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 4102دور يىبير              امخحبن وببث حقسيمي للفرقت الثبويت حربيت حعليم اسبسي

 -قبرن بيه : -0

 انُثاذاخ انحصاشٚح ٔانُثاذاخ انعسخعٛح يغ ذكس أيثهّ. -أ

 فٙ اندٚاذٕياخ ٔاإلظثٛسٔخٛسا . انركاثس -ب

 -حكلم عه : -4

 انثكرسٚا انًركافهح . -أ

 دٔزج حٛاج انثكرسٕٚفاج . -ب

 اًْٛح فطس انثُعٛهٕٛو فٙ اَراج انًضاداخ انحٕٛٚح . -ج

 خًٛسج كفٛس . -د

 -أكمل : -3

ٔ ……... ٔ ……... ذكرًلللم دٔزج حٛلللاج فطلللس تكعلللُٛٛا خلللسايُٛٛط ت ًعلللح ا لللٕاز ْلللٙ   -أ

 ...…… ٔ..…… ٔ ....…… 

 تكرسٚا انكثسٚد ذؤكعد ....... انٗ ....... ٔ ....... ٔذؼد ْرِ انثكرسٚا ....... انرغرٚح . -ب

ٔ ……... يٍ فطس ٔ حهة يركافهٍٛ ٔذُقعى ػهٗ حعة شكم انثانٕض انٗ ……... ذركٌٕ  -ج

 ...…… ٔ...…… 

 ......... يعرؼًسج  حهثٛح ذركٌٕ يٍ ظرح ػشس خهٛح يرشاتٓح كم يُٓا ذشثّ……...  -د

اٌ ذعلللرغم انُٛرلللسٔخٍٛ اندلللٕ٘ فلللٙ تُلللا  انًسكثلللاخ ……... ذعلللرطٛغ تؼلللا انطحانلللة  -ْللل 

 انُٛرسٔخُٛٛح انؼضٕٚح  .

 .......مع اطيب األمبوي ببلخىفيق
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 حربيت حعليم أسبسي للفرقت الثبويت الىببث الخقسيمى ت امخحبن مبدةببأج

 

 -: اآلحيتأجب عه األسئلت 

 

 الىببحبث الحسازيت والىببحبث السرخسيت -اقبرن بيه  -0

 

 السرخسيتالىببحبث  الىببحبث الحسازيت

  انُثلللاخ  أيلللاْلللٕ انعلللا د  انًشلللدٙانُثلللاخ

 اندسثٕيٙ ي رصل

  ٚؼرثللللس أزألللللٗ ا  للللٕاز  انًشللللدٙانطللللٕز

 انًشللٛدٛح فللٙ  انُثاذللاخ خًٛؼللااندسثللٕيٙ 

أيلا انطللٕز اندسثللٕيٙ فٓلٕ تعللٛب انرسكٛللة 

تراذللا  حتللدا ٙ فللٙ ذكُٕٚللّ   ٚرتللم تانرستلل

 انًشلدٙانطلٕز  خص ٛلا ػهلٗ  أٔٚؼرًد كهٛا 

 ا .رنغفٙ انحتٕل ػهٗ ا

 َثاذاخ أزضٛح ٔ ألهٛم يُٓا ٚؼٛش فٙ انًا يؼظًٓا 

  انُثلللاخ  أيلللاانُثللاخ اندسثلللٕيٙ ْلللٕ انعلللا د

 .ي رصل انًشدٙ

 ٙو  يرًٛللللللص  اْسٚللللللا انطللللللٕز اندسثللللللٕي

انعلا  ٔ  ْلٙي رهفح،  أػضا  إنٗ ذشسٚحٛا

 احقٛقٛللح كًلللٔ  حٔز ػسضللٛرخللا ٔزا  ٔ 

 تظٓلللٕز أَعلللدحًٚرلللاش انُثلللاخ اندسثلللٕيٙ 

 انًشلللدٙانُثلللاخ  .قلللٙحقٛ  حقٛقٛلللح ٔ نحلللا

ػثازج ػلٍ ثلانٕض ي رلصل يكلٌٕ يلٍ ػلدد 

 .ألهٛم يٍ ان الٚا

 

تٕاظلللطح ا َشلللقا  فٛقعلللى   خُعلللٙ : ذركلللاثس انلللدٚاذٕياخالخكااابفر فاااي الاااذيبحىمبث وااسااابيروجيرا -ب

 اَشقا  كلال انثالظلرٛدٚرٍٛ  ٕنٛلا تسٔذٕتالظد ان هٛح  ٕنٛا ٔ ٚرى ذنك تاَقعاو انُٕاج اَقعايا غٛس يثاشس ٔ

فٕأللّ ٔ ٚكلٌٕ غًلدا خدٚلدا ٚكعلٕ  يغ انعٛرٕتالشو ثلى ُٚفتلم انثسٔذٕتالظلد ٔ نكُلّ ٚحلرفد تلحلد انغًلدٍٚ

ذركاثس خُعٛا تانرصأج تٍٛ خهٛرلٍٛ ي رهفرلٍٛ فلٙ انحدلى فلٙ  ٔ خاَثّ انؼاز٘ ٔ ٚرساكة يٍ انتًاو انقدٚى.

 طٙ فسدا خدٚدا.ا َٕاع انًعرطٛهح ٔ ُٚرح ػٍ ْرا انرصأج خسثٕيح َايٛح ذُثد يثاشسج نرؼ

 خُعٙ ترقازب خٛطٍٛ يٍ تؼضًٓا ٔ ٚ سج يلٍ كلم خهٛلح شا لدج أَثٕتٛلح  ٔ ذهرقلٙ  ااسبيروجيرا ذركاثس

 َللٕاج ان الٚللا انًرقاتهللح ٔ ذهللرحى يللغ تؼضللٓا ثللى ذللرٔب اندللدز انفاتللهح نرركللٌٕ ألُللٕاخ يرتللهح تللٍٛ ان الٚللا

كم خهٛح فٙ حلٍٛ ذرحلسم يحرٕٚلاخ ان هٛلح ا خلسٖ ٔ انًرقاتهح ذعًٗ تقُٕاخ انرصأج ٔ ذردًغ يحرٕٚاخ 

أٌ ذركاثس خضسٚا تاَفتال ان ٛب انٗ ػلدج أخلصا   ااسبيروجيراذُديح يؼٓا نركٌٕ انصٚدٕخ. ٔ ذعرطٛغ 

 نكم خص  يُّ انقدزج ػهٗ انًُٕ يثاشسج انٗ  حهة خدٚد.

 

 -حعرفه عه : باركر م -4

 

ْللا يللٍ انكا ُللاخ فللٙ يُفؼللح يرثادنللح يثللم ْللٙ تكرٛسٚللا ذؼللٛش يللغ غٛسالمخكبفلاات:  البكخيريااب - أ

انثكرٛسٚلا انؼقدٚلح انرلٙ ذؼلٛش اخلم ػقلد تلغٛسج ذٕخلد  انركافم تٍٛ خرٔز انُثاذاخ انثقهٛلح ٔ

ٔ ذعلرطٛغ ذثثٛلد انُٛرلسٔخٍٛ اندلٕ٘ ٔ تُلا  انثسٔذُٛلاخ. ٔ يلٍ  ػهٗ خرٔز انُثلاخ انثقهلٙ

الَعللاٌ ٔ ذؼللسل تللانفهٕزا انثكرٛسٚللا انرللٙ ذعللكٍ ا يؼللا  انغهٛظللح ن ا يثهللح ا خللسٖ أَللٕاع

انثكرٛسٚح ٔ ْٙ ذاخ َفغ كثٛس نالَعلاٌ اذ أَٓلا ذقلٕو تركلٍٕٚ كثٛلس يلٍ انفٛرايُٛلاخ انالشيلح 

 نُشا ّ انحٕٛ٘ ٔ يقاتم ذنك فٓٙ ذرغرٖ ػهٗ تؼا انفضالخ.

تٕاظطح ذٚهّ ػهٗ ظلط  انثكرٛسٚلا انرلٙ  انثكرٛسٕٚفاج ٚهرتق -1 دورة حيبة البكخيريىفبج: - ب

انثكرٛسٚا خالل انلرٚم ذازكلا انغلالل  داخمؽ انحايا انُٕٔ٘  يٍ انفاج ٚفس -2ذتاب تّ. 

انحايا انُٕٔ٘  يثاشسج ٔ تعسػح فٙ يضاػفح  ٚثدأ -3انثسٔذُٛٙ يهرتقا  تعط  ان هٛح. 



انثكرٛسٚللا ٔ ٚركللٌٕ ػللدد يللٍ  انثكرٛسٚللا ٔ ذنللك ػهللٗ حعللاب يحرٕٚللاخ خهٛللح كًٛرللّ داخللم

 ُٕٔ٘  ٔ ٚطهق ػهٛٓا انفاخاخ ان ضسٚح.انفاخاخ انرٙ ذحرٕ٘ ػهٗ دألا ق انحايا ان

انثكرٛسٚللا فرعللً   خهٛللح دألللا ق انفاخللاخ ان ضللسٚح َفعللٓا تغللالل تسٔذُٛللٙ ثللى ذُفدللس ذغهلل  -2

انثكرٛسٚللا فازغللح ٔ خللدازْا يًللص . ٔ  ت للسٔج انفاخللاخ نرؼٛللد دٔزج حٛاذٓللا يللسج أخللس٘ ذازكللح

 ذؼسل ْرِ انٕزج تاندٔزج انًًٛرح.

 اًْٛللح كثللسٖ فللٙ اَرللاج ػقللاز هثُعللٛهٕٛونالحيىياات  المضاابداث أهمياات البىساايليى  فااي اوخاابج -ج

ٔ أللد  .انضلازج انثكرٛسٚلاذطفلم  نًقأيح كثٛس يلٍ ا يلساا انُاشلعح ػلٍ انر٘ ٚعرؼًم انثُعهٍٛ

كا ظرسترٕياٚعلللٍٛ ٔ  انًضلللاداخ انحٕٛٚلللحذًكلللٍ انؼهًلللا  يلللٍ اكرشلللال أَلللٕاع خدٚلللدج يلللٍ 

 كهٕزٔيٛعٛرٍٛ.

انعلرسترٕكٕكاض ٔ ْلٙ ذلؤثس ػهلٗ ظلكس تكرٛسٚلا ن ًٛلسج ٔ ذركٌٕ يٍ فطلسج ا :خميرة كفير -د

 :اٜذٛحكحٕل ٔ ثاَٙ أكعٛد انكستٌٕ كًا فٙ انًؼادنح  إنٗانهثٍ فرحٕنّ 
 تكرٛسٚا ظثحٛح                                                       

 ظكس ظداظٙ      ←ظكس انهثٍ ) كرٕش(           
 خًٛسج                                            

 كحٕل + ثاَٙ أكعٛد انكستٌٕ ←ظكس ظداظٙ            

 

 -أكمل: -3

 

الطااىر ٔ  الطااىر الببزيااذ ذكرًللم دٔزج حٛللاج فطللس تكعللُٛٛا خللسايُٛٛط ت ًعللح ا للٕاز ْللٙ   -أ

 الطىرالخليخي ٔالطىر اليىريذ   ٔالطىر األسيذ   ٔالبكىيذ  

 كيميبئياتٔذؼلد ْلرِ انثكرسٚلا  ماب ٔ  كبرياجانلٗ  روجيهكبريخيذ الهياذتكرسٚا انكثسٚد ذؤكعد  -ب

 انرغرٚح .

 األشااهيللٍ فطللس ٔ حهللة يركللافهٍٛ ٔذُقعللى ػهللٗ حعللة شللكم انثللانٕض انللٗ  األشااهذركللٌٕ  -ج

 الشجريت األشهٔ الىرقيت  األشهٔ  القشريت

يعللللرؼًسج  حهثٛللللح ذركللللٌٕ يللللٍ ظللللرح ػشللللس خهٛللللح يرشللللاتٓح كللللم يُٓللللا ذشللللثّ  الببوااااذوريىب -د

 بشكالميذومىو

اٌ ذعلرغم انُٛرلسٔخٍٛ اندلٕ٘ فلٙ تُلا  انًسكثلاخ  الخضارا  المسرقاتذعرطٛغ تؼلا انطحانلة  -ْ   

 انُٛرسٔخُٛٛح انؼضٕٚح  .
 

 

 صببح أبى المعبطي أحمذ \أسخبر المبدة: د

 


