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 :  ( ن04)انتمرٍه األول 

  ٍاكتباألصٔاج اٜتٛح عهٗ ٔسقح إخاتتك ثى اوقم .4 إنٗ 1ٕٚخذ اقتشاحٍٛ صحٛحٍٛ نكم يعطٗ يٍ انًعطٛاخ انًشقًح ي  

 .داخم كم صٔج انحشفٍٛ انًقاتهٍٛ نالقتشاحٍٛ انصحٛحٍٛ

(                     1، .... ٔ....)( 2، .....ٔ.....)( 3،.....ٔ......)( 4،.....ٔ.....)  

 :كمون انراحت نهَف انعصبٌ (1

 .ْٕ فشق انكًٌٕ تٍٛ َقطتٍٛ يتثاعذتٍٛ عهٗ انغطح انخاسخٙ نغشاء انهٛف انعصثٙ    - أ

 .ْٕ فشق انكًٌٕ تٍٛ انغطح انذاخهٙ ٔانغطح انخاسخٙ نغشاء انهٛف انعصثٙ     - ب

  .mv 70-نّ قًٛح -. ج

  .mv 50-نّ قًٛح -  د

 : كمون انعمم نههَف انعصبٌ   (2

 .ٚتى انحصٕل عهّٛ عُذ احذاث تُثّٛ ٚغأ٘ عتثح تٕنٛذِ -  أ

  ٚتى انحصٕل عهّٛ عُذ احذاث تُثّٛ ٚفٕق عتثح تٕنٛذِ-ب

 .ععتّ تتُاقص تضٚادج شذج انتُثّٛ انًطثقح عهٗ غشاء انهٛف انعصثٙ-  ج

 . ععتّ تضداد تضٚادج شذج انتُثّٛ انًطثقح عهٗ غشاء انهٛف انعصثٙ- د

   :اوتشار كمون انعمم عهي طول أغشَت األنَاف انعصبَت ٍكون   (3
 .تشكم يٕخح عٕدج اعتقطاب تًش تكم َقطح يٍ غشاء انهٛف انعصثٙ عذٚى انُخاعٍٛ -  أ

 .  (رٔ انُخاعٍٛ)تشكم يٕخح صٔال اعتقطاب تًش تكم َقطح يٍ غشاء انهٛف انعصثٙ انًُخع- ب

 تشكم يٕخح صٔال اعتقطاب تًش تكم َقطح يٍ غشاء انهٛف انعصثٙ عذٚى انُخاعٍٛ- ج

  .(رٔ انُخاعٍٛ)تشكم يٕخح صٔال اعتقطاب تًش يٍ اختُاق ساَفّٛٛ انٗ اخش عهٗ يغتٕٖ انهٛف انعصثٙ انًُخع - د

 : زٍادة شذة انتىبَه نهَف انعصبٌ تؤدً إني (4

 .صٚادج ععح كًَٕاخ انعًم- أ

 .ثثاخ ععح كًَٕاخ انعًم - ب

 . صٚادج تٕاتش كًَٕاخ انعًم - ج

 صٚادج يذج اَتشاس انغٛانح انعصثٛح- د

  : ( ن07.5)انتمرٍه انثاوٌ 
 عُذ انُغاء تحذث تغٛشاخ دٔسٚح فٙ انًثٛض  ٔنفٓى تعض خٕاَة ْزا انتطٕس انذٔس٘ نهًثٛض َقذو نك  :انجسء األول

 ( .1)انٕثٛقح 

 

 1 عهٗ انثٛاَاخ انًشقًح يٍ تعرف- 1

   . 6إنٗ 

 أ ٔ ب ٔج انمراحم عهٗ   تعرف-2

 ( .1)يٍ انٕثٛقح 

 

 ٌ(2)تًثم انٕثٛقح  : انجسء انثاو 

 نذٔسج خُغٛح (calendrier) تقٕٚى 

 .  نًشأج خالل شٓش٘ خاَفٙ ٔفٛفش٘  

 :إخاتتك  يا ٚأتٙ حذد معهال - 1

 .انذٔسج اندُغٛح نٓزِ انًشأج مذة - أ

 االتاضح نٓزِ انًشأج خالل تارٍخ- ب

 .  شٓش خاَفٙ 

 

   

 

 * و انحَاة فٌ مادة  عهوو انطبَعتاختبار انفصم انثاوٌ          *
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 : (ن08.5)انتمرٍه انثانث 

  عُح تى إخشاء انذساعح اٜتٛح 25تثهغ يٍ انعًش  (ط)عُذ ايشأج  (انعقى)نتحذٚذ أعثاب يعُٛح نهعذو انقذسج عهٗ اإلَداب  : 

 ٕٚيا انُتائح انًحصم عهٛٓا 29نًذج  (ط) عُذ انًشأج Xتى تتثع تطٕس تشكٛض ْشيٌٕ يثٛضٙ : 1تجربت :  انجسء األول *

 ٔنكٍ X يٍ َفظ انٕثٛقح فًٛثم تطٕس تشكٛض َفظ انٓشيٌٕ انًثٛضٙ 2تًُٛا انًُحُٗ   (3) يٍ انٕثٛقح 1يًثهح فٙ انًُحُٗ 

  . (شاْذج )عُذ ايشأج قادسج عهٗ اإلَداب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . ال ٚعُٙ اَّ انٕٛو األٔل يٍ انذٔسج اندُغٛح  (3) نهٕثٛقح 2 1ٔ يٍ انًُحُٛاخ 1 انٕٛو  :مالحظت هامت

 ( . 3) نهٕثٛقح 2 ٔرنك اَطالقا يٍ انًُحُٗ Y ٔانظاْشج Xانٓشيٌٕ  إخاتتك حذد معهال - 1

 ( 3) نهٕثٛقح 2 1ٔ انُتائح انًًثهح فٙ انًُحٍُٛٛ قارن- 2

  . (ط)فشضٛتٍٛ تفغش تًٓا أعثاب انعقى عُذ انًشأج  اقترح - 3

  : انجسء انثاوٌ*

  تى إخشاء تصٕٚش تانًٕخاخ فٕق انصٕتٛح :2تجربت  

(échographie)  سعًا  (4)تًثم انٕثٛقح .27فٙ انٕٛو ( ط)نهًشأج

 .ٔانًالحظ تانتقُٛح انغاتقح  (ط)تخطٛطٛا نًثٛض انًشأج 

قثم ٔتعذ حقُٓا  (ط) نهًشأج LHتى قٛاط تشكٛض ْشيٌٕ انـ : 3تجربت 

اندذٔل أعفهّ ٕٚضح انُتائح انًحصم عهٛٓا عُذ انًشأج   .Sتانًادج 

  .(انشاْذج )ٔانًشأج انعادٚح  (ط)

 
 

 

 

 

 

 

 : ٔ يكتغثاتك انقثهٛح 3 2ٔاَطالقا يٍ َتائح انتدشتتٍٛ 

 .  نهًصادقح عهٗ صحح إحذٖ انفشضٛاخ انًقتشحح عاتقا 3 2ٔ تًعطٛاخ انتدشتتٍٛ استذل- 1

 .   عهٛٓا تعرف ثى S تأثٛش انًادج  استخرج-2

 

عهٗ  (ط) يخطط تٕضح فّٛ عثة عذو قذسج انًشأج أوجس ٔيعهٕياتك 3 2ٔ 1ٔاَطالقا يٍ انتداسب : انجسء انثانث *

اإلَداب  

 

 

                                                                                                                   بانتوفَق وعطهت سعَذة 

أٚاو انذٔسج  

 اندُغٛح

انًشأج 

 انشاْذج

 (ط)انًشأج 

قثم حقٍ 

 Sانًادج 

تعذ حقٍ 

 Sانًادج 

تشكٛض 

LH 

(UI/L) 

2  16    10 10 10 

16 28   10 10 10 

28 30    90 10 84 
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