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ط  :رضٔج شبة غشاصِ انديُي نهٌٕ انجششح في اإلَغبٌ  RrddGgيٍ فزبح غشاصْب انديُي نهٌٕ انجششح . RrDdGgانًطهٕة :
 -1انطشاص انديُي نالثٍ األكثش غبيك ؟ ٔيب احزًبل ٔالدرّ ؟
 -2انطشاص انديُي نالثٍ األكثش فبرح ؟ ٔيب احزًبل ٔالدرّ ؟
 -3يب ًَػ انٕساثخ نٓزِ انصفخ ؟
 -4يب رأثيش انصفخ في األفشاد ؟

ط  :اكزت ثالثخ غشص خيُيخ رًبثم نٌٕ انجششح نشخص غشاصِ انديُي AaBBRr
ط  :نذيك انطشص انديُيخ اآلريخ نصفخ نٌٕ انجششح في اإلَغبٌ :
ٔ AaBBRr \ aabbrr \AABbRr\ AaBbRr \AABBRR \ AabbRrانًطهٕة :
 -1اكزت انطشاص انديُي نكم يٍ شخص
أ -نٌٕ ثششرّ غبيك خذا
ة -نٌٕ ثششرّ فبرح خذا
 -2حذد غشاصيٍ خيُيٍ نًٓب انزأثيش َفغّ في نٌٕ انجششح
 -3سرت انطشص انديُيخ انغبثمخ يٍ األػًك إنٗ األفزح
 -4فغش رذسج صفخ نٌٕ انجششح في اإلَغبٌ ( إَزبج غشص خيُيخ يزفبٔرخ يزذسخخ في ْزِ انصفخ )
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انصفبد انًشرجطخ ثبندُظ :
ْي صفبد ٔساثيخ رحًم أنيالرٓب ػهٗ انكشٔيٕعٕيبد اندُغيخ ٔ Xػذد لهيم يحًم ػهٗ انكشٔيٕعٕو Y


رحًم االنيالد ػهٗ انكشٔيٕعٕو اندُغي X



يحًم ػذد لهيم يٍ االنيالد ػهٗ انكشٔيٕعٕو اندُغي Y



يٍ األيثهخ انصفبد انًشرجطخ ثبندُظ ػُذ اإلَغبٌ  :يشض َضف انذو \ يشض ػًٗ األنٕاٌ ( رحًم أنيالرٓب ػهٗ انكشٔيٕعٕو اندُغي ٔ Xانيم اإلصبثخ أنيم يزُحي )



يشس انزكش األيشاض انًشرجطخ ثبندُظ يٍ أيّ ٔنيظ يٍ أثيّ ٔ .رنك الٌ انزكش يشس يٍ ٔانذِ انكشٔيٕعٕو  ْٕٔ Yال يحًم انيالد انًشض ٔيشس انكشٔيٕعٕو  Xانحبيم نهًشض يٍ أيّ



رُزمم انيالد األيشاض انًشرجطخ ثبندُظ يٍ األة إنٗ أثُبءِ اإلَبس فمػ



رُزمم انيالد األيشاض انًشرجطخ ثبندُظ يٍ األو إنٗ أثُبءْب انزكٕس ٔاإلَبس



انزكٕس أكثش ػشظخ نإلصبثخ ثبأليشاض انًشرجطخ ثبندُ ظ يٍ اإلَبس ؟ ٔرنك الٌ انزكش يهضيّ نإلصبثخ ثبأليشاض انًشرجطخ ثبندُظ ٔخٕد أنيم يزُحي ٔاحذ ثيًُب يهضو األَثٗ إلصبثزٓب ثبنًشض
اخزًبع االنيهيٍ انًزُحييٍ يٍ كال األثٕيٍ



ال يًكٍ أٌ رصبة أَثٗ ثبأليشاض انًشرجطخ ثبندُظ إرا كبٌ ٔانذْب غيش يصبة ٔ ،رنك الٌ األَثٗ إلص بثزٓب ثبنًشض رحزبج إنٗ اخزًبع أنيهيٍ يزُحييٍ يٍ كال األثٕيٍ ٔثًب أٌ األة غيش يصبة
فال يًكٍ ألَثٗ أٌ رصبة ثبأليشاض انًشرجطخ ثبندُظ



ػذد االنيالد انًشرجطخ ثبندُظ ػُذ أَثٗ اإلَغبٌ أكثش يُٓب ػُذ انزكٕس ؟ ٔرنك الٌ االنيالد انًحًٕنخ ػهٗ انكشٔيٕعٕو اندُغي  Xال يٕخذ يب يمبثهٓب ػهٗ انكشٔيٕعٕو اندُغي ٔ Yألٌ
انكشٔيٕعٕو  Yيحًم ػذد لهيم يٍ االنيالد



يٍ األيثهخ ػهٗ صفبد يشرجطخ ثبندُظ ػٍ رثبثخ انفبكٓخ  :نٌٕ انؼيٌٕ ( انهٌٕ األحًش أنيم عبئذ ٔانهٌٕ األثيط أنيم يزُحي \ ٔيحًم انيم نٌٕ انؼيٌٕ ػهٗ انكشٔيٕعٕو اندُغي ) X



رظٓش صفخ نٌٕ انؼيٌٕ انجيعبء في اإلَبس ػُذ اخزًبع االنيهيٍ انًزُحييٍ في حيٍ يكفي أنيم يزُحي ٔاحذ نظٕٓس ْزِ انصفخ ػُذ انزكٕس



أَثٗ انطيٕس رحًم انطشاص انكشٔيٕعٕيي اندُغي  XYنزنك رُزح َٕػيٍ يٍ اندبييزبد ٔرحذد خُظ انصغبس
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ركش انطيٕس يحًم انطشاص انكشٔيٕعٕيي اندُغي ٔ XXيُزح َٕع ٔاحذ يٍ اندبييزبد



ركش انطيٕس ( انذيك ) يحًم ػذد أكثش يٍ االنيالد انًشرجطخ ثبندُظ يٍ اإلَبس ؟ ٔرنك الٌ غشاصِ انكشٔيٕعٕيي اندُغي ْٕ ٔ XXاألَثٗ غشاصْب انكشٔيٕعٕيي اندُغي  ٔ XYانكشٔيٕعٕو
 Yيحًم ػذد لهيم يٍ انكشٔيٕعٕيبد انًمبثهخ نهكشٔيٕعٕيبد انًحًٕنخ ػهٗ انكشٔيٕعٕو اندُغي . X




يالحظخ  :نحم يسائم ٔزاشٍح يسذثطح تانجُس ذحرٕي ػهى يجٕٓل َكرة انطسش انجٍٍُح نهركٕز فً انثداٌح ٌٔ انركس ٌحًم صفرٍٍ فقػ ايا يصاب أ غٍس يصاب .شى َكرة انطساش انجًٍُ نَّصى
انًصاتح ٌٔ غساشْا انجًٍُ ٌحًم أنٍهٍٍ انًرُحٍٍٍ شى َٕشع انجٍُاخ ػهى أَاز غٍس انًصاتاخ
ػُد انطٍٕز ذُؼكس ػًهٍح انحم

 انصفبد انًشرجطخ ثبندُظ ػُذ االَغبٌ :
غساشٌٍ جٍٍٍُ فقػ نهركٕز ( صفرٍٍ ) ٔشٕز غسش جٍٍُح نَٓاز ( شٕز صفاخ )
 ػُد انطٍٕز :
غساشٌٍٍ جٍٍٍٍُ نَٓاز ( صفرٍٍ ) ٔشٕشح غسش جٍٍُح نهركٕز ( شٕز صفاخ )
R r
يٕحظح :
 انطساش انجًٍُ نصفح نٌٕ انؼٌٍٕ انحًساء غٍس يرًاشهح اِنٍٕخ نرتاتح انفاكٓح ْٕ(  ) X Xحٍس ٌظٓس انطساش انجًٍُ
أٌ اِنٍٕخ (  ) R , rيحًٕنح ػهى انكسٔيٕسٕو انجُسً . X
r


R

انطساش انجًٍُ نركس ذتاتح خم اتٍط انؼٌٍٕ (  ) X Yأٔ احًس انؼٌٍٕ (  ) X Yحٍس ٌٕحع أٌ انجٍُاخ
(  ) R , rذكرة فٕق انكسٔيٕسٕو انجُسً (  ) Xنهدٔنح ػهى أٌ انصفح انٕزاشٍح يسذثطح تانجُس .

ط ٔ :ظح خطٕاد ردشثخ يٕسخبٌ ػهٗ رثبثخ انفبكٓخ نذساعخ نٌٕ انؼيٌٕ ؟
لبو يٕسخبٌ ثزهميح رثبثخ فبكٓخ ركش اثيط انؼيٌٕ يغ أَثٗ حًشاء انؼيٌٕ فكبٌ انُبرح أٌ خًيغ األفشاد كبَذ رحًم صفخ نٌٕ انؼيٌٕ انحًشاء ٔيثم رنك ٔساثيب كًب يهي :
( انهٌٕ األحًش (  ) Rعبئذ ػهٗ انهٌٕ األثيط انًزُحي ( ). ) r
انحم  :قاو يٕزجاٌ ترهقٍح ذكس ذتاتح فاكٓح اتٍط انؼٌٍٕ يٍ أَصى حًساء انؼٌٍٕ َقٍح انصفح
ذكس r
RR
أَصى حًساء
XY
XX
انطسش انجٍٍُح نّتٌٍٕ
R
X

انجايٍراخ
أفساد انجٍم أِل
انطسش انشكهٍح

F1

R
X Y

,

r
X , Y
R r
X X

ذكس احًس انؼٌٍٕ  /أَصى حًساء انؼٌٍٕ
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ثى خؼم يٕسخبٌ ركٕس ٔإَبس أفشاد انديم األٔل رزضأج فيًب ثيُٓب فكبَذ انُزيدخ ظٕٓس أفشاد ثُغجخ  %55ػيَٕٓى حًشاء ٔ %25ػيَٕٓى ثيعبء كبنزبني :
♂ R
ذكس
أَصى ♀ R r
XY
XX
انطسش انجٍٍُح ْفساد انجٍم أِل
R
r
X , X
r
,
XY

انجايٍراخ

R r
XX

R
X , Y
R
XY
,

RR
XX

,
انطسش انجٍٍُح نّفساد F 2
أَصى
ذكس
أَصى
ذكس
انطسش انشكهٍح ( انشكهٍح )
اتٍط انؼٌٍٕ  /حًساء انؼٌٍٕ  /احًس انؼٌٍٕ  /حًساء انؼٌٍٕ
3
:
1
ٔيٍ انْٕهح أِنى ذظٓس انُسثح انؼددٌح أٌ ذٕازز انصفح ٌشثّ انصفح انًُدنٍح ٔنكٍ يٕزجاٌ ٔحع أٌ جًٍغ اَْاز فً انجٍم انصاًَ كاَد حًساء انؼٍوٌٕ تًٍُوا انوركٕز كاَود َصوفٓا اتوٍط انؼٍوٌٕ ٔانُصو
اَخس كاَد احًس انؼٌٍٕ فُرج انسؤال انرانً :
نًبرا ال رظٓش إَبس ػيَٕٓب ثيعبء في أفشاد انديم انثبَي ؟
افرسض يٕزجاٌ نرفسٍس ظٕٓز انؼٍ ٌٕ انثٍعاء فً انوركٕز ٔػودو ظٕٓزْوا فوً اَْواز أٌ صوفح انؼٍوٌٕ انثٍعواء يرُحٍوح ٔانؼٍوٌٕ انحًوساء سوائدج ٔاٌ جوٍٍ نوٌٕ انؼٍوٌٕ انثٍعواء ٌحًوم ػهوى انكسٔيٕسوٕو
انجُسً ٔ Xاٌ انكسٔيٕسٕو ٌ ٔ Yحًم أٌح صفح ٔزاشٍح نهؼٌٍٕ انثٍعاء .

إيا فً اَْاز  XXفاٌ جٍٍ انهٌٕ اِ حًس انسائد يُوغ ظٓوٕز جوٍٍ انؼٍوٌٕ انثٍعواء انًرُحوً فهورنأ ظٓوسخ أفوساد انجٍوم انصواًَ اَْواز تهوٌٕ احًوس  ٔٔ .ذظٓوس ػٍوٌٕ اَْواز تٍعواء إٔ إذا اجرًوغ انجٍُوٍٍ
انًرُحٍٍٍ يؼا ْظٓاز صفح انؼٌٍٕ انثٍعاء .
ط  :كيف اثجذ يٕسخبٌ صحخ فشظيزّ حٕل نٌٕ انؼيٌٕ في رثبثخ انفبكٓخ ؟
اشثد يٕزجاٌ صحح فسظٍرّ ترٓجٍٍ ذكس ذتاتح فاكٓح اتٍط انؼٌٍٕ يغ أَصى حًساء انؼٌٍٕ غٍس َقٍح كانرانً :
( حٍس نٌٕ انؼٌٍٕ انحًساء سائد ( ٔ ) Rنٌٕ انؼٌٍٕ انثٍعاء يرُحً ( ) . ) r
انطسش انجٍٍُح نُتاء
انطسش انجٍٍُح نهجايٍراخ
انطسش انجٍٍُح نّفساد
انطسش انشكهٍح
( انشكهٍح )

r
XY
r

R r
XX
R
r

X , X
r r
XX

X , Y
r

,

XY

ذكس
أَصى
تٍعاء انؼٌٍٕ  /اتٍط انؼٌٍٕ

R r
,

XX

R
,

XY

ذكس
أَصى
 /حًساء انؼٌٍٕ  /احًس انؼٌٍٕ
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ط  :رضٔج سخم يصبة ثًشض َضف انذو يٍ أَثٗ غيش يصبثخ ثبنًشض ٔاَدجب غفهخ يصبثخ ثبنًشض أٔخذ انطشص انديُيخ نألثٕيٍ ٔانطفهخ ٔيب ْي احزًبنيخ إَدبة غفم ركش غجش يصبة ثُضف انذو .
ػهًب أٌ خيٍ اإلصبثخ ثبنًشض ْٕ خيٍ يزُحي ( ٔ ) bخيٍ ػذو اإلصبثخ ثبنًشض خيٍ عبئذ ( . ) B
انحم :
أٔو غٍس يصاتح
اِب يصاب
انطسش انشكهٍح نّتٌٍٕ حسة انسؤال
انطفهح يصاتح
انطساش انشكهً نهطفهح
إذا  :انطسش انجٍٍُح نّتٌٍٕ ٔانطفهح ذكٌٕ كانرانً :
أٔو غٍس يصاتح
اِب يصاب
XB Xb

XbY

انطفهح يصاتح
XbXb

ٌٕحع

اَّ ًٌكُُا يؼسفح انطساش انجًٍُ نّب يٍ خٕل انسؤال تًا اَّ يصاب إذا ٌكٌٕ غساشِ انجًٍُ XbY
انطساش انجًٍُ نهطفهح أٌعا ًٌكٍ يؼسفرّ يٍ خٕل انسؤال ٔغساشْا انجًٍُ ٌكٌٕ XbXb

ٔتًا أٌ انطفهح ذحصم ػهى جٍُاذٓا يٍ اِتٌٍٕ فسرحصم ػهى جٍٍ اْصاتح يٍ اِب ٔيٍ أٔو يؼا ْٔرا ٌؼًُ أٌ أٔو انيٍس يصاتح خايهح نجٍٍ اْصاتح غٍس يصاتح تانًسض . XBXb
نًؼسفح احرًانٍح إَجاب غفم ذكس غٍس يصاب تانًسض َحم انًسأنح ٔزاشٍا
أٔو غٍس يصاتح
اِب يصاب
XB Xb
XbY
انطسش انجٍٍٍُ نّتٌٍٕ
B
b
X , X
Xb , Y
انطسش انجٍٍُح نهجايٍراخ
XB Y
,
X B Xb
,
XbY ,
XbXb
انطسش انجٍٍُح نّتُاء
أَصى يصاتح ذكس يصاب أَصى غٍس يصاتح ذكس غٍس يصاب
انطسش انشكهٍح نّتُاء
ٌٕحع أٌ انطفم انركس غٍس انًصاب ْٕ ٔاحد يٍ أزتؼح أي ( ¼ )
ط  :اكزت انطشص انديُيخ نكم يًب يهي  :ػهًب أٌ )  ( Bخيٍ ػذو اإلصبثخ ثًشض َضف انذو ٔ )  ( bخيٍ اإلصبثخ ثبنًشض.
 -1ركش غيش يصبة

 -2ركش يصبة  -3أَثٗ غيش يصبثخ ( َميخ )

-4أَثٗ غيش يصبثخ ( حبيهخ نديٍ انًشض
-1
XB XB -3

XB Y

 -5أَثٗ يصبثخ

XbY -2
XB Xb -4

-5

XbXb
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أعئهخ ػهٗ صفبد يشرجطخ ثبندُظ
ط : 1رضٔج شبة غيش يصبة ثُضف انذو ػيَّٕ ػغهيخ غيش يزًبثم االنيالد يٍ فزبح رحًم أنيم اإلصبثخ ثُضف انذو غيش يصبثخ ثّ غشاصْب انديُي نهٌٕ ػيُيٓب يثم صٔخٓب  .فإرا كبٌ أنيم اإلصبثخ يشيض
ْم ثبنشيض ٔ aانيم ػذو اإلصبثخ ثبنشيض ٔ Aانيم انؼيٌٕ انؼغهيخ ثبنشيض ٔ Hانيم انؼيٌٕ انضسلبء ثبنشيض  ، hانًطهٕة
 -1انطشاص انديُي نكم يٍ انشبة ٔانفزبح نهصفزيٍ يؼب
 -2انطشاص انديُي ندبييزبد انفزبح نهصفزيٍ يؼب
 -3انطشاص انديُي نصفخ َضف انذو في األثُبء
 -4انطشاص انديُي نهصفزيٍ يؼب ػُذ األثُبء اإلَبس فمػ
 -5يب احزًبل إَدبة غفم ركش غيش يصبة ثُضف انذو ػيَّٕ ػغهيخ يٍ ثيٍ خًيغ األثُبء انزكٕس
ط : 2رضٔج شبة فصيهخ ديّ  Bيٍ فزبح فصيهخ دو ٔانذْب ٔ Oغيش يصبة ثؼًٗ األنٕاٌ ٔأَدجب غفهخ أَثٗ فصيهخ ديٓب ٔ Aيصبثخ ثًشض ػًٗ األنٕاٌ  .أنيم اإلصبثخ يشيض نّ ثبنشيض ٔ rانيم ػذو
اإلصبثخ ثبنشيض ٔ . Rانًطهٕة
 -1انطشاص انديُي نهصفزيٍ يؼب نكم يٍ انشبة ٔانفزبح ٔٔانذ انفزبح ٔانطفهخ
 -2انطشاص انديُي ندبييزبد انفزبح نهصفزيٍ يؼب
 -3انطشاص انديُي نصفخ اإلثصبس
 -4يب احزًبل إَدبة غفهخ أَثٗ فصيهخ ديٓب  Aيصبثخ ثؼًٗ األنٕاٌ يٍ ثيٍ خًيغ األثُبء
 -5يب فصبئم انذو انًحزًهخ في األثُبء
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ط :3خشٖ رهميح ثيٍ ركش اثيط نٌٕ انؼيٌٕ أخُحزّ ظبيشح يغ أَثٗ حًشاء نٌٕ انؼيٌٕ غجيؼيخ األخُحخ غيش َميخ نهصفزيٍ  .انشيض  Rنهؼيٌٕ انحًشاء ٔانشيض  rنهؼيٌٕ انجيعبء ٔانشيض  Tنصفخ
األخُحخ انطجيؼيخ ٔانشيض  tنصفخ األخُحخ انعبيشح  .انًطهٕة
 -1انطشاص انديُي نهزكش ٔاألَثٗ نهصفزيٍ يؼب
 -2انطشاص انديُي ندبييزبد األثٕيٍ نهصفزيٍ يؼب
 -3انطشاص انديُي نألفشاد انزكٕس فمػ نهصفزيٍ يؼب
 -4انطشاص انشكهي نألفشاد اإلَبس فمػ نهصفزيٍ يؼب
 -5يب احزًبل إَزبج أفشاد ركٕس حًشاء انؼيٌٕ يٍ ثيٍ خًيغ األفشاد انُبردخ

ط : 4خشٖ رضأج ثيٍ ديك يخطػ انشيش يغطٗ األسخم غيش يزًبثم نهصفزيٍ يغ أَثٗ غيش يخططخ انشيش يؼشاِ األسخم  .فإرا ػهًذ أٌ صفخ نٌٕ انشيش انًخطػ صفخ يشرجطخ ثبندُظ ٔيشيض نصفخ
انشيش انًخطػ ثبنشيض( ٔ ) Bانشيض(  ) bنهشيش غيش انًخطػ ٔانشيض (  ) Rنألسخم انًغطبح ٔانشيض (  ) rنألسخم انًؼشاِ ٔ ،انًطهٕة
 -1انطشاص انديُي نهذيك ٔانذخبخخ نهصفزيٍ يؼب
 -2انطشاص انديُي ندبييزبد انذيك
 -3انطشاص انديُي نألفشاد اإلَبس فمػ
 -4يب احزًبل إَزبج أفشاد إَبس يخططخ انشيش يٍ ثيٍ خًيغ األفشاد اإلَبس
 -5يب َػ انٕساثخ نكم يٍ انصفزيٍ

11

ط : 5في احذ إَٔاع انطيٕس يظٓش نٌٕ انشيش ػُذ انزكٕس اخعش أٔ اصسق أٔ يهٌٕ ثبألخعش ٔاألصسق ٔيظٓش ػُذ اإلَبس إيب اخعش أٔ اصسق  .خشٖ رضأج ثيٍ ركش يهٌٕ انشيش صاحف األسخم غيش َمي
يغ أَثٗ خعشاء نٌٕ انشيش ػبديخ األسخم  .انشيض (  ) aنصفخ األسخم انؼبديخ ٔانشيض (  ) Aنصفخ األسخم انضاحفخ ٔانشيض (  ) cGنصفخ انشيش األخعش ٔانشيض (  ) cBنصفخ انشيش األصسق  .انًطهٕة
 -1انطشاص انديُي نهزكش ٔاألَثٗ نهصفزيٍ يؼب
 -2انطشاص انديُي ندبييزبد األثٕيٍ
 -3انطشاص انديُي نصفخ نٌٕ انشيش في األفشاد انُبردخ
 -4يب احزًبل إَزبج أفشاد إَبس صسلبء نٌٕ انشيش ػبديخ األسخم يٍ ثيٍ خًيغ األفشاد انُبردخ
 -5يب ًَػ انٕساثخ نكم يٍ انصفزيٍ

ط : 6يًثم انًخطػ انغالنخ انؼبئهي انًدبٔس ٔساثخ صفخ َضف انذو في ػبئهخ يب فإرا كبٌ انشيض (  ) aنهصفخ انًزُحيخ
( أنيم اإلصبثخ ) ٔانشيض (  ) Aنهصفخ انغبئذح ( أنيم ػذو اإلصبثخ )  .يغ انؼهى أٌ انًشثغ األثيط يًثم ركش غيش يصبة ٔانًشثغ انًعهم يًثم ركش يصبة ٔ .انذائشح انجيعبء رًثم أَثٗ غيش يصبثخ
ثبنًشض ٔانذائشح انًعههخ رًثم أَثٗ يصبثخ ثبنًشض ٔانًطهٕة
2

1

 -1انطشاص انديُي نكم فشد في انؼبئهخ
ٔ -2ظح عجت إصبثخ االثٍ سلى  4ثبنًشض
3

4

 -3حذد أسلبو األفشاد انزيٍ يحًهٌٕ أنيم انًشض غيش يصبثيٍ ثّ
 -4يب احزًبل إَدبة غفم ركش يصبة ثُضف انذو يٍ ثيٍ خًيغ أخٕاَّ انزكٕس يٍ صٔاج انزكش سلى 4
ثبألَثٗ سلى 3
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ط : 5يًثم انشكم انًدبٔس ٔساثخ صفخ يؼيُخ نصفخ يب  .انشيض (  ) aنهصفخ انًزُحيخ ٔانشيض (  ) Aنهصفخ انغبئذح  .يغ انؼهى أٌ انًشثغ األثيط يًثم ركش يحًم انصفخ ٔانًشثغ انًعهم يًثم ركش ال
يحًم انصفخ ٔانذائشح انجيعبء رًثم أَثٗ ال رحًم انصفخ ٔانذائشح انًعههخ رًثم أَثٗ رحًم انصفخ ٔانًطهٕة :
 -1انطشاص انديُي نألفشاد في انشكم

1

2

ْ -2م يحًم أنيم انصفخ ػهٗ كشٔيٕعٕو خغًي أو ػهٗ كشٔيٕعٕو خُغي ؟ فغش انغجت ؟
 -3إرا رضٔخذ األَثٗ سلى  3ثزكش ال يحًم انصفخ ٔانذرّ رحًم انصفخ فًب انطشص انديُيخ انُبردخ في األفشاد

4

3

ط : 8يًثم انشكم انًدبٔس ٔساثخ صفخ يؼيُخ يشرجطخ ثبندُظ  .فإرا ػهًذ أٌ انًشثغ األثيط يًثم ركش ال يحًم انصفخ ٔانًشثغ انًعهم ركش يحًم انصفخ ٔانذائشح انجيعبء رًثم أَثٗ ال رحًم انصفخ
ٔانذائشح انًعههخ رًثم أَثٗ رحًم انصفخ  .انًطهٕة :
ْ -1م أنيم ظٕٓس انصفخ في األفشاد انًعههخ أنيم عبئذ أو أنيم يزُحي

2

1

ْ -2م يًكٍ نٓزِ انصفخ إٌ ظٓشد في األة ٔنى رظٓش في األو أٌ رظٓش في األثُبء انزكٕس ؟ فغش ؟
 -3فغش ظٕٓس انصفخ في األَثٗ سلى ٔ 6ػذو ظٕٓسْب في انزكش سلى 4
8

 -4اكزت انطشص انديُيخ نألفشاد يٍ 9 - 1
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6
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ط : 9يًثم انشكم انًدبٔس ٔساثخ صفخ انشيش انًخطػ صفخ يشرجطخ ثبندُظ في احذ إَٔاع انطيٕس ٔانشيض  aيًثم انشيش غيش انًخطػ ٔانشيض  Aيًثم انشيش انًخطػ  .انًشثغ انًعهم نزكش غيش
يخطػ انشيش ٔانًشثغ األثيط ركش يخطػ انشيش ٔانذائشح انًعههخ ألَثٗ غيش يخططخ انشيش ٔانذائشح انجيعبء ألَثٗ يخططخ انشيش ٔ .انًطهٕة :
 -1اكزت انطشص انديُيخ نألفشاد في انشكم
 -2حذد أسلبو األفشاد انزيٍ يحًهٌٕ صفخ انشيش انًخطػ ٔحبيهيٍ النيم انشيش غيش انًخطػ
1

2

 -3اكزت انطشص انديُيخ نألفشاد اإلَبس انُبردخ يٍ رضأج انزكش سلى  6يغ األَثٗ سلى 5
7

3
8
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