
 انجًٕٓسٚخ انجضائشٚخ انذًٚمشاطٛخ انشؼجٛخ

 و2015/2016:انسُخ انذساسٛخ                                                                     ٔصاسح انزشثٛخ انٕطُٛخ

    رحٛبد أحًذ ـ خشاطخيزٕسطخ 

 سبػخ َٔصف :  انًذح                                         (.2و4+1و4) يزٕسظ شاثؼخانًسزٕٖ: انسُخ ان

 فٙ يبدح ػهٕو انطجٛؼخ ٔانحٛبح انثبَٙاإلخزجبس انفصهٙ 

 

 :انجضء األٔل

 رفسٛشا نًشاحم   ( 2ٔ  1) : رًثم انٕثٛمزٍٛن6التمريه األول 

 غزائٛزٍٛ ػهٗ طٕل األَجٕة يبدرٍٛ رحٕل

 : اإلَسبٌانٓضًٙ ػُذ 

 رسهسهٓب انضيُٙ؟ يشاحم كم ٔثٛمخ حستفٙ جذٔل سرت  .1

 فٙ أ٘ يسزٕٖ )انًحطخ( يٍ األَجٕة انٓضًٙ .2

 ؟1يٍ انٕثٛمخ 3ًٚكٍ انحصٕل ػهٗ انًشحهخ 

 ؟1يٍ انٕثٛمخ 1يبرا رًثم ػُبصش انًشحهخ .3

 فٙ أ٘ يسزٕٖ )يحطخ(يٍ األَجٕة انٓضًٙ .4

 ؟2يٍ انٕثٛمخ 2ًٚكٍ انحصٕل ػهٗ انًشحهخ

 ؟2يٍ انٕثٛمخ 2يبرا رًثم ػُبصش انًشحهخ .5

 ى انكشف ػٍ انًبدرٍٛ انغزائٛزٍٛأركش كٛف ٚز .6

 ؟2ٔ  1انًًثهزٍٛ ثبنٕثٛمزٍٛ 

 أركش يشضٍٛ أحذًْب يشرجظ ثُمص انًبدح انغزائٛخ .7

 ثبإلفشاط فٙ رُبٔلٔاٜخش يشرجظ  1انًًثهخ ثبنٕثٛمخ

 فٙ انشارت انغزائٙ انٕٛيٙ؟ٔرنك  2ثبنٕثٛمخ انغزائٛخ انًًثهخ انًبدح 

 

 

 

 نًُطمخسسًب رخطٛطٛب انٕثٛمخ انًمبثهخ  رًثم  :(ن6الثاوي )التمريه 

 :ػضٕ حسٙ خالل ظبْشح يُبػٛخ فٙ                           

 ضغ ػُٕاَب يُبسجب نهٕثٛمخ . -1

 انشسى.انًشلًخ ػهٗ انٕثٛمخ دٌٔ إػبدح  فٙ جذٔل انؼُبصشسى  -2

 )انًشئٛخ ٔانًجٓشٚخ ٔانحسٛخ(انًظبْش فٙ جذٔل  أركش   -3

 ؟  اسزجبثخ  يُبػٛخػهٗ أٌ انؼضٕٚخ فٙ حبنخ  خانذان

 ؟ أ٘ خظ دفبػٙ فٙ انؼضٕٚخ رُزًٙ ْزِ انظبْشح انًُبػٛخ إنٗ -4

 :فٙ انزصذ٘ نألجسبو انغشٚجخ فٙ حبنخ إخفبق ْزا انخظ انذفبػٙ -5

 ْزِانذفبػٛخ انزٙ رجُذْب انؼضٕٚخ ضذ ْٙ انٕسبئم  يبأ ـ 

 ؟ )انغبصٚخ نهجسى( انغشٚجخ األجسبو

 ؟حُٛئزيب َٕع االسزجبثخ انًُبػٛخ  ة ـ 

 

 

 

 

 )إلهت انصفحخ( 1/2انصفحخ 

 

 

 



 

 وقاط ( 80: )  الجزء الثاوي
 

فٙ حٍٛ خضغ ، فٙ حبدس يشٔس َمم شخصبٌ يصبثبٌ إنٗ انًسزشفٗ ، لذيذ إسؼبفبد أٔنٛخ نهشخص األٔل 

 . انًغز٘ٔانًصم  ثكًٛخ يٍ انذو ٔرّى رضٔٚذ انشخصٍٛ  ٙ نؼُبٚخ طجٛخ يشكضحانشخص انثبَ

 َزبئج انفحٕصبد انطجٛخ يمذيخ فٙ انسُذاد :

 

 انفؼم اإلساد٘ انفؼم انًُؼكس انحبنخ انشخص انًصبة

 + + ٔاػٙ +َضٚف ديٕ٘ انشخص األٔل

 - + فبلذ نهٕػٙ انشخص انثبَٙ

 1انٕثٛمخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4انٕثٛمخ 

 التعليـــــــمــــــــــات:

 

 :فٙ انًبدح انسبثمخ يكزسجبركٔ  ثبالػزًبد ػهٗ انسُذاد انًمذيخ نك

 ػُذ  انشخص انثبَٙ .انفؼم اإلساد٘ اَؼذاو ٔفسش فمذاٌ انٕػٙ  -1

 .كم شخصانزٙ رمزشحٓب نحبنخ  انضيشح انذيٕٚخ َٕع ثّشس -2

 ثبنذو  ٔانًصم. ٍٛرضٔٚذ انشخصثّشس  -3

 

 2/2انصفحخ 

 

 

 صيشح انًزجشػٌٕ انثبَٙصيشح انشخص  صيشح انشخص األٔل

AB- AB+ A+ دمحم   

B- كشٚى   

AB+ ػبئشخ   

 . انًـــــــــــــبدح أسبرزحثبنزٕفٛك ـــــــــ  

ػهٗ جًٛغ  انًصم سبئم  ٚحزٕ٘

انًغزٚبد ًٔٚكٍ إضبفخ إنّٛ ثؼض 

 األدٔٚخ حست حبنخ انًشٚض

 

 2انٕثٛمخ 

 



 


