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  عهى انغٕٛنٕعٛب
 يب انًقٖٕك ثكم يٍ  .

ٚقمزٔ ثلهاٍمخ أّمكبل انًعمبكٌ  عهمى انًعمبكٌ ٔانجههمٕهاد  

ٔفٖبئٖمممممٓب انئٛيٚبئٛمممممخ ٔانكًٛٛبئٛمممممخ ٕٔمممممٕه أَ ًزٓمممممب 

 انجهٕهٚخٔفٕإٓب َٔ ًٓب

 ٚقزٔ ثلاهٍخ  عهى عٕٛنٕعٛب انًٛبِ ) انٓٛلهٔعٕٛنٕعٛب (

الٍزئبكح ٔكٛئٛخ اٍزقواعٓب ٔا كم يب ٚزعهق ثبنًٛبح االهٙٛخ

 يُٓب فٙ انيهاعخ ٔاٍزٖالػ  األهاٙٙ .

ٚقممزٔ ثلاهٍمخ انزواكٛمت ٔانجُٛممبد  انغٕٛنٕعٛمب انزوكٛجٛمخ  

انُبرغمخ يمٍ رمرصٛو كمم انزٙ رزٕاعل عهٛٓب انٖمقٕه  انًقزهئخ

يٍ انقٕٖ انقبهعٛخ ٔانلافهٛخ انزٙ رعًم ثبٍزًواه ثلهعبد 

 يقزهئخ عهٗ ٍطؼ األهٗ .

ثلاهٍمممخ ثقبٚمممب انكبئُمممبد  ٚقمممزٔ عهمممى األؽمممبفٛو انقلًٚمممخ  

انئقبهٚممخ ٔانالفقبهٚممخ ٔانُجبرٛممخ انزممٙ رزٕاعممل فممٙ انٖممقٕه 

انوٍٕثٛخ ٔيُٓب ًٚكمٍ رؾلٚمل عًمو ْمنِ انٖمقٕه ٔ مؤ  

 انجٛئخ انزٙ ركَٕذ ثٓب .

ٚقزٔ ثكم انعًهٛبد انزٙ رزعهق ثُْمرح    عٕٛنٕعٛب انجزؤل

 .انجزؤل أ انغبى ْٔغورّ ٔرقيُّٚ فٙ انٖقٕه

ٚجؾممممش فممممٙ ايممممبكٍ رٕاعممممل انضممممؤاد  ٚممممب   عهممممى انغٕٛفٛي

 انجزؤنٛخ ٔانقبيبد انًعلَٛخ ٔكم يب ْٕ رؾذ ٍطؼ االهٗ

 ثعل انكْف عُٓب ثبألعٓيح انؾَبٍخ .

 قبهٌ ثٍٛ كال يٍ انقْوح انًؾٛطٛخ  ٔانقْوح انقبهٚخ ؟

ٔمنممال الٌ   عهممم   ؽوكممخ انقممبهاد فممٕل ٛجقممخ انّٕممبػ ؟   

ئعمممخ رَمممًؼ انّٕمممبػ انعهمممٕ٘ ٚزكمممٌٕ يمممٍ ٕمممقٕه نلَمممخ يب

 ثرَزْبه كٔايبد انؾًم 

 قبهٌ ثٍٛ   انّٕبػ ٔانهت ؟ 

  انهت انلافهٙ   انهت انقبهعٙ 

 كى  0511ًٍكّ ؽٕانٙ 

ٚزكٌٕ يٍ يٖٕٓه 

 انؾلٚل ٔانُٛكم 

ٚقع رؾذ ٙغٜ ؽٕانٙ 

 يهٌٕٛ ٙغٜ عٕ٘ . 0

 0عى/ ٍى 51كضبفزّ 

 كى  5063ًٍكّ ؽٕانٙ 
 ٕقٕهِ ٕهجخ .

 

  0ٍىعى/ 51كضبفزّ عبنٛخ 

  رًكٍ انعهًب  يٍ انٕٕمٕل انمٙ يعوفمخ إمم انًغمبل  عهم

 انًغُبَٛٛٙ نالهٗ ؟

كى فٕل  00كى رجهغ قًٛخ انٚغٜ انغٕ٘ عهٙ اهرئبع 

 يَزٕ٘ ٍطؼ انجؾو ؟  ٔنًبما ؟

 كى   2.2ٗ ط الٌ انٚغٜ ٚقم نهُٖف نكم اهرئبع  5/53

فَو   كٛف َْر كم يٍ انغالفٍٛ انغٕ٘ ٔانًبئٙ ؟ يٕٙؾب 

 انجؾو؟اًْٛخ يَزٕ٘ ٍطؼ 

  ْٙ انزْققبد ٔانزٖملعبد انزواكٛت انغٕٛنٕعٛخ انضبَٕٚخ 

ٔاالنزممٕا اد انزممٙ رْممِٕ ٕممقٕه انقْمموح االهٙممٛخ ْٔممٙ 

 ركَٕذ ثئعم انقٕ٘ انلافهٛخ انًُجعضّ يٍ ثبٍٛ االهٗ
ْٙ االّكبل انزٙ رزقهف  -انزواكٛت انغٕٛنٕعٛخ االٔنٛخ  

ثبنٖقٕه رؾذ ررصٛو عٕايم يُبفٛخ ٔثٛئٛخ فبٕخ يضم 

انغئب  ٔانؾواهح ٔررصٛو انوٚبػ ٔانزٛبهاد انًبئٛخ ثلٌٔ ا٘ 

 –رلفم يٍ انقٕ٘ انزكزَٕٛخ . يٍ ايضهزٓب )انزطجق انًزقبٛع 

 انزْققبد انطُٛٛخ ( –انزلهط انطجقٙ  –عاليبد انُٛى 

  انطٛخ انًقعوح    انطٛخ انًؾلثخ  

 ركٌٕ يُؾُٛخ العهٙ 

اقلو انطجقبد رٕعل 

 فٙ انًوكي  
 

 ٍئم يُؾُٛخ ال
فٙ  لاؽلس انطجقبد رٕع

 انًوكي 
 

عهم   رعزجو انطٛبد يٍ اْى انزواكٛت انغٕٛنٕعٛخ ركزَٕٛخ 

الَٓب رْكم يكبيٍ ٔيٖبٚل ٚزغًع فٛٓب  -       االٕم ؟

رَزقلو  –ىٚذ انجزؤل ٔانقبيبد انًعلَٛخ ٔانًٛبح انغٕفٛخ 

فٙ رؾلٚل انعالقخ انييُٛخ يٍ ؽٛش االقلو ٔاالؽلس ثٍٛ 

 َٚزلل يُٓب عهٙ اؽلاس عٕٛنٕعٛخ . –انٖقٕه 

      عهم   َبكها يب رَزًو انطٛبد فٙ َ ى ٔاّكبل صبثزخ ؟

الٌ انطٛبد غبنجب رعبَٙ يٍ ركواه انطٙ فُغل اٌ انغبنجٛخ 

 يُٓب قل رعقل ّكهٓب ثبنكَٕه ٔانزْققبد .

الٌ نكم             عهم   رؾزٕ٘ انطٛخ عهٙ اكضو يٍ يؾٕه ؟

يؾٕهْب انقبٓ ٔثننال ٚكٌٕ علك  ٛجقخ يٍ ٛجقبد انطٛخ

 انًؾبٔه يَبٔ٘ نعلك انطجقبد .

الٌ كزم انٖقٕه       عهم   ًَٚٙ انئبنق انلٍو ثبنيؽئٙ ؟

انًًْٓخ ريؽف افقٛب رقوٚجب نًَبفخ يب عهٙ يَزٕ٘ انئبنق 

. 

الَٓب رعزجو يٖبٚل            عهم   نهئٕانق اًْٛخ فبٕخ ؟

ٛبح ٍبفُخ عهٙ رٖبعل َبفٕهاد ي –نهجزؤل ٔانًعبكٌ 

روٍٛت  –انئبنق كًب فٙ عٌٕٛ ؽهٕاٌ ٔانعٍٛ انَقُخ 

يعبكٌ يضم انكبنَٛذ َزٛغخ ٕعٕك يٛبح يعلَٛخ فٙ انْقٕل 

 عهٙ ٕٛل يَزٕ٘ انئبنق .

 يب ْٙ اٌٍ رُٖٛف انطٛبد ؟ ٔيب ْٙ عُبٕو انطٛخ ؟

  انئبنق انًعكًٕ   انئبنق انعبك٘  

 ٚؾلس َزٛغخ انْل 

رزؾممممممممموا ٕمممممممممقٕهانؾبئٜ 

٘ الٍممممممئم ثبنَُممممممجخ انعهممممممٕ

 نٖقٕه انؾبئظ انَئهٙ 

 ٚؾلس َزٛغخ انٚغٜ 

رزؾوا ٕقٕه انؾبئٜ 

انعهٕ٘ العهٙ ثبنَُجخ 

 نٖقٕه انَئهٙ 

قممبهٌ   ثممٍٛ انئممبنق انجممبهى ) انَممبرو ( ٔانئممبنق انقَممئٙ ) 

 انقُلقٙ (؟

؟      عهممم   ركممٍٕٚ انُممبفٕهاد ٔانعٛممٌٕ انَممبفُخ فممٙ انطجٛعممخ 

  ٚلل منال عهٙ ٔعٕك انئٕانق

هممم   ر ٓممو انزواكٛممت انغٕٛنٕعٛممخ ثٖممٕهح ٔاٙممؾخ فممٙ ع

            انٖمممممقٕه انوٍمممممٕثٛخ عُٓمممممب فمممممٙ انُبهٚمممممخ ٔانًزؾٕنمممممخ ؟
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الٌ انٖممقٕه انوٍممٕثٛخ ماد ٛممبثع ٛجممبقٙ َزٛغممخ افممزال  

 انٖقٕه فٙ انًَال ٔانهٌٕ ٔانزوكٛت 

قمممبهٌ ثمممٍٛ انئمممبنق انجمممبهى ) انَمممبرو ( ٔانئمممبنق انقُممملقٙ ) 

 انقَئٙ ( ؟ 

 –كَٕه فٙ انٖقٕه انًقزهئخ ) َبهٚخ  -انئٕإم  

 يزؾٕنخ ( ٔنكٍ ثلٌٔ ؽلٔس ا٘ اىاؽخ . –هٍٕثٛخ 
ْٕ ٍطؼ رعوٚخ أ ٍطؼ علو  -ٍطؼ علو انزٕافق  

روٍٛت ٔاٙؼ ٔيًٛي ٚئٖم ثٍٛ يغًٕعزٍٛ ٕقوٚزٍٛ 

ٔٚلل عهٙ غٛبة انزوٍٛت نئزواد ىيُٛخ رٖم عْواد 

 انًالٍٚٛ يٍ انٍَُٛ .
كٌٕ ثٍٛ انٖقٕه انوٍٕثٛخ ٚز -علو انزٕافق انًزجبٍٚ  

ٔانٖقٕه انُبهٚخ أ انًزؾٕنخ ؽٛش ركٌٕ انٖقٕه 

 انوٍٕثٛخ ْٙ االؽلس .
ٔفّٛ ركٌٕ يغًٕعخ انطجقبد االقلو  -  علو انزٕافق انيأ٘

يبئهخ ايب يغًٕعخ انطجقبد االؽلس ركٌٕ افقٛخ أ قل ركٌٕ 

 انًغًٕعزبٌ يبئهزٍٛ فٙ ارغبٍْٛ يقزهئٍٛ 
ٔفٛخ ٚكٌٕ علو انزٕافق ثٍٛ  -ٙ  علو انزٕافق االَقطبع

 –يغًٕعزٍٛ يٍ انٖقٕه انوٍٕثٛخ فٙ ٔٙع افقٙ رقوٚجب 

ْٔٙ رؾلس ثَجت انزعوٚخ أ اَقطبع انزوٍٛت كًب ٖٚعت 

ًٔٚكٍ رًٛٛي  –عهٙ انغٕٛنٕعٙ رؾلٚل ٍطؼ علو انزٕافق 

 انطجقبد يٍ فالل انًؾزٕ٘ انؾئو٘ نٓب .

ٕافممق عهممم ٖٚممعت عهممٙ انغٕٛنممٕعٙ رؾلٚممل ٍممطؼ عمملو انز

 االَقطبعٙ ؟
 

 انًعبكٌ

 -انًعلٌ ثبنَُجخ نهغٕٛنٕعٙ انًزقٖٔ فٙ عهى انًعبكٌ  

ْٕ يبكح ٕهجخ غٛو عٕٚٚخ رزكٌٕ فٙ انطجٛعخ ٔنٓب روكٛت 

 كًٛٛبئٙ يؾلك ٔنٓب ّكم ثهٕه٘ يًٛي

ٚزوكت كًٛٛبئٛب يٍ صبَٙ اكَٛل  -) انًؤ ( انكٕاهري 

 انَهٛكٌٕ .
 َٕٛو .ٚزكٌٕ يٍ كوثَٕبد انكبن -انكبنَٛذ  

رورٛت مهاد انعُبٕو كافم انًعلٌ  -  انْكم انجههٕه٘

 انٕاؽل رورٛجب يُز ًب يزُبٍقب .
عَى ُْلٍٙ يًٖذ نّ اٍطؼ فبهعٛخ  -انجههٕهح  

 يَزٕٚخ رعو  ثبالٔعخ انجههٕهٚخ
ْٙ االٔعخ انًَزٕٚخ انقبهعٛخ  -  االٔعّ انجههٕهٚخ

 نهجههٕهح .
 عهم   اًْٛخ انًعبكٌ عهٙ يو انعٖٕه ؟  

ْممم ثبنٚممؤهح اٌ رْممزوا انًعممبكٌ انًكَٕممخ نهٖممقو فممٙ 

 ٕئبد يعُٛخ ؟ اّوػ ؟     

َعممى ؽٛممش اٌ انٖممقو قممل ٚزكممٌٕ يممٍ يعمملٌ ٔاؽممل أ يممٍ 

يغًٕعممخ يممٍ انًعممبكٌ ٔنكممٍ غبنجٛممخ انٖممقٕه رزكممٌٕ يممٍ 

ؽجٛجممبد يممٍ انًعممبكٌ يزًبٍممكّ يممع ثعٚممٓب يممع اؽزئممب  كممم 

 يُٓب ثقٕإٓب 

انكممٕاهري ٔانئهَممجبه  انغواَٛممذ ٚزكممٌٕ  يممٍ يعممبكٌ -يضممبل  

ٔانًٛكب ْٔنِ انًعبكٌ رْزوا فٙ انعلٚل يمٍ انقمٕآ ؽٛمش 

آَب يٍ انٖقٕه انُبهٚخ انزٙ رجهمٕهد يعبكَٓمب عُمل ؽملٔس 

 اَقئبٗ ٕغٛو ََجٛب فٙ انؾواهح ٔانٚغٜ 

انٖمممقٕه انوٍمممٕثٛخ انزمممٙ َقهمممذ ٔروٍمممجذ فرَٓمممب  -يضمممبل  

 رْزوا فٙ فٕآ يزقبهثخ يضم انؾغى ٔانٕىٌ انُٕعٙ يضم

هٔاٍمممت انَمممٓم انئٛٚمممٙ نُٓمممو انُٛمممم انمممن٘ كمممٌٕ انزوثمممخ 

 انيهاعٛخ فٙ يٖو 

يممب ْممٙ اكضممو انًغًٕعممبد انًعلَٛممخ ّممٕٛعب ؟  امكممو يعمملٌ 

 ٔاؽل يٍ كم يغًٕعخ ؟

الٌ                 عهم   انجزؤل ٔانئؾى نَٛذ يٍ انًعبكٌ ؟

انجزؤل ٍبئم ٔنٌٛ نّ روكٛت كًٛٛبئٙ يؾلك كًب اٌ انئؾى 

ٔنٌٛ نّ ّكم ثههٕه٘ يًٛي . عهًب ثبٌ يٍ إم عٕٚ٘ 

انًعلٌ يبكح ٕهجخ غٛو عٕٚٚخ رزكٌٕ فٙ انطجٛعخ نٓب 

 روكٛت كًٛٛبئٙ يؾلك ٔثُب  ثههٕه٘ يًٛي .

ُْٚر منال َزٛغخ        كٛف ُْٚر انْكم انجههٕه٘ نهًعلٌ ؟

رورٛت انعُبٕو رورٛجب يُزطًب يزُبٍقب يكَٕخ ْنا انْكم 

 انجههٕه٘ .

بَٛمخ انزمٙ ركمٌٕ غبنجٛمخ يعمبكٌ ٕٔمقٕه امكو انعُبٕو انضً

 انقْوح االهٙٛخ ؟

فَو   ٍجت ركٍٕٚ انُ بو انجههٕه٘ نهٓبنٛذ ) انًهؼ 

ُْٚر منال                 انٖقو٘ ( أ كهٕهٚل انٖٕكٕٚو ؟

ثَجت ارؾبك إَٚبد انٖٕكٕٚو انًٕعجخ يع إَٚبد انكهٕه 

انَبنجخ فٙ َ بو ركواه٘ ُٚزظ عُّ َ بو ثههٕه٘ يًٛي 

 علٌ انٓبنٛذ ٚكٌٕ عهٙ ّكم يكعت.نً

عهم   ًٚكٍ رقَٛى ثههٕهاد انًعبكٌ انٙ علح فٖبئم أ 

ٔمنال الٌ ْنا انزقَٛى ٚعزًل               اَ ًخ ثههٕهٚخ ؟

 عهٙ إٛال انًؾبٔه انجههٕهٚخ ٔانئاٚب ثٍٛ ْنِ انًؾبٔه .

فَو   رقزهف ثههمٕهح انُ مبو انًكعجمٙ عمٍ انُ مبو انوثمبعٙ 

 ًعُٛٙ انقبئى ؟عٍ انُ بو ان

فّٛ رْزًم انجههٕهح عهٙ صالصخ يؾبٔه  -انُ بو انَلاٍٙ  

ثههٕهٚخ افقٛخ يزَبٔٚخ فٙ انطٕل ٔرزقبٛع يع ثعٚٓب فٙ 

ىٔاٚب يزَبٔٚخ ٔٚزعبيل عهٛٓب يؾٕه هاثع ٚقزهف عُٓى فٙ 

انطٕل ٔيؾٕه هاٍٙ ٍلاٍٙ انزًبصم يع ٔعٕك يَزٕ٘ 

 رًبصم افقٙ .  
ًم انجههٕهح عهٙ صالصخ يؾبٔه فّٛ رْز -  انُ بو انضالصٙ

ثههٕهٚخ افقٛخ يزَبٔٚخ فٙ انطٕل ٔرزقبٛع يع ثعٚٓب فٙ 

ىٔاٚب ٔٚزعبيل عهٙ يَزٕاْى االفقٙ يؾٕه ثههٕه٘ هأٍٙ 

 صالصٙ انزًبصم ٔال ٕٚعل رًبصم افقٙ 
ٔفّٛ رْزًم انجههٕهح عهٙ صالصخ  -انُ بو اؽبك٘ انًٛم  

ُٓى يزعبيلاٌ يؾبٔه ثههٕهٚخ يقزهئخ فٙ انطٕل . يؾٕهاٌ ي

ٔانضبنش يبئم عهًٛٓب  رُزًٙ يع ى انًعبكٌ انٙ ْنِ 

 انئٖٛهخ                                          
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ٔفّٛ رْزًم انجههٕهح عهٙ صالصخ  -انُ بو صالصٙ انًٛم  

 يؾبٔه ثههٕهٚخ يقزهئخ فٙ انطٕل ٔغٛو يزعبيلح .           
ٛهخ االًْٛخ فٙ اّوػ كٛف رعزجو ٕئخ انهٌٕ يٍ انٖئبد قه

 انزعو  عهٙ انًعلٌ ؟  

 ْٕ قلهح انًعلٌ عهٙ عكٌ انٕٚ  . -انجوٚق    
قبهٌ ثٍٛ انًعبكٌ ماد انجوٚق انئهمي٘ ٔانالفهمي٘ ٔانزواثمٙ 

 أ االهٙٙ
ْٙ فبٕٛخ رعزًل عهٙ ٕٛل انًٕعبد انٕٚئٛخ  - نٌٕ ال

 انزٙ رُعكٌ يٍ انًعلٌ ٔرعطٙ االؽَبً ثبنهٌٕ .
 انكٕهري انُقٙ انن٘ نٌٛ نّ نٌٕ. ْٕ -  انجههٕه انٖقو٘
ْٕ كجوٚزٛل انيَال ٔنَّٕ إئو ّئب   -  يعلٌ انَئبنٛواٚذ

ٚزؾٕل انٙ انهٌٕ انجُٙ ثئؽالل مهاد انؾلٚل يؾم مهاد 

 انيَال .

 عهم   رؾٕل نٌٕ انَٛئبنٛواٚذ يٍ االٕئو انٙ انجُٙ ؟
كوثَٕبد انُؾبً انًبئٛخ ْٕٔ يعلٌ نّ  -يعلٌ انًبالكٛذ  

            . بثذ ال ٚزغٛونٌٕ افٚو ص

ثبنوغى يٍ اٌ انكٕاهري ّئب  انهٌٕ اال اَّ قل ٚرفن انهٌٕ 

 ٔمنال ثَجت ٔعٕك ّٕائت يٍ انًُغُٛي      انٕهك٘ ؟

ثبنوغى يٍ اٌ انكٕاهري ّئب  انهٌٕ اال اَّ قل ٚبفن انهٌٕ 

ثَجت ٔعٕك ّٕائت يٍ اكَٛل    انجُئَغٙ ) االيٛضَذ (؟

 انؾلٚل

ٕاهري ّئب  اال اَّ قل ٚبفن انهٌٕ االثٛ٘ ثبنوغى يٍ اٌ انك

 ٕك ّٕائت يٍ فقبعبد غبىٚخ كضٛوح نٕع    ) نٌٕ انؾهٛت (؟

ثبنوغى يٍ اٌ انكٕاهري ّئب  اال اَّ قل ٚرفن انهٌٕ 

ثَجت كَو انؤاثٜ ثٍٛ مهاد      انويبك٘ ) انلفبَٙ ( ؟

 عُبٕوِ نهزعوٗ نطبقخ اّعبعٛخ عبنٛخ .

ٍ انهمٌٕ فمٙ انكْمف عممٍ ٚئٚمم اٍمزقلاو نمٌٕ انًقملُ عم

 انًعبكٌ ؟   

الَٓب رزًٛي        رَزقلو االؽغبه انكوًٚخ فٙ انيُٚخ ؟

ثقبٕٛخ عوٗ االنٕاٌ ؽٛش ٚزغٛو نٌٕ انًعلٌ عُل 

 رؾوٚكّ ايبو انعٍٛ فٙ االرغبْبد انًقزهئخ .

      ٚزًٛي يعلٌ االٔثبل ثقبٕٛخ عٍٛ انٓو ) انالالح (؟

ََٛغّ االنٛبفٙ  ٔمنال ؽٛش ٚزًٕط ثوٚق انًعلٌ ثَجت

 ثبفزال  انُ و انّٛ .

رَزقلو فبٕٛخ انٖالكح فٙ انزئوٚق ثٍٛ االؽغبه انكوًٚخ 

         انطجٛعٛخ ٔانًقهلح يٍ يٕاك ىعبعٛخ ٔاكبٍٛل االنٕيُٕٛو ؟

الٌ االؽغبه انكوًٚخ ال رُقلُ ثَٕٓنخ فٓٙ ماد ٕالكح 

 . 3ايب انًقهلح فبٌ ٕالكرٓب رقم عٍ  5.2عبنٛخ ريٚل عٍ 

الٌ انًبً              زقلو انًبً فٙ رقطٛع انًعبكٌ ؟َٚ

 . 51اكضو انًعبكٌ ٕالكح ؽٛش رجهغ ٕالكرّ 

         ئو االََبٌ ٚقلُ انزهال أ انغجٌ ٔال ٚقلُ انكبنَٛذ؟  

ايب  0ٔانغجٌ  5ثًُٛب انزهال  0.2الٌ ٕالكح  ئو االََبٌ 

 0انكبنَٛذ 

ٔانكٕهاَلٔو يبما ٚؾلس عُل ؽال قطعخ يٍ يعلَٙ انكٕاهري 

 ثجعًٚٓب ؟  

ًٚكٍ رعٍٛٛ ٕالكح ثع٘ انًعبكٌ عهٙ انوغى يٍ علو 

ٔمنال ثَجت اٍزقلاو اّٛب  ّبئعخ    ٔعٕك اقالو انٖالكح ؟

ٔانعًهخ انُؾبٍٛخ  0.2فٙ يعوفخ ٕالكح يعلٌ يضم ان ئو 

ٔنٕػ انًقلُ انقيفٙ  2.2ٔاٚٚب قطعخ انيعبط  0.2

 . 3.2انن٘ ٚجهغ 

 يٌْٕ نهٖالكح ؟ ٔٙؼ يب انًقٖٕك ثًقٛبً

الَئٖبو الٌ ا    ٚقزهف انًكَو عٍ االَئٖبو فٙ انًعلٌ ؟

ْٕ قبثهٛخ انًعلٌ نهزْقق عهٙ ٕٛل يَزٕٚبد ٙعٛئخ 

ْٕ  انًكَوانزواثٜ ََجٛب ُٚزظ عُٓب ٍطٕػ يهَب    ثًُٛب 

انَطؼ انُبرظ عٍ كَو انًعلٌ فٙ يَزٕ٘ غٛو يَزٕ٘ 

 يَزٕٚبد . االَئٖبو ٔانْكم انُبرظ يٍ انكَو ال ٚزجع ا٘

اننْت ٔانئٚخ يعبكٌ قبثهخ نهطول ٔانَؾت ثًُٛب انكجوٚذ 

الٌ اننْت ٔانئٚخ ًٚكٍ رْكٛهٓب        يعلٌ قبثم نهكَو ؟

انٙ هقبئق ٔاٍالا عُل ٛوقٓب ٍٔؾجٓب ايب انكجوٚذ فٕٓ 

 ٚزئزذ عُل انطول عهّٛ .

 –قمممبهٌ ثمممٍٛ انكبنَمممٛذ ٔانكمممٕاهري يمممٍ ؽٛمممش ) انٖمممالكح 

 انكًٛٛبئٙ (انزوكٛت  –االَئٖبو 

 –هرت انًعبكٌ انزبنٛمخ ؽَمت كهعمخ ٕمالكرٓب )انكٕهاَملٔو 

 –انكبنَممٛذ  –انزٕثممبى  –انكممٕاهري  –انغممجٌ  –انئهٕهٚممذ 

 االثبرٛذ ( –انًبً 

انٕىٌ انُٕعٙ   انَُجخ ثٍٛ كزهخ انًعلٌ انٙ كزهخ َئٌ 

  57.0اننْت  – 5.2انؾغى يٍ انًب  . انغبنُٛب 

 

 انٖقٕه

ت ٚزكٌٕ غبنجب يٍ علح عَى ٛجٛعٙ ٕه -انٖقو 

يعبكٌ يغزًعخ يعب ثَُت يقزهئخ ٔاؽٛبَب ٚزكٌٕ يٍ 

 يعلٌ ٔاؽل فقٜ .

أل ٕقٕه ركَٕذ يٍ ٕقٕه  -انٖقٕه انُبهٚخ  

انقْوح االهٙٛخ ٔعًٛع انٖقٕه االفو٘ َبرغخ يُٓب 

ثئعم انعًهٛبد انغٕٛنٕعٛخ انًقزهئخ . رًَٙ او 

يٍ انٖقٕه أ انٖقٕه االٔنٛخ .  كًب آَب َزغذ 

رجوٚل ٔرجهٕه انًبكح انًُٖٓوح عُليب رُقئ٘ كهعخ 

 االَلٚيٚذ (. –انغواَٛذ  –ؽواهرٓب )انجبىنذ 

ٕقٕه ركَٕذ يٍ َزٛغخ رئزٛذ  -انٖقٕه انوٍٕثٛخ  

ٕقٕه قلًٚخ َبهٚخ ٔهٍٕثٛخ ٔيزؾٕنخ ثعٕايم 

انزغٕٚخ صى َقم انئزبد ثعٕايم َقم ٛجٛعٛخ صى روٍٛجٓب 

 يهٙ ٔانطُٛٙ (ٔرًبٍكٓب ) انؾغو انغٛو٘ ٔانو
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ْٙ ٕقٕه َبهٚخ أ هٍٕثٛخ  -انٖقٕه انًزؾٕنخ  

ررصود ثؾواهح ّلٚلح أ ٙغٜ كجٛو أ ٙغٜ ٔؽواهح 

يعب فزؾٕنذ انٙ ٕقٕه ماد ٕئبد علٚلح ال رُزًٙ 

 انَْذ انًٛكبئٙ ( –ال٘ يٍ انُٕعٍٛ ) انوفبو 

ٔٙعٓب انعبنى عًٌٛ ْبرٌٕ ٔهثٜ  -كٔهح انٖقٕه  

نضالصخ ٔررصٛو انغالفٍٛ انغٕ٘ فٛٓب ثٍٛ إَاع انٖقٕه ا

ٔانًبئٙ ٔيب ٚؾلس ثُٛٓب يٍ عًهٛبد عٕٛنٕعٛخ رؤك٘ 

انٙ رغٛو َٕع يٍ انٖقٕه انٙ َٕع افو فٙ كٔهح 

ٔاؽلح رًَٙ كٔهح انٖقٕه .                                                      

)ْٙ انعًهٛبد انغٕٛنٕعٛخ انزٙ رؤك٘ انٙ رغٛو َٕع 

 ع الفو (انٖقٕه يٍ َٕ

ٍبئم نيط ٚزكٌٕ يٍ انعُبٕو  -انًبعًب ) انالفب (  

انضًبَٛخ انًٕعٕكح فٙ يعبكٌ انَهٛكبد فٙ ٕٕهح 

إَٚبد ثبالٙبفخ انٙ ثع٘ انغبىاد ) آًْب ثقبه انًب  

( ؽٛش رجقٙ ْنِ انعُبٕويؾجٍٕخ كافم منال انَبئم 

انهيط رؾذ انٚغٜ انٕاقع عهٙ انٖٓٛو فٙ انغي  

 . انعهٕ٘ يٍ انّٕبػ

ٕٚعل فٙ ًٍٚٛ  -انزئبعم انًزٖم فٙ يقطٜ ثٍٕٔٚ  

انًقطٜ ٕٔٚٙؼ ركٍٕٚ فهَجبه غُٙ ثبنكبنَٕٛو فٙ 

انجلاٚخ صى فهَجبه غُٙ ثبنكبنَٕٛو ٔانٖٕكٕٚو صى 

 فهَجبه غُٙ ثبنٖٕكٕٚو .

ٕٚعل فٙ انَٛبه انزئبعم انًُئٖم فٙ يقطٜ ثٍٕٚ    

ٔٚجلأ ثبالٔنٛئٍٛ ْٕٔ أل انًعبكٌ رجهٕها صى 

 ٔكٍَٛ صى االيئٛجٕل ٔافٛوا انًٛكب انَٕكا  انجٛو

 ٔٙؼ ثبنوٍى ٔكزبثخ انجٛبَبد 

 ٍهَهخ رئبعم ثٍٕٚ  –كٔهح انٖقٕه 

أل انًعبكٌ رجهٕها فٙ انٖٓٛو نزكٍٕٚ  -االٔنٛئٍٛ  

 انٖقٕه انُبهٚخ .

افو انًعبكٌ رجهٕها فٙ انٖٓٛو نزكٍٕٚ  -انكٕاهري  

 انٖقٕه انُبهٚخ .

رُْر يٍ  -) انجبُٛٛخ ( انٖقٕه انُبهٚخ انغٕفٛخ 

انزجوٚل انجطئ نهٖٓٛو فٙ ثبٍٛ االهٗ يًب ٚعطٙ 

فوٕخ اكجو نزغًع االَٕٚبد عهٙ يوكي انزجهٕه انٕاؽل 

فٛزكٌٕ ََٛظ فٍْ ثهٕهارّ كجٛوح انؾغى رو٘ ثبنعٍٛ 

 –انًغوكح ٔعلك ثهٕهارٓب قهٛم يضم ) انغواَٛذ 

 انغبثؤ ( –انلإٚهاٚذ 

رُْر عُليب ُٚلفع انٖٓٛو  -انٖقٕهانُبهٚخ انًزلافهخ  

فٙ ارغبِ انَطؼ نكٍ ان ؤ  ال رًَؼ نّ ثبنَٛو ؽزٙ 

انَطؼ فٛزلافم فٙ انٖقٕه انًؾٛطخ صى ٚجوك ٔٚزقن 

اّكبال يزعلكح ٔ ٚكٌٕ ََٛغٓب ثؤفٛو٘ يضبل ) 

 يٛكؤعواَٛذ ( –يٛكؤكٕٚهاٚذ  –كٔنٛواٚذ 

ْٕ ََٛظ ٕٚعل ثّ ثهٕهاد كجٛوح  -انَُٛظ انجؤفٛو٘  

ٍٜٔ اهٙٛخ يٍ ثهٕهاد إغو ؽغًب نكُٓب  انؾغى

 غبنجب يٍ َئٌ انزوكٛت انًعلَٙ .

رزكٌٕ  -انٖقٕه انُبهٚخ انجوكبَٛخ ) انَطؾٛخ (  

عُليب رقوط انؾًى انجوكبَٛخ ) انالفب ( اصُب  انضٕهاد 

انجوكبَٛخ فٕل ٍطؼ االهٗ أ ثبنقوة يُّ صى ٚجوك 

كٌٕ انٖٓٛو ثَوعخ كجٛوح فال ررفن فوٕخ نهزجهٕه فٛز

ََٛظ ىعبعٙ أ علٚى انزجهٕه أ مٔ ثهٕهاد يغٓوٚخ 

ٔثهٕهارّ كضٛوح انعلك ٕٔغٛوح الرو٘ ثبنعٍٛ انًغوكح 

االٔثَٛلٚبٌ  –انوإٚنٛذ  –االَلٚيٚذ  –يضم ) انجبىنذ 

 انؾغو انقئب  ( –

فزؾخ أ ّق فٙ انقْوح االهٙٛخ رًَؼ  -انجوكبٌ  

انٙ نهٖقٕه انًُٖٓوح ٔانغبىاد انًؾجٍٕخ ثبنقؤط 

ٍطؼ االهٗ . ) رررٙ انٖقٕه انًُٖٓوح يٍ غو  

يٕقزخ أ رغبٔٚف انًبعًب انًٕعٕكح عهٙ اعًبل كجٛوح 

 رؾذ ٍطؼ االهٗ )فياٌ انًبعًب (   ( .

 –يٍ انجواكٍٛ يَزلًٚخ انضٕهاٌ  -ثوكبٌ ٍزؤيجٕنٙ  

 يٕعٕك فٙ اٚطبنٛب 

يٍ انجواكٍٛ انزٙ رضٕه  -ثوكبٌ فٛئ  ٔثوكبٌ ارُب  

يزقطعخ ٔٚقع فٛئ  فٙ اٚطبنٛب ٔارُب فٙ  عهٙ فزواد

 عيٚوح ٕقهٛخ .

اكجو انكزم انُبهٚخ انًعؤفخ ٔرًزل يئبد  -انجبصٕنٛش  

 انكٛهٕيزواد ًٍٔكٓب علح كٛهٕيزواد . 

رُزظ يٍ ٕعٕك انًبعًب فالل فزؾخ ٙٛقخ رى  -انقجبة  

رزغًع ثلال يٍ اَزْبهْب افقٛب ٔقل ركٌٕ قجخ عبكٚخ ) 

 يقهٕثخ ) نٕثٕنٛش ( . الكٕنٛش ( أ قجخ

رُْر عُليب رززغًع  -انقجخ انعبكٚخ ) الكٕنٛش (  

انًبعًب عبنٛخ انهئعخ ٔرٚغٜ عهٙ عهٙ يب فٕقٓب يٍ 

 ٕقو فزُضُٙ العهٙ يكَٕخ صُٛخ يؾلثخ  .

رُْر عُليب  -  انقجخ انًقهٕثخ أ ٛجق ) نٕثٕنٛش (

رزغًع انًبعًب قهٛهخ انهئعخ ٔرٚغٜ عهٙ يب رؾزٓب 

فزَجت اَضُب  انٖقٕه اٍئهٓب يكَٕخ ٛٛخ  يٍ ٕقٕه

 يقعوح .

رُزظ يٍ رلافم انًبعًب يع انٖقٕه  -انعؤل  

 انًؾٛطخ ثٓب ثؾٛش ركٌٕ قبٛعخ نٓب .

رُزظ يٍ رلافم انًبعًب يع انٖقٕه انًؾٛطخ  -انغلك  

ثٓب ثؾٛش ركٌٕ يٕاىٚخ الٍطؼ انطجقبد ٔغٛو قبٛعخ 

 نٓب . 

هلح عهٙ ٍطؼ االهٗ انالفب انًزٖ -انطئٕػ انجوكبَٛخ  

ٔرُزظ يٍ انضٕهاد انجوكبَٛخ ٔررفن اّكبل انؾجبل 

 ٔانٍٕبئل .

رُزظ يٍ ركَٛو اعُبل  -انًٕاك انُبهٚخ انئزبرٛخ  

 انجواكٍٛ .

قطع ماد ىٔاٚب ؽبكح رزواكى ؽٕل  -انجوْٚٛب انجوكبَٛخ  

 انجوكبٌ ٔرُْر يٍ ركَٛو اعُبل انجواكٍٛ .

انؾغى رؾًهٓب انوٚبػ  ؽجٛجبد كقٛقخ -انويبك انجوكبَٙ  

نًَبفبد كجٛوح ٔقل رعجو ثٓب انجؾبه نزَقٜ فٙ قبهح 

 افو٘ .

كزم ٕقوٚخ  -انًقنٔفبد ) انقُبثم ( انجوكبَٛخ  

ثٛٚبٔٚخ انْكم رزرنف يٍ يٕاك انالفب عُل رغًلْب 

 ثبنقوة يٍ ٍطؼ االهٗ .
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ؽًٚٛ

 ح

                رًَٙ انٖقٕه انُبهٚخ او انٖقٕه ؟عهم   
ور التي تكونت من صخور المشرة النها اول الصخ

 االرضية وجميع الصخور االخري ناتجة عنها .

                                   ؽلٔس عًهٛخ انزوٍٛت  ؟عهم   
بسبب ضعف لدرة عامل النمل بسبب للة االنحدار او 

 ضعف سرعته .

ؽلٔس رؾغو نهطجقبد انوٍٕثٛخ انُبرغخ يٍ رواكى عهم   

بسبب ان الطبمات السفلي تتأثر             انؤاٍت ؟
بثمل ما يعلوها من طبمات فتتضاغط حبيباتها وتتالصك 

كما انه لد تترسب بين حبيباته مادة الحمة فتتحجر  –
 الصخور .

بسبب هبوط الصخور ؟  ه ٕؽلٔس رؾٕل نهٖقيب ٍجت 
الي اعماق كبيرة في باطن االرض في مناطك غير 

عالية وضغط متزايد مستمرة  فتتعرض لدرجات حرارة 
فتتحول الي صخور جديدة تتوازن وتالءم الظروف 

 الجديدة .

% يٍ انًبعًب فبٌ انغي  انجبقٙ يٍ  21عُل رجهٕه 

انًٖٕٓه ال ٚؾزٕ٘ عهٙ انؾلٚل ٔانًبغَُٕٛو 

الن المعادن الغنية                  فَو منالٔانكبنَٕٛو ؟
وبذلن  بهذه العناصر هي اول المعادن تبلورا في الصهير

 يفتمد الجزء الغير منصهر من الماجما لهذه العناصر .

انٖقٕه انُبهٚخ انغٕفٛخ ماد ََٛظ فٍْ ثهٕهارّ عهم  

النها تتعرض لتبريد بطئ في          انؾغى ؟ كجٛوح
باطن االرض مما يعطي فرصة لكمية كبيرة من االيونات 

 تتجمع علي مركز التبلور الواحد . لكي

                        هٚخ انًزلافهخ ماد ََٛظ ثؤفٛو٘ ؟انٖقٕه انُبعهم   
النها تكونت عند اندفاع الصهير الي سطح االرض ولكن 

الظروف لم تسمح له بالوصول للسطح فيتداخل في 
الصخور المحيطة ويكون نسيجه بروفيري حيث تكونت 

البلورات الكبيرة عندما كان الصهير في باطن االرض 
ورات الصغيرة تكونت في المولع الجديد يبرد ببطئ والبل

 لرب سطح االرض عندما كانت سرعة التبريد اكبر .

انٖقٕهانُبهٚخ انجوكبَٛخ ) انَطؾٛخ ( ماد ََٛظ 

الن            ىعبعٙ أ علٚى انزجهٕه ) يغٓو٘( ؟
المجما بعد خروجها اثناء الثورات البركانية فوق 

لم ياخذ  االرض فان الصهير يبرد بسرعة كبيرة حيث
 فرصة كافية للتبلور .

عهمممم   انكمممٕاهري نمممٌٛ ٙمممًٍ انًكَٕمممبد انًعلَٛمممخ نٖمممقو 

 انجبىنذ ؟

                  ٚزًٛي ٕقو انؾغو انقئب  ثٕىَّ انقئٛف ؟
 النه غني بالفماليع الهوائية .

) انغواَٛذ رزًٛي انٖقٕهانُبهٚخ انؾًٚٛخ  عهم   

حتوي علي النها ت           ثهٌٕ ٔهك٘ ) فبرؼ ( ؟(
 % من الكوارتز ضمن مكوناتها . 52نسبة 

ثًمممب رئَمممو   نهجبىنمممذ ٔانغمممبثؤ َئمممٌ انزوكٛمممت انًعممملَٙ 

 ثبنوغى يٍ افزال  ََٛغًٓب انٖقو٘ 

رؾزٕ٘ انٖقٕهانُبهٚخ انقبعلٚخ عهٙ ََجخ كجٛوح عهم    

الن     يٍ يعبكٌ انؾلٚل ٔانًبغَُٕٛو ٔانكبنَٕٛو ؟
في درجات الحرارة  الصخور النارية الماعدية تتبلور

درجة ( اي تتبلور في  0011المرتفعة ) اكثر من 
 المراحل االولي للصهير . 

رؾزٕ٘ انٖقٕه انُبهٚخ انئٕل قبعلٚخ عهٙ ََت  عهم   

الن الصخور       ؟عبنٛخ يٍ االٔنٛئٍٛ ٔانجٛؤكٍَٛ 
النارية الفوق لاعدية تتبلور في المراحل االولي من 

ل المعادن تبلورا في الصهير تبلور الصهير كما ان او
 والبيروكسين لذلن فهي غنية بهما هي معدني االوليفين 

               امكو انَجتانٖقٕه انُبهٚخ انئٕل قبعلٚخ نَٕٓب إٍك ؟ 
النها تحتوي علي معادن غنية بكل من الحديد 

والماغنسيوم حيث ان الصخور فوق الماعدية هي اول 
 الصخور تبلورا في الصهير .

              ( ؟)انجبىنذ(نَٕٓب غبيق )إٍك انٖقٕهانُبهٚخ انقبعلٚخ
النها تحتوي علي نسبة كبيرة من الحديد والماغنسيوم 

 والكالسيوم .

؟          يع ى انجواكٍٛ رٖجؼ فبيلح ثعل صٕهارٓب نًبما رٖجؼ 
 بسبب خلو غرفة الماجما من الصهير تماما.

                                                                                  اًْٛخ ٔفٕائل انجواكٍٛ ؟ٔٙؼ   

تضيف مالينن االطنان من الصخور البركانية سنويا 
ظهور جزر بركانية جديدة  -علي شكل جبال وهضاب 

تكوين تربة  -عند ثوران البركان تحت سطح البحر  
مستديرة من تكوين بحيرات  -خصبة من الرماد البركان 

 تجمع مياة االمطار في فوهات البراكين الخامدة 
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 صخور نارية لاعدية صخور نارية متوسطة صخور نارية حمضية

نسبببة السببليكا اكثببر مببن 
66  % 

تحتبببببوي علبببببي معبببببادن 
الفلسبببببببببار البوتاسبببببببببي 
والصبببببببببودي والميكبببببببببا 

 والكوارتز واالمفيبول 
 

 %52نسبة الكوارتز 
 

 لونها وردي فاتح 
بلببببببور فببببببي درجببببببات تت

حرارة منخفضة الل مبن 
 درجة 011

 

مثل الجرانيت )ذو 
النسيج الخشن ( 

والميكروجرانيت ) ذو 
النسيج البروفيري ( 
والرايوليت )بركاني 

دليك التبلور ( 
واالوبسيديان )زجاجي 

النسيج ( والحجر 
الخفاف )غني بالفماليع 

 الهوائية (

% 66نسبة السليكا من 
 :22  % 

عبببببادن تحتبببببوي علبببببي م
الفلسبببار البالجيببوكليزي 
الغنببببببببببي بالكالسبببببببببببيوم 

 -والصبببببببببببببببببببببببببببببوديوم 
االمفيبببول -البيروكسببين 

 -الكبببببوارتز  -الميكبببببا  -
 الفلسبار البوتاسي 

لونهبببببببا ببببببببين الفببببببباتح 
 والغامك 

تتبلببببببور فببببببي درجببببببات 
 حرارة متوسطة 

 

مثل الدايوريت ) ذو 
 –نسيج خشن ( 

الميكروديورايت ) ذو 
 –نسيج بروفيري ( 

البركاني ) االنديزيت 
 نسبة لجبال االنديز (

نسببببببببة السبببببببليكا مبببببببن 
% ) فميرة %52 : 22

 في السليكا(
تحتببوي علببي االوليفببين 

 –البيروكسبببببببببببببببببببين  –
فلسبببببببار البالجيببببببوكليز 

بعبببببببببببض  –الكلسبببببببببببي 
 االمفيبول 

 
غنيبببببة بالمعبببببادن التبببببي 
تحتببببببوي علببببببي نسبببببببة 
كبيبببببببرة مبببببببن الحديبببببببد 
والماغنسبببببببببببببببببببببببببببببيوم 
والكالسيوم ولذلن لونهبا 

 غامك ) اسود (
 

تتبلببببببور فببببببي درجببببببات 
حرارة مرتفعة اكثبر مبن 

درجببببة اي فبببببي  0011
المراحببل االولببي لتبلببور 

وذلببببن يفسببببر  الصببببهير
سبببببببببب انهببببببببا غنيببببببببة 
بالمعبببادن التبببي تحتبببوي 
علبببببببببببببببببي الحديبببببببببببببببببد 
والماغنسبببببببببببببببببببببببببببببيوم 

 والكالسيوم 
 

مثل الجابرو ) جوفي ( 
الدوليرايت )نسيجه  –

البازلت  –بروفيري ( 
)اشهر الصخور 

البركانية انتشارا 
ويستخدم في اعمال 

 الرصف (

       اكزممممت يممممب رعوفممممّ عممممٍ انٖممممقٕهانُبهٚخ انئممممٕل قبعلٚممممخ ؟
 -%  52حيببث تمببل فيهببا السببليكا عببن  فميببرة فببي السببليكا

ومعببادن غنيببة   -غنيببة بمعببدني االوليفببين والبيروكسببين 
اول الصببببببخور تكونببببببا عنببببببد  -بالحديببببببد والماغنسببببببيوم 

لونهببا  - يتمببن امثلتهببا صببخر البيريببدوت -تبلورالصببهير 
 اسود غامك ) الن معادنها غنية بالحديد والماغنسيوم (

 صخور نارية بركانية صخور نارية متداخلة صخور نارية جوفية

تبرد ببطء في باطن 
 االرض 

يعطي فرصة لتجمع 
االيونات حول مركز 

 التبلور 

نسيجها خشن وبلوراته 
 لليلة كبيرة الحجم 

 –الجرانيت  –مثل 
 لجابروا -الدايورايت 

يبببببرد جببببزء مببببن 
الصهير ببطء في 
ببببببببببببباطن االرض 
وجبببببزء بسبببببرعة 

 لريبا من السطح

نسببببببببببببببببببببببببببيجها 
 بروفيري 

 

 –مثل 
 –الدوليرايت 

 –ميكروجرانيت 
 ميكرودايورايت

يبرد الصهير بسرعة مما 
ال يعطي فرصة لتجمع 

االيونات حول مركز 
 التبلور 

نسيج زجاجي ) عديم 
التبلور ( ذو بلورات 

عدد مجهرية كثيرة ال
 صغيرة الحجم 

 –االنديزيت  –مثل 
 –الرايوليت  –البازلت 

الحجر  –االوبسيديان 
   الخفاف

) انالكٕنٛمممش  –قمممبهٌ ثمممٍٛ   ) انَممملٔك انقبٛعمممخ ٔانغممملك ( 

  ٔانهٕثٕنٛش (

رزكٌٕ يٍ فزبد  -انكُغهٕيٛواد )هٔاٍت انينٜ (  

يَزلٚو فٙ ؽغى انؾٖٙ ٔانغاليٛل ٚيٚل قطو يكَٕبرٓب 

و صى رزًبٍال انؾجٛجبد ثًبكح الؽًخ ٔرزؾغو يههًٛز 0عٍ 

 يكَٕخ انكُغهٕيٛواد .

 0ؽجٛجبد ماد ؽٕا  ؽبكح ٚيٚل قطوْب عٍ  - انجوْٚٛب 

يههًٛزو رزًبٍال ثًبكح الؽًخ ْٕٔ ٕقو ّبئع االٍزعًبل 

 فٙ اعًبل انيُٚخ .

ٚزكٌٕ اغهجٓب يٍ ؽجٛجبد انكٕاهري انزٙ  -هٔاٍت انويم  

يٛكؤٌ . يٍ  30انٙ  يههًٛزو 0ٚزؤاػ قطوْب ثٍٛ 

 ايضهزٓب انؾغو انويهٙ .

رزكٌٕ يٍ فزبد فٙ ؽغى انغوٍٚ )يٍ  -انؤاٍت انطُٛٛخ  

يٛكؤٌ (  1يٛكؤٌ ( ٔانٖهٖبل ) اقم يٍ  1   30

ٔعبكح يب رزكٌٕ هٔاٍت انطٍٛ يٍ  فهٜٛ يٍ انغوٍٚ 

عُل رًبٍال  –ٔانٖهٖبل ) يضم انزوثخ انيهاعٛخ ثًٖو ( 

ٓب ٕئخ انزٕهل ) انزٖئؼ ( انٖقٕه انطُٛٛخ ر ٓو ث

َزٛغخ رٚبغٜ يكَٕبرٓب ٔرًَٙ فٙ ْنِ انؾبنخ ثبٍى 

 انطٍٛ انٖئؾٙ ) انطئم انٖئؾٙ (.

رزكٌٕ َزٛغخ روٍت  -انٖقٕه انوٍٕثٛخ كًٛٛبئٛخ انُْرح  

االيالػ اننائجخ فٙ انًب  عُل رجقو انًب  ٔىٚبكح روكٛي 

 االيالػ أ َزٛغخ انزئبعالد انكًٛٛبئٛخ .

رزكٌٕ يٍ  -وٍٕثٛخ انعٕٚٚخ ٔانجٕٛكًٛٛبئٛخ  انٖقٕه ان

رواكى ْٛبكم ٔثقبٚب انكبئُبد انؾٛخ ثعل يٕرٓب ؽٛش 

رؾزٕ٘ ْنِ انٓٛبكم عهٙ كوثَٕبد انكبنَٕٛو ٔانزٙ 

اٍزقهٖزّ يٍ يب  انجؾو نجُب  ْٛبكهٓب . يضم انؾغو 

 انغٛو٘ ٕٔقٕه انئٍٕئبد ٔانئؾى ..... .

كًٛٛبئٙ ( ٕقو هٍٕثٙ عٕٚ٘ )ثٕٛ -انؾغو انغٛو٘  

ٚزكٌٕ يٍ كوثَٕبد انكبنَٕٛو ٔٚؾزٕ٘ عهٙ انكضٛو يٍ 

 انؾئوٚبد .

َٕع يٍ انؤاٍت انعٕٚٚخ مٔ انقًٛخ االقزٖبكٚخ  -انئؾى  

ٔٚزكٌٕ َزٛغخ كفٍ يٕاك َجبرٛخ فٙ ثبٍٛ االهٗ ثعٛلا 

عٍ االكَغٍٛ نًلح ٕٛٚهخ فزئقل االََغخ انُجبرٛخ انًٕاك 

 ؾى . انطٛبهح ٔٚزوكي انكوثٌٕ يكَٕب انئ

ْٙ ٕقٕه ُٛٛٛخ رؾزٕ٘ عهٙ ثقبٚب  -ٕقٕه انًٖله  

ؽٕٛاَٛخ َٔجبرٛخ ثؾوٚخ رزؾم ثًعيل عٍ انٕٓا  ثعل 

) صى رُٚظ عُل  –روٍجٓب يع ٕقٕه انًٖله انطُٛٛخ 

 511   51كى ٔفٙ كهعخ ؽواهح يٍ  1   0عًق يٍ 

فٙ ثبٍٛ االهٗ فززؾٕل انٙ انؾبنخ انَبئهخ ٔانغبىٚخ 

 نهٓٛلهٔكوثَٕبد( 

ْٙ ٕقٕه يَبيٛخ رزكٌٕ يٍ انويبل  -ه انقياٌ  ٕقٕ

ٔانؾغو انويهٙ ٔانؾغو انغٛو٘ اؽٛبَب رٓبعو انٛٓب 

انًٕاك انٓٛلهٔكوثَٕٛخ انَبئهخ ٔانغبىٚخ ثعل ركَٕٓب فٙ 

 ٕقٕه انًٖله . 
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ْٕ ٕقو ُٛٛٙ غُٙ  -انطئم انُئطٙ )انكٛؤعٍٛ ( 

ثبنًٕاك انٓٛلهٔكوثَٕٛخ اغهجٓب يٍ إم َجبرٙ رٕعل فٙ 

خ ًّعٛخ ٕهجخ ٔرزؾٕل انٙ يٕاك َئطٛخ عُل رَقٍٛ ؽبن

كهعخ . ْٕٔ يٖله يٓى يٍ يٖبكه  161انٖقو انٙ 

انطبقخ ٔنكٍ ال َٚزغم ؽبنٛر نكُّ ٚجقٙ كبؽزٛبٛٙ نؾٍٛ 

 َئبم انجزؤل ٔؽزٙ ٖٚجؼ ٍعوِ يُبفٌ نَعو انُئٜ .

ْٙ ٕقٕه َْرد يٍ رؾٕل  -ٕقٕه يزؾٕنخ كزهٛخ  

ياليَخ انٖقو نكزم  انٖقٕه رؾذ ررصٛو انؾواهح عُل

انٖٓٛو . ٔٚقم اصو انزؾٕل رلهٚغٛب كهًب اثزعلَب عٍ 

 يُطقخ انزاليٌ .

ْٕ ٕقو َبرظ يٍ رؾٕل انكٕاهري  -ٕقو انكٕاهريٚذ  

 فٙ انٖقٕه انويهٛخ عُل رعوٙٓب نهؾواهح .

ْٕ ٕقو يزؾٕل َبرظ يٍ رعوٗ انؾغو  -ٕقو انوفبو  

الؽى انغٛو٘ نؾواهح ّلٚلح فٙ ثبٍٛ االهٗ ؽٛش رز

ثهٕهاد انكبنَٛذ ٔرزلافم يًب ٚيٚل انوفبو ٕالثخ . 

 َٔٚزقلو كؾغو ىُٚخ ثَجت انٕاَّ .

ْٙ ٕقٕه يزؾٕنخ َْبد يٍ  -ٕقٕه يزؾٕنخ يزٕهقخ  

رؾٕل انٖقٕه رؾذ ررصٛو انؾواهح ٔانٚغٜ ؽٛش رزورت 

انجهٕهاد فٙ ارغبْبد يؾلكح عهٙ ّكم هقبئق أ ٕئبئؼ 

ََٛظ يزٕهل يضم يزعبيلح عهٙ ارغبِ انٚغٜ يكَٕخ 

 ٕقو االهكٔاى .

ٕقو َبرظ يٍ رؾٕل ٕقٕه انطئم رؾذ  -االهكٔاى  

ٙغٜ يورئع ٔؽواهح يُقئٚخ ٔٚزكٌٕ يٍ هقبئق أ 

ٕئبئؼ يزعبيلح عهٙ ارغبِ انٚغٜ . ) َٚزقلو االهكٔاى 

 فٙ اعًبل انجُب  (

ٕقو يزؾٕل ر ٓو ثّ فبٕٛخ  -انَْٛذ انًٛكبئٙ  

ًٛكب فٙ ارغبِ عًٕك٘ انزٕهل َزٛغخ رورٛت ثهٕهاد ان

عهٙ ارغبِ انٚغٜ فٙ انٖقو انطُٛٙ ثزرصٛو اهرئبع 

 انؾواهح .

ْٕ ٕقو يزؾٕل يٍ رعوٗ انغواَٛذ  -ٕقوانٌُٛ  

نهؾواهح ٔانٚغٜ ٔرزورت ثهٕهاد يعبكَّ فٙ ٕئٕ  

 يزٕاىٚخ ٔيزقطعخ .

رغطٙ صالصخ اهثبع  -5      اًْٛخ انٖقٕهانوٍٕثٛخ ؟ٔٙؼ 

% يٍ ؽغى ٕقٕه 2ٔرًضم  االهٗ فٙ ّكم ٛجقبد هقٛقخ

انكضٛو يُٓب يٓى اقزٖبكٚب يضم  -0انقْوح االهٙٛخ       

هٔاٍت انئؾى ٔانؾغو انغٛو٘ ٔانئٍٕئبد ٔانؾلٚل        

     رٚى ٕقٕه نزقيٍٚ انُئٜ ٔانغبى ٔانًٛبح انغٕفٛخ     -0

 0إَاعٓب قهٛهخ ثبنَُجخ نجبقٙ انٖقٕه َٕٚك يُٓب -1

 % يُٓب 71ٔانغٛوٚخ رًضم ٕقٕه ْٙ انويهٛخ ٔانطُٛٛخ 

             ر ٓو ٕئخ انزٕهل أ انزٖئؼ فٙ انٖقٕه انطُٛٛخ ؟عهم   

َزٛغخ رٚبغٜ يكَٕبرٓب ٔرًَٙ ثبٍى انطئم أ انطٍٛ 

 انٖئؾٙ .

                  انٖقٕه انوٍٕثٛخ كًٛٛبئٛخ انُْبح ؟ كٛف رُْر 

ح زوٍت االيالػ اننائجخ فٙ انًب  عُل رجقو انًب  ٔىٚبكث

 روكٛي االيالػ أ َزٛغخ انزئبعالد انكًٛٛبئٛخ .

ٚزى ركٍٕٚ انئؾى عبكح فٙ يُبٛق انًَزُقعبد فهف عهم   

ٔمنال ثَجت ان ؤ  انًالئًخ          كنزبد االَٓبه ؟

 نهلفٍ انَوٚع نهجقبٚب انُجبرٛخ ثًعيل عٍ انٕٓا  .

                     ال ٚزى اٍزغالل انطئم انُئطٙ ؽبنٛب كًٖله نهطبقخ ؟عهم   

الَٚزغم ؽبنٛب كًٖله نهطبقخ ٔنكُّ ٚجقٙ كبؽزٛبٛٙ نؾٍٛ 

َئبم كًٛبد انجزؤل يٍ االهٗ ٔنٍ ٚجلأ اٍزغالنّ كٕقٕك 

 قجم اٌ ٖٚجؼ ٍعو اَزبعّ يُبفَب نَعو انُئٜ .

ؽلٔس رؾٕل انٖقو يٍ َٕع الفو اما رعوٗ فَو   

ٛش ٚزى منال ؽ            ن ؤ  اهرئبع انؾواهح ٔانٚغٜ ؟

ٖٚجؼ انٖقو فٙ ؽبعخ انٙ اعبكح رٕاىَّ ٔرجهٕهِ نٛزال و 

يع ان ؤ  انغلٚلح ٔثبنزبنٙ فبٌ ا٘ ٕقو ٚكٌٕ عوٙخ 

 نهزؾٕل رؾذ ْنِ ان ؤ  .

ثَجت اَّ نّ        اٍزقلاو انوفبو كؾغو ىُٚخ ؟عهم   

انٕاٌ ٔرعول يزغٛو ثَجت إَاع يٍ انْٕائت يًب ٚعطٙ 

كؾغو ىُٚخ ايوا  نّ انٕاٌ عًٛهخ ٔٚغعم اٍزقلايّ

 يَزؾجب .

         ر ٓو فبٕٛخ انزٕهل فٙ انَْٛذ انًٛكبئٙ ؟عهم   

ثَجت رورٛت ثهٕهاد انًٛكب فٙ انٖقو انطُٛٙ فٙ ارغبِ 

عًٕك٘ عهٙ ارغبِ انٚغٜ ٔمنال ثعل ًَٕ انجهٕهاد ثزبصٛو 

 اهرئبع انؾواهح .

ثَجت انؾوكبد  -5        اٍجبة ؽلٔس انزؾٕل ؟امكو  

عُليب ركٌٕ انٖقٕه ياليَخ أ  -0جبل    انجبَٛخ نهغ

يالٕقخ نكهزخ يٍ انٖٓٛو فٙ كهعخ ؽواهح عبنٛخ           

عهٙ يَزٕٚبد انٖلٔع ؽٛش اٌ االؽزكبا ثٍٛ  -0

 انٖقٕه ٚؾلس اهرئبع فٙ كهعخ انؾواهح .

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

عخ   ْبَٙ عً \أ                    15552551230                                                                                                            8 

 حركة االلواح التكتونية

                ؟عهم   رجبٍٚ ان ؤ  انجٛئٛخ عهٙ يلاه انييٍ انغٕٛنٕعٙ 

ثَجت رئبٔد يَبؽخ انٛبثَخ انٙ يَبؽخ انًَطؼ انًبئٙ 

اَزقبل انًُبٛق انًُبفٛخ يٍ  –افزال  انزٚبهٌٚ  –

 يلاهارٓب ثَجت ىؽيؽخ قطجٙ االهٗ .

رًٛي ث مؤ   –يهٌٕٛ ٍُخ  011يُن  -انعٖو انكوثَٕٙ  

يُبفٛممخ كافئممخ ٔهٛجممخ ٍٔممٕٓل يُجَممطخ ماد روثممخ غُٛممخ 

منال الىكْبه انغطب  انُجبرٙ ٔركٌٕ ٛجقبد اك٘  –ثبنعُبٕو 

 انئؾى

 ب  انُجبرٙ فالل انعٖو انكوثَٕٙ ؟ عهم   اىكْبه انغط

رًٛي ثبَزْبه  –يهٌٕٛ ٍُخ  021يُن   -انعٖو انجويٙ  

اؽٕاٗ روٍٛت ماد ايزلاك كجٛو ٔقهٛهخ انعًق رزٖم 

ثبنًؾٜٛ  صى رُئٖم عُّ يًب اربػ فوٕخ نزوكٛي االيالػ 

يضم  –ثَجت اهرئبع كهعخ انؾواهح  فٙ ٕٕهح ٛجقبد

 رواكى ٛجقبد انًهؼ انٖقو٘ فٙ ٍٜٔ أهٔثب .

 عهم   رواكى ٛجقبد انًهؼ انٖقو٘ فٙ ٍٜٔ أهٔثب ؟

رواكًذ  -يهٌٕٛ ٍُخ  71يُن  -انعٖو انطجبّٛو٘  

هٔاٍت انئٍٕئبد فٙ ًّبل افوٚقٛب ثَجت ركلً ثقبٚب 

خ ثؾوٚخ انؾٕٛاَبد انئقبهٚخ ؽٛش انؾواهح انًعزلنخ ٔثٛئ

 ٙؾهخ ٔيهٕؽخ عبكٚخ .

رقلو انغطب  انغهٛل٘  –يُن يهٌٕٛ ٍُخ  -انعٖو انغهٛل٘  

فٙ َٖف انكوح انًْبنٙ يع ايطبه غيٚوح اك٘ الىكْبه 

انغطب  انُجبرٙ ٔركبصو انؾٕٛاَبد انزٙ رزغن٘ عهٛٓب . ٔثٍٛ 

انئزواد انغهٛلٚخ كبٌ ُْبا رواعع نهغهٛل ٔعئب  يًب اك٘ 

برٙ ٔرٚب ل يغًٕعبد انؾٕٛاَبد انزٙ نزلْٕه انغطب  انُج

 رزغن٘ عهٛٓب .

 قبهٌ ثٍٛ انئزواد انًطٛوح ٔانغبفخ فٙ انعٖو انغهٛل٘؟

ؽوكبد ثطٛئخ رَزًو الىيُخ  -انؾوكبد انجبَٛخ نهقبهاد  

 –الرُْٜ انٖٓبهح  –الرِْٕ انٖقٕه  –عٕٛنٕعٛخ ٕٛٚهخ 

رزَجت فٙ هفع  –رٕىع انعالقخ ثٍٛ انٛبثٌ ٔانًب  

 عهٙ يٍ يَزٕ٘ ٍطؼ انجؾو أ فئٚٓب .انطجقبد ا

ؽوكبد ٍوٚعخ ثبنًقبهَخ  -انؾوكبد انجبَٛخ نهغجبل  

رُْٜ  –رِْٕ انٖقٕه  –ثبنؾوكبد انجبَٛخ نهقبهاد 

رزَجت فٙ رواكى  –ركٌٕ ٍالٍم عجهٛخ  –انٖٓبهح 

انؤاٍت فٕل ثعٚٓب نزْغم ؽٛي يؾلٔك ثعل اٌ كبَذ 

 يُجَطخ .

 بل ٔانجبَٛخ نهقبهاد ؟قبهٌ ثٍٛ انؾوكبد انجبَٛخ نهغج

 عهم   ٖٚبؽت انؾوكبد انجبَٛخ نهغجبل ؽلٔس ثواكٍٛ ؟

  -ٕٚعل ثبيوٚكب انًْبنٛخ   -االفلٔك انع ٛى نُٓو كهٕهاكٔ  

يزو فٕل يَزٕ٘  5261ر ٓو فّٛ انؤاٍت عهٙ اهرئبع 

ٍطؼ انجؾو كٌٔ رِْٕ كًب كبَذ فٙ ؽبنزٓب االٔنٙ ثَجت 

  انؾوكبد انجبَٛخ نهقبهاد .

ٍالٍم انغجبل فٙ ؽبنخ رٕاىٌ يع يب ٚغبٔهْب  يٍ   عهم 

نٕعٕك عنٔه نٓنِ انغجبل               ؟ٍٕٓل ٔيُقئٚبد 

رغٕٓ فٙ ٕقٕه انّٕبػ نًَبفخ رٖم انٙ اهثعخ ايضبل 

 اهرئبع انغجبل .

            رزكٌٕ عنٔه انغجبل يٍ ٕقٕهانغواَٛذ ؟عهم    

به ثَجت اََٛبة انٖٓبهح انغُٛخ ثًعبكٌ انئهَج

ٔانكٕاهري انًكَٕخ نهغواَٛذ يٍ اٍئم يُطقخ انزوٍٛت 

انٙ قبع يُطقخ انزئزٛذ الٍزعبكح انقْوح االهٙٛخ 

 . نزٕاىَٓب

          انقْوح االهٙٛخ فٙ ؽبنخ يٍ انزٕاىٌ ؟فَو   

الٌ انٖٓبهح انغُٛخ ثبنئهَجبه ٔانكٕاهري رَُبة رلهٚغٛب 

بع يٍ اٍئم يُبٛق انزوٍٛت ) عبنٛخ انٚغٜ ( انٙ ق

يُبٛق انزئزٛذ ) يُقئٚخ انٚغٜ ( نزعًم عهٙ اعبكح 

 ٔرَزعٛل انقْوح رٕاىَٓب يٍ علٚل هفع انغجبل ٔانٓٚبة

ٔعٕك ٕقٕه هٍٕثٛخ يٍ إم ثؾو٘ فٕل قًى عجبل 

 ثَجت ؽلٔس انؾوكبد االهٙٛخ .    انًٓٛبالٚب ؟

   امكو انُزبئظ انًزورجخ عهٙ ؽلٔس انؾوكبد االهٙٛخ؟

رغٛو يَبؽخ انجؾبه  –انٛبثَخ  رغٛواّكبل ٔأٙبع كزم

 ٔانًؾٛطبد يًب اصو عهٙ ًَٜ انؾٛبح انَبئلح .

ٔعٕك ٛجقبد انئؾى عهٙ اعًبل كجٛوح رؾذ انجؾو ؟      

ٔعٕك ٛجقبد انئٍٕئبد انجؾوٚخ فٙ يَزٕ٘ اعهٙ يٍ 

يَزٕ٘ ٍطؼ انجؾو ؟    ٔعٕك انْعبة انًوعبَٛخ فٙ 

                  يَزٕ٘ اعهٙ يٍ يَزٕ٘ ٍطؼ انجؾو ؟            

 ثَجت ؽلٔس انؾوكبد االهٙٛخ .

 امكو انْٕاْل انزٙ رلل عهٙ ؽلٔس ؽوكبد اهٙٛخ ؟

ًَٕ انْعبة انًوعبَٛخ فٙ انجؾو االؽًو ٔعلو ًَْٕب فٙ 

ثَجت رٕافو ان ؤ  انًالئًخ             انجؾو انًزٍٕٜ ؟

نًُْٕب ؽٛش آَب رًُٕ عهٙ ّكم يَزعًواد عهٙ 

ٛئخ ثؾوٚخ كافئخ ماد ٛبقخ عبنٛخ انوٕٛف انقبه٘ فٙ ث

ٔيٛبح ٕبفٛخ ٔيهٕؽخ يورئعخ ٔاٙب ح ّلٚلح ٔغُٛخ 

 ثبنًٕاك انعٕٚٚخ .

 ٕٓه هٔاٍت ثؾوٚخ افقٛخ عهٙ علاه٘ ثًب رئَو   

        االفلٔك انع ٛى نُٓو كهٕهاكٔ ثبيوٚكب انًْبنٛخ ؟

ثَجت انؾوكبد انجبَٛخ نهقبهاد ٔانزٙ رَججذ فٙ هفع 

يزو ثلٌٔ  5261 يَزٕ٘ ٍطؼ انجؾوانطجقبد اعهٙ يٍ 

 اٌ رْٕح انطجقبد 

الٚب م عجبل االنت ٔعجبل اٛهٌ ٔانًٓٛبركٌٕ ٍالٍعهم   

 . ثَجت ؽلٔس انؾوكبد انجبَٛخ نَالٍم انغجبل    ؟

انقبهاد عًٛعب  -ُ وٚخ االَغوا  انقبه٘  اّوػ انًقٖٕك ث

كبَذ كزهخ ٔاؽلح عًالقخ رًَٙ او انقبهاد ) ثبَغٛب ( فالل 

انؾٛبح انقلًٚخ ٔكبَذ يكَٕخ يٍ ٕقٕهانَٛبل فٕل  ؽقت

انًَٛب ٔثلأد فٙ االَئٖبل يُن ؽقت انؾٛبح انًزٍٕطخ ) 

يهٌٕٛ ٍُخ ( انٙ اٌ افند أٙبعٓب انؾبنٛخ فالل  001

 ىيٍ انجهَٛزٍٍٕٛ .
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قٛبو انعبنى االنًبَٙ فٛغُو ثٕٙع َ وٚخ االَغوا  عهم   

رعوعبد  ثَجت انزْبثّ انكجٛو ثٍٛ -      انقبه٘ ؟

انْبٛئ انْوقٙ اليوٚكب انًْبنٛخ ٔانغُٕثٛخ ٔانْبٛئ 

ٔاٚٚب انزْبثّ انعغٛت ثٍٛ  –انغوثٙ الٔهٔثب ٔافوٚقٛب 

 ٕقٕه انقبهاد انًقزهئخ ٔثقبٚب انؾٛبح انقلًٚخ عهٛٓب .

ثَجت انزٛبهاد ؽلٔس انيؽف انقبه٘ ؟        فَو اٍجبة 

نٓب يٍ انُبقهخ نهؾواهح انًٕعٕكح فٙ ٛجقخ انًَٛب  ٔيب 

 قلهح ْبئهخ عهٙ رغعل انقْوح ٔرٖلعٓب .

      ٙعف انئكوح انًعبهٙخ نُ وٚخ االَغوا  انقبه٘ يبٍجت 

ثَجت اَّ صجذ يٍ كهاٍخ قبع انًؾٛطبد انغُٕثٛخ علو 

ٔعٕك ا٘ اصو نطجقخ انَٛبل انًكَٕخ نهًًواد ثٍٛ انقبهاد 

كًب اٌ انقٛبٍبد انًغُبَٛٛٛخ قليذ يعهٕيبد كعًذ  –

 َغوا  انقبه٘ َ وٚخ اال

اَيالل االنٕاػ انزكزَٕٛخ انًؾٛطٛخ اٍئم االنٕاػ عهم   

ثَجت اٌ االنٕاػ انًؾٛطٛخ اكجو كضبفخ يٍ      انقبهٚخ ؟

االنٕاػ انقبهٚخ. ؽٛش رزكٌٕ االنٕاػ انقبهٚخ يٍ ٕقٕه 

عواَٛزٛخ فئٛئخ ٔاالنٕاػ انًؾٛطٛخ يٍ ٕقٕه ثبىنزٛخ 

 صقٛهخ .

ثَجت           الٛهُطٙ ؟َْرح ؽٛل ٍٜٔ انًؾٜٛ اعهم   

 قٕ٘ انْل ؽٛش ٚزؾوا نٕػ ركزَٕٙ يجزعلا عٍ افو .

ركٍٕٚ انجؾو االؽًو ؟                  ثَجت قٕ٘ عهم   

انهٕػ انعوثٙ عٍ انهٕػ انْل انزٙ رزَجت فٙ رجبعل 

 رئزق قبهح افوٚقٛب  –االفوٚقٙ 

ثَجت   ركٍٕٚ انًؾٛطٍٛ انُٓل٘ ٔاالٛهُطٙ ؟عهم   

رئزق قبهح  -رجبعل االنٕاػ انزكزَٕٛخ ثٍٛ علح قبهاد

 عُلٔاَب فٙ انًبٙٙ 

الٌ               نهًٕعبد انلافهٛخ نهيالىل اًْٛخ كجٛوح ؟

كهاٍخ ْنِ انًٕعبد يٍ انزعو  انعهًب  رًكُٕا يٍ فالل 

 رؾلٚل يوكي انينيال . –انزوكٛت انلافهٙ نالهٗ  -  عهٙ

ب ٖٚم نًؾطبد انوٕل ؟       انًٕعبد االٔنٛخ ْٙ أل ي

 الَٓب يٕعبد ٍوٚعخ علا .

ْٙ يغُبَٛٛٛخ  -بنًغُبَٛٛٛخ انقلًٚخ  يب انًقٖٕك ث

انٖقٕه انزٙ رؾزٕ٘ عهٙ يعبكٌ قبثهخ نهًغُطخ ) يضم 

اكَٛل انؾلٚل ( ٔرزرصو ثبنًغبل انًغُبَٛٛٙ نالهٗ اصُب  

 ركٍٕٚ رهال انٖقٕه .

ارغبِ ّٔلح  رزْبثّ فٙ  يعبكٌ انٖقٕه عُل ركُٕٚٓب -

 انًغبل انًغُبَٛٛٙ 

انٖقٕه انزٙ ركَٕذ فٙ فزواد ىيُٛخ يقزهئخ  ٓو  -

افزال  ٔٙع االقطبة انًغُبَٛٛٛخ نكم قبهح ٔ ٓو رغٛو 

 االقطبة فالل انييٍ انغٕٛنغٙ 

صم انزغٛواد انًغُبَٛٛٛخ نالّوٛخ عهٙ عبَجٙ بكًب رزً -

 ؽٛل ٍٜٔ انًؾٜٛ 

ؾٛخ رواكًذ عهٙ ْٙ هٔاٍت يه -انًزجقواد انقلًٚخ  

ْٛئخ ٛجقبد َزٛغخ رجقو انًؾبنٛم انؾبٔٚخ نزهال االيالػ فٙ 

 يُبٛق يُبفٛخ عبفخ قبؽهخ .

ٍطؼ االهٗ يكٌٕ يٍ علح  -َ وٚخ ركزَٕٛخ االنٕاػ  

ٚجهغ ًٍال ْنِ  –انٕاػ ايب يؾٛطٛخ أ قبهٚخ أ كالًْب 

رقع ؽلٔك ْنِ االنٕاػ عُل  –كى  511االنٕاػ ؽٕانٙ 

 –رْققبد عًٛقخ أ ٍالٍم عجهٛخ عبنٛخ  اغٕاه عًٛقخ أ

رزؾوا االنٕاػ ثَوعخ ثطٛئخ غٛو يؾٍَٕخ َزٛغخ ٔعٕك 

 رٛبهاد انؾًم .

ْٙ ؽوكخ  -  انؾوكخ انزجبعلٚخ نالنٕاػ ) انؾوكخ انجُبئٛخ (

رُْر يٍ قٕ٘ ّل ؽٛش ٚزؾوا نٕػ يجزعلا عٍ افو كًب فٙ 

 ؽٛل ٍٜٔ انًؾٜٛ االٛهُطٙ . ) يضم رجبعل انهٕػ انعوثٙ

رجبعل االنٕاػ انن٘ كٌٕ انًؾٛطٍٛ انُٓل٘  –عٍ االفوٚقٙ 

 ٔاالٛهُطٙ (

رُْر  -انؾوكخ االَيالقٛخ نالنٕاػ  ) انؾوكخ انزطبؽُٛخ ( 

يٍ ؽوكخ ؽبفخ نٕػ ركزَٕٙ عهٙ ؽبفخ نٕػ افو يكَٕخ 

ٕلٔع اَزقبنٛخ عًٕكٚخ يَججخ ركَٛوا أ رْْٕب ٔقل ُٚزظ 

فهٛظ  –اَلهٚبً عُٓب ىالىل أ ثواكٍٛ .) يضم ٕلع ٍبٌ 

 انعقجخ (

؟         ثَجت انؾوكخ  َْرح ٕلع ٍبٌ اَلهٚبًعهم   

االَيالقٛخ نالنٕاػ انزكزَٕٛخ ؽٛش رزؾوا ؽبفخ نٕػ ركزَٕٙ 

عهٙ افو يكَٕخ ٕلٔع اَزقبنٛخ عًٕكٚخ ٔرْْٕب نهٖقٕه 

 ُٔٚزظ عُٓب ىالىل ٔثواكٍٛ

ل رُْر عُ -انؾوكخ انزقبهثٛخ نالنٕاػ ) انؾوكخ انٓلايخ (  

رؾوا نٕؽٍٛ ثررغبِ ثعًٚٓب فٛهزقٛبٌ ٔٚزٖبكيبٌ يعب . 

رٖبكو  –) رٖبكو نٕؽٍٛ قبهٍٚٛ َٚجت ٍالٍم عجهٛخ 

نٕؽٍٛ يؾٛطٍٛٛ ٚكٌٕ اغٕاه ثؾوٚخ عًٛقخ ٔقًٕ عيه 

رٖبكو نٕػ قبه٘ ٔيؾٛطٙ ٚغٕٓ انًؾٛطٙ  –ثوكبَٛخ 

َْرح قًٕ يٍ  اٍئم انقبه٘ ٔٚكٌٕ ٍالٍم عجهٛخ (

ثَجت انؾوكخ     اغٕاه عًٛقخ ؟انغيه انجوكبَٛخ ٔركٍٕٚ 

انزقبهثٛخ نالنٕػ انزكزَٕٛخ عُل اَيالل نٕػ يؾٛطٙ رؾذ 

 نٕػ يؾٛطٙ افو .

رزكٌٕ رٛبهاد ؽًم كٔهاَٛخ فٙ انٖٓبهح انًٕعٕكح فٙ 

ثَجت رجبٍٚ رٕىٚع        انطجقخ انعهٛب يٍ انّٕبػ ؟

 كهعبد انؾواهح فٙ انّٕبػ .

يؾٛطٙ ثجٜ  َْر كؾٕٗ  -َْرح انجؾو االؽًو  عهم   

ّلٚل يٍ رئزق انقبهح االفوٚقٛخ . عٕاَجّ يَزًوح فٙ 

 ٍى ٍُٕٚب . 0.2االىاؽخ ثًعلل 

يٍ رئزق قبهح عُلٔاَب  -َْرح انًؾٜٛ االٛهَٙ ٔانُٓل٘  

 فٙ انًبٙٙ .

ٛبقخ ؽجَٛخ فٙ ثبٍٛ االهٗ رقوط عهٙ ْٛئخ  -انيالىل  

ْياد اهٙٛخ ٍوٚعخ يززبنٛخ رؾلس انٕاؽلح رهٕ االفو٘ 

ة انقْوح االهٙٛخ ٔقل ركٌٕ قٕٚخ رَجت كيبه ّلٚل رُزب

 أ ركٌٕ ٙعٛئخ ال ْٚعو ثٓب االََبٌ .
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رؾلس انيالىل            اٍجبة ؽلٔس انيالىل ؟ٔٙؼ اْى 

ثَجت اَكَبه انكزم انٖقوٚخ اَكَبها يئبعئب َزٛغخ 

رزؾوه ٛبقخ انٕٙع انًقزيَخ  –رعوٙٓب نٚغٜ ّلٚل 

بقخ انؾوكخ انًزؾوهح رُزقم ٛ –ٔرزؾٕل انٙ ٛبقخ ؽوكخ 

يٍ يوكي انينيال عهٙ ّكم يٕعبد رُزْو نًَبفبد 

اصُب  اَزقبل ٛبقخ انؾوكخ رعًم عهٙ اْزياى  –كجٛوح 

 يًب ٍجت رليٛو انًجبَٙ ٔانًُْبد انٖقٕه انزٙ رًو ثٓب 

ْياد يؾهٛخ ال ًٚزل اصوْب نًَبؽبد  -ىالىل ثوكبَٛخ  

 رؾلس ثَجت انُْبٛ انجوكبَٙ . –كجٛوح 

رؾلس فٙ انًُبٛق انزٙ رزعوٗ فٛٓب  -ركزَٕٛخ   ىالىل

ْٔٙ  –انٖقٕه نهزٖلع َزٛغخ ؽوكخ االنٕاػ انزكزَٕٛخ 

 ّبئعخ ٔكضٛوح انؾلٔس .

ىالىل ٕٚعل يوكيْب عهٙ عًق ٍؾٛق  -ىالىل ثهٕرَٕٛخ  

 كى . 211رؾذ ٍطؼ االهٗ ٖٚم انٙ اكضو يٍ 

 –ٍوٚعخ علا  –يٕعبد ٕٛنٛخ  -انًٕعبد االٔنٛخ نهينيال  

رُزْو فالل االعَبو  –أل يب ٖٚم انٙ االد هٕل انيالىل 

 انٖهجخ ٔانَبئهخ ٔانغبىٚخ .

اثطر  –يٕعبد اْزياىٚخ يَزعوٙخ  -انًٕعبد انضبَٕٚخ  

رُزْو فالل االعَبو انٖهجخ فقٜ ) ال رًو  –يٍ االٔنٛخ 

 فالل انَٕائم ٔانغبىاد (

 قبهٌ ثٍٛ انًٕعبد انينيانٛخ االٔنٛخ ٔانضبَٕٚخ ؟
ماد  -يٕعبد يعقلح  -ٕعبد انَطؾٛخ ) انطٕٚهخ (  انً

رزٕنل يٍ انطبقخ  –رُزقم قوة ٍطؼ االهٗ   -ٍعخ كجٛوح 

افو انًٕعبد  –انُبرغخ عٍ انًٕعبد االٔنٛخ ٔانضبَٕٚخ 

ْٙ انَجت فٙ انليبه  –ٕٕٔال العٓيح هٕل انيالىل 

 انْبيم . 

ْٙ انًُطقخ  -  يُطقخ فٕل انًوكي ) فٕل ثؤهح انينيال (

انٕاقعخ فٕل يوكي انينيال يجبّوح ٔٚكٌٕ االٙطواة 

اقٕ٘ يب ًٚكٍ عُلْب صى رزُبقٔ ّلح االٙطواة 

 انًٛكبَٛكٙ رلهٚغٛب كهًب اثزعلَب عٍ ْنِ انُقطخ .

 كٛف ًٚكٍ رؾلٚل يُطقخ فٕل يوكي انينيال ؟
 عٓبى رَغم انيالىل . -انَٛييٕعوا   

ظ عٍ قٛبً َٕعٙ نُٕعٛخ انليبه انُبر -ّلح انيالىل  

 ىنيال يب ٔٛوٚقخ هك فعم انُبً رغبّْ .

يقٛبً َٚزقلو نقٛبً ّلح  -يقٛبً يٛوكبنٙ انًعلل  

قَى يب  50يقَى ل  –اكضو انًقبٌٚٛ اٍزقلايب  –انيالىل 

 ثٍٛ انيالىل انزٙ ال ْٚعو ثٓب انُبً انٙ اكضوْب كيبها .

يقٛبً ٚقٌٛ قله انينيال ) انكًٛخ انكهٛخ  -يقٛبً هٚقزو  

ٔقل ثهغ  5ٚجلأ ثوقى  -انًُطهقخ عٍ يٖل انينيال (نهطبقخ 

 عهٙ يقٛبً هٚقزو . 6.7اقٕ٘ ىنيال ؽزٙ االٌ 

 قبهٌ ثٍٛ يقٛبً يٛوكبنٙ ٔيقٛبً هٚقزو ؟

ْٕ كًٛخ انطبقخ انكهٛخ انًُطهقخ عٍ يٖله  -قله انينيال  

 انينيال .

 

 

 انجبة انقبيٌ

اّكبل ٔرواكٛت عٕٛنٕعٛخ رُزظ يٍ اصو  -انزٚبهٌٚ  

 ٕايم انقبهعٛخ ٔانلافهٛخ عهٙ ّكم انقْوح االهٙٛخ .انع

انًَزٕ٘ انًَطؼ انن٘  -انًَزٕ٘ انقبعل٘ نهُؾذ  

رعًم انعٕايم انقبهعٛخ عهٙ انٕٕٕل انّٛ ٔانن٘ ٚغت اٌ 

 ٚزَبٔ٘ يع ٍطؼ انجؾو .

؟   عهم   ٚعل انضجبد فٙ ّكم انقْوح االهٙٛخ صجبرب  بْوٚب

خ عبكح يب ٚؾلس ثجٜ  الٌ ررصٛو انعٕايم انطجٛعٛخ انًقزهئ

ٔال ًٚكٍ يالؽ زّ ٔنكٍ ثًؤه انييٍ ًٚكٍ اٌ ٖٚجؼ 

 انزغٛو ٔاٙؾب .

اصو انعٕايم انقبهعٛخ فٙ رئزٛذ انٖقٕه صى  -انزعوٚخ  

اىاؽخ انئزبد يٍ يكبَّ يعوٙخ ٍطؼ علٚل نٓنِ انعًهٛخ 

 يوح افو٘ .

عًهٛخ رئزذ ٔرؾهم انٖقٕه انًٕعٕكح عهٙ  -انزغٕٚخ  

 ٛو عٕايم انغٕ عهٛٓب .ٍطؼ االهٗ ثزرص

ركَٛو انٖقو انٙ قطع إغو  -انزغٕٚخ انًٛكبَٛكٛخ  

ؽغًب يٍ َئٌ انًعبكٌ انًكَٕخ نهٖقو أ رئكال انٖقو 

انٙ انًعبكٌ انًكَٕخ نّ رؾذ ررصٛو انعٕايم انغٕٚخ 

 انطجٛعٛخ كٌٔ رغٛو روكٛجّ انكًٛٛبئٙ أ انًعلَٙ .

ٚزى  -خ  ركواه رغًل انًب  فٙ انْقٕل ٔانئٕإم انٖقوٚ

فٙ انًُبٛق انقطجٛخ أ انغجهٛخ ؽٛش ٚزكوه ركواه رغًل 

انًب  ٔآَٖبه انغهٛل يًب ٚؤك٘ الىكٚبك ؽغى انًب  عُل 

انزغًل فٛٚغٜ عهٙ عٕاَت انْقٕل ٔانئٕإم ٍٕٔٚعٓب 

فزُئٖم قطع ٕقوٚخ عٍ انٖقو االو فٖٛجؼ يئككب صى 

 َٚقٜ انئزبد عُل قلو انغجم يكَٕب ) يُؾله هكبيٙ (

 ركٌٕ يُؾله هكبيٙ عُل قبعلح انغجم ؟ عهم
ٚؾلس عُليب ٚيال ًٍال كجٛو يٍ  -رقئٛف انؾًم  

انٖقٕه فٛقم انٚغٜ عهٙ يب رؾزّ يٍ ٕقٕه ) ٔقل 

ر ٓو ٕقٕه َبهٚخ عهٙ ٍطؼ االهٓ كبَذ رؾذ ٙغٜ ( 

ٚؤك٘ رقهٛم انٚغٜ انٙ رًلك انٖقٕه انٙ اعهٙ نعلو 

َٛذ عُل ٔعٕك يقبٔيخ . يضبل منال يب ٚؾلس نٖقو انغوا

 رقئٛف انؾًم فُٛئٖم فٙ ّكم قْٕه كؤٚخ .

نهكبئُبد انؾٛخ كٔه فٙ عًهٛبد انزغٕٚخ انًٛكبَٛكٛمخ ؟ فَمو 

 منال ؟
عًهٛخ رؾهم انًكَٕبد انًعلَٛخ  -انزغٕٚخ انكًٛٛبئٛخ  

نهٖقٕه يكَٕخ يعبكٌ علٚلح َزٛغخ اٙبفخ عُٖو أ اكضو 

انٙ روكٛجٓب انكًٛٛبئٙ أ ثئقلْب ثع٘ انعُبٕو يٍ 

 روكٛجٓب انكًٛٛبئٙ .

عهم   رَٛو انزغٕٚخ انًٛكبَٛكٛخ عُجب انٙ عُت يع 

الٌ انزغٕٚخ انكًٛٛبئٛخ             انزغٕٚخ انكًٛٛبئٛخ ؟

رؾٕل يعبكٌ انٖقٕه انٙ يكَٕبد اٙعف ٔقم فٙ 

انزًبٍال يًب َٚٓم َٔٚوع يٍ  ٕٓه عًهٛبد انزغٕٚخ 

فٙ  رؾهم يعلٌ انئهَجبه انًٕعٕك –انًٛكبَٛكٛخ  فًضال 

انغواَٛذ ثبنزغٕٚخ انكًٛٛبئٛخ َٚبعل فٙ اَئٖبل قْٕه 

 كؤٚخ عهٙ ٍطؼ انغواَٛذ .
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ررصٛو ؽً٘ انكوثَٕٛال انُبرظ يٍ مٔثبٌ  -عًهٛخ انكوثُخ  

 صبَٙ اكَٛل انكوثٌٕ فٙ يٛبح االيطبه عهٙ يعبكٌ انٖقٕه 

ْٙ عًهٛخ رزى ثٕاٍطخ االكَغٍٛ  -عًهٛخ االكَلح  

عبكٌ انزٙ ٚلفم انؾلٚل انًناة فٙ انًب  ٔفبٕخ نهً

 ٔانًبغَُٕٛو فٙ روكٛجٓب ) ٕقو انجبىنذ (

ْٕ اٙبفخ انًب  انٙ انزوكٛت انًعلَٙ  -عًهٛخ انزًٛؤ  

يًب ٚعًم عهٙ رؾهم انٖقٕه كًٛٛبئٛب )رؾٕل االَٓٛلهٚذ 

 انٙ عجٌ(

 يبما ٚؾلس عُل اٙبفخ انًب  انٙ يعلٌ االَٓٛلهٚذ ؟
ثوٚق يطئٙ أ  ْٕ يعلَٙ ُٛٛٙ مٔ -يعلٌ انكبٔنُٛبٚذ  

رواثٙ ُْٚر يٍ رؾهم يعلٌ انئهَجبه . اًٍّ انكًٛٛبئٙ 

 ٍهٛكبد انٕيُٕٛو يبئٛخ .

عهم   ٚب ٚزرصو انكٕاهري ثعًهٛبد انزغٕٚخ ٔانزؾهم انزٙ 

الَّ افو انًعبكٌ رجهٕها فٙ      رؾلس نٖقٕهانغواَٛذ ؟

انٖٓٛو انًكٌٕ نهغواَٛذ فٙ كهعخ ؽواهح يُقئٚخ 

وكٛجّ انكًٛٛبئٙ ٕٔئبرّ ٔرََجٛب ٔٙغٜ يُقئ٘ 

 انئٛيٚبئٛخ رغعهّ صبثذ . 

رزكٌٕ انزوثخ انيهاعٛخ ثبنزغٕٚخ انكًٛٛبئٛخ عهم   

الٌ انٖقٕهانُبهٚخ         نهٖقٕه انُبهٚخ ٔانًزؾٕنخ ؟

ٔانًزؾٕنخ رزكٌٕ يٍ يعبكٌ انَهٛكبد انزٙ رزؾٕل 

 ثعًهٛبد انزغٕٚخ انٙ يعبكٌ ُٛٛٛخ .

د انهُٛخ اٍوع يٍ انطجقبد رركم انطجقب -انُؾذ انًزجبٍٚ  

 انٖهجخ انزٙ رعهْٕب فٙ رزبثع ٕقو يب.

رزكٌٕ عُليب رًو انوٚبػ انًؾًهخ ثبنويبل  -انًٖبٛت  

عهٙ ٕقٕه غٛو يزغبََخ يقزهئخ انٖالثخ ؽٛش رزبكم 

انٖقٕه انوفٕح ٔرجقٙ انٖقٕه انٖهجخ ثبهىح ٔقل رَقٜ 

 ثئعم انغبمثٛخ .

د ٕممقوٚخ غٛممو يممبما ٚؾمملس عُممل يممؤه انوٚممبػ عهممٙ ٛجقممب

 يزغبََخ ؟
رزكٌٕ َزٛغخ االصو انجُبئٙ نهوٚبػ  -انكضجبٌ انويهٛخ  

ٔرزكٌٕ يٍ ؽجٛجبد يَزلٚوح ٚزوأػ اهرئبعٓب يٍ ثٚعخ 

ايزبه انٙ عْواد االيزبه ٔرُزقم ثئعم انوٚبػ ؽٕانٙ يٍ 

 ايزبه فٙ انعبو . 6  2

كضجبٌ هيهٛخ  -انكضجبٌ انويهٛخ انًَزطٛهخ ) انغؤك (  

غبْٓب ْٕ ارغبِ انوٚبػ انَبئل )يضم غوك اثٕ ٚكٌٕ ار

كى يٍ انًْبل انغوثٙ  011انًؾبهٚق انن٘ ًٚزل ؽٕانٙ 

انٙ انغُٕة انْوقٙ ثٍٛ انٕاؽبد انجؾوٚخ ؽزٙ انٕاؽبد 

 انقبهعخ فٙ انٖؾوا  انغوثٛخ (

ْٙ كضجبٌ ٚكٌٕ اَؾلاهْب  -انكضجبٌ انويهٛخ انٓالنٛخ  

انًٚبكح نهوٚبػ .  ثَٜٛ فٙ ارغبِ انوٚبػ ّٔلٚل فٙ انغٓخ

 ٔرعزجو اكضو إَاع انكضجبٌ انويهٛخ اَزْبها .

رزكٌٕ يٍ ؽجٛجبد عٛوٚخ  -انكضجبٌ انويهٛخ انَبؽهٛخ  

يزًبٍكخ . يضم انكضجبٌ انًًزلح عهٙ انَبؽم ثٍٛ 

 االٍكُلهٚخ ٔيوٍٙ يطؤػ .

ٚقب  انًياهعٌٕ يٍ َْبٛ انوٚبػ فٙ انًُبٛق 

ُقم كًٛبد كجٛوح يٍ الٌ انوٚبػ قل ر     انٖؾوأٚخ ؟  

 انويبل ) ؽًٕنخ انوٚبػ ( فزؤك٘ انٙ رهف ييهٔعبرٓى

عهم   ُٖٚؼ ثعليب اٍزقلاو انئؾى كٕقٕك فٙ انًُبٛق 

   انزٙ رؾزٕ٘ عهٙ اصبه يُٖٕعخ يٍ انؾغو انغٛو٘ ؟

الٌ صبَٙ اكَٛل انكوثٌٕ انُبرظ يٍ اؽزوال انئؾى ٚنٔة 

ت فٙ فٙ ثقبه انًب  يكَٕب ؽً٘ انكوثَٕٛال انن٘ ٚزَج

 ؽلٔس عًهٛبد انزؾهم ٔاالماثخ .

ْلو يٛكبَٛكٙ ٚزًضم فٙ   ٔٙؼ االصو انٓليٙ ناليطبه ؟

َؾذ االيطبه أعّ انٖقٕهانغٛوٚخ يكَٕخ افبكٚل ثٓب 

 –عؤ  قهٛهخ االهرئبع ) كًب فٙ ّجّ عيٚوح ٍُٛب  ( 

ْلو كًٛٛبئٙ ؽٛش آَب رُْٜ عًهٛزٙ االكَلح ٔانكوثُخ 

 ٔصبَٙ اكَٛل كوثٌٕ ثَجت يب رؾًهّ يٍ اكَغٍٛ 

يغبه٘ ٙٛقخ رزٖم يع ثعٚٓب رزغًع فٛٓب  -االفٕاه  

 يٛبح االيطبه انغيٚوح ؽٛش ٚزكٌٕ انَٛم

رزكٌٕ عُليب رٓجٜ االيطبه انغيٚوح فٕل  -انَٕٛل  

انًورئعبد ٔرُؾله يٛبْٓب فٙ يغبه٘ ٙٛقخ رًَٙ 

االفٕاه ؽٛش ٚزُبيٙ ٔٚزياٚل انَٛم فٙ ؽغًّ ٍٔوعزّ 

 أ ثؾو ٖٚت فّٛ . ؽزٙ ٖٚم انٙ َٓو

عًم ثُبئٙ نهَٕٛل  -  يقؤٛ انَٛم ) يؤؽخ انَٛم (

 ؽٛش ٚرفن انزوٍٛت ّكم َٖف كائوح يوكيْب انقٕه .

عًم ثُبئٙ نهَٕٛل ٔرزكٌٕ عُليب ٚجلأ  -انلنزب انغبفخ  

انزوٍٛت ثبنغاليٛل ٔانؾٖٙ انكجٛو عُل يقوط انقٕه 

عُل ٔٚزُبقٔ ؽغًّ رلهٚغٛب ؽزٙ ُٚزٓٙ ثبنكٍٛ ٔانويم 

 َٓبٚخ انزوٍٛت . ٚبفن انزوٍٛت ّكم يضهش . 

انًٛبح انًٕعٕكح فٙ يَبو  -انًٛبح االهٙٛخ ) انغٕفٛخ (  

انٖقٕه رؾذ ٍطؼ االهٗ ٔانزٙ رَوثذ انٙ االهٗ 

عٍ ٛوٚق يَبو انٖقٕه أ انْقٕل ٔانئغٕاد 

 ٔانئٕإم .

ْٕ يَزٕ٘  -يَُٕة انًٛبح ) يَزٕ٘ يب  انزوثخ (  

اٍئهّ عًٛع انًَبو ٔانْقٕل انًٛبح انن٘ رزْجع 

 ٔانئواغبد ثبنًب  .

انَُجخ انًئٕٚخ نهًَبو ٔانْقٕل ٔانئواغبد  -انًَبيٛخ  

 انًٕعٕكح كافم انٖقو ٔثٍٛ انؾجٛجبد 

قلهح انٖقو عهٙ االَئبم أ يقلاه ٍٕٓنخ  -انُئبمٚخ  

 ؽوكخ انًٛبح فالل يَبو انٖقو . 

َٕع  -  -انعٕايم انًزؾكًخ فٙ ؽوكخ انًٛبح االهٙٛخ  

انًٛم  –يَبيٛخ انٖقٕه ٔقلهرٓب عهٙ االَئبم  –انٖقٕه 

 انزواكٛت انغٕٛنٕعٛخ انًزقزهئخ . –انعبو نهطجقبد 

عهم   رعزجو عًهٛخ اؽالل انَهٛكب يؾم انًٕاك انغٛوٚخ 

 نهؾئوٚبد عًم ْليٙ ٔروٍٛجٙ نهًٛبح االهٙٛخ ؟

ْٙ هٔاٍت يٍ يٕاك عٛوٚخ  -انٕٓاثٜ ) االٍزبالكزٛذ (  

 عًم ثُبئٙ نهًٛبح االهٙٛخ يٍ ٍقف انًغبهح . رزلنٙ

هٔاٍت يٍ يٕاك عٛوٚخ  -انٖٕاعل ) االٍزبالعًٛذ (  

 عًم ثُبئٙ نهًٛبح االهٙٛخ  رًُٕ يٍ اهٙٛخ انًغبهح .
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 قبهٌ ثٍٛ االٍزبالكزٛذ ٔاالٍزبالعًٛذ ؟
ْٙ االيالػ اننائجخ انزٙ ٚؾًهٓب  -انؾًم اننائت نهُٓو  

 هٕهٚل انٖٕكٕٚو انًب  اصُب  عوٚبَّ يضم ك

ْٙ ؽجٛجبد ٕغٛوح انؾغى ٔفئٛئخ  -انؾًم انًعهق نهُٓو 

انٕىٌ يٍ انطٍٛ ) غوٍٚ ٕٔهٖبل ( رُزقم عهٙ ْٛئخ 

 يٕاك عبنقخ فٙ انًب .

ْٙ ؽجٛجبد انؾٖٙ انًزلؽوعخ عهٙ  -ؽًم انقبع نهُٓو  

قبع انُٓو فٙ ارغبِ انزٛبه ٔانزٙ رُجو٘ ٔرُٖقم ٔرٖجؼ 

 زكبكٓب يع انقبع .يَزلٚوح االٔعخ َزٛغخ اؽ

ْٙ رعبهٚظ ٔانزٕا اد يزكَٕخ فٙ  -يٛبَلهى االَٓبه  

يغو٘ انُٓو َزٛغخ َؾذ انُٓو فٙ اؽل عٕاَجّ اكضو يٍ 

 انغبَت االفو .

 عهم   ركٍٕٚ يٛبَلهى االَٓبه ) انزعوعبد انُٓوٚخ( ؟

اّوػ ثبنزئٖٛم يع انوٍى كٛئٛخ ركٌٕ انْالالد ؟ماكوا 

 يضبال نٓب ؟ 

ًٛبح فٕل ٛجقخ ٕقوٚخ ٕهجخ رعهٕ ٛجقخ عُليب رًو ان

هفٕح رعًم انًٛبح ٔانعٕايم االفو٘ عهٙ رركم انطجقخ 

انوفٕح ٔثبنزبنٙ رٖجؼ انطجقخ انٖهجخ ّلٚلح االَؾلاه 

 .ٔيورئعخ . يضم ّالالد َٛبعوا فٙ ايوٚكب ٔكُلا 

الَّ اما       عهم نهًُبؿ كٔها فٙ رؾلٚل ّكم انًغو٘ ؟

عهٙ ربكم االفلٔك فٛزَع  كبٌ انًُبؿ هٛت فبَّ ٚعًم

يغو٘ انُٓو ثًَبعلح عٕايم انزعوٚخ انًقزهئخ   ايب اما 

كبٌ عبفب فبٌ انُٓو ُٚؾذ افلٔك عًٛق ؽٛش ٚكٌٕ انُٓو 

 قٕٚب يؾزئ ب ثؾًٕنزّ . يضم َٓو كهٕهاكٔ 

 ٔٙؼ اٍجبة ٔعٕايم روٍٛت انُٓو نؾًٕنزّ ؟ 

) كهًب رقم ٚئقل انُٓو قلهرّ عهٙ انؾًم  ٍوعخ انُٓو

) ٚقم ثَجت انجقو أ  ؽغى انًب  –وٍت ؽًٕنزّ ( فٛ

فٙ  اٌ ٖٚت انُٓو –رَوة انًب  فٙ انٖقٕه ٔانًَبو (  

 يٛبح ٍبكُخ .

رزكٌٕ انْوفبد     فَو   كٛئٛخ ركٌٕ انْوفبد انُٓوٚخ ؟

انُٓوٚخ يع رغٛو يَُٕة انًب  ؽٛش ٚزوٍت انؾٖٙ اعهٙ 

ت انٕاك٘ فٙ ٍٜٔ انًغو٘ ثًُٛب رزوٍت انويبل ٔانؤاٍ

انلقٛقخ عُل انًٖت ٔعهٙ عبَجٙ انٕاك٘ ٔركٌٕ انْوفبد 

يضم انًٕعٕكح فٙ  –انعهٛب ْٙ االقلو ٔانَئهٙ ْٙ االؽلس 

 انٕعّ انقجهٙ ٔٔاك٘ فٛواٌ 

اٌ ركٌٕ يٛبح  -      امكو ّؤٛ ركٌٕ انلنزب انُٓوٚخ ؟

 انجؾبه فبنٛخ يٍ انزٛبهاد ٔاال ًٚٛم انقبع انٙ انٓجٕٛ .

  انًٕعٕكح فٙ يٖو نٓب اًْٛخ عهم   انويبل انَٕكا

الَٓب رؾزٕ٘ عهٙ يعبكٌ انًَٕبىٚذ ) انن٘      اقزٖبكٚخ ؟

ٚؾزٕ٘ عهٙ انٕٛهإَٛو انًْع ( كًب رؾزٕ٘ عهٙ يعبكٌ 

االنًُٛذ ٔانيهكٌٕ انهنااٌ َٚزقليبٌ فٙ ُٕبعخ 

 انَٛوايٛكبد .

 –انُٚممٕط  –قممبهٌ ثممٍٛ يواؽممم انُٓممو انضالصممخ ) انْممجبة 

 انْٛقٕفخ ( ؟ 

ٍوعخ  –ْٚزل فٛٓب ؽئو انغلأل ٔانئؤع  خ انْجبة  يوؽه

ٚيكاك انُؾذ ٔٚقم  –رٛبه انُٓو ٔعلو اَز بو اَؾلاهِ 

 –ارَبع االفبكٚل انٙ ٔكٚبٌ  –ركٌٕ انْالالد  –انزوٍٛت 

 ٙٛقخ  Vقطبع انُٓو عهٙ ّكم  –رؾلس  بْوح اٍواالَٓبه 

ٚزَبٔ٘  –ٚزَع انٕاك٘ القٖٙ يل٘  يوؽهخ انُٕٚط  

ركضو انزعوعبد ٔاالنزٕا اد انُٓوٚخ  –نزوٍٛت انُؾذ ٔا

قطبع انُٓو عهٙ  –رقزئٙ انْالالد  –ٔانجؾٛواد انقٍٕٛخ 

 يزَعخ  Vّكم 

رقم قلهرّ عهٙ  –ٚقم اَؾلاه انُٓو  يوؽهخ انْٛقٕفخ  

رًَٙ انًُطقخ انزٙ ٚؤٔل انٛٓب  –انُؾذ ٔٚيكاك انزوٍٛت 

 قطبع انُٓو عهٙ ّكم –يغو٘ انُٓو ثبنَٓم انًُجَٜ 

 قًٕ .

ؽلٔس ؽوكبد اهٙٛخ     عهم   ؽلٔس رٖبثٙ االَٓبه ؟

نًغو٘ اعزواٗ ٛئٕػ ثوكبَٛخ  –هافعخ ثبنقوة يٍ انًُجع 

 انُٓو .

 بْوح رُْر يٍ رئبٔد االفوع فٙ   بْوح اٍواالَٓبه  

انُؾذ فٛكٌٕ يَزٕ٘ انًب  فٙ انئوع مٔ انُؾذ انقٕ٘ اقم 

ؼ يٖجب نّ ذ االقم ( فٖٛجيُّ فٙ انئوع االفو ) مٔ انُؾ

 ٔٚرٍوِ .

  امكو فقٜ انعٕايم انزٙ ٚزٕقف عهٛٓب انعًم انٓليٙ نهجؾبه ؟

 –انًل ٔانغيه  –افزال  ٕالثخ انٖقٕه  –ؽوكخ االيٕاط 

 انزٛبهاد انجؾوٚخ .

 عبيم رعوٚخ ٔروٍٛت فٙ َئٌ انٕقذ عهم   رعزجوااليٕاط 

الَٓب رعًم عهٙ رركم انْٕاٛئ ٔرُقم انئزبد انٙ انًٛبح 

فٙ انجؾبه أ يٕاىٚخ نهَبؽم نزوٍجّ فٙ ايبكٍ  انعًٛقخ

 افو٘ .

 ْٙ عاليبد يزلهعخ عهٙ انْبٛئ رلل انعُٛبد انًلهعخ  

 كم يُٓب عهٙ يَُٕة انًٛبِ فٙ ٔقذ انًل ٔانغيه .

 عهم   ركٌٕ انزعوعبد ٔانقهغبٌ ٔانًغبهاد انَبؽهٛخ ؟

ثَجت انُؾذ انًزجبٍٚ ؽٛش رقزهف كهؽخ يقبٔيخ انٖقٕه 

ؽٛش رزبكم انطجقبد انوفٕح ٔر م انٖهجخ ؽَت َٕعٓب 

 ثبهىح .

   فَو   ركٍٕٚ االنَُخ فٙ ثع٘ انًُبٛق انْبٛئٛخ ؟

ثَجت رقبثم رٛبهٍٚ َٚٛواٌ فٙ االرغبِ انًعبكٌ رقوٚجب 

فززوٍت انويبل انزٙ كبَب ٚؾًالَٓب عُل فٜ اؽزكبكًٓب . 

ٔقل ٚزكٌٕ اٚٚب عُل يٖت انُٓو كبالنَُخ انزٙ رًزل ًّبل 

 نًُينخ .ثؾٛوح ا

انَُخ رزكٌٕ عُل انقهغبٌ ٔقل رَلْب يكَٕخ  انؾٕاعي  

عي  يبئٙ ّجّ يغهق عهٙ ّكم ثؾٛوح يضم ثؾٛوح يوٕٚٛ 

 ٔاككٕ .

 –قبهٌ ثٍٛ هٔاٍت يُطقخ انًٛبح انٚؾخ ) انو  انقبه٘ ( 

ٔهٔاٍممت  –ٔهٔاٍممت ؽبفممخ االعًممبل ) انًُؾممله انقممبه٘ ( 

 االعًبل انَؾٛقخ ؟

انؾٛبح  –يزو  011ًزل ؽزٙ عًق ر يُطقخ انًٛبح انٚؾهخ  

هٔاٍجٓب يٍ انؾٖٙ ٔانويبل قوة انًُطقخ  –ثٓب ييكْوح 

 انْبٛئٛخ قى هٔاٍت ُٛٛٛخ نهلافم 

 –يزو  0111انٙ  011  رًزل يٍ  يُطقخ ؽبفخ االعًبل

 –الُٚئن انٕٚ  نهقبع  –يُقئٚخ انؾواهح  –ْبكئخ انقبع 
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ُٛٛٛخ ثٓب هٔاٍت عٕٚٚخ عٛوٚخ هٔاٍجٓب كقٛقخ 

َٛٛخ  ٔثقبٚب أنٛبد يضم انئٕهيُٛئوا ٔانلٚبرٕيبد ٍٔه

 ٔانواكٕٚالهٚب .

 –يزو  0111عًقٓب اكجو يٍ   انَؾٛقخ يُطقخ االعًبل 

هٔاٍجٓب رقهٕ يٍ  –ؽواهرٓب صبثزخ رقزوة يٍ انٖئو 

ثٓب  –انًٕاك انًُقٕنخ ٔرقزٖو عهٙ انطٍٛ االؽًوانجوكبَٙ 

 هٔاٍت عٕٚٚخ يٍ انئٕهيُٛئوا ٔانلٚبرٕيبد .

اؽٕاٗ يٍ انًب  انعنة أ انًبنؼ غبنجب يب  نجؾٛواد  ا

رُلصو َزٛغخ نجقو انًب  أ نكضوح انزوٍٛت أ رَوٚت انًٛبح 

 فٙ يَبو انٖقٕه .

َزٛغخ ًَٕ انْعبة  رُْر انجؾٛواد قوة انْٕٛئ ؟  عهم 

 انًوعبَٛخ 

ثَجت روٍٛت   عهم   رُْر انجؾٛواد عُل انقهغبٌ ؟

 ؽٕاعي رقئم انقهغبٌ 

ثَجت رواعع يٛبِ  رُْر انجؾٛواد عهٙ انٛبثَخ ؟عهم   

 انجؾو 

ثَجت   عهم   رُْر انجؾٛواد عُل فْٕبد انجواكٍٛ ؟

 ايزالئٓب ثًب  انًطو ٔانَٕٛل .

 امكو اٍجبة َْرح انجؾٛواد ؟

 قبهٌ ثٍٛ هٔاٍت انجؾٛواد انًهؾٛخ ٔانجؾٛواد انعنثخ ؟

ههخ فهٜٛ يٍ يٕاك يعلَٛخ ٔثقبٚب يٕاك عٕٚٚخ يزؾ انزوثخ  

 ٔثع٘ انَٕائم ٔانغبىاد ٔانكبئُبد انؾٛخ.

؟      انزوكٛت مكو انعٕايم انزٙ ٚزٕقف عهٛٓب ًٍال انزوثخ ا

ّلح عٕيم انًُمبؿ  –انكًٛٛبئٙ ٔانقٕآ انطجٛعٛخ نهٖقو 

 انعبيم انييُٙ . –ررصٛو انكبئُبد انؾٛخ  –انًقزهئخ 

رعًم  –؟     ٛجقخ يُبٍجخ نًُٕ انُجبد  يب ْٙ اًْٛخ انزوثخ

ٍٔمٜ يُبٍمت نزؾهمم  –عهٙ رقيٍٚ ٔرُقٛخ انًٛمبح انغٕفٛمخ 

يالئًممخ نًعْٛممخ انكضٛممو يممٍ انؾْممواد  –انكبئُممبد انًٛزممخ 

 ٔانؾٕٛاَبد .

 ٔٙؼ االعيا  انوئَٛخ نهزوثخ انُبٙغخ ؟ 

 َ بل أ )ٍطؼ انزوثخ( ٚزًٛي ثٕفوح انًٕاك انعٕٚٚخ 

َطممبل ة ) رؾممذ انزوثممخ ( يٕكَممل ٔٚؾزممٕ٘ عهممٙ هٔاٍممت 

ل ط ) فممٕل انٖممقو االٕممهٙ ( رطمموا عهٛممّ َ ممب –صبَٕٚممخ 

 رغٛواد قهٛهخ الرقزوقّ انُجبربد 

 قبهٌ ثٍٛ انزوثخ انٕٙعٛخ ٔانزوثخ انًُقٕنخ ؟

 انجبة االٔل عهٕو ثٛئخ
انجٛئخ   كم يبٚؾٜٛ ثبالََبٌ يٍ يكَٕبد ؽٛخ أ غٛو ؽٛخ 

 ٚؤصو فٛٓب ٔٚزرصو ثٓب 

انجٛئخ انطجٛعٛخ   ْٚزوا فٛٓب االََبٌ يع ٍبئو انكبئُبد 

 انؾٛخ 

انجٛئخ االعزًبعٛخ   ْٚزوا فٛٓب االََبٌ يع اقواَخ يٍ ثُٙ 

انجْو ٔرًْم انًٍَٕبد انزٙ ُٕعٓب االََبٌ الكاهح 

 انعالقبد ثٍٛ افواك انًغزًع 

 انجٛئخ انزكُٕنٕعٛخ   ُٕعٓب االََبٌ ثعهًّ ٔرقليّ 

عهى االٚكٕنٕعٙ   عهى ٚعُٙ ثلهاٍخ يب ٚؾلك انؾٛبح ٔكٛئٛخ 

نكبئٍ انؾٙ نًب ْٕ يزبػ نّ ؽٛش ٚعِٛاٍزقلاو ا  

عهى انجٛئخ   انعهى انن٘ ٚعُٙ ثلهاٍخ انزئبعم ثٍٛ انؾٛبح 

 ٔيكَٕبد انجٛئخ .

انُ بو االٚكٕنٕعٙ   َ بو ٖٚف كم يب ٚزعهق ثبنكبئُبد 

انؾٛخ ٔانًكَٕبد غٛو انؾٛخ يٍ رئبعالد ٔرجبكالد فٙ ؽٛي 

 يؾلٔك يٍ انطجٛعخ

عهم   ٚٓزى انعهًب  ثلهاٍخ انُ ى االٚكٕنٕعٛخ كٌٔ االغئبل 

نلهاٍخ انكبئٍ انؾٙ ؟       الٌ كهاٍخ ا٘ كبئٍ ٚيٚل يٍ 

 فًُٓب نلهاٍخ انُ بو االٚكٕنٕعٙ 

 يب ْٕ انزؾل٘ انن٘ ٕٚاعّ االٚكٕنٕعٍٛٛ انٕٛو ؟

عهم   كهاٍخ انُ ى االٚكٕنٕعٛخ ٔعالقزٓب ثؾٛبح االََبٌ مٔ 

اًْٛخ كجٛوح ؟  الٌ ٍاليخ ؽٛبح االََبٌ يزٕقئخ عهٙ 

 ٍاليخ ْنِ انُ ى .

 فَو   رًَٙ انكبئُبد انًؾههخ ؽبهً انطجٛعخ ؟

ٔٙؼ ثبنوٍى ٔكزبثخ انجٛبَبد ًَٕمط نهكبئُبد ٔيكَٕبد 

 انُ بو االٚكٕنٕعٙ ٔعالقزٓب ثَوٚبٌ انطبقخ ؟

عهم   ا٘ َ بو ثٛئٙ عهٙ عبَت يٍ انزعقٛل ؟    َ وا نًب 

ؽٛخ  ٚؾزّٕٚ يٍ عٕايم فٛيٚبئٛخ ٔكًٛٛبئٛخ ٔكبئُبد

ٔعالقبد يزجبكنخ ثٍٛ انكبئُبد انؾٛخ يٍ عٓخ ٔثٍٛ انعٕايم 

 انغٛو ؽٛخ يٍ عٓخ افو٘ .

عهم   انزعقٛل اؽل انعٕايم االٍبٍٛخ نَاليخ انُ بو انجٛئٙ ؟ 

الَّ ٚؾل يٍ اصو انزغٛواد االٚكٕنٕعٛخ فٙ انجٛئخ  ٔاما    

 رزبثعذ انزغٛواد رؾلس افزالل فٙ رٕاىٌ انُ بو انجٛئٙ

 يب انًقٖٕك ثكم يٍ 

اٍزقواه انُ بو انجٛئٙ   قلهح انُ بو عهٙ انعٕكح انٙ ٔٙعّ 

االٔل ثعل ا٘ رغٛو ٚطوا عهّٛ كٌٔ ؽلٔس رغٛو اٍبٍٙ فٙ 

 ركُّٕٚ 

االَزؾب    ؽوكخ يٕقعٛخ نهُجبد كٌٔ اَزقبل انغَى يٍ 

 يكبَّ َزٛغخ نهًُٕ فٙ ارغبِ ٚؾلك يٕقع انًؤصو

انزٕاقذ انٕٚئٙ   عالقخ ثٍٛ فزوح االٙب ح انزٙ ٚؾٖم 

عهٛٓب انُجبد ٔفزوح اال الو انزٙ ٚزعوٗ نٓب ثعل منال 

ٍبعخ . 01ثبنزعبقت كم   

 ٔٙؼ كٛف ٚزَقلو انُ بو االٚكٕنٕعٙ فٚالرّ ؟

ٔٙؼ عالقخ انٕٚ  ثبنعًهٛبد انزبنٛخ   انٕٚ  ٔعًهٛخ 

انٕٚ   –انٕٚ  ٔعًهٛخ االَزؾب   –انجُب  انٕٚئٙ 

 ٔاالىْبه فٙ انُجبد  

 عهم   ٚقزهف عهى اإلٚكٕنٕعٙ عٍ عهى انجٛئخ .
 يب انًقٖٕك ثكم يٍ   

انًَبفخ ثٍٛ أكجو عًق فٙ انجؾبه ٔأعهمٗ  انغال  انؾٕٛ٘  

 51اهرئبع فٕل انغجبل رٕعل ثًُٛٓب ؽٛبح ٖٔٚم ًٍكّ إنٗ 

 كى . 

قلهح انُ بو اإلٚكٕنٕعٙ عهمٗ  اٍزقواه انُ بو اإلٚكٕنٕعٙ  

أ عهٛمممّ كٌٔ انعمممٕكح إنمممٗ ٔٙمممعّ األٔل ثعمممل أ٘ رغٛمممو ٚطمممو

 ؽلٔس رغٛو أٍبٍٙ فٙ ركُّٕٚ .

 فَو   أًْٛخ كهاٍخ انُ ى االٚكٕنٕعٛخ ٔعالقزٓب ثبإلََبٌ.

إٌ ؽٛممبح اإلََممبٌ يزٕقئممخ عهممٗ ٍمماليخ انممُ ى اإلٚكٕنٕعٛممخ 

ٔننا إٔمجؾذ كهاٍمزٓب يٕٙمع اْزًمبو انعهًمب  فمٙ يؾبٔنمخ 
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نهزعو  عهٗ يب ٚلٔه فٛٓمب ٔكٛمف رزغٛمو ْمنِ انمُ ى ثًمؤه 

 انييٍ . 

ا فمممٙ كهاٍمممخ انمممُ ى عهممم ف كجٛممموف م   ٕٚاعمممّ انعهًمممب  رؾممملٚب

 اإلٚكٕنٕعٛخ .

ألٌ يب ٚزى فٙ انطجٛعخ عهٗ عبَت كجٛو يٍ انزعقٛل فبإلََبٌ 

 عي  يٍ انُ بو اإلٚكٕنٕعٙ ٔنّ ررصٛو آفن فٙ االىكٚبك .

قبهٌ ثٍٛ   انعٕايم انئٛيٚبئٛخ ٔانكًٛٛبئٛخ فٙ انُ بو انجٛئٙ 

. 

غممخ قبعمملح انغممنا  فممٙ أ٘ َ ممبو عهممم   رًضممم انكبئُممبد انًُز

 ثٛئٙ ؟

ألٌ انُجبربد انقٚوا  رؾمٕل ٛبقمخ انْمًٌ اإلّمعبعٛخ إنمٗ 

ٛبقخ كًٛٛبئٛخ يلفوح فٙ عيٚئبد انغمنا  عمٍ ٛوٚمق انجُمب  

انٚمٕئٙ ٔرعزًمل عهٛٓمب ٍمبئو انكبئُمبد انؾٛمخ فمٙ انؾٖمٕل 

 عهٗ انغنا  ٔانطبقخ ثطوٚقخ يجبّوح أٔ غٛو يجبّوح .
   يب انًقٖٕك ثكم يٍ   

كبئُمممبد يغٓوٚمممّ رزقمممن يمممٍ أعَمممبو   انكبئُمممبد انًؾههمممخ  

انُجبربد ٔانؾٕٛاَبد انًٛزمخ غمنا ف نٓمب فزَمزًل يُٓمب انطبقمخ 

ف ٔيٕاك أفوٖ رعٕك نهزوثخ .   ٔرقهف ٔها ْب أيالؽب

انؾوكممخ انًٕقعٛممخ نهُجممبد َزٛغممخ نهًُممٕ ثبرغمممبِ  االَزؾممب   

 ٚؾلكِ يٕقع انًؤصو انقبهعٙ يٍ انُجبد  .

انعالقخ ثٍٛ فزواد اإلٙب ح ٔان الو انزٙ  ٕٚئٙ  انزٕاقذ ان

 . ٍبعخ 01ٚزعوٗ نٓب انُجبد ثبنزعبقت فالل 
انُ بو ٔاٍزقواهِ نئزوح رطٕل أٔ رقٖو ؽَت يَججبد ْمنا 

 انزغٛو .

 عهم   رزغّ انُ ى انجٛئٛخ إنٗ االٍزقواه .
ألٌ رعلك األَمٕاع انًكَٕمخ نهُ مبو انجٛئمٙ ٚيٚمل يمٍ عالقبرٓمب 

ؤك٘ إنمممٗ اٍمممزقواه انُ مممبو انجٛئمممٙ ٔ ثبنزمممبنٙ انًزجبكنمممخ فٛممم

انزٕاىٌ انجٕٛنٕعٙ كافهّ ، فئما ؽلس رغٛو ثَٜٛ فٙ ثعم٘ 

انعٕايممم فممئٌ  انُ ممبو ٚزممرصو ثممّ ٔنكممٍ ٍمموعبٌ يممب ٚعممٕك إنممٗ 

 اٍزقواهِ .

 يبما ٚؾلس عُل   ؽلٔس رغٛو كجٛو فٙ انُ بو اإلٚكٕنٕعٙ .

 .فَو   يٍ فٖبئٔ انُ بو انجٛئٙ أَّ َٚزقلو فٚالرّ 

فٙ انُ مبو انجٛئمٙ انجؾمو٘ َغمل أٌ األٍمًبا رقموط فٚمالد 

عٚممٕٚخ رَممزعًم فممٙ رغنٚممخ انطؾبنممت انزممٙ رزغممنٖ عهٛٓممب 

األٍمًبا ْٔكممنا ٚ مم يممب  انجؾمو يؾزئ فممب ثٖمئبرّ ، كًممب أٌ 

انكبئُممبد انؾٛممخ انجؾوٚممخ رقمموط صممبَٙ أكَممٛل انكوثممٌٕ فممٙ 

عًهٛخ انزُئٌ فزَزقليّ انُجبربد انجؾوٚخ فٙ عًهٛخ انجُب  

انٚممٕئٙ انزممٙ ُٚممزظ عُٓممب غممبى األكَممغٍٛ انممالىو نعًهٛممخ 

 انزُئٌ ْٔكنا ر م ََجخ انغبىٍٚ صبثزخ فٙ انًب  .

فَممو   عٕايممم انُ ممبو انجٛئممٙ نَٛممذ يُعينممخ عممٍ ثعٚممٓب 

 انجع٘ .

إٌ عًٛع انعٕايم انؾٛخ ٔغٛو انؾٛخ فٙ رئبعم يَمزًو فكمم 

كبئٍ ؽٙ ٚعمِٛ فمٙ َ مبو ثٛئمٙ يعمٍٛ ٚزمرصو ثمّ ٔٚمؤصو فٛمّ 

عبد يقزهئخ َٔٚزغٛت نغًٛع انعٕايم فمٙ َئمٌ انٕقمذ ثله

 كًب ٚؤصو ثلٔهِ فٙ رهال انعٕايم ثلهعبد يقزهئخ 

عهم   نٕٚ  انًٌْ ررصٛو ٔاٙؼ فٙ عًهٛخ انجُب  

 انٕٚئٙ  .

 عهم    ٍبل انُجبد يٕعجخ االَزؾب  انٕٚئٙ .

ثَجت اٍزطبنخ فالٚب انَبل انجعٛلح عٍ انٕٚ  ثلهعخ أكجو 

عٓخ نهٕٚ  َزٛغمخ الٍمزغبثخ فالٚمب انُجمبد يٍ انقالٚب انًٕا

نهًٕاك انًؾئميح نهًُمٕ )األٔكَمُٛبد( فمٙ ان مالو أكضمو يُٓمب 

 فٙ انٕٚ  . 

عهم   ًُٕٚ انقًؼ فٚوٚب فقٜ إما ىهع فالل ّٓو٘ فجواٚو 

 ٔيبهً  .

نعممملو يالئًمممخ عٕايمممم انجٛئمممخ كبنزٕاقمممذ انٚمممٕئٙ نؾممملٔس 

ضًممبه ٔنممنا انزغٛممواد انلافهٛممخ انالىيممخ نزكممٍٕٚ األىْممبه ٔان

ٚيْممو َجممبد انقًممؼ فممالل ّممٓو٘ يممبهً ٔإثوٚممم إما ىهع 

 فالل ّٓو٘ أكزٕثو َٕٔفًجو 

اّوػ   أصو ٕٙ  انًٌْ عهٗ رٕىٚع األؽٛب  فٙ انجٛئخ 

 انًبئٛخ .
 ٔٙؼ أصو انٕٚ  فٙ رٕىٚع األؽٛب  عهٗ انٛبثَخ  .

انٖؾوا    رُله األؽٛب  فٛٓب َ وا ف نيٚبكح كًٛخ انٕٚ  يع 

 انؾواهح ٔاَقئبٗ انوٕٛثخ انَُجٛخ اهرئبع كهعبد 

انغبثمبد االٍمزٕائٛخ   ركضمو فٛٓممب انُجبرمبد ٔانؾٕٛاَمبد ؽٛممش 

رقم كًٛخ انٚمٕ  أٍمئم أّمغبهْب انٚمقًخ فزيٚمل انوٕٛثمخ 

 انَُجٛخ .

 فَو   نٕٚ   انًٌْ ررصٛو ٔاٙؼ عهٗ َْبٛ انؾٕٛاَبد .
 ٚقَى َْبٛ انؾٕٛاَبد عهٗ أهثع فزواد ٕٙئٛخ كبنزبنٙ  

ف صمى فزوح انئ غـو  ٚقم فٛٓمب َْمبٛ انؾٕٛاَمبد انهٛهٛمخ رملهٚغٛب

رعممٕك إنممٗ يالعئٓممب،فزوح انُٓممـبه   رُْممٜ فٛٓممب انؾٕٛاَممبد 

 انُٓبهٚخ 

ف  فزوح انغَـق  ٚقمم فٛٓمب َْمبٛ انؾٕٛاَمبد انُٓبهٚمخ رملهٚغٛب

صممى رعممٕك إنممٗ يالعئٓممب،فزوح انـهممـٛم  رُْممٜ فٛٓممب انؾٕٛاَممبد 

 انهٛهٛخ .

 يب انًقٖٕك ثكم يٍ  

 مممبْوح ؽٕٛٚمممخ ماد ٛجٛعمممخ كٔهٚمممخ رمممزى ثبَزقمممبل    انٓغممموح

 عًبعخ يٍ انؾٕٛاَبد فالل أٔقبد ٔيٕاٍى يعُٛخ .

فزمموح ٚكممبك ُٚعمملو فٛٓممب انُْممبٛ انؾٛممٕ٘ ألعٓمميح  انَممكٌٕ  

ف .  انغَى علا األعٓيح انٚؤهٚخ نجقب  انؾٕٛاٌ ؽٛب

فزمموح ٍممكٌٕ رهغممر إنٛٓممب ثعمم٘ انئقبهٚممبد  انجٛممبد انْممزٕ٘  

ؽف عُل اَقئبٗ كهعمخ ؽمواهح انٍٕمٜ كبنجويبئٛبد ٔانئا

 انًؾٜٛ 

فزوح ٍكٌٕ رهغر إنٛٓب ثع٘ انالفقبهٚمبد  انقًٕل انٖٛئٙ  

كبنؾْممواد ٔانوفٕٚممبد عُممل اهرئممبع كهعممخ ؽممواهح انٍٕممٜ 

 انًؾٜٛ 
كبئُمبد َجبرٛمخ أٔ ؽٕٛاَٛمخ كقٛقمخ رُزْمو  انٓبئًبد انجؾوٚمخ 

 فٙ

انطجقمممبد انَمممطؾٛخ نهُ مممبو انجؾمممو٘ عهمممٗ ايزممملاك انًُطقمممخ 

 ًٚٛئخ يٍ عًٕك انًب  ؽٛش رؾًهٓب األيٕاط ثال يقبٔيخ .ان

 اكزت َجنح يقزٖوح عٍ    ْغوح األؽٛب  انًبئٛخ  .
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رزجممبٍٚ اٍممزغبثخ انؾٕٛاَممبد انًبئٛممخ نهٓغمموح انٕٛيٛممخ ؽَممت 

انؾبنخ انئَٕٛنٕعٛخ ٔانعًق ٔانًٍٕمى ٔانًوؽهمخ انزمٙ ًٚمو 

ثٓمب انكممبئٍ يممٍ رممبهٚـ ؽٛبرممّ فبنقْمموٚبد رٓممبعو يممٍ انًٛممبِ 

ف يممٍ األّممعخ فممٕل  05نَممطؾٛخ َٓممبهاف إنممٗ عًممق ا و ْوثممب

ف عمٍ انغمنا  ٔثعم٘  انجُئَغٛخ ٔرعٕك إنٗ انَمطؼ نمٛالف ثؾضمب

األًٍبا رٓبعو يٍ انًٛمبِ انعًٛقمخ نمٛالف إنمٗ انًٛمبِ انٚمؾهخ 

 نٕٙع انجٛ٘ صى رعٕك إنٗ انًٛبِ انعًٛقخ 

عهممم   ٚعممل ٛممٕل فزمموح انُٓممبه عممبيالف إلٛممالل انٓغمموح فممٙ 

 انطٕٛه .

ذ أٌ ٕٛل فزوح انُٓبه ) ىٚبكرّ فمٙ انوثٛمع َٔقٖمبَّ فمٙ صج

انقوٚممف( ٚممؤصو فممٙ َْممبٛ انطٛممٕه فٛممؤصو ثمملٔهِ فممٙ ؽغممى 

انغمملك انغَُممٛخ انممن٘ ٚمميكاك ثيٚممبكح ٛممٕل فزمموح انُٓممبه ٔٚقممم 

 ثُقٖبَٓب 

 يب انعالقخ ثٍٛ كهعخ ؽواهح انجٛئخ ٔفبعهٛخ انكبئٍ انؾٙ 

ْب انًملٖ انمن٘ فبعهٛخ انكبئٍ انؾٙ فٙ انًُٕ ٔانزكمبصو ٚؾملك

ف ٔرزمرصو انئبعهٛمخ إما كبَمذ كهعمخ  ٚجقٗ فّٛ انجؤرٕثالىو ؽٛب

و ٔعُمليب رٖمجؼ    21انؾواهح أقم يٍ انٖمئو أٔ أعهمٗ يمٍ 

غٛممو يُبٍممجخ ٚهغممر انكممبئٍ انؾممٙ إنممٗ انَممكٌٕ أٔ انٓغمموح 

  انًًٍٕٛخ .

ف يٍ  انجٛئبد انجؾوٚخ   عهم   انجٛئبد األهٙٛخ أكضو رُٕعب

ف عمممٍ ألٌ انجؾمممبه ٔانًؾٛطمممب د ثٛئمممبد يزٖمممهخ صبثزمممخ ََمممجٛب

انجٛئمممبد األهٙمممٛخ انزمممٙ رزئمممبٔد فمممٙ  ؤفٓمممب انئٛيٚبئٛمممخ 

ٔانكًٛٛبئٛخ ٔانجٕٛنٕعٛخ الَئٖبنٓب عهٗ ّكم قبهاد ٔعميه 

 يزجبعلح .

عهممم   اهرئممبع انًؾزممٕٖ انًهؾممٙ نهجؾممو األؽًممو عممٍ ثؾممو 

 انًْبل .

فٙ انجؾو األؽًو ٔانقهٛظ انعوثٙ رورئع كهعخ انًهٕؽخ إنمٗ 

عى/نزو ثَمجت ىٚمبكح انجقمو َٔقمٔ األيطمبه أٔ  11و يٍأكض

عى/نزمو فمٙ ثؾمو انْمًبل  01يٖجبد األَٓبه ثًُٛب رقم إنٗ 

 ٔثؾو انجهطٛق ثَجت َقٔ انجقو ٔىٚبكح انَٕٛل ٔاألَٓبه .

 فَو   ريكْو انؾٛبح فٙ انطجقبد انَطؾٛخ نهجؾبه . 

إٌ انًٛبِ انَطؾٛخ عٛملح االٍزٚمب ح ٔٚزمٕافو فٛٓمب انٚمٕ  

ىو نعًهٛخ انجُب  انٕٚئٙ كًب رُزْو فٛٓب أيالػ انُزمواد انال

ٔانئٍٕمممئبد انالىيمممخ نجُمممب  انجمممؤرٍٛ فمممٙ فالٚمممب انُجبرمممبد 

انجؾوٚخ ٔرزؾوه رهمال األيمالػ يمٍ أعَمبو انكبئُمبد انجؾوٚمخ 

ثعل يٕرٓب ٔرؾههٓب ٔكهًب كبَذ انًٛبِ يزؾوكخ ٔثٓمب رٛمبهاد 

ه انؾٛمبح يبئٛخ ٕبعلح ىاكد انًغنٚبد يًب ٚعًم عهٗ اىكْمب

انُجبرٛممخ فممٙ ٛجقممبد انًٛممبِ انعهٛممب ٔرمميكاك انؾٕٛاَممبد انزممٙ 

 رزغنٖ عهٛٓب ٔركضو األًٍبا .
 

* ٚزًٛمممي انًمممب  ثقٖمممبئٔ ؽواهٚمممخ ُٚئممموك ثٓمممب  * اّممموػ 

 انعجبهح .
إٌ يلٖ انزغٛو فٙ كهعمخ ؽمواهح انًمب  ٕمغٛو عملاف ٔٚؾملس 

ثممجٜ  ، ُْٔممبا رمملهط ؽممواه٘ فممٙ انًممب  ٚقزهممف ثممبفزال  

 . يٕاٍى انَُخ

فئٙ انجؾٛواد انقطجٛخ رورئع كهعخ ؽواهح انًٛمبِ انَمطؾٛخ 

ف ثًُٛممب ركممٌٕ كهعممخ ؽممواهح انقممبع يُقئٚممخ ٔنكممٍ فممٙ  ٕممٛئب

 و   0انْممزب ف رممُقئ٘ كهعممخ ؽممواهح انًٛممبِ انَممطؾٛخ إنممٗ 

فٛزًلك انًب  ثعكٌ عًٛع انَٕائم فزقم كضبفزّ ٔٚطئٕ عهمٗ 

هّ يمٍ انَطؼ صى ٚزغًل يًب ٚؾبفظ عهٗ األؽٛب  انًبئٛخ أٍئ

 انزغًل .
 عهم   رقم ّلح االٍزٚب ح كهًب ىاك انعًق فٙ انجؾبه . 

ألٌ كهعخ َئبم انٕٚ  فٙ انًب  رزٕقف عهٗ ٕٛل انًٕعبد 

انٚمممٕئٛخ انَمممبقطخ عهٛمممّ فُغمممل األّمممعخ انؾًممموا  ٕٛٚهمممخ 

انًٕعممخ رًممزٔ فممٙ انطجقممبد انَممطؾٛخ ثًُٛممب رُئممن األّممعخ 

انعًٛقخ ٔننا  انيهقب  ٔانجُئَغٛخ قٖٛوح انًٕعخ إنٗ انًٛبِ

يزو  011َغل انًٛبِ انَطؾٛخ عٛلح االٍزٚب ح ؽزٗ عًق 

يزمو ٔثعملْب َٚمٕك ان مالو  211صى رقم رلهٚغٛفب ؽزٗ عًمق 

 انزبو .
عهممم   ٖٚممعت عهممٗ اإلََممبٌ انٓجممٕٛ إنممٗ األعًممبل ثمملٌٔ 

 عٓبى غطٌ .

يزمو 51ٗ.ط نكمم  5ألٌ ٙمغٜ عًمٕك انًمب  ٚميكاك ثًعملل 

ٚممغٜ انغممٕٖ عهممٗ ٍممطؼ يممٍ عًممق انًممب  ثبإلٙممبفخ إنممٗ ان

انجؾممو ٔنمممنا رزمممئك ؽٕٛاَمممبد األعًمممبل ثقممملهاد عَمممًٛخ ٔ 

فَممٕٛنٕعٛخ ال ًٚزهكٓممب اإلََممبٌ نزًكُٓممب يممٍ رؾًممم انٚممغٜ 

انيائممل ٔانجممؤكح انْمملٚلح ٔان ممالو انمملايٌ فٖٛممعت عهممٗ 

 اإلََبٌ انٓجٕٛ إنٗ األعًبل .
عهمممم   رؾزمممم انٓبئًمممبد )ثالَكزمممٌٕ ( ؽهقزمممٍٛ فمممٙ ٍالٍمممم 

 خ انغنا  انجؾوٚ
ألٌ انٓبئًبد انُجبرٛخ رعو  ثبنؾهقخ األٔنمٗ نَالٍمم انغمنا  

انجؾوٚممخ ٔرًضممم ؽغممو األٍممبً فممٙ رؾٚممٛو انغممنا  نجممبقٙ 

األؽٛب  انجؾوٚخ ٔانٓبئًبد انؾٕٛاَٛخ رعو  ثبنؾهقمخ انضبَٛمخ 

نَالٍم انغنا  انجؾوٚخ ٔيُٓب األٔنٛمبد ٔانٛوقمبد ٔانلٚملاٌ 

ٗ انٓبئًمممبد ٔانقْمموٚبد انلقٛقمممخ انزمممٙ رزغممنٖ عًٛعٓمممب عهممم

 انُجبرٛخ.

 عهم   رغوٖ انجؾٕس نزًُٛخ انٓبئًبد انجؾوٚخ .

نكٙ ًٚكٍ االٍزئبكح ثَُجخ أكجو يٍ انطبقخ االَزبعٛخ نهجؾمبه 

ٚئٚممم االعزًممبك عهممٗ انٓبئًممبد كغممنا  نعََممبٌ أٔ كعهممف 

 ؽٕٛاَٙ نزٕافوْب ٍٔوعخ ركبصوْب ٔٛبقزٓب انعبنٛخ .

 يب أْى فٖبئٔ ٍالٍم انغنا  انجؾوٚخ ؟

رت انُ ى اإلٚكٕنٕعٛمخ انجوٚمخ ؽَمت رٕىٚعٓمب عهمٗ ٍمطؼ ه

 األهٗ .

رزممممٕىع انجٛئممممبد األهٙممممٛخ عهممممٗ ٍممممطؼ األهٗ كرؽييممممخ 

عوٚٚممخ رجمملأ يممٍ انقطجممٍٛ ثًُطقممخ انزُمملها ّمملٚلح انجممؤكح 

قهٛهخ األؽٛب  ٔرُزٓٙ عُل فٜ االٍزٕا  ثبنغبثبد االٍزٕائٛخ 

 انكضٛئممخ ييكؽًممخ األؽٛممب  ٔثًُٛٓممب عمملح يُممبٛق رزمملهط يممٍ

انغبثمممبد انٖمممُٕثوٚخ إنمممٗ يزَمممبقطخ األٔهال صمممى انًواعمممٙ 

 فبنٖؾوا  .

قممبهٌ ثممٍٛ   انكَممب  انقٚممو٘ انًؤقممذ ٔانكَممب  انقٚممو٘ 

 انلائى .
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َجبرمممبد ؽٕنٛمممخ ر ٓمممو عقمممت  انكَمممب  انقٚمممو٘ انًؤقمممذ  

ٍمقٕٛ األيطمبه ٔرقزئممٙ ثؾهمٕل انغئمب  ألَٓممب غٛمو يؤْهممخ 

انزوثمخ  نهجقب  أصُب  يٕاٍمى انغئمب  نمننال رزموا ثمنٔهْب فمٙ

نؾمممٍٛ ٍمممقٕٛ  األيطمممبه ٔيع ًٓمممب أعْمممبة ٔانقهٛمممم يُٓمممب 

 ّغٛواد . 

َجبرممممبد يعًمممموح يممممٍ أّممممغبه  انكَممممب  انقٚممممو٘ انمممملائى  

ّٔغٛواد ٔأعْبة ر م يزٕافوح ٛمٕال انعمبو ؽٛمش رزكٛمف 

 يع ثٛئزٓب ٔرزال و يع  ؤ  انغئب  .

ف . ف ٔهأٍٛب ف   رًزل عنٔه انُجبربد انٖؾوأٚخ أفقٛب  فَو عهًٛب

ٛممف رممزال و انؾٕٛاَممبد انٖممؾوأٚخ نهًعْٛممخ فممٙ ٔٙممؼ ك

 ثٛئزٓب .
نٓب أغطٛخ  انؾْواد كبنغواك ٔانقُبفٌ ٔثع٘ انئاؽف  

 عبفخ يؾكًّ ؽٕل أعَبيٓب نالؽزئب  ثبنًب  .

رُْمممٜ نمممٛالف أٔ فمممٙ انٖمممجبػ انجمممبكو  انقمممٕاهٗ ٔانغممميالٌ  

ٔرقزجمئ َٓمبهاف فمٙ ؽئمو أٔ كٓممٕ  هٛجمخ كًمب ٚزوكمي ثٕنٓممب 

 زٖبك فٙ انًب  .ْٔٚؼ عوقٓب نالق

ال رقموة انًمب  ٛٛهمخ ؽٛبرٓمب فزؾٖمم عهمٗ انًمب   انٛواثٛع  

 يٍ انُجبربد انعٖٛوٚخ ٔانجنٔه انوٛجخ انزٙ رزغنٖ عهٛٓب .

رعزًممممل عهممممٗ كو  انضعبنممممت ٔانضعممممبثٍٛ ٔانطٛممممٕه انغبهؽممممخ  

انئوائٌ كًٖله نهًمب  ٔأعملاكْب قهٛهمخ نززمٕاىٌ يمع أعملاك 

جٛئخ كًب رزًٛي ثؾمٌ ؽمبك فوائَٓب غٛو انًزٕافوح فٙ رهال ان

 فٙ انًَع ٔانْى ٔانجٖو .

نّ آماٌ كجٛوح نزغًٛع انًٕعمبد انٖمٕرٛخ يمٍ  صعهت انئُال  

 يَبفبد ثعٛلح ٔرَبْى فٙ إّعبع انؾواهح يٍ انغَى .

 يٍ انْكم انًقبثم  
يممبما ًٚضممم ْممنا انْممكم  .5

 ؟

اكزمممت يمممب رممملل عهٛمممّ  .0

 األهقبو .

ٛجممممق ْممممنا انًُممممٕمط  .0

ثبنوٍمممممى فقمممممٜ كبيمممممم 

 د عهٗ  انجٛبَب

 انُ بو انجؾو٘ . - أ

انُ مبو انٖمؾوأ٘  - ة

. 

 

 انجبة انضبَٙ عهٕو ثٛئخ
 

انًٕهك انجٛئٙ   كم يبٕٚعل فٙ انجٛئخ انطجٛعٛخ يٍ يكَٕبد 

الكفم نالََبٌ فٙ ٔعٕكْب أ ركُٕٚٓب ٔنكُّ ٚعزًل عهٛٓب 

 فٙ ّئٌٕ ؽٛبرّ .

 قبهٌ ثٍٛ انًٕاهك انًزغلكح ٔانغٛو يزغلكح ؟ 

عهم    ٚئٚم اٍزقلاو االًٍلح انعٕٚٚخ ثلال يٍ انكًٛٛبئٛخ 

 –؟  الَٓب رُْٜ عًم انكبئُبد انؾٛخ انًٕعٕكح فٙ انزوثخ 

ركَت انزوثخ فٖبئٔ فٛيٚقٛخ  –رلفم فٙ ٍالٍم انغنا  

 يوغٕثخ 

عهم   اًْٛخ االّغبه فٙ انًُبٛق انُٖبعٛخ – انيهاعٛخ – 

 انغبثبد ؟

امكو ايضهخ رٕٙؼ يٍ فالنٓب رلْٕه انًواعٙ انطجٛعٛخ 

َزٛغخ انوعٙ انغبئو ؟               اك٘ انوعٙ انغبئو انٙ 

رلْٕه انًواعٙ يضم يواعٙ انَبؽم انًْبنٙ انزٙ كبَذ 

ٔاٚٚب رلْٕه انجبكٚخ انَعٕكٚىخ  –رَزقلو نوعٙ االغُبو 

انزٙ رؾٕنذ فالل قؤٌ يٍ يُطقخ يغطبح ثبنُجبد انطجٛعٙ 

 انٙ يُطقخ يزلْٕهح 

ٔٙؼ اًْٛخ انوعٙ انًُ ى ؟ ٔيب ْٕ ربصٛو انوعٙ فٙ 

 يُبٛق االّغبه ٔانْغٛواد عهٙ انغطب  انُجبرٙ ؟     

ٚؤك٘ انوعٙ انُ ى انٙ فئ٘ ََجخ انُزظ ٔانجقو يٍ فالل 

اىانخ اعيا  يٍ انًغًٕع انقٚو٘ . انوعٙ فٙ يُبٛق 

االّغبه ٔانْغٛواد َٚجت ىٚبكح اعلاك ٔاؽغبو رهال 

هٙ انًب  انْؾٛواد َزٛغخ اىانخ االعْبة انزٙ رُبفَٓب ع  

يب انًقٖٕك ثكم يٍ ) انوعٙ انًُ ى – انٖٛل انغبئو – 

 انيؽف انعًواَٙ – انلثبل (

ٚغت انًؾبف خ عهٙ انًب  انعنة ٔعلو اْلاهِ ؟        الٌ 

% فقٜ يٍ انًب  5ََجخ انًب  انعنة فٙ االهٗ رْكم 

 نننال ٚغت انًؾبف خ عهٙ ْنِ انَُجخ انٚئٛهخ .

عهم   ٕٕٚٙ انعهًب  ثٚؤهح انجؾش عٍ ثلٚم نهًعبكٌ 

 ٔاعبكح اٍزقلايٓب ؟

انٕقٕك انؾئو٘   يٕهك غٛو يزغلك ٕٚعل فٙ انجٛئخ ثكًٛبد 

 يؾلٔكح ؽٛش ٚزى ركُّٕٚ فٙ ثبٍٛ االهٗ 
) َزٛغخ رؾهم انكبئُبد ثعل يٕرٓب ( عجو يالٍٚٛ انٍَُٛ نننال 

.فرٌ يب َٚزٓهال يُّ ال ًٚكٍ رعّٕٚٚ   

عهم   رئٕل انئؾى عهٙ انجزؤل كٕقٕك ؟    قًٛزّ انؾواهٚخ 

اَقئبٗ ركبنٛف اٍزقواعّ يٍ ثبٍٛ االهٗ عٍ  –اعهٙ 

ٛجٛعزّ انَبئهخ ) انجزؤل ( ٔانغبىٚخ ) انغبى  –انئؾى 

انطجٛعٙ ( رًٛيًْب عٍ انئؾى فٙ ٍٕٓنخ انُقم ٔانزقيٍٚ 

 ٔرًٍٕٚ انقطبهاد ٔانَٛبهاد 

ٔٙؼ ثبنْوػ اًْٛخ ٔاٍزقلايبد انجزؤل ؟ ٔنًبما ٚئٚم 

 اٍزقلايّ فٙ ُٕبعخ انجزؤكًٛبٔٚبد ؟

عهم   يٍ انًقله اٌ ٚزٚبعف االٍزٓالا انعبنًٙ يٍ 

انطبقخ كم 51 ٍُٕاد ؟          ؽٛش ٚيكاك اٍزٓالا انئوك 

% ٍُٕٚب كًب اٌ انلٔل 0نهطبقخ فٙ انلٔل انًزقليخ ثًعلل 

ع.انُبيٛخ ثلاد فٙ انزُٖٛ  

عهم   اٍزقلاو انٕقٕك انُٕٔ٘ كًٖله نهطبقخ يب ىال 

 يؾلٔكا ؟

عهم   ٛبقخ انًٌْ ٔانوٚبػ يٍ اََت انًٖبكه انزٙ ًٚكٍ 

 االَزئبع ثٓب فٙ يٖو ؟ 

 

 

 

 

 

 


