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 أوذ طذق اٌؼجبسحعبسدٔش طبؽت فىشح رؼذد٠خ اٌزوبء .. 
 ٜس٣ إٔ اإلْطإ ميتًو عد٠ أْٛاع َٔ ٜٚسؾض دازدْس ؾهس٠ أساد١ٜ ايرنا٤

 (ايرنا٤ات املتعدد٠  )كدزات اي
  غري َتطا١ٜٚ ٖٚٛ َا هعٌ ؾسد ممٝصا ٚنٌ ؾسد ميتًو ٖرٙ ايرنا٤ات بدزد١ َا
 ذنا٤ َا أنجس َٔ غريٙ  يف

 تعدد٠ تتؿاعٌ َعا يتٓتر أدا٤ ممٝصا ااؾا بهٌ ؾسد ٖٚرٙ املرنا٤ات ٜس٣ إٔ اي
 ايرنا٤ات قاب١ً يًُٓٛ.

  ١ـات كتًؿـضٝاق ـ٬ٞت ؾـٌ املػهـ٢ سـدز٠ عًـايك :عسف دازدْس ايرنا٤ 
 ٍغٛٞاٌزوبء اٌر١ّٕخ  و١ف١خ   ٚػؼ -

 ايتدزٜب ع٢ً نتاب١ َٛقٛعات ايتعبري -1

 ٚايػعس ٚاملكاٍ نتاب١ ايكؿ١ ايكؿري٠ -2

 ٗا يآلاسٜٔعٝتطُٝع ايهًُات ٚايٓؿٛف قبٌ تطُ -3
 ش٠بػٟاٌزوبء اٌر١ّٕخ  و١ف١خ   ٚػؼ - 

 عًُٝات ايرتتٝب ٚايتؿٓٝـ باضتُساز إدسا٤ -1
 اشـسٌ ا٭يػ -4            ًَٜٛٝا ايكٝاّ باؿطاب ايرٖين -2

 ايتدزٜب ع٢ً ايكٝاّ بايعًُٝات اؿطاب١ٝ -3
 غّٟاٌزوبء اجلر١ّٕخ  و١ف١خ   ٚػؼ -
 ايؿاَــت                                               ٌـــايتُجٝ -1
 ١ـ١ ايسٜاقٝـ٭ْػطاازض١ مم -2
   ايكٝاّ ببعض ا٭ْػط١ ايٝد١ٜٚ نايٓشت -3
 ٛع١مٟاٌزوبء ادلر١ّٕخ  و١ف١خ   ٚػؼ -

 ٔـــد اآلاسٜــتكًٝ -1
 ٞ ايكؿري٠ـأدا٤ ا٭غاْ -2

 صف ع٢ً آي١ َٛضٝك١ٝـايع -3
 عزّبػٟاٌزوبء االر١ّٕخ  و١ف١خ   ٚػؼ -

 تعًِٝ اآلاسٜٔ -1
 ممازض١ ايسٜاق١ اؾُاع١ٝ -2

 مجاعات ايٓػاط املدزض١ٝ املػازن١ يف -3
 شخظٟاٌزوبء اٌر١ّٕخ  و١ف١خ   ٚػؼ -

 ممازض١ ا٭ْػط١ ايؿسد١ٜ -1

 نتب عًِ ايٓؿظ ٚايت١ُٝٓ ايبػس١ٜ ايكسا٠٤ يف -2

 ا٭سداخ اي١َٝٛٝ يف تعجساي ٓذاسات أٚ ايؼدٜد  -3
 رؼزرب رؼٍّب ) ؽًٍ  ػٓ إٌّٛ ال خاٌزغرياد فٝ االداء إٌبجت

،  تػري غب٘ دا٥ِ يف ضًٛى ايؿسد ْاتر عٔ اـرب٠ ٚاملُازض١ :اٌزؼٍـُ 
ُٜعد تعًِ ٭ٕ  ٚيٝظ نٌ تػري 

ايتػري عٛاَـٌ بٝٛيٛد١ٝ ٚيٝطت ْتٝذ١ ايتػريات ايٓاػ١ عٔ ايُٓـٛ  -1
 ْتٝذ١ اـرب٠ ٚاملُازض١ 

صٍٚ ضسٜعًا مبذسد إٔ ٜأار ايها٥ٔ اؿٞ تب ـايتػريات ايٓاػ١ عٔ ايتع-2
 قططًا َٔ ايساس١ ، ٚايتعًِ دا٥ِ ٫ ٜصٍٚ ضسٜعًا

اػشع الصٕني ِٓ لٛأني ٔظش٠خ اٌزؼٍُ اٌششؿٝ اٌىالع١ىٝ  
 اٌششؿٝ ػٕذ ثبفٍٛف 

ْٛ ـلبٔ
 :ُـاٌزذػ١

إؾداز ا٫ضتذاب١  يف ٞقـ قدز٠ املجري ايػسطتتٛ
 :ايػسط١ٝ ع٢ً

 ٞعدد َسات اقرتاْ٘ ٚتدعُٝ٘ باملجري ايطبٝع -1
 ٞٚاملجري ايطبٝع ٞبني املجري ايػسط ايؿاؾٌ ايصَين -2

هٝب ايطايب عٔ ض٪اٍ إداب١ ؾشٝش١ عٓدَا املعًِ ٚع٢ً 
 إٔ ٜػذع٘ ٜٚدعُ٘ َباغس٠

ْٛ ـلبٔ
 بء:ـاالٔـف

 

 دٕٚ إٔ ٜعكب٘ أٚ ٜدعُ٘  ٞعٓد تهساز تكدِٜ املجري ايػسط
ؾإٕ ا٫ضتذاب١ ايػسط١ٝ تتكا٤ٍ  ٞاملجري ايطبٝع

  تدزهًٝا
  أْا )  ٍٛـٜك ٟب ايرـٔ ايطُاح يًطايـعًِ عع امُلااَتٓؾُج٬ً

 أْا ) ٕ ا٫ضتذاب١ به١ًُ إباإلداب١ ؾ (.. أْا 

 ايؿؿٌ  ٚتكٌ ايؿٛق٢ يف،  دخ اها اْطؿا٤ضتتكا٤ٍ ٚو
 ع٢ً ايتعًِ ٝ٪ثس إهابًاؾٜٚصداد ا٫ْكباط 

ْٛ ـلبٔ
بع ـاالعرتع

 :ـٟاٌزٍمبئ

س٠ َٔ سدٚخ ـبعد ؾت ـٞس ايػسطـِ املجٝـعٓد تكدٜ
١ ايػسط١ٝ، ـس ا٫ضتذابـٔ إٔ تعٗـا٤ ميهـا٫ْطؿ

 ٚيهٔ يٝظ بٓؿظ ق٠ٛ ا٫ضتذاب١ ايطابك١
رشرجؾ ٔظش٠خ اٌزؼٍُ ػٕذ ثبفٍٛف ثبٌؼذ٠ذ ِٓ اٌزـج١مبد  

 (ػٍٟ رٌهدًٌ  ) خاٌرتث٠ٛ
  اط َكاد رتميهٔ تعدٌٜ ا٫ضتذاب١ غري املسغٛب١ َٔ ا٬ٍ تهٜٛٔ اغ -1

 سبط٘ مبجري َسغٛب ؾٝ٘ ٚايعهظ.بيع٬ّ ٜتِ تػريٙ اٍ: اـٛف َٔ اـَج
 ـاتاضتذابب ١ يد٣ ايت٬َٝر مٛ املدزض١ ٚايتعًِـات َٛدبـتهٜٛٔ اػاٖ -2

 َجاٍ: ازتباط ايرٖاب إىل املدزض١ با٭ْػط١ احملبب١ يًط٬ب.  ١ ـغسطٝ
ا٤ مناذز غسط١ٝ ـ١ ٚإطؿـات ددٜد٠ َسغٛبـ١ يع٬قـاذز غسطٝـ٬ٍ منـإس -3

 غري املسغٛب١.يًع٬قات 

 عربتتعًِٝ ايكسا٠٤ يٮطؿاٍ َٔ ا٬ٍ اقرتإ اؾ١ًُ املطًٛب قسا٤تٗا بؿٛز٠  -4
 عٓٗا

ػٕذ  ٚاخلـأ ثبحملبٌٚخ٠شرجؾ لبْٔٛ اٌزّش٠ٓ ثٕظش٠خ اٌزؼٍُ 
 ( صٛسٔذ٠ه ) ٚػؼ

 ،  ط بني املجري ٚا٫ضتذاب١ٜػري إىل ممازض١ ا٫زتبا : ٓـْٛ اٌزّش٠ـلبٔ

 ٜٚتكُٔ منطني:
 اٌمبٔـْٛ

 األٚي
ْٛ ـلبٔ)

 بيـاالعزؼّ
 

ٔ ـ١ بٝـ١ ايسابطـ٢ تكٜٛـ٪د٣ إيـ١ ٜـٔ أٚ املُازضـايتُسٜ
نًُا شادت َسات املُازض١  ٞس ٚا٫ضتذاب١ ٚبايتايـاملجٝ

 ق٣ٛ ا٫زتباط 
طايب ع٢ً ا٫َتشاْات ٜك٣ٛ ايسابط١ ايَجاٍ: تدزٜب 

ا ممح ع٢ً ٖرا ايط٪اٍ ـٛاب ايؿشٝـٚاؾ٪اٍ ـبني ايط
 يًطايب ٞايتشؿٌٝ ايدزاض ٜ٪ثس إهابا يف

 ٟاٌضبٔ
 ػذَ)لبْٔٛ 

 االعزؼّبي
 (ّ٘بياإلأٚ 

ٜػري إىل عدّ املُازض١ أٚ ايتُسٜٔ يؿرت٠ َٔ ايصَٔ 
 ٜ٪د٣ إىل إقعاف ايسابط١ بني املجري ٚا٫ضتذاب١.

طايب ع٢ً ا٫َتشاْات ٜكعـ ايَجاٍ: إُٖاٍ تدزٜب 
سابط١ بني ض٪اٍ َعني ٚاإلداب١ عٔ ٖرا ايط٪اٍ مبا اي

 يًطايب ٞايتشؿٌٝ ايدزاض يف ٜ٪ثس ضًبًا
خ لبْٔٛ االعزؼذاد اٚ  اٌز١ٙإ ٠فغش االعظ اٌفغ١ٌٛٛع١

  ٌمبْٔٛ االصش . أوذ طذق اٌؼجبسح
تعًِ ٜػعس ؾٝٗا امُل ودد ايعسٚف اييت :إـذاد أٚ اٌز١ٙـْٛ االعزؼـلبٔ

 :تكُٔ ث٬خ استُا٫ت ٜيسقا أٚ ايكٝل ٚبا
١ ٚمتت اضتجازت٘ عًٞ مٛ ٜ٪دٟ إيٞ ـا ي٬ضتذابـسد ٦َٝٗـإذا نإ ايؿ -1

 إؾداز ٖرٙ ا٫ضتذاب١ ، ضٝػعس بايسقا ٚا٫زتٝاح 

ب إداب١ ؾشٝش١ ايإلداب١ ، ٚأد َطتعدًا ايطايب ٕاإذا ضأٍ املعًِ ٚن : َجاٍ
 ػعس بايسقا ٚا٫زتٝاح ؾطٝ

رٙ ــداز ٖــ١ إلؾــط ايؿسؾــِ ٜعــايؿسد ٦َٝٗا ي٬ضتذاب١  ٚيإذا نإ  -2
 ا٫ضتذاب١ ، ؾطٝػعس بايكٝل ٚعدّ ا٫زتٝاح .

را ايط٪اٍ ، إ٫ أْ٘ ـٔ ٖـ١ عـدا يإلدابـَطتع ايطايب ٕاإذا ضأٍ املعًِ ٚنَجاٍ: 
 ػعس بايكٝل ٚعدّ ا٫زتٝاح ٝاملعًِ اإلداب١ ؾط ـ٘ب َٓـمل ٜط

 ٞـعً بػهـٌ دبـسٟا ي٬ضتذاب١ ٚمتت اضتجازت٘ ـ٦ٝٗسد َـإذا مل ٜهٔ ايؿ -3
 دّ ا٫زتٝاح ـل ٚعـس بايكٝـ١ ؾطٝػعــاضتذاب

را ايط٪اٍ ، ــٔ ٖــ١ عـغري َطتعد يإلداب ايطايب ٕاإذا ضأٍ املعًِ ٚن : َجاٍ
 ػعس بايكٝل ٚعدّ ا٫زتٝاحٝطؾس ي٬ضتذاب١ ـكطٜٚ

 خبٌٌٕٚظش٠خ اٌزؼٍُ ثبحمل خاعزخٍض اُ٘ اٌزـج١مبد اٌرتث٠ٛ
 ػٕذ صٛسٔذ٠ه  أٚاخلـ

اضتجاز٠ داؾع١ٝ املتعًُني عٔ طسٜل إغسانِٗ يف ااتٝاز أْػط١ ايتعًِ مما  -1
 ١ ايتعًِ َجري٠ ٚدراب١ . هعٌ ب٦ٝ

تعًُو ملٗاز٠ َا ٜعتُد بػهٌ نبري عًٞ املُازض١ اييت تعد أضاع ع١ًُٝ  -2
 ايتعًِ .  

ساز أٚ ايتدعِٝ ـات بايتهـط بني املجريات ٚا٫ضتذابـ١ ايسٚابـقسٚز٠ تكٜٛ -3
 أٚ َٝهاْٝه١ٝ أٚ ؾ١ٝٓ أٚ زٜاق١ٝ سطاب١ٝأٚ  يػ١ِٜٛ َٗازات عك١ًٝ أٚ ـعٓد تعً

١٦ٝ ٚايتُٗٝد يًدزع اط٠ٛ أضاض١ٝ تطاعد ايط٬ب عًٞ ؾِٗ ٚاضتٝعاب ايتٗ -4
 ايػسح . 

 بس ـُ ٚاالعزجظـُ ثبٌفٙـخ اٌزؼٍـُ ػ١ٍّـف رزـو١

ؾرت٠  ١ ٚاسد٠ تطبكٗاـٞ َٔ قاٚيـٌ نًـدزى املٛاقـ بػهباايتعًِ  ودخ(1
 ِ ٚإعاد٠ تٓعِٝ يعٓاؾس املٛقــ١ تٓعٝـتأٌَ تتخًًٗا عًُٝ

ل ٚايعؿٞ ـدزى ايؿٓادٜأؾايكسد  (ايهٌ املتهاٌَعٓد ادزاى )ودخ ايتعًِ  (2
عًٞ أْٗا ٚضا٥ٌ يًٛؾٍٛ يًٗدف ٖٚٛ املٛش ، باإلقاؾ١ إيٞ إدزان٘ يًع٬قات اييت 

 تسبط بني ٖرٙ ايعٓاؾس
ايعًُٝات اييت ميازضٗا ايؿسد يف ناؾ١  ايؿِٗ ٚإدزاى ايع٬قات َٔ أِٖ (3

 ا٭اس٣َٛاقـ ايتعًِ املعكد٠ ، ُٖٚا ااؾٝتإ ٫ تٛددإ يف ْعسٜات ايتعًِ 
  بسـُ ٚاالعزجظـخظبئض اٌزؼٍُ ثبٌفٙأػشع 

 ا٫ْتكاٍ َٔ َسس١ً َا قبٌ اؿٌ إيٞ اؿٌ ٖٛ اْتكاٍ َؿاد٧ . -1

 َٔ ا٭اطا٤ .  ٝإ اايًٝاا٭دا٤ ايكا٥ِ عًٞ اؿٌ با٫ضتبؿاز يف أغًب ا٭س -2

 تؿغ ب٘ ملد٠ ط١ًٜٛ .واؿٌ با٫ضتبؿاز ايرٟ ٜهتطب٘ ايها٥ٔ ملٛقـ َا  -3

ٜطتطٝع ايؿسد تطبٝل أمناط ايتعًِ با٫ضتبؿاز بطٗٛي١ يف املٛاقـ  -4
 (اْتكاٍ أثس ايتعًِ) املػاب١ٗ

١ ايتعًِ با٫ضتبؿاز َٛدٛد يدٟ ناؾ١ ايها٥ٓات اؿ١ٝ َع ا٫ات٬ف يف دزد -5
 .ايتعًِ 

٫ ودخ اْطؿا٤ يًتعًِ با٫ضتبؿاز ٭ْ٘ ٜؿبح دص٤ا َٔ ايرانس٠ ط١ًٜٛ  -6
 املد٣ .

ػٓ اٌزؼٍُ ثضالصخ لٛأني  خ٠ٍخض ٔٛسِبْ ِفب١ّ٘ٗ االعبع١
 ( حسئ١غ١ٗ ) ؽًٍ اٌؼجبس

٫بد إٔ تهٕٛ ٖٓاى ع٬ق١ ضبب١ٝ ٚاقش١ بني  :لبْٔٛ اٌؼاللخ اٌغجج١خ
 بني ايؿعٌ ٚايٓتٝذـ١ يهٞ ٜتِ ايتعًِ

 :اْبإرا ايكإْٛ داه :ٟاٌغججزؼٍُ لبْٔٛ اٌ

 بٔتاجل
 األٚي

إىل تهساز  ٜٞتعًل بايٓتا٥ر املسغٛب١ سٝح ميٌٝ ايها٥ٔ اؿ
 ْتا٥ر املسغٛب ؾٝٗا ؼدخ ا٫ضتذابات اييت

 بٔتاجل
 ٟاٌضبٔ

 

إىل  ٜٞتعًل بايٓتا٥ر غري املسغٛب ؾٝٗا سٝح ميٌٝ ايها٥ٔ اؿ
 ضبب ايٓتا٥ر غري املسغٛب ؾٝٗا. ب ا٫ضتذابات اييتـػٓ

ظ ـساز ٚؾ٢ ْؿـ١ باضتُـازع ايسٜاقـمي ٟايطايب اير : َجاٍ
 س٣ ا٭طع١ُ َٔ ايباع١ اؾا٥ًني سسؾًاـت ٜتذٓب إٔ ٜػتـايٛق

 ع٢ً ؾشت٘

س ـٌ ضٝٛؾـعُ ٟر أـْتا٥ :خـخ ادلؼٍِٛبر١ـخ اٌشاعؼـْٛ اٌزغز٠ـلبٔ
"  ١ املعًَٛات١ٝـ١ ايسادعـايتػرٜ" ٌ تط٢ُ ـات عٔ ٖرا ايعُـنًُا َٔ املعًَٛ

 بايؿِٗ ٚثٝكًا ٝشدخ ايتعًِ َٚٔ ٖٓا ٜستبط ازتباطًاؾتؿشٝح املطاز  ؿٝد يفت



 

 
2 

١ ـات ايًعبـ٬ت ٚإضرتاتٝذٝـِ ايٓكـؾٗ إ٫ بعدر ـايػطسْيعبـ١ ِ ـتعًت ئ : اٍـَج
ؼؿٌ َٓٗا ع٢ً ايتػر١ٜ ايسادع١  ا ٚايع٬ق١ بني اؿسنات ْٚتا٥ذٗا اييتـٚغسقٗ

 .املعًَٛات١ٝ 
ادلؼٍِٛبد اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌفٛائذ  ٔزغذ ػٓ ٔظش٠خ جت١ٙض ِٚؼبجلخ

 اَ ال ٚدلبرا  ) ً٘ رإ٠ذ خٚاٌزـج١مبد اٌرتث٠ٛ

  بػهٌ ٚاقحسؾ١ٝ املسنب١ َسدع يؿِٗ ايعدٜد َٔ ايعًُٝات املع -1

املساسٌ ايعُس١ٜ ا٭ٚىل يًُتعًِ ااؾ١  يًُاد٠ املتع١ًُ يف ٞقسٚز٠ ايتهساز ايًؿع -2
 مساع ايهًُات اؾدٜد٠

 ايتدزٜب املٛشع أنجس ؾاع١ًٝ َٔ ايتدزٜب املهجـ. -3

٘ ـب غرباتـ٘ ايطايـب زبط َا ٜتعًُـايتعًِ املب٢ٓ ع٢ً املع٢ٓ أنجس دٚاًَا يريو ه -4
 ستبط بايٛاقع.تيطابك١ ٚإٔ ا

ا٫ٖتُاّ با٫ْتكاٍ اإلهابٞ ٭ثس ايتعًِ َٔ ا٬ٍ تطبٝل املتعًِ يهاؾ١ ايدزٚع  -5
 .اييت ٜتعًُٗا 

  مع التبليلاالتية ة  البار يفحدد الصواب واخلطأ 
دٚافغ اٌزؼٍُ ػٕذ االٔغبْ اسلٝ ِٓ رلشد اٌذٚافغ 

  ػٕذ احل١ٛاْ  خاٌفغ١ٌٛٛع١
دٚاؾع إٔ إ٫  ،عـٛد داؾـع٢ً ٚد اإلْطإيد٣ اؿٝٛإ ٚمجٝع أْٛاع ايتعًِ عتُد ت

  دٚاؾع بٝٛيٛد١ٝ ٚؾطٝٛيٛد١ٝ  ٝٛإِ عٓد اؿـايتعً
 اؾع ا٫دتُاع١ٝ املهتطب١ َجٌ اؿاد١ إىل تكدٜسدٚ اإلْطإيد٣ ايتعًِ  أَا دٚاؾع 

  اف ـٚاإللاش ٚا٫نتػ ايرات
طتكبٌ ٚاملاؿٝا٠ ايعا١َ  تكح أُٖٝت٘ يفتٚيًتعًـِ ١ ـ٠ٛ داؾعـٌ ٜعد قـٖرا املٝ 

  ٚاملٗينٞ ايتعًُٝ
  مع التبليلاالتية ة يف البار الصواب واخلطأ حدد 

  ٠ٍؼت اٌزؼض٠ض دٚسا ٘بِش١ب فٝ اٌزؼٍُ اجل١ذ ٌذٜ االفشاد 
ض ـاٌزؼض٠

  تـادلٛع
ٜٚتؿل َع املٍٝٛ  ٘نٌ َا ٜػبع ايدٚاؾع ٜٚسق٢ زغبات 

ا٫َتشإ ٚنٌ َا ٜػعس اإلْطإ  اؾٛا٥ص ٚايدزدات يفٚ
 بايسقا أٚ ا٫زتٝاح

ض ـاٌزؼض٠
  ـٟاٌغٍج

 

 ١٤ٞ سُٝٓا وسّ املخط٧ َٔ غـٚااؾَؿٝـد  ٕٛ ـٜه سٝاًْاأ
 اـ٘ ست٢ ٜتذٓبٗـ٘ إىل أاطا٥ـ٘ اْتباٖـ٘ ٜٚٛدـوب

ل ـ٢ ايٓطـع إيـطت١ُٜ ثِ ـل نًُـْط ـٞأ ؾـطؽسني ٚ
 تعًِ ا٫ضتذاب١ ايؿشٝش١.ضٝ ٘ايؿشٝح يًه١ًُ ؾإْ

  مع التبليلاالتية ة يف البار حدد الصواب واخلطأ 
 بثً ٌالٔزمبي لدلزؼٍُ ارا وبْ ِٛػٛع اٌزؼٍُ رضداد وفبءح ا

تعًِ  يف اهابًٝا تصداد نؿا٠٤ ايتعًِ إذا نإ تعًِ َٛقٛع َعني ٜ٪ثس تأثريًا
 َٛقٛع أاس 

١ هب إٔ ٜؿٝدى أثٓا٤ ايكسا٠٤ ـايًػ١ ايعسبٝ تعًُو يكاعد٠ م١ٜٛ يفُج٬ً ؾ
 لبث١ٍخ ٌالٔزمبي ادلٛعت  ِٓ ششٚؽٚ أاس٣َٛاقـ  ٚايهتاب١ يف

 تػاب٘ بني ايتعًِ اؾدٜد اي: إدزاى املتعًِ ٚدٛد  خـش ادلشرتوـاٌؼٕبط
 ٚايتعًِ ايطابل 

 ٙتعتُد ع٢ً إدزاى ايع٬قات  : ٖٚٛ ايع١ًُٝ اييت ُـاٌف. 
و١ف ديىٕه وـبٌت  ٔزجبٖ ِٓ أعظ االعززوبس اجل١ذ.اال

 ٌه ؟ حتم١ك ر
 . ٚا٫يتصاّ ب٘ ؽؿٝـ ٚقت َعني ي٬ضترناز -1
 س(. ـ)ايطسٜ ٚؼاغ٢ أَانٔ ا٫ضرتاا٤ ؽؿٝـ َهإ َعني ي٬ضترناز -2

 ايكٛقا٤(.  -ايعسٚف املتػري٠ )نااهٛا٤  ايتدزٜب ع٢ً ا٫ضترناز يف -3

 ايتخًـ َٔ املػه٬ت ايٓؿط١ٝ ٚايعاطؿ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ. -4
 ح اٌشغجخ يف االعززوبس؟ و١ف ديىٕه وـبٌت ص٠بد - 
 ٌ  ايٓذاح ٜطع٢ إىل ؼكٝكٗا َج ا٭ٖداف اييت عٔ طسٜل ايتؿهري يف -1
 . ٚؼدٜد َطت٣ٛ ٜطع٢ يتذاٚشٙ ايتٓاؾظ َع ايرات -2

 ؽؿٝـ ٚقت قدد ي٬ْتٗا٤ َٔ اضترناز املاد٠ ٚاؿسف ع٢ً تٓؿٝر ذيو. -3
 . جيبث١بئب ئرا وٕذ ٔشـ ٠ٜىْٛ ٌالعززوبس فؼب١ٌخ لظٛ -

 ٔبلش ِٓ ٚعٙخ ٔظشن؟ 

 املسادع١ ٚتهٕٛ بني ٚقت آلاس يتترنس بعض ايعٓاؾس ا٭ضاض١ٝ.  -1
املاد٠ ٚتدٜٚٔ أؾهاز  تدٜٚٔ املرنسات ٚتًخٝـ املاد٠ ٬َٚسعات ٚأض١ً٦ عٔ -2

 .سٍٛ َا تتعًِ
 ٚػؼ ادلمظٛد ثبٌّٕٛ؟

اؿٌُ ٚست٢ ايػٝخٛا١  َٓر ؿع١ ٞؼدخ يًها٥ٔ اؿ ضًط١ً ايتػريات اييت
 اؾٛاْب اؾط١ُٝ ٚايعك١ًٝ ٚا٫ْؿعاي١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايًػ١ٜٛ  أٚ ايٛؾا٠ يف

ضًط١ً َتؿ١ً تبدأ َٓر اؿٌُ ثِ ايطؿٛي١ ٚاملساٖك١ ٚايػباب  ايُٓٛ -1
 ٚايػٝخٛا١ ٚايسغد

١ ـٜػٌُ اؾٛاْب اؾط١ُٝ ٚايعك١ًٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚا٫ْؿعايٝايُٓٛ  -2
 اؾٛاْب َع بعكٗا  تتؿاعٌ ٖر١ٚٙ ـٚايًػٜٛ

 ..  ػٍٟ إٌّٛ ٌغذح اٌذسل١خا ؽذد رأصري

ٍٛ ايطعاّ إىل طاق١ ٚميد اـ٬ٜا وٚتؿسش ٖسَٕٛ    اٌغذد اٌذسل١خ
 باؿساز٠ اي٬ش١َ 

ْكـ إؾساش ٖسَٕٛ 
 دزق١ٝايػد٠ اي

 -ايعٌُ  ق١ً ايسغب١ يف -  ًَٚاٛز بايربٚد٠ دايػع ٜطبب
 ق١ً ايسغب١ يف -قعـ ايسغب١ اؾٓط١ٝ  -بط٤ ايتٓؿظ 

 بط٤ قسبات ايكًب  -ايطعاّ 
شٜاد٠ إؾساش ٖسَٕٛ 

 دزق١ٝد٠ ايـايػ
ساز ـدّ اضتكـع -١ ـايعؿبٝ ٜـ٪دٟ إيـ٢ ٟادـاملعدٍ ايععٔ 

 نجس٠ اؿسن١ -ؾعٛب١ ايتٓؿظ  -قسبات ايكًب 

 ..  ٕخب١ِخ ػٍٟ إٌّٛاٌغذح اٌ ؽذد رأصري

ٛ ـٕٛ ايُٓـٖسَٚتؿـسش سأع ــ ايـَٓتؿ ع يفـتك خ ـذح إٌخب١ِـاٌغ
 سٝا٠ اؾٓني  بـد٤ َٔ

ٖسَٕٛ ايػد٠  ْكـ إؾساش
 ايٓخا١َٝ

اّ ؾٝتشٍٛ ــٛ ايععــٛم منــٛؽ ٜعــٌ ايبًــقب
 ايطؿٌ إىل قصّ 

د٠ ـشٜاد٠ إؾساش ٖسَٕٛ ايػ
 ايٓخا١َٝ

ع ــٛ ضسٜـ٢ منـ٪د٣ إيـٛؽ تـ١ ايبًـَسسً ـٞؾ
 رع ٚا٭طسافــاّ اؾــعع ـٞاذ ؾــٚغ

  رؼذ االعشح ِٓ اٌؼٛاًِ ادلإصشح فٝ إٌّٛ ...ٚػؼ 

ٛايدٜ٘ تتطِ باؿب ب تٜ٘تكبٌ ذات٘ ٚاآلاسٜٔ إذا ناْت ع٬ق ايطؿٌ -1
 ٚايكبٍٛ ٚايجك١ ٚا٫سرتاّ 

طٛدٖا ايسؾض ٜٛايدٜ٘ ب ١ػعس ايطؿٌ بعدّ ايجك١ ٚايعذص إذا ناْت ع٬قٜٚ -2
 ايتٗإٚ ٚٚاإلُٖاٍ 

ٚااي١ٝ َٔ ت٘ طٝب١ َع أاٛ ٘قاتع٬ إذا ضًِٝ ٞيطؿٌ منٛ ْؿطُٜٚٓٛ ا -3
 تؿكٌٝ طؿٌ ع٢ً طؿٌٚايتٓاؾظ 

 ... ٔبلش ادلذسعخ اؽذٜ اٌؼٛاًِ ادلإصشح فٝ إٌّٛ .

تسب١ٝ ايٓؼ٤  إيٝٗا اجملتُع ١َُٗ ضٓدأ ع١ُ ايسمس١ٝ اييتاملٓ ٖٞ ادلذسعخ
 ْعِ َع١ٓٝ ٚتعًُِٝٗ ٚؾل

، ٚتهٜٛٔ  ايطًِٝ أمناط ايطًٛى ٚايتؿهري انطابِٗ -1دٚس ادلذسعخ 
 ٚاضتجُاز طاقاتِٗ -ط١ًُٝ ا٫ػاٖات اي

ا٠ ـا ايكٝل ٚاؿٝـس٠ بٓطاقٗـٚتعد املدزض١ سًك١ ٚضط٢ بني ا٭ض -2
١ ـ٘ ملٛادٗـيت٪ًٖ تطتكبٌ ايطؿٌ ؾػريًا ٭ْٗاايٛاضع ،  اـ١ بٓطاقٗـا٫دتُاعٝ

 ٚاملٗين ٞد٠ ، ٚممازض١ دٚزٙ ا٫دتُاعـاملعك ػه٬تٗـاا٠ مبـاؿٝ
  مجبػخ اٌشفبق ِٓ اٌؼٛاًِ اٌىت رإصش فٝ إٌّٛ .. ؽًٍ 

 أٚ ٞأٚ املطت٣ٛ ايدزاض عُساي تتهٕٛ َٔ أؾساد َتكازبني يفايسؾام مجاع١  -1
 ٜٚسبطِٗ زٚابط عاطؿ١ٝ ٚادتُاع١ٝ  ،ايطهٔ 

 ٞايتٛاؾل ايٓؿط أ١ُٖٝ يف ٚاها - املسدع يًطؿٌ ٚاملساٖلٖرٙ اؾُاع١ متجٌ  -2
َؿدز  ٭ْٗا ٚااؾ١ ايطؿٛي١ ٚاملساٖك١ ا٠ـٌ اؿٝـنٌ َساس يف ـٞٚا٫دتُاع

 يًؿشب١ ٚاملطاعد٠ عٓد ا٭شَات 
غعٛز ايطؿٌ أٚ املساٖل بأُْٗا َسؾٛقإ َٔ مجاع١ ايسؾام ٜرتتب عًٝ٘ ٚ -3

 ا٫نت٦اب ايػعٛز بايٛسد٠ ايٓؿط١ٝ ٚاشدٜاد َػاعس 
ٌألؿفبي  احلبعت ا٢يل ٕ٘بن ادلخبؿش رزـٍت رمٕني اعزخذاَ

 . ثني 
 عٛب١ ايتشكل َٔ َد٣ ؾش١ ٚدق١ املعًَٛات املٛدٛد٠ ع٢ً غبه١ اإلْرتْت .ؾ -أ

اؿدٜح َع غسبا٤ ، ٚهب ؼرٜس ا٭بٓا٤ َٔ إؾػا٤ ا٭طؿاٍ تبادٍ  -ب
 أضسازِٖ أٚ َكاب١ً ٖ٪٤٫ ا٭غخاف 

س ع٢ً ـِ ا٫دتُاعٞ ٜٚ٪ثـاضت٬ٗى ضاعات ط١ًٜٛ َٔ ايٛقت مما ٜكًٌ تؿاعًٗ -ز 
 ِٞ ايٓؿطـمنٖٛ

١ ـٌ أنجس عسقـح ايطؿـٔ ٜؿبـع اآلاسٜـَ ـٌٞ ا٫دتُاعـٌ ايتٛاؾـا ٜكـعٓدَ -د
 ٛز بايٛسد٠ ايٓؿط١ٝ ـيًػع

  مع التبليلاالتية ة يف البار حدد الصواب واخلطأ 
 ؽ١بح اٌفشد ِشؽٍخ ِب لجال ادل١الد ِٓ اُ٘ ِشاؽً إٌّٛ فٝ 

َسس١ً ٚقع  أٟ َسس١ً َا قبٌ امل٬ٝد ذات أ١ُٖٝ ااؾ١ ٭ْٗا َسس١ً ايتأضٝظ -1
 ٞيُٓٛ ايٓؿطا أضاع

 سٝا٠ ايؿسد نً٘  ؼدخ ؾٝٗا تهٕٛ سامس١ َٚ٪ثس٠ يف ايتػريات اييت -2
 ايُٓٛ ، َكاز١ْ مبسس١ً ايسغد ٚاملساسٌ اي٬سك١ س٠ يفـطؿؼدخ بٗا  -3
غٗٛز اؿٌُ قُٔ عتربٕٚ ايؿني ٜنٚ٭١ُٖٝ اهرٙ املسس١ً ؾإٕ بعض ايػعٛب  -4

 يًؿسد ٞايطٔ اؿكٝك
  مع التبليلاالتية ة يف البار حدد الصواب واخلطأ 

 ثشىً ِجبشش ػٍٟ اجلٕني َاحلبٌخ االٔفؼب١ٌخ ٌألرإصش 

 َباغس عًٞ اؾٓنيغري ت٪ثس اؿاي١ ا٫ْؿعاي١ٝ يٮّ بػهٌ 

، تصٜد َٔ ؾعٛبات اؿٌُ، ١ ـيكػٛط ايٓؿطٝاايكًل اؿاد أٚ ن ا٭ّاْؿعا٫ت  -1
 ، ٚإَها١ْٝ ايتعسض يإلدٗاض  ايػجٝإ طببٚت

عؿب١ٝ ا٭ّ ٚاْؿعا٫تٗا ايػدٜد٠ ت٪ثس ع٢ً ايطؿٌ قبٌ اي٫ٛد٠ تكس اؾٗاش  -2
 .يًذٓني ايعؿيب

ايبها٤ ايػدٜد، أٚ  ٚبعد اي٫ٛد٠ تصٜد َٔ بعض ا٭عساض املسق١ٝ يًٛيٝد، َجٌ 
 املػـ، ٚض٤ٛ ااهكِ

 ٚػؼ اُ٘ ِظب٘ش إٌّٛ اجلغّٟ فٝ ِشؽٍخ اٌشػبػخ 

 باات٬ف عٛاٌَ ايٛزاث١ ٚايب١٦ٝ ٚايٓٛع  ٞؽتًـ َعاٜري ايُٓٛ اؾطُ -1
ُٓٛ ايعك٬ت ت -  ضسعأ منٛ اؾرع ٚايرازعني ٚايطاقني -منٛ ايسأع  ٧تباطٜ -2

 ايهبري٠
بع طٍٛ ُز ٘، ٜبًؼ طٍٛ زأض ايساغد عٔؽتًـ ْطب أدصا٤ دطِ ايسقٝع  -3

  زأع ايساغد ُثُٔ طٍٛ اؾطِ ، ٚتبًؼاؾطِ 
   اخـط٫ًٛ َٔ اإلْنجس ٛز أنرب سذُا ٚأثكٌ ٚشْا ٚأـٜعٌ ايرن -4
 تعٗس ا٭ضٓإ يف ايػٗس ايطادع ٚقد تتأاس يًػٗس ايجأَ -5

 ُ ِظب٘ش إٌّٛ اٌؼمٍٝ فٝ ِشؽٍخ اٌشػبػخ اػشع ال٘

 ٫ٚ ٜطتطٝع اضتخداّ ايسَٛش أٚ ايًػ١ بهؿا٠٤ -ٜهٕٛ سطًٝا سسنًٝا  ايرنا٤ -1
فٝ ِشؽٍخ  ٚاالٔفؼبيلاػشع الُ٘ ِظب٘ش إٌّٛ االعزّبػٟ 

 اٌشػبػخ 

 إقا١َ ع٬قات ادتُاع١ٝ ٚاْؿعاي١ٝ َع ايٛايدٜٔ  ٜبدأ ايطؿٌ يف -1
سب تستبط قدز٠ ايطؿٌ يف ايع٬قات مبد٣ إدزان٘ يسعا١ٜ ادتُاعٝا : -2

 ٚا٫ٖتُاّ ب٘  ايٛايدٜٔ
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 -اـٛف  -اؿب  -ايؿسح :  ٖرٙ املسس١ً َٔ أِٖ اْؿعا٫ت ايطؿٌ يفاْؿعايٝا :  -3
 ايبها٤ -ايػكب  -ايػري٠ 

 خالي ِشؽٍخ اٌشػبػخ. اٌٍغٛٞ ِظب٘ش إٌّٛ أػشع 
 َٜٔطتطٝع  -2              َٔ ايػٗس ايطادع  بدأْطل ايه١ًُ ا٭ٚىل  ٜبدأ ايطؿٌ يف -1

 ٔ ـس ايجأَ عػس إٔ ٜٓطل نًُتٝـايػٗ
 َع ْٗا١ٜ ايط١ٓ ا٭ٚىل ٜطتطٝع إٔ ٜؿِٗ تعًُٝات اآلاسٜٔ  -3

ٚػؼ مسبد إٌّٛ اٌؼمٍٟ ٌـفً اٌشٚػخ )ِشؽٍخ اٌـفٌٛخ 
  شح(ادلجى

 ٚايتُسنص سٍٛ ايرات َٞسس١ً ايتؿهري اؿط ٖٞ -1
 ٖرٙ املسس١ً إٔ ٜسنص ع٢ً بعدٜٔ أٚ أنجس . ٫ ٜطتطٝع ايطؿٌ يف -2

 يف ِشؽٍخ اٌـفٌٛخ ادلجىشح ِٞظب٘ش إٌّٛ اٌٍغٛرزجغ 
 ايٛقٛح ٚايدق١ ب ْٟٗا١ٜ املسس١ً ٜتطِ ايتعبري ايًػٛ يف 
 ايٓطل يبعض ايهًُات  )قًِ قبٌ يفَٔ ناْت َٛدٛد٠  ا٭اطا٤ اييت ٞؽتؿ - 

 أَد(  أٚ إبداٍ بعض اؿسٚف )ساَص بد٫ َٔ ساشّ ( -َرتض١()أمحد  -)َدزض١  تًِ(
 ٚػؼ اُ٘ ِظب٘ش إٌّٛ االٔفؼبيل دلشؽٍخ اٌـفٌٛخ ادلجىشح 

 ايبٓات أنجس تعسقًا يًخٛف َٔ ا٭٫ٚد (1 ٛفـبي اخلـأفؼ

٬ّ أٚ ـات أٚ ايعـاٍ ىاف َٔ اؿٝٛاْـبعض ا٭طؿ (2
    ب سك١ٓـايطبٝ ْتٝذـ١ إعطا٤ٙا٤ ـا٭طب

بي ـأفؼ
 تـاٌغؼ

تعٗس ْٛبات ايػكب يد٣ ايطؿٌ عٓد سسَاْ٘ َٔ (1
 ٘ ـسسنت إعاقـ١إغباع زغبات٘ ، أٚ 

ؾٛز٠ استذاز ٚعٓاد َٚكا١َٚ  ٛبات ايػكب يفتعٗس ْ( 2
  ع٢ً ا٭زض  ٞ، ٚقد ٜجٛز ايطؿٌ ٜٚسمت

 ْؿظ ايطؿٌ عٓد ٬َٝد طؿٌ ددٜد. ايػري٠ يف تػتعٌ أفؼبي اٌغريح
اػشع الُ٘ مسبد إٌّٛ االعزّبػٟ فٝ ِشؽٍخ اٌـفٌٛخ 

 ادلجىشح 

 يف ِشؽٍخ اٌـفٌٛخ ادلجىشح ِظب٘ش إٌّٛ االعزّبػٟرزجغ 
 ايطؿٌ يف ٖرٙ املسس١ً يف ايتعًل بايٛايدٜٔ ااؾ١ با٭ّٜبدأ  -1
ًٝا -2  بني ا٭غخاف املأيٛؾني ي٘ َجٌ ا٭ب ٚا٭ّ ٚا٭غكا٤ ٚبني ايػسبا٤ ميٝص ادتُاع
 ،ٖٚٞاّ ٚايػعٛز بايساس١ عٓدَا ٜساٖا ـٜعرب عٔ عُل ايع٬ق١ َع ا٭ّ با٫بتط -3

 بدا١ٜ ظٗٛز ايرنا٤ ا٫دتُاعٞ
ؽٍزٟ اٌـفٌٛخ ( يف ِش)ادلؼشيف ِٟظب٘ش إٌّٛ اٌؼمٍرزجغ 

 اٌٛعـٝ ٚادلزأخشح
 يف ٞاملٓطكايكدز٠ ع٢ً ايتؿهري  أٟ (اؿط١ٝ )ٜداٌ َسس١ً ايعًُٝات ايعٝا١ْٝ  -1

 ا٭َٛز اؿط١ٝ 
 ٍٛ ـ١ اجملٗـَعسؾقاٚي١ سب ايطؿٌ ي٬ضتهػاف ٚ -2

س ـتٛؾٝ ٔ يفـ١ َٔ ايٛايدٜـ١ َعسؾٝـ٘ زعاٜـ١ ٫ بد إٔ ٜكابًـٖرا اؿب يًُعسؾ -3
 ادز يًُعسؾ١ )نتب، ف٬ت ، شٜازات ٭َانٔ أثس١ٜ ، َػاٖد٠ ايتًٝؿصٜٕٛ ـَؿ

  مع التبليلاالتية ة يف البار حدد الصواب واخلطأ 
 إٌغجٟ االٔفؼبيل رز١ّض ِشؽٍخ اٌـفٌٛخ ادلزأخشح ثبٌضجبد

َسس١ً ايطؿٛي١  ٚتط٢ُ ٞبااهد٤ٚ ٚايجبات ا٫ْؿعايملسس١ً آاس اتتطِ  -1
 ااهاد١٥ 

 ، َٚسسًـ١ا٫ت ـد٠ ا٫ْؿعـتتطِ ع َسس١ً ايطؿٛي١ املبهس٠ اييتتتٛضط  -2
  ٞتتطِ بعدّ ا٫ضتكساز ا٫ْؿعاي املساٖك١ اييت

 تتطِ غخؿ١ٝ ايطؿٌ بتكبٌ ايكٛابط ٚايٓعاّ ٚايطاع١. -3
يف ِشؽٍزٟ اٌـفٌٛخ ٟ ِظب٘ش إٌّٛ االعزّبػرزجغ 

  .اٌٛعـٝ ٚادلزأخشح
 باملدزض١  بايتشاق٘يًطؿٌ  ٜٞتطع ايعامل ا٫دتُاع -1
منٛ غخؿٝت٘ ٚ تٓػ٦ت٘  تطُٗإ يفُٚاعيت املعًُٕٛ ٚا٭قسإ ظ تأثسٜ -2

  ا٫دتُاع١ٝ ، 
سٝح ٜػعس بايسقا عٓدَا ٜكّٛ  يرات٘ تكبٌ َعاٜري اجملتُع ؼكٝكًاٜ -3

 َسغٛب  ٞٛى ادتُاعـبطً
ذاتًٝا  ٖرٙ املعاٜري دعِٜٚ َع ٖرٙ املعاٜري ٜهٕٛ َتطكًا ٞضًٛن٘ ا٫دتُاع -4

 ٚيٝظ اازدًٝا.
  ٠مَٛ ثٙب ادلشا٘ك  ٟأػؾ أِضٍخ رٛػؼ اٌؼ١ٍّبد اٌؼم١ٍخ اٌز  

 بٖـــاالٔزج
 

 ســات أنجــاٍٚ َٛقٛعــتٓ، ٚبدأ  ٜ ا٫ْتباٙ لـٚعُ ٣دـٜصداد َ
  ًادٝعكتٚ ًاــعُك
 ـأط عب دزٚضًاٜٛطت ٍٛ 
 ٜٚطاعد ع٢ً ايتشؿٌٝ  َد٣ ا٫ْتباٙ بايرنا٤ ايعاّ ٜستبط

 ترنسايٜٚصٜد َٔ  املستؿع
 ًـــاٌزخ١

 
 ٢ ايتخٌٝ اجملسد ـميٌٝ املساٖل إي

 ٜ أس٬ّ ايٝكع١ َٔ هجس 
 ١ ايعًّٛ ايكا١ُ٥ ع٢ً ـأضاع دزاض ـٞع٢ً ايتخٌٝ ٖ ايكدز٠

  ا٤ايؿٝصٜٚ ااهٓدض١نسد ايتؿهري اجمل
 ٍٚايتؿهري بأْٛاع٘  تصداد ايكدز٠ ع٢ً ا٫ضتد٫ 

 شـــاٌززو
 

ٚاضتٓتاز   ٢ ايؿِٗـعً كا٥ـِل إىل ايترنس ايـٌ املساٖـميٝ
 ٞس اآليـٔ ايترنـٍَ دع٬قات ددٜد٠ ب

 ؽًٍ  .صِخرؼشف ِشؽٍخ ادلشا٘مخ ثبٔٙب ِشؽٍخ ا

  ( ٭ْٗا َسس١ًــَسس١ً ايكػٛط ٚايعٛاؾ) بـ َسس١ً املساٖك١ ضتا٢ًْٜؿـ 
  ٓؿط١ٝ أٟ َسس١ً )ا٭ش١َ( ٚاي غدٜد َؿدزٙ ايتػريات اؾط١ُٝ ٞتٛتس اْؿعاي

 ٞايتؿطري ايبٝٛيٛد ٜٚؿبح،  ٤ايُٓٛ طٛاٍ َسس١ً املساٖك١ ببط ٜطتُس  

 ْتا٥ر عٛخ عًُا٤ ٚيريو هب إٔ ْكع يف اعتبازْا  يٮش١َ َٛقع غو ٞاؿتُ
ا َٚكُْٛٗا ٚسدتٗا غهًٗ ؽتًـ يف (أش١َ املساٖك١)إٔ  اييت أندت  ا٫دتُاع

  َٔ فتُع إىل فتُع ، َٚٔ سكاز٠ إىل سكاز٠.
ٕ٘بن ػٛاًِ ػذ٠ذح رض٠ذ ِٓ أفؼبالد ٚػظج١خ ادلشا٘ك ... 

 اػشع ذلزٖ اٌؼٛاًِ 

، ٜٚصداد ا٭َس  بٗا دٜساؾاملعا١ًَ  عدّ َعا١ًَ املعًُني ٚاآلبا٤ يًُساٖل -1
 ني.تطًطَتعكٝدا إذا نإ اآلبا٤ 

ايتكايٝد ناملساٖل بني دٚاؾع٘ اؾٓط١ٝ ٚاملٛاْع اـازد١ٝ  يد٣ٜٓػأ ايؿساع  -2
ٚتصداد تٓعِ إغباع ايدٚاؾع  ايتعايِٝ ايد١ٜٝٓ اييتٚ ا٭ْا ا٭ع٢ًنايداا١ًٝ ٚ

 سٜؿ١ٝاملػه١ً نًُا طاٍ ايٛقت ٚااؾ١ يف اجملتُعات ايؿٓاع١ٝ بعهظ اي
ا٫ضتك٬ٍ عٔ ٚايدٜ٘ ، ًَٚٝ٘ إىل  ٜٓػأ ايؿساع يد٣ املساٖل بني زغبت٘ يف - 3

 ايؿساع  ٖرا ٫ ٜهٕٛ َدزنًا غايبًاٚا٫عتُاد عًُٝٗا ، 
ٞ ٚا٫دتُاعٞ ٚا٫ْؿعايٞ ٜطبل ايُٓٛ ايعكً ٞايُٓٛ اؾطُؾايُٓٛ،  عٓؿس -4

،  عٔ ضًٛى ايساغد صاٍ بعٝدًاٜ ٘ ٫ـسذِ ايساغد ٚيهٔ ضًٛن ٝبدٚ املساٖل يفؾ، 
 ٜػعس املساٖل بايعًِ ٚاحملٝطني  ؾٝٓتكدٙ

سباطات تجري ا ودخ ، بعض املٛاقـ ؼكٝل ذات٘ ٚؾػً٘ يف يفاملساٖل  ١زغب -5
 ايؿػـٌضخط املساٖل ٚقٝك٘، ٜٚبشح املساٖل عٔ َؿدز وًُ٘ َط٦ٛي١ٝ ٖرٙ 
 اػشع الُ٘ مسبد إٌّٛ االعزّبػٟ ٌذٜ ادلشا٘ك ؟ 

يًُساٖكني عٔ ايطؿٌ ، ؾبعد إٔ نإ ٜعتُد ع٢ً  ٜٞتطع اجملاٍ ا٫دتُاع -1
 .ع٬قت٘ أؾبح اجملاٍ اازز ا٭ضس٠ ا٭ضس٠ ٚاؾريإ يف

ٜؿبح تأثري ٚ اـازدٝـ١ات ـطامل٪ض َٔد٠ ـساف ايطا٥ـٜهتطب املعاٜري ٚا٭ع -2
 .ايسؾام ٚايص٤٬َ أنجس 

ٚتؿكٌ  ٘ٓطؾسددٖا اجملتُع  ا٭دٚاز ا٫دتُاع١ٝ اييتع٢ً  تعسفٜ -3
 ايتٛاؾٌ َع اآلاسٜٔ ت٘ يفااربات٘ ا٫دتُاع١ٝ َٚٗاز

ع مبا ميػ٢ َع آزا٥٘ ـٜٚكتٓاملعاٜري ٚايتكايٝد  اقؼـٜٚٓ ازـبدأ ىت -4
 ٚاػاٖات٘ ٚغخؿ٘ عًَُٛا

 .  ٚاال٘زّبِبد اٌذ١ٕ٠خ ٌٍّشا٘ك ٟأ١ّ٘خ إٌّٛ اخلٍم ٚػؼ
 نُادٕٚ إغساف ٚتٗدٜد بايعكاب  ، طًو َا تتٛقع٘ مجاعتٜ٘ٚ تعًِ املساٖلٜ -1

 ي١َسس١ً ايطؿٛ نإ يف
 ١ٝ اـاؾ١ كاملباد٨ اـًك١ٝ ايعا١َ قٌ املؿاِٖٝ اـً ٜطتبدٍ -2
 ايكٛابط ايداا١ًٝ يًطًٛى قٌ ايكٛابط اـازد١ٝ . ٜطتبدٍ -3
 إىل ايهُاٍ  ٞطعاي١ ـَسسًباعتبـازٖا ١ ـ أا٬ق١ٝ َستؿعريٜؿٓعٕٛ َعاٜ -4
اقطساب ايكُري سني ٜعذص عٔ ؼكٝل منٛذز )ايهُاٍ ٜٚػعس بايرْب  -5

 سددٙ ٟ( ايرٞا٬قا٭
ايٝكع١  ًٝذأ إىل أس٬ّؾٜػعس بعدّ ايهؿا٠٤ ايػخؿ١ٝ ، ٚ تكبٌ ايًّٛ،ٜ -6

 َٚععُ٘ َتِٖٛ سكٝكٞعٔ غعٛز بايعذص بعك٘  ػ٢ٖٚ١ َػاعس ذْب ْا

  مع التبليلاالتية ة يف البار دد الصواب واخلطأ ح
   رؼش٠ف اٌشخظ١خ وّضري ٌٗ اجيبث١بد ٚعٍج١بد . 

ميتًه٘ ايؿسد َٔ َعاٖس اازد١ٝ َٚكدز٠ ٖرٙ املعاٖس يف ايتأثري ع٢ً  ٖٞ َا
 .اآلاسٜٔ

 فُٛع١ ا٭ؾعاٍ اييت ت٪ثس يف اآلاسٜٔ.ٖٞ )   fleming) ؾًُٓر   
 سدإُٖاي٘ يًتٓعِٝ ايدااًٞ يًؿ -1   ػ١ٛة ٘زا ادلفَٙٛ:

 اـازدٞهعٌ سهُٓا ع٢ً ايػخؿ١ٝ ااقعا ٫عتبازات  ايطُع١ ٚايػهٌ  -2
 ٚايتكدٜسات اـاط١٦.

  مع التبليلاالتية ة يف البار حدد الصواب واخلطأ 
 رزؾذد اٌشخظ١خ يف ػٛء اعزغبثخ اٌفشد ٌٍّضرياد. 

أضـًٛب تٛاؾكـ٘   (2  اضـتذابت٘ يًُـجريات    ( 1ؾـ٢ قـ٤ٛ :   تتشدد غخؿ١ٝ ايؿسد 
 ٚاْطذاَ٘ َع ايعٛاٖس ا٫دتُاع١ٝ ؾ٢ ايب١٦ٝ .

ـ ـاضتذابات ايؿسد ٚزدٚد أؾعاي٘ يًُجريات ؽتً ػ١ٛة ٘زا ادلفَٙٛ:
ٛقـ بسغِ ثبات املجري أٚ ايٛاقع١ ـملـ ـس٠ ، َٚٔ َٛقـؿتيس٠ ـَٔ ؾت

ٍٛ إىل سهِ قدد َٚٛقٛعٞ ٜؿعب ايٛؾ ، ٚبايتايٞا٫دتُاع١ٝ أٚ ايعهظ 
 ع٢ً ايػخؿ١ٝ 

  مع التبليلاالتية ة يف البار حدد الصواب واخلطأ 
 سثؾ ١٘جٛلشاؽ ثني اٌشخظ١خ ٚاجلٛأت اٌفغ١ٌٛٛع١خ.

 سٝح زبط بني اؾٛاْب ايؿطٝٛيٛد١ٝ ٚايػخؿ١ٝ
 لغُ ١٘جٛلشاؽ اٌشخظ١خ ئىل أسثؼخ أمنبؽ أٚ أِضعخ   

ّٕؾ ٌا -أ
 اٌغٛداٚٞ

ــ  اٍ، ميٝــٌ إىل بطــ٤ٞ ايــتؿهري يهٓــ٘ قــٟٛ ا٫ْؿع
 ا٫ْطٛا٤ ٚايتػا٩ّ ٚا٫ْكباض ٚا٫نت٦اب

إٌّؾ  -ة
 اٌظفشاٚٞ

طُـــٛح ٚعٓٝـــد ٚدـــاد، ٚســـاد ايطبـــاع ٚضـــسٜع  
 ا٫ضتجاز٠ ٚايػكب.

إٌّؾ  -ط
 اٌذِٛٞ

ــص    ــتذاب١، ٜٚتُٝ ــسٜع ا٫ض ــتجاز٠، ٚض ــٌٗ ا٫ض ض
 بايتؿا٩ٍ ٚاملسح ٚايٓػاط.

إٌّؾ  -د
 اٌجٍغّٟ

ٚايتبًـد  بط٤ٞ ا٫ضتجاز٠، ٜٚػًـب عًٝـ٘ اـُـٍٛ    
 ا٫ْؿعايٞ.    

    ايػخؿ١ٝ ايط١ٜٛ تعترب ْتادا يتٛاشٕ ٖرٙ ا٭َصد١ ا٭زبع١ ٚتهاؾ٦ٗا
  مع التبليلاالتية ة يف البار حدد الصواب واخلطأ 

 رؼذ ٔظش٠خ فش٠ٚذ ِٓ اشٙش ٔظش٠بد اٌزؾ١ًٍ إٌفغٟ.

ات ـٜ٪ند ع٢ً اربات ايطؿٛي١ املبهس٠ ٚايدٚاؾع اي٬غعٛز١ٜ ٚايؿساع 
 ات نُشددات يًػخؿ١ٝ ـٚا٫سباط

يًطًٛى ، ٚاؿٌٝ ايدؾاع١ٝ  ٞاق١ ايٓؿط١ٝ نُشسى أضاضتسنص ع٢ً ايط
 نٛض١ًٝ ملٛاد١ٗ ايكًل



 

 
4 

أؾبح ٖٓاى اٖتُاّ يدٚز  ضٛيٝؿإ(ٚ)إزٜهطٕٛ ٖٚٛز٢ْ ـ ٚؾ٢ ايتٛدٗات اؿدٜج١ ي
منٛ  املتػريات ا٫دتُاع١ٝ ٚايتؿاع٬ت َع ايٛايدٜٔ ا٬ٍ ع١ًُٝ ايتٓػ١٦ يف

 ايػخؿ١ٝ 
   ا٫ضتبطإ، (2     امل٬سع١، (1ا ع٢ً ايػخؿ١ٝ، ٚاؿهِ عًٝٗ زاض١تعتُد يف د

 .ا٭ؾهاز(5   ايتشًٌٝ املٓطكٞ يًرنسٜات، (4ايتداعٞ اؿس، (3
اٌؼٛاًِ اٌٛساص١خ ػٍٟ اٌشخظ١خ ...ً٘  رأصريسفغ ٚاؿغْٛ   

 رإ٠ذ اَ ال ٚدلبرا؟
   فُٛع١ َٔ ايعادات املهتطب١، أٚ املتع١ًُ ٚؾكا يكٛاْني ايتعًِ "  ٟ٘ اٌشخظ١خ

ميهٔ ٬َسعت٘ ٚقٝاضـ٘ بػـض ايٓعـس عُـا وـدخ       ٟٜسنصٕٚ ع٢ً ايطًٛى ايعاٖس اير
 دااٌ ايعكٌ أٚدااٌ ايؿسد ، 

 ١ٝ.سؾض ٚاططٕٛ تأثري ايعٛاٌَ ايٛزاث١ٝ ع٢ً ايػخؿٜ
 ًَٚٝس((  أندٚا ع٢ً إ٫ إٔ ايطًٛنٝني َٔ أَجاٍ ))ضهٓس، ٚد٫ٚزد،

 يف تػهٌٝ غخؿٝت٘. ٚدٚاؾع ايؿسد (  ب                                 أ١ُٖٝ ايعٛاٌَ ايٛزاث١ٝ أ(

  مع التبليلاالتية ة يف البار حدد الصواب واخلطأ 
 االٔغب١ٔخ اخلريح. خرشرىض إٌظش٠خ االٔغب١ٔخ ػٍٟ اٌـج١ؼ

 ٚايطًٛن١ٝ  ايٓؿطٞيٓؿظ بعد ْعس١ٜ ايتشًٌٝ ٜطًل عًٝٗا ايك٠ٛ ايجايج١ يعًِ ا  -1
 ٚ سٝـح تـس٣ إٔ اإلْطـإ اـري بطبعـ٘،      ، تسنص ع٢ً ايطبٝع١ اإلْطا١ْٝ اـري٠  ٢ٖ -2

 ٚاع يطًٛن٘.
 .ايطًٛى دا٥ًُا ي٘ ٖدف قددتسٟ إٔ 

ٙ َٚـٔ زٚاد    -3  ٟ   ايٓعسٜـ١ " َاضـًٛ"   ٖـر زنـص عًـ٢ بعـض املٛقـٛعات ذات ايؿــبػ١      ايـر
 أٖداف اؿٝا٠ ٚدٛدتٗا                                               ايرات ٚاإلبداع ؼكٝل   اإلْطا١ْٝ َجٌ 

ــٛد  ــٞايٛد ــاعٞ ، ٚايػخؿ ــ٢    ا٫دتُ ــِ عً ــ١ يًشه ــتػريات  املُٗ ــٔ امل ــا َ ، ٜٚعتربْٚٗ
 ايػخؿ١ٝ

 أروش طفبد اٌشخظ١خ اٌغ١ىٛثبر١خ
 قد فتُعٝ٘ ٫ٚ ٜتؿسف بإزاد٠ ٚاع١ٝ ٚ نا١ًَ . 

 ٜعا٢ْ عدّ ايٓكر ايعاطؿٞ /ٜعا٢ْ اقطساب ايطًٛى ؾ٢ ضٔ َبهس٠ .
  ٖرٙ ا٫قطساب تأار  اػاٖا َ٪ذٜا يًُذتُع .

 ٜطتذٝب  يٛضا٥ٌ ايػد٠ أٚ ايًني  /اازز عٔ ايطٝطس٠ اإلزاد١ٜ  .

 ؽذد طفبد اٌشخظ١خ اذلغزري٠خ  
 سب ايرات ٚا٫ٖتُاّ بٗا . (1
 سب ايعٗٛز ٚقاٚي١ درب اْتباٙ اآلاسٜٔ  (2

  ١ايتٛانٌ ع٢ً اآلاسٜٔ ؾ٢ املط٪ٚيٝ (3
 ايكاب١ًٝ  يإلوا٤ ٚايتأثس باآلاسٜٔ  (4
 ايكاب١ًٝ يًُبايػ١ ٚايهرب ٚايتُجٌٝ  (5

 ش١ٝطؿٛي١ٝ ٚتتطِ بايطط ِاْؿعا٫تٗ (6

 

 ِىٛٔبد االجتبٖ ؽذد
ادلىْٛ 
 ادلؼشيف 

ٜتكُٔ  َعتكدات ايؿسد ٚأؾهازٙ ٚتؿٛزات٘ َٚعًَٛات٘ 
 مٛ َٛقٛع ا٫ػاٙ. 

 ادلىْٛ
 الٔفؼبيلا

 َعنيٜٚػري إىل َػاعس ايؿسد ٚاْؿعا٫ت٘ مٛ َٛقٛع  

ادلىْٛ 
 اٌغٍٛوٟ

ؾـإذا   َعـني، يكٝـاّ بؿعـٌ أٚ ضـًٛى    يكٝاّ أٚ عدّ اا ٖٛ
 ضًٛنا هعًٓـا َٛقٛع َعني ؾكد ْطًو أٚ أعذبٓا غ٤ٞ، 

 ْكرتب َٓ٘ بػهٌ َا.

  مع التبليلاالتية ة يف البار حدد الصواب واخلطأ 
  إٌغجٟ،رزغُ االجتب٘بد ثبٌضجبد 

ؾأسهـاّ ايؿـسد عـٔ املٛقـٛعات ثابتـ١       ايٓطـيب، تتطِ ا٫ػاٖات بايجبـات   -1
 ْطبٝا.

 تػٝريٖا.ميهٔ  ٚبايتايَٞتع١ًُ َٚهتطب١،  -2
 ايـيت ٜطـتذٝب بٗـا ا٭ؾـساد ملٛاقــ اــرب٠       ايـيت  ايهٝؿٝـ١ ا٫ػاٖات  ؼدد -3

 ميسٕٚ بٗا.
 املٛاقـ  يفٖات ا٭ؾساد ٚبطًٛنِٗ إَها١ْٝ ايتٓب٪ َٔ ا٬ٍ املعسؾ١ باػا -4
    .زضِ سدٚد ايؿ١ً بني قِٝ اجملتُع ٚتٛدٗات ا٭ؾساد يفتطاِٖ ا٫ػاٖات  -5

 :خظبئض االجتب٘بد ؽذد
 َهتطب١ َٚتع١ًُ ٚيٝطت ٚزاث١ٝ . -1

 تستبط مبجريات َٚٛاقـ ادتُاع١ٝ . -2

 تتعدد ٚؽتًـ سطب املجريات ايت٢ تستبط بٗا  -3
 ٚيهٓٗا تتكُٔ دا٥ُا ع٬ق١ بني ؾسد َٚٛقٛع ا٫ػاٙ . ٫ تٓػأ َٔ ؾساؽ -4

 ٜتكُٔ ا٫ػاٙ عٓؿسا عكًٝا ٜعرب عٔ َعتكدات ايؿسد عٔ َٛقٛع ا٫ػاٙ  -5

 َد٣ سب٘ ملٛقٛع ا٫ػاٙ عايٝا ٜعرب عٔ ا اْؿٜتكُٔ ا٫ػاٙ عٓؿس -6

ٜتكُٔ ا٫ػاٙ عٓؿسا ضًٛنٝا ٜعرب عٔ ضًٛى ايؿسد ايعاٖس املٛد٘ مٛ  -7
 ٛقٛع ا٫ػاٙ .َ

 ٚظبئف االجتب٘بد: ؽذد
 ؼدد طسٜل ايطًٛى ٚتؿطسٙ. -1
اجملـاٍ   يفاملٛدٛد٠  ايٓٛاسٞتٓعِ ايعًُٝات ايداؾع١ٝ ٚا٫ْؿعاي١ٝ سٍٛ بعض  -2

  .ٜعٝؼ ؾٝ٘ ايؿسد ايرٟ
 .أقٛاي٘، ٚأؾعاي٘ يفضًٛى ايؿسد  يفتٓعهظ  -3
 .املٛاقـ ايٓؿط١ٝ املتعدد٠ يفتٝطس يًؿسد ايكدز٠ ع٢ً اؽاذ ايكسازات  -4
  تٛد٘ اضتذابات ايؿسد يٮغخاف، ٚا٭غٝا٤، ٚاملٛقٛعات  -5

 ؽذد اُ٘ اٌؼٛاًِ اٌىت رغبػذ فٝ رغ١ري اٚ رؼذ٠ً االجتبٖ ؟

 ػاٙ ٚعدّ زضٛا٘.قعـ ا٫ -أ

  قٛتٗا عٝح ميهٔ تسدٝح أسدُٖا  يفٚدٛد اػاٖات َتطا١ٜٚ  -ب 
 .ٚدٛد اربات َباغس٠ تتؿٌ مبٛقٛع ا٫ػاٙ -ز 
 .ضطش١ٝ أٚ ٖاَػ١ٝ ا٫ػاٙ -د 

 ؽذد اُ٘ اٌؼٛاًِ اٌىت جتؼً رغ١ري االجتبٖ اِشا طؼجب؟
 ٚزضٛا٘.ق٠ٛ ا٫ػاٙ ايكدِٜ  (1
 .ٚؾ٬ب١ ايسأٟ عٓد ا٭ؾساد ايؿهسٟ،د اؾُٛ (2
  َؿاسب١ ا٫ْؿعاٍ ايػدٜد ي٬ػاٙ، ٚؼٛي٘ إىل تعؿب ٜع٢ُ ا٭عني، (3
 إدزاى  ا٫ػاٙ اؾدٜد ع٢ً أْ٘ تٗدٜد يًرات. (4
 .تػٝري ا٫ػاٙ زغِ إزاد٠ ايؿسد ( قاٚي5١

 ٖات .ايدٚاؾع ايك١ٜٛ عٓد ايؿسد تعٌُ ع٢ً َكا١َٚ تػٝري ا٫ػا (6
 ٕ٘بن اؿبس٠ٓ اعبع١ني دلفَٙٛ اٌم١ُ ... اششػ

 اإلؿبس

  األٚي
 تستٝب إىل اير٣ ٜػري ايعاّ ا٫دتُاعٞ اإلطاز ٖٛ

 .ا٫دتُاع١ٝ يًُعاٜري ٚؾًكا ا٭ٚيٜٛات
 اإلؿبس

  اٌضبٟٔ
 أٚيٜٛـات  تٝـب تس إىل ٜػـري  ايـر٣  ، ايٓؿطٞ اإلطاز ؾٗٛ

 ٚتؿك٬ٝت ايؿسد
 ( اٌفشق ثني اٌم١ُ ٚاالجتب٘بدؽذد 

 .ايكِٝ أنجس ع١َُٝٛ ٚػسٜدا ٚمش٫ٛ َٔ ا٫ػاٖات -1
اػاٖ٘(  مٛ َٛقٛعات )َٛقـ ايؿسد َٔ دزاض١ عًِ اؾػساؾٝا، ودد : َجاٍ

اجملتُع١ٝ،  اؿٝا٠ٖرا ايعًِ بايرات، أَا َٛقؿ٘ َٔ ايعًِ ٚأثسٙ يف تطٜٛس 
 ايك١ُٝ( ايع١ًُٝ اييت ٜتبٓاٖا ٖرا ايؿسد.)ؾٝشدد 

 .ايكِٝ أنجس ثباتا َٔ ا٫ػاٖات ٚأقٌ قاب١ًٝ يًتػٝري َٓٗا -2
3-  ٞ ــ ــِٝ عً ــٟٛ ايك ــٕٛ     تٓط ــٔ إٔ ته ــني ميه ــٞ، يف س ــًٝٞ ٚأا٬ق ــب تؿك داْ

  ا٫ػاٖات ضًب١ٝ.
 دًٌ ػٍٟ رٌه   اٌم١ُ ٔزبط ٌؼ١ٍّبد اٌزؼٍُ 

 ُٝ٘ بامل٬سع١ ٚايتكًٝد . ) تعًِ ادتُاعٞ (قد ٜهتطب ايؿسد ق(1 
ؾايهجري َٔ ا٭٫ٚد ٚغاؾ١ سدٜج٢ ايطٔ َِٓٗ ٜكبًٕٛ بٛدٗات ْعس  َجاٍ :

 آبا٥ِٗ أٚ ا٭غخاف املُٗني ؾ٢ ب٦ٝتِٗ .
ايتعًِ ا٫غرتاطٞ ٚأثس ع١ًُٝ  َباد٨قد ٜهتطبٗا ايؿسد أٜكا ْتٝذ١ (2

 سٝحايتعصٜص ٚايعكاب  
 .تك١ٜٛ ايطًٛى ايكُٝٞ املسغٛب ؾٝ٘   ٠ؼًّ اٌزؼض٠ض ػٍٟ

 اْطؿا٤ أٚ نـ ايطًٛى غري املسغٛب ؾٝ٘. ٠إدٞ ئيل مبةأِب اٌؼ
 اٌزٛافـك إٌفغٝ ٛد ادلمظ ؽذد

ٜكؿد ب٘ املٛا١َ٤ بني ايػخـ ٚذاتـ٘ ٜٚعٓـ٢ ذيـو إٔ ٜهـٕٛ ايؿـسد زاقـًٝا عـٔ        
ات ايتـ٢ تـستبط   ْؿط٘ َتكب٬ً اها َع ايتشسز ايٓطب٢ َٔ ايتـٛتسات  ٚايؿـساع  

 مبػاعس ضًب١ٝ مٛ ايرات .

 *  ٜستبط مبد٣ إغباع ايؿسد يدٚاؾع٘ ٚسادات٘ ٚؼكٝل أٖداؾ٘ ايػخؿ١ٝ .
 رؼش٠ف اإلؽجبؽ:

ٜػعس بٗا ايؿسد عٓـدَا ٜٛادـ٘ َـا وـٍٛ      اييتٖٛ اؿاي١ ا٫ْؿعاي١ٝ ٚايداؾع١ٝ 
 َجٌ َػاعس ايؿػٌ، ٚايكٝل، ٚا٫نت٦اب بٝٓ٘ ٚبني إغباع دٚاؾع٘

 دثبٌٕغجخ ٌٍفش ٌإلؽجبؽٚػؼ أُ٘ اٌؼٛاًِ ادلإد٠خ 
 ٚدٛد دٛاْب قؿٛز أٚ عدّ نؿا١ٜ ؾ٢ ايؿسد ْؿط٘ . (1
 ْكـ اؿا٥ـ ْؿط١ٝ َع١ٓٝ . نايكدز٠ ع٢ً ايتشهِ ؾ٢ ايٓؿظ .   (2

 ْكـ قدزات ايؿسد ٚبايتاىل  ٫ ٜطتطٝع  ؼكٝل أٖداؾ٘  .  (3

 ؼدٜد ايؿسد يٓؿط٘ أٖداف تؿٛم قدزات٘ ٚإَهاْٝات٘   (4
 أزاد ذيو. ؾًٝظ نٌ غخـ ميهٓ٘ إٔ ٜؿبح َتؿٛقًا دزاضًٝا  جملسد أ ْ٘ 

ٚنًُا نإ ااهدف نبري ٚبعٝد عٔ ايؿسد ٚعٔ إَهاْات٘ ؾإٕ اإلسباط ٜهٕٛ   
 ٖٛ ايٓتٝذ١ ايطبٝع١ٝ.

 حتذس االؽجبؽ دًٌ ػٍٟ رٌهػٛاًِ خبطخ ثبٌج١ئخ رٛعذ 
 ايكٛقا٤ ايت٢ متٓعٓا َٔ ايرتنٝص . (1

 املعاْا٠ ا٫قتؿاد١ٜ ايت٢ متٓع ايؿسد  َٔ ؼكٝل أٖداؾ٘ .  (2
 ط  ٜؿسقٗا ايٛايدإ ٚ اآلاسٕٚ ع٢ً ايؿسد . ايكٝٛد ٚايكٛاب (3

 ٚؾا٠ أسد ايٛايدٜٔ أٚ نًُٝٗا ٚغريُٖا َٔ ايعسٚف ايت٢ ت٪د٣ إىل اإلسباط. (4
 االلذاَ ؟ –دًٌ مبضبي ػٍٟ اٌظشاع االلذاَ  ػ

 ٜٓػأ ٖرا ايؿساع عٓدَا واٍٚ ايػخـ ا٫اتٝاز بني ٖدؾني ن٬ُٖا دراب 
 .ِبعد ٖرا ايٓٛع َٔ ايؿساع أٜطس أْٛاع ايؿساعات قاب١ًٝ يًشط 

 اتٝاز بني  ٚظٝؿتإ اهُا َصاٜا َتكازب١. : ذيو ا1٫َجاٍ
 ٖٚرا ايٓٛع َٔ ايؿساع ٫ ٜطتُس ط٬ٜٛ  بٌ ٜٓت٢ٗ مبذسد ااتٝاز ااهدف .

أَا إذا طاٍ أَد ايؿساع ؾإْ٘ ٜدٍ ع٢ً ٚدٛد ارب٠ ضًب١ٝ تدعٛ إىل ايرتدد ؾ٢ اؽاذ 
 ايكساز.

ت إهاب١ٝ : عٓدَا ٜكسز ايؿسد ايصٚاز ٚتهٕٛ أَاَ٘ ؾتاتإ يهٌ َُٓٗا ؾؿا2َجاٍ
 ٚعًٝ٘ إٔ ىتاز إسداُٖا .

 :اإلؽغبَ –طشاع اإلؽغبَ دًٌ مبضبي ػٍٟ 
 ٜٚٓػأ ٖرا ايؿساع عٓدَا واٍٚ املس٤ ا٫اتٝاز بني ٖدؾني ن٬ُٖا َٓؿس. -

َجاٍ : ااتٝاز أؾشاب ايصٚاز ايؿاغٌ بني اضتُساز ايصٚاز َٚا ٜؿاسب٘ َٔ ض٤ٛ 
 ا٭ضس٣ .ايعػس٠ ٚبني ايط٬م َٚا ٜرتتب عًٝ٘ َٔ ايتؿهو 

ٖٚرا ايٓٛع َٔ ايؿساع أنجس ؾعٛب١ ؾ٢ سطُ٘ ٚيريو ٜطٍٛ أَدٙ . ٚنجريًا َا 
 ٜتربرب ا٭غخاف بني ااهدؾني  املٓؿسٜٔ.

 اإلؽغبَ: –طشاع اإللذاَ دًٌ مبضبي ػٍٟ 
 ٜٚٓػأ ٖرا ايؿساع عٓدَا ٜهٕٛ ااهدف ايٛاسد درابا َٚٓؿسا ؾ٢ آًْا ٚاسد .

ٜستبط  ٛؾ٘ َٔ ايط١ُٓ ؾ٢ ْؿظ ايٛقت. .َجاٍ : سب ايػخـ يتٓاٍٚ اؿ٣ًٛ ٚا
 اإلسباط ٚايؿساع عا٫ت اْؿعاي١ٝ غري ضاز٠ نايكًل ٚايتٛتس ٚايػكب .
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 اٌفشق ثني اخلٛف ٚاٌمٍكؽذد 
 اـٛف غعٛز٣ ٚي٘ َؿدز اازد٢ أضباب٘ َعسٚؾ١  اخلٛف

َجٌ )اـٛف َٔ اؿٝٛاْات، اـٛف َٔ ايع٬ّ، اـٛف َٔ 
 طبٝب ا٭ضٓإ(

 أَا ايكًل ؾٗٛ ٫ غعٛز٣ ٚ داا٢ً ٚأضباب٘ غايبا غري ٚاقش١. ٍكاٌم
ٜتؿـ ايكًل نخرب٠ ذات١ٝ يًؿسد مبػاعس ايػو ٚتٛقع املؿا٥ب   

 ناملٛت أٚ املسض أٚ اؿٛادخ دٕٚ إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى ضبب َٛقٛع٢ . 

  ِظب٘ش اٌمٍكؽذد أُ٘ 
 ِٓ إٌبؽ١خ 

اجلغ١ّخ 
 ٚاٌفغ١ٌٛٛع١خ 

                                         اقطساب قسبات ايكًب . (1
 اقطساب املعد٠ أٚ اإلضٗاٍ .

 نجس٠ ايتبٍٛ ٚنجس٠ إؾساش ايعسم. (2

   بؽ١خِٓ إٌ
 االٔفؼب١ٌخ

                                     عدّ ايكدز٠ ع٢ً ايرتنٝص .
 اإلدٗاد ٚايتعب دٕٚ َربز . 

 بسٚد٠ ا٭طساف ٚا٭زم.

ؾإْ٘ ٜطبل ايكًل ٜٚتصأَ َع٘ إدزاى ٚتٛقع َطتُس  ِٓ إٌبؽ١خ ادلؼشف١خ
 ؿدٚخ غ٧ ض٧ٝ أٚ َهسٚٙ يًؿسد.

 ش يف ػٛء ِب دسعذفغ رٛعذ صالصخ ِغز٠ٛبد ٌٍمٍك 
اٌمٍك 
 ادلؼزذي

 :  ٜ٪د٣ إىل   ٚؾش٢ َٚٝطس داؾعٖٞٛ قًل 
 ٚايتٛاؾٌ. ٜطٌٗ عًُٝات ايتعًِ(2     سٌ املػه٬ت ٚاإلبداع (1

اٌمٍك 
 ادلٕخفغ

ػعٛز باي٬َبا٠٫ ٚايهطٌ ٚاإلُٖاٍ (اي1: ٜ٪د٣ إىلٖٛ قًل 
 .   عدّ ايسغب١ ؾ٢ اإللاش(2

اٌمٍك  
 ادلشرفغ

 . ضتجاز٠ ا٫عؿب١ٝ ٚ(اي1:     ٜ٪د٣ إىلقًل  ٖٛ
 . (اؽاذ ايكسازات ايكدز٠ ع٢ً ايتؿهري ٚ عدّ(2
عدّ (ايػعٛز ب4             .ٚق١ً اؿ١ًٝ  ايدا٥ِ ايعذصبػعٛز (اي3

 ايكدز٠ ع٢ً ايبت ؾ٢ ا٭َٛز.

ثزي اجلٙذ اؽذٜ االعب١ٌت ادلجبششح دلٛاعٙخ االؽجبؿبد .... 
 مبضبي  دًٌ

 دٕٚ ؼٍٛ ايت٢ ايعٛا٥ل شاي١إل اؾٗد َٚكاعؿ١ ،ٜددد بعٌُ ايكٝاّ مبع٢ٓ

 ا٭ٖدافؼكٝل  أٚ ايدٚاؾع إغباع

 ؾ٢ فٗٛدٙ َٔ ٜصٜد إٔ واٍٚ ا٫َتشإ ؾ٢ ٜسضب اير٣ ايطايبَجاٍ :  

  ا٫َتشإ ؾ٢ ٜٓذح ست٢ ا٫ضترناز

 

 اٌجؾش ػٓ ؿشق اخشٜ رؼزرب اؽذٜ االعب١ٌت ادلجبششح ٌٍزغٍت
 ػٍٝ االؽجبؽ دًٌ مبضبي

 ٫ تطاعدٙ ع٢ً ايٛؾٍٛ اهدؾ٘ ٜطتخدَٗا ايت٢ ايطسٜك١ إٔ ايػخـ ٚدد إذا

 .  يًٛؾٍٛ إىل ااهدف أاس٣  طسٜك١ عٔ ايبشح ؾ٢ ٜبدأ ؾإْ٘
ا٫ضترناز يًٛؾٍٛ اىل  ؾ٢ عادات٘ تػٝري إىلايطايب  ًٜذأ قد  : َجاٍ 

 ايٓذاح.
 عٝٛب عٔ ْامجًا نإ أٚ اازدًٝا ايعا٥ل نإ إذا إ٫ تؿًح ٫ ايطسٜك١ ٖٚرٙ 

 . ٚع٬دٗا تؿادٜٗا ميهٔ غخؿ١ٝ

رغ١ري اذلذف ِٓ االعب١ٌت ادلجبششح دلٛاعٙخ ِٛالف 
 االؽجبؽ ..... دًٌ مبضبي 

 ؾإْ٘ ايطابكتني ايطسٜكتني بإسد٣ ااهدف إىل ايٛؾٍٛ ؾ٢ ايػخـ ؾػٌ إذا
 ٜطٌٗ آاس ٖدف ٚإس٬ٍ  ْؿط٘ ااهدف تػٝري ٢ٖٚ ثايج١ طسٜك١ إىل ًٜذأ

  قً٘ إيٝ٘ ايٛؾٍٛ
 ٚاقطسزت ايطُا٤ ؾأَطست قدّ; نس٠ يًعب تتٗٝأ نٓت أْو يٓؿسض َجاٍ : 

 ٠ػاٖدَٚ ، املٓصٍ ؾ٢ ايبكا٤ إىل
 ؾ٢ بسغبتو َستبطًا ايكدّ نس٠ يعب َٔ ٖدؾو نإ ؾإذا ايتًٝؿصٜٕٛ 

  )ايتًٝؿصٜٕٛ َػاٖد٠ ٖٚٛ) ايبدٌٜ ااهدف ؾإٕ ايؿساؽ; ٚقت غػٌٚ ايتط١ًٝ
 يًشاد١ ٖدؾًا ايكدّ نس٠ يعب نإ إذا أَا ، اؿاد١ ٖرٙ بعٜػ إٔ ميهٔ

 .بد٬ًٜ ٖدؾًا تهٕٛ ئ ايتًٝؿصٜٕٛ َػاٖد٠ ؾإٕ ايتكدٜس إىل
اعزخذاَ اعٍٛة ؽً ادلشىالد ِٓ االعب١ٌت ادلجبششح 

 دلٛاعٙخ االؽجبؿبد .... ؽًٍ 
 اير٣ ااهدف عٔ املعًَٛات َٔ قدز أنرب مجع ايػخـ واٍٚ ٕأ (1

 .إيٝ٘ ٜطع٢
 . املػه١ً سٌ ؾ٢ ايتشًٌٝ عًُٝات هسب ثِ (2

 . ٚتٛابع٘ عٛاقب٘ ع٢ً يٝتعسف ااهدف إىل ايٛؾٍٛ اٍٚٚو (3

  عٓ٘ خ٢ًٜت أٚ ااهدف كبٌٜ ٚؾ٢ ايٓٗا١ٜ قد (4

 ٚقد َعًا عُٓٗاأٚ  ااهدؾني أسد عٔ ٜتخ٢ً قد اٌظشاع ؽبٌخ أِب فٝ  

 .بُٝٓٗا ايتٛؾٝل واٍٚ

 ػٍٝ زغٍتاٌ فٝ ادلجبششح األعب١ٌت فشٍذ ئراِبرا حيذس 

 :اٌظشاع أٚ اإلؽجبؽ

 . ط١ًٜٛ يؿرت٠ ايتٛتس ساي١تطتُس  (1

 . ٚايكٝل ٚا٭مل ايكًلب يػخـٜػعس ا (2
  ايتٛتسٖرا   سد٠ يتخؿٝـ َباغس٠ ػرياي ايطسم بعضًٜذأ  ايؿسد ي (3
 ٚبعكٗا ، غعٛز١ٜ ٫ بأْٗا  َباغس٠ ػرياي ا٭ضايٝب ٚ تتطِ ٖرٙ (4

 ٚتط٢ُ اعايٓ َععِ ٚميازضٗا ، ايطٛا٤ إىل أقسب ٜهٕٛ قد
  َٚٓٗا ايدؾاع١ٝ اؿٌٝ

 اٌىجذ ٠ؼزرب اؽذ احل١ً اٌذفبػ١خ   دًٌ مبضبي

 إبعاد إىل زاد١ٜ إ٫ بطسٜك١ ؾٝ٘ ايؿسد ٜطع٢ اي٬غعٛزٟ ايٓطٝإ َٔ ْٛع ٖٛ

 ٚإاؿا٥ٗا ، ٚايٛعٞ ايػعٛز دا٥س٠ عٔ امل٪مل١ ٚايرنسٜات املكبٛي١ غري ايدٚاؾع

 ٚش٫ت ااهؿٛات ايّٓٛ، أس٬ّ : غهٌ يف بعد ؾُٝا تعٗس ٚاييت اي٬غعٛز ؾ٢

 .ايًطإ

 بػدٙ ٜعٓؿ٘ عٓدَا أبٝ٘ ػاٙ ايعدٚا١ْٝ ملػاعس ايطؿٌ اضتبعاد :َجاٍ

 دًٌ مبضبي –اٌزغبِٟ ٠ؼذ اؽذ احل١ً اٌذفبػ١خ   

 املكبٛي١ غري ا٭ٖداف أٚ ايدٚاؾع بأسد املتعًك١ ايٓؿط١ٝ ايطاق١ ؼٌٜٛ ٖٛ

 ايداؾع:  1َجاٍ    . َٚؿٝد ٍَٛكب ادتُاعٞ ْػاط إىل ٚتٛدٝٗٗا ادتُاعٝا

 . ٚايؿين ا٭دبٞ بايٓػاط ع٬د٘ ميهٔ َج٬ اؾٓطٞ
اٌزؼ٠ٛغ ؽ١ٍخ دفبػ١خ ٠ٍغب ا١ٌٙب اٌفشد دلٛاعٙخ االؽجبؽ 

 ........ دًٌ مبضبي

 ايتٛتس سد٠ يتخؿٝـ ايؿسد إيٝٗا ًٜذأ ٫غعٛز١ٜ دؾاع١ٝ س١ًٝ ٖٛ ايتعٜٛض

 أٚ بايٓكـ غعٛز َٔ سبٗاٜؿا َٚا ايؿساع أٚ اإلسباط ارب٠ عٔ ايٓادِ

  بايؿػٌ إسطاع
 .غعٛزًٜا ٫ ٜهٕٛ ايتعٜٛض ساي١ ؾ٢ أْ٘ إ٫ ا٭ٖداف تػٝري َٔ ْٛع ٖٚٛ 

 . آاس فاٍ يف ٜعٛق٘ َعني فاٍ يف ايؿسد ؾػٌ : 1َجاٍ
اٌزرب٠ش اؽذ االعب١ٌت اٌغري ِجبششح دلٛاعٙخ االؽجبؿبد 

 .... دًٌ مبضبي 
 أٚ ادتُاعٝا، َكبٛي١ تبدٚ أضباب ٤إلعطا ٫غعٛز١ٜ قاٚي١ ٖٛ ايتربٜس

 ايرٟ ايطايب :َجاٍ .ض١ًُٝ غري بايؿعٌ أْٗا َٔ ايسغِ ع٢ً َٓطكًٝا َعكٛي١

 .ؾػً٘ ؾ٢ ا٫َتشإ بطبب املساقب  ٜربز
االصاؽخ اؽذ اٌٛعبئً اٌغري ِجبششح  دلٛاعٙخ خرباد 

 االؽجبؽ ......دًٌ مبضبي

 َعاْٝٗا َٔ ْؿعا٫تا٫ يٓكٌ ايػخـ إيٝٗا ًٜذأ دؾاع١ٝ س١ًٝ شاس١اإل

 ايػخـ يد٣ قب٫ًٛ أنجس تهٕٛ بد١ًٜ أاس٣ َعإ إىل املكبٛي١ غري ا٭ؾ١ًٝ

 أغخاف إىل َعٝٓني أغخاف أٚ أغٝا٤ َٔ ايٓكٌ ؾٛز٠ شاس١اإل تتخر ٚقد ،

 .آاسٜٔ

 . أبٓا٥٘ أٚ شٚدت٘ إىل غكب٘ ٜٓكٌ قد ز٥ٝط٘ ٜػكب٘ اير٣ املٛظـ :َجاٍ

ششح دلٛاعٙخ االؽجبؿبد اؽذ االعب١ٌت اٌغري ِجباالعمبؽ 
 دًٌ مبضبي

 ؾػً٘ أٚ ْكا٥ؿ٘ أٚ عٝٛب٘ ًٜؿل سني اإلْطإ إيٝٗا ًٜذأ س١ًٝ ٖٛ 

 .باآلاسٜٔ
 ٖٛٚ ؾٝ٘ ايعٝٛب ٖرٙ ٚدٛد إلْهاز ٚض١ًٝ بريو . 
 َٔٚ ايت٢ ا٭ؾعاٍ َط٦ٛي١ٝ آاس غخـ إىل املس٤ ٜٓطب إٔ اإلضكاط 

 .َٓٗا ٜربأ إٔ ٜٛد

 ٜكُس أْٜ٘تُٗ٘ ب آاس غخـ مٛ بايهسا١ٖٝ ٜػعس اير٣ ايػخـ :َجاٍ

 . ايعدا٤ ي٘
اٌزمّض اؽذ االعب١ٌت اٌغري ِجبششح دلٛاعٙخ االؽجبؿبد 

 .... دًٌ مبضبي 

 اؿض إىل ؾٝٗا ايػخـ  ٜطع٢.ٚ اإلضكاط س١ًٝ عهظ ايتكُـ س١ًٝ

 ببعض :ايتشًٞ طسٜل عٔ ايؿساع ٚ اإلسباط عٔ ايٓادِ ايٓؿطٞ ايتٛتس

 . آاس غخـ بٗا ٜتطِ ايت٢ ٚاـؿا٥ـ ايؿؿات
 .  ايػخـ ٖرا َع ايٛدداْٞ ايتٛسد
 .أضتاذٙ َع ايطايب أٚ ٚايدٙ َع ايؿػري ايطؿٌ تٛسد  َجاٍ :

اؽذ االعب١ٌت اٌغري ِجبششح دلٛاعٙخ إٌىٛص 
 .... دًٌ مبضبياالؽجبؿبد

 ايكدمي١ ايتٛاؾل أضايٝب بعض إىل ًٜذأ ؾٝ٘ ايؿسد إىل ا٫زتداد )ايسدٛع (

 َساسٌ َٔ ضابك١ َسس١ً ؾ٢ أٖداؾ٘ ؼكلٚ ٘زغبات تػبع ناْت ايت٢

 .املسس١ً ٖرٙ تعد٣  أْ٘ َٔ ايسغِ ع٢ً ، منٛٙ
 سني إيٝ٘ ايٛايدٜٔ اْتباٙ اي٬إزادٟ ؾرب ايتبٍٛ إىل ايطؿٌ عٛد٠ :َجاٍ

  . سدٜجًا املٛيٛد غكٝك٘ إىل ٚايدٜ٘ اٖتُاّ اْؿساف ٬ٜسغ

.. ..اؽذ االعب١ٌت اٌغري ِجبششح دلٛاعٙخ االؽجبؿبداالٔىبس 
 دًٌ مبضبي

 إسباط ساي١ ؾ٢ بأْ٘ ا٫عرتاف ايػخـ زؾض ؾٛز٠ ؾ٢ اؿ١ًٝ ٖرٙ تعٗس

 .ؾساع أٚ

 ٜؿًظ ٜٚهاد تٓٗاز ػازت٘ إٔ َٔ ايسغِ ع٢ً بايسقا ايتادس غعٛز :َجاٍ
 ب ػٍُ االعزّبعصب١ٔ.

 . ٌٍٕظش٠خ اٌؼ١ٍّخ ِىبٔخ ِز١ّضح يف اٌجؾش اٌؼٍّٟ . دًٌ  
ضٛا٤ أنإ ايبشح ظاٖس٠ طبٝع١ٝ أّ إْطا١ْٝ ، ؾٝ٪ند ايباسجني بإٔ اها أ١ُٖٝ 
ااؾ١ يف ؼدٜد )١ٜٖٛ أٟ عًِ َٔ ايعًّٛ ( ، َجاٍ )متجٌ ايٓعس١ٜ ايبٛؾ١ً 

ا٥ع بايٓطب١ يسبإ ايطؿ١ٓٝ ؾبدْٚٗا ٫ ٜٛدد َٛد٘ يٮعاخ يف مجع ايٛق
ا٫دتُاع١ٝ ، ٚبايتايٞ ٜتخبط يف مجع َعًَٛات٘ عٝح تأتٞ غري َرتابط١ 

 ثِ ٜعذص يف ايٓٗا١ٜ عٔ تؿطريٖا ( .
  ٚظبئف ػذح . أػشع صالصخ ِٕٙبػٍُ االعزّبع  يف خٍٕظش٠ٌ -
عٔ  اؿكا٥ل مجع: عٔ طسٜل  ُـٟ ٌٍؼٍـعبعبٖ األـذ االجت٠ـحتذ -1

 ايعاٖس٠ املدزٚض١ 
 عٔ سكا٥ل ؾُع ايعامل تٛد٘ ١ـا٫قتؿادٜ ١ـعسٜايٓ( ايكدّ نس٠: ) َجاٍ

 ٚايطًب ايعسض ع١ًُٝ
 با٭ْػط١ تتعًل سكا٥ل ؾُع ايعامل تٛد٘ ا٫دتُاع١ٝ ايٓعس١ٜ

 بٗا اـاؾ١ ا٫دتُاع١ٝ
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 إٌظش٠خ حتذد االجتبٖ االعبعٟ ٌٍؼبمل .. ٚػؼ مبضبي 

ٜطرتغد ب٘ ايعامل عٓد مجع٘ ؼدٜد سدٚد :  رظٛسٞبس ـُ اؿـرمذ٠ -2
يٞ ْٛع١ٝ ايٛقا٥ع اييت ٜتعني إع٬قات ٜٚسغدٙ ايدزاى إا٥ل ٚ ٜطاعدٙ عًٞ يًشك

 عًٝ٘ مجعٗا
  وً لبْٔٛ اٚ فشع رمٛي ثٗ إٌظش٠خ ٘ٛ رٍخ١ض

 دلالؽظبد اٌؼٍّبء ... ٚػؼ مبضبي

ؾايكإْٛ أٚ ايؿسض أٚ املؿّٗٛ ايرٟ  :بدـغ ٚاٌؼاللـض اٌٛلبئـرٍخ١ -3
: َجاٍ  اييت قاّ بٗا ايعًُا٤  تتكُٓ٘ ايٓعس١ٜ يٝظ إ٫ تًخٝؿا ي٬ًُسعات 

ا٭ضس٠ ًٜخـ ٬َسعات عدٜد٠ أدسٜت عٔ غهٌ َعني َٔ اؾُاعات  َؿّٗٛ
تًخـ ايع٬قات بني  ٚايٓعس١ٜتًخـ ايع٬قات بني ظٛاٖس َتعدد٠  ٚايكٛاْني

 ايكٛاْني ٚبدٕٚ عًُٝ٘ ايتًخٝـ ٜتعرز اإلملاّ باملهتػؿات.
 دًٌ؟ . –جريح فٝ إٌظش٠خ حتذ٠ذ أٚعٗ إٌمض يف ادلؼشفخ ٌٗ أ١ّ٘خ و

ا ناْت املعسؾ١ املتٛؾس٠ نجري٠ إذ: ٚعٗ إٌمض يف ِؼشفزٕب أحتذ٠ذ  -5
طاعدْا عًٞ ايتعسف عًٞ َا ٜـ ايٓعس١ٜ ٝتًخ ; ؾإٕ ٜؿعب عًٝٓا َعسؾتٗا دٝدًاٚ

 ٕ ْسنص عجٓا عًٝٗاأيٞ اؾٛاْب اييت هب إٜٓكؿٓا َٔ َعسؾ١ ٚتسغدْا 
 ٌٕظش٠خ اٌؼ١ٍّخ ...دًٌ ط: رشش١ذ اٌزـج١ك اؽذٜ ٚظبئف ا

يعًِ ٖٞ ايتطبٝل ا: غا١ٜ  إٌظش٠خ رمَٛ مبّٙخ رشش١ذ اٌزـج١ك -6
ايٓعس١ٜ ايع١ًُٝ تكّٛ ٚايطبٝع١ ِ ظٛاٖس يٞ قٛاْني ؼهإايٛؾٍٛ  عٔ طسٜل

 ٝ٘ ايتطبٝكات يف فا٫ت اؿٝا٠ دبتٛ
ٚاؾاذب١ٝ ضاعدت عًٞ بٓا٤ ، ايطؿٔ  قٛاْني ايطؿٛ ضاعدت عًٞ بٓا٤َجاٍ : 

 سات٥اايط
أوذ اثٓ خٍذْٚ اْ االعزّبع االٔغبٟٔ ػشٚسٞ . ً٘ رإ٠ذ  

 اروش ِربساره
 ٫ ؾا٭ؾساد قسٚز٠ ٞاإلْطاْ ا٫دتُاع إٔ قٛي٘ ؾ٢» اًدٕٚ ابٔ « أند* 

 بٌ ايبعض، عٔ بعكِٗ َتباعدٜٔ َٓعصيني اجملتُع ؾ٢ ايعٝؼ ٜطتطٝعٛا

  اها سؿس ٫ ٚع٬قات بسٚابط ٜستبطٕٛ

 .امُلذتُع أؾساد بني ايتؿاُعٌ ع٢ً أضاضًا كّٛت ا٫دتُاع١ٝؾاؿٝا٠ * 

 اير٣ ايتؿاعٌ غهٌ ع٢ً ا٭ٚىل بايدزد١ ٜعتُد اضتُسازٖاٚ اؾُاع١ ٚنٝإ *

 .أؾسادٖا بني ودخ

 ايتؿاعٌ بني أؾسادٙ . بأضايٝب ؽًؿ٘ أٚ اجملتُع ٜٚستبط تكدّ* 

         ػشف اٌزفبػً االعزّبػٟ ؟
 » امُلختًؿ١ ٚامُلٓاضبات املٛاقـ ؾ٢ اؾُاعاتٚ ا٭ؾساد بني ايطًٛى امُلتبادٍ »  

  ِؼٕٟ اٌؼاللخ االعزّبػ١خؽذد 
 ؾعٌ َٔ ا٭ؾعاٍ ٜهٕٛ نٌعٝح ايرٟ ٜؿدز عٔ فُٛع١ َٔ ايٓاع   " بأْٗا ايطًٛى 

 " اآلاسٜٔعًٝٗا أؾعاٍ يف اعتبازٙ املعاْٞ ايرٟ تٓطٟٛ ٚاقعا 

 

 ٟؽذد اُ٘ أٛاع اٌزفبػً االعزّبػ 
 األِضٍخ أٔٛاع اٌزفبػً 

التفاعل  -1
املباشر أو الغري 

 هباشر

 ا٭ضس٠ أؾسادٜكّٛ بني  ايرٟ  َباغس

 َا ودخ بني أعكا٤ غسن١  ايػري َباغس 

 َطا١ُٖ

التفاعل  -2
 البناء أو اهلدام

 اؾُاع١ أؾسادع عًٞ ايتعإٚ بني إذا غذ  بٓا٤ً

 إذا سٌ ايؿساع قٌ ايتعإٚ  ٖداًَا

التفاعل   -3
الفردي أو 
 اجلواعي

 قد ٜكتؿس ايتؿاعٌ عًٞ غخؿني  ؾسدٟ

قد ٜتطع يٝػٌُ اجملتُع أٚ عد٠   مجاعٞ
 فتُعات كتًؿ١

التفاعل  -4
 ملؤقتاالدائن أو 

ٚاؿٞ ٚمجاع١  ا٭ضس٠نتؿاعٌ أؾساد   دا٥ًُا
 يسؾاما

 . نتؿاعٌ ايبا٥ع َع املػرتٟ َ٪قتًا 

التفاعل  -5
التلقائي أو 

 العرضي

 ايتش١ٝ نتبادٍ تًكا٥ًٝا 

  نتؿاعٌ اجملتُعني سٍٛ سادخ عسقًٝا 

  ٌٍزفبػً االعزّبػٟ أ١ّ٘خ وربٜ يف ؽ١بح اٌفشد
 ػمت ثشأ٠هٚاجملزّغ 

  ايتؿاعٌ قسٚزٟ إلغباع اؿادات ا٫دتُاع١ٝ -1

 . اؾُاع١ ٚبكا٥ٗا ٫ضتُساززٟ ايتؿاعٌ قسٚ -2
  . غخؿ١ٝ ايؿسد يف كتًـ َساسٌ سٝات٘ يًتؿاعٌ ْتا٥ر إهاب١ٝ عًٞ -3

قٛاْني ٚقِٝ َتؿل عًٝٗا ٜ٪دٟ إيٞ ايتعإٚ ايبٓا٤  ايتؿاعٌ ايرٟ ٜتِ ٚؾل -4
ع ْٚػس ايط٬ّ ٚاحملب١ بني أعكا٤ اجملتُع ، ٚتك١ٜٛ ايسٚابط بني أعكا٤ اجملتُ

 تُع.َٚٔ ثِ متاضو اجمل
  ٚػؼ اٌؼاللخ ثني اٌزفبػً االعزّبػٟ ٚاٌؼاللبد

 االعزّبػ١خ ؟ 
 أوذ طذق اٌؼجبسحأعبع١خ ٚاجملزّغ اٌفشد ثني اٌظٍخ . 

  مع التبليليف البار ة االتية حدد الصواب واخلطأ 
 ٟاٌؼاللبد االعزّبػ١خ رٕزظ ػٓ اٌزفبػً االعزّبػ 

 هد ؾايؿسد اآلاس عٔ ٭سدُٖا غ٢ٓ ٫ أضاض١ٝ، ٚاجملتُع ايؿسد بني ايؿ١ً* 

 ا٫دتُاع١ٝ ٚاؿٝا٠.* يٝطتُس ا٭ؾساد إىل ٚاجملتُع وتاز اجملتُع ؾ٢ ذات٘

 تٓتر ايتؿاعٌ ٖرا ٚعٔ، اجملتُع أؾساد بني ادتُاعٞ تؿاعٌ قٝاّ ك٢تكت

* إذٕ ايع٬قات ا٫دتُاع١ٝ تٓتر عٔ ايتؿاعٌ    .ا٫دتُاع١ٝ ايع٬قات كتًـ
 ا٫دتُاعٞ

  أعبط احل١بح االعزّبػ١خ رؼذ اٌؼاللبد االعزّبػ١خ ٟ٘
ايٛدٛد أضاع اؿٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ ٚايػا١ٜ َٔ  تعد ايع٬قات ا٫دتُاع١ٝ ٖٞ*

" ٜأٜٗا ايٓاع إْا  ٞيف قٛي٘ تعاي اإلْطاْٞ ٖٚرا َا قد أندت٘ اآل١ٜ ايهسمي١
يتعازؾٛا إٕ أنسَهِ عٓد اهلل  اًكٓهِ َٔ ذنس ٚأْجٞ ٚدعًٓهِ غعٛبًا ٚقبا٥ٌ

 ؿذسات ا " أتكهِ

  . يريو ؾايع٬قات ا٫دتُاع١ٝ َٔ أِٖ قسٚزات اؿٝا٠ يًؿسد ٚاؾُاع١*
 قٝد اؿٝا٠ ، ٚت٪ثس يف ضًٛن٘;س َع٘ َا داّ سًٝا عًٞ ؾٗٞ تبدأ َع ايؿسد ٚتطتُ*

  . ٚتؿهريٙ ٚغخؿٝت٘
  رؼذ اٌؼاللبد االعزّبػ١خ ِٓ اُ٘ ػشٚساد احل١بح ٌفشد

 ٚاجلّبػخ .  دًٌ ػٍٟ طؾخ رٌه
الناحية 

 االجتواعية
اعد٠ ا٭ؾساد عًٞ ا٫ْدَاز ايطٟٛ تٗدف إيٞ َط

 اؾُاع١ ٚايتهٝـ َعٗا يف

 تٗدف إيٞ تسضٝخ َباد٨ ادتُاع١ٝ عا١َ اجلانب األخالقي

تكّٛ عًٞ اسرتاّ ايؿسد ٚسسٜات٘ ٚتكدٜس 
 ايكِٝ ا٫دتُاع١ٝ

إيٞ ؼكٝل ايػعٛز با٭َٔ ٚاؿُا١ٜ  ؾأْٗا تٗدف اجلانب النفسي
  ٚا٫ْتُا٤ ٚا٫زتباط باآلاسٜٔ

" ايُٓٛذز ايرٟ تتطًطٌ ٚؾك٘ عد٠ ٚقا٥ع  االعزّبػ١خ  اٌؼ١ٍّخ شفػ 
 ."بعكٗا عٔ بعض ٚسٛادخ ادتُاع١ٝ ْاػ١

   )ِٟاٌزؼبْٚ االعزّبػ١خ أعبط اجملزّغ ) يف اٌذ٠ٓ اإلعال
 ػمت ثشأ٠ه

 بعكِٗ ا٭ؾساد ع٬ق١ ضاعأ تٛقح ايت٢ ٚا٭سادٜح اآلٜات تعددت يكد* 

 ايرب ع٢ً ٚتعاْٚٛا «تعاىل اهلل قٍٛ ١ايهسمي اآلٜات ٖرٙ بني َٚٔ، بايبعض

 .) 2اآل١ٜ) املا٥د٠ ضٛز٠ » ٚايعدٚإ اإلثِ ع٢ً تعاْٚٛا ٫ٚ ٚايتك٣ٛ
 ٚتسامحِٗ تٛادِٖ ؾ٢ امل٪َٓني َجٌ« ٚضًِ عًٝ٘ اهلل ؾ٢ً اهلل زضٍٛ ٚقٍٛ* 

 بايطٗس اؾطد ضا٥س ي٘ تداع٢ َٓ٘ عكٛ أغته٢ إذا ايٛاسد اؾطد نُجٌ

 اإلْطا١ْٝ اؿٝا٠ عًٝ٘ تكّٛ ا٭ضاع اير٣ ٖٛ تعإٚاي ٜعترب يريو* » ٚاؿ٢ُ

  االعزّبػٟ ػشف اٌزؼبْٚ

عًٞ قٝاّ ؾسدٜٔ أٚ أنجس بايعٌُ َعًا  ايع١ًُٝ ا٫دتُاع١ٝ اييت تٓطٟٛ" ٖٛ 
 َػرتن١ "  يتشكٝل غا١ٜ

  ٟؽذد اُ٘ اٌؼٛاًِ اٌزٟ رإصش ػٍٟ اٌزؼبْٚ االعزّبػ
اد إيٞ ايتعإٚ يتشكٝل ؾايب١٦ٝ اـازد١ٝ ت٪دٟ با٭ؾس اٌؼبًِ اٌج١ئٟ -1

 ايعاّ اـري ؾٝ٘ املػرتن١ َٚا املؿًش١
ايعكٝد٠ ايط١ًُٝ تسٚض ايؿسد ع٢ً     ذٞ أٚ اٌشٚؽٟبئاٌؼم اٌؼبًِ -2

 ايتعإٚ ٚمتاضو ا٭ضس٠

بعض ايدٚاؾع ايؿطس١ٜ ايها١َٓ يايتعإٚ ٜطتذٝب *    اٌؼبًِ إٌفغٟ  -3
 دٚاؾعٚعًٞ دٚاؾع غري١ٜ اإلْطا١ْٝ ، ؾايٓؿظ اإلْطا١ْٝ تٓطٟٛ  يف ايطبٝع١

  أٚ أْا١ْٝ. ذات١ٝ 
٫  بؿٛز٠َؿاحل ايػري  ٚايديٌٝ عًٞ ذيو ٖٛ سسف اإلْطإ ايطٟٛ عًٞ ؼكٝل* 
 .يف ظٌ تسب١ٝ ٖادؾ١ كٌ عٔ سسؾ٘ عًٞ ؼكٝل َؿاؿ٘ ايرات١ٝت

 ٌٍزؼبْٚ ا١ّ٘خ وجريح ٌٍفشد ٚاجملزّغ . فغش رٌه 

 ثبٌٕغجخ

 ٌٍفشد
  مجاع١ إىل اّا٫ْكُ ؾ٢ ٜسغب بطبٝعت٘ ؾايؿسد

 غعٛزٙ َٔ ٜصٜد -2   سادات٘ ٜػبع يهٞ -1

 .ٚتكدٜسِٖ اآلاسٜٔ قب١ ٜهتطب -3.با٭َٔ

 ثبٌٕغجخ
 ٌٍغّبػخ

 ع٢ً سسٜؿني هعًِٗ اؾُاع١ أؾساد بني ايتعإٚ
                    اؾُاع١ ٚبكا٥ٗا ٚدٛد ع٢ً احملاؾع١  -1
 .ٖداؾٗاأ ؼكٝل ؾ٢ ٜطِٗ -2

 ثبٌٕغجخ

 غٌٍّغزّ
 -2            ٚتكدَ٘  اجملتُع تطٛز ع٢ً ٜطاعد -1

  اجملتُع نٝإ ع٢ً واؾغ
 . أٖداؾ٘ وكل -4        اضتكسازٙٚ ٚسدت٘ ٜٚدعِ -3

 االعزّبػٟ اٌزى١ف 

ا٫دتُاع١ٝ اييت تٗدف إيٞ ايتٛؾٝل بني ا٭ؾساد ٚاؾُاعات عٝح  ) ايع١ًُٝ
خ بُٝٓٗا تكازب ٜ٪دٟ َٚػاعس ايطسف اآلاس ، يٝشد ٜتؿِٗ نٌ طسف أؾهاز

  ( إيٞ ؼكٝل َؿًش١ َػرتن١
 وضح اهويت التكيف االجتواعي

 .ؾٝٗا ٜعٝؼ اييت ا٫دتُاع١ٝ بايب١٦ٝ اإلْطإ تطبٝع -1

 عٓدَا تدزهٝا ٚايكدمي١ اؾدٜد٠ ايجكاؾ١ بني ايتهٝـ ايؿسد واٍٚ -2

 ايجكاؾ١ يف عٓٗا ؽتًـ أاسٟ إيٞ ادتُاع١ٝ ب١٦ٝ َٔ إْطإ ٜٓتكٌ

 اؿايٞ ايٛقع َع ايتهٝـ ايؿسد ٍٚوا -3

 .ٚايكدمي١ اؾدٜد٠ ايجكاؾ١ بني ايدااًٞ ايؿساع َٔ ٜكًٌ -4

 بٌزٕبفظِب ادلمظٛد ث 
أٚ مجاعتني أٚ أنجس  " ع١ًُٝ ادتُاع١ٝ ٜكّٛ َٔ ا٬اها غخؿني أٚ أنجس

 بايعٌُ يًٛؾٍٛ إيٞ ٖدف َعني عٝح وسف نٌ طسف َٔ أطساف ايتٓاؾظ

 " دف قبٌ اآلاسعًٞ ايٛؾٍٛ إيٞ ٖرا ااه

  خظبئض اٌزٕبفظؽذد 

  . ايك٠ٛ ودخ ايتٓاؾظ عاد٠ بني طسؾني َتعاديني يف -1

  ايتٓاؾظ ايكٛاعد ٚايطسم املػسٚع١  أطسافتطتخدّ  -2

  . ٜتذ٘ املتٓاؾطٕٛ مٛ ا٭ٖداف ، ٚيٝظ مٛ ا٭غخاف -3
 4- إيٝ٘ ايطسف  ٜطع٢ظ ااهدف ايرٟ إيٞ ؼكٝل ْؿ َُٓٗانٌ  ٜطع٢

 . اآلاس
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عد٠ أؾساد عًٞ  غايبًا َا ودخ ايتٓاؾظ بني أؾساد ٫ ٜعسؾٕٛ بعكِٗ بعكا نتٓاؾظ -5
  .غػٌ إسد٣ ايٛظا٥ـ

 االعزّبػٟ بٌظشاعِب ادلمظٛد ث 
عٔ ْكاٍ ايكٟٛ ا٫دتُاع١ٝ َٚدٟ  ع١ًُٝ ادتُاع١ٝ ضًب١ٝ ٖدا١َ ، ٭ْ٘ ٜعرب

ا٫دتُاع١ٝ ٚا٫قتؿاد١ٜ ٚايطٝاض١ٝ غري املطتكس٠ .  عسٚفتؿادَٗا ، ٚتٓػأ ْتٝذ١ يً
 ايتٓاسس َٔ أدٌ ايبكا٤ إيٞ سد أسٝاْا ٜؿٌ  ٚقد
  ٚأعجبثٗاروش ػٛاًِ اٌظشاع 

 . ايتؿاٚت يف تٛشٜع ايجس٠ٚ ، ٚغٝاب ايعداي١ ا٫دتُاع١ٝ  -1

 ا٭ضايٝب غري املػسٚع١ يف ؼكٝل َأزبٗا ايتٓاؾظ املتطسف ايرٟ ٜطتخدّ أطساؾ٘ -2

  . تعازض املؿاحل ايػخؿ١ٝ  -3

  مع التبليليف البار ة االتية حدد الصواب واخلطأ 
 الظاهرة االجتواعيت تولد هع الفرد وتفىن بفٌائه . (1

 .١ٝ٦ٝ ايعاٖس٠ ا٫دتُاع١ٝ تع٢ٓ أْٗا اازد١ عٔ ذٚاتٓاغإٕ  -1

 .بؿٓا٥٘  ينؾ٢ٗ ٫ تٛيد مبٛيد ايؿسد ٫ٚ تؿ -2

 مبٛت٘ ٜتهًِ يػ١ َع١ٓٝ ٚسُٝٓا ميٛت ٫ تٓت٢ٗ ايًػ١ ؾايؿسد ب٫ٛدت٘:  ايًػ١َجاٍ 
 ٚنريو مجٝع ايعٛاٖس ا٫دتُاع١ٝ غأْٗا غإٔ ايًػ١. 

 اجلرب ٚاإلٌضاَ ِٓ خظبئض اٌظب٘شح االعزّبػ١خ ... ٔبلش 
عِٗ إٔ ىايؿٖٛا أٚ طؾساد ؾ٬ ٜ٭ٗا ع٢ً اطْؿض ؾايعاٖس٠ ا٫دتُاع١ٝ تؿس

 -ٛزتني:ؾٛا يًذصا٤ اير٣ ٜأار ىسدٛا ع٢ً قٛاعدٖا ْٚعُٗا ٚ إ٫ تعسق
  مع التبليليف البار ة االتية حدد الصواب واخلطأ 

 ميكي هقارًت الظاهرة االجتواعيت بغريها هي الظواهر

   ؾسادا٭ مجٝع بني ٚا٫ْتػاز بايع١َُٝٛ متتاش ا٫دتُاع١ٝ ؾايعاٖس٠ -1

 ايصَٔ َٔ ط١ًٜٛ ؾرت٠ ا٬ٍ َا، ٚتتهسز سد إىل ٚاسد٠ ؾ٢ ؾٛز٠ تعٗس ٢ٖٚ -2

َٓتػس٠ ٚعا١َ  ا٭ضس٠ َجاٍ        بػريٖا. َٚكازْتٗا ٚقٝاضٗا إسؿا٩ٖا ٚميهٔ
 ٚميهٔ دزاضتٗا .

  مع التبليليف البار ة االتية حدد الصواب واخلطأ 
تكوى الظاهرة االجتواعيت علي شكل واحد هثل الظواهر 

 الطبيعيت
 تهٕٛ ع٢ً غهٌ ٫ٚ ٚاملهإ ؽكع ٭ثس ايصَإ ؾ٢ٗ ْطب١ٝ ا٫دتُاع١ٝ ايعٛاٖس

 ٚاسد َجٌ ايعٛاٖس ايطبٝع١ٝ

 ْعاّ ايصٚاز تتعدد أغهاي٘ يف اجملتُعات بني ايصٚاز اؾُعٞ ، ٚتعدد: 1َجاٍ 

 .ايصٚدات ، ٚٚسدا١ْٝ ايصٚز أٚ ايصٚد١
 : ااتًؿت أغهاٍ ا٭ضس٠ َٔ سٝح اؿذِ ٚاإلقا١َ ٚايٓطب .2َجاٍ 

  مع التبليليف البار ة االتية حدد الصواب واخلطأ 
  الظاهرة االجتواعيت تعرب عي تراث وتاريخ اجملتوع

 اجملتُع . يف سٝا٠ َع١ٓٝ ؾرت٠ متجٌ ا٫دتُاع١ٝ ايعاٖس٠ -1

 َٔ عادات ب٘ َٚا ايعاٖس٠ ا٫دتُاع١ٝ تعرب عٔ تساخ ٚتازٜخ اجملتُع -2

 اـًـ عٔ ايطًـ  ٚتكايٝد ٚعسف ٜتٓاقًٗا

 ٬ٜسغ اجملتُعات َٔ عفتُ بٗا ٜتُٝص ايت٢ املطانٔ أٚ امل٬بظ غهٌ َجٌ:

 ايت٢ ٚايتكايٝد بايعادات تعرب عٔ ؾرت٠ تازى١ٝ َع١ٓٝ يًُذتُع ساؾ١ً أْٗا

 .ٚامل٬بظ املطانٔ َٔ ايٓٛع ٖرا ٚدٛد إىل أدت
 اٌظٛا٘ش االعزّبػ١خ ِرتاثـخ ٠إصش ثؼؼٙب يف ثؼغ . فغش

 بعض بعكٗا عًٞ َرتابط١ ٜٚ٪ثس بأْٗا متتاش ا٫دتُاع١ٝ ؾايعٛاٖس -1

 ايبعض. عكٗاب ٜٚؿطس

َٓعصي١ بٌ َرتابط١ َع ايعٛاٖس  دزاضتٗا ميهٔ ٫ٚ َٓؿسد٠  تعٌُ ٫ ؾ٢ٗ -2 
 اإلض٬ّ نتشسِٜ بعض ايطًع ايدٜٔ ٜ٪ثس عًٞ اضت٬ٗى :2َجاٍ. ا٭اس٣

  .امُلطهسات اـٓصٜس ٚغسب ؿِ
  ًٍ٠ٍزمٝ ػٍُ االعزّبع ٚاٌفٍغفخ فٝ ػذح ٔمبؽ . ؽ 

  ٍُاالعزّبع ؟ٚػؼ اٚعٗ االخزالف ثني اٌفٍغفخ ٚػ 

 ايكدمي١ ايْٝٛا١ْٝ ايعؿٛز يف منت ؾٗٞ  ا٫دتُاع عًِ َٔ أقدّ ايؿًطؿ١( أ)
 ايتٜٓٛس عؿس عػس يف  ايجأَ ايكسٕ يف ٚاشدٖست ايٛضط٢ ايعؿٛز يف ٚتبًٛزت

 .ا٫دتُاع عًِ ظٗٛز َباغس٠ ٜطبل ايرٟ
 ٚاٌفٍغفخ االعزّبع ػٍُ ثني اٌزشبثٗ

 ١ٝاملٓٗذ املعاؾ١ َطت٣ٛ ع٢ً ٖٚٛ اات٬ف
 .ٜٚؿطسٙ ايٛاقع ٜؿـ ن٬ُٖا -
  امل٬سع١ ا٬ٍ َٔ ايٛاقع َٔ تعُُٝات٘ ٜطتُد ن٬ُٖا -

 ٚاٌفٍغفخ االعزّبع ػٍُ ثني االخزالف
 ايٛاقع َٔ تعُُٝات٘ ٜطتُد اَبريٜكٞ) ػسٜيب ( عًِ نأٟ ا٫دتُاع عًِ -

 ايٓؿٞ أٚ بايتأنٝد ضٛا٤ بٗا ايتطًِٝ دٕٚ ؽؿؿ٘ فاٍ يف
 تطع٢ يؿِٗ اؿكٝك١ يف ؾٛز٠ ن١ًٝ  ؾٗٞ ٓكٝضاي ع٢ً ايؿًطؿ١ أَا

ؾايؿًٝطٛف َٔ ا٬ٍ ٬َسع١ فُٛعات َتٓٛع١ َٔ اؿكا٥ل ٚايٛقا٥ع  -
 ٜكع بعض املباد٨ ايعا١َ   ايت٢ واٍٚ َٔ ا٬اها تؿطري اؿكٝك١ نهٌ

  ٕفظاٌ ػٍُٚ  االعزّبع ػٍُؽذد أٚعٗ اٌزاللٟ ثني  
 يٓاتر عٓٗا .عًِ ايٓؿظ:  ٖٛ عًِ دزاض١ ايػخؿ١ٝ ٚايطًٛى ا

 : أٚعٗ االخزالف ثني ػٍُ إٌفظ ٚػٍُ االعزّبع
 -اإلْطاْٞ  ايطًٛى - ايػخؿ١ٝ بدزاض١ ٜٗتِ إٌفظ ػٍُ

ٚاؾع  -املػاعس - ايعك١ًٝ ايعًُٝات  تؿطري بٗدف ايد

  اها اؿًٍٛ ٜٚكدّ ايؿسد١ٜ، املػه١ً
 ػٍُ

 االعزّبع
 سًٍٛ ٜكدّٚ ايػخؿ١ٝ ع٢ً ا٫دتُاعٞ با٭ثس ٜٗتِ

ٟ اجملتُعٞ تػريات داخإس ٗدفب  عًٞ املطتٛ
 أٚعٗ اٌشجٗ ثني ػٍُ إٌفظ ٚػٍُ االعزّبع :

( لد ازتباطا ٚاقشا بني ايدزاضات ايت٢ تتٓاٍٚ ايعٛاطـ ٚايداؾع١ٝ ٚتًو 1
 ايت٢ تتٓاٍٚ َػازن١ ايؿسد يف ايع٬قات ا٫دتُاع١ٝ .

ٞ ٚايرٟ ا٫دتُاع ايٓؿظ عًِ َعًا ايٓؿظ ٚعًِ ا٫دتُاع عًِ (ٜػه2ٌ
يًخؿا٥ـ ا٫دتُاع١ٝ يًؿسد  أٚ ) ايطًٛى)ايػخؿ١ٝ إاكاع ٛضا٥ٌب ٗتِٜ
 ٞا٫دتُاع ًٛقعي
 أٚ ايطٝام باملٛقـ تتأثس اإلدزاى إٔ ع١ًُٝ آؽ( )ضٛيَٕٛٛ (ٜ٪ند3 

 .املٛاقـ اإلدزانات باات٬ف اات٬ف إىل ٜ٪د٣ مما ، ا٫دتُاعٞ

 ًٍػاللخ ػٍُ االعزّبع ثؼٍُ اٌغ١بع١خ ػاللخ رىبًِ. ؽ 
. َبشجني إىلايطٝاض١  عًِ ِٜٓكط :  

 املتعًك١ ايطٝاض١ٝ اآلزا٤ تتٓاٍٚ اٌغ١بع١خ إٌظش٠خ

 (ٚزٚضٛ أؾ٬طٕٛ)باؿه١َٛ

 ااه٦ٝات يبٓا٤ غاٌَ بٛؾـ ايدازع تصٚد اإلداسح احلى١ِٛخ

 .ٚٚظا٥ؿٗا اؿه١َٝٛ

ٍُاملتبادي١ ايع٬قات - اجملتُع دٛاْببدزاض١  ـ :ب ٠ٙزُ االعزّبع ػ 

 .  ِايٓع فُٛع١ بني
 ٍُايعًُٝات - ايسمس١ٝ ايتٓعُٝات ق٠ٛ ض١زادـ : ب ٠ٙزُ اٌغ١بعخ ػ  

 اؿه١َٛ دااٌ ايداا١ًٝ
ٜػرتى َع عًِ ايطٝاض١ يف دزاض١ نجري َٔ ٟ االعزّبع اٌغ١بع ػٍُ

 املٛقٛعات.
  ٚػؼ اٚعٗ اٌشجٗ ثني ػٍّبء االعزّبع ٚػٍّبء االلزظبد 

 ٌٕمبؽ خيزٍف ػٍُ االعزّبع ػٓ ػٍُ االلزظبد فٝ ثؼغ ا
 . دًٌ ػٍٟ رٌه

ٜٗتِ عًِ ا٫قتؿاد بٛد٘ عاّ بدزاض١ اإلْتاز ٚ تٛشٜع ايطًع ٚ اـدَات يريو 
ٜتٓاٍٚ ايع٬قات املتبادي١ بني َتػريات اقتؿاد١ٜ ااؾ١ نايع٬قات بني ا٭ضعاز 

 ٚايعسض .

 أٚعٗ االخزالف   أٚعٗ اٌزشبثٗ
ٜؿهس يف ق٤ٛ ا٭ْطام ٚ ن٬ُٖا  (1

  ا٭ْطام ايؿسع١ٝ
ؾهس٠ ايع٬قات ع٢ً ٜ٪ند ن٬ُٖا  (2

 مناط أبني ا٭دصا٤ ٚ ع٢ً ا٭اـ 
 ايتبادٍ ا٫عتُاد ٚايطٝطس٠ ٚ

بايكٝاع ٚ  ن٬ُٖا ٜٗتِ (3
ايع٬قات بني املتػريات املختًؿ١، اٟ 

اُْٗا ٜطتعٝٓإ بايُٓاذز ايسٜاق١ٝ 
 يف ؼًٌٝ ايبٝاْات

بدزاض١  ٜٗتِ عامل ا٫قتؿاد( 1
ٗا نٝؿ١ٝ قٝاَٚ اؾُاعات ايهرب٣ 

ع ايجسٚات ا٫دتُاع١ٝ ٚ بتٛشٜ
  ايطبٝع١ٝ 

٫ ٜٗتِ ؾكط ا٫دتُاع (عامل 2
بدزاض١ نٝؿ١ٝ قٝاّ اؾُاعات 

ضبب  ؿطس ٜ بتٛشٜع ثسٚاتٗا يهٔ
 قٝاَٗا بريو

 اػشع.ثبٌضمبفخ ادلزؼٍمخ ٜاٌشؤ رؼذدد  

 يًُعًَٛات نِاتس عٔ عباز٠ٖٞ  نُعسؾ١ ايجكاؾ١ -1

 ايعامل ا٭غخاف ب٘ ٜؿِٗ ايرٟ ا٭ضاع مبجاب١ ٖٞ نبٓا٤ ايجكاؾ١ -2

 ؾٝ٘ ٜعٝػٕٛ ايرٟ

 اييت ا٭ْػط١ َع ٚاملتٛاؾك١ بط١ارتامل املؿاِٖٝ َٔ نبٓا٤ ايجكاؾ١ -3

 ا٭غخاف بٗا ٜكّٛ
 رز١ّض اٌضمبفخ ثبٌؼذ٠ذ ِٓ اخلظبئض ..... ٚػؾٙب 

ـٍ إْطا١ْٝ ع١ًُٝ -1   .اؿ١ٝ ايها٥ٓات ضا٥س َٔ ضٛاٙ دٕٚ اإلْطإ ؽ

ا٭ؾساد ،  بني ايتؿاعٌ طسٜل عٔ تٓػأ َهتطب١ ادتُاع١ٝ ع١ًُٝ -2
  ، ٫ٚ ٜٛدد فتُع بدٕٚ ثكاؾ١ بايتعًِ ٜٚهتطبٗا اإلْطإ

 ؽتًـ ايتػريٚضسع١  ، ا٭ؾكٌ مٛ غايبًا تتشسى َتػري٠ ع١ًُٝ -3

 آاس إىل فتُع َٔ
 إهابٞ ٖٛ ؾُا ايتٓاقض، سد أسٝاًْا تبًؼ املكُٕٛ َتٓٛع١ ع١ًُٝ -4
 آاس يف ضًبًٝاٜهٕٛ  فتُع يف 
5- ١  َٔ َعًٝٓا منطًا املػازنني ع٢ً تؿسض ؾٗٞ اؿٝا٠ أضًٛب ؼدد عًُٝ

 اجملتُع َع ٜت٤٬ّ اؿٝات١ٝ املُازضات
 ؽذد ػٕبطش اٌضمبفخ ِٓ ِٕظٛس ػٍُ االعزّبع ؟ 

 َٔ ، ايٛاسد اجملتُع داأؾس غايب١ٝ ؾٝٗا ٜػرتى اييت ٖٚٞ   اٌؼ١ِّٛبد  

.  ضباتاملٓا يف ا٫ستؿاٍ ٚأضايٝب ٚايصٟ ايًػ١ أَجًتٗا
  اجملتُع يتُاضو اي٬ش١َ ا٫ْتُا٤ زٚح ت١ُٝٓ ع٢ً تطاعدٚ

ٗا ٚؽتـ    اخلظٛط١بد    دٕٚ اجملتُع دساأؾ َٔ (ؾسع١ٝ ثكاؾ١) َع١ٓٝ مجاع١ ب

ٖا ُاعات َٔ غري ٛد ييتنا اؾ ٍُا َٗٔ ؾسادأ بني تط  ٚأ َع١ٓٝ ٚأع

  َع١ٓٝ طبكات دؾساأ بني

 داغريادلز  
   اٌجذ٠ٍخ

 ثكاؾ١ ظٌ يف تعٗس اييت عاتارتٚا٫ا ايتذدٜداتن 

 أٚ ايجكاؾ١ اؿٛؾٝات يف اْدفت اْتػست ؾإذا َع١ٓٝ

 .تٓدثس أٚ سااها ع٢ً تبك٢ تٓتػس مل ذاإٚ عَُٛٝاتٗا

 طٕف أٛاع اٌضمبفخ ؟ 

 ...ٚاآلثاز ، ٚاملباْٞ ، ا٭دٚات َجٌ بٛقٛح ٬ْسعٗا  خــــادلبد٠ خـــاٌضمبف

 ٚايكِٝ ، ٚايكإْٛ ٚايطٝاض١، ى،ايطًٛ آداب َجٌ  ادلبد٠خ غري اٌضمبفخ

  ًٍرإدٜ اٌضمبفخ ادٚاسا ع١ٍخ ِٚإصشح فٝ اجملزّغ ... ؽ
  ٚظ١فخ اٌضمبفخ ثبٌٕغجخ ٌٍّغزّغ 

 ٚا٭ْع١ُ اإلْتاز ٚضا٥ٌ د١ٗ َٔ اؿٝا٠ أضًٛب فتُع أٟ ثكاؾ١ ٌتشدد -1

  ٚايكِٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ايطٝاض١ٝ
 ٖدافٚا٭ شَاتٚا٭ تااـربٚ املاقٞ ػازب ا٬ؾ١ عٔ ايجكاؾ١ عٓاؾس تعرب -2
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 عاٜرياملٚ كِٝٚاي 
  ٚظ١فخ اٌضمبفخ ثبٌٕغجخ ٌٍفشد

 مجاعت٘ َع تٛا٤ّعٓد اي قُريٙػهٌ ت اييت ٚايكِٝ ا٫ػاٖات يًؿسد تٛؾس -3

 .َعٗا تهٝـٚاي

 ضا٥س عٔ يتُٝصِٖ مجاعت٘ دسابأؾ ٜسبط٘ َٚا با٫ْتُا٤ايػعٛز  يًؿسد تٛؾس -4

 ا٭اس٣ اؾُاعات
  ٟػشٚسح اعزّبػ١خ  )    (اٌؼًّ اٌزـٛػ 

أضظ ْٗك١ اجملتُع  يف غت٢  مس١ َٔ مسات اؿكاز٠ ٚأسد ٜعد ايعٌُ ايتطٛعٞ
ق٠ٛ قسن١ ( 1    دٛاْب اؿٝا٠ ٖٚٛ ٚض١ًٝ يتهاؾٌ اؾساد اجملتُع َٚ٪ضطات٘ ٭ْ٘ :

 يًُذتُع تٓبع َٔ دااً٘ ٚ تكّٛ ع٢ً دٗٛد أؾسادٙ  ٚمجاعات٘ .
 َ٘ ٚ دساس٘ يف أٚقات ايساا٤ ٚ ايكعـٜكّٛ بع٬ز َػه٬ت اجملتُع ٚآ٫( 2
  اٌؼًّ اٌزـٛػٟ ٠ربص دٚس اجلّؼ١بد اال١ٍ٘خ اٌغري

 ؽى١ِٛخ فٝ اجملزّغ . ػمت ثشأ٠ه 

 تًب١ٝ يف اؿه١َٝٛ غري ا٭١ًٖٝ ًُذتُعاتي ااهاّ ايدٚز شاإبس -1
 َٔ ْاس١ٝ ٚ  ت١ُٝٓ اجملتُع  ايداٌ ٟدٚدحمل ا٭ضاض١ٝ ا٫ستٝادات 

 ٚتكدَ٘ َٔ ْاس١ٝ أاسٟ

 ٚا٫ْتُا٤ ايعطا٤ نكِٝ اجملتُع يفأضاض١ٝ  قِٝ يرتضٝخ ٖادؾ١ ع١ًُٝ -2

 ؾٗٛ يٝظ فسد أْػط١ َٚػسٚعات ؾكط. ٤ٚاي٫ٛ
 ُٓٞمما ٜ ٚاؾُاع١ٝ ايؿسد١ٜ ايسٚح بني ايتٛاشٕ ايػباب ْؿٛع يف سضخت -3

  اجملتُع ٚاد١َ ايرات ْهازإٚ اإلٜجاز ع٢ً غخؿٝاتِٗ
 اجملتُعات ػه٬تَ َٔ ؼدا٫دتُاع١ٝ ْػس ثكاؾ١ ايتطٛع َٔ ايٓاس١ٝ  -4

 ٚازتهاب تااملخدز دَإإ َٔ ايػباب ٚمحا١ٜ ، بطاي١اي ُػه٬تن احمل١ًٝ

سٝح إٔ َػازنتِٗ يف بساَر َٚػسٚعات اؾُعٝات ايتطٛع١ٝ وُِٝٗ  ٥ِااؾس
 َٔ ايٛقٛع يف َػه٬ت إدَإ املخدزات ٚازتهاب اؾسا٥ِ ٚايعٓـ.

   ز  ايرٟ تًعب٘ ايٓعِ ا٫دتُاع١ْٝػس ثكاؾ١ ايتطٛع ٜعهظ ايدٚ -5
 تسضٝخ قِٝ يف دٚز ايٓعِ ا٫دتُاع١ٕٝ ْػس ثكاؾ١ ايتطٛع ٜعهظ ضٛضٝٛيٛدٝا إ 

 عٔ طسٜل: ايتطٛع،

 ٭بٓا٥ٗا. ا٫دتُاع١ٝيف ايتٓػ١٦  ا٭ضس٠دٚز 
 .ايتع١ًُٝٝ يف ايتٓػ١٦ ايرتب١ٜٛ  دٚز املدزض١ ٚامل٪ضطات

 .املهتٛب١ ٚاملطُٛع١ ٚاملس١ٝ٥  اؾُعٞ ا٫تؿاٍايدٚز ايرٟ تًعب٘ ٚضا٥ٌ 

 طٕف اشىبي اٌؼًّ اٌزـٛػٟ ؟ 

اٌشىً 
 اٌغٍٛن/األٚي

 غري(اٌزـٛػٟ
 )دلمظٛدا

ُٜكَؿد  اييت ايتطٛع١ٝ املُازضات ب٘ ٚ

ٓطًل ساد ا٭ؾ ميازضٗا  ٚأ اإلْطاْٞ ايػعٛزََٔ 

 طاز١٥ يعسٚف اضتذاب١ ايدٜين ٚأ ا٭ا٬قٞ

 اطس٠ ساي١ يف دسٜح إضعافن

اٌشىً 
 ؼًاٌف/اٌضبٟٔ

 (ادلمظٛد) اٌزـٛػٟ

ُٜكَؿد  ايٓاػ١ ايتطٛع١ٝ املُازضات ب٘ ٚ

 ٚقسٚزت٘، ايعٌُ ٖرا بأ١ُٖٝ اإلميإ عٔ

 .برات٘ قا٥ِ عٌُ ٖٛ ٚ

  ٟػاٌزـٛ اٌؼًّ يف ادلشبسوخ ٛاعـأٔؽذد 
 ادلشبسوخ

 ادلؼ٠ٕٛخ
 بايتػذٝع، ضٛا٤ اـريٟ يًُػسٚع املعٟٓٛ ايدعِ 

  ب٘ ايتعسٜـ أٚ ، عٓ٘ ايدؾاع أٚ

 َكَٛات أسد املاٍؾ باملاٍ، اـري١ٜ املػازٜع دعِ ادلب١ٌخ وخادلشبس

 . اـري١ٜ ا٭عُاٍ لاح

 ادلشبسوخ

 اٌؼؼ٠ٛخ
 ٖٚرا ، اـري١ٜ امل٪ضطات إلسد٣  ايؿسد اْتطاب

  ، بايٛقت ٚايتكش١ٝ ، اؾٗد برٍ ٜتطًب

 ٔز١غخ اٌزؾٛالد االلزظبد٠خ  اٌؼًّ احلش ٛ٘
 ٚاالعزّبػ١خ . دًٌ ػٍٟ رٌه 

 ٚثكاؾ١ٝ ٚادتُاع١ٝ، اقتؿاد١ٜ، عد٠ بتش٫ٛت املؿسٟ تُعاجمل ميس

 ايعامل١ٝ، َٔ ايطٝاضات مبذُٛع١ ازتبطت

 ايعاّ، ايكطاع يدٚز امطاز َٔ ا٭ٚقاع فٌُ ع٢ً اْعهطت ، ٚاحمل١ًٝ
 ايدٚي١ تٛؾسٖا ايرٟ ايعٌُ ؾسف ٚغاؾ١ ايطٛم، ٚتعاظِ آيٝات 

 يًػباب

 ؽًٍ  ٠شرجؾ اٌؼًّ احلش ثبٌج١ئخ اٌىت ٠ٕشب ف١ٙب ...     

( ايؿسف ايت٢ تٛؾسٖا ايب١٦ٝ          1تعتُد ْطب١ ايعٌُ اؿس يف اجملتُع ع٢ً :
 ( قدزات ٚتؿك٬ٝت ايطهإ  2
(ايجكاؾ١ ٚ 5( َطت٣ٛ ايُٓٛ ا٫قتؿادٟ             4( ايتهٓٛيٛدٝا املتٛؾس٠ 3  

 ( ايدميٛدساؾٝا ا٫دتُاع6١ٝامل٪ضطات         
 ِالْ الزظبد٠بْ ٠إصشاْ ػٍٝ ٠شٜ "ثٍٛ" اْ ٕ٘بن ػب

 ث١ئخ اٌؼًّ احلش... فغش 
 ُٖا:     ا( ايتػريات ايتهٓٛيٛد١ٝ                    ب(  تػري ايب١٦ٝ ايؿٓاع١ٝ

٫سغ إٔ تًو ايتػريات قد قًًت َٔ َصاٜا ايػسنات ايهرب٣ ٚاًكت ؾسؾا أؾكٌ 
 ٚ سدٙ. يًػسنات ايؿػري٠ ٭ٕ بكا٥ٗا مل ٜعد َعتُدا ع٢ً ايعاٌَ ا٫قتؿادٟ

  ُؽًٍ اساء "داف١ذعْٛ" ف١ّب خيض اٌؼاللخ ثني اٌم١
 اٌضمبف١خ ٚث١ئخ اٌؼًّ احلش ؟

ِ  ع٬قـ١  ـؽـ  ز٩ٜـتني  )داؾٝدضـٕٛ(  ودد ٌ  طـًٛى ب ايجكاؾٝـ١  ايكـٝ  ايعُـ
ّ   وخشااٌش ٌؼ١ٍّخ إٌفغ١خ اٌغّبد : األٚىل اؿـس:   عًـ٢  ٚتكـٛ

 َطتٜٛني:
 ايتعبري ع٢ً قدز٠ سأنج ن١ابايػس ٜتُتع ٟاير ايؿسد: ٟايؿسد املطت٣ٛ -1

 اؿس ايعٌُ ضًٛنٝات عٔ

 اجملتُع تٛدٗات دتاش اجملتُع يف ٖ٪٤٫ داش نًُا : ايه٢ً املطت٣ٛ -2

 اؿس ٚايعٌُ ن١اايػس مٛ
 إٔ ٚتؿرتض  وخشااٌش ٌؼ١ٍّخ  االعزّبػ١خ اٌششػ١خ:  اٌضب١ٔخ

 ع٢ً ت٪ثس ضٛف اجملتُع ع٢ً ْؿطٗا تؿسض اييت ٚاملعتكدات ايكِٝ
  اؿس ٌايعُ ضًٛنٝات
 االداء  ٘ٛ اؽذ ِزـٍجبد اٌؼًّ احلش .  ػمت ثشأ٠ه 

  ايتهايٝـ؟ بأقٌ املخسدات أؾكٌ ؼكل نٝـ:  ٚايهؿا٠٤ ايتهًؿ١ سطاب

 ؟ ايع٤٬ُ َٔ املختًؿ١ اجملُٛعات َع تتٛا٤ّ نٝـ:  ١ـاملٛا٤َ

 ؟ًٝاؾعً ملعسؾت٘ ؼتاز ٟاير َا:  ا٭دا٤ اط ْؿظ ع٢ً اإلبكا٤
ٗازإ ميهٔ نـٝ:  ١ـٚاحملاضب ايػؿاؾ١ٝ ًٛب ظ عِٝ ْتب٘عٟ اير اؿهِٝ اإلداز٠ أض   نٓت

 يتشطني ٞاؾُاع بايعٌُ ايكٝاّ ميهٔ نٝـ:  ا٫ضرتاتٝذٞ ايتخطٝط

 َر؟اايرب

  ًٌحيمك اٌؼًّ احلش اٌؼذ٠ذ ِٓ ادلضا٠ب ٌظبؽجٗ  د 

 قسازٙ(  ٜؿبح ؾاْع 2(ٜٓؿر سًُ٘ ٚ ٜعٌُ َا وب                                              1
 (  ٜطتطٝع إداز٠ ايعٌُ َٔ املٓص4ٍ(ٜٓعِ ضاعات ايعٌُ بٓؿط٘                   3
 ( هد املتع١ يف إٔ ٜهٕٛ َط٫ٛ٦ 6(ٜعطٝ٘ ايعٌُ اؿس ايجك١ بايرات            5

 (ٜعٌُ بكدز َا ٜتشؿٌ عًٝ٘ َٔ ٖرا ايعٌُ            7 عٔ عًُ٘ 
 عًُ٘ ٚ تٛدٝٗ٘ ( ٜطتطٝع ا٫ضتك٬ي١ٝ ٚ ايطٝطس٠ ع8٢ً   
(ٜتٝح أَها١ْٝ 10(ٜػعس بايطعاد٠ عٓد إدزاى إٔ ايٓاع ٜكدزٕٚ َا ٜٓتذ٘ 9

 ايػسان١ َع ا٭ؾدقا٤ َٔ ا٬ٍ ايتعإٚ
 اٌجؾش اٌؼٍّٟ رٚ ا١ّ٘خ وجريح ٌذٜ اٌذٚي ادلزمذِخ..  ؽًٍ

يدٚي١ ابٓا٥ٗا ايع١ًُٝ اييت ؼكل زؾا١ٖٝ أَِ تهُٔ يف قدزات عع١ُ ا٭ -1
 ٗا ٚؼاؾغ عًٞ َهاْت

بٌ  ع١ٝ ٚسدٖابٝايبشح ايعًُٞ مل ٜعد َكؿٛز عًٞ َٝادٜٔ ايعًّٛ ايط -2
 ٚاملػه٬ت ا٫دتُاع١ٝ

  جً حتم١ك اٌجؾش اٌؼٍّٟ ٌٍّغبّ٘خ يف ػ١ٍّخ
ُ
رزؼذد ع
 .  اٌز١ّٕخ . دًٌ

َٔ ٚاؿًٍٛ ايع١ًُٝ ٚايع١ًُٝ يًُػه٬ت اييت تٛاد٘ اجملتُع  املػٛز٠تكدِٜ  -1
 عاخ ا٬ٍ ا٭

ايتك١ٝٓ اؿدٜج١ ٚاملػازن١ يف تطٜٛسٖا يت٥٬ِ ايعسٚف احمل١ًٝ ٔ ا٫ضتؿاد٠ َ -2
 ـد١َ ايت١ُٝٓ

ٖداف ايدٚي١ ٚاطط ايت١ُٝٓ ٚا٫ضتؿاد٠ َٔ ايدزاضات أزبط ايبشح ايعًُٞ ب -3
 ايطابك١

ايط٬ب عًٞ ايبشٛخ  تدزٜب ت١ُٝٓ دٌٝ َٔ ايباسجني املتُٝصٜٔ عٔ طسٜل  -4
 ٣املطتٛ ١زؾٝع

 رٛظ١فٗ  ديىٓ و١ف ٍّٟاٌؼ ٌٍجؾش فّٙه ػٛء يف
 ؟اٌز١ّٕخ ػ١ٍّخ خلذِخ

ايكا١ُ٥ عًٞ تٓؿٝر ايدٚي١ تٛثٝل ايؿ١ً بني املسانص ايع١ًُٝ ٚبني َ٪ضطات  -1
 ايت١ُٝٓ  طاط

قادز٠ عًٞ ايتعاٌَ َع املتػريات اؾدٜد٠  عُاي١ا٫ٖتُاّ بايتخطٝط يتٛؾري  -2
 ٚثٛز٠ املعًَٛات 

عداد َكاٜٝظ إْتادٝت٘ عٔ طسٜل إنؿا٠٤ ايؿسد ايعاٌَ ٚشٜاد٠  ٣زؾع َطتٛ -3
  دا٤َعٝاز١ٜ يكٝاع ا٭

ع٤٬ إدا٤ ٚتكإ ا٭ٚإْتاز تكّٛ عًٞ دٛد٠ املٓتر داز٠ اإلٚقع ْعِ ددٜد٠ إل -4
 زٚح املٓاؾط١ 

ا٫ٖتُاّ بإْػا٤ قٛاعد يًبٝاْات تكّٛ عًٞ اضتخداّ ايهُبٝٛتس ٚغبهات  -5
 يًتعاٌَ َع نٌ ا٭ْػط١ املعًَٛات
  َٛٙاٌؼٛدلخ ػشف أٚ ؽذد ِف 

ايعٛمل١ ٖٞ ع١ًُٝ ٜتشٍٛ َٔ ا٬اها ايعامل نً٘ إىل فتُع ٚاسد تتعدد ثكاؾات٘ 
ٚسكازات٘ ٚيهٔ تتػاب٘ ْعِ ا٫قتؿاد ٚايطٝاض١ ٚايع٬قات ايدٚي١ٝ ٚا٫عتُاد 

 ع٢ً ْعِ ا٫تؿاٍ اؿدٜج١
 ؽًٍ اٌزؼش٠ف اٌغبثك ٌٍؼٛدلخ ؟ 

 ٚميهٔ غسح ٖرا ايتعسٜـ َٔ ا٬ٍ ايٓكاط ايتاي١ٝ : -ز 
ايعٛمل١ ع١ًُٝ َطتُس٠ ٖٚٞ ع١ًُٝ تًكا١ٝ٥ ٫ ؼدخ بتخطٝط َطبل  -1

ٚإمنا ؼدخ َٔ دسا٤ ايتطٛز يف ٚضا٥ٌ ا٫تؿا٫ت ٚاملٛاؾ٬ت بني ايػعٛب 
 ٚؾٛز ا٫ستهاى ايجكايف بٝٓٗا عٔ طسٜل ايػصٚ أٚ ااهذس٠ 

تٗدف ايعٛمل١ إيٞ إسداخ ؾٛز َٔ ايتػاب٘ يف أمناط اإلْتاز ْٚعِ اؿهِ  -2
داز٠ ٚايتذاز٠ ٚا٫ضت٬ٗى. ٖٚرا ايتػاب٘ ٫ ًٜػٞ ا٫ات٬ؾات يف ايجكاؾ١ ٚاإل

 . سٝح تتٓٛع ايجكاؾات دااٌ َٓع١َٛ ايعٛمل١

  ٠ٕزظ ػٓ اٌؼٛدلخ اٌزجب٠ٓ فٝ ِغزٜٛ اٌز١ّٕخ ثني
 دٚي اٌؼبمل ،، دًٌ ػٍٝ رٌه

٭ٕ ايعٛمل١ ت٪دٟ إىل تعُٝل بعض ؾٛز ايتبأٜ عرب ايعامل  -ْعِ أٚاؾل  –ز 
ِٖ ٖرٙ ايؿٛز ا٫ات٬ف بني دٍٚ ايػُاٍ ٚدٍٚ اؾٓٛب يف َطت٣ٛ َٚٔ أ

 ايت١ُٝٓ ا٫دتُاع١ٝ.
ؾايدٍٚ ايػ١ٝٓ يف ايػُاٍ تصداد يف ايػ٢ٓ ٚتتكدّ ع٢ً مٛ َرٌٖ يف سني  -

تؿػٌ دٍٚ اؾٓٛب يف ايًشام بٗا ْعسا ٫نؿاض َعد٫ت ايُٓٛ ا٫قتؿادٟ 
ْعاّ دٚيٞ ددٜد ٜكسب  َٔ ْاس١ٝ ٚيريو تٓادٟ دٍٚ اؾٓٛب بكسٚز٠ إقا١َ

 بني ايدٍٚ ايػ١ٝٓ ٚايدٍٚ ايؿكري٠.
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  ٕ٘بن ثؼغ اٌؼٛاًِ اٌىت رغبػذ ػٍٝ اٌزٕبفظ
 ... ؽًٍ اٌؼجبسح االعزّبػٝ فٝ ١ِذاْ االعزٙالن

 ايتكًٝـــد :  -أ
سٝح ٜٓدؾع ا٭ؾساد إىل تكًٝد ٜعكِٗ ايبعض يف َٝدإ ا٫ضت٬ٗى ٚنًُا أغبع ايؿسد 

 أَاّ زغب١ أاس٣ زغب١ اضت٬ٗن١ٝ هد ْؿط٘ 
 ايتكدّ يف ؾٕٓٛ ايدعا١ٜ ٚاإلع٬ٕ ٚأضًٛب عسض ايطًع :  -ب

 سٝح تطتخدّ ٖرٙ ايؿٕٓٛ نٌ ؾٛز اإلغسا٤ ؾرب ا٭ؾساد إىل عامل ا٫ضت٬ٗى .

 ايسبط بني ا٫ضت٬ٗى ٚاملها١ْ ا٫دتُاع١ٝ :  -ز
سٝح ميٌٝ ايٓاع إيٞ إقؿا٤ َها١ْ أع٢ً ع٢ً َٔ ٜطتًٗو أنجس ٖٚٓا ٜتشٍٛ 

 ضت٬ٗى إىل زَص يًُها١ْ .ا٫
  عجبةٌؼذح أعشػخ أزشبس االٔرتٔذ ؽذد   

ذاع١ ٚتًؿاش ٚؾشـ إع٬ّ َٔ نتب ٚا٫ْدَاز ٚايػٍُٛ : بني اؿا٥ـ ٚضا٥ٌ اإل -1
 ٚف٬ت ٚؾٝدٜٛ

 نجس اْػ٬مايدٍٚ ا٭ ٢يٞ نٌ بٝت يف ايعامل ستإٚؾًت  كدا٫ْتػاز: ؾ -2

 بني املػاٖد َٚؿدز املعًَٛات سدثت ْٛع َٔ ايتؿاعٌأ كدايتؿاع١ًٝ : ؾ -3

 زاـ ٚضا٥ٌ ا٫تؿاٍ يف ايعاملأضسع ٚأضٗٛي١ ا٫تؿاٍ : ٚايٓكٌ ٚايتخصٜٔ ؾٗٞ  -4
  اٌفؼبئ١بد اؽذٜ آ١ٌبد اٌؼٛدلخ .... ػمت ثشأ٠ه 

جملتُع يف بٓا٥٘ ٚٚظا٥ؿ٘ َٚعتكدات٘ اسداخ تػٝري إضِٗ يف أايبح ايؿكا٥ٞ -1
 ٚقُٝ٘ ٚثكاؾت٘ 

ٚمتصٜل ٚتػسٜب  آاسٟعاق١ ٖٚدّ ٚإ اتاجملتُعض بعشاد َٔ تطٛز ٚتكدّ  -2
 قُٝ٘ ٚثكاؾت٘

 ًٌ٠ؼذ اذلبرف احملّٛي اؽذٜ ا١ٌبد اٌؼٛدلخ .. د   

 ٜ بًٛتٛخ ناَريا ٚٚتٟٛ عًٞ تًؿاش ٚاْرتْت و عد٠ سٝح اتؿاٍ  ٚضا٥ٌدَر  
 ٔيػخـ ايتٛاؾٌ َع غريٙ ْٚػس ثكاؾ١ َع١ٓٝ َٔ ا٬ٍ ًَؿات املٛضٝكٞ ا مما َه

 ؾ٬ّ ٭ٚايؿٝدٜٛ ٚا
 ٜٚص ثكاؾ١ ا٫ضت٬ٗىصايسعب ٚايعاطؿ١ ٚتعثكاؾ١ ؾبح ٚض١ًٝ ١َُٗ يٓػس أ 
 :ًؽذد طٛاة أٚ خـأ اٌؼجبسح ا٢ر١خ ِغ اٌزؼ١ٍ 
  ِْْرتادفب٠ؼذ اٌؼٕف ٚاٌزـشف ٌفظب                                              

ًٌأ ًاٚ ايٓؿٛذ تٗدٜدأا٫ضتخداّ ايعُدٟ يًك٠ٛ ايبد١ْٝ : اٌؼٕـف  قد غخـ  ٚ ؾع
 ٚ فُٛع١ َع١ٓٝ َٔ ايٓاع أٚ ايرات أ

ايؿهس املتػدد ايبعٝد عٔ ا٫عتداٍ ٚايطُاس١ يف تٓاٍٚ ناؾ١ : اٌزـشف اٌفىشٞ
 غهاٍ َتعدد٠أار َعاٖس ٚأَٛز اؿٝات١ٝ َٚا ٜرتتب عًٞ ذيو َٔ عٓـ ٜا٭

 حدد صواب أو خطأ البار ة اآلتية مع التبليل:
 اؽذح .  اٌؼٕف ٚاٌزـشف ٚعٙبْ ٌؼٍّخ ٚ

أغهاٍ ايتطسف(  ٚلدٙ يف ا٭ؾهاز   ) ٜصاس ايتازٜخ ايطٝاضٞ بايعدٜد َٔ 
 اييت تبعد عٔ ايٛضط١ٝايػٝٛع١ٝ ٚايؿاغ١ٝ 

ُٜٓعس يًُتطسؾني ع٢ً أِْٗ ا٭طساف ايطٝاض١ٝ ايؿاع١ً اييت تتذاٌٖ   يريو 
 سهِ ايكإْٛ ٚزؾض ايتعدد١ٜ يف اجملتُع.

َتذاْظ قا٥ِ ع٢ً عكا٥د ٜطع٢ مٛ فتُع (  ) ؾايػخـ املتطسف
ٜٚطع٢ ؾعٌ اجملتُع ٜٛاؾل ع٢ً قُع املعازق١  أٜدٚيٛد١ٝ َتؿًب١

تًو ايعكا٥د ا٭ٜدٚيٛد١ٝ املتؿًب١ ٖٞ املٓبع ايس٥ٝظ يعاٖس٠  ٚااكاعٗا
ايد١ٜٝٓ، ٚ ) ا٭غخاف  ايطٝاض١ٝ، اٚ ايعٓـ بػت٢ أْٛاع٘:(ايؿهس١ٜ، اٚ

  : ٜكبًٕٛ بايتٓٛعٜتُٝصٕٚ عٔ ايػخـ املتطسف سٝح ( ايسادٜهايٝني 
 ٜٚ٪َٕٓٛ بك٠ٛ املٓطل، ٚيٝظ ايتعؿب

 حدد صواب أو خطأ البار ة اآلتية مع التبليل:
      )       (  اٌؼٕف ظب٘شح ػبدل١خ 

ظاٖس٠ ايعٓـ عامل١ٝ ٫ تكتؿس ع٢ً فتُع بعٝٓ٘ ٚإمنا تػٌُ ناؾ١ 
اجملتُعات ؾ٢ٗ ظاٖس٠ تتهسز ؾ٢ كتًـ بًدإ ايعامل ٚتتعدد أمناطٗا 

 . ابٗا ٚأضايٝبٗاٚأضب
 - اػشع.اٌزـشف ٚساء رىّٓ ػٛاًِ ٕ٘بن   

ٖٓاى ايعدٜد َٔ ايك٣ٛ أؾشاب املؿاحل اييت تطتػٌ ث٬خ قكاٜا )ايسؾض 
ٚاإلسباط ٚايتربٜس املٛد٘( َٔ أدٌ ت١ُٝٓ ايعٓـ ٚايتطسف يتشكٝل أٖداؾِٗ  

 ٚاططِٗ ايتخسٜب١ٝ باإلقاؾ١ إىل : 
 تبليل:حدد صواب أو خطأ البار ة اآلتية مع ال

  ٠ؼذ اٌؼبًِ إٌفغٟ ِٓ اٌؼٛاًِ ادلغجت ٌٍزـشف 

ًػباب ٚايٛضط ا٫دتُاعٞ ايرٟ ٜدعِ ثكاؾ١ ا٫ضتع٤٬ يب١٦ٝ ايٓؿط١ٝ اي -1
 اس ٚتسادع ايتؿهري ايٓكدٟٚزؾض اآل

 حدد صواب أو خطأ البار ة اآلتية مع التبليل:
رٛعذ حتذ٠بد رٛاعٗ اٌشجبة رإدٜ ثٗ ػذَ االخنشاؽ فٝ 

 ؼضٌخ االعزّبػ١خ اجملزّغ  ٚاٌ
ٝصٜد ؾغري قادز عًٞ ا٫نساط يف اجملتُع  ايػباب ػعٌ ايتشدٜات اييت -2

 -كاد ايػباب يًكد٠ٚ ٚغٝابٗا تاؾٗا: َٔ غعٛزٙ بايعصي١ ا٫دتُاع١ٝ َٚٓ
 –دٗص٠ ايدٚي١ أقعـ ثك١ ايػباب يف  -اؾٌٗ ٚض٤ٛ ايؿِٗ يًدٜٔ

  قعـ ا٫ْتُا٤ -اإلسباط 
 اآلتية مع التبليل:حدد صواب أو خطأ البار ة 

   ٞاٌزفبٚد اٌـجمٟ أؽذ أعجبة اٌزـشف اٌفىش 

ايتؿاٚت ايطبكٞ بني ؾ٦ات اجملتُع ْتٝذ١ غٝاب ايعداي١ ا٫دتُاع١ٝ يف  -3
 سباط ايػباب إ ضبب مماتٛشٜع ايداٌ 

 حدد صواب أو خطأ البار ة اآلتية مع التبليل:
 ٞأؽذ أعجبة اٌزـشف اٌفىشٞ   اٌفشاؽ اٌفىش 
ؿب١ يكبٍٛ أٟ ؾهس ٖداّ َٚتطسف ٜٚؿعب اـزض ٭ا سٝحيؿهسٟ ايؿساؽ ا -4

 ٫ بايعٌُ ايؿاحل ٚايعًِ ايٓاؾعإقًع٘ 

 حدد صواب أو خطأ البار ة اآلتية مع التبليل:
  اٌضٛسح ادلؼٍِٛبر١خ ٚاالٔرتٔذ اؽذٜ اٌؼٛاًِ اٌىت

 رإدٜ اىل اٌزـشف   

ٚ أٝب رتْت دٕٚ سطْاضتخداّ ٚضا٥ٌ ايتطٛز ايتهٓٛيٛدٞ ٚااؾ١ ا٫ -5
 ا٬ٍ َٔ اتاـرب ٜٚهتطبٕٛ املعًَٛات، ع٢ً وؿًٕٛ ؾايػبابزقٝب 

 .ا٫دتُاعٞ ايتٛاؾٌ غبهات
 حدد صواب أو خطأ البار ة اآلتية مع التبليل:

    رزؼذد عجً ِٛاعٙخ اٌزـشف ٚاٌؼٕف 

ؾتح قٓٛات سٛاز ٚتٛاؾٌ َع ايػباب ٚاملساٖكني َٔ قبٌ ايعًُا٤ ٚايدعا٠  -1
 ب٠ٛ بسٚح ا٭

ايد١ٜٝٓ ايهاؾ١ٝ يتهٜٛٔ ايػخؿ١ٝ ايط١ٜٛ  يًُاد٠ني املكسزات ايتع١ًُٝٝ تكُ -2
 املعتدي١

زٚح ايٓؿٝش١ ستإ -3 ٔ أهد ايػباب طسم  ٫ ٢غاع١ دٛ اؿس١ٜٚ  اسٟ يًتعبري ع
ٚاملعازق١  ايٓكد 

ٜهٕٛ سذ١ ٫  ٢ا٬قٞ بتٛاشٕ َٚٛقٛع١ٝ ست١ ؾٛز ا٫مساف ا٭ؾَعا -4
 يػسع برٚز ايتطسف

ضًٛب غسعٞ ٚزٚح ؾهس١ٜ عًٞ مٛ ٚضطٞ أت ايػًٛ ٚايتطسف بتؿٓٝد غبٗا -5
 َعتدٍ

-اؾاَع١ )ؾهاز املٓشسؾ١ تدعِٝ دٚز امل٪ضطات ايرتب١ٜٛ يف َٛاد١ٗ ا٭ -6
 (دٚز ايعباد٠ -ضس٠ ا٭ -املدزض١ 

اس ٚايتؿاعٌ ا٫هابٞ َع٘ ٚايبعد تدزٜب ايػباب عًٞ اؿٛاز ٚقبٍٛ اآل -7
 عٔ ايتػدد
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