اىحٍس حُٔ٘خٛؾ ٝحٌُظذ حُٔيٍٓ٤ش

ئعبثبد األعئٍخ اٌّزعّٕخ ف ٟوزبة ػٍ َٛاألسض ٚاٌج١ئخ
ثغضأ ٗ٠األٚي ٚاٌضبٌٍٔ ٟصف اٌؼبشش األعبعٟ
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ثغُ هللا اٌشؽّٓ اٌشؽُ١
اٌّمذِخ
اٌؾّذ هلل سة اٌؼبٌّٚ ،ٓ١اٌصالح ٚاٌغالَ ػٍ ٝع١ذ اٌّشعٍٚ ،ٓ١ػٍ ٝآٌٗ ٚصؾجٗ
األوشِٚ ،ٓ١ثؼذ:
كٌٜح ًظخد ػِ ّٞحألٍع ٝحُز٤جش ُِظق حُؼخشَ حألٓخٓ ٢ؿخء ٌٓ ّٔ اًل ٓٝظ ّٔ أخ ُٔخ طْ ر٘خإ ٙك ٢طلٞف
َٓكِش حُظؼِ ْ٤حألٓخٓٔ٘ٓ ،٢ـ أخ ٓغ كِٔلش حُظَر٤ش ٝحُظؼِٓٝ ،ْ٤ظَؿ أخ ُِ٘ظخؿخص حُؼخٓش ٝحُوخطش حُٔزّ٘٤ش
ػِ ٠حهظظخى حُٔؼَكش.
٣ظؼ ّٖٔ حٌُظخد رـِأ ٚ٣ػًلع ٝكيحص ىٍحٓ٤ش هُّٔٔض آُ ٠ظش كظٍٞ؛ حكظ ٟٞحُـِء حأل ٚ٘ٓ ٍٝػِ٠
ٝكيس حألٍطخى حُـ٣ٞش ٝطٜيف اُ ٠ط٘ٔ٤ش ٓؼَكش حُطخُذ ٝاكٔخٓ ٚرخُطوْ ٓٝخًح طؼ٘ ٢هَحثؾ حُطوْ
٤ًٝق ٣ظ٘زؤ حُٔظ٘زت حُـ ١ٞرلخُش حُطوْ ،رخإلػخكش اُ ٠حُلظَ حألٝ ٖٓ ٍٝكيس حُؼِٔ٤خص حُـُٞٞ٤ؿ٤ش
حُيحهِ٤ش .رٔ٘٤خ ٣ظؼ ّٖٔ حُـِء حُؼخٗ ٖٓ ٢حٌُظخد حُلظَ حُؼخٗٝ ٖٓ ٢كيس حُؼِٔ٤خص حُـُٞٞ٤ؿ٤ش حُيحهِ٤ش
حُظ ٢طٜيف اُ ٠طؼٔ٤ن ك ْٜحُطخُذ ٤ُ٥ش طٌ ّ ٕٞحُِالٍُ ٝحُزَحًٍٝ ٖ٤طيٛخ ٓٝٝخثَ حُلٔخ٣ش ٖٓ
أهطخٍٛخ ٝأػَٛخ ك ٢حُز٤جش٣ٝ .ظؼ ّٖٔ حٌُظخد ًٌُي ٝكيس حُٔل٤طخصٝ ،طٜيف اُ ٠ك ْٜؽزٞؿَحك٤ش
حُٔل٤طخص ٝهظخثض ٓ٤خٜٛخ حُل٣ِ٤خث٤ش ٝحٌُ٤ٔ٤خث٤ش ُظٌٔ ٖٓ ٚ٘٤طلٔ َ٤حُظٞح َٛحَُٔطزطش رٜخ؛
ًخُظ٤خٍحص حُزلَ٣ش ٝحألٓٞحؽ حُزلَ٣ش ...
ُٝظلو٤ن حَُإ٣ش حُـي٣يس ُِٜٔ٘خؽ ،كوي ٗ ّٞػ٘خ ك ٢حٓظَحط٤ـ٤خص حُظيٍ ،ْ٣حُظ ٢طـؼَ ٖٓ حُطخُذ حُٔلٍٞ
حَُث ْ٤ك ٢حُؼِٔ٤ش حُظؼِٔ٤ش حُظؼِ٤ٔ٤شً ،خٓظَحط٤ـ٤ش حُظلٌ َ٤حُ٘خهيٝ ،كَ حُٔشًٌلص ٝحُؼَٔ حُظؼخ،٢ٗٝ
ٝحُظؼِْ رخُ٘شخؽُ ،ظ٘ٔ٤ش ٓؼخٍف ٜٓٝخٍحص ٝحطـخٛخص حُطِزش؛ ٝرخُظخُ ٢ؿؼِ ْٜهخىٍ ٖ٣ػِ ٠ط٘غ حُوَحٍ
ٝحُظؼخَٓ رب٣ـخر٤ش ٓغ ؿٔ٤غ حُوؼخ٣خ حُٔل٤طش رًٌُٝ .ْٜي ط٘خُ٘ٝخ حُظو ْ٣ٞحُٞحهؼ ٢حُوخثْ ػِ ٠ه٤خّ
حٗـخُحص حُٔظؼِْ كٞٓ ٢حهق ك٤خط٤شٔٓٝ ،خػيط ٚػِ ٠حُظؼِْ ٓي ٟحُل٤خس  ٖٓٝأؿَ حُل٤خس؛ ٝط٘ٔ٤ش
ٜٓخٍحص حُظلٌ َ٤حُظؤِٓٝ ٢حُظو ْ٣ٞحٌُحطُ ٢ي ٟحُطِزش.
٣ٝظؼ ّٖٔ حٌُظخد ػيىاح ٖٓ حألٗشطش حُٔظ٘ٞػشً ،ؤٗشطش ط٘لٌ ىحهَ ٝهخٍؽ حُـَكش حُظل٤ش ،رخإلػخكش اُ٠
حُظ٘خى٣ن حُـخٗز٤ش ٝحُوَحثؾ حُٔلخ٤ٔ٤ٛش ٝحَُٓ ّٞحُز٤خٗ٤ش ٝهؼخ٣خ حُزلغ ٝحُٔ٘خهششٝ ،ط٘خى٣ن أهَٟ
ؿخٗز٤ش طظؼٖٔ ٓؼِٓٞخص اػخك٤ش ُِطخُذ ،ػِ أخ رؤٕ حُٔؼِٓٞخص حُٞحٍىس ك ٢ط٘خى٣ن (أػق اُ٠
ٓؼِٓٞخطي) ٣يٍٜٓخ حُطخُذ ًحطّ٤اخٝ ،ال ُٔ٣ؤٍ ػٜ٘خ ك ٢حهظزخٍحط ٚحُظلظ٤ِ٤شٝ ،طَى ك ٢حٌُظخد رؼغ
حإلكظخءحص ٝؽُِذ اُ ٚ٤حُطخُذ طلِِٜ٤خ ٝطٞظ٤لٜخ ٝال ُ٣طِذ اُ ٚ٤كلظٜخ٣ٝ .شظَٔ حٌُظخد ػِ ٠هخثٔش
رخُٔظطِلخص روظي ٓٔخػيس حُطخُذ ػِ ٠ك ْٜحُٔخىس ٝحُظّٓٞغ رٜخ.

ٚهللا رؼبٌ ٌٟٚ ٝاٌزٛف١ك
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اٌغضء األٚي٠ٚ ،زعّٓ:
 اٌٛؽذح األ :ٌٝٚاألسصبد اٌغ٠ٛخٚ ،رزى ّ:ِٓ ْٛ
 اٌفصً األٚي :ػٕبصش اٌطمظ اٌفصً اٌضبٔ :ٟخشائػ اٌطمظ اٌٛؽذح اٌضبٔ١خ :اٌؼٍّ١بد اٌغٌٛٛ١ع١خ اٌذاخٍ١خٚ ،رزى ّ:ِٓ ْٛ
 اٌفصً األٚي :اٌضالصي ( عبء ف ٟاٌغضء األٚي ِٓ اٌىزبة) اٌفصً اٌضبٔ :ٟاٌجشاو( ٓ١عبء ف ٟاٌغضء اٌضبٔ ِٓ ٟاٌىزبة)اٌغضء اٌضبٔ٠ٚ ،ٟزعّٓ:
 اٌفصً اٌضبٔ :ٟاٌجشاو( ٓ١عبء ف ٟاٌغضء اٌضبٔ ِٓ ٟاٌىزبة) اٌٛؽذح اٌضبٌضخ :اٌجشاوٚ ،ٓ١رزى ّ:ِٓ ْٛ
 اٌفصً األٚي :رعبس٠ظ لبع اٌّؾ١ػ ٚخصبئص ِ١ب٘ٗ -اٌفصً اٌضبٔ :ٟاألِٛاط ٚاٌز١بساد اٌجؾش٠خ
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ئعبثبد أعئٍخ اٌٛؽذح األٌٝٚ
األسصبد اٌغ٠ٛخ
 اٌفصً األٚي :ػٕبصش اٌطمظ
البند

ئعبثبد األعئٍخ

أٚال :دسعخ أرأًِ ...أفىش ...صُ أع١ت
٠ى ْٛاٌّذ ٜاٌٌ ِٟٛ١ذسعخ اٌؾشاسح وج١شا ف ٟإٌّبغك اٌصؾشا٠ٚخٚ ،صغ١شا ف ٟإٌّبغك
اٌؾشاسح
غش رٌه.
اٌغبؽٍ١خ ،ف ّ
رٔزذ حُويٍس حٌُزَ٤س ُِزلخٍ حُٔـخٍٝس ُِٔ٘خؽن حُٔخكِ٤ش ػِ ٠حالكظلخظ رخُطخهش حُلَحٍ٣شٝ ،رخُظخُ٢
طٔخ ْٛأػ٘خء طزَ٣يٛخ حُزط٢ء ك ٢حُِ ٖٓ َ٤طيكجش حُٜٞحء ٓٔخ ٣ـؼَ حُلَم ك ٢ىٍؿش كَحٍس حُٜٞحء
طـَ٤حا ر ٖ٤حُِٝ َ٤حُٜ٘خٍ.
أغٛس ِؼشفزٟ
ُ٠غزخذَ اٌضئجك فِٛ ٟاص ٓ٠اٌؾشاسح اٌز ٟرم١ظ دسعبد اٌؾشاسح اٌؼظّ ،ٝثّٕ١ب ُ٠غزخذَ اٌىؾٛي
غش عجت رٌه.
ف ٟاٌّٛاص ٓ٠اٌز ٟرم١ظ دسعبد اٌؾشاسح اٌصغش ،ٜف ّ
ُٔ٣ظويّ حُِثزن كٞٓ ٢حُ ٖ٣حُلَحٍس حُظ ٢طو ْ٤ىٍؿخص حُلَحٍس حُؼظٔ٠؛ ٗظَاح الٍطلخع ىٍؿش
ؿِ٤خٗ .ٚرٔ٘٤خ ُٔ٣ظويّ حٌُل ٍٞك ٢حُٔٞحُ ٖ٣حُظ ٢طو ْ٤ىٍؿخص حُلَحٍس حُظـَٟ؛ ٗظَاح الٗولخع
ىٍؿش طـٔي.ٙ
أرأًِ ...أفىش ...صُ أع١ت
 -1لذّس اٌّزٕجئ اٌغ ٞٛأْ دسعخ اٌؾشاسح ألؽذ األ٠بَ اٌّشّغخ ٘ )20( ٟطٌٚ .ذٜ
خشٚعه ِٓ اٌج١ذ رؾذ أشؼخ اٌشّظ اٌّجبششح الؽظذ أّْ دسعخ اٌؾشاسح رمذّس ثأػٍٝ
ِّب عّؼزٗ ف ٟإٌششح اٌغ٠ٛخ .فّب اٌغجت ف ٟرٌه؟
ألٗ ٚأػ٘خء ٝؿٞىى طلض أشؼش حُشْٔ حُٔزخشَس ٣ظؼَع ؿٔٔي اُٗ ٠ظخٓ ٖ٤٤كَحٍٔٛ ٖ٤٣خ:
حُشْٔ ٝحُٜٞحء.
 -2رى ْٛدسعخ ؽشاسح اٌٛٙاء اٌز٠ ٟزُ ل١بعٙب ف ٟاٌظً داخً وشه اٌشاصذ اٌغٟ٘ ،ٞٛ
غش رٌه.
ٔفغٙب دسعخ ؽشاسح اٌٛٙاء رؾذ أشؼخ اٌشّظ ،ف ّ
ألٕ ًشي حَُحطي حُـ ١ٞؿ٤ي حُظ٣ٜٞشٔٔ٣ ،ق ريه ٍٞحُٜٞحء حُوخٍؿ ٢اُ ٖٓ ٚ٤ؿٔ٤غ ؿٞحٗزٌُُ .ٚي
طٌ ٕٞىٍؿش كَحٍس حُٜٞحء ىحهِٗ ٚلْ ىٍؿش كَحٍس حُٜٞحء ك ٢حُوخٍؽ.
ٔ ً٘ -3غزط١غ ل١بط دسعخ ؽشاسح اٌٛٙاء اٌؾم١م١خ ف ٟاٌظً؟ ٌّٚبرا؟
رخَُؿْ ٖٓ إٔ ىٍؿش كَحٍس حُٜٞحء طلض حُظَ ٗ ٢ٛلٜٔخ طلض حُشْٔ رٔزذ طزخىٍ حُطخهش
حُلَحٍ٣ش ػ٘ي طلَى حُٜٞحء (كخُشْٔ ال طٔوٖ حُٜٞحء ٓزخشَس اٗٔخ طٔوٖ حألٍع ٝحألٍع طؼَٔ
ػِ ٠طٔو ٖ٤حُٜٞحء) ،اال إٔ ه٤خّ ىٍؿش حُلَحٍس طلض ظَ شـَس ُٖ  ٌٕٞ٣ىه٤وخ ا رٔزذ حٌٓخٗ٤ش
طَِٔ أشؼش حُشْٔ ُِٔ٤حٕ حُلَحٍس ٖٓ ر ٖ٤حألؿظخًٌُٕ ،ي آٌخٗ٤ش طؤػَ حُِٔ٤حٕ ريٍؿش كَحٍس
حألٍع.
°
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أرأًِ ...أفىش ...صُ أع١ت
 -1ئرا وبٔذ دسعخ اٌؾشاسح ػٕذ لّخ عجً (˚)12ط ٚاسرفبػٗ ( َ)2000ػٓ عطؼ اٌجؾش،
اؽغت دسعخ اٌؾشاسح ػٕذ ِؾطخ لش٠جخ رشرفغ ػٓ عطؼ اٌجؾش (.َ )500
 كَم حالٍطلخع = ًْ 1.5 = ّ1500 = 500 – 2000 حُلَم ك ٢ىٍؿش حُلَحٍس ر ٖ٤هٔش حُـزَ ٝحُٔلطش= ّ̊ 9.75 = 6.5 x 1.5 ىٍؿش حُلَحٍس ػ٘ي حُٔلطش = ّ̊ 21.75 = 9.75 +12 -2رزأصش دسعبد اٌؾشاسح ثبٌّٛلغ ِٓ ؽ١ش االسرفبع ٚدائشح اٌؼشض ،وّب ِ٘ٛ ٛظؼ فٟ
اٌغذٚي ا٢ر .ٟادسط اٌج١بٔبد اٌّٛظؾخ ف ٟاٌغذٚي ،صُ ؽذد إٌّطمخ راد دسعخ
اٌؾشاسح األلً ِٛظؾب اٌغجت.
ىحثَس حُؼَع (˚)
حالٍطلخع (ٓظَ)
حُٔ٘طوش
 20شٔخالا
1000
1
ا
شٔخال
20
1500
2
ا
شٔخال
30
2500
3
ا
شٔخال
40
2500
4
المنطقة ( ،)4ألنها األكبر ارتفاعا ً وعند دائرة العرض األكبر.
أغٛس ِؼشفزٟ
 -1دسعذ عبثمب أْ دسعخ اٌؾشاسح رزغّ١ش ػٍِ ٝذاس اٌ َٛ١اٌٛاؽذ ،وّب أٔٙب رزغّ١ش ثزغّ١ش االسرفبع
ػٓ عطؼ األسض .فٕ٘ ًٙبن ػٛاًِ أخش ٜرإصش ف ٟدسعخ اٌؾشاسح؟ اثؾش ػٕٙبٚ ،رٕبلش
ِٚؼٍّه ٚصِالءن فٙ١ب.
ٗؼْ٘ٛ ،خى ػٞحَٓ أهَ ٟطئػَ ك ٢ىٍؿش حُلَحٍس؛ ك٤غ طظـُ َ٤ح٣ٝش ٓوٞؽ أشؼش حُشْٔ ػِ٠
ٓطق حألٍع ٖٓٝ ،ػْ ٣ظـٓ َ٤ظٓٞؾ طيكن حألشؼش حُشٔٔ٤ش حُٔخهطشًٌُ ،ي طظـ َ٤ىٍؿخص
حُلَحٍس رظـٓ َ٤ظٓٞؾ حالشؼش حُشٔٔ٤ش حُٔخهطش رخهظًلف ىحثَس حُؼَعٝ ،رخُظخُ ٢طـ َ٤ىٍؿخص
حُلَحٍس.

صبٔ١ب:
اٌعغػ
اٌغٞٛ

ذ ئٌ ٝآخش ػٍِ ٝذاس اٌغٕخٌّ ،برا؟
 -2رزغ١ش دسعبد اٌؾشاسح ِٓ ٚل ٍ
طظـ َ٤ىٍؿخص حُلَحٍس ك ٢حُ ّٞ٤حُٞحكي ٗظَاح ُظـُ َ٤ح٣ٝش ٓوٞؽ أشؼش حُشْٔ ػِٓ ٠يحٍ حُّٞ٤
حُٞحكيًٌُ ،ي طظـ َ٤ىٍؿخص حُلَحٍس رظـٞٓ َّ٤هغ حُشْٔ ٝحطـخٓ َ٤ٓ ٙلٍٛٞخ رخُ٘ٔزش ُِشْٔ ك٢
أٝهخص ٓوظِلش ك ٢حُٔ٘ش ،ك٘٤ظؾ ػ٘ ٚحُظـ َ٤حُلظِ ٢ك ٢ىٍؿخص حُلَحٍس.
أرأًِ ...أفىش ...صُ أع١ت
رط١ش غبئشح سوبة ػٍ ٝاسرفبع ( َ )9000فٛق عطؼ اٌجؾش ،ئرا ػٍّذ أْ اٌعغػ اٌغ ٞٛػٕذ
عطؼ اٌجؾش ٠غب١ٍِ )1013( ٞٚجبس:
أ -لذّس لّ١خ اٌعغػ اٌغ ٞٛخبسط اٌطبئشح ػٕذ اسرفبع (.َ )9000
ة -لذّس لّ١خ اٌعغػ اٌغ ٞٛػٕذ اسرفبع (.َ )2000
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ط -ارا ػٍّذ أْ اٌعغػ اٌغ ٞٛداخً اٌطبئشح ٘ ٛرمش٠جب ِغب ٌٍٍ ٚعغػ اٌغ ٞٛػٍ ٝاسرفبع
( َ)2000فٛق عطؼ اٌجؾش ،فّبرا رزٛلغ أْ ٠ؾذس ارا فزؼ ثبة اٌطبئشح أ ٚؽذس خشق فٟ
٘١ىٍٙب؟ ٚو١ف ٠زأصش اٌشوبة ثبٌعغػ اٌغ ٞٛاٌز ٞؽغجزٗ ػٍ ٝرٌه االسرفبع؟
أ -اٌعغػ اٌغ ٞٛخبسط اٌطبئشح ػٕذ اسرفبع (:َ )9000
كَم حالٍطلخع= ّ 9000 = 0 – 9000
حُلَم ك ٢حُؼـؾ= ٌٛ 900 = 10 / 9000ظ ٞرخٌٓخٍ
حُؼـؾ حُـ ١ٞػِ ٠حٍطلخع (ٌٛ 113 = 900 – 1013 =ّ )9000ظٞرخٌٓخٍ
ة -اٌعغػ اٌغ ٞٛػٕذ اسرفبع (.َ )2000
كَم حالٍطلخع= ّ 2000 = 0 – 2000
حُلَم ك ٢حُؼـؾ= ٌٛ 200 = 10 /2000ظٞرخٌٓخٍ
حُؼـؾ حُـ ١ٞػِ ٠حٍطلخع (ٌٛ 813 = 200 – 1013=ّ )2000ظٞرخٌٓخٍ
ؽ -اًح كظق رخد حُطخثَس كٖٔ حٌُٖٔٔ ططخ َ٣رؼغ حألش٤خء ٖٓ ىحهَ حُطخثَس اُ ٠حُوخٍؽ (ٖٓ
حُؼـؾ حَُٔطلغ اُ ٠حُؼـؾ حُٔ٘ولغ) ٓٝغ حٗولخع حُؼـؾ ىحهَ حُطخثَس  ٌٖٔ٣إٔ ٣ئى١
ًُي اُ ٠ػ٤ن ك ٢حُظ٘لْ ػ٘ي حًَُخد ٓغ آالّ ك ٢حألًٕ ٝطيحع ٍٝرٔخ اؿٔخء ٝطيٓش
ػظز٤ش.
أرأًِ ...أفىش ...صُ أع١ت
 .1ادسط اٌج١بٔبد اٌٛاسدح ف ٟاٌغذٚي ا٢رٟ؛ صُ أعت ػٓ األعئٍخ اٌز ٟرٍ:ٗ١
اٌشلُ

اٌشغٛثخ ()%

إٌّطمخ

دسعخ اٌؾشاسح (˚ط)

1

ٓؼخٕ

17.4

2

حُظلخ١ٝ

19.1

5

3

ػٔخٕ

17.4

20

4

حُؼوزش

24.2

50
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أ .ؽذد إٌّطمخ راد اٌعغػ اٌغ ٞٛاألػٍِ ٝغ ث١بْ اٌغجت.
ةِ .برا ٠ؾذس ٌمّ١خ اٌعغػ اٌغ ٞٛئرا اصدادد لّ١خ وً ِٓ :دسعخ اٌؾشاسح ٚاٌشغٛثخ؟
اإلعبثخ:
حُٔ٘طوش ٍهْ ( ٢ٛ )1حُٔ٘طوش ًحص حُؼـؾ حُـ ١ٞحألػِ ٠ألٕ ىٍؿش كَحٍطٜخ  ٢ٛحألهَ ،ك٤غ إٔ
حُِ٣خىس ك ٢ىٍؿش حُلَحٍس طئى ١اُ ٠طزخػي ؿِ٣جخص حُٜٞحء ٝرخُظخُٗ ٢وظخٕ  ُٕٝػٔٞى حُٜٞحء،
أٗ ١وظخٕ حُؼـؾ حُـٝ .١ٞرٔخ إٔ ُِٔ٘طوظ )3(ٝ )1( ٖ٤حُلَحٍس ٗلٜٔخ كبٕ حُٔ٘طوش ًحص
حَُؽٞرش حألهَ  ٢ٛحُٔ٘طوش ًحص حُؼـؾ حألػِ ، ٠ألٕ ُ٣خىس حَُؽٞرش طؼَٔ ػِٗ ٠وظخٕ حُؼـؾ
حُـ ١ٞألٕ حُٜٞحء حَُؽذ أهَ ُٗٝخ ا ٖٓ حُٜٞحء حُـخف .كٌظِش ٓ ٖٓ ٍٞروخٍ حُٔخء ()18ؽ ًٝظِش
ٓ ٖٓ ٍٞؿخُ حُ٘٤ظَٝؿ)28( ٖ٤ؽ ًٝظِش ٓ ٖٓ ٍٞحألًٔـ)32( ٖ٤ؽ.
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ٕ٘ ً٘ . 2بن ػٛاًِ أخش ٜرإصش ف ٟل ُ١اٌعغػ اٌغٞٛ؟ ِب ٟ٘؟ ِٚب ٘ ٛرأص١ش٘ب؟ رٕبلش
ِٚؼٍّه ٚصِالءن ف ٟرٌه.
ُ٣ظَى ُِطخُذ كَطش حُزلغ ػٖ  ٌٙٛحُؼٞحَٓ ٘ٓٝخهشظٜخ ٓغ حُٔؼِْ ًُٓٝلث ٚك ٢حُظقٌٙٛ ٖٓٝ ،
حُؼٞحَٓ ،إٔ حُؼـؾ حُـ٣ ١ٞظؤػَ رٌَ ٖٓ :حالٍطلخع ػٖ ٓٔظٓ ٟٞطق حُزلًَِٔٝ ،خ حرظؼيٗخ ػٖ
ٓطق حألٍع ط٘خهظض ًؼخكش حُٜٞحء (رٔزذ حالرظؼخى ػٖ طؤػ َ٤هٞس حُـٌد حألٍػ ،)٢رخإلػخكش
اُ ٠ىٍؿخص حُلَحٍس ٝطـَٛ٤خ ٖٓ ٓٞهغ اُ ٠آهَٝ ،طؤػَٛ٤خ ك ٢طًَ ِ٤روخٍ حُٔخء حٌُ٣ ١ئػَ ك٢
هٔ٤ش حُؼـؾ حُـ.١ٞ
صبٌضب:
اٌش٠بػ

أرأًِ ...أفىش ...صُ أع١ت
ٚظؼ دٚس اٌز١بساد اٌٛٙائ١خ ف ٟػٍّ١خ االرضاْ اٌؾشاس ٞف ٟاٌغالف اٌغ.ٞٛ
طؼَٔ حُظ٤خٍحص حُظخػيس ػِ ٠طلَ٣ي حُٜٞحء حُٔخهٖ (حألهَ ًؼخكش) اُ ٠حألػِ ،٠ك٤غ ٣ظزخىٍ
حُطخهش حُلَحٍ٣ش ٓغ حُٜٞحء حُزخٍى ٣ٝظٌخػق روخٍ حُٔخء حُٔظخكذ ُِٜٞحء ٣ٝلٍَ حُطخهش حُلَحٍ٣ش
حٌُخٓ٘ش ٓٔخ  ْٜٔ٣ك ٢طٔو ٖ٤حُٜٞحءًٔ .خ طؼَٔ حُظ٤خٍحص حُٜخرطش ػِ ٠طلَ٣ي حُٜٞحء حُزخٍى (حألًزَ
ًؼخكش) اُ ٠حألٓلَ كظَطلغ ىٍؿش كَحٍط ٚالهظَحرٓ ٖٓ ٚطق حألٍع (ٓظيٍ حُظٔوٝ ،)ٖ٤رٌُي
طٔخ ْٛحُظ٤خٍحص ك ٢ػِٔ٤ش حالطِحٕ حُلَحٍٍ ١أٓ٤خ ا ك ٢ؽزوش حُظَٝرٓٞل .َ٤أٓخ كًَش حُٜٞحء
حألكو٤ش ،كظؼَٔ ػِ ٠طلَ٣ي حُٜٞحء حُزخٍى اُ ٠حألٓخًٖ حُٔخه٘ش ٝطزخىٍ حُطخهش حُلَحٍ٣ش ر ٖ٤حُٜٞحء
حُزخٍى ٝحُٜٞحء حُٔخهٖٔٓ ،خ  ْٜٔ٣ك ٢ػِٔ٤ش حالطِحٕ حُلَحٍ ١أكو٤خ ا ك ٢حُـًلف حُـ.١ٞ
أرأًِ ...أفىش ...صُ أع١ت
ظؼ ئعبثزه.
غ ُؾت اٌز ٟرغٛلٙب اٌش٠بػ ثمٛح االؽزىبن؟ ّ ٚ
ً٘ ّ٠ىٓ أْ رزأصش ؽشوخ اٌ ُ
رٔخ إٔ حَُ٣خف  ٢ٛحُظ ٢طٔٞم حُٔلذ كبٕ حٗولخع َٓػش حَُ٣خف رٔزذ حُى٣خى هٞس حالكظٌخى
ٓ٤ئى ١اُ ٠حٗولخع َٓكش حُٔلذ حَُٔحكوش ُٜخ.
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ئعبثبد أعئٍخ اٌفصً
اٌغإاي األٚي :ػغ ىحثَس ك ٍِٓ ٍٞحإلؿخرش حُظل٤لش كٔ٤خ :٢ِ٣
سلُ اٌغإاي

1

2

3

4

سِض اٌغٛاة

ؿـ

ى

ؿـ

د

أػػ رفغ١شا ػٍّ١ب ٌىً ِّب : ٍٟ٠
اٌغإاي اٌضبِٔ :ٟ
أ -أخفبض دسعبد اٌؾشاسح ػٕذ اصد٠بد عشػخ اٌش٠بػ.
رٔزذ َٓػش حَُ٣خف  ٌٖٔ٣إٔ ٣وظِؾ حُٜٞحء حُٔخهٖ حُٔٞؿٞى ك ٢حألٓلَ ٓغ حُٜٞحء حُزخٍى
حُٔٞؿٞى ك ٢حألػِٝ ٠رخُظخُ ٢ط٘ولغ ىٍؿش حُلَحٍس.
ة -رجذ ٚؽشوخ اٌغؾت إٌّخفعخ اٌمش٠جخ ِٓ عطؼ األسض أعشع فٛق اٌجؾبس ٚاٌّؾ١طبد
ِٕٙب فٛق اٌ١بثغخ.
رٔزذ حُٔطق حألِْٓ ُِٔ٤خٔٓ ٙخ ٣ئى ١اُ ٠حٗولخع هٞس حالكظٌخى ٝرخُظخُ٣ُ ٢خىس َٓػش حَُ٣خف
ٝحُى٣خى َٓػش حُٔلذ حُٔ٘ولؼش.
اٌغإاي اٌضبٌش :ئرا وبٔذ دسعخ اٌؾشاسح ف ٟاٌشٛثه (˚ )12ط ٚاسرفبػٙب ( َ )1500ػٓ عطؼ
اٌجؾش ،لذّس دسعخ اٌؾشاسح ف ٟغٛس اٌصبف ٟئرا وبٔذ رمغ ػٕذ ( َ )400رؾذ عطؼ اٌجؾش.
اٌؾً:
 كَم حالٍطلخع = ًْ 1.9 = ّ 1900 = 400 + 1500 حُلَم ك ٢ىٍؿش حُلَحٍس ر ٖ٤حُٔ٘طوظّ°12.35 = 6.5 x 1.9 =ٖ٤ ىٍؿش حُلَحٍس ك٘ٓ ٢طوش حُـّ̊ 24.35 = 12.35 + 12 = ٍٞاٌغإاي اٌشاثغ :لذّس اسرفبع ٔبغؾخ عؾبة ئرا وبٔذ لّ١خ اٌعغػ اٌغ ٞٛػٕذ عطؾٙب ()913
٘ىزٛثبعىبيٚ ،لّ١زٗ ػٍ ٝعطؼ األسض (٘ )1013ىزٛثبعىبي.
اٌؾً:
 حُلَم ك ٢حُؼـؾ حُـٌٛ 100 = 913 – 1013 =١ٞظٞرخٌٓخٍ -حٍطلخع ٗخؽلش حُٔلخد= ّ 1000 = 10 x 100
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اٌغإاي اٌخبِظ :أوًّ اٌّخطػ ا٢ر ٟثٛظغ اٌىٍّخ إٌّبعجخ ِٓ اٌىٍّبد اٌزبٌ١خ ف ٟاٌفشاؽ
إٌّبعت( :اٌٙطً – ِشرفؼخ – صبػذح – ِٕخفط – االؽزىبن – ِٕخفعخ – اٌش٠بػ – ِشرفغ –
اٌزجخش – ٘بثطخ).
درجة الحرارة

ٌحدث تكاثف

مرتفعة

منخفضة

الضغط الجوي مرتفع

ٌحدث
تبخر

الضغط الجوي منخفض

تنشأ بٌنهما الرٌاح

ترافقه تٌارات هوائٌة صاعدة

ترافقه تٌارات هوائٌة صاعدة

رزأصش ثؼٛاًِ أخشٜ

رزشىً اٌغَٛ١

قوة كورٌولٌس

قوة االحتكاك
ٌحدث الهطل

ٓوطؾ ٓلخ ٢ٔ٤ٛهخص رخُٔئحٍ (.)5
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اٌفصً اٌضبٔ :ٟخشائػ اٌطمظ
ئعبثبد األعئٍخ

اٌجٕذ
ساثؼب :أرأًِ ...أفىش ...صُ أع١ت
رؾ ّشوذ وزٍخ ٘ٛائ١خ لطج١خ ثؾش٠خ ٌزغزمش فٛق ِٕطمخ ششل ٟاٌجؾش اٌّزٛعػ ،اعزٕزظ اٌزغّ١شاد اٌزٟ
اٌىزً
اٌٛٙائ١خ عزطشأ ػٍ ٝاألؽٛاي اٌغ٠ٛخ ف٘ ٟزٖ إٌّطمخ.
رٔخ إٔ حٌُظِش حُٜٞحث٤ش هطز٤ش كبٕ ىٍؿش كَحٍطٜخ ٓ٘ولؼش ؿيحا ٝرخُظخُٓ ٢ظئى ١اُ ٠حٗولخع ًز َ٤ك ٢ىٍؿخص
كَحٍس حُٜٞحء ك ٢حُٔ٘طوشٝ .رٔخ أٜٗخ رلَ٣ش كبٜٗخ ؿ٘٤ش رزوخٍ حُٔخء حٌُ٤ٓ ١ظٌخػق ٜ٣ٝطَ ػِ ٠شٌَ أٓطخٍ
ٝػِٞؽ.
ؽً أعئٍخ اٌفصً اٌضبٟٔ
ؽً
أعئٍخ
اٌفصً
اٌضبٟٔ

اٌغإاي األٚي :ػغ ىحثَس ك ٍِٓ ٍٞحإلؿخرش حُظل٤لش كٔ٤خ :٢ِ٣
ٍهْ حُٔئحٍ

3 2 1

4

ٍِٓ حُـٞحد

أ ى د

ى

أػؾ طلَٔ٤حا ػِٔ٤خ ا ٌَُ ٓٔخ : ٢ِ٣
اٌغإاي اٌضبِٔ :ٟ
أ٠ -ى ْٛاٌغ ٛصؾٛا ٚاٌغّبء صبف١خ ػٕذ رأص١ش اٌّشرفغ اٌغ.ٞٛ
ألٕ حَُٔطلغ حُـَ٣ ١ٞحكو ٚط٤خٍحص ٛخرطش طؼَٔ ػِ ٠ىكغ حُٜٞحء اُ ٠حألٓلَ ٝطل ٍٞى ٕٝطؼٞىُ ٙألػِ ٠أٝ
طٌخػلٌُُ ،ٚي  ٌٕٞ٣حُطوْ حُٔظخكذ َُِٔطلغ طخك٤خ ا ٝال طظشٌَ ك ٚ٤حُـ.ّٞ٤
ة -رى ْٛدسعخ اٌؾشاسح ف ٟاٌص١ف فٛق اٌّؾ١طبد لٍٍ١خ ثشىً ػبَ.
ألٕ حُٔ٤خ ٙطو ّٞرخٓظظخص حُـِء حألًزَ ٖٓ حُطخهش حُلَحٍ٣ش ك ٢ػِٔ٤ش حُظزوَ ٝطوِٜ٘٣خ ػِ ٠شٌَ ؽخهش
ًخٓ٘ش.
اٌغإاي اٌضبٌش  :حػظٔخىح ػِ ٠كًَش ٝحطـخ ٙحُظ٤خٍحص حُٜٞحث٤ش ك ٢أٗظٔش حُؼـؾ حُـ ،١ٞهخٍٕ ر ٖ٤حَُٔطلغ
حُـٝ ١ٞحُٔ٘ولغ حُـ ١ٞكٔذ حُـي ٍٝح٥ط:٢
إٌّخفط
اٌّشرفغ
ٔظبَ اٌعغػ اٌغٞٛ
اٌغٞٛ
اٌغٞٛ
ٚعٗ اٌّمبسٔخ
حألهَ
حألػِ٠
هٔ٤ش حُؼـؾ حُـ ١ٞكًَِٙٓ ٢
ٍِٓ ٙػِ ٠هَ٣طش حُطوْ
حطـخ ٙحُظ٤خٍحص حَُٔحكوش
حطـخٛ ٙزٞد حَُ٣خف ك ٍٞحًَُِٔ
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H

L

ٛخرطش

طخػيس

ٓغ ػوخٍد
حُٔخػش

ػٌْ ػوخٍد
حُٔخػش

اٌغإاي اٌشاثغ :حػظٔخىح ػِ ٠أٗٞحع حٌُظَ حُٜٞحث٤ش ٝهظخثظٜخ ،أًَٔ حُـي ٍٝحُظخُ:٢
اعُ اٌىزٍخ

إٌٛع
هخٍ٣ش
رلَ٣ش
هخٍ٣ش
رلَ٣ش

هطز٤ش
ٓيحٍ٣ش

صفبرٙب
شي٣يس حُزَٝىس ،ؿخكش.
شي٣يس حُزَٝىسٍ ،ؽزش.
ىحكجش ٗٔز٤خا ،ؿخكش.
ىحكجش ٗٔز٤خاٍ ،ؽزش.

اٌغإاي اٌخبِظ :رزؾ ّشن ٔؾِٕ ٛطمخ ششل ٟاٌجؾش اٌّزٛعػ وزٍزبْ ٘ٛائ١زبْ ،األ ٌٝٚلبدِخ ِٓ اٌشّبي
اٌغشثٚ ٟاٌضبٔ١خ لبدِخ ِٓ اٌغٕٛة اٌششل ،ٟلبسْ ف ٟعذٚي ث٘ ٓ١بر ٓ١اٌىزٍز ِٓ ٓ١ؽ١ش ٔٛع اٌىزٍخ
ٚاٌشغٛثخ إٌغج١خ ٚدسعبد اٌؾشاسح ِٚصذس اٌىزٍخ ٚارغبٖ اٌش٠ؼ.
اٌىزٍخ األٌٝٚ

اٌىزٍخ اٌٛٙائ١خ

اٌىزٍخ اٌضبٔ١خ

ٚعٗ اٌّمبسٔخ
ٗٞع حٌُظِش

هطز٤ش ،هخٍ٣ش

ٓيحٍ٣ش ،هخٍ٣ش

حَُؽٞرش حُ٘ٔز٤ش

ؿخكش

ؿخكش

ىٍؿش حُلَحٍس

رخٍىس

ىحكجش

ٓظيٍ حٌُظِش

أٝحٓؾ ٓ٤ز٣َ٤خ

حُٜ٘ي

حطـخ ٙحَُ٣خف

شٔخُ٤ش ؿَر٤ش

ؿ٘ٞر٤ش شَه٤ش
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ئعبثبد أعئٍخ اٌٛؽذح اٌضبٔ١خ
اٌؼٍّ١بد اٌغٌٛٛ١ع١خ اٌذاخٍ١خ
 اٌفصً األٚي :اٌضالصي
البند
أٚال :ؽذٚس
اٌضالصي

ئعبثبد األعئٍخ
أرأًِ  ...أفىش  .....صُ أع١ت
 .1رزؼ ّشض ػذح دٚي رؾ١ػ ثبٌّؾ١ػ اٌٙبد ٞرّزذ ِٓ ٔٛ١صٍٕ٠ذا ٚاٌفٍجٚ ٓ١اٌ١بثبْ ،صُ ششلب
ثشىً
ئٌ ٝأالعىب ٚوبٌ١فٛسٔ١ب ٚاٌّىغ١ه ٚاٌغٛاؽً اٌغشث١خ ألِش٠ىب اٌغٕٛث١خٌ ،ضالصي ل٠ٛخ
ٍ
ِزىش ٍس .فّب أعجبة رٌه؟
ألٕ  ٌٙٛحُي ٍٝطوغ رخُوَد ٖٓ كيٝى طل٤لش حُٔل٤ؾ حُٜخىٝ ،١حُظ٣ ٢ليع ػ٘يٛخ كًَش
طوخٍر٤ش ُ ٌٜٙحُظل٤لش (طل٤لش حُٔل٤ؾ حُٜخىٓ )١غ حُظلخثق حألٍػ٤ش حألهَ.ٟ
 .2و١ف ّ٠ىٓ أْ ٠زىشس ؽذٚس صٌضاي فِٕ ٟطمخ ِؼٕ١خ؟
طظَحًْ حإلؿٜخىحص ك ٢طو ٌٙٛ ٍٞحُٔ٘طوش ٓغ حُٞهض ٗظ٤ـش ٝهٞػٜخ رخُوَد ٖٓ كيٝى
طلخثق أٍػ٤ش أ ٝهَرٜخ ٖٓ رَحً ٖ٤كي٣ؼش أ ٝرٔزذ حُؼن حٌُز٤ُِٔ َ٤خ ٙأ ٝحُ٘لؾ حٌٌُٖٔ٣ ١
إٔ ٞ٣ؿي ك ٌٙٛ ٢حُٔ٘طوش.

صبٔ١ب :األِٛاط
اٌضٌضاٌ١خ

صبٌضب :ل١بط
األِٛاط
اٌضٌضاٌ١خ

أرأًِ  ....أفىش  ....صُ أع١ت
ذ ٚاؽ ٍذٚ ،وبْ اٌضٌضاي األٚي رٞ
٘ت أٔٗ لذ ؽذس صٌضاالْ فِٕ ٟطمزِ ٓ١خزٍفز ٓ١فٚ ٟل ٍ
لٛح ِشرفؼخ ٚرغجّت ثذِب ٍس ِؾذٍ ٚد ثّٕ١ب أؽذس اٌضٌضاي اٌضبٔ ٟدِبسا وج١شا سغُ أْ لٛرٗ
ِزٛعطخ ،فّب رفغ١ش رٌه؟
هي ٣ؼٞى حُٔزذ اُ ٠حالهظًلف ك ٢أٗٞحع حُظو( ٍٞؿُٞٞ٤ؿ٤ش حُٔ٘طوش) حُظُ٣ ٢وخّ ػِٜ٤خ حُز٘خء
ك ٢حُٔ٘طوظ ٖ٤أ ٝحهظًلف رُؼئٛخ ػٖ حًَُِٔ حُٔطلُُِِِ ٢حٍ ،أ ٝحهظًلف ٗٔؾ حألر٘٤ش
ٝطظٜٔٔ٤خ ك ٢حُٔ٘طوظ.ٖ٤
ئعبثبد األعئٍخ اٌّزعّٕخ ثبٌشىً ( :)5-2عٙبص اٌغ١ضِٛغشاف اٌز٠ ٞغغً األِٛاط
اٌضٌضاٌ١خ
 .1أُٛ٠ ٓ٠ظغ عٙبص اٌغ١ضِٛغشاف؟
ػِ ٠هخػيس طؼزض ػِ ٠طو ٍٞحألٍع.
غغً اٌغ١ضِٛغشاف األِٛاط اٌضٌضاٌ١خ اٌز ٟرصً ئٌ ٗ١أصٕبء ا٘زضاص عطؼ
 .2و١ف ّ ُ٠
األسض؟
ػ٘يٓخ طظَ حألٓٞحؽ حُُِِحُ٤ش حُ٘خؿٔش ػٖ حٛظِحُ حألٍع اُ ٠حُِٔٞٓ٤ؿَحف حُٔٞؿٞى
ىحهَ ط٘يٝم ٓؼزض كٞم حُظوَ كبٕ حٌُظِش حُٔؼِوش ك ٚ٤رشٌَ كَ طٜظِ٣ٝ ،و ّٞحُوِْ حُٔؼزض
ك ٢حُؼوَ رظٔـ ٌٙٛ َ٤حالٛظِحُحص ػِ ٠شَ٣ؾ ٣ي ٍٝك ٍٞأٓطٞحٗش ٓظلًَّش.
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ِ .3برا رُغ ّّ ٝاٌٛسلخ اٌز٠ ٟزُ سعُ اال٘زضاصاد اٌضٌضاٌ١خ ػٍٙ١ب؟
حُِٔٞٓ٤ؿَحّ.
ئعبثبد األعئٍخ اٌّزعّٕخ ثبٌٕشبغ اٌزؾٍ :)5-2( ٍٟ١شش٠ػ اٌّخطػ اٌضٌضاٌٟ
ِ .1برا ُ٠غ ّّ٘ ٝزا اٌّخطػ اٌضٌضاٌٟ؟
شَ٣ؾ حُٔوطؾ حُُِِحُ( ٢حُِٔٞٓ٤ؿَحّ).
 .2سرت األِٛاط اٌضٌضاٌ١خ ؽغت عشػخ ٚصٌٙٛب ٌّؾطخ اٌشصذ اٌضٌضاٌ.ٟ
حألٓٞحؽ حأل٤ُٝش ،حألٓٞحؽ حُؼخٗ٣ٞش ،حألٓٞحؽ حُٔطل٤ش.
 .3أؽغت اٌفشق ث ٓ١صِٓ ٚصٛي األِٛاط األ١ٌٚخ (ٚ )Pاألِٛاط اٌضبٔ٠ٛخ (ٌّ )Sؾطخ
اٌشصذ اٌضٌضاٌ.ٟ
حُلَ 22 = 8:33:05 -8:33:27 :ػخٗ٤ش.
ِ .4ب ٘ ٟاألِٛاط اٌضٌضاٌ١خ اٌزٌٙ ٟب أوضش عؼخ؟
حألٓٞحؽ حُٔطل٤ش.
ساثؼب :لٛح
اٌضٌضاي ٚشذرٗ

ئعبثبد األعئٍخ اٌّزعّٕخ ثبٌشىً ( :)7-2آصبس رذِ١ش٠خ ٔبرغخ ػٓ صالصي ِخزٍفخ ف ٟاٌؼبٌُ.
 .1حهظًلف حُيٓخٍ حُ٘خطؾ ػٖ ُالٍُ ٝهؼض ك٘ٓ ٢طوظٓ ٖ٤وظِلظ.ٖ٤
 .2ال ،حهظًلف ح٥ػخٍ حُظيٓ٣َ٤ش حُ٘خؿٔش ػٖ حُِالٍُ.
 .3ال ،رٔزذ حهظًلف هٞس حُُِِحٍ ٝؿُٞٞ٤ؿ٤ش حُٔ٘طوش ٝرُؼي حًَُِٔ حُٔطلُُِِِ ٢حٍ
ٝطظٔ ْ٤حألر٘٤ش ُٔوظِق حُٔ٘خؽن حُظ٣ ٢ليع كٜ٤خ ُالٍُ ك ٢حُؼخُْ.
٣ .4ظْ طظ٘٤ق حُِالٍُ ر٘خء ػِ ٠حهظًلف حُطخهش حُٔظلٍَس ٜٓ٘خ أػ٘خء كيٝػٜخ (هٞس
حُُِِحٍ)ًٔ ،خ ٣ظْ طظ٘٤لٜخ ر٘خء ػِٓ ٠ويحٍ حُيٓخٍ حُ٘خطؾ ػٜ٘خ أػ٘خء كيٝػٜخ (شيس
حُُِِحٍ).
أرأًِ  ....أفىش  ....صُ أع١ت
ِب لٛح اٌضٌضاي اٌز٠ ٞؾشس غبلخ ؽٛاٌ )1000( ٟظؼف ٌضٌضاي لٛرٗ عجغ دسعبد ػٍٝ
ِم١بط س٠خزش؟
حُلَ )9( :ىٍؿخص.

13

ساثؼب :لٛح
اٌضٌضاي ٚشذرٗ

ئعبثبد األعئٍخ اٌّزعّٕخ ثبٌغذٚي ()1-2
 .1أII -

ؽxi-

دvii -

ىi -

X .2
 .3ألٕ شيس حُيٓخٍ حُ٘خطؾ ػٖ ُالٍُ ٓؼ ٖ٤طوظِق ٖٓ أٓخًٖ ٥هَ ك ٢حُؼخًُْٔ ،خ إٔ
أ ١شوض ٔ٣ظط٤غ ٝطق ٝطويٓ َ٣ويحٍ حُيٓخٍ حُ٘خطؾ ػٖ ُُِحٍ ٓؼ ٖٓ ٖ٤هًلٍ
حًُٔلكظش حُٔزخشَس.
أرأًِ  ....أفىش  ....صُ أع١ت
ّ٠ ً٘ .1ىٓ ٌضٌضاي لٛرٗ ( )5دسعبد ػٍِ ٝم١بط س٠خزش أْ ُ٠ؾ ِذس دِبسا أوجش ِٓ صٌضاي
غش ئعبثزه.
ثمٛح ( )7دسعبد ػٍِ ٝم١بط س٠خزش؟ ف ّ
ٗؼًُْٝ ،ي الهظًلف ٗٔؾ حألر٘٤ش ٝطظٜٔٔ٤خ ٖٓ ٓ٘طوش ألهَٝ ٟؽز٤ؼش طو ٍٞحُٔ٘طوش حُظ٢
ُ٣وخّ ػِٜ٤خ حُز٘خء ٝحُزُؼي ػٖ حًَُِٔ حُٔطلُُِِِ ٢حٍ.
 ٌٛ .2غٍُت ئٌ١ه رط٠ٛش ِم١بط آخش ٌٛصف شذح اٌضالصي ،ف ًٙرىزف ٟثٛصف ِم١بط
ِ١شوبٌ ٟاٌّؼذي؟ أَ رم َٛثزؼذ٘ ً٠زا اٌّم١بط؟ ِٚب األعظ اٌز ٟعٛف رؼزّذ ػٍٙ١ب؟ د ّْٚ
ِب رزٛصً ئٌٚ ٗ١رٕبلش ِٚؼٍّه ٚصِالءن فِ ٟب رٛصٍذ ئٌ.ٗ١
طظَى كَ٣ش حإلؿخرش ُِطخُذ ( ٌٙٛ ٖٓٝحإلؿخرخص حُظ ٌٖٔ٣ ٢إٔ ٣طَكٜخ حُطخُذ :إٔ ٣وّٞ
رظؼي َ٣حُٔو٤خّٓ ،وظَكاخ ٓـٔٞػش ٖٓ حألْٓ حُظ ٌٖٔ٣ ٢حالػظٔخى ػِٜ٤خ ٔٗ )1( :٢ٛٝؾ
ٝطظٔ ْ٤حألر٘٤ش ك ٢حألٍىٕ (ٓ )2ي ٟحُظِحّ حُٔئٓٔخص ٝحألكَحى رٌٞى حُز٘خء حُٔوخُِِ ّٝالٍُ
( )3طٞكَ حَُٔحكن حُٔ٘شآص ٓؼَ حٌُٔي حُلي٣ي٣ش أ ٝحُـٔ ٍٞأ ٝشزٌخص حُظَف حُظل٢
( )4طٞكَ حُٔٔطلخص حُٔخث٤ش ك ٢حُٔ٘طوش (ٝ )5ىٍحٓش ؽزٞؿَحك٤ظٜخ.
خبِغب:
صٌضاٌ١خ األسدْ

ئعبثبد األعئٍخ اٌّزعّٕخ ثبٌشىً ( :)8-2رٛصع اٌضالصي ف ٟاألسدْ ٚإٌّبغك اٌّغبٚسح
ف ٟاألػٛاَ (.)2015-1900
 .1حُشَه٤ش.
 .2حُـَر٤ش ،حُٔٔظيس ٖٓ هِ٤ؾ حُؼوزش ػزَ ٝحى ١ػَرش ٝحُزلَ حُٔ٤ض اُ ٠حالؿٞحٍ شٔخالا ألٜٗخ
طوغ ػِ ٠حٓظيحى طيع حُزلَ حُٔ٤ض حُظل.٢ِ٣ٞ
 .3ألٜٗخ طوغ ػِ ٠كيٝى حُظل٤لش حُؼَر٤ش حُٔظلًَش ٓٝخ ٘٣شؤ ػٖ  ٌٙٛحُلًَش ٖٓ حؿٜخىحص
ًخك٤ش ُليٝع حُِالٍُ (طوغ ػِ ٠حٓظيحى طيع حُزلَ حُٔ٤ض حُظل.)٢ِ٣ٞ
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عبدعب:
أظشاس
اٌضالصي
ٚاٌزٕجإ ثٙب

أرأًِ  ..أفىش  ..صُ أع١ت
رزشن ؽش٠خ اإلعبثخ ٌٍطبٌت؛ ٘ ِٓٚزٖ اإلعبثبد اٌزّ٠ ٟىٓ أْ ٠طشؽٙب اٌطبٌت ِب :ٍٟ٠
 .1طظٔٝ ْ٤ط٘ل ٌ٤حألر٘٤ش ٝحَُٔحكن ٝحُـٔ ٍٞكٔذ ًٞى حُز٘خء حُٔؼظٔي ٝحُٔوخُِِ ّٝالٍُ ك٢
حألٍىٕ.
َٓ .2حؿؼش ًٞى حُز٘خء حُٔوخُُِِِ ّٝحٍ ٖٓ هزَ ٓوظظٝ ٖ٤طؼي َ٣حُز٘ٞى حُؼؼ٤لش.
 .3حػيحى ٝططز٤ن رَحٓؾ طٞػ٤ش ٝطيٍ٣ذ ُطِزش حُٔئٓٔخص حُظؼِ٤ٔ٤ش ٝأٍرخد حألَٓ َُٔحػخس
ٓٝخثَ حًُٔلٓش حُؼخٓش هزَ ٝأػ٘خء ٝرؼي كيٝع حُِالٍُ.
 .4طظٔ ْ٤هَحثؾ طز ٖ٤حُٞػغ حُُِِحُ ٢ك ٢حألٍىٕ ٝط٣ُٞؼٜخ ػِٓ ٠وظِق حُٔئٓٔخص
حُلٌ٤ٓٞش ٝحُظؼِ٤ٔ٤ش ٝحأل٤ِٛش.
 .5حٓظويحّ ٓٝخثَ حألػًلّ ك ٢طٞػ٤ش ٝحٍشخى حُ٘خّ َُٔحػخس ٓٝخثَ حًُٔلٓش أػ٘خء ٝرؼي
كيٝع حُِالٍُ ( ٗشَحص طٞػ٤ش حػًلٓ٤ش).
 .6حػيحى رَحٓؾ ػِٔ٤ش طؼو٤ل٤ش ٝػَػٜخ كٓٝ ٢خثَ حالػًلّ حَُٔث ( ٢حُظِلخُ) ػٖ ٓوظِق
حُظٞح َٛحُطز٤ؼ٤ش ًخُِالٍُ ٝحُزَحًٝ ٖ٤حُل٤ؼخٗخص ٝحألػخطٝ َ٤حالِٗالهخص حألٍػ٤ش
ٝؿَٛ٤خ.
 .7طظٔ ْ٤حَُٔحًِ ٝحُٔلطخص حُ٘٣ٝٞش حُٔٔظوزِ٤ش رَٔحػخس ٓوخٓٝظٜخ ُِِالٍُ حُظ ٌٖٔ٣ ٢إٔ
طليع ٓٔظوزًلُٝ ،ر٘خثٜخ رؼ٤يحا ػٖ حُٔ٘خؽن حألًؼَ طؼَػخ ا ُِِالٍُ.
أغٛس ِؼشفز :ٟلذ ٠ؾذس صٌضاي ٚأٔذ فِٕ ٟضٌه أ ٚفِ ٟذسعزه أ ٚف ٟأصٕبء ِشاعؼزه
ٌٍّشف ٝأٚ ٚأٔذ ِغ أث١ه ف ٟاٌغ١بسحٚ ،ثؼذ أزٙبء اٌضٌضاي ،لذ رش ُّ سائؾخ غبص أ ٚرغّغ
فشلؼخ رّبط وٙشثبئٚ ٟلذ رشب٘ذ رغ ّشة اٌّبء ِٓ األٔبث١تٚ ،لذ رغذ ٔفغه لش٠ت ِٓ ثٕبء
٠إٚي ٌٍغمٛغ ،فّبرا رؼًّ فِ ٟضً ٘زٖ اٌؾبالد؟ اثؾش ػٓ ٚعبئً اٌغالِخ اٌّالئّخ اٌزٟ
٠غت ئرجبػٙب أصٕبء ؽذٚس اٌضٌضاي ٚثؼذ ؽذٚصٗٚ ،ل ّذَ فٙ١ب ػشظب رمذ١ّ٠ب ٌّؼٍّه ٚصِالئه.
اٌؾً:
 .1أصٕبء ؽذٚس اٌضٌضاي
 كخكع ػِٛ ٠يٝثي ٝال طلِع.
ن ٌٓخٗيٝ ،كخ ٍٝح٣ـخى ٌٓخٕ ٓلًٔ ٢طخُٝش أٌٓ ٝظذ ٓغ طؼز٤ظٚ
 اًح ً٘ض ك ٢حُيحهَ حر َ
رخألٍع ٝحهظزت طلظ ُٚأ ٌٖٔ٣ ٝحٕ طوَؽ حُ ٠حَُٔٔحص ىحهَ حُٔز٘ٝ ٠رؼ٤يحا ػٖ حُِؿخؽ
ٝحُ٘ٞحكٌ ،ال طٔظويّ حٌُزَ٣ض ح ٝحُشٔٞع ح ٝح٣ش شؼِش ألٜٗخ طٌٓ ٕٞززخ ا ك ٢حُلَ٣ن.
 اًح ً٘ض ك ٢حُوخٍؽ حرظؼي ػٖ حُٔزخٗٝ ٢حُـٔٝ ٍٞحألٗلخم ٝهطٞؽ حٌَُٜرخء ٝحألشـخٍ
ن كٌٓ ٢خٕ ٓلظٞف ٝال طًَغ رـخٗذ حُٔزخٗ.٢
ٝحر َ
 حًح ً٘ض ىحهَ حُٔ٤خٍس حٝهلٜخ ك ٢أَٓع ٝهض ٝال طوَؽ االّ رؼي كظَس ًخك٤ش رؼي حٗظٜخء حُِٜس
ٓغ ًٓلكظش حالرظؼخى ػٖ حُـٔٝ ٍٞحألٗلخم.
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 .2ثؼذ ؽذٚس اٌضٌضاي
 -1طلوي حُٔز٘ ٌُٖ ٠ري ٕٝحٓظويحّ أ٣ش حىحس .
 اًح شٔٔض ٍحثلش ؿخُ حكظق حُ٘ٞحكٌ ٝحؿِن حألٓطٞحٗش ٝحهَؽ ٖٓ حُٔز٘.٠
 اًح كظَ طَٔد ُِٔخء حؿِن حُٔلزْ حَُث ْ٤كظ٣ ٠ظْ حطًلف حُؼطَ.
 اًح كيع طٔخّ ًَٜرخث ٢حهطغ حٌَُٜرخء ػٖ حُٔزُ٘ ٠ل ٖ٤حطًلف حُؼطَ.
 -2حٓظٔغ حُٓٝ ٠خثَ حألػًلّ حُٔٔٔٞػش ُظظِي طؼِٔ٤خص حُيكخع حُٔيٗ. ٢
 -3ال طُشـَ حُٜخطق حألٍػ ٢أ ٝحُٔلٔ ٍٞالكظٔخٍ طزِ٤ـي رليٝع ؽخٍة.
 -4حرظؼي ػٖ حُٔز٘ ٠ك ٢كخُش كيٝع حٗ٤ٜخٍحص.
 -5ال طظـٔغ أٓخّ حُٔز٘ٝ ٠ال طلخٔٓ ٍٝخػيس ٍؿخٍ حُيكخع حُٔيٗ ( ٢حالؽلخء ٝحالٗوخً) كظ ٠ال
طظٔزذ ربػخهظ ْٜػٖ حُؼَٔ.
أرأًِ ....أفىش  .....صُ أع١ت
هًلٍ حُلظَس ٖٓ ػخّ ٝ ّ2027 -2007هللا طؼخُ ٠أػِْ.
أرأًِ ....أفىش  .....صُ أع١ت
طظٔٝ ْ٤ط٘ل ٌ٤حُز٤ض كٔذ ًٞى حُز٘خء حُٔوخُِِ ّٝالٍُ ٝحُٔؼظٔي ك ٢حألٍىٕ ،ألٕ هطؼش
حألٍع طوغ ك٘ٓ ٢طوش ٣ظٞهغ كيٝع حُِالٍُ ٓٔظوزًلا كٜ٤خ ًُٝي ُٞهٞػٜخ ػِ ٠طيع ٗشؾ
ُُِحُ٤خ ا.
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ئعبثبد أعئٍخ اٌفصً
اٌغإاي األٚي :ػغ ىحثَس ك ٍِٓ ٍٞحإلؿخرش حُظل٤لش ٌَُ كوَس ٖٓ حُلوَحص ح٥ط٤ش:
سلُ اٌغإاي
سِض اٌغٛاة

2
1
أ
د
(طٌظ٤ٗٞش) ()2

3
ؽ
(حًَُِٔ حُٔطلُُِِِ ٢حٍ)

اٌغإاي اٌضبٔ:ٟ
.ًْ 2000 -1
 10 -2ػٞحٗ.٢
ًِٔ -3خ ُحى حُزُؼي ػٖ حًَُِٔ حُٔطلُُِِِ ٢حٍ ُحى حُلَم كٝ ُٖٓ ٢ط ٍٞحألٓٞحؽ حُُِِحُ٤ش حأل٤ُٝش
ٝحُؼخٗ٣ٞش ُٔلطش حَُطي حُُِِحُ.٢
اٌغإاي اٌضبٌش:
 حُٔلخ ْ٤ٛحُؼِٔ٤ش حُظٍٝ ٢ىص أػ٘خء حُلٞحٍ رشٌَ طل٤ق  ٢ٛحُُِِحٍ.
 حُٔلخ ْ٤ٛحُؼِٔ٤ش حُظٍٝ ٢ىص أػ٘خء حُلٞحٍ رشٌَ ؿ َ٤طل٤ق  ٢ٛهٞس حُُِِحٍ ،شيس حُُِِحٍ ،حُٔو٤خّ
حُٔٔظويّ ُو٤خّ شيس حُُِِحٍ.
ٝ حألطق إٔ هٞس حُُِِحٍ  ٢ٛحُطخهش حُٔظلٍَس ٖٓ حُُِِحٍ أػ٘خء كيٝػٝ ٚطوخّ رٔو٤خّ ٍ٣وظَ ً ٝحُٜ٘خ٣ش
حُٔلظٞكش ،رٔ٘٤خ شيس حُُِِحٍ كٓ ٢ٜويحٍ حُيٓخٍ حُ٘خطؾ ػٖ حُُِِحٍ ٝطوخّ رٔو٤خّ ًَٓ٤خُ ٢حُٔؼيٍ حٌُ١
٣ظٌ ّ 12 ٖٓ ٕٞىٍؿش.
اٌغإاي اٌشاثغ:
أٗ .ؼْ ،حُٔ٘خؽن ًحص حٌُؼخكش حٌُٔخٗ٤ش طٌِٓ ٕٞىكٔش رخُٔزخٗ ٢حُظ ٢ال طَحػٓٝ ٢خثَ حًُٔلٓش أػ٘خء طظٜٔٔ٤خ
ٝط٘لٌٛ٤خًٔ ،خ إٔ حَُٔٔحص ٝحُطَم ر ٖ٤حُٔزخٗ ٢طٌ ٕٞػ٤وشٌُ ،ح كبٕ ٓويحٍ حُيٓخٍ ٝحُٞك٤خص حُظ ٢طليع كٌٙٛ ٢
حُٔ٘خؽن أػ٘خء كيٝع حُُِِحٍ طًٌ ٕٞزَ٤س.
د .طٌؼَ حُِالٍُ ك٘ٓ ٢خؽن حُظيٝع؛ ك٤غ طٔؼَ حُزئٍس حُ٘وطش حُظ ٢طظلٍَ ٜٓ٘خ حُطخهش ػِ ٠شٌَ أٓٞحؽ
ُُِحُ٤ش ٝ ،طوغ كٗ ٢وطش ػِ ٠حٓظيحى حُظيع ٝحُ٘وطش حُظ ٢طوغ ػِٓ ٠طق حألٍع كٞم حُزئٍس ٓزخشَس طٔٔ٠
حًَُِٔ حُٔطلُُِِِ ٢حٍ.
ؽ .ألٕ  ٌٙٛحُٔ٘خؽن طوغ ػَ كيٝى حُظلخثق حألٍػ٤ش حُٔظلًَش ،ك٤غ طليع ػ٘يٛخ كًَش طوخٍر٤ش ُِظلخثق
حألٍػ٤ش (كيٝى ؽَف) َ٣حكن  ٌٙٛحُلًَش ٗشخؽ ُُِحًُ ٢ز ،َ٤رٔ٘٤خ حُـٜش حُـَر٤ش ٖٓ حألٍىٕ طوغ ػِ ٠كيٝى
حُظل٤لش حُؼَر٤ش حُظ ٢طليع ػ٘يٛخ كًَش ؿخٗز٤ش (طل٤ِ٣ٞش) َ٣حكن  ٌٙٛحُلًَش ٗشخؽ ُُِحُٓ ٢ليٝى.
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ىٓ .ؼظْ حألٗشطش حُُِِحُ٤ش طليع ػ٘ي كيٝى حُظوخٍد (حُطَف) أ( ٝحُظظخىّ) ٗظ٤ـش حُلًَش حُظوخٍر٤ش أ ٝحُـخٗز٤ش
ُِظلخثق حألٍػ٤ش حُظ٣ ٢ظشٌَ ٜٓ٘خ حُـًلف حُظوَ ١حألٍػًٔ ٢خ ط٘ض ػِٗ ٚ٤ظَ٣ش كًَ٤ش حُظلخثق
(حُظلخثق حُظٌظ٤ٗٞش)ًٔ ،خ ٗٔظيٍ ٖٓ طُٞع حُزئٍ حُُِِحُ٤ش حُؼلِش ٝحُٔظٓٞطش ٝحُؼٔ٤وش ٖٓ ٓ٘طوش حالهيٝى اُ٠
حُوخٍس اُٝ ٠ؿٞى ػِٔ٤ش ؽَف ُِظلخثق حُٔل٤ط٤ش حُٔظلًَش ػ٘ي حُليٝى حُٔظوخٍرش.

 اٌفصً اٌضبٔ :ٟاٌجشاوٓ١
اٌجٕذ
أٚال :رشش٠ؼ
اٌجشوبْ

ئعبثبد األعئٍخ
ئعبثبد األعئٍخ اٌّزعّٕخ ثبٌشىً ( :)11-2اٌجشوبْ :أعضاؤٖ ٚاٌّٛاد اٌجشوبٔ١خ اٌّشافمخ ٌٗ.
 .1كـَس حُٔخؿٔخ ،حُوظزش ،حُلٛٞش ،حُٔوٌٝكخص حُزًَخٗ٤ش.
ٓ .2خؿٔخ ،كـَس حُٔخؿٔخ.
 .3الرش.
 .4كظلش ك ٢طو ٍٞحُوشَس حألٍػ٤ش طوَؽ ٜٓ٘خ حًُلرش حُٔ٘ظَٜس ٝحُلظخص حُزًَخٗٝ ٢حَُٓخى
حُزًَخٗٝ ٢حُـخُحص.
أرأًِ ..أفىش ..صُ أع١ت
غش عجت رٌه.
 .1رّزبص صخٛس اٌزف اٌجشوبٔ ٟإٌبرغخ ػٓ اٌفزبد اٌجشوبٔ ٟثخفخ ٚصٔٙب ،ف ّ
ُٞؿٞى كَحؿخص ر ٖ٤كز٤زخطٜخ ٗخطـش ػٖ هَٝؽ حُـخُحص ٜٓ٘خ أػ٘خء حٗيكخع حؿِحء ٖٓ حًُلرش ك٢
حُٜٞحء.
 ً٘ .2رؼزمذ أْ رىٔ ْٛغجخ ثخبس اٌّبء ِشرفؼخ ِمبسٔخ ثبٌغبصاد األخش ٜف ٟعّ١غ ثشاوٓ١
اٌؼبٌُ؟ ٌّٚبرا؟
ال ،حُزَحً ٖ٤حُظ ٢طليع ك ٢حُزلخٍ ٝحُٔل٤طخص طٌٔٗ ٕٞزش روخٍ حُٔخء كٜ٤خ َٓطلؼش رٔزذ طَٔد
ًٔ٤خص ًزَ٤س ٖٓ ٓ٤خ ٙحُزلَ ىحهَ حُزًَخٕ ٓوخٍٗش رخُزَحً ٖ٤حُظ ٢طليع ػِ ٠حُ٤خرٔش.
أغٛس ِؼشفزٟ
اثؾش ف ٟدٚس إٌشبغبد اٌجشوبٔ١خ اٌمذّ٠خ فٔ ٟشأح اٌغالف اٌغٚ ،ٞٛأصش٘ب ف ٟرغ١١ش إٌّبؿ
ػٍ ٝعطؼ األسض ،صُ رٕبلش ِٚؼٍّه ٚصِالءن فِ ٟب رزٛصً ئٌ.ٗ١
ًخٗض حألٍع ٗشطش رًَخّٗ٤خ ا ًٝخٗض حُـخُحص حُٔ٘زؼؼش ٖٓ حُزَحً :٢ٛ ،ٖ٤روخٍ حُٔخء ٝػخٗ ٢أًٔ٤ي
حٌَُرٝ ٕٞأ ٍٝأًٔ٤ي حٌَُرًٝ ،ٕٞزَ٣ظ٤ي حُ٤ٜيٍٝؿٝ ،ٖ٤حُٔ٤ؼخٕٝ ،حألٓ٤ٗٞخ ٗ ٢ٛٝلْ حُـخُحص
حُظ ٢ط٘زؼغ ٖٓ حُزَحً ٖ٤حُٝ .ّٞ٤ػ٘يٓخ رَى ٓطق حألٍع ،طٌخػق روخٍ حُٔخء  ّٕٞ ًٝحُـًلف
حُٔخث ٢ػِ ٠حألٍعٝ ،ك ٌٙٛ ٢حَُٔكِش ُ٣ؼظوي رؤٕ حألًٔـ ٖ٤حُلَ ُْ ٞٓ ٌٖ٣ؿٞىحا رؼي٘ٛٝ ،خى
رؼغ حُشٞحٛي حُـُٞٞ٤ؿ٤ش حُظ ٢طش َ٤اُ ٠طٌ ّ ٕٞر٤جش حهظِحُ٤ش طَّٓذ كٜ٤خ حُلي٣ي ؿ َ٤حُٔئًٔي.
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ئعبثبد األعئٍخ اٌّزعّٕخ ثبٌٕشبغ ( :)6-2اٌخصبئص اٌف١ض٠بئ١خ ٌٍّبغّب ٚاالٔفغبساد اٌجشوبٔ١خ
صبٔ١ب :خصبئص -1
اٌّبغّب
-2
ٚاالٔفغبساد
اٌجشوبٔ١خ
-3
-4
-5
-6
-7

طظَحٝف ٗٔزش حٌُِٔ٤خ ك ٢حُٔخؿٔخ حُوخػي٣ش ،%55-45 :أٓخ ٗٔزش حٌُِٔ٤خ ك ٢حُٔخؿٔخ
حُلٔؼ٤ش كظٌ.%65≥ ٕٞ
°
طظَ ىٍؿش كَحٍس حُٔخؿٔخ حُلٔؼ٤ش اُ ،ّ )700( ٠أٓخ ىٍؿش كَحٍس حُٔخؿٔخ حُوخػي٣ش
كظظَ اُ.ّ°)1200( ٠
طِىحى حُِِٝؿش ًِٔخ ُحىص ٗٔزش حٌُِٔ٤خٝ ،طوَ حُِِٝؿش ًِٔخ ُحىص ىٍؿش حُلَحٍس.
ألٕ ُِٝؿظٜخ هِِ٤ش رٔزذ ٗٔزش حٌُِٔ٤خ حُوِِ٤ش كٜ٤خ ٝحٍطلخع ىٍؿش كَحٍطٜخ.
حُٔخؿٔخ حُلٔؼ٤ش ط٘ظؾ رَحً ٖ٤ػ٘٤لش ،أٓخ حُٔخؿٔخ حُوخػي٣ش ط٘ظؾ رَحً ٖ٤ؿ َ٤ػ٘٤لش؛ ٝط٘ظؾ
حُٔخؿٔخ حُٔظٓٞطش رَحًٓ ٖ٤ظٓٞطش ك ٢ؽز٤ؼظٜخ حالٗيكخػ٤ش.
ًِٔخ ُحىص ُِٝؿش حُٔخؿٔخ ٗظؾ ػٜ٘خ حٗلـخٍحص رًَخٗ٤ش ػ٘٤لشًِٔٝ ،خ هِض ُِٝؿش حُٔخؿٔخ
ٗظؾ ػٜ٘خ حٗلـخٍحص رًَخٗ٤ش ؿ َ٤ػ٘٤لش.
ػ٘يٓخ طوَ ٗٔزش حٌُِٔ٤خ ك ٢حُٔخؿٔخ ٘٣ظؾ ػٜ٘خ رَحًً ٖ٤حص ُِٝؿش هِِ٤شٌُ ،ح كؤٜٗخ ط٘ٔخد
ُؼيس ًِٓٞ٤ظَحصٝ ،ػ٘ي ُ٣خىس ٗٔزش حٌُِٔ٤خ ك ٢حُٔخؿٔخ كبٗ٘٣ ٚظؾ ػٜ٘خ رَحًً ٖ٤حص ُِٝؿش
َٓطلؼشٌُ ،ح كبٜٗخ ط٘ٔخد ُٔٔخكخص ٓليٝىس.

أرأًِ .....أفىش ......صُ أع١ت
ِب اٌخصبئص اٌز٠ ٟؼزّذ٘ب اٌغٌٛٛ١عٌٛ ْٛ١صف اٌجشوبْ ثأٔٗ ػٕ١ف أ ٚغ١شػٕ١ف؟
شٌَ حُزًَخٕ ،هظخثض حًُلرش ،ؽز٤ؼش حُٔوٌٝكخص حُزًَخٗ٤ش حُٔظخكزش ُ.ٚ
أغٛس ِؼشفزٟ
 .1رشىً اٌغٍ١ىب إٌغجخ اٌىج١شح ِٓ ِى ّٔٛبد اٌّبغّبِ ،ب ٘ ٟاٌؼٕبصش اٌى١ّ١بئ١خ اٌشئ١غخ
األخش ٜاٌز ٟرّّ١ض اٌّبغّب اٌؾّع١خ ِٓ اٌّبغّب اٌمبػذ٠خ ؟
طٔظخُ حُٔخؿٔخ حُلٔؼ٤ش رظٞكَ ًَ ٖٓ أًخٓ٤ي حُظٞىٝ )Na2O( ّٞ٣حُزٞطخٓ )K2O( ّٞ٤كٜ٤خ؛ أٓخ
حُٔخؿٔخ حُوخػي٣ش كظٔظخُ رظٞكَ أًخٓ٤ي حٌُخُٔٝ )CaO( ّٞ٤أًخٓ٤ي حُٔـ٘ٝ )MgO( ّٞ٤ٔ٤أًخٓ٤ي
حُلي٣ي ( )FeOكٜ٤خ.
 .2ثبعزخذاَ ِصبدس اٌزؼٍُ اٌّزبؽخ ٌذ٠ه ،اثؾش ػٓ اٌجشاو ٓ١إٌشطخ ؽٛي اٌؼبٌُ فٚ ٟلزٕب
اٌؾبٌٚ ،ٟرؼ ّشف ػٍ ٝغج١ؼخ االٔفغبساد اٌجشوبٔ١خ اٌّشافمخ ٌٙب ٚلبسْ ثٕٙ١ب ،صُ ل ّذَ ػشظب
رمذ١ّ٠ب فٙ١ب ٌّؼٍّه ٚصِالئه.
طُظَى ُِطخُذ حُو٤خّ ر ٌٜٙحُٜٔٔش حُزلؼ٤ش.
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صبٌضب :األشىبي
األسظ١خ
ٌٍجشاوٓ١

ئعبثبد األعئٍخ اٌّزعّٕخ ثبٌٕشبغ ( :)7-2األشىبي األسظ١خ ٌٍجشاوٓ١
( .1أ) ؿزَ رًَخٗ ٢شي٣ي حالٗليحٍ ٣ـطٔٓ ٢خكخص ٓليٝىس ٖٓ ٓطق حألٍع
(د) ؿزَ رًَخٗٓ ٢ظٓٞؾ حالٗليحٍ ٣ٝـطٔٓ ٢خكخص أًزَ ٖٓ حُشٌَ (أ).
(ؽ) ؿزَ رًَخٗ ٢هِ َ٤حالٗليحٍٔ٣ ،ظي ُٔٔخكخص ٝحٓؼش.
( .2أ)  ،ألٗ ٚشي٣ي حالٗليحٍ.
( .3أ)
 .4ال ،ألٕ (ؽ) حٗٔخرض كٜ٤خ حًُلرش ُٔٔخكخص ًزَ٤س ،رٔ٘٤خ (د) حٗٔخرض كٜ٤خ حًُلرش ُٔٔخكخص
ٓليٝىس.
( .5ؽ) ،ألٕ حٓظيحى حُشٌَ ٝحٓغ.
 .6ػ٘٤لش ،حالٗليحٍ حُشي٣ي ُشٌِٜخ ٗظ٤ـش ُظَحًْ حُٔوٌٝكخص حُزًَخٗ٤ش ٝحَُٓخى حُزًَخٗ ٢كٍٞ
كٞس حُزًَخٕ.
ٗ .7ؼْٗ ،ظ٤ـش الهظًلف حالٓظيحى حُـخٗز ٌَُ ٢شٌَ ٖٓ حالشٌخٍ حألٍػ٤ش.
ًِٔ .8خ ُحىص حُِِٝؿش ُحى حٗليحٍ حُشٌَ حالٍػٝ ،٢طخكذ ًُي حُٔوٌٝكخص حُظِزش
ٝحَُٓخى حُزًَخٗ٤ُ ٢ظـ ّٔغ حُلظخص ك ٍٞكٛٞش حُزًَخًِٕٔٝ .خ هِض حُِِٝؿش ًخٕ حٗليحٍ
حُزًَخٕ هل٤ق٣ٝ ،ظٌ ّ ٖٓ ٕٞرخُُض هِ َ٤حُـخُحص .

ساثؼب :رٛصع
اٌجشاوٓ١

أرأًِ ..أفىش ..صُ أع١ت
ِب أٚعٗ اٌزشبثٗ ٚاإلخزالف ث ٓ١أشىبي اٌجشاو ٓ١اٌضالصخ؟
أٚعٗ اٌزشبثٗ :طٌ ّ ٕٞطوٗ ٍٞخٍ٣ش ٓطل٤ش ٗخطـش ػٖ طزِ ٍٞحُٔخؿٔخ حُظ ٢طظٌٓ ٖٓ ٕٞؼخىٕ
ٌِٓ٤خط٤شٗ ،خطـش ػٖ ػِٔ٤خص ؿُٞٞ٤ؿ٤ش ىحهِ٤شَ٣ ،حكن حٗزؼخػٜخ حُـخُحص ٝحالروَس.
أٚعٗ االخزالف :حُشٌَ (حالٗليحٍ ،حالٓظيحى حُـخٗز ،)٢حُٔٞحى حُزًَخٗ٤ش حُٔظخكزش ٌَُ شٌَ،
هظخثض حُٔخؿٔخ (حًُلرش).
أرأًِ ..أفىش ..صُ أع١ت
ِٓ أ ٞأٔٛاع اٌالثخ ّ٠ىٓ أْ رٕشأ ٘عبة اٌالثخ؟
حًُلرش حُوخػي٣ش.
ئعبثبد األعئٍخ اٌّزعّٕخ ثبٌٕشبغ ( :)8-2رٛصع اٌجشاو ٓ١ػٍ ٝعطؼ األسض
 .1كيٝى حُظلخثق حألٍػ٤ش.
 .2طظُٞع ٗٔزش َٓطلؼش ٖٓ حُزَحً ٖ٤ػ٘ي  ٌٙٛحُليٝى.
 .3طظًَِ ٓؼظْ حُ٘شخؽخص حُزًَخٗ٤ش ٝحُُِِحُ٤ش ك ٢حُؼخُْ ػِ ٠حٓظيحى كيٝى طل٤لش حُٔل٤ؾ
حُٜخى.١
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أرأًِ ..أفىش ...صُ أع١ت
ٌّبرا رٛعذ اٌجشاو ٓ١فِٕ ٟطمخ ظٙش اٌّؾ١ػ؟
٣ليع ػ٘ي ٓ٘طوش ظ َٜحُٔل٤ؾ كًَش طزخػي٣ش ُِظلخثق حألٍػ٤ش ،ك٤غ طئى ١كًَش طزخػي
حُظلخثق اُُٜٞٓ ٠ش كًَش حُٔخؿٔخ آُ ٠طق حُٔل٤ؾ كظزَى ٝطظظِذ ٝطٌ ِِّٔٓ ٕٞش ٖٓ حُـزخٍ
حُزًَخٗ٤ش.
أرأًِ ..أفىش ...صُ أع١ت
ِ -1ب اٌفشٚق اٌزّ٠ ٟىٓ أْ ٔغذ٘ب ف ٟخصبئص وً ِٓ ثشاو ٓ١اٌؾذٚد اٌّزجبػذح ٚثشاوٓ١
اٌؾذٚد اٌّزمبسثخ؟
ثشاو ٓ١اٌؾذٚد اٌّزجبػذح

ٚثشاو ٓ١اٌؾذٚد اٌّزمبسثخ

 رًَ ٖ٤حُيٍٝع

 رًًََٓ ٖ٤زش

 طظٌ ّ ٖٓ ٕٞحُزخُُض.

 طظٌ ّ ٖٓ ٕٞطؼخهذ حٗٔ٤خرخص
حًُلرش ٝحُلظخص حُزًَخٗ.٢

ً حص حٓظيحى ؿخٗزٝ ٢حٓغ ٝهل٤لش حالٗليحٍ.
 طٌ ًّٓ ٕٞلَٓ ٖٓ حُـزخٍ حُزًَخٗ٤ش.

 حًُٔلَٓ حُزًَخٗ٤ش ًحص حٓظيحى
ؿخٗزٓ ٢ليٝى ٓٝظٓٞطش
حالٗليحٍ.
 طٌ ًّٓ ٕٞلَٓ ٖٓ حُـزخٍ
حُزًَخٗ٤ش أ ٝحُـٍِ حُزًَخٗ٤ش.

ّ٠ -2ىٓ رصٕ١ف اٌجشاو ٓ١اػزّبدا ػٍٔ ٝشبغٙب ئٌ :ٝثشاؤ ٓ١شطخ ()Active Volcanoes
ٚثشاو ٓ١خبٍِخ (ٚ )Inactive or Dormant Volcanoesثشاو ٓ١خبِذح ( Extinct
 .)Volcanoesاثؾش ػٓ اٌفشٚق ث٘ ٓ١زٖ اٌجشاوٚ ٓ١رٕبلش ِٚؼٍّه ٚصِالءن ف ٟرٌه.
 اٌجشاو ٓ١إٌشطخ ٢ٛ :حُزَحً ٖ٤حُظ ٢طليع ك ٢حُٞهض حُلخػَ (ػخٍص ك ٢كظَس ُٓ٘٤شهظَ٤س؛ أكيع ٖٓ ٘ٓ 10.000ش) .
 اٌجشاو ٓ١اٌخبٍِخ ٢ٛ :حُزَحً ٖ٤حُظ ٢ػخٍص ك ٢حُٞهض حُٔخػ ٌٖٔ٣ٝ ،٢إٔ طـيى ػٍٞحٜٗخك ٢حُٞهض حُلخُ ٢أٔٓ ٝظوزًلا.
 اٌجشاو ٓ١اٌخبِذح ٢ٛ :حُزَحً ٖ٤حُظ ٢كيػض ك ٢حُٞهض حُٔخػ( ٢ػخٍص ٌٓ٘ كظَس ُٓ٘٤شأهيّ ٖٓ ٘ٓ 10.000شٝ ،ال ُ٣ظٞهغ إٔ طؼٓ ٍٞـيىحا).
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خبِغب :ا٢صبس
إٌبرغخ ِٓ
اٌجشاوٓ١

أرأًِ ..أفىش ...صُ أع١ت
ٌّ -1برا رجم ٝخطٛسح اٌشِبد اٌجشوبٔ ٟػذح عٕٛاد ثؼذ صٛساْ اٌجشوبْ؟
ألٕ حَُٓخى هل٤ق حُٝ ُٕٞهي ٣ـطٔٓ ٢خكخص ٝحٓؼشٔ٣ٝ ،ظي ُٔٔخكخص ٝحٓؼشٝ ،هي ٘٣ظوَ ٖٓ ٓ٘طوش
ألهَٝ ،ٟهي ٣ئى ١حُ ٠حهظ٘خم حٌُخث٘خص حُل٤ش ٝطيٓ َ٤حٍُِٔٝػخص ًٔ ،خ  ٌٖٔ٣إٔ ٔ٣زذ حَُٓخى
رؼغ حألَٓحع حُظ٘لٔ٤ش حُظ ٢طظ٤ذ حألٗٔخٕ ًخَُر ٞحٌُ ١طٔظَٔ حػَحػ ٚػيس ٓ٘ٞحص ،رخإلػخكش
اُ ٠حُؤخثَ حالهظظخى٣ش حٌُزَ٤س ُِي ٍٝحُظ ٢طؤػَص رٌٜح حَُٓخى ُلظَس ُٓ٘٤ش ؽِ٣ٞش.
٘ -2ت أْ رذفمب غ١ٕ١ب وج١شا رؾ ّشن ثّؼذي ( )22وُ /عبػخٚ ،غط ٝاألسض ثّؼذي ػّك (.َ)6
ِبرا رزٛلغ أْ ٠ؾذس ٌٍّٕبغك اٌز٠ ٟصٍٙب؟
٣ئى ١اُٞٓ ٠ص حُ٘زخطخص ٝحٌُخث٘خص حُل٤ش حُظ ٢طؼ٤ش ػِٓ ٠طق حألٍع حُظ ٢ؿطخٛخ حُظيكن حُط،٢٘٤
طيٓ َ٤حُٔٔخًٖ ٝحَُٔحكن ًحص حالٍطلخع حُوِ( َ٤أهَ ٖٓ َٝٛ ،)ّ6د حٌُٔخٕ حٌُٔ٣ ٖ٣ظٌِ ٕٞكخكًلص
ٝحُوخؽ٘ ٖ٤رخُوَد ٖٓ ٓظيٍ حُظيكن حُط٠ .٢٘٤غت أْ رزعّٓ اٌخطخ اٌّمزشؽخ :اٌٙذف ،اٌٛعبئً
ٚاالعبٌ١ت ،االعشاءاد ،اٌضِٓ ،اٌزم.ُ٠ٛ

أرأًِ  ..أفىش ...صُ أع١ت
عبدعب:
أّ٘١خ اٌجشاوِ ٓ١ب ِضا٠ب اعزخذاَ غبلخ اٌؾشاسح اٌغٛف١خ؟
 .1ال طِٞع حُز٤جش.
االلزصبد٠خ
ٓ .2ظيٍ ؽخهش ٓظـيى.
أرأًِ ..أفىش ...صُ أع١ت
ػٍ ٝاٌشغُ ِٓ أخطبس اٌجشاو ٓ١ئال أْ وض١شا ِٓ اٌّغزّؼبد رؼ١ش ثبٌمشة ِٕٙب ،اثؾش ف ٟاألعجبة
اٌز ٟشغؼذ اٌغىبْ ٌٍؼ١ش ف ٟرٍه إٌّبغكٚ ،رٕبلش ِٚؼٍّه ٚصِالءن ف ٟرٌه.
أىص هظٞرش حُظَرش حُوَ٣زش ٖٓ حُزَحً ٖ٤اُ ٠حُىٛخٍ حٍُِحػش كٜ٤خٝ ،حُظ ٢طُؼي ٓظيٍحا ُؼ٤ش ٌٓخٕ
 ٌٙٛحُٔ٘خؽنًٔ ،خ طٔظل٤ي رؼغ حُٔـظٔؼخص ٖٓ ُ٣خٍس حُُٔ٤خف ُ ٌٜٙحُٔ٘خؽن.
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ئعبثبد أعئٍخ اٌفصً
اٌغإاي األٚي :ػغ ىحثَس ك ٍِٓ ٍٞحإلؿخرش حُظل٤لش ٌَُ كوَس ٖٓ حُلوَحص ح٥ط٤ش:
سلُ اٌغإاي
سِض اٌغٛاة

1
د

2
ؽ

3
د

4
ؽ

شي٣يس حُِِٝؿش

الٛخٍ

حُٔوَٝؽ٤ش

طظٌ ّٖٓ ٕٞ
ؽزوخص ٓظؼخهزش
ٖٓ حُلظخص
حُزًَخٗ٢
ٝحٗٔ٤خرخص
حًُلرش.

اٌغإاي اٌضبٔ :ٟك َّٔ ٓزذ ًَ ٓٔخ ٣ؤط ٢طلَٔ٤حا ػِٔ٤خ ا طل٤لخا:
أ -ألٜٗخ ٗخطـش ػٖ طؼخهذ حٗٔ٤خرخص حًُلرش (ؿ َ٤ػ٘٤لش) ٝحُلظخص حُزًَخٗ( ٢رَحً ٖ٤ػ٘٤لش)ٌُ ،ح كبٗ ٚال ُ٣ؼَف َٛ
حُ٘شخؽ حُظخُ ٢حٗلـخٍ رًَخٗ ٢ػ٘٤ق أّ الرش ٓ٘ٔخرش ٛٝخىثش.
د -رٔزذ حهظًلف هظخثض حُٔخؿٔخ حٌُٔٗٞش ُٜخٝ ،حهظًلف حُٔٞحى حُظ ٢طوَؽ ٖٓ حُزَحً.ٖ٤
ؽ ًٜٗٞ -خ ٓظيٍ ٓظـيى ُِطخهش (ال ط٘ظٝ )٢ٜال طِٞع حُز٤جش ٝطٌِلظٜخ ط٘لظَ ك ٢ر٘خء حُٔلطش.
ى -ألٜٗخ هِِ٤ش حُِِٝؿش.
ٛـ ًِٔ -خ حُىحىص ُِٝؿش حُٔخؿٔخ ٓخػي ًُي ك ٢طَحًْ حٌُؼ ٖٓ َ٤حُـخُحص ك ٢ىحهِٜخ ،حألَٓ حٌُ٣ ١ئى ١اُ ٠طو٤٤ي
كًَظٜخ ٝاكيحع حٗلـخٍحص رًَخٗ٤ش ػ٘٤لش ٓٝيَٓس.
اٌغإاي اٌضبٌش :هخٍٕ ر ٖ٤رَحً ٖ٤حُيٍٝع ٝحُزَحً ٖ٤حًَُٔزش ٝكن حُـي ٍٝح٥ط:٢
اٌجشاو ٓ١اٌّشوجخ
ثشاو ٓ١اٌذسٚع
ٚعٗ اٌّمبسٔخٛٔ /ع اٌجشوبْ
ٔٛع اٌالثخ
ٔٛع االٔفغبس
اٌٍضٚعخ

هخػي٣ش

ط٘خٝد حُلٔؼ٤ش ٝحُوخػي٣ش (ٓظٓٞطش)

ؿ َ٤ػ٘٤لش

ط٘خٝد رَحً ٖ٤ػ٘٤لش ٝؿ َ٤ػ٘٤لش

هِِ٤ش

هِِ٤ش َٓ -طلؼش
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اٌغإاي اٌشاثغ:
 .1حُـٔ٤ش حُٔظٛٞـش ،ؿخُحص ٓخه٘ش ؿياح ِٓٔٝؿش ٓغ ٍٓخى رًَخٗٝ ٢كظخص أًزَ ٖٓ كـْ حَُٓخى.
 .2طيَٓ ًَ ش٢ء ك ٢ؽَ٣وٜخ ٝحهظ٘خم حٌُخث٘خص حُل٤ش ٜ٘ٓٝخ حإلٗٔخٕ ،ألٜٗخ طظلَّى ٖٓ هٔش حُزًَخٕ ٗل ٞحألٓلَ
رَٔػش ًزَ٤س طزِؾ كٞحُٓ/ًْ )200( ٢خػش.
اٌغإاي اٌخبِظ
طظَى ُِطخُذ كَ٣ش حإلؿخرش ػٖ ٌٛح حُٔئحٍ؛  ٌٙٛ ٖٓٝحإلؿخرخص :أهظَف حالٓظلخىس ٖٓ ٓظخىٍ حُطخهش حُٔظـيىس ًخُطخهش
حُشٔٔ٤ش ٝؽخهش حَُ٣خف رخإلػخكش اُ ٠حالٓظلخىس ٖٓ ٓظخىٍ حُطخهش حُلَحٍس حُـٞك٤ش ٖٓ ٓ٘خؽن كلَس حالٜٗيحّ حألٍىٗ٢
(ؿ ٍٞحألٍىٕ ٝحُزلَ حُٔ٤ض).

24

ئعبثبد أعئٍخ اٌٛؽذح اٌضبٌضخ
اٌّؾ١طبد
 اٌفصً األٚي :رعبس٠ظ لبع اٌّؾ١ػ ٚخصبئص ِ١ب٘ٗ
ئعبثبد األعئٍخ

اٌجٕذ
أتأمل ...أفكر ...ثم أجٌب
أٚال:
رعبس٠ظ
 -1احسب عمق نقطة فً قاع البحر وصل صدى الصوت المرسل إلٌها إلى جهاز السبر
لبع اٌّؾ١ػ الصوتً بعد ( 1.4ثانٌة) من إرسال الموجة الصوتٌة[ ،علما ً أن سرعة الصوت فً الماء
تساوي ( 1500م/ث)].
الحل:
ً
اعتمادا على قانون السرعة= المسافة /الزمن نحسب المسافة التً تمثل المسافة المقطوعة
-1
ذهابا واٌابا = ّ2100 = 1500 × 1.4
حُؼٔن= حُٔٔخكشٓ 1050 = 2/2100 =2/ظَ.
أٗ :ٝؤْ حُِٖٓ ػِ )2( ٠ػْ ٗؼَد رخُٔٔخكشً ،خ٥ط:٢
حُِٖٓ =  0.7 = 2/ 1.4ػخٗ٤ش
حُؼٔن= حُٔٔخكش = ّ1050 = 1500× 0.7
 -2قارن بٌن الطرائق المستخدمة فً دراسة تضارٌس قاع المحٌط من حٌث الدقة:
الحبال واألثقال السبر الصوتً األقمار الصناعٌة
الطرٌقة
عالٌة
متوسطة
قلٌلة
الدقة
قلٌل
متوسط
كبٌر
الجهد
قلٌلة جداً
قلٌلة
الصعوبات كثٌرة
أتأمل ...أفكر ...ثم أجٌب
عرفت أن الحافات القارٌة هً ذلك الجزء الذي ٌفصل بٌن القارة وقعر المحٌط ،والحافات
القارٌة تعادل نحو ( %)20من مساحة المحٌطات ،ولها أهمٌة اقتصادٌة كبٌرة ،فهً ُتمثل
المدخل الرئٌس للرسوبٌات واألمالح ،والمصدر الرئٌس للغذاء للكائنات الحٌة البحرٌة
والمواد الخام .ناقش زمالءك فً التأثٌرات التً ٌمكن أن تحدث لو أنه لم تكن هناك حافات
قارٌة.
إن حوالً ( %)90من الكائنات البحرٌة تجد لها المكان المناسب للعٌش فً منطقة الحافات
القارٌة وبالتالً فإن فقدان الحافات القارٌة ٌعنً فقدان هذه الكائنات الحٌة .ونظراً لكون الحافات
القارٌة المدخل الرئٌس للرسوبٌات واألمالح والمصدر الرئٌس للغذاء والمواد الخام ،فإن عدم
وجودها ٌعنً عدم وجود هذه الثروات ًخُ٘لؾ.
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أغٛس ِؼشفزٟ
ئرا وبْ اسرفبع لُّ اٌغجبي اٌجؾش٠خ أػٍ ِٓ ٝعطؼ اٌّ١بٖ ،فّبرا رُغ ّّ ٝاٌغجبي اٌجؾش٠خ ف٘ ٟزٖ
اٌؾبٌخ؟ ِٚب عجت ؽذّ ٘زٖ األعضاء اٌز ٟرؼٍ ٛعطؼ اٌّبء؟ ِٚب اٌخطش اٌزّ٠ ٞىٓ أْ ٕ٠زظ ػٓ
اٌجؾبسح ٌٙبٚ ،رّ١١ضُ٘ ئ٠ب٘ب؟
ؽزّٙب ٚػذَ سؤ٠خ ّ
تسمى جزٌرة؛ وسبب حت هذه األجزاء قوة حت األمواج  ،وٌكمن الخطر فً ذلك ان ٌنتج عن
عدم تمٌٌزها اصطدام السفن والمراكب بها.
أتأمل  ...أفكر ...ثم أجٌب
 .1قارن بٌن أجزاء الحافات القارٌة؛ الرصٌف القاري والمنحدر القاري والمرتفع
القاري من حٌث اإلنحدار والعمق.
وجه المقارنة /جزء الحافة القارٌة الرصٌف القاري المنحدر القاري المرتفع القاري
أقل من °1
º4
°0,1
االنحدار(المٌل) بالدرجات
200

العمق باالمتار

2500-200

4000-2500

 .2ارسم مخططا ً بسٌطا ً لحافة قارٌة موضحا ً فٌه األجزاء الرئٌسة للحافات القارٌة.
الٌابسة
المنحدر القاري

مٌاه المحٌطات

الرصٌف القاري

المرتفع القاري

ٌ -3مكن أن تكون الحافات القارٌة مستقرة أو غٌر مستقرة .ابحث فً سبب تسمٌة كل منها
بهذا االسم ،والفروقات بٌنها وتناقش ومعلمك وزمالءك فً ذلك.
الحافات القارٌة غٌر المستقرة (النشطة):هً حافات تتكون عند حدود الصفائح (عند التقاء
صفٌحتٌن احدهما قارٌة واألخرى محٌطٌة) ،وتسمى بالحافات النشطة؛ لكثرة حدوث البراكٌن
والزالزل عند هذه الحدود نتٌجة غوص صفٌحة محٌطٌة (األكثر كثافة) تحت صفٌحة قارٌة
(األقل كثافة) .وتنتهً الحافة القارٌة غٌر المستقرة بأخدود بحري عمٌق.
الحافات القارٌة المستقرة :هً ذلك الجزء من المحٌط الذي ٌفصل بٌن القارة والمحٌط ضمن
نفس الصفٌحة.
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أتأمل ...أفكر ...ثم أجٌب
صبٔ١ب:
اٌخصبئص ٌ .1كون تركٌز عنصر الكلور قلٌل جداً فً القشرة األرضٌة ،بٌنما ٌكون تركٌزه هو األعلى
فسر ذلك.
اٌى١ّ١بئ١خ فً مٌاه المحٌطاتّ ،
ٚاٌف١ض٠بئ١خ
الن ذائبٌة كبٌرة.
ٌّ١بٖ اٌجؾبس
ٚاٌّؾ١طبد  .2ما دور البراكٌن التً تحدث فً قٌعان البحار والمحٌطات ،وخاصة فً منطقة ظهر
المحٌط ،فً ملوحة مٌاهها؟
تعمل البراكٌن على زٌادة تركٌز المواد الذائبة فً مٌاه المحٌط بسبب الغازات والمواد المنبعثة
من فوهة البركان.
أغٛس ِؼشفزٟ
رّزص اٌّؾ١طبد ِب ٠مبسة سثغ وّ١خ غبص صبٔ ٟأوغ١ذ اٌىشث ْٛإٌّجؼش ئٌ ٝاٌغالف اٌغٞٛ
ثغجت ؽشق اٌٛلٛد األؽفٛسٚ ،ٞلطغ ٚؽشق ِغبؽبد وج١شح ِٓ اٌغبثبدٚ ،غ١ش٘ب ِٓ
إٌشبغبد اٌجشش٠خ؛ ٔٚظشا ٌٛعٛد وّ١بد ِزضا٠ذح ِٓ صبٔ ٟأوغ١ذ اٌىشث ْٛرٕجؼش ف ٟاٌغالف
اٌغٔ ٞٛز١غخ إٌشبغبد اٌجشش٠خ ،فاْ اٌّؾ١طبد رّزص وّ١بد أوجش ثّؼذالد ِزضا٠ذح ثشىً
ِغزّش ،اثؾش ف ٟأصش رٌه ف ٟو١ّ١بئ١خ ِ١بٖ اٌّؾ١طبدٚ ،رأص١شٖ ف ٟثؼط اٌىبئٕبد اٌؾ١خ
وبٌّشعبْ ِضال ،اوزت ِب رٛصٍذ ئٌ ٗ١ػٍ ٝشىً ِمبٌخ صُ ٔبلشٙب ِغ صِالئه.
طظَى ُِطخُذ كَ٣ش حإلؿخرش ػٖ ٌٛح حُٔئحٍ؛ ٝػَع حُٔوخُش حُظ٣ ٢و ّٞرٌظخرظٜخ ػًُِٓ ٠لثٚ
حُطِزش.
أتأمل ...أفكر ...ثم أجٌب
ٌ .1صل متوسط ملوحة مٌاه خلٌج العقبة إلى ( ،‰)40.4-40.5ومتوسط ملوحة مٌاه
فسر سبب ارتفاع ملوحة مٌاه خلٌج العقبة
البحر األبٌض المتوسط إلى (ّ ،‰ )34.0
مقارنة بملوحة مٌاه البحر المتوسط وملوحة مٌاه المحٌطات األخٌرة.
وذلك بسبب نسبة التبخر العالٌة.
 .2لماذا ُتعدّ ملوحة مٌاه البحر المٌت هً األعلى فً جمٌع المسطحات المائٌة؟
ألنه من البحار المغلقة ،وبسبب ارتفاع نسبة التبخر فٌه نتٌجة ارتفاع درجة الحرارة.
أتأمل ...أفكر ...ثم أجٌب
 .1هل نزٌد كمٌة المٌاه فً مستودع الغواصة عند النزول أو الصعود إلى أعلى فً
البحر؟ ولماذا؟
فً حالة نزول الغواصة نزٌد كمٌة المٌاه فً الخزان مما ٌزٌد من كتلة الغواصة وبالتالً تزداد
كثافتها مقارنة بكثافة الماء ،وتهبط إلى األسفل.
 .2هل تتوقع أن تتغ ٌّر قٌمة الكثافة باختالف العمق؟ وما تأثٌرها على الملوحة؟
نعم تتغٌر حٌث تزداد الكثافة مع زٌادة العمق بسبب انخفاض درجة الحرارة وتقارب الجزٌئات
من بعضها البعض؛ وسوف تزٌد نسبة الملوحة مع العمق.
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أغٛس ِؼشفزٟ
أّٙ٠ب ٠ى ْٛرأص١شٖ أوجش ف ٟوضبفخ اٌّ١بٖ ف ٟاٌجؾبس اٌّغٍمخ ،اٌٍّٛؽخ أَ دسعخ اٌؾشاسح؟
غش ئعبثزه.
ف ّ
ىٍؿش حُلَحٍس؛ ألٕ ًٔ٤ش حُٔخء طظ٘خهض رخٓظَٔحٍ ك ٢حُزلخٍ حُٔـِوش رٔزذ حُظزوَ ٓٔخ ٣ئى ١حُ٠
ُ٣خىس حٌُؼخكش.
ئعبثبد
أعئٍخ
اٌفصً
االٚي

السؤال األول :اختر رمز اإلجابة الصحٌحة فٌما ٌلً:
3
2
رقم السؤال 1
أ
ج
رمز الجواب ب

4
ب

5
أ

السؤال الثانً :أعط تفسٌراً علمٌا ً لما ٌلً:
أ) كثافة المٌاه الدافئة أقل من كثافة المٌاه الباردة.
بسبب تباعد الجزٌئات فً المٌاه الدافئة نتٌجة ارتفاع درجة الحرارة فٌها ،مما ٌؤدي الى زٌادة
الحجم مع ثبات الكتلة.
ب) كثافة المٌاه المالحة أكبر من كثافة المٌاه العذبة.
وذلك ألن كثافة الماء تعتمد على كمٌة األمالح فٌها (باإلضافة إلى درجة حرارتها)؛ وكلما
زادت كمٌة األمالح المذابة فً الماء؛ مألت الفراغات بٌن جزٌئات الماء ،مما ٌتسبب فً
كتلة أكبر فً وحدة الحجم.
السؤال الثالث :ما تأثٌر اختالف ذائبٌة بعض العناصر واألٌونات على وفرتها فً مٌاه
المحٌطات؟ وضح إجابتك من خالل األمثلة.
كلما زادت ذائبٌة العنصر فً مٌاه المحٌطات؛ زادت وفرته فٌها .ومثال ذلك عنصر الكلور
الذي ٌمتاز بذائبٌته الكبٌرة؛ وبالتالً وفرته الكبٌرة فً مٌاه المحٌطات أما السٌلكون فٌترسب
على شكل سٌلكا غٌر متبلورة نتٌجة انخفاض ذائبٌته.
السؤال الرابع:
أ -ما رمز الجبل األحدث ؟ وما رمز الجبل األقدم؟
الحل :رمز الجبل األحدث (أ) ،ورمز الجبل األقدم (ج)
ب -ما سبب حركة الجبال البحرٌة؟
الحل :نتٌجة استمرار التوسع فً قاع المحٌطات .
ج -كٌف ٌتم تحدٌد عمر الجبل البحري األقدم؟
كلما زاد بعد الجبل عن ظهر المحٌط كان عمره أكبر.
السؤال الخامس:
أ -هل ٌؤثر ذوبان الجلٌد فً المحٌطات الشمالٌة القطبٌة والجنوبٌة القطبٌة فً التقلٌل من
سر إجابتك.
ملوحة المحٌطات؟ ف ّ
نعم بسبب زٌادة كمٌة المٌاه العذبة وثبات نسبة األمالح الذائبة بالتالً تقل الملوحة.
ب -عند التقاء كمٌتٌن من المٌاه إحداهما كانت عند خط عرض  º30جنوب خط االستواء،
فسر لماذا.
واألخرى عند دائرة االستواء ،فإن العٌنة األولى تغوص تحت األخرىّ .
الن درجة حرارة الكمٌة األولى أقل فإن كثافتها ستكون أكبر وبالتالً تغوص تحت الكمٌة
األسخن ذات الكثافة األقل.
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 الفصل الثانً :االمواج والتٌارات البحرٌة
أٚال :األِٛاط أرأًِ ...أفىش ...صُ أع١ت
اٌجؾش٠خ
صف أصش٘ب ئْ
ً٘ ٌطٛي اٌفزشح اٌضِٕ١خ اٌز ٟرٙت خالٌٙب اٌش٠بػ أصش ػٍ ٝعشػخ األِٛاط ٚلٛرٙب؟ ِ
ٚعذ.
ًِٔخ حُىحىص كظَس ٛزٞد حَُ٣خف روٞس ٓؼِٓٞش ،حُىحىص َٓػش كًَش حألٓٞحؽٝ ،رخُظخُ ٢طِىحى
كظَحص حألٓٞحؽ ٝحٍطلخػخطٜخ ٝهٞطٜخ.
أغٛس ِؼشفزٟ
صبٔ١ب :اٌز١بساد
رخَُؿٞع آُ ٠ظخىٍ حُظؼِْ حُٔظخكش ُي٣ي حٍْٓ ط٤خٍحص حٌُؼخكش ٝكيى حطـخ ٙكًَظٜخ ػزَ ٓؼ٤ن رخد
اٌجؾش٠خ
حُٔ٘يد حٌُ٣ ١وغ ر ٖ٤هِ٤ؾ ػيٕ حٌُ ١طزِؾ ِٓٞكش ٓ٤خٝ ‰)35( ٚٛحُزلَ حألكَٔ حٌُ ١طزِؾ ِٓٞكش
ٓ٤خ.‰)38( ٚٛ

ملوحة البحر
األحمر
(‰)38
باب
المندب

ملوحة
خلٌج عدن
(‰)53

أٚعغ ِؼشفزٟ
رشزٙش ثؼط اٌذٚي ثغٕ ٝشٛاغئٙب ثبٌضشٚح اٌجؾش٠خ ٚاألعّبن؛ اثؾش ػٓ ثؼعٙب ٔٚبلش
صبٌضب :أّ٘١خ اٌخصبئص اٌز ٟرزّّ١ض ثٙب ِ١بٖ ٘زٖ اٌشٛاغئ ٚعجت غٕب٘ب ثبٌضشٚح اٌجؾش٠خ ٚاألعّبن.
اٌز١بساد
٣ ؼي حُوِ٤ؾ حُؼَرًِ٘ ٢حا ؿ٘ ٢رخألٓٔخى ٝحألك٤خء حُزلَ٣ش حألهَ ،ٟه َّ إٔ طظٞكَ ك ٢ؿَٙ٤
اٌجؾش٠خ
ٖٓ حُزلخٍ ،ك ٜٞرشز ٚحٗؼِحُ٣ ٚشٌَ ر٤جش رلَ٣ش كَ٣يس ٝؿ٘٤شٝ .طظٞكَ ك٤ٓ ٢خ ٚٛحُٜخثٔخص
حُ٘زخط٤ش ٝحُلٞ٤حٗ٤ش (حُزًلٌٗظ )ٕٞحُظ ٢طظٌ ٕٞأٓخٓخ ا ٖٓ حُ٘زخطخص ٝحُطلخُذ حُٔـ٣َٜش٣ٝ ،ؼي
(حُزًلٌٗظ )ٕٞحألٓخّ حُـٌحث ٢حُٜخّ ُـٔ٤غ حألٓٔخى ٝحُلٞ٤حٗخص حُزلَ٣ش.
ٝ طٞؿي ػِ ٠ؽ ٍٞحُٔخكَ حُـَرُِ ٢وِ٤ؾ حُؼَر ٢حُشؼخد حُٔظوطؼش ٝحُظ ٢طظ َٜرٞػٞف
أػ٘خء كًَش حُـٍِ٣ٝ ،ظوَِ  ٌٙٛحُشؼخد ٓٔخكخص ٓـطخس رخَُٓخٍ حُظ ٢طلِٜٔخ حَُ٣خف
ٝحألٓٞحؽ ٝحُظ٤خٍحص حُزلَ٣ش ٝطَٓزٜخٌٛ .ح ٝطظٞهق ًٓلثٔش ٓ٤خ ٙحُوِ٤ؾ ٝطًلك٤ظٜخ ُظٌخػَ
حألٓٔخى ٝط٘ٞػٜخ ػِ ٠هظخثظٜخ حُطز٤ؼ٤ش ٝحٌُ٤ٔ٤خث٤ش ٢ٛٝ ،هظخثض ػيس ٜٓ٘خ:
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أ /دسعخ اٌؾشاسح (:)Temperature
 طئػَ ىٍؿش كَحٍس حُٔ٤خ ٙػِٞٗ ٠حف ٓظؼيىس ٖٓ أٜٔٛخ طؤػَٛ٤خ حُٔزخشَ ػِ ٠ط٣ُٞغ حٌُخث٘خص
حُل٤ش حُزلَ٣ش رٔوظِق أٗٞحػٜخ ٝػِٛٞٔٗ ٠خ ٝطٌخػَٛخ ٝطؤػَٛ٤خ حُٔزخشَ ٝؿ َ٤حُٔزخشَ ػِ٠
ٓ٘خم حُ٤خرْ.
ٝ طظظق ٓ٤خ ٙحُوِ٤ؾ حُؼَر ٢رخٍطلخع ىٍؿش كَحٍطٜخ ػخٓش٘ٛٝ .خُي طـً َ٤ز َ٤ك ٢ىٍؿخص
حُلَحٍس ر ٖ٤حُظ٤ق ٝحُشظخءٗٝ ،ظ٤ـش ًُلهظًلف حٌُز َ٤ك ٢ىٍؿخص كَحٍس حُٜٞحء ٘٣ظؾ ػ٘ٚ
طـً َ٤ز َ٤ك ٢كَحٍس حُٔ٤خٝ .ٙطؼي ىٍؿش كَحٍس حُٔ٤خ ٙػخًٓلا ٜٓٔخ ا ك ٢اًحرش رؼغ حألًٓلف
ٝحُـخُحص حًُلُٓش ُـٌحء حألٓٔخى ٌُٜٝح طئػَ ػِ ٠ط٣ُٞؼٜخ ،كخٍطلخع ىٍؿش حُلَحٍس ٔ٣خػي
ػَِٓ ٠ػش ًٝرخٕ حُظوَ حُـ ١َ٤ك ٢حُٔخء ٝػَِٓ ٠ػش حٓظظخص حألٓٔخى ُٓ ٞٛٝ ٚخ
طلظخؿُ ٚز٘خء ٤ٛخًِٜخٝ .طؼي ىٍؿش كَحٍس حُٔ٤خ ٙك ٢حُوِ٤ؾ حُؼَر٘ٓ ٢خٓزش ؿيحا ُ٘ٔ ٞحألك٤خء
حُٔخث٤ش ٝطٌخػَٛخ ٝهخطشا ك ٢كظَ حُشظخء ٝحُوَ٣ق الػظيحٍ حُلَحٍس ُٞٝؿٞى شؾ حُؼَد
ك ٢حُشٔخٍ حٌُ٣ ١ؼَٔ ػِ ٠طـ َ٤٤ك ٢ىٍؿخص حُلَحٍس ٝطِط٤لٜخ.
ة /دسعخ اٌٍّٛؽخ (:)Salinity
ٗ ظَحا ُِظَٝف حُٔ٘خه٤ش حُٔخثيس ك ٢حُٔ٘طوش ًخالٍطلخع حُشي٣ي ك ٢ىٍؿخص حُلَحٍس ٓؼظْ
ش ٍٜٞحُٔ٘ش ٝحٗولخع ٓؼيالص حألٓطخٍ رشٌَ ػخّ ٝحٍطلخع ٓؼيٍ حُظزوَ رشٌَ ِٓلٞظ
ٓٔخ ٔ٣زذ ػـِحا ٓخث٤خ ا ػِٓ ٠يحٍ ش ٍٜٞحُٔ٘ش ،رٔؼ٘ ٠إٔ ٓخ ٣لوي ٖٓ ٓ٤خ ٙحُوِ٤ؾ حُؼَر٢
ػٖ ؽَ٣ن حُظزوَ ٣ِ٣ي ػِٓ ٠خ ٣ؼخف اُ ٚ٤ػٖ ؽَ٣ن ٓ٤خ ٙحألٓطخٍ أ ٝحألٜٗخٍ ٝحُٔ،ٍٞ٤
حألَٓ حٌُ٣ ١ئى ١رخُطز٤ؼش اُ ٠حٍطلخع ىٍؿخص حُِٔٞكش حٍطلخػخ ا ًزَ٤حا رخُو٤خّ اُ ٠حُزلخٍ
حألهَ.ٟ
ٌٛٝ ح حالٍطلخع ٣ظلخٝص ٖٓ ٌٓخٕ ٥هَ ِ٣ٝىحى ك ٢حُٔ٘خؽن حُٔؼُِٝش ،ك٤غ ٣زِؾ ٓظٓٞؾ
ِٓٞكظ ٚػ٘ي ػٔن ٓ15ظَ ٓخ ر %.40-37 ٖ٤أٓخ رخُ٘ٔزش ُِٔٞكش حُٔ٤خ ٙحُٔطل٤ش كبٜٗخ طِىحى
ٖٓ  %.36.6هَد ٓيهِ ٚكظ %.40.6 ٠رخُوَد ٖٓ حُلٞع حُشٔخُ ،٢رٔ٘٤خ طزِؾ ك٢
حُٔ٘خؽن حُؼلِش ٖٓٝ %.50-40طِىحى ٖٓ  %.70-60ك ٢حُزلَ٤حص ٝحُوِـخٕ حُٔخكِ٤ش.
ٝ طئػَ حُِٔٞكش ك ٢حُؼَٝس حٌُٔٔ٤ش ُٔ٤خ ٙحُوِ٤ؾ رطَ٣ن ؿٓ َ٤زخشَٝ ،طؤػَٛ٤خ ٘ٛخ ٣وظِق
ػٖ طؤػ َ٤ىٍؿش كَحٍس حُٔ٤خ ٙػِ ٠حُؼَٝس حٌُٔٔ٤ش كؼ٘يٓخ طوَ ىٍؿخص حُِٔٞكش طظ٘خهض
ًؼخكش حُٔ٤خ ٙك٤ئىٌٛ ١ح حُظ٘خهض اُ ٠اؿَحم ًخث٘خص حُزًلٌٗظ ٕٞحُظ ٢طظـٌ ٟػِٜ٤خ حألٓٔخى،
أٓخ ػ٘يٓخ طَطلغ حُِٔٞكش طَطلغ أ٣ؼخ ا ًؼخكش حُٔ٤خ ٙكظظَ حُ٘زخطخص ؽخك٤ش ٓٔظل٤يس رخُؼٞء
حُشٌٌٔٔٛٝ ،٢ح كخٍطلخع حُِٔٞكش حٌُ ١طٔظخُ ر٤ٓ ٚخ ٙحُوِ٤ؾ ٣ـؼَ ٜٓ٘خ ر٤جش طخُلش ُحهَس
رخُؼَٝس حٌُٔٔ٤ش ٌُؼَس حُزًلٌٗظ ٕٞحُ٘زخط ٢كٜ٤خ.
ط /وّ١خ اٌزجخش (:)Evaporation
٣ ويٍ ٓظٓٞؾ ٓؼيٍ حُظزوَ حُ ٢ٓٞ٤ك ٢حُوِ٤ؾ حُؼَر ّٞ٣ /ِْٓ4 ٢أٓ ١خ ٣ؼخىٍ
٘ٓ/ِْٓ1460ش٣ٝ .ؼي ٓؼيٍ حُظزوَ ٌٛح أػِٓ ٖٓ ٠ؼيٍ حُظزوَ كٞم حُٔل٤طخص حُظ ٢طوغ
ػِ ٠هطٞؽ حُؼَع حُٔ٘خظَس.
د /اٌز١بساد اٌجؾش٠خ (:)Currents
٣ٝ ؼظزَ ٖٓ أ ْٛحُؼٞحَٓ حُٔٔززش ُ٘وَ حَُٝحٓذ ػِ ٠حٓظيحى حُٔ٘خؽن حُؼلِش ُِوِ٤ؾ حُؼَر٢
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حُظ٤خٍحص حُزلَ٣ش ٝحألٓٞحؽ ٝحُٔي ٝحُـٍِٝ .طوؼغ  ٌٙٛحُؼٞحَٓ ُظؤػَ٤حص ًؼَ٤س أٜٔٛخ
ػ٘ظَ حَُ٣خف حُٔزخشَ ٝحهظًلف حُؼـؾ حُـٝ ١ٞػخَٓ ىٍٝحٕ حألٍع كٗ ٍٞلٜٔخ ٝشٌَ
حُٔٞحكَ ٝحٓظيحىٛخًِٜ ٌٙٛٝ ،خ ػٞحَٓ ٓئػَس ػِ ٠حُظ٤خٍحص حُزلَ٣ش ٌُٜ٘خ هخٍؿ٤ش رخُ٘ٔزش
ُِٔ٤خ .ٙأٓخ حُؼٞحَٓ حٌُحط٤ش كظظٔؼَ ك ٢هظخثض حُٔ٤خٗ ٙلٜٔخ ًخُظزخ ٖ٣كً ٢ؼخكش حُٔ٤خٙ
ٝحالهظًلف ك ٢ىٍؿش كَحٍطٜخ ٝىٍؿش ِٓٞكظٜخ.
ٝ طظؤػَ ٓ٤خ ٙحُوِ٤ؾ حُؼَر ٢رخإلػخكش اُ ٌٙٛ ٠حُؼٞحَٓ رخُٔئػَحص حُٔلِ٤ش ًخُظزخ ٖ٣حُٔخث٢
ػِ ٠ؿخٗزٓ ٢ؼ٤ن ٝ َِٓٛىه٤ٓ ٍٞخ ٙشؾ حُؼَد اُ ٠حُوِ٤ؾ حُؼَرٝ .٢طظٔؼَ حُظ٤خٍحص
حُزلَ٣ش ك ٢حُوِ٤ؾ حُؼَر ٢ك ٢حُظ٤خٍ حُٔطل ٢حَُث ٢ٔ٤حُيحثْ (ؽٞحٍ حُؼخّ) حٌُٖٓ َ٤ٔ٣ ١
هِ٤ؾ ػٔخٕ  ٌٕٞ٣ٝحطـخ ٚٛػٌْ ػوخٍد حُٔخػش ،أ ١أٗ٣ ٚظـٗ ٚل ٞحُٔخكَ حإلَ٣حٗ٢
شَهخا ،ػْ ٣ظَ اُ ٠حُشٔخٍ ٘٣ٝلَف ٗخك٤ش حُشٔخٍ حُـَر ٢ػْ حُـَر ٢ك٤غ ٣ظزق حطـخٚٛ
ٗخك٤ش حُٔخكَ حُـَرٗ ٢ل ٞحُـ٘ٞد ػْ حُـ٘ٞد حُشَه ،٢اُ ٠إٔ ٣ظَ آُ ٠خكَ حإلٓخٍحص
حُؼَر٤ش ك ٌٕٞ٤ػٔٞى٣خ ا ػِ ،ٚ٤ػْ ٘٣لَف ُ٤يهَ هِ٤ؾ ػٔخٕ َٓس أهَٝ ٟرٌُي  ٌٕٞ٣ٝط٤خٍحا
ٓؼخىحا ُأل ٌَٔ٣ٝ ،ٍٝحُلِوش حُظ ٢ريأٛخ رخُيٍٝحٕ رٔلخًحس شٞحؽت حُوِ٤ؾ ،كخأل ٍٝىحهَ
(ٖٓ ٗخك٤ش هِ٤ؾ ػٔخٕ) ٝحُؼخٗ ٢هخٍؽ ألٕ حُوِ٤ؾ أًؼَ ىكجخآٝ ،غ إٔ طؤػ َٙ٤هِ َ٤ك٢
حالكظٌخى رخُظوٗٝ ٍٞوَ حُظَٓزخص ،كبٗ٣ ٚلَٔ ًٔ٤ش ال رؤّ رٜخ ٖٓ حُزًلٌٗظ٣ٝ ٕٞؼَٔ
ػِ ٠هِؾ حُل٤خس حُلٞ٤حٗ٤ش ٓخ ر ٖ٤حُزلَ حُؼَرٝ ٢حُوِ٤ؾ حُؼَرًٌُٝ ٢ي كبٗ٣ ٚـيى ٓ٤خٙ
حُوِ٤ؾ ك٤غ ٣ـِذ ُ٤ٓ ٚخ ٙؿي٣يس ٖٓ حُٔل٤ؾ٘٣ٝ ،ظؾ ػٖ ػِٔ٤ش حُوِؾ  ٌٙٛط٣ُٞغ ػخىٍ ك٢
ٗٔزش حُِٔٞكش ٝطؤِٗ َ٤زظٜخ ٝطـخْٗ ىٍؿخص كَحٍس حُٔخء ٝك ٢حُٔٞحٍى حُـٌحث٤ش حُٔؼيٗ٤ش
ٝحألك٤خث٤شٌٛٝ ،ح ٣ئػَ رظٍٞس ٓزخشَس ٝؿٓ َ٤زخشَس ػِ ٠ؿِذ حُؼَٝس حٌُٔٔ٤ش ٝطٞحكَٛخ
ك ٢حُوِ٤ؾ حُؼَد.
٘ـ /اٌّذ ٚاٌغضس (:)Tides
 طوظِق كًَش حُٔي ٝحُـٍِ ك ٢حُوِ٤ؾ حُؼَرٝ ،ًٌَ ٢طظٞهق  ٌٙٛحُلًَش ػِ ٠ػيس ػٞحَٓ
أٜٔٛخ ػٔن حُٔ٤خٝ ٙحطٔخع حُوِ٤ؾ أ ٝػ٤وٓٝ ٚي ٟحطٔخع كظلش حُوِ٤ؾ ٝؽزٞؿَحك٤ش هؾ
حُشخؽت٣ٝ .ظٔ ِ٤حُوِ٤ؾ حُؼَر ٢رظخَٛس حُٔي ٝحُـٍِ ٗظق حُٝ ،٢ٓٞ٤ك ٢رؼغ حُٔ٘خؽن
طؼظزَ ظخَٛس حُٔي ٝحُـٍِ حُ ٢ٛ ٢ٓٞ٤حُٔٔش حُٔخثيس ك٤غ طليع َٓس ًَ ٓ24خػش 50ٝ
ىه٤وش طوَ٣زخ أً .خ طٞؿي ٓ٘خؽن هِ٤ؾ ٓؼظٜٔخ طظٔ ِ٤رظخَٛس حُٔي ٝحُـٍِ ٗظق حُ٢ٓٞ٤
ٝأهَٓ ٟؼظٜٔخ ٣ٝ ٢ٓٞ٣وظِق حُلَم ر ٖ٤حُٔي ٝحُـٍِ ٖٓ ٓ٘طوش ألهَ0.6 ٖٓ ٟاُ٠
ٓ6ظَ.
 /ٚاٌّٛط (:)Waves
٘٣ٝ ظؾ ػٖ حُؼٞحَٓ حُٔخروش ٝهخطش حَُ٣خف ٝحُظ٤خٍحص حُزلَ٣ش ٝكًَش حُٔي ٝحُـٍِ طٌٖ٣ٞ
حألٓٞحؽ حُظ ٢طئػَ ػِ ٠حٌُخث٘خص حُل٤ش حُزلَ٣ش ك ٢حُوِ٤ؾٝ ،طؼي حَُ٣خف حُؼخَٓ حَُث٢ٔ٤
ُ٘شؤس حألٓٞحؽ كزخُى٣خى حُٔٔخكش حُظ ٢طٜذ ػِٜ٤خ حَُ٣خف ٝحُلظَس حُِٓ٘٤ش طِىحى َٓػش كًَش
حألٓٞحؽٝ .طٔٞى حألٓٞحؽ حُؼخى٣ش حُظ٣ ٢زِؾ حٍطلخػٜخ ٓ1ظَ كٞحُ ٖٓ %75 ٢حُٞهض ،أٓخ
حألٓٞحؽ حُؼخُ٤ش حُظ ٢حٍطلخػٜخ أًؼَ ٖٓ ٓ1.5ظَ كظٔؼَ كٞحُٝ %6-5 ٢طليع ؿخُزخ ا ك٢
كظِ ٢حُشظخء ٝحُوَ٣ق .أٓخ حألٓٞحؽ حُظ٣ ٢ظَ حٍطلخػٜخ ٓ1.8ظَ أ ٝأًؼَ كظٔؼَ%10
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رٔ٘٤خ طٔؼَ حألٓٞحؽ حُو٣ٞش حُظ ٢طِ٣ي ػٖ ٓ 3.5ظَ ٗٔزش ٝ ،%1ؿي َ٣رخًٌَُ إٔ َٓػش
حَُ٣خف ك ٢ؿَد حُوِ٤ؾ حُؼَر ٢ك ّٞ٣ ٢ػخطق طظَ آُ/ًْ100 ٠خػش ٓٔخ ٣ئى ١اُ٠
ٓٞؽ ٣ظَ حٍطلخػ ٚاُ 6 ٠أٓظخٍ.
ٝطئػَ حألٓٞحؽ ػِ ٠حُوِ٤ؾ كوي طؼَٔ ػِ ٠طؼٞرش حًُٔلكش ٝحُظ٤ي ًُٝي ػ٘يٓخ طَططْ
حألٓٞحؽ رظ٤خٍحص حُٔي حُوَ٣زش ٖٓ حُٔخكَ ٣ٝوَ أػَٛخ ػ٘يٓخ طٌ ٕٞرؼ٤يس ػُ٘ٝ .ٚؼِٜخ ػخًٓلا
ٜٓٔخ ا ٖٓ ػٞحَٓ حُ٘لض ٝحُظَٓ٤ذ ك ٢ٜطؼَٔ ػِٗ ٠لض حُٔٞحكَ ٝطآًِٜخ ٝطٌ ٖ٣ٞحٌُٜٞف
ٝحُٔـخٍحص حُزلَ٣شٔٓٝ ،خ ٜ٘ٔ٣خ ٖٓ ػِٜٔخ أًؼَ ٓخ طٔزز ٚرلؼَ حَُ٣خف ك ٢ؿِذ حُٔٞحى
حُـٌحث٤ش ٖٓ حألػٔخم حُؼلِش اُ ٠حُٔٔظ٣ٞخص حُٔطل٤شٝ ،هخطش حُٔ٘خؽن حُؼلِش حُظ٢
طٌؼَ كٜ٤خ كيس حٍطلخع حُٔٞؽ.
ٌٌٛٝح ٗـي ً٤ق إٔ ُِؼٞحَٓ ٝحُظَٝف حُــَحك٤ش حُطز٤ؼ٤ش طؤػَ٤حا ٝحػلخ ا ك ٢طٌ ٖ٣ٞحُز٤جش
حًُٔلثٔش ٌُِخث٘خص حُزلَ٣ش ػٔٓٞخ ا ٝهخطشا حألٓٔخى ك٤ٓ ٢خ ٙحُوِ٤ؾ حُؼَر ،٢كخٍطلخع
ىٍؿخص كَحٍس حُٔ٤خٔٗ ٙز٤خ ا ٝحٍطلخع ىٍؿخص حُِٔٞكش ٝؽ ٍٞكظَس حإلشؼخع حُشٔٔ،٢
طؼخكَص ؿٔ٤ؼخ ا ك ٢طٌ ٖ٣ٞر٤جش طخُلش ُظٌخػَ حُزًلٌٗظ ٕٞحُ٘زخط ٢حٌُ٣ ١ؼي حُـٌحء حَُث٢ٔ٤
ُِؼَٝس حٌُٔٔ٤ش.
طظ٘ٞع كٞحثي حُؼَٝس حٌُٔٔ٤ش ُظشَٔ ؿٞحٗذ ػيس ك ٢ك٤خس حإلٗٔخٕ ،كٗ ٖٓ ٢ٜخك٤ش ٓظيٍحا
ٍث٤ٔ٤خ ا ُزؼغ أ ْٛحُؼ٘خطَ حُـٌحث٤ش حُظ ٢ال ؿ٘ ٠ػٜ٘خ ُظو ْ٣ٞطلش حُلَى حُزيٗ٤ش ٝحُؼوِ٤ش.
ًٔخ طؼي حُؼَٝس حٌُٔٔ٤ش ػٔٓٞخ ا كوًلا هظزخ ا ك٤ٓ ٢يحٕ حُطذ ،ك٤غ ٣ؼظوي رؤٕ أًؼَ ٖٓ
 ٖٓ %10حُ٘زخطخص حُزلَ٣ش ٣ؼظزَ ٓؼخىحا ك٣ٞ٤خا ،اً ٓٔلض حُٔٞحى حُزلَ٣ش ربػيحى أط٘خف
ؿي٣يس ٖٓ حُٔؼخىحص حُل٣ٞ٤ش ٌ٘ٔٓٝخص حألُْ.
٘ٛٝخى أٗٞحع ٖٓ حإلٓل٘ؾ ٝحُطلخُذ حُزلَ٣ش طٔظوَؽ ٜٓ٘خ ػوخهٓ َ٤وخٓٝش ألَٓحع
حَُٔؽخٕ ًٌٝح ُظ٘ش٤ؾ ؿٜخُ حُٔ٘خػش ك ٢حُـًْٔٔ .خ طٔظويّ حُطلخُذ ٝحالٓل٘ـ٤خص ك٢
ط٘خػش رؼغ حألؿٌ٣ش ٝحُظ٘خػخص حُظ٤يالٗ٤ش ٝط٘خػش حٍُٞم ٝحألكًلّ ٝحُـِٞى ٝحُ٘ٔ٤ؾ
ٔٓٝظلؼَحص حُظـٔٓٝ َ٤ؼخؿ ٖ٤حألٓ٘خٕ ٝط٘خػش حُزًلٓظ٤ي.
ٌٌٛٝح طيهَ حُؼَٝس حٌُٔٔ٤ش ك ٢ػيحى أػٔيس حالهظظخى حُٞؽٌُ٘ ٢ؼ ٖٓ َ٤حُيٞٓ ،ٍٝحء
حٓظـِض ًظ٘خػخص طل٤ِ٣ٞش أ ٝحٓظؼَٔص ُظ٘ش٤ؾ حُلًَش حُٔ٤خك٤ش أ ٝطْ حُظًَ ِ٤ػِٜ٤خ
ًٔظيٍ ؿٌحثٔ٣ ٢ظِٜي ٓلِ٤خ ا ٣ٝظيٍ حُلخثغ ُِٓ٘ ٚوخٍؽ..
ٝطُؼ ّي ٓ٘خؽن حُظوخء حُظ٤خٍحص حُزلَ٣ش حُيحكجش رخُزخٍىس أؿ٘ٓ ٠ظخثي حألٓٔخى ك ٢حُؼخُْ؛ ًٔخ
ٞٓ ٞٛػق ك ٢حُشٌَ ح٥ط:٢
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أعئٍخ ٔٙب٠خ اٌغإاي األٚي :اخزش سِض اإلعبثخ اٌصؾ١ؾخ فّ١ب :ٍٟ٠
اٌفصً اٌضبٟٔ
2
1
سلُ اٌغإاي

3

4

ؽ

د

د

أ

سِض اٌغٛاة

اٌغإاي اٌضبٔ:ٟ
 -1أ ٞاٌّغطؾبد اٌّبئ١خ ألً ٍِٛؽخ( ،أ) أَ (ة) أَ (ط)؟
حُلَ( :ؽ)
ِ -2ب اٌؼبًِ اٌشئ١ظ اٌّإصش ف ٟرغ١ش دسعخ ٍِٛؽخ ٘زٖ إٌّبغك؟
حُلَ :ىٍؿش حُلَحٍس.
 -3صف ػاللخ رغ١ش اٌٍّٛؽخ ثزغ١ش اٌؾشاسح.
ًِٔخ ُحىص ىٍؿش حُلَحٍس ُحىص حُِٔٞكش.
اٌغإاي اٌضبٌش :فغش وال ِّب  ٍٟ٠رفغ١شا ػٍّ١ب دل١مب:
أ -رإصش دسعخ اٌؾشاسح ػٍ ٝرغ١ش اٌىضبفخ ،ؽغت دساعزه ٌخصبئص ِ١بٖ اٌجؾبس ٚاٌّؾ١طبدِ ،ب
٘ ٟأٔٛاع ر١بساد اٌىضبفخ اٌز٠ ٟى ْٛاخزالف دسعخ اٌؾشاسح ٘ ٛاٌؼبًِ اٌّغجت ٌٙب؟
 -1ط٤خٍحص حُ٘خطـش ػٖ حُظزوَ :ط٘ظؾ ػ٘يٓخ طظزوَ حُٔ٤خ ٙحُٔطل٤ش كظِىحى حٌُؼخكش كظٜزؾ حُ٠
حالٓلَ كظٔ ْٜرخُظخُ ٢رظٌ ٖ٣ٞحُظ٤خٍحص.
 -2حُظ٤خٍحص حُزخٍىس ٢ٛ:ط٤خٍحص ٗخطـش ػٖ ىٍؿخص حُظزَ٣ي ٝحُظـٔ٤ي حُٔلَؽش.
 -3حُظ٤خٍحص حُزخٍىس حُظخػيس :طليع رٔزذ طلَ٣ي حَُ٣خف حُٔطل٤ش ُِٔ٤خ ٙحُوَ٣زش ٖٓ حُشخؽت
ػ٘ي ًُي ط٘ظوَ حُٔ٤خ ٙحُزخٍىس حُؼٔ٤وش حُ ٠حُٔطق ٓليػش ط٤خٍحص طخػيس.
ة -ث ّٓ١دٚس ر١بس اٌىضبفخ ف ٟرض٠ٚذ اٌجؾش األؽّش ثّب ٠ؾزبعٗ ِٓ ِ١بٖ سغُ اٌزجخش اٌّشرفغ ٔغجّ١ب
رصت ف.ٗ١
ٚػذَ ٚعٛد أٔٙبس
ّ
ك ٢كظَ حُشظخء ٣ؼ ّٞع حُزلَ حألكَٔ ًٔ٤ش حُٔ٤خ ٙحُظ ٢كويٛخ ٗظ٤ـش ػِٔ٤ش طزوَ ٓ٤خ ٚٛك ٢حُظ٤ق
ٖٓ هًلٍ حٗظوخٍ ًٔ٤خص ًزَ٤س ٖٓ ٓ٤خ ٙهِ٤ؾ ػيٕ اُ ٚ٤ػزَ ٓؼ٤ن رخد حُٔ٘يدٝ ،طو ّيٍ ًٔ٤ش حُظزخىٍ
حُٔخث ٢حُظ ٢طليع ٖٓ هًلٍ ٓؼ٤ن رخد حُٔ٘يد رلٞحُ ٢ػًلع آالف ًِٓٞ٤ظَ ٌٓؼذ ُظخُق حُزلَ
حالكًَُٔٝ .ي رٔزذ ط٤خٍحص حٌُؼخكش حُ٘خطـش ػٖ حهظًلف ًؼخكش ًًل حُٔٔطلٖ٤
اٌغإاي اٌشاثغ:
غش سوٛة اٌش٠بظٓ١١
أ -ئرا وبٔذ عض٠ئبد اٌّبء ال رزؾشن ثبرغبٖ ؽشوخ اٌّٛعخ ،فى١ف رف ّ
األِٛاط؟
ألٕ ؿِ٣جخص حُٔخء طظلَى كًَش ىحثَ٣ش أ ٝاِ٤ِٛـ٤ش ،كظيكغ حَُ٣خػ ٖ٤٤اُ ٠حألٓخّ.
ة -ػٕذِب أثؾش وٌّٛجٛط ِٓ اٌجشرغبي ِزٛعٙب ٔؾ ٛاٌغشة ٌُ ٠صً ئٌ ٝأِش٠ىب ،ثً ٚصً عضس
األٔزً اٌىجش ٜاٌٛالؼخ عٕٛثبٌّ ،برا؟
ألٗ ٚطلَى رخطـخ ٙكًَش ط٤خٍ حُوِ٤ؾ.
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