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: اإلطبس انؼبو نٕسشخ انؼًم  -1

: يمذيخ ( 1:1)

أ١ ٓوٟ ثّضطجع صال٤ٓيٙ ٟ إ٣ٍؼٌف  إٔ إ٠ُصو٣ًِ ث٣ٍقضجػ ثُٔؼِْ ف٤٘ٔج ٣وّٞ ح

٣ٌٞٗٞث  ػجهر       أٗلْْٜثُٔضؼ٤ِٖٔ  إٔثُض٢ فوهس ُِوًُ ، ًٔج  ثألٛوثفثُضووّ ٗقٞ 

،       ثألًٓٞ أ٤ُٝجءديُٞٙ ٖٓ ؽٜو ٣ٝ٘طذن ىُي ػ٠ِ  ٓؼٌكز ٗض٤ؾز ٓج إ٠ُك٢ فجؽز 

١ ـــٓؼٌكز ٓوٟ ثُ٘ؾجؿ ف إ٠ُفجؽز  ك٢ٝ ٖٓ هجٓٞث دضنط٠٤ ٝد٘جء ثُٜٔ٘ؼ كْٜ 

. ػ٤ِٖٔ صقو٤وٜج سدوالُز ثُ٘ضجةؼ ثُض٢ ثّضطجع ثُْ ألٛوثكُٚٔؼِْ صقو٤ن ث

دجُْ٘ذز  ثأل٤ٔٛزػ٤ِٔز ثُضو٣ْٞ ػ٠ِ هًؽز ًذ٤ٌر ٖٓ  إٔ إ٠ًَُ ٛيث ٤ٖ٣ٌ  إٕ 

.  ُِؾ٤ٔغ

ثُضو٣ْٞ ثُض٢ ٣ْضنوٜٓج ثُٔؼِْ  أّج٤ُخ٣ٜٔ٘ج ك٢ ٛيٙ ثًُٞهز ٛٞ ثُض٤ًٌَ ػ٠ِ  ٝٓج 

ٍٍز  ٗقٞ ػ٠ِ أ١ دؼو ثالٗضٜجء ٖٓ ؽ٤ٔغ ٌٓثفَ ص٘ل٤ي  ٓغ ثُضو٣ًِ ، ٝك٢ ثُٜ٘ج٣ز ٓضٞث

. ثُٜٔ٘ؼ 

 

: انًزٕلؼخ يٍ انٕسشخ  األْذاف( 2:1)

ـ٣ْٞ ص٤ٔ٘ز ٜٓجًثس ثُٔضوًد٤ٖ ك٢ ٓؾجٍ ثُو٤جُ ٝثُضن إ٠ُصٜوف ثًُٕٞز دٌَٖ ػجّ 

ثُٔنٚٚز ُٜيث ثُٔٞٝٞع  ع دؼو ثالٗضٜجء ٖٓ ث٣ًُٝٓٞضٞم.... ٓنضِلز ثٍ ٙدٌٔٞٗجس

: ثُضج٤ُز  ثألٛوثفصقو٤ن 

. ك٢ ػ٤ِٔز ثُضو٣ْٞ  ثألّج٤ّزػٌف ثُٔلج٤ْٛ س -أ

 .مط٠ ُٜج ٝػ٤ِٔجس ثُضو٣ْٞ هز د٤ٖ ثألٛوثف ثُضؼ٤ٔ٤ِز ثُض٢ ١ثُؼال صقو٣و -ح

. ثُضو٣ْٞ ك٢ ثُؼ٤ِٔز ثُضؼ٤ٔ٤ِز  دأ٤ٔٛز٣ٍجهر ٝػ٢ ثُٔضوًد٤ٖ  -ػ

. ثُضو٣ْٞ ثُٔنضِلز ثُض٢ صٔجًُ ُو٤جُ ٓنٌؽجس ثُضؼِْ  أٗٞثعصؼٌف  -ه

. ثالمضذجًثس  ٝإػوثه ثألّتِزٓضوًد٤ٖ ك٢ ٤ٙجؿز ص٤ٔ٘ز ٜٓجًثس ثٍ -ـٙ

  

 

:  رانزُفٙيزطهجبد ( 3:1)

. ُِٔضوًد٤ٖ  إًٕجه٣ز أًٝثم إػوثه - أ

 ػَٔ ُٖٔجًًز ثُٔضوًد٤ٖ ك٢ ثًُٕٞز  أًٝثمػوثه إ - ح

 (ثُٔضٞكٌ ) ؽٜجٍ ثُقجّٞح  أٝٝؽٞه ؽٜجٍ ػٌٛ ػ١ِٞ  - ػ

ٗٔجىػ ٖٓ ثٌُضخ ثُٔو٤ًّز ثُٔوًٌر ُٔجهر ثالؽضٔجػ٤جس صقش صٌٚف  - ه

 .ُٔضوًد٤ٖ ث

د٤ٞجء   ٝأًٝثم أهالّ -ٛـ
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:  يحزٕٖ انجشَبيح -2
 

ُض٘ل٤يٛج ٢ٛٝ  ّجػض٤ٖ  ٍ صضطِخ ًَ ًٕٝزًٝٓ ػْ أًدؼز٣ضٌٕٞ ٛيث ثُذٌٗجٓؼ ٖٓ 

: صج٢ُ ًجٍ

 

:  األٔنٗانٕسشخ 

: ٝصضٌٕٞ ٖٓ ثُٔٞٝٞػجس ثُضج٤ُز  

ك٢ ػ٤ِٔز ثُضو٣ْٞ   أّج٤ّزٓلج٤ْٛ  -1

 ثُنضج٢ٓ  -ثُض٢٘٣ٌٞ  -ثُوذ٢ِ : ثُضو٣ْٞ  أٗٞثع  -2

 ( 2-1)، ( 1-1)ًٝهز ػَٔ  -3

 

:  انٕسشخ انثبَٛخ

: ػجس ثُضج٤ُز ٝصضٌٕٞ ٖٓ ثُٔٞٝٞ 

 ًد٠ ػ٤ِٔز ثُضو٣ْٞ دجألٛوثف ثُضؼ٤ٔ٤ِز   -1

 ثُٖل٣ٞز  سثالمضذجًث -2     

(  2-2)، ( 1-2)ًٝهز ػَٔ  -3     

 

:  انٕسشخ انثبنثخ

: ٝصضٌٕٞ ٖٓ ثُٔٞٝٞػجس ثُضج٤ُز  

: صق٣ٌ٣ٌز ثالمضذجًثس ثٍ     

  .ثُٔوج٤ُٚ ثألّتِز  -1    

(  2-3)، ( 1-3)أًٝثم ػَٔ     

:  انٕسشخ انشاثؼخ

: ٝصضٌٕٞ ٖٓ ثُٔٞٝٞػجس ثُضج٤ُز  

: ثالمضذجًثس ثُضق٣ٌ٣ٌز /صجدغ       

. أٓغِز ػ٤ِٜج  –أٗٞثػٜج  –ثألّتِز ثُٔٞٝٞػ٤ز  -2    

مٚجة٘ ثالمضذجً ثُؾ٤و   -3
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األٔنٗ انٕسشخ   
 

 

 

 .ك٢ ػ٤ِٔز ثُضو٣ْٞ  ثألّج٤ّزثُٔلج٤ْٛ  -1

   .ثُضو٣ْٞ  أٗٞثع -2                

 ( 2-1)، ( 1-1)أًٝثم ػَٔ  -3                  

 

  

:  اإلخشاءاد               

. ٓؾٔٞػجس ػَٔ  إ٠ُصو٤ْْ ثُٔضوًد٤ٖ  -1

 (21)،( 20)ثُؼَٔ ثُنجٙز دجًُٕٞز  ٝػوهٛج  أًٝثمص٣ٍٞغ  -2

 .ثٌُٖثةـ ٝٓ٘جهٖز ٜٓٞٔٞٗج  ػٌٛ ٓؾٔٞػز ٖٓ -3

 

:   األعبعٛخانًفبْٛى 
 ٓج ٛٞ ثُو٤جُ ؟( : measurement)ثُو٤جُ 

. ٤ًٔج ثُو٤جُ ؽَء ٖٓ ثُضو٣ْٞ ٣ٌصذ٠ دٔؾجٍ ثالمضذجًثس ًٝٙو ٗضجةؾٜج 

ٟ ٝهٞف ػٍَف٤ظ ٗضؼٌف ػ٠ِ ْٓضٟٞ صق٤َٚ ثُٔضؼِْ دئػطجةٚ ثمضذجًث ٍ

ّٝجةَ ٓض٘ٞػز ٖٓ   ثّثّضنو ًْ صؼِٔٚ  كٜٞ ٝٙق ٢ًٔ ُِضؼِْ ػٖ ٣ٌٟن

 أٜٛٔج ثالمضذجً

 

، ٝثألهثر ثُْٔضنوٓز ٢ٛ  ثُضؼِْدٞثّطز ثالمضذجً ٢ٛ  ثُنج٤ٙز ثُٔوجّز*

ثُض٢ فِٚ٘ج ػ٤ِٜج دؼو صٚق٤ـ  ثُوًؽز، ٝٝفور ثُو٤جُ ٢ٛ  ثالمضذجً

فو٣و ثالمضذجً ٝإفٚجء ثإلؽجدجس ثُٚق٤قز ، ٝثإلؽجدجس ثُنجٟتز ٝس

أٝ أًغٌ   70ػ٠ِ( ُ)فَٚ ثُٔضؼِْ  ٕ ٗوٍٞثُوًؽز ث٤ٌُِز ُالمضذجً ، ًأ

 100                                                                .ثهَ  أٝ

 

؟  ٓج ٛٞ ثُضو٣ْٞ ثُضٌد١ٞ:  educational evaluation))ثُضو٣ْٞ ثُضٌد١ٞ   

ٛٞ إٙوثً فٌْ ػ٠ِ ٓوٟ صقو٤ن دٌٗجٓؼ صؼ٢ٔ٤ِ ٓؼ٤ٖ ُألٛوثف ثُٔنط٠ ُٜج ٝٓؼٌكز 

ُضووّ ثُي١ فووٚ ٝثُٚؼٞدجس ثُض٢ ٣ٞثؽٜٜج ، ٝدجُضج٢ُ ٝٝغ دٌٗجٓؼ ُضؼو٣َ ٓوٟ ث

: ثُْٔجً ك٢ ثالصؾجٙ ثُٔطِٞح ٝػ٠ِ ٛيث كئٕ ثُضو٣ْٞ ثُضٌد١ٞ ٣ؾخ إٔ ٣ضٖٞٔ ٓج ٢ِ٣ 

( ٗٞثصؼ ثُضؼ٤ِْ )ٓالفظز ٝه٤جُ ٓووثً ٓج صقون ٖٓ ثألٛوثف ثُضٌد٣ٞز  -1

 .ثُقٌْ ػ٠ِ ٛيث ثُٔووثً ك٢ ٝٞء ٓج ٛٞ ٓضٞهغ  -2

 ه ػٞثَٓ ثُوٞر ٝثُٞؼق صقو١ -3

 ثُٞؼق  ثُوٞر ٝػالػ ؽٞثٗخ ٍثصنجى هٌثًثس ُضؼ٣ََ ػٞثّ -4
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ػ٤ٔ٤ِز دَ ٛٞ ك٢ فو٤وز سٖٓ ٛيث ثُٔ٘طن ٣ؼضذٌ ثُضو٣ْٞ ٤ًًَر ٖٓ ًًجةَ ثُؼ٤ِٔز ثٍ* 

ُضط٣ٌٞٛج ٤ِّٝٝز كؼجُز ُضق٤ْٖ ػ٤ِٔز ثُضؼ٤ِْ ٝثُضؼِْ الٕ  ٛجٓجًال  ثألٌٓ  ٓومالًال 

ُي ثُضأمٌ ك٢ ثُؼ٤ِٔز  ثُضؼ٤ٔ٤ِز، ٝى أْٝٓضٟٞ ثُضووّ  دٞثّطضٜج ٣ٌٔ٘٘ج ثُضؼٌف ػ٠ِ

.  ًذ٤ٌثًال  ١ صطًٞ صطًٞثًال فْخ ثُٔلّٜٞ ثُقو٣ظ ُِضو٣ْٞ ثُي

 

( مذٌثس ٤ًِّٞز ) ؟ ػ٤٘ز ٖٓ أهثء ثُٔضؼِْ  ُٜٔٔجس  ًٓجىث ٗوٚو دجالمضذج: ثالمضذجً 

. ٝٝؼش ُضو٤ِ ثألٛوثف ثُٔٞٝٞػز ْٓذوج  

 

 

 

؟  ثُضق٤َٚ مضذجًىث ٣وٚو دجٓج( : Achievement test )ثمضذجًثس ثُضق٤َٚ 

. ٤ِّز ٖٓ ّٝجةَ ه٤جُ صق٤َٚ ثُٔضؼ٤ِٖٔ ٝثُض٤٤َٔ د٤ْٜ٘ ٝ أٝ أهثرٛٞ 

  ٓؼجًك٣ٚظٌٜ  إٔثُؼذجًثس صطِخ ٖٓ ثُٔضؼِْ  أٝٝٛٞ ػذجًر ػٖ ٓؾٔٞػز ٖٓ ثُذ٘ٞه 

. ٓوًٌ هًث٢ّ  أٝٓٞٝٞع هًث٢ّ  أٝصٚ ثُض٢ صؼِٜٔج ٝصضَٚ دٞفور هًث٤ّز ثٜٝٓجً

(  3ًٕٝز  )                                                                               

 

٣ضٚق دجُوهز ٝثُٞٝٞؿ ، دق٤ظ صٌٕٞ  إٖٔٝٓ ٌٕٟ ثُْؤثٍ ثالمضذج١ً ثُؾ٤و *  

( ثُٔقًٞ ثُغج٢ٗ . ) ر ال ُذِ ك٤ٜج ٝال ؿٔٞٛ ٝثٕ ٣ٌٕٞ ثُٔطِٞح ك٤ٚ ٓقوهثًال س٤ٙؾ

  

ثً ٝثُو٤جُ ٝثُضو٣ْٞ ٓنط٠ ٣ٞٝـ ثُؼالهز د٤ٖ ثالمضخ

 

 ثُضو٣ْٞ    ثُو٤جُ        أهثر          أهثر            ثالمضذجً        
 

 

 

٣ؼضٔو ػ٠ِ ثُ٘ضجةؼ  ثُض٢ ٣ووٜٓج ثُو٤جُ ٝثُو٤جُ دوًٝٙثُضو٣ْٞ ٣ؼضٔو ػ٠ِ ثُذ٤جٗجس * 

. ثُض٢ ٣قَٚ ػ٤ِٜج دٞثّطز ثالمضذجً 

 

 

 .ٝال ه٤جُ دال أهٝثس  ال صو٣ْٞ دال ه٤جُ ، ٙإٔ: ٝمالٙز ثُوٍٞ  
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: إَٔاع انزمٕٚى فٙ انزحصٛم انذساعٙ *  

 

ُِؼ٤ِٔز ثُضؼ٤ٔ٤ِز ، ٝثٕ  ٓضٔٔجًال  ٣ٌٕٞ ثالمضذجً ؽَءثًال  إٖٔٓ ث١ًٌُٝٞ ثُؼَٔ ػ٠ِ 

.  ثُٜ٘ج٣ز إ٠ُىث هالُز ك٢ ٓنضِق ٌٓثفَ ثُضؼ٤ِْ ،ٖٓ ثُذوث٣ز  ٣ِؼخ هًٝثًال 

ه٣ْٞ ثُضق٤َٚ ثُوًث٢ّ ثُٔٚجفذز ثمضذجًثس س أٗٞثعثُضؼٌف ػ٠ِ  إ٠ُٝٛيث ٣وػٞٗج 

ثُضؼ٤ِْ ٝثُغجُغز ثُض٢  أع٘جءٝصِي ثُض٢ صؾ١ٌ  ُؼ٤ِٔز ثُضؼِْ ٝثُض٢ صٌثكن دوث٣ز ثُضؼ٤ِْ ،

. صضْ ػ٘و ثالٗضٜجء ٖٓ ثُؼ٤ِٔز ثُضؼ٤ٔ٤ِز 

: ًة٤ْ٤ز ٢ٛ  أٗٞثععالعز  إ٠ُٕ ثُضو٣ْٞ ٣٘وْْ ّذن ،كئ ػ٠ِ ٓج د٘جءًال 

( :  ثُوذ٢ِ)ثُضو٣ْٞ ثُٔذوة٢ :  أٝالًال 

٣ضٞثكٌ ُوٟ ثُٔضؼ٤ِٖٔ  صقو٣و ٓجك٢ دوث٣ضٚ، أ١  أٝثُٔضؼِْ هذَ ثُضو٣ًِ  أهثءك٤ٚ ٣ضقوه ٝ

ٓؼِٞٓجس ٝٓؼجًف ٜٝٓجًثس صٌصذ٠ دٔٞٝٞع ثُضؼِْ ثُؾو٣و ، ٝثُٜوف   أٖٝٓ مذٌثس 

ح ـــٝثٕـّ ػــػَـف ُِْـٓص٘يهو  إىٓؼٌكز ٓوٟ ثّضؼوثه ثُٔضؼ٤ِٖٔ ُِضؼِْ ثُؾو٣و ، ٜٓ٘ج 

ْٛ ـــ٣ًًٝز ٍــثدوز ثُٜـــثصْٜ ثُِــٓؼِّٞ أٝك٢ مذٌثصْٜ  ٣ٖهًٚٞ ػ٘و دؼٜ ثُٔضؼِْ

ػوثه صو٣ًذجس ػالؽ٤ز ُضالك٢ ؽٞثٗخ ثُؾو٣و ،ك٤ٞطٌ ثُٔؼِْ إ٠ُ إ٤ُضٌٔ٘ٞث ٖٓ ثُضؼِْ 

. ثُوًٚٞ فض٠ ٣ضٌٔ٘ٞث ٖٓ ثُذوء دجُٔٞٝٞع ثُؾو٣و دٌَٖ ٓٞكن 

 

 : َشبط رذسٚجٙ
ثُنذٌثس ثُْجدوز )ْٓذن دجُضؼجٕٝ ٓغ أكٌثه ٓؾٔٞػضي ،فوه ٓضطِذجس ثُضؼِْ ثٍ

: ثُٔٞٝٞػجس ثُضج٤ُز ٝثفوثًال ٖٓ ُضؼِْ ( ث٣ًٌُٝٞز 

. ثُٔٞهغ ثُؾـٌثك٢ ُوُٝز ث٣ٌُٞش  -1

.  ثُٖ٘جٟ ثالهضٚجه١ -2

. ه٤جّ ثُقٌح ثُؼج٤ُٔز ثأل٠ُٝ  -3

 

(   مالٍ ػ٤ِٔز ثُض٣ٌٖٞأ١ : ) ثُضو٣ْٞ  ثُض٢٘٣ٌٞ :عج٤ٗجًال 

صؼ٤ِْ ٝثُضؼِْ ، ٓٔج ٣ْجػو ػ٠ِ صق٤ْٖ ثٍ ػ٤ِٔزٟٞثٍ ْٓجً ْٓضٌٔثًال  ٣ٌٕٞ ثُضو٣ْٞٝٛ٘ج 

ٗقٞ صقو٤ن ثألٛوثف ، ف٤ظ ٣ووّ ٛيث   ثُؼ٤ِٔز ثُضؼ٤ٔ٤ِز ، ٝصٚق٤ـ ْٓجًٛج

. ّ ُِٔؼِْ صـي٣ز ًثؽؼز ػٖ ؽ٤ٔغ ػ٘جٌٙٛج  ــــــثُضو١ٞ
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ٍ ـــٓج ًٍٓٞ ٖٓ ثػٝإٕ ثإلؽجدجسصْٔـ دٞٝغ ػالٓجس ػ٠ِ  ٣ْ الٟٝذ٤ؼز ٛيث ثُضو٢

: ػ٠ِ ّذ٤َ ثُٔغجٍ –ؽٔؼٜج ص٤ٖٔج ٓغ ثُٜوف ثُذ٘جة٢  إٌٓج٤ٗزػوّ  ٠ُإثُٔضؼِْ  ٟٔأٗز

. ثُل ..... ؿ٤ٌ ٝثٝـ ( ؟)مجٟب ، ( X) ؿ٤ٌ ٌٓضَٔ ، ( )-ٙق٤ـ ، )+( 

٣ٝؾخ ص٤ٝٞـ ٛيٙ ثٌٍُٓٞ ُِٔضؼ٤ِٖٔ ، ٝدؼو ثالٟالع ػ٠ِ ٗضجةؼ ثُضو٤٤ْ ثُض٢٘٣ٌٞ 

. ٣ؼَٔ ثُٔضؼِْ ، ٝثُٔؼِْ ػ٠ِ ػالػ ثُغـٌثس ثُٖٔجً إ٤ُٜج 

دؼو ًَ ٝفور ، دؼو ٜٗج٣ز )ثُضو٤٤ْ ثُض٢٘٣ٌٞ  إ٠ُصقو٣و ٝهش ثُِؾٞء  أ٣ٌٝٓؼٞه ُِٔؼِْ 

، ٣ٝؼضذٌ ثُضو٣ْٞ ثُض٢٘٣ٌٞ ؽَء ال ٣ضؾَأ ٖٓ ( ػ٤ِٔز ثُضو٣ًِ أع٘جءٓٞٝٞػجس ٓؼ٤٘ز 

. ػ٤ِٔز ثُضؼِْ 

 

: ثّضنوثٓجصٚ 

    ٣ْضنوّ ٖٓ ثؽَ ثُقٌْ ػ٠ِ ْٓضٟٞ صق٤َٚ ثُٔضؼ٤ِٖٔ ،ٝهًؽز صووْٜٓ دؼو  -1 

. ثُٔضؼِْ دـ٤ٌر  أهثءهًثّز ًَ ؽَء ٖٓ أؽَثء ثُٔوًٌ ٤ُِٝ ٖٓ ثؽَ ٓوجًٗز 

.  ٖٗ٘وٙثُي١  ثألٓغ٣َْضنوّ ك٢ صضذغ ٗٔٞ ثُٔضؼ٤ِٖٔ ٖٓ ثؽَ ثُضؼ٤ِْ ٝصقو٤ن ثُ٘ٔٞ  -2 

 

:  أدٔاد انزمٕٚى انزكُٕٚٙ 

.. ٢ِ٣  ثُضو٣ْٞ ثُض٢٘٣ٌٞ ٓج أهثٝسٖٓ 

( ػ٠ِ إٔ صٌٕٞ ٓؼور ْٓذوج )ثء ثُقٚز ثُٖل٣ٞز ثُض٢ ٣طٌفٜج ثُٔؼِْ أعٖ ثألّتِز -1

. ثالمضذجًثس ثُو٤ٌٚر ٝ ثألٖٗطز ثُٚل٤ز ، ٝثُالٙل٤ز  -2

 

 

 

٣ضٖٞٔ ثالمضذجً ثُض٢٘٣ٌٞ ًَ ثُؼ٘جٌٙ ثألّج٤ّز ك٢ ثُٞفور ثُوًث٤ّز   أ٣ٕؾخ * 

٣ضٔغَ ًَ ػٌ٘ٚ  إٔكئىث ًجٕ ٛ٘جى مِٔ ٝػ٣ٌٖٖ ػٌ٘ٚث ٜٓٔج ك٢ ثُؾوٍٝ ك٤ؾخ 

ُقجٍ ك٢ ثالمضذجً ثُٜ٘جة٢ ف٤ظ ٣َٖٔ ػ٤٘ز كو٠ ٖٓ ْٜٓ٘ دْؤثٍ ، ٝٛيث ػٌِ ث

. ثُٔقضٟٞ ٝثُِْٞى ثُٔقوه 

( ثألٛوثف)ر ٌَُ ْٓضٟٞ ٖٓ ْٓض٣ٞجس ثُِْٞى ٣ضٖٞٔ ثمضذجً ثُضو٣ْٞ أّتَ أ٣ٕؾخ * 
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: أْذاف انزمٕٚى انزكُٕٚٙ 

 
ٓز صٚق٤ـ ْٓجً ثُؼ٤ِٔز ثُضو٤ْ٣ًز ، ٝٓؼٌكز ٓوٟ صووّ ثُٔضؼِْ ، ٤ُِٝ ٝٝغ ػال -1

 ُٚ  .

ثٌُٔصذطز دوًُ ُْ ُِٔؼجًف ٝثُٔؼِٞٓجس ثألّج٤ّز ثُٞهٞف ػ٠ِ ٓوٟ إصوجٕ ثُٔضغ -2

. ٓؼ٤ٖ أٝ ٝفور هًث٤ّز ٓؼ٤٘ز ، ٝثُؼَٔ ػ٠ِ صق٤ْٜ٘ج إىث ٓج ٝؽوس أ١ ٌٖٓالس 

ْٓجػور ثُٔؼِْ ػ٠ِ صق٤ْٖ صو٣ًْٚ ٝ إ٣ؾجه ٌٟم صو٣ًِ دو٣ِز   -3

. صؼ٤ِْ ٝثُضؼِْ ر ػٖ ث٣ٍٍٝو ثُٔؼِْ ٝثُٔضؼِْ دضـي٣ز ًثؽغس -4

. صٖن٤٘ ثُٚؼٞدجس ثُوًث٤ّز ٝػالؽٜج  -5

ثُي٣ٖ ثّضطجػٞث ثٍُٞٙٞ  ثُٔضؼ٣ٖٝ٤ِٔضْ ىُي دٔؼٌكز ْٗذز ... ٝذ٠ ؽٞهر ثُضؼِْ  -6

. ْٓضٟٞ ثُضٌٖٔ ك٢ ٜٓجًثس ثُٔوًٌ ثُوًث٢ّ  إ٠ُ

. ثُض٘ذؤ د٘ضجةؼ ثُضو٣ْٞ ثُٜ٘جة٢  -7

ركُٕٚٙ ؟ كٛف رصًى اخزجبس نزمٕٚى 
:  ٢ٛ ث٥ص٢  صضذؼٜج ُذ٘جء ٓغَ ٛيث ثالمضذجً إٔ ثُنطٞثس ثُض٢ ٣ؾخ

. ّ صو٣ًْٜج ثُض٢ س( ٗٞثصؼ ثُضؼِْ)ثُٜٔجًثس  فوه ثُٔؼجًف ٝ -1

  . (ٗضجةؼ ػ٤ِٔز ثُضؼِْ ٓؤٌٕثسه٤جُ )فوه أٛوثف ثالمضذجً ٤ًِّٞج  -2

فٍٞ ثُٔؤٌٕثس ثُض٢ صْ صقو٣وٛج ث٠ُ ثّتِز ٓض٘ٞػز صـط٢ ثالٛوثف ثُْجدوز  -3

. ٛج هًؽز صقونُٔؼٌكز 

ُِقٍٚٞ ػ٠ِ ثُذ٤جٗجس  ثألّتِز ٝأًهجّصؼ٤ِٖٔ ، إؽجدز صقض١ٞ أّٔجء ثُْػو ًٝهز  -4

. ثُٔطِٞدز ُِضٖن٤٘ 

( : ٓضؼِْ ٝثمضذجً ٖٓ ثع٢٘ ػٌٖ ّؤثال  25ٙق ٓؤُق ٖٓ )ٓغجٍ ص٤ٝٞق٢ 
 ٓؾٔٞع ألٛوثفثُٜٔجًثس ثُٔوجّٚ / أًهجّ ثألّتِز ٝ ثألٛوثف أّٔجء ثُٔضؼ٤ِٖٔ 

ثُٔضقون ٌَُ 

ٓضؼِْ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1  + + - - + + + - + - + +8 

2  + + + + + - + + - + - +9 

3  + + + - - + + + + - - +8 

4  + + - - - + + - + - - +6 

5  + + + - + - + - + + - +8 

6  + + + - + + + + + + - +10 

7              

             ٖٓ إ٠ُ 

25              
ٓؾٔٞع 

ثُٔضؼ٤ِٖٔ ثُٔقون 

ُو٣ْٜ ثُٜوف 

 ثُل       _ _  17 15 18
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ػ٘و ٓؾٔٞػز ًذ٤ٌر  ٓضقووزؿ٤ٌ ( 11،4)ًر ًهْ ٖٓ ثُؾوٍٝ ثُْجدن ٗالفع إٔ ثُٜٔج

ٖٓ ثُٔضؼ٤ِٖٔ  

. ػ٤ِ٘ج ثُضأًو أٝال ٖٓ ػوّ ٝؽٞه ٌِٖٓز ك٢ ٤ٙجؿز أٝ ٟذ٤ؼز ثُْؤثٍ  -

 ثإلُٔجّػوّ  -ٙؼٞدز ثُٜٔجًر)ر  ثُقو٤ن ثألّذجحٗذقظ ػٖ  إٔدؼو ىُي ػ٤ِ٘ج  -

ثُضو٣ًِ ثُْٔضنوّ ؿ٤ٌ  أِّٞح – ثُضؼِْ ثُْجدن  –الًضْجح ثُٜٔجًر  ثأل٤ُٝز دجألِّ

( . ثُل ... ٓ٘جّخ 

٣ؾخ ػ٠ِ ثُٔؼِْ دؼو ىُي إٔ ٣قوه ّذَ ْٓجػور ثُٔضؼ٤ِٖٔ ك٢ ثًضْجح ٜٓجًثس 

(. 4،11)ػزثُٔؾٔٞ

س ؿ٤ٌ ثٌُٔضْذز ثف ٝ ثُٜٔجًثثُ٘ٔٞىػ ثُْجدن ٣ْجْٛ ك٢ صقو٣و ثألٛو إْٔٗض٘ضؼ 

ٝثُٔضؼ٤ِٖٔ ثُٔؼ٤٤ٖ٘ ديُي  

 ( ًَٕرج يصغش" )رطجٛك"

ثُضو٣ْٞ ثُض٢٘٣ٌٞ ُِ٘ضجةؼ  ٗٞثصؼ ثُضؼِْ ثُٔضٞهؼز ث صو٣ًْٚصْ  ثُٞفور ثُض٢
ثُٔ٘جك ك٢ ثُٟٖٞ ثُؼٌد٢ 

(  ف3٘ٚ)

 :األفكبس انشئٛغخ * 

ثمضالف  أّذجحثُضؼٌف ػ٠ِ  -

هًؽجس ثُقٌثًر د٤ٖ ٓ٘طوز 

ٝأمٌٟ 

ثّضنالٗ ػ٘جٌٙ ثُٔ٘جك  -

ٝثُض٤ًٌَ ػ٠ِ ثُقٌثًر 

 .ٝثُٔطٌ ٝث٣ٌُجؿ 
ٓ٘جٟن ثُضؼٌف ػ٠ِ ثٍ -

ثُٔط٣ٌز ٝثُؾجكز ك٢ 

. ثُٟٖٞ ثُؼٌد٢ 

: انًٓبساد * 

. ٣قَِ دؼٜ ثُؾوثٍٝ  -

هٌثءر ٝصق٤َِ ثُنٌثة٠  -

م٣ٌطز ثُٔؼطجر ٝهٌثءر 

. ثُطوِ

: ثّض٤ؼجح ثُٔلج٤ْٛ ثُضج٤ُز

ثُٔ٘جك،ثُطوِ،ثُقٌثًر، )

( ُٔطٌث٣ٌُجؿ،ث

٣ؼٌف ثُٔلج٤ْٛ  إٔ -

.  ثُٞثًهر

ٓل٢ٜٓٞ ٣وجًٕ د٤ٖ  -

. ثُطوِ ٝثُٔ٘جك 

٣ْض٘ضؼ ػ٘جٌٙ ثُٔ٘جك  -

ٖٓ ثٌُٖ٘ثس ثُؾ٣ٞز ثُض٢ 

. ػٌٝش ك٢ ثُوًُ 

ٕ ٖٓ ٜٓجًر هٌثءر ٣ضٔي -

 إ٤ُٚثُنٌثة٠ ثُٔؼطجر 

مٌثة٠ ص٣ٍٞغ ثُٔطٌ )

(. ٝثصؾجٛجس ث٣ٌُجؿ 

٣ٌد٠ د٤ٖ ٓلج٤ْٛ  ثُٔ٘جك  -

 ثّٚ ٝٝثُطوِ ٝف٤جصٚ ُٝخ

.  ٟؼجٓٚ

 

 

 

 

 

 

دأِّٞح ػٌف ثُٔلج٤ْٛ ثُٞثًهر  -

. ػ٢ِٔ 

كٌم د٤ٖ ٓل٢ٜٓٞ ثُطوِ ٝثُٔ٘جك   -

ثس ـــــــػَِ أّذجح ثمضالف هًػ -

ثُقٌثًر ٖٓ ٌٓجٕ ٥مٌ ك٢ ثُٟٖٞ 

. ثُؼٌد٢ 

: كٌٌ ك٢ ثُؼذجًر ثُضج٤ُز  -

فٌ ــــًِٔج ثًصلؼ٘ج ػٖ ّطـ ثُخ)

( . ثٗنلٞش هًؽز فٌثًر ثٌُٔجٕ

ٕ ثُؼذجًر ثُْجدوز ّذخ ثّضنِ٘ ّ -

ٛ ـــــثػضوثٍ ثُقٌثًر ٤ٙلج ك٢ دغ

. ثُٔ٘جٟن ثُؼٌد٤ز 

 ٓج ٢ٛ ثُٔؤعٌثس ثُض٢ صؾؼِ٘ج ٗضٞهغ -

ٛطٍٞ أٓطجً ؿ٣ٌَر ػ٠ِ ٓ٘طوز ٓج ؟ 

ُٞثٕ ك٢ م٣ٌطز ثُٔطٌ ٓج ٓوٍُٞ ثأل -

ثُض٢ أٓجٓي؟ 

دجّضنوثّ ثُن٣ٌطز فوه ثُٔ٘جٟن  -

.  ه٤ِِز ثُٔطٌ 

ع ثُٔطٌ م ص١ٍٞــــثّضنِ٘ ٓٔج ّخ -

. هٍٝ ثُٟٖٞ ثُؼٌد٢ ١ ث١ُْٞ٘ ف
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: انزمٕٚى انخزبيٙ : ثبنثبً 
ثُضو٣ْٞ ثُنضج٢ٓ أٝ ثُٜ٘جة٢ ٓٞؽٚ ٗقٞ صو٣ْٞ أًغٌ ػ٤ٓٞٔز ٤ّٝضْ ك٢ ٜٗج٣ز ثُضؼِْ ، 

ٝك٤ٚ ٣ضْ ثُقٌْ ػ٠ِ ثٗؾجٍ ثُٔضؼِْ ك٢ ٜٗج٣ز ثُضو٣ًِ أ١ ك٢ ٜٗج٣ز ػ٤ِٔز ثُضؼِْ ٝدؼو 

ٓج٢ٝ ٝال ٓؾجٍ ُضؼو٣ِٜج أٝ صٚق٤قٜج أٝ  أٙذقشٝ أٗؾَسهو صٌٕٞ ٛيٙ ثُؼ٤ِٔز  إٔ

. ػالؽٜج 

:   أٛوثكٚأْٛ 

دجُضوو٣ٌثس أٝ دجُوًؽجس ٝىُي ُٞٝغ ًَ ٓضؼِْ ك٢  إٓجصقو٣و ْٓض٣ٞجس ثُٔضؼ٤ِٖٔ  -1

(  ثُقٌْ ػ٠ِ ٗٞػ٤ز ْٝٓض٣ٞجس ثُضق٤َٚ ػجٓز) 0. ٌٓصذز ٝكن ْٓضٟٞ صؼِٔٚ 

٣َٝه ثُٔؼِْ دٔؼِٞٓجس ػٖ ٓوٟ كجػ٤ِز صو٣ًْٚ   -2

. ثُضؼ٤ٔ٤ِز ُقجؽجس ثُٔضؼ٤ِٖٔ  ثألٛوثفثُقٌْ ػ٠ِ ٓوٟ ٓالةٔز  -3

  

( : 1)ٖٗجٟ صو٣ًذ٢ 

ثُلٌٝهجس  د٤ٖ ثُضو٣ْٞ ثُذ٘جة٢ ٝثُضو٣ْٞ  أْٛٓؾٔٞػضي ثّضنِ٘  أكٌثهدجُضؼجٕٝ ٓغ 

ثُنضج٢ٓ ّٝؾِٜج ك٢ ثٌُٔدغ ثُضج٢ُ  

 

ـــــج٢ٓ ثُضــــو٣ْٞ ثُنضـ        ة٢ ثــــــــه٣ْٞ ثُذٖــــثُش             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:  (2) ٖٗجٟ صو٣ًذ٢

؟  ى إٝجكز أٛوثف أمٌٟ ُِضو٣ْٞ ثُنضج٢ٓ َٛ ٣ٌٖٔ

ػ٠ِ ثألهَ  ( 2)ثىًٌ ٜٓ٘ج

1 -

 

2 -

 

 

 

 



 11 

 

خذٔل رمُٛبد إَٔاع انزمٛٛى انغبثمخ 
هًٝ ثُٔضؼِْ  هًٝ ثُٔؼِْ    ؟ ...٤ًق   ؟ ..ٓض٠     ؟ ..ُٔجىث     

  ّثُضو٢٤

ثُٔذوة٢  

( ثُوذ٢ِ)

ه ٓوٟ ٓج ُضقو١ -

٣ٔضِي ثُٔضؼِٕٔٞ ٖٓ 

ثُٜٔجًثس ٝثُٔؼجًف 

ثُالٍٓز ُِذوء دجُضؼِْ 

ثُؾو٣و  

ٓج ْٓضٟٞ  -

ثُٜٔجًثس ٝثُنذٌثس 

٤ُٖٔ ثُْجدوز ػ٘و ثُٔضغ

ٝثُض٢ ّضذ٢٘ ك٢ 

ٝٞةٜج مذٌثس 

ٜٝٓجًثس ؽو٣ور  

هذَ صو٣ًِ 

ٝفور هًث٤ّز 

ؽو٣ور  

إػوثه ثمضذجً 

٣ٔغَ )هذ٢ِ 

ُض٢ ثُنذٌثس ث

فَٚ ػ٤ِٜج 

ثُٔضؼِْ ك٢ 

ٝثُض٢  ثُْجدن

٣قضجػ إ٤ُٜج ك٢ 

( . ثُضؼِْ ثُؾو٣و

 

صقو٣و ثُٜٔجًثس  -

ثُٔطِٞدز ُِضؼِْ 

. ثُؾو٣و 

. د٘جء ثالمضذجً  -

/ ٛٞ ٓٞٝٞع ثُضو٤٤ْ 

ثُقٌْ  

 

ثُضو٣ْٞ  

ثُض٢٘٣ٌٞ  

ٝثُذ٘جة٢ 

ثُضؼٌف ػ٠ِ  -

ثُنذٌثس ثُضؼ٤ٔ٤ِز 

ثُؾو٣ور ثُض٢ ثًضْذٜج 

هٞث ثُٔضؼِٕٔٞ ٝفن

ك٤ٜج صووٓج ِّٓٔٞج ، ٝ 

ث ٓج ٍثٍ ثُٔضؼِٕٔٞ أ٣ٚ

٣قضجؽٕٞ ك٤ٜج إ٠ُ 

. ْٓجػور أًغٌ 

ٓؼٌكز َٛ ٛ٘جى  -

ٓضؼِٕٔٞ ٣ٞثؽٜٕٞ 

ٙؼٞدجس صؼ٤ٔ٤ِز 

أًغٌ ٖٓ ؿ٤ٌْٛ ، ٝ 

ٖٓ عْ ٣قضجؽٕٞ إ٠ُ 

ْٓجػور أًذٌ ؟ 

ثُٔؼِْ ٓؼٌكز  -

ٝثُٔضؼِْ ُغـٌثس 

ثُضؼِْ  

مالٍ ػ٤ِٔز 

ثُضؼِْ  –ثُضؼ٤ِْ

. ًؾَء ٜٓ٘ج 

/ ٣ْك٢ ٜٗج٣ز صؼَ

 صؼِْ ٝفور ٓؼ٤٘ز

هر  أٝ ًلج٣ز ٓقو

ثمضذجً ًضجد٢  -

ال صٞٝغ ػ٤ِٚ 

ػالٓجس ٝ إٗٔج 

ًٍٓٞ ٓضلن 

ػ٤ِٜج  

ثالمضذجً ثُي١  -

٣ؼط٢ ك٢ ٜٗج٣ز 

ثُٞفور صؼط٠ 

ػ٤ِٚ ػالٓجس 

ثالمضذجًثس )

( . ثُو٤ٌٚر 

صقو٣و ثُٜٔجّ ثٌُٔثه  -

. ه٤جّٜج 

  .إػوثه ثالمضذجً -

صقو٣و ْٓضٟٞ  -

. صو٣ًْٚ 

صقو٣و ثفض٤جؽجس  -

. ثُٔضؼ٤ِٖٔ 

ٌٞو  ّ ػِٔٚ ٣ٝذيٍ ٣و

ثُؾٜو ٖٓ أؽَ 

ٝٛٞ  ٙصط٣ٌٞ ٌٓضْذجس

ٓٞٝٞع ثُضو٤٤ْ ٝ 

. ثُقٌْ 

ثُضو٣ْٞ 

ثُنضج٢ٓ  

ثُضؼٌف ػ٠ِ ػوه 

ثُٔضؼ٤ِٖٔ ثُي٣ٖ 

ثّضطجػٞث إٔ ٣ضو٘ٞث 

ثُٜٔٔجس ثُوًث٤ّز 

ثُٔنط٠ ُٜج  

إػطجء ٕٜجهثس  -

ُِٔضؼ٤ِٖٔ ٝكن 

ثُْٔضٟٞ ثُٔضقون 

ػ٘و ٜٗج٣ز كَٚ 

هًث٢ّ أٝ ػجّ 

هًث٢ّ 

صؼ٤ِْ  ك٢ ٜٗج٣ز

ٓؾٔٞػز ًلج٣جس  

ٌٖٓف ػ٠ِ ص٘ل٤ي 

ثُض٤ْٔٚ ٝهو ٣ٖجًى 

ك٢ إػوثه ثالمضذجً  

ثمضذجًثس ٜٗجة٤ز أٝ 

صؾ٤ٔؼ٤ز صٔغَ ػ٤٘ز 

ٖٓ أٛوثف ثُٔوًٌ   

 
انغٛبق لٕٚى ، ٔ ثبنزبنٙ لذ ٚخزهف يؼُبْب  حغت رغزخذو ْزِ انًشاحم فٙ إَٔاع أخشٖ يٍ إَٔاع انذ: يالحظخ

.  انٕسلخ َشكض فمط ػهٗ اعزخذايٓب فٙ عٛبق رمٕٚى انزؼهى  ٔ فٙ  ْزِ. انز٘ رغزخذو فّٛ 
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ثَُٖٓ ثُٔنٚ٘                          (1-1)ٔسلخ ػًم 

 ههجةن 10: ًُِٞهز

                            ============= 

( : 1)َشبط 

: ثمضٌ ثإلؽجدز ثُٚق٤قز ٖٓ د٤ٖ ثُذوثةَ ثُضج٤ُز ٌَُ ػذجًر 

: ٣ؼٌف ثُو٤جُ دأٗٚ  -1

. فٌْ ػٖ ه٤ٔز ث٢ُٖء أٝ ثُٔٞٝٞع  إٙوثًثُووًر ػ٠ِ  -أ         

. ثُضوو٣ٌ ث٢ٌُٔ أل١ ظجٌٛٙ  -ح        

. ٓٚطِـ ٌٓثهف ُؼ٤ِٔز ثُضو٣ْٞ  -ػ        

. ثُضوو٣ٌ ث٤ٌُل٢ ُظجٌٛر ٓج  -ه        

 

 

: ٖٓ أهٝثس ثُو٤جُ  -2

. ثُضو٣ْٞ  -أ         

. المضذجًثس ث -ح        

. ثُٔوجدالس  -ػ        

. ًَ ٓج ّذن ٙق٤ـ  -ه        

 

: ( 2)َشبط 

( . ُؼ٤ِٔز ثُضو٣ْٞ  أّج٤ّزصؼ٤ٔ٤ِز  أؿٌثٛ(( 3))ثّضنِ٘  )؟  ُٔجىث ٗو٤ْ -1

 -

 -

 -

ٓجىث ٗو٤ْ ؟   -2

-  

 -

 -

ٓج ثُؼالهز د٤ٖ ثُضو٣ْٞ ٝثُو٤جُ ٝثالمضذجً ؟   -3

 -

 -

 -

: ػذجًثس ثُضج٤ُز أًَٔ ثُلٌثؽ ك٢ ثٍ:  (3)َشبط 

.  -----------ػ٘وٓج ٗنٞغ ظجٌٛٙ ُِضوو٣ٌ ث٢ٌُٔ ، كأٗش صطِن ػ٠ِ ىُي ػ٤ِٔز  -

، كأٗش صطِن ػ٠ِ ىُي ػ٤ِٔز  ػ٘وٓج ٗنٞغ ىُي ثُضوو٣ٌ ث٢ٌُٔ إلٙوثً فٌْ ٕجَٓ -

.  ------------َٕٔ ٖٓ ػ٤ِٔز ػْ ٝأأ -----------ُيُي كئٕ ػ٤ِٔز  ------------
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ًهز ثَُٖٓ ثُٔنٚ٘ ُِٞ        ( 2-1)ٔسلخ ػًم        

ههجةن      10                       ================                         

    

( :  1)َشبط 

: ثمضٌ ثإلؽجدز ثُٚق٤قز ٖٓ د٤ٖ ثُذوثةَ ثُضج٤ُز ٌَُ ػذجًر  -

: ٣ْضنوّ ُٞٝغ ثألكٌثه ك٢ ٓوجًٗز ألهثء دؼْٜٞ ٓغ ث٥مٌ  -1

ثالمضذجً ثُض٢٘٣ٌٞ   -د٢ِ                                     حثالمضذجً ثُن -أ

ثالمضذجً ثُضٖن٢ٚ٤   -ثالمضذجً ثُنضج٢ٓ                                 ه -ػ

 

٣ْضنوّ ُِضؼٌف ػ٠ِ ْٓضٟٞ إصوجٕ ثُٔضؼ٤ِٖٔ ُِٜٔجًثس ثُضو٤ْ٣ًز ٤ُِٝ ص٤٤َٔ  -2

: ثإلصوجٕ د٤ٖ أهثء ٝآمٌ 

ثالمضذجً ثُ٘ل٢ْ   -ح                                 ثالمضذجً ثُوذ٢ِ     -أ

ثالمضذجً ثُض٢٘٣ٌٞ   -ثالمضذجً ثُنضج٢ٓ                                ه -ػ 

:   (2)َشبط 

: ثُنجٗ  دأِّٞديأًَٔ ٓج ٣أص٢ 

.................... ٣ْضنوّ ثُضو٣ْٞ ثُوذ٢ِ ُِضؼٌف ػ٠ِ  -1

 ..................ًف ػ٠ِ ٣ْضنوّ ثُضو٣ْٞ ثُض٢٘٣ٌٞ ُِضغ -2

.................................. ٣ٜوف ثُضو٣ْٞ ثُوذ٢ِ إ٠ُ -3

............................. ٣ٜوف ثُضو٣ْٞ ثُض٢٘٣ٌٞ إ٠ُ  -4

 

( :  3)َشبط 

ٕ ثمضذج٤٣ًٖ ُو٤جُ ٓوٟ صٞغ د٘و١ إٔثمضٌ هًّج ٖٓ ٓؾجٍ صنٚٚي عْ فجٍٝ  -1

:  ثّضؼوثه ٟالدي ُضؼِْ ٛيث ثُوًُ

-  

 -

 -

٤ًق صؼو ُذ٘جء ثمضذجً ص٢٘٣ٌٞ ؟   -2

 -

 -

-  

 -

( :  4)َشبط 

ٖٓ ف٤ظ ٍٖٓ ٤ًٝل٤ز  ثُضو٣ْٞ ثُٔذوة٢ ٝثُضو٣ْٞ ثُض٢٘٣ٌٞ ٝثُضو٣ْٞ ثُنضج٢ٓ: كٌم د٤ٖ 

؟  ثُضو٣ْٞ

 -

 -

 -
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انٕسشخ انثبَٛخ  

 
ْذاف انزؼهًٛٛخ  سثط ػًهٛخ انزمٕٚى ثبأل -1

 انشفٕٚخ  االخزجبساد -2

( 2-2)، ( 1-2)ٔسلخ ػًم  -3

 

 

:  انزؼهًٛٛخ  فسثط ػًهٛخ انزمٕٚى ثبألْذا -1
 إ٠ُصضؾٚ ٛيٙ ثُؼ٤ِٔز أّجّج  أٛوثفصضْ هٕٝ  أ٣ٌٕٖٔ  ػ٤ِٔز ثُضو٣ْٞ ًٔج ّذن ثُوٍٞ ال

ثُقٌْ ػ٤ِٜج ٝثٌُٖق ػٖ هًؽز صقووٜج ُوٟ ثُٔضؼ٤ِٖٔ ، ٝٛيث ٣ؼ٢٘ إٔ ثألٛوثف صٞؽٚ 

ٝصٚذـ أهٌح إ٠ُ ثُٖ٘جٟ ػ٤ِٔز ثُضو٣ْٞ ٝإٔ ٛيٙ ثُؼ٤ِٔز صلوو ٓؼ٘جٛج ٝكجةوصٜج 

. ثُؼٖٞثة٢ ٝؿ٤ٌ ثُٔ٘ظْ إىث ثدضؼوس ػٖ ثألٛوثف 

ػ٠ِ د٤جٕ ثألٛوثف ثُض٢ ٣ٌ٣و إٔ  ثالمضذجًٖٓ ٛيث ثُٔ٘طِن ال دو إٔ ٣ؼَٔ ٝثٝغ 

. إ٠ُ ثألٛوثف  ػو د٘ٞه ثالمضذجً ثّض٘جهثًال ٝإٔ ١ُي  ثالمضذجًّٜج ٣١ن

 

:  األْذاف انًؼشفٛخ ٔانزمٕٚى : أٔال 
( ُٔؼٌك٤ز ٝثُٞؽوث٤ٗز ٝثُٜٔج٣ًزك٢ ؽ٤ٔغ ثُٔؾجالس ث)ًد٣ٞز ثألٛوثف ثُش صضوًػ

٠ُ ثألػ٠ِ ،ٝإٔ ثُضؼِْ ك٢ صٚجػو٣ج ف٤ظ صضٖٞٔ ْٓض٣ٞجس ٓنضِلز صضوًػ ٖٓ ثأله٠ٗ إ

.ثأله٠ٗ ٓ٘ٚ ًَ ْٓضٟٞ ٣لضٌٛ إٔ ثُضؼِْ هو ؽٌٟ ك٢ ثُْٔض٣ٞجس  

 يغزٕٖ األْذاف انزمٕٚــــــــى

 

..............ٝغ ثُٔٚطِـ ثُٔ٘جّخ  -  

..........أٝ ........ َٛ ثٌُّْ ٤ٖ٣ٌ إ٠ُ  -  

ٓض٠ فوعش ثُقٌٝح ث٤ُِٚذ٤ز ؟  -  

ٓج ثُقو٤وز ثُؼ٤ِٔز ثُض٢ ػٌك٘جٛج ٖٓ  -

 مالٍ ظجٌٛر ثُٔو ٝثُؾًَ ؟

ٓج ثألهْجّ ثُضٞج٤ْ٣ًز ُٖذز ثُؾ٣ٌَر  -

 ثُؼٌد٤ز ؟

٣ٔغَ ثُضو٣ْٞ ك٢ ٛيث ثُْٔضٟٞ ػ٤ِٔز * 

ثّضٌؽجع ، أٝ صؼٌف ، أٝ صيًٌ ٓج صْ 

ٙ ٝثُض٤ًٌَ ػ٠ِ ٛيث ثُؾجٗخ ٣٘ط١ٞ صؼِْ

ػ٠ِ مطٌ إػطجء ثأل٤ٔٛز ُِضيًٌ ٝثُقلع 

ػ٠ِ فْجح ثُؼ٤ِٔجس ثُؼو٤ِز ثألػ٠ِ 

٣ٝؤه١ إ٠ُ ثُوًٚٞ ك٢ ثُضؼِْ ثُي١ ٣ؼج٢ٗ 

.ػ٤ِٔز ثُضو٣ْٞ ثُضو٤ِو٣ز   ٖٙٓ   

 Knowledge   (ًٔج ّذن هًثّضٜج)

: انًؼشفخ -1    

 ...................... انًصطهحبدٓؼٌكز  -

( .ًٔج ّذن هًثّضٜج)  

......................كز فوجةن ٓؼ٤٘ز ٓؼٌ -  

....................ٓؼٌكز ثُوٞثػو ثُٜجٓز  -  
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انزمٕٚـــــــــــــــــــى            يغزٕٖ األْذاف           

 : وــِــــانف 

ٝصظٌٜ ثُووًر ػ٠ِ ثالّض٤ؼجح ٝثُلْٜ  

ثٌُٖؿ ٝثُضل٤َٚ : ٖٓ مالٍ

ر،ٝثُضِن٤٘،ٝإػطجء أٓغِز، ٝثُضٌؽْ

. ٝثُضؼ٤َِ ثُذ٠٤ْ ، ٝثُٔوجًٗز ثُذ٤ْطز

الدو ٝإٔ ص٘ٚخ أّتِز ثالّض٤ؼجح ٝثُلْٜ ػ٠ِ ثُؾٞثٗخ :أٓغِز 

. ألكٌجً ثألّج٤ّزثٌُة٤ْ٤ز ك٢ ثُٔٞٝٞع ، ٝث

: أّتِز ثُضٌؽٔز 

ػ٤ِٚ  ---٠ِٙ ثَُ)ثًّْ م٣ٌطز ٤ٍ٘ٓز صٔغَ ؿَٝثس ثٌٍُّٞ  -

 ِّْٝ .)

. ّْ ثُذ٤ج٢ٗ ثُي١ أٓجٓيثُي١ ٣ؼٌٝٚ ثٌُ ٓج -

. ًٝه ك٢ ثُلوٌر دِـضي ثُنجٙز أػو ٤ٙجؿز ٓج -

ٖٓ ثُن٣ٌطز ثُض٢ أٓجٓي فوه ٓض٠ّٞ ثُٔطٌ ث١ُْٞ٘ ك٢ هٍٝ  -

. ثُن٤ِؼ

: أّتِز ثُضِن٤٘ 

هٌأس ٓغ ثُض٤ًٌَ ػ٠ِ ثألكٌجً ثألّج٤ّز ك٢  دؼذجًثصي ٓج ُن٘ -

. ثُ٘٘

ثٙ ك٢ ث٢ُٔ ثًضخ كوٌر صٞؽَ ك٤ٜج ٓج هٌأس فٍٞ ٌِٖٓز ٗو٘ -

. ثُٟٖٞ ثُؼٌد٢

: ثُٔوجًٗز ثُذ٤ْطز 

...............    ٝ:.......... ثُلٌم د٤ٖ  ٓج -

... ٝ.....ٓج أٝؽٚ ثُضٖجدٚ ٝثالمضالف د٤ٖ -

هجًٕ د٤ٖ ٓؼًٌز فط٤ٖ ٝػ٤ٖ ؽجُٞس ٖٓ ف٤ظ ثألّذجح  ٝ  -

ثُ٘ضجةؼ ؟      

 

: انزطجٛك

٣ٔغَ ثُضطذ٤ن ْٓضٟٞ أػ٠ِ ٖٓ ثُلْٜ  -

 .

ىث ثُْٔضٟٞ إٕ ٓؼظْ أْٛ ٓج ٤ٔ٣َ ٙ -

ٓج ٣ضؼِٔٚ ثُٔضؼِْ ٣وٚو دٚ إٔ ٣قْٖ 

. صطذ٤وٚ ػ٠ِ ٓؾ٣ٌجس  ثُق٤جر ثُٞثهؼ٤ز

ُٝيُي كٜٞ ٣ٔغَ أفو ٓنٌؽجس ثُضؼِْ 

ثُض٢ صٌٖٔ ثُٔضؼِْ ٖٓ ٓٞثًذز فًٌز 

. ثُق٤جر  ك٢ ٓؾضٔؼٚ 

٣ٝٔغَ ٛيث ثُْٔضٟٞ ؽٌْ ثالصٚجٍ د٤ٖ 

ثُٔؼٌكز ٖٓ ؽٜز ٝثُٔٔجًّز ٝثُضطذ٤ن 

. ٖٓ ؽٜز أمٌٟ 

: أٓغِز 

إػطجء أ٤ٔٛز مجٙز ُٜيث ثُْٔضٟٞ ك٢ ػ٤ِٔز ثُضؼ٤ِْ  ٖٓ ثأل٤ٔٛز

. ٝثُضو٣ْٞ

: ٣ؼضٔو ػ٠ِ

ثّضنوثّ ثُٔؼٌكز ثُْجدوز ك٢ ٓٞهق ٓؼ٤ٖ ؽو٣و ٝؿ٤ٌ ٓٔجعَ ُضِي 

. ثُض٢ صْ فِٜج ك٢ هجػز ثُوًثّز

فوه ثإله٤ِْ ثُٔ٘جم٢ ثُي١ صوغ ٝٔ٘ٚ هُٝز  ث٣ٌُٞش : أٓغِز 

. دجّضنوثّ ثُوجػور 

ؽ ثىث 74ثَُٖٓ ك٢ ٓو٣٘ز ٣ٞ٤ًٗٞى ثُٞثهؼز ػ٠ِ م٠ ٍٟٞ فوه  -

ٓ ٢ٛ 48ًجٗش ثُْجػز ك٢ ٓو٣٘ز ث٣ٌُٞش ثُٞثهؼز ػ٠ِ م٠

. ثُْجهّز ٙذجفج

: ٙ٘ق ثُؼذجًثس ثُضج٤ُز إ٠ُ آًثء ٝفوجةن  -

- -                         

. ػ٠ِ آ١ هُٝز (ثّضنٌثػ ه٤ٔز ث٤َُٔثٕ ثُضؾج١ً )ٟذن هجٕٗٞ  -

ص٣ٌٌٌ ثُذضٌٍٝ ٝه٤جّ ثُٚ٘جػجس ثُذض٤ًٌٝٔج٣ٝز؟  ٓج ثُؼالهز د٤ٖ -



 16 

و ــــــــــــــانزمٕ٘             يغزٕٖ االْذاف        

: انزـــحــــهـــــٛم

ٛٞ أهثر ٣َُٔو ٖٓ ثُلْٜ ثُٔؼٔن ُِٔجهر 

،٣ٝؼضٔو ػ٠ِ هوًص٢ ثُلْٜ ٝثُضطذ٤ن 

. دجإلٝجكز إ٠ُ ثُٔؼٌكز 

: ٣ٝضٖٞٔ ثُضق٤َِ

. صق٤َِ ثُؼ٘جٌٙ -

. ٍ ثُؼالهجس صق٢ِ -

ثٌُٖق ػٖ ٝؽٜز ثُ٘ظٌ ث٤ُ٘ٔٞز  -

( صؼٌف ٓجد٤ٖ ثُْطًٞ)

 :األيثهخ 
صضطِخ أّتِز ثُضق٤َِ صلض٤ش ثُٔلّٜٞ ثألّج٢ّ إ٠ُ 

ػ٘جٌٙٙ ثُؾَة٤ز ثُض٢ ٣ضٌٕٞ ٜٓ٘ج ، ٝثُلٌٌر ثٌُة٤ْز 

إ٠ُ ثألكٌجً ثُلٌػ٤ز ثُض٢ ص٘وًػ صقضٜج ٝصقو٣و ٓٞثٟٖ 

ث ،عْ ثّض٘ضجػ ثُضٖجدٚ ٝ ثالمضالف ٝثالًصذجٟ ك٤ٔج د٤٘ٚ

... ثُؼالهز ثُؼجٓز ثُض٢ صٌدطٜج 

.... ٣ٝ٘وًػ صقش ٛيث ثُ٘ٞع ٖٓ ثألّتِز 

أّتِز ثُضؼ٤َِ ثُٞثّؼز ، ٝثالّض٘ضجػ ثُؼ٤ٔن ،ثالّضوٌثء  

: ثُضؼ٤َِ * 

ػَِ ٗؾجؿ ثُقٌٝح ث٤ُِٚذ٤ز ك٢ صقو٤ن أؿٌثٜٝج  -

. ك٢ ثٌُٔثفَ ثأل٠ُٝ ُٜج 

ــــغٌٝر ػَِ ثٛضٔجّ هٍٝ ثُن٤ِؼ ثُؼٌد٢ دض٤ٔ٘ز ثٍ -

.  ثالهضٚجه٣ز

: ثُٔوجًٗز  * 

هجًٕ د٤ٖ ثُقٞجًثس ثُوو٣ٔز ك٢ ٓ٘طوز ثُن٤ِؼ ٖٓ  -

.ف٤ظ أعٌ ثُظٌٝف ثُطذ٤ؼ٤ز  

:ثالّض٘ضجػ   

ثهٌأ ثُ٘٘ ٝثّض٘ضؼ أعٌ مجُو دٖ ث٤ُُٞو ك٢ إٗوجى  -

.ثُؾ٤ٔ ثإلّال٢ٓ ك٢ ؿَٝر ٓؤصز   

:ثالّضوٌثء *   

 ٛجس" ثُظِْ ٝثالّضؼذجه ٣ؤه١ إ٠ُ عًٞر ثُٖؼٞح "

.عالعز أهُز ُٜيث ثٌُأ١   

:  ة ــــانزشكٙ

ػ٠ِ ثُنِن ٝ ثإلدوثع  ثُض٤ًٌخ ٣٘ط١ٞ

ٝ إٗضجػ ٓج ٛٞ ؽو٣و ٝٓض٤َٔ دَ 

ٓوجًٗز ٓغ كتجس ثُِْٞى ثُض٢ صووّ  

: ىًٌٛج ٣ٝضٖٞٔ ٓج ٢ِ٣ 

  ٣ْ ثألكٌجًإػجهر ص٘ع -

إٗضجػ مطز أٝ ًّْ مطز أ٤ُٝز   -

 

: األيثهخ 

صل٤ٌٌ ثإلدوثػ٢ أّتِز ثُض٤ًٌخ صٖؾغ ثُٔضؼِْ ػ٠ِ ثٍ

٣ٌٝضْذٚ ثُٔضؼِْ ٖٓ ثُٔ٘جك ثُٚل٢ ٝثِّٞح ثُضو٣ًِ 

ٝإصجفز  ثُلٌٙز ُِٔضؼ٤ِٖٔ ُِذقظ دق٣ٌٚ ػٖ ثُقٍِٞ 

ثُٔ٘جّذز ٌُِٖٔالس ثُٔطٌٝفز  

: أٓغِز ػ٤ِٚ 

ٓج ثُنطز ثُض٢ ٣ٌٔ٘ي ثهضٌثفٜج ُِضو٤َِ ٖٓ مطًٞر  -

صِٞط ثُٜٞثء ك٢ ثُٔوٕ ؟ 

صذجهُٜج  ٤ًق ٣ٌٖٔ ُِوٍٝ ثُؼٌد٤ز ثٕ صّٞغ ٖٓ -

ثُضؾج١ً ٓغ ثُؼجُْ ؟ 

ُٞ إٕ ْٗذز ثُٔجء ٢ٛ ثألهَ ٝث٤ُجدِ ٢ٛ ثألًغٌ  -

٤ًق ٣ؤعٌ ىُي ػ٠ِ ثُق٤جر ػ٠ِ (ػٌِ ثُٞثهغ )

ثألًٛ ؟ 
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: انزمٕٚى :  يغزٕٖ األْذاف 

: انزمٕٚى 

ٝك٤ٚ ٣ٚوً  –٣ٝوغ ك٢ ثُْٔضٟٞ ثألػ٠ِ 

صضَٚ دو٤ٔز ثألكٌجً ثُٔضؼِْ أفٌجٓج 

  .إُل .... ٝثُقٍِٞ 

 إٙوثًثُضو٣ْٞ  أّتِزصطِخ ٛيث ثُ٘ٞع ٖٓ ١

أفٌجّ ك٢ ٝٞء ٓؼج٤٣ٌ 

:   أيثهخ

ٕ هًُ ثُٔضؼِْ ثعٌ ثُٚ٘جػجس دؼو أ* 

..... ث٤ٌُٔجة٤ز ػ٠ِ ثُذ٤تز 

َٛ صؼضوو أٗٚ ٖٓ ثُٔل٤و ثُضّٞغ : ثُْؤثٍ 

ك٢ ثُٚ٘جػجس ث٤ٌُٔجة٤ز ؟ 

٤ًق ُٝٔجىث ؟ 

ُضؾجً  ثإلػوثَّٛ صٞثكن ػ٠ِ ػوٞدز * 

ألّذجح  ثُٔنوًثس ؟ ثىًٌ ث

ثُٔ٘جم٢ ثُي١ صلَٞ ثُؼ٤ٔ  ثإله٤ِْٓج * 

ك٤ٚ ُٝٔجىث ؟  

 

:  انزٕاصٌ ثٍٛ األعئهخ انصفٛخ 
ثألّتِز صذؼج ُألٛوثف ثُض٢  أٗٞثعدؼو إٔ صؼٌكش  ُوو أٙذـ ٝثٝقج ُي ٢ِ٤ٍٓ ثُٔؼِْ

.  صقووٜج ، إٗي ك٢ فجؽز إ٠ُ ًَ ٗٞع ٜٓ٘ج ٝ أٗش صوٞه أ١ ٓٞهق صؼ٢ٔ٤ِ 

٤ٓز إى ال دو ٜٓ٘ج ك٢ ثُضؼَ/ ثُؼ٤ِٔز ثُضؼ٤ٔ٤ِز ؿ٠٘ ػٜ٘ج ك٢  كأّتِز ثُضيًٌ ٝثُلْٜ ال

م ــــصيًٌ دؼٜ ثُٔؼجًف ٝثألّٔجء ٝثُوٞث٤ٖٗ ، ٝك٢ ٌٕؿ ٝصل٤ٌْ دؼٜ ثُقوجا

ح ــــــصو١ً هٕٝ ٝ ثألكٌجً ، ٌُٖٝ ثُٞهٞف ػ٘و أّتِز ثُضيًٌ ٝثالّض٤ؼجح ٣قٍٞ 

الًْٜ ُِٜٔجًثس ثُؼو٤ِز ثُٔضؼ٤ِٖٔ ػ٠ِ ثُضل٤ٌٌ ثُ٘جهو ثُٔذوع ، ًٔج ٣قٍٞ هٕٝ ثٓش

 ر ، ٓٞثهق ؽو٣و ٛج ك٢ٝـــز ثُض٢ صْجػوْٛ ػ٠ِ صطذ٤ن ثُٔذجها ثُض٢ صؼِْث١ًٌُٝٞ

.  ّ ث٤ٓٞ٤ُزك٢ ف٤جصٚ ص٣ٌٖٞ ٓذجها ٝ أكٌجً ٤ًِز  صٞظقٍ

٣ٝضطِخ ىُي ٖٓ ثُٔؼِْ ص٤ٔ٘ز ثُطالهز ثُل٣ٌٌز ػ٘و ثُٔضؼِْ ٓغ صٞك٤ٌ ؽٞ ٗل٢ْ ٓالةْ 

. ُِضؼِْ ثُلؼجٍ 
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:  رمٕٚى األْذاف انٕخذاَٛخ  *
د٤ٖ ثألٛوثف ثألّج٤ّز ثُض٢ صْؼ٠ إ٤ُٜج ثُضٌد٤ز ثُقو٣غز د٘جء ٕن٤ٚز ثُٔضؼِْ ك٢ 

ؽجٗذٜج ثُٞؽوث٢ٗ ٝٛٞ ٓج ٣ؤًو أ٤ٔٛز صٞؽ٤ٚ ثالٗضذجٙ إ٠ُ ثُٔظٌٜ ثُٞؽوث٢ٗ ُِضؼ٤ِْ 

ه٢ِ  ٝثُضن٢ِ ػٖ ثُ٘ظ٣ٌز ثُضو٤ِو٣ز ٝف٤ور ثُؾجٗخ ٝثُض٢ صٌصٌَ ػ٠ِ ثُضؼ٤ِْ ثُِلظ٢ ثُغ

ٖٝٓ ثُٔؤًو ثٗٚ الدو ٖٓ ثُٔضؼِْ إٔ ٣ؤٖٓ دجُو٤ْ ثألماله٤ز ٝ إٔ ٣ؼَٔ دًٚٞر ْٓضوِز 

م د٤ٖ فوٞثٍ ٣ٝؤٖٓ دجُْٔجٝثر ك٢هٕٝ ًهجدز ْٓضٌٔر ، ًٔج الدو إٔ ٣قضٌّ ث٥م٣ٌٖ 

. ثُل ....  ثألكٌثه ٣ٝقجكع ػ٠ِ ثُٔٔضٌِجس ثُؼجٓز 

:  انًخشخبد انٕخذاَٛخ كأْذاف رشثٕٚخ 

ٛضٔجْٜٓ دجُؾجٗخ ثُٔؼٌك٢ ك٢ ثُضؼ٤ِْ ٝ ٣ِٜٕٔٞ ثُؾجٗخ ػجهر ث ٢ُٞ٣ ثُٔؼِٕٔٞ

ثُٞؽوث٢ٗ أٝ ٣ؼ٤ٌٝٗٚ ثُو٤َِ ٖٓ ثأل٤ٔٛز ، ًٔج إٔ ثُٔضؼ٤ِٖٔ ال ٣أصٕٞ إ٠ُ ثُٔوًّز 

ثٛجصْٜ ، ٝثٕ ٤ٓٞ٣ج ٝٓؼْٜ أهٓـضْٜ كو٠ دَ ٣قٌٕٞٝ أ٣ٞج ٖٓجػٌْٛ ٝه٤ْٜٔ ٝثصؼ

ًُْٜٞ ثُضؼج٢ٗٝ ٝثٌُغ٤ٌ ٖٓ  ْٛ ثُٚل٢ ث٢ٓٞ٤ُ ٣ضأعٌ دوثكؼ٤ضْٜ ٝثصؾجٛجصْٜ ُٖٝٗجٟ

ٝصذؼج ُيُي الدو إٔ صأمي ثألٛوثف ثُٞؽوث٤ٗز ٌٓجٜٗج ك٢ ػـ٤ِٔز . ثُؼٞثَٓ ثألمٌٟ 

ُٜيث ٣ٔغَ ثُضو٣ْٞ ثُٞؽوث٢ٗ أٌٓث دجُؾ ثأل٤ٔٛز ُض٤ٔ٘ز ٕن٤ٚز ثُٔضؼِْ . ثُضؼ٤ِْ ٝثُضو٣ْٞ 

 ًٌَ .

: صؼٕثبد انزمٕٚى انٕخذاَٙ 

:  ثٌُغ٤ٌ ٖٓ ثُٚؼٞدجس ، ٖٓ أٜٛٔج  صٞثؽٚ ػ٤ِٔز صو٣ْٞ ثألٛوثف ثُٞؽوث٤ٗز 

ُِو٤جُ   إمٞجػٜجثُٞؽوث٤ٗز ٝٙؼٞدز صقو٣وٛج ٝ  ثألٛوثفػ٤ٓٞٔز  -1

٤ُٔٚ الصظٌٜ ٓذجٌٕر ٝ هو ال ثُو٤ْ ٝثالصؾجٛجس ثُض٢ ٣قجٍٝ ثُٔضؼِْ ص٤ٔ٘ضٜج ُوٟ ٓضغ -2

ال دًٌٔٝ كضٌٙ ٤ٍ٘ٓز ٣ِٟٞز  صظٌٜإ

ؽجٍ ثُٞؽوث٢ٗ ، كض٤ٌَٖ ثُضـ٤٤ٌ ث٢ًُِْٞ ثُٔوٚٞه ك٢ ثُْ إفوثطٖٓ ثُٚؼخ  -3

ٝؿ٤ٌٛج ٣نضِق ػٖ صؼِْ .... ًِّٞجس ٓؼ٤٘ز ًجُْٔؤ٤ُٝز ٝثُضؼجٕٝ ٝثُوثكؼ٤ز ُِؼِْ 

.  ثُقوجةن ٝثُٔلج٤ْٛ ٝصو٣ٜٞٔج 

كٛف ًٚكٍ رزنٛم رهك انصؼٕثبد ؟ 

  إٌٓج٤ٗزص٢ُٞ فًٌز ثُضو٣ْٞ ثُقو٣غز ثٛضٔجٓجًال ًذ٤ٌثًال ك٢ ثُؾجٗخ ثُٞؽوث٢ٗ ، ٝصؤًو ػ٠ِ 

ثُٞؽوث٤ٗز صو٣ٞٔجًال ٕجٓالًال ، ٣ْٝضنوّ ك٢ ىُي ثُضو٣ْٞ ثُض٢٘٣ٌٞ  ٝثألٛوثفثُضو٣ْٞ 

، ٝهجةٔز ثُٚلجس  سدجّضنوثّ هٞثةْ ثٌُٙو ، ٝثالّضذ٤جٗج) ٝثُضٖن٢ٚ٤ ٝثُٔالفظز 

( .  ٝؿ٤ٌٛج 

ًجٕ  كئىث( أ٤ٔٛز ٤ٙجؿز ثألٛوثف ثُٞؽوث٤ٗز  دًٚٞر ٗٞثصؼ ٤ًِّٞز ٓقوهر : ) ٓغجٍ 

ث٤ًُِْٞز  ك٤ٌٖٔ ثػضذجً ثُؼ٤٘جس" ًٌٝثٓضٚ  ثالػضٌثف دو٤ٔز ثألمٌ"ثُٜوف ٓغال ٛٞ 

: ثُضج٤ُز ه٤ُال ػ٠ِ صقو٤ن ثُٜوف 

( . ال ٣وجٟغ ث٥م٣ٌٖ ) ٣ضقوط فو٣غْٜ ٢ٌُ ث٥م٣ٌٕٝ٘ضظٌ فض٠ ٢ٜ٘٣  -

. ثُل ( ...... ال ٣قضٌٌ ثُقو٣ظ ) ٣ٖؾغ ًَ ٖٓضٌى ك٢ ثُ٘وجٓ ٤ُووّ ًأ٣ٚ  -
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: ًَٕرج يجغط نزمٕٚى األْذاف انٕخذاَٛخ

 -----------------------------------------------

 
 

: ثُلضٌر ث٤َُ٘ٓز:                                                ثُلَٚ

 ___________________________________________________

:  ثالٛوثف :                                    ثُو٤ْ ثُٔطِٞح ٓالفظضٜج

 .٣قضٌّ ث٥مٌ -1                                          هذُٞٚ ث٥مٌ -1

ثُؾٔجػ٢   ُو٣ٚ ثُووًر ػ٠ِ ثُؼَٔ-2.                                      ثُؼَٔ ك٢ ٓؾٔٞػز -2
٣ٖجًى ث٥م٣ٌٖ ثُؼَٔ   -3                                                 .ثُٖٔجًًز  -3

. ٣ذو١ ثٛضٔجٓجًال دجُؼَٔ ثُضطٞػ٢ -4                                          ثُؼَٔ ثُضطٞػ٢  -4

ٓالفظجس      أًهجّ ثُو٤ْ ثُض٢ ّضالفع ّ ثُطجُخ  ــــّ أًٝمــثُ   ـْ  ثٌُم  

    1   2      3  4 

       

       

       

       

       

 

 

 

: انخالصخ 

. هثف ثُٔؼٌك٤زصوَ أ٤ٔٛز ػٖ ثألٙ ثألٛوثف ثُٞؽوث٤ٗز ال -

. ثألٛوثف ثُٞؽوث٤ٗز صقضجػ إ٠ُ ّٝجةَ أمٌٟ ُو٤جّٜج ؿ٤ٌ ثالمضذجًثس ثُضق٤ِ٤ٚز -

ػ٠ِ إٔ ٣ضْ صقو٣و )أْٛ ٤ِّٝز ُو٤جُ ثألٛوثف ثُٞؽوث٤ٗز صؼضٔو ػ٠ِ ثُٔالفظز  -

(. ٝصقو٣و ثُِْٞى ثٌُٔثه ٓالفظضٚ  -ثُٜوف ٖٓ ثُٔالفظز

. ٗوجٟ ثُٔقوهر دجُوجةٔزهٞثةْ ٓالفظز ٝص٤ًٌَ ثالٗضذجٙ ػ٠ِ ثٍ إػوثه -
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( : انًٓبسٚخ )األْذاف انُفظ حشكٛخ رمٕٚى  *
: دٞثّطز ثمضذجًثس ثألهثء  ٖٓ ثُ٘ٞع ثٌُضجد٢  ثألٛوثفٛيٙ  ٣ٌٖٔ صو٤٤ْ 

: صٔو ٤ٙجؿز ثألّتِز ثُٚل٤ز ٝصغ 00صؼضٔو ٛيٙ ثالمضذجًثس ػ٠ِ ثًُٞهز ٝثُوِْ   

. ػٌكز أٝ أهثء ثُٜٔجًثس ًضجد٤جًال ٝصؤًو صطذ٤ن ثُْ... ْٙٔ، ثًّْ ،  ثًضخ 

. ثًّْ م٣ٌطز هُٝز ث٣ٌُٞش  : -أٓغِز 

. ثُل...  ًّٔج د٤ج٤ٗج .... ْٙٔ ؽوٝال         -

ػ٠ِ ثُٔؼٌكز ٝثُٜٔجًر ٓؼج ثُض٢  ٝثٝقزثُْجدوز صٔغَ هالُز  ثألّتِزػٖ  ثإلؽجدز ٕث

. ٣ٔضٌِٜج ثُٔضؼِْ ٣ٝو٤ْٜج ثالمضذجً

:  ثمضذجًثس ثُضؼٌف

ث٣ًز ثألهثة٤ز ، ٝصضطِخ ٖٓ ثُٔضؼِْ ٝثّؼج ٖٓ ثُٔٞثهق ثالمضخ ع ٓؾجال٣ضٖٞٔ ٛيث ثُ٘ٞ

ثُضؼٌف ػ٠ِ ثُنٚجة٘ ثألّج٤ّز ُألهثء  

:   أٓغِز

. م٣ٌطز  أٝثُ٘ٞثه٘ ك٢ ًّْ ٓؼ٤ٖ  أٝ ثألمطجءصٖن٤٘  -

. صقو٣و ٓٞثهغ ثُٔوٕ ثُٜٔٔٚ ػ٠ِ م٣ٌطز ٙٔجء  -

. فوذز ٤ٍ٘ٓز ٓؼ٤٘ز  أًّْٝ م٣ٌطز صج٣ًن٤ز صٔغَ فوط  -

ٛوثف ك٢ صو٣ْٞ ثألْٓذوج  إػوثهٛجهجةٔز ٓالفظز ٓذْطز ًجُض٢ صْ  إػوثهٌٓ٘ي ١

. ثُٞؽوث٤ٗز

. ىُي دضقو٣و ثُٜٔجًر ثٌُٔثه ص٤ٔ٘ضٜج ُوٟ ثُٔضؼِْ  ٝ -

. صقو٣و مطٞثس صؼِْ ثُٜٔجًر  -

هوًر ًَ ٓضؼِْ ػ٠ِ فور ك٢ ُو٤جُ ( ٓٔجعَ ُؾوٍٝ ثُٔالفظز ثُْجدن ) د٘جء ؽوٍٝ  -

. ثًضْجح ٛيٙ ثُٜٔجًر 

ثألًهجّ    –ثألّٔجء  –ثُٚق  –ًضجدز ثُذ٤جٗجس ثُٔطِٞدز  -

صق٤َِ ًّّٞ ، مٌثة٠ ،  –هٌثءر ثُن٣ٌطز : صقو٣و ثُٜٔجًر ثٌُٔثه صو٣ْٞ ثألهثء ك٤ٜج  -

ثُل  .... ؽوثٍٝ ثّضنٌثػ د٤جٗجس 
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: االخزجبساد انشفٕٚخ ٔاألعئهخ انصفٛخ  -2 
ٌٟؿ ثألّتِز صنوّ ك٤ٚ ثُوٌثءر أٝ ثٌُضجدز دَ س١ ال صِثالمضذجً ثُٖل٢ٜ ٛٞ ثالمضذجً ثُي 

٣ٝؾ٤خ ػٜ٘ج دًٚٞر ٕل٤ٜٚ ، ٝثُـٌٛ ٜٓ٘ج ٓؼٌكز ٓوٟ كْٜ ثُٔضؼِْ  ػ٠ِ ثُٔضؼِْ 

. ر ثُوًث٤ّز ، ٝٓوٟ هوًصٚ ػ٠ِ ثُضؼذ٤ٌ ػٖ ٗلْٚ ثهُِْ

 : اعزخذايبد االعئهخ انشفٕٚخ * 
: )   أٜٛٔجٖٓ  ثألؿٌثٛصْضنوّ ُِؼو٣و ٖٓ 

ر ُو٤جُ ٓوٟ هوًر ثُٔضؼِْ ػ٠ِ ثُضل٤ٌٌ ث٣ٌُْغ ٝثُووًر ػ٠ِ ثُلْٜ ٤ِّٝز ؽ٤و -1

( . ٤ِّٝز ثّج٤ّز ُضوو٣ٌ ٝصٖن٤٘ ٗٔٞ ثُٔضؼِْ )

    ٜٓجًثس ثُٔضؼِْ ٝهوًصٚ ػ٠ِ ثُضؼذ٤ٌ ث٤ُِْْ ٝ ثُطالهز ثُِـ٣ٞز صؼٌِ  -2

صْجػو ثُٔؼِْ ػ٠ِ صو٣ْٞ ثمطجء ثُٔضؼ٤ِٖٔ كًٞ ٝهٞػٜج   -3

ثُضؼِْ  كؼجُز ك٢ صٖن٤٘ ٙؼٞدجس  -4

. صٌكغ ٖٓ هثكؼ٤ز ثُٔضؼ٤ِٖٔ ٝفغْٜ ػ٠ِ ثُضق٤ٌٞ ث٢ٓٞ٤ُ  -5

ثُؾ٤ور ث٠ُ ص٤ٔ٘ز ٜٓجًثس ثُضل٤ٌٌ ُوٟ ثُٔضؼ٤ِٖٔ ًٝؿْ ثَُٔث٣ج ثُض٢  ثألّتِزصؤه١ 

:  ٗؾو ثٕ ُٜج دؼٜ ثُؼ٤ٞح ٗيًٌ ٜٓ٘ج ػ٠ِ ّذ٤َ ثُٔغجٍ  ثُٖل٣ٞزصْجٗو ثالمضذجًثس 

.  إػوثه أٝثّضنوثّ ثُٔؼِْ ُٜج هٕٝ صنط٠٤ ْٓذن  -1

. ٣٘ز ٓقوٝهر ٖٓ ثُٔضؼ٤ِٖٔ صو٤ِ ع -2

. ال صِٚـ ُو٤جُ ؽ٤ٔغ ثألٛوثف ثُضؼ٤ٔ٤ِز  -3

. صضأعٌ ث٠ُ فو ٓج دجُؼٞثَٓ ثُيثص٤ز ُِٔؼِْ ثُٔٔضقٖ  -4

  .ثفضٔجٍ ثًصذجى دؼٜ ثُٔضؼ٤ِٖٔ ك٢ فجُز ثُضؼذ٤ٌ ثُٖل٢ٜ أٓجّ ث٥م٣ٌٖ  -5

: ششٔط صٛبغخ األعئهخ انشفٕٚخ اندٛذح * 

. ثُْؤثٍ ْٓض٘وث ث٠ُ ٛوف ٓؼ٤ٖ ٣ٌؽ٢ دِٞؿٚ  ثٕ ٣ٌٕٞ -1

. ٣نٚ٘ ثُٔؼِْ ٝهضج ًجك٤ج إلػوثهٛج دؼ٘ج٣ز ٝال صضٌى ُِظٌٝف  -2

. ُِضل٤ٌٌ  ثٕ صٌٕٞ ٓغ٤ٌٙ -3

. إٔ صٚجؽ دأِّٞح ٝثٝـ ٝد٠٤ْ ٝٓنضٌٚ  -4

. ع ثألّتِز دؼوثُز ػ٠ِ ثُٔضؼ٤ِٖٔ ثٕ صٍٞ -5

    .  ثألّتِزُٔضؼ٤ِٖٔ ػ٘و صٞؽ٤ٚ د٤ٖ ث ثُلٌٝم ثُلٌه٣ز  ثٕ صٌثػ٢ -6
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رطجٛمبد  
ثُضٚق٤ـ ثالّتِز ثُـجٓٞز  -1

٢ٛٝ ثّتِز الصٞٝـ ثُٔطِٞح ُِٔضؼِْ 

الٜٗج ؿ٤ٌ ٓقوهر ثُٜوف ثٝ صضٚق 

. دجُؼ٤ٓٞٔز 

ٓجىث ػٖ ثُؾجٓؼز ثُؼٌد٤ز ؟  : ٓغجٍ 

كٌٌ ك٢ ثػجهر ٤ٙجؿز ٛيٙ ثالّتِز  

: ثُضٚق٤ـ 

------------------------------------

------------------------------------  

 

ثُضٚق٤ـ ثالّتِز ثُٔٞف٤ز دجإلؽجدز    -2

صؼض٤ٌ ث٤ُٖٚ ٖٓ ثًذٌ هٍٝ ثُؼجُْ : ٓغجٍ 

ٖٓ ف٤ظ صؼوثه ثٌُْجٕ ، أ٤ُِ ًيُي ؟ 

 

هٕٝ إ٣قجء ثػو ٤ٙجؿز ٛيث  ثُْؤثٍ 

. دجالؽجدز

 ----------------------------------

 ----------------------------------

 

ثُضٚق٤ـ  ثالّتِز ثٌُٔدٌز  -3

ٖٓ ثالمطجء ثُٖجةؼز ٤ُٚجؿز ثالّتِز 

ثُٖل٣ٞز ، صؼوه ثالكٌجً دجُْؤثٍ ثُٞثفو ، 

ٝثٕ ٣وًٝ ثُْؤثٍ ثُٞثفو فٍٞ ثًغٌ ٖٓ 

.  كٌٌر 

:  ٓغجٍ 

ٓجىث صؼٌف ػٖ ٓ٘ظٔز ثألْٓ ثُٔضقور  -

ٝٓج ٓٞهلٜج ٖٓ ثالػضوثء ثُؼٌثه٢ ػ٠ِ 

. ث٣ٌُٞش 

 

 

كٌٌ ك٢ ثػجهر ث٤ُٚجؿز دط٣ٌوز ٤ِّٔز 

دق٤ظ ٣ٚذـ ثُْؤثٍ ثُٞثفو ثًغٌ ٖٓ 

. ّؤثٍ 

 -

 -

 -

 

 

 

 

ك٢ ثُٜ٘ج٣ز ثالّتِز ثُؾ٤ور صؼ٢٘ ثُضو٣ًِ ثُؾ٤و 

٣قضجػ ثُٔؼِْ ث٠ُ ثُضو٣ًخ ػ٠ِ ٜٓجًر ٤ٙجؿز ثالّتِز ،ٝصٞؽ٤ٜٜج ٝثُضٞه٤ش 

 .ثُٔ٘جّخ ُٜج
 

 

 

  

 

 



 23 

 

( 1-2)ٔسلخ ػًم 
( : 1)َشبط 

ثّذجح ثّج٤ّز ال٤ٔٛز ه٤جُ ثُِْٞى ثُٞؽوث٢ٗ ك٢ ثُؼ٤ِٔز ثُضؼ٤ٔ٤ِز   (3)فوه  -

1 -

2 -

3-  

 

( :  2)َشبط 

ثمضٌ ثالؽجدز ثُٚق٤قز ٖٓ د٤ٖ ثُذوثةَ ثُضج٤ُز   -

:  مٌؽجس ثُضؼِْ ثُٞؽوث٤ٗز صْضنوّ ُّو٤جُ ثٍ -1

ثالمضذجًثس ثُٖل٣ٞز   -ثالمضذجًثس ثُضق٤ِ٤ٚز                       ح -أ

. ٌٟم ثُٔالفظز  -دجًثس ثُٔٞٝٞػ٤ز                    هثالمش -ػ

 

:  ٣ْضنوّ ( ثألهثة٢)ُو٤جُ ثُِْٞى ثُٜٔج١ً  -2

. ثُضو٣ْٞ ثُنضج٢ٓ  -ثالمضذجًثس ثُوذ٤ِز                             ح -أ

ثالمضذجًثس ثُضق٤ِ٤ٚز    -ثالمضذجًثس ثُؼ٤ِٔز                           ه -ػ

 

( :  3)َشبط 

: ثُؼذجًر ثُنجٟتز  أٓجّ ٝػالٓز  ٝغ ػالٓز 

  ثُٞؽوث٤ٗز ك٢ كضٌر صو٣ًِ ه٤ٌٚر  ثألٛوثف٣ٌٖٔ ثًضْجح  -1)   ( 

ٖٓ ثألِّ ثُض٢ ٣ؾخ ٌٓثػجصٜج ػ٘و ثّضنوثّ ثُٔالفظز ثُضنط٠٤ ثُْٔذن ُٔج  -2)   ( 

. ٣ؾخ ٓالفظضٚ 

ٕ ٖٓ ٗٞع ٓؼ٢ أهثءثالمضذجًثس ثُضق٤ِ٤ٚز ٤ِّٝز ُو٤جُ هوًر ثُلٌه ػ٠ِ  -3)   ( 

. ثُِْٞى 

ٍ ؿ٤ٌ ثالمضذجًثس ثُض٢ ّٝجا إ٠ُثُٞؽوث٤ٗز ٝثُٜٔج٣ًز  ثألٛوثف٣قضجػ ه٤جُ  -4)   ( 

. ثُٔؼٌك٤ز  ثألٛوثفصو٤ِ 

 

( : 4)َشبط 

٣ؾخ ٌٓثػجصٜج ػ٘و ص٤ْٔٚ هٞثةْ ثُٔالفظز   أِّثًضخ عالعز 

 -

 -

 -

( :  5)َشبط 

ٜٓجًثس ثُٔضؼ٤ِٖٔ  ك٢ ٓٚـٌ ُضو٣ْٞ  (ػَٔ ؽٔجػ٢ )هْ دجػوثه ٗٔٞىػ  صؼج٢ٗٝ 

. هٌثءر ثُن٣ٌطز 
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( 2-2)ٔسلخ ػًم 
( :  1)َشبط 

ٝٝـ عالعز ثؿٌثٛ ًة٤ْز ُالّتِز ثُٚل٤ز ٓغ ٌٝح ٓغجٍ ػ٠ِ ًَ ؿٌٛ ٖٓ 

: ٓؾجٍ صنٚٚي 

 -

 -

 -

 

( :  2)َشبط 

: ٝغ هثةٌر فٍٞ ًَٓ ثإلؽجدز ثُٚق٤قز 

: ثُٔو٤جُ ثألّج٢ّ ُلجػ٤ِز ثُْؤثٍ  -1

ً ٖٓ ثّضؾجدز  ٓج ٣غ٢ْي  -ح                            فْٖ ٤ٙجؿضٚ ٝص٘ظ٤ٔٚ   -أ

ثعجًر ثٗضذجٙ ثُٔضؼِْ   -صو٣ْٞ مِل٤ز ثُٔضؼِْ ثُٔؼٌك٤ز                       ه -ػ

 

: ثُٖل٣ٞز ثٕ صٌٕٞ  ١ ػ٤ِٔز صٞؽ٤ٚ ثالّتِز ثالمضذج٣ًزثالكَٞ ف -2

٣ِز ِّٜٝٚ  هَ -ه٤ِِز ٝٓغ٤ٌر ُِضل٤ٌٌ                                  ح -أ

ًغ٤ٌر ٖٝٓؾؼز ػ٠ِ ثُضل٤ٌٌ   -ًغ٤ٌر ٝٙؼذز                                        ه -ػ

 

 ( :3)َشبط 
: ثُٖل٣ٞز ثألّتِز ًلجءرٌُكغ  إصذجػٜج٣ٌٖٔ  أِّثىًٌ عالعز 

 -

 -

 -

( :  4)َشبط 

ثألّتِز ثٓجٓي عالط ٌٟم ُضٖؾ٤غ ٖٓجًًز ثُٔضؼ٤ِٖٔ ك٢ 

ث ؟  ك٢ ٗظٌى ُٝٔجى أكَٞ أ٣ٜٔج *

. ثٕ صًٌٌ ثُْؤثٍ هثةٔج ٢ٌُ صضجًو ٖٓ ثٗٚ هو كْٜ كٜٔج ثكَٞ  -أ

  . صقوه ثّْ ثُٔضؼِْ ثُي١ ٤ّؾ٤خ ػٖ ثُْؤثٍ هذَ ٌٟؿ ثُْؤثٍ  -ح

. ثٕ صطٌؿ أّتِز ٣ٌٖٔ ثٕ صٞؽٚ ألًغٌ ٖٓ ٓضؼِْ  -ػ

 

)                         (          ثُط٣ٌوز ثُض٢ أكِٜٞج ٢ٛ  :ثإلؽجدز 

 

(                      )      ألٕ  

 

)                 ( ٝ )                       ( ص٤ٌٖ إ٠ُ  
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انٕسشخ انثبنثخ                                          

 
كٛف َؼشف َزبئح يب لًُب ثزذسٚغّ؟ أٔ كٛف َزحمك يٍ حذٔس انزؼهى؟  -

ثبنزذسٚظ كدضء يٍ يُظٕيخ انزمٕٚى يٕضٕع انزمٕٚى ُْب ٚشرجط 

 :اخزجبساد انزحصٛم انذساعٙ *
ثُضق٤َٚ ثُوًث٢ّ ٣ؼ٢٘ ؽ٤ٔغ ٓج ٣ٌضْذٚ ثُٔضؼِْ ٗض٤ؾٚ ثُنذٌثس ثُٜٔ٘ؾ٤ز ك٢ ثُٔؾجٍ 

ٝٛٞ دٜيث ثُٔؼ٠٘ ٣َٖٔ ثُقوجةن ٝثُٔلج٤ْٛ ٝثُٜٔجًثس ثُض٢ ٣ٌضْذٜج ،ثإلهًث٢ً ثُؼو٢ِ

 ثالمضذجًثسصنوّ ُضو٣ْٞ ٛيث ثُؾجٗخ ٣ِٝ،ثُٔضؼِْ ٗض٤ؾٚ ػ٤ِٔز ثُضؼِْ ٝثُضؼ٤ِْ 

ٝثالمضذجًثس (ٓٞٝٞع ثًُٕٞز ثُْجدوز)ثُضق٤ِ٤ٚز ثُض٢ صَٖٔ ثالمضذجًثس ثُٖل٤ٜز 

. ٝثمضذجًثس ثألهثء ك٢ فجُز صو٣ْٞ ثُٜٔجًثس ثُؼ٤ِٔز ،ثٌُضجد٤ز ثُٔوج٤ُٚ ٝثُٔٞٝٞػ٤ز 

: اخزجبساد انًمبل *
ٝٓجٍثٍ ٣ؼضذٌ ،صٞح ك٢ ثُضٌد٤ز ٤ِّٝز ُِضو٣ْٞ ثُٔي أهوّٛيث ثُ٘ٞع ٖٓ ثالمضذجًثس ٛٞ 

٢ٛٝ ٣ًٌٝٝز ،ٝأًغٌ أٗٞثػٜج ثّضؼٔجال ػ٘و ثُٔؼ٤ِٖٔ ،أهثر ثُضو٣ْٞ ثُضو٤ِو٣ز د٤و ثُٔؼِْ 

ٝٗوو ث٥ًثء ،ٝصق٤َِ ثُٔٞثهق ،ر ٖٓ ثُضؼِْ ًجُووًر ػ٠ِ ثُضؼذ٤ٌمجٗ أٗٞثعُو٤جُ 

. ..إُلٝثألكٌجً 

ٓج ُو٣ٚ ٖٓ ٓؼِٞٓجس أٝ ٝك٢ ٛيث ثُ٘ٞع ٖٓ ثالمضذجًثس ٣طِخ ٖٓ ثُٔضؼِْ ثإلهالء ح

. ٣ٔجًُ ٓظجٌٛ ثُضل٤ٌٌ ٝكن ٓج صوض٤ٞٚ ثألّتِز 

: ك٤ٜج ٓج ٢ِ٣ ٣ٌثػ٢ ،ثألّتِز أٛوثكٚ ثُٖٔ٘ٞهر  ٤ُٝقون ٛيث ثُ٘ٞع ٖٓ

. صقو٣و ثُٔطِٞح ٖٓ ثُْؤثٍ دوهز  -

 .ص٤ًٌَ ثألّتِز ػ٠ِ ثُؾٞثٗخ ثُٜٔٔز ٖٓ ٗضجػ ثُضؼِْ  -

 . ٝٝٞؿ ثألّتِز ُضَٖٔ ْٓض٣ٞجس ثُٔؼٌكز ثُٔنضِلز  -

 ٝٝغ إؽجدز ٗٔٞىؽ٤ز هه٤وز ٣ؾ١ٌ ثُضٚق٤ـ ك٢ ٝٞةٜج  -

 :أيثهخ 
أىًٌ عالط مٚجة٘ ٟذ٤ؼ٤ز ُٔظجٌٛ ثُْطـ ك٢ ٓ٘طوز ٕذٚ ثُؾ٣ٌَر ثُؼٌد٤ز  -

(  ثُوهز ك٢ صقو٣و ثُٔطِٞح ٣ٝو٤ِ ثُووًر ػ٠ِ ثُضيًٌ ) 

  ثألمٌٞثّضنوّ ثُٔذجها ثُٔ٘جم٤ز ُٞٙق ثُطوِ ك٢ ٓ٘طوز ثُؾذَ  -

( ثُضطذ٤ن ٣و٤ِ ثُووًر ػ٠ِ ) 

 

ثُل ٢ٛٝ ٓؾجالس ٣ٚؼخ .... كٌْ –ٓجىث ؟ أ٣ٖ ؟ ُن٘ ؟ ػَِ ؟ ٙق ؟ هجًٕ 

ه٤جّٜج ػٖ ٣ٌٟن ثالمضذجًثس ثُٔٞٝٞػ٤ز  

 

اخزجبساد انزحصٛم  

فٛخ اعزخذايٓب نمٛبط يخشخبد انزؼهى ثُبء اخزجبساد انًمبل ٔكٙ

 انًؼشفٛخ
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: يضاٚب اخزجبساد انًمبل *

.  ثس ثُٔٞٝٞػ٤زُالمضذجًٝىُي ك٢ ٓوجدَ ٖٓوز ثإلػوثه دجُْ٘ذز :إػوثهٛج  ُّٜٞز -1

ثُٔٞٝٞػ٤ز   مضذجًثسثالمج٤ُز ٖٓ كٌٗ ثُضن٤ٖٔ ٝثُض٢ صظٌٜ ك٢  -2

 ثالمضذجًثسػ٤ِج ٣ٚؼخ ه٤جّٜج دٞثّطز  ٝأٛوثف ٓضؼوهرصو٤ِ هوًثس  -3

(. ثُل....ثُ٘وو ٝثُضو٣ْٞ-د٤جٕ ثُؼِز ٝثُْذخ– ثُٔوجًٗز)ثُٔٞٝٞػ٤ز 

.  ٝثالدضٌج٣ًض٤ـ ُِٔضؼِْ كٌٙز أًذٌ إلظٜجً هوًصٚ ػ٠ِ ثُضل٤ٌٌ ٝثُض٘ظ٤ْ  -4

 

: انًمبل  الخزجبسادأٔخّ انُمذ انًٕخّ *

ٝهو (صل٤ٌْٛج دط٣ٌوز ٝثفوٙ )ٝأف٤جٗج ك٢ صقو٣و ثُٔطِٞح ،ثُيثص٤ز ك٢ ثُضٚق٤ـ  -1

. صضأعٌ دن٠ ثُٔضؼِْ ّٝٞء ثُض٘ظ٤ْ 

. ؿ٤ٌ ٕجِٓز ُٔٞٝٞػجس ثُٜٔ٘ؼ ثُي١ ٣وًّٚ ثُٔضؼِْ  -2

. صْضـٌم ٝهضج ٣ٟٞال ك٢ ثُضٚق٤ـ  -3

 

: األعظ انزٙ ٚدت أٌ رشاػٗ ػُذ ثُبء أعئهخ انًمبل *

. ثف ثُٔطِٞح ه٤جّٜج دٞثّطز أّتِز ثُٔوجٍ صقو٣و ثألٛو -1

إٔ ٣ٌٕٞ ثُْؤثٍ ٝثٝقج ٝٓقوهث دٌَٖ ال ٣نضِق ثُٔضؼ٤ِٖٔ ك٢ صل٤ٌْٙ ٣ٝضطِخ  -2

ىُي ثالدضؼجه ػٖ ثٌُِٔجس ثُـجٓٞز  

إٔ صٌصذ٠ ثألّتِز دأّج٤ّجس ثُٔجهر   -3

ثُ٘وجٟ ثُٜجٓز ٓغ صن٤ٚ٘ هًؽٚ ٌَُ ٗوطز  ٣ذ٤ٖ إػوثه ٗٔٞىػ ُإلؽجدز  -4

ثُٔٞثهق )إّضنوثّ أّتِز ثُٔوجٍ ُو٤جُ ثُٔؼط٤جس ثُضؼ٤ٔ٤ِز ثًٌُٔذز كو٠ ٣قْٖ  -5

...( ٤ٙجؿز ثُضؼ٤ٔٔجس ،ص٤ٝٞـ ثُؼالهجس ،إدوثء ثألّذجح ،ثُض٢ صضطِخ إدوثء ثٌُأ١ 

  .أٓج ثُٔؼط٤جس ثُٔؼٌك٤ز ك٢ ثُْٔضٟٞ ثأله٠ٗ ك٤لَٞ ه٤جّٜج دجألّتِز ثُٔٞٝٞػ٤ز 

. إلؽجدز ثإلمضذجً دٌجِٓٚ ثء ٓضْغ صوو٣ٌ ٝهش ٍٖٝٓ إؽجدز ًَ ّؤثٍ ٓغ ثػ٠ -6

 

: إَٔاع أعئهخ انًمبل *

ثألّتِز ثُٔوج٤ُٚ ه٤ٌٚر ثإلؽجدز ٢ٛٝ ثألكَٞ ف٤ظ صـط٢ ْٓجفٚ أًذٌ ٝإَٔٔ ٖٓ -

( ثُل... -ُن٘ –ػٌف  -ػَِ)ثألٛوثف ثُضؼ٤ٔ٤ِز ٖٝٓ ثُٔجهر ثُوًث٤ّز 

ِٟخ ٛيٙ ثألّتِز ًضجدز ٝصش،ٝهو ٣طِن ػ٤ِٜج ثألّتِز ثإلٖٗجة٤ز :ثألّتِز ثُٔوج٤ُٚ ثُط٣ِٞز  -

إؽجدز ال صوَ ػٖ ٗٚق ٙلقز ُض٤ٝٞـ كٌٌر أٝ ٌٕؿ ٓٞٝٞع أٝ صل٤ٌْ ظجٌٛر 

. ٝٝـ ثُؼٞثَٓ ثُٔؤعٌر ك٢ هًؽجس ثُقٌثًر ُٔ٘جك هجًر آ٤ّج :ٓغجٍ 
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ًَبرج نألعئهخ انًمبنّٛ  
 

( صيًٌ صلج٤َٙ ) ٝ ٓج ٌٕٟٝٚ ؟ ( صيًٌ فوجةن )ٓض٠ ػوو ِٙـ ثُقو٣ذ٤ز   (1)

( صيًٌ صو٤ْٔجس ) ٓج ثألٌٕجٍ ثٌُة٤ْ٤ز ُٔظجٌٛ ثُْطـ ؟   (2)

صقَٚ ػ٤ِٜج ثُِْٕٔٔٞ ٗض٤ؾز ؿَٝر دوً ؟ ( ػ٠ِ ثألهَ )ثىًٌ عالعز ٌٓجّخ ٤ّج٤ّز ( 3)

(  صيًٌ ٝثّض٘ضجػ د٠٤ْ )

(  كْٜ ، ٝثّض٘ضجػ ) دٔجىث صلٌْ ؟   (4)

. ٌّػز ثٗضٖجً ثإلّالّ  ك٢ ٌٕم آ٤ّج  -

. ك٢ ثُق٤جر ثإلّال٤ٓز  ثفضالٍ ثُْٔؾو هًٝثًال ٛجٓجًال  -

. صٔضغ ه٣ٌٔ دًٌَٔ ٓٔضجٍثًال د٤ٖ ػٌح ٕذز ثُؾ٣ٌَر  -

٣طِخ ٖٓ ثُٔضؼِْ دؼو هًثّز ثُؾوٍٝ ( إػطجء ثُٔضؼِْ ؽوٍٝ د٤جٗجس أٝ ًّْ د٤ج٢ٗ )  (5)

....... أٝ ثٌُّْ ثإلؽجدز ػٖ أّتِز 

ك٢ هُٝز  دجُ٘ٔٞ ثٌُْج٢ٗ( أٝ ثٌُّْ ثُذ٤ج٢ٗ ثُنجٗ ) ٖٓ هًثّضي ُِؾوٍٝ ثُنجٗ : ٓغجٍ 

: أؽخ ػٖ ٓج ٢ِ٣ .... ث٣ٌُٞش 

 إٌٔجٍّ ٓج .......ّ ، ٝ .....ٓؼوٍ ٣ٍجهر ثُ٘ٔٞ ثٌُْج٢ٗ ك٢ هُٝز ث٣ٌُٞش ٓجد٤ٖ ػجّ  -ػَِ

.  ثُ٘ٔٞ ثٌُْج٢ٗ 

. كٌْ ثُؾوٍٝ ثإلفٚجة٢ ثُْجدن دقوٝه مْٔز أّطٌ  -

دٌم ، ثُضذنٌ ثٌُػو ، ثٍ: ُقوٝط ًَ ٖٓ ثُظٞثٌٛ ثُطذ٤ؼ٤ز ثُضج٤ُز  ٝثفوثًال  ّذذجًال  ػ٠ث  (6)

. مطٟٞ ثُطٍٞ ٝهٝثةٌ ثُؼٌٛ : ًضخ ثُؼالهز ثُض٢ صٌد٠ د٤ٖ ٓل٢ٜٓٞ ث ( 7) 

. ثُل .......... ٝكن ٓؼج٣ٌ ..........ٙ٘ق الةقز   (8)

. ُظجٌٛر مْٞف ثُؤٌ ًْٝٞف ثُِٖٔ  أػ٠ صل٤ٌْثًال ػ٤ِٔجًال   (9)

  ٣ز ثُ٘جصؾز ثًضخ دأِّٞدي ك٤ٔج ال ٣َ٣و ػٖ ػٌٖر أّطٌ ػٖ أفو ثٌُٖٔالس ثُذ٤ب ( 10)

( . ثُ٘ضجةؼ ثٌُٔصذز ػ٤ِٜج  –أّذجدٜج  -فوه ثٌُِٖٔز)ػٖ ثّضَ٘ثف ثإلْٗجٕ ُِذ٤تز 

 

ٌِٖٓز ثألّتِز ثُْجدوز ٓقوهر صقو٣وثًال ٝثٝقجًال ٝهه٤وجًال ٣ٖٝضَٔ ًَ ّؤثٍ ػ٠ِ كٌٌر أٝ * 

ٓقوهر 

 كْٜ ثُْؤثٍ ٖٓ ؽجٗخ ثُٔضؼِْ ٣ؼو ثُذوث٣ز ك٢ صوو٣ْ ثإلؽجدز ثُٔطِٞدز ٝ ٛيث ٣ضٖٞٔ*   

: صؾ٘خ ثّضنوثّ ثٌُِٔجس ثُـجٓٞز أٝ ثُؼجٓز ٖٓ ٓغَ 

.  ثُل .....ثىًٌ ٓج صؼٌكٚ ػٖ  –ٝٝـ  –ٗجهٔ  –ثٌٕؿ 
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ٛ٘جى ٗٞع آمٌ ٖٓ أّتِز ثُٔوجٍ ٓضؼِن دؼ٤ِٔجس ػو٤ِز أػ٠ِ هًؽز ٖٓ ّجدوضٜج ٝ ٢ٛ 

 ٌٓر ٍ أّتِز صضطِخ ثًضٖجف ثُٔؼِٞٓجس ٖٓ مالٍ ٓؼجُؾز أٓغِز ؽو٣ور ٣ٌ٣وٛج ثُٔضؼِْ ألٝ

صٚ ٖٓ ٓجه ٓضٌٔ٘جًال  ، ٝٛيث ثُ٘ٞع ٣ضطِخ ٓؼِٔجًال ( ؿ٤ٌ ثُض٢ ٌٓس ك٢ مذٌر ثُضؼِْ ثُٚل٢ ) 

. ثُؼ٤ِٔز ٤ُضٌٖٔ ٖٓ ٤ٙجؿز ثُْؤثٍ ٝ أِّٞح صٚق٤قٚ 

: أٓغِز صطذ٤و٤ز 

ٓج ثُضـ٤ٌثس ثُض٢ ٣ٌٖٔ إٔ صطٌأ ػ٠ِ ثهضٚجه٣جس هٍٝ ثُن٤ِؼ ثُؼٌد٢ ك٢ فجُز صٞف٤و  -1

٣ضطِخ ٛيث ثُْؤثٍ إٔ ٣ض٘ذأ ثُٔضؼِْ د٘ضجةؼ ألفوثط . )ٕضًٌز ثُؼِٔز ٝه٤جّ ّٞم م٤ِؾ٤ز ّ

( . ٌٓٔ٘ز 

 

ك٢ ث٤ُْطٌر ػ٠ِ هُٝز ث٣ٌُٞش، ٓج ثًُٚٞر ثُض٢ ًجٕ ٖٓ " ٙوثّ ف٤ْٖ"ُٞ ٗؾـ  -2

ٓغ  ثُض٘ذؤ د٘ضجةؼ أفوثط صضؼجًٛ) ّ ؟ ثٌُٖٔٔ إٔ صٌٕٞ ػ٤ِٜج ٓ٘طوز ثُن٤ِؼ ثُؼٌد٢ ث٤ُٞ

(  هغ ثثُٞ

 

: ٤ُز دْ صلٌْ ثُظجٌٛثس ثُضج -3

( أػ٠ ٓغج٤ُٖ ػ٠ِ ثألهَ . ) ثمضالف ٗٞع ثُ٘ذجس ٝثُق٤ٞثٗجس ٖٓ ٗظجّ د٤ت٢ إ٠ُ  آمٌ  -

 

٤ًق ٣ٌٖٔ ُوٍٝ ثُن٤ِؼ ثُؼٌد٤ز صؾ٘خ أمطجً ثالػضٔجه ػ٠ِ ثُ٘ل٠ ًِْؼز ٗوو٣ز ؿ٤ٌ  -4

ٓضؾوهر ؟  

 

دجُٔوٕ ؟ ٓج ثُنطز ثُض٢ ٣ٌٔ٘ي ثهضٌثفٜج ُِضو٤َِ ٖٓ مطًٞر صِٞط ثُٜٞثء  -5

 

ػَِ ٝكن ثُٔؼج٤٣ٌ ) ػذ٤ٌ ػٖ ثٌُأ١ ُٚ هًٝٙ ك٢ إفوثط ثُضـ٤ٌ ثالؽضٔجػ٢ ؟ َٛ ثُش -6

(  ثُٔضؼجًف ػ٤ِٜج ك٢ ثُضـ٤ٌ ثالؽضٔجػ٢ 

 

٣ؾخ ػَ ثُٔؼِْ أال ٣ٞغ أّتِز ٖٓ ثُ٘ٞع ثُْجدن صؼِٞ ك٢ ثُٜ٘ج٣ز ْٓضٟٞ هوًثس * 

. ثُٔضؼ٤ِٖٔ ثُؼو٤ِز 

ٗٞع ثُضل٤ٌٌ ثُْٔضنوّ ك٢  ثألّتِز ثُض٢ صْأٍ ُٜوف صو٣ْٞ ثُضؼِْ ٣ؾخ إٔ صؼٌِ ٗلِ* 

( .  صو٣ًخ ثُٔضؼ٤ِٖٔ ػ٠ِ ًجكز ثإلدوثع ْٓذوجًال . ) ثُضو٣ًِ 
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(  3/1)ٔسلخ ػًم 

(  1)َشبط 

: أًَٔ ثُؼذجًثس ثُضج٤ُز 

.  ----------صوَ إؽجدز ثألّتِز ثُٔوج٤ُٚ ثُو٤ٌٚر ػٔٞٓج ػٖ  -1

.  ------------أهوّ أٗٞثع ثمضذجًثس ثُضق٤َٚ ثٌُٔضٞدز ٢ٛ  -2

ثالمضذجًثس ثُض٢ صؼضٔو ػ٠ِ ه٤جُ فؾْ ٓؼجًف ثُٔضؼِْ ك٢ ٓجهر ٓج ، ٝهوًصٚ ػ٠ِ  -3

.  ---------------ثّضوػجةٜج ٖٓ ثُيثًٌر ص٠ْٔ 

.  ------ثالمضذجًثس ثُض٢  صو٤ْ ثُووًر ثإلدوثػ٤ز  ٝ ثألٙجُز ثُيثص٤ز ػ٘و ثُٔضؼِْ ص٠ْٔ  -4

.  ----------------ٝ : ---------------ص٘وْْ ثمضذجًثس ثُٔوجٍ إ٠ُ ٗٞػ٤ٖ ٛٔج  -5

 

(  2) َشبط

ٝٝـ أْٛ عالعز ٌٕٟٝ ٣ؾخ إٔ صضٞثكٌ ك٢ إػوثه أّتِز ثُٔوجٍ ؟  

  -أ

  -ح

  -ػ

 

  ( 3)َشبط 
ثىًٌ عالعز ػ٤ٞح ، ٝعالعز َٓث٣ج المضذجًثس ثُٔوجٍ 

:  ثَُٔث٣ج  

  -أ

- ح

  -ػ

:  ثُؼ٤ٞح 

- أ

  -ح

- ػ

(  4)َشبط 

صط٣ٌٞ ًضجدز ثمضجً ثُٔوجٍ  ٍ( ٓوضٌفجس)ثًضخ دغالط ص٤ٙٞجس 

 -

 -

 -
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(  3/1)ٔسلخ ػًم 

(  1)َشبط 

ػو ٗٔٞىؽج المضذجً ١ٌٜٕ ٓؼضٔوث ك٤ٚ ػ٠ِ أّتِز ثالمضذجً ثُٔوج٢ُ ثُو٤ٌٚ ، ٖٓ * 

صؼجٕٝ ك٢ ىُي ٓغ أكٌثه  –ٓغ صقو٣و ثَُٖٓ ثُٔ٘جّخ ٌَُ ّؤثٍ  –ثُٔوًٌ ثُي١ صوًّٚ 

. ٓؾٔٞػضي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(  2)َشبط 

ٝكن ص٤٘ٚق دِّٞ  –ه ٗٞع ْٓضٟٞ ثُْؤثٍ أٓجّ ًَ ػذجًر ٖٓ ثُؼذجًثس ث٥ص٤ز فو

. ثُٔؼٌك٢

" )             ( ثُضٚقٌ"ٙؾ  ك٢ ػذجًصي ثُنجٙز ٓلّٜٞ  -1

ثّضنوّ ثُوجػور ثُض٢ هًّضٜج ك٢ ثُْٔجكز د٤ٖ مطٟٞ ثُطٍٞ ك٢ فْجح ثُلٌم ث٢َُ٘ٓ  -2

(    )              د٤ٖ ٓو٣٘ز ث٣ٌُٞش ، ٝٓو٣٘ز هد٢  

ٕ ثُؼٌد٢ ٝثّضنِ٘ ثُلٌٌر  ثهٌأ ثُضو٣ٌٌ ثُضج٢ُ ثُنجٗ دجُغٌٝثس ثُطذ٤ؼ٤ز ك٢ ثُٟٞ -3

)              (  ر ثٌُة٤ِ

ٓجىث ٣قوط ُٞ ثًصلغ ثٗضجػ ثُ٘ل٠ ك٢ ثُْ٘ٞثس ثُوجهٓز ك٢ ثُٔق٠٤ ثُٔضؾٔو ثُٖٔج٢ُ   -4

    )             (
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( 4)ٔسشخ سلى 
 

اخزجبساد انزحصٛم  / ربثغ 

ثُبء ٔاعزخذاو االخزجبساد انًٕضٕػٛخ 

 نمٛبط يخشخبد انزؼهى انًؼشفٛخ  

 

 

؟ ... يب ْٙ االخزجبساد انًٕضٕػٛخ  -1

ر ــــــّ دٚ ٖٓ ٓٞٝٞػ٤ز ثُض٤ْٔٚ ٝ ثُوم٤ُّٔش ٛيٙ ثالمضذجًثس دٜيث ثالّْ ُٔج صش

، ٝثُضوو٣ٌ ثُٔٞٝٞػ٢ ك٢ ثُوًؽجس  ر ٝؿًثألّتِز ث٠ُٔٝ ثُٞٝٞؿ ٝثالمضٚجً ك٢  

ٕ ثّضؾجدز ثُٔضؼِْ ػٖ د٘ٞهٙ ٝثٝقز  ٝال ٣نضِق ك٤ٜج ثع٘جٕ ، ُٝيُي ٣ٌٕٞ ثُٔؼِْ ٝصٌٞ

. ك٢ صٚق٤قٜج ٓٞٝٞػ٤ج دٌَٖ صجّ 

ثُضو٣ْٞ ثُضٌد١ٞ ثُقو٣ظ ، ٝهو ّجػو ػ٠ِ ّٝجةَ  أْٛٝصؼضذٌ ثالمضذجًثس ثُٔٞٝٞػ٤ز 

. ظًٜٞٛج ثُ٘وو ثُي١ ٝؽٚ إ٠ُ ثالمضذجًثس ثُٔوج٤ُٚ 

: ٚخ يضاٚب االخزجبساد انًٕضٕع -2

صٞكٌ ثُٔٞٝٞػ٤ز ك٢ ثُضٚق٤ـ ، ٝإمٌثػ ًأ١ ثُٔٚقـ ٜٗجة٤ج ٖٓ ػ٤ِٔز  -1

. ثُضٚق٤ـ 

. ّ ٣ٌٜٔ٘ج ه٤جُ ًغ٤ٌ ٖٓ ؽٞثٗخ ثُضؼَ -2

. ص٘جّخ ؽ٤ٔغ ْٓض٣ٞجس ثُٔضؼ٤ِٖٔ  -3

. صٚق٤قٜج َّٜ ٣ٌّٝغ  -4

. صـط٢ أؽَثء ًغ٤ٌر ٖٓ ثُٔوًٌ  -5

اَّ رٕخذ نٓب ثؼض  إالح ػهٗ انشغى يٍ انًًٛضاد انكثٛشح نألعئهخ انًٕضٕػٙ -3

: انؼٕٛة َزكش يُٓب 

. ال صِٚـ ُو٤جُ ثُؼ٤ِٔجس ثُؼو٤ِز ثُؼ٤ِج  -1

...( ٣ضْ دٌْػز  ثإال إٔ صٚق٤قٚ) صقضجػ إ٠ُ ٝهش ٝٓؾٜٞه أع٘جء إػوثهٛج  -2

. صضؼٌٛ ُألُلز ٖٓ ؽجٗخ ثُٔضؼِْ إىث ًًٌ ٗلِ ثالمضذجً  -3

. ٣َْٜ ك٤ٜج ثُـٔ ، ٝصْٔـ ُِضن٤ٖٔ  -4

االخزجبساد انًٕضٕػٛخ  أْى إَٔاع 

 

 

أّتِز *      ثمضذجًثس *   ثمضذجً          *ثمضذجًثس             *         سثمضذجًث* 

ثالمض٤جً               ثُضٌص٤خ       ثُٚٞثح               ثُٔطجدوز ثُضٌِٔز                 

ٝ ثُنطأ                      ٖٓ ٓضؼوه  (ثَُٔثٝؽز)                        
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: اخزجبساد انزكًهخ ٔيمء انفشاؽ ٔاإلخبثخ انمصٛشح 

٢ٛ ػذجًر ػٖ ػوه ٖٓ ثُؾَٔ أٝ ثُؼذجًثس ثُٚق٤قز ٝهو فيف ٜٓ٘ج ؽَء ٌَٓٔ ٝ 

. ٣طِخ ٖٓ ثُٔضؼِْ إًٔجُٚ 

: أٗٞثػٜج 

:  ٣ٌٝثػ٢ ػ٘و ص٤ْٔٚ ٛيث ثُ٘ٞع ٓج ٢ِ٣ : اإلكًبل ( أ ) 

ًٝر ػذجًر ص٘وٜٚج ًِٔز أٝ دؼٜ ثٌُِٔجس ثُض٢ دوٜٝٗج ال إٔ صٌٕٞ ثألّتِز ك٢ ٗ -

. ٣ْضو٤ْ ثُٔؼ٠٘ 

الّْ ثٝ صج٣ًل ثٝ ) ر ثُؼذجًر ، ٣ٝلَٞ صٌى ثُلٌثؽ ٣ؾخ إٔ ٣ضٌى ثُلٌثؽ ك٢ ٜٗج١ -

( . ٓٚطِـ ثٝ ٓلّٜٞ 

. ٛج ٝٝغ٣ؾخ ثال صيًٌ ثُقٌٝف ثال٠ُٝ ٖٓ ثٌُِٔجس ثُٔطِٞح  -

: أيثهخ 

.  -----------ٟ صوجُ هًؽز ثُقٌثًر دؾٜجٍ ٣ْْ -

 ----ثٗضٌٚ ثُِْٕٔٔٞ دو٤جهر ٙالؿ ثُوٕ ثأل٣ٞد٢ ػ٠ِ ث٤ُِٚذ٤ٖ ك٢ ٓؼًٌز ص٠ْٔ  -

---------- .

: ٚذ اإلكًبل انًك* 

( ٤ٓاله١ 11،12،13،14،15)-------ًجٕ ثٗضٖجً ثالّالّ ك٢ ثٗو٤ْ٤ٗٝج ك٢ ثُوٌٕ  -

 

: يمء انفشاؽ ( ة ) 

ٝػ٠ِ ثُٔضؼِْ ثٕ ٣ٞغ ك٢ ًَ كٌثؽ ٣ٌٕٞ ثُلٌثؽ ك٢ أ١ ؽَء ٖٓ ػذجًر ثٝ كوٌر ، 

. ثٌُِٔز ثُض٢ صض٠ٖٔ ٓغ ث٤ُْجم ثُؼجّ 

 : أيثهخ 
 

 

 

 

 

:  ١ ثٍٝك٤ٜج صٌٕٞ ثإلؽجدز دٌِٔز ٝثفور ًجُش: اإلخبثبد انمصٛشح ( ج ) 

                              .....................ثُقِٔز ثُل٤ٌْٗز ػ٠ِ ٌٓٚ؟ ٖٓ هجةو -1

: ٕ ثُوٍٝ ثُضج٤ُز ػجٙٔضٜج ثًضخ أٓجّ ًَ هُٝز ّ -2

..................  ثُْؼٞه٣ز ................... هُٝز ثإلٓجًثس ...................    ث٣ٌُٞش 
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: يًٛضارٓب 

. ٣ٌٖٔ إٔ ٣ـط٢ هوًث ًذ٤ٌث ٖٓ ٝفوثس ثُٔوًٌ  -

٣ِٚـ المضذجً صق٤َٚ ثُٔلٌهثس ٝٓؼٌكز ثألّٔجء ٝثُضٞث٣ًل ٝثُضؼج٣ًق ٝصقو٣و  -

.  ُٔلج٤ْٛ ث

. ٝث٤ُٚجؿز  ثإلػوثهَّٜ  -

 

. هو صٖؾغ ثُٔؼ٤ِٖٔ ػ٠ِ ثُقلع ٝثُض٤ًٌَ ػ٠ِ ثُقوجةن ثُضل٤ِ٤ٚز  :ػٕٛثٓب 

:  ثإلػوثهثُض٢ صٌثػ٢ ػ٘و  ثإلؽٌثءثس

....... ػ٠ِ ثهَ ػوه ٖٓ ثٌُِٔجس فض٠ ُٝٞ ًجٗش ًِٔز ٝثفور  ثُضٌِٔزصوضٌٚ  إٔ -

ٓغ٤ٌثًال ُضل٤ٌٌ ثُٔضؼ٤ِٖٔ  ًضجدز ثُؼذجًر دط٣ٌوز صؾؼَ ثُؾَء ثُ٘جه٘  -

.  ثألّتِزثُٔطِٞح صٌِٔضٜج ٓضْج٣ٝز ك٢ ثُطٍٞ ك٢ ؽ٤ٔغ  ثألؽَثءصٌٕٞ  إٔ -

. إٔ ال صٌٕٞ ثُؼذجًر ٓ٘وُٞز ٖٓ ثٌُضجح فٌك٤جًال  -

٤ُِٝ ثٌُِٔجس ثُٜج٤ٖٓز   ثألّج٤ّزصقيف ٖٓ ثُؼذجًر ثٌُِٔجس  إٔ-
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( انًطبثمخ ) اخزجبس انًضأخخ  -2
ٕ ،٣ٝٔغَ ثفوٛٔج إؽجدجس ػ٠ِ ٓج صطِذٚ ٣ؼط٢ ثُٔضؼِْ ٓؾٔٞػضجٕ ك٢ ػٔٞه١ ٝك٤ٚ

ٝصٌٕٞ ػذجًثس أفو . ثُؼذجًثس ك٢ ثُٔؾٔٞػز ثألمٌٟ ، أٝ ػذجًثس ٌٓصذطز دٜج 

٣ٝطِخ ٖٓ ثُٔضؼِْ إٔ ٣ٞغ أٓجّ ثُؼذجًثس ك٢ ثُؼٔٞه ث٥مٌ . ثُؼٔٞه٤٣ٖ ٌٓهٔز 

:  ىث ثُ٘ٞع ٖٓ ثالمضذجًثس ٓج ٢ِ٣ ٣ٖٝضٌٟ ػ٘و د٘جء ٙ. ثألًهجّ ثُض٢ صٌصذ٠ دٜج 

ًٔج ٣ظٌٜ ثٕ صٌٕٞ ًَ هجةٔز ٓضؾجْٗز ، ٝثال صٚذـ ػ٤ِٔز ثُٔوجدِز ال ٓؼ٠٘ ُٜج  -

: ك٢ ثالٓغِز ثُضج٤ُز 

 

ثُْذخ أٓغِز ؿ٤ٌ ؽ٤ور 

دٞٝغ ( أ ) ٓج٣٘جّخ ػذجًثس ثُوجةٔز ( ح ) ثمضٌ ٖٓ ثُوجةٔز 

 :ثٌُهْ ثُٔ٘جّخ 

( ح)ثٌُهْ ( أ ) ثٌُهْ  

1-  

2 -

3 -

4 -

ٟجًم دٖ ٣ٍجه 

 ًًز كضـ داله ثُْ٘وٓغ
ثُلْطجٟ ػجٙٔز  

ؽجدٌ دٖ ف٤جٕ  

 ٠ّٞٓ دٖ ٤ٌٚٗ - 

 ٌٓٚ ثإلّال٤ٓز -

 ػجُْ ٖٓ ػِٔجء ثُؼٌح  -

ٓقٔو ثدٖ ثُوجّْ   -

كضـ داله ثألٗوُِ   -

 

 

ػوّ ثُضؾجِٗ ُِؾٔغ د٤ٖ 

ٓٞٝٞػجس ٓضذج٣٘ز 

 

ثٌُ

هْ  

( ح)ثٌُهْ ( أ ) 

1-  

2-

3 -

4 -

هُٝز ث٣ٌُٞش 

ثُؼٌد٤ز ر ثُوٍٝ ؽجٓغ

ثُل٤٘و٤ٕٞ 

ػذو ثُؼ٣ََ دٖ ّؼٞه 

فٞجًر ظٌٜس ك٢  - 

. داله ثُٖجّ

ّ 1961ثّضوِش ػجّ  -

ٓؤِّ ثٌُِٔٔز  -

. ثُؼٌد٤ز ثُْؼٞه٣ز

ّ 1945ثّْش ػجّ -

ّ 1971ثّضوِش ػجّ -

 

 

( ح)ثٌُهْ ( أ ) ثٌُهْ  

1-  

2- 

3 -

4 -

٣ًّٞج 

ثُؼٌثم 

ُذ٘جٕ 

 ٌٚٓ

ٓؾٌهر  - 

ث٤ُِطج٢ٗ  -

دٌهٟ  -

ر هؽَ -

ث٤َُ٘  -
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ثٕ صٌٕٞ هجةٔز ثالؽجدجس ثًذٌ ٖٓ ػوه هجةٔز ثالّتِز ، الٗٚ ثىث ًجٗج ٓضْج٤٣ٖٝ كجٕ  -

. ثإلؽجدز ػ٠ِ ثٌُِٖٔز ثألم٤ٌر  صٌٕٞ ٓقُِٞز د٘لْٜج 

 

. ٣ؾخ ثٕ صٌٕٞ ثُضؼ٤ِٔجس ٝثٝقز ك٢ ٌٕؿ أّجُ ػ٤ِٔز ثٌُد٠  -

 

٣ِز صٌدي ٣ٝؾو دؼٜ ثُٔضؼ٤ِٖٔ ٣ٌٕٞ ّؤثٍ ثٌُد٠ ه٤ٌٚثًال ْٗذ٤جًال ، الٕ ثُوٞثةْ ثُطٞ -

. ٙؼٞدز ك٢ كٜٜٔج 

 

. ٣ؾخ إٔ صٌٕٞ هجةٔز ثُذوثةَ ه٤ٌٚر ْٗذ٤جًال ُِقلجظ ػ٠ِ صؾجْٜٗج  -

 

. ثٕ صٌٕٞ ٓلٌهثس ًَ هجةٔز ٓضؾجْٗز  -

 

 .ثٕ ص٣َو ثفوٟ ثُوجةٔض٤ٖ ػ٠ِ ثالمٌٟ ٤ُوَ ثفضٔجٍ ثُضن٤ٖٔ  -
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:  أعئهخ االخزٛبس يٍ يزؼذد 
ٛيث ثُ٘ٞع ٖٓ ثالمضذجًثس ٣ؼوٙ مذٌثء ثُضٌد٤ز أكَٞ أٗٞثع ثالمضذجًثس ثُٔٞٝٞػ٤ز 

. الصٚجكٚ دؾ٤ٔغ ٙلجس ثالمضذجًثس ثُٔٞٝٞػ٤ز 

٣ضٌٕٞ ّؤثٍ ثالمض٤جً ٖٓ ٓضؼوه ٖٓ ؽَة٤ٖ ٛٔج ثُٔووٓز ٝ ٢ٛ ػذجًر ػٖ ؽِٔز 

ثُٔضؼِْ ٗجهٚز أٝ ثّضلٜج٤ٓز ، ٝثُؾَء ثُغج٢ٗ ٛٞ ثُذوثةَ أٝ ثالمض٤جًثس ٣ٝطِخ ٖٓ 

..... ثمض٤جً ثُذو٣َ ثُٚق٤ـ أٝ ثُذو٣َ ثألكَٞ 

: يٍ يزؼذد  صٕس االخزٛبس

هو ٣قض١ٞ ثُْؤثٍ ػ٠ِ ثؽجدز ٝثفور ٙق٤قز صٔجٓجًال ، أٓج دو٤ز ثُذوثةَ كضٌٕٞ مجٟتز  -1

. صٔجٓجًال 

: ٣ٞؽو ثُْٔؾو ثأله٠ٚ ك٢ ٓو٣٘ز : ٓغجٍ 

د٤ش ُقْ   -ه            ػ ثُٔو٣٘ز ثًُٔ٘ٞر    -ثُووُ            -ٌٓز        ح -أ

٣طِخ ثُٔؼِْ ثمض٤جً أكَٞ  ثُْؤثٍ ثُٞثفو ك٢ هًؽز ٙقضٜج ٝٛ٘جهو صنضِق دوثةَ  -2

:  ثُذوثةَ 

: ٓجً ثألٓغَ ُِوٍٝ ٣ضقون حثالّضظ:ٓغجٍ 

ثُض٤ٔ٘ز ثالهضٚجه٣ز    -ًػج٣ز ثُٖذجح   ح -أ

صٞكٌ ثٌُػج٣ز ثُٚق٤ز  -ثُض٤ٔ٘ز ثالؽضٔجػ٤ز   ه -ػ

. ٙق٤قز ٖٓ ٓؾٔٞػز ثُذوثةَ ثُنجٟتز ٝثُٚق٤قز  ؽجدزإٖٓ  أًغٌثمض٤جً  -3

:  صٖضٌٜ ثٌُِٔٔز ثُؼٌد٤ز ثُْؼٞه٣ز : ٓغجٍ 

ثُٚ٘جػجس ثٌٌُٜدجة٤ز   -دٚ٘جػز ثُ٘ل٠             ح -أ

ثُٚ٘جػجس ثُذض٤ًٌٝٔج٣ٝز  -ثُٔالدِ                  ه -ػ 

ثُذقظ ػٖ ثمض٤جً ثالّضؾجدز ثُنجٟتز ٖٓ ٓؾٔٞػز ثُذوثةَ ثُٚق٤قز ٝصؼٌف ح -

: ثُنطأ

ثُـَث٢ُ   -ثدٖ مِوٕٝ  ح -ث: ٖٓ أْٛ أػالّ ػِْ ثالؽضٔجع :ٓغجٍ 

  هًًٝج٣ْ -ًٞٗش       ه -ػ                                             

: يضاٚب االخزجبساد راد االخزٛبس يٍ يزؼذد * 

. صض٤ـ ه٤جُ ٗٞثصؼ ثُضؼِْ دأٗٞثػٜج ثُٔنضِلز ثُو٤ٗج ٜٓ٘ج ٝثُؼ٤ِج  -1

. صوَِ كٌٗ ثُضن٤ٖٔ ث٠ُ ثُقوٝه ثُو٤ٗج  -2

. ٣ـط٢ هوً ًذ٤ٌ ٖٓ ثُٔوًٌ ثُوًث٢ّ  -3

ٝثُوٞر ػ٘و ثُٔضؼِْ ٖٓ مالٍ ثُذوثةَ ٣ٞكٌ ُِٔؼِْ ٤ِّٝز ُضٖن٤٘ ٓٞثٟٖ ثُٞؼق -4

. ثُض٢ ٣نضجًٛج 

 

:  ثبنشغى يٍ يًٛضاد ْزا انُٕع يٍ األعئهخ إال اَّ ٕٚخذ ثؼض انؼٕٛة يُٓب 

: ال ٣ؾ٤وٕٝ ٜٓجًر إػوثه ٛيث ثُ٘ٞع ٖٓ ثالمضذجًثس ألٗٚ  ًغ٤ٌ ٖٓ ثُٔؼ٤ِٖٔ -1

. ٣ضطِخ ؽٜوث ك٤٘ج ك٢ إػوثهٙ  -

. ٤ٙجؿضٚ دوهز  ٖٓ ٣ٌٖٓضطِخ هوًر ُـ٣ٞز ُش -
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:  هٞثػو ٝ أِّ د٘جء ٝثّضنوثّ ثمضذجً ثالمض٤جً ٖٓ ٓضؼوه * 

: ٌٕٟٝ مجٙز دٔووٓز ثُْؤثٍ : أٝال 

ر ، ٝصٚجؽ دوهز دق٤ظ ال ٣ٞطٌ ٣ؾخ إٔ ٣قض١ٞ ثُْؤثٍ ػ٠ِ ٌِٖٓز ٓقوه -1

. ثُٔضؼِْ ث٠ُ ثُضٌٜٖ ، ٝ إٔ ٣ذضؼو ػٖ ه٤جُ صلج٤َٙ ؿ٤ٌ ٛجٓز 

. ثدٌثٍ ثٌُِٖٔز ك٢ ٜٗج٣ز ثُٔووٓز  -

..... إٔ صٌٕٞ ه٤ٌٚر هوً ثألٌٓجٕ  -

: مجُو دٖ ٤ُٝو   :يثبل عٙء * 

ُوذٚ دجُلجًٝم    ( ح)دطَ ٓؼًٌز ثُوجه٤ّز                           ( أ ) 

.  هكٖ ك٢ ٓو٣٘ز فٔ٘ ( ه ) هجةو ٓؼًٌز ث٤ٌُٓٞى                            ( ػ)

 

، أّ أ٣ٖ  إٌٜٔ أُوجدٚ ، أّ إٌٜٔ ٓؼجًًٚ –ٛيث ثُْؤثٍ ٗجه٘ ألٕ ُْ ٣قوه ٓجىث ٣ٌ٣و 

....... هكٖ 

:  ث٤ُٚجؿز ثُؾ٤ور * 

هكٖ مجُو دٖ ث٤ُُٞو ك٢ ٓو٣٘ز  

هٖٓن  ( ه)ِٙخ             ( ػ)  فٔ٘         ( ح)فٔجر              ( أ ) 

: إٔ صٌٕٞ ه٤ٌٚر ٝٝثٝقز ٝٓقوهر  -2

٣ؼضذٌ ثُ٘ل٠ ػٚخ ثُق٤جر ثالهضٚجه٣ز ٌُِغ٤ٌ ٖٓ هٍٝ ثُن٤ِؼ ثُؼٌد٢ ٝ : ٓغجٍ ٢ّء * 

: ٢ٛ  إٗضجؽجأًغٌ ثُوٍٝ 

ثإلٓجًثس ( ه)هطٌ               ( ػ)ثُْؼٞه٣ز          ( ح)ث٣ٌُٞش         ( أ ) 

ٕ ٣ٌٕٞ أَٙ ثُْؤثٍ ٓنضٌٚثًال ،ٝال ٣قض١ٞ ػ٠ِ ػذجًثس ال َُّٝ ُٜج ٣ؾخ ث: ثُْذخ 

ٝإٔ صٌٕٞ ث٤ُٚجؿز أًغٌ ههز ٝصقو٣وثًال 

( ث٤ُٚجؿز ثُؾ٤ور : (ثُضٚق٤ـ

: ّ 2000٢ٛأًغٌ هٍٝ ثُن٤ِؼ إٗضجؽج ُِ٘ل٠ ػجّ 

ثالٓجًثس  -هطٌ         ه -ثُْؼٞه٣ز       ػ -ث٣ٌُٞش     ح-أ

: ٔ انجذائم أ: ششٔط خبصخ ثبالعزدبثبد : ثبَٛب 

. ٣ْضقْٖ أال صوَ ثُذوثةَ ػٖ أًدؼز أٝ مِٔ ك٢ ثٌُٔفِز ثُغج٣ٞٗز   -1

. ٓؼوُٞز ظج٣ٌٛج  ثؽجدجس ثٕ صؤُق ثُذوثةَ -2

. ُإلؽجدز  ٣ـ ؿ٤ٌ ٓوٚٞهصِْ إٔ ٣نِٞ ثُْؤثٍ ٖٓ أ١ -3

. ثٕ صٌٕٞ ثُذوثةَ ٓضْج٣ٝز ك٢ ثُطٍٞ  -4

. إٔ صٌٕٞ ًَ ثُذوثةَ ٌٓصذطز دجُٔووٓز  -5

. ٕ ثألؽٞدز ُِْؤثٍ ثُٞثفو ٓضؾجْٗز إٔ صٌٞ -6

. ثُذوثةَ ثُنطأ ٓؼٌٝكز دو٤ٜ٣ج  الصٌٕٞ إٔ -7

: د٤زث٢ُِثُؾٔج٣ٌ٤ٛز ٓٞثٗبأْٛ : ٓغجٍ ٢ّء 

ٌٟثدِِ   -ػوٕ    ه -ث٣ُِْٞ    ػ –ثُؼوذز   ح  -أ 

. ٤ُذ٤ز  ثُلًٞ إٔ ثُؼوذز ٝث٣ُِْٞ ٝػوٕ ٤ُْش ٓوٗجًال  ػ٠ِ ثُطجُخ ٤ّؼٌف) 

. ُٚق٤ـ ٍٓٞػج ػٖٞثة٤ج إٔ ٣ٌٕٞ ٓٞهغ ثُذو٣َ ث -8

 

 



 38 

: اخزجبساد انزشرٛت 
ٛيث ثُ٘ٞع ٖٓ ثالمضذجًثس ٕجةغ ثالّضنوثّ ك٢ ثٌُٔفِز ثالدضوثة٤ز ٝ ًيُي ثُٔضّٞطز ، 

: ٝه٤ِِز ثالّضنوثّ ك٢ ثٌُٔفِز ثُغج٣ٞٗز 

ٝ ٛٞ ٣ضٌٕٞ ٖٓ ٓؾٔٞػز ٖٓ ثألفوثط ؿ٤ٌ ثٌُٔصذز ٝ ٣طِخ ك٤ٜج ٖٓ ثُٔضؼِْ إٔ ٣ؼ٤و 

. ػ٤ٖ صٌص٤ذٜج ٝكوج ُ٘ظجّ ّ

( : 1)ٓغجٍ 

: دأهِٜج  ٝ ٓ٘ض٤ٜجًال  دأًذٌٛجٖٓ ثُ٘ل٠ ٓذضوةج  إٗضجؽٜجًصخ ثُوٍٝ ث٥ص٤ز فْخ (: 2)ٓغجٍ 

. ٣ًّٞج  –ث٣ٌُٞش  –ثُٞال٣جس ثُٔضقور  –ثُْؼٞه٣ز  –٤ًّٝج 

: ًصخ ثُوٍٝ ث٥ص٤ز صٚجػو٣ج ٝكوج ُْٔجفضٜج ( : 3)ٓغجٍ 

. ٣ًّٞج  –ثُؼٌثم  –ٌٓٚ  –ثُْؼٞه٣ز  –ثُؾَثةٌ 

 

:  ثبس انصٕاة ٔ انخطأ اخذ* 

( ٙٞثح أٝ مطأ) إؽجدض٤ٖٝثفور ٖٓ  إؽجدزثُٚٞثح ٝ ثُنطأ ، ثمض٤جً  أّتِزصضطِخ 

( . د٘ؼْ أٝ ال ) أٝ ثإلؽجدز  –

ٓؾجال ٝثّؼج ٖٓ ثُٔجهر   صـط٢ -2               ُّٜٞز ثُضٚق٤ـ  -1:َٓث٣جٛج * 

. ػٜ٘ج  ثإلؽجدزٌّػز  -3             

:   إػوثهٛجٌٕٟٝ * 

. صٖٞٔ ثُْؤثٍ كٌٌر ٝثفور كو٠ ١ إٔ -1

. إٔ صٜضْ دجُلْٜ ٝثُٔؼٌكز ٓؼج  -2

. إٔ صٌٕٞ ػذجًر ثُْؤثٍ إٓج ٙق٤قز أٝ مطأ ، كال صقضَٔ ثُضأ٣َٝ أٝ ثُق٤ٌر  -3

ٖٓ ثٌُضجح ثُٔو٢ًّ ًٔج ٢ٛ فض٠ ال صٖؾغ  إٔ ال صٌٕٞ ػذجًر ثُْؤثٍ ٓ٘وُٞز -4

. ثُٔضؼِْ ػ٠ِ ثُقلع           

. ك٢ ثُ٘ل٢ ألٕ ٛيث ٣ؾؼَ ثُؾِٔز ٓؼوور ثالدضؼجه ػٖ ٕ -5

. ٖٓ ٓؼ٠٘  أًغٌػوّ ثّضنوثّ ثٌُِٔجس ثُض٢ هو ٣ٌٕٞ ُٜج  -6

ًجكز ...ٓغَ ؽ٤ٔغ )ثُذؼو ػٖ ث٤ُٚجؿز ثُض٢ صْجػو ػ٠ِ ثُضؼٌف ػ٠ِ ثإلؽجدز  -7

(  ثُل ........  ثألؿِذ٤ز....

. ثإلؽجدز ثُٚق٤قزأال صأمي ثُؼذجًثس صٌص٤ذج ٓؼ٤٘ج ٣ْجػو ثُٔضؼِْ ػ٠ِ ثُضَٞٙ إ٠ُ  -5

:  أْٛ ػ٤ٞدٜج 

%  50صْٔـ دجُضن٤ٖٔ دْ٘ذز  -1

. صْجػو ػ٠ِ ثُقلع ٝ ثالّضلٜجّ  -2

ال ٣ٌٖٔ ثالػضٔجه ػ٤ِٜج ك٢ ه٤جُ ؽ٤ٔغ ْٓض٣ٞجس ثألٛوثف ثُٔؼٌك٤ز   -3

 

ىًٌ  ، أ ُضق٤ْٖ ٛيث ثُ٘ٞع ٖٓ ثألّتِز ٣طِخ ٖٓ ثُٔضؼِْ دؼو ٝٝغ ػالٓز 

......  مطأ صٚق٤ـ ثٍ ٙأٝ ٣طِخ ٖٓ –ثُْذخ 
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( 4/1)ٔسلخ ػًم 
  :(1)َشبط 

 :أًَٔ ٓج ٣أص٢ 

:  ثُ صق٤َٚ ثُٔضؼ٤ِٖٔ ٝصو٣ْٜٞٔ ٖٓ أٗٞثع ثالمضذجًثس ثُٔٞٝٞػ٤ز ثُْٔضنوٓز ك٢ ه٢

----------------------- ح               -------------------------أ 

  --------------------ٛـ        ---------------------ه      ---------------------ػ

  :(2)َشبط 

:  ثمضٌ ثإلؽجدز ثُٚق٤قز ٖٓ د٤ٖ ثُذوثةَ ثُضج٤ُز ٌَُ ػذجًر 

: صؼو ثالمضذجًثس ثُض٢ صقيف ٖٓ ٓووٓضٜج ػور ًِٔجس ٛجٓز صن٘ ثُٔجهر ثُوًث٤ّز  -1

 .ثمض٤جً ٖٓ ٓضؼوه -ٙٞثح ٝ مطأ     ه -ػ     َٓء ثُلٌثؽ  -صٌِٔز ؽِٔز         ح -أ

 

: ح ك٢ فجُز ثّضنوثّ أّتِز ثُٚٞثح ٝ ثُنطأ ٣ٚغ -2

ه٤جُ ثُِْٞى ػ٘و ثُْٔض٣ٞجس ثُٔؼٌك٤ز ثُؼ٤ِج  -أ

صن٤ٖٔ ثُٔضؼ٤ِٖٔ ُإلؽجدز  -ح

صـط٤ز ٓجهر ًغ٤ٌر ك٢ ٝهش ه٤ٌٚ    -ػ

. ثّضـٌثم ٝهش ه٤ٌٚ ك٢ ػ٤ِٔز ثإلػوثه ٝثُضٚق٤ـ  -ه

 

: ثً ٖٓ ٓضؼوه دأٜٗج صض٤َٔ أّتِز ثالمض٢ -3

    .ثالمضذجًثس ثُٔٞٝٞػ٤ز  صضٚق دؾ٤ٔغ ٙلجس  -أ

.   صِٚـ ُو٤جُ ٗٞثصؼ ثُضؼِْ ثُض٢ صضؼِن دجإلدوثع  -ح

. صْضنوّ ُو٤جُ ثألٛوثف ثُضؼ٤ٔ٤ِز ال ٤ّٔج ك٢ ثُْٔض٣ٞجس ثُؼ٤ِج  -ػ

   .ٝهش ٣َٟٞ ك٢ صٚق٤قٜجصقضجػ إ٠ُ  -ه

 

:  ص٤ٌٖ ثمضذجًثس ثُٔطجدوز إ٠ُ أٜٗج  -4

. ًد٠ دؼٜٞج دذؼٜ صِٚـ ُو٤جُ ثُضؼٌف ػ٠ِ ثأل٤ٕجء ثُض٢ س -أ

. صِٚـ ُو٤جُ ثُووًثس ثُؼو٤ِز ثُؼ٤ِج ٓغَ ثُض٤ًٌخ ٝثُضو٣ْٞ  -ح

. ٣ٚؼخ صٚق٤قٜج ػٖ ثألّتِز ثُٔٞٝٞػ٤ز ثألمٌٟ  -ػ

. ٣َْٜ ث٣ؾجه ٓقضٟٞ ٓ٘جّخ ُٜج  -ه

 

(: 3)َشبط 

: هجًٕ د٤ٖ أّتِز ثُٔوجٍ ٝثألّتِز ثُٔٞٝٞػ٤ز ٖٓ ف٤ظ 

: ٤ُٕٞٔز ثألّتِز  -1

 -

-  

: دز ف٣ٌز ثالّضؾج -2

 -

-  

: ثُضٚق٤ـ  -3 

 -

 -
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( 4/2)ٔسلخ ػًم 
( : 1)َشبط 

ك٢ ًَ ّؤثٍ ٜٓ٘ج ٝؼق ك٢ ؽجٗخ ٖٓ  ٖٓ ٓضؼوه ٣جًٖٓ أّتِز ثالمش د٤ٖ ٣و٣ي ػوه

: ثُؾٞثٗخ ،فوه ٛيث ثُؾجٗخ ٝأػو ث٤ُٚجؿز ُضٌٕٞ ٙق٤قز 

: أْٛ ٖٓجًَ ثًَُثػز ك٢ ثُٟٖٞ ثُؼٌد٢  -1

. هِز ػوه ثُؼج٤ِٖٓ ك٢ ثًَُثػز -ح   هِز ثألٓطجً ٝصيديدٜج               -أ

. هِز صٞثكٌ ثألّٞثم ُِضٚو٣ٌ  -هِز صٞكٌ ثُٔذ٤وثس ثًَُثػ٤ز       ه  -ػ

 

:  دئٗضجػصٖضٌٜ ثٌُِٔٔز ثُؼٌد٤ز ثُْؼٞه٣ز  -2

. ثُٚ٘جػجس ثُـيثة٤ز  -ثُ٘ل٠                                  ح  -أ 

. ٓـ ثُن –ثُٚ٘جػجس ثُذض٤ًٌٝٔج٣ٝز          ه  -ػ

 

ؽ٣ًٜٞٔز ٌٓٚ ثُؼٌد٤ز صوغ ػ٠ِ ثُذقٌ ثُٔض٠ّٞ ٝثُذقٌ ثألفٌٔ ، ٝأْٛ ٤ٓ٘جء  -3

: ك٤ٜج 

ثإلٌّ٘و٣ًز  –ثُؼوذز                               ح  –أ 

.    ٌٟثدِِ  –ػوٕ                                ه  –ػ 

 

: ثّضوِش ثُٞال٣جس ثُٔضقور ثأل٤ٌ٣ٌٓز ػٖ د٣ٌطج٤ٗج ػجّ  -4

ّ 1656 –ّ                          ح 1756 –أ 

ّ                1766  -ّ                         ه1896 –ػ 

ّ 1856 –ٛـ                     

 

( : 2) َشبط 

فْخ صنٚٚي )ثس٤َٙ ثُٔضؼ٤ِٖٔ ك٢ ٓجهر ثالؽضٔجػ٢ْٙٔ ػور أّتِز ُو٤جُ صـ

ثً ٖٓ ٓضؼوه ِٓضَٓجًال دجُوٞثػو ١ًٔجٍ ،ٝثالمشٖٓ ٗٞع ثال( صوًّٜج  ٝثٌُٔفِز ثُض٢

. ٝثألِّ ثُنجٙز دذ٘جء ٛيث ثُ٘ٞع ٖٓ ثألّتِز

 

 أعئهخ اإلكــــًبل                           د االخزٛبس يٍ يزؼذأعئهخ 
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انزخطٛط ٔاإلػذاد الخزجبساد انزحصٛم 

 ----------------------------------------
ثًُٞٓ ثألًدغ ثُْجدوز إٔ ٣ٌٕٞ ٓضٌٔ٘جًال دٞؽٚ ػجّ ٖٓ ٣ضٞهغ ٖٓ ثُٔضؼِْ دؼو ًٌٓٝٙ ح

.. ٜٓجًثس ثإلػوثه ث٤ُِْْ ُضو٤٤ْ ثُضق٤َٚ ثُوًث٢ّ

ثمضذجًثس ثُضق٤َٚ ٖٓ ف٤ظ ثمض٤جً ثألّتِز  إلؽٌثءّٝ٘ض٘جٍٝ ٛ٘ج ػ٤ِٔز ثإلػوثه 

ٝصقو٣و ثُٔؾجٍ ثُي١ ٤ّـط٤ٚ ثالمضذجً  ؽجدزثُٔ٘جّذز ٝص٘ظ٤ٜٔج، ٝإػوثه ٗٔجىػ ثإل

. ثُل..

ؿ ػِٔجء ثُضٌد٤ز ٓؾٔٞػز ثألّتِز ثُضج٤ُز ثُض٢ ٣ضؼ٤ٖ ػ٠ِ ثُٔؼِْ إٔ ٣طٌفٜج ٣ٝوضٌ

. ػ٠ِ ٗلْٚ ، ٣ٝقجٍٝ ثإلؽجدز ػ٤ِٜج ك٢ ٌٓفِز ثُضنط٠٤ ُذ٘جء ثالمضذجً

 

: صقو٣و ثألٛوثف                              -ٓج ثُٜوف ٖٓ ثالمضذجً ، -1ُ 

  ُٔجىث أػوٙ؟                                

 

 

 

: صقو٣و ػ٘جٌٙ ثُٔوًٌ                          -ٓج ثُٜٔجًثس ٝثُٔؼجًف  -2ُ

    عَ ــثالمضذجً ثُضق٢ِ٤ٚ ٣٘ذـ٢ ثٕ ٣ْ إٕ                                  ه٤جّٜج ؟ثُض٢ أ٣ًو 

ُخ ىُي ثُٔجهر ثُوًث٤ّز صٔغ٤الًال ؽ٤وثًال ٣ٝض٠                                                       

   :إػوثه ؽوٍٝ ٓٞثٙلجس ٣ٝضْ ًجُضج٢ُ                                                    

ٓوًٌ ثُوّضًٞ ٝفوٞم ثالْٗجٕ ُِٚـــــق                                                    

( ــــــــ٢ ثألٍٝ ثُلَٚ ثُوًثّـــ)ثُؼجٌٕ                                                    

                                                     *

                                                     *

                                                     *

 

 

 

 

: ؽوٍٝ ثُٔٞثٙلجس  -َٛ أػوهس ٓٞثٙلجس                   -3ُ

ع٘جة٢ ٣ٌد٠ د٤ٖ ثالٛوثف ى١ أػوٙ؟                       ٝٛٞ ؽوٍٝ ُالمضذجً ثٍ    

ٝٓقضٟٞ ثُٔوًٌ (ٓنٌؽجس ثُضؼِْ)ثُضؼ٤ٔ٤ِز                                                  

. ثُوًث٢ّ                                             

ه٣و ثٍُٕٞ ثُْ٘ذ٢ ٌَُ ٖٓ ٛيٙ ثُٔنٌؽجس صـ                                                -

ػج أل٤ٔٛضٜج ثُْ٘ذ٤ز ك٢ ثُضو٣ًِ  ٝثُٞفوثس صخ                                                 
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فو٣و د٘ٞه ثالمضذجً ك٢ ٝٞء  س    -  مضذجً،                    ًْ ٤ٌّٕٞ ٍٟٞ ثال -4ُ

ًْٝ ّضٌٕٞ ٙؼٞدضٚ؟                                  ثٌُٔفِز ثُؼ٣ٌٔز،ٍٖٝٓ ثالمضذجً    

ػ٠ِ   ثالمضذج٣ًز ثألّتِز٤ٙٝجؿز                                                              

أّجُ ثُٔؼج٤٣ٌ ٝثٌُٖٟٝ ثُنجٙز                                                               

. د٘ٞػٜج                                                                 

 

 

 

ًضجدز ٓلٌهثس ثالمضذجً ٝكن مطز  -ٓج ثُْٔضٟٞ ثُض١َ٤٤ٔ                        -5ُ

ثُٚؼخ ًٔج   إ٠ُظٔز ٖٓ ثَُْٜ ُذ٘ٞه ثالمضذجً؟                                 ٖٓ      

دق٤ظ   ثالمض٤ج٣ًز٣ؾخ ٝٝغ ثُذ٘ٞه                                                         

صٌٕٞ دٔغجدز ػ٤٘ز ٓٔغِز ُٔقضٟٞ ثُٔجهر                                                          

. ٝٗٞثصؼ ثُضؼِْ ثُٔوجّز                                                         

ثُوًؽز  ٝصقو٣و ُإلؽجدزإػوثه ٗٔٞىػ  -                              

. ٌَُ ّؤثٍ                          

 

 

 

. ٝٝغ صؼ٤ِٔجس ثالمضذجً -٤ًق ٤ّؾ٤خ ثُٔضؼ٤ِٖٔ                   -6ُ

ػ٠ِ  كوٌثس ثالمضذجً؟     
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لٙ ًَٕرج رطجٙ

 
ثألٍٝ ثمضذجً صق٢ِ٤ٚ مضج٢ٓ ُٜ٘ج٣ز ثُلَٚ ثُوًث٢ّ : ٗٞع ثالمضذجً:أٝالًال 

:---------- ثُٚق  

ػ٠ِ  -ٓغ صقو٣و ثٍُٕٞ ثُْ٘ذ٢ ٌَُ ٜٓ٘ج–ثُٔٞٝٞػجس ثُض٢ ٤ّو٤ْٜج ثالمضذجً : عج٤ٗجًال 

. ٝٞء ثَُٖٓ ثُٔنٚ٘ ُِضو٣ًِ

هكضٌ  ثٌُؽٞع إ٠ُ)صقو٣و ثُ٘ٞثصؼ ثُضؼ٤ٔ٤ِز ثُض٢ ٤ّو٤ْٜج ثالمضذجً :عجُغجًال 

.. ٜٓجًثسٝصؼٌِ ثألّج٤ّجس ٖٓ ٓؼجًف  ثألٛوثف،ٝثمض٤جً ػ٤٘ز ٓٔغِز ٖٓ ثإلػوثه

إٔ  -إٔ ٣ٚ٘ق ثُلٌٝم -إٔ ٣ؼط٢ أٓغِز -إٔ ٣ٚق ثُٔلج٤ْٛ دؼذجًثصٚ ثُنجٙز( ثُل

. ثُل .. إٔ ٣ؼَِ -٣لٌْ

( ُألّتِزثُٔوضٌؿ  ثإلٟجً)د٘جء ثُذ٘ٞه ثالمضذج٣ًز : ًثدؼجًال 

ٓطجدوز        -إًٔجٍ -ٖٓ ٓضؼوه     ثمض٤جً  : -ثُٔٞٝٞػ٤ز        

صطذ٤ن هجػور  (        -دٔجىث صلٌْ ؟)صل٤ٌْ  : -ثُٔـــــــــوج٤ُٚ       

.    ٓوجًٗز  -صؼ٤َِ                                                      -

( 5)ثُضطذ٤ن+ هًؽٚ( 15)ثُلْٜ + هًؽٚ (15)أّتِز ثُضيًٌ ثُٔ٘ضوجٙ ٖٓ ثألٛوثف ُٜج  

هًؽٚ             ٓضٞثٍٕ ك٢ ثُُْٜٞز ( 50=)هًؽز ( 15)ثُؼ٤ِٔجس ثُؼ٤ِج + هًؽجس 

 

: ٤ًق صقوه ثٍُٕٞ ثُْ٘ذ٢ ُِٔقضٟٞ * 

 X 100  ػوه ثُقٚ٘ ُِٞفور 

ٓؾٔٞع ثُقٚ٘    

ًَ ثُلَٚ ) ٝػوه فٚ٘ ثُضو٣ًِ             10ػوه فٚ٘ ثُذجح ثألٍٝ 

(   38ثُوًث٢ّ 

10  X 100    =10ثُضج٢ُ ٝصقوه ثُوًؽز ى X 50  ( ًهًؽز ثالمضذج  = )

38                                             38 

( ثُذ٘ٞه)ؽوٍٝ ثُٔٞثٙلجس ٣ٌد٠ ثألٛوثف دؼ٘جٌٙ ثُٔقضٟٞ ٣ٝقوه ثُوًؽجس * 

 ثُنجٙز دٌَ ٛوف 

ْٓضٟٞ ثُٜوف  

ثُٔقضٟٞ 

ػوه 

ثُقٚ٘ 

ْٓض٣ٞجس صطذ٤ن  كْٜ  صيًٌ  

ػ٤ِج 

ثٍُٕٞ ثُْ٘ذ٢ 

ُِٔقضٟٞ 

 ًؽجس ثُنـــــــجٙزثُو

ثُٔٞٝٞػ٢   ثُٔوج٢ُ 

ثُذجح ثألٍٝ   

 -

 -

- 

10 1 

1 

2 

1 

1 

1 
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ثُذجح ثُغج٢ٗ   

 -

 -

12        

ثُذجح ثُغجُظ  

 -

 -

-  

16        

        38ثُٔؾٔٞع ث٢ٌُِ   

 


