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عورشملل ةعبرألا رصانعلا

ةسراممو مPQيلوؤسم ىIع عالطالا ىIع بالطلا عورشملا عجشي .ةمدخلاو عمتجملا لوح زكرمتم قمعتم ٍّصقت ي0متجملا عورشملا %$تعي

.ةيعمتجملا ةمدخلا يX ةكراشملا يX مهقوقح

!عمتجملا ي4 23يغت ثادحإل كتصرف هذه

ملاو ةماهلا ثادحألا دحأ ي0متجملا عورشملا ّدعُي
ُ

.ةطسوتملا تاونسلا جمان%$ل كتسارد نمض ةقّوش

 لمع ةطخبتكتس مث .يrودلا وأ يIحملا وأ ي0متجملا وأ nopخشلا ديعصلا ىIع كل ةبسنلاب ةيمهأ تاذ تالاجملا يXثحبلاب موقتس

 .عيراشملا ضرعم يXضرع ميدقتو لمأتلاب موقتس ةياQ~لا يX .ةمدخلا مدقتس اهدعبو بالط3 نم نوكملا كقيرف عم عورشملل

 تاجايتحا مييقت بلطتييمدخلا عورشملا

 ،جايتحالا اذه ةيبلتل عورشم ميمصتو عمتجملا

 .ةمدخلا دعبو ءانثأو لبق لمأتلاو

 ةنودم يX ملعتلاو %�كفتلا لحارم قيثوت متي

.لمعلا

 مت ام يX لمأتلا ةصرف رفوت لمأتلا ةقرو

 عورشملا لالخ ملعتلا ةيفيكو ھملعت

 .ي0متجملا

 وهيوفشلا ضرعلاو ضرعملا فده

 ةمدخلاو ةجاحلاب نيرضاحلا مالعإ

.عمتجملل ةمدقملا



ةيساسألا تاقافتالا

:ةك%�شم تايقافتا

.ةينمزلا ةطخلا بسحو ةيعمتجملا عيراشملا �pصح لالخ عوبسأ لك عامتجالاب دهعتن

:ة/بلاطلا ةيقافتا

.�opاردلا ماعلا ةيا�Q يX ةيمسرلا ةداهشلا نمض بستحت ةجرد اهل ي0متجملا عورشملا ةدام نأ مهفأ•

.ي0متجملا عورشملا تابلطتم عيمج ءا�Qإل ةجاحلا ھيضتقت امبو رمتسم لكشب لمعلاب دهعتأ•

.لمعلا بيتك يX يXرشم عم تاعامتجالا قيثوت نعة/لوؤسم انأ•

.تاعامتجالا عيمجل ينو%�كلالا يزاهجو يفلمو ي0متجملا عورشملاب صاخلا لمعلا بيتك رضحأ•

.ددحملا تقولا يX ةمهم لك p¡نأ•

.تابوعص ةيأ p¤تهجاو اذإ يXرشم مالعإب موقأ•

.اًيباتك وأ اًيهفش ءاوسة/قسنملاوة/فرشملا لبق نم ةاطعملا تاميلعتلا عيمج عبتأ•

.�pقو ةرادإو ملعتلا ةيلوؤسم لمحتأ ھيلعو ي§ورشم عورشملا اذه نأ مهفأ•

 ما¬�لا ةقيثو يX اQ»لع صوصنملا تاءارجإلل عضختس ةيعمتجملا عيراشملا ةدام نأو ةيمهألا ةياغ يX ةيميداكألا ةنامألا نأ مهفأ•

.ة/بلاطلا

:ة/فرشملا ةيقافتا

 .بلاطلل عورشملا لامكإ p¤م بولطم %�غو لاجملا يXة/%�بخب تسلو ،ي0متجملا عورشملا لامكإلة/بلاطلا داشرإ وه يرود نأب مهفأ•

.ملعتلا ةلحر يXة/بلاطلا ھيجوتب موقأ

.ھبناوج عيمج مهف ىIع لمعأو ،لمعلا بيتكة/بلاطلا مالتساب دكؤأ•

.ةينمزلا ةطخلا بسحو ةيعمتجملا عيراشملا �pصح لالخة/بلاطلا عم عمتجأ•

.ددحملا تقولا يX لحارملا عيمج زاجنإ نم دكأتأ•

 .ن�تصح نم %°كألة/بلاطلا بيغت اذإة/قسنملا غلبأ•

:ةيلاتلا تاوطخلا عابتا متيف ھماهمة/بلاطلا ملسي مل اذا•

يوفش راذنا :ىrوألا ةوطخلا•

عيراشملاة/قسنمو لهألل ليميإ لاسرإ :ةيناثلا ةوطخلا•

لهألا عم عيراشملاة/قسنم عامتجا :ةثلاثلا ةطخلا•

لهألا عم ةطسوتملا ةلحرملاة/دئاق عامتجا :ةعبارلا ةوطخلا•

____________________________________________________________________________________

رمألا يrو عيقوتة/بلاطلا عيقوت
4
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عورشملا فادهأ ي> ام

ةمدخلا عاونأ

تلا
لع

ا م
خل

مد
ي

.ملعتلا ة%$خ ببسب بالطلا %�غتي نأ نكمي فيك فادهألا هذه ح%�قتو .ھملعتو ھتبرجت بلاطلا عقوتي ام ىIع فادهألا صنت

¸Qإ ةطسوتملا تاونسلا جمانرب عيراشم فدrيكمتو بالطلا عيجشت ى~Qنم م:

يملاع قايس نمض مهسفنأب ھنوريدي ميدتسم ءاصقتساو ثحب يX ةكراشملا•

قمعتملا ءاصقتسالاو ثحبلا %$ع قمعأ مهف ريوطتو ةديدجةيعادباتارّصبت ديلوت•

ةدتمم ةينمز ة%�ف يX عورشملا لامكتسال ةبولطملا ةفرعملاو فقاوملاو تاراهملا ضرع•

الصاوت لصاوتلا•
ً

الاعف 
ً

 Xةعونتم فقاوم ي

ھل ةجيتنك وأ ملعتلا %$ع لوؤسملا لمعلا ضرع•

مQ¸ازاجنإب راختفالاو ملعتلا ةيلمع ريدقت•

Xةكراشملا لمعلا لمشي ،ي0متجملا عورشملا ي Xلمعلا نم عونك ةمدخلا( ةمدخلا ملعت ي(.

.لمعلا عاونأ نم %°كأ وأ عون يX نوطرخني دق .ةمدخلا ملعت ةيلمع %$ع بالطلا يقتري امنيب

 وأ ،يدرفلا ميلعتلا كلذ ةلثمأ نم و  .تاناويحلا وأ ةئيبلا وأ سانلا عم لعافتلا نمضتت:ةرشابملا ةمدخلا1.

.ساردملا ىدحإ يX ةبتكمل بتك عيمجت وأ ،تاناويحلا ةناضحو ذاقنإ

 مهلامعأ نأ نم نودكأتي مهف ،ةرشابملا %�غ ةمدخلا ىقلتي نم نوري ال بالطلا نأ عم:ةرشابملا %�غ ةمدخلا2.

 بتك ةباتك وأ ،تامظنملا ىدحإل ينو%�كلإلا عقوملا ميمصت ةداعإ ةلثمألا لمشت ، ةئيبلا وأ عمتجملا ديفتس

.تاغللا ىدحإ سيردتل ةيلصأ ةروصم

 لمشت .ةماعلا ةحلصملا اياضق ىدحإ ىIع لمعلا زيزعتل ام نأش وأ ةيضق نع ةباين بالطلا ثدحتي:ةرصانملا3.

 وأ ،ما%�حالاب رمنتلا كولس لادبتسا نع ةيحرسم ءادأ وأ ،عمتجملا يX عوجلا نع ةيعوت ةلمح قالطإ ةلثمألا

.هايملل ةمادتسملا لولحلا نع ويديف عطقم لمع

اريرقت نودعيو تانايبلا نوللحيو ةعونتم رداصم نم تامولعم بالطلا عمجي:ثحبلا4.
ً

 ةيمهأ يذ عوضوملا نع 

 وأ ،مPQسردم يX %�ثأت زارحإل ةيئيب يأر تاعالطتسا ءارجإ ةلثمألا لمشت ،ام ةسرامم وأ ةسايس ىIع %�ثأتلل

 نكامألا يXتايافنلا ةلكشم ليلقتل ةيلاعف لبسلا %°كأ ركذ وأ ،تاناويحلا ةرجه طامنأ نع ةسارد يX ةمهاسملا

.ةماعلا
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لا
خ

ةط
لا 

نمز
ةي

ةينمزلا ةطخلا

:ةينمزلا ةطخلا نم فدهلا

ماهملا زاجنإل لسلست عضو•

ةمهم لك زاجنإل نمزلا ديدحت•

تازاجالاوتارابتخالا لثم عورشملا ىIع لمعلا ىIع رثؤت دق �pلا تابسانملاو ثادحألا ديدحت•

ماهملا زاجنإل ةمزاللا تاوطخلا ديدحت•

عوضوملا # عوبسألا

ةينمزلا ةطخلا ،يمدخلا ملعتلا ،ةيساسألا تاقافتالا ،ةمدقملا 2 عوبسألا

عورشملا مييقت ،ملعتلا بيلاسأ تاراهم ،عورشملا فادهأ ،لهألا نم ةعقوم ةيساسألا تاقافتالا مالتسا
3عوبسألا

عورشملا تارايخ ،فدهلا ،تاجاحلا و تاعمتجملا :a`_قتلا ةلحرم 4عوبسألا

ثحبلا ةطخ ، رداصملا ،يملاعلا قايسلا ،عورشملا تارايخ ةرامتسا ميلست
5 عوبسألا

6 عوبسألا قيثوتلا ،ثحبلا رداصم مييقت

a`_قتلا ةلحرم نع لمأتلا ةلئسأ ،ملعتلا بيلاسأ تاراهم 7 عوبسألا

لمعلا ةطخ ،لمعلا حWXقم ،طيطختلا ةلحرم 8 عوبسألا

9 عوبسألا لمعلا ةطخ ،لمعلا حWXقم ميلست

عورشملا ى{ع لمعلا
10 عوبسألا

11 عوبسألا

;:9اردلا لصفلا ةيا0/ ةزاجإ

عورشملا ى{ع لمعلا

1 عوبسألا

2 عوبسألا

3عوبسأل

4 عوبسألا

5 عوبسألا

6 عوبسألا

يتاذلا مييقتلاو لمأتلا ةلحرم 7 عوبسألا

ضرعملا ،يئا��لا  ميلستلا دقفت 8 عوبسألا

9 عوبسألا

ةمدخلا نم ءا��إلا
10 عوبسألا

فلملاولمأتلا ةقرول ى�وأ ةخسن ميلست 11 عوبسألا

;:9اردلا لصفلا ةيا0/ ةزاجإ
لمأتلا ةقرو ةعجارم 1 عوبسألا

فلملاو لمأتلا ةقرول يئا��لا ميلستلا 2 عوبسألا

ةحوللا ميمصت 3عوبسأل

ضرعلا ى{ع بردتلاو ةحوللا ميلست 4 عوبسألا

ةيميداكألا ةنامألا ةرامتسا ةئبعت 5 عوبسألا

ةيعامج ةشقانمو ،فوفصلا لخاد ضرعلا
6 عوبسألا

7 عوبسألا

ضرعملا عوبسأ،فوفصلا لخاد ضرعلا 8 عوبسألا

تالمأت

9 عوبسألا

10 عوبسألا

11 عوبسألا



يLمتجملا عورشملا فادهأ
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عورشملا فادهأ رَوصت

ت
َوص

أ ر
ده

ا
ا ف

مل
رش

عو

.iةيصخشلا تامامتهالا ى>ع ًءانب عمتجملا ي1 ةجاح لوانتل فده ديدحت
.iiةلصلا تاذ ةيساردلا ةداملاب ةصاخلا ةفرعملاو قبسملا ملعتلا ديدحت 

عورشملاب
.iiiثحبلا تاراهم ضرع

:)أ( فدهلا

ءاصقتسالا

.iعمتجملا ي1 ةجاحلا لوانتل لمع ̂ح[قم دادعإ 
.iiاهليجستو عورشملا ريوطت ةيلمع طيطخت
.iiiتاذلا ةرادإ تاراهم ضرع

:)ب( فدهلا

طيطختلا

.iعورشملا ذيفنتل ةجيتن لمعلا نم عونك ةمدخلا ضرع
.iiكفتلا تاراهم ضرعr^
.iiiةيعامتجالا تاراهملاو لصاوتلا تاراهم ضرع

:)ج( فدهلا

لمعلا

.îح[قملا لباقم لمعلا نم عونك ةمدخلا ةدوج مييقت
.iiلعتل ھمهفو ھتفرعم عورشملا لامكتسا زّزع فيك ي1 لمأتلا

ّ
ةمدخلا م

.iiiملعتلا بيلاسأ تاراهمل هريوطت ي1 لمأتلا 

:)د( فدهلا

لمأتلا

 ةرئادلا( يX رصانعلاو ،)ةيلخادلا ةرئادلا( يX تاكحملا /فادهألا .لمعلا ةيلآ كيكفت ةيفيك لكشلا رِهظُي .هاندأ روصتلا لمأت
تو .)ةيجراخلا

ُ
  .كعورشم ميوقت يX مدختس



مييقتلا
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)د( رايعملا )ج( رايعملا )ب( رايعملا )أ( رايعملا
فصلا

لمأتلا لمعلا طيطختلا ءاصقتسالا

.هاندأ ةجردملا ةيظفللا تاريدقتلا نم يأ ھفصت يذلا رايعملا بلاطلا ققحُي ال 0

:بلاطلا
امييقت ضرعي .أ

ً
ادودحم 

ً
 ةدوجل 

لباقم لمعلا نم عونك  ةمدخلا
حWXقملا

 ي� ةدودحم تالّمأت ضرعي .ب
 عورشملا لامكتسا َّززع فيك
ةمدخلا ملعتل ھمهفو ھتفرعم
ي� ةدودحم تالّمأت  ضرعي .ج
ملعتلا بيلاسأ تاراهمل هريوطت

:بلاطلا
 ةمدخلا نم ليلقلا ضرعي .أ
 ذيفنتل ةجيتن لمعلا نم عونك
عورشملا

 �Xكفت تاراهم ضرعي .ب
ةدودحم

 لصاوت تاراهم ضرعي .ج
ةدودحم ةّيعامتجاتاراهمو

:بلاطلا
 دودحم لمع حWXقم دعي .أ
 ي� ةجاحلا كلت لوانتل
عمتجملا

الجسو ةطخ ضرعي .ب
ً

 
 ةيلمعل ن�ّيئزج وأ نيدودحم
عورشملا ريوطت

 ةدودحم تاراهم ضرعي .ج
.تاذلا ةرادإل

:بلاطلا
افده ركذي .أ

ً
 ،عمتجملا ي� ةجاح لوانتل 

نكل ،ةّيصخشلا تامامتهالا ى{ع ًءانب
كلذ نوكي دق
ادودحم

ً
لوصولا وأ قّمعتلا ثيح نم 

لعتلا دِّدحي .ب
ّ

ملا م
ُ

 ةفرعملاو قبس
 نوكي دق نكل ،ةّيسارّدلا ةداملاب ةصاخلا
كلذ
ادودحم

ً
ةلصلا وأ ثودحلا ثيح نم 

.ةدودحم ثحب تاراهم ضرعي .ج

2-1
م

دودح

:بلاطلا
امييقت ضرعي .أ

ً
 ةدوجل اًبسانم 

لباقم لمعلا نم عونك  ةمدخلا
حWXقملا

ي� ةبسانم تالّمأت ضرعي .ب
 عورشملا لامكتسا َّززع فيك
ةمدخلا ملعتل ھمهفو ھتفرعم
ي� ةبسانم تالّمأت  ضرعي .ج
ملعتلا بيلاسأ تاراهمل هريوطت

:بلاطلا
 نم  اًبسانم اًردق ضرعي .أ
 ةجيتن لمعلا نم عونك ةمدخلا
عورشملا ذيفنتل

 �Xكفت تاراهم ضرعي .ب
ةبسانم

 لصاوت تاراهم ضرعي .ج
ةبسانم ةّيعامتجا تاراهمو

:بلاطلا

 بسانم لمع حWXقم دعي .أ

 ي� ةجاحلا كلت لوانتل

 ةطخ ضرعي .ب عمتجملا

الجسو
ً

 ةيلمعل ن�بسانم 

عورشملا ريوطت

 ةبسانم تاراهم ضرعي .ج

.تاذلا ةرادإل

:بلاطلا
افده زجوي .أ

ً
ي� ةجاح لوانتل اًبسانم 

ةّيصخشلا تامامتهالا ى{ع ًءانب ،عمتجملا
لعت دِّدحي .ب

ّ
ام
ً

اقبسُم 
ً

اطيسب 
ً

 ةفرعمو 
 تاذ ةطيسب ةّيسارّدلا ةداملاب ةصاخ
ةلصلا
عورشملا بناوج ضعبب

.ةبسانم ثحب تاراهم ضرعي .ج

4-3

لوبقم

:بلاطلا
امييقت ضرعي .أ

ً
 ةدوجل اًديج 

لباقم لمعلا نم عونك  ةمدخلا
حWXقملا

 ي� ةديج تالّمأت ضرعي .ب
 عورشملا لامكتسا َّززع فيك
ةمدخلا ملعتل ھمهفو ھتفرعم
 ي� ةديج تالّمأت  ضرعي .ج
ملعتلا بيلاسأ تاراهمل هريوطت

:بلاطلا
 نم ا�Xًبك اًردق ضرعي .أ
 ةجيتن لمعلا نم عونك ةمدخلا
عورشملا ذيفنتل

 �Xكفت تاراهم ضرعي .ب
ةّيقيقح

 لصاوت تاراهم ضرعي .ج
ةّيقيقح ةّيعامتجا تاراهمو

:بلاطلا

 بسانم لمع حWXقم دعي .أ

 ي� ةجاحلا كلت لوانتل

 ةطخ ضرعي .ب عمتجملا

الجسو
ً

 ريوطت ةيلمعل نيدّيج 

عورشملا

 ةدّيج تاراهم ضرعي .ج

.تاذلا ةرادإل

:بلاطلا
افده دِّدحي .أ

ً
 ٍدحت ى{ع يوطني اًحضاو 

 ى{ع ًءانب ،عمتجملا ي� ةجاح لوانتل
تامامتهالا
ةّيصخشلا

لعتلا دِّدحي.ب
ّ

ملا م
ُ

 ةصاخلا ةفرعملاو قبس
ماع لكشب ةلصلا تاذ ةّيسارّدلا ةداملاب
عورشملاب

.ةدّيج ثحب تاراهم ضرعي .ج

6-5

ان
حج

:بلاطلا
امييقت ضرعي .أ

ً
 ةدوجل اًزاتمم 

لباقم لمعلا نم عونك  ةمدخلا
حWXقملا

 ي� ةزاتمم تالّمأت ضرعي .ب
 عورشملا لامكتسا َّززع فيك
ةمدخلا ملعتل ھمهفو ھتفرعم
 ي� ةزاتمم تالّمأت  ضرعي .ج
ملعتلا بيلاسأ تاراهمل هريوطت

:بلاطلا
 نم اًزاتمم اًردق ضرعي .أ
 ةجيتن لمعلا نم عونك ةمدخلا
عورشملا ذيفنتل

ةزاتمُم �Xكفت تاراهم ضرعي .ب

 لصاوت تاراهم ضرعي .ج
ةزاتمُم ةّيعامتجا تاراهمو

:بلاطلا

 لصفم لمع حWXقم دعي .أ

 لوانتل سوردمو بسانمو

عمتجملا ي� ةجاحلا كلت

الجسو ةطخ ضرعي .ب
ً

 

 ةيلمعل ن�قيقدو ن�لّصفُم

عورشملا ريوطت

 ةزاتمُم تاراهم ضرعي .ج

.تاذلاةرادإل

:بلاطلا
فده دِّدحي .أ

ً
،�Xبك  ٍدحت ى{ع يوطني ا

 ى{ع ًءانب عمتجملا ي� ةجاح لوانتل
ةّيصخشلا تامامتهالا

لعتلا دّدحي .ب
ّ

ملا م
ُ

 ةفرعملاو قبس
 ة�Xبك ةلص تاذ ةّيسارّدلا ةداملاب ةصاخلا
ةرمتسمو
عورشملاب

.ةزاتمُم ثحب تاراهم ضرعي .ج

8-7

¬ّ�متم
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:فادهألا عاونأ ضعب هذه

qي§ولا عفر

qةلعافلا ةكراشملا

qثحبلا

qرابخإلا

qراكتبالا/سيسأتلا 

qكولسلا %�يغت

qعافدلا/ةرصانملا

qىرخأ_________________________

.كعورشم ى\ع قبطني فادهألا عاونأ نم عون يأ ددح

10

؟عمتجملا وه ام

ت .ضعبلا اهضعب نم برقلاب شيعت تاعومجم يÉ تاعمتجملا
ُ

 نأ نكمي .ةقالعلاو ،تقولاو ،ةحاسملاب برقلا ةجرد دّدح
 تامس نوكراشتي نيذلا سانلا نم تاعومجم ىIع لمتشت يÉو .ةّيملاع وأ ،ةّيضا%�فا وأ ،ةّينطو وأ ،ةّيلحم تاعمتجملا نوكت
     .ةنيعم ميق وأ تادقتعم وأ

 وأ ،بولطم ءÍop ىrإ رقتفت ؛ما¬�لا وأ بجاو ؛اههاجت ام ءÍop لمعـب بغرن فقوم وأ ةلاح ا�Qأ ىIع ةجاحلا فيرعت نكمي

.ديفم وأ ،ھب بوغرم

؟ةجاحلا ي: ام

ةلثمأ

فادهألاعاونأ

ملا
تج

عم
ا

 ت
لاو

اح
اج

ت

ةلثمأ عمتجملا

 ةنيدم يX نوات انياشت
كرويوين

ن�يكيجلبلا ن�نطاوملا
Ïن�يناتسكابلا ي Xي 

ةدج ةنيدم
 سانلا نم ةعومجم
ناكملا سفن يX شيعت

جرختلا عيراشم بالط ن�يتابنلا
 ينو%�كلا ىدتنم

 نوناعي يذلا صاخشألل
نواد ةمزالتم نم

 سانلا نم ةعومجم
 وأ تامس نوكراشتي
ةنيعم ميق وأ تادقتعم

 ناسنإلا قوقح سلجم
ةدحتملا ممألل عباتلا

 نواعتلا سلجم لود
يÑيلخلا

يبوروألا داحتالا
 وأ لودلا نم ةعومجم
 اهعمجت �pلا تايالولا

ةك%�شملا حلاصملا

 ءايحألل ليبجلا ةيمحم
ةيرحبلا

رقشغدم رويط طسوألا قرشلا تاتابن

 وأ تاتابنلا نم ةعومجم
 �pلا ةلقتسملا تاناويحلا

 يX اًعم شيعت وأ ومنت
ددحم نطوم



راكفألا راردتسا :1# لمع ةقرو

11

فدھت † عیراشم † جمانرب † تاونسلا † طّسوتملا
†ة ىلإ † عیجشت † بالطلا † مھنیكمتو † نم :
• ةكراشملا † يف † ثحب † ءاصقتساو † میدتسم †

ھنوریُدی † مھسفنأب † نمض † قایس † يملاع
• دیلوت † 
† ةّیعادبإ † ةدیدج † ریوطتو † مھف † قمعأ † ربع
† قیقحتلا † ءاصقتسالاو † قّمعتُملا
• ضرع † تاراھملا † فقاوملاو † ةفرعملاو ا†

ةبولطمل † لامكتسال † عورشملا † يف † ةرتف † مز
ةین † ةدتمم

•

فدھت † عیراشم † جمانرب † تاونسلا † ملا
ةطّسوت † ىلإ † عیجشت † بالطلا † نیكمتو

مھ † نم :
• ةكراشملا † يف † ثحب † ءاصقتساو م†
میدتس † ھنوریُدی † مھسفنأب † نمض † قایس

† يملاع
• دیلوت † 
† ةّیعادبإ † ةدیدج † ریوطتو † مھف † قمعأ
† ربع † قیقحتلا † ءاصقتسالاو † قّمعتُملا
• ضرع † تاراھملا † فقاوملاو † عملاو
ةفر † ةبولطملا † لامكتسال † عورشملا †
يف † ةرتف † ةینمز † ةدتمم

•

حيضوتلا– فينصتلا– تالصلا قلخ– ديلوتلا

 .انه عمتجملا تاجاح نع كراكفأ عيمج نّود:ديلوتلا.قفدتت نأ كراكفأل حمسا .انه كتامامتها عيمج نّود:ديلوتلا

 .تاجاحلاو تامامتهالا ن�ب اًمهسأ مسرا:تالصلا قلخ
ن�نسملا             مسرلا :لاثم

ظن:فينصتلا
ّ

 .اًعم لمعت نأ نكمي �pلا راكفألا عضو قيرط نع كراكفأ م

.اهحيضوتب مقو راكفأ3 %�خا ،ةيلاتلا ةحفصلا يX:حيضوتلا

تاجاحلاتامامتهالا



عورشملا تارايخ :2# لمع ةقرو

12

___________________________ رمألا ي0و عيقوت_______________________________ ة/بلاطلا مسا

تايباجيإلاتايباجيإلاتايباجيإلا

 تايبلسلاتايبلسلا تايبلسلا

ثلاثلا رايخلايناثلا رايخلالوألا رايخلا

 كرايتخا نكي مل لاح يc .يaمتجملا عورشملا ةطخ ةئبعت لبق كعورشم ىQع ةّيئدبم ةقفاوم ىQع لوصحلل جذومنلا اذه أبعي

كشُي وأ ،لادجلل اmnًثم ناك وأ ،اًبسانم لوألا
ّ

 يc كْيدلاو كرشأ .نmْيلاتلا نْيرايخلا يc رظنلا متيس ،كيلع اًرطخ وأ اًّيدحت ل

.كرايخ ةبتك دنع "فدهلا ةغايص" مدختسا .عورشملا رايتخا لوح شاقنلا
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فدهلا

__________________________________________________________________________ فوس

)فدهلا عون(

_________________________________________________________________________ فد�0

)قرف ثدحتس فيك(

لمعلا

________________________________________________________________________ فوس

)اهل ططخ ;�لا ةطشنألا(

________________________________________________________________________ لجأ نم

)ةجاحلا ةعيبط + ةمدخلا ھل مدقتس يذلا عمتجملا(

و ر
ةق

ع 
لم

 #
3: 

لا
ده

 ف
لاو

مع
ل

يدحتىJعيوطنتفادهألةلثمأ

  %�بك ٍدحت ىIع يوطني فده

 لجأنم ريوصتلا تاينقت لوح ءاصقتسالاب موقأس
 ناكسلا ن�ب تاقالعلا نع ةرّوصم ةلاقم ةباتك
 .ھيف نكسأ يذلا يÔلا يX ددجلاو ءامدقلا

ٍدحت ىIع يوطني فده

 لجأ نم ريوصتلا تاينقت لوح ءاصقتسالاب موقأس
 يrامعتسال كلذو يمدقت ضرعتست ةرّوصم ةنّودم لمع
.nopخشلا

لجأ نم ةلمعتسم داوم لوح ءاصقتسالاب موقأس
 داعُم داوم مادختساب بئاقحلا نم ةعومجم جاتنإ
 نونفلل يIحم زكرم يX عيبلل اهضرعل اهريودت
.رابكلا اهلمعتسيو

 لجأ نم ةلمعتسم داوم لوح ءاصقتسالاب موقأس
اهريودت داعُم داوم مادختساب ةنيتم ةبيقح جاتنإ
.رابكلا اهلمعتسي

 نم ي0متجم يX درشتلا لوح ءاصقتسالاب موقأس
 ،يثاحبأ ىIع دمتعت ةيلايخ ةياور رشنو ةباتك لجأ
  .ن�قهارملا اهلالخ نم فدPQسأسو

 لجأنم ي0متجم يX درشتلا لوح ءاصقتسالاب موقأس
 يX هرشن فدÖQ ي0متجم يX نيدرشملا نع ةلاقم ةباتك

.ةيلحم ةفيحص



ةيملاعلا تاقايسلا
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 وأ اًّيفاضإ اًيميلعت مّدقت سورد•
 ةلحرملا بالطل اًصاخ
ةيئادتبالا

ةيوهلا•
تادقتعملاو ميقلا•
ةيصخشلا ةحصلا•
ةيندبلا ةحصلا•
ةيلقعلا ةحصلا•
ةيعامتجالا ةحصلا•
ةيحورلا ةحصلا•
 ،ءاقدصألا ،تالئاعلا اQ»ف امبةيناسنالا تاقالعلا•

تافاقثلاو تاعمتجملوتاودقلاو

تاقالعلاو تاّيوهلا

؟انأ نم

  ؟نحن نم

 ةراجتلاب ي§ولل تالمح قالطإ•
ةرحلا
 صرفلا يX ةمهاسملا•

ةمظنم معد لثم ،ةّيميلعتلا
ةيمألا وحم ىIع لمعت ةيلحم

تايلوؤسملاو قوقحلا•
تاعمتجملا ن�ب تاقالعلا•
 تانئاكلاو نيرخآلا عم ةدودحملا بكوكلا دراوم مساقت•

ىرخألا ةّيحلا
صرفلا ؤفاكت•
تاعا¬Üلا لحو مالسلا•

ريوطتلاو فاصنإلا

 انتّيناسنإ تاعبت يÉام
 ؟ةك%�شملا

 وأ ةّيسردم ةقيدح لمع•
عمتجملا يX ةقيدح
 ي§ولا رشنل تالمح قالطإ•

 تاّصاصملا مادختسا صيلقتو
 ةّيكيتسالبلا

 اهعضو�pلا ةمظنألاو تاعمتجملا ن�ب ةلدابتملا ةقالعلا•
 ناسنإلا
ةّيملاعلاو ةّيلحملا تايلمعلا ن�ب تاقالعلا•
ةيملاعلا براجتلا يX ةيلحملا براجتلا ببستت فيك•
 ةلدابتملا ةقالعلا اهدجوت �pلا تارتوتلاو صرفلا•

ملاعلل
ةئيبلاو رشبلا ىIع تارارقلا ةعانص رثأ•

ةمادتسالاو ةملوعلا

 ءايشألا عيمج طبترت فيك
 ؟اهضعبب

 صقن نم ةركفلا تمهلُتسا•
 ،يIحملا عمتجملا يX قفارملا
 قفارملا ن�سحت ىrإ ي0سلاو
 رشنلل لاقم دادعإب ،بابشلل
Xخلي ةسردملا ةلجم ي

ّ
 ص

ةنكمملا لولحلاو ةلكشملا

nopخشلا خيراتلا•
لاح%�لاو ناطوألا•
يرشبلا سنجلا ةايح يX لّوحتلا طاقن•
ھتارجهو يرشبلا سنجلا تافاشكتسا•
تافاشتكالا•

 ناكملا ثيح نم هاجتالا
نامزلاو

"�Þم" و "نيأ" Þ¤عم وه ام

 ي§ولا رشنل ةّيحرسم ءادأ•
رمنتلا لوح
 تافاقثلا ن�ب ام مهافتلا زيزعت•

مسرلل ةقباسم %$ع ةعونتملا

 راكفألا نع اÖQ %ّ$عنو اQ»ف فشكتسن �pلا قرطلا•
 ميقلاو تادقتعملاو ةفاقثلاو ةعيبطلاو رعاشملاو
اÖQ عتمتسنو اهززعنو انتاعادبإ اQ»ف لمأتن �pلا قرطلا•
 ليمج وه ام لكل انريدقتو انقوذت•

يXاقثلاو nopخشلا %�بعتلا

 ضرغو ةعيبط يÉام
 ي§ادبالا %�بعتلا

 صيلقتل ةلمح قالطإ•
ةداعإ زيزعتو قرولا مادختسا
ريودتلا
 وأ هايملا صيلقتل ةلمح قالطإ•

دوقولا تايافن وأ ءابرهكلا

اQ~يناوقو ةعيبطلا ملاع•
ةعيبطلاو سانلا ن�ب لعافتلا•
 ةيملاعلا ئدابملل مهمهف رشبلا مدختسي فيك•
 تاعمتجملا ىIع ةّينقتلاو ةّيملعلا تاروطتلا %�ثأت•

تائيبلاو
يرشبلا طاشنلا ىIع تائيبلا رثأ•
مQ¸اجايتحا بسانتل تائيبلا رشبلا فّيكي فيك•

p¤قتلاو pملعلا راكتبالا

 يذلا ملاعلا مهفن فيك
 ؟ھيف شيعن

لعتلل راطإ عضو ةّيملاعلا تاقايسلا كل حيتت
ّ

 كتا%$خو كتايحب تالصلا قلخو ميهافملا لوح م
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 مáQحب ةلص ىدم فاشكتسال ةطسوتملا تاونسلا جمانرب عورشمل ةّيملاعلا تاقايسلا هذه دحأ بالطلا ددحي نأ بجي

 .ھتيمهأ ببس امو ،مâQاصقتساو

 :كدعاستل ةيلاتلا ةلئسألا يX ركف

؟ھيلع لمعأ يذلا ي0متجملا عورشملل %$كأ فده ءاطعإ قايسلا اذه عيطتسي فيك§

؟ھيلع لمعأ يذلا ي0متجملا عورشملا ةيمهأ مهف ىIع نيرخآلا ةدعاسم قايسلا اذهل نكمي فيك§

؟ھل ةمدخلا مّدقأ يذلا عمتجملاب نيرخآلا مامتها ىrإ قايسلا اذه يدؤي فيك§

؟طابترالانمكينيأ

اًعم رصانعلا عيمج طبر

لا
ده

 ف
ا و

ل
ايس

ا ق
عل

ملا
ي

يملاعلا قايسلا ةلثمأ عمتجملا ةجاحلا فدهلا

nopخشلا %�بعتلا
يXاقثلاو

 راد يX نف صصح سيردت
ةياعرلل

ةياعرلا رود يX ن�نسملا %�بعتلا ةيرح ي§ولا عفر

ةمادتسالاو ةملوعلا

 صيلقتل ةلمح قالطإ
 زيزعتو قرولا مادختسا

ريودتلا ةداعإ

صيلقتل ةلمح قالطإ و/وأ
 تايافن وأ ءابرهكلا وأ هايملا

دوقولا

 وهو نوّيلحملا ناكسلا
ةّينطو ةيلاعفل مهّدعي

 قرطلا ثيدحت
 ةرادإل ةيلحملا

تايافنلا
عافدلا

 ثيح نم هاجتالا
نامزلاو ناكملا

 عمجل ةليسو ءاشنإ
يX ةدعاسملل تاع%$تلا

 رابآ ءانبل لاومألا عمج
عمتجملا كلذل

 طيحملا رزج نادلب
ئداهلا

 ىIع لوصحلا
 برش هايم

ةفيظن
ثحبلا

ريوطتلاو فاصنإلا
ةدايعل ةدعاسملا ميدقت

 ةيناجم نانسأ

 يذلا صاخشألا
 ةياعر ىrإ نوجاتحي

ةيداصتقا

 ىIع لوصحلا
ةّيبطلا نؤملا

نيرخآلا مالعإ

تاقالعلاو تاّيوهلا
ي§ولا رشنل ةّيحرسم ءادأ

رمنتلا لوح
نم �opردملا عمتجملا

بالطو ن�ملعم
ي§امتجالا لّبقتلا كولسلا %�يغت

 pملعلا راكتبالا
p¤قتلاو

 ةّينو%�كلا ةعوجم سيسأت
 يوذ ãopرملا معدت

ةÖQاشملا تالاحلا
ناطرسلا ãoÞرم بطلا مّدقت

 /سيسأتلا
راكتبالا

تاقالعلاو تاّيوهلا
بيردت زكرم يX عوطتلا

بالكلل
 يوذ عمتجم

ةصاخلا تاجايتحالا
 بالك بيردت

لمعلل
ةلعافلا ةكراشملا

...كرود نآلا
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و ر
ةق

ع 
لم

 #
4: 

أ
 ي

ايس
 ق

اع
يمل

ا 
Yخ

Z
؟ت

عمتجملا ةجاح

يملاعلا ي`ايس

يملاعلا قايسلا نم ءزج يأ

يملاعلا قايسلا اذه تg3خا اذامل

qتاقالعلاو تاّيوهلا
qنامزلاو ناكملا ثيح نم هاجتالا

qبعتلاST خشلاVWX اقثلاوZي
qملعلا راكتبالاX قتلاو\X
qةمادتسالاو ةملوعلا
qريوطتلاو فاصنإلا
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هم
را ا

ا ت
بل

ح
ث

؟يLمتجملا عورشملا ي4 حاجنلا قيقحت كنكمي فيك
 ن�فلتخم ن�عونو رداصم ثالث نع لقي ال ام مادختساب كيلع .حاجنب عورشملا ءا�Qإ لجأ نم ثحبلا كيلع بجوتي
.لقألا ىIع

 ؟كيدل ةرفوتملا رداصملا يÉام
بتكلا§
 ةينو%�كلإلا عقاوملا§
فحصلا تالاقم§
سلاطألا وأ طئارخلا§
 يأرلا تاعالطتسا تانايب§
روصلا§

لاجملا يX ءا%$خلا§
زافلتلا جمارب§
ةينو%�كلإلاتانايبلا دعاوق§
ويديفلا تاليجست§
)خلإ ... فحاتملا( عقاوملا تارايز§

يوناث ثحب

)æpتكم ثحب :رشابم %�غ(

يrوأ ثحب

 )رشابم ثحب :رشابم(

 مت �pلا تانايبلا مادختسا ىIع يوطني يوناثلا ثحبلا

.نيرخآ صاخشأ لبق نم اهعمج

:يIي ام كلذ ىIع ةلثمألا نمضتت

باتك وأ عقوم نم تانايبلا ليلحت•

رخآ صخش اçQتك ةلكشمل %�سفت ةءارق•

فحصلاو تايرودلاو تالجملا يX تالاقملا ليلحت•

 داوملا مادختسا ةيفيك لوح ويديفلا عطاقم ضرع•

 æpلي جتنملا ميمصت ناك اذإ ،تايلمعلاو تاودألاو

كتاجايتحا

 يأ ،كتطساوب ةيلوألا ثوحبلا عيمج ءارجإ متي

.بلاطلا

كب ةصاخلا تانايبلا عمج كنكمي ،انه

:يIي ام كلذ ىIع ةلثمألا نمضتت

 ةيئاصقتسالا تاساردلاو تالباقملا ءارجإ•

فدPQسملا روهمجلا عم تاعالطتسالاو

فتاهلا %$ع ءا%$خ عم تالباقم ءارجإ•

 ةي%�خلاتايعمجلل ينو%�كلإلا دي%$لا لئاسر ةباتك•

 �pلا ةجاحلا لوح ةددحم تامولعم بلطت �pلا

ةمدخلا اهلجأ نم مدقت

 فقوملا لخاد ن�لعافتملا ن�مدختسملا ةبقارم•

تاظحالملا نيودتو

 ءايشأ اèQدل �pلا ىرخألا تامدخلا عيراشم ليلحت•

ةجاحلا عم ةك%�شم

 ميمصت ناك اذإ ،تايلمعلاو تاودألاو داوملا ةبرجت•

ةجاح æpلي جتنم

؟ ةيوناثلا رداصملا و ةيلوألا رداصملا ي>ام
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:ثحبلا تقو ناح

 عورشملا لحارم عيمج يX ثحبلا يX رمتست فوس ،كعورشم نم "ءاصقتسالا" ةلحرم يX كثاحبأ مظعمب موقتس امني
اقستم نوكت نأ نم دكأت .ھلمكأب

ً
 Xكب صاخلا ثحبلا قيثوت ي.

.ةيلاتلا تاحفصلا يX ثحبلا ةطخ لمكأ :1س

 ،تانابتسالا ةبرجتب مق .تن%�نالا ىIع عقاوم طقف سيل ،)رداصملا نم لقألا ىIع ن�عون( ةعونتم رداصم مدختسا :2س
خلإ ،ويديفلا عطاقم ،عقاوملا ةرايز ،تالباقملا

.خيراتلاو ةيعوضوملا ،ةقدلا ،فيلأتلا :نم ققحتلا قيرط نع كرداصم مييقتب مق ،ثحبلا ةطخ نم ءاPQنالا دعب :3س

ملا
اص

رد
تنg3نإلا ى\ع رداصملا

 روطتم لقوق ثحب•

لقوق بتك•

لقوق تالاقم•

 ...فحصلاو ، تانودملا ،بتكلا ،تن%�نإلا تاحفص ،دنتسم نويلب نم %°كأ :p RefSeekميداكألا ثحبلا كرحم•
.ةّيراجتو ةينالعإ طباور نودب ،عوضوم ةّيأ لوح ةقوثوم رداصمRefSeek ثحبلا كرحم مّدقي .خلإ

لعتلا رداصم•
ّ

لعتلا رداصم زكرم يوتحي :Virtual LRC ةيضا%�فالا م
ّ

 ،كبلط بساني لقوق ثحب ىIع ãopا%�فالا م
 ءاحنأ عيمج نم نوّينهم ةبتكم ءانمأو نوملعم زكرملا اذه ىIع فرشي .طقف ةّيميداكألا تامولعملا عقاوم رهظُيو
,ةيميداكألا عيراشملل ةزاتمم ةرداصم ةكراشمل كلذو ،ملاعلا

 ،ةلماك تالاقم اQ»ف امب ،يملاعلا بدألا داجيإل ةبتكملا هذه حفصت:Commons Repository ـل ةينو%�كلإلا ةبتكملا•
.تاحورطأو ،لمع قاروأو

 .ةماعلا تن%�نإلا ةبتكم تانايب ةدعاق لالخ نم عوضوملا قيرط نع رداصم دجوأ :ةماعلا تن%�نإلا ةبتكم•

•Google Correlateيقيقحلا ملاعلا تانايبب طبترت تانايب داجيإ هذه ثحبلا ة¬�م كل حيتت.

:دحاو نآ يX ةددعتم عقاوم نم جئاتن ضرعتست �pلا هذه ثحبلا تاكرحم مدختسا ؟لضفألا ديرت له

•Dogpile: هداجيإ ةيسيئرلا ثحبلا تاكرحمل نكمي ام لضفأ دجوأ. Dogpileجئاتن ضرعتسي يذلا كّرحملا وه 
 فتاوهلا ةلدأو ،تاهويديفلاو ،روصلاو ،عقاوملا :لثم تائف ىrإ مّسقم وهو ،قنيبو ،وهايو ،لقوق نم ثحبلا
.اًضيأ

•MetaCrawler: ثحبلا كّرحملا اذه لّهسي Xوهايو ،لقوق نم ثحبلا جئاتن ضرعتسيو ،ثحبلا تاكرحم ي، 
 .قنيبو



تانايبلا عمج
الوأ ثحبلا ةيلمع ءانثأ اًّماه اPQمدختسا �pلا رداصملا نيودت دعي

ً
 عبتتلكتنودم يX لودج ءاشنإب كيلع .لوأب 

اردصم تمدختسا املك كب ةصاخلا رداصملا
ً

اديدج 
ً

  .)قوثوم ردصم دعي4 ثيح(4– رفص نم ردصم لك ميقتو 

 نم %�ثكلا عّيضت فوسف ،كلذ لعفت مل اذإ!ركذت .اًضيأ رداصم تالباقم مهعم يرجت نيذلا صاخشألا %$تعي

 .اًقحال كرداصم عمج يX تقولا
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 .ةسرهفلل APA طمن ةباتكل/http://www.citethisforme.com مادختسا كنك

قت
يي

ا م
مل

اص
رد

ABCDs قوثوم04    فيعض
.gov , .edu , .org .com, .k12, yahoo, etc. ةّينوWXكلالا عقاوملا طباور

 ةمظنملا ،لاجملا ي� �Xبخ صخش فلؤملا
 ي� اهريدقت اهلو ةّيحبر �Xغ وأ ةّيموكح

لاجملا

 ةطبترم تالهؤم فلؤملا ىدل سيل
ةّيراجت ضارغأ ةمظنمللو ،عوضوملاب

A
AUTHORSHIP  / فيلأتلا

؟عقوملا اذه أشنأ نم

ةّيميلعت داوم ،رابخأ ،تامولعم
 ،نالعإلا ،a`_خشلا مامتهالا ،عافدلا

ھيفWXلا

B
BIAS  / �حتلا

؟عقوملا اذه نم ضرغلا وه ام

 ةنّودم وأ ،ةفيحص ي� اًقبسم اهرشن مت
الباق ناكو ،ةلجم وأ ،ةّيميداكأ

ً
 نم ريرحتلل 

 عقاوم عم ةقستم تامولعملا .نارقألا لَبِق
 ةقيرطب اهضرع متو ،ىرخأ ةينوWXكلا

 ةموهفم

 لمعلا يوتحي ال ،ةّيوحنو ةّيئالمإ ءاطخأ
 عم ةقستم �Xغ تامولعملا .،سراهف ى{ع
 اًّدج بعصلا نم ،ىرخأ ةينوWXكلا عقاوم

 عقوملا مهف

C
CONTENT  / ىوتحملا

 له ؟ةحفصلا هذه ةقث / ةقد ىدم ام
؟يئارقلا ياوتسم عم مءالتي

لمعت طباورلاو ،رارمتساب ھثيدحت متي
طباورلاو ،ةنس ةدمل عقوملا ثيدحت متي مل

لمعت ال

D
DATE

؟ةحفصلا هذه ءاشنإ مت ´³م

عونلا  ةنس

رشنلا

رشانلا ناونعلا باّتكلا/بتاكلا

باتك 2003
National 

Geographic

National Geographic

Photography Field Guide

نايmnب �nيب

وتوباك بوب

ردصملا مييقت
خيراتلا

DATE
CONTENT BIAS ىوتحملا AUTHORSHIP / ¬�حتلا فيلأتلا

3 4 4 4

http://www.citethisforme.com/


ثحبلا ةطخ :5# لمع ةقرو

.لودجلا يX ثحبلا ةلئسأ بتكا1.

6# لمع ةقرو يX ةصاخلا كتغل مادختساب ةلئسألا نع بجأ مث ثحبلاب مق2.

7# لمع ةقرو يAPA( X ةقيرطب( رداصملا عيمج قثو3.

8# لمع ةقرو يX ردصم لك مييقتب مق4.
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 ،لاع(ةيولوأ
 ،طسوتم
)ضفخنم

؟عوضوملا اذه يX ثحبأ اذامل
؟يوناث وأ يrوأردصم

؟تامولعملا عمجأفيك
ثحبلا ةلئسأ

1

2

3

4

5

6

7

8

.كب ةصاخلا ثحبلا ةطخ يÉ هذه

.لقألا ىIع ةلئسأ ةتسب ثحبلا ةطخ لودج ألما



ثحبلا :6# لمع ةقرو
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رداصملا :7# لمع ةقرو

22



رداصملا مييقت :8# لمع ةقرو

23
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هم
را ا

أ ت
لاس

ي
ا ب

تل
لع

م

 كتالمأتةباتكب موقت امدنع .ملعتلا بيلاسأ تاراهم ريوطت وه يaمتجملا عورشملا فادهأ دحأ
cكتدعاسمل ةيلاتلا لوادجلا مدختسا ،لمعلا ةنودم ي cةيوقتو زيزعتب تمق فيك فصو ي 
.تاراهملا كلت

 ملعتلا بيلاسأ تاراهم ي_ لمأتلا ةلئسأ

 يذلا عمتجملل ةّيعمتجم ةمدخ ميدقت بالطلل حيتي طاشن ساسألا يc وه يaمتجملا عورشملا

لعتلا بيلاسأ تاراهم نم ةدافتسالاب اهجاتحي
ّ

 نارهظلا سرادم يc م�0سارد لالخ اهوروط ;�لا م

لعتلا بيلاسأ تاراهمل نكمي فيك هاندأ لودجلا حضوي .ةيلهألا
ّ

 فادهأ عم ةقفاوتم نوكت نأ م

ت فوس ،لمأتلا ةقروو ضرعلا لالخ نم .ضرعملا يc .كعورشم
ُ

.كفادهأ تققح فيك تبث

يدقنلا %�كفتلا

ي§ادبالا %�كفتلا%�كفتلا

لقنلا

ةيمالعالا ةفرعملا تاراهم
ةيثحبلاتاراهملا

مولعملا ةفرعملا تاراهم

ميظنتلا تاراهم

ةيفطاعلا تاراهملاتاذلا ةرادإ

لمأتلا

ةينواعتلا تاراهملا ةيعامتجالاتاراهملا

لصاوتلا ةراهم لصاوتلا
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هم
را ا

أ ت
لاس

ي
ا ب

تل
لع

م
�Xكفتلا

لقنلا ي4ادبالا 0/كفتلا دقانلا 0/كفتلا

 كتاراهمو كمهفو كتفرعم مادختسا•

 وأتاجتُنملا لمعل ةّيساردلا داوملا E0ع

لولحلا عضو

لعتلا ن/ب طباورلا ءاشنإ•
ّ

كملا م
ُ

 بست

ةفلتخملا ةّيساردلا داوملا تالاجم ي_

 فقاوملا ي_ ةفرعملاو تاراهملا قيبطت•

ةفولأملا 0/غ

 تاقايسلا ي_ ijkقتلاو ثحبلا•

ةعّونتُم رظن ةهجو باستكال ةفلتخملا

 مادختساب تاجتنمو عيراشم لمع•

 تالاجمE0ع ةبستكملا تاراهملاو ةفرعملا

ةفلتخملا ةّيساردلا داوملا

لعتلا ةراهم مادختسا•
ّ

عم ةفولأملا م

فولأملا 0/غ ىوتحملا

لعت ىuإ ةّيلاحلا ةفرعملا لقن•
ّ

 م

ةديدجلا ايجولونكتلا

 نع ةّيصخشلا ةيلوؤسملا ضرع•

لعتلا
ّ

ةايحلا ىدم رمتسي يذلا م

 باستكال كعورشم قايس 0/يغت•

ةفلتخملا رظنلا تاهجو

تارارقلا ذاختا•

ةليحتسملا راكفألا ديلوت

راكفألا ءاشنإل راكفألا طيطختو �kّهذلا فصعلا ءارجإ•

ةلئسألا ةغايصو

لئادبلا عيمج ي_ رظنلا•

اليحتسم ودبي اميف رظنلا•
ً

ةلكشملل ةديدجلا لولحلا راكتبا•

تالكشملا لولح مييقت•

ةّيئاوشعلا ءايشألا ن/ب طباورلا لمع•

رظنلا ةهجو/روظنملا ديدجتل ةسكاُعملا ءايشألا ي_ رظنلا•

ن/مختلا تاّيجيتا�0سا قيبطت•

"ول اذام"ةلئسأ عضو•

 وأ تاجتُنملا وأ راكفألا ديلوتل ةدوجوملا ةفرعملا قيبطتو لقن•

ةديدجلا تاّيلمعلا

ن/ب عمجلاو ةديدج قرطب ةميدقلا راكفألا نم عافتنالا•

ةديدج قرطب ءازجألا

ةّي��دبلا ماكحألا ىuإ لصوتلا•

لئادبلا رّوصتو ةليصألا راكفألاو لامعألا راكتبا•

ةّيعادبإلا ةيلمعلا ى�ع �/ك�0لا عم لامعألا ةاكاحم ةسرامم•

 ةركف لوح ن/فرطلا حلاصل ةلداجملا–نرملا 0/كفتلا ةسرامم•

ام ةيضق وأ

فارعألا يدحتو ،ةلئسألا عضوو ،يزاجملا 0/كفتلا ةسرامم•

نيرخآلا تاضا�0فاو ةّيصخشلا تاضا�0فالا يدحت•

ةّيباجيإب تايدحتلاو تالكشملاو تالامتحالا ةيؤر•

ةبرجتلاو راكفألاب وهللا•

ا�¥عباتمو ةميق ةليصألا ةركفلل نوكت £¢م كاردإ•

تاياغو ضارغأ عضوو تالكشملا ديدحت•

فادهأو

جاتنتسالاو لالدتسالا•

 ةغايصو ةفرعملا ي_ تاوجفلا ديدحت•

ةسيئرلا ةلئسألا

 0/ظانمو رظن تاهجو نم راكفأ ي_ رظنلا•

ىرخأ

ةسكاعُم ججُح عضو•

 ىuإ ة0/بكلا عيراشملاو ميهافملا ليلحت•

اعمج ءازجألا عمجو رصانع
ً

اّيقطنم 
ً

 امك 

مئالم وه

 ة0/ثم فادهأ عضوو ةلئسأ ةغايص•

ةلص تاذو 0/كفتلل

 كلذ ي_ امب ،فادهألا قيقحتل طيطختلا•

تاوطخلا زاجيإو تاياغلا ديدحت

ثادحألا تاعبت ي_ رظنلا•

تايدحتلاو قئاوعلا ديدحت•

 ءاشنإو ةلوقعملاو ةّيقطنملا ماكحألا رادصإ•

اهمعدل ججُحلا

 تالآلا ى�ع اهلاخدإل تانيسحتلا ميمصت•

ةدوجوملا ايجولونكتلاو طئاسولاو

 ةّيقيقح تالكشم فيرعتو ديدحت•

ءاصقتسالاو قيقحتلل ىزغم تاذ ةلئسأو

 0/ظانمو ةدّدعتُم تايلمع مادختسا•

ةليدبلا لولحلا فاشكتسال ةّعونتُم

قوتو تاهّجوتلا ديدحت•
ّ

تالامتحالا ع

 ةمظنألا تالكشم لحو صيخشت•

تاقيبطتلاو

ةيثحبلا تاراهملا

ةيتامولعملا ةفرعملا تاراهم ةيمالعإلا ةفرعملا تاراهم

ا�²لع نيرخآلا عالطإو ا�²لع عالطالل تامولعملا ىuإ لّصوتلا•

ةفلتخملا طئاسولا ي_ تامولعملا داجيإ•

مهفلا فد�³و ةدقان ةءارق ةءارقلا•

عاتمتسالا فد�³و تامولعملا ى�ع لوصحلل عجارملا نم ديدعلا ةءارق•

ةّيمقرلاو ةعوبطملا رداصملا نم ةعّونتُم ةعومجم نم ثوحبلا عمج•

ا�µم ققحتلاو تانايبلا عمج•

رداصملا نم ةعّونتُم ةعومجم ن/ب طباورلا لمع•

 رظنلا تاهجو ى�ع لوصحلل ةفلتخم ةّيمالعإ طئاسو نم ةدافتسالا•

ةفلتخملا

 ضرع لمعل ةمئالملا ةدّدعُتملا طئاسولا ايجولونكت نم ةدافتسالا•

ن/لاعف ليثمتو

اقفو تافلؤملاب ةمئاق ءاشنإو ةقدب عجارملا درس•
ً

ةفورعملا ةمظنألل 

ةّيميداكألا ةنامألا ةميقو ةّيركفلا ةّيكلملا قوقح قيبطتو مهف•

ةّيوناثلا رداصملاو ةسيئرلا رداصملا ديدحت•

اهضرعوتامولعملا ليثمتل ةفلتخملا طامنألا تا0/ثأتب ي4ولا ضرع•

طملا تارارقلا ذاختا وأ/و لولحلا ديدحتل اهليلحتو تانايبلا عمج•
ُّ

ةعل

جئاتنلا ضرعو تانايبلا عمج•

 ماهملل ا�¥مئالم ى�ع ًءانب ةّيمقرلا تاودألاو تامولعملا رداصم رايتخاو مييقت•

ملا
ُ

ةدّدح

 ةعومجم نم تامولعملا مادختساو بيكرتو مييقتو ليلحتو ميظنتو ديدحت•

امادختسا طئاسولاو رداصملا نم
ً

الاعف 
ً

ىوتحملاب ةصاخلا تاحلطصملا نم ةعومجم 0/سفتو مادختسا•

تادقتعملاو مَيِقلاو راكفألا لاصيإل ةغللاو روصلا لعافت قرط زاربإ•

ةفلتخملا رظنلا تاهجو ديدحت•

 ا�²ف امب ،راكفألاو ثادحألل ةفلتخملا ةّيمالعإلا تا0/سفتلل كاردإ راهظإ•

ّي4امتجالا لصاوتلا لئاسو

اليلحت ةعّونتُم ةّيصن لاكشأ ليلحت•
ً

ادقان 
ً

اثحب 
ً

نطابلا £�عملا نع 

 ةّيمالعإلا ربانملاو ةّيجولونكتلا لئاسولا نم ةعّونتُم ةعومجم لامعتسا•

 ى�ع تاكبشلاو ّي4امتجالا لصاوتلا لئاسو كلذ ي_ امب ،تامولعملا ديو��ل

تن�0نالا

رظنلا تاهجو ى�ع لوصحلل ةفلتخم ةّيمالعإ طئاسو نم ةدافتسالا•

طئاسولا نم ةعومجم مادختساب 0/هامج ةدع ىuإ ةّيلاعفب راكفألا لقن•

غَيِصلاو

ةّيميدقتلاضورعلا ي_ ةفلتخملا ةّيمالعإلا رداصملا ن/ب ةّيلاعفب طباورلا لمع•

 ايجولونكتل لوؤسملاو ينوناقلاو نمآلا مادختسالا ةسراممو ةرصانم•

تامولعملا
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تاذلا ةرادإ

ميظنتلا تاراهم ةيفطاعلا تاراهملا لمأتلا تاراهم

 ديعاوملاو فصلا صصح لودج ى{ع ةظفاحملا•

ةّيئا��لا

عيراشملل

 طيطختلاو ةمئالملا ةّيرادإلا فادهألا عضو•

اهقيقحت فد�¸ ةوقلا طاقنل

ابيترت تامولعملا بيترت•
ً

ابسانم 
ً

 لامعألا ي� 

ةّيئرملاو ةّيهفشلاو ةّيباتكلا

 تادعملا انعمو aّ`¹اردلا فصلا ى�إ باهذلا•

تا�هجتلاو

ةمئالملا

ظنُم ماظنب ظافتحالا•
َّ

 رتافد/تافلمل يقطنمو م

تامولعملا

 طئاسولا X«ع اهرايتخاو تامولعملا داجيإ•

ةفلتخملا

 ةفلتخملا تامولعملا ميظنت تاودأ مادختسا•

ضارغألل

ةفلتخملا

 كثحب داشرإل تاّيجيتاWXسالا طيطخت•

aّ`_خشلا عورشملاب صاخلا كئاصقتساو

 وأ لح ريوطتل تاطاشنلا ةرادإو طيطخت•

لامكتسا

عورشم

 لكشبو ةّيلاعفب تاقيبطتلا مادختساو رايتخا•

رمثُم

ن�ب نزاوت قيقحتل ةعلطُم تارايتخا ذاختا•

غملا داوملا
ُ

نيرمتلاو ءاخWXسالاو ةحارلاو ةيذ

ةرباثملاو رارصإلا راهظإ•

 لماوع ى{ع بلغتلل �كWXلا ةسرامم•

هابتنالا تيتشت

طملا تارايتخالا ذاختا•
ُّ

 لوح ةعل

لمعلا تاءارجإو تايكولسلا

 ءارآلا دودرمو دقنلا بلط•

ذاختاو نيرخآلا نم تاحWXقملاو

طملا تارايتخالا
ُّ

 ي� ھجاردإ لوح ةعل

انلمع

-ةّيندبلا ةقالعلاب يÅولا ةسرامم•

ةّينهذلا

يباجيإلا �Xكفتلا ةسرامم•

 لمألا ةبيخ عم لماعتلا ةسرامم•

قوتلاو
ّ

ققحُت مل ³aلا تاع

�Xيغتلا عم لماعتلا ةسرامم•

 كولس عنم تايجيتاWXسا ةسرامم•

ھيلع ءاضقلاو رّمنتلا

 صيلقتل تايجيتاWXسالا ةسرامم•

قلقلاو طغضلاو داهجإلا

 ةّيفاقثلاو ةّيقالخألا تاعبتلا ي� رظنلا•

اياضقلل ةّيئيبلاو

سانلا عم ةّيصخشلا تاقالعلا ي� رظنلا•

ميهافملاو راكفألاو

 ي� فعضلاو ةوقلا طاقنل مهفلا ءانب•

لعتلا
ّ

aّ`_خشلا م

ةسوسحملا دويقلا تالاجمب يÅولا•

لعتلا ةيلمعب يÅولا ريوطت•
ّ

لاعفلا م

 انب ةصاخلا �Xكفتلا تايلمع ليلحت•

كفُي فيك ي� �Xكفتلل نيرخآلابو
ّ
 فيكو درفلا رِ

لعتي
ّ

م

 ي�ةفلتخملا لحارملا ي� لمأتلل فقوتلا•

لعتلا ةيلمع
ّ

م

لعتلا تاّيجيتاWXسا ةّيلاعف سايقو ذيفنت•
ّ

 م

ةفلتخملا

ى{ع تا�Xيغتلا لاخدإل دادعتسالا ضرع•

لعتلا تاّيجيتاWXسا
ّ

ةلاعفلا �Xغ م

ءاّنبلا دقنلا بلط•

لعتلا براجتب صاخ ةنودمب ظافتحالا•
ّ

 م

ىوتحملاو ةّيلمعلا ى{ع زكرت ³aلا ةّيصخشلا

لعتلا نّسحتو Xّ�غتب لجس لمع•
ّ

aّ`_خشلا م

لصاوتلا ةيعامتجالا

لصاوتلا تاراهم ةينواعتلا تاراهملا

ّي�اقثلا-ّيÅامتجالا فالتخالا لوبقو ماWXحا•

 راكفألاو رظنلا تاهجوو ءارآلا ليلحتو ماWXحاو ةاعارم•

ةفلتخملا تاّيلضفألاو

افطاعتُم نك•
ً

نيرخآلا رظن تاهجوو ةفلتخملا ءارآلا ماWXحا•

بسانم وه امك ا�Éلوتو ةّيلوؤسملا ضيوفت•

نيرخآلا حاجن ليهست:نيرخآلا ةدعاسم•

�وت•
ّ

انلاعفأ نع ةّيلوؤسملا ى

اّينواعت لمعلاو تاعاÊلا لح•
ً

 ي� ةبسانم راودأ نمض 

قيرف

يأرلا ي� عامجإلا ´Ëبُي فيكو ´³م مهف•

ةاواسملاو فاصنإلا ى{ع ًءانب تارارقلا ذاختا•

ن�سِّرُدملاو نارقألا عم دويقلاو فادهألا ي� ثحابتلا•

امئالم كلذ نوكي امدنع نيرخآلا ةدعاسم•
ً

عيجشتو 

نيرخآلا نم ةكراشملا

 تاّيكيمانيد ةصاخو نيرخآلا مهف X«ع �Xيغتلا عفد•

ةعومجملا

نيرخآلا مهفل لاعفلا عامتسالا تاينقت مادختسا•

ا�Éقلتو ةبسانملا تاحWXقملاو ءارآلا ميدقت•

ّي�اقثلا مهفلا X«ع ´Ëعملا �Xسفت•

 �Xهامجل ´Ëعملا حيضوتل ثّدحتلا تاينقت نم ةعومجم مادختسا•

ةفلتخم ضارغأو

ةفلتخم �Xهامجو ضارغأل ةباتكلل ةمئالملا غَيِصلا مادختسا•

روهمجلا مامأ ضرع ميدقتل طئاسولا نم ةعومجم مادختسا•

امادختسا اهمادختساو يظفللا �Xغ لصاوتلا تاينقت �Xسفت•
ً

افداه 
ً

ن�سِّرُدملاو نارقألا عم ةفرعملاو راكفألا ي� ثحابتلا•

 نيرخآلا وأ ءاX«خلا وأ نارقألا عم طئاسولا رشنو نواعتلاو لعافتلا•

طئاسولاو ةّيمقرلا تائيبلا نم ةعّونتُم ةعومجم فيظوتب

لعُتملا عم طارخنالاب ّيملاعلا يÅولاو ّي�اقثلا مهفلا ريوطت•
ّ
 نم ن�مِ

ىرخألا تافاقثلا

ةفلتخم ضارغأل ةباتكلا•

ةساردللو فصلا ي� ،ةلاعفلا تاظوحلملا نيودت•

اهليوحتو تامولعملا صيخلت•

طخُم مادختسا•
ّ

 ةّيميداكألا تامهملا ي� ةّيئانبلا ةباتكلا تاط

ةفلتخملا

اميظنت تامولعملا ميظنت•
ً

اّيقطنم 
ً

ابيترت تامولعملا بيترت•
ً

احيحص 
ً

 ريراقتلاوتالاقملاو تاصخلملا ي� 

ضورعلاو
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 ةحيحصلا ةقيرطلا
)ملعتلا بيلاسأ تاراهم لوادج مادختساب(

ةئطاخلا ةقيرطلا
 بيلاسأ
ملعتلا

 ةراهملا ةحيحصلا ةقيرطلا
 بيلاسأ
 ملعتلا
ةيعرفلا

 ةدوجوملا لمعلا قاروأ مادختساب
فصعب تمق ،لمعلا بيتك ي�

 تامامتهالا عيمجل Ëaهذ

 لثم ، اهكلتمأ�pلا تاياوهلاو

 ىقيسوملاونيولتلاو مسرلا

 تمق مث .ي�ارغوتوفلا ريوصتلاو
 ةفد��سملا ةئفلل Ëaهذ فصعب

 نسلا رابك لثم ، ا�¸ متهأ ³aلا

 تددح مث .تاناويحلاو
 اهقيبطت Ëaنكمي ³aلا تامامتهالا

 ءانبو .ةفد��سملا ةئفلا هذه ى{ع

 سورد يطعأ نأ تررقكلذ ى{ع
.ن�نسملل مسرلا ي�

 فصعلا ءارجإ
 طيطختو Ëaّهذلا

ءاشنإل راكفألا

 ةغايصو راكفألا
ةلئسألا

 �Xكفتلا
يÅادبإلا

 ةركف ي�  �Xكفتلاب تمق
.يÅورشمل

�Xكفتلا

 نع ثحب ءارجإب تمق
.ةفلتخملا تاعمتجملا

 تارهملا
ةيثحبلا

.³aقو تردأ تاذلا ةرادإ

.يئاقدصأ عم تنواعت
 تاراهملا
ةيعامتجالا

ة/فرشم عم تلصاوت
.عورشملا

لصاوتلا

 يX اPQمدختسا �pلا ملعتلا بيلاسأ تاراهم نع ةباتكلاب موقتس ةيلاتلا لمعلا قاروأ يnop. Xقتلا ةلحرم يX لمأتلا نآلا ناح
الضف .ةلحرملا هذه

ً
 سفنبهاندأ لمعلا ةقرو لامكإ لواحو ملعتلا بيلاسأ تاراهم نع ةباتكلل ةحيحصلا ةقيرطلا ظحال 

.اQ~ع ةباتكلا دنع بولطملا وه سيل تاملكلا سفن مادختساب ملعتلا تاراهم حرش .ةقيرطلا
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ّ
:كفده ةيلاتلا ةلئسألا ص

.كعورشم "لمعلا"و فدهلا وه ام بتكا ،فدهلا ةغايص مادختساب•
؟ةجاحلا هذه ةجلاعمل اهمدختستس �pلا ةمدخلا عون وه ام•
؟ھمدختس يذلا عمتجملا وه ام•
 ؟عمتجملا اذه ىrإ اهمّدقتس �pلا ةجاحلا يÉام•
؟اذاملو ؟ھت%�خا يذلا يملاعلا قايسلا وه ام•
؟كيدل nopخش مامتها ىrإ فدهلا اذه دنتسي فيك•

.iافده ديدحت
ً

ةيصخش تامامتها ىJع ءانب عمتجملا ي_ ةجاح لوانتل 



.اQ~يسحتب تمق �pلا ثحبلا تاراهم ضعب ديدحتل ATL لوادج ىrإ عوجرلا كنكمي ؟لمع لالخ نم ثحابك تروطت فيك :5س

29

.iiiثحبلاتاراهمضرع

.ii لاو ةيساردلا ةداملاب ةقلعتملا ةفرعملا و قبسملا ملعتلا ددحqr قيثو لكشب طبترت 
كعورشمب

لعتلا وه ام :2س
ّ

؟كعورشم لامكتسا ىIع كدعاسيسو كيدل يذلا قبسملا م

؟كعورشم لامكإل اهمادختسا عيطتست �pلا ةّيلبقلا كفراعمو كتاراهم يÉ ام :3س

 ةطسوتملا تاونسلا جمانرب داوم نم اPQبستكا �pلا ةّيلبقلا كفراعمو كتاراهم يÉ ام :4س
؟كعورشم لامكإل اهمادختسا عيطتستسو
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طيطختلا .ب

30
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 ؟اهمدختستس ;�لا داوملا ي¦ ام
؟داوملا يc اهرفوت بجي ;�لا صئاصخلا ي¦ ام

 داوملا

؟رشابم mnغ وأ  رشابم لكشب ةئيبلا ىQع عورشملا رثؤيس ىدم يأ ى©إ ةيئيب تارابتعا

؟ھلكش نوكيس فيك
؟اهمدختستس ;�لا داوملا ي¦ام
؟اهمدختستس ;�لا تاودألا ي¦ام
؟ھمجح نوكيس فيك
؟ھبيكرت متيس فيك

جذومنلا

؟ضرغلا وه ام
؟لمعيس اذام
؟ھمادختسا ةلوهس ىدم ام
؟ھيلع ةظفاحملا ةلوهس ىدم ام

ةفيظولا

ملا اذه ميمصت مت نمل
ُ

؟جتن
؟نmمدختسملا رامعأ ي¦ام
؟م³0اّيفلخ ي¦ام

 ةئفلا /مدختسملا
ةفد�0سملا

؟ةفلكتلل ىQعأ دح كانه له
 ؟داوملا ةفلكت مأ تقولا ةفلكت ةفلكتلا له

ةفلكتلا

؟اًديرف اًجتنم كجتنم لعجي يذلا ام ىرخأ

 �pلا ةمدخلا ودبتس فيك روصت ىrإ جاتحت .حاجنلا تاكحم ةباتكل نآلا تقولا ن�حي ةقمعتم ثحب ةيلمعب مايقلا دعب
 �pلا ةمدخلا ھيلع نوكتس يذلا ام طبضلاب فصتل كقيرف عم حاجنلا تاكحم ةباتكب مق ،كلذب مايقلل . اÖQ موقتس
يX ركفت نأ نكمملا نم .قبطني ال ضعبلا و تاكحملا ضعب اQ»لع قبطني دق ،مكتمدخ ةعيبط ىIع ادامتعا . اÖQ نوموقتس
.انه ةجردملا %�غ ىرخأ حاجن تاكحم
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 داوملا

ةيئيب تارابتعا

جذومنلا

ةفيظولا

 ةئفلا /مدختسملا
ةفد�0سملا

ةفلكتلا

ىرخأ

تاكحم يX ركفت نأ نكمملا نم .قبطني ال ضعبلا و تاكحملا ضعب اQ»لع قبطني دق ،مكتمدخ ةعيبط بسحب ،ركذت
.انه ةجردملا %�غ ىرخأ حاجن



لمعلا حYZقم :12# لمع ةقرو

33

خيراتلا

عورشملاناونع

بالطلا ءامسأ

ة/فرشملا مسا

عورشملا نم فدهلا

عمتجملا

يملاعلا قايسلا

لمعلا

ةيلاتلا ةحفصلا رظنا :ةينمزلاةطخلا

)خلإ ... صاخشأ ،تاينقت ،مزاول ،بتك(:اهجاتحنس ;�لا رداصملا

ةّيلبقلا ةفرعملا



)ةينمزلا ةطخلا( لمعلا ةطخ :13# لمع ةقرو

34

 ءاضعأىIع لمعلا عيزوت ىIع كدعاسيس .اهلامكإ كيلع بجي �pلا ماهملا ديدحتو عوبسأ لكل ةطخ ةباتكل هذه لمعلا ةطخ مدختسا
الدب ةمهم لك ذيفنتب ماق نم ددحت نأ بجي .ةعومجملا

ً
."لكلا" ةباتك نم 

ةينمزلاةطخلا

ماهملاعوبسألا
 بلاطلا

لوؤسملا

 oXلا رداصملا

اهجاتحن
ميلستلا خيرات

بلاطلا

ذفنملا
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و ر
ةق

ع 
لم

 #
14

 :ب
تلا

خ
يط

ط
.iiالجسو ،ةقيقدو ةلصفم ةطخ مّدق

ً
عورشملا ي_ مدقتلا ةيلآب 

الجس مدق :6 س
ً

 لامكإلھب تمق ام ةوطخب ةوطخ حرشت نأ p¤عي اذه .ةياQ~لا ىrإ ةيادبلا نم عورشملا روطت ةيفيكل 
كعورشم

ةددحم ةلثمأ ىrإ ةراشإلاب ، طيطختلا يX كتدعاسمل كب صاخلا ةيمويلا %�فد تمدختسا فيك فص :7س
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ةق

ع 
لم

 #
14

 :ب
تلا

خ
يط

ط
.iiiتاذلا ةرادإ تاراهم رهظأ 

)ن�لاؤس نع بجأ(:ميظنتلا تاراهم

لس له :8س
ّ

.حرشا ؟ددحملا تقولا يX كنم بولطملا تم

.حرشا ؟كفادهأب تم¬�لا له :9س

 ؟لمعلا ةنّودم يX ماظتناب كتالخدُم تنّود له :10س

؟فيك ؟ةّيلعافب ايجولونكتلا تمدختسا له :11س

)ن�لاؤس نع بجأ(:ةيفطاعلا تاراهملا

.لاثم طعأ  ؟p¤هذلا ¬�ك%�لا ىIع ةظفاحملاو pّ¡لتلا ىIع بلغتلل تاّيجيتا%�سا تسرام له :12س

؟فيك  ؟رارصإلاو ةرباثملا تسرام له :13س

لحتو كتاذ عفدت نأ تعطتسا له :14س
ّ

.حرشا  ؟لشفلا/حاجنلا بابسأ ل

.لاثم طعأ  ؟يباجيإلا %�كفتلا نع اذام :15س

)دحاو لاؤس نع بجأ(:لمأتلا تاراهم

 .nopخشلا ملعتلا تاّيجيتا%�سا يX كيدل فعضلا طاقنو ةوقلا طاقن يX ركف :16س

؟اQ¸رّوط �pلا تاّيجيتا%�سالاو ،تاينقتلاو ،تاراهملا يÉام :17س



لمعلا .ج
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لا
دخ

ةم
ك 

مع
ل

 ةطخ يXدرو ام قيبطت قيرط نع ذيفنتلا عضوم طيطخت و ٍصقت نم ھب تمق ام لك ھيف عضتس يذلا ناكملا وه انه
.عمتجملل ةمدخلا ميدقت و كب ةصاخلا لمعلا

 ،مارغتسنا تاباسحو  ةيميدقتلا ضورعلاو تاقصلملا و تابيتكلا لالخ نم ي§ولا رشنل ططخت كتعومجم تناك اذإ
:اÖQاوم¬�لت نأ بجي �pلا تاQ»جوتلا ضعب يIي اميف نودجت

 :يIي امم لك ىIع يوتحت نأ بجي ةعوبطملا داوملا عيمج .1
ي0متجملا عورشملا•
بالطلا ءامسأ•
ة/فرشملا مسا•
ةنسلا•

.اهرشن لبق ة/فرشملا نم ةقفاوم ىIع اولصحت نأ بجي .2
3. Xي �Qعورشملاب ةصاخلا تاحوللا عيمج ةلازإب اوموقت نأ بجي ،ةيوعوت ةلمح وأ عورشملا ةيا.

ةصاخ تاميلعت

:تاg3سوبلا/تاحوللا
.طقف اهالعأ نم اPQيبثت يفكي ال و ةعبرألا ا�Qاكرأ نم تاحوللا تيبثت بجي

:تانودم /تنg3نإ عقاوم /مارغتسنا
 /ن�عباتملا نم ددع %$كأ ىrإ جاتحتس ،%�ثأتلا نم noÞقألا دحلا ىrإ لصت يكل .كتحفص /كباسح رشن ةيفيك يX ركف
 يذلا ىوتحملا ةكراشم كيلع بجي ،ركذت .ن�عباتملا نم %$كأ ددع ىIع لصحت يكل ھلمع عيطتست يذلا ام .تادهاشملا
.رشنلا لبق كفرشم عم ھتددعأ

Xرهظت تنك اذإ ام ةلاح ي Xع بجي ،هالعأ رشنلا لئاسو دحأ يIع ةقفاوملا جذومن عيقوت كيدلاو ىIكلذ ى.

:تابيتكلا
الوأ تابيتكلا ىIع ةقفاوم ىIع لصحت نأ بجي

ً
ايناث ،كعورشم ة/فرشم نم

ً
اثلاث و عيراشملا ة/قسنم نم

ً
 ة/ريدمنم

.ةعجارملا ةيلمع ءارجإل فرط لكل كتطخ يX يXاكلا تقولا صيصخت نم دكأت .ةلحرملا

اضيأ كيلع بجي امك
ً

 مدعبىودج الب بهذي داجلا كلمع لعجت ال .كب صاخلا بيتكلا قيوست ةيفيك يX ركفت نأ 
.ھنم اوديفتسي نأ لمتحملا سانلا نم ددع %$كأ ىIع بيتكلا عيزوت



)ن�لاؤس نع بجأ(

 ؟ھتاجايتحاو كعمتجمل كمهف %ّ�غت فيك :19س

؟مQ¸دعاسم تعطتسا له :20س

؟اQ»لع تبلغت له ؟اPQهجاو �pلا تابوعصلا يÉام :21س

؟ةديدج رظن تاهجوو راكفأب تيتأ له :22س

 ؟ةفلتخملا فقاوملا يX كتاراهمو ةّيلبقلا كتفرعم تمدختسا فيك :23س
؟لضفألكشب راكفألاو لئاسملا مييقتو ليلحت كتعاطتساب له ؟كيدل %�كفتلا تاراهم تروطت فيك :24س
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.iiكفتلا تاراهم  رهظأ��
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ع 
لم
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لا
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.iعورشملل ةجيتنك ةمدخ مّدق 

).مسقلا اذه يZ اxy تمق oXلا ةمدخلا مييقتب موقت نل( .كفدxy اzyقالع و اxy تمق oXلا ةمدخلا فص :18س



)ةلئسأ3 نع بجأ(

؟فطاعتلا ترهظأ فيك :25س

؟نيرخآلا عم لمعلا تاعازن عم تلماعت فيك :26س

؟كلامعأ ةّيلوؤسم تلّمحت فيك :27س

؟ةدايقلا تامس تمدختسا فيك :28س

 ؟ةعجارلا ةيذغتلا تيقلتو تمدق فيك حرشا :29س

؟نيرخآلا عم رظنلا تاهجوو راكفألا تشقان فيك حرشا :30س

؟لصاوتلا ىIع كتردق تروطت فيك:31س

 ؟؟نيرخآلا عم لعافتلا لالخ نم راكفألا و  تامولعملا لدابت ىIع كتردق تنسحت فيك :32س

؟رزآتلا ديجي ملعتك تروطت فيك :33س

؟نيرخآلا عم رزآتلا ىIع كتردق تروطت فيك :34س

40

.iiiةّيعامتجا تاراهمو لصاوت تاراهم رهظأ
و ر

ةق
ع 

لم
 #

15
 :ج

لا
مع

ل



لمأتلا .د
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تلا
مأ

ل

:نع ةّيلبقلا ;�فرعم ي¦ام
يمامتها لاجم•
يملاعلا يºايس•
لعتمك ;:«فن•

ّ
 م

:نع نآلا فرعأ اذام
:يمامتها لاجم•
؟ا�0ملعت ;�لا تاراهملا ي¦ام•
؟ھتبستكا يذلا مهفلا عون وه ام•
؟ةفلتخم ةروصب لاجملا اذه ىQع تفّرعت فيك•
؟تعطتسا نإ يQمع ةّيلآ mnيغت ;½نكمي فيك•

:يملاعلا يºايس•
؟اًّمهم يملاعلا قايسلا اذه n¿تعي اذامل•
؟نآلا ّيدل ;�لا ةديدجلا ىؤرلا ي¦ام•
 ص( ؟يملاعلا يºايسب ةلصلا تاذ ةلئسألا نع بيجأ فيك•

18( 

لعتمك ;:«فن•
ّ

:م
؟يتوق طاقن ي¦ام•
؟ةبوعص دجأ نيأ•
  ؟لامكتسالا بعص عورشملا هذه لعج يذلا ام•

؟لمأتلاب p¤عن
"؟عورشملا اذه ين%ّ�غ فيك" كسفن لأسا ،"لمأتلا" وه ام مهفت يكل
:نأ )د( فدهلا كنم بلطي
لصحم/كجتنمل اًزاتمم اًمييقت ضرعت

ّ
.كب ةصاخلاتاكحملا مادختساب كت

المأت ضرعت
ً

.يملاعلا قايسللو ،ھت%�خا يذلا عوضوملل كمهفو كتفرعم نم عورشملا اذه داز فيك لوح اًزاتمم 
المأت ضرعت

ً
.عورشملا اذهل كلامكإ لالخ نم ةيلودلا ايرولاكبلا جمانرب يX ملعتمك كرّوطتل اًزاتمم 



 يذلا ليلدلا ديدحت نم دكأت .هاندأ لودجلا مادختساب عمتجملا ةمدخ مييقتب مق ،مييقتلا تاكحم مادختساب :35س
.كملعم عم يدرف عامتجا يX ھشقانتس يذلاو كمييقت معدي

43

اقرف تثدحأ فيك ؟كفده تققح له :36س
ً

؟

.iلمعلا ةطخ لباقم ةمدخلا ةدوجل اًمييقت مّدق
و ر

ةق
ع 

لم
 #

16
 :د

تلا
مأ

ل

ةلدألا اzyققح oXلا ةجردلا ىوصقلا ةجردلا رايعملا

8 أ

8 ب

8 ج

8 د

32 عومجملا



لعتلا عون وه ام :37س
ّ

؟ھب تك%�شا يذلا يمدخلا م

؟يمدخلا ملعتلل كمهفو كفراعم نم داز يذلا ام :38س

44

؟مدقتلا قيقحت ىIع ةبرجتلا هذه كتدعاس فيك ،ملعتلا بيلاسأ تاراهم مادختساب :39س

.iiالمأت مّدق
ً

يمدخلا ملعتلل كمهفو كفراعم نم عورشملا اذه داز فيك لوح 

.iiiالمأت مّدق
ً

لعتلا بيلاسأ تاراهم رّوطت لوح 
ّ

 م

و ر
ةق

ع 
لم

 #
16

 :د
تلا

مأ
ل



لمأتلا ةقرو ةباتك
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لمأتلا ةقرو ةباتك ةيفيك

:ءازجأ٤ ىQع لمأتلا ةقرو يوتحت

فالغلا ةقرو1.

ةمدقملا2.

د ،ج ،ب ،أ :ةعبرألا mnياعملا3.

رداصملا4.

 :فالغلا ةقرو .١

)يaمتجملا عورشملا( عوضوملا .أ

عورشملا ناونع .ب

ة/بلاطلا مسا .ج

فصلا .د

عورشملا ىQعة/فرشملا مسا .ـه

ةسردملا مسا .و

;:9اردلا ماعلا .ز

؟عمتجملا عورشم وه ام:ةمدقملا .٢

 دحلا . باوجو لاؤس سيلو لاقم لكش ىQع ةلئسألا هذه ىQع بجأ ،كريرقت ةباتكل:ةعبرألا mnياعملا .٣

.;:Ìاملا ةغيص يc ةقرولا ةباتك Ê:«نت ال .ةملك١٠٠٠ وه لمأتلا ةقرو تاملك ددعل É:Êقألا

رداصملا .٤
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:ةحوللا تافصاوم

مسx84 مسA160 ساقم نوترك ةحول:ساقملا1.

ميمصتلا يc ةيرحلا كل:ميمصتلا2.

الضف .;Íم لكشب ا�0عابط بجي :تاكحملا3.
ً

اروص عضت ال 
ً

نيرخآلل وأ كسفنل 

:ىوتحملا

يaمتجملا عورشملا1.

سرادملا راعش2.

------------------------------ :عورشملا ناونع3.

--------------------------- :بالطلا ءامسأ4.

-------------ة/فرشملا مسا ركذ كيلع ،يناثلا م�nلا يcة/فرشملا mnيغت مت اذا( :)… .أ(ة/فرشملا مسا5.

---------

------------------------ :ماعلا6.

----------------------- :عورشملا نم فدهلا7.

------------------------ :ھب انمق يذلا لمعلا8.

.9QR نإ عقاوم ،مارغتسنا ،روشورب ،بيتك( جتنملل دوك�nخلإ ،تن(

 .ا�0عابط لبق ةحوللا ىوتحم صخي اميف عيراشملاة/قسنمو عورشملا ىQعة/فرشملا ةقفاوم ىQع لوصحلا بجي

cع لوصحلا مدع لاح يQءاطخأ روهظ و تاقفاوملا ى cلبقتنل .ىرخأ ةرم ا�0عابط ةداعإ كيلع نوكيس ،ةحوللا ي 

.نوتركلا نم حاولأ ىQع ا�0عابط ةداعإ كيلع نوكيس و نmلفلا نم حاولأ ىQع ةعوبطملا تاحوللا

ضرعلا ةحول :17# لمع ةقرو



18# لمع ةقرو
ةيميداكألا ةنامألا ةرامتسا

48

عيقوتلا تشقون 23لا ةسيئرلا طاقنلا خيراتلا

:ة/بلاطلا

:ة/فرشملا
لوألا عامتجالا

:ة/بلاطلا

:ة/فرشملا
يناثلا عامتجالا

:ة/بلاطلا

:ة/فرشملا
ثلاثلا عامتجالا

:ة/بلاطلا مسا

:ةسردملا مسا

:ة/فرشملا مسا

ت:ة/بلاطلا
ُ

 ىQع تارم ثالث كفرشُم يقتلت نأ بجي .كفرشم عم كتاشاقن ةعيبطو كمدقت ةقيثولا هذه لّجس

 دعب اmnًخأو .كعورشم نم mnبك ءزجل كلامكتسا دعب ةيناث ةرمو .ةّيلوألا كراكفأ ةشقانمل ةيلمعلا ةيادب يc :لقألا

.كضرع/كريرقت ميدقت

 ءانثأ رخآ ءاقلو ،ةيلمعلا ةيادب يc ءاقل :بالطلا عم لقألا ىQع تاسلج ثالث دقع كنم بولطم :ة/فرشملا

 .ةقرولا هذه يc اًّيرورض سيل اهليجست نكل هذه mnغ ىرخأ تاسلج دقع نكمُي .mnخألا ءاقللا مث نمو ،ةيلمعلا

ت نأ بجيو اÕ0ف شقون امل اًصخلم بالطلا ّدعي نأ بجي ةسلج لك دعب
ُ

قو
ّ

 .اهخرؤتو تاقيلعتلا كلت ىQع ع

:ة/فرشملا قيلعت

نأ دكؤأو .ھنم ةيئاÖ0لا ةخسنلا ي¦ هذهو انأ يQمع لمعلا اذه نأ دكؤأ :ة/بلاطلا رارقإ
ّ

 تاملكلا لك ردصم تركذ ;½

 وأ ةعوبطم ةخسن( ةيئرم وأ ةيهفش وأ ةبوتكم تناك ءاوس نيرخآ صاخشأ نع ا�0سبتقا ;�لا راكفألا وأ لامعألا وأ

.)ةّينو�nكلا

.;ملع دح ىQع ،ة/بلاطلا لمع نم ليصأ لمع ةمدقملا ةداملا نأ دكوأ:ة/فرشملا رارقإ

:خيراتلا                                                                         :ة/بلاطلا عيقوت

:خيراتلا                                                                         :ة/فرشملا عيقوت



يوفشلا ضرعلا و & عيراشملا ضرعم

 ضرعلا لالخ ثدحتي نأ قيرفلا نم وضع لكل ةصرفلا حاتت نأ بجيو ةعومجمك يوفش ضرع لالخ نم ي�متجملا كعورشم ميدقتب موقت فوس
.عيراشملا ضرعم ءانثأ ىرخألا و لصفلا لخاد ى0وألا ،كلمع ميدقتل نSتصرف كيدل نوكي فوس .يوفشلا

.ةلحرم لكل قئاقد3 عقاوب ةعزوم ةقيقد15 ضرعلل صصخملا تقولا

لصفلا لخاد يوفشلا ضرعلا

 نع فصلا بالط عيمج فرعتي نأ لجأ نم ضرعلا ةحولب بوحصم يوفش ضرع وهو عورشملا ى�ع لمعلا ةيا�y يZ يوفشلا ضرعلا اذه نوكيس
.تنيوبرواب ضرع لمع ي�بني ال .ضعبلا مهضعب عيراشم

عيراشملا ضرعم

 كضرع لالخ نم كعورشم مييقتب مييقتلا ةنجل موقت فوس ،ضرعملا لالخ .نيرخآلا عم كتاT خ ةكراشم و كبهاوم راهظإل كل ةصرف ضرعملا لثمي

.يوفشلا

يوفشلا ضرعلل تاميلعت

 ءاقتناب عورشملاة/فرشم موقيس .عورشملا لحارم نم ةلحرم لكل قئاقد٣ صصخت ثيحب ةقيقد١٥ ةيعمتجملا عيراشملل يوفشلا ضرعلا ةدم
ازهاج ةعومجملا يZة/بلاط لك نوكي نأ بجي كلذل ةنيعم ةطقن نع ثدحتللة/بلاطلا

ً
 ةيلمع لالخ اy©لع لمعلا مت oXلا طاقنلا عيمج نع ثدحتلل 

عورشملا

ارهج لمأتلا ةقرو ةءارق ى�ع بردت .يوفشلا ضرعلا يZ ھمدختستس ام وه لمأتلا ةقرو ىوتحم نأ دجتس
ً

ضرعلا ءادأل ةبولطملا  ةقثلا بستكت ¬oح 
.يوفشلا

كتمدخ حرشا
:VWXقتلا
ةيصخشلا تامامتهالا ى�ع ًءانب عمتجملا يZ ةجاح لوانتل فده ديدحت•

عورشملاب ةلصلا تاذ ةيساردلا ةداملاب ةصاخلا ةفرعملاو قبسملا ملعتلا ديدحت•
ثحبلا تاراهم ضرع•
:طيطختلا

 عمتجملا يZ ةجاحلا لوانتل لمع حT±قم دادعإ•
اهليجستو عورشملا ريوطت ةيلمع طيطخت•
تاذلا ةرادإ تاراهم ضرع•
:لمعلا
عورشملا ذيفنتل ةجيتن لمعلا نم عونك ةمدخلا ضرع•
STكفتلا تاراهم ضرع•
ةيعامتجالا تاراهملاو لصاوتلا تاراهم ضرع•

:لمأتلا
حT±قملا لباقم لمعلا نم عونك ةمدخلا ةدوج مييقت•
لعتل ھمهفو ھتفرعم عورشملا لامكتسا زّزع فيك يZ لمأتلا•

ّ
ةمدخلا م

ملعتلا بيلاسأ تاراهمل هريوطت يZ لمأتلا•
اقرف تثدحأ فيك

ً
  Z؟ عمتجملا ي

.ةعومجملا ءاضعأ ى�ع ةلئسألا ضعب ءاقلإبة/فرشملا موقيس ،يوفشلا ضرعلا نم ءاzyنالا دعب
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يئا��لا ميلستلا دقفت ةفيحص

 ( عورشملا ىQع لمعلا ة�nف لاوط اهعيمجتب تمق ;�لا ةلدألا لك ىQع يوتحي :لمعلا بيتكو ةنودم1.

)خلإ تاقصلم ،تارامتسا ،تاداهش ،روص ،ثحب ،تالسارم
 ىQعيوتحت نأ بجي ;�لا فالغلا ةحفص عمهدح ىQع بلاط لكل)عورشملا ريرقت( لمأتلا ةقرو2.

:يQي ام

)يaمتجملا عورشملا( عوضوملا .أ

عورشملا ناونع .ب

ة/بلاطلا مسا .ج

فصلا .د

عورشملا ىQعة/فرشملا مسا .ـه

ةسردملا مسا .و

;:9اردلا ماعلا .ز

 ةعقوم و ةلمتكم ةيميداكألا ةنامألا ةرامتسا .3

)ةعومجملل ةدحاو ةحول( عورشملا ضرع ةحول .4
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