
 

 

اإلجبثخػُبصش   

  (4ٌ): انتمزَه األول 

: أَمم أسلبو انؼجبساد انتبنٛخ ٔ حذد انصحٛحخ يُٓب ٔ صحح انخبطئخ   

خطأ. ٚتكٌٕ انجٓبص انؼصجٙ انًشكض٘ يٍ ديبؽ ٔ َخبع شٕكٙ ٔ أػصبة حغٛخ- 1  

.َتكىن انجهاس انؼصثٍ انمزكشٌ مه دماؽ و وخاع شىكٍ  

صحُح. تُتمم انغٛبنخ انؼصجٛخ انًشكضٚخ يٍ انًغتمجالد انحغٛخ إنٗ انمششح انًخٛخ- 2  

صحُح. تغتمجم انجبحخ انحغٛخ انؼبيخ انًُٛٗ انغٛبالد انؼصجٛخ انحغٛخ انمبديخ يٍ أػضبء انجغى انٛغشٖ- 3  

  خطأ.ًٚتبص انهٛف انؼصجٙ ثطٕل كجٛش ٔ ٚحتٕ٘ ػهٗ ػذح َٕٖ- 4

. َمتاس انهُف انؼضهٍ تطىل كثُز و َحتىٌ ػذج وىي  

(ن3): انتمزَه انثاوٍ   

انثاحح .....انًشكض انؼصجٙ انًغؤٔل ػٍ انتحشكٛخ اإلسادٚخ حٛث ٚحتٕ٘ يُطمخ يٕجٕدح أيبو شك سٔالَذٔ ٔ تغًٗ....انذماؽ...ٚؼتجش

, َحٕ انؼضالد...... األػصاب انحزكُح..انتٙ تُمهٓب...... انحزكُح....ٔ تتكهف ْزِ انًُطمخ ثتكٍٕٚ انغٛبنخ....... انحزكُح

........طىنها....ٔ ُٚمص....... تىتفخ...تغتمجم ْزِ األخٛشح انغٛبنخ ٔ تغتجٛت ثبنتمهص حٛث  

(ن2): انتمزَه انثانث   

.مادج رمادَح  : 4, ػصة سُسائٍ  : 3, جذر خهفٍ  : 2, ػقذج شىكُح  : 1 : 1ٔثٛمخ   

.نُف ػضهٍ  : 4, حشمح مه األنُاف  : 3, وثز  :2, ػظم  : 1 : 2ٔثٛمخ   

انذيبؽ انًغؤٔل ػٍ انحغبعٛخ انشؼٕسٚخ ٔ انحشكخ االسادٚخ ٔ األػصبة انًغؤٔنخ ػٍ : تظٓش انٕثٛمخ أػضبء انجٓبص انؼصجٙ  : 3ٔثٛمخ 

. َمم انغٛبالد انؼصجٛخ   

 

(ن10): انتمزَه انزاتغ   

.خهم فٍ انثاحح انحزكُح أو األػصاب أو انىخاع انشىكٍ أو انؼضهح: ًٚكٍ أٌ ُٚتج انشهم ػٍ - 1  

.انقهىصُح و االهتُاجُح: خبصٛتب انؼضهخ - 2  

ألن هذي األػضاء )انىخاع انشىكٍ و األػصاب و انؼضهح :  ْذفّ انتأكذ يٍ عاليخ األػضبء انتبنٛخ 2انفحص - 3

استىتج , (تتذخم فٍ اوجاس االوؼكاص و تانتانٍ فخهم فٍ واحذ مىها سُؤدٌ انً غُاب االوؼكاص 

.انطثُة أن أحذ هذي األػضاء متضزر  

.(أٔ خهم فٙ انُخبع انشٕكٙ  )انخهم فٙ األنٛبف انحشكٛخ انًشتجطخ ثبنؼضهخ - 4  

5-  

 

 
.يغبس عٛبنخ اإلحغبط ٔ انحشكخ تتطبثمبٌ فٙ انحمٛمخ يغ يغبس عٛبنخ االَؼكبط ٔ نهتجغٛط تى فصهًٓب: يهحٕظخ   

 

 عٛبنخ انحشكخ االسادٚخ

 
 عٛبنخ انحغبعٛخ 

 
 عٛبنخ االَؼكبط
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