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 الجمهىزيت الجصائسيت الدًمقساظيت الشعبيت

 وشازة التربيت الىظىيت                                                                       

     7107اإلافدشيت العامت للبيداغىحيت                                                                                  

 د01سا و 10اخخباز مقترح في مادة علىم العبيعت و الحياة                                                     اإلادة:

 

 هقاط( 5:)التمسيً ألاول 

 .ًمس جسكيب البروجين بألياث مدددة مسجبطت فيما بينها مً خيث املادة واملعلىمت والطاقت

ًَ اسخعمال اإلاجهس ؤلالكترووي مً َّ
 . 0مالخظت اليشاط الخلىي لخالًا إفساشيت وحسجيل اإلاععياث اإلامثلت على الىثيقت َمك

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0اإلاسقمت مً  وكل مً اإلاسخلخين  ؤ َو ب ، ثم اكخب البياهاث اإلاىافقت  للبيياث 0ـ ضع عىىاها: للظاهسة اإلامثلت بالىثيقت 1

 .6إلى 

ْل بسسم جخعيعي إحمالي سيروزة الظاهسة اإلادزوست بالىثيقت 7 ِّ
 
 مبرشا العالقت بين اإلاسخلخين ؤ َو ب. 0ـ َمث

 

 أ
 ب

 1الوثيقة 
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 التمسيً الثاوي:)7هقاط(

الجصيئاث العضىيت و ًخم  جدخاج الخالًا الحيت في وشاظاتها لعاقت حسخمدها مً جدىيل العاقت الكيميائيت الكامىت  في

 ذلك بألياث دقيقت. تهدف هره الدزاست إلى الخعسف على بعض هره آلالياث.

I- ( هدضس مصزعخين مخخلفين مً خميرة الخبز جدخىي كل مصزعت على غلىكىش مشعG*0( اإلاصزعت )م) ال  

 ( هىائيت .7هىائيت و اإلاصزعت  )م

في مسخىياث مخخلفت مً  خالًا الخميرة في اإلاصزعخين ،الىخائج  على فتراث شمىيت مخخلفت ،ًخم جدبع ظهىز ؤلاشعاع

 .0اإلادصل عليها مبيىت في حدولين )ؤ( و)ب( مً الىثيقت 

في  ATP 08  وجقدز بـ  ATP 7 ( جقدز بـ 0مىل غلىكىش في اإلاصزعت )م 0الىاججت عً هدم   ATPكما جبين ؤن كميت الـ 

 .(7اإلاصزعت )م

 

 

   

 

 

 

       

 .ماذا حسخيخج؟جسيبيت اإلادصل عليها في كل مصزعتخلل الىخائج الخ -0

 خدد الظاهسة التي ؤدث إلى ظهىز الىخائج في كل مصزعت. -7

ن ؤن الخفاعالث اإلاشاز إليها  في الجدول )ب(  -0 مىل غلىكىش في 0الىاججت عً هدم  ATPغير كافيت  لخفسير كميت الـبي 

 .   0الىاججت في اإلاصزعت م ATPعكس  الخفاعالث اإلاشاز إليها في الجدول )ؤ( و التي جفسس كميت الـ  7اإلاصزعتم

زي ؤهجصث ؤعمال و عالقتها باستهالك ألاكسجين على مسخىي اإلايخىكىهد ATPلدزاست آلالياث اإلاؤدًت إلى إهخاج الـ  -||

   .7ججسيبيت هخائجها ممثلت في الىثيقت 

 ًمثل التركيب الخجسيبي اإلاسخعمل . 0خيث : الشكل 

( اإلاشبع باألكسجين خالل مساخل ججسيبيت مخخلفت و الىخائج اإلادصل عليها 7: ًمثل اإلاىاد اإلاضافت للىسغ )و 7الشكل 

. 

 

(2المزرعة )مالجدول )ب(: نتائج   

 الزمن  الوسط الهٌولى المٌتوكوندري
  G* 0ز  

 G* G* 1ز  

P* P*  2ز  
A1*+P*   3ز  

A3*  CO2* 4ز  

 الزمن  الوسط الهٌولى المٌتوكوندري
  G* 0ز  

 G* G* 1ز  

 P*  2ز  
 A2*+P*  3ز  

 A2* CO2* 4ز  
  P*. حمض بٌروفٌك مشع:A3* - A2*- A1* نواتج مشعة مشتقة من حمض بٌروفٌك مشع 

(1المزرعة )مالجدول )أ(:نتائج    

1الوثٌقة   
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 ( .+Hًجعل الغشاء الداخلي للميخىكىدزي هفىذا للبروجىهاث )  DNP مالخظت :*

 السياهىز ًمىع اهخقال ؤلالكتروهاث مً آخس هاقل في السلسلت الخىفسيت إلى ألاكسجين . -

م إحابخك بسسم جخعيعي     ATPو جسكيب الـ  O2فسس اإلاصاوحت بين استهالك الـ  7باسخغالل مععياث الىثيقت  دع 

 جفسيري.

 هقاط(8:)التمسيً الثالث

جقص ي العضىيت  كل مستضد  ًسترقها  بتدزل بسوجيىاث متسصصت  ، مصدزها زالًا الجهاش املىاعي ولغسض 

 معسفت  دوز  بعض هره البروجيىاث هقترح عليك هره الدزاست 

I.  زسما جسطيطيا لخليت مىاعيت زالل وشاط  ًمكً العضىيت مً إقصاء الالذاث   1جمثل الىثيقت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

غشاء داخلي 
 للميتوكندري

2الوثٌقة   

1 

2 

3 

4 

 أ

 ب

 جسى يضاد

1انىثيقت   
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 ثم سم هره الخليت .اكتب بياهاث العىاصس املسقمت  .1

 1ب  مً الىثيقت  بين ؤن وشاط هره الخليت ال ًتىقف عىد املسخلتين ؤ , .2

 

II.  : لتددًد مصدز الاجسام املضادة وزصائصها الىظيفيت  هقترح عليك الدزاست التاليت 

جدوال  لىتائج متابعت جطىز جسكيز الاجسام املضادة وعدد الخالًا البالشميت و  2ًمثل الشكل )ؤ( مً الىثيقت 

شكل )ب(  مً هفس الىثيقت هتائج إلى عضىيت  خيىان ججازب و ال(  Mإثس خقً مستضد )  B اللمفاويت 

( و جسم Mللسالسل الببتيدًت  لىفس الجسم املضاد)ضد    Anagèneمقازهت بىاسطت  مبرمج مداكاة  

 .    (zمضاد آزس )ضد 

 

 (Mخقً املستضد الصمً ) اًام بعد                

                                العىاصس املىاعيت
0 4 8 12 16 20 

 عالي جدا  عالي جدا عالي مىسفض معدوم معدوم جسكيز الجسم املضاد

 قليل متىسط كبير كبير جدا متىسط قليل (LB)عدد الخالًا اللمفاويت 

 كبير جدا كبير جدا كبير قليل معدوم معدوم عدد الخالًا البالشميت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LBؤوجد عالقت بين جسكيز الاجسام املضادة  وعدد الخالًا البالشميت  والخالًا  -1

 : 2باستغالل الشكل )ب( مً الىثيقت  -2

 بين الجسم املضاد ووظيفته واستيتج العالقت املدصل عليها في الشكل لىتائج قازن ا - ؤ

    (z( و )ضد Mزسما جسطيطيا  للجسم املضاد  )ضد  اهجص  - ب

III.  ؤهىاع  مً البروجيىاث املتدزلت في إقصاء الالذاث . 4مما سبق ومعازفك بين مصدز ودوز 

انشكم )أ(   

(بانشكم )  

  2انىثيقت 
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 هقاط(5:)شبكت جصحيذ التمسيً ألاول 

جمع مىازد علميت، هيكلتها وجىظيمها)زبطها وجمفصلها( لتشكل كال ميسجما ومتجاوسا لإلجابت خل اإلاشكل ًخعلب: 

 عً املشكل املطسوح

 5مً العالمت  معاًير الخصحيذ

 جسكيب وحيه ومالئم

 )اهخقاء وجمفصل واضح بين اإلاععياث(
 5 التركيب مىظم  و اإلاىازد كافيت

 جسكيب وحيه حصئيا

 ًخضمً ؤخعاء

 )زبغ قليل، جمفصل هاقص بين اإلاىازد(

 4 التركيب مىظم  و اإلاىازد هاقصت

 0 التركيب مىظم حصئيا و اإلاىازد كافيت

 7 هاقصت التركيب مىظم حصئيا و اإلاىازد

 ال ًىحد جسكيب
 0 استرحاع مىازد  صحيدت غير وحيهت

 1 ال جىحد مىازد ججيب على السؤال اإلاعسوح

 

: جخضمً ما هى ؤساس ي )اخخياز اإلاىازد التي لها عالقت باإلاىضىع( + عىاصس  ـ جكىن املىازد العلميت كافيت إذا كاهت

 ؤلاحابت، وحيهت، حيدة الخىظيف.

 : جكىن واضحت وكبيرة وجدمل حميع البياهاث الضسوزيت ، لها عىىان، وهظيفت. السسىماثـ مؤشساث هىعيت 

 الاجابت الكافيت و املىظمت:

 : صىزة باملجهس الالكترووي آللياث جسكيب بسوجين. 1عىىان مىاسب للظاهسة املمثلت بالىثيقت -1

  .الترجمت الصىزة)ب(: مسخلتاملعلىمت الىزاثيت. الصىزة)ؤ(: مسخلت استيسار

متعدد  -ARNm ،6 -5زيبىشوم، -4، بداًت املىزثت -ARN،3 -2نهاًت املىزثت،  -1 البياهاث املىافقت لألزقام:

 الببتيد.

 زسم جسطيطي جفسيري  -2

 لسيروزة ظاهسة جسكيب

 البروجين.
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 هقاط(7:)الثاوي شبكت جصحيذ التمسيً

 يىاسد ػهًُح كافُح.انؼهًٍ، االسرذالل ؼم انًشكم َرطهة: َىػُح 

  انؼاليح  يعايير انخصحيح  نكم جسء 

انؼهًٍ االسرذالل 

 تؽمَسًػ  يُسعى

 انًشكم انًطشوغ

 انخبرير كاف+  انخعهيًتانًخعهى فهى 

 نهًشكم انًطشوغ  كايمــ االسرذالل يؽكى َسًػ تؽم 

 كم انًىاسد انًطهىب اسرخشاظها يٍ انسُذ يىظىدج-

3 4 

 قابهت نهخحسيٍ انخبرير+  انخعهيًتانًخعهى فهى 

 ــ االسرذالل يؽكى َسًػ تؽم كهٍ نهًشكم انًطشوغ

 ًسرخشظح يٍ انسُذ كافُح؛ انشتػ تُُها يرىسػانانًىاسد  
2 3 

 2 5,5 انًرؼهى فهى انًشكم ػهً انؼًىو، انثشهُح كافُح ؼانح خاصح

تؼط  االسرذاللَرعًٍ 

انًشكم  ، ؼماألخطاء

 انًطشوغ ظضئٍ 

 خضًٍ أخطاءي انخبريربشكم عاو +  انخعهيًتانًخعهى فهى 

 ـ االسرذالل َالص َىصم إنً انؽم َسثُا )ػهً انؼًىو(

 انًىاسد انًسرخشظح يٍ انسُذ َالصح ولهُهح انرشاتػ-

5 5 

 حبرير+ شبه  انخعهيًتانًخعهى نى يفهى  غُش يُسعى االسرذالل

 َىظذ اسرذالل يؽكى، ال ذىظذ إظاتح نهًشكم انًطشوغ  ـ ال

 انًىاسد انًسرخشظح يٍ انسُذ َالصح وغُش يشذثطح -

5.5 5,5 

 انًخعهى نى يفهى انًشكم + بدوٌ برهُت ال وظىد ألٌ اسرذالل

 5 5 انًرؼهى نى َسرخشض أٌ يىسد ػهًٍ-ـ ال وظىد ألٌ اسرذالل 

ذطثُك دساسح انىشائك )انًالؼظح نفؽص انًؼطُاخ( ، االسرذالل يُطمٍ تانرفسُش وانرؽهُم وانثشهُح،  :االسخدالل َىعيت 

إَعاد ػاللح يُطمُح تٍُ انًؼطُاخ، ذُظُى انًؼطُاخ نهثشهُح ػهً ػاللح، ذشخُص ػاللح  يفهىو انفشظُح انرفسُشَح،

 يىاظهح يؼطُاخ ظذَذج يغ انًؼشفح انًكرسثح، خالصح.، سثثُح

َعة أٌ ذؽرىٌ ػهً فكشج أساسُح + ػذد يٍ ػُاصش اإلظاتح، يشذثطح، وذىظف تإؼكاو وفما نهزا عهًيت كافيت:  يىارد

 انرًشٍَ.

 املىازد الكافيت و املىظمت:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
..............................................تحلٌل النتائج التجرٌبٌة المحصل علٌها فً المزرعتٌن .-1  

الوسط ال هوائً . 1فً المزرعة م  

:ظهور الغلوكوز المشع فً الوسط الخارجً  0فً ز  

ظهور الغلوكوز المشع فً هٌولى الخمٌرة . 1فً ز  

:اختفاء الغلوكوز المشع من الهٌولى وظهور حمض بٌروفٌك مشع . 2فً ز  

البٌروفٌك المشع ٌظهر  فً الهٌولى مركب  مشع مشتق من حمض :الى جانب حمض  3فً ز

 ( .A2البٌروفٌك هو)*

:اختفاء حمض البروفٌك المشع واستمرار ظهور المركب المشتق من حمض البٌروفٌك  4فً ز

*(A2فً الهٌولى  كما ٌسجل ظهور الـ)CO2  ًالمشع فً الوسط الخارج. 

( ،الوسط هوائً .2فً المزرعة )م  

ور الغلوكوز المشع فً الوسط الخارجً.:ظه0فً ز   

ظهور الغلوكوز المشع فً هٌولى الخمٌرة . 1فً ز  

:اختفاء الغلوكوز المشع فً الهٌولى وظهور حمض البٌروفٌك المشع فً الهٌولى وداخل  2فً ز 
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 المٌتوكوندري .
ر مركب :اختفاء حمض البٌروفٌك من الهٌولى استمرار ظهوره فً المٌتوكوندري أٌن ٌظه 3فً ز

 (. *A1مشع مشتق من حمض البٌروفٌك هو )

:اختفاء حمض البٌروفٌك المشع من داخل المٌتوكوندري و ظهور مركب مشع جدٌد مشتق 4فً ز

 المشع فً الوسط الخارجً CO2من حمض البٌروفٌك،كما ٌسجل ظهور الـ
 ..................................................................................................اإلستنتاج: 

 فً الوسطٌن الهوائً و الالهوائً  ٌتفكك الغلوكوز فً الهٌولى مشكال حمض البٌروفٌك . 
 فً الوسط الالهوائً تستمر أكسدة حمض البٌروفٌك فً الهٌولى 

 خل حمض البٌروفٌك إلى الهٌولى أٌن ٌتأكسد.فً الوسط الهوائً ٌد
 
 ....................................................................................تحدٌد الظاهرة فً كل مزرعة :-2

 : ظاهرة التخمر الكحولً 1المزرعة م

 :ظاهرة التنفس . 2المزرعة م

 
3-  

الناتجة  ATPالجدول )ب( غٌر كافٌة  لتفسر كمٌة الـ اظهار أن التفاعالت المشار إلٌها فً - أ

  2فً المزرعة م

وٌشٌر الجدول  ATP 33أي فً الظروف الهوائٌة  2مول غلوكوز فً المزرعة م 1ٌنتج عن هدم 

 )ب(  الى بعض تفاعالت هدم الغلوكوز حٌث ٌبٌن :
وٌتم ذلك خالل تفاعالت  التحلل السكري  تحول الغلوكوز الى حمض البٌروفٌك فً الهٌولى -

  ATP2وٌنتج عنها   
دخول حمض البٌروفٌك الى المٌتوكوندري أٌن تستمر أكسدته خالل تفاعالت المرحلة   -

و خالل تفاعالت دورة كرٌبس والتً ٌرفقها انتاج   ATP التحضٌرٌة و التً ال ٌنتج خاللها 

ATP 2 
غٌر كافٌة لتفسٌر كمٌة  ATP 4الجدول )ب(  تكون حصٌلة تفاعالت المشار إلٌها فً  -

 ( ATP 33الناتجة عند هدم مول غلوكوز)  ATPالـ
مول غلوكوز فً  1بالتالً ضرورة حدوث مرحلة أخرى تستوفً الحصٌلة الطاقوٌة لهدم  -

 الظروف الهوائٌة.
ً الناتجة ف ATPاظهار أن تفاعالت المشار إلٌها فً الجدول )ب( كافٌة لتفسٌر كمٌة الـ   - ب

  1المزرعة م
و تفسر  ATP 2أي فً الظروف الالهوائٌة  1مول غلوكوز فً المزرعة م 1ٌنتج عن هدم 

 التفاعالت المشار إلٌها فً الجدول )أ( هذه الحصٌلة الطاقوٌة بحٌث :
  ATP 2ٌتفكك الغلوكوز فً الهٌولى خالل تفاعالت التحلل السكري و ٌنتج عنها  -
وال ٌرفق  CO2الهٌولى و تحرر أكسدته كحول إٌثٌلً و ٌستمر هدم  حمض البٌروفٌك فً   -

 ذلك بإنتاج طاقة. 
 ناتجة عن التفاعالت المشار إلٌها فً الجدول )أ(. ATP2فتكون الحصٌلة الطاقوٌة 

 
 .O2و استهالك الـATP تفسٌر إزدواجٌة تركٌب الـ-||

 و  ADP+Piفً وجود الـ  O2واستهالك الـATPمن التجربة نسجل تركٌب الـ 2فً المرحلة  -
NADHH+  فً غٌاب  1و ال ٌتم ذلك فً المرحلةNADHH+ ماٌدل على أن الطاقة .

 (+NADHHمصدرها أكسدة المرافقات األنزٌمٌة ) ATPالضرورٌة لتركٌب الـ 

بوجود السٌانور الذي ٌمنع انتقال اإللكترونات عبر نواقل السلسة التنفسٌة ال  3فً مرحلة  -

ما ٌدل على ضرورة انتقال اإللكترونات عبر نواقل  O2 ٌستهلك الوال ATPٌركب الـ
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 هقاط(8الثالث:) شبكت جصحيذ التمسيً 

 ) اسخغالل انىثائق و حطبيق االسخدالل (  IIانجسء  +  Iيعايير انخصحيح  انجسء 

                       

  انؼاليح 

I II 

انؼهًٍ االسرذالل 

 تؽمَسًػ   يُسعى

 انًشكم انًطشوغ

 انخبرير كاف+  انخعهيًتانًخعهى فهى 

 نهًشكم انًطشوغ  كايمــ االسرذالل يؽكى َسًػ تؽم 

 كم انًىاسد انًطهىب اسرخشاظها يٍ انسُذ يىظىدج-

4 6 

 قابهت نهخحسيٍ انخبرير+  انخعهيًتانًخعهى فهى 

 ــ االسرذالل يؽكى َسًػ تؽم كهٍ نهًشكم انًطشوغ

 ًسرخشظح يٍ انسُذ كافُح؛ انشتػ تُُها يرىسػانانًىاسد  
3 4.5 

تؼط  االسرذاللَرعًٍ 

انًشكم  ، ؼماألخطاء

 انًطشوغ ظضئٍ 

 خضًٍ أخطاءي انخبريربشكم عاو +  انخعهيًتانًخعهى فهى 

 ـ االسرذالل َالص َىصم إنً انؽم َسثُا )ػهً انؼًىو(

 انرشاتػ انًىاسد انًسرخشظح يٍ انسُذ َالصح ولهُهح-

2 3 

 حبرير+ شبه  انخعهيًتانًخعهى نى يفهى  غُش يُسعى االسرذالل

 ـ ال َىظذ اسرذالل يؽكى، ال ذىظذ إظاتح نهًشكم انًطشوغ 

 انًىاسد انًسرخشظح يٍ انسُذ َالصح وغُش يشذثطح -

1 1.5 

 انًخعهى نى يفهى انًشكم + بدوٌ برهُت ال وظىد ألٌ اسرذالل

 5 5 انًرؼهى نى َسرخشض أٌ يىسد ػهًٍ-وظىد ألٌ اسرذالل  ـ ال

 IIIانعضء  ) انخفكير و انفهى نهبُاء (     IIIيعايير حصحيح  انجسء 

 2 انًؽرىي صؽُػ كايم و يُظى

 1.5 انًؽرىي َالص و يُظى

 1 انًؽرىي صؽُػ كايم و  غُش يُظى

 ،تنتج هذه اإللكترونات من أكسدة الـ  O2و الستهالك الـATPالسلسلة التنفسٌة لتركٌب الـ
NADHH+ . حٌث ٌلعب األكسجٌن دور مستقبل لها و ٌرجع مشكال ماء 

ال +H ٌتوكوندري نفوذا لالذي ٌجعل غشاء الداخلً للم DNPو بوجود الـ 4فً المرحلة  -

إال أ ن   +NADHHو ٌستمر استهالك األكسجٌن وذلك الستمرار أكسدة الـ   ATPتركب الـ 

بٌن الفراغ ما بٌن الغشاءٌن و حشوة  +Hال ٌتم لعدم تشكل تدرج فً تركٌز  ATPتركٌب الـ

تدفق   تستمد من الطاقة المحررة من ATPالمٌتوكوندري ألن الطاقة الضرورٌة لتركٌب الـ

 سٌل من البروتونات عبر الكرات المذنبة فً وجود التدرج فً تركٌزها.
و تتطلب هذه األكسدة +NADHH من أكسدة الـ ATPتستمد الطاقة الضرورٌة لتركٌب الـ  -

وجود األكسجٌن ألنه المستقبل النهائً لإللكترونات والبروتونات الناتجة عن األكسدة  لذا 
 مقرون باستهالك األوكسجٌن دائما   ATPٌكون تركٌب الـ

 
 .…………………………………………………………………………الرسم التخطٌطً للفسفرة التأكسدٌة ٌتضمن :

 . +NADHH أكسدة الـ .1
 و تشكٌل الماء O2ارجاع ال .2
 أنتقال األلكترونات عبر نواقل السلسلة التنفسٌة .3
  +Hضخ البروتونات إلى الفراغ البٌنً عبر مضخات الـ .4
   ATPتدفق البروتونات عبر الكرات المذنبة  فً و جود تدرج فً تركٌزها و تركٌب الـ  .5
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 0.5 انًؽرىي َالص و غُش يُظى

 0 يؽرىي ػهًٍ، تذوٌ ػُىاٌتذوٌ اَسعاو، تذوٌ 

 

 ) اسخغالل انىثائق و حطبيق االسخدالل (  Iيعايير انخصحيح  انجسء 

                       

  انؼاليح 

 إظًانُح يعضأج

انًىاسد كايهح 

انؼهًٍ واالسرذالل 

 تؽمَسًػ   يُسعى

 انًشكم انًطشوغ

 .......................................................انًىارد :  -1

يسرمثم غشائٍ نهمطؼح انصاترح  -3يؼمذ يُاػٍ ،  -2يسرعذ ،  -5

 نُضوصوياخ  -4نهعسى انًعاد ، 

 يشؼهح االنرصاق ) انرصثُد( ،  - أ

 يشؼهح اإلؼاغح  - ب

 انخهُح تانؼح كثُشج  - خ

 :........................................................... االسرذالل -2

َثٍُ أٌ َشاغ انثهؼًح ًَش تاإلظافح إنً انًشؼهرٍُ أ و ب تصالز  -

 يشاؼم أخشي هٍ انرؽىصم ، انهعى و اإلغشاغ  و رنك ؼُس :

َسرشظغ فٍ رهُه يشاؼم ظاهشج انثهؼًح )كًمذيح صؽُؽح  أو  -

 اسرؼًال ًَىرض ( 

انرٍ ذؼثش ػٍ انرصثُد و  5تزنك يشاؼم شكم انىشُمح َماسٌ  -

 اإلؼاغح يٍ َفس انظاهشج ػٍ َفس انظاهشج

 3×5.5يشاؼم االسرذالل ...........................

 3×5.25ذشذُة يشاؼم االسرذالل.................

  

 ) اسخغالل انىثائق و حطبيق االسخدالل (  IIهجسء نيعايير انخصحيح  

                       

 

  يعضأج

انًىاسد كايهح 

االسرذالل انؼهًٍ و

يُسعى  َسًػ تؽم 

 انًشكم انًطشوغ

 انشكم )أ( ............ 2انًىارد : .........يُجس ححهيال  نهىثيقت  -1

ذرىاظذ انهًفاوَاخ أوال تؼذد لهُم و تضَادذها َضَذ ػذد  -

 و كًُح األظساو انًعادج   تانرىاصٌ  انثالسًىسُد

و  األجساو انًضادة االسخدالل : ......يربط انعالقت بيٍ 

 انهًفاوياث....... انبالسًىسيج و

ذُرط األظساو انًعادج يٍ انثالسًىسُد انرٍ ذرًاَض ػٍ  -

 Bانهًفاوَاخ 

 3×5.25يشاؼم االسرذالل ...........................

 2×5.25الل.................ذشذُة يشاؼم االسرذ

 

 

انًىاسد كايهح 

االسرذالل انؼهًٍ و

يُسعى  َسًػ تؽم 

 انًشكم انًطشوغ

 )أ( انًىارد ....يقارَت انُخائج ..... -2

ذخرهف األؼًاض األيُُُح نكم يٍ انسالسم انخفُفح و انصمُهح   -

 Zو نـ  Mتانُسثح نهعسى انًعاد نـ  75و   65انىالؼح تٍُ 

ذرشاته األؼًاض األيُُُح  فٍ انسهسهح انخفُفح و انصمُهح نهعسى  -

  565و  555، انىالؼح تٍُ  Zو ظذ  Mانًعاد ظذ 

 االسخدالل .................................

ًَهك انعسى انًعاد يُطمح يرغُشج األؼًاض األيُُُح  يٍ  -

أظضاء يٍ انسالسم انصمُهح و انخفُفح ؼسة ) ترغُش( انًسرعذ 

 انًسرعذ انرٍ َشذثػ ته انعسى انًعاد ؟ 

 2×5.25يشاؼم االسرذالل ...........................

 2×5.25ذشذُة يشاؼم االسرذالل.................

 

 

   )ب( انًىارد .......................انًىاسد كايهح و 
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االسرذالل انؼهًٍ 

يُسعى  َسًػ تؽم 

 انًشكم انًطشوغ

 يكىَاخ انعسى انًعاد  -

ذطاتك يىلغ ذصثُد  انًسرعذ ػهً انعسى انًعاد يغ شكم يؽذد  -

 انًسرعذ 

 اإلَجاز .......................................

 ذشظًح انًؼاسف تانشسى  -

 ) انخفكير و انفهى نهبُاء (     IIIيعايير حصحيح  انجسء 
 IIIانعضء 

 انًحخىي: ................................

 َزكش أستؼح أَىاع يٍ انثشوذُُاخ ذرذخم فٍ إلصاء انالراخ ، يصذس و دوس كم يُها -

 اَسجاو انًُخىج : ........................

 اإلظاتح فٍ ظذول تخًس يذاخم أفمُح  وشالشح  ػًىدَح  َُظى -

 انذوس انًصذس  انثشوذٍُ

إتطال يفؼىل انًسرعذ  انثالسًىسُد انعسى انًعاد

 تاإلسذثاغ يؼه

ظهى انًؼمذ انًُاػٍ داخم  انثانؼاخ انكثُشج إَضًَاخ ؼانح

 ؼىَصالخ انثهؼًح

CMHII  ػشض يؽذداخ انًسرعذ  انثانؼح انكثُشج

 الَرماء انهًفاوَاخ انًُاسثح 

انًسرمثم انغشائٍ  نهمطؼح 

 انصاترح نهعسى انًعاد

ذصثُد انًؼمذ انًُاػٍ  انثانؼح انكثُشج

 نرسهُم انثهؼًح

 ًَكٍ ركش تشوذُُاخ أخشي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


