 9شٜاد ٠اؾساش ٖسَ ٕٛايُٓ ٛبعد ايبًٛؽ ال
ٜطبب ايعًُك١
ز :ألْ٘ ٜطبب ساي ١األنسَٝٚذاي ٞسٝح تتذدد منٛ
األدصا ٤ايبعٝد ٠يف ايععاّ ايط ١ًٜٛناألٜدٚ ٟ
األقداّ  ٚاألصابع  ٚتطدِ ععِ ايٛد٘.

 11سدٚخ ايعًُك ١يف بعض األطؿاٍ

12

ز :بطبب شٜاد ٠اؾساش ٖسَ ٕٛايُٓ ٛقبٌ ضٔ ايبًٛؽ
االثنني  ١٠فبراير ٢٠٢٠

حيٛهلا ل ى ( نٛيني  +ساَض خًٝو )  ٚبريو تعٛد
ْؿاذ ١ٜغػا ٤ايًٝؿ٘ ل ى ٚضعٗا ايطبٝع ٞيف ساي١
ايساس ١ؾتهَٝٗ ٕٛأ ٠يالضتذاب ١يًشؿص .

ٜ 11طُ ٞاهلسَ ٕٛاملطاد إلدزاز ايب ٍٛبٗرا
االضِ

أحــــــــــــياء..لثالثــــــــــة ثانــــــــوي
ٜ 29طًل عً ٢ايٛسد ٠اذتسن ١ٝايٛسد٠
ايٛظٝؿ ١ٝيًعطً١اهلٝهً١ٝ

ز :ألْ٘ ٜعٌُ عً ٢تكً ٌٝنُ ١ٝايب ٍٛعٔ طسٜل
لعاد ٠اَتصاص املا ٤يف ايٓؿس.ٕٚ

ٜ 12عاَْ ٞسٜض املٝهطٛدميا َٔ شٜادٚ ٠شٕ

ادتاَٝتات ايرنس( ١ٜاذتٛٝاْات املٓ )١ٜٛأ ٚاألْج١ٜٛ
(ايبٜٛطات) باإلضاؾ ١ل ى أْٗا تؿسش زتُٛعَٔ ١
اهلسَْٛات ادتٓط ١ٝاملطٛ٦ي ١عٔ ( من ٛاألعطا٤
ايتٓاضً + ١ٝظٗٛز ايصؿات ادتٓط) ١ٝ

إشــراف
التــــــــكاثـــــر

محمد بهاء الدين

 1االسٝا ٤ايطؿ ١ًٝٝتٓتر ْطال انجس َٔ
ايهآ٥ات اذتس٠
ز :يتعٜٛض ايؿاقد َٓٗا.

 2اْكساض ايدٜٓاصٛزات ٚايصٚاسـ ايعُالق١
ز :ألْٗا مل تٓذح يف ايتهاثس ٚختط ٢املصاعب اييت
ٚادٗتٗا.

ٚ 3ؾس ٠اْٛاع ْٚدز ٠اْٛاع اخس َٔ ٟايهآ٥ات
اذت١ٝ
ز :بطبب اختالف قدزات ايتهاثس  ,اختالف ايب١٦ٝ
احملٝط , ١اختالف طبٝع ١سٝا ٠ايها ٔ٥اذت٢
ٚسذِ املداطس اييت ٜتعسض هلا ٚ ,اختالف دزد١
زق ٢ايها ٔ٥اذتٚ ٢ط ٍٛعُس.ٙ

..وبنكاملؿصٌألهم أسئلة اذكر املفهوم العلميز:التى تم دراستها فى الفصل الدراسى األول
مراجعة نصف املنهج
تجبت األزبط ١أطساؾٗا عً ٢ععُت٢
ز :ألٕ اْكباض ايعطالت َا ٖ ٛلال ستصً ١اْكباض
مجٝع ايٛسدات اذتسن ١ٝامله ١ْٛيًعطً.١

15
ز :يسبط ايععاّ ببعطٗا عٓد املؿاصٌ ٚحتدٜد
سسن ١املؿاصٌ ؾ ٢االجتاٖات املدتًؿ١

ٜ 31عاْ ٞاإلْطإ أسٝاْا َٔ اإلدٗاد ايعطًٞ
بعد زتٗٛد عٓٝـ

ادتطِ يدزد ١ايطُٓ ١املؿسط١

ألٕ َسض املٝهطٛدميا حيدخ بطبب ايٓكص اذتاد
يف ٖسَ ٕٛايجريٚنطني  ٚبايتايٖ ٞبٛط َطتٟٛ
ايتُج ٌٝايػرا ٚ ٞ٥بايتاي ٞشٜاد ٠ايٛشٕ يدزد١
ايطُٓ ١املؿسط.١

َتتاي ١ٝالكتاب اخلارجي واملدرس اخلصوصي
تغنيكبصٛز٠عن
وصفة سحرية للتفوق..
ز :بطبب اْكباض ايعطً١

إعداد

محمد العدلى

الدعامة و احلركة
ًٜ 1ذأ ايٓبات اي ٞتسضٝب بعض املٛاد يف ددز
خالٜاٙ
ز :يًشؿاظ عً ٢أْطذ ١ايٓبات ايداخًَٓ ٚ ١ٝع ؾكد
املا َٔ ٤ارتالٜا ( دعاَ ١تسنٝب.) ١ٝ

ٜ 2طًل عً ٢ايعُٛد ايؿكــــــــــــــــس ٟاحملٛز
ز :ألْ٘ ٜتصٌ َٔ أعًـــــــــــ : ٢بادتُذُ١
ٜ ٚتصٌ يف َٓطك ١ايصـــدز  :بايكؿص ايصدزٟ
ٜ ٚتصٌ بايطسؾإ ايعًٜٛـإ  :عٔ طسٜل ععاّ
ايهتـ  ٚبايطسؾإ ايطؿًٝإ  َٔ :أضؿٌ عٔ
طسٜل ععاّ اذتٛض

 3أُٖٚ ١ٝدٛد ايعُٛد ايؿكازٟ
ز 1 :ـ دعاَ ١زٝ٥ط ١ٝيًذطِ.
2ـ محا ١ٜاذتبٌ ايػٛن.ٞ
3ـ سسن ١ايسأع  ٚايٓصـ ايعً َٔ ٟٛادتطِ.

ٚ 4دٛد اذتًك ١ايػٛنٝـ ١يف ايؿكس٠ايععُ١ٝ
ز :حتٝط بكٓا ٠عصب ١ٝميتد َٔ خالهلا اذتبٌ
ايػٛن ٞذتُاٜت٘

 16تتُٝص أيٝاف األزبط ١بـُتاْتٗا ايكٚ ١ٜٛ
َسْٚتٗا
ز :يه ٞتطُح بصٜاد ٠طٛهلا قًٝال ست ٢ال تٓكطع
يف ساي ١تعسض املؿصٌ يطػط خازد.ٞ

ٜ 17ؤد ٟمتصم ايسباط ايصًٝيب ل ى اْعداّ
ايجبات يف َؿصٌ ايسنب١
ز :ألْ٘ ٜسبط ععُ ١ايؿدر بععُ ١ايكصب.١

 18ال تٛدد أزبط ١يف املؿاصٌ ايًٝؿ١ٝ
ز :ألٕ ايععاّ يف املؿاصٌ ايًٝؿ ١ٝتًتشِ َع بعطٗا
بٛاضط ١أْطذ ١يٝؿ ١ٝتتش ٍٛل ى أْطذ ١ععُ١ٝ
َع تكدّ ايعُس.

زْ :تٝذٚ ١دٛد ععُ ١صػريَ ٠طتدٜس ٠أَاّ َؿصٌ
ايسنب ( ١ايسضؿ.) ١

ٚص ٍٛايػرا ٤يألثٓ ٢عػس ال حيتاز ليٞ
اتصاٍ عصيب

 21ساد ١اذتٛٝإ اذت ٞيًشسن١
ز:يهٜٓ ٞتكٌ َٔ َهإ ل ى آخس مما ٜؤد ٟل ى شٜاد٠
اْتػاز ( ٙنًُا ناْت ٚضا ٌ٥اذتسن ١يف اذتٛٝإ
قٚ ١ٜٛضسٜع ١نًُا اتطعت دا٥س ٠اْتػاز) ٙ

ٚ 6دٛد جتٜٛـ بايطسف ايعً ٟٛيععُ ١ايصْد
ز :يٝطتكس ؾ ٘ٝايٓت ٤ٛايداخً ٞيًعطد

ز :ألٕ احملالم لذا مل جيد دعاًَٜ ١تصل بٗا ٜربٌ ٚ
ميٛت.

ٜٛ 7دد جتٜٛـ عٓد ايطسف ارتازد ٞيععُ١
يٛح ايهتـ

ٚ 24دٛد ادترٚز ايػاد ٠يف ايهٛزَات ٚاألبصاٍ

ز :يٝطتكس ؾ ٘ٝزأع ععُ ١ايعطد ٜٚته ٕٛعٓدٙ
َؿصٌ ايهتـ

ز :تبك ٞايطام األزض ١ٝاملدتصْ ١داُ٥ا عً ٢بعد
َال ِ٥عٔ ضطح األزض.

ز :ألْٗا ال حتت ٣ٛعً ٢أٚع ١ٝدَ ١ٜٛيريو حتصٌ
عً ٢ايػراٚ ٤األنطذني َٔ خالٜا ايععاّ باالْتػاز.

ٚ 11دٛد ايػطازٜـ عٓد أطساف ععُيت املؿصٌ
ز :ذتُا ١ٜايععاّ َٔ ايتأنٌ ْتٝذ ١استهانٗا
املطتُس

 12حتت ٣ٛاملؿاصٌ ايصالي ١ٝعً ٢ضاَ ٌ٥صً ٞأٚ
شاليٞ
ز :يٝطٌٗ َٔ اْصالم ايػطازٜـ ايت ٢تهط ٛأطساف
ايععاّ.

 25تعترب ايعطالت ٖ ٞاملطؤٚي ١بصؿ ١اضاض١ٝ
عٔ اذتسن١
ز:ألٕ هلا ايكدز ٠عً ٢االْكباض  ٚاالْبطاط

ٜ 26طًل عً ٢ايعطالت اهلٝهً ٚ ١ٝايكًب١ٝ
( عطالت شتطط٘ ) ٜ ٚطًل عً ٢ايعطالت
املًطا ( ٤عطالت غري شتطط٘ )
ز1 :ـ ايعطالت اهلٝهًٚ ١ٝايعطالت ايكًب,١ٝ
ٜطًل عًٗٝا عطالت شتطط ١ألٕ بٗا
املٓاطل املط ٚ ١٦ٝاملٓاطل ايدانٓ.١
 2ـ ايعطالت املًطاٜ , ٤طًل عًٗٝا عطالت غري
شتطط٘ ألْٗا ال حتت ٟٛعًَٓ ٢اطل
َط ٚ ١٦ٝال َٓاطل دانٓ.١

 27ال تطتطٝع ؾسض ١ٝارتٛٝط املٓصيك ١تؿطري
آي ١ٝاْكباض ايعطالت املًطا٤
ز :ألٕ ايعطالت املًطا ٤ال حتت ٟٛعًَٛٝ ٢ضني ٚ
يهٓٗا حتت ٟٛعً ٢خٛٝط تػب٘ األنتني.

ٜ 28تٛاؾس لْص ِٜايهٛيني اضرتٜص يف ْكاط االتصاٍ
ايعصيب

ز :ألْٗا تطُح حبسن ١أسد ايععاّ يف اجتاٚ ٙاسد ؾكط.

ز :ألْ٘ ٜعٌُ عً ٢حتطَ ِٝاد ٠االضت ٌٝنٛيني ٚ
حيٛهلا ل ى ( نٛيني  +ساَض خًٝو )  ٚبريو تعٛد
ْؿاذ ١ٜغػا ٤ايًٝؿ٘ ل ى ٚضعٗا ايطبٝع ٞيف ساي١
ايساس ١ؾتهَٝٗ ٕٛأ ٠يالضتذاب ١يًشؿص .

َ 14ؿصٌ ايهتـ َٚؿصٌ ايؿدر َٔ املؿاصٌ
ٚاضع ١اذتسن١

ٜ 29طًل عً ٢ايٛسد ٠اذتسن ١ٝايٛسد٠
ايٛظٝؿ ١ٝيًعطً١اهلٝهً١ٝ

َ 13ؿصٌ ايهٛع َٚؿصٌ ايسنبـ َٔ ١املؿاصٌ
ستدٚد ٠اذتسن١

ز :ألْٗا تطُح حبسن ١ايععاّ يف اجتاٖات شتتًؿ.١

 15تجبت األزبط ١أطساؾٗا عً ٢ععُت ٢املؿصٌ
ز :يسبط ايععاّ ببعطٗا عٓد املؿاصٌ ٚحتدٜد
سسن ١املؿاصٌ ؾ ٢االجتاٖات املدتًؿ١

 16تتُٝص أيٝاف األزبط ١بـُتاْتٗا ايكٚ ١ٜٛ
َسْٚتٗا
ز :يه ٞتطُح بصٜاد ٠طٛهلا قًٝال ست ٢ال تٓكطع

شٜادٖ ٠سَ ٕٛايبازاثٛزَٕٛ

ٜ 21تطا ٟٚعدد ععاّ ايسدٌ َع عدد ععاّ
ايٝد عً ٞايسغِ َٔ إ زضؼ ايٝد  8ععاّ
ٚايعسقٛب  7ععاّ

ز :ألٕ نٌ َُٓٗا عباز ٠عٔ أْطذ ١ضاَ.١

 23تعتُد سٝا ٠احملالم عًٚ ٞدٛد ايدعاَ١

ٜ 11طتػسم ايت٦اّ ايػطازٜـ ٚقتا طٜٛال

 15تصبح ايععاّ ٖػ ١ضًٗ ١ايهطس يف ساي١

ز :ألْ٘ لذا شاد اهلسَ ٕٛأْ ٚكص ضٝؤد ٟل ى اختالٍ
يف ايٛظٝؿ ١مما قد ٜطبب أعساضا َسض ١ٝختتًـ
َٔ ٖسَ ٕٛآلخس.
 3لؾساش ايبٓهسٜاع يعصازت٘ اهلاضُ ١ؾٛز

ز :يٝتصٌ َٔ خالي٘ املخ باذتبٌ ايػٛنٞ

ز :ألْٗا قصري ٠ال تتصٌ بعطُ ١ايكص َٔ األَاّ.

ز :ألْٗا عباز ٠عٔ 4أدصآَ ٤ؿصً ١تكع اثٓإ َٓٗا
عً ٞنٌ داْب َٔ ايػد ٠ايدزق١ٝ

ٜ 16عسف األدزٜٓايني  ٚايٓٛزأدزٜٓايني بٗسَْٞٛ
ايطٛاز٨

ٖٓ 19اى تػاب٘ بني األزبط ٚ ١األٚتاز يف ايبٓ١ٝ
األضاض١ٝ

ز :يه ٞتطتك ِٝايطام ٚتًتـ س ٍٛايدعاَ.١

ٜ 9طًل عً ٢شٚز ايطًٛع  12 , 11ايطًٛع
ايعا١ُ٥

 14قد ٜصعب متٝص ايػدد دازات دزقٚ ١ٝقد
تتِ اشايتٗا اثٓا ٤ايعًُٝات ادتساس ١ٝيف ايسقب١

َ 1ععِ تأثريات اهلسَْٛات َٔ ايٓٛع احملؿص

ٚ 22دٛد احملايٝل يف ايٓباتات املتطًك١

ز :يٝطتكس ؾ ٘ٝزأع ععُ ١ايؿدر ٜٚتهَ ٕٛؿصٌ
ايؿدر.

التنسيق اهلرموني

ز :ألٕ ٖرا املسض حيدخ ْتٝذ ١شٜاد ٠اؾساش ٖسَٕٛ
ايجريٚنطني  ٚبايتاي ٞشٜاد ٠أنطد ٠ايػرا ٚ ٤بايتايٞ
شٜاد ٠أنطد ٠ايػرا.٤

ز :ألْ٘ ٜطبب ضشب ايهايط َٔ ّٛٝايععاّ مما
ٜؤد ٟلي ٞشٜادْ ٠طب ١ايهايط ّٛٝيف ايدّ ؾتصبح
ايععاّ ٖػٚ ١تتعسض يالضتٓا ٚ ٤ايهطس بطٗٛي١

ٚ 5دٛد ثكب نبري بكاع ادتص ٤ارتًؿَٔ ٞ
ادتُذُ١

ٜٛ 8دد جتٜٛـ عُٝل يف َٛضع اتصاٍ ععاّ
اذتسقؿ ٚ ١ايٛزى  ٚايعاْ١

ٚضسٜع ١ؾال ٜطتطٝع ايدّ ْكٌ األنطذني
بايطسع ١ايهاؾ ١ٝاييت تٛؾس يًعطً١
استٝاداتٗا َٔ ايتٓؿظ ٚلْتاز ايطاق ١ؾتكّٛ
ايعطً ١بتشَ ٌٜٛاد ٠ادتًٝهٛدني ل ى
دًٛنٛش ثِ ٜتأنطد ادتًٛنٛش ( بايتٓؿظ
ايالٖٛا ٞ٥اير ٟال حيتاز األنطذني ) إلْتاز
طاق ١تعط ٞؾسص ١أنرب يعٌُ ايعطً ١ؾٓٝتر
عٔ ٖر ٙايعًُ ١ٝتسانِ محض ايالنتٝو ايرٟ
ٜطبب تعب  ٚلدٗاد ايعطً.١

َ 13سٜض ايتطدِ ادتشٛظ ٞال ٜتشٌُ اذتساز٠

ز :ألٕ اْكباض ايعطالت َا ٖ ٛلال ستصً ١اْكباض
مجٝع ايٛسدات اذتسن ١ٝامله ١ْٛيًعطً.١

ٜ 31عاْ ٞاإلْطإ أسٝاْا َٔ اإلدٗاد ايعطًٞ
بعد زتٗٛد عٓٝـ
ز :بطبب اْكباض ايعطً ١بصٛزَ ٠تتاي١ٝ
ٚضسٜع ١ؾال ٜطتطٝع ايدّ ْكٌ األنطذني
بايطسع ١ايهاؾ ١ٝاييت تٛؾس يًعطً١
استٝاداتٗا َٔ ايتٓؿظ ٚلْتاز ايطاق ١ؾتكّٛ
ايعطً ١بتشَ ٌٜٛاد ٠ادتًٝهٛدني ل ى

ز :ألْٗا تك ّٛبتٓػٝط أعطا ٤أ ٚغدد أخس.٣

 2تؿسش اهلسَْٛات َٔ ايػدد بهُٝات َع١ٓٝ

ز :ألُْٗا ٜؿسشإ يف ساي ١ايطٛاز ٨اييت ٜٛضع ؾٗٝا
ادتطِ ( ارتٛف ـ اإلثاز ٠ـ ايكتاٍ ـ اهلسٚب )

ٜ 17عاَْ ٞسٜض ايب ٍٛايطهس َٔ ٟتعدد
ايتب ٚ ٍٛايعطؼ

ز :ألٕ ايػػا ٤املداط ٞاملبطٔ يألثٓ ٢عػس
ٜؿسش َٛاد تطس ٟيف تٝاز ايدّ ست ٢تصٌ ل ى
ايبٓهسٜاع ؾتٓبٗ٘ ل ى لؾساش عصازت٘ اهلاضُ. .١

ز :ألْ٘ ٜعاْ َٔ ٞازتؿاع ْطب ١ادتًٛنٛش يف ايدّ
 ٚبايتاي ٞازتؿاع ْطب ١ادتًٛنٛش يف ايبٍٛ
ٚايرٜ ٟصاسب٘ لخساز نُٝات نبري َٔ ٠املا.٤

 4ختتًـ اهلسَْٛات يف تسنٝبٗا

 18ميهٔ اعتباز ايػػا ٤املبطٔ يًكٓا ٠اهلطُ١ٝ
غد ٠شتتًط١

ز :ألْٗا عباز ٠عٔ َٛاد نُٝٝا ١ٝ٥عط ١ٜٛبعطٗا
َٔ ( ايربٚتني املعكد ٚبعطٗا َٔ َسنبات بطٝط١
ناألمحاض األَٚ ) ١ٝٓٝبعطٗا َٛاد دٖٓ١ٝ
ناالضتريٜٚدات

 5تطُ ٢ايػدد املدتًط ١بٗرا االضِ
ز :ألْٗا جتُع يف تسنٝبٗا بني ايػدد ايكٓٚ ١ٜٛايػدد
ايصُا ٤سٝح أْٗا ترتنب َٔ دص ٤غد ٟقٟٓٛ
ٚدص ٤غد ٟال قٓ.ٟٛ

 6تعترب ايػد ٠ايٓداَ ١ٝضٝد ٠ايػدد أٚ
املاٜطرتٚ
ز :ألْٗا تتشهِ يف دٗاش ايػدد ايصُا ٤بأنًُ٘ عٔ
طسٜل اهلسَْٛات اييت تؿسشٖا نُا أْٗا تؤثس يف
لؾساش َععِ ايػدد ايصُا.٤

 7أُٖ ١ٝحتت املٗاد يعٌُ ايػد ٠ايٓداَ١ٝ

ز  :ألْٗا حتت ٟٛعً ٢خالٜا عصب ١ٝتعسف بـ ( ارتالٜا
ايعصب ١ٝاملؿسش ) ٠تؿسش ٖسَْٛات ادتص ٤ايعصيب ٚ
تصٌ ٖر ٙاهلسَْٛات لي ٞايؿص ارتًؿٞ

ٜ 8طُٖ ٢سَ ٕٛايُٓ ٛبٗرا االضِ
ز :ألْ٘ ٜتشهِ يف من ٛادتطِ سٝح أْ٘ ٜتشهِ يف
عًُٝات األٜض  ٚخاص ١تصٓٝع ايربٚتني .

 9شٜاد ٠اؾساش ٖسَ ٕٛايُٓ ٛبعد ايبًٛؽ ال
ٜطبب ايعًُك١
ز :ألْ٘ ٜطبب ساي ١األنسَٝٚذاي ٞسٝح تتذدد منٛ
األدصا ٤ايبعٝد ٠يف ايععاّ ايط ١ًٜٛناألٜدٚ ٟ
األقداّ  ٚاألصابع  ٚتطدِ ععِ ايٛد٘.

 11سدٚخ ايعًُك ١يف بعض األطؿاٍ
ز :بطبب شٜاد ٠اؾساش ٖسَ ٕٛايُٓ ٛقبٌ ضٔ ايبًٛؽ

ٜ 11طُ ٞاهلسَ ٕٛاملطاد إلدزاز ايب ٍٛبٗرا
االضِ
ز :ألْ٘ ٜعٌُ عً ٢تكً ٌٝنُ ١ٝايب ٍٛعٔ طسٜل
لعاد ٠اَتصاص املا ٤يف ايٓؿس.ٕٚ

ٜ 12عاَْ ٞسٜض املٝهطٛدميا َٔ شٜادٚ ٠شٕ
ادتطِ يدزد ١ايطُٓ ١املؿسط١

ز :ألٕ َسض املٝهطٛدميا حيدخ بطبب ايٓكص اذتاد
يف ٖسَ ٕٛايجريٚنطني  ٚبايتايٖ ٞبٛط َطتٟٛ
ايتُج ٌٝايػرا ٚ ٞ٥بايتاي ٞشٜاد ٠ايٛشٕ يدزد١
ايطُٓ ١املؿسط.١

َ 13سٜض ايتطدِ ادتشٛظ ٞال ٜتشٌُ اذتساز٠
ز :ألٕ ٖرا املسض حيدخ ْتٝذ ١شٜاد ٠اؾساش ٖسَٕٛ
ايجريٚنطني  ٚبايتاي ٞشٜاد ٠أنطد ٠ايػرا ٚ ٤بايتايٞ

ز :ألٕ ايػػا ٤املبطٔ يًكٓا ٠اهلطُ.١ٝ
ٜعترب غد ٠قٓ : ١ٜٛسٝح أْ٘ ٜؿسش االْصميات
اهلاضُ ١يف قٓٛات خاص١
ٜعترب غد ٠ال قٓ : ١ٜٛألْ٘ ٜؿسش ٖسَْٛات يف ايدّ
َباغسَ ٠جٌ ادتاضرتٜٔ
ايطهريتني ٚايهٛيٝطٝطتٛنٓٝني.

ٜٓ 19تكٌ ايطهريتني ٚايهٛيٝطٝطتٛنٓٝني
عرب ايدّ َٔ األَعا ٤ايدقٝك ١ل ى ايبٓهسٜاع
ز :يٝشؿصا ايبٓهسٜاع عً ٢اؾساش ايعصاز٠
ايبٓهسٜاض١ٝ

 21يًُٓاضٌ ٚظا٥ـ َتعدد٠

ز  :سٝح إٔ ٚظٝؿتٗا األضاض ٖٞ ١ٝتهٜٔٛ
ادتاَٝتات ايرنس( ١ٜاذتٛٝاْات املٓ )١ٜٛأ ٚاألْج١ٜٛ
(ايبٜٛطات) باإلضاؾ ١ل ى أْٗا تؿسش زتُٛعَٔ ١
اهلسَْٛات ادتٓط ١ٝاملطٛ٦ي ١عٔ ( من ٛاألعطا٤
ايتٓاضً + ١ٝظٗٛز ايصؿات ادتٓط) ١ٝ

التــــــــكاثـــــر
 1االسٝا ٤ايطؿ ١ًٝٝتٓتر ْطال انجس َٔ
ايهآ٥ات اذتس٠
ز :يتعٜٛض ايؿاقد َٓٗا.

 2اْكساض ايدٜٓاصٛزات ٚايصٚاسـ ايعُالق١
ز :ألْٗا مل تٓذح يف ايتهاثس ٚختط ٢املصاعب اييت
ٚادٗتٗا.

ٚ 3ؾس ٠اْٛاع ْٚدز ٠اْٛاع اخس َٔ ٟايهآ٥ات
اذت١ٝ
ز :بطبب اختالف قدزات ايتهاثس  ,اختالف ايب١٦ٝ
احملٝط , ١اختالف طبٝع ١سٝا ٠ايها ٔ٥اذت٢
ٚسذِ املداطس اييت ٜتعسض هلا ٚ ,اختالف دزد١
زق ٢ايها ٔ٥اذتٚ ٢ط ٍٛعُس.ٙ

 4ال ٜعترب ايتربعِ يف ايهآ٥ات ٚسٝد ٠ارتً١ٝ
اْػطاز ثٓاٞ٥
ز :ألٕ ايؿسد األبٜ ٣ٛعٌ َٛدٛد بعد ايتهاثس ٚسذِ
ارتالٜا ايٓاجت ١غري َتطاٚ

 4ال ٜعترب ايتربعِ يف ايهآ٥ات ٚسٝد ٠ارتً١ٝ
اْػطاز ثٓاٞ٥
ز :ألٕ ايؿسد األبٜ ٣ٛعٌ َٛدٛد بعد ايتهاثس ٚسذِ
ارتالٜا ايٓاجت ١غري َتطاٚ

 5تتهاثس بعض ايهآ٥ات اذت ١ٝبادتساثِٝ

ز  :أْ٘ ٜتُٝص بطسع ١اإلْتاز  ٚحتٌُ ايعسٚف
ايكاضٚ ١ٝاالْتػاز ملطاؾات بعٝد٠

 6خيتًـ ايتذدد ؾ ٢اهلٝدزا عٔ ايتذدد ؾ٢
ايكػسٜات
ز :ألٕ ايتذدد ؾ ٢اهلٝدزا ٜعترب تهاثس ال دٓط ٢سٝح
لْ٘ عٓدَا ٜكطع ادتطِ ل ى عد ٠أدصا ٤ؾَ ٢طت٣ٛ
عسض ُٜٛٓ ٢نٌ دصَٗٓ ٤ا ل ى ؾسد ددٜد ٜػب٘
ايؿسد األب ,٣ٛبُٓٝا ؾ ٢ايكػسٜات ٜكتصس ايتذدد
عً ٢اضتعاض ١األدصا ٤املبتٛز ٠ؾكط.

 7قد ٜتِ قطع أسد أذزع صتِ ايبشس َٚع ذيو ال
ٜته ٕٛؾسد ددٜد
ز :يعدّ استٛا ٤ادتص ٤املكطٛع يٓذِ ايبشس عً٢
قطع َٔ ١ايكسص ايٛضط ٢سٝح لْ٘ البد َٔ
ٚدٛد ٖر ٙايكطعَ ١ع ايرزاع املكطٛع ستُٜٛٓ ٢
ل ى ؾسد ناٌَ.

 8حيدخ ايتذدد ؾ ٢ايهآ٥ات اذت ١ٝبدزدات
َتؿاٚت١
ز :ألٕ ايكدز ٠عً ٢ايتذدد تكٌ بسق ٞايهأ٥
ؾُجال يف ايكػسٜات  ٚايربَاٝ٥ات  :تكتصس عً٢
ضتعاض ١األدصا ٤املبتٛز ٠أَا ايؿكازٜات
ايعًٝـــــــا  :ال ٜتذاٚش عًُ ١ٝايت٦اّ ادتسٚح ٚ
خاص ١لذا ناْت ستدٚد ٠يف ادتًد  ٚاألٚع١ٝ
ايدَ ٚ ١ٜٛايعطالت

 9حيسص َسب ٛايًؤيؤ عً ٢سسم صت ّٛايبشس
ايت ٢جيُعْٗٛا عً ٢ايػاط٧
ز :ألٕ ٖرا ايٓٛع َٔ صت ّٛايبشس ٜػهٌ خطسا عً٢
ستاز ايًؤيؤ لذ ٜطتطٝع ايٓذِ ايٛاسد إٔ ٜؿرتع
سٛا ى عػس ستازات َٜٝٛا مبا قد حتًُ٘ َٔ يؤيؤ
بني ثٓاٜاٖا ,يرا دتأ َسب ٛستاز ايًؤيؤ ل ى سسم
صت ّٛايبشس ٚذيو بعد َعسؾتِٗ إٔ متصٜكٗا ٜعٌُ
عً ٢تهاثسٖا سٝح لٕ أسد أذزع صتِ ايبشس َع
قطع٘ َٔ قسص٘ ايٛضط ٢ميهٔ إٔ ٜتذدد ل ى صتِ
حبس ناٌَ ؾ ٢ؾرتٚ ٠دٝص.٠

 11تته ٕٛاذتٛٝاْات املٓ ١ٜٛيف ذنس ايٓشٌ
باالْكطاّ املٝتٛشٚ ٟيٝظ املٛٝشٟ
ذنٛز سٝح
ايصبػ)ٕ( ١ٝ
ز :ألٕ
اجملُٛع ُٜٛٓ ١ل ى
أساد١ٜغري شتصب
ايرنٛز بٝطا
تطع املًه١

َ 11كدز ٠ارتالٜا ادتطُ ١ٝيف ْبات ادتصز عًٞ
ته ٜٔٛؾسد ددٜد
ز :ألْٗا حتت ٟٛعً ٢املاد ٠ايٛزاث ١ٝناًَ ١ؾُٝهٓٗا
إ تٓتر ْبات ددٜد لذا ٚضعت يف ٚضط غرا ٞ٥غب٘
طبٝعَ ٞجٌ يدي دٛش اهلٓد

 12حتؿغ األْطذ ١املدتاز ٠يًصزاع ١يف
ْٝرتٚدني ضاٌ٥
ز  :يتربٜدٖا ملد ٠طَ ١ًٜٛع اإلبكا ٤عً ٢سٜٛٝتٗا ذتني
شزاعتٗا

ًٜ 13ذأ طشًب االضبريٚدريا اي ٞايتهاثس
باالقرتإ
ز :يتعسض٘ يعسٚف غري َٓاضبَ ١جٌ ادتؿاف  ,تػري
دزد ١اذتساز , ٠تػري ْكا ٠ٚاملٝا.ٙ

ًٜ 14ذأ طشًب االضبريٚدريا أسٝاْا يالقرتإ
ادتاْب٢
ز :يٛدٛد خٝط ٚاسد َٔ طشًب األضبريٚدريا أثٓا٤
ايعسٚف غري املٓاضب.١

 ٢ًٜ 15االقرتإ ؾ ٢االضبريٚدريا اْكطاّ
َٛٝش٣
ز :ألْ٘ بعد االقرتإ تته ٕٛايالقش ١ادتسث١َٝٛ
"ايصجيٛضبٛز" ( )ٕ2ايت ٢تٓكطِ َٛٝشٜا عٓد حتطٔ
ايعسٚف احملٝط٘ يٝعٛد رتالٜا طشًب
األضبريٚدريا ادتدٜد ايعدد ايؿسد ٣يًصبػٝات

ٜ 16تهاثس االضبريٚدريا دٓطٝا ٚال دٓطٝا ٚال
ٜعترب ذيو تعاقب يألدٝاٍ

ثانوي..
بقية
ٚ12ايالدٓط٢
صـــــادتٓط٢
ٜتعاقب ْٛع ٢ايتهاثس
األحياء..لثالثة ز :ألْ٘ مل
ز  :أْ٘ ٜتُٝص بطسع ١اإلْتاز  ٚحتٌُ ايعسٚف

 5تتهاثس بعض ايهآ٥ات اذت ١ٝبادتساثِٝ
ايكاضٚ ١ٝاالْتػاز ملطاؾات بعٝد٠

 6خيتًـ ايتذدد ؾ ٢اهلٝدزا عٔ ايتذدد ؾ٢
ايكػسٜات

ؾْ ٢ؿظ دٚز ٠اذتٝا ٠ؾهٌ تهاثس َُٓٗا حيدخ عً٢

شزاعتٗا

ؾتته ٕٛمثس ٠هلا برزٚ ٠اسد ٠تطُ ٢سب.١

ًٜ 13ذأ طشًب االضبريٚدريا اي ٞايتهاثس
باالقرتإ

 41مثس ٠ايتؿاح َٔ ايجُاز ايهاذب١

ز:ألْٗا مثسٜ ٠تػشِ ؾٗٝا ايتدت ٚيٝظ املبٝض
بايػرا.٤

ز :يتعسض٘ يعسٚف غري َٓاضبَ ١جٌ ادتؿاف  ,تػري
دزد ١اذتساز , ٠تػري ْكا ٠ٚاملٝا.ٙ

13

ًٜ 14ذأ طشًب االضبريٚدريا أسٝاْا يالقرتإ
ادتاْب٢
ز :يٛدٛد خٝط ٚاسد َٔ طشًب األضبريٚدريا أثٓا٤

ايعسٚف غري املٓاضب .١االثنني  ١٠فبراير ٢٠٢٠

 ٢ًٜ 15االقرتإ ؾ ٢االضبريٚدريا اْكطاّ
َٛٝش٣

 41خً ٛمثاز املٛش ٚاألْاْاع َٔ ايبرٚز
ٚيٝظ طٛز دسث.٢َٛ

 25حيت ٟٛايٓبات املػٝذ ٞيف ايؿٛدري عً٢
أغبا ٙدرٚز
ز :الَتصاص املا ٚ ٤األَالح

ادتسث١َٝٛثانوي ..بقية صـــــ ١3
أحياء..لثالثة
ز :ألْ٘ بعد االقرتإ تته ٕٛايالقش١
"ايصجيٛضبٛز" ( )ٕ2ايت ٢تٓكطِ َٛٝشٜا عٓد حتطٔ
ايعسٚف احملٝط٘ يٝعٛد رتالٜا طشًب
األضبريٚدريا ادتدٜد ايعدد ايؿسد ٣يًصبػٝات

ٜ 16تهاثس االضبريٚدريا دٓطٝا ٚال دٓطٝا ٚال
ٜعترب ذيو تعاقب يألدٝاٍ
ز :ألْ٘ مل ٜتعاقب ْٛع ٢ايتهاثس ادتٓطٚ ٢ايالدٓط٢
ؾْ ٢ؿظ دٚز ٠اذتٝا ٠ؾهٌ تهاثس َُٓٗا حيدخ عً٢

سدٚ ٠سطب ظسٚف ايب ١٦ٝسٝح ٜتهاثس طشًب
األضبريٚدريا ال دٓطٝا ؾ ٢ايعسٚف املٓاضب١
ٜٚتهاثس دٓطٝا باالقرتإ ؾ ٢ايعسٚف غري املٓاضب,١
َجٌ تعسض٘ يًذؿاف أ ٚتػري دزد ١سساز ٠املا ٤أٚ
ْكاٚت٘.

 17املػٝر املرنس اصػس سذُا َٔ املػٝر
املؤْح
ز :يٝطاعد ٙعً ٢اذتسنْ ٚ ١كٌ املاد ٠ايٛزاث ١ٝل ى
املػٝر املؤْح

 18عادَ ٠ا ته ٕٛاالَػاز اساد ١ٜاجملُٛع١
ايصبػ١ٝ

ٚ 26ضٛح ظاٖس ٠ايتطؿٌ يف دٚز ٠سٝا ٠ايؿٛدري

 27تطُ ٢ايٓباتات ايبرزَ ١ٜػطا ٠ايبرٚز

ٜ 28ؿطٌ اضتدداّ اضد ١ٜايصْبل عٓد دزاض١
خطٛات ته ٜٔٛسبٛب ايًكاح
ز :ألْٗا نبري ٠اذتذِ.

ٜ 29طًل عً ٢احملٝطني ارتازدٝني يف ايتٛٝيٝب
( غالف شٖس) ٟ
ز  :سٝح ٜصعب متٝص أٚزام ايهأع عٔ أٚزام
ايتٜٛر ٜ ٚطًل عًُٗٝا غالف شٖسٟ

 31تٓكطِ نٌ خً ٘ٝدسث َ٘ٝٛأَ ٘ٝؾَ ٢تو
ايصٖس ٠اْكطاَا َٛٝشٜا
ز :يته 4 ٜٔٛدساث ِٝصػري ٠ثِ تٓكطِ ْٛا ٠نٌ
خً َٔ ١ٝادتساث ِٝايصػري ٠اْكطاّ َٝتٛش ٟل ى
ْٛاتني تعسف لسداُٖا بايٓٛا ٠األْبٛب ٚ ١ٝاألخس٣
بايٓٛا ٠املٛيد ٠ثِ ٜتػًغ ايػالف ذتُاٜتٗا عٓد٥ر
تصبح سب ١يكاح

 19يف ايهآ٥ات اييت تعٝؼ عً ٞايٝابظ ال ميهٔ
إ حيدخ االخصاب خازدٝا

ز :يتهْٛ ٜٔٛاتني ذنسٜتني (نٌ َُٓٗا ٕ) إلمتاّ
عًُ ١ٝاإلخصاب املصدٚز سٝح تٓدَر لسداُٖا َع

ز :يًشص ٍٛعً ٢ممٝصات نٌ َٔ ايتهاثس ادتٓط٢
ٚايالدٓط ٢ٖٚ ٢ضسع ١ايتهاثس ٚايتٓٛع ؾ٢
ايصؿات ايٛزاث( ١ٝاإلْتػازَ ,طاٜس ٠تكًبات
ايب.)١٦ٝ

 21تتش ٍٛالقش ١بالشَٛد ّٜٛاملالزٜا اي ٞطٛز
سسن. ٞ
ز :يه ٢خيرتم دداز املعدٜٓٚ ٠كطِ َٛٝش ٣يتهٜٔٛ
نٝظ ايبٝض ايرٜٓ ٣كطِ َٝتٛش ٣يته ٜٔٛعدد
نبري َٔ األضبٛزٚشٜتات.

ٚ 22ضٛح ظاٖس ٠تبادٍ األدٝاٍ ؾ ٢دٚز ٠سٝا٠
بالشَٛد ّٜٛاملالزٜا
ز :ألْ٘ ٜتعاقب بدٚز ٠سٝا ٠بالشَٛد ّٜٛاملالزٜا
دٜ ٌٝتهاثس دٓطٝا باألَػاز (ؾ ٢أْج٢
بعٛض ١األْٛؾًٝظ) ,ثِ أدٝاٍ تتهاثس
الدٓطٝا بادتساث( ِٝؾ ٢أْج ٢ايبعٛض)١
ٚبايتكطع (ؾ ٢اإلْطإ).

 23يًُا ٤دٚز ٖاّ ؾ ٢دٚز ٠سٝا ٠ايطساخظ

ز :ألٕ املاٜ ٤طاعد عً ٢لْبات ادتسث ١َٛايٓاضذ١
املتشسز َٔ ٠اذتٛاؾغ ادتسث ١َٝٛعٓد ضكٛطٗا
عً ٢تسب ١زطب ١سٝح تٓبت َه ١ْٛايطٛز
املػٝذ ,٢نُا إٔ ايطاحبات املٗدب( ١األَػاز
ايرنس )١ٜتطبح ؾٛم َٝا ٙايرتب ١ست ٢تصٌ ل ى
األزغذْٝٛا ايٓاضذٚ ١ذيو إلخصاب ايبٜٛط١
(املػٝر املؤْح) بداخًٗا ؾتته ٕٛايالقش)ٕ2( ١
ايت ٢تٓكطِ َتُٝص ٠ل ى ْبات دسث ٢َٛمما ٜطاعد
عً ٢لمتاّ دٚز ٠سٝا ٠ايطساخظ نايؿٛدري.

 24ختتًـ ادتساث ِٝباختالف ْٛع ايها ٔ٥اذت٢
ز1 :ـ ادتساث ِٝؾ ٢ؾطس عؿٔ ارتبص تته ٕٛداخٌ
اذتٛاؾغ ادتسث ١َٝٛباالْكطاّ املٝتٛشٚ ٣بعد
ْطذٗا تتشسز َٔ ايٓبات األّ يتٓتػس ؾ٢
اهلٛاٚ ٤عٓد ٚصٛهلا ل ى ٚضط َال ِ٥يًُٓٛ
متتص املاٜٚ ٤تػكل ددزٖا ٚتٓكطِ عد٠
َسات َٝتٛشٜا ست ٢تُٓ ٛل ى ؾطس ناٌَ,
2ـ ادتساث ِٝؾ ٢ايؿٛدري تته ٕٛباالْكطاّ املٛٝش٣
يًدالٜا ادتسث ١َٝٛاملٛدٛد ٠عً ٢ايططح
ايطؿً ٢ألٚزام ايطٛز ادتسث ٢َٛداخٌ
اذتٛاؾغ ادتسثٚ ١َٝٛعٓد ْطر ادتساث ِٝتتشسز
َٔ اذتٛاؾغ ٚعٓدَا تطكط ادتسث ١َٛعً٢
تسب ١زطب ١تٓبت َه ١ْٛطٛز َػٝذ٢
ٚيٝظ طٛز دسث.٢َٛ

 25حيت ٟٛايٓبات املػٝذ ٞيف ايؿٛدري عً٢
أغبا ٙدرٚز
ز :الَتصاص املا ٚ ٤األَالح

ٚ 26ضٛح ظاٖس ٠ايتطؿٌ يف دٚز ٠سٝا ٠ايؿٛدري
ز  :ألٕ ايٓبات ادتسثٜ َٞٛعتُد ؾرت ٠قصري ٠عً٢
ايٓبات املػٝذ ٞستٜ ٢ه ٕٛبٓؿط٘ درٚزا ٚضاقا
ٚأٚزاقا

 27تطُ ٢ايٓباتات ايبرزَ ١ٜػطا ٠ايبرٚز

ز  :ألْٗا زتُٛع َٔ ١ايٓباتات ايبرز ١ٜاييت تٓػأ
برٚزٖا داخٌ غالف ثـُسٟ

ْٛ 43ا ٠اإلْدٚضبريّ ثالث ١ٝاجملُٛع ١ايصبػ١ٝ

ٜٓ 58تر املبٝض ايٛاسد يف اْج ٢اإلْطإ بٜٛط١
ٚاسد ٠نٌ ّٜٛ 56

زْ :تٝذ ١عدّ سدٚخ تًكٝح

ٜ 44ؤدْ ٣طر ايجُاز ٚايبرٚز غايبا ل ى تعطٌٝ
ايُٓ ٛارتطس ٣يًٓبات ٚأسٝاْا ل ى َٛت٘

 31تٓكطِ ايٓٛا ٠املٛيدَٝ ٠تٛشٜا قبٌ اإلخصاب

 21تًذأ بعض ايهآ٥ات يعاٖس ٠تعاقب االدٝاٍ

 42قد تربٌ ايصٖس ٚ ٠تطكط َٔ ايٓباتات دٕٚ
ته ٜٔٛمثس٠

ز :ألْٗا مثاز تته ٕٛبد ٕٚعًُ ١ٝاإلخصاب
َ ٖٛٚا ٜطُ ٢لمثاز عرز ٣طبٝع٢

ز  :ألٕ ايٓبات ادتسثٜ َٞٛعتُد ؾرت ٠قصري ٠عً٢
ايٓبات املػٝذ ٞستٜ ٢ه ٕٛبٓؿط٘ درٚزا ٚضاقا
ٚأٚزاقا

ز :يه ٢تعٌ عدد ايهسَٛٚضَٛات ثابت ١ؾ ٢ايٓٛع
ايٛاسد ؾعٓدَا ٜٓدَر املػٝر املرنس (ٕ) َع املػٝر
املؤْح (ٕ) ٜته ٕٛايصجيٛت (.)ٕ2

ز :ألٕ اهلٛاٚ ٤ضط غري َٓاضب يٓكٌ اذتٛٝاْات
املٓ ١ٜٛؾتك ّٛايرنٛز بددخاٍ اذتٛٝاْات املٓ ١ٜٛل ى
ايبٜٛطات ؾ ٢دطِ األْج.٢

أحياء..لثالثة ثانوي
ز :ألٕ ؾرت ٠ارتصٛب ١ؾ ٢أْج ٢اإلْطإ سٛايٞ
 31ضٓٚ ١تٓتر األْج ٢خالٍ ٖر ٙايؿرت ٠بٜٛط ١نٌ
 َٔ ّٜٛ 28أسد املبٝطني بايتبادٍ َع اآلخس غٗسٜا
(أ 13 ٣بٜٛط ١ضٜٓٛا) يريو ٜه ٕٛعدد ايبٜٛطات
ايٓاضذ ١ؾ ٢عُس األْج ٢نً٘ (391 = ) 13 x 31

ز :ألْٗا ْاجت ١عٔ اْدَاز اسد ٣ايٓٛاتني ايرنسٜتني
( ٕ ) َع ايٓٛا ٠ايٓاجت ١عٔ اْدَاز ْٛاتا ايهٝظ
ادتٓٝين ( ) ٕ2

ز  :ألْٗا زتُٛع َٔ ١ايٓباتات ايبرز ١ٜاييت تٓػأ
برٚزٖا داخٌ غالف ثـُسٟ

ْٛا ٠خً ١ٝايبٝط )ٕ( ١ؾٝته ٕٛايصجيٛت (,)ٕ2
بُٓٝا تٓدَر ايٓٛا ٠ايرنس ١ٜاألخسَ ٣ع ايٓٛا٠
ايٓاجت َٔ ١اْدَاز ْٛاتا ايهٝظ ادتٓ" ٢ٓٝايٓٛاتإ
ايكطبٝتإ" (نٌ َُٓٗا ٕ) ؾتتهْٛ ٕٛا ٠اإلْدٚضربّ
(.)ٕ3

 32ختتًـ ٚظٝؿ ١ايٓكري يف نٌ َٔ ايبٜٛط١
ٚايبرز٠
زٜٛ :دد ايٓكري ؾ ٢ايبٜٛط ١يٝتِ َٔ خالي٘ دخٍٛ
أْبٛب ١ايًكاح إلخصاب ايبٜٛط ,١بُٓٝا ٜٛدد ايٓكري
ؾ ٢ايبرز ٠يٝدخٌ َٓ٘ املا ٤ل ى ايبرز ٠عٓد اإلْبات.

ٜ 33ػٝع ايتًكٝح ايرات ٞيف بعض االشٖاز

ز :ألٕ ايصٖس ٠خٓجَ ٚ ٢طت ٣ٛاملتو أعًَٔ ٢
َطت ٣ٛاملٝطِ أ ٚيف ْؿظ املطت ٚ ٣ٛاألعطا٤
ايتٓاضً ١ٝتٓطر َع بعطٗا ؾْ ٢ؿظ ايٛقت

 34حيدخ ايتًكٝح ارتًط ٢ؾ ٢األشٖاز ارتٓج٢
أسٝاْا
ز :بطبب ْطر أسد غك ٞاألعطا ٤ادتٓط ١ٝقبٌ
اآلخسأ ٚإٔ ٜهَ ٕٛطت ٣ٛاملتو َٓدؿض عٔ
َطت ٣ٛاملٝطِ

 35يهٌ َٔ ايبرزٚ ٠ايجُس ٠أصٌ شتتًـ

ز :ألٕ ايبرز ٠تٓػأ ايبٜٛط ١بعد اإلخصاب
أَا ايجُس ٠ؾتٓػأ املبٝض بعد اختصإ ايػرا٤
ْٚطذ٘ ٚذيو بؿعٌ اهلسَْٛات ايتٜ ٢ؿسشٖا
املبٝض.

 36خيتًـ َصري ايبٜٛط ١عٔ َصري ايبٝط١

ز :ايبٜٛط :١تتش ٍٛل ى برز.٠
ايبٝط :١تتش ٍٛل ى شجيٛت ثِ دٓني

ٜٛ 37دد ْٛاتإ ؾ ٢سب ١ايًكاح
ز :ألٕ ايٓٛا ٠األْبٛب ١ٝته ٕٛأْبٛب ١ايًكاح ايت٢
خترتم املٝطِ ٚايكًِ ٚاملبٝض  ٚتصٌ ستَٛ ٢ضع

ايٓكري يف املبٝض ايٓٛا ٠املٛيد ٠تٓكطِ اْكطاَا
َٝتٛش ٟؾٝتهْٛ ٕٛاتني ذنسٜتني (ٕ)

ٜٛ 38دد ْٛاتإ ؾ ٢اْبٛب ١ايًكاح
ز  :يه ٢حيدخ اإلخصاب املصدٚز سٝح تٓدَر اسد٣
ايٓٛاتني ايرنسٜتني َع ْٛا ٠ايبٝط ١يتهٜٔٛ
ايصجيٛت ٚ .اْدَاز ايٓٛا ٠ايرنس ١ٜايجاَْ ١ٝع
ايٓٛا ٠ايٓاجتْٛ َٔ ١اتا ايهٝظ ادتٓٝين يتهٜٔٛ
ْٛا ٠اإلْدٚضبريّ (ٚ )ٕ3اييت تٓكطِ يتعطٞ
ْطٝر اإلْدٚضبريّ

 39عدّ لَهاْ ١ٝؾصٌ ايبرٚز عٔ ايجُاز ٜدٜٚا
ؾ ٢ايٓباتات ذات ايؿًك ١ايٛاسد٠

ز :بطبب اضتٗالى املٛاد ايػرا ١ٝ٥املدتصْ١
ٚتجبٝط هلسَْٛات.

 45تطاف أسٝاْا خالص ١سبٛب ايًكاح عً٢
َباٜض األشٖاز
ز :يته ٜٔٛمثاز بد ٕٚبرٚز
سٝح لْٗا تته ٕٛبد ٕٚعًُ ١ٝاإلخصاب

 46االْكطاّ املٛٝش ٣قد ٜطبل أ ٢ًٜ ٚايتهاثس
ادتٓط٢

ز :قد ٜطبل االْكطاّ املٛٝش ٣ايتهاثس ادتٓط ٢ؾ٢
ساي ١ته ٜٔٛاألَػاز نُا ؾ ٢ايهآ٥ات ايساق١ٝ
َجٌ اإلْطإ ٚقد  ٢ًٜاالْكطاّ املٛٝش ٣ايتهاثس
ادتٓط ٢ؾ ٢ساي ١االقرتإ نُا ؾ ٢طشًب
االضبريٚدريا سٝح لْ٘ بعد سدٚخ االقرتإ تتهٕٛ
ايالقش ١ادتسث" ١َٝٛايصجيٛضبٛز" ( )ٕ2ايت٢
تٓكطِ َٛٝشٜا قبٌ اإلْبات يٝعٛد يًدالٜا ايٓاجت١
ايعدد ايؿسد ٣يًصبػٝات (ٕ).

 47بٜٛطات ايجدٜٝات غشٝش ١املح ٚقً ١ًٝايعدد
ز :غشٝش ١املح ألٕ ادتٓني ٜعتُد عً ٢األّ يًشصٍٛ
عً ٢ايػرا ,٤قً ١ًٝايعدد إلْتاز عدد ستدٚد َٔ
ايصػاز ألٕ األبٜ ٜٔٛكَٛا بسعا ١ٜايصػاز يؿرتَ ٠ا
تصٌ ل ى عد ٠ضٓٛات

 48تتُٝص ايجدٜٝات بإٔ لْتادٗا يًصػاز ستدٚد
ز :ألٕ األبٜ ٜٔٛكَٛا بسعا ١ٜصػازُٖا يؿرتَ ٠ع١ٓٝ
نُا ٖ ٛاذتاٍ ؾ ٢اإلْطإ.

ٚ 49دٛد ارتصٝتني خازز ادتطِ داخٌ نٝظ
ايصؿٔ ؾَ ٢ععِ ايجدٜٝات
ز :يًشؿاظ عً ٢دزد ١سساز ٠ارتصٝتني أقٌ َٔ
دزد ١سساز ٠ادتطِ  ٚبايتايٜ ٞطتُس تهٜٔٛ
اذتٛٝاْات املٓ.١ٜٛ

ٜ 51صاب اإلْطإ بايعكِ ي ٛتعطٌ خسٚز
ارتصٝتني خازز ادتطِ

ز :ألٕ دزد ١سسازتٗا ته ٕٛأعً َٔ ٢دزد ١سساز٠
ادتطِ  ٚبايتايٜ ٞتٛقـ اْتاز اذتٛٝاْات املٓ١ٜٛ

 51يًشٜٛصًتإ املٜٓٛتإ أُٖ ١ٝنبري ٠ذتٝا٠
اذتٛٝاْات املٓ١ٜٛ

ز :ألُْٗا ٜؿسشإ ضا ٌ٥قًـ ٟٛميس يف قٓا ٠زتس ٣ايبٍٛ
قبٌ َسٚز اذتٛٝاْات املٓ ١ٜٛؾٗٝا َباغس٠
يهٜ ٞعادٍ محٛض ١زتس ٣ايب ٍٛؾٝصبح ٚضط
َتعادٍ َٓاضب ملسٚز اذتٛٝاْات املٓ١ٜٛ

ٚ 52دٛد خالٜا ضست ٛى ٚارتالٜا ايب ١ٝٓٝؾ٢
خص ١ٝذنس اإلْطإ
ز :خالٜا ضستٛي ٞتؿسش ضا ٌ٥يتػر ١ٜاذتٛٝاْات
املٜٓ ٚ ١ٜٛعتكد إٔ هلا ٚظٝؿَٓ ١اع١ٝ
ارتالٜا ايب : ١ٝٓٝتؿسش ٖسَ ٕٛايتطتٛضتريٕٚ
املط ٍٛ٦عٔ ظٗٛز ايصؿات ادتٓط ١ٝايجاْ١ٜٛ
ايرنس ٚ ١ٜمن ٛايربٚضتاتا  ٚاذتٛصً ١املٓ١ٜٛ

ٚ 53دٛد ضٓرتٜٛيني بعٓل اذتٛٝإ املٓ٣ٛ
ز :ألُْٗا ًٜعبإ دٚزا ؾ ٢اْكطاّ ايبٜٛط ١املدصب.١

 54أُٖٚ ١ٝدٛد ايكطع ١ايٛضط ٢يًشٛٝإ
املٓ ٣ٛأثٓا ٤لخصاب ايبٜٛط١
ز:ألْٗا حتت ٣ٛعً ٢املٝتٛنْٛدزٜا ايت ٢تهطب
اذتٛٝإ املٓ ٣ٛايطاق ١ايالشَ ١ذتسنت٘ يًٛص ٍٛل ى
ايبٜٛط ١إلخصابٗا.

ٚ 55دٛد دطِ قُ ٞيف َكدَ ١زأع اذتٛٝإ
املٟٓٛ

ز :يهٜ ٞؿسش لْص ِٜاهلٝايٜٛٛزْٝص اير ٟعً ٢لذاب ١دص٤
َٔ غالف ايبٜٛط ١مما ٜطٌٗ عًُ ١ٝاالخرتام

 56تتجبت أعطا ٤ادتٗاش ايتٓاضً ٢األْج٣ٛ
يإلْطإ داخٌ َٓطك ١اذتٛض بأزبط١
َسْ١

ز :بطبب احتاد أغًؿ ١ايبٜٛطَ ١ع دداز املبٝض
ؾتته ٕٛمثس ٠هلا برزٚ ٠اسد ٠تطُ ٢سب.١

ز :يه ٢تطُح هلا بايتُدد أثٓا ٤اذتٌُ.

 41مثس ٠ايتؿاح َٔ ايجُاز ايهاذب١

ْ 57طر سٛا ى  411بٜٛط ١ؾكط أثٓا ٤سٝا ٠أْج٢
اإلْطإ

ز:ألْٗا مثسٜ ٠تػشِ ؾٗٝا ايتدت ٚيٝظ املبٝض
بايػرا.٤

 41خً ٛمثاز املٛش ٚاألْاْاع َٔ ايبرٚز

ز :ألْٗا مثاز تته ٕٛبد ٕٚعًُ ١ٝاإلخصاب
َ ٖٛٚا ٜطُ ٢لمثاز عرز ٣طبٝع٢

 42قد تربٌ ايصٖس ٚ ٠تطكط َٔ ايٓباتات دٕٚ
ته ٜٔٛمثس٠
زْ :تٝذ ١عدّ سدٚخ تًكٝح

ْٛ 43ا ٠اإلْدٚضبريّ ثالث ١ٝاجملُٛع ١ايصبػ١ٝ
ز :ألْٗا ْاجت ١عٔ اْدَاز اسد ٣ايٓٛاتني ايرنسٜتني

ْ 57طر سٛا ى  411بٜٛط ١ؾكط أثٓا ٤سٝا ٠أْج٢
اإلْطإ

ز :ألٕ ؾرت ٠ارتصٛب ١ؾ ٢أْج ٢اإلْطإ سٛايٞ
 31ضٓٚ ١تٓتر األْج ٢خالٍ ٖر ٙايؿرت ٠بٜٛط ١نٌ
 َٔ ّٜٛ 28أسد املبٝطني بايتبادٍ َع اآلخس غٗسٜا
(أ 13 ٣بٜٛط ١ضٜٓٛا) يريو ٜه ٕٛعدد ايبٜٛطات
ايٓاضذ ١ؾ ٢عُس األْج ٢نً٘ (391 = ) 13 x 31

ٜٓ 58تر املبٝض ايٛاسد يف اْج ٢اإلْطإ بٜٛط١
ٚاسد ٠نٌ ّٜٛ 56

ز  :ألٕ نٌ َبٝض ٜٓتر بٜٛط ١نٌ  ّٜٛ 28بايتبادٍ
َع اآلخس غٗسٜا

 59تبطٔ قٓا ٠املٗبٌ َٔ ايداخٌ بػػا ٤بػػا٤
 ٚبٗا ثٓٝات

ز  :تبطٔ بػػاٜ ٤ؿسش ضا ٌ٥شتاطٜ ٞعٌُ عً٢
تسطٝب املٗبٌ  ٚحيت ٟٛعً ٢ثٓٝات تطُح بتُددٙ
خاص ١أثٓا ٤خسٚز ادتٓني

 61تبدأ نٌ قٓا ٠ؾايٛب بكُع ٜكع أَاّ املبٝض
َباغس٠
ز  :يطُإ ضكٛط ايبٜٛطات ؾ ٢قٓا ٠ؾايٛب

 61تتُٝص قٓا ٠ؾايٛب بٛدٛد زتُٛع َٔ ١ايصٚا٥د
األصبع١ٝ
ز  :يه ٞتعٌُ عً ٢ايتكاط ايبٜٛط.١

ٚ 62دٛد أٖداب تبطٔ قٓا ٠ؾايٛب ؾ ٢أْج٢
اإلْطإ
ز :تبدأ قٓا ٠ؾايٛب بؿتش ١قُع١ٝ
باإلضاؾ ١يٛدٛد شٚا٥د أصبعٚ ١ٝتبطٔ قٓا ٠ؾايٛب
باألٖداب يتعٌُ عً ٢تٛد ٘ٝايبٜٛطات املدصب١
ضت ٛايسسِ.

 63تتش ٍٛأَٗات ايبٝض ل ى خالٜا بٝط١ٝ
أٚي ١ٝد ٕٚاْكطاّ
ز  :سٝح أْٗا ختصٕ ايػرا ٚ ٤تهرب يف اذتذِ

 64ته ٕٛدطِ قطب ٢ؾ ٢بداَ ١ٜسسً ١ايٓطر
أثٓاَ ٤ساسٌ ته ٜٔٛايبٜٛط١
ز :يٝدًص ايبٜٛطْ َٔ ١صـ عدد ايصبػٝات يتصبح
أساد ١ٜاجملُٛع ١ايصبػ.)ٕ( ١ٝ

 65لْتاز ايبٜٛطات ؾ ٢أْج ٢اإلْطإ ستدٚد
ز :ألٕ ؾَ ٢سسً ١ايٓطر يته ٜٔٛايبٜٛط ١تتهٕٛ
بٜٛطٚ ١اسدٚ ٠ثالث ١أدطاّ قطبٚ ١ٝيٝظ أزبع
بٜٛطات مما جيعٌ ايعدد ستدٚد.

ٜ 66عٌُ ادتطِ األصؿس نػد ٠صُاَ ٤ؤقت١

ادتٓني باإلْتػاز ٚتٓكٌ  َٔ CO2ادتٓني يألّ.
2ـ نً : ١ٝألْٗا تطاعد ادتٓني عً ٢ايتدًص َٔ
املٛاد اإلخساد ١ٝد ٕٚإٔ خيتًط دّ األّ بدّ
ادتٓني.

 73بايسغِ َٔ أُٖ ١ٝاملػ ١ُٝيًذٓني لال أْٗا
قد تعترب ضببا يف َسض٘ أٚ ٚؾات٘

ز  :ألْٗا قد تٓكٌ ( ايعكاقري  ٚايهش ٚ ٍٛايٓٝهٛتني ٚ
ايؿريٚضات ) َٔ دّ األّ ل ى دّ ادتٓني  ٚمجٝعٗا
َٛاد ضاز ٠تطبب أضساز  ٚتػٖٛات يًذٓني

ٜ 74تصٌ ادتٓني باملػ ١ُٝبٛاضط ١اذتبٌ
ايطس٣
ز  :يهٜ ٢طُح ي٘ حبس ١ٜاذتسن ١باإلضاؾ ١ل ى ْكٌ
املٛاد ايػراٚ ١ٝ٥األنطذني َٔ املػ ١ُٝيًدٚز٠
ايدَ ١ٜٛيًذٓني.

ٜ 75بدا ادتٓني اضتكباٍ اذتٝا ٠ارتازد١ٝ
بصسخ ١ممٝص٠
ز :يهٜ ٢عٌُ عً ٢أثسٖا ادتٗاش ايتٓؿط.ٞ

ٜ 76عترب يدي األّ أمثٔ غرا ٤يًذٓني
ز :ألْ٘ حيُ َٔ ٘ٝاالضطسابات ايٓؿط ٚ ١ٝايعط١ٜٛ
يف املطتكبٌ

 77عُس األْج ٢املٓاضب يًشٌُ  35 : 18ضٓ١
ز  :ألْ٘ لذا قٌ أ ٚشاد عٔ ذيو ٜؤد ٟل ى تعسض نٌ
َٔ األّ  ٚادتٓني ملتاعب خطري ٠باإلضاؾ ١ل ى
شٜاد ٠استُاالت ايتػ ٙٛارتًك ٞبني أبٓاٖ٤ا

ٖٓ 78اى خطٛز ٠عً ٢ادتٓني لذا تصٚز زدٌ
َطٔ باَسأ ٠صػري ٠ايطٔ
ز  :يصٜاد ٠استُاالت سدٚخ ايتػ ٙٛارتًكٞ

 79اقساص َٓع اذتٌُ تٗ ٧ٝسايٖ ١سَ١ْٝٛ
تػب٘ اذتٌُ
ز :ألْٗا عباز ٠عٔ ٖسَْٛات صٓاع ١ٝتػب٘
اإلضرتٚدني ٚايربٚدطرت.ٕٚ

ٜ 81تٛقـ اضتدداّ اقساص َٓع اذتٌُ ؾ ٢ؾرت٠
ايطُح
ز :ستٜ ٢كٌ ايربٚدطرتٚ ٕٚبايتا ى حيدخ اْكباض ؾ٢
عطالت ايسسِ ٚبايتا ى تتُصم ايػعريات ايدَ١ٜٛ
ؾٝشدخ ايطُح.

ز :غد ٠صُا : ٤ألْ٘ ٜؿسش ٖسَ ٕٛايربٚدطرت ٕٚيف
ايدّ َباغس ٚ ٠ايرٜ ٣عٌُ عً ٢شٜاد ٠مسو بطاْ١
ايسسِ ٚشٜاد ٠اإلَداد ايدَ٣ٛ
َؤقت : ١ألْ٘ ٜطُس َع بدا ١ٜايػٗس ايسابع
ألٕ املػ ١ُٝقد انتًُت ؾتشٌ ستٌ ادتطِ األصؿس
يف لؾساش ٖسَ ٕٛايربٚدطرتٕٚ

ز :ألْ٘ ٜطتكس ؾ ٢ايسسِ ؾُٓٝع اضتكساز ايبٜٛط١
املدصب ١ؾ ٢بطاْت٘.

ٜ 67ؤد ٣حتًٌ ادتطِ األصؿس قبٌ ايػٗس
ايسابع يًشٌُ ل ى سدٚخ اإلدٗاض

ٜ 82ه ٕٛايتٛأّ املتُاثٌ َتطابل يف مجٝع
ايصؿات ايٛزاث١ٝ

ز :ألٕ املػ ١ُٝمل تهٔ قد انتًُت منٖٛا بعد ٚبايتا ى
ٜتٛقـ لؾساش ٖسَ ٕٛايربٚدطرت ٕٚمما ٜؤد ٣ل ى
اْكباضات ايسسِ  ٚبايتاي ٞتٗدّ بطاْ ١ايسسِ
ٚمتصم ايػعريات ايدَٚ ١ٜٛبايتاي ٞسدٚخ
اإلدٗاض.

ز :ألْٗا تٛا ِ٥أساد ١ٜايالقشْ ١اجت َٔ ١لخصاب
بٜٛطٚ ١اسد ٠حبٛٝإ َٓٚ ٟٛاسد  ٚأثٓا ٤تؿًذٗا
تٓكطِ ل ى دصٝ٥ني نٌ دصٜ ٤ه ٕٛدٓٓٝا

ٜ 68طُس ادتطِ األصؿس ؾ ٢ايػٗس ايسابع َٔ
اذتٌُ َٚع ذيو ال حيدخ لدٗاض
ز :ألٕ املػ ١ُٝته ٕٛقد تكدّ منٖٛا ؾ ٢ايسسِ ؾتشٌ
ستٌ ادتطِ األصؿس ؾ ٢لؾساش ٖسَٕٛ
ايربٚدطرت ٕٚايرٜ ٣عٌُ عً ٢شٜاد ٠مسو بطاْ١
ايسسِ ٚشٜاد ٠اإلَداد ايدَ ٣ٛبٗا ٚتجبٝت ادتٓني.

 69تٛقـ ايدٚز ٠ايػٗس ١ٜأثٓا ٤اذتٌُ

ٜ 81طتددّ ايًٛيب ملٓع اذتٌُ

ٜ 83طتطٝع ايطبٝب املٛيد ايتأند َٔ ْٛع
ايتٛاَ( ِ٥تُاثٌ اّ غري َتُاثٌ)

ز :لذا نإ جيُعِٗ َػٚ ١ُٝاسد" ٠تٛأّ َتُاثٌ" لذا
نإ يهٌ َٓٗا َػ" ١ُٝتٛأّ غري َتُاثٌ".

 84ميهٔ ْكٌ عط َٔ ٛاسد االطؿاٍ ايتٛأّ ا ى
ايطؿٌ االخس د ٕٚسدٚخ أَ ٟػانٌ
ز :لذا نإ ايتٛأّ َتُاثٌ ؾُٗا َتطابكإ ٚزاثٝا ْطد١
طبل األصٌ

ز :ألٕ أثٓا ٤ؾرت ٠اذتٌُ ٜبك ٢ادتطِ األصؿس يٝؿسش
ٖسَ ٕٛايربٚدطرت ٕٚستْٗ ٢ا ١ٜايػٗس ايجايح
يًشٌُ ثِ حتٌ املػ ١ُٝؾ ٢ايػٗس ايسابع ستٌ
ادتطِ األصؿس ؾ ٢لؾساش ٖرا اهلسَ ٕٛمما ميٓع
ايتبٜٛض ؾتتٛقـ ايدٚز ٠ايػٗس ١ٜملا بعد ايٛالد.٠

ز :يعالز بعض ساالت ايعكِ بطبب اْطداد قٓاتٞ
ؾايٛب عٓد األْجْٚ ٢كص عدد اذتٛٝاْات املٓ ١ٜٛيف
ايرنس عٔ  ًَٕٛٝ 21سٛٝإ َٟٓٛ

ٜ 71ػرتط ذتدٚخ اإلخصاب إٔ ته ٕٛاذتٛٝاْات
املٓ ١ٜٛبأعداد ٖا١ً٥

 86شزاع ١األْ ١ٜٛؾ ٢ايطؿادع غريت َؿاِٖٝ
بعض ايعًُا٤

ز :ألْ٘ ٜؿكد ايهجري َٓٗا أثٓا ٤زسًتٗا ل ى ايبٜٛط,١
نُا إٔ عًُ ١ٝاخرتام ايبٜٛط ١حتتاز ملالٜني َٔ
اذتٛٝاْات املٓ ١ٜٛسٝح تعٌُ لْصميات ادتطِ
ايكُ ٢يًشٛٝاْات املٓ( ١ٜٛلْص ِٜاهلٝايٜٛٛزْٝص)
عً ٢لذاب ١دص َٔ ٤غالف ايبٜٛط ١املتُاضو
بؿعٌ محض اهلٝايٜٛٛزْٝو ؾٝدخٌ سٛٝإ َٓ٣ٛ
ٚاسد.

 71حياط دٓني اإلْطإ بػػا ٢٥ايسٌٖ ٚايطً٢
داخٌ ايسسِ
ز :ألٕ غػا ٤ايسٌٖ حيٝط بادتٓني ٚحيت ٣ٛعً٢
ضا ٌ٥حيُ ٢ادتٓني َٔ ادتؿاف ٜٚطاعد ٙعً٢
حتٌُ ايصدَات ,أَا غػا ٤ايطً ٢حيٝط بػػا٤
ايسٌٖ ٜٚعٌُ عً ٢محا ١ٜادتٓني نُا خيسز َٓ٘
بسٚشات أ ٚمخالت أصبع ١ٝايػهٌ تٓػُظ داخٌ
بطاْ ١ايسسِ ٚتتالَظ ؾٗٝا ايػعريات ايدَ١ٜٛ
يهٌ َٔ ادتٓني ٚاألّ ٚتطُ ٢املػ.١ُٝ

 72تٛصـ املػ ١ُٝبأْٗا زٚ ١٥نً ١ٝيًذٓني
ز1 :ـ ز : ١٥ألْٗا تٓكٌ األنطذني َٔ دّ األّ ل ى

 85دت ٤ٛاالْطإ ا ى عًُ ١ٝاطؿاٍ االْابٝب

ز :ألْٗا أثبتت إٔ ايٓٛا ٠اييت دا٤ت َٔ ْٛا ٠خً١ٝ
دٓني َتكدّ ال ختتًـ يف قدزتٗا عً ٢تٛد ٘ٝمنٛ
ادتٓني عٔ ْٛا ٠ايالقشْ ١ؿطٗا

 87تعترب شزاع ١األْ ١ٜٛتهاثس ال دٓطٞ

ز :ألْ٘ ٜتِ ؾٗٝا اْتاز اؾساد ددٜد َٔ ٠ؾسد أبٚ ٟٛاسد

 َٔ 88ايٓاس ١ٝايعًُ ١ٝميهٔ يبعض ايسداٍ
إ ٜٓذبٛا بعد ٚؾاتِٗ
ز :سٝح ميهٔ االستؿاظ باألَػاز يف ساي ١تربٜد غدٜد
( )121 -ملد ٠تصٌ ل ى  21ضٓ ١ثِ اضتدداَٗا بعد
ذيو يف ايتًكٝح ايصٓاع ٞست ٢بعد ٚؾا ٠أصشابٗا

 89تعاٌَ اذتٛٝاْات املٓ ١ٜٛيًُاغ ١ٝبايطسد
املسنص٣

ز :يؿصٌ اذتٛٝاْات املٓ ١ٜٛذات ايصبػ )x( ٢عٔ
األخس ٣ذات ايصبػٚ )y( ٢ذيو بٗدف ايتشهِ ؾ٢
دٓظ املٛايٝد يًشص ٍٛعً ٢ذنٛز َٔ أدٌ لْتاز
ايًش ّٛأ ٚلْاخ إلْتاز األيبإ ٚايتهاثس

