
 

 (5-4-3-2-1املستقبالت احلسية الدروس )

 (2112 – 2112) الثانوي العلمي الثالث
 :أعط تفشريًا علنيًا ملا يلي :األولالسؤال 

ب٘ - ٜار٠ ؽز٠ امٓل ْات -1ٜؿػط شيو:  تظرار ؽز٠ اإلسغاؼ بظ ٜاز٠ عسز نُٛ ٛيس  ظ ٕ امل ٖا ايهُٛ ٜجري ٌ اييت  ٓب٘ٝ -2ايعُ ٗا ايت ٌ إيٝ ٓتك ٜا اسبػ١ٝ اييتٜ  ٜاز٠ عسز اشبال  ظ

 ألْ٘ حيٍٛ طاق١ املٓب٘ إىل اغتذاب١ ٚأٟ تػري يف طاق١ املٓب٘ ٜؤزٟ إىل تػري يف ؾس٠ االغتذاب١ . ٜعٌُ املغتكبٌ اذتغٞ نُشٍٛ بٝٛيٛدٞ -

 ٓٛع َعني َٔ املٓبٗاتألٕ نٌ َٓٗا ٜتٓب٘ بارتالٜا اذتغ١ٝ ْٛع١ٝ.  -

 ألٕ املػتكبالت اسبػ١ٝ تتٛظع يف ازبًس بؿهٌ غري َتذاْؼتٛصـ  اذتغاع١ٝ ادتًز١ٜ بأْٗا ْكط١ٝ.  -

 بػبب ٚدٛز ْٗاٜات عضب١ٝ سط٠ سػاغ١ دسًا يف ازبًس .ايؾعٛص حبػ اذته١ عٓز ٚدٛر َٓبٗات ضعٝؿ١ ع٢ً عطح ادتًز -

  ؿأ عضيبألْ٘ َٔ َٜٓعز دغِٝ باؽٝين َغتكبٌ أٚيٞ.  -

 بػبب غعاض٠ دػُٝات نطاٚؽ )اسبػاغ١ يًربٚز٠( ؾٝٗاأعؿٌ ايكزَني أنجض أعطا٤ ادتغِ بضٚر٠ يف ايؾتا٤.  -

- ١ٜ ُا املغتكبالت ايشٚق١ٝ ثاْٛ ٓ ١ ٝب ٚٝي َٓؿأ عضيب  .تعز املغتكبالت ايؾ١ُٝ أ  ٔ ٗاَ  ١ ألْ ٚٝي َٓؿأ غري –املػتكبالت ايؿ١ُٝ أ  ٔ ٗاَ  ١ٜ ألْ ٛ  عضيب املػتكبالت ايصٚق١ٝ ثْا

ٕ يف اذتغاع١ٝ ايؾ١ُٝ - ْات ع٢ً اإلْغا ٛا ٘ عٓس اإلْػٕا. تتؿٛم بعض اذتٝ ٞ عًٝ ٌ مماٖ  ٗا ايؿ١ُٝ أق ػتكبالت  َ٘ بٝ عتب١ ٓت غعٚ  ٖا ٚأ ١ْ املداط١ٝ ايؿ١ُٝ عٓس ػاس١ ايبطا  َٕ  أل

 ألْٗا ذبٟٛ بطاعِ شٚق١ٝيًشًُٝات ايه١ٝ٦ُ ٚايهأع١ٝ ٚايتٛجي١ٝ رٚص َِٗ يف ع١ًُٝ ايتشٚم.  -

 يعسّ ٚدٛز سًُٝات شٚق١ٝعض بطعِ املار٠ عٓزَا تٛضع أعؿٌ ايًغإ. ال ْؾ -

 ألْٗا ال ذبٟٛ بطاعِ شٚق١ٝاذتًُٝات ارتٝط١ٝ ملغ١ٝ ال سٚق١ٝ.  -

 ألٕ نٌ بطعِ ٜتٓب٘ بعس٠ طعّٛايرباعِ ايشٚق١ٝ غري ْٛع١ٝ.  -

 تُطاض َٔ اشبالٜا ايكاعس١ٜألٕ عُطٖا قضري يصيو تعٛض باغارتالٜا اذتغ١ٝ ايؾ١ُٝ ٚايشٚق١ٝ تعٛض باعتُضاص.  -

 يتشذب ضا٥ش١ ايعطمٚضع َار٠ سات صا٥ش١ يطٝؿ١ حتت اإلبطني عٓز اإلْغإ .  -

 ألْٗا تؤَٔ صبط٣ ٖٛا٥ٞ َتشطى ٜطاؾل ٚدٛز املاز٠ شات ايطا٥ش١ع١ًُٝ االعتٓؾام ضضٚص١ٜ ذتزٚخ ايؾِ.  -

 ١ٝ باألٚع١ٝ ايس١َٜٛألٕ املؿ١ُٝٝ غٓاملؾ١ُٝٝ تكّٛ رٚص َػش يًؾه١ٝ ٚمتزٖا األٚنغذني . -

 ألٕ اسبٝٛاْات اييت تٓؿط يٝال تٛدس يف َؿ١ُٝٝ عٝٓٝٗا طبك١ عانػ١ تسع٢ )ايػذاز٠ ايؿؿٝؿ١( تبزٚ عني ايكط١ َطا٠٤ يٝال عٓز تغًٝط ايط٤ٛ عًٝٗا. -

 اشبالٜا ايبضط١ٜألْ٘ ٜعس طًٝع١ يألصبػ١ اسبػاغ١ يًغ٤ٛ يف . Aخيظٕ صباؽ املٝالْني يف ايؾبه١ٝ نُٝات نري٠ َٔ ؾٝتاَني  -

 ألْٗا َٔ َٓؿأ عضيبتعز ارتالٜا ايبضض١ٜ َغتكبالت أٚي١ٝ.  -

 ألْٗا ذبٟٛ ع٢ً طباضٜط ؾكط ٚنٌ طبطٚط ٜتكابٌ َع يٝـ عضيب ٚاسس َٔ ايٝاف ايعضب ايبضطٟ تهٕٛ سز٠ اإلصاص عاي١ٝ يف اذتؿري٠ املضنظ١ٜ -

- ١ٝ َٓدؿط١ يف ايؾه١ٝ األنجض ستٝط ٕ سز٠ اإلبضاص  ٗا ذب تهٛ ٌ ألْ ن طٚ  ٗا املداٜض ّ ٝؾ ٓعس ٚت ٞ ؾكط  ٟ عض ٝاف ايعضب ايبضطٟ 222ٛ ٔ أي ٚاسسَ  ـ عضيب  َع ٝي  ٌ ١ٝ تتكاب  عض

 ألْٗا خاي١ٝ َٔ ايعضٞ ٚاملداضٜط ؾٗٞ َٓطك١ خطٚز ايعضب ايبضطٟٜهٕٛ اإلبضاص َعزًَٚا يف ايٓكط١ ايعُٝا٤.  -

 ألْٗا ذبٟٛ ْٛع ٚاسس َٔ األصبػ١ اسبػاغ١ يًغ٤ٛ )ايطٚزبػني( ٚبايتايٞ تهٕٛ َتػا١ٜٚ اسبػاغ١ٝ ألطٛاٍ األَٛاز ايغ١ٝ٥ٛ املدتًؿ١  ايعضٞ ال متٝظ األيٛإ .  -

 ألٕ املداضٜط ذبٟٛ ثالث١ أْٛاع َٔ األصبػ١ املدتًؿ١ يف اسبػاغ١ٝ ألطٛاٍ األَٛاز ايغ١ٝ٥ٛاملداصٜط قارص٠ ع٢ً متٝٝظ األيٛإ.  -

 ألٕ صباؽ ايطٚزبػني ٜتؿهو يف ايغ٤ٛ ايغعٝـ إىل ضٜتاْاٍ ٚغهٛتٛبػني  .قارص٠ ع٢ً صؤ١ٜ ايب١٦ٝ احملٝط١ يف ؽضٚط اإلضا٠٤ ايطعٝؿ١تهٕٛ ايعضٞ  -

 ألٕ أصبػ١ املداضٜط تتؿهو بايغ٤ٛ ايكٟٛ إىل ضٜتا ْاٍ ٚؾٛتٛبػني . تهٕٛ املداصٜط قارص٠ ع٢ً صؤ١ٜ ايب١٦ٝ احملٝط١ يف ؽضٚط اإلضا٠٤ ايك١ٜٛ -
 ٕٛ قٓٛات ايضٛرّٜٛ يف غؾا٤ ايكطع١ ارتاصد١ٝ  يًعض١ٝ َؿتٛس١ أثٓا٤ ايضاس١)ايعالّ(ته -

 (( بٗاGMPCبػبب اضتباط َطنب ايػٛاْٛظٜٔ أسازٟ ايؿٛغؿات اسبًكٞ 
 غًل َععِ قٓٛات ايضٛرّٜٛ يف غؾا٤ ايكطع١ ارتاصد١ٝ يًعض١ٝ يف ايط٤ٛ ايطعٝـ )عٓز تؿهو ايضٚربغني( -

 (GMPCٜٔ أسازٟ ايؿٛغؿات اسبًكٞ )بػبب تؿهو َطنب ايػٛاْٛظ

 بػبب تٓبٝ٘ األْٛاع ايجالث١ َٔ املداضٜط بٓػب َتػا١ٜٜٚتٛيز اإلسغاؼ بضؤ١ٜ ايًٕٛ األبٝض.   -

ٟ ايزٚص ايض٥ٝػ يف املطابك١ - ِ ايبًٛص ٗا . يًذغ ٛت ا بك١ٝ األٚغاط ايؿؿاؾ١ األخط٣ ق ٘ بُٝٓ ٛضٟ تتػري حبػب ذبسب ِ ايًب ٕ ايك٠ٛ ايهاغط٠ يًذػ  ايهاغط٠ ثابت١ ال تتػريأل

 بػبب تٛقـ ازبػِ ايبًٛضٟ عٔ ظٜاز٠ ذبسب٘ ٚبايتايٞ تٛقـ ع١ًُٝ املطابك١تضبح ايضؤ١ٜ غري ٚاضش١ رٕٚ املغاؾ١ اذتز١ٜ يًضؤ١ٜ .  -

٠ ظ١َٝٓ َع١ٓٝ بعس ظٚاٍ ألْ٘ ٜرتى اْطباعًا ع٥ًٛٝا ع٢ً ايؿبه١ٝ ٜسّٚ يؿرت عٓزَا ٜغكط ض٤ٛ ع٢ً ايؾه١ٝ ؾإٕ آثضٙ ال ٜظٍٚ بظٚاٍ ايَٛط١ ايط١ٝ٥ٛ -

 ثا 62\1ايَٛغ١ ٜٚبك٢ ٖصا االْطباع حبسٚز 

 يف ايغ٤ٛ ايغعٝـ 22\1يف ايغ٤ٛ ايكٟٛ ٚحبسٚز   
 تٛيز اإلسغاؼ باعتكباٍ إضا٠٤ َتٛاص١ً نُا يف صؤ١ٜ ايضٛص املتشضن١ يف ايتًؿظٜٕٛ ٚايغُٝٓا -

 صٛض٠ يف ايجا١ْٝ يف ايغ٤ٛ ايغعٝـ 22 ايغ٤ٛ ايػاطع ٚصٛض٠ يف ايجا١ْٝ يف 62بػبب تٛايٞ االْطباعات ع٢ً ايؿبه١ٝ حبسٚز  
 تضٌ ايضٛص٠ إىل املذ َكًٛب١ َٚعهٛع١ ٚيهٓٓا ْضاٖا بٛضعٗا يف ٚضعٗا ايطبٝعٞ -

 ألٕ املذ َسضب ع٢ً إٔ ٜعس ٖصٙ اسباي١ ٖٞ ايؿ٤ٞ ايػٟٛ ؾٓسضى ازبػِ عُٔ ٚعع٘ ايضشٝح 
 غ١ُ( بايضغِ َٔ تؾهٌٝ خٝايني ي٘صؤ١ٜ صٛص٠ ٚاسز٠ يًذغِ بأبعارٙ ايجالث١ )ايضؤ١ٜ جمل -

 ألٕ ازبػِ ايٛاسس ٜتؿهٌ ي٘ خٝايني يف َٓطكتني َتٓاظطتني َٔ ايؿبهٝتني ٚعٓسَا ٜضٌ شيو إىل املذ ٜكّٛ بسصبًُٗا َعًا 

 بػبب ربجط األيٝاف ايربٚت١ٝٓٝ عُٔ ازبػِ ايبًٛضٟتضبح عزع١ ادتغِ ايبًٛصٟ َع ايتكزّ يف ايعُض غري ْؿٛس٠ يًط٤ٛ.  -



 

 :حدد موقع كل منل الثاني: السؤا

 ادتغُٝات اذتغ١ٝ: أر١َ ادتًز - طبك١ ايبؿط٠ يف ازبًس ٚايكط١ْٝ ايؿؿاؾ١ يف ايعنيايٓٗاٜات ايعضب١ٝ اذتض٠ اجملضر٠ َٔ ايٓداعني:  -

                                    تٛدس يف َٓاطل عسٜس٠ َٔ ازبًس ٚتػعض يف ضؤٚؽ األصابع ٚايؿؿاٙدغُٝات َاٜغٓض :  -

 تٛدس يف أز١َ ازبًس ٚتػعض أغؿٌ ايكسَنيدغُٝات نضاٚؼ:  -                              يف األز١َ ٚاملؿاصٌدغُٝات صٚؾٝين :  -

 يف ايبطا١ْ املداط١ٝ ايضؿطا٤ يف اسبؿري٠ األْؿ١ٝخالٜا ؽٛيتظ)ارتالٜا اذتغ١ٝ ايؾ١ُٝ( :  -

 تٛدس يف ايؿط ايؿُٞارتالٜا ايتاد١ٝ:  -       تٓتؿط بني اشبالٜا اسبػ١ٝ ايؿ١ُٝ )خالٜا ؾٛيتع(غزر بَٛإ:  -

  تٛدس يف شض٠ٚ ايًػإاذتًُٝات ايه١ٝ٦ُ )ايؿطض١ٜ(:  -

                                  ٚتػ٢ُ ايػبع١ ايػا١ْٝ  vتٛدس يف قاعس٠ ايًػإ بؿهٌ سطف اذتًُٝات ايهأع١ٝ :  -

 تػطٞ َععِ غطح ايًػإ ٚتبسٚ بؿهٌ ظغباذتًُٝات ارتٝط١ٝ:  -       تٛدس ع٢ً سٛاف ايًػٔ بؿهٌ ثٓٝاتٝات ايتٛجي١ٝ: اذتًُ -

 يف ازبع٤ ايػؿًٞ َٔ األشٕ ايٛغط٢ايضر١ٖ:  -                     يف ازبع٤ ايعًٟٛ َٔ األشٕ ايٛغط٢ايع١ًٝ:  -

 ٜضٌ بني ايطز١ٖ ٚايبًعّْٛؿري أٚعتاش:  -األشٕ ايٛغط٢( يف ايع١ًٝ )ايتذٜٛـ األع٢ً يفععُٝات ايغُع :  -

 يف األشٕ ايٛغط٢ايعط١ً ايؾار٠ ايطب١ًٝ ٚايؾار٠ ايضناب١ٝ:   -

 ٜؿضٌ بني ايتٝ٘ ايػؿا٥ٞ ٚايتٝ٘ ايععُٞايًُـ ارتاصدٞ :  - ميأل ايتٝ٘ ايػؿا٥ٞ )األدٛاف ٚايكٓٛات ايػؿا١ٝ٥(ايًُـ ايزاخًٞ:  -

 ٜٛدس يف اجملط٣ املتٛغط يًشًعٕٚ )ايكٛقع١(عطٛ نٛصتٞ:  -       غؿا٤ ضاٜػٓط ٚايػؿا٤ ايكاعسٟٜكع بنياجملض٣ املتٛعط :  -

 يف ايكٓٛات اهلالي١ٝ ايػؿا١ٝ٥َغتكبالت ايتٛاطٕ ايغانٔ:  -                  يف ايسًٖٝع ايػؿا٥َٞغتكبالت ايتٛاطٕ اذتضنٞ:  -

                                   خًـ ايكعس١ٝادتغِ اهلزبٞ:  -                                       يف َٓتضـ ايكعس١ٝاذتزق١:  -

 َٓدؿض صػري يف َطنع ايًطد١ ايضؿطا٤اذتؿري٠ املضنظ١ٜ:  -                              ذبٝط بازبػِ اهلسبٞايظٚا٥ز اهلزب١ٝ:  -

 يف ايٛضٜك١ ايعضب١ٝ ايساخ١ًٝ يًؿبه١ٝ                                                                                      ارتالٜا ايبضض١ٜ:  -                 باس١ ع٢ً ايؿبه١ٝ َكابٌ اسبسق١ايًطد١ ايضؿضا٤:  -

                                        اضد١ٝ يًعض١ٝأغؿ١ٝ األقطاظ املٓغس٠ يف ايكطع١ اشبايضٚربغني:  -        يف ايكطع١ اشباضد١ٝ يًعض١ٝاألقضاص املٓطز٠ يًعض١ٝ:  -

 ٜٛدس خًـ ايكعس١ٝادتغِ ايبًٛصٟ:  -      يف ايكطع١ ايساخ١ًٝ يًعض١ٝادتغُٝات ايهْٛزص١ٜ يًعض١ٝ:  - 

 يًعنيٜٛدس يف اسبذط٠ اشبًؿ١ٝ ارتًط ايظدادٞ:  - ٜٛدس يف اسبذط٠ األَا١َٝ يًعني بني ايكط١ْٝ ٚايكعس١ٝارتًط املا٥ٞ:  -

 :اذكس وظيفة واحدة لكل من: الثالثالسؤال 

 زٚضٖا األغاغٞ اإلسػاؽ باألمل نُا هلا زٚض يف  سؼ ايًُؼ ٚاسبطاض٠ ايٓٗاٜات ايعضب١ٝ اذتض٠ اجملضر٠ َٔ ايٓداعني: -

 ًُؼ ايسقٝلَػتكبالت ي دغُٝات َاٜغٓض: -َػتكبٌ آيٞ يًغػط                                            دغِٝ باؽٝين: -

                         َػتكبالت يًُؼ ٚتعس َػتكبٌ أيًٝا تٓبٗ٘ ايعٛاٌَ اييت تػري ؾهٌ غطح ازبًس ٚالغُٝا املٓتٗات ايعُٛز١ٜ ع٢ً شيو ايػطح                أقضاص َرينٌ: -

 يًغػطزٚض نُػتكبٌ  –هلا زٚض يف سؼ ايػد١ْٛ  –َػتكبالت ذبسز د١ٗ ايتٓبٝ٘  دغُٝات صٚؾٝين: -

 تؿطظ املاز٠ املداط١ٝ اييت تٓػطؽ ؾٝٗا أٖساب اشبالٜا اسبػ١ٝ ايؿ١ُٝ غزر بَٛإ: -َػتكبالت يًربٚز٠                  دغُٝات نضاٚؼ: -

 تٓكػِ خٝطًٝا يتعٜٛض اشبالٜا اسبػ١ٝ ايؿ١ُٝ ٚ ايصٚق١ٝ باغتُطاض ارتالٜا ايكاعز١ٜ)ادتشع١ٝ(: -

 هلا زٚض ملػٞ اذتًُٝات ارتٝط١ٝ: -هلا زٚض َِٗ  يف ع١ًُٝ ايتصٚم     جي١ٝ:اذتًُٝات ايه١ٝ٦ُ ٚايهأع١ٝ ٚايتٛ -

 تؤَٔ تػاٟٚ ايغػط ع٢ً ٚدٗٞ غؿا٤ ايطبٌ ْؿري أٚعتاش: -ضباط سًكٞ ٜجبت غؿا٤ ايطبٌ يف َٛقع٘                  اذتًك١ ايطب١ًٝ: -

 محا١ٜ األشٕ ايساخ١ًٝ َٔ األصٛات عاي١ٝ ايؿس٠                                               ايعط١ً ايؾار٠ ايطب١ًٝ ٚايضناب١ٝ: -

 حيٟٛ َػتكبالت ايتٛاظٕ اييت تؤَٔ ايتٛاظٕ ايػانٔ ايزًٖٝظ ايػؾا٥ٞ: -

 حيٟٛ َػتكبالت ايتٛاظٕ اييت تؤَٔ ايتٛاظٕ اسبطنٞ ايكٓٛات اهلالي١ٝ ايػؾا١ٝ٥: -

 ايػٝاي١ ايعضب١ٝ ايٓادب١ عٔ تٓبٝ٘ َػتكبالت ايتٛاظٕ إىل َطانع ايتٛاظٕ يف ايسَاؽ )املدٝذ(ٜٓكٌ  ايعضب ايزًٖٝظٟ: -

 تكّٛ بسٚض َػص يًدالٜا ايبضط١ٜ ٚمتسٖا باألٚنػذني  املؾ١ُٝٝ : -محا١ٜ نط٠ ايعني                                                 ايضًب١ : -

 ٜػصٟ ايكط١ْٝ ايؿؿاؾ١                                                                    ارتًط املا٥ٞ: -ا٥ٞ                                       تؿطظ اشبًط امل ايظٚا٥ز اهلزب١ٝ: -

 يغعٝـ                           ازبع اسبػاؽ يًغ٤ٛ ا ايكطع١ ارتاصد١ٝ يًعض١ٝ: -ٜػصٟ ايػطح ايساخًٞ )ايطبكات ايساخ١ًٝ( يًؿبه١ٝ   ايؾضٜإ ايؾٝهٞ: -

 صباؽ املٝالْني يف ايٛصٜك١ ارتاصد١ٝ يًؾبه١ٝ: -

 ميتط ايؿا٥ض َٔ األؾع١ ايغ١ٝ٥ٛ اييت دبتاظ اشبالٜا ايبضط١ٜ ٚميٓع اْعهاغٗا ؾٝػبب ٚعٛح ايطؤ١ٜ -1 

 بضط١ٜ                                   ايصٟ ٜعس طًٝع١ يألصبػ١ اسبػاغ١ يًغ٤ٛ يف اشبالٜا اي Aخيعٕ نُٝات نري٠ َٔ ؾٝتاَني  -2 

 تؤَٔ ايطاق١ ايالظ١َ يعٌُ املػتكبٌ ايغ٥ٛٞ  ادتغُٝات ايهْٛزص١ٜ يف ايكطع١ ايزاخ١ًٝ: -

              ي٘ ايسٚض ايط٥ٝؼ يف املطابك١                       ادتغِ ايبًٛصٟ : -ٜؤَٔ االتضاٍ َع ايعضبْٛات ثٓا١ٝ٥ ايكطب         ادتغِٝ املؾبهٞ : -

 تػُح مبطٚض ايغ٤ٛ َٔ خالهلا ايكض١ْٝ ايؾؿاؾ١:-جيعٌ نط٠ ايعني ممت١٦ً ٚ ثابت١                         ارتًط ايظدادٞ: -



 

 :قازن بني: الرابعالسؤال 
 سػ األمل ٚسغػ ايطػط َٔ سٝح ْٛع املغتكبٌ َٚهإ ٚدٛرٙ  - أ

 حص الضغط حص األمل 

 (دػِٝ سػٞ )دػِٝ باؾٝين عضب١ٝ سط٠ صبطز٠ َٔ ايٓداعنيْٗاٜات   نوع املشتكبل

 طبك١ األز١َ يف ازبًس طبك١ ايبؿط٠ يف ازبًس مكان وجود املشتكبل

 :آراٙ اذتػ –ٚدٛر املؾبو  -املغتكبٌ األٚيٞ ٚايجاْٟٛ َٔ سٝح: املٓؾأ  -ب 

 املشتكبل الثانوي املشتكبل األولي 

 َٔ َٓؿأ غري عضيب َٔ َٓؿأ عضيب املنشأ

 ٜٛدس َؿبو ال ٜٛدس َؿبو وجود املشبك

ٔ ايٓداعني أداة احلص ٛي١ٝ اجملطز٠ َ ٗا١ٜ االغتطاي١ اهلٝ ٌ االغتذاب١ ْ ْك  ٚ٘ ٓٝب ٍ ايت ٝؿت الغتكبا ٗسب١ ته  َ١ٝ ٜا سػ  خال

 :اجملض٣ ايزًٖٝظٟ ٚايطبًٞ َٔ سٝح املٛقع ٚايٓاؾش٠ اييت ٜتضٌ بٗا -ز 

 اجملسى الطبلي اجملسى الدهليزي 

ٞ ٚغؿا٤ ضاٜػٓط املوقع  ٚايػؿا٤ ايكاعسٟ ؾٛم ايطف ايععُ  ٞ  ذبت ايطف ايععُ

ٓاؾص٠ ايبٝغ١ٝ النافرة ٓاؾص٠ املسٚض٠ ٜتضٌ باي  ٜتضٌ باي

 :ايضُِ ايتٛصًٝٞ ٚاملضنظٟ َٔ سٝح ايغبب ٚايعالز - ر

 الصنه املسكزي الصنه التوصيلي 

ُات ايػُع  الشبب ػساز صبط٣ ايػُع أ إصاب١ ععٝ ْا

 بأش١ٜ

ٝاف إصاب١  ٚ األي ٕ ايساخ١ًٝ أ َػتكبالت ايػُع يف األش

ٚ املطانع ايعضب١ٝ بأش١ٜ  ايعضب١ٝ أ

 ٜضعب عالد٘ ميهٔ عالد٘ العالج 

 :ْٛع األصبػ١ اذتغاع١ يًط٤ٛ –ادتشص ايربٚتٝين  –صؤ١ٜ األيٛإ-ايعضٞ ٚاملداصٜط َٔ سٝح : ظضٚف ايعٌُ  - ٖـ

 املخازيط العصي  

  يف ظطٚف اإلعا٠٤ ايك١ٜٛ ايغعٝؿ١يف ظطٚف اإلعا٠٤  ظسوف العنل 

 متٝع األيٕٛا ال متٝع األيٕٛا متييز األلوان

ٛبػني اجلرز الربوتيين ٛبػني غهٛت ٛت  ؾ

اسس )ايطٚزبػني( نوع األصبغة احلشاسة للضوء ٛاع  .سػاغ١ )أمحط  ْٛعٚ   (أظضم –أخغط  –ثالث١ ْأ

 :عزرا رتالٜا ايبضض١ٜ املكاب١ً يًٝـ –سز٠ اإلبضاص  –ارتالٜا ايبضض١ٜ  اذتؿري٠ املضنظ١ٜ ٚيؾبه١ٝ األنجض ستٝط١ٝ َٔ سٝح: ْٛع - ٚ

 الشبكية األكثس حميطية احلفرية املسكزية 

 عضٞ ؾكط طباضٜط ؾكط نوع اخلاليا البصسية

 َٓدؿغ١ عاي١ٝ حدة اإلبصاز

ٟ  عدد اخلاليا البصسية املكابلة لليف واحد ٝاف ايعضب ايبضط ٔ أي ـَ  َع ٝي  ٌ ٜتكاب ٚاسس  ط  ٌ  طبٚط ٝاف ايعضب ايبضٟط 222ن ٔ أي ٚاسسَ  ـ  َع ٝي  ٌ ١ٝ تتكاب  عض

 :ايتضشٝح –ايطُػ ٚاذتغض َٔ سٝح: ٚقٛع ارتٝاٍ  - ح

 س(قصس البصس )احلش مد البصس )الطنص( 

ّ ايؿبه١ٝ خـً ايؿبه١ٝ وقوع اخليال  أَا

 َبعس٠عسغات  عسغات َكطب١  التصخيح

 :ضع املصطلح العلني املناسب: اخلامسالسؤال 
خالٜا َتدضض١ الغتكباٍ ايتٓبٝ٘ َٔ ايٛغط ايساخًٞ ٚاشباضدٞ ٚذبًٜٛ٘ إىل غٝاي١ عضب١ٝ تٓتكٌ إىل املطانع ايعضب١ٝ سٝح )ارتالٜا اذتغ١ٝ(: -

 ٜػتطٝع ايها٥ٔ االغتعالّ عُا حيسخ يف ب٦ٝت٘ َٔ تػريات ٚايتهٝـ َعٗا

 خالٜا سػ١ٝ )دابص٠( َٔ َٓؿأ عضيب أزا٠ اسبؼ ؾٝٗا ْٗا١ٜ االغتطاي١ اهلٝٛي١ٝ اجملطز٠ َٔ ايٓداعنياألٚي١ٝ(: )املغتكبالت -

خالٜا سػ١ٝ َٗسب١ َٔ َٓؿأ غري عضيب تهٝؿت الغتكباٍ ايتٓبٝ٘ ْٚكٌ االغتذاب١ اسباص١ً إىل االغتطاي١  اهلٝٛي١ٝ يعضبٕٛ )املغتكبالت ايجا١ْٜٛ(: -

 سػٞ عرب َؿبو بُٝٓٗا



 

 نُٕٛ ٜتؿهٌ يف اشب١ًٝ اسبػ١ٝ عٓس ايتٓبٝ٘ ايهايف يػؿا٥ٗا ٜٚجري نُٕٛ عٌُ يف ضبٛاض اشب١ًٝ اسبػ١ٝ)ايهُٕٛ املٛيز(: -

 ( ًَٕٝٛ خ122١ًٝعضبْٛات ثٓا١ٝ٥ ايكطب تٛدس يف ايبطا١ْ املداط١ٝ ايضؿطا٤ يف اسبؿري٠ األْؿ١ٝ ٚعسزٖا حبسٚز ))خالٜا ؽٛيتظ (: -

 ايؿط ايؿُٞ ٜتؿابو ؾٝٗا ضباٜٚط اشبالٜا ايؿ١ُٝ َع االغتطاالت اهلٝٛي١ٝ يًدالٜا ايتاد١ٝ ب١ٝٓ تٛدس يف)ايهبٝب١(: -

 غسز طباط١ٝ تؿطظ َاز٠ طباط١ٝ تٓػطؽ ؾٝٗا أٖساب اشبالٜا اسبػ١ٝ ايؿ١ُٝ ٚتٓتؿط بني أٖساب اشبالٜا اسبػ١ٝ ايؿ١ُٝ)غزر بَٛإ(: -

تتؿابو اغتطاالتٗا َع اشبالٜا ايؿ١ُٝ ٚتؿهٌ أيٝاؾٗا ايعضب ايؿُٞ ايصٟ ٜٓكٌ ايػٝاي١ خالٜا عضب١ٝ تٛدس يف ايؿط ايؿُٞ )ارتالٜا ايتاد١ٝ(: -

 ايعضب١ٝ ايؿ١ُٝ إىل باس١ ايؿِ زٕٚ إٔ ميط ع٢ً املٗاز

 ظاٖط٠ مش١ٝ ميهٔ ؾٝٗا ملاز٠ شات ضا٥ش١ إٔ تٛقـ اإلسػاؽ ايؿُٞ ملاز٠ أخط٣)اذتذب ايؾُٞ(: -

 ع٢ً ايػؿا٤ املداطٞ يًػإ ذبتٟٛ َععُٗا بطاعِ شٚق١ٝبطٚظات زقٝك١ تٛدس )اذتًُٝات ايشٚق١ٝ(: -

ب٢ٓ خاص١ ذبٟٛ خالٜا سػ١ٝ شٚق١ٝ ٜتِ بٛاغطتٗا االغتكباٍ ايصٚقٞ ٚ ٜتٛعع َععُٗا عُٔ بطٚظات زقٝك١ تسع٢ اسبًُٝات نُا )ايرباعِ ايشٚق١ٝ(: -

 ٜٛدس بٗا خاضز اسبًُٝات تتٛظع يف ايؿِ ٚايبًعّٛ

 ضٛتٚسس٠ قٝاؽ ؾس٠ اي)ايزٜغبٌ(:  -

 غؿا٤ ٜػس ايكٓا٠ ايػُع١ٝ َٔ ايساخٌ ي٘ ؾهٌ طبطٚطٞ ٚتتذ٘ شضٚت٘ حنٛ األشٕ ايٛغط٢)غؾا٤ ايطبٌ(: -

 قٓا٠ سب١ُٝ تضٌ بني ايطز١ٖ ٚايبًعّٛ تؤَٔ تػاٟٚ ايغػط ع٢ً ٚدٗٞ غؿا٤ ايطبٌ)ْؿري أٚعتاش(: -

 ايتذٜٛـ ايعًٟٛ َٔ األشٕ ايٛغط٢ تتٛعع ؾٝ٘ ععُٝات ايػُع)ايع١ًٝ(: -

 ايتذٜٛـ ايػؿًٞ َٔ األشٕ ايٛغط٢ ٜتضٌ َع ايبًعّٛ بٛاغط١ قٓا٠ ْؿري أٚغتاش١ٖ(:)ايضر -

 ٜتأيـ َٔ صبُٛع١ قٓٛات ٚأدٛاف غؿا١ٝ٥ ميألٙ غا٥ٌ ٖٛ ايًُـ ايساخًٞ)ايتٝ٘ ايػؾا٥ٞ(: -

 خالٜا شات نٌ قغٝيب تؿهٌ ْؿل نٛضتٞ)خالٜا نٛصتٞ(:  -

 ٜعًٛ ٜٚالَؼ اٖساب اشبالٜا اسبػ١ٝ املٗسب١ يعغٛ نٛضتٞغؿا٤ ٖالَٞ غري خًٟٛ )ايػؾا٤ ايالَػ أٚ ايغاتض(: -

 طبك١ ثد١ٓٝ قاغ١ٝ غ١ٝٓ باألٚعب١ ايس١َٜٛ هلا زٚض يف محا١ٜ نط٠ ايعني)ايضًب١(: -

 ايطبك١ ايٛغط٢ اييت تبطٔ ايضًب١ َٔ اشبًـ ٚازبٛاْب ٚتؿهٌ َٔ األَاّ بٓٝتني ُٖا ايكعس١ٝ ٚازبػِ اهلسبٞ)املؾ١ُٝٝ(: -

 ًَٕٛ يف َٓتضؿ٘ ؾتش١ َتػري٠ ايكطط تسع٢ اسبسق١ ٚذبتٟٛ أيٝاف عغ١ًٝ ًَػا٤ بعغٗا زا٥طٟ ٚبعغٗا ؾعاعٞ ايتٛعع قطظ )ايكظس١ٝ(: -

   دػِ ٜكع خًـ ايكعس١ٝ حيٟٛ أيٝاف عغ١ًٝ ًَػا٤ بعغٗا زا٥طٟ ٚبعغٗا ؾعاعٞ ايتٛعع ٜٚطتبط بازبػِ ايبًٛضٟ بٛغاط١ أضبط١ َعًك١)ادتغِ اهلزبٞ(: -

 ايطبك١ اييت تبطٔ املؿ١ُٝٝ َٔ اشبًـ ٚازبٛاْب ٚال متتس إىل األَاّ تتأيـ َٔ ٚضٜكتني صباغ١ٝ خاضد١ٝ ٚعضب١ٝ زاخ١ًٝ)ايؾبه١ٝ(: -

 باس١ ع٢ً ايؿبه١ٝ َكابٌ ؾتش١ اسبسق١ تهجط ؾٝٗا املداضٜط ٚتكٌ ايعضٞ)ايًطد١ ايضؿضا٤(: -

 َطنعٖا طباضٜط ؾكطَٓدؿض صػري يف َطنع ايًطد١ ايضؿطا٤ ذبٟٛ يف )اذتؿري٠ املضنظ١ٜ(: -

 َٓطك١ خطٚز أيٝاف ايعضب ايبضطٟ, خاي١ٝ َٔ ايعضٞ ٚاملداضٜط ٜٚهٕٛ اإلبضاض ؾٝٗا َعسًَٚا)ايٓكط١ ايعُٝا٤(: -

 صباؽ سػاؽ  يًغ٤ٛ ٜٛدس يف ايعضٞ ٚ ٜتهٕٛ َٔ ايطٜتاْاٍ ٚايؿٛتٛبػني)ايضٚربغني(: -

 ػاغ١ ملٓطك١ األمحط ٜٚعذع ايؿدط عٔ متٝٝع ايًٕٛ األمحطَطض ٚضاثٞ َطتبط بازبٓؼ تؿكس ؾٝ٘ املداضٜط اسب)َضض رايتٕٛ(: -

 َطض ال ميٝع املضاب ؾٝ٘ بني األيٛإ يف َٓطك١ األضظم ٖٚٛ َطض ٚضاثٞ غري َطتبط بازبٓؼ)ضعـ األطصم(:  -

 ازبع٤ ايؿؿاف َٔ ايضًب١ ٚاشبايٞ َٔ األٚع١ٝ ايس١َٜٛ)ايكض١ْٝ ايؾؿاؾ١(: -

 َا١َٝ يًعني ٜٚػصٟ ايكط١ْٝ ايؿؿاؾ١ٜٛدس يف اسبذط٠ األ)ارتًط املا٥ٞ(: -

 عسغ١ ضبسب١ ايٛدٗني تٛدس خًـ ايكعس١ٝ ٜٚجبت يف َهاْ٘ بٛغاط١ األضبط١ املعًك١ بازبػِ اهلسبٞ)ادتغِ ايبًٛصٟ(: -

 ٜٛدس يف اسبذط٠ اشبًؿ١ٝ يًعني ٚجيعٌ نط٠ ايعني ممت١٦ً ٚثابت١)ارتًط ايظدادٞ(: -

 بٗا ايعني يغُإ بكا٤ اشبٝاٍ ع٢ً ايؿبه١ٝع١ًُ عبط ٚإسهاّ آيٞ تكّٛ )املطابك١(: -

 َػاؾ١ َع١ٓٝ ٜتٛقـ عٓسٖا ازبػِ ايبًٛضٟ عٔ ظٜاز٠ ذبسب٘ ٚتتٛقـ عٓسٖا ع١ًُٝ املطابك١)املغاؾ١ اذتز١ٜ يًضؤ١ٜ ايٛاضش١(: -

 صبُٛع١ ايٓكاط اييت ميهٔ ضؤٜتٗا بعني ٚاسس٠ ثابت١ يف سبع١ ظ١َٝٓ َع١ٓٝ)اذتكٌ ايبضضٟ(: -

 تؿهٌ ايعني يًذػِ خٝااًل ٜكع دع٤ َٓ٘ أَاّ ايؿبه١ٝ ٚدع٤ عًٝٗا ٚدع٤ خًؿٗا ؾتضبح ايطؤ١ٜ َؿٛؾ١ز ايبضض(:سض -)ايألبؤص١ٜ -

 :أجب عن األسئلة التالية :السادسالسؤال 
 نٝـ تعٌُ ارت١ًٝ اذتغ١ٝ -1

 زاخٌ اشب١ًٝ ٜؤزٟ تٓبٝ٘ اشب١ًٝ اسبػ١ٝ مبٓب٘ ناف إىل تػري يف ْؿٛش١ٜ غؿا٥ٗا يؿٛاضز ايضٛزّٜٛ اييت تسخٌ إىل -

 ْتٝذ١ شيو ٜتػري اغتكطاب غؿا٤ اشب١ًٝ يف املٓطك١ املٓب١ٗ -

 ٜؤزٟ شيو إىل تؿهٌٝ نُٕٛ َٛيس يف اشب١ًٝ اسبػ١ٝ تعزاز قُٝت٘ بعٜاز٠ ؾس٠ املٓب٘ -

 ٛيسٜجري ايهُٕٛ املٛيس نُٕٛ عٌُ يف ضبٛاض اشب١ًٝ اسبػ١ٝ ٜٚعزاز عسز نُْٛات ايعٌُ املتؿه١ً بعٜاز٠ ق١ُٝ ايهُٕٛ امل -

 ٜٓتكٌ نُٕٛ ايعٌُ عٌ ؾهٌ غٝاي١ عضب١ٝ إىل املطنع ايعضيب املدتط  -
 تضٓـ املغتكبالت اآلي١ٝ ٚاذتضاص١ٜ سغب ايب١ٝٓ إىل ْٛعني َا ُٖا ؟ ٚأٜٔ ٜٛدز نٌ َُٓٗا؟  -2

 ْٗاٜات عضب١ٝ سط٠ صبطز٠ َٔ ايٓداعني : ٚتٛدس يف طبك١ ايبؿط٠ يف ازبًس-أ 

 َٛاقع َتعسز٠ َٔ ازبػِ َٓٗا أز١َ ازبًسازبػُٝات اسبػ١ٝ : ٚتٛدس يف  -ب 



 

 :ٜتأيـ َٔ َِ ٜتأيـ دغُٝات باؽٝين ؟ -3

 يٝـ عضيب ثدني َػُس بايٓداعني ٚتهٕٛ ْٗاٜت٘ ايططؾ١ٝ صبطز٠ َٔ ايٓداعني -أ 

 ع٢ً األق١ٌ َه١ْٛ َٔ صؿا٥ح َتشس٠ املطنع ٜسخٌ إيٝٗا ايًٝـ ايعضيب املػُس بايٓداعني ٚذبٟٛ عكس٠ ضاْؿٝ٘ ٚاسس٠ ضبؿع١ عاَ -ب 

 خالٜا عا١َ تكع بني ايضؿا٥ح ٖٚٞ اييت تٛيس ايضؿا٥ح -ز 

 جيب إٔ تهٕٛ: َا ايؾضٚط ايٛادب تٛؾضٖا يف املار٠ يٝهٕٛ هلا صا٥ش١؟ ٚنٝـ حيزخ اإلسغاؼ بايؾِ؟ -4

 تٓشٌ يف ايػا٥ٌ املداطٞ  -برتنٝع َٓاغب ز -غاظ١ٜ أٚ خباض١ٜ ب-أ 

 ا اسبػ١ٝ ايؿ١ُٝ َٛيس٠ ؾٝٗا نُٕٛ َٛيس ٜجري نُٕٛ عٌُ يف ضبٛاض ٖصٙ اشب١ًٝ , تٓكٌ نُْٛات تٓب٘ املاز٠ شات ايطا٥ش١ أٖساب اشبالٜ - 

 ايعٌُ إىل اشبالٜا ايتاد١ٝ , َٚٓٗا إىل أيٝاف ايعضب ايؿُٞ , ايصٟ ٜٓكًٗا ع٢ً ؾهٌ غٝاي١ عضب١ٝ مش١ٝ إىل َطنع اإلسػاؽ بايؿِ 

 ٜتأيـ ايربعِ ايصٚقٞ: ؟؟ ٚمباسا تتضٌ قٛاعز ارتالٜا اذتغ١ٝ ايشٚق١ٝ َِ ٜتأيـ ايربعِ ايشٚقٞ -5

 خالٜا سػ١ٝ شٚق١ٝ َٔ َٓؿأ غري عضيب هلا ظغابات تربظ َٔ ؾتش١ يف ايربعِ تسع٢ ايػِ ٚتهٕٛ ع٢ً اتضاٍ َع ايًعاب-أ 

 خالٜا قاعس١ٜ )دصع١ٝ(-ز       خالٜا غاْس٠ تٛدس سٍٛ اشبالٜا ايصٚق١ٝ-ب 

 شبالٜا اسبػ١ٝ ايصٚق١ٝ َع أيٝاف األعضاب ايكشؿ١ٝ ايصٚق١ٝتتضٌ قٛاعس ا- 

 غؿا٤ ايطبٌ -ايكٓا٠ ايػُع١ٝ اشباضد١ٝ ز-ايضٝٛإ ب-تتأيـ َٔ : أ  َِ تتأيـ األسٕ ارتاصد١ٝ؟-6

 َِ ٜتأيـ غؾا٤ ايطبٌ ؟ َٚت٢ حيزخ ايؾعٛص باألّ ؾٝ٘؟ ٚنٝـ ٜجبت يف َهاْ٘؟ -7
 ٚع١ٝ ز١َٜٛ ْٚٗاٜات عضب١ٝ تػبب ايؿعٛض باألّ عٓس :َٔ ثالخ طبكات ذبٟٛ ايٛغط٢ َٓٗا أ ٜتأيـ 

 زٜػبال 162عٓس مساع أصٛات ؾستٗا حبسٚز  -2تعطض غؿا٤ ايطبٌ يؿطٚم يف ايغػط ع٢ً ٚدٗٝ٘  -1 

 ٜجبت غؿا٤ ايطبٌ يف َٛقع٘ بٛاغط١ ضباط سًكٞ ٜسع٢ اسبًك١ ايطب١ًٝ 

 ٠ ايبٝط١ٝعزر ععُٝات ايغُع ٚبني طضم اتضاهلا َع غؾا٤ ايطبٌ ٚايٓاؾش -8

 تتضٌ َع ايٓاؾص٠ ايبٝغ١ٝ بععِ ايطناب –تتضٌ َع غؿا٤ ايطبٌ بععِ املططق١  –املططق١ ٚايػٓسإ ٚايطناب  

 ٜٛدز يف األسٕ ايٛعط٢ اصػض عطًتني َا ُٖا ؟ َٚا رٚصُٖا؟ َٚاسا ٜٓتر عٔ تكًضُٗا؟ -9

 محا١ٜ األشٕ ايساخ١ًٝ َٔ األصٛات عاي١ٝ ايؿس٠ –ايعغ١ً ايؿاز٠ ايطب١ًٝ ٚايعغ١ً ايؿاز٠ ايطناب١ٝ  

 عٓس تكًط ايطناب١ٝ تػشب ايضؿٝش١ ايكس١َٝ ايطناب١ٝ يًداضز –عٓس تكًط ايطب١ًٝ تػشب غؿا٤ ايطبٌ ٚاملططق١ حنٛ ايساخٌ  - 

 ٜٚػبب شيو تكاضب ععُٝات ايػُع مما خيؿـ قسضتٗا ع٢ً ْكٌ األصٛات إىل األشٕ ايساخ١ًٝ 

  ظٕٚ بٛعاط١ صف ععُٞ ٚغؾا٥ٝني إىل ثالث١ زتاص ٚاملطًٛب:ٜكغِ دٛف اذتً -11

 غؿا٤ ضاٜػٓط ٚايػؿا٤ ايكاعسٟ َا ٖشإ ايػؾا٤إ؟ -أ

ٓٗا ؟ –ب   ٌَ ٟ ميأل ن ـ ايش َا ايًُ ٟ  ايجالث١ٚ  ًٖٝعٟ: ملـ خاضدٞ -1 َا اجملاص ٞ: ملـ خاضدٞ -اجملط٣ املتٛغط: ملـ زاخًٞ  ز -2اجملط٣ ايس  اجملط٣ ايطبً

 ْاؾش٠ ٜتضٌ نٌ َٓٗا ؟َع أٟ  -ز 

 ايطبًٞ ٜتضٌ بايٓاؾص٠ املسٚض٠ -3املتٛغط بايربظر ايععُٞ  -2اجملط٣ ايسًٖٝعٟ ٜتضٌ بايٓاؾص٠ ايبٝغ١ٝ  - 

 ٜٛدس يف اجملط٣ املتٛغط يًكٛقع١ ٜٚطتبط بإيػا٤ ايكاعسٟ . ٜتأيـ َٔ: أٜٔ ٜٛدز عطٛ نٛصتٞ ٚمباسا ٜضتبط؟ َِٚ ٜتأيـ؟ -11

 ٜا شات نٌ قغٝيب تسع٢ خالٜا نٛضتْٞؿل نٛضتٞ: ٚتؿهً٘ خال-أ 

 ا٤ ٖالَٞ غري خًٟٛ ٜسع٢ ايػا٤ ايػاتط ٚقٛاعسٖا تتضٌ عرب َؿابو ؿأ غري عضيب ٚأٖسابٗا تالَؼ غؿخالٜا سػ١ٝ َٗسب١ َٔ َٓ -ب

 يكٛقعَٞع االغتطاالت اهلٝٛي١ٝ يعضبْٛات ثٓا١ٝ٥ ايكطب أدػاَٗا تٛدس يف عكس٠ نٛضتٞ اسبًع١ْٝٚ ٚأيٝاؾٗا تؿهٌ ايعضب ا    

 خالٜا غاْس٠ هلا أمناط َتعسز٠ -ز

 تتٛظع ٚؾل اآلتٞ: نٝـ تتٛطع اذتغاع١ٝ يالٖتظاطات ايضٛت١ٝ ع٢ً طٍٛ اذتًظٕٚ. -12

 قاعس٠ اسبًعٕٚ : سػاغ١ يًتٛاتطات ايعاي١ٝ  -1  

 املٓطك١ ايكطٜب١ َٔ ايصض٠ٚ سػاغ١ يًتٛاتطات املٓدؿغ١-2 

 ػاؾ١ بني ايك١ُ ٚايكاعس٠ سػاغ١ٝ ايتٛاتطات ايٛغط١ٝ تتٛظع ع٢ً امل -3 
 صتب َضاسٌ عًٛى األَٛاز ايضٛت١ٝ َٔ اٖتظاط غؾا٤ ايطبٌ ست٢ اٖتظاط ايػؾا٤ ايكاعزٟ -13
 تػبب االَٛاز ايضٛت١ٝ اٖتعاظ غؿا٤ ايطبٌ بهٌ َٛاؾل هلا -

 تٓتكٌ االٖتعاظات إىل ععُٝات ايػُع -

 ٜٗتع غا٤ ايٓاؾص٠ ايبٝغ١ٝ -

 ايسًٖٝعٟ ُـ اشباضدٞ يف اجملط٣ًٜٗتع اي -

 خًٞ يف اجملط٣ املتٛغطضاٜػٓط االٖتعاظات إىل ايًُـ ايسا ٜٓكٌ غؿا٤ -

 بهٌ َٛدٞ ا٤ ايكاعسٟؿٜػبب شيو اٖتعاظ ايػ -
 صتب األسزاخ َٔ اٖتظاط ايػؾا٤ ايكاعزٟ ست٢ ٚصٍٛ ايغٝاي١ ايعضب١ٝ إىل ايكؾض٠ املد١ٝ -14

 اسبػ١ٝا٤ ايكاعسٟ بهٌ َٛدٞ اٖتعاظ اشبالٜا ؿٜػبب اٖتعاظ ايػ - 

 تتػري ايعالق١ ايًُػ١ٝ بني أٖساب ٖصٙ اشبالٜا ٚإيػا٤ ايالَؼ ؾتٓجين األٖساب- 

 ٜتؿهٌ نُٕٛ َٛيس ٜجري نُٕٛ عٌُ ٜٓتكٌ ع٢ً نٌ غٝاي١ عضب١ٝ عرب أيٝاف ايعضب ايكٛقعٞ إىل َطنع ايػُع يف ايكط٠ املد١ٝ-

 ايؿبه١ٝ -3املؿ١ُٝٝ   -2ايضًب١   -1 صتب طبكات دزاص نض٠ ايعني َٔ ارتاصز إىل ايزاخٌ. -15



 

 تتشسب قًٝال ٚتؿـ ٚتضبح خاي١ٝ َٔ األٚع١ٝ ايس١َٜٛ  ؟َا ايتػريات اييت تطضأ ع٢ً ايضًب١ َٔ األَاّ ؟ َٚاسا تؾهٌ َٚا رٚص ايب١ٝٓ املتؾه١ً -16

 َؿه١ً ايكط١ْٝ ايؿؿاؾ١ : زٚضٖا تػُح مبطٚض ايغ٤ٛ خالهلا

ذبٟٛ أيٝاف عغ١ًٝ ًَػا٤ بعغٗا  –تؿهٌ ايب١ٝٓ األَا١َٝ يًُؿ١ُٝٝ  ؟ أيٝاؾٗا ٚنٝـ ٜتشزر يْٛٗاأبٔ تٛدز ايكظس١ٝ َٚا سا حتٟٛ ٚنٝـ تتٛضع   -17

 ٜتشسز يْٛٗا حبػب ن١ُٝ صباؽ املٝالْني َٚهإ ٚعع٘ يف طبكاتٗاٚ زا٥طٟ ٚبعغٗا ؾعاعٞ ايتٛعع 
  َا أْٛاع األيٝاف يف ادتغِ اهلزبٞ ٚنٝـ تتٛضع ٚنٝـ ٜضتبط بادتغِ ايبًٛصٟ -18

 ٜطتبط َع ازبػِ ايبًٛضٟ بٛغاط١ أضبط١ َعًك١–حيٟٛ أيٝاف عغ١ًٝ ًَػا٤ بعغٗا زا٥طٟ ٚبعغٗا ؾعاعٞ ايتٛعع  

 تؿطظ اشبًط املا٥ٞ زٚضٖا  –ذبٝط بازبػِ اهلسبٞ  أٜٔ تٛدز ايظٚا٥ز اهلزب١ٝ َٚا رٚصٖا. -19
 ٜا يف نٌ طبك١عزر طبكات ايٛصٜك١ ايعضب١ٝ ايزاخ١ًٝ يًؾبه١ٝ بايرتتٝب َٚا أْٛاع ارتال  -21

 ٖٚٞ عضبْٛات ثٓا١ٝ٥ قطب هلا منطإ سػب ؾهًٗا :ايعضٞ ٚاملداضٜط طبقة اخلاليا البصرية :-1 

  طبقة املشابك اخلارجية-2 

 ذبٟٛ أمناًط خ١ًٜٛ عسٜس٠ أُٖٗا عضبْٛات ثٓا١ٝ٥ ايكطب طبقة وسطى:-3 

 طبقة املشابك الداخلية-4 

  يكطاب تؿهٌ أيٝاؾٗا ايعضب ايبضطٟذبٟٛ خالٜا َتعسز٠ ا طبقة داخلية عقدية-5 

  ايؾبه١ٝ احملٝط١ٝ ايؾبه١ٝ األنجض ستٝط١ٝ –اذتؿري٠ املضنظ١ٜ –نٝـ تتٛطع ايعضٞ ٚاملداصٜط يف نٌ َٔ : ايًطد١ ايضؿضا٤  -21

 تهجط املداضٜط ٚتكٌ ايعضٞ اللطخة الصفراء: -أ 

 ذبٟٛ طباضٜط ؾكط ٚتٓعسّ ايعضٞ احلفرية املركزية:-ب

 تهجط ايعضٞ  ٚتكٌ املداضٜط  احمليطية:الشبكية  -ز

 ذبٟٛ عضٞ ؾكط ٚتٓعسّ املداضٜط الشبكية األكثر حميطية:-ز

 ازبػِٝ املؿبهٞ -4ايٓٛا٠ -3ايكطع١ ايساخ١ًٝ -2ايكطع١ اشباضد١ٝ -1 َِ تتأيـ ايعض١ٝ؟ -22

ٜتؿهو عٓس  -ايػهٛتٛبػني )دصض بطٚتٝين(-2( A ايطٜتاْاٍ )دصض أيسٖٝس ايؿٝتاَني -1ٜتأيـ َٔ:  مما ٜتأيـ ايضٚر بغني َٚت٢ ٜتؿهو؟ -23

  غكٛط ايغ٤ٛ ايغعٝـ 
 مما تتأيـ األصبػ١ اذتغاع١ يًط٤ٛ يف املداصٜط ؟ ٚمباسا ختتًـ عٔ بعطٗا ؟ َٚت٢ تتؿهو.-24

 ايؿٛتٛبػني )دصض بطٚتٝين(-2ايطٜتاْاٍ -تتأيـ َٔ : ا 

 ـ عٔ بعغٗا بٓٛع اسبُٛض األ١َٝٓٝ ايساخ١ً يف تطنٝبٗاربتًـ عٔ بعغٗا بايؿٛتٛبػني إش تٛدس ثالث١ أْٛاع َٓ٘ ربتً -

 تتؿهو اصبػ١ املداضٜط بايغ٤ٛ ايكٟٛ -
 َا أْٛاع املداصٜط حبغب سغاعٝتٗا ألطٛاٍ األَٛاز ايط١ٝ٥ٛ ٚأٜٔ تبًؼ سص٠ٚ اَتضاص نٌ َٓٗا؟ -25

 ْاْٛ َرت (572طباضٜط سػاغ١ ملٓطك١ األمحط َٔ ايطٝـ ٚتبًؼ شض٠ٚ اَتضاصٗا عٓس طٍٛ املٛد١) -1 

 ْاْٛ َرت (535طباضٜط سػاغ١ ملٓطك١ األخغط َٔ ايطٝـ ٚتبًؼ شض٠ٚ اَتضاصٗا عٓس طٍٛ املٛد١ ) -2 

 (  ْاْٛ َرت455طباضٜط سػاغ١ ملٓطك١ األظضم ٚتبًؼ شض٠ٚ اَتضاصٗا عٓس طٍٛ املٛد١ ) -3 
 نٝـ تؿغض صؤ١ٜ األيٛإ َٚت٢ ٜتٛيز اإلسغاؼ بضؤ١ٜ ايًٕٛ األبٝض -26

تطغٌ عرب  ٜػكط ع٤ٛ شٚ يٕٛ َعني ع٢ً املداضٜط ؾإْ٘ ٜٓب٘ حبػب طٍٛ َٛدت٘ ْٛعًا أٚ ْٛعني أٚ ثالث١ أْٛاع َٔ املداضٜط بٓػب َتؿاٚت١عٓسَا -

  أيٝاف ايعضب ايبضطٟ إىل ايؿط ايكؿٟٛ إش ٜؿػطٖا نإسػاؽ بًٕٛ َعني

 ضٜط بٓػب َتؿاٚت١ٜتٛيس اإلسػاؽ بايًٕٛ األبٝض عٓس َا ٜتِ تٓبٝ٘ األْٛاع ايجالث١ َٔ املدا-

 اشبًط يعدادٞ-4ازبػِ ايبًٛضٟ  -3اشبًط املا٥ٞ  -2ايكط١ْٝ ايؿؿاؾ١ -1 عزر األٚعاط ايؾؿاؾ١ يف ايعني بايرتتٝب َٔ األَاّ إىل ارتًـ -27
 ّ ٚأنجض؟ َٚت٢ تبزأ املطابك١؟ َٚت٢ تتٛقـ؟6َا صؿات ارتٝاٍ اييت تؾهً٘ ايعني يألدغاّ اييت تكع ع٢ً َغاؾ١  -28

 هٌ ايعني خٝاٍ سكٝكٞ َٚكًٛب ٚأصػط َٔ ازبػِ ع٢ً ايؿبه١ٝ تؿ -  

 ّ 6تبسأ عٓس اقرتاب ازبػِ إىل أقٌ َٔ  -  

 تتٛقـ عٓس ٚصٍٛ ازبػِ إىل زٕٚ َػاؾ١ َع١ٓٝ ربتًـ سػب ايعُط تسع٢ املػاؾ١ اسبس١ٜ يًطؤ١ٜ ايٛاعش١-  
 نٝـ حتزخ املطابك١ ؟ صتب َضاسٌ سزٚت ع١ًُٝ املطابك١ -29

 تػشب املؿ١ُٝٝ بادباٙ ازبػِ ايبًٛضٟ -يٝاف ايعغ١ًٝ املٛدٛز٠ يف ازبػِ اهلسبٞ بأي١ٝ اْعهاغ١ٝ    تتكًط األ - 

 مما ٜػبب اغرتخا٤ احملؿع١ املط١ْ احملٝط١ بازبػِ ايبًٛضٟ -                 ٜؤزٟ شيو إىل اغرتخا٤ األضبط١ املعًك١                          - 

 تعزاز ْتٝذ١ يصيو قٛت٘ ايهاغط٠ ٜٚضػط بعسٙ احملطقٞ -     بب َطْٚت٘ ؾٝعزاز ذبسب ٚدٗ٘ األَاَٞ  ٜػرتخٞ ازبػِ ايبًٛضٟ بػ-

 ٜؤزٟ شيو إىل بكا٤ اشبٝاٍ ع٢ً ايؿبه١ٝ ٚتبك٢ ايطؤ١ٜ ٚاعش١ يًذػِ املٓعٛض -
  نِ تبًؼ املغاؾ١ اذتز١ٜ ٚايك٠ٛ ايهاعض٠ عٓز األطؿاٍ ٚيف األصبعٝٓٝات -31

 ( زٜٛبرت22ايك٠ٛ ايهاغط٠ ) –( غِ 5املػاؾ١ اسبس١ٜ يطؤ١ٜ ايٛاعش١ تبًؼ ٚغطًٝا) -

 ( زٜٛبرت2ايك٠ٛ ايهاغط٠ ) –( غِ 52املػاؾ١ اسبس١ٜ يف األضبعٝٓٝات تبًؼ ٚغطًٝا ) - 
  َا املغاص اييت جتتاطٙ ساي١ ايتٓبٝ٘ َٔ ايؾبه١ٝ ست٢ ٚصٛهلا إىل َضنظ ايضؤ١ٜ يف املذ -31

 َطنع ايطؤ١ٜ يف املذ –أيٝاف ايعضب ايبضطٟ  –عضبْٛات عكس١ٜ  –عضبْٛات ثٓا١ٝ٥ ايكطب  –خالٜا بضط١ٜ  
 َا رٚص املذ يف ايضؤ١ٜ؟ -32

 ٜسضى ازبػِ بٛعع٘ ايػٟٛ بايطغِ َٔ إٔ ايضٛض٠ تضٌ إيٝ٘ َكًٛب١ َٚعهٛغ١ ٚأصػط َٔ ازبػِ ألٕ املذ َسضب ع٢ً شيو-1 

 َٓطكتني َتٓاظطتني َٔ ايؿبهٝتني عٓس ٚصٛهلُا مما ٜػبب صٛض٠ ٚاسس٠ يًذػِ  ٜكّٛ املذ بسَر اشبٝايني املتؿهًني ع٢ً-2 

 بأبعازٙ ايجالث١ )ايطؤ١ٜ اجملػ١ُ(   



 

 ماذا ينتج عن كل من:: السابعالسؤال 
تػري يف ْؿٛش١ٜ غؿا٥ٗا يؿٛاضز ايضٛزّٜٛ اييت تسخٌ إىل زاخٌ اشب١ًٝ ؾٝتػري اغتكطاب غؿا٤ اشب١ًٝ يف  تٓبٝ٘ ارت١ًٝ اذتغ١ٝ مبٓب٘ ْٛعٞ ناف: -1

 أٚ تؿهٌٝ نُٕٛ َٛيس يف اشب١ًٝ اسبػ١ٝاملٓطك١ املٓب١ٗ 

 ربؿٝـ سؼ اسبه١ ٜٚٛيس سؼ األملسو ادتًز عٓز ايؾعٛص حبػ اذته١:  -2

ٚتٓجين ٚاألٖساب  ٜا اسبػ١ٝ ٚتػري ايعالق١ ايًُػ١ٝ بني أٖساب ٖصٙ اشبالٜا ٚايػؿا٤ ايالَؼاٖتعاظ اشبالاٖتظاط ايػؾا٤ ايكاعزٟ بهٌ َٛدٞ:  -3

 ٚتؿهٌ نُٕٛ َٛيس 

 صُِ تٛصًٝٞاْغزار زتض٣ ايغُع أٚ إصاب١ ععُٝات ايغُع بأس١ٜ:  -4

 صُِ َطنعٟ :إصاب١ َغتكبالت ايغُع أٚ األيٝاف أٚ املضانظ ايعضب١ٝ بأس١ٜ -5

  GMPCتؿهو صباؽ ايطٚزبػني إىل ضٜتاْاٍ ٚغهٛتٛبػني يف ايكطع١ اشباضد١ٝ ٚتؿهو َطنب : ع٢ً ايعض١ٝعكٛط ايط٤ٛ ايطعٝـ  -6

 اإلسػاؽ بطؤ١ٜ ايًٕٛ األبٝضتٓبٝ٘ األْٛاع ايجالث١ َٔ املداصٜط بٓغب َتغا١ٜٚ. -7

 َطض زايتٕٛؾكزإ املداصٜط اذتغاع١ ملٓطك١ األمحض.  -8

 تٛيٝس اإلسػاؽ باغتكباٍ إعا٠٤ َتٛاص١ً ثا يًط٤ٛ ايطعٝـ\صٛص٠  21ثا يًط٤ٛ ايغاطع ٚ \صٛص٠  61ه١ٝ حبزٚر تٛايٞ االْطباعات ايط١ٝ٥ٛ ع٢ً ايؾب -9

 ايػازختجض األيٝاف ايربٚت١ٝٓٝ يف ادتغِ ايبًٛصٟ.  -11

 ايع٢ُاْؿضاٍ ايٛصٜك١ ايعضب١ٝ ايزاخ١ًٝ عٔ ايٛصٜك١ ايضباغ١ٝ ارتاصد١ٝ .  -11

 :املناسبة حشب أزقامواضع املشنيات : الثامنالسؤال 
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 يؤدي ذلك

 يشبب ذلك تفكك مركب

 يفككه إىل

 ض٤ٛ ضعٝـ

 ايضٚرربغٔ

 صٜتاْاٍ + ؾٛتٛبغني

 ؾضط اعتكطاب

غًل قٓٛات ايضٛرّٜٛ 

يف غؾا٤ ايكطع١  

 ارتاصد١ٝ

ايػٛاْٛطٜٔ أسارٟ ايؿٛعؿات 

 GMPCاذتًكٞ

ٜغبب سيو تٛقـ رخٍٛ 

ؽٛاصر ايضٛرّٜٛ إىل راخٌ 

 ايكطع١ ارتاصد١ٝ

 يؤدي ذلك


