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 :(ن06) التمرين األول

  كًٛح يٍ يسؽٕق أنًُٕٛوَضغ(Aℓ) ٌفٙ أَثٕب إخرثاس شى َسكة ػهٛٓا كًٛح يٍ ؼًض كهٕس انًاء، فُالؼظ ؼذٔز فٕسا 

Aℓ)ٔ اَطالق غاص ٚؽذز فشلؼح خفٛفح ترمشٚة ػٕد شماب يشرؼم ٔ ٚرشكم يؽهٕل كهٕس أنًُٕٛو 
3+
+3Cℓ

-
) 

ٔ أػظ صٛغرّ انكًٛٛائٛح؟ .سى انغاص انًُطهك  .1

. أكرة يؼادنح انرفاػم انكًٛٛائٙ انؽادز ٔ ٔاصَٓا تانصٛغح انشاسدٚح .2

Aℓ)ػُذيا َضٛف نهًؽهٕل انُاذط  .3
3+
+3Cℓ

-
لطشاخ يٍ يؽهٕل كاشف ٚرشكم ساسة أتٛض ٚسٕد فٙ ٔظٕد (

. انضٕء

  يا اسى ْزا انكاشف ٔأػظ صٛغرّ انشاسدٚح ؟

 يا ْٙ انشاسدج انرٙ ذى كشف ػُٓا ؟ 

  ُّٛ1*الىثيقت َعش٘ ػًهٛح انرؽهٛم انكٓشتائٙ انثسٛظ نًؽهٕل شاسد٘ كًا ذث*: 

. أػذ انشسى شى أضف يٕنذا نهرٛاس .1

. (2) ٔ (1)سى انًسشٍٚٛ  .2

. سى انًؽهٕل انشاسد٘ ٔ أكرة صٛغرّ انكًٛٛائٛح انشاسدٚح .3

:  ػُذ غهك انماطؼح  .4

. أكرة انًؼادنح انكًٛٛائٛح تعٕاس كم يسشٖ  .أ 

. اسرُرط انًؼادنح اإلظًانٛح نهرؽهٛم انكٓشتائٙ .ب 

 :(ن06)نيالتمرين الثا
 ٙؼٛس انعًهح *2*الىثيقت  َؽمك انرشكٛة انًثٍٛ ف (A) ٌٕ(فٙ ؼانح ذٕاصٌ) فٙ ؼانح سك 

 انًثُٛح فٙ انرشكٛة؟ A،B،Cيارا ذًصم كم يٍ  .1

 فٙ ْزِ انؽانح يصهٓا تشكم كٛفٙ؟ (A)أركش انمٕٖ انًؤششج ػهٗ انعًهح  .2

يا ْٕ انششط األساسٙ نكٙ ُٚرط نُا انرٛاس انكٓشتائٙ يٍ انرشكٛة؟  .3

يا طثٛؼح انرٛاس انكٓشتائٙ انز٘ ُٚرعّ ْزا انرعٓٛض ؟ أػطٙ سيضِ؟  .4

 يا ْٙ انظاْشج انكٓشتائٛح انًؼرًذج فٙ إَراض ْزا انرٛاس انكٓشتائٙ؟ .5

 

 َسرثذل انؼُصش Cٙتعٓاص ٚذػٗ انشاسى االْرضاص انًٓثط    .

  يا ْٕ دٔس ظٓاص ساسى االْرضاص انًٓثطٙ فٙ ْزِ انؼًهٛح؟

 ٍأسسى ػهٗ ٔسلح اإلظاتح يخططا كٛفٛا نرغٛشاخ انرٕذش انُاذط تذالنح انضي .

 

 انشاتؼح يرٕسظ :  سا َٔصف      انًسرٕٖ 01: ػهٕو فٛضٚائٛح       انفصم انصاَٙ       انًذج : اخرثاس فٙ يادج 
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  :(ن08) الوضعية اإلدماجية

 ًٚصم انشكم انرانٙ ظضء يٍ ذشكٛة كٓشتائٙ نًُضل أؼًذ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  ٙفهى ذؼًم سغى أَٓا ظذٚذج ، فطهثد  2المأخذأسادخ األو انمٛاو تثؼض األػًال انًُضنٛح فمايد ترشكٛة انغسانح ف

. انًساػذج يٍ ٔنذْا أؼًذ ٔ نكُّ ػُذيا خشض يسشع يٍ غشفرّ اَضنك فعأج ػهٗ تالط انشٔاق انز٘ كاَد األو ذُظفّ

؟ 2المأخذيا سثة ػذو إشرغال انغسانح ؟ الرشغ ؼال يُاسثا ٚسًػ ترشغٛهٓا فٙ  .1

فسش سثة اَضالق أؼًذ ػهٗ انثالط ؟ تّشس إظاترك ترفسٛش ػهًٙ يُاسة شى الرشغ ؼهٕال نرعُة يصم ْزِ االَضالق؟  .2

  تؼذ إصالغ انخهم، لايد األو ترشكٛة انعٓاصٍٚ يؼا انغسانح ٔ انفشٌ يغ ذشغٛم انًصثاغ فٙ َفس انٕلد فاَذْشد

. الَمطاع انرٛاس انكٓشتائٙ

. لذو ذفسٛش نظاْشج اَمطاع انرٛاس انكٓشتائٙ ؼسة انًخطظ انكٓشتائٙ؟ الرشغ ؼال نٓزِ انًشكهح .1

أػذ سسى يخطظ انرشكٛة انكٓشتائٙ يثُٛا ػهّٛ انرؼذٚالخ ٔ اإلضافاخ انرٙ َشاْا يُاسثح نؽًاٚح كم ظٓاص يٍ األظٓضج  .2

انكٓشتائٛح انساتمح ٔ يسرؼًهٓا يٍ أخطاس انرٛاس انكٓشتائٙ يغ ذثشٚش كم ذؼذٚم أٔ إضافح؟ 
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