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ػأعمػاضطصطضحاتػاضطضطغظػ:ػ

ػاضبغوضوجغظػاضجزغئات
ػاضصبغرةػ

 رضئٛبد ػؼٕٚخ انتٙ تتكٌٕ يٍ انكشثٌٕ ٔانٓٛذسٔرٍٛ ثشكم أعبعٗ 

  تتكٌٕ يُٓب رًٛغ انكبئُبد انضٛخ ْٔٙ ػشٔسٚخ نضٛبح ْزِ انكبئُبد انضٛخ 

 نًًَٕٛشاد ٔتشًم انغكشٚبدرضئٛبد ثٕٛنٕرٛخ كجٛشح انضزى تتكٌٕ يٍ ٔصذاد أطغش تغًٗ اػاضصربوعغدرات

 n(CH2O)انزضٚئٛخ  تٓبطٛغٔٔانُشٕٚبد ٔاألنٛبف 

 ػًهٛخ اتضبد انًُٕيٛشاد نتكٍٕٚ انجٕنًٛشاد )انزضئٛبد انضٕٛٚخ انكجٛشح(   ػاضبضطرة

 رضٚئبد ثٕٛنٕرٛخ غٛش لبثهخ نهزٔثبٌ فٙ انًبء ٔتزٔة فٙ انًزٚجبد انغٛش انمـجٛخػاضضغبغدات

 ٚذ انكشثٌٕ  يخم انجضٍٚ ٔساثغ كهٕس

 نٛجٛذاد تٕرذ فٙ أغشٛخ انخالٚب انُجبتٛخ ٔانضٕٛاَٛخ نٓب تشكٛت انذٌْٕ إال أٌ ػػاضغودغوػضغبغدات

 تضم يضم انضًغ انذُْٙ انخبنجٔكٕنٍٛ  PO4يزًٕػخ انفٕعفبد 

 َٕبدبنكٕنٛغتشٔل ٔانٓشيكنٛجٛذاد تشتك يٍ انهٛجٛذاد انجغٛـخ ٔانًؼمذح ثبنتضهم انًبئٙ ػاضضغبغداتػاضذتػظ

 C ٔH ٔO ٔNٔصذاد ثُبء انجشٔتٍٛ ْٔٙ يشكجبد ػؼٕٚخ تتكٌٕ يٍ رساد  ػاألحطاضػاألطغظغظ

 تٕرذ ثٍٛ يزًٕػخ انكشثٕكغٛم ألصذ األصًبع األيُٛٛخ ٔيزًٕػخ أيٍٛ نضًغ أيُٛٙ أخش ٔٚخشد ػاضرابطظػاضببتغدغظ

 انًبء َتٛزخ ْزا االتضبد

 ٔانفٕعفٕس ٌ يٍ انكشثٌٕ ٔانٓٛذسٔرٍٛ ٔاألكغزٍٛ ٔانُٛتشٔرٍٛرضٚئبد ثٕٛنٕرٛخ كجٛشح تتكٕػاألحطاضػاضظووغظ

 تتكٌٕ يٍ عكش خًبعٙ + يزًٕػخ فٕعفبد + لبػذح َٛتشٔرُٛٛخ DNA  ٔRNAٔصذح ثُبء ػاضظغوصضغوتغدة

 تفبػالد ثٕٛكًٛٛبئٛخ ػشٔسٚخ نهًُٕ ٔإطالس األَغزخ انتبنفخ ٔانضظٕل ػهٗ ػرطضغاتػاألغض

 لفٓب يٕد انكبئٍ انضٙانـبلخ ْٔٙ يغتًشح  ٔٚغجت تٕ

ػضػــــــــــــــــــاألغ
ػ)اضتطثغلػاضعذائي(

 يزًٕػخ يٍ انؼًهٛبد انجٕٛكًٛٛبئٛخ تضذث داخم انخهٛخ ٔتى فٛٓب ثُبء رضٚئبد كجٛشح يٍ رضٚئبد 

 تكغٛش ثؼغ انزضٚئبد العتخالص انـبلخ انكًٛٛبئٛخ انًختضَخ فٛٓب ) ْذو( أٔ)ثُبء( ثغٛـخ 

 ألدَٗ يٍ انـبلخ انالصيخ نجذء انتفبػم انكًٛٛبئٙانضذ ا اضتظذغط طاشظ

 ػٕايم يغبػذح صٕٛٚخ تتكٌٕ يٍ رضٚئبد ثشٔتُٛٛخ تضٚذ يٍ عشػخ انتفبػالد انكًٛٛبئٛخ فٙ انخهٛخػاإلظزغطاتػ

 دسرخ صشاسح ٚكٌٕ ػُذْب اإلَضٚى أكخش َشبؿًبػدرجظػاضحرارةػاضطثضى

 فٙ انًضهٕل ٔٚضذد يب إرا كبٌ انغبئم صًؼًب أو  +Hٌٕٚ انٓٛذسٔرٍٛ انمٛبط انز٘ ٚضذد تشكٛض اػػPHػاضؼغدروجغظيػاألس

 لبػذح أو يتؼبداًل

 أهم المقارنات : 

ػاضجزغئاتػزغرػاضطضوغظػػػػػػػػػػاضجزئغاتػاضطضوغظ)اضجزغئاتػاضبغوضوجغظػاضصبغرة(
 رضئٛبد طغٛشح انضزى رضئٛبد كجٛشح انضزى

 الٚشتشؽ أٌ تضتٕ٘ ػهٗ رساد انكشثٌٕ تضتٕ٘ ػهٗ انكشثٌٕ ٔانٓٛذسٔرٍٛ ثشكم أعبعٙ

 انًبء / األيالسطثلػ:ػ : انكشثْٕٛذساد / انجشٔتُٛبد / انهٛجذاد /  األصًبع انُٕٔٚخطثلػ
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ػاضدصرغاتػاضططػدةػػػػػػػػػػػاضدصرغاتػاضبدغطظػ
 غٛش لبثهخ نهزٔثبٌ فٗ انًبء لبثهخ نهزٔثبٌ فٗ انًبء 

 نٛظ نٓب ؿؼى  نٓب ؿؼى صهٕ 

 أٔصآَب انزضٚئٛخ ػبنٛخ  زضٚئٛخ يُخفؼخ أٔصآَب ان

 عهٛهٕص / رهٛكٕرٍٛ / َشب:ػػطثل  رهٕكٕص / عكشٔص / فشكتٕص / يبنتٕص / الكتٕص: ػطثل

 

ػاضدصرغاتػاضثظائغظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاضدصرغاتػاألحادغظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 أثغؾ إَٔاع انغكشٚبد تتكٌٕ يٍ رضئ ٔاصذ 

 زا انزضئ يٍ عهغهخ يٍ رساد فمؾ ٚتكٌٕ ْ

 انكشثٌٕ ٚتظم ثكم يُٓب األكغزٍٛ 

 ٔانٓٛذسٔرٍٛ ثـشٚمخ يؼُٛخ ػذد رساد انكشثٌٕ

  رساد 6 – 3فٛٓب ٚتشأس يٍ  

 رضئ انغكش انخُبئٙ ٚتكٌٕ يٍ اتضبد رضٚئٍٛ يٍ 

 انغكشٚبد األصبدٚخ

  

 :   طثال

 انزهٕكٕص)عكش انؼُت(  -0

 انفشكتٕص )عكش انفٕاكّ (  -0

 انزبالكتٕص  -3

  انشٚجٕص -4

 :طثالػ

 انًبنتٕص)عكش انشؼٛش( ٚتكٌٕ يٍ رضئٍٛ يٍ انزهٕكٕص  -0

 انغكشٔص)عكش انمظت( ٚتكٌٕ يٍ رضئ رهٕكٕص+ رضئ فشكتٕص  -0

  انالكتٕص) عكش انهجٍ ( ٚتكٌٕ يٍ رضئ رهٕكٕص+ رضئ ربالكتٕص -3

 

ػج(ػاضذــــــــــــــــطوعػػػػػػػػػػػاضدعــــــــــونػػأ(ػاضزغــــــــــــوتػػػػػػ
 دٌْٕ عبئهخ تتكٌٕ يٍ تفبػم أصًبع 

  دُْٛخ غٛش يشجؼخ يغ انزهٛغشٔل

 اضجضدرغداتػاضثالثغظػػػٔتغًٗ 

 يٕاد طهجخ تتكٌٕ 

 يٍ تفبػم أصًبع 

 دُْٛخ يشجؼخ يغ 

 انزهغشٔل ٔتغًٗ

 جضدرغداتػأٚؼًب  

 تتكٌٕ يٍ تفبػم أصًبع دُْٛخ راد 

 كضٕالد أٔصاٌ رضٚئٛخ ػبنٛخ يغ 

  أصبدٚخ انٓٛذسٔكغٛم

 انضٕٚد انتٙ تغـٙ سٚش:  طثال

 صتٗ ال ُٚفز إنٛٓب انًبء)ػهم(انـٕٛسانًبئٛخ  

   فتؼٕق صشكتٓب 

 انشًغ انز٘ ٚغـٙ أٔساق: طثالػ

 نتمهٛم)ػهم( انُجبتبد خبطخ انظضشاٚخ      

  فمذ انًبء فٙ ػًهٛخ انُتش      
 

ػاضببتغدردغدػػػػػػػػػػاضطرصبػثظائيػاضببتغد
 عهغهخ انجشٔتٍٛ انًتكَٕخ يٍ ػذٚذ يٍ األصًبع األيُٛٛخ َبتذ اتضبد صًؼٍٛ أيٍُٛٛٛ   

 

 

 
 

 

 
 

ػاضبروتغظاتػاضطرتبطظػػػػػػػػػػاضبروتغظاتػاضبدغطظػ
 تتكٌٕ يٍ انٕصذاد األعبعٛخ نجُبء 

 انجشٔتٍٛ أ٘ األصًبع األيُٛٛخ فمؾ 

 يخبل : 

 : فٙ ثشٔتٍٛ األنجٕٛيٍٛ انًٕرٕد

 أٔساق ٔثزٔس انُجبتبد  -0      

 ػػثالصيب دو اإلَغبٌ -0     

 تتكٌٕ يٍ األصًبع األيُٛٛخ تشتجؾ ثؼُبطش أخشٖ 

 يخبل :

 انجشٔتُٛبد انُٕٔٚخ انًشتجـخ ثبألصًبع انُٕٔٚخ -0

 )ثشٔتٍٛ انهجٍ ٔٚضتٕ٘ ػهٗ انفٕعفٕس(انجشٔتُٛبد انفٕعفٕسٚخ يخم انكبصٍٚ -0 

 انذسلٛخ ٚضتٕٖ ػهٗ ػُظش انٕٛد( انخٛشٔكغٍٛ )ثشٔتٍٛ انغذح -3

 ًْٕٛرهٕثٍٛ انذو ثشٔتٍٛ ٚضتٕٖ ػهٗ ػُظش انضذٚذ  -4
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     RNA  )يُمىص األكسدٍٍ(      DNA ٔرّ انًمبسَخ

 سٌجىص  داي أكسً سٌجىص ػجزئػاضدصرػاضخطاديػ

 ( 5رشرجظ ثشاثغخ رسبهًٍخ ثزسح انكشثىٌ سلى )ػطجطورظػاضغودغاتػ

  Gواندىاٍٍَ  Aاألدٍٍَ ػاضػاردةػاضظغتروجغظغظػ
  Cانسٍزىصٌٍ  Tوانثبًٌٍٍ

  Gواندىاٍٍَ  Aاألدٍٍَ 
 Cانسٍزىصٌٍ Uوانٍىساسٍم

 داخم انُىاح ثى ٌخشج  DNAٌجُى يٍ  داخم انُىاح ػاضطصانػ
 إنى انسٍزىثالصو 

 ششٌظ يفشد ششٌغبٌ)نىنت يضدوج(ػرددػاألذرطظػ

 ٚذخم فٙ تشكٛت انكشٔيٕعٕيبد  ػاضوظغغظػ

 ٕل ػٍ َمم انظفبد انٕساحٛخ  ْٕٔ انًغئ

 صٛج ٚضًم انًؼهٕيبد  يٍ رٛم ألخش 

 انٕساحٛخ انًغئٕنخ ػٍ : 

 أ( إظٓبس انظفبد انًًٛضح نهكبئٍ انضٙ  

 ة( تُظٛى رًٛغ األَشـخ انضٕٛٚخ نهخالٚب

 نتغتخذيّ انخهٛخ فٙ ثُبء :

 انجشٔتُٛبد انًغئٕنخ ػٍ إظٓبس انظفبد   -0

 األَشـخ انضٕٛٚخ      انجشٔتُٛبد انًغئٕنخ ػٍ تُظٛى -0

 

 

ػثاظغًاػ:ػاضبظــــــــــاءػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأواًلػ:ػاضؼـــــــــدمػػػػػػػػػػػػػػ
 ػًهٛخ تضشٚش انـبلخ انًختضَخ فٙ انشٔاثؾ  

 انزضٚئبد يخم انزهٕكٕص  انكًٛٛبئٛخ انًٕرٕدح فٙ

 ًا يٍ خالل ػًهٛخ ٚتى فٛٓب اعتخذاو انزضٚئبد انجغٛـخ نجُبء يٕاد أكخش تؼمٛذ

 عهغهخ تفبػالد تغتٓهك ؿبلخ يخم ثُبء انجشٔتُٛبد يٍ األصًبع األيُٛٛخ   
 

ػأعمػاضتطضغالتػ:ػ
ػغرتبطػرضمػاألحغاءػإضىػحدػصبغرػبطضمػاضصغطغاءػ؟-1
ػ

 ألٌ انكًٛٛبء تٕػش نُب انتشكٛت انكًٛٛبئٙ نهكبئُبد انضٛخ ٔانتفبػالد انتٙ تتى داخم خالٚبْبد :  ◄

ػحادغظػأعطغظػصبغرػسىػظػلػاضطاشظػداخلػاضخضغظػ؟ػضضدصرغاتػاأل-2
 تضظم انكبئُبد انضٛخ ػهٗ انـبلخ انًختضَخ فٙ انًٕاد انكشثْٕٛذساتٛخ ػُذيب : ج ◄

 ٚتأكغذ انزهٕكٕص داخم انخالٚب )فٙ انًٛتٕكَٕذسٚب ( ٔتُـهك انـبلخ انًختضَخ فٙ انشٔاثؾ انكًٛٛبئٛخ    -0 

 صٍٚ حالحٙ انفٕعفبد ( ) أدُٕٚ  ATPنتخضٌ فٙ  يشكت     

 إنٗ أيبكٍ أخشٖ فٙ انخهٛخ العتخذاو انـبلخ انًختضَخ فّٛ فٙ رًٛغ انؼًهٛبد انضٕٛٚخ فٙ انخهٛخ ATPُٚتمم  -0 

  وجودػطبػظػطنػاضضغبغداتػتحتػاضجضدػسىػاضدبػاضػطبىػ؟-3 

 تؼًم كؼبصل صشاسٖ فتضبفظ ػهٗ دسرخ صشاسح انزغى فٗ انًُبؿك انجبسدح   ج ◄  

ػاختالفػاضبروتغظاتػرنػبطضؼاػأوػغوجدػرددػالػحصرػضهػطنػاضبروتغظاتػ؟ػ-4ػػػ
◄ ثغجت اختالف إَٔاع ٔتشتٛت ٔػذد األصًبع األيُٛٛخ فٙ عالعم انجشٔتٍٛ يًب ٚؼـٙ اصتًبالد     : جػ 

   ٔاعؼخ رذًا ٔيتُٕػخ نتكٍٕٚ انجشٔتُٛبد               

ػغظػسػطػ؟رظدػتحضلػاألضبغوطغنػغتظجػأحطاضػأطغظػ-5ػػػ
 تتكٌٕ يٍ انٕصذاد األعبعٛخ نجُبء انجشٔتٍٛ أ٘ األصًبع األيُٛٛخألٌ األنجٕٛيٍٛ يٍ انجشٔتُٛبد انجغٛؾ انتٗ جػ ◄

ػاإلظزغطاتػتذاركػسيػاضتغارلػاضصغطغائيػدونػأنػتتأثرػ-6
 ػػػأٌ ٚتى اعتٓالكٓب تضٚذ يٍ عشػخ انتفبػالد انكًٛٛبئٛخ فٙ انخهٛخ دٌٔ َٓبأل
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ػطاضػاألطغظغظػرنػبطضؼاػ؟اختالفػاألحػ-7
  تختهف يٍ صًغ أيُٛٙ ألخش Rيزًٕػخ أنكٛم الصتٕاء األصًبع األيُٛٛخ ػهٗ    ج ◄

 نـجٛؼتٓب انجشٔتُٛٛخ    ج  ػػاإلظزغطاتػحدادظػضدرجظػاضحرارةػ؟ػ-8

ػاإلظزغطاتػرضىػدرجظػراضغظػطنػاضتخصصػ؟-9
 ٓب انًبدح ألٌ كم إَضٚى ٚختض ثًبدح يتفبػهخ ٔاصذح ٚـهك ػهٛد :   ◄

 انٓذف كًب أَٓب تختض ثُٕع ٔاصذ أٔ ػذد لهٛم يٍ انتفبػالد               
  

ػغػفػظذاطػاإلظزغمػتطاطًاػرظدػارتغاعػدرجظػاضحرارةػرنػاضدرجظػػ-11
ػاضطثضىػبطػدارػصبغرػ؟

 إلَضٚى ثغجت انتغٛش لٙ انتشكٛت انـجٛؼٙ ن   ج ◄

 ةػاضطظادبظػالدتخداطؼاػ؟بطضػطظظغاتػاضطالبسػغدجلػرضغؼاػدرجظػاضحرار-11
  

  د : ألٌ انًُظفبد تؼتًذ فٙ ػًهٓب ػهٗ اإلَضًٚبد ٔنكم إَضٚى دسرخ صشاسح يخهٗ ٚكٌٕ ػُذْب أكخش  ◄

 َشبؿًب ٔٚمم َشبؿّ ثبالستفبع أٔ االَخفبع ػٍ ْزِ انذسرخ

 PH =ػ7.4تططلػسيػدرجظػتتأثرػاإلظزغطاتػبتعغرػدرجظػاألسػاضؼغدروجغظيػ؟ططظمػاإلظزغطاتػ-12
 

 صبيؼٛخ  -COOHألٌ اإلَضًٚبد ػجبسح ػٍ يٕاد ثشٔتُٛٛخ تضتٕ٘ ػهٗ يزبيٛغ كشثٕكغٛهٛخ د :  ◄

 لبػذٚخ NH2ٔيزبيٛغ أيُٛٛخ               

 ( نهكشف ػٍ انذٌْٕ ؟4ٚغتخذو كبشف عٕداٌ ) -03

  َّ ٚتضٕل إنٗ انهٌٕ األصًش فٗ ٔرٕد انذٌْٕ .ألد  ◄

ػ:ػطاذاػغحدثػسيػصلػطنػاضحاالتػاألتغظػ
 ٌزكىٌ خضئ سكش ثُبئً . ◄  اتحادػجزغئغنػطنػاضدصرغاتػاألحادغظػ؟-1

 ٌزكىٌ خضئ انسكشوص ◄  . اتحادػجزئػجضوصوزػطعػجزئػسرصتوز-2

 رزحىل إنً فىسفىنٍجٍذاد . ◄ . وصاوضغنػادتبدالػاضحطضػاضدعظيػاضثاضثػسيػاضدعونػبطجطورظػسودغات-3

 رُزح سهسهخ عذٌذ انججزٍذ . ◄      دغظػ.ارتباطػردةػاحطاضػأطغظغظػططًاػبروابطػببتغ-4

 ىع وخىاص انجشورٍٍ .ٌَزغٍش ◄  تعغرػظوعػأحدػاألحطاضػاألطغظغظػسيػبروتغنػططغنػ.-5

 .  إضاسظػشطراتػطنػصاذفػاضبغورغتػإضيػزاللػاضبغض-6

 .  ٌزحىل نىٌ كبشف انجٍىسٌذ يٍ انهىٌ األصسق إنً انهىٌ انجُفسدً ألٌ صال انجٍط ٌحزىي عهً ثشورٍٍ◄

 ٌزكىٌ حًط َىوي ) عذٌذ انٍُىكهٍىرٍذاد ( .◄.  ارتباطػردةػظغوصضغوتغداتػططًاػبروابطػتداعطغظ-7

 ٌزىلف َشبط إَضٌى األيٍهٍض ◄اظخغاضػدرجظػحرارةػاضودطػاضذيػغططلػسغهػإظزغمػاألطغضغزػإضيػدرجظػاضصغرػ.-9

  ارتغطتػدرجظػاضحرارةػاضطثضىػضظذاطػاإلظزغمػ.-01

 ى إنً أٌ ٌصم إنً دسخخ حشاسح ٌزىلف عُذهب َشبط اإلَضٌى رًبيًب ثسجت رغٍش انزشكٍت انغجٍعً نإلَضٌى ٌمم َشبط اإلَضٌ◄

 ٌمم َشبط إَضٌى انًعذح إنً أٌ ٌزىلف .  .  ارتغاعػحطوضظػاضططدةػرنػاضػغطظػاضطثضىػضططلػاإلظزغطاتػبؼا-00

 .  ططلػاإلظزغمشلػأوػزادػاضرشمػاضؼغدروجغظيػرنػاضرشمػاضؼغدروجغظيػاضطثاضيػض-02

 ٌمم َشبط اإلَضٌى إنً اٌ ٌزىلف◄

 انًًَٕٛشاد انجٕنًٛشاد

 صًغ أيُٛٗ ثشٔتٍٛ

 / عهٛهٕص/َشب

 رهٛكٕرٍٛ

 عكش أصبدٖ)رهٕكٕص(

 صًغ دُْٗ دٌْٕ

 َٕٛكهٕٛتٛذح صًغ َٕٖٔ
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 يصغهح عهًى 

 )انجىنًٍشاد(انجهًشح خضٌئبد ثٍىنىخٍه كجٍشح رزكىٌ يٍ ارحبد أصغش عٍ عشٌك عًهٍخ -0
 ) عًهٍخ انجهًشح)عًهٍخ ٌزى يٍ خالنهب ارحبد انًىًٍَشاد ) اندضٌئبد انصغٍشح ( يع ثعضهب نزكىٌٍ انجىنًٍش-2
 ( انكشثىهٍذساد) ه كجٍشح رزكىٌ يٍ عذح خضٌئبد صغٍشح يٍ انسكشٌبد االحبدٌخخضٌئبد ثٍىنىخٍ -3
  (انكشثىهٍذساد) 0:  2:  0ثُسجخ   o : H : Cثىنًٍشاد رزكىٌ يٍ رساد -4
 (انسكشٌبد االحبدٌه) رساد كشثىٌ 6:  3سكشٌبد رزكىٌ يٍ خضئ واحذ ثه يٍ  -5
 (انسكشٌبد انثُبئٍه) الحبدٌهاندضئ انُبرح يٍ اسرجبط خضٌئٍٍ يٍ انسكشٌبد ا -6
 (انسكشٌبد انجسٍغه) سكشٌبد لبثهخ نهزوثبٌ فى انًبء ونهب وصٌ خضٌئً يُخفط -7
  )سكش انهجٍ /انالكزىص ) سكش ٌزكىٌ يٍ اسرجبط خضئ خهىكىص يع خضئ خبالكزىص -8

  )سكش انشعٍش/انًبنزىص ) خضئ ٌزكىٌ يٍ ارحبد خضٌئٍٍ يٍ اندهىكىص-01
  00-سكشٌبد غٍش لبثهخ نهزوثبٌ فى انًبء ونهب وصٌ خضٌئى عبنى )انسكشٌبد انًعمذح(

  02-خضٌئبد ثٍىنىخٍخ كجٍشح رزكىٌ يٍ خضٌئبد صغٍشح يٍ االحًبض انذهٍُه)انهٍجٍذاد )
  03-ثىنًٍشاد ال رزوة فى انًبء ) انًزٌجبد انمغجٍخ ( ونكُهب رزوة فى انًزٌجبد غٍش انمغجٍخ كبنجُضٌٍ)انهٍجٍذاد(

   04-يىاد صهجخ رزكىٌ يٍ رفبعم أحًبض دهٍُخ يشجعه يع اندهسشول (انذهىٌ(
   05-دهىٌ سبئهخ رزكىٌ يٍ رفبعم أحًبض دهٍُه غٍش يشجعه يع اندهٍسشول )انضٌىد(

   06-يىاد رزكىٌ يٍ رفبعم أحًبض دهٍُه راد أوصاٌ خضٌئٍخ عبنٍه يع انكحىالد أحبدٌه انهٍذسوكسٍم)انشًىع( 
  07-يىاد رذخم فى رشكٍت ثعط انهشيىَبد )االسزشوٌذاد(

  08-يىاد رشجه فى رشكٍجهب خضٌئبد انذهىٌ يع اسزجذال انحًط انذهُى انثبنث ثًدًىعخ فىسفبد)انفىسفىنٍجٍذاد( 

   09-يىاد يعمذح رىخذ فى أغشٍخ انخالٌب انُجبرٍخ وانحٍىاٍَخ )انفىسفىنٍجٍذاد(
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