
"يعامتجالاويلاعفنإلا ومنلا " دهملا ةلحرم
 رشع ةيداحلا ةرضاحملا



 وه عقاولا يفو ،بضغلا دصقن اننا نهذلل ردابتي امً ابلاغ ،تالاعفنالا نع ثدحتن امدنع
 .هيلعً ارصق تسيل اهنكلو تالاعفنالا عاونأ دحأ

   اهوحنو ةريغلاو حرفلاو فوخلاو بضغلا لمشت تالاعفنالاف

ديهمت



 وهو اهركذ قبس يتلا ومنلا نيناوق دحأ قفو مهومن بسح لافطألا ىدل تالاعفنالا جردتت

 "صاخلا ىلإ ماعلا نم ريسي ومنلا " نأ
 " امه طقف نالاعفنا دجوي ذإ ةماع اهنأ ةدالولا ثيدح لفطلا تالاعفنا ىلع ظحالملاف

 "حايترالا مدعو ، حايترالا
 ( ىلإ مسقني حايترالا مدعف صصختتو تالاعفنالا هذه زيامتتً ايرمع لفطلا مدقت عمو

 نم اهريغو  )حرفلاو ،ماستبالا ( ىلإ حايترالا مسقني امنيب ،)ةريغلاو بضغلاو فوخلا
.ةراسلا تالاعفنالا

 .دهملا ةلحرم يف تالاعفنالا زربأ ىلع مويلا فرعتنسو

ديهمت



.لفطلاىدلًاروهظتالاعفنالالوأ•

فوخ(ىلإمسقيامك،)بستكمفوخ،يرطففوخ(ىلإفوخلامسقي•
؟مهنيبقرفلاام.)يضرمفوخو،يعيبط
،ةيلاعلاتاوصألا(اهريغنمرثكألافطألافيختيتلاءايشألانم•

.)طوقسلانمفوخلا
نمفوخلاك،ةديدجلافواخملاضعبرهظتسداسلارهشلادعب•

)؟يعيبطفوخلااذهله،؟ءابرغلامهنم(.ءابرغلا

 فوخلا



رخآيفو،ةهوشملادوجولاروصنماضيأنسلااذهيفلفطلافاخي•

.مالظلانمفوخلارهظيماعلا
مهضعبفواخمباريثكنورثأتيلافطألانأتاساردلانمظحول•

.ىلوألامايألاذنمءاكبلايفبواجتلارهظيثيح،ضعبلا

.نيرخآلاىلعفوخلارعاشمكرديلفطلاأدبييناثلاماعلانم•

 فوخلا



.روهظلا يف فوخلا لاعفنا يلي•
لوألا ماعلا ةياهن لبق هروهظ عقوتي ال•
 كرتو ،ام فده قيقحت نع زجعلا لفطلا بضغ ريثتست يتلا ءايشألا نم•

.مألا لبق نمً اديحو لفطلا
.ضرألا ىلع هسفن يمرو يلاعلا خارصلاب هبضغ نع لفطلا ربعي•

 بضغلا



.لفطلارمعنمفصنلاوماعلالامكإلبقاهروهظعقوتيال•
.فصنوماوعأةثالثلاىلإفصنلاوماعلانيبةريغلادتشت•
.مألاريغىرخأفادهأوحنهجتتثيحًايجيردتةريغلالقت•
،ةيسفنتالكشمهيلعبترتييفاكلامامتهالاهئاطعإولفطلابمامتهالامدع•

.ةوخإلانيبتالكشمامبرو
.ميركلانآرقلايفةلماكةروساهيفتدرواهراثآوةريغلاةيمهأل•
ءاضقلاواهؤاغلإالاهراثآنمليلقتلااهعملماعتلالوحتاهيجوتلانمفدهلا•

.اهيلع
.ةلاحلاهذهىلعنوكيسانزيكرتنإفديدجخألوصودنعًابلاغثدحتةريغلانأل•

 ةريغلا



:ديدجخألوصودنعاهتاعارمنمدبالرومأ

ةئيهت ،ديدجلاهيخأمدقمبهرابخإ(:نيبناجنمكلذوديدجلاهيخأمدقمللفطلا-أ
.)ديدجلالفطلامودقلبقهسفنىلعلفطلادامتعاةدايز
دعب ةلماعميفريغتلامدعةلواحم(:يليامةاعارميغبنيديدجلالفطلاةدالو-ب
نمبارتقالانملفطلاعنممدع،عاطتسملاردقىلوألارهشألايفلوألالفطلا

.)تانبلاوءانبألانيبلدعلا،ديدجلاهيخأ

 ةريغلا



ةفلاخموءايشألابثبعللليملالفطلاىلعيناثلاماعلانميناثلافصنلايفرهظي•

.ًابيرقتةعبارلاةنسلاةياهنىلإاذهرمتسيو،يهاونلاورماوألا
امفرعيف،هيدلاوربتخيو،هدودحةفرعمىلإنسلاهذهيفلفطلافدهي•

.عيطتسيالاموهلمععيطتسي
هتروطخلًاكردمهلعجييذلايلقعلاىوتسملاىلإرمعلااذهيفلفطلالصيالو•

نمف،هسفنيفمكحتيهلعجييذلايكرحلاقفاوتلاىوتسمالو،هتافرصت

.هتاذءاذيإوهطوقسلهسلا
.هنعةلفغلامدعونيدلاولانمريكهابتنالةرتفلاهذهيفجاتحي•

 دانعلا



:ةيلاتلارومألاةاعارمنيدلاولاىلعنسحي
.لوزتسوةدودحمةرتفاهنأويعيبطرمأاذهنأفرعينأ1.

.ءيشهيفسمينأعيطتسيالطسويفلفطلاعضومدع2.

.ةلماعملايفتابثلاوقاستالا3.

 دانعلا



 هراثآو اهيفنوكتي يتلا نسلاو هتعيبط لوح ةديدعلا تاساردلا تماقو ،ءاملعلا هابتنا مألاب قلعتلا عوضوم يظح
.بناوجلا نم كلذ ريغو

 ،قلعتلا عوضوم لوح هثاحبأ يرجيولراه همساو نيثحابلا دحأ ناك امنيح ةفدص عوضوملا اذه ةسارد ةيادب تناك
 .اهب رثأتلا نم اهعنم فدهب ىرخألا ةدرقلا نع ةلوزعم صافقأ يف اهعضي ةدالولا هثيدح ةدرق رضحي ناكو

 قد،تاعاس ةدعل مسجلا ىلع ءاوطنالا ( لثم اهيلع ةيكولسلا تابارطضالا ضعب روهظ ظحال عيباسأ ةدع دعب
.)لجرألاو يديألا ضع ،ةرمتسم ةروصب مهسوؤرب صفقلا رادج

قلعتلا :ايناث



،اهب طابترالاو مألا دوجو رثأ ىلإ ملعتلا نمولراه ثاحبأ راسم تلوح ةرهاظلا هذه
 .نيثحابلا نم ديدعلا لبق نم ةرهاظلا هذه لوح تاساردلا تلاوت مث نمو

 ؟ةمأب طبتري لفطلا لعجي يذلا ام :وه هنع ةباجإلا اولواح لاؤس لوأ
 يتلاو ةيذغتلاب مألا نارتقا ببسب ثدحي طابترالا نأ دئاسلا ضارتفالا ناك

.ماعطلا هل مدقت يك مألابطبتربةلعجي امم لفطلل ةمهم ربتعت

؟ ةحيحص تاضارتفالا كلت نأ نيدقتعت له

.تاضارتفالا هذه نم دكأتلل براجت ةدعاولراه ىرجا

قلعتلا :ايناث



 :قلعتلا نوكت لوح ءارآ

 .ةمساحلا ةرتفلا1.
.ةساسحلا ةرتفلا2.

:قلعتلا طامنأ

 نيتنس ىلإ هنس مهرامعأ نيذلا لافطألا دنع قلعتلا سايقل ءارجإ ميمصتبثيورزنآتماق
:يلاتلاك قلعتلا طامنلا فينصت تاساردلا كلت نع جتنو .بيرغلا فقوملا مساب فرعي

قلعتلا :ايناث

 قلعتلا
 نمألا

 قلعتلا
ددرتملا

 قلعتلا
يبنجتلا

 قلعتلا
 ريغلا
مظتنم



قلعتلا :ايناث
:قلعتلا لوح تاساردلا ضعب جئاتن

 مهتاهمأ نع نولصفني امدنع ةيلاتلا لحارملاب لافطألا رمي1.
.مألا ىلع روثعلا ةلواحمل هاجتا لك يف ضكرلاو خارصلاو ءاكبلاو جاجتحالا•
 بعلي نأ نود انكاس لفطلا ىقبيف ثحبلا نود مألا يف نوركفي نولظي ثيحسأيلا•

.مألاب نورَكَذُي امدنع نوبضغيو ،ىسألا هيلع ودبيو
 نكل ( نيرخآلا عم لعافتلاب أدبو همأ يسن هنأ لفطلا ىلع ودبي رهشألا نم ددع دعب•

.)هيسفن ةيحان نم هريثأت لضي

؟مألا تداع ول عضولا حالصإو كلذ يفالت نكمي له .هب متهي الواهلهاجتي مألا تداع ول•



قلعتلا :ايناث
:قلعتلا لوح تاساردلا ضعب جئاتن

.ًايجيردت لقي أدبي ذإ رمتسي ال مألاب قلعتلا .٢
 تاونسلا يف يعامتجالاو يسفنلا قفاوتلاو دهملا لالخ طابترالا ةيعون نيب ةقالع كانه نأ .۳
 .ةقحاللا
.قلعتلل ىدملا ةديعب راثآلا .٤

:قلعتلاب ةقالع اهل ةيمويلا ةايحلا نم بناوج

.لافطألا ةياعر  رود يف ةياعرلا بولسأ1.
.مألا ريغ صاخشأ  لبق نم لفطلا ةياعر2.



 دهملا ةلحرم يف ةيمهأ اهل ثادحأ :ًاثلاث
ماطفلا :الوأ

 نع عطقنيس هنأ ،هيلإ ببحم رمآ هنع عطقيس هنأ ( :نيببسل لفطلل مهم رمآ ماطفلا دعي
)اهداتعا يتلا تاداعلا نم هعومجم
 نانحلا ردصم يه يتلا مألا نع دعبلل هب يدؤيس يذلا ،ماطفلا ببس يعي ال لفطلا نأ ةصاخ

 :لفطلا ةيسفن ىلع رثؤي ال ىتح ماطفلا دنع اهتاعارم يغبني رومأ ةعومجم

.دهملا ةلحرم لالخ ةنكمم ةدم لوطأ لفطلاعيضرت ىلع صرحلا-1
.ماطفلا يف جردتلا-2
.طقف ةعاضرلا نع ماطفلا-3



 دهملا ةلحرم يف ةيمهأ اهل ثادحأ :ًاثلاث
 مامحلا ىلعبيردتلا:ًايناث

 رومألا ضعب يف مكحتلا اهيف لفطلا نم بلطي يتلا ىلوألا ةرملا اهنأ ثدحلا اذه ةيمهأ نمكت
.ةيئاقلت ةروصب هدنع ثدحت يتلا
.لفطلا عم اهماعت يف رثؤي امم مألا ىلع ءانعو ةقشم بيردتلا لكشي
 . هعم لماعتلا ةقيرطو ةمدختسملا ةقيرطلا ىلعً اريثك دمتعي هل لفطلا زواجت

 : اهتاعارم يغبني رومأ ةعومجم

.)يلقعلا دادعتسالا ،يوضعلا دادعتسالا( :لمشيو لفطلا دنع دادعتسالا ةاعارم-1
لفطلل رمألا ميخضت مدع-2



 دهملا يف لفطلل ةيسفنلا تاجاحلا : ًاعبار

 هب طيحي اميف ةقثلا1.

 .ةنمألا ةئيبلاب روعشلل لفطلا جاتحي•
)نوسكيرا (هتاجاح ميدقت يف رارقتسا كانه نوكي نأ بجي•
 امك ،ةيسفنلا ةحصلاو يسفنلا رارقتسالا نيوكت يف مهاست ةقثلا نأ ىلإ تاساردلا ريشت•

. مكحلا ردصم وأ طبضلا هجوب ةقالع اهل لوألا ماعلا ةربخ نأ

 يدسجلا لاصتالل ةجاحلا1.

 ةيسحلا ةراثتسالل ةجاحلا2.



 يعامتجالا بناجلا

 ةماستبالا لفطلا ىلع رهظت امنيح يقيقحلا يعامتجالا لعافتلا ةيادب يناثلا رهشلا فصتنم دعي
.مهعمً العافتو نيرخآلل ةباجتسا دعت يتلا ةيعامتجالا

 ةماستبالاب هيمسن نأ نكمي ام وهو ةماستبالا هبشي ام ىلوألا عيباسألا يف لفطلا ىلع رهظي-
 زاهجلا يفتاريغت وأ ةيبصع تاريغتل ةجيتن هجولا تالضع يف ريغت درجم يهف ةيزاغلا وأ ةيلآلا

.يمضهلا



 يعامتجالا بناجلا

 أدبي كلذ دعب نكلو,سداسلا رهشلا ةياهن ىتح ماعلا يعامتجالا بواجتلا يف لفطلا رمتسي
.ءابرغلا عم لعافتلا ضفريو ،نيددحم صاخشأ عم لعافتلا يفً ايجيردت

 تاكرحلا رركيو يلدابتلا بعللاب أدبيف لمتكم هبش يعامتجالا لعافتلا نوكي يناثلا ماعلا يف
.نيرخآلل ةباجتسا ثدحت يتلا

.هتاذ لوح ازكرمتم لازي ال وهف هتالعافت يفً ارصاق رمعلا اذه يف لفطلا لظي كلذ عمو



 )يعامتجالا ،يلاعفنالا ( دهملا

.. حجار لقعو عساو مهفب نكل يتاينمت .. ةرضاحملا ةياهن
 بيهولا ةميعن .أ


