
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Evaluationثٌضم٠ُٛ 

 

 :صم٠ُٛ ثٌؼ١ٍّز ثٌضؼ١ّ١ٍز

 

ثٌضم٠ُٛ ػ١ٍّز ٘جِز ٚػشٚس٠ز ِٚىٍّز ٌٍضذس٠ظ، وّج أٔٗ ػ١ٍّز صقذط دجعضّشثس فٝ ف١جر 

ثألفشثد ٌّقجٌٚز ثٌٛطٛي إٌٝ ثألفؼً، ٚطذق هللا ثٌؼظ١ُ إر ٠مٛي  

ٍُم   ﴿﴿                                              ِٛف٠ ِٓف صَلمْد غَل َْل فِٟف أَلفْد ج ٔغَل ِف ٍَلمْدَٕلج ثاْد ﴾﴾  ٌَلمَلذْد  َل

.  ثٌضقم١ك ِٓ ل١ّزٚثٌضم٠ُٛ فٝ ثٌٍغز ٘ٛ صمذ٠ش شب ِؼ١ٓ أٜ أٔٗ ػ١ٍّز صمذ٠ش ل١ّز ٘زث ثٌشب 

ث ٠ضؼّٓ أ٠ؼجً ػ١ٍّز إطذثس ثٌقىُ ػٍٝ ل١ّز ثألش١جء أٚ ثألشخجص أٚ ثٌّٛػٛػجس، وُ ٚ٘ٛ

. ِؼٕٝ ثٌضقغ١ٓ أٚ ثٌضؼذ٠ً أٚ ثٌضط٠ٛش ثٌزٜ ٠ؼضّذ ػٍٝ ٘زٖ ثألفىجَ

. “دأٔٗ ثٌقىُ ػٍٝ ثٌشب ”  ٠شٞ ثٌذؼغ د١ّٕج 

. “٘ٛ ثٌؼ١ٍّز ثٌضٝ ٠ٍؾأ إ١ٌٙج ثٌّشدٝ ٌّؼشفز ِذٜ ٔؾجفٗ فٝ صقم١ك ثأل٘ذثف ثٌضٝ ٠غؼٝ إ١ٌٙج 

ٌؼ١ٍّز ثٌضشد٠ٛز إٌٝ أ٘ذثفٙج ِٚذٜ أٔٗ ثٌؼ١ٍّز ثٌضٝ ٠ضُ دٙج إطذثس فىُ ػٍٝ ِذٜ ٚطٛي ثٚ

صقم١مٙج ألغشثػٙج ٚثٌؼًّ ػٍٝ وشف ٔٛثفٝ ثٌٕمض فٝ ثٌؼ١ٍّز ثٌضشد٠ٛز أعٕجء ع١ش٘ج ٚثلضشثؿ 

. “ثٌٛعجةً ٌضالفٝ ٘زث ثٌٕمض 

دأٔٗ ثٌضؼشف ػٍٝ ّٔٛ ثٌطجٌخ فٝ ؽ١ّغ ٔٛثفٝ شخظ١ضٗ، ِٓ ثٌٕٛثفٝ ثٌؼم١ٍز، ٠ٚؼشف ث٠ؼج 

 .“ثٌٛؽذث١ٔز ٚثٌؼ١ٍّز، ٚثٌٕٛثفٝ ثٌؼجؽف١ز أٚ 

ػ١ٍّز صشخ١ظ١ز ٚلجة١ز ػالؽ١ز صغضٙذف ثٌىشف ػٓ ِٛثؽٓ ثٌمٛر ٚثٌؼؼف فٝ ثٌضذس٠ظ 

. “دمظذ ػ١ٍّز ثٌضؼ١ٍُ ٚثٌضؼٍُ ٚصط٠ٛش٘ج دّج ٠قمك ثأل٘ذثف ثٌّٕشٛدر 

ِّج عذك ٠ٕؼـ أْ ثٌضم٠ُٛ ٚع١ٍز ١ٌٚظ غج٠ز، ف١ظ ٠ّىٕٕج ِٓ ثٌضؼشف ػٍٝ ِج فممٕجٖ ِٓ 

. شف ػٓ ِٛثؽٓ ثٌؼؼف ٌىٝ ٔؼًّ ػٍٝ إطالفٙج ٚصالف١ٙجأ٘ذثف، وّج صٛؽٕٙج إٌٝ ثٌه

 

 



 

 ٚظجةف ثٌضم٠ُٛ

: ٌٍضم٠ُٛ ػذر ٚظجةف سة١غ١ز ٍٔخظٙج ف١ّج ٠ٍٝ

: أغشثع صؼ١ّ١ٍز -1

٘زٖ ثألغشثع رثس فجةذر فٝ صمذ٠ش ِذٜ صمذَ ثٌضال١ِز ٔقٛ أ٘ذثف صذس٠ظ ثٌضشد١ز ثٌش٠جػ١ز، 

ٚثٌؼؼف ػٓ ثٌضال١ِز ٚصٛؽ١ٗ ثٌؼ١ٍّز فؼٓ ؽش٠ك ثٌضم٠ُٛ ٠ّىٓ ثٌىشف ػٓ ٔٛثفٝ ثٌمٛر 

ثٌضؼ١ٍّز دق١ظ صؤدٜ إٌٝ صمذَ ثٌضال١ِز ُّٚٔٛ٘ دظفز ِغضّشر، ٚدزٌه ٠ظذـ ثٌضم٠ُٛ ػ١ٍّز 

. صشخ١ظ١ز ٚلجة١ز ػالؽ١ز، ٚدزٌه ٠ىْٛ ثٌضم٠ُٛ لٛر دثفؼز ٔقٛ صقف١ض ثٌضال١ِز ػٍٝ ثٌضؼ١ٍُ

: أغشثع إدثس٠ز -2

سعز ٚثٌضٝ صضّغً فٝ ثالفضفجظ دغؾالس ٔشجؽ ٌىً ٠ّىٓ أْ ٠غضخذَ ثٌضم٠ُٛ ٌخذِز أغشثع ثٌّذ

ص١ٍّز ٠ّىٓ ثالعضفجدر ِٕٙج ػٕذ ٔمً ثٌض١ٍّز ِٓ طف إٌٝ آ ش، ٚػٕذ ٔمً ثٌض١ٍّز ِٓ ِذسعز إٌٝ 

. أ شٜ، أٚ ِٓ ِشفٍز إٌٝ أ شٜ

: أغشثع صٛؽ١ٙ١ز -3

ع١جً ٚرٌه ػٓ ؽش٠ك ؽّغ ثٌّؼٍِٛجس ػٓ وً ص١ٍّز ػٍٝ فذر ٠ّىٓ ٌٍّذسع١ٓ صٛؽ١ٗ ثٌضال١ِز دسث

. ١ِٕٙٚجً 

: أغشثع دٙذف ثٌذقظ -4

ػٓ ؽش٠ك ثٌذسثعجس ٚثٌضؾجسح ثٌؼ١ٍّز ثٌمجةّز ػٍٝ أعظ ػ١ٍّز صضغُ دجٌظذق ٚثٌغذجس 

. ٚثٌّٛػٛػ١ز، ٠ّىٓ صقغ١ٓ ثٌّمشسثس ٚثٌٛعجةً ثٌضؼ١ّ١ٍز ٚؽشق ثٌضذس٠ظ

الس ثٌضم٠ُٛ فٝ ثٌضشد١ز ٚثٌضؼ١ٍُ ِؾج

: صم٠ُٛ ثٌّؼٍُ -1

ٌٕؾجؿ ثأل٘ذثف، رٌه أْ ثٌّؼٍُ ٘ٛ لجػذر ثٌٙشَ ثٌضٕظ١ّٝ فٝ  ػشٚسٞإْ صم٠ُٛ ثٌّؼٍُ أِش 

١٘ىً ثٌٛصثسر، ٚإرث ٌُ صظٍـ فجي ثٌمجػذر فّجرث ٠ظذـ فجي ِٓ فٛلٙج؟ ٚ٘ٛ فؾش ثألعجط فٝ 

٘زث ٠ٚشضشن فٝ صم٠ُٛ ثٌّؼٍُ  صشؽّز ٚصقم١ك ثأل٘ذثف ثٌضشد٠ٛز ثٌؼجِز ثٌضٝ صشعّٙج ثٌٛصثسر،

ع ٘ؤالء ثٌّؼٍُ ٔفغٗ، عُ ٠ٚؾخ أْ ٠شضشن َ. ٠ظ ثٌمغُ سا، ٚثٌفٕٟ ثٌّذسعز، ٚثٌّٛؽٗ ِذ٠ش

ألْ ثألفىجَ ثٌضٝ ٠ٕمٍٙج صال١ِزٖ ػٕٗ ٌٙج دالٌز وذ١شر، فُٙ  ١ش ِٓ ٠قىُ  (ثٌضال١ِز )ِضؼ١ٍّٓ ثي

. ػٍٝ شخظ١ز ٚؽشثةك صذس٠غٗ ٚغضثسر ِجدصٗ



 

: صم٠ُٛ ثٌّٕٙؼ -2

ثٌضؼ١ّ١ٍز وجْ الدذ ِٓ صم٠ُٛ ٌّج وجْ صط٠ٛش ثٌّٕج٘ؼ ثٌذسثع١ز ػ١ٍّز ػشٚس٠ز ٌضقغ١ٓ ثٌؼ١ٍّز 

ثٌّٕج٘ؼ ثٌقج١ٌز ٚثالعضفجدر ِٓ ٔضجةؼ ثٌضم٠ُٛ فٝ إػجدر دٕجء ثٌّٕٙؼ أٚ فٝ صقغ١ٓ دؼغ 

: ِٚٓ ثألعتٍز ثٌضٝ ٠ٙضُ دٙج ثٌّمَٛ ثٌضشدٜٛ ػٕذِج ٠ضؼشع ٌضم٠ُٛ ِٕٙؼ… ؽٛثٔذٗ

ً٘ ٠شصذؾ صغٍغً ِقضٜٛ ثٌّٕٙؼ دّغض٠ٛجس ّٔٛ ثٌضال١ِز؟  –

ثٔجس ٌٛػغ ِقضٜٛ ثٌّٕٙؼ؟ ً٘ صُ ث ضذجس ثالِه –

ِج ِذٜ أ١ّ٘ز ٚػشٚسر ثٌّقضٜٛ ثٌّمضشؿ؟  –

ِج ِذٜ صشثدؾ ػٕجطش ثٌّقضٜٛ ٚصىجٍِٙج؟  –

ِج ِذٜ ِٕطم١ز ثٌضغٍغً فٝ ثٌّقضٜٛ؟  –

ً٘ ٠غّـ ثٌّقضٜٛ ثٌّمضشؿ ٌّشثػجر ثٌفشٚق ثٌفشد٠ز د١ٓ ثٌضال١ِز؟  –

ٌّغجس أعٕجء صٕف١ز ثٌّٕٙؼ؟ ِج ٘ٝ أٔشطز ثٌضم٠ُٛ ثٌذٕجةٝ ثٌّغضّش ثٌضٝ صؼّٓ صظق١ـ ث –

ِج أٔشطز ثٌضم٠ُٛ ثٌخضجِٝ ثٌزٜ ٠ٙذف إٌٝ صم٠ُٛ فجػ١ٍز ثٌؼجةذ ِٓ ٘زث ثٌّٕٙؼ؟  –

ِج ِذٜ ثعضخذثَ ثٌذ١تز وّظذس ٌٍخذشثس فٝ ثٌّٕٙؼ؟  –

ِج ِذٜ شّٛي ثٌخذشثس ثٌضؼ١ّ١ٍز ٌٍؾٛثٔخ ثٌغالعز ِٓ ثٌغٍٛن ثٌؾجٔذٝ ثٌؼمٍٝ ثٌّؼشفٝ،  –

ٔٝ، ثٌؾجٔخ ثٌذذٔٝ ثٌقشوٝ؟ ثٌؾجٔخ ثالٔفؼجٌٝ ثٌٛؽذث

: صم٠ُٛ ثٌضذس٠ظ -3

: ٠ٚضؼّٓ ٘زث ثٌّؾجي عالط ثصؾج٘جس ٘ٝ

وّؼ١جس ٌىفجءر ثٌضذس٠ظ عٛثء وجٔش ٘زٖ ثٌخظجةض شخظ١ز  ػ١ٍّٓثٌذقظ ػٓ  ظجةض ثٌُ -أ 

. أٚ عمجف١ز أٚ ١ِٕٙز

ٜ ٚ٘زث ثٌّذ ً ف ػٍُ ٚثٌطجٌخثٌذقظ ػٓ ثٌؼ١ٍّز ثٌضذس٠غ١ز ِٚج صُ ف١ٙج ِٓ عٍٛن ثٌُ -ح 

٘ٛ أعجط ثٌضؼ١ٍُ، ٚ٘ٛ ِؤشش طجدق ٌىفجءر  ثٌّؼٍُ ٚثٌطجٌخثٌضم٠ُٛ ٠ؼضذش أعجط ثٌضفجػً د١ٓ 

. ثٌضذس٠ظ

 .ثٌّؼٍُ ثٌذقظ ػٓ ٔضجةؼ ثٌضؼ١ٍُ دئػضذجس٘ج ثٌّؤشش ثألُ٘ إْ ٌُ ٠ىٓ ثٌٛف١ذ ٌىفجءر  -ػ 

 

 



 

: ( ثٌّضؼٍُ ) ؽجٌخ صم٠ُٛ ثي  -4

٠ز ثٌضشد٠ٛز، ٠ٚضُ صم٠ُٛ ٘ٛ ِقٛس ثٌؼ١ٍّز ثٌضؼ١ّ١ٍز، ٚ٘ٛ ثٌّقظٍز ثٌٕٙجة١ز ٌٍؼًّ ؽجٌخثي

ثٌذطجلجس ثٌّذسع١ز  –ِٓ  الي طٛس شضٝ ِغً ثال ضذجسثس ثٌؼ١ٍّز ٚثٌٕظش٠ز ٚثٌشف٠ٛز ؽجٌخ ثي

ثٌؼجَ ٚشجٍِز ٌؾ١ّغ ٚثٌّٕجفغجس، ٌٚزث ٠ؾخ ِشثػجر أْ صىْٛ ػ١ٍّز ثٌضم٠ُٛ ِغضّشر ؽٛثي 

. ؽجٌخ ؽٛثٔخ ثي

:  طٛثس ػ١ٍّز ثٌضم٠ُٛ

: ث٢صٟصضذغ فٝ ػ١ٍّز ثٌضم٠ُٛ فٝ  ثٌض٠ّٟىٓ صٍخ١ض ثٌخطٛثس 

٠ؼًّ ثٌّمَٛ دضم٠ّٛٗ  ثٌزٞ ثٌضشدٛٞصقذ٠ذ ثأل٘ذثف ثٌضم١ّ٠ٛز ثٌّٕجعذز ثٌضٝ ٚػؼش ٌٍؼًّ  –

ٌؼ١ٍّز ثٌم١جط ٚدضقم١مٙج أٚ ػذَ  ثألعجع٠ٟٚفّٙٙج ٠ّٚغٍٙج صّغ١الً طجدلجً ألٔٙج صؼضذش ثٌّشؽغ 

. دجٌفشً أٚ ثٌٕؾجؿ ثٌضشدٛٞصقم١مٙج ٠قىُ ػٍٝ ثٌؼًّ 

. صظ١ٕف ثأل٘ذثف ػٍٝ ٔقٛ ١ِغش ث ضذجس ثٌٛعجةً ٚإؽشثء ثٌضم٠ُٛ –

. صشؽّز ٘زٖ ثأل٘ذثف إٌٝ أٔٛثع ِٓ ثٌغٍٛن ٠ّىٓ ِالفظضٙج –

. ٠ظٙش ف١ٙج ٘زث ثٌغٍٛن ثٌضٟصقذ٠ذ ثٌّٛثلف  –

ْٚ ٕ٘جن ِٛثلف ٠ؾذ ف١ٙج ثألفشثد فشطز  جطز ٠ظٙشْٚ ف١ٙج لذسثصُٙ، أْ صه ثٌؼشٚسٞفّٓ 

ٚصؼىظ دشىً ٚثػـ ٘زٖ ثٌّٛثلف ثٌضٝ ٠ضُ صقذ٠ذ٘ج، ِٚذٜ ِج ٚطً إ١ٌٗ ثٌضال١ِز ٚفممٖٛ ِٓ 

ّٔٛ، ٚأ٠ؼجً ِج صقمك ِٓ ٘زٖ ثأل٘ذثف ِٚج ٌُ ٠ضقمك، ٠ٚضُ رٌه ِٓ  الي ِالفظز أّٔجؽ 

. ثٌغٍٛن ٚل١جعٗ

: عٍٛن ثٌضال١ِز دؼذ ثٌم١جَ دؼ١ٍّز ثٌضؼ١ٍُؽّغ ثٌذ١جٔجس ػٓ  –

ثٌزٜ  ػٍُ٘زث ثٌم١جط، ٚرٌه ٠قضُ ػٍٝ ثٌُ ثٌضم٠ُٛ ١ٌظ ِؾشد ػ١ٍّز ل١جط دً صضؼّٓ صق١ًٍ

٠مَٛ دؼ١ٍّز ثٌضم٠ُٛ أْ ٠قذد ثٌطشق ثٌضٝ ٠مذس دٙج صٍه ثٌذ١جٔجس ثٌضٝ صُ صؾ١ّؼٙج ٚصظ١ٕفٙج ٚرٌه 

 ذثَ دؼغ ثألعج١ٌخ ثافظجة١ز، ٚػٍٝ رٌه دٙذف ثعضخالص أُ٘ ثٌٕضجةؼ ثٌّطٍٛدز ٚرٌه دجعش

٠ضُ صظ١ٕف ثٌٕضجةؼ ٚصق١ٍٍٙج ٚصفغ١ش٘ج فٝ ػٛء ثأل٘ذثف ثٌّقذدر ٌضقذ٠ذ ِذٜ ثٌضمذَ ٚثٌّٕٛ 

. ٚٔٛثفٝ ثٌمٛر ٚثٌؼؼف ٌٍضٛطً إٌٝ ِج لذ ٠ضطٍذٗ ثٌّٛلف ِٓ صؼذ٠ً

 

 

 



 

: ث ضذجس أدٚثس ٚٚعجةً ثٌضم٠ُٛ –

دؼذ ثالٔضٙجء ِٓ صقذ٠ذ ثأل٘ذثف ٚصٛػ١قٙج ٚصظ١ٕفٙج ٚصقذ٠ذ ثٌّٛثلف ثٌضشد٠ٛز ثٌضٝ ٠ّىٓ ِٓ 

ثٌٛعجةً ثٌضٝ  الٌٙج ِالفظز أّٔجؽ ثٌغٍٛن، صىْٛ ثٌخطٛر ثٌضج١ٌز ٚثٌّٕطم١ز ٘ٝ ث ضذجس أٔغخ 

فٝ ثٌضم٠ُٛ ٚثٌضٝ صخضٍف دج ضالف ثٌٙذف ِٓ ثٌؼ١ٍّز ثٌضم١ّ٠ٛز  ػٍُعٛف ٠غضخذِٙج ثٌُ

ٌضم٠ُٛ فٝ ِؾجي ثٌّٛثلف ثٌضشد٠ٛز ثٌضٝ صضُ ف١ٙج ػ١ٍّز ثٌضم٠ُٛ، ِٚٓ أُ٘ ٚعجةً ث ٚث ضالف

ِمج١٠ظ  –ثالعضذ١جْ  –ثٌّمجدٍز ثٌشخظ١ز  –ثٌّالفظز  –ثال ضذجسثس )٘ٝ دذ١ٔز ثٌضشد١ز ثي

 (ثٌّمج١٠ظ ثٌّٛسفٌٛٛؽ١ز –دسثعز ثٌقجٌز  –ِمج١٠ظ ثٌؼاللجس ثالؽضّجػ١ز  –ثٌضم٠ُٛ ثٌّذسؽز 

. صؼضذش ثال ضذجسثس ٚثٌّمج١٠ظ ٘ٝ ثألوغش ش١ٛػجً  دذ١ٔز ثي ثٌضشد١ز ثيإال أْ فٝ ِؼ

. صغؾ١ً ثٌٕضجةؼ –

: دذ١ٔزثٌضم٠ُٛ فٝ ثٌضشد١ز ثي. ثٌضط٠ٛشثعضخذثَ ٔضجةؼ ثٌضم٠ُٛ فٝ ثٌضؼذ٠ً عُ  –

ٚع١ٍز ِٛػٛػ١ز ٌّؼشفز ِج ٘ٛ وجةٓ دجٌفؼً ِٚذٜ ثٌضمذَ ثٌزٜ ٠شًّ أٜ دشٔجِؼ  ثٌضم٠ُٛالْ 

، ألٔٗ وّج دذ١ٔز ثِؼ دسثعٝ أٚ دشٔجِؼ صشد١ز ثِؼ ِٓ ثؽً ثٌظٕجػز أٚ دشْعٛثء وجْ رٌه دشْ

لز ٔؼٍُ أْ ثٌذشٔجِؼ ِج ٘ٛ إال ثٌٛع١ٍز ثٌٛف١ذر ثٌضٝ صغجػذٔج ػٍٝ صقم١ك ٘ذف ِؼ١ٓ ٚدطشٞ

٘ٛ ٚع١ٍز صقم١ك  عجع١زفئْ دشٔجِؼ و١ٍز ثٌضشد١ز ثال دذ١ٔز ٌٍضشد١ز ثيػٍّج ِؼ١ٕز، فّغالً ٌىٝ ٔؼذ َ

ِٓ ٕ٘ج وجٔش أ١ّ٘ز ثٌضم٠ُٛ دظفز ػجِز ٚصم٠ُٛ ثٌّٕج٘ؼ ػٍٝ ٚؽٗ ثٌخظٛص ٘زث ثٌٙذف، ٚ

ٚرٌه فضٝ صغضط١غ ثٌٛلٛف ػٍٝ ٔمجؽ ثٌؼؼف ٚثٌمٛر ٌٍؼًّ ػٍٝ صؼذ٠ً ٚإطالؿ ثٌٕمجؽ 

. ثٌؼؼ١فز ٚوزٌه صذػ١ُ ثٌٕمجؽ ثٌم٠ٛز

ٕ٘ج وجٔش فمذ ٠ىْٛ ثٌذٕجء ثٌضخط١طٝ ِضىجِالً ٌٚىٕٗ ػٕذ صطذ١مٗ ال ٠ؤصٝ ثٌغّجس ثٌّشؽٛر ِٕٗ، ٚ

أ١ّ٘ز ثٌضم٠ُٛ، ٚثٌغشع ِٓ ثٌضم٠ُٛ ٘ٛ ِؼشفز ِذٜ صقم١ك ثٌذشٔجِؼ ٌأل٘ذثف ثٌّشؽٛر، ١ٌٚظ 

ِؼٕٝ رٌه أْ ثٌضم٠ُٛ ٠شًّ ثٌضٕف١ز فقغخ دً أْ ثاػذثد ٚثٌضخط١ؾ لذ ٠قضجؽج إٌٝ ػ١ٍّز 

. ثٌضم٠ُٛ، ٠ٚأصٝ ٔض١ؾز ٌٍضم٠ُٛ ػ١ٍّز صؼذ٠ً إِج فٝ ثاػذثد أٚ فٝ ثٌضٕف١ز


