انشكم انًعأس ػظثَٕ ٍٛيرشاتك:ٍٛاظة ػًا ٚه:ٙ
 -1يا أعًاء األظضاء انًشاس إنٓٛا تاألسلاو ( )4 ، 3 ، 2 ،1؟
 -2سذة انشيٕص ( ط  ،ص  ،ع  ،ل )؟نرؽذٚذ االذعاِ انظؽٛػ
نهغَٛال انؼظثٙ؟
 -3اكرة اعى اؼذ انُٕالم انؼظثٛح انر ٙذُمم انغّٛال انؼظثٙ
ت ٍٛانؼظثٍَٕٛ؟
 -1صٔائذ شعشٚح  -2خه ّٛشفاٌ  -3يؽٕس  -4اصساس ذشاتكٛح
 -3اعرٛم كٕنٍٛ
 ( -2ل – ع – ط – ص )

ب) ًٚصم انشكم انًعأس ذٕصٚغ األَٕٚاخ داخم يؽٕس
انؼظثٌٕ ٔخاسظّ:اظة ػًا ٚه:ٙ
 -1يا انًشؼهح انرًٚ ٙصهٓا انشكم؟
 -2يا االَٕٚاخ انر ٙذٕظذ داخم ٔخاسض انًؽٕسٔ،ؼذد شؽُرٓا
 -3كٛف ًٚكٍ لٛاط فشق انعٓذ انكٓشتائ ٙػهٗ ظاَة انؼظثٌٕ
 -1ظٓذ انشاؼح ( االعرمطاب )
 -2خاسض انًؽٕس طٕدٕٚو يٕظة ٔكهٕسٚذ عانة ،داخم انًؽٕس تشٔذُٛاخ
عانثح ٔإَٚاخ انثٕذاعٕٛو انًٕظثح
 -3ظٓاص انفٕنرًٛرش ٔلطث ٍٛكٓشتائ ٍٛٛدلٛمٍٛ

ض) ًٚصم انشكم انًعأس يُطمح انرشاتك انؼظثٔ ،ٙانًطهٕب
 -1يا اعًاء األظضاء انًشاس انٓٛا تاألسلاو ( ) 3 ،2 ،1
 -2يا ٔظٛفح انكانغٕٛو ف ٙػًهٛح اَرمال انغٛال انؼظثٙ؟
 -3عى اؼذ انُٕالم انؼظثٛح ف ٙيُطمح انرشاتك انؼظثٙ
 -1غشاء انضس انرشاتك -2 ٙانشك انرشاتك -3 ٙغشاء تؼذ ذشاتكٙ
 -2ذغاػذ ػهٗ انرؽاو انؽٕٚظالخ انرشاتكٛح تغشاء انضس انرشاتكٙ
 -3اعٛرم كٕنٍٛ

د) ًٚصم انشكم انًعأس يمطغ ؽٕن ٙف ٙػ ٍٛاالَغاٌ:

 -1شثكٛح  -2ػظة تظش٘  -3لضؼٛح
ٚ -2غًػ تًشٔس انؼٕء انٗ داخم انؼٍٛ
 -3ػظٔ ٙيخاسٚؾ  -4ؼذلح انؼٍٛ
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 -1يا اعًاء األظضاء انًشاس انٓٛا تاألسلاو ( ) 3 ، 2 ، 1
 -2يا ٔظٛفح انعضء انًشاس ان ّٛتانشلى ( ) 4
 -3يا انرشاكٛة انًٕظٕدج ف ٙانعضء سلى ( ) 1
 -4يا انعضء انز٘ ٚرؽكى تًمذاس انؼٕء انًاس انٗ انؼٍٛ؟

3
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ْـ) ًٚصم انشكم انًعأس ػؼٕ كٕسذ ٙادسعّ ظٛذا ٔأظة ػًا ٚهٙ
 -1عى األظضاء ( ) 3 ، 2 ، 1؟
 -1غشاء عمف -2 ، ٙخالٚا داػًح  -3خهٛح شؼشٚح
 -2يا اعى انرشكٛة ف ٙاألرٌ انذاخهٛح انز٘ ٚرٕاظذ ف ّٛانًغرمثم انظٕذٙ؟
انمٕلؼح
 -3كٛف ٚرى ذفشٚغ ؽالح انًٕظاخ انظٕذٛح؟
ػٍ ؽشٚك غشاء انكٕج انًغرذٚشج

1

2
3

ٔ) ًٚصم انشكم انًعأس يغرمثم انرٕاصٌ انغاكٍ ادسعّ ظٛذا ٔأظة ػًا ٚه:ٙ

1

 -1عى األظضاء ( ) 3 ، 2 ،1؟
(  -1ؼظٗ ارَٛح  -2ػظة  -3خهٛح شؼشٚح )
 -2يى ٚركٌٕ انذْهٛض؟ لشتح ٔكٛٛظ
 -3ؼذد يغرمثالخ انرٕاصٌ انغاكٍ ف ٙانذْهٛض؟ خالٚا شؼشٚح
 -4تًارا ذغطٗ يغرمثالخ انرٕاصٌ انًٕظٕدج ف ٙانذْهٛض؟ يادج ْاليٛح

3

2

ص) ًٚصم انشكم انًعأس ذشكٛة انمهة ٔانًطهٕب:
 -1يا اعى األظضاء انًشاس انٓٛا تاالسلاو ( ) 2 ، 1
 -2يا ٔظٛفح انعضء سلى ( ) 2؟
 -3يا انذٔس انرُظ ًٙٛنألػظاب فَ ٙثغ انمهة؟
 -4إٚ ٍٚظذ انعضء انًشاس ان ّٛتانشلى ( ) 1

1

 -1انؼمذج األرُٛٚح انثطُٛٛح  -2انٛاف ػؼهٛح يرخظظح
َ -2مم ظٓذ انفؼم انٗ لًح انثط ٍُٛٛيغثثح اَمثاػٓا يؼا
ٚ -3ثطئ ٔٚغشع اطذاس ظٕٓد انفؼم ٔٚرؽكى ف ٙلٕج اَمثاع ػؼهح انمهة
 -4ف ٙانعذاس انفاطم ت ٍٛاالر ٍٚاالٔ ًٍٚانثط ٍٛاالًٍٚ

2

غ) ًٚصم انشكم انًعأس ػاللح ذؽد انًٓاد تانغذد انُخايٛح:
 -1يا اعى اظضاء انًشاس انٓٛا تاألسلاو ( ) 3 ، 2 ،1
 -2يا انٓشيَٕاخ انًفشصج يٍ انعضء سلى ( ) 2؟
 -3كٛف ذُرمم انٓشيَٕاخ انًفشصج يٍ انعضء سلى ( ) 1؟
ْ -3شيَٕاخ ذؽد انًٓاد انًفشصج
َ -1خايٛح ايايٛح َ -2خايٛح خهفٛح
 -2انٓشيٌٕ انًاَغ الدساس انثٕل ْٔشيٌٕ االكغٛرٕع -3 ٍٛػٍ ؽشٚك انذو

1
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أ) ًٚصم انشكم انًعأس ػًهٛح ذثادل انًٕاد ف ٙانشؼٛشج انذيٕٚحٔ ،انًطهٕب
 -1يارا ًٚصم كم يٍ انؼغؾ ( ط  ،ص )؟
 -2كًّٛح انغائم ت ٍٛخهٕ٘ انر ٙذؼٕد نهذٔسج
انذيٕٚح ف ٙانعاَة انٕسٚذ٘ ألم يٍ انر ٙذخشض
غش رنك؟
يٍ انعاَة انششٚاَٙ؟ ف ّ
 -3يارا ذغًٗ انكًّٛح انمهٛهح يٍ انغائم انشاشػ
ٔانر ٙال ذؼٕد نهعاَة انٕسٚذ٘ يٍ انشؼٛشج
انذيٕٚح؟ ٔكٛف ذؼٕد؟

فشق انؼغؾ
نهذاخم

فشق انؼغؾ
نهخاسض
أ
33

21
ط

9

ب
15

6-

21

ص

-

ط

=-

انعـــاَة انششٚــــــاَٙ

ص=

انعـــاَة انــــــٕسٚذ٘

ذف ّشع يٍ شش ٍّٚدلٛك
ص انؼغؾ االعًٕص٘
 -1ط ػغؾ انذو
 -2الٌ ػغؾ انذو ف ٙانعاَة انٕسٚذ٘ يُخفغ

 -3انهًٛف .ذؼٕد انٗ انشؼٛشاخ انهًفٛح انر ٙذظة ف ٙاالٔػٛح انهًفٛح انٗ انذو

ب) ًٚصم انشكم انًعأس َمم شاَ ٙاكغٛذ انكشتٌٕ انٗ انؽٕٚظالخ انٕٓائٛح:
 -1يا اٜنٛح انرُٚ ٙرمم فٓٛا CO2يٍ انذو انٗ انؽٕٚظالخ؟
 -2يا اعًاء األظضاء انًشاس انٓٛا تاألسلاو ( ) 2 ،1؟
 -3يا اعى انًشكة انُاذط يٍ اذؽاد  HCO3يغ H؟
 -4كٛف ذرخهض انؽٕٚظالخ انؽٕائٛح يٍ CO2؟

1

2

 -1االَرشاس
 -1 )2شؼٛشج ديٕٚح ف ٙانشئح  -2ؼٕٚظهح ْٕائٛح
 -3ؼًغ انكشتَٕٛك
 -4ػٍ ؽشٚك انضفٛش

ض) ًٚصم انشكم انًعأس ان ّٛػًم اؼذٖ انخالٚا انًشٓشج:

2

 -1يا َٕع انخهٛح انًشٓشج ف ٙانشكم؟
 -2يا اعى االظضاء انًشاس انٓٛا تاألسلاو ( ) 2 ،1؟
 -3يا ٔظٛفح انخهٛح انًشاس انٓٛا تانشلى ( ) 1
 -4يا انًمظٕد تانخهٛح انًشٓشج؟
 -1خهٛح اكٕنح
 -1 )-2خهٛح  Tيغاػذج
 -3ذفشص عاٚرٕكاُٚاخ
 -4خهٛح ذشٓش أ ذظٓش يٕنذ انؼذ انًغثة انًشع ػهٗ غشائٓا
انثالصيٙ
 -2يغثة يشع

الصفحة4
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ض) ًٚصم انشكم انًعأس ان ّٛػًم اؼذٖ انخالٚا
انهًٛفٛح نهمؼاء ػهٗ انخالٚا انًظاتح:
 -1يا اعى انخالٚا انًغؤٔنح ػٍ ْزِ انؼًهٛح (  Tانماذهح )
 -2يا األنٛح انر ٙذؼًم تٓا ْزِ انخالٚا نهرخهض يٍ
انخالٚا انًظاتح؟ افشاص انثشفٕسٔ ٍٚاَضًٚاخ خاطح
 -3يا اعى انؼًهٛح انًشاس انٓٛا تانًض ( ط )
ذؽهم انخهٛح انًظاب

د )-ادسط انشكم انًعأس انز٘ ًٚصم ػًهٛاخ َمم انذو
 -1ؼذد فظائم انذو انر ٙذًصهٓا األسلاو ( ) 5 -1
 -2يا انًمظٕد ترفاػم انرخصش
 -3يا االعظ انًؼرًذج ف ٙػًهٛاخ َمم انذو
) O+ O- ) -1
) AB+ ( -5

B- ( -2

) A- ( -3 ) O-

) A- B- AB- O- ( -4

 -2ذعًغ خالٚا انذو انؽًشاء ٔذشعثٓا ف ٙاألٔػٛح انذيٕٚح انؼٛمح ٔاَغذادْا
 -3ذٕع يٕنذ انؼذ نهشخض انًؼطٔ ٙانعغى انًؼاد نهشخض انًغرمثم

ط

فظٛهح دو انًشٚغ

فظٛهح دو انًرثشع

O+

1

B-

2

3

O- A-

AB-

4

5

ٚماتم ظًٛغ انفظائم

ْـ) ٚث ٍٛانشكم انًعأس دٔس انًغرمثالخ األعًٕصٚح ف ٙذُظٛى
ػًم انكهٛح:

الصفحة5

 -1أ ٍٚذٕظذ انًغرمثالخ األعًٕصٚح ف ٙيُطمح ذؽد انًٓاد؟
 -2يا اعى انٓشيٌٕ انًفشص يٍ انُخايٛح انخهفٛح ٔنًشاس ان ّٛتانشلى ( ) 1؟
 -3يا انؼًهٛح انًشاس انٓٛا تانشلى ( ٔ ) 2انر ٙذًصّم إؼذٖ ػًهٛاخ ذكٍٕٚ
انثٕل؟
ب -ؼذد ٔظٛفح يا ٚه:ٙ
 -1انكثح ف ٙيؽفظح تٕياٌ
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أ) ًٚصم انشكم انًعأس يشاؼم ذكٕ ٍٚانثٕٚؼح انُاػعح ف ٙأَصٗ اإلَغاٌ:
 -1يا اعى انخهٛح انًشاس إنٓٛا تانشلى ( ) 1؟ خهٛح تٛؼٛح او
 -2يا ػذد انًعًٕػح انكشٔيٕعٕيٛح ف ٙانخهٛح انًشاس إنٓٛا تانشلى ( ) 2؟ ( ) 2n
 -3يا َٕع اإلَمغاو ف ٙانًشؼهح انًشاس انٓٛا تانشيض ( ط )؟ يُظف يشؼهح أنٗ
 -4يا انز٘ ٚؽفض انخهٛح انًشاس انٓٛا تانشلى (  ) 3ػهٗ إكًال اَمغايٓا؟ ؼٕٛاٌ يُٕ٘
 -5نًارا ذؼًؽم ٔذرؽهم ػادج خهٛح انعغى انمطثٙ؟
ذؽرٕ٘ ػهٗ كًٛح لهٛهح يٍ انغٛرٕتالصو

ب) ًٚصم انشكم انًعأس اؽٕاس دٔسج انشؼى ف ٙأَصٗ اإلَغاٌ:
 -1يارا ذًصم األؽٕاس انًشاس انٓٛا تاالسلاو ( ) 1،2
 -2يا دٔس انثشٔظغرشٌٔ ف ٙانطٕس سلى ( ) 1
 -3يرٗ ذؽذز ػًهٛح اإلتاػح
 -4ا٘ اؽٕاس دٔسج انشؼى ًٚصم انشكم؟
 -1انطٕس األفشاص٘  -2ؽٕس ًَٕ تطاَح انشؼى
ٚ -2ؽس ػهٗ افشاص يٕاد يخاؽٛح يٍ انغذد األَثٕتح
 -3انٕٛو انشاتغ ػشش نهذٔسج  -4ؽٕس ذذفك انطًس

2

1

1

ض) ًٚصم انشكم انًعأس ذشكٛة انًشًٛح ف ٙأَصٗ اإلَغاٌ:
 -1يى ٚركٌٕ انعضء انعُ ُٙٛيٍ انًشًٛح؟
 -2انٗ يارا ذشٛش االسلاو ( ) 2 ، 1
 -3يى ٚركٌٕ انعضء سلى ( ) 1
 -4ػشف انًشًٛح
 -1غشاء انكٕسٔ ٌٕٚتشٔصاخ يٍ تطاَح انشؼى غُٛح تاألٔػٛح انذيٕٚح
 -1 )-2ؼثم عش٘  -2أػٛح ديٕٚح خاطح تاألو
 -3ششٚاَ ٍٛعشٔٔ ٍٛٚسٚذ عش٘
َ -4غٛط يرخظض ٚركٌٕ يٍ خالٚا كم يٍ انعُٔ ٍٛاألو ْٙٔ ،يُطمح االذظال تٍٛ
األٔػٛح انذيٕٚح نألو ٔاألٔػٛح انذيٕٚح نهعُ.ٍٛ

ض) ًٚصم انشكم انًعأسانًشاؼم األٔنٗ يٍ ذكٕ ٍٚانعُ:ٍٛ
 -1يارا ذًصم انؼًهٛاخ انًشاس انٓٛا تاألسلاو ( ) 3 ، 2 ، 1
 -2يا اعى انًشؼهح انرٚ ٙرى فٓٛا اَضساع انعٍُٛ؟
 -3كى ذغرغشق يذج ذكٕ ٍٚانرٕذح
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1

 -3اتاػح
3
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 -1اخظاب  -2اَمغاياخ يرغأٚح
 -2انكثغٕنح انثالعرٕنٛح
 -3شالشح اٚاو

1

1
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أ) ٚث ٍٛانشكم االذ ٙيمطغ ػشػ ٙف ٙظزس َثاخ انًطهٕب
 -1اكرة اعًاء االظضاء انًشاس انٓٛا ( ط ،ص ) اعطٕاَح ٔػائٛح ،
 -2يا ٔظٛفح انعضانًشاس ان ّٛتانشيض ( ع ) ايرظاص انًاء ٔااليالغ
 -3يا دٔس كم يٍ انخشة ٔانهؽاء ف ٙانُثاخ
انخشة َمم انًاء ٔااليالغ انهؽاء َمم انغزاء

تششج داخهٛح

1
ب) ًٚصم انشكم انًعأس اظضاء انضْشج فَ ٙثاخ صْش٘ اظة ػًا ٚه:ٙ
-1
-2

2

عى االظضاء انًشاس انٓٛا تاالسلاو (  ) 2 ، 1يرك  ،يٛغى
يا انؼًهٛاخ انر ٙذؽذز ف ٙانعضئ ) 1 ،8 ( ٍٛاالخظاب  ،ذكٕ ٍٚؼثٕب انهماغ

ض) ٚث ٍٛانشكم انًعأس يًشاخ َمم انًاء ٔاأليالغ انزائثح ف ّٛت ٍٛانخالٚا ف ٙانعزس:
 -1يا انشيض انز٘ ٚشٛش إنٗ اَرمال انًاء ٔاأليالغ ػثش األغشٛح انثالصيٛح
ٔانعذس انخهٕٚح؟ ع
 -2يا اعى انًًش انز٘ ٚشٛش إن ّٛانشيض ( ص )؟ يًش خهٕ٘ ظًاػٙ
 -3يا انشيض انز٘ ٚشٛش إنٗ انًًش انز٘ ال ٚذخم ف ّٛانًاء ٔاأليالغ إنٗ
عٛرٕتالصو انخالٚا؟ ط
 -4يا ٔظٛفح ششٚؾ كاعثش٘؟ يُغ ػٕدج انًاء ٔااليالغ يٍ االعطٕاَح انٕػائٛح
انٗ خالٚا انثمششج

دًٚ -صم انشكم انًعأس اعرعاتح عاق انُثاخ نهؼٕء  ،اظة ػًا ٚه:ٙ

د

1

الصفحة7

 -1يا اعى انٓشيٌٕ انز٘ ٚغرعٛة نالَرؽاء انؼٕئٙ؟ اكغٍٛ
 -2يا اعى انًادج انًغرخذيح ف ٙانرعشتح؟ اغاس
 -3نًارا ذًُٕ انغاق إنٗ أػهٗ ف ٙانشكم ( د )؟
انرٕصٚغ انًرغأ٘ نالكغ ٍٛػهٗ ظاَث ٙانغاق

مدرس املادة 4أ .رامي نصار
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ْـًٚ -صم انشكم انًعأس اعرعاتح عاق انُثاخ نهؼٕء:
 -1يا ذأشٛش ؼشكح أكغ ٍٛف ٙذشكٛضِ ف ٙانشكم ف ٙكم يٍ:
ٚمم
أ) انعاَة انمشٚة يٍ انؼٕء
ٚضداد
ب) انعاَة انثؼٛذ يٍ انؼٕء
 -2فغش عثة اَرؽاء انُثاخ َؽٕ انؼٕء؟
ػُذ ذؼشٚغ أؼذ ظاَث ٙانغاق نهؼٕء فئٌ ْشيٌٕ األكغٍٛ
ُٚرمم إنٗ انعاَة انًظهى يٍ انغاقٚ .ضداد ذشكٛض انٓشيٌٕ ف ٙخالٚا رنك انعاَةٚ .شعغ رنك ػًهٛح اعرطانح انخالٚا ف ٙرنك
انعاَة أكصش يٍ انعاَة انًؼشع نهؼٕءٚ .4.غثة رنك اَؽُاء لًح انغاق َؽٕ انؼٕء.

ًٔٚ -صّم انشكم انًعأس كٛغا ظُُٛٛا َاػعا نُثاخ صْش٘ ،انًطهٕب

3

 -1يا أعًاء األظضاء انًشاس إنٓٛا تاألسلاو ( ) 3 ، 2، 1؟
1
 -1كٛظ ظُ -2 ُٙٛخهٛح يغاػذج  -3خالٚا عًرٛح
 -2يا يظٛش انخالٚا (  ) 4 ، 3تؼذ ػًهٛح اإلخظاب؟
 -4ذًُٕ نركٌٕ ظٍُٛ
 -3ذرؽهم
 -3يا ْٕ اإلخظاب انًؼاػف؟
ؼذٔز ؼانر ٙاخظاب فَ ٙفظ انٕلد ( نهثٕٚؼح ٔاالَذٔعثٛشو االو )
 -4يا أًْٛح َغٛط اإلَذٔعثٛشو؟
ذخض ٍٚانغزاء
2
4

امتنى للجنيع النجاح
استاذ العلو احليايية :رامي نصّار
مدرس املادة 4أ .رامي نصار
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