
  ال�ه�ن      

م���عة م� ال����ات غ�� ال���ان�ة وال�ي ال ت�وب في ال�اء ل��ها ت�وب في ال����ات الع���ة  ت��اج� في ال���عة وتع�ف �انها

كاالی�� وال�ل�روف�رم وغ��ها و��خل في ت����ها ال�ار��ن واله��روج�� واالو����� وال�ع� م�ها ����� على الف�ف�ر وال���وج�� . ت��ن 

ل�ه�ن ال���ان�ة صل�ة على درجة ح�ارة الغ�فة ب���ا ت��ن ال�ه�ن ال��ات�ةسائلة و��ل� عل�ها ال���ت ول�� م� ال�ه�لة بل�رة ال�ه�ن ا

  ال���ان�ة او ال��ات�ة .

م��را مه�ا  تع��� ال�ه�ن اح�� م���عات ال����ات الع���ة ال�ئ���ة وال�ي لها ق��ة غ�ائ�ة عال�ة ، وال تع��� الفاكهة وال���وات

) %64) و�ع� ان�اع ال��ز (%19، اال ان �ع�ها ���� ن��ة عال�ة م�ال ال����ن ( % 1-0.1لل�ه�ن اال ان مع��ها ����� على 

ك�ا تع��� ال����ات ال���ان�ة �الل��م وال�جاج وال�ل�� وم���اته وال��� م� ال��ادر االساس�ة لل�ه�ن الى جان� ال���ب ال����ة �ف�ل 

  و��ور الق�� وال���� والف�ل ال��داني .ال���ا 
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  ال�ه�ن ال���قة-3
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 االح�اض ال�ه��ة ال��ة -أ
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 ال�اروت��ات  -ت

 ).A, B,E, Kالف��ام��ات ال�ائ�ة في ال�ه� ( -ث

وت���ن ال�ه�ن  ال���ع�ة غال�ا م� خل�� م� ال���نات ال���لفة ول��ها ���رة عامة ت���ن م� ال�ل�����ات ال�الث�ة مع اثار م� 

  ت�ج� ن��ة قل�لة ج�ا م� االح�اض ال�ه��ة.ال�ل�����ات ال��ائ�ة واالحاد�ة وق� 

  

  ال�ل�����ات ال�الث�ة  

  ت���ن م� ج���ة �ل���ول وثالث ج���ات م� االح�اض ال�ه��ة ال�ي ت�ت�� مع ال�ل����ول ب�اس�ة اواص� اس���ة 

  

  

�ه�ن ال��ج�دة في ال���عة ت��ن ع�ارة ع� خل�� م� ال�ل�����ات ال�الث�ة ال���لفة وق� ت��� �ل واح�ة م� ال�ل�����ات ال�الث�ة وال

ده��ة م��لفة و��ل� عل�ها ال�ل�����ات ال�الث�ة ال���ل�ة ، وعادة ت��ى ال�ل�����ات ال�الث�ة �ال���قة ال���ل�ة على ثالثة اح�اض 

  ال�ال�ة .

  



  

  

) ال  α  ،ᾶان ال��قع�� ( ) م� االعلى الى االسفل ، وم� ال��ی� �ال����ᾶ, β, αار��ن ج���ة ال�ل���ول �ال�م�ز (و��م� ل�رات 

���لفان ع� �ع�ه�ا ح�� ان انقالب ال����ة ال �غ�� م� ه�ی� ال��قع�� . وت�ج� ال�ل�����ات ال���ل�ة على ه��ات م��ابهة وم�ع�دة 

  ���� حام��� ده���� ���� ان ���ن �ال��اك�� االت�ة :  ��ف��ال ال�ل����� ال

                                                                                                 

                                         

  

   Mono & Diglyceridesال�ل�����ات االحاد�ة وال��ائ�ة  

  ت��لل ال�ل�����ات ال�الث�ة اث�اء ال��ن ج�ئ�ا ل���ج ال�ل�����ات ال��ائ�ة واالحاد�ة و�ع��� م�� ال��لل على :

 ) وج�د ای�نات اله��رو���ل 4) وج�د ای�نات اله��روج��     3) درجة ال��ارة   2وج�د ال�اء       )1

 حام� ده�ي - ده�ي                    حام�  -

  كل����� ثالثي                         �ل����� ث�ائي                       �ل����� احاد�

  

  ب���ا ی��ج ع� ال��لل ال�امل لل�ل�����ات ال�الث�ة �ال م� ال�ل���ول واالح�اض ال�ه��ة ال��ة .
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ال�الث�ة ، وت��ن ه�ه االن���ات ك�ا تق�م االن���ات (الالی��� ) ال��ج�دة في االن��ة ال��ات�ة وال���ان�ة ب��ل�ل ال�ل�����ات 

) ا� االولى او االخ��ة ل���ج  ᾶاو αاالس���ة في ال��قع (م����ة ن�عا ما في ت�ل�لها لالواص� االس���ة ح�� تق�م اوال ب��ل�ل االواص� 

ل م���عة االس�ل ال��ج�دة ع� ذل� �ل����� ث�ائي وال�� �ع�ها ی��لل الى �ل����� احاد� ، وال ت���� مع�� ان���ات الالی��� م� ت�ل�

  . αالى خل�� ���� �ل�����ات احاد�ة م��ا��ة في ال��قع   monoglyceride-β) ل�ا ت���ل الـ  βفي ال��قع ب��ا (

) لل�ه�ن مع ال�ل���ول ب�ج�د  interestrificationت��� ال�ل�����ات االحاد�ة وال��ائ�ة ب�اس�ة ما ���ى �االس��ة ال�اخل�ة (

 -200ذ� ���عة قاع��ة وفي م��� م� ال���وج�� او ا� غاز خامل ل��ع ال�اك�� وت���� ال�ل�� ب�رجة ح�ارة ت��اوح ب��  عامل م�اع�

  م ل��ة ساعة او ساع��� .° 235

  

  االح�اض ال�ه��ة       

  

ل�ل�ها ودرجة ت��ن مع�� االح�اض ال�ه��ة غ�� م��عة وت��� م���عة �ار�����ل واح�ة وت��لف ه�ه االح�اض في ��ل س

ال���ع او ع�مه وه�ال� ع�د م��ود م� االح�اض ال�ه��ة ال�ي ت���� على م�ام�ع حلق�ة او م�ام�ع ه��رو���ل�ة او ان ت��ن م��ع�ة 

  .و��اءا على ذل� ت��ف ه�ه االح�اض 

ذرة واالح�اض  30 -4ب��  الغل� االح�اض ال�ه��ة ع�د زوجي م� ذرات ال�ار��ن و���اوح ع�د �ار��ن االح�اض ال�ه��ة ال���عة

ت��ن نادرة ن���ا . �ع��� حام�ي ال�ال���� وال���ار�� اك�� االح�اض ال�ه��ة ش��عا في  20ال�ه��ة ال�ي ی��� ع�د ذراتها ع� الـ 

 16ع� �ن ذرة �ار��ن على ال��الي ، اما االح�اض ال�ه��ة ال�ي تقل ف�ها ع�د ذرات ال�ار� 18و  16ال�ه�ن ال���ان�ة وت���ان على 

  فغال�ا ت�ج� في ال�ه�ن ال��ات�ة و����ات قل�لة في ال���ان�ة وال��ول ال�الي ی��� ه�ه االح�اض :

 م��عة    

Butyric                           Butanoic                          CH3(CH2)2 COOH 

Caproic                          Hexanoic                          CH3 (CH2)4 COOH 

Caprylic                         Octanoic                           CH3 (CH2)6 COOH 

Capric                            Decanoic                          CH3 (CH2)8 COOH 

Lauric                            Dodecanoic                       CH3 (CH2)10 COOH 

Myristic                         Tetradecanoic                     CH3 (CH2)12 COOH  

Palmitic                         Hexadecanoic                     CH3 (CH2)14 COOH 

Stearic                           Octadecanoic                     CH3 (CH2)16 COOH 

Arachidic                       Eicosanoic                         CH3 (CH2)18 COOH 

 

 غ�� م��عة (اص�ة م�دوجة واح�ة )

Oleic                             Cis-9- octadecaenoic             C17 H33 COOH 

Elaidic                           trans-9- octadecaenoic           C17 H33 COOH 

 

م�دوجة ) (اص�ت��غ�� م��عة   

Linoleic                          9,12- octadecadienoic               C17H31COOH 

 

ثالث اواص� م�دوجة)غ�� م��عة (  

Linolenic                       9,12,15-octadecatrienoic           C17H29COOH 



��عة (ار�عة اواص� م�دوجة)غ�� م  

Arachidonic                   5,8,11,15-eicosatetraenoic          C17 H27 COOH 

             

���ل� حام� ال���ت��� �ال�اء و��افة ال��� و�ل�ا ازداد ال�زن ال����ي لل�ام� ال�ه�ي �ل�ا قل� درجة ذو�انه وت��ن االح�اض 

ذرات ف���ن صل�ة ، و��ج�  10ذرات �ار��ن سائلة ع�� درجة ح�ارة الغ�فة اما تل� ال�ي ت��� اك�� م�  8-���4 ال�ه��ة ال���عة ال�ي ت

حام� االول�� ���رة اساس�ة في ال�ه�ن ال���ان�ة الن خال�ا ال���ة ال���ان�ة ال ت���� م� ت���ل االح�اض ال�ه��ة غ�� ال���عة ال�ي 

اح�ة . ب���ا ی�ج� �ل م� حام� الل���ل��� والل���ل��� ���رة رئ���ة في ال�ه�ن وال���ت ال��ات�ة ت���� على اك�� م� اص�ة م�دوجة و 

  .�االح�اض ال�ه��ة االساس�ة ، اما االح�اض ال�ه��ة م�ع�دة االواص� ال��دوجة �االراك��ون� ف��ج� في ز��ت االس�اك و��ل� عل�ها 

غ�� ال���عة اك�� فعال�ة م� ال���عة ، ح�� ���ح وج�د االواص� ال��دوجة �اضافة  م� ال�اح�ة ال����ائ�ة تع��� االح�اض ال�ه��ة

ذرات اله��روج�� ب�ج�د عامل م�اع� ( بالت�� او ن��ل او بالدی�م) ل���ج ع� ذل� اح�اض ده��ة م��عة و��ل� على ه�ه الع�ل�ة 

ت ال��ات�ة وت��ع�ل ���رة اساس�ة في ع�ل ال�ل��ات وال�ع��ات ال��� �اله�رجة وال�ي ن����ها ت�تفع درجة ان�هار ال�ه� . عادة ته�رج 

  االخ�� ، اضافة الى ذل� ت��ن االح�اض ال�ه��ة غ�� ال���عة ع�ضة لع�ل�ة االك��ة ل�ج�د االواص� ال��دوجة .

�ة م�دوجة ت�ج� ، ��ا ان االح�اض ال�او�ة على اك�� م� اص Transو  Cisوت��ن االح�اض ال�ه��ة غ�� ال���عة ���غ��� ه�ا 

  . Conjugatedوغ�� مق��نة   ���Conjugatedغ��� ه�ا مق��نة 

  

  االح�اض ال�ه��ة ال�لق�ة 

  ت� ال�ع�ف على الع�ی� م� االح�اض ال�ه��ة ال�ي ت���� على م�ام�ع حلق�ة م�ها :

                         CH2 

CH3 (CH2)7 C=C (CH2)7 COOH     Sterculic acid  

 

                         CH2 

CH3 (CH2)7 C=C (CH2)6 COOH     Malvalic acid  

) pink-white orderو��� ازالة ه�ی� ال�ام��� م� العل�قة ال�ع�اة الى ال�جاج ال��اض النه�ا ی�د�ان الى ان�اج ما ���ى (

  في ال��� .

  

  ال��اص الف���ائ�ة 

الل�ن وال�ائ�ة وال�ع� وال ت�وب �ال�اء ، وان ا� ل�ن او رائ�ة او �ع� في ال�ه�ن او ت��ن ال�ل�����ات ال�الث�ة ال�ق�ة ع���ة 

�ع�د الى م���ات غ�� ال�ل�����ات ال�الث�ة ، ولل�ل�����ات ال�الث�ة ال�����ة على ن��ة ����ة م� االح�اض ال�ه��ة غ�� ال���عة ال���ت 

  ت��ن سائلة في درجة ح�ارة الغ�فة .درجة ان�هار م��ف�ة ل�ل� ن�� مع�� ال���ت ال��ات�ة 

وت��اف� ال�ه�ن او ال���ت وفي مع�� االن��ة الغ�ائ�ة في ه��ة ��ر م��� و���� ه�ا ال��ر ب�ج�د ��قة م� مادة م���ل�ة 

emulsifier).م�ال ال��وت��ات والف�سف�ل���ات وال�ل�����ات االحاد�ة وال��ائ�ة (  

  ال��لل 

ت��لل ال�ل�����ات ال�الث�ة ���عة الى اح�اض ده��ة و�ل���ول في ال���� القاع�� وتع�ف االمالح القاع��ة لالح�اض ال�ه��ة 

  ) �ال��لل ال�ائي لل�ه�ن. (�Saponificationانها صاب�ن ل�ل� �ق��ن اس� ال����ة 



، ل�ل� ن�� ان اخ�ذة م� م�ادر م��لفة في درجة ت���ها ك�ل� ت��لل �فعل ان��� الالی��� ��ا س�� ذ��ه وت��لف الالی���ات ال�

ولالح�اض ال�ه��ة الق���ة  3و  1االن��� ال���ول ع� ه�� ال�ه�ن (الی��� ال�����اس) ��ه� تف��ال خاصا في ت�ل�له لل��اقع 

  ال�ل�لة .

ال�ه��ة ال��ة و��ل� على ه�ا ال��ع م�  ان اه� ما ت��ت� على فعل الالی��� في االغ��ة ه� ت��ر �ع� الذع ن���ة ل���ر االح�اض

ال�لف ال��نخ ال��للي. و�ع� وج�د ن��ة عال�ة م� االح�اض ال�ه��ة ال��ة في ال���ت ال���ع�لة لالكل غ�� م�غ�ب و���ج� ازال�ها في 

�ائي م�غ��ا ��ا ه� ال�ال في م�ا ی�د� الى خ�ارة في ال��ع ، وه�ال� �ع� ال�االت ال�ي ���ن ف�ها ال��لل ال refiningع�ل�ة ال��ف�ة 

ال�� �ع�� �ع�ه ال���� الى ت��ر االح�اض ال�ه��ة الق���ة ال�ل�لة ن���ة لفعل الی��� العف� على ده�  blue cheeseال��� االزرق 

  ال�ل�� .

  

   ت���ع ال���ت ال�ال�ة لالكل

�ع�ال ال��ی�ات ث� ت��عها ع�ل�ة ت���� لل��� ال�ام ت�� ع�ل�ة ال����ع �اس�ع�ال ع�ة خ��ات ت���� االس��الص اما �الع�� او اس

 وال�ق��د بها ازالة ن��ة ����ة م� ال���نات غ�� ال����ة ( ال�ق��د غ�� ال�ل�����ات ال�الث�ة) ف��ال ت�ال االح�اض ال�ه��ة ال��ة ع�

ال��غات �االم��اص ب�اس�ة مادة  ���� معامل�ها �قاع�ة م�اس�ة اما الف�سف�ل���ات �اضافة حام� الف�سف�ر�� ال���ف وت�ال

یهای�ات �)، ث� ت�ال ال�وائح غ�� ال��غ�ب ف�ها وال�ي ت���ها �ع� ال����ات ال���ای�ة (كاالل(fullers earthم����ة ت��ى ت�اب ف�ل� 

  و��شح. وال����نات )ب�اس�ة ال�ق��� ال��ار� ت�� ال�غ� ال��ل�ل في درجات ح�ار�ة عال�ة ث� ی��د ال��� ال���ر م�اش�ة

و��ا ان ال���ت ال��ات�ة ت��� ن��ة عال�ة م� االح�اض ال�ه��ة غ�� ال���عة ل�ل ت��� عل�ها ع�ل�ة ه�رجة ل����لها الى ده�ن 

� صل�ة وم��ق�ة ت�اه االك��ة . ان ع�ل�ة اله�رجة ال تغ�� فق� م� ال��اص االن�هار�ة لل�ه� بل ت��� م� ال��ات�ة ال����ائ�ة الن االواص

  وجة ت�ع�ض ���عة لع�ل�ة االك��ة ��ا ت�د� ع�ل�ة اله�رجة الى :ال��د

لالح�اض ال�ه��ة غ�� ال���عة ال�ي ت��ث ن���ة تع�ض ال��� الى ال�رجات  Cis    Transت��ل ال���اور الى م�قابل  -1

 ال��ار�ة العال�ة .

دة في االح�اض ال�ه��ة ال�����ة على اك�� ت���� اح�اض ده��ة غ�� ���ع�ة وذل� ن���ة ت��ع االص�ة ال��دوجة غ�� ال�ق��  -2

 م� اص�ة 

 .تغ�� م�قع االواص� ال��دوجة  -3

 

  ال���ع    

هي ع�ارة ع� اس��ات االح�اض ال�ه��ة ���لة ال�ل�لة مع ���الت احاد�ة اله��رو���ل ، وهي ت��ن اك�� مقاومة لل��لل مقارنة 

   ع��ة وم� االم�لة عل�ها �ال�ه�ن ح�� ت��اج الى درجة ح�ارة اعلى ووس� اك�� قا

                 

        O                                                                           

Bees wax (myricyl palmitate)         31H 15C C -O -61H 30C               ش�ع الع�ل  

                        

ال����والت      

� ���الت ذات اوزان ج����ة عال�ة ت�ج� في ال��ء غ�� ال������ لل�ه� وال ت�وب في ال�اء ول��ها قل�لة ال�و�ان �ال���ل ع�ارة ع

  ال�ارد وهي س��عة ال�و�ات �ال�ه�ن وم�ی�ات ال�ه�ن االع��اد�ة م�الها ال��ل�����ول 



 
  

)   وال���ان�ة (phytosterolت�ج� ال����والت في ال�ه�ن ال���ان�ة وال��ات�ة ف��ل� على ال��ات�ة م�ها �الفای��س���ول 

zoosterol)7ال�ا ال���ان�ة و�ع�ل حامال لل���� ) و�ع��� ال��ل�����ول م� اك�� ال����والت ش��عا في ال���انات و��ج� في ج��ع ال�-

dehydrocholesterol  ال�� له فعال�ة ف��ام��D  و��ج� ال��ل�����ول في امالح ال�ف�اء و��اع� على اس��الب ال�ادة ال�ه��ة ،

  ال��ج�دة في الغ�اء .

  

  الف�سف�ل���ات 

  (ك�ل�� ، ای�ان�ل ام�� ، س����) وم�ها :هي ع�ارة ع� �ل�����ات ث�ائ�ة ت��� حام� الف�سف��� وقاع�ة ن��وج���ة 

  

) ن��ة ل�ج�د القاع�ة ال���وج���ة ��ل�� في ( phosphatidyl cholin: و���ى ا��ا ف�سفات�یل ��ل��  Lecithinالل���� -1

  ت����ه 

    
��ع��� الل�ن ش�عي ���ن غ�� م��ع . والل���� م�  βم��ع وفي ب��ا  αو�قاع�ة عامة ���ن ال�ام� ال�ه�ي في �ار��ن الفا  

ال�ل�� ی���ل ل�نه الى االصف� ث� ال��ي ع�� تع�ضه لل��ء . و���لل مائ�ا ب�اس�ة ع�د م� االن���ات تع�ف �����عها ل������� 

Lecithinase  الال���ل���� و����� س� ثعاب�� ال����ا ان��� �ف�ل ال�ام� ال�ه�ي غ�� ال���ع م� الل���� م��ناLysolecithin 

  دة م�للة لل�م . و���ع�ل الل���� في ال����ات الغ�ائ�ة ��ادة م���ل�ة ومادة ض� ال�اك��.وهي ما

: ت��لف ع� الل���� �اح��اءها على الق�اع� ال���وج���ة االی�ان�ل ام�� وال����� ب�ال ع� ال��ل��  Cephalinsال��فال��ات  -2

قارنة �الل���� وغال�ا ما ���ن ال��ز�ع لالح�اض ال�ه��ة ال���عة وغ�� ك�ا انها ت��� ن��ة اعلى م� االح�اض ال�ه��ة غ�� ال���عة م

وهي م�اد ع���ة الل�ن ت���ل الى الل�ن ال��ي ال���� ع�� تع�ضها لل��ء واله�اء وت�اع� ال��فال��ات على االس�اع  ال���عة م��او�ة .

 في ت���� خ��ة ال�م .



     
  

  ل��غات ا     

�غات ال�اروت�� وال�اروت�����ات في ال��ء غ�� ال������ ل�ع�� ال�ه�ن وال���ت وه�ه ال��غات م��ولة ع� الل�ن االصف� ت�ج� ص

  ال���� ل���� م� ال�ه�ن وال���ت ال��ات�ة .

  

    Emulsifiersال����ل�   

����ل� درجة قل�لة م� ال��ات�ة و���� �ع�ف �انه ن�ام غ�� م��ان� ����� على سائل ���ل نق� صغ��ة م�زعة في سائل اخ� ولل

ه�ا م���ل� ال��� ع��ما ���ن ال�اء ه� وه�ال� ن�ع�� م�ه   surface activeت����ها ب�اس�ة م�اد ت��ى �ال��اد الفعالة س���ا 

االس��الب  ال��ر ال����� وال�الة ع���ة ���ى م���ل� ال�اء في ز�� .ول����� ث�ات�ة ال����ل� ت�اف م�اد اخ�� ت��ى ع�امل

  وهي ع�ارة ع� م�اد ت���� م� ج�ئ�� اح�اه�ا ج�ء ق��ي م�� لل�اء واالخ� ال ق��ي غ�� م�� لل�اء.

  

  م��ان���ة اك��ة ال�ه�ن  

م� ال�الح�ات ال�أل�فة ح�وث ن�هة غ�� م�غ�ب ف�ها و��ل� عل�ها ال�ناخة وهي نات�ة ع� االك��ة ال�ات�ة لل�ه�ن ع�� ت�اسها مع 

  ����ي واك�� االن�اع مع�ضة له�ا ال��ع هي االح�اض ال�ه��ة غ�� ال���عة وت��ن ه�ه ال�فاعالت ��ا �اتي :االو����� ال
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  تاث�� ع�امل ال����    
    

 ت�داد س�عة االك��ة ال�ات�ة ب��ادة درجة ال��ارة ��ا تع��� �اقة ال����� ����ا على درجة ال��ارة .-درجة ال��ارة : -1

 �نة .ت��� االشعة ف�ق ال��ف���ة �ق�ة ب�اس�ة ال����ات غ�� ال���عة وخاصة اذا �ان� االواص� ال��دوجة مق� -ال��ء : -2

 االو����� -3

 ت�ث� فعال�ة ال�اء على س�عة ه�ه ال�فاعالت وت��ن اس�ع في ال�����ات العال�ة وال���ف�ة ج�ا م� ال����ة  -ال����ة : -4

 .ت�داد ال�ناخة ال�اك���ة لل��اد الغ�ائ�ة ن���ة تع�ضها لالشعاعات  -االشعة ال����ة : -5

ل��ی� وال��اس وال��غ��� ....الخ ح�� ت��� م� س�عة ال�فاعل وتقلل او تق�� �ع�اص� ال�عادن ال�ق�لة م�ل ا -ال��اد ال��اع�ة : -6

 ف��ة ال��ف�� .

ع� ���� االرت�ا� �االو����� ق�ل غ��ها او تاخ�� ع�ل�ة االك��ة وهي م�اد تع�ل على تاخ��  -ال��اد ال��ادة لالك��ة : -7

��� او ر�� تل� ال��ور وه�ال� الع�ی� م� ه�ه ال��اد م�ها ع�ل�ة ال��ء او م�ع ت�اث� ال��ور ال��ة او ت����ها ع� ���� ت�

  BHAال����ات الف���ل�ة ال���ع�ة م�ل م��قات ال�ات���ل وال�ان��ات وال��س���ل وال����ف��والت وا��ا ال���عة م�ها 

)Butylated hydroxy anisol والـ (BHT )Butylated hydroxyl toluene والـ (BG  )Propyl gallate (. 

  

  تاث��ات االك��ة ال�ات�ة لل�ه�ن في االن��ة الغ�ائ�ة 
   

ان اول تاث�� الك��ة ال�ه�ن ه� ت��ر رائ�ة ون�هة غ�� م�غ�ب ف�ها واغل� االح�ان  -: Oxidized flaverال��هات ال�����ة  -1

 ت��ن نات�ة ع� م���ات �ار��ن�ل�ة ق���ة ال�ل�لة ت���ن ع�� ت�لل ال���و����ات .

وهي اح�� ع�ل�ات االك��ة ال�ه�ة في ز�� الغ�ل ال���ا ع�� ت����ه ت�� ��وف غ��  -: �flavor reversionهة ارت�اد ال� -2

اع��اد�ة ( تع�ضه الى ال���� م� اله�اء او درجات ح�ارة عال�ة) وهي ت��اوح ب�� ال��هة ال�ق�ل�ة الى ن�هة ش��هة ب��هة ال��� 

غ�� م��عة وت��ث في (ز�� ال��ان والع�ف� وف�ل �ل��� ی��ج ع�ها ال�یهای�ات وه�ا ناتج ع� ال���ة ال�ات�ة ل�ام� الل��

 ال���ا) .

 ت���� ص�غات ال�اروت�����ات �فعل ال��ور ال��ة . - ال�اث�� في الل�ن : -3

 ال�اث�� في الق�ام  -4

  ��� واالصا�ة �ال���ان .س��ة ال�ه�ن ال�����ة : ق� ی�د� ت�اول ده�ن ت��� ���ة ����ة م� ال�ه�ن ال�����ة الى ت���� ال -5




