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جــــراذة زقـــــم 7 :
انثانثــح ثاَــٕ٘ إػــذاد٘

انسزكح ٔ انظكٌٕ

من إعـــــــــداد األستـــــــاذ  :ع .الــــــــــززازي
 :طــاػــرــــاٌ

 :انرأثٛزاخ انًٛكاَٛكٛح
 -انمــــــــــــــــٕٖ

:
 -انســزكــــــــح ٔ انظــزػــــــــــح .

 -رتـــط ززكـح خظــــى تًظــارِ .

 رتط ظٕاْز انسٛاج انٕٛيٛح تًفاْٛى َٔظزٚاخ انفٛشٚاء ٔ انكًٛٛاء .
 زم ٔضؼٛح يشكهح يزذثطح تًدًٕػحيٛكاَٛكٛح ف ٙززكح أٔ طكٌٕ .

 -ذؼــزف يفؼــٕل ذأثٛـــز يٛكاَٛكــــــ.ٙ

 -يفؼـــــــــٕل ذأثٛـــز يٛكاَٛكـــ. ٙ

 -ذؼزف أصُـاف انرأثٛـزاخ انًٛكاَٛكٛــح .

 -ذصُٛف انرأثٛــزاخ انًٛكاَٛكٛـــح .

 -ذؼــــزف يًٛــــشاخ انمـــٕج ٔ ذًثٛهٓــا.

ًَ -ذخح ذأثٛــز يٛكاَٛكـــ ٙتمــــٕج .

 -لـٛـــــــــــاص شـــــــــــذج انمـــــــــــٕج .

 -ذـًثٛـــــــــــم لــــــــــــــــــــــٕج .

اطرغم اإلَظاٌ يُذ انمذو ،لٕج انزٚاذ نهرُمم ػهٗ انًاء تٕاططح سٔارق شزاػٛح ٔ ألغزاض أخزٖ .
 يـــــا يفؼــــٕل ْــــــذا انرأثـٛـــــــز ؟ يا ْ ٙأصُاف انرأثٛزاخ انًٛكاَٛكٛح ؟ كٛف ًَثم انرأثٛزاخ انًٛكاَٛكٛـــــح ؟-

انًزخـــــغ انؼهـــــــــٕو انفٛشٚائٛــــــح
انًُٛـــــز فـــــ ٙانؼهــــٕو انفٛشٚائٛــــح
انًسٛـــط فــــ ٙانؼهــــٕو انفٛشٚائٛــــح
دنٛم انثزايح ٔانرٕخٓٛاخ انرزتٕٚح انخاصح تًادج انفٛشٚاء ٔ انكًٛٛاء طهك انرؼهٛى انثإَ٘ اإلػذاد٘

 -) 1يفؼـــــٕل ذأثٛـــز يٛكاَٛكـــٙ

أ)َ -شاط ٔثائمٙ
ب) -اطرُرـــاج

 انظـثـــــــــــــــٕرج ذؼــزف يفؼــٕل ذأثٛـــزيٛكاَٛكــــــ.ٙ

 -انكرــاب انًذرطٙ

♣ ٚطزذ انظؤال :
 كٛف ًٚكٍ انرؼزف ػهٗ انرأثٛزاخ انًٛكاَٛكٛحٔ يفؼٕنٓا ؟

 -صـــٕر ٔ ٔثائـــك

 -) 2ذصُٛف انرأثٛـزاخ انًٛكاَٛكٛـح

 -زـــــايــــــــــــــم

ٚالزظ انًرؼهى انصٕر ثى ٚظرذرج نهرٕصم إنٗ أٌ كم
ذأثٛز ندظى ػهٗ خظى آخز ْٕ ذأثٛز يٛكاَٛك ٔ ،ٙنّ
يفؼٕل ذسزٚك ٙأٔ طكَٕ. ٙ

 -) 1- 2ذأثٛـــــز انرًـــــاص

 -خــٛـــــــــــــــــط

أ) -ذدزتــــــح
ب) -يالزظـح

 -خظــى صهـــــــة

♠ ٚثثد ػهٗ طزف خٛط خظًا صهثا (ٚٔ ) Sدزِ ػهٗ
ططر أفم ، ٙثى ٚرظاءل ػٍ َٕع انرأثٛز انذ٘ ٚظهطّ
كم يٍ انخٛط ٔ انظطر ػهٗ اندظى (. ) S

 -يغــُــطٛــــــــض

 ٚظرذرج نهرٕصم إنٗ أٌ انخٛط ٚؤثز ػهٗ اندظى فَٙمطح ٔازذج ،نذا فٕٓ ذأثٛز ذًاص يًٕضغ .
تًُٛا ذأثٛز انظطر ػهٗ اندظى ( ) Sذأثٛز ذًاص يٕسع.

ج) -اطرُرـــاج

 ذؼزف أصُـاف انرأثٛـزاخانًٛكاَٛكٛــح

 -) 2- 2ذأثٛـــــز ػٍ تؼـــذ

♠ ٚثثد ػهٗ طزف خٛط يشذٔد إنٗ زايم لطؼح
زذٚذٚ ٔ ،مزب يُٓا يغُطٛظا  ،ثى ٚرٕصم إنٗ أٌ
انًغُطٛض ٚدذب لطؼح انسذٚذ دٌٔ أٌ ٚسذز ذًاص
تًُٓٛا ٔ ذأثٛز ذًاص ػٍ تؼذ يٕسع.

أ) -ذدزتــــــح
ب) -يالزظـح
ج) -اطرُرـــاج
ًَ -) 3ذخح ذأثٛـز يٛكاَٛك ٙتمـٕج

 -) 1- 3يفٓـــــٕو انمــــــــٕج
 -) 2- 3يًٛــشاخ انمــــــــٕج

 ذؼــــزف يًٛــــشاخ انمـــٕجٔ ذًثٛهٓــا

 -) 4ذـًثٛــــــــــم لـــــــــــــٕج

 -لـٛــــاص شـــــذج انمـــــــــٕج

 -انرًز 1 ٍٚص 63

 -انرًز 2 ٍٚص 63

 -انرًز 3 ٍٚص 63

 -انرًز 4 ٍٚص 63

♠ ٚالزظ انًرؼهى انصٕر ،ثى ٚظرذرج نهرٕصم إنٗ أٌ
كم ذأثٛز يٛكاَٛكَ ٙزتطّ تًمذار ٚظًٗ انمٕج .
ٚؼهك ػهٗ طزف دُٚايٕيرز يثثد ػهٗ زايم خظًا
صهثا ( ،) Sثى ٚدزد انمٕٖ انًطثمح ػهٗ اندظى () S
ٔ ٚسذد يًٛشاذٓا .
 تاطرؼًال طهى يُاطة ًٚثم انمٕج انًطثمح يٍ طزفانذُٚايٕيرز ػهٗ اندظى (.) S

 -انرًز 5 ٍٚص 72

