
.)ددغلا + ةئيبلا ( ومنلا يف ةرثؤملا لماوعلا :ةعبارلا ةرضاحملا
  بيهولا ةميعن .أ



 الب اذهو ،داليملا دعب أدبي اهريثأت نأ نهذلا ىلإ دابتي ام ابلاغ هنإف ةيئيبلا لماوعلا ركذت امدنع
 تقو نم أدبي اهريثأت نأ امك قيضلا موهفملا اذه نم عسوأ ةيئيبلا لماوعلاف ،ئطاخ عابطنا كش
 دق ةرتفلا هذه يف نينجلا هل ضرعتي ام ضعب لب ةضيوبلا باصخإ ةظحل نم أدبي ذا ادج ركبم

.همأ نطب نم هجورخ دعب هل ضرعتي دق امم ربكأ هومن يف هرثأ هل نوكي

ديهمت



ةيئيبلا لماوعلا فيرعت
 هظحلنم درفلا يف ريثأتلا يف اهضعب أدبي يتلا ،تاثروملا نع ةجراخلا لماوعلا عيمج

 .باصخإلا

 :ىلإ ةيئيبلا لماوعلا مسقنت
 .لمحلا ةرتف ءانثأ ةيئيب لماوع•
.ةدالولا دعب ةيئيب لماوع•

 ريغو ةيداملا لمشت لب ،طقف ةيداملا بناوجلا ىلع رصتقت ال لماوعلا هذه
 فينصت متيس هنإف ةعباتملا هلوهسلو ،اهرصح بعصي هنأ هجردل ةيداملا
.تائف يف هومن يف رثؤتو درفلا اهل ضرعتي دق يتلا ةيئيبلا لماوعلا مهأ



:مألا نس.١

 ال ةلحرملا هذه لالخ هومنو ،ءرملا اهيف شيعي يتلا ىلوألا ةئيبلا وه محرلا
كشال ، طسولا اذه ،ةلحرم يأ يف ومن ،ريغتلاو ةعرسلا ثيح نم هلداعي

.اهصئاصخ ةلحرم لكل نأل ،مألا رمعب رثأتيس هنأ
 ام بسح ةريبك وأ ةريغص نوكت امدنع اصوصخ ،نينجلا ومن يف مألا

.حضتي

 لمحلا ةرتف ءانثأ ةيئيب لماوع :الوأ



 دق امم هبقلعتي امو ،محرلا ومن لامتكا مدع اهيف عقوتي يتلا نسلا وه مألا نس رغصب دوصقملا
 ريبك دح ىلا دمتعي ةزهجألا هذه ومن لامتكاو ،ةرتفلا هذه يف لمح مت ول نينجلا ومن يف رثؤي
 ثانإلا دنع ومنلا لامتكا نأ مولعمو ارخأتم وأ ركبم ناك نإ ،ةاتفلا ىدل غولبلا تيقوت ىلع

.ةنس۱۸-۱٦ نس نيب نوكي ام ابلاغ

 ترهظ ةنس۱۷ و۱۲ نس نيب تاهمأل مهلمح ناك نيذلا ديلاوملا نأ تاساردلا ترهظأ
 ةروطخ نا الا ،نسلا هذه دعب تاهمألا ديلاوم نم رثكأ نزولا صقنو طاقسإلا تالاح مهنيب

.مألا رمع ربك ةروطخ نم لقأ تناك نينجلا ىلع مألا رغص

:مألا نس رغص-أ

 لمحلا ةرتف ءانثأ ةيئيب لماوع :الوأ



مألا نس ربك-ب
 ةيئامن تالكشم مهيدل نيذلا ةبسن نأ ديلاوملل تايئاصحإلا جئاتن نيبت
 ،نيثالثلاو ةسماخلا نس عب اصوصخ ،مألا رمع دايدزاب دادزت تالالتخاو
فعض ىلاتالالتخإلا هذه دوعتو ،لمح لوأ كلذ ناك اذا ربكأ ةبسنلا نوكتو
 نس نيب لمعلا نع ابلاغ فقوتي ضيبملا ناو اميسال ) همره ( ضيبملاو محرلا

٥–٤٥۰.

 امنإو ،لفطلا دنع تالكشم روهظ متحي ال اذه نأ ىلع انه دكأتلا يغبني
.ىلعأ نوكيس تالكشملا روهظ ةيلامتحا ةلأسملا

 لمحلا ةرتف ءانثأ ةيئيب لماوع :الوأ



؟ ةيمويلا ةايحلا يف ةيقيبطتلا ةيلمعلا ةيحانلا نم اذه ينعي اذام
؟ ةرخأتم وأ ةركبم نس يف لمحلا مدع بجي لوقن له

 لمحلا ةرتف ءانثأ ةيئيب لماوع :الوأ



:لمحلا ءانثأ مألا اهل ضرعتت يتلا ضارمألا.٢

 اذهو ،نينجلا يف ريثأت اهل نوكي دق لمحلا ءانثأ مالا اهل ضرعتت يتلا ضارمألا ضعب
.)نينجلا ومن ةجردو، ضرملا عون( اهتمدقم يف يتأي لماوعلا نم ددع ىلع دمتعي

 يف هريثأت نم دشأ لمحلا نم ىلوألا عيباسألا يف نينجلا يف ضرملا ريثأت نوكي ام ابلاغ•
.دشأنوكي اهيف ريثأتلاو ،دعب لمتكت مل نينجلا هزهجأ نأل ارظن ،ةريخألا عيباسألا

.ةيناملألا ةبصحلا ،ضارمألا ةلثمأ نم•

 وه ضرملا جالعل ريقاقع نم مألا همدختست ام نكلو نينجلا يف هسفن ضرملا رثؤي ال دق•
.) ايرالملا ( كلذ ىلع لاثم ،نينجلا يف رثؤي يذلا

 لمحلا ةرتف ءانثأ ةيئيب لماوع :الوأ



:مألا اهلوانتت يتلا ريقاقعلا.۳

 هيف رثؤيو نينجلا ىلا لصي دق ريقاقع نم لمحلا ءانثأ مألا هلوانتت ام ضعب
.)نينجلا ومن ةجرد ، راقعلا  عون(ىلع دمتعي ريثأتلا اذهو

 لمحلا ةرتف ءانثأ ةيئيب لماوع :الوأ

؟ جالعلل ءرملا هلوانتي ام ىلع ريقاقعلا رصتقت له



نينجلا مدو مألا مد ةليصف نيبRh لماع فالتخا.٤
كلذلزمريولماعلااذهاهيدللئاصفدجوي,لماعلااذهلةبسنلابنيعونىلامدلالئاصففنصت
)-A(بلاسلاةراشإبهلزمريواهيدلدجويالعونو،)+O(ةليصفلاراوجببجومةراشإب

همدامهدحأنوكينأكةليصفلايفاقفتاناو–بلاسهمدرخأصخشمدبجوممدلخداماذا
A+همدرخألاوA-دلويسو،هلةبسنلابةبيرغلاةداملاهذهلبقتينلصخشلااذهمدنإف

ةيمكلانكتملام،همسجلخديذلامدلااذهىلعيضقتيلاتلابو،اهيلعيضقتتاداضم

.توميدقو،اهيلعءاضقلالمحتيالدقفةريبك

؟ فيك ،ةسوكعم ةقيرطب نكلو ،اضيأ نينجلل ثدحي دق رمألا اذه نإ

 لمحلا ةرتف ءانثأ ةيئيب لماوع :الوأ



:مألل ةيسفنلا ةلاحلا-5

،ثادحألاعيمجىلعقبطنيالريثأتلااذهنكلو،نينجلايفاهريثأتاهلمزللةيسفنلاةلاحلا

.)ةيرارمتسالا،ةدشلا(:ـبزيمتتيتلايهريثأتاهلنوكينأعقوتييتلاةيسفنلاةلاحلاف

ءانثأةيسفنلاةاناعملانمةليوطةرتفبنررميتاللاتاهمألانأتاساردلاضعبترهظأدقو

صئاصخلاضعبباوزيمتةدالولادعبو،لمحلاءانثأنزولايفةدايزلاءطببنهدالوأزيمتلمحلا

.)يمضهلازاهجلاتالكشمةرثك،زازفتسالا،رارقتسالامدع(:لثم

 لمحلا ةرتف ءانثأ ةيئيب لماوع :الوأ



نأاوصلختسااممو،نينجلاىلعمأللةيسفنلاةلاحلاريثأتةيفيكمهفءاملعلالواح

)فوخلا،قلقلا(لاثملاليبسىلعف،ةينومرهلاتاريغتلاقيرطنعمتيريثأتلا
نيلانردالانومرهزارفإةدايزمثنمو،يبصعلازاهجلاةراثتساىلاتايدؤي

.مألاىدليتلاةلاحلابرعشيسيلاتلابو،نينجلاىلامألانملصيسنومرهلااذه

 لمحلا ةرتف ءانثأ ةيئيب لماوع :الوأ

؟؟ نينجلا ىلع مألل ةيسفنلا ةلاحلا رثؤت فيك



:ةيذغتلا.٦
صقنفيلاتلابو،ايعيبطاومنلفطلاومنليساسأءيشءاذغلانأهيفكشالامم

.نينجلاىدلةيئامنتالكشمبطبتريهؤوسوأءاذغلااذه
ةلكشملاةيعوننايأ،هومنةجردىلعريبكدحىلإدتعيةيذغتلاءوسريثأت

كلتيفومنييذلازاهجلاوأوضعلاىلعدمتعتنينجلااهلضرعتييتلا

رثأتيسيذلانإف،لاثملاليبسىلع،سأرللومنةرتفةرتفلاتناكاذإ،ةرتفلا

.سأرلاوه

؟  ةلكشم تلصح ةلاح يف ضيوعتلا نكمي له

 لمحلا ةرتف ءانثأ ةيئيب لماوع :الوأ



 نم ددعل نوكي نأك تقؤملا صقنلا سيل ءاملعلا هريثأت ىلإ ريشي يذلا ةيذغتلا ءوس•
تاعاجملا يف انايحأ ثدحي املثم ةليوط ةرتفل رمتسملا صقنلا امنإو ،طقف مايألا

 ،لكألا نم ةريبك ةيمك ىلإ جاتحت ال لماحلاف ،مكلاب تسيل ةربعلاف كلذ ىلإ ةفاضإ•
.ءاذغلا يف ةيرورضلا رصانعلا دوجوب كلذو ،ةيعونلا وه مهألا امنإو ةليلق نينجلا ةجاحف

 لمحلا ةرتف ءانثأ ةيئيب لماوع :الوأ



:ةعـشألا.۷
 عاعشإلا عاونأ نم كلذ ريغ وأ ،يبطلا فشكلل نينجلا ىلع ةعشألل لماحلا ةأرملا ضرعت•
 ةرشابمةدالولا دعب لفطلا يف اهرثأ رهظي ال دق يتلا رطاخملا ضعبل نينجلا ضرعي دق ةيوونلاك
.لمحلا نم ىلوألا عيباسألا يف نوكي امدنع نينجلا ىلع ةعشألا ةروطخ دادزتو
.نينجلا رمعو مألا اهل تضرعت يتلا ةعشألا ةيمك فالتخاب فلتخت يهف تدجو يتلا تالكشملا•
.كلذ ريغو ،يلسانتلا زاهجلاو ،يرصبلا زاهجلا يف لالتخا ،غامدلا ومن ءوس ،ضاهجإلا: ةلثما•

 لمحلا ةرتف ءانثأ ةيئيب لماوع :الوأ



:تادالولا ددع .۸

 ومن يف ايبلس ريثأتلا يلاتلابو ،محرلا فعض ىلإ يدؤت ةأرملا ةدالو ةرثك نإ يضاملا يف داقتعالا ناك دقل
.داقتعالا اذه أطخ تدكأ ةيملعلا تاساردلا نكلو ،نينجلا

:ةثولملا ةئيبلا.۹

 اهقيرط دجتس برشلا وا لكالا لوأ سفنتلا قيرط نع مألا مد ىلا لخدت يتلا ةيئايميكلا داوملا ضعب
.اهيف ريثأتلاو نينجلا ىلا ةميشملا ربع

؟؟ كلذ يفالت نكمي فيك

 لمحلا ةرتف ءانثأ ةيئيب لماوع :الوأ



:ثداوحلل مألا ضرعت .١٠

 نينجلا ىلع رثأ هل نوكي دق لماحلا اهل ضرعتت يتلا ثداوحلا ضعب

.كلذ هباش امو ديدشلا  فيزنلا وأ ،محرلا تاباصإ لثم

 لمحلا ةرتف ءانثأ ةيئيب لماوع :الوأ



هذه ضعب رمتسيو ،لمحلا ءانثأ يتلا لماوعلا نم اددعت رثكأ يه
 قبس ام راركت متي نل اذل ،الثم ةيذغتلاك ،هدعبو لمحلا ءانثأ لماوعلا

 .هنع ثيدحلا

 ةدالولا دعب ةيئيب لماوع :الوأ



:ةيذغتلا .۱

.لوألا ماعلا ةياهن دعب لقت ةيذغتلا صقن ةروطخ نكلو,ةدالولا دعب ومنلا يف ىربكلا هتيمهأ هل ءاذغلا لظي

 دعب هضيوعت نكمي ال يذلاو غامدلا ومن يف هريثأت يف نمكت هتروطخف لوألا ماعلا لالخ ديدشلا صقنلا

.كلذ

:درفلا اهل ضرعتي دق يتلا ثداوحلاو ضارمألا.۲

:نيعونل مسقنتو

.رشابم ريثأت رثؤت يتلا ضارمألا•

.رشابم ريغ ريثأت رثؤت يتلا ضارمألا•

 ةدالولا دعب ةيئيب لماوع :الوأ



 .ومنلا يف ةيمهأ هل اوضع ثداحلا لوأ ضرملا لطعي امدنع وه :رشابملاف•

 ،هعم نيرخآلا لماعت نم ريغي لفطلا دنع اميــسج اريغت ثدحي دق :رشابملا ريغ امأ•
.يعامتجالاو يلاعفنالا هومن ىلع سكعني امم

.قانتخالا اهنمو ،داليملا ثداوح لافطألا اهل ضرعتي يتلا ثداوحلا رثكأ نم•

 ىلايدؤي دق وا ،رثأ هل نوكي ال دقف ،هتدم فالتخاب فلتخت قانتخالا اذه ةجيتن•
.ةافولا ىلا يدؤي دقف اليوط ناك اذا اما ،يلقع فلخت

 ةدالولا دعب ةيئيب لماوع :الوأ



:ةيرسألا ةئشنتلا بولسأ .٣
 ىرخألا بناوجلا لمشي ،بسحف يمسجلا ومنلا ىلع رصتقي ال
 رثأتتدق لب ،يلقعلاو يلاعفنالاو يوغللاو يعامتجالا بناجلاك
. يمسجلا بناجلا نم رثكأ بناوجلا هذه

 ةدالولا دعب ةيئيب لماوع :الوأ



:لثم ةددعتم لماوع ىلع دمتعي نادلاولا هعبتي يذلا ةئشنتلا بولسأ

نيدلاولا ةيصخش•

 امهئابآ نم هاملعتو هيف اشاع يذلا ةئشنتلا بولسأ•

.ديلاقتو تاداعو تادقتعم نم عمتجملا يف رودي ام•

ءاكذلاو يمسجلا بناجلاف رخأ بناجل بناج نم ةئشنتلابولساب رثأتلا ىدم فلتخيو

 درفلا تاهاجتاو يقلخلا ومنلا امأ ةثارولاب امهرثأت نم لقأ ردقب ةيئيبلا لماوعلاب نارثأتي

.ةئشنتلا بولسأب ريبك لكشب رثأتت يهف,هتاداقتعاو

 ةدالولا دعب ةيئيب لماوع :الوأ



:نيدلاولا رمع.٤

 ةلوهكلا ةلحرم وا بابشلا ةلحرم يف نانوكي دق امهنم لك اهب رمي يتلا ةلحرملا بسح مالاو بالا لماعت فالتخا لالخ نم يتأي
.ةلوفطلا يف لازام نبألاو ةخوخيشلا ةلحرم بألا لخدي دقو ،) رمعلا طسو (

:ةرسألل يميلعتلاو يداصتقالا عضولا.٥

 يوذ نيدلاولا نع فلتخي يلاعلا يميلعتلا ىوتسملا اوذ نادلاولا هجهتني يذلا ةئـشنتلا بولسا نأ تاساردلا نم ديدعلا تنيب
.اهلافطأ دنع ومنلا بناوج ىلع سكعني امم ،ةفلتخم بناوج ىلع امهنم لك زكري ذا طيسبلا ميلعتلا

 نأ امك .يعامجلا بعللا ىلا ةريقفلا رسألا ءانبأ امنيب  يدارفنالا بعللا ىلا نوليمي ةينغلا رسألا ءانبأ نأ تاساردلا ضعب تدجو

ةينغلا رسألا ءانبأ نم عرسأ ةريقفلا رسألا ءانبأ ىدل يعامتجالا ومنلا

 ةدالولا دعب ةيئيب لماوع :الوأ



:داليملا بيترت .٦
 وه داليملا بيترتف .طساوألا نوكي دقو ،ريخألا وأ لوألا نوكي دقف هتوخإ نيب صخشلا عقوم هب دصقي
 بيترتلاب طبتري امب امنإو ،بيترتلا درجم نم سيل هب درفلا رثأت نأ يأ ،بكرم لماع رمألا عقاو يف
:لماوعلا كلت نمو .ىرخا لماوع نم ةداع

.)ةرسألا مجح ،نيدلاولا ةربخ ،مامتهالا ،نيدلاولا رمع(

 ةدالولا دعب ةيئيب لماوع :الوأ



 ةدالولا دعب ةيئيب لماوع :الوأ
 ریخألا لفطلا طسوألا لفطلا لوألا لفطلا

بناجلا ىلعنوزكری،رغصأ ءابأ نیدلاولا رمع
حومطلالعافترا = يلیصحتلا
 بطلا تایلك ،ءاضفلا داور(
)ةسدنھلاو

يحاوحنلا ىلع نوزكری ،ربكأ ءابأ نیطسوتم ءابأ
 ةیملع تایوتسم = ةیعامتجالا
 لبق نوفظوتی مھبلغاو ةعضاوتم
  میلعتلا لامكا

 صرحلا يدیدش = ریبك مامتھا مامتھالا
 مامتھا نوعقوتیو ،ةحصلا ىلع
  .مھلوح نمم

مھمحازی نم دوجول مامتھالا لقی
 رثكاو ةحصلاب مامتھا لقا =
 نولماحتی ابلاغ مھسفنا ىلع دامتعا

.ضرملا دنع مھسفن ىلع
 نیرخآلا هابتنا بذجل لیم

 لفطلاب مھمامتھال ھباشم مامتھا
 ىلع صرحلا يدیدش = لوألا
 نمم مامتھا نوعقوتیو ،ةحصلا

. مھلوح

 مھبلاطم لقتف ةبرجت مھیدل نوكی ةبرجت طحم نیدلاولا ةربخ
 مھتاعقوتو

 مھبلاطم لقتف ةبرجت مھیدل نوكی
 مھتاعقوتو

+ةیدرف تاطاشن = ةریغص ةرسا ةرسألا مجح
ةدودحم ةیعامتجا بناوج

 = لافطأ دھاشی ةطسوتم ةرسا
يعامتجا ومنو ةیعامتجا تاطاشن
 رثكا

ـــــــ



:ماعلا يعامتجالا طسولا.٧
 مل مأ كلذب درفلا رعش ءاوس هومنو درفلا يف رثؤي وهف,ماعلا عمتجملا قاطن ىلا ةرسألا قاطن نع جرخي لماعلا اذه
.رعشي
:اهنم ةفلتخم تاونق ربع ريثأتلا اذه متي•
ةرسألا1.

.ةفلتخملا مالعإلا لئاسو2.

.باحصألا3.

.ثيداحأ نم سلاجملا يف رودي ام4.

.ديلاقتو تادقتعم نم عمتجملا يف دوسي ام5.
 تاهاجتالا بناج يف هنكل ومنلا بناوج نم رخأ بناج ىلا بناج نم توافتي :ماعلا يعامتجالا طسولا ريثأت
 ءاكذلاو يلاعفنالا بناجلاك بناوجلا ضعب نم رثكأ وهف ،اريبك هريثأت نوكي يلامجلا ريدقتلاو يقلخلا ومنلاو
تاردقلاو

 ةدالولا دعب ةيئيب لماوع :الوأ



 ةيادب لبق ىتح ميدق ةئيبلاو ةقارولا نم لك ريثأت لوح مهفالتخاو مهريغو ءاملعلا لؤاست
 ومن يف ةئيبلاو ةثارولا نم لك ريثأت لوح فالخلا ناك دقو ،رضاحلا تقولا يف ةيملعلا تاساردلا

 :نيفقوم ىلإ كلذ يف اومسقنا دقو نآلا ةيلع وه امم ةدح رثكأ هكولسو درفلا

ةئيبلاو ةثارولل يبسنلا رثألا ةسارد

 ةئيبلا ريثأت نأو ديحولاو مهألا لماعلا اهاري ةثارولل ديؤملا فقوملا
)عبطتلا بلغي عبطلا ( يشماه

 ةثارولا ةيمهأ للقيو ةئيبلل ةريبك ةيمهأ يطعي ةئيبلل ديؤملا فقوملا
)نسطاو ةلوقم(



؟؟ حيحصلا مهنم يأ

 ةماه رومأ هيلع بترتتنييئرلا نم يأ ذاختا نأ كش ال

 نوريو ةيئامنلاو ةيكولسلا تالكشملا نم ريثكلا نم يبلس مهفقوم نوكيس : ةثارولا باحصأف
.رثؤملا يه ةثارولا هنأل يدجم ريغ لخدتلا

ضغب ةلاح يأ ليدعت نكمي هنأ نوريسو ةيمهأ يأ ةيدرفلا قورفلل نوري نل : ةئيبلا باحصأو
.هتاردق ىوتسم نع رظنلا

ةئيبلاو ةثارولل يبسنلا رثألا ةسارد



:يتآلاب زيمتي مويلا سفنلا ءاملع نم ريثك دنع يلاحلا فقوملا نأ

.بناجلا فالتخاب كلذ فلتخي امنإو ةئيبلا وأ ةثارولل ًاماع ًامكح نوطعي ال.۱

.ةئيبلاو ةثارولا نم لك ريثأت توافتي ،بناوجلا هذه نمض ىتح.۲

.سكعلا الو ةئيبلا نع ةلصفنم لمعت ال ةثارولاف ةيلعافتلا ةرظنلا .۳

ةئيبلاو ةثارولل يبسنلا رثألا ةسارد



 مهئانبأب ءابآلا ةنراقم1.

)ةقباطتملامئآوتلا ريغ( ةوخإلا ةنراقم2.

ةقباطتملا مئاوتلا هنراقم3.

 .نينبتملاو ئجالملا لافطأ تالاح4.

 ةئيبلاو ةثارولا رثأ ةنراقم بيلاسأ


