
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

خِة   سؤال و حواب 615 –الاقواط  –الاس خاذ تَمساين  –ؿَوم ظحَـَة  – 9109جاكًوراي ؿَوم جتًص

 سؤال و حواب ( 69: أ ًَات حصهَة اًربوثني )  0اًوحسة 

  دؿامة املـَومة اًورازَة  ثـصف ؿىل -0

 ADNاملادة اًورازَة  -ج

 كسم مفِوما ٌَخـحري املوريث  -9

 ذاص هباؿىل صلك جصوثني اًيت حتمَِا املورزة اًخـحري املوريث ُو اًخـحري ؾن املـَومات اًورازَة  -ج

  ملوحودة تني املورزة و اًربوثني اًـالكة ا حسد -3

  ( ًخحنك يف هوع اًربوثني  اًورازَة املـَومةهوع املورزة ) -ج

يب ثـصف ؿىل -4    من اس خـٌلل أ مٌلض أ مِيَة مضـة اًِسف اًخجًص

 ثددؽ مساٍر و مـصفة معرٍي ابؾخحار الامٌلض الامِيَة وحسات تيائَة ٌَربوثنيحتسًس ملص حصهَة اًربوثني  -ج

ا ًمت اًىضف ؾن مواكؽ ح تني هَف -5   صهَة اًربوثني املضـة, و مساُر

 ابس خـٌلل أ مٌلض أ مِيَة مضـة و ثلٌَة اًخعوٍص الإصـاؾي اذلايت  -ج

  ثلٌَة اًخعوٍص الإصـاؾي اذلايت ػِور تلؽ سوداء يف اًَِوىل تـس اس خـٌلل  تني معسر -6

 ثسل ؿىل جصوثٌُات معيـة  -ج

  ملص حصهَة اًربوثني حسد  -7

حوزومات املصثحعة ابًض حىة  -ج   سوتالزمِة اًفـاةلالاهيف اًَِويل ؿىل مس خوى اًًص

  كا من مـَومات ورازَة يف اًيواة هَف ًمت حصهَة جصوثني يف اًَِوىل اهعالتني  -8

 ARNmؿىل صلك وسزة ورازَة جسمى ابهخلال املـَومات اًورازَة من اًيواة اىل اًَِوىل  -ج

  اس خـمي اًَوراس َي املضؽ  وحض سخة -9

ا يف اخلََة و ابؾخحار اًَوراس َي وحسة تيائػػػػػَة ممزية ًٌَسزة اًورازَة  -ج  من أ خي حتسًس ملص حصهَة اًًسزة اًورازَة و مساُر

 كسم جسمَة ًٌَسزة اًورازَة مـَال ذكل  -01

 مِر ثيلي وسزة من مـَومات ورازَة ذاظة تربوثني و مسَت نشكل ل هنا ثَـة دور وس َط تني اًيواة و اًَِوىل ARNm -ج

 ARNاًرتهَة اًىميَايئ ٌَػػ حسد -00

 ًورًسٍن, أ دهوزٍن, س َدِسٍن, قواهوزٍن, أ هواع من اًيَلكَوثَسات 4 -ج

  ARNmاًًسزة اًورازَة  سالسي حسد ؿسد -09

 سَسةل واحسة  -ج

   ARNmهوع اًسىص ادلاذي يف حصهَة ثـصف ؿىل  -03

حوز ؿادي أ ي كري مٌلوص الاهسجني  -ج  سىص ًر

  ARNmالاماُة اًلكَة ًٌَسزة اًورازَة هخاجئ  حسد -04

حوز ؿادي  4 -ج  H3PO4و فوسفات  C5H10O5أ هواع من اًلواؿس الازوثَة أ دهني, سُذوزٍن, ًوراس َي, قواهني و سىص ًر

   ARN ؾن ADNؾيارص أ ساس َة خيخَف فهيا اًػػ 3أ ذهص  -05

  ؾيارص أ ساس َة ويه: 3 -ج

حوز°  الإدذالف يف اًرتهَة اًىميَايئ ًسىص اًًص



 

 

 (اًخامينيتسل  اًَوراس َيهواع اًلواؿس الآزوثَة )الإدذالف يف أ  °

 فسَسةل واحسة ARNسَسَخني اما  ADN( اًحًِة) الإدذالف يف ؿسد اًسالسي°

ضافة الادذالف يف املوكؽ ؾيس ملِلِات اًيواة°  ميىن نشكل اإ

 حسد اجتاٍ الاس خًساخ, أ ؾط جسمَة دكِلة هل مؽ اًخـََي -06

ىل اٍهناًة زاد ظول  -ج ىل هناٍهتا مِر لكٌل اجتِيا اإ لس خًساخ ؿسد من اًًسخ  املخـسدو ٌسمى ابلس خًساخ  ARNmمن تساًة املورزة اإ

  ( '5اىل  '3)الاجتاٍ من  ADNؿىل دِط  ARNpolهدِجة ثوضؽ ؿسد من أ ىزميات   اًورازَة

  ARNpol املادة اًيت ثوكف معي أ ىزمي ثـصف ؿىل -07

 ARNpol أ ماهَنت و ُو مثحط هوؾي ًـمي ال ىزمي اخلاص ابلس خًساخ αمادة  -ج

ةأ ذهص اًرشوط  -08  حلسوث معََة الاس خًساخ  اًرضوًر

 و اًعاكة  ADN الإىزمي, هَلكَوثَسات, املادة اًورازَة - ج

  سَسة املس خـمةل نلاًة ًالس خًساخ اً  ثـصف ؿىل -09

 '5اىل  '3من اًسَسةل املس خًسزة  -ج

  صاحي ال ساس َة ًـمََة الاس خًساخ امل مس -91

 اًحساًة, الاس خعاةل, اٍهناًة  -ج

 كدي اًيضج و تـسٍ ADNو   ARNmكارن تني ظول -90

  -ج

 

 

 

 امليعلة أ حادًة اٍهتجني و امليعلة املزدوخة  تني اًلعس من -99

 كعؽ كري داةل و امليعلة املزدوخة يه اًلعـة ادلاةل أ حادًة اٍهتجني متثي  -ج

 حسد ؿسد اًلكٌلت اًيووًة و اًيت متثي اٌَلة اًيووًة   -93

 لكمة هووًة  64 -ج

 مث كسم جسمَة ًِاحسد ؿسد مصوف اًلكمة اًيووًة  -94

 ٌسمى اًضفصة اًورازَة ARNmأ ما و جسمى اًصامزة  3ؿسد احلصوف  -ج

   ADNو  ARNmاًصامزات املضرتنة و اًلري املضرتنة تني ؿسد  ثـصف ؿىل -95

  37و اًلري املضرتنة :  97املضرتنة :  -ج

 مث جصر اًدسمَة امزات اًخوكف حسد ؿسد ر  -96

ىل محغ أ مين  3ؿسدُا  -ج  و مسَت ُىشا ل هنا ل ثـرب اإ

 اًـالكة تني اًلكٌلت اًيووًة و اًربوثًَِة  حسد -97

 ( كاموس اًضفصة اًورازَة) أ مصف من اٌَلة اًيووًة 3فلكمة اًربوثًَِة مىوهة من  أ و أ نرث ًلك محغ أ مين رامزة -ج

 اًـالكة املوحودة تني اٌَلخني اًيووًة و اًربوثًَِة ؟ حسد  -98

 أ مصف من اٌَلة اًيووًة ًلاتَِا لكمة جصوثًَِة 3مِر لك اٌَلة اًيووًة ثخحنك يف اٌَلة اًربوثًَِة  -ج

 

 كدي اًيضج تـس اًيضج

 ADN هفس اًعول أ ظول

 ARN أ كرص



 

 

  فم رموز اًضفصة اًورازَة  تني هَفِة -99

يب حيخوي لك مس خَزمات اًرتمجة و اضافة يف تساًة اًس خٌُات  تفضي جتصتة اًـامل ىصهربغ -ج  Aمعيؽ مذـسد  ARNmتخوفري وسط جتًص

 و مامتثهلؿسد لكٌلت اٌَلة اًربوثًَِة  ثـصف ؿىل  -31

 و متثي ال مٌلض الامِيَة  91ؿسدُا  -ج

  رامزات اًخوكف ثـصف ؿىل  -30

UAA, UGA, UAG   -ج

  ARNmرامزة اًحساًة يف  ثـصف ؿىل -39

AUG ج-  

  ة اًحساًة يف اًسَسةل املس خًسزة رامز ثـصف ؿىل  -33

TAC -ج   

  س خًسزة رامزة اًحساًة يف اًسَسةل اًلري امل  ثـصف ؿىل -34

ATG -ج    

  مؽ اًخـََيحسد ؿسد اًصامزات املضادة  -35

 رامزة مضادة لن رامزات اًخوكف ًُس ًِا رامزات مضادة  60 -ج

  اًصامزة  تني مامتثهل -36

ARNm اًضفصة اًورازَة  وحسة -ج   

  اًصامزة املضادة  تني مامتثهل -37

ARNt -ج   

حوزوم ( -38  ؾصف اًحوًزيوم ) مذـسد اًًص

حوزومات ؿىل دِط من  -ج   ARNmُو ثثخت ؿسد من اًًص

 اًـالكة تني مذـسد اًصتَوزوم و هكَة اًربوثني املعيـة  حسد -39

حوزومات حزداد رسؿة حصهَة اًربوثني و هكَخَ )كصاءة مزتامٌة : لكٌل ٍزداد ؿسد  اًـالكة -ج  ؿالكة ظصدًة ( ARNmٌَػػ اًًص

حوزوم  -41  حسد دور مذـسد اًًص

 : حصهَة اًربوثني   دورٍ -ج 

 ؟ و دورُااًَِوًَة  ARN أ مناط اًػػ  ثـصف ؿىل -40

  -ج

  ARNm يف ؿسد اًيَلكَوثَسات فرس ادذالف -49

 ( ؿسد اًيَلكَوثَساتادذالف ظول املورزة )  -ج

  حسد اًعحَـة اًىميَائَة ًٌَصحوزوم -43

 ( ARN:  جصوثٌُات)هَلكَوجصوثًَِة  -ج

حوزوم يف فلصة  -43  ظف تًِة اًًص

حوزوم من حتت وحسثني نربى و ظلصى, مِر حتخوي حتست اًوحسة اًىربى ؿىل موكـــ -ج احلامي  ARNtلرثحاط ـني  ًخىون اًًص

اًعلصى فذحخوي ؿىل موكؽ ًدضىِي اًصاتعة اًحَخذَسًة أ ما حتت اًوحسة  Pٌدلدول املـلس تُامن املوكؽ  Aٌَحمغ الامِين مِر املوكؽ 

حوزوم ًــدضلك هفق كصاءة  طؾيسما حصثح ARNmلرثحاط    .ARNmحتت وحسيت اًًص

 ادلور

حوزوم ابًخايل ٌسامه يف حصهَة جصوثني   ARNr ًسذي يف حصهَة اًًص

حوزومػػػػػػهلي ال مٌلض الامِيَة املًضعة ملوك  ARNt ؽ ثواخس اًًص

 ARNm وع من اًربوثنيػػػػػػػػػػػاملـَومات اًورازَة ًٌ هلي وسزة من



 

 

حوزوم  -44  حسد اًرتهَة اًىميَايئ ًخحت وحسيت اًًص

  -ج

 ما ُو مـامي اًرتسُة ًٌَصحوزوم اكمي ؟ -45

70S     ج-  

 ARN أ ذهص زالث متثَالت ٌَػػ -46

 ( اًيفي وركة, تًِة زيائَة ال تـاد ) ملَوب Lمصف  (, تًِة زالزَة ال تـادفصصاةرمس ختعَعي ثس َط )  -ج

 ARNt يف اًػػ املوحودة كؽاو امل ثـصف ؿىل -47  

 : ال ول لرثحاط محغ أ مين مًضط و اًثاين ميثي اًصامزة املضادة  موكـني -ج

  ة معََة ثًض َط ال مٌلض الامِيَة هدِجاس خًذج  -48

رضوري حلسوث اًرتمجة  جضلك مـلس وػَفي و   ARNt امحلغ الامين ابًػػرتط  -ج    

  ض َط ال مٌلض الامٌَة ملص ثً  حسد -49

 يف اًَِوىل  -ج

 أ ذهص مصاحي ثًض َط ال مٌلض الامِيَة  -51

 حتٍصص اًيواجت -3جضلك املـلس,  -9,  جتمؽ ؾيارص جضلك املـلس -0 -ج

  ATP اًعاكة جس هتكل معََة ثًض َط ال مٌلض الامِيَةأ ن  تني  -50

ابًعاكة أ ي محغ أ مِين وضط قين ابًعاكةحىون ُشٍ اًصاتعة قيَة   ARNt ثدضلك راتعة زيائَة اًفوسفوأ سرت تني امحلغ الامِين و اًػػ -ج    

 أ ذهص مصاحي اًرتمجة, كسم جسمَة دكِلة ًِا مؽ اًخـََي  -59

 جصوثٌُات تواسعة اًحوًزيوم  ةل هَ ًمت حصهَة ؿس ةاًحساًة, الاس خعاةل و اٍهناًة, حصمجة مذـسد -ج

 ما يه اًـالكة تني الاس خًساخ و اًرتمجة  -53

 (تُهنٌل وس َطو حصهَة اًربوثني )حلسوث اًرتمجة رضوري رشط  ARNmهواجت الاس خًساخ املمتثةل يف اًًسزة اًورازَة  -ج

ةاًرشوط  حسد -54   ٌَرتمجة  اًرضوًر

ARNt , اًعاكة , ال مٌلض الامٌَة, أ ىزمي اًخًض َط, اًػػ اًًسزة اًورازَة -ج      

 حسد معري اًربوثني تـس حصهَحَ -55

َة اًفـاةل, ٍىمتي هضجَ ابضافَ اًسىص هل و ًلَف يف موًعالت قوجلَة )  -ج ةًخزش اًحًِة اًفصاقَة املـلسة يف ملـة اًض حىة اًًَِو فصاًز (  اإ

ق احلوًعالت الإفصاًزة  يف هجاز قوجلي, ًعصح ذارج اخلََة ابلظصاح اخلَوي ؾن ظًص

حوزوم ؟  -56  مباذا ٌسمح اًيفق املضلك من ارثحاط حتت وحسيت اًًص

حوزوم ؿىل ظول اًًسزة اًورازَة  -ج   ARNmٌسمح ابىزلق و ثيلي اًًص

 معََة ثًض َط ال مٌلض الامِيَة  اذهص مذعَحات اًرتمجة -57

 ATPو ظاكة كاتةل ًالس خـٌلل ًدضىِي اًصاتعة اًفوسفورًة  أ مِيو أ س َي س يدِخازأ ىزمي هوؾي ذاص ابًخًض َط  -ج

 

 

 

 

 

ARNr اًربوثٌُات 

5 S , 23 S 30 اًوحسة اًىـــربىحتت  هوع 

16 S 90 حتت اًوحسة اًعلصى هوع 



 

 

 كارن حصهَة اًربوثني تني اخلالاي ملِلِة و تسائَة اًيواة يف خسول  -58

 -ج

 ذالاي ملِلِة اًيواة ذالاي تسائَة اًيواة

 اًزتامن ) اس خًساخ و حصمجة ( كري مزتامٌة ًوحود قضاء فاظي تني اًيواة و اًَِوىل مزتامٌة

ARNm حسوث هضج ًٌَسزة اًورازَة  انجض مدارشةARNm اًيضج 

 هكَة اًربوثني أ ٌكي أ نرب

 رسؿة حصهَة اًربوثني أ كي أ نرب

 

 كارن معََة اًيضج تني اخلالاي ملِلِة و تسائَة اًيواة يف خسول  -59

 -ج

 ذالاي ملِلِة اًيواة ذالاي تسائَة اًيواة

أ ظول من اًػػ   ARNm اًياجض  مدساوي ADN ADN – ARNm ظول 

ADN كعؽ داةل : كعؽ كري داةل كعؽ داةل تًِة   

 

ARNm دعائط اًػػأ ذهص  – 61    

 ٌس هتكل و مسة تلائَ كعرية يف اًَِوىل و ًيلي وسزة ٌَمـَومات ورازَة ًيوع من اًربوثني -ج

  امليعلة اًصامزة تني اًلعس من  -60

 و يه حزء من املورزة ثوكف زالزَةو  تسء تثالزَةالامِيَة حمسودة  ًل مٌلضو يه امليعلة املضفصة  -ج

  ابملورزة  من تني اًلعس -69

 ورازَة ًِا مٌعلذني ال وىل كري رامزة و اًثاهَة رامزة اًو يه ثخاتؽ هَلكَوثَسي ٌَمـَومات  -ج

 

 سؤال و حواب ( 56: اًـالكة تني تًِة و وػَفة اًربوثني )  9اًوحسة 

ئات اًخس َعة ) ال مٌلض الامِيَة (  -0  ؟هَف ًمت متثَي اجلًز

 مناذج ؾصض و يه اًـود, اًىصة و  اًىصة و اًـود 3تػػ  -ج

ئات اًىدرية ) اًربوثني ( -9  ؟ هَف ًمت متثَي اجلًز

 مناذج ؾصض و يه اًـود, اًىصة و  اًىصة و اًـود , اًرشًط و اًرشًط اًسمَم 5تػػ  -ج

 تامنذج اًـصض يف اًصاس خوب ؟ αهَف ثؼِص اًحًِة  -3

 صلك رشًط حَزوين جمنوذج اًرشًعي و اًرشًعي اًسمَم تَون أ محص ثؼِص ؿىل -ج

 تامنذج اًـصض يف اًصاس خوب ؟ βهَف ثؼِص اًحًِة  -4

ة و املخـاهسة تَون أ ظفص أ و أ زرق  βثؼِص ثضلك مسعح و ثضلك سِم ًخحسًس الاجتاٍ و متَزي اًحًِات  -ج  املخواًز

  ) راس خوب ( ربوثٌُات ابًوكحَوحص اًفائسة من دراسة اًوحض  -5

لة متثَي اًربوثني )  -ج حصاء دراسة مفعةل ًحًِة اًربوثني, حتسًس مواكػػػػػػؽ ال مٌلض الامٌَة داذي اًحًِة  اًـصض مناذجثلَري ظًص (, اإ

لة ارثحاط اًربوثني أ و الإىزمي مبادة اًخفاؿي و اًحًِة اًفصاقَة, ثػػػحسًس املاًفصاقَة, رتط اًـالكة تني موكؽ امحلغ الامِين  وكؽ اًفـال, ظًص



 

 

 حسد مس خوايت اًحًِة اًفصاقَة ٌَربوثني  -6

َة, اًحًِة اًثاهوًة, اًحًِة اًثاًثَة و اًحًِة اًصاتـَة  -ج  اًحًِة ال ًو

َة  -7  ؾصف اًحًِة ال ًو

 مصثحعة جصواتط تَخذَسًة ًخىوٍن سَسةل تَخذَسًة يه ثخاتؽ ال مٌلض الامِيَة  -ج

 ؾصف اًحًِة اًثاهوًة  -8

َة ًخىوٍن تًِات اثهوًة يف مٌاظق حمسدة من اًسَسةل اًحَخذَسًة و منزي هوؿني من  -ج يه اًخفاف اًسَسةل اًحَخذَسًة ذات اًحًِة الاًو

و يه اهعواء اًسَسةل  βمٌاظق حمسدة ًخب ذش اًضلك احلَزوين و ؾحارة ؾن اًخفاف اًسَسةل اًحَخذَسًة يف  αاًحًِات اًثاهوًة و يه 

 اًحَخذَسًة يف مٌاظق حمسدة ًخب ذش صلك ورًلات معوًة 

  فغ اًحًِة اًثاهوًة ؿىل متاسىِا هَف حتاتني  -9

 4و  0ٌَحمغ الامِين  ٌَصاتعة اًحَخذَسًة  NHو  COتواسعة رواتط َُسروحِيَة تني اجملامِؽ اًوػَفة اًحَخذَسًة  -ج

 ًة أ ن ثب ذش صلك اًحًِة اًثاًثَة اًحًِات اًيت جسمح ٌَحًِة اًثاهو  ثـصف ؿىل -01

 املياظق اًحًَِة اًيت ًُس ًِا أ صاكل فصاقَة حمسدة و اًيت ثخواخس تني اًحًِات اًثاهوًة  -ج

 ؾصف اًحًِة اًثاًثَة  -00

ة و املياظق اًحًَِة  يه اهعواء اًسَسةل اًحَخذَسًة -ج  احملخوًة ؿىل ؿسد من اًحًِات اًثاهًو

  ؟ًحَخذَسًة ذات اًحًِات اًثاهوًة أ ٍن حيسث الاهعواء ٌَسَسةل ا -09

 يف مس خوى املياظق اًحًَِة فِعَق ؿَهيا امس مٌاظق الاهـعاف  -ج

ا هَف حتافغ اًحًِة اً تني  -03   ثاًثَة ؿىل متاسىِا و اس خلصاُر

ة ٌٌَلء,  اًضاردًةط اًَِسروحِيَة تني اًوػائف اًىميَائَة ٌَجشور الاًىََِة, اًصواتط املَحَة ) تفضي اًصوات -ج (, جتاذب اجلشور اًاكُر

ت  S-S اجلسور اًثيائَة اًىرًب

  ًَِسروحِيَة يف اًحًِة اًثاًثَة هَف ثدضلك اًصواتط ا تني -04

 مثالو اًىصتوهس َََة تني خشور ال مٌلض الامِيَة اًىحوًَة  -ج

  يف اًحًِة اًثاًثَة  )اًضاردًة( اتط املَحَةهَف ثدضلك اًصوتني  -05

 مضَة و اًلاؿسًة اتني خشور ال مٌلض الامٌَة احل -ج

ت يف اًحًِة اًثاًثَة هَف ثدضلك اجلسور اًثياتني  -06   ئَة اًىرًب

دِة  -ج  تني ال مٌلض الامِيَة ذات اجلشور اًىرًب

ة ٌٌَلء يف اًح  تني -07   ًِة اًثاًثَة هَف ثدضلك اجلشور اًاكُر

ة  CH3تني ال مٌلض الامِيَة ذات اجلشور  -ج  مثالأ و اًـعًص

 ؾصف اًحًِة اًصاتـَة  -08

 يه جتمؽ سَسَخني تَخذَسثني أ و أ نرث ًلك مهنٌل تًِة اثًثَة. -ج

  اًحَخذَسًة مضن اًحًِة اًصاتـَة َسَسةل كسم جسمَة ٌ  -09

 اًوحسة  حتت -ج

  ؿىل متاسىِا هَف حتافغ اًحًِة اًصاتـَة تني  -91

ة ٌٌَلء -ج  ثامتسم جصواتط ضـَفة اكًصواتط اًَِسروحِيَة,اًضاردًة و اًاكُر

 



 

 

 حسد أ دىن و أ كىص ؿسد ًخحت اًوحسات يف اًحًِة اًصاتـَة  -90

 حتت وحسات ( 5و أ كعاٍ كري حمسود ) اًلٌوات اًفوًعَة ًِا  19أ دىن ؿسد ُو  -ج

 الادذالف يف اًحًِة اًفصاقَة ٌَربوثٌُات و ؿالكذَ ابًوػَفة ؟  حسد معسر -99

ىل  -ج ىل هوع ؿسد و حصثُة الامٌلض الامِيَة و ًؤدي اإ  وػَفة اًربوثني يف  ثيوعًـود الادذالف يف اًحًِة اًفصاقَة ٌَربوثٌُات اإ

 اًوحسات اًحيائَة ٌَربوثني ؟  ثـصف ؿىل -93

 ال مٌلض الامِيَة  -ج

 ؾصف امحلغ الامِين  -94

و اًيَرتوخني هل حزئني أ حسُــٌل مذلري ميثي اجلشر الاًىًِل ختخَف فَِ مجَؽ  مصهة ؾضوي حيخوي ؿىل اًىصتون, اًَِسروخني, ال هسجني -ج

ال مٌلض الامِيَة و ال دص اثتت جضرتك فَِ مجَؽ ال محػػػػػػػػػػػاض الامِيَة ؾحارة ؾن هصتون َُلكي حيمي َُسروخني و وػَفذني 

 هصتوهس َََة و كاؿسًة 

  اس خًذج كاؿسة ًخعيَف الامٌلض الامِية -95

ا حيخوي ؿىل وػَفة  -ج ا حيخوي ؿىل وػَفة كاؿسًة و أ محػػػػػػػػػػػػاض أ مِيَة محضَة خشُر ثعيف الامٌلض الامِيَة اىل كاؿسًة خشُر

ا ل حيخوي ل ؿىل وػَفة كاؾػػػػػػسًة و ل ؿىل وػَفة هصتوهس َََة   (ثعيَف وِصابيئ )هصتوهس َََة و مـخسةل خشُر

 )ًوخس ثعيَف هميَايئ ًـمتس ؿىل صلك اجلشر و اجملموؿات اًىميَائَة(ظيف ال مٌلض الامِيَة يف خسول  -96

  -ج

مضَةاح  كاؿسًة مـخسةل 

 محغ اًلَواتمِم

 محغ الاس حارثَم

أ مِسات الامٌلض  املَثََِة

 الامِيَة 

دِة اًىحوًَة أ رحٌني ,  احلَلِة اًىرًب

ًزٍين, 

الاهني, فاًني,  ُُسدِسٍن

ًوسني, 

كَُسني, 

 اٍزوًوسني, 

 سرٍين الاس حارخني و اًلَواتمني

وهني  ثًص

 مثَوهني

 سُس خُئني

ة احلَلِة  اًـعًص

 جصوًني

 

 ثريوٍزن

 حصتخوفان

 فٌَي أ لهني

 

  

 أ ثسط محغ أ مِين  ثـصف ؿىل  -97

 ٌسنياًلال -ج

 أ ؾلس محغ أ مِين  ثـصف ؿىل -98

 اًرتتخوفان  -ج

 الامِيَة   ًل مٌلضملاذا هَجب  ٌَِجصة اًىِصابئَة تني  -99

 من أ خي دراسة سَوك الامٌلض الامِيَة اًىِصابئَة يف أ وساط ذات درخات محوضة خمخَفة  -ج

 سَوك امحلغ الامِين يف وسط مـخسل  حسد -31

 سَوك مذـادل وِصابئَا  -ج

 وك امحلغ الامِين يف وسط كاؿسي سَ حسد -30

 ميض اسَوك ح -ج



 

 

  سط محيض سَوك امحلغ الامِين يف و  حسد -39

 سَوك كاؿسي  -ج

 ًيت حمتزي هبا الامٌلض الامِيَة اخلاظَة اًفزيايئَة ا ثـصف ؿىل -33

ة )  -ج  ( امحللََةاخلاظَة الامفوثرًي

  اخلاظَة امحللََة  من لعستني اً -34

Hسَوك كواؿس ابندساب سَوك امحلغ الامِين ُو ؾىس اًوسط املوحود فَِ  -ج
+

يف وسط محيض و سَوك أ مٌلض يف وسط كاؿسي  

Hتفلس 
+

 

 مِين اجتاٍ اًوسط املوحود فَِ امحلغ الافرس سَوك  -35

 امحلغ الامِين PHiاًوسط مؽ  PHو مبلارهة ًفرس مسة ظحَـة اًضحية اًىِصابئَة املىدس حة  -ج

  أ ًون زيايئ اًلعة  تني اًلعس من -36

 تـسد مدساوي ًضحيات اًىِصابئَة موحدة و ساًحةأ ًون أ ندسة هوؿني من ا -ج

  ل كعاب اهعالكا من هلعة اًحساًة املسافة اًيت ًلعـِا امحلغ الامِين اجتاٍ ا فرس -37

 تلوة اًضحية املىدس حة من ظصف امحلغ الامِين  -ج

  ية موحدة من ظصف امحلغ الامِين اندساب ش  فرس -38

ن اًوػَفة اًلاؿسًة -ج ًىرتون أ ي ثبٍ   ابندساب جصوثون و فلس اإ

 ظصف امحلغ الامِين ية ساًحة من اندساب ش  فرس -39

ن اًوػَفة اًىصتوهس َََة -ج ًىرتون و فلس جصوثون أ ي ثبٍ   ابندساب اإ

 سَوك امحلغ الامِين اذلي حيمي شية موحدة  حسد  -41

 سَوك كاؿسي يف وسط حاميض  -ج

 غ الامِين اذلي حيمي شية ساًحة سَوك امحل حسد -40

 سَوك محيض يف وسط كاؿسي  -ج

 اذلي حيمي شية موحدة و  ساًحة  الامِينسَوك امحلغ حسد  -49

 سَوك مذـادل وِصابئَا يف وسط مـخسل  -ج

 أ مٌلض أ مِيَة  01ذَسًة من احتاد مك ثًذج حًزئة ماء و راتعة تَخ  -43

ئات ماء و  9 -ج  رواتط تَخذَسًة  9حًز

  يف جضىِي رواتط تَخِخَسًة  اًوػائف اًىميَائَة املضارنةثـصف ؿىل  -44

 ٌَحمغ الامِين اًثاينو اًلاؿسًة ٌَحمغ الامِين الاول اًىصتوهس َََة  -ج

   ؟ صة ) اجلاهخِة ( تعول اًربوثنيُي ًخب ثص ؿسد اًوػائف اًىصتوهس َََة و اًلاؿسًة احل -45

 ثحلى اثتخة همٌل ثلري ظول اًسَسةل اًحَخذَسًة  ل -ج

  ًحَخذَسًة هَف ثدضلك اًصاتعة اتني  -46

َُسروهس َي من اًوػَفة اًىصتوهس َََة ٌَحمغ الامِين الاول و ىزع َُسروخني من اًوػَفة اًلاؿسًة ٌَحمغ الامِين اًثاين و تزنع  -ج

ئة ماء   ًًذج ؾن ذكل حًز

 حسد ثب زري اًَوراي  -47

 اؿاكة الاهعواء اًعحَـي ٌَربوثني  -ج



 

 

 اًثاهول  مصهحخو βحسد ثب زري  -48

دِة  -ج  و مٌؽ اؿادة جضلكِاحتََي اجلسور اًىرًب

   اًحًِة الاظََةكري ظحَـي أ ي خمصب هَف حىون اًحًِة اًفصاقَة ٌَربوثني تني  -49

دِة يف كري أ مانهنا اًعحَحة تًِة فصاقَة كري ظحَـَة ) -ج  ( جضلك اجلسور اًىرًب

 فـال ؟ مصة اثهَة ًعحح اًربوثني اذلي هل تًِة فصاقَة كري ظحَـَة هَف تني -51

ت يف أ مانهنا اًعحَحة تـودة جضلك اجلسور زيائَةؾيسما ٌس خـَس اًحًِة اًفصاقَة اًعحَـَة  -ج  اًىرًب

ة ؾىيس(  امللعود وحض -50  ابًخفاؿي اًـىوس ) ختًص

 اس خـادة اًحًِة اًفصاقَة اًعحَـَة ٌَربوثني و ًعحح فـال  -ج

ة كري ؾىيس ( ؟  وحض -59  امللعود ابًخفاؿي اًلري اًـىوس ) ختًص

 ؿسم اس خـادة اًحًِة اًفصاقَة اًعحَـَة ٌَربوثني  -ج

 اًوػَفة اًلاؿسًة املوحودة يف تساًة اًسَسةل اًربوثًَِة ؟  هَف وسمي -53

 اًعصف الامِين و ٍىذة ؿىل اًُسار -ج

 هَف وسمي اًوػَفة اًىصتوهس َََة املوحودة يف هناًة اًسَسةل اًربوثًَِة ؟  -54

 اٍهناًة اًىصتوهس َََة ٍىذة ؿىل اٍميني  -ج

 هَف ًمت كصاءة ال مٌلض الامِيَة يف اًربوثني ؟  -55

ىل اٍهناًة اًىصتوهس َََة  -ج  من اًعصف الامِين اإ

 هَف حتافغ اًربوثٌُات ؿىل تيُهتا اًفصاقَة احملسدة  تني  -56

 هدِجة ًـسد من اًصواتط اًيت ثًضب  تني اجملموؿات اًىميَائَة املخواخسة تني خشور ال مٌلض الامِيَة يف مواكؽ حمسدة مِر ثؤدي احملافؼة -ج

 ؿىل اًحًِة اًفصاقَة ٌَربوثني ؿىل احملافؼة ؿىل اًوػَفة   

    

 سؤال و حواب ( 41: اًًضاط ال ىزميي ٌَربوثٌَػػػػػػػػػػات )  3اًوحسة 

 هَف ًمت ثخس َط املواد اًلشائَة ؟  -0

 تواسعة أ ىزميات ُامضة مذواخسة يف ال هحوب اًِضمي اتخساء من اًفم فاملـسة فال مػػػػػػػػػػػػـاء ادلكِلة -ج

 ؟مباذا ثلوم الإىزميات ًخخس َط اًلشاء  -9

 مهنا و ثـخرب حمفزات ل هنا جرسع اًخفاؿي ترتانزي ضـَفةجرسًؽ اًخفاؿالت اًىميَائَة  -ج

 ما يه ؾواكة قَاب أ و هلط الإىزميات ؟  -3

 (, ػِور ال مصاض  ذَي يف اًًضاط الاًيضذَي وػَفي ٌَـضوًة )  -ج

 كارن تني اًخفاؿالت اًىميَائَة اًيت ثمت يف وحود و يف قَاب ال ىزميات يف خسول  -4

  -ج

ىزمي -5  حسد اًعحَـة اًىميَائَة ًالإ

 جصوثًَِة  -ج

 هَف ًمت كِاس اًًضاط الإىزميي وحض  -6

أ ي دراسة احلصهَة الإىزميَة   EXAO ة املسمع ابحلاسوب -ج   ق اًخجًص   ؾن ظًص

ة املسمع ابحلاسوب  أ ذهص  -7  مزااي اس خـٌلل اًخجًص

 يف وحود الإىزمي يف قَاب الإىزمي

 اًرسؿة  زمٌَة كعرية (أ نرب ) مسة  أ ظلص ) مسة زمٌَة ظوًةل (

 املصدودًة مصثفـة مٌرفضة



 

 

و اًيواجت تسكة, مذاتـة سري اًخفاؿي ؿىل صاصة احلاسوب تعػػػػػػػػورة حلؼَة ابًخايل ل هًذؼص اىهتاء اًخجصتة اًلِاس اًرسًؽ ٌَمواد املخفاؿةل أ   -ج

حصاء رمس  ٌَحعول ؿىل اًيخاجئ, مضاُسة ثب زري املواد املػػػػػػػضافة يف رشوط اًخفاؿي مدارشة, احلفاظ ؿىل اًيخاجئ يف ذاهصة احلاسوب, اإ

 مل ٌَخجصتة اًساتلة ًلصض امللارهة ٌَميحىن يف هػػػػػػػفس املـ

ػِار اًًضاط الإىزميي ابًخجارب الاؾخَادًة ؟  -8  هَف ًمت اإ

 ابس خـٌلل هواصف مَوهة, جسزني, حصص َح, اماُة ........اخل -ج

ة املسمع ابحلاسوب -9  أ ذهص خمخَف مىوانت اًخجًص

حصاء اًخفاؿيمفاؿي مِوي )  -ج ؿالم أ يل )  وسط اإ  ( صاصة ؾصض اًيخاجئ(, وسائط و هجاز اإ

 هس َساز دلراسة احلصهَة الإىزميَة أ   ؿَي ادذَار أ ىزمي كَوهو -01

ة املسمع ابحلاسوب ابس خـٌلل لكط ال هسجني لن اًخفاؿي توحود أ ىزمي كَوهو -ج ق اًخجًص ماكهَة مذاتـة اًخفاؿي ؾن ظًص هس َساز ًؤدي أ   اإ

ىل اس هتالك ال هسجني   اإ

  الز اًلصض من اس خـٌلل اًاكث تني -00

ىل اسرتخاع ال هسجني اهعالكا من املاء  -ج ىزمي  ال هسجَينل هَ ًؤدي اإ اًياجت من معي أ ىزمي اًلَوهوأ هســَساز ابًخايل ضٌلن اس متصار معي اإ

ىل املفاؿي احلَوي ضافة ُشا ال دـــري يف لك مصة ؾيس هفاذٍ اإ ىل اإ  اًلَوهوأ هس َساز تخجسًس ال هسجني دون احلاخة اإ

 و اىزمي اًاكثالز أ نخة املـادةل اًىميَائَة اًيت ثـرب ؾن اًخفاؿي اذلي ًمت تواسعة أ ىزمي اًلَوهوأ هس َساز -09

 

 

 

 

يف و ًـمي يف اًىدس مِر ًؤدي اىل أ هسسة اًلَوهوز ٌَحعول ؿىل محغ اًلَوهوهَم اذلي ٍصثحط ابملواد اًزائسة  GOىزمي أ  أ ضف اىل ذكل 

 يف اًىدس. GOمفلص معي اىزمي  فُسِي معََة اًخزَط مهنا من ظصف اًلكىاًيت ل حيخاهجا اجلسم 

 حسد دعائط الإىزميات  -03

ا اًاكئن احلي, هوؾَة, جس هتكل و ل جس هتكل أ زياء اًخفاؿي, ثخرصب تفـي درخة احلصارة ) -ج (, كاتةل ٌَرتص َح, جرسع ظحَـة جصوثًَِةمعسُر

يف اًرتانزي اًخفاؿالت اًىميَائَة, ًِا درخة مصارة مثىل و درخة محوضػػػػػػػػػة مثىل ًـمَِا, ثفصز ذامةل, ثخًضط ابرثحاظِا مؽ اًصنزية, ل ثـمي 

ا ًؤثص ؿىل رسؿة اًخفاؿي اًىميَايئ, ثثدط يف درخة احلصارة معي حمسوداًـاًَة ٌَصهِػػػػزة )  دون أ ن ختػػػػػصب, °( 1امليرفضة ) (, حصنزُي

(, قَاهبا أ و هلعِا  ًِا موكؽ فـال حيخوي ؿىل مٌعلذني ٌَخحفزي و الارثحاط مؽ اًصنزية وفق اًذػػػػػػػػاكمي اًحًِوي اًفصاقي ورعائط تًِوًة )

ىل ذَي وػَفي و ػِور أ مصاض دعرية   , ثـمي ترتانزي ضـَفة فِيي حمفزاتًؤدي اإ

 اًيوؾَة ًل ىزميات  اظَةاخل وحض معسر -04

ىزمي و اًصنزية  -ج ىل وحود حاكمي تًِوي فصاقي تني املوكؽ اًفـال ًالإ  ثـود اإ

ىزمي وحض  -05   دور املوكؽ اًفـال ًالإ

 ٌسمح ابرثحاط اًصنزية ابلإىزمي وفق اًخاكمي اًحًِوي اًفصاقي  -ج

ىزمي ٌ كسم مفِوما -06   َموكؽ اًفـال ًالإ

ىزمي حيخوي ؿىل ؿسد من ال مٌلض الامِيَة املسػػػػػػػػػاؿسة  -ج و اًيت تسورُا جضلك مٌعلذني واحسة ٌَخحفزي و ُو حزي ٌضلي حزء من الإ

 ال دصى ًالرثحاط 



 

 

ىزمي  اجلزء اذلي ًـخرب حسد -07   هكعسر ٌَزاظَة اًيوؾَة ًالإ

 ( حزء الارثحاط و اًخـصف ؿىل اًصنزية)املوكؽ اًفـال  -ج

 ُي ثعَق جسمَة املوكؽ اًفـال ؿىل الإىزميات فلط ؟  -08

هوًني فذحخوي ؿىل مواكؽ هوؾَة ل وسمهيا مواكؽ فـاةل تي وسمهيا مواكؽ الارثحاط أ و  ًل سدِيهـم, ابيق اًربوثٌُات اكملس خلدالت اًلضائَة  -ج

 اًخثخِت 

ئِة ٌَمـلس الإىزميي ؟  -09  هَف ميىٌم متثَي اًامنذج اجلًز

 ابس خـٌلل مربمج احملااكة راس خوب, منوذج اًـصض املىسس  -ج

  هَف ًدضلك املـلس الإىزميي حض و -91

ىزمي وفق اًخاكمي اًحًِوي اًفصاقي تُهنٌل  -ج  ابرثحاط اًصنزية مؽ املوكؽ اًفـال ًالإ

 نزية ) حصانزي مٌرفضة ٌَصنزية ( زايدة رسؿة اًخفاؿي الإىزميي جزايدة حصنزي اًص  فرس -90

 جزايدة جضلك املـلسات الإىزميَة  -ج

 ًصنزية ) حصانزي ؿاًَة ٌَصنزية( الإىزميي ابًصمغ من زايدة حصنزي ازحات رسؿة اًخفاؿي  فرس -99

ىزميات ابًصنزيةتدض حؽ الإىزميات )  -ج  ( جض حؽ املواكؽ اًفـاةل ًالإ

ىزميات  فرس -93 خِة ( ادذالف اًرسؿة اًلعوى ًالإ  ) ثوفري هفس اًؼصوف اًخجًص

ىزميات  -ج  ( مسة اًرتنزي أ ًضا)ابدذالف اًعاكة احلصهَة ًالإ

 ابًخاكمي اًحًِوي احملفز  امللعود تني -94

ىل ثلَري يف صلك املوكؽ اًفـال ًَعحح مذاكمي تًِواي مؽ اًصنـــزية فِدضلك تشكل مـلس أ ىزميي -ج  اكرتاب اًصنزية من ال ىزمي ًؤدي اإ

 مصاحي جضلك املـلس الإىزميي  يف فلصة ارشح -95

 املصاحي يه :  -ج

(,  اةل حاكمي تًِوي ل ًخلري صلك املوكؽ اًفـال و يف حاةل حاكمي تيِػػػػػوي حمفز ًخلري صلك املوكؽ اًفـالحاكرتاب اًصنزية من الإىزمي )  -أ  

ىزمي وفق اًخاكمػػػػػي اًحًِوي اًفصاقي تُهنٌل,  -ب  جضلك مـلس أ ىزميي    -جارثحاط اًصنزية ابملوكؽ اًفـال ًالإ

 أ نخة مـادةل هميَائَة ثـرب ؾن اًخفاؿي الإىزميي  -96

E  +    S            ES           E     +     P 

 حسد هوع اًخفاؿالت الإىزميَة اًخاًَة  -97

E + S        E + P ( 0اًخفاؿي) 

E + S1 + S2           E + P1 + P1 ( 9اًخفاؿي) 

E + S1 + S2          E + P ( 3اًخفاؿي) 

E + S           E + P1 + P2 ( 4اًخفاؿي) 

 (: ثفىِيك4( : حصهَيب, )3( : حتوًًل, )9( : حتوًًل, )0) -ج

 ىزمييمذفاؿالت ثفاؿي مـني يه اًساكروز و أ ىزمي اًساكراز و هواجتَ أ ىزمي اًساكراز, فصنػػػػػػػػػػػػػػػػخوز و كَوهوز, حسد هوع اًخفاؿي الإ  -98

 أ ىزميي ثفىِيك ثفاؿي -ج

ىزميات  -99  كسم مفِوما ًالإ

ا اًٌػػػوؾي اجتاٍ مادة اًخفاؿي و يه ل جس هتكل الإىزميات يه جصوثٌُات ثـمي ؿىل جرسً -ج ؽ اًخفاؿالت اًىميَائَة يف رشوط حمسدة و تخب زرُي

 أ زياء اًخفاؿي 



 

 

ة املسمع ابحلاسوب ؾن اًخجارب الاؾخَادًة ؟  -31  مباذا ٍمتزي اًخجًص

 ابًرسؿة و ادلكة  -ج

لذني جسمحان -30   خحسًس وضاط الإىزمي ت  أ كرتح ظًص

 ذالل :ًمت حتسًسٍ من  -ج

ىل مٌخوج,  -أ    كِاس اًزايدة يف حصنزي املٌػػػػػػػػػخوج املخىون هدِجة حسوث اًخفاؿي  -بكِاس الاخنفاض يف حصنزي مادة اًخفاؿي املخحوةل اإ

 هَف ميىن مساب رسؿة اًخفاؿي الإىزميي ؟  -39

 اًخفاؿي تسلةل حصنزي اًصنزية أ و رشوط اًوسطمن ذالل ثلريات حصنزي اًصنزية و امليخوج يف وحسة اًزمن ًريمس مٌحىن رسؿة  -ج

 من ذالل اًخجارب املسمعة ابحلاسوب يف دراسة احلصهَة الإىزميَة ؟  جس خزَطماذا ميىٌم أ ن  -33

 ماًًل :  وس خزَط -ج

ًـمي  -جيف حاةل قَاب الإىزمي,  اًخفاؿي اًىميَايئ ًمت تحعئ صـــسًس أ و ل ًمت -باًخفاؿي اًىميَايئ ًمت ثرسؿة هحرية يف حاةل وحود الإىزمي,  -أ  

 ال ىزميات ثلوم تـمـــَِا دون أ ن ثخب ثص أ و جس هتكل أ زياء اًخفاؿي  -دالإىزمي كاًحا ؿىل هوع واحس من اًصنزية, 

ىزمي و مادة اًخفاؿي ؟ -34  ؿىل ماذا ًـمتس اًخب زري اًيوؾي ًالإ

 ؿىل جضلك مـلس أ ىزميي  -ج

 جضلك مـلس أ ىزميي  ماذا ٍصافق -35

 رواتط ضـَفة اهخلاًَة تني مادة اًخفاؿي و مٌعلة ظلرية من الإىزمي ثـصف ابملػػػػػػػػوكؽ اًفـال  جضلك -ج

ىزمي و مادة اًخفاؿي -36   تني معسر ذكل تسكة ,اًخاكمي تني املوكؽ اًفـال ًالإ

خوضؽ اجملموؿات اًىميَائَة ٌَصنزية يف املاكن املياسة مؽ املػػػػػػػجموؿات اًىميَائَة جلشور تـغ ال مٌلض الامِيَة يف املوكؽ ً  معسٍر -ج

ىزمي   اًفـال ًالإ

ىزمي اًواحس مادة ثفاؿي واحسة أ و مادثني أ و أ نرث. ) ُي ُشٍ املـَومة حصِػػػػػػػػػػحة ؟ ( -37  كس حىون ًالإ

 ػػػػػػػػػػػمهـػػػػػػػػػػػػػػ -ج

 ثب زري ثلريات درخة امحلوضة ٌَوسط ؿىل وضاط الإىزمي  فلصة وحض يف  -38

ًلك أ ىزمي درخة محوضة مثىل ٍىون ؾيسُا وضاط الإىزمي أ ؾؼمَا, ثؤثص درخة امحلوضة ٌَوسط ؿَػػى شية اجملموؿات اًىميَائَة احلصة يف  -ج

هػػػػػػػػػػػػػزمي يف خشور ال مٌلض الامِيَة و ذاظة ثكل املوحودة يف املوك ىزمي مما مييؽ حسوث حاكمي تني اجملموؿات اًىميَائَة ًالإ ؽ اًـفـال ًالإ

و ُػػػػي  املوكؽ اًفـال و اجملموؿات اًىميَائَة ملادة اًخفاؿي, ًحَف اًًضاط الإىزمي أ كعاٍ ؾيس درخة محوضة مـَية جســمى درخة امحلوضة املثىل

 ختخَف من أ ىزمي ل دص 

 ثب زري ثلريات درخة احلصارة ؿىل وضاط الإىزمي صة يف فلوحض  -39

ثؤثص درخة احلصارة ؿىل وضاط الإىزمي, ًيرفغ وضاط الإىزمي ؾيس اخنفاض درخة احلصارة و ًخوكـــف وضاط الإىزمي لكَا و تعورة  -ج

ئاتؾىس َة ؾيس درخة احلصارة امليرفضة  صب الإىزمي ثسخة حىسري اًصواتط , ؾيس درحــة احلصارة املصثفـة ًحسأ  ختثسخة كةل مصنة اجلًز

ــٌلت تيُهتا اًفصاقَة اًعحَحة تعورة كري ؾىس َة )  ىًز ةاحملافؼة ؿىل تيُهتا اًفصاقَة فذفلس الإ ( ؾيس درخة احلصارة املصثفـة و ثفػػػػػػػػلس  ختًص

 ؾيس الإوســان ° 37ابًخايل وضاظِا, ًحَف وضاط الإىزمي أ كعاٍ ؾيس درخة مصارة مـَية جسمى درخة احلصارة املثىل 

 أ نخة املـادةل اًىميَائَة اًيت ثـرب ؾن اًخيافس اًخثخِعي يف اًخفاؿي الإىزميي -41

 

 

 

S  الركيزة 

P المنتوج 

E االنزيم 

I المثبط 



 

 

 سؤال و حواب ( 000: دور اًربوثٌُات يف ادلفاع ؾن اذلات )  4اًوحسة 

  جة اذرتاكِا من ظصف أ حسام قًصحة جس خجَة اًـضوًة هدِ تني هَف -0

جس خجَة اًـضوًة جصد اٍهتايب ثخسذي فَِ تـغ سوائي اجلسم و اًحَـمَات و يه اس خجاتة مٌاؾِػػػػػػػة لهوؾَة, نٌل جس خجَة اًـضوًة  -ج

 تخفاؿالت مٌاؾَة هوؾَة يف حاةل رفغ اًعـوم 

ة اخلعوط ادلفاؾَة اًثالزة ضس لك حس حسد -9  ًلزو اًـضوًة م قًص

و ٍمتثي يف اًصد  اثينو ٍمتثي يف مواحز هميَائَة و مِاكهَىِػػػػػػة, دط دفاع  أ ول) دط دفاع  لهوؾَةمٌاؿة -: هوع ادلفاع ال ول يه -ج

ة ( و ٍمتثي يف املياؿة اخلَعَة اثًر) دط دفاع  هوؾــــَةمٌاؿة  – اًثاينالاٍهتايب تخسذي اًحَـمَات (. هوع ادلفاع   و املياؿة اخلًَو

 مصاحي اًصد الاٍهتايب ابدذعار  وحض يف فلصة -3

فصاز وسائط اٍهتاتَة,  -أ  يه :  -ج ثوسؽ اًوؿاء ادلموي موضـَا اوسالل اًحَـمَات و اجنشاهبا مليعلة  -بددول اًحىذرياي ًٌَس َج اجملصوح و اإ

 اًخئام اجلصحمث تَـمة اًحىذرياي من ظصف اًحَـمَات  -جالإظاتة, 

  ًيت ثسل ؿىل حسوث ثفاؿي اٍهتايب املؼاُص ا حسد -4

 يه : أ مل, اهخفاخ, امحصار, ارثفاع احلصارة و كِح يف مٌعلة الإظاتة  -ج

  ًمت رفغ اًعـم من ظصف اًـضوًة  وحض هَف -5

ا  LT8تخسذي  تواسعة رد مٌاؾي هوؾي ذَوي -ج  لذاتاًيت حتَي ذالاي اًًس َج املزروع تواسعة اًسموم ابؾخحاُر

 فرس ملاذا مت رفغ اًعـم من ظصف اًـضوًة ؟  -6

 املس خلدي ٌَعـم ( CMHاملـعي مؽ  CMH)ؿسم ثوافق مت اؾخحاٍر لذات من ظصف اًـضوًة  -ج

 مدسأ  اًدسامح املياؾي  وحض -7

ة ؾهنا  ذالاي اًـضوًة اًواحسة ثخـارف فامي تُهنا و حصفغ لك ما -ج  ُو قًص

 جتصتة اًومس املياؾي  تني ما ثوذصَ -8

ئات قضائَة ذات ظحَـة ثخواخس يف اًسعح اخلاريج ٌَلضاء اًَِويل ) اًيت متزي تني اذلات و اًالذات اًربوثٌُات اًلضائَة  -ج حًز

 (جصوثًَِة

 كسم وظفا ٌَلضاء اًَِويل اهعالكا من ظورة مالمؼة ابجملِص الاًىرتوين  -9

 فهل تًِة مضاؾفةظحلة هرية ًخىون من ظحلذني ؿامتخني ثخوسعٌِل  -ج

 حسد اًرتهَة اًىميَايئ ٌَلضاء اًَِويل  -01

 % دمس 41% جصوثني و 61ًخىون من  -ج

 حسد اًعحَـة اًىميَائَة ٌَلضاء اًَِويل  -00

 ظحَـة هميَائَة جصوثًَِة  -ج

 كسم وظفا ٌَلضاء اًَِويل مسة اٍمنوذج اًفس َفسايئ املائؽ  -09

رؤوس اًفوسفوًَخِس ثخفاؿي مؽ املاء, اًوسػػط اخلاريج و ادلاذي اًػػػػػػزَوي ًؼِص اًلضـاء مىوان من ظحلة فوسفوًَخِسًة مضاؾفة )   -ج

ة ٌٌَلء واضؽ ( و من جصوثٌُات خمخَفة ال جحام ال صاكل و املفِيي حمحة ٌٌَلء تُامن ذًول اًفسفوًَخِس ثخفاؿي فامي تُهنا ابجتاٍ مـػػػػػػاهس فِيي اكُر

ين منزي مهنا جصوثػػػػػػػػػَيات سعحَة داذََة و ذارحِة و جصوثٌُات ضــــميَة, ًخىون أ ًضا من سىصايت مذـسدة كس حصثحط مؽ اًربوثني اًضم

 مضلكة كََىوجصوثٌُات أ و حصثػػػػػػػػحط مؽ ادلمس اًفوسفوري مضلكة كََىوًَدػػػػػػػَس, نٌل حيخوي أ ًضا ؿىل اًىوًُس خريول

 

 



 

 

 خلط يف خسول أ هواع اًعـوم   -03

  -ج

 

اًيت ٍمتزي هبا اًلضاء ػػػػػَة ػػػػػػػػػ حسد اخلاظَة اًفزيايئػػػ  -04

 اًَِويل

 ياثَ ابحلصنة املس متصة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ مائؽ أ ي حمتزي جصوثِ  -ج

ٌَ ػػػػػ ؿَي جسمَة اٍمنوذج اًفس  -05  اًَِويل  لضايئػػػػػ َفسايئ 

َخِس اذلي ًخوضؽ -ج  ؿىل صػػػػػػػػػلك ظحلة.....اخل حصهَة هميَايئ مذيوع و تخوضؽ ممزي أ صاكل مذيوؿة اكًفوسفًو

ئات اًلضائَة املخسذةل يف اًخـصف ؿىل اًالذات  -06  حسد اًعحَـة اًىميَائَة ٌَجًز

 كََىوجصوثًَِة  -ج

 ؾصف اذلات  -07

ئات اخلاظة ابًفصد و احملموةل ؿىل أ قض َة ذالاي اجلسم و يه حمسدة ورازَا و متثي مؤرشات اًِوًة اًحَوًو  -ج  حِة ٍلوؿة من اجلًز

 CMHت هؼام املـلس اًخوافق اًًس َجي موراث تني ممزيات -08

 6و ًِا موكؽ ظصيف يف اًعحلي رمق  ٍلوؿة من املوراثت مصثحعة و مذلارتة خسا, ًلك مورزة ؿسة أ ًَالت, ل ثوخس س َادة تُهنا -ج

  CMHادذعاص لك فصد تػػ  فرس  -09

أ حادًة اًفصد تَوًوحِا و ابًخايل ثيوع -ج   HLA تني الافصاد اخملخَفة ورازَا و ثيوع الاًَالت تني الافصاد مما ًفرس رفغ اًعـوم املزروؿة   

يف خسول   HLA1-HLA2   91- كارن تني  

  -ج

 

 

 

 

 

HLA حسد املًضب  اًورايث ٌَػػ -90    

 -ج

 الصبغي الموقع المورثاث نوع السلسلت المركبت

α B , C , A BCA 6 HLA 1 

α , β DP, DQ, DR D 6 HLA 2 

β2m β2m ------ 15 β2m 

 

 

 

 

 

 ممزيات املـعي و املس خلدي أ هواع اًعـوم

% (011ظـم ذاثػػي ) كدول اًعـم   ميثالن هفس اًفصد 

% (011ظـم ثوأ يم ) كدول اًعـم  (ملِلي ثوأ ممامتزالن ورازَا )    

% (51ظـم مثَػػػػي ) كدول اًعـم  ( من هفس اًيوعخمخَفان ورازَا )    

% (11ظـم قــريي ) كدول اًعـم   من هوؿني خمخَفني 

HLA 2 HLA 1 

ت 13 13  ؿسد اجلسور زيائَة اًىرًب

 اًحَخذَس املس خضسي ًوخس ًوخس

 ؿسد اًسالسي  19 19

β2,β1, α2,α1  β2m, α3,α2,α1  هوع اًسالسي 

 املس خوى اًحيايئ راتـي راتـي

 ؿسد اًلعؽ اًضمن قضائَة 10 19

 ؿسد اًلعؽ اًسُذوتالزمِة 10 19

 اًزمصة ختخط ترتهَة املس خضس اًلضايئ اًزمصة ال حسام املضادة

Anti- B A A Anti- B 

Anti- A B B Anti- A 

 ال يوجد Bو  AB A ال يوجد

Anti- B,  Anti- A O ال يوجد Anti- B,  Anti- A 



 

 

 يف خسول وحض مػػػػػالت هلي ادلم -99
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ئات اًيت حتسد اًزمص ادل -93  موًة حسد اًعحَـة اًىميَائَة ٌَجًز

ة مصثحعة جبزء كري سىصي  -ج  ( كََىوجصوثنيجصوثُين)ظحَـة سىًص

  َزمص ادلموًة ٌ وحض املزية اًحًِوًة الاساس َة -94

ئة كاؿسًة ثخىون من سىص كََي اًخـسد تَ مخس وحسات من اًسىصايت اًخس َعة  -ج  حتخوي ؿىل حًز

 اًزمص ادلموًة ؟  تنيالادذالف  تني معسر -95

ئة اًلاؿسًة و ؿَََ فٌوع اًسىص اًسادس ُو املمزي ًلك  -ج ثـود اىل رتط وحسة سادسة تواسعة أ ىزمي هوؾي ثسىص اًلالنخوز اًعصيف ٌَجًز

 و ميثي مودل اًصاظة زمصة دموًة 

 ورازَا ؟ ةادلموًة حمسد ةُي اًزمص  -96

 هـم  -ج

 موراثت اًزمص ادلموًة ؟  ممزيات ثـصف ؿىل  -97

 O  ًىن الكٌُل سائساتن ؿىل A-B  ل ثوخس س َادة تني ,A-B-O أ ًَالت و يه   3ًِا  -ج    

 حسد ؿسد أ ًَالت هؼام اًٍصزوس  -98

سائس  9 -ج
D
I  و مذيحيi

d
  

 و ادذعاص لك مهنٌلوحض يف خسول املعسر اًورايث ٌَيؼام اًزمص ادلموًة و هؼام اًٍصزوس  -99

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؾصف اًخوهسني -31

زػػػػػ مس -ج  كس ٌسػػػػػحة املوت ٌَاكئن احليارة اس خجاتة مٌاؾَة هوؾَة ػػػػػػػػػػػمل ًفلس فـاًَخَ و كسرثَ املمصضة, كادر ؿىل اإ

 ؾصف الاانثوهسني -30

اثرة اس خجاتة مٌاؾَة هوؾَةتمس فلس فـاًَخَ و كسرثػػػػػػَ املمصضة, حمخفؼا  -ج  ًـخرب اكٌَلاح ٌَخحعني اًـضوًة لسرثَ ؿىل اإ

 عن احملاملػػػػػػػػػػػميؽ أ و وحض اًلعس من  -39

  ( املس خضس( ضس اًخوهسني )  هوؾَة مٌاؾَة ذاهصةاًـضوًة اندسخت مٌاؿة )  -ج

 اًعحلي املورزة الاًَي املس خضس منط حىوًين منط ػاُصي

A AA/AO H+F+GLN I
A 

A 90 A 

B BB/BO H+F+GL I
B 

B 90 B 

O OO H+F i
O

 O 90 O 
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 كوس اًرتسُة  لعس منوحض اً -33

ة و املس خضسات امليحةل املوحودة يف احلفصة احملَعَة -ج  جضلك مـلسات مٌاؾَة هوؾَة تني ال حسام املضادة املوحودة يف احلفصة املصنًز

خِة املوذصة يف اجلسول اًخايل : -34  حَي و فرس اًيخاجئ اًخجًص

  -ج

 
ة كري مميـة ضس ( : 0اًخجصتة ) خَ ضس اًخونػػػػػػػػػػػسني اًخىززي ) ؾضًو موت اًِامسرت تـس ملٌَ مدارشة ابًخوهسني اًخىززي ًفرس تـسم حتعني ؾضًو

 اًخوهسني اًخىززي (

ة اًِامسرت ضس موت اًِامسرت ؾيس ملٌَ ابًخوهسني اًخىززي و ُشا تـس ًوم من ملٌَ ابلانثوهسني ( : 9اًخجصتة ) اًخىززي ًفسػػص تـسم حتعني ؾضًو

 ًوم  09أ نرب كس ثفوق  زمٌَة ؿىل أ ن معََة اًخحعني جس خوحة مسةاًخوهسني اًخىززي ابًصمغ من ملٌَ ابلانثوهسني اًخىززي ًسل 

ة اًِامسرت ًوم من ملٌَ ابلهػػػػػػػا 05تلاء اًِامسرت يح ؾيس ملٌَ ابًخوهسني اًخىززي و ُشا تـس ( : 3اًخجصتة ) ثوهسني اًخىززي ًفرس تب ن ؾضًو

ة اًاكئن احلي معاهة ضس اًخوهسني (   أ ظححت حمعية ) مميـة ( ضس اًخوهسني اًخىززي ) الاانثوهسني ٍىسة ؾضػػػًو

خَ ضس  ًوم من ملٌَ ابلانثوهسني اًخىززي ًفسػػػػص تـسم 05موت اًِامسرت ؾيس ملٌَ ابًخوهسني ادلفذريي و ُشا تـس ( : 4اًخجصتة ) حتعني ؾضًو

ة حمتزي ابًيوؾَة  05اًخوهسني ادلفذريي ابًصمغ من ملٌَ ابلانثوهسني اًخىززي كدي  ىل أ ن معََة اًخحعني ٌَـضًو  ًوم راحؽ اإ

خَ أ ظححت مميـة ضس اًخوهسني اًخىززي تفضي املعي احمللون و ًفرس ذكل تب ن املعي احمللون حي ( : 5اًخجصتة ) خوي ؿىل تلاء اًِامسرت يح لن ؾضًو

 أ حسام مضادة هوؾَة ٌَخوهسني اًخىززي 

خَ أ ظححت مميـة ضس اًخوهسني اًخىززي تفضي رصاحة املعي احمللوهة ًفرس ذكل تب ن اًصصاحة حتخوي ؿىل ( : 6اًخجصتة ) تلاء اًِامسرت يح لن ؾضًو

ئات ذات ظحَـة جصوثًَِة حمتثي يف أ حسام مضادة ضس اًخوهسػػػػػػػني اًخىززي   حًز

( ًفرس تب ن اًصصاحة احمللوهة 0( يح ؾيس ملٌَ ابًخوهسني اًخىززي و ُشا تـس ملٌَ مبعي ) اًصصاحة ( اًِامسرت )9تلاء اًِامسرت )( : 7اًخجصتة )

  ( املعي كاتي ٌَيليحتخوي ؿىل أ حسام مضادة هوؾَة ٌَخوهسني اًخىززي ) 

 

 )اًصد اخلَعي (ول كارن تني اًعًصلة اًـالحِة و اًعًصلة اًوكائَة, يف خس -35

  -ج

 اًخجصتػػػػػػػػػة اًيت جسمح أ كرتح -36

تخحسًس اًعػػػػػػػػػػػػحَـة اًىميَائَة 

 ًل حسام اًـــمضادة

ئ -ج غ : ثـــفاؿي تَورًَ اجيايب ًسل ؿىل أ ن اجلًز ئات املفعوةل املمزية ٌَضرط املًص ات اًخجصتة اًيت جسمح تخحسًس اًعحَـة اًىميَائَة ٌَجًز

 املفعوةل ذات ظحَـة جصوثًَِة

 

 رمق اًخجصتة اًخجصتة اًيدِجة

ابًخوهسني حىززي حنلن ُامسرت موت اًِامسرت  0 

 9 حنلن ُامسرت ابًخوهسني حىززي تـس ًوم من ملٌَ ابلانثوهسني اًخىززي موت اًِامسرت

ًوم من ملٌَ ابلانثوهسني اًخىززي05حنلن ُامسرت ابًخوهسني حىززي تـس ًحلى اًِامسرت يح  3 

ابلانثوهسني اًخىززيًوم من ملٌَ 05حنلن ُامسرت ابًخوهسني دفذريي تـس موت اًِامسرت  4 

 5 حنلن ُامسرت مبعي تـس ملٌَ ابًخوهسني اًخىززي ًحلى اًِامسرت يح

 6 حنلن ُامسرت جصصاحة مبعي تـس ملٌَ ابًخوهسني اًخىززي ًحلى اًِامسرت يح

 7 هب ذش معي اًِامسرت اًساتق مث حنلٌَ يف دم ُامسرت اثين مث حنلٌَ ابًخوهسني اًخىززي ًحلى اًِامسرت يح

لة اًوكائَة ) اًخَلِح ( لة اًـالحِة ) الاس متعال ( اًعًص  اًعًص

لة وكائَة ملسة زمٌَة ظوًةل  ظًص

 ملن أ انثوهسني ٌَخحعني ) ذاهصة مٌاؾَة (

لة ؿالحِة ملسة زمٌَة كعرية  ظًص

 ملن معي حيخوي أ حسام مضـادة



 

 

 كسم وظفا ًحًِة اجلسم املضاد -37

ئة  وظف تًِة اجلسم املضاد -ج سالسي مذـسدة  14( ثخىون من Yذات ظحَـة جصوثًَِة ؿىل صلك مصف ): اجلسم املضاد ُو حًز

ت اًحَخذَس مامتزةل مثىن مثىن مهنا سَسَخان زلَِخان و مهنا سَسَخان دفِفذان, مِر حصثدػػػػػػػػػػػػط اًسالسػػػػػي اًثلِةل جبرسٍن زيا ئيي اًىرًب

ت واحس, و ٌَجسم املضاد مٌعلذني و ٌُل مٌعلة اثتخة جضرتك فهيا مجَؽ  نٌل حصثحط اًسَسةل اًثلِةل ابًسَسةل اخلفــــَفِة جبرس زيايئ نــــرًب

حتخوي ؿىل موكـني موكؽ دـاص ابرثحاط جصوثٌُات املمتم ابجلسم املضاد و موكؽ ٌسمح ٌَجسم املضاد ابًخثخت ؿىل  ةال حسام املضاد

أ ما امليعلة اًثاهَة فِيي مذلرية أ ي ختخَف من حسم و تـغ اخلالاي ًـات اًىدرية مسلدالت قػػػػػػػضائَة موحود يف اًلـــضاء اًَِويل ٌَحا

ىل أ دص ؿىل مسة املس خضس حتخوي ؿىل موكـني ٌسمحان تخثدَت حمسد املس خضس وفق حاكمي تًِوي و يه ال ظــــي يف  مضــاد اإ

 تـَة.اًخرعػػػػػػػػػط اًـايل و ذاظَة اًيوؾَة ٌَجسم املضاد, ٌَجسم املضاد تًِة را

 اًعحَـة اًىميَائَة ًل حسام املضادة تسكة حسد  -38

 ( معًل جصوثني) كَوتََني δجصوثِػػػػػػػػيَة من هوع  -ج

حة ٌَـضوًة يف تـغ احلالت -39    ٌَحسوث ثفاؿي مٌاؾي, حسدٍ ٌسخة ددول ال حسام اًلًص

ئات ختخط ابدلفاع ؾن اذلات ثسؾى ال حسام املضادة  -ج هخاج مىثف جلًز  ذَعي و اهخاج جصوثٌُات جصفورٍن ذَويرد مٌاؾي ابإ

 يت ثخسذي فهيا ال حسام املضادة َمياؿة اًٌ  كسم جسمَة -41

 املياؿة اًيوؾَة ذات اًوساظة اخلَعَة  -ج

 تني ال حسام املضادة و املس خضسات  ةحسد اًـالكة املوحود -40

هخاهجا  -ج  اًيوؾَة و اًخرعط اًـايل, مِر حصثحط الاحسام املضادة هوؾَا مؽ املس خضسات اًيت مصضت ؿىل اإ

 جسمح تًِة اجلسم املضاد جمتىِيَ ثب مني اًـضوًة من ال حسام اًلًصحة, ارشح ذكل  -49

زء املخلري ٌَجسم املضاد جسمح ٌَجسم املضاد ابلرثحاط هوؾَا مؽ املس خضس مضلكة تفضي مواكؽ ثثخِت حمسد املس خضس املوحودة يف اجل -ج

تعالمـَ مـلس مٌاؾي ابًخايل ثثخِط املس خضس أ ي مٌـَ ؾن اًخاكثص و الاهذػػػػػػضار )  (, و تفضي اجلزء اًثاتت اذلي  املس خضس مفـول اإ

ة املس خضس ابًعسمة حَوًَة و املوكؽ اًثاين ٌسمح حيخوي ؿىل موكـني ال ول ذاص ابرثحاط املمتم ًدسخة يف ثًض َط  ؿامي املمتم ابًخايل ختًص

ؾي و تخثدت اجلػػػػػػسم املضاد ؿىل مس خلدالت قضائَة موحود يف اًلضايئ اًَِويل ٌَحَـمَات ابًخايل ثًض َط اًحَـمَة ؿىل تَـمة املـلس امليا

 مٌَ اًلضاء ؿىل املس خضس

 ؾصف املـلس املياؾي -43

ف ا -ج : املـلس املياؾي ؾحارة ؾن ثفاؿي ؾىوس انجت من اًلوى اًلري حاكفؤًػػػػػػػػػػػػة مِر ًرتحػػػػػػػػم اًخاكمي اًحًِوي  ملـلس املياؾيثـًص

 تني اجلسم املضاد و حمسد املس خضس اخلاص تَ ابًرشاُة اًىدرية تني اجلسم املضاد و املس خضـس

  ؾَة تني اجلسم املضاد و املس خضس ـالكة اًيو اً ثـصف ؿىل سخة -44

 وحود حاكمي تًِوي تني حمسد املس خضس و موكؽ ثثخِت حمسد املس خضس املوحود يف امليعلة املخلرية ٌَجســــم املضاد -ج

 ل حسام املضادة ؟ ً املزية الاساس َة تني -45

 ذاظَة اًيوؾَة أ ي اًخرعط اًـايل اجتاٍ املس خضسات  -ج

 وس ًلعصة ادلم تـس اضافة احسام مضادة ضس املس خضسات اًلضائَة ادلموًة ؟فرس املؼِص املخجا -46

مؼِص كعصة ادلم املخجاوس ًفرس ذكل تـسم مػػػػػػسوث ارثعاص تني هصايت ادلم امحلصاء و الاحسام املضادة مِر حىون مذحاؿسة و  -ج

 مٌفصدة ؾن تـضِا اًحـغ

 

 



 

 

 ضس املس خضسات اًلضائَة ادلموًة  املخجاوس ًلعصة ادلم تـس اضافة احسام مضادة فرس املؼِص اًلري -47

مؼِص كعصة ادلم اًلري مذجاوس ًفرس ذكل حبسوث ارثعاص تني هصايت ادلم امحلصاء هدِجة جضلك مـلسات مٌاؾَة و ُـــشا ابرثدػػػػػػػاط   -ج

  ال حسام املضادة مبس خضساهتا اًلضائَة فب ظححت تشكل اًىصايت ادلموًة احلػػػػػمصاء مذجمـة و مرتاظة

 كسم وظفا ًالرثعاص  -48

( ٌَىصايت ادلم امحلصاء و  اًصاظة مودلسات مٌاؾَة ابرثحاط  ال حسام املضادة ارثحاظا هوؾَا مؽ املس خضسات اًلضائَة ) ُو جضلك مـل -ج

ىل جتمـِا ابًخايل مػػػػػسوث الارثعـــ( مم ذالاييه مس خضسات ظَحة )   صاا ًؤدي اإ

 كارن تني اًرتسة و الارثعاص يف خسول -49

  -ج 

 صلك املـلس املياؾي  هوع املس خضس اًيدِجة

ــــئات و مٌؽ اهدض تعال مفـول اجلًز اــــاإ ) ثوهسني, جصوثني  مٌحــيٍصثحط اجلسم املضاد مؽ مس خضس  اُر

ئات, مذـسد سىص...( أ ي   مٌحةل حًز

 حصسة

تعال مفـول املسذػػػػػػػػػضسات ابلرثحاط  اإ

 مبحسداثَ اًلضائَة ماهـــا حاكثٍص و اهدضاٍر

) فريوس, جىذرياي  ظَــةٍصثحط اجلسم املضاد مؽ مس خضس 

حة...( أ ي    ذالاي, هصات دم محصاءقًص

 ارثعاص

                          

  املىصوفاج  ؿىل اخلاظَة اًوػَفِة الاساس َة ثـصف -51

دذال املس خضسات داذي اًَِوىل -ج  ًخفىِىِا و ُضػػػػػػػػػػػػػػمِا         حمتزي املىصوفاج ابًلػػػػػػػسرة ؿىل اإ

 ؾصف اًحَـمة -50

 ًحَـمة يه امذعاص و ُضم ٌَمس خضسا -ج

 حسد اًـالكة تني رسؿة ادذال املس خضس من ظصف املىصوفاج و ؿسد املـلسات املياؾَة املدضلكة   -59

ػػػػػادة, ؿسد املـلسات املياؾَة املدضلكة -ج  (  ثياسة ظصدي)  حزداد رسؿة ادذال املس خضس جًز

 مصاحي تَـمة املس خضس احلص يف فلصة  ارشح -53

مصحةل الإحاظة ابملس خضس تدضلك زًِة قضــائَة هدِجــــة اس خعاةل َُويل  -بمصحةل ثثخِت املس خضس ؿىل اًلضاء اًَِويل ٌَمىصوفاج,  -أ   -ج

ددػػػػػػػػػػػػال املس خضس دلاذي َُوىل املىصوفاج,  -ج(,  اكذتة أ رخياملىصوفاج )  ىل اإ مصحةل  -دمصحةل جضلك موًعي الاكذياص ًؤدي اإ

( تواسعة  تَـمة تـسًة( أ و ثفىِػػػػػػػػػػػػػم لكي )  تَـمَة كدََةاًِضم ثؤدي اىل ثفىِم حزيئ ٌَمس خضس مــــؽ الامذفاظ مبػػػػحسداثَ ) 

 ظػػصاح اخلَوي ٌَياجت اًِضم ذارج املىصوفاجمصحةل الا -ُػػاٌَزيوزميات احلاةل, 

 َـمة املـلس املياؾي ) يف خسول( مصاحي ت وحض -54

  -ج

 املصحةل  جسمَة املصحةل وظف املصحةل

َة ٌَمىصوفاج تفضي اجلزء اًثاتت ٌَجسم ًخثدت املـلس املياؾي ؿىل املس خلدالت اًلضائ 

 املضاد تفضي اًخاكمي اًحًِوي

 أ   ثثخت املـــلس املياؾي

حاظة املـلس املياؾي تثًِة قضائَة )  ىػػػػػػػة  أ رخي اكذتةًمت اإ ( انجتة ؾن اس خعاةل ًَُو حاظة املـلس املياؾي   ب اإ

 ج الإددػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال جضلك موًعي اكذياص حيوي املـلس املياؾي 

 د اًِضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم  ( اٌَزيوزمياتاحلاةل )  اتي ٌَمـلس املياؾي تواسعة الاىزميثفىِم و ُضم لك

 ُػػ الاظػػػػػػػػػػػػػػػػػصاح ( تـسًة تَـمةحتٍصص انجت اًِضم اًلكي ابلظصاح اخلَوي ذارج املىصوفاج )



 

 

  اًلًصحة ) معي ال حسام املضادة (هَف ثؤمن ال حسام  املضادة مٌلًة اًـضوًة من املس خضسات  تني -55

, الا ٍمتثي معي ال حسام املضادة فامي ًًل -ج ىل  ,رثعاص, حصسُة املس خضسات امليحةل: ثثخِط املس خضس مبيؽ حاكثٍص و اهدضاٍر ثؤدي اإ

 ثًض َط اًحَـمة, ثًض َط ؾيارص املمتم. 

  املمتم  ثـصف ؿىل -56

ئات جصوثًَِة ؿسدُا  -ج  91حًز

 حسد اًـالكة تني املـلس املياؾي و جصوثٌُات املمتم  -57

ة محصاء قًصحةو ابًخايل اًدسخة يف ظسمة حَوًَة ٌَمس خضس ) ًدسخة املـلس املياؾي يف ثًضــــَط جسَسًل ٌَربوثٌُات املمتم -ج  (هًص

  ض َط اًدسَسًل ٌَربوثٌُات املمتم اًخً  تني سخة -58

 CAMجضىِي مـلس اًِجوم اًلضايئ  -ج

 مـلس اًِجوم اًلضايئ  حسد دور -59

ىل اًلضاء ؿىل املس خضس  -ج  فذح كٌوات قضائَة تخايل ًدسخة يف ظسمة حَوًَة ثؤدي اإ

ة املس خضس من ظصف  ارشح يف فلصة -61   املمتممصاحي ختًص

جضلك مـلس مٌاؾي ابرثحاط اجلسم املضاد مؽ حمسدات قضائَة ٌَزََة املس هتسفة وفق اًخاكمي اًحًِوي, ثًض َط جصوثٌُات املمتم, ارثحاط  -ج

جضلك مـلس اًِجوم اًلضايئ اذرتاق اًلضاء اًَِويل, ,جصوثٌُات املمتم جزوج من ال حسام املضادة يف موكؽ اًخثخِت املوحود يف اجلسم املضاد

ىل كٌاة قضائَة ثدسخة يف ددول الاًوانت و املاء مم جضلك  مٌَ ختًصة اخلََة املس هتسفة. حَوًَة ظسمةا ًؤدي اإ

  حسد معسر الاحسام املضادة  -60

 LBPاخلالاي اًحالزمِة  -ج

 حسد معسر اخلالاي اًحالزمِة  -69

احملسسة  B متاٍز اٌَمفاوايتحاكثص مث من  -ج  

 LB حسد مًضب  اٌَمفاوايت -63

 املًضب  يف خناع اًـؼام ال محص -ج

 LBحسد ملص اندساب اًىفاءة املياؾَة ٌَمفاوايت  -64

 BCR  يف اًيزاع اًـؼام ال محص ترتهَة مس خلدالت قضائَة ؾحارة ؾن أ حسام مضادة -ج

   و هدِجة ذكل ؿىل املس خضس LBثـصف اٌَمفاوايت اًحائَة  تني سخة -65

 متخكل مس خلدالت قضائَة مذاكمةل تًِواي مؽ حمسدات املس خضس ثعحح حمسسة مِر اًحائَةاىل اهخزاب ملة من اٌَمفاوايت  -ج

  ت اًحائَة ) الاهخلاء اًًس ًَل (اهخزاب ملة من اٌَمفاواي تني سخة -66

ة اًحائَة و حمسدات املس خضس  -ج  اظَة اًيوؾَة و وسمهيا خبؿىل اًخاكمي اًحًِوي تني املس خلدي اًلضايئ ٌَمفاًو

  اجتاٍ املس خضسات  LB ٌَمفاوايت اًحائَة ؿىل املزية الاساس َة ثـصف -67

 BCRحمتزي ابًيوؾَة اجتاٍ املس خضس لمذالوِا مس خلدالت قضائَة هوؾَة  -ج

ٌَ  تني سخة -68   لضاء اًَِويل ٌَمفاوايت اًحائَة ثواخس مس خلدالت قضائَة ) أ حسام مضادة ( ؿىل اًسعح اخلاريج 

 هضجِا أ ي اندساهبا نفاءة مٌاؾَة  ًسل ؿىل -ج

 LBحسد هوع املياؿة اذلي ثخسذي فَِ اٌَمفاوايت اًحائَة  -69

 مٌاؿة هوؾَة ذات وساظة ذَعَة  -ج

 



 

 

 اهخاج الاحسام املضادةاملمتثةل يف اخلعائط اًحًِوًة اًيت متىن من أ داء اًحالزموسُت ًوػَفهتا  ثـصف ؿىل -71

 -املَخوهوهسرايت  -هجاز هوجلي -اًفـاةل الاهسوتالزمِة قزارة اًَِوةل و منووثعور ًـغ اًـضَات املمتػػػػػػػػػػػػػػػثةل يف ) اًضـــحىة  -ج

 موًعالت الإفصاز(

غ اًفب ر ًل صـة اًس ًَِة  -70  ؿَي ثـًص

ًلاء مجَؽ اًخفاؿالت املياؾَة )  -ج ة ذالاي هلي اًـؼػػػػػػام الاهلسامات اخلَوًةثوكف اإ   ( تخرًص

 ؿَي ملن اًفب ر تَمفاوايت مب دوذة من فب ر من هفس اًسالةل -79

 ( اسرتخاع اًخفاؿالت املياؾَةمن أ خي اس خـادة ؾضوًة اًفب ر اًلسرة ؿىل ادلفاع املياؾي )  -ج

  (79) اًسؤال  من اخلعوة اًساتلة سا 94ؿَي ملن اًفب ر تب انثوهسني نزازي تـس  -73

هساب اًف -ج ة, و ملن املس خضس اًىزازي املـسل من أ حــي  اإ ة ابخلالاي اٌَمفاًو ر مٌاؿة أ و ب  املسة اًزمٌَة اكفِة لإؿادة مل  ال ؾضاء اٌَمفاًو

 معاهة هوؾَة ضس اًخوهسني اًىزازي

 ؿَي ملن اًفب ر تخاميَسٍن مضؽ   -74

املضؽ و يه وحسة أ ساس َة ٌٌَلدة اًورازَة من أ خي كِاس صسة الاهلسام اخلَوي و ثددؽ ملص حاكثص و متاٍز اخلالاي  احللن ابًخاميَسٍن -ج

ة  اٌَمفاًو

  اًورًسات  ارشح مفِوم -75

ٌسمح مؽ املس خلدالت اًلضائَة اًيوؾَة ٌَمفاوايت اًحائَة  هصايت محصاء قًصحة ًُست مبـلسات مٌاؾَة تي يه ارثحاط ؿسة مس خضسات -ج

 ذكل ابهخزاب ملة 

ة اًحائَة وحض اًلعس من -76  ؟ Pro-LB ظََـة اٌَمفاًو

ة ابئَة ل حتمي مس خلدالت قضائَة هوؾَة )  -ج  ( ل حتمي أ حسام مضادة قضائَةيه ملفاًو

ة اًحائَة اًيادصة من  وحض اًلعس -77  ءة املياؾَة أ ي ذات اًىفا LBاٌَمفاًو

  ( حتمي أ حسام مضادة قضائَةهوؾَة )اًيت حتمي مس خلدالت قضائَة  -ج

  اًحائَة تـس ثـصفِا ؿىل املس خضس اهخزاب اٌَمة من اٌَمفاوايت  حسد هدِجة -78

ىل ٌَمفاوايت ابئَة ذاهصة )  -ج ىل حاكثص مث متاٍز اٌَمة امليخلاة اإ  ( و تالمسوسُت الا تـس ددول هفس املس خضس ٌَمصة اًثاهَة ثامتٍز لًؤدي اإ

 مٌخجة ًل حسام مضادة 

ة املخسذةل يف املياؾَة اًيوؾَة ذات اًوساظة اخلَوًة  -79  حسد هوع اخلالاي اٌَمفاًو

T8 (Tc) اٌَمفاوايت -ج  

 يف فلصة LBمصاحي الاهخلاء اًًس ًَل ٌَمفاوايت اًحائَة  وحض -81

  -ج

لحتمي % مهنا ثخالىش ) 91ًمت ؿىل مس خوى هلي اًـؼام مِر ثخاكثص ظََـة من اٌَمفاوايت اًدػػػػػػػػػػائَة,  الاهخلاء اًًس ًَل ال ول :-أ  

% مهنا ثيضج ترتهَدػػػػػػػػػػِا ملػػػػػػس خلـــحالت قضائَة ذاظة مِر ثعحح ذات نفاءة 01( تُامن  مس خلدالت قضائَة ؿىل سعح قضاهئا

 ( ف ذالاي هلي اًـؼامختضؽ لهخلاء وس ًَل من ظص مٌاؾَة ) 

ة )  الاهخلاء اًًس ًَل اًثاين : -ب ىل اًـػػػػػػػلسة اٌَمفاًو و ػػػؾضهتاحص اٌَمفاوايت اًحائَة اًيادصة ذات اًىفاءة املياؾَة من هلي اًـؼام اإ

 % مِة يف وحود01ثحلى % تُامن  91( مِر ًمت ختٍزهنا ًفرتة كدي اًخـصف ؿىل املس خضس فِخالىش مؽ مصور اًزمن حػػػػػػزء مهنا  حمَعي

 َت ــــ خاكثص حزء مهنا ل ًذػػػػػٌلٍز ٌضلك ملفاوايت ذاهصة تُامن اجلزء ال دص ًامتٍز مضالك تالمسوس ِر ً %( م 01مس خضس هوؾي ) ًمت اهخلاء 

 



 

 

  يف فلصة LBٌَػػ  دعوات  الاهخلاء اًًس ًَل اًثاين وحض -80

  -ج

ة ابئَة ؿىل مسة اًخاكمي اًحًِوي تني حمسد املس خضس و املسػػػػػػػػػػػػخلدي اًلضايئ اًيوؾي املوحود  (0اخلعوة ) : ًمت اهخلاء وس َةل من ملفاًو

ة ابئَة مًضعة  )  ة اًحائَة املوافلة فِمت احلعول ؿىل وسػػػػػَةل من ملفاًو اهخزاب هوؾي ٌَمة من يف اًسعح اخلاريج ٌَلضاء اًَِويل ٌَمفاًو

 ( ٌَمفاوايتا

ة اًحائَة اًػػػػػػػػػػػمًضعة (9اخلعوة ) ة املًضعة امليخلاة فِمت احلعول ؿىل ملة من اٌَمفاًو  : ثخاكثص اًًس َةل اٌَمفاًو

: حزء من اٌَمة ل ًامتٍز تي ٌضلك ملفاوايت ابئَة ذاهصة رسًـة الاس خجاتة حاةل ددول اثين ًٌػػػػػػفس املس خضس, تُامن اجلزء  (3اخلعوة )

 مٌخجة و مفصزة ًل حسام مػػػػػػضادة  LBPل دص من اٌَمة ًامتٍز مضالك ملة من اخلالاي اًحالزمِة ا

BCG اًػػتني اًلعس من  -89  

  -ج

 

و ظًصلة اس خـٌلل الاانثوهسني   BCG لة  -83 اس خـٌلل اًػػكارن تني ظًص  

  -ج

لة اًوكائَة ) اًخَلِح( املادة احمللوهة املسة اًزمٌَة ٌَفـاًَة ال مهَة  اًعًص

هســـاتَ ذاهصة  حتعني ؾضوًة اًاكئن احلي و اإ

 مٌاؾَة هوؾَة ٌَـعَات هوخ

 سةلػػػػػػؾعَات هوخ مـ ظوًةل ) ذَوًة (

 ذَػػػػػػػػػػَة

BCG 

هســـاتَ ذاهصة  حتعني ؾضوًة اًاكئن احلي و اإ

 مٌاؾَة هوؾَة ٌَخوهسني

ئة  ثوهسني مـسل ظوًةل ) ذَعَة ( حًز

 مٌحةل

Anatoxine 

 

  ؿة اًيوؾَة ذات اًوساظة اخلَعَة حسد دعائط امليا -84

 مىدس حة, هوؾَة, كاتةل ٌَيلي, كاتةل ٌَرتص َح, ذَعَة  -ج

 ؿة اًيوؾَة ذات اًوساظة اخلَوًة حسد دعائط امليا -85

 مىدس حة, هوؾَة , كاتةل ٌَيلي ) حاةل ثوافق وس َجي تني املـعي و املس خلدي (, ذَوًة -ج

ة اخلالاي اًـعحَة املعاتة من ظصف اٌَمفاوايت اًخائَة اًسمَة ) رشوط اًخـصف املزدوج ( -86  حسد رشوط ختًص

  -ج

ظاتة اخلالاي اًـعحَة ابًفريوس مِر حىون حامةل حملسداثَ )  -أ    ( تَخذَسات مس خضسًة قضائَةاإ

ة اًخائَة اًسمَة من هفس اًسالةل  -ب  جية أ ن حىون اخلالاي اًـعحَة املعاتة و اٌَمفاًو

 جية أ ن ٍىون هفس اًفريوس اذلي مصض اٌَمفوايت اًخائَة موحود يف اخلالاي املعاتة  -ج

ئِةوط حسوث اًخـصف املزدوج حسد رش  -87   من اًيامِة اجلًز

 (اًًس ًَل الاهخلاء) من هجة اثهَة  TCRو  CMHو حاكمي تًِوي تني  TCRحاكمي تًِوي تني اًحَخذَس املس خضسي و  -أ   -ج

ئة اًخوافق اًًس َجي ) LT8ٌَمفاوًة  CD8 (8ثـصف مؤرش هضج ) -ب   HLA1 (0ؿىل حًز

 

 

اثرة الاس خجاتة املياؾَة   BCG ؾعَات هوخ مـسةل فلست فـاًَهتا مؽ امذفاػِا خباظَة اإ



 

 

ة اخلالاي املعاتة من ظصف اٌَمفاواي -88 ة اًيت ثوحض ختًص ىل امل وحض LTC ت اًسمَةاهعالكا من املالمؼة اجملًِص صاحي اًيت أ دت اإ

  و ُشا يف فلصةحسوث ُشٍ اًؼاُصة 

   -ج 

ة اًخائَة اًسمَةأ و اًامتس : مصحةل اًخـصف املزدوج  مصحةل )أ ( و اخلََة املس هتسفة اًـارضــة ٌَحَخذَس املس خضسي  LTC و اًيت ثمت تني اٌَمفاًو

ة اًخائَة اًسمَة ـصوض من ظصف اخلََة ؿىل اًحَدػػػػػػػػخَس املس خضسي امل  LTC مِر ثمت وفق ثـصف املس خلدي اًلضايئ اًيوؾي ٌَمفاًو

 ويي اًحًِػػػػػػػػػػاملس هتسفة و ُشا وفق اًخاكم

ة اًخائَة اًسمـــَة ابًخايل موت املس خضسات  اًفاؿةل: مصحةل اًخيفِش )  مصحةل )ب( ة اخلََة املس هتسفة ابًسموم اٌَمفاًو ( ًمت فهيا ختًص

 املوحودة تساذَِا

 و الاجنشاب  : ٌس حق مصحةل اًخـصف مصحةل الاكرتاب مالمؼة

 LTCثب زري اٌَمفاوايت اًخائَة اًسمَة حسد  -89

ىل ختٍصهبا cTLاخلََة  -ج  أ و حتََِا هتامج اخلََة املعاتة تب حساث كٌاة حَوًَة ؿىل قضاهئا مؤدًة اإ

ة اخلََة املعاتة من ظصف اٌَمفاوايت اًسمَة  14 تني يف فلصة -91  مصاحي ًخرًص

  يه : -ج

و اخلََة املعاتة و ُشا  cTL ( : حسوث ثـصف مزدوج تني اٌَمفاوًة0) املصحةل

  تدضلك مـلس زالزػػػػػػػػي

 ( : ثمت ؿىل ؿسة مؼاُص يه : 9) املصحةل

 اًربفورٍن و ُو جصوثني تـمََيت الاس خًساخ و اًرتمجة  حصهَة -أ  

ة  ختٍزن -ب فصاًز  اًربفورٍن يف موًعالت اإ

 تؼاُصة الاظصاح اخلَوي cTLاًربفورٍن من ظصف  حتٍصص -ج

ئات مٌَ مضلكة مـلس جصوثُين ٌَِجوم اًلضايئ تَمصة -د Caتخسذي صوارد  اًربفورٍن و ُشا ابحتاد ؿسة حًز
++

 

 يف اًلضاء اًَِويل ٌَزََة املعاتة تفضي املـلس اًربوثُين اًياجت من تَمػػصة اًربفورٍنأ ي زلة : جضلك كٌاة قضائَة ( 3) املصحةل

ىل الإىزميات احملَةل4) املصحةل ا مم Bقصاىزمي  ( : ددول املاء و اًضوارد ؿرب اًلٌاة اًلضائَة املدضلكة دلاذي َُوىل اخلََة املعاتة ابلإضػػػػػافة اإ

ىل حسوث  ػػػػػػػػػػػػػة مىوانهتا و موت املس خضسات املوحودة تساذَِا حتَيًؤدي اإ  ٌَزََة املعاتة و ختًص

 و املياؿة اخلَوًة  كارن تني املياؿة اخلَعَة -90

اخلَعَة املياؿة املياؿة اخلَوًة  

 مًضب  املس خضس ذاريج  داذًل

LT8 LB هوع اخلََة املخسذةل 

ئات املخسذةل  ال حسام املضادة Gbو أ ىزمي  جصوثني اًربفورٍن  اجلًز

ة اخلََة املعاتة )  (مزدوج ثـصفختًص  Ag تعال مفـول   -مـلسات مٌاؾَة  اإ  هدِجة اًخب زري 

 كاتََة اًيلي  هـم هـم

 كاتََة اًرتص َح هـم ل

 مىدس حة و هوؾَة هـم هـم

 و ملص هضجِا  LTاٌَمفاوايت  وضب ةحسد ملص  -99

ة )  cTاخلالاي اٌَمفاوًة  هضجملص , يلي ال محص ٌَـؼاماً  LTاخلالاي اٌَمفاوًة  وضب ةملص  -ج  (  اًخميوس َةاًلسة اًسـرًت

 مالمؼػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ) املـلس اًثاليث(

TCR-Péptide antigénique-HLA1 

ىل ثًض َط   فرتهة اًــــربفورٍن cTLًؤدي اإ



 

 

 ؾصف اًالذات  -93

ىل اًلضاء ؿَََ هوؾِػػػػػا يف اٍهناًة  -ج اثرة اس خجاتة مٌاؾَة ثؤدي اإ ة ؾن اًـضوًة كادر ؿىل اإ  ُو لك حسم قًص

 اجتاٍ املس خضسات  LT فاوايت اًخائَةاظَة اًيوؾَة ٌَماخل حسد معسر -94

 TCRجسمى ابًػػ ًـود ًوحود مس خلدالت قضائَة هوؾَة  -ج

  ثيوع املس خضسات  تني سخة -95

ىل ثيوع اٌَمفاوايت  ثيوع املس خضسات ًؤدي -ج  أ ي الاهواع زايدة ؿسد اًًسائي BCRأ ي ثيوع  LBثيوع و TCR أ ي ثيوع  LT8اإ

 يف فلصة دمع الاخاتة تخوضَح يف خسول  اًىفاءة املياؾَة داذي اًلسة اًخميوس َة cTحسد هَفِة اندساب اٌَمفاوايت  -96

 -ج

ىل اًلسة اًخميوسِػػػػػة  cT( : جهصة اٌَمفاوًة 0) اخلعوة  اًعََـَة اًياص ئة يف هلي اًـؼام اإ

هخاج وسزة ورازَة و حصهَة مس خلدالت قضائَة مذيوؿة يف اًلسة اًخميوس َة9) اخلعوة  ( : اإ

 و اذلي ًمت وفق احلالت اًخاًَة : cT( : اهخلاء ظالئؽ اٌَمفاوايت 3) اخلعوة

 اخلََة )أ ( اخلََة )ب( اخلََة )ج( اخلََة )د( اخلََة )ُػػ(

 مٌخلاة سَحَا كري مٌخلاة مٌخلاة اجياتَا مٌخلاة اجياتَا مٌخلاة سَحَا

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

 

---------------- HLA1 حسوث ثـصف مزدوج ؿسم حسوث ثـصف مزدوج ثـصف HLA 1 

HLA2 ثـصف P ؿسم ثـصف 

ؿسم  P حسوث ثـصف مزدوج

 ثـصف

-------------- ---------------------- ----------------- HLA 2 

 الإصارة موت ل ثوخس هضج هضج موت

اندصة 4cT ُسم اخلََة  8cT اندصة  اًيدِجة ُسم اخلََة ُسم اخلََة 

 

 LT8 اهخزاب ملة منتني معسر   -97  

ة تًِوي تني املس خلدي اًلضايئ اًيوؾي ًٌوحود حاكمي  -ج و اًحَدػػػػػػػػخَس املس خضسي املـصوض من ظصف اخلََة اًضلك  8cTَزََة اٌَمفاًو

   املعاتة

LT8 اهخزاب ملة منثـصف ؿىل هدِجة   -98  

ىل حاكثص مث متاٍز اٌَمفاوايت -ج ىل ملفاوايت  LT8 اإ  LTc  مسَة T8اإ

 cTLحسد معسر  -99

 احملسسة 8cT: من حاكثص مث متاٍز  cTLمعسر اخلالاي اٌَمفاوًة  -ج

 حسد ممزيات اٌَمفاوايت اًخائَة اًسمَة  -011

ـهبا ؿىل اخلالاي املعاتةاًيوؾي متخاز تلسرهتا ؿىل اًخـصف :  cTLممزيات اخلالاي اٌَمفاوًة  -ج , اهخاج اًربفورٍن و الاىزميات احلاةل من و ختًص

 هوع قصاىزمي 

  cTLو جضلك  8cTخلاء اٌَمفاوايت اه  تني يف فلصة هَفِة -010

  -ج 

 و اخلََة املعاتة 8cT( تني  تًِوي حاكمي وفقهوؾَا تفضي اًخـصف املزدوج )  8cT( : ًمت اهخلاء وس َةل من اٌَمفاوايت 0) اخلعوة

ىل  8cT( : ثعحح 9) اخلعوة   مسؤوةل ؾن حتَي اخلََة املعاتة cTLامليخلاة مًضعة فذخاكثص مث ثامتٍز اإ



 

 

؟  CD4 ؿىل ماذا ًسل املؤرش -019  

أ ي ذات نفاءة مٌاؾَة   T4 ؿىل هضج اٌَمفاوايت -ج   

CD8؟ ؿىل ماذا ًسل املؤرش -013  

أ ي ذات نفاءة مٌاؾَة     T8 ؿىل هضج اٌَمفاوايت -ج   

 اًحائَة ؿىل اًخاكثص مث اًامتٍز ثًض َط اٌَمفاوايت اًخائَة و  تني معسر -014

Lth 9جسمى أ هرًتونني   تواسعة مدَلات هميَائَة مفصزة من ظصف  -ج  

Lth حسد معسر اًػػػ   -015  

احملسسة   Lt4   ا من حاكثص مث متاٍز اًػػػ  -ج معسُر  

   9الاهرًتونني فهيا ًؤثص  حسد احلاةل اًيت -016

ة املًضعة -ج اذلي ثفصزٍ  0ابلهرًتونني  اًخًض َطيوؾَة هل ثربز تـس اً ٌَمس خلدالت  و احلامةل و احملسسة ًؤثص يف حاةل اخلالاي اٌَمفاًو

 و اًخـصف ؿَََ اخلالاي اًـارضة و ُشا تـس الثعال ابملس خضس

 حسد اًعحَـة اًىميَائَة ًالهرًتونني  -017

 (  سىصي جصوثنيكََىوجصوثًَِة )  -ج

 تيوع املس خضس تني ذكل يف فلصة ؿَمَة ٍصثحط منط الاس خجاتة املياؾَة  -018

جصوثٌُات فريوس َة, املس خضس, حبَر اًحَخذَسات اًياجتة ؾن اًربوثٌُات داذََة املٌػػػػػػػضب  ) تيوع ٍصثحط منط الاس خجاتة املياؾَة  -ج

 LT8 اىل اٌَمفاوايت ( ذَوًة مٌاؾَة اس خجاتة)   (املعاتة( ثلسم ؿىل سعح أ قض َة اخلالاي املسذػػػِسفة ) جصوثٌُات اخلََة اًرسظاهَة... 

ئات اًػػػ   (املعاتة كرياخلالاي اًـارضة )  اًحَخذَسات اًياجتة ؾن اًربوثٌُات ذارحِة املٌػػػػػػػضب  ثلسم ؿىل سعح أ قض َة HLA1 مصثحعا جبًز

ئات اًػػػLT4  اىل اٌَمفاوايت ( اس خجاتة مٌاؾَة ذَعَة ثًض َط ملفاوايت ابئَة)   HLA2مصثحعا جبًز

يف خسول  T8-T4-LB 019- كارن تني ثًض َط اٌَمفاوايت  

 

املوحودة تني اٌَمفاوايت و املىصوفاج اًوػَفِة حسد اًـالكة -001  

ؿالكة ثـاون مٌاؾي ذَوي -ج  

T4-T8-LB املوحودة تني اًوػَفِة حسد اًـالكة -000  

 IL2تواسعة  حتفزي هميَايئ -ج

 

 

 

 

 هوع اًخًض َط اًخًض َط ال ول اًخًض َط اًثاين هوع املس خضس اًخحسُس

 T4 مضاؾف IL2-Lth IL1-CPA مس خسذي و كري مس خسذي TCRكري مدارش تَخذَس مس خضسي 

 T8 مضاؾف IL2-Lth IL1-CPA كري مس خسذي TCRكري مدارش تَخذَس مس خضسي 

 LB كري مضاؾف ----------- IL2-Lth مس خسذي BCRمدارش حمسد مس خضس 



 

 

 سؤال و حواب ( 91: دور اًربوثٌُات يف الثعال اًـعيب )  5اًوحسة 

  دور املصانز اًـعحَة  ثـصف ؿىل -0

 مـاجلة اًصسائي اًـعحَة  -ج

 ؿىل أ ي صلك ثًذلي اًصساةل اًـعحَة املضفصة يف اخلََخني كدي و تـس مض حىِة ؟  -9

 ؿىل صلك ثواحصات هكوانت اًـمي ثخحول اىل رساةل مضفصة ترتنزي املحَف اًىميَايئ يف اًضق املض حيك -ج

  دور اًيزاع اًضويك  حسد -3

 و ُشا تخحوًي اًصساةل اًـعحَة احلس َة اىل رساةل ؾعحَة مصهَةادماج اًصسائي اًـعحَة اًواردة من ؿسة ؾعحوانت مس َة  -ج

 هدِجة ماذا ٌسجي هجاز اًدسجَي هكون معي اثص ثيخَِ فـال ؟  -4

 هدِجة ثلري يف شية اٌََف اًـعيب  -ج

 ؿىل ماذا ًخوكف ادلور الاسايس ٌَمضاتم ؟  -5

 سة ظحَـة اًصساةل اًـعحَة اًيت ثعي اىل اخلالاي تـس مض حىِة و ُشا مسػػػػػػػػػة ظحَـة املحَف اًىميَايئ اًـعيبؿىل م  -ج

 ماذا جسخة رضتة املعصكة ؿىل مس خوى مٌعلة اًصضف ؟  -6

 حصات هكون معي اىل متسد اًوحص اذلي ًؤدي اىل ثًدَ املس خلدالت احلس َة يف مس خوى امللزل اًـعيب اًـضــًل مما ًودل ثوا -ج

 مباذا ًخعي اًـعحون احليس يف اًيزاع اًضويك ؟  -7

ًخعي اًـعحون احليس جهناًخَ اًـعحَة يف مس خوى اًيزاع اًضويك ًُضلك مضػػػػػػػػػػحم مؽ اًـعحون احلصيك من هجة و مض حم مؽ  -ج

 اًـعحون اجلامؽ املثحط من هجة أ دصى 

  دور املضاتم امليهبة  حسد -8

 ( مدَف ؾعيب هميَايئ مٌحَةل اًـعحَة يف اخلََة تـس مض حىِة ) ورش اًس َا -ج

  دور املضاتم املثحعة  حسد -9

 ( مدَف هميَايئ ؾعيب مثحط )هحح اهدضار اًس َاةل اًـعحَة يف اخلََة تـس مض حىِة  -ج

 حسد اجتاٍ اهدضار اًساًةل اًـعحَة يف اٌََف اًـعيب اًواحس  -01

 اهعالكا من هلعة اًخيخَِ ثيدرش يف اجتاُني مذـاهسني -ج

 حسد اجتاٍ اهدضار اًس َاةل اًـعحَة ؿىل مس خوى سَسةل من اًـعحوانت ) املضاتم ( -00

 ثيدرش يف اجتاٍ واحس من اخلََة كدي مض حىِة اىل اخلََة تـس مض حىِة  -ج

 مدسأ  ثلٌَة ابجش الكمة ؟ وحض  -09

ة حتخوي ؿىل سائي  -ج جسمح ُشٍ اًخلٌَة تـزل حزء ظلري من اًلضاء اًَِويل أ و فعهل لكَة ؾن اخلََة تواسػػػػػػػػػعة ماظة زخاحِة جمًِص

 انكي و مذعةل جبِاز مساس خسا ٌَخَارات اًىِصابئَة 

 ( مرص كعـةخلٌَة ابجش الكمة ) ً أ ذهص اًعصق اًثالث  -03

 اًعًصلة(: صفط كوي ملسة زمٌَة كعرية من أ خي امذعاص اًسُذوتالزم تواسعة املاظة اجملًِصة, 9) ًلةاًعص (: صفط دفِف, 0) اًعًصلة -ج

 (: ؾزل كعـة من اًلضاء اًَِويل حيخوي ؿىل كٌاة أ و أ نرث3)

 أ ذهص املصاحي الاساس َة ٌَخلٌَة ثعحَق اًوكون املفصوض ؿىل قضاء اٌََف اًـعيب  -04

ًلُس الاًىرتود ادلاذًل  -بمػػػػػػػػػػػػػػة, ؾزل كعـة من اًلضاء اًَِويل ٌََف اًـعيب تخلٌَة ابجش الك -أ  :  املصاحي الاساس َة يه -ج

ًمت ارسال ثَار وِصابيئ  -دًػػػػػػػػػػلارن تني اًوكون اًلضايئ و اًوكون املفصوض,  -جاًوكون اًلضايئ و ًخعي من هجة ابملىثفة و ابًفوٍمترت, 



 

 

هجاز كِاس اًذـــَار  -ُػػتفصض هكون مـني,  مـني من اًوكون املفصوض هػحو اٌََف اًـعيب ًَلي اًوكون املسجي يف اًفوٍمترت و ذكل

 وسجي زوال اس خلعاب اظعياؾي  -واملصسـي, 

 ف اًـعيب حتخوي ؿىل كٌاة أ و أ نرثاًِسف من ؾزل كعـة من قضاء اٌََ حسد -05

 من أ خي دراسة اًخَارات اًيت متص ؿرب كٌوات قضائَة ذات ظحَـة جصوثًَِة  -ج

 ٌََف اًـعيبحسد أ هواع اًلٌوات اًلضائَة  -06

 كٌوات مصثحعة ابًفوًعَة, كٌوات مفذوحة ابس متصار, كٌوات مصثحعة ابًىميَاء -ج

 حسد معسر هكون اًـمي املسجي اثص ثيخَِ فـال ٌََف اًـعيب  -07

 ثَارات وِصابئَة انجتة من اهفذاح اًلٌوات املصثحعة ابًفوًعَة  -ج

  عيب اهدضار هكون اًـمي ؿىل ظول اٌََف اًـ فرس -08

 ًفرس تخوزع اًلٌوات اًفوًعَة املفذوحة ؿىل ظول قضاء اٌََف اًـعيب  -ج

 مسحت ثلٌَة ابجش الكمة من ؾزل كعـة من قضاء اٌََف اًـعيب و جسجَي هوؾــــني من اًخَارات, حسدٌُل -09

 معسر هكون اًـمي املسجي من هوؿني من اًخَارات و ٌُل :  -ج

حا تػػ  -أ   و ددول رسًؽ و مىثف  مًِل اثهَة 1.7أ مدري انجت ؾن اهفذاح اًلٌوات اًفوًعَة ٌَػػعودًوم ًػػػػػػػمسة تَىو  0ثَار داذًل ًلسر ثلًص

 ٌَضوارد اًعودًوم

 اًلٌوات اًفوًعَة ٌَحواتس َوم و دصوج تعيء ًِشٍ اًضوارد  اهفذاحثَار ذاريج انجت ؾن  -ب

حسد زمن اهفذاح اًلٌوات اًفوًعَة اخلاظة ابًعودًوم و اًحواتس َوم ؾيس ثعحَق نــمون مفصوض ؿىل قضايئ مـزول تخلٌَة ابجش  -91

 الكمة 

 ثيفذح أ ول اًلٌوات اًفوًعَة اخلاظة ابًعودًوم مث ثددـِا اًلٌاة اًفوًعَة اخلاظة ابًحواتس َوم -ج

ني  -90  حسد ملص ثب زري الاسدِي هًو

 قضائَة ذاظة تَ موحود يف اًلضاء اًحـس مض حيك مس خلدالتاًضق املض حيك مِر ًخثدت ؿىل يف  -ج

 ماذا حنلن يف اًضق املض حيك مؽ اًخـََي  ؿىل اًلضاء اًَِويل تـس مض حيك ملـصفة ملص ثب زري الاسدِي هوًني -99

ًوخس جضاتَ يف حزء من اًحًِة اًفصاقَة  ل هَ و تيلاروثوهسني مضـة مس خزَعة من اًثـاتني αحنلن يف اًضق املض حيك مادة سامة يه  -ج

ني ابل سدِيًِشٍ املادة اًسامة و املحَف اًـعيب اًىميَايئ و حتسد ًيا ماكن ثواخس املس خلدالت اًلضائَة اخلاظة   هًو

 ؟ املض حيكل املادة اًسامة احمللوهة يف اًضق مباذا جسمح ثلٌَة اًفَورة املياؾَة و يه ثلٌَة تسًةل لس خـٌل -93

هوًني ابًخايل حتسًس ملص ثب زرٍي و ؾــــمهل مِر جس خـمي أ حسام مضادة  ًل سدِيجسمح تخحسًس ماكن ثواخس املس خلدالت اًلضائَة  -ج

 مِر ًؼِص الاصـاع ا محص ؿىل مس خوى اًلضاء اًَِويل تـس مض حيكهوًني  ًل سدِيمفَورة ابل محص ضس املس خلدالت اًلضائَة 

 ضات اًىِصابئَة تـس مض حىِة حسد معسر اًيح -94

ا ثَارات داذََة دلدول اًعودًوم  -ج ََِوىل اخلََة تـس مض حىِة هدِجة اهفذاح اًلٌوات اًىميَائَة املخواخسة يف اًلضاء اًَِويل تـس ٌ معسُر

 ( مس خلدالثَ اًلضائَةثثخذَ ؿىل مض حيك اخلاظة ابًعودًوم و ٍىون ذكل هدِجة ثب زري الاسدِي هوًني يف اًلضاء اًَِويل تـس مض حيك ) 

  سدِي هوًني و نشا صسة اًخيخَِ اًـالكة املوحودة تني اًيحضات اًىِصابئَة و هكَة الا حسد -95

 ثياسة ظصدي  -ج

  اًخسفق ادلاذًل ًضوارد اًعودًوم تني هَف ثـمي املس خلدالت اًلضائَة ؿىل مصاكدة  -96

 (َعودًومٌ مصاكدة اًخسفق ادلاذًلاًلٌوات اًىميَائَة اخلاظة ابًعودًوم )  ابهفذاح أ و اهلالق -ج

 



 

 

 جسمَة اًلٌوات اًفوًعَة  ؿَي -97

 ثفذح ابًىِصابء أ ي تفـي اًخيخَِ  ل هنا -ج

 ؿَي جسمَة اًلٌوات املفذوحة ابس متصار  -98

 ثلَق  ثحلى مفذوحة ل ل هنا -ج

 ؿَي جسمَة اًلٌوات اًىميَائَة   -99

 ثفذح تفـي املحَف اًـعيب اًىميَايئ  ل هنا -ج

 اًلضاء اًحـس مض حيك ؿىل مس خوى  املخسذةل يف هلي اًصساةل اًـعحَةثـصف ؿىل اًربوثٌُات اًلضائَة  -31

 جصوثٌُات قضائَة ثسؾى ابًلٌوات املصثحعة ابًىميَاء -ج

  ميَاء َلٌوات املصثحعة ابًى ٌ  كسم مفِوما -30

يه ؾحارة ؾن مس خلدالت قضائَة ًِا موكـني ًخثخِت املحَف اًـعيب اًىميَايئ و جسمى أ ًضا ابًلٌوات املحوتة ابًىميَاء ثفذح تفـي ثثخت  -ج

َخِسًة  5املحَف اًـعيب اًىميَايئ ؿىل مواكـَ اًيوؾَة ثخىون من   حتت وحسات تَخذَسًة لك حتت وحسة خترتق اًعحلة اًفوسفًو

  اًلٌوات يف قَاب الاسدِي هوًني  ُشٍ حسد حاةل -39

 حىون ملَلة  -ج

 ما ذا ٌسخة ثثخت الاسدِي هوًني ؿىل املواكؽ اًيوؾَة املوحودة يف املس خلدي اًلضايئ اخلاص تَ ؟  -33

س خلعاب اخلََة تـس ا ٌسخة زوال ا( مم ٌََِوىل اخلََة تـس مضــــحىِةاهفذاح اًلٌوات اًىميَائَة ابًخايل ثسفق داذًل ًضوارد اًعودًوم )  -ج

 فاًلٌوات اًىميَائَة ثَـة دور مصاكة ٌَخسفق ادلاذًل ٌَضوارد توضـَة مفذوحة و ملَلةمض حىِة  

 حسد ملص ثواخس اًلٌوات املصثحعة ابًىميَاء  -34

 ثخواخس ؿىل قضاء اخلََة تـس مض حىِة  -ج

 من ُو املخحنك يف اهفذاح اًلٌوات اًىميَائَة ؟  -35

 اًـعيب اًىميَايئ  املحَف -ج

 حسد ماكن ثواخس اًلٌوات اًفوًعَة  -36

ًَافثخوزع ؿىل لك مساحة اًلضاء اًَِويل ٌَزالاي اًـعحَة و احملاور الاسعواهَة  -ج اًـعحَة ؿسمية اًيزاؿني تُامن يف احملاور  ًل 

ًَافالاسعواهَة   ََاًـعحَة ذات اًيزاؿني فذخواخس ؿىل مسػػػػػػخوى ادذياكات راهفِ  ًل 

  قضاء اٌََف اًـعيب أ زياء اًصاحة اخلاظَة اًيت ٍمتزي هبا  ثـصف ؿىل -37

 مس خلعة  -ج

 هَف ثخوزع اًضحن ؿىل خاهيب قضاء اٌََف اًـعيب أ زياء اًصاحة  وحض  -38

 اًضحن املوحدة ؿىل اًسعح و اًضحن اًساًحة يف ادلاذي  -ج

  مدسأ  هجاز الاوس ََوسىوب  ارشح يف فلصة -39

ًىرتوانت من امليحؽ الاًىرتوين ٍمتص تني ظفِحخني معودًخني و ظفِحخني أ فلِخني ًدسلط ؿىل صاصة مفَورة مضلكة هلعة ثًدـر ا -ج

ا, ثذػػػػعي اًعفِحخان الافلِخان مبرسيي اس خلدال  و أ ي  9قو  0قضوئَة ؿىل مس خوى اًعفص اذا مل ثيحصف الاًىرتوانت أ زياء مساُر

ما ثلَري ًضحية املرسًني ًؤدي اىل ثلػػػػػػػػػري شية اًعفِحة املوافلة و ابًخايل ثلري مسار الاًىرتون ًدسجَي امليحيَات ؿىل اًضاصة أ  

 اًعػػػػػػػػػػػػػفِحخان اًـمودًخان فذـعَان املسح الافلي اذلي ٌضري اىل اًزمن 

 ؟فوًت ؾيس ادذال مرسى الاسذػػػػػػلدال يف داذي اٌََف اًـعيب مًِل  71-ؿىل ماذا ثسل كمية اًوكون اًلضايئ  -41

 اًـعيب مضحون ابًساًة  ؿىل أ ن داذي اٌََف -ج



 

 

 ماذا جس خًذج يف حاةل ثوزًؽ مذحاٍن ًضوارد اًعودًوم و اًحواتس َوم ؿىل خاهيب قضاء اٌََف اًـعيب أ زياء اًصاحة ؟  -40

 اٌََف اًـعيب يح و مس خلعة  -ج

 ََف اًـعيب أ زياء اًصاحة ؟ماذا جس خًذج يف حاةل ثوزًؽ مدساوي ًضوارد اًعودًوم و اًحواتسػػػػػػػػػػػَوم ؿىل خاهيب قضاء اٌ  -49

 ًَف ؾعيب مِت  -ج

 ماء اًححص  اس خـٌلل تني اًلصض من -43

 حيافغ ؿىل مِوًة اٌََف اًـعيب لن حصهَحَ اًىميَايئ مضاتَ ٌَرتهَة اًىميػػػػػػػػػػَايئ ٌََف اًـعيب -ج

 احملور الاسعواين ٌَاكملار  تني اًلصض من اس خـٌلل -44

 ميىٌيا من دراسة اًؼواُص اًىِصابئَة توضوح لن هل كعص هحري و اثتت  -ج

 حسد معسر اًوكون اًلضايئ )هكون اًصاحة ( يف اخلالاي احلَة  -45

ا -ج  اًخوزًؽ املخحاٍن ٌَضوارد اًعودًوم و اًحواتس َوم ؿىل خاهيب قضاء اٌََف اًـعيب  معسُر

 أ ؾط جسمَة أ دصى ًوكون اًصاحة  -46

Kمن حصانزي مصثفـة هكون اًحواتس َوم )  -ج
+

 ( و ُو مًضب  ًوكون اًصاحة داذي اٌََف اًـعيب 

 كارن تني ثوزع اًلٌوات املفذوحة ابس متصار اخلاظة ابًعودًوم و اًحواتس َوم و من مِػػػػػػػر اًياكََة -47

صوارد اًحواتس َوم أ نرب من انكََة  اًلٌوات اًلضائَة ٌَحواتس َوم أ ثص من اًلٌوات اًلضائَة ٌَعودًوم يف وحسة املساحة ابًخايل انكََة -ج

Kراحؽ ٌَـسد اًلٌوات اًدرسب ففي وحسة املساحة  صوارد اًعودًوم
+

Naأ نرب من  
+

  

 حة داذي اٌََف اًـعيب ً حسد معسر اًضحيات اًسا -48

 أ ًوانت جصوثًَِة ساًحة  -ج

 ؟ ممزيات كٌوات اًدرسب ) املفذوحة ابس متصار( ٌَعودًوم و اًحواتس َوم ثـصف ؿىل -49

ا, متخاز  املمزيات يه -ج َخِس, مفذوحة ابس متصار ل ثلَق, ثيلي اًضوارد مسة ثسرج حصنزُي : ذات ظحَـة جصوثًَِة, خترتق ظحليت اًفوسفًو

 ( انكََة اًحواتس َوم أ نرب من انكََة اًعودًومتيلي اظعفايئ ٌَضوارد, ؿسد كٌوات اًحواتس َوم أ نرث من ؿسد كٌوات اًعودًوم ) 

 تواتس َوم ؟  -ما يه املمزيات اًيت ختخط هبا مضزة اًعودًوم -51

ا لإماُة: ؾحارة ؾن جصوثني مضين هحري, ًـمي ك ىزمي  يه -ج ATP , ثيلي اًضوارد ؾىس ثسرج حصنزُي  

 ( اًىرتوحٌَم, جسمى مبودلة اًىِصابء )حتافغ ؿىل زحات هكون اًصاحة

  فغ املضزة ؿىل زحات هكون اًصاحة هَف حتاوحض يف فلصة  -50

ا, ثثخت صاردًنت من  3ثثخت  -ج صوارد من اًعودًوم من هجة اًسُذوتالزم و ختصهجا اىل اًوسط اخلاريج ؾىػػػػػػػػس ثسرج حصنزُي

ا اًفصاقَة ٌَمضزة اًحواتس َوم من هجة اًوسط اخلاريج ٌَزََة و ثسذٌَِل داذي اخلػػػػػََة ؾىس ثسرج اًرتنزي, جس هتكل ظاكة, ثخلري تيُهت

 أ زياء معَِا 

 هَف ثخلري اًحًِة اًفصاقَة ٌَمضزة أ زياء أ داءُا ًـمَِا ؟  -59

 من أ خي ذكل ATPمِر جس هتكل وضـَة مفذوحة ٌَزارج أ و ادلاذي  -ج

هَف ًمت احلفاظ ؿىل هكون اًصاحة أ ي احلفاض ؿىل اًخوزًؽ املخحاٍن ٌَضوارد اًحواتسػػػػػػػػػػػػػَوم و اًعودًوم ؿىل خاهيب قضاء تني  -53

 اٌََف اًـعيب 

اظ ؿىل هدِجة احلصنة املس متصة ٌَضوارد اًحواتس َوم و اًعودًوم ؿرب اًلٌوات املفذوحة ابس متصار و هدِجػػػػػػة معي املضزة ابًخايل احلف -ج

 مِوًة اٌََف اًـعيب 

 



 

 

ةحسد اًرشوط  -54  اًحواتس َوم  -ًـمي املضزة اًعودًوم اًرضوًر

يه : اًعودًوم ًوخس ترتانزي ؿاًَة داذي اٌََف اًـعيب و اًحواتس َوم ًوخس ترتانزي ؿاًِػػػػػة ذارج اٌََف اًـعيب, ثوفص اًعاكة و  -ج

 جتسًسُا ابس متصار ًضٌلن اس متصار معي املضزة, درخة مصارة مالمئة 

 حسد معسر هكون اًـمي يف اًلضاء كدي مض حيك  -55

Naٌَضوارد ةل و اًخَارات اخلارخة معسٍر من اًخَارات ادلاذ -ج
+

Kو  
+

 ؿىل خاهيب قضاء اٌََف اًـعيب 

 حسد أ هواع اًلٌوات اًفوًعَة  -56

Ca, كٌوات فوًعَة ذاظة تػػ وات فوًعَة ذاظة ابًواتس َومكٌوات فوًعَة ذاظة ابًعودًوم , كٌ -ج
++

  

 اًـالكة املوحودة تني صسة اًخيخَِ و ثواحصات هكوانت اًـمي ؟ حسد -57

 ثياسة ظصدي -ج

  هكوين اًـمي كدي و تـس مض حىِني  الإزاحة تني فرس -58

 ثفرس تخب دص وظول اًس َاةل اًـعحَة ٌَزََة تـس مض حىِة هدِجة وحود فصاغ مض حيك  -ج

  هوًني احمللوهة يف اًضق املض حيك اًـالكة املوحود تني ثواحصات هكوانت اًـمي اًحـس مض حىِة و هكَة الاسدِي حسد -59

زداد ؿالكة ظصدًة مِر لكٌل حزداد هكَة الاسدِي هوًني احمللوهة يف اًضق املضػػػػػػػحيك حزداد ؿسد اًلٌوات اًىميَائَة املفذوحة ابًخايل ح -ج

 سـة هكوانت اًـمي اًحـس املض حىِة 

 الاىزمي اذلي ٍصهة الاسدِي هوًني ثـصف ؿىل -61

 اىزمي الاسدِي هوًني حصاوسفرياز  -ج

 الاىزمي اذلي ميََ ) ًفىم( الاسدِي هوًني  ثـصف ؿىل -60

 أ ىزمي الاسدِي هوًني اسرتاز  -ج

  ؿىل اًلضاء اًَِويل تـس مض حيك حسد ثب زري الاسدِي هوًني -69

  ( متٍصص س َاةل ؾعحَةمِر ًلري من أ س خلعاب اًلضاء اًَِويل تـس مض حيك أ ي ازاًخَ تعفة مؤكذَ ) ثب زري مؤكت -ج

ني اسرتاز -63  حسد ملص ثب زري الاسدِي هًو

 يف اًضق املض حيك مِر ًفىم الاسدِي هوًني و ُو مثحت ؿىل مس خلدالثَ اًلضائَة  -ج

ا ؟  ما يه هواجت -64  ثفىِم الاسدِي هوًني و ما ُو معرُي

 هوًني من ظصف اخلََة كدي مض حىِة  ال: محغ الاسدِم و هوًني مِر ًـاد امذعاص  يه اًيواجت -ج

 حسد ملص ثب زري أ ىزمي الاسدِي هوًني حصاوسفرياز ز و ما يه هواجت ثب زرٍي  -65

 أ  ًؤثص يف اًَِوىل اًلدي مض حىِة فريهة الاسدِي هوًني اهعالكا من اًىوًني اذلي معسٍر اًوسط اخلاريج و الاسدِي مصافق الاىزمي  -ج

 ( حَلة هًصخساذلي معسٍر املَخونيسري ) 

  عسر اًعاكة اًالزمة ًـمي املضزة م حسد -66

 ATPثًذج املَخونيسري  -ج

 حسد دور اًاكًس َوم  -67

ٍمتثي دورٍ يف املساؿسة ؿىل جهصة احلوًعالت اًلدي مض حىِة و اهسماهجا مؽ اًلضاء اًِػػػػػػػػَويل كدي مض حيك ابًخايل حتٍصص حمخوى  -ج

 املض حيك احلوًعالت من املحَف اًـعيب اًىميَايئ يف اًضق 

 حسد اًـالكة املوحودة تني هكَة اًاكًس َوم يف اٍهناًة اًلدي مض حىِة و هكَة املحَف اًىميَايئ اًـعيب يف اًضق املض حيك -68

 ؿالكة ظصدًة  -ج



 

 

 حسد اًـالكة املوحود تني هكَة اًاكًس َوم يف اٍهناًة اًلدي مض حىِة و صسة اًخيخَِ  -69

 ؿالكة ظصدًة -ج

  اًًضاطو اًوضـَات اًيت ثخزشُا اًلٌوات اًفوًعَة اخلاظة ابًعودًوم و اًحواتس َوم أ زياء اًصاحة  ارشح يف فلصة -71

 -ج

وضـػػػػػَات و يه ابًرتثُة مفذوحة, حاةل ؿسم  3: أ زياء اًصاحة وضـَة ملَلة و أ زياء اًـمي ثخزش  اًلٌوات اًفوًعَة اخلاظة ابًعودًوم -أ  

 ( كٌاة مفذوحة و تواتة ملَلة(, حاةل كري وضعة )كٌاة مفذوحة و تواتة هعف ملَلةوضاط ) 

 ابًحواتس َوم : أ زياء اًصاحة حىون ملَلة و أ زياء اًـمي ثخزش وضـَخني ؿىل اًرتثُة ملَلة مث مفذوحةاًلٌوات اًفوًعَة اخلاظة  -ب

 من اًيامِة اًضاردًة ؾصف هكون اًـمي -70

عَة -ج  ثلري مؤكت يف هفاذًة اًلضاء ًضوارد اًعودًوم و اًحواتس َوم تخسذي اًلٌوات اًربوثًَِة اًفًو

 املضزة  حسد امهَة معي -79

 ثـمي ؿىل ؾودة اًرتانزي الاًوهَة اىل حاٍهتا الاظََة -ج

 دسجَي هكون اًـمي أ ساس ً حسد رشط  -73

 أ ن ٍىون اًخيخَِ ٌساوي أ و أ نرب من ؾخحة زوال الاس خلعاب -ج

 ر املض حيك ) اٍهناًة املض حىِة ( اىل ماذا ًؤدي  وظول موخة زوال الاس خلعاب اىل اًز وحض يف فلصة  -74

ىل َُوىل اًزر املض حيك و مٌَ جهصة ًؤدي اىل  -ج : اهفذاح اًلٌوات اًفوًعَة اخلاظة ابًاكًس َوم ابًذػػػػػػػػػػػػػايل ددول ُشٍ اًضوارد اإ

ىل   حتٍصص املحَف اًـعيب اًىميَايئ, ثثخِت املحَف  ااحلوًعالت كدي مض حىِة و اهسماهجا مؽ اًلضاء اًَِويل كدي مضدػػػػػػػػػػػػيك مم ًؤدي اإ

ٌسخة اهفذاح اًلٌوات اًىميَائَة و ثوًَس زوال  ىميَايئ ؿىل مس خلدالت قضائَة كٌوًة يه اًػػػػػػلٌػوات املصثحعة ابًىميَاء ممااًـعيب اً 

 اس خلعاب اثص ددػػػػػػػػول صوارد اًعودًوم.

 ؿىل ماذا ثخوكف سـة زوال الاس خلعاب اًلضاء تـس املض حيك ؟ -75

 ملس خلدةل املفذوحة ذالل زمن مـني و ابًخايل ؿىل حصنزي املحَف اًـعيب اًىميَايئ يف اًضق املض حيكثخوكف ؿىل ؿسد اًلٌوات اًىميَائَة ا -ج

 ًؤدي اًخيخَِ اًفـال ٌََف اًـعيب اىل ثلريات يف اًوكون اًلضايئ و جسجَي هكون معي يف ماذا حمتثي ُشٍ اًخلريات ؟ -76

ًلٌوات اًفوًعَة اخلاظة ابًعودًوم و ثسفق دادػػػػػًل رسًؽ و مىثف ٌَضوارد زوال اس خلعاب رسًؽ ٌَلضاء اًَِويل هدِجة اهفذاح ا -أ   -ج

 -جؾودة اس خلعاب تعَئة هدِجة اًخسفق اخلاريج اًحعئي ٌَضوارد اًحواتس َوم هدِجة اهفذاح اًلٌوات اًفوًعَة اخلاظة تَ,  -باًعودًوم, 

عَة ٌَحواتسـَوم ثـمي املضزة ؿىل ارخاع  -دابًخايل دصوج مس متص ًِشٍ اًضوارد  افصاط الاس خلعاب هدِجة ثب دص اهلالق اًلٌوات اًفًو

 ( اًصاحة هكوناًرتانزي الاًوهَة الاظــــََة ابًخايل اسرتخاع الاس خلعاب اًـادي ) 

 حسد يف خسول اًلٌوات اًربوثًَِة اًلضائَة اًيت ثـمي أ زياء هكون اًـمي و أ زياء هكػػػػػػػػػون اًصاحة -77

  -ج

  حسد أ هواع املضاتم -78

: ٌسخة املحَف اًـعيب اًىميَايئ زوال  املضاب امليهبة -أ  

اذا اكن ٌساوي أ و أ نرب من اًـخحة   اس خلعاب

اًلضاء اًحـس مض حيك و ثوًَس هكون    PPSEًؤدي

ىل اهدضار هكون معي تـس مض حيك  قضايئ تـس مض حيك ثيخهييي  اإ

: ٌسخة املحَف اًـعيب اًىميَايئ يف ُشا املض حم افصاظا يف اس خلعاب اًلضاء اًحـس مض حيك و   ٍىدح اهدضار اًس َاةل  ثحعةامل ضاتم امل  -ب

 ثوًَس هكون قضايئ تـس مض حيك ثثخِعي PPSI اًـعحَة يف اخلََة تـس مض حىِة 

 

 كٌوات اًدرسب كٌوات فوًعَة املضزة

 هكون اًصاحة كدي هكون اًـمي هـم ل هـم

 نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمون اًـمي هـم هـم هـم

 هكون اًصاحة تـس هكون اًـمي هـم ل هـم



 

 

 ظيف املضاتم ؿىل مسة اٍمنط ) اًوػَفة ( و اًعحَـة يف خسول  -79

  -ج

ىل ماذا ثـود وػَفة املض حم مٌحَ أ و مثحط ؟    -81  اإ

ىل ظحَـة املحَف اًىميَايئ اًـعيب  -ج  ثـود اإ

 هَف ًـمي الاسدِي هوًني و اًلااب يف ؾضةل اًلَة  -80

 (  معي ؾىيس يف ٌَحاةل اًعحَـَةًلَة ) ا اًلااب هكيحَ ٌَـضةلًـمي الاسدِي هوًني هكثحط و  -ج

 تني يف هط ؿَمي معي املض حم املثحط  -89

 مس خلدالت كٌوًة قضائَة ذاظػػػػػػة تَ يف اًلضاء اًَِويل ىلؿ GABAابلفصاز اخلَوي يف اًضق املض حيك, ًخثدت  GABAحيصر  -ج

(, ثيفذح كٌوات اًلكور فِسذي اىل اخلََة اًدـــس مــض حىِة و ًودل افصاظا يف الاس خلعاب فهيا, ل  هميَائَة كٌواتٌَزََة اًحـس مض حىِة ) 

ق هواكي ذاظة ًُس خـمي يف حَلة  GABAهيسم  يف اًضق املض حيك تي ميخط من ظصف اخلََة اًلدي مضــــحىِة أ و اخلََة ادلتلِة ؾن ظًص

خس تـس حتوًهل اىل اًسىسٌُات  هًص

  ـعحون اًحـس مض حيك اجلامؽ دور اً  حسد -83

 ًسمج اًـعحون اًحـس املضيك اجلامؽ خمخَف اًوكوانت اًحـس املض حىِة و ٍىون اًخجمَؽ اكًخايل : -ج

ا ٍلوؿة من اٍهناايت اًـعحَة اًلدي مض حىِة و اًيت ثعي يف اًوكت هفسَ ملض حم  جتمَؽ فضايئ -أ   : اذا هكوانت اًلدي مض حىِة معسُر

 ًـعحون اًحـس مض حيك

 : اذا وظَت ٍلوؿة من هكوانت معي مذلارتة من هفس اٌََف اًـعػػػػػػػػػػػػػيب اًلدي مض حيك  جتمَؽ زمين -ب

( ًخودل تشكل هكون معي و  اكفِة ًخوًَس هكون معي: اذا اكهت احملعةل جساوي أ و ثفوق ؾخحة ثوًَس هكون اًـــــمي )  حمعةل الادماج -ج

( ل ًخودل تشكل  كري اكفِة ًخوًَس هكون معيمض حىِة, اذا اكهـــت احملعةل دون ؾخحة ثوًَس هكون اًـمي )ثيدرش س َاةل ؾعحَة يف اخلََة تـس 

 هكون معي و ل ثيدرش س َاةل ؾعحَة يف اخلََة تـس مض حىِة

  ودة تني معي اخملسرات و املضاتم اًـالكة املوح حسد -84

 ػػحسث اخلَي يف أ ي وكت ػػػػػػأ ًَة مساسة خسا و كس ًػػػػ ل هنااملضاتم  معي اخملسارت ًؤثص و ًؤدي اىل حسوث ذَي يف أ ًَة معي -ج

  ن يف َُوىل اخلََة اًلدي مض حىِة الادذاللت اًيت كس حيسهثا خمسر حيل ثـصف ؿىل -85

(, اًخب زري اًسػػػػػػَيب ؿىل اًخرٍزن يف احلوًعالت اًلدي اهعالكا من املادة الاوًَة  اًرتهَخِةثثخِط الاىزميات مٌؽ حصهَة املحَف اًىميَايئ )  -ج

 (, ثـعَي حتٍصص املحَف اًـعيب اًىـميَايئ يف اًفصاغ املض حيك دصوج كري ظحَـي ٌَمحَف) املض حىِة 

  ا خمسر حيلن يف اًفصاغ املض حيك الادذاللت اًيت كس حيسهث حسد -86

 ثثخِط أ ىزمي اماُة املحَف اًىميَايئ, ثـعَي معي املس خلدي اًلضايئ حبرصٍ ابًخايل مٌؽ معي املحَف اًـعيب اًىميَايئ  -ج

 معري احلوًعي اًلدي املض حيك اذلي مصر حمخواٍ من املحَف اًـعيب اًىميَايئ يف اًفصاغ املض حيك حسد -87

  اًلدي مض حيك اسرتخاع قضاء احلوًعي اهعالكا من اًلضاء اًَِويل -ج

 حسد اًـالكة املوحودة تني كعص اٌََف اًـعيب و رسؿة اًس َاةل اًـعحَة  -88

 ؿالكة ظصدًة  -ج

 أ ذهص خمخَف ثب زريات املورفني  -89

فـول ؾىس الاىىِفاًني املحَف امليه : ثبُزري دعري ابًًس حة ٌَمسمن ؿَهيا اذلي ًخعَة يف لك مصة حصؿات مزتاًسة ٌَحعول ؿىل هفس  -ج

 اًىميَايئ اًعحَـي اذلي ًفىم مدارشة تواسعة أ ىزميات هوؾَة, جيـي املسمن ٌضػػػػػػػػػـص ابًك تة و ال مل يف قَاهبا 

 هَف ثفرس جسجَي ال مل اخلاظف و املخب دص ؟ -91

 ابدذالف ظحَـة ال ًَاف اًـعحَة من مِر اًلعص و وحود أ و ؿسم وحود مغس اًيزاؿني  -ج

 اٍمنط اًعحَـة

 مضاتم مٌهبة ثفصز مدَف هميَايئ مٌحَ أ سدِي هوًني ؾعحَة-مضاتم ؾعحَة

 مضاتم مثحعة ثفصز مدَف هميَايئ مثحط اًلااب ؾضََة-ؾعحَةمضاتم 

 كسًـــة-مضاتم ؾعحَة



 

 

 

 سؤال و حواب ( 93: اًَات حتوًي اًعاكة اًضوئَة اىل ظاكة هميَائَة اكمٌة )  0اًوحسة 

 أ ذهص رشوط اًرتهَة اًضويئ تعفة ؿامة  -0

 اًضوء, اًَرضور, املاء , كاز اًفحم  -ج

ضِا ٌَضوء ؟  -9  ؿىل ماذا ًسل ثواخس اًًضاء يف اًعاهـة اخلرضاء ؾيس ثـًص

ا اًعاهـة اخلرضاء  -ج  ًسل ؿىل حسوث معََة اًرتهَة اًضويئ و ملُص

 املؼاُص اخلارحِة اًيت ثسل ؿىل حسوث اًرتهَة اًضويئ ثـصف ؿىل -3

 اهعالق ال هسجني, اس هتالك كاز اًفحم, حصهَة املادة اًـضوًة -ج

 حسد ملص معََة اًرتهَة اًضويئ  -4

 اًعاهـة اخلرضاء  -ج

 حسد هواجت اًرتهَة اًضويئ  -5

 اًًضاء, ال هسجني -ج

 هَف ًمت اًىضف ؾن اًًضاء ؟ -6

 ابس خـٌلل ماء اًَود  -ج

 ؾصف اًرتهَة اًضويئ  -7

ئات ؾضوًة م  -ج ىل ظاكة هميَائَة ختزن يف صلك حًز  ثي اًًضاءُو أ ًَة جسمح تخحوًي اًعاكة اًضوئَة اإ

 هَف ًمت حفط اًعاهـات اخلرضاء ؟ -8

 تواسعة اجملِص الاًىرتوين  -ج

 وظفا ٌَعاهـة اخلرضاء  يف فلصة كسم -9

ة أ ي ملسمة ٌَحجصات )  ؿسس َة اًضلك يه ؾضَات -ج  (, اًفصاغ تني اًلضاءٍن, احلضوة و جتػوًف اًخَالنػوئَسذات تًِة جحرًي

و يه حماظة تلالف مىون من قضاءٍن أ حسٌُل ذاريج و ال دص داذًل ًوخس تُهنٌل فصاغ, حيَط اًلضػػػػػػػػػػػاء ادلاذًل حبزي ٌسمى احلضوة 

اذلي حيخوي ؿىل ظفاحئ مضوًة مذوضـة ظوًَا و قصاان يه ؾدـــارة ؾػن ؿسد من اًخَالهوئَسات مذوضـة فوق تـضِا اًحـغ ابًخوازي و ؿىل 

حوزومات مادة ورازَة, مدَحات دُيَة و وضاء اًعفِحة  ىل وحود ًر  احلضوًة ابلإضافة اإ

 اء اًخَالهوئَس ؾن وػَفة احلضوة ادذالف وػَفة قض فرس -01

 ًفرس ابدذالف اًرتهَة اًىميومِوي  -ج

قض َة اًخَالهوئَس  -00  أ ذهص املىوانت اًىميَائَة ًل 

ة املشهحةال هؼمة اًضوئَة, هواكي الاًىرتوانت, أ ىزمي  -ج  اًىًص

 أ ذهص املىوانت اًىميَائَة ٌَحضوة  -09

ADP-Pi ئات اًـضوًة, -ج املواد الاًضَة اًوسعَة, املصافلات الإىزميَة, أ ىزميات ًرتهَة اجلًز  

 وظفا ٌَلضاء اًخَالهوئَس  يف فلصة كسم -03

َخِسًة املضاؾفة ؿىل صػػػػػػلك -ج ة مشهحة ثخوضؽ مىوانت اًلضاء اًخَالهوئَس مضن اًعحلة اًفوسفًو  أ هؼمة ضوئَة, هواكي الاًىرتوانت, و هًص

ة املشهحة و ثخوضؽ اًيواكي الاًىرتوهَة )0( كدي اًيواكي الاًىرتوهَة, اًيؼام اًضويئ )9مِر ًخوضؽ اًيؼام اًضويئ ) ( تني 3-9-0(, و اًىًص

( تني اًيؼام  5-4خوضؽ اًيواكي الاًىرتوهَة ) ( تني اًيواكي الاًىرتوهَة وث 0( و ًخوضؽ اًيؼام اًضويئ )9( و )0اًيؼامني اًضوئَني )

ة املشهحة تـس ال هؼمة اًضوئَة و اًيواكي الاًىرتوهَة 0اًضػػويئ ) ة املشهحة و ثخوضؽ اًىًص  ( و اًىًص



 

 

 حسد تًِة اًيؼام اًضويئ  -04

و ؿىل ؿسد هحري من  اًعــحلات اًَرضورًة و أ ص حاٍ  ( حتخوي ؿىل ؿسد هحري من اًسالسي اًحَخذَسًة مضين جصوثنيمـلسات جصوثًَِة )  -ج

 اجلزرٍن حىون مذوزؿة ابهخؼام

 حسد ظحَـة ثفاؿالت اًرتهَة اًضويئ  -05

رخاؾََ –أ هسسة  -ج   اإ

 حسد ملص اًخحَي اًضويئ ٌٌَلء  -06

 اًخجوًف ادلاذًل ٌَخَالهوئِػػػػػس  -ج

 دور ال هؼمة اًضوئَة   حسد -07

ىل اًىرتوانت قيَة ابًعاكة اكذياص اًعاكة اًضوئ  -ج  َة و حتوًَِا اإ

 دور اًيواكي الاًىرتوهَة  حسد -08

ىل املس خلدي اٍهنايئ  -ج ًىرتوهَاتهلي الاًىرتوانت اإ   ًالإ

ة املشهحة   حسد -09  دور اًىًص

ATP ئات اًػػ -ج حصهَة ظاكة هميَائَة ؿىل صلك حًز  

 حسد ملص ال هسسة ) اًرتهَة اًضويئ ( و رشوظِا  -91

 اًخَالهوئَس و رشوظِا يه اًضوء و اًَرضور  -ج

  رشوظَ حسد ملص معََة الإرخاع ) اًرتهَة اًضويئ ( و  -90

 احلضوة و رشوظَ ثوفص كاز اًفحم  -ج

ٌل و ظحَـة اًخفاؿالت يف خسول  -99 ٌل حسد ملُص  حتسث معََة اًرتهَة اًضويئ يف مصحَخني أ ذهُص

  -ج

 هَف ثيعَق املصحةل اًىميوضوئَة؟  -93

ؾيس سلوط فوثوانت ضوئَة ؿىل أ ظحلة ُوائَة ضـمن اًيؼام  -ج

 اًضويئ

 ال هؼمة اًضوئَة من مِر ادلور ًل ظحلةكسم ثعيَف  -94

  -ج
 اًِوائَات ) الاظحلة اًِوائَة ( مصنز اًخفاؿي

دورُا ثَلي  أ  و ُو زوج ذاص من أ ظحلة اًَرضػػػػور 

اًعاكة من اًِوائِــات و حتٍصص زوج من الاًىرتوانت 

 ( أ هسسة ثفاؿيقيَة ابًعاكة ) 

% ثلوم تسور 99متثي اًـسد ال نرب من الاظحلة أ نرث من 

ىل اًَرضور   ب - أ  اس خلدال اًفوثوانت اًضوئَة و ًًمتي مـؼـمِا اإ

ىل أ صـحاٍ اجلزرٍن  و حزء ظلري مهنا اإ

 حسد رشوط معي اًخَالهوئَس )اهعالق ال هسجني (  - 95

ADP-Pi (, حاةل مؤهسسةاًضوء, مس خلدي اًىرتوين )  -ج    

 حسد ثب زري هكَة املس خلدي الاًىرتوين ؿىل هكَة ال هسجني امليعَلة  -96

 الاًىرتوين حزداد مـَ هكَة ال هسجني امليعَلة  لكٌل حزداد هكَة املس خلدي -ج

 حسد هوع ثفاؿي املس خلدي الاًىرتوين يف حاةل اًخحَي اًضويئ ٌٌَلء  -97

رخاع  -ج  ثفاؿي اإ

 

 امللص ظحَـة اًخفاؿي

 املصحةل اًىميوضوئَة  اًخَالهوئَس أ هسسة

رخاع ة احلضوة اإ  املصحةل اًىميومًِو



 

 

ؿىل اهعالق ال هسجني   ADP-Pi حسد ثب زري لك من   -98   

 حمفزات ًالهعالق ال هسجػػػػػني  -ج

 حسد معسر ال هسجني امليعَق  -99

 CO2من اًخحَي اًضويئ ٌٌَلء و ًُس من  -ج

 الاًىرتوانت اًالزمة لإرخاع املس خلدي اٍهنايئ ًالًىرتوانت  حسد معسر -31

 من اًخحَي اًضويئ ٌٌَلء  -ج

  وانت اًسَسةل اًرتهَخِة اًضوئَة مى ثـصف ؿىل -30

 ( و اًيواكي الاًىرتوهَة اًلضائَة 9( و )0ال هؼمة اًضوئَة ) -ج

لة اهخلال الاًىرتوانت يف اًسَسةل اًرتهَخِة اًضوئَة  -39  حسد ظًص

رحػػػػػػاع مصثفؽ مؽ حتٍصص ظاكة أ ي اخنفاض املس خوى  -ج ىل هكون أ هسسة و اإ رخاع مٌرفغ اإ ثًذلي وفق الاجتاٍ اًخَلايئ من هكون أ هسسة و اإ

ًىرتون  اًعاكوي ًالإ

لة اهخلال الاًىرتوانت يف اًيؼام اًضويئ ) ؾيس أ هسسة اًيؼام اًضويئ ( -33  حسد ظًص

ا اًفوثوانت ؾىس الاجتاٍ اًخَلايئ من هكون أ ه  -ج رخاع مٌرفغ مؽ اندساب ظاكة معسُر ىل هكون أ هسسة و اإ رخاع مصثفؽ اإ سسة و اإ

ًىرتون  اًضوئَة أ ي ارثفاع املس خوى اًعاكوي ًالإ

يب ( حسد -34  اًفصق ال سايس تني اًيؼام اًضويئ و اًَرضػػػػور اخلام ) اًخجًص

 ىون مدـرثة حىون الاظحلة يف اًيؼام اًضويئ مٌخؼمة و يف اًَرضور اخلام ح -ج

 , تني ذكل يف فلصةماذا حيسث ؾيس اندساب فوثوانت من ظصف اًَرضور يف ال هؼمة اًضوئَة ) احلاةل اًعحَـَة ( -35

لذني مسػػػػػػػة دور اًعحلخني :  -ج  ؾيس اندساب ظاكة ضوئَة من ظصف أ ظحلة اًيؼام اًضويئ حيسث هلي ٌَعاكة تعًص

ىل ظحلة أ دصى جماورة مضن اًيؼام اًضويئ  الاظحلة اًِوائَة -أ   : تـس هتَج ظحلة ُوائَة مضن اًيؼام اًضويئ ثًذلي اًعاكة املىدس حة اإ

ىل مساٍر ال ظًل أ ي اهخلال اًعاكػػػػػة دون اهخلال الاًىرتون مِر ثخىصر ُشٍ اًـمََة تني ؿسد من الاظحلة  ابًصهني و ًـود الإًىرتون اإ

 اًِوائَة 

ٍهيا من الاظػػػػػػػػػػػػحلة اًِوائَة أ ساسا ًفلس الإًىرتون ذو  فاؿيأ ظحلة مصنز اًخ -ب : ؾيس هتَج أ ظحلة مصنز اًخفاؿي هدِجة ًوظول اًعاكة اإ

ئة اًعحلة )   ( و ثعحح اًعحلة يف ظػػػػورة مؤهسسة  أ هسسةاًعاكة اًـاًَة من حًز

ًىرتون قين ابًعاكة ) ثفاؿي أ هسسة ( م -36  ؽ اًخـََي ؟مك ًفلس مصنز اًخفاؿي من اإ

ًىرتون قيَة ابًعاكة ًوحود زوج من اًَرضور ) 9ًفلس  -ج ًىرتوان قين ابًػػػػػػػػػػػػعاكة أ  اإ  ( لك واحس ًفلس اإ

 ؿَي جسمَة مصنز اًخفاؿي  -37

 اًىرتون قيَة ابًعاكة  9حلسوث ثفاؿي أ هسسة تفلس  -ج

  رمز اًيؼام اًضويئ, أ ظحلة مصنز اًخفاؿي , أ ظحلة اًِوائَات حسد -38

  -ج

كارن اهخلال اًعػػػػػػاكة و الاًىرتون يف اًيؼام  -39

اًػػػػػػػػػػضويئ ) الاظحلة اًِوائَة و أ ظحلة مصنز 

 اًخفاؿي (

  -ج
 الاظحلة اًِوائَة أ ظحلة مصنز اًخفاؿي

 ( هنياًص اهخلال اًعاكة دون اهخلال الاًىرتون )  ( ال هسسةاهخلال اًعاكة و الاًىرتون مـا ) 

 اًيؼام اًضويئ مصنز اًخفاؿي اًِوائَات

P1-P2- ….Pn P680 – P700 PSII - PSI 



 

 

 معسر الاًىرتوانت اًالزمة لإرخاع اكصف َُي  حسد -41

ا من اًخحَي اًضويئ ٌٌَلء -ج  معسُر

 ماذا ثوحض جتصتة َُي ؟ -40

 ال هؼمة اًضوئَة و املس خلدي الاًىرتوين من اًخحَي اًضويئ ٌٌَلء لإرخاعمعسر الاًىرتوانت اًالزمة  -ج

 ؟هَف حىون حاةل الاهؼمة اًضوئَة يف اًؼالم  -49

 يف حاةل كري همَجة -ج

ىل ماذا ًؤدي هتَج اًيؼامني اًضوئَني يف اٍهناًة ؟ -43  اإ

ىل فلس اًىرتوانت قيَة ابًعاكة -ج  ًؤدي اإ

 ( اًلسرة ؿىل حتٍصص اًىرتوانت من خسًس ؾيسما ًعحح يف حاةل مؤهسسة ؟9مىت ٌس خـَس اًيؼام اًضويئ ) -44

ا املاء )  اًيت ابلإًىرتوانت( 9ثـوًغ اًيؼام اًضويئ ) -ج  ( اًضويئ اًخحَيمعسُر

 حسد وػَفة اًيؼام اًضويئ  -45

ىل اًىرتوانت قيَة ابًعاكة -ج  حتوًي اًعاكة اًضوئَة امللذيعة اإ

ضافِة ؾن اًيؼام اًضويئ )9ُي تًِة اًيؼام اًضويئ ) -46  ( ؿَي0( جسمح هل اًلِام ابًوػَفة اإ

 املاء ضوئَا ًوحود حزء جصوثُين ًـمي ك ىزمي ٌَخحَي اًضويئ ٌٌَلء( يف حتََي 9هـم و حمتثي وػَفة اًيؼام اًضويئ ) -ج

 ( اًلسرة ؿىل حتٍصص اًىرتوانت من خسًس ؾيسما ًعحح يف حاةل مؤهسسة ؟0مىت ٌس خـَس اًيؼام اًضويئ ) -47

ا أ هسسة اًيؼام اًضويئ ) ابلإًىرتوانت( 0ثـوًغ اًيؼام اًضويئ ) -ج  (9اًيت معسُر

ىل اًيؼام اًضويئ )9ثثخِط اهخلال الاًىرتوانت من اًيؼام اًضويئ ) ؾيس -48  ( ماذا ثخوكؽ ؟0( اإ

 CO2( و ؿسم ثثخِت  ؿسم أ هسسة املاءؿسم اهعالق ال هسجني )  -ج

 ( 0معري الاًىرتوانت احملصرة من أ هسسة اًيؼام اًضويئ ) حسد -49

NADP
+ 

رخاع املس خلدي اٍهنايئ  -ج   ًىرتوانتاإ ًالإ  

 فلس الاًىرتوانت من ظصف ال هؼمة اًضوئَةؿَي  -51

 ٍهتَجِا تـس اندساهبا فوثوانت -ج

  اًيواكي الاًىرتوهَة اًلضائَة اًفصق يف اًوكون تني فرس -50

 تخحٍصص ظاكة من اهخلال الاًىرتوانت -ج

ة قضاء اًخَالهوئَس مبادة خمصتة فامي خيط اًعاكة اًضوئَة امللذيعة ؟ -59  ماذا ثخوكؽ ؾيس ختًص

 ثضَؽ ؿىل صلك مصارة -ج

T1-T2 53-  اًفصق ال سايس يف أ ًَة اًيلي تني اًياكي حسد  

  -ج

T2 T1 
ف اًخَالهوئَس  هلي اًىرتوانت هلي اًىرتوانت و خض جصوثوانت ًخجًو

 

ATP ة املشهحة ؿىل  -54 اًػػ   اًفسفصة تدضىديمايه اًعاكة اًالزمة ًخًض َط اًىًص  

ة املشهحة تؼاُصة املزي  اًعاكة اًىميوأ مسوزًة -ج ا ؾحور اًربوثوانت ؿرب اًىًص  و اًيت معسُر

 

 



 

 

 حسد اًـالكة املوحودة تني درخة محوضة اًوسط و حصنزي اًربوثوانت  -55

 ؿالكة ؾىس َة  -ج

ًَم اجلسول اًخايل, أ هكي فامي خيط اًؼواُص احلادزة يف اًخَالهوئَس ) املصحةل اًىميوضو  -56  ئَة (اإ

خِة -ج  ثوفري مجَؽ اًرشوط اًخجًص

4ز -3اًؼالم ز 3ز -0الإضاءة ز  0ز -1اًؼالم ز   

 مصنة اًربوثوانت مٌـسمة   مصنة يف الاجتاُني دصوج مث اهـسام احلصنة 

ىل اًذػػػػػساوي  حصنزي اًربوثوانت يف اًوسعني مدساوي ادلاذًل أ ؿىل حصنزي اًصحوع اإ

 اهعالق ال هسجني ل هـم ل

صهَة اًػػح  ATP ل هـم ًفرتة مث ًخوكف اًرتهَة  

رخاع اًيواكي الاًىرتوهَة اًلضائَة 9ز-0ز : اًخحَي اًضويئ ٌٌَلء و اإ 3ز -0الإضاءة ز   

: اًفسفصة اًضوئَة 3ز-9ز اًؼواُص احلادزة  

 حسد ملص, هواجت و رشوط حسوث املصحةل اًىميوضوئَة -57

  -ج

 امللص اًرشوط اًيواجت

O2 – NADPHH
+
 - ATP ماء ,NADP+ - ADP-Pi اًضوء ,   اًخَالهوئَس 

 حسد ملص ارخاع املس خلدي اٍهنايئ ًالًىرتوانت املاء  -58

 يف احلضوة -ج

 حسد ملص حصهَة اًعاكة اًىميَائَة أ زياء حسوث املصحةل اًىميوضوئَة  -59

 يف احلضوة -ج

ة املشهحة و ما ؿالكذَ توػَفهت -61  ؟  احسد تًِة اًىًص

  -ج 

فا ٌَمصحةل اًىميوضوئِػػػػػػػػػػة  -60  كسم ثـًص

 حتوًي اًعاكة اًضوئَة اىل ظاكة هميَائَة  -ج

فا ٌَمصحةل اًىميومػػػػػػػػػػػَوًة  -69  كسم ثـًص

  اًىميَائَة يف رواتط املادة اًـضوًة ) ظاكة هميَائَة اكمٌة (ختٍزن اًعاكة  -ج

) املصحةل اًىميوضوئَة (   ATP   رشوط جضلك اًػػحسد   -63

ة املشهحة, سالمة قضاء اًخالهوئَس, وحود فصق يف اًرتنزي من مِر اًربوثوانت تني اًوسعني ادلاذًل  -ج و  , ADP-Piسالمة اًىًص

 ادلاذًل حاميض و اخلاريج كاؿسياخلاريج مِر ٍىون اًوسط 

ATP أ ًَة حصهَة اًػػ تني فلصة -64   

دذاًِا تواسعة احس اًٌػػػػػػػواكي الاًىرتوهَة اًلضائَة و ثكل اًيت هخجت من اًخحَي اًضويئ ٌٌَلء ًؤد -ج ن حصامك اًربوثوانت اًيت مت اإ ىل اإ ي اإ

اًخَالهوئَس و اذلي ٍىون ؿاًَا يف هجة اًخجوًف و مٌرفضا يف هجة احلضوة, حىوٍن فصق يف اًرتنزي من مِر اًربوثوانت ؿرب قضػػػػػػػػاء  

ة املشهحة اًيت ثوفص مـربا ٌَرصوج اًربوثوانت مِػػػػػر ًؤدي ا ق اًىًص ل ؾن ظًص ىل احلضوة اإ خلصوج ل ميىن ٌَربوثوانت اًٌـــفوذ مصة أ دصى اإ

ىل أ كي حصنزي )اًخجوًفمن أ ؿىل حصنزي )  ــة املشهحة ابًخايل حسوث اًفسفصة اًضوئَة( تؼاُصة ااحلضوة( اإ ىل ثًض َط اًىًص  ملزي اإ

 جتصتة ايقيسروف يف اًؼالم احصاء وحض سخة -65

 مٌؽ أ هسسة املاء ضوئَا ابًخايل اًخحنك يف درخة محوضة اًوسعني ادلاذًل و اخلاريج -ج

F1 F0 

ATP  حصهَة ممص ؾحور اًربوثوانت ابًخايل حتٍصص اًعاكة  

 اًىميوأ مسوزًة ًخًض َط ال ىزمي



 

 

 ( الاًىرتوانت اًيت فلسُا 9ويئ )هَف ٌس خـَس اًيؼام اًضتني  -66

 اًياجتة من اًخحَي اًضويئ ٌٌَلء  ابلإًىرتوانتتخـوًضَ  -ج

 اًىميوضوئَة أ ذهص اًياجتني اًِامني ٌَمصحةل  -67

ATP-NADPHH
+
-ج   

 هَف حتسث ػاُصة اًخفَور وحض  -68

 فلس اًعاكة اًضوئَة امللذيعة من ظصف اًَرضور ؿىل صلك مصارة و ضوء -ج

 حسد ملص املصحةل اًىميومِوًة, رشوظِا و هواجتِا  -69

  -ج 

ؽ ػػػػػاًِسف من اس خـٌلل كاز اًفحم املض ؿَي -71

 ) جتصتة اكًفن (

دماج كاز اًفحم املضؽ و ُشا ابس خـٌلل اًخعوٍص الاصـاؾي اذلايت -ج  حتسًس و مـصفة املصهحات اًـضوًة اًياجتة من اإ

 ؿَي اًِسف من اس خـٌلل اًىحول امللًل ) جتصتة اكًفن ( -70

ًلاف اًخفاؿالت )  -ج ة اكذي اًعحَة ابإ دماج كاز اًفحم و ُشا يف  لإىزمياتختًص ( من أ خي اس خزالص املصهحات اًـضوًة اًياثػػػػػجة من اإ

زاةل اًَرضور )   ( اًىحول مشًة ؾضويأ زمٌة حمسدة و أ ًضا اإ

 حسد اًفائسة من اس خـٌلل ثلٌَة اًىصوماثوقصافِا ذات اًحـسٍن  -79

دماج كاز اًفحم  -ج  فعي املصهحات اًـضوًة اًياجتة من اإ

ذا ظاًت اًخجصتة ؟ -73  ؿىل ماذا ًسل ػِور الإصـاع يف مصهحات أ دصى اإ

 ؿىل حتول مصهحات ؾضوًة اىل أ دصى و ؿىل اًرتثُة اًزمين ًدضلكِا -ج

 املضؽ يف ؿسة مس خوايت من ال هحوتة اًضفافة  CO2ؿَي اًِسف من ملن  -74

ػِار  ادذَار -ج ىل ؿسة دكائق مما ٌسمح ابإ غ اًعحاًة ٌَلاز اًفحم من ؿسة زػػػػػوان اإ هلعة احللن و ثسفق املضزة ٌسمح تخلري مسة ثـًص

 خمخَف املصهحات اًـضوًة املدضلكة و جسَسَِا

 حسد املصاحي ال ساس َة ًخفاؿالت حَلة اكًفن و ما يه رشوط لك مصحةل ؟  -75

  -ج

 حسد املصاحي ال ساس َة ٌَمصحةل اًىميوضوئِػػػػػػػة -76

اًخحَي اًضويئ ٌٌَلء, أ هسسة الاهؼػػػػػػػمة اًضوئَة, اهخلال  -ج

رخاع املس خلدي اٍهنايئ  الاًىرتوانت, اًفسفصة اًضوئِــة, اإ

زحات جسَسي ثفاؾػػػػػػػػػػػػػػالت املصحةل اًىميومِوًة ؟  -77  هَف مت اإ

املضؽ, و ظصق فعي هميَائَة أ مهِا اًدسجَي  CO2ابس خـٌلل  -ج

 اٌَوين ذو اًحـسٍن, اًخعوٍص الإصـاؾي اذلايت

 ؟  CO2ما ُو أ ول مصهة ًخثدت ؿَََ  -78

RUDIP -ج   

دماج ثـصف ؿىل  -79   CO2أ ول مصهة ًؼِص تـس اإ

APG ج-  

 

 امللص اًرشوط اًيواجت

ADP-Pi-NADP
+
CO2-RDP-ATP-NADPHH سىص-

+
 احلضوة 

 املصاحي اًرشوط

CO2 - RUDIP ثثخِت كاز اًفحم 

ATP – NADPHH
+

 APG رخاع اًػػ  اإ  

ATP RUDIP جتسًس اًػػ   



 

 

ىل مصحَخني,  -81   حسدٌُلميىن ثلس مي حَلة اكًفن اإ

هخاج اًسىص, ال وىل -ج هخاج اًسىص اًثاليث لإ حوًوز زيايئ فوسفاتاًثاهَة: ًمت فهيا اإ  RDP : اس خـٌلل اًسىص اًثاليث ًخجسًس ًر

غ ثَالهوئَسات ٌَضوء -80  أ هكي ماًًل : ؾيس ثـًص

 اهعالق الاهسجني ثثخِت كاز اًفحم اًخفسري 

ؿسم اًخحَي اًضويئ ٌٌَلء و ؿسم ثوفػص هواجت املصحةل 

  اًىميوضوئَة

 DCMU ل ل

اًخحَي اًضويئ ٌٌَلء و ؿسم ثوفػػػػػػػػص هواجت املصحةل 

 اًىميوضوئَة 

 DCMU + DPIP هـم ل

ؿسم اًخحَي اًضويئ ٌٌَلء و ثوفػػػػػػػػص هواجت املصحةل 

 اًىميوضوئَة

مـعي  + DCMU ل هـم

 اًىرتوانت

 اًـالكة املوحودة تني ظصح الاهسجني, اًعاكة اًىميَائَة املدضلكة و مصنة اًربوثوانت ) اًخَالهوئَس ( حسد -89

 ثَالهوئَسات مـصضة ٌَضوء و موضوؿة يف اًؼالم :  -ج

 مصنة اًربوثوانت يف الاجتاُني دصوج اًربوثوانت اهـسام مصنة اًربوثوانت

ؿسم حصهَة اًعاكة و ؿسم 

 اهعالق الاهسجني

حصهَة اًعاكة ملسة زمٌَة و ثوكف 

 اهعالق الاهسجني

حصهَة اًعاكة اًىميَائَة و اهعالق 

 الاهسجني ابس متصار

 أ هكي اجلسول اًخايل  -83

 ثوفص ضوء و كاز اًفحم ثوفص اًضوء ثوفص كاز اًفحم

( حصامكارثفاع اًوكَة )   APG زحات اًوكَة  اخنفاض اًوكَة 

( حصامكارثفاع اًوكَة )  اخنفاض اًوكَة  RDP زحات اًوكَة  

 اًخفسري ثوازن دًيامِيك حصامك دون جتسًس حصامك دون جتسًس

RUDP-APG 84- اس خًذج اًـالكة املوحودة تني اًػػػ  

 ؿالكة جتسًسًة ابس متصار -ج

   ما ُو اًِػػػػػػػػػػػسف من ذكل  حسد اًـالكة املوحودة تني مصحَيت اًرتهَة اًضويئ و تب ي ظورة ؟ و -85

(, مِر ثوفص  اًًضب  ؿالكة حاكمي وػَفي و تعورة مٌؼمة و اًِسف مهنا احلعول ؿىل ظاكة هميَائَة اكمٌػػػػػة يف املــــادة اًـضوًة )  -ج

ة ًخثخِت كاز اًفحم و حصهَة املادة اًـضوًة و ثوفص تسورُا املصح ة املصحةل اًىميوضوئَة اًـيارص اًرضوًر ةل اًىميومِوًة اًـيارص اًرضوًر

 لندساب اًىرتوانت ضوئَة 

اًـالكة جن هكَة اًعاكة ٌَفوثون و ظول موحذَ  حسد  -86 

 ؿالكة ؾىس َة  -ج

 فوثون واحس ًضوء ال درض ُي ميكل ظاكة أ نرب أ و أ كي من فوثون اًضوء الامحص ؟  -87

 ًضوء أ محصفوثون واحس ًضوء أ درض ميكل ظاكة انرب من فوثون واحس  -ج

 ماذا حيسث ؿىل مس خوى الاًىرتوانت ؾيسما متخط حًزئة اًَرضور اًفوثوانت اًضوئَة ؟  -88

ئة اًَرضور مِر ثًذلي الاًىرتوانت من مس خوى ظاكوي مٌرفغ اىل مس خوى ظاكوي مصثفؽ -ج  حهتَج حًز

ًىرتوانتتني احلاةل ال ساس َة  -89  يف حًزئة اًَرضور يف اًضوء و اًؼالم  ًالإ

  ( ًًذلي اىل مسار أ ؿىليف اًؼالم ٍىون يف حاةل أ ظََة تُامن يف اًضوء ٍىون مهتَج )  -ج



 

 

؟  ATP اىل اًػػ   ADPما يه اًعاكة املحارشة املس خـمةل ًخحوًي -91 اًػػ  

ة املشهحةاًعاكة اًىميوأ مسوزًة )  -ج  ( ظاكة اًربوثوانت اًيت ؿربت اًىًص

 ما يه اجلًزئة اًيت جس خلدي الاًىرتوانت مؤكذا و اًيت ًِا دور يف حصهَة اًسىصايت ) حَلة اكًفن ( ؟ -90

NADP
+
-ج     

 ما ُو اًسىص اًياجت يف حَلة اكًفن ؟  -99

 اًفوسفوكَُسري أ دلَُس ) سىص زاليث ( و ٌس خـمي ًرتهَة سىص سسايس  -ج

 كري اثتت, ؿَي ؟  PGALُي مصهة اًفوسفوكَُسريأ دلَُس  -93

 حتوًهلًـخرب نٌلدة أ ًغ وسعَة ًمت حصهَحَ و حزء مٌَ هـم,  -ج

 

 سؤال و حواب ATP  (78 ): اًَات حتوًي اًعاكة اًىميَائَة اًاكمٌة اىل ظاكة كاتةل ًالس خـٌلل املحارش  9اًوحسة 

 حسد ملص معََة اًخيفس ) ال هسسة اًخيفس َة ( -0

 املَخونيسري  -ج

 رشوط حسوث ػاُصة اًخيفس  حسد -9

 كَوهوز, ال هسجني, املاء  -ج

  هواجت ػاُصة اًخيفس  حسد -3

 , ظاكة CO2 -ج

  س املؼاُص اخلارحِة اًيت ثسل ؿىل حسوث ػاُصة اًخيفثـصف ؿىل  -4

 اس هتالك ال هسجني و ظصح كاز اًفحم  -ج

 مك ثلسر اًعاكة اًاكمٌة جلًزئة اًلَوهوز ؟  -5

 هََوحول  9861 -ج

 مك ثلسر اًعاكة امليخجة )اًلاتةل ًالس خـٌلل املحارش( من معََة اًخيفس ؟  -6

 هََوحول  0059 -ج

 مك ثلسر اًعاكة اًضائـة ؿىل صلك مصارة ؟  -7

 هََوحول  0710 -ج

 كارن تني مؼِص املَخونيسري يف اًوسط اًِوايئ و اًوسط اًالُوايئ  -8

يف اًوسط اًالُوايئ حىون , (وضعة( و تب ؾــساد هحرية )  انمِةيف اًوسط اًِوايئ حىون املَخونيسري حبجم هحري انمِة ) ذات أ ؾصاف  -ج

 (  كري وضعةو تب ؿساد كََةل )  كري انمِةاملَخونيسري حبجم ظلري 

ىل وسط حيػػػػػػػخوي ؿىل مِخونيسري موحودة يف وسط ُوايئ , فرس ذكل  -9 ضافهتا اإ  ؿَي أ هسسة اًىواصف املَوهة ك درض خاهوس ؾيس اإ

 O2 و ًفرس ذكل حبسوث معََة أ هســــسة و ُشا ابس هتالك املَخونيسري ثـَي تخلري اٌَون مِر ًؼِص أ درض خاهوس ابٌَون ال درض -ج

 حسد اًـالكة املوحودة تني املَخونيسري و هتوًة وسط اًزرع  -01

 هتوًة وسط اًزرع اًلصض مٌَ ثوفري ال هسجني اًالزم ًًضاط املَخونيسري  -ج

 وظفا ًحًِة املَخونيسري يف فلصة كسم  -00

ىل -ج ة ملسمة اإ ا تني  نيئ جحصثني و ٌُل اًفصاغ تني اًلضايه ؾضَات ذات تٌُة جحرًي و املادة ال ساسِــة ثخزش صلك تَضوي ًرتاوح كعُص

مِىصون, حيَط ابملـَخونيسري كالف مىون من قضاءٍن تُهنٌل فصاغ و حيخوي اًلضاء ادلاذًل  9و  1.5مِىصون و ظوًِا تني  1.5و  1.0



 

 

س مساحة اًلضاء ادلاذًل تسرخ ة حًز ة هحرية, حيَط اًلػػػػػػػػػػػػػضاء ادلاذًل تخجوًف مهنا ؿىل اهثٌاءات نثرية ثسؾى ال ؾػػػػصاف املَخونيسًر

ة و مادة ورازَة  حوزومات مدَحات ادذاًر  ًسؾى املادة ال ساس َة اًيت حتخوي ؿىل ًر

 حسد اًـالكة املوحودة تني ظول ال ؾصاف و هكَة ال هسجني يف اًوسط  -09

 ظصدًة  -ج

 مباذا ٍمتزي اًلضاء ادلاذًل ؟  -03

ايل من اًربوثٌُات ملارهة ابًلضاء اخلاريج مِر حيخوي ؿىل ؾػػػػػػػػػػػػػسد من هواكي الاًىرتوانت اًلضائَة جضلك ما ٍمتزي مبحخواٍ اًـ -ج

 ًـصف ابًسَسةل اًخيفس َة و أ حسام هصوًة متخس يف املادة ال ساسػػػػػػػػَة جسمى اًىصايت املشهحة  

 مباذا ٍمتزي اًلضاء اخلاريج ؟  -04

ئات ثسِوةل يف الاجتاُني حيخوي ؿىل كٌوات ق  -ج  ضائَة هحرية جسمح مبصور اًـسًس من اجلًز

ئات  حسد -05  الادذالف ال سايس تني اًلضاء ادلاذًل و اخلاريج فامي خيط هلي اجلًز

ئات ثسِوةل يف الاجتاُني تُامن اًلضاء ادلاذًل ل -ج ل ؿرب هواكي  اًلضاء اخلاريج ٌسمح مبصور اًـسًس من اجلًز ئات اإ ٌســمح مبصور اجلًز

 مذرععة 

 َلضاءٍن ادلاذًل و اخلاريج ؟ٌ ما ذا جس خًذج فامي خيط الادذالف يف اًرتهَة اًىميومِوي ٌٌَلدة الاساس َة  -06

ة  -ج  ادذالف اًوػَفة احلًَو

 حسد ظحَـة ثفاؿالت اًخيفس  -07

 ارخاؾَة -أ هسسة -ج

 مِر اًرتهَة اًىميومِوي ؟مباذا حمتزي املادة ال ساس َة من  -08

ىل ؾوامي مساؿسة جسمى  -ج ىزميات مهنا انزؿات اًَِسروخني و انزؿات اًَِسروخني و اًىصتوهس َي اًيت حتخاج اإ حتخوي ؿىل ؿسد هحري من الإ

 املصافلات الإىزميَة 

 تني أ مهَة جضلك ال ؾصاف ادلاذََة ٌَمَخونيسري  -09

 من مصدودًة اًخفاؿي ؽًخايل اًصفٌَزايدة يف مساحة اًلضاء ادلاذًل اب -ج

 ؟ اخاتخمما يه مادة الاًغ املس خـمةل من ظصف املَخونيسري و هَف ثـَي  -91

ضافة محغ  -ج مادة الاًغ املس خـمةل من ظصف املَخونيسري يه محغ اًحريوفِم و هـَي ذكل تيلط ال هسػػػجني يف اًوسط ؾيس اإ

 املَخونيسري اًحريوفِم و اذلي ًمت اس هتالنَ من ظصف 

 ما يه خمخَف املؼاُص احلادزة ؾيس اس خـٌلل كَوهوز مضؽ يف وسط ُوايئ و يف وسػػػػػػط لُوايئ ؟ -90

  -ج
 وسط ُوايئ وسط لُوايئ

ة  ة  هفاذًة اًلَوهوز دلاذي اًَِوىل اخلًَو  هفاذًة اًلَوهوز دلاذي اًَِوىل اخلًَو

ىل محغ اًحريوفِم )حتَي سىصي( ىل محغ اًحريوفِم )حتَي سىصي( حتول اًلَوهوز اإ  حتول اًلَوهوز اإ

 اهخلال محغ اًحريوفِم من اًَِوىل دلاذي املَخونــيسري ُسم محغ اًحريوفِم يف اًَِوىل 

هخاج اًثاهول و ظصح كاز اًفػحم  ُسم محغ اًحريوفِم يف املادة ال ساس َة ٌَمَخونيسري  اإ

خس مؽ ظػػػػػػػػػػػػػصح كا هخاج أ مٌلض حَلة هًص ز اًفحم و اإ  

 اس هتالك ال هسجني و جضػػػػػػػػلك ماء ) فسفصة ثب هسسًة (

    

 حسد ملص حتول محغ اًحريوفِم يف اًوسط اًِوايئ  -99

 داذي املَخونيسري  -ج



 

 

 حسد ملص حتول محغ اًحريوفِم يف اًوسط اًالُوايئ  -93

 اًَِوىل يف  -ج

ىل محغ اًحريوفِم يف اًوسعني اًِوايئ و اًالُوايئ و مسي اًـمََة  -94  حسد ملص حتول اًلَوهوز اإ

 يف اًَِوىل و جسمى اًـمََة ابًخحَي اًسىصي  -ج

 ماذا حيسث ٌَمصافلات الاىزميَة ذالل اًخحَي اًسىصي  -95

رخاؾِا -ج  ًمت اإ

 ماذا حيسث ذالل اًخحَي اًسىصي ؟  -96

رخاعأ هسسة املادة اًـضوًة مما ٌسمح ًمت  -ج ( نٌل ًمت فسفصة ٌَسىصايت و ىزع اًفوسفات  ثفاؿالت أ هسسة و ارخاعاملصافلات الاىزميَة )  ابإ

 من مادة اًخفاؿي 

 حسد رشوط حسوث اًخحَي اًسىصي  -97

NAD
+
, ADP, Pi (, اًلَوهوزمادة الاًغ )  -ج  

اهعالكا من ىزع اًفوسفات من مادة الاًغ   ATP مسي هوع اًخفاؿي اذلي ًؤدي اىل حصهَة اًػػ -98  

خس و ًًذج  اًرتهَة املحارش و حيسث مصثني ذالل اًخحَي اًسىصي -ج  4ATPو مصة واحسة ذالل ثفاؿالت هًص

 ( 3( و )9أ ذهص املصاحي اًثالث ًِسم اًلَوهوز يف اًوسط اًِوايئ و هَف ثـصف املصحَخني ) -99

  -ج

 اًَِوىل و ثـصف ابًخحَي اًسىصي ( : ثمت يف 0) املصحةل

خس9) املصحةل  ( : ثمت يف املادة الاساس َة ٌَمَخونيسري و ثـصف حبَلة هًص

 ( : ثمت يف اًلضاء ادلاذًل ٌَمَخونيسري و ثـصف ابًفسفرسة اًخب هسسًة 3) املصحةل

 ( ابل هسسة اًخيفس َة و ٍصثحط حسوهثا ابملَخونيسري 3( و )9ثـصف املصحَخني )

 ملؼاُص اخلارحِة اًيت ثسل ؿىل ُسم محغ اًحريوفِم ا حسد -31

   CO2اس هتالك الاهسجني و ظصح  -ج

ة  -30  حسد ملص املصحةل اًخحضرًي

 املادة ال ساس َة ٌَمَخونيسري  -ج

ة  -39  أ ذهص رشوط حسوث املصحةل اًخحضرًي

NAD
+

(, هصتوهس َيانزع َُسروخني و (, مـلس أ ىزميي )أ  محغ اًحريوفِم, مصافق الإىزمي ) -ج  

ئة كَوهوز واحسة ؟  -33  ما يه هواجت اًخحَي اًسىصي جلًز

2ATP,2NADH,H
+

ئدني من محغ اًحريوفِم, -ج حًز  

ة اهعال حسد -34 ئدني من محغ اًحريوفِم هواجت املصحةل اًخحضرًي  كا من حًز

2NADH,H
+

ئدني من أ سدِي مصافق الإىزمي ) -ج (, مًزئدني من كاز اًفحم,أ  حًز  

خس يف الإخاتة ( -35 ة مؽ حَلة هًص ة ) مالمؼة : دامئا حىذة املصحةل اًخحضرًي  حسد هوع ثفاؿي املصحةل اًخحضرًي

 ىزع هصتوهس َي ثب هسسًة  -ج

 حسد ؿسد ذرات اًىصتون ًلك من محغ ٌَحريوفِم و أ سدِي مصافق الإىزمي )أ (  -36

 ( 9و أ سدِي مصافق الإىزمي )أ ( : ) 3محغ اًحريوفِم :  -ج

 



 

 

خس  -37  حسد ملص حسوث ثفاؿالت حَلة هًص

 يف املادة ال ساس َة ٌَمَخونيسري  -ج

ة حلأ ذهص رشوط  -38  سوث ثفاؿالت حَلة هًصخس رضوًر

ػػػػػػم انزع َُسروخني,  محغ الانزاًوأ سدِم(, مصهة رابؾي اًىصتون ) أ  أ سدِي مصافق الإىزمي ) -ج NAD(, أ ىًز
+
,FAD,ADP ;Pi 

ىزميي )   (, انزع َُسروخني و هصتوهس َيمـلس اإ

 ت ؿَََ أ سدِي مصافق الإىزمي )أ ( أ ول مصهة ًخثد ثـصف ؿىل -39

 ( مصهة رابؾي اًىصتونمحغ الانزاًوأ سدِم )  -ج

دماج أ سدِي ثـصف ؿىل -41   مصافق الإىزمي )أ (  أ ول مصهة ًؼِص تـس اإ

 (  مصهة سسايس اًىصتونمحغ اٌَميون )  -ج

  اهعالكا من حًزئة كَوهوز واحسة  هواجت ثفاؿالت حَلة هًصخس ثـصف ؿىل -40

2CoASH,2ATP,4CO2,6NADH,H
+
,2FADH2 ج-  

 ؟  املخسذةل يف ُسم مادة الاًغ أ هواع املصافلات الإىزميَة ثـصف ؿىل -49

NAD
+
,FAD ج-  

خس ؟ سَسةلذالل  ثـصف ؿىل اهواع اًخفاؿالت -43  حَلة هًص

  -ج
 كاز اًفحم و املصافق الإىزميي املزنوع

NAD
+
 , CO2 ىزع هصتوهس َي ثب هسسًة مصثني 

NAD
+
رخاع املصافق الإىزميي مصة   ىزع اًَِسروخني و اإ

FAD رخاع املصافق الإىزميي مصة  ىزع اًَِسروخني و اإ

ATP حصهَة مدارش ٌَعاكة 

خس, اًخحَي اًسىصي, حَلة اكًفن حسد -44  ؿسد ثفاؿالت حَلة هًص

  -ج

 حلقت كالفن  5

 التحلل السكري 09

+ المرحلة التحضيرية 7  حلقت كريبس 

ة   فلصة ظف يف -45  املصحةل اًخحضرًي

ىل أ سدِي  -ج ػػػػػػػػق حتوًي محغ اًحريوفِم اإ تـس ددول محغ اًحريوفِم اًياجت من ُسم اًلَوهوز يف اًَِوىل ثمت معََة اًِسم ؾن ظًص

مِر ثمت معََة أ هسسة  مصافق الإىزمي )أ ( و ُو مصهة زيايئ اًىصتون, ًمت ذالل ُشا اًخفـــاؿي أ هسسة و هوع هصتوهس َي من محغ اًحريوفِم

رخاع املصافق الإىزميي و ىزع كاز اًفػحم تواسعة مـلس أ ىزميي هحري   مؽ اإ

ىل احلعول ؿىل محغ اًحريوفِم اهعالكا من كَوهوز ابًذػػػػػحَي اًسىصي  -46  حسد هوع اًِسم اذلي أ دى اإ

ما ابًخيفس أ و اً  -ج  خرمص ُسم حزيئ ٌٌَلدة الاًغ ًَمت مواظةل ُسم محغ اًحريوفِم اإ

 ُي احلعَةل اًعاكوًة ٌَخحَي اًسىصي اجياتَة أ م سَحَة ؟  -47

 اجياتَة  -ج

 معري املصهة زيايئ اًىصتون ) أ سدِي مصافق الاىزمي )أ ( ( ثـصف ؿىل -48

خس يف املادة ال ساسِػػػػػػػػػػػػة ٌَمَخونيسري  -ج  ٌس متص ُسمَ ذالل سَسةل من اًخفاؿالت ثـصف حبَلة هًص

 



 

 

 حسد دور اًلضاء ادلاذًل ٌَمَخونيسري  -49

ة املشهحة فرتهة ظاكة هميَائَة اًيواكي الاًىرتوهَة اًلضائَة ثيلي اًىرت  -ج ىل املس خلدي اٍهنايئ ًِا ال هسجني و ثضخ جصوثوانت أ ما اًىًص وانت اإ

 كاتةل ًالس خـٌلل املحارش

وًويجؾيس وضؽ مِخونيسري يف وسط  -51 ًََ ال هسجني ماذا ثخوكؽ ؟, فرس اًيخاجئ املخوكػػػػػـة  فزًي  مضاف اإ

 -ج

 اًيخاجئ املخوكـة اًخفسري

ؿسم دصوج جصوثوانت من املَخونيسري ًـسم أ نػػػػػسسة اًيواكي 

 املصحـة ًلَاب ال هسجني 

ضافة ال هسجني ثحلى درخة محوضة اًوسط اثتخة ؾيس  كدي اإ

 أ ي مـخسةل 7كمية مصثفـة جساوي 

ارثفاع حصنزي اًربوثوانت يف اًوسط اخلاريج هدِجــة دصوج رسًؽ 

انجتــة من أ هسسة اًيواكي املصحـة ًخوفص  ٌَربوثوانت من املَخونيسري

 ال هسجني 

ضافة ال هسجني ثيرفغ درخة محوضػػػػػة اًوسط ثرسؿة  تـس اإ

  0ثعحح جساوي 

اخنفاض حصنزي اًربوثوانت يف اًوسط اخلاريج هدِجـة ددول تعيء 

ىل املَخونػػػػػػػػيسري ًخوكف أ هسسة اًيواكي املصحـة راحؽ  ٌَربوثوانت اإ

 ًيفاذ الاهسجني

ضافة ال هسجني ثـود درحــة محوضة  تـس مسة زمٌَة من اإ

ىل كميهتا ال ظََة تعفة تعَئـة  اًوسط اإ

جتـي ُشٍ املادة اًلضاء ادلاذًل ٌَمَخونيسري هػػػػػػفوذا ٌَربوثوانت 

 اجتاٍ حنو املادة ال ساس َة 

ضافة مادة اًػػ حاةل DNPؾودة رسًـة دلرخة    اإ

ىل اًلمية ال ظََة   محوضة اًوسط اإ

اًلضاء ادلاذًل هفوذا ٌَربوثوانت دون ختًصحَ   DNP تني جصمس ختعَعي هَف جتـي مادة اًػػػ -50  

  -ج

 

 

 

 

 

 

 حسد ملص اًفسفصة اًخب هسسًة  -59

 اًلضاء ادلاذًل ٌَمَخونيسري  -ج

 حسد رشوط حسوث اًفسفصة اًخب هسسًة  -53

NADH,H
+
,FADH2,ADP,Pi,O2 -ج    

  مىوانت اًسَسةل اًخيفس َة  حسد -54

 اًيواكي الاًىرتوهَة اًلضائَة  -ج

 هواجت اًفسفصة اًخب هسسًة  حسد -55

NAD
+
,FAD,ATP,H2O ج-  

 



 

 

حسد اًيواكي الاًىرتوهَة اًلضائَة اًثاتخة و املخحصنة و اًذػػػػي ثـمي هكضزة  -56

 يف خسول 

َة اًفزيايئَة لهخلال الاًىرتوانت يف اًسَسةل اًخيفس َة  -57 ًآ  حسد ال

رخاع مصثفؽ مؽ حتػػػػػٍصص ظاكة -ج ىل هكون أ هسسة و اإ رخاع مٌرفغ اإ  وفق الاجتاٍ اًخَلايئ من هكون أ هسسة و اإ

 معري اًعاكة احملصرة من اهخلال الاًىرتوانت يف اًسَسةل اًخيفس َة ثـصف ؿىل -58

ىل اًفصاغ تني اًلضاءٍن ؾىس ثسرج اًرتنػػػػػػػػزي  -ج  جس خلي من أ خي خض اًربوثوانت من املادة ال ساس َة اإ

ًىرتوانتاملس خلدي اٍهنايئ  ثـصف ؿىل -59  يف اًفسفصة اًخب هسسًة, حسد معرٍي  ًالإ

ىل ماء ُو ال   -ج  هسجني و معرٍي ٍصحؽ اإ

 أ هسسة املصافلات الإىزميَة ) اًفسفصة اًخب هسسًة (  حسد ملص -61

 يف املادة ال ساس َة  -ج

رخاع ال هسجني ) اًفسفصة اًخب هسسًة (   حسد ملص -60  اإ

 يف املادة ال ساس َة  -ج

 حصامك اًربوثوانت ) اًفسفصة اًخب هسسًة (  حسد ملص -69

 اًفصاغ تني اًلضاءٍن  يف -ج

 حسد سَوك اًلضاء ادلاذًل اجتاٍ اًربوثوانت  -63

ىل اًفصاغ ثسػصؿة ؾىس ثسرج اًرتنزي تواسعة اًيواكي  -ج ٍمتزي تب هَ هفوذ ٌَربوثوانت يف اجتاُني اهخلال اًربوثوانت من املادة ال ساس َة اإ

ىل املادة ال ساس َة  ة املشهحة وفق ػاُصة املزي ) الاًىرتوهَة اًلضائَة اهخلاًِا من اًفصاغ اإ  ( حتٍصص اًعاكة اًىميوأ مسوزًةتعـفة تعَئة ؿرب اًىًص

 حسد مس خوايت جتسًس املصافلات الإىزميَة يف اًرتهَة اًضويئ, اًخيفس, اًخرمص ) أ ًَة اًخجسًس ( -64

  -ج

ًىرتوانتحسد املـعي ال ول  -65  يف اًرتهَة اًضويئ ًالإ

 املاء  -ج

ًىرتوانتحسد املـعي  -66  يف اًفسفصة اًخب هسسًة  ًالإ

 املصافلات الإىزميَة  -ج

 املصاحي ال ساس َة ٌَفسفصة اًخب هسسًة  ظف يف فلصة ابدذعار -67

  -ج

 ( : أ هسسة املصافلات الإىزميَة 0) املصحةل

 ( : اهخلال الاًىرتوانت ؿرب سَسةل اًخيفس َة و خض اًربوثوانت 9) املصحةل

 ( حصهَة اًعاكة اًىميَائَة اًلاتةل ًالس خـٌلل املحارش 3) املصحةل

رخاع ال هسجني و جضلك املاء 4) املصحةل  ( : اإ

 ؿَي جسمَة اًفسفصة اًخب هسسًة  -68

  ATP: ل هسسة املصافلات الإىزميَة, اًفسفصة : ًرتهَة ظاكة هميَائَة كاتةل ًالس خـٌلل املحارش  أ هسسة -ج

 

 

 

 املخحصنة اًثاتخة املضزة

T1-T3-T5 T1-T3-T5 T2 – T5 

 اًؼاُصة مس خوى اًخجسًس هوع املصافق الإىزميي

NADP
+
 اًرتهَة اًضويئ احلضوة 

NAD
+
 - FAD اًخيفس املادة ال ساس َة 

NAD
+
 اًخرمص اًَِوىل 



 

 

  

 تني يف خسول دور اًيواكي الاًىرتوهَة اًلضائَة تسكة  -69

  -ج

 حسد ملص اًخرمص اًىحويل  -71

 اًَِوىل اخلَوًة  -ج

 حسد رشوط حسوث اًخرمص اًىحويل  -70

ADP,Pi,NAD
+
/NADH,H

+
محغ اًحريوفِم, -ج  

 حسد هواجت اًخرمص اًىحويل  -79

ATP الاًثاهول, كاز اًفحم و اًػػ -ج  

هخاج هكَات كََةل من امخلرية تـمََة اًخرمص ابمللارهة تـمََة اًخيفس  فرس -73  اإ

هخاج هكَة ضئَةل من اًعاكة هدِجة اًِسم  -ج  اجلزيئ ٌَلَوهوزلإ

  ؟ ُي حيخاج اًخرمص اٌَحين ال هسجني -74

 ل ابًصمغ من اهَ حيسث يف وحودٍ و ًمت ُشا اًيوع من اًخرمص ؾيس الإوسان أ ما اًخرمص اًىحويل فِحسث ؾيس اًيحات  -ج

 يف ماذا ٌضرتك لك من اًخيفس و اًخرمص ؟  -75

 ضَة و يه اًخحَي اًسىصيٌضرتاكن يف املصحةل ال وىل من معََة املادة الاً  -ج

 ؟اًرتهَة اًضويئ, اًخيفس و اًخرمص  من ماذا ًخعَة اس متصار لك -76

-ج  

يف خسول معَةل لك من اًذػحَي اًسىصي,  تني -77

 ال هسسة اًخيفس َة و اًــــخرمص يف خسول 

  -ج

 

 
ة أ و مـسهَة ATP FADH2 NADH,H مواد انجتة ؾضًو

+
 CO2 

 اًخحَي اًسىصي 0 2 0 2 محغ تريوفِم

ة 2 2 0 0 أ سدِي مصافق الاىزمي )أ ( و كاز اًفحم  م.حتضرًي

خس 4 6 2 2 كاز اًفحم, مصافق الاىزمي)أ (  حَلة هًص

 فسفصة ثب هسسًة 0 0 0 0 املاء 

 اجملموع 6 10 2 4

4 ATP 2 ATP 30 ATP 0 ة  احلعَةل اًعاكًو

38 ATP 

 
ة أ و مـسهَة ATP FADH2 NADH,H مواد انجتة ؾضًو

+
/NAD+ CO2 

 اًخرمص اًىحويل CO2 2 0 2 2ايثانول و 

2 ATP ة  احلعَةل اًعاكًو

  ة اًيت ثسل حسوث اًخرمص اًىحويل املؼاُص اخلارحِ ثـصف ؿىل -78

  CO2اهعالق  -ج

 اًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسور

NAD
+  

هسسةهلي الاًىرتوانت و خض جصوثوانت, أ    T1 

FAD هلي الاًىرتوانت و أ هسسة T2 

 T3 هلي الاًىرتوانت و خض جصوثوانت

 T4 هلي الاًىرتوانت 

رخاع ال هسجني  T5 هلي الاًىرتوانت و خض جصوثوانت, اإ

ة جتسًس املصافق الإىزميي  ًخعَة ثسذي   اًؼاُصة احلًَو

CO2 NADP
+
 اًرتهَة اًضويئ 

O2 NAD
+
 - FAD اًخيفس 

رخاع الاسدِي ادلهيَس NAD ابإ
+
 اًخرمص 



 

 

 سؤال و حواب ( 74: مصنة اًعفاحئ اًخىذوهَة )  0اًوحسة 

 ؾصف اًعفِحة اًخىذوهَة  -0

ة مثي  -ج لِا, حمَعَة وعفِحة احملَط اًِادي أ و كاًر ؾحارة ؾن مٌاظق ُادئة من اًيامِة اًخىذوهَة, ميىن أ ن حىون خمخَعة وعفِحة افًص

( ممثةل ابهدضار املصانز اًسعحَة ٌَزلزل, اًربانني, اًسالسي اجلحََة احلسًثة و ُضةاًعفِحة اًـصتَة, حيس اًعفاحئ اًخىذوهَة مٌاظق وضعة )

 اٌرس ذاظة تلِـان اًححار اكًؼِصات وسط حمَعَة و اخليادق احملَعَة.ثض

 ثـصف ؿىل أ هواع احلصاكت اًخىذوهَة  -9

 ثخحصك اًعفاحئ اًخىذوهَة ابًًس حة ٌَحـضِا اًحـغ مِر :  -ج

 مصنة ثحاؿسًة ٌَعفاحئ اًخىذوهَة مضلكة اًؼِصات وسط حمَعَة  -أ  

 ( و يه سالسي حدََة حسًثة حدال اهلمالاي( أ و مٌاظق ثعادم )حدال الاهسٍزمٌاظق قوص ) مصنة ثلارتَة ٌَعفاحئ اًخىذوهَة مضلكة -ب

 قصب أ مٍصاك اًضٌلًَة  مصنة حتوًََة ٌَعفاحئ اًخىذوهَة مثي فاًق سان اهسرايس -ج

 ؿىل ماذا ثسل مصنة اًخحاؿس ؟ -3

 ثسل ؿىل اًخوسؽ احملَعي و زمزحة اًلارات  -ج

لِا مؽ احلسود اًرشكِة ًلارة أ مٍصاك اجليوتَة؟ؿىل ماذا ًسل ادلًَي  -4  اًِيسيس يف ما خيط ثوافق احلسود اًلصتَة ًلارة افًص

 ًسل ؿىل ثحاؿس الاًواح اًخىذوهَة و ثوسؽ كاع احملَط مِر ميىن ثرٍبص مصنة اًخحاؿس من ذالل زمزحة اًعفاحئ اًخىذوهَة  -ج

َة احلسًثة وثعحَلِا ؿىل املليعة الارضَة املس خحازَة, ظف يف فلصة دًَي مليعة كاع ٌس خسل ؿىل اًخحاؿس اًلاري تواسعة املليعة الارض  -5

 احملَط مربزا هَفِة حتسًس معص كاع احملَعات

ثب ذش اًىصة الارضَة سَوك كعة ملياظُس مِر اًخَارات اٌَوًحَة ٌَمواد املائـة ٌَيواة اخلارحِة من هَلك و حسًس و دوران الارض  -ج

كوى ملياظُس َة ًِا اجتاٍ مـني فمنزي اًلعحَة املوحدة اذا اكن اجتاٍ اًلوى من  ملال ملياظُس َا مول الارض ميثي خبعوطمول هفسِا ًودل 

( و ميىن حتسًس معص كاع  حٌوب – صٌللاجليوب اجللصايف حنو اًضٌلل اجللصايف و اًـىس, مِر ثب ذش اجصة اًحوظةل هفس الاجتاٍ )

ملس خحازَة املسوهة يف اًعرور املضلكة ٌَلرشة احملَعَة مِر مىٌت كمي اًضشوذ امللياظُيس من رمس احملَعات من ذالل كِاس املليعة ا

ة و مذياػصة ابًًس حة ٌَؼِصة وسط حمَعَة. و حيسد أ ًضا معص كاع احملَعات تواسعة احملخوى املس خحايث ٌَعرور  ة مدساًو أ مزمة مذواًز

اًصسوتَات اًحـَسة ؾن حمور اًؼِصة مسَىة و أ كسم معصا, ثخوافق ُشٍ الاؾٌلر مؽ الادةل اًصسوتَة اًيت ثـَو اًلرشة اًحاًزخَة, مِر حىون 

امللياظُس َة, مِر ٍزداد معص كاع احملَعات ثضلك ثياػصي ؿىل خاهيب اًؼِصة لكٌل اتخـسان ؾن حمور اًؼِصة و ًسل ُشا ؿىل ثحاؿس اًعفاحئ 

 اًخىذوهَة ؾن تـضِا اًحـغ.

 حسد املزية الاساس َة ٌَمياظق اًلوص  -6

ة  -ج ة( و ٍصافلِا اهسفاؿات جصاكهَة )مس خوى تًَِوف° )45زايدة معق اًحؤر اًًززاًَة من احملَط اىل اًلارة جزاًو ( و ثـخرب  جصنية اهفجاًر

 احسى حسود اًعفاحئ اًخىذوهَة 

ة مِي مس خوى تًَِوف يف حاةل قوص ظفِحة حتت ظفِحة حم  -7  َعَة ػرصى حسد زاًو

 °91 -ج

 ؿَي قوص ظفِحة حمَعَة حتت ظفِحة حمَعَة أ دصى  -8

 اًعفِحة اًلائعة ثـخرب ال نخف الاجصد و الاكسم  -ج

 ؿَي تلاء جحم اًىصة اثتخا رمغ حسوث مصاكت ثحاؿسًة ٌَعفاحئ اًخىذوًية  -9

( ثؤدي اىل اضافة مواد خسًسة اىل اًلاع فِمت اًخزَط مهنا حبصاكت ثلارتَة يف مس خوى حسود اًعفاحئ  احملَط اجساعمصنة اًخحاؿس ) -ج

 س ثلارب ظفِحي يف اجلِة امللاتةل من اًىصة الارضَةاهَ ًوخ فًس خًذج(  ثلَط اًلرشة الارضَةاًخىذوهَة )



 

 

خني ؟ -01  ما يه هدِجة احلصنة اًخلارتَة ٌَعفِحخني كاًر

 (  ادذفاء احملَطثعادم ًؤدي اىل كَق احلوض ) -ج

 أ دةل ٌَزمزحة اًلارات )مصنة اًخحاؿس(  4أ ذهص  -00

 يه :  -ج

 ( ثعاتق مواف اًلاراتدًَي ُيسيس ) -

 ( متازي يف املس خحااثت اًيحاثَة و احلَواهَةدًَي مس خحايث ) -

ة و معص اًعرور, ُضحات و حدالدًَي حِوًويج ) -  ( متازي يف اًرتهَحة اًعرًص

ة و ؾيس اًعرور اًصسوتَة املضلكة ٌَلرشة احملَعَة  -  دًَي مليعة الارض ؾيس اًعرور اًياًر

 دًَي خََسي -

 َلرشة احملَعَة حسد معسر مليعة اًعرور اًصسوتَة املضلكة ٌ  -09

ة ٌَلرشة احملَعَة مِر حتخوي ؿةل وس حة ضئَةل من مـسن املليَدِت  -ج  Fe3O4من ثفذت اًعرور اًياًر

 حسد هلعة هوري و أ مهَهتا  -03

ثوافق اجتاٍ كوى احللي  أ جص املليَدِتو أ مهَهتا جسمح ٌَملياظُس أ و مادة ؾيس ثربدُا ان ًب ذش دعائعَ امللياظُس َة )° 578 -ج

 (  يف ثكل اًفرتة امللياظُيس

 مباذا حمتزي حسود اًعفاحئ اًخىذوهَة ؟ -04

 مٌاظق ُضة حمتزي تًضاط ًززايل و وضاط جصاكين و ثضاٌرس حمتثي يف سالسي حدََة حسًثة و متثي اما مٌاظق ثلارب او مٌاظق ثحاؿس -ج

 ُذومرت ؟ي ماُو املاق  -05

 هجاز مساس ٌس خـمي ًلِاس املليعة الارضَة اًلسمية ٌَعرور  -ج

 هَف مت حتسًس اًعفاحئ اًخىذوهَة ؟ -06

ة و احملَعَة يف اًـامل  -ج  مت حتسًسُا من ذالل دصائط ثوزًؽ اًزلزل و اًربانني و اًخضاٌرس اًلاًر

 ؾصف اًؼِصة  -07

فت هدِجة احلصاكت اًخىذوهَة اًخحاؿسًة  -ج  يه سَسةل حدََة ثخواخس حتت احملَط متخس ل لف اًىَِومرتات انجتة ؾن جضلك اًًص

اتكارن تني مصنيت اًخحاؿس و اًخلارب من مِر اًخضاٌرس املدضلكة, اًًضاط اًًززايل و اًًضاط اًرباكين  -08  و اًدضُو

 امللارهة  -ج

 اربمصنة اًخل مصنة اًخحاؿس

 اًلرشة الارضَة (ُسمثلَط اًلرشة احملَعَة ) (تياءثوسؽ كاع احملَط )

ة, دٌسق حمَعي  ( سالسي حدََة حسًثة حتت مائَةػِصات )  اًخضاٌرس سالسي حدََة حسًثة كاًر

 اًًضاط اًًززايل  ؾيَفة° 91-°45سعحَة اىل معَلة  ° 5سعحَة مًرشة ؿىل حمور اًؼِصة كري ؾيَفة 

دِة ) (اًالفا وسادًةابًزخَة ) جصنية ظفحَة ة أ هسًٍز  اًًضاط اًرباكين ( جصانني كوس َةجصنية اهفجاًر

ات فواًق ؿادًة و فواًق حتوًََة موصور اًرتسة و فواًق ملَوتة  اًدضُو

 ظموقصافِا ادذالل مصاري ساًة يف مٌعلة اًلوص ادذالل مصاري موحة ؿىل مس خوى حمور اًؼِصة

 اًـامل  اًيت متثي مزام اًيار )املياظق اًسادٌة(مس املياظق من  -09

لِا اًيار كوسمزام احملَط الاظَيس, مزام احملَط اًِادي) -ج   AFAR(, مزام اًححص الاتَغ املخوسط, مزام فاًق رشق افًص

 ؾصف اًخىذوهَة  -91

 ابظن الارضمواد يه  -ج



 

 

 اؾط أ مثةل ؾن اًخضاٌرس املمتثةل يف اًؼِصات و اخليادق احملَعَة  -90

 أ مثةل  -ج

 اًِاديػِصة احملَط  ػِصة احملَط الاظَيس ػِصة احملَط اًِيسي اًؼِصات

حا معلَ  ثوهلا اخليادق احملَعَة  اًض ًَل و اًحريو لكم 00ماراين ثلًص

 مس أ مه اًعفاحئ اًخىذوهَة -99

 أ مهِا :  -ج

لِة ص.أ روأ س َوًة ص.احملَط اًِادي اًىدرية   ص.اهخارنخَاك ص.افًص

 ص.أ مٍصاك ًضٌلًَة ص.أ مٍصاك اجليوتَة ص.اسرتاًَة

 ص.اًـصتَة ص.فََحني ص.ُيسًة ص.انزاك اًعلرية

دش ص.سىوثَا ص.هوهوس ص.دوان دي فواك  ص.س يسًو

 ظيف اًعفاحئ اًخىذوهَة مسة احلجم و اًرتهَحة  -93

ة و اىل خمخَعة  و أ ماهن ثوزؾِا ثعيف مسة احلجم اىل هحرية و ظلرية و ثعيف مسة اًرتهَحة -ج  اىل حمَعَة, كاًر

 هَف ًحلى جحم الارض اثتخا رمغ احلصاكت اًخىذوهَة املس متصة ثفرس فهيا تني يف فلصة  -94

ًًذج ؾن اجساع كاع احملَعات ؿىل مس خوى اًؼِصات جضلك كرشة أ رضَة خسًسة ثسفؽ ابًلرشة اًلسمية ؿىل مس خوى مٌاظق أ دصى و  -ج

ذـود ُشٍ الاحزاء من اًلرشة اًلسمية يه مٌاظق قوص أ و ُسم مِر ثلوص اًلرشة احملَعَة اًىثَفة حتت اًلرشة الارضَة الاكي نثافة ف 

ًؤدي اىل ُسهما يف مٌاظق اًلوص تلسر جضلك اًلرشة احلسًثة يف مٌاظق اًخحاؿس ًخحلى مساحة اًىصة الارضَة  اىل اًربوس فذيعِص فهيا مما

حيلق  هجة أ دصى و ُو ما اثتخة فذدسؽ حمَعات من هجة و ثضَق و ختخفي من هجة أ دصى و ثخحصك اًلارات مذحاؿسة من هجة و مذلارتة من

 فصضَة زمزحة اًلارات ٌَـامل الاملاين فاكرن  

 ثـصف ؿىل احلصك الاسايس ٌَعفاحئ اًخىذوهَة -95

ةاًعاكة ادلاذََة ًل رض يه احملصك الاسايس ٌَعفاحئ اًخىذوهَة ) -ج  ( فوق الاس خٌُوسفرياٌََخوسفرًي

 الارضَة  ٌَىصةأ ذهص معادر ٌَعاكة ادلاذََة  -96

  معادر يه : 3 -ج

ا الاهفجار اًىوين سوجصهوفااًعاكة اًىوهَة ) -  ( مذجمـة داذي اًىصة الارضَة و امليخثلة ؾن اًلرشة و اًربوسمصارة أ وًَة( )معسُر

 اًعاكة اًياجتة ؾن ثحَور حسًس اًيواة ادلاذََة  -

 و اًحواتس َوماًعاكة اًياجتة ؾن ثفىم اًـيارص املضـة ٌَربوس مثي اًثورًوم, اًَوراهَوم  -

 ذَ ابملس خوايت اًعاكوًة ل كَفة الارض ك تني امللعود من اًخسرج اجلَومصاري مربزا ؿال -97

 زايدة يف درخة احلصارة اًحاظيَة ًل رض جزايدة اًـمق مما ًسل ؿىل اًزايدة يف هكَة اًعاكة امليخثلة ؾن الارض ؿىل صلك مصارة مِر :  -ج

 °9111رخة احلصارة اىل لكم ثعي د 711من اًسعح اىل معق  -

 ° 4111لكم ثعي درخة احلصارة اىل  9911لكم اىل  711من  -

 ° 5111لكم ثعي درخة احلصارة اىل  5011لكم اىل  9911من  -

فت  -98  كسم مفِوما ًٌَص

ة يف مٌعلة مـَية هدِجة ظـود املاقٌل -ج حساث ثعسؿات و دصوج املاقٌل  ثياكط يف مسم اًلرشة اًعرًص من ظحلة اًربوس و اًيت ثًهتيي ابإ

 ( سالسي حدََة حسًثة حتت مائَةيف صلك جصانني و ًًذج ؾن ذكل جضلك اًؼِصات )

 



 

 

 احملَعي من مِر اًـيارص املـسهَة, اًعرور و اًىثافة اٌََخوسفريو  اٌََخوسفري اًلاريكارن يف خسول تني لك من  -99

  -ج

 LOاٌََخوسفري احملَعي  LCاٌََخوسفري اًلاري  أ وخَ امللارهة

 ⧵ Mg SIMAو Si ثخىون أ ساسا من  SIAL ∕ Alو  Siثخىون أ ساسا من  اًـيارص املـسهَة 

 ضَة اًلصاهُذوًسػػ خصور اهسساس َة تَوثوهَة حمححة حام  -0 اًعرور

 خصور سعحَة جصاكهَة مىصوًَدِة حامضَة الاهسًٍزت -9

 اًلاجصو كاؿسًةخصور اهسساس َة تَوثوهَة حمححة  -0

 اًحاًزت كاؿسًةخصور سعحَة جصاكهَة مىصوًَدِة  -9

 9.9أ نرب نثافة فِيي جضلك كاع احملَعات  9.7أ كي نثافة ًخواخسُا ؿىل اًسعح مضلكة كارات  اًىثافة

 حسد اًدس حة املئوًة ل كَفة الارض  -31

 يه :  -ج

 ٪ 07اًيواة :  -

 ٪ 81اًربوس :  -

 ٪ 9اًلرشة الارضَة :  -

 اًخىذوهَة ثـصف ؿىل املصحَخني الاساس َدني ٌَحصنة ثلارتَة ٌَعفاحئ  -30

 املصحَخني ٌُل :  -ج

ة  مصحةل اًلوص -  : قوص ظفِحة حمَعَة حتت ظفِحة كاًر

 : ثعادم اًلارات  مصحةل اًخعادم -

 ( هناًة دورة وًَسونثؤدي اىل ادذفاء احملَط تلَق احلوض )

 ثـصف ؿىل سخة اًًضاط اًًززايل يف حسود اًعفاحئ اًخىذوهَة -39

 سخة اًًضاط اًًززايل : -ج

  من اًفواًق اًـادًة و اًفواًق اًخحوًََةؿىل مس خوى مٌاظق اًخحاؿس :  -

  الامذاكك تني اًعفِحخني املخلارتخنيؿىل مس خوى مٌاظق اًلوص )اًخلارب ( :  -

 ثـصف ؿىل سخة اًًضاط اًرباكين يف حسود اًعفاحئ اًخىذوهَة -33

 سخة اًًضاط اًرباكين : -ج

  Siية ظفحَة انجتة ؾن ماقٌل ابًزخَة كاؿسًة مائـة خسا فلرية من مِر جصن ؿىل مس خوى مٌاظق اًخحاؿس :  -

ة انجتة ؾن ماقٌل ؿىل مس خوى مٌاظق اًخلارب )اًلوص( :  - دِة حامضَة ًزخة قيَة من مِر أ  جصنية اهفجاًر   Siهسًٍز

 احلايل خلط يف فلصة ثوحض فهيا زمزحة اًلارات اهعالكا من اًلارة الام ابجنَا وظول اىل اًوضؽ  -34

 اًخوضَح :  -ج

( اكهت اًلارات ؾحارة ؾن نخةل واحسة جسمى اًحاجنَا, ؿامئة ؿىل سعح حمَط هحري من املَاٍ حيَط هبا من لك ؾرص اًربيمم.س ) 941كدي  -

 اجلِات 

حاًَا ابًعفِحة الافًصلِة و اًعفِحة الامٍصىِة و يه  جضلك اًؼِصة وسط حمَعَة تني ماًـصف ة( تساًؾرص اجلورايسم.س ) 081كدي  -

 تساًة جضلك احملَط الاظَيس

لِة ( زايدة وضاط اًؼِصة وسط حمَعَة و ثوسؽ احملَط الاظَيس ظ ؾرص اًعحاصرييم.س ) 81كدي  - ول ًَفعي ثسرجيَا تني اًلارة الافًص

 و اًلارة الامٍصىِة اجليوتَة 



 

 

لِا و امٍصاك اجليوتَة و من مث ػِور احملَط الاظَيس اكمال اىل خاهة ذكل ػِور  اًـرص اًلسميم.س ) 61كدي  - ( اهفعال اتم ًلاريت افًص

 جهصة ًض حَ اًلارة اًِيسًة حنو اًضٌلل 

ة يف اًـرص احلسًر ثوسؽ احمل  - لِا و حٌوب أ مٍصاك و ثلارب ص حَ اًلارة اًِيسًة و اًلارة الاروأ س ًَو َط الاظَيس و ثحاؿس كاريت افًص

 ًخدضلك حدال اهلمالاي هدِجة اًخعادم اًلاري 

 حسد صواُس احلصاكت اًخىذوهَة ٌَعفاحئ  -35

لِا ( مثي حصس حات ابًزخَة( : جضىِي كاع اًلرشة احملَعَة )اًؼِصةصواُس اًخحاؿس ) -ج كاع احملَط الاظَيس, زمزحة اًلارات نخحاؿس كارة افًص

 ؾن كارة أ مٍصاك اجليوتَة.

( : ثب لك اًلرشة احملَعَة مثي جضلك حزر جصاكهَة يف كاع احملَط, ثعادم اًلارات و جضلك اًسالسي اجلحََة مثي اًلوصصواُس اًخلارب ) 

 اهلمالاي س َوًة و جضلك أ  ثعادم ص حَ اًلارة اًِيسًة مؽ اًلارة الارو

 خلط يف فلصة اخلعوات املؤدًة اىل جضلك ثضاٌرس اًؼِصة -36

 ( :  AFARمصاحي وضب ة ثضاٌرس اًؼِصة )مثي فاًق رشق افًصلِا  -ج

ة )اخلسف(  - ة مث جضللات و اىىسارات حتساب: ظـود الاس خٌُوسفري ٌسخة متسدا و اهخفاذا ) ظـود ثَارات امحلي احلصاًر ( ٌَلرشة اًعرًص

و   ( ادذالل مصاري موحة)جسمح تدرسب املاقٌل اىل اًسعح حمسزة جصانني ًوافق ذكل ظـود املُو

ة اًياجتة ؾن الاىىسارات فزتاح حنو الاسفي مضلكة مسرخات من اًفواًق  جضلك دٌسق الاهنَار - : حتسث اهنَارات ٌَىذي اًعرًص

فذَيف اًـادًة مِر ًلي مسم ثوفص اًؼصوف املالمئة  اٌََخوسفري مىت ًيلعؽ و ًدضلك موض ظلري يف اًحساًة ٌََخوسؽ جسمى تؼاُصة اًًص

 ( BPو  HTًالهعِار اجلزيئ ٌَحريودوثُت اٌََخوسفريي اجلاف )

 اهَ مِالد حمَط خسًس: ًخوسؽ كاع احملَط و ٍزداد معق دٌسق الاهنَار مىت ًعحح حتت مس خوى ماء اًححص فِلمص ابملاء  صق اًححص -

 : الاهسفاؿات املس متصة ٌٌَلقٌل ًؤدي اىل ثوسؽ كاع احملَط و جتسًس اًلرشة احملَعَة  اجساع احملَط -

 ؟كسم جسمَة ٌَحًِة املدضلكة من اًلرشة الارضَة و اًربوس اٌََخوسفريي و ؿىل ماذا حصحىز -37

 أ و اٌَوح أ و اًلالف اًعرصي و حصحىز ؿىل الاس خٌُوسفري ذو اًعاكة اًـاًَة  : اٌََخوسفري اًحًِة -ج

لذني ٌَيلي احلصارة مؽ ثلسمي أ مثةل  -38  أ ذهص ظًص

  ’’D: اًياكََة مِر ًمت هلي احلصارة دون مصنة املادة مثي مصنة املواد املائـة ٌَيواة اخلارحِة و اًيلعة اًسادٌة  0اًعًصلة  -ج

لة  ة ثَار  : 9اًعًص  ات محي مصاًرة مِر ًمت هلي احلصارة حبصنة املادة مثي مصنة املواد اًعَحة الاس خٌُوسفرًي

 ثًذج اًعاكة من ابظن الارض و ثفلس ؿىل ؿسة أ صاكل ثـصف ؿىل اصاكل ضَاع ظاكة ابظن الارض -39

اًوسط حمَعَة, و تواسعة املَاٍ اًسادٌة اًيت ثيسفؽ ؿىل سعح الارض و نثريا ما حىون  ؿىل صلك محم جصاكهَة ؿىل مس خوى اًؼِصات -ج

 لكم 3111لكم اىل  9911ؿىل معق  ’’D(  جصنية انجتة ؾن ظـود املاقٌلَلةل ابملـادن اٍمثَية. مثي املَاٍ املـسهَة, هلاط سادٌة )

 يف مٌاظق اًلوص امثةل ؾن اًخضاٌرس املدضلكة يف مٌاظق اًخحاؿس و   اؾط -41

 (  جتاوز مقم اًسالسي اجلحََة املاء: ثدضلك حزر جصاكهَة اكجلزر الاٌسَيسًة )يف مٌاظق اًخحاؿس  -ج

ثدضلك جصانني كوس َة يف حاةل قوص ظفِحة حمَعَة حتت ظفِحة كاًرة و يه معسر ًدضلك اًسالسي اجلحََة  يف مٌاظق اًلوص :

ة و ثدضلك حزر جصاكهَة كوس َة مثي كوس اًَاابن و كوس اًفََحني اًياجت ؾن قوص ظفِحة  ة و معسر ًخجسًس اًلرشة اًلاًر احلسًثة اًلاًر

 حمَعَة حتت ظفِحة حمَعَة أ دصى

 

 

 



 

 

ة  -40  كسم مفِوما ًخَارات امحلي احلصاًر

( مِر ان املواد اًسادٌة ثلي نثافهتا فمتَي اىل  الاس خٌُوسفريَئة ملواد ابظن الارض )يه ذالاي مسؤوةل ؾن هلي احلصارة حبصنة تع  -ج

اًعـود مسخدة كوى متسد ٌَلرشة الارضَة و ابًخايل مصاكت ثحاؿسًة و يف اًسعح حيسث ثربد ًِشٍ املواد فذثلي فمتَي ٌَزنول فدسخة كوى 

 ( اهسنيثخحصك يف اجتاُني مذـاهضلاط و ابًخايل مصاكت ثلارتَة )

ة و سخة ىزوًِا  -49  وحض سخة ظـود ثَارات امحلي احلصاًر

 سخة ظـودُا ًـود لرثفاع درخة مصارة املواد أ ما سخة ىزوًِا فِـود ًخربد مواد ابظن الارض يف اًسعح -ج

 كارن تني انكََة احلسًس و خصص انري اكًلصاهُت ٌَحصارة  -43

 انكََة احلسًس ٌَحصارة أ نرب من انكََة اًعرص ًِا فاًعرص انكي يسء ٌَحصارة فاحلسًس أ فضي هلال ٌَخسفق احلصاري -ج

 تني يف فلصة معسر اًعاكة اًالزمة حلسوث احلصنة اًخىذوهَة ٌَعفاحئ الارضَة مربزا اًؼواُص املسؤوةل ؾن ذكل   -44

أ ساس َا ٌَعفاحئ املىوهة ٌَلرشة الارضَة ثًذج ُشٍ اًعاكة ؾن اًعاكة ادلاذََة ًل رض و جضلك اًعاكة ادلاذََة ٌَىصة الارضَة حمصاك  -ج

( و تسرخة أ ساس َة اًعاكة اًياجتة ؾن ثفىم اًـيارص املضـة أ ضف اىل ذكل اًعاكة اًياجتة  اًعاكة اًىوهَةاًيت امذفؼت هبا مٌش جضلكِا )

خجمـة يف هلاط مـَية من اًربوس و ذاظة الاس خٌُوسفري اىل جضلك ثَارات محي ؾن ثحَور حسًس اًيواة ادلاذََة, ثؤدي ُشٍ اًعاكة امل 

ة ظاؿسة و تعَئة ؿرب مواد ابظن الارض اًسادٌة ذات اًىثافة امليرفضة  ) ( و ُشا اىل اؿىل مس خوى اًؼِصات ؿىل صلك  اًعرورمصاًر

قوص املواد الارضَة ايت ثيرفغ مصارهتا ؿىل اًسعح يف ظفوح جصاكهَة مدسخدة يف ثحاؿس اًعفاحئ اًخىذوهَة من هجة و من هجة أ دصى 

مس خوى مٌاظق اًلوص مِر ثعحح أ نرث نثافة أ ي أ زلي و هبشا حىون اًعاكة ادلاذََة ٌَحاظن الارض يه احملصك الاسايس ٌَعفاحئ 

 اًخىذوهَة

ة  -45  حسد ملص جضلك ثَارات امحلي احلصاًر

 : الاس خٌُوسفري  امللص -ج

ًعموقصافِة ؿىل مس خوى اًؼِصات و مٌاظق اًلوص ادذالف يف درخة احلصارة. حسد ُشا الادذالف و ثـصف ؿىل تًَت ادلراسة ا -46

 اًسخة

ؿىل مس خوى اًؼِصات و يه مٌاظق سادٌة حمتزي ابرثفاع يف درخة احلصارة اي ادذالل مصاري موحة سخدَ ارثفاع يف دعوط جسوًة  -ج

ة ة ظاؿسة ) احلصارة هدِجة ظـود مواد أ س خٌُوسفرًي و و سادٌة أ ي ثَارات محي مصاًر  (  LVZظـود املُو

ؿىل مس خوى مٌاظق اًلوص و يه مٌاظق ابردة ملارهة ابًؼِصات ذاظة ؿىل مس خوى اخليادق احملَعَة و حمتزي ابخنفاض يف درخة احلصارة 

ة انزةل ارة هدِجة ىزول مواد أ س خٌُوسفري احلص اي ادذالل مصاري ساًة سخدَ اخنفاض يف دعوط جسوًة ًة ابردة اي ثَارات محي مصاًر

و اًعفِحة اًلائعة و ىزول)  (LVZ ىزول مُو

 وحض هَفِة جرسب اًعاكة ادلاذََة ٌَىصة الارضَة  -47

ة و ُشا ًىون اًعرور انكي يسء ٌَحصارة و ٌَخسفق احلصاري ثدرس تخدطء  -ج  تواسعة ثَارات امحلي احلصاًر

 مٌاظق اًخحاؿس, مٌاظق اًخلارب  حسد حمصاكت اًعفاحئ اًخىذوهَة يف -48

ة اًعاؿسة  -ج  يف مٌاظق اًخحاؿس : ثَارات امحلي احلصاًر

ة اًيازةل   يف مٌاظق اًخلارب : ثَارات امحلي احلصاًر

 ثـصف ؿىل حمصك اًلوص  -49

 3.3و يه أ نرب من نثافة الاس خٌُوسفري  3.4حمصك اًلوص ُو اًزايدة يف مسم اٌََخوسفري احملَعي و نثافذَ مِر ثعي اًىثافة اىل  -ج

 أ ي اًوظول اىل حاةل ؿسم اًخوازن يف اًىثافة مما جيـي اٌَوح احملَعي أ زلي فِلوص حتت ثب زري اجلاذتَة الارضَة 

 



 

 

 كسم منشخة ثحني فهيا احملصك الاسايس ٌَعفاحئ اًخىذوهَة  -51

ت خمخَفني من مِر اًىثافة مث هضـَ فوق مٌحؽ مصاري هضؽ ؿىل سعح اًسائي كعـخني من اخليش هب ذش تُرش تَ هوؿني م -ج ن اًًز

ت  مذالمس خني مث هلوم تدسزني اًسائي اٌَزج مِر تـس مسة زمٌَة س يالمغ حتصك كعـيت اخلضة يف اجتاُني مذـاهسني فٌفرس تب ن اًًز

و ؾيس مالمس هتا اًوسط اخلاريج زادت نثافهتا فدسأ ت ابًزنول حنو الاسفي و اًسفىل زلِةل متسدت تفـي احلصارة مث ظـست حنو الاؿىل 

ُو ما ًسفؽ كعـيت اخلضة ٌَخحصك يف اجتاُني مذـاهسني ًو وسلط ذكل ؿىل اًعفاحئ اًخىذوهَة فاًخجصتة ثوافق مؽ ما حيسث مـِا فـيس 

ة اًسادٌة و ثعع م ابملس خوايت اًـََا اًحاردة ثخحصك يف اجتاُني مذـاهسني و ثيلي مـِا اًعفاحئ اًخىذوهَة لن سظـود ثَارات امحلي احلصاًر

 اًعاكة ادلاذََة ًل رض ثدرسب تحطء تؼاُصة ثَارات امحلي

 حسد الادذالل ؿىل مس خوى اًربانني اًلوس َة  -50

ة ًىٌَ تسرخة أ كي من  حمور اًؼِ -ج  صة ادذالل مصاري موحة هدِجة جصنية اهفجاًر

 انخة اًلاهون اذلي ٌسمح حبساب ؾصض احملَط  -59

   9 ×اًـمص )اًس ية(  ×ؾصض احملَط )مس( = مـسل اًخوسؽ )مس.اًس ية(  -ج

 )موخات احلجم ( Sو  Pتني يف خسول ثلارن فَِ دعائط املوخات اًًززاًَة  -53

 امللارهة -ج

 S املوخة Pاملوخة  اخلعائط

 لكم يف اًثاهَة 8ثعي اىل  اًثاهَةلكم يف  09ثعي اىل  اًرسؿة 

 هحرية ضـَفة اًسـة

 ظَحة ظَحة, سائةل و ُوائَة الاوساط اخملرتكة

 متوحِة ؾصضَة اهضلاظََ متسدًة اًعحَـة

 حسد اًـوامي املؤثصة ؿىل رسؿة اهدضار املوخة اًًززاًَة  -54

 ثخب ثص رسؿة اهدضار املوخة اًًززاًَة ابًـوامي اًخاًَة :  -ج

 احلاةل اًفزيايئَة و اًىميَائَة ٌَوسط اخملرتق  -

 ( زايدهتا ًؤدي اىل زايدة اًرسؿةظالتة اًعرص و نثافذَ )  -

 مباذا جسمح دراسة اهدضار املوخات اًًززاًَة يف ابظن الارض ؟ -55

جسمح ابس خرصاج و اس خًذاج مـَومات ختط حتسًس الاهلعاؿات اًيت متزي اًحًِة ادلاذََة ٌَىصة الارضَة و مٌَ حتسًس أ كَفة اًىصة  -ج

 الارضَة و سَووِا اًفزياييئ من أ خي اكرتاح اٍمنوذج اًسُسموًويج ٌَحًِة ادلاذََة ٌَىصة الارضَة 

 اًـمق ؿىل ماذا ًسل ذكل ؟  ثخلري رسؿة اهدضار املوخات اًًززاًَة جزايدة -56

 اهلعاؿات ًززاًَة :  3اكَفة كري مذجاوسة و  4ًسل ؿىل ان اًحًِة ادلاذََة ٌَىصة الارضَة ثخىون من  -ج

 : اًلرشة الارضَة, اًربوس, اًيواة اخلارحِة و اًيواة ادلاذََة  الاكَفة -

 :  و يه الاهلعاؿات -

و -أ    لكم ( 31لكم ) مسم اًلرشة الارضَة اذا ًعي اىل  31ًفعي تني اًلرشة الارضَة و اًربوس مِر ًؼِص ؿىل معق  مُو

 لكم ( 9871لكم )مسم اًربوس  9911قوثيربغ ًفعي تني اًربوس و اًيواة اخلارحِة ًؼِص ؿىل معق  -ب

 لكم (  9911لكم ) مسم اًيواة اخلارحِة  5011ٍهيٌلن ًفعي تني اًيواة اخلارحِة و اًيواة ادلاذََة ًؼِص ؿىل معق  -ج

 اس خًذج سخة ػِور املوخات اًًززاًَة ؿىل مس خوى اًربوس و اًيواة ادلاذََة و ادذفاءُا ؿىل مس خوى اًيواة اخلارحِة  -57

 ًـود اًسخة اىل اًسَوك اًفزياييئ مِر اًربوس و اًيواة ادلاذََة ظَحة تُامن اًيواة اخلارحِة سائةل  -ج



 

 

 الارضَة ؟  مباذا جسمح ادلراسة ادلكِلة لهدضار املوخات اًًززاًَة ؿىل مس خوى ظحلات -58

ا و يه :  -ج  جسمح تخحسًس ظحلات أ دصى تني الاهلعاؿات و اس خرصاج اخلعائط اًيت متزُي

ولكم ) 31مىت معق  Sلكم يف اًثاهَة و  6ثرسؿة اثتخة  Pثيدرش املوخات  - ة اًعَحة  ( و ُو ما اهلعاع مُو  ًوافق مسم اًلرشة اًلاًر

و) لكم 01ثرسؿة اثتخة مىت معق  Sو  Pثيدرش املوخات  -  ( و ُو ما ًوافق مسم اًلرشة احملَعَة اًعَحة  اهلعاع مُو

مما ًسل  لكم 091يف اًثاهَة و ثحلى اثتخة مىت ثعي اىل معق  لكم 8حسوث ارثفاع مفاحئ يف رسؿة اهدضار املوخة اًًززاًَة مىت ثعي اىل  -

 Zؿىل الاهخلال اىل ظحلة أ دصى ظَحة جسمى اًربوس اٌََخوسفريي 

 ( او اًعفِحة اًخىذوهَة اًلالف اًعرصياٌََخوسفريي ٌضلك مؽ اًلرشة الارضَة اٌََخوسفري ) اًربوس -

( و معاظَةمما ًسل ؿىل ثلري ظحَـة اًعرور اًفزيايئَة ) لكم 091حسوث اخنفاض يف رسؿة اهدضار املوخات اًًززاًَة اتخساءا من معق  -

  لكم 671ثًمتي ٌَعحلة الاس خٌُوسفري اًيت متخس مىت  ملك 941اىل كاًة  لكم 091ميخس من  LVZجسمى ابمليعلة 

 ًوافلَ اًزايدة يف رسؿة اهدضار املوخة اًًززاًَة ًزايدة اًىثافة و اًعالتة  LVZجتاوز مٌعلة   -

 مؽ اجصاز ظحَـة اًعرور ًلك ظحلةخلط يف فلصة املؤرشات املـمتسة ًخحسًس أ كَفة اًحًِة ادلاذََة ٌَىصة الارضَة  -59

 اًفلصة : املؤرشات   -ج

  و اًيت مسحت تخحسًس أ مه اًعحلات الارضَة اًحاظيَة S و Pالاهلعاؿات اًًززاًَة املؤرش الاول :  -أ  

  دلةل ؿىل ان اًوسط سائي Sوخات ملادذفاء ااملؤرش اًثاين :  -ب

 ثلري يف رسؿة اهدضار املوخات اًًززاًَة دون وحود اهلعاع ابرزاملؤرش اًثاًر :  -ج

 ـة اًعرور ًلك ظحلة ظحَ

 (  حزداد فهيا رسؿة املوخة اًًززاًَة( : خصور ظَحة كاتةل ًالىىسار )اٌََخوسفري) اًلالف اًعرصي -

 ( ثيرفغ فهيا رسؿة املوخة اًًززاًَة( : خصور معاظَة كري كاتةل ًالىىسار )LVZ) الاس خٌُوسفري -

 ( فهيا رسؿة املوخة اًًززاًَةحزداد : خصور ظَحة كاتةل ًالىىسار ) اًسفًل اًربوس -

 ( Sختخفي فهيا : مواد مائـة ) اخلارحِة اًيواة -

 (زاًَةحزداد فهيا رسؿة املوخة اًًز:  مواد ظَحة ) ادلاذََة اًيواة -

  مؽ اجصاز اًِسف مهنا  جتصتة تريش أ  ارشح مدس -61

خصور مؽ كمية اًرسؿة امللاسة خمرباي يف تـغ من مـادن خمخَفة )ملارهة رسؿة اهدضار املوخات اًًززاًَة ؿرب ظحلات الارضَة املحسأ  :  -ج

ن Pو  °Tكِاس موخات اًخعادم حتت ؿامًل ( ) خمخَفة ( و اًِسف من ذكل حتسًس اًرتهَة اًعرصي و املـسين ل كَفة اًىصة مذلرٍي

 ٌَيواة FeNiٌَربوس و  SIALالارضَة و اكرتاح منوذج مـسين ٌَحًِة ادلاذََة ٌَىصة الارضَة فمت حتسًس جماًني ٌُل 

ت -60  ( ؟  PRX 75٪ ,91 ٪ Feو OLVو  Siكري مامتٍز حصهَحَ من  مباذا جسمح دراسة مىوانت اًيَازك )هوهسًر

ت  -ج  تخحسًس اًرتهَة املـسين ٌَيواة هون ُشٍ الاذرية ًِا حصهَة هميَايئ ممازي ٌَىوهسًر

 خملخَف ظحلات الارض  تني يف خسول اًيوؾَة اًحرتوقصافِة -69
ة ظحلات الارض  اًرتهَحة اًىميَائَة اًرتهَحة املـسهَة اًرتهَحة اًعرًص

 SIAL تالحِوالكز, هوارحز, تَوثُت, موسىوفِت قصاهَدِــــة اًلاًرة اًلرشة 

َفني ابًزخِػػػػػة احملَعَة  SIMA تالحِوالكز, تريوهسني و أ ًو

َفني تريودوثُت جصوس ًَخوسفريي اًربوس  تريوهسني, أ ًو

 قصوان س حٌُال 

 وفسىِتتري 

SIMA 

وم  جمال اًس َََاكت و امللزًن

 ؿازةل ٌَىِصابء فًَزة

 أ سدِووسفري

 جصوس سفًل

 جمال اًيَلك و احلسًس هَلك و حسًس اخلارحِة اًيواة 

 ادلاذََة انكةل ٌَىِصابء



 

 

 تني اًـالكة املوحودة تني اًحاًزت و اًحريودوثُت  -63

 اٌََخوسفرييؿالكة ثلارب مـسين مِر اًحاًزت معسٍر الاهعِار اجلزيئ ٌَحريودوثُت  -ج

 °5111فرس احلاةل اًفزيايئَة اًعَحة ًلك من اًيَلك و احلسًس ٌَيواة ادلاذََة رمغ درخة احلصارة اًـاًَة  -64

 ( معسر ٌَعاكة ادلاذََةاىل ثحَور احلسًس اذلي ًًذج ؾيَ ثسفق مصاري ) ًـود اًسخة ٌَضلط املصثفؽ خسا مماًؤدي -ج

 ثحني فهيا اًحًِة ادلاذََة ٌَىصة الارضَة  وحض يف خسول موظةل -65

 °Tc اًعرور الاهلعاع اًسمم اًرتهَحة املـسهَة نثافة سَوك فزياييئ اًعحلات

ة اىل  9.7 ظَحة اًلرشة اًلاًر

3.1 

Plag, K, Bio, Mosk 

(SIAL)  

و لكم 81لكم اىل  31  مُو

 ًؼِص

و  7ؾيس

 31ؾيس 

 لكم

 قصاهُت

حاميض 

 حمحة

ثعي اىل 

9111 °

 ؾيس معق 

 لكم 711
اىل  9.9 ظَحة اًلرشة احملَعَة

3.4 

Plag, Olv, Prx 

(SIMA) 

 ابًزت لكم 01لكم اىل  7

 كاؿسي 

 مىصوًَيت

 3.3من  ظَة اًربوس اٌََخوسفريي

 5.5اىل 

Plag, Olv, Prx 

(SIMA) 

 تريودوثُت لكم 9871

 فوق كاؿسي 

حمحة تَون 

 Grenat , spinelle LVZ دلن و معاظي الاس خٌُوسفري أ درض 

 Perofsckite ظَة اًربوس اًسفًل

 

و  Feو  Mgقيَة أ نرث تػػ 

 Siفلرية من 

D’’ 

ؾيس 

9911 

 لكم

 

 قوثيربغ

 ؾيس 

9885 

 لكم

ثعي اىل 

4111 °

 ؾيس معق 

 لكم 9911

اىل  9.5 مائـة اًيواة اخلارحِة

00.5 

Ni – Fe 
 مائـة مصنة ًوًحَة معسر احللي امللياظُيس

 ثعي اىل لكم 9911

ؾيس معق ° 5111

 لكم 5011

 ٍهيٌلن لكم Ni - Fe 045 09 ظَحة اًيواة ادلاذََة

ؾيس 

5055 

 لكم

 أ ذهص منوذخني ملرتحني ٌَحًِة ادلاذََة ٌَىصة الارضَة  -66

اًسُسوًويج ًـمتس ؿىل كِاس رسؿة ثيدضار املوخات اًًززاًَة ؿرب ظحلات الارض فِحسد تشكل خمخَف أ كَفة الارض و اٍمنوذج  -ج

 الاهلعاؿات اًىربى 

َفة اٍمنوذج املـسين ًـمتس ؿىل كِاس موخة اًخعادم ٌَموخات اًًززاًَة ؾيس خمخَف املـادن فِحسد تشكل اًرتهَة اًعرصي و املـسين خملخَف أ ك

 و اًخـصف ؿىل جماًني ُامني ٌُل جمال اًيواة اًياكي ٌَىِصابء و جمال اًربوس اًفَزي اًـازل ٌَىِصابء الارض

 حسد اًـالكة تني رسؿة اهدضار اموخات اًًززاًَة و اًىثافة, اًضلط و احلصارة   -67

 حزداد رسؿة اهدضار املوخات اًًززاًَة جزايدة اًىثافة و اًضلط و مصارة الاوساط اخملرتكة و ٍىون ذكل جزايدة اًـمق  -ج

 



 

 

 وحض يف خسول رسؿة اهدضار املوخات اًًززاًَة يف لك من اًلصاهُت, اًحاًزت, اًلاجصو و اًحريودوثُت مربزا نثافة ُشٍ اًعرور -68

 تريودوثُت كاجصو ابًزت اًلصاهُت هوع اًعرص 

 Km/S 6.94 6.73 7.95 7.75اًرسؿة 

g/Cmاًىثافة 
3

 9.65 9.9 3 3.95 

 وس خًذج أ ذن اهَ ثوخس ؿالكة ظصدًة تني رسؿة اهدضار املوخة اًًززاًَة و نثافة اًعرور

 اًزلزل ؿربة ؾن مصاكت أ رضَة حتسث داذي اًلرشة الارضَة مس اًيلعة اًيت حسث فهيا اًىرس و اًيلعة اًسعحَة  -69

 ابًحؤرة اًًززاًَة و اًيلعة اًسعحَة ابملصنز اًسعحي اًيلعة اًيت حسث فهيا اًىرس جسمى -ج

 حسد معسر اًًززال  -71

 ؿسم ملاومة املواد ادلاذََة ٌَىصة الارضَة ًلوى اًضس و ثيخثق ؾيَ موخات جسجي ؿىل أ هجزة ذاظة اًسُسمومرت -ج

 أ ذهص أ هواع اًسُسمومرت  -70

 ( Lو  Rو  S ثؼِص فَِ أ نرث) ُني صٌلل حٌوب و رشق قصبٌسجي املوخات اًًززاًَة وفق الاجتااًسُسمو الافلي :  -ج

َةاًسُسمو اًـمودي :   ( P)ثؼِص فَِ أ نرث  ثسجي املوخات اًًززاًَة اًضاكًو

ة مِر ًعسر ُشا اجلِاز مٌحىن ) اًسُسموقصاف( اصارة اىل سُسمومرتحصسي ٍلوؿة كِاس اًًززال ) ( ًسؾى جسجَياملىون حملعة مصنًز

 اًسُسموقصام

 وحض أ مهَة اًسُسموقصام  -79

 :   ٌسمح تخحسًس أ هواع املوخات اًًززاًَة و ذكل مسة وظوًِا و سـهتا نٌلًًل -ج

 )ثضاقعَة متسدًة ظوًَة جحمَة ثيدرش يف مجَؽ الاجتاُات ( يه أ ول املوخات اًيت ثعي و حىون ذات سـة ظلرية P املوخات  -

 ( جحمَة ثيدرش يف مجَؽ الاجتاُات كعَة متوحِة ؾصضَةًِا رسؿة أ كي من الاوىل و ثسـة أ نرب )  S  املوخات -

 ) سعحَة( ًِا رسؿة أ كي و ًىن سـهتا أ نرب و ابًخايل حىون مسة وظوًِا اظول و يه املسؤوةل ؾن حتعمي املحاين L و R املوخات  -

 كارن رسؿة اهدضار املوخة اًًززاًَة يف هفس اًرتهَة اًىميَايئ تني احلاًخني اًسائةل و اًعَحة  -73

  أ ظلص يف احلاةل اًسائةل مٌَ يف احلاةل اًعَحة -ج

  pمس امليعلة اًيت ختخفي فهيا املوخات امليىرسة  -74

 (  ًززال اًَاابنلكم من املصنز اًسعحي ًٌَززال ) 04511لكم و  00511فة ااًواكـة تني مس Pمٌعلة اًؼي ٌَموخات  -ج

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 سؤال و حواب ( 13: اًؼواُص املصثحعة ابًحياء و اًِسم )  9اًوحسة 

 ؼواُص املصثحعة ابًحياء )مٌعلة اًخحاؿس اًؼِصة (تني يف خسول اً -0

  -ج

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 تني يف خسول اًؼواُص املصثحعة ابًِسم )مٌعلة اًخلارب اًلوص (  -9

  -ج

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ة ًالفِوًَت اًلرشة احملَعَة -3   تني يف مـادلت هميَائَة ٌَض حىة اًخحول اًعرور اًياًر

  -ج

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ص حىة اًخحول


