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  0اذتٝا٠ ايت٢ لٚؾ بٗا اهلل األقض   ف٢َٔ أِٖ ايعٓاصك  املٓاخٜعترب 

 يتقتح    اخت٬ف املٓاذ ٜ٪ر٣ إىل اختت٬ف شؽتهاٍ اسبٝتا٠  ًت٢ ا٭ص      سٝح) دللن    املٓاخ َٔ أِٖ عٓاصك ايٓعاّ ايب٢٦ٝ

  0َتها١ًَ َٚتٛاط١ْ يٓحات ف٢  ٬ق١ ٚاسبٝٛإ ٚا اٱْغإْعاَا ب٦ٝٝا فاسبا ٜعٝؿ فٝ٘ 

 ايٓبات   -املٝاٙ   - ط طاق١ ايًُو َفتٛح تتفا ٌ فٝ٘  ٓافض ايح١٦ٝ املدتًف١ َجٌ ْعاّ : فكط () اطالع  ٢ايٓعاّ ايب٦ٝ

 يتدضز َٓ٘ ف٢ فٛص٠ شخض٣ . اإلْهإ ص -اذتٝٛإ  -

 ٌا ٚفف ساي١ ازبٛ (ف٢ ايفذل٠ ايظ١َٝٓ ايت٢ ٜػطٝٗ) ايفضم بُٝٓٗا ٜتُج 

 . َٔ سٝح اذتكاق٠ ٚايكٜاغ ٚاألَطاق أنبٛع إىل َّٜٛٔ فرت٠ ل١َٝٓ قصري٠ قؿ تهٕٛ  ٢ساي١ ادتٛ فَتٛنط  انطمض

 .َٔ سٝح اذتكاق٠ ٚايكٜاغ ٚاألَطاق فرت٠ ل١َٝٓ ط١ًٜٛ قؿ تهٕٛ يٗكًا أٚ فصاًل أٚ ن١ٓ ٢ساي١ ادتٛ فَتٛنط  املُار

 

 

  

 

 

 

   
 ِٖتؤثك ع٢ً باق٢ ايعٓاصك . ألْٗا) مب تفغض (   ٓافض املٓاذ تعز اسبضاص٠ ش 

  مب تفغض ( َٔ َهإ ٭خض ٚربتًف رصدات اسبضاص٠  ٢ً عط  ا٫ص   ٚاسبضاص٠ ٤ٛايؾُػ َقزص اينتعتدل (

 ٚسيو يعز٠  ٛاٌَ ٢ٖ :

 املؤثزج يف اخرالف درجاخ احلزارجانعٕايم  
 

  االطتٛا٤عٓذ دا٥ش٠  عُٛد١ٜايؼُع تظكط  ألٕ أػع١ () ًٌ تٗاسضاص تضتفع رصد١ االنتٛا٤ ؾا٥ك٠ايككٜب١ َٔ  األَانٔ *
  .(َا١ً٥ايؼُع تظكط  ألٕ أػع١)نًُا ابتعزْا سلا٫ً شٚ دٓٛبًا تكٌ اسبضاص٠  االنتٛا٤ ايبعٝؿ٠ عٔ ؾا٥ك٠األَانٔ  *

 ذتكاق٠ سٝح :تؤثك ايتطاقٜو يف ؾقد١ ا 

 ( رَا ايٓتا٥. )  َذل 150مبكزاص  عط  ايحشضَغت٣ٛ نًُا اصتفعٓا  ٔ  )رصد١ ٚاسز٠ ( رصد١ اسبضاص٠ تكٌ  *

 ) املٓاطل يؿٜؿ٠ اذتكاق٠ طٛاٍ ايعاّ ( احلاس٠املذاس١ٜ  املٓطك١ملشتفع١ املٛجٛد٠ ف٢ ا ١ًٝكُِ اجلببعض اي ٜػط٢ ايثًخجـ / 
 .  افشٜكٝا ()يف قاس٠  نٝٓٝا جبٌ : ق١ُ َثٌ
  ٜؤثك  يف ؾقد١ اذتكاق٠ سٝح :  

ٞ  )مب تفغتض ( . َعتزي١ اسبضاص٠ فٝفًا ٚراف١٦ ؽتا٤ً : املهطشات املا١ٝ٥ادتٗات ايككٜب١ َٔ  * تًطٝـ    ألٕ املٝاٙ تعٌُ عًـ
 .  ؿٝفا ٚحتذ َٔ بشٚدتٗا ػتا٤ احلشاس٠ باملٓاطل ايكشٜب١ َٓٗا دسج١

 . ؽتا٤ً (باصر٠( َٓدفن١ ) ساص٠ فٝفًا)رصد١ اسبضاص٠ َضتفع١ فتهٕٛ   :املهطشات املا١ٝ٥ادتٗات ايبعٝؿ٠ عٔ  *
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 يف ؾقد١ اذتكاق٠ سٝح : ؤثك ٜ 

ٌ   ( رَتا ايٓتتا٥  )  يٮص  شؽع١ ايؾُػ  ٔ ايٛفٍٛ َحاؽض٠ ايػطا٤ ايٓحات٢ ميٓع * احلـشاس٠ يف ايػابـا     ٚيـزيو تكـ
 . )ب٬ غطا٤ ْحات٢ (. ل املضسٚع١ عٔ اجلٗا  املهؼٛف١ٚاملٓاط

 يف ؾقد١ اذتكاق٠ سٝح : ٜؤثك  

فٝ٪رٟ إيٞ اصتفاع رصد١ اسبضاص٠ نُا  )َاايٓتا٥ر( ايؾُغٞ اٱؽعاع تتًكٞ ا٭ص  ن١ُٝ نحرل٠ َٔ ايٓٗاق نًُا طاٍ *

 .  فـٌ ايـٝ  يف
رصد١ اسبضاص٠  اغبفا  فٝ٪رٟ إيٞ )َاايٓتا٥ر( ايؾُغٞ اٱؽعاع َٔ فػرل٠تتًكٞ ا٭ص  ن١ُٝ  ايٓٗاق قصك نًُا *

  . فـٌ ايؼتا٤ نُا يف
 

 

 ٟايطػط ادتَٟٛٓاطل اػتالف اذتكاق٠ إيٞ اػتالف  ٜؤؾ  : 

 َٓدفض.مػطٗا  ٜهٕٛ :املٓاطل املشتفع١ احلشاس٠        مػطٗا َضتفع  ٜهٕٛ احلشاس٠:املٓاطل املٓدفل١. 

 .  اينػط ازبٟٛ ٚ اسبضاص٠غ١ٝ بني  ه ١تعتدل  ٬قٖشٙ  -

 َٓاطل اينػط إيٞ َٔ َٓاطل اينػط املضتفع سضن١ شفك١ٝ ٜتشضى اشلٛا٤  ْتا٥خ اختالف ايلػط اجلٟٛ : -

 خضٚز ايضٜاح() . طبتًف١ ا٭ْٛاعاملٓدفض  ًٞ ؽهٌ صٜاح 

 

 

 

 

 

 

 نزٚاح اندائًحأالً : ا
 

 : َٓاطل اينػط املضتفع اىل َٓاطل اينػط املٓدفض . ايعاّ تٗب باْتعاّ طٛاٍ ٢ايت ٢ٖ تعشٜفٗا َٔ 

 قطب١ٝ ز -عهظ١ٝ  -ش جتاس١ٜ  تٓكغِ إىل   .    

إىل َٓاطل اينتػط املتٓدفض    جٓٛباٚ مشاال 30عشض  دا٥ش٠عٓذ  َٓاطل اينػط املضتفع : تٗب َٔ :ية  لرياح التجاراأ( 

 . ٤دا٥ش٠ االطتٛا   ٓز

 ؟ تًطف سكاق٠ ادتٗات اييت تٗب عًٝٗا ايتذاق١ٜمب تفهك : ايكٜاغ  : تأثريٖا 

                                                       .سضاص٠  ٢٭ْٗا تأتٞ َٔ دٗات شقٌ سضاص٠ إيٞ دٗات ش ًجـ / 

  مشاال 30دا٥ش٠ عشضعٓذ  َٓاطل اينػط املضتفعتٗب َٔ  :الرياح العكسي  ب( 

 ايذا٥شتني ايكطبٝتني .  ٓزإىل َٓاطل اينػط املٓدفض  جٓٛبًاٚ

   ؟ مب تفهك : ايكٜاغ ايعهه١ٝ تعٌُ ع٢ً تؿف١٦ ادتٛ:  تأثريٖا 
 ٭ْٗا تأت٢ َٔ َٓاطل َضتفع١ اسبضاص٠ إىل َٓاطل َٓدفن١ اسبضاص٠ .دت / 

 : حرك عمى سطح األرضهى اهلواء املت الرياح . 
 أفقيا

 أْٛاع ايشٜاح

 ايشٜاح ايذا١ُ٥ ايشٜاح اي١َٝٛٝ ايشٜاح احمل١ًٝ ايشٜاح املٛمس١ٝ
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 إىل َٓاطل اينػط ٚاجلٓٛب٢ ايكطبني ايؼُاىلعٓذ  َٓاطل اينػط املضتفعتٗب َٔ  : رياح القطبي جة( ال

 ١ .ايؼُاي١ٝ ٚاجلٓٛبٝ ايذا٥شتني ايكطبٝتني ٓزاملٓدفض  

 اح املٕمسٛحـانزٚثاًَٛا / 
 ٚنٌ َٓٗا غاسات نحرل٠ َٔ املا٤ مل َغاسات نحرل٠ َٔ ايٝابػ دباٚص  بغحبذبزخ صٜاح  : ( تعشٜفٗا ) أطبابٗا

 .  ٔ اٯخض ؽبتًف ف٢ رصد١ اسبضاص٠

 : أنواع الرياح املومسي 
 ألْٗا تٗب َٔ املا٤ إىل ايٝابو .( ) ًٌ طض٠ممصٜاح  سٜاح َٛمس١ٝ ؿٝف١ٝ :( 1)

 ألْٗا تٗب َٔ ايٝابو إىل املا٤ .( ) ًٌ داف١صٜاح  سٜاح َٛمس١ٝ ػت١ٜٛ :( 2)

 حانزٚاح احملهٛثانثًا/
  َٓاطل ضبزٚر٠ َٔ عط  ا٭ص  تٗب فٛم ٢تأثرل ضبً ٢ٖ صٜاح سات :تعشٜفٗا . 

 ف٢ فقٌ ايضبٝع . بايضَاٍ ٚا٭تضب١ضب١ًُ ٢ َقض ٚتأت٢ ف اخلُاطني سٜاح تٗا : َجًَٔ ا *

                           بايغٛرإ سٜاح اهلبٛب .  

 اح انٕٛيٛحـانزٚ / راتعاً 
 أَثًتٗا : ْظِٝ ايرب ٚايبرش ، ْٚظِٝ اجلبٌ ٚايٛاد٣ . *
 :  حدوث ظاهرة نسيم الرب والبحر . مب تفسر 

 ٚايٓٗاص.ٚصٜٔ شثٓا٤ ايًٌٝ ايٝابػ ٚاملا٤ املتذا بنياخت٬ف اسبضاص٠ دت / بغحب 

 سضاص٠ اشلٛا٤ امل٬َػ يًٝابػ اصتفاعبغحب  : ) ْٗاسًا (  ْظِٝ ايبرش ذثحي 

 ٜٚغ٢ُ  ٚؼبٌ ضبً٘ ٖٛا٤ باصر َٔ ْاس١ٝ ايحشض ٢ ًشثٓا٤ ايٓٗاص فٝقعز ٭ 

 . ايحشض ْغِٝ

 ايًٌٝ ٤يًحشض شثٓابغحب اصتفاع سضاص٠ اشلٛا٤ امل٬َػ  :()يٝاًل ْظِٝ ايرب ذثحي 

 ٜٚغ٢ُ ْغِٝ ايدل. ايدل.ٚؼبٌ ضبً٘ ٖٛا٤ باصر َٔ ْاس١ٝ ٢  ًفٝقعز ٭ 

 

 

 

  ؟ األمطار : تكونمب تفسر 
 خباص املا٤ايت٢  ذبٌُ ا٭ص   سضن١ ايضٜاح  ًٞ عط ٚ تغدني اسبضاص٠ يًُغطشات املا١ٝ٥ي ذبزخ ْتٝذ١ دت /

 .  تغكط ا٭َطاصٚ فٝتهاثف

 

 :واأسباب سقوط : انرصاعد٘املطز ( 1)
 ايعًٝا حداص املا٤ يطحكات ازبٛاشلٛا٤ ايغاخٔ احملٌُ بفعٛر  بغحب 

 غظٜض. ًٞ ؽهٌ َطض  ٜٚغكط فٝدلر اشلٛا٤ ٜٚتهاثف 

  ا٫عتٛا١ٝ٥ زخ يف املٓطك١ذب سقوطوا:مناطق . 

 

 أنواع األمطار
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  :سقوطواأسباب    : انرضارٚظٙاملطز ( 2)

 ّسٝح ٜدلر  ا ٢ً فتقعز اىل  احمل١ًُ بحداص املا٤ بازبحاٍ ايضٜاح افطزا 

 0 ًٞ ؽهٌ َطض ٜٚغكط ٜٚتهاثف خباص املا٤  اشلٛا٤ 

  ٚاملضتفعاتازبح١ًٝ  زخ يف املٓاطلتؼب  سقوطوا:مناطق . 

  :سقوطواأسباب      : اإلعصار٘املطز ( 3)

 ؼبزخ  ٓز تكابٌ ٖٛا٤ باصر َع ٖٛا٤ عاخٔ ضبٌُ بحداص املا٤ ، فٝقعز 

 ٚتغكط ا٭َطاص َا ب٘ َٔ خباص َا٤ف اشلٛا٤ ايغاخٔ فٛم ايحاصر فٝتهاث

 ٚايض ز.َقشٛب١ بايدلم  

 
 

 ٚاْٛاع االَطاق  ٚاجتاٖاتٗا  ْتٝذ١ الػتالف أْٛاع ايكٜاغ )عًٌ(  ختتًف ن١ُٝ نكٛط األَطاق عًٞ نطض األقض 

:َٓاطل تٛلٜع املطك 

 ا٫عتٛا٤. ) املٓاطل ا٫عتٛا١ٝ٥ ( سٍٛ را٥ض٠املٓاطل  املطش:ٓاطل غضٜش٠ َ( 1)

 .) ف٢ اٚصٚبا ( املتٛعطًحشض ي ايؾُاىل غاسٌاي املٓاطل ايٛاقع١  ٢ً املطش:ل َتٛطط١ َٓاط( 2)

 . سلاٍ شفضٜكٝا ايهدل٣ ف٢َجٌ ايقشضا٤  َٓاطل ْادس٠ املطش :( 3)

 ثز االَظاٌ عهٗ املُار :أ 

 نكاف االْهإ ف٢ انتؼؿاّ ايتهٓٛيٛدٝا املطك٠ بايب١٦ٝ ف٢ ايعصك اذتؿٜح ؟يٓتا٥ر : إاَا -

 ر٣ اىل : سزٚخ بعض ايتػرلات املٓاخ١ٝ ف٢ دٗات طبتًف١ َٔ عط  ا٭ص  َجٌ : دت / ش

     اصتفاع رصد١ اسبضاص٠  .   اْتؾاص ازبفاف ٚايتقشض .         سزٚخ ا٫ افرل .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 األمطار مناطق توزيع
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 ذتٝا٠ عًٝٗا أيهاٍ ا تتٓٛع ست٢ألػك  ػًل اهلل َٓاخ األقض َتٓٛعًا ٚشتتًفًا َٔ َهإ ألػك َٚٔ ٚقت. 

 ِٝيتهٌٗٝ ؾقان١ املٓاخ  سهب ْٛع املٓاخ ايها٥ؿ ٚـيو َٓاػ١ٝ قهِ ايعًُا٤ األقض إيٞ أقاي.  

 

 

 

 

 : أطع تـٓٝ  األقايِٝ املٓاخ١ٝ 
 . ْٛع ايضٜاح ايغا٥ز٠  تؾاب١ٗ( 3)  .  تؾاب٘ رصدات اسبضاص٠ (2)         ض .تؾاب٘ نُٝات املط ( 1)

 

 

 مشااًل ٚدٓٛباً . 30,  30متتؿ بني ؾا٥كت٢ عكض  -

 

 اخلصائص املوقع اإلقليم

 ٔشثح اإلطرٕائٗ
  اإلطرٕائٗ

  ميتؿ بني: 

 10سلا٫ ٚ   10را٥ضت٢  ض  -

 دٓٛبا .

 ّاصتفاع اسبضاص٠ ٚايضطٛب١ طٍٛ ايعا ، 

  ّيٛقٛع٘ عٓؿ ) ًٌ( غظاص٠ ا٭َطاص طٛاٍ ايعا

 ) َٔ ايٓٛع ايتصاعؿ٣ ( . ايؿا٥ك٠ اإلنتٛا١ٝ٥

 ) انظافاَا ( املدارٖ
 ميتؿ بني : 

سلا٫   18:  10را٥ضت٢  ض   -

 ٚدٓٛبا 

.  ّاصتفاع اسبضاص٠ طٛاٍ ايعا 

 ٚ را٥ض٠تكٌ با٫بتعار  ٔ  تغكط ا٭َطاص فٝفا 

 .ا٫عتٛا٤ 

 دٓٛب ؽضم  شعٝا  يف :ميتؿ   املٕمسٗ

 ؽتا٤  باصرفٝفا ٚ  اصتفاع اسبضاص٠ ٚايضطٛب١ . 

 تٗب  ًٝ٘ ايضٜاح املٛزل١ٝ ايقٝف١ٝ ٚايؾت١ٜٛ 

اَطاص فٝف١ٝ  

  )احلار( انصذزأٖ
  بنيميتؿ : 

سلا٫  30:  18  را٥ضت٢  ض  -

 . صاتغضب َععِ ايكا ٚدٓٛبا

 خاف١ ف٢ ايٓٗاص( فٝفا سضاص٠ َضتفع١ دزا ( 

سٝح إٕ  ) خاف١ ف٢ ايًٌٝ(ٚؽزٜز ايدلٚر٠ ؽتا٤ 

 املز٣ اسبضاص٣ اي٢َٛٝ ٚايغ٣ٛٓ نحرل .

 . ّشَطاص ْارص٠ ٚتهار تٓعز 

 ةــــيــاخـنـمـم الـيـالــــــاألقواع ــــــــــأن

 ايباقؾ٠األقايِٝ  املعتؿي١ ايباقؾ٠األقايِٝ  املعتؿي١ ايؿف١٦ٝاألقايِٝ  اذتاق٠األقايِٝ 

( اإلطرٕائٗ ٔشثح 1)
 انثارد ) انرُدرا ( ( غزب أرٔتا1) ( انثذز املرٕطط1) طرٕائٗاإل

 ( املدارٖ 2)
 ) الهٛى انظافاَا (

 ( املعردل اندافٗء 2)
 ) انصٛىن (

 عردل انثارد ( امل2)
 اجلثهٗ ) شزق انماراخ (

  ( انمارٖ انثارد3) ( انصذارٖ املعردنح 3) ( املٕمس3ٗ)

  انصذزأٖ ) احلارج ( (4)
 ــارةاألقاليـــم الح أوال:

 



 ٝح اسبضاص٠ َٓاطل َتق١ً شٚ َٓفق١ً َٔ عط  ا٭ص  ٚيهٓٗا َتؾاب١ٗ ف٢ خقا٥قٗا املٓاخ١ٝ َٔ س 

 ٚا٭َطاص ٚايضٜاح .
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  :  اقتفاع اذتكاق٠ صٝفا ٚاخنفاضٗا يتا٤ ف٢ اإلقًِٝ ايصشكا٣ٚ اذتاق ؟مب تفهك  

 اي٢َٛٝ ٚايغ٣ٛٓ نحرل . : ٫ٕ املز٣ اسبضاص٣ تد 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 .باً مشااًل ٚدٓٛ 45,  30متتؿ بني ؾا٥كت٢ عكض  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اخلصائص املوقع اإلقليم

 رٕططاملثذز ان
 : ميتؿ بني 

سلا٫ ٚدٓٛبا ف٢ غضب  45،  30را٥ضت٢  ض   -

 ايكاصات .َععِ 

  راف٧ ؽتا٤ً -ساص فٝفا 

 شَطاص ؽتا٤ ٚداف١ فٝفا

 صٛىن (ان) دافئانعردل امل
 : ميتؿ بني 

سلا٫ ٚدٓٛبا ف٢ ؽضم  45،  30را٥ضت٢  ض   -

 ايكاصات .

   راف٧ ؽتا٤  -ساص فٝفا  

  شَطاص طٛاٍ ايعاّ غظٜض٠

 فٝفًا .

 عردنحاملصذارٖ ان
 : ميتؿ بني 

سلا٫ ٚدٓٛبا  راخٌ  45،  30را٥ضت٢  ض   -

 ايكاصات .

 باصر ؽتا٤ً 

 ٚداف  قًٌٝ املطض فٝفا

  ؽتا٤

 

 ةلدفيئا المعتدلة األقاليم ثانيا:

  رصد١ اسبضاص٠  ٢ً َزاص ايّٝٛ ) ايٓٗاص ٚايًٌٝ ( .َتٛعط ايفضم بني 

   رصدات اسبضاص٠  ٢ً َزاص ايغ١ٓ ) ايؾتا٤ ٚايقٝف ( . َتٛعطايفضم بني 

 



 

  
7 

 

 

 

 مشااًل ٚدٓٛباً . 60,    45متتؿ بني ؾا٥كت٢ عكض  -

 اخلصائص املوقع اإلقـليم

 غزب أٔرٔتا 
  ميتؿ بني: 

 سلا٫ ٚدٓٛبا 60،  45را٥ضت٢  ض   -

 غضب ايكاصات . 

 راف٧ فٝفا ٚ َعتزٍ باصر ؽتا٤ 

 ٚقٛع٘  ممطض طٍٛ ايعاّ بغحب
 ١ف٢ ْطام  ايشٜاح ايعهظ١ٝ ايػشبٝ

شزق  انثارد عردلامل
 انماراخ

 : ميتؿ بني  

سلا٫ ٚدٓٛبا  ؽضم  60،  45را٥ضت٢  ض   -

 .ايكاصات 

 ٍؽتا٤ باصر ٚ فٝفا َعتز. 

 ّشَطاص طٛاٍ ايعا  

 انمارٖ انثارد
 ميتؿ بني : 

سلا٫ ٚدٓٛبا راخٌ   60،  45 را٥ضت٢  ض   -

 .ايكاصات 

 ؽتا٤ قاصؼ ايدلٚر٠  ٚ فٝف راف٤٢ 

 فٝفا ٚتكٌ ؽتا٤ اصشَط  . 

 
 

 

 اخلصائص املوقع اإلقـليم  

 االلهٛى انثارد
 ) انرُدرا (

 : ميتؿ بني 

 . سلا٫ ٚدٓٛبا 90 ،60را٥ضت٢  ض   -

 ٝف ققرل باصر ْغحٝا ف. 

 ٛؽزٜز ايدلٚر٠ ؽتا٤ ط ٌٜ 

 شَطاص ق١ًًٝ فٝفا 

 عكٛط ايجًٛز ؽتا٤ 

 االلهٛى اجلثهٗ
  ايعًٝا يًذحتاٍ  ٜؾػٌ ايكُِ ٚاملٓشزصات

.  

 ايتتتدلٚر٠ ٚتػطتتت٢ املٓشتتتزصات    ؽتتتزٜز

 .بايجًٛز 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الباردةاألقاليم  رابعا:

 

  عتدلة الباردةالم ثالثا: األقاليم
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 َ٘ا املثُش ٚغري املثُش ، َٚٓ٘ األػحاس ، ٚاحلؼا٥ؽ ، َٚٓ٘  فُٓ٘ ، خًل ايٓبا  ٚتٓٛع٘ َٔ دال٥ٌ قذس٠ اهلل ٚععُت
 .  ٚاحلٝٛإ َٚٓ٘ َا ٖٛ غزا٤ يإلْظإ ٜترٌُ ايعطؽ ْٚذس٠ املٝاٙ ،

 

 

:    (1) األَطاقاػتالف ن١ُٝ ( 2)    ع٢ً نطض األقض . اػتالف ؾقدات اذتكاق٠ . 

 

 

 

 

 

 

  
   
 

                                                                                             

 ٞ١ َٚتؾابه١مد١ُ ٚنجٝف ؽذض١ٜ بٗا دبُعات ٖٞ شصام . 

   

 . املًٛثات َٔ ػالٍ اَتصاصٗا يًهكبٕٛ َٔ ُتؼًص اي تهاعؿ األقض ع٢ً  (2)       .ٚايعؿٜؿ َٔ ايجُاق يألػًاب ( َصؿق1)

 
 

 أهم احليوانات أهم األشجار ةاخلصائص النباتي املوقع الغابات

انغاتاخ 
 االطرٕائٛح

االطتٛا٤  دا٥ش٠ تُٓٛ ع٢ً جاْب٢
 .كُٔ اقًِٝ املٓاخ االطتٛا٢٥ ( )

  أػحاس نثٝف١ دا١ُ٥
 اخللش٠ 

 -ايهاناٚ  -املطاط 
 املاٖٛج٢ٓ

ٚايكشد٠ ايضٚاذ  
 امل١ًْٛ ٚايطٝٛس

 غاتاخ 
 حبز يرٕطط

ف٢ إقًِٝ ايبرش املتٛطط ف٢ 
 ايظٍٗٛ ٚاألٚد١ٜ .

 اخللش٠  أػحاسٖا دا١ُ٥
 اجلفاف تترٌُ

 املاعض -اّ األغٓ .ٚايضٜتٕٛايفًني 

 تُٓٛ ف٢ املٓاطل املعتذي١ ايباسد٠ غاتاخ َفضٛح
  تٓفض أٚساقٗا ف٢ أػحاس

  . ايؼتا٤ ٚاخلشٜ فـ٢ً 
 ايضإ ٚايبًٛط

ايكطط  -ايطٝٛس 
 ايظٓحاب

 تُٓٛ ف٢ املٓاطل ايباسد٠ . غاتاخ صُٕتزٚح
  دا١ُ٥ اخللش٠ تأخز

)عًٌ(  ايؼهٌ املدشٚط٢
 ايثًخ.ذت٢ ال ترتانِ فٛقٗا

ش ايـٓٛب
 ٚايؼشبني

 ايثعًب ايكطب٢ .

 

 

 شسٌ ضبًٗا ايظصا ١ٚ بأخؾابٗا،يٝغتفٝز  )َجٌ ايػابات ايٓفن١ٝ( شطاٍ اٱْغإ َغاسات ٚاعع١ َٔ ايػابات . 

 َهاسات َٔ ايػابات ؟ َاـا ْتر عٔ إلاي١ اإلْهإى :

 :اسبٝٛاْات ٚايطٝٛص فت شْٛاع نجرل٠اٱخ٬ٍ بايٓعاّ ايح٦ٝٞ سٝح اخت -1  أؾٟ ـيو إىل َٔ. 

 .  اصتفعت رصد١ سضاص٠ ا٭ص  -2                        

- . ْحات ُٜٓٛ رٕٚ تزخٌ اٱْغإ ْتٝذ١ يتفا ٌ  ٓافض املٓاذ َع ايذلب١

 

 

   

 الغابـات أواًل:
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 تٓاقك نُٝات املطض.ايػابات تعٗض َع  ؽذاصٚنجاف١ ٚط٫ٛ َٔ ا ٢ٖ ْحاتات طحٝع١ٝ شقٌ سذُا     

 
 

 

 : ا٫عتٛا١ٝ٥ٍ ٚدٓٛب ايػابات تُٓٛ سلا املٛقع . 

 ا٭َطاصن١ُٝ ٚنجافتٗا سغب  يف طٛشلا سؾا٥ؿ ط١ًٜٛ ربتًف :ارتصا٥ص ايٓبات١ٝ.  
  ِٖاذتٝٛاْات:أ   ٚايف١ًٝ .ايػظ٫ٕ ٚايظصاف  َجٌ:سٝٛاْات آن١ً يًعؾب   

       ّٛٚاينحاع .ا٭عٛر ٚايُٓٛص  َجٌ:سٝٛاْات آن١ً يًش 

 طحٝع١ٝ ١ سٝٛاْاتتعز ايغافاْا سزٜك ٚيشيو .  

 

 

 ايكاصات شٚاعطيف  ايزف١٦ٝ تُٓٛ يف ا٭قايِٝ املعتزي١ :املٛقع . 
 :ُضا ٞ طحٝع١ٝنسؾا٥ؿ ققرل٠ ي١ٓٝ تقً   ارتصا٥ص ايٓبات١ٝ . 

 :٭غٓاّ ٚاملاؽ١ٝا أِٖ اذتٝٛاْات . 
  
 

 تُٓٛ يف اٱقًِٝ ايحاصر : املٛقع . 

  ٚمتٛت  ٓز  ايكقرل،ٚسؾا٥ؿ عضٜع١ ايُٓٛ تعٗض خ٬ٍ فقٌ ايقٝف  طشايب حاص٠  ٔ  :ايٓبات١ٝارتصا٥ص

   ايؾتا٤ . قزّٚ
 ِٖايض١ْ ايش٣ ٜعضف بايهاصٜحٛ  : اذتٝٛاْات أ  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 احلشائش ثــانيًا:
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 : ف٢ ايقشاص٣ تُٓٛ املٛقع . 

 ايٓبات١ٝ ارتصا٥ص:  دٌٝ ايٓ : َٔ خ٬ٍ طٍٛ ازبشٚص َجٌ ازبفاف ٚقغ٠ٛ املٓاذ تتشٌُ ظضٚف ْحاتات. 

    ايتني ايؾٛنٞ ٚايقحاص : َجٌ ايكزص٠  ًٞ ربظٜٔ املا٤ْحاتات شلا  .    

 ايظٚاسف ايهجرل َٔ اٱبٌ ) ازبُاٍ ( ٚ ايٛ ٍٛ ٚ ازبضطإ ) ايف٦ضإ ( ٚ : ٝٛاْاتاِٖ اذت . 

  

 
 
 

 
 

سبتضاص٠ ٚاينتػط ازبت٣ٛ    َتٛعط ساي١ ازبٛ يف فذل٠ ط١َٝٓ ط١ًٜٛ َٔ سٝتح ا  َٓاخ

 ٚايضٜاح ٚا٫َطاص .

َتٛعط ساي١ ازبٛ يف فذل٠ ط١َٝٓ ققرل٠ َٔ سٝح اسبتضاص٠ ٚاينتػط ازبت٣ٛ     طكع

 ٚايضٜاح ٚا٫َطاص .

 اشلٛا٤ املتشضى  ٢ً عط  ا٭ص  شفكٝا سٜاح

َٓاطل َتق١ً شٚ َٓفق١ً َٔ عط  ا٭ص  ٚيهٓٗتا َتؾتاب١ٗ فت٢ خقا٥قتٗا      اقًِٝ َٓاخ٢

 ١ َٔ سٝح اسبضاص٠ ٚايضٜاح ٚاملطض  املٓاخ١ٝ ايعاَ

 ايفضم بني َتٛعط رصد١ اسبضاص٠  ٢ً َزاص ايّٝٛ ) ايٓٗاص ٚايًٌٝ ( . َذ٣ ذشاس٣ ٢َٜٛ

 ايفضم بني َتٛعط رصد١ اسبضاص٠ ايعع٢ُ ٚايقػض٣  ٢ً َزاص ايغ١ٓ َذ٣ ذشاس٣ ط٣ٛٓ

ٕ    ْبا  طبٝع٢ ملٓتاذ َتع   ْتٝذت١ تفا تٌ  ٓافتض ا    ٖٛ ايٓحات ايش٣ ُٜٓتٛ رٕٚ تتزخٌ اٱْغتا

  ايذلب١ .

  ٢ بٗا دبُعات ؽذض١ٜ مد١ُ ٚنجٝف١ َٚتؾابه١ .ما٢ٖ شص غاب١

 ٢ٖ شص  داف١ ؽح٘ خاي١ٝ َٔ ايٓحات ايطحٝع٢   ؿرشا٤

            
 
 
 
 

 

 النباتات الصحراوية ثــالجًا:

-  شص  داف١ ؽح١ خاي١ٝ َٔ ايٓحات ايطحٝع٢ .
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 سغِ إٔ األخطاس ٚايهٛاسث ايطبٝع١ٝ تظبب خظا٥ش إال إٔ بعلٗا ي٘ فٛا٥ذ عع١ُٝ ذٝث تؤد٣ دٚسا ف٢ حتكٝل ايتٛاص ٕ
 ايب٢٦ٝ .

 
 

 
 

 

  ٖٞ : ٜعتكز اٱْغإ شٕ ا٭ص  فًح١ َٚغتكض٠ ٚيهٔ ٖٓاى  ز٠ ظٛاٖض ن١ْٝٛ طحٝع١ٝ تجحت  هػ سيو

 .  ايظ٫طٍ ٚايدلانني

 

 

 

 : قؿ تهٕٛ ضعٝف١ أٚ عٓٝف١ايكًك٠ األقض١ٝ يف فرتات َتكطع١  ٓتابتَٚتالسك١ ٖمات أقض١ٝ نكٜع١  ذعزٚفٓا .  

  ٍاالجتاٖا  أفكٝاتٓتؼش إىل مجٝع ٚ ٓ٘ اهلضا َتبذأ َشنض يهٌ صيضا . 
 سؿٚخ ايماللٍ ؟ ( : ) مب تفهك : أطثاب ددٔز انشالسل 

 ٪ر٣ إىل تؾككٗا ٚتقز ٗا .ٜٚدٛر مػط نحرل  ٢ً ايكؾض٠ ا٭صم١ٝ ( 1)

  اْظ٫م فدٛص ايكؾض٠ ا٭صم١ٝ فٛم بعنٗا َغحح١ استهاى  ٢ً طٍٛ خط ايقزع .( 2)

 . ٠ يف باطٔ ا٭ص ذبضى املٛار املٓقٗض( 3)

 

 

 

 : لٛاص شدج انشالسل 
  قٛتٗا اىل : قٓف ايظ٫طٍ سغب ق٠ٜٛ ٚايش٣ شؽٗضٖا ) َكٝاؼ صؽبذل ( تكاؼ ؽز٠ ايظ٫طٍ بعز٠ َكاٜٝػ 

 
 لطال  قط لال           
 
 
 
 
 

  دٔز انشالسلحمرًهح حليُاطك :  
 آعٝا .َٓطك١ ذبٝط بغٛاسٌ احملٝط اشلارٟ غضب ا٭َضٜهتني ٚؽضم ( 1)

 آعٝا ٚشٚصٚبا . قاصت٢  َٓطك١ ممتز٠  ٢ً طٍٛ ايغ٬عٌ ازبح١ًٝ ا٫يتٛا١ٝ٥ يف( 2)

 . ايععِٝ ا٭خزٚر اٱفضٜكٞ  : َٓاطل ممتز٠ َع ا٭خارٜز َجٌ( 3)

  عٍ ددٔز انشالسلديزج انُاةجح اٜثار امل  :  
 . ٚايهحاصٟطضم  املزٕ ٚايتزَرل( 2)  . ا٭صم١ٝايكؾض٠  عط  يف ٚتؾكل سزٚخ اْهغاص( 1)
 . اسبزٜز١ٜتعطٌ سضن١ املضٚص ٚايغهو ( 3)
 ٚاييت تغحب : (َذل 30)سزٚخ َٛدات حبض١ٜ طيظاي١ٝ تغ٢ُ ) تغْٛا٢َ (ٜٚقٌ اصتفاع ا٭َٛاز ( 4)

 ايًٛاط٧قَاٍ  جتكٜف .                 األيذاقاقتالع .               ٕبأنًُٗاتؿَري َؿ . 

 

 ( ؾقدات 6:    5َٔ ) َك  َؿ ؾقدات 4أقٌ َٔ  ضعٝف ؾقدات ( 5:    4)   َٔ ق٣ٛ  ؾقدات  9:   5ظ6 َري  يؿٜؿ ايتؿ

 . ا٭صم١ٖٝٛ َٓطك١ اْهغاص ٚمعف ف٢ ايكؾض٠ :  

 السالزل والرباكني



 .يٲْغإ  فٝ٘ مما ٜغحب خغا٥ض نحرل٠ ف٢ املُتًهات ٚايحؾض   رخٌٖٛ رَاص نحرل ؼبزخ بغحب طحٝع٢ ٫ 
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 انشالسلانرعايم عُد ددٔز  ()ارشاداخ طهٕكٛاخ: 
 ٔٚايًكفات.ايٓٛافف  االبتعاؾ ع               إطفا٤ املصابٝض .                         عؿّ انتؼؿاّ املصعععععاعؿ . 

 ِاملبا٢ْ يف ارتكٚز  عؿّ ايتماس َٔ  .              ؾاػٌ املههٔ . ادتًٛى أنفٌ  املٓطؿ٠ 
 

 

  كٚطا بكناْٝا ع٢ً يهٌ يصؼٛق املٓصٗك٠ ٚايػالات َٔ باطٔ األقض إىل نطشٗا سٝح تربؾ ٚتتذُؿ َهْٛ٘ شتاْؿفاع ا :ذعزٚفٓا

 سٍٛ ف١ٖٛ ايربنإ .دبٌ َكتفع 

 أطثاب ددٔز انرباكني  : 

 ٚدٛر َٓاطل معف يف ايكؾض٠ ا٭صم١ٝ .( 1)

 ١ معٝف١ يف ايكؾض٠ ا٭صم١ٝ .دبُع ايػاطات املٓطًك١ َٔ املٛار املٓقٗض٠ ٚاْفذاصٖا ْٚفاسٖا  ٓز ْكط( 2)

 أْى يُاطك ددٔز انرباكني : 

% َٔ  75نظ ب٘ شنجض َٔ ٜذل )ْطام ؼبٝط بغٛاسٌ احملٝط اشلارٟ ايشٟ ٜعضف باعِ ) سًك١ ايٓاص ( بغحب ( 1)

 . (بضانني ايعامل ايٓؾط١ 

 ْطام ٜٛدز ف٢ احملٝط اشلارٟ ْفغ٘ َٚٔ َٓاطك٘ ) دظص ٖاٚاٟ ( .( 2)

 ٛب قاص٠ شٚصٚبا  ٢ً ايحشض املتٛعط ٚازبظص اجملاٚص٠ .ْطام ف٢ دٓ( 3)

 .سٝح ا٭خزٚر ا٭فضٜك٢ ايععِٝ ايٓطام ايؾضقٞ َٔ قاص٠ افضٜكٝا ( 4)

: يهذٕظح يًٓح  
 ايربانني تٛجذ ع٢ً  : 

 . سافات شسٛا  ايحشاص ٚاحملٝطات ايعُٝك١ شٚ بايكضب َٓٗا( 1) 

 ( . )ؽضم افضٜكٝاا٭خزٚر اٱفضٜكٞ َٓطك١ َجٌ : ف٢ َٓاطل اينعف ف٢ ايكؾض٠ ا٭صم١ٝ( 2) 

  اجياب١ٝ( -) طًب١ٝ : ددٔز انرباكني انُاةجح عٍاٜثار 

 ( تهٜٛٔ ايعزٜز َٔ : ازبظص ، اشلناب ايدلنا١ْٝ .1) ايظصا ١ٝ . تزَرل ايػطا٤ ايٓحاتٞ ٚاحملافٌٝ ( 1)

 . ( طٜار٠ خق١ٜٛ تضب١ ا٭صام٢ ايكضٜح١ َٔ ايدلنا2ٕ)  . ملٓؾآتاملحاْٞ ٚا ( تزَرل2)

      .اٱمضاص بقش١ اٱْغإ ٚاسبٝٛإ   (3)

 .  َقارص املٝاٙ ايغطش١ٝ ( تًٛخ4)

 

  
 

 
 
 

 : َٛدات املؿ ايميماي١ٝ  ٜكصؿ بٗان١ًُ ٜابا١ْٝ األصٌ َٚعٓاٖا َٛد١ املٝٓا٤ ٚ تعكٜفٗا. 

 شيف ؽدك  275ف٢ َقضع   ٢َ2004 ايت٢ سزثت يف دٓٛب ؽضم آعٝا  اّ َٛدات تغْٛا تغححت. 
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 / ًأخطار املٛاِ :أال 
 َتعؿؾ٠ يًبًك َٓٗا : إىل شتاطك  املا٤ ٖٛ نك اذتٝا٠ فبؿْٚ٘ التٛدؿ سٝا٠ ع٢ً نطض األقض ٚيهٔ ميهٔ إٔ ٜؤؾ٣ -

 .ت ٚايهٍٝٛ ٚاالْٗٝاقات ادتًٝؿ١ٜ ايفٝطاْا

 

 

 

 : ابع بهُٝا  نبري٠ ايٝ ع٢ً طػ٢األْٗاس ذت٢ ٜملٝاٙ عٔ َعذي٘ ايطبٝع٢ ف٢ صٜاد٠ َٓظٛب ا ذعزٚفٓا. 
 . ٙنًُا صاد  ق٠ٛ ايفٝلإ صاد  طشع١ جشٜإ املٝا 
 : أطثاب ددٔز انفٛضاَاخ 

 . طكٛط األَطاس بػضاس٠ ) ايظٍٝٛ (( 2)     .  رٚبإ ايثًٛد( 1)
 .ذذٚث ايعٛاؿ  ٚاألعاؿري ( 4)    .                   اْٗٝاس ايظذٚد ( 3)

 ٔز انفٛضاَاخ :َرائج دد 

 اإلدناب١ٝ ثاقاآل ايهًب١ٝ ثاقاآل

 سزٚخ ش زار نحرل٠ َٔ سا٫ت ايٛفا٠ .( 1)

  . َضا ر٣ إيٞ اْتؾاص ا٭ٚب١٦ ٚا٭تًٛخ املٝاٙ مما ٜ٪( 2)

مما ٜؤؾ٣ إيٞ  ) ايٓتا٥ر ( تًف احملافٌٝ ايظصا ١ٝ( 3)

 سؿٚخ اجملاعات .

 تػش١ٜ خظاْات املٝاٙ ازبٛف١ٝ .( 1)

إطاي١ ايٓفاٜات َٔ صباص٣ املٝاٙ ٚا٭ْٗاص ٚفضفٗا إىل ( 2)

 .  ايحشاص

 
 
 
 
 
 

 

 : املٓتؼـش٠ األٚدٜـ١   ػبها  ف٢غضٜش٠ فحا١ٝ٥ تتحُع أَطاس  ذعزٚفٓا  ٔ ٚتٓـذفع بؼـذ٠  ـٛ املٓـاطل      املشتفعـ١  باألَـان
  . املٓدفل١

 انىت لد ذُرج عٍ ددٔز انظٕٛل اٜثار انظهثٛح :  

 . تذَري ايطشم ٚنثش٠ احلٛادث( 2)                  ٚاملٓؼآ .تذَري املباْٞ ( 1)
 .  إتالف احملاؿٌٝ ايضساع١ٝ ٚجتشٜ  ايرتب١( 4)             .ذذٚث خظا٥ش ف٢ األسٚاح ( 3)
 : أطانٛة انرذكى فٗ خماطز انظٕٛل  

 . بٓا٤ ايكض٣ ٚاملزٕ بعٝزا  ٔ صباص٣ ا٭ٚر١ٜ ازباف١ 

 ا٭صامٞ ايظصا ١ٝ ٚاملٓؾآت ٚاملحاْٞ . يٓكٌ َٝاٙ ايغٍٝٛ بعٝزًا  ٔ تضع َٚقاصف يًُٝاٙ سفض 
 . ٕعزٚر ف٢ َٓاطل ايٛرٜا ٌُ  

 

 

 

 )ًٌايفٝنإ . بغحب بٓا٤ ايغز ايعاىل ايش٣ مح٢ َقض َٔ شخطاص ناْت َـش تتعشض يًفٝلإ نٌ عاّ ٚيهٔ ٖزا اخلطش صاٍ )ع 
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 : جلباٍ إىل أطفٌ بظشع١ ػذٜذ٠حتشى اجلًٝذ املرتانِ ع٢ً جٛاْب ا ذعزٚفٓا . 
  اجلهٛدٚح االَٓٛاراخأطثاب ددٔز :  
  تضانِ ازبًٝز بؾهٌ نجٝف  ٢ً دٛاْب ازبحاٍ ثِ ٜتشضى إىل شعفٌ بغض ١  ٢ً ؽهٌ نتٌ  بغحبذبزخ

 نِ / ايغا ١ . 300دًٝز١ٜ تقٌ عض تٗا 

  انُاةجح عٍ االَٓٛاراخ اجلهٛدٚح : اٜثار انظهثٛح  
 ايفٝلاْا  . ( ذذٚث3)          قتٌ ايعذٜذ َٔ ايبؼش .   (2)         .   ٚايطشم ْٞ تذَري املبا( 1)
 

 

 
 

 / زٚاح ٔاألعاصريأخطار انثاَٛا : 
َٚصؿقا يًعؿَاق   عٓؿَا تهٕٛ َهبب١ يألَطاق إٕ اهلل نبشاْ٘ ٚتعاىل ٜهؼك يٓا ايكٜاغ بكؿقت٘ فٝذعًٗا َصؿقا يًؼري أسٝاْا -

كّٛ ايكٜاغ باقتالع األيذاق ٖٚؿّ املبا٢ْ ٚاسؿاخ ؾَاق ياٌَ يًُٓاطل ايتع٢ تٗعب عًٝٗعا ٚـيعو عٓعؿَا      فت عٓؿَا  أسٝاْا أػك٣

 .  تتشٍٛ إىل عٛاصف أٚ أعاصري

 

  
 

 : ٚتٓـذفع  ـٛ ايٝـابع     املذاسٜـ١ تٓؼأ عاد٠ فٛم احملٝطـا  باملٓطكـ١    عٛاؿ  ٖٛا١ٝ٥ دٚاس٠ ذًض١ْٝٚ عٓٝف١  ذعزٚفٓـا
 .  ١باألعاؿري املذاسٜتعشف ٚ
  األعاصري:أطثاب ددٔز  

 . تٓؾأ بغحب رٚصإ اشلٛا٤ ايحاصر سٍٛ َضنظ عانٔ َٔ اشلٛا٤ ايزاف٤٢ 

 :يٍ أيثهح األعاصري  

ايزٍٚ ايت٢ مضبٗا باقتقارايش٣ شسبل شمضاص بايػ١ ّ 2012ات املتشز٠ ا٭َضٜه١ٝ  اّ املزَض باي٫ٜٛ إعـاس طاْذ٣. 

 اصري :انُاةجح عٍ ددٔز االع اٜثار انظهثٛح 
     اإلكشاس باملُتًها  .( 2)      . قتٌ آالف ايبؼش( 1)
 .ايظٛاذٌ ) تآنٌ ( ٚ ش  ٚطػٝاْٗا ع٢ً ايٝابع استفاع أَٛاد ايبرش (3)
 . ذذٚث ايفٝلاْا ( 4)

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

٢ٖ سٜاك١ ١َُٗ جلزب ايظٝاح .ٚ ف٢ املٓاطل ايباسد٠ ٜشتبط اجلًٝذ بشٜاك١ ايتضذًل ع٢ً اجلًٝذ 
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  أؾ٣ اىل ظٗٛق  هإ ف٢ ايطبٝع١ْتٝذ١ تؿػٌ اإلْ بأػطاقٖا ٚيهٔايطبٝع١ مبٛاقؾٖا ٚمجاهلا ٚاٜطا  يإلْهإٖٚب اهلل

 أػطاقا دؿٜؿ٠ تعكف بع االػطاق ايب١ٝ٦ٝ . 

 األػطاق ايطبٝع١ٝ ٚاألػطاق ايب١ٝ٦ٝ : : ايفكم بني  
 

   طحٝعٝتت١ فكتتط رٕٚ تتتزخٌ    ٛاَتتٌذبتتزخ ْتٝذتت١

 . اٱْغإ

 شلا دٛاْب ماص٠ عًح١ٝ ٚدٛاْب َفٝز٠ إػباب١ٝ . 

  ْتٝذ١  ٛاٌَ طحٝع١ٝ ٚتزخٌ اٱْغإ َعا ذبزخ. 

   ذبتزخ شمتتضاصا ٚعتتًحٝات فكتتط ٚدبًتتب نتتٛاصخ  ًتت٢

  ايطحٝع١ ٚاٱْغإ َعا ف٢ اسبامض ٚاملغتكحٌ

 :أنواع األخطار البيئية 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 :ّايكزص٠ اٱْتاد١ٝ يٮص  ايظصا ١ٝ .) تٓاقك ( تزٖٛص  ذعزٚف                                             

 انرصذز: أطثاب ددٔز  

 

 .تٓاقك ن١ُٝ ا٭َطاص  (1)

 . ايظصا ١ٝ ا٭صامٞطسف ايهجحإ ايض١ًَٝ  ٢ً  (2)

 ايٓحاتٞ .قطع ا٭ؽذاص ٚإطاي١ ايػطا٤  (1)

 املٓعِ .ايض ٞ ازبا٥ض ٚغرل  (2)

 .ا٫عتػ٬ٍ املفضط يٮص  ايظصا ١ٝ  (3)

             ٝذ١ طضم ايض٣ ايتكًٝز١ٜ  .  ( متً  ايذلب١ ْت4)

 

 

 

 
 

 . تعترب سكا٥ل ايػابات َٔ أػطك ايهٛاقخ ايب١٦ٝ 

  ألْٗاتعترب ايػابات َٔ أِٖ ايجكٚات ايطبٝع١ٝ : 

                              تغاِٖ يف اعتكضاص ايٓعاّ ايح٦ٝٞ .                                 -2     تعز دظ٤ َٔ ايٓعاّ ايح٦ٝٞ .            -1
 : تتعكض ايػابات يًتؿَري  بهبب 

 . تغتُض ملز٠ ط١ًٜٛ قزٚ  استٛا٥ٗاا شٚ ايغٝطض٠  ًٝٗ ٫ٔ ميهل ا٥ْؾٛب سض -

 أطثاب َشٕب دزٚك انغاتاخ : 
   ٣ () طبب بؼش.ايتدًك َٔ ايٓفاٜات بطضٜك١ اسبضم ( 2)        ) طبب طبٝع٢ ( .سزٚخ ايدلم ٚايقٛا ل . ( 1)
 ) طبب بؼش٣ ( .. ًُٝات ايطٗٞ رٕٚ ا٭خش يف ا٫ تحاص ي٬ستٝاطات اينضٚص١ٜ يتذٓب اَتزار ايٓرلإ ( 3)

  اٜثار املرتذثح (َرائج ددٔز دزٚك انغاتاخ(: 

 ايكنا٤  ٢ً ايتٓٛع ايٓحات٢ ٚاسبٝٛا٢ْ .( 2)               اْحعاخ غاطات ماص٠ بايح١٦ٝ .         ( 1)

 ايؾهٌ ازبُايٞ يًػابات .تؾٜٛ٘ ( 3)

- اجلاف١.% َٔ أساك٢ ايعامل 23إفشٜكٝا بٗا  قاس٠
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  ّٚايكضٜح١ َٔ عط  ا٭ص ايطحك١ ايغف٢ً َٔ ايػ٬ف ازب٣ٛ  ايتزصػب٢ ف٢ رصد١ سضاص٠ ا٫صتفاع :ذعزٚف. 

 احلزارٖ االدرثاص أطثاب ددٔز : 

 . سضم ايػابات( 2)                        . قطع ايػابات ٚإطايتٗا  ( 1)

ايٓادب١  ٔ ا٭ْؾط١ ايحؾض١ٜ خاف١ ايقٓا ١  املٝثإ ( -خباس املا٤  -ا٢ْ انظٝذ ايهشبٕٛ ) ث اْحعاخ ايػاطات ايزف١٦ٝ( 3)

 .ٚ ًُٝات اعتدضاز ْٚكٌ ٚاعت٬ٗى ايطاق١ 

 نٌ كشس ٜؤد٣ اىل ايلشس ايتاىل (: )اٜثار انُاةجح ( احلزارٖ االدرثاص ضزارأ ( 

 . اصتفاع َتٛعط رصد١ سضاص٠ ايعامل( 1)

 .كًك َغاس١ املٓاطل املتذُز٠  ٓز ايكطحني سٚبإ ازبًٝز ٚت( 2)

 .اصتفاع َٓغٛب َٝاٙ ايحشاص ٚاحملٝطات ( 3)

 .غضم ايغٛاسٌ ٚشدظا٤ َٔ املزٕ ايغاس١ًٝ ( 4)

 .تػرل ف٢ باق٢  ٓافض املٓاذ َجٌ اينػط ازب٣ٛ ٚايضٜاح ٚا٭َطاص ( 5)

 احلزارٖ  االدرثاص اجلٕٓد املثذٔنح نرمهٛم: 

 احلشاس٣ عٔ طشٜل : االذتباغُٛع١ جٗٛد يًتكًٌٝ َٔ قاَت دٍٚ ايعامل مبح 

 ْٚعٝف١.تكيٝؿ انتٗالى ايطاق١ ٚايبشح عٔ َصاؾق طاق١ َتذؿؾ٠ ( 1)

 .ٚقف إلاي١ ايػابات ٚايتشهِ ف٢ اذتكا٥ل ايت٢ تًٓب بٗا ٚتًذٝع لقاعتٗا ( 2)

 .اذتكاق١ٜ  االْبعاثاتإؾاق٠ املؼًفات بطكم ع١ًُٝ تكًٌ ( 3)

 .اذتكاق٣  االْبعاخا٥ب ع٢ً َٔ ٜهتؼؿّ طاق١ تمٜؿ لٜاؾ٠ فكض ايطك( 4)
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 مفاهيم الوحدة
 

ٚيت٘ دٛاْتب عتًح١ٝ ٚاختض٣     فٝت٘ ،   يٲْغإؼبزخ بغحب طحٝع٢ ، ٫ رخٌ  نحرلخطض ٖٛ  خطش طبٝع٢

 . اػباب١ٝ

 ذبزخ ْتٝذ١  ٛاٌَ طحٝع١ٝ ٚتزخٌ ا٫ْغإ َعا ٚذبزخ امضاص ٚعًحٝات فكطاخطاص  ب٢٦ٝخطش 

 .صم١ٝ ف٢ فذلات َتكطع١ ٢ٖ ٖظات شصم١ٝ عضٜع١ َٚت٬سك١ تٓتاب ايكؾض٠ ا٫ صالصٍ

 .٢ٖ َٓطك١ اْهغاص ٚمعف ف٢ ايكؾض٠ ا٭صم١ٝ  ؿذع 

 .ن١ًُ ٜابا١ْٝ َعٓاٖا َٛد١ املٝٓا٤ ٜٚكقز بٗا َٛدات املز ايظيظاي١ٝ  تظْٛا٢َ 

 حاص٠  ٔ اْزفاع ايقدٛص املٓقتٗض٠ ٚايػتاطات َتٔ بتاطٔ ا٫ص  إىل عتط  ا٫ص  ، سٝتح        بشانني 

 .بضناْٝا سٍٛ ف١ٖٛ ايدلنإ  ٢ً ؽهٌ دحٌ َضتفع تدلر ٚتتذُز ٚتهٕٛ طبضٚطا 

ٚتٓزفع بؾتز٠   املضتفع١ با٭َانٔايقػرل٠ ا٭ٚر١ٜ  ؽحهات ف٢غظٜض٠ فذا١ٝ٥ تتذُع شَطاص  طٍٝٛ

 . عبٛ املٓاطل املٓدفن١

 . حاص٠  ٔ ذبضى ازبًٝز املذلانِ  ٢ً دٛاْب ازبحاٍ إىل شعفٌ ازبحاٍ بغض ١ ؽزٜز٠  اْٗٝاس جًٝذ٣

 .ايٝابػ   طػ٢  ٢ًا٭ْٗاص ست٢ ٢ٜ ف٢ ملٝاٙ  ٔ َعزي٘ ايطحٝعص٠  ٔ طٜار٠ َٓغٛب ا حا فٝلإ 

ٛ     حاص٠  ٔ  ٛافف ٖٛا١ٝ٥ رٚاص٠ سًظ١ْٝٚ  ٓٝف١ ، إعـاس  ٝطتات باملٓطكت١   م احملتٓؾتأ  تار٠ فت

 . املزاص١ٜ  با٭ افرلٚتعضف  املزاص١ٜ ٚتٓزفع عبٛ ايٝابػ

 ايظصا ١ٝ . يٮصامٞ حاص٠  ٔ تزٖٛص ايكزص٠ ا٫ْتاد١ٝ  تـرش 

 االذتباغ
 احلشاس٣ 

تزصػب٢ ف٢ رصد١ سضاص٠ ايطحك١ ايغف٢ً َتٔ ايػت٬ف ازبت٣ٛ ٚايكضٜحت١      اصتفاعٔ  حاص٠  

 . َٔ عط  ا٭ص 

 ا٫ص  بني اْهغاصٜٔ ٚاصتفاع دٛاْحٗا  ٖحٛط  االخذٚد 
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 ٓيف املًحػ ٚاملأنٌ  ؾعب املقض٣تتُغو بٗا مجٝع طحكات ايناْت صبُٛ ١ ايعارات ٚايتكايٝز اييت  : اذعزٚف

    .ٚغرلٖا  ٚاملؾضب
 ٚايتُاعو بني شفضار اجملتُع ُٖا شعاؼ ايتكزّ ٚا٫طرٖاص هًا سٝح شٕ ايٛسز٠ْؾأ اجملتُع املقضٟ َتُاع. 

  : ؟  َظتكش٠ ٜظٛدٖا ايٛد ٚاحلب : ناْت احلٝا٠ االجتُاع١ٝمب تفظشغ 
 . تطحٝل ايعزاي١ ٚاملغاٚا٠ شَاّ ايكإْٛ بني شفضارٙ رٕٚ متٝٝظ بغحب سضل اجملتُع  ًٞ : تد

 

 

 طبكات

 اجملتُع
 ك٠ععععاألن

املههٔ 

 ٚاألثاخ

املالبو 

 ٚايم١ٜٓ

ايعاؾات 

 ٚايتكايٝؿ

ٚنا٥ٌ 

 ايته١ًٝ

 ٚايرتف١ٝ

عٝاؾ األ

 ٚاالستفاالت

 

 

 : تهٕٛ اجملتُع املقض٣ ايكزِٜ َٔ  ز٠ طحكات ) ف٦ات (  ٢ً ؽهٌ ٖضّ ، ٖٚشٙ ايطحكات ٢ٖ 

 ٘ايفض ٕٛ ٚشعضت.   

   ٛطصا٤ ٚنحاص ايه١ٓٗ ٚايهتح١ ٚسهاّ ا٭قايِٝاي . 

  ٕٚفػاص املٛظفني ٚايتذاص ٚشفشاب اسبضف املتُٝظ . 

   ُاٍ ايظصا ١ ٚاسبضفٕٝٛ ٚايض ا٠   . 

 

 

 
 )ايعالقات األنك١ٜ (

 

 ٕٛبٓا٤ ٚا٭ ا٭َّٔ ا٭ب ٚا٭عض٠  تته ٌٍ  :ناٯتٞ ، َِٓٗ سكٛم ٚ ًٝ٘ ٚادحاتٚيه

قب األنك٠ ( : األب ( 

 ٗامحاٜتٚ شعضت٘  ا١ٜص . شعضت٘ .  اد٘تَا ذب رلٛفتضل  ٢ً اععار طٚدت٘ ٫ٚ ٜٓاط ٗا .ؼب 

                      ٕٜعاٌَ طٚدت٘ بهٌ صفل ٚسٓا          . . ٜغا ز طٚدت٘ يف املٓظٍ اسا اقتن٢ ا٭َض نشيو 

  ٚايتكزٜض ٚا٫سذلاّ َٔ ايظٚد١ ٚا٭بٓا٤ ي٘ سل ايطا ١ . 

األو : 
  بغحب َاتكّٛ ب٘ َٔ ٚادحات ٢ٖٚ : ) مب تفغض ( حتتٌ َها١ْ ٖا١َ يف األنك٠ناْت :  

ْعاف١ ٚتضتٝب ٚطٗٞ تؾضف  ًٞ ؽ٦ٕٛ ايحٝت َٔ .         شبٓا٥ٗاتضب١ٝ .    

                      ُاٍا٭ تغا ز طٚدٗا يف بعض  . 

 نإ شلا سل ايٛصاث١ ٚايؾٗار٠ ٚايتعاقز ٚايحٝع ٚايؾضا٤ . 

األتُاء :  
 ايتفٛم ايزصاع٢. اسذلاّ ٚايزِٜٗ َٚغا زتِٗ يف ش ُاشلُا. ٚايزِٜٗ بعز ٚفاتُٗا قحٛص ص ا١ٜ 
   ايعًّٛ املدتًف١ ٚتعايذلب١ٝ ٚتعًُِٝٗ آراب ايغًٛى اسبُٝز ٚا٭خ٬م ايطٝح١ شلِ سل ًُِٗٝ. 

 :ن١ .صبُٛ ١ َٔ ا٫فضار دبُعِٗ ففات َٚقاحل ٚاٖزاف َؾذل 
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 : ٍاملظك  
  اختًفت خقا٥ك املغانٔ بغحب اخت٬ف طحكات اجملتُع ٚاخت٬ف ظضٚف املعٝؾ١ يهٌ طحك١ سٝح اْكغُت

 املغانٔ إىل :



  سٝح بايبهاط١متٝمت :ايطٛب ايًؾب بٓٝت َٔ  .ْٛٚسذض٠ ٚاسز٠ شٚ سذضتني ابكنئَ طابل ٚاسز شٚ ط تته  

 

  متٝمت بع:  شسغٔ سا٫ً ٚشنجض اتغا ًا ٚذبٝط بٗا اسبزا٥ل ازب١ًُٝناْت .     

                  املدتًف١  دزصاْٗا ضب٠٬ بايظخاصف ٚايٓكٛـ . 

  ا٫تغاعايفدا١َ ٚ: بع متٝم . 

 : األثاز  
  ٕٛٚاملٝاٙ َٛا٥ز ٚشٚ ١ٝ ايطعاّ ٚ ( ايقٓارٜل اشبؾح١ٝ ) سبفغ امل٬بػ -املكا ز  -ايٛعا٥ز  -اٯعض٠  َٔ :ته .   
 املعٝؾ١ٝ يٮعض٠ اختًف ا٭ثاخ َٔ َٓظٍ ٭خض سغب ايعضٚف . 
 

 

 املالتض:  
 ؟ ٬َبػ املقضٜني يف َقض ايكزمي١ ) مب تفغض ( اختًفت 

 يهٌ طبك١ ذٝث ناْت : ١ٝاملعٝؼ عشٚفٚايطبكا  اجملتُع بظبب اختالف  جـ /
 سبضٜض املغتٛصر َٔ فٝٓٝكٝاا تقٓع َٔا٭غٓٝا٤ ٚايفض ٕٛ ( 2   .    ٬بػ  ا١َ ايؾعب تقٓع َٔ ايهتإ َ( 1

 .  ٚتطضط بايشٖب ٚايفن١

 : انشُٚح  

 ٚاشبٛامت ايهشٌٚ ايعكٛر ٚا٭قضاط ٚا٭عاٚص ٚايعطٛص ٚا٭َؾاط ٚاسب١ٓ:  ٛاعتدزَاسب املقضٜٕٛ ايتظٜٔ فا  . 
 

 
 

  َ٘ٝجٌ:اػتًفت ايعاؾات ٚايتكايٝؿ يف َصك ايكؿمي١ سهب املٛقف َٚا نٝتِ ف 

 انطعاو :  
 ا٭نٌٚغغٌ ا٭ٜزٟ قحٌ ٚبعز  ايّٝٛايٛدحات ايج٬ث١ يف  ْعاّ املقضٜٕٛ  ضف.  
  ًٞ  َ٘ز املكا  سات املكتفع١ املٛا٥ؿ ًٞ  ثِ املٓؼفط٥١ؿ املٛاثِ  ًٞ  اذتصرييف بزا١ٜ ا٭َض نإ املقضٟ ٜتٓاٍٚ طعا

 .  ايت٢ ػبًػ  ًٝٗا ا٫فضار

ف٬ ٜزخٌ ايحٝٛت إ٫ بعز شٕ ٜ٪سٕ ي٘ اب ايظٜاص٠املقضٟ بآر ايتظّ :آداب انشٚارج . 

 

 
 

  طضٜل يًذلٜٚ   ٔ شْفغِٗ  ٔسٝح ناْٛا ًٜذ٦ٕٛ )ريٌ( مل تهٔ سٝا٠ املقضٜني ايكزَا٤ نًٗا دز ٚنفاح : 

  رٚاضح انصٛد :( 1)

ٚايػظ٫ٕ ٚا٭عٛراسبُاّ ٚايحط ٚا٭زلاى  ٚارطافَاصؼ املقضٜٕٛ ايكزَا٤ صٜام١ ايقٝز سٝح ا. 
 ايؾحاى -ايغٓاص٠ ( ايؾك ) -اسبضب١  -  قا ايضَا١ٜ : ؾٚات ايصٝؿَٔ أِٖ أ . 
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 َٔ االيعاب ايكٜاض١ٝ َجٌ :ايهجري عكف املصك٣ ايكؿِٜ  األنعاب انزٚاضٛح :( 2)

  ايتشطٝب -صفع ا٭ثكاٍ  -ملحاصط٠ ا - املقاص ١ - َجٌ ايتقٜٛب  ٢ً نت١ً خؾح١ٝ . 

 . ( ) ايؾطضْر شيعاب تعتُز  ًٞ ايتفهرلٚ 

  َجٌ يعح١ تكاسف ايهضات . 

  يعح١ إخفا٤ ايٛد٘  -ٚايطٛم  َجٌ  يعح١ ايعقا.  

 :املٕطٛمٙ ( 3) 

 ٚشسحٖٛا املٛعٝكٞقضٜٕٛ ايكزَا٤  ضف امل  .             ٚايطحٍٛاملظَاص  َٔ شِٖ اٯ٫ت املٛعٝك١ٝ.  

 انغُاء: (4)

  ٚبزْٚٗا. ضف املقضٜٕٛ ايكزَا٤ ايػٓا٤ املقشٛب باملٛعٝك٢ ش 

  ِشٚ مجا ًٝا  فضرٟ:  اىل ْٛ ني ُٖا  ايػٓا٤اْكغ. 

 ينايٛطين ٚايؾعيب ٚايزٜ :َٔ شِٖ َٛمٛ ات ايػٓا٤ . 

 

 
 

  ٕٚاملٛانِ ٚاألعٝاؾ اهلا١َ َجٌ باملٛانبذنتفٌ ايكؿِٜ  املصكٟنا  : 

   آ اٱي٘ ٝز َٕٛ . 

  ٝز دًٛؼ فض ٕٛ  ًٞ ايعضـ  . 

   ٝز صشؼ ايغ١ٓ - ٝز ايضبٝع  . 

  ايٓقض  ٝز. 

  ٕاسبقار  ٝز - ٝز ايحشص  -  ٝز ايفٝنا . 
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 : الؾٖاق اذتٝا٠ ايجكاف١ٝ ٚايفهك١ٜ يف َصك ايكؿمي١ ؟ مب تفهك 

 .ْٚٗض ايٌٓٝ  ٚاملٓاذ املعتزٍ  تُٝظٛقع املتٛاٌَ طحٝع١ٝ تتُجٌ يف املتض بعت: بغحب متتع َق تد

 ١ٝ يف ناف١ اجملاالت ايجكاف١ٝ ٚايفهك١ٜ .ناعؿت ٖفٙ ايعٛاٌَ اإلْهإ املصكٟ يف تفذري طاقت٘ اإلبؿاع 

 

 

 

 

 

  (ارتط ايكمس٢ يًؿٚي١) : انكراتح اهلرئغهٛفٛح( 1)
 : ٖٚشا ٜعٗض .  طٝٛص ( -سٝٛإ  -ْحات   - متجٌ َا ف٢ ايطحٝع١ َٔ ) اْغإضَٛط اي صبُٛ ١ َٔ  حاص٠  ٔ ذعزٚفٓا

 نتاب١ ايًػ١ اشلرلٚغًٝف١ٝ .ب٘ َٔ َعاٖض ايطحٝع١ يف  طَا ؼبٝتأثض املقض٣ ايكزِٜ بهٌ 

  .ناْت تهتب َٔ ش ًٞ إيٞ شعفٌ شٚ ايعهػ َٚٔ ايُٝني إيٞ ايٝغاص شٚ ايعهػ 

 جذسإ املعابذايٓكؽ ع٢ً  يفٚمسٝت بزيو ألْٗا ناْت تظتدذّ  ( اشبط املكزؼ) ن١ًُ ْٜٛا١ْٝ َعٓاٖا اشلرلٚغًٝف١ٝ 
 .  تظحٌٝ ايٓـٛق ايذ١ٜٝٓٚاملكابش ي

  (ػط قداٍ ايؿٜٔ) : طٛمٛحاهلريا انكراتح( 2)
 ٜٔأٚسام ايربدٟاطتدذَٖٛا يف ايهتاب١ ع٢ً  ألٕ ايه١ٓٗ ) مب تفغض (  ضفت خبط صداٍ ايز . 

 (ايهتاب١ ايًعب١ٝ) : انكراتح اندميٕطٛمٛح( 3)
 ايعا١َ . ْٛاذٞ احلٝا٠ مجٝعيف  املـشٜٕٛ ايكذَا٤ اطتدذَٖٛا ألٕ ()مب تفغض ايؾعيب  ضفت باشبط 

  : انمثطٛح انكراتح( 4)
 متجٌ املضس١ً ا٭خرل٠ َٔ َضاسٌ ايهتاب١ ف٢ ايًػ١ املقض١ٜ ايكزمي١ ٢ٖٚ َأخٛس٠ َٔ ايهتاب١ ايزميٛطٝك١ٝ . 

 : اعتدزّ املقضٟ ايكزِٜ أدٚا  ايهتاب١ : 

   ٚصم َقٓٛع َٔ ْحات ايدلر٣   .    ّشق٬     .   اسبدل ا٭عٛر شٚ ا٭محض . 

 

 

  األؾب ياٖؿا ع٢ً ابؿاعاتِٗ االؾب١ٝ تٓاٍٚ قطاٜاِٖ ايؿ١ٜٝٓ ٚاالدتُاع١ٝ ٚايهٝان١ٝ . ٤ تكاثًا لاػكاكٜٕٛ ايكؿَااملصتكى َٔ 

 
 

 األدب اندُٚٙ :      ( 1)
 ٘شْٛا ٘ :  ( احلٝا٠ بعذ املٛ  ٚعكٝذ٠ ايبعث ٚاخلًٛدتٓاٍٚ ٜايز٣ )  ٖٛ ا٭رب  : تعكٜف َٔٚ

 ف٢ يتهٕٛ  ًْٛا يًُٝت  َٔ ايزاخٌ زصإ ا٭ٖضاَاتر١ٜٝٓ عذًت  ًٞ بعض د ْقٛل

 اسبٝا٠ ا٭خض٣ .

 اسبغابسبُاٜت٘ َٚغا زت٘ يف  ٚصام ايدلرٟ ٚناْت تٛمع َع املٝتنتابات ر١ٜٝٓ رْٚت  ًٞ ش .  

. شْاؽٝز ٚفًٛات نإ ؼبٝٞ بٗا اخٓاتٕٛ اٱي٘ ) آتٕٛ ( قضل ايؾُػ  

ٚأٚلٜكٜو(.إٜمٜو )أنطٛق٠  َجٌ ٖٞ ققك خٝاي١ٝ غرل ٚاقع١ٝ تٗزف يًعدل٠ ٚايعع١ 
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 األدب انمصصٙ : (2)
 ٘أدب ٜكذّ ايكـف بكـذ تكذِٜ ايكذ٠ٚ ٚاملٛعع١ احلظ١ٓ . : تعكٜف 
 ٍٚٚا٫دتُا ١ٝ ايت٢  اؽٗا ايكناٜا ايغٝاع١ٝ بعض اييت تعهػ ٚ اسبكٝك١ٝ ٚاشبضاف١ٝ نتاب١ ايكقك تٓا

 .قض٣ ايكزِٜ امل

 َٕٓٗا  نا : َ( . ٞسقص١ نٓٛ)  َجٌ سكٝك١ٜٝقٛص شسزاثًا  ا 

                     ( ايػكٜل بشاققص١ اي)  ٜقٛص شسزاثًا خٝاي١ٝ شٚ خضاف١ٝ، َجٌ َا . 

 األدب انرٓذٚثٙ :( 3)
 ٘أدب احلهِ ٚايٓـا٥س ٚايظًٛى ٚايرتب١ٝ ٚاالخالم . : تعكٜف 
َجٌ بٗزف املٛ ع١ ٚايٓق   ،تًُٝشٙ  شسز اسبهُا٤ اىل  اييت ٜٛدٗٗا فض ٕٛ ٫بٓ٘ شٚاٜا ٛفاي ٚ تعايِٜٝقٛص اي :  

    ِٝ( .  ستب بتاز) اذتهِٝ  تعاي              ِٝ( . آْٞ) اذتهِٝ تعاي 

 املدٚخ:أدب ( 4)

 ٘اٍ فشعٕٛ ٜٚؼٝذ بفلً٘ ع٢ً ايؼعب .ايزٟ ميحذ أعُدب األ ٖٛ  : تعكٜف 

  ٘ٚقؾ ف٢ متذٝؿ املًو نٓٛنكت ايجايح . َا :َٔ شَجًت  
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 زتاٍ إال ٚأبؿع فٝ٘ فهُا أبؿع ف٢ األؾب أبؿع أٜطا ف٢ ايعًّٛ ٚايعُاق٠ ٚايفٕٓٛ . املصك٣ ايكؿِٜ مل ٜرتى 

 
 

  ْ٘قاَٛا بت)ريٌ( سٝح  ٫ تٛدز سناص٠ رٕٚ ا٫ٖتُاّ بايعًِ ٚايعًُا٤ شرصى املقض٣ ايكزِٜ ا : 

 ُايتذضب١ ٚايحشحبايعًِ ايكا٥ِ  ٛااٖت ًٞ  .         ٚفضٚا يًعًُا٤ نٌ ايٛعا٥ٌ ايت٢ تغا زِٖ  ٢ً ا٫بزاع . 

 . ْٚتٝذ١ يشيو بضع املقضٜٕٛ ايكزَا٤ ف٢ صبا٫ت ايعًّٛ املدتًف١ 

 

 
 

 انفهك( 1)
 تعذد  اجناصا  املـشٜني ايكذَا٤ ف٢ عًِ ايفًو )ديٌ( ؟ 
   : تٛصًٛا اىل املصكٜٕٛ ايكؿَا٤ ف٢ عًِ ايفًو أِْٗ  جناصا أِٖ إ جـ /

  َٛاقع ايٓذّٛ ٚايهٛانب.ََعضف١ ايهجرل ٔ                       ايتكعِٜٛ ايًعُو   َعضفت١    ٞ َٜٛتا   365 فكغتُٛا ايغت١ٓ إيت

   ًٝٗا شٜاّ ايٓغ٤ٞتحكٞ مخغ١ شٜاّ يف آخض نٌ  اّ شطًكٛا ٚ ًَٜٛا (30)ؽٗضًا ٚنٌ ؽٗض  12َٜٛا َكغ١ُ اىل  360َٓٗا 

 ٚدعًٖٛا شٜاّ ش ٝار ٜحزش بعزٖا  اّ دزٜز ( .)

  (عا ١ بايٓٗاص12،عا ١ باي12ًٌٝعا ١) 24قغُٛا ايّٝٛ إىل 0ٍٛتتٓاعب َع ايزٚص٠ ايظصا ١ٝ  قغُٛا ايغ١ٓ إيٞ ث٬ث١ فق 

 

 
 
 

 

 احلظاب( 2)
 سٝح انتطاعٛا ١َٝٛ )ؾيٌ( يف سٝاتِٗ ايٝ بكع املصكٜٕٛ ايكؿَا٤ يف تطبٝل أصٍٛ ٚقٛاعؿ اذتهاب : 

 ٚازبٓٛر. تغذٌٝ صٚاتب املٛظفني      سقض غٓا٥ِ اسبضٚب .   ا ١ٝ.ايظص ٌٝفااحملن١ُٝ تكزٜض 

 ِٝايٌٓٝ.َٝاٙ  تٓع                               ِٝباملعا٬َت ايتذاص١ٜ  تٓع .             َعضف١ َٛاعِ ايظصا ١ . 
 ايكزّ ( -) ايشصاع  ٔ طضٜل ٚسزات ايكٝاؼ ا ١ٝ ا٭صامٞ ايظص قٝاؼ َغاس١ . 

 اهلُدطح( 3)
 بٓا٤ ا٭ٖضاَات تكزّ املقضٜٕٛ ايكزَا٤ يف  ًِ اشلٓزع١ ٚايزيٌٝ  ٢ً سيو . 

 ١ٚغرلٖا َٔ ا٭ؽهاٍ اشلٓزعٝ َغاس١ املضبع ٚاملغتطٌٝ  ضف املقضٜٕٛ ايكزَا٤ . 

 انطة( 5)
 ناْت ١َٓٗ ايطب َٔ املٗٔ سات ايتكزٜض ٚا٫سذلاّ يز٣ املقضٜني ايكزَا٤ . 

  تٛفًٛا اىل : )ريٌ( سٝح بضع املقضٜٕٛ ايكزَا٤ يف صباٍ ايطب   ا٭َضا .تؾدٝك ٚ ٬ز 

 ٚازبضاس١.١ ٝيف ايعٕٝٛ ٚا٭عٓإ ٚا٭َضا  ايحاطٓ املدتًف١ فهإ يزِٜٗ شطحا٤ تدققاتاي َعضف١ 
 ٝٓايبعح ٚارتًٛؾ .ٚالعتكاؾ يفًشفاظ ع٢ً دجح َٛتاِٖ ي ٚـيو ) ًٌ( طَعضف١ ايتش  

 ) ايتشٓٝط نك مل ٜصٌ إيٝ٘ ايعًِ اذتؿٜح ست٢ ايّٝٛ (

 انكًٛٛاء( 5)
 اىل فٓا ١ : سٝح تٛفًٛا )ريٌ(  ًِ ايهُٝٝا٤ املقضٜٕٛ ايكزَا٤ ف٢ ْحؼ 

                    ٕاأليٛا .    األصباغ  .     األعًاب ١ألؾٜٚايعكاقري ٚا َٔ . 

 

 ايطب  اهلٓؿن١ ايفًو اذتهاب ُٝا٤ايهٝ

ايٝ٘ ف٢ عًِ ايفًو اىل حتكٝل تعاَذ ايؼُع َشتني ف٢ ايعاّ عًـ٢ ٚجـ٘    امتهٔ املـشٜٕٛ ايكذَا٤ َٔ خالٍ َا تٛؿًٛ -
 . سَظٝع ايثا٢ْ َش٠ ّٜٛ َٛيذٙ ٚاالخش٣ ّٜٛ تٛيٝ٘ ايعشؾ
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ٚاملعابؿ , ٚقؿ بكعٛا فٝٗا ٚايؿيٌٝ ع٢ً ـيو األٖكاَات ُاق٠ ف٢ تًٝٝؿ املهانٔ ٚاملكابك أنتؼؿّ املصكٜٕٛ ايكؿَا٤ فٕٓٛ اهلٓؿن١ ٚايع

 . ٚاملعابؿ املٛدٛؾ٠ ست٢ اآلٕ

 املظاكٍ( 1)
 فيو مل تصُؿ طٜٛالي )َاايٓتا٥ر( ايًؾب ناْت َغانٔ املقضٜني ايكزَا٤ تحين َٔ ايطٛب .  

 املماتز ( 2)

 يتعٌ باق١ٝ )مب تفغض(سذاص ب٢ٓ املقضٜٕٛ ايكزَا٤ املكابض ٚا٭ٖضاَات َٔ ا٭ . 

 اآلتٞع٢ً ايٓرٛ يف َـش ايكذمي١  َٚش بعذ٠ مبشاذٌ تطٛس بٓا٤ املكابش : 

 األقض . حتت نطضسفك٠ 

  حتت أٚ سذكتني سذك٠

فٛقٗا َصطب١ ٚنطض األقض 

 عًٞ نطض األقض.

 َٔ ٕٛنت ٖكّ َؿقز َه 

 .ٖشّ صٚطش : َجٌ َصاطب

 ٌاهلكّ ايهاٌَ َج : 

 . أٖشاَا  اجلٝض٠ ايثالث١

 املعاتـد( 3)
 :دذَٗا املـشٜٕٛ ايكذَا٤  دٚس يًعباد٠ نإ ٜظت تعكٜفٗا. 
 ا٭سذاص بز بين املقضٜٕٛ ايكزَا٤ املعا َٔ. 

ني ُٖا : تٓكغِ املعابز اىل ْٛ 

 

ايػكض 

 َٓٗا

 ّاملتٛف٢ فٝٗا ايقًٛات ٚطكٛؼ ازبٓاط٠  ٢ً  تكا  يٰشل١ ٚتكزِٜ ايكضابنيايعحار٠  اقا١َ ؽعا٥ض . 

 أَجًتٗا

 غضب ا٫ققض.   ٟستؾحغٛت بايزٜض ايحشض َعحز

  شقاَ٘ صَغٝػ ايجا٢ْ  ايش٣ ايضَغَّٝٛعحز. 

  .َعحز ا٭ققض    ايهضْو.َعحز 

 ٌَعحز شبٛ زلح . 

 
 
 

  ٕٛٓػاص١ ) ايٓشت ٚايكنِ ( أبؿع املصكٟ ايكؿِٜ يف نجري َٔ ايف.  

 انُذد( 1)
 جٌ َ  سٝح مت حنت ايهجري َٔ ايتُاثٌٝ َٓف بؿا١ٜ ايتاقٜؽ ع٢ً صؼٛق صًب١ ) ريٌ( رصد١ نحرل٠ َٔ ا٫تكإ ٓشتبًؼ اي :

 .    أبٛ اهلٍٛ متجاٍ

 عهٗ اجلدراٌ ٔذهُٕٚٓا ىانزط( 2)
 ٜ ٕ٣َكرب٠ املًه١ ْفكتاق  ٢ً دزصإ : ايضعّٛ املٛدٛر٠ َجٌ كابضيف امل ٛدزنا . 

 .املعابز نإ ٜغتدزّ يف   ( انُمش عهٗ احلجز :3)

 

 املهانٔ ملكابكا املعابؿ
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 مفاهيم الوحدة

 . ففات َٚقاحل ٚشٖزاف َؾذلن١  صبُٛ ١ َٔ ا٭فضار دبُع٢ِٖٗ  طبك١ اجتُاع١ٝ

 ذٝا٠ اجتُاع١ٝ
و بٗتا مجٝتع طحكتات ايؾتعب     ٜكقز بٗتا صبُٛ ت١ َتٔ ايعتارات ٚايتكايٝتز ايتت٢ ناْتت تتُغت        

 . ٚغرلٖا  ؾضباملٚأنٌ املًٚحػ امل يفاملقض٣ 

 ٖريٚغًٝف١ٝ
ٚنتإ  ... اخل نتاب١ َقض١ٜ قزمي١ متجٌ صَٛطٖتا إؽتاصات ملتا فت٢ ايطحٝعت١ َتٔ إْغتإ ْٚحتات         

 .املكزؼ  ٜطًل  ًٝٗا اشبط

 . ايهتاب١  ٢ً ْحات ايدلر٣  يفٚاعتدزَت اٍ ايزٜٔ خط صد ٖرياطٝك١ٝ

 ٖٛ اشبط ايؾعح٢ ٚاعتعٌُ ف٢ مجٝع ْٛاس٢ اسبٝا٠ ايعا١َ . دميٛطٝك١ٝ

 ٢ٖ املضس١ً ا٭خرل٠ َٔ َضاسٌ ايًػ١ املقض١ٜ ايكزمي١ َٚأخٛس٠ َٔ ايزميٛطٝك١ٝ . قبط١ٝ

 ْـٛق األٖشاّ
 ٢ً دزصإ بعض ا٭ٖضاَات يتهتٕٛ  ْٛتا يًُٝتت فت٢ اسبٝتا٠      صبُٛ ١ ايٓقٛل ايت٢ عذًت 

 ا٭خض٣ .

 نتاب املٛت٢
فتت٢ نتابتات رٜٓٝتت١ ناْتتت تتتزٕٚ  ًتت٢ شٚصام ايتتدلر٣ ٚتٛمتتع َتتع املٝتتت سبُاٜتتت٘ َٚغتتا زت٘  

 .اسبغاب 

  . ) آتٕٛ (اٱي٘ صبُٛ ١ َٔ ا٭ْاؽٝز ٚايقًٛات ايت٢ نإ ؼب٢ٝ بٗا اخٓاتٕٛ  أْاػٝذ اخٓاتٕٛ

 ٛع َٔ ا٭رب ايش٣ ٜتٓاٍٚ اسبٝا٠ بعز املٛت ٚ كٝز٠ ايحعح ٚاشبًٛر .ْ أدب د٢ٜٓ

 أدب قــ٢
ْٛع َٔ ا٭رب ٚايش٣ ٜكزّ ايكقك اسبكٝك١ٝ ٚاشبضاف١ٝ ٚسيو بكقز تكزِٜ ايكز٠ٚ 

 ٚاملٛ ع١ اسبغ١ٓ .

 م .خ٬شرب اسبهِ ٚايٓقا٥  ٚايغًٛى ٚايذلب١ٝ ٚا٭ أدب تٗزٜب٢

 .  ٢ً ايؾعب ٍ فض ٕٛ ٜٚؾٝز بفنًٖ٘ٛ ا٭رب ايش٣ ميذز ش ُا أدب َذٜس

 تكِٜٛ مشظ٢
 12ّٜٛ َكغ١ُ  ٢ً  365  ْعاّ تكِٜٛ اتحع٘ املقضٜٕٛ ايكزَا٤ ٜكّٛ  ٢ً تكغِٝ ايغ١ٓ إىل

 . شٜاّ  ضفت بأٜاّ ايٓغ٤٢  5ٚتحك٢  ّٜٛ 30ؽٗضا ٚنٌ ؽٗض ب٘ 

 ٚشٚطٜضٜػ(.إٜظٜػ )شعطٛص٠  َجٌ ٖٞ ققك خٝاي١ٝ غرل ٚاقع١ٝ تٗزف يًعدل٠ ٚايعع١ ايذ١ٜٝٓاألطاطري 
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 ْت عححا يف ( نار)َا ايٓتا٥ َقض ثضٚات ٚفرل٠ َٚتعزر٠ ٖٚب اهلل: 

  َٗز اسبناصاتدعًٗا .         ظًٛا ايشٜٔ ايفضؼ ثِ نياٯؽٛصٜٚ ايًٝحٝني : َجٌيفتت شْعاص ايطاَعني إيٝٗا 

   . ) ا٭ندل ( ٓزص املكز٢َْٚقض ست٢ رخًٗا ا٫عه ؼبهُٕٛ

 

 
 

 

 ِب٬ر اٱغضٜل (يف إقًِٝ َكزْٚٝا بؾُاٍ ب٬ر ايْٝٛإ أ . ْٚؾم.ّ  356 اّ ٚيز   : َٔشأذّ يٕند ( . 

: ّم.ّ  338  اّ ب٬ر ايْٝٛإٚ ِ َكزْٚٝاتشٟ ٚسز إقًٝتاي املكذْٚٞ فًٝٝب ابٔ املًو  َظث . 

  ّٛٚقاّ بايكنا٤  ٢ً متضر املزٕ  ٚايزٙ.بعز َكتٌ  طٔ ايعؼشٜٔم. ّ ٖٚٛ يف  336تٛىل اسبهِ  اّ  احلكى:ذٕن

 .اٱغضٜك١ٝ 
 غ / مب تفظش : يكب االطهٓذس االنرب بًكب أععِ ايفاحتني ؟

 . آعٝا ايقػض٣ ٚعٛص١ٜ ٚفٝٓٝكٝا يفايفضؼ  ٖظّٚظا٤ ايعامل ايكزِٜ غظا َععِ شد ٭ْ٘ دت /

 ذت٢ ٜلُٔ جلٝؼ٘ َـذسا غٓٝا َٔ ايػزا٤  )مب تفغض(م. ّ  332َقض  اّ  ٢ً  قضص ا٫عت٤٬ٝ. 
 
 

  ّ( ؽضم بٛصععٝز أعطٍٛ حبض٣ ست٢ ٚفٌ إىل )تٌ ايفضَابجبٝؿ نحرل َز ِ ٓزص ا٫عهذبضى م.ّ   332يف  ا 

 .سايٝا    

 . ساصب ا٫عهٓزص ا٫ندل ايفضؼ ٚاْتقض  ًِٝٗ ٚاعتٛىل  ٢ً َقض 

)مب تفغض( 

 .سض١ٜ ايزٜا١ْ املقض١ٜ  اْتٗو.   فض  اينضا٥ب  : يفاصعٞ ايشٟا تكارِٖ اْ٘ دا٤ يٝشضصِٖ َٔ ا٫ست٬ٍ ا -1

 . َعضفتِٗ بعارات اٱغضٜل ايشٜٔ  ًُٛا نذٓٛر َضتظق١ يف ازبٝؿ املقضٟ -2



 سٝح :)ريٌ( املقضٜني  ٱصما٤عع٢ ا٫عهٓزص ا٫ندل  -

 ذشق ع٢ً اظٗاس اذرتاَ٘ يًذٜا١ْ املـش١ٜ فكاّ بضٜاس٠ : -1

  ٚشقاّ فٝ٘ َٗضداْا صٜامٝا  ٢ً ايطضٜك١ اٱغضٜك١ٝ . ف٢ َٓف :  تاغاإلي٘ بَعبؿ 

  بابٔ اٱي٘ إَٓٛ ٘ ايه١ٓٗٚيشيو يكح )َاايٓتا٥ر( ٚقزّ ي٘ ايكضابني اإلي٘ إَٓٛ ف٢ ٚاس١ نٝٛٙ :َعبؿ .  



  قضٜح١ َٔ ايؾاط٧ يف ايحشض املتٛعط اختٝاص ا٫عهٓزص  ٢ً دظٜض٠ فػرل٠ ٚقع  : اإلطهٓذس١ٜتأطٝع َذ١ٜٓ

 املا٤ بُٝٓٗا فتهْٛت بشيو َز١ٜٓ اٱعهٓزص١ٜ.  ّٚشَض بضر صاقٛرٙ ٚقض١ٜ َقض١ٜ تكابًٗا ازلٗا ازلٗا فاصٚؼ

  : يه٢ تهٕٛ :أطباب تأطٝع َذ١ٜٓ اإلطهٓذس١ٜ 
              . يف ايعاملَضنظ يٓؾض اسبناص٠ اٱغضٜك١ٝ ( 2  .   اف١ُ يزٚيت٘ ٚ ذبٌُ اعِ ا٫عهٓزص (1

 قا ز٠ حبض١ٜ يتز ِٝ عٝطضت٘  ٢ً ايحشض املتٛعط   . ( 3



 ٚرفٔ باٱعهٓزص١ٜ . م. ّ 323 اّ ا٫عهٓزص ا٫ندل  ٢تٛف 

.ناْت نٌ دٚي١ تتطًع يبٓا٤ اَرباطٛس١ٜ تتح٘ اىل َـش طُعًا ف٢ االطتٝال٤ ع٢ً خرياتٗا 

  ١اإلطهٓذسٜ ٓ  عاؿ١ُ ملـش ذت٢ مت بٓا٤ َذ١ٜٓظًت َذ١ٜٓ َ -
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 مل ٜهٔ ي٘ ٚسٜث . ألْ٘ )مب تفغض( ايٛاعع١ بني قٛارٙ إَدلاطٛصتٝ٘قغُت  بعز ٚفا٠ اٱعهٓزص 
 ْشسز قٛار ا٫عهٓزص ٚشخًك سضاع٘ ٛغ األٍُٚٝايكا٥ذ بطًَٔ ْقٝب ت َقض نا ٖٛٚ . 

 

 

 

 (.م 30 ّ ست٢.م 323) َٔ قكٕٚ 3 ( سٛاىلتككٜبا عا293ّ)عبٛ اييت اعتُضت ٚ يف َقض رٚي١ ايحطامل١ بطًُٝٛى األٍٚ شعػّ .  

 . ٘اربش بطًُٝٛؼ ا٭ٍٚ َز١ٜٓ اٱعهٓزص١ٜ  اف١ُ يزٚيت 

 : : َكت مبكسًتني ُٖا 

 

 أٔال : املزدهح األٔىل :
 ٛى ايجايحُٝبطً ست٢ ْٗا١ٜ  ٗز ٛى األٍُٚٝبطً تحزش ٖشٙ املضس١ً َٔ  ٗز . 

 ٚا٫دتُا ١ٝ ٚايجكاف١ٝ ٚاملعُاص١ٜ ( . ٚا٫قتقار١ٜ جملا٫ت ) ايغٝاع١ٝتتُٝظ بايك٠ٛ ٚا٫طرٖاص ف٢ مجٝع ا 

 ثاَٛا : املزدهح انثاَٛح : 
 آخض ًَٛى ايحطامل١ ( . نًٝٛباتكا ايهابع١ ٚست٢ ْٗا١ٜ  قض ٛى ايكابعُٝبطً تحزش َٔ  قض ( 

  ؟ بغحب :) مب تفغض (  اينعف ثِ ا٫ْٗٝاصبضس١ً شٙ املٖاتقفت 

 لٜاؾ٠ ثٛقات املصكٜني ضؿ ايبطامل١ يًعًِ ٚاالضطٗاؾ ايٛاقع عًِٝٗ . -2            تٓالعِٗ .               املًٛى ٚضعف  -1

 لٜاؾ٠ ْفٛـ قَٚا ٚتؿػًٗا يف ي٦ٕٛ َصك ايؿاػ١ًٝ ٚاالنتٝال٤ عًٝٗا . -3

  م. ّ 30عاّ عكطت رٚي١ ايحطامل١ يف َقض ٚشفحشت َقض ١ٜ٫ٚ تابع١ يًتزٚي١ ايضَٚا١ْٝ َٓش . 
 

 

 

  ( .اٱغضٜك١ٝ ٚاملقض١ٜ تنيبني اسبناص ٭ْٗا ناْت َظٜر) باذتطاق٠ اهلًٝٝٓهت١ٝ ايحط١ًُٝ ضفت اسبناص٠ 

 َز١ٜٓ اٱعهٓزص١ٜ َٔ شِٖ َضانظ إؽعا ٗا ف٢ ايعامل ايكزِٜ .  ناْت 

 
 
 
 
 
 

  احلكى:َظاو ( 1)
  ًو ايحط٢ًُ ْفغ٘امل  تدلش ح)ريٌ( ؟ سٝ اسبهِ املطًلاعاؼ قاّ سهِ ايحطامل١ يف َقض  ٢ً  : 

  ٢ً ص اٜاٙ ٚادب ايطا ١ .ٚ املطًل فاسب َقض ٚعٝز ص ٝت٘ -2                          ًَها فض ْٛا ٚاشلًا . -1   

 اإلدارج:َظاو ( 2)
  إقًُٝا ٚنٌ إقًِٝ إىل صبُٛ ١ َٔ 42إىل ايكزمي١ سٝح ناْت تكغِ  قض ٢ً ايتكغِٝ ا٫راص٣ مل ايحطامل١سافغ 

 إىل صبُٛ ١ َٔ ايكض٣ تغ٢ُ نّٛ .  املضانظ ٚنٌ َضنظ

 اعتدزّ ايحطامل١ ايًػ١ ايْٝٛا١ْٝ نًػ١ صزل١ٝ ف٢ ايح٬ر  . 
  مل١ُٗ يف ايح٬ريف تٛىل املٓافب ا) ايْٝٛاْٝني ( ا تُز ايحطامل١  ٢ً اٱغضٜل  . 

 

 سعطعاق٠ َصعك فعٞ عصك ايبطاملع١

 

 

اذتٝا٠  ايعُاق٠

 االدتُاع١ٝ

اذتٝا٠ 

 ايهٝان١ٝ

اذتٝا٠ 

 ايجكاف١ٝ

اذتٝا٠ 

 االقتصاؾ١ٜ

اذتٝا٠ 

 ايؿٜٓٝعع١ 
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  ـيو عًُٛا ع٢ً ٚبايكغِ َٔ َعٗك اذتهاّ ايٛطٓٝنيسكص ايبطامل١ ع٢ً ايعٗٛق أَاّ املصكٜني ف٢ : 

. اسبفاظ  ٢ً  اراتِٗ ٚتكايٝزِٖ اٱغضٜك١ٝ            ؽذعٛا ٖذض٠ اٱغضٜل إىل َقض . 
 حشرل٠ سايٝااي غضٜك١ٝ َجٌ ) ْكضاطٝػ ( مبشافع١ًت ا٭زلا٤ اٱشقاَٛا ايعزٜز َٔ املزٕ اييت مح . 

 َٔ اإلغكٜك١ٝ ١ًٓك ايجكافي ) ًٌ( َعاٖز ازبُٓاطّٜٛ ٚاملغاصح شقاَٛا ايعزٜز . 

 : ّٜٛ١دتُا ٝاٖٚٞ َعاٖز شلا ٚظٝف١ ثكافٝت١ ٚتضبٜٛت١ ٚصٜامٝت١  ادتُٓال . 

 

 

 ٕيفيو اٖتِ ايبطامل١  ايعامل احملٝط بٗا ف٢ايتأثري ع٢ً إقا١َ ؾٚي١ ق١ٜٛ قاؾق٠ نٝانٝا ٚاقتصاؾٜا  ٜٗؿف اىلٛى األٍٚ ًُٝبط  نا ,

 بعع :األٚا٥ٌ 

 انشراعح :( 1)
 ِريٌ( سٝح : بٓعِ ايضٟ ايحطامل١ اٖت( 

 اؾػًٛا أؾٚات دؿٜؿ٠ ف٢ زتاٍ ايكٟ ) ايهاق١ٝ ( . -3                    .    إقا١َ ادتهٛق  -2                    .    يل ايرتع ٚايكٓٛات -1       

 ٌايكَإ ( . -ايتفاغ  -) ايمٜتٕٛ  ارخًٛا طصا ١ شؽذاص َجُض٠ َج 
 زٜز٠ َٔ اسبٝٛاْاتاعتٛصرٚا ع٫٬ت د . 

 انصُاعح :( 2)
 ًُٞايظٜٛت  فٓا ١ :بعض ايقٓا ات َجٌ  ١استهض ايحطاملسٝح ايقاْع ا٭ٍٚ  ْفغ٘ ٖٛ ا تدل املًو ايحط

 ٚيهِٓٗ مسشٛا يألفكاؾ بإْتاز املٓهٛدات ايصٛف١ٝ .، ٚاملٓغٛدات ٚخاف١ ايهتإ 

 ( .ًٞٚايعطٛص ٚاسب)ايٛصم ٚايظداز  شخض٣ َجٌ : اطرٖضت فٓا ات  

 انرجارج :( 3)
 ِسٝح سضفٛا  ٢ً )ريٌ(بايتذاص٠  ايحطامل١ اٖت  : 

 . فض  ايضعّٛ  ٢ً ايتذاص٠ اشباصد١ٝ  -2       .   فض  صقاب١  ٢ً ا٭عٛام ايزاخ١ًٝ -1

 ف٢ ايتذاص٠ ) ايشٖح١ٝ ٚايفن١ٝ( . ت املعز١ْٝاعتدزَٛا ايع٬ُ -3

 

 

 

 ايع١ًُٝ ٚايجكاف١ٝ  املًٓآتقاَٛا بإًْا٤ سٝح )ريٌ(  دٝٗٗا يقاسب١ِٗ ٚتٛٝثكاف ذبكٝل ْٗن١ايحطامل١  ٢ً  سضل

 داَع١ االنهٓؿق١ٜ َٚهتب١ االنهٓؿق١ٜ . َجٌ :

 :ايعـح اإلطكُدرٚح ( ج1)
  : ناْت داَع١ اإلنهٓؿق١ٜ أنرب داَع١ ) ؾاق يًعًِ ( عكفٗا ايعامل ايكؿِٜ سٝح 

 ٚازبضاس١(.افٝا ٚايطب ضايفًو ٚازبػ) : ايعًّٛ َجٌاطرٖض فٝٗا ايعزٜز َٔ  -1

(. ايًُو ٚتكؿٜك ستٝط ايهك٠ األقض١ٝؾٚقإ األقض سٍٛ )يع١ًُٝ َجٌ:إىل ايهجرل َٔ اسبكا٥ل ٚاملحار٨ ا  ًُا٩ٖا تٛفٌ -2

  اإلنهٓؿق١ٜ:أيٗك عًُا٤ داَع١  

 . امل٪صذ املقضٟ ايش٣ قغِ تاصٜخ َقض ايكزمي١ إىل ث٬ثني شعض٠َاْٝتٕٛ :  -1

 ٚامع شفٍٛ  ًِ اشلٓزع١ .إقًٝذغ :  -3 قإْٛ ايطفٛ .فاسب  أسػُٝٝذغ  : -2

 راص يًعًِ ٜزصؼ فٝٗا ايعزٜز َٔ ايتدققات املدتًف١ ايع١ًُٝ ٚا٫رب١ٝ : اَع١ادت . 



 

  
29 

 ( أٍٚ َهتب١ سه١َٝٛ عا١َ عكفٗا ايعامل) :يكرثح اإلطكُدرٚح ( 2)
 ًع فٕٓٛ ايعًِ ٚا٭رب ٚاملعضف١ بايًػات ٚطٚرٖا بايهتب ا٭ف١ًٝ ف٢ مجٝ ٛؼ ا٭ٍُٚٝشْؾأ َهتح١ اٱعهٓزص١ٜ بط

 ( . املدتًف١ ) ايْٝٛا١ْٝ ٚايفٝٓٝك١ٝ ٚاشلٓز١ٜ

 : م . ّ 48تعضمت املهتح١ يًتزَرل  اّ  تذَريٖا  . 

 

 

 

 فعًُٛا ع٢ً :  )ؾيٌ( أؾقى ايبطامل١ أ١ُٖٝ ايعكٝؿ٠ ايؿ١ٜٝٓ ف٢ سٝا٠ املصكٜني 

 . َِٗإماف١ فف١ ايتكزٜػ سبها            زمي١ ٚدعًٗا رٜا١ْ صزل١ٝ يًح٬رذلاف بايزٜا١ْ املقض١ٜ ايكا٫ 

  اٜضٜع  ف٢ ف١ًٝ  االهل١َعبذ  -              .ذٛسغ ف٢ إدفٛ  االيَ٘عبذ  - : املعابز َجٌايعزٜز َٔ إْؾا٤.  
  سٝح  ١ٖٚٞ َضٜخ بني ايذٜا١ْ املـش١ٜ ٚاإلغشٜكٝ (عضابٝػ) حار٠ : َجٌ يف  ٗز ايحطامل١  حارات دزٜز٠ ظٗضت

  .ف٢ اٱعهٓزص١ٜ  َعبذ ) ايظشابّٝٛ ( شقاَٛا يٲي٘ عضابٝػ

 

 

 يُارج اإلطكُدرٚح 

  ِٜتعتدل َٔ  ذا٥ب ايعامل ايكز. 

 ٛغ ايثايث (ُٝ) بطًٚمت ا٫ْتٗا٤ َٓٗا ف٢  ٗز  ٛغ األٍٚ (ُٝ) بطًف٢  ٗز  بزا بٓا٥ٗا : بٓاؤٖا . 

 : َذلًا   120سٛايٞ  اصتفا ٘ ث١ طٛابلَٔ ث٬  ٢ً ؽهٌ بضز َهٕٛ حاص٠  ٔ َح٢ٓ  ٚؿفٗا. 

: ي٬ًٝ ْٚٗاصًاٱصؽار ايغفٔ ف٢ ايحشض تغتدزّ  أُٖٝتٗا .  

 يف اصؽار ايغفٔ يف ايحشض ي٬ًٝ ْٚٗاصًا َٔ طٛابل  زٜز٠ ٜٚغتدزّ ٜتأيفبٓا٤ َضتفع  : ٓاق٠امل . 
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   مل ٜبل أَاّ ايبرش املتٛطط ٚ دٚي١ ايشَٚإ ٚطٝطش  ع٢ً َععِ أ ا٤ف٢ ايفرت٠ اييت كعفت فٝٗا دٚي١ ايبطامل١ ظٗش
 بعذ عذ٠ َشاذٌ . (  م . ّ 30) ط٣ٛ َـش ايت٢ متهٓٛا َٔ ايظٝطش٠ عًٝٗا عاّ  ايشَٚإ

 



 : ٚؾ ٚتباؾٍ جتاق٣ (عالق١  ) املزدهح األٔىل 
  ٚر ٚتحارٍ دباص٣ ف٢  ٗز ايحطامل١ ا٭ٚا٥ٌ ٭ٕ َقض ناْت ق١ٜٛ ناْت  ٬ق١. 

 : فكض اذتُا١ٜ ( املزدهح انثاَٛح ( 
  با تحاصٖتا ايكت٠ٛ ايععُت٢ فت٢      )نؾتهٌ َتٔ اؽتهاٍ ا٫عتتعُاص(    ف٢ ؽ٦ٕٛ َقض  اعٝاعٝتزخٌ تسٝح بزشت صَٚا

 .ايعامل 

 : تؿػٌ نٝان٢ ٚاستالٍ عههك٣ ( املزدهح انثانثح ( 
 م.ّ  30ست٢ عٝطضت صَٚا  ٢ً َقض  اّ يف ؽ٦ٕٛ َقض  ا ٚعٝاعٝا غهضٜتزخٌ ت صَٚا تسٝح بزش. 



 : ْتا٥خ َكتٌ ٜٛيٝٛغ قٝـش 
 بتني قتٛارٙ ) انتتافٝٛؼ ٚاْطْٛٝتٛؼ (  ًت٢ تكغتِٝ اٱَدلاطٛصٜت١        با٫تفتام ستضب شًٖٝت١ اْتٗتت    يف صَٚتا  قاَت  -

 .األدما٤ ايًكق١ٝ  : اْطْٛٝٛؼ      . ايػكب١ٝ  كهِاي :انتافٝٛؼ  :  بُٝٓٗا فشهِ ايضَٚا١ْٝ

  
             تٛد٘ اْطْٛٝٛؼ إىل ايؾضم بعتز شٕ ر تت٘ نًٝٛبتاتضا ايغتابع١ شختض ًَتٛى ايحطاملت١ يظٜتاص٠ َقتض ، فأ ذتب بٗتا

ب ٚٚقٛع َعكنع١ انتٝعّٛ ايبشكٜع١    اذتك بإعالٕٚايت٢ اْتٗت  فتٛتكت ايعالق١ بني أْطْٛٝٛى ٚأنتافٝٛى( ر)َا ايٓتا٥ٚتظٚدٗا 

 . ٚايت٢ اْتٗت بػمٚ ايكَٚإ ملصك 

 

 

 : م . ّ . 31 تاقرنٗا  : ايغٛاسٌ ايػضب١ٝ يح٬ر ايْٝٛإ . َٛقعٗا 

 : نتافٝٛؼ مز ن٬ َٔ اْطْٛٝٛؼ ٚنًٝٛباتضا ايغابع١ .ش اطكافٗا 

 بب :نتافٝٛغ ( بظش : تٛتش ايعالق١ بني اْطْٛٝٛغ ٚأ) مب تفظ : أنبابٗا 
 إٖزا٤ اْطْٛٝٛؼ نًٝٛباتضا ٚشبٓا٥ٗا بعض ا٭قايِٝ اييت فتشٗا ف٢ ايؾضم .طٚاز اْطْٛٝٛؼ بهًٝٛباتضا ٚ( 1

  استفاٍ اْطْٛٝٛؼ باْتقاصات٘ ف٢ َقض ٚيٝػ ف٢ صَٚا .(2

 ْتا٥ر َٛقع١ انتّٝٛ ايبشك١ٜ :   

 . اْتشاص اْطْٛٝٛؼ بعز ٖظميت٘ ثِ تحعت٘ نًٝٛباتضا( 2 .نتافٝٛؼ اْتقاص ش( 1

 .م. ّ  30 اّ شفحشت َقض ١ٜ٫ٚ صَٚا١ْٝ ( 3

 

 
 

 . ٕظًت َز١ٜٓ اٱعهٓزص١ٜ َضنظ اٱؽعاع اسبناص٣ ف٢  ٗز ايضَٚا 

 

 

 

 

 أثٓا٤ سهِ ايكَٚإ يف َصك َعاٖك اذتطاق٠

 

 

 ايعُاق٠
اذتٝا٠ 

 االدتُاع١ٝ

اذتٝا٠ 

 ايهٝان١ٝ

اذتٝا٠ ايجكاف١ٝ 

 ٚايع١ًُٝ

اذتٝا٠ 

 االقتصاؾ١ٜ
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 َظاو احلكى :( 1)
  َحاؽض٠ . شنتافٝٛؼخنعت َقض ٱؽضاف  . سضّ ايضَٚإ املقضٜني َٔ ا٫ؽذلاى ف٢ سهِ ايح٬ر 
 يًؿفاع عٔ ايبالؾ  ٌ() ً ٚمع ايضَٚإ ساَٝات  غهض١ٜ ق١ٜٛ. 

 َظاو اإلدارج :( 2)
  ف٢ ازبٝؿ فكط . ٚايًػ١ ايالت١ٝٓٝنًػ١ صزل١ٝ بايح٬ر  ايًػ١ ايْٝٛا١ْٝاعتدزَٛا 
  اَٚصك ايعًٝ ٢َٚصك ايٛنطَصك ايهف٢ً  ٢ٖ :قغُٛا َقض إىل ث٬ث١ شقغاّ ندل٣  . 

 

 

 

 نهٔ َصك ف٢ عصك ايكَٚإ أدٓاى َتعؿؾ٠ َٔ غري املصكٜني . 

 : اْكهِ اجملتُع إىل أقبع طبكات ٢ٖ 

 :  ٚتٛيٛا مجٝع ايٛظا٥ف ايعًٝاتنِ ايضَٚإ ِٖٚ قًًٝٞ ايعزر . 
  : ٌايعفٛ َٔ ؾفع ايطكا٥ب  سقًٛا  ٢ً بعض ا٫َتٝاطات َج. 
  : ُك ايكَٚاْٞ .تككبِٗ َٔ املهتع سقًٛا  ٢ً بعض ا٫َتٝاطات بغحب 
  :  ٕفكعاَٛا بعايجٛقات     (رَتا ايٓتتا٥  ) ٫قٛا َعا١ًَ ع١٦ٝ َٔ ايضَٚإ مما شثاص نضاٖٝتِٗ يًضَٚتا

  .ثٛق٠ ايكعا٠ ٚايفالسني ايككٕ ايجا٢ْ املٝالؾٟ  :ضؿِٖ َجٌ 

 
 

 

 ٟ٭ْٗتتِ اعتتتػًٛا َتتٛاصر َقتتض  / )ؾيععٌ( ؟ دععع  ناْععت ايهٝانعع١ االقتصععاؾ١ٜ يًكَٚععإ صععٛق٠ َععٔ صععٛق االنععتػالٍ االقتصععاؾ

 فكز افحشت َقض َظص ١ يًكُ  تظٚر ب٘ صَٚا يتٛط ٘  ٢ً عهاْٗا نغحا يتأٜٝزِٖ . ا٫قتقار١ٜ يقاحل صَٚا .

 انشراعح :( 1)

  ٟاصالغ يبهات ايك٣  -3        .إعاؾ٠ بٓا٤ ادتهٛق  -2         . ٚاملصاقفتطٗري ايرتع  -1 :فكاَٛااٖتُٛا بؾ٦ٕٛ ايض. 

 : انصُاعح( 2)
  يف َقض .ؽٗزت ايقٓا ١ تطٛصا ٚشفحشت َز١ٜٓ اٱعهٓزص١ٜ َضنظ ايقٓا ١ 
  َجٌ ايحطامل١ فذعًٛا ايقٓا ١ ف٢ ٜز ا٭فضار باعتجٓا٤ بعض ايقٓا ات ا٭عاع١ٝ. نٝان١ االستهاقٜتحع ايضَٚإ مل 
  ايٓهٝر ٚايمداز ٚايربؾٟ ٚايعطٛق :َٔ شِٖ ايقٓا ات  . 

 انرجارج :( 3)
 بهبب االلؾٖاق ايفٟ عِ اإلَرباطٛق١ٜ ايكَٚا١ْٝ ) ًٌ( حشت َز١ٜٓ اٱعهٓزص١ٜ شِٖ َضنظ دباص٣ ف٢ ؽضم ايحشض املتٛعطشف 

 انتككاق األَٔ( 1  : بغحب  )مب تفغض( ؽٗزت ايتذاص٠ صٚادا خاصز ٚراخٌ َقض    . 

 اإلنهٓؿق١ٜ نُٝٓا٤ جتاق٣ ٖاّ ع٢ً ايبشك املتٛنط . اقتفاع َها١ْ( 3                إيػا٤ ايكنّٛ ادتُكن١ٝ ع٢ً ايٛاقؾات .( 2 

 

 
 

 يف :ايجاْٞ بعز صَٚا  نظاستًت اٱعهٓزص١ٜ املض 

 .اس١ ٚادتػكافٝا ٚايتاقٜؽ ٚايفًو اهلٓؿن١ ٚايفٔ ٚايطب ٚادتك َجٌ : صباٍ ْؾض فٕٓٛ ايعًِ ٚايجكاف١ املدتًف١( 1

 .ايز١ٜٝٓ  ٚا٫ستفا٫تاملغاصح  إقا١َ( 2

 املؼتًف١ إلدكا٤ ايبشٛخ ف٢ فكٚع ايعًِ  ) ًٌ(تغتنٝف ايعًُا٤  عهٓزص١ٜا٫ اعتُضت.  

 
 

 

  شقاّ ايضَٚإ ايعزٜز َٔ املٓؾآت املعُاص١ٜ َٓٗا:   ايبٛابات.       املهاقغ.        أقٛاى ايٓصك .      اذتُاَات ايعا١َ .  

  ٚايبعض اآلػك ايطكال املصكٟ  .ايطكالٜٔ االغكٜك٢ ٚايكَٚاْٞ   ٢ًبعنٗا  نإ ايت٢املعابز 
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 دخٕل املظٛذٛح يصز : 
  و .َكق ايكؿٜو رخًت املغٝش١ٝ َقض ف٢ َٓتقف ايكضٕ ا٭ٍٚ امل٬ٝرٟ  ٢ً ٜز  

 ا٭ِْٗ ٚدزٚا فٝٗ )مب تفغض( شقحٌ املقضٜني ايكزَا٤  ٢ً ا تٓام املغٝش١ٝ  : 

 ايمٖؿ ف٢ ايؿْٝا ٚايتطًع يٓعِٝ اآلػك٠ .( 2)            .   َباؾ٨ ايعؿٍ ٚاملهاٚا٠ ٚايكمح١ ٚايعطف ٚايتهاَض( 1)

 )عًٌ( ْتٝذ١ تعؿؾ املعبٛؾات املصك١ٜ ٚايْٝٛا١ْٝ ٚايكَٚا١ْٝ .ػالصا هلِ َٔ ٚاقعِٗ املططكب ( 3)

 ػالصا َٔ ايطػٛط االقتصاؾ١ٜ َٚٔ ايكٗك ٚاإلـالٍ حتت سهِ ايكَٚإ .  ( 4)

 : االضطٓاد انزٔياَٙ نهًظٛذٛني 
 غٝز املغتٝ  ٖٚتِ ٜٓؾتضٚا َحار٥ت٘ ٚتعتايِٝ ي٬متطٗار َتٔ ايضَٚتإ )ايتشٜٔ عتعٛا يًكنتا٤  ًت٢            تعض  شتحاع اي 

 بغحب : )مب تفغض(املغٝشني(

 .ؾعا٥ض ايزٜا١ْ ايضزل١ٝ يضَٚا ياملغٝشٝني (  زّ مماصع١ 1)

 .ايضَٚإ فٛص ا٭باطض٠   زّ تكزٜػ املغٝشٝني (2)

  ا .إشل تحاصٙبا  زّ تكزِٜ املغٝشٝني ايكضابني يٲَدلاطٛص ( 3)

 ؽهٌ َٔ شؽهاٍ ايعًِ ايش٣  ا٢ْ َٓ٘ املغٝشٕٝٛ  ٢ً ٜز ايضَٚإ :كطٗاد املظٝرٝنيا . 

 

 

 

 
 

 أشٓز االتاطزج انزٔياٌ انذٍٚ اضطٓدٔا املظٛذٛني : 
 ( ٕٚ68 :ّ  54 اإلَرباطٛق ْري ّ ) : . بزش يف  ٗزٙ امطٗار املغٝشٝني 

 ( 305 : ّ 284اإلَرباطٛق ؾقًؿٜاْٛى ّ  ):  ريٌ( سٝح : امطٗارتعض  املغٝشٕٝٛ يف  ٗزٙ ٭ ٓف( 

  رَضت ايهٓا٥ػ           .                  اسضقت ايهتب ايغُا١ٜٚ ٚايز١ٜٝٓ  . 

 (عصك ايًٗؿا٤)عكف عصكٙ بانِ  (رَا ايٓتا٥) نجض  زر ايؾٗزا٤. 

 عصك االَرباطٛق١ٜ ايبٝمْط١ٝ ( : عصز جدٚد نهًظٛذٛح(  

 :  (رَا ايٓتا٥) ّ( 337 -ّ  311اإلَرباطٛق قهطٓطني اذتهِ )طٗار ست٢ تٛىل اعتُض ا٫م -

 ا٫عاع١ٝ يًزٜٔ املغٝش٢ . املحار٨ٚشقض  ا ذلف باملغٝش١ٝ رٜٓا صزلٝا يًزٚي١ 

  ش ًٔ عٝاع١ ايتغاَ  َع املغٝشني. 

  َضَضْٙكٌ ايعاف١ُ َٔ صَٚا إىل بٝظْط١ ) ايكغطٓط١ٝٓٝ ( اييت شْؾأٖا  ٢ً حبض . 

 

 

 

 

اعِ ٜطًل  ٢ً  قض اٱَدلاطٛص رقًزٜاْٛؼ يهجض٠  زر ايؾٗزا٤ املغٝشٝني ايتشٜٔ قتًتٛا    - عـش ايؼٗذا٤

 ف٢  ٗزٙ .

تع٢ٓ َقض٣ ٢ٖٚ ن١ًُ َؾتك١ َٔ ايه١ًُ ايْٝٛا١ْٝ اػبٝحتتٛؼ ٚايتت٢ تعٓت٢ َقتض  ٓتز       - قبط٢

 ايْٝٛاْٝني فهاْٛا ٜطًكٕٛ  ٢ً املقضٜني ن١ًُ شقحاط .



  نإ ايٛال٤ يشَٚا ٚاالَرباطٛس ٜعرب عٔ ٚذذ٠ االَرباطٛس١ٜ يزيو ٜكذّ ايٓاغ ف٢ نٌ ايبالد ايتابع١ يشَٚا ايكشابني
 َع ايعكٝذ٠ املظٝر١ٝ  . ليإلَرباطٛس إلسكا٥٘ ٚاعالٕ ايطاع١ ي٘ باعتباسٙ اهلا ٚنإ ٖزا ال ٜتف

. 

 ا ثا٢ْ شندل َزٕ تضنٝا بعز  افُتٗا شْكض٠ .٢ٖ َز١ٜٓ اعتاْحٍٛ سايٝايكظطٓط١ٝٓٝ :  -

. 



 

  
33 

 بتزش   (رَتا ايٓتتا٥  ٚاطرار  تزر املٓنتُني ايٝٗتا )    اْتؾتضت املغتٝش١ٝ   -:طكُدرٚح فٗ َشـز املظـٛذٛحدُٚح اإلدٔر ي

 . صع١ اٱعهٓزص١ٜ يًتعًِٝ املغٝشٞايتفهرل ف٢ تأعٝػ َز

 
 



    ا٭عاتش٠ ناْٛا ًٜكٕٛ رصٚعِٗ ف٢ َٓاطشلِ شٚ ف٢ قا ات ٜغتأدضْٚٗا شلشا ايػض. 
  ٚ ا٭عاتش٠ ٜشٖحٕٛ إىل َهتح١ اٱعهٓزص١ٜ ايعا١َ ي٬ط٬ع ٚايكضا٠٤نإ ايطًح١ . 

   نإ ايط٬ب ٚايعًُا٤ ٜكحًٕٛ  ٢ً َزصع١ اٱعهٓزص١ٜ َٔ شعبا٤ َقض ٚخاصدٗا ،  فأفحشت اٱعهٓزص١ٜ

 َٚزصعتٗا َٓاص٠ يًعًِ ٚايعًُا٤ .

 ايعًّٛ ايت٢ ؾقنت بٗا َٔ: 

 ٞايزٜٔ املغٝش ًّٛ   ايطب  ضاس١ ازب    ايهُٝٝا٤        ايقٝزي١         اشلٓزع١             

 ايفًغف١               ايتاصٜخ          فًواي . 



  ربضز َٓٗا ايعزٜز َٔ صداٍ ايزٜٔ املغٝش٢ نا٭عاقف١ ٚايحطاصن١ . 
  نً٘  غٝشٞش طت املزصع١ يحطاصن١ اٱعهٓزص١ٜ ايظ ا١َ ايز١ٜٝٓ ٚايع١ًُٝ ف٢ ايعامل امل. 

 

  انزْثاَٛـح : 

يًعباؾ٠ . َتاعٗا , ٚ ايعٌٝ يف ايصشاقٟ بعٝؿا عٔ ايٓاى ٚايبعؿ عٔ ٖٞ اعتماٍ اذتٝا٠  

  ِٚايتأٌَ ف٢ خًل اهلل . ٚايق٠٬ٚايتكؾف  بايظٖز ايضاٖب سٝا٠تتغ 

 . ْؾأت ايضٖح١ٓ ف٢ َقض ثِ اْتؾضت ف٢ شدظا٤ ايعامل املغٝش٢ 



  ايفشد١ٜ : ايشٖب١ٓ -1
  ٦ْٛ٘ بٓفغ٘ َٔ َأنٌ ًَٚحػ َٚؾضب سٝح نإ ايضاٖب ؽبضز يًقشضا٤ يٝعٝؿ ف٢  ظي١ تا١َ ، ٜٚكّٛ بتزبرل ؽ. 

  شٍٚ رٜض ف٢ َقض ٚايعامل  ٢ً ازل٘ .  شْؾ٧ٚقز ايفضر١ٜ  ايضٖح١َٓٔ شٚا٥ٌ ايشٜٔ َاصعٛا  األْبا أْطْٛٝٛى ٜعتدل 

  جلُاع١ٝ :اايشٖب١ٓ  -2
  ٘( .املهإ ايش٣ ٜتعحز فٝ٘) اشباف١ سٝح ٜكِٝ  زر َٔ ايضٖحإ راخٌ رٜتض ضباط بغتٛص ن٬ َٓٗتِ ف٢ فَٛعت 

 ايكاٖب باػّٛ شٍٚ َٔ شعػ ايضٖح١ٓ ازبُا ١ٝ . 



  ٜ٘ثكافٝا سٝح َزصع١ ا٫عهٓزص١ٜ يعحت ا٫رٜض٠ رٚصا ٓزَا معف ايزٚص ايش٣ ناْت ت٪ر 

 . تفهري ايهتب املكؿن١  .  ايتأيٝف ٚايرتمج١  :  اطرٖض بٗافيًعًّٛ ٚاملعضف١  ضانظَا تدلت 
  ايظٖز ٚايتكؾف ٚايحعز  ٔ َتع ايزْٝا ٚايتطًع ملا  ٓز اهلل َٔ ْعِٝ . : متجٌ ف٢ تعًِٝ ايٓاؼ 

ٕٛٝبب بطٌ ايؿٚي١ ايبٝمْط١ٝ بِٗ َك٠ أػك٣ .به (تفغضمب ) اْتؾضت ا٭رٜض٠ ف٢ َقض ٚشقحٌ  ًٝٗا املغٝش 

 ٗو 641عاو  ملصز انفرخ االطالي : 
  حٝظْط٢يٝدًك َقض َٔ ا٫مطٗار اي ّ 641ملقض  اّ  اٱع٬َٞ ُضٚ بٔ ايعال ايفت   قار  . 
 ٭ْ٘ )مب تفغض( اٱع٬َٞٚايفت   صسب املقضٜٕٛ بعُضٚ بٔ ايعال : 

 ِٗاالضطٗاؾ ايكَٚا٢ْ . نٝؼًص َٔ               ِٗأعطاِٖ األَٔ ٚاألَإ ع٢ً أْفهِٗ ٚأَٛاهلِ ٚنٓا٥ه . 

  ع٢ً ايؿػٍٛ ف٢ االنالّ  ٜهكٙ أسؿمل. 
   ٍٚايتغتاَ  ايتز٢ٜٓ ٚاستذلاّ ا٭رٜتإ ، ٜعتٝؿ       ٚاملغاٚا٠بزش املقضٜٕٛ  قضا دزٜزا ذبت اسبهِ اٱع٢َ٬ ٜتقف بايعز

 يٛر ٚؼبضل نٌ َِٓٗ  ٢ً سب اٯخض َغٝشٝني  ٢ً شص  ٚاسز٠ ٜغٛر بِٝٓٗ اسبب ٚافٝ٘ املقضٜٕٛ َغًُني ٚ

 

 

 ايظٝذ٠ َاس١ٜ ايكبط١ٝ ٚايظٝذ٠ ٖاجش اّ جذٙ امساعٌٝ )ق( . أٚؿ٢ ايشطٍٛ )ق( بأٌٖ َـش خريا فُِٓٗ صٚجت٘ -

. 
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 مفاهيم الوحدة

 اعِ ٜطًل  ٢ً ب٬ر ايْٝٛإ ايكزمي١ اغشٜل

 ٛؼ ا٭ٍٚ َ٪عػ رٚي١ ايحطامل١ ف٢ َقضُٝاعِ ٜٓغب إىل بطً بطامل١

 . ٜك١ٝٚاٱغضَظٜر بني اسبناصتني املقض١ٜ  ذلاس٠ ًٖٝٝٓظت١ٝ

ُٜ جاَع١  زصؼ فٝٗا ايعزٜز َٔ ايتدققات املدتًف١ ايع١ًُٝ ٚا٭رب١ٝراص يًعًِ 

 بٓا٤ َضتفع ٜتأيف َٔ طٛابل  زٜز٠ ٜغتدزّ ف٢ اصؽار ايغفٔ ف٢ ايحشض ي٬ٝ ْٚٗاصا َٓاس٠

 .املقضٜٕٛ ايكزَا٤ ٚايحطامل١ ٚايضَٚإ  ٜ٘غتدزَراص يًعحار٠ نإ  َعبذ

 عهإ ا٫َدلاطٛص١ٜ ايضَٚا١ْٝ ايشٜٔ سهُٛا َقض بعز ايكنا٤  ٢ً رٚي١ ايحطامل١ سَٚإ

 ؽهٌ َٔ شؽهاٍ ا٫عتعُاص ٜٗزف إىل ايغٝطض٠  ٢ً ايح٬ر  غهضٜا ْٚٗب خرلاتٗا غضٚ

 تضب١ٜٛ ٚصٜام١ٝ ٚادتُا ١ٝٚ ثكاف١ٝ َعٗز ي٘ ٚظٝف١ مجٓاصّٜٛ

  ٝغ٢  ًٝ٘ ايغ٬ّ ٚرخًت َقض  ٢ً ٜز ايكزٜػ َضقكرٜا١ْ زلا١ٜٚ ْظيت  ٢ً عٝزْا  َظٝر١ٝ

 ؽهٌ َٔ اؽهاٍ ايعًِ ايش٣  ا٢ْ َٓ٘ املغٝشٕٝٛ  ٢ً ٜز ايضَٚإ اكطٗاد

رقًزٜاْٛؼ يهجض٠  زر ايؾٗزا٤ املغٝشٝني ايشٜٔ قتًٛا ف٢  اٱَدلاطٛصاعِ ٜطًل  ٢ً  قض  عـش ايؼٗذا٤

  ٗزٙ

 ْا١ْٝ اػبٝحتٛؼ ٚايت٢ تع٢ٓ َقض  ٓز ايْٝٛاْٝنيتع٢ٓ َقض٣ ٢ٖٚ ن١ًُ َؾتك١ َٔ ايه١ًُ ايٝٛ قبط٢

٢ٖ ا تظاٍ اسبٝا٠ ٚايحعز  ٔ َتا ٗا ٚايعٝؿ ف٢ ايقشضا٤ بعٝزا  ٔ ايٓاؼ يًعحتار٠ ٚايتأَتٌ    سٖبا١ْٝ

 ف٢ خًل اهلل

 بني ايزٜاْتني املقض١ٜ ٚا٫غضٜك١ٝ .َظٜر  طشابٝععباد٠ 
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  ٚريو  ٖزا ايعـش تتفل َع َتطًبا  اجملتُع ٚطبٝع١، تعٌُ ايذٚي١ عًٞ بٓا٤ اإلْظإ املـشٟ ٚفكًا يـفا  َشغٛب فٝٗا  
هاعؿٙ يف حتٌٜٛ أقٛاي٘ إيٞ أفعاٍ ٚمماقنات ت مياقى أيٛاًْا َٔ ايًٓاط إتاس١ ايفكص أَاَ٘ يهٞب٘ ٚاالٖتُاّ   : عٔ طشٜل

 . نًٛن٘ فٝٗا ممٝما ٜهٕٛ

 نٝ  ميهٔ حتٌٜٛ ايظًٛى يٝهٕٛ ممٝضًا ؟  غ / 

  ف٢ سًٗا :  ٔ طضٜل تزصٜح٘  ٢ً نٝف١ٝ ايتٛافٌ ٚايتعإٚ َع شفضار صبتُع٘ ٚذبزٜز َؾه٬ت٘ ٚاملؾاصن١تد

 :ٱ زار املٛاطٔ ايقاحل ٖٚتتٞ  ا٭صبع١ املحار٨ذبكٝل   َا اهلذف َٔ ريو ؟غ/ 

   :أٔالً : نٛعزف

 ًٌٝٗا سكٛق٘ اييت ػبب شٕ ؼبق  .    

ايش٣ ٜعٝؿ فٝ٘ . ٚادحات٘ َٚغ٦ٛيٝات٘ اييت ػبب شٕ ٜ٪رٜٗا عبٛ اجملتُع   

 ٚتكايٝز اجملتُع املقضٟ ٜٚتُغو بٗا  ارات.   

  :ًم : نٛع ثاَٛاً 

  ٘٢ً ايكٝاّ بايتظاَات٘ دباٙ ٚطٓ٘ ، ٚايٓٗٛ  ب٘ ٚسٌ َؾه٬ت . 

 :ثانثًا : نٛكٌٕ 
ًَ( ا٫دتٗار -ا٭َا١ْ  -) ايزق١ بايقفات اسبُٝز٠  ٝاتش . 

 ٘ؽا ضا بايضما  ُا ٜ٪رٜ٘ َٔ  ٌُ جملتُع. 

  ٍَتُتعا بتكزٜض اجملتُع ملا ٜ٪رٜ٘ َٔ ش ُا. 

 ٚ ايك٠ٛ ايت٢ تٓاٍ َٔ اعتكضاص اجملتُع املقض٣ صافنا شعايٝب ايعٓف. 

  : راتعًا : نٛعش يع اٜخزٍٚ
  َتعاًْٚا َتشابًا. 

 ٌآصا٥ِٗ ؼبذلّ سكٛقِٗ ٜٚتكح .  

 ٘ٝنز  ًًُٝا  ًٞ اْتُا٥٘ ٥٫ٚٚ٘ يًُذتُع ايشٟ ٜعٝؿ ف٪ٜ .    

 أِٖ ؿفا  املٛاطٔ ايـاحل :  

ّبايتماَات٘ حنٛ ٚطٓ٘ ) ٚادبات٘ ( ايكٝا .     ٙايتُهو بعاؾات اجملتُع ٚتكايٝؿ . 

ٜتعكف عًٞ سكٛق٘ ٚايتُهو بٗا .  اجملتُع قطاٜا ًَٚهالت املًاقن١ يف . 

 

 

 

 

 ظاعذٙ يف املؼاسن١ بفاعًٝ٘ يف ذٌ قلاٜاٙ َٜا  ايؼدف ايزٟ يذٜ٘ َٔ ايكِٝ ٚاملٗاسا  ٚاملعاسف
  .  اجملتُع١ٝ ٚايٓٗٛض ب٘
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  ٜفضمٗا  ًٝ٘ اْتُا٩ٙ يٛطٓ٘ ًُٛاطٔ ايشٟ ٜتُتع باسبكٛم ًٜٚتظّ بايٛادحات اييتيفف١ ٢ٖ . 

عاللح االَظاٌ تاجملرًع 
 

 ْتضبط٘  أْ٘ نا٥ٔ ادتُاعٞ : زل٘ متٝظ بٗا  ٔ غرلٙ َٔ ايها٥ٓات اسب١ٝ ٖٚتٞ ٘ ٚتعايٞ اٱْغإٖٚب اهلل عحشا

 َؾاصنت٘ يف َتٓٛ ١ ؽبنع مبٛدحٗا يٓعاّ ضبزر َٔ اسبكٛم ٚايٛادحات ٚتتشكل َٔ خ٬ٍ بػرلٙ  ٬قات

 :  ذبٌُ املغ٦ٛي١ٝ دباٙ ْفغ٘ ٚدباٙ صبتُع٘ يف  ، ٚسيو  ٔ طضٜل صبتُع٘

 . املًاقن١ يف ي٦ٕٛ زتتُع٘ -2                                      .  ٔ ذنهُ٘اػتٝاقٙ َ -1

 ٢ٖ :اسبكٛم ايت٢ ٜتُتع بٗا املٛاطٔ ٚايٛادحات ايت٢ ًٜتظّ بٗا 

 

 

   اييتٚايؿٜين  ٚايجكاف٢ ٚاالدتُاعٞ ٚاالقتصاؾٟات االػالق١ٝ ٚايكا١ْْٝٛ ع٢ً املهت٣ٛ ايهٝان٢ تماَياالزتُٛع١ ٢ٖ 

 .   املٛاطٔدنب إٔ ٜتُتع بٗا 

  ٌألٕ اإلْهإ إـا سصٌ ع٢ً سكٛق٘ نا١ًَ ٚتٛافكت  )مب تفغض( ؟ ٕؽدق١ٝ اٱْغاصنًٓا شعاعًٝا يف بٓا٤ اسبكٛم تؾه

سٝا٠ ف٢  ايعٌٝ عًٞ ؾقاٗفا ٜع٢ٓ إٔ اإلْهإ نٝهٕٛ قفاظ عًٝٗا َٔ داْب سهَٛت٘ ٚاملؤنهات األػك٣ ,  فًشيي٘ ايطُاْات 

 . نكمي١ يف إطاق ادتُاعٞ َٓانب

 : 
 والدينية احلقوق الثقافية( 4) احلقوق االقتصادية( 3) احلقوق االجتماعية( 2) احلقوق السياسية( 1)

  ٢ٖ اسبكٛم اييت ٜتُتع

ٗا املٛاطٔ  ًٞ املغتٟٛ ب

 : َٚٓٗا ايغٝاعٞ 

 . ايكأٟ  سك١ٜ ايتعبري عٔ( 1

 . ايرتيٝض يًُذايو ايٓٝاب١ٝ(2

 .اػتٝاق َٔ ذنهُ٘ ( 3

 .  ايعٌٝ يف نالّ( 4

 ت٢ ػببٛم اي٢ٖ اسبك 

شٕ ٜتُتع بٗا املٛاطٔ  ًٞ 

 َٚٓٗا املغتٟٛ ا٫دتُا ٞ

املههٔ  -االْتكاٍ  : اسبل يف

 -ايصش١ٝ  ايكعا١ٜ -ايال٥ل 

 -ايكعا١ٜ االدتُاع١ٝ  -ايتعًِٝ 

املًبو  -املهاٚا٠ ٚعؿّ ايتُٝٝم 

 .  املٓانب

 اسبكٛم اييت ٜتُتع  ٢ٖ

ٛاطٔ يف اجملاٍ بٗا امل

اسبل  ا٫قتقارٟ ٚتؾٌُ

َهتٟٛ َع١ًٝ  - ايعٌُ : يف

 -ايههب املًكٚع  -َٓانب 

  . ايت١ُٝٓ ايًا١ًَ

 ٢ٖ  : اذتكٛم ايجكاف١ٝ

 سل املٛاطٔ يف سض١ٜ

ايتفهرل ٚاسبقٍٛ  ًٞ 

 .  املعًَٛات

٢ٖ سل :  اذتكٛم ايؿ١ٜٝٓ

املٛاطٔ يف سض١ٜ املعتكز 

ايؾعا٥ض صع١ ايز٢ٜٓ ٚمما

 .  ١ايزٜٓٝ

 

 

 االيتماّ بٗا جتاٙ زتتُع٘ ٚٚطٓ٘ ٢ٖٚ : امله٦ٛيٝات اييت دنب عًٞ املٛاطٔزتُٛع١  ٢ٖ 

 ٔ  قناٜاٙ ا٫ تظاط باْتُا٥٘ يٛطٓ٘ ٚايزفاع .                       ٕإظباط ا٭ ُاٍ بإتكا . 

ا٫دتُا ١ٝؾه٬ت حعض املايٛ ٞ ب   .                                     ٌَؾه٬ت اجملتُع املؾاصن١ يف س  . 
 ٍايعا١َ بايٓعاّ ٚاٯراب  زّ اٱخ٬ . 
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ًَُظ١َ تٛد٘ عًٛى شفضارٙ ٚذبهِ َا  ٭ٕ اٱْغإ ٜعٝؿ : تد يف صبتُع ٫ ميهٔ شٕ ٜغتكِٝ بػرل ْعاّ ٚ قٛا ز 

 . فضار اجملتُعكن٢  ٢ً اشب٬فات بني شٜ، ٚ ٬قات  بِٝٓٗ َٔ

  

   . ٚعالقاتِٗ ؾاػٌ اجملتُع , ٚاييت ٜرتتب عًٞ شتايفتٗا ٚقٛع ادتما٤ املٓانب عًِٝٗ قٛاعؿ عا١َ تٓعِ نًٛى األفكاؾ  تعكٜفٗا : -

 خصائص انمٕاعد انمإََٛح  : 
 

   ٟبِٝٓٗ ايعٝؿ ٖٛ تٓعِٝ ٭ٕ اشلزف َٓٗا يف ٚعط صبُٛ اتز إ٫ تٛد ايكا ز٠ ايكا١ْْٝٛ ٫شٕ ش . 

   ٕا٭َانٔف٢ نٌ ُتطحل بقف١  ا١َ  ٢ً نٌ ا٭ؽدال ٚايكا ز٠ ايكا١ْْٝٛ ش٣ ا  . 

    ٚايٓٛاٜا تٗتِ بتٓعِٝ  ٬قات ا٭فضار ٚعًٛنِٗ ايعاٖض َُٗا ناْت املؾا ضش٣ إ ايكا ز٠ ايكا١ْْٝٛ. 

 
  ٟإتحا ٗا ٚإ٫ مت ػبب ٚ تٗايٝغٛا شسضاصًا ف٢ طبايف فِٗ بايكا ز٠ ايكا١ْْٝٛ ا٭فضارًٜتظّ مجٝع ٕ شش

 .  تٛقٝع ازبظا٤  ًِٝٗ

 

 : تٛدؿ قٛاعؿ اػك٣ حتهِ اجملتُع ٢ٖٚ ختتًف عٔ قٛاعؿ ايكإْٛ ٖٚفٙ ايكٛاعؿ ٢ٖ 

 : ٍٚيٝعًُٛا صعً٘ يٝحًػٖٛا يًٓاؼ  ا٭ٚاَض ٚايٓٛاٖٞ اييت شٚسٞ بٗا اهلل عحشاْ٘ ٚتعاىل إىل صبُٛ ٢ٖ١  لٕاعد اند

 ٚتٓاعب نٌ طَإ َٚهإ . بٗا يقاسبِٗ ف٢ ايزْٝا ٚاٯخض٠

  زّ  ٜٚذلتب . اييت تعدل  ٔ امُلجٌ ايُعًٝا يف اجملتُع تايكٛا ز ٚايغًٛنٝاٞ صبُٛ ١ ٖ :لٕاعد األخالق  ًٞ 

  . اسذلاَٗا عدط اجملتُع  ًٞ امُلدايف شلا

: ٜتفل ايٓاؼ  ًٞ إتحا ٗا ٚايغرل  ًٝٗا َٛدٛر٠ ف٢ نٌ صبتُع ايت٢  ٖٞ قٛا ز عًٛى لٕاعد انعاداخ ٔانرمانٛد

ًَُظ١َ ُا ١ٝ بؾهٌيف عًٛنِٗ ايَٝٛٞ ٚسٝاتِٗ ا٫دت  . َعتار َٚٔ ايٓارص طبايفتٗا ٜٚؾعض اٱْغإ شْٗا 

 
 
 
 

 
 

  ٢ٖ : ايكإْٛ  ٢ً َض ايعقٛص بايؾهٌ ايش٣ ٜتٓاعب َع نٌ  قض سٝح َض َٓش ْؾأت٘ بأصبع َضاسٌتطٛص 

 : يزدهح انمٕج( 1)
 شٚ صبضر ؽعٛص بٛدٛر سكٛم ٚإمنا عار اجملتُع تكايٝز ٜهٔ ٖٓاى قإْٛ باملع٢ٓ املعضٚف مل : ف٢ ايعصٛق ايبؿا١ٝ٥ 

 .ذبُٝٗا  ٚٚادحات ، ٚناْت ذبزر ٖشٙ ايٛادحات ٚاسبكٛم  ٔ طضٜل ايك٠ٛ اييت

 : يزدهح انرمانٛد اندُٚٛح( 2)
  ْغب ايفضر نٌ ؽ٧ يًزٜٔ ايشٟ شفح  َقزص نٌ  : األؾٜإ قاألي١ٖٝٛ ٚظَٗٛع تكؿّ اجملتُعات ايبًك١ٜ ٚانتًاف فهك٠

 ايكإْٛ . ؽ٧ مبا ف٢ سيو

 

 ايك٠ٛ ايتكايٝؿ ايؿ١ٜٝٓ ايتكايٝؿ ايُعكف١ٝ ايتؿٜٚٔ
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زفٛح : ( 3)
ُ
 يزدهح انرمانٛد انع

 َتٔ   ميهٔ شٕ ٜهٕٛ ي٘ رٚص يف تٓعِٝ اجملتُع فٛمع صبُٛ ١ شرصى اٱْغإ شْ٘ : أنايٝب اذتٝا٠ مبكٚق ايمَٔ َٚع تطٛق

ٚإمنا ميهٔ شٕ تهٕٛ َٔ ايعتارات   ايكٛا ز اييت تٓعِ ايع٬قات بني شفضار اجملتُع ٚيٝغت باينضٚص٠ شٕ تهٕٛ ر١ٜٝٓ ،

 . ايت٢ ٜتعاصف  ًٝٗا شفضار اجملتُع ٚؼبضفٕٛ  ٢ً ايتُغو بٗا ٚايتكايٝز

 يزدهح انردٍٔٚ :( 4) 
 املضاسٌ ايغابك١ نإ ايكإْٛ غرل َهتٛب ( ٚ ٓزَا انتؾف سٝح شٕ :) )ؾيٌ( اإلْهإ ايهتاب١ فؿ انتًابؿأت بع

ّٕٚ ايكٛا ز ايكا١ْْٝٛ يٓؾضٖا بني ايٓاؼ ا٫ْغإ ايهتاب١   .ر

 

 

 يًكإْٛ َصاؾق شتتًف١ ٜهتُؿ َٓٗا اسهاَ٘ َٓٗا : -

 انرشزٚع : ( 1)
 ط١ ايغًط١ املدتق١ بشيو ف٢ ايزٚي١ ايكٛا ز ايكا١ْْٝٛ ف٢ فٛص٠ َهتٛب١ بٛاع ٖٛ  ١ًُٝ ٚمع. 

 

زف :( 2)
ُ
 انع
 ًَُِظ١َ يزِٜٗ ٜعاقب  ًٝ٘ َٔ  ٖٛ ا تٝار ايٓاؼ عًٛنًا َعًٝٓا ف٢ سٝاتِٗ ا٫دتُا ١ٝ حبٝح ٜقح  قا ز٠

 .ؽبايفٗا 

 يثادئ انشزٚعح اإلطاليٛح :( 3)
 ايت٢ تكّٛ  ًٝٗا ايؾضٜع١ اٱع١َٝ٬ايعا١َ  عػٖٞ ا٭ . 

   

 :  اٯتٞ ؼبكل تعتدل ايكٛاْني مضٚص٠ ادتُا ١ٝ ف٬ قإْٛ ب٬ صبتُع ٫ٚ صبتُع ب٬ قإْٛ، ٭ٕ ايكإْٛ  -

  ايعؿٍ ٚاملهاٚا٠ بني األفكاؾ.                           ٌاجملتُع  األَٔ ٚايٓعاّ ؾاػ. 

٤ٙانتككاق اجملتُع ٚبكا .                                  ٚتطٛقٙ.تكؿّ اجملتُع 

 ف٢ ايٓٗا١ٜ :  

 اسذلاّ ايكإْٛ ٚادب  ٢ً نٌ َٛاطٔ يتٛفرل سٝا٠ آ١َٓ َغتكض٠ ف٢ اجملتُع . -
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 َععٓعععاٙ املفّٗٛ

ف٢ املؾاصن١ بفعاي١ٝ فت٢   ٜغا زٖٙٛ سيو ايؾدك ايش٣ يزٜ٘ َٔ ايكِٝ ٚاملٗاصات ٚاملعاصف َا  َٛاطٔ ؿاحل 

  ٚايٓٗٛ  بٗا .قناٜاٙ اجملتُع١ٝ سٌ 

 اسبكٛم اييت ٜتُتع بٗا املٛاطٔ  ًٞ املغتٟٛ ايغٝاعٞ ، َٚٓٗا سض١ٜ ٢ٖ ذكٛم طٝاط١ٝ 

 اختٝاص َٔ ؼبهُ٘ (   -ايضشٟ  ) ايتعحرل  ٔ 

 اسبل يف  َجٌ دتُا ٢ٛاطٔ  ًٞ املغتٟٛ ا٫بٗا املب إ ٜتُتع اسبكٛم اييت ػبٖٞ  ذكٛم اجتُاع١ٝ 

 ايتعًِٝ ( -ي٥٬ل املغهٔ ا -) ا٫ْتكاٍ

 اسبل يف ؾٌُ اسبكٛم اييت ٜتُتع بٗا املٛاطٔ يف اجملاٍ ا٫قتقارٟ ٚت ٜكقز بٗا صبُٛ ١ ذكٛم اقتـاد١ٜ 

 ايهغب املؾضٚع ( - ) ايعٌُ

 . ايتفهرل ٚاسبقٍٛ  ًٞ املعًَٛات ٜكقز بٗا سل املٛاطٔ يف سض١ٜ ذكٛم ثكاف١ٝ 

 . ايز١ٜٝٓ ملعتكز ٚمماصع١ ايؾعا٥ضا ٜكقز بٗا سل املٛاطٔ يف سض١ٜ ذكٛم د١ٜٝٓ 

 ذكٛم 
 ٚا٫قتقارٟات ا٫خ٬ق١ٝ ٚايكا١ْْٝٛ  ٢ً املغت٣ٛ ايغٝاع٢ تظاَيا٫صبُٛ ١ ٢ٖ 

 .   املٛاطٔػبب شٕ ٜتُتع بٗا  اييتٚايزٜين  ٚايجكاف٢ ٚا٫دتُا ٞ

ا دبتاٙ صبتُعت٘   ا٫يتظاّ بٗت  ٜكقز بٗا صبُٛ ١ ايٛادحات ٚاملغ٦ٛيٝات اييت ػبب  ًٞ املٛاطٔ ٚاجبا  

 ٚٚطٓ٘

 . ٜفضمٗا  ًٝ٘ اْتُا٩ٙ يٛطٓ٘ فف١ املٛاطٔ ايشٟ ٜتُتع باسبكٛم ًٜٚتظّ بايٛادحات اييت  َٛاط١ٓ 

ٚ ٬قاتِٗ راخٌ اجملتُع ، ٚاييت ٜذلتب  ًٞ طبايفتٗا  قٛا ز  ا١َ تٓعِ عًٛى ا٭فضار ايكإْٛقٛاعذ 

   . ٚقٛع ازبظا٤ املٓاعب  ًِٝٗ

صعً٘ يٝحًػٖٛا  ا٭ٚاَض ٚايٓٛاٖٞ اييت شٚسٞ بٗا اهلل عحشاْ٘ ٚتعاىل إىل صبُٛ ٢ٖ١  ايذٜٔقٛاعذ 

 ٚتٓاعب نٌ طَإ َٚهإ . يٝعًُٛا بٗا يقاسبِٗ ف٢ ايزْٝا ٚاٯخض٠يًٓاؼ 

 األخالمقٛاعذ 
 ًٞ  زّ  ٜٚذلتب . اييت تعدل  ٔ امُلجٌ ايُعًٝا يف اجملتُع تايكٛا ز ٚايغًٛنٝاصبُٛ ١ 

  . اسذلاَٗا عدط اجملتُع  ًٞ امُلدايف شلا

ايعادا  قٛاعذ 
 ٚايتكايٝذ

ٜتفل ايٓاؼ  ًٞ إتحا ٗا ٚايغرل  ًٝٗا َٛدٛر٠ ف٢ نٌ صبتُع ايت٢  ٖٞ قٛا ز عًٛى

َعتار َٚٔ ايٓارص طبايفتٗا ٜٚؾعض  ُا ١ٝ بؾهٌيف عًٛنِٗ ايَٝٛٞ ٚسٝاتِٗ ا٫دت

ًَُظ١َ  . اٱْغإ شْٗا 

 


