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ػأعمػاضطصطضحاتػاضطضطغظػ9ػ
 أطـش ٔؽذح ثُبئٛخ ثغسى انكبئٍ انؾٙ ًٚكُٓب انوٛبو ثغًٛغ انٕظبئق انؾٕٛٚخػاضخضغظ

 ؿشبء يضدٔط ٚلظم ثٍٛ انُٕاح ٔانسٛزٕثالصو ثّ انؼذٚذ يٍ انضوٕة انذهٛوخ رًش ػاضعذاءػاضظووي

 خالنٓب انًٕاد ثٍٛ انُٕاح ٔانسٛزٕثالصو

 بف ثذاخهخ انكشٔيبرٍٛ ٔانُٕٚخسبئم شلػاضدائلػاضظووي

 خٕٛؽ دهٛوخ يزشبثكخ ٔيهزلخ ؽٕل ثؼؼٓب ٔٚزؾٕل أصُبء اَوسبو انخهٛخ ئنٗ ػاضصــــروطاتغن

 رشاكٛت ػظٕٚخ رسًٗ انكشٔيٕسٕيبد أٔ انظجؼٛبد   

 ٔهذ رٕعذ ثُٕاح انخهٛخ أكضش يٍ َٕٚخ خبطخ انخالٚب انًخزظخ ثزكٍٕٚ ٔئكشاص ػاضظــــــــــــــــوغظ

 ًٕاد انجشٔرُٛٛخ يضم اإلَضًٚبد ٔانٓشيَٕبد  ان

 خٛـٍٛ )كشٔيبرٛذٍٚ( رشكٛت ٚظٓش كٗ انًشؽهخ االسزٕائخ نالَوسبو ْٕٔػجبسح ػٍ ػاضصروطودوم

 يزظهٍٛ ػُذ عضء يشكض٘ ٚسًٗ انسُزشٔيٛش

 يهزق ؽٕل عضٚئبد يٍ انجشٔرُٛبد رسًٗ انٓسزَٕبدDNAٚزكٌٕ يٍ انؾًغ انُٕٔ٘ ػاضصروطاتغدػ

 يغًٕػبد يٍ األَٛجٛجبد انذهٛوخ انًشرجخ كٙ صالصٛبد كٙ شكم اسـٕاَٙ 0ٚزكٌٕ يٍ ػولاضدظترغ

 يغًٕػخ يٍ انضُٛبد رًزذ يٍ انـشبء انذاخهٙ نهًٛزٕكَٕذسٚب ئنٗ داخم ؽشٕرٓب انذاخهٛخػاألرراف

 يغًٕػخ يٍ ؿجوبد يزشاطخ يٍ األؿشٛخ انذاخهٛخ ػهٗ ْٛئخ طلبئؼ ٕٚعذ يُٓب انؼذٚذ ػاضجراظا

 انسزشٔيب  داخم

 يغًٕػخ يٍ انخالٚب انًزخظظخ انزٙ رُزظى يغ ثؼؼٓبػاضظدغج

 َسٛظ ٚزكٌٕ يٍ خالٚب يزًبصهخ كٙ انشكم ٔانزشكٛت ٔانٕظٛلخػاضظدغجػاضبدغط

 َسٛظ ٚزكٌٕ يٍ أكضش يٍ َٕع يٍ انخالٚبػاضظدغجػاضطرصبػ

 يغًٕػخ يٍ األَسغخ انزٙ رزؼبكش نزإد٘ ٔظبئق يؼُٛخػاضطضو

 ٕػخ يٍ األػؼبء انزٙ رؼًم يؼًبيغًػاضجؼازػ

 يغًٕػخ يٍ األعٓضح رُزظى ٔرزكبيم يؼًبػجدمػاضصائنػاضحىػ

 يبدح شجّ سبئهخ رًأل انؾٛض ثٍٛ ؿشبء انخهٛخ ٔانُٕاح ٔٚزكٌٕ أسبسًب يٍ انًبء ٔثؼغ انًٕادػاضدغتوبالزم

 انؼؼٕٚخ ٔؿٛش انؼؼٕٚخ 

 الٚب رالشٗ يُٓب انجشٔرٕثالصو ٔانغذس انؼشػٛخأَبثٛت ٚزكٌٕ كم يُٓب يٍ طق سأسٙ يٍ انخػأورغظػاضخذب

 ٔرشسجذ ػهٙ عذسْب يٍ انذاخم يبدح انهغٍُٛ 

 انهغٍُٛثـجوخ يٍ خهٛخ أخزلٙ يُٓب انجشٔرٕثالصو ٔرـهظذ عذسْب ػاضػصغباتػ

 أَبثٛت رُشأ يٍ خالٚب يزشاطخ كٕم ثؼؼٓب سأسًٛب رالشذ يُٓب األَٕٚخ ٔأطجؾذ عذسْب ػاألظابغبػاضعرباضغظ

 ( نًٛش يٍ خالنٓب انسٛزٕثالصو كٙ شكم خٕٛؽ سٛزٕثالصيٛخبطهخ يضوجخ) انظلبئؼ انـشثبنٛخلان
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    ٔاؽذح رشثؾ ثٍٛ األنٛبف انؼؼهٛخ انوهجٛخ رغؼم انوهت ُٚجغ ثظٕسح يزضَخ كٕؽذح ٔظٛلٛخػاألشراصػاضبغظغظ

 بع ٔاالَجسبؽ َسٛظ ٚزكٌٕ يٍ خالٚب رسًٗ األنٛبف ٔرزًٛض ثوذسرٓب ػهٗ االَوجػاضظدغجػاضطضضىػ

 َسٛظ ٚخزض ثبسزوجبل انًإصشاد انؾسٛخ)خبسعٛخ أٔ داخهٛخ( ٔرٕطٛهٓب ئنٗ  انًخ ٔانؾجم انشٕكٙ ػاضظدغجػاضطصبىػ

  ٔ َوم األٔايش انؾشكٛخ يٍ انًخ أٔ انؾجم انشٕكٙ ئنٗ أػؼبء االسزغبثخ انؼؼالد ٔانـذد

ػروبرتػعــوك
ػ

 ٚشعغ ئنّٛ انلؼم كٙ اكزشبف انخالٚب  ◙

 شع يٛكشٔسكٕثًب كؾض ثّ هـؼخ يٍ انلهٍٛ ٔعذْب اخز ◙

 رزكٌٕ يٍ كغٕاد طـٛشح أؿهن ػهٗ انٕاؽذح يُٓب نلظ خهٛخ      

 يشح ٔكؾض ثّ يبء انجشى ٔانذو 200طُغ يغٓش ثسٛؾ هٕح ركجٛشِ ◙ ػسانػضغغظؼوكػ

 ْٕ أٔل يٍ أٔل يٍ شبْذ ػبنى انكبئُبد انًغٓشٚخ ٔانخالٚب انؾٛخ  ◙

 زُزظ ثُبء ػهٗ أثؾبصّ ٔأثؾبس سبثوّٛ أٌ عًٛغ انُجبربد رزكٌٕ يٍ خالٚب اسػذـــــالغدنػػ

 اسزُزظ أٌ أعسبو كم انؾٕٛاَبد رزكٌٕ يٍ خالٚب  ◙ػتغودورػذوانػ

 انخهٛخ ْٙ انٕؽذح انٕظٛلٛخ ثبإلػبكخ ئنٗ أَٓب ٔؽذح ثُبء عًٛغ انكبئُبد انؾٛخ  -1ػسغرذــــــــو

 خالٚب سبثوخ نٓب انخالٚب انغذٚذح ال رُشأ ئال يٍ  -2

 أهم المقارنات : 

ػرضغاتػزذائغظ رضغاتػزغرػزذائغظ
 ؿٛش يؾبؿخ ثـشبء 

 يضم انشٚجٕسٕيبد ٔانغسى انًشكض٘

 يؾبؿخ ثـشبء يضم انشجكخ االَذٔثالصيٛخ ٔأعسبو عٕنغٙ 

 ٔانًٛزٕكَٕذسٚب ٔانهٛسٕسٕيبد ٔانلغٕاد ٔ انجالسزٛذاد
 

ػروظىػاضطغصرودصوبػاالضصتػاضطغصرودصوبػاضضوئىػ
 رسزخذو كّٛ ؽضيخ يٍ االنكزشَٔبد كبئوخ انسشػخ ثذاًل يٍ انؼٕء ٚسزخذو ػٕء انشًس أٔ انؼٕء انظُبػٙ

 هٕح ركجٛشِ األشٛبء ئنٗ ؽذ يهٌٕٛ يشح يشح1500هٕح ركجٛشِ ؽزٗ 

 ٚسزخذو ػذسبد كٓشٔيـُبؿٛسٛخ ٚسزخذو ػسبد صعبعٛخ )شٛئٛخ ٔػُٛٛخ( 

 انسبؿغ يٛكشٔسكٕة انًغبل انؼٕئٗ-1إَٔاػّ 

 يٛكشٔسكٕة انًغبل انًظهى -2

 يٛكشٔسكٕة انزجبٍٚ -3

 إَٔاػّ 

  نذساسخ سـؼ انخهٛخ انًبسؼ انًٛكشٔسكٕة االنكزشَٔٗ-1

  ذساسخ انزشاكٛت انذاخهٛخنانُبكز انًٛكشٔسكٕة االنكزَٕٗ  -2
  نهخالٚب

 

 

ػضغظ(ػثاظغًاػ9ػاضعذاءػاضبالزطيػ)زذاءػاضخػػأواًلػ9ػاضجدارػاضخضويػػاضطػارظظوجهػ

 ٚؾٛؾ ثخالٚب انُجبد ٔانـؾبنت ػاضتواجدػ

 شٚبٛٔانلـشٚبد ٔثؼغ انجكز

 ؿشبء سهٛن ٚـهق انخهٛخ ) َجبرٛخ ٔؽٕٛاَٛخ ( ٔٚلظم ثٍٛ 

 يؾزٕٚبرٓب ٔانٕسؾ انًؾٛؾ ثٓب  

 أ( ؿجوزبٌ يٍ انلٕسلٕنٛجذاد : ٚزكٌٕ يٍ أنٛبف انسهٛهٕص ػاضترصغبػ

 ئٙ خبسط ٔداخم انخهٛخروبثم انٕسؾ انًبنهًبء سؤٔسٓب انًؾجخ  -1

 رٕٚنٓب انكبسْخ نهًبء  كزٕعذ داخم ؽشٕ انـشبء   -2

 ة( عضٚئبد يٍ انجشٔرٍٛ يـًٕسح ثٍٛ ؿجوزٙ انلٕسلٕنٛجذاد : 

 ٕٚكش انؾًبٚخ ٔانذػى نهخهٛخ  -1ػاضوظغغظػ

 ٚسًؼ ثًشٔس انًٕاد انزائجخ  -2

 خالنّ ثسٕٓنخ ألَّ يضوت 

  رُظٛى يشٔس انًٕاد يٍ ٔئنٗ انخهٛخ -1

 يُغ اَزشبس انجشٔرٕثالصو خبسط انخهٛخ  -2
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ػاضذبصظػاالظدوبالزطغظػاضطضــــــداءػاضذبصظػاالظدوبالزطغظػاضخذظظ
 رـٛت ػُٓب انشٚجٕسٕيبد رزًٛض ثٕعٕد ػذد كجٛش يٍ انشٚجٕسٕيبد ػهٗ سـؾٓب

 رخزض ثزخهٛن انجشٔرٍٛ كٙ انخهٛخ  -1

 ِ انشٚجٕسٕيبد ئدخبل انزؼذٚالد ػهٗ انجشٔرٍٛ انز٘ رلشص -2

 رظُٛغ األؿشٛخ انغذٚذح ثبنخهٛخ -3

 رخزض ثزخهٛن انهٛجٛذاد -1

 رؾٕٚم انكشثْٕٛذساد ئنٗ عهٛكٕعٍٛ  -2

 رؼذٚم ؿجٛؼخ ثؼغ انًٕاد انكًٛٛبئٛخ  -3

 انسبيخ نهخهٛخ نزوهٛم ُسًٛزٓب  

 جذٚضداد رٕاعذْب كٙ خالٚب انك ٚضداد رٕاعذ ْب كٙ خالٚب ثـبَخ انًؼذح ٔانـذد انظًبء
 

 

ػبالدتغداتػبغضاءػبالدتغداتػطضوظظػبالدتغداتػخضراءػصضوروبالدت[
 خؼش انز٘ ٚؾٕلاألثٓب طجؾ انكهٕسٔكٛم 

 انـبهخ انؼٕئٛخ نهشًس ئنٗ ؿبهخ كًٛٛبئٛخ

 انكًٛٛبئٛخ نسكش انغهٕكٕص انشٔاثؾ رخزضٌ كٙ

 خالل ػًهٛخ انجُبء انؼٕئٙ

 رؾزٕ٘ ػهٗ طجـبد انكبسٔرٍٛ 

 ثٍٛ األؽًش انزٙ رزجبٍٚ أنٕآَب 

 ٔانجشروبنٙ   ٔاألطلش

 انظجـبد أ٘ َٕع يٍ  ال ٕٚعذ ثٓب

 انُشب  ٔرؼًم كًشاكض نزخضٍٚ

 :  رٕعذ كٙ

 انخؼشاء رٕعذ كٙ أٔسام ٔسٛوبٌ انُجبربد 

 /:ثزالد األصْبس  رٕعذ كٙ

 [ كبنهلذ انغزٔس ]ٔ/ٔانضًبس

 َبد سٔد/  رٕعذ كٙ خالٚب عزس انجـبؿب

 اخهٛخ انجـبؿس ٔ أٔسام انكشَت انذ
 

ػطثالػػظوظغغاضػػترصغباضذصلػواضػاضظدغج

 َسٛظ ؽٙ خالٚبِ :ػاضبراظذغطي

 ثٛؼبٔٚخ أٔ يسزذٚشح        ◙

 عذسآَب سهٛوخ ٔيشَخ ◙ 

 ثُٛٓب كشاؿبد نهزٕٓٚخ        ◙

 ثٓب ثالسزٛذاد خؼشاء أٔ يهٌٕ أٔ ػذًٚخ انهٌٕ  ◙

 ثٓب كغٕح أٔ أكضش يًزهئخ ثبنًبء ٔاأليالػ انًؼذَٛخ     ◙

 انوٛبو ثبنجُبء انؼٕئٙ ◙

 اخزضاٌ انًٕاد انـزائٛخ كبنُشب ◙

 يسئٕل ػٍ ػًهٛخ انزٕٓٚخ  ◙

 خالٚب 

 دسَخ 

 انجـبؿس 

ػاضصوضظذغطي

ػ(ػانهٍٛػانُسٛظ)

 َسٛظ ؽٙ خالٚبِ :

 يسزـٛهخ ثؼغ انشئ  ◙

 عذسْب يـهظخ ثبنسهٛهٕص رـهٛظًب ؿٛش يُزظى  ◙

 ثاكسبثّ رذػٛى انُجبد  ◙

  انهَٕٛخ انًُبسجخ   

 خالٚب 

 سبم 

 انجوذَٔس 

ػاإلدصضرظذغطي

ػ(انظهتػانُسٛظ)

 َسٛظ ؿٛش ؽٙ خالٚبِ :

  يـهظخ انغذس ثًبدح انهغٍُٛ 
 رذػٛى انُجبد روٕٚخ ٔ  ◙

 ٔئكسبثّ انظالثخ ٔانًشَٔخ  ◙

 خالٚب صًشح 

 انكًضشٖ 

 

ػظدغجػاضضحاءػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػظدغجػاضخذبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ٔ انظلبئؼ انـشثبنٛخ  انزشكٛت : األَبثٛت انـشثبنٛخ ٔ خالٚب ثشاَشًٛٛخ    ألٔػٛخ ٔ انوظٛجبدانزشكٛت : ا

 ٔ انخالٚب انًشاكوخ             

 ٚخزض ثُوم انًبء يٍ انغزس ئنٗ انسبم صى األٔسام  -1ػ9ػاضوظغغظ

  رذػٛى انُجبد -2              

 جُبء َوم انًٕاد انـزائٛخ انُبرغخ يٍ ان:  اضوظغغظ

  انؼٕئٙ ئنٗ عًٛغ أعضاء عسى انُجبد              
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  ظدـــــــــــغج
  طالئيػبدغط

 
 رُزظى خالٚبِ كٙ 

  ؿجوخ ٔاؽذح

ػاضظدــــــــــــــــــــغجػ
ػػاضحرذغيػاضبدغط

 ٚزكٌٕ يٍ ؿجوخ ٔاؽذح 

 يٍ انخالٚب انًلهـؾخ

 ثـبَخ انشؼٛشاد انذيٕٚخ

 عذاس انؾٕٚظالد انٕٓائٛخ كٙ انشئخ 

ػاضظدـــــــــــــــــــــغجػ
ػػػاضطصطبيػاضبدغط

 ٚزكٌٕ يٍ ؿجوخ ٔاؽذح 

 يٍ انخالٚب انًكؼجخ

 ثـبَخ أَٛجٛجبد انكهٛخ 

ػاضظدـــــــــــــــــــــغج
ػاضططاديػاضبدغطػػػ

 ٚزكٌٕ يٍ ؿجوخ ٔاؽذح 

 يٍ انخالٚب انؼًبدٚخ

 ثـبَخ انًؼذح ٔاأليؼبء 

 ظدـغجػطالئيػطرصب
ػ( يظلق)

 يٍ ػذح ؿجوبد يٍ انخالٚب انًزشاطخ ٚزكٌٕ 

 كٕم ثؼؼٓب ٔركٌٕ انـجوخ انسـؾٛخ يُٓب 

 ؽششلٛخ

 ثششح انغهذ 

 

ػاضطصانػػاضوظغغظػػاضخصائصػػاضظوعػ
ػاضظدــــــــغجػ
ػاضضامػاألصغل

 أكضش إَٔاع األَسغخ انؼبيخ اَزشبسًا 

 ٚغًغ ثٍٛ دسعخ يزٕسـخ يٍ 

 انظالثخ ٔدسعخ كجٛشح يٍ انًشَٔخ  

 أَسغخ ٔأػؼبء  ػى ٔسثؾ

 انغسى انًخزهلخ 

 رؾذ انغهذ

  )األديخ(

 كٙ انًسبسٚوب 

ػاضظدــــــــغجػ
ػاضضامػاضؼغصضيػ

 يبدرّ ثٍٛ انخهٕٚخ)انخالنٛخ( طهجخ 

 ٚزشست كٛٓب انكبنسٕٛو كٙ ؽبنخ انؼظبو 

 انؼظبو  رذػٛى انغسى 

 ٔانـؼبسٚق 

ػاضظدـــــــغجػ
ػاضضامػاضورائيػ

 َوم انـزاء انًٓؼٕو ٔانـبصاد  ٛخ( سبئهخ يبدرّ ثٍٛ انخهٕٚخ )انخالن

 ٔانًٕاد اإلخشاعٛخ)انلؼالد(

 انذو ٔ انهًٛق 

 

ػاضطصانػػاضخصائصػػاضظوعػ
 عذاس األٔػٛخ انذيٕٚخ  / عذاس انوُبح انٓؼًٛخ رزكٌٕ يٍ أنٛبف ػؼهٛخ ال ئسادٚخ ؿٛش يخــخ  ػاضطضالتػاضطضدــــاء

 عذاس انًضبَخ انجٕنٛخ 

 رزكٌٕ يٍ أنٛبف ػؼهٛخ ئسادٚخ يخــخػػاضطضالتػاضؼغصضغظػ

 رزظم ثبنٓٛكم انؼظًٙ  

 ػؼالد انٛذٍٚ ٔانشعهٍٛ ٔانغزع  

  عذاس انوهت كوؾ رزكٌٕ يٍ أنٛبف ػؼهٛخ ال ئسادٚخ يخــخ ػاضطضالتػاضػضبغظػ

 

 :  أعمػاضتطضغالت

ػتتظوعػاضخالغاػسيػاضذصلػواضترصغبػواضحجمػ؟ػػ-1
ػ

 دٚٓب ْزِ انخالٚب .نكٙ رالئى انٕظبئق انزٙ رإ:  ط◄

  ؟اضخضغظػاضطصبغظػطوغضظػػ-2 
 

  نكٙ رسزـٛغ َوم انسٛبالد انؼظجٛخ يٍ انؾجم انشٕكٙ داخم انؼًٕد انلوش٘ ئنٗ أطبثغ انوذو يضاًل ط◄   

  ؟اضخالغاػاضطضضغظػأدطواظغظػوطوغضظػ-2  
 

 شكخنزكٌٕ أنٛبكًب ػؼهٛخ رزًٛض ثوذسرٓب ػهٗ االَوجبع ٔاالَجسبؽ يسججخ انؾ ط◄   
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ػطرةػػ0411الػغطصنػضضطغصرودصوبػاضضوئىػاضتصبغرػأصثرػطنػػ-3ػػ
 ألٌ انظٕسح رظجؼ ؿٛش ٔاػؾخ ط  ◄    

 غنػطػارظظػباضطغصرودصوبػاضضوئيػغصونػاضطغصرودصوبػاإلضصتروظيػصورًاراضغظػاضتصبغرػوػاضتبا-5

 نمظش انـىل انًىخٍ نهشؼبع اإلنكزشوٍَ يمبسَخ ثبنشؼبع انؼىئٍ .  ط ◄

 سيػاضعذاءػاضبالزطيػطبػتيػاضغودغوضغبغداتػػجزغئاتػطنػاضبروتغنػبغنػوجودػ-5

ألٌ ثؼغ خضَئبد انجشورٍُ رؼًم كًىالغ رؼشف انخهُخ ػهٍ انًىاد انًخزهفخ يثم انًىاد انغزائُخ وانهشيىَبد  ط◄
 وانجؼغ األخش َؼًم كجىاثبد نًشوس انًىاد يٍ وإنٍ انخهُخ . 

ػدائاًلػوطتطادصًاػ؟أوػغذبظػطبػظػاضزغتػرضىػدطحػاضطاءػ؟ػػػغطتبرػاضعذاءػاضبالزطيػترصغبًاػ-6
 ألٌ انلٕسلٕنٛجٛذاد انًكَٕخ نهـشبء انجالصيٙ يبدح سبئهخ كًب أٌ اسرجبؽ عضٚئبد   : ط ◄

 انلٕسلٕنٛجٛذاد ثغضٚئبد يٍ انكٕنٛسزشٔل رسبْى كٙ ئثوبء انـشبء يزًبسكًب ٔسهًًٛب              

 اضحغظػػاضخالغاالػتضافػاألصباغػرظدػسحصػ-7

 انحُخ .انخالَب ألٌ األطجبؽ رمزم  ط◄

ػرضىػاضطغظظػاضطرادػسحصؼاػباضطغصرودصوبػاضضوئىػ؟ػػتوضعػأصباغ-8
 نزهٍٕٚ أعضاء يؾذدح يٍ انؼُٛخ نزظجؼ أكضش ٔػٕؽًب ط ◄ 

  تغظاتػطثلػاإلظزغطاتػواضؼرطوظاتػوجودػأصثرػطنػظوغظػسيػاضخالغاػاضطختصظػبتصوغنػوإسرازػاضبرو-01

 ألٌ انُىَخ يسئىنخ ػٍ ركىٍَ انشَجىسىيبد انزٍ رمىو ثذوس يهى فٍ ػًهُخ رخهُك انجشورٍُ . ط◄

 اضخالغاػاضظباتغظػضؼاػذصلػطحددػ.ػ-00

 .  يٍ أنُبف انسهُهىص  يزظهتألَهب يحبؿخ ثدذاس خهىي  ط ◄

 تدتطغعػاضضغدودوطاتػعدمػاضطضغاتػاضخضوغظػاضطدظظػواضطتؼاضصظػ.ػ-01

 ثذاخههب يدًىػخ يٍ اإلَضًَبد انهبػًخ . ألَهب رحزىٌ  ط ◄

 غضطبػاضدظترودومػدورًاػعاطًاػسيػرطضغظػاظػدامػاضخالغاػاضحغواظغظػ.ػ-02

ألٌ خُىؽ انًغضل رًزذ يٍ انسُزشالَىٌ انًىخىداٌ ػُذ كم لـت يٍ لـجٍ انخهُخ فزؼًم ػهٍ سحت  ط ◄
 انكشويىسىيبد َحى لـجٍ انخهُخ يًب َسبػذ فٍ اَمسبو انخهُخ .

 غصثرػوجودػاضضغدودوطاتػسيػخالغاػاضدمػاضبغضاءػ.ػ-03

ألٌ خالَب انذو انجُؼبء رسزخذو اإلَضًَبد انهبػًخ انًىخىدح داخم انهُسىسىيبد نهؼى ورذيُش انًُكشوثبد  ط ◄
 انزٍ رغضو انخهُخ . 

ػالػتتأثرػاضخضغظػباإلظزغطاتػاضضغدودوطغظػاضؼاضطظػ؟-04
 ٚؼضنٓب ػٍ يكَٕبد انخهٛخ  ألٌ ْزِ اإلَضًٚبد يؾبؿخ ثـشبء  ط ◄

 بذضكػتدتطغعػاضخالغاػاضظباتغظػاضػغامػبططضغظػاضبظاءػضضوئيػ،ػبغظطاػالػغدتطغعػاضخالغاػاضحغواظغظػاضػغامػ-05

 نزىاخذ انجالسزُذاد انخؼشاء فٍ انخالَب انُجبرُخ وػذو رىاخذهب فٍ انخالَب انحُىاَُخ .  ط ◄

 ،ػبغظطاػأوراشهػاضخارجغظػخضراءػاضضونػ.األوراقػاضداخضغظػضضصرظبػبغضاءػاضضونػ-06

ألٌ األوساق انذاخهُخ رحزىٌ ػهٍ ثالسزُذاد ػذًَخ انهىٌ ) ثُؼبء ( ، ثًُُب األوساق انخبسخُخ رحزىٌ ػهٍ  ط ◄
 ثالسزُذاد خؼشاء . 

 تطتبرػاضطغتوصوظدرغاػأعمػطواشعػإظتاجػاضطاشظػسيػاضخضغظػ.ػ-07

 :ألٌ انًُزىكىَذسَب انًسزىدع انشئُسٍ  ط◄
 إلَضًَبد انزُفس ثبنخهُخ  -1 

 ATPنهًىاد انالصيخ نزخضٍَ انـبلخ انُبردخ يٍ انزُفس يثم يشكت  -2
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 راظذغطيػظدغجػبدغطػ،ػبغظطاػاضخذبػظدغجػطرصبػ.ػاضظدغجػاضب-08

ألٌ انُسُح انجبساَشًٍُ َزكىٌ يٍ خالَب يزًبثهخ يغ ثؼؼهب فٍ انزشكُت وانشكم وانىظُفخ ، ثًُُب َسُح  ط ◄
 َزكىٌ يٍ أكثش يٍ َىع يٍ انخالَب .  انخشت

 راظذغطيػطدئولػرنػرطضغظػاضتؼوغظػ.ػدغجػاضباضظ-11

 نىخىد فشاغبد ثٍُ انخالَب انًكىَخ نه .  ط ◄

 .ػػبجوارػصلػأظبوبظػزرباضغظػػوجودػخالغاػطراسػظػسيػظدغجػاضضحاء-10

 إليذاد األَبثُت انغشثبنُخ ثبنـبلخ انالصيخ نهمُبو ثىظُفزهب .  ط◄

 غططلػاضخذبػصظدغجػدراطيػضضظباتػ.ػ-11

 ثسجت رشست يبدح انهدٍُُ ػهٍ خذاس انمظُجبد واألوػُخ انًكىَخ نه . ط ◄

 تعطيػاألظدجظػاضطالئغظػدطحػاضجدمػطنػاضخارجػ.ػ-12

 نىلبَخ اندسى يٍ االري واندفبف وانًُكشوثبد .  ط ◄

 تدطغظػاضطضالتػاضؼغصضغظػبؼذاػاالدمػ.ػ-13

 ح يزظهخ ثبنهُكم انؼظًٍ يثم ػؼالد انُذٍَ وانشخهٍُ واندزع . ألَهب رىخذ ػبد ط ◄

 اضظدغجػاضضامػاضؼغصضيػظدغجػدراطيػ.-25

 ألَه رو يبدح ثٍُ خهىَخ طهجخ َزشست فُهب انكبنسُىو فٍ حبنخ انؼظبو .  ط◄

 ضألظدجظػاضطضضغظػاضػدرةػرضيػإحداثػاضحرصاتػاضطختضغظػضضجدمػ.ػ-15

 الَمجبع واالَجسبؽ . ألَهب رًزبص ثمذسرهب ػهٍ ا ط◄

 غظبضػاضػضبػبصورةػطتزظظػصوحدةػوظغغغظػواحدةػ.ػ-16

 ◄نىخىد ألشاص ثُُُخ رشثؾ ثٍُ األنُبف انؼؼهُخ انمهجُخ .  ط 

ػػ)أدغظوزغنػثالثيػاضغودغات(ػرطضظػاضطاشظػسيػاضخضغظػ؟ػATPغطضقػرضىػػ-20  
 ذح انًٕاد انـزائٛخألَّ ٚؼًم ػهٗ رخضٍٚ انـبهخ انُبرغخ يٍ انزُلس َزٛغخ ألكس ط◄

 

 ) خبطخ انغهٕكٕص( ؽٛش ًٚكٍ نهخهٛخ اسزخالص انـبهخ يُّ يشح أخشٖػػػػػػػػػ

ػوجودػأررافػداخلػاضطغظوصوظدرغاػ؟ػ-21
 ◄ ضٚبدح يسبؽخ انسـؼ انز٘ رؾذس ػهّٛ انزلبػالد انكًٛٛبئٛخ انزٙ ٚزى يٍ خالنٓب ئَزبط انـبهخن ط 

ػاضحغواظغظػرنػاضخالغاػاضظباتغظػ؟غختضفػرددػوحجمػاضغجواتػسىػاضخالغاػ-22
 انخالَب انُجبرُخ رزدًغ فٍ فدىح واحذح كجُشح أو أكثش  وفًانفدىاد فٍ انخالَب انحُىاَُخ ركىٌ طغُشح انحدى وكثُشح انؼذد

  تبطنػاضػظاةػاضؼضطغظػبأظدجظػطالئغظػ-23  

 اليزظبص انًبء وانغزاء وإفشاص انًخبؽ ندؼههب سؿجخ ويهسبء ط ◄  

ػػرػأجؼزةػجوضجىػسىػاضخالغاػاضعدغظػتصثػ-24ػ
 ألٌ خسى خىندٍ َخزض )انىظُفخ( :  ط ◄ 

 ثبسزمجبل خضَئبد انًىاد انزٍ رفشصهب انشجكخ االَذوثالصيُخ ثىاسـخ يدًىػخ يٍ انحىَظالد انُبلهخ -1
 ثى َمىو ثزظُُفهب وإدخبل ثؼغ انزؼذَالد ػهُهب  -2
 أو َؼجئهب داخم حىَظالد إفشاصَخ رزده َحى غشبء انخهُخ  ثى َىصػهب إنً أيبكٍ اسزخذايهب فٍ انخهُخ  -3

 حُث رـشهب انخهُخ نهخبسج كًُزدبد إفشاصَخ      



  انزشكٛت ٔانٕظٛلخ انخهٛخ      Mr.MoussaAlSayed                         ضبَٗانانجبة 

 01000387206   أ. يــــــٕســـــــٗ                                              

8 
ػطاذاػغحدثػسيػصلػطنػاضحاالتػاألتغظػ9ػ

 إضاسظػاألصباغػإضيػرغظظػحغظػشبلػسحصؼاػباضطجؼرػاضضوئيػ.ػ-1

 ٕو األطجبؽ ثوزم انؼُٛخ انؾٛخ ٚضداد انزجبٍٚ ثٍٛ أعضائٓب ٔنكٍ رؤرظجؼ انؼُٛخ أكضش ٔػٕؽًب   ط◄

 .  زضقػثػوبػاضصغغحظػاضعرباضغظػسيػظدغجػاضضحاءػ-2

 ٚإد٘ ئنٙ يٕد انُجبد .  ءانـزا ثٍٛ األَبثٛت انـشثبنٛخ ٔٚزٕهق َومخٕٛؽ انسٛزٕثالصو  نٍ رًش  ط ◄ 

ػزغابػاضعذاءػاضبالزطىػطنػاضخضغظػ؟ػ-2
 ٔئنٗ انخهٛخ كًب هذ ُٚزشش انجشٔرجالصو خبسط انخهٛخ  ال رزؾكى ٔال رسٛـش انخهٛخ كٗ يشٔس انًٕاد يٍ  ط ◄

ػاذصرػأعطغظػصاًلػطنػ
ػاضطغصرودصوبػ

ػاالضصتروظى
 أوػح رشاكُت خهىَخَكىٌ طىسًا ػبنُخ انزكجُش وانزجبٍَ فُكجش حزً يهُىٌ يشح وثبنزبنً 

ػنى ركٍ يؼشوفخ يٍ لجم ويؼشفخ رفبطُم أدق ػٍ انزشكُت انزٍ كبَذ يؼشوفخ يٍ لجم 

 َسًح ثًشوس انًىاد انزائجخ خالنه ثسهىنخ ألَه يثمت -2َىفش انحًبَخ وانذػى نهخهُخ  -1ػارػاضخضوىاضجد

 يُغ اَزشبس انجشورىثالصو خبسج انخهُخ  -2رُظُى يشوس انًىاد يٍ وإنً انخهُخ  -1ػاضعذاءػاضبالزطى

 َحًم انًؼهىيبد انىساثُخ انزٍ انًسئىنخ ػٍ :ػػDNAاضحطضػاضظووىػ
 م انخهُخ و ثُزهب)رشكُجهب(ػجؾ شك -1
 رُظُى األَشـخ انحُىَخ نهكبئٍ انحٍ -2

 شجكخ يٍ انخٕٛؽ ٔاألَبثٛت انذهٛوخ داخم انسٛزٕثالصو ػعغصلػاضخضغظ

 ركست انخهٛخ انذػبيخ ٔرؾبكظ ػهٗ شكهٓب ٔهٕايٓب -1

ػرؼًم كًسبساد الَزمبل انًىاد انًخزهفخ يٍ يكبٌ ألخش داخم انخهُخ -2
ػُغ انجشورٍُ فً انخهُخرظُػاضرغبودوطات

ػنه دوس فً اَمسبو انخهُخ وركىٍَ األهذاة واألسىاؽػاضجدمػاضطرصزى

ػَمم انًىاد يٍ خضء ألخش داخم انخهُخ وكزنك َمم انًىاد ثٍُ انُىاح وانسُزىثالصوػاضذبصظػاالظدوبالزطغظ

 ؼذ راد كبئذح(انزخهض يٍ انخالٚب ٔانؼؼٛبد انًسُخ أٔ انًزٓبنكخ )انزٙ نى ر -1ػاضضغدودوطات
ػهؼى انًىاد انغزائُخ انزٍ َزى اثزالػهب ثىاسـخ انخهُخ -2

ػأهى يشاكض اَزبج انـبلخ فً انخهُخػاضطغتوصوظدرغا
ػرمىو ثزخضٍَ انًبء وانًىاد انغزائُخ أو فؼالد انخهُخ نحٍُ انزخهض يُهبػاضغجوات

ػطاػاضطػصودػباضظظرغظػاضخضوغظػ9ػسػ9ػ
 خًُغ انكبئُبد انحُخ رزكىٌ يٍ خالَب لذ ركىٌ يُفشدح أو يزدًؼخ  -1طبادئػاضظظرغظػاضخضوغظػ9

 انخالَب هٍ انىحذاد انىظُفُخ األسبسُخ ندًُغ انكبئُبد انحُخ  -2                              
ػ   خًُغ انخالَب رُشأ يٍ خالَب كبَذ يىخىدح يٍ لجم )سبثمخ نهب( -3                             
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