
 

       

 

1 من الدورة 2فرض محروس رقم   

:..............الرقم...................................................:.................االسم الكامل     

دقيقة60:  مدة االنجاز     

 

لثةالثا:    المستوى : النقطة       

(ى10)استرداد الوعارف : الوكوى األول   
(ى5): التوريي األول   

:فٙ خبَخ صذٛخ أٔ خغأ يع رصذٛخ انعجبساد انخبعئخ + ضع عاليخ   

 العبارات صحيح خطأ التصحيح

 انكشٚبد انذًشاء خالٚب دٌٔ َٕاح يسؤٔنخ عٍ َمم يٕاد انمٛذ   

 ٚزشكم انخضبة انكشثَٕٙ فٙ األسُبر   

 خالل انشٓٛك ُٚزمم انٕٓاء يٍ األَف إنٗ انمصجزٍٛ صى إنٗ انشغبيخ   

 انصًًٛبد انسُٛٛخ رًُع عٕدح انذو يٍ انجغٍُٛٛ إنٗ األرُٚزٍٛ   

 انششٚبٌ ُٚمم انذو يٍ األٔسدح إنٗ انشعٛشاد انذيٕٚخ   

(ى5): التوريي الثاًي    

:أرًى انُص انزبنٙ ثًب ُٚبست   

 رشثظ انمهت ثبنشئزٍٛ ٔ دٔسح عبيخ رشثظ انمهت ..................دٔسح : ٚؤيٍ انمهت دٔساٌ انذو فٙ انجسى عجش دٔسرٍٛ 

ٔ رزًٛض ثضالس يشادم يزشرجخ .............................ٔ رُجض ْزِ انعضهخ انمٕٚخ دٔسرٓب انخبصخ انزٙ رسًٗ , ..................ة

............................................ٔ االَجسبط انعبو ٔ ....................................ٔ يزكشسح فٙ انضيٍ ْٙ   

 ى 11 ׃ االستدالل العلوي

 نزش يٍ األكسجٍٛ ٔ 300أصُبء انصٛبو ٚزٕلف رضٔٚذ انجسى ثبألغزٚخ يٍ انخبسط ٔ رسزًش عًهٛخ انزُفس ثذٛش ٚسزٓهك انجسى دٕانٙ  .

 كهغ  أصُبء فزشح انصٛبو ٔ 70 رغٛش كزهخ يكَٕبد انجسى عُذ شخص ٚضٌ 2ٚجٍٛ جذٔل انٕصٛمخ .  نزش يٍ صبَٙ أكسٛذ انكشث250ٌٕٚغشح 

 . يكبٌ دصٕل انزجبدالد انغبصٚخ انزُفسٛخ ثٍٛ انذو ٔ انٕٓاء1انٕصٛمخ 

 

 

 

(ى5): التوريي الثالث   

 

.............دو  

PO2=13.3 KPa 

PCO2=5.3 KPa 

.............دو  

PO2=6 KPa 

PCO2=12 KPa 

1...................  

2..................

....................

.... 

 يوم 40بعد 
 هي الصوم

 أيام 8بعد 
 هي الصوم

بداية 
 الصوم

هكوًات 
الجسن ب 

Kg 

 دهٌيات 12 9,78 4,67

 بروتيٌات 10,25 9,75 8,63

 سكريات 0,17 0,095 0,095

 الكتلة العاهة 22,42 19,63 13,4

 

 

1ٔصٛمخ  2ٔصٛمخ    

. صى ثٍٛ ثهٌٕ أدًش ٔ أصسق يسبس اَزمبل صُبئٙ األكسجٍٛ ٔ صبَٙ أكسٛذ انكشث1ٌٕأرًى فشاغبد انٕصٛمخ - 1  

.ْم ٚسزًش دذٔس ْزا انزفبعم خالل انصٛبو ؟ عهم جٕاثك, أكزت انزفبعم انغبلٙ انز٘ ٚذذس داخم كم خهٛخ يٍ خالٚب جسًُب- 2  

. ْم رسزعًم انخالٚب انكهٛكٕص فمظ كًصذس عبلٙ ؟ عهم جٕاثك2اَغاللب يٍ رذهٛم جذٔل انٕصٛمخ - 3  

.فسش نًب ًَٕد ثسشعخ إرا نى َزُفس ثًُٛب َعٛش يذح أعٕل ثغٛبة األغزٚخ- 4  

 

 

 

(ى5): التوريي الرابع   

ٚعًم انجٓبص انذٔساَٙ عهٗ رٕصٚع يٕاد انمٛذ ٔ األكسجٍٛ عهٗ جًٛع 

انخالٚب ٔ رنك ثبَجبص انذٔسح انذيٕٚخ انًًضهخ ثشكم يجسظ فٙ انٕصٛمخ 

:جبَجّ   

:أرًى انخغبعخ أسفهّ ٔ انزٙ رجٍٛ يُذٗ اَزمبل انذو - 1  

 

 

 

 

دذد عهٗ ٔسلزك أسًبء أسلبو انٕصٛمخ جبَجّ صى أرًى ثهٌٕ أصسق - 2

.يسبس اَزمبل انذو فٙ انُصف األًٍٚ يٍ انمهت  

ٚعبَٙ أدًذ يٍ دبنخ يشضٛخ خهمٛخ رزًضم فٙ انزذبو انششٚبٌ - 3

يب ْٙ َزٛجخ ْزا , انشئٕ٘  ٔ انششٚبٌ األثٓش ٔ اخزالط ديًٓب

 انزشِٕ انخهمٙ عهٗ أدًذ ٔ ككٛف ًٚكٍ عالجٓب؟

 

 

 

 انشئزبٌ

 األعضبء
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