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انراعيز و انىهد نهثالص انًذهي
يُطوح انرىهيد
)(A

)(D

انرىهيد انرُاػني
ػضص انًثاعياخ

يؤشغ يضج اإلضاكح

يؤشغ انرىهيد انرُاػني

االسرغادح ػُض انىسظ

)(B

)(C

يضج اإلضاكح (إيواف)
أػهي/تضأ (ػع )D

انرىهيد اإليجاتي

أسلم/إػاصج اإلػضاص (ػع )C

يىضح (ػع )B

َىع/إػضاص (ػع )A

أ .مقذمت الىظائف
 يظهغ انساػح ،انضهيوح ،انثاَيح ،انؼاو ،انشهغ ،انيىو ،األسثىع
 انروىيى انسُىي األوذىياذيكي :ػاو 2000 ~ 2099
َ ظاو ساػح 24/42
 وظيلح انرىهيد انؼانًي 42 :يُطوح انرىهيد 05 ،ذىهيد انًضٌ
 وظيلح ساػح انرىهيد :يًكٍ دلع  45هطؼح  LAPنهرىهيد
 وظيلح انرىهيد انرُاػني
 وظيلح انرىهيد اإليجاتي
 ذىهيد االسرغادح انىسطي (وظيلح انرىهيد انًؼاكس)
 إيواف انرىهيد (وظيلح إضاكح انًضج)
 وظيلح االهرؼاػ
َ ىع EL
ب .مىضت وظيفت المنتجاث

اضـظ ػع B

اضـظ ػع B

نثاَيح وادضج

نثاَيح وادضج

يىضح انرىهيد انرُاػني

يىضح ساػح انرىهيد

يىضح انىهد انطثيؼي

اضـظ ػع  Bنثاَيح
وادضج
 كي أي يىضح ،اضـظ ػع  Aيغج وادضج كيشـم  ELل  3ثىاٌ.
 كي يىضح انىهد انطثيؼي أو ذىهيد انًثاعاج ،اضـظ ػع  Bنلرخ أو إؿالم انىهد انصيلي ،ذظهغ انشاشح .DST
 كي انىهد انطثيؼي ،يضـظ ػع  Bنثاَيح وادضج نضسىل يىضح ذىهيد انًثاعاج ،يضسم إني يىضح ساػح انرىهيد تضـظ ػع B
نثاَيح وادضج يغج ثاَيح.
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 .1إعذاد الىقج و التاريخ
 كي يىضح انىهد ،اضـظ ػع  Aل  3ثىاٌ نضسىل وضغ اإلػضاص ،يشراع انهًؼاخ انرانيح تضـظ ػع  Bالسرياع انرغذية:

ػع B

نًغ انيىو

ػع B

ػع B

نًغ انشهغ

نًغ يُطوح انرىهيد

نًغ انؼاو

ػع B

ػع B
ػع B

نًغ انثاَيح

ػع B

ػع B

نًغ انضهيوح

نًغ ساػح 12/24

نًغ انساػح

أ) اضـظ ػع  Dنركييق يُطوح انرىهيد إني األػهي أو ػياصج انغهى ،اضـظ ػع  Dنًضج طىيهح نكي يكيق يُطوح انرىهيد إني
األػهي أو ػياصج انغهى تسغػح.
ب) اضـظ ػع  Cنركييق يُطوح انرىهيد إني األسلم أو ػياصج انغهى ،اضـظ ػع  Cنًضج طىيهح نكي يكيق يُطوح انرىهيد إني
األسلم أو ػياصج انغهى تسغػح.
خ) ػُض ذكييق انثىاٌ ،اضـظ  Dأو  Cإلػاصج .55
ز) اضـظ ػع  Aنهرأكيض أو تال ذذكى ضـظ ػع نضهيوح وادضج ،يؤكض أوذىياذيكيا و يؼىص إني يىضح انىهد انطثيؼي.
 .2إعذاد التىقيج التنازلي للمباراة:
 كي وضغ انىهق نهرىهيد انرُاػني ،اضـظ ػع  Aل  3هىاٌ نضسىل إػضاص انرىهيد انرُاػني نهًثاعاج ،يضـظ ػع  Bنهًغ كًا كي
يهي:
يضـظ
ػع  Aل
 3ثىاٌ

ػع B

نًغ انضهيوح نهرىهيد انرُاػني
ػع B

ػع B

نًغ
انرىهيد

يُطوح

ػع B

نًغ وهد االسرغادح

وهق انرىهيد انرُاػني

ػع A

نًغ ػضص انًثاعاخ

أ) اضـظ ػع  Dنركييق عهى انًضيُح إني األػهي أو ػياصج انغهى ،يضـظ ػع  Dنهركييق إني األػهي نغهى انًضيُح أو ػياصج انغهى
تسغػح.
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ب) اضـظ ػع  Cنركييق عهى انًضيُح إني األػهي أو ػياصج انغهى ،يضـظ ػع  Cنهركييق إني األػهي نغهى انًضيُح أو ػياصج
انغهى تسغػح.
خ) اضـظ ػع  Aنهرأكيض و انشغوج يٍ يىضح اإلػضاص ،يؼىص إني يىضح انرىهيد انرُاػني.
ز) تؼض ذكييق عهى انًضيُح ،يكيق انىهد و انراعيز أوذىياذيكيا.
ج) يؤكض هيًح اإلػضاص انذانيح تال ذذكى ،يشغج اإلػضاص أوذىياذيكيا تؼض صهيوح وادضج ،يؼىص إني يىضح انرىهيد انرُاػني.
 االستعمال للتىقيج التنازلي للمباراة
أ) كي يىضح انىهد انطثيؼي ،يضـظ ػع  Bنضسىل يىضح اسرؼضاص ذىهيد انًثاعاج.
ب) اضـظ ػع  Dنثاَيح وادضج و يثضأ انرىهيد انرُاػني ،كًا يشـم وظيوح انرىهيد أوذىياذيكيا.
خ) يضـظ ػع  Dنثاَيح وادضج سالل انؼًهيح إليواف انرىهيد انرُاػني ،كًا يشـم وظيلح إضاكح انًضج (اإليواف) انرىهيد
أوذىياذيكيا.
ز) يضـظ ػع  Dنثاَيح وادضج سالل إضاكح انًضج ،يىاصم شـم انرىهيد انرُاػني.
ج) تؼض انرىهيد انرُاػني إني  ،55يشـم انرىهيد انرُاػني السرغادح انًثاعاج انىسطي أوذىياذيكيا.
ح) يوق أوذىياذيكيا ػُض ذىهيد اسرغادح انًثاعاج انىسطي إني .55
ر) كي دانح وهق  55نرىهيد اسرغادح انًثاعاج انىسطي أو ػضو إني  55نهرىهيد انرُاػني ،يضـظ ػع  Dنثاَيح وادضج ،ذثضأ
انًغاتاج انثاَيح ،كًا كي انصىعج انرانيح:

يضـظ ػع
نثاَيح
D
وادضج
تضأ
األوني

إضاكح انًضج (إيواف)
يضـظ ػع  Dنثاَيح
وادضج

إضاكح انًضج (إيواف)

يضـظ ػع
نثاَيح
D
وادضج

يضـظ ػع
نثاَيح
D
وادضج

انًثاعاج

انًثاعاج
شـم
(االسرغادح)

يضـظ ػع
نثاَيح
D
وادضج
انىسطي

اسرؼضاص انًثاعاج

تضأ انًثاعاج انثاَيح

 يضـظ ػع  Dنثاَيح وادضج إني وضغ إضاكح انًضج (إيواف) سالل انًثاعاج ،يهرؼ يغج وادضج ل  5.0ثاَيح كم  25ثىاٌ.
 سالل ػًهيح انرىهيد انرُاػني نكم يثاعاج ،يذشى سطىط اإلشاعج نهًثاعاج ػهي انجاَة األيًٍ نهًُطوح انًهىَح نهشاشح ،يذشى
سطىط اإلشاعج نؼًهيح إضاكح انًضج ػهي أيًٍ وضغ إضاكح انًضج (إيواف).
 يهرؼ ل  0ثىاٌ ػُض انرىهيد انرُاػني إني .55
 ػُض انرىهيد انرُاػني السرغادح انًثاعاج انىسطي إني  ،55يرهؼ ل  0ثىاٌ أيضا.
 يضـظ ػع  Bنثاَيح وادضج سالل شـم جهاػ انرىهيد ،ذشـم وظيلح جهاػ انرىهيد كي انشهليح.
 ػُضيا يكىٌ انرىهيد انرُاػني كي انشـم أو اإليواف ،يضـظ ػع  Dل  0ثىاٌ إلنـاء انًثاعاج انُهائيح انذانيح ،يؼيم وهد انًثاعاج
انُهائيح أوذىياذيكيا ،يؼىص إني انىضغ انثضائي نهًثاعاج انذانيح.
 ػُضيا يكىٌ انرىهيد انرُاػني كي انشـم أو اإليواف ،يضـظ ػع  Cنًغاجؼح هيًح اإلػضاص األصهيح ،إطا ضـظ ترجاوػ ػهي 3
ثىاٌ ،يؼيم وهد انًثاعاج انذانيح ،يؼىص إني انىضغ األصهي :إظهاع انرىهيد انرُاػني ،يظهغ ػضص انًثاعاج  ،1PARيظهغ
انرىهيد اإليجاتي  ،55إضاكح انًضج  ،55يكرى وهد االسرغادح نهًثاعاج انىسطي.
 مالحظاث الجهذ الكهربائي المنخفض :ػُضيا ذكىٌ طاهح انثطاعيح كاكيح ،ال يظهغ عيؼ انثطاعيح ،يظهغ عيؼ انثطاعيح ػُض
َلاص كًيح انكهغتاء ،يظهغ عيؼ انثطاعيح ،و كي هظا انذيٍ ذثوي انساػح طاهح نرىهيد يثاعاذيٍ ،انغجاء ذثضيم انثطاعيح يٍ
 CR2032أو انثطاعيح تُلس انًىصيم.
 وظيفت االهتساز :ذسرًغ االهرؼاػ ل  5.0ثاَيح ػُض انثضأ أو اإليواف ،ػُضيا يضسم إني وضغ إضاكح انًضج (اإليواف) كيرهؼ يغج
وادضج نُصق ثاَيح تلاصهح كم  25ثىاٌ.
 مجال التىقيج:
أ .يجال انرىهيد انرُاػني 52-99 :صهيوح.
ب .يجال انرىهيد اإليجاتي 52-99 :صهيوح  09ثىاٌ.
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خ :يجال انرىهيد السرغادح انًثاعاج انىسطي (اإليواف) 52-99 :صهيوح  09ثىاٌ.
ز :يجال ذىهيد إضاكح انًضج (إيواف) 99 :صهيوح و  09ثىاٌ.
ج :تؼض إذًاو انرىهيد انرُاػني نهًثاعاج انُهائيح ،يوق أوذىياذيكيا ،يضـظ ػع  Cل  3ثىاٌ نإلػانح ،نكٍ ال يؼيم هيًح اإلػضاص
األصهيح.
 .4مىضت ساعت التىقيج
 يجال ساػح انرىهيد  5-99ساػاخ  09صهائن  09.99ثىاٌ ،يثضأ يٍ  1/100ثاَيح.
 يثضأ انرىهيد يٍ  55أوذىياذيكيا تثهىؽ أكثغ دض.
 استعمال ساعت التىقيج للتىقيج :كي يىضح ساػح انرىهيد ،يضـظ ػع  Dنثضأ/وهق ،يؼىص إني صلغ تضـظ ػع  Cل  3ثىاٌ
ػُض وضغ اإليواف ،ذهًغ يؼطياخ ساػح انثىاٌ انري يغيض اإلػانح!

ػع D

تضأ

ػع D

إ]هاف

ػع D

تضأ

开始

ػع D

 استعمال ساعت التىقيج لتىقيج القطع( :يًكٍ ذسجيم  45أهساو )LAP
أ .كي يىضح ساػح انرىهيد ،يضـظ ػع  Dنهثضأ ،يضـظ ػع  Cنرىهيد انوطغ ،يظهغ وهد  LAPانُهائي ل  0ثىاٌ ،ثى يظهغ وضغ
انرىهيد ،تؼض طنك يضـظ ػع  Dكيوق و يذلع انوسى انُهائي يٍ  LAPأوذىياذيكيا.
ب .ػُض انىهق ،يضـظ ػع  Bنضسىل يشؼٌ انذلع نًغاجؼح وهد  LAPو ( TOTانىهد اإلجًاني) ،يضـظ ػع  Dنهًغاجؼح إني
أػهي نهًؼطياخ ،اضـظ ػع  Cنهًغاجؼح إني األسلم نهًؼطياخ .ػُض وضغ انًغاجؼح أو انىهق ،يضـظ ػع  Cل  3ثىاٌ إلػانح
جًيغ دلع  ،LAPذهًغ انًؼطياخ انًؼانح صاسم  3ثىاٌ نهًالدظاخ!
خ :إطا نى يوق ساػح انرىهيد ،كيظم انرىهيد تال ذىهق ،ػُضيا يصم إني انذض ،ذؼىص انساػح إني  5نؼاصج تضأ انرىهيد .يؼىص إني انىهد
انطثيؼي ػُض سيغ انساػح ،يضـظ ػع  Bنثاَيح وادضج ،ذشـم ساػح انرىهيد سهلا.
ز :ػُضيا ذثهؾ سجم  45أهساو يٍ وهد  ،LAPال يًكٍ ذسجيم هسى  LAPانجضيض ،يالدع " "FULLػهي انشاشح تانهًغ.
ج :ػُضيا يرجاوػ ػهي  99ساػاخ  09صهائن  09.99ثىاٌ نسجم ( TOTانىهد اإلجًاني) كي يىضح انظكغ ،يظهغ .FULL
 ػًغ انثطاعيح 24 :أشهغ (انكهغتاء انياتاَي)
 .2يًكٍ االسرياع انظاذي نوطغ انًثاعاج  2-9و وهد االسرغادح نهًثاعاج انىسطي.
 .4هثم انًثاعاج ،يؼض انذكى هطغ انًثاعاج ( 2-9يغدهح) ،وهد انًثاعاج ( 2-99صهائن) ،يضج االسرغادح نهًثاعاج انىسطي ( 2-99صهائن)،
ذكىٌ انرذكًاخ ذاتؼح نإلشاعاخ.
إيواف
إػانح
اضـظ ػع  Cنثالثح ثىاٌ
(يسرؼًم وظيلح انرىهيد انرُاػني يغج وادضج كم أسثىع نرهؼيؼ
 05يغاخ ،يضـظ انًصثاح  2يغاخ كم يىو يشـم  3ثىاٌ كم
يغج)
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