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أ .يارا ٚحذز ف ٙحانح فشم انثهؼًح؟
 .1ذحهٛم انٕشٛقح  1ص 124

ًٚصم سً ٍٛانكضاص تانُسثح نهعسى ػُظشا اظُثٛا غٛش راذٙ
ٚسًٗ:يٕنذ يضاد
تؼذ ذؼشف انعسى ػهٗ يا ْٕ غٛش راذٚ ٙقٕو تاَراض ػذد كثٛش
يٍ انكشٚاخ انهًفأٚح انر ٙذفشص ف ٙانذو يٕاد
ذذػٗ:يضاداخ االظساو ذٕظّ نهقضاء ػهٗ يٕنذ يضاد دٌٔ
انًس تًا ْٕ راذ.ٙ
 .2خالطح:
ف ٙحانح فشم انثهؼًح ذُرشش انعشاشٛى ف ٙانعسى تفضم
ذكاششْا انسشٚغ يًا ٚسرذػ ٙذذخم انخط انذفاػ ٙانصانس
ب .نُكرشف خظائض انخط انذفاػ:3 ٙ
 .1انخاطٛح االٔنٗ:

 .1.1ذحهٛم انًُحُٗ( :انٕشٛقح  5ص )125

يٍ خالل ذحهٛم انًُحُٗ ٚرث ٍٛنُا يا ٚه:ٙ
 +انحقُح  : 1االسرعاتح االٔنٛح
نى ٚكٍ سد فؼم انعسى فٕسٚا الٌ يضاداخ االظساو قهٛهح ظذا
ٔ تؼذ االسثٕع  1سد فؼم انعسى شثّ فٕس٘ ار اطثحد كًٛح
يضاداخ االظساو انًُرعح اكثش ٔ اٌ انعسى تقٚ ٙرٕفش ػهٓٛا
نًذج  4اساتٛغ ذقشٚثا.
 +انحقُح  :2اسرعاتح شإَٚح
كاٌ خالنٓا سد فؼم انعسى فٕسا يغ اَراض ػذد كثٛش يٍ َفس
يضاداخ االظساو ٔ ذثقٗ ْزِ انًضاداخ ف ٙانذ نًذج أطٕل
يٍ انفرشج االٔنٗ.
 :2.1خالطح:
ٚرٕفش انعٓاص انًُاػر ٙػهٗ راكشج ذًكُّ يٍ انرؼشف ػهٗ
تسشػح ػهٗ يٕنذ يضاد انز٘ سثق نّ اٌ قأيّ فٛكٌٕ سد
انفؼم ف ٙانًشج انالحقح سشٚؼا فرفشص كًٛاخ يشذفؼح يٍ
يضاداخ االظساو
ذٕفش ْزِ انخاطٛح يُاػح ضذ َفس يٕنذ يضاد فرطٕل يٍ
ػذج شٕٓس انٗ ػذج سُٕاخ.

 .2انخاطٛح انصاَٛح:
:1.2ذحهٛم انسهسهح انرعشٚثٛح :1

 +انرعشب:1
يٕخ انفاس الٌ ظسًّ ال ٚرٕفش ػهٗ يضاداخ االظساو انرٙ
ذقأو سً ٍٛانكضاص
 +انرعشتح :2
رٔفاٌ انكضاص ْٕ سً ٍٛانكضاص يؼانط(غٛش يًٛد)
حقٍ رٔفاٌ انكضاص دفغ ظسى انفاس انٗ اَراض يضاداخ اظساو
يٕظٓح ضذ سً ٍٛانكضاص فاكرسة اسرعاتح يُاػرٛح ضذ
سً ٍٛانكضاص تزنك تق ٙانفاس حٛا.
 +انرعشتح انصانصح:

االسرعاتح انًكرسثح ضذ سً ٍٛانكضاص ال ًٚكُّ اقظاء يفؼٕل
سً ٍٛانذفرٛشٚا نزا ياخ انفاس
 +انرعشتح انشاتؼح:
ٚحرٕ٘ يظم انفاس انًًُغ ػهٗ يضاداخ االظساو انًٕظٓح
ضذ سً ٍٛانكضاص ٔ ػُذ حقُّ نفاس آخش ٚثقٗ حٛا ٔ نٕ تؼذ
حقُّ تسً ٍٛانكضاص حٛد ذظذخ يضاداخ االظساو انعاْضج
نهسً ٍٛانكضاص٘ سغى ػذو اكرساتّ يُاػح.
 .2.2اسرُراض:
َسرُرط اٌ يضاداخ االظساو َٕػٛح حٛس آَا ال ذثطم اال
يفؼٕل يٕنذ يضاد انز٘ ذسثة ف ٙاَراظّ.
ًٚكٍ انهعٕء انٗ يضاداخ االظساو انًٕظٕدج ف ٙيظم
حٕٛاٌ يًُغ ضذ يٕنذ يضاد يؼ ٔ ٍٛرنك نًساػذج ظسى آخش
نهقضاء ػهٗ َفس انًٕنذ انًضاد ٔ ذسًٗ ْزِ
انؼًهٛح:االسرًظال.
 .3انخاطٛح انصانصح:
:1.3ذحهٛم انسهسهح انرعشٚثٛح :2

 +انرعشب:1
يٕخ انفاس الَّ غٛش يًُغ ضذ ػظٛح كٕخ انقاذهح.
 +انرعشب:2
 ْٕ B.C.Gشكم ٍْٔ نؼظٛح كٕخ.
نى ًٚد انفاس الَّ اكرسة يُاػح ضذ ػظٛح كٕخ حٛس ضًُد
نّ انؼظٛح انُْٕح ذكٕ ٍٚػُاطش فؼانح يٕظٓح ضذ ػظٛح كٕخ
ٔ تزنك قأو انًشع ٔ طاس يًُؼا ضذ ػظٛح كٕخ.
 +انرعشب:3
سغى ػًهٛح االسرًظال ياخ انفاس يًا ٚذل ػهٗ اٌ انؼُاطش
انذفاػٛح ال ذٕظذ تانًظم تم ْ ٙػُاطش اخشٖ.
 +انرعشب:4

ٚثقٗ انفاس سهًٛا الٌ انكشٚاخ انهًفأٚح"خ" ْ ٙانؼُاطش
انذفاػٛح انضشٔسٚح ضذ ػظٛح كٕخ.
 .2.3اسرُراض:
ال ذكٌٕ االسرعاتح انًُاػرٛح دائًا تٕاسطح يضاداخ االظساو
تم ًٚكٍ اٌ ذكٌٕ ػٍ طشٚق ذحسٛس َٕع يٍ انكشٚاخ
انهًفأٚح انر ٙذظٛش قادسج ػهٗ انرؼشف ػهٗ يٕنذ يضاد
انز٘ ٚرسثة ف ٙذحسٛسٓا ٔ انقضاء ػهٓٛا تًعشد دخٕنّ
انٗ انعسى.
ض.خالطح:
ٚهعأ انعٓاص انًُاػر ٙنهعسى قظذ انذفاع ػٍ ذًايٛرّ انٗ
طشٚقرًْ ٔ ٍٛا:
 +يسهك خهطٙ
ٚرخهٗ ف ٙاَراض يضاداخ االظساو
 +يسهك خهٕ٘
ٚرعهٗ ف ٙاَراض كشٚاخ نًفأٚح "خ"قادسج ػهٗ اقظاء انًٕنذ
انًضاد يثاششج.
ذؼرثش االسرعاتح انًُاػرٛح انخهطٛح ٔ انخهٕٚح اسرعاتح
يكرسثح ٔ َٕػٛح:
 +يكرسثح
الَٓا ذظٓش ػهٗ اشش اقرحاو ػُاطش اظُثٛح نهعسى يصم يٕنذ
يضاد.
َٕ +ػٛح
الَٓا ذٕظّ ضذ يٕنذ يضاد يؼ.ٍٛ

من إعداد األستاذ:
لميموني محمد جمال الدين

