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( االلو لصفلا )

ميوقتلا و سايقلا ميهافم

: سايقلا ىنعم _ً وأال

يذلا ءارج اإل كلذ هب دصقيو ميوقتلا نم اءزج سايقلا دعي

يف ىرخ األ ةبسانملا سايقلا تاودأ وأ تارابتخ هباال مدختست

دارملا لا األعف وأ ءايش لأل ةيمك تاريدقت ىلع لوصحلا ليبس

امه: سايقلا نم نييساسأ نيعون كانهو اهاسيق

: رشابملا سايقلا أ-

رثأتت ال ةتباث ةقلطم ةيئايزيف هتاودأ نوكت يذلا عونلا وهو

لا وط وأاأل نازو األ سايقك ةيعامتج وأاال ةيئيبلا رهاوظلا ب اهجئاتن

. ماجح وأاأل

: رشابملا ريغلا سايقلا ب-

واال ةيئيبلا فورظلا ب هجئاتن رثأتت يذلا سايقلا عون وهو

سايق لثم رشابملا سايقلا ب ةنراقم ًاتابث لقأ وهف اذهلو ةيعامتج

. يلقعلا و يسفنلا و يساردلا ليصحتلا

يئايزيفلا سايقلا و يوبرتلا و يسفنلا سايقلا نيب نراق

يوبرتلا و يسفنلا يئايزيفلاسايقلا سايقلا

رشابم ريغ -1

هريغب طبترم -2

مات ريغ -3

يبسن رفصلا -4

طبضو ةقد لقا -5

كشلل ةعضاخ هتاودا -6

فورظلا ب هجئاتن رثأتت -7

رشابم

طبتري ال لقتسمو قلطم

هريغب

مات

قلطم رفصلا

طبضو ةقد رثكا

كشلل ةعضاخ ريغ هتاودا



II

ةيعامتج واال ةيئيبلا

ليصحتلا لثم -8

و يسفنلا و يساردلا

يلقعلا

فورظلا ب هجئاتن رثأتت ال

ةيئيبلا

اال وا نازو اال سايق لثم

ماجح وااال لا وط

: سيياقملا عاونأ

طقف مس اال ىنعم لمحت ماقر األ نوكت هيفو : يمس اال سايقملا -1

امدنع تانيعلا قاقتشا دنع وأ نوبع لاال اهلمحي يتلا ماقر األ لثم

ال ةلا حلا هذه يفو (2) مقر ثان (1)لوإل مقر روكذلل ىطعي

أل اهجاتحن ماقر األ امنإو (2) مقر نم لضفا وه (1) مقر نأ ينعي

. طقف زييمتلا ضارغ

بيترتلا دالةل مقرلل نكي سايقملا اذه يفو : يبترلا سايقلا -2

ا حجانلا وأ يناثلا زئافلا و األلو زئافلا لوقن ثمال فينصتلا ةيمهأو

نكلو (2) نم لضفأ وه (1) نأ ىنعمب يناثلا حجانلا و أللو

+(1) نا لوقن نأ زوجي ال يأ ىنعم اهل تسيل ةيباسحلا تايلمعلا

.(3)=(2)

ةميقلا سفن اهل ةتباث لصاوف دوجوب زاتميو : لصافلا سايقلا -3

عونلا اذه يفو , خلا ......,9,6,3 لوقن امنيح ال ثمف اهبيترت ءانثأ

لوقن امنيح ال ثمف ةفصلا مادعنا ىلإ ( رفصلا ) ريشي ال سايقلا نم

لب ةرارح دوجو مدع ينعي )فال ًارفص ) تناك ةرارحلا ةجرد نأ

. ءفدلا و دامجن اال يتجرد نيب ةلصافلا ةجردلا كلت يه

عيمجب ماقر األ مدختست سايقلا اذه يف : يبسنلا سايقلا -4

نكمي ببسلا اذهلو , ىنعمو دالةل تاذ اهنم لكلو اهميقو اهلا كشأ



III

)دالةل رفصلل ) نوكي ال امك ةعبر األ ةيباسحلا تايلمعلا مادختسا

كلذل دوجو ال ينعيف ( رفص ) ءيش نزو نأ لوقن امنيح ال ثمف

. ءيشلا

: ميوقتلا ىنعم / ًايناث

ةدع ىلا ريشي وهو سايقلا نم لمشأ ميوقتلا دعي

: اهنم يناعم

. ةساقملا لا وااألعف ءايش لأل مكحلا رادصإ ىنعمب أ-

دادحلا موق ) لوقن نيحف حيحصتلا وأ ليدعتلا ىنعمب ب-

. هلدع ىنعمب ( جّوعملا

. لضف اال وحن عقاولا ضب وهنلا وأ ريوطتلا ىنعمب ج-

: اهنم ةفلتخم عاونأ ىلإ ميوقتلا مسقيو

: عجرملا يرايعملا ميوقتلا أ-

اهل نوكي ال ةجرد نم درفلا هيلع لصحي ام نأ ساسا ىلع موقيو

دارفأ اهيلع لصح يتلا تاجردلا نم اهريغ عم اهتنراقمب إال ىنعم

.( ةيدرفلا قورفلا ) ساسأ ىلع دمتعي هنأ يأ نورخآ

: عجرملا يكحملا ميوقتل ب–ا

يف امأ تاجردلا ريسفت ىلع دمتعي يذلا ميوقتلا عون وهو

ساسأ ىلع دمتعي ال وهو قبسم طرش وأ قبسم ءادأ ءوض

. دارف األ نيب ةنراقملا

: يعجرملا يرايعملا و يكحملا ميوقتلا عون ىلع لا ثم

اآلةل ىلع لمعلا ةفيظول نمدقت ءاسنلا نم ًاددع نا انضرتفا ول

و ةعرسلا يف نهنيب نم لضف األ ساسأ ىلع نرتخا اذإف , ةعباطلا

مت هنأ ينعي كلذف ,( نهنيب ةيدرفلا قورفلا ساسأ ىلع (يأ ةقدلا

كانه ناك ول نكلو . يعجرملا يرايعملا ميوقتلا عون ىلع دامتع اال

, لبقت همدقتم لك نأ ) لثم ةفيظولا يف لوبقلل قبسم طرش



IV

مل انهو ( ةقيقدلا يف ةملك نيرشع عبط نم نكمتت نا طرشب

قبسم طرش ساسا ىلع لب ةيدرفلا قورفلا ساسا ىلع دمتعي

اذإف , قبسملا طرشلا اذه نم تامدقتملا عيمج نكمتت مل اذا ىتح

. عجرملا يكحملا ميوقتلا عون ىلع دمتعا انه

: عجرملا يرايعملا ميوقتلا

هسفن ىوتسملا نم الب طلا نم هريغ ءادأب بلا طلا ءادا ةنراقم

: عجرملا يكحملا ميوقتلا

بلا طلا ىوتسم ذخأي نيعم كحم ءوض يف بلا طلا ءادا موّقن

. هذيم بتال هتفرعمو ملعملا ةربخ ىلع دمتعيو رابتع اال نيعب

عجرملا يكحملا و عجرملا يرايعملا نيب نراق

عجرملا يرايعملا عجرملاميوقتلا يكحملا ميوقتلا

لكك ةداملا ميقي -1

يف نيترم وا ةرم يرجي -2
يساردلا لصفلا

ي ماتخلا ميوقتلا لئاسو نم -3
( يعيمجتلا )

ءادا ةنراقم ءارجا نكمي -4
قورف ) نيرخ عماال بلا طلا

( ةيدرف

ةنجل اهدعت -5

ثيحب تايمومعلا مهزكرت -6
لكك ةداملا رابتخا متي

نم درفلا هكلتما ام مهزكرت -7

ب ةداملا يف لا ؤس لك ميقي -1
عباتتلا

لصفلا يف تارم ةدع يرجي -2
يساردلا

ينيوكتلا ميوقتلا لئاسو نم -3
( يئانبلا )

كحملا ب بلا طلا ءادا نراقي -4

اهددحيو ملعملا اهدعي -5

ةداملا تايصوصخ مهزكرت -6
لك رايتخا متي ثيحب ةيساردلا

ادح ىلع ءزج

واال كولسلا ةيعون مهزكرت -7
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ءادتامولعم

: اهضارغا بسح نيعون ىلع مسقي يكحملا ميوقتلا

يف مهعيمج الب طلا جئاتن نراقت ) ةيفص هيكحم تارابتخا -1

( يعامج لكشب دحاولا فصلا

(ب ادح ىلع بلا ط لك ءادا نراقي ) بلا طلل ةيكحم تارابتخا -2

( كحملا

:( يئانبلا (وأ يديهمتلا ميوقتلا ج-

يف ديفم هنأ يأ , بيرجتلا و ءانبلا ءانثا عونلا اذه ثدحي

لبق اهنيسحت نكمي ىتح ةيميلعتلا ةطخلا يف فعض يأ ديدحت

ميوقتلا يف ةلس األ ةلثما نمو , وجرملا فدهلا ىلإ لوصولا

: يئانبلا

؟ ةعبر األ ةيباسحلا تايلمعلا مادختسا اوملعت ذيم ال تلا نأ له -1

ال؟ وبقم ناك ربتخملا يف ةبلطلا ءادا نأ له -2

؟ ةديج تناك ةبلطلا ميلعت يف ةمدختسملا تاود نأاأل له -3

:( يعيمجتلا وأ( يماتخلا ميوقتلا د-

وأ ةيميلعت ةطخ ةياهن يف ثدحت ةمظنم ةيميوقت ةيلمع وهو

ةلحرم ةياهن يف ثمال لصحي ام ةداع وهو هقيقحت وجرن فده



VI

لشف وا حاجن ددحت جئاتن ىلا لوصولا اهضرغو , ةنيعم ةيسارد

ةلئس اال نمو هيلا حمطن يذلا فدهلا ىلإ لوصولا يف نيملعتملا

: يماتخلا ميوقتلا يف

. فاده األ عيمج تققحت ةجرد يأ ىلإ -1

؟ ةبسانم تناك ةمدختسملا ةيساردلا داوملا له -2

؟ هقيقحت دارملا فدهلا وحن نيملعتملا تاهاجتا يهام -3

يماتخلا ميوقتلا و يديهمتلا ميوقتلا نيب نراق

)وأ يديهمتلا ) ميوقتلا
( ينيوكتلا )وأ( يئانبلا )

)وأ يماتخلا ) ميوقتلا
( يعيمجتلا

يف ةمظنم ةيميوقت ةيلمع يه _
لصفلا الل خو سيردتلا ءانثا

يساردلا

طاقن ىلع فوقولا اهضرغ _
سيردتلا يف فعضلا
اهتجلا عمو

مدختست يتلا تاود اال نمو _
ينيوكتلا ميوقتلا يف

ةيئيبلا فئاظولا -1

ةصحلا ءانثا ملعملا ةلئسا -2

ةريصقلا ريراقتلا و ثاحب 3-اال

نيرامتلا لح -4

كحملا تارابتخا -5

ةمظنم ةيميوقت هتيلمع يه _
يس ردتلا ةياهن يف ثدحت

لصفلا ةياهن يف نوكت ةداعو
ةلحرملا ة ياهن وأ يساردلا

ةيساردلا

جئاتن ىلا لوصولا اهضرغ _
نيملعتملا حاجن وأ بوسر ددحت
ىلعا فص ىلا لا واالقتن

تاداهشلا ءاطعاو

ميوقتلا تاودا نمو _
يعيمجتلا

ةيليصحتلا تارابتخ 1-اال
اهعاونأب

ةيعوضوملا أ-

لايه قملا ب-

ةيو ف شلا ح-

ةيئاد ء-اال
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ةيرايعملا تارابتخ 2-اال

ىلع نمضتي يذلا و سايقلا ةادأ وهو :(Test) رابتخ /اال ًاثلا ث

رابتخ واال رثكأ وأ نيصخش كولس ةنراقم ىلإ فدهت ةمظنم ةقيرط

ةيعوضوملا )-: اهنم طورشلا نم ديدعلا هيف رفوتت يذلا وه ديجلا

مسقيو ,( تابثلا و قدصلا و قيبطتلا ةلوهسو ةيلومشلا و نينقتلا و

: يه ةيسيئر عاونأ ةسمخ ىلإ رابتخ اال

:( تاناحتم (اال ةيليصحتلا تارابتخ أ–اال

لثم نيملعتملا ىدل ةيليصحتلا تاردقلا صحفب ةصاخلا يهو

خيراتلا وأ ةايحلا مولع وأ ةيزيلكن اال ةغللا ةدام يف ةبلطلا رابتخا

. ةيفارغجلا وأ

و ةيلقعلا تاردقلا صحفب ةصاخلا يهو : ةيلقعلا تارابتخ ب–اال

نم اهريغو ةيعادب اال وأ ءاكذلا تارابتخا لثم تادادعتس اال

. ةيفئاطلا تاردقلا

امه نيعون ىلع نوكتو : ةيصخشلا تارابتخا ج–

تاذلا وأ ةيسفنلا تاهاجت اال رابتخا لثم : ةيباجي اإل تارابتخ 1-اال

. ةيدايقلا وا

رابتخا لثم ةيسفنلا ضارم اال رابتخا لثم : ةيبلسلا تارابتخ 2-اال

....... قلقلا

: ميوقتلا و سايقلا نيب الةق _علا ًاعبار

الن مكي امه كوال ةيطابترا ةيفيظو عالةق امهنيب الةق علا نوكت

نأ ىنعمب ميوقتلا هيلي مث سايقلا ب أدبن ام ةداعو األرخ امهضعب

ىنعم يطعي يذلا وه ميوقتلا ألن ميوقتلا نم ءزج سايقلا

: يلا تلا لكشلا ب امهنيب الةق علا راصتخا اننكميو سايقلا

ىلع لوصحلا وه ) وأسايقلا مكح رادصإ وه ) ميوقتلا
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( )مقرلا ةساقملا ةجردلل ىنعم

بسار40

حجان90

يكذ100

: ميوقتلا و سايقلا ةيمهأ / ًاسماخ

داجيا ) اهتيمهأ نم يتلا و دئاوفلا نم ديدعلا كانه

نماأل ديدعلا يف اننيعت قورفلا هذه نأ ثيحو ( ةيدرفلا قورفلا

: اهمها نم ضارغ

نكمتن ميوقتلا و سايقلا ةطساوبف : رايتخ واال ءاقتن اال ضارغ 1-أل

نم يقتنن الً ثمف مهبساني وه ام بسحب دارف األ كئلوأ ءاقتنا نم

ةقباسم يف لوبقلا ب ءاكذلا تارابتخا يف لضف األ وه

. ةنيعم ةيملع

اننيعت ةعونتملا تارابتخ نأاال :يأ يعوضوملا ؤبنتلا ضارغ 2-أل

ًادرف انربتخا ولف , درفلا لبقتسم هيلع لوؤيس ام ؤبنت وأ عقوت ىلع

يلا ع قلق نم يناعي هنأ رهظو ةيصخشلا تارابتخا ىدحأ يف

ةيصخشلا يف ريبك روهدت نم يناعي فوس هنأب عقوتن دق اننأف

الً بقتسم

بسحب دارف األ فينصت وأ عيزوت مت ثيح : فينصتلا ضارغ 3-أل

اهضعب عم ةسناجتم تاعومجم نيوكتو ةبولطملا ةفصلا عون

ثال ىلإ ةيلقعلا م هتايلباق بسحب دارفأ فنصن دف الً ثمف ضعبلا

يوذ – طسوتملا ءاكذلا يوذ – يلا علا ءاكذلا يوذ ) تاعومجم ث

يساردلا مهليصحت تايوتسم بسحب وأ ( فيعضلا ءاكذلا

( ىلا سكلا – نيطسوتملا – راطشلا )
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وأ ينهملا داشر اإل يف انديفي يذلا : صيخشتلا ضارغ 4-أل

ةيلقعلا تارابتخ نأاال ثيح يسفنلا الج علا ىلأ ةفاض باإل يسفنلا

تايلباق وأ تا ردق نم هب عتمتي ام مهف يف اننيعت ةيسفنلا وأ

. ةيلقع وأ ةيسفن

: جهنملا و ميوقتلا نيب الةق علا / ًاسداس

نيملعتملا ميلعت يف ملعملا دعاسي ام لك وه جهنملا ب دصقيو

اهعبتي يتلا سيردتلا ةقيرطو ةيساردلا بتكلا ىلع لمشي وهو

ميوقتلا نأ نيح يف , ميلعتلا يف ةمدختسملا تاينقتلا و ملعملا

وأ ةسايق مت ام ىلع مكحلا رادصإ ) لثم ةعونتم يناعم ىلإ ريشي

ر يوطت ىنعمب وأ ةفيعض جئاتن نم هيلع لوصحلا مت ام ليدعت

.( لضف األ وحن ساقملا عقاولا

ميوقتلا نأ يف نمكت ميوقتلا و جهنملا نيب الةق علا نأف اذهلو

: يف دعاسي

وأ ميلعتلا يف ةمدختسملا سيردتلا ةقيرط ىودج نم ققحتلا -1

وأ ةيسردملا بتكلا يف ةاطعملا تامولعملا نم لك ةيلا عف

. كلذ يف ةمدختسملا تاينقتلا

نيب ةيدرفلا قورفلا ىدم نع فشكلا يف دعاسي ميوقتلا نأ -2

هققح ام ىدم ىلإ ةفاض باإل عبتملا يساردلا جهنملا هاجت ةبلطلا

. يميلعت ىوتسم نم ةبلطلا

وأ ةينهم وأ ةيميلعت جمارب ىلإ ةجاحلا ىدمل ةروص ءاطعإ -3

. عبتملا جهنملا ىلا ةفاضإ ةيعامتجا وأ ةيفاقث

لبق نم كلذ بلطت امك جهنملا عقاو ريوطت وأ رظنلا ةداعإ -4

. هدادعا ىلع نيمئاقلا نيلوئسملا

و راكذتس اال ىلع مهزفحيو ةبلطلل ةيميلعتلا الت كشملا لح -5

. ديجلا ليصحتلا

.............................................................................................
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( يناثلا لصفلا )

ميوقتلا ب اهتاق ال عو فاده األ

تاروصت إال يه امو اهقيقحتل ىعسن يتلا ةجيتنلا وه : فدهلا

ثالةث ىلإ فاده األ مسقتو الً بقتسم اهيلع نوكيس امل ةيركف

: ةيساسأ عاونأ

ىلإ دنتست يتلا ىربكلا فاده األ كلت : ةيوبرتلا فاده 1-األ

ىلع تاعمتجملا قفتت نإ ةرورضلا ب سيلو نيعم عمتجم ةفسلف

اهتاداعو اهميقو مجسني امب فلتخت اهنكلو فاده األ سفن

ميلا إالعت يه ام نيعم عمتجم نمض فاده األ نكلو اهديلا قتو
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نوكتو فاده األ كلت قيقحتل اهودؤي نأ اهدارفأ نم بلطي

يهف ةقيقدلا اهليصافت امأ ةضيرع طوطخ لكشب اهتروص

. عمتجملا كلذل ةفلتخملا تاعامجلا وأ األرس دارف أل ةكورتم

نماأل ًاءزج نوكت يتلا فاده األ كلت يهف : ةيميلعتلا فاده 2-األ

ناكأ ءاوس ةيميلعتلا زكارملا يف سرامت يتلا و ةيوبرتلا فاده

نأ بجي فاده األ هذه نكلو سرادملا وأ تادابعلا زكارم يف

و دومصلا نم ةيلا ع ةجرد ىلع نوكت ناو ةناصرلا و ةوقلا ب زاتمت

: يلي امب زاتمتو , ةيوبرتلا ةيصخشلا عم مجسني امبو ةيصوصخلا

ميوقتلا لا جم يف يسيئر ددحم يه ةيميلعتلا فاده األ نأ -1

. هبيلا سأو هلا كشأو

ةيميلعتلا فاده األ ديدحت يف رثؤي هجئاتنو ميوقتلا نأ -2

. اهروطتو

: يلي امب فدهلا زاتمي نأ بجي -3

. قيقحتلل الً باق ًايقطنم ًايعقاو نوكي أ-نأ

ةدقعم ريغ ةحضاو ةجيتنلا ىلإ ةلصوملا هلئاسو نوكت ب-نأ

. ريوطتلل ةلباقو

. ةظح ال وملا سايقلل الً باق نوكي نأ جـ-

ةيميلعتلا فاده لأل نوكم ءزج يهو : ةيكولسلا ضارغ 3-األ

نم اهيف بلطي ةيكولس لا عفأ ةروصبو ىدملا ةريصق اهنأب زاتمتو

... لثم يف ةعونتمو ةريثك نوكت اذهبو اهيدؤي نأ ملعتملا

. خلا .... ربتخي ,نأ بتكي ,نأ أرقي نأ

هلوخد ءانثأ هنهذ يف ًافده لمحي سردم لك نأ ثيح

نكمت ام اذإف خالل نم فدهلا كلذ ققحي نأ ًادهاج لواحي فصلل

. تققحت فاده نأاأل كلذ ىنعمف كلذ قيقحت نم ةبلطلا

مولب فادهأ



XII

: يه عاونأ ثالةث ىلإ مسقنت ةيميلعتلا فاده األ نأب مولب ىري

. ملعتملل يلقعلا بناجلا ب ةصاخ : ةيفرعملا فاده 1-األ

. يجازملا و يلا االعفن بناجلا ب ةصاخ : ةينادجولا فاده 2-األ

. يلمعلا و يئاد األ بناجلا ب ةصاخلا يهو : ةيراهملا فاده 3-األ

ًايمره ًاميظنت حرتقي مولب نأف ةيفرعملا فاده األ صخي اميفو

دمتعتو سسأتت اهادحأ لحارم ةتس ىلع يهو فاده األ كلتل

: كااليت يهو اهتقباس ىلع

ظفح ىلع ملعتملا ةردق يف لثمتتو : ةي ركذتلا فاده أ-األ

. هملعت ام راكذتساو

مهف ىلع اهقيقحت يف بلطتيو :( مهفلا ) ةيباعيتس اال فاده ب-األ

. ملعتملا هظفحي ام باعيتساو

وأ برجي نأ اهقيقحت يف بلطتيو : ةيقيبطتل ا فاده جـ-األ

. تامولعملا كلت نم هبعوتسا وأ همهف ام قبطي وأ لمعتسي

ملعتملا ثحبي نأب اهقيقحت يف بلطتيو : ةيليلحتلا فاده د-األ

وأ ةدام يف ةوقلا و فعضلا طاقن نع وأ ةيفخلا بناوجلا نع

نم ةقباس ةلحرم يف عاطتسأ ةيرظن وأ زاهج وأ عوضوم

. ةيلو األ اهرصانع ىلإ اهليلحت نم نكمتي ,يأ اهتاقيبطت

متي ةيعادب اإل نم ةيلا ع ةلحرم يهو : ةبيكرتلا فاده هـ-األ

ليكشت وأ نيوكت ةداعإ نم ملعتملا عيطتسي امنيح اهقيقحت

,ف ليصأو ديدج لكشب نكلو ةزهجأ وأ داوم وأ ءايشأ بيكرت

اهبيكرت ةداعإ هيلع ةنيعم ةزهجأ ليلحت عاطتسا امدنع ملعتملا

ةروص ءاطعإ وه( ةلحرملا هذه يف زاتمي ام مهاو , لكش لضفأب

.( ىلو األ روصلا نع فلتخت ةديدج

اهنأب زيمتتو مكح رادصإ ةلحرم يهو : ةيميوقتلا فاده و-األ

يعادب اإل يلقعلا بناجلا ) امه نييساسأ نيلماع ىلع دمتعت

ت عاطتسا امدعب ملعتملا نأ ىنعمب ( ةربخلا و ةسرامملا بناجو

نيوكت نم ذئنيح عيطتسي االرخى ةسمخلا فاده نماأل لك قيقح
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. ابسانم هاري ام موقيو ميقي نأ عيطتسي رظن ةهجو

: مولب فادهأب يليصحتلا رابتخ اال تادرفم عالةق

مولب فادهأ نم فده لك عم بسانتت نازوأو ميق عفأاالاهل كانه

ناب فشكن وأ ققحتن نأ عيطتسن لا األعف هذه خالل نمو . ةتسلا

: كاآليت يهو ال مأ نيملعتملا ىدل ةققحتم كلت

؟ كميوقت وه ام ؟ كرظن ةهجو يه ام ؟ كيأر وه ام

ميوقتلا

بيكرت ةروص نوك / ةديدج ةركف مدق / فدهلا دج

ليلحت هباشتلا االتخالفو هجوأ دج زيم / نراق

قيبطت برعأ / مسرا / فظو / لمعتسا / قبط / برج

مهف ؟ اذامل / صخل / زاجيإب ملكت / للع

باعيتساو

هيركذت ؟ يه /ام ملكت / ددع / فرع

تافصاوملا لودج دادعأ

نيبي يليصفت ططخم نع ةرابع هنأب : تافصاوملا لودج فرعي

ديدحت عم ةيسيئر نيوانع لكشب ةيساردلا ةداملا ىوتحم هيف

لكل ةصصخملا ةلئس األ ددعو فاده األ ةبسنو زيكرتلا ىوتسم

: اهنم دئاوف ةدع تافصاوملا لودج ققحيو . اهنم ءزج

. رابتخ لال ًاريبك اقدص يطعي -1

. ناحتم اال ةلا دعب ةقثلا ملعتملا يطعي -2

ليلحت

قيبطت

مهف

اعيتساو

ب



XIV

اهل. يقيقحلا نزولا ةيساردلا ةداملا نم ءزج لك يطعي -3

. ربكأ ةجردب ةداملا فادهأ قيقحت ىدم سايق يف دعاسي -4

: تافصاوملا لودج لمع تاوطخ

: يهو هدادعإ لجا نم لحارم ةدعب تافصاوملا لودج رمي

ملعملا ىعسي يتلا ةيساردلا ةداملل ةيميلعتلا فاده األ ديدحت -1

اهزيكرت ثيح نم ةيساردلا داوملا فلتختو , اهققحت ىدم ةفرعمل

. فاده نماأل ةنيعم ةيعون ىلع

. ةيساردلا ةداملا يف اهسايق داري يتلا رصانعلا ديدحت -2

نم كلذو , ةيساردلا ةداملا يف ءزج لكل زيكرتلا ةبسن ديدحت -3

ةموسقم ةيساردلا ةدحولل ةررقملا صصحلا ددع ةفرعم خالل

ب100%يأ ةبورضم ةيساردلا ةداملل ةيلكلا صصحلا ددع ىلع

نأ:

ةيساردلا ةدحولا صصح ددع
100x = زيكرتلا ةبسن

ةيساردلا ةداملا صصح ددع

نم اذه متيو ةفلتخملا تايوتسملا نم فاده األ ةبسن ديدحت -4

. سيردتلا ةيلمع ءانثإ فاده األ هذه ىلع زيكرتلا خالل

: تافصاوملا لودج ىلع لا ثم

ةياهن يف مدختسي تافصاوملا لودج نأ هيلع فراعتملا نم

ناحتم لال ةصاخ ةلئسأ دادعإ لجا نم ةداع يساردلا لصفلا

ةلئسأ ىلإ لوصولا لجأ نم كلذو , ةيسارد ةدام ألي يئاهنلا

يلي اميفو , ةيساردلا ةدامل ل اهليثمت يف علا قدصب عتمتت ةلماش
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: يئادتب اال ثلا ثلا فصل ا ةدامل تافصاوم لا لودجل لا ثم

ةدحو لكل سيردتلل ةررقملا تاعاسلا ددعو ىوتحم للحن وأال:

: يلي امك نوكتو

ةررقملاعوضوملا صصحلا ددع

سيردتلل

هتحصو ناسن –سالةماإل األلو صصحلصفلا 5

سيطانغملا و ءابرهكلا – يناثلا صصحلصفلا 10

توصلا – ثلا ثلا صصحلصفلا 5

يف اهرثأو ةرارحلا – عبارلا لصفلا

ةيحلا تانئاكلا

صصح 8

يف هرثأو ءاوهلا – سماخلا لصفلا

ةيحلا تانئاكلا

صصح 7

(1) ةصحعومجملا 35

نم ةدحو لك ىلع زيكرتلا ةبسن ددحي نأ ملعملا ىلع بجي : ًايناث

: يلا تلا نوناقلا بسح كلذو , ةيساردلا ةداملا تادحو
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ةيساردلا ةدحولا صصح ددع
100x = زيكرتلا ةبسن

ةيساردلا ةداملا صصح ددع

ىلع صصحلا عيزوت نوكيو , دحاولا يساردلا لصفلا يف ةماعلا مولعلا ةدامل صصحلا ددع (1)

. ملعملا يأر بسح تادحولا

ةفرعم نمض نوكي اذهو , ةيساردلا ةداملل فاده األ ددحن : اثلا ث

اهقيقحت دار ملا فاده نأاأل ضرتفنلو , ةملعملا وأ ملعملا ةربخو

ةفرعم , تاحلطصملا ةفرعم ) : يه ةداملا هذه يف

.( قيبطتلا و ليلحتلا , مهفلا قئ, اقحلا

,و فاده نماأل ىوتسم لكب مامته اال ةبسن ددحي نأ ملعملا ىلعو

اال ةبسن ديدحت هساسأ ىلع نكمي ددحم نوناق كلا نه دجوي ال

: يلي امك يه بسنلا هذه نأ ضرتفنلو , فدهلا ىوتسمل مامته

تاحلطصملا ةفرعم -25%

قئاقحلا ةفرعم -30%

مهفلا -25%
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قيبطتلا و ليلحتلا -20%

100%عومجملا

اهعضي نأ ضرتفي يتلا ,و لكك ةداملل ةلئس األ ددع ديدحت : اعبار

ا ددع نم ةدحو لك بيصن ديدحت نم نكمتي ىتح الهب طل ملعملا

. ًايلا قمو ًايعوضوم ؤساال (50) هنا ضرتفنلو , يلكلا ةلئس أل

ةلئس األ ددع نم ةدحو لكل ةلئس األ ددع ديدحت بجي : ًاسماخ

: ةيلا تلا ةلداعملا قفو اذه نوكيو

x زيكرتلا ةبسن x فدهلا ىوتسم ةبسن = لصف لكل ةلئس األ ددع

. يلكلا ةلئس األ ددع

األ طورشلا اهيف ىعاري نأ ىلع ةلئس األ جذومن عضو : اسداس

عون لكب ةصاخلا ةلئس

تافصاوملا لودج دادعإ نكمي ةقباسلا تاوطخلا حيضوتلو

: يلا تلا

يئادتب اال ثلا ثلا فصلل ةماعلا مولعلا ةدام تافصاوم لودج

فاده اال

تاعوضوملا

ةبسن

يكرتلا

ز

ةفرعم

حلطصملا

%25تا

فرعم

ة

اقحلا

قئ

30%

مهفلا

25%

يلحتلا

لو

يبطتلا

ق

20%

عومجملا

100%

ف1-

اال سالةم

ناسن

هتحصو

14%22217
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ف2-

و ءابرهكلا

سيطانغملا
28%443314

توصلا ف3-

14%22217

ةرارحلا ف4-

اهرثاو
23%333211

ءاوهلا ف5-

هرثاو

21%333211

141413950%100عومجملا
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ةدامل ةيعماجلا ةلحرملل تافصاوم لودج ممص / بيردتلل رخا لا ثم
ركذتلا ): االيت لكشلا ب فاده لأل يبسنلا نزولا عزوت ثيحب كصصخت يف

ميوقتلا ,%10 بيكرتلا ,%10 ليلحتلا ,%40 قيبطتلا ,%20 مهفلا ,10%

تاعاسلا وا صصحلا ناو لوصف ةعبرا نم نوكتت ةداملا تناكو (10%

يلكلا ةلئس اال عومجمو (4,8,6,6) يلا وتلا ىلع لصف لكل ةصصخملا

.(100)

ةجيتنلا

100=

رصتخم لكشب لحلا ةقيرط حيضوت

اال

فاده

وصفلا

ل

ةبسن

يكرتلا

ز

ركذت

10%

مهف

20%

يبطت

ق

40%

يلحت

ل

10%

يكرت

ب

10%

يوقت

م

10%

ومجملا

ع

100%

ف1=

6

25%2.55102.52.52.525

ف2=

6

25%2.55102.52.52.525

ف3=

8

33%3.36.613.23.33.33.333

ف4=

4

17%1.73.46.81.77.11.717

جم

يلكلا

24 =

100

%

102040101010100
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25%=100×24÷6-1

25%=100×24÷6-2

33%=100×24÷8-3

17%=16.7=100×24÷4-4

يلكلا ةلئس اال ددع * زيكرتلا ةبسن * فدهلا ىوتسم

اذكهو 2.5=100×0.25×0.10=

.........................................................................................................

............

بيرقتلا ماظنب قباسلا لا ثملا سفنل لحلا : بيردت -2

فاده اال

لوصفلا

ةبسن

يكرتلا

ز

ركذت

10%

مهف

20%

قيبطت

40%

يلحت

ل

10%

يكرت

ب

10%

ميوقت

10%

مجملا

عو

100%

2.5=%25ف6-1

3

510=2.5

3

=2.5

3

=2.5

3

27

2.5=%25ف6-2

3

510=2.5

3

=2.5

3

=2.5

3

27

3.3=%33ف8-3

3

=6.6

7

1=13.2

3

=3.3

3

=3.3

3

=3.3

3

32

4 1.7=%17ف4-

2

=3.4

3

7=6.8=1.7

2

=2.7

3

1.7-218

24 100جم

%

112040111111104
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100=104 ةجيتنلا

25%=100×24÷6 -1

25%=100×24÷6 -2

33%=100×24÷8 -3

17%=16.7=100×24÷4 -4

3=2.5=100×0.25×0.10

............................................................................................

..........

ةيدادع اال ةلحرملل تافصاوم لودج مصم / بيردتلل رخا لا ثم

لكشلا ب فاده لأل يبسنلا نزولا عزوت ثيحب كصصخت يف ةدامل

,%20 ليلحتلا ,%20 قيبطتلا ,10% مهفلا ,%10 ركذتلا ): االيت

ةعبرا نم نوكتت ةداملا تناكو (%10 ميوقتلا ,%30 بيكرتلا

2,8,6,4) يلا وتلا ىلع لصف لكل ةصصخملا صصحلا و لوصف

لا.؟ ؤس (100) يلكلا ةلئس اال عومجمو (

وصفلا

ل

صحلا

ص

ةبسن

زيكرتلا

ركذتلا

10%

مهفلا

10%

قيبطت

20%

ليلحت

20%

يكرت

ب

30%

ميوقت

10%

جم

100%

22446220%420ف1

33669330%630ف2

448812440%840ف3

11223110%210ف4

101020203010100%100جم

............................................................................................

.......

ةيدادع اال ةلحرملل تافصاوم لودج ممص / بيردتلل -1 لا ثم
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لكشلا ب فاده لأل يبسنلا نزولا عزوت ثيحب كصصخت يف ةدامل

,%10 ليلحتلا ,%30 قيبطتلا ,25% مهفلا ,%20 ركذتلا ): االيت

لوصف ةعبرا نم نوكتت ةداملا تناكو (%5 ميوقتلا ,%10 بيكرتلا

(9,7,9,5) يلا وتلا ىلع لصف لكل ةصصخملا صصحلا و

لا.؟ ؤس (40) يلكلا ةلئس اال عومجمو

ةطسوتملا ةلحرملل تافصاوم لودج مصم / بيردتلل -2 لا ثم

لكشلا ب فاده لأل يبسنلا نزولا عزوت ثيحب كصصخت يف ةدامل

,%10 ليلحتلا ,%30 قيبطتلا ,25% مهفلا ,%25 ركذتلا ): االيت

لوصف ةعبرا نم نوكتت ةداملا تناكو (%5 ميوقتلا ,%5 بيكرتلا

(6,7,5,8) يلا وتلا ىلع لصف لكل ةصصخملا صصحلا و

لا.؟ ؤس (50) يلكلا ةلئس اال عومجمو

ةيئادتب اال ةلحرملل تافصاوم لودج ممص / بيردتلل -3 لا ثم

ا لكشلا ب فاده لأل يبسنلا نزولا عزوت ثيحب ةايحلا مولع ةدامل

,%6 ليلحتلا ,%30 قيبطتلا ,%25 مهفلا ,%35 ركذتلا ): اليت

صصحلا و لوصف ةعبرا نم نوكتت ةداملا تناكو (%4 بيكرتلا

اال عومجمو (7,6,4,8) يلا وتلا ىلع لصف لكل ةصصخملا

لا. ؤس (50) يلكلا ةلئس

: ةيليصحتلا تارابتخ اال

ليصحتلا ميوقت لئاسو وا( ةيليصحتلا تارابتخ اال عاونأ وأال:

:( يساردلا

: ةيلا تلا عاون األ ىلإ ةيليصحتلا تارابتخ اال مسقن

يف بلطتي يتلا تارابتخ اال كلتو : ةيريرحتلا تارابتخ 1-اال

نييساسأ نيعون ىلإ مسقت يهو ملقلا و ةقرولا مادختسا اهئادأ

: يه

اهلوطب زاتمتو ةباج اإل ةيرحب زاتمتو : ةيل اقملا تارابتخ 1-اال

. يبسنلا

ًايبسن ةديقم ةباج اإل نوكتو : ةيعوضوملا تارابتخ 2-اال
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: عاونأ ةدع ىلإ مسقت يهو , اهرصقب زاتمتو

ةغايص دعا وأ دجو امنيأ أطخلا ححص وأ أطخلا و حصلا رابتخا -1

. ةئطاخلا تارابعلا

. ليمكتلا رابتخا -2

. ةجوازملا رابتخا -3

يدب دج وأ ةباجإ لضفأ رتخا وأ ددعتم نم رايتخ اال رابتخا -4

. ةيلا تلا ةحرتقملا لئادبلا نود ابسانم ال

و ةقرولا مادختسا بلطتت ال يتلا يهو : ةيوفشلا تارابتخ 2-اال

. ملقلا

مدختسي ال وأ مدختسي دق : ةيئاد وأاأل علاملةي تارابتخ 3-اال

ملعتملا ةسراممب زاتمت نأ بجي نكلو ملقلا و ةقرولا اهيف

تاربتخملا وأ شرولا يف ءاوس اهملعت يتلا ةيرظنلا تامولعملل

. يناديملا عقاولا وأ

حتفب نينحتمملل سردملا حمسي : حوتفملا باتكلا رابتخا -4

اال نم عونلا اذه قيقحتل نييساسأ نييطرش دجوي نكلو بتكلا

امه: رابتخ

. ىلعأف ةيباعيتس اال عون نم ةلئس األ نوكت أ-نإ

. اهئاد أل ينمز فرظ ديدحت بجي ب-

: عاونأ ىلإ مسقت يهو : ةعيرسلا ةيفصلا تارابتخ 5-اال

تاعوضومل سردلا ةيادب يف مدختست ةيزيفحت تاناحتما أ-

. يتيب بجاو وأ قباس سرد

هابتنا دشل سردلا خالل ةيزازفتسا ةلئس األ وأ تاناحتم ب-اال

. ةبلطلا

مهف ىدم نم دكأتلل سردلا ةياهن يف مدختست ةيديكوت ةلئسأ جـ-

. رضاحلا سردلا عوضومل ةبلطلا

: عاونأ ىلإ مسقت يهو : ةيفص طةلاال 6-االشن
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اإل ةطشن جـ-األ ةيزيمتلا ةطشن ب-األ ةيتيبلا تابجاولا -1

ةيعادب

: اهنم اضعبل حرش يلي اميفو

: ةيلا قملا تارابتخ اال

دق ةلوطم اهيف نوكتو ةيريرحتلا تارابتخ اال عاونأ ىدحإ يهو

: يهف ةيباجي اال اهتازيم زربا امإ لقت وأ ديزت ةحفص ىلع زواجتت

. سردملا لبق نم ريبك دهج ىلإ جاتحت وال دادع اإل ةلهس نوكت -1

كاال فاده األ نم ديدعلا ةلئس األ نم عونلا اذه خالل ققحتي -2

. خلا ... ةيليلحتلا و ةيقيبطتلا و ةيباعيتس

تايلا عفلا نم ديدعلا ةلئس نماأل عونلا اذه يف بلا طلا سرامي -3

ةروصب تامولعملا ميظنت ىلع ةردقلا ثمال عادب اإل ىلع لدت يتلا

اهأرقي دق تافاضإ بلا طلا فيضي دق كلذكو جهنملا ميظنت قوفي

ضعب يطعي دق وأ يساردلا ررقملا قاطن نع ةيجراخ رداصم نم

تاصيخلت مدقي وأ تاططخم وأ موسر لكشب هحرشب تاحاضي اإل

. ةزاتمم

ليوطلا سفنلا و ريبعتلا ىلع ةردقلا بلا طلا خالاهل نم ملعتي -4

خالاهل. نم ةطخ ءادأ نسحتي دقو ريبعتلا يف

: تايبلسلا

. سردملا لبق نم اهحيحصت ةيلمع يف ةيعوضوملا ىلإ رقتفت -1

ررقملا وأ ىوتحملا نم ردق ربكا ةيطغت يف ةيلومشلا ىلإ رقتفت -2

. يساردلا

عضو حةلا يف ةصاخو اهتباجإ دنع قاهر واإل بعتلا ب زاتمت -3

. ةلوطم ةلئسأ

: يلا قملا تارابتخ اال نيسحت تاحرتقم

ةيفرعملا فاده األ نم ردق ربكا يعاري نأ ساردمل ىلع -1

لودج ىلع دامتع واال عوجرلا ب كلذو يساردلا ررقملا ىوتحمو
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. تافصاوملا

كلذو نينحتمملا ءامسأ ىلإ رظنلا بنجتي نإ سردملا ىلع -2

. ةلا دعلا قيقحتو قدصلا نم ردق ربكا يخوتل

عرف وأ لا ؤس لك مامإ ةجردلا ةيمك زيمرتو ةاعارم بجي -3

. ةلئس األ ميق ىلع توافت دوجو حةلا يف اصوصخو

ةيمك عم اهيبلا طمب ةلئس األ ةيمك نيب سردملا قفوي نإ بجي -4

اهل صصخمل ا تقولا

ةلئس األ عونو نينحتمملا الب طلا ةنيع عون ةاعارم بجي -5

ةلحرملا الف تخاب فلتخت يتلا و اهل صصخملا نمزلا و اهلكشو

. ةيميلعتلا و ةيرمعلا

: ةيعوضوملا تارابتخ اال

ةيعوضوملا تارابتخ اال رثكأ نم وهو : أطخلا وأ حصلا رابتخا أ-

وأ طقف أطخ وأ حص ةباج اإل ةغيصب نوكيو ًاراشتناو الً وادت

تارابعلا ةغايص دعأ ةغيصب وأ دجو امنيأ أطخلا ححص ةغيصب

نم ةعومجمب تارابتخ اال نم عونلا اذه زاتميو , ةيلا تلا ةئطاخلا

: يه ةيباجي اإل ايازملا

ىلإ جاتحت يهو سردملا لبق نم ةغايصلا و عضولا ةبعص اهنأ -1

. اهدادعأ يف ريبك دهج

. نيبيجملا و ةبلطلا لبق نم اهيلع ةباج اإل لهس ةداع -2

تادرفم نم ردق ربكأ ةيطغت ىلع ةرداق اهنوكل ةيلومشلا ب زاتمت -3

. يساردلا ررقملا

: اهبويع امأ

. ةبلطلا نيب لوادتلا و شغلا ةلهس -1

ا ىلع ةبلطلا عجشت اهنأف اذهل رزحلا نيمختلا حاالت اهيف رثكي -2

. تامولعملا قيقدت يف اهنم رثكأ ةيئاوشعلا تاباج إل

يف ةيلقعلا تامولعملا نم ردق ربكأ الل غتسا ًانايحأ بعصي -3
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ىلإ رقتفت اذهبو قيبطتلا و ليلحتلا ك تارابتخ اال نم عونلا اذه

راكفأ نوكتو عوضوملا نع ريبعتلا يف بلا طلا ةيرح

. هنع ةلماكتم

: نيسحتلا تاحرتقم

لكك ةئطاخ وأ ةحيحص امأ تارابعلا نوكت نأ ىلع صرحأ -1

هعفدي امم بلا طلا دنع سابتل واال كشلل جماالً كرتن ال ثيحب

. ههابتنا تتشت ىلإ

لوأ يهو 1658م ماع تسسأت يتلا درافراه ةعماج نأ :ً ثمال

حص األلو نيلصفم اهيف ةرابعلا هذهف U.S.A يف تسسأت ةعماج

هبتني ملو حيحص خيراتلا نإ ملعي بلا طلا ناك اذإف أطخ يناثلا و

أطخ يف ةجيتنلا ب عقي دق أطخ وه يذلا ( (األلو لسلستلا ىلإ

نوكت نأ لضفي هيلع ًاءانبو ةرابعلا ميمصت يف الل تخا دوجو نع

. طقف لسلستلا وأ خيراتلا لمحت نأ امأ ةلقتسم ةرقف ةغيصب

ةباج اإل لع بلا طلا عجشت يتلا لمجلا لا معتسا بجي -2

نع ركسلا ءارضخلا تاتابنلا جتنت : يتأي الًام ثمف ةحيحصلا

واأل ءاملا ةتبنلا ذخأت اهب يتلا يئوضلا بيكرتلا ةيلمع قيرط

. نوبراكلا ديسكأو يئانثو ركسلا جتنتو نيجسكو

امل ةاعارم نود يه امك ررقملا باتكلا نم تارابعلا لقنت 3-ال

. اهقبسيو ةركف نم اهيلي

تارابع مادختسا قيرط نع لحلا حاتفمب بلا طلا دوزت 4-ال

نأب بلا طلا فشتكي ذئنيحف ًاقلطم وأ ًاعيمج وأ ًادبأ لقم ةقلطم

. أطخلا ىلإ نوكت ام برقأ ةرابعلا هذه

: ليمكتلا و لا اإلمك رابتخا ب-

وأ ةدحاو ةلمج وأ رثكأ وأ ةدحاو ةملكب لمكأ غيص ةدعب زاتميو

: يهف ةيباجي اإل زربأ امأ , يلا قم بولسأب وأ رثكأ

و ركذتلا ك جهنملا تاردقلا نم ددع سيقي نأ نكمملا نم -1

. فرعتلا
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. ةغايصلا و عضولا لهس -2

. جهنملا تادرفم نم ةريبك ةيمك ةيطغت ىلع رداق -3

نأ حةلا يف نكلو هحيحصت ةيلمع يف ةيعوضوملا ب عتمتي -4

ىلع بلغي كلذ زواجت حةلا يفو ةملك وأ نيتملكب صقنلا نوكي

. ًايبسن ةيتاذلا حيحصتلا

: رابتخ اال تايبلس

ةيليصفتلا قئاقحلا ىلع زيكرتلا و ظفحلا ىلع ةبلطلا عجشي -1

. ةيلكلا تاربخلا ملعت لدب

. نيمختلا و شغلا ىلع عجشي -2

: نيسحتلا تاحرتقم

. ريكفتلل اريثم صقانلا ءزجلا لعجت ةقيرطب ةرابعلا بتكا -1

لوطلا يف ةيواستم اهتلمكت بولطملا ءازج األ نوكت نأ لواح -2

يف هيومتلا لوصح بنجتو ةلئس األ عيمج يف

. ةغرافلا تافاسملا

. غارفب ةرقفلا أدبت 3-ال

. تقولا سفن يف لسلستم لكشب تاغارفلا راركت بنجت -4

ىوتسم نم ةبراقتم ةجرد ىلع تارقفلا عيمج نوكت نأ لواح -5

. ةباج هبلإل حومسملا تقولا و ةبوعصلا

: ددعتملا رايتخ اال رابتخا جـ-

وأ طقف بسانملا ليدبلا رتخا نوكي نإ امإف غيص ةدعب نوكيو

ةيلا تلا لئادبلا ةغيصب وأ ةيلا تلا لئادبلا ىلع قلع ةغيصب نوكي

ثمال: اهلضفأ رتخا ةحيحص اعيمج

: يف ىلو األ ةيملا علا برحلا تعقو

.جـ- نيرشعلا نرقلا نم يناثلا دقعلا يف .ب- نيرشعلا نرقلا أ-

1914م. ماع يف .د- نيرشعلا نرقلا نم األلو فصنلا يف
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: ةيباجي اال هايازم زربا

نإ نكمملا نم يتلا ةيعوضوملا تارابتخ اال لضفأ نم ربتعي -1

واال جاتنتس كاال ةيلقعلا تاردقلا نم اددع رهظتست

. خلا ... طابنتس

اال نم عونلا اذه يف اريثك قيضي نيمختلا و زرحلا لا جم -2

. ةيعوضوملا تارابتخ

رثكأ نوكت سردملا لبق نم اهجئاتن حيحصتلا ةيلمع -3

. ةيعوضوم

. يساردلا ررقملا تادرفم ءاوتحا ةيلومشب زاتمي -4

لئادبلا نمض تامولعملا نم ددعب رشابم لكشب ةبلطلا دوزي -5

. ةيزيمتلا ةردقلا ىلع بلا طلا عجشت يتلا ةعونتملا

: رابتخ اال اذه يف تايبلسلا زربا امإ

ةنراقم اهتغايصو اهدادعإ يف ادهج رثكأو ايبسن بعصأ نوكت -1

. تارابتخ اال ةيقبب

. ةبلطلا لبق نم لوطأ اتقو اهنع ةباج اإل يف بلطتت -2

. ةيناحتم األ ةقاطبلا ىلع اهدادعإ ةيلمع يف ربكا ازيح لمشت -3

: يهف نيسحتلا تاحرتقم امإ

ىلإ لقنت نأ لضفي لئادبلا يف رركتت ةدرفم دوجو حةلا يف -1

.ب- ريغتلل سايق :أ- هنأب طسولا فرعي ال ثمف يسيئرلا ناونعلا

. تتشتلل سايق الةق.د- علا سايق .جـ- ةطسوتملا ةميقلل سايق

ب لا ثملا نوكي نأ بجيف ةرركتم ربتعت سايق ةملك ناف ةيلعو

. ريغتلل ,أ- سايق هنأب ( طسولا ) طسوتملا فرعي -: ةيلا تلا ةغيصلا

. تتشتلل الةق.د- علل .جـ- ةطسوتملا ةميقلل ب-

ولف ةعبرأ ىلإ ثالث نيب اروصحم لئادبلا ددع نوكي نإ لضفي -2
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نيمختلا ىلع عجشتس اهنإف نانثا عقاوب يأ ثالةث نم لقا تناك

هابتنا تيتشت ىلع لمعتس اهنإف ةعبرأ نم رثكأ تناك ول امنيب

. اهباعيتس ال لوطأ اتقو جاتحتس اهنأ ىلإ ةفاض باإل بلا طلا

ىلع يو تحت نأ امإف ايواستم لئادبلا لوط نوكي نإ بجي -3

. بلا طلا ىدل اكش ري ثتس هسكعبو ةلمج وأ ةدحاو ةملك

عم ليدبلا مقر ةباتك ةغيصب ةباج اإل ةقيرط نوكت نأ لضفي -4

ىلع ةرشابم ريشأتلا ةغيصب نوكي نأ نم دبال هل بسانملا فرحلا

. ةباج باإل بع تال لوصحل اعنم كلذو ليدبلا

:( ةقباطملا (وآ ةجوازملا رايتخا د-

: يلا تلا بولس باأل ةيعوضوملا تارابتخ نماال عونلا اذه فلأتيو

لا ؤس لكشب نوكت يتلا تاملكلا وأ تارابعلا نم ةعومجم

لكشب نوكت يتلا تاملكلا وأ تارابعلا نم ةعومجم اهلباقيو

ةتوافتم يهف تاباج اإل نع ةلئس األ بيترت ةيلمع امإ . تاباجإ

تاباج واإل ةلئس األ نيب جوازي وأ قباطي نإ ملعتملا نم بلطيو

اهل. ةبسانملا

: يهف عونلا اذه تازيم زربا امإ

. نيتيبسن هعرسو ةلوهسب هدادعإ نكمي -1

يف ودبت نأ بجي ةقباطملا رابتخا يف تاباجتس اال عيمج 2-أن

نكمي اذلو تامدقملا نم لكل ةلمتحم تاباجإ تناك ول امك رهاظلا

نم قيضأ تارابتخ اال نم عونلا اذه يف زرحلا لا جم نأ لوقلا

اال نم اهريغ وأ أطخلا و باوصلا رابتخا يف

. ةيعوضوملا تارابتخ

. سردملا لبق نم اهجئاتن ريدقت ةيلمع يف ةيعوضوملا ب زاتمت -3

. اهيلع ةباج اإل ةلوهسب زاتمت -4

: يهف رابتخ نماال عونلا اذه تايبلس امإ

ةيفرعملا فاده األ نم ديدع قيقحتو زارحإ ىلإ رقتفت اهنأ -1
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وال مامأ ةزهاج نوكت تامولعملا الن كلذو ركذتلا ب ايبسن يفتكتو

. اهكارد إل ريثك دهج ىلإ جاتحي

. ةيناحتم اال ةقاطبلا ىلع اريبك ازيح اهدادعإ ةيلمع يف لتحت -2

. ةبلطلا نيب اهلوادتو اهشغ ةلوهسب زاتمت -3

: ةيوفشلا تارابتخ اال

اعويش اهرثكأو بيلا األس مدقأ نم رابتخ اال نم عونلا اذه ربتعي

فص ةئامعبرأ ىلع ةيكيرمأ ةسارد يف ثمال دجو ثيح ةيمهأو

سرامي ناك سردلل صصخملا تقولا نم %42 يلا وح نأ يسارد

. ةيوفشلا تارابتخ خالاهلاال

: يهف عونلا اذه تايباجيا زربا امإ

كرادت ىلعو الم كلا يف ةأرجلا و ريبعتلا ىلع ةبلطلا عيجشت -1

. لجخلا

نوجاتحي يذلا ءافعضلا وأ ملعتلا يئيطب ةبلطلا اهنم ديفتسي -2

تارابتخ خاللاال نم متي يذلا و تامولعملا ضعبل راركت ىلإ

يأ الهب طو سردملا نيب رودي يذلا راوحلا قيرط نع ةيوفشلا

. ملعتلا يئيطبل ةعجار ةيذغت ةباثمب لكشت

تامولعملل ةبلطلا مهف ىدم نايبل ةعيرس ةصرف سردملل ئيهت -3

. جهنملل مهكاردإ ىدمو ةيساس األ

: يهف تايبلسلا زربا امإ

خالل نم ةبلطلا تاباج إل يعوضوملا ريدقتلا فعضب زاتمت -1

. سردملا

ىلع نيرداق ريغلا وأ نيلوجخلا ةبلطلا كئلوأ اهنم رجضي -2

ب ةنراقم ةحضاو ريغ مهتغل نوكت نيذلا وأ نيرخ اآل مامأ ثدحتلا

. ةيلحملا ةغللا

عم اهذيفنت يف ليحتسم لب اهئادأ يف ليوط تقو ىلإ جاتحت -3

. ةبلطلا ددع ديازت
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ىوتسمب ةلئس األ عيزوت نوكي أن فداصي نايح نماأل ريثك يف -4

امنيب بعص لا ؤس ىلع ةبلطلا ضعب لصحي دقف توافتم ةبوعص

. لهس لا ؤسب نورخ اآل ىضحي

نم عونلا اذه راقتف ال كلذو ةباج اإل يف ًاريبك ًارود ظحلا بعلي -5

خالل نم بلا طلا نأ ثيح ةلئس األ عونتو ةيلومشلا ىلع رابتخ اال

ذئنيحو هأرقي مل لا ؤسب أجافي نأ فداصي دق لكك ةداملل هتءارق

. لشفي

: نيسحتلا تاحرتقم

ددع فعضل ايواستم ةلئس األ نم ددع دادعإب سردملا حصني -1

يناثلا و يساسأ األلو نيلا ؤس ىلع بلا ط لك لصحي يك ةبلطلا

. ةباج لإل ربكا ةصرف بلا طلا حنمي يك يطايتحا

. كمكح يف لجعتت ال نأو بلا طلا ةباج إل ايفاك اتقو حنما -2

بنجت ةبلطلا هيلع بيجي مل بعص لا ؤس دوجو حةلا يف -3

. فصلا لخاد ىضوف ثودحل اعنم طالب ةسمخ نم رثكأ هريودت

:( ةيئاد (األ ةيلمعلا تارابتخ اال

ةءافكلا ريدقتل كلذو ةيعوضوملا اهلئاسوب تارابتخ اال هذه زاتمت

ىلإ تارابتخ اال هذه مسقنتو ةراهملا لا معإ ىدحإ اهب يدؤي يتلا

: عاونأ ثالةث

ىلع فرعتلا صوحفملا نم بلطتتو : فرعتلا رابتخا أ-

اهنم فلأتت يتلا ءازج األ ديدحت وأ ءاد لأل ةيساس األ صئاصخلا

وأ نيعم لمعل بسانملا زاهجلا وأ اآلةل رايتخا اآلالتوأ ىدحإ

. خلا ... ءايش األ فينصت وأ تانيعلا ديدحت

: ةيعيبطلا فقاوملا هبشت فقاوم نمضتت يتلا تارايتخ ب-اال

ًانايحأ ىمستو ةيساس األ ةطشن األ سايق ىلإ فدهت يهو

. ةرغصملا جذامنلا تارابتخاب

وأ ةطوبضم الت واحم نع ةرابع يهو : لمعلا ةنيع تارابتخا جـ-

ىلإ تارابتخ اال هذه مسقنتو لمعلل ةيعقاولا فورظلا يف ةننقم
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: نييساسأ نيعون

ءاد األ يف أطخلا و باوصلا نيب زييمتلا لهسي يتلا تارابتخ 1-اال

يلضعلا ءاد واأل بيوصتلا لثم ةلوهسب اهحيحصت نكمي يلا تلا بو

. ةبتاكلا اآلةل ىلع ةباتكلا و يكيناكيملا عيمجتلا و

نيصحافلا و نيبقارملا مكح ىلع دمتعت يتلا تارابتخ 2-اال

اآلالت فزع يف لا حلا وه امك ةجرد هءاطعإو ءاد األ ميوقتب

مادختسا عونلا اذه بلطتيو ةيلمعلا ةيبرتلا و ةيقيسوملا

. ةظح ال ملا مئاوق وأ ريدقتلا سيياقم

: يه تارابتخ نماال عونلا اذه تايباجيا زربا

ةروصلا ىلإ ةينهذلا ةروصلا نم تامولعملا برقت نأ لواحت -1

. ةيعقاولا

يف ةدئاف هل اذهو لضفأ لكشب تامولعملا خيسرت ىلع دعاست -2

. ةركاذلا تايلمع

عونل بسانملا بولس األ ملعتو ةربخلا باستكا ةيلمع يف ديفت -3

. لمعلا

اذهب يهو ةيلقعلا تاردقلا نم ديدعلا نع فشكلا ب دعاست -4

. ةيقيبطتلا فاده األ اهمهأو فاده نماأل ةعومجم ققحت

: رابتخ اال ميمصتو دادعأ يف ةيساس األ دعاوقلا

لكشب ةيليصحتلا تارابتخ اال عاونأ نم عون لك عضو بجي -1

لا ؤس نع هلصف بجي يلا قم لا ؤسف ضعبلا اهضعب نع لقتسم

. خلا .... أطخلا و حصلا عون

بلا طلل حضوت ةيفاوو ةحضاو تاميلعتلا نوكت نأ بجي -2

نماأل عون لكل ةصصخملا ةجردلا و ةباج اإل نمزو ةباج اإل ةقيرط

. ةلئس

وأ ةيعبطم ءاطخأ يأ نم ةيلا خ ةلئس األ عيمج نوكت نأ بجي -3

. ةبلطلا ىلع اهدر لبق اهيف صقنلا ةظح موال ةيتارابع وأ ةيئ مإال
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لا ؤس هيلي مث لهس لا ؤسب أدبنف ةلئس األ بترن نأ لضفي -4

ةلئس األ انأدب ول امنيب , ةباج اإل ىلع بلا طلا زفحم اذهبو بعص

اهاري يتلا ةلئس لأل ىتح بلا طلا طبحيسف دقعمو بعص لا ؤسب

. ةلهس األرم ةيادب

ريبعتلا ةطاسبو ةءارقلا ةلوهسب رابتخ اال دونب مستت نأ نيعتي -5

. ةبعصلا ةينفلا بيلا واألس ةيغ ال بلا تاريبعتلا بنجتو

نأ بنجتو ةحضاوو ةدحاو ةباجإ لا ؤس لكل نوكي نأ بجي -6

ىنعملا ) ةروهشملا ةلوقملا بسح نوكي عونلا نم لا ؤسلا نوكي

.( رعاشلا بلق يف

( ثلا ثلا لصفلا )

ةيرابتخا لاال ميوقتلا لئاسو

ثحبلا بيلا سأ ىدحإ ةظح ال ملا دعت : ةظح ال ملا بولسأ وأال:

األ ةبقارم قيرط نع تامولعملا عمج ىلإ فدهت يتلا و يملعلا

ةيعوضومو ةيملع ةظح ال ملا نوكت نكلو , نيرخ اآل وأ ءايش

: اآلةيت طورشلا اهيف رفوتت نأ يغبني

ظح يال نأك هتظح مال بولطملا كولسلا ديدحتو فيرعت -1

يأ وأ فيخم وأ بعص فقوم هاجت صاخشأ لعف دودر ثحابلا

. رخأ فقوم

ةظح ال ملا تقو ددحيف اهل, ططخم ةمظنم ةظح ال ملا نوكت 2-نإ

. اهقارغتسا بجاولا ةرتفلا و اهنامزو اهناكمو

تبثي ةظح ال ملا ةقاطبب فرعت ةصاخ ةقاطب ةئيهت ثحابلا ىلع -3

مامإ ةقاطبلا ىلع رشؤي يكل هتظح مال دارملا كولسلا عاونأ اهيلع
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. هثودح تارم ددعو هتدمو هتجردو ظح ال ملا كولسلا

ةرهاظلا دصر يف نيرخآ نيظح مال كرتشي نأ لضفي -4

ءارج اإل اذهو , مهتاريشأت طسوتم بسحي كلذبو اهليجستو

. ةقد رثكأ جئاتن يطعي

ةينقتلا ةزهج باأل ةناعتس وهاال ةظح ال ملا ةيلعاف نم ديزي اممو -5

كولسلا ليلحت نم ثحابلا نكمي امم الت جسملا و تاريماكلا ك

ضف , كولسلل ةفلتخملا رصانعلا ةعجارمو هغارف ءانثإ يف لجسملا

. ةظح ال ملا تابث ىوتسم نم ديزي كلذ نأ نع ال

,فاأل زيحتلا مدعو ةقدلا وه كولسلا ةظح مال يف ةطقن مهاو -6

دارف اإل ناكأ ءاوس ةدحاو نوكت نأ بجي ةظح ال ملا دصر يف ةنام

سانجأ وأ نايدأ وأ تايموق نم مه مهتظح مال بغرن نيذلا

. ةفلتخم

ع ةراهمو ءاكذو ةربخب ةظح ال ملا ةيلمعب مئاقلا زاتمي نأ بجي -7

األرم. كلذ يف ةنطفو ةيلا

: نيعون ىلا ةظح ال ملا مسقتو

يف ثدحي امك كولسلا ةدهاشمب زاتمتو : ةيعيبطلا ةظح ال ملا أ-

. عقاولا

ءانب (يأ ننقم فقوم راكتباب زاتمتو : ةيلمعملا ةظح ال ملا ب-

لواحي يذلا )و ةيفخلا اريماكلا جمانربب هيبش عنطصم جمانرب

, فقوملا كلذ هاجت مهلعف دودرو هتسارد داوملا كولسلا ةراثتسا

كلذبو . فقوملا سفنل نيصوحفملا لك ضيرعت متيس كلذبو

. مهتاباجتسا نيب ةنراقملا ًايبسن لهسلا نم نوكي

ديدحت يف ريدقتلا سيياقم مدختست : ريدقتلا سيياقم : ايناث

ةروصب مدختست ناو نيعم فقوم يف ةنيعم ةفص دوجو ىدم

لثم ةددعتم بناوج ءاد لأل اهيف نوكي يتلا فقاوملا يف ةماع

اهريغو نيعم بع ال ءادأ وأ نيعم بلا طل ةيقيبطت ةرضاحم ءاقلإ

األ عيزوت يف نمضتيو , ةعونتم تاراهم بلطتت يتلا ءاد األ نم

اهلعفي نإ بولطملا بناجلا وأ داعب اإل نم ةعومجم ىلإ ءاد
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ةنوكملا تارقفلا لك ىلع نمضتت ةرامتسا لكشب نوكتو ملعتملا

نيميقم ىلع تارامتس اال كلت عزوتو نيعم ءاد أل وأ نيعم فدهل

ىلع مييقتلا تارامتسا نوكتو ناديملا كلذ يف ةربخ يوذ

: نيعون

نوكتو ةيظفلو ةنيابتم تاريدقت نمضتيو : تباثلا ليدبلا ملس أ-

: يلا تلا لكشلا ب

( ةيقيبطت ةرضاحم ءاقل إل بلا ط ءادأ )

؟ ىوتحملا ثيح نم ةرضاحملا ةبسانم ىدم 1-ام

اديج ديج طسوتم فيعض ادج فيعض

ادج

اهلسلستو راكف األ ميظنت ثيح نم ةديج ةرضاحملا له -2

؟ يقطنملا

اديج ديج طسوتم فيعض ادج فيعض

ادج

سايقملا اذه يفو : طيسبلا ينايبلا سايقملا ب ىمسي ام وهو ب-

لماعتلا ةلوهس نأ داقتع ال كلذو ظافل نماأل دبال ماقر األ مدختست

. ظافل نماأل ربكا ةقدب زاتمت ماقر عماأل

( ةيقيبطت ةرضاحم ءاقل إل بلا ط ءادأ )

؟ ىوتحملا ثيح نم ةرضاحملا ةبسانم ىدم 1-ام

5 4 3 2 1

اهلسلستو راكف األ ميظنت ثيح نم ةديج ةرضاحملا له -2

؟ يقطنملا

5 4 3 2 1

نم قتشم تامييقتلا عضو بولسأ نأ هيلإ ةراش اإل ردجي اممو

ال عأ نيبولس كالاأل ىلع باعي نكلو ( تركيل ) سايقلا عملا بولسأ

دوجو ببسب كلذو ريدقتلا ةيلمع يف تابثلل فعضب زاتمي امهنإ ه
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مدختسي ببسلا اذهلو نيميقملا تاعانقو تاربخ يف نيابت

نيقباسلا نيسايقملا يف تابثلا فعض يف تلال يفصولا سايقملا

ءاد األ هجوأ نم ةهجو لكل ةددحم فاصوأ دوجوب زيمتي يذلا و

: يلي امكو ةفلتخم تاريدقت قحتست يتلا

( ةيقيبطت ةرضاحم ءاقل إل بلا طلا ءادأ )

؟ ىوتحملا يح نم ةرضاحملا ةبسانم ىدم 1-ام

5 4 3 2 1

عوضوملا روط س ــــــــ كعت نمضتت لـــم ــةر ضاحملا نإ

عوضوملا روط

ًاديج اريوطت ـــــةر ضاحملا ـــةر ضاحملا اهلحم ريغ يف

ًاحضاو ًاريوطت

تلفغأ نكلو ـاح ضاو ادهج ةيرهوج اطاقن اراكفأ اهلوانتل

نمض تــ ثيحب

تاوطخلا ضعب ريو ــــــــــ طتل ــــم ظعم ناو العالةق ةريثك

راكف األ عيمج

ضعب تمحقأو نكلو عوضوملا ال راكف .األ عوضوملا ب اهل

محقت ملو ةمهملا

هيف ال يتلا راكف ضاأل عبـــ تلفغأ طبتر تــــــــــــ

ال ةركف ةيأ

عالق هلــــــا عالةق تاو ـــــــ طخلا ضعوإال وملا ب

ــــةهلـــا

ب عو ـــ ضوملا ب ضعب تمحقأو . فيعض طابترا

. عوضوملا

كلوـــنهـــاذ ال يتلا راكف األ

رصتقا صقنلا عالقــــةهلـــا

حـــاالت ىلع . عوضوملا ب
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. ةليلقو ةيضرع

ال يجستلا ةرثكو ديقعتلا ب زاتمي هنا بولس األ اذه ىلع باعي نكلو

. ةرامتس اال ىلع ت

: ريدقتلا سيياقم دئاوف

يف اال معتسا لئاسو رثكأ نم نوكت نأ بجي ريدقتلا سيياقم

ةلا عف ةروصب اهمادختسا نكمملا نمف . يرابتخا لاال ميوقتلا

كلذك يهو , ملعملا تقو نم ايناج رفوت ثيحب ةيداصتقاو

اهنأ امك , دصرت يتلا تامولعملا ةيمك ثيح نم لماش سايقم

بيلا سأ يف هدجن امم يلعا تباثلا و ةيعوضوملا نم ةجردب زاتمت

سيياقم مادختسا نكميو . ةيداعلا ةظح ال ملا ىلع ةمئاقلا ميوقتلا

عاون األ ةصاخ ةروصبو ءاد نماأل ةديدع عاونأ ميوقت يف ريدقتلا

األ هذه نمو . اهتاعارم بجي ةددعتم بناوج ىلع يوطنت يتلا

تاطاشن يف ةمهاسملا و ةدايقلا و ليثمتلا و ةيهفشلا ةءارقلا عاون

روطن نأ نكمي كلذك . تاود األ مادختساو ةيضايرلا ةيبرتلا

دقف ذيم ال تلا جاتنإ نم عاونأ ةدع ميوقتل ةيريدقت سيياقم

وأ لئاسرلا ةعابطو يباتكلا ءاشن اإل ريدقتل عفال تمدختسا

ةفلتخملا ذيم ال تلا تاجتنمو ينفلا طاشنلا و طخلا و تاططخملا

نيسردملا مظعم نأ ىلإ ةراش اإل ردجتو اذه . ينهملا طاشنلا يف

اهنم ةدافتس اال ةجرد ىلإ سيياقملا نم عونلا اذه اومدختسي مل

ب لا حلا يه امك , ريدقتلا سيياقم نم ضرغلا نأ . ةلا عف ةروصب

ال تلا هغلب يذلا ىدملا ديدحت وه , ىرخأ ميوقت ةليسو ألةي ةبسنلا

دعب نكل ملعملا ريدقتب اذه متيو , ةددحملا فاده لأل ةبسنلا ب ذيم

ةلصحتملا جئاتنلا ليلحت دنعو . هسايق دارملا ءاد األ داعبإ نم
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نكمي امك ذيملت لك دنع ةوقلا وأ فعضلا عوضوم نييعت نكمي

يتلا االت جملا و نسحتلا ضعب اهيف رهظي يتلا االت جملا ديدحت

جئاتنلا ةساردب ملعملا يفتكي .وال نيسحت يأ اهيف رهظي ال

هتابوعص صيخشت ىلع هدعاسيل اهيلع هذيملت علطي لب هدحول

طاقنلل ةددحم فاصوأ ىلع سيياقملا تلمتشا اذإو هسفنب

ذيملتلا عم سايقملا ةسارد ناف هميوقت داري دعب لك ىلع ةنيبملا

يف اهكلسي نأ بجي يتلا تاهاجت اال ديدحت ىلع ذيملتلا دعاست

. هئادأ نيسحت ليبس

ذيملتلا دعاست ةيميلعت ةادأك ريدقتلا سيياقم مادختسا نكميو

بناوج عيمجب ذيملتلا ركذت نأ نكمي امك , هسفنب هسفن ريدقت ىلع

اهب عيطتسي يتلا ةقيرطلا يف ريكفتلا ىلإ هعفدتو ديجلا ءاد األ

. هئادأ بناوج نم بناج لك نيسحت

نأ نكمي ملعملا هب موقي يذلا ليلحتلا و ةساردلا نم عونلا اذهو

امدنع اصوصخو , يميلعتلا هلمع ريوطت يف اضيأ همدخي

ءارجإ ىلع رطضي ,ألهن صاخلا هدادعإ نم سيياقم مدختسي

عيمج يف ريكفتلا و ريدقتلل عضخي طاشن لكل قيقد ليلحت

ةبسنلا ب ءيس وأ ديج ريدقت ىلإ يدؤت يتلا طاقنلا و بناوجلا

. بناج لكل

: ةيسردملا ةقاطبلا : ايناث

ةباثمب تءاج يتلا ةماهلا ةيوبرتلا لئاسولا نم ةقاطبلا ربتعت

ناك يذلا تقولا يفف هتبلط نم هبرقتو سردملل وأ ملعملل نيعم

هيلع األرم اذه حبصأ مهصئاصخ ةفاكب هتبلط فرعي ملعملا

نأ بجي هتقيقح يف سردملا ,ف ةبلطلا دادعإ ديازت عم اريسع

ءارو بابس األ مهفي فصلا ةعاق لخاد األرم يلو ةباثمب نوكي

نيعيو ةبلطلا ضعب اهكلسي يتلا ةيعيبطلا ريغ تايكولسلا

ال األرم اذهو نورخآ هيف عدبي يتلا تايكولسلا نم طشنيو

ةقاطبلا .و ةيسردملا ةقاطبلا ىلإ عوجرلا خالل نم إال هفشتكي
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ارتلكنا يف اصوصخو ابروأ يف ترهظ ةيوبرت ةليسوك ةيسردملا

بجاولا تامولعملا زربا امإ . اهيلإ ةساملا ةجاحلل كلذو 1930م

ةعبرأ ىلع نمضتت نأ بجيف ةيسردملا ةقاطبلا يف اهرفوت

: يه ةيساسأ تامولعم

يلو ةنهمو هرمأ يلو مساو بلا طلا مسا لمشت ةماع تامولعم -1

ددعو نكسلا ةعيبطو ةرس األ دارفإ ددعو ةرس األ لخدو األرم

... اهنم يناعي يتلا ةيحصلا تاهاعلا و اهب بيصأ يتلا تاحيقتلا

. خلا

لثم ةيسفنلا تارابتخ اال ضعب اهمدقت ةيسفن تامولعم -2

واال لويملا تارابتخاو قلقلا تارابتخاو سفنلا ب ةقثلا تارابتخا

. تاهاجت

ةيلقعلا تارابتخ اال اهمدقت ةيفرعمو ةيلقع تامولعم -3

. بهاوملا تارابتخاو عادب اإل تارابتخاو ءاكذلا تارابتخاك

ةيليصحتلا تاجردلا ضارعتسا اهيف متي ةيليصحت تامولعم -4

يتلا ةيساردلا داوملا زربا صيخشت عم ةساردلا تاونس خالل

ددعو اهنم يناعي ناك يتلا ةيسردملا داوملا زرباو اهيف قوفت

. بوسرلا تاونس

نأ يرورضلا نم تامولعملا هذه نأ هيلإ ةراش اإل ردجي اممو

ةايحلا تاونس خالل تاريغت وأ تاروطت يأ لوصح عم مجسنت

ةقاطبلا عم قفرت تاظح موال ريراقتب اهمعدب كلذو ةيساردلا

. ةيسردملا

: يهف ةقاطبلا ةيمهأ امأ

هلويمو بلا طلا اهبستكي يتلا تاراهملا ىلع فرعتلا ضرغل -1

. ةبغرو ةيلباق نم هبساني ام وحن ههيجوتو ةعونتملا هتيلباقو

ةيصخش ومنل صرفلا نسحأ ةئيهت يف ةسردملا ةلا سر قيقحت -2

. ةايحلل هدادعإو بلا طلا

. مهب ةلصلا قيثوتو هتبلط ةيسفن ةساردل سردملا رظن هيجوت -3
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ةقاطبلا ئلم هبلطتي امل لزنملا و ةسردملا نيب الةق علا ديطوت -4

. بلا طلا ىلع اهتاريثأتو ةيلزنملا ةيئيبلا لماوعلا ىلع فوقولا نم

ةعرسب ددجلا ذيم ال تلا ىلع فرعتلا نم نيسردملا نيكمت -5

ةيادب ذنم فوفصلا ىلع ةبلطلا كئلوأ عيزوت ىلع مهدعاستو

. يساردلا ماعلا

الج علا مهل مدقتو طالهب الت كشمل هبتني سردملا لعجت -6

. بسانملا

سيردتلا قرط دامتعا ثيح نم ةيبرتلا لئاسو نيسحت -7

. يسردملا طاشنلا نم ةمئ ال ملا عاون األ رابتخاو ةبسانملا

تايلكلا و ىرخ األ سرادملا ىلإ ريراقتلا ةباتك يف ديفت -8

. خلا ... ةيحصلا تادايعلا و نهملا و لا اإلمع باحصأو

. ةيساردلا هتاونس خالل ذيملتلا روطت خيراتل ةروص يطعت -9

تاردقلا ىلإ دانتس باال مهدشرتو ةبلطلا هجوت -10

. اهنوكلتمي يتلا

: نيمسق ىلإ مسقيو ءاد األ ميوقت

ىدملا صيخشتل مدختست يتلا يهو : ءاد األ ىصقأ تارابتخا -1

نم ةعبان دح. ىصقأ ىلإ لعف ءادأب هيف صخشلا عيطتسي يذلا

اال هذه زيمي ام مهاو ةردقلا تارابتخاب ىمست اذهلو هتاردق

يلعا وأ ةجرد نسحأ ىلع لصحيل درفلا عجشت اهنأ تارابتخ

: نييساسأ نيمسق ىلإ مسقنت يهو اهيلع لوصحلا هنكمي ةجرد

يأ (Psychomotor) ىمست يتلا و ةيكرح سفن تارابتخا أ-

تايلا عفلا ضعبو ةيمسجلا تاقاطلا و ةيندبلا تاردقلا سايق

طوغضلا خالل نم لمعلا ىلع ةردقلا سايقك اهب ةطبترملا

ةقدلا وأ يكرحلا نازت اال سايق وأ ةرشابملا ريغ وأ ةرشابملا

. هابتن اال ةقدو هابتن اال ىلع ةردقلا وأ ةيكرحلا

اهنم ةريثك عاونأ ىلإ مسقت يتلا و ةيلقعلا تارابتخ ب-اال

تاردقلا تارابتخا وأ عادب اإل تارابتخاو ءاكذلا تارابتخا
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. خلا ... ةينهملا تادادعتس اال تارابتخاو ةيفئاطلا

سايق ىلإ تارابتخ اال هذه فدهتو : زيمملا ءاد األ تارابتخا -2

ىلع اءانب كلسي نأ نكمي امو . هلا عفأ دودرو صخشلا بولسأ

صئاصخلا سايق يأ ةايحلا عم هلماعت بولسأو هتاداعو هتاردق

هذه دمتعت وال قدصلا وأ ةلا دعلا وأ ةنام األ سايق لثم ةيصخشلا

نوكلتمي يذلا كئلوأ نيب لضافتلل ساسأك ةجردلا تارابتخ اال

كولس ربتعيو ضوفرم لكشب وأ لوبقم لكشب وأ ديج لكشب

ةميق اهل ةيكولسلا تاردقلا ف هتيصخشل حاتفم زيمملا صخشلا

صخشلا هلعف ام اليأ بقتسم كولسلا كلذ هيلع لوؤيس امل ةيؤبنت

ةيلا ت فقاوم يف هرركي وأ هديعي نأ ىلإ ليمإ نوكسي اذإ اميف

األ سيقت يتلا قرطلا زربا نمو . ةيضاملا فقاوملا كلتل ةهباشم

: يه زيمملا ءاد

عضوي ناو ا يعيبط لكشب امإ كولسلا ةبقارم يأ : تاظح ال ملا أ-

اذه ىمست اذهلو نورخ اآل هيف يذلا فقوملا سفن يف صخش لك

. ةننقملا ةظح ال بملا بولس نماأل عونلا

اال مادختسا ساسأ ىلع موقت يتلا :و ةيتاذلا ريراقتلا ب-

. يأرلا الع طتسا تانايب وأ تارابختس وأاال تانايبتس

تارابتخ :اال امه تارابتخ اال عاون أل ةيساس األ ميساقتلا نمو

ديدعلا نمضتت ةيلقعلا تارابتخ فاال ةيسفنلا تارابتخ واال ةيلقعلا

ةردقلا رابتخاو عادب اإل رابتخاو ءاكذلا رابتخا لثم عاون األ نم

كا ةيلقعلا ةردقلا بسح ىلع ةبهوملا رابتخاو الت كشملا لح ىلع

نم عونلا اذه زيمي ام زرباو تاردقلا نم اهريغو ةركاذلا و كارد إل

صوحفملا ف ةبوعصلا يف ديازتم ىوتسمب نوكت اهنأ تارابتخ اال

هيلع مث نمو رابتخ اال كلذ نمض اعوضوم يدؤي نأ هنم بولطم

دقعا تارقف هتءاج مدقت املكو هنم بعصأ وه ام ىلإ لقتني نأ

اهنأ كلذ ىنعمف نيعم دح دنع فقوتي امنيح صوحفملا ف بعصأو

ةيلقعلا تارابتخ اال ىمست اذهلو هعادبإ وأ هئاكذ ةجرد كلت

ناو هلمع نكمي ام ىصقأ ىنعمب يأ ءاد األ ىصقأ تارابتخاب

اهنمف اريبك اعونت عونتت ةيلقعلا تارابتخ .واال صوحفملا هيدؤي

لكشب وأ تانايب لكشب تارابتخا وأ ةيضفل تارابتخا تناك ام
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تارابتخ اال هذهو تامسجمو باعلا لكشب وأ ةيسدنه لا كشإ

تارابتخا كانه يأ ةيملعلا ةلحرملا عون بسح ىلع دجوت اضيأ

. رابكلا ب ةصاخ ىرخأو نيغلا ببلا ىرخأ و لا باألفط ةصاخ

قيبطتل ريياعملا طسبا نم وه يذلا و رايعم جارختسا ليبس يف

ضرتفن : ةيلا تلا ةروصلا ب نوكي نيعم عمتجم ىلع نيعم رابتخا

اهقبطن نأ انيلعف ةرقف نيرشع نم نوكم ءاكذلل ارابتخا انيدل نأ

دجن كلذ دنعو ةساردلا و ثحبلا عمتجمل ةلثمم ةنيع ىلع

ذئدنع طسوتملا و ةنيعلا كلت دارفإ لك تاباج إل ماعلا طسوتملا

نيب قيرفتلا خالاهل نم عيطتسن يتلا ةيساس األ ةطقنلا نوكتس

نم رثكأ ةباج اإل تناك ول ىنعمب يأ ديجلا ريغو ديجلا ءاكذلا

ةباج اإل تناك ول ديج وأ يباجيا هنا ىلع كلذ لدف ماعلا طسوتملا

. ديج ريغ ءاكذ هنا ىلع كلذ لد ماعلا طسوتملا نم لقا

( عبارلا لصفلا )

ديجلا رابتخ اال تافصاوم

هنا ىلإ ةراش اإل نم الدب ديجلا رابتخ اال تافصاوم لوانت ليبق

تارابتخ لال ىوتحملا و لكشلا يف ةعونتمو ةفلتخم عاونأ كانه

.( ثلا وثلا األلو لصفلا يف اهركذ انل قبس يذلا )

ةيليصحتلا تارابتخ اال نم ةفلتخم عاونأ نم كانه ام ردقبو

سفن يفو مولعلا وأ ةيفارغجلا و خيراتلا وأ ةغللا يف ءاوس

وأ يريرحتلا كانهف رابتخ لال لا كشإ ةدع عابتإ نكمم تقولا

... يئاد وأاال يوفشلا

( ةيصخشلا ) ةيسفنلا و ةيلقعلا تارابتخ اال صخي اميف لا حلا كلذك

ءاكذلا رابتخا وهو ةيلقعلا تارابتخ اال عاونأ دحا صخي اميفف ,

نيغلا ببلا ةصاخ ىرخأو لا باألفط ةصاخ ءاكذ تارابتخا دجن دقف

يأ ةيظفل نوكت دقف ةفلتخم لا كشأب نوكي دق تقولا سفن يفو

نوكت دق وأ طقف جذامنو روص لكشب وأ طقف ةلئسأ نع ةرابع

سيياقم صخي اميف لا حلا كلذك , روصلا و ةلئس األ نم جيزم

. ةيسفنلا وأ ةيصخشلا تارابتخاو
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ىلع ةممصم اهنأ امومع ةيلقعلا تارابتخ اال زيمي ام زربأ نكلو

نم بعصأ ةرقف يأ ةبوعصلا ديازتم لكشب اهتارقف بيترت ساسأ

, أطخ وا حص ةرابعب اهنع ةباج اإل بلغ األ يف نوكتو , اهتقباس

نمضتت ةفلتخم تارقف نمضتت ةيصخشلا تارابتخا نأ يح يف

ريشت وأ تاذلا يف رثؤت ةيسفن فقاوم وأ رعاشم وأ تاعابطنا

اهريسفتو اهمهف ىلإ أجيلف اهيلع ةيسفن ةيطاقسا تاساكعنا

. ةيسفن ةمزأ نم هيناعي ام وأ ههاجتا ةيصوصخ بسحب

: ديجلا رابتخ اال تافصاوم يلي اميفو

عيمج يف اهرفوت بجاولا تافصاوملا نم ديدعلا كانه ثيح

/ اهمهأ نمو سيياقملا و تارابتخ اال عاونأ

ةردق ىلإ قداصلا رابتخ )وأاال قدصلا ) ريشي : قدصلا :ً وأال

سايق ىلع هتردق وأ هلج أل عضو ام سايق ىلإ رابتخ اال كلذ

ناف كلذكو , اهنم ققحتلا وأ اهصحف دارملا ةفيظولا وأ فدهلا

لبق نم ةقيقحو ةقداص تاباجإ ىلإ يدؤي رابتخ اال قدص

تارابتخا ريفوت بجيف دارفإ ءاكذ سايق اندرأ اذإف , نيصوحفملا

وأ ةيصخشلا سايقب ةصاخ تارابتخا سيلو ءاكذلا ب ةصاخ

. ةيليصحتلا

رابتخ اال خالاهل نم فشتكن يتلا قدصلا عاونأ نم ديدعلا كانهو

: كاآليت يهو

وأ رابتخ اال ضرع خالل نم ققحتيو : يرهاظلا قدصلا -1

لا جم يف نييئاصخ األ وأ ءاربخلا نم ةعومجم ىلع سايقملا

لثم اهسايق دارملا ةيصاخلا ب نيمتهملا كئلوأ وأ ميوقتلا و سايقلا

... نوملعملا وأ ةئيبلا ءاربخ وأ ءابط األ

بسانم رابتخ نأاال ىلع مكحلا متي هنأف ءابخلا كئلوأ خالل نمو

بناوج ضعب وأ ءاكذلا ك ةنيعم ةيصاخ سايق يف كلذ ريغ وأ

يف ةبسانملا مهتاظح مال نودبي دق . ةيليصحتلا وأ ةيصخشلا

. هتارقف نم ددع ليدعت وأ ةفاضإ ليبس
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قدصلا نم اءزج ىوتحملا قدص دعي : ىوتحملا قدص -2

ارداق سايقملا وأ رابتخ اال نوكي نأ وه هيف ماهلا .واألرم يرهاظلا

اهنأب عقوتن يتلا بناوجلا ةفاك لومشو ءاوتحاو ةيطغت ىلع

. ةصوحفملا ةيصاخلا يف اساسأ ًارود بعلت نأ رثؤت

هلومش وه ىوتحملا قدص هيف ققحملا يليصحتلا رابتخ فاال

سيقي يذلا رابتخ ).واال هلوصفب ) يساردلا جهنملا تادرفم ةفاكل

ثعبت يتلا تاريثملا لك ىلا هلومش يرورضلا نم قلقلا

... قلقلا ىلع

: يقباطتلا قدصلا ب ىمسي وا يكحملا وا يمز ال تلا قدصلا -3

نم ققحتلا دارملا رابتخ اال جئاتن ةنراقم خالل نم كلذ متيو

جئاتن ةنراقم ال ثمف اقبسم هقدص تبث فورعم رابتخا عم هقدص

هينيب رابتخا ) لثم فورعم ءاكذ رابتخا عم ديدج ءاكذ رابتخا

مادختساب متت جئاتنلا كلت نم ققحتلا ناو ءاكذلل (Beneh

اال قيبطت جئاتن نيب طابتر اال لماعم ناك اذإف ( طابتر اال لماعم )

ةيلا ع ةيباجيا ىلع ( هينيب ) رابتخا قيبطت جئاتن عم ديدجلا رابتخ

ىلع طابتر اال لماعم لد اذإو ديدجلا رابتخ اال قدص ىلع لد

. ديجلا رابتخ اال قدص مدع ينعيف ةيدايح وا ةيبلس

رابتخ اال جئاتن ةنراقم خالل نم قدصلل رخا بولسا كانهو

. اقبسم ةفورعملا و ةعقوتملا تامسلا وا ومنلا رهاظم عم ديدجلا

عتمتي هنأب صحفلا جئاتن تلدو ءاكذ رابتخاب طابلا انربتخا ال ثمف

عف هنوك ىلع بلا طلا كلذ وسردم دكا كلذ لباقم يفو علا ءاكذب

عفال رابتخ اال نا كلذ ينعيف هل, مهتظح خاللمال نم يكذ ال

. قداص

ىلع هتردق وه ديجلا رابتخ اال ماهم زربا نم : يؤبنتلا قدصلا -4

ا كلذ لصح ام اذإف ال. بقتسم كولسلا هيلع لوؤيس ام ؤبنتو عقوت

ةيسكع جئاتن ىطعا اذإو قداص رابتخ نااال كلذ ينعيف عفال الرم

. رابتخ اال قدص مدع ىلع لدي هنإف

نم ةرقف لك ةجرد نيب طبارتلا ىدم هب دصقيو -: ءانبلا قدص -5
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رابتخ اال قيبطتب ساقيو , رابتخ نعاال ةيلكلا ةجردلا عم تارقفلا

بسحت مث مهتاجرد حيحصت متيو درف (50–20) نم ةنيع ىلع

ةجردلا عم تارقفلا نم ةرقف لك ةجرد نيب طابتر التاال ماعم

. ةيلكلا

(10)طالب ىلع تارقف (10) نم نوكتي سايقم قبط : لا ثم

-: يلا تلا لودجلا يف امك مهتاجرد تناكو

سايقملا اذهل ءانبلا قدص باسح أ-

تارقفلا

الب طلا

12345678910

ردلا

ةج

يلكلا

ة

210011221111أ

221110011110ب

221220101112ـج

221112121114د

112211112113ـه

100111122110و

111212120112ز

221012102112ح

211211012112ط

01110111119ي

ص) حم س)( حم ص–( س جم ن
= نوسريب طابترا لماعم قبطي

ص حم ص2–( حم س)2[ن حمـ س2–( حمـ [ن
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[2(

155X(15)–177X10
=

[13220-1343X10][(255)–27x10]

فذحت يبلس اهطابترا لماعم ةرقف دوجو حةلا يف -: ةظح مال
ةجردلا عم تارقفلل طابتر التاال ماعم حوارتتو . ةرقفلا هذه

اذهل يئانبلا قدصلا ربتعي اذل هجوم اهعيمجو (1-0) نيب ام ةيلكلا
ققحت دق رابتخ اال

الب االطلا ةرقفلا

ىلو

ةجردلا

ةيلكلا

ص ص2س2س

أ

ب

ـج

د

ـه

و

ز

ح

ط

ي

2

2

2

2

1

1

1

2

2

رفص

11

10

12

14

13

10

12

12

12

9

22

20

24

28

13

10

12

24

24

رفص

4

4

4

4

1

1

1

4

4

رفص

121

100

144

196

169

100

144

144

144

81

ـ=10 ـ=15جم ـ=جم جم

115

177271343

ص2= جمـ س2 جمـ ص س جمـ ص2=13225 جمـ س2=225 جمـ
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1343
27= 177

1725– 1770
=

[13225–1343][225–270]

ةيقبل اذكهو 0,75= 45 = 45 45 =
تارقفلا

60,34 9225 [45]

ةجيتنلا يف دمتعت نا بجي يتلا قدصلا لماعم
0.99 علا0.80- قدص

لؤاست0.79-0.50 عضوم

لقاف لوبقم0.50- ريغ

ىلع رابتخ وااال سايقملا ةردق ىلع تابثلا ريشي : تابثلا : ايناث

تاريغتملا وا نمزلا لماوعب رثأتت ال ةرقتسم ةتباث جئاتن ءاطعا

بناج سيقي رابتخا يف ادرف انربتخا اذا ال ثمف , ةفلتخملا ةيئيبلا

اندعا ولو , ةجرد وا ةنيعم ةجيتن ىلع لصحو درفلا ةيصخش نم

نا بجيف ةيلا ت ةرم يف رابتخ اال سفنبو هسفن درفلا كلذ صحف

ال ةبسن يأ , ىلو اال ةجيتنلا كلتل ادج ةبراقم ةجيتن ىلع لصحي

. ىلو اال ةجيتنلا نم %70 نع لقت

: اهنم تارابتخ اال تابث فشتكن يتلا قرطلا نم ديدعلا كانهو

, اعويش عاون اال رثكا نم ربتعت يهو : رابتخ اال ةداعا ةقيرط واال-

عمتجمل ايقيقح ال يثمت ةلثمم ةنيع ىلع تارابتخ اال قيبطت متيو

قيبطتلا ديعن نيعوبسا رورم دعبو . رابتخ اال كلذ هل دعملا ثحبلا

جئاتن ىلع انلصح اذاو , ةنيعلا دارفا سفن ىلع رابتخ اال سفن

تباث رابتخ اال نا ينعيف . نيقيبطتلا نيب ةهباشتم وا ةقباطتم
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ىلع باعي ام زرباو . رابتخ اال تابث مدع ىلع لديف كلذ سكعو

ةرملا يف ةنيعلا دارفا سفن ىلع لوصحلا ةبوعص وه عونلا اذه

. ةفلتخم بابس أل مهضعب بيغت ببسب ةيلا تلا

بـ: رابتخ اال ةداعإب تابثلا اضيأ ىمسيو

اال قبطي ناب تابثلا نم عونلا اذه بسحيو ةباجتس اال تابث -1

ححصتو درف 50–10 نم ةيع ال طتسا ةنيع ىلع رابتخ

نيعوبسأ رورم دعب مهيلع رابتخ اال ةداعإ متي مث مهتاجرد

هذه يف ةبلطلا نأ ذإ تابثلا باسحل ةيفاك ربتعت ةدملا هذهو

هب مهرايتخا متي يذلا عوضوملا وا ةداملا ىسني مل ةرتفلا

هيف ءيش لك تذرك نوعيطتسي ال مهنا تقولا سفن يف غو

اال لماعم بسحيو ةيناثلا ةرملل ةبلطلا ءارا حيحصت متيو

تحوارت اذا ًاتباث رابتخ اال ربتعيو رابتخ اال يترم نيب طابتر

0,98–0,60 نيب طابتر اال لماعم ميق

-: حيحصتلا تابث -2

اال يف عوقولا مدعو حيحصتلا ةقد نم دكأتلا لجا نم بسحيو

-: نيعون وهو ءاطخ

-: هسفن عم ححصملا تابث أ-

ةبلطلا قاروا خاسنتسا متو ةبلطلا نم ةعومجم رايتخا متي ثيح

تاجردلا لجسيو رابتخ نماال هتخسن حيحصتب ححصملا موقيو

لجسيو ةيناثلا ةخسنلا حيحصتب موقي عوبسا رورم دعبو

اذه حيحصتلا يترم نيب طابتر اال لماعم بسحي مث تاجردلا

هنا (0,99–1)يا طابتر اال لماعم ةميق لبقت تابثلا نم عونلا

.(%1) أطخلا ةبسن لبقت
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-: رخآ ححصم عم ححصملا تابث ب-

موقيو مهقاروا خسنتستو ةبلطلا ىلع رابتخ اال قيبطت متي

حيحصتب رخا ثحاب موقيو رابتخ اال ةبسن حيحصتب ثحابلا

نيب طابتر اال لماعم بسحيو تاجردلا لجستو ةيناثلا ةخسنلا

0,95 لوبقملا طابتر اال لماعم ةلا حلا هذه يف حيحصتلا يترم

%5 أطخ ةبسنب لوبقلا يا رثكأف

مت تارقف نم نوكم رابتخ ال ةباجتس اال تاب ث بسحا -: لا ثم

يف امك (6-1) نيب حوارتت مهتاجرد تناكو 5طالب ىلع هقيبطت

-: لودجلا

الب االطلا تاجرد

األلو رابتخ

اال تاجرد

يناثلا رابتخ

ص ص2س2س

65303625أ

54202516ب

44161616ـج

32694د

12214ه

س ص1917حمـ صحمـ س س2حمـ ص2حمـ حمـ

س2) حمـ ص2)361289( حمـ )748765

ص) حمـ س)( حمـ ص–( س حمـ ن
= ر

ص)2] حمـ ص2–( حمـ س)2][ن حمـ س2–( حمـ [ن

323–370 17×19–74×5
= =

36×74 [289-65×5][361-87×5]



L

47
تباث 0,91= =

51,6

...........................................................................................

: نامريبس ىمست ىرخا ةقيرطب لح ولا رخا لا ثم

جئاتنلا تناكو (20-1) نيب حوارتت ةكراشملل تاجرد عضوب سردم ماق

: يلا كتلا يساردلا لصفلا رخا يف

الب ةجردطلا

ةكراشملا

(س)

ةجرد

ليصحتلا

(ص)

فارحنا

ةجرد

ةكراشملا

نع

اهطسوتم

فارحنا

ةجرد

ليصحتلا

نع

اهطسوتم

فارحنا

ةجرد

ةكراشملا

فارحنا *

ةجرد

ليصحتلا

120209+5+45+

218187+3+21+

316165+1+5+

413132+2-4-

510201-5+5-

68143-1-3+

77134-2-8+

87164-1+4+

9685-7-35+

105126-3-18+

10/110=عومجملا

11

=10/150

15

عومجم

اال عبرم

فارحن

10/262

عومجم

اال عبرم

فارحن

=10/128

122
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26,2=

5,1=

12,8

3,75=

122

ر=

3,57*5,1*10

122=

128,07

0,67=

.............................................................................................

/ بيردت

(5) ىلع هقيبطت ,مت رابتخ اال ةداعا ةقيرطب ةباجتس اال تابث دجوا -1

.؟ هاندا لودجلا يف امك مهتاجرد تناكو طالب

(4)طال ىلع هقيبطت ,مت رابتخ اال ةداعا ةقيرطب ةباجتس اال تابث دجوا -2

.؟ هاندا لودجلا يف امك مهتاجرد تناكو ب

يف الب طلا يفتاجرد الب طلا تاجرد

ةلحرملا يف الب طلا تاجرد

ىلو اال

الب طلا تاجرد

ةيناثلا ةلحرملا يف

65ا

54ب

44ج

32د

12ر

عومجم
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ىلو اال ةيناثلاةلحرملا ةلحرملا

64ا

64ب

43ج

32د

عومجم

........................................................................................

ةروص دادعا خالل نم متيو : ةئفاكتملا روصلا ةقيرط - ايناث

: اهنم جذامن يلي اميفو هتابث فشك دارملا رابتخ لصلال اال قبط

: يليصحت رابتخا نم نيترقفل جذومن أ-

روصلا تارقف يلص اال رابتخ اال تارقف

اهل ةهباشملا

ندر اال ةمصاع 1-نأ ... يه ايروس ةمصاع 1-نأ

... يه

...,9,8,7,6-2 ...,4,3,2,1-2

... خلا

: ءاكذ رابتخ ال تارقف ةدع نم ةدحاو ةرقفل جذومن ب-

روصلا تارقف يلص اال رابتخ اال تارقف

اهل ةهباشملا

x x x-1 + + + -1

x x + +
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اال تارقف عيمجل ةئفاكم تارقف ميمصتب موقت نا كلذ ينعيو

ةهباشم ةئفاكم تارقفلا كلت نوكت نا طرشبو يلص اال رابتخ

ةباج اال ةقيرطو اهتبوعص ىوتسمو اهددع يف لص اال تارقفل

اهب. ةصاخلا تاميلعتلا و اهنع

( ةئفاكملا روصلا و لص (األ نيرابتخ كالاال ءاطعإب موقن كلذ دعبو

لص األ ىلع اوبيجي نا دعب يأ , تقولا سفن يف دارف نماال ةنيعل

نراقن كلذ دعبو ةئفاكملا ةروصلا نع ةباج اال يف ةرشابم اولقتني

تابث ىلع لد ةبراقم جئاتنلا تناك اذإف ةروصلا و لص األ يتجيتن

اذه بويع زربا نم نكلو . هتابث مدع ىلع لد هسكعو رابتخ اال

ةروص دادعا بعصي تارابتخ اال عاونا بلغأ يف هنا وه عونلا

لص. لأل ةهباشم

بلغتلا ليبس يف : رابتخ لال ةيفصنلا ةئزجتلا ةقيرط - اثلا ث

ةئزجتلا ةقيرط ىلا أجلن , نيتقباسلا نيتقيرطلا ةبوعص ىلع

دارملا رابتخ اال قبطن نأ دعب كلذ متيو رابتخ اال سفنل ةيفصنلا

)اال جئاتن ) ميسقت ىلا أجلن دارف اال نم ةنيع ىلع هتابث فشك

, نييواستم نيفصن ىلا رابتخ لال ةنوكملا تارقفلا ىلع ةباج

عومجم جئاتن نع ةيجوزلا تارقفلا ةعومجم جئاتن لزعنف

ىلع لديف ةبراقتم تناك اذإف , امهنيب نراقنو ةيدرفلا تارقفلا

. هتابث مدع ينعي هسكعو رابتخ اال تابث

-: ةيفصتلا ةئزجتلا ةقيرطب تابثلا نع لا ثم

نوكت يتلا ةيليصحتلا تارابتخ اال يف تابثلا نم عونلا اذه مدختسيو

تارقف ىلا رابتخ اال تارقف ميسقت متي ثيح (1)وأ(0) حيحصتلا ةجرد

و ةيدرفلا تارقفلا نيب طابتر اال لماعم باستحا متيو ةيجوز وا ةيدرف

متي كلذل رابتخ اال قبطتل وه انه بوسحملا تابثلا لماعم االنا ةيجوزلا

. هلمكأب رابتخ اال نوكيل ةصاخ ةلداعمب طابتر اال لماعم حيحصت

(10) نم نوكم يليصحت رابتخ ال ةيفصتلا ةئزجتلا ب تابثلا بسحا لا:- ثم
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. لودجلا يف امك مهتاجرد تناكو طالب سمخ ىلع قبط تارقف

تارقفلا

الب طلا

12345678910

1101100111أ

0101110001ب

1111101111ـج

1111001111د

1111111111ـه

تاجرد

ةيدرفلا

تاجرد

ةيجوزلا

ص ص2س2س

3412916أ

144116ب

54202516ـج

44161616د

55252525ـه

س س1821حمـ صحمـ س س2حمـ ص2حمـ حمـ

س2) حمـ ص2)324441( حمـ )777689

ص) حمـ س)( حمـ ص–( س حمـ ن
ر=

ص)2] حمـ ص2–( حمـ س)2][ن حمـ س2–( حمـ [ن



LV

21×18–77×5
ر=

[441-85×5][324-76×5]

7 7 378-385
= = =

14,966 244 4×65

رابتخ اال فصنل تابثلا 0,46=

0,92 0,46×2 2
0,63= = = =ر= حيحصتلا ةلداعم

1,46 0,46+1 1+ر

......................................................................................

ةجيتنلا يف دمتعت نا بجي يتلا تابثلا لماعم

ىلعأف علا0.75 تابث

لوبقم0.50–0.74 تابث

لقاف لؤاست0.49 عضوم

......................................................................................
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/ بيردت

نم(10) نوكم يليصحت رابتخ ال ةيفصنلا ةئزجتلا ب تابثلا بسحا -3

لودجلا يف امك مهتاجرد تناكو طالب سمخ ىلع قبطم تارقف

.؟ هاندا

ارقفلا

ت

ال طلا

ب

12345678910

1101100111ا

0101110001ب

1111101111ج

1111001111د

1111111111ر

/ بيردت

تارقف (10) نم نوكم يليصحت رابتخ ال ةيفصنلا ةئزجتلا ب بسحا -4

.؟ هاندا لودجلا يف امك مهتاجرد تناكو طالب سمخ ىلع قبطم

ارقفلا

ت

12345678910
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ال طلا

ب

1111100111ا

1101110101ب

1111101111ج

1111001111د

1111111111ر

................................................................................................

رابتخ اال ىوتحم رثأت مدع ةيعوضوملا ب دصقي : ةيعوضوملا : اثلا ث

اال نأ كلذ ينعيو , يرصنعلا زيحتلا لماوعب هقيبطت ةقيرطو

عقاو نم ةعبان تارقف ىلع يوتحي يذلا وه حجانلا رابتخ

ضعب سيقي ابروأ يف رابتخا دعأ الول ثمف هل. دعملا عمتجملا

ا كلذ لقن انلواحو , تينرتن واال رتويبموكلا فئاظو لثم ميهافملا

فرعتلا يف مهبلغا لشفو يئادب وا يقيرفأ عمتجم ىلا رابتخ ال

فلا تلا مدع ىلا لب مهتاكردم روصق ينعي فال فئاظولا كلت ىلع

. ميهافملا نم عاون اال كلتل

لبق نم ةلداع تاريدقت ءاطعا ًاضيأ ينعت ةي عوضوملا و

وأ نيصوحفملا عيمجل تارابتخ اال ىلع نيلوؤسملا وأ نيححصملا

. نينحتمملا

ىلع ارداق رابتخ اال نوكي نا ةرورض ينعيو : ةيلومشلا : اعبار

اهنا عقوتن يتلا وا ةنوكملا رصانعلا بلغأو زربا ءاوتحاو لومش

كلت يف صقن يأ ناو اهيف رثؤت وا اهنيوكت يف اماه ًارود بعلت

ريغ جئاتن ءاطعا ىلا يدؤيس اهنع رظنلا ضغ وا تانوكملا

. ةيقيقح

تايوتحم بلغ أل هلومش بجاولا وه ديجلا يليصحتلا رابتخ فاال

نع ثحبن دقف ةيسفن تارابتخ لالال حلا كلذكو يساردلا جهنملا

يتلا خلا ... ةيداصتق واال ةيوبرتلا و ةيعامتج اال فقاوملا لك
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. رابتخ اال اهسيقي يتلا ةيسفنلا رهاوظلا يف رثؤت نا لمتحي

ديجلا رابتخ اال قيبطت ةلوهس دمتعت : قيبطتلا ةلوهس : اسماخ

: اهمها نم لماوع ةدع هتاعارم ىلع

وا ةفص سايقل بسانملا رابتخ اال عون نم رفوتي ام ةيناكما -1

. نيعم كولس

ةيلمع يف صصختملا و بسانملا ريبخلا عون رفوت ىدم -2

. ميوقتلا و سايقلا

. جئاتنلا ءاطعا يف ةعرسلا -3

. جئاتنلا ءاطعا يف ةقدلا -4

. ىند اال دحلا بو ةيداصتق اال رابتخ اال ةفلك -5

تقو لقابو دهج ىندا ىلا هقيبطت يف لوذبملا دهجلا ىوتسم -6

. بسانم ينمز

ةلوهسو نيصوحفملا لبق نم رابتخ اال ىلع ءاد اال مهف ةلوهس -7

. نيصوحفملا و نيصحافلا نيب تاميلعتلا لوادت

( سماخلا لصفلا )

ةيليصحتلا تارابتخ اال ءانب تاوطخ

ديدحت رابتخ اال ءانب بلطتي : رابتخ اال فادها ديدحت واال:

رهاوظلا نا امبو . فاده اال كلت نم فده لكل ةيمه واأل هفادها
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فاده اال نأف كلذل , اهفيرعت ىلع لماك قافتا دجوي ال ةيسفنلا

ب دصقي اذام رابتخ اال ممصم ددجي مل ام ةحضاو نوكت ال اهرودب

ال نأ طرشب . اهسايقل رابتخا ءانب ديري يتلا ةيسفنلا ةرهاظلا

سايق ىلا أجلي هنأك , ةسناجتم ريغ ةرفانتم فاده األ كلت نوكت

. ءاكذلا و عفادلا

اهيف فاده اال ةغايص نأف , ةيليصحتلا تارابتخ لال ةبسنلا ب اما

يليصحتلا رابتخ اال ممصم ,الن ةيسفنلا تارابتخ اال نم رسيا

داع با اهل ةيميلعت ةدام ىلع يوتحي ررقم يسارد جهنم هيدل

فادها قفو هفادها ةغايصب موقيف , ةفورعم فادهأو ةحضاو

. ةداملا كلت سيردت

ةيسفنلا ةرهاظلا ديدحت دعب : رابتخ اال ىوتحم ديدحت : ايناث

كلت تانوكمو داعبأ ديدحتب ممصملا موقي , رابتخ اال فادهأو

قاقتش ال ايعجرم اراطا ,وا انيعم جماال رصنع لك لثميف , ةرهاظلا

لبق نم يرهاظلا اهقدص داجياو اهمييقتلو , هنم تارقفلا

اال ممصم نمضيو . لا جملا وا رصنعلا كلذ ءوض يف نيمكحملا

ىلع ارداق رابتخ اال ىوتحم نوكي نا ةلا حلا هذه يف رابتخ

هذه يف رابتخ اال ممصم ىلعو , اهعضو يتلا فاده األ قيقحت

لا جم وا رصنع لكل ةيبسنلا ةيمه اال ديدحت لواحي نا ةوطخلا

. ةيسف نلا ةرهاظلا يف

هذه يف رابتخ اال ممصم ىلع نأف , ايليصحت رابتخ اال ناك اذا اما

تادحولا نم ةدحو لكل ةيبسنلا ةيمه اال ددحي نا ةلا حلا

سايقم ءانب ديري ناك اذإف , عوضوملا اهنم فلأتي يتلا ةيميلعتلا

لكل ةيبسنلا ةيمه اال ددحي نا هيلع نأف ثمال, مولعلا عوضومل

فرعي يكل , مولعلا باتك اهنم فلأتي يتلا تادحولا نم ةدحو

مال مت ام اذهو ةدحو لكل صصخت نا يغبني يتلا تارقفلا ةبسن

.( يناثلا لصفلا عجار ) تافصاوملا لودج يف هتظح

ىلا يسفنلا رابتخ اال ممصم أجلي : رابتخ اال تارقف عمج : اثلا ث

. هرابتخا ءانبل ةمز لاال تارقفلا ىلع لوصحلل بيلا سا ةدع

))ما رابتخ اال ىوتحم ديدحت )) يهو ةقباسلا تاوطخلا دعاستو

رصانعلا سيقت يتلا تارقفلا نم ديدعلا ةغايص يف هسفنب موقي
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هحسمو هتعجارم نا امك . ةيسفنلا ةرهاظلا نوكت يتلا ةفلتخملا

, اهسايق ديري يتلا ةيسفنلا ةيصاخلا وا ةرهاظلا نع بتكي امل

ىلع لوصحلا يف ريثك هدعاسي , سيياقم نم اهل عضو امو

. هرابتخ ال ةحلا ص تارقف

ءوجللا , تارقفلا ىلع لوصحلا يف ىرخ اال ةمهملا لئاسولا نمو

بلطلا ,و مهرابتخا ررقملا نم نيذلا دارف نماال ةريغص ةنيع ىلا

يتلا رصانعلا االتوا جملا نع ةحوتفم تاباجإب اوبتكي نا مهيلا

نا رابتخ لال داري يتلا ةيسفنلا ةيصاخلا وا ةرهاظلا اهنم فلأتت

سايقم ءانب دارا اذا مهلأسي نا ممصملا ةعاطتسابف . اهسيقي

, رباثملا صخشلا اهب زيمت يتلا صئاصخلا نع (( ةرباثملا )) سايقل

, ةرهاظلا سايقل ةحلا صلا تارقفلا نم ريثكلا ىلع كلذب لصحيف

. ثحبلا كلذ عمتجم ميمص نم ةعبانلا و

ةلا)) حلا ةسارد )) قيرط نع ةيصخشلا سيياقم تارقف عمجت دقو

رابتخ اال لواحي تافصاو نولمحي نيذلا دارف اال نم ةعومجمل

اال تاحرتقم خالل نم ,وا دارف ؤهالءاال هبتكي امم ,وا اهسايق

نم ,وا ةيضرم يحاون نمضتي رابتخ اال ناك اذا نييسفنلا ءابط

رداصملا نم ,وا عوضوملا سفن تجلا ع يتلا ةقباسلا تاساردلا

يف ةروهشم سيياقم تعبتا دقو . هتلوانت يتلا ةيملعلا

اال هذه بلغا دروفل كي ةمئاقو اتوس ينم ةمئاقك ةيصخشلا

. تاءارج

, ةيليصحتلا تارابتخ اال يف تارقفلا ىلع لوصحلل ةبسنلا ب اما

ا ديدحتب موقي رابتخ اال ممصم ناف , ةيناثلا وطخلا يف انيأر امكف

مث , يساردلا عوضوملا تادحو نم ةدحو لكل ةيبسنلا ةيمه ال

يف اهتيمهأو اهنزو بسحب ةدحو لكل تارقفلا عضوب موقي

. يساردلا عوضوملا

: رابتخ اال يف ةمدختسملا تارقفلا عاونا

اال يف اهمادختسا نكمي يتلا تارقفلا نم ةفلتخم عاونا كانه

تارقفلا امأ , ةيليصحتلا تارابتخ اال يف املثم . تارابتخ
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نم نوكت ام ابلا غف لويملا و ةيصخشلا تارابتخا يف ةنمضتملا

,وا ةيسامخ وا ثالةيث ةجردتم ريدقت نيزاوم هل عضوت يذلا عونلا

ثمال. ))وا((ال)) معن )) لكشب نوكت نأك , ةيئانث لئابلا نوكت دق

نم جوز لك عضوي ثيح , جاوزا لكشب تارقفلا بترت دقو

يتلا ةرقفلا راتخي نا بيجملا نم بلطيو ةدح ىلع تارقفلا

ثالث لكشب تارقفلا بترت دق .وا ىرخ اال نم رثكا هيلع قبطنت

نا بيجملا نم بلطيو , ةدح ىلع تارقف لكثالث عضوت نأ ,يأ

ال يتلا ةرقفلا .و اهريغ نم رثكا هيلع قبطنت يتلا ةرقفلا راتخي

ةيصخشلا تارابتخا نم عون كانهو , اهريغ نم رثكا هيلع قبطنت

قبطنت يتلا تارقفلا ىلع طقف رشؤي نا اهيف بيجملا نم بلطي

. تارقفلا يقاب لمهيو تارابتخ اال يف هيلع

. اهراتخأ يتلا تارقفلا ساسأ ىلع هل ةيلكلا ةجردلا بسحي مث

يف ةفولأم يهو (( لمجلا ةلمكت )) عون تارقفلا نوكت دق امك

. ةيصخشلل ةيطاقس اال سيياقملا

ررقي نا رابتخ اال ممصمل ةبسنلا ب يرورضلا نم : رابتخ اال لوط

ةرهاظلا سايقل ابسانم نوكي ثيحب رابتخ اال تارقفل يلكلا ددعلا

ايساسا ابناج لمتشت يتلا تارقفلا ضعب فذحت ال نأو , ةنيعملا

امدنع هنا تاساردلا ضعب نم دجو دقو , ةرهاظلا كلت سايق يف

لوصحلا نكمي , نيديج تارقفلا ءاقتناو رابتخ اال ميمصت نوكي

. ايبسن ريصق رابتخاب تابثلا و قدصلا نم ةبسانم ةجرد ىلع

ددع ديدحت يف امهم ال ماع رابتخ اال قيبطتل حاتملا تقولا ربتعيو

نم رابتخ لال يفاكلا تقو لا ةفرعم متي ام ابلا غو . رابتخ اال تارقف

اميف اهيلا ريشن س يتلا ,و تارقفلا ليلحتل ةيئدبمل ا ةبرجتلا خالل

ةبلطلا هيضقي يذلا تقولا لدعم باسح قيرط نع كلذو , دعب

ديدحت يف رثؤت ةديدع لماوع كانهو . رابتخ نعاال ةباج اال يف

: اهنم تقولا ىلا ةفاض باإل رابتخ اال تارقف ددع

باجي يتلا ةرقفلا :ف رابتخ اال يف ةمدختسملا تارقفلا طمن -1

short–answeritem بلا طلا لبق نم ةريصق ةباجا اهنع

–ال,وا معن ,وا أطخلا و باوصلا تارقف نم لوطا اتقو بلطتت

رايتخ اال تارقف وا يسامخلا وا اليث ثلا جردتملا ريدقتلا تارقف

ىدحا ىلع طقف رشؤي نا ذيملتلا نم اهيف بلطي يتلا ددعتملا
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. لئادبلا

ا ةساردلا ةلحرم يف ةبلطلا :ف يفاقثلا هاوتسمو بيجملا رمع -2

رود يف لا الزت ةباتكلا و ةءارقلا يف مهتاردق نوكت يذلا ةيئادتب ال

يف ةبلطلا نم ةرقفلا نع ةباج لال رثكا تقو ىلا نوجاتحي ومنلا

و ةيئارقلا مهتاردق تاروطت يذلا ىرخ اال ةيساردلا لحارملا

. حضاو لكشب ةيباتكلا

اال مهاوتسم نوكي يذلا دارف :فاأل بيجملا ةردق ىوتسم -3

عرسا تقوب ةرقفلا نع ةباج اال نوعيطتسي , عسوا ماعلا يكارد

. ةردق مهنم لقا مه نمم

: بعت نود ةباج اال يف رارمتس اال ىلع بيجملا ةردق ىدم -4

ةليوط ةرتف ةباج اال يف رارمتس اال نوعيطتسي ال نيبيجملا ضعبف

مهيدل نوكت انس االربك دارف نااال نيح يف , نسلا راغص ةصاخو

. ةباج اال يف رارمتس اال ىلع ةردقلا

ددع ةلقل ةريصق تارقف نمضتي يذلا رابتخ :فاال ةرقفلا لوط -5

هذه لثم يفو . ةدقعم ريغو ةحضاو نوكت نا لمتحي , اهتاملك

ةليوط ةرقفلا تناك ول امم عرسا اهنع ةباج اال نوكت ةلا حلا

. ةدقعمو

يذلا يليصحتلا رابتخ :فاال رابتخ اال هسيقي يذلا موهفملا -6

ةروصب هنع ةباج اال نكمي بلا طلا اهسرد ةفرعملا ركذت سيقي

رابتخا نا امك . باعيتس واال مهفلا سيقي يذلا رابتخ نماال عرسا

ةروصب هنع ةباج اال نوكت ةدحاو ةمس سيقي يذلا ةيصخشلا

. تامس ةدع سايق نمضت ول امم عرسا

ميمصت يف ةيلا تلا ةوطخلا : رابتخ اال هسيقي يذلا موهفملا : اعبار

ا عونلا : تاميلعتلا نم ناعون كانهو , هتاميلعت ةباتك يه رابتخ اال

يناثلا عونلا , رابتخ اال نع نوبيجي يذلا دارف اال هيجوتل اللو

ةحفص يف تاميلعتلا بتكتو , رابتخ اال قيبطتب مئاقلا هيجوتل

با قحلم ريغص بيتك يف نودت ,وأ رابتخ اال تاحفص نم ةلقتسم

يف عبتت يتلا دعاوقلا ضعب كانهو , ةيليصفت تناك اذا رابتخ ال

: يهو , تاميلعتلا عضو
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وه ام لا صيا ىلع ةرداق , مهفلا ةلهس تاميلعتلا نوكت نا -1

. بيجملا نم بولطم

. ةقدب اهيف دري ام عابتا ةرورض ىلع تاميلعتلا دكؤت 2-نا

. عباتتلا بو ةحضاوو ةطسبم ةروصب تاميلعتلا ىطعت نا بجي -3

, كلذل ةرورض كانه ناك اذا راسفتس لال نيبيجملل ةصرف ءاطعا -4

. نيبيجملل ةبسنلا ب اضماغ ارما كرتي ال نا برجملا ىلعو

يفاكلا تقولا حسفي ,نا رابتخ اال تارقف قيبطتلا لبق لضفي -5

ةلثم اال ىلا هابتن واال تاميلعتلا ةءارقل نيبيجملا ماما

. بيتكلا يف

ةباج اال ةيفيك بيجملل نيبت رابتخ اال نم ةلثما عضو لضفي -6

لضفي يليصحتلا رابتخ اال يفو , رابتخ اال قيبطتب ءدبلا لبق اهنع

نوكيو , ادج هسال االلو لا ؤسلا نوكيو , ةلثما ثالةث يطعت نا

نا بجيو , ابعص نوكيف ثلا ثلا اماو , ةبوعصلا لدتعم يناثلا

ىلع ةباج اال كرتت نا نكميو االلو, لا ثملا نع تاميلعتلا بيجت

اهلحل ةقثلا مهل يطعت يكل دارف اال ىلا ثلا وثلا يناثلا لا ؤسلا

رابتخا يف اما , ايوفش حضوت نا نكميف اهتبوجا امأ , مهسفنأب

لال يلكلا لا جملا حيضوتل يفكت ةلثما ءاطعا نكميف ةيصخشلا

ةي. عرف تارابتخا ىلع رابتخ اال ىوتحا اذا ةصاخو , رابتخ

دق كلذ ,الن ةيصخشلا رايتخا نم ضرغلا حضوي ال نا لضفي -7

. ايعامتجا هيف بوغرملا هاجت باال هنع دارف اال بيجي نا ىلا يدؤي

نا ةرورض ( نينقتلا ) ينعيو , ةننقم تاميلعتلا نوكت نا بجي -8

بيتك يف ال صا تنود امك نيبيجملا ىلا تاميلعتلا يطعت

اهأرقي ناو ةعوبطملا تاميلعتلا ب برجملا ديقتي ناو , تاميلعتلا

ينعي ال تاميلعتلا نينقت نا , ائيش اهيف ريغي وا فيضي أوال مهل

. ادودو نوكي نا ضرتفي ,لب ةلماعملا نشخ برجملا نوكي نا

امدنعو , ةلئس اال ميدقتب بيجملل تاميلعتلا حمست نا بجي -9

راكف اال ىلا ائيش فيضي اال هيلع نأف , اهيلع رابتخ اال قبطم بجي

اهنم عفتني دق تافاض اال هذه لثم ,الن تاميلعتلا يف ةدراولا
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. رابتخ اال جئاتن ىلع كلذ رثؤيو , ةيقبلا نود دحاو بيجم

اهنع بجت مل اروما لوانتت يتلا كلت يه اجاعزا ةلئس اال رثكا نا

له )) لثم اروما لوانتت دق ةلئس اال هذهو , ةعوبطملا تاميلعتلا

باوجلل يطعت ؟))((مك ةباج نماال نيدكأتم نوكت ال امدنع نمخن

اال تاميلعت ربتعتو ؟)) بذكلل ةفشاك ةلئسأ كانه له ؟))(( ئطاخلا

؟ ةلئس اال هذه لثم تلمها اذا ةديج ريغ رابتخ

اال ءاهن إل هب حومسملا تقولا ددحت تارابتخ اال ضعب تاميلعت نا

, تاميلعتلا يف روكذم ددحم تقو كانه نوكي ال امدنعو , رابتخ

ام رايتخاو ةيانعب بيجملا عضو ةسارد رابتخ اال قبطم ىلع نأف

يباجي اال هريثأت هل نوكي ثيحب بيجملا كلذ بساني

. هزاجنا ىلع

ةصاخ بيجملا دو بسكي نا رابتخ اال قيبطت تامهم ىلوا نم نا

كلذ رثؤي دقف امهنيب االةفل ثدحت مل امو , ريغص لفط ناك اذا

هذه قيقحتل نايرورضلا دهجلا و تقولا ناو رابتخ اال جئاتن ىلع

. بيجملا و رابتخ اال قبطم نم لك ةيصخش ىلع دمتعي الةق علا

لقتل ةلواحم ةلحرملا هذه ربتعت : رابتخ اال قيبطت طورش : اسماخ

دادعا دعبف , هنع ةباج اال حةلا ىلا ةئيهتلا حةلا نم رابتخ اال

نم ةنيع ىلع هقيبطت ةلحرم أدبت هتاميلعت عضوو رابتخ اال تارقف

فرعتن نا ةلحرملا هذه يف انمهيو , تارقفلا ليلحت ضرغل دارف اال

لكاال نيب ةكرتشم ربتعت يتلا ,و قيبطتلل ةماعلا الت كشملا ىلع

: يه الت كشملا هذهو , تارابتخ

وا ةيوهتلا تناك اذإف : رابتخ اال ءاطعا ىدل ةيئايزيفلا فورظلا (1

يفو , دارف اال تاباجا ىلع اريثك رثؤي كلذ نأف , ةئيدر ةءاض ال

ذا دارف اال تاجرد طبهت صوصخلا هجو ىلع , ةعرسلا تارابتخا

ناكم نوكي ما بيجو , ةباتكلل ةبسانم مهسولج نكاما نكت مل

ةيؤرو تاميلعتلا عامس دارف اال عيطتسي ثيحب ابسانم برجملا

قيبطتلل ةبسانم ريغ ادج ةريبكلا تاعاقلا ربتعتو ةباج اال ةيفيك

ام ةيبلتل , نيدعاسملا نم فاك ددع كانه نكي مل ,ام يعماجلا

. دارف اال هجاتحي
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ةجردلا ىلع رابتخ اال قيبطت تقو درفلل ةيجازملا ةلا حلا رثؤت دقو

انيدب طشن عضو يف دارف اال نوكي امدنعف , رابتخ لال ةيلكلا

ةباج اال يف اولذبي نا لمتحي , حابصلا تقو ةصاخو , اينهذو

نا حضاولا نمو , ايندبو اينهذ نيبعتملا دارف اال نم رثكا ادهج

لإل درفلا ةردق ىلع هريثأت نم رثكا ةيعفادلا ىلع رثؤي ال بعتلا

. ةباج

اال ةئزجت لضفي ال, يوط رابتخ اال اهيف نوكي يتلا االت حلا يفو

كلذو , بيجملا ةحار إل ةبسانم ةرتف كانه نوكت ثيحب , رابتخ

,نا تاساردلا ضعب تدجو دقو مكارتملا بعتلا بيجت لجا نم

نم لقا ليوطلا رابتخ اال نم ةريخ اال تارقفلا ب بيجملا مامتها

. هنم ىلو اال تارقفلا ب همامتها

متي نا , سرادملا يف ةصاخو , رابتخ اال قيبطت دنع لضفيو

اال تقو لبق نوكي ال ثيحب قيبطتلل بسن اال تقولا رايتخا

وا امهم اعوضوم مهئاطعا لبق نوكي ,واال ةريصق ةرتفب ناحتم

و ماودلا نم ةريخ اال تاعاسلا يف قبطي ,واال ليلق تقوب ابعص

ةصح قيبطتلا تقو زواجتي اال لضفيو , يسردملا

. ةلماك ةيسارد

, يدام ءيش سايق ثحاب ديري امدنع : بيجملا ةيعفاد ةراثا (2

لك نا لب , ةيعفادلا ةلكشم هجاوي ال هنأف , درفلا نزو نوكي نأك

لصحنو نيعم تازيم ىلع درفلا عضوي نا وه فقوملا هبلطتي ام

, ءارج اال اذه هاجت هروعش نع رظنلا ضعب هل, قيقد نزو ىلع

ا يف يسفنلا بناجلا عضن نا بجي ةيسفنلا تارابتخ اال يف اننكل

نأف , رابتخ اال ىلع ةباج باإل مامتها درفلل نكي مل امو , رابتع ال

. ةقيقحلا انل مدقت ال رابتخ اال جئاتن

لماع ةباج اال يف درفلا ةبغر نا تاساردلا نم ريثك يف دجو دقو

ةبغر ةراثتسا ربتعتو , ةحيحصلا ةجيتنلا ىلا لوصولا يف مهم

اال لشف ادج لمتحي ,ذا اهل هابتن اال يغبني امهم ال ماع بيجملا

اال يف ةبغرلا بيجملا ىدل نوكت ال امدنع , ميمصتلا ديجلا رابتخ

. هنع ةباج

اال يف درفلا ةبغر نم عفرت يتلا لماوعلا سفنلا ءاملع سرد دقو
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و ةيعيجشتلا تارابعلا و زئاوجلا اومدختساف , رابتخ اال نع ةباج

نيبيجملا نا تاساردلا ضعب جئاتن ترهظأو , ةيلا ملا تائفاكملا

ةهباشتم يأ , ةيطمن مهتاباجا نوكت زفاوح ىلع نولصحي ال يذلا

. نومضملا يف مهف ال تخا مغر رابتخ اال تارقف نم ريثكلا يف

نع ةباج اال يف ةيدجلا مدع ىلا يدؤت يتلا لماوعلا ضعب كانهو

بغار ريغ نايح اال ضعب يف نوكي دق بيجملا نا اهنم , رابتخ اال

وا هتاردق انل رهظت يتلا ةروصلا ب ةباج اال يف

لواحي يتلا االت حلا ضعب كانه نا دجن ,ذا ةيقيقحلا هتيصخش

ةردقلا تارابتخا يف ةئطاو تاجرد ىلع لوصحلا ذيم ال تلا

يكل ةطولغم وا ةفيعض تاباجا ةيصخشلا تارابتخا وا ةيلقعلا

لخدتت دق امك , ةبعص وا ةريطخ تامهمب مهفيلكت نم اوبرهتي

ىدل ةبغرلا ترفوت اذا ىتح ةباج اال يف ةيسفنلا االت حلا ضعب

اال حلا كلت نمو , رابتخ اال نع ةباج لإل دهج ىصقا لذبب بيجملا

. ةباج اال يف ءاطخ اال باكترا ىلا يدؤت يتلا رتوتلا و قلقلا ت

رابتخ اال جئاتن ناب بيجملا عنقي نا رابتخ اال قبطم ىلع نا

اال يف قدصلا دادزي كلذبو , هدض ال هحلا صل مدختست فوس

رابتخ اال ذخا نم ىشخي لمع ىلا مدقتملا ناك اذا ال ثمف , ةباج

نا رابتخ اال قبطم ىلع ناف , لمعلا كلذل دادعتس اال سيقي يذلا

حجني نا لمتحي يذلا لمعلا ىلا هدشرت دق ةجيتنلا ناب هربخي

ضيرملا , ةيصخشل ا هصئاصخو هتاردق عم قفاوتي الهن هيف

ناب رابتخ اال قبطم همهفي ةجيتنلا ةفرعم نم فاخي يذلا يسفنلا

الج. علا ةفرعم ىلع هدعاست فوس ةجيتنلا ةفرعم

يف امهم ارود برجملل نا : يرابتخ اال فقوملل درفلا ةئيهت (3

ب بيجملا رعشي نا دعب هنواعت بسكو , ةباج لإل بيجملا ةئيهت

نا لا جملا اذه يف لضفيو , رابتخ اال ذخا نم ةدئافلا و ةقثلا

حةلا يف ىتح ةيوفش ةروصب رابتخ اال قيبطت نم فدهلا حضوي

نا ىلع تاساردلا تلد دقو , رابتخ اال تاميلعت يف كلذ دوجو

مرتحت فوس هتباجا نا بيجملا راعشإب رابتخ اال قبطم مايق

ةهج ألةي مدقت نا نود طقف يملعلا ثحبلا ضرغل مدختستو

ال امدنع لضفا ةجيتنلا نوكتو , ةباج لإل ؤيهت ىلع دعاسي , ىرخا

. همسا بيجملا ركذي
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نا ديري هنأب بيجملا سحأو ايطلست رابتخ اال قبطم ناك اذا اما

. بيجملا نواعت رسخي هنأف , رابتخ اال ذخا هيلع ضرفي

: يرابتخ اال فقوملا نينقت (4

يرابتخ اال فقوملا نينقتب دصقيو : يرابتخ اال فقوملا نينقت (

تاميلعتلا هيف يطعي يذلا فقوملا طبض رابتخ اال قبطم ةلواحم

اال فقوملا ديحوت قيرط نع كلذو ةبسانملا ةيعفادلا ةراثإو

. دارف األ عيمجل يرابتخ

تارقفلا ليلحت براجت : اسداس

يتأت ، رابتخ اال تارقف ةباتك نم ءاهتن اال دنع : ةيلو األ ةبرجتلا -1

ىلع ةيئادب ةروصب اهتبرجت يهو ، ةيلا تلا ةيسيئرلا ةوطخلا

نأ ، بيجم (100) اهدارفا ددع غلبي دارف األ نم ةعومجم

تاميلعتلا حوضو ىدم ىلع فرعتلا يه ةبرجتلا هذه ضارغا

و ةغايصلا ثيح نم ، اهيف فعضلا بناوج نع فشكلا و

لوطلا ،و رابتخ اال هقرغتسي يذلا تقولا ةفرعمو ، نومضملا

وا ةضماغلا تارقفلا صيخشتب نيبيجملا مايقو هل، بسانملا

اال ممصم يرجي نأ لضفيو ، اهتغايص ةداعا فدهب ةبعصلا

نم ثحابلا ديفتسي نأ بجيو هسفنب ةبرجتلا هذه رابتخ

مهف يف فعضلا بناوج نع نوبيجملا اهريثي يتلا طاقنلا

ةبسنلا ب امأ ، مهيدل ةموهفم اهلعجي امم لدعي ثيحب تاميلعتلا

نأ لضفيو ، لدعت نأ وأ امامت لدبت نا اما يهف ، تارقفلل

و تاميلعتلا ىلع تيرجأ يتلا الت يدعتلا هذه ثحابلا شقاني

حوضو نم دكأتلل دارف األ نم ةريغص ىرخا ةنيع عم تارقفلا

. تارقفلا و تاميلعتلا ىلع تيرجا يتلا الت يدعتلا

ا تارقف لیلحت وه ةبرجتلا هذه نم ضرغلا :و ةيناثلا ةبرجتلا -2

دارف األ نم ةعومجم ىلع رابتخ اال اهيف قبطيو ، رابتخ ال

قيبطت انه لضفملا نمو ، رابتخ هلاال دعن يذلا عمتجملا نولثمي

. ادرف (400) اهددع غلبي ةلثمم ةنيع ىلع رابتخ اال

............................................................................................

...........
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سداسلا لصفلا

هتارقف ليلحت قيرط عن رابتخ اال نيسحت

نم ةيلا ع ةجردب ةيلقعلا و ةيليصحتلا تارابتخ اال عتمتت

تاذ هتلئسا ) هتارقف تناك املك تباثلا و قدصلا و ةيعوضوملا

. زييمتلا ةوقو ةبوعصلا ةجرد ثيح نم لوبقم و بسانم ىوتسم
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. ةلئس اال ةبوعص ةجرد نع فشكلا لج :أل ةبوعصلا ةجرد واال:

ةلئس األ نم ةعومجم ىلع ةبلطلا بيجي نأ دعب سردملا موقي

: يلي امب اهتلوهس وأ اهتبوعص ىدم فشك ديري يتلا

اهيلع لصح ةجرد ىلعا . ايلزانت ةبلطلا تاباجا بيترت -1

. ةجرد ىندا ىلا ةبلطلا

دنع يزاا تس نا ىرت نوكي نأك ليلق ةبلطلا ددع نوك حةلا يف -2

نيب حوارتت ةبسن نا نيتقيرطلا نيتعومجملا دارفا رايتخا

(36 (14وا ةيضرم (Anastasia) نوكت فوس (33%،25%)

ايلع ) نيتعومجم ىلإ ةعومجملا هذه مسقي هناف طابلا

.( ايندو

ايلع 18 ايلع 7

36 وأ 14

ايند 18 ايند 7

ةبسن مدختسي هناف ريبك ةبلطلا ددع نوك حةلا يف امأ -3

200ط ةبلطلا ددع ناك ول (يأ ايندلا و(%27) ايلعلا (27%)

: يلي امب موقي ابلا

ايلعلا ةعومجملا بلا 54ط =
27x200

100

(27%) ايلعلا 54

لمهت طسولا تاجرد

(27%) ايندلا 54
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ةبلا 200ط تاجرد

ايلعلا ةعومجملا بلا 54ط =
27x200

100

بیترت دعب بلا 200ط لثمت طوطخلا ددع ناك ول لا ثملا رظنا

(54) تناك يتلا و ايندلا و ايلعلا (%27) رايتخا متو ايلزانت مهتاجرد

نيتاه نيب امل تاجردلا ناف ، ايندلا و(54)طابلا ايلعلا بلا ط

.( لمهت نيتعومجملا

لا): ؤسلا ةلوهس ةجرد (يأ ةلوهسلا نوناق قبطي -4

نيتعومجملا يف ةحيحصلا تاباج اال ددع = لا ؤسلا ةلوهس ةجرد

100x

نيتعومجملا عومجم

لا ؤسلا ةلوهس ةجرد -100= لا ؤسلا ةبوعص ةجرد امنيب

دعبو ءايح اال ةدام يف بلا 400ط رابتخاب سردم ماق : لا ثم

ذخا مث ايلزانت مهتاجرد بيترتب سردملا ماق ةبلطلا ةباجا ءاهتنا

اال ددع نا سردملل رهظو . ايندلا و(%27) ايلعلا (%27) ةبسن

نأ يأ (60) ةلئس األ ىدح إل ايلعلا ةعومجملل ةحيحصلا تاباج

اال ددع ناو احيحص باجا ةعومجملا هذه يف طابلا نوعبرا

طالب ةرشع ) نأ يأ (20) ايندلا ةعومجملل ةحيحصلا تاباج

.( احيحص ةعومجملا هذه يف اوباجا
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ررقيل لا ؤسلا اذه ةبوعص وا ةلوهس ةجرد باسح دارا هيلع اءانبو

: يلي امب ماق اذهلو ؟ ديج ريغ ما یج لا ؤس هنأب

بلا =54ط / ايلعلا ةعومجملا بلا =54ط
27x200

100

27x200

100

ايندلا ةعومجملا

ايلعلا نيتعومجملا يف ةحيحصلا تاباج اال ددع = ةلوهسلا نوناق نأ املع

100x ايندلا و

نيتعومجملا عومجم

لا ؤسلا ةلوهس ةجرد يه 46%= 100x اذا
⟸50

108

10+40

108

-100= لا ؤسلا سفن ةبوعص ةجرد ذان

هتلوهس ةجرد

%54=46-100=

،(%80-%20) نيب عقي لا ؤسلا ةبوعص ةجرد رشؤم نا املع )

.( نيتبسنلا نيتاه نمض عقو اذا اديج نوكي لا ؤسلا نأ ىنعمب

. اديج لا ؤسلا ناك هيلع اءانبو

ةبوعصو ةلوهس داجيا ةقيرط نع فشكلا خالل نمو

واال ةبسانملا ريغ ةلئس األ فذحب موقيس سردملا ناف لا ؤسلا
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ريغ ةلئس األ هذه لثم فذح بابسا اما ، ةبسانملا ب ظافتح

ةيدرفلا قورفلا ةعيبط نع تامولعم ةيأب اندوزت ال اهنوكل ةبسانملا

ريغ نوكت ةبلطلا اهيلع لصحي يتلا تاجردلا نأ يأ ةبلطلا نيب

. ةنيابتم

وا لك هيلع باجا دقو نيعم لا ؤسب سردم ءاج اذا : لا ثم

، لمهي اذل ، ادج هسال ؤساال ربتعيف ةبلطلا نم ىمظعلا ةيبلا غلا

اال يف ةبلطلا نم ىمظعلا ةيبلا غلا وا لك نكمتي مل اذا سكعلا بو

اذل . لمهي اضيا وهو ، ابعص ؤساال ربتعيف لا ؤسلا ىلع ةباج

نم (%80-%20) نيب ام نكمتي لا ؤس داجیا وه سردملا حومطف

ريغ لا ؤسلا ربتعيف ةبسنلا هذه نود هنإو هيلع ةباج نماال ةبلطلا

.. ديج

كلت اهنأب زييمتلا ةجرد فرعت لا: ؤسلا زييمت ةوق وأ ةجرد : ايناث

، ةعومجملا دارفا نيب قيرفتلا ىلع ةردقلا ىلا ريشت يتلا ةجردلا

دقف لا ؤسلا ةيعوضوم فصت دالةل مها يه زييمتلا ةجرد ناو

و ةبسانم زييمت ةوقب عتمتي ال نكلو (%50) ةبوعصلا ةجرد نوكي

ققحي ال ألهن رابتخ اال يف لا ؤسلا اذه نم دافتسي ال يلا تلا

. ميوقتلا و سايقلا نم ساس األ ضرغلا

ةجرد داجیا نوناق اما ايندلا ةعومجلا يف ةحيحصلا تاباج اال

زييمتلا

=
ددع تاباج اال ةحيحصلا يف ةعومحملا ايندلا - تاباج اال ةحيحصلا يف ةعومجملا ايلعلا

فصن عومجم نيتعومجملا
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سفن يه ايندلا و ايلعلا نيتعومجملا تاجرد داجیا نا املع )

ةلوهس ةجرد جارختسا ةقيرط يف تاجردلا داجيا ةقيرط

لا) ؤسلا

اذا ةلوبقمو ةديج زييمت ةجرد اذ ربتعي لا ؤسلا نا مهملا األرم

ريغ وهف ىوتسملا اذه نع قلا اذا امأ (0.25-1) ةبسن نيب عقو

. ديج

ةجرد ىلع دمتعي هفذح وا رابتخ نماال لا ؤسلا ءاقب :نأ ةظح مال

ةبوعص ةجرد يذ لا ؤسلا ناك اذإف ، زييمتلا ةجردو ةبوعصلا

ةلوبقم ريغ زييمت ةجردب نكلو ةلوبقم

ريغ ةبوعص ةجرد تناك اذا حيحص سكعلا و لا ؤسلا فذحيف

نا يغبني اذل فذحي اضيأ ةلوبقم هزييمت ةجرد نكلو ةلوبقم

. ةلوبقم زييمت ةبوعص ةجرد ىلع لا ؤسلا كلتمي

واحم ، تايضايرلا ةدام يف ةلئسا ثالةث عضوب سردم ماق لا: ثم

ماقف . ةديج ةلئسا اهنا له يأ تياه عوضوم ةجرد ىلع فشكلا ال

: يلي امب

، ةلئس األ نع ةعومجملا هذه ةباجأ دعبو ، 89طابلا ربتخا -1

ىلا ةجرد ىلعا نم لا ؤس ىلع ةبلطلا تاجرد بيترتب ماق

. ةجرد یندا

ةبلطلا تاباجا نم ايندلا و(%27) ايلعلا (%27) ةبسن دجوا -2

24= . ةحيحصلا
27x89

100

ةعومجملا بلا =24ط ايلعلا ةعومجملا بلا =24ط
27x89

100

27x89

100

. ايند لا
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ةلئس تاباجتاعومجملااال اال

ةحيحصلا

تاجرد

اهتبوعص

ةجرد

اهزيمت

ايلعس1 م.

ايند م.

24

رفص

50%1

ايلعس2 م.

ايند م.

24

12

25%0.50

ايلعس3 م.

ايند م.

12

12

رفص50%

امنيب ، ةبسانم تناك الث ثلا ةلئس األ ةبوعص ةجرد نأ ظح ال ملا

ي اذل بسانم ريغ هنأ يأ رفص = ثلا ثلا لا ؤسلا زييمت ةوق تناك

(1و2). نيلا ؤ سلا دمتعي نيح يف لا(3) ؤسلا فذح

لا: ؤسلا ةبوعص ةجرد داجیا -3

50%=100x (س1)= ةلوهس ةجرد (أ) اذا

رفص +24

48

75%=100x (س2)= ةلوهس ةجرد (ب)
12+24

48

(س1)=100%-50%=50% ةبوعص ةجرد

(س2)=100%-50%=%25 ةبوعص ةجرد

%50=100 (س3)= ةلوهس ةجرد x(حــ)
12+12

48

(س3)=100%-50%=%25 ةبوعص ةجرد
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: ةلئس األ زييمت ةوق داجيا -4

1= (س1)= زييمت ةجرد

رفص -24

24

0.50= (س2)= زييمت ةجرد
12-24

24

رفص = (س2)= زييمت ةجرد
12-12

24

................................................................................................

بلا (500)ط ىلع تايضايرلا يف رابتخا سردم ىرجأ : لا ثم

، ةباجا 70 ايلعلا ةعومجملا يف ةحيحصلا تاباج اال ددع غلب دقو

ةباجأ 40 ايندلا ةعومجملا يف ةحيحصلا تاباج اإل ددع ناك امنيب

: يلي ام دجوأ ،

ما ديج لا ؤسلا نوك ىلع مكحاو ، هزييمتو هتبوعص ةجرد -1

؟ اذاملو ديج ريغ

= ةبو ع صلا %41 ةلوهسلا 135= ايندلا ،135= ايلعلا : باوجلا
⟵

0.25 نم لقا يهو 0.22= زييمتلا ،59%

. فذحي لا ؤسلا و زييمتلا



LXXVI

/ بيردت

مسقل ةعماجلا يف ةبلا طو بلا (200)ط رابتخاب سردم ماق -1

ا ددع ناب سردملل رهظ , ةباج نماال ءاهتن اال دعبو , ةايحلا مولع

ددعو , ةبلا طو بلا (60)ط ايلعلا ةعومجملل ةحيحصلا تاباج ال

ءانبو , ةبلا طو بلا (40)ط ايندلا ةعومجملل ةحيحصلا تاباج اال

لا ؤسلا ةبوعصو ةلوهس ةجرد باسح دارا هيلع

ديج.؟ ريغ ما ديج لا ؤس هناب ررقيل , زييمتلا ةجردو

مسقل ةعماجلا يف ةبلا طو بلا (400)ط رابتخاب سردم ماق -2

ا ددع ناب سردملل رهظ , ةباج نماال ءاهتن اال دعبو , ةايحلا مولع

ددعو , ةبلا طو بلا (120)ط ايلعلا ةعومجملل ةحيحصلا تاباج ال

ءانبو , ةبلا طو بلا (80)ط ايندلا ةعومجملل ةحيحصلا تاباج اال

لا ؤسلا ةبوعصو ةلوهس ةجرد باسح دارا هيلع

ديج.؟ ريغ ما ديج لا ؤس هناب ررقيل , زييمتلا ةجردو

مولع مسقل ةعماجلا يف ةبلا طو بلا (40)ط رابتخاب سردم ماق -3

اال ددع ناب سردملل رهظ , ةباج اال نم ءاهتن اال دعبو , ةايحلا

اال ددعو , ةبلا طو بلا (20)ط ايلعلا ةعومجملل ةحيحصلا تاباج

ءانبو , ةبلا طو بلا (20)ط ايندلا ةعومجملل ةحيحصلا تاباج

لا ؤسلا ةبوعصو ةلوهس ةجرد باسح دارا هيلع

ديج.؟ ريغ ما ديج لا ؤس هناب ررقيل , زييمتلا ةجردو



LXXVII

:Effectivenessofdistractors ةئطاخلا لئادبلا ةيلا :عف اثلا ث

رايتخ اال عون نم تارقف ىلع يوتحت يتلا تارابتخ اال يف

تاباجا صحفب موقي نا رابتخ اال ممصم جاتحي ، ددعتم نم

ةقيرطلا سفن عبتت انهو ، ةرقفلا لئادب نم ليدب لك ىلع ةبلطلا

سفن مادختسابو ، ةرقفلا زييمت ةوق داجيا يف اهانحضو يتلا

ىلع لوصحلا ىلإ رابتخ اال ممصم ى عسيو كانه ةروكذملا ةلداعملا

هنأ يأ ، ةديج ةرق لاف نوكت يكل ، ةئطاخلا لئادبلل سبلاة ميق

نيذلا ( ايندلا ةعومجملا ) فاعضلا ةبلطلا ددع نوكي نأ بجي

ةبلطلا ددع نم رثكا ةئطاخلا تاباج اال وا لئادبلا نوراتخي

ةئطاخلا لئادبلا نوراتخي يذلا ( ايلعلا ةعومجملا ) نيزاتمملا

نم ددع هراتخأ اذا ، احلا صو ةداع اباذج ئطاخلا ليدبلا ربتعيو

اال يف نيصتخملا نيب قافتا كانه سيلو . ايندلا ةعومجملا ةبلط

عوضوم نم مدقت ام نا . ددعلا اذه ىلع سيياقملا و تارابتخ

اهتوقب ، رقفلا ةبو صع نم لك داجيا يا ، تارقفلا ليلح تب قلعتي

و ءاكذلا و ليةي صحتلا تارابتخ اال ىلع قبطتي ، ةيزيمتلا

لويملا و تاهاجت اال تارابتخ ال ةبسنلا ب امأ . ةصاخلا تادادعتسا

. طقف (( تارقفلا زييمت )) ةداع اه تارقف ل جرختسي هنإف صةي، خشلا

نأ . أطخ وا حيحص يف تسيل اهتارقف ىلع ةباج الناال كلذو

اه زييم وت تار فلاق ةبوعص داجيا نم نمضتي امب تارقفلا لي لحت

مدع ببسب نايح األ ضعب يف انل نيبي ةئطاخلا ةيئادب ةيلعافو

نماأل ةبولطملا تاباج اإل ىلع لوصحلا يف تارقفلا ضعب ةءافك

. هذه ريوطت ةيفيكو ، دارف

، رابتخ اال هيلا فدهي ام سايق يف ةقدص اهلعجي امب تأرق

مييقتلا تارقفلا عضاو مامأ ةصرفلا ئنهي تارقفلا ليلحت نأ امك

نأ لضفيو . هيدل ةردقلا هذه ريوطتو تارقفلا ميمصت ىلع هتردق

ثيحب ، تارقفلا نم ريبك ددعب ليلحتلا ةبرجت يف ثحابلا ئ دتبي

يف اهضعب طوقس دعب اهنم ديجلا يفاكلا ددعلا ءاقبتسا عيطتس ي
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. ةيئاصح اإل تايلمعلا


