
 انذسط االول     عٍُ انذفهً–يرىسطح االخىج تىفدهٍُ انسساَُح  –األسرار ششَفٍ يسًذ   

 

 و انصسح االَساٌ :انًُذاٌ االول

 َح عُذ االَساٌانرغز : انًقطع

 َح و ذشكُثهايصذس االغز : انًىسد 

 ذصُُف األغزَح زسة األصم و انًصذس -1 

 

 : انًىاسد ذعهى وظعُح 1

كٍ َثقً عهً قُذ انسُاج, و هى ظشوسٌ نرىفُش انطاقح يٍ أخم انقُاو تأٌ َشاغ و َسراج االَساٌ ككم انكائُاخ انسُح األخشي انً انغزاء 

انسهُة, انخثض,  : يثم ظشوسٌ نًقاويح األيشاض و انعذوي ورنك تفعم انًكىَاخ انًخرهفح انًىخىدج فٍ األغزَح انرٍ َرُاونها َىيُا

 .تاإلظافح انً ششب انًاء انًعذٍَ انخعش, انفىاكه, انسثىب اندافح, نسىو, تُط, خثٍ, صَد, سكش, قهىج

  : انًشكم

 ؟كُف ًَكٍ ذصُُف يخرهف األغزَح انرٍ َرُاونها االَساٌ َىيُا

  : انفشظُاخ

 * ًَكٍ ذصُُفها زسة األصم و انًصذس.

 : انُشاغاخ

 زسة األصم و انًصذس. ذصُُف األغزَح -1

 : انُرائح

 : األغزَح انرٍ َرُاونها ًَكٍ ذصُُفها ايا زسة

I- األصم : 

يثم انهسىو انسًشاء, انهسىو انثُعاء )انذخاج, انسًك(, انثُط,  ىاَاخ,َح انرٍ َرسصم عهُها يٍ تعط انسُغزهٍ األ : زُىاٍَ  صمأ ا*

 .انسهُة و يشرقاذه )اندثٍ, َاغىسخ(.......انخ

 انخ..انفىاكه.........يثم انخعش, انسثىب و  َح انرٍ َرسصم عهُها يٍ انُثاذاخ,غزهٍ األ : َثاذٍ ب* أصم

 .يالذ انًعذَُح يثم انًاء و األو انُثاذاخ تم ذىخذ فٍ انطثُعح, رٍ ال َرسصم عهُها يٍ انسُىاَاخ أَح انغزهٍ األ : يعذٍَ ج* أصم

 

II- انًصذس : 

 : غذَح عُذ ذسخُُها نًذج غىَهح خذا, يُها ًَُض َىعٍُ )صُفٍُ( يٍ األ

 .َح انععىَحاألغز :ب ذسًً  ىَح انرٍ ذسرشق و ذرفساألغزا* 

 .َح انًعذَُحاألغز :ب َح انرٍ ال ذسرشق و ال ذرفسى ذسًً األغزب* 



 : اسساء انًىاسد

 I- صهها فًُُضأ َح زسةذصُف األغز :  

 زُىاٍَ. أصمراخ  َحأغز - )ا

 َثاذٍ. راخ أصم  َحأغز -ب( 

 يعذٍَ. غذَح راخ أصمأ -ج(

II – ٍعهً خاصُح انرفسى  فًُُض العرًادات يصذسها ورنكزسة  ذصُُف األغزَح كًا ًَك : 

 : َح ععىَح )فسًُح(أغز -(1

ٌة تحتُي على االغزي ن ٌزي أأفً  تركٍبٍا الكٍمٍائً ) ٌة التً تتفحم عىذ التسخٍه وتٍجة َجُد عىصر الفحم )الكربُن(غزًٌ األ* 

 : عىصرالفحم(, مثل

 الخضر َ الفُاكً, اللحم َ الحلٍب.

 ٌة عضٌُة.غزٍُاوً َ الىباتً ًٌ أالح رات األصلٌة األغز *

 

  : َح يعذَُح )الفسًُح(غزأ -(2

 ٌة ال تحتُيغزن ٌزي األفً  تركٍبٍا الكٍمٍائً )أي أ ٌة التً ال تتفحم عىذ تسخٍىٍا فًٍ ال تحتُي على عىصر الفحم )الكربُن(غزًٌ األ* 

 مالح المعذوٍة.الماء َ األ: على عىصر الفحم(, مثل

   : ذقىَى انًىاسد -

 : اندذول انرانٍ تىظع األغزَح فٍ انخاَاخ انًُاسثح مأكً -

 يشغثاخ. –يهر انكانسُىو  –سشدٍَ  –فهفم  –خثض  –نسى  –فىل  –ياسغشٍَ  –سكش  –تُط  –عسم  –غًاغى  –ياء 

 انًصذس                       األصم                         انغزاء                       
 يعذٍَ يعذٍَ ياء

 ععىٌ َثاذٍ غًاغى

 ععىٌ زُىاٍَ عسم

 ععىٌ زُىاٍَ تُط

 ععىٌ َثاذٍ سكش

 ععىٌ َثاذٍ ياسغشٍَ

 ععىٌ َثاذٍ فىل

 ععىٌ زُىاٍَ نسى

 ععىٌ َثاذٍ خثض

 ععىٌ َثاذٍ فهفم

 ععىٌ زُىاٍَ سشدٍَ

 يعذٍَ يعذٍَ يهر انكانسُىو

 ععىٌ َثاذٍ يشغثاخ

 

 


