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انصفبد انًزأثسح ثبندُط :
ْ ٙصفبد ٔزاثٛخ رحًم أنٛالرٓب ػهٗ انكسٔيٕظٕيبد اندعًٛخ ٔنكُٓب رزأثس ثًعزٕٖ انٓسيَٕبد اندُعٛخ انركسٚخ


اخزالف يعزٕٖ انٓسيَٕبد اندُعٛخ انركسٚخ نصفخ انصهغ ٚؤد٘ إنٗ اخزالف رسخًخ انطسش اندُٛٛخ ث ٍٛانركٕز ٔ اإلَبس نصفخ انصهغ



اخزالف يعزٕٖ انٓسيَٕبد اندُعٛخ انركسٚخ نكم يٍ انركس ٔاألَثٗ ْٕ يب ٚؤثس ف ٙرسخًخ انطسش اندُٛٛخ إنٗ طسش شكهٛخ َٔظسا إنٗ ْرا االخزالف فبَّ ٚكفٔ ٙخٕد أنٛم  Zنظٕٓز ْرِ انصفخ
ػُد انركٕز ف ٙحٚ ٍٛشزسط ٔخٕد انٛه ZZ ٍٛنٓرِ انصفخ نزظٓس ػُد اإلَبس



انشكم انًدبٔز ًٚثم انطساش اندٔ ُٙٛانطسش انشكهٛخ نكم يٍ انركٕز ٔاإلَبس نصفخ انصهغ ف ٙاإلَعبٌ



انشكم انًدبٔز ًٚثم انطساش اندٔ ُٙٛانطسش انشكهٛخ نكم يٍ انركٕز ٔاإلَبس نصفخ انقسٌٔ ف ٙانًبشٛخ
( صفخ يزأثسح ثبندُط )



انطساش انشكه ٙنهركٕز

انطساش اندُٙٛ

انطساش انشكه ٙنألَثٗ

طجٛؼ ٙانشؼس

HH

طجٛؼٛخ انشؼس

أصهغ

HZ

طجٛؼٛخ انشؼس

أصهغ

ZZ

صهؼبء

انطساش انشكه ٙنهركٕز

انطساش اندُٙٛ

انطساش انشكه ٙنألَثٗ

ثقسٌٔ

DD

ثقسٌٔ

ثقسٌٔ

DS

ثدٌٔ قسٌٔ

ثدٌٔ قسٌٔ

SS

ثدٌٔ قسٌٔ

يٍ انصفبد انًزأثسح ثبندُط ٔ :خٕد انشؼس ػهٗ انرقٍ ف ٙانًبػص
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ض : 1رصٔج احًد يصبة ثًسض َصف اندو انٕزاث ٙغٛس اصهغ ( ػبد٘ انشؼس ) يٍ فزبح غٛس يصبثخ ثًسض َصف اندو انٕزاثٔ ٙصهؼبء ٔاَدجب طفال ذكسا يصبة ثُصف اندو انٕزاث ٙإذا زيص ند ٍٛانشؼس
ٔ Hخ ٍٛانصهغ ٔ Zخ ٍٛاإلصبثخ ثًسض َصف اندو ٔ bخ ٍٛػدو اإلصبثخ  Bاخت ػًب ٚه: ٙ
 -1يب ْ ٙانطسش اندُٛٛخ نكم يٍ احًد ٔانفزبح
 -2يب ْ ٙانطسش اندُٛٛخ انًحزًهخ نألثُبء
 -3يب احزًبل إَدبة طفم ذكس اصهغ ٔيصبة ثًسض َصف اندو
 -4يب احزًبل إَدبة طفهخ أَثٗ غٛس يصبثخ ثبنصهغ ( ػبدٚخ انشؼس ) ٔغٛس يصبثخ ثًسض َصف اندو يٍ ث ٍٛاخٕرٓب اإلَبس ؟

 -1انحم  :ثبنُعجخ نصفخ َصف اندو  - :انطفم انًصبة ف ٙانعؤال ثًسض َصف اندو ٚؼُ ٙاَّ حصم ػهٗ خ Y ٍٛيٍ أثّٛ

ٔحصم ػهٗ خ ٍٛاإلصبثخ يٍ أيّ ٔ Xbثبنزبنٚ ٙكٌٕ طساشِ اندْٕ ُٙٛ

ٔ Xb Yػه ّٛفبٌ أالو ركٌٕ غٛس يصبثخ ثًسض َصف اندو كًب ذكس انعؤال ٔنكُٓب ركٌٕ حبيهخ ند ٍٛاإلصبثخ ثبنًسض ٔثبنزبنٚ ٙكٌٕ طساشْب اندXB Xb ْٕ ُٙٛ

ٔثبنُعجخ نصفخ انصهغ - :فقد ذكس انعؤال أٌ احًد غٛس يصبة ثبنصهغ ْٔرا ٚؼُ ٙاَّ ٚحزٕ٘ ػهٗ اند ٍُٛٛانغٛس يعؤٔن ٍٛػٍ إظٓبز صفخ انصهغ ٔٚكٌٕ طساشِ اند HH ْٕ ُٙٛأيب ثبنُعجخ
نهفزبح فقد ذكس انعؤال أَٓب صهؼبء ْٔرا ٚؼُ ٙاخزًبع اند ٍُٛٛانًزُح ٍٛٛانًعؤٔن ٍٛػٍ إظٓبز صفخ انصهغ فٓٛب ٔثبنزبنٚ ٙكٌٕ طساشْب اندٔ ZZ ْٕ ُٙٛػهٚ ّٛكٌٕ انطساش اند ُٙٛنهطفم انركس ثبنُعجخ
نصفخ انصهغ ْٕ  HZألَّ حصم ػهٗ خ ٍٛانشؼس انؼبد٘ يٍ أثٔ ّٛحصم ػهٗ خ ٍٛانصهغ يٍ أيّ ٔثبنزبن ْٕ ٙاصهغ .
انحم انُٓبئ : ٙانطساش اند ُٙٛنألة ْٕ Xb Y HH
انطساش اند ُٙٛنهفزبح ْٕ XB Xb ZZ
انطساش اند ُٙٛنهطفم ْٕ Xb Y HZ
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 -2انحم َ:ؼًم ػهٗ حم انعؤال ٔزاثٛب كبنزبن: ٙ
انطسش انشكهٛخ نألثٍٕٚ

احًد يصبة ثُصف اندو ػبد٘ انشؼس
Xb Y HH

انطسش اندُٛٛخ نألثٍٕٚ

انطسش انشكهٛخ نألثُبء

XB Xb ZZ

Xb H , Y H

انطسش اندُٛٛخ ندبيٛزبد األثٍٕٚ
انطسش اندُٛٛخ نألثُبء

انفزبح غٛس يصبثخ ثبنًسض صهؼبء

Xb Y HZ
ذكس يصبة اصهغ

,

Xb Z
Xb Xb HZ

أَثٗ يصبثخ ػبدٚخ

,

XB Y HZ

ذكس ظهٛى اصهغ

احزًبل ٔخٕدِ ف ٙاألثُبء ¼
 -4انحم  :احزًبل إَدبة طفهخ أَثٗ غٛس يصبثخ ثبنًسض ٔػبدٚخ انشؼس يٍ ث ٍٛاخٕارٓب فقط انجُبد ْٕ = ½
االحزًبل =

ػدد انفزٛبد انغٛس يصبثبد ثبنًسض ٔغٛس يصبثبد ثبنصهغ

ػدد انفزٛبد انكهٙ

,
,

XB Xb HZ

أَثٗ ظهًٛخ ػبدٚخ

 - 3انحم  :احزًبل إَدبة طفم ذكس يصبة ٔاصهغ ْٕ احزًبل َعجخ ٔخٕدِ ف ٙاألثُبء

=

XBZ

1

2
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ض : 1رصٔج شبة أصهغ ( كال ٔاند ّٚطجٛؼ ) ٙيٍ أَثٗ طجٛؼٛخ انشؼس ( كال ٔاندٓٚب أصهغ ) ٔاندْب غٛس يصبة ثؼًٗ األنٕاٌ ٔأَدجب طفهخ أَثٗ يصبثخ ثؼًٗ األنٕاٌ  .انسيص  Hنهشؼس انطجٛؼٔ ٙانسيص Z
نصفخ انصهغ ٔانسيص  Bنصفخ ػدو اإلصبثخ ٔانسيص  bنصفخ اإلصبثخ ثؼًٗ األنٕاٌ ٔانًطهٕة :
 -1انطساش اند ُٙٛنكم يٍ انشبة ٔانفزبح ٔٔاند انفزبح نهصفز ٍٛيؼب
 -2انطساش اند ُٙٛنصفخ انصهغ نكم يٍ ٔاند٘ انشبة ٔٔاند٘ انفزبح
 -3انطساش اند ُٙٛندبيٛزبد انفزبح نهصفز ٍٛيؼب
 -4انطساش اند ُٙٛنصفخ اإلثصبز ألثُبء انشبة ٔانفزبح
 -1يب احزًبل إَدبة طفم ذكس غٛس يصبة ثؼًٗ األنٕاٌ ٔأصهغ يٍ ث ٍٛخًٛغ إخٕاَّ انركٕز
ض : 2رصٔج شبة طجٛؼ ٙانشؼس ٔيصبة ثُصف اندو يٍ فزبح غٛس يصبثخ ثُصف ٔاندْب يصبة اندو رحًم أنٛم انصهغ  .فئذا ػهًذ أٌ انسيص  Hنهشؼس انطجٛؼٔ ٙانسيص  Zنصفخ انصهغ ٔانسيص  Bنصفخ
ػدو اإلصبثخ ٔانسيص  bنصفخ اإلصبثخ ثُصف اندو ٔانًطهٕة
 -1انطساش اند ُٙٛنهصفز ٍٛيؼب نكم يٍ انشبة ٔانفزبح
 -2انطساش اند ُٙٛندبيٛزبد انشبة ٔانفزبح
 -1انطساش اند ُٙٛألثُبء انشبة ٔانفزبح انركٕز فقط نهصفز ٍٛيؼب
 -2يب احزًبل إَدبة طفهخ أَثٗ غٛس يصبثخ ثُصف اندو طجٛؼٛخ انشؼس يٍ ث ٍٛخًٛغ األثُبء نٓرِ انؼبئهخ
ض : 3رصٔج شبة أصهغ يٍ فزبح ٔاندرٓب رحًم أنٛه ٙانصهغ ٔانٛه ٙاإلصبثخ ثُصف اندو ٔأَدجب طفال ذكس طجٛؼ ٙانشؼس غٛس يصبة ثُصف اندو ٔفزبح يصبثخ ثُصف اندو طجٛؼٛخ انشؼس  .فئذا ػهًذ أٌ انسيص
 Hنهشؼس انطجٛؼٔ ٙانسيص  Zنصفخ انصهغ ٔانسيص  Bنصفخ ػدو اإلصبثخ ٔانسيص  bنصفخ اإلصبثخ ثُصف اندو ٔانًطهٕة :
 -1انطساش اند ُٙٛنكم يٍ انشبة ٔانفزبح ٔٔاندح انفزبح نهصفز ٍٛيؼب
 -2يب احزًبل إَدبة األثٕ ٍٚنطفم ذكس غٛس يصبة ثُصف اندو طجٛؼ ٙانشؼس يٍ ث ٍٛخًٛغ أخٕاَّ انركٕز
 -3انطساش اند ُٙٛنألفساد اإلَبس فقط
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ض : 4رصٔج زخم أصهغ غٛس َقٔ ٙيصبة ثؼًٗ األنٕاٌ يٍ فزبح شؼسْب طجٛؼٔ ٙأثصبزْب ػبد٘ ٔانزٓب صهؼبء ٔيصبثخ ثؼًٗ األنٕاٌ  .فئذا ػهًذ أٌ انسيص  Hنهشؼس انطجٛؼٔ ٙانسيص  Zنصفخ انصهغ
ٔانسيص  Bنصفخ ػدو اإلصبثخ ٔانسيص  bنصفخ اإلصبثخ ثُصف اندو ٔانًطهٕة :
 -1يب انطساش اند ُٙٛنكم يٍ انسخم ٔانفزبح نهصفز ٍٛيؼب
 -2انطساش اند ُٙٛنألفساد انًزٕقغ إَدبثٓى
 -3يب احزًبل إَدبة طفم ذكس أصهغ ٔيصبة ثؼًٗ األنٕاٌ يٍ ث ٍٛخًٛغ األثُبء
ضًٚ : 5ثم يسثغ ثبَٛذ انًدبٔز َزبئح شٔاج زخم ثبيسأح  .فئذا ػهًذ أٌ انسيص  Hنهشؼس انطجٛؼٔ ٙانسيص  Zنصفخ انصهغ ٔانسيص  Rنصفخ ػدو اإلصبثخ ٔانسيص  rنصفخ اإلصبثخ ثُصف اندو ٔانًطهٕة
 -1انطساش انشكه ٙنكم يٍ األة ٔاألو

1

YH

6

HXr

♂

 -2انطساش اند ُٙٛنألفساد 3 \ 2
2
 -3انطساش اند ُٙٛنهدبيٛزبد 6 \ 4 \ 1
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 -4يب احزًبل إَدبة انطساش انشكه ٙف7 ٙ
 -5يب احزًبل إَزبج انطساش اند ُٙٛف8 ٙ
ض : 6رصٔج شبة طجٛؼٔ ٙاندرّ رحًم أنٛه ٙاإلصبثخ ثُصف اندو يٍ فزبح ٔاندْب غٛس يصبة ثُصف اندو طجٛؼ ٙانشؼس ٔأَدجب طفم يصبة ثُصف اندو أصهغ غٛس َق . ٙفئذا ػهًذ أٌ انسيص  Hنهشؼس
انطجٛؼٔ ٙانسيص  Zنصفخ انصهغ ٔانسيص  Bنصفخ ػدو اإلصبثخ ٔانسيص  bنصفخ اإلصبثخ ثُصف اندو ٔانًطهٕة
 -1انطساش اند ُٙٛنهصفز ٍٛيؼب نكم يٍ انشبة ٔانفزبح ٔٔاند انفزبح ٔانطفم
 -2انطساش اند ُٙٛندبيٛزبد انفزبح نهصفز ٍٛيؼب
 -3انطساش اند ُٙٛنصفخ َصف اندو ف ٙاألثُبء انركٕز فقط
 -4يب احزًبل إَدبة إَبس يصبثبد ثُصف اندو شؼسٍْ طجٛؼ ٙيٍ ث ٍٛخًٛغ اإلَبس انًزٕقغ إَدبثٓى
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ض : 7رصٔج شبة أصهغ غٛس يصبة ثُصف اندو يٍ فزبح رحًم أنٛه ٙانصهغ غٛس يصبثخ ثُصف اندو ٔأَدجب طفال ذكسا يصبة ثُصف اندو أصهغ انشؼس غٛس يزًبثم االنٛالد  .فئذا ػهًذ أٌ انسيص  Hنهشؼس
انطجٛؼٔ ٙانسيص  Zنصفخ انصهغ ٔانسيص  Aنصفخ ػدو اإلصبثخ ٔانسيص  aنصفخ اإلصبثخ ثُصف اندو ٔانًطهٕة
 -1انطساش اند ُٙٛنكم يٍ انشبة ٔانفزبح ٔانطفم نهصفز ٍٛيؼب
 -2انطساش اند ُٙٛندبيٛزبد انطفم ثؼد ٔصٕنخ ظٍ انجهٕؽ
 -3انطساش اند ُٙٛنصفخ َصف اندو ف ٙاألثُبء
 -4يب احزًبل إَدبة طفم طجٛؼ ٙانشؼس غٛس يصبة ثُصف اندو
 -5يب انُعجخ انًئٕٚخ نهطسش انشكهٛخ ف ٙاألفساد انركٕز ٔاإلَبس نهصفز ٍٛكم ػهٗ حدِ
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