
 

 

 السؤال االول : ضع دائرة حول رمز الجواب الصحيح لكل من الفقرات االتية : 

يشرجػ عهٗ َفس  dكبٌ االنٛم . فئرا  DdGgيٍ أَضٗ غشاصْب انغُٛٙ  DDggإرا حذس رضأط ثٍٛ ركش  غشاصِ انغُٛٙ  -1

 يٍ اسرجبغ انغُٛبد ْٕ :  DDGg. فبٌ احزًبل إَزبط فشد غشاصِ انغُٛٙ  Gانكشٔيٕسٕو يع االنٛم 

 %52-%د25-%ج52-صفش%ب -أ

 انٕساصٛخ : ٔاحذح يٍ اٜرٛخ رحذد عُس انًٕنٕد يٍ انُبحٛخ  -2

 ركشاإلَساٌ-أَثىرتاتحانفاكهحد-أَثىاإلَساٌج-ركشانطٍىسب -أ

 % فبٌ انًسبفخ ثٍٛ انغُٛبد عهٗ انكشٔيٕسٕو ْٙ :  13إرا كبَذ َسجخ انعجٕس انغُٛٙ ثٍٛ عٍُٛٛ عهٗ انكشٔيٕسٕو  -3

 %75-وحذجخشٌطحخٍٍُحد75-%ج31-وحذجخشٌطحخٍٍُحب31 -أ

 ْٕ :   aaBbRrGGانطشاص انغُٛٙ انصحٛح نهغبيٛذ انز٘ ُٚزغّ األة -4

 aBbr-دabRg-جabrG-بABRG -أ

 رهمٛحب رارٛب فبٌ انُسجخ انعذدٚخ نهطشص انشكهٛخ فٙ األفشاد ْٙ :  AaBbعُذ رهمٛح َجبد غشاصِ انغُٛٙ  -5

 1:3-د3:5:3-ج3:3:3:3-ب9:1:1:3 -أ

 :  رضٔط شبة غٛش يصبة ثُضف انذو يٍ فزبح يصبثخ ثُضف انذو فبٌ احزًبل إَغبة أَضٗ يصبثخ ثُضف انذو ْٕ -6

 %355-%د25-صفش%ج-%ب52 -أ

 َٕعٍٛ فمػ يٍ انغبيٛزبد فبٌ رنك ٚذل عهٗ أٌ انصفخ :  AaBbإرا أَزظ انطشاص انغُٛٙ  -7

 خٍُاخيتعذدج-ىوديشتثطحعهىانكشويىس-يتأثشجتاندُسج-يشتثطحتاندُسب -أ

 نٌٕ انعٌٕٛ فٙ رثبثخ انفبكٓخ يضبل عهٗ َٕع انٕساصخ اٜرٙ :  -8

 أنٍالخيتعذدج-سٍادجيشتشكحد-سٍادجتايحج-يشتثطحتاندُسب -أ

ٔفصٛهخ دو انضبَٙ  ABب غفهٍٛ فصٛهخ دو احذًْب رضٔط شبة فصٛهخ ديّ غٛش يعشٔفخ يٍ فزبح فصٛهخ ديٓب غٛش يعشٔفخ ٔأَغج -9

O  : ْٙ ٍٕٚفبٌ فصبئم دو األث 

 OوB-دAوAB-جBو A-بOوAB -أ

 انذو فٙ اٜثبء ْٙ :  فبٌ انطشص انشكهٛخ نفصبئم A , 50%AB , 25% B %25كبَذ انُست انًئٕٚخ ألثُبء عبئهخ كبٜرٙ -11

 BوAB-دABو AB-جBوA-بOوAB -أ

 13غٕٚم انسبق ٔ 12عشٖ رهمٛح ثٍٛ َجبرٙ كبيٛهٛب احذًْب احًش األصْبس غٕٚم انسبق ٔظٓشد األفشاد ثبنصفبد ٔاألعذاد اٜرٛخ  -11

 هٌٕ األصْبس ثبألحًش ٔاألثٛط . فبٌ انطشاص انشكهٙ نهُجبد اٜخش انًغٕٓل ْٕ َجبد ي 25لصٛش انسبق ٔ

 يهىٌاألصهاسطىٌمانساق-احًشاألصهاسقصٍشانساقب -أ

 اتٍضاألصهاسطىٌمانساق-اتٍضاألصهاسقصٍشانساقد-ج

 غجٛعٛخ انشعش ْٕ :  انطشاص انغُٛٙ ألَضٗ -12

  HZ , ZZ-د HH , HZ-جHZ-ب HH -أ

 حست لبٌَٕ انزٕصٚع انحش ْٕ :  AaBbRRggDdعذد إَٔاع انغبيٛزبد انزٙ ُٚزغٓب األة  -13

 36-د7-ج    6-ب4 -أ

يشرجطبٌ عهٗ كشٔيٕسٕيٍٛ  RGٔانغُٛبد  ABيع انعهى أٌ انغُٛبد  AaBbRrGgعذد إَٔاع انغبيٛزبد انزٙ ُٚزغٓب األة  -14

 يخزهفٍٛ ْٕ : 

 36-د7-ج     4-ب5 -أ

 ٔاحذح يٍ اٜرٛخ رحًم عهٗ كشٔيٕسٕو عُسٙ :  -15

 صفحانصهع-نىٌانعٍىٌفًاإلَساٌب -أ

 صفحعًىاألنىاٌ-صفحنىٌاندسىوطثٍعحاألخُححفًرتاتحانفاكهحد-ج

ًش األصْبس أيهس انجزٔس يٍ رهمٛح َجبد احًش األصْبس أيهس انجزٔس غٛش َمٙ نهصفزٍٛ يع َجبد آخش اثٛط احزًبل إَزبط َجبد اح -16

 األصْبس أيهس انجزٔس غٛش َمٙ . ْٕ : 

 7\4-د7\1-ج     7\5-ب7\3 -أ

 

 ْٕ :  AaBBRrصم نٌٕ انجششح نشخص غشاصِ انغُٛٙ انطشاص انغُٛٙ انز٘ ًٚب -17

 aaBbRr-دAaBbRr-جAaBbRR-بaaBBRr -أ



 

 

فبٌ احزًبل إَغبة االثٍ  AaBbrrيٍ فزبح غشاصْب انغُٛٙ نهٌٕ انجششح   aaBbRrإرا رضٔط شبة غشاصِ انغُٛٙ نهٌٕ انجششح  -18

 انعبئهخ ْٕ :  األكضش غبيك نٓزِ

 36\3-د7\3-ج       4\3-ب5\3 -أ

 احذ فصبئم انذو ال رعزجش يضبل عهٗ سٛبدح ربيخ :  -19

O-دAB-ج          B-بA -أ

 إرا ٔنذ نعبئهخ أَضٗ غجٛعخ كال ٔانذٚٓب أصهع فبٌ انطشاص انغُٛٙ نألة ٔاألو ْٕ :  -21

 HZواألوHZاألب-دZZواألوZZاألب-جZZواألوHZاألب-بHZواألوZZاألب -أ

 : ْٕ  VIIIاالخزالل انُبرظ يٍ حذٔس خهم فٙ عبيم انزخضش  -21

تٍشَش-انفٍٍُمكٍتىٍَىسٌاد-انتهٍفانكٍسًج-انُاعىسب-ا

 ْٕ :  XOاالخزالل انز٘ غشاصِ انكشٔيٕسٕيٙ انغُسٙ  -22

تٍشَش-دكالٌُفهتش-تتاوج-داوٌب-أ

 انطشاص انكشٔيٕسٕيٙ انغُسٙ ألَضٗ يصبثخ ثًزالصيخ ثزبٔ ْٕ :  -23

XXY-دXO-جXY-بXX-أ

 ْٕ :  21االخزالل انٕساصٙ انز٘ سججّ إظبفخ كشٔيٕسٕو إنٗ صٔط انكشٔيٕسٕيبد سلى  -24

تٍشَش-كالٌُفهتشد-تتاوج-داوٌب-ا

 ْٕ :  Xاالخزالل انٕساصٙ انز٘ سججّ صٚبدح فٙ انكشٔيٕسٕو انغُسٙ  -25

كالٌُفهتش-تٍشَشد-جتتاو-داوٌب-ا

 ٚزى فحص خًالد انكشٌٕٚ عُذيب ٚكٌٕ عًش انغٍُٛ ثٍٛ األسجٕعٍٛ :  -26

36-34-د34-35-ج35-7-ب7-6-أ

 فٙ لذسارّ انعمهٛخ ْٕ :  االخزالل انٕساصٙ انز٘ ٚعبَٙ يٍ َمص -27

كالٌُفهتش-انتهٍفانكٍسًد-داوٌج-تٍشَشب-أ

 اخزالل ٔساصٙ ٚعبَٙ صبحجّ يٍ يعذل ركبء يُخفط ْٕ :  -28

كالٌُفهتش-انُاعىسد-جداوٌ-تٍشَشب-أ

 عذد إَٔاع انغبيٛزبد انُبرغخ يٍ عذو اَفصبل انخالٚب خالل االَمسبو انًُصف األٔل ْٕ :  -29

3-د4-ج1-ب5-أ

 اصٙ ٚعبَٙ انًصبة يٍ رشْٕبد فٙ األععبء انذاخهٛخ : خهم ٔس -31

داوٌ-تتاود-انُاعىسج-انفٍٍُمكٍتىٍَىسٌاب-أ



 

 

 خهم ٔساصٙ كشٔيٕسٕيٙ ٚعبَٙ انًصبة يٍ َمص فٙ انمذساد انعمهٛخ      -31

انتهٍفانكٍسً-تتاود-تٍشَشج-بكالٌُفهتش-أ

 لبيخ لصٛشح ٔيًزهئخ عشض يٍ أعشاض اإلصبثخ ثأحذ اإلخزالالد اٜرٛخ :  -32

انتهٍفانكٍسً-دتتاو-داوٌج-انُاعىسب-أ

 األسجٕع انز٘ ٚزى اخز عُٛخ يٍ انسبئم انشْهٙ نفحص األعُخ ْٕ : -33

36-34-د35-35-ج35-7-ب7-6-أ

 الد انكشٌٕٚ ٔاحذح يٍ انخطٕاد اٜرٛخ نٛسذ يٍ انخطٕاد اإلعشائٛخ نفحص خً -34

فصميشكضينهخالٌا-ب35-7اخزعٍُحتٍٍاألسثىعٍٍ-أ

ٌتىانحصىلعهىانُتائحتعذٌىو-عًميخططكشويىسىيًج-ج

  XX  ح يٍ كشٔيٕسٕيبد عسى اإلَسبٌ  ٚعجش عٍ احذ اإلخزالالد اٜرٛخ :انًخطػ انكشٔيٕسٕيٙ اٜرٙ نهخًس أصٔاط األخٛش -35

XX  XX  XX  XXx 

ركشكالٌُفهتش-ركشتٍشَشد-أَثىتتاوج-ركشداوٌب-أ

 كشٔيٕسٕيبد عسى اإلَسبٌ  ٚعجش عٍ احذ اإلخزالالد اٜرٛخ :انًخطػ انكشٔيٕسٕيٙ اٜرٙ نهخًس أصٔاط األخٛشح يٍ  -36

XX  XX  XXX  XX  Xx  

أَثىتٍشَش-أَثىتتاود-ركشداوٌج-ركشكالٌُفهتشب-أ

 خهم ٔساصٙ عُٛٙ ٚحًم عهٗ كشٔيٕسٕو عُسٙ :  -37

انُاعىس-انتهٍفانكٍسًد-داوٌج-تٍشَشب-أ

يشبسكخ عبيٛذ يزكش نى رُفصم كشٔيٕسٕيبرّ انغُسٛخ يع عبيٛذ يؤَش غجٛعٙ ٚؤد٘ إنٗ إَغبة غفم يصبة ثأحذ اإلخزالالد  -38

 انٕساصٛخ اٜرٛخ : 

تٍشَش-انتهٍفانكٍسًد-تتاوج-كالٌُفهتشب-أ

 انطفشح فٙ رشكٛت انكشٔيٕسٕو انزٙ رحذس َزٛغخ لطع األعضاء انطشفٛخ يٍ انكشٔيٕسٕيبد ْٙ -39

انقهة-انتكشاسد-جتثذٌمانًىقع-انحزفب -أ

 انطفشح فٙ رشكٛت انكشٔيٕسٕو انًمبثهخ نطفشح انزكشاس ْٙ :  -41

انتكشاس-انحزفد-تثذٌمانًىاقعج-انقهةب -أ
 

 

 انتهت االسئلة

 مع امنياتنا للجميع بالتوفيق والنجاح

 االستاذ : ابراهيم الحلو


