
 انهضى

   

   

 جدشبة هضى انُشب خبسج اندسى:انُشبط األول

  : جدشبة * 

  :َأخز ثالس أَبثُت اخزجبس َضع فٍ كم يُهب -      

  .انهعــــــــــبة    -      1

  . يطجىخ انُشأ يع انهعبة   -       2

  .يطجىخ انُشأ فمظ   -      3

، و يبء انُىد نهكشف عٍ  يحهىل فههُُغ نهكشف عٍ انسكشَبد انجسُطخ  يع اسزعًبل .لسًٍُ َمّسى يحزىي كم أَجىة إنً 

  ( .سكشَبد يعمذح ) انُشأ 

  .انخصبئص انهىَُخ نهكىاشف :  انُحبئـــــح -      

  يبء انيىد  يحهىل فههيُغ   

  انحفسيش  انهىٌ  انحفسيش  انهىٌ

     شفبف     شفبف  1األَبىة 

  2األَبىة 

   

أحًش 

  آجىسٌ

عذو ظهىس نىٌ   وجىد سكش شعُش

  أصسق ثُفسجٍ

عذو وجىد 

  انُشأ

عذو وجىد سكش   عذو رفبعم  3األَبىة 

  شعُش

ظهىس نىٌ 

  أصسق ثُفسجٍ

  وجىد انُشأ

 

:   اسحُحـــــبج -      

انهعبة حىل خزيئة انُشأ إنً خزيئبت اخشي هي خزيئبت سكش : اخحفً انُشب وضهش سكش انشعيش ارٌ  2في األَبىة سقى  

  .انشعيش 

( جدشبة انًيز انغشبئي)جفسيش يفعىل انهعبة:انُشبط انثبَي 

   

   

   



  يبء يمطر
  يطبىخ انُشب

  كهٍكىز
  انًبء انٍىدي
  يحهىل فٍهٍٍ
  أَببٍب اخخببر

  إَبء انخبهىر
  غشبء انسٍهىفبٌ

  يىلذ غبز      

 األدوات 
والمواد 
الالزمة 
 للتجربة

  

   

   سَظ رىضُحٍ نُشبط األَضَى
 

   

 

  

 اسحخالص يفهىو انهضى  : انُشبط انثبنث 

أثُبء انهضى رزحهم انجضَئبد انغزائُخ انكجُشح انًزىاجذح فٍ األغزَخ انزٍ َزُبونهب فززحىل إنً جضَئبد دلُمخ، هذا انزجسُظ 

:  انجضَئٍ َزى رحذ رأثُش األَضًَبد انهضًُخ

  انمكان  انقيج انناحج  انغذاء انمحهم  انعضو انمفزس  اإلفزاساث

  ابخداءا مه انفم  انمانخوس  اننشا  انغدد انهعابيت  انهعاب

  ابخداءا مه انمعدة  عديد انببخيد  انبزوحيداث  انغشاء انمعدي  انعصارة انمعديت

  اسخحالب  اندهون  انكبد  انصفزاء
ابخداءا مه انمعي 

  اندقيق

  انبنكزياس  انعصارة انبنكزياسيت
  انبزوحيداث

  عديد انببخيد
  احماض امينيت

ابخداءا مه انمعي 

  اندقيق
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  احماض دهنيت  اندهون  انبنكزياس  انعصارة انبنكزياسيت
ابخداءا مه انمعي 

  اندقيق

  كهيكوس  انسكزياث  انبنكزياس  انعصارة انبنكزياسيت
ابخداءا مه انمعي 

  اندقيق

  انعشاء انمعوي  انعصارة انمعويت
  انبزوحيداث

  عديد انببخيذ
  احماض امينيت

ابخداءا مه انمعي 

  اندقيق

  احماض دهنيت  اندهون  انعشاء انمعوي  انعصارة انمعويت
ابخداءا مه انمعي 

  اندقيق

  كهيكوس  انسكزياث  انعشاء انمعوي  انعصارة انمعويت
ابخداءا مه انمعي 

  اندقيق

   

: في َهبية انهضى َحصم عهً

كهُكىص،احًبض ايُُُخ،أحًبض )جضَئبد ثسُطخ َبرجخ أوال عٍ انزجسُظ انجضئٍ ثفعم اإلَضًَبد

(.  رهُُخ،غهُسُشول،فُزبيُُبد،أيالح يعذَُخ،يبء

.  انسٍهٍهىز:جسٌئبث كبٍرة غٍر يهضىيت يثم

يجًىع هذِ انًىادحًرعبر انًعً انذلٍك ثى انًعً انغهٍظ  

.  دوس انجذاس انًعىٌ فٍ رًشَش انمُذ انً انذو/ ة

. يعطيبت جحهيم يححىي األَبىة انهضًي: انُشبط األول

   

   

 



 .يعطيبت جحهيم انذو: انُشبط انثبَي

  مياشز بعد حناول انغذاء  بيه انوجباث انغدائيت  انقيج

  0.8g/l  2g/l  كهيكوس

  0.5g/l  15g/l  امينيتاحماض 

  5g/l  20g/l  احماض دهنيت

  كًُخ انمُذ فٍ انذو انزٌ َشوٌ انًعٍ انذلُك لجم و ثعذ رُبول انىججخ انغزائُخ  

. يعطيبت دساسة خذاس انًعي انذقيق:انُشبط انثبَي

   

 

 

 

   



  

   

 

   

   

   

:  ونهًعً انذلٍك بخبصٍبث حٍسر يرور انمٍج انى انذ ٌخًٍس انغشبء انذاخهً 

.  يرة 600شسبعت انًسبحت اإلجًبنٍت نهغشبء انذاخهً نهًعً انذلٍك حٍث حفىق انًسبحت انخبرجٍت بحىانً 

.  انذو و انكًٍىش انًعىي فً حًبش،ال حفصههًب اال طبمت واحذة يٍ انخالٌب:رلت غشبء انخًهت انًعىٌت 

.  وَخوجىد شجكخ كثُفخ يٍ انشعُشاد انذيىَخ فٍ يحبداد غشبء انخًالد انًع

: يهحىظة

.  انجضء غُش انًهضىو ًَش إنً انًعٍ انغهُظ نُطشح عهً شكم غبئظ

.  دوس انذو فٍ َمم يىاد انمُذ انً جًُع االعضبء/ ج

.  َزمم األحًبض األيُُُخ ، انكهُكىص،انًبء ،أليالح انًعذَُخ، انفُزبيُُبد انزواثخ فٍ انًبء: انعشوق انذيىَخ 

.  رُمم األحًبض انزهُُخ،انغهُسُشول ،انفُزبيُُبد انزائجخ فٍ انذهٍ: انعشوق انهًفبوَخ

  

  انحصيهـــــــــــــــة

   

يُحح عٍ هذِ انححىالت جشكم خزيئبت دقيقة قببهة  األَبىة انهضًي انً جحىالت جذسيدة بفعم اَزيًبت هضًية َىعية، داخماألغزية  جخضع

 .نأليحصبص، جسًً يىاد انقيث

 جعبش يىاد انقيث خذاس انخًالت انًعىية نحًش انً انذو

   



 

   يغزَبد خهىَخ= يىاد انمُذ : يالحظخ

 


