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 نقط (  7 )     الموضوع األول         

:انكزم انمُنٍخ  :معطيات          
1.12)(  mogCM ،

1.1)(  mogHM،
1.180)( 6126
 mogM OHC 

. وعطً ثبثزخ أفُكبدسCَكشثُنناكزهخ رسح احغت  (1.00 1
12310.02,6  moNA  . 

gm كمٍخ انمبدح انمُجُدح فً كزهخ ذدح (1.00 2 6,0 .مه انكشثُن، َاعزىزج عذد انزساد انمُجُدح فً ٌزي انعٍىخ                     

 أعظ رعشٌف انحجم انمُنً انىظبمً، َاركش انششَط انىظبمٍخ نذسجخ انحشاسح َانضغظ.                            (1.50 3

LVخالل رفبعم كٍمٍبئً عهى انحجم صهىب ح (        4 56,0 ً104مه غبص انجُربن صٍغزHCانحشاسح َانضغظ،  ، فً ظشَف معٍىخ نذسجخ  

حٍث انحجم انمُنً نهغبص ٌُ           
1.4,22  moLVm.  

)(احغت  (1.00 1-4 104HCn ن انمحصم عهٍٍب خالل انزفبعم انكٍمٍبئً.كمٍخ مبدح انجُرب 

  انزفبعم.عه كزهخ انجُربن انىبرجخ  mاعزىزج (1.00 2-4

gmثإراثخ كزهخ S)(محهُال مبئٍب وحضش (1.50 5 6,30   6126مه انغهُكُص ري انصٍغخ انكٍمٍبئٍخ OHC فً انحجم mLV 200  مه انمبء    

 نهغهٍكُص فً انمحهُل انمحصم.  Cانمقطش. احغت انزشكٍض انمُنً          

            

 نقط (   7)      الموضوع الثاني           

 .جٍبص قٍبطD)(حٍثوعزجش انذاسح انكٍشثبئٍخ انممثهخ فً انشكم جبوجً،           

 عهى 80انزذسٌجخ إنى ، أشبسد إثشرً 5,1Xفئزً D)(انزٍبس انكٍشثبئً فً انفشع انشئٍغً مه انذاسح ثُاعطخ انجٍبص شذح 0Iعىذ قٍبط           

     .A5,0رذسٌجخ، حٍث انعٍبس انمغزعمم ٌُ  100نزي ٌحزُي عهى انمٍىبء ا           

              .، َاركش طشٌقخ اعزعمبنDً)(اعم جٍبص انقٍبطأعظ  (1.50 1

 نفشع انشئٍغً مه انذاسح. شذح انزٍبس انمبس فً ا mA ،0Iاحغت، ثُحذح  (1.00 2

         ، َأعظ رأطٍشا نشذح انزٍبس انكٍشثبئً.Iقٍمخ االسرٍبة انمطهقmA حذد ثـ  (1.00 3

 عذد اإلنكزشَوبد انزً رجزبص مقطعب مه مُصم فً انفشع انشئٍغً أَجذ (1.00 4

Ce وعطً انشحىخ االثزذائٍخ .min15tخالل انمذح انضمىٍخ            1910.6,1            . 

 عهى انزُانً 1Lَ5L، عهمب أن شذح انزٍبس انزً رجزبص انمصجبحٍه 2Lَ4Lَ6Lحذد، معهال جُاثك، شذح انزٍبس انمبس فً كم مه انمصبثٍح  (1.50 5

          ًٌ A3,0 َA25,0 . 

                                        جذ عذد انزذسٌجبد انزً رشٍش إنٍٍب إثشح ٌزا انجٍبص. دَن رغٍٍش انعٍبس،D)(ىفظ انجٍبصث 1Iشذح انزٍبس وقٍظ  (1.00 6

           

   نقط (  6 )      الموضوع الثالث:          

 .Vَفُنطمزش1Dَ2Dَ3Dَ4Dمُصالد أَمٍخ  َمهمُنذ كٍشثبئً ٌَزكُن مه وعزجش انزشكٍت انممثم جبوجً،           

  .2Xرذسٌجخ، َفئزً 100ٌحزُي مٍىبؤي عهى V10مغزعمم عهى انعٍبسانفُنطمزش، انثُاعطخ  EDUوقٍظ انزُرش (1         

 .                                                                                       40انزذسٌجخعهى عهمب أن إثشح انفُنطمزش اعزقشد ، EDU ُرشحذد إشبسح َقٍمخ انز( 1.00 1-1

                                                                                                  .EDUانكٍشثبئً  جذ دقخ قٍبط انزُرش( 1.00 2-1

VUPAوفظ انفُنطمزش دَن رغٍٍش انعٍبس، فىجذثُاعطخ PAU وقٍظ انزُرش ( 2 1.00 5.                                                                  

 . أَجذ عذد انزذسٌجبد انزً رشٍش إنٍٍب إثشح انفُنطمزش          

                                             ثٍه قطجً انمُنذ.  PNUاحغت انزُرش  (3 1.00

 انخظ انضُئً ثٍٍكم انشاعم، فٍىزقم Nثمذخم ساعم انززثزة َانقطت Pوصم قطت انمُنذ ( 1.00 4

divdاألفقً سأعٍب وحُ األعهى ثمغبفخ عهى انشبشخ رُافق            3. 

 جذ انحغبعٍخ انشأعٍخ انزً رم ضجطٍب عهى جٍبص انشاعم.          

2DٌُVUAB، إرا عهمذ أن انزُرش ثٍه مشثط3Dًثٍه طشفً  CBUاحغت انزُرش (1.00 5 5,2                                                                                                    .                  

 


