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 1434انًسشو         ثإَٚح :انشٛخ ػاشٕس تٍ دمحم                                                                                

                                                                     انًذج :ساػراٌ                      االخرثاس انثالثٙ االٔل                                      2+1ج و ع خ  1انًسرٕٖ:             

 كٙ انؼهٕو انطثٛؼٛح ٔ انسٛاج                                                                 

 :اهشا ترشٚث ٔ ذًؼٍ ثى اخة 

 

 َوطح(    12)     :1انرًشٍٚ 

 نطاهح ػُذ انكائُاخ انسٛح، َسون انرداسب انرانٛح:نـشع دساسح ذسٕٚم ا                    

 : 1انردشتح 

  – 1 –ؽ سكش ػُة. ضًٍ ذشكٛة ذدشٚثٙ يسكى انـهن، كًا يثٍٛ تانٕثٛوح  3يؾ خًٛشج انخثض + ياء داكئ +  2َسضش يسهٕال يٍ :  

 ساػح كٙ ظشٔف يُاسثح. 44ذسرًش انردشتح نًذج 

 ذًد انردشتح ػهٗ يشازم:

 

 ساػح. 14ساػح إنٗ  0 يٍ:  1انًشزهح 

يغ انسشط انراو ػهٗ ػذو ذًاط يسرٕٖ انذٔسم  - 3 -ساػح ) كٛٓا َؼذل انرشكٛة انردشٚثٙ كًا يثٍٛ تانشكم 44ساػح إنٗ  14يٍ  :2انًشزهح 

 يغ انٕسظ انخاسخٙ، َٔسرًش كٙ انردشتح(.

 

 3انشكم                  2انشكم   1انشكم 

  
 ساػح 34تؼذ     ساػح 12تؼذ              تذاٚح انردشتح       

                   

         انُرائح:

 ٚظثر زٛض انذٔسم ؿٛش يُاسة نالشرؼال إطالها. - ساػح:  12تؼذ 

 .–ب  –ٚشذلغ انًاء انًهٌٕ زرٗ انسٛض  -    

  ٚرؼكش ياء اندٛش.    -   

    

 .CO2كواػاخ ؿاص ٚرشاخغ انًاء انًهٌٕ كٙ األَثٕب، ٔذُطهن  - ساػح: 34تؼذ 

 ٔػُذيا َلرر انذٔسم، كإَُا َشى توٕج سائسح كسٕل اٚثإَل. -                         

 انًطهٕب:

 يا انٓذف يٍ اسرؼًال انًاء انًهٌٕ.  -   1

 

 ، كٙ سأٚك ، يا ْٕ يسرٕٖ انذٔسم انز٘ زشسُا ػهّٛ كٙ ال ٚرًاط يغ انٕسظ انخاسخٙ، ٔنًارا ؟ 2كٙ انًشزهح   -2

 

 زهم َرائح كم يشزهح.  ٔاسرُرح انرسٕالخ انرٙ طشأخ ػهٗ انـهٕكٕص طٕال يشازم انردشتح.  -3

 

 :2انردشتح 

 – 2 –ذى تًساػذج انساسٕب، هٛاط ذطٕس كرهح انخًٛشج كٙ انٕسظ طٕال انردشتح انساتوح،  َرائح انوٛاساخ ٚثُٛٓا يُسُٗ انٕثٛوح       

 2 –انٕثٛوح  



 2 

 

 انًطهٕب :

 

 زهم يُسُٗ ذـٛشاخ ذطٕس كرهح انخًٛشج خالل انردشتح. -1

 

 .12، ٔتؼذ انساػح  12ػهم ذثاٍٚ سشػح ذطٕس انكرهح هثم انساػح  -:  1تاالػرًاد ػهٗ اسرُراخاذك كٙ انردشتح  – 2

 

 ْم أطثر تإيكاَك اٌٜ ذسذٚذ ظشٔف انٕسظ انًُاسثح نرطٕس خالٚا خًٛشج انخثض ؟ ػهم. – 3

 

 ؟1يٍ انردشتح  2، ٔانًشزهح  1ذسٕٚم انطاهح انكايُح، كٙ انًشزهح يا انلشم تٍٛ  – 4

 

 ػثش ػٍ انظٕاْش انًذسٔسح كٙ ْزِ انرداسب تًؼادالخ كًٛأٚح يُاسثح. – 5

 

 

 َواط(  04)    :2انرًشٍٚ 

 

 يوطؼا ػشضٛا كٙ خزس َثاخ أزاد٘ انلهوح. - 1انشكم  –1–ذثٍٛ انٕثٛوح 

 – 1 –انٕثٛوح                                                                                                            

 .5إنٗ  1ضغ انثٛاَاخ زسة األسهاو يٍ  – 1

 

    2 –إنٗ يارا ذشٛش األسٓى كٙ ػُاطش انشكم  – 2

 

 ٔضر إخاترك.    –

 

 ٚثٍٛ انلسض انًدٓش٘ نؼُٛاخ زذٚثح انرشكم  – 3

 

 تأَٓا خالٚا ػادٚح. ، 4يٍ انؼُاطش 

 

 اششذ كٛق أطثسد كًا ْٙ ظاْشج ػهّٛ   -   

 

 كٙ انٕثٛوح، ٔتٍٛ أًْٛح ْزا انرسٕل؟      

 

 .  4ٔ  3ضًٍ خذٔل يواسَح ضغ أْى انًؼهٕياخ انرٙ ذؼشكٓا زٕل انخظائض انثُٕٛٚح ٔ انٕظٛلٛح نهؼُاطش  – 4

 

                                                                                                                            

 «ال تاهلل إٔ يا ذٕكٛوٙ »  

 

  

 

 انِسْشُص َػهَٗ انِؼْهىِ 

 

ٍُ َػِوٍٛم: كَاِء ْت َٕ  هَاَل أَتُٕ ان

هََظَش َيَسثَّرِٙ َػهَٗ انِؼْهىِ »  َٔ ِح  ًَ ٍَ انِؼْظ اعٍ ٍِي َٕ َْ َ ُِٙ هللاُ كِٙ َشثَاتِٙ تِأ ًَ َاَ َػَظ ََ أَ َٔ ٍْ َطهَثَِح انِؼْهِى،  الَ َػاَشْشُخ إاِلَّ أَْيثَاِنٙ ِي َٔ َيا َخاَنْطُد نَؼَّاتًا َهظُّ،  َٔ  ،

 ٍَ ٍَ انِؼْشِشٚ ُُْد أَِخذُُِ اْت ا ُك ًَّ ٍَ أَِخذُ انِسْشَص َػهَٗ انِؼْهِى أََشذَّ ِي اَِٛ ًَ  «كِٙ َػْشِش انثَّ

: )« سٛش أػالو انُّثالء]»                                                                              ّٙ  ([.446/ 14نهزّْث

 

 


