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يشم اهلل السمحان السحيم

الثبلثــخ ثبًــىٌ إػــذادٌ

الوـــــــــــــىاد

من إعـــــــــداد األستـــــــاذ  :ع  .الــــــــــززازي
 :سبػـتــــــــبى

 :تفبػــالد الوـــــىاد
الؼؼىَـخ هغ ثٌبئــــٍ أوكسدُـــــي الهىاء .

:
 األخسبم و الوىاد و التوُُض ثٌُهــــب . الوىاد الطجُؼُخ و الوىاد الظٌبػُــخ . هكىًـــبد الــــزسح و األَىًـــــــبد. التفبػــل الكُوُبئـــــٍ ولىاًٌُـــــــه . هؼبدلــــــــخ التفبػـــــل الكُوُبئـــٍ . ثؼــــغ خظبئــــــــض الهــــــىاء . -أكســـذح الفلـــــضاد فٍ الهـــــــىاء.

 سثؾ ظىاهش الحُبح الُىهُخ ثوفبهُــــــــنو ًظشَبد الفُضَبء و الكُوُبء .

 تؼــــشف أى احتشاق الوىاد الؼؼىَــــــختفبػل كُوُبئٍ.

 -احتشاق الىسق فٍ الهــــــــىاء.

 حل وػؼُخ هسألخ هستمبح هي الوحُـــؾ ،تتؼلــك ثبلوــبدح .

 -تؼــــــشف ًىاتح احتشاق الوىاد الؼؼىَخ  - .احتشاق الجالستُك فٍ الهــــىاء.

 -اتخبد هىالف اَدبثُخ للوحبفظخ ػلً الجُئخ

 تؼشف أى الوىاد الؼؼىَخ تـتكـــىى هـــيرساد الكشثىى و الهُذسوخُي.

 -أخطبس احتشاق الوىاد الؼؼىَخ.

 -الىػٍ ثأخطبس احتشاق الوىاد الؼؼىَــخ .

تمذم الوتىخبد التدبسَخ غبلجب فٍ هؼلجبد هكىًخ هي هىاد ػؼىَخ كبلىسق الومىي و الجالستُك .......
و ثؼذ استؼوبلهب َتن التخلض هٌهب إهب ثإػبدح تظٌُؼهب أو ثحشلهب .
 هبرا ٌَتح ػــي احتشاق الوــىاد الؼؼىَــــخ ؟ هل له خطىسح ػلً طحخ اإلًسبى و الجُئخ ؟-

الوشخـــــغ الؼلـــــــــىم الفُضَبئُــــــخ
الوٌُـــــش فـــــٍ الؼلــــىم الفُضَبئُــــخ
الوحُـــؾ فــــٍ الؼلــــىم الفُضَبئُــــخ
دلُل الجشاهح والتىخُهبد التشثىَخ الخبطخ ثوبدح الفُضَبء و الكُوُبء سلك التؼلُن الثبًىٌ اإلػذادٌ

 -)1احتشاق الوىاد الؼؼىَـــــخ
فٍ الهىاء.

 السـجـــــــــــــــــىسح -الكتــبة الوــذسسٍ

-)1-1احتــــشاق الــــــــىسق .
أ) -تدشثــــــخ

 تؼشف ًىاتح احتـــــــشاقثؼغ الوىاد الؼؼىَخ فــٍ
أوكسدُي الهىاء.

ة) -هالحظـخ

 هخجـــــبس هــــــذسج لطُلـــــخ حـذَــــــــذ -طحي هي السُشاهُك

ج) -استٌتـــبج

 وسق همــــــــــــــىي لـطؼــــخ هـي P.E تؼشف الزساد الذاخلخ فٍتكىَي الوـــبدح الؼؼىَـــخ
اًطاللب هي ًىاتح احتشالهب - .هـــبء الدـــُـــــــــش

 -هىلـــــذ ثٌســـــــــي

 -)2-1احتــشاق الجالستُـــك .
أ) -تدشثــــــخ

 -أًجــــىة اختجــــــبس

ة) -هالحظـخ

 -همجــــغ خشجـــــٍ

ج) -استٌتـــبج

♣ ٌَدض األستبر التدشثخ .
َحشق لطؼخ هي الىسق الومىي فٍ طحي هي السُشاهُك،
و َؼشع أًجىة اختجبس للهت االحتشاق .
ثؼذ تشكُض اهتوبم التالهُز ػلً الدىاًت الذاخلُخ لألًجىة،
َؼُف هبء الدُش إلً أًجىة االختجبس و َشخه.
هب هــٍ ًىاتح االحتشاقوَستؼُي ثطشذ األسئلخ التبلُخ :
 هبرا َوكي أى ًستٌتح هي هالحظخ الدىاًت الذاخلُخالكبهل للوىاد الؼؼىَخ؟

ألًجىة االختجبس ؟

 هبرا َوكي أى ًستٌتح هي هالحظخ هبء الدُش ثؼذ سخه؟ هب الدسن الظلت رو اللىى األسىد الزٌ ٌَتح ػي هزااالحتشاق ؟
 ثؼذ التؼشف ػلً ًىاتح االحتشاقَ ،تىطل إلً ثؼغأًىاع الزساد التٍ تذخل فٍ تشكُت الىسق .
♣ ٌَدض األستبر التدشثخ .
َحشق لطؼخ هي هتؼذد اإلثلُي ( )P.Eفٍ طحي هي
السُشاهُك ،و َؼشع أًجىة اختجبس للهت االحتشاق .
ثؼذ تشكُض اهتوبم التالهُز ػلً الدىاًت الذاخلُخ لألًجىة،
َؼُف هبء الدُش إلً أًجىة االختجبس و َشخه.
وَستؼُي ثطشذ األسئلخ التبلُخ :

 أركش ثؼغ الزسادالوكىًخ للوىاد الؼؼىَخ.
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 هبرا َوكي أى ًستٌتح هي هالحظخ الدىاًت الذاخلُخألًجىة االختجبس ؟

 هبرا َوكي أى ًستٌتح هي هالحظخ هبء الدُش ثؼذ سخه؟ -)2أخطبس احتشاق الوــــىاد
الؼؼىَـــخ .
أ)ً -شبؽ وثبئمٍ
ة) -استٌتــ ــبج

 تؼشف أخطبس احتـــشاقالوىاد الؼؼىَخ و أثشهـب
ػلً الظحخ و الجُئخ .

 هب الدسن الظلت رو اللىى األسىد الزٌ ٌَتح ػي هزااالحتشاق ؟
 ثؼذ التؼشف ػلً ًىاتح االحتشاقَ ،تىطل إلً ثؼغأًىاع الزساد التٍ تذخل فٍ تشكُت الجالستُك .
♣ َىظف طىس و وثبئك أو ثشاًن هحبكبح إلثشاص أخطبس
احتشاق الوىاد الؼؼىَخ ػلً طحخ اإلًسبى و الجُئخ .

 أركش ثؼغ الغــــبصادالسبهـــخ الٌبتدـــخ ػـــي
احتشاق للوىاد الؼؼىَخ.

