
 

 انًادج انُقُح وخىاصها -3يحاضشج
 

وجٔش ثٌّجدٖ  ءٟ٘ ثٞ ِجدٖ ِضؾجٔغٗ ٌٙج ٔفظ ثٌضشو١خ ثٌى١ّ١جٚٞ فٟ ؽ١ّغ ثالؽٛثس عٛث ثٌّجدٖ ثٌٕم١ٗ

ٌه صذؼج رد ثٌٕم١ٗ فٟ ثٌطذ١ؼٗ دغالط ثؽٛثس ٚٛثفٟ ثٌقجٌٗ ثٌظٍخ ثٚ ثٌغجةٍٗ ثٚ ثٌغجص٠ٗ. صضٛؽذ ثٌّ

ثٌذخجسٞ. ثٌغجةً ٚثٌطٛس  ٌذسؽز فشثسصٙج ٚثٌؼغؾ ثٌّغٍؾ ػ١ٍٙج ٟٚ٘ ثٌطٛس ثٌظٍخ ٚثٌطٛس

فٟ فجٌز غ١جح ثٌضأع١شثس ثٌىٙشدجة١ٗ ٚثٌّغٕجؽ١غ١ٗ صؼضذش ِٓ ثدغؾ ثٌّجد  ثٌٕم١زٚثٌّجدر 

ّٔؾ ٚثفذ فمؾ ِٓ ثٌشغً ٚ٘ٛ ثٌشغً ثٌٕجصؼ ِٓ صغ١ش  ٠ٕؾض ػ١ٍٙج أٚثٌغشِٛد٠ٕج١ِى١ٗ ألٔٙج صٕؾض 

 ثٌقؾُ .

 دششؽ١ٓ ّ٘ج :  ثٌٕم١ز ثٌّجدر٠ّٚىٓ صقذ٠ذ 

 . ثألؽٛثس٠ىْٛ صشو١ذٙج ثٌى١ّ١جٚٞ عجدش فٟ ؽ١ّغ  إْٚ٘ٛ  -ثٌششؽ ثٌى١ّ١جٚٞ : -0

٠ٕؾض ػ١ٍٙج ّٔؾ ٚثفذ فمؾ ِٓ ثٌشغً ٚ٘ٛ ثٌشغً  أٚصٕؾض  إْٚ٘ٛ  -ثٌششؽ ثٌف١ض٠جٚٞ : -9

 ث١ٌّىج١ٔىٟ ثٌٕجصؼ ِٓ فجطً ػشح ثٌؼغؾ فٟ ِمذثس ثٌضغ١ش فٟ ثٌقؾُ .

   صغ١ش فجٌز ثٌّجدر

ٌىضٍز ِؼ١ٕٗ ِٓ ِجدر خجػؼز ٌؼغؾ عجدش  Vٚ ثٌقؾُ ٠Tذ١ٓ ثٌشعُ ثٌذ١جٟٔ د١ٓ دسؽز ثٌقشثسر 

( ٠ٛػـ و١ف١ز صغ١ش ثٌقؾُ ِغ دسؽز ثٌقشثسر ػٕذ صغخ١ٓ ثٌّجدر ثدضذأ ِٓ abcdefفجٌّٕقٕٟ )

 ( .fغجص فٟ ثٌٕمطز ) إٌٝ( فضٝ صقٌٛٗ a) ثٌظفش ثٌّطٍك ثٌزٞ ٔفشع ثٔٗ ٠ّغً فٟ ثٌٕمطز

ٚػٕذ صغخ١ٕٙج ٠ضّذد ثٌقؾُ ٚصشصفغ صىْٛ ثٌّجدر فٟ ثٌقجٌز ثٌظٍذز ػٕذ دسؽز فشثسر ثٌظفش ثٌّطٍك 

عجةً ٚصضّغً ٘زٖ  إٌٝدجٌضقٛي  صذذأٔمطز ثالٔظٙجس ثٌضٟ ػٕذ٘ج  إٌٝدسؽز فشثسصٙج فضٝ صظً 

( ٚدجعضّشثس ثٌضغخ١ٓ صّضض ثٌّجدر و١ّز ِٓ ثٌقشثسر ٠ٚضّذد فؾّٙج bثٌٝ  aثٌؼ١ٍّز دجٌّٕقٕٟ ) 

( ػ١ٍّز ثٌضقٛي ِٓ c إٌٝ bِٓ) ثألفمٟٚ٘زٖ ثٌؼ١ٍّز صضّغً دجٌخؾ  عجدضزٌٚىٓ صذمٝ دسؽز فشثسصٙج 

ثٌقجٌز ثٌغجةٍز دْٚ صغ١ش دسؽز ثٌقشثسر ٚصغّٝ و١ّز ثٌقشثسر ثٌالصِز ٌضقٛي  إٌٝثٌقجٌز ثٌظٍذز 

ثٌّجدر ِٓ ثٌقجٌز ثٌظٍذز ثٌٝ ثٌقجٌز ثٌغجةٍز دْٚ صغ١ش دسؽز ثٌقشثسر دجٌقشثسر ثٌىجِٕز ٌالٔظٙجس 

 ٚدجعضّشثس ثٌضغخ١ٓ ٠ضّذد ثٌغجةً ٚصشصفغ دسؽز صضقٛي ثٌّجدر و١ٍج ثٌٝ عجةً( c).ػٕذ ثٌٕمطز 

( ف١ظ صضذجػذ ثٌؾض٠تجس ٚصٕٙجس لٜٛ ثٌضؾجرح د١ٕٙج ٚصأخز ثٌّجدر dفشثسصٗ فضٝ ٠ظً ثٌٕمطز )



 

( ػ١ٍّز صقٛي ثٌّجدر ِٓ ثٌقجٌز ثٌغجةٍز ثٌٝ ثٌقجٌز ثٌغجص٠ز eثٌٝ  dدجٌضذخش ٠ّٚغً ثٌخؾ ثألفمٟ ِٓ )

ٌقشثسر ثٌالصِز ٌضق٠ًٛ ثٌّجدر ِٓ ثٌقجٌز ثٌغجةٍز ثٌٝ دخجس ٚصغّٝ و١ّز ثصقش دسؽز فشثسر عجدضز. 

ٔٙج٠ز ػ١ٍّز ثٌضذخش ٚصقٛي  eٚصّغً ثٌٕمطز  دْٚ صغ١ش دسؽز فشثسصٙج دجٌقشثسر ثٌىجِٕز ٌٍضذخش.

دجٌذخجس ثٌشؽخ ( de)ٚصغّٝ ثٌّجدر ػٕذ أٞ ٔمطز ِٓ ٔمجؽ ثٌخؾ ثٌّجدر دأوٍّٙج إٌٝ ثٌقجٌز ثٌغجص٠ز. 

 ٌذخجس ؽجفجً ث ٠ظذـ eٞ ػٍٝ لطشثس طغ١شر ِٓ ثٌغجةً ٚػٕذ ثٌٕمطز ف١ظ ٠ضأٌف ِٓ غجص ٠قضٛ

صغخ١ٓ ثٌذخجس  ٠ّغً ػ١ٍّز (ef)ثٌّٕقٕٟ  ٠ٚغّٝ دخجس ِشذغ ٚؽجف ٚدجعضّشثس ثٌضغخ١ٓ فجْ صّجِجً 

ِقّظج ٠ٚذخً فٟ  ثٚ ثٌضغخ١ٓ ثٌفجةك ٠ٚغّٝ ثٌذخجس ػٕذةز دخجسثً  تانرحًُصٚصغّٝ ٘زٖ ثٌؼ١ٍّز 

 ٌمٛث١ٔٓ ثٌغجسثس.ثٌقجٌز ثٌغجص٠ز ٠ٚخؼغ 
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ػغؾ  ٠ّغً فجٌز ثٌّجدر ػٕذ ػغؾ عجدش ٚػٕذ إػجدر ثٌؼ١ٍّز ٌٚىٓ صقش (a b c d e f)ثْ ثٌّٕقٕٟ 

ٔمطز  صضقشوجْ ػٍٝ ثٌّٕقٕٟ ثٌّذ١ٓ فٟ ثٌخؾ ثٌّٕمؾ ٚصضقذثْ فٟ c  ٚdِخضٍف عٕؾذ ثْ ثٌٕمطض١ٓ 

 (.ٚثٌغجص٠ز ٟٚ٘ ثٌٕمطز ثٌضٟ صضطجدك ف١ٙج خٛثص ثٌقجٌض١ٓ ثٌغجةٍز)ٚثفذر ٟٚ٘ ثٌٕمطز ثٌقشؽز . 



 

 

 ثٌقجٌض١ٓ ثٌغجص٠ز ٚثٌذخجس٠ز ٌٍّجدر ٠ّغالْ ِشفٍض١ٓ ِضذجػذص١ٓ ٌظج٘شر ٚثفذر إْ: وانثخاس انغاص

ِغضّشر ٚ٘جص١ٓ ثٌقجٌض١ٓ ٠فظٍّٙج فذ ١ِّض صضقىُ دٗ دسؽز فشثسر خجطز صذػٝ دجٌذسؽز 

فٛق ثٌذسؽز ثٌقشؽز صىْٛ ثٌّجدر فٟ ثٌقجٌز ثٌغجص٠ز صّجِج ٚصقش ثٌذسؽز ثٌقشؽز  إْثٌقشؽز.ف١ظ 

ثٌّجدر فٟ ثٌقجٌز ثٌذخجس٠ز.ال ٠ّىٓ صظ١ٍخ ثٌغجص دضغ١ٍؾ ػغؾ ػ١ٍٗ فمؾ ِّٙج وجْ ِمذثس رٌه  صىْٛ

صذش٠ذٖ  أٚالعجٌز ثٌذخجس دضغ١ٍؾ ػغؾ ِؼ١ٓ ٌزٌه إلعجٌز أٞ غجص ٠ؾخ إ ؼغؾ وذ١شث د١ّٕج ٠ّىٓثٌ

ثٌٝ دسؽز فشثسر ثلً ِٕذسؽز فشثسصٗ ثٌقشؽز ٚ٘زث ٠ؼٕٟ صق٠ٍٛٗ ِٓ ثٌقجٌز ثٌغجص٠ز ثٌٝ ثٌقجٌز 

انذسجح انحشجح ألٌ غاص هٍ ثْ  عجةً. إٌٝػغؾ ِٕجعخ ٠ضقٛي ثٌذخجس  ثٌذخجس٠ز ٚػٕذ صغ١ٍؾ

 انضغط انًسهط عهُه. جح انرٍ ال ًَكٍ فىقها ذحىَم انغاص انً سائم يهًا كاٌانذس

 انضغط نًادج َقُح: -يُحٍُ دسجح انحشاسج

 

 

 


