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شؼبت انؼهىو انخجريبيت(: ة)انشؼب 

يسهك انؼهىو انفيسيائيت 

5: انًؼايم 

ش 3: يذة اإلَجاز  

(َمظ 4)انخًريٍ األول 

  ّظشا صبسٍخ ىَشاقجخ رخضغ وىنْهب اىنهشثبئُخ اىغبقخ ٍِ هبئيخ مَُبد اىْىوَخ اىَفبػالد رْزح       

.اىْىوَخ اىؼْبصش رشنيهب اىزٍ ىيخغىسح

  اىخغىسح ومزا اىْىوَخ اىغبقخ فُهب رسزؼَو اىزٍ اىَدبالد ثُِ، اىغبقٍ اىَصذس هزا ثَجذأ اىززمُش ثؼذ

.رغشحهب اىزٍ واىَشبمو

(َمظ 5.5)انخًريٍ انثاَي 

1/5: انصفحت 

  .اىؼضيُخ اىخيُخ فٍ اىغبقخ ورذفق اىَبدح رحىَو دساسخ ّقزشذ

  ػجشهَب َزٌ أسبسُُِ ٍسينُِ 2 اىىثُقخ ورَثو اىؼضيُخ، ىيخيُخ ٍجسغب رخغُغُب سسَب 1 اىىثُقخ رَثو -

: اىؼضيُخ اىخيُخ ٍسزىي ػيً اىنيُنىص اسزهالك

 I اىصْف ٍِ أىُبف : (اىؼضيُخ اىخالَب) اىؼضيُخ األىُبف ٍِ ّىػُِ اىؼضيُخ اىخيُخ ٍسزىي ػيً َُّض -

  انُشاط خالل باألساش حخذخم) II انصُف يٍ وأنياف (وانشذيذ انًغىل انؼضهي انُشاط خالل خاصت حخذخم)

.(انًذة وانمصير انسريغ انؼضهي

2اىىثُقخ 1اىىثُقخ 

حادواسج. ر: يٍ إَجاز 

انرويسي. ع. ر                  
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.II و I نهيفيٍ انبيىنىجيت نهخصائص يمارَا جذوال 3 انىثيمت حًثم 

  يسهك كم يًيساث 2و 1 انىثيمخيٍ يٍ اسخخرج ،1 انىثيمت في انًًثهتCو B و A انظىاهر حسًيت بؼذ -1

(1.5ٌ) .انؼضهيت انخاليا يسخىي ػهً انكهيكىز هذو إنً انًؤدييٍ انًسهكيٍ يٍ

  .IIو I انهيفيٍ يٍ واحذ كم يسخؼًهها انخي انغالت يصذر إجابخك، يؼهال حذد ،3 انىثيمت يؼغياث باسخؼًال -2

(2ٌ)

.يغىل ػضهي يجهىد خالل ػضهت عرف يٍ انًسخؼًهت انغالت يصادر 4 انىثيمت حًثم-

  إَخاج في حخذخم انخي االسخمالبيت انغرق فسر انسابمت، انىثيمت يؼغياث وػهً 4 انىثيمت ػهً اػخًادا -3

(2ٌ) .انسبالاث خالل ػُذهى انًخذخهت األنياف َىع ويا انغىيهت، انًسافاث ػذائي ػُذ انغالت

4انىثيمت 

(َمظ 5.5)انخًريٍ انثانث 
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3انىثيمت 

  ّزبئح ّسزثَش اىْىع، ّفس ألفشاد رْىع وفٍ اىىساثُخ اىصفبد ثؼض اّزقبه فٍ اىدْسٍ اىزىاىذ دوس إلثشاص

: اىزبىُخ اىزضاوخبد

  ٍغ (b أو B) وأثُض (lأو L) عىَو صغت رو رمش ّقُزُِ، سالىزُِ ٍِ خْضَشَِ ثُِ رٌ : األوه اىزضاوج-

  ثضغت ميهب خْبصَش ػيً F1 األوه اىدُو فٍ ّحصو .(j أو J) وأصفش (c أو C) قصُش صغت راد أّثً

  .(Crème) وصثذٌ قصُش

(0.5ُ) ؟ األوه اىزضاوج ّزبئح ٍِ رسزْزح ٍبرا -1
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:إرا ػيَذ أُ اىَىسثزُِ اىَذسوسزُِ ٍحَىىزبُ ػيً صجغُُِ ٍخزيفُِ، حذد اىَْظ اىىساثٍ  -2

(0.5ُ. )ِثبء اىزضاوج األوه  -أ     

(0.5ُ. )ِثبء اىزضاوج اىثبٍّ، ػيو إخبثزل -ة    

ثؼض   5ورَثو اىىثُقخ . َزٌ رشنو األٍشبج ػيً ٍسزىي اىغذد اىزْبسيُخ ثىاسغخ ظبهشح االّقسبً االخزضاىٍ

(   2n=8قصذ اىزجسُظ، اػزجشّب . )ٍشاحو االّقسبً االخزضاىٍ

(0.5ُ. )حذد األَّبط اىىساثُخ ىألٍشبج اىَْزدخ ٍِ عشف األّثً فٍ اىزضاوج اىثبٍّ -أ -4

(0.5ُ. )اسزْزح دوس االّقسبً االخزضاىٍ -ة    

(1.5ُ. )ثؼذ إّدبصك ىشجنخ اىزضاوج اىثبٍّ، اسزْزح دوس اإلخصبة -5

  راد أّثً ٍغ صثذٌ وىىُ عىَو صغت رو رمش : خْضَشَِ ثُِ ثزضاوج خْبصَش ٍشثٍ قبً : اىثبٍّ اىزضاوج-

: ػيً والداد ػذح ثؼذ فحصو صثذٌ، وىىُ قصُش صغت

صثذٌ وىىُ قصُش ثضغت األفشاد ٍِ 2/8 -              صثذٌ وىىُ عىَو ثضغت األفشاد ٍِ 2/8       

أصفش وىىُ قصُش ثضغت األفشاد ٍِ 1/8 -              أصفش وىىُ عىَو ثضغت األفشاد ٍِ 1/8       

     أثُض وىىُ قصُش ثضغت األفشاد ٍِ 1/8 -              أثُض وىىُ عىَو ثضغت األفشاد ٍِ 1/8       

  (1.5ُ) .اىضٍٍْ رسيسيهب حست سرجهب ثٌ ،DوCو Bو A اىَشاحو سٌ -3

(َمظ 5)انخًريٍ انرابغ 

.ػَبُ ثشَبه خجيُخ ىسيسيخ رشمُجُب خُىىىخُب ٍقغؼب 6 اىىثُقخ رَثو
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 5اىىثُقخ 
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(1.5ُ(. )ثذىُيُِ)حذد َّظ هزٓ اىسيسيخ ٍؼيال إخبثزل  -1

( :10، 9، 8، 7)ىَؼشفخ اىََُضاد اىصخشَخ واىؼُذاُّخ ىيسذََخ األوفُىىُزُخ ّقزشذ دساسخ اىىثبئق اىَىاىُخ 

 8اىىثُقخ  7اىىثُقخ 

 6اىىثُقخ 

 10اىىثُقخ  9اىىثُقخ 
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اىزٍ رَثو َّىرخب ّظشَب ىقششح ٍشمت أوفُىىُزٍ، ػذد اىصخىس اىَنىّخ ىيَشمت   7اػزَبدا ػيً اىىثُقخ  -2

(0.5ُ. )األوفُىىُزٍ

(1ُ. )9و 8اػزَبدا ػيً اىىثبئق  Xأوخذ ثُْخ واسٌ اىصخشح  -3

اىزٍ رَثو اىْست اىَئىَخ اىحدَُخ ىيَؼبدُ فٍ ثؼض اىصخىس اىصهبسَخ،   10ثبػزَبدك ػيً اىىثُقخ  -4

(2ُ. )حذد اىَؼبدُ اىَنىّخ ىنو ٍِ صخىس اىَشمت األفُىىُزٍ

 

وهلل انخىفيك
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