
  



  

 ! ! عئار عئار فِّلؤم   فِّلؤم تنأ   تنأ
������

 

:-:- ةّيعادبإلا ةّيعادبإلا ةباتكلا   ةباتكلا رسرس   وهوه   امام  
..ةينورتكلإلا بتكلا  ةبتكمل  نيئشانلا  نيفلؤملا  ةّصنم  مادختساب  اوأدب  نيفلؤملا  نم  ريثكلا   �

� (.. لاقملا اذه  لفسأ  طبارلا  )
 

وأوأ ةنيعم   ةنيعم ةركف   ةركف كلتمي   كلتمي صخش   صخش يأليأل   قحي   قحي لبلب   نيسّرمتملا ، ، نيسّرمتملا باّتُكلا   باّتُكلا ىلع   ىلع اًركح   اًركح سيل   سيل باتكلا   باتكلا فيلأت   فيلأت
كلذ كلذ لعف   لعف ءاوس   ءاوس هضارعتسا ،  ،  هضارعتسا هلهل   ولحي   ولحي امام   لكلك   هيف   هيف ضرعتسي   ضرعتسي ًاباتك   ًاباتك فلؤي   فلؤي نأنأ   يكحلاب   يكحلاب ةريدج   ةريدج ةصق   ةصق

.ءارقلل .ءارقلل هتحاتإو   هتحاتإو هرشن   هرشن يفيف   اًعمط   اًعمط وأوأ   ةيصخشلا   ةيصخشلا ةعتملا   ةعتملا لجأ   لجأ نمنم  

 

 : : فلؤم فلؤم وأوأ   بتاك   بتاك حبصت   حبصت فيك   فيك   ��

...صاخلا مهباتك  ةباتكب  سانلا  نم  ريثكلا  ملحي 

 

:: ةباتكلا ةباتكلا عاونأ   عاونأ

ةيعادبإلا : : ةيعادبإلا ةباتكلا   ةباتكلا
تالاعفنالاو سيساحألاو  رعاشملا  نع  ريبعت  نع  ةرابع  يهو  ةينفلا ، ةباتكلا  اهيلع  قلُطيو 

يهو بتاكلا ، عم  لعافتلا  ئراقلل  حمست  ةقّسنم  تارابعو  ظافلأب  ةّيناسنإ  براجتو  ةّيصخشلا 
هتاردقو هتاربخو  هتاراهمو  هفورظ  بسح  رخآل  صخش  نم  فلتخت  فيلأتو  يراكتبا  بولسأ 

جاتحي ةباتكلا  نم  عونلا  اذه  ّنأ  يأ  بيردتلاو ، عالطالاب  رّوطتت  مث  ةّرطفلاب ، أدبت  ام  ًابلاغو  ةيوغللا ،
ركذن : ةيعادبإلا  ةباتكلا  ىلع  ةّلثمألا  نمو  ةبهوم ،

، تالاقملاو رطاوخلاو ، رعشلا ، ةباتكو  ةيصخشلا ، تاركذملا  و  تاياورلا ،  ، صصقلا فيلأت 
.اهريغو

ةيفيظولا : : ةيفيظولا ةباتكلا   ةباتكلا
ةجاحلا هيضتقت  امل  يمسرلا  ريبعتلل  ةقيرط  يهو  ةّيلمعلا ، ةباتكلا  ًاضيأ  اهيلع  قلُطيو 

تاركذملاو تاداشرإلاو  تاميلعتلاو  ةيموكحلاو ، ةيمسرلا  تالسارملا  لثم  ةيفيظولا ،
.ةيفيظولا ةباتكلا  بيلاسأب  ملعلاو  بيردتلاب  لب  ةبهومل  جاتحي  عونلا ال  اذهو  تانالعإلاو ،

 



ةيملاعلا ، ، ةيملاعلا تابتكملا   تابتكملا يفيف   ةصاخلا   ةصاخلا كبتك   كبتك ىرتو   ىرتو اًحجان   اًحجان اًفلؤم   اًفلؤم حبصت   حبصت نأنأ   لبق   لبق نكلو   نكلو
..رابتعالا ..رابتعالا يفيف   اهعضو   اهعضو بجي   بجي يتلا   يتلا ءايشألا   ءايشألا ضعب   ضعب كانه   كانه

 ،، عجارُمو صن  بتاكو  تنرتنإلا  ىلع  رِرحمك  اًضيأ  لمعي  لب  بسحف ،  تاياورلا  فلؤملا  بتكي  ال 

صصق ةباتك  يف  ءدبلا  يقطنملا  نمف  باتك ،  رشن  ىلإ  علطتي  ًائشان  ًابتاك  َتنك  ول 
ةلّضفملا ،  كتاسابتقا  كبتكب و  ظافتحالا  ًاضيأو  ةريصق  تالاقمو 

لوطأ ،  بتكو  صصقب  ةرماغملا  مهنكمي  رارمتساب  ةيعادبإلا  ةباتكلا  اوسرام  نيذلا  كئلوأ 
رثكأ باتكلا  ةباتك  حبصت  مث  اًيبسن ، ةلهس  ةياورلا  نم  ةحفص  لوأ 80  نأ  ةبرجتلا  ترهظأ  ًالثمف 

.اهتباتك ديرت  يتلا  ةصقلا  يف  تايصخشلا  عبتت  ديازتم  لكشب  دقفت  كنأل  اذه  ةبوعص ،

؟؟ اباتك اباتك بتكت   بتكت فيك   فيك   ��
 

:: ًالوأ ًالوأ
.ةركفلا حرط  ىمسي  اذه  ةحفص ، ىلإ 20  نم 5  باتكلا  ىوتحم  بتكا 

:: ًايناث ًايناث
.موي لك  كباتك  ىلع  لمعت  تنك  اذا  ةحّقنملاو  ةلماكلا  ةديدجلا  ةخسنلا  رادصا  كلذ  دعب  نكمي 

 

.ملاعلا .ملاعلا يفيف   مهباتك   مهباتك رشن   رشن ةيلامتحا   ةيلامتحا نمنم   نوديزي   نوديزي اًيموي   اًيموي نوبتكي   نوبتكي نيذلا   نيذلا كئلوأ   كئلوأ

 

�� احجان : : احجان ابتاك   ابتاك حبصتل   حبصتل حئاصن   حئاصن   ��
زيمم ؟ ؟ زيمم بتاك   بتاك حبصت   حبصت فيك   فيك   ��

 ، عونتمو يليخت  لمع  لاجم  وه  فيلأتلا  نوك 
،، كلذ عمو 

يتلا و  ةيساسألا ،  دعاوقلا  ضعب  اًقبسم  ضرتفي  ةحجانلا  بتكلا  ةعانص  ىلا  قيرطلا  نإف 
.نيصلخملا ءارقلا  نم  عمتجمب  هملح  قيقحت  نم  حومطلا  بتاكلا  نكمتي  نل  اهنودب 

ريكفتلا ينعملا  صخشلا  ىلع  نيعتي  ليوطلا ،  ىدملا  ىلع  قوسلا  يف  هدوجو  تابثإ  لجأ  نم 
.ةميق اذ  اًفلؤم  حبصي  نأ  يف  هدعاستس  يتلا  ليصافتلا  نم  ديدعلا  يف 

 ،، باتك رشن  لالخ  نم  ةيعادبإلا  كتبهوم  نع  ريبعتلا  اًضيأ  يونت  تنك  اذإ 

:: ةيلاعفب ةيلاعفب كلذ   كلذ ذيفنت   ذيفنت كنكمي   كنكمي فيك   فيك ةيلاتلا   ةيلاتلا حئاصنلا   حئاصنلا كلكل   حضوتسف   حضوتسف

:: بدألا بدألا فغشلا  وو   فغشلا ةبهوم   ةبهوم . . 11



نيرايعم : ىلع  يساسأ  لكشب  اًفلؤم  كنوك  دمتعي 
( ،، ةباتكلا ةءارقلا و  بح   ) و ةريثم ، ) صصق  ءاشنإ   ) ىلع ةردقلا 

بسك ىلع  نيرداق  نونوكيس  ةوعدك ..  نكلو  ةنهمك  سيل  ةباتكلا  نوري  نيذلا  كئلوأ  طقف 
.ءارقلا

 ، درسلا نفو  ةغالبلا  ضعبو  ةقيشلا  بيلاسألل  ةاعارم  كانه  نوكي  نأ  بجي  هسفن ،  تقولا  يف 
.ديج باتك  يأل  اهنع  ىنغ  بهاوملا ال  هذه  نأل 

ةباتكلا ،،  اهب  ملعتي  نأ  صخشلل  نكمي  يتلا  قرطلا  نم  ديدعلا  كانه 
.ةيويحلاب اًمعفم  لمعلا  نوكي  نل  ينفلا ،  سحلاو  حورلا  مادختسا  نودب  نكلو 

 

ضوخو ةعاجشب  ةردابملاو  بيردتلا  اًضيأ  نسحتسملا  نم  نوكيس  كلذ ،  ىلع  ًءانب 
.روفلا ىلع  براجتلا 

 

:: ةيوغللا ةيوغللا تابلطتملا   تابلطتملا ناقتإ   ناقتإ . . 22

.ةالابم الب  قرولا  ىلع  كلايخ  عضت  نأ  بجي  الف  ةباتكلا ،  ملعتت  نأ  ديرت  تنك  اذإ 
.ةقينأ ةغل  ىلع  ةّينبم  نكت  مل  اذإ  ءاّرقلا  دجت  نل  ّةيدرسلا  ةكبحلا  ىتح  ءيش ،  لك  دعب 

ليكشتلا تادرفملاب و  مامتهالاو  ًّايوغل ،  و  ًايوحن ،  ةرورضلا ،  دنع  فارتحالا  زاربإب  حصُني  كلذل 
 . حيحصلا

.ًاروطتم اًيميدقت  اًضرع  باتكلا  حنمي  ةءارقلل و  لثمألا  قفدتلا  ززعي  اذه 
ةركفلا  ) رمحألا طيخلاو  لوصفلاو  تارقفلل  عيزوتلا  ىلإ  ةقيقدلا  تاحلطصملاو  تادرفملا  نم 

.فَّلؤملا ىلع  يباجيإ  ريثأت  لماوعلا  هذهل  نوكي  نأ  نكمي  ةكبحلل ،  يمازلإلا  ةيسيئرلا )
 

:: ةفطاعلا ةفطاعلا عمعم   لايخلا   لايخلا ةميق   ةميق . . 33

نم هريغ  نع  هسفن  بتاكلا  زيمي  نأ  نمضت  اهنأل  حجانلا ،  فلؤملا  نم  ءزج  اًمئاد  ةلاصألا 
.نيسفانملا

تايصخشلا قلخ  ةيقيقحلا و  رعاشملا  لقن  ىلع  ًارداق  بتاكلا  نوكي  نأ  بجي  اذهب ،  قلعتي  اميف 
.اهيلع فرعتلا  ءارقلل  نكمي  يتلا 

.بوهوم فلؤم  ةطساوب  هيئاقلت  صئاصخلا  هذه  ضعب  رابتعا  متي  ام  اًبلاغ 
نم تالاقملا  بتكلا و  نم  ديزملا  ةءارق  لثم  نيرمتلا  داوم  مادختسا  اًضيأ  ديجلا  نم  كلذ ،  عمو 

بتكلا .  تاسابتقاو  تنرتنإلا 
 

.ًاعئار اًفلؤم  حبصتل  ّةيزكرم  ّةيضق  بيردتلا  ُّدُعي  ءيش ،  لك  دعب 

:: نيتورلا نيتورلا ملعت   ملعت . . 44

 ، ةيتاذلا ةيمنتلاو  ةربخلا ،  نأل  لوألا ،  لمعلا  نم  ةيلاثم  ةباتك  ةدوج  مدقي  بتاك  دجوي  ال 



.ةءافكلا نيسحت  ىلإ  يدؤت  فلؤملا ..  اهبكتري  يتلا  ءاطخألا  ًانايحأو  رمتسملا ،  نّسحتلاو 
 

ريوصت ةيفيكب  هتفرعم  تداز  قرولا ،  ىلع  لمتحملا  فلؤملا  اهعضي  يتلا  صصقلا  ددع  داز  املك 
ىوتحملا ثيح  نم  ريوطتلا  نم  ديزمل  مهم  مغانتملا  لعافتلا  .لضفأ  لكشب  هلاعفأ 

.بولسألاو
.انه اًضيأ  ةديفم  ةفلتخم  عاونأ  ةبرجت  نوكت  نأ  نكمي 

.ةمظتنملا ةسرامملا  ىلع  اًمئاد  ةباتكلا  ملعت  دمتعي  كلذل ، 

:: ماهلإلاو ماهلإلاو عادبالا   عادبالا . . 55

ىريو ةيادبلا  يف  ام  ٍةكبح  لوح  اهل  رصح  ًاراكفأ ال  فوغشلا  بتاكلل  نوكي  تاقوألا ،  مظعم  يف 
.ءايشألا  نم  ديدعلا  يف  ماهلإلا 

نيأو هيف  ربكأ  ةحارب  رعشت  يذلا  لمعلا  عون  ةفرعم  اًفلؤم ،  كنوكل  ىلوألا  لحارملا  يف  بجي  اذل 
.لضفأ لكشب  كتبهوم  نع  ريبعتلا  كنكمي 

ةمدخ نم  نكمتت  ىتح  كعادبإب  بعلت  نأ  بجي  اًريدج ،  اًفلؤم  حبصت  نأ  ديرت  تنك  اذإ  ًاضيأو 
.اًقحال يلاثم  لكشب  كلصف 

:: فلؤملا فلؤملا جاتحي   جاتحي اذام   اذام ىلا   ىلا   ��
ءيداب قرط ، ةدعب  ًابولطم  طابضنالا  نوكي  ثيح  ةطبضنم ،  ةقيرطب  فلؤملا  لمعي  نأ  بجي 

اًتقو فلؤملا  قرغتسي  ةيلاثم ،  اهلعجت  ةسرامملا  نإف  ةباتكلاب  رمألا  قلعتي  امدنع  ءدب ،  يذ 
.ديرفلا  هبولسأ  داجيإو  هتفرح  ناقتإل 

.ملعتلا .ملعتلا نعنع   فقوتي   فقوتي ةديدع  الال   ةديدع تاونسل   تاونسل بتكي   بتكي يذلا   يذلا سرمتملا   سرمتملا فلؤملا   فلؤملا ىتح   ىتح نكل   نكل

ىلإ جاتحت  ةداتعم  ءاطخأ  وأ  ةريغص  فعض  طاقن  اًمئاد  كانه  نوكتسو  رارمتساب  ةغللا  روطتت 
ريوطتو يفاضإلا  ملعتلا  نأ  ةجردل  اًضيأ  يرورض  طابضنالا  نإف  كلذ ،  عمو  اهيلع ، لمعلا 

نوكت نأ  ىلع  ةردقلاو  ةءارقلا  ةباتكلا و  يهو  ةيساسأ ،  لماوع  ةثالث  نمضتي  ةيوديلا  تاراهملا 
.ةحضاو

سفنب ةحجان ،  ةياور  ةباتك  هسفنب و   صوصنلا  ةباتك  قيرط  نع  سراميو  فلؤملا  ملعتي 
كلذ ىلإ  ةفاضإلاب  ةفاثكبو ، اًريثك  نيرخآ  نيفلؤم  صوصن  ةءارق  لالخ  نم  اًضيأ  ملعتي  ةقيرطلا ، 

طابضنالا كلذ ،  ىلإ  ةفاضإلاب  هلمع ، لوح  اهاقلتي  يتلا  تاظحالملا  نم  مّلعتلا  فلؤملل  نكمي  ، 
.يمويلا لمعلاب  رمألا  قلعتي  امدنع  بولطم 

كانهو ةمظتنم ،  لمع  تاعاس  مهيدل  سيل  صوصخلا ،  هجو  ىلع  نولقتسملا ،  نوفلؤملا 
يف بغرت  تنك  اذإ  كلذ ،  عمو  ةليلق ، ةبغرلا  تناك  اذإ  كءارو  لمعلا  كرتل  ريبك  ءارغإ  ديكأتلاب 

نودب اًنكمم  اذه  نوكي  ًانايحأو ال  لمعلا ،  نم  نيعم  ردق  ةرادإ  كيلعف  يفارتحا ،  لكشب  لمعلا 
.مراص طابضنا 



:: فلؤملا فلؤملا بتاكلا  وو   بتاكلا نيب   نيب قرفلا   قرفلا وهوه   امام  

لامعألا بتكيو  ةياورلا  لاجم  يف  ًايرصح  لمعي  بتاكلا  ةياغلل : : ةياغلل طيسب   طيسب عقاولا   عقاولا يفيف   فالتخالا   فالتخالا
ةيبدألا ،

ةيعقاولا ، )  ) بتكلا ةباتك  ىلإ  ةفاضإلاب  فلؤمك ،  .ريثكب  ربكأ  طاشن  لاجم  فلؤملا  يّطُغي 

:: يفيف لاثملا   لاثملا ليبس   ليبس ىلع   ىلع ةيلاتلا ،  ،  ةيلاتلا تالاجملا   تالاجملا يفيف   لمعلا   لمعلا اًضيأ   اًضيأ كنكمي   كنكمي

( تالجملاو فحصلا   ) نورشانلا
تنرتنإلا ىلع  ريرحتلا  بتاكمو  ويدارلاو  نويزفلتلا 

تايعمج وأ  ةيدنأ 
قيوستلا ماسقأ  وأ  ةكرشلل  ةيفحصلا  بتاكملا 

 

.ًابتاك .ًابتاك ةرورضلاب   ةرورضلاب سيل   سيل فلؤملا   فلؤملا نكل   نكل فلؤملاب ،  ،  فلؤملاب بتاكلا   بتاكلا ةيمست   ةيمست نكمي   نكمي كلذل   كلذل
 

 

 

 

 .،، ءاشنإلا تحت 


