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1  СІϜнЫЮϜ  يٕاد كًٍٍبئٍخ تتفبعم يع يكَٕبد األغزٌخ انتً َكشف عُٓب
 ... زًط انُتشٌك –يثبل يبء ٌٕدي 

2  БуЃϠ ̭ϜϻО  ًَفٍتبيٍُبد  )أٔ ععٕي  (يبء، أيالذ يعذٍَخ  )ْٕ غزاء يعذ
ٌذخم فً تشكٍت األغزٌخ (، عكشٌبد دٍُْبد ، ثشٔتٍذاد 

 .انًشكجخ 

3  ϟЪϽв ̭ϜϻО  غزاء ٌتشكت يٍ غزائٍٍ  ثغٍؽٍٍ أٔ أكثش ْٕ. 

4  ϣужϝϠ ϣтϻОϒ  أغزٌخ تجًُ ٔتًًُ اندغى ًْٔ انجشٔتٍذاد ٔثعط األيالذ ًْ
 ٔانًبء  (...يثبل انكهغٍٕو ، انفغفٕس )انًعذٍَخ 

5  ϣуЦϝВ ϣтϻОϒ  أغزٌخ تضٔد اندغى ثبنؽبلخ انعشٔسٌخ نُشبؼّ ًْٔ انغكشٌبد
 .ٔانذٍُْبد 

6  ϣуЦϜм ϣтϻОϒ) ϣуУуЖм(  تسفض انتفبعالد داخم اندغى كًب تسًٍّ يٍ ثعط األيشاض
  أنٍبف َجبتٍخ  – أيالذ يعذٍَخ –انفٍتبيٍُبد : ْٔزِ األغزٌخ ًْ 

7  ϤϝзувϝϧуУЮϜ . يٕاد ععٌٕخ أعبعٍخ نسٍبح اإلَغبٌ ٔعاليخ انفٍتبيٍُبد ًْ 

صستّ، ٔنكٍ اندغى ال ٌغتؽٍع أٌ ٌصُعٓب نُفغّ ٔنٓزا الثذ 
. انتغزٌخ ٌٔستبخٓب ثكًٍخ ظئٍهخ يٍ تضٌٔذِ ثٓب عٍ ؼشٌك 

  إرا تعشض ألشعخ انشًظ D اندغى ٌشكت فٍتبيٍٍ : يهسٕظخ

8  ϣуϚϜϻО ϣЦϝТ  َمص أٔ غٍبة غزاء أٔ عذح أغزٌخ ثغٍؽخ ٌؤدي إنى ظٕٓس ًْ
 .يشض 

9  ϰϝЃЫЮϜ  يشض يٍ أيشاض انفبلبد انغزائٍخ َبتح عٍ َمص فً أيالذ

 أٔ ًْب يعب ٔتتدهى أعشاظّ فً تشِٕ Dانكهغٍٕو أٔ فٍتبيٍٍ 

 –انٍٓكم انعظًً ٔخبصخ انؽشفٍٍ انغفهٍٍٍ عهى شكم ألٕاط 
 ...  اَتفبش انجؽٍ - تعخى اندًدًخ 

10 ϼнЪϼнуІϜнЫЮϜ  ًيشض يٍ أيشاض انفبلبد انغزائٍخ َبتح عٍ عٕص ف
انجشٔتٍُبد ٔخصٕصب انسٍٕاٍَخ ٔتتدهى أعشاظّ فً اَتفبش 

 ًَٕ – ǆŘŝƳŜانٕخّ ٔاألؼشاف َتٍدخ ازتفبظٓب ثبنًبء أدًٌب 

 ....غٍش عبدي 
11  ϽУϳЮϜ ̭Ϝϸ  يشض يٍ أيشاض انفبلبد انغزائٍخ َبتح عٍ َمص أٔ غٍبة

انتٓبة نثخ : -  فً انتغزٌخ ٔتتدهى أعشظّ فً Cفٍتبيٍٍ 

 تعشٌخ ثى تغبلػ  األعُبٌ  –. األعُبٌ ٔاألغشٍخ انًخبؼٍخ 



... تأخش اَذيبل اندشذ 

12  сϦϝуϧЦъϜ ЬϜϿлЮϜ  يشض يٍ أيشاض انفبلبد انغزائٍخ َبتح عٍ فبلخ غزائً عبيخ
انغكشٌبد  )أي َمص فً األغزٌخ انجشٔتٍٍُخ ٔانؽبلٍخ 

ٔتتدهى أعشاظّ فً ْضال شذٌذ ،خهذ خبف .(ٔانذٍُْبد 
 ...ٔيتدعذ ، ٔخّ شٍخٕخً ، عٍُبٌ غبئشتبٌ 

13   ФϼϹϧЮϜ ЌϽв يشض يٍ أيشاض انفبلبد انغزائٍخ َبتح عٍ َمص يهر انٍٕد
اَتفبش انغذح انذسلٍخ ٔخهم فً : فً انتغزٌخ ٔتتدهى أعشاظّ فً 

.. ًَٕ انعظبو انؽٌٕهخ 
 

14  еузуЛЮϜ РϝУϮ يشض يٍ أيشاض انفبلبد انغزائٍخ َبتح عٍ َمص أٔ غٍبة

 فً انتغزٌخ ٔتتدهى أعشاظّ فً إتالف انمشٍَخ، ٔفً Aفٍتبيٍٍ 

.   غٍبة انعالج ٌصبة  انًشٌط  ثبنعًى

15  аϹЮϜ ϽЧТ ЌϽв) ϾнЛЮϜ
 рϹтϹϳЮϜ( 

يشض يٍ أيشاض انفبلبد انغزائٍخ َبتح عٍ َمص أٔ غٍبة 
عُصش انسذٌذ فً انتغزٌخ ٔتتدهى أعشاظّ فً انتعت انشذٌذ 

،انتأثش انغشٌع ثبنجشد ٔظعف اندٓبص انًُبعتً ،َمص فً إَتبج 
. انخعبة انذيٕي ٔعًم انععالد 

16   ϣуϚϜϻПЮϜ ϣϧЯЫЮϜ انكهتخ انغزائٍخ ًْ كًٍخ األغزٌخ انتً ٌتؽهجٓب اندغى نتهجٍخ

ٌٔشتشغ أٌ .  عبعخ 24زبخٍبتّ يٍ انًبدح ٔانؽبلخ خالل 

.                                     تكٌٕ يتٕاصَخ كًب ٔكٍفب   

انغٍ ٔ اندُظ : تتغٍش انكهتخ انغزائٍخ زغت  : يهسٕظخ 
... ٔؼجٍعخ َشبغ اندغى ٔزبنتّ انفغٍٕنٕخٍخ 

17   сЂϝЂцϜ ϞыЧϧЂъϜ فً زبنخ سازخ كبيهخ ٔزبنخ صٍبو  ٔفً ششٔغ انسٍبد انسشاسي

ٌُفك اندغى كًٍخ  أدَى يٍ انسشاسح  (c18ٔ °c20°ثٍٍ  )

 ٌُٔتح ْزا اإلَفبق انذَٕي  عٍ  .сЂϝЂцϜ ϞыЧϧЂъϜتغًى  

 (...تمهص انمهت ٔانععالد  ،زٍبح انخالٌب  )انٕظبئف انسٌٍٕخ 

 

  


