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I. رًٓٛذ 
ٔإنٗ رهٕس انًبء ٔانٕٓاء ٔاألشؼخ انشًغٛخ انزٙ رؼزجش ظشٔسٚخ نهحٛبح أدٖ انزضاٚذ انغكبَٙ ٔانزمذو انصُبػٙ إنٗ رضاٚذ كًٛخ انُفبٚبد 

 يًب ٚشكم خطشا كجٛشا ػهٗ صحخ اإلَغبٌ ٔثٛئزّ. فًبْٙ يظبْش ْزا انخطش ؟ ٔيبْٙ اإلجشاءاد انالصيخ نهحذ يُّ ؟

II. نجٛئخخطٕسح انًٕاد ػهٗ ا 
 رزجهٗ خطٕسح َفبٚبد انًٕاد انًغزؼًهخ ػهٗ انجٛئخ فٙ ػذح يظبْش َزكش يُٓب : 

أخطش ْزِ انًهٕثبد انًحبنٛم  ٚزهٕس انًبء ثغجت األيطبس انحًعٛخ ٔانُفبٚبد انزٙ رطشحٓب انًصبَغ ٔانًُبصل ٔيٍ:  رهٕس انًبء -1

 ٔانضئجك ْٔٙ يٕاد عبيخ رغزؼًم ثكثشح فٙ انصُبػخ. انفهضاد انثمٛهخ كبنشصبصإَٔٚبد انحًعٛخ ٔانًحبنٛم انمبػذٚخ ٔ

ٔعبئم انُمم  إظبفخ إنٗ انزذخٍٛ ٔحشق ٚزهٕس انٕٓاء ثغجت انذخبٌ ٔانغبصاد انزٙ رمزفٓب يذاخٍ انًصبَغ ٔػٕادو :  رهٕس انٕٓاء - 2

 .انُفبٚبد

انًعشح ثبنكبئُبد انحٛخ  U.Vفٕق انجُفغجٛخ ثغجت ثؼط انغبصاد يًب ٚؤد٘ إنٗ رغشة َغجخ كجٛشح يٍ األشؼخ : ثمت غجمخ األٔصٌٔ -3

. 

انز٘ ٚؼطٙ  HCl: رزكٌٕ األيطبس انحًعٛخ ثغجت رٔثبٌ ثؼط انغبصاد فٙ يبء انًطش يثم كهٕسٔس انٓٛذسٔجٍٛ  األيطبس انحًعٛخ - 4 

طٙ حًط انزٙ رؼ  NO  ٔNO2انزٙ رؼطٙ حًط انكجشٚزٛك ٔأكبعٛذ اٜصٔد  SO2 ٔSO3حًط انكهٕسٚذسٚك ٔأكبعٛذ انكجشٚذ

 انُزشٚك . ٚشكم انًطش انحًعٙ خطشا كجٛشا ػهٗ انُجبربد ٔػهٗ جًٛغ انكبئُبد انحٛخ .

ْٔٙ  2CO:ْٕ إحزجبط األشؼخ انشًغٛخ فٙ انغالف انجٕ٘ ثغجت ثؼط انغبصاد أًْٓب ثُبئٙ أٔكغٛذ انكشثٌٕ  اإلَحجبط انحشاس٘ - 5

الصو نهحٛبح ػهٗ األسض ٔنكُٓب أصجحذ رشكم خطشا ثغجت انضٚبدح انًفشغخ ظبْشح يفٛذح إرا كبَذ ثشكهٓب انطجٛؼٙ ألَٓب رٕفش انذفء ان

فٙ انغبصاد ثغجت انزهٕس األيش انز٘ أدٖ إنٗ إسرفبع يزضاٚذ نذسجخ انحشاسح ػهٗ كٕكت األسض ٔثبنزبنٙ إنٗ رغٛشاد كجٛشح فٙ انًُبخ 

 انزٙ رؤد٘ ثذٔسْب إنٗ إَصٓبس جهٛذ انمطجٍٛ ٔرضاٚذ انزصحش ٔانجفبف ...

 

III. صحخطٕسح انًٕاد ػهٗ انخ 
 إنٗ إصبثزّ ثأيشاض خطٛشح يُٓب : ُ٘ٚؼكظ انزهٕس انجٛئٙ عهجب ػهٗ صحخ اإلَغبٌ يًب ٚؤد

 إػزبو انؼٍٛ ٔعشغبٌ انجهذ  ثغجت رؼشض اإلَغبٌ نألشؼخ فٕق انجُفغجٛخ . -

 أيشاض انجٓبص انزُفغٙ كبنشثٕ ٔانحغبعٛخ ٔعشغبٌ انشئخ ...ثغجت اعزُشبق اإلَغبٌ نٕٓاء يهٕس . -

 إصبثخ انكجذ ٔانكهٛخ ٔانذيبؽ ٔانجٓبص انؼصجٙ ثغجت انًٛبِ انًهٕثخ . -

IV. إجشاءاد نهًحبفظخ ػهٗ انصحخ ٔانجٛئخ 
نٓزا ٚجت ػهّٛ يؼبنجخ ْزا انًشكم ثئرخبر كم اإلجشاءاد اإلَغبٌ ْٕ انًغؤٔل األٔل ػٍ رهٕس انجٛئخ ْٕٔ انًزعشساألعبعٙ يُّ ٔ

 انالصيخ َزكش يُٓب :

 انطجٛؼخ.يؼبنجخ انًٛبِ انًغزؼًهخ لجم صشفٓب فٙ  -

د ػٕادو انغٛبساد ثًصفبخٍ انًصبَغ ٔثزضٔٚذ يذا, ٔانحذ يٍ رهٕثّ  انخعشاءثبنًُبغك  ٔاالػزُبءثغشط األشجبس رُظٛف انٕٓاء  -

 بٌ ٔ انغبصاد انغبيخ.رًُغ يشٔس انذخٔيٕاد 

 .ٔرنك ثفشصْب  إػبدح رصُٛؼٓبٔانًغبًْخ فٙ إػبدح رذٔٚش انُفبٚبد ٔرنك ثئػبدح إعزؼًبنٓب يبأيكٍ  -

 .انحًالد انزحغٛغٛخ ٔانزٕػٕٚخانزحهٙ ثًٕالف إٚجبثٛخ رجبِ انجٛئخ ٔانًغبًْخ فٙ  -

 يُغ انزذخٍٛ ٔخبصخ فٙ األيبكٍ انؼًٕيٛخ . -

 انطجٛؼخ .ػذو حشق انُفبٚبد فٙ  -

 يهحٕظخ

اإلحزٛبغبد انالصيخ نهزؼبيم رحًم ػهت ٔلُُٛبد انًٕاد انكًٛبٔٚخ إشبساد ٔسيٕصا رذل ػهٗ َٕع خطشْب يًب ٚغبػذ ػهٗ إرخبر  -

  ٔفًٛب ٚهٙ ثؼعٓب : يؼٓب

 
 لبثهخ نإلشزؼبل           يحشلخ           لبثهخ نإلَفجبس            يبدح عبيخ            يبدح أكبنخ                 يبدح يٓٛجخ      

  Inflammable       Comburant         Explosif         Toxique              Corrosif             Irriant 

عٕٚخ فٙ رغٓى ػًهٛخ اإلعزشداد فٙ انًحبفظخ ػهٗ انجٛئخ ٔرٕفٛش انًٕاد األٔنٛخ إظبفخ إنٗ إَزبج انطبلخ ثحشق ثؼط انُفبٚبد انؼ -

 انًحطبد انكٓشٔحشاسٚخ .


