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  الفصل مقرر

 
 المادة أهداف

 اإلنكهْزُ انصٌتِ اننظاو قٌانْن ً خصائص ػهَ انتؼرف ين انطهثح تًكْن انَ انًادج تيذف

 األخطاء ين انكخْر فِ انٌقٌع تجنْثيى انَ اضافح جْذ تشكم انتحذث ً انهفظ فِ قاتهْاتيى تطٌّر ين ًّكنيى تًا

 اإلنكهْزّح انجًم ً نهكهًاخ تهفظيى ػهَ انؼرتْح انهغح تأحْر ػن انناتجح
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 للمادة األساسية التفاصيل

 فِ ينيًا اإلفادج كْفْح ً اإلنكهْزُ انصٌتِ اننظاو ً انصٌخ ػهى ػن ًاضحح فكرج انطانة اػطاء -

 .اإلنكهْزّح تانهغح انتحذث جٌدج ً يستٌٍ تحسْن

 انخصائص ً اإلنتاد حْج ين تيا ّتؼهق يا كم ً اإلنكهْزّح تاألصٌاخ انطانة تؼرّف -

 كهًاخ يقاطغ،) اكثر ًحذاخ نتشكْم يؼا األصٌاخ تجًغ انخاصح انضٌاتظ ً تانقٌاػذ انطانة تؼرّف -

  (.جًم ،

 .خصائصو ً انصٌتِ انًقطغ تركْة -

 .صٌتْح يقاطغ انَ انكالو تقسْى -

 .انصٌتْح تانًقاطغ انًتؼهقح هفظْحان انخصائص -

 .انًتصم  انكالو خصائص تؼض -

 .انكالو فِ اىًْتو ً اشكانو انتنغْى -
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