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 ػغف انًظطهذبث انتبنٛت: :ن(8) انسؤال األول

 طاث قضعة ػهٗ انتـهق، تُتٓٙ أؽغافٓب بًشبنب ٔ نٓب انقضعة ػهٗ انغؤٚت انهٛهٛت،ْٔٙ دٕٛاَبث شجغٚت  انرئيسيات:

  .و. ؽ60أقضو إَٔاع انغئٛـٛبث ظٓغ فٙ دضٔص Purgatoriusٚؼض 

 ْٕ انؼهى انظ٘ ٚضعؽ اإلَـبٌ يُظ األػل ٔ ئنٗ ٕٚيُب ْظا ؿٕاء يٍ انُبدٛت انخقبفٛت، أ٘ :األوتروبىنىجيا

 .ّصعاؿت انؼبصاث ٔ انتقبنٛض ٔ األػغاف، أٔ يٍ انُبدٛت انفٛؼٚبئٛت، أ٘ تتبغ انشؾ انتطٕعٚ

نُظغة انبٕٛنٕجٛت ْٙ ظٕٓع ٔ اػًذالل بؼغ انكبئُبث ا االططفبء انطبٛؼٙ فٙ :االصطفاء انطبيعي

 تطٕعاث ٔ انذفبظ ػهٗ انشظبئض انتكٛفٛت نٓظِ األَٕاع األيغ انظ٘ ٚإص٘ تغٛغاث أٔ

 يهٌٕٛ ؿُت،999يهٛبع ؿُت ئنٗ دضٔص 4.7ًٚتض يٍ دضٔص ، ٔ ْٙ ْٕ أٔل األػيُت انجٕٛنٕجٛت نألعع :نكمبريما قبم ا

 .ٚتًٛؼ بظٕٓع أٔنٗ بضاٚبث انذٛبة ػهٗ ٔجّ األعع ٔ انًتًخهت فٙ انبكتٛغٚب

ػهٗ يـتٕٖ انجؼء انشغقٙ يٍ  يُظ ػضة يالٍٚٛ انـٍُٛ ٔ بفؼم دغكبث تكتَٕٛت :األخدود انشرقي انكبير

 ْظِ انذغكبث أصث ئنٗ ئدضاث شغر كبٛغ أٔ يب ٚؼغف ببألسضٔص انشغقٙ انكبٛغ.  أفغٚقٛب،

 ْٔٙ يجًٕػت انًقبٚٛؾ ٔانشظبئض انتٙ ٚتًٛؼ بٓب انكبئٍ انذٙ دتٗ ًٚكُُب انقٕل ػُّ أَّ ئَـبٌ، ٔفٙ األوسىة:

 .يقضيتٓب االؿتقبيت انضائًت

 ْٕٔ انؼهى انظ٘ ٚبذج ػٍ انؼالقت بٍٛ اإلَـبٌ ٔانذٕٛاٌ يٍ سالل انبقبٚب انؼظًٛت انًٕجٕصة فٙ انًٕاقغ :األركيىزونىجيا

 .األحغٚت، أ٘ صعاؿت انـهٕك انبشغ٘ اتجبِ انذٕٛاَبث، كبنظٛض ٔاالؿتئُبؽ

 فعٔ يؼُبْب انقبغ، ْٕٔ انؼهى انظ٘ ٚضعؽ شغٔؽ دTaphosْٕٔ يظطهخ ئغغٚقٙ يشتق يٍ كهًت  انطافىوىميا:

 ٔ ئؿتذبحت انبقبٚب انؼؼٕٚت كبنؼظبو ػهٗ ٔجّ انشظٕص

 

 ٔطذخ انشطأ ئٌ ٔجض (ٔ سطأأطخ )جب بـ أ :ن(4) انسؤال انثاوي

 (.     سطأانطببشٛغ٘ – انجٕعاؿٙ – انتغٚبؿْٙٙ: ) يغادمانؼيٍ انجٕٛنٕجٙ األٔل ُٚقـى ئنٗ  حالث 

 يغادم 5انؼيٍ انجٕٛنٕجٙ األٔل ُٚقـى ئنٗ .



 خطأ                                سالل صعاؿت ؽبقبث األعع، ًٚكٍ تذضٚض انتأعٚز انًطهق نهًـتذخبث. يٍ

 يٍ سالل صعاؿت ؽبقبث األعع، ًٚكٍ تذضٚض انتأعٚز انُـبٙ نهًـتذخبث

 صح                                             .تطٕع انذٛبة انبغٚت بظٕعة كبٛغةشٓض انؼيٍ انجٕٛنٕجٙ انخبَٙ 

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

 سطأ                      ؼيٍ انجٕٛنٕجٙ انغابغ.ان" َتٛجت نتطٕع انغئٛـبث فٙ األؿتغانٕبٛتبككبٌ ظٕٓع "

 " َتٛجت نتطٕع انغئٛـبث فٙ أٔاسغ انؼيٍ انجٕٛنٕجٙ انخبنجاألؿتغانٕبٛتبككبٌ ظٕٓع "

 

 أجب ػهٗ األؿئهت انتبنٛت: ن(:8انسؤال انثانث )

 اطكغ سظبئض ٔيًٛؼاث انؼيٍ انجٕٛنٕجٙ انغابغ  - 1

 انٕٓنٕؿٍٛ - انبالٚـتٕؿٍٛ :أقسامه

 : االَـبٌفيهأهم انكائىات انتي ظهرت 

االٔنٗ يُٓب يتًٛؼة ببنبغٔصة انشضٚضة َتٛجت نهظبْغة انجهٛضٚت ،  تكٌٕ انفتغة: انمميسات مه انىاحية انمىاخية

 ببػتضال انطقؾ أيب انقـى انخبَٙ يؼغٔف

 : فيسيائيةانمميسات مه انىاحية انجيى

 بغٌٔ أسٛغا ٔ يبتٕٚبيب قٕؽ، جهبغ،

 )بضٌٔ شغح( أَّ ئَـبٌ ،ػهٗ انكبئٍ انذٙ ًٚكٍ انقٕل ٓبسالن تٙ يٍأطكغ انشغٔؽ انفٛؼٚبئٛت ان - 2

 .األؽغاف ػظبو شكم - 5. انفقغ٘ انؼًٕص شكم - 4. االبٓبو   - 3. انجًجًت شكم -2  .  انًشٛت انـؼت - 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ببنتٕفٛق                                                                                                                         


