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 انجًهىريت انجسائريت انذيًقراطيت انشعبيت
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 َقطت( 13) انتًريٍ األول

 دفبػٙ أَضٚى ْٕٔ أيُٛٙ حًط 921 يٍ انجشٔرُٛٛخ سهسهزّ رزكٌٕ انًخبؼٛبد، ٔ انذيٕع انهؼبة، فٙ َدذِ أَضٚى انٛضٔصٚى
 .ؼبفشح يٕسثبد رٕافق نٛضٔصٔيٛخ خضٚئبد يؼٍٛ، َٕع نكم ثبنُسجخ ٕٚخذ .انجكزٛشٚب ظذ

 : نٛضٔصٚى خضٚئبد يٍ ًَبرج ثالس( 9) انٕثٛقخ رًثم - 1
   (شبْذ) يشخؼٙ شكم( : أ) انشكم -
 ؼبفشاٌ شكالٌ( : خـ)ٔ(ة) انشكالٌ -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.1انجُٛخ )ط( يٍ انٕثٛقخ ) ػهٗ تعرف -أ 
 .ثذٔسْب ركر -بـ 
 انخبصٛخ؟ ْزِ هي ياانجُٛخ )ط( .  نٓزِ انجُٕٛٚخ ( انخبصٛخ1( يٍ انٕثٛقخ )أٚظٓش انشكم ) -جـ 
 عهمأ٘ يٍ خضٚئخ اَضٚى انهٛضٔصو ) انشكم ة( أ )انشكم )خـ ( غٛش قبدسح ػهٗ رحفٛض يزؼذداد انسكشٚذ.  دذد –د 

 إخبثزك ؟
 ثٓذف انزؼشف ػهٗ رأثٛش دسخخ انحشاسح ػهٗ َشبغ اَضٚى انهٛضٔصو َُدض انزدشثخ انزبنٛخ :  - 2

 ( َزبئح ردشثٛخ2( يٍ انٕثٛقخ)أ( احذٖ انجُٗ انًكَٕخ الَضٚى انهٛضٔصو ، ثًُٛب ًٚثم انشكم)2( يٍ انٕثٛقخ)ةًٚثم انشكم)
 اخشٚذ ػهٗ اَضٚى انهٛضٔصو فٙ دسخبد حشاسح يشرفؼخ ٔيزضاٚذح.

 (.2( يٍ انٕثٛقخ)ةػهٗ انجُٛخ انًًثهخ فٙ انشكم) تعرف –أ 
 دٔسِ. دذد ( ؟2ًٚثم انؼُصش)ع( يٍ انٕثٛقخ) يارا -بـ 
 ؟تستُتج ( . يبرا2( يٍ انٕثٛقخ)أَزبئح انشكم )  دهم - جـ
كٛف رؤثش انحشاسح ػهٗ َشبغ  اشرح( ٔيؼبسفك انًكزسجخ ، 2سخ انٕثٛقخ )ػهٗ يب رٕصهذ اّٚ يٍ دسا باالعتًاد - د

 االَضٚى .
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 َقاط(30انثاَي انتًريٍ 

يشض انجٛبض يشض َبرح ػٍ اخزفبء يبدح انًٛالٍَٛ )يبدح يهَٕخ( يٍ اندهذ ٔانشؼشٔخسى انًصبة غٛش قبدس ػهٗ 
 رشكٛت ْزِ انًبدح.

فٙ ثٛعخ  ARNْٕٛنٙ يٍ خالٚب حقٛقٛخ انُٕاح رؼًم ػهٗ إظٓبسصفخ انًٛالٍَٛ.َحقٍ ْزا انـ  ARNَقٕو ثؼضل – 1
 يُضٔػخ انُٕاح نحٕٛاٌ صاحف فُالحظ رشكٛت انًٛالٍَٛ.

 انًؼهٕيخ انزٙ ًٚكٍ اسزخالصٓب يٍ ْزِ انزدشثخ؟ ياهي –أ 
 ؟ ARNَُضع انُٕاح يٍ انجٛعخ انًحقَٕخ ثبنـ  رانًا -يـ 
نٛكٍ رشرٛت َٛكهٕٛرٛذاد خضء يٍ انًٕسثخ انًسؤٔنخ ػٍ صُغ اإلَضٚى انز٘ ُٚشػ إحذٖ رفبػالد رشكٛت انًٛالٍَٛ  – 2

 (1انًجٍٛ فٙ انٕثٛقخ )
 انشفشح )انشسبنخ انٕساثٛخ( انًحًٕنخ دذد –أ 

 يٍ ْزِ انًٕسثخ.
 استُتج( 2,1ػهٗ انٕثٛقخ ) اعتًادا –ب 

 انذاخهخ فٙ رشكٛترشرٛت االحًبض االيُٛٛخ 
 انجشٔرٍٛ انًزشكم.

 يب ْٙ انُزٛدخ انزٙ رزشرت ػٍ رغٛش -جـ 
 ( يٍ انًٕسثخ ثُٛكهٕٛرٛذح4انُٛكهٕٛرٛذحسقى )

 (.Cانسٛزٕصٍٚ )
 انظبْشح انٕساثٛخ انزٙ رسًح ثحذٔس ْزا انزغٛش. عرف –د 
 اَؽالقب يٍ انُزبئح انًزحصم ػهٛٓب فٙ ْزا انزًشٍٚ  – 3

 ثشسى رخؽٛؽٙ يزقٍ ػهّٛ  وضخ انًكزسجخ،ٔيؼهٕيبرك 
 انجٛبَبد كٛف ٚزى انزؼجٛش ػٍ انًؼهٕيبد انٕساثٛخ فٙ

 حقٛقٛبد انُٕاح. 
 يالدظت :

  (.2رؼؽٗ انشفشح انٕساثٛخ فٙ انٕثٛقخ )
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