
 
 

 

 

  
  

 
 
 

 

 ( ٔمط8 )اسرشداد اٌّعاسف 

  تٛاسطح سُٙ  تٍٓ اٌسشف اٌّطاتك (ي)صًزشٚف ِدّٛعرً  االلرشازاخ اَذٍح عٍى ٚسلح ذسشٌشن، ثُ  (ي)ـ  أٔم1ً 

 ( 1,5ْ) :ٌىً عٕصش ِٓ اٌّدّٛعح األٌٚى ٚزشف خاصٍرٗ فً اٌّدّٛعح اٌثأٍح 

 2اٌّدّٛعح     1اٌّدّٛعح             

  غُز الٌىعُح ـ تتذخل فٍ الوٌاعح a   الثلعوُاخـأ

 تٌتج هضاداخ األجسام ـ T b ـ اللوفاوَاخ ب

  تٌضج علً هستىي الكثذ ـB c ـ اللوفاوَاخ ج

  d -تٌضج علً هستىي الغذج السعتزَح 

 Iٚ II:( 2ْ )تإٌسثح ٌٍساٌرٍٓ  (ج)عٍى ٚسلح ذسشٌشن االلرشاذ أٚ االلرشازاخ اٌصسٍر  (ي) أٔمًـ 2

I - االسرداتح االٌرٙاتٍح:  II  - اٌىشٌاخ اٌٍّفاٌٚحT4 :  

 استجاتح هٌاعُح ًىعُح - أ

 استجاتح هٌاعُح فىرَح وغُز ًىعُح - ب

استجاتح هٌاعُح تتذخل فُها الكزَاخ الثُضاء  - خ

 الوفصصح الٌىاج

 استجاتح هٌاعُح تتن تىاسطح اللوفاوَاخ  - ث

 

a. خالَا هٌاعُح تٌتج هضاداخ األجسام 

b. خالَا هٌاعُح تتذخل فٍ عولُح الثلعوح 

c. فٍ الوٌاعُح الٌىعُح خالَا تتذخل 

d. خالَا تتذخل فٍ تحسُس الكزَاخ اللوفاوَح B 

اٌدذٚي اٌراًٌ ٚأذّّٗ تىراتح سلُ اٌصٛسج أٚ أسلاَ اٌصٛس اٌرً ذٕاسة صٕف اٌّرعضً عٍى ٚسلح ذسشٌشن  (ي)ـ أٔمً 3 - أ

  ( 1,5ْ). اٌّدٙشي 

 
 

 

رقن الصىرج أو الصىر صٌف الوتعضٍ  

............................ حواخ 

............................ تكتُزَاخ 

............................ حُىاًاخ أولُح 

عصُاخ رقُقح : 1الصىرج 

(X1000) 

عصُاخ حوً  :2الصىرج 

 (X5000)التفىَذ 

 

تزاهُسُىم  :3الصىرج 

(X400) 
............................ فطزَاخ هجهزَح 

 ( 3ْ): ِٓ تٍٓ االلرشازاخ اَذٍح  (ج ) اٌخاطئ خأٚ االلرشازاعٍى ٚسلح ذسشٌشن االلرشاذ (ي) ـ صسر4

  ؛ فٍ التغذَحAَتزتة جفاف العُي عي غُاب أو ًقص الفُتاهُي        أ ـ  

  ؛األغذَح الىاقُح هٍ التٍ تضوي تٌاء و ًوى الجسنب ـ 

 ؛السُالى و السفُلُس أهزاض خطُزج تصُة الجهاس الهضوٍج ـ 
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 ( ٔمطح 12)اسرثّاس اٌّعطٍاخ ٚذٛظٍف اٌّىرسثاخ 
 ( ٔمط 5 )اٌرّشٌٓ األٚي 

  .Aٚ Bٚ C، أٔدزخ لٍاساخ ٚدساسح ذدشٌثٍح تثالز ِٕاطك  عٕذ اٌساوٕحٌٍسذ ِٓ اإلصاتاخ تاٌرذسق

 : ٔرائح ٘زٖ اٌمٍاساخ1ذثٍٓ اٌٛثٍمح  -

 

 

 

  1ٚثٍمح 

إٌّاطك 
  ٔسثح اإلصاتاخ تاٌرذسق

 )%(  عٕذ اٌساوٕح

ذشوٍز اٌٍٛد فً اٌّاء 

 (g/L)اٌششٚب 

ذشوٍز اٌٍٛد فً ٍِر 

 (g/L)اٌطعاَ 

 A 49,87 4,18 7,2الوٌطقح 

 B 58,76 2,2 5,8الوٌطقح 

 C 82,53 0,6 3,5الوٌطقح 

 ( 1ْ .)1ِعطٍاخ اٌٛثٍمح  (ي)زًٍ- 1

ٚتعذ ِشٚس سٕح ِٓ رٌه، . Bٚ Cتازثْٛ تإضافح اٌٍٛد فً اٌّاء اٌششٚب ٚفً ٍِر اٌطعاَ تإٌّطمرٍٓ ايلاَ  -

 إٌرائح اٌّسصً 2ٚذثٍٓ اٌٛثٍمح  . Aٚ Bٚ C ٔسثح اإلصاتح تاٌرذسق فً إٌّاطك اٌثالز ِٓ خذٌذ أزصٛا

: عٍٍٙا 

 

  )%(ٔسثح اإلصاتاخإٌّاطك  

A 52,01الوٌطقح  2ٚثٍمح  

 B 35,83الوٌطقح 

 C 46,31الوٌطقح 

          

 ( 2ْ )؟ (ذمذٌُ اٌرسًٍٍ ضشٚسي) 2ِٓ خالي ذسًٍٍ ِعطٍاخ اٌٛثٍمح  (ي) ـ ِارا ذسرٕرح2           

 ـ إرا عٍّد أٔٗ ال ٚخٛد ٌٙزا اٌّشض عٕذ اٌٍاتأٍٍٓ اٌزٌٓ ٌسرٍٙىْٛ اٌسّه تىثشج ،ٚاعرّادا عٍى ٔرائح 3

 ( 2ْ)إٌصائر اٌرً ٌّىٕه ذمذٌّٙا ٌٍسذ ِٓ اإلصاتح تاٌرذسق ؟ ِا ً٘ اٌذساسح اٌردشٌثٍح اٌساتمح، 

 

 ( ٔمط 7 )اٌرّشٌٓ اٌثأً 

  

 (خٌشَز الهٌذ)تن  حقي هجوىعح هي الكىتاٌ  

 تكزَاخ حوزاء لذم الخزوف عثز هزحلتُي تفصل 

   .3 َىها ، فحصلٌا علً ًتائج الىثُقح 30 تٌُهوا هذج 

ِارا ذّثً اٌىشٌاخ اٌسّشاء ٌٍخشٚف تإٌسثح - 1 

 ( 0,5ْ) ٌٍىٛتاي ؟ 

 ( 1ْ).3 ِثٍاْ اٌشىً أ ِٓ اٌٛثٍمح (ي)زًٍ- 2 

 ذغٍش عذد اٌٍّفاٌٚاخ إٌّردح ٌّضاداخ (ي)فسش– 3 

 ( 2ْ ). األخساَ تعذ اٌسمٓ األٚي

  (1,5ْ.)3 ٔرائح اٌشىٍٍٓ أ ٚب ِٓ اٌٛثٍمح(ي)لاسْ – 4

 ذغٍش عذد اٌٍّفاٌٚاخ إٌّردح ٌّضاداخ (ي)فسش – 5

 ( 2ْ) . األخساَ تعذ اٌسمٓ اٌثأً

 3 اٌٛثٍمح                                                      
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