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3 
  ُمَحمَِّد َوآِل ُمَحمٍَّد َعَلى َصلِّ اللُهمَّ

  َفَرَجُهِم َوَعجِّْل 
 

ىذا املهخص، ًىٌ عثارج عه حتهْم ( عهمِ)وضع تني أّذّكم أعشائنا طالب املزحهح انثاوٌّح املستٌٍ انثاوِ نهفصم األًل 
 ...(122/  122حْا )حملتٌٍ انكتاب 

 ...طٌّالًكما وشكز اهلل سثحاوو ً تعاىل أن ًفقنا ً أعاونا عهَ إجناس ىذا انتحهْم، ً انذُ تذننا فْو جيذاً  كثرياً ً ًقتاً 
 

                                                     ًوأمم أن تكٌن ىذه املذكزج مفتاحاً نفيم انطانة ً مساعذتو عهَ انذراسح ً احلفظ؛              
 ...ّعتمذ عهْو انطانة أساسٍِ كمزجعٍال  

 

 ًىذا انعمم مه إعذاد
 

 معثاص حممذ عثذانزسٌل إتزاىْ
 عثذاهلل أمحذ انغزتالعثذاهلل حسني 

 حسني رّاض عاشٌر حسه

 خهْم إتزاىْم عهِ انتْتٌن
 

  ..وَ اهلُل الُمَىفُِّق..     
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 الفصل األول

********************* 
 العضيلو  الهيلكي،: اجلدل، واجلهازان
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 (1-1) الجلد

 .اٛغٜذ هؼ٪ ٟزوذد اٛـجٔبد، ٯٌـٮ اٛغغٞ ٩ٯؾ٦ٰ٠

 -:اإل٣غب١، ٟن رٗش ٩كبئ٨ِب عٜذارٗش أ٣٪ام األ٣غغخ اٛزٮ ٯز٘٪١ ٨٤ٟب 

 .ٯٌـٮ حٛـٔٞ ٩حٛٔـق :ا٤ٛغٰظ اٛـالئٮ

 .ٜٛـٔٞ ٩حٛل٠خٯش ٯ٪َُ حٛيهخٟش :ا٤ٛغٰظ اٛؼبٝ

 .ٯٔخهي حٛـٔٞ ه٬ٜ حٛلَٗش :ا٤ٛغٰظ اٛوؼٜٮ

 .ٯش٘ٚ شز٘ش حٛظ٪حطٚ ُٮ حٛـٔٞ :ا٤ٛغٰظ اٛوظجٮ

 -:رشٰٗت عٜذ اإل٣غب١

1. ٛ  -:جششحا
 ٤ِٟي ٠ٜٛخء، ٯل٠ٮ حٛوالٯخ  ٧٩َ٪ ر٩َط٢ٰ ًٰ: هالٯخ حَٰٛ٘حط٢ٰ :٩رؾز٪٭ اٛـجٔخ اٛـالئٰخ اٛخبسعٰخ ه٬ٜ

 .٩حأل٣ٔـش حٛظٮ طلظ٦
 ٧٩ٮ طزٌش ط٠ظض ؿخٓش حٛؼ٪ء ٩طئػَ ُٮ : طزٌش ح٠ٰٛال٢ٰ٣ :٩رؾز٪٭ اٛـجٔخ اٛـالئٰخ اٛخبسعٰخ ه٬ٜ

 .٠َٓس حٛزشَس

 -:األدٟخ .2

٣ّٰ٘ٔؾ ػخٝ ٧٩٪ ٯ٤٠ن ط٠ِّ  :رز٘٪١ ٢ٟ  .٦٤ ٢ٟ حٛو٪ىس ا٬ٛ كخٛظ٦ حٛـزٰوٰش ه٤ي شي٥حٛـٜي، ٩ٯ٠

 -:٩رؾز٪٭ األدٟخ أٯؼب ه٬ٜ رشاٰٗت ٟخزِٜخ

 رظٰالص حٛشوَ -5حٌٛيى حٛي٤٧ٰش،  -4حٌٛيى حٛوَٰٓش،  -3حألٰٛخٍ حٛوؼٰٜش،  -2حٛوالٯخ حٛوظزٰش،  -1

 .رٔن أعِٚ ؿجٔخ األدٟخ ؿجٔخ ٟ٘٪٣خ ٢ٟ ٣غٰظ ػبٝ ٯخض١ اٛذ٢٧ :هٜٚ

 .ه٬ٜ كَحٍس حٛـ٠ٜٛٞٔلخُلش 

 -:ٟب ٤ٟشأ ٗٚ ٢ٟ

 .هالٯخ ؿالثٰش ٢ٟ حٛزشَس :األكِبس.                                           رظٰالص حٛشوَ :اٛشوش

 َٰٗ ٯ٠٤٪ اٛشوش؟

 .ُظيُن حٛوالٯخ روًٰيح ه٢ حٛزظٰٜش ثظٰٜخ اٛشوشط٤ٔٔٞ حٛوالٯخ ح٠ٛ٪ؿ٪ى ه٤ي ٓخهيس 

 

 فائدة: 

ٯلظوووو٪٭ ٗووووٚ ٟوووو٢ حٛشوووووَ    

٩حألكِوووخٍ هٜووو٬ ٰٗووووَحط٢ٰ،   

 .٩ٯ٠٤٪ح١ ٢ٟ هالٯخ ؿالثٰش



 
ُْٰو٨َب َأ٩ِ ِا٣ْغبث٨َُِب  ُٝ َه٬َٜ َأ٭ِّ َشْخٍض ثَِ ُْٰؾَش َُ َِّشِح َرِوُج٪ا َه٬َٜ ِإْهَذاِد٧َب؛  ٢َِٟ اِٛغ٨َِخ ا٠ُْٛخَزَظِخَأْطَؾبُة ا٠َُٛز  ٍْ ُْٟغَج ِِْغ٦ِ ِثُذ١ِ٩ ِإْر١ٍ  ٤ََٛ 

 

 حممد كمال :اشراف األستاذ - خليل ابراهيم علي التيتون - رياض عاشور حسني -عبداهلل حسني عبداهلل الغربال   - عباس حممد عبدالرسول :إعداد

 5     نشألكم صاحل الدعاء     .co.ccn-ciswww.مدرسة النعيم الثانوية للبنين  - العلميحصريا على ملتقى طلبة 

 -:سبِكاٛشوش أ٩ األ ؽ٢ٰ ٓضال ٣شوش ثبألٛٞ  :هٜٚ

 .ه٬ٜ هالٯخ هظزٰش خ١ال ٯلظ٪ٯ ٩حألكِخٍ إل١ حٛشوَ

 ٩كِٰخ اٌٛذد اٛذ٤٧ٰخ ا٠ٛ٪ع٪دح ه٬ٜ عب٣جٮ اٛشوش؟ ٟب

 .طٔ٪ٝ ٥ٌ٧ حٌٛيى رظ٢ٰٰٜ حٛـٜي ٩حٛشوَ، ٧٩٪ ى٩ٍ كٰ٪٭ ٌٜٛيى حٛي٤٧ٰش

 ٯز٘٪١ اٛشأط األثٰغ، اٛشأط األع٪د، ٩ؽت اٛشجبة؟َٰٗ 

ا٬ٛ اًالّ رظٰٜش حٛشوَ؛ ٟٔززخ ٯئى٭ ًٖٛ ه٤يٟخ طٔ٪ٝ حٌٛيى حٛي٤٧ٰش أ٩ حِٛٯظٰش ربَُحُ حٛي٧٪١ ر٠ٰ٘خص ٗزَٰس 

 (.٧٩٪ اٛظ٨خد ُٮ حٌٛيى حٛي٤٧ٰش)حَٛإ٩ّ حٛزٰؼخء، ٩حٛٔ٪ىحء، أ٩ ٟخ ٯ٬٠ٔ رلذ حٛشزخد 

 -:رٖٛ ه٬ٜ أعبط ه٠ٜٮ ُغش  .أٯبٝ ثوذ ا٠ٛ٪د خشاُخ اعز٠شاس ٠٣٪ اٛشوش ٩األكِبس هذح

رٔزذ ؿِخٍ حٛوالٯخ ح٠ٛلٰـش رخٛشوَ ٩حألكِخٍ ٠ٟخ ٯٔزذ ح٠٘٣خش٨خ ٩ح٣يُخه٨خ روٰيح ه٢ حٛشوَ ٩حألكِخٍ، ُٰزي٩ح١ 

 .أؿ٪ٙ

 -:هذد ٩كبئَ اٛغٜذ

 .ط٤لٰٞ ىٍؿش كَحٍس حٛـٔٞ -1

 ".D"ا٣ظخؽ ُٰظخ٢ٰٟ  -2

 .ك٠خٯش حٛـٔٞ ٩حٛو٤خٯش ر٦ -3

 .ٯلٰؾ رخٛـٔٞحإلكٔخّ ر٠خ  -4

 .ح٠ٛلخُلش ه٬ٜ حالطِح١ حٛيحهٜٮ -5

 َٰٗ ٯو٠ٚ اٛغٜذ ه٬ٜ ر٤لٰٞ دسعخ اٛؾشاسح ه٤ذ اإل٣غب١؟

لَحٍس، ُو٤ي٧خ ٯظزوَ حٛوَّ ٩ٯ٠ظض ٯٔ٪ٝ حإل٣ٔخ١ ربَُحُ حٛوَّ، ٛظ٤لٰٞ ىٍؿش حٛ :ُٮ ؽبٛخ اٛشو٪س ثبٛؾش
 .كَحٍس حٛـٔٞ ُٰزَى٥

 .حألىٟش ُظليع حٛٔشوَٯَس ط٤ٔزغ حٛوالٯخ حٛوؼٰٜش ُٮ :ُٮ ؽبٛخ اٛشو٪س ثبٛجشد
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 َٰٗ ٯزوب٬ُ اٛغغٞ ٢ٟ اٛخذ٩ػ ٩اٛغش٩ػ؟

 طظؼٍَ حٛزشَس ُٔؾ، ه٤ي٧خ طٔ٪ٝ هالٯخ حٛزشَس رخإل٣ٔٔخٝ ٛظو٪ٯغ حٛوالٯخ حٛظٮ طؼٍَص :اٛخذ٩ػ. 
 ٯليع ح٤ِٛٯَ ػٞ ٯزيأ حٛيٝ رخٛظـٜؾ ُظظ٘٪١ هؼَس طٌْٜ حٛـَف ػٞ ط٤ٔٔٞ حٛوالٯخ حٛظٮ طلض حٛوؼَس،  :اٛغش٩ػ

حٛـَف، ٠ٗخ طٔ٪ٝ هالٯخ حٛيٝ حٛزٰؼخء ُٮ حٛ٪ٓض ٦ِٔ٣ ر٨٠خؿ٠ش حٛز٘ظَٰٯخ حٛظٮ طيهٚ حٛـَف ٩طٔؼٮ ُٰٜظجٞ 
 .ه٨ٰٜخ

 ارٗش اٛو٪اٟٚ اٛزٮ رٜٔٚ ٢ٟ ٟش٣٩خ اٛغٜذ ٩صٯبدح اٛزغبهٰذ ٩رؤد٭ إ٬ٛ ؽش٩ّ ُٮ اٛغٜذ؟

 ٍ٪٠ٜٗخ ُحى ه٠َ حال٣ٔخ١ ٜٓض ٣٩َٟش ؿٜي٥، ٩أهٌص حٛظـخهٰي ُٮ حٛل٨. 
 وش ُ٪ّ حٛز٤ِٔـٰش طٔخهي ه٬ٜ طَٔٯن ه٠ٰٜش ك٨٪ٍ حٛظـخهٰي ٩طئى٭ ا٬ٛ ك٩َّ ُٮ حٛظوَع ٜٛش٠ْ ٩ٛألش

 .ؿٜي حإل٣ٔخ١

 .ُٮ اٛغذ٩ٙ اٱرٮ؛ ارٗش آصبس ٩أػشاس دسعبد اٛؾش٩ّ اٛزٮ رظٰت اإل٣غب١

 اٱصبس األػشاس 

 .حك٠َحٍ ٩ح٣ظِخم  .طظؼٍَ هالٯخ حٛزشَس ٩ٓي ط٠٪ص دسعخ أ٬ٛ٩
 أٛٞ ٟظ٪ٓؾ. 

حٛزشَس حِٰٜٛٔش، ٩طظؼٍَ ط٠٪ص هالٯخ  دسعخ صب٣ٰخ
 .هالٯخ حألىٟش

 رؼ٪ٍ أ٩ ٣يد. 
 أٛٞ ٟزَف. 

ط٠٪ص هالٯخ حٛزشَس ٩حالىٟش، ٩طظؼٍَ  دسعخ صبٛضخ
 .حٛوالٯخ حٛوظزٰش ٩حٛوؼٰٜش

 َُٔيح١ ٩كِٰش حٛـٜي، ٯلظخؽ ا٬ٛ ٍُحهش ؿٜي آه. 
 ال أٛٞ؛ رٔزذ طَٜ ٨٣خٯخص حٛوالٯخ حٛوظزٰش. 

 

 -:اٛغٜذ اٛغشؿب١ ٩ػؼ د٩س األشوخ ُ٪ّ اٛج٤ِغغٰخ ُٮ إطبثخ

حٛوالٯخ حٛـٜيٯش ٠ٟخ ٯئى٭ ا٬ٛ ٠٣٪ ٥ٌ٧ حٛوالٯخ ٩ح٣ٔٔخ٨ٟخ ه٬ٜ ٣ل٪  DNAطٔزذ حألشوش ُ٪ّ حٛز٤ِٔـٰش طَٜ 
 .الٯ٢٘٠ حٰٛٔـَس ه٦ٰٜ، ُو٤ي٧خ طليع حإلطخرش رَٔؿخ١ حٛـٜي

 

 

 

 



 
ُْٰو٨َب َأ٩ِ ِا٣ْغبث٨َُِب  ُٝ َه٬َٜ َأ٭ِّ َشْخٍض ثَِ ُْٰؾَش َُ َِّشِح َرِوُج٪ا َه٬َٜ ِإْهَذاِد٧َب؛  ٢َِٟ اِٛغ٨َِخ ا٠ُْٛخَزَظِخَأْطَؾبُة ا٠َُٛز  ٍْ ُْٟغَج ِِْغ٦ِ ِثُذ١ِ٩ ِإْر١ٍ  ٤ََٛ 

 

 حممد كمال :اشراف األستاذ - خليل ابراهيم علي التيتون - رياض عاشور حسني -عبداهلل حسني عبداهلل الغربال   - عباس حممد عبدالرسول :إعداد

 7     نشألكم صاحل الدعاء     .co.ccn-ciswww.مدرسة النعيم الثانوية للبنين  - العلميحصريا على ملتقى طلبة 

 (1-2) الجهاز الهيكلي

٠ٗب ٯوـٮ ا٨ٰٛ٘ٚ ش٘ال ٜٛؾغٞ، ٩ر٪ُٰش . األعبط، األه٠ذح، اٛغغ٪س: ا٨ٰٜٛ٘ٮ ه٤ذ اإل٣غب١ ٗٚ ٢ٟٯش٘ٚ اٛغ٨بص 
 (.ٯؾ٠ٮ األهؼبء اٛذاخٰٜخ، إ٣زبط ٟ٘٪٣بد اٛذٝ)اٛذهبٟخ ٩اٛؾ٠بٯخ ٦ٛ، 

 -:رشٰٗت اٛغ٨بص ا٨ٰٜٛ٘ٮ

 -:٩ٯز٘٪١ اٛغ٨بص ا٨ٰٜٛ٘ٮ ٢ٟ عضأٯ٢ سئٰغ٢ٰٰ

 .َِٛٔ٭، حألػالم، هل٠ش حٛٔضحٛـ٠ـ٠ش، حٛو٠٪ى ح :ا٨ٰٛ٘ٚ اٛول٠ٮ ا٠ٛؾ٪س٭

 .حألؿَحٍ حٛوٜ٪ٯش، حألحؿَحٍ حِٰٜٛٔش، هلخٝ حٛ٘ظَ، هلخٝ حٛل٪ع :ا٨ٰٛ٘ٚ اٛول٠ٮ اٛـشُٮ

 -:اٛولبٝارٗش أش٘بٙ 

 (هلخٝ حٛٔخّ ٩حٌٍٛحم) :هلبٝ ؿ٪ٯٜخ 

 (هلخٝ حَٛٓي) :هلبٝ ٓظٰشح 
 (هلخٝ حٛـ٠ـ٠ش) :هلبٝ ٟغـؾخ 
 (حَِٛٔ٭هلخٝ حٛ٪ؿ٦ ٩حٛو٠٪ى ) :هلبٝ ًٰش ٤ٟزل٠خ 

 -:ارٗش أ٣٪ام اٛولبٝ

 اٛولٞ اٛ٘ضَٰ
ٯ٠ظي ه٬ٜ ؿ٪ٙ ٥ٌ٧ حٛولخٝ طَحٰٗذ أ٣ز٪رٰش حٛش٘ٚ، ٧٩ٮ حٛ٪كيحص حٛز٤خثٰش ٜٛولٞ، ٩ط٬٠ٔ رخٛوٰٜش 

٩ط٩ِى حأل٩هٰش حٛيٟ٪ٯش حٛوالٯخ حٛول٠ٰش حٛلٰش . حألهظخد ٩حأل٩هٰش حٛيٟ٪ٯش ه٬ٜ ٩طل٪٭ حٛول٠ٰش،

 .رخألٗٔـ٢ٰ ٩حٌٌٛحء

 اٛولٞ اإلع٤ِغٮ
ٛولٞ ُٮ ٩ٓؾ حٛولخٝ حٛٔظَٰس ٩ح٠ٛٔـلش، ٩ُٮ ح٦ُٰ طـخ٩ٯَ طل٪٭ ٣وخهخ هل٠ٰخ، ٩ٯ٪ؿي ٧ٌح 

 .٧٩ٌح حٛولٞ ال ط٪ؿي ٦ُٰ حٛ٪كيحص حٛز٤خثٰش ٜٛولٞ ٢٘ٛ٩ حٛولٞ حٛ٘ؼَٰ ٯلٰؾ ر٦. ٨٣خٯش حٛولخٝ حٛـ٪ٯٜش
 

 -:رٗش أ٣٪ام ا٤ٛخبم اٛول٠ٮا

 ح٤ٛوخم حألطَِ -2ح٤ٛوخم حألك٠َ  -1

 ٟب٧ٮ اٛؾبالد اٛزٮ ٯزؾ٪ٙ ٨ُٰب ٣خبم اٛولٞ األطِش إ٬ٛ األؽ٠ش؟

 .حإلطخرش رَِٔ حٛيُٝٮ كخٛش  -2. ُٮ كخٛش ُٔيح١ ٠ٰٗش ٗزَٰس ٢ٟ حٛيٝ -1

 -:ر٘٪ٯ٢ اٛولٞ

 .ٯظ٘٪١ ح٨ٰٛ٘ٚ حٛول٠ٮ ٜٛـ٢ٰ٤ ٢ٟ ًؼخٍٯَ، ٩ٛإل٣ٔخ١ حٛزخٛي ٢ٟ حٛولخٝ

 فائدة: 

ٯوووظٞ ا٣ظوووخؽ هالٯوووخ حٛووويٝ حٛل٠وووَحء ٩حٛزٰؼوووخء      -

حٛيٟ٪ٯش ُوٮ ح٤ٛووخم حألك٠وَ، ٩ٯ٪ؿوي      ق٩حٛظِخث

 .ُٮ هلٞ حٛوؼي

ُووووٮ أػ٤ووووخء ٠٣وووو٪ حٛـ٤وووو٢ٰ ط٠٤وووو٪ هالٯووووخ ُووووٮ      -

 .حٛولخٝ حٌٛؼخٍٯَ؛ ٛظ٘٪١

 

 فائدة: 

هووويى حٛولوووخٝ ُوووٮ حإل٣ٔوووخ١   
 .هل٠ش 206حٛزخٛي 
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 -:إهبدح ث٤بء اٛولبٝ

 َٰٗ ٯزٞ إهبدح ث٤بء اٛولبٝ؟

 ٧خى ر٤ووخء حٛولووٞ رووويخؾ هل٠ووٮ ؿيٯووي، ٯوووطلـووٞ هٰٜووش حٛول٠ٰووش ح٨ٛخىٟووش حٛوالٯووخ حٛول٠ٰووش ح٨َٟٛووش ٰٛلووٚ ٟل٨ٜووخ ٣ٔووٰ  

 .٩طش٦ٰٜ٘ رب٣ظلخٝ

 ٟب٧ٮ اٛو٪اٟٚ ا٠ٛؤصشح ُٮ ٠٣٪ اٛوؼبٝ؟

 حٛظ٠خٍٯ٢ حٛـٔيٯش -2حٛظٌٌٯش  -1

 ٟز٬ رظجؼ اٛولبٝ ٧شخ ػوِٰخ ع٨ٜخ اٛز٘غٰش؟

 . ط٘٪١ ٥ٌ٧ حٛلخٛش ه٤ي ٣ٔض حٛ٘خٰٛٔ٪ٝ

 ُشّ ٟبث٢ٰ اٛ٘غش اٛجغٰؾ ٩اٛ٘غش ا٠ٛشٗت ٩اٛ٘غش ا٤ٛبرظ ه٢ ػٌؾ؟

 .زَُ حٛولخٝ هخٍؽ حٛـٜيطاًح ٛٞ  :ثغٰؾٗغش 

 .طزَُ حٛولخٝ هخٍؽ حٛـٜي :ٗغش ٟشٗت

 .طظ٘٪١ طشٔٔخص ُٮ حٛولٞ :ٗغش ٣برظ ه٢ ػٌؾ

 -:ٛزئبٝ اٛولبٝإ

 -:اٛ٘غش -1

i.  حٛـزٰوٰش أل٤ٟ٘ٔٞٛخص ح ٧٩ٮ، (ٟ٪حى ٠ٰٰٗخثٰش)ه٤ي كي٩ع حَٛ٘ٔ ٯ٤ظؾ ه٢ حٛيٟخى رَٔهش أ٣ي٤ٍُٰ٩خص. 

ii.  (ٯٔظ٠َ حإل٣ظِخم ٟيس آز٪ه٢ٰ روي كي٩ع حإلطخرش)ٯٜظ٨ذ ٟ٘خ١ حإلطخرش ٩ٯ٤ظِن 

iii.  َٔ٘٩ٯزيأ ط٘٪١ هلخٝ ٢ٟ ؿيٯي( ٓخهخص ٢ٟ كي٩ع حإلطخرش 8هالٙ )طظ٘٪١ هؼَس ىٝ ر٢ٰ ؿَُٮ ح٠ٛ. 

 -:ٯغت رضجٰذ اٛولبٝ ا٠ٛ٘غ٪سح ُٮ ٟ٘ب٨٣ب اٛظؾٰؼ :هٜٚ

ػوَٰ ٢ٛ٩ طؼزض حٛولخٝ  ٧ٌح ح٤ٰٛٔؾ٩ٗظٜش ٢ٟ ٣ٰٔؾ ٢ٰٛ ٯ٬٠ٔ حٛ٘خْٛ أ٩ حٌٛؼ٩ٍَ ُٮ ٟ٘خ١ حَٛ٘ٔ  رٔزذ ريء

 .ح٠ٛ٘ٔ٪ٍس

 



 
ُْٰو٨َب َأ٩ِ ِا٣ْغبث٨َُِب  ُٝ َه٬َٜ َأ٭ِّ َشْخٍض ثَِ ُْٰؾَش َُ َِّشِح َرِوُج٪ا َه٬َٜ ِإْهَذاِد٧َب؛  ٢َِٟ اِٛغ٨َِخ ا٠ُْٛخَزَظِخَأْطَؾبُة ا٠َُٛز  ٍْ ُْٟغَج ِِْغ٦ِ ِثُذ١ِ٩ ِإْر١ٍ  ٤ََٛ 
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 فائدة: 

َٰس أ٩ طِخثق ز٩طٔظويٝ ؿ

أ٩ روووووَحىا ٛؼووووو٠خ١ رٔوووووخء  

حٛولٞ ح٠ٛ٘ٔ٪ٍ ُوٮ ٟ٘خ٣و٦   

حٛظووولٰق اٛووو٬ أ١ ٯظ٘ووو٪١   

 .ح٤ٰٛٔؾ حٛـيٯي

 فائدة: 

ِٟخطوووٚ هلوووخٝ حٛـ٠ـ٠وووش،   

الطظوو٤َ هٜوو٬ كٔووذ ٣وو٪م  

 .حٛلَٗش، ٩حٛش٘ٚ ٩حألؿِحء

 -:ر٘٪ٯ٢ اٛ٘بٛظ -2

i.  ٤ِٓـٮ ٯلٰؾ حهلٞ )طزيأ هالٯخ حٛولٞ حٛزخ٣ٰش رظ٘٪ٯ٢ حٛ٘خْٛ، ٧٩٪ هزخٍس ه٢

 (.ر٠٘خ١ حَٛ٘ٔ

ii.  ٰٛلٚ ٟل٦ٜ (حٛ٘خْٛ) هالٯخ حٛولٞ ح٨ٛخىٟش ٢ٟ حٛولٞ حإل٤ِٓـٮطظوٜض ، 

 .ط٘٪٦٣ هالٯخ حٛولٞ حٛزخ٣ٰش٩ ،اٛولٞ اٛ٘ضَٰ

 .اإلطجن ا٠ٛ٘غ٪س ًبٛجًب ٟبٯضجذ ٟن اإلطجن ا٠ٛغب٩س ٦ٛ :هٜٚ

 .ٛؼ٠خ١ هيٝ كَٗظ٦

 .رؾزبط اٛولبٝ إ٬ٛ أ٩ٓبد ٟخزِٜخ إلٛزئبٝ اٛولبٝ :هٜٚ

 .ىٍؿش هـ٪ٍط٦ -3ٟ٘خ١ حَٛ٘ٔ  -2ه٠َ حإل٣ٔخ١  -1: أل١ ٯوظ٠ي ه٬ٜ

 ٯزـت ٣ٔض حٛ٘خٰٛٔ٪ٝ طـيى حٛولخٝ ح٤ٛخطؾ ه٢ ٓ٪ء حٛظٌٌٯش. 

  ٙأش٨َ 4-6ر٠٤ٰخ ٯلظخؽ حٛزخ٢ٌٰٛ  أٓخرٰن 4-6طٜظجٞ هلخٝ حألؿِخٙ أَٓم ٢ٟ حٛزخ٢ٌٰٛ، ُٮ ك٢ٰ ٯلظخؽ حإلؿِخ. 

  ٝ(.ٗؼِٰش أ٩ ا٤ِٓـٰش)حٛوالٯخ حٛول٠ٰش حٛزخ٣ٰش ط٘٪١ ٟٔئ٩ٛش ه٢ ط٘٪ٯ٢ حٛولخ 

 -:ا٠ِٛبطٚ

 حٛش٘ٚ ٩حألؿِحء -٣2٪م حٛلَٗش  -1 :ٯ٢٘٠ رظ٤َٰ ا٠ِٛبطٚ ؽغت



 
ُْٰو٨َب َأ٩ِ ِا٣ْغبث٨َُِب  ُٝ َه٬َٜ َأ٭ِّ َشْخٍض ثَِ ُْٰؾَش َُ َِّشِح َرِوُج٪ا َه٬َٜ ِإْهَذاِد٧َب؛  ٢َِٟ اِٛغ٨َِخ ا٠ُْٛخَزَظِخَأْطَؾبُة ا٠َُٛز  ٍْ ُْٟغَج ِِْغ٦ِ ِثُذ١ِ٩ ِإْر١ٍ  ٤ََٛ 
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 فائدة: 

٨٣خٯوووووووخص حٛولوووووووخٝ ُوووووووٮ   

ح٠ِٛخطوووووووووووووٚ ٌٟـوووووووووووووخس 

 .رٌؼ٩ٍَ

 ؟ارٗش أ٣٪ام ا٠ِٛبطٚ ٟن اٛ٪طَ

 .ال ر٘٪١ هلبٝ اٛغ٠غ٠خ ٟٜزؾ٠خ ثجوؼ٨ب اٛجوغ ُٮ ٟشؽٜخ اٛ٪الدح :هٜٚ

 .إل١ حإلٛظلخٝ ٯليع روي ػالػش أش٨َ

 -:إٛز٨بة اٛولبٝ -1

 ٟب أ٠٧ٰخ اٌٛؼش٩ٍ؟

 .ٯو٠ٚ ه٠ٚ ٩ٓخىس ط٠ٔق رلَٗش ح٠ِٛظٚ ر٨ٔ٪ٛش

٧٩ٮ . اٌٛؼبسٯَ ح٠ِٛخطٚ، ٯ٤ظؾ ه٨٤خ طآٗٚكخٛش ٟئ٠ٛش طظٰذ  :اٛز٨بة اٛولبٝ

 .طظٰذ حَٛٗزش، حَٛٓزش، حٛل٨َ، ٩طِىحى اٟ٘خ٣ٰش اٛظ٨خد حٛولخٝ ٟن طٔيٝ ح٢ٔٛ

طٜظ٨ذ ح٠ِٛخطٚ ٩طِٔي ٓ٪ط٨خ ٩٩ػِٰظ٨خ ٩طٔزذ آالًٟخ . حٛظ٨خد ٯظٰذ ح٠ِٛخطٚ :٠ِبطٚ اٛش٩ٟبرضٟٮاٛاٛز٨بة 

 .ُظزي٩ حألطخرن ٟش٪٧ش. شيٯيس

٩ٯو٠ٚ ه٠ٚ . و٠ٚ ه٬ٜ طٰٜٔٚ حإلكظ٘خٕٯ. ْٰٗ ٟٜٮء رٔخثٚ ُٮ ِٟخطٚ حٛ٘ظَ ٩حَٛٗزش٤٧خٕ  :اإلٛز٨بة  اٰٛ٘غٮ

 .ٟٔززًخ أ٠ًٛخ ٩ا٣ظِخم ا٠ِٛظٌٚ٭ ٯظٰذ ٥ٌ٧ حألٰٗخّ ٯٜٔٚ كَٗش ٩حإلٛظ٨خد حٜٛ. ٢ٰ حٛولٞ ٩حأل٩طخ٩ٍٓخىس ر

 فائدة: 

طووووَطزؾ هلوووووخٝ ح٠ِٛظوووووٚ  

 .رؤٍرـش



 
ُْٰو٨َب َأ٩ِ ِا٣ْغبث٨َُِب  ُٝ َه٬َٜ َأ٭ِّ َشْخٍض ثَِ ُْٰؾَش َُ َِّشِح َرِوُج٪ا َه٬َٜ ِإْهَذاِد٧َب؛  ٢َِٟ اِٛغ٨َِخ ا٠ُْٛخَزَظِخَأْطَؾبُة ا٠َُٛز  ٍْ ُْٟغَج ِِْغ٦ِ ِثُذ١ِ٩ ِإْر١ٍ  ٤ََٛ 
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 :ٛز٪اء ا٠ِٛبطٚإ

 -:ٯغجت اٛز٪اء ا٠ِٛبطٚ 

 .حٛظٮ طَطزؾ رخ٠ِٛخطٚ األسثـخػٍَ   -1 

 .حألٍرـش حٛظٮ طَطزؾ رخ٠ِٛخطٚطَٜ  -2

 ٟز٬ ٯؾذس اٛز٪اء ا٠ِٛظٚ؟

  .رشيس أ٩ ط٠يه٤يٟخ طٜظ٪٭ ح٠ِٛخطٚ 

 ؟أ٩ ٟذ٧ب ثشذح ٝ ٯؤد٭ اٛز٪اء ا٠ِٛبطٚإال

 .ٯئى٭ ا٬ٛ ح٣ظِخم ُٮ ح٠ِٛظٚ ٟن أٛٞ شيٯي

 -:ؽذد ٩كبئَ اٛغ٨بص ا٨ٰٜٛ٘ٮ

 اٛ٪طَ اٛ٪كِٰخ

 دهٞ اٛغغٞ
 ٯيهٞ حٛٔخ٢ٰٓ ٩حٛو٠٪ى حَِٛٔ٭. 
  ٝحِٖٛٯيهٞ هلخ. 
 ٯيهٞ ؿ٠ٰن حٛولخٝ ٩حٛوؼالص. 

 اٛؾ٠بٯخ
 طل٠ٮ حٛـ٠ـ٠ش حٛيٟخى. 
 ٯل٠ٮ حٛو٠٪ى حَِٛٔ٭ ح٤ٛوخم حٛش٪ٗٮ. 
 ٯل٠ٮ حِٛٔض حٛظيٍ٭ حٜٛٔذ ٩حَٛثظ٢ٰ ٩أهؼخء أه٫َ. 

 .ٯظٞ ط٘٪ٯ٢ حٛوالٯخ حٛل٠َحء ٩حٛزٰؼخء، طِخثق ىٟ٪ٯش ُٮ ح٤ٛوخم حألك٠َ  ر٘٪ٯ٢ خالٯب اٛذٝ

 .٩حِٛ٪ِٓ٪ٍٯو١ِ حٛ٘خٰٛٔ٪ٝ   اٛزخضٯ٢

 .طشي حٛوؼالص هلخٝ حٛٔخّ ٩حٌٍٛحم  اٛؾشٗخ
  حٛلخؿِ حال٣ٔخ١ ه٬ٜ حٛلَٗخص حٛظ٤ِٰٔش حٛلـخدٯٔخهي. 
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 (1-3) الجهاز العضلي

 .اٛزشٰٗت ٩اٛ٪كِٰخرخزَٜ أ٣٪ام األ٣غغخ اٛوؼٰٜخ اٛضالصخ ثوؼ٨ب ه٢ ثوغ ُٮ 

 .شٮ ٩ػن أعالٕ ٟ٘ب١ اٛوؼالد٤ؽب٩ٙ داُ :هٜٚ

 .ٛ٘ٮ ٯظوٜٞ َٰٗ ط٤ٔزغ حٛوؼالص ٛظٔلذ حٛولٞ ٩طليع حٛلَٗش

 -:ٟب٧ٮ أ٣٪ام هؼالد عغٞ اإل٣غب١؟ ٟن ا٠ٛٔبس٣خ ُٮ ٟب ث٨٤ٰٞ
 

 اٛوؼالد ا٨ٰٰٜٛ٘خ اٛوؼالد اٜٛٔجٰخ اٛوؼالد ا٠ٜٛغبء 

: حٛيحهٰٜشحٛ٘ؼَٰ ٢ٟ حألهؼخء  ا٠ٛ٪ٓن ُٮ اٛغغٞ
ٟول٨٠خ ٯَطزؾ ٟن هلخٝ حٛـ٨خُ  حٜٛٔذ (ح٠ٛويس، حألٟوخء، ح٠ٛؼخ٣ش، حَٛكٞ)

 ح٨ٰٜٛ٘ٮ

 اٍحىٯش حٛلَٗش ال اٍحىٯش حٛلَٗش ال اٍحىٯش حٛلَٗش ٣٪م اٛؾشٗخ

 ٟوــش هَػٰخ ٟوــش هَػٰخ ًَٰ ٟوــش ِٰٰٗخ اٛزخـٰؾ

 َٓٯوش حال٣ٔزخع ٩حال٣زٔخؽ حال٣ٔزخع ٩حال٣زٔخؽَٓٯوش  رـٰجش حال٣ٔزخع ٩حال٣زٔخؽ عشهخ اال٣ٔجبع ٩اال٣جغبؽ

 طظوذ رَٔهش ال طظوذ ٩الطظ٪َٓ ٟي٫ حٛلٰخس ال طظوذ رَٔهش اٛزوشع ٜٛزوت

 َٰٛ هؼٜٮ هزخٍس ه٢ ٟيٟؾ هالٯخ َٰٛ هؼٜٮ ٟ٘٪١ ٢ٟ هٰٜش ٩حكيس َٰٛ هؼٜٮ ٟ٘٪١ ٢ٟ هٰٜش ٩حكيس األٰٛبٍ اٛوؼٰٜخ

 هّيس أ٣٪ٯش ٩حكيس٣٪حس  ٣٪حس ٩حكيس أ٣٪ٯخ األٰٛبٍ اٛوؼٰٜخ

 حٓـ٪ح٣ٮ، ؿ٪ٯٚ حٛش٘ٚ ٟظَِم حٛش٘ٚ ٌِٟٛٮ حٛش٘ٚ ش٘ٚ اَٰٜٛ اٛوؼٜٮ

َٟطزش ُٮ كِٝ، ٩طَطزؾ ٟن  ًَٰ َٟطزش رشرٰت األٰٛبٍ اٛوؼٰٜخ
 َٟطزش ُٮ كِٝ حٛوالٯخ ر٪حٓـش حٛ٪طالص ُـ٪ٯش

 

 -:ارٗش رشٰٗت اٛوؼٜخ ر٤بصٰٛب

 

 

 

 

 

 

 هٰٜش هؼٰٜش

 هيس ٓـن هؼٰٜش

 ِٰٰٛخص هؼٰٜش

 هؼٰٜشأٰٛخٍ 

 هٰ٪ؽ ح٠ٰٛ٪٢ٰٓ هٰ٪ؽ حألٗظ٢ٰ

 فائدة: 

ط٠ظخُ ٟولٞ هؼالص حٛـٔٞ 

رخال٣ٔزخع ٩حال٣زٔخؽ؛ رؤ٩حَٟ 

 .٢ٟ حٛـ٨خُ حٛوظزٮ
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 فائدة: 

طَطوووذ حٛوؼوووالص ُوووٮ شووو٘ٚ  

 .٩ُؿٮ ٟظؼخى

 -:طَ ٣لشٯخ اٛخٰ٪ؽ ا٤٠ٛضٛٔخ

ه٤ي ٩ط٪ٙ حإلشخٍس حٛوظزٰش ا٬ٛ حٛوؼٜش ط٤ِْٛ هٰ٪ؽ حألٗظ٢ٰ روؼ٨خ ُٮ حطـخ٥ 

 .روغ ٟٔززش ح٣ٔزخع ُٮ حٛوؼٜش

 

 سام إ٬ٛ أه٬ٜ ٩ٟز٬ إ٬ٛ أعِٚ؟زٟز٬ ٯزؾشٕ اٛ
 .ه٤يٟخ ط٤ٔزغ حٛوؼالص ًحص حَٛأ٢ٰٓ :ٯزؾشٕ إ٬ٛ أه٬ٜ

 .ه٤يٟخ ط٤ٔزغ حٛوؼالص ًحص حٛؼالػش ٍإ٩ّ :ٯزؾشٕ إ٬ٛ أعِٚ

 -:اَٰٜٛ اٛوؼٜٮ٩ػؼ رأصٰش اٛغٰبٙ اٛوظجٮ اٛ٪اسد ٜٛوؼٜخ ه٬ٜ ا٣ٔجبع 

، ُٰٔزذ حٍطزخؽ حألٗظ٢ٰ اَٰٰٜٛ اٛوؼٜٮه٤يٟخ ٯظٚ حٰٛٔخٙ حٛوظزٮ ا٬ٛ حٛوؼٜش ٯظلٍَ حٛ٘خٰٛٔ٪ٝ ا٬ٛ 

 .؛ ٌٛح ٯليع حال٣ٔزخعاٛٔـوخ اٛوؼٰٜخظٔلذ هٰ٪ؽ حألٗظ٢ٰ روي٧خ ٣ل٪ َِٟٗ ُ .٩ح٠ٰٛ٪٢ٰٓ ٟوخ

 

 ٝ رؾزبط ه٠ٰٜخ اال٣ٔجبع؟إال
 .حٛظٮ طٔ٪ٝ رب٣ظخؿ٨خ ح٠ٛخٯظ٪ٗ٪٣يٍٯخ (ATP)ا٬ٛ حٛـخٓش 

 ٟبرا ٯؾذس ه٤ذ اال٣جغبؽ؟

 .ٛظو٪ى ٛ٪ػو٨خ حٛـزٰوٮ خٰ٪ؽ األٗز٢ٰط٤ِْٛ 

 ٯز٘٪١ ؽ٠غ اٛالٗزٰٖ ُٮ اٛوؼالد؟ ٩ٟب٧ٮ اٱصبس اٛغٜجٰخ ٛزٖٛ؟ ٩َٰٗ ٯ٤٤٘٠ب اٛزخٜض ٦٤ٟ؟ ٟز٬

 .ك٠غ حٛالٗظٰٖ ُٮ حٛوؼالص أػ٤خء حٛظ٠خٍٯ٢ حَٛٯخػٰشٯِىحى طَِٰٗ ه٤يٟخ  :اٛز٘٪١

 .ٯٔزذ حإلهٰخء ه٢ ؿَٯْ ٣ٔٚ حِٛخثغ ٦٤ٟ ا٬ٛ حٛيٝ، حالَٟ حٌٛ٭ ٯلِِ حٛظ٤ِْ حَٛٔٯن :اٱصبس

 .ٯ٢٘٠ حٛظوٜض ٦٤ٟ ه٢ ؿَٯْ أهٌ ٓٔؾ ٢ٟ حَٛحكش :خٜضزاٛ

 -:طَ ؽبٛخ اال٣ٔجبع اٛوؼٜٮ ؿ٪ٯٚ األٟذ ٛؾٰ٪ا١ ٰٟذ ؽذٯضب

٤زٔؾ حٛوؼٜش ٣لظخؽ ا٬ٛ ط٩ٛ٘ٮ ( كخٛش ح٣ٔزخع هؼٜٮ ؿ٪ٯٚ حألٟي)ه٤يٟخ ٯ٠٪ص حٛلٰ٪ح١ ٯظزق ُٮ كخٛش طٰزْ 

(ATP )ٜٮٛؼن حٛ٘خٰٛٔ٪ٝ روًٰيح ه٢ حَٰٰٜٛ حٛوؼ. 

 

 

 فائدة: 

هٰووووووو٪ؽ ح٠ٰٛ٪ٓووووووو٢ٰ ػخرظوووووووش  

 . الطظلَٕ

 فائدة: 

ه٤ووووويٟخ ٯظ٪حؿوووووي حألٗٔوووووـ٢ٰ  

ٯلوووووويع حٛظوووووو٤ِْ حٛوٜووووووو٪٭   

.ح٨ٛ٪حثٮ ُٮ حٛوالٯخ حٛوؼٰٜش



 
ُْٰو٨َب َأ٩ِ ِا٣ْغبث٨َُِب  ُٝ َه٬َٜ َأ٭ِّ َشْخٍض ثَِ ُْٰؾَش َُ َِّشِح َرِوُج٪ا َه٬َٜ ِإْهَذاِد٧َب؛  ٢َِٟ اِٛغ٨َِخ ا٠ُْٛخَزَظِخَأْطَؾبُة ا٠َُٛز  ٍْ ُْٟغَج ِِْغ٦ِ ِثُذ١ِ٩ ِإْر١ٍ  ٤ََٛ 

 

 حممد كمال :اشراف األستاذ - خليل ابراهيم علي التيتون - رياض عاشور حسني -عبداهلل حسني عبداهلل الغربال   - عباس حممد عبدالرسول :إعداد

 14     نشألكم صاحل الدعاء     .co.ccn-ciswww.مدرسة النعيم الثانوية للبنين  - العلميحصريا على ملتقى طلبة 

 مصطلحات الفصل األول مسرد

 .هؼ٪ ٟظويى حٛـزٔخص ٯٌـٮ حٛـٔٞ ٩ٯل٦ٰ٠ :اٛغٜذ

 .30-10ؿزٔش هخٍؿٰش ٧٩ٮ طظ٘٪١ ٢ٟ هالٯخ ؿالثٰش، ٯظَح٩ف ٨٘٠ٓخ ر٢ٰ  :اٛجششح

 .40x-15طٔن طلض حٛـٜي ٟزخشَس، ٩طش٘ٚ حٛـزٔش حٛؼخ٣ٰش ٢ٟ حٛـٜي، ٩ٯظَح٩ف ٨٘٠ٓخ ر٢ٰ  :األدٟخ

 .طـ٪ٯَ ػْٰ ُٮ حألىٟش ٯ٠٤٪ ٦٤ٟ حٛشوَ :ثظٰٜخ اٛشوش

ٛإل٣ٔخ١، ٩ٯش٠ٚ هلخٝ حٛو٠٪ى حَِٛٔ٭، حألػالم، حٛـ٠ـ٠ش، أكي ٠ٔٓٮ حٛـ٨خُ ح٨ٰٜٛ٘ٮ  :ا٨ٰٛ٘ٚ اٛول٠ٮ ا٠ٛؾ٪س٭
 .٩هل٠ش حٛٔض

 .٧ًَٰ٩خ ٰيأكي ؿِأ٭ ح٨ٰٛ٘ٚ حٛول٠ٮ ٛإل٣ٔخ١، ٩ٯش٠خٙ هلخٝ حٌٍٛحم ٩حألٍؿٚ ٩حٛٔيٝ ٩حٛ :ا٨ٰٛ٘ٚ اٛول٠ٮ اٛـشُٮ

 .٣ٰٔـخ ػخٟخ ٦ٛ هيس أش٘خٙ ٩أكـخٝ :اٛولٞ

، ٯوـٮ حٛـٔٞ حٛٔ٪س هلٞ ٟظٌ٪ؽ ٩ٓ٪٭ؿزٔش حٛولٞ حٛوخٍؿٰش حٛٔ٪ٯش ٩حٛ٘ؼِٰش ٧٩ٮ هزخٍس ه٢  :اٛولٞ اٛ٘ضَٰ
 .، ٠ٗخ ٯلظ٪٭ ه٬ٜ أ٣ل٠ش ٧خٯ٩َِّٰحٛل٠خٯش

 .ؿزٔش حٛولٞ حٛيحهٰٜش حٛوِِٰش حٛظٮ طل٪٭ طـخ٩ٯَ ٰٟٜجش رخ٤ٛوخم حٛول٠ٮ :اٛولٞ اإلع٤ِغٮ

 .حٛولخٝ حٛ٘ؼِٰش، ٧٩ٮ حٛ٪كيحص حٛز٤خثٰش ٜٛولٞطَحٰٗذ ح٣ز٪رٰش حٛش٘ٚ ط٠ظي ه٬ٜ ؿ٪ٙ  :اٛخٰٜخ اٛول٠ٰخ

 .هالٯخ هل٠ٰش رخ٣ٰش ط٬٠ٔ ه٠ٰٜش ط٘٪ٯ٢ حٛولخٝ رخٛظولٞ :اٌٛؼبسٯَ

 .ه٠ٰٜش ط٘٪ٯ٢ حٛولٞ ر٪ٓخؿش حٛوالٯخ حٛول٠ٰش حٛزخ٣ٰش :اٛزولٞ

 .ط٪ؿي ُٮ ٟ٘خ١ حٛظٔخء هل٢ٰ٠ أ٩ أٗؼَ :ا٠ِٛظٚ

 .٩آه٧َٮ أشَؿش طٜزش ٢ٟ ٣ٰٔؾ ػخٝ ٯَرؾ ر٢ٰ هلٞ  :األسثـخ

 .حٛوؼالص حٛظٮ ٯٔظـٰن حٛـٔٞ حٛظل٘ٞ ُٮ كَٗظ٨خ :اٛوؼالد اإلسادٯخ

 .٧ٮ حٛوؼالص حٛظٮ ال ٯ٢٘٠ ٛإل٣ٔخ١ حٰٛٔـَس ه٨ٰٜخ :اٛوؼالد اٛإلسادٯخ

 .هؼالص ال اٍحىٯش ط٪ؿي ُٮ حٜٛٔذ :اٛوؼالد اٜٛٔجٰخ

 .ؼخء حٛيحهٰٜش ح٠ٛـ٪ُش ُٮ حٛـٔٞهحٛوؼالص حٛظٮ طلٰؾ ٟولٞ حأل :اٛوؼالد ا٠ٜٛغبء

 .٧٩ٮ َٟطزـش رخٛولخٝ ٩حأل٩طخٍ. هؼالص ٟوــش طٔزذ كَٗش حٛـٔٞ ه٤يٟخ ط٤ٔزغ :اٛوؼالد ا٨ٰٰٜٛ٘خ

 .ٯظ٘٪١ حَٰٜٛ حٛوؼٜٮ ٢ٟ ٩كيحص طٌَٰس :اَٰٜٛ اٛوؼٜٮ

 .أٰٛخٍ هؼٰٜش طٌَٰس ؿيح، طٔخهي ه٬ٜ ح٣ٔزخع حٛوؼالص، ٩طظ٘٪١ ٢ٟ هٰ٪ؽ حألٗظ٢ٰ ٩ح٠ٰٛ٪٢ٰٓ :اَٰٰٜٛ اٛوؼٜٮ

 .حٛ٪كِٰش ٩حٛـِء حٌٛ٭ ٯ٤ٔزغ ٢ٟ حٛوؼٜش ٩كيس :اٛٔـوخ اٛوؼٰٜخ

 .٩كيحص طٌَٰس ٢ٟ حٛوٰ٪ؽ حٛز٩َط٤ٰٰش :خٰ٪ؽ األٗز٢ٰ ٩ا٠ٰٛ٪ع٢ٰ
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 ثانيالفصل ال

********************* 
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 (2-1) تركيب الجهاز العصبي

 .ر٢٘٠ اٛخالٯب ٩األ٣غغخ ٢ٟ ر٠ٰٰض ا٤٠ٛج٦ ٩االعزغبثخ ٦ٛر٪طٚ اٛخالٯب اٛوظجٰخ اٛغٰبالد اٛوظجٰخ اٛزٮ 

 -:رشٰٗت اٛغ٨بص اٛوظجٮ

 ٟب٧ٮ ٩ؽذح ث٤بء اٛغ٨بص اٛوظجٮ

 .اٛخٰٜخ اٛوظجٰخ

 -:ُ٪ائذ اٛخٰٜخ اٛوظجٰخ

 طٔخهي ه٬ٜ ؿ٠ن ح٠ٛوٜ٪ٟخص ه٢ حٛزٰجش ٢ٟ ك٪٤ٛخ ٩ط٧َِٰٔخ ٩حالٓظـخرش ٨ٛخ. 
  (.ع٨ذ اِٛوٚ)حٓظٔزخٙ حٛظ٤ز٨ٰخص ٩طل٪ٯ٨ٜخ ا٬ٛ ٰٓخالص هظزٰش 
 ٣ٔٚ حٰٛٔخالص حٛوظزٰش ا٬ٛ حٛـ٨خُ حٛوظزٮ ح٠َِٛٗ٭. 
 (.حٛوؼالص ٩حٌٛيى)خٓزش طٔ٪ٝ حهؼخء حالٓظـخرش طوِٯ٢ ٩اهـخء حٓظـخرش ٤ٟ 

 -:رشٰٗت اٛخٰٜخ اٛوظجٰخ

 -:ارٗش أعضاء اٛخٰٜخ اٛوظجٰخ ُٮ اإل٣غب١

 ا٠ٛؾ٪س –عغٞ اٛخٰٜخ  –اٛض٩ائذ اٛشغٰشٯخ 

 -:ارٗش أ٣٪ام اٛخالٯب اٛوظجٰخ ُٮ اال٣غب١ ٢ٟ ؽٰش اٛ٪كِٰخ

 حٛوٰٜش حٛوظزٰش حٛلٰٔش. 
  (.ٟ٪طٜشٍحرـش أ٩ )حٛوٰٜش حٛوظزٰش حٛز٤ٰٰش 
 حٛوٰٜش حٛوظزٰش حٛلَٰٗش. 

 -:ارٗش ٟشاؽٚ االعزغبثخ ُٮ اٛغ٨بص اٛوظجٮ

  طَٓٚ حٛوالٯخ حٛوظزٰش حٛلٰٔش اشخٍحص ٢ٟ ح٠ٛٔظٔزالص ح٠ٛ٪ؿ٪ىس ُٮ حٛـٜي ٩أهؼخء حٛلْ ا٬ٛ حٛيٟخى
 .٩حٛلزٚ حٛش٪ٗٮ

  حٛيٟخى ٩حٛلزٚ حٛش٪ٗٮطَٓٚ حٛوالٯخ حٛوظزٰش حٛلٰٔش اشخٍحص ا٬ٛ حٛوالٯخ حٛوظزٰش حٛز٤ٰٰش ح٠ٛ٪ؿ٪ىس ُٮ. 
  ٠ٗخ ط٤ٔٚ حٛوالٯخ حٛز٤ٰٰش أٯؼخ اشخٍس ا٬ٛ حٌٛيى ٩حٛوؼالص روٰيح ه٢ حٛيٟخى ٩حٛلزٚ حٛش٪ٗٮ، ٛظظٞ حالٓظـخرش

 .٨ٛخ

 -:٧بٟخ ٟالؽلبد

 ال ط٪طٚ حٛوالٯخ حٛوظزٰش حٰٛٔخٙ حٛوظزٰش ٩ٓض حَٛحكش. 
  ٝ٪٩ؿ٪ى أٯ٪٣خص حٛظ٪ىٯNa+ هخٍؽ حٛوٰٜش أٗؼَ ٢ٟ ىحه٨ٜخ. 
  ٝ٪ٰٓ٩ؿ٪ى أٯ٪٣خص حٛز٪طخK+ ىحهٚ حٛوٰٜش أٗؼَ ٢ٟ هخٍؿ٨خ. 

 فائدة: 

ح٨َ٘ٛروووخء ى٩ٍ ُوووٮ  ٩ ٠ٰٰٜ٘ٛوووخء
اٯظووووووخٙ حَٛٓووووووخٛش ح٠ٛظؤٜووووووش   

ٝ اطووزن حٛٔوويٝ رخٛٔووَٯَ  رخٍطـووخ
 .ا٬ٛ حٛيٟخى

 فائدة: 

حٛوالٯووخ حٛوظووزٰش شووز٘ش    ط٘وو٪١
حطظوووخالص ُوووٮ حٛـٔوووٞ طٔووو٬٠   

 .رخٛـ٨خُ حٛوظزٮ
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 -:٩ػؼ ؿشٯٔخ ا٣زشبس األٯ٪٣بد

٩طوْٰ . ٗؼَ طَِٰٗح ا٬ٛ حٛ٪ٓؾ حألٓٚ طَِٰٗححألحٛ٪ٓؾ ٢ٟ ط٤ظشَ حألٯ٪٣خص هزَ حٌٛشخء حٛزالُٟٮ رخال٣ظشخٍ 

 .٩Kحٛز٪طخٰٓ٪ٝ  Naحٛز٩َط٤ٰخص ُٮ حٌٛشخء حٛزالُٟٮ ح٣ظشخٍ أٯ٪٣خص حٛظ٪ىٯ٪ٝ 

 .رغ٬٠ ٧ز٥ اٛجش٩ر٤ٰبد ٟؼخخ اٛظ٪دٯ٪ٝ ٩اٛج٪ربعٰ٪ٝ: هٜٚ

 .ً ط٤ظٔٚ أٯ٪٣خص حٛظ٪ىٯ٪ٝ هخٍؽ حٛوٰٜش ٩أٯ٪٣خص حٛز٪طخٰٓ٪ٝ ىحه٨ٜخ ر٪ٓخؿش ح٤ٛٔٚ ح٤ٛشؾا

 ٟب اٛز٭ ٯؤد٭ إ٬ٛ هذٝ ر٪اص١ ر٪صٯن أٯ٪٣بد اٛج٪ربعٰ٪ٝ؟ ٩ؽذد اٛشؾ٤خ؟

ٗٚ أٯ٪٢ٰ٣ ٢ٟ حٛز٪طخٰٓ٪ٝ ُٯؼوخ١ ا٬ٛ ىحهٚ حٛوٰٜش حٛوظزٰش ػن ػالػش أٯ٪٣خص ٢ٟ حٛظ٪ىٯ٪ٝ ا٬ٛ هخٍؿ٨خ  ٯٔخرٚ

 .٩ٯ٤ظؾ ه٦٤ شل٤ش ٟ٪ؿزش هخٍؽ حٛوٰٜش، ٩شل٤ش ٓخٛزش ٰٜٛٔظ٪رالُٝ ىحهٚ حٛوٰٜش. ٠ٟخ ٯٔزذ هيٝ حٛظ٪ح١ُ

 ث٠برا ٯ٪طَ ه٠ٚ ع٨ذ اِٛوٚ؟

 .ٓ٪ٯخ ٛيٍؿش طِ٘ٮ ٤ٰٛظٔٚ هزَ ح٠ٛل٪ٍرٔخ٣٪١ حٛ٘ٚ ٩حٛويٝ؛ اً ٯ٘٪١ حٰٛٔخٙ حٛوظزٮ 

 ٟز٬ رذخٚ أٯ٪٣بد اٛظ٪دٯ٪ٝ داخٚ اٛخٰٜخ؟ ٩ٟبرا رغجت؟

 .طِظق ٤ٓ٪حص ُٮ حٌٛشخء حٛزالُٟٮ، ٟٔززخ ح٣و٘خٓخ ٟئٓظخ ٜٛشل٤خص ح٨َ٘ٛرخثٰش هزجخ اٛز٤ج٦ٰا٬ٛ  ا٤٠ٛج٦ه٤يٟخ ٯظٚ 

 -:٩ػؼ اال٣زٔبٙ اٛ٪صجٮ ٛغ٨ذ اِٛوٚ

ـٰن حإل٣ظشخٍ هزَ ح٠ٌٛي ح٤ٰٰٜ٠ٛٮ ٨٤٘ٛ٩خ طٔظـٰن أ١ طظٚ ا٬ٛ حٌٛشخء أٯ٪٣خص حٛظ٪ىٯ٪ٝ ٩حٛز٪طخٰٓ٪ٝ الطٔظ

ٯ٠ٔق ٧ٌح حألَٟ ٛـ٨ي حِٛوٚ رخال٣ظٔخٙ حٛ٪ػزٮ ٢ٟ هٔيس ا٬ٛ أه٫َ ٠ٟخ ٯٔخهي ه٬ٜ ُٯخىس ٩ حٛزالُٟٮ ه٤ي ٥ٌ٧ حٛؤي

 .َٓهش ٣ٔٚ حٰٛٔخٙ حٛوظزٮ ه٬ٜ ؿ٪ٙ ح٠ٛل٪ٍ

 -:اٌٰٛش ا٤ٰٜ٠ٰٛخ اٛخالٯب اٛوظجٰخ٩ ُشّ ث٢ٰ اٛخالٯب اٛوظجٰخ ا٤ٰٜ٠ٰٛخ

 اٛخالٯب اٛوظجٰخ اٌٰٛش ا٤ٰٜ٠ٰٛخ اٛخالٯب اٛوظجٰخ ا٤ٰٜ٠ٰٛخ 

ح٠ٛل٪ٍ حالٓـ٪ح٣ٮ ٟلخؽ ُٮ ٤ٟخؿْ  ٩ع٪د ا٠ٌٛذ ا٤ٰٰٜ٠ٛٮ
 .هيٯيس ٦٤ٟ رخ٠ٌٛي ح٤ٰٜ٠ٛٮ

ح٠ٛل٪ٍ حالٓـ٪ح٣ٮ ًَٰ ٟلخؽ رخ٠ٌٛي 
 .ح٤ٰٜ٠ٛٮ

 .َٓهش ؿ٨ي حِٛوٚ أٓٚ .َٓهش ؿ٨ي حِٛوٚ أٗزَ عشهخ ع٨ذ اِٛوٚ

ط٤ٔٚ حٰٛٔخٙ حٛوظزٮ ح٠ٛظوْٜ رخألٛٞ  اٛغٰبٙ اٛوظجٮ ٣٪م
 .حٛلخى

ط٤ٔٚ حٰٛٔخٙ حٛوظزٮ ح٠ٛظوْٜ رخألٛٞ 

 .حٛوَِٰ ح٤ٛخرغ

 

 

 

 فائدة: 

ال ٯ٤زووووووو٦ ح٤٠ٛزووووووو٦ حألٓووووووو٪٫   
 .رخٛؼ٩ٍَس ؿ٨ي ُوٚ أٓ٪٫
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 فائدة: 

حإلهوووووَحؽ حٛوٜووووو٪٭ ٯٔوووووزذ  
 .ح٣ٔزخع حٛوؼٜش

 فائدة: 

.٣خٓٚ هظزٮ 25 ٤٧خٕ أٗؼَ ٢ٟ

 -:رظ٪س ع٨ذ اِٛوٚ

 ؟َٰٗ رؾِض ُٮ اٛذٟبى ه٬ٜ ا٣ٔجبع األٰٛبٍ اٛوؼٰٜخ

هظزٰش كَٰٗش ٤ُٰظٔٚ ٯليع ا٣ٔزخع حٛوؼالص حإلٍحى٭ ه٤يٟخ طلِِ اشخٍس ٢ٟ حٛيٟخى ط٘٪ٯ٢ ؿ٨ي حِٛوٚ ُٮ هٰٜش 

زٰش حٛلَٰٗش ٠ٟخ ٯئى٭ ا٬ٛ طلَٯَ ٟ٪حى ح٤ٛ٪حٓٚ حٛوظزٰش ٛظوـٮ اشخٍس ظؿ٨ي حِٛوٚ ٧ٌح ه٬ٜ ؿ٪ٙ حٛوٰٜش حٛو

 .ٛألٰٛخٍ حٛوؼٰٜش ٛظ٤ٔزغ

 ؟اٛزشبثٖ اٛوظجٮ٩ػؼ آٰٛخ ا٣زٔبٙ ع٨ذ اِٛوٚ ُٮ ٤ٟـٔخ 

ه٤يٟخ ٯظٚ ؿ٨ي حِٛوٚ ا٬ٛ ٨٣خٯش ٟل٪ٍ حٛوٰٜش حٛوظزٰش ُظ٤يٟؾ أٰٗخّ طٌَٰس 

طلٍَ ٥ٌ٧ ٩ ،طٜظلٞ ٟن حٌٛشخء حٛزالُٟٮ٩ ،٣٪آٚ هظجٰخطل٠ٚ ( ك٪ٯظالص)

 .ح٤ٛ٪حٓٚ رو٠ٰٜش ط٬٠ٔ حإلهَحؽ حٛوٜ٪٭

 ٟب٧٪ ٟوٰذ ا٤ٛ٪آٚ اٛوظجٰخ ثوذٟب رزؾشس إ٬ٛ ٤ٟـٔخ اٛزشبثٖ اٛوظجٮ؟

ه٤يٟخ طظلٍَ ٥ٌ٧ ح٠ٛ٪حى ا٬ٛ حٛظشخرٖ حٛوظزٮ ال طز٬ٔ ٤٧خٕ ؿ٪ٯال؛ اً ح٠ٰٔٛش ًٖٛ ه٬ٜ ٣٪م ح٠ٛخىس حٛوظزٰش 

٩حٛـيٯَ رخٌَٛٗ أ١ روغ ح٤ٛ٪حٓٚ حٛوظزٰش . ح٤ٛخٜٓش، ُزوؼ٨خ ٓي ٯ٤ظشَ َٓٯوخ روٰيح ه٢ حٛظشخرٖ أ٩ ٯل٨ٜٜخ ا٣ِٯٞ

 .ح٠ٛظلٜٜش ٯوخى طي٩ٯ٧َخ ٩طٔظو٠ٚ ػخ٣ٰخ
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 فائدة: 

 100ى أٗؼووَ ٟوو٢  ٯ٪ؿووي ُووٮ حٛوويٟخ  
 .هٰٜش هظزٰشرٰٜ٪١ 

 (2-2) تنظيم الجهاز العصبي

 .اٛغ٨بص اٛوظجٮ ا٠ٛشٗض٭ ٩اٛغ٨بص اٛوظجٮ اٛـشُٮ ٠٧ب اٛغضأ١ اٛشئٰغٰب١ ٜٛغ٨بص اٛوظجٮ

 ؟ٟج٤ٰب ٩كبئَ ٗٚ ٠٨٤ٟبٟٞ ٯز٘٪١ اٛغ٨بص اٛوظجٮ 

 .٩كِٰظ٨خ طٰٔٔٞ ؿ٠ٰن ٣شخؿخص حٛـٔٞ: حٛيٟخى، حٛلزٚ حٛش٪ٗٮ، هالٯخ هظزٰش ٟ٪طٜش :اٛغ٨بص اٛوظجٮ ا٠ٛشٗض٭

 .حٛوالٯخ حٛوظزٰش حٛلٰٔش :اٛغ٨بص اٛوظجٮ اٛـشُٮ

 -:ارٗش أ٣٪ام اٛخالٯب اٛزٮ ٯز٘٪١ ٨٤ٟب ٗٚ ٢ٟ

 هالٯخ هظزٰش ٟ٪طٜش :اٛغ٨بص اٛوظجٮ ا٠ٛشٗض٭. 
 هالٯخ هظزٰش كٰٔش كَٰٗش :اٛغ٨بص اٛوظجٮ اٛـشُٮ. 

 

 -:ٟب٧ٮ ٩كبئَ اٛغ٨بص اٛوظجٮ ا٠ٛشٗض٭

 .حالٓظـخرخص طلٰٜٚح٠ٛوٜ٪ٟخص ػٞ  ، ٩ٟوخٛـشٚ حَٛٓخثٰٚ٪طط

 -:ارٗش٠٧ب .ثـشٯٔز٢ٰ رغزـٰن أ١ رغزغٰت اٛخالٯب اٛوظجٰخ اٛج٤ٰٰخ

  ْسد اِٛوٚ ا٤٠ٛو٘ظه٢ ؿَٯ. 
 ط٪طٚ ح٠ٛوٜ٪ٟخص ا٬ٛ حٛيٟخى. 
  ُٮ حٛزيحٯش طل٠ٚ حٛوالٯخ حٛوظزٰش حٛلٰٔش ح٠ٛوٜ٪ٟخص ح٠ٛظؤٜش رخٛزٰجش ا٬ٛ

 .حٛش٪ٗٮ ػٞ طوظخٍ أكي حٛـَّ حٛلزٚ

 (١ا٠ٛغٰـش ه٬ٜ عغٞ اإل٣غب)ٯـْٜ ه٬ٜ اٛذٟبى ا٠ٛشٗض٭ : هٜٚ

 . أل١ حٛيٟخى ٯلخُق ه٬ٜ حالطِح١ حٛيحهٜٮ ٩ٯئى٭ ى٩ٍح ُٮ ؿ٠ٰن ٣شخؿخص حٛـٔٞ

 ؟ثب٠ٛخأرٗش أ٧ٞ اٛظِبد ا٠ٛزؤٜخ 

ٯو٠ٚ ح٢ٰ٠ٔٔٛ ٟوًخ كٰغ أ٠٨٣خ ح٠ٛن أٗزَ ؿِء ُٮ حٛيٟخى ٩ٯٔٔٞ ا٬ٛ ٢ٰ٠ٔٓ، ٯ٬٠ٔ ٗٚ ٠٨٤ٟخ ٣ظَ َٗس ح٠ٛن 

 .َٟطزـخ١ رلِٟش ٢ٟ حألهظخد

 ٩كبئ٦ِ؟ أ٩ ،ٟغؤ٩ٰٛبد ا٠ٛخ٧ٮ ٟب 

 .ٟٔئ٩ٙ ه٢ ه٠ٰٜخص حٌٜٛش -4             . ٟٔئ٩ٙ ه٢ ه٠ٰٜش حٛظَِٰ٘ -1

 .كَٗش حٛـٔٞ حإلٍحىٯش -5              .ٟٔئ٩ٙ ه٢ ه٠ٰٜخص حٛظوٜٞ -2

 .حٌٛحَٗس ٩حإلىٍحٕ حٛلٔٮ -6            . ٟٔئ٩ٙ ه٢ ه٠ٰٜخص حٛ٘الٝ -3
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 ُٮ اٛغغٞ؟ صٞ ؽذد أ٧ٞ ٩ػبئ٦ِ؟ ا٠ٛخٰخؽذد ٟ٪ٓن 

ٯٰٔـَ ه٬ٜ حطِح١ حٛـٔٞ ٩ٯلخُق ه٬ٜ ٩ػو٦ ٩ٯ٤ٔٞ كَٗخط٦ ٩ٯ٤لٞ ح٨٠ٛخٍحص حٛلَٰٗش ، ٩ٯٔن هَٜ أِٓٚ حٛيٟخى
 .حٛزٰٔـش

 -(:ٟب ٯٜٮ٩كبئَ ٗٚ )ٟب ٧٪ اٛذ٩س اٛؾٰ٪٭ 

٩حٛ٘الٝ ٩حٌٜٛش ٩كَٗخص حٛـٔٞ حالٍحىٯش ٩حٌٛحَٗس ٩حإلىٍحٕ حٛلٔٮ ٟٔئ٩ٙ ه٢ ه٠ٰٜخص حٛظَِٰ٘ ٩حٛظوٜٞ  :ا٠ٛخ
 .٩حٛظَِٰ٘

 .ٯٰٔـَ ه٬ٜ حطِح١ حٛـٔٞ ٩ٯلخُق ه٬ٜ ٩ػو٦ ٩ٯ٤ْٔ كَٗخط٦ ٩ٯ٤لٞ حٛلَٗخص حَِٛ٘ٯش حٛزٰٔـش :ا٠ٛخٰخ

ط٪طٚ حالشخٍحص ر٢ٰ حٛيٟخى ٩حٛلزٚ حٛش٪ٗٮ ٩ٯٔخهي ه٬ٜ ط٤لٰٞ َٓهش حٛظ٤ِْ ٩ػَرخص  :ا٤ٛخبم ا٠ٛغزـٰٚ
 .حٜٛٔذ

حٛلِخف ه٬ٜ حإلطِح١ حٛيحهٜٮ ٩ط٤لٰٞ كَحٍس حٛـٔٞ ٩حٛوـْ ٩حٛش٨ٰش ٜٛـوخٝ ٩ح٤ٛ٪ٝ ٩حٛو٪ٍ  :٤ٟـٔخ رؾذ ا٨٠ٛبد
 .٩حٜٛٔ٪ٕ حٛلٔٮ، ٧٩ٮ رلـٞ كَِ حإلطزن ٩طئى٭ أه٬ٜ حٛ٪كخثَ

 .ط٪طٚ حإلشخٍحص ر٢ٰ ح٠ٛن ٩ح٠ٛوٰن ٩طٰٔـَ ه٬ٜ ٟويٙ حٛظ٤ِْ :ا٤ٔٛـشح

 ٛـجٰت ثأدائ٦ ه٬ٜ ٛغب٣ٖ ِٛؾض اٛؾْٜ ٢ٟ اٛغوبٙ؟اإلؽغبط ثبٛزٔٮء ه٤ذ ػٌؾ ا: هٜٚ

ح٤ٛوخم ط٪ؿي حٛوالٯخ حٛوظزٰش ح٠ٛ٪طٜش حٛظٮ طوي َِٟٗح ِٛوٚ ح٤٠ٛوْ٘ حٛزٜن ٩حٛظٔٮء ٩حٛٔوخٙ ٩حٛوـْ ُٮ 

 .ح٠ٛٔظـٰٚ

 -:اٛـشُٮ اٛوظجٮ اٛغ٨بص

 ٗٞ هذد األص٩اط اٛوظجٰخ ٩ٟب٧ٮ أ٣٪اه٨ب؟

 (.ش٪ٰٗخهظزخ  ٩31 هظزخ ىٟخًٰخ 12)٩ُؿخ هظزٰخ،  43

 َٰٗ ر٤زٔٚ ا٠ٛوٜ٪ٟبد ٢ٟ ٩إ٬ٛ اٛذٟبى؟

 .ر٪حٓـش حٛوالٯخ حٛلٰٔش ٩حٛلَٰٗش

 ؟اٛغ٨بص اٛوظجٮ اٛغغ٠ٮُٮ َٰٗ ر٪طٚ األهظبة 

طٔ٪ٝ رظ٪طٰٚ ح٠ٛوٜ٪ٟخص ر٪حٓـش ح٠ٛٔظٔزالص حٛلٰٔش حٛوخٍؿٰش ا٬ٛ حٛـ٨خُ حٛوظزٮ ح٠َِٛٗ٭، ٩ط٪طٚ 

 .٨ٰٰٜ٘ش ر٪حٓـش حألهظخد حٛلَٰٗشح٠ٛوٜ٪ٟخص ٢ٟ حٛـ٨خُ حٛوظزٮ ح٠َِٛٗ٭ ا٬ٛ حٛوؼالص حٛ

 

 .ٰٛغذ ٗٚ اعزغبثبد اٛغ٨بص اٛوظجٮ إسادٯخ: هٜٚ
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 فائدة: 

الطظـٜووووذ ٍى٩ى حِٛوووووٚ ح٤٠ٛو٘ٔووووش  

 .َُ٘ح ٩حهٰخ ٧٩ٮ ال اٍحىٯش

أل١ روغ حالٓظـخرخص ط٘٪١ ٣ظٰـش َٛى حِٛوٚ ح٤٠ٛوْ٘، حٌٛ٭ ط٘٪١ حٓظـخرظ٦ َٓٯوش أل٭ طٌَٰٰ ُٮ حٛزٰجش 
 .ح٠ٛلٰـش

 رغزٰٔق ٢ٟ ؽٜٞ ِٟضم ٯخِْ ٜٓجٖ، ٧٩ٚ ٯغزغٰت اٛغغٞ إسادٯب؟ُغش ه٤ذٟب 

حٰٛٔخٙ حٛوظزٮ ٢ٟ حٛـ٨خُ حٛوظزٮ  اٛغ٨بص اٛوظجٮ اٛزارٮال ٯل٠ٚ 

ح٠َِٛٗ٭ ا٬ٛ حٜٛٔذ، ٩حألهؼخء حٛيحهٰٜش، ٧٩٪ الٯٔظـٰذ اٍحىٯخ ٠ْٜٛ طلض 

 .ٰٓـَس حٛ٪هٮ

 -:ٯوذ د٩س اٛغ٨بص اٛوظجٮ اٛزارٮ ٠٨ٟب ُٮ ؽبٛز٢ٰ، ارٗش٠٧ب

ط٠َ رٖ ٰٜٛش هظٰزش، أ٩ ط٘٪١ ُٮ ٩ػن ٟوَٰ؛ ٯٔظـٰذ ر٠خ ٯ٬٠ٔ رخٓظـخرش حَٛ٘ أ٩ حَِٛ؛ ُو٤يٟخ ط٨يأ ه٤يٟخ 

 .ٯٔظَٯق حٛـٔٞ، ٩ٯزيأ رو٠ٰٜش ح٨ٛؼٞ

 ٟٞ ٯز٘٪١ اٛغ٨بص اٛوظجٮ اٛزارٮ؟ ٩ٟز٬ ٯو٠ٚ ٗٚ ٠٨٤ٟب؟

 .ٯو٠ٚ ُٮ كخالص حٛـ٪حٍة ٩حإلؿ٨خى، ٩ه٤يثٌ طِىحى َٓهش حٛظ٤ِْ ٩حٜٛٔذ :اٛغ٨بص اٛوظجٮ اٛغ٠جضب٩٭

حٛـ٨خُ  أػَٯو٠ٚ ه٤يٟخ ٯ٘٪١ حٛـٔٞ ُٮ كخٛش حَٛحكش؛ اً ٯوخىٙ أ٩ ٯوِغ  :اٛغ٨بص اٛوظجٮ عبس اٛغ٠جضب٩٭

 .(حإلؿ٨خى)، ٩ٯوٰي حٛـٔٞ ا٬ٛ كخٛش ٩حالٓظَهخء روي ح٩َ٠ٍٛ رخٛؼٌؾ ح٤ِٛٔٮ ٩حٛـٔي٭ حٛوظزٮ ح٠ٔٛزؼخ٩٭

 -":اٛغ٨بص اٛوظجٮ اٛغ٠جضب٩٭ ٩اٛغ٨بص اٛوظجٮ عبس اٛغ٠جضب٩٭"ٟ٘٪٣بد اٛغ٨بص اٛوظجٮ اٛزارٮ بس١ ث٢ٰ ٓ

 ا٤٠ٛج٦ عبس اٛغ٠جضب٩٭ ا٤٠ٛج٦ اٛغ٠جضب٩٭ اٛزشٰٗت
 طؼْٰ حِٛٔكٰش ط٪ٓن حِٛٔكٰش اٛٔضؽٰخ

 ٯِىحى اَُحُ حٜٛوخد ٯٔٚ اَُحُ حٜٛوخد اٌٛذد اٜٛوبثٰخ

 ٯِىحى اَُحُ ح٠ٛوخف  ح٠ٛوخؽ ٯ٤وِغ اَُحُ ٟخبؽ اِٛٞ ٩األأ٣َ

 ٯٔٚ ٟويٙ ٣زغ حٜٛٔذ ٯِىحى ٟويٙ ٣زغ حٜٛٔذ اٜٛٔت

 ط٤ٔزغ هؼالص حٛٔظٰزخص ط٤زٔؾ هؼالص حٛٔظٰزخص اٛشئخ

 طَُِحٛوظخٍس ح٠ٛويٯش ٩طِىحى حٛلَٗش ٯٔٚ ح٣ٔزخع حٛوؼالص ا٠ٛوذح

 ٯِىحى ح٨ٛؼٞ ٯٔٚ ح٣ٔزخع حٛوؼالص األٟوبء اٛذٰٓٔخ

 طِىحى حالَُحُحص ٩حٛلَٗش ح٣ٔزخع حٛوؼالصٯٔٚ  األٟوبء اٌٰٜٛلخ
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 فائدة: 

ٯٔووووظـٰذ حإل٣ٔووووخ١ ٠ٜٛوووو٪حى ح٠ٰٰ٘ٛخثٰووووش 
ح٤٠ٛظشَس ُٮ ح٨ٛ٪حء، ٩حٛل٪حّ ٧ٮ ٢ٟ 
ٯيُوووو٦ إلىٍحٕ حٛظٌٰوووَحص حٛزٰجٰوووش ٟووو٢     

 .ك٪٦ٛ

 فائدة: 

ٯٔظـٰذ حإل٣ٔوخ١ ٤٠ٜٛزو٦ حٛزٰجوٮ ٓزوٚ أ١     
 .ٯ٪ٛي

 فائدة: 

 رووَحهٞ حٛلٔووٰش ح٠ٛٔووظٔزالص ُووٮ ط٪ؿووي
 ُوٮ  ٧٩وٮ ط٪ؿوي   حٛظ٩ٌّ رزَحهٞ  ط٬٠ٔ
 .حٜٛٔخ١

 (2-3) الحواس

 .ر٢٘٠ ا٠ٛغزٔجالد اٛؾغٰخ اٛغغٞ ٢ٟ اٗزشبٍ اٛجٰئخ ٢ٟ ؽ٪٦ٛ

 ٞ٩اٛزز٩ّ اٛش:- 

 اٛشٞ ٩اٛزز٩ّ؟ثٞ رضبس ؽبعزٮ 

 .، ٩ًخٛزخ ٟخ طو٠ال١ ٟوخ٠ٰٰٗخثٰش ر٠٪حى ٩حٛظ٩ٌّ حٛشٞ كخٓظخ طؼخٍ 

 ؟اٛزٮ رأخز٧ب ا٠ٛوٜ٪ٟبد رشعٚ أٯ٢ ٩إ٬ٛ ،٠ٛ٩برا اٛؾغٰخ، اٛشٞ ٟغزٔجالد ر٪عذ أٯ٢

 ُٮ ح٠ٰٰ٘ٛخثٰش ٠ٜٛ٪حى طٔظـٰذٛ٘ٮ  حأل٣ِٮ؛ حٛظـ٪ٯَ َٓٔ ُٮ ط٪ؿي

ُٮ  حٛش٠ٰش حٛزظٜش ا٬ٛ( حٛوظزٮ حٰٛٔخٙ) ح٠ٛوٜ٪ٟخص ٩طَٓٚ ح٨ٛ٪حء،

 .حٛيٟخى

 اٜٛغب١؟ ُٮ ا٠ٛ٪ع٪دح اٛجشاهٞ ُبئذح ٧ٮ ٟب

 ح٠ٛوظِٜش ح٠ٛـ٠٪هخص ٩ط٠ِٰ ح٠ٛخٛق، حٛلخٟغ، ح٠َٛ، حٛلٜ٪، ح٠ٌٛحّ ط٠ِٰ

 آهَ ؿِء ا٬ٛ ح٠ٛوٜ٪ٟخص ٥ٌ٧ ٩طَٓٚ حٛـوخٝ، ُٮ ح٠ٰٰ٘ٛخثٰش ح٠ٛ٪حى ٢ٟ

 .حٛيٟخى ٢ٟ

 .اٛـوبٝ ٟزاّ ٢ٟ اٛ٘ضٰش رِٔذ أ٣ِٖ ثغذ رٔ٪ٝ ه٤ذٟب: هٜٚ

 ُٮ ٟشظَٗش ـخرشظآ إلكيحع روؼ٨خ ٟن طو٠ٚ ح٠ٛٔظٔزالص ٢ٟ حٛوخٍؿش" حٛوظزٰش حٰٛٔخالص" حإلشخٍحص أل١

 .حٛيٟخى
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 اٛجظش:- 

 -:اٛو٢ٰ ُٮ اٛؼ٪ء ٟغبس ٯز٘٪١ َٰٗ ث٢ٰ

 .اٛٔش٣ٰخ هالٙ ٢ٟ حٛو٢ٰ ا٬ٛ حٛؼ٪ء ٯيهٚ .1

 ."حٛزئرئ" ُظلش ٣ل٪ حٛؼ٪ء ح٣َٰٔٛش نطـ٠ِّ .2

 .اٛٔضؽٰخ هؼالص حٛزئرئ كـٞ ُٮ ظل٘ٞط .3

 .اٛشجٰ٘خ ه٬ٜ ٨خوٰطـ٩٠ سحٛظ٪ٍ ٜٔذر اٛوذعخطٔ٪ٝ  .4

 .٩حٛشزٰ٘ش حٛويٓش ر٢ٰ ٩ٯٔن حٛـٰالط٢ٰ ٯشز٦ حٌٛ٭ حٜٛ٪١ هيٯٞ حِٛؿخؿٮ حٛٔخثٚ هالٙ حٛظ٪ٍس ط٤ظٔٚ .5

 ُٮ حٛوظزٰش حٛوالٯخ ر٪حٓـش حٛيٟخى ا٬ٛ حٛوظزٰش حٰٛٔخالص ربٍٓخٙ حٛشزٰ٘ش ُٮ ح٠ٛ٪ؿ٪ىس ح٠ٛٔظٔزالص طزيأ .6

 .حٛزظَ٭ حٛوظذ

 .ٟوظيٛش َٟثٰش ط٪ٍس ٩طظ٘٪١ ح٠ٛٔظٔزالص ٍٜٓظ٨خأ حٛظٮ شخٍحصحإل ٢ٟ ِشح٠ٛوظٜ ح٠ٛـ٠٪هخص حٛيٟخى ٯَِٔ .7

 -:ا٠ٛغزٔجالد ٟ٪ع٪دٯ٢ ُٮ اٛشجٰ٘خ؛ ارٗش٠٧ب٤٧بٕ ٣٪ه٢ٰ ٢ٟ 

 (.حٛوخُضحٛؼ٪ء )٩ط٨ٰؾ رؤٓٚ ٟٔظ٪٫ اػخءس  ٪ءٜٛؼ شكٔخٓ ٩هالٯخ٥ ،اٛوظٮ  

 حٜٛ٪١ ه٢ ر٠وٜ٪ٟخص حٛيٟخى ط٩ِى٩ ،حٛشيٯي حٛؼ٪ء ُٮ طو٧٩ٚ٠ٮ  ،ا٠ٛخبسٯؾ. 

 ٩اٛز٪اص١ اٛغ٠ن:- 

 -:ٛألر١ ٩كِٰزب١؛ ارٗش٠٧ب 

 .حٛـٔٞ ط٪ح١ُ ه٬ٜ ٩ح٠ٛلخُلش ح٠ٔٛن طٔ٪ٝ حأل١ً رو٠ٰٜظٮ

 اٛغ٠ن:- 

 -:ا٨ٛ٪اء ُٮ ر٤زٔٚ ه٤ذٟب اٛظ٪رٰخ ا٠ٛ٪عخ ٟغبسطَ ه٠ٰٜخ 

 ٩٬ٯ٠ٔ حال١ً ٤ٓخس ٨٣خٯش ُٮ ح٠ٛ٪ؿ٪ى حٌٛشخء طٌرٌد طٔزذ٩ ح٠ٔٛوٰش ح٤ٔٛخس أ٩ ١ًحأل حٛظ٪طٰش ح٠ٛ٪ؿخص طيهٚ .1
 .رخٛـزٜش

 .٩حَٛٗخد ٩ح٤ٔٛيح١ ح٠ٛـَٓش: حٛ٪ٓـش حأل١ً ُٮ حٛؼالػش حٛول٠ٰخص هزَ حٛظٌرٌرخص ٥ٌ٧ ط٤ظٔٚ .2

 ر٢ٰ ٯِظٚ ءًشخ ه٢ هزخٍس حٛزٰؼخء ٩حٛ٘٪س حٛوَٜ ٩ح٬ٛ حالٟخٝ ٬ٛا حٛزٰؼخء حٛ٘٪س ُظظلَٕ حٛول٠ٰخص ط٨ظِ .3
 . ٩حٛيحهٰٜش حٛ٪ٓـ٬ حال١ً

 ٩طٔزذ طٌَٰس، شوَٯش روالٯخ ٩ٟزـ٢ رٔخثٚ ٠ٟٜ٪ء ٧٩٪ اٛٔ٪ٓوخ ٯ٬٠ٔ طَٰٗذ حٛيحهٰٜش ١ًحأل ُٮ ٯ٪ؿي .4
 .حٛشوَٯش رخٛوالٯخ ط٠َ ٠ٗ٪ؿخص حٛٔ٪ٓوش ىحهٚ ٚثحٛٔخ كَٗش ءحٛؼ٪ ٌرخصطٌر

 .حٛيٟخى ح٬ٛ ٩ط٨ٜٔ٤خ ح٠ٔٛوٮ حٛوظذ ُٮ هظزٰش ٰٓخالص ُظ٪ٛي ٜٛظٌرٌرخص حٛٔ٪ٓو٦ طٔظـٰذ .5
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 فائدة: 

 ُووووٮ ح٠ٛٔووووظٔزالص ط٪ُٯوووون ٯظٔووووخ٫٩ ال

 .٨ٜٗخ حٛـٔٞ ٤ٟخؿْ

 اٛز٪اص١:- 

 ح٤ٔٛ٪حص ٥ٌ٧ ٢ٟ٩ .ٟظوخٟيس ٧٩ٮ ٧الٰٛش ٤ٓ٪حص ػالع ٨٤ٟخ حٛـٔٞ ٛظ٪ح١ُ خءؼهأ ه٬ٜ حٛيحهٰٜش ١ًحأل طل٪٭

 .٩ٟلخؿش روالٯخ شوَٯشش، ٨ُٮ ٠ٟٜ٪ءس رخٛٔخثٚ حٛٔ٪ٓو

 ٟب٧ٮ ٩كِٰخ ا٤ٔٛ٪اد ا٨ٛالٰٛخ ُٮ ه٠ٰٜخ اٛز٪اص١؟

o ٌَٰحٛشوَٯش حٛوالٯخ ح٣ل٤خء ُٰٔزذ ح٨ٛالٰٛش ح٤ٔٛ٪حص ُٮ حٛٔخثٚ ٯظلَٕ ّحَٛأ ٩ػن اًح ط. 

o َٚٓالأٝ  كَٗش كخٛش ُٮٛظز٢ٰ أ١ حٛـٔٞ  ؛حٛـٔٞ ٩ػن ه٢ حٛيٟخى ٬ٛا هظزٰش الصخٰٓ ا٨ٛالٰٛخ ا٤ٔٛ٪اد ط. 

 ا٠ٜٛظ:- 

 ِخ، ٩ٟب٧ٮ أ٣٪ام اعزغبثز٨ب؟٠خزٜاٛ ؾغٰخاٛ ٠غزٔجالداٛ ر٪عذأٯ٢ 

 . حٛـٜي ُٮ ٩حٛزشَس ىٟشحأل ؿزٔخص ُٮ ط٪ؿي

 -:ارٗش أ٣٪ام ا٠ٛغزٔجالد اٛؾغٰخ ُٮ اٛغغٞ

o حٛلَحٍس ٛيٍؿش ٟٔظٔزالص طٔظـٰذ. 

o  ٛألٟٛٞٔظٔزالص طٔظـٰذ. 

o َِٰٟٔظٔزالص طٔظـٰذ ٠ْٜٛ حٛو. 

o ٟٔظٔزالص طٔظـٰذ ٜٛؼٌؾ حٛشيٯي. 

 ٟب٧٪ ر٪صٯن ا٠ٛغزٔجالد ُٮ ٤ٟبؿْ اٛغغٞ؟ 

 حٛٔيٝ رخؿ٢ ، هالٍَٰحٛوِ رخالٛٞ طشوَ حٛظٮ ح٠ٛٔظٔزالص ٢ٟ حٛ٘ؼَٰ ه٬ٜ طخرنحأل ؿَحٍأ طل٪٭ . 

 حٛشيٯي ٜٛؼٌؾ ٯٔظـٰذ حٛٔيٝ رخؿ٢ . 

 حٛيٟخى ٟخهيح حٛـٔٞ ٣ٔـشأ ؿ٠ٰن ُٮ ط٪ؿي كَس هظزٰش ٨٣خٯخص ٢ٟ ٩طظظ٘٪١ ؿيح رٰٔـش ٛٞحأل ٟٔظٔزالص. 

 .ٛ٘ٮ طٔظـٰذ رظ٪ٍس ٤ٟخٓزش ؛ٯظٚ ا٬ٛ حٛيٟخى رخٓظ٠َحٍ اشخٍحص ٢ٟ ٥ٌ٧ ح٠ٛٔظٔزالص :٣زٰغخ -
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 .٩ح٩ِٛحثي حٛشـَٯش حٛوالٯخ حٛظٮ ط٤ٔٚ حٰٛٔخالص حٛوظز٦ٰ ُٮ حٛـٔٞ ٩طظ٘٪١ ٢ٟ ؿٔٞ حٛو٦ٰٜ ٩ح٠ٛل٪ٍ :اٛخٰٜخ اٛوظجٰخ

أؿِحء ٢ٟ حٛوٰٜش حٛوظزٰش طٔظٔزٚ حٰٛٔخالص حٛوظزٰش حٛٔخىٟش ٢ٟ حٛوالٯخ حٛوظزٰش حأله٫َ؛ ٛ٘ٮ  :اٛض٩ائذ اٛشغٰشٯخ
 .ط٨ٜٔ٤خ ا٬ٛ ؿٔٞ حٛوٰٜش حٛوظزٰش

 .ؿِء ٍثْٰ ١ حٛوٰٜش حٛوظزٰش ٯل٪٭ ٣٪حس حٛوٰٜش ٩هؼٰخص هيٯيس :عغٞ اٛخٰٜخ

 .ٯ٤ٔٚ حٰٛٔخالص حٛوظزٰش ٢ٟ ؿ٨٠ٔخ ا٬ٛ هالٯخ هظزٰش أه٫َ أ٩ هؼالص أ٩ ًيىؿِء ٢ٟ حٛوٰٜش حٛوظزٰش  :ا٠ٛؾ٪س

 .ٟٔخٍ هظزٮ ٯظ٘٪١ ٢ٟ هالٯخ هظزٰش كٰٔش، هٰٜش هظزٰش ٟ٪طٜش، ٩هٰٜش هظزٰش كَٰٗش :سد اِٛوٚ ا٤٠ٛو٘ظ

ه٢ ٟؼَٰ ٩ٯ٤ظؾ حٰٛٔخٙ . ٧٩٪ شل٤ش ٨َٗرخثٰش ط٤ظٔٚ ه٬ٜ ؿ٪ٙ حٛوٰٜش حٛوظزٰش. حٓٞ آهَ ٰٜٛٔخٙ حٛوظزٮ :ع٨ذ اِٛوٚ
 .ٗخ٠ْٜٛ، ط٪ص ح٣ِـخٍ ٓ٪٭ ٯيُن حإل٣ٔخ١ ٛالٓظـخرش

 .أطٌَ ٤ٟز٦ ٯلظخؽ ا٦ٰٛ حٛـٔٞ إلكيحع ٰٓخٙ هظزٮ :هزجخ اٛز٤ج٦ٰ

 .أ٭ طٌَٰ ُٮ رٰجش ح٠ٛوٜ٪ّ حٛلٮ حٛيحهٰٜش أ٩ حٛوخٍؿٰش ٯئى٭ حطـخرظ٦ ٨ٌٛح حٛظٌَٰ :ا٤٠ٛج٦

ظٔٚ حٰٛٔخالص حٛوظزٰش ٩ػزخ ٢ٟ هٔيس ا٬ٛ أه٫َ ه٬ٜ ُـ٪س ُٮ حٌٛشخء ح٤ٰٰٜ٠ٛٮ ح٠ٛ٪ؿ٪ى ه٬ٜ ؿ٪ٙ ح٠ٛل٪ٍ، ط٤ :اٛؤذح
 .ؿ٪ٙ ح٠ٛل٪ٍ

 .ح٠ٛ٘خ١ ر٢ٰ ٟل٪ٍ ه٦ٰٜ هظز٦ٰ ٩ح٩ِٛحثي حٛشـَٯ٦ ٛو٦ٰٜ هظز٦ٰ حه٫َ :اٛزشبثٖ اٛوظجٮ

ٟ٪حى ٠ٰٰٗخثٰش ط٤ظشَ هزَ حٛظشخرٖ حٛوظزٮ ٜٛظلي ٟن ح٠ٛٔظٔزالص ح٠ٛ٪ؿ٪ىس ه٬ٜ شـَٰحص حٛوالٯخ  :ا٤ٛبٓٚ اٛوظجٮ
 .ُظِظق ٤ٓ٪حص ه٬ٜ ٓـق حٛوالٯخ حأله٫َ، ٤ٟظـش ؿ٨ي ُوٚ ؿيٯي حٛوظزٰش ح٠ٛـخ٩ٍس،

ٯظ٘٪١ ٢ٟ حٛوالٯخ حٛوظزٰش حٛلٰٔش ٩حٛلَٰٗش حٛظٮ ط٤ٔٚ ح٠ٛوٜ٪ٟخص ٢ٟ حٛـ٨خُ حٛوظزٮ  :اٛغ٨بص اٛوظجٮ اٛـشُٮ
 .ح٠َِٛٗ٭ ٩ا٦ٰٛ

 .حٛـٔٞ حال٣شـ٦ ُٮ٩ حٛلزٚ حٛش٪ٗٮ ٩ٯ٤لٞ ؿ٠ٰن حٛو٠ٰٜخص٩ ٯظ٘٪١ ٢ٟ حٛيٟخى :اٛغ٨بص اٛوظجٮ ا٠ٛشٗض٭

 .كِٝ ٢ٟ ح٠ٛلخ٩ٍ حٛوظزٰش :اٛوظت

حٛـِء حألٗزَ ٢ٟ حٛيٟخى؛ ٯٔٔٞ ا٬ٛ ٣ظِٮ َٗس، ٩ٯوي ح٠ٛٔئ٩ٙ ه٢ ه٠ٰٜخص حٛظَِٰ٘ حٛوٰٜخ حٛظٮ طظؼ٢٠ حٌٜٛش  :ا٠ٛخ
 .٩حٛظوٰٜٞ ٩حٌٛحَٗس ٩كَٗش حٛـٔٞ حإلٍحىٯش

 .ؿِء ٢ٟ حٛيٟخى ٟٔئ٩ٙ ه٢ ط٪ح١ُ حٛـٔٞ ٩ط٤ْٰٔ كَٗخط٦ :ا٠ٛخٰخ

ؿِء ٢ٟ ؿٌم حٛيٟخى، ٯٔخهي ُٮ حٰٛٔـَس ه٬ٜ ػٌؾ حٛيٝ، ٩ٟويٙ ٣زغ حٜٛٔذ، ٩ط٤لٰٞ ٟويٙ  :ا٠ٛغزـٰٚا٤ٛخبم 
 .حٛظ٤ِٰٔش حٛلَٗخص

 .ؿِء ٢ٟ ؿٌم حٛيٟخى ٯٔخهي ه٬ٜ ػزؾ ه٠ٰٜش حٛظ٤ِْ :ا٤ٔٛـشح

ُٮ  ؿِء ٢ٟ حٛيٟخى ٯ٤لٞ ىٍؿش كَحٍس حٛـٔٞ، ٩حٛوـش، ٩حٛش٨ٰش، ٩ٯلخُق ه٬ٜ ط٪ح١ُ ح٠ٛخء :٤ٟـٔخ رؾذ ا٨٠ٛبد
 .حٛـٔٞ



 
ُْٰو٨َب َأ٩ِ ِا٣ْغبث٨َُِب  ُٝ َه٬َٜ َأ٭ِّ َشْخٍض ثَِ ُْٰؾَش َُ َِّشِح َرِوُج٪ا َه٬َٜ ِإْهَذاِد٧َب؛  ٢َِٟ اِٛغ٨َِخ ا٠ُْٛخَزَظِخَأْطَؾبُة ا٠َُٛز  ٍْ ُْٟغَج ِِْغ٦ِ ِثُذ١ِ٩ ِإْر١ٍ  ٤ََٛ 

 

 حممد كمال :اشراف األستاذ - خليل ابراهيم علي التيتون - رياض عاشور حسني -عبداهلل حسني عبداهلل الغربال   - عباس حممد عبدالرسول :إعداد

 26     نشألكم صاحل الدعاء     .co.ccn-ciswww.مدرسة النعيم الثانوية للبنين  - العلميحصريا على ملتقى طلبة 
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ؿِء ٢ٟ حٛـ٨خُ حٛوظزٮ حٛـَُٮ حٌٛ٭ ٯ٤ٔٚ حٰٛٔخالص حٛوظزٰش ٢ٟ حٛـٜي ٩حٛوؼالص  :ٮاٛغ٨بص اٛوظجٮ اٛغغ٠
 .ح٨ٰٰٜٛ٘ش ٩ا٠٨ٰٛخ

ح٠َِٛٗ٭ أكي أؿِحء حٛـ٨خُ حٛوظزٮ حٛـَُٮ حٌٛ٭ ٯ٤ٔٚ حٰٛٔخٙ حٛوظزٮ ٢ٟ حٛـ٨خُ حٛوظزٮ  :اٛغ٨بص اٛوظجٮ اٛزارٮ
 .ا٬ٛ حألهؼخء حٛيحهٰٜش ُٮ حٛـٔٞ

حكي ٠ٔٓٮ حٛـ٨خُ حٛوظزٮ حٌٛحطٮ حٌٛ٭ ٯٰٔـَ ه٬ٜ حهؼخء حٛـٔٞ ٩ٯظزق حٗؼَ  :ضب٩٭جاٛغ٨بص اٛوظجٮ عبس اٛغ٠
 .ه٤يٟخ ٯ٘٪١ حإل٣ٔخ١ ُٮ كخ٦ٛ حَٛحكش ٣شخؿخ

٦ٰ ٩ٯ٘٪١ ُٮ ٦٠ٓ ٣شخؿ٦ حكي ٠ٔٓٮ حٛـ٨خُ حٛوظزٮ حٌٛحطٮ حٌٛ٭ ٯؼزؾ حالهؼخء حٛيحهٜ :اٛغ٨بص اٛوظجٮ اٛغ٠جضب٩٭
 .ُٮ كخالص حٛـ٪حٍة ٩ػٌؾ حٛو٠ٚ ٩حالؿ٨خى

٩حكي٥ ٢ٟ ح٠ٛٔظٔزالص ح٠ٰٰ٘ٛخث٦ٰ ح٠ٛظوظظ٦ ٩ح٤٠ٛظش٥َ ه٬ٜ حٜٛٔخ١ ٩ُٮ حٛلْٜ ٩حٛزٜو٪ٝ ٛظ٩ٌّ  :ثشاهٞ اٛزز٩ّ
 .حٛـوخٝ ٩طليٯي ٌٟح٦ٓ ح٠َٛ ٩حٛلخٟغ ٩حٛلٜ٪ ٩ح٠ٛخٛق

 .حٛٔ٪ٯش شخُِحٛش حٛوالٯخ ٢ٟ ؿزٔش :اٛٔش٣ٰخ

 حٛو٢ٰ ٢ٟ ح٠ٜٛ٪١ حٛـِء :اٛٔضؽٰخ

 .ؿِء ٢ٟ حٛو٢ٰ ٯٔن هَٜ حِٛٔكٰش، ٯٜٔذ حٛظ٪ٍس ٩ٯ٧َِٗخ ُٮ حٛشزٰ٘ش :اٛوذعخ

 .حٛـزٔش حٛيحهٰٜش ٜٛو٢ٰ حٛظٮ طل٪٭ ح٠ٛوخٍٯؾ ٩حٛوظٮ :اٛشجٰ٘خ

حٛيٟخى أكي أ٣٪حم حٛوالٯخ حٛلٔخٓش ٜٛؼ٪ء ُٮ شزٰ٘ش حٛو٢ٰ طظؤػَ رخٛؼ٪ء حٛوخُض، طَٓٚ ؿ٨٪ى حِٛوٚ ا٬ٛ  :اٛوظٮ
 .حٛوالٯخ حٛوظزٰش ح٠ٛ٪ؿ٪ىس ُٮ حٛوظذ حٛزظَ٭ ه٢ ؿَٯْ

٣٪م ٢ٟ حٛوالٯخ ح٠ٛ٪ؿ٪ىس ُٮ شزٰ٘ش حٛو٢ٰ ٟٔئ٩ٛش ه٢ حَٛإٯش حٛ٪حػلش ُٮ حٛؼ٪ء حٛشيٯي، ٩ط٠ِٰ  :ا٠ٛخبسٯؾ
 .حألٛ٪ح١

ٯخ ؿِء ٢ٟ حأل١ً حٛيحهٰٜشٯشز٦ حٛٔ٪ٓوش ُٮ حٛش٘ٚ، ٧٩٪ كٔخّ ٛألط٪حص ٩ٟٜٮء رٔخثٚ، ٩ٟلخؽ روال :اٛٔ٪ٓوخ
 .شوَٯش؛ ٩ٯ٪ٛي ٰٓخالص هظزٰش طَٓٚ ا٬ٛ حٛيٟخى ٢ٟ هالٙ حٛوظذ ح٠ٔٛوٮ

ؿِء ٢ٟ طَٰٗذ حأل١ً حٛيحهٰٜش ح٠ٛٔئ٩ٙ ه٢ ٣ٔٚ ح٠ٛوٜ٪ٟخص ك٪ٙ ٩ػن حٛـٔٞ ٩ط٪ح٦٣ُ ا٬ٛ  :ا٤ٔٛ٪اد ا٨ٛالٰٛخ
 .حٛيٟخى
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 فائدة: 

ٯـووذ أ١ طلظووٚ حٛوالٯووخ هٜوو٬ 
طوووظوٜض ٩ حٌٛوووٌحء٩ حألٗٔوووـ٢ٰ

 .٢ٟ حِٛؼالص

 فائدة: 

ٯلظ٪٭ حٛيٝ ه٬ٜ أؿوِحء هالٯوخ   
٩ر٩َط٤ٰخص طوؼَ حٛويٝ، ٩ٯو٪ُم   
ؿ٨وووووووخُ حٛوووووووي٩ٍح١ حٛلوووووووَحٍس 
٠ٜٛٔوووخهيس هٜووو٬ ط٤لوووٰٞ ىٍؿوووش  

 .حٛلَحٍس

 (3-1) جهاز الدوران

 

االٗغغ٢ٰ، ٩رخٰٜظ٨ب ٢ٟ : ٯ٤ٔٚ ع٨بص اٛذ٩سا١ اٛذٝ ٛزض٩ٯذ اٛخالٯب ث٠٪اد ٠٨ٟخ
 .اِٛؼالد؛ اٛ٘شث٪١

 -:ٟٞ ٯز٘٪١ ع٨بص اٛذ٩سا١؟ ٟج٤َٰب ٩كبئ٨ِٞ

 ٝؿ٠ٰن أؿِحء حٛـٔٞٯل٠ٚ حٛيٝ ح٠ٛ٪حى ح٠٨٠ٛش ا٬ٛ  :اٛذ. 

 خأل٩هٰش حٛيٟ٪ٯشر ٩ٯؼن حٜٛٔذ حٛيٝ هالٙ شز٘ش ػو٠ش ٢ٟ حأل٣خرٰذ ىحهٚ حٛـٔٞ ط٬٠ٔ :اٜٛٔت. 

 أ٣خرٰذ ػو٠ش ىحهٚ حٛـٔٞ :األ٩هٰخ اٛذٟ٪ٯخ.  

 ح٤٠ٛخهش٩ ٯوي ؿًِءح ٢ٟ ؿ٨خُ٭ حٛي٩ٍح١ :اٛغ٨بص ا٠ِٜٛٮ. 

- :٩ٗٚ ٧ز٥ األع٨ضح رو٠ٚ ه٬ٜ
o طِح١ حٛيحهٜٮ ٜٛـٔٞطو٠ٚ ٗٚ ٥ٌ٧ حألؿ٨ِس ٜٛلِخف ه٬ٜ حإل . 

o ،٨٤ٟخ ػخ٣ٮ حٰٗٔي حَٛ٘ر٪٩١ طوٰٜظ٨خ ٢ٟ حِٛؼالص٩ ٣ٔٚ حٛيٝ ٛظ٩ِٯي حٛوالٯخ ر٠٪حى ٠٨ٟش، ٗخألٗٔـ٢ٰ. 

 اٛذٟ٪ٯخ؟ٟب ٧ٮ أ٣٪ام األ٩هٰخ 

 حٛشوَٰحص حٛيٟ٪ٯش  -3حأل٩ٍىس    -2حٛشَحٯ٢     -1

 ٯذ٩س اٛذٝ ُٮ األ٩هٰخ اٛذٟ٪ٯخ: هٜٚ

 .ا٩٦ٰٛ ٛ٘ٮ ٯٔظ٠َ ُٮ حٛظيُْ ٢ٟ حٜٛٔذ

 -:ٜٛششاٯ٢ٰ، ٟج٤ًٰب طِبد اٛششاٯ٢ٰ" اٛ٪كبئَ"ث٢ٰ اٛذ٩س اٛؾٰ٪٭ 

 .روٰيَح ه٢ حٜٛٔذ ُٮ أ٩هٰش ىٟ٪ٯش ٗزَٰس ط٬٠ٔ شَحٯ٢ٰ "ح٠ٛئٗٔؾ" ٯ٤ٔٚ حٛيٝ ح٠ٛل٠ٚ رخألٗٔـ٢ٰ :اٛذ٩س اٛؾٰ٪٭

 .ٟظ٤ٰش؛ ٓخىٍس ه٬ٜ طل٠ٚ حٛؼٌؾ حٛوخٛٮ ح٤ٛخطؾ ٢ٟ حٛيٝ حٌٛ٭ ٯوؼ٦ حٜٛٔذ٩ ٣َٟش٩ ٨خ ٠ٰٓ٘ش٣ؿيٍح :اٛظِبد

- :ٟٞ ٯز٘٪١ عذاس اٛششاٯ٢ٰ؟ ٟج٤ٰب ٗٞ ؿجٔخ ٯؾز٪٭ ه٨ٰٜب

 .ٯظ٘٪١ ٢ٟ ػالع ؿزٔخص

  .ٟ٘٪٣ش ٢ٟ ٣ٰٔؾ ػخٝ :اٛـجٔخ اٛخبسعٰخ -1
  .ٟ٘٪٣ش ٢ٟ هؼالص ٟٜٔخء :اٛـجٔخ اٛ٪عـ٬ -2
 .ٟ٘٪٣ش ٢ٟ حٛوالٯخ حٛـالثٰش :اٛـجٔخ اٛذاخٰٜخ -3

 .ر٘٪١ ؿجٔخ اٛوؼالد ا٠ٜٛغبء ٜٛششٯب١ اٛـجٔخ األع٠ٖ: هٜٚ

 .ٛ٘ٮ طظل٠ٚ ػٌؾ حٛيٝ حٛوخٛٮ حٛٮ ُٯؼن ٢ٟ حٜٛٔذ ا٬ٛ حٛشَحٯ٢ٰ
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 فائدة: 

ط٠ٔق حٛشوَٰحص رظزوخىٙ ح٠ٛو٪حى   
ٞ  ٩ رووووو٢ٰ حٛووووويٝ    هالٯوووووخ حٛـٔووووو

رٔوووووو٨٪ٛش ر٪حٓووووووـش ه٠ٰٜووووووش  ٩
 .حال٣ظشخٍ حٛزٰٔؾ

 ٟب٧ٮ ٩كِٰخ اٛشوٰشاد اٛذٟ٪ٯخ؟

 .ٯظٞ هز٧َخ طزخىٙ ح٠ٛ٪حى ٩حٛظوٜض ٢ٟ حِٛؼالص

 ٟٞ ٯز٘٪١ عذاس اٛشوٰشاد اٛذٟ٪ٯخ؟

 .٢ٟ ؿزٔش ٩حكيس ٢ٟ حٛوالٯخ حٛـالثٰش

- :طَ ه٠ٰٜخ اال٣زشبس اٛجغٰؾ

  ،ٞ٤َِٟىسط٠ٔق ر٩َ٠ٍ هٰٜش ىٝ ٌٛح ٨ُٮ حٛشوَٰحص طٌَٰس حٛلـ. 
 ٞٔٯظٌَٰ ٓـَ حأل٩هٰش حٛيٟ٪ٯش كٔذ كخؿش حٛـ . 

ه٤ذٟب رؤد٭ ر٠بسٯ٢ سٯبػٰخ ر٤شؾ هؼالد اٛششاٯ٢ٰ ُزز٠ذد أ٩ رز٪عن، ٠ٟب ٯضٯذ رذُْ اٛذٝ إ٬ٛ : هٜٚ
 .اٛوؼالد

 .طظوٜض ٢ٟ حِٛؼالص حِٛحثيس٩ ٢ٰـٗزَ ٢ٟ حألٗٔأٛ٘ٮ ط٩ِى حٛوالٯخ ر٠ٰ٘خص 

 إ٬ٛ أٯ٢ ٯ٤زٔٚ اٛذٝ ثوذ اٛشوٰشاد؟

 ".أ٩ٍىس"٩هٰش ىٟ٪ٯش أٗزَ أا٬ٛ  ٯ٤ظٔٚ

 ٦ُٰ ٣ٔزش حألٗٔـ٢ٰ ٛظوٰي٥ ٜٜٛٔذ شطل٠ٚ حأل٩ٍىس حٛيٝ ح٤٠ٛوِؼ. 
  ٠ٓ٘خ ٨٤ٟخ ُٮ حٛشَحٯ٢ٰأؿزٔش حٛوالٯخ حٛـالثٰش حٛيحهٰٜش ُٮ حأل٩ٍىس ٚٓ. 

 ٟز٬ ٯ٤خِغ ػٌؾ اٛذٝ؟ 

 .ٯ٤وِغ ػٌؾ حٛيٝ ه٤يٟخ ٯ٤يُن ىحهٚ حٛشوَٰحص حٛيٟ٪ٯش ٟظـ٨خ ا٬ٛ حأل٩ٍىس

 ٯؾذس ه٤ذٟب ُٯذُن اٛذٝ إ٬ٛ األ٩سدح؟ٟبرا 

 .طٔٚ ُخهٰٜش ٓ٪س ىُن حٜٛٔذ ٜٛيٝ

 َٰٗ ٯغز٠ش اٛذٝ ُٮ اٛذ٩سا١؟ 

 .ط٪ؿي حٛ٘ؼَٰ ٢ٟ حأل٩ٍىس َٓٯزش ٢ٟ حٛوؼالص ح٨ٰٰٜٛ٘ش حٛظٮ طٔخهي حٛيٝ ه٬ٜ حٛي٩ٍح١ ُٮ كخٙ ح٣ٔزخػ٨خ

 هالٝ رؾز٪٭ األ٩سدح؟

 .خٛظ٠خٝر طلظ٪٭ ه٬ٜ ػ٤ٰخص ٢ٟ ٣ٰٔؾ ط٬٠ٔ

 .اٛظ٠بٝ ُٮ اٜٛٔت٩ع٪د : هٜٚ

 .٤٠ٰٛن حٛيٝ ٢ٟ حَٛؿ٪م ُٮ حإلطـخ٥ ح٠ٛوخْٗ ٛـَٯخ٦٣، ٩ٯلخُق ه٬ٜ ؿَٯخ١ حٛيٝ ُٮ حطـخ٥ ٩حكي
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 فائدة: 

ٯِؼٚ حٛـخ٣ذ حألٯ٠و٢ هو٢ حٛـخ٣وذ    
  .حألٯَٔ ؿيحٍ هؼٜٮ ٓ٪٭

 فائدة: 

ط٪ؿوووي طووو٠خٟخص أٯؼوووخ رووو٢ٰ ٗوووٚ    
رـووو٢ٰ ٩حأل٩هٰوووش حٛيٟ٪ٯوووش حٛ٘زٰوووَس  

 .حٛظٮ ط٤ٔٚ حٛيٝ روٰيح ه٢ حٜٛٔذ

- :٣٪ام اٛظ٠بٟبدأارٗش 

 .٧٩٪ ٌْٟٜ( ٩ٍؿ٬حأل)حٛظ٠خٝ حألر٨َ٭ 

 ٟبرا رش٘ٚ اٛؾشٗبد اٛز٤ِغٰخ؟

 .ذطش٘ٚ ػٌـخ ه٬ٜ حأل٩ٍىس ُٮ ٤ٟـٔش حٛظيٍ ٛظـزَ حٛيٝ ه٬ٜ حٛو٪ىس ا٬ٛ حٜٛٔ

- :اٜٛٔت

 ٟب٧ٮ ٩كِٰخ اٜٛٔت؟

 .حَٛثظ٢ٰ ا٬ٛ ح٠ٛئٗٔؾ ًَٰ حٛيٝ ٯؼن٩ حٛـٔٞ أ٣لخء ٗخُش ا٬ٛ ح٠ٛئٗٔؾ حٛيٝ ٯؼن أ٦٣ أ٭ ٦ِٔ٣، حٛ٪ٓض ُٮ حٛيٝ ػن

- :ٟٞ ٯز٘٪١ اٜٛٔت؟ ٟؾذدا ٩كبئَ ٟ٘٪٣بر٦

 -:ص ٧٩ٞٯظ٘٪١ ٢ٟ أٍروش كـَح

 كـَطخ١ طش٘ال١ حٛـِء حٛوٜ٪٭ ٢ٟ  :األرٯ٢ األٯ٢٠ ٩األرٯ٢ األٯغش
 .ظٔزال١ حٛيٝ حٛوخثي ا٬ٛ حٜٛٔذٔحٜٛٔذ، ٩ٯ

 ٯش٘ال١ حٛـِء حِٜٛٔٮ ٢ٟ حٜٛٔذ :اٛجـ٢ٰ األٯغش٩ اٛجـ٢ٰ األٯ٢٠ ،

 .٩ٯؼوخ١ حٛيٝ روٰيح ه٢ حٜٛٔذ

 .ٓٚ ع٠٘ب ٢ٟ اٛجـ٢ٰ٤ٰأاٛغذاس اٛوؼٜٮ ث٢ٰ األرٯ٢ٰ٤ : هٜٚ

 .ٚ حٛزـ٢ٰ٤ٰو٠ٯئىٯخ٦٣ رخ٠ٛٔخ٣ٍش ررٔزذ طٌَ كـٞ حٛو٠ٚ حٌٛ٭ 

 ٟب٧ٮ ٩كِٰخ اٛظ٠بٟبد؟

 طِظٚ حألًٯ٢ٰ٤ ه٢ حٛزـ٢ٰ٤ٰ. 
 طلخُق ه٬ٜ ؿَحٯ٢ حٛيٝ ُٮ حطـخ٥ ٩حكي. 

 َٰٗ ٯ٤ٔجغ اٜٛٔت؟ 

 .حٜٛٔذ ا٬ٛ َٟكٜظ٢ٰٯ٤ٔٔٞ ه٠ٚ 

 ٯ٠ظٜت حألًٯ٤خ١ رخٛيٝ، ٩ٯ٤ٔزؼخ١ روي ًٖٛ ٠ٰٛظٜت حٛزـ٤ٰخ١ رخٛيٝ :ا٠ٛشؽٜخ األ٬ٛ٩.  
 ٯ٤ٔزغ حٛزـ٤ٰخ١، ٩ٯؼن حٛيٝ هخٍؽ حٜٛٔذ ا٬ٛ حَٛثظ٢ٰ، ٩ا٬ٛ ٓخثَ حٛـٔٞ :ا٠ٛشؽٜخ اٛضب٣ٰخ. 

 ٩عو٦ٜ ٯو٠ٚ ثب٣زلبٝ؟أ٩ ٤ٟلٞ ا٤ٛجغ ه٬ٜ ػجؾ عشهخ اٜٛٔت ( SA)َٰٗ رو٠ٚ اٛؤذح اٛغٰجٰخ األرٯ٤ٰخ 

 .طَٓٚ اشخٍحص طـزَ هؼالص حٜٛٔذ ه٬ٜ حال٣ٔزخع .1
 .طٔظٔزٚ حٛؤيس حٛـٰزٰش حألًٯ٤ٰش ٤ٟز٨خ ىحهٰٜخ ٯظوْٜ رلخؿش حٛـٔٞ ٛألٗٔـ٢ٰ، ُظٔظـٰزذ ٦ٛ رؼزؾ َٓهش حٜٛٔذ .2
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 فائدة: 

 .َٟس طَٔٯزخ ُٮ حٛيٰٓٔش 70ٯ٤ٔزغ حٜٛٔذ 

 فائدة: 

هوويى ح٠ٛووَحص حٛظووٮ ٯ٤ووزغ ٨ُٰووخ حٛشووَٯخ١    
ٟٔوووخ٩ا ٛوووويى ح٠ٛوووَحص حٛظوووٮ ٯ٤وووزغ ٨ُٰوووخ    

 .حٜٛٔذ

 فائدة: 

ٟووويٙ ػووٌؾ حٛوويٝ حٛـزٰوووٮ ه٤ووي حإل٣ٔووخ١  

=       حٰٜٛٔٞ أٓٚ ٢ٟ 
 حٛؼٌؾ حال٣ٔزخػٮ
حٛؼٌؾ حال٣زٔخؿٮ

 

 فائدة: 

ٯظيُْ حٛيٝ ٢ٟ حألًٯو٢ حألٯ٠و٢ اٛو٬ حٛزـو٢ٰ     
حألٯ٠ووو٢، ٩ٯؼووون رووووي٧خ هوووالٙ حٛشوووَٯخ١   

 .حَٛث٪٭ ا٬ٛ حَٛثظ٢ٰ

 َٰٗ رز٘٪١ ٣جؼخ اٜٛٔت اٛ٘بٟٜخ؟

 .٢ٰطٔزذ حإلشخٍس حٛظخىٍس ٢ٟ حٛؤيس حٛـٰزٰش حألًٯ٤ٰش ح٣ٔزخع حألًٯ٤ .1
 ط٤ظٔٚ ٥ٌ٧ حإلشخٍس ا٬ٛ ٤ٟـٔش أه٫َ ٢ٟ حٜٛٔذ ط٬٠ٔ رخٛؤيس حٛـٰزٰش حٛزـ٤ٰٰش .2
٣زؼش حٜٛٔذ )ط٤ظٔٚ هزَ حألٰٛخٍ ٟٔززش ح٣ٔزخع حٛزـ٢ٰ٤ٰ، ٩ٯش٘ٚ ٧ٌح حال٣ٔزخع ح٤٠ٛٔٔٞ ا٬ٛ َٟكٜظ٢ٰ  .3

 (.حٛ٘خٟٜش

- :اٱرٰخَٰٗ ٯ٘٪١ ػٌؾ اٛذٝ ُٮ اٛؾبالد 

 .حٍطِخم ػٌؾ حٛيٝ ا٬ٛ أه٬ٜ ىٍؿش :ا٣ٔجبع اٜٛٔت

 . ح٣وِخع ػٌؾ حٛيٝ ا٬ٛ أى٬٣ ىٍؿش :ا٣جغبؽ اٜٛٔت

- :ارٗش٠٧ب. ٯزذُْ اٛذٝ ُٮ ؽٜٔز٢ٰ أ٩ د٩سر٢ٰ

 .ح٣ظٔخٙ حٛيٝ ٢ٟ حٜٛٔذ ا٬ٛ حَٛثظ٢ٰ، ػٞ ه٪ىط٦ ا٬ٛ حٜٛٔذ :األ٬ٛ٩

ٯؼن حٛيٝ ري٩ٍس طزيأ ٢ٟ حٜٛٔذ هزَ حٛـٔٞ ٰٛو٪ى روي٧خ ا٬ٛ  :اٛضب٣ٰخ

 .حٜٛٔذ

ا٠ٛؤٗغظ، ٩إ٬ٛ أٯ٢ ٯؼخ ٗٚ ٢ٟ أٯ٢ ٯؼخ اٛذٝ ا٠ٛؤٗغظ ٩اٛذٝ ًٰش 
 ٠٨٤ٟب؟

 .ٯؼن حٛـخ٣ذ حألٯَٔ ٢ٟ حٜٛٔذ حٛيٝ ح٠ٛئٗٔؾ ا٬ٛ ؿ٠ٰن أ٣لخء حٛـٔٞ :اٛذٝ ا٠ٛؤٗغظ

يٝ ًَٰ ح٠ٛئٗٔؾ ٯؼن حٛـخ٣ذ حألٯ٢٠ ٢ٟ حٜٛٔذ حٛ :اٛذٝ اٌٰٛش ٟؤٗغظ

 .ا٬ٛ حَٛثظ٢ٰ

 ٟب٧ٮ ؽبٛخ اٛذٝ اٛوبئذ ه٤ذٟب ٯزذُْ ٢ٟ اٛغغٞ إ٬ٛ األرٯ٢ األٯ٢٠؟

ٯ٘٪١ طَِٰٗ حألٗٔـ٢ٰ ٦ُٰ ٤ٟوِؼخ، ٦٤٘ٛ٩ ٟل٠ٚ رؼخ٣ٮ أٰٗٔي  
 .٩ٯ٘٪١ حٛيٝ ُٮ ٥ٌ٧ حٛلخٛش ىح٤ٗخ. حَٛ٘ر٪١

 اٛذاخٚ ٜٛشئز٢ٰ؟٠ٛبرا ٯزذُْ اٛذٝ هجش اٛشوٰشاد اٛذٟ٪ٯخ اٛٔشٯجخ أ٩ ا٠ٛزظٜخ ثب٨ٛ٪اء 

أٗؼَ ٠ٟخ ٧٪ ُٮ ىٝ حٛشوَٰحص حٛيٟ٪ٯش، ٤ُٰظٔٚ حألٗٔـ٢ٰ رخإل٣ظشخٍ حٛزٰٔؾ ٢ٟ حَٛثظ٢ٰ  خأل١ طَِٰٗ حألٗٔـ٢ٰ ٨ُٰ

٩ُٮ حٛ٪ٓض ٦ِٔ٣ ٯ٤ظشَ ًخُ ػخ٣ٮ أٰٗٔي حَٛ٘ر٪١ ُٮ حإلطـخ٥ ح٠ٛوخْٗ، ٢ٟ حٛيٝ ا٬ٛ َُحًخص ح٨ٛ٪حء ُٮ . ا٬ٛ حٛيٝ

 .حَٛثظ٢ٰ

 اٜٛ٪١ األؽ٠ش اِٛبرؼ، ٠ٛ٩برا؟إ٬ٛ أٯ٢ ٯ٤زٔٚ اٛذٝ ر٭ 

 .ٯ٤ظٔٚ ٢ٟ حألًٯ٢ حألٯَٔ ٜٜٛٔذ ا٬ٛ حٛزـ٢ٰ حألٯَٔ؛ ٰٛؼن ا٬ٛ ؿ٠ٰن أؿِحء حٛـٔٞ



 
ُْٰو٨َب َأ٩ِ ِا٣ْغبث٨َُِب  ُٝ َه٬َٜ َأ٭ِّ َشْخٍض ثَِ ُْٰؾَش َُ َِّشِح َرِوُج٪ا َه٬َٜ ِإْهَذاِد٧َب؛  ٢َِٟ اِٛغ٨َِخ ا٠ُْٛخَزَظِخَأْطَؾبُة ا٠َُٛز  ٍْ ُْٟغَج ِِْغ٦ِ ِثُذ١ِ٩ ِإْر١ٍ  ٤ََٛ 

 

 حممد كمال :اشراف األستاذ - خليل ابراهيم علي التيتون - رياض عاشور حسني -عبداهلل حسني عبداهلل الغربال   - عباس حممد عبدالرسول :إعداد

 32     نشألكم صاحل الدعاء     .co.ccn-ciswww.مدرسة النعيم الثانوية للبنين  - العلميحصريا على ملتقى طلبة 

 فائدة: 

طظظوووٚ حٛشووووَٰحص حٛيٟ٪ٯوووش ٟزخشوووَس روالٯوووخ  
 .حٛـٔٞ

 فائدة: 

ٯ٤ـْٜ حألٗٔـ٢ٰ ٢ٟ حٛيٝ ا٬ٛ هالٯخ حٛيٝ ه٢ 
ؿَٯْ حال٣ظشخٍ حٛزٔوٰؾ، ٩ٯ٤ظٔوٚ ػوخ٣ٮ أٗٔوٰي     
حَٛ٘رو٪١ ٟوو٢ هالٯووخ حٛوويٝ اٛوو٬ حٛوويٝ رخٛـَٯٔووش   

 .٨ِٔ٣خ

 فائدة: 

ٯو٪ى حٛيٝ ًٰوَ ح٠ٛئٗٔوؾ اٛو٬ حألًٯو٢ حألٯ٠و٢      
 .هزَ حأل٩ٍىس

 فائدة: 

 .٢ٟ حٛيٝ% 50طش٘ٚ حٛزالُٟخ أٗؼَ ٢ٟ 

 فائدة: 

 .ُط٘٪١ِّ هالٯخ حٛيٝ حٛزٰؼخء ٟـ٠٪هش حٛز٩َط٢ٰ

 .حٛؼخ٣ٰش

 ٢ٟ أٯ٢ رجذأ اٛذ٩سح اٛذٟ٪ٯخ اٛضب٣ٰخ؟

 .٢ٟ حألًٯ٢ حألٯَٔ ح٠٠ٜٛ٪ء رخٛيٝ ح٠ٛل٠ٚ رخألٗٔـ٢ٰ حٛٔخىٝ ٢ٟ حَٛثظ٢ٰ

- :طَ اٛذ٩سح اٛذٟ٪ٯخ اٛضب٣ٰخ

 .حألٯَٔ ا٬ٛ حٛزـ٢ٰ حألٯَٔٯ٤ظٔٚ حٛيٝ ٢ٟ حألًٯ٢  -1
 ".حٛشَٯخ١ حألر٨َ"ٯؼن حٛزـ٢ٰ حألٯَٔ حٛيٝ ا٬ٛ حٛشَٯخ١ حألٗزَ ُٮ حٛـٔٞ  -2
 .ٯ٤يُن حٛيٝ ُٮ ح٨٤ٛخٯش ا٬ٛ حٛشوَٰحص حٛيٟ٪ٯش حٛظٮ طظَِم ُٮ ؿ٠ٰن أ٣لخء حٛـٔٞ -3

- :ٟ٘٪٣بد اٛذٝ

 .ثغبئٚ اٛؾٰبحٯغ٬٠ اٛذٝ : هٜٚ

أ٣لخء حٛـٔٞ ٗخُش، ٠ٗخ أ٦٣ أل٦٣ ال ٬٤ً ه٦٤ ُٮ ٣ٔٚ ح٠ٛ٪حى ح٠٨٠ٛش ا٬ٛ 

 .ٯلظ٪٭ ه٬ٜ هالٯخ كٰش

 ٟٞ ٯز٘٪١ اٛذٝ؟

 هالٯخ حٛيٝ حٛزٰؼخء -هالٯخ حٛيٝ حٛل٠َحء -حٛظِخثق حٛيٟ٪ٯش -حٛزالُٟخ
 

 اٛجالصٟب

- :ٟب٧ٮ ٟ٘٪٣بد اٛجالصٟب ٟج٤ٰب ا٤ٛغت
 %10ح٠ٛ٪حى حٌٛحثزش  --%90= ح٠ٛخء 

- :اٛز٭ ر٦ٜٔ٤ اٛجالصٟب ٛ٘ٚ ٟب ٯٜٮٟب 

ٟخ ٯظلٜٚ ٢ٟ حٛـوخٝ حٌٛ٭ طٞ ٧ؼ٦٠ ٗخٛـٜ٪ٗ٪ُ  :جذء أ٣شـخ اٛغغٞٛ
 .٩حٛي٧٪١ ٩حِٰٛظخ٤ٰٟخص ٩حألٟالف ٩ح٨َٟٛ٪٣خص

 .حِٛؼالص ٢ٟ حٛوالٯخ :خبسط اٛغغٞٛ

- :اٛجش٩ر٤ٰبد اٛزٮ ر٘غت اٛجالصٟب ٛ٪٨٣ب األطِشارٗش ٩كبئَ ٟغ٠٪هبد 

 ط٤لِّٞ ٠ٰٗش ح٠ٛخء ُٮ حٛيٝ :ا٠ٛغ٠٪هخ األ٬ٛ٩. 

 طٔخهي ه٬ٜ ٟٔخ٩ٟش حألَٟحع :ا٠ٛغ٠٪هخ اٛضب٣ٰخ. 

 ط٘٪١ِّ هؼَحص حٛيٝ :ا٠ٛغ٠٪هخ اٛضبٛضخ. 
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 فائدة: 

هيى هالٯخ حٛيٝ حٛزٰؼخء أٓوٚ ر٘ؼٰوَ ٟو٢ هويى     
هالٯووخ حٛوويٝ حٛل٠ووَحء؛ ُ٘ووٚ هٰٜووش ىٝ رٰؼووخء    

 .هٰٜش ىٝ ك٠َحء 1000ا٬ٛ  500ٚ طٔخر

 فائدة: 

ال ٯ٪ؿووي ٣وو٪٫ ُووٮ هالٯووخ حٛوويٝ حٛل٠ووَحء، ٧٩ووٮ    
ٯ٪ؿوي ُوٮ هالٯوخ    ، ر٠٤ٰوخ  ٯ٪ٟخ طَٔٯزخ 120طوٰش 

 .حٛيٝ حٛزٰؼخء ٣٪حس، ٩طوٰش ش٨٪ٍح أ٩ ٤ٓ٪حص

 -:خالٯب اٛذٝ اٛؾ٠شاء

 أٯ٢ رز٘٪١ خالٯب اٛذٝ اٛؾ٠شاء؟

 (.حٛـِء ح٠َِٛٗ٭ ُٮ حٛولخٝ حٛ٘زَٰس)طظ٘٪١ ُٮ ٣وخم حٛولٞ حألك٠َ 

 ٟب٧ٮ ٩كِٰخ خالٯب اٛذٝ اٛؾ٠شاء؟
 .طٔ٪ٝ رل٠ٚ حألٗٔـ٢ٰ ا٬ٛ هالٯخ حٛـٔٞ

 ٟٞ رز٘٪١ خالٯب اٛذٝ اٛؾ٠شاء؟

 .طظ٘٪١ هخىس ٢ٟ ر٩َط٤ٰخص طلظ٪٭ ه٬ٜ حٛليٯي، ٩ط٬٠ٔ ح٠ٰ٨ٛ٪ؿٜ٪ر٢ٰ

 ٟن ٢ٟ ٯزؾذ ا٠ٰ٨ٛ٪عٜ٪ث٢ٰ، ٩إ٬ٛ أٯ٢ ٯؾ٠ٚ ٧زا ا٤ٛبرظ؟

٩ٯل٠ٚ ح٠ٰ٨ٛ٪ؿٜ٪ر٢ٰ أٯؼخ ؿِءح ٢ٟ ػخ٣ٮ أٰٗٔي . ٟن حألٗٔـ٢ٰ، ػٞ ٯل٨ٜ٠خ ا٬ٛ هالٯخ حٛـٔٞ ٯظلي ٠ٰٰٗخثٰخ

 .حَٛ٘ر٪١، حٌٛ٭ طٔ٪ٝ حٛزالُٟخ رل٠ٚ ٟول٦٠

- :اٛظِبئؼ اٛذٟ٪ٯخ

- :طَ اٛو٠ٰٜخ اٛزٮ رٔ٪ٝ ث٦ اٛظِبئؼ اٛذٟ٪ٯخ ه٤ذٟب ٯزؼشس ٩هبء دٟ٪٭ ُٮ اٛغغٞ

 .حٛـَف طظـ٠ن حٛظِخثق حٛيٟ٪ٯش، ٩طٜظظْ ٟوخ ُٮ ٟ٘خ١ .1

 .طـْٜ ٥ٌ٧ حٛظِخثق ٟ٪حى ٠ٰٰٗخثٰش؛ ٛظ٤ظؾ ر٩َط٢ٰ ٯ٬٠ٔ رخِٰٛزَٯ٢، أ٩ هخٟٚ حٛظوؼَ .2

 .ٯ٤ٔؾ حِٰٛزَٯ٢ شز٘ش ٢ٟ حألٰٛخٍ هزَ حٛـَف ٛلـِ حٛظِخثق حٛيٟ٪ٯش ٩حٛوالٯخ حٛل٠َحء .3

 .الٯخ ىٝ ك٠َحء أٗؼَ ٟ٘خ١ حإلطخرش٠ٜٗخ طٞ طـ٠ٰن طِخثق ىٟ٪ٯش ٩ه( حٛـٜـش)طظ٘٪١ حٛوؼَس  .4

- :خالٯب اٛذٝ اٛجٰؼبء

 أٯ٢ رز٘٪١ خالٯب اٛذٝ اٛجٰؼبء؟

 .طظ٘٪١ ُٮ ٣وخم حٛولخٝ
 

- :ر٤ٔغٞ خالٯب اٛذٝ اٛجٰؼبء إ٬ٛ ٓغ٢ٰ٠، ٗٚ ٠٨٤ٟب ٯؤد٭ ٩كِٰخ، ارٗش٠٧ب

o ٙطٔ٪ٝ هالٯخ حٛيٝ حٛزٰؼخء ر٨ٌح حٛٔٔٞ رظ٠ِٰٰ ح٠ٛوٜ٪ٓخص حٛظٮ طٔزذ أَٟحػخ ٗخٛز٘ظَٰٯخ؛ ٛظلٌٍ  :اٛٔغٞ األ٩
 .حٛـٔٞ ٢ٟ ٧ٌح ح٩ٌِٛ

o ط٤ظؾ هالٯخ حٛيٝ حٛزٰؼخء ر٨ٌح حٛٔٔٞ ٟ٪حى ٠ٰٰٗخثٰش؛ ٠ٛٔخ٩ٟش حألؿٔخٝ حٌٛخُٯش، اً طلٰؾ هالٯخ  :اٛٔغٞ اٛضب٣ٮ
 .حٛيٝ حٛزٰؼخء رخألؿٔخٝ حٌَٛٯزش ٩طٔظ٨ٜخ
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 فائدة: 

ط٪ؿووي هالٟووش أهوو٫َ هٜوو٬ ٓووـق هالٯووخ حٛوويٝ      
٩ٯ٤ٔٔوٞ  . Rhحٛل٠َحء ط٬٠ٔ رخٛوخٟٚ حَٛٯِٯٔٮ 

Rhحٛيٝ حٛزشَ٭ ا٬ٛ 
٩Rh ٟ٪ؿذ، +

 .ٓخٛذ -

 فائدة: 

ر٠٪ٛوويحص حٛؼووي   ٤٧ووخٕ ؿِٯجووخص ٟلوويى طٔوو٬٠   
، ه٬ٜ حٌٛشخء حٛزالُٟٮ ٛوالٯخ حٛويٝ  (حأل٣ظٰـ٢ٰ)

 .حٛل٠َحء ٯظٞ طليٯي ُظٰٜش حٛيٝ ر٤خًء ه٨ٰٜخ
 

 -:ُظبئٚ اٛذٝ

 -:ارٗش أ٣٪ام ُظبئٚ اٛذٝ، ٟج٤ٰب ٟب رؾز٪٭ خالٯب اٛذٝ ُٮ ٧ز٥ اِٛظبئٚ

 .ال ٯ٤ٔٚ أ٭ دٝ أل٭ عغٞ، ثٚ ٯ٤ٔٚ ٛ٘ٚ عغٞ دٝ ٟؾذد: هٜٚ

. الكظ٪حء رالُٟخ حٛيٝ ه٬ٜ ر٩َط٤ٰخص ط٬٠ٔ رخألؿٔخٝ ح٠ٛؼخىس

حٛظٮ طل٠ٚ ٥ٌ٧٩ حألؿٔخٝ ح٠ٛؼخىس ط٠ِٰ هالٯخ حٛيٝ حٛل٠َحء 

 .هالٟخص ًَٯزش، ُٰئى٭ ًٖٛ ا٬ٛ ط٘ظٚ حٛوالٯخ ٟوخ

، Bإرا ٗب١ عغٞ ٯؾز٪٭ ه٬ٜ ُظٰٜخ دٝ ٢ٟ ا٤ٛ٪م : ُغش
 .ٓذ ٯش٘ٚ خـشا ه٦ٰٜ. ٩Aأػَٰ إ٦ٰٛ ُظٰٜخ دٝ ٢ٟ ا٤ٛ٪م 

، أؿٔخٝ ٟؼخىس طـوٚ هالٯخ حٛيٝ Bُٮ حٛـٔٞ حٛلخ٩٭ ِٛظٰٜش حٛيٝ 

ُب١  Aطظـ٠ن ٩طظَٓذ، ُو٤ي ٣ٔٚ ىٝ  Aحٛظٮ طل٠ٚ ٟ٪ٛي ػي 

طظ٘ظٚ ٟوخ، ٠ٟخ  Aحٛز٩َط٤ٰخص ح٠ٛظـ٠وش طـوٚ هالٯخ ُظٰٜش حٛيٝ 

 .حى ٟـ٫َ حٛيٝٯش٘ٚ هـَح ه٬ٜ حإل٣ٔخ١؛ إل٦٣ ٓي ٯٔيى ح٣ٔي

٣ٔٚ دٝ ٢ٟ شخض ٟ٪عت اٛوبٟٚ اٛشٯضٯغٮ ٯؾ٠ٚ هالٟخ أ٩ 
Rhٟ٪ٛذ اٛؼذ 

Rhإ٬ٛ شخض عبٛت اٛوبٟٚ اٛشٯضٯغٮ ال ٯؾ٠ٚ هالٟخ أ٩ ٟ٪ٛذ اٛؼذ  -
؛ طَ ٟبٯؾذس ثوذ +

 -:رٖٛ

 -Rhٯٔزذ حٛوخٟٚ حَٛٯِٯٔٮ ٟؼخهِخص ٜٛشوض، اً ٯ٤ظؾ ه٢ ًٖٛ ط٘ظٚ هالٯخ حٛيٝ حٛل٠َحء؛ إل١ ىٝ حٛشوغ 

 .+Rhٯل٠ٚ أؿٔخٟخ ٟؼخىس ػي هالٯخ حٛشوض 



 
ُْٰو٨َب َأ٩ِ ِا٣ْغبث٨َُِب  ُٝ َه٬َٜ َأ٭ِّ َشْخٍض ثَِ ُْٰؾَش َُ َِّشِح َرِوُج٪ا َه٬َٜ ِإْهَذاِد٧َب؛  ٢َِٟ اِٛغ٨َِخ ا٠ُْٛخَزَظِخَأْطَؾبُة ا٠َُٛز  ٍْ ُْٟغَج ِِْغ٦ِ ِثُذ١ِ٩ ِإْر١ٍ  ٤ََٛ 

 

 حممد كمال :اشراف األستاذ - خليل ابراهيم علي التيتون - رياض عاشور حسني -عبداهلل حسني عبداهلل الغربال   - عباس حممد عبدالرسول :إعداد

 35     نشألكم صاحل الدعاء     .co.ccn-ciswww.مدرسة النعيم الثانوية للبنين  - العلميحصريا على ملتقى طلبة 

 فائدة: 

 ".رظظٜذ حٛشَحٯ٢ٰ"ٯ٠ٔٮ حألؿزخء كخٛش ح٣ٔيحى حٛشَحٯ٢ٰ 

 فائدة: 

ٯ٢٘٠ أ١ ط٠٪ص أؿِحء ٢ٟ حٛيٟخى اًح ٛوٞ ٯظوٚ حألٗٔوـ٢ٰ    
 .حٛيٟخىا٬ٛ هالٯخ 

 ٟؼبهِبد ٩رؤٰذاد ُٮ أص٤بء ُزشح اٛؾ٠ٚ؟ ٧Rhٚ ٯغجت هبٟٚ 

 .Rhٯظزق ٛي٫ حألٝ أؿٔخٟخ ٟؼخىس ٛوخٟٚ  -Rhريٝ حألٝ  +٣Rhوٞ؛ ُبًح حهظٜؾ ىٝ حٛـ٢ٰ٤ ح٠ٛ٪ؿذ 

 ٧ٚ رز٢٘٠ األعغبٝ ا٠ٛؼبدح هج٪س ا٠ٛش٠ٰخ ُٮ ؽبٛخ ؽ٠ٚ آخش، ٩ٟب اٛؾٚ ٛزٖٛ؟

٩حٛلٚ ٌٖٛٛ، . ٣وٞ طظ٢٘٠ ٢ٟ حٛوز٪ٍ، ٩طٔ٪ٝ رظلـٰٞ هالٯخ حٛيٝ حٛل٠َحء اًح ٗخ١ حٛـ٢ٰ٤ ٟ٪ؿذ حٛوخٟٚ حَٛٯِٯٔٮ

 .ُٮ حٛيٝ ٛظِخى٭ ٥ٌ٧ ح٠ٛشخٗٚ Rhٟ٪حى ط٤٠ن ا٣ظخؽ أؿٔخٝ ٟؼخىس ٛوخٟٚ  -٧Rh٪ أ١ طوـ٬ حألٝ 

 -:اخزالالد اٛغ٨بص اٛذ٩س٭

 األ٩هٰخ اٛذٟ٪ٯخ ٩اٜٛٔت ٩اٛذٟبى، ٩اٛزٮ رشرجؾ ثبٛغ٨بص اٛذ٩س٭؟ٟبرا ٯؾذس ه٤ذ ؽذ٩س االخزالالد اٛزٮ رظٰت 

 .ٯ٤وِغ طيُْ حٛيٝ ح٤ٌٛٮ رخألٗٔـ٢ٰ ٩حٌٌٛحء ُٮ حٛشَحٯ٢ٰ ه٤ي ٩ؿ٪ى طَٓزخص ى٤٧ٰش أ٩ هؼَس ىٝ

 ٟب٧ٮ ٟؤششاد ا٣غذاد اٛششاٯ٢ٰ؟

 .٩ٟٔظ٪٫ حٛ٘٪ٰٛٔظ٩َٙ ُٮ حٛـٔٞحٍطِخم ػٌؾ حٛيٝ، 

 ٟبرا ٯؾذس ه٤ذ ا٣خِبع رذُْ اٛذٝ أ٩ ُٯغذ ٟغشا٥؟

 .ٯؼن حٜٛٔذ حٛيٝ رظو٪رش، ٩ٓي ط٤ِـَ حأل٩هٰش حٛيٟ٪ٯش

 إ٬ٛ ع٘زبد ٜٓجٰخ أ٩ عٜـبد، ٠ُز٬ ٯؾذس رٖٛ؟ رظٜت اٛششاٯ٢ٰٯؤد٭ 

ه٤يٟخ ال ٯظٚ حٛيٝ ا٬ٛ هؼٜش حٜٛٔذ، ٤ُٰظؾ ه٦٤ ػٍَ 

ٯظٰذ هؼٜش حٜٛٔذ، ٩ٓي ٯئى٭ ا٬ٛ ح٠ٛ٪ص اًح ٛٞ طظٞ 

 .ٟوخٛـظ٦

 ٤٧بٕ ؽبٛخ أخش٫ رغجت رظٜت اٛششاٯ٢ٰ، ٟب٧ٮ؟

ه٤يٟخ طظ٘٪١ حٛوؼَحص ُٮ حأل٩هٰش حٛيٟ٪ٯش حٛظٮ ط٩ِى حٛيٟخى رخألٗٔـ٢ٰ، ٠ٟخ ٯئى٭ ا٬ٛ طِـَ حأل٩هٰش حٛيٟ٪ٯش 
 .ي٩ع ٣ِٯَ ىحهٜٮ٩ك
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 فائدة: 

طلظوووووووووخؽ هالٯوووووووووخ حٛووووووووويٝ   
 .ٛألٗٔـ٢ٰ

 ائدةف: 

 .ٯظٞ طزخىٙ حٌٛخُحص هزَ ؿيحٍ حٛشوَٰحص حٛيٟ٪ٯش

 (3-2) الجهاز التنفسي

٩كِٰخ ع٨بص اٛز٤ِظ؛ رجبدٙ األٗغغ٢ٰ ٩صب٣ٮ أٗغٰذ اٛ٘شث٪١ ث٢ٰ ٧٪اء اٌٛالٍ اٛغ٪٭ اٛذاخٚ ٜٛشئز٢ٰ ٩اٛذٝ، 

 .٩ث٢ٰ اٛذٝ ٩خالٯب اٛغغٞ

 ٟب ٧ٮ ٩كِٰخ اٛغ٨بص اٛز٤ِغٮ؟

حٛيٝ، ٩ حَٛ٘ر٪١ ر٢ٰ حٌٛالٍ حٛـ٪٭ حٛيحهٚ َٜٛثظ٢ٰػخ٣ٮ أٰٗٔي ٩ طزخىٙ حألٗٔـ٢ٰ
 .هالٯخ حٛـ٩ٞٔ ٩ر٢ٰ حٛيٝ

 اٛغٜ٪ٗ٪ص؟٩ رؾزبط اٛخالٯب ٛألٗغغ٢ٰ: هٜٚ

ح٤ٌٰٛش رخٛـخٓش حٛظٮ ٯلظخؿ٨خ حٛـٔٞ ٰٜٛٔخٝ رو٠ٰٜخص " "ATPحٛـٜ٪ٗ٪ُ ٛظ٤ظؾ ؿِٯجخص ٩ طٔظويٝ حٛوالٯخ حألٗٔـ٢ٰ
 .حألٯغ ٩ط٬٠ٔ ٥ٌ٧ حٛو٠ٰٜش رخٛظ٤ِْ حٛوٜ٪٭

 ٟبرا رـْٜ ه٠ٰٜخ اٛز٤ِظ اٛخٜ٪٭؟

 .ػخ٣ٮ أٰٗٔي حَٛ٘ر٪١ ٩ٟخء٩ طـْٜ ؿخٓش

 ٟب ٠٧ب اٛو٠ٰٜزب١ اٜٛزب١ ٯٔ٪ٝ ث٠٨ب ع٨بص اٛز٤ِظ؟

 ا٠٨ٰٛخ٩ ٠٧خ كَٗظخ ح٨ٛ٪حء حٱٰٛظخ١ ٢ٟ حَٛثظ٩٢ٰ ح٩َُِٰٛ ه٠ٰٜظٮ حٛش٨ْٰ :آٰٛخ اٛز٤ِظ. 
 طزخىٙ حٌٛخُحص ُٮ حٛـٔٞ :اٛز٤ِظ. 

 إالٝ ر٤ٔغٞ ه٠ٰٜخ اٛز٤ِظ؟

 حٛيٝ ُٮ حَٛثظ٩٢ٰ طزخىٙ حٌٛخُحص ر٢ٰ ٧٪حء حٌٛالٍ حٛـ٪٭ :اٛز٤ِظ اٛخبسعٮ. 
 هالٯخ حٛـ٩ٞٔ طزخىٙ حٌٛخُحص ر٢ٰ حٛيٝ :اٛز٤ِظ اٛذاخٜٮ. 

 ٠ٟب ٯز٘٪١ اٛغ٨بص اٛز٤ِغٮ؟

 .حَٛثظخ١ -6 .حٛٔظزش ح٨ٛ٪حثٰش -5 .ٛٔخ١ ح٠ِٟٛخٍ -4 .حٛل٤ـَس -3 .حٛزٜو٪ٝ -2 .حأل٣َ -1

 .حٛلـخد حٛلخؿِ -10  .حٛل٪ٯظالص ح٨ٛ٪حثٰش -9  .حٛشوٰزخص ح٨ٛ٪حثٰش -8  .حٛٔظٰزخص ح٨ٛ٪حثٰش -7
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 فائدة: 

ٛٔووخ١ ح٠ِٟٛووخٍ ٧وو٪ ٓـوووش ٣ٔووٰؾ 
 .طٌـٮ ُظلش حٛل٤ـَس

 فائدة: 

ٯظ٘و٪١ ؿوويحٍ حٛل٪ٯظوالص ٟوو٢ ؿزٔووش   
٩حكووويس ٍٰٓٔوووش ٟووو٢ حٛوالٯوووخ ٟلخؿوووش    

 .رشوَٰحص ىٟ٪ٯش ٍُٰوش

 فائدة: 

 .ٯظٚ ح٨ٛ٪حء ا٬ٛ ٗٚ ك٪ٯظٜش

 فائدة: 

طزـ٢ حأل٧يحد حٛشز٨ٰش رخٛشوَ حٌٛشخء 
 .ح٠ٛوخؿٮ ٛظـ٪ٯَ حأل٣َ

 فائدة: 

ط٤ٔووزغ هؼووالص حِٛٔووض حٛظوويٍ٭ ٩حٛلـووخد    
 .حٛلخؿِ ػٞ ط٤زٔؾ أػ٤خء ه٠ٰٜش حٛظ٤ِْ

  -:طَ ٟغبس ا٨ٛ٪اء ُٮ اٛغ٨بص اٛز٤ِغٮ ثبٛزِظٰٚ

 .ٯ٤ظٔٚ ح٨ٛ٪حء ٢ٟ هخٍؽ حٛـٔٞ ا٬ٛ حَٛثظ٢ٰ ػٞ حٛل٪ٯظالص ه٢ ؿَٯْ حِٛٞ أ٩ حأل٣َ -1
 .ح٠ٛ٪حى ٗزَٰس حٛلـ٩ٞ ُٮ حأل٣َ ح٨ٛ٪حء ٢ٟ حٌٛزخٍ طظِٮ حٛشوَٰحص -2

حأل٣خرٰذ حٛظ٤ِٰٔش ُظٜظٔؾ ح٠ٛ٪حى حٛوخٛٔش ُٮ ح٨ٛ٪حء ٩ ح٠٠َٛحص ح٨ٛ٪حثٰش ُٮ حأل٣َ( طشز٦ حٛشوَ)طزـ٢ حأل٧يحد  -3
 .٩طل٨ٰٜخ ٜٛلْٜ ٛ٘ٮ ال طيهٚ حَٛثظ٢ٰ

 .٢ٟ ح٠ٛ٪حى حٛوخٛٔش ٦ُٰ طَؿٰز٦ روي أ١ طوٜظ٩٦ رظيُجش ح٨ٛ٪حء( طلض حأل٧يحد)طٔ٪ٝ حألًشٰش ح٠ٛوخؿٰش  -4

 (.حٛزٜو٪ٝ)ٯ٠َ ح٨ٛ٪حء هزَ حٛـِء حٛوٜ٪٭ ٜٛلْٜ  -5

ٯ٠ٔق ٩ ٯ٤٠ن ٛٔخ١ ح٠ِٟٛخٍ ؿِٯجخص حٛـوخٝ ٢ٟ ىه٪ٙ ٟـ٫َ حٛظ٤ِْ -6
 .٨ٜٛ٪حء رخ٩َ٠ٍٛ ٢ٟ حٛل٤ـَس ا٬ٛ حٛٔظزش ح٨ٛ٪حثٰش

 .أ٣ز٪ر٢ٰ ٯ٠ٰٔخ١ حٛٔظٰزخص ح٨ٛ٪حثٰشطظَِم حٛٔظزش ح٨ٛ٪حثٰش ا٬ٛ  -7

 .ٯظٞ طزخىٙ حٌٛخُحص ُٮ حَٛثظ٩٢ٰ طئى٭ حٛٔظٰزخص ح٨ٛ٪حثٰش ا٬ٛ حَٛثظ٢ٰ -8

 .طظَِم ٗٚ ٓظٰزش ٧٪حثٰش ا٬ٛ أ٣خرٰذ أطٌَ ط٬٠ٔ حٛشوٰزخص ح٨ٛ٪حثٰش -9

 (.أٰٗخّ ٧٪حثٰش)حٛشوٰزخص ح٨ٛ٪حثٰش رخٛل٪ٯظالص ح٨ٛ٪حثٰش  ط٤ظ٨ٮ -10

 َٰٗ ٯظٚ األٗغغ٢ٰ إ٬ٛ خالٯب اٛغغٞ؟

ٯظٚ ح٨ٛ٪حء ا٬ٛ ٗٚ ك٪ٯظٜش اً ٯ٤ظشَ حألٗٔـ٢ٰ هزَ ؿيٍح١ ٍؿزش ٍٰٓٔش 
ٯ٤ظٔٚ روي ًٖٛ ا٬ٛ هالٯخ ٩ ا٬ٛ حٛشوَٰحص حٛيٟ٪ٯش ػٞ ا٬ٛ هالٯخ حٛيٝ حٛل٠َحء

 .حٛيحهٜٮحٛـٔٞ أػ٤خء ه٠ٰٜش حٛظ٤ِْ 

 َٰٗ ٯخشط صب٣ٮ أٗغٰذ اٛ٘شث٪١ ٢ٟ اٛغغٞ إ٬ٛ اٛغ٪؟

ٯ٤ظٔٚ ػخ٣ٮ أٰٗٔي حَٛ٘ر٪١ ُٮ حالطـخ٥ ح٠ٛوخْٗ ٣ل٪ حٛل٪ٯظالص، أ٭ ٢ٟ 
ػٞ ٯ٤ظشَ ا٬ٛ حٛل٪ٯظالص ٛ٘ٮ ٯو٪ى ا٬ٛ حٛيٝ ا٬ٛ ؿيٍح١ حٛشوَٰحص حٛيٟ٪ٯش 

 .حٛـ٪ هالٙ حٛظ٤ِْ حٛوخٍؿٮ

 َٰٗ ٯزؾ٘ٞ اٛذٟبى ُٮ ٟوذٙ اٛز٤ِظ؟

ٯظل٘ٞ حٛيٟخى ُٮ ٟويٙ حٛظ٤ِْ ه٤يٟخ ٯٔظـٰذ ا٬ٛ ٤ٟز٦ ىحهٜٮ ٯشَٰ ا٬ٛ 
 .٠ٰٗش حألٗٔـ٢ٰ حٛظٮ ٯلظخؽ ا٨ٰٛخ حٛـٔٞ رٔزذ كخؿش حٛوالٯخ ٛألٗٔـ٢ٰ

 اٛضُٰش؟٩ اششػ ٗٚ ٢ٟ ه٠ٰٜزٮ اٛش٨ْٰ

 ْٰه٠ٰٜش اىهخٙ ح٨ٛ٪حء ا٬ٛ حَٛثظ٢ٰ، ط٤ٔزغ هؼٜش حٛلـخد حٛلخؿِ ٠ٟخ ٯئى٭ ا٬ٛ اطٔخم طـ٪ٯَ  :اٛش٨
 .حٛظيٍ ٠ُٰٔق ٨ٜٛ٪حء رخٛيه٪ٙ ا٬ٛ حَٛثظ٢ٰ

 ٯو٪ى ا٬ٛ ٩ػو٦ حٛـزٰوٮ ٠ٟخ ٯٜٔٚ كـٞ ٩ ٯ٤زٔؾ حٛلـخد حٛلخؿِه٠ٰٜش اهَحؽ ح٨ٛ٪حء ٢ٟ حَٛثظ٢ٰ،  :اٛضُٰش
طـ٪ٯَ حٛظيٍ رٔزذ حٍطِخم حٛلـخد حٛلخؿِ ا٬ٛ أه٬ٜ ُٰيُن 

 .ح٨ٛ٪حء ح٣يُخهًخ ؿزٰوًٰخ رٔزذ حٛؼٌؾ حٛوخٛٮ ُٮ حَٛثظ٢ٰ
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 اششػ رجبدٙ اٌٛبصاد ُٮ اٛشئز٢ٰ ٩ُٮ خالٯب اٛغغٞ؟

٢ٟ  CO2ٯوَؽ ًخُ ٩ .ُٮ حَٛثظ٢ٰ، ػٞ ا٬ٛ هالٯخ حٛـٔٞٯ٤ظٔٚ حألٗٔـ٢ٰ ح٠ٛٔظ٤شْ ا٬ٛ حٛشوَٰحص حٛيٟ٪ٯش  .1
 .حٛشوَٰحص حٛيٟ٪ٯش هخٍؽ حَٛثظ٢ٰ ر٪حٓـش ه٠ٰٜش حَُِٰٛ

 .ُٮ أ٣ٔـش حٛـٔٞ، ٨٤ٟ٩خ ح٤ٰٛٔؾ حٛوؼٜٮ، ٢ٟ حٛشوَٰحص حٛيٟ٪ٯش ا٬ٛ هالٯخ ح٤ٰٛٔؾ( O2)ٯ٤ظٔٚ حألٗٔـ٢ٰ  .2
٢ٟ حٛوالٯخ ا٬ٛ حٛشوَٰحص حٛيٟ٪ٯش، ػٞ  ح٤ٛخطؾ ه٢ ه٠ٰٜش حٛظ٤ِْ حٛوٜ٪٭( CO2)ٯ٤ظٔٚ ػخ٣ٮ أٰٗٔي حَٛ٘ر٪١ ٩

 .ا٬ٛ حَٛثظ٢ٰ

 -:ارٗش ثوغ أٟشاع اٛغ٨بص اٛز٤ِغٮ اٛشبئوخ

 حٛ٪طَ ح٠َٛع

 .طؼ٨ٰٰٔخ٩ طظ٨ٰؾ ح٠٠َٛحص ح٨ٛ٪حثٰش، ٠ٟخ ٯئى٭ ا٬ٛ ح٣ٔزخع حٛٔظٰزخص ح٨ٛ٪حثٰش حَٛر٪

 .ح٠ٛوخؽ٩ طظخد ح٠٠َٛحص ح٨ٛ٪حثٰش حٛظ٤ِٰٔش رخٛوي٫٩، ٤ُٰظؾ ه٢ ًٖٛ حٛٔوخٙحٛظ٨خد حٛٔظزخص

 .اطخرش حَٛثظ٢ٰ رخٛوي٫٩، ٠ٟخ ٯٔزذ طـ٠ن ح٠ٛ٪حى ح٠ٛوخؿٰش ُٮ حٛل٪ٯظالص ح٨ٛ٪حثٰش حٛظ٨خد حَٛثش

 ح٣ظِخم حَٛثش
طظلـٞ حٛل٪ٯظالص ح٨ٛ٪حثٰش ُظٔٚ ٟٔخكش حٛٔـق حٛالُٝ ٛظزخىٙ حٌٛخُحص ٟن شوَٰحص 

 .حٛيٝ ك٪ٙ حٛل٪ٯظالص

 حٛٔٚ حَٛث٪٭
٣٩َٟش حٛشوَٰحص حٛيٟ٪ٯش ح٠ٛلٰـش رخٛل٪ٯظالص، طظٰذ ر٘ظَٰٯخ ٟو٤ٰش حَٛثظ٢ٰ، ُظٔٚ 

 .حٛي٩ٝ ٠ٟخ ٯئػَ ُٮ ُخهٰٜش طزخىٙ حٌٛخُحص ر٢ٰ ح٨ٛ٪حء

 َٓؿخ١ حَٛثش
 ػْٰ ح٤ِْٛ،٩ ٠٣٪ ُٮ أ٣ٔـش حَٛثش رظ٪ٍس ًَٰ ٤ٟؼزـش، ٯئى٭ ا٬ٛ ٓوخٙ ٟٔظ٠َ،

 .ٓي ٯئى٭ ا٬ٛ ح٠ٛ٪ص٩ حَٛثش،٩ حٛظ٨خد حٛٔظزخص٩

 

 ٟبرا رغجت ثوغ األٟشاع؟

اطخرظ٦ رخٛوي٫٩، ٠ٟخ ٯئى٭ ا٬ٛ طَٜ حأل٣ٔـش، ُظ٤وِغ ٩ حٛظ٨خر٩٦ حألَٟحع ط٨ٰؾ حٛـ٨خُ حٛظ٤ِٔٮطٔزذ روغ 
 .ه٤يٟخ طظَٜ ٥ٌ٧ حأل٣ٔـش ٯظزق حٛظ٤ِْ طوزًخ٩ .حٛل٪ٯظالص ح٨ٛ٪حثٰش٩ ُخهٰٜش حٛٔظٰزخص

 ٟبرا ٯغجت اٛزذخ٢ٰ؟

 .ٯ٤٠ن ه٠ٰٜخص حألٯغ ُٮ حٛوالٯخ٩ ٯٔزذ ط٨ٰـًخ ٤ًِٟٟخ ُٮ حأل٣ٔـش حٛظ٤ِٰٔش،

 ؟(ٟضٚ ؽج٪ة اٜٛٔبػ)ٟبرا ٯغجت اٛزوشع ٠ٛ٪اد ُٮ ا٨ٛ٪اء 

 .ٯٔزذ ٟشخٗٚ ط٤ِٰٔش ٣خطـش ه٢ طِخهالص حٛلٔخٰٓش ٛزوغ حٛزشَ
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 (3-3) الجهاز اإلخراجي

رؾبُق اٰٜٛ٘زب١ ه٬ٜ االرضا١ اٛذاخٜٮ ٜٛغغٞ ثبٛزخٜض ٢ٟ اِٛؼالد ٩ا٠ٛبء اٛضائذ، ٩اٛؾِبف ه٬ٜ اٛشٓٞ 
 .ا٨ٰٛذسع٤ٰٮ ٜٛذٝ

 اٰٜٛ٘زب١ ه٬ٜ االرضا١ اٛذاخٜٮ ٜٛغغٞ؟َٰٗ رؾبُق 

 .حٛلِخف ه٬ٜ حَٛٓٞ ح٨ٰٛي٩ٍؿ٤ٰٮ ٜٛي٩ٝ ح٠ٛخء حِٛحثي٩ ه٢ ؿَٯْ حٛظوٜض ٢ٟ حِٛؼالص

- :أعضاء اٛغ٨بص اإلخشاعٮ

 ٩ػؼ اٛذ٩س اٛؾٰ٪٭ ٜٛغ٨بص اإلخشاعٮ؟

 ٝ٪رظوٰٜظ٦ ٨٤ٟخػخ٣ٮ أٰٗٔي حَٛ٘ر٪١ ح٤ٛخطـش ه٢ ه٠ٰٜخص حألٯغ ٩ٯٔ٪ٝ ٩ ُٯـ٠ُِّن حٛـٔٞ حِٛؼالص ٨٤ٟ٩خ ح٠ٔٛ. 
 ٚحألٟالف ُٮ حٛـ٩ٞٔ ٯ٤لٞ ٠ٰٗش حٛٔ٪حث. 
 ٝٯلخُق ه٬ٜ حَٛٓٞ ح٨ٰٛي٩ٍؿ٤ٰٮ ٜٛي. 

 

 ٞٔ٩طٔخهي ؿ٠ٰن ٥ٌ٧ حٛ٪كخثَ ُٮ حٛلِخف ه٬ٜ حالطِح١ حٛيحهٜٮ ٜٛـ . 

َٞ ٯز٘٪١ اٛغ٨بص اإلخشاعٮ، ٩ٟب٧ٮ ٩كبئَ ٗٚ عضء؟ ِٟ 

 .روخٍ ح٠ٛخء٩ ُطوَؽ ػخ٣ٮ أٰٗٔي حَٛ٘ر٪١ :اٛشئز٢ٰ

 .ح٠ٛخء ٟن حٛو٩َّ حألٟالفُٯوَؽ  :اٛغٜذ

  .هؼ٪ حإلهَحؽ حَٛثٰٔٮ ُٮ حٛـٔٞ :ا٬ٜ٘ٛ

 اٰٜٛ٘ز٢ٰ: -

.حألٟالف ٢ٟ حٛي٩ٝ ح٠ٛخء٩ طٔ٪ٝ رظَشٰق حِٛؼالص٩ طشز٦ حٰٜٛ٘ش كزش حِٛخط٪ٰٛخ ُٮ ش٨ٜ٘خ

- :أرٗش أٓغبٝ اٰٜٛ٘خ

o ؿزٔش هخٍؿٰش طوٍَ رخٛٔشَس. 
o ؿزٔش ىحهٰٜش طوٍَ رخ٤ٛوخم. 
 أ٩هٰش ىٟ٪ٯش٩ طلظ٪ٯخ١ ه٬ٜ أ٣خرٰذ ٟـ٨َٯش ٩ . 

 أٯ٢ ر٪عذ أع٨ضح اٛزششٰؼ؟ 

 ". ك٪ع حٰٜٛ٘ش"ُٮ ٤ٟـٔش ٩ٓؾ حٰٜٛ٘ش 

 

 



 
ُْٰو٨َب َأ٩ِ ِا٣ْغبث٨َُِب  ُٝ َه٬َٜ َأ٭ِّ َشْخٍض ثَِ ُْٰؾَش َُ َِّشِح َرِوُج٪ا َه٬َٜ ِإْهَذاِد٧َب؛  ٢َِٟ اِٛغ٨َِخ ا٠ُْٛخَزَظِخَأْطَؾبُة ا٠َُٛز  ٍْ ُْٟغَج ِِْغ٦ِ ِثُذ١ِ٩ ِإْر١ٍ  ٤ََٛ 

 

 حممد كمال :اشراف األستاذ - خليل ابراهيم علي التيتون - رياض عاشور حسني -عبداهلل حسني عبداهلل الغربال   - عباس حممد عبدالرسول :إعداد

 41     نشألكم صاحل الدعاء     .co.ccn-ciswww.مدرسة النعيم الثانوية للبنين  - العلميحصريا على ملتقى طلبة 

 فائدة: 

ٛظووَ ٟوو٢ حٛوويٝ    180طَشووق ٗووٚ ٰٜٗووش ٣لوو٪    
ٯ٪ٰٟوًخ ه٤وي حٛشووض حٛزوخٛي، ُوٮ ٟٔخروٚ أ٨٣وخ        

.ٛظَ ُٔؾ ٢ٟ حٛز٪ٙ 1.5ط٤ظؾ 
 

 فائدة: 

ٯوظزَ ح١٩َِٰ٤ٛ حٛ٪كيس حٛ٪كِٰٰش ٬ٜٜ٘ٛ، 
.٩طلظ٪٭ ه٬ٜ ٰٟٜ٪١ ٩كيس طَشٰق

 أرٗش خـ٪اد اٛزششٰؼ ُٮ اٛ٪ؽذح اٜٛ٘٪ٯخ؟

 ".ح١٩َِٰ٤ٛ"ٗٚ ٰٜٗش طلظ٪٭ ك٪حٛٮ ٰٟٜ٪١ ٩كيس طَشٰق ط٬٠ٔ ٩كيحص ٜٗ٪ٯش 

ٯيهٚ حٛيٝ ٜٛ٪كيس حٜٛ٘٪ٯش ٢ٟ هالٙ أ٣ز٪د ؿ٪ٯٚ ٟلخؽ ر٘ظٜش ٢ٟ  :أ٩اًل
ُ٘زش  ـ٠ّن"حٛشوَٰحص حٛيٟ٪ٯش ط٬٠ٔ حٛ  .٩طلخؽ رظَٰٗذ ٟلِلش ر٪ٟخ١" ح٠ُٛ

حٌٌٛحء ا٬ٛ حٰٜٛ٘ش، ػٞ ٯظَِم ا٬ٛ أ٩هٰش ىٟ٪ٯش أطٌَ ُخطٌَ ا٬ٛ أ١ طظٚ ٩ ٯ٤ٔٚ حٛشَٯخ١ حٜٛ٘٪٭ حِٛؼالص :صب٣ًٰب
ُ٘زشٛشز٘ش ٢ٟ حٛشوَٰحص حٛي  ".حٛيٝ ٯ٘٪١ طلض ػٌؾ شيٯي٩ ؿيحٍ ٥ٌ٧ حٛشوَٰحص ٍْٰٓ ؿيًح. "ٟ٪ٯش حٛظٌَٰس ُٮ حٛ

هالٙ ؿيحٍ حٛشوَٰحص " ( ر٪٤ٰٛخ"ٯ٪ٍٯخ ) ح٠ٛ٪حى ح٠ٌٛحرش ٦ُٰ ٨٤ٟ٩خ حِٛؼالص ح٤ٰٛظ٩َؿ٤ٰٰش ٩ ٯ٤يُن ح٠ٛخء :صبًٛضب
 .زٔٮ ُٮ حٛيٝهالٯخ حٛيٝ، ط٩ أٟخ حٛـ٠ٰٔخص حٛ٘زَٰس ٟؼٚ حٛز٩َط٤ٰخص. حٛيٟ٪ٯش ٠ٛلِلش ر٪ٟخ١

- :ر٘٪ٯ٢ اٛج٪٩ٙ إهبدح االٟزظبص

- :طَ ه٠ٰٜخ إهبدح االٟزظبص

 ٯ٤يُن حٛٔخثٚ حَٛحشق حٌٛ٭ طـ٠ن ُٮ ٟلِلش ر٪ٟخ١ ٢ٟ هالٙ حأل٣خرٰذ حٜٛ٘٪ٯش ٟ٘٪٣ش ٢ٟ أ٣خرٰذ ٟٜظ٪ٯش ا٬ٛ :أ٩اًل
 اٛظ٪حء ٤٧ٜٮ ػٞ ا٬ٛ حأل٣ز٪د حٛـخٟن 

حألٟالف ح٠ٛوي٣ٰش ا٬ٛ حٛشوَٰحص ٩ ح٠ٛ٪حى ح٠ِٰٛيس ٗخٛـٜ٪ٗ٪٩ُ ُٰوخى حٟظظخص حٛ٘ؼَٰ ٢ٟ ح٠ٛخء ح٠ِٛٔ٪ى :صب٣ًٰب
  .حٛيٟ٪ٯش ح٠ٛلٰـش رخأل٣خرٰذ حٜٛ٘٪ٯش

 َٰٗ ٯخشط اٛج٪ٙ؟

حٛشوَٰحص حٛيٟ٪ٯش ا٬ٛ ح٠ٔٛ٪ٝ ٢ٟ ٩ ط٠َ حٛٔ٪حثٚ حِٛحثيس :أ٩ال
 حِٛؼالص رخٛز٪٩ٙ ط٬٠ٔ ٥ٌ٧ ح٠ٛ٪حى٩ حأل٣ز٪د حٛـخٟن

 ٯو١ِ ُٮ ح٠ٛؼخ٣ش٩ ٯوَؽ ٢ٟ حٰٜٛ٘ش هزَ ٤ٓخس حٛلخٛذ :صب٣ٰب

  .ٯوَؽ روي ًٖٛ ٢ٟ حٛـٔٞ هزَ ٤ٓخس ٟـ٫َ حٛز٪ٙ :صبٛضًب

 .رؾزبط ه٠ٰٜخ رششٰؼ ٩إهبدح االٟزظبص ٢ٟ اٛذٝ إ٬ٛ ٓذس ٗجٰش ٢ٟ اٛـبٓخ: هٜٚ

٢ٟ حألٗٔـ٢ٰ حٌٛ٭ ٯلظٚ ه٦ٰٜ حٛـٔٞ % ٢ٟ25 ١ُ٩ حإل٣ٔخ١ اال ح٨٣خ طٔظو٠ٚ ك٪حٛٮ % 1حٰٜٛ٘ظ٢ٰ طش٘ٚ أل١ 

 .ٛٔي حكظٰخؿخط٨خ ٢ٟ حٛـخٓش

 .٠ٰٗخ اٛزششٰؼ ٗجٰشح ُٮ اٰٜٛ٘خ اال ا١ ٠ٰٗخ اٛج٪ٙ ٰٜٜٓخ: هٜٚ

 .رٔزذ ٩ؿ٪ى ه٠ٰٜش حهخىس حٟظظخص هخص ٠ٜٛخء

 .اٛج٪ٙ ا٨٤ٛبئٮثش٩ر٤ٰبد ُٮ ٩ هذٝ ٩ع٪د خالٯب دٟ٪ٯخ: هٜٚ 

 .أل٨٣خ ال طظَشق٩ رٔزذ كـ٨٠خ حٛ٘زَٰ
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 فائدة: 

ا١ ح٣وِوووخع ىٍؿوووش حٛل٠٪ػوووش ٯ٤وووظؾ هووو٢   
.ُٯخىس أٯ٪٣خص ح٨ٰٛي٩ٍؿ٢ٰ ح٠ٛ٪ؿزش

 

- :اٛشثؾ ٟن ا٠ٰٰ٘ٛبء

 َٰٗ رؾبُق اٰٜٛ٘خ ه٬ٜ اٛشٓٞ ا٨ٰٛذس٩ع٤ٰٮ ُٮ اٛذٝ؟

 .حٛٔخهيس٩ ه٢ ؿَٯْ كِق ط٪ح١ُ حٛل٠غ

 َٰٗ؟٩ اٛؾ٠٪ػخ ُٮ اٛغغٞ،ٟز٬ رشُن اٰٜٛ٘خ ٟٔذاس دسعخ 

ه٤يٟخ ط٤وِغ ىٍؿش ك٠٪ػش حٛيٝ ُٮ حٛـٔٞ طَُن حٰٜٛ٘ش ٟٔيحٍ ىٍؿش حٛل٠٪ػش ُٮ حٛـٔٞ ه٢ ؿَٯْ اَُحُ 
 . حألٟ٪٣ٰخ ُٮ حأل٣خرٰذ حٜٛ٘٪ٯش٩ أٯ٪٣خص ح٨ٰٛي٩ٍؿ٢ٰ ح٠ٛ٪ؿزش

 َٰٗ رغزـٰن اٰٜٛ٘خ خِغ ٟغز٪٫ اٛؾ٠٪ػخ؟

 . أٯ٪٣خص حٛظ٪ىٯ٪٩ٝ زَٰ٘ر٪٣خص٨٤ٟخ ح٩ٛ ه٢ ؿَٯْ اهخىس حٟظظخص ح٠ٛلخٰٛٚ ح٤٠ٛل٠ش

 َٰٗ رؾبُق ه٦ٰٜ؟٩ ٠ٛبرا رؾبُق اٰٜٛ٘خ ه٬ٜ االرضا١ اٛذاخٜٮ؟

، ُب١ حٰٜٛ٘ش طلخُق ه٬ٜ حالطِح١ 7.5ا٬ٛ  6.5أل١ حٛو٠ٰٜخص حٛلٰ٪ٯش طظـٜذ أ١ ٯ٘٪١ حَٛٓٞ ح٨ٰٛي٩ٍؿ٤ٰٮ ر٢ٰ
 . حٛيحهٜٮ ه٢ ؿَٯْ ح٠ٛلخُلش ه٬ٜ حَٛٓٞ ح٨ٰٛي٩ٍؿ٤ٰٮ ه٤ي ٧ٌح ح٠ٛٔظ٪٫

- :ٰٜٛ٘خأٟشاع ا

.حالهظالٙ ُٮ ٩كخث٨ِخ٩ ُٮ روغ حألكٰخ١ ال طٔظـٰن حٰٜٛ٘ش حٰٛٔخٝ ر٪كخث٨ِخ، أ٩ ٯظٰز٨خ ُشٚ رٔزذ حألَٟحع

 َٰٗ ٯؾذس خٜٚ ُٮ اٛؾِبف ه٬ٜ االرضا١ اٛذاخٜٮ؟

ه٤يٟخ طؼوَ ٩كِٰش حٰٜٛ٘ش ال ٯٔظـٰن حٛـٔٞ حٛظوٜض ٢ٟ حِٛؼالص ُٰليع هٜٚ ُٮ حٛلِخف ه٬ٜ حالطِح١ 

 .حٛيحهٜٮ ٜٛـٔٞ

- :ارٗش أٟشاع ا٬ٜ٘ٛ

- :اٛز٨بة اٰٜٛ٘خ: أ٩اًل

.٤ٟظظ٩٦ِ آالٝ أِٓٚ حٛل٨َ -3حٛٔشوَٯَس   -2حٛل٬٠  -1 :٢ٟ ٟلب٧ش اٛز٨بة ا٬ٜ٘ٛ

 طزيأ اطخرش حٰٜٛ٘ش هخىس ربطخرش ح٠ٛؼخ٣ش رخالٛظ٨خرخص، ػٞ ط٤ظٔٚ ٥ٌ٧ حالٛظ٨خرخص ا٬ٛ حٰٜٛ٘ش. 
 ٠ٗخ ٯٔزذ ح٣ٔيحى حٰٜٛ٘ش اطخرظ٨خ رخالٛظ٨خرخص.
  ٝحكظ٠خٙ طظوـٚ ٩كخث٨ِخ٩ ٟوخٛـش حإلطخرش طليع ٣ي٩د ُٮ ح٩،٬ٜ٘ٛه٤ي هي .

 َٰٗ رزٞ ٟوبٛغخ االٛز٨بثبد ا٤ٛبرغخ ه٢ اٛوذ٫٩ ثبٛج٘زشٯب؟

 .طوخٛؾ حالٛظ٨خرخص رخٓظو٠خٙ ح٠ٛؼخىحص حٛلٰ٪ٯش حِٛوخٛش

 



 
ُْٰو٨َب َأ٩ِ ِا٣ْغبث٨َُِب  ُٝ َه٬َٜ َأ٭ِّ َشْخٍض ثَِ ُْٰؾَش َُ َِّشِح َرِوُج٪ا َه٬َٜ ِإْهَذاِد٧َب؛  ٢َِٟ اِٛغ٨َِخ ا٠ُْٛخَزَظِخَأْطَؾبُة ا٠َُٛز  ٍْ ُْٟغَج ِِْغ٦ِ ِثُذ١ِ٩ ِإْر١ٍ  ٤ََٛ 
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 أرٗش ه٪اٟٚ اٛز٨بثبد اٰٜٛ٘خ؟

 . ط٤ظٔٚ ا٬ٛ حٰٜٛ٘ش٩ اطخرش ح٠ٛؼخ٣ش رخالٛظ٨خرخص -1
.ح٣ٔيحى حٰٜٛ٘ش -2

- :اٛز٨بة اٛ٪ؽذح اٜٛ٘٪ٯخ: صب٣ًٰب

 .ٯئى٭ حٛظ٨خد حٛ٘زٰزخص ا٬ٛ حٛظ٨خد حٰٜٛ٘ش ٨ٜٗخ، ٌٛح طِشٚ ُٮ أىحء ٩كِٰظ٨خ اًح ٛٞ طوخٛؾ

 ٟب ٧٪ عجت ؽذ٩س اٛز٨بة اٛ٪ؽذاد اٜٛ٘٪ٯخ؟

 ح٣ظِخم ٟئٛٞ ُٮ أكي حٛ٘زٰزخص٩ طليع ًخٛزخ ٣ظٰـش حٛظ٨خد. 
  حٛ٘زشحٓظَٔحٍ ٟ٪حى ٗزَٰس حٛلـٞ ط٤ٔخد ٟن حٛيٝ ُٮ. 
 ٝح٣ظِخم أ٣ٔـش حٛـ٩ٞٔ حٛز٩َط٢ٰ ُٮ حٛز٪ٙ،٩ أهَحع ٥ٌ٧ حٛلخٛش ٩ؿ٪ى حٛي.

ٟب ٧ٮ ؿشّ ا٠ٛوبٛغخ ٜٛزخٜض ٢ٟ اٛز٨بة اٛ٪ؽذاد اٜٛ٘٪ٯخ؟

 .روغ حٛؤخ٩َٰٓ اطزخم ك٠ٰش أ٩ ًٌحء ٟو٢ٰ

- :ؽظ٬ ا٬ٜ٘ٛ: صبٛضُب

- :طَ ؽظ٬ ا٬ٜ٘ٛ

طٔظـٰن ٥ٌ٧ حٛلظ٬ أ١ طوَؽ ٟن حٛز٪ٙ ٩ ُٮ حٰٜٛ٘ش،ٟخىس رٜ٪ٍٯش طٜزش، ٨٤ٟ٩خ َٟٗزخص حٛ٘خٰٛٔ٪ٝ حٛظٮ طظ٘٪١  
.اال ا١ ًٖٛ ٟئٛٞ ؿيح

َٰٗ ٯ٢٘٠ رؾـٰٞ ؽظ٬ اٰٜٛ٘خ؟

ه٢ ؿَٯْ طلـ٨٠ٰخ ر٪حٓـش ح٠ٛ٪ؿخص ُ٪ّ حٛظ٪طٰش ٛظ٠َ روي٧خ ا٬ٛ هخٍؽ حٛـٔٞ، أٟخ ُٮ روغ حٛلخالص طلظخؽ 
 .ا٬ٛ ؿَحكش

 طليع روغ حألَٟحع حٛظٮ ٯوخ٣ٮ ٨٤ٟخ حٛـٔٞ ػٍَح ٬ٜٜ٘ٛ. 

أ٧ٞ أعجبة اِٛشٚ اٜٛ٘٪٭؟ ٟب ٧ٮ

ح٣وِخع ٟٔظ٪٫ أىحء حٰٜٛ٘ظ٢ٰ،، ٠ٗخ ٯٔزذ حالٓظو٠خٙ ٩ ػٌؾ حٛيٝ حٛوخٛٮ ٢ٟ أ٧ٞ أٓزخد حِٛشٚ حٜٛ٘٪٭٩ حَٛٔ٘٭
 . حٛوخؿت ٛزوغ حٛؤخَٰٓ أػَحٍح رخٌٛش ٰٜٜٛ٘ظ٢ٰ

- :ارٗش أ٧ٞ آصبس أٟشاع ا٬ٜ٘ٛ

  ٚحٜٛ٘٪٭ كخ٧َحٯ٢٘٠ أ١ طِٔي ح٬ٜ٘ٛ ٣ٔزش ٗزَٰس ٢ٟ ٩كِٰظ٨خ ٓزٚ أ١ ٯظزق حِٛش . 
 ُٔيح١ حٛ٪هٮ أ٩ ح٠ٛ٪ص ا١ ٛٞ طوخٛؾ٩ طَحٗٞ حِٛؼالص ُٮ حٛـٔٞ ٯئى٭ ا٬ٛ حٛظش٤ـخص.

 



 
ُْٰو٨َب َأ٩ِ ِا٣ْغبث٨َُِب  ُٝ َه٬َٜ َأ٭ِّ َشْخٍض ثَِ ُْٰؾَش َُ َِّشِح َرِوُج٪ا َه٬َٜ ِإْهَذاِد٧َب؛  ٢َِٟ اِٛغ٨َِخ ا٠ُْٛخَزَظِخَأْطَؾبُة ا٠َُٛز  ٍْ ُْٟغَج ِِْغ٦ِ ِثُذ١ِ٩ ِإْر١ٍ  ٤ََٛ 
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 فائدة: 

ٯلظووخؽ حٛ٘ؼٰووَ ٠ٟوو٢ طووٍِم ٨ٛووٞ ٜٗوو٬ اٛوو٬        
هوووالؽ حٍطِوووخم ػوووٌؾ حٛووويٝ ٤ٟ٩ووون كوووي٩ع  

 .حٛوي٫٩

 فائدة: 

أػزظوض ٍُحهوش حٜٛ٘و٬ ٣ـخكوخص ٗزٰووَس اال ح١     
 .ح٠ٛظزَه٤٧٢ٰخٕ ٣ٔض ُٮ 

اٛ٪طَاػـشاثبد اإلخشاط

.ٯئى٭ حٛظ٨خد حٛ٘زٰزخص ا٬ٛ حٛظ٨خد حٰٜٛ٘ش ٨ٜٗخ، ٌٛح طِشٚ ُٮ أىحء ٩كِٰظ٨خ اًح ٛٞ طوخٛؾاٛز٨بة اٛ٪ؽذح اٜٛ٘٪ٯخ

أٟخ حٛلظ٬ . حٛظٮ طظ٘٪١ ُٮ حٰٜٛ٘ش ه٢ ؿَٯْ حٛز٪ٙ ا٬ٛ هخٍؽ حٛـٔٞط٠َ حٛظَٓزخص حٛظٜزش ؽظ٬ ا٬ٜ٘ٛ
.حٛ٘زَٰس ُٮ ح٬ٜ٘ٛ ُظٔي ٟـ٫َ حٛز٪ٙ أ٩ ط٨ٰؾ ح٤ٔٛخس حٛز٪ٰٛش، ٠ٟخ ٯٔزذ حٛوي٫٩

اًح ٛٞ ٯظٞ ٟوخٛـش ٥ٌ٧ حٛلخٛش ٯليع ٩ .طٔزذ حٛظش٪٧خص حٛؤٰٜش ه٤ي حٛ٪الىس ح٣ٔيحى ٟـ٫َ حٛز٪ٙا٣غذاد ا٤ٔٛبح اٛج٪ٰٛخ
.ٮ ح٬ٜ٘ٛػٍَ ىحثٞ ُ

ٯٜٔٚ ٧ٌح حالهظالٙ ٢ٟ . ٥ٌ٧ كخٛش ٩ٍحػٰش طظ٠ِٰ ر٠٤٪ أٰٗخّ ٗؼَٰس ٰٟٜجش رخٛٔخثٚ ُٮ ح٬ٜٟ٘ٛشع ا٬ٜ٘ٛ اٛوذٯذ اٛزٰ٘ظ
ٍر٠خ ٯٔ٪ى ا٬ٛ حِٛشٚ حٜٛ٘٪٭٩ ٩كِٰش حٰٜٛ٘ش،

عشؿب١ اٰٜٛ٘خ
ا٬ٛ ٯ٤ظؾ ه٢ ًٖٛ ه٩َؽ حٛيٝ . ٠٣٪ ًَٰ ٤ٟؼزؾ، ٯزيأ رخٛوالٯخ ح٠ٛزـ٤ش رخأل٣خرٰذ ىحهٚ حٰٜٛ٘ش

حٛز٪ٙ، ٩٩ؿ٪ى ٗظٚ ُٮ ح٬ٜ٘ٛ، أ٩ ٍر٠خ طظؤػَ أهؼخء أه٫َ ُٮ حٛـٔٞ ٣ظٰـش ح٣ظشخٍ حَٛٔؿخ١ 
حَٛٔٯن، ٠ٟخ ٓي ٯئى٭ ٠ٜٛ٪ص

 

- :ر٢٘٠ اٛـت اٛؾذٯش ٢ٟ رٔذٯٞ ؿشٯٔز٢ٰ ٠ٛوبٛغخ أٟشاع ا٬ٜ٘ٛ، ارٗش٠٧ب

- :ًغٰٚ اٰٜٛ٘خ .1

. ح٠ٔٛ٪ٝ ٢ٟ ىٝ ح٠َٛٯغ ه٢ ؿَٯْ ٰٜٗش آٰٛش حطـ٤خهٰش٩ ٧ٮ ؿَٯٔش ٯظٞ ٨ُٰخ طَشٰق حِٛؼالص

- :صسم ٰٜٗخ .2

. ٧ٮ ه٠ٰٜش ؿَحكٰش ٯظٞ ٨ُٰخ ٣ٔٚ ٰٟٜش ٠ٰٜٓش ٢ٟ شوض آهَ ا٬ٛ ؿٔٞ ح٠َٛٯغ

- :ٌٛغٚ ا٬ٜ٘ٛ ؿشٯٔزب١، ارٗش٠٧ب

ٛيٝ ٟئٓظخ هزَ آٛش طَشٰق ٛظوٰٜظ٦ ٢ٟ طَشق حِٛؼالص ُٮ آٛش ًٰٔٚ ح٬ٜ٘ٛ، كٰغ ٯ٠َ ح :ا٤ٛ٪م األ٩ٙ -1
 .ٓخهخص؛ ه٬ٜ أ١ طٍَ٘ ػالع َٟحص أٓز٪هٰخ 4ا٬ٛ  3طلظخؽ ٥ٌ٧ حٛو٠ٰٜش ٢ٟ . حِٛؼالص

.ه٠ٚ ٰٜٗش ط٤خهٰش" حٌٛشخء حٛزَٯظ٪٣ٮ"ٯو٠ٚ حٌٛشخء حٛيحهٜٮ ح٠ٛزـ٢ ٜٛزـ٢  :ا٤ٛ٪م اٛضب٣ٮ -2

-:أرٗش خـ٪اد ه٠ٚ اٰٜٛ٘خ اٛظ٤بهٰخ

 .هالٙ أ٣ز٪د طٌَٰ ٟٜظظْ رخٛزـ٢ ٯ٠أل طـ٪ٯَ حٛزـ٢ رٔخثٚ هخص ٢ٟ -1
.ىٰٓٔش 40-30ػٞ ٯظٍَ حٛٔخثٚ ح٠ٛلظ٪٫ ه٬ٜ حِٛؼالص ٢ٟ ىٝ ح٠َٛٯغ ٯـذ اؿَحء ٥ٌ٧ حٛو٠ٰٜش ٯ٪ٰٟخ ٢ٟ  -2

 ٟب ٧ٮ ٟؼبهِبد ه٠ٰٜخ صسم اٰٜٛ٘خ؟

 .حَٛثٰٰٔش ٍُغ حٛـٔٞ ح٠ٛظ٪ٓن ٜٛوؼ٪٢ٟ ح٠ٛؼخهِخص 

 َٰٗ رزٞ ٟوبٛغخ ؽبٛخ سُغ اٛغغٞ ٰٜٜٛ٘خ؟

 . حٛٔخٯٜ٘٪ٓز٪ٍٯ٢ حٛظٮ ٯظ٤خ٨ٛ٩خ ح٠َٛٯغ٩ ٨٤ٟخ حٰٛٔظ٩َٯيحص٩ رخٛؤخَٰٓ،

 .اٛغبٯٜ٘٪عج٪سٯ٩٢ ر٤ب٩ٙ ا٠ٛشٯغ هٔبٰٓش ٗبٛغٰزش٩ٯذاد: هٜٚ

  .ٛ٘ٮ ال ٯَُغ ؿٔٞ ح٠َٛٯغ حٰٜٛ٘ش ح٩ٍِ٠ٛهش ٦ٛ
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 لثالفصل الثامسرد مصطلحات 

 .٩هخء ىٟ٪٭ ١َٟ، ٦ٛ ؿيحٍ ٠ٰٖٓ، ٯل٠ٚ حٛيٝ ح٠ٛئٗٔؾ ا٬ٛ ؿ٠ٰن أؿِحء حٛـٔٞ روًٰيح ه٢ حٜٛٔذ :اٛششٯب١

٩ٯظٞ ه٢ ؿَٯ٨ٔخ طزخىٙ ح٠ٛ٪حى . أ٩هٰش ىٟ٪ٯش طٌَٰس ٯظ٘٪١ ؿيح٧ٍخ ٢ٟ ؿزٔش ٩حكيس ٢ٟ حٛوالٯخ :اٛشوٰشاد اٛذٟ٪ٯخ
 .ر٢ٰ حٛيٝ ٩هالٯخ حٛـٔٞ

 .٠ٛٔئ٩ٙ ه٢ ك٠ٚ حٛيٝ حَٛحؿن ا٬ٛ حٜٛٔذحٛ٪هخء حٛيٟ٪٭ ح :اٛ٪سٯذ

 .أكي حٛٔـن ح٤ٰٛٔـٰش ُٮ حأل٩ٍىس حٛظٮ ط٤٠ن ٍؿ٪م حٛيٝ :اٛظ٠بٝ

 .هؼ٪ هؼٜٮ ٟـ٪ٍ ٯؼن حٛيٝ ح٠ٛئٗٔؾ ا٬ٛ حٛـٔٞ ٩حٛيٝ ًَٰ ح٠ٛئٗٔؾ ا٬ٛ حَٛثظ٢ٰ :اٜٛٔت

 .ٓٚ ط٬َِٰٛٗ حٛ٪ٓؾ حألاح٣ظٔخٙ ح٠ٛ٪حى ٢ٟ حٛ٪ٓؾ حالٗؼَ طَِٰٗ  :اال٣زشبس

 .حٛؤيس حٛـٰزٰش حألًٯ٤ٰش حٛظٮ طلِِ ح٣ٔزخع حٜٛٔذ :٤جغ٤ٟلٞ اٛ

 .حٛٔخثٚ حالطَِ حٛشِخٍ ُٮ حٛـٔٞ :اٛجالصٟب

طوٰش ُظ٥َ  ،ه٦ٰٜ حٛيٝ حٛظٮ طلظ٪٭ ح٠ٰ٨ٛ٪ؿٜ٪ر٢ٰ ٩ال طل٪٭ ٣٪حس ٩طشز٦ حَٛٔص ح٠ٛٔوَ حٛ٪ؿ٢ٰ٨ :خ٦ٰٜ اٛذٝ اٛؾ٠شاء
 .٬ٛ هالٯخ حٛـٔٞآظَٰس ٩ط٤ٔٚ حالٗٔـ٢ٰ 

َٟحع حٛلـٞ ٩طل٪٭ ٣٪حس ٧٩ٮ ط٤ظؾ ُٮ ح٤ٛوخم حٛول٠ٮ ٩طٔخ٩ٝ حأل س٢ هالٯخ حٛيٝ ٗز٣َٰ٪م ٟ :خ٦ٰٜ اٛذٝ اٛجٰؼبء
 .حٌٛ٭ طظٰذ حٛـٔٞ

 .ٓـن ٟٔـلش ٢ٟ حٛوالٯخ طئى٭ ى٩ٍح ٠٨ٟخ ُٮ طوؼَ حٛيٝ :اٛظِبئؼ اٛذٟ٪ٯخ

ؿٔٞ أكي حهظالالص ؿ٨خُ حٛي٩ٍح١؛ اً ٯليع ح٣ٔيحى ُٮ حٛشَحٯ٢ٰ، ٠ٟخ ٯوْٰ ح٣ٰٔخد حٛيٝ ُٮ  :رظٜت اٛششاٯ٢ٰ
 .حإل٣ٔخ١

٩ٯظٞ حٛلظ٪ٙ ٢ٟ هال٨ٛخ ه٬ٜ  ،طظٞ ُٮ حٛوالٯخ ر٠ٔخهي٥ حال٣ِٯ٠خص ش٢ٟ حٛظِخهالص حٛلٰ٪ٯ شٜٜٓٔ :اٛز٤ِظ اٛخٜ٪٭
 .أٗٔي٥ ح٠ٛ٪حى حٌٌٛحثٰش حٛوؼ٪ٯش شٜٛوٰٜش ٣ظٰـ شُٟالحٛـخ٦ٓ حٛ

أكي حهظالالص ؿ٨خُ حٛي٩ٍح١؛ اً ٯليع ح٣ٔيحى ُٮ حٛشَحٯ٢ٰ، ٠ٟخ ٯوْٰ ح٣ٰٔخد حٛيٝ ُٮ ؿٔٞ  :رظٜت اٛششاٯ٢ٰ
 .حإل٣ٔخ١

 .ٯٔظَ ؿ٪ٙ حٛوالٯخ أ٩ حألٰٛخٍ حٛوؼٰٜش حٓظـخرش ٤٠ٜٛز٦ :ا٣ٔجبع اٛوؼٜخ

 .ٯل٠ٚ حٛيٝ ح٠ٛئٗٔؾ ا٬ٛ ؿ٠ٰن أؿِحء حٛـٔٞ روٰيحً  ه٢ حٜٛٔذ ،٩هخء ىٟ٪٭ ١َٟ ٦ٛ ؿيحٍ ٠ٰٖٓ :اٛششٯب١

ٯظٞ ه٢ ؿَٯ٨ٔخ طزخىٙ ح٠ٛ٪حى ر٢ٰ ٩ .أ٩هٰش ىٟ٪ٯش طٌَٰس ٯظ٘٪١ ؿيح٧ٍخ ٢ٟ ؿزٔش ٩حكيس ٢ٟ حٛوالٯخ :شوٰشح اٛذٟ٪ٯخاٛ
 .هالٯخ حٛـ٩ٞٔ حٛيٝ

 .حٛ٪هخء حٛيٟ٪٭ حٜٛٮ ٯل٠ٚ حٛيٝ حَٛحؿن ا٬ٛ حٜٛٔذ :اٛ٪سٯذ

 .أكي حٛٔـن ح٤ٰٛٔـٰش ُٮ حأل٩ٍىس حٛظٮ ط٤٠ن ٍؿ٪م حٛيٝ :اٛظ٠بٝ

 .حٛيٝ حٌَٰٛ ٟئٗٔؾ ا٬ٛ حَٛثظ٩٢ٰ ٍ ٯؼن حٛيٝ ح٠ٛئٗٔؾ ا٬ٛ حٛـٔٞهؼ٪ هؼٜٮ ٟـ٪ :اٜٛٔت
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 لثمسرد مصطلحات الفصل الثا/ تابع

 .حٛؤيس حٛـٰزٰش حألًٯ٤ٰش حٛظٮ طلِِ ح٣ٔزخع حٜٛٔذ :٤ٟلٞ ا٤ٛجغ

 .حٛٔخثٚ حألطَِ حٛشِخٍ ٢ٟ حٛيٝ :اٛجالصٟب

طوٰش ُظَس  ،طشز٦ حَٛٔص ح٠ٛٔوَ حٛ٪ؿ٩٢ٰ٨ .هٰٜش حٛيٝ حٛظٮ طل٪٭ ح٠ٰ٨ٛ٪ؿٜ٪ر٢ٰ ٩ال طل٪٭ ٣٪حس :خٰٜخ اٛذٝ اٛؾ٠شاء
 .ط٤ٔٚ حألٗٔـ٢ٰ ا٬ٛ هالٯخ حٛـ٩ٞٔ ٓظَٰس

 .ٓـن ٟٔـلش ٢ٟ حٛوالٯخ طئى٭ ى٩ٍحً  ٠٨ٟخً  ُٮ طوؼَ حٛيٝ :اٛظِبئؼ اٛذٟ٪ٯخ

طٔخ٩ٝ حألَٟحع ٩ ،٧٩ٮ ط٤ظؾ ُٮ ح٤ٛوخم حٛول٠ٮ .طل٪٭ ٣٪حس٩ ٣٪م ٢ٟ هالٯخ حٛيٝ ٗزَٰس حٛلـٞ  :خٰٜخ اٛذٝ اٛجٰؼبء
 .حٛظٮ طظٰذ حٛـٔٞ

٠ٟخ ٯوْٰ ح٣ٰٔخد حٛيٝ ُٮ ؿٔٞ  ،أكي حهظالالص ؿ٨خُ حٛي٩ٍح١ ؛ اً ٯليع ح٣ٔيحى ُٮ حٛشَحٯ٢ٰ :رظٜت اٛششاٯ٢ٰ
  .حإل٣ٔخ١

 .ا٬ٛ هخٍؿ٠٨خ٩ كَٗش ح٨ٛ٪حء ح٠ٰٛ٘خ٣ٰٰ٘ش ا٬ٛ ىحهٚ حَٛثظ٢ٰ :آٰٛخ اٛز٤ِظ

 .حٛيٝ حٌٛ٭ ٯليع ُٮ حَٛثظ٩٢ٰ خىٙ حٌٛخُحص ر٢ٰ ح٨ٛ٪حء حٛـ٪٭طز :اٛز٤ِظ اٛخبسعٮ

 .حٛي٩ٝ حٛو٠ٰٜش حٛظٮ ٯظٞ ٨ُٰخ طزخىٙ حٌٛخُحص ر٢ٰ هالٯخ حٛـٔٞ :اٛز٤ِظ اٛذاخٜٮ

 .حأل٣ز٪د حٌٛ٭ ٯل٠ٚ ح٨ٛ٪حء ٢ٟ حٛل٤ـَس ا٬ٛ حٛٔظٰزخص ح٨ٛ٪حثٰش :اٛٔظجخ ا٨ٛ٪ائٰخ

 .أ٣ز٪ر٢ٰ ٗزَٰٯ٢ طظَِم حٛٔظزش ح٨ٛ٪حثٰش ا٠٨ٰٛخ :اٛٔظٰجبد ا٨ٛ٪ائٰخ

 .ٯظٞ ىحه٦ٜ طزخىٙ حٌٛخُحص ،أٗزَ هؼ٪ ُٮ حٛـ٨خُ حٛظ٤ِٔٮ :اٛشئخ

 .ط٪ؿي ىحهٚ حَٛثظ٢ٰ ٩ٟلخؿش  رشوَٰحص ىٟ٪ٯش، أٰٗخّ ٧٪حثٰش ًحص ؿيحٍ ىْٰٓ ؿيحً   :اٛؾ٪ٯظالد ا٨ٛ٪ائٰخ

 .ٜ٪ٰٟٙٔخّ ىٍؿش ك٠٪ػش أ٩ ٓخهيٯش أ٭ ٟل :PHاٛشٓٞ ا٨ٰٛذس٩ع٤ٰٮ 

حألٟالف ٢ٟ ٩ ح٠ٛخء٩ طٔ٪ٝ حٰٜٛ٘ش رظَشٰق حِٛؼالص .ٯشز٦ كزش حِٛخط٪ٰٛخء ،هؼ٪ ؿ٨خُ حإلهَحؽ ُٮ حٛـٰٞ :اٰٜٛ٘خ
 .ُٮ حٛـٔٞ( حَٛٓٞ ح٨ٰٛي٩ٍؿ٤ٰٮ)٠ٗخ طلخُق ه٬ٜ ىٍؿش ك٠٪ػش حٛيٝ  .حٛيٝ

 .ُؼالص ٣ٰظ٩َؿ٤ٰٰش :(اٛج٪٤ٰٛب)اٰٛ٪سٯب 
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 اجلهاز الهضمي،وهجاز الغدد الصامء
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 فائدة: 

ٯلٜووووٚ حٛـ٨ووووخُ ح٨ٛؼوووو٠ٮ حٛـوووووخٝ اٛوووو٬   
ٰٛوووظ٢٘٠ حٛـٔوووٞ ٟووو٢    ؛ؿِٯجوووخص طوووٌَٰس 

 .حٟظظخص ح٠ٛ٪حى ح٠ٌٌٛٯش

 (4-1) الجهاز الهضمي

 

 ٩كبئَ اٛغ٨بص ا٨ٛؼ٠ٮ

 -:ؽذد ٩كبئَ اٛغ٨بص ا٨ٛؼ٠ٮ

 .طلٰٜٚ حٛـوخٝ روي ىه٪٦ٛ ٦ُٰ -1

روي ًٖٛ ا٬ٛ ٩ ٓـن طٌَٰس، ؿل٢ حٛـوخٝ ا٩٬ٛ حٛو٠ٚ ه٬ٜ طٔـٰن -2
 .ٟ٪حى ٌٌٟٯش ٯ٨ٔٚ حٟظظخط٨خ

 .حٛظوٜض  ٢ٟ ح٠ٛ٪حى حٛظٮ ال ٯ٢٘٠ ٧ؼ٨٠خ -3

 -:طَ ه٠ٰٜخ ا٨ٛؼٞ

 .ٯزيأ ح٨ٛؼٞ ح٠ٰٛ٘خ٣ٰ٘ٮ ُٮ حِٛٞ، كٰغ طَؿذ اَُحُحص حٌٛيى حٜٛوخرٰش حٛـوخٝ :أ٩اًل

 .ح٠َٛ٭ءطزيأ ه٠ٰٜش ح٨ٛؼٞ ح٠ٰٰ٘ٛخثٮ، ٤ُٰظٔٚ حٛـوخٝ هزَ حٛزٜو٪ٝ ا٬ٛ  :صب٣ًٰب

 ٟبرا ٯؾذس ه٤ذ إدخبٖٛ ٓـوخ ؿوبٝ ٨ٛؼ٨٠ب؟

 اِٛٞ .1

 ،طٔـٰو٦ ٓـوخ طٌَٰس ُٮ ح٩ِٞٛ وخٝٯظؼ٢٠ ح٨ٛؼٞ ح٠ٰٛ٘خ٣ٰ٘ٮ ٟؼي حٛـ٩ ٯظٞ ٦ُٰ ح٨ٛؼٞ ح٠ٰٛ٘خ٣ٰ٘ٮ. 

 حألٟوخء حٛيٰٓٔش حٛظٮ طلَٕ حٛـوخ٩ٝ ٯش٠ٚ ه٠ٚ حٛوؼالص ح٠ٜٛٔخء ُٮ ح٠ٛويس. 

 ا٠ٛش٭ء .2

  ا٬ٛ حٛـِء حٛوٜ٪٭ ٢ٟ ح٠َٛ٭ءٯظٞ ٦ُٰ ىُن حٛـوخٝ رِوٚ كَٗش حٜٛٔخ١. 

 ا٠ٛوذح .3

 ه٤يٟخ ٯٌخىٍ حٛـوخٝ حِٛٞ ٯ٠َ رخ٠َٛ٭ء ػٞ ٯ٤ظٔٚ هزَ هؼٜش ىحثَٯش هخطَس ٤ٰٛظٔٚ روي ًٖٛ ا٬ٛ ح٠ٛويس. 

 األٟوبء اٛذٰٓٔخ .4

 ىُن حٛـوخٝ هزَ ح٤ٔٛخس ٩ ط٠٘ٚ حٛوؼالص ح٠ٜٛٔخء ح٠ٛزـ٤ش ٛـيحٍ حألٟوخء حٛيٰٓٔش ه٠ٰٜش ح٨ٛؼٞ ح٠ٰٛ٘خ٣ٰ٘ٮ

 .حٛلَٗش حٛي٩ىٯش ح٨ٛؼ٠ٰش ر٪حٓـش

 األٟوبء اٌٰٜٛلخ .5

  آهَ ؿِء ٢ٟ ح٤ٔٛخس ح٨ٛؼ٠ٰش، ٧٩ٮ طٔ٪ٝ رخٟظظخص ح٠ٛخء، ٩طش٠ٚ حٛٔ٪ٛ٪١ ٩ح٠ٛٔظٰٔٞ ٩حِٛحثيس

 .حٛي٩ىٯش

 
 
 
 
 
 



 
ُْٰو٨َب َأ٩ِ ِا٣ْغبث٨َُِب  ُٝ َه٬َٜ َأ٭ِّ َشْخٍض ثَِ ُْٰؾَش َُ َِّشِح َرِوُج٪ا َه٬َٜ ِإْهَذاِد٧َب؛  ٢َِٟ اِٛغ٨َِخ ا٠ُْٛخَزَظِخَأْطَؾبُة ا٠َُٛز  ٍْ ُْٟغَج ِِْغ٦ِ ِثُذ١ِ٩ ِإْر١ٍ  ٤ََٛ 

 

 حممد كمال :اشراف األستاذ - خليل ابراهيم علي التيتون - رياض عاشور حسني -عبداهلل حسني عبداهلل الغربال   - عباس حممد عبدالرسول :إعداد

 48     نشألكم صاحل الدعاء     .co.ccn-ciswww.مدرسة النعيم الثانوية للبنين  - العلميحصريا على ملتقى طلبة 

 -:اِٛٞ: أ٩ال

 ٟبرا ٯؾذس ثوذ ٟؼي اٛـوبٝ؟

 .طٔـٰو٨خ ٓـوخ طٌَٰس٩ ٟؼي حٛـوخٝ -1

ؿِٯجخص ح٤ٛشخ ٩ حٜٛوخد رظلٰٜٚ حَٛ٘ر٪٧ٰيٍحصح٨ٛؼٞ ُٮ ( ٟ٪ؿ٪ى ُٮ حٜٛوخد)ٯزيأ ه٠ٚ ا٣ِٯٞ حالِٰٰٟٜ  -2

 .ح٠ٛ٪ؿ٪ىس ُٮ حٛـوخٝ ا٬ٛ َٓ٘ٯخص

 .ا٤ٛشب إ٬ٛ ع٘شٯبد٩ ٯؾ٪ٙ إ٣ضٯٞ االٰٰٟٜض اٛ٘شث٪٧ٰذساد: هٜٚ

٨ٰٔٛٚ ه٬ٜ حٛوالٯخ حٟظظخط٨خ؛ ُظزيأ ه٠ٰٜش ح٨ٛؼٞ ح٠ٰٰ٘ٛخثٮ حٌٛ٭ ٧٪ ٣ظٰـش ٣شخؽ حال٣ِٯ٠خص ُٮ طلٰٜٚ ؿِثٰخص 
 .طٌَٰسحٌٌٛحء حٛ٘زَٰس ا٬ٛ ؿِثٰخص 

 رؾٰٜٚ اال٣ضٯ٠بد عضئٰبد اٌٛزاء اٛ٘جٰشح إ٬ٛ عضئٰبد طٌٰشح: هٜٚ

 .ٛظ٨ٰٔٚ ه٠ٰٜش حالٟظظخص ُٮ حٛوالٯخ

 -:ا٠ٛش٭ء: صب٣ٰب

 -:طَ اٛؾشٗخ اٛذ٩دٯخ

  ٙط٤ٔزغ حٛوؼالص ح٠ٜٛٔخء ح٠ٛزـ٤ش ٛـيحٍ ح٠َٛ٭ء رظظخرن ٛظيُن حٛـوخٝ هزَ حٛـ٨خُ ح٨ٛؼ٠ٮ ٢ٟ هال
 .طٔظ٠َ ه٬ٜ ؿ٪ٙ ح٤ٔٛخس ح٨ٛؼ٠ٰش٩ ه٠ٰٜش ط٬٠ٔ حٛلَٗش حٛي٩ىٯش

 ًٓخ ه٬ٜ هٔذ  .ٯٔظ٠َ ح٣يُخم حٛـوخٝ ا٬ٛ ح٠ٛويس كظ٬ ٛ٪ ٩َٓ حإل٣ٔخ١ ٍأ

 ٠ٗخ أ١ ط٤ٔزغ حٛوؼالص ح٠ٜٛٔخء ُٮ ؿيٍح١ ح٤ٔٛخس ح٨ٛؼ٠ٰش رآٰٛش حٛلَٗش حٛي٩ىٯش. 

 .٪ائٰخه٬ٜ رٌـٰخ اٛٔظجخ ا٨ٛ" اٛظِٰؾخ اٌٛؼش٩ُٰخ اٛظٌٰشح"ثوذ ثٜن اٛـوبٝ ٯو٠ٚ ٛغب١ ا٠ٛضٟبس : هٜٚ

ٛ٘ٮ ال ٯيهٚ حٛـوخٝ ا٬ٛ حٛٔظزش ح٨ٛ٪حثٰش ٟٔزًزخ حٛٔوخٙ ٛإل٣ٔخ١؛ ُو٤يٟخ ٯٔظـٰذ حٛـٔٞ ِٛوٚ حٛٔوخٙ ر٪ط٦ِ ٍى 

 .ُوٚ ٤ٟوْ٘؛ ٟلخ٩ٛش ىُن حٛـوخٝ هخٍؽ حٛٔظزش ٤ٟ٩و٦ ٢ٟ ىه٪ٙ حَٛثظ٢ٰ

 -:ا٠ٛوذح: صبٛضب

 ٟبرا رغ٬٠ اٛوؼٜخ اٛوبطشح؟ 

 .ط٬٠ٔ رخٛوؼٜش حٛوخطَس حِٛئحىٯش

َٞ رز٘٪١ عذسا١ ا٠ٛوذح؟  ِٟ 

 .طيهٚ ُٮ ه٠ٰٜش ح٨ٛؼٞ ح٠ٰٛ٘خ٣ٰ٘ٮ٩ طظ٘٪١ ٢ٟ ػالع ؿزٔخص ٟظيحهٜش ٢ٟ حٛوؼالص ح٠ٜٛٔخء
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 فائدة: 

 7كو٪حٛٮ   ٯزٜي ؿو٪ٙ حألٟووخء حٛيٰٓٔوش   
ٟظوووَ ٧٩وووٮ أؿووو٪ٙ ؿوووِء ُوووٮ ح٤ٔٛوووخس   

أل١ ٩ٓوو٠ٰض ر٨ووٌح حإلٓووٞ    ،ح٨ٛؼوو٠ٰش
، ٟٔخ٣ٍش رٔـَ  cm 2.5ٓـ٧َخ ٯزٜي 

.cm 6.5حألٟوخء حٌٰٜٛلش حٌٛ٭ ٯزٜي 

 ٟبرا ٯؾذس ه٤ذٟب ر٤ٔجغ هؼالد ا٠ٛوذح، ٩ٟبرا ٯظجؼ اٛـوبٝ ؽ٨٤ٰب؟

 .ٯوظٜؾ ربَُحُحص حٌٛيى حٛظٮ طزـ٢ حٛـيحٍ حٛيحهٜٮ ٠ٜٛويس٩ ه٤يٟخ ط٤ٔزغ حٛوؼالص ٯظِظض حٛـوخٝ -1
، ٠ٗخ ح٦٣ ٯظلَٕ رزؾء "رخ٠ٰ٘ٛ٪ّ"ٯظٌَٰ حٛـوخٝ ُٮ ح٠ٛويس ٰٛظزق ٓخثاًل ٗؼًِٰخ شز٦ٰ ر٠وـ٪١ حٛـ٠خؿٞ ٯ٬٠ٔ  -2

 .هخٍؽ ح٠ٛويس هزَ حٛوؼٜش حٛوخطَس حٛز٪حرٰش ا٬ٛ حألٟوخء حٛيٰٓٔش

 اٛشثؾ ٟن ا٠ٰٰ٘ٛبء 

َٞ ٯغزو٠ٚ اٛشٓٞ ا٨ٰٛذس٩ع٤ٰٮ  ُٰpH ؟ 

 ٰٛٔخّ ىٍؿش ك٠٪ػش ح٠ٛلخٰٛٚ

 ؾ اٛذاخٜٮ ٠ٜٛوذح ثأ٦٣ شذٯذ اٛؾ٠٪ػخٯ٠زبص اٛ٪ع: هٜٚ

 2أل١ حٌٛيى ح٠ٛويٯش حٛظٮ طَُِ ٟلٜ٪اًل ك٠ؼًٰخ ٯٜٔٚ حَٛٓٞ ح٨ٰٛي٩ٍؿ٤ٰٮ  ُٮ ح٠ٛويس، ٛظظٚ ىٍؿش حٛل٠٪ػش ا٬ٛ 

 . ٧٩ٮ طوخىٙ ك٠٪ػش هظَٰ ح٠ٰٜٛ٪١

 َٰٗ رز٘٪١ اٛؾ٠٪ػخ؟

ُٰٔو٪ى روغ ٧ٌح حٛل٠غ ا٬ٛ اًح ٠ٓلض حٛوؼٜش حٛوخطَس حِٛئحىٯش ُٮ حٛـِء حٛوٜ٪٭ ٢ٟ ح٠ٛويس رؤ٭ طَٔد؛ 

 .ح٠َٛ٭ء ٟٔزًزخ حٛل٠٪ػش 

 -:٩ػؼ أ٠٧ٰخ اٛ٪عؾ اٛؾبٟؼٮ

 .ػ٩ٍَ٭ ٛو٠ٚ ا٣ِٯٞ حٛزز٢ٰٔ، ٧٩٪ حإل٣ِٯٞ حٌٛ٭ ٯيهٚ ُٮ ه٠ٰٜش ٧ؼٞ حٛز٩َط٤ٰخص

 حٛ٪ٓؾ حٛلخٟؼٮ٩ طَُِ حٛوالٯخ ح٠ٛزـ٤ش ٠ٜٛويس ح٠ٛوخؽ؛ ٤٠ٛن حٛؼٍَ حٌٛ٭ ٓي ٯٔزز٦ حٛزز٢ٰٔ. 

  ٨٤ٟخ حٛ٘ل٪ٙ ٩ٟخىس ٩ ح٠ٛ٪حى ح٠ٌٌٛٯش طليع ُٮ حألٟوخء حٛيٰٓٔش اال أ١ روغ ح٠ٛ٪حىٟولٞ ه٠ٰٜش حٟظظخص

 .حألٓزَٯ٢ ٯظٞ حٟظظخط٨خ ه٢ ؿَٯْ حٛوالٯخ ح٠ٛزـ٤ش ٠ٜٛويس 

 األٟوبء اٛذٰٓٔخ: ساثوب

 هالٝ ٯوز٠ذ ا٨ٛؼٞ ا٠ٰٰ٘ٛبئٮ ُٮ األٟوبء اٛذٰٓٔخ؟ 

 . حٛز٤َ٘ٯخّ، حٛ٘زي، حٛل٪طٜش حٛظَِح٩ٯش: ٯوظ٠ي ه٬ٜ ػالػش أهؼخء
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 فائدة: 

ٯوظزَ ٢ٟ حٗزَ حألهؼخء حٛيحهٰٜش ُٮ 
 .حٛـٔٞ

 فائدة: 

ه٬ٜ ُٯخىس حٛو٠الص ح٠ٛو٪ٯش طو٠ٚ 
 .ٟٔخكش ٓـق حألٟوخء حٛيٰٓٔش

 -:اٛج٤٘شٯبط

 -:هذد ٩كبئَ اٛج٤٘شٯبط

 .حٛي٧٪٩١ حٛز٩َط٤ٰخص٩ اَُحُ أ٣ِٯ٠خص ٨ٛؼٞ حَٛ٘ر٪٧ٰيٍحص -1

 .ا٣ظخؽ ح٨َٟٛ٪٣خص -2

 (. ٓبهذٯًب)ٯِشص اٛج٤٘شٯبط عبئاًل ٜٓ٪ٯًب : هٜٚ

 .٠ٟخ ٯ٪َُ ٩ٓـًخ ٤ٟخٓزًخ ٛو٠ٚ حإل٣ِٯ٠خص 7َُٛن حَٛٓٞ ح٨ٰٛي٩ٍؿ٤ٰٮ ُٮ حألٟوخء حٛيٰٓٔش ٰٛظٚ ألٗؼَ ٢ٟ 

 اٛ٘جذ

 اٛ٘جذ؟ٟب٧ٮ ٩كِٰخ 

ٯو٠ٚ ه٬ٜ ا٣ظخؽ ح٠ٛخىس حٛظَِحء حٛظٮ طٔخهي ه٬ٜ طلٰٜٚ حٛي٧٪١، كٰغ ٯظٞ 
 .ا٣ظخؽ ك٪حٛٮ ٛظَ ٢ٟ ٥ٌ٧ ح٠ٛخىس حٛظَِحء ٯ٪ًٰٟخ

 -:اٛؾ٪طٜخ اٛظِشا٩ٯخ

 ٟب٧٪ د٩س اٛؾ٪طٜخ اٛظِشا٩ٯخ ُٮ األٟوبء اٛذٰٓٔخ؟

 .زي، ٩حٛظٮ ٯٔ٪ٝ ر٨خ حٛ٘"ح٠َٛحٍس"ٯظٞ ٨ُٰخ طوِٯ٢ حِٛخثغ ٢ٟ ح٠ٛخىس حٛظَِحء 

 -:طَ ؽظ٬ اٛؾ٪طٜخ اٛظِشا٩ٯخ

 .٧ٮ هزخٍس ه٢ رٜ٪ٍحص ٢ٟ حٛ٘٪ٛٔظ٩َٙ

 ٟبرا ٯؾذس ثوذ إر٠بٝ ه٠ٰٜخ ا٨ٛؼٞ ا٠ٰٰ٘ٛبئٮ؟ 

ٯظٞ حٟظظخص ٟولٞ ح٠ٛ٪حى ح٠ٌٌٛٯش ٢ٟ حألٟوخء حٛيٰٓٔش ا٬ٛ ٟـ٫َ حٛيٝ هزَ 
 .اطزوٰش ط٬٠ٔ رخٛو٠الص ح٠ٛو٪ٯشر٩َُحص 

 إ٬ٛ أٯ٢ ٯزغ٦ اٛـوبٝ ث٠غشد ا٣ز٨بء ه٠ٰٜخ ا٨ٛؼٞ؟ 

 ٯظـ٦ ا٬ٛ حألٟوخء حٌٰٜٛلش
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 فائدة: 

 m 1.5 ٯزٜوي ؿو٪ٙ حألٟووخء حٌٰٜٛلوش    
 ،٧٩ٮ آهَ ؿِء ٢ٟ ح٤ٔٛوخس ح٨ٛؼو٠ٰش  

 ح٠ٛٔووووظ٩ٰٞٔ طشوووظ٠ٚ هٜوووو٬ حٛٔ٪ٛووو٪١  ٩
 .حِٛحثيس حٛي٩ىٯش٩

 األٟوبء اٌٰٜٛلخ: خبٟغب

 ٜٛضائذح اٛذ٩دٯخ ٩كِٰخ؟٧ٚ 

خرخص ٯ٢٘٠ اُحٛظ٨خ رو٠ٰٜش ْٰٛ ٨ٛخ ٩كِٰش ٟو٩َُش، ٩اًح طوَػض ٛالٛظ٨
 .ؿَحكٰش

ًٰب داخٚ اٛٔ٪ٛ٪١: هٜٚ  ٩ع٪د ثوغ أ٣٪ام اٛج٘زٰشٯب أٟشًا ؿجٰو

 .حٛالُٟش ٜٛـٔٞ(  B)روغ ُٰظخ٤ٰٟخص ٩ (K)أل٨٣خ ط٤ظؾ ُٰظخ٢ٰٟ 

 َٰٗ ٯز٘٪١ اٛجشاص؟

 ".حٛزَحُ"طز٬ٔ ٢ٟ ح٠ٰ٘ٛ٪ّ ُٰظزق طٜذ حٛٔ٪حٝ ٯ٬٠ٔ ٯ٠ظض حٛٔ٪ٛ٪١ ح٠ٛخء ٢ٟ ٟخ 

 َٰٗ ٯزٞ اٛزخٜض ٢ٟ اٛجشاص؟

طٔظ٠َ حٛلَٗش حٛي٩ىٯش ُٮ ىُن حٛزَحُ ٣ل٪ ح٠ٛٔظٰٔٞ ٟٔززش ط٠يى ؿيٍح٦٣،، ٠ٟخ ٯ٘٪١ ٍى ُوٚ ٯئى٭ ا٬ٛ حٍطوخء 

 .حٛوؼٜش حٛوخطَ ُٮ ٨٣خٯش ح٠ٛٔظٰٔٞ؛ ٰٛظٞ حٛظوٜض ٢ٟ حٛزَحُ هزَ ُظلش حٛشَؽ

 -:اٛالصٝ ٨ٛؼٞ اٛـوبٝاٛ٪ٓذ 

 ا٠ٛذح اٛض٤ٰٟخ ٜٛـوبٝ داخٚ هؼ٪ ا٨ٛؼٞ اٛ٪كِٰخ اٛشئٰغٰخ هؼ٪ ا٨ٛؼٞ
 ػخ٣ٰش 30-5 ح٠ٰٰ٘ٛخثٮ٩ ح٨ٛؼٞ ح٠ٰٛ٘خ٣ٰ٘ٮ اِٛٞ

 ػ٪ح١ِ 10 (حالرظالم)ح٤ٛٔٚ  ا٠ٛش٭ء

 ٓخهش 24-2 ح٠ٰٰ٘ٛخثٮ٩ ح٨ٛؼٞ ح٠ٰٛ٘خ٣ٰ٘ٮ ا٠ٛوذح

 ٓخهخص 4-3 ٩حٟظظخص ح٠ٛ٪حى ح٠ٌٌٛٯشح٠ٰٰ٘ٛخثٮ ٩ ح٨ٛؼٞ ح٠ٰٛ٘خ٣ٰ٘ٮ األٟوبء اٛذٰٓٔخ

 ٓخهش 48 –ٓخهش  18 حٟظظخص ح٠ٛخء األٟوبء اٌٰٜٛـخ
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 (4-2) جهاز الغدد الصماء

 

 ٟٞ ٯز٘٪١ ع٨بص اٌٛذد اٛظ٠بء، ٩ٟبرا ٯ٤زظ؟

هالٯخ  ؿ٠ٰن ٩ٯ٤ظؾ ح٨َٟٛ٪٣خص حٛظٮ طـْٜ ا٬ٛ ٟـ٫َ حٛيٝ ٩ٯظٞ ط٪ُٯو٨خ ا٬ٛ. ٯظ٘٪١ ٢ٟ ًيى طو٠ٚ ٣لخٝ حطظخٙ

 .حٛـٔٞ

 -:رظ٤َ ا٨ٛشٟ٪٣بد إ٬ٛ ٣٪ه٢ٰ ٢ٟ ا٨ٛشٟ٪٣بد؛ ارٗش٠٧ب ٟن إهـبء أٟضٜخ ٩٩كبئَ ٗٚ ٧شٟ٪١

o  ٯئػَ ٗٚ ٠٨٤ٟخ ( حإلٓظ٩َؿ٢ٰ، حٛظٔظ٪ٓظ١٩َٰ)٢ٟ أٟؼٜظ٨خ،  ":ا٨ٛشٟ٪٣بد اٛذ٤٧ٰخ"ا٨ٛشٟ٪٣بد اٛغزٰش٩ٯذٯخ
ُٮ أؿ٨ِس حٛظ٘خػَ ُٮ ؿٔٞ حإل٣ٔخ١، ٩طو٠ٚ ؿ٠ٰن ح٨َٟٛ٪٣خص حٛٔظ٩َٰٯيٯش ه٬ٜ حٛظؤػَٰ ُٮ حٛوالٯخ ح٠ٛٔظ٨يُش 

 . ٛزيء ه٠ٰٜش ر٤خء حٛز٩َط٢ٰ

 
o  ( ٧َٟ٪٣خص ح٠٤ٛ٪ حأل٣ٔ٪٢ٰٛ،)٢ٟ أٟؼٜظ٨خ  ":٧شٟ٪٣بد األؽ٠بع األ٤ٰٰٟخ"ا٨ٛشٟ٪٣بد اٌٰٛش عزٰش٩ٯذٯخ

 .ط٤لٰٞ حالطِح١ حٛيحهٜٮ ٜٛـٔٞ ٢ٟ كٰغ ٠ٰٗش حَٛٔ٘ ٩ح٠٤ٛ٪

 .رز٩ة ا٨ٛشٟ٪٣بد اٛغزٰش٩ٯذٯخ ُٮ اٛذ٧٪١: هٜٚ

 .ٛ٘ٮ طٔظـٰن حال٣ظشخٍ هزَ حٌٛشخء حٛزالُٟٮ ٜٛوٰٜش ح٨ٛيٍ

 ٯزو٢ٰ ه٬ٜ ٧شٟ٪٣بد األؽ٠بع اال٤ٰٰٟخ أ١ رشرجؾ ث٠غزٔجالد ٟ٪ع٪دح ه٬ٜ عـؼ اٌٛشبء اٛجالصٟٮ: هٜٚ
 .ٜٛخٰٜخ ا٨ٛذٍ

 .رٔزذ هيٝ ٓيٍط٨خ ه٬ٜ حال٣ظشخٍ هال٦ٛ

 -:اٛو٠ٰٜبد اٱرٰخطَ 

 ر٘٪ٯ٢ ا٨ٛشٟ٪٣بد ٢ٟ األؽ٠بع األ٤ٰٰٟخ ث٤بء اٛجش٩ر٢ٰ

 .ط٩ٌد ح٨َٟٛ٪٣خص حٛٔظ٩َٰٯيٯش ُٮ حٛي٧٪١ .1
٩ر٠ـَى ىه٪٨ٛخ حٛوٰٜش ح٨ٛيٍ طَطزؾ ٟن ح٠ٛٔظٔزٚ  .2

 .ُٮ حٛوٰٜش
ػٞ ٯو٠ٚ ح٨َٟٛ٪١ ٩ح٠ٛٔظٔزٚ ح٠ٛظليح١ ٟوخ ه٬ٜ  .3

ُٮ ح٤ٛ٪حس؛ ٠ٟخ  DNAحالٍطزخؽ ٟن ح٠ٛخىس حٛ٪ٍحػٰش 
 .ٯلِِ ؿ٤ٰخص ٟليىس

ر٠خ أ١ ح٨َٟٛ٪٣خص طظ٘٪١ ٢ٟ حألك٠خع حأل٤ٰٰٟش،  .1
ُٰظو٢ٰ ه٨ٰٜخ أ١ طَطزؾ ٟن ٟٔظٔزالص ٟ٪ؿ٪ىس ه٬ٜ 

 .ٓـق حٌٛشخء حٛزالُٟٮ ٜٛوٰٜش ح٨ٛيٍ
ح٠ٛٔظٔزٚ ٯو٠ٚ ٩ر٠ـَى حٍطزخؽ ح٨َٟٛ٪١ ٟن  .2

 .ح٠ٛٔظٔزٚ ه٬ٜ ط٤شٰؾ ا٣ِٯٞ ٟ٪ؿ٪ى ىحهٚ حٌٛشخء
٠ٟخ ٯئى٭ ا٬ٛ ريء ٟٔخٍ ٠ٰٰٗخثٮ كٰ٪٭؛ ٯئى٭ ُٮ  .3

 .ح٨٤ٛخٯش ا٬ٛ حالٓظـخرش ح٠ًَٛ٪رش ٜٛوٰٜش
 

 .طَ ه٠ٰٜخ اٛؾِبف ه٬ٜ ارضا١ اٛغغٞ ه٢ ؿشٯْ آٰٛخ اٛزٌزٯخ اٛشاعوخ اٛغٜجٰخ

حٛزيحٯش ر٠ـَى ح٣لَح٦ُ ه٢ ح٤ٛٔـش ح٠َٛؿوٰش، ٩ٌٖٛٛ ٯظٌَٰ ح٤ٛلخٝ  طٔ٪ٝ حٛظٌٌٯش حَٛحؿوش ربهخىس ح٤ٛلخٝ ا٬ٛ ٣ٔـش

 .ػ٢٠ ٟي٫ ٟو٢ٰ



 
ُْٰو٨َب َأ٩ِ ِا٣ْغبث٨َُِب  ُٝ َه٬َٜ َأ٭ِّ َشْخٍض ثَِ ُْٰؾَش َُ َِّشِح َرِوُج٪ا َه٬َٜ ِإْهَذاِد٧َب؛  ٢َِٟ اِٛغ٨َِخ ا٠ُْٛخَزَظِخَأْطَؾبُة ا٠َُٛز  ٍْ ُْٟغَج ِِْغ٦ِ ِثُذ١ِ٩ ِإْر١ٍ  ٤ََٛ 
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 فائدة: 

طو٠ٚ روغ ٧َٟ٪٣خص حٌٛيس 
رويال   ح٤ٛوخٰٟش ه٬ٜ حأل٣ٔوـش 

ٟووو٢ حٛو٠وووٚ هٜووو٬ أهؼوووخء    
 .ٟليىس

 فائدة: 

ح٨َٟٛووووووووو٪١ حٛـوووووووووخٍىٍٓٮ  
(PTH ) ٧٩َٟووووووووووووووووووووووووو٪١

ٯ٤ل٠ووخ١ ( CT)حٛ٘خٛٔووٰظ٪٢ٰ٣ 
 .حٛ٘خٰٛٔ٪ٝ ُٮ حٛيٟٝٔظ٪٫ 

 فائدة: 

٧وو٪ ٟٜوق ٟوووي٣ٮ  : حٛ٘خٛٔوٰ٪ٝ 
٨ٟووٞ ؿوويح ٭ ط٘وو٪ٯ٢ حٛولووخٝ  
٩طـٜوووؾ حٛووويٝ، ٩ُوووٮ حٰٛٔوووخٝ   
ر٪كووخثَ حٛوالٯووخ حٛوظووزٰش،  

 .٩ح٣ٔزخع حٛوؼالص

 -:ارٗش أ٣٪ام اٌٛذد ا٠ِٛشصح ٨ٜٛشٟ٪٣بد، ٩اٛزٮ ٯؼ٨٠ب ع٨بص اٌٛذد اٛظ٠بء

 .حٌٛيس ح٤ٛوخٰٟش، حٛيٍٰٓش، ؿخٍحص حٛيٍٰٓش، حٛ٘لَٯش، حٛظ٤٪رَٯش،٩حٌٛيى حِٛهظَٯش

 -:ارٗش أ٣٪ام اٌٛذد اٛضهزشٯخ

 .حٛز٤َ٘ٯخّ، ح٠ٛزٰؼخ١، ٩حٛوظٰظخ١

 أٯ٢ رٔن اٌٛذد ا٤ٛخبٰٟخ، ٩ٗٞ ٯجٜي ؿ٪ٙ ٓـش٧ب، ٩ٟب ٧٪ ٩ص٨٣ب؟

 .g 1 – ٩0.5ط١ِ ٟخر٢ٰ  1cmطٔن ُٮ أِٓٚ ٓخهيس حٛيٟخى، ٩ٯزٜي ٓـ٧َخ ٣ل٪ 

 .رغ٬٠ اٌٛذح ا٤ٛخبٰٟخ ثغٰذح اٌٛذد اٛظ٠بء: هٜٚ

 .أل٨٣خ ط٤لٞ حٛويٯي ٢ٟ ٩كخثَ حٛـٔٞ

 ٟبُبئذح ا٨ٛشٟ٪٣بد اٛزٮ رِشص٧ب اٌٛذح ا٤ٛخبٰٟخ؟

حأله٫َ، ٗخٌٛيس ط٤لٞ حٛويٯي ٢ٟ ٩كخثَ حٛـٔٞ، ٩ط٤لٞ ه٠ٚ حٌٛيى حٛظ٠خء 

 .حٛيٍٰٓش، ٩حٌٛيس حٛ٘لَٯش، ٩حٛوظٰظخ١ ٩ح٠ٛزٰؼخ١

. ؛ ٧٩٪ ٯغبهذ ه٬ٜ ٠٣٪ ٗزٜخ اٛغغٞ(hGH)رِشص اٌٛذح ا٤ٛخبٰٟخ ٧شٟ٪١ ا٠٤ٛ٪ 

 ؟٩ٟب اٛ٪ٓذ اٛز٭ ٯ٤شؾ ٦ُٰ ٧زا ا٨ٛشٟ٪١ ،َٰٗ ٯٔ٪ٝ ث٨ز٥ اٛو٠ٰٜخ

حٛول٠ٮ، ٩ٯ٤شؾ ٧ٌح ح٨َٟٛ٪١ ٯٔ٪ٝ ر٥ٌ٨ حٛو٠ٰٜش ه٢ ؿَٯْ طلِِٰ ح٣ٔٔخٝ حٛوالٯخ ُٮ حٛوؼالص ٩ح٤ٰٛٔؾ 

 .هظ٪طخ ُٮ أػ٤خء حٛـِ٪ٛش ٩َٟكٜش حٛزٜ٪ى

 -:ارٗش٠٧ب ٟج٤ٰب ٩كبئَ ٗٚ ٠٨٤ٟب. رِشص اٌٛذح اٛذسٰٓخ ٧شٟ٪٢ٰ٣

 ال ٯٔظظَ ه٦ٜ٠ ه٬ٜ أهؼخء ٟليىس، رٚ ٯئى٭ ا٬ٛ ُٯخىس ٟويٙ : اٛضٰش٩ٗغ٢ٰ

 .حألٯغ ُٮ هالٯخ حٛـٔٞ

 ٟٔئ٩ٙ ؿِثٰخ ه٢ ط٤لٰٞ حٛ٘خٰٛٔ٪ٝ ُٮ حٛـٔٞ :اٛ٘بٛغٰز٪٢ٰ٣. 

 

 

 



 
ُْٰو٨َب َأ٩ِ ِا٣ْغبث٨َُِب  ُٝ َه٬َٜ َأ٭ِّ َشْخٍض ثَِ ُْٰؾَش َُ َِّشِح َرِوُج٪ا َه٬َٜ ِإْهَذاِد٧َب؛  ٢َِٟ اِٛغ٨َِخ ا٠ُْٛخَزَظِخَأْطَؾبُة ا٠َُٛز  ٍْ ُْٟغَج ِِْغ٦ِ ِثُذ١ِ٩ ِإْر١ٍ  ٤ََٛ 
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 فائدة: 

ٌٜٛووويى حٛيٍٰٓوووش ٩ؿوووخٍحص   ـ   

طؤػَٰحص ٟظؼخىس ُٮ حٛيٍٰٓش 

ٟٔظ٪٫ حٛ٘خٰٛٔ٪ٝ ُوٮ حٛويٝ،   

٩رو٨ٜ٠خ ٟوخ ٯلخُلوخ١ هٜو٬   

 .حطِح١ حٛـٔٞ حٛيحهٜٮ

ٜٛز٤َ٘ٯووخّ ى٩ٍ ٨ٟووٞ ُووٮ    ـ  

ح٣ظخؽ حإل٣ِٯ٠خص حٛظٮ ط٨ؼٞ 

حَٛ٘ر٪٧ٰيٍحص ٩حٛز٩َط٤ٰخص 

٠ٗوووووووخ ٯِوووووووَُ  . ٩حٛوووووووي٧٪١

٧َٟووووووووووو٪٣ٮ حأل٣ٔووووووووووو٪٢ٰٛ 

٩حٛـٜ٪ٗوووووووووخؿ٪١ حٜٛوووووووووٌٯ٢  

ٯو٠ووال١ ٟووووخ ٜٛلِوووخف هٜووو٬  

حٛوووويٝ ٟٔوووظ٪٫ حٛٔووووَ٘ ُووووٮ  

 .حطِح١ حٛـ٩ٞٔ

 
 فائدة: 

ٯ٤ووظؾ ٟووَع حٛٔووَ٘٭ هوو٢    
هوويٝ ا٣ظووخؽ حٛـٔووٞ ٠ٰ٘ٛووخص    
 ٗخُٰووووش ٟوووو٢ حأل٣ٔوووو٪٢ٰٛ، أ٩ 

ٛوووويٝ حٓوووظو٠خٙ حأل٣ٔوووو٪٢ٰٛ   
 .رش٘ٚ طلٰق

 -:طَ ه٠ٰٜخ خِغ ٟغز٪٫ اٛ٘بٛغٰ٪ٝ ُٮ اٛذٝ، ٩اٛزٮ ٯٔ٪ٝ ث٨ب ٧شٟ٪١ اٛ٘بٛغٰز٪٢ٰ٣

ٛظِٯي ٢ٟ حٟظظخص حٛ٘خٰٛٔ٪ٝ، ٩اشخٍس ا٬ٛ حٰٜٛ٘ظ٢ٰ  ٯٔ٪ٝ ٧َٟ٪١ حٛ٘خٰٛٔظ٪٢ٰ٣ رخٍٓخٙ اشخٍحص ا٬ٛ حٛولخٝ

 .إلَُحُ ح٠ِٛٯي ٦٤ٟ ٟن حٛز٪ٙ

ه٤ذٟب ٯ٤خِغ ٟغز٪٫ اٛ٘بٛغٰ٪ٝ ُٮ اٛذٝ رو٠ٚ اٌٛذد عبساد اٛذسٰٓخ ه٬ٜ صٯبدح إ٣زبط ٧شٟ٪١ : هٜٚ
 .اٛغبسدسٓٮ

 ٛ٘ٮ ٯٔ٪ٝ رِٯخىس ٟٔظ٪٫ حٛ٘خٰٛٔ٪ٝ ُٮ حٛيٝ

 -:غبسدسٓٮٟغز٪٫ اٛ٘بٛغٰ٪ٝ ُٮ اٛذٝ، ٩اٛزٮ ٯٔ٪ٝ ث٨ب ٧شٟ٪١ اٛ صٯبدحطَ ه٠ٰٜخ 

ٯٔ٪ٝ ٧َٟ٪١ حٛـخٍىٍٓٮ رظلِِٰ حٛولخٝ إلؿالّ حٛ٘خٰٛٔ٪ٝ، ٩ٯلِِ حٰٜٛ٘ظ٢ٰ ه٬ٜ اهخىس 

حٟظظخص ٠ٰٗخص أٗزَ ٢ٟ حٛ٘خٰٛٔ٪ٝ، ٩ٯِٯي ٢ٟ حٟظظخص حألٟوخء ٜٛ٘خٰٛٔ٪ٝ ٢ٟ 

 .حٌٌٛحء

 -:ٔ٪ٝ ث٦ اٛج٤٘شٯبط ه٤ذ اسرِبم ٟغز٪٫ اٛغ٘ش ُٮ اٛذٝطَ ٟب ٯ

ٯٔ٪ٝ ربَُحُ ٧َٟ٪١ حأل٣ٔ٪٢ٰٛ؛ حٌٛ٭ ٯَٓٚ اشخٍس ا٬ٛ هالٯخ حٛـٔٞ، هظ٪طخ ُٮ 

حٛ٘زي ٩حٛوؼالص؛ ٛظَٔٯن ه٠ٰٜش طل٪ٯٚ حٛـٜ٪ٗ٪ُ ا٬ٛ ؿالٯ٘٪ؿ٢ٰ حٌٛ٭ ٯو١ِ ُٮ 

 .حٛ٘زي

 -:ُٮ اٛذٝ ٣خِبع ٟغز٪٫ اٛغٜ٪ٗ٪صطَ ٟب ٯٔ٪ٝ ث٦ اٛج٤٘شٯبط ه٤ذ ا

ٯٔ٪ٝ ربَُحُ ٧َٟ٪١ حٛـٜ٪ٗخؿ٪١، َُٰطزؾ روالٯخ حٛ٘زي، َُٰٓٚ ا٨ٰٛخ اشخٍس رزيء طل٪ٯٚ 

 .حٛـالٯ٘٪ؿ٢ٰ ا٬ٛ ؿٜ٪ٗ٪ُ ٩اؿال٦ٓ ُٮ حٛيٝ

 ٠ٛشع اٛغ٘ش٭ ٣٪ه٢ٰ اص٢ٰ٤، ٟز٬ ٯل٨ش ٗٚ ٠٨٤ٟب، ٩ٟب ٧٪ عجج٠٨ب؟

 ٙٯل٨َ هخىس ه٤ي حألشوخص ُٮ ٢ٓ حٛوشَٯ٢، ٧٩ٌح رٔزذ هيٝ  :ا٤ٛ٪م األ٩

 .اَُحُ حٛـٔٞ ٛأل٣ٜٔ٪ٯ٢

 ٢ٟ40 ح٤ٛخّ، ٩هخىس ٟخ ٯليع روي ٢ٓ  % 80 – 70ٯظٰذ ٣ل٪  :ا٤ٛ٪م اٛضب٣ٮ ،

 .٧٩ٌح رٔزذ هيٝ كٔخٰٓش هالٯخ حٛـٔٞ ٛأل٣ٔ٪٢ٰٛ

 



 
ُْٰو٨َب َأ٩ِ ِا٣ْغبث٨َُِب  ُٝ َه٬َٜ َأ٭ِّ َشْخٍض ثَِ ُْٰؾَش َُ َِّشِح َرِوُج٪ا َه٬َٜ ِإْهَذاِد٧َب؛  ٢َِٟ اِٛغ٨َِخ ا٠ُْٛخَزَظِخَأْطَؾبُة ا٠َُٛز  ٍْ ُْٟغَج ِِْغ٦ِ ِثُذ١ِ٩ ِإْر١ٍ  ٤ََٛ 
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 فائدة: 

حٌٛيى حٛ٘لَٯش ُٮ أه٬ٜ طٔن 

حٰٜٛ٘ظوووو٢ٰ، ٩ٯٔوووو٬٠ حٛـووووِء  

 .حٛوخٍؿٮ ٨٤ٟخ رخٛٔشَس

 فائدة: 

حٛ٘٪ٍط٩ِٰٙ ٯوظزوَ ٟو٢ أكوي    

أ٣و٪حم ٧َٟ٪٣وخص حٛـٜ٪ٗوو٪ُ   

 .حٛٔشَٯش حٛي٤٧ٰش

 ا٤ٛبرغخ ه٢ ٟشع اٛغ٘ش٭؟ٟب ٧ٮ ا٠ٛؼبهِبد 

 .أَٟحع حٜٛٔذ حٛظخؿٰش، طَٜ شزٰ٘ش حٛو٢ٰ ٩حٛوالٯخ حٛوظزٰش ٩حٛل٠٪ػش أ٩ ح٣وِخع ىٍؿش ك٠٪ػش حٛيٝ

 َٰٗ ٯ٤٤٘٠ب ٤ٟن ؽذ٩س ا٠ٛؼبهِبد ا٤ٛبرغخ ه٢ ٟشع اٛغ٘ش٭ ُٮ ٣٪ه٦ٰ اإلص٢ٰ٤؟

 .َٟحٓزش ٟٔظ٪٫ حٛـٜ٪ٗ٪ُ ُٮ حٛيٝ، ٩حٛلِخف ه٦ٰٜ ٯـذ ه٤ٰٜخ

 ٟب٧ٮ ٩كِٰخ اٛٔششح؟

طٔ٪ٝ رز٤خء ح٨َٟٛ٪١ حٛٔظ٩َٰٯي٭ حألٛي٩ٰٓظ١٩َ، ٩ٟـ٠٪هش حه٫َ ٢ٟ ح٨َٟٛ٪٣خص 

 .ط٬٠ٔ ر٨َٟ٪٣خص حٛـٜ٪ٗ٪ُ حٛٔشَٯش حٛي٤٧ٰش

 ٟب٧ٮ ُبئذح ٗٚ ٢ٟ األٛذ٩عٰزش١٩ ٩اٛ٘٪سرٰض٩ٙ؟

 ٯئػَ ُٮ حٰٜٛ٘ظ٢ٰ، ٧٩٪ ػ٩ٍَ٭ إلهخىس حٟظظخص أٯ٪٣خص حٛظ٪ىٯ٪ٝ :األٛذ٩عٰزش١٩. 

 ٯٔخهي ه٬ٜ ُٯخىس ٟٔظ٪٫ حٛـٜ٪ٗ٪ُ ُٮ حٛيٝ، ٩طٰٜٔٚ حالٛظ٨خرخص :رٰض٩ٙسٛ٘٪ا. 

 ٟز٬ ٯزٞ إُشاص األدسٯ٤ب٢ٰٛ؟

 .٠ٰٗش ٢ٟ حٛـخٓش ُٮ ٟ٪َٓ ٯيه٪ ٜٛظ٪طَٯظٞ اَُح٥ُ ه٤يٟخ ط٤ـْٜ 

 (أدسٯ٤ب٢ٰٛ)إث٤ِٰشٯ٢ ٧شٟ٪٣ب١ ٠٧ب ٯِشص اٛغضء اٛذاخٜٮ ٢ٟ اٌٛذد اٛ٘لشٯخ 

 ٟبُبئذح ٗٚ ٨٤ٟب؟. ٣٩٪س إث٤ِٰشٯ٢

 .ٯو٠ٚ ٧ٌح١ ح٨َٟٛ٪٣خ١ ٟوخ ِٛٯخىس ٟويٙ ٣زغ حٜٛٔذ، ٩ػٌؾ حٛيٝ ٩ٟويٙ حٛظ٤ِْ ٩ٟٔظ٪٫ حَٛٔ٘ ُٮ حٛيٝ
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 الرابعمصطلحات الفصل  مسرد

 .ح٠ٰٰ٘ٛخثٮ ٜٛـوخ٩ٝ حٛـِء حألؿ٪ٙ ٢ٟ ح٤ٔٛخس ح٨ٛؼ٠ٰش، ٧٩٪ َٟطزؾ ٟن ح٨ٛؼٞ ح٠ٰٛ٘خ٣ٰ٘ٮ :األٟوبء اٛذٰٓٔخ

 .حٛـِء ح٨٤ٛخثٮ ٢ٟ ح٤ٔٛخس ح٨ٛؼ٠ٰش، ٧٩٪ َٟطزؾ رش٘ٚ أٓخٓٮ ٟن حٟظظخص ح٠ٛخء :األٟوبء اٌٰٜٛلخ

 .ا٣ِٯٞ ٧خػٞ َٟطزؾ ٟن ٧ؼٞ حٛز٩َط٤ٰخص ٠ٰٰٗخثًٰخ ُٮ ح٠ٛويس :اٛججغ٢ٰ

  .ا٣ِٯٞ ٧خػٞ ُٮ حٜٛوخد، ٯ٠ٔق رزيء ه٠ٰٜش ح٨ٛؼٞ ح٠ٰٰ٘ٛخثٮ ُٮ حِٛٞ ه٢ ؿَٯْ طلٰٜٚ ح٤ٛشخ ا٬ٛ َٓ٘ٯخص :األٰٰٟٜض

 . طَحٰٗذ اطزوٰش حٛش٘ٚ ٟٔج٪ٛش ه٢ حٟظظخص ٟولٞ ح٠ٛ٪حى ح٠ٌٌٛٯش ٢ٟ حألٟوخء حٛيٰٓٔش :اٛخ٠الد ا٠ٛو٪ٯخ

 . أٗزَ هؼ٪ ىحهٜٮ ُٮ حٛـٔٞ، ٯَُِ حٛوظخٍس حٛظَِحء :اٛ٘جذ

  .ٯيُن رخٛـوخٝ ا٬ٛ ح٠ٛويس ه٢ ؿَٯْ حٛلَٗش حٛي٩ىٯش٩ ح٠ٛويس،٩ أ٣ز٪د هؼٜٮ ٯظٚ ر٢ٰ حٛزٜو٪ٝ :ا٠ٛش٭ء

طل٪ٯ٦ٜ ا٬ٛ ٓـن طٌَٰس، ػٞ ٯـل٢ رٔ٪س ُٮ ٩ طلٜٚ ُِٰٯخثٮ ٌٌٜٛحء، ٯليع ه٤ي ٟؼي حٌٌٛحء :ا٨ٛؼٞ ا٠ٰٛ٘ب٣ٰ٘ٮ
 .حألٟوخء حٛيٰٓٔش٩ ح٠ٛويس

٪ٓخؿش حإل٣ِٯ٠خص ح٨ٛخػ٠ش، ٟؼٚ حألِٰٰٟٜ، ا٬ٛ ؿِٯجخص أطٌَ طٔظـٰن طلٜٚ ٠ٰٰٗخثٮ ٌٌٜٛحء ر :ا٨ٛؼٞ ا٠ٰٰ٘ٛبئٮ
  .حٛوالٯخ حٟظظخط٨خ

 . ٤ٟظل٠ش، طلَٕ حٛـوخٝ هزَ ح٤ٔٛخس ح٨ٛؼ٠ٰش٩ ح٣ٔزخػخص هؼٰٜش ٟظ٠٪ؿش :اٛؾشٗخ اٛذ٩دٯخ

  .ًيس ٤ٟظـش ٨َٜٟٛ٪١، طـْٜ ٟخ ط٤ظـ٦ ا٬ٛ ٟـ٫َ حٛيٝ :اٌٛذح اٛظ٠بء

 . طو٠ٚ ه٬ٜ حٛوالٯخ ح٨ٛي٩ٍ ظـ٨خ ًيس ط٠خء،ٟخىس ٟؼٚ حإلٓظ٩َؿ٢ٰ، ط٤ :ا٨ٛشٟ٪١

  .طيه٬ ٰٓيس حٌٛيى رٔزذ ط٤ل٨٠ٰخ ٜٛويٯي ٢ٟ ٩كخثَ حٛـ٩ٞٔ ًيس ط٠خء طٔن ه٤ي ٓخهيس حٛيٟخى،  :اٌٛذح ا٤ٛخبٰٟخ

  .٧َٟ٪١ ىٍٓٮ ٯِٯي ٢ٟ ٟويٙ أ٭ حٛوالٯخ :اٛضٰش٩ٗغ٢ٰ

  .حٌٛيس حٛيٍٰٓش ٯ٤لٞ ٟٔظ٪٫ حٛ٘خٰٛٔ٪ٝ ُٮ حٛيٝ خصأكي ٧َٟ٪٣ :اٛ٘بٛغٰز٪٢ٰ٣

ٯٜٔٚ ٩ ٧َٟ٪١ ٓظ٩َٰٯي٭ ٓشَ٭ ٯَُن ٢ٟ ٟٔظ٪٫ حٛـٜ٪ٗ٪ُ ُٮ حٛيٝ، ط٤ظـ٦ ٓشَس حٌٛيس حٛ٘لَٯش :اٛ٘٪سرٰض٩ٙ
 . حالٛظ٨خد

ٟخىس ط٤ظـ٨خ حٌٛيس ؿخٍس حٛيٍٰٓش طِٯي ٢ٟ ٟٔظ٪٫ حٛ٘خٰٛٔ٪ٝ ُٮ حٛيٝ ه٢ ؿَٯْ حٛظؤػَٰ ُٮ  :ا٨ٛشٟ٪١ اٛغبسدسٓٮ
  .لخٝ إلؿالّ حٛ٘خٰٛٔ٪ٝحٛو

  .ٯو٠ٚ ٟن حٛـٜ٪ٗخؿ٪١ ٜٛلِخف ه٬ٜ ٟٔظ٪٫ حَٛٔ٘ ُٮ حٛي٩ٝ ٧َٟ٪١ ٯ٤ظـ٦ حٛز٤َ٘ٯخّ، :األ٣غ٪٢ٰٛ

اؿال٦ٓ ا٬ٛ ٩ ٯوـٮ اشخٍس ٛوالٯخ حٛ٘زي ٛظل٪ٯٚ ؿالٯ٘٪ؿ٢ٰ ا٬ٛ ؿٜ٪ٗ٪٩ُ ٧َٟ٪١ ٯ٤ظـ٦ حٛز٤َ٘ٯخّ، :اٛغٜ٪ٗبع٪١
 . حٛيٝ

حٌٛيس حٛ٘لَٯش، ٯو٠ٚ ُٮ حٰٜٛ٘ظ٢ٰ، ٧٩٪ ػ٩ٍَ٭ إلهخىس حٟظظخص  ٧َٟ٪١ ٓظ٩َٰٯي٭ ط٤ظـ٦ ٓشَس :األٛذ٩عزٰش١٩
 .حٛظ٪ىٯ٪ٝ
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 الفصل اخلامس

********************* 
 ال مراض غري املعديةو  ،هجاز املناعة
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 فائدة: 

طوووووي ح٤٠ٛخهووووش ح٠ٛظوظظووووش ٟوووو٢ أٗؼووووَ    
، ٧٩ووٮ ط٠ؼووٚ   ح٤٠ٛخهووش ُخهٰٜووش  حٓووظـخرخص  

 .هؾ حٛيُخم حأل٩ٙ

 فائدة: 

ٯ٪ؿي ر٘ظَٰٯخ ؿزٰوٰوش طووٰش هٜو٬ حٛـٜوي،     
 .٩طل٦ٰ٠ ٢ٟ ح٨ٛـ٪ٝ

 (5-1) جهاز المناعة

 

 (.ا٤ٛ٪هٰخ)، ٩ا٤٠ٛبهخ ا٠ٛزخظظخ (اٛوبٟخ)ا٤٠ٛبهخ ًٰش ا٠ٛزخظظخ : ٛغ٨بص ا٤٠ٛبهخ ٟ٘٪٣ب١ سئٰغٰب١ ٠٧ب

 ٟٞ ٯز٘٪١ ع٨بص ا٤٠ٛبهخ؟

  (حٛوخٟش)ح٤٠ٛخهش ًَٰ ح٠ٛظوظظش. 

  (ح٤ٛ٪هٰش)ح٤٠ٛخهش ح٠ٛظوظظش. 

 ٟب ٩كِٰخ ا٤٠ٛبهخ ًٰش ا٠ٛزخظظخ؟

 .طٔخهي ه٬ٜ ارـخء طٔي٦ٟ أٯؼًخ، ٤ٟ٩و٩٦ طل٠ٮ حٛـٔٞ ٢ٟ ٟٔززخص ح٠َٛع حٛظٮ ٯ٪حؿ٨٨خ،

 ث٨زا االعٞ؟( اٛوبٟخ)رغ٬٠ ا٤٠ٛبهخ اٌٰٛش ٟزخظظخ  :هٜٚ

 .أل٨٣خ ال طٔظ٨يٍ ٣٪هًخ ٟليىًح ٢ٟ ٟٔززخص حألَٟحع

 ٩ٟب ٩كِٰز٨ب؟ ،أٯ٢ ر٪عذ اٛؾ٪اعض

ط٪ؿي ُٮ ٤ٟخؿْ حٛـٔٞ حٛظٮ ٯ٢٘٠ أ١ طيهٚ ٢ٟ هال٨ٛخ ٟٔززخص 
 .حٛـٔٞ ٜٛل٠خٯش ػي ٟٔززخص ح٠َٛعطٔظو٠ٚ حٛل٪حؿِ ُٮ ٩ حألَٟحع،

 ٟب ٧ٮ أ٣٪ام اٛؾ٪اعض ٩ٟب ٩كبئ٨ِب؟

 ٯٔ٪ٝ ه٬ٜ ٤ٟن ح٠ٛوٜ٪ٓخص حٌَٛٯزش ٢ٟ ىه٪ٙ حٛـٔٞ :ؽبعض اٛغٜذ. 

 حٛٔؼخء ه٬ٜ ح٠ٛوٜ٪ٓخص ح٠ٛٔززش ٠َٜٛع :اٛؾ٪اعض ا٠ٰٰ٘ٛبئٰخ. 

  طٔ٪ٝ رظ٤شٰؾ ه٠ٰٜش حٛزٜو٠ش :اٛخٜ٪ٯخا٠ٛغبساد. 

 
ٯظ٠ؼٚ هؾ حٛيُخم حَٛثْٰ ٧ٌح ُٮ حٛـٜي حٰٜٛٔٞ ٩اَُحُحط٦، ٩طٔخهي حٛوالٯخ ح٠ٰٛظش ُٮ حٛـٜي ه٬ٜ  :ؽبعض اٛغٜذ

ي ٩ًِ ح٠ٛوٜ٪ٓخص حٛلٰش حٛيٰٓٔش، ٩ٯوٰش حٛويٯي ٢ٟ حٛز٘ظَٰٯخ ط٘خُٰٜخ ه٬ٜ ٓـق حٛـٜي، ُظ٨ؼٞ  حِٛٯ٪ص ػحٛل٠خٯش 
 .حألك٠خع حٛظٮ طؼزؾ حٛويٯي ٢ٟ ٟٔززخص حألَٟحعحٛـٜيٯش ٛظ٤ظؾ 

 ٟب أ٣٪ام اٛذُبهبد ا٠ٰٰ٘ٛبئٰخ  ٩ٟب ؿشٯٔخ ه٨ٜ٠ب؟

o حإلَُحُحص حأل٣ِٰش ٩طٔ٪ٝ ه٬ٜ طلـٰٞ ؿيحٍ حٛوٰٜش حٛز٘ظَٰٯش ٩ حٛيٟ٪م٩ ط٪ؿي ُٮ حٜٛوخد :األ٣ضٯ٠بد ا٠ٛؾٜٜخ
 .ُٰٔزذ ٟ٪ص ح٠ٛوٜ٪ٓخص ح٠ٛٔززش ٠َٜٛع

o ٯو٠ٚ ر٪ط٦ِ كخؿِ ك٠خٯش ٯ٤٠ن حٛز٘ظَٰٯخ ٢ٟ ٩ ٛٔـ٪ف حٛيحهٰٜش ُٮ حٛـٔٞٯَُِ ر٪حٓـش حٛويٯي ٢ٟ ح :ا٠ٛخبؽ
، ٩طٌـٮ حأل٧يحد ٓـ٪ف ٠َٟحص حٛظ٤ِْ ح٨ٛ٪حثٰش، ٩طئى٭ كَٗظ٨خ ا٬ٛ حالٛظظخّ رخٛوالٯخ حٛـالثٰش حٛيحهٰٜش

 .ىُن حٛز٘ظَٰٯخ روٰيح ه٢ حَٛثظ٢ٰ، ٩ٯظٞ حَُحُ ٠ٰٗخص أٗزَ ٢ٟ ح٠ٛوخؽ

o ٖٯو٠ٚ ه٬ٜ ٓظٚ حٛويٯي ٢ٟ ح٠ٛوٜ٪ٓخص ٩ ٯٔخهي ه٬ٜ ه٠ٰٜش ح٨ٛؼ٩ٞ ح٠ٛويسٯَُِ ُٮ  :ؽ٠غ ا٨ٰٛذس٩ٜٗ٪سٯ
 .ط٪ؿي ُٮ حٛـوخٝ حٌٛ٭ ٣ظ٤خ٩٦ٛ٩ حٛلٰش حٛيٰٓٔش حٛظٮ طٔزذ ح٠َٛع
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 فائدة: 

 ح٨ٛ٪حثٰش،طٌـٮ حأل٧يحد ٓـ٪ف ٠َٟحص حٛظ٤ِْ 
روٰيًح ه٢  ٩طيُن حٛز٘ظَٰٯخ حٛظٮ حٛظظٔض رخ٠ٛوخؽ

 .حَٛثظ٢ٰ

 فائدة: 

حٓووظـخرش ح٤٠ٛخهووش حٌٰٛووَ ح٠ٛظوظظووش ٠ٛٔووززخص      
(.ال طظ٪َٓ ح٠ٛٔخ٩ٟش)ح٠َٛع طظوـ٬ حٛل٪حؿِ 

 اٛوـبط؟٩ ٟب ٩كِٰخ اٛغوبٙ

 .ٯٔخهيح١ ه٬ٜ ؿَى ح٠ٛوخؽ حٛلخٟٚ ٜٛوي٫٩ ا٬ٛ هخٍؽ حٛـٔٞ

 اٛوـبط؟٩ َٰٗ ٯزٞ رؾِٰض اٛغوبٙ

ه٤يٟخ ط٤ظٔٚ حٛوي٫٩ ا٬ٛ ٠َٟحص حٛظ٤ِْ ٯظٞ اَُحُ ٠ٰٗخص ٟوخؽ 
 .حٛوـخ٩ّ أٗزَ ٠ٟخ ٯلِِ حٛٔوخٙ

 ٟب ٩كِٰخ خالٯب ع٨بص ا٤٠ٛبهخ؟

 .اًح ىهٜض ح٠ٛوٜ٪ٓخص حٛيٰٓٔش حٌَٛٯزش ا٬ٛ حٛـٔٞ طيحُن ه٦٤

 ٟب ٧ٮ اٛجٜو٠خ؟

ٟ٪حى ٠ٰٰٗخثٰش ٢ٟ ٩ ه٠ٰٜش طلٰؾ ٨ُٰخ حٛوالٯخ حألٗ٪ٛش رخ٠ٛوٜ٪ٓخص حٛلٰش حٛيٰٓٔش حٌَٛٯزش، ػٞ طَُِ ا٣ِٯ٠خص ٧خػ٠ش
٣٪هًخ ٢ٟ حٛز٩َط٤ٰخص  20ٯٔخ٧ٞ ٣ل٪ ٩ .٬ ح٠ٛوٜ٪ّ حٛي٨ُْٰٰٓخ طٔؼٮ هٜ( حٰٜٛٔ٪ٓ٪ٟخص)حألؿٔخٝ ح٠ٛلٜٜش 

 .ح٠ٛ٪ؿ٪ىس ُٮ رالُٟخ حٛيٝ ُٮ ه٠ٰٜش حٛزٜو٠ش

 َٰٗ ٯزٞ ر٤شٰؾ اٛخالٯب األٗ٪ٛخ؟

 .ٯظٞ ط٤شٰؾ ٥ٌ٧ حٛوالٯخ ر٪ٓخؿش ٟ٪حى ُٮ حٛـيحٍ حٛوٜ٪٭ ٜٛز٘ظَٰٯخ

 َٰٗ ٯذاُن اٛغغٞ ه٢ ٣ِغ٦ ه٤ذ دخ٪ٙ اِٰٛش٩ط داخٚ اٛغغٞ؟

٩ّ ا٬ٛ حٛـٔٞ ٯٔخهي هؾ ىُخم هٜ٪٭ آهَ ه٬ٜ ٤ٟن ح٩َِّٰٛ ٢ٟ حال٣ظشخٍ؛ كٰغ طَُِ ه٤يٟخ ٯيهٚ حَِٰٛ
 .خ٩َِّٰٛ ر٩َط٤ًٰخ ٯ٬٠ٔ ا٣ظ١٩ََُٰحٛوالٯخ ح٠ٛظخرش ر

 ؟اإل٣زشُٰش١٩ٟب ٩كِٰخ 

ٯَطزؾ ري٥ٍ٩ ٟن حٛوالٯخ ح٠ٛـخ٩ٍس، ٩ٯل٧ِِخ ه٬ٜ ا٣ظخؽ ر٩َط٤ٰخص ٟؼخىس ٩َِّٰٜٛ ُظ٤٠ن طؼخهَ ح٩َِّٰٛ ُٮ 
 .٥ٌ٧ حٛوالٯخ

 ٟب ٧ٮ االعزغبثخ االٛز٨بثٰخ؟

ٜٜٓٔش ٢ٟ حٛوـ٪حص ح٠ٛؤيس طش٠ٚ حٛويٯي ٢ٟ ح٠ٛ٪حى ح٠ٰٰ٘ٛخثٰش ٩حٛوالٯخ ح٤٠ٛخهٰش ٠ٜٛٔخهيس ه٬ٜ طوِٯِ حالٓظـخرش 
 .ح٤٠ٛخهٰش ه٠٪ًٟخ

 ٟب ٧ٮ آٰٛخ ه٠ٚ االعزغبثخ االٛز٨بثٰخ؟

هالٯخ حٛـٔٞ ٟوًخ، ُظـٌد ٥ٌ٧ ٩ ه٤يٟخ ٯيَٟ ٟٔزذ ح٠َٛع ٣ٰٔـًخ ٟو٤ًٰخ طَُِ ٟ٪حى ٠ٰٰٗخثٰش ٢ٟ ٟٔزذ ح٠َٛع
طِٯي ٢ٟ ٣ِخًٯش حأل٩هٰش حٛيٟ٪ٯش ٩ طِٯي ٢ٟ طيُْ حٛيٝ ا٬ٛ ح٤٠ٛـٔش ح٠ٛظخرش،٩ ح٠ٛ٪حى حٛوالٯخ حألٗ٪ٛش ا٬ٛ ح٤٠ٛـٔش،

 .٠ٜٔٛخف ٛوالٯخ حٛيٝ حٛزٰؼخء رخٛ٪ط٪ٙ ا٬ٛ ح٤٠ٛـٔش ح٠ٛظخرش
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 فائدة: 

ـخرش ح٠ٛظوظظوش ٗواًل ٟو٢ حأل٣ٔووـش    طشو٠ٚ حالٓوظ  
 .حألهؼخء ح٠ٛ٪ؿ٪ىس ُٮ حٛـ٨خُ ح٠ِٜٛٮ٩

 فائدة: 

حٛوالٯخ ح٠ِٰٰٜٛش ٣٪م ٢ٟ هالٯخ حٛيٝ حٛزٰؼخء حٛظٮ 
 .ط٤ظؾ ُٮ ح٤ٛوخم حألك٠َ ٜٛولٞ

 ٟب ٧ٮ أهشاع االعزغبثخ االٛز٨بثٰخ؟

حٛلَحٍس ٩حالك٠َحٍ ٢ٟ ٩ ٠ٗخ أ١ ٯوغ حألٛٞ. حٛزٰؼخء ُٮ ح٤٠ٛـٔش ح٠ٛظخرش طٔخهي ه٬ٜ طَحٗٞ هالٯخ حٛيٝ
 .حألهَحع حٛظٮ طليع ٣ظٰـش حالٓظـخرش حالٛظ٨خرٰش ٠َٛع ٟويا

 :اٱرٰخ ٢ٟ ؽٰش ٩كبئ٨ِب خالٯب ع٨بص ا٤٠ٛبهخث٢ٰ  ٓبس١ ٟب

 حٛ٪كِٰش ٣٪م حٛوٰٜش
 .هالٯخ حٛيٝ حٛظٮ طزظٜن حٛز٘ظَٰٯخ ،حٛزٜو٠ش حٛوالٯخ حٛظوخىٛش

 .٩طظوٜض ٢ٟ حٛوالٯخ ح٠ٛظوخىٛش ح٠ٰٛظش ٩رٔخٯخ ٟ٘٪٣خط٨خ، هالٯخ حٛيٝ حٛظٮ طزظٜن حٛز٘ظَٰٯخ حٛزٜو٠ش، حٛوالٯخ حألٗ٪ٛش حٛ٘زَٰس

هالٯخ حٛيٝ حٛظٮ ط٤ظؾ حألؿٔخٝ ح٠ٛؼخىس  ،(طٔظٚ ٟٔززخص ح٠َٛع، أؿٔخٝ ٟؼخىس) ح٤٠ٛخهش ح٠ٛظوظظش حٛوالٯخ ح٠ِٰٜٛش
 .٩ٟ٪حى ٠ٰٰٗخثٰش أه٫َ

 

 ٠ٛغججبد ا٠ٛشع ه٤ذٟب رزخـ٬ آٰٛبد اٛذُبم اٌٰٛش ٟزخظظخ؟ ٢ٟ ٯزظذ٫

 .ٯ٬٠ٔ رخ٤٠ٛخهش ح٠ٛظوظظش٩ ىُخم ػخ١ا ٯو٠ٚ ه٬ٜ ٨ٟخؿ٠ش ٥ٌ٧ ح٠ٛٔززخص هؾ

 ث٠برا ر٠زبص ا٤٠ٛبهخ ا٠ٛزخظظخ؟

 .طظـ٪٩ٍ ٨٤٘ٛخ طؤهٌ ٩ٓظًخ ٛظظ٘٪٩١ ح٠ٛظوظظش رِخهٰٜظ٨خط٠ظخُ ح٤٠ٛخهش 

 ٟب ٩كِٰخ اٛغ٨بص ا٠ِٜٛٮ؟

ٯَشق ٓخثٚ ٢ٟ حٛشوَٰحص ٩ طيَٰٟ ح٠ٛوٜ٪ٓخص حٛيٰٓٔش حٌَٛٯزش، ٠ٗخ ٯ٠ظض حٛي٧٪٩،١ حٛيٝ،٩ طَشٰق حٛٔخثٚ ح٠ِٰٜٛٮ
 .حٛيٟ٪ٯش ٠ٌَٛ هالٯخ حٛـٔٞ

 طَ ٟغبس اٛغبئٚ اٛز٭ ٯششؾ٦ اٛغ٨بص ا٠ِٰٜٛٮ؟

ٯو٪ى َٟس ٯـ٠ن ر٪ٓخؿش حأل٩هٰش ح٠ِٰٰٜٛش ٩٩ ٯي٩ٍ هزَ هالٯخ ح٤ٰٛٔؾ
 .أه٫َ ا٬ٛ حأل٩ٍىس رخَٛٔد ٢ٟ حٜٛٔذ

 ٟب ٧ٮ األعضاء اٛزٮ ٯز٘٪١ ٨٤ٟب اٛغ٨بص ا٠ِٰٜٛٮ؟

( حٛؼ٠ٰ٪ٰٓش)٩حٌٛيس حِٛهظَٯش حٜٛ٪ُط٢ٰ ٩حٛـلخٙ ٔي ح٠ِٰٰٜٛش ٩حٛو
 .٣٩ٰٔـًخ ٠ًِٰٛخ ٤ٟظشًَح ُٮ حألًشٰش ح٠ٛوخؿٰش ٤ٜٔٛ٪حص ح٨ٛؼ٠ٰش ٩حٛظ٤ِٰٔش ٩حٛز٪ٰٛش ٩حٛظ٤خٰٜٓش

 :ارٗش اٛذ٩س اٛؾٰ٪٭ ٛألهؼبء اٛزبٰٛخ ُٮ اٛغ٨بص ا٠ِٰٜٛٮ

 طوٜظ٦ ٢ٟ ح٠ٛ٪حى حٌَٛٯزش٩ طَشق حٛٔخثٚ ح٠ِٰٜٛٮ، :اٛؤذ ا٠ِٰٰٜٛخ. 

 ٧ٌح ٯٔخهي ه٬ٜ حٛل٠خٯش ٢ٟ ٩ حأل٩َ٣ هخطش رخ٤ٰٛٔؾ ح٠ِٰٜٛٮ ر٢ٰ طـ٪ٯِٮ حِٛٞكٜٔش ك٠خٯش  :اٜٛ٪صرب١
 .ح٠ٛ٪حى حٛؼخٍس حأله٫َ ٠٨ُٰخ٩ حٛز٘ظَٰٯخ

 ٙح٨َٟٛش ٠ٗخ ٯلظ٪٭ ه٬ٜ ٣ٰٔؾ ٠ِٰٛٮ ٯٔظـٰذ ٛ٪ؿ٪ى ٩ ٯلـٞ هالٯخ حٛيٝ حٛل٠َحء حٛظخِٛش٩ ٯو١ِ حٛيٝ :اٛـؾب
 .ح٠ٛ٪حى حٌَٛٯزش ُٮ حٛيٝ

 حٛوالٯخ طئى٭ ى٩ًٍح ٠٨ًٟخ ُٮ ط٤شٰؾ ٣٪م هخص ٢ٟ حٛوالٯخ ح٠ِٰٰٜٛش ط٬٠ٔ ٩ ٜٔذطٔن ُ٪ّ حٛ :اٌٛذح اٛضهزشٯخ
 .حٛظخثٰش
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 فائدة: 

ُووٮ ( B)ط٪ؿووي حٛوالٯووخ حٛزالُٰٟووش حٛزخثٰووش   
 .ؿ٠ٰن حأل٣ٔـش ح٠ِٰٜٛش

 فائدة: 

ه٤وووويٟخ طلووووٰؾ حٛوٰٜووووش حٛزٜو٠ٰووووش حٛ٘زٰووووَس ر٠ٔووووزذ  
ط٨ؼ٦٠  طل٨َ ٓـوش ٢ٟ ٟٔزذ ح٠َٛع ٩ ح٠َٛع

 .ه٬ٜ ًشخث٨خ( ط٬٠ٔ ٟ٪ٛي حٛؼي ح٠ٛوخٛؾ)

 ؟(B)اٛخالٯب اٛجالصٰٟخ اٛجبئٰخ ث٠برا ر٪طَ 

٢ٟ  ءط٪طَ رؤ٨٣خ ٟظخ٣ن ٛألؿٔخٝ ح٠ٛؼخىس؛ ه٤ي ٩ؿ٪ى أ٭ ؿِ
 .ٟٔزذ ح٠َٛع طزيأ حٛوالٯخ حٛزخثٰش ُٮ ا٣ظخؽ حألؿٔخٝ ح٠ٛؼخىس

 ه٬ٜ ٟبرا رش٠ٚ اعزغبثبد ا٤٠ٛبهخ ا٠ٛزخظظخ؟

 .ٟ٪ٛيحص حٛؼي ٩حٛزٜو٠ش ٩حٛوالٯخ حٛزخثٰش ٩حٛوالٯخ حٛظخثٰش ٩حٛوالٯخ حٛظخثٰش حٛٔخطٜش

 ٟب رش٠ٚ االعزغبثخ اٛزٮ ر٤زظ األعغبٝ ا٠ٛؼبدح؟

ط٤ظؾ حٓظـخرش حٛوالٯخ حٛظخثٰش حٛٔخطٜش ه٢ ٩ حٛوالٯخ حٌٛحَٗس،٩ ط٤ظـ٨خ حٛوالٯخ حٛزخثٰشطش٠ٚ حألؿٔخٝ ح٠ٛؼخىس حٛظٮ 
 .طلِِٰ ٥ٌ٧ حٛوالٯخ

 .ٓبس١ ث٢ٰ اعزغبثبد ا٤٠ٛبهخ ا٠ٛزخظظخ

 اعزغبثخ اٛغغٞ ا٠ٛؼبد اعزغبثخ اٛخالٯب اٛزبئٰخ اٛٔبرٜخ
 ٓـل٨خ حٛوخٍؿٮ ٰٛو٠ٚ ه٠ٚ ح٠ٛٔظٔز٩ٚطظَٕ ؿًِءح ٦٤ٟ ه٬ٜ . طزظٜن حٛوالٯخ حألٗ٪ٛش حٛ٘زَٰس ٟ٪ٛي حٛؼي .1
ٚ    . طوَع حٛوٰٜش حألٗ٪ٛش حٛ٘زَٰس ٟ٪ٛي حٛؼي ه٬ٜ هٰٜش طخثٰوش ٟٔوخهيس   .2 هٜو٬ حٛوالٯوخ   . ر٪ٓوخؿش حالٍطزوخؽ ٟون ٟٔوظٔز

 .حٛظخثٰش ح٠ٛٔخهيس، ٧٩ٌح ٯلِِ حٛوالٯخ حٛظخثٰش ح٠ٛٔخهيس ه٬ٜ حال٣ٔٔخٝ
طووووَع حٛوٰٜووووش حٛظخثٰووووش ح٠ٛٔووووخهيس ٟ٪ٛووووي حٛؼووووي   .3

حٛظخثٰووش حٛٔخطٜووش ٩حٛظووٮ طلِووِ هٜوو٬     ح٠ٛوووخٛؾ ٜٛوٰٜووش  
 .حال٣ٔٔخٝ ٩اَُحُ حٛٔخٯظ٪٤ٰٗخص

طوووَع حٛوٰٜوووش حٛظخثٰووش ح٠ٛٔوووخهيس ٟ٪ٛووي حٛؼوووي ح٠ٛووووخٛؾ     .3
 .ٜٛوالٯخ حٛزخثٰش ٩حٛظٮ ط٤ٔٔٞ رخال٣ٔٔخٝ ح٠ٛظٔخ٩٭

ح٤ٛشـش ح٠ٛ٪ؿ٪ى ٩طٔظٚ ٟ٪ٛوي حٛؼوي    Tطَطزؾ هٰٜش  .4
 .ه٬ٜ ٓـق حٛوالٯخ ح٠ٛظخرش

رخال٣ٔٔوخٝ ٩ا٣ظوخؽ حألؿٔوخٝ    طٔظ٠َ حٛوالٯخ حٛزخثٰوش حٛـيٯويس    .4
٩ٯز٬ٔ رووغ ٟو٢ ٧و٥ٌ حٛوالٯوخ ر٪ػو٨ِخ هالٯوخ       . ح٠ٛؼخىس

ًحَٗس طلًٔزخ ٛيه٪ٙ ٟٔزذ ح٠َٛع ٦ِٔ٣ ا٬ٛ حٛـٞ ٟوَس  
 .أه٫َ

 

ٟضٚ اٛؤذ )ٟبرا رشرجؾ اٛخٰٜخ األٗ٪ٛخ ُٮ ا٤ٛغٰظ ا٠ِٰٜٛٮ  ٟن
 ؟(ا٠ِٰٰٜٛخ

ٟ٪ٛي حٛؼي ه٬ٜ ٓـل٨خ ٟن ٣٪م ٩ طَطزؾ حٛوٰٜش حألٗ٪ٛش حٛ٘زَٰس
٢ٟ حٛوالٯخ ح٠ِٰٰٜٛش ٯ٬٠ٔ حٛوٰٜش حٛظخثٰش ح٠ٛٔخهيس ٠ٟخ ٯئى٭ ا٬ٛ 

 .ط٤شٰـ٨خ

 ؟"ا٠ٛغبهذح"٠ٛبرا ٯغ٬٠ ٧زا ا٤ٛ٪م ٢ٟ اٛخالٯب اٛزبئٰخ ثبٛخٰٜخ 

 .حٛـٔٞ ح٠ٛؼخىه٬ٜ اَُحُ ( B)٨٣خ ط٤شؾ  حٛوالٯخ حٛزخثٰش أل
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 فائدة: 

 .طٔظـٰن أ٭ ٜٜٓٔش ػٰٜٔش أ١ طظلي ٟن أ٭ ٜٜٓٔش هِِٰش

 فائدة: 

ح٤٠ٛخهٰوش ح٠ٛظوظظوش ا٣ظوخؽ هالٯوخ     ٢ٟ ٣ظخثؾ حالٓظـخرش 
 .حٛزخثٰش٩ حٌٛحَٗس حٛظخثٰش

 ؟(T)ٟب ٧ٮ آٰٛخ ٓزٚ ا٠ٛخٜ٪ٓبد اٛؾٰخ اٛذٰٓٔخ اٛزٮ رٔ٪ٝ ث٨ب اٛخالٯب اٛزبئٰخ 

 .حٛوٰٜش حٛزخثٰش٩ طَطزؾ ٟن ٟ٪ٛي حٛؼي ح٠ٛوخٛؾ٩ طظ٘خػَ حٛوٰٜش حٛظخثٰش ح٠ٛٔخهيس ح٤ٛشـش -1

هٰٜش رخثٰش كخٟٜش ٠ٛ٪ٛي حٛؼي، طزيأ حٛوٰٜش حٛزخثٰش ُٮ طظ٤ٰن ر٠ـَى حطلخى هٰٜش طخثٰش ٟٔخهيس ٣شـش ٟن  -2
 .حألؿٔخٝ ح٠ٛؼخىس حٛظٮ طظلي رش٘ٚ هخص ٟن ٧ٌح ح٤ٛ٪م ٢ٟ ٟ٪ٛيحص حٛؼي

طوُِ حألؿٔخٝ ح٠ٛؼخىس حالٓظـخرش ح٤٠ٛخهٰش رخالٍطزخؽ ٟن ح٠ٛوٜ٪ٓخص حٛلٰش حٛيٰٓٔش، ٟوَػش اٯخ٧خ أٗؼَ ٛو٠ٰٜش  -3
 .ظـخرش ًَٰ ح٠ٛظوظظش ه٢ ؿَٯْ طلِِٰ حالٓظـخرش حالٛظ٨خرٰشحٛزٜو٠ش، ٠ٗخ طٔخهي ه٬ٜ كي٩ع حالٓ

 :ٯز٘٪١ اٛغغٞ ا٠ٛؼبد ٢ٟ ٣٪ه٢ٰ ٢ٟ اٛغالعٚ اٛجش٩ر٤ٰٰخ ٠٧ب

 .حٛٔالٓٚ حٛوِِٰش٩ حٛٔالٓٚ حٛؼٰٜٔش

 َٰٗ رظ٤ن اٛخالٯب اٛجبئٰخ؟

طظ٤ن ٢ٟ ٟـ٠٪هخص حألؿٔخٝ ح٠ٛؼخىس ٢ٟ هالٙ حٓظو٠خٙ 
 ،(ٟؤيس)إل٣ظخؽ ٓالٓٚ ر٩َط٤ٰٰش ػٰٜٔش  DNAح٠ٛخىس حٛ٪ٍحػٰش  

 .ٟظ٤٪هش، ٛظ٘٪١ حألؿٔخٝ ح٠ٛؼخىس( رٰٔـش)هِِٰش ٩

 ٟب ٧ٮ االعزغبثخ األ٩ٰٛخ؟

 .حٓظـخرش حٛـٔٞ حأل٬ٛ٩ أل٭ ٩ًِ ٢ٟ ٟٔززخص حألَٟحع

 ٟبرا ٯؾذس إرا دخٚ اِٰٛش٩ط ا٠ٛغجت ٛغذس٭ ا٠ٛبء إ٬ٛ اٛغغٞ؟

طٔظـٰذ ح٤٠ٛخهش ح٠ٛظوظظش ٩ًَٰ ح٠ٛظوظظش، ٩طظ٢٘٠ ُٮ 
ح٨٤ٛخٯش ٢ٟ ٓظٚ ح٩َِّٰٛ حٌَٛٯذ، ٩طوٰٜض حٛـٔٞ ٢ٟ ٟٔزذ 

 .ح٠َٛع

 ارٗش خ٪اص اٛخالٯب اٛزاٗشح؟

  ُظَحص ؿ٪ٯٜش روي طوَػ٨خ ٠ٛ٪ٛي حٛؼي ُٮ أػ٤خء حالٓظـخرش حأل٩ٰٛش ٤٠ٜٛخهشطوٰش. 

 طٔظـٰذ ٥ٌ٧ حٛوالٯخ رَٔهش ا٬ٛ طوَع حٛـٔٞ ٩ٌِٛ ٟٔزذ ح٠َٛع ٦ِٔ٣ َٟس أه٫َ. 

  طل٠ٮ حٛوالٯخ حٌٛحَٗس حٛـٔٞ ه٢ ؿَٯْ طٰٜٔٚ حكظ٠خٙ طـ٪ٍ ح٠َٛع اًح طوَع حٛـٔٞ ٠ٛٔزذ ح٠َٛع ٦ِٔ٣
 .َٟس أه٫َ

 ؟اٛؾ٠بٯخ ا٠ٛؤٓزخ ػذ ٟشع ٟوٍذٟز٬ رؾذس 

ط٤ٔٚ أ٩ ٩ ٯليع ٧ٌح ح٤ٛ٪م ٢ٟ حٛل٠خٯش ح٠ٛئٓظش ه٤يٟخ طظ٤ن حالؿٔخٝ ح٠ٛؼخىس ٢ٟ أشوخص آهَٯ٢ أ٩ كٰ٪ح٣خص
ؿ٨ِٜخ، ُخألؿٔخٝ ح٠ٛؼخىس ح٠ٛظ٘٪٣ش ُٮ حألٝ ط٤ظٔٚ ٢ٟ ٩ ٟؼٚ ح٤٠ٛخهش حٜٛٔزٰش ر٢ٰ حألٝ. طل٢ٔ ُٮ ؿٔٞ حإل٣ٔخ١

 .ٛؼي٭ ا٬ٛ حٛـِٚ حَٛػٰن٢ٟ كٰٜذ ح٩ ح٠ٛش٠ٰش ا٬ٛ حٛـ٢ٰ٤،

 

 



 
ُْٰو٨َب َأ٩ِ ِا٣ْغبث٨َُِب  ُٝ َه٬َٜ َأ٭ِّ َشْخٍض ثَِ ُْٰؾَش َُ َِّشِح َرِوُج٪ا َه٬َٜ ِإْهَذاِد٧َب؛  ٢َِٟ اِٛغ٨َِخ ا٠ُْٛخَزَظِخَأْطَؾبُة ا٠َُٛز  ٍْ ُْٟغَج ِِْغ٦ِ ِثُذ١ِ٩ ِإْر١ٍ  ٤ََٛ 
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 فائدة: 

طظؼوو٢٠ ح٤٠ٛخهووش حٛٔووٜزٰش  
حٓوووووووووووظٔزخٙ حألؿٔوووووووووووخٝ 
ح٠ٛؼخىس ػي حألَٟحع، 
٩ٯ٠٘و٢ ٨ٛو٥ٌ حألؿٔووخٝ أ١   
طل٠وٮ حٛـِووٚ كظوو٬ ٯ٠٤وو٪  

.ؿ٨خ٥ُ ح٤٠ٛخهٮ ٩ٯ٘ظ٠ٚ

 أٯ٢ رز٘٪١ ا٤٠ٛبهخ اٛغٜجٰخ؟

 طظ٘٪١ حألؿٔخٝ ح٠ٛؼخىس ُٮ حإل٣ٔخ١ أ٩ حٛلٰ٪ح١ حٌٛ٭ ط٘٪٣ض ٛيٯ٦ ٤ٟخهش ٟظوظظش
 .ػي أَٟحع ٟويٯش ٟليىس

َٞ رغزو٠ٚ ٧ز٥ األعغبٝ ا٠ٛؼبدح؟ ُٰ 

 ُٮ هالؽ أَٟحع ٟويٯش ه٤ي أشوخص آهَٯ٢

 ٟب ٧ٮ األٟشاع اٛزٮ ٯز٪اُش ٨ٛب اٛوالط ثب٤٠ٛبهخ اٛغٜجٰخ؟

، (حٛٔوخٍ)٩حٛظِٰ٪ثٰي ٩حٜٛ٘ذ  A,Bٯظ٪حَُ حٛوالؽ رخ٤٠ٛخهش حٜٛٔزٰش ٛألشوخص حٌٛٯ٢ طوَػ٪ح الٛظ٨خد حٛ٘زي حٛ٪رخثٮ 
 .٪حَُ أٯؼًخ أؿٔخٝ ٟؼخىس إلرـخٙ ِٟو٪ٙ ٓٞ حألُو٬ أ٩ حٛؤَد٩طظ

 ٟز٬ رؾذس ا٤٠ٛبهخ اإلٯغبثٰخ؟

طليع ٣ظٰـش كي٩ع َٟع ٟويا أ٩  روي طوَع ؿ٨خُ ح٤٠ٛخهش ٠ٛ٪ٛيحص ػي ح٠َٛع ٩ا٣ظخؽ حٛوالٯخ حٌٛحَٗس،
 .(حٛظلظ٢ٰ)٣ظٰـش حٛظـوٰٞ 

َٝ  رؾز٪٭ اٛزـو٠ٰبد؟ هال

طلظ٪٭ ٟولٞ حٛظـو٠ٰخص ه٬ٜ ٩ .ػوِٰش ًَٰ ٓخىٍس ه٬ٜ حٛظٔزذ رخ٠َٛعطلظ٪٭ ه٬ٜ ٟٔززخص َٟع ٰٟظش أ٩ 
 .أٗؼَ ٢ٟ ٟلِِ ٛـ٨خُ ح٤٠ٛخهش

 ٟب ٩كِٰخ اٛغشهبد اٛزٮ روـ٬ ٛإل٣غب١؟

 .طِٯي ٢ٟ حالٓظـخرش ح٤٠ٛخهٰش؛ اً ط٩ِى حٛـٔٞ رل٠خٯش أٗزَ ٢ٟ ح٠ٛوٜ٪ٓخص ح٠ٛٔززش ٠َٜٛع

 (اٛشبئوخ)ارٗش أ٣٪ام اٛزـو٠ٰبد اٛوبٟخ 

 ا٠ٛؾز٪ٯبد ا٠ٛشع اٛزـوٰٞ

DPT حٛو٤خّ"ىُظَٰٯخ  اٛزـوٰٞ اٛضالصٮ( "D) ّ٪حِٛ٘حُ"، حٛظٰظخ٣( "T) ٙحٛٔوخ ،
 (P)حٛيٯ٘ٮ 

D : ،ُٙوخ ًَٰ ٞٓT : ،ُٙوخ ًَٰ ٞٓP : ًَٰ ر٘ظَٰٯخ
 ُوخٛش

 ٩َُّٰ ًَٰ ُوخٙ شٜٚ حألؿِخٙ اٛشٜٚ ًٰش اِٛوبٙ
MMR ُوخٛشؿ٠ٰو٨خ ٩َُٰٓخص ًَٰ  حٛلظزش، ح٤ٛ٘خٍ، حٛلظزش حأل٠ٛخ٣ٰش 

 ٩َُّٰ ًَٰ ُوخٙ ؿيٍ٭ ح٠ٛخء (اٛؾ٠بّ)ُبسٯغٰال 
HIB  حإل٣ِٜ٪٣ِح ٢ٟ ٣٪مb أؿِحء ٢ٟ حٛـيحٍ حٛوٜ٪٭ ٜٛز٘ظَٰٯخ 
HBv  حٛظ٨خد حٛ٘زيB ّأؿِحء ٢ٟ ح٩َِٰٛ 

 

 ُٮ اٛ٪ٓبٯخ ٢ٟ ا٠ٛشع؟ ٠ٛبرا ٯوذ اٛزـوٰٞ ُوباًل

َٟس ( ؿٔٞ ًَٯذ)حٛـٔٞ ٠ٛ٪ٛي حٛؼي أل١ هظخثض حالٓظـخرش ح٤٠ٛخهٰش حٛؼخ٣٪ٯش حٛظٮ طليع ٣ظٰـش حٓظـخرش 
 .أه٫َ أل٨٣خ طِٯي ٢ٟ ُخهٰٜش حٛظـوٰٞ ُٮ حٛ٪ٓخٯش ٢ٟ ح٠َٛع

 

 



 
ُْٰو٨َب َأ٩ِ ِا٣ْغبث٨َُِب  ُٝ َه٬َٜ َأ٭ِّ َشْخٍض ثَِ ُْٰؾَش َُ َِّشِح َرِوُج٪ا َه٬َٜ ِإْهَذاِد٧َب؛  ٢َِٟ اِٛغ٨َِخ ا٠ُْٛخَزَظِخَأْطَؾبُة ا٠َُٛز  ٍْ ُْٟغَج ِِْغ٦ِ ِثُذ١ِ٩ ِإْر١ٍ  ٤ََٛ 
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 فائدة: 

ٜٛوالٯووخ حٛظخثٰووش ح٠ٛٔووخهيس 
ٟٔووظٔزالص هٜوو٬ ٓووـل٨خ 
طٔووظو٠ٚ ٜٛظووووٍَ ه٨ٰٜوووخ  

 .ُٮ ح٠ٛوظزَ

 فائدة: 

طٔوووٚ ٟووون حٛووو٢ِٟ أهووويحى حٛوالٯوووخ حٛظخثٰوووش      
ح٠ٛٔوووخهيس ُوووٮ حٛشووووض ح٠ٛظوووخد ٠ٟوووخ     

 .ٯـو٦ٜ أٓٚ ٓيٍس ه٬ٜ ٟلخٍرش ح٠َٛع

 فائدة: 

هوووخىس َٟكٜوووش ٟز٘وووَس ُوووٮ     HIVٛووووي٫٩ 
؛ كٰوغ  12حٛـ٩ 6حِٛظَس ٟخ ر٢ٰ حألٓز٪م حٛـ

ٯظؼخهَ ٨ُٰخ ح٩َِّٰٛ ُٮ حٛوالٯخ حٛظخثٰش 
 .ح٠ٛٔخهيس

 ٟب خظبئض االعزغبثخ ا٤٠ٛبهٰخ اٛضب٣٪ٯخ؟

 .طليع حالٓظـخرش أَٓم ٢ٟ حالٓظـخرش حالرظيحثٰش -1

 .٠ٛ٪ٛي حٛؼيحٛزخثٰش أٗزَ ُٮ أػ٤خء حٛظوَع حٛؼخ٣ٮ ٩ ط٘٪١ حالٓظـخرش حٰٜٛ٘ش ٛ٘ٚ ٢ٟ حٛوالٯخ حٛظخثٰش -2

 .طٔظ٠َ حٛوالٯخ حٌٛحَٗس حٰٜٛ٘ش ُٮ حٛو٠ٚ ٛ٪ٓض أؿ٪ٙ روي حٛظوَع حٛؼخ٣ٮ ٠ٛٔزذ ح٠َٛع -3

 ٟبرا ٯ٤زظ ه٢ ٩ع٪د هٰ٪ة ُٮ ع٨بص ا٤٠ٛبهخ؟

ٌٖٗٛ روغ أ٣٪حم حَٛٔؿخ٣خص، ٨٤ٟخ ٩ ح٠ٛويٯش،ٓي ٯ٤ظؾ ُٯخىس حكظ٠خٙ طـ٪ٍ حألَٟحع 
 .HIVحٜٛٮ ٯ٤ظؾ ه٢ حإلطخرش ر٩َِّٰ  AIDSَٟع ٣ٔض ح٤٠ٛخهش ح٠ٛ٘ظٔزش 

 أهؾ ٟضبٙ ه٬ٜ األٟشاع اٛزٮ رؤصش ُٮ ُبهٰٜخ ع٨بص ا٤٠ٛبهخ؟

 .ٯوي ٢ٟ ح٠ٛشخٗٚ حٛظلٰش حٛوـَٰس ؿيًح ُٮ حٛوخٛٞ ٩ َٟع حإلٯيُ

 ؟HIVٟبرا ٯظٰت ُٰش٩ط 

CD4ٯظٰذ رش٘ٚ ٍثٰٔٮ حٛوالٯخ حٛظخثٰش ح٠ٛٔخهيس حٛظٮ طيه٬ أٯؼًخ هالٯخ 
؛ رٔزذ ٩ؿ٪ى ٟٔظٔزٚ ٥ٌ٨ٛ حٛوالٯخ +

 .ه٬ٜ حٛٔـق حٛوخٍؿٮ ٌٛشخث٨خ حٛزالُٟٮ

٠ُٰCD4ب ٯغزو٠ٚ ٟغزٔجٚ 
 ؟+

CD4ٯٔظو٠ٚ ٟٔظٔزٚ 
 .ه٬ٜ ٯي حهظظخطٮ حٛـذ ٰٛظوٍَ ٧٪ٯش ٥ٌ٧ حٛوالٯخ  +

 ؟HIVَٰٗ ٯو٠ٚ ُٰش٩ط اإلٯذص 

HIV  ٩َُّٰ ٯلظ٪٭RNA (حٍطـخهٮ ) ٯظٰذ حٛوالٯخ حٛظخثٰش ح٠ٛٔخهيس، ُظظزق حٛوٰٜش حٛظخثٰش ح٠ٛٔخهيس ٟظ٤وًخ ٛـ
HIVْٜٟٔخهيس أه٫َطظٰذ هالٯخ طخثٰش ٩ ؛ اً ٯ٤ظؾ ٩َُٰٓخص ؿيٯيس ط٤ـ. 

 ٟب ٧ٮ أهشاع اإلٯذص؟

ػٞ ٯظوَع . أٓخرٰن 10 – ٨٤٠ٛ8خ طٔٚ روي ٣ل٪ ٩ حٛل٬٠؛٩ حٛظوَّ حٰٜٜٛٮ
ٯ٘٪١ ٓخىًٍح ٩ ٤ٓ٪حص، 10ح٠َٛٯغ ألهَحع ٰٜٜٓش ِٛظَس ٤ُٰٟش طظٚ ا٬ٛ 

 .ه٬ٜ ٣ٔٚ حٛوي٫٩ ه٢ ؿَٯْ حالطظخٙ حٛـ٤ٔٮ، أ٩ ٣ٔٚ حٛيٝ ا٬ٛ شوض آهَ

 ٟبرا ٯؾذس ه٤ذ هذٝ ر٪ُش اٛوالط ثبألد٩ٯخ ا٠ٛؼبدح ِٰٜٛش٩ط؟

٤ٓ٪حص  10ٯ٠٪ص ح٠َٛٯغ هخىس ٢ٟ هي٫٩ ػخ٣٪ٯش ٠ٛٔزذ َٟع آهَ روي 
 .HIVطَٔٯزًخ ٢ٟ اطخرظ٦ رـ 

َٝ  ٯ٨ذٍ اٛوالط ثبألد٩ٯخ ا٠ٛؼبدح ِٰٛش٩ط اإلٯذص؟ إال

حٛوالؽ َٟٜ٘ ؿيًح، ٩ال ٩ ُٮ حٛـٔٞ، HIVٯ٨يٍ ا٬ٛ حٛظل٘ٞ ُٮ طؼخهَ 
 .ُحٛض ٣ظخثـ٦ ه٬ٜ ح٠ٛي٫ حٛـ٪ٯٚ ًَٰ ٟو٩َُش



 
ُْٰو٨َب َأ٩ِ ِا٣ْغبث٨َُِب  ُٝ َه٬َٜ َأ٭ِّ َشْخٍض ثَِ ُْٰؾَش َُ َِّشِح َرِوُج٪ا َه٬َٜ ِإْهَذاِد٧َب؛  ٢َِٟ اِٛغ٨َِخ ا٠ُْٛخَزَظِخَأْطَؾبُة ا٠َُٛز  ٍْ ُْٟغَج ِِْغ٦ِ ِثُذ١ِ٩ ِإْر١ٍ  ٤ََٛ 
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 فائدة: 

ال ط٤ووظؾ ؿ٠ٰوون حألٟووَحع أ٩ حالهووظالالص    
 .حٛـٔيٯش ه٢ ٟٔززخص ح٠َٛع

 فائدة: 

٢ٟ حألَٟحع ح٩َٟ٘ٛ٪ٓ٪ٰٟش ح٤ٛخطـش ه٢ 
هوويى ًٰوووَ ؿزٰوووٮ ٩َٜٟ٘ٛ٪ٓووو٪ٟخص ُوووٮ   

 ".ٟظالُٟش ىح١٩"حٛوالٯخ 

 فائدة: 

٤٧خٕ هخٟٚ ؿ٤ٰوٮ ٯِٯوي ٟو٢ هـوَ اطوخرش      
حٛشووووووض روووووؤَٟحع حٜٛٔوووووذ حٛ٪هخثٰوووووش،   

حٛزٰجٰوووش ٗخ٤ٛلوووخٝ  رخإلػوووخُش اٛووو٬ حٛو٪حٟوووٚ  
حٌٌٛحثٮ حٌٛ٭ ٯٔوخ٧ٞ ُوٮ طـو٪ٯَ ٟؼوٚ ٧و٥ٌ      

 .حألَٟحع ح٠ٛؤيس

 فائدة: 

٩طظٜذ حٛشَحٯ٢ٰ ٟؼخال١ ح٣لالٙ ح٠ِٛخطٚ 
ح٣لووووالٙ ، ٩هٜوووو٬ حألٟووووَحع حال٣لالٰٛووووش  

ح٠ِٛخطٚ ٧٪ حألٗؼَ شٰ٪هخ ر٢ٰ حألٟوَحع  
٠ُولٞ ح٤ٛخّ ٯوخ٣٪١ ٢ٟ ٧ٌح ح٠َٛع ُوٮ  
ٓووووو٢ حٛٔوووووزو٢ٰ، ٧٩ووووو٪ ٯظوووووٰذ ؿ٠ٰووووون    

 .حٛلٰ٪ح٣خص حِٛٔخٍٯش طَٔٯزخ

 (5-2) األمرض غير المعدية

 

٩األٟشاع  اٛغشؿب٩١ األٟشاع األٯؼٰخ٩ ٩األٟشاع اإل٣ؾالٰٛخرؼٞ األٟشاع اٌٰٛش ٟوذٯخ األٟشاع اٛ٪ساصٰخ 

 .االر٨بثٰخ، ٩ٯزؾ٘ٞ ُٮ ٗٚ ٢ٟ ٧ز٥ األٟشاص اٛو٪اٟٚ اٛغ٤ٰٰخ ٩اٛجٰئٰخ

 األٟشاع اٛ٪ساصٰخ

َٰٗ ر٤زظ أٟشاع اٛج٨بّ ٩األ٠ٰ٣ٰب ٩ا٤٠ٛغٰٜخ ٩ٟشع ٤٧ز٤غز٪١ ٣٩ضٍ 

 اٛذٝ ٩ٟزالصٟخ دا١٩؟

 .ط٤ظؾ ه٢ ٩ٍحػش حٛـ٤ٰخص حٛظٮ ال طو٠ٚ رش٘ٚ ٰٜٓٞ ُٮ حٛـٔٞ

ٯوذ ٟشع اٛششٯب١ اٛزبعٮ ٢ٟ األٟشاع ا٠ٛؤذح ٩اٛزٮ ٯزؾ٘ٞ ٨ُٰب 

 ه٪اٟٚ ثٰئٰخ ٩ع٤ٰٰخ، ٠ُبرا ٯ٤زظ ه٢ ٧زا ا٠ٛشع؟

ٯ٤ظؾ ه٦٤ ح٣ٔيحى ُٮ حٛشَحٯ٢ٰ حٛظٮ ط٪طٚ حٛيٝ ح٠ٛل٠ٚ رخألٗٔـ٢ٰ  

 .ٜٔذا٬ٛ هؼٜش حٛ" ح٠ٛئٗٔؾ"

 ٟبرا ٯؾذس ٛإل٣غب١ ه٤ذٟب ال ٯغزـٰن اٛذٝ اٛزذُْ هجش ششٯب٦٣ اٛزبعٮ؟

 .طليع ٦ٛ ٣٪رش ٜٓزٰش أ٩ ٟ٪طخ ِٟخؿجخ

ٟب٧٪ اِٛشّ ث٢ٰ خـش روشع أُشاد اٛوبئالد اٛزٮ ٨ٛب ربسٯخ ثأٟشاع اٜٛٔت اٛ٪هبئٰخ ٩ث٢ٰ اٛوبئالد اٛزٮ ٰٛظ 

 ٨ٛب ربسٯخ ث٨برا ا٠ٛشع؟

ثٰش َٟط٢ٰ ا٬ٛ ٓزن طِٯي ٣ٔزش هـَ طوَع أَُحى حٛوخثالص حٛظٮ ٨ٛخ طخٍٯن ُٮ حإلطخرش رؤَٟحع حٜٛٔذ حٛ٪هخ
 .َٟحص أٗؼَ ٢ٟ أَُحى حٛوخثالص حٛظٮ ْٰٛ ٨ٛخ طخٍٯن ر٨ٌح ح٠َٛع

 ٟز٬ ٣غ٠ٮ ا٠ٛشع ث٠غ٬٠ ا٠ٛشع اال٣ؾالٛٮ؟

٩ٓي ٯ٘٪١ حٛٔزذ . ه٤يٟخ ٯليع ه٢ ٣ظٰـش طَٜ أكي أؿِحء حٛـٔٞ ٩ط٨ظ٦٘

 .ُٮ ًٖٛ هخثيح ا٬ٛ طٔيٝ حٛو٠َ

 اال٣ؾالٰٛخ ٗب٣ؾالٙ ا٠ِٛبطٚ؟إالٝ ٯؤد٭ ٩ع٪د اٛوبٟٚ اٛغ٤ٰٮ ُٮ األٟشاع 

 .ٯِىحى حكظ٠خٙ طوَع روغ حألَُحى ٨ٌٛح ح٠َٛع أٗؼَ ٢ٟ ٧ًَٰٞ
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 فائدة: 

طووووظل٘ٞ ه٪حٟووووٚ ؿ٤ٰٰووووش ُووووٮ حألٟووووَحع    
حألٯؼووٰش، ٠ٗوووخ ٓووي طوووَطزؾ ٟو٨ووخ ه٪حٟوووٚ    

 .رٰجٰش، ٗخ٤ٛلخٝ حٌٌٛحثٮ

 فائدة: 

ٯ٠ظوووخُ حٛٔووووَؿخ١ رٔووووَهش ح٠٤ٛوووو٪ حٌٰٛووووَ  
طو٠وٚ رووغ حٛـِٯجوخص    ٩ .ؿزٰووٮ ٜٛوالٯوخ  

ُوٮ حٛـٔوٞ ُوٮ حٛ٪ػون حٛـزٰووٮ      ح٤٠ٛـ٠ش 
هٜووووو٬ حٛوووووظل٘ٞ ُوووووٮ رووووويء ى٩ٍس حٛوٰٜوووووش   

 .٩ح٣ظ٨خث٨خ

 فائدة: 

حٛووووٌ٭ ٯظووووٰذ  ٯٔوووو٬٠ حٛٔووووَؿخ١
.هالٯخ حٛيٝ حٛزٰؼخء؛ رٜ٪٠ٰٰٗخ حٛيٝ

 األٟشاع األٯؼٰخ

 ٟب٧٪ اٛغجت ُٮ ا٣زبط االٟشاع األٯؼٰخ ٩ٟب ٧٪ ٤ٟشأ٧ب؟

ط٤ظؾ ه٢ هـؤ ُٮ ح٠ٛٔخٍحص ح٠ٰٰ٘ٛخثٰش حٛلٰ٪ٯش، ٩ٯ٘٪١ ٤ٟشؤ٧خ ٢ٟ هيٝ ٧ؼٞ أك٠خع أ٤ٰٰٟش ٟليىس، أ٩ هيٝ 

 .خص حٛـٔٞط٤لٰٞ ه٠ٰٜ

 ؟ -ا٤ٛ٪م األ٩ٙ  -َٰٗ ر٤زظ ؽبٛخ اٛغ٘ش٭ ٟز٬ ٩

ه٤يٟخ الٯظ٤ن حٛز٤َ٘ٯخّ ح٠ٰ٘ٛش ح٤٠ٛخٓزش ٢ٟ حال٣ٔ٪٢ٰٛ، ٩ال ٯظ٢٘٠ حٛـٜ٪ٗ٪ُ ٢ٟ ىه٪ٙ هالٯخ حٛـٔٞ رش٘ٚ 

 .ط٤ظؾ كخٛش حَٛٔ٘٭ ٢ٟ ح٤ٛ٪م حأل٩ٙ، ٧٩ٌح ٯئى٭ ا٬ٛ ٟٔظ٪ٯخص هخٰٛش ٢ٟ حَٛٔ٘ ُٮ ٟـ٫َ حٛيٝؿزٰوٮ، 

 ؟ -ا٤ٛ٪م األ٩ٙ  -ٟب ٧ٮ آصبس ٟشع اٛغ٘ش٭ 

 .طَٜ حٛويٯي ٢ٟ حألهؼخء؛ ٗخٰٜٛ٘ظخ١ ٩شزٰ٘ش حٛو٢ٰ

 اٛغشؿب١

 -:طَ آٰٛخ ر٘٪١ اٛغشؿب١

 .اًح ُٔي حٛـٔٞ آٰٛش حٛظل٘ٞ ُٮ ريء ى٩ٍس حٛوٰٜش ٩ح٣ظ٨خث٨خ

 .ط٠٤٪ حٛوالٯخ رش٘ٚ ًَٰ ؿزٰوٮ .1

 .أ٣٪حم ٟوظِٜش ٢ٟ حأل٩ٍحٝ ط٤ظؾ .2

 -:اششػ ٧ز٥ اٛوجبسح. اٛغشؿب١ ٟشع ٯؤصش ُٮ ؽٰبح اإل٣غب١ ٤ٟز ص٢ٟ ثوٰذ

 ٝأك٨َص ح٠ٛ٪ٰٟخء ح٠ٛظَٯش أىٛش ه٬ٜ ٩ؿ٪ى َٓؿخ١ حٛولخ. 

 ٩طَ ه٠ٜخء حٰٛ٪٣خ١ حٛٔيٟخء أ٣٪حهخ ٟوظِٜش ٢ٟ حَٛٔؿخ١. 

 أ٩ٍىص ٟوـ٪ؿخص حٛوظ٪ٍ حٛ٪ٓـ٬ روغ حٛظِخطٰٚ ك٪ٙ حَٛٔؿخ١. 
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 فائدة: 

ٯ٠٘ووو٢ ٜٛوالٯوووخ ًٰوووَ حٛـزٰوٰوووش أ١  
طوٰوووْ ٩كوووخثَ حٛـٔوووٞ حٛـزٰوٰوووش،  
٠ٗوووخ ٯ٠٘ووو٢ أ١ ط٤ظٔوووٚ اٛووو٬ ؿ٠ٰووون   

طٔوووزذ ٗوووٚ ٟووو٢  ٩ .أ٣لوووخء حٛـٔوووٞ
حٛو٪حٟووٚ حٛـ٤ٰٰووش ٩حٛزٰجٰووش كووي٩ع    

 .حَٛٔؿخ١

 فائدة: 

روغ حألَُحى ٛيٯ٨ٞ ٍى ُوٚ ًٰوَ ؿزٰووٮ   
حٛؼوي حٛزٰجٰوش ح٠ٛوظِٜوش، ٩طويه٬     ٠ٛ٪ٛيحص 

.حالٓظـخرش ٠ٛؼٚ ٥ٌ٧ ح٠ٛ٪ٛيحص رخٛلٔخٰٓش

 فائدة: 

حالٓظـخرش حالط٨خرٰش ٠َٜٛع ح٠ٛوي٭ طوُِ 
٥ٌ٧ حالٓظـخرش  حالٓظـخرش ح٤٠ٛخهٰش، ٩ال طٔخهي

 .حٛـٔٞ ُٮ كخٛش حألَٟحع حالط٨خرٰش

 األٟشاع االر٨بثٰخ

٩ا٤٠ٛبهخ اٛزارٰخ أٟشاع ٯّ٘٪١ ٨ُٰب اٛغغٞ  ؾغبعٰخاألٟشاع االر٨بثٰخ ٗبٛ

 َُٰ٘ ٯ٘٪١ رٖٛ؟. اعزغبثخ االر٨بثٰخ رغب٥ ٟ٪اد شبئوخ

 .ٯ٤ظؾ ه٢ حالَٟحع ح٠ٛويٯش حٓظـخرش حالط٨خرٰش .1

 .طوُِ حالٓظـخرش حالط٨خرٰش حالٓظـخرش ح٤٠ٛخهٰش .2

 ٟب ٧٪ اٛغجت اٛز٭ ٯ٤زظ االعزغبثخ االر٨بثٰخ؟

ط٤ظؾ حالٓظـخرش حالط٨خرٰش ه٢ طوٜض ؿ٨خُ ح٤٠ٛخهش ُٮ حٛـٔٞ ٢ٟ 

 .حٛز٘ظَٰٯخ، أ٩ ٟوٜ٪ٓخص كٰش أه٫َ

 -:األٟشاع اٛؾغبعٰخ

 َٰٗ رؾذس أٟشاع اٛؾغبعٰخ؟

طليع ٣ظٰـش ٛالٓظـخرش ح٤٠ٛخهش حإلٯـخرٰش طـخ٥ ٟ٪حى طؼَٰ حٛلٔخٰٓش 

 .٩ط٪ؿي ُٮ حٛزٰجش

 ٠برا رغ٬٠ ٟ٪ٛذاد اٛؼذ ٩هالٝ رش٠ٚ ٧ز٥ ا٠ٛ٪ٛذاد؟ث

ٗلز٪د حٜٛٔخف ٩حٌٛزخٍ ٩هغ حٌٛزخٍ ٩أ٣٪حم ٢ٟ حألؿو٠ش، ٗخِٛ٪ٙ ط٬٠ٔ ر٠ؼَٰحص حٛلٔخٰٓش، ٩طش٠ٚ ٟ٪حى؛ 

 .حٛٔ٪ىح٣ٮ

٧ز٥ االعزغبثخ ه٤ذٟب ٯ٘٪١  ١َُٰ٘ ٯّ٘٪. ٯظجؼ اٛشخض ؽغبعب ٠ٜٛ٪اد ٩ٯ٘٪١ اعزغبثخ اٛز٨بثٰخ ٟ٪ػوٰخ ٨ٛب

 ٟضبسا ٢ٟ ا٠ٛضٰشاد اٛؾغٰخ؟ 

 .ط٤ظِن ه٤ٰخ٥، ٩ٯلظ٢ٔ أ٦ِ٣، ٩ٯوـْ، ٩ٯل٨َ ٦ُٰ ؿِق ؿٜي٭ أكٰخ٣خ

 ٘٪١ ٧ز٥ األهشاع؟ ٩ٟب ٧٪ اٛؾٚ ٜٛٔؼبء ه٨ٰٜب؟َٰٗ رز

٩ٜٛٔؼخء ه٦ٰٜ طٔ٪ٝ . هالٯخ حٛيٝ حٛزٰؼخءطليع ٣ظٰـش ٠َٛٗذ ٠ٰٰٗخثٮ ٯيه٬ ر٨ٰٔظخ٢ٰٟ، ٩ٯَُِ ٢ٟ ٣٪م ٟليى ٢ٟ 

 .روغ حالى٩ٯش ح٠ٛؼخىس ٨ٰٜٛٔظخ٢ٰٟ رخٛظوَِٰ ٢ٟ روغ ٥ٌ٧ حألهَحع

 ٟب٧٪ ٟو٬٤ طذٟخ ُشؽ اٛؾغبعٰخ؟

 .لٔخٰٓش حٛٔ٪ٯش، ٧٩ٮ طلْٔ ُحثي ٤ٛ٪م ٟو٢ٰ ٢ٟ ح٠ٛ٪حى ح٠ٛؼَٰس ٜٛظل٧ْٔٮ كخٛش ط٤شؤ ه٢ أَٟحع حٛ
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 فائدة: 

ٯٔووووظو٠ٚ ٓووووخثٚ ح٠ٛـووووخؽ حٛـزٰوووووٮ ُووووٮ  
 .ط٤خهش حٛزخٛ٪٣خص ٩حِٛٔخُِٰ حٛـَحكٰش

 فائدة: 

ٯ٪ؿي هخٟٚ ٩ٍحػٮ ٯظل٘ٞ ُٮ ٍى٩ى حِٛوٚ 
 .حٛظلٰٔٔش ٩َُؽ حٛلٔخٰٓش

 فائدة: 

 .ال ٯ٨خؿٞ ؿ٨خُ ح٤٠ٛخهش ُٮ أػ٤خء طـ٪٥ٍ حٛز٩َط٤ٰخص حٛظٮ ٯ٤ظـ٨خ حٛـٔٞ
 ."ح٤٠ٛخهش ػي حٌٛحص"ٯـ٪ٍ روغ حألشوخص ٤ٟخهش ًحطٰش ٩

 فائدة: 

ٛظ٨وخد ح٠ِٛخطوٚ حال٣لالٛوٮ ٣وخطؾ     حال ٯوي ح
 .ه٢ ح٤٠ٛخهش ػي حٌٛحص

 فائدة: 

ٯ٠٘وو٢ أ١ ٯظوووَع حٛويٯووي ٟوو٢ حألهؼووخء ٨ٜٛـوو٪ٝ ٟوو٢      
 .ؿ٨خُ ح٤٠ٛخهش حٛظخرن ٜٛـٔٞ ٢ٟ هالٯخ ح٤٠ٛخهش

 -:طَ ٟب ٯ٘٪١ ُٮ عغٞ ا٣غب١ أطٰت ثظذٟخ ُشؽ اٛؾغبعٰخ

 .طـْٜ ٠ٰٗخص ٗزَٰس ٢ٟ ح٨ٰٛٔظخ٢ٰٟ .1

 .طزيأ حٛوؼالص ح٠ٜٛٔخء ٜٛشوٰزخص ح٨ٛ٪حثٰش رخال٣ٔزخع .2

 ٟبرا ٯؾذس ه٤ذٟب ر٤ٔجغ اٛوؼالد ا٠ٜٛغبء ٜٛشوٰجبد ا٨ٛ٪ائٰخ؟

 .ٯلي طيُْ ح٨ٛ٪حء ىحهٚ حَٛثظ٢ٰ ٩هخٍؿ٠٨خ

 -:ارٗش أ٣٪ام ا٠ٛ٪اد ا٠ٛضٰشح ٜٛؾغبعٰخ ٩اٛزٮ رغجت سد٩د ُوٚ رؾغغٰخ ٓ٪ٯخ

 .ٛٔوخص ح٤ٛلٚ، حٛز٢ٰٜٔ٤، حِٛ٪ٙ حٛٔ٪ىح٣ٮ، ٩ٓخثٚ ح٠ٛـخؽ حٛـزٰوٮ

ٯؾزبط األُشاد اٛزٯ٢ ٛذٯ٨ٞ ؽغبعٰخ ِٟشؿخ رغب٥ ا٠ٛ٪اد ا٠ٛضٰشح : هٜٚ

 .ٜٛؾغبعٰخ إ٬ٛ هالط ؿجٮ هبعٚ إرا روشػ٪ا أل٭ ٢ٟ ٧ز٥ ا٠ٛ٪اد

 .رٔزذ ط٨يٯي ٍى٩ى حِٛوٚ طـخ٥ َُؽ حٛلٔخٰٓش ٛلٰخط٨ٞ

 -:ا٤٠ٛبهخ اٛزارٰخ

 -:هخ ػذ اٛزاد ه٤ذ األشخبصطَ ا٤٠ٛب

 .ط٘٪١ أؿٔخ٨ٟٞ أؿٔخٟخ ٟؼخىس ػي حٛز٩َط٤ٰخص حٛوخطش ر٨ٞ، ٠ٟخ ٯٔزذ اطخرش هالٯخ٧ٞ

 َٰٗ ٯز٘٪١ س٩ٟبرٰضٝ ا٠ِٛبطٚ؟

 .ه٤يٟخ ط٨خؿٞ حألؿٔخٝ ح٠ٛؼخىس ِٟخطٚ حٛـٔٞ

اٛؾبدح، اٛضوٜجخ أٟضٜخ ه٬ٜ اػـشاثبد ( ا٠ِٛظٰٜخ)اٛش٩ٟبرضٰٟخ روذ اٛؾ٬٠ 

 -:ا٤٠ٛبهخ اٛزارٰخ، اششػ ٗٚ ٠٨٤ٟب

حٛظ٨خد ط٨خؿٞ ٦ُٰ حألؿٔخٝ ح٠ٛؼخىس ط٠خٟخص حٜٛٔذ، ٠ٟخ ٯئى٭ ا٬ٛ طَٜ  :اٛؾبدح( ا٠ِٛظٰٜخ)اٛؾ٬٠ اٛش٩ٟبرضٰٟخ 

 .حٛيٝ ُٮ حٜٛٔذ٨ُٰخ، ُٰـو٨ٜخ طَشق، أ٩ ٯ٤٠و٨خ ٢ٟ حال٣ٌالّ ؿٰيح ُٮ أػ٤خء ٩ٍَٟ 

 (.أؿٔخٝ ٟؼخىس ٤ٜٛ٪٫)٘٪١ ٦ُٰ أؿٔخٝ ٟؼخىس ػي ٣٪٫ حٛوالٯخ حػـَحد طظ :اٛضوٜجخ



 
ُْٰو٨َب َأ٩ِ ِا٣ْغبث٨َُِب  ُٝ َه٬َٜ َأ٭ِّ َشْخٍض ثَِ ُْٰؾَش َُ َِّشِح َرِوُج٪ا َه٬َٜ ِإْهَذاِد٧َب؛  ٢َِٟ اِٛغ٨َِخ ا٠ُْٛخَزَظِخَأْطَؾبُة ا٠َُٛز  ٍْ ُْٟغَج ِِْغ٦ِ ِثُذ١ِ٩ ِإْر١ٍ  ٤ََٛ 
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 خامسمصطلحات الفصل ال مسرد

هالٯخ ٗزَٰس طلظ٪٭ ه٬ٜ ٣٪حس، ٩طئى٭ ى٩ًٍح ٗزًَٰح ُٮ ك٠خٯش حٛـٔٞ ٢ٟ ح٠ٛ٪حى حٌَٛٯزش،  :خالٯب اٛذٝ اٛجٰؼبء
 .٩ح٠ٛوٜ٪ٓخص حٛيٰٓٔش

ر٩َط٢ٰ ٯوُِ ه٠ٰٜش حٛزٜو٠ش، ٢ٟ هالٙ ٟٔخهيس حٛوالٯخ حألٗ٪ٛش ه٬ٜ حالٍطزخؽ رش٘ٚ  (:ا٠٘٠ٛٚ)اٛجش٩ر٢ٰ ا٠ٛز٠ٞ 
 .أُؼٚ ٟن ٟٔزذ ح٠َٛع

 .ر٩َط٢ٰ ٟؼخى ٩َِّٰٜٛ، ٯَُِ ٢ٟ حٛوالٯخ ح٠ٛظخرش رخ٩َِّٰٛ :اإل٣زشُٰش١٩

٤٧٩خٕ ٣٪هخ١ ٢ٟ . هالٯخ حٛيٝ حٛزٰؼخء ح٠ٛٔئ٩ٛش ه٢ حالٓظـخرش ح٤٠ٛخهٰش ح٠ٛظوظظش ٛي٫ حإل٣ٔخ١ :اٛخالٯب ا٠ِٰٜٛخ
 .٥ٌ٧T,B حٛوالٯخ ٠٧خ 

ر٩َط٢ٰ ٯ٤ظؾ ر٪ٓخؿش حٛوالٯخ ح٠ِٰٜٛش حٛزخثٰش حٛظٮ طظِخهٚ رش٘ٚ ٟليى ٟن ٟ٪ٛي ػي ًَٯذ ه٢  :اٛغغٞ ا٠ٛؼبد
 .حٛـٔٞ

 .ٟظخ٣ن حألؿٔخٝ ح٠ٛؼخىس (:B) اٛجبئٰخ اٛخالٯب اٛجالصٰٟخ

 .هٰٜش ٠ِٰٛش طيَٟ ٟٔززخص ح٠َٛع، ٩طـْٜ ٟ٪حى ٓخٟش ه٤ي طِو٨ٰٜخ :اٛخٰٜخ اٛزبئٰخ اٛٔبرٜخ

هٰٜش ٠ِٰٛش طوٰش ؿ٪ٯاًل، ط٤ظؾ رٔزذ حٛظوَع ٠ٛ٪ٛي ػي ُٮ أػ٤خء حالٓظـخرش ح٤٠ٛخهٰش حٛزيحثٰش،  :اٛخٰٜخ اٛزاٗشح
 .٠ٛٔظٔزٚ ػي ٟ٪ٛي حٛؼي ٩٦ِٔ٣ٯ٨٤٘٠خ حٛو٠ٚ ٢ٟ هالٙ حالٓظـخرش ح٤٠ٛخهٰش ُٮ ح

 .طـو٠ٰخص ه٢ ؿَٯْ اهـخء ٛٔخف ٯـ٪ٍ ٤ٟخهش ُخهٜش (:اٛزـوٰٞ)اٛزؾظ٢ٰ 

 .ح٣ٔٔخٝ ًَٰ ٤ٟظلٞ ٜٛوٰٜش طٔزز٦ ه٪حٟٚ رٰجٰش أ٩ طٌَٰحص ُٮ ا٣ظخؽ حإل٣ِٯ٠خص ُٮ ى٩ٍس حٛوٰٜش :اٛغشؿب١

 .ء ٢ٟ حٛـَٟٔٞع ًَٰ ٟوي ا ٟؼٚ حٛظ٨خد ح٠ِٛخطٚ حٌٛ٭ ٯ٤ظؾ ه٢ طَٜ ؿِ :ا٠ٛشع اال٣ؾالٛٮ

 .َٟع ٟؼٚ َٓ٘٭ ح٤ٛ٪م حأل٩ٙ، ٯ٤ظؾ رٔزذ هـؤ ُٮ ح٠ٛٔخٍحص ح٠ٰٰ٘ٛخثٰش حٛلٰ٪ٯش :ا٠ٛشع األٯؼٮ

 .حٓظـخرش ٤ٟخهٰش ُخهٜش ٠ٛ٪ٛيحص حٛؼي حٛزٰجٰش :اٛؾغبعٰخ

 .كٔخٰٓش شيٯيس طـخ٥ ٟ٪ٛي ػي ٟليى، طٔزذ ح٣ـالّ ٠ٰٗش ٗزَٰس ٢ٟ ح٨ٛٔظخ٢ٰٟ :اٛظذٟخ اٛزؾغغٰخ
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 اخلَاِتَمة  
 ..هذا امللخص البسيط الذي نرجو من اهلل ومنكم قبولهلكم بعد عناٍء كبري وبتوفيٍق إهلي،، أكملنا 

فمرت الساعات ومرت املناسبات وحنن نقوم بقراءة وتفحص الكتاب؛ الستخالص املعلومة منه وجعلها لكم 
 ..أعزائنا الطلبة يف هذا امللخص البسيط

حجم كبري، ولكن هذا هو كم املعلومات اليت ( صفحة 07)قد ترون أن حجم امللخص الذي يعادل 
 (..2األحياء )استخلصناها من الكتاب املدرسي 

وكنا نود أن نضيف إضافات من خارج املنهج إلكمال املعلومات وللفائدة، ولكن حرًصا منا على عدم تشتيت 
 ..عقل القارئ حرصنا على اإللتزام بالكتاب املدرسي فقط

 

 ..طوال مسرية التلخيص هلذا الكتاب، منذ البداية وحىت النهايةعنا يشجساهم يف تإىل هنا نشكر مجيع من 

 ..وأنتم أعزائنا، نشكركم على مراسلتنا ودعمكم املتواصل لنا

 ..ونتمىن منكم الدعاء لنا باملوفقية

 

 **يف الفصل الرابع( 3االحياء )ولكن رمبا نقوم بتحليل كتاب  ؛ال نعدكم**

 

 وناملعد  

 


