
 



 

 

 

 

 

 أزٛبء 

 يُٓح أٔنٗ ثبَٕ٘ 

 انزٛشو األٔل 

 

 

 

 

 انزدبسة انؼًهٛخ 

 

 

 

 

 إػذاد 

 انذكزٕس أزًذ يسًذ صلٕد 
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 انزدبسة انؼًهٛخ 

 

 

 .كٛلٛخ انكشق ػٍ انغكش( 2)

 .كٛلٛخ انكشق ػٍ انُشب( 1)

 .كٛلٛخ انكشق ػٍ انهٛجٛذاد( 0)

 .كٛلٛخ انكشق ػٍ انجشٔرُٛبد( 0)

 .ػهٗ َشبغ اإلَضًٚبد PHرأثٛش انشهى انٓٛذسٔخُٛٙ ( 5)

 .اعزخذاو انًدٓش انعٕئٙ انًشكت ثطشٚوخ صسٛسخ( 5)

 .يوبسَخ ثٍٛ انخهٛخ انُجبرٛخ ٔانخهٛخ انسٕٛاَٛخ( 7)

 .كسص إَٔاع يخزهلخ يٍ األَغدخ انُجبرٛخ ٔانسٕٛاَٛخ( 8)
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 ثؼط األدٔاد انًغزخذيخ كٙ انزدبسة انزبنٛخ صٕس ٔأشكبل 
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 : كٛلٛخ انكشق ػٍ انغكش  1َشبغ 

 

 :  انًٕاد ٔاألدٔاد انًغزخذيخ( 2)

  ، أٔبثُت إخزجبر 0زبًِ أٔبثُت ، ِبسه أٔبثُت. 

   ،، ٍلٍُ ِىلذ زّبَ ِبئ ،. 

 ِبء ِمطز ِسٍىي خٍىوىس ، ِسٍىي ٔشب ، سالي ثُط ،. 

 

 

ولذ أثجزذ اٌذراسبد  ) اِذ ( ثخالف اٌصفبر ) اٌّر (. ثٛبض انجٛط: هى  صالل ثٛط** 

، ثُّٕب صفبر اٌجُط َسزىٌ ػًٍ  انجشٔرٍٛثأْ ثُبض اٌجُط َسزىٌ ػًٍ وُّخ وجُزح ِٓ 

 .أنٛبف دُْٛخ

 

  : انخطٕاد( 1)

 . 0إًٌ  2َ ثززلُُ أٔبثُت اإلخزجبر ِٓ ىمٔ -2

 :  ػًٍ اٌززرُت األَبثٛت األسثؼخفٍ  انًسبنٛم انزبنٛخعغ ٔ -1

  دٍىوىس.اًٌِ ِٓ ِسٍىي  1:  1سهى األٔجىثخ 

  ٕشب.اًٌِ ِٓ ِسٍىي  1:  2سهى األٔجىثخ 

  جُطاًٌِ ِٓ سالي  1:  3سهى األٔجىثخ. 

  اٌّبء اٌّمطز. 1:  4سهى األٔجىثخ ِٓ ًِ 

 ػًٍ وً أٔجىثخ. ًِ أخزي ِٓ  1 ٔعف. 0

 طفً اٌّىلذ.دلبئك ، ثُ ٔ 5ٌّذح  زًبو يبئٙاألٔبثُت فٍ  ٔعغ. 0
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 :  انًالزظخ ٔانزلغٛش( 0)

 

سهى 

 األَجٕثخ
 انزلغٛش انًالزظخ انًبدح

(2) 
 يسهٕل 

  خهٕكٕص

 ٚزـٛش 

 نٌٕ انكبشق 

 ئنٗ 

 انهٌٕ انجشروبنٙ 

 

 (اخزجبس يٕخت ) 

 رـٛش نٌٕ انكبشق 

 ألٌ  1كٙ األَجٕثخ سهى 

 

اندهٕكٕص يٍ انغكشٚبد األزبدٚخ انزٙ رـٛش 

ئنٗ  نٌٕ 

  انجشروبنٙ.

(1) 

 

(0) 

 

(0)  

  َشبيسهٕل 

 

 صالل ثٛط 

 

 يبء يوطش 

 نى 

 ٚزـٛش 

  نٌٕ انكبشق

 

 (ئخزجبس عبنت ) 

 نى ٚزـٛش نٌٕ انكبشق 

 األَبثٛت انثالثخ ألٌ كٙ 

 

  انُشب يٍ انغكشٚبد انًؼوذح انزٙ ال

 رـٛش نٌٕ كبشق ثُذكذ.

  ٌصالل انجٛط ٔانًبء انًوطش ال ٚسزٕٚب

 ػهٗ عكشٚبد أزبدٚخ.

 

 :  اإلعزُزبج( 0)

 فٍ األغؼّخ اٌّخزٍفخ. انغكشٚبد األزبدٚخفٍ اٌىشف ػٓ  َسزخذَ ** 
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 انُشب : كٛلٛخ انكشق ػٍ  2َشبغ 

 

 : انًٕاد ٔاألدٔاد انًغزخذيخ( 2)

 (. ثشروبنٙ انهٌٕ)  يسهٕل ٕٚد -2

 لطبرح. -1

 :  ػُٛبد يُلصهخ يٍ األغؼًخ انزبنٛخ -0

 انزلبذ األخعش ، انطًبغى ، انغكش يغسٕم انسهٛت ،. 

   ، اندضس ، انكشكظكٕل انصٕٚب ، ثزٔس انجبصالء. 

  ، انوًر ، انخجضانًكشَٔخ. 

 

 : بديالزظ

 زجٕة انصٕٚب ٔانًكشَٔخ ٔانوًر.: ِثً ،  غسُٓبثؼط اٌّىاد رسزبج إًٌ  .2

ٔىع ِٓ اٌخعزواد ، َسزخذَ فٍ اِوً ِغ اٌسٍطبد ، وَشجه ٔجبد اٌجمذؤس  انكشكظ. 1

 أو اٌّمذؤس.

 

 :  انخطٕاد( 1)

  َفٍ اٌؼُٕبد اٌسبثمخ.انُشب َ ثبٌىشف ػٓ ىمٔ يسهٕل انٕٛدثإسزخذا 

 :  انًالزظخ ٔانزلغٛش( 0)

   األغؼّخ اٌزٍ رسزىي ػًٍ ف إًٌ  انجشروبنٙنٌٕ انٕٛد َزغُز ٍ

 إٌشب.

  فٍ األغؼّخ اٌزٍ ال رسزىي ػًٍ إٌشب. ال ٚزـٛش نٌٕ انكبشق 

   اٌزٍ  كًٛخ انُشبػٕذ إظبفزه إًٌ اٌّىاد اٌغذائُخ ػًٍ  دسخخ نٌٕ كبشق انٕٛدَؼزّذ

 رىخذ ثهب.

 أغؼًخ ال رسزٕ٘ ػهٗ انُشب أغؼًخ كوٛشح ثبنُشب أغؼًخ ؿُٛخ ثبنُشب

  انًكشَٔخ ، انوًر ، انخجض

 .انجطبغظ (ٔاألسص  )

 كٕل انصٕٚب ، ثزٔس انجبصالء

 .، اندضس ، انكشكظ 

 ،  ، انغكشيغسٕم انسهٛت 

 انطًبغى.انزلبذ األخعش ، 

 

 فٍ األغؼّخ اٌّخزٍفخ. انُشبفٍ اٌىشف ػٓ وخىد  يسهٕل انٕٛدَسزخذَ :  اإلعزُزبج( 0)
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 : انكشق ػٍ انهٛجٛذاد ) انذٌْٕ (  3َشبغ 

 

 :  ٔاألدٔاد انًغزخذيخانًٕاد ( 2)

  ، ِبصخ. 0أٔبثُت إخزجبر ،  0زبًِ أٔبثُت 

 .لطؼخ ثطبغس ، ثذور فىي ، ثذور فىي سىدأٍ ، ِبء ِمطز 

  ٌهبوْ ، ورق الصك."  نَّٕ ثُٙ يسًش"  (4)كبشق عٕدا ، 

 

 :  انخطٕاد( 1)

 يم يٍ 2ِغ إظبفخ انٓبٌٔ فٍ  طسُٓبَإًٌ لطغ صغُزح خذاً ، ثُ  انجطبغظ وطغَ -2

 إٌُهب ٌزسهًُ اٌؼٍُّخ. انًبء انًوطش

 .ثزٔس انلٕل ٔثزٔس انلٕل انغٕداَٙىزر ٔفس اٌخطىح اٌسبثمخ ِغ ٔ -1

 . 0إًٌ  2َ ثززلُُ األٔبثُت ِٓ ىمٔ -0

 :  كٙ األَبثٛت األسثؼخ ػهٗ انزشرٛتانًسبنٛم انزبنٛخ عغ َ -0

  ثزٔس انلٕل انغٕداًَِٙ ِٓ ِسٍىي  1:  1األَجٕثخ. 

  انجطبغظًِ ِٓ ِسٍىي  1:  2األَجٕثخ. 

  ثزٔس انلٕل يًِ ِٓ ِسٍى 1:  3األَجٕثخ. 

  انًبء انًوطشِٓ  ًِ 1:  4األَجٕثخ. 

 إًٌ وً أٔجىثخ. (4)كبشق عٕداٌ ًِ ِٓ  1عف ٔ -5
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 :  انًالزظخ ٔانزلغٛش( 0)

سهى 

 األَجٕثخ
 انزلغٛش انًالزظخ انًبدح

(2) 
 

لٕل ثزٔس انيسهٕل 

 غٕداَٙان

 رـٛش 

 نٌٕ انكبشق 

 ئنٗ 

 انهٌٕ األزًش

 رـٛش نٌٕ انكبشق 

 ألٌ  1كٙ األَجٕثخ 

 

رسزٕ٘ ػهٗ دٌْٕ ،  ثزٔس انلٕل انغٕداَٙ

 ( ، 4ٚزٔة كٛٓب كبشق عٕداَٙ )

 .نألزًشيًب ٚإد٘ ئنٗ رـٛش نَّٕ 

(1) 

 

(0) 

 

(0) 

  ثطبغظيسهٕل 

 

  لٕلانيسهٕل ثزٔس  

 

 يبء يوطش 

 نى 

 ٚزـٛش 

 نٌٕ انكبشق

 نى 

 ٚزـٛش 

 نٌٕ انكبشق 

 كٙ األَبثٛت انثالثخ 

 نؼذو ئززٕائٓب ػهٗ دٌْٕ.

 

 :  اإلعزُزبج( 0)

 فٍ األغؼّخ اٌّخزٍفخ. انذٌْٕفٍ اٌىشف ػٓ  (4كبشق عٕداٌ )َسزخذَ ** 
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 انجشٔرُٛبد : انكشق ػٍ  4َشبغ 

 

 :  انًٕاد ٔاألدٔاد انًغزخذيخ( 2)

  ، أٔبثُت إخزجبر ،  0زبًِ أٔبثُت. 

 .سالي ثُط ، ِسٍىي ٔشب ، ِسٍىي سىز ، ِبء ِمطز 

 

 :  انخطٕاد( 1)

 . 0إًٌ  2ُ األٔبثُت ِٓ َ ثززلُىمٔ -2

 :  كٙ أَبثٛت اإلخزجبس ػهٗ انزشرٛتانًسبنٛم انزبنٛخ  َعغ -1

  1:  1أٔجىثخ  ِٓ ًِ. 

  انُشبًِ ِٓ ِسٍىي  1:  2أٔجىثخ. 

  عكشًِ ِٓ ِسٍىي  1:  3أٔجىثخ. 

  انًوطشًِ ِٓ اٌّبء  1:  4أٔجىثخ. 

 إًٌ وً أٔجىثخ.ًِ ِٓ  1عف ٔ -0
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 :  انًالزظخ ٔانزلغٛش( 0)

 

سهى 

 األَجٕثخ
 انزلغٛش انًالزظخ انًبدح

 صالل ثٛط (2)

 ٚزـٛش 

 نٌٕ انكبشق 

 ئنٗ 

  

 

 ( ئخزجبس يٕخت) 

 رـٛش نٌٕ انكبشق 

 ألٌ  1كٙ األَجٕثخ 

 

انز٘  انجشٔرٍٛصالل انجٛط ٚسزٕ٘ ػهٗ 

ٚـٛش 

 .ئنٗ  

(1) 

 

(0) 

 

(0) 

 يسهٕل َشب 

 

 يسهٕل عكش 

 

 يبء يوطش 

 نى 

 ٚزـٛش 

 نٌٕ انكبشق

 

 (ئخزجبس عبنت ) 

 نى 

 ٚزـٛش 

 نٌٕ انكبشق 

 كٙ األَبثٛت انثالثخ 

 نؼذو ئززٕائٓب ػهٗ ثشٔرٍٛ.

 

 

 :  اإلعزُزبج( 0)

 فٍ األغؼّخ اٌّخزٍفخ. انجشٔرُٛبدفٍ اٌىشف ػٓ وخىد َسزخذَ ** 
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 ػهٗ َشبغ اإلَضٚى  PH: رأثٛش انشهى انٓٛذسٔخُٛٙ  5َشبغ 

 

 :  انًٕاد ٔاألدٔاد انًغزخذيخ( 2)

  ، أٔبثُت إخزجبر. 0زبًِ أٔبثُت 

 يسهٕل ٕٚد، %  5 يسهٕل َشب% ،  5 ئَضٚى أيٛهٛض. 

 سبنٛم يُظًخ يزجبُٚخ انشهى انٓٛذسٔخُٛٙي. 
  ورق الصك ، ِبصخ ، سبػخ إَمبف ، لٍُ ػالِبد. 5سزٔدبد ، ًِ 

 

 :  انخطٕاد( 1)

 .0إًٌ  2َ ثززلُُ األٔبثُت ِٓ ىمٔ -2

، ثبسزخذاَ  فٍ األٔبثُت اٌثالثخ يسهٕل انُشبًِ ِٓ  1+  ئَضٚى األيٛهٛضًِ ِٓ  1عغ ٔ -1

 .اٌسزٔدبد

  : كٙ أَبثٛت اإلخزجبس ػهٗ انزشرٛتعغ يب ٚهٙ َثى  -0

  انًسهٕل انًُظىًِ ِٓ  2:  1أٔجىثخ   (PH = 7.5 ) " ههٕ٘ ظؼٛق ". 

  انًسهٕل انًُظىًِ ِٓ  2:  2أٔجىثخ   (7.5  <PH ) "  ٕ٘هه". 

  انًسهٕل انًُظىًِ ِٓ  2:  3أٔجىثخ  (7.5  >PH ) "  ٙزًع". 

 إًٌ األٔبثُت اٌثالثخ. يسهٕل انٕٛدلطزاد ِزسبوَخ ِٓ  ٔعف -0

 ّالزظبد.اٌسدً ٔاألٔبثُت ٌفززح ِٓ اٌشِٓ ، ثُ  ٔززن -5
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 : يالزظخ

 رّثً األٔجىثخ األوًٌ اٌزدزثخ اٌعبثطخ. .2

ػٕذ  هًٛخ األط انٓٛذسٔخُٛٙ ثجبد: هى اٌّسٍىي اٌذٌ َسبفظ ػًٍ  انًسهٕل انًُظى. 1

 .سهى يسذد

 

 :  انًالزظخ ٔانزلغٛش( 0)

 

سهى 

 األَجٕثخ
 انزلغٛش انًالزظخ

(2) 

 نى 

 ٚزـٛش 

  نٌٕ انٕٛد

 ( انجشروبنٙ )

 ٚزـٛش نٌٕ انٕٛد  نى

 ألٌ  1كٙ األَجٕثخ 

 

 ،  ئَضٚى األيٛهٛض هبو ثزسهٛم انُشب ئنٗ عكش يبنزٕص

 ( هًٛخ يُبعجخ نُشبغ اإلَضٚى. = PH  7.5أٌ )   زٛث

(1) 

 

(0) 

 

 ٚزـٛش 

 نٌٕ انٕٛد 

 ئنٗ 

 

 ٚزـٛش نٌٕ انٕٛد 

 ألٌ  3،  2كٙ األَبثٛت 

 

 ، ئَضٚى األيٛهٛض نى ٚسهم انُشب 

 (  PH>7.5   ( ، )PH<7.5) أٌ زٛث

 نٛغذ هٛى يُبعجخ نؼًم اإلَضٚى ؛ 

 ألَّ ٚؼًم كٙ انٕعػ انوهٕ٘ انعؼٛق.

 

 :  اإلعزُزبج( 0)

كهًب  َشبغ اإلَضٚىزٛث ٚوم  ) PHٚخزهق َشبغ اإلَضٚى ثاخزالف انشهى انٓٛذسٔخُٛٙ ** 

 .( انز٘ ٚؼًم ػُذِ اإلَضٚى يثمانشهى األانٓٛذسٔخُٛٙ ػٍ  شهىصاد أٔ هم ان
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 : ئعزخذاو انًدٓش انعٕئٙ انًشكت ثطشٚوخ صسٛسخ  6َشبغ 

 

 :  انًٕاد ٔاألدٔاد انًغزخذيخ( 2)

 شزَسخ سخبخُخ ، غطبء شزَسخ سخبخُخ. ثصهخ ، 

 .ٍِمػ ، ِشزغ ، لطبرح ، ورق ٔشبف 

  يسهٕل ٕٚد، ) اٌُّىزوسىىة ( ِدهز ظىئٍ ِزوت. 

 :  انخطٕاد( 1)

 إًٌ أرثغ لطغ. انجصهخغ مطٔ -2

،  طر انًوؼش إلزذٖ انوطغنهغ خضء يٍ انـشبء انشهٛن انًجطٌٍفصً  نًهوػاَ ٔسزخذ -1

هطشح عف إٌُه ٔ، و ششٚسخ صخبخٛخفٍ ِٕزصف  عغ ثُ ٔ

 .ثـطبء انششٚسخه ُغطٔو،  يٍ انًبء

انطجوخ الزظ ٌٍّٔدهز ، و ثبنوٕح انكجشٖ، ثُ  ـشٖثبنوٕح انصفسص اٌشزَسخ ٔ -0

 .انغطسٛخ يٍ انخالٚب

زبكخ ؿطبء ػٕذ  هطشح ٕٚدعغ ٔ، ثُ  ٔسم انُشبفثإسزخذاَ  زخهص يٍ انًبء انضائذَ -0

 خالي اٌؼُٕخ. انٕٛد، زُث َٕزشز  انششٚسخ

الزظ ٌٍّٔدهز ، و ثبنوٕح انكجشٖ، ثُ  ثبنوٕح انصـشَٖ ثإػبدح فسص اٌشزَسخ ىمٔ -5

 .انطجوخ انغطسٛخ يٍ انخالٚب

 

 :  يالزظخ

  فٍ اٌشزَسخ  ٔخٕد كوبػبد انٕٓاءٌزمًٍُ  ثضأٚخ يؼُٛخ ؿطبء انششٚسخَّىٓ أْ ٔعغ

 اٌّزاد ردهُشهب.

  فٍ اٌُّىزوسىىة اٌعىئٍ  هٕح ركجٛش انؼذعبد انًغزخذيخثُٓ  ػالهخ ػكغٛخهٕبن

 اٌزٍ رظهز ثه.ػذد انخالٚب وثُٓ 



 17  أزٛبء أٔنٗ ثبَٕ٘ – ( 32395551010) ئػذاد : انذكزٕس أزًذ يسًذ صلٕد 

 

 :  انًالزظخ ٔانزلغٛش( 0)

 : ػُذ انلسص ثبنوٕح انصـشٖ -2

  انخالٚب صـٛشح انسدىِٓ  ػذد كجٛشَظهز. 

 يزشاصخ كٙ صلٕف ثدٕاس ثؼعٓباٌخالَب  ظهزر. 

 : انلسص ثبنوٕح انكجشٖ ذػُ -1

   أكجش زدًب  َٔشاْب ،  ٚوم ػذد انخالٚب انظبْشح كثٛشا. 

  : ٔظغ انٕٛدػُذ انلسص ثبنوٕح انكجشٖ ثؼذ  -0

   رظٓش انخالٚب أكثش ٔظٕزب. 

  ٌٕانجشروبنٙ انٕٛدإلصطجبؽ يسزٕٚبد انخهٛخ ثه. 

 

 :  اإلعزُزبج( 0)

 : ٚغزخذو انًٛكشٔعكٕة انعٕئٙ -2

 نزكجٛش األشٛبء انذهٛوخ ٔكسص يكَٕبرٓب. 

 : ٚغزخذو انًٛكشٔعكٕة انعٕئٙ ثطشٚوخ صسٛسخ -1

  انؼُٛخ ػهٗ انششٚسخوظغ ػٕذ. 

  ًٍانًُصخثُ وظؼهب ػ. 

  ُانًٕخّ ئنٗ انششٚسخ رشكٛض انعٕءٌٍزسىُ فٍ  اسزخذاَ ث. 

  ُنعجػ انؼذعبد انؼُٛٛخ ٔانشٛئٛخ رسزَه ث  ،

 .أكعم سؤٚخ نهؼُٛخٌزىظُر 
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 : يوبسَخ ثٍٛ انخهٛخ انُجبرٛخ ٔانخهٛخ انسٕٛاَٛخ  7َشبغ 

 

 :  انًٕاد ٔاألدٔاد انًغزخذيخ( 2)

  ثطبَخ خذ اإلَغبٌ، شزَسخ ِسعزح ٌخالَب  ٚهٕدٚبَجبد اإلأوراق. 

 .ِدهز ظىئٍ ِزوت ) ُِىزوسىىة ( ، شزائر سخبخُخ 

 .ٍِمػ ، لطبرح ِبء 

 :  انخطٕاد( 1)

َ ىمٔ، و انًهوػثبسزخذاَ  َجبد اإلٚهٕدٚبِٓ غزف  ٔسهخ زذٚثخ انًَُٕ ثفصً ىمٔ -2

ثـطبء َ ثزغطُزهب ىمٔ، و ششٚسخ صخبخٛخِىظىػخ ػًٍ  هطشح يبءثىظؼهب ػًٍ 

 .انششٚسخ

 )  ثبنوٕح انًزٕعطخ( ، ثُ  X 4ٌٍّدهز اٌعىئٍ )  ثبنوٕح انصـشَٖ ثفسص اٌؼُٕخ ىمٔ -1

X 11  ُذوْ أسّبء اٌززاوُت اٌخٍىَخ ٔهب ، وٕبؼط اٌخالَب اٌزٍ الزظَ ثزسُ ثىمٔ( ، ث

 ثهب.

 ىزت أسّبء اٌززاوُت اٌزٍ( ، ؤ X 40ٌٍّدهز )  ثبنوٕح انكجشَٖ ثفسص اٌؼُٕخ ىمٔ -0

 زسّهب ػًٍ اٌخالَب اٌسبثك رسّهب.ٕبهب ، ثُ ٔالزظ

 .ثطٍ خذ اإلَغبٌ، وٌىٓ ٌخالَب  0،  1ىزر اٌخطىرُٓ ٔ -0

 :  انشعى انزخطٛطٙ ٔانًالزظخ( 0)

 
 انخهٛخ انُجبرٛخ

 ) خهٛخ َجبد اإلٚهٕدٚب (

 انخهٛخ انسٕٛاَٛخ

 ) خهٛخ ثطبَخ انخذ (

انشعى 

 انزخطٛطٙ

  

انًكَٕبد انزٙ 

َالزظٓب 

 ثبنًدٓش

فدىح  - ٔىاح – سُزىثالسَ – خذار اٌخٍُخ

 .ثالسزُذاد خعزاء - ػصبرَخ وجُزح

فدىاد  - ٔىاح – سُزىثالسَ – غشبء اٌخٍُخ

 .ػصبرَخ صغُزح

انزشاكٛت 

 انًشزشكخ
 .اٌفدىاد اٌؼصبرَخ - إٌىاح – اٌسُزىثالسَ
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 :  اإلعزُزبج( 0)

إال أْ هٕبن رزاوُت  انزشاكٛت انخهٕٚخرزشبثّ انخالٚب انسٕٛاَٛخ ٔانُجبرٛخ كٙ ثؼط  -2

 ٌىً ِٕهب. يًٛضحخٍىَخ آخزي رىىْ 

ال رزي ثبٌُّىزوسىىة اٌعىئٍ  انزشاكٛت انًوزصش ٔخٕدْب ػهٗ انخهٛخ انسٕٛاَٛخ -1

 .اندغى انًشكضِ٘ثً 

 

 

 : يالزظبد

اٌزٍ رسزىٌ  انجالعزٛذاد انخعشاءوخىد  ٚشخغ انهٌٕ األخعش نٕسهخ اإلٚهٕدٚب ئنٗ -2

 .صجؾ انكهٕسٔكٛم األخعش انهٌٕػًٍ 

  : يٍ أخم سؤٚخ أكثش ٔظٕزب  نًكَٕبد انؼُٛبد -1

 : ٔرنك ػٍ غشٚن،  صٚبدح انزجبٍٚ ثٍٛ األخضاء انًخزهلخ نهؼُٛخَّىٕٕب 

 رـٛٛش يغزٕٖ ئظبءح انًدٓش.  

 ئظبكخ انصجـبد ئنٗ انؼُٛخ. 
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 انًشكت  انعٕئٙ أٔ انًٛكشٔعكٕة انًدٓششكم 
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 : كسص إَٔاع يخزهلخ يٍ األَغدخ انُجبرٛخ ٔانسٕٛاَٛخ  8َشبغ 

 

 :  انًٕاد ٔاألدٔاد انًغزخذيخ( 2)

 ألٔسدخ ٔجبرُخ وزُىأُخ ِزٕىػخ. ششائر خبْضح 

 يٛكشٔعكٕة ظٕئٙ يشكت. 

 :  انخطٕاد( 1)

 اٌزٍ سىف َؼطُهب ٌه ِؼٍّه ِدهزَبً. ثلسص انششائرلُ  -2

 ، ثُ أخت ػٓ األسئٍخ. ثبألشكبل اٜرٛخ هبسٌ ْزِ انششائر -1

 ؟! 1زذد إَٔاع األَغدخ انًشبس ئنٛٓب ثبنششٚسخ سهى  -0

 ؟!  5،  4،  3،  2اركش إَٔاع األَغدخ انًٕظسخ ثبنششائر  -0

 :  انًالزظخ ٔاإلعزُزبج( 0)

 َٕع انُغٛح اعى انُغٛح سهى انششٚسخ

(2) 
 ٔسُح ٔجبرٍ ثسُػ )أ( ٔسُح ثبرأشٍُّ

 ٔسُح ٔجبرٍ ثسُػ )ة( ٔسُح إسىزأشٍُّ

 ٔسُح ٔجبرٍ ِزوت ٔسُح اٌٍسبء (1)

 ٔسُح زُىأٍ ) ٔسُح ػعٍٍ ( أٌُبف ػعٍُخ هُىٍُخ (0)

 ٔسُح زُىأٍ ) ٔسُح غالئٍ ثسُػ ( ٔسُح ػّبدٌ ثسُػ (0)

 ٔسُح زُىأٍ ) ٔسُح ػعٍٍ ( أٌُبف ػعٍُخ لٍجُخ (5)
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 انكٕاشق انًغزخذيخ كٙ انزدبسة انغبثوخ 

(2 )  

  ٓفٍ األغؼّخ اٌّخزٍفخ. انغكشٚبد األزبدٚخَسزخذَ فٍ اٌىشف ػ 

  ًٌ(. اندهٕكٕصاٌسىزَبد األزبدَخ )  فٍ وخىد انهٌٕ انجشروبنَٙزسىي إ 

 

  : رطجٛن زٛبرٙ

 .انجٕل ٔانذوفٍ  انغكشفٍ اٌىشف ػٓ َسزخذَ   

  

  ( يسهٕل انٕٛد ) كبشق انٕٛد انجشروبنٙ( 1)

  ٓفٍ األغؼّخ اٌّخزٍفخ. انُشبَسزخذَ فٍ اٌىشف ػ 

  ًٌانُشبفٍ وخىد َزسىي إ. 

 

 : ئعزخذايبد آخشٖ

  ئَضٚى األيٛهٛضانٓٛذسٔخُٛٙ هىانش .ػهٗ َشبغ  رأثٛش َسزخذَ فٍ رىظُر

  ٍأثٕبء فسصهب رسذ اٌّدهز اٌعىئٍ (  أٔ يسزٕٚبرٓب انخالٚب)  صجؾ انؼُٛبدَسزخذَ ف

  .(إلظٓبسْب أكثش ٔظٕزب   ) اٌّزوت

 

ش (ثُٙ يسً)    4كبشق عٕداٌ ( 0)

  ٓانضٚذ ٔانهجٍ  ) ( فٍ األغؼّخ اٌّخزٍفخ انذٌْٕ)  انهٛجٛذادَسزخذَ فٍ اٌىشف ػ

هزٔثبٌ كٙ انذٌْٕصجؾ هبثم ن .ألَّ ( ؛  انلٕل انغٕداَٙٔصثذح 

  ًٌفٍ وخىد اٌذهىْ. انهٌٕ األزًشَزسىي إ 

(0 ) 

 فٍ األغؼّخ اٌّخزٍفخ. انجشٔرُٛبدزخذَ فٍ اٌىشف ػٓ َس 

  ًٌفٍ وخىد اٌجزورُٓ.َزسىي إ 

 

رطجٛن زٛبرٙ :  

 .انجٕلفٍ  ىشف ػٓ وخىد فٍ اٌَسزخذَ   
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