
 

 

 

 

 ّقظ ( 8) اىرَسٌِ األوه 

 

  ٌ( 4.5) أّقيها ػيى وزقح ذحسٌسك. ،صحٍحح حىجد ٍِ تٍِ االقرساحاخ أسفيه، شالشذ  - 1 

   ( اقرشاداخ  حعٍ ثالث َقطح عٍ كم اقرشاح صائذ 5.5)ذخصى            

 .انُخاع انشٕكٙ ٕٚجذ يشكض انذغاعٛح انشعٕسٚح عهٗ يغرٕٖ -

 .انقششج انًخٛحعهٗ يغرٕٖ  انذشكٛح االسادٚح ذُشأ انغٛانح انعصثٛحأثُاء انرذشكٛح  -

 (.CO2ثُائٙ أٔكغٛذ انكاستٌٕ ) انكهٛكٕص ٔذقهص انععهح انٓٛكهٛح ٚرطهة  -

 .انًكاٌ انز٘ ذرصم فّٛ ذفشعاخ األنٛاف انعصثٛح تاألنٛاف انععهٛح ْٕ انصفٛذح انًذشكح -

 .االعرًصال ٔعٛهح ٔقائٛح -

O Rh]نشخص دايم نهفصٛهح انذيٕٚح  ًٚكٍ -
-
A Rh]]أٌ ٚرثشع تذيّ نشخص يٍ انفصٛهح انذيٕٚح  [

+
. 

 ٌ( 5.5)  :ٍِاىراىٍ ٍِأػظ ذؼسٌفا ىيَصطيح – 2

   .تادح دشكٛح –دغٙ  ععٕ 

 ٌ( 2) :حاىراىٍ اخاىَصطيحأسفيه ٍا ٌْاسة ٍِ  اىؼيًَ اىْص أػظ ىنو زقٌ ٍِ أزقاً  – 3

–غٛش انُٕعٛح  -األسجٛاخ  -انفٛشٔعاخ  - انُٕعٛح - انجٓاص انًُاعٙ  -ًجٓشٚح انًرععٛاخ ان - انثكرٛشٚاخ

 .االظطشاتاخ

  .(..3..)ٔ ( ..2..) يٍ تُٛٓا ( ..5..)ٚرًٛض انٕعػ انز٘ َعٛش فّٛ ترٕاجذ عذد يٍ  اىْص اىؼيًَ:

 (  .5.).انًُاعٛح: ظٛفرّ تٕاعطح َٕعٍٛ يٍ االعرجاتحٔٚؤد٘  انز٘( ..4..) ٚذافع انجغى عهٗ ذًايٛرّ تٕاعطح 

 (.. .8..) يُٓا َزكش(  ..7..) يٍ نًجًٕعح انذاالخ تعط فٙ  ٚرعشض أَّ إال ،(..6..)ٔ 

 

A- ًاك  عُذ يجًٕعح يٍ انكالب ذجاسب انقطع أَجضخ،  نذساعح دٔس انعصة انغٛغائٙ فٙ األَشطح انعصثٛح  

 ٚثٍٛ انجذٔل انرانٙ انُرائج انًذصم عهٛٓا.  .Iنٕثٛقح ا ذٕظخ رنك

 

       

 

 

 

                                         

                       

                             

 اىجدوه                                                                  Iاىىشٍقح                              

 ّقظ ( 7) اىرَسٌِ اىصاًّ 

 

 اىََينح اىَغستٍح

 اىرستٍح اىىطٍْحوشازج 

 األمادٌٍَح اىجهىٌح ىيرستٍح واىرنىٌِ

 تىىَاُ -جهح: فاض 

 اٍرحاُ ٍّو شهادج اىسيل اإلػدادي

 األحساز( اىسسٍَىُ و ) اىَرسشحىُ

 

 ٍادج: ػيىً اىحٍاج واألزض

 2013ىٍّى دوزج ٌ

 

 1اىَؼاٍو: 

 

 ض1ٍدج اإلّجاش: 

1 

2 

 اىَىضىع 

 

 اىْرٍجح 

 اىَحصو ػيٍها

 ذجستح

 َْجصجاىاىقطغ 
 اىَجَىػح

 فقذاٌ انذغاعٛح انشعٕسٚح 

نهًُطقح انًعصٕتح تأنٛاف ْزا 

 حٛانجزس يع االدرفاظ تانذشك

  Aعهٗ يغرٕٖ

 )انجزس انخهفٙ(
1 

 شهم انععالخ انًعصٕتح  

 انجزس يع االدرفاظ  اتأنٛاف ْز

 تانذغاعٛح انشعٕسٚح

 Bعهٗ يغرٕٖ 

 )انجزس األيايٙ(
2 

 شهم ٔ فقذاٌ انذغاعٛح 

انشعٕسٚح نهًُطقح انًعصٕتح 

 تٓزا انعصة

 Cعهٗ يغرٕٖ 

 نغٛغائٙ(ا )انعصة
3 
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 ٌ( 2.25) اىصالز. اىرجازبفً  فسس اىْرائج اىَحصو ػيٍها – 4

 ٌ(5.75). ثسش ٍساز اىسٍاىح اىؼصثٍح خاله اّؼناض شىمًٌ أمرة ّصا تاسرؼَاه اىَصطيحاخ أسفيه،  –5

 –دشكٛح عٛانح عصثٛح  –انُخاع انشٕكٙ  –عٛهح عصثٛح دغٛح  –انجزس األيايٙ  –انععهح  –انجزس انخهفٙ 

 يغرقثالخ دغٛح.

 

B -  ،ذجاسب. (  3) ثالز عفذعح نغاق انعهٗ َفظ ععهح تطٍ  أَجضخنهكشف عٍ إدذٖ خاصٛاخ انععهح انٓٛكهٛح

تعذ إصانح انكرهح انًغرعًهح فٙ انًشدهح األٔنٗ إنٗ انًشدهح انثاَٛح  انًشدهحيٍ  االَرقالٚرى  .يشدهرٍٛ ذرى فٙ ذجشتحكم 

 :انُرائج انًثُٛح فٙ انجذٔل انرانٙ ، يٍ انذصٕل عهٗذأثٛش كم كرهح انععهح ذذدقٛاط انضٚادج فٙ غٕل  يكٍ األٔنٗ.

 اىرجستح

1 2 3 

انًشدهح 

 األٔنٗ

انًشدهح 

 انثاَٛح

انًشدهح 

 األٔنٗ

انًشدهح 

 انثاَٛح

انًشدهح 

 األٔنٗ

انًشدهح 

 انثاَٛح

انكرهح انًغرعًهح 

 gب  

51 1 31 1 71 1 

انضٚادج فٙ غٕل 

 cmانععهح ب 

1.5 1 2 1 3.5 3.5 

 

 ٌ( 1.75) .(g 71إىى   g11)ٍِ  اىَرصاػدجذحد ذأشٍس اىنرو طىه اىؼضيح  طسأ ػيى ٌ رياىرغٍس اى حدد - 6

 ٌ( 1.75 ) . 2 و 1 اىرجسترٍِاىنشف ػْها ٍِ خاله  اىرً ذٌ اىؼضيح خاصٍح حدد - 7

 ٌ( 1.75) ؟3مٍف ذفسس زد فؼو اىؼضيح فً اىرجستح  - 8  

 ،3 رجشتحانًٚكٍ أٌ ذرعشض ععهح االَغاٌ نُفظ دانح انععهح فٙ      

  ٌ( 1.75). ؟دي ذىلاذففً ّظسك،  ،مٍف ٌَنِ -9

  

َعرثش  ،عصٛح انكضاصنكٛفٛح يقأيح انجغى  نرعشف

ذطٕس  IIَرائج ذذهٛم دو شخص يصاب. ذًثم انٕثٛقح 

ٔ يعاداخ االجغاو انُٕعٛح كًٛح كم يٍ عًٍٛ انكضاص 

 .تذالنح انضيٍ ِانًٕجٓح ظذ

  :صف ذطىز مٍَح سٍَِ اىنصاش – 11

 ٌ( 5).  أٌاً 6و  1تٍِ  - أ

 ٌ( 5). أٌاً 11و  6تٍِ  - ب

 ٌ( 2) ىهرا اىرطىزاقرسح ذفسٍسا  – 11

اسرْرج طثٍؼح االسرجاتح اىَْاػٍح اىَردخيح ضد  –12

 ٌ( 5). اىنصاش ػصٍح

 

 IIاىىشٍقح                                                        

 

............................................ 

 ّقظ ( 5) اىرَسٌِ اىصاىس 

 تىىَاُ  -أمادٌٍَح فاض 
 

 اىَادج: ػيىً اىحٍاج واألزض
 اىَىضىع

 
 2/2 2013 ىٍّىدوزج ٌ
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