* رًــــشٚــــــٍ : 2

 رًثم انٕثٛقخ أسفهّ يجٛبٌ َشبط األَضٚى ثذالنخ انحشاسح - 1أػظ رؼشفب نألَضٚى .
 - 2حهم َزبئح ْزا انًجٛبٌ ٔ .اسزُزح رأثٛش انحشاسح ػهٗ َشبط
األَضٚى .
 - 3اركش انخبصٛبد األخشٖ نألَضٚى .

رًشٚـــــــٍ : 3
 نلتشح عٍٍه األسمبء اٌمختٍفخ اَتٍخ و اٌتً تىتمً ٌٍجهبص اٌهضمً  :معً دلٍك  -فم  -وجذ  -معً غٍٍظ -غذد ٌعبثٍخ  -معذح - ثىىشٌبط  -مستمٍم – مشيءاٌسبثمخ
.
أجت عٍى األسئٍخ أسفٍه ثبستعمبي األسمبء
أركش األػضبء انز ٙرًش يُٓب األغزٚخ ف ٙاألَجٕة انٓضً ٙثبنززبثغ :
-1
 أركش األػضبء انز ٙرزى فٓٛب انزحٕالد انكًٛٛبئٛخ نألغزٚخ ثبنززبثغ :-2
 أركش األػضبء انز ٙرُزح ػصبساد ْضًٛخ ثبنززبثغ :-3

تمشيـــــــــن 4
وشٌذ معشفخ سٍىن اٌخالٌب اٌمعىٌخ إصاء ثعض اٌمىاد ٌهزا اٌغشض أخزوبلطعخ معىٌخ ٌذٍىان ووضعىب ثذاخٍهب ومٍخ مه اٌىشب و
اٌىٍٍىىص و اٌضالي ثم لمىب ثشثطهب مه اٌطشفٍه ووضعىبهب داخً إوبء ٌذتىي عٍى سبئً فٍضٌىٌىجً أوظش اٌىثٍمخ ، 1
 ٌىضخ جذوي أسفٍه وتبئج اٌتجبسة اٌمىجضح عٍى ومٍبد مه اٌسبئً اٌفٍضٌىٌىجً.اٌىىاشف

ثذاٌخ اٌتجشثخ

ثؼذ يض 9 ٙسبػبد ػهٗ ْزِ انزدشثخ

مبء ٌىدي
مذٍىي فهٍٍهغ مع
اٌتسخٍه
دمض اٌىتشٌه

أصفش

أصفش

أصسق

ساست أدمش أجىسي

ال ٌىن ٌه

ال ٌىن ٌه

عٍى مبرا ٌىشف وً مه مبء ٌىدي ؟
.1
و مذٍىي فهٍٍىج؟و اٌذمض اٌىتشٌه؟
مبرا ٌمىه استىتبجه مه خالي معطٍبد
.2
جذوي .
مب هً اٌظبهشح اٌتً تم اٌىشف عىهب؟
.3
عىهب؟
و مب اسم اٌجىٍبد اٌمعىٌخ اٌمسؤوٌخ .

:
َ - 1الحظ أٌ َسجخ انسكشٚبد ٔ انذُْٛبد ٔ انجشٔرٛذاد رُخفط ػم عٕل انًؼ ٙانذقٛق حٛذ
رخزف ٙانسكشٚبد ف ٙيسبفخ  50cmيٍ ثذاٚخ انًؼ ٙانذقٛق ثًُٛب انذُْٛبد فٔ 100cm ٙ
انجشٔرٛذاد ف140cm ٙ
 - 2انزفسٛش ٚ :فسش اخزفبء انسكشٚبد ٔانذُْٛبد ٔانجشٔرٛذاد ػهٗ يسزٕٖ انًؼ ٙانذقٛق أٌ
ْزِ األغزٚخ رزؼشض نهٓضى نززحٕل إنٗ يٕاد انقٛذ ْٔزِ األخٛشح ٚزى ايزصبصٓب ػهٗ يسزٕٖ
انخًالد انًؼٕٚخ نزًش إنٗ انذو ٔانهًف .
 األَضٚى انٓضً : ٙيبدح كًٛٛبئٛخ راد عجٛؼخ ثشٔرُٛٛخ رٕخذ داخم انؼصبساد انٓضًٛخ ٚ ،حفض حهًأحاندضٚئبد انكجٛشح نألغزٚخ إنٗ خضٚئبد صغٛشح .
 - 2رحهٛم انًجٛبٌ :
 فُٚ 0° C ٙؼذو َشبط األَضٚى . يٍ 0° Cإنٗ  37° Cاسرفبع فَ ٙشبط األَضٚى ٔفٚ 37° C ٙجهغ َشبط األَضٚى أقصبِ ٔيٍ 37° Cإنٗ َ 60° Cشبط األَضٚى ف ٙرُبصل حٛذ ٚفقذ األَضٚى َشبعّ اثزذاء يٍ . 60 ° C* اسزُزبج  - :رُؼذو فؼبنٛخ األَضٚى فٔ 0° C ٙنكٍ رسزشخؼٓب إرا اسرفؼذ انحشاسح يدذدا إنٗ
( 37° Cاألَضٚى يخًهخ )
 رجهغ فؼبنٛخ األَضٚى أقصبْب ف ( . 37° Cٙدسخخ حشاسح اندسى انؼبدٚخ .) 37° C األَضٚى ٚفقذ َشبعّ ثبنًشح ػُذيب رشرفغ انحشاسح ػٍ 60° C - 3خبصٛبد األَضٚى :
 ٚؤثش ثكًٛبد قهٛهخ – َٕػ ٙأ٘ كم أَضٚى ٚزذخم ف ٙرفبػم كًٛٛبئ ٙيؼٚ –. ٍٛزغهت ظشٔف يؼُٛخيٍ حشاسح ٔ  ( PHثجس ٍٛرؼًم فٔ ٙسظ حًض - ٙانزشثس ٍٛرؼًم فٔ ٙسظ قبػذ٘ ٔ انُشٕاص
انهؼبث ٙرؼًم فٔ ٙسظ يحبٚذ ) ٚ -.حفض انزفبػم انكًٛٛبئ. ٙ

 - 1انفى – انًشئ – انًؼذح – االثُٗ ػشش٘ – انًؼ ٙانذقٛق – انًؼ ٙانغهٛظ – انًسزقٛى
 - 2انفى – انًؼذح – انًؼ ٙانذقٛق
- 4انغذد انهؼبثٛخ – انًؼذح – انجُكشٚبط – انًؼ ٙانذقٛق
 - 1يبء ٕٚد٘ ٚكشف ػٍ ٔخٕد انُشب .
 يحهٕل فٓهُٛغ ٚكشف ػٍ انسكشٚبد انجسٛظ يثبل انكهٛكٕص حًط انُزشٚك ٚكشف ػٍ انجشٔرٛذاد .َ - 2سزُزح يٍ يؼغٛبد اندذٔل أٌ انكهٛكٕص( خشٚئخ صغٛشح ) قذ اَزقم يٍ داخم انًؼٙ
انذقٛق إنٗ خبسخّ ( انسبئم انفٛضٕٚنٕخ ) ٙثًُٛب انُشب ٔانضالل( خشٚئزبٌ كجٛشربٌ ) ثقٛب
داخم انًؼ ٙانذقٛق .
 - 3اسى انظبْشح االيزصبص
البنياث المسؤولت عن الظاهرة الخمالث المعويت .

