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 األشغبل انُذوَخ
 انثبٍَ           

 انفُىٌ انزغجُقُخ

 فٍ انزشثُخ األعشَخ 

 

 م9102  -هـ 0441 _________________________________________لثالثةالطبعة ا     

  



 
2 

      

 

 

 

 

 

 

 

 



 
3 

 املقدمة

ي ا١ٌد٠ٚاااة ٌتّىااا١ٓ اٌ ٍ اااة  شااا ا٠تٕااااٚي ٘اااتا اٌىتاااام ِرّٛواااة ِعاااار  ِٚٙاااارا   اااٟ  ااآ ا٤    

اٌتفى١ااار  ٚإِىا١ٔاااة ا٨بتىاااار  اااٟ ِرااااي  ٚت ااا٠ٛر لااادراتُٙ اٌتطااا١ة ٚت١ّٕاااة بةااا١رتُٙ ٚت١ّٕاااة ٔ اااا ُٙ   

ٚإٌطااا١  ٚاٌتأِاااً ٚاٌّتاٌٚاااة  اااٟ إٔ اااا  إباااداوا  ِااآ مااا٩ي اضاااتعأتٗ باٌ اِاااا  اٌّ تٍفاااة واااا٤ٚراق   

، ٚلٕاااااأٟ ٚ ١ر٘اااااا ٚاٌ اااارز ٚاٌ ١اااااٛ  ٚا٤زرار ٚاٌ ااااارات  ٚوااااتٌه ِ ٍفاااااا  اٌّ ااااا   ِاااآ وٍااااا    

 ٘ااٟ  اآ ِاآ اٌفٕااْٛ اٌت  ١م١ااة ٚاٌتااٟ تتماآّ  ىاارة اٌعّااً بّٙااارة ا١ٌااد با٨ضااتعأة           ا١ٌد٠ٚااة  ا٤شاا اي

اٌّعاٌراااة با١ٌاااد٠ٓ ٚ٘اااٟ    ىااار ٚم اااة وّاااً  اااُ     إٌاااٝتتتاااا   ا٤وّاااايٚاْ ٘اااتٖ تٕٛواااة باٌ اِاااا  اٌّ

ٚ لاتّاااة وٍاااٝ   اٌٛضااااتً اٌ دات١اااة  ٙاااا ٠ر اااأ ِااآ شاااأْ     ١ا١ٌاااد ٚاٌعااا١ٓ، ٚوّاااً اٌّ ااات ً    اٌتاااص اٌفٕاااٟ 

وااآ  ر٠اااك  ا٦ٔطاااا١ٔة وااآ اٌااارٚ     ٙاااٟ تع ااار  ،أ١ّ٘اااة ٣ٌٌاااة  اااٟ ذاااد واتٙاااا ٨ٚ ٠ع اااٟ    اٌّطااات دِة

ا١ٌد٠ٚاااة بااااٌتٕٛا  اااٟ ماِاتٙاااا     ا٤وّااااي ٚتت١ّاااس ا ٌٍعماااً و ١ااارت اااى١ً اٌّاااااة، ِّاااا ٠ع اااٟ أتعاشاااا     

ٚاٌىاااارتْٛ اٌاااٛرق ٌت اااى١ً صااا١د جد٠ااادة   ٚابتىاااار ٚاٌتاااٟ ٠تااارجُ  ١ٙاااا اٌّاااتعٍُ تفى١ااارٖ إٌاااٝ ا٦باااداا    

ٚاٌ اااارز ٚاٌط٩ضااااً ٚا٤شاااار ة ِٚ ٍفااااا  اٌّ اااا   ِنااااً وٍاااا  اٌّعٍ ااااا  ٚلٕااااأٟ ا١ٌّاااااٖ     ٚإٌطاااا١  

ىاااْٛ وٕااادٖ  ٠جٛأااا  ا٨بتىاااار ٚوااآ  ر٠مٙاااا    إٌااا٠ّٝاااارش  ١ٙاااا اٌفااارا اٌتفى١ااار ١ٌةاااً     إو ٚ ١ر٘اااا 

ٟ   ٚلااد واار  ، اٌٍّّٛضااة ٥ٌشاا١ا ِع١ااار جّاااٌٟ    بأٔٙاااا١ٌد٠ٚااة  اي شاا٘ااتا اٌّراااي ا٤  اٌّت ةةااْٛ  اا

  اِااااااا اٌ تٕااااااٛابتعاااااادا ٚ تت١ّااااااس ٚ اٌّتعٍّاااااا١ٓ وٍااااااٝ ا٨بتىااااااار ّىاااااآٚضاااااا١ٍة ترب٠ٛااااااة و١ٍّااااااة ت

ٛ  اٌتاااٟ تطااااود ّٛضاااٛوا اٌٚ ، ِااآ إٌاذ١اااة اٌٛجدا١ٔاااة ا٤شااا١ا  ٙاااُ لااا١ُ  وٍاااٝ تىااا٠ٛٓ اترااااٖ وااااَ ٔتااا

ِٙااااراتُٙ ا١ٌد٠ٚاااة اٌف١ٕاااة   وااآ  ر٠اااك ت ااا٠ٛر  ا٤ ااارااترب١اااة  بأٔٙااااواااتٌه  ٚتعااار  ا٤شااا اي ا١ٌد٠ٚاااة  

 ،تع ١ر٠اااةإٔتاااا  ٚضااا١ٍة  ألااادَٚتعاااد   اااٟ اٌ ١اااد ٚاٌّدرضاااة، ٠ساٌٚٛٔاااٗاٌاااتٞ  بتىاااارٞا٨ٚت١ّٕاااة ٔ اااا ُٙ 

لااد ٔ ااأ  ِٕاات بدا٠ااة صاإاوة     ٚ ِٕاات اٌماادَ،  ا٦ٔطاااِْتأصاا٩  ااٟ   ١عااة    إٔطااا١ٔا ٌااتا  ٙااٟ تعااد ٔ ااا ا    

أذاااد اٌ ٕاااٛا  اي ا١ٌد٠ٚاااةشااا ا٤ ٚتعاااد ، ٌٍطااا١ رة وٍاااٝ ٚضااااتً اٌ  ١عاااةا٦ٔطااااْ ّٔااااو   ١ٕاااة اضااات دِٙا 

اٌرت١طااة  ااٟ ِراااي اٌترب١ااة اٌف١ٕاااة  ف١ٙااا ٠ااتعٍُ اٌفاارا بعاااو اٌّٙااارا  ٚاٌ  اارا  ٚاٌّعٍِٛااا  ٔت١راااة           

اضاات داَ ماِااا  ِتٕٛوااة ِٚاآ جأاا  دماار تّٕااٛ ٌد٠ااٗ لاادرا  ٚتر٘اا  ذٛاضااٗ ٔت١رااة تفاوٍااٗ ٚتأٍِااٗ            

ّعد١ٔاااة ٚاٌ اٌٛرل١اااةة ِااآ اٌّطاااتٍٙىا  ٨ٚ باااد ِااآ اضااات ٩ي ماِاااا  اٌ ١ ااا، ٚتتٚلاااٗ ٌٍ اِاااا  اٌّتٕٛواااة

ه  اااٟ وّااااً ّٔاااااو  ت اااى١ٍ١ة ِرطااااّة تتااااٛا ر  ١ٙاااا اٌعٕاصاااار اٌرّا١ٌااااة    ٚاٌسجاج١اااة ٚأٔااااٛاا اٌ ٩ضاااات 

 ٚاٌتع ١ر٠ة 

 ٙاااٟ تتّتاااأ ب ٕا٘اااا باٌ اِاااا   ارٌااادٜ اٌفااا ا٨بتىااااروٍاااٝ ت١ّٕاااة لااادرة  اي ا١ٌد٠ٚاااةشااا ا٤ تعّاااً

ماصااا١ة ِع١ٕاااة ٚ  ١عاااة تتااا١ح ٌٍ اٌااا  اٌ تااا     ٚلاااد ٔراااد ٌىاااً ماِاااة    ،اٌّتٕٛواااة اٌتاااٟ ٨ ذةااار ٌٙاااا  

اترااااٖ وااااَ ٔتاااٛ   ٘اااتٖ اٌ اِاااا  ٚا٤اٚا  أٔٙاااا تطااااود اٌفااارا  اااٟ تىااا٠ٛٓ        ِااآ ِسا٠اااا  ٚاٌترر٠ااا  ٚ

تتٚلااٗ ٌماا١ُ ا٤شااا١ا   ١تىااْٛ ٌد٠ااٗ رت٠اااة ِتعّمااة تاارٜ و٩لاااا  ٚترو١ ااا  ٚجّا١ٌااا  ِاااا واااْ ٌٍعااا١ٓ          

رتٗ تراااٖ ا٤شااا١ا  ٚتطاااودٖ  ااٟ ذ١اتاااٗ    بةاا١  ت١ّٕااة  ٝوّااا أٔٙاااا تطاااود اٌ اٌاا  وٍااا    اٌعاا٠ااة أْ ترا٘ااا   

 ايشاااا ا٤ ٠ٚتماااآّ اٌىتااااام واااادة   ةااااٛي ت اااا    ، ىاااا٠ٛٓ اتراااااٖ اٌااااتٚق اٌعاااااَ اٌّطااااتم ١ٍة وٍااااٟ ت

ا٩ٌّبااااص اٌمد٠ّااااة ٚاٌمٕااااأٟ  ٚ ٚاٌ اااارز ٚ إٌّاااإُ  ٚاٌىرتااااْٛ، باٌمّاااااظ ٚاٌ ١ااااٛ  ٚاٌااااٛرق اٌّتعٍمااااة 

ِ   ، ٚاٌّعمّااة  ٖاٌ ٩ضاات١ى١ة ٚلٕااأٟ ا١ٌّااا     ااٟ اٌتةاا١ُّ اٌٛاذااد    تٕٛوااة وااتٌه ِٙااارا  تٛخ١اا  ماِااا  

  

  املؤلفون                                                                              
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 28  ( Patch Work اٌفةً اٌناٌ  ) ٓ اٌ ات ٛرن

 29 ِمدِة  3-1

 31 (Patch Work) ّٔاو  ِٓ أوّاي اٌ ات ٛرن 3-2

 31 (Patch Work)  ر٠مة وًّ   ا  ٚضااة ب ر٠مة اٌ ات ٛرن 3-2-1

 31  ر٠مة وًّ   ا  ٚضااة 3-2-2

 32  ر٠مة وًّ ذم١ ة ٠د ٔطات١ة  3-2-3

 33 ّٔاو  ِٓ أوّاي اٌ ات ٛرن  3-2-4

 35 أض ٍة اٌفةً اٌناٌ 



 
5 

 36 اٌفةً اٌرابأ ) صٕاوة ا٦وططٛارا  ِٓ اٌ رز ٚإٌُّٕ ( 
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 األ٘ذاف اٌؼاِح ٌألػّاي ا١ٌذ٠ٚح

  :٢ٛٝ األػٔبٍ ا٤ُل٣ٝخ كٖ ٖٓ اُلٕ٘ٞ اُزطج٤و٤خ ُٜٝنا اُلٖ ٓغٔٞػخ ٖٓ األٛلاف اُؼبٓخ   

    ٝاعزٔبػ٤بً.ر٤ٔ٘خ اُطبُت ع٤َٔبً ٝػو٤ِبً ٝفِو٤بً ٝٗل٤َبً  أٝالً:

األػٔبٍ ا٤ُل٣ٝخ ػ٠ِ ر٘ش٤ؾ اُغَْ ٝرو٣ٞخ اُؼؼالتد ٝرٔالو٣ٖ  كٖٔ اُ٘بؽ٤خ اُغ٤َٔخ رَبػل كهًٝ -1

 .ٓقزِلخ ر٢ٔ٘ أُٜبهح اُؼ٤ِٔخ ٖٓ ؽوًبد رطِجٚاُؾٞاً ُٔب 

ٖٝٓ اُ٘بؽ٤خ اُؼو٤ِالخ رَالبػل كهًٝ األػٔالبٍ ا٤ُل٣ٝالخ ػِال٠ رو٣ٞالخ اُؾالٞاً اُزال٢ ٛال٢ ٓ٘بكالن أُؼوكالخ  -2

ٝرو٣ٞخ أُتؽظخ الػزٔبكٛب ػ٠ِ  ٝؿ٤وٙ.اُؼَٔ اُل٢٘  ٝرو٣ٞخ اُناًوح ُؾلع األٍب٤ُت أَُزؼِٔخ ك٢

اُٞهالذ اٌُالبك٢ ُِؼٔالَ ُاللٟ اُطبُالت اُشالؼٞه ثالئكهاى ؽ٤الش ٣زٌالٕٞ  أُشبٛلح ، ٝر٤ٔ٘خ ؽَٖ اُزٞه٤ذ

 .األػٔبٍ اُل٤٘خ ٖٓ اٗزجبٙ ٣ٝوظخ طِجٚراُلهخ ٝاالثزٌبه ٝاُز٣ٞ٘غ ُٔب  اُل٢٘ ٝاالٗزٜبء ٓ٘ٚ ٝاًزَبة

ٓٞػٞػبد كهًٝ األػٔبٍ ا٤ُل٣ٝخ ٖٓ هٍْ ٝأشـبٍ ٖٓ ٍٝبئَ ؿوً  اُ٘بؽ٤خ اُقِو٤خ، رؼل ٖٝٓ -3

 ٝاُ٘ظبّ ٝاُٜلٝء ٝاإلفتص اُزؾَٔ اُؼبكاد األفته٤خ اُؾَ٘خ ًبألٓبٗخ ٝاُظجو ٝهٞح  ٖٓ حًض٤و

ًبٌََُ  ك٢ اُ٘لوخ ٝاُيٖٓ، ًٔب أٜٗب ٖٓ ٍٝبئَ اٍزئظبٍ اُؼبكاد ا٤َُئخ كفبهك٢ اُؼَٔ ٝاال

 .ٝاإلٛٔبٍ ٝػؼق اإلهاكح ٝؿ٤وٛب

ٖ اُؼ٤ٞة اُ٘ل٤َخ ًؾت األػٔبٍ ا٤ُل٣ٝخ ػ٠ِ إطتػ ًض٤و ٓ ٖٝٓ اُ٘بؽ٤خ اُ٘ل٤َخ رَبػل كهًٝ -4

 .ٝاُزٜوة ٖٓ رؾَٔ أَُؤ٤ُٝخ اُناد ٝاُقغَ ٝػؼق اُضوخ ثبُ٘لٌ

ك٢ أُلهٍخ  ث٤ٖ اُطِجخاُزؼبٕٝ ك٢ اُؼَٔ اُغٔبػ٢  ٖٝٓ اُ٘بؽ٤خ االعزٔبػ٤خ رشغغ ٛنٙ أُبكح ػ٠ِ -5

 اُطِجخ.ٝاؽزواّ ًَ ؽبُت ُؾوٞم ؿ٤وٙ ٖٓ 

أُٜبهاد  طوَطؾ٤ؾبً ك٢  ػ٤ِٜب ٝرٞع٤ٜٚ رٞع٤ٜبً  إػلاك اُطبُت إػلاكاً ٣زلن ٝكطورٚ اُز٢ فِن صب٤ٗبً:

 .ُقبطخ ثٚا

 .ك٢ اُؾظض إلظٜبه ٤ُْٜٓٞ أُقزِلخ اُزؼج٤و ػٖ فجواد اُطتة ػ٤ِٔبً ثٔب ٣وٕٞٓٞ ثٚ صبُضبً:

االٗزلبع ثٜب ك٢ ٖٓ ٤ٌْٜٔ٘ ُاُز٢ رز٤ٔي ثٜب ث٤ئزْٜ  ػ٠ِ أٗٞاع ٓقزِلخ ٖٓ اُقبٓبد رؼو٣ق اُطِجخ هاثؼبً:

 اُؼبٓخ.ؽ٤برْٜ 

 كوح ك٢ ؽ٤برْٜ ٤ًٝل٤خ اُزظوف ك٤ٜبآٖ أَُزٌِٜبد أُزٞ اُطِجخ كٌوح ٝاػؾخ ُإلكبكح إػطبء فبَٓبً:

 .ٝٗلؼ٤بً ٝرٞظ٤لٜب ك٤٘بً 

  .أكؼَؽ٤بح  هكغ أَُزٟٞ اُل٢٘ ٝاُغٔب٢ُ ٝاالرغبٙ ثبألٍوح إ٠ُ ٍبكٍبً:

االرغبٙ ا٢ُٜ٘ٔ ؽَت اُج٤ئخ اُز٢  ْ ث٤ئزْٜ ٓغ رط٣ٞورؼ٤ِْ اُطِجخ ثؼغ اُظ٘بػبد اُل٤٘خ ثٔب ٣تئٍبثؼبً: 

 . ٣ؼ٤شٕٞ ك٤ٜب

ػٔبٍ ك٤٘خ كافَ ٝٓؼبٝٗخ أكواك األٍوح ك٤ٔب ٣وٕٞٓٞ ثٚ ٖٓ أ رؾَٔ أَُؤ٤ُٝخ ػ٠ِ رؼ٣ٞل اُطِجخ صبٓ٘بً:

 .اُطبُت هٝػ اُزؼبٕٝ ٝاُؼَٔ اُل٢٘ اُ٘لؼ٢ ك٢ ٢أُ٘يٍ ٝثنُي ر٘ٔ

ك٢ ٓؼٔبه ؽ٤برْٜ ٝهكغ  أُٜبهاد أُز٘ٞػخٝاُزله٣ت ػ٠ِ  رشغ٤غ اُوؿجخ ك٢ اُؼَٔ اُل٢٘ ربٍؼبً:

 .َٓزٟٞ ٛنٙ أُٜبهاد

اإلهشبكاد  اُلهخ ك٢ اٍزؼٔبٍ األكٝاد ٝاُقبٓبد اُل٤٘خ ٝٓؼوكخ األػواه ٓغ اُؾوص ٝإرجبع ػبشواً:

 .ثٜباُزؾن٣و٣خ أُوكوخ 

اُج٤ئخ أُؾ٤ِخ كو ٝعٞكٙ ك٢ آٔب ٣زٞ ٗٞػٜب،أ٣بً ًبٕ  ،األكٝاداًزَبة أُٜبهح ك٢ اٍزؼٔبٍ  ؽبك١ ػشو:

  .كوح ٝاألهوة ٓ٘بٍجخ ُألكٝاد األط٤ِخاٝأُزٞ ٝاُزؼوف ػ٠ِ اُجلائَ أٌُٔ٘خ
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  ٓ٘بٍت. األٍوح ثلفَػ٠ِ اإلٍواف ٝؿ٤و مُي ٓٔب ٣ؼٞك ػ٠ِ  ٤ٍِٔخ ثبُوؼبءر٣ٌٖٞ ػبكاد  صب٢ٗ ػشو:

رجظ٤و اُطبُالت ثؾوالٞم األٍالوح ٝر٤ٜئزالٚ ؽ٤البح أٍالو٣خ ٍالؼ٤لح كال٢ ظالَ أُالٞكح ٝاالؽزالواّ ثؾ٤الش  صبُش ػشو:

 األٍو٣خ.عٔب٤ُخ ٓشوهخ ػ٠ِ أُ٘يٍ ٝاُؾ٤بح  ٣٘ؼٌٌ مُي ػ٠ِ ر٤ٜئخ ث٤ئخ

 

اُؼٔالَ ٝرالو٣ٝؼ ػالٖ  ٝثٜنا ع٤ٔؼبً ٗشؼو ث٤َٔ إ٠ُ كهًٝ األػٔبٍ ا٤ُل٣ٝخ  ُٔالب كال٢ مُالي ٓالٖ ؽو٣الخ كال٢

إٔ اُزؼِال٤ْ أُضٔالو ٣ال ر٢ ػالٖ ؽو٣الن  م٤ُٔالَ كال٢ اُؼٔالَ أُل٤الل اُظالبُؼ، إُنُي ٣غالت إٔ َٗالزضٔو ٛالنا ا ،اُ٘لٌ

ٖٓ رله٣ٌ ٓبكح األػٔبٍ ا٤ُل٣ٝخ ثطو٣وخ ك٤٘خ  أُزؾظِخاُلٞائل اُوؿجخ اُشقظ٤خ ٝا٤َُٔ اُ٘ل٢َ، ٖٝٓ أْٛ 

اُال٘لٌ ٝؽالت اُؼٔالَ ٝاُلهالخ ٝؿالوً ػالبكاد االػزٔالبك ػِال٠  ر٤ٔ٘الخ ا٤ُِبهالخ ا٤ُل٣ٝالخ، ٝروث٤الخ أُتؽظالخ،ٛال٢: 

ك اإلَٗالبٕ ػِال٠ اُ٘والل  ٝاالٍزوبٓخ ٝاُغل ٝاُ٘شبؽ ًٔب أٗالٚ ٞس ٓالٖ أُتؽالع عاللاً إٔ كهًٝ األػٔالبٍ ا٤ُل٣ٝالخ رؼال

ٕ اُالنٝم اَُال٤ِْ، ٝرجالش ك٤الٚ اُشالٞم ٝاالٛزٔالبّ ُٔالب ٣ؾال٤ؾ ثالٚ ٓالٖ  اُظؾ٤ؼ ٝر٘شؾ اإلؽَبً ٞس ثبُغٔبٍ، ٝرٌال

 ؽج٤ؼ٤خ ٝط٘بػ٤خ ٝػِْ ٝكٖ. ٓظبٛو

 

  ٝٛٔب:٠ كبئلر٤ٖ ٖٓ ٛنٙ األٛلاف كجٜنا ٗؾظَ ػِ

    .اُؼ٤ِٔخ ا٤ٓٞ٤ُخ األش٤بء اُز٢ ٗ٘زغٜب، ٣ٌٖٝٔ االٗزلبع ثٜب ك٢ ؽ٤بر٘ب إٕ ٢ٛٝ ٗلؼـ٤خ:كبئلح  -

   ٝػ٘ل  .ث٘بٌٓبرج٘ب أٝ ؽز٠ ؿوك٘ب اُقبطخ  أُوظٞك ثٜب إٔ ٗي٣ٖ ٓلاهٍ٘ب أٝ ٓ٘بىُ٘ب أٝ عٔب٤ُخ:كبئلح  -

  اُشبِٓخ.اُغٔغ ث٤ٖ اُلبئلر٤ٖ )اُ٘لؼ٤خ ٝاُغٔب٤ُخ( ٗؾظَ ػ٠ِ أُ٘لؼخ                  
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 انفصم األول

 (انمنسهت) شغم انجور

  انؼبو:انهذف     

اٌرٛر أٚ ش ً اٌتط١ٍد  ة٠ٙد  ٘تا اٌفةً إٌٝ تعر٠  اٌ اٌ ة بأٔٛاا اٌ رز اٌتٟ تعر  ب رز   

اٌٍّطا  اٌرّا١ٌة اٌتٟ ٠م١فٙا ٌٍم أ اٌف١ٕة ٚاٌ اِا  اٌّطتعٍّة  ٟ ، ٚٚتتعٍُ اٌ اٌ ة تٕف١تٖ أٚ إٌّطٍد

 ا٦ٔراز  

 انزفصُهُخ:األهذاف 

 تىْٛ اٌ اٌ ة لاارة وٍٝ أْ: بعد إوّاي ٘تا اٌفةً ض  

  ٌٍتٕط١ً تىتط  ِٙارة تٕط١ً اٌمّاظ اٌّطت دَ ٚٔٛا ا٤لّ ة اٌةاٌتة  - 1

  اٌرٛر تعر  أٔٛاا  رز  - 2

 اٌّ تٍفة   رز اٌرٛرك وًّ اتتتمٓ  ر - 3

   ا٩ٌزِة باضتعّاي وً اٌ اِا  ٚا٤اٚا   ًات  ١م١ ًاتٕفت اٌ اٌ ة تّر٠ٕ -4
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 (انمنسم )انمنسهتنجور ا (1-1)
، ٣ٝطالوى أٝكال٢ كافِالٚٝٛٞ ٗٞع ٖٓ أٗٞاع ؿالوى اُزطو٣الي أَُالزؼِٔخ كال٢ ىفوكالخ أؽالواف اُؤالبُ   

  ا٤ٔ٤ُٖ.كائٔب ػ٠ِ ظٜو اُؤبُ ٖٓ عٜخ ا٤َُبه إ٠ُ عٜخ 

ُٝؼِٔٚ أثلئ٢ ك٢ ٍؾت ػلح ف٤ٞؽ  ٖٓ ا٤َُ٘ظ كال٢ ارغالبٙ 

ؾَالت اُؼالوع أُطِالٞة ُؼٔالَ اُيفوكالخ، أٝ ثٝاؽل كوالؾ، ٝثوالله 

اُق٤الالٞؽ اُزالال٢ رشالالزـ٤ِٖ  رَالالبع أٝ ػالال٤ن صـالالٞه اُغالالٞه كزظٜالالو ُالالي  ا

( ٣ٞػؼ مُي. ٣َٝالزؼَٔ كال٢ ٛالنا اُ٘الٞع ٓالٖ 1-1ٝاُشٌَ ) .ػ٤ِٜب

  أَُزؼَٔ.اُزطو٣ي ف٤ٞؽ ٌٍٜٔب ٣ز٘بٍت ٓغ ٍٔي اُؤبُ 

 

ك٤ٚ ؼَٔ اُغٞه ثؽؼو١ اُؤبُ اُن١ روؿج٤ٖ 

روؿج٤ٖ  ػ٠ِ أؽواكٚ ٣ٝزْ اُز٤َِذ ؽَت اُيفوكخ اُز٢

 أٝ ؽٍٞ األؽواف ٝػ٠ِ ثؼل ٓ٘بٍت ُض٤٘ٚ ٓور٤ٖ  ك٤ٜب 

 (.2-1)اُشٌَ ًٔب ك٢  (.)ص٤٘خ ػبك٣خ

 

  اٌثغ١ظ:( طش٠مح ػًّ اٌدٛس 1-1-1)

 ٣َزؼَٔ ُيفبهف اُض٤٘بد ػ٠ِ اُطوف اُقبهع٢ ُِؤبُ. 

  ص٤٘خ ػبك٣خاص٢٘ ؽوف اُؤبُ ص٤٘ز٤ٖ ُزؾظ٢ِ ػ٠ِ  - 1

 (. 3-1ٍوع٢ اُض٤٘خ ثـوىٙ اُشتُخ ًٔب ك٢ اُشٌَ ) - 2

ا٢ٌَٓ ؽوف اُؤبُ ث٤ٖ إثٜبّ ٍٝجبثخ ا٤ُل ا٤َُوٟ، ػِال٠ إٔ  -3

روغ اُق٤ٞؽ اُجبه٤الخ اُزال٢ ٣ؼٔالَ كٞهٜالب اُغالٞه، ٝاُزال٢ كال٢ ٌٓالبٕ 

 اُق٤ٞؽ أَُؾٞثخ ػ٠ِ إطجغ اَُجبثخ. 

صجزال٢ ٜٗب٣الالخ اُقالال٤ؾ كال٢ ؽالالوف اُض٤٘الالخ ثـالوىٙ صالالْ اكفِالال٢ اإلثالالوح   - 4

أٝ أهثؼخ  خصتص ٖٓ ا٤ٔ٤ُٖ إ٠ُ ا٤َُبه رؾذ ٓغٔٞػخ رزٌٕٞ ٖٓ

رؾالذ اإلثالوح. ًٔالب ٓالٖ ف٤ٞؽ صْ أفوع٤ٜب ػِال٠ إٔ ٣ٔالو اُقال٤ؾ 

 (.  4-1ك٢ شٌَ )

ٓالٖ ٖ روو٣جب ٖٓ ٌٓبٜٗب اَُبثن ٝأفوع٤ٜب ػِال٠ إٔ ٣ٔالو اُقال٤ؾ ١ اإلثوح ك٢ اُض٤٘خ ػ٠ِ ثؼل ف٤ط٤اؿوى - 5

َ اُغالٞه كٞم اإلثوح، ػ٠ِ إٔ رٌٕٞ ف٤ٞؽ أُغٔٞػبد ٓزَالب٣ٝخ رٔبٓالب ٝرَالزؼَٔ ٛالنٙ اُطو٣والخ كال٢ ػٔال

 اُؼ٤ن ٝاُؼو٣غ، ًٔب رطوى ثٜنا اُ٘ٞع ٖٓ اُيفبهف اُز٢ رؼَٔ كافَ اُؤبُ.

 

  اٌّتؼشج:( طش٠مح ػًّ اٌدٛس اٌثغ١ظ 1-1-2)

اػ٢ِٔ عٞهاً ث٤َطبً ك٢ اُق٤ٞؽ أَُؾٞثخ ثشوؽ إٔ ٣ٌٕٞ  -1

 ٓغٔٞع اُق٤ٞؽ اُز٢ رؤفن ػ٠ِ اإلثوح ك٢ ًَ ٓوح ىٝع٤ب. 

أكف٢ِ اإلثوح ك٢ اُغبٗت األفو ك٢ ٗظق أُغٔٞػخ  -2

األ٠ُٝ، ٝأفوع٤ٜب ك٢ ٗظق اُضب٤ٗخ إلًٔبٍ ٓولاه ػلك 

 اُق٤ٞؽ أُ فٞمح ك٢ اُقؾ اَُل٢ِ.

ًوه١ اُؼ٤ِٔخ ثئكفبٍ اإلثوح ك٢ ٗظق أُغٔٞػخ اُضبُضخ  -3

  (.5-٠ُ1 ٜٗب٣خ اُقؾ ًٔب ك٢ اُشٌَ )ٌٝٛنا إ

 

 (1-1)شىً 

 (2-1)شٌَ 

 (3-1)شٌَ 

 (5-1)شٌَ 

 (4-1)شٌَ 



 
10 

 (6-1شٌَ )

(1-8) 

(1-9) 

  اٌّدّؼح:( طش٠مح ػًّ خٛس اٌؼمذ 1-1-3)

 خٛس اٌؼمذج اٌّدّؼح فٟ ػمذج ٚعطٝ:  (1-1-3-1)

اػ٢ِٔ عٞهاً ث٤َطبً ك٢ عبٗج٢ اُق٤ٞؽ  أَُؾٞثخ ثشوؽ إٔ  - 1

٣ٌٕٞ ٓغٔٞع اُق٤ٞؽ أُ فٞمح ٖٓ اُغبٗج٤ٖ ث٘لٌ اُؼلك ؽز٠ 

 رؾظ٢ِ ك٢ اُٜ٘ب٣خ ػ٠ِ شٌَ ٣شجٚ اَُِْ.

صجز٢ ؽوف اُق٤ؾ ك٢ ٍٝؾ أُغٔٞػخ األ٠ُٝ، ٓجزلئخ ٖٓ عٜخ  - 2

ا٤ٔ٤ُٖ صْ فن١ ثبإلثوح صتس ٓغٔٞػبد ٓزغبٝهح ٖٓ اُغٞه ػ٠ِ 

ك٢   إٔ رٔوه١ اُق٤ؾ رؾذ اإلثوح ٝأفوع٤ٜب ٓغ شل اُق٤ؾ ًٔب 

  .( ٌٝٛنا ؽز٠ ٜٗب٣خ اُؼ6َٔ-1شٌَ )

 

 ٓ ِتٛاص١٠ٓ:طش٠مح ػًّ خٛس اٌغشص اٌّؼمذج فٟ خط١( 1-1-3-2)

( ٝاُلوم عٞه اُؼولح أُغٔؼخ ك٢ ػولح ٍٝط٣٠شجٚ اُطو٣وخ اَُبثوخ )

ٛٞ اُشٌَ اُيفوف اُن١ ٣زٌٕٞ ٖٓ عواء ػَٔ طق ٖٓ اُؼول ك٢ 

اُضِش اُؼ١ِٞ، ٝطق صبٕ ك٢ اُضِش األٍلَ ػ٠ِ إٔ رٌٕٞ  ًَ ػولح 

 (.7-1ٓزجبكُخ ٓغ أُوبثِخ ُٜب ٣ؼط٤٘ب اُيفوكخ أُج٤٘خ ك٢ اُشٌَ )

 

 اٌحٛاخض:( طش٠مح ػًّ خٛس 1-1-4)

٢َِٗ ف٤ٞؽ ا٤َُ٘ظ ك٢ ارغبٙ ٝاؽل ك٢ اُغيء أُواك ىفوكزٚ. صْ  - 1

 صجز٢ ٜٗب٣خ اُق٤ؾ ك٢ ؽوف أؽل اُق٤ٞؽ. 

خ أهثؼث٤ٖ اهكؼ٢ ثبإلثوح ٓغٔٞػخ ٖٓ اُق٤ٞؽ ٣زواٝػ ػلكٛب  - 2

  ف٤ٞؽ. خٝفَٔ

ُل٢ ف٤ؾ اإلثوح ؽُٜٞب ػلح ٓواد ثـوى ٓزتطوخ علاً ؽز٠  - 3

  أُغٔٞػخ.رظ٢ِ إ٠ُ ٜٗب٣خ 

اُغٜخ  هٔبُ اإلثوح ك٢ثؼل االٗزٜبء ٖٓ ػَٔ اُؾبعي اؿوى١  - 4

  (.8-1)أُوبثِخ ٝؽوى١ أُغٔٞػخ اُضب٤ٗخ ٌٝٛنا ًٔب ك٢ شٌَ 

 

 ِتؼشج:( طش٠مح ػًّ خٛس اٌحٛاخض فٟ شىً  1-1-5) 

ؽو٣وخ ػِٜٔب ٗلٌ ؽو٣وخ اُـوىح اَُبثوخ، ٣ِق اُق٤ؾ كٞم 

ا٤َُ٘ظ ثؼل اُز٤َِذ، ثشوؽ ًَ ٓغٔٞػخ ف٤ٞؽ رٌٕٞ ػلكاً 

ىٝع٤بً ٖٓ اُق٤ٞؽ ُِؾظٍٞ ػ٠ِ اُيفوكخ أُزؼوعخ ًٔب ك٢ 

ٗٔبمط ٖٓ أػٔبٍ ٗلند ثٜنٙ اُـوى  . ٝك٤ٔب ٣ ر٢(9-1اُشٌَ )

 .ك٤ٔب ٍجنأُنًٞهح 

 

 

 

 (7-1)شٌَ 

 (8-1)شٌَ 

 (9-1)شٌَ 
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 أعئهخ انفصم األول

  

1ش 
 

  اٌ ط١  اشر   ر٠مة وًّ اٌرٛر / ور  اٌرٛر، ٚ

  اٌرٛر اتك وًّ / ودا  ر 2ش

 اٌ ط١  ؟ِا أ١ّ٘ة اضتعّاي اٌرٛر  / 3ش 

 :   ا٢ت١ة / أ٥ِ اٌفرا ا 4ش 

                        رز اٌرٛر ٘ٛ ٔٛا ِٓ أٔٛاا  -1

                         أٚ                      اٌمّاظ زمر ة  ٟ ٠طتعًّ اٌرٛر  -2

 إٌٝ جٙة                            اٌمّاظ ِٓ جٙة               وٍٝاٌرٛر ٠ رز  -3

             ٌن١ٕٗ                   بعدأٚ ذٛي ٚوٍٝ  ٠تُ اٌتط١ٍد ذط               -4

 ، ِا ٠أتٟ:  ( ضُ 11×  11لّاظ ِربعة ل١اش )  / ٔفتٞ وٍٝ ل عة 5ش 

  رزة جٛر اٌتٛاجس   -1

  اٌّتعرجة  رزة جٛر اٌتٛاجس  -2
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 انثبٍَانفصم 

 أعمال انورق وانكارتون

 

  انؼبو:انهذف 

مٜٛ ِٚاٟ٘ ا٤اٚا  ٠ٙد  ٘تا اٌفةً إٌٝ تعر٠  اٌ اٌ ة وٍٝ أٔٛاا اٌٛرق ٚاٌىارتْٛ ٚاٌّ

ا٤وّاي بٙتٖ اٌ اِا  ٚاٌٍّطا  اٌرّا١ٌة اٌتٟ ٔم١فٙا ٌٍٛرق ٚاٌىارتْٛ ٚاٌ اِا  ى٠ٛٓ تاٌّطت دِة  ٟ 

   ِٓ م٩ي اٌتّار٠ٓ اٌت  ١م١ةاٌّطتعٍّة 

 

  انزفصُهُخ:األهذاف 

 تىْٛ اٌ اٌ ة لاارة وٍٝ أْ: بعد إوّاي ٘تا اٌفةً ض

    ٚتٕف١ت ا٨وّايتىتط  ِٙارة ل  ٌٚةك )اٌٛرق ٚاٌىارتْٛ(  -1

   ا٨وّاي ا١ٌد٠ٚةعر  أٔٛاا ت -2

   ٚتٛخ١  اٌ اِا  ا٩ٌزِة ٌٍتة١ُّ  ك تٕف١ت اتتعر   ر -3

   وٍٙا اٌ اِا  ٚا٤اٚا  ا٩ٌزِة  ًا باضتعّايت  ١م١ ًاتٕفت اٌ اٌ ة تّر٠ٕ -4
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 أػًبل انىسق وانكبسرىٌ

 اٌٛرق(2-1)  

تعد ِااة اٌٛرق ِٓ اٌّٛاا اٌتٟ تطت دَ ب ىً رات   ٟ ذ١اة ا٦ٔطاْ، ٚاٌتٟ ٠تُ تة١ٕعٙا ِٓ          

ٌ عو أٔٛاا اٌ مرٚا ، ذ١  ٠تُ ض  ٙا وٍٝ ٔتٛ ِ ةٛص ٌت ى١ً ِا ٠طّٝ  ٍٛز٠ةاٌط١ٍا١ٌ٤ا  

 بٍُ  اٌٛرق، ٚتتُ و١ٍّة تة١ٕأ اٌٛرق ِٓ م٩ي ِرّٛوة ِٓ اٌ  ٛا  اٌتٟ تٕتٟٙ بٛجٛا ٘تٖ اٌّااة

إوااة تد٠ٚر اٌٛرق  تعتّد وٍٝ اٌتٟ ٛرل١ة اٌةٕاوا  اٌاْ ٕ٘اٌه وٍٝ أشىاي ٚأذراَ ِ تٍفة، وّا 

اٌتاٌ  ِرة أمرٜ ِٓ أجً تة١ٕأ ٚرق جد٠د، ٚتتعدا أٔٛاا اٌٛرق ٚاضت داِاتٗ بتط  ِا ٠تُ إٔتاجٗ ِٓ 

 اٌٛرق ٚٔطتعرض ٕ٘ا اُ٘ أٛاا اٌٛرق  ِةأأ تىر٠ر ٚتة١ٕأ 

ٚاٌتٞ لد ٠أتٟ وٍٝ أٚزاْ ِ تٍفة، ٠ٚعتّد ضعر ٘تا إٌٛا ِٓ اٌٛرق وٍٝ ٚزٔٗ،  :وسق انغجبػخ  -1

اٌى٩ض١ٗ ٚٚرق  ِٚٓ اُ٘ أٛاوٗ ٚرق ا٨ر  ٚٚرقب١اض ٘تا إٌٛا ِٓ اٌٛرق،  وّا تت ا٠ٓ ارجا 

 :أُ٘ اضت داِاتٗ ِٚٓ  ٚٚرق اٌىرضتايا١ٌٍررا 

 صٕاوة أٚراق اٌّراض٩   ٟ اٌ روا ، ٚصٕاوة اٌىت ،

  ( 1-٨2ذظ اٌ ىً)ِٚٓ اضتعّا٨تٗ ا٨مرٜ أتا  اٌّر٩  

 اِا اٌرراتد  ١طتعًّ اٌٛرق اٌ ١ر ٔاصأ اٌ ١اض ٚا٨م  ٚزٔا  

 (1-2اٌ ىً)                                                                         

 

ٚ٘ٛ ِٓ أُ٘ أٔٛاا  :ِٚٓ اُ٘ أٔٛاوٗ ٚرق اٌىٛٔىٛرا ٚٚرق اٌىٛش١ٗ وسق االعزخذايبد انفُُخ  -2

اٌٛرق، ذ١  ٠رت   ب ىً ِ اشر بّا ٠طت دَ  ٟ و١ٍّا  اٌدوا٠ة ٚا٦و٩ْ، ٠ٚت١ّس بامت٩  

مةاتةٗ بتط  اٌ رض اٌتٞ ٠طت دَ  ١ٗ،  ّٕٗ ِا ٠ىْٛ ٨ًِعا، ِٕٚٗ ِا ٠ىْٛ لاب٩ً ٌٍتّدا، وّا 

اٌٛرق، ٚوً ٚزْ ٌٗ اضت داِا  ِتداة  ٟ ِراي صٕاوة اٌدوا٠ة ت تٍ  أٚزاْ ٘تا إٌٛا ِٓ 

ٚا٦و٩ْ، ِٚٓ أُ٘ ٘تٖ ا٨ضت داِا  صٕاوة اٌفٌٛدرا ، ٚاٌٍّفا ، ٚلٛاتُ اٌ عاَ، ٚاٌعرٚض 

  اٌتر٠ٚر١ة، ٚاٌىتاٌٛجا  ٚا٤ٔٛاا اٌّ تٍفة ِٓ اٌّر٩  اٌرال١ة

 ( 2-٨2ذظ اٌ ىً )

 

 

 (2-2اٌ ىً )
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١ت١ّس ٘تا إٌٛا ِٓ اٌٛرق بأ فاض ضعرٖ إٌط ٟ،   ٚرق اٌدٚبٍىصاِا وسق انزغهُف )انذوثهكظ (: -3

ت ١ٍ  ٚ٘تا ِا ٠د أ إٌٝ اضت داِٗ وٕد اٌر  ة  ٟ ت ف١و اٌىٍفة اٌتة١ٕع١ة، ٠ٚتُ اضت داِٗ  ٟ 

 ا٨ عّة اٌطر٠عة  

 

 (3-2شىً )              

 

بااد ًا صاإاو١ا ٌتم٠ٛتااٗ ِاآ اجااً اضاات داِٗ     تااِٗعاٌر ُتٚ٘ااٛ أذااد أٔااٛاا اٌااٛرق تاا    :انووىسق انًقووىي  -4

 تات١اااة إٌّتراااا  اٌٚ تر١ّاااًاٌِٚاااٛاا  ٥ٌا٠ٚاااةاٌع اااٛا  اٌّ تٍفاااة  ٚتماااا٠ُٚ اٌٚ ِااآ ب الاااة اٌتٕٙ اااة  

 ( 4-2ٚ ١ر٘ا ِٓ إٌّترا  ا٤مرٜ  ٨ذظ اٌ ىً )
 

 

 

 

 (4-2اٌ ىً )

 

 

 

 

 

ٚ٘اااٛ اضاااّه ٚا ماااً ٚزٔاااا ِااآ ج١ّاااأ أاااٛاا اٌاااٛرق ٌٚاااٗ اٚزاْ ِتعاااداة ذطااا    :وسق انكوووبسرىٌ  -5)

 ٦ٔتاااا ٚاٌىتااا  ب١ّٕاااا اٌن ااا١ٓ ٠طاااتعًّ   ٥ٌجٕااادا اضاااتعّا٨تٗ ، ٠ٚطاااتعًّ اٌىاااارتْٛ اٌ ف١ااا  وأ ٍفاااة   

اٌ اااٛوص  ا٠اااً اٚ ٦ٔتاااا  ا١ٌٍفىطاااا  اٚ ٌتر١ٍاااد اٌطااار٩  اِٚاشاااابٗ وٌاااه   ٠ٚطاااتعًّ ٌٍت ١ٍااا  اٌفٕاااٟ        

 ِٚااآ أٛاواااٗ اٌىاااارتْٛ اٌفاشاااٛظ اٌاااتٞ (5-2)اٌّراااٛ٘را  وّاااا  اااٟ شاااىًِناااً و اااٛا  اٌطااااوا  اٚ 

 ٚ صااإاا٠ك ٌٍتع  اااة اٌةااإاو١ة ِناااً  ٠طاااتعًّ ٌةااإاوة صااإاا٠ك و ١ااارة ِناااً صااإاا٠ك اٌّاااٛاا اٌ تات١اااة ا

   اٌّراٚ  اٚئ اٌّدا صٕاا٠ك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (5-2)شىً                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 اٌىارتْٛ اٌفاشٛظ
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 ٚاألدٚاخ اٌتٟ تغتؼًّ فٟ األػّاي ا١ٌذ٠ٚح ٌٍٛسق ٚاٌىاستْٛاٌؼذد ( 2-2) 

 اٌىشتْٛ:  لاطؼح  -1

٢ٛٝ ػجبهح ػٖ ٤ٌٍٖ ؽبكح ًبُشلوح ماد ىا٣ٝخ روطغ اٌُورٕٞ ثبُؼـؾ أَُؾٞة ٝرؼط٠ هطؼبً 

٤ٍِٔبً ٍٝو٣ؼبً. ٢ٛٝ ػ٠ِ أؽغبّ ٝٗٞػ٤بد. ٣ٝٞعل ٓوض شجٚ آ٢ُ ٝٓوض آ٢ُ ٝمُي ُوطغ ا٤ٌُٔبد 

    .(6-2)، الؽع اُشٌَ ُٞهماٌُج٤وح ٝٓغٔٞػبد ا

 
 

             (6-2شٌَ )                                                                            

         

 

 اٌّمـصاخ:  -2

ٝرز٘الالٞع ؽَالالت ؽغٜٔالالب ٝأشالالٌبُٜب. كٜٔ٘الالب اُظالالـ٤و ُِالالٞهم أُِالالٕٞ ٝاُق٤الالٞؽ ٜٝٓ٘الالب اٌُج٤الالو ُِٔوالالٟٞ ٜٝٓ٘الالب  

 .(7-2الؽع اُشٌَ ) ،أؽوف ٝىٝا٣ب ع٤ِٔخ ُؼَٔ ُِجطبهبد ٘بش٤وأُ

 

 

 

 

 

 اٌّخضاص:  -3

ٍالالال٤ٞه اُغِالالالل اُتىٓالالالخ ُِؼٔالالالَ ٣ٌٝٔالالالٖ اٍالالالزؼٔبُٚ ُزقالالالو٣ْ   ٝرٔو٣الالالو اُق٤الالالٞؽ أٝٝاٌُالالالبهرٕٞ ُزضو٤الالالت اُغِالالالل  

 األكٝاد اُقل٤لخ.

 

  اٌخشاِح:  -4

ّ ٝرقالالالو٣ْ أُقالالالوث ٗٞاػالالالٚ أُقزِلالالالخ ٝرَالالالزؼَٔ ُزقالالالو٣ْ اٌُورالالالٕٞ 

ثؼالالالل اُزغ٤ِالالالل ُزو٤ًالالالت اُؼ٤الالالٕٞ اُؾل٣ل٣الالالخ. ٝاُـالالالوع ٓالالالٖ اُؼ٤الالالٕٞ 

 اُالالن١ هالاللاُؾل٣ل٣الالخ اُزغ٤ٔالالَ ٝاُؾلالالبظ ػِالال٠ األفالالواّ ٓالالٖ اُزٍٞالالغ 

٣الالالؤك١ ثؼالالالل مُالالالي إُالالال٠ رِالالالق اُؼٔالالالَ ٓالالالٖ اُق٤الالالٞؽ أَُالالالزقلٓخ كالالال٢ 

هثالالالالالالالالالالؾ اُؼٔالالالالالالالالالالَ أُغِالالالالالالالالالالل ًالالالالالالالالالالبألُجّٞ  ٝاُغ٤الالالالالالالالالالٞة اُؾبئط٤الالالالالالالالالالخ 

  .(8-2،الؽع اُشٌَ )ٝاُؾوبئت

 

 

 )وتش( عى١ٓ حادج -5

 .ؿ٤وٙ ٖٓ اُقبٓبد أَُزؼِٔخٝمُي ُوطغ اُيٝائل ٖٓ اٌُورٕٞ أٝ أُغِل ٝ

 

 

 (8-2)شٌَ  

 (7-2)شٌَ 

(2-6 ) 

 (7-2)شٌَ 
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 اٌّغطشج:  -6

 . أٝ فشج٤خ ماد أؽواف ؽل٣ل٣خ ؼل٤ٗخرٔزبى أَُطوح ث ٕ رٌٕٞ ٓٝ ٝرَزقلّ ُِو٤بً ٝاُزقط٤ؾ 

 

 : اٌفشػ  -7

٣ٝؾزبط اُؼَٔ ثبُزغ٤ِل إ٠ُ كوُ ٓقزِلخ أُوبٍبد ُزٞى٣غ اُـواء 

ك٤ٔب  اُشلواد أُؼل٤ٗخ اٝ اُجتٍز٤ٌ٤خػ٠ِ ٍطؼ اٌُورٕٞ ٝرَزؼَٔ 

اُو٣ٞخ ٣ٝزوى ُٔلح ٖٓ اُيٖٓ ُجبرٌٌ ُِوطغ أُغِلح ٣قض ا

 (.10-2،الؽع اُشٌَ )ظنُزِز

 

 اٌّىثظ:  -8

 ،أَُالز١ٞ اَُالطؼاُؾل٣الل  أٝأٌُجٌ ٣زٌالٕٞ ٓالٖ هطؼزال٤ٖ ٓالٖ اُقشالت 

ٝرٞػغ األػٔبٍ أُغِاللح ثال٤ٖ اُوطؼزال٤ٖ ٝٓالٖ صالْ ٣ٞػالغ كالٞم اُوطؼالخ 

                              (.11-2الؽظ٢ اُشٌَ ) ،اُؼ٣ِٞخ صوَ

  

  (11-2اُشٌَ )                                                                                                 

 

 

                                                                                   

 ( أػّاااااي اٌااااٛسق ٚاٌىاااااستْٛ تتااااذسج ِاااآ األػّاااااي اٌثغاااا١طح راخ اٌٍّغااااح اٌف١ٕااااح2-3)

 . ٚاالػّاي اٌّؼمذج

 ـ أػٔبٍ اُٞهم ٝاٌُبهرٕٞ رؾزبط إ٠ُ فبٓبد ٓقزِلخ ٌٖٓٔ إٔ 1

اُشالالالوائؾ اُنٛج٤الالالخ، ٝشالالالوائؾ  اُل٤٘الالالخ أُز٘ٞػالالالخ ٝٓالالالٖ ٛالالالنٙ اُقبٓالالالبد )اإلًََالالالٞاهاد ٝثبألػٔالالالبٍ رزالالاللافَ 

ٞهم ٝاُلظالالالالٞص ٝاُقالالالالوى ٝفالالالالوى ُؤُالالالالؤ ٝاُالالالالىهاه ٝاألكوح ااَُالالالالزبٕ، أٝ أ١ ٗالالالالٞع ٓالالالالٖ اُشالالالالوائؾ أُزالالالالٞ

 رضج٤ذ اُزظ٤ْٔ ........اُـ (.  ٝاألُٞإ، ُٝٞاطن أٗٞاع األطجبؽ ٤ُّ٘ٔٝٞ األ  همٝ ٝنٛج٢ اُ

 

 

 

 

 

 

 

                                                          (13-2شىً )                                                           (   12-2شىً )                   

 

 

 تغ١طح:ػًّ ػٍثح ٘ذ٠ح طش٠مح  (8 -2)

 اٌّطٍٛتح:ألدٚاخ ٚاٌّٛاد ( ا2-8-1)

ُٞؽالالالالخ ك٤٘الالالالخ رز٤ٔالالالالي ثز٘بٍالالالالن األُالالالالٞإ ٝكهالالالالخ 

اُؼٔالالالالَ ٓظالالالال٘ٞػخ ٓالالالالٖ شالالالالوائؾ األٝهام رالالالالْ 

هظالالالالالٜب ثلهالالالالالخ  ٝرشالالالالال٤ٌِٜب ثشالالالالالٌَ ؽِيٝٗالالالالال٢ 

ُٝظالالالالالالوٜب ثبُظالالالالالالٔؾ أٝ اُـالالالالالالواء ػِالالالالالال٠ ٝهم 

ًالالالالبهرٕٞ، ٌٝٓٔالالالالٖ إٔ رٌالالالالالٕٞ ػِالالالال٠ ًالالالالالبهد 

رٜ٘ئالالالٚ أٝ علاه٣الالالٚ ٝمُالالالي ؽَالالالت اُؾغالالالْ اُالالالن١ 

 ٣ظٔٔٚ اُظبٗغ . 

ٓغٔٞػالالالالخ ٓالالالالٖ ػِالالالالت اُٜالالالاللا٣ب ػِالالالال٠ شالالالالٌَ  

ثَالالالالالالالال٤طخ ٓالالالالالالالالٖ ٝهم اٌُالالالالالالالالبهرٕٞ ؽوبئالالالالالالالالت 

ٝثؼالالالالالالالغ اُقبٓالالالالالالالبد األفالالالالالالالوٟ ًالالالالالالالبُق٤ٞؽ 

ٝاُيٛالالالالالالالالالالالالالالالالٞه االطالالالالالالالالالالالالالالالالط٘بػ٤خ ٝاألىهاه 

 ٝؿ٤وٛب. 

 

 (10-2)شٌَ 

 (11-2)شٌَ 
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 ٍْ. 40 ×ٍْ  30هطغ ٖٓ اُٞهم أُوٟٞ إُِٔٞ )ؽَت اُوؿجخ( ثو٤بً  -2

 ؽَت اُوؿجخ.أشوؽخ هك٤ؼخ ٖٓ اُؤبُ ٝاألُٞإ  -3

 ٓوظبد ٝأهتّ ُِزؾل٣ل. -4

 َٓطوح ٝفوآخ. -5

  اٌؼًّ:خطٛاخ  (2-4)

ػجالالالالالبهح ػالالالالالٖ ٓوثالالالالالغ ٝػِالالالالال٠ ًالالالالالَ ٝٛالالالالالٞ ٗوٍالالالالالْ اُشالالالالالٌَ  -1

ػالالالالالالالِغ ٓضِالالالالالالالش ٓزَالالالالالالالب١ٝ األػالالالالالالالتع ٝٗوٍالالالالالالالْ أهالالالالالالالٞاً 

(14-2)ٓزَالالالالالالب٣ٝخ ػِالالالالالال٠ ًالالالالالالَ ػالالالالالالِغ ًٔالالالالالالب كالالالالالال٢ اُشالالالالالالٌَ

 
 (14-2) شٌَ                  

 

ُقبهع٤الالالالالالالخ اٗوالالالالالالالض اُٞههالالالالالالالخ أُوالالالالالالالٟٞ ػِالالالالالالال٠ اُؾالالالالالالاللٝك  -2

  .(15 -2)، ًٔب ك٢ اُشٌَُِوٍْ

                 

 

 (15-2شىً )

 

 

  (.16-2ٔثمة اٌتص١ُّ إٌاتح ِٓ لص اٌحذٚد اٌخاسخ١ح تاعتؼّاي اٌخشاِح وّا فٟ اٌشىً ) - 3

 (16 -2شٌَ )

٣شجٚ ا٥فو ُز٣ٌٖٞ شٌَ ووثٜب ٖٓ ثؼؼٜب ٗاألهثؼخ ٝاعؼِٜب ػ٠ِ شٌَ ٓضِش، صْ  ٗط١ٞ األؽواف - 4

  (.17-2)اُٜوّ ًٔب ك٢ اُشٌَ 
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 (17-2شٌَ )

 

                                                                                         

ْ  ٗشالالل اُشالالو٣ؾ ُـِالالن  -5 ٗالاللفَ اُشالالو٣ؾ ٓالالٖ اُضوالالٞة األهثؼالالخ ٝٓالالٖ صالالْ ٗؼالالغ اُٜل٣الالخ كالال٢ كافالالَ اُؼِجالالخ صالال

 (. 19-2( )18-2اُؼِجخ ًٔب ك٢ اُش٤ٌِٖ )

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 (18-2(                                                    شٌَ )19-2شٌَ )       

 

 

  ػًّ حم١ثح واستْٛ  ٌٍٙذا٠ا طش٠مح  (2-9)

 اٌّطٍٛتح:( األدٚاخ ٚاٌّٛاد 2-9-1)

 ٝٓبكح الطوخ. ،شو٣ؾ ٍزبٕ، ٝهم ًبهرٕٞ ِٕٓٞ   
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  ثُ اتثؼٟ اٌخطٛاخ ا٢ت١ح: ( 2-9-2)

 اُظٞه اُزٞػ٤ؾ٤خ فطٞاد اُز٘ل٤ن د

1 

ؽؼالالالالو١ أُالالالالٞاك اُتىٓالالالالخ ًٔالالالالب رظٜالالالالو 

  .أُغبٝهثبُشٌَ 

 

 

2 

ثبٍُٞؾ ٝصجز٢ أؽجو٢ ٝههخ اٌُبهرٕٞ 

اُطوك٤ٖ ػ٠ِ ثؼؼٜٔب ثبُتطن ًٔب ك٢ 

 اُظٞهح أُغبٝهح.

  

3 

ٍالْ  3اؽ١ٞ ٖٓ أؽل اُطالوك٤ٖ ػِال٠ ثؼالل 

صالالالْ اكزؾالالال٢ اُطجوزالالال٤ٖ ًٔالالالب كالالال٢ اُظالالالٞهح  

 ثشالالالٌَؽ٤زالالالبٕ أُغالالالبٝهح ٣زٌالالالٕٞ ُالالالل٣ي 

 ٓضِش. 

  

4 

صالالْ اػِٔالال٢ ؽ٤زالال٤ٖ ٓزالالواًجز٤ٖ ػِالال٠ ؽالالٍٞ 

اُلزؾالالخ  ؽالاللك١ اُط٤الالبد ًٔالالب كالال٢ اُشالالٌَ 

 .أُغبٝه

 

5 
ثبُٔالالبكح اُتطالالوخ ًٔالالب كالال٢  اُط٤زالال٤ٖصجزالال٢ 

  .اُشٌَ أُغبٝه
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6 
 ٍزظٜو اؽ١ٞ اُغبٗج٤ٖ ػ٠ِ اُطٍٞ

 .ٓؼبُْ اُؾو٤جخ ُي

  

7 
ٓالالالٖ  ٗجالاللأ ٗؼٔالالالَ ًَالالالواد ػِالالال٠ اُؼالالالوع

  .اُطوف أُلزٞػ

  

8 

ٗضوت اُؾو٤جخ ٖٓ رؾذ اٌَُواد ٝٗٔوه 

شو٣ؾ ٝٗؼغ اُٜل٣خ ٝٗشل اٌَُواد 

 ثبُشو٣ؾ.

 

 

 اُشٌَ اُٜ٘بئ٢ ُؾو٤جخ اُٜلا٣ب 
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 ت١ح:حغة اٌتصا١ُِ ا٢ت٘ذا٠ا ٚتّاس٠ٓ ِتؼذدج ٌصٕغ ػٍة  (2-11)

  

  ػٍثح عذاع١ح تشثٗ خ١ٍح إٌحً:( 2-11-1)

 .( ٣ٔضَ اُشٌَ اُٜ٘بئ٢ ُِؼِجخ21- 2(. ٝاُشٌَ )20- 2هبُت اُؼِجخ ) اُجبروٕٝ ( ؽَت اُشٌَ ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 (21-2(                                             شٌَ )20-2شٌَ )              

 

  حٕٟ وّا تظٙش فٟ اٌصٛسج اٌّداٚسج:( ػٍثح ٘ذا٠ا تشىً 2-11-2ِٕ)

   ُِؼِجخ.( ٣ٔضَ اُشٌَ اُٜ٘بئ٢ 23-2ٝاُشٌَ ) (،22- 2هبُت اُؼِجخ ) اُجبروٕٝ ( ؽَت اُشٌَ )  

 

 

 

 

 

 

 ( 23-2) شٌَ          (                                     22- 2)شٌَ                     

 

 :ػٍثح ٘ذا٠ا ػٍٝ شىً حم١ثح ِفتٛحح( 2-11-3)

 .(24- 2ٗؾزبط ٝهم ًبهرٕٞ  ٝثؼغ األىهاه ٝثؼغ اُي٣٘خ ٝؽَت اُوبُت أُغبٝه ُِشٌَ ) 

 

 

 

 

 

 

 ( 24- 2شٌَ ) 



 
22 

ٗؾزبط ٝهم ًبهرٕٞ ٝثؼغ أهتّ األُٞإ  ٘ذا٠ا  ػٍٝ شىً تٟ ش١شخ: ػٍثح( 2-11-4)

  وؿجخ. اُؾَت ثُوٍْ اُزظ٤ْٔ ٝر٣ِٞ٘ٚ 

                             ُِؼِجخ.( ٣ٔضَ اُشٌَ اُٜ٘بئ٢ 26-2ٝاُشٌَ ) (،25- 2هبُت اُؼِجخ ) اُجبروٕٝ ( ؽَت اُشٌَ )

                       

     (26- 2) شٌَ                                                 ( 25- 2) شٌَ                       

                                                                                   

 : ( ػٍثح ػٍٝ شىً ِثٍث ِدغ2-11-5ُ)

 :صِٚم ٔحتاج ٚسق واستْٛ ٍِْٛ ٚلٍُ ٌٍشعُ ِٚغطشج

 

 

 

 

 

 

 

 هبُت اُؼِجخ ) اُجبروٕٝ ( ؽَت اُشٌَ 

 .ُِؼِجخ( ٣ٔضَ اُشٌَ اُٜ٘بئ٢ 28-2ٝاُشٌَ ) (.2-27)
  

 (28- 2) شٌَ                                           (27- 2) شٌَ        

                   

  :( ػٍثح ػٍٝ شىً لٍة ِدغ2-11-6ُ)

ٗؾزبط ٝهم ًبهرٕٞ ِٕٓٞ ٝهِْ ُِوٍْ َٝٓطوح ٝٓوض ٝثؼغ األشوؽخ ٝىهاه.    

 ُِؼِجخ.( ٣ٔضَ اُشٌَ اُٜ٘بئ٢ 30-2ٝاُشٌَ ) ،(29-2هبُت اُؼِجخ ) اُجبروٕٝ ( ؽَت اُشٌَ )

                                                                    



 
23 

              

ٚاٌششائظ:( ػٍثح ٘ذا٠ا ػٍٝ شىً صٕذٚق ِضغٛط ِٓ اٌدٛأة ِٚض٠ٓ تثؼض اٌمٍٛب 2-11-7) 

 

  اُقطٞاد  اُظٞه 

 د  
 

ػِجالخ ٛاللا٣ب  ٗؾؼو هطؼخ ًبهرٕٞ ٓ٘بٍجخ ُظ٘بػخ

ٝهالالوص ٓالاللٓظ ٝٗوٍالالْ كائالالوح اٝهِالالْ ٝهالاللػ كائالالو١ 

 ػ٠ِ هطؼخ اٌُبهرٕٞ. 

1  

 

  2 ٗوٍْ هطو١ اُلائوح ثبَُٔطوح.

 

األُٝالال٠ ًٔالالب  ٗوٍالالْ كائالالوح أفالالوٟ ٓزلافِالالخ ثبُالاللائوح

 رظٜو ثبُظٞهح. 
3  

 

  4  هظ٢ اٌُبهرٕٞ ػ٠ِ أُؾ٤ؾ اُقبهع٢ ُِزظ٤ْٔ.

 

ؽالاللك١ اُقطالالٞؽ ػِالال٠ اَُالالطؼ اُقالالبهع٢ ُِزظالال٤ْٔ 

   .ٝى٤٘٣ٚ ثبُوٍٞٓبد ٝثؼغ اُي٣٘خ
5  

 

ؽجو٢ اُزظ٤ْٔ ٝصجز٢ األؽواف ثالبُـواء صوجال٢ ٓالٖ 

  اُغٜخ أُلزٞؽخ ٝصجز٢ األشوؽخ.
6  

 

ػالالالؼ٢ اُٜل٣الالالخ كالالال٢ كافالالالَ اُؼِجالالالخ ٝشالالالل١ اُشالالالو٣ؾ 

  ٝاػ٤ِٔٚ ثطو٣وخ ك٤٘خ.
7  
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 :تضج سخا١ٌح( ػٍثح ٘ذا٠ا ػٍٝ شىً لٍة ِٚصُّ ػٍٝ شىً 8 -2-11)

 )هطغ ًبهرٕٞ ِٕٓٞ ٝشوائؾ ٝأىهاه ٝٓوض ٝٓبكح الطوخ(  ا٥ر٤خ  ر٘ل٤ن اُزظ٤ْٔ ثبُٔٞاك٣ٌٝٔ٘ي   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . (31-٤2ْ ًٔب ك٢ اُشٌَ )ٝؽو٣وخ اُؼَٔ ٖٓ فتٍ اُزوه٤ْ ػ٠ِ ًَ طٞهح ٝٓؾبُٝخ ر٘ل٤ن ٛنا اُزظٔ

 

  (:32-2)ػٍثح إوغغٛاساخ ػٍٝ شىً لٍة وّا فٟ اٌشىً ( 2-11-9)

 شالالالو٣ؾٝ ،ٍٝٝالالالبكح ،ٝ ٝهم رـ٤ِالالالق ِٓالالالٕٞ ٓ٘والالالُٞ ،) هطالالالغ ًالالالبهرٕٞ ز٘ل٤الالالن ٛالالالنا اُزظالالال٤ْٔٗؾزالالالبط ُ       

 َٓطوح (. ٝ ،ٝؿواء ،ٝٓوض ،ٝشوائؾ ري٤٣ٖ ،الطن

 

 

 

 

 

 

 

 
 (      32-2) شىً                                                              

 

  اُقطٞاد  اُظٞه 

د   

 

ِٓالالالالٕٞ  ؽؼالالالالو١ هطالالالالغ ًالالالالبهرٕٞ ٝ ٝهم رـ٤ِالالالالق

شالالالالالو٣ؾ الطالالالالالن ٝ شالالالالالوائؾ  ٍٝٝالالالالالبكح ٝ ٓ٘والالالالالُٞ

 .ري٤٣ٖ  ٝ ٓوض ٝ ؿواء ٝ َٓطوح

1 

 ( 31-2)شٌَ 
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ُِؼِجخ ػ٠ِ  اه٢ٍٔ رظ٤ٔٔبً ػ٠ِ شٌَ هِت ً ٍبً

 .  ٝههخ صْ اٗو٢ِ اُزظ٤ْٔ ػ٠ِ ٝهم اٌُبهرٕٞ

2 

 

هظ٢ رظ٤ْٔ اُوِت ٖٓ اٌُبهرٕٞ صْ هظ٢ هطؼز٤ٖ 

َٓزط٤ِز٤ٖ ؽٍٞ ًَ َٓزط٤َ ٣َب١ٝ ٗظق ٓؾ٤ؾ 

اُؼِجخ ٓضتً اُوِت ٝػوػٚ ؽَت هؿجزي ك٢ ػٔن 

8  .ٍْ 

3 

 

ِٗظن أَُزط٤ِ٤ٖ ؽٍٞ اُوِت ثٍٞبؽخ شو٣ؾ 

  ُِزضج٤ذ.الطن 

4 

 

)رظ٤ْٔ اُوِت( ثبُـواء  صجز٢ أَُزط٤تد ثبُوبػلح

  ًج٤وح.ٝث٤ٌٔخ 

5 

 

ُزظالال٤ْٔ اُـطالالبء ٗوٍالالْ هِجالالبً ػِالال٠ ٝههالالخ اٌُالالبهرٕٞ 

أًجالالالالو ثٔوالالالاللاه ٗظالالالالق ٍالالالالْ ؽالالالالٍٞ ٓؾالالالال٤ؾ اُوِالالالالت 

األٍٝ ٝٗوظالالالٚ صالالالْ ٗوالالالض َٓالالالزط٤ِ٤ٖ ثطالالالٍٞ ٓؾالالال٤ؾ  

ٍالالالالْ، ٝٗضجالالالالذ أَُالالالالزط٤ِ٤ٖ  2.5اُوِالالالالت ٝثؼالالالالوع 

  .ػ٠ِ اُوِت ثبُتطن ٝاُـواء

6 

 

هظالالالالالال٢ اُزظالالالالالالب٤ْٓ  اَُالالالالالالبثوخ ُِوبػالالالالالاللح ٝاُـطالالالالالالبء 

ٗلَالالالالالٜب ٓالالالالالٖ اُالالالالالٞهم األثالالالالال٤غ ٝثط٘الالالالال٢ اُؼِجالالالالالخ 

ٝؿطبءٛالالالالب ٝاُغٞاٗالالالالت اُلاف٤ِالالالالخ ثالالالالبُٞهم األثالالالال٤غ 

 ٝصجز٢ مُي ثبُـواء. 

7 

 

هظ٢ ٖٓ اُٞهم إُِٔٞ رظ٤ْٔ اُوِت ُِوبػلح 

َٝٓزط٤تً ثطٍٞ ٓؾ٤ؾ اُوِت ٝػوع أًجو ثو٤َِ 

واء صْ ُِض٢٘ اُظو٢ أَُزط٤َ ؽٍٞ اُؼِجخ ثبُـ

هوػ٢ األؽواف ٝصجز٢ ثشٌَ ٓ٘ظْ ٝأٌِٓ ؽٍٞ 

 اُوبػلح ٝاألؽواف.   

8 

 

ؿِل٢ اُـطبء ث٘لٌ ؽو٣وخ رـ٤ِق اُؼِجخ ٌُٖٝ ثِٕٞ 

آفو ٝاُظو٢ اُٞهم ثطو٣وخ ٓ٘ظٔخ ٝكه٤وخ ٝفب٤ُخ 

 . اُزؼوط ٝاالٗطٞاءٖٓ 

9 
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                      رو٤َِ ػلك االػٔبٍ ٖٓ اٌُبهرٕٞ ٓتؽظخ:   

أكٌبه ٝرظب٤ْٓ رظ٘غ ٖٓ اُٞهم ٝاٌُبهرٕٞ ٢ٛٝ أشٌبٍ ٓزؼلكح ٝٓز٘ٞػخ ٖٓ ػِت اُٜلا٣ب ٓي٣٘خ ثبُٞهٝك   

 (. 33-2ٝاألىهاه ٝاُقوى ٝؿ٤وٛب ًٔب ك٢ اُشٌَ )

زشالالال٤ٌَ أُٞاٜٗالالالب ٝرضج٤زٜالالالالب ثؽِي٤ٗٝالالالب ٝاٍالالالزقلٓذ ثِلٜالالالالب ثطبهالالالخ رٜ٘ئالالالخ طالالال٘ؼذ ٓالالالالٖ شالالالوائؾ ٝهه٤الالالخ      

٣ٝلؼالالالَ  ب(، ًٔالالال34-٣2ظٜالالالو اُزشالالال٤ٌَ ثبُشالالالٌَ )٣٘الالالخ ًٔالالالب ػِالالال٠ اُؤالالالبُ ٝ رالالالي٤٣ٖ اُالالالٞهم ثشالالالو٣ؾ اُي

 اُزٍٞغ ثٜنا اُؼَٔ.

  

                                                                                            

 

 

 

 

 

  (34-2) شٌَ                                                     (33-2) شٌَ                               

  

 

هظ٢ هِج٤ٖ أؽلٛٔب أٍٞك أطـو ٖٓ ؿطبء اُؼِجخ 

ٝصب٤ٜٗٔب ِٓٞٗبً أطـو ٖٓ األٍٞك ٝشو٣طبً أٍٞكاً 

 اُؼِجخ.ؽُٞٚ ثٔولاه ٓؾ٤ؾ ؿطبء 

10 

 

صجز٢ اُوِٞة ػ٠ِ اُـطبء ُزٌٕٞ ى٣٘خ ًٔب ك٢ 

 .اُـطبءاُظٞهح أُغبٝهح ٝصجز٢ اُشو٣ؾ ؽٍٞ 

11 

 

٢٘ اُـطبء ثل٤ٌٞٗخ ٖٓ اُٞهم إُِٔٞ ٝاُٞهم ى٣س 

األٍٞك ٓغ شلٛب ٖٓ اٍُٞؾ ثشو٣ؾ ٝىهاه ٝرضج٤زٜب 

 ػ٠ِ ؿطبء اُؼِجخ.

1

12 
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 انثبٍَأعئهخ انفصم 

 
 :   ِا ٠أتٟ/ ور   1ط

   از، اٌ راِة، اٌّى صسٚرق اٌىارتْٛ، ٚرق اٌّر٩ ، اٌٛرق اٌّمٜٛ، اٌّ 

2ط 
 / ِا ٟ٘ أٚجٗ اٌت ابٗ ٚا٨مت٩  ب١ٓ اٌٛرق اٌّمٜٛ ٚاٌىارتْٛ؟  

3ط 
  ؟ ٝاألكٝاد اُز٢ رَزؼَٔ ك٢ األػٔبٍ ا٤ُل٣ٝخ ُِٞهم ٝاٌُبهرٕٞاُؼلك  ِا/  

   ل١ّ / ٔفتٞ بٛرق اٌىارتْٛ اٌٍّْٛ وٍ ة ٘دا٠ا ٌة ٟ وٍٝ شىً  4ط 

5ط 
 ب رات  ٚرق اٌىارتْٛ اٌٍّْٛ اٌٍّفٛ  ب ر٠مة ذٍس١ٔٚة: ِا ٠أتٟ / ٔفت  

  تٕٙ ة وار   – 1    

   ٌٛذة  ١ٕة – 2    
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 انثبنثانفصم 

 (Patch work) اٌثاتشٛسنفٓ 

  انؼبو:انهذف 

 ٠ٙد  ٘تا اٌفةً إٌٝ تعر٠  اٌ اٌ ة بّعٕٝ ٘تا اٌفٓ ِٚاٟ٘ ا٤اٚا  اٌّطت دِة  ٟ اٌتٕف١ت

 ٌم أ اٌمّاظ ٚاٌ اِا  اٌّطتعٍّة  ٟ ا٦ٔراز  ٚاٌٍّطا  اٌرّا١ٌة اٌتٟ ٠م١فٙا 

 األهذاف انزفصُهُخ:

 تىْٛ اٌ اٌ ة لاارة وٍٝ أْ: بعد إوّاي ٘تا اٌفةً ض  

 تىتط  ِٙارة ل  ٌٚةك )م١ا ة( اٌمّاظ اٌّطت دَ ٚٔٛا ا٤لّ ة اٌةاٌتة ٧ٌٔراز   – 1

   ٘اتٕفت٠ّىٓ تعر  أٔٛاا اٌتةا١ُِ اٌتٟ  – 2

   أ٠ٓ ٚو١  تٕفت اٌتةا١ُِ اٌّعدة تعر  – 3

 تعر  أ٠ٓ ٠طت دَ ٘تا اٌفٓ ٚ٘تٖ اٌتةا١ُِ   – 4

 ،ٚضااةٚ ،ِنً )ِفرظباضتعّاي وً اٌ اِا  ٚا٤اٚا  ا٩ٌزِة  ًات  ١م١ ًا٠ٕتٕفت اٌ اٌ ة تّر – 5

     ٚذم١ ة(
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 (4-3)شٌَ  (3-3)شٌَ 

 Patchwork اٌثاتشٛسنفٓ 
 (١غ أٚ إػادج تذ٠ٚش تما٠ا األلّشح)فٓ اٌتشل

 

 

 ( ِمذِح: 3-1)

ر٘ي٣َ  ٝٛٞ كٖ هض ُٝظن األهٔشخ أٝ كٖ رطج٤ن أٝ 

٠َٔ٣ٝ  األهٔشخ ػ٠ِ  ثؼؼٜب  ا٥فو أٝ ع٘ت ثؼؼٜب ا٥فو 

 . (1-3ًٔب ك٢ اُشٌَ ) اُجبرشٞهىكٖ 

ٝاإلثوح  اُؤبُ ٝاُق٤ٞؽ٣ؼزٔل ػ٠ِ  ٝٛٞ كٖ هائغ ٝهام  

ػ٠ِ مٝم اُظبٗغ ٣ٝزطِت ػٞاثؾ ٓؾلكح ٝ رؼزٔل ٤ٌُٝ ُٚ 

 إػبكح رل٣ٝو ثوب٣ب األهٔشخ ُإلكبكح ٜٓ٘ب. اُلهخ، ٝٛٞ ٖٓ كٕ٘ٞ 

٣ٝز٤ٔي أُ٘زظ ثو٤ٔخ اهزظبك٣خ ٝرغبه٣خ ػب٤ُخ علاً، ٝٛٞ ٖٓ اُلٕ٘ٞ اُشبئؼخ ػب٤ُٔبً ٣ٝزطِت اُلهخ ك٢ 

 اإلٗغبى. 

اٍزؾلصذ ك٢ اُٞهذ اُؾبػو ُٜنا اُلٖ أكٝاد ٝٓؼلاد ُز٤ََٜ ٝهل 

األهٞاً، ٝثؼغ ٝ أُضِضبد،ٜٝٝٓ٘ب أَُبؽو اُقبطخ، ك٤ٚ اُؼَٔ 

اُقبطخ ثجؼغ اُيفبهف ًٝنُي آُخ اُوطغ  أَُبؽو ماد اُزقو٣ٔبد

 مُي.( ٣ٞػؼ 2-3اُشٌَ )ٝ .( Cutter)اٌُزو )أُوض مٝ اُؼغِخ(

٣َٝزقلّ ٛنا اُلٖ ك٢ ػَٔ األُؾلخ ٝاٍُٞبئل ٝأُلبهُ ٝاُِٞؽبد 

 ٝاُؾوبئت  ٝأُؾبكع ٝؿ٤وٛب.

 

( ٝرؾزبط 3-3األُٞإ اُلبرؾخ ٝاُـبٓوخ ًٔب ك٢ اُشٌَ ) ادثبٍزؼٔبٍ األهٔشخ م اٌ ات ٛرنكٖ ٣ز٤ٔي ٝ

 ًَ فطٞح ٖٓ فطٞاد اُق٤بؽخ إ٠ُ ٢ً فطٞؽ اُق٤بؽخ ػ٠ِ عٜخ اُؤبُ اُـبٓن .

ؾَت اُيفوكخ أُقزبهح إٓب ث٤َطخ أٝ ث( ٝٛنا اُزٌواه 4- 3ٛٞ كٖ رٌواه اُٞؽلاد ًٔب ك٢ اُشٌَ )ٝ    

 ٓؼولح .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2-3)شٌَ 

 (1-3)شٌَ 
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  اٌثاتشٛسنّٔارج ِٓ أػّاي  (3-2)

 :اٌثاتشٛسن( غطاء ٚعادج ِٓ تما٠ا األلّشح ػٍٝ طش٠مح 3-2-1)

كوح ُل٣ي اٍْ (، إ١ ثوب٣ب ٖٓ إ١ ٗٞع ٖٓ األهٔشخ أُزٞ 40× ٍْ  40شٌَ اُـطبء ٓوثغ، ٝه٤بٍٚ )

٣ٌٖٔ افز٤به أ١ ىفوكخ أُزٍٞطخ أَُي، ٣ٝلؼَ ًَ اُجوب٣ب ٖٓ األهٔشخ اُوط٤٘خ ٝأَُ٘غٔخ ٓغ ثؼؼٜب 

  اٍُٞبكح.رٞػؼ فطٞاد ف٤بؽخ ؿطبء ا٥ر٤خ ٝاألشٌبٍ 

 

 :اٌثاتشٛسنغطاء ٚعادج ِٓ تما٠ا األلّشح ػٍٝ طش٠مح طش٠مح ػًّ  (3-2-2)

ٝٛنا ٗٞع قطٞاد اُزؾؼ٤و٣خ اُز٢ رَجن اُؼَٔ، ٗلٌ اُ

ٝرٞط٤ِٜب ٓغ ثؼؼٜب ُؼَٔ ؿطبء  ز٘ٞػخأفو ٖٓ رور٤ت األهٔشخ أُ

ؽو٣وخ  ( اُيفوكخ أُقزبهح ٣ٞػؼ5-3ٍٝبكح أٝ ؽو٤جخ ٣ل. ٝاُشٌَ )

 : اُجبرشٞهىػَٔ ؿطبء ٍٝبكح ثطو٣وخ 

 .....(..25، 16، 9، 4رزٌٕٞ اُيفوكخ ٖٓ ػلك ٓوثغ ٣ؼ٢٘ )

  

 

( اُيفوكالالالخ ٌٓٞٗالالالخ ٓالالالٖ 6-3اٍُٞالالالبكح أُغالالالبٝهح كالالال٢ اُشالالالٌَ )

 ٌٓوهح. ٝؽلح 16

 

 

 

 

  

رْ روط٤غ اُؤبُ ٝهظخ ثبٌُزو م١ اُؼغِخ ٝػ٠ِ 

 اُِٞػ اُقبص ؽَت اُيفوكخ ا٤ُٜٔ ح .

صْ ف٤بؽخ اُوطغ ٓغ ثؼؼٜب ُؼَٔ أشٌبٍ ٌٓوهح 

  .أُغبٝهحٜٓ٘ب ًٔب ك٢ اُظٞهح 

 

ٓغ ثؼؼٜب ٝؽَت  أٌُوهحرْ رٞط٤َ أُوثؼبد 

 ٓب رشبئ٤ٖ ًٔب ك٢ اُظٞهح أُغبٝهح.

 

 
ٝثؼلٓب أًِٔ٘ب ػَٔ اُـطبء ؽشٞٗبٙ ثٔب ٣زٞاكو ٖٓ 

اُوطٖ أٝ اُل٣جبط )اُوطٖ اُظ٘بػ٢( أٝ ؿ٤وٛب ٖٓ 

اُؾشٞ ًٔب ك٢ اُظٞهح أُغبٝهح ٣ٌٖٔ إٔ ٗؼَٔ 

 ٗلَٜب.ُٞؽخ ثبُطو٣وخ 

 
 

 (5-3شٌَ )

 (6-3شٌَ )
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 -اٌؼًّ:خطٛاخ 

  األهَ(.ؽؼو١ هطغ هٔبُ رظِؼ ُؼَٔ ؿطبء اٍُٞبكح )٤٤ُٖٗٞ ػ٠ِ  -1

 .(ٍْ 20× ٍْ  20( ٓوثغ ه٤بً )16) ؽؼو١ ٖٓ أؽل ا٤٤ُِٖٗٞ -2

 . أٝ ثب٤ُل ٖٓ اُغبٗج٤ٖ ٝف٤ط٢ أٓب ثب٥ُخ اؽ١ٞ أُوثغ اُٞاؽل -3

 اكزؾ٢ أَُزط٤َ اُن١ ؽظَ ػ٤ِٚ ٝصجز٢ هأً فؾ اُق٤بؽخ ػ٠ِ ثؼؼٜٔب ثلثًٞ.  -4

ٖٓ اُق٤بؽخ ٝثٜنا رؾظ٢ِ ػ٠ِ شٌَ ٣شجٚ اُظوف  بً فب٤ُ اً ػ٠ِ إٔ رزو٢ً عيء ف٤ط٢ ثب٤ُل أٝ ا٥ُخ -5

 اُقبص ثبُوٍبئَ. 

 ثٌٔٞاح كاكئخ  .   ٝا٣ًٞٚاهِج٢ اُظوف اُن١ ؽظَ  -6

 . اػ٢ِٔ ثـوىح اُشتُخ ٓوثؼبً روغ هؤٍٝٚ ك٢ أُوثغ اُغل٣ل  -7

( ٓوثغ 16أشج٢ٌ أؽل هؤًٝ أُوثغ ٓغ اُوأً أُوبثَ ًٝنُي اُوأ٤ٍٖ ا٥فو٣ٖ .ٝثٜنا ٣ٌٕٞ ُل٣٘ب ) -8

 ٍْ ( . 10×ٍْ 10ثو٤بً )

بُطو٣وخ ثع٘ت، ك٤ٌٕٞ ُل٣٘ب أهثغ أشوؽخ رشجي ٓغ ثؼؼٜب  إ٠ُ( هطغ ٓغ ثؼؼٜب ع٘جبً 4ٗجلأ ثزش٤ٌَ ) -9

 (.ٍْ 40×ٍْ  40٘ؾظَ ػ٠ِ ٓوثغ ه٤بً )ك ،ٗلَٜب

 .ٍْ( 5×ٍْ  5( هطؼخ ٖٓ إُِٞ ا٥فو ٖٓ اُؤبُ ه٤بً )32ؽؼو١ )  -10

اُقؾ اُٞاطَ ث٤ٖ  صجز٢ أؽل اُوطغ ػ٠ِ أُوثغ أُؼل ٝمُي ثٞػغ هأً أُوثغ اُظـ٤و ػ٠ِ ثلا٣خ -11

  اُلثبث٤ٌ.ؽخ بٍهطؼز٤ٖ ٝمُي ثٞ

ٌٛنا ؽز٠ رٌَٔ ع٤ٔغ ؽخ ؿوىٙ  اُِوؾ أُقل٤خ ٝباهِج٢ اُؾبكبد أُؾ٤طخ ثبُٔوثغ اُظـ٤و ٝصجز٢ ثٍٞ -12

 ١ًٞ اُيفوكخ . أاُوطغ صْ 

ٍْ ػوػٚ( صجز٢  3 ؽٍٞ ٍْٝ  ٣46ؾ٤ؾ ثبُيفوكخ ٣زٌٕٞ ٖٓ أهثغ أشوؽخ ثو٤بً ) اً هظ٢ إؽبه -13

 اإلؽبه ؽٍٞ اُيفوكخ. 

  ٝعل.ف٤ط٢ اُغيء اُقِل٢ ٍُِٞبكح ٝصجز٢ اَُؾبة إٕ  -14

 ٝاُؾو٤جخ. ك٢ اٍُٞبكحفطٞاد ػَٔ اُيفوكخ رٞػؼ أُقططبد ا٥ر٤خ  -15

 

 

 

 

 

 

 

(3-6) 

 

(3-6) 
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 :اٌثاتشٛسنحم١ثح ٠ذ ٔغائ١ح تطش٠مح  ػًّطش٠مح ( 3-2-3)

٣ٌٖٝٔ اُزلٖ٘ ثٚ ٝاٍز٘جبؽ اُيفبهف ٝاُزظب٤ْٓ ثؼاللك ٓالب ال ٜٗب٣الخ  اً ٝاٍغ عل بً ك٘ اٌ ات ٛرنكٖ  ٣ُؼل

ٛنٙ فطٞاد إػلاك ؽو٤جخ َٗبئ٤خ  ٌٝٛناٝرطج٤وٚ ػ٠ِ اٌُض٤و ٖٓ أُ٘زغبد اُز٢ ٣لفَ اُؤبُ ك٢ ط٘بػزٜب، 

  .اٌ ات ٛرنخ وفبٓبرٜب هٔبُ ٓظْٔ ثطو٣

 

 ؽو٣وخ اُؼَٔ:

( أٓب 7-3ثؾَت اُقطٞاد أُٞػؾخ ثبُشٌَ ) ٗلٌ فطٞاد إػلاك اُزظ٤ْٔ ٣ٝزْ رلظ٤َ ٝف٤بؽخ اُؾو٤جخ

 ثبَُ٘جخ ُِؤبُ كِي اُؾو٣خ ك٢ افز٤به اُؤبُ أُ٘بٍت ُق٤بؽخ اُؾو٤جخ ًٝنُي افز٤به إُِٞ.

 

 اُظٞه اُقطٞاد د

 ؽؼو١ هطؼز٤ٖ ٖٓ هٔبُ هط٢٘ ٓزٍٞؾ أَُي 1

 (12) أُشغواُؤبُ  ظ٢ ٖٓهٓشغو ٍٝبكح  

 .ٍْ ( 20× 20) ه٤بًٓوثغ  

 

 ه٤بً ( ٓوثغ14)ٖٓ اُؤبُ اَُبكح  هظ٢ 2 

 ٓزَب١ٝ اَُبه٤ٖ ( ٓضِش 20ٝ )( ٍْ 6×6)

  اُيا٣ٝخ.ٍْ هبئْ ( 6ٍبم ) ًَ ؽٍٞ 

 

 هظ٢ ٖٓ اُؤبُ اَُبكح أهثغ هطغ ه٤بً  3

 ( ٍْ رٔضَ اُوطغ أُغبٝهح13× 30)

 ( ٍْ.  2.5× 2.5) ُِزظ٤ْٔ صْ ؽلث٤ٜب ثو٤بً 

 

 ( 32×8ه٤بً )هطؼز٤ٖ ٖٓ اُؤبُ اَُبكح هظ٢  4

 رٔضَ اُؾبكخ اُؼ٣ِٞخ ُِؾو٤جخ )أٓبّ ٝفِق(. ٍْ

 (80×7) هظ٢ ٖٓ اُؤبُ اَُبكح هطؼز٤ٖ ه٤بً

 اُؾو٤جخ.)ش٤بالد( ؽٔبالد شو٣ؾ رٔضَ  ٍْ

 

 ( 90ٍْ×8هطؼخ ه٤بً )ٖٓ اُؤبُ اَُبكح هظ٢  5

 أٓبّ ٝفِقرٔضَ اُوبػلح اُز٢ روثؾ ث٤ٖ هطؼز٢  

 اُؾو٤جخ. 

 

 (  23×  30ٖٓ اُؤبُ اَُبكح هطؼخ ه٤بً )هظ٢  6

 صْ ؽلث٤ٜب ثو٤بً ؽ٤ٚ ٓور٤ٖ ًجطبٗخ ُِؾو٤جخ  ػ٠ِ أٍ

 ، صْ هظ٢ هطؼخ ه٤بً( ٍْ 2.5×  2.5)

 ٍْ ٓوح ٝاؽلح ُِغ٤ت اُلاف٢ِ.    (22×15)
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 اُزظ٤ْٔثؼل إٔ أًزَٔ رلظ٤َ اُوطغ ٗوّٞ ثؼَٔ  7

 اُقطٞاد اَُبثوخ اُز٢ أرجؼ٘بٛب ك٢ ػَٔ ٝؽَت

 اٍُٞبكح ؽز٠ ٣ظٜو ُ٘ب ًٔب ك٢ اُظٞهح أُغبٝهح 

  هطؼخ ُألٓبّ ٝهطؼخ ُِقِق.

 ٝط٢ِ اُوطغ اُغبٗج٤خ ثبُزظ٤ْٔ ثٞاٍطخ اُق٤بؽخ   8 

 ُزؾظ٢ِ ػ٠ِ)ٍواعخ أٓب ثب٤ُل أٝ ثبُٔبً٘خ( 

   .ٝع٢ٜ اُؾو٤جخ األٓبّ ٝاُقِق 

 

 األٓبّ ٝاُقِق ٓغ ُواثطخ ؽٍٞ ٝط٢ِ اُوطؼخ ا 9

 ثبُظٞهح أُغبٝهح.ػَٔ ؽ٤ٚ ثطوك٤ٜب ًٔب ٣ظٜو 

 

 ًلٌل٢ ؽبكبد اُغ٤ت ٝف٤ط٤ٚ ػ٠ِ اُجطبٗخ، 10 

  اُجطبٗخ.ًلٌل٢ ؽٞاف 

 

  صجز٢ اُجطبٗخ ػ٠ِ اُٞعٚ اُلاف٢ِ ُِؾو٤جخ.  11

  . صجز٢ اُؾبكخ اُؼ٣ِٞخ ُِؾو٤جخ ٖٓ األٓبّ ٝاُقِق 12

 ٝصجز٤ٜب ك٢)ش٤بالد( ف٤ط٢ شوائؾ رؼ٤ِن اُؾو٤جخ  13

 اُؼ٣ِٞخ األٓب٤ٓخ أٌُبٕ أُ٘بٍت ػ٠ِ اُؾبكبد 

 ٝاُقِل٤خ.

 

 

 

 

 

 (7-3شٌَ )                                            
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 ( ّٔارج ػًّ اٌثاتشٛسن:3-2-4)

 . اٌ ات ٛرن(  ٗٔبمط رٞػؼ ٓغٔٞػخ ٖٓ رظب٤ْٓ كٖ 12-3) (،11-3) (،10-3) (،9-3) (،8-3األشٌبٍ ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 8-3) شٌَ 

 (9-3)شٌَ 

 (10-3شٌَ )

 (11-3شٌَ )

(3-12) 

 (12-3شٌَ )
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 أعئهخ انفصم انثبنث

 ِٚا ٟ٘ أ١ّ٘تٗ؟ اٌ ات ٛرنِا اٌّمةٛا بفٓ  / 1ط      

 ؟ اٌ ات ٛرنِاٟ٘ اٌ اِا  ٚاٌعدا ٚا٤اٚا  اٌّطت دِة  ٟ تٕف١ت  ٓ  / 2ط 

  ١ٙا؟  اٌ ات ٛرن ٓ ٠طتعًّ ِاٟ٘ اٌّرا٨  اٌتٟ  / 3ط 

  ِٕاض ٚبتة١ُّ ٔفت   ا  ٚضااة ِٓ بما٠ا ا٤لّ ة  / 4ط 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(9-3 ) 

(10-3) 
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 انشاثغ انفصم 

 صُبػخ اإلكغغىاساد يٍ انخشص وانًُُى

  انؼبو:انهذف 

ا٤اٚا  ٠ٙد  ٘تا اٌفةً إٌٝ تعر٠  اٌ اٌ ة بّعٕٝ ا٦وططٛارا  ِٚا ٟ٘ اٌ اِا  ٚ

ٚا٤وا١ًٌ ٚ ١ر٘ا ، تٕف١ت ا٦وططٛارا  ِنً اٌعمٛا ٚاٌم٩تد ٚا٤ضاٚر ٚاٌ ٛاتُ ٚاٌ ٛوا اٌّطت دِة  ٟ 

   ّطا  اٌرّا١ٌة اٌتٟ ٠م١فٙا ٌٍم أٚاٌٍ

 انزفصُهُخ:األهذاف 

 تىْٛ اٌ اٌ ة لاارة وٍٝ أْ: ٘تا اٌفةً ضبعد إوّاي   

  اٌتة١ُّ امت١ار ك ات ر ِعر ة - 1

  ل عة تٕف١ت وً ِعر ة  راتك  - 2

 أ٠ٓ ٚو١  تٕفت اٌتةا١ُِ اٌّعدة   ِعر ة - 3

 أ٠ٓ ٠طت دَ ٘تا اٌفٓ ٚ٘تٖ اٌتةا١ُِ   ِعر ة - 4

 ا٩ٌزِة باضتعّاي وً اٌ اِا  ٚا٤اٚا   ًات  ١م١ ًاتٕفت اٌ اٌ ة تّر٠ٕ - 5
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 ( اإلوغغٛاساخ  4-1)

 اُؼوٞك ٝاُوتئل ٝاألٍبٝه ٝاُقٞارْ ٝاألًب٤َُ اُز٢ ري٣ٖ اُوأً ٝاألهواؽ ٝؿ٤وٛب(. رشَٔ )  

ٝرزلهط اُقبٓبد ٖٓ أُؼبكٕ اُض٤ٔ٘خ ًبُالنٛت ٝاُجترال٤ٖ  أُز٘ٞػخ رظ٘غ اإلًََٞاهاد ٖٓ فبٓبد أُؼبكٕ

ٝاُلؼالالخ ٝؿ٤وٛالالب ٝاألؽغالالبه اٌُو٣ٔالالخ ًبُٔالالبً ٝا٤ُالالبهٞد ٝاُيٓالالوك ٝاُِؤُالالؤ ٝؿ٤وٛالالب ٝاألؽغالالبه اُظالال٘بػ٤خ 

 ُٞإ صبثزالالالخ ثالالال ٓط٤ِالالالخ أٝ   اُيعبع٤الالالخ أٝ اُجتٍالالالز٤ٌ٤خ ٝرٌالالالٕٞ 

٣ٝالالاللفَ أ٣ؼالالالب  كالالال٢ طالالال٘بػخ اإلًََالالالٞاهاد اُقالالالوى ٝاُ٘ٔالالالْ٘، 

لالبد أُ٘اليٍ ٖٓ شالوائؾ اَُالزبٕ ٝهط٤لالخ ٝٓقِ ٣ٌٖٝٔ ط٘بػزٜب

 ك٢ اُلظٍٞ اُوبكٓخ. ًٔب ٤ٍ ر٢

ٝ اُلافِالالخ لك ٝاألكٝاد ٝأُالالٞاك أَُالزؼِٔخ أاُُؼال ٝرز٘الٞع

ي ٛالال٢ ًض٤الالوح ٝٓزؼالاللكح ٣ٝؼزٔالالل مُالالكالال٢ طالال٘بػخ اإلًََالالٞاهاد ٝ

 (1-4شٌَ )                                                    .ػ٠ِ ٗٞع اإلًََٞاهاد أُظ٘ؼخ

ٝاُوبؽؼالخ ٝٓوالض اُؾل٣الل اُقالبص ثالنُي( ًٔالب رظٜالو كال٢ اُشالٌَ  ٚلك ٝرشَٔ )أٌُبشبد ٝاُت٣ٝالاُؼُ 

 .اكوح ك٢ أُ٘يٍلك ٓزٞ( ًِٜٝب ٣ٌٖٔ االٍزـ٘بء ػٜ٘ب ثؼُ 4-1)

ٓضالَ أُالٞاك اُتطالوخ ٝاُق٤الٞؽ ٝاإلثالوح اُقبطالخ ثالبُقوى ٝاُ٘ٔالْ٘ ًٝالنُي اُشالوائؾ  ٝٛ٘بى ٓالٞاك أفالوٟ     

 ٝاُقوى ٝاُْ٘ٔ٘ ٝاُجًٞبد )أهلبٍ اُوتئل ٝاألٍبٝه( ٝاٌُت٤ُت اُقبطخ ثبألهواؽ. 

 

  صٕاػح خاتُ ِٓ اٌخشص ( خطٛاخ4-2)

  األٚي:( إٌّٛرج 4-2-1)

ؾَالت ٓالب ثر٤ٜئخ ٓالب رؾزالبط ٓالٖ اُقالوى ٝاُق٤الٞؽ ًٝالنُي ٗالٞع اُيفوكالخ  أٝ  – 1

 كو ُل٣ي ٖٓ ٓٞاك ٣ٌٖٔ ػَٔ فبرْ ٜٓ٘ب. از٣ٞ

ٝٗجالاللأ ثؾ٤بًالالخ اُقالالوى ًٔالالب كالال٢ ثؼالالل إٔ ٗالالُٞظ اُقالال٤ؾ ثٜٔالالب اٍالالزقلاّ إثالالور٤ٖ  – 2

 .(2-4ؽَت اُشٌَ )( 1)اُقطٞح ههْ 

٘ٔ٘ٔخ( ٗٔوه اُق٤ؾ ٖٓ اُ٘ٔ٘ٔالخ األف٤الوح ثبُزجالبكٍ ك٘ٔ٘ٔخ، فوىح كفوىح  ٘ٔ٘ٔخ،)فوىح ك٘ٔ٘ٔخ، فوىح ك     

 (.4-4( ٝاُشٌَ )3-4ؾَت ه٤بً اُقبرْ أُطِٞة ًٔب ك٢ اُش٤ٌِٖ )ثك٘ؾظَ ػ٠ِ ٓوثغ ٌٝٛنا 

 قوىح صْ ٗشجٌْٜ ثبُٔوثغ اُضب٢ٗ ًٔب ٣ٞػؼ ك٘ٔ٘ٔخ كٗشجي اإلثوح ٖٓ اُجلا٣خ ثبُ٘ٔ٘ٔخ اُضب٤ٗخ صْ فوىح  – 3

 . (5-4اُشٌَ )      

  (.6-4)اُقطٞح اُضبُضخ ٖٓ اُغٜخ اُضب٤ٗخ ُِشـَ صْ ٗـِن اُقبرْ ثئؽٌبّ ٝثلهخ ًٔب ك٢ اُشٌَ  ٌٗوه – 4

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 

 

 

 

 ( 1-4)شٌَ 

 (2-4)شٌَ 

 (6-4)شٌَ  (5-4) شٌَ  (4-4)شٌَ  (3-4)شٌَ 
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  ( إٌّٛرج اٌثأٟ:4-2-2)

كو ُل٣ي ٖٓ ٓٞاك ٣ٌٖٔ اؾَت ٓب ٓزٞثر٤ٜئخ ٓب رؾزبط ٖٓ اُقوى ٝاُق٤ٞؽ ًٝنُي ٗٞع اُيفوكخ  أٝ  - 1 

 ػَٔ فبرْ ٜٓ٘ب. 

اُق٤ؾ ٗلفَ ك٢ إؽلٟ اإلثور٤ٖ فوىح ٝٗٔ٘ٔز٤ٖ صْ فوىح ٝٗٔ٘ٔز٤ٖ صْ  ٣ِظ ك٤ٜب هأًاٍزقل٢ٓ إثور٤ٖ  - 2

-4ٗٔوه اإلثوح اُضب٤ٗخ ك٢ اُقوىح األ٠ُٝ ثبُؼٌٌ ك٤زٌٕٞ ُل٣٘ب ٓوثغ ًٔب ك٢ اُقطٞح األ٠ُٝ اُشٌَ )

   (.8-4ٝاُشٌَ ) (.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اُو٤بً أُطِٞة ُِقبرْ ػ٠ِ اُقطٞح األ٠ُٝ ؽز٠ ٗؾظَ ٌٗوه  - 3

 (. 9-4ًٔب ك٢ اُشٌَ )

 

 

 

ٗشجي اإلثوح ثظق اُْ٘ٔ٘ اُغبٗج٢ ٖٓ ثلا٣خ اُظق ؽز٠ ٜٗب٣زٚ ٝٗ٘زوَ إ٠ُ اُغبٗت اُضب٢ٗ ًٔب ك٢  -4

 (. 10-4اُشٌَ )

 

  (. 11-4ٗـِن اُقبرْ ثئؽٌبّ ٝثلهخ ًٔب ك٢ اُشٌَ ) -5

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 7-4)شٌَ 

 (8-4) شٌَ 

 (9-4)شٌَ 

 (10-4)شٌَ  

 (11-4)شٌَ 
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 :( خطٛاخ صٕاػح عٛاس ػش٠ض ِٓ إٌُّٕ ٚاٌخشص4-3)

 

 ( ٣ٞػؼ ع٤ٔغ اُقطٞاد اُٞاعت إرجبػٜب ك٢ إٗغبى اُزظ٤ْٔ ٝثؾَت اُشوػ ا٥ر٢:  12-4اُشٌَ ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٝف٤ٞؽ ٗب٣ِٕٞ ٝاثور٤ٖ(. ٝفوىأُٞاك اُتىٓخ )ْٗٔ٘  ٤ٛ٢ئ -1 

ثؾ٤بًخ اُقوى ٣ِظ ك٤ٜٔب هأٍب اُق٤ؾ ٝاثلئ٢  إثور٤ٖاٍزقل٢ٓ  - 2

 (.12-4ؽَت اُشٌَ )( 1) اُقطٞح ههْ ًٔب ك٢

 (12-4ٗلن١ اُزظ٤ْٔ ؽَت اُقطٞاد أُٞػؾخ ك٢ اُشٌَ ) -3

 (13-4ٗـِن اَُٞاه ثئؽٌبّ ٝثلهخ ًٔب ك٢ اُشٌَ ) -4

                                                                                                                              

                                                                                                            

                                                

 (13-4شٌَ )     

 

 

(4-12) 

 (12-4شٌَ )
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(4-15 ) 

  :ٚاٌخ١ٛطإٌُّٕ ٚاٌخشصألشاط ٚػمذ ِٓ ( خطٛاخ صٕاػح 4-4)

اُق٤ؾ صْ ِٗزوؾ فٌٔ َٗزقلّ إثور٤ٖ ٣ِظ ك٤ٜٔب هأٍب 

 فوىاد ث٤ٜ٘ب فٌٔ ٗٔ٘ٔبد. 

 

ًٔب ٓو ث٘ب ُؼَٔ ؽِوخ ٖٓ  ٔبٗولَ اُق٤ٞؽ ػ٠ِ ثؼؼٜ

 .ٝاُْ٘ٔ٘اُقوى 

 

ٓغٔٞػخ ٖٓ اُْ٘ٔ٘ ٝٗؼَٔ ٓ٘ٚ ؽِوخ ًٔب ك٢ اُشٌَ  ٗ٘ظْ 

 .أُغبٝه، ٝؽِوخ أفوٟ ؽز٠ رٌزَٔ اُيفوكخ

 

 

 

 

ٗؼَٔ ٓغٔٞػخ ٖٓ ٛنٙ األشٌبٍ ٝٗشٌِٜب  ؽَت اُوؿجخ 

)ػول أٝ هتكح أٝ أهواؽ( ٓغ رضج٤ذ ًت٤ُت ُألهواؽ ًٔب 

( ٝٗشٌَ ٝؽلاد اُؼول ًٔب ك٢ 14-4ٓٞػؼ ك٢ اُشٌَ )

 (. 15-4اُشٌَ )

 

 

 

 

 

    شٌَ 

 طح اٌدِٛح اٌثغ١طح: اتٛع( طش٠مح ح١اوح إٌُّٕ أٚ اٌخشص 4-5)

 طٞه رٞػ٤ؾ٤خ اُقطٞاد د

1 

اُؼلك ٝأُٞاك اُتىٓخ: ػِجخ ًبهرٕٞ َٓزط٤ِخ ؿواء 

ٓبكح الطوخ، ٓشؾ ػلك اص٘بٕ مٝ أٍ٘بٕ ٗبػٔخ،  خأٝ أ٣

 فوى أٝ ْٗٔ٘ ؽَت اُوؿجخ ف٤ٞؽ إثوح ْٗٔ٘ ٓوض.

 

(4-13) 

          ( 14-4)شٌَ 
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2 

ٗوطغ ؿطبء اُؼِجخ ٤ٜٗٝئ أُٞاك اُتىٓخ ُزظ٤٘غ ٍٗٞ 

  .طـ٤و)عٞٓخ(

 

3 

ِٗظالالالالن ػِالالالال٠ ًالالالالَ عبٗالالالالت ٓالالالالٖ عالالالالبٗج٢ اُؼِجالالالالخ أؽالالالالل 

  األٓشبؽ.

ًٔالالالالالب ٓٞػالالالالالؼ ٓالالالالالٖ عالالالالالبٗج٢ اُؼِجالالالالالخ  اً ٗوالالالالالض عالالالالاليء

ػ٘الالل ؽ٤بًالالخ اُيفوكالالالخ  ثبُظالالٞهح ُزَالال٤َٜ ٓالالوٝه ا٤ُالالل

  اُزظ٤ْٔ.أٝ 
 

4 

ٗجالالالاللأ ٓالالالالٖ ٓ٘زظالالالالق أُشالالالالؾ ٗؼوالالالالل اُقالالالال٤ؾ كالالالال٢ أؽالالالالل 

األٍالالالال٘بٕ اُ٘بػٔالالالالخ ُِٔشالالالالؾ ٝثشالالالالٌَ ٓزالالالال٤ٖ صالالالالْ ٗٔالالالالوه 

اُقالالالالال٤ؾ ؽ٤ُٞالالالالالب ثالالالالال٤ٖ األٍالالالالال٘بٕ ُالالالالالوثؾ اُقالالالالال٤ؾ ثالالالالال٤ٖ 

أُشالالالط٤ٖ ٝثشالالالٌَ ٍالالاللٟ ًٔالالالب كالالال٢ اُظالالالٞهح ٝثؼالالاللك 

٣ؼالالالبكٍ ػالالالوع اُيفوكالالالخ ٣ٝظٜالالالو ػالالاللك اُق٤الالالٞؽ كالالال٢ 

  اُظٞهح صٔب٤ٗخ ف٤ٞؽ. 

5 

اُقالالال٤ؾ ثالالبإلثوح ٝٗؼٔالالالَ ػوالالاللح ثالال ٍٝ فالالال٤ؾ ٓالالالٖ  ٗالالُٞظ 

عٜالالالالخ ا٤َُالالالالبه ًٔالالالالب كالالالال٢ اُظالالالالٞهح أُغالالالالبٝهح ٗٔالالالالوه 

لٟ، صالالالالالْ ِٗالالالالالزوؾ ٍالالالالالجؼخ اُقالالالالال٤ؾ رؾالالالالالذ ف٤الالالالالٞؽ اَُالالالالال

َالالالالالوٟ ٗضجالالالالالذ أطالالالالالبثغ ا٤ُالالالالالل ا٤ُ فالالالالالوىاد ٝثٍٞالالالالالبؽخ

 .اُقوىاد ث٤ٖ ف٤ٞؽ اَُلٟ

 

6 
ٗؼ٤الالل كفالالٍٞ اإلثالالوح كالال٢ صوالالٞة اُقالالوىاد ٌُٝالالٖ ٓالالٖ 

 كٞم ف٤ٞؽ اَُلٟ.

 

7 

ٗقالالالالوط اُقالالالال٤ؾ ٓالالالالٖ اُغٜالالالالخ األفالالالالوٟ ُِيفوكالالالالخ صالالالالْ 

ٓالالالغ رشالالال٤ٌَ اُ٘ٔالالالْ٘ ؽَالالالت  اَُالالالبثوخ.ٌٗالالالوه اُقطالالالٞاد 

 اُيفوكخ ا٤ُٜٔ ح ُِؼَٔ. 

 

8 

ٓالالٖ ؽ٤بًالالخ اَُالالٞاه ٗوكالالغ اُق٤الالٞؽ ٓالالٖ  االٗزٜالالبءثؼالالل 

ثئؽٌالالالالالبّ أُشالالالالالؾ ٝٗضجالالالالالذ اُولالالالالالَ اُقالالالالالبص ثبَُالالالالالٞاه 

 بٍ ؽبعز٘الالب إُالال٠ فالال٤ؾكالال٢ ؽالال اُيائالاللح.اُق٤الالٞؽ  ٝٗوالالض

ثؼوالالالاللح  بً إػالالالالبك٤ بً إػالالالالبك٢ ٍٝالالالالؾ اُؼٔالالالالَ ٗالالالالوثؾ ف٤طالالالال

  َٝٗزٔو.ٗقل٤ٜب ٍٝؾ اُيفوكخ 
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 ( 17-4)شٌَ 

شثٗ اٌخشص تأحداَ ِتذسخح األحداَ ٌؤٌؤ٠ح تطش٠مح تثاد١ٌح ٚتؼذج صفٛف ت( ػمذ ِشغٛي ِٓ 4-6)

 (. 16-4اُشٌَ )ًٔب ك٢ : ا١ٌالح

 

 

 

وّا فٟ  ( أعاٚس اٌّحثح ٚاٌصذالح ِٓ اٌخ١ٛط اٌمط١ٕح4-7)

     (.17-4اُشٌَ)

 

   

 

 ٗؾزبط إ٠ُ ف٤ٞؽ هط٤٘خ أٝ طٞك٤خ ؿ٤ِظخ ٝهطؼخ شو٣ؾ الطن ٝىهاه ٝٓوض ٝشو٣ؾ ه٤بً.

 طٞه رٞػ٤ؾ٤خ اُقطٞاد د

1 

)ف٤ٞؽ هط٤٘خ طالٞك٤خ ِٓٞٗالخ  ٤ٜٗئ أَُزِيٓبد

ٓوالالالالض، ٝهلالالالالَ، ٝ ،شالالالالو٣ؾ الطالالالالنٝ، ؿ٤ِظالالالالخ

 شو٣ؾ ه٤بً(. ٝ

 

2  

ًَ ف٤ؾ ٜٓ٘ب ٓزواً ؽٍٞ ف٤ٞؽ  خٗوطغ أهثؼ

ٖ ٖٓ ُٕٞ صْ ٗغٔؼٜب ٝاؽلاً ًَٝ ف٤ط٤

ٝٗ٘ظلٜب ٝٗؼَٔ ػولح ك٢ اٍُٞؾ، صْ ٗضجذ ٖٓ 

ؾ ؽخ شو٣بٌٓبٕ اُؼولح ػ٠ِ أُ٘ؼلح ثٍٞ

 . الطن
 

3 

ٗجلأ اُؼَٔ ٝمُي ثِق اُق٤ؾ األٍٝ األؽٔو ػ٠ِ 

ْ ػولح أفوٟ صاُق٤ؾ أُغبٝه ٝٗؼَٔ ػولح 

ٗلَٚ ػ٠ِ  بُق٤ؾكٞهٜب ٌٝٗوه ػَٔ ػولر٤ٖ ث

اُق٤ؾ ا٥فو ٝا٥فو صْ ٌٗوه اُؼَٔ ٖٓ اُغٜخ 

   اُضب٤ٗخ.

4 

َٝٗزٔو ثؼَٔ اُؼول ٓوح ٖٓ ا٤ٔ٤ُٖ ٝٓوح ٖٓ 

ا٤َُبه ؽز٠ اُٜ٘ب٣خ صْ ٗؼول اُق٤ٞؽ ٖٓ ٜٗب٣زٜب 

ٝٗضجذ اُولَ ٝٗزقِض ٖٓ اُق٤ٞؽ اُيائلح ػٖ 

 اُؼَٔ.ؽبعخ 
  

  

 (16-4شٌَ )
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 (19-4)شٌَ  (18-4)شٌَ 

  تض٘ٛس اٌغتاْ:( 19-4اُشٌَ ) ِاعىحأٚ  ،(18-4اُشٌَ )  ( تص١ُّ ٚإػذاد طٛق4-8)

 

 

 

 

 

  

 

 طٞه رٞػ٤ؾ٤خ اُقطٞاد خ

1  

ٍالْ ٝثطالٍٞ ٓزالو٣ٖ ٓالٖ  5ٗؾزبط شالوائؾ ٍالزبٕ ػالوع 

ُالال٤ٖٗٞ ٓقزِلالال٤ٖ )ٓالالضت اثالال٤غ ٝأىهم( ًٝالالنُي ػالالوع 

ٍالالْ ٝثطالالٍٞ ٓزالالو ٝاؽالالل ٣ٌالالٕٞ كؼالال٤بً أٝ أ١ ُالالالٕٞ  2.5

فوىاد ُؤُؤ٣خ ًٝنُي فوىح  6ٓـب٣و ثؾَت هؿجزي ٝ 

أفالالوٟ ثٔٞك٣الالَ ُٝالالٕٞ آفالالو، ٝ ٓالالبكح الطالالوخ آُالالخ ؽوالالٖ 

ا٤ٌَُِٕٞ ٝشٔٞع ٤ٌٍِٕٞ ٝٓظالله ٗالبه١ ٓضالَ اُولاؽالخ 

 ٝ ؽٞم ثتٍز٤ي ٓـِق ثشو٣ؾ ٍزبٕ.

 

2 

 ( ٍْ ٖٓ اُشو٣ؾ األىهم.   5×5ٓوثؼبً ثو٤بً)12ٗوطغ 

 ٍْ ٖٓ اُشو٣ؾ األث٤غ.  5×5ٓوثؼبً ثو٤بً  24ٗوطغ 

ٓالٖ اُشالو٣ؾ  ٍالْ 2.5×ٍالْ  2.5ٓوثؼبً ه٤البً  42ٗوطغ 

 اُلؼ٢.

3 

ٗ فن ٓوثؼبً أث٤غ ٝٗط٣ٞٚ ثشالٌَ ٓضِالش ِٝٗظالن هأٍال٢ 

اُوبػالاللح ثٍٞالالبؽخ اُولاؽالالخ صالالْ ٗوالالض اُي٣الالبكح ٓالالٖ األٍالاللَ 

ٌٗالالوه اُؼٔالالَ ٓالالغ فَٔالالخ ٓوثؼالالبد ٝرٌالالٕٞ ػِالال٠ شالالٌَ 

 ٝههخ. 

4 
ٌٗالالوه اُقطالالٞح اُضبُضالالخ ٓالالغ ٍالالزخ ٓوثؼالالبد ٓالالٖ اُشالالو٣ؾ 

 األىهم.

 

5 

ْ  ٗؼَٔ ٓ٘ٚ  ٗ فن ٓوثؼبً اث٤غ ٝٗؼَٔ ٓ٘ٚ ٓضِضبً ٝأىهم ص

ٓضِضبً ٗوًت أُضِش األىهم ػ٠ِ األث٤غ ثشٌَ ٓ٘ظق 

ًٔب ك٢ اُظٞهح أُغبٝهح صْ ِٗظن هأ٢ٍ اُوبػلح 

 ٌٗوه اُشٌَ ٍذ ٓواد.
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6 

ٗ فن ٓوثؼبً أث٤غ ٝٗؼَٔ ٓ٘ٚ ٓضِضبً ٝٗطجوٚ ػ٠ِ ٗلَٚ 

ِٗظن هأ٢ٍ اُوبػلح ٝٗوض اُي٣بكح ٖٓ أٍلَ اُشٌَ 

( ٓوثؼبً صْ ًوه١ اُطو٣وخ 12ٌٗوه اُقطٞاد ُـ )

 ( ٝههخ كؼ٤خ. 42ٗلَٜب ُِشو٣ؾ اُلؼ٢ ٝاػ٢ِٔ )

 ٗؾؼو ؽٞهبً ٓـِلبً ثشو٣ؾ اَُزبٕ.  7

 

8 
٣ٝزلالالوع ٜٓ٘الالب ٍالالزخ ٍالالْ  3هظالال٢ ًورٞٗالالخ كائو٣الالخ ثوطالالو 

 ٍْ. 3أشوؽخ ػوع ًَ شو٣ؾ ٍْ ٝؽُٞٚ 

 

9 

ؿِل٢ اٌُبهرٞٗخ  ثشو٣ؾ اَُزبٕ ٝصجز٤ٜب ػ٠ِ اُطٞم صْ 

 اُظو٤ٜب ثب٤ٌَُِٕٞ .

 
 

10 
صجزالال٢ األٝهام أُظالال٘ٞػخ ٓالالٖ اَُالالزبٕ ثؾَالالت اُزَ٘الال٤ن 

 أُٞعٞك ك٢ اُشٌَ أٝ ثؾَت ٓب روؿج٤ٖ ك٤ٚ.

 

11 

 اٍزٔو ١ ثبُز٤َ٘ن ؽز٠ رؾظ٢ِ ػ٠ِ اُشٌَ أُطِٞة 

٣ٌٝٔالالٖ رطج٤الالن ٌٛالالنا ػٔالالَ ثزَ٘الال٤ن آفالالو ٝأُالالٞإ آفالالو١ 

 ٓضت إ٤ًَِ أٝ ػِجخ ُؾلع اإلًََٞاهاد.  
 

ػِجخ رَزؼَٔ ُؾلع اإلًََٞاهاد ًٔالب رظٜالو 

 ك٢ اُظٞهح.  
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 أعئهخ انفصم انشاثغ   

 اإلكغغىاساد؟/ يبهٍ انخبيبد انزٍ رصُغ يُهب  1ط 

 ؟ صُبػخ اإلكغغىاساد / يبهٍ انؼذد واألدواد انًغزخذيخ فٍ 2ط

  / يبهٍ انخغىاد انًزجؼخ فٍ حُبكخ خبرى؟  3ط

 / يبهٍ األدواد وانًىاد انالصيخ نصُبػخ عىاس ثبنجىيخ انجغُغخ؟  4ط

   أعبوس انًحجخ ثخُىط قغُُخ يهىَخ./ َفزٌ  5ط

 / يبهٍ انخبيبد وانًىاد واألدواد انالصيخ نصُبػخ عىق ثضهىس انغزبٌ؟  6ط

  ٌ خبرى وعىاس يٍ انضخشفخ وانشكم./ َفز 7ط
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 انفصم انخبيظ

 رذوَش انُفبَبد 

  انؼبو:انهذف 

تٕف١ت ٟ أٔٛاوٙا ٚو١ف١ة اضت داِٙا  ٟ ٠ٙد  ٘تا اٌفةً إٌٝ تعر٠  اٌ اٌ ة بّعٕٝ إٌفا٠ا  ِٚا ٘

 ك  ١ٕة ِأ اٌٍّطا  اٌرّا١ٌة اٌتٟ ٠ّىٓ إضا تٙا ٌٍم أ  اتا١ٌد٠ٚة ٚب را٤وّاي 

 انزفصُهُخ:األهذاف 

  وٍٝ: اٌ اٌ ة لاارةتىْٛ بعد إوّاي ٘تا اٌفةً ض  

  تد٠ٚر٘ا إٌفا٠ا  ٚو١ف١ة إٌٝ تعر  اٌ – 1

  ِف١دة ِٙارة امت١ار اٌتة١ُّ ٌتد٠ٚر وً ٔٛا ِٓ إٌفا٠ا  ٚب ر٠مة  اوتطام – 2

 تٕف١ت وً ل عة   اٌتعر  إٌٝ – 3

 أ٠ٓ ٚو١  تٕفت اٌتةا١ُِ اٌّعدة   ِعر ة – 4

 ٘تا اٌفٓ ٚ٘تٖ اٌتةا١ُِ    إتماْ – 5

  ا٩ٌزِةاٌ اِا  ٚا٤اٚا   ت  ١مٟ باضتعّايتّر٠ٓ  ١تتٕف – 6

 

 

 

 

ؽو٤جخ ع٤ِٔخ ٖٓ ثِٞىح هل٣ٔخ ٓي٣٘خ 

 (1-5شٌَ ) ثبألىهاه.
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 إٌفا٠اخ  

 إٌفا٠اخ:تؼش٠ف  (5-1)

ع٤ٔالالالالغ أُقِلالالالالبد اُ٘برغالالالالخ ػالالالالٖ األٗشالالالالطخ اُزالالالال٢ ٣والالالالّٞ ثٜالالالالب اإلَٗالالالالبٕ، ٍالالالالٞاء ًبٗالالالالذ كالالالال٢ كافالالالالَ 

، ٝهالالالالل ٣الالالالؤك١ روًٜالالالالب إُؾالالالالبم ، أٝ ؿ٤وٛالالالالبأُ٘الالالاليٍ، أٝ فبهعالالالالٚ: ًبألٗشالالالالطخ اُيهاػ٤الالالالخ، أٝ اُظالالالال٘بػ٤خ

 اُؼوه ثبُج٤ئخ، ٝاَُتٓخ اُؼبٓخ، ٝػ٠ِ طؾخ اإلَٗبٕ ثشٌَ ٓجبشو. 

. ٝكالالالال٢ اٌّّٙاااا خأٝ  اٌمّاِااااح، ٣ٌٝٔالالالالٖ إٔ رؼ٘الالالال٢ ٓوؿالالالالٞة ك٤ٜالالالالب ٛالالالال٢ أ١ ٓالالالالٞاك ىائالالالاللح ٝؿ٤الالالالو  

 .، ٣وظل ثبُٔقِلبد أُٞاك اُيائلح أٝ أَُّٞ اُز٢ رقوط ٖٓ اٌُبئ٘بد اُؾ٤خػِْ األؽ٤بء

ه٤ٔالالالخ  ؼغ اُ٘الالالبً ٣ؼالالالل مٝٓالالالٖ اُظالالالؼت رؼو٣الالالق ٓب٤ٛالالالخ أُقِلالالالبد. كٔالالالب ٛالالالٞ ٓالالالٖ أُقِلالالالبد ُالالالجٝ

 ُـ٤وْٛ. 

زؾٌْ ثالالالالبُغٔغ ٝأُؼبُغالالالالخ ٝاُالالالالزقِض ٓالالالالٖ أُقِلالالالالبد. ٝاُٜالالالاللف ٣وظالالالالل ثالالالالٚ اُالالالال إكاهح أُقِلالالالالبدٝ

ٝٓالالالب ُالالالنُي ٓالالالٖ أصالالالو ػِالالال٠ اُغبٗالالالت  ٓ٘الالالٚ ٛالالالٞ روِالالال٤ض اُزالالال ص٤و اَُالالالِج٢ ُِٔقِلالالالبد ػِالالال٠ اُج٤ئالالالخ ٝأُغزٔالالالغ

 .ُِلوكاالهزظبك١ 

ضب٣ٞٗالالالخ ٍالالالٞاء ًبٗالالالذ كالالال٢ شالالالٌَ رطالالالٞه اُظالالال٘بػخ ٝروالالاللٜٓب إُالالال٠ أُي٣الالالل ٓالالالٖ اُ٘الالالٞارظ اُٝهالالالل أكٟ 

 ٗلب٣بد طِجخ أٝ ٍٞائَ أٝ ٗظق طِجخ رِو٠ ك٢ أُبء أٝ اُٜٞاء أٝ ػ٠ِ األهع. ؿبىاد أّ

قبطالالالخ إما ٝثث٤ئزالالالٚ ٛالالال٢ اُ٘لب٣الالالبد اُظالالال٘بػ٤خ  رِالالالٞس اإلَٗالالالبٕ أٝ ٝٓالالالٖ أٛالالالْ اُ٘لب٣الالالبد اُزالالال٢ رؼالالالو

روالالّٞ  ٓالالٖ ٓؼبُغالالخفالالبهط أُظالالبٗغ كؼ٘الالل إُوالالبء اُ٘لب٣الالبد ثغالالٞاه أُظالال٘غ  هالالل ػُٞغالالذ هجالالَ إُوبئٜالالب ُالالْ رٌالالٖ

بىاد اُقبهعالالالخ ٜٓ٘الالالب ٝهثٔالالالب أعالالالياء ٜٓ٘الالالب إُالالال٠ أٓالالالبًٖ ثؼ٤الالاللح ٝٓالالالٖ ٛالالالنٙ اُـالالالبىاد ٓالالالب اُو٣الالالبػ ثؾٔالالالَ اُـالالال

 .ٖ إٔ رؤصو ػ٠ِ اُظؾخ اإلَٗب٤ٗخٛٞ ٍبّ ٣ٌٝٔ

 

 :( إٌفا٠اخ إٌّض١ٌح5-1-1)

ٗغالالالل إٔ َٗالالالجزٜب رزيا٣الالالل كالالال٢ اُجِالالاللإ اُ٘ب٤ٓالالالخ إم ٛالالال٢ ٓقِلالالالبد ٗشالالالبؽ اإلَٗالالالبٕ كالالال٢ ؽ٤برالالالٚ ا٤ٓٞ٤ُالالالخ 

رالالؤك١ ٛالالنٙ اُ٘لب٣الالالبد ٓالالغ ؿ٤الالبة اُالالالٞػ٢ اُظالالؾ٢ إُالال٠ أػالالالواه فبطالالخ كالال٢ ظالالالَ اُزؼالالقْ اَُالالٌب٢ٗ ٝهالالالل 

 ع٤َٔخ ٣ٝوعغ ٍجت روأًٜب إ٢ُ ػلح ػٞآَ أٜٛٔب:

كٌِٔالالالب ىاك ػالالاللك األكالالالواك ىاكد ٤ًٔالالالخ أُقِلالالالبد  بً ؽوك٣الالال بً ٛ٘الالالبى ر٘بٍالالالج إم إٔٗٔالالالٞ ػالالاللك اَُالالالٌبٕ  - 1 

 اُ٘برغخ ػٖ ًَ كوك ْٜٓ٘.

ًطالالالجـ ك٤الالالؤك١ إُالالال٠ ػالالالبكاد ؿ٤الالالو ٍالالال٤ِٔخ ٗٔالالالؾ االٍالالالزٜتى  رطالالالٞه أَُالالالزٟٞ أُؼ٤شالالال٢ كوالالالل ٣ـ٤الالالو - 2 

ؽو٣وٜالالالب إُالالال٠ كز فالالالن  ،أًجالالالو ٓالالالٖ هالالاللهح اٍالالالزٜتى اُلالالالوك٤ًٔالالالبد ًج٤الالالوح ٓالالالٖ األؽؼٔالالالخ أٝ شالالالوائٜب 

 اُ٘لب٣بد.

اُزطالالالالٞه االهزظالالالالبك١ ؽ٤الالالالش ٍالالالالبٛٔذ ى٣الالالالبكح أُظالالالالبٗغ كالالالال٢ رالالالالٞك٤و أُؼِجالالالالبد ٝ األًالالالالَ اُغالالالالبٛي  - 3 

الٍالالالالزؼٔبٍ ٓالالالالوح أفالالالالوٟ ااُجتٍالالالالز٤ٌ٤خ ٝاُٞهه٤الالالالخ ؿ٤الالالالو هبثِالالالالخ ٝاألًالالالالٞاة ٝأُتػالالالالن ٝ األٝاٗالالالال٢ 

ب ًبٕ  ٔ  ٍججب ك٢ رواًْ اُ٘لب٣بد أُ٘ي٤ُخ. ٓ

 

 

 

(5-1) 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA
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 إٌّض١ٌح:( تص١ٕف إٌفا٠اخ 5-2)

 :و ا٥ر٤خؾَت أُؼب٤٣ثرظ٘ق اُ٘لب٣بد أُ٘ي٤ُخ 

 ( أٚالً / اٌّىٛٔاخ5-2-1)

 رزٌٕٞ اُ٘لب٣بد ٖٓ:

 اُؾلائن.ٝٓقِلبد  ،ثوب٣ب اُطؼبّ :ٓضَ ،٢ٛٝ ٗلب٣بد هبثِخ ُِزقٔو ٗلب٣بد ػؼ٣ٞخ:  -1

أٝ  ٓؼالالالبكٕ،أٝ ٝٛالالال٢ ٗلب٣الالالبد ال رؾزالالال١ٞ ػِالالال٠ ٓوًجالالالبد ػؼالالال٣ٞخ ٓضالالالَ اُجتٍالالالز٤ي،  :طالالال٘بػ٤خٗلب٣الالالبد  -2

 أٝ أُلوٝشبد، أٝ األؿط٤خ، أٝ ثوب٣ب األهٔشخ، أٝ ٓقِلبد اُق٤بؽخ. ٓتثٌ 

٘ااٟ وااً ِااااة  ١اار صاااٌتة ٩ٌضااتعّاي أٚ  ١اار ِر ااٛم  ١ٙااا ٔاترااة واآ و١ٍّااة         :  ٔفا٠ااا  صااٍ ة  -3

اترااااة ِاااآ  ر  ٚتٛجااااٗ إٌااااٝ أٚضااااا  ِطااااتم ٍة بعااااد اٌّعاٌرااااة ٚ٘ااااٟ ٔ     اضااااتعّاي أٚ إٔتااااا  تةاااا  

  :اضتعّا٨  اٌّٛاا ا٢ت١ة

 ٝ، أٝهم أٌُبرالالالالالت ٝأُالالالالاللاهً ٝ، أاُالالالالاللٝه٣بد ٝ، أأُغالالالالالتد ٝ، أٞهم اُظالالالالالؾقًالالالالالاُالالالالالٞهم:  – أ

 اٌُبهرٕٞ ٝؿ٤وٛب. 

اُجِالالالالالٞىاد  ٝ ، ٝاُؤظالالالالالبٕ بُغٞاهةًالالالالالأُتثالالالالالٌ اُول٣ٔالالالالالخ ٝرشالالالالالَٔ ًالالالالالَ أٗالالالالالٞاع أُتثالالالالالٌ ) – ة

( ًٝالالالالنُي ثوب٣الالالالب األهٔشالالالالخ، ٝاُلالالالالٞؽ ٝاُشواشالالالالق اُغتث٤الالالالبد ٝ، ٝاُوط٤٘الالالالخ ٝاُلَالالالالبر٤ٖاُظالالالالٞك٤خ 

 ٝاُجطب٤ٗبد ٝاألؿط٤خ اُول٣ٔخ. 

  أٌَُٞه.اُوٞاه٣و ٝاُو٘ب٢ٗ اُيعبع٤خ ٝاُيعبط  اُيعبط: –د

  اُـبى٣خ.األ٤ُّ٘ٔٞ ٝرشَٔ ػِت أُشوٝثبد  –س

هالالالالٞاه٣و أُالالالالبء اُجتٍالالالالز٤ٌ٤خ ٝاألًالالالالٞاة ٝأُتػالالالالن ٝاُشالالالالٞى ٝاَُالالالالٌب٤ًٖ ٝاألٝاٗالالالال٢  اُجتٍالالالالزي: –ػ

  اُيهاػ٤خ.ٝاألؿط٤خ   ١ر لابٍة ٩ٌضتعّاي ِرة أمرٜ

ٓؼالالالبكٕ أفالالالوٟ ٓضالالالَ ثؼالالالغ أُؼِجالالالبد ػِالالالت أُؼالالالبع٤ٖ ٝاُؾ٤ِالالالت ٝاألطالالالجبؽ ٝؿ٤وٛالالالب ٤ٛٝبًالالالَ  – ؿ

ثطبه٣الالالالالبد اُٜٞارالالالالالق اُ٘وبُالالالالالخ ٝغبكالالالالالخ اُجطبه٣الالالالالبد اُاَُالالالالال٤بهاد ٝاُجطبه٣الالالالالبد ثٌالالالالالَ أٗٞاػٜالالالالالب )

ٝثطبه٣الالالالالبد اَُالالالالال٤بهاد( ًٝالالالالالنُي إؽالالالالالبهاد اَُالالالالال٤بهاد أَُالالالالالزؼِٔخ ٝٓالالالالالٞاك اُج٘الالالالالبء ٝاألصالالالالالبس 

 .........اُـ.  ٝاُلوُ.أَُزؼَٔ 

 . ٝٛ٘بى ٗلب٣بد أفوٟ َُ٘ب ثظلكٛب ًبُ٘لب٣بد اَُبئِخ، ٝاُـبى٣خ

 

    إٌفا٠اخ:( ِضاس 5-3)

ؽ٤الالالش إٔ اُالالالزقِض ٜٓ٘الالالب ثالالالبُؾوم ٣ُٞالالالل ػِالالال٠ اُج٤ئالالالخ ٝاإلَٗالالالبٕ. فطالالالواً ًج٤الالالواً اُ٘لب٣الالالبد رشالالالٌَ 

 أًَٝالالال٤لؿالالالبىاد ٍالالالبٓخ رالالالؤصو ػِالالال٠ طالالالؾخ  اإلَٗالالالبٕ ثَالالالجت اُـالالالبىاد اُؼالالالبهح ٜٝٓ٘الالالب )ؿالالالبى أؽالالالبك١ 

( ٣ٝ٘الالالزظ أؽ٤بٗالالالبً ث٤ٌٔالالالبد ٤ٔٓزالالالخ ُإلَٗالالالبٕ ؽ٤الالالش ٣ؼوهالالالَ ٗوالالالَ األًَٝالالالغ٤ٖ إُالالال٠ اُالالاللٓبؽ ٝاُوِالالالت اٌُوثالالالٕٞ

 ٝاُؼؼتد.

كالالال٢ اُغٜالالالبى اُز٘لَالالال٢ ٣ٝي٣الالالل ٓالالالٖ ٗٞثالالالبد ٝأىٓالالالبد اُوثالالالٞ، أٝ ٣الالالؤصو ػِالالال٠  بً ٣َٝالالالجت اػالالالطواث

 اُغٜبى أُ٘بػ٢ ٝاُؼظج٢ ٝاُٜو٢ٗٞٓ ٣َٝجت اإلطبثخ ثبَُوؽبٕ. 

إٕ ؽالالالوم اُ٘لب٣الالالبد ٣َالالالجت األٓطالالالبه اُؾٔؼالالال٤خ أُؼالالالوح ثالالالبُيهع ٝاُج٘ب٣الالالبد ٝٛالالالنا ُالالالٚ ٓقالالالبؽو اهزظالالالبك٣خ 

 . ًج٤وح

َ مُالالالي ٣ٌٔالالالٖ رالالالل٣ٝوٛب ٝاٍالالالزؼٔبُٜب ٓالالالوح ٓوبثالالالأٓالالالٞاالً ًج٤الالالوح كالالال٢ ٣ٌِالالق اُالالالزقِض ٓالالالٖ اُ٘لب٣الالالبد ٝ

  ٓل٤لح.ك٢ ٓغبالد أفوٟ  أفوٟ أٓب ًٔٞاك أ٤ُٝخ أٝ اٍزقلآٜب
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   ( اٌّىثاخ :5-4)

رٔضالالالَ أٌُجالالالبد أٝ ٓٞاهالالالغ رغ٤ٔالالالغ اُ٘لب٣الالالبد ٓ٘الالالبظو رشالالال٣ٞٚ ُِج٤ئالالالخ، ٝأٓالالالبًٖ ُزغٔالالالغ اُؾشالالالواد 

ٝاُل٤وٍٝالالالبد ٝٛالالالنا ٣ؼ٘الالالال٢ ٘بهِالالالخ ُألٓالالالواع ٝ ؽٞاػالالالٖ ٌُِٔوٝثالالالالبد ٝاُجٌزو٣الالالب اُؼالالالبهح اُٝاُوالالالٞاهع 

 إٕ رواًْ اُ٘لب٣بد ٣ؼَٔ ػ٠ِ رِٞس اُج٤ئخ ثشٌَ ػبّ.

كالالالبكح ٓالالالٖ اُالالالٞهم ثٌالالالَ بٍ ػِالالال٠ مُالالالي اإلٝٓضالالال،ؾَالالالت ٗٞػالالالٚ ثٝاُجالالالل٣َ ٛالالالٞ رالالالل٣ٝو اُ٘لب٣الالالبد ًالالالَ 

أٗٞاػالالالالٚ ٝٓالالالالٖ أُتثالالالالٌ اُول٣ٔالالالالخ ٝرشالالالالالَٔ األىهاه ٝاَُالالالالؾبثبد ٝٓالالالالٖ  ه٘الالالالب٢ٗ )ا٤ُٔالالالالبٙ ٝأُشالالالالالوٝثبد 

 آبد طل٣وٚ ُِج٤ئخ ٜٝٓ٘ب: ٝاُؼظبئو( اُجتٍز٤ٌ٤خ ك٢ اٍزقل

نا اُ٘الالٞع ٓالالٖ اُ٘لب٣الالبد ٓالالغ طالال٘غ أكٝاد ٓل٤الاللح ُِٔ٘الاليٍ ُٝإلَٗالالبٕ ٓالالغ إػالالبكخ أَُِالالبد اُل٤٘الالخ ُٜالال - 1

 ػ٠ِ ث٤ئخ ٗظ٤لخ. اُؾلبظ

 ٝاُؼٔبهاد.ر٤ٍٞغ أَُبؽبد اُقؼواء ٝفبطخ ك٢ اُج٘بء اُؼٔٞك١ ٓضَ األثواط  -1

 

   اٌٛسق:( تذ٠ٚش 5-5)

 :ٚٚسق اٌىتاتح( ٚسق اٌصحف ٚاٌّد خ 5-5-1)

٣قزِق ٝهم اُظؾق أٝ ٓب ٠َٔ٣ ثبُغوائل ػٖ ٝهم أُغتد، ٣ٌٕٞ ٝهم اُظؾق ؿ٤و ٓز٤ٖ 

 . ظ ٤ٔ٤ًبئ٤ب ٓغ ثؼغ أُٞاك األفوٟٝال ٣ؼٔو ؽ٣ٞت، ٣ظ٘غ ٖٓ ُت اُقشت أَُؾٞم ٝاُِت أُؼبُ

أٓب ٝهم أُغتد ُٚ ٗلٌ فظبئض ٝهم اُظؾق ٝٓؼبف إ٤ُٚ ثؼغ أُٞاك اُز٢ رغؼَ ٍطؾٚ   

  ٓقزِلخ.ٝاؽغبّ ًضو ُٔؼبٗب ٣ٝ٘زظ ث ٝىإ أ

اٗٞاع اُلبفوح َٗجخ ٖٓ أٗٞاػٚ  ُجؼغ ٖٓ اُِت أُؼبُظ ٤ٔ٤ًبئ٤ب ٣ٝؼبف ٣ٝظ٘غ ٝهم اٌُزبثخ

 ٝٝهم اُطجبػخ ٣ظ٘غ ث ؽغبّ ًج٤وح ٝاٝىإ ٓقزِلخ ٤ٍِِٞى٣خ 

 اٌفاوٙح ا١ٌّّضج:( حافظح 5-5-2)

اُٞهم اُؼبك١ اُلبئؼخ ػٖ ؽؼو١ ٓغٔٞػخ ًج٤وح ٖٓ ٝهم اُظؾق أٝ أُغتد ٝؽز٠ 

ٝشٔٞع ا٤ٌَُِٕٞ ًٝنُي ٝآُخ ؽوٖ ا٤ٌَُِٕٞ اُن١ ٣َزقلّ ك٢ اُش١ٞ  بً أٝ ٓؼل٤ٗ بً فشج٤ بً اُؾبعخ، ٤ٍق

 ثؼغ هطغ أُوٟٞ ُِظ٘بك٣ن اُول٣ٔخ ٝٓبكح اُـواء ٝكوشبح ٝٓشبثي ٓتثٌ أٝ هبهطبد. 

 

 أرجؼ٢ اُقطٞاد اُزب٤ُخ ٝؽَت اُظٞه اُزٞػ٤ؾ٤خ : 

 رٞػ٤ؾ٤خطٞه  اُقطٞاد د

1 

ؽؼو١ ٓغٔٞػخ ًج٤وح ٖٓ ٝهم اُظؾق أٝ 

أُغتد ٝؽز٠ اُٞهم اُؼبك١ اُلبئؼخ ػٖ 

اُن١ ٣َزقلّ ك٢  بً أٝ ٓؼل٤ٗ بً فشج٤ بً اُؾبعخ، ٤ٍق

ٝشٔٞع ا٤ٌَُِٕٞ ًٝنُي  آُخ ؽوٖ ا٤ٌَُِٕٞاُش١ٞ 

ثؼغ هطغ أُوٟٞ ُِظ٘بك٣ن اُول٣ٔخ ٝٓبكح اُـواء 

  ٝكوشبح ٝٓشبثي ٓتثٌ أٝ هبهطبد. 

2 

 َب١ٝهطؼ٢ اُٞهم إ٠ُ شوائؾ ثؼوع ٓ٘بٍت ٣

ؽل اُيٝا٣ب ُٝل٢ ٍْ صْ صجز٢ ا٤َُـ ػ٠ِ ا 10

 اُظٞهح.اُٞهم ًٔب ٓٞػؼ ك٢ 
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3 
ثالالالالبُـواء ُزضج٤الالالالذ اُالالالالٞهم  اُظالالالالو٢ ثؼالالالالل ًالالالالْ ُلالالالالخ 

 .صْ صجز٢ ثبُـواءٝؽز٠ ٜٗب٣خ اُطوف األف٤و 

 

4 

ثِق اُشوائؾ ػ٠ِ ثؼؼٜب ثشٌَ ؽِي٢ٗٝ  اثلئ٢

ؾَت اُؾغْ أُطِٞة ثثشٌَ ؽِي٢ٗٝ ٝ اثلئ٢

 ُوبػلح اُؾبكظخ. 
 

5 

إ٠ُ َٓبؽخ  رظ٢ِاُشوائؾ ؽز٠  اٍزٔو١ ثِق

اُظو٢ األؽواف ثبُٔبكح ٓ٘بٍجخ ُوبػلح اُؾبكظخ صْ 

  ثبُوبهطخ. اُتطوخ ٝصجز٢

 

6 
ؽ٢ِ َٓبؽخ اُوبػلح ًِٜب ثبُـواء ُزضج٤ذ اُِلبد ا

 ػ٠ِ ثؼؼٜب. 

 

7 
ٓوًالي اُوبػاللح ؽزال٠ رٌالٕٞ ٓوؼالوح  صْ اػالـط٢ كال٢

  رغق. ٝارو٤ًٜب

 

8 

ؽِوالالالبد طالالالـ٤وح ٝٓزٍٞالالالطخ ثِالالالق شالالالوائؾ  ٢ػِٔالالالا

ث ؿط٤الالخ  ثبالٍالالزؼبٗخاُالالٞهم ث هطالالبه ٓقزِلالالخ ٝمُالالي 

  ٓقزِلخ.ػِت 

 

 

 

9 

 

ؽالالالالالٍٞ  إُالالالالال٠ ثؼؼالالالالالٜباُؾِوالالالالالبد اُظالالالالالـ٤وح  ٢صجزالالالالال

  اُظٞهح.ٓؾ٤ؾ اُوبػلح ًٔب ٣ظٜو ك٢ 

اُؾِوالالالالالالبد اٌُج٤الالالالالالوح ػِالالالالالال٠ اُؾِوالالالالالالبد  ٢صالالالالالالْ صجزالالالالالال

طالالالالـ٤ور٤ٖ اُظالالالالـ٤وح ٝمُالالالالي ثالالالال٤ٖ ًالالالالَ ؽِوزالالالال٤ٖ 

 أُغبٝهح.ؽِوخ ًج٤وح ًٔب ك٢ اُظٞهح 
 



 
51 

10 

ٜالالالالب كالالالال٢ ٤صجزٝ (7، 6، 5، ١4 اُقطالالالالٞاد ) ًالالالالوه

٣ؼ٘الالالالال٢ اَُالالالالالطؼ  قالالالالالتف مُالالالالالياُوبػالالالالاللح ٌُٝالالالالالٖ ث

أُؾالالالاللة ٣ضجالالالالذ ػِالالالال٠ اَُالالالالطؼ أُؾالالالاللة ُِوبػالالالاللح 

  أُغبٝهح.ًٔب ٣ظٜو ك٢ اُظٞهح 

 

11 

( ٌُٝالالالالالٖ ٣ٌالالالالالٕٞ  7،6،5،4اُقطالالالالالٞاد )  ١ًالالالالالوه

 ُزش٤ٌَ اُـطبء.  بً اُزوؼو ٓؼبػل

اُشالالالالوائؾ ػِالالالال٠ ثؼؼالالالالٜب ثشالالالالٌَ ؽِيٝٗالالالال٢  ٢ُلالالالال

ؾَالالالالالالت اُؾغالالالالالالْ أُطِالالالالالالٞة ُٔبٍالالالالالالٌخ ؿطالالالالالالبء ثٝ

   .اُؾبكظخ

12 

 

اكوح ٣ٌٔالالالالالٖ رِالالالالال٣ٖٞ اُؾبكظالالالالالخ ثالالالالال ١ أُالالالالالٞإ ٓزالالالالالٞ

فالالالالالو( ًٔالالالالالب ٣ظٜالالالالالو كالالالالال٢ )مٛج٤الالالالالخ، أٝ أ١ ُالالالالالٕٞ آ

  أُغبٝهح.اُظٞه 

  

 :آخش( اصٕؼٟ عٍح فاوٙٗ ِٓ ٚسق اٌصحف أٚ أٞ ٚسق 5-5-3)

 بً ؽؼو١ ٓغٔٞػخ ًج٤وح ٖٓ ٝهم اُظؾق أٝ أُغتد ٝؽز٠ اُٞهم اُؼبك١ اُلبئؼخ ػٖ اُؾبعخ، ٤ٍق

ٝشٔٞع ا٤ٌَُِٕٞ ًٝنُي ثؼغ هطغ أُوٟٞ  آُخ ؽوٖ ا٤ٌَُِٕٞاُن١ ٣َزقلّ ك٢ اُش١ٞ  بً أٝ ٓؼل٤ٗ بً فشج٤

ُِظ٘بك٣ن اُول٣ٔخ ٝٓبكح اُـواء ٝكوشبح ٝٓشبثي ٓتثٌ أٝ هبهطبد ٝهطغ ًبهرٕٞ ٓوٟٞ ٖٓ اُظ٘بك٣ن 

 . اُول٣ٔخ ٝشو٣ؾ رضج٤ذ

 اُظٞه اُقطٞاد د

1 

ؽؼالالالو١ ٓغٔٞػالالالخ ًج٤الالالالوح ٓالالالٖ ٝهم اُظالالالالؾق أٝ 

أُغتد ٝؽز٠ اُٞهم اُؼبك١ اُلبئؼخ ػٖ اُؾبعالخ، 

آُالخ اُالن١ ٣َالزقلّ كال٢ اُشال١ٞ  بً أٝ ٓؼالل٤ٗ بً فشج٤ بً ٤ٍق

ٝشٔٞع ا٤ٌَُِٕٞ ًٝنُي ثؼغ هطالغ ؽوٖ ا٤ٌَُِٕٞ 

أُوالالالٟٞ ُِظالالال٘بك٣ن اُول٣ٔالالالخ ٝٓالالالبكح اُـالالالواء ٝكوشالالالبح 

ٝٓشبثي ٓتثالٌ أٝ هبهطالبد ٝهطالغ ًالبهرٕٞ ٓوالٟٞ 

  . ٖٓ اُظ٘بك٣ن اُول٣ٔخ ٝشو٣ؾ رضج٤ذ

2 

 اُالالٞهم إُالال٠ شالالوائؾ ثؼالالوع ٓ٘بٍالالت ٣َالالب١ٝهطؼالال٢ 

لال٢ اُالٞهم ٍْ صْ صجز٢ ا٤َُـ ػ٠ِ اؽل اُيٝا٣ب ُٝ 10

ثالالبُـواء  ًٔالالب ٓٞػالالؼ ثبُظالالٞهح ثؼالالل  ًالالْ ُلالالخ اُظالالو٢

 ٢صجزالالاُالالٞهم ٝؽزالال٠ ٜٗب٣الالخ اُطالالوف األف٤الالو  ُزضج٤الالذ

  ٝهه٤خ.ػ٠ِ ٓغٔٞػخ شوائؾ  ثبُـواء. ُزؾظ٢ِ
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3 

 ؾَالت أَُالبؽخ اُزال٢ رالوؿج٤ٖثهظ٢ اُٞهم أُوٟٞ 

ٝاؽالل  ٌُالَ  ثٔواللاه ٍال٘ز٤ٔزوصْ هوػ٢ األهًالبٕ  ك٤ٜب

اُظالالٞهح. ؿِلالال٢ ٓؾالال٤ؾ اُوطالالغ هًالالٖ ًٔالالب ٣ظٜالالو كالال٢ 

 اٌُبهر٤ٗٞخ ثبُتطن ٝثشٌَ ٓ٘ظْ. 

 

4  

ثؼالالل رـ٤ِالالق األؽالالواف ثبُتطالالن اكوشالال٢ أؽالالل أٝهام 

اُظؾق ٝاؽِال٢ أؽالل هطالغ اٌُالبهرٕٞ ثالبُـواء ثشالٌَ 

 .ع٤ل .صْ صجز٤ٜب ػ٠ِ ٝههخ اُظؾق

 

5  

اُتطالوخ ثؼل رضج٤ذ  هطؼخ اٌُبهرٕٞ أُط٤ِالخ ثبُٔالبكح 

، صجزالالال٢ ػِالالال٠ ٓؾالالال٤ؾ هطؼالالالخ خل٤ػِالالال٠ ٝههالالالخ اُظالالالؾ

ٝثال٤ٖ  2كال٢ اُقطالٞح اٌُبهرٕٞ شوائؾ اُٞهم ا٤ُٜٔ ح 

ٝاؽالالالل كوالالالؾ. صالالالْ صجزالالال٢  ًالالالَ شالالالو٣ؾ ٝآفالالالو ٍالالال٘زٔزو

ٌُبهرٞٗٚ اُضب٤ٗخ كٞم اُشوائؾ ثبُٔبكح اُتطوخ ثشٌَ ا

 ع٤ل.  
 

6 

خ ػبك٣الالخ أٝ أ١ ل٤صجزالال٢ ثبُٔالالبكح اُتطالالوخ ٝههالالخ طالالؾ

هظالالالال٢ أؽالالالالواف اُٞههالالالالخ  ،ؼغجالالالالي  ٝهم ك٤الالالالٚ هٍالالالالْ ٣

األشالوؽخ اُٞهه٤الخ ٝرِظالن ثَٔبكبد ُزقوط ٖٓ ثال٤ٖ 

 اُيائل ٜٓ٘ب.  ٢هظثبٗزظبّ ٝ

 

7 

 

ٝاُظو٢ َُِِخ ٢ ا٤ٌَُِٕٞ ػ٠ِ أُؾ٤ؾ األٍلَ ٝىػ

وبهطالالخ ؽزالال٠ آَالالي  ػ٤ِالالٚ ثكٞهٜالالب ٝ شالالو٣طبً ٝهه٤الالبً 

 ٣ضجذ. 

 

 
 

8 

ٚ ثبُزجالبكٍ ٓالغ ٣الٓوهبً ثبُوبػلح ٝٝهه٤ بً شو٣ط ٢ٝطِ 

ػِالالال٠ ٓ٘الالالٞاٍ  اٍالالالزٔو١اُزالالال٢ رالالالْ رضج٤زٜالالالب ٝاألشالالالوؽخ 

ثبُٔبكح  اُظو٢ؽز٠ ٣ِزو٢ اُشو٣ؾ ٓغ ثلا٣زٚ ٝ كائو١

إُالالال٠  ثوبهطالالالخ ٝاٍالالالزٔو١آَالالالي  ػ٤ِالالالٚ اُتطالالالوخ ٝ

 االهرلبع أُطِٞة. 
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األغز٠ح اٌٍّٛٔح أٚ أغٍفح  أو١اطو ل َ ِٓ ٚسق اٌصحف أٚ أٞ ٚسق ( اصٕؼٟ حم١ثح ٚحافظح أ5-5-4)

  اٌّؼدٕاخ:

ٓغٔٞػخ ٓ٘بٍجخ ٖٓ أ١ ٗٞع ٖٓ األٝهام أُنًٞهح ك٢ اُؼ٘ٞإ ٝف٤ٞؽ ٗب٣ِٕٞ أٝ إ٠ُ ٗؾزبط   

 ف٤ٞؽ ٓ٘بٍجخ ٝإثوح ًج٤وح ٝثؼغ أٌُٔتد ٓضَ اُؾِوبد ٝاألىهاه ٝثؼغ اُشوائؾ ٝاألؿِلخ اُتطوخ. 

  األؿن٣خ أُِٞٗخ أٝ أؿِلخ أُؼغ٘بد: ط٘بػخ ؽو٤جخ ٖٓ ثوب٣ب اُٞهم أٝ ٖٓ أ٤ًبً  – 1

 هاُظٞ اُقطٞاد د

1 

 اُالالٞهم أُزالالٞكو ٣ٝلؼالالَ ٓالالٖ أ٤ًالالبً أٗوطالالغ 

ٝ األؿن٣الالالالالالخ أُِٞٗالالالالالالخ أٝ أؿِلالالالالالالخ أُؼغ٘الالالالالالبد 

كو اٝهم أُغالالالالالتد اُلالالالالالبفو اُتٓالالالالالغ إٕ رالالالالالٞ

ٍالالالْ  ٣ٝ5ٌالالالٕٞ ػِالالال٠ شالالالٌَ شالالالوائؾ ثو٤الالالبً )

× 12.5 ٍْ .)  

2  

اُق٤به ك٢ رـ٤ِق اُٞهم ثبُزـ٤ِق اُتطن  ُي  

 رـِل٤ٚ. ال  إاُشلبف أٝ 

ٍٞ ٝثشالالٌَ صالالْ اؽالال١ٞ ٓالالٖ اُغالالبٗج٤ٖ ػِالال٠ اُطالال

 ػِالال٠ ثؼؼالالٜٔب ُزؾظالال٢ِ اؽ٣ٜٞٔالالبٓزوبثالالَ صالالْ 

ٍْ ٝثؼوع  12.5هه٤خ ثطٍٞ ػ٠ِ شوائؾ ٝ

  . ٍ٘زٔزو ٝاؽل روو٣جبً 

9 

 

ٍالالالْ ًٔالالالب كالالال٢ اُظالالالٞهح  5ٗلزالالالوع االهرلالالالبع ٛالالالٞ 

ٍالالْ ٓالالٖ اُشالالوائؾ اُط٤ُٞالالخ  3أُغالالبٝهح ٗؤشالالو ثالالبُوِْ 

 ٝٗوض اُجبه٢.

 

10 

 كافالَ اَُ٘ال٤ظ ٝثبُزجالبكٍ كال٢ أؽواف اُشالوائؾ ٢كفِا

ٝاشالالجي اُشالالو٣ؾ اُشالالو٣ؾ اُالاللاف٢ِ ثبُقالالبهط  ٝاشالالجي  

اُظالالالالالٞهح ٢ ًٔالالالالالب ٣ظٜالالالالالو كالالالالال٢ ثبُالالالالاللافِاُقالالالالالبهع٢ 

ثالالالبُـواء ُزضج٤الالالذ ًِٜالالالب  اؽِالالال٢ اَُالالالِخصالالالْ  ،أُغالالالبٝهح

  ا٤َُ٘ظ.

 

11 

ؾَالالت اُوؿجالالخ ثٝك٤الالٚ ُالال٢ٗٞ اَُالالِخ أ١ ُالالٕٞ رالالوؿج٤ٖ 

كو اث ١ إًََٞاه هل٣ْ ٓزالٞ ٜبى٤٘٣ٝكو، اٝإُِٞ أُزٞ

أٝ  ٓالالالٖ أُقِلالالالبد  أ١:ُالالالل٣ي ٝكالالالبئغ ػالالالٖ اُؾبعالالالخ 

أٝ ؿ٤و مُي ٓٔب رو٣٘ٚ إػبكخ طٞهح ٖٓ ٓغِخ هل٣ٔخ 

بً.  ٓتئٔ 
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3 

اؽ١ٞ ؽوك٢ ًَ شو٣ؾ إ٠ُ ٍٝطٚ، صْ اشالجي  

اُشو٣ؾ ا٥فو ك٤ٚ ًٔب ك٢ اُظالٞهح أُغالبٝهح 

٤ُزٌالالالٕٞ ُالالالل٣ي شالالالو٣طبً ػِالالال٠ شالالالٌَ ٓوثؼالالالبد 

 . فِخ ٝثؾَت اُطٍٞ اُن١ روؿج٤ٖ ك٤ٚٓزلا

 

4 

 ٤ُزٌالٕٞ ُالل٣ي  أٍٝ ٓوثالغ ثالرفو ٓوثالغ  صْ اشجي  

 والالالخ َٓالالال٘٘خ ًٔالالالب كالالال٢ اُظالالالٞهح، صالالالْ ٝطالالال٢ِؽِ

اؽلح كٞم األفوٟ ٝثشٌَ ٓزلافَ اُؾِوبد اُٞ

ؽخ إثالالوح ؿ٤ِظالالخ ٝفالال٤ؾ ٗالالب٣ِٕٞ أٝ فالال٤ؾ بٍالالثٞ

 ٓز٤ٖ.  

 

5 

اٍالالالالزٔو١ ثزٞطالالالال٤َ األشالالالالوؽخ ٓالالالالغ ثؼؼالالالالٜب 

أُجالالال٤ٖ كالالال٢ اُظالالالٞهح ػِالالال٠ اُشالالالٌَ  ٢ؾظالالالُِز

أُغالالبٝهح ٝث٤ٌل٤الالخ ٓزلافِالالخ ٝٓزؼبًَالالخ فب٤ُالالخ 

ٖٓ اُلواؿالبد ػِال٠ إٔ رٌالٕٞ ؿالوى اُزٞطال٤َ 

 ٓقل٤خ ٝؿ٤و ظبٛوح. 

 

 اُظٞهح أُغبٝهح رٞػؼ ثبؽٖ اُؾو٤جخ.  6

 

7  

ؽلك١ ٌٓالبٕ األىهاه أٝ اُطجبهالبد ٝصجز٤ٜالب صالْ 

 بً ٜالالب شالالو٣طك٤هًجالال٢ ؽِوالالبد ٓؼل٤ٗالالخ ٝٓالالوه١ 

 ٣ٔضَ ش٤بالد اُؾو٤جخ. 

 

8 

 هطؼال٢صْ ٗلَٜب ( 1،2،3،4اُقطٞاد ) ارجؼ٢

ثالبُـواء ػِال٠  اُظو٤ٜبثشٌَ كائو١ ٝ ًبهرٞٗخ

ثؼلٛب ػ٠ِ ػِجخ  ٢ؾظِاؽل ؽوك٢ اُزش٤ٌَ ُز

 ُٜب اٍزقلآبد ٌٓزج٤خ ٝؿ٤وٛب.  

  

 ( تشى١ً إوغغٛاساخ ِٓ اٌغحاتاخ اٌتاٌفح5-6)

 (.2-5ك٢ اُشٌَ ) ًٔب :ِتذاخٍح( تشى١ً عٛاس تغ١ظ ِٓ ػمذج 5-6-1)

 

 

 

 

 

 (2-5)شٌَ 
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  .(3-5ك٢ اُشٌَ ) َؾبة اُزبُق ٝؽَت اُقطٞاد أُج٤٘خُظ٘بػخ ٍٞاه ٖٓ اُ ارجؼ٢ اُقطٞاد ا٥ر٤خ

 

   

 اُقطٞح اُضبُضخ اُقطٞح اُضب٤ٗخ اُقطٞح األ٠ُٝ

 
 

 

 اُقطٞح اَُبكٍخ ٝاألف٤وح  اُقطٞح اُقبَٓخ  اُقطٞح اُواثؼخ 

 

 

 :( ٠ّىٓ ػًّ تٛن تشىً فشاشح2 -5-6) 

 اُق٤به إلػبكخ ثؼغ اُقوى أٝ اُلظٞص اُيعبع٤خ.  ُٝي          

 

 (.4-5شٌَ ) أكٗبٙؽَت اُقطٞاد  :( ػًّ ص٘ٛس ٌتض١٠ٓ اٌّ تظ ِٓ اٌغحاتاخ اٌتاٌفح5-6-3)

    

 أُٞاك ًبكخ  ٤ٛ٢ئ

ٍالالْ ًالالوه١  5اهطؼالال٢ 

ٍالالالجغ ٓالالالواد افوؽالالال٢ 

ًالالالالَ هطؼالالالالخ ًٔالالالالب كالالالال٢ 

    اُظٞهح.

هًجالالالالالالالالالالالالال٢ اُوطالالالالالالالالالالالالالغ 

أُقوٝؽالالالالالالالالالخ ػِالالالالالالالالالال٠ 

ثؼؼالالالالالالالٜب ًٔالالالالالالالب كالالالالالالال٢ 

 اُظٞهح 

اهطؼالالال٢ هطؼالالالخ ثطالالالالٍٞ 

ؽَالالالالالالت ؽغالالالالالالْ  تئ الالالالالالْٓ

ك٢ اُيٛوح اُز٢ روؿج٤ٖ 

  ػِٜٔب.

    
اٍالالالالالالالالالزؼ٢ِٔ اُقالالالالالالالالال٤ؾ 

ٝاإلثالالالالالوح كالالالالال٢ ؽ٤الالالالال٢  

وف اُوطؼالالخ ُِلزالال٤ٖ ؽالال

 . ػ٠ِ شٌَ ؽِي٢ٗٝ

ثـالالالالالالالالوىٙ  ١ٝاٍالالالالالالالالزٔو

اُشالالالالتُخ ػِالالالال٠ ؽالالالالالٍٞ 

 اُشو٣ؾ .

افوؽ٢ اُشو٣ؾ صْ ُل٤ٚ 

ٔالالب كالال٢ ثشالالٌَ ؽِالاليٕٝ ً

 .اُظٞهح

صجزالال٢ اُقالال٤ؾ ٓالالٖ اُقِالالق 

 ُزو٣ٞخ اُؾِوبد. 

 ( 3-5)شٌَ 
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ؽؼالالو١ هطؼالالخ هٔالالبُ 

كائو٣الالالخ ٝصجزالالال٢ ػ٤ِٜالالالب 

  .ثوأ٤ٍٖ بً كثٍٞ

 صجز٢ ثب٤ٌَُِٕٞ اُوطؼخ

ػِالالالالال٠ أٍالالالالاللَ اُغالالالالاليء 

 .األٍٝ ٖٓ اُيٛوح

صجزالال٢ اُشالالٌَ اُؾِيٝٗالال٢ 

أػِالالالالال٠ اُغالالالالاليء ػِالالالالال٠ 

 األٍٝ ٖٓ اُيٛوح.

ٌٖٔ رظال٤٘ؼٜب ٓالٖ أ١ ٣ 

ٖ ٗالالالالالالٞع ٝأ١ ُالالالالالالٕٞ ٓالالالالالال

اَُالالالؾبثبد ى٣٘الالالال٢ هِالالالالت 

أٝ أ١  حاُيٛالالالالوح ثقالالالالوى

 ى٣٘خ ٓ٘بٍجخ. 

 (4-5شٌَ )

   

  :( ِا ٠ّىٓ صٕاػتٗ ِٓ اٌّ تظ اٌمذ٠ّح5-7)

 أُتثٌ اُغٞاهة ٝاُجِٞىاد ٝؿ٤وٛب ٖٓ أُتثٌ اُز٢ ٣ورل٣ٜب اُلوك.رزؼٖٔ    

٤َٔ ثشٌَ ًبَٓ أٝ ثشٌَ عيئ٢ ٝأؽ٤بٗب ٣ٝثبُزب٢ُ رزؼوع إ٠ُ اٍزٜتى  ٣ـ٤و ُجبٍٚ ػ٠ِ اُلٝاّ بإلَٗبٕ ك

أُتثٌ  ٝ رـ٤و ه٤بً اُشقض اُن١ ٣ورل١ رِيإ٠ُ رـ٤٤وٛب ٝاالٍزـ٘بء ػٜ٘ب أٓب ثَجت رـ٤و أُٞك٣َ أ

٘ب اُزقِض ٜٓ٘ب، ٌَُٝ ٛنٙ األٍجبة ٝؿ٤وٛب رزٌلً أؽ٤بٗب ُل٣٘ب ٓغٔٞػخ ًج٤وح ٖٓ أُتثٌ اُول٣ٔخ ػ٤ِ

اُو٤بّ ثٜب  ائن ٍِٜٚ ٤َ٣وح رزٌٖٔ هثخ أُ٘يٍكبكح ٜٓ٘ب ٝثطو٣وخ اهزظبك٣خ ٢ٛٝ ؽوائن اإلٝٛنٙ ثؼغ ؽو

 .كفَ األٍوح ثَ أؽ٤بٗب ًض٤وح رَبْٛ ك٢ اُغبٗت أُب٢ُ ُألٍوح كٕٝ اُز ص٤و ػ٠ِٖٓ 

   

 :ٚاٌصغاس( اٌدٛاسب اٌصٛف١ح اٌٍّٛٔح ٌٍىثاس 5-7-1)

اػ٢ِٔ ػزجخ فِق اُجبة ٖٓ اُغٞاهة أٓب اُط٣ِٞخ أٝ اُوظ٤وح ٝهظ٢ اَُبم ٝٝط٤ِٜب ٓغ ثؼؼٜب  - 1

ػزجخ اُجبة ٝاؽش٤ٜب  ػ٠ِ ٓولاه ؽٍٞثطو٣وخ ك٤٘خ ٝهاػ٢ ك٤ٜب ر٘بٍن األُٞإ ؽز٠ ٣ٌٕٞ ؽُٜٞب 

ثجوب٣ب ٝهظبطبد األهٔشخ اُلبئؼخ ػٖ اُؾبعخ ٝأؿِو٢ ؽوك٤ٜب ٝػ٘لٛب رؾظ٤ِٖ ػ٠ِ ػزجخ فِق 

  .(5-5ُٔ٘غ رَوة األروثخ ٖٓ األٍلَ. شٌَ )  اً جبة رٌٕٞ ؽبعياُ

ٖٓ عٞاهة األؽلبٍ اُوظ٤وح أُِٞٗخ ًلٝاٍخ ك٢ ٓلفَ أُ٘يٍ ػٖ ؽو٣ن  بً ع٤ٔتً اػ٢ِٔ ٓلوش - 2

 (.6-5رٞط٤ِٜب ٓغ ثؼؼٜب ثطو٣وخ ك٤٘خ هائؼخ ًٔب ٣ظٜو أُلوُ ك٢ اُشٌَ ) 

 

 

 

 

  

 ( 6-5) شٌَ  (5-5)شٌَ  
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 :ا٢ت١حأفىاس ِف١ذج وّا فٟ األشىاي ( 5-7-2) 

 

 

 

 

 

 :تضاف إٌٝ د٠ىٛس غشفح األطفاي ِٓ خٛاسب اٌصٛفد١ِح سائؼح ( 5-7-3)

  : ػٍٝ ٚفك اٌخطٛاخ ا٢ت١حاصٕؼ١ٙا (، 11 -5اٌشىً ) 

 

 

 

 

 

 

 اُظٞه اُزٞػ٤ؾ٤خ  اُقطٞاد  د

1 

هظالالال٤وح ٓالالالٖ اُول٣ٔالالالخ ؽؼالالالو١ عالالالٞاهة طالالالٞف 

، بً ٝٓوظالالالالالال اُق٤الالالالالالٞؽ أُ٘بٍالالالالالالجخ، ٜٓ٘الالالالالالب ٝثؼالالالالالالغ

 بً ٝثؼالالالالالغ اُوطالالالالالٖ أٝ اُظالالالالالٞف ُِؾشالالالالالٞ ٝشالالالالالو٣ط

 ُِي٣٘خ.

 

 . ؼل  َٓجوبً اؽش٢ اُغٞهة ثبُؾشٞ أُ  2

 

أهٔشخ ٖٓ ( 8-5اُشٌَ )أٝ ُو٤٘٘خ ا٤ُٔبٙ ( 7-5اُشٌَ ) وػبػخ األؽلبٍُأكٌبه ٓزؼلكح ُظ٘بػخ ؽبكظخ 

 (. 9-5) ث٤َطخك٤٘خ ٓتثٌ هل٣ٔخ ُزي٤٣ٖ اَُلوح ٝثَِٔبد 

 (9-5)شٌَ  ( 8-5)شٌَ  ( 7-5)شٌَ 

 (10-5)شٌَ 
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3  
ٝىػالالالال٢ اُؾشالالالالٞ ثبُزَالالالالب١ٝ ٝثشالالالالٌَ ٓ٘الالالالزظْ كالالالال٢ 

  .اُغٞهة

 

 .أؿِو٢ اُلزؾخ  4

 

5  
ٌالالالالٕٞ كالالالال٢ أُقل٤الالالالخ ٤ُز اُلزؾالالالالخ ثالالالالبُـوىف٤طالالالال٢ 

 ؽوك٢ اُق٤بؽخ ثوٝى٣ٖ ٣ٔضتٕ األمٕ.

 

 شٌَ ٣ٔضَ اُل٤ٓخ ثوأً ٝثلٕ.  ٣ظٜو ُي    6

 

7  
رٔضالالالَ  بً اُل٤ٓالالالخ فطٞؽالالالفططالالال٢ ثالالالبُوِْ ػِالالال٠ هأً 

  ٝاُؼ٤ٕٞ.األٗق ٝاُلْ 

 

8  

ؽالالالوى١ اُقطالالالٞؽ ثـالالالوىٙ اََُِالالالِخ ثقالالال٤ؾ ِٓالالالٕٞ 

كالالالال٢ ٣زؼالالالالؼ إلثالالالالواى ٓؼالالالالبُْ ٝعالالالالٚ اُل٤ٓالالالالخ ًٔالالالالب 

 . اُظٞهح

 

 

9  
ى٣٘الالالالالال٢ ثالالالالالاللٕ اُل٤ٓالالالالالالخ ثشالالالالالالو٣ؾ ٝؿ٤وٛالالالالالالب ٓالالالالالالٖ 

 اإلًََٞاهاد.
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   ا٢ت١ح:ػٍٝ ٚفك اٌخطٛاخ تغ١ٍف حا٠ٚح اٌضسع تدٛاسب اٌصٛف اٌٍّٛٔح ٌتثذٚ أوثش أٔالح  (5-7-4)

 

   

٤ٛئ٢ أُٞاك اُتىٓالخ  -1

ؽالالٍٞ  ػِالال٠ إٔ ٣ٌالالٕٞ 

اُغالالالٞهة أَُالالالزؼَٔ 

ٓتئٔالالبً  ُؾغالالْ ؽب٣ٝالالخ 

هٍالالالالالالالّٞ  اُالالالالالالاليهع ما

 ٝأُٞإ عناثخ. 

اٍالالالالزقل٢ٓ ٓ٘طوالالالالخ  -2

اَُالالالالالبم كوالالالالالؾ ٓالالالالالٖ 

فالالالتٍ هالالالض اُوالالاللّ 

 بً ٝاطالالال٘ؼ٢ أهواطالالال

ٓالالالالالالالالٖ اٌُالالالالالالالالبهرٕٞ 

ٝؿِل٤ٜالالب ثوطالالغ ٓالالٖ 

 اُغٞاهة.  

ؿِلالالالالالالالالال٢ اُؾب٣ٝالالالالالالالالالخ  -2

ثالالالالالالبُغٞهة ثؾ٤الالالالالالش 

رٌالالالالالالالالالالٕٞ ٓ٘طوالالالالالالالالالالخ 

األٍالالالالالالز٤ي ُألػِالالالالالال٠ 

ٝاؽٌٔالالالالالال٢ ف٤بؽالالالالالالخ 

أٍالالالالالالالاللَ اُغالالالالالالالالٞهة 

ٝصجز٢ اُوطالغ أُـِلالخ 

ػِالال٠ األٍالاللَ إلفلالالبء 

 اُق٤بؽ. 

ٝكالالالالالال٢ األف٤الالالالالالو  -3

رظٜالالالالو اُؾب٣ٝالالالالخ 

ثٔظٜالالالالالالو أ٤ٗالالالالالالن 

عالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالبٛي 

   ُتٍزؼٔبٍ.

  

 :إصثغ ٚاحذ ِٓ صٛف اٌثٍٛصج اٌمذ٠ّح لفاصاخ راخ( 5-7-5)

    .(12-5) ( 11ٝ -5ًٔب ك٢ اُش٤ٌِٖ )  

 

 

 

 

 

 

 

 ( 12-5)شٌَ  ( 11-5)شٌَ 
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 ( حزاء صٛف ِٕضٌٟ ِٓ اٌثٍٛصج اٌمذ٠ّح : 5-7-6)

 اُظٞه اُقطٞاد د

  .هل٣ٔخؽؼو١ ثِٞىح طٞك٤خ  -1

 

 

فن١ أ١ هطؼخ ٖٓ اُجِٞى اُول٣ْ ثو٤بً ًق ا٤ُل ٝاُوٍؾ   1

ٓغ ر ش٤و  ١ اُو٤بً ػ٠ِ اٌُق ٓجبشوحً ٓور٤ٖ صْ فن 

 أُٞك٣َ ثبُوِْ ؽٍٞ اٌُق ٓغ روى َٓبكخ ُِق٤بؽخ.  

اهطؼالالال٢ اُغالالاليء أُوٍالالالّٞ ؽالالالٍٞ اٌُالالالق ٓالالالغ إػالالالبكبد   2 

  اُق٤بؽخ.

  ثبُلثبث٤ٌ.صجز٢ ؽجوز٢ اُؤبُ ثؼل اُزلظ٤َ   3 

 

 

 

 ف٤ط٢ ؽٍٞ أُؾ٤ؾ  اُقبهع٢ ػ٠ِ اُقؾ اُقبهع٢.  4

 
 هظ٢ اُي٣بكاد ؽٍٞ أُؾ٤ؾ  اُقبهع٢ ٌُِق   5

 (. )اُولبىاد

 
ثبُق٤ٞؽ  اَُطؼ اُقبهع٢اهِج٢ ػ٠ِ اُٞعٚ صْ ى٢٘٣   6

  ُل٣ي.كو ا٣زٞ ٝؽَت ٓبٝثؼغ اُي٣٘خ 
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هالالالاللٓي  ؽؼالالالو١ أ١ ٝهم ٝػالالالالؼ٢ ػ٤ِالالالٚ  2

ٝاهٍالالالالال٢ٔ ا٤ُٔالالالالال٤ٖ صالالالالالْ ا٤َُالالالالالبه ٝهظالالالالال٢ 

 ُزؾظ٢ِ ػ٠ِ هبُت اُول٤ٖٓ. 

ؽؼو١ هٔبُ طٞك٢ ٓـب٣و ٝاه٢ٍٔ    3 

هبُج٢ اُول٤ٖٓ ًَ هلّ ٓور٤ٖ صْ هظ٤ٜٔب 

ٝػؼ٢ ث٤ٜ٘ٔب أ١ ؽشٞ ٓضَ ُجبك أٝ إٍل٘ظ 

 فل٤ق ؽَت أُزٞكو صْ ف٤ط٢ ٝاهِج٢. 

فن١ أ١ عاليء ٓالٖ اُجِالٞىح ٝػالؼ٢ ػ٤ِٜالب   4 

ٍْ  5هبُت اُولّ ٝاه٢ٍٔ ؽُٞٚ ٝػ٠ِ ثؼل 

  .صْ ؽلك١ ثٔؾبماح هبُت اُولّ

 
األٓبّ ٝػ٠ِ هله َٓبكخ ؿطبء هظ٢ ٖٓ   5

 ك٢ اُظٞهح.  ٣زؼؼ اٌُق ًٔب

 
هظالال٢ ػِالالال٠ اُقالالالؾ أُؾالالبم١ ُوبُالالالت اُوالالاللّ    6

  ثبُولّ.ُزؾظ٢ِ ػ٠ِ اُغيء أُؾ٤ؾ 

ف٤طالال٢ أُؾالال٤ؾ ثـالالوىاد ٓ٘بٍالالجخ ٝٓز٤٘الالخ   7 

ؽالالالالٍٞ اُوالالالاللّ، اؽالالالال١ٞ ؿطالالالالبء اٌُالالالالق ٓالالالالٖ 

اُطالالالوف اُوو٣الالالت َُِالالالبم صالالالْ ف٤ط٤الالالٚ ٓالالالٖ 

 ك٢ اُظٞهح.  ٣زؼؼاُغٞاٗت ًٔب 

ٍالالالالالْ  4هظالالالالال٢ هطؼالالالالالخ طالالالالالٞف ثؼالالالالالوع   8 

ُزٌالالالالٕٞ ٝؽالالالالٍٞ كزؾالالالالخ اُؾالالالالناء ٝف٤ط٤ٜالالالالب 

اُؾالالالناء ًٔالالالب رتؽظالالال٤ٖ مُالالالي  ؽبكالالالخ ُلزؾالالالخ

  أُغبٝهح.ك٢ اُظٞهح 

 

 جالال٢ اُؾالالناء ػِالال٠ اُٞعالالٚ ٝاُجَالال٤ٚ ُٝالالي  اهِ   9

 اُق٤به ك٢ أ١ ُٕٞ أٝ رش٤ٌِخ أُٞإ.
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 :خ١ٍّحِف١ذج ٚ( إػادج اعتخذاَ اٌثٍٛصج اٌمذ٠ّح فٟ صٕغ حمائة 5-7-7)

 : ك٤خ اُول٣ٔخ ٝؽَت اُقطٞاد ا٥ر٤خاط٘ؼ٢ ؽو٤جخ ع٤ِٔخ  ٖٓ اُجِٞىح اُظٞ

 اُظٞه اُقطٞاد د

  ه٤ٔظبً.ؼو١ ثِٞىح طٞك٤خ هل٣ٔخ أٝ ؽ  1

ٞهح اُظالالال بً ٣ٔبصالالالَ أُٞعالالالٞك كالالال٢ٝهه٤الالال بً هظالالال٢ هبُجالالال  2

اُجِالٞىح أَُالزؼِٔخ،  أُغبٝهح ٝثبُو٤البً اُالن١ ٣تئالْ

كظالال٢ِ اُشالالٌَ ٓالالور٤ٖ ُألٓالالبّ ٓالالوح ُِٝقِالالق ٓالالوح، 

ٝاػ٢ِٔ ث٘لٌ اُو٤بً ٝاُشٌَ ثطبٗخ ُِؾو٤جخ ٖٓ أ١ 

 هٔبُ ٣ٌٖٝٔ اٍزقلاّ اُؾو٤جخ ػ٠ِ اُٞع٤ٜٖ. 

 

ثَالؾبة  ٣ٌٖٔ ػَٔ إػبكبد أفالوٟ ًغ٤الت كافِال٢  3

إما هؿجز٢ ٓغ ري٣ٜ٘ب ٖٓ اُقبهط ثيٛواد اط٘ؼ٤ٜب 

، ًٝٔالالب ثالال ُٞإ ٓ٘بٍالالجخث٘لَالالي ٓالالٖ كؼالالتد أفالالوٟ 

 ك٢ اُظٞهح.   ٣زؼؼ 

صجز٢ اُيٛواد اُز٢ ط٘ؼز٤ٜب ػ٠ِ اُغٜخ األٓب٤ٓخ   4 

  ُِؾو٤جخ.

 
ع٤ِٔخ ثِٕٞ ٖٓ إؽلٟ  ؾو٤جخُٝٛنٙ كٌوح أفوٟ   5

ٝٓي٣٘ٚ  عٜبرٜب ٝثِٕٞ آفو ٓـب٣و ٖٓ عٜزٜب اُضب٤ٗخ

  ٗلَٚ.ثيٛٞه ٖٓ اُؤبُ 

  

  :ٌىُ ٚخ١اساخ العتخذاَ اٌثٍٛصاخ اٌمذ٠ّحأفىاس أخشٜ سائؼح عٕؼشضٙا ( 5-7-8)

 (.13-5ك٢ اُشٌَ ) ػل٣لح ٣ي٣ٖ ثجٞى ع٤َٔ ًٔب ٣زؼؼ ؽجوبد ( ػول ع٤َٔ 5-7-8-1ٖٓ)

ٝاألىهاه ٖٓ ثِٞىح هل٣ٔخ ًٔب ٓغ اُقوى ٗلَٚ ٣٘ي ( ٓي٣٘خ ثٞهكاد ٖٓ ا٤َُ٘ظ ٣بهخ )ٛب( 5-7-8-2)

 (.14-5اُشٌَ ) ك٢ ٣زؼؼ

   (.15-5)ك٢ اُشٌَ  ًٔب ٣زؼؼ( اط٘ؼ٢ أؿط٤خ ٍُِٞبئل ًٝنُي ؿطبء َُِو٣و 5-7-8-3)

 (. 16-5ك٢ اُشٌَ ) بٝه ٖٓ اُجِٞىاد اُول٣ٔخ ًٔب ٣زؼؼ ( اط٘ؼ٢ أ5-7-8-4ٍ)
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 إٌّضي:( أفىاس سائؼح ٌحفظ أدٚاخ 5-7-9)

( ٝرظِؼ ُؾلع كٞؽ 17-5هل٣ْ ًٔب رظٜو ك٢ اُشٌَ ) ثي أُتثٌ )اُوبهطبد( ٖٓ ه٤ٔضؽبكظخ ُٔشب 

أُطجـ أٝ َٓزِيٓبد اُطلَ ٖٓ كٞؽ ٝٓ٘بك٣َ ٝعٞاهة ُٝؼت طـ٤وح، ط٘بػخ ؽبكع إلثو٣ن اُشب١ ٖٓ 

  (.18-5)أُتثٌ اُول٣ٔخ ًٔب ك٢ اُشٌَ 

 

 

 

 

  (:ٍح ِٓ أو١اط اٌشص أٚ اٌغىش )اٌدٛخٚتغ١طح ػٍٝ شىً ع ِٕاد٠ً خ١ٍّح( حاٍِح 5-7-11)

 اُظٞه اُقطٞاد د

1  

 أُٞاك اُتىٓخ هطؼخ ٓ٘بٍجخ ٖٓ هٔبُ ٓقوّ 

أَُالزؼِٔخ ُِوى)٤ًٗٞالخ( )رٍٞ( أٝ أ٤ًبً اُغالٞد 

ٓالالالبكح الطالالالوخ ؿالالالواء أٝ ٝٓوالالالض ٝشالالالو٣ؾ رالالالي٤٣ٖ 

 َٓطوح ُِو٤بً. ٝ ف٤ٞؽ ٝإثوح،٤ٌٍِٕٝٞ 

 
 

 (14-5) شٌَ   (13-5) شٌَ  

 (16-5) شٌَ   (15-5) شٌَ  

 (17-5)شٌَ    (18-5) شٌَ   
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2  

ب ٍْٔ، ى٤٘٣ٜ 17ه٤بً  اهطؼ٢ هطؼز٤ٖ ٓوثؼز٤ٖ

، صجز٢ أُوثؼ٤ٖ اُٞاؽل كٞم ٜٔبثِق اُشو٣ؾ ؽُٞ

ا٥فو ثبُق٤ؾ ٝاإلثوح ٓغ ٓقبُلخ اُوؤًٝ ًٔب 

 ك٢ اُظٞهح ُزٌٕٞ هبػلح اَُِخ. 
 

3  

، ُلالال٢ ٍالالْ 13ٓوثؼالالخ ه٤الالبً  اهطؼالال٢ صٔب٤ٗالالخ هطالالغ

شالالو٣ؾ اُي٣٘الالخ ؽالالٍٞ ٓؾالال٤ؾ ًالالَ ٓوثالالغ ٝاُظالالو٤ٚ 

اُتطوخ، صجز٢ اُوأ٤ٍٖ أُزوبث٤ِٖ ٓالٖ ًالَ ثبُٔبكح 

ٓوثالالغ ثالالبُق٤ؾ ٝاإلثالالوح ًٔالالب كالال٢ اُظالالٞهح، اػِٔالال٢ 

خ ٝصجز٤ٜب ػ٠ِ ٌٓبٕ رته٢ ك٤ٌٞٗخ ٖٓ شو٣ؾ اُي٣٘

 أُوثغ.  هأ٢ٍ

 

4  

ثؼؼٜب ٖٓ اُغٞاٗت ثبُٔبكح  صجز٢ أُوثؼبد إ٠ُ

 . ك٢ اُظٞهح٣زؼؼ اُتطوخ ًٔب 

 

5  

 صجز٢ أُوثؼبد ػ٠ِ اُوبػلح ثبإلثوح ٝاُق٤ؾ. 

 

6 

ٓ٘بٍالالالجخ  أَُالالالزؼَٔ هطؼالالالخاهطؼالالال٢ ٓالالالٖ اُؤالالالبُ 

ُزؼ٢ِٔ ٜٓ٘الب ػالوٝح ُؾٔالَ اَُالِخ ٝى٤٘٣ٜالب ثشالو٣ؾ 

  .اُؼوٝح ثبَُِخ ثبُق٤ؾ ٝاإلثوح اُي٣٘خ صجز٢

 

7  

ُل٢ ٓ٘بك٣َ أُبئلح ثطو٣وخ رز٘بٍت ٝشٌَ ٝؽغْ 

ثشو٣ؾ اَُِخ. ٝرظٜو ك٢ اُظٞهح أُغبٝهح ٍِخ 

.ِٕٞٓ 

    

 ( أػّاي ف١ٕح ٌتض١٠ٓ إٌّضي ِٓ لٕأٟ اٌث عته اٌّختٍفح: 11 -5-7)

 (21-5(، )20-5) (،19-5) ( ر٤ٍٞغ أَُبؽبد اُقؼواء ك٢ اُج٤ٞد ٝاُؾلائن ٝاألشٌب5-7-11-1ٍ)

( ٓوشخ 21-5)شٌَ    ( ىٛو٣خ 20-5شٌَ )   ( ٍ٘بك٣ٖ 19-5شٌَ  ) 

ٓبء
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-5ؽبكظبد ٓقزِلخ األؿواع ًٔب ك٢ األشٌبٍ ) ُزٌٕٞ( اٍزقلآبد ٓزؼلكح ُو٘ب٢ٗ اُجتٍزي 5-7-11-2)

22( ،)5-23( ،)5-24( ،)5-25.)  

 

 -5(،)26-5ًٔب ك٢ األشٌبٍ )، ٖٓ ه٘ب٢ٗ اُجتٍزي ثبإلكبكح( أكٌبه ٓزؼلكح ُزي٤٣ٖ أُ٘يٍ 5-7-11-3)

27 ،)(5-28.) 

 

 

 

  :اُو٘ب٢ٗ اُلبهؿخ ك٢ ط٘بػخ أٍبٝه ِٓٞٗخ ( اٍزقلا5-7-11-4ّ)

 اُظٞه  اُقطٞاد د

1  

ؽؼو١ ه٤٘٘خ ثتٍز٤ي ٝهطؼ٤ٜب إ٠ُ ؽِوبد 

  ٝؽَت مٝهي.ثؼوع ٓ٘بٍت 

 

2  

ٖٓ أُبكح  اُؾِوخ ه٤ِتً  ٖٓػؼ٢ ػ٠ِ أ١ ٌٓبٕ 

 اُتطوخ. 

 

 ( ٓوشخ 5-21اُشٌَ)

( ٍِخ 22-5)شٌَ   

ث٤َطخ ٓزؼلكح 

 األؿواع 

( ؽبكظخ 23-5)شٌَ  

 أهتّ
( 24-5)شٌَ   

 ؽبكظخ َُِجبًز٢ 
( 25-5)شٌَ   

ؽبكظبد ُِؾجٞة 

 اُـنائ٤خ اُغبكخ 

ٍِخ  (26-5)شٌَ    

 ٓي٣٘خ 

( 27-5) شٌَ   

 ؽبكظبد 

( إثو٣ن 28-5) شٌَ  

 ُِؼظ٤و ٓغ هلػ 
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3  

افز٤بهٙ َٓجوبً  اُن١ رْاُظو٢ هأً اُشو٣ؾ 

ُٝل٤ٚ ؽٍٞ اُؾِوخ ٝثشٌَ ٓبئَ ٝشل١ اُشو٣ؾ 

 ثشٌَ ٓ٘زظْ. ًِٜب ثِطق ؽز٠ رـِل٢ اُؾِوخ 

 

4  

  اُشو٣ؾ.ٝك٢ اُٜ٘ب٣خ اُظو٢ اُٜ٘ب٣خ اُضب٤ٗخ ٖٓ 

 

  ثَؾبة:( اٍزقلاّ اُو٘ب٢ٗ اُلبهؿخ ك٢ ط٘بػخ ط٘لٝم أٝ ؽبكظخ 5-7-11-5)

 اُِالالالاللائٖ ُؾلالالالالع األؿن٣الالالالخ، ٗؾزالالالالبط  ب ٓالالالال٣ٌٖٔالالالالٖ اٍالالالالزؼٔبُٜب ؽزالالالال٠ كالالالال٢ ؽلالالالالع أُؼغ٘الالالالبد ٝاٌُؼالالالالي ألٜٗالالالال   

ػبئ٤ِالالالخ ُِٔشالالالوٝثبد اُـبى٣الالالخ ٍٝالالالؾبة ٝشالالالو٣ؾ ى٣٘الالالخ ٝٓوالالالض ٝٓالالالبكح الطالالالوخ أٝ إثالالالوح  ىعالالالبعز٤ٖ ُؼجالالالٞح  

 . (31-5)(، 30-5(، )29-5ك٢ األشٌبٍ ) ػ٠ِ ٝكن ٓب رو٣ٖ ٝاط٘ؼ٢ اُظ٘لٝم  بً ٝف٤ط

   

 

 

 

 

 إ٠ُ ىٛو٣بد: ؽو٣وخ رؾ٣َٞ ه٘ب٢ٗ اُِلائٖ( 5-7-11-6)

  

 اُظٞه  اُقطٞاد  د

  . ؽؼو١ ه٤٘٘خ ُلائٖ  1

هظالال٢ اُو٤٘٘الالخ إُالال٠ اُ٘ظالالق ًٔالالب ٣زؼالالؼ  كالال٢   2

 اُظٞهح. 

 

 (31-5شٌَ  )  ( 30- 5شٌَ )  (29-5)شٌَ 
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  أُ٘يٍ:كافَ ك٢ اُو٘ب٢ٗ ُيهع اُ٘جبربد  رظ٤ْٔ الٍزقلاّ(  5-7-11-7)

 اُظٞه  اُقطٞاد  د

ؽؼالالالو١ ه٤٘٘الالالخ ٝهظالالال٢ اُغالالاليء اُؼِالالال١ٞ ٜٓ٘الالالب   1

 ك٢ اُظٞهح.  ثبُـطبء ًٔبٝاؽزلظ٢ 

 

ػِالالال٠  بً طالالال٢ٔٔ ثبُـطالالالبء ٝثؼالالالغ األىهاه ٝعٜالالال  2

  ُِٞػبء.اُغيء األٓب٢ٓ 

 

  ٜب ثبُزوثخ. ٤األٝػ٤خ اُز٢ ٤ٛئز آِئ٢  3

  ثبٍزٔواه.  ٝأٍو٤ٜبػؼ٢ اُجنٝه   4

3  
٣ٔضالالالَ ٝعالالالٚ كة أٝ أهٗالالالت  بً اهٍالالال٢ٔ رظالالال٤ٔٔ

 .ٝاؽجؼ٢ اُوٍْ ػ٠ِ اُو٤٘٘خ

 
4 

هظ٢ اُؾبكخ اُؼ٤ِب ػ٠ِ إٔ رظٜو ٓتٓؼ إمٕ 

 اُلة أٝ األهٗت.

 

5  

اؽِالالالال٢ اُو٤٘٘الالالالخ ثالالالالبُِٕٞ األثالالالال٤غ أٝ أ١ ُالالالالٕٞ 

صالالْ ى٤٘٣ٜالالب ثوٍالالّٞ ٝؽالاللك١ ٝعالالٚ ك٤الالٚ رالالوؿج٤ٖ 

اُلة ٓغ أ١ إػبكخ ٓضَ ك٤ٌٞٗالخ أٝ  ٝأاألهٗت 

ثؼغ األىهاه ٝػؼ٢ اُزوثخ ٝاُيهع ٣ٌٖٝٔ 

 . ٗي٣ٖ ثٜب أ١ هًٖ ٖٓ أُ٘يٍإٔ 
 

6  
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 5 
  أُ٘يٍ.ى٢٘٣ ثٜب أُطجـ أٝ أ١ هًٖ ك٢ 

ثؼالالالغ األػشالالالبة اُزالالال٢  ك٤ٜالالالب٣ٌٔالالالٖ إٔ ريهػالالال٢ 

  اُـنائ٤خ.رَزؼ٤ِٜٔب ك٢ رؾؼ٤و اُٞعجبد 

 
 ػ٠ِ شٌَ هعَ اُضِظ:    بكظخ ثشٌَ ك٤ٓخ ٖٓ ه٘ب٢ٗ اُِلائٖ( ط٢ٔٔ ؽ5-7-11-8)

 اُظٞه اُقطٞاد د

1  

ٗوض اُطوف اُؼ١ِٞ ٖٓ  ٗؾزبط ه٤٘٘ز٤ٖ ٖٓ اُِلائٖ

ك٢  ٝاُغيء اَُل٢ِ ٖٓ األفوٟ ًٔب ٣زؼؼإؽلاٛٔب 

  أُغبٝهح.اُظٞهح 

 

2  

٢ِ ث٤ٖ اُوطؼز٤ٖ ػ٠ِ إٔ رٌٕٞ اٌُج٤وح ٜٓ٘ٔب  ط 

عَل هعَ اُضِظ ٝاُظـ٤وح ؿطبء هأٍٚ أٝ هأً 

  اُل٤ٓخ.

 

3  

٢ِ ث٤ٖ اُوطؼز٤ٖ  ثشو٣ؾ أٝ ٍؾبة ٣ٌٖٝٔ ط  

 اُزظ٤ْٔ.  ٗظل٢ ـِنُُظؤٜب ثب٤ٌَُِٕٞ 

 

4 

 اؽ٢ِ اُغَْ اُن١ ؽظِز٢ ػ٤ِٚ ثطتء اث٤غ.

 

5  

   اُل٤ٓخ.ٝعٚ رظ٤ٔٔبً ٣ٌٕٞ ؽلك١ 

6  

اؽ٢ِ اُغيء اُجبه٢ ثطتء أٍٞك ٝهأً اُل٤ٓخ 

ثؾَت ٓب ثطتء أؽٔو صْ ػ٤ل٢ ثؼغ اُزظب٤ْٓ 

 . روؿج٤ٖ ك٤ٚ

 

7  

اؽ٢ِ اُغيء اُن١ ٣ٔضَ هأً اُل٤ٓخ ثطتء أؽٔو 

 اُؾبكظخ.ؿطبء  ٝاُن١ ٛٞ

 

9  

 .ثؼغ اُزظب٤ْٓ ثؾَت ٓب روؿج٤ٖ ك٤ٚ أػ٤ل٢
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10 

ػ٤ل٢ ثؼغ أؽلك١ ٓؼبُْ اُٞعٚ ٝاُؼ٤ٕٞ ٝاألٗق ٝ

  اُؼ٘ن.اإلًََٞاهاد ًوثطخ 

 

11 

 ٛنٙ ثؼغ األكٌبه ُل٤ٓخ هعَ اُضِظ. 

  :اٌتصا١ُِطش٠مح إػذاد ( 7-12- 5) 

-5)ٝ(، 24-5)ٝ(، 23-5)ٝ(، 22-5)، ٝ(21-5)ٝ(، 20- 5)ٝ (،19-5أُنًٞهح ك٢ األشٌبٍ )

 ب٢ٛ ٝاؽلح ٌُٖٝ ري٤٣ٜ٘، 63ٝ  62أُٞعٞكح ك٢ طلؾخ  (5-28)ٝ(، 27 -5)ٝ (،5-26) ، ٝ(25

  ُٕٞ.كوح ٝأ١ اقزِق ٌُْٝ ؽو٣خ اُزي٤٣ٖ ث ١ فبٓبد ٓز٣ٞ

أٝ ًزو ٝ ٗوطغ ٗظق اُو٤٘٘خ ٝٗٔوه أٌُٞاح  بً ٤ٌٍٝ٘ ٖٓ اُِلائٖٝاُطو٣وخ ٢ٛ ٗؾؼو ه٤٘٘خ 

أٝ  ٗؼَٔ صوج٤ٖ ٓزوبث٤ِٖ ٝٗٔوه ك٤ٜٔب ؽجتً صْ اَُبف٘خ ػ٠ِ اُؾبكخ اُؼ٣ِٞخ ُِو٤٘٘خ  ُِزقِض ٖٓ اُؾبكخ اُؾبكح 

ٖٓ اُي٣٘خ  ٓب ٣زٞاكوؾَت اُزظ٤ْٔ  أٝ ثث ١ ُٕٞ  اُِلائٖ ِٕٗٞ ٝ ٗي٣ٖ اَُِي ثقوى اُِؤُؤ بً ٌٍِٝ

 ُلاٗز٤َ ٝاُقوى ٝؿ٤وٛب.  ًبُشوائؾ ٝ ا

( تص١ُّ حافظح ٌٍّٛتا٠ً ِغ اٌشاحٓ أٚ ٌحفظ أدٚاخ اٌخ١اطح أٚ أٞ ِغتٍضِاخ ِثً اٌّغا١ِش 5-7-13)

 ٚاٌثشاغٟ أٚ احت١اخاخ اٌطفً اٌّىتث١ح: 

 اُظٞه  اُقطٞاد  د

 ُٔٞاك اُز٘ظ٤ق.  اؽزلظ٢ ثؼِت اُِلائٖ  1

 

2  
  .ٗظل٤ٜب ٝاهكؼ٢ ػٜ٘ب ػتٓبد اُشوًبد

 

ػ٠ِ ٝههخ ٝاه٢ٍٔ ٓب ؽلك١ ه٤بً ٓؾ٤ؾ اُؼِجخ  3

أٝ  اُـوع ٖٓ اُزش٤ٌَ ً ٕ ٣ٌٕٞ ٝعٚ كةس  ٣تئْ

 . آٗلبً أهٗت ًٔب ٓو ث٘ب 
 

4  
  ٝؽلك٣ٚ.صجز٢ اُزظ٤ْٔ ػ٠ِ اُؼِجخ 

 



 
70 

  .اه٢ٍٔ اُزظ٤ْٔ ػ٠ِ اُؼِجخ ثوِْ ٓبعي  5

 

 افو٢ٓ اُؼِجخ ػ٠ِ اُقطٞؽ اُقبهع٤خ ُِزظ٤ْٔ.   6

 

7  
ى٢٘٣ ثٔب رشبئ٤ٖ ٓضت ٝهم رغ٤ِل الطن ٝؽلك١ 

ٓؼبُْ اُجظٔخ ٣ٌٖٝٔ اٍزقلاّ أ١ فبٓبد أفوٟ 

ٓتئٔخ: ًبُؤبُ، ٝاألىهاه....إُـ ًٔب ٣زؼؼ ك٢ 

  اُظٞهح أُغبٝهح. 

( تص١ُّ ػٍثح ٌٍحٍٜٛ فٟ إٌّاعثاخ اٌغؼ١ذج ػٍٝ شىً فغتاْ عٙشج ِٓ اٌدضء اٌؼٍٛٞ 5-7-14)

 : ػٍٝ ٚفك اٌخطٛاخ ا٢ت١حاٌّتثمٟ ِٓ ل١ٕٕح اٌّششٚتاخ ٚاٌّاء 

 اُظٞه  اُقطٞاد  د

 ؽؼو١ ه٘ب٢ٗ ا٤ُٔبٙ أٝ أُشوٝثبد  1

 (ًزالالالالوٓوظالالالالبً ٝشالالالاللوح هبؽؼالالالالخ ))اُؼظالالالالبئو( ٝ

 .ُِلائٖ اكود أٝ ٓبكح الطوخٝأُٞإ إٕ رٞ

 

   اُؤغ.اهطؼ٢ اُغيء اُؼ١ِٞ اُن١ ٣شجٚ   2

٣زؼؼ ك٢ اعٔؼ٢ األعياء اُؼ٣ِٞخ ُِو٘ب٢ٗ ًٔب  3

                اُظٞهح . 
 

اُو٘الالالالالب٢ٗ ٤ٛئالالالالال٢ اُشالالالالالوائؾ  اؽزلظالالالالال٢ ثـطالالالالالبء 4

ٝاُالاللاٗز٤تد ٝؿ٤وٛالالب ٓالالٖ اُزقو٣غالالبد أُزالالٞكوح 

ؼالالالالالغ اُقالالالالالوى ٝاُقبطالالالالالخ ثبُٔ٘بٍالالالالالجبد ٓالالالالالغ ث

 .أُظ٘غٝاألىهاه ٝاُِؤُؤ 

 

أث٤غ ػ٠ِ ػتٓخ اُـطبء ًٔب ك٢  بً اُظو٢ ٝهه  5

 اُظٞهح.
 

اهِج٢ اُؤغ ػ٠ِ اُوبػلح ٝى٢٘٣ ثبألشوؽخ  6

ثٔبكح الطوخ رتئْ كوح ٖٓ فتٍ ُظوٜب اأُزٞ

 اُِلائٖ. 
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، وّا تطشائك ١ِغشج ِٚثغطح ٚا١ٌّاٖ٘ذا٠ا ِٓ لٕأٟ اٌّششٚتاخ ع ي ٚ تص١ُّ ػٍة( 5-7-15)

 : ٠تضح فٟ اٌخطٛاخ ا٢ت١ح

 اُظٞه  اُقطٞاد  د

1  

ٖٓ اُِلائٖ اُقبطخ ثبُٔشوٝثبد ؽؼو١ ه٤٘٘خ 

، أُوضٝ ،)اُزي٤٣ًٖبكخ أَُزِيٓبد أٝ ا٤ُٔبٙ ٝ

 (.ٝشوائؾ اُي٣٘خ

 

2  

 بً هظ٢ اُغيء اُؼ١ِٞ ٖٓ اُو٤٘٘خ ٝاه٢ٍٔ أهٞاٍ

ػ٠ِ أُؾ٤ؾ اُقبهع٢ ُِو٤٘٘خ ًٔب رظٜو 

 اُؼتٓبد ك٢ اُظٞهح أُغبٝهح. 

 

ًضو ٖٓ ؽجوخ ؽٍٞ ٓؾ٤ؾ اٍزٔو١ ثبُِظن أل 7

ًٔب ٣زؼؼ ك٢ اُظٞهح، ٛنا اُغيء ٖٓ اُو٤٘٘خ 

 أٝ ثؾَت ٓب ٣تئْ ٓب روؿج٤ٖ ك٤ٚ. 

 

ؽؼو١ هطؼز٤ٖ ٖٓ األٍتى ؽٍٞ ًَ هطؼخ   -8

 .اُزظ٤ْٔ ٣تئٍْْ ٝؿِل٤ٜب ثٔب  5
 

ى، ًٔالالالالب ٣جالالالاللٝ كالالالال٢ اُظالالالالٞهح ؿِلالالالال٢ األٍالالالالت 9

 . أُغبٝهح

 

صجز٢ األٍتى ػ٠ِ ؿطبء اُو٤٘٘خ ثشٌَ ٣ٔضَ  10

ؽٔبالد اُلَزبٕ ٝى٢٘٣ اُـطبء ثبُشوائؾ ًٔب 

   أُغبٝهح.٣زؼؼ ك٢ اُظٞهح 

 

٣زؼؼ ك٢ صجز٢ اُـطبء ك٢ ٌٓبٗٚ األط٢ِ ًٔب  11

  اُظٞهح أُغبٝهح. 

 

اط٘ؼ٢ ٓغٔٞػخ ٖٓ ٛنٙ اُزش٤ٌتد ٝؽؼو١  12

أ٤ًالالالبً اُؾِالالالٟٞ ٝاُشالالالٌٞالرخ ٝثؾغالالالْ رغ٣ٞالالالق 

ػؼ٢ ك٢ ًَ هٔغ ٤ًٌ ؽِٟٞ ٝأؿِو٢ صْ اُؤغ 

اُلزؾالالالخ ٓالالالٖ األٍالالاللَ  ثٞههالالالخ ًالالالبهرٕٞ كائو٣الالالخ 

ػجالالالبهح ٓجٜغالالالخ رتئالالالْ اُؾالالاللس  ٌٓزٞثالالالب  ػ٤ِٜالالالب

 ٝأُ٘بٍجخ.
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3  

خ ػ٠ِ اُقطٞؽ أُوٍٞٓخ ٣ظٜو هظ٢ اُو٤٘٘

هْٔ ٝروؼو ًٔب ك٢ اُظٞهح ػ٠ِ إٔ رٌٕٞ  ُل٣ي  

اكو ٓزَب٣ٝخ صْ ٗجوك اُؾٞاف ثٞهم إُغبّ إٕ رٞ

ث٤َطخ ٓضَ  ػ٠ِ شؼِخأٝ ثزٔو٣و أؽواف اُو٤٘٘خ 

 شؼِخ شٔؼخ أٝ هلاؽخ. 

 

4  

ػؼ٢ هطغ اُؾِالٟٞ أٝ أ١ ٗالٞع ٓالٖ اُٜاللا٣ب اُزال٢ 

ٝؿِلالال٢ ثؤالالبُ )اُزالالٍٞ أٝ كالال٢ ٝػالالؼٜب رالالوؿج٤ٖ 

ٖ األهٔشالالخ أٝ ٝهم ً٘الاليا أٝ ٓالالب ٣شالالبثٜٜب ٓالالهاألٝ

شالالوؽخ أُِٞٗالالخ ًٔالالب ٣ظٜالالو صالالْ ى٣٘الال٢ ثبألاُٜالاللا٣ب( 

  اُظٞهح أُغبٝهح. اُزش٤ٌَ ك٢ 
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 فغزبٌ عفهخ ًرحىَش ثُغشوٌ قذَى ان -5-7-15

 اُظٞه  اُقطٞاد  د

 رؾ٣ٞو ث٘طوٕٝ هل٣ْ اٍ كَزبٕ ؽلِخ 1

 

2 

ٗ فن ث٘طوٕٝ هل٣ْ ٣ٝن ٖٓ االػ٠ِ 

)أٌُو ٝاُتٍز٤ي ٝاُؾبكبد ٝم٣َ 

 اُج٘طوٕٝ ٣ٝؼلٍ ٤ُجؼ هطؼخ ٝاؽلح ( 

 

3 
٣لوُ ػ٠ِ اُطبُٝخ ٝرؤفن اُو٤بٍبد 

 أُطِٞثخ 

 

4 

٣والالالض اُج٘طالالالوٕٝ ثؾ٤الالالش ٣ٌالالالٕٞ اُطالالالٍٞ 

ٝؽَت اُو٤بً أُطِٞة رلظال٤ِٚ ٍْ( 50)

 ثبَُ٘جخ ُِطٍٞ ٝاُؼوع 

 

5 

ُزؾل٣ل ؽلالوح اُوهجالخ ٗجزؼالل ػالٖ ؽلالوح فالؾ 

 ٍْ(12ٍْ( ٝٗ٘يٍ )7اٍُٞؾ )
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6 

 

 

 ٍْ(8ُزؾل٣ل ؽٍٞ فؾ اٌُزق ) 

 

 

7 

 

 

ٍْ( ٝٗوض 19ُزؾل٣ل ؽلوح االثؾ ٗ٘يٍ )

 اُؾلوح  

 

 

8 

 

ٍْ( 22ٗ٘يٍ ٖٓ هأً اٌُزق ه٤بً )

 ُزؾل٣ل فؾ اُقظو ٝػَٔ الٍز٤ي 

 

 

9 

 

 

ٗق٤ؾ اٌُزق ٝؽلوح اُوهجخ ٝثؼلٛب ٗ٘يٍ 

 ٍْ( 1ػ٠ِ ؽلوح االثؾ ٝمُي ثط٤ٚ )

 

 

10 

 

ثؼلٛب ٣ٞػغ اُلاٗز٤َ ػ٠ِ كزؾخ اُوهجخ 

 ٝاُن٣َ ُِزي٤٣ٖ .
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 االعزفبدح يٍ انشبالد انقذًَخ   -5-7-16

 ًَكٍ ػًم انكثُش يٍ انفصبالد انًجغغخ وانًزُىػخ 

 -: خغىاد انؼًم

 

 

1 

َأخز شبل قذَى يٍ انجشجُذ اٌ 

َىع يٍ انقًبػ نؼًم قًُص 

 )سجالٌ ( او راد انشدٌ انًزصهخ  

 

 

2 

َغىي انشبل يٍ انًُزصف 

ثصىسح يزغبوَخ وثؼذهب َفششه 

ػهً انغبونخ وَجهت قًُص قذَى 

نقُبط حفشح انشقجخ وحغت 

 (1انقُبط انًغهىة )شكم سقى 

 

 

3 

نؼًم حفشح انشكالٌ َجزؼذ ػٍ 

عى( 15انحفشح يغبفخ قهُهخ )

وَُضل انً اعفم انقًُص )شكم 

 (2سقى 

 

 

4 

)شكم  َخُظ انشقجخ وانجىاَت

  (3سقى
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5 

فٍ انًشحهخ االخُشح َظهش 

) انقًُص يزكبيال ثؼذ انخُبعخ 

 ( 4شكم سقى 

 

يٍ انًىدَالد يغ انغبنجبد ثبخزُبس ُش ثيالحظخ : ًَكٍ ػًم ك

 ( . 3،  2، 1حغت انشغجخ ، كًب فٍ انشكم )  حُشثرصبيُى ك

 

 1شكم سقى 
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 أعئهخ انفصم انخبيظ   

1ط 
   انُفبَبد.ووضحٍ يبرا َؼٍُ ثإداسح انُفبَبد،  ّشفٍ/ ػ 

2ط 
 / يبهٍ أعجبة رشاكى انُفبَبد انًُضنُخ؟  

 ؟ / يبهٍ يؼبَُش رصُُف انُفبَبد انًُضنُخ 3 ط

4ط 
 ./ ػشفٍ انُفبَبد انصهجخ، يغ ركش األيثهخ 

  ف؟/ يبهٍ انخغىاد انىاجت إرجبػهب نزُفُز حبفظخ فبكهه يٍ وسق انصح 5ط 

  .الثظ انقذًَخ انفبئضخ ػٍ انحبجخيٍ انً ًب يالئًًبَفزٌ رصًًُ / 6ط  
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تم بعونھ تعالى


