
1

(116) ájöûÑdG OQGƒŸG á«ªæàd »æWƒdG õcôŸG äGQƒ°ûæe á∏°ù∏°S

2005



2

               

 

 

   

Ω2006 / `g1427                                                                                                           ¤hC’G á©Ñ£dG

áXƒØ ¥ƒ≤◊G ™«ªL

º«∏©àdGh á«HÎdG IQGRƒd

ájô°ûÑdG OQGƒŸG á«ªæàd »æWƒdG õcôŸGh

»```ª∏©dG ô``jô``ëàdG

…ƒ```¨∏dG ô``jô``ëàdG

»`````æØdG ô``jô``ëàdG

º````````````````«ª°üàdG

êÉ`````````````à`````f’G

á`````YÉ``Ñ£dG ≥`````bO

É`````````````¡```©``LGQ

äÉ```````fGó`e Qó```````«M

äÓ``dGó`Ñ©dG AÉ`````````ah

Ëô`````````°T ÖdÉ``````````Z

Öæ``°Tƒ```HCG AGó```````````f

Ió```°TGô``e ∞`jÉ``````````f

á``````cOGQO  ó```ª`ë`e .Ω

äÉ```````fGó`e Qó```````«M

äÓ``dGó`Ñ©dG AÉ`````````ah

:

:

:

:

:

:

:



3

á````````eó`≤ŸG

AÉ````````«MC’G

AÉ````````jõ«Ød G

A É``````«ª«µd G

¢VQC’GΩƒ```∏Y

á``````````Ä«Ñd G

(1 ) ≥`M ÓŸ G

8 - 5

60 - 11

148 - 61

196 - 149

232 - 197

268 - 233

287 - 269



4



5



6

 Ωƒ∏©dG »ª∏©Ÿ ájOÉ°TQEG ádOCG

á°SGQódG á∏Ä°SCG ≈∏Y º¡éFÉàf Aƒ°V ‘ áÑ∏£dG óæY º∏©àdG AÉ£NCG á÷É©Ÿ

(TIMSS 2003) 2003 ΩÉ©d Ωƒ∏©dGh äÉ«°VÉjô∏d á«dhódG

“Ωƒ∏©dGh äÉ«°VÉjôdG ‘ áãdÉãdG á«dhódG á°SGQódG” (IEA) …ƒHÎdG π«°üëàdG Ëƒ≤àd á«dhódG á£HGôdG äòØf

∫ÓN øe øjQƒcòŸG ÚãëÑŸG ‘ áÑ∏£dG π«°ü– øY äÉfÉ«ÑdG â©ªLh ,ádhO (40) ‘ 95/94 »°SGQódG ΩÉ©dG ‘

…ôjóeh Úª∏©ŸGh áÑ∏£dG ¤EG â¡Lh »àdG äÉfÉÑà°S’G ≈∏Y äÉHÉéà°S’G ∫ÓN øeh , QÉÑàN’G äGô≤a øY º¡JÉHÉLEG

. ¢SQGóŸG

 ∞°üdG áÑ∏W ≈∏Y 1999/98 ΩÉY ‘ ¿OQC’G É¡æ«H øe ádhO (38) ‘ áãdÉãdG á«dhódG á°SGQódG ≥«Ñ£J ó«YCGh

 »àdG äÉfÉÑà°S’G ∫ÓN øe áØ∏àîŸG äÉfÉ«ÑdG kÉ°†jCG â©ªLh , Ωƒ∏©dGh äÉ«°VÉjôdG »ãëÑe ‘ (áæ°S 13) øeÉãdG

‹hódG Újƒà°ùŸG ≈∏Y á«ª∏©àdGh ájƒHÎdG á«∏ª©dG OÉ©HCG º¡a ¢Vô¨H ¢SQGóŸG …ôjóeh Úª∏©ŸGh áÑ∏£dG ¤EG â¡Lh

. »æWƒdGh

 ácQÉ°ûŸG ∫hó∏d ‹ÉªLE’G  Oó©dG  ≠∏H å«M 2003 ΩÉY á°SGQódG √òg ‘ á«fÉãdG á«fOQC’G ácQÉ°ûŸG äAÉLh

, ájOƒ©°ùdG , ¢ùfƒJ , Üô¨ŸG , øª«dG , Ú£°ù∏a ,ÉjQƒ°S , ô°üe , ¿OQC’G »g á«HôY ∫hO (9) É¡æ«H øe , ádhO 46

»æeR π°UÉØHh …QhO πµ°ûH É¡≤«Ñ£J OÉ©«°S Ωƒ∏©dGh äÉ«°VÉjô∏d á«dhódG á°SGQódG ¿CG ¤EG IQÉ°TE’G QóŒh .øjôëÑdG

. Gòµgh ... ,2015 ,2011 , 2007 ΩGƒYC’G ‘ É¡≤«Ñ£J OÉ©«°S á°SGQódG ¿CG »æ©j Gògh , äGƒæ°S ™HQCG √QGó≤e

á°SGQódG √ò¡d áeRÓdG äÉÑ«JÎdG AGôLEÉH ájô°ûÑdG OQGƒŸG á«ªæàd »æWƒdG õcôŸG Ωƒ≤j , »æWƒdG iƒà°ùŸG ≈∏Yh

 ,ájôµ°ù©dG áaÉ≤ãdGh , º«∏©àdGh á«HÎdG IQGRh) áØ∏àîŸG ájƒHÎdG äÉ°ù°SDƒŸGh  (IEA) á«dhódG á£HGôdG ÚH ≥«°ùæàdÉH

Ió«Øà°ùŸG áØ∏àîŸG ájƒHÎdG äÉ°SGQódG ºYOh , ôjQÉ≤àdG QGó°UEGh , äÉfÉ«ÑdG ™ªLh , (á°UÉÿG ¢SQGóŸGh , çƒ¨dG ádÉchh

åMÉÑŸG √òg ¢ùjQóJ äGQÉ¡e ôjƒ£J ≈∏Y kÉ«æWh ájƒHÎdG á°SÉ«°ùdG »ª°SGQ áfÉYEG ±ó¡H , á°SGQódG √òg èFÉàf øe

. ¬JÉLô á«YƒæH AÉ≤JQ’Gh ÊOQC’G …ƒHÎdG ΩÉ¶ædG ôjƒ£Jh , ⁄É©dG ‘ ¬dÉãeCÉH ÊOQC’G iƒà°ùŸG áfQÉ≤eh

‘ ΩÉY πµ°ûH QÉÑàN’G øY º¡JÉHÉLEG ‘ í°VGh Qƒ°üb øY Ú«fOQC’G áÑ∏£dG èFÉàæd ‹hódG ôjô≤àdG ∞°ûc ó≤d

áÑ∏£dG iód QôµàJ AÉ£NCG ∑Éæg ¿CG ¤EG Ò°ûj Gògh , É¡æe åëÑe πµd á«YôØdG ä’ÉéŸG ‘h , Ωƒ∏©dGh äÉ«°VÉjôdG

É¡∏«∏–h Égô°ü◊ á°SGQódG √òg ‘ É¡«∏Y Aƒ°†dG øe ójõe §«∏°ùJ ¤EG ™aO É‡ ±QÉ©ŸG hCG äGQÉ¡ŸG ¢†©H ‘ á«dÉY Ö°ùæH
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øe êPÉªædG √ò¡d ¢Vô©J á£°ùÑe á«∏ªY ádOCG ∫ÓN øe É¡LÓY á«Ø«µHh É¡H ºgÒ°üÑàH É¡æe Úª∏©ŸG IOÉaEG ¢Vô¨H

AÉ£NC’G èdÉ©Jh áÑ∏£dG ó«H òNCÉàd º∏©ŸG ÉgòØæj ¢ùjQóJ äÉ«é«JGÎ°SG áÄ«g ≈∏Y äGOÉ°TQE’G ¢Vô©J Éªc , AÉ£NC’G

. É¡«a ¿ƒ©≤j »àdG

 : á«JB’G πMGôŸG ÈY ádOC’G OGóYEG ‘ πª©dG ôe ó≤d

 äÉ«°VÉjôdG ‘ ÉgQƒ°Uh AÉ£NC’G √òg ä’É› ójó–h áÑ∏£dG AÉ£NCG  ô°ü◊ á«∏«∏– á°SGQO : ¤hC’G  á∏MôŸG

. Ωƒ∏©dGh

 : »∏j Ée øª°†àJ ádOCG OGóYEG : á«fÉãdG á∏MôŸG

.  ¬∏µ°Th CÉ£ÿÉH ∞jô©J  -1

. (á«°ü«î°ûàdG áØ«XƒdG) CÉ£ÿG É¡«a RÈj äÉª¡ŸGh á∏Ä°SC’G øe áYƒª› ìGÎbG  -2

áØ«XƒdG) ¬d áÑ∏£dG RhÉŒh CÉ£ÿG ™e πeÉ©àdG ≈∏Y º∏©ŸG óYÉ°ùJ »àdG áÑ°SÉæŸG á«ª«∏©àdG äÉ«é«JGÎ°S’G ìGÎbG -3

. (á«LÓ©dG

 ÚjƒHÎdG Úaô°ûŸGh ¢UÉ°üàN’G …hP øe áØ∏à äÉYƒª› ™e ájOÉ°TQE’G ádOC’G  á°ûbÉæe : áãdÉãdG á∏MôŸG

. É¡∏LCG øe â©°Vh »àdG ájÉ¨∏d É¡àÑ°SÉæe øe ≥≤ëà∏d Ωƒ∏©dGh äÉ«°VÉjôdG »ãëÑe ‘ Úª∏©ŸGh

äGQÉ¡ŸG øe Úª∏©ŸG Úµ“h áØ∏àîŸG ájƒHÎdG äÉ¡÷G πÑb øe ájOÉ°TQE’G ádOC’G √òg øe IOÉØà°S’G ºàJ ¿CG ‘ πeCÉfh

º∏©ŸG ¢ùjQóJ ≈∏Y äGQÉ¡ŸG √òg  ¢ùµ©æJ »c á«∏ªY ÖjQóJ äÉ°TQh  ÈY É¡d áªYGódG ±QÉ©ŸGh  É¡«a áæª°†ŸG

¬æY ∞°ûµà°S Ée ƒgh , ¬H AÉ≤JQ’Gh áÑ∏£dG º∏©J ájƒ°S ™aQ ‘ ÈcC’G ±ó¡dG ≥«≤ëàd √õ«côJ ä’É›h ¬à∏Ä°SCGh

. á°SGQó∏d áeOÉ≤dG äGQhódG

 (TIMSS 2003) 2003 ΩÉ©d á«dhódG á°SGQódG ‘ Ωƒ∏©dG QÉÑàN’ ∞°Uh

 øeÉãdG ∞°üdG áÑ∏W øe IQÉà áæ«Y ≈∏Y Ωƒ∏©dGh äÉ«°VÉjôdG »ãëÑe ‘ 2003 ΩÉ©d á«dhódG á°SGQódG äòØf

äÉHÉLE’G ¤EG  Oó©àe øe QÉ«àN’G ÚH Ée âMhGôJ Iô≤a (189) á¨dÉÑdG QÉÑàN’G äGô≤a øY áHÉLEÓd »°SÉ°SC’G

. ádƒ£ŸG äÉHÉLE’Gh IÒ°ü≤dG

ÚÑjh . áÄ«ÑdGh , ¢VQC’G Ωƒ∏Yh , AÉjõ«ØdGh , AÉ«ª«µdGh , AÉ«MC’G : á«JB’G äÉjƒàëŸG Ωƒ∏©dG QÉÑàNG ≈£Z óbh

. iƒàëŸG Ö°ùëH É¡d ájƒÄŸG Ö°ùædGh äGô≤ØdG OóY (1) ∫hó÷G
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.iƒàëŸG Ö°ùëH Ωƒ∏©dG QÉÑàNG äGô≤a ™jRƒJ :(1) ∫hó÷G

π«∏©àdGh , º«gÉØª∏d º¡ØdGh ÜÉ©«à°S’Gh , ≥FÉ≤◊G áaô©e : á«JB’G á«aô©ŸG ä’ÉéŸG ≈∏Y QÉÑàN’G πªà°TG Éªc

. ‘ô©ŸG ∫ÉéŸG Ö°ùëH Ωƒ∏©dG QÉÑàNG äGô≤a ™jRƒJ (2) ∫hó÷G ÚÑjh . π«∏ëàdGh

.á«aô©ŸG ä’ÉéŸG Ö°ùëH Ωƒ∏©dG QÉÑàNG äGô≤a ™jRƒJ :(2) ∫hó÷G

≈∏Y AÉæH ∂dPh "Ωƒ∏©dG »ª∏©Ÿ ájOÉ°TQEG ádOCG" ¿Gƒæ©H á°SGQO 2002 ΩÉY ‘ ô°ûf ¿CG õcôª∏d ≥Ñ°S óbh Gòg

 Ωƒ∏©dG »ª∏©Ÿ ájOÉ°TQEG ádOCG ≈∏Y πªà°ûJ »¡a á°SGQódG √òg ÉeCG , 1999 ΩÉ©d á«dhódG á°SGQódG ‘ ÉæàÑ∏W äGAGOCG

 kÉªYGOh kÓªµe »JCÉj π«dódG Gòg ¿EÉa ¬«∏Yh , 2003 ΩÉ©d á«dhódG á°SGQódG ‘ º¡JGAGOCG ≈∏Y AÉæH áÑ∏£dG AÉ£NCG á÷É©Ÿ

.Ωƒ∏©dG ‘ áÑ∏£dG AÉ£NCG á÷É©eh º¡°ùjQóJ ‘ Ú∏«dódG GƒØXƒj ¿CÉH Éæ«ª∏©e ≈∏Y Oƒ≤©e πeC’Gh , ∫hC’G π«dó∏d

 ÊOQC’G AGOC’G ∞°üJ ∫hGóL ‘ èFÉàædG øe áYƒª› â°VôY , 2003 ΩÉ©d á°SGQódG èFÉàf øY ójõŸG áaô©Ÿh

.(1)≥ë∏e ‘ ‹hódGh »Hô©dG AGOC’ÉH áfQÉ≤e

iƒàëŸGäGô≤ØdG OóYájƒÄŸG áÑ°ùædG

AÉ«MC’G5429

AÉ«ª«µdG3116

AÉjõ«ØdG4624

¢VQC’G Ωƒ∏Y3116

áÄ«ÑdG2714

´ƒªéŸG189100

‘ô©Ÿ G ∫ÉéŸGäGô≤ØdG OóYájƒÄŸG áÑ°ùædG

≥FÉ≤◊G áaô©e5730

º«gÉØŸG ÜÉ©«à°SG7339

π«∏ëàdGh π«∏©àdG5931

´ƒªéŸG189100
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AÉæH øY á«Yôa ä’É› â∏ª°T , AÉ«MC’G º∏Y ‘ k’GDƒ°S (57) á°SGQódG âæª°†J

á«∏ÿG Ö«côJ øYh , ¬àKGQhh ¬àë°Uh ájƒ«◊G ¬JÉ«∏ªYh ¬FÉ°†YCG ∞FÉXhh ¿É°ùfE’G º°ùL

áª¶fC’G øYh ,É¡JÉ«M äGQhOh ÉgQƒ£Jh É¡Ø«æ°üJh á«◊G äÉæFÉµdG ¢üFÉ°üNh ,É¡ØFÉXhh

. »©«Ñ£dG ÜÉîàf’Gh ∞«µàdGh ´ƒæàdGh á«Ä«ÑdG

: »JCÉj Éªc á«aô©ŸG äÉjƒà°ùª∏d kÉ©ÑJ á°SGQódG á∏Ä°SCG âYRƒJ óbh

. (12) π«∏ëàdGh Ò°ùØàdG , (21) ÜÉ©«à°S’Gh º¡ØdG , (24) áaô©ŸG

Ò°ùØàdG iƒà°ùe ‘h ,  á«dÉ≤ŸG á∏Ä°SC’G ‘ áÑ∏£dG iód í°VGh ∞©°V ô¡X óbh

ÖfGƒL ¢†©H ‘ »Ñ°ùf ∞©°V ¤EG áaÉ°VEG , ÜÉ©«à°S’Gh º¡ØdG iƒà°ùeh ,π«∏ëàdGh

.iôNC’G á«∏≤©dG äGQÉ¡ŸG äÉjƒà°ùŸ IóYÉb πµ°ûJ »àdG á«°SÉ°SC’G áaô©ŸG

IOÉŸG ‘ á«°SÉ°SC’G º«gÉØŸG  ≈∏Y ¢ùjQóàdG Ö«dÉ°SCG õ«côJ ‘  ∞©°†∏d qπ©dh

. èFÉàædG √òg ‘ É«°SÉ°SCG GQhO áÑ∏£dG óæY ájÒÑ©àdG äGQó≤dG ‘ ∞©°†dGh , É¡Ø«XƒJh



ájQhô°V »ë°üdG IÉ«◊G §‰h AGhódGh AGò¨dG

¿É°ùfE’G áë°üd

Ö°ùæH º¡JÉHÉLEG âYRƒJh , áë«ë°üdG áHÉLE’G ¤EG áÑ∏£dG øe §≤a%23^4 π°UƒJ ,¿É°ùfE’G áë°U øY ∫GDƒ°S ‘

¿É°ùfE’G º°ùL Ö«cÎH á≤∏©àŸG äÉeƒ∏©ŸG ‘ ºgóæY ÒÑc ∞©°V ¤EG Ò°ûj É‡ , áÄWÉÿG πFGóÑdG ≈∏Y kÉÑjô≤J ájhÉ°ùàe

º¡JÉ«ëH §ÑJôj ´ƒ°Vƒe ¬fCGh , IóY ±ƒØ°U ‘ ´ƒ°VƒŸG Gòg øY ÒãµdG Gƒ°SQO º¡fCÉH kÉª∏Y ,¬àë°Uh ¬FÉ°†YCG ∞FÉXhh

. ¿É°ùfE’G áë°U ∫É› ‘ äÉ«¡jóÑdG øe qó©jh ,á«eƒ«dG

? ¿É°ùfE’G º°ùL ‘ ¢ùØæàdG á«∏ª©H ábÓY ¬d á«JB’G …CG  -1

.IOÉ°†ŸG ΩÉ°ùLC’G - CG

.ájƒeódG íFÉØ°üdG - Ü

.AÉ°†«ÑdG ΩódG ÉjÓN - `L

.AGôª◊G ΩódG ÉjÓN - O

? ¿É°ùfE’G º°ùL ‘ ¢Vôª∏d áÑ qÑ°ùŸG º«KGô÷G ™∏àÑj á«JB’G …CG  -2

.IOÉ°†ŸG ΩÉ°ùLC’G - CG

.ájƒeódG íFÉØ°üdG - Ü

.AÉ°†«ÑdG ΩódG ÉjÓN - `L

.AGôª◊G ΩódG ÉjÓN - O

?¢VGôeC’G øe º°ù÷G ájÉbh ‘ IÒÑc IóFÉa É¡dh , ¿É°ùfE’G AGòZ ‘ kGóL á∏«∏b äÉ«ªµH óLƒJ »àdG OGƒŸG Ée -3

.äÉÁõfE’G - CG

.¿ƒgódG - Ü

.äÉæ«eÉà«ØdG - `L

.äÉfƒeô¡dG - O



 ,¿ƒgódG ,äGQó«gƒHôµdG:¿É°ùfE’G É¡dhÉæàj »àdG á«FGò¨dG OGƒŸG ´GƒfCG øY √ƒ°SQO ÉÃ áÑ∏£dG á°ûbÉæÃ ¢SQó∏d ó q¡e   l

√òg AÉª°SCG IQƒÑ°ùdG ≈∏Y Öàµj ¿CG ºgóMCG ¤EG Ö∏WGh ,äÉæ«eÉà«ØdGh  á«fó©ŸG  ìÓeC’G ,AÉŸG ,äÉæ«JhÈdG

√òg ¿CGh ,º°ù÷G áë°U ‘ GQhO OGƒŸG √òg ™«ª÷ ¿CG º¡d í q°Vh . º°ù÷G ‘ É¡æe ´ƒf πc ∞FÉXhh ,´GƒfC’G

¢†©H QhO ¤EGh ,¢VôŸG äÉÑÑ°ùe áehÉ≤e ‘ IOÉ°†e ΩÉ°ùLCÉc äÉæ«JhÈdG QhO ¤EG kÓãe ô°TCG .É¡°†©H π qªµJ QGhOC’G

.º°ù÷G Iõ¡LCG áë°U ‘ á«fó©ŸG ìÓeC’Gh äÉæ«eÉà«ØdG ´GƒfCG

 Ö∏WG .¢VôŸG äÉÑ qÑ°ùe áehÉ≤e ≈∏Y º°ù÷G IQó≤H πãªàJ »àdG , ¿É°ùfE’G óæY áYÉæŸG Ωƒ¡Øe ‘ áÑ∏£dG ¢ûbÉf   l

πFÉ°Shh ,IOÉ°†ŸG  ΩÉ°ùLC’Gh  AÉ°†«ÑdG ΩódG ÉjÓN πãe á«©«Ñ£dG  áYÉæŸG πFÉ°Sh ÚH  ¥ôØdG í«°VƒJ º¡«dEG

√òg ≈∏Y …ƒà– »àdG ∫É°üeC’Gh IOÉ°†ŸG ΩÉ°ùLC’G êÉàfEG õØ– »àdG äÉMÉ≤∏dG ‘ á∏ãªàŸG á«YÉæ£°U’G áYÉæŸG

.ΩÉ°ùLC’G

 ´GƒfCG ∫hÉæJ ∂dP øeh ,¢VôŸG áehÉ≤e ≈∏Y º°ù÷G IóYÉ°ùŸ Ö£dG É¡eóîà°ùj »àdG πFÉ°SƒdG ‘ áÑ∏£dG ¢ûbÉf   l

áehÉ≤e ‘ ÉgQhOh ájƒ«◊G äGOÉ°†ŸG Ωƒ¡Øe kÓãe º¡d í q°Vh .áØ∏àîŸG á«LÓ©dG Ö«dÉ°SC’G ΩGóîà°SGh AGhódG

. ÉjÒàµÑdG

 ,¿RGƒàŸG AGò¨dG ∫hÉæJ : ∂dP øeh ,áë°ü∏d º°ù÷G ÜÉ°ùàcG ‘ ó«ØJ IÉ«◊G §‰ ‘ nÖ«dÉ°SCG áÑ∏£dG ™e ¢ûbÉf  l

øY OÉ©àH’Gh ,áë°üdÉH IQÉ°†dG äGOÉ©dG á°SQÉ‡ ΩóYh ,á«°üî°ûdG áaÉ¶ædGh ,‘ÉµdG ΩƒædGh , á°VÉjôdG á°SQÉ‡h

.»ë°üdG ÒZ AGò¨dGh çƒ∏ŸG AGò¨dGh ÚKƒ∏ŸG AGƒ¡dGh AÉŸG πãe ¢VGôeC’G äÉÑÑ`°ùe QOÉ°üe

 í«°Vƒàd ,á«Hƒ°SÉM èeGôHh ƒjó«a ΩÓaCGh Öàch äÉ«aÉØ°Th äÉMƒd øe IôaGƒàŸG á«ª«∏©àdG QOÉ°üŸG øe óØà°SG   l

.¢Vôª∏d ¬àehÉ≤eh º°ù÷G áë°üH ábÓ©dG äGP º«gÉØŸG

.¢Vôª∏d º°ù÷G áehÉ≤e ‘ IOÉ°†ŸG ΩÉ°ùLC’G QhO øY IõLƒe ôjQÉ≤J áHÉàc áÑ∏£dG ∞∏c  l

 ,º¡fÉgPCG ‘ ¢VôŸGh áë°üdÉH ábÓ©dG äGP º«gÉØŸG ≥«ª©àd á≤HÉ°ùdG áKÓãdG á∏Ä°SC’G øY áHÉLE’G áÑ∏£dG ∞q∏c  l

.º¡éFÉàf Ω qƒbh



äGô°û◊G áëaÉµe ‘ áYƒæàe Ö«dÉ°SCG ΩGóîà°SG

ÉgQGô°VCG øe πq∏≤jh ÉgQÉ°ûàfG øe qóëj 

? ájƒæŸG äÉfGƒ«◊G êÉàfEG ≈∏Y IQOÉb Oƒ©J ’ »c äGô°û◊G QƒcP èdÉ©J GPÉŸ

.äGô°û◊G çÉfEG OóY IOÉjõd - CG

.»∏µdG äGô°û◊G OóY π«∏≤àd - Ü

.äGô°û◊G øe IójóL ´GƒfCG êÉàfE’ - `L

.êhGõàdG øe äGô°û◊G ™æŸ - O

: á«JB’G ájƒÄŸG Ö°ùædG ≥ah áHÉLE’G πFGóH øY áÑ∏£dG äÉHÉLEG âYRƒJ

. % 13 - CG

.% 41^6 - Ü

.% 24^9 - `L

.%20^5 - O

’ »c èdÉ©oJ äGô°û◊G QƒcP ¿CG »gh , ∫GDƒ°ùdG øY áë«ë°U áHÉLEG GƒHÉLCG áÑ∏£dG øe §≤a %41^6 ¿CG ßMÓoj

äÉHÉLEG º¡æe %58^4 ÜÉLCG ÚM ‘ .»`∏µdG äGô°û◊G OóY π«∏≤J ±ó¡H ájƒæŸG äÉfGƒ«◊G êÉàfEG ≈∏Y IQOÉb Oƒ©J

êÉàfEG ƒg á÷É©ŸG ÖÑ°S ¿CG Oóëj …òdG (ê) πjóÑdÉH §`ÑJôJh %24^9 áÄWÉN áHÉLE’ áÑ°ùf ÈcCG âfÉc óbh .áÄWÉN

Gòg ¢üæjh . %20^5 â¨∏H PEG , kÉ°†jCG á©ØJôe (O) ÅWÉÿG πjóÑdG áÑ°ùf äAÉL Éªc 0äÉfGƒ«◊G øe IójóL ´GƒfCG

Ò°ûj …òdG ÅWÉÿG (CG) πjóÑdG ™e ôeC’G ∂dòch .êhGõàdG øe äGô°û◊G ™æe ƒg á÷É©ŸG ÖÑ°S ¿CG ≈∏Y πjóÑdG

Ö°ùf ´ÉØJQG øe hóÑjh . %13 ¬«∏Y áHÉLE’G áÑ°ùf â¨∏H PEG , äGô°û◊G çÉfEG OóY IOÉjõd ƒg á÷É©ŸG ÖÑ°S ¿CG ¤EG

,ÜÉ°üNE’Gh í«≤∏àdG äÉ«∏ªY º«gÉØÃ ≥q∏©àj Éª«a º¡jód ìƒ°Vh ΩóY ∑Éæg ¿CG áÄWÉÿG πFGóÑdG ≈∏Y áÑ∏£dG äÉHÉLEG

á÷É©e iód º«gÉØŸG √òg í«°VƒJ ≈∏Y õ«cÎdG Úª∏©ŸG ≈∏Y ÖLƒj ™bGƒdG Gòg ¿EG .á«◊G äÉæFÉµdG ‘ ,´ƒædG Ωƒ¡Øeh

.äÉfGƒ«◊Gh äÉJÉÑædG ‘ á°UÉîHh ,áØ∏àîŸG á«◊G äÉæFÉµdG ‘ IÉ«◊G äGQhOh ôKÉµàdGh ∞«æ°üàdG äÉYƒ°Vƒe



? äGô°û◊G ‘ ÜÉ°üNE’G á«∏ª©H Oƒ°ü≤ŸG Ée  -1

.äÉ°†jƒÑdG ¤EG ájƒæŸG äÉfGƒ«◊G ∫É≤àfG - CG

.äÉ°†jƒÑdG ™e ájƒæŸG äÉfGƒ«◊G êÉeófG - Ü

.çÉfE’Gh QƒcòdG êhGõJ - `L

.çÉfEÓd QƒcòdG ádRÉ¨e - O

? äÉJÉÑædG ¢†©H ôKÉµJ ‘ πëædG QhO Ée  -2

. É¡ªa á£°SGƒH äÉ°†jƒÑdÉH ìÉ≤∏dG ÜƒÑM èeO -  CG

.IôcòŸG QÉgRC’G ¤EG áãfDƒŸG QÉgRC’G øe äÉ°†jƒÑdG π≤f - Ü

.É¡«a ƒªæàd IójóL øcÉeCG ¤EG äÉJÉÑædG QhòH π≤f - `L

.áãfDƒŸG QÉgRC’G ¤EG IôcòŸG QÉgRC’G øe ìÉ≤∏dG ÜƒÑM π≤f - O

? äGô°û◊G ôKÉµàH ≥q∏©àj Éª«a áë«ë°U á«JB’G äGQÉÑ©dG …CG  -3

.»LQÉN É¡«a ÜÉ°üNE’G - CG

.»∏NGO É¡«a ÜÉ°üNE’G - Ü

.É¡JÉ«M ∫GƒW êhGõàJ ¿CG øµÁ - `L

.áØ∏à ´GƒfCG ÚH êhGõJ É¡«a çóëj ¿CG øµÁ - O

êÉàfEGh êhGõàdG ≈∏Y IQó≤dG É¡d OGôaCG êÉàfEGh É¡æ«H Éª«a êhGõàdG ≈∏Y IQOÉ≤dGh kÉ«Ø«Xhh kÉ«Ñ«côJ á¡HÉ°ûàŸG OGôaC’G   -4

: øª°V ∞qæ°üJ á«fÉK π°ùf

.¢ùæ÷G - CG

.∞°üdG - Ü

.á∏FÉ©dG - `L

.´ƒædG - O

 º«gÉØª∏d áÑ∏£dG ÜÉ©«à°SG øe ócCÉàdG ™e ,ìƒ°Vh πµH á«◊G äÉæFÉµdG óæY ôKÉµàdG ´ƒ°Vƒe á÷É©e kGóL º¡ŸG øe   l

á°†jƒÑdG , í«≤∏àdG , äÉ°†jƒÑdG , ìÉ≤∏dG ÜƒÑM , ájƒæŸG äÉfGƒ«◊G : ÉgRôHCG øeh ,¬«a á°ù«FôdG äÉë∏£°üŸGh



.»°ùæ÷G è°†ædGh Æƒ∏ÑdG , áÑ°üîŸG

 ∞«æ°üJ ´ƒ°Vƒe á÷É©e óæY ,á«°SÉ°SC’G á«Ø«æ°üàdG IóMƒdG √QÉÑàYÉH , ´ƒædG Ωƒ¡Øe ≈∏Y õ«cÎdG kÉ°†jCG º¡ŸG øe   l

É¡d OGôaCG ÜÉ‚EGh ,É¡æ«H Éª«a êhGõàdG ≈∏Y IQOÉbh , kÉ«Ø«Xhh kÉ«Ñ«côJ á¡HÉ°ûàe kGOGôaCG πqãÁ ¬fCGh .á«◊G äÉæFÉµdG

. á«©«Ñ£dG ±hô¶dG ‘ ójóL øe ÜÉ‚E’Gh êhGõàdG ≈∏Y IQó≤dG

 πqãÁ ¬fCG º¡d í q°Vh  .á«◊G äÉæFÉµdG óæY »°ùæ÷G  è°†ædG hCG Æƒ∏ÑdG Ωƒ¡Øe ‘  áÑ∏£dG  á°ûbÉæÃ ¢SQó∏d ó q¡e   l

è°†æH ºàj ∂dP ¿CGh ,ójóL π°ùf êÉàfEGh êhGõàdG ≈∏Y kGQOÉb É¡«a íÑ°üj »àdG »◊G øFÉµdG IÉ«M ‘ á∏MôŸG

ÜƒÑM hCG äÉfGƒ«◊G ‘ äÉ°†jƒÑdGh ájƒæŸG äÉfGƒ«ë∏d É¡LÉàfEG AóHh , çÉfE’Gh QƒcòdG óæY á«°ùæ÷G AÉ°†YC’G

QÉgRCG ™jRƒàH ájƒãfC’Gh ájôcòdG á«∏°SÉæàdG AÉ°†YC’G Ö«côJ í«°VƒJ ‘ óØà°SG . äÉJÉÑædG ‘ äÉ°†jƒÑdGh ìÉ≤∏dG

¤EG Ö∏£dGh , …ôgR äÉÑf IÉ«M IQhO øY áMƒd ¢Vô©H hCG , äÉYƒª› ‘ É¡à°SGQód áÑ∏£dG ≈∏Y ƒªædG á∏ªàµe

ÉjÓÿG á«ª°ùJ º¡«dEG Ö∏WG . É¡«∏Y (πHGôµdG ) ájƒãfC’G AÉ°†YC’Gh ( ájó°SC’G) ájôcòdG AÉ°†YC’G ójó– áÑ∏£dG

. äÉ°†jƒÑdG èàæJ πHGôµdGh ìÉ≤∏dG ÜƒÑM èàæJ ájó°SC’G .É¡æe πc É¡éàæj »àdG á«∏°SÉæàdG

 äÉæFÉµdG ´GƒfCG ¢†©H ‘ ¬fCG º¡d í q°Vh  .ÜÉ°üNE’Gh  êhGõàdG hCG í«≤∏àdG » neƒ¡Øe ÚH ¥ôØdG áÑ∏£∏d í°Vh   l

‘ ¬fCGh ,  áaó°U »≤à∏àd AÉŸG ‘ äÉ°†jƒÑdGh ájƒæŸG äÉfGƒ«◊G ≈ãfC’Gh ôcòdG ±ò≤j , ∑Éª°SC’G πãe á«◊G

í q°Vh .≈ãfCÓd »∏°SÉæàdG RÉ¡÷G πNGO ‘ ájƒæŸG äÉfGƒ«◊G ôcòdG ±ò≤j ,äGô°û◊G πãe ,iôNCG äÉfGƒ«M

òNCÉJ »àdG áÑ°üîŸG á°†jƒÑdG øjƒµàd äÉ°†jƒÑdG ™e ájƒæŸG äÉfGƒ«◊G êÉeófÉH ºàJ ÜÉ°üNE’G á«∏ªY ¿CG º¡d

»æ©j ’ í«≤∏àdG çhóM ¿CG ¤EG áÑ∏£dG ™e π°UƒJ .ójó÷G OôØdG ºK øeh , Úæ÷G øjƒµàd õjÉªàdGh ΩÉ°ù≤f’ÉH

ób øµd ,iôNCG IôgR º°ù«e ¤EG IôgR øe ìÉ≤∏dG ÜƒÑM kÓãe á∏ëædG π≤æJ ób PEG ,ÜÉ°üNEG çhóM IQhô°†dÉH

, É¡©e êÉeóf’Gh IôgõdG ¢†«Ñe πNGO äÉ°†jƒÑdG ¤EG ∫ƒ°UƒdG ‘ ôNB’ hCG ÖÑ°ùd √òg ìÉ≤∏dG ÜƒÑM π°ûØJ

. É¡HÉ°üNEG …CG

 óæY ÜÉ°üNE’Gh êhGõàdG hCG í«≤∏àdGh Æƒ∏ÑdG º«gÉØe í«°VƒJ ‘ á«Hƒ°SÉ◊G èeGÈdGh ƒjó«ØdG ΩÓaCG øe óØà°SG   l

.á«◊G äÉæFÉµdG

 , kÓãe äÉfGƒ«◊G øe áØ∏à ´GƒfCG ôcP º¡«dEG Ö∏£dG ≥jôW øY á«◊G äÉæFÉµdG óæY ´ƒædG Ωƒ¡Øe áÑ∏£∏d í q°Vh l

π°UƒJh ,IójóL OGôaCG êÉàfEGh êhGõàdG É¡æe áØ∏à ´GƒfCG øe OGôaC’ øµÁ ¿Éc ¿EG º¡dGDƒ°Sh ,äGô°û◊G á°UÉîHh

óMGƒdG ´ƒædG øe OGôaC’G É¡éàæJ »àdG ájƒãfC’Gh ájôcòdG á«∏°SÉæàdG ÉjÓÿG ¿CG º¡d í q°Vh .´ƒædG ∞jô©J ¤EG º¡©e

.iôNCG IójóL OGôaCG êÉàfEGh êhGõàdG ÉgQhóH √OGôaC’ øµÁ ójóL π°ùf êÉàfEG ≈∏Y §≤a IQOÉ≤dG »g

 ÜÉ°üNE’Gh êhGõàdG hCG í«≤∏àdG º«gÉØŸ º¡HÉ©«à°SG øe ócCÉà∏d á≤HÉ°ùdG áKÓãdG á∏Ä°SC’G øY áHÉLE’G áÑ∏£dG ∞q∏c   l

.º¡éFÉàf Ω qƒbh ,´ƒædG Ωƒ¡Øeh ,á«∏°SÉæàdG ÉjÓÿGh



áeÉY áØ°U ‘ ∑Î°ûJ »àdG á«◊G äÉæFÉµdG

IóMGh áYƒª› ‘ ∞qæ°üJ

 Gòg  É¡«∏Y »æH »àdG  áØ°üdG Ée  .»JB’G ∫hó÷G ‘ Éªc  ÚàYƒª›  ‘ äÉfGƒ«◊G ¢†©H  ∞«æ°üàH ¢üî°T ΩÉb

?∞«æ°üàdG

.¿É≤«°ùdG - CG

.¿ƒ«©dG - Ü

.»ª°†¡dG RÉ¡÷G - `L

.ó∏÷G - O

: á«JB’G ájƒÄŸG Ö°ùædG ≥ah áHÉLE’G πFGóH øY áÑ∏£dG äÉHÉLEG âYRƒJ

. % 25  -  CG

. %19^1 - Ü

. %38^1 - `L

. %17^8 -  O

∞«æ°üJ É¡«∏Y »æoH »àdG áØ°üdG ¿CG »gh , ∫GDƒ°ùdG øY áë«ë°U áHÉLEG GƒHÉLCG áÑ∏£dG øe §≤a %25 ¿CG ßMÓoj

äÉHÉLEG GƒHÉLCG áÑ∏£dG øe %75 ¿CG ÚM ‘ , (CG πjóÑdG ) ¿É≤«°ùdG »g ÚàYƒª› ‘ ∫GDƒ°ùdG ‘ IOQGƒdG äÉfGƒ«◊G

»æoH »àdG áØ°üdG ¿CG O qóëoj …òdG (ê) πjóÑdÉH §ÑJôJh %38^1 »g áÄWÉN áHÉLE’ áÑ°ùf ÈcCG âfÉc óbh .áÄWÉN

äÉæFÉµdG ∞«æ°üJ  ÒjÉ©Ã ≥q∏©àj Ée ìƒ°Vh ΩóY ≈∏Y ∫ój É‡  ,»ª°†¡dG  RÉ¡÷G »g ∫GDƒ°ùdG  ‘ ∞«æ°üàdG É¡«∏Y

ád’O , ó∏÷G áØ°üd º¡æe %17^8 QÉ«àNGh , ¿ƒ«©dG áØ°üd áÑ∏£dG øe %19^1 QÉ«àNG ¿CG Éªc .áÑ∏£dG ¿ÉgPCG ‘ á«◊G

´ƒ°VƒŸ º¡à°SGQO ºZQ , äÉfGƒ«◊G á°UÉîHh , áØ∏àîŸG á«◊G äÉæFÉµdG äÉYƒª› ¢üFÉ°üîH º¡àaô©e ∞©°V ≈∏Y

¢ùjQóJ Ö«dÉ°SCG ‘ ™jƒæàdG ≈∏Y ¢Uô◊G ÖLƒJ èFÉàædG √òg ¿EG .»°SGQO ∞°U øe ÌcCG ‘ á«◊G äÉæFÉµdG ∞«æ°üJ

Gòg Ωƒ¡Øe ÜÉ©«à°SG áÑ∏£∏d øµÁ å«ëH , ¬«∏Y á«∏ª©dG á∏ãeC’G øe QÉãcE’Gh ,á«◊G äÉæFÉµdG ∞«æ°üJ ´ƒ°Vƒe

.á«◊G äÉæFÉµdG ∞«æ°üJ ‘ º¡JGQÉ¡e ôjƒ£Jh ∞«æ°üàdG

2 áYƒªéŸG

ÚHÉ©ãdG

¿GójódG

∑Éª°SC’G

1 áYƒªéŸG

ô°ûÑdG

ÜÓµdG

ÜÉHòdG



? á«JB’G äÉfGƒ«◊G É¡«a ∑Î°ûJ »àdG áØ°üdG Ée  -1

.•ƒÑ o£ rNo C’G ,ÚØdódG , ìÉ°ùªàdG , áµª°ùdG , äƒ◊G

, ÉjQÉfƒ«ØdG , Rƒ∏dG :ÉgOƒLh ΩóY hCG AÉë∏dGh Ö°ûÿG á«YhCG OƒLƒd kÉ©ÑJ ÚàYƒª› ‘ á«JB’G äÉJÉÑædG ∞qæ°U -2

.QÉ°ûæÿG ,íª≤dG ,∫É≤JÈdG ,GÒLhÒÑ°ùdG

? ¬Ø«æ°üJ ‘ ÉgóªàYG »àdG áØ°üdG Ée , »JB’G ∫hó÷G ‘ Éªc ÚàYƒª› ‘ äÉfGƒ«◊G ¢†©H ÖdÉW ∞qæ°U -3

.á«Ø«æ°üàdG áYƒªéŸG - CG

.πLQC’G OóY - Ü

.á°û«©ŸG ¿Éµe - `L

.AGò¨dG ´ƒf - O

 äÉØ°U/áØ°üd  kÉ©ÑJ  áØ∏à OGƒeh äGhOCG  ∞«æ°üàd  äÉYƒª›  ‘ áÑ∏£dG ¬«a πª©j •É°ûæH  ¢SQó∏d ó q¡e   l

øµÁ O qó QÉ«©e OƒLh  IQhô°V ¤EG º¡©e π°UƒJh ,äÉØ°üdG  √ò¡d  ºgQÉ«àNG ÖÑ°S ‘ º¡°ûbÉf .É¡fhQÉàîj

.AÉ«°TC’G ∞«æ°üJ óæY ¬«∏Y OÉªàY’G

 .á«◊G äÉæFÉµdG ™e ≥HÉ°ùdG •É°ûædG ‘ ¬«dEG Gƒ∏°UƒJ Ée §HQGh ,á«◊G äÉæFÉµdG ´GƒfCG øe √ƒ°SQO ÉÃ áÑ∏£dG ô qcP   l

∞«æ°üJ πãe , á«FGóH ¢ù°SC’ kÉ©ÑJ á«◊G äÉæFÉµdG ∞«æ°üJ ïjQÉàdG ÈY AÉª∏©dG ä’hÉ øY √ƒ°SQO ÉÃ ºgô qcP

á«FÉeh á«°VQCG äÉfGƒ«M) É¡àÄ«Ñd kÉ©ÑJ äÉfGƒ«◊G ∞«æ°üJ hCG (ÜÉ°ûYCG , äGÒé°T , QÉé°TCG) ºéë∏d kÉ©ÑJ äÉJÉÑædG

.( á«FGƒgh

 äÉØ°üd kÉ©ÑJ äÉYƒª› ‘ É¡Ø«æ°üJ ≈∏Y πª©dG ºK ,áØ∏à á«M  äÉæFÉc AÉª°SCG  ôcP áÑ∏£dG ¤EG Ö∏WG   l

.º°ù÷G ‘ áæ«©e á«Ñ«côJ áØ°U OƒLh ,ôKÉµàdG á≤jôW ,á°û«©ŸG ¿Éµe , ájò¨àdG á≤jôW : πãe ,É¡fhQÉàîj

 ‘ á«◊G äÉæFÉµ∏d åjó◊G ∞«æ°üàdG É¡«∏Y óªà©j »àdG ¢ù°SC’Gh ¬à«ªgCGh ∞«æ°üàdG Ωƒ¡Øe áÑ∏£dG ™e ™LGQ   l

í q°Vh .á«fGƒ«◊G áµ∏ªŸG , á«JÉÑædG áµ∏ªŸG , äÉjô£ØdG ,äÉ«©FÓ£dG , äÉ«FGóÑdG : á°ù«FôdG ¢ùªÿG äÉYƒªéŸG

,»∏NGódG Ö«cÎdG , »LQÉÿG πµ°ûdG : πãe , IQƒ£àe ¢ù°SCG ≈∏Y ¿hóªà©j ∞«æ°üàdG Gòg ‘ AÉ`ª∏©dG ¿CG º¡d

.»æ«æ÷G Qƒ£àdGh »FÉ«ª«µdG Ö«cÎdG

 É¡Ø«æ°üJ áÑ∏£dG ¤EG Ö∏WG ºK ,IQƒÑ°ùdG ≈∏Y äÉJÉÑædG hCG äÉfGƒ«◊G øe OóY AÉª°SCG áHÉàc áÑ∏£dG óMCG ¤EG Ö∏WG   l

1 áYƒªéŸG

Ö∏c

§b

∫GõZ

2 áYƒªéŸG

≈©aCG

á«∏ë°S

IÉØë∏°S



qÒ¨àJ ∞«c  Gƒ¶MÓj ¿CGh  , Iôe πc ‘ IóMGh áØ°U QÉ«àNG ºàj å«ëH ,IóY  äÉØ°üd kÉ©ÑJ äÉYƒª› ‘

.∞«æ°üàdG Gòg É¡«∏Y »æH »àdG áØ°üdG qÒ¨àd kÉ©ÑJ áYƒª› πc ‘ äÉfGƒ«◊G

. É¡æe πc ∞«æ°üJ áÑ∏£dG ¤EG Ö∏WGh ÈàîŸG ‘ áXƒØëŸG äÉæ«©dG øe óØà°SG l

.á«◊G äÉæFÉµdG ∞«æ°üJ ‘ º¡JGQÉ¡e ôjƒ£àd , ábÓY äGP á«Hƒ°SÉM èeGôH ΩGóîà°S’ áÑ∏£dG ¬ qLh l

 Ω qƒbh  ,á«◊G äÉæFÉµdG  ∞«æ°üJ ‘ º¡JGQÉ¡e ôjƒ£àd á≤HÉ°ùdG  áKÓãdG á∏Ä°SC’G øY áHÉLE’G  áÑ∏£dG  ∞q∏c  l

.º¡JÉHÉLEG



ájƒ«◊G äÉ«∏ª©dG ‘ ôKDƒJ áÄ«ÑdG πeGƒY

¿É°ùfE’G º°ùL ‘

¤EG kÉÑjô≤J áÑ∏£dG øe %28 π°UƒJ , ¿É°ùfE’G º°ùL ‘ ájƒ«M á«∏ªY ‘ á«Ä«ÑdG πeGƒ©dG óMCG ôKCG øY ∫GDƒ°S ‘

kÉÑjô≤J º¡æe %57 äÉHÉLEG âfÉc ó≤a ¬«∏Yh .kÉ«FõL áë«ë°U äÉHÉLEG ¤EG kÉÑjô≤J º¡æe %15h , áë«ë°üdG áHÉLE’G

∫GDƒ°ùdG ¿CG á°UÉîH , ÉgÒ°ùØJh º«gÉØŸG ÜÉ©«à°SG ≈∏Y áÑdÉ£dG IQób ‘ í°VGh ∞©°V ¤EG Ò°ûJ Ö°ùædG √ògh .áÄWÉN

.á«Ä«H πeGƒY ÒKCÉàd áHÉéà°SG ¿É°ùfE’G º°ùL ‘ á«Ø«µJ äGQó≤H §ÑJôJ áahô©e ájƒ«M á«∏ªY ∫ƒM Qhój

≈∏Y áÑ∏£dG äGQób ôjƒ£J ≈∏Y ócDƒj ÉÃ Ωƒ∏©dG ¢ùjQóJ Ö«dÉ°SCG ôjƒ£J IQhô°V ¢VôØJ ∞©°†dG Gòg á÷É©e ¿EG

äÉ«∏ªY ≈∏Y áØ∏àîŸG πeGƒ©dG ôKCG Ò°ùØàH ≥q∏©àj Ée á°UÉîHh , äGÒ¨àª∏d ≥«bódG »ª∏©dG Ò°ùØàdGh QƒeC’G ÚH §HôdG

.πeGƒ©dG √ò¡d º°ù÷G áHÉéà°SG á«Ø«ch , ájƒ«M

?ΩÉ©£dG º°†g ‘ ÉgôKCG Éeh , á«FGòZ áª≤d ∫hÉæJ óæY ºØdG ‘ çó– »àdG ájƒ«◊G äÉ«∏ª©dG Ée -1

? É¡Jƒb IOÉjRh äÓ°†©dG √òg ƒ‰ ¤EG ÚYGQòdG äÓ°†Y ájƒ≤J äÉæjô“ á°SQÉ‡ …ODƒJ ∞«c -2

? √ÒKCÉJ á«dBG Éeh ? á∏jƒW IÎØd ¬d ¢Vô©àdG óæY Iô°ûÑdG ¿ƒd QGôª°SG ÖÑ q°ùj …òdG »Ä«ÑdG πeÉ©dG Ée  -3

 êÉàfEG ,¢SÉ°ùME’G ,º°†¡dG : πãe , º¡eÉ°ùLCG ‘ ájƒ«◊G äÉ«∏ª©dG ¢†©H ôcP áÑ∏£dG ¤EG Ö∏£dÉH ¢SQó∏d ó q¡e  l

¬eÉ«bh ¿É°ùfE’G IÉ«M ájQGôªà°SG ≈∏Y á¶aÉëŸG ‘ äÉ«∏ª©dG √òg á«ªgCG ¤EG º¡à°ûbÉæÃ π°UƒJh , ƒªædGh ábÉ£dG

.áØ∏àîŸG ájƒ«◊G ¬JÉWÉ°ûæH

 É¡«a ôKDƒj , áØ∏àîŸG áÄ«ÑdG äÉfƒµe ™eh øjôNB’G ™e πYÉØJ ádÉM ‘ áÄ«ÑdG ‘ ¢û«©j ¿É°ùfE’G ¿CG áÑ∏£dG ô qcP  l

á©°TC’ ¢Vô©àdG áé«àf Iô°ûÑdG ¿ƒd QGôª°SG πãe kÉ«Ñ°ùf óeC’G á∏jƒW ¿ƒµJ ÒKCÉàdG ¬LhCG ¢†©H ¿CGh ,¬«a ôKDƒJh

 ¢†©H ¿EÉa πHÉ≤ŸÉHh 0ó∏÷G ÉjÓN ‘ ÚfÓ«ŸG á¨Ñ°U RGôaEG ‘ IOÉjR øY èàæj QGôª°SG ƒgh , á∏jƒW IÎØd ¢ùª°ûdG

ájÉªM ¿ƒØ÷G p¢û ne nQ hCG ,ô£N Qó°üe øY kGOÉ©àHG º°ù÷G ácôM : πãe á©jô°S äÉHÉéà°SG ¤EG …ODƒJ ÒKCÉàdG ¬LhCG

.á«¡°T ΩÉ©W áëFGQ º°T hCG á«FGòZ áª≤d ∫hÉæJ óæY ÜÉ©∏dG RGôaEG hCG ,Úæ«©∏d



 øµªŸG ≥«Ñ£J º¡«dEG Ö∏WGh ,á£«ëŸG áÄ«ÑdG ™e ¿É°ùfE’G º°ùL πYÉØJ í q°VƒJ iôNCG ¬LhCG ôcP áÑ∏£dG ¤EG Ö∏WG  l

.∞°üdG áaôZ ‘ kÉ«∏ªY É¡æe

 ¢†©H Ò°S  í«°VƒJ ‘ , ƒjó«ØdG ΩÓaCGh á«Hƒ°SÉ◊G èeGÈdG á°UÉîHh , Iôaƒàe á«ª«∏©J πFÉ°Sh ájCG øe óØà°SG  l

.É¡«a á«Ä«H πeGƒY ôKCGh ,¿É°ùfE’G º°ùL ‘ ájƒ«◊G äÉ«∏ª©dG

 ‘ ájƒ«◊G äÉ«∏ª©dG ‘ á«Ä«ÑdG πeGƒ©dG ôKC’ º¡ª¡a ≥«ª©àd á≤HÉ°ùdG áKÓãdG á∏Ä°SC’G øY áHÉLE’G áÑ∏£dG ∞q∏c l

.º¡éFÉàf Ω qƒbh , º°ù÷G



πeGƒYh á«©«ÑW πeGƒ©H »Ä«ÑdG ΩÉ¶ædG ¿GõJG ôKCÉàj

¿É°ùfE’G ™æ°U øe

πFGóÑdG ≈∏Y áÑ∏£dG äÉHÉLEG âYRƒJh .áë«ë°U áÑ∏£dG øe %44 äÉHÉLEG âfÉc á«Ä«ÑdG áª¶fC’G øY ∫GDƒ°S ‘

, É¡«a IôKDƒŸG πeGƒ©dGh »Ä«ÑdG ΩÉ¶ædG äÉfƒµŸ áÑ∏£dG ∑GQOEG ‘ ∞©°V ¤EG Ò°ûj É‡ , kÉÑjô≤J ájhÉ°ùàe Ö°ùæH áÄWÉÿG

 0IóY ±ƒØ°U ‘ ÖdÉ£dG É¡°SQO ób ¿Éc , Éª¡JÉfƒµeh »Ä«ÑdG ΩÉ¶ædGh áÄ«ÑdG º«gÉØe ¿CÉH kÉª∏Y , ΩÉ¶ædG Gòg ¿GõJG ‘h

,ádOÉÑàŸG É¡JGÒKCÉJh äÉ`fƒµŸG √ò¡H ábÓY äGP äÉeƒ∏©eh QÉÑNCGh ÉjÉ°†≤d á«eƒ«dG ¬JÉ«M ‘ QGôªà°SÉH ¢Vô©àj ¬fCG Éªc

≈∏Y ¢Uô◊Gh º«gÉØŸG √òg ≈∏Y õ«cÎdG IQhô°V ¤EG √ÉÑàf’G ÖLƒj ∞©°†dG Gògh .É¡H √ôKCÉJh É¡«a ¿É°ùfE’G ÒKCÉJh

.á«eƒ«dG º¡JÉ«ëH É¡£HQh ,É¡d áÑ∏£dG ÜÉ©«à°SG

‘  ÖfGQC’G Oó````Y ÊÉ«ÑdG º°SôdG qÚÑj  -1

.Oƒ≤Y á°ùªN ióe ≈∏Y á«``ØjQ á≤£æe

Ö∏ZC’G ≈∏Y - ƒ```g á«JB’G π``eGƒ©dG …CG

ó≤©dG ‘ ÖfGQC’G OGóYCG ‘ qÒ¨àdG ÖÑ°S -

? ÒNC’G

.kÉÄaO ÌcCG ¢ù≤£dG íÑ°UCG -  CG

.ÖfGQC’G Ö«°üJ »àdG ¢VGôeC’G ≈∏Y AÉ°†≤dG  - Ü

.á≤£æŸG øe ÜÉFòdGh ÖdÉ©ãdG ¢VGô≤fG - `L

.»°VGQC’G ™«ª÷ ¢SÉædG áYGQR - O

?»YGQR π≤M áHôJ áHƒ°üN ≈∏Y á¶aÉëŸG ‘ π°†aC’G ƒg á«JB’G πeGƒ©dG …CG -2

.á«YGQõdG IQhódG Üƒ∏°SCG ΩGóîà°SG -  CG

.IÌµH ájô°û◊G äGó«ÑŸG ΩGóîà°SG - Ü

.¬dƒM QÉé°TC’G øe ±ƒØ°U áYGQR - `L
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.QGôªà°SÉH ¬«a Ú©e »JÉÑf ´ƒf áYGQR - O

™b qƒàŸG ïjQÉàdG »JB’G ÊÉ«ÑdG º°SôdG qÚÑj -3

.á`«fó©ŸG ¢VQC’G äÉeÉN ¢†©H ±Gõæà°S’

ÖÑ°S Ö∏ZC’G ≈∏Y ƒg á«JB’G πeGƒ©dG …CG

? ™b qƒàdG Gòg

.É¡LGôîà°SG áØ∏c ´ÉØJQG - CG

.¿Éµ°ùdG OóY ‘ ÒÑµdG ójGõàdG - Ü

.É¡æe áYƒæ°üŸG äÉéàæŸG ôjhóJ ¤EG ¬LƒàdG ójGõJ  - `L

.É¡d IójóL äÉeÉN QOÉ°üe ±É°ûàcG ΩóY -  O

 ™e ¬JÉjƒà ¢ûbÉfh ,Éª¡JÉfƒµeh »`Ä«ÑdG ΩÉ¶ædGh áÄ«ÑdG øe πc Ωƒ¡Øe í q°Vƒj ƒjó«a º∏«a ¢Vô©H ¢SQó∏d ó q¡e   l

.áÑ∏£dG

 hCG ,ñÉæŸG πeGƒYh ∫R’õdGh ÚcGÈdÉc É¡æe á«©«Ñ£dG , »Ä«ÑdG ΩÉ¶ædG ¿GõJG ‘ ôKDƒJ »àdG πeGƒ©dG ‘ áÑ∏£dG ¢ûbÉf  l

QOÉ°üeh á«fó©ŸG äGhÌdGh á«YGQõdG »°VGQC’Gh √É«ŸG ±Gõæà°SGh ,çƒ∏àdG :πãe ,¿É°ùfE’G É¡H ÖÑ°ùàj »àdG ∂∏J

.äÉHÉ¨dG ÒeóJh , ó«°üdGh , ôFÉ÷G »YôdGh ,ábÉ£dG

 Gòg ‘ ôKDƒJ ób »àdG πeGƒ©dGh ,É¡«a »Ä«ÑdG ΩÉ¶ædG äÉfƒµe ôcP º¡«dEG Ö∏WGh , áÑ∏£dG É¡aô©j áæ«©e á≤£æe ÎNG  l

. ÒKCÉàdG Gòg ≥ªY ióeh ΩÉ¶ædG

 hCG º¡àæjóe ‘ á∏µ°ûŸG √òg äÉÑÑ°ùe ójó– áÑ∏£dG ¤EG Ö∏WGh , AGƒ¡dG çƒ∏J πãe áæ«©e á«Ä«H á∏µ°ûe ÎNG  l

. á∏µ°ûŸG √òg IQƒ£N øe qóë∏d É¡YÉÑJG øµÁ »àdG πFÉ°SƒdGh , º¡àjôb

 º¡æµÁ ∞«c í«°VƒJ áÑ∏£dG ¤EG Ö∏WGh ,√É«ŸG ±Gõæà°SG πãe áÄ«ÑdG OQGƒe óMCG ±Gõæà°SÉH §ÑJôJ á∏µ°ûe ÎNG   l

. º¡dRÉæe ‘ √É«ŸG ∑Ó¡à°SG øe π∏≤J ∑ƒ∏°S •É‰CG ìGÎbÉH ∂dPh , É¡JóM øe ∞«ØîàdG ‘ áªgÉ°ùŸG

 ‘ á«Ä«ÑdG  áª¶fC’G O qó¡J  äÓµ°ûe øY äÉeƒ∏©e  ™«ªŒh , âfÎfE’G áµÑ°T ¤EG ´ƒLôdG  áÑ∏£dG ¤EG Ö∏WG  l

.⁄É©dG
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 áYô°ùdÉHh , í«ë°U ƒëf ≈∏Y á«ë«°VƒàdG ∫Éµ°TC’Gh á«fÉ«ÑdG Ωƒ°SôdG IAGôb ‘ áÑ∏£dG äGQÉ¡e ôjƒ£J ≈∏Y ¢UôMG   l

. á«°SQóŸG äÉfÉëàe’G ‘ §ªædG Gòg øe á∏Ä°SCG ΩGóîà°SG ≈∏Y ¢UôMGh , áeRÓdG

 IôKDƒŸG πeGƒ©dGh á«Ä«ÑdG áª¶fC’Gh áÄ«Ñ∏d º¡ª¡a ≥«ª©àd á≤HÉ°ùdG áKÓãdG á∏Ä°SC’G øY áHÉLE’G áÑ∏£dG ¤EG Ö∏WG   l

.º¡JÉHÉLEG Ω qƒbh ,Éª¡JÉfƒµe ‘
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IóY ájƒ«M äÉ«∏ªY »◊G øFÉµdG º°ùL ‘ çó–

¬FÉ≤H ájQGôªà°SG øª°†J 

øY áÄWÉN äÉHÉLEG áÑ∏£dG øe %79 ÜÉLCG , ¿É°ùfE’G º°ùL ‘ çó– áª¡e ájƒ«M á«∏ªY øY áÑ∏£∏d ∫GDƒ°S ‘

≠dÉH »°ù«FQ Ωƒ¡ØŸ º¡àaô©e ‘ í°VGh ∞©°V ¤EG Ò°ûj É‡ , áÄWÉÿG πFGóÑdG ≈∏Y kÉÑjô≤J ájhÉ°ùàe Ö°ùæHh , ∫GDƒ°ùdG

èFÉàædG √ògh . º¡fÉgPCG ‘ áë°VGh ¿ƒµJ ’ ób ΩÉY πµ°ûH ájƒ«◊G äÉ«∏ª©dG ¿CG ¤EGh , AÉ«MC’G º∏Y ‘ á«ªgC’G

¿Éµe hCG ±ó¡dG å«M øe AGƒ°S , ájƒ«◊G äÉ«∏ª©dG ‘ á°ù«FôdG äÉeƒ∏©ŸGh º«gÉØŸG í«°VƒJ ¤EG √ÉÑàf’G ÖLƒJ

. É¡JÉLôh ájƒ«◊G á«∏ª©dG äÓNóe hCG º°ù÷G ‘ çhó◊G

? äÉÑædG ‘ »Fƒ°†dG AÉæÑdG á«∏ªY øe ±ó¡dG πqã“ á«JB’G …CG -1

.¢ùª°ûdG Aƒ°V øe IOÉØà°S’G -  CG

.ƒ÷G ¤EG Úé°ùcC’G ¥ÓWEG -Ü

.Rƒcƒ∏¨dG ôµ°S êÉàfEG - `L

.ƒ÷G ‘ ¿ƒHôµdG ó«°ùcCG ÊÉK á«ªc π«∏≤J - O

? …ƒ∏ÿG ¢ùØæàdG á«∏ªY œGƒf óMCG πqãÁ á«JB’G …CG  -2

.Úé°ùcC’G - CG

.ÚJhÈdG -Ü

.ÚLhÎædG - `L

.¿ƒHôµdG ó«°ùcCG ÊÉK - O 

? »Fƒ°†dG AÉæÑdG á«∏ªY çó– á«JB’G á«◊G äÉæFÉµdG …CG ‘ -3

.èæØ°SE’G - CG

.ÉÑ«eC’G -Ü

.Ö∏ë£dG - `L

.ô£ØdG - O
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 ,ácô◊G : πãe »◊G øFÉµdG º°ùL ‘ çó– »àdG ájƒ«◊G äÉ«∏ª©dG ¢†©H Ωƒ¡Øe ‘ áÑ∏£dG á°ûbÉæÃ ¢SQó∏d ó q¡e l

äÉ«∏ª©dG √òg πãe á«ªgCG ¤EG º¡©e π°UƒJh , AÉæÑdGh Ωó¡dG , »Fƒ°†dG AÉæÑdG , ¢SÉ°ùM’G , º°†¡dG , ¢ùØæàdG

.áØ∏àîŸG ¬JÉWÉ°ûæH ¬eÉ«bh »◊G øFÉµdG AÉ≤H ájQGôªà°SG ‘

 ,ÉjÓÿG ‘ áØ∏à äÉ«°†Y É¡H Ωƒ≤J hCG ,º°ù÷G øe áæ«©e AGõLCG ‘ çó– ájƒ«M á«∏ªY πc ¿CG áÑ∏£∏d í q°Vh l

 ¿CG  ócCG  0 áª¶æŸGh á∏°ù∏°ùàŸG  äGƒ£ÿG øe áYƒª› øª q°†àJ É¡fCGh , GO qó Éaóg ájƒ«M á«∏ªY πµd ¿CGh

.áæ«©e OGƒe É¡æY èàæjh , á«∏ª©dG ´ƒf ±ÓàNÉH ∞∏àîJ OGƒe ôaGƒJ Öq∏£àj ájƒ«◊G á«∏ª©dG çhóM

 áfQÉ≤ŸG ºK , äÉª∏µdÉH ádOÉ©e πµ°T ≈∏Y IQƒÑ°ùdG ≈∏Y ájƒ«◊G äÉ«∏ª©dG ¢†©H äGƒ£N áHÉàc áÑ∏£dG ¤EG Ö∏WG   l

. É¡eÉ“E’ IóYÉ°ùŸG OGƒŸGh É¡æY áŒÉædG OGƒŸGh á«∏ª©dG ‘ á∏NGódG OGƒŸG :å«M øe É¡æ«H

 πeÉµJ ‘h ,áØ∏àîŸG ájƒ«◊G äÓYÉØàdG çhóM ‘ ≥«bódG π°ù∏°ùàdG ∂dP ¤EG √ÉÑàf’G IQhô°V áÑ∏£∏d ó qcCG l

ÖqÑ°ùj ábÓY …P AõL …CG πªY ‘ π∏N …CG ¿CG º¡d í q°Vh . Öéj Éªc É¡eÉ“E’ º°ù÷G øe IóY AGõLCG πªY

. ájƒ«◊G á«∏ª©dG Ò°S ΩÉ¶àfG ‘ k’ÓàNG

 ‘ ájƒ«◊G äÉ«∏ª©∏d áÑ∏£dG º¡a ≥«ª©J ‘ á«Hƒ°SÉ◊G èeGÈdGh ƒjó«ØdG ΩÓaCGh äÉ«aÉØ°ûdGh äÉMƒ∏dG øe óØà°SG  l

. »◊G øFÉµdG º°ùL

.¿É°ùfE’G º°ùL ‘ ájƒ«◊G äÉ«∏ª©dG ¢†©H í°VƒJ á«∏ªY ÜQÉŒ AGôLEG ‘ ÈàîŸG øe óØà°SG l

 Ö∏WG 0 ájƒ«◊G äÉ«∏ª©dG ø`Y √ƒ°SQO Ée ô qcòJ ‘ º¡JóYÉ°ùŸ á≤HÉ°ùdG áKÓãdG á∏Ä°SC’G øY áHÉLE’G áÑ∏£dG ∞q∏c  l

.º¡∏ªYh º¡JÉHÉLEG Ω qƒbh ,á∏KÉ‡ á∏Ä°SCG áHÉàc º¡«dEG
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¿É°ùfE’G º°ùL ‘ AÉ°†YC’G ™bGƒe

? »æ£ÑdG ∞jƒéàdG ‘ óLƒj ’ á«JB’G AÉ°†YC’G …CG

.óÑµdG - CG

.á«∏µdG - Ü

.Ió©ŸG - `L

.áfÉãŸG - O

.Ö∏≤dG - `g

: á«JB’G ájƒÄŸG Ö°ùædG ≥ah áHÉLE’G πFGóH øY áÑ∏£dG äÉHÉLEG âYRƒJ

. %4^9 - CG

. %4^5 - Ü

. %3^7 - `L

. %37^4 - O

. %49^5 -  `g

óLƒj ’ …òdG ƒ°†©dG ƒg Ö∏≤dG ¿CG »gh , ∫GDƒ°ùdG øY áë«ë°U áHÉLEG GƒHÉLCG áÑ∏£dG øe §≤a %49^5 ¿CG ßMÓoj

¿CG »gh ,%37^5 áÄWÉN áHÉLE’ áÑ°ùf ÈcCG âfÉc óbh . áÄWÉN äÉHÉLEG %50^5 ÜÉLCG ÚM ‘ , »æ£ÑdG ∞jƒéàdG ‘

º¡àaô©e ‘ áÑ∏£dG iód í°VGh ∞©°V ¤EG Ò°ûJ √ò¡c Ö°ùfh .»æ£ÑdG ∞jƒéàdG ‘ óLƒj ’ …òdG ƒ°†©dG π qã“ áfÉãŸG

Ö«dÉ°SCG ¿CG hóÑjh .IóY ±ƒØ°U ‘ ¿É°ùfE’G º°ùL Iõ¡LCG øY Gƒ°SQO GƒfÉc º¡fCÉH kÉª∏Y , ¿É°ùfE’G º°ùL Ö«côJ øY

É¡fCG hCG ,Ωóîà°ùJ ¿ƒµJ ’ ób á«ª«∏©àdG πFÉ°SƒdG ¿CGh , …ô¶ædG QÉWE’G øª°V ∫GõJ ’ ∞°üdG áaôZ ‘ º«∏©àdGh ºq∏©àdG

¬fCGh ,iôNC’G Iõ¡LC’G á°SGQO øY á∏°üØæe IQƒ°üH ºàJ óMGƒdG RÉ¡÷G á°SGQO ¿CG hóÑj Éªc .á≤«°V OhóM ‘ Ωóîà°ùJ

ΩÉªàg’G ôeC’G Gòg AÉ£YEG ÖLƒj É‡ ,º°ù÷G πNGO ‘ óMGƒdG RÉ¡÷G AÉ°†YCGh AGõLCG OƒLh ¿Éµe ≈∏Y õ«cÎdG ºàj ’

.º¡eÉ°ùLCG Ö«côJ øY áÑ∏£∏d π°†aCG ºq∏©J ‘ ºgÉ°ùj ÉÃ ¢ùjQóàdG Ö«dÉ°SCG ôjƒ£Jh ΩRÓdG
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: ¿É°ùfE’G óæY ¢SCGôdG á≤£æe ‘ óLƒJ á«JB’G äGƒæ≤dG ióMEG   -1

.¢Sƒ«cÉà°SG -  CG

.π«∏ME’G - Ü

.¢SÉjôµæÑdG - `L

.¢†«ÑdG - O 

.AGôØ°üdG - `g

: ≈ª°ùJ Iôéæ◊G øe á«eÉeC’G á¡÷G ≈∏Y óLƒJ »àdG ¿É°ùfE’G º°ùL ‘ Ió¨dG  -2

.á«∏NGódG ¢SÉjôµæÑdG - CG

.á«bQódG - Ü

.ájô¶µdG - `L

.á«HÉ©∏dG - O

.á«eÉîædG - `g

: ƒg º°SôdG ‘ (×) ¬«dEG QÉ°ûŸG ¿É°ùfE’G º°ùL ‘ »æ£ÑdG ∞jƒéàdG ‘ ƒ°†©`dG  -3

.∫Éë£dG - CG

.óÑµdG - Ü

.áfÉãŸG - `L

.¢†«ÑŸG - O

.Ió©ŸG - `g

: ¿É°ùfE’G º°ùL ‘ ájOhódG IóFGõdG ™bƒe ¤EG Ò°ûj º°SôdG ‘ á«JB’G ΩÉbQC’G …CG  -4

.(1) -  CG

.(2)  - Ü

.(3) - `L

.(4) - O

.(5) - `g

Q 4    p 30
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 ¿É°ùfE’G º°ùL Iõ¡LCG áÑ∏£dG ±
q
ô©J IQhô°V ≈∏Y kGó«cCÉJ »°SÉ°SC’G º«∏©àdG á∏MôŸ Ωƒ∏©dG ègÉæe âæª°†J   l

Éeh , ∫GDƒ°ùdG Gòg øY áÄWÉÿG äÉHÉLE’G Ö°ùf ¿CG ’EG , º`°ù÷G πNGO AÉ°†YC’G ™bGƒe ∂dP ‘ ÉÃ ,áØ∏àîŸG

øcÉeCG áaô©e ‘ ΩÉY πµ°ûH ¢SÉædGh áÑ∏£dG iód í°VGh ∞©°V ≈∏Y ô°TDƒe , á«eƒ«dG IÉ«◊G ™bGƒe ‘ ßMÓj

.º¡eÉ°ùLCG ‘ IóY ájƒ«M AÉ°†YCG OƒLh

 á«ë«°VƒJ  äÉMƒd øe ,áØ∏àîŸG á«ª«∏©àdG πFÉ°SƒdG øe IOÉØà°S’G ≈∏Y  ¢UôMG , ´ƒ°VƒŸG Gòg ¢VôY óæY   l

í q°Vƒj ¿ƒq∏e »µ«à°SÓH êPƒ‰ ΩGóîà°SG ¤EG áaÉ°VEG , á«Hƒ°SÉM èeGôHh ƒjó«a ΩÓaCGh ¢VôY íFGô°Th äÉ«aÉØ°Th

.¿É°ùfE’G º°ùL Iõ¡LCG äÉfƒµe

 ¢Vô©dG Üƒ∏°SCÉH AGƒ°S ,áLÉLOh ÖfQCG πãe , Qƒ«£dGh äÉ«jóãdG øe äÉfGƒ«M íjô°ûJ øe IOÉØà°S’G ∂æµÁ   l

™bGƒeh ¿É°ùfE’G º°ù÷ »∏NGódG Ö«cÎdÉH áÑ∏£dG ∞jô©àd , äÉYƒª› ‘ áÑ∏£dG πªY ∫ÓN øe ΩCG ,»∏ª©dG

.¬«a áØ∏àîŸG AÉ°†YC’G

 ±
q
ô©àd , õYÉeh ±hôN ,ÖfQCG ,áLÉLO : πãe äÉfGƒ«M ΩÉ°ùLCG AÉ°†YCG øe äÉæ«Y QÉ°†MEG ≈∏Y áÑ∏£dG ™ qé°T   l

áÑ°SÉæe áæµeCG ‘  É¡©°Vh ,ÈàîŸG ‘ äÉæ«©dG √òg ¢†©H ßØMG .É¡fGƒdCGh É¡eƒéMh  AÉ°†YC’G  √òg ∫Éµ°TCG

. QGôªà°SÉH É¡JógÉ°ûe áÑ∏£∏d øµÁ å«ëH

 ‘ RÉ¡÷G Gòg AÉ°†YCG OƒLh øcÉeCG ójó– áÑ∏£dG ¤EG Ö∏WG , º°ù÷G Iõ¡LCG øe  RÉ¡L …CG á°ûbÉæe  óæY   l

.º¡eÉ°ùLCG

 πµ°ûdGh ™bƒŸG :å«M øe ,¿É°ùfE’G º°ùL AÉ°†YCG øY á∏Ä°SCG á«°SQóŸG äÉfÉëàe’G ¥GQhCG Úª°†J ≈∏Y ¢UôMG   l

.AÉ°†YC’G √ò¡d äÉeƒ°SQ øª°†àJ á∏Ä°SCG ∂dP ‘ ÉÃ , ºé◊Gh ¿ƒ∏dGh

 äGP ÖfGƒ÷ÉH ΩÉªàg’G ƒëf ,çÉëHC’ º¡FGôLEG hCG ôjQÉ≤àd º¡àHÉàc hCG á«ª«∏©J πFÉ°Sƒd ºgOGóYEG óæY áÑ∏£dG ¬ qLh   l

. É¡eƒéMh É¡fGƒdCGh É¡dÉµ°TCGh ¿É°ùfE’G º°ùL ‘ AÉ°†YC’G ™bGƒÃ ábÓ©dG

 ‘ AÉ°†YC’G ™bGƒÃ º¡àaô©e ióe ≈∏Y kGô°TDƒe πqã“ »àdG , á≤HÉ°ùdG á©HQC’G á∏Ä°SC’G øY áHÉLE’G áÑ∏£dG ∞q∏c   l

, ¿É°ùfE’G º°ùL Iõ¡LC’ º¡à°SGQO óæY ÖfÉ÷G Gò¡H ΩÉªàgÓd º¡gÉÑàfG âØ∏J É¡fƒµd áaÉ°VEG , ¿É°ùfE’G º°ùL

. º¡JÉHÉLEG Ω qƒbh
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ÚH á«FÉ«ª«µdG ô°UÉæ©∏d ôªà°ùe ∫OÉÑJ óLƒj

áÄ«ÑdGh á«◊G äÉæFÉµdG ΩÉ°ùLCG

ô°UÉæ©dG √òg ™«ª÷ π°üëj GPÉe . áØ∏àîŸG á«FÉ«ª«µdG ô°UÉæ©dG øe OóY øe äÉJÉÑædGh äÉfGƒ«◊G ΩÉ°ùLCG ¿ƒµàJ

? äÉJÉÑædGh äÉfGƒ«◊G äƒ“ ÉeóæY

. äÉÑædG hCG ¿Gƒ«◊G ™e äƒ“ - CG

.…ƒ÷G ±Ó¨dG ¤EG ô qîÑàJ - Ü

. áÄ«ÑdG ¤EG á«fÉK Oƒ©J - `L

.áØ∏à ô°UÉæY ¤EG Ò¨àJ - O

: á«JB’G ájƒÄŸG Ö°ùædG ≥ah áHÉLE’G πFGóH øY áÑ∏£dG äÉHÉLEG âYRƒJ

. %32^3 - CG

. %9^8 - Ü

. %21^4 - `L

. %36^5 - O

ΩÉ°ùLCG ‘ á«FÉ«ª«µdG ô°UÉæ©dG ¿CG »gh , ∫GDƒ°ùdG øY áë«ë°U áHÉLEG GƒHÉLCG áÑ∏£dG øe §≤a %21^4 ¿CG ßMÓoj

GƒHÉLCG áÑ∏£dG øe %78^6 ¿CG ÚM ‘ ,(ê πjóÑdG ) áÄ«ÑdG ¤EG äÉæFÉµdG √òg äƒe ó©H á«fÉK Oƒ©J á«◊G äÉæFÉµdG

∞©°V ≈∏Y ∫ój É‡ ,(O) h (CG) ÚÄWÉÿG Ú∏jóÑdG GhQÉàNG áÑ∏£dG øe á©ØJôe áÑ°ùf ¿CG ßMÓjh .áÄWÉN äÉHÉLEG

øe ÌcCG ‘ äGQhódG √òg ¢†©Ñd º¡à°SGQO øe ºZôdÉH á©«Ñ£dG ‘ ô°UÉæ©dG äGQhO ´ƒ°VƒŸ áÑ∏£dG º¡a ‘ í°VGh

 iOCG ∞©°†dG Gòg ¿CG hóÑjh 0 AÉŸG IQhO ¤EG áaÉ°VEG , ÚLhÎædGh Úé°ùcC’Gh ¿ƒHôµdG äGQhO πãe ,»°SGQO ∞°U

äÉLÉàæà°SG ¤EG π°UƒàdG ≈`∏Yh , iôNCG ô°UÉæY ≈∏Y á≤HÉ°ùdG äGQhódÉH º¡àaô©e º«ª©J ≈∏Y º¡JQób ‘ ∞©°V ¤EG

á©«ÑW ≈∏Yh ,»◊G øFÉµdG º°ùL É¡æe ¿ƒµàj »àdG ô°UÉæ©dG í«°VƒJ ≈∏Y õ«cÎdG ÖLƒJ èFÉàædG √òg ¿EG .É¡æe áeÉY

.áÄ«ÑdGh ô°UÉæ©dG √òg ÚH ábÓ©dG
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? ¿É°ùfE’G º°ùL ‘ kGOƒLh ÌcCG á«JB’G ô°UÉæ©dG …CG   -1

.ójó◊G - CG

.QƒØ°ùØdG - Ü

.¿ƒHôµdG - `L

.Oƒ«dG - O

? ÒaõdG AGƒg ≥jôW øY áÄ«ÑdG ¤EG Oƒ©j …òdG ô°üæ©dG Ée  -2

.Ωƒ«°SÉJƒÑdG -  CG

.Ωƒ«°ùdÉµdG - Ü

.¿ƒHôµdG - `L

.Oƒ«dG - O

? »◊G øFÉµdG äƒe ó©H √ÒZ øe ∫ƒWCG Ióe Ωhój …òdG è«°ùædG Ée  -3

.»FÓ£dG - CG

.»Ñ°ü©dG - Ü

.»∏°†©dG - `L

.»ª¶©dG - O

.á«∏ÿG ¤EG k’ƒ°Uh RÉ¡÷G øe , »◊G øFÉµdG º°ùL ‘ º«¶æàdG äÉjƒà°ùe ‘ áÑ∏£dG á°ûbÉæÃ ¢SQó∏d ó q¡e l

 √ƒ°SQO ÉÃ ºgô qcP .»◊G øFÉµdG º°ùL ‘ áØ«XƒdGh Ö«cÎdG IóMh ÉgQÉÑàYÉH á«∏ÿG äÉfƒµe ‘ áÑ∏£dG ¢ûbÉf l

.á«∏ÿG ‘ IOƒLƒŸG ájƒ°†©dG ÒZ äÉqÑcôŸGh ájƒ°†©dG äÉ qÑcôŸG øY

 .IQƒÑ°ùdG ≈∏Y ájƒ°†©dG ÒZ äÉqÑcôŸG ¢†©H AÉª°SCGh , ájƒ°†©dG äÉÑ qcôŸG AÉª°SCG áHÉàc áÑ∏£dG óMCG ¤EG Ö∏WG   l

ÚLhQó«¡dG  , Úé°ùcC’G ,¿ƒHôµdG  : äÉ qÑcôŸG √ò¡d áfƒµŸG á«°SÉ°SC’G  ô°UÉæ©dG  AÉª°SCG áHÉàc º¡«dEG Ö∏WG

, Ωƒ«°SÉJƒÑdG , Ωƒ«°ùdÉµdG , QƒØ°ùØdG : πãe »◊G øFÉµdG º°ùL ‘ óLƒJ iôNCG ô°UÉæY AÉª°SCGh ,ÚLhÎædGh

. Qƒ∏µdGh ΩƒjOƒ°üdG , ójó◊G , Oƒ«dG

 ‘ Ωƒ«°ùdÉµdG Ìµj : ∂dP øeh ,ô°UÉæ©dG √òg É¡«a ÌµJ AÉ°†YCG hCG áé°ùfCG AÉª°SCG ôcP áÑ∏£dG ¤EG Ö∏£dG øµ oÁ   l
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.á«bQódG Ió¨dG ‘ Oƒ«dG Ìµjh ,AGôª◊G ΩódG ÉjÓN ‘ ójó◊G Ìµjh , ΩÉ¶©dG

 AÉŸGh ÜGÎdG ) áÄ«ÑdG ‘ »àdG ∂∏Jh ,»◊G øFÉµdG º°ùL ‘ ô°UÉæ©dG √òg ÚH ábÓ©dG ¤EG áÑ∏£dG á°ûbÉæÃ π°UƒJ l

, ¿ƒHôµdG : πãe , á©«Ñ£dG ‘ OGƒŸG hCG ô°UÉæ©dG ¢†©H IQhO í q°VƒJ áMƒd øe kÓãe ∂dP ‘ óØà°SG . ( AGƒ¡dGh

.AÉŸGh , ÚLhÎædGh ,Úé°ùcC’G

 ájÉ¡ædG ‘ »£©àd »éjQóàdG πq∏ëàdÉH òNCÉJ É¡fCG ∞«ch , áHÎdG ≈∏Y á£bÉ°ùdG QÉé°TC’G ¥GQhCG Ò°üÃ áÑ∏£dG ô qcP   l

.É¡d áfƒµŸG ô°UÉæ©dG áHÎdG ¤EG

. á©«Ñ£dG ‘ ô°UÉæ©dG ¢†©H äGQhO í«°VƒJ ‘ á«Hƒ°SÉ◊G èeGÈdGh ƒjó«ØdG ΩÓaCG øe óØà°SG  l

 Ω qƒbh  ,á©«Ñ£dG ‘ ô°UÉæ©dG äGQhóH º¡ª¡a ≥«ª©àd ,  á≤HÉ°ùdG  áKÓãdG á∏Ä°SC’G øY áHÉLE’G áÑ∏£dG ∞q∏c   l

.º¡JÉHÉLEG
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ΩÉ©£dG øe á°ù«FQ QOÉ°üe á«FGò¨dG OGƒŸG øe ´ƒf πµd

: á«JB’G øe óMGƒd »°ù«FQ Qó°üe á«bQƒdG äGhGô°†ÿG ¿CG ∂dP ÖÑ°Sh , ¿É°ùfE’G áë°üd º¡e á«bQh äGhGô°†N ∫hÉæJ

.ÚJhÈdG - CG

.äGQó«gƒHôµdG - Ü

.á«fó©ŸG ìÓeC’G - `L

.¿ƒgódG - O

: á«JB’G ájƒÄŸG Ö°ùædG ≥ah áHÉLE’G πFGóH øY áÑ∏£dG äÉHÉLEG âYRƒJ

. % 53^0  -  CG

. %15^1 - Ü

. %26^9 - `L

. %5^0 - O

¢ù«FQ Qó°üe á«bQƒdG äGhGô°†ÿG ¿CG »gh ,∫GDƒ°ùdG øY áë«ë°U áHÉLEG GƒHÉLCG áÑ∏£dG øe §≤a %26^9 ¿CG ßMÓoj

§ÑJôJh , %53 »g áÄWÉN áÑ°ùf ÈcCG âfÉc óbh . áÄWÉN º¡æe %37^1 äÉHÉLEG âfÉc ÚM ‘ , á«fó©ŸG ìÓeCÓd

.ÚJhÈ∏d ¢ù«FQ Qó°üe á«bQƒdG äGhGô°†ÿG ¿CG ôcòj …òdG (CG) πjóÑdÉH

AGò¨dÉH ≥∏©àj Éª«a áÑ∏£dG óæY  kGóL í°VGh ∞©°V OƒLh  ¤EG áë«ë°üdG äÉHÉLEÓd á«fóàŸG áÑ°ùædG Ò°ûoJ

áaÉ°VEG ,á«æ¡ŸG á«HÎdGh Ωƒ∏©dG »ãëÑe øe πc ‘h , IóY ±ƒØ°U ‘ ´ƒ°VƒŸG Gò¡d º¡à°SGQO øe ºZôdÉH ,ájò¨àdGh

. á«eƒ«dG º¡JÉ«ëH §ÑJôj ¬fƒc ¤EG

äÉYƒª›h á«FGò¨dG OGƒŸÉH ábÓ©dG äGP º«gÉØª∏d áÑ∏£dG ∑GQOEG ‘ ∞©°V ≈∏Y ∫óJ √ò¡c èFÉàf ¿EÉa , ójóëàdÉHh

¿ÉgPCG ‘ º«gÉØŸG √òg ≥«ª©J ≈∏Y πª©J å«ëH ¢ùjQóàdG Ö«dÉ°SCG ôjƒ£J IQhô°V ¤EG ƒYój Gògh , ÉgQOÉ°üeh AGò¨dG

á°SGQódGh Ú≤∏àdG Üƒ∏°SCG ≈∏Y QÉ°üàb’G ΩóYh ,á«∏ª©dG äÉ≤«Ñ£àdGh ÜQÉéàdGh á£°ûfC’G ≈∏Y õ«cÎdG ™e , áÑ∏£dG

. ájô¶ædG
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? äGQó«gƒHôµ∏d kÉ°ù«FQ kGQó°üe qó©j á«JB’G ΩÉ©£dG ´GƒfCG …CG  -1

.ÉWÉ£ÑdG - CG

.IQhóæÑdG - Ü

. ìÉØàdG - `L

.QÉ«ÿG - O

? á«JB’G øe óMGƒd kÉ°ù«FQ kGQó°üe Ö«∏◊G qó©j -2

.á«fó©ŸG ìÓeC’G - CG

.ÚJhÈdG - Ü

.¿ƒgódG - `L

.äGQó«gƒHôµdG - O

? á«JB’G øe óMGh ‘ (ê) ÚeÉà«a Ìµj -3

.∫É≤JÈdG - CG

.ÉWÉ£ÑdG - Ü

.ï«£ÑdG - `L

.ôªàdG - O

 QhO ¤EG º¡©e π°UƒJh  ,¿É°ùfE’G  á°UÉîHh ,»◊G  øFÉµdG IÉ«◊ AGò¨dG  á«ªgCG  ‘ áÑ∏£dG  á°ûbÉæÃ ¢SQó∏d  ó q¡e   l

ábÉ£dÉH √ójhõJh ,√ÉjÓN øe ∞dÉàdG ¢†jƒ©Jh º`°ù÷G ƒªæd áeRÓdG á«FÉæÑdG ô°UÉæ©dÉH º°ù÷G ójhõJ ‘ AGò¨dG

.áØ∏àîŸG ¬JÉWÉ°ûæd áeRÓdG

 ,AÉŸG , á«fó©ŸG ìÓeC’G , äÉæ«JhÈdG , ¿ƒgódG , äGQó«gƒHôµdG ) á«FGò¨dG OGƒŸG ´GƒfCG øY √ƒ°SQO ÉÃ áÑ∏£dG ô qcP l

√ò¡d á°ù«FQ QOÉ°üe ≈ª°ùj Ée hCG , OGƒŸG √òg øe πc É¡«a Ìµj ΩÉ©W ´GƒfCG á«ª°ùJ º¡«dEG Ö∏WGh ,( äÉæ«eÉà«ØdG

.OGƒŸG

 ∞jô©J ‘ (á«Hƒ°SÉ◊G èeGÈdG , ƒjó«ØdG ΩÓaCG , äÉ«aÉØ°ûdG , äÉMƒ∏dG :  πãe) á«ª«∏©J πFÉ°Sh øe óØà°SG   l

.áØ∏àîŸG á«FGò¨dG OGƒŸG ´GƒfC’ á°ù«FôdG QOÉ°üŸÉH áÑ∏£dG
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 øe áÑ°SÉæe ôjOÉ≤e ≈∏Y …ƒàëj …òdG AGò¨dG ¬fCG ¤EG º¡©e π°UƒJh ,»ë°üdG AGò¨dG Ωƒ¡Øe ‘ áÑ∏£dG ¢ûbÉf   l

OGƒŸG øe áØ∏à ôjOÉ≤e ¤EG êÉàëj áØ∏àîŸG √ƒ‰ πMGôe ‘ ¿É°ùfE’G ¿CG ≈∏Y ó qcCG .á«FGò¨dG OGƒŸG ´GƒfCG ∞∏à

øe QÉãcE’G ¤EG êÉàëj ¬fEÉa ¬«∏Yh ,ÚJhÈdG øe IóFGR ôjOÉ≤e ¤EG ƒªædG á∏Môe ‘ πØ£dG êÉàëj kÓãªa .á«FGò¨dG

.ÚJhÈdG ≈∏Y ájƒàëŸG áª©WC’G ∫hÉæJ

 äÉfƒµe øYh , ΩÉ©£dG ‘ ÉgQOÉ°üeh áØ∏àîŸG á«FGò¨dG OGƒŸG øY Iô°VÉ Ëó≤àd ájò¨àdG ‘ kÉ°üà ´óà°SG l

.áØ∏àîŸG ájôª©dG πMGôŸG ‘ »ë°üdG AGò¨dG

 OGƒŸG ´GƒfCG QOÉ°üÃ º¡àaô©e ≥«ª©àd É¡d á∏KÉ‡ á∏Ä°SCG áHÉàch , á≤HÉ°ùdG áKÓãdG á∏Ä°SC’G øY áHÉLE’G áÑ∏£dG ∞q∏c   l

. º¡JÉHÉLEG Ω qƒbh , áØ∏àîŸG á«FGò¨dG
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Oó– á«◊G äÉæFÉµ∏d áeÉ©dG äÉØ°üdG

É¡°†©H øe É¡àHGôb ióe

: á«JB’G äÉfGƒ«◊G øe óMGh ™e ájƒb áHGôb á∏°U ≈∏Y §£≤dG

.í«°SÉªàdG - CG

.¿Éà«◊G - Ü

.´OÉØ°†dG - `L

.≥jô£ÑdG - O

: á«JB’G ájƒÄŸG Ö°ùædG ≥ah áHÉLE’G πFGóH øY áÑ∏£dG äÉHÉLEG âYRƒJ

. %14^2 - CG

. % 18^0 - Ü

. %43^9 - `L

. %24^0 - O

™e ájƒb áHGôb á∏°U ≈∏Y §£≤dG ¿CG »gh ,∫GDƒ°ùdG øY áë«ë°U áHÉLEG GƒHÉLCG áÑ∏£dG øe §≤a %18 ¿CG ßMÓoj

Ö°ùædG √ògh .áÄWÉN äÉHÉLEG GƒHÉLCG kÉÑjô≤J áÑ∏£dG øe %82 ¿CG ÚM ‘ .á«jóãdG äÉfGƒ«◊G øe ÉªgÓch ,¿Éà«◊G

,äÉ«¡jóÑdG øe qó©J äÉYƒ°Vƒe ‘ ≈àMh ,á«◊G äÉæFÉµdG ∞«æ°üJ ´ƒ°Vƒe ‘ áÑ∏£dG iód í°VGh ∞©°V ¤EG Ò°ûJ

(äÉ«jóãdGh Qƒ«£dG , ∞MGhõdG , äÉ«FÉeÈdG , ∑Éª°SC’G )äÉjQÉ≤ØdG ‘ iÈµdG á«Ø«æ°üàdG äÉYƒªéŸG AÉª°SCG πãe

∞°U øe ÌcCG ‘ á«◊G äÉæFÉµdG ∞«æ°üJ Gƒ°SQO áÑ∏£dG ¿CÉH kÉª∏Y , É¡«∏Y IRQÉÑdG á∏ãeC’Gh  á°ù«FôdG É¡°üFÉ°üNh

èFÉàædG √òg ¿EG .ºgô¨°U òæe º¡jód áahô©e ∫GDƒ°ùdG ‘ IOQGƒdG äÉfGƒ«◊G AÉª°SCG ¿CGh ,øeÉãdG ∞°üdG É¡æeh ,»°SGQO

.¬«∏Y á«∏ª©dG á∏ãeC’G øe QÉãcE’Gh ,á«◊G äÉæFÉµdG ∞«æ°üJ ´ƒ°Vƒe ¢ùjQóJ Ö«dÉ°SCG ‘ ™jƒæàdG IQhô°V ≈∏Y ócDƒJ
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: á«JB’G äÉfGƒ«◊G øe óMGh ™e áHGôb á∏°U ≈∏Y ¢TÉØÿG  -1

.ó°SC’G - CG

.áeƒÑdG - Ü

.ìÉ°ùªàdG - `L

.ô°ùædG - O

: á«JB’G äÉfGƒ«◊G øe óMGh ™e ájƒb áHGôb á∏°U ≈∏Y ΩÉ©ædG  -2

.á«∏ë°ùdG - CG

.ô≤°üdG - Ü

.∫Gõ¨dG - `L

.Ö∏µdG - O

: á«JB’G á«◊G äÉæFÉµdG äÉYƒª› øe IóMGh ¤EG ÉÑ«eC’G ™ÑàJ -3

.äÉ«FGóÑdG - CG

.äÉ«©FÓ£dG - Ü

.äÉjô£ØdG - `L

.äÉjQÉ≤aÓdG - O

 

 á°ù«FôdG ¢ùªÿG ∂dÉªŸG AÉª°SCG ójó– áÑ∏£dG ¤EG Ö∏WGh , á«◊G äÉæFÉµdG ∞«æ°üJ áMƒd ¢Vô©H ¢SQó∏d ó q¡e   l

.á«fGƒ«◊G áµ∏ªŸG ,á«JÉÑædG áµ∏ªŸG , äÉjô£ØdG , äÉ«©FÓ£dG , äÉ«FGóÑdG : É¡«a

 É¡æe πc ≈∏Y á∏ãeCG ôcPh ,∂dÉªŸG √òg øe áµ∏‡ πc ‘ á°ù«FôdG äÉYƒªéŸG AÉª°SCG ójó– áÑ∏£dG ¤EG Ö∏WG l

.É¡æY GhCGôb hCG RÉØ∏àdG á°TÉ°T ≈∏Y ÉghógÉ°T ¿CG ≥Ñ°S äÉæFÉc hCG , á«∏ëŸG áÄ«ÑdG øe äÉæFÉµd

 äÉæFÉc ∞«æ°üJ É¡d kÉ©ÑJ øµÁ »àdG äÉYƒªéŸG √òg øe πµd á°ù«FôdG ¢üFÉ°üÿG ¢†©H ójó– áÑ∏£dG ¤EG Ö∏WG   l

 hCG ,äÉjQÉ≤ØdGh äÉjQÉ≤aÓdG øe πc ¬H ∞°üàJ Ée RôHCG : kÓãe ∂dP øeh 0É¡«dEG »ªàæJ »àdG äÉYƒªéŸG ‘ á«M

¢üFÉ°üÿG √òg ¢†©H áÑ∏£dG ™e ¢ûbÉf .äÉ«jóãdGh Qƒ«£dG øe πc ¬H ∞°üàJ Ée RôHCG hCG ,äÉjô£ØdGh äÉ«©FÓ£dG

øµÁ  ∂dP ≈∏Yh  , IóMGh á«Ø«æ°üJ  áYƒª› ‘ ™°VƒJ É¡«a  ∑Î°ûJ »àdG äÉæFÉµdG ¿CG ¤EG  º¡©e π°UƒJh
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¤EG  »ªàæJ É¡fCÉH »MƒJ ób É¡«a iôNCG äÉØ°U OƒLh øY ô¶ædG q¢†¨H É¡æ«H Éª«a ájƒb áHGôb á∏°U ≈∏Y É¡fEG ∫ƒ≤dG

ôKÉµàJ É¡fƒc ‘ ¿Éà«◊G ™e ∑Î°ûJ kÓãe §£≤dÉa .»LQÉÿG πµ°ûdG ‘ äGÒ¨àdG ¢†©H πãe ,iôNCG áYƒª›

ÖLhCG É‡ ,AÉŸG ‘ ¢û«©J ¿Éà«◊Gh á°ùHÉ«dG ≈∏Y ¢û«©J §£≤dG ¿ƒc øe ºZôdÉH ô©°ûdG É¡ª°ùL »£¨jh ,IO’ƒdÉH

.áØ∏àîŸG É¡JÉÄ«H ‘ ¢û«©dG ≈∏Y ÉgóYÉ°ùJ É¡eÉ°ùLCG ‘ äÉØ«µJ OƒLh

 á°ù«FôdG ¢üFÉ°üÿG øY á∏ãeC’G øe ójõe ¢VôY ‘ âfÎfE’Gh á«Hƒ°SÉ◊G èeGÈdGh ƒjó«ØdG  ΩÓaCG øe óØà°SG   l

áÑ∏£dG áaô©e IOÉjR ±ó¡H ,É¡d ™ÑàJ äÉæFÉc øY á∏ãeC’G øe ójõe AÉ£YEGh ,áØ∏àîŸG á«◊G äÉæFÉµdG äÉYƒªéŸ

.á«◊G äÉæFÉµdG ∞«æ°üJ á«Ø«µH º¡ª¡a ≥«ª©Jh ¢üFÉ°üÿG √ò¡H

 Ω qƒbh  ,á«◊G äÉæFÉµdG  ∞«æ°üJ ‘ º¡JGQÉ¡e ôjƒ£àd á≤HÉ°ùdG  áKÓãdG á∏Ä°SC’G øY áHÉLE’G  áÑ∏£dG  ∞q∏c  l

.º¡JÉHÉLEG
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‘ º«¶æà∏d IóY äÉjƒà°ùe óLƒj

»◊G øFÉµdG º°ùL

 áë«ë°U áHÉLEG áÑ∏£dG øe §≤a %4^6 ÜÉLCG , »◊G øFÉµdG º°ùL ‘ º«¶æàdG äÉjƒà°ùe øY áÑ∏£∏d ∫GDƒ°S ‘

º«gÉØŸG ‘ áÑ∏£dG iód í°VGh ∞©°V ¤EG Ò°ûj É‡ , áHQÉ≤àe Ö°ùæH áKÓK πFGóH ≈∏Y áÄWÉÿG äÉHÉLE’G âYRƒJh

,IóY á≤HÉ°S ±ƒØ°U ‘ º«gÉØŸG √òg Gƒ°SQO ¿CG ≥Ñ°S áÑ∏£dG ¿CÉH kÉª∏Y ,»◊G øFÉµdG º°ùL Ö«cÎH á≤∏©àŸG á«°SÉ°SC’G

.äÉJÉÑædG á°UÉîH , áØ∏à á«M äÉæFÉc ΩÉ°ùLCG Ö«cÎd hCG ,¿É°ùfE’G º°ùL Iõ¡LC’ º¡à°SGQO ∫ÓN øe AGƒ°S

ábÓY äGP äÉYƒ°VƒŸ á«°SGQO äGƒæ°S ™HQCG ó©H áÑ∏£dG ¿ÉgPCG ‘ AÉ«MC’G ‘ á«°SÉ°SCG º«gÉØe ìƒ°Vh ΩóY ¿EG

≈∏Y ócDƒJh , á«°SÉ°SC’G á«ª∏©dG  º«gÉØŸG ≈∏Y õ qcôJ  ¢ùjQóàdG ‘ Ö«dÉ°SCG ôjƒ£J IQhô°V ÖLƒj  á«◊G äÉæFÉµdÉH

IÒ¨°üdG π«°UÉØàdGh äÉ«Fõ÷G ≈∏Y õ«cÎdG øe π«∏≤àdG IÉYGôe ÖLƒjh , ó«L πµ°ûH É¡d áÑ∏£dG ÜÉ©«à°SG IQhô°V

‘ ΩCG á£°ûfC’G á°SQÉ‡ ‘ ΩCG ¢ùjQóàdG  ‘ ∂dP ¿ÉcCG AGƒ°S  ,áÑ∏£dG É¡H ¿ƒ∏¨°ûjh  ¿ƒª∏©ŸG  É¡H π¨°ûæj  ób  »àdG

.äÉfÉëàe’G

? ¿É°ùfE’G ‘ Ö∏≤dG É¡æe ÖcÎj »àdG á«°SÉ°SC’G äGóMƒdG Ée  -1

.Iõ¡LC’G - CG

.AÉ°†YC’G - Ü

.áé°ùfC’G - `L

.ÉjÓÿG - O

? áæ«©e áØ«Xh …ODƒàd kÉ©e §ÑJôJ »àdG á¡HÉ°ûàŸG ÉjÓÿG áYƒª› ≈∏Y ≥∏£j GPÉe -2

.º°ùL - CG

.RÉ¡L - Ü

.ƒ°†Y - `L

.è«°ùf - O
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? ¿É°ùfE’G º°ùL ‘ Ú©dG qó©J GPÉe  -3

.GRÉ¡L - CG

.á«∏N - Ü

.Gƒ°†Y - `L

.Éé«°ùf - O

 π°UƒJ .¿É°ùfE’G º°ùL äÉfƒµeh ( kÓãe ∫õæŸG ) AÉæÑdG äÉfƒµe ÚH áfQÉ≤e ó≤Y áÑ∏£dG ¤EG Ö∏£dÉH ¢SQó∏d ó q¡e  l

πc É¡æe ¿ƒµàj á«°SÉ°SCG äGóMh OƒLƒH ≥∏©àj Ée á°UÉîHh ,º°ù÷Gh AÉæÑdG ÚH πKÉªàdG ¬LhCG ¤EG º¡à°ûbÉæÃ

.(áé°ùfCGh kÉfGQóL ) ÈcCG äGóMh kÉ©e É¡© qªéàH ¿ qƒµJ »àdG »gh ,( ÉjÓÿGh IQÉé◊G ) É`ª¡æe

 ÎNG 0¬JÉfƒµe á«ª°ùJ áÑ∏£dG ¤EG Ö∏WGh ,( kÓãe »ª°†¡dG RÉ¡÷G ) ¿É°ùfE’G º°ùL Iõ¡LCG óMC’ áMƒd ¢VôYG  l

RÉ¡÷G øe AõL ºØdG ¿CG  ¤EG º¡©e π°UƒJ  .¬JÉfƒµe á«ª°ùJ º¡«dEG Ö∏WGh ,( kÓãe ºØdG)  äÉfƒµŸG √òg óMCG

ájƒeO á«YhCGh »∏°†Y è«°ùf :πãe áé°ùfCG øe √QhóH ¿ƒµàj …òdG , ¿É°ù∏dG πãe ƒ°†Y ≈∏Y …ƒàëj »ª°†¡dG

.ÜÉ°üYCGh

 πµ°ûdG å«M øe É¡æ«H áfQÉ≤e AGôLEG áÑ∏£dG ¤EG Ö∏WGh , á«JÉÑfh á«fGƒ«M áé°ùfCGh ÉjÓN ´GƒfC’ áMƒd ¢VôYG  l

.áë«ë°U äÉHÉLEG hCG äÉLÉàæà°SG ¤EG π°UƒàdG ‘ ºgóYÉ°S .áØ«XƒdGh Ö«cÎdGh

 º°ùL ‘ º«¶æàdG äÉjƒà°ùe í«°Vƒàd äÉJÉÑædG ‘ ábQƒdGh Qò÷Gh ¥É°ùdG Ö«côJ í q°VƒJ äÉª q°ù› øe óØà°SG  l

.äÉÑædG

 áé°ùfC’G ´GƒfCG á°UÉîHh ,á«M äÉæFÉc ΩÉ°ùLCG Ö«côJ í«°Vƒàd á«Hƒ°SÉ◊G èeGÈdGh ƒjó«ØdG ΩÓaCG øe óØà°SG  l

.É¡∏ªY ‘ πeÉµàJ É¡æµd É¡°üFÉ°üN ‘ ∞∏àîJ »àdG Iõ¡LC’Gh AÉ°†YC’Gh

 º°ùL Ö«côJ ‘ á«°SÉ°SC’G º«gÉØª∏d º¡HÉ©«à°SG ≥«ª©àd á≤HÉ°ùdG áKÓãdG á∏Ä°SC’G øY áHÉLE’G áÑ∏£dG ∞q∏c  l

.º¡JÉHÉLEG Ω qƒbh ,»◊G øFÉµdG
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ájQhô°V ¿É°ùfE’G º°ùL ‘ ájƒ«◊G äÉ«∏ª©dG

¬JÉ«M ájQGôªà°S’

? á«°VÉjôdG äÉæjôªàdG ¬à°SQÉ‡ AÉæKCG ‘ ¬JQGôM áLQO ´ÉØJQG ™æ“h ¿É°ùfE’G º°ùL ‘ çó– »àdG äÉ«∏ª©dG Ée

.áÄWÉN kÉÑjô≤J %65 äÉHÉLEG âfÉc h , áØ∏àîŸG É¡∏FGóÑH áë«ë°üdG áHÉLE’G ¤EG áÑ∏£dG øe kÉÑjô≤J %35 π q°UƒJ

øe ¥ô©dG ôîÑJ , º°ù÷G O qÈj ¥ô©∏d º°ù÷G RGôaEG : πãe äGQÉÑY â∏ª°T GPEG áë«ë°U äÉHÉLE’G äÈàYG óbh

.º°ù÷G O qÈj ó∏÷G ¤EG ΩódG ≥aóJ , º°ù÷G O qÈj ó∏÷G

Üô°T , OGOõj ¢ùØæàdG ,ÈcCG áYô°ùH ≥aóàj ΩódG : πãe äÉHÉLEG âæª°†J áÄWÉÿG äÉHÉLE’G øe á©ØJôŸG áÑ°ùædG

IQób ‘ kÉë°VGh kÉØ©°V ¢ùµ©J äÉHÉLE’G √òg πãeh .ÌcCG ΩÉ©W ábÉW Ωóîà°ùjh Iƒ≤H πª©j º°ù÷G , º°ù÷G O qÈj AÉŸG

¿CÉH kÉª∏Y ,¢UÉN πµ°ûH ájƒ«◊G äÉ«∏ª©dÉH á£ÑJôŸG ∂∏Jh ,ΩÉY πµ°ûH ÉgÒ°ùØJh º«gÉØŸG ÜÉ©«à°SG ≈∏Y áÑ∏£dG

ÜÉ©dCÓd ¬à°SQÉ‡ AÉæKCG ‘ á°UÉîH , QGôªà°SÉH É¡°û«©jh á«eƒ«dG ÖdÉ£dG IÉ«ëH §ÑJôJ ájƒ«M á«∏ªY ∫ƒM Qhój ∫GDƒ°ùdG

.á«°VÉjôdG äÉæjôªàdGh

Ö«dÉ°SCGh ΩÉY πµ°ûH ¢ùjQóàdG Ö«dÉ°SCG ôjƒ£J IQhô°V ¢VôØJ áÄWÉÿG äÉHÉLE’G øe á©ØJôŸG áÑ°ùædG √òg ¿EG

QƒeC’G ÚH §HôdG ‘ áÑ∏£dG äGQÉ¡e ôjƒ£J ≈∏Y õ«cÎdG ¬∏ª°ûJ Ée øª°V øe πª°ûàd ,¢UÉN πµ°ûH Ωƒ∏©dG ¢ùjQóJ

.≥«bódG »ª∏©dG Ò°ùØàdGh

?OQÉÑdG ¢ù≤£dG ‘ ¬ª°ùL IQGôM áLQO äÉÑK ≈∏Y ßaÉëàd ¿É°ùfE’G º°ùL ‘ çó– »àdG äÉ«∏ª©dG Ée  -1

? áàaÉÿG IAÉ°VE’G ádÉM ‘ ájDhôdG øe ¬æµªàd ¿É°ùfE’G ÚY ‘ çó– »àdG äGÒ¨àdG Ée -2

?¬«a óLƒJ ób »àdG IQÉ°†dG äÉª«°ù÷Gh QÉÑ¨dG øe ≥«¡°ûdG AGƒg » q≤æJ »àdG äÉØ«µàdG Ée  -3
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 ,ÜÉàc øe Iô≤a IAGôb , §«°ùH »°VÉjQ øjô“ á°SQÉ‡ : πãe Ú©e •É°ûæH ΩÉ«≤dG áÑ∏£dG ¤EG Ö∏£dÉH ¢SQó∏d ó q¡e   l

•É°ûædG Gòg ò«ØæàH ábÓ©dG äGP º°ù÷G AGõLCG ójó– º¡«dEG Ö∏WG ºK , áæ«©e áëFGQ º°T , ÜGô°T hCG ΩÉ©W ¥hòJ

, á∏Ä°SC’G øY áë«ë°üdG äÉHÉLE’G ¤EG º¡à°ûbÉæÃ π°UƒJh , áÑ∏£dG äÉHÉLEG πqÑ≤J .¬KhóM á«dBG Ò°ùØJ ádhÉh

.ájƒ«◊G á«∏ª©dG Ωƒ¡Øe ¤EGh

 ‘ çó– ¬fCG º¡d í q°Vh 0É¡æe ±ó¡dG ¿É«Hh º¡eÉ°ùLCG ‘ çó– iôNCG ájƒ«M äÉ«∏ªY ôcP áÑ∏£dG ¤EG Ö`∏WG  l

¿CGh ,ƒªædG, ábÉ£dG êÉàfEG ,ÉjÓÿG ΩÉ°ù≤fG ,¢SÉ°ùME’G ,º°†¡dG : πãe ájƒ«◊G äÉ«∏ª©dG øe Òãc ¿É°ùfE’G º°ùL

¬∏YÉØJh ,áØ∏àîŸG ájƒ«◊G ¬JÉWÉ°ûæH ¬eÉ«bh ¿É°ùfE’G IÉ«M ájQGôªà°SG ≈∏Y á¶aÉëŸG ƒg äÉ«∏ª©dG √òg øe ±ó¡dG

.øµÁ Ée π°†aCÉH áÄ«ÑdG ™e

 Ée kGÒãc »àdG áª¶æŸGh á∏°ù∏°ùàŸG á≤«bódG äGƒ£ÿG øe áYƒª› IOÉY øª°†àJ ájƒ«◊G á«∏ª©dG ¿CG áÑ∏£∏d í q°Vh l

¿CG kÓãe ∂dP øeh . Iõ¡LC’Gh áé°ùfC’G øe IóY ´GƒfCG É¡eÉ“EG ‘ ∑Î°ûJh ,áæ«©e äÉfƒeôgh äÉÁõfCG ¤EG êÉà–

, ¢UÉ°üàe’Gh º°†¡dG á«∏ª©d êÉàæc AÉ©eC’G øe ΩódG ¬∏≤æj Rƒcƒ∏Z ôµ°S ôaƒJ Öq∏£àj ÉjÓÿG ‘ ábÉ£dG êÉàfEG

.≥«¡°ûdG á«∏ªY ó©H ÚàFôdG øe ΩódG ¬∏≤æj …òdG Úé°ùcC’Gh

.ájƒ«◊G á«∏ª©dG Ò°S ΩÉ¶àfG ‘ k’ÓàNG ÖqÑ°ùoj RÉ¡L …CG πªY ‘ π∏N …CG ¿CG ¤EG áÑ∏£dG á°ûbÉæÃ π°UƒJ l

 º¡«dEG Ö∏WGh ,»◊G øFÉµdG º°ùL ‘ çó– ájƒ«M äÉ«∏ªY øY á«Hƒ°SÉM èeGôH hCG ƒjó«a ΩÓaCG áÑ∏£∏d ¢VôYG   l

.IóMGƒdG ájƒ«◊G á«∏ª©dG Ωƒ¡Øe ¢ü qî∏J , IOó äÉª∏ch Iô°üà äGQÉÑ©H √hógÉ°T ÉªY ÒÑ©àdG

 Ö∏WGh , º¡eÉ°ùLCG ‘ ºàJ »àdG ájƒ«◊G äÉ«∏ª©dÉH ábÓY äGP á«JÉ«M kGQƒeCG øª°†àJ áÑ∏£dG ≈∏Y á∏Ä°SCG ìôWG   l

.ÉgÒ°ùØJh É¡æY áHÉLE’G º¡«dEG

 º¡JGQób ôjƒ£àdh , º¡fÉgPCG ‘ ájƒ«◊G á«∏ª©dG Ωƒ¡Øe ≥«ª©àd , á≤HÉ°ùdG áKÓãdG á∏Ä°SC’G øY áHÉLE’G áÑ∏£dG ∞q∏c  l

.º¡JÉHÉLEG Ω qƒbh ,QƒeC’G ÚH §HôdGh Ò°ùØàdG ≈∏Y
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áÄ«ÑdG πeGƒY áé«àf ¿É°ùfE’G óæY óLƒJ »àdG äÉØ°üdG

¬FÉæHCG ¤EG π≤àæJ ’

kÉÑjô≤J %39 π°UƒJ ,AÉæHC’G ¤G äÉØ°üdG ∫É≤àfG ≈∏Y áØ∏àîŸG ±hô¶dGh áÄ«ÑdG πeGƒY ôKCG øY ‹É≤e ∫GDƒ°S ‘

áë«ë°U äÈàYG »àdG äÉHÉLE’G ¿CG øe ºZôdÉH , áHÉLE’G √ò¡d í«ë°U Ò°ùØJ ¤EGh , áë«ë°U áHÉLEG ¤EG áÑ∏£dG øe

»ª∏©dG ÒµØàdG ∂∏àÁ ÖdÉW …C’ øµÁ áeÉY äÉHÉLEG â∏ª°T πH , áKGQƒdG ¢ù°SCÉH ≥q∏©àj Ée ôcP ≈∏Y ô°üà≤J ⁄

.É¡«dEG π°UƒàdG ,Ò°ùØàdG ≈∏Y IQó≤dGh

ÒÑ©àdGh ,»ª∏©dG ÒµØàdG ≈∏Y IQó≤dG ‘ áÑ∏£dG óæY ÒÑµdG ∞©°†dG ¢ùµ©J äÉHÉLE’G øe á°†ØîæŸG áÑ°ùædG q¿EG

,º«∏©àdGh ºq∏©àdG Ö«dÉ°SCG ‘ õ«cÎdG ÖLƒj Gògh .Ò°ùØàdGh êÉàæà°S’G »JQÉ¡Ã ≥q∏©àj Éª«a á°UÉîH , Öéj Éªc áHÉàc

äÉeƒ∏©ŸG ≠jôØJh ßØ◊Gh Ú≤∏àdG Üƒ∏°SCG øY OÉ©àH’Gh ,äGQÉ¡ŸG √òg ôjƒ£J ¬fCÉ°T øe Ée πc ≈∏Y , äÉfÉëàe’G ‘h

.¿Éëàe’G óæY áfõàîŸG

kGôgÉe kÉÑY’ πÑ≤à°ùŸG ‘ ¬æHG ¿ƒµ«°S πg .kGôgÉe kÉÑY’ øeõdG ™e íÑ°UCGh É¡°SQÉªa ,Ωó≤dG Iôc áÑ©d ÜÉ°T qÖMCG   -1

.∂àHÉLEG ô q°ùa ? áÑ©∏dG √òg ‘

á∏Ø£dG ó≤Øà°S π¡a .á∏ØW âÑ‚CG , âLhõJh äÈc ÉeóæYh ,™ª°ùdG ≈∏Y IQó≤dG Égó≤aCG ¢VôÃ IÉàa âÑ«°UCG   -2

.∂àHÉLEG ô q°ùa ? É¡eCG πãe ™ª°ùdG

: øe É¡¡Lh íeÓe á∏Ø£dG òNCÉJ πg  -3

.§≤a É¡«HCG - CG

.§≤a É¡eCG - Ü

.É¡eCGh É¡«HCG - `L

.∂àHÉLCG ô q°ùa    
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 º¡dCÉ°SGh .á«cƒ∏°S ,á«∏≤Y , á«°ùØf , á«ª°ùL : ¿É°ùfE’G ‘ äÉØ°üdG ¢†©H ójó– áÑ∏£dG ¤EG Ö∏£dÉH ¢SQó∏d ó q¡e   l

ÚH IóY äÉaÓàNG OƒLh ¤EG º¡©e π°UƒJh , º¡JÉHÉLEG πqÑ≤J .™«ª÷G óæY á∏KÉªàe äÉØ°üdG √òg âfÉc ¿EG

.áØ∏àîŸG º¡JÉØ°U ‘ OGôaC’G

 óæY óLƒJ ’h ºgóæY óLƒJ iôNCG äÉØ°Uh ,º¡FÉHBG óæYh ºgóæY óLƒJ äÉØ°U ôcP áÑ∏£dG ¢†©H ¤EG Ö∏WG   l

±õY ‘ ΩC’G IQÉ¡e :πãe , á«Ä«H πeGƒY áé«àf äAÉL √òg IÒNC’G äÉØ°üdG …CG ójó– º¡«dEG Ö∏WG .º¡FÉHBG

OGóYEG ‘  ΩC’G  IQÉ¡e ,„ô£°ûdG áÑ©d  ‘ ÜC’G IQÉ¡e , ÜC’G óæY á«MGôL á«∏ªY øe ìôL QÉKBG  ,≈≤«°SƒŸG

.º¡FÉHBG óæY ÉgOƒLh øe ºZôdÉH ºgóæY äÉØ°üdG √òg πãe OƒLh ΩóY ÖÑ°S ‘ áÑ∏£dG ¢ûbÉf .iƒ∏◊G ¥ÉÑWCG

É¡à°SQÉ‡h ,iƒ∏◊G OGóYEGh „ô£°ûdGh ±õ©dG ºq∏©J :πãe ,áÄ«ÑdG ±hôX øY âéàf äÉØ°U É¡fCG ¤EG º¡©e π°UƒJ

.á«MGôL á«∏ªY ¤EG Aƒé∏dG ¤EG iOCG ¢VôÃ áHÉ°UE’G hCG ,QGôªà°SÉH

 á«∏ÿG Ö«cÎH ºg
q
ôcP .(»◊G øFÉµdG º°ùL ‘ áØ«XƒdGh Ö«cÎdG IóMh ) á«∏ÿG øY √ƒ°SQO ÉÃ áÑ∏£dG ô qcP l

.(∫É«LC’G ÈY É¡∏≤fh á«KGQƒdG äÉØ°üdG πªM) É¡«a IGƒædG áØ«Xhh ,(IGƒædGh ΩRÓHƒà«°ùdG , »eRÓÑdG AÉ°û¨dG)

»g (áKGQƒdG IOÉe) »FÉ«ª«c πµ°T ≈∏Y IGƒædG πNGO áfõà óLƒJ »àdG äÉØ°üdG ¿CG ¤EG º¡à°ûbÉæÃ π°UƒJ

.(äÉ°†jƒÑdGh ájƒæŸG äÉfGƒ«◊G :á«∏°SÉæàdG ÉjÓÿG ÈY ) AÉæHC’G ¤EG AÉHB’G øe §≤a π≤àæJ »àdG

 ,»◊G øFÉµdG óæY äÉØ°üdG ∫É≤àfG øY IõLƒe ôjQÉ≤J áHÉàch äÉeƒ∏©ŸG QOÉ°üe ¤EG ´ƒLôdG áÑ∏£dG ¤EG Ö∏WG  l

.∞°üdG ΩÉeCG ¬«dEG Gƒ∏°UƒJ Ée ¢VôYh , ¿É°ùfE’G á°UÉîHh

 , á«KGQƒdG IOÉŸG  ‘ áÄ«ÑdG  πeGƒY ÒKCÉJ áé«àf  AÉæHC’G ‘ ô¡¶J ¿CG øµÁ äÉØ°U øY åëÑdG áÑ∏£dG ¤EG Ö∏WG  l

.∞°üdG ΩÉeCG ¬«dEG Gƒ∏°UƒJ Ée ¢VôYGh

.º¡JÉHÉLEG Ω qƒbh , á≤HÉ°ùdG áKÓãdG á∏Ä°SC’G øY áHÉLE’G áÑ∏£dG ∞q∏c   l
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á«KGQƒdG ¬JOÉe ‘ ßØ– »◊G øFÉµdG äÉØ°U

øe É¡dÉ≤àfGh ,á«KGQƒdG äÉØ°üdG ßØM ‘ ÉgQhOh ¿É°ùfE’G óæY á«KGQƒdG IOÉŸG øY »≤«Ñ£J »Yƒ°Vƒe ∫GDƒ°S ‘

äÉHÉLE’G º¶©e äõcôJ ,áÄWÉÿG πFGóÑdG ‘h .áë«ë°üdG áHÉLE’G ¤EG áÑ∏£dG øe %42^4 π°UƒJ , AÉæHC’G ¤EG AÉHB’G

≥∏©àj Ée á°UÉîHh ,á«∏ÿG Ö«cÎH á≤∏©àŸG º«gÉØª∏d áÑ∏£dG ∑GQOEG ‘ ÒÑc §∏N ¤EG Ò°ûj É‡ , πFGóÑdG √òg óMCG ≈∏Y

º«∏©àdGh ºq∏©àdG á«∏ªY ‘ õ«cÎdG ÖLƒj É‡ , É¡«a (á«KGQƒdG IOÉŸG ) äÉeƒ°SƒehôµdG ∞FÉXhh IGƒædG Ö«cÎH É¡æe

ºàj ¿CG øµÁh .É¡H ábÓ©dG äGP äÉ≤«Ñ£àdGh πFÉ°ùŸG øe QÉãcE’Gh ,É¡ØFÉXhh á«∏ÿG Ö«cÎH á≤∏©àŸG º«gÉØŸG ≈∏Y

áKGQƒdG ´ƒ°Vƒe ¢SQójh , ™°SÉàdG ∞°üdG ‘ ÖdÉ£dG ¬°SQój á«∏î∏d ≥«bódG Ö«cÎdG ¿CG á°UÉîH ,§°ùqÑe πµ°ûH ∂dP

.ô°TÉ©dG ∞°üdG ‘ π«°üØàdG ¢†©ÑH

? ¿É°ùfE’G óæY á«KGQƒdG IOÉŸG ßØ– á«JB’G á«∏ÿG ΩÉ°ùbCG …CG ‘  -1

.…ƒ∏ÿG QGó÷G - CG

.äÉeƒ°SƒÑjGôdG - Ü

.»eRÓÑdG AÉ°û¨dG - `L

.IGƒædG - O

?¬aô©J ¢üî°ûd øHG ƒg Ée kÉ°üî°T ¿CG áaô©e ‘ ∑óYÉ°ùJ »àdG áØ°üdG »g á«JB’G …CG   -2

.IAGô≤∏d ¬ qÑM - CG

.á«∏°†©dG ¬à«æH - Ü

.¬¡Lh íeÓe - `L

.Üƒ°SÉ◊G ÜÉ©dCG ‘ ¬JQÉ¡e - O

? ¬æHG ¤EG ÜC’G øe π≤àæj ¿CG øµÁ á«JB’G …CG  -3

.ÉjÒàµÑdG ÒKCÉàH ¿Éæ°SC’G ‘ ¢Sƒ°ùJ - CG

.¢Vôe ÖÑ°ùH äƒ°üdG ‘ IóFGR áfƒ°ûN - Ü
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.á©°TC’G ÒKCÉàH á«∏°SÉæàdG ÉjÓÿG ‘ π∏N - `L

.á°SQÉªŸG IÎa ∫ƒW ÖÑ°ùH „ô£°ûdG áÑ©d ‘ IQÉ¡e - O

 ,á«cƒ∏°ùdGh á«°ùØædGh á«∏≤©dGh á«ª°ù÷G º¡JÉØ°U ‘ º¡°†©H øY OGôaC’G ±ÓàNG ‘ áÑ∏£dG á°ûbÉæÃ ¢SQó∏d ó q¡e   l

äÉØ°U OƒLh á«fÉµeEG øe ºZôdÉH äÉØ°üdG øe Òãc ‘ º¡°†©H øY ¿ƒØ∏àîj  ¢SÉædG ¿CG  ¤EG º¡©e π°UƒJh

ádÉM ‘ ¬fCG áÑ∏£∏d í q°Vh .ΩódG á∏«°üa hCG ∞fC’G πµ°T hCG ô©°ûdG ¿ƒd hCG ¿ƒ«©dG ¿ƒd πãe ôNBGh Oôa ÚH ácÎ°ûe

.É«∏c Ú∏KÉªàe ¿ÉeCGƒàdG ¿ƒµj ,IóMGh áÑ q°ü á°†jƒH øe »JCÉJ »àdG á∏KÉªàŸG ºFGƒàdG

 ¿ qƒµJ á«dBÉH kÓãe ºg
q
ôcP .ájƒ∏ÿG äÉeÉ°ù≤f’G øYh á«◊G äÉæFÉµdG ‘ ôKÉµàdG äÉ«∏ªY øY √ƒ°SQO ÉÃ áÑ∏£dG ô qcP l

πFÉ°SƒdG øe óØà°SG .ájôcP ìÉ≤d ÜƒÑëH ájƒãfC’G äÉ°†jƒÑ∏d ÜÉ°üNEG áé«àf âfƒµJ QhòH øe IójóL äÉJÉÑf

á°†jƒÑdG øe kÓc ¿CG áÑ∏£∏d í q°Vhh , ƒjó«a ΩÓaCGh á«Hƒ°SÉM èeGôHh äÉ«aÉØ°Th äÉMƒd øe IôaGƒàŸG á«ª«∏©àdG

¬fCGh , ΩC’G á«∏ÿG ‘ óLƒJ »àdG äÉeƒ°SƒehôµdG OóY ∞°üf ≈∏Y …ƒà– IóMGh á«∏N øe ¿ƒµàJ ìÉ≤∏dG áÑMh

ÉjÓÿG ‘ äÉeƒ°SƒehôµdG øe ¬°ùØf Oó©dG ≈∏Y É¡JGƒf …ƒà– »àdG áÑ q°üîŸG á°†jƒÑdG ¿ƒµàJ É©e Éª¡LÉeófÉH

.óMGƒdG ´ƒæ∏d õ q«ªŸG Oó©dG ƒgh , á«ª°ù÷G

 ¿CG ¤EG º¡à°ûbÉæÃ π°UƒJ 0ójó÷G OôØdG Égƒ‰h ÉgÉjÓN õjÉ“h É¡ª°ù≤àH ¿ qƒµJ áÑ°üîŸG á°†jƒÑdG ¿CG áÑ∏£∏d í q°Vh l

.á«∏ÿG IGƒf ‘ IOƒLƒŸG äÉeƒ°SƒehôµdG hCG á«KGQƒdG IOÉŸG ∫ÓN øe OóëàJ OôØdG Gòg äÉØ°U

 ájƒæe äÉfGƒ«Mh ìÉ≤d ÜƒÑMh äÉ°†jƒH øe á«◊G äÉæFÉµdG ‘ á«∏°SÉæàdG ÉjÓÿG OóY øY √ƒ°SQO ÉÃ áÑ∏£dG ô qcP l

,äÉà«eÉ÷G √òg øe IÒÑc kGOGóYCG IOÉY ¿ qƒµj óMGƒdG OôØdG ¿CG ∞«ch , (IôcòŸG äÉà«eÉ÷Gh áãfDƒŸG äÉà«eÉ÷G )

øjƒHCG øe »JCÉJ äÉà«eÉ÷G √òg ¿CG øe ºZôdÉH ¬fCGh ,á«FGƒ°ûY IQƒ°üH ºàj áãfDƒŸG ™e IôcòŸG äÉà«eÉ÷G êÉeófG ¿CGh

.®ƒë∏eh πªà áØ∏à äÉØ°üH AÉæHCG Qƒ¡X ¿CG ’EG ,øjOó

 ÚŒÉædG OGôaC’G ÚH »àdG ∂∏àc IÒÑc â°ù«d øj qOó øjƒHCG øe ÚŒÉædG OGôaC’G ÚH äÉaÓàN’G ¿CG róucCG

Ée á∏FÉY OGôaCG ÚH IÒÑc áLQóH áØ∏à ¿ƒµà°S Éæg á«KGQƒdG IOÉŸÉa , áØ∏à äÓFÉY øe …CG ,ÚØ∏à AÉHBG øe

.iôNCG á∏FÉY OGôaCGh

 á«KGQƒdG äÉØ°üdG ßØM ‘ ÉgQhOh áKGQƒdG IOÉŸ  º¡ª¡a ≥«ª©àd  á≤HÉ°ùdG áKÓãdG á∏Ä°SC’G áHÉLEG áÑ∏£dG ∞q∏c   l

.º¡JÉHÉLEG Ω qƒbh ,É¡∏≤fh
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¬FÉ≤H ‘ óYÉ°ù oj áÄ«ÑdG ™e »◊G øFÉµdG ΩDhÓJ

%37 π°UƒJ , ¬Yƒf AÉ≤Hh ¬FÉ≤H ájQGôªà°SG ‘ , ¬àÄ«H ™e »◊G øFÉµdG äÉØ°U ΩDhÓJ ôKCG øY ‹É≤e ∫GDƒ°S ‘

∞©°V ¤EG Ò°ûJ áé«àædG √òg .kÉ«FõL áë«ë°U áHÉLEG ¤EG º¡æe %15 π°UƒJh , áë«ë°U áHÉLEG ¤EG kÉÑjô≤J áÑ∏£dG øe

º¡JQób ‘ ∞©°Vh ,É¡«a ¢û«©J »àdG äÉÄ«ÑdG ™e á«◊G äÉæFÉµdG ∞«µJ º«gÉØe ÜÉ©«à°SG ‘ áÑ∏£dG iód í°VGh

Ö«dÉ°SCG ‘ ¬LƒàdG ÖLƒj Gògh .á£«°ùHh á«góH ¿ƒµJ Ée kÉÑdÉZ áæ«©e äÉ«£©e Aƒ°V ‘ Ò°ùØàdGh êÉàæà°S’G ≈∏Y

äÉeƒ∏©ŸG ßØM øY kGó«©H , É«∏©dG á«∏≤©dG äGQÉ¡ŸG ∫É› ‘ áÑ∏£dG äGQób ôjƒ£J ≈∏Y õ«cÎdG ¤EG Ωƒ∏©dG ¢ùjQóJ

.¬àÄ«Hh ¬©bGƒH ÖdÉ£dG §HôJ »àdG á«JÉ«◊G á∏ãeC’G øe QÉãcE’G IÉYGôe ™e ,kÉ«dÉM ÖdÉ¨dG ƒg Éªc É¡YÉLÎ°SGh

.É¡ª°ùL ¿ƒ∏d AÉHô◊G Ò«¨J ÖÑ°S ô q°ùa -1

‘ , äGô°û◊G á£°SGƒH ÉgQÉgRCG í«≤∏J ºàj »àdG äÉJÉÑædG ‘ áëFGQ äGPh áfƒ∏e QÉgRC’G äÓàH ¿ƒµJ GPÉŸ ô q°ùa  -2

AGƒ¡dG ≥jôW øY É¡«dEG π≤àæJ ìÉ≤d ÜƒÑëH ÉgQÉgRCG í«≤∏J ºàj »àdG äÉJÉÑædG ‘ ∂dòc äÓàÑdG ¿ƒµJ ’ ÚM

.ìÉjôdGh

¢û«©J »àdG ´OÉØ°†dG ¿ƒµJ ÚM ‘ , ¿ƒ∏dG AGô°†N ∫ƒ«°ùdG øe Üô≤dÉH ¢û«©J »àdG ´OÉØ°†dG ¿ƒµJ GPÉŸ ô q°ùa   -3

.—Éa »æH ¿ƒd äGP á°ùHÉ«dG ≈∏Y
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 ≈∏Y É¡JóYÉ°ùŸ , äÉfGƒ«◊G á°UÉîHh , á«◊G äÉæFÉµdG ‘ ∞«µàdG øe •É‰CG øY ƒjó«a º∏«a ¢Vô©H ¢SQó∏d ó q¡e  l

,√hógÉ°T Éª«a áÑ∏£dG ¢ûbÉf .Ωƒ¡ØŸG Gòg ∑GQOEG ¤EG áÑ∏£dG π°UƒJ ‘ á«Hƒ°SÉ◊G èeGÈdG øe óØà°SG hCG .AÉ≤ÑdG

‘ ∞«µàdG äÉfGƒ«◊G ‘ É¡à∏ãeCG øeh , kGóL áYƒæàe á«◊G äÉæFÉµdG ‘ ∞«µàdG •É‰CG ¿CG ¤EG º¡©e π°UƒJh

.ôKÉµàdG hCG ájò¨àdG §‰ hCG áÄ«ÑdG á©«ÑW Ö°SÉæj ÉÃ Ö«cÎdG ‘ hCG ¿ƒ∏dG ‘ hCG πµ°ûdG

 QhO ¿É«ÑJ áÑ∏£dG ¤EG Ö∏WGh ,∞«µàdG øe iôNCG •É‰CG í«°VƒJ ‘ Qƒ°üdGh äÉ«aÉØ°ûdGh äÉMƒ∏dG øe óØà°SG   l

.»◊G øFÉµdG AÉ≤H ‘ É¡æe πc

 øFÉµ∏d É¡æe πc IóFÉa ióe Ò°ùØJ ™e , ÉghógÉ°T hCG É¡æY GhCGôb ∞«µàdG øe iôNCG á∏ãeCG ôcP áÑ∏£dG ¤EG Ö∏WG   l

.»◊G

 äÉfGƒ«◊G ‘ ÉgôaGƒJ ¢VÎØj »àdG äÉØ°üdG ójó– ºK ,É¡fƒMÎ≤j á«°VGÎaG áÄ«H ¢üFÉ°üN ôcP áÑ∏£dG ¤EG Ö∏WG l

.áÄ«ÑdG √òg ‘ ¢û«©dG ™«£à°ùJ »àdG

 OGôaC’G ¢†©H ¿CG º¡d í q°Vh .AÉ≤ÑdG ≈∏Y äÉfGƒ«◊G IQób ióe ‘ áÄ«ÑdG ¢üFÉ°üN qÒ¨J ôKCG áÑ∏£dG ™e ¢ûbÉf   l

ød ÚM ‘ , I qÒ¨àŸG áÄ«ÑdG ±hôX ™e É¡Ø«µJ áé«àf AÉ≤ÑdG ≈∏Y IQOÉb ¿ƒµà°S IóMGƒdG á«fGƒ«◊G áYƒªéŸG ‘

.∂dP øY á∏ãeCG º¡d ôcPG 0¿ƒJƒª«°S º¡fEÉa ∂dòHh ,∂dP ¿hôNBG OGôaCG ™«£à°ùj

 , ¬àÄ«H ™e ¬Ø«µJh »◊G øFÉµdG ΩDhÓJ á«ªgCÉH º¡ª¡a ≥«ª©àd á≤HÉ°ùdG áKÓãdG á∏Ä°SC’G øY áHÉLE’G áÑ∏£dG ∞q∏c   l

.º`¡JÉHÉLEG Ω qƒbh ,¬Yƒf AÉ≤Hh ¬JÉ«M ájQGôªà°SG ‘
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AÉŸG ‘h á°ùHÉ«dG ≈∏Y á«◊G äÉæFÉµdG ÚH ™ªéj

áYƒæàe AGòZ äÉµÑ°T

, áë«ë°üdG áHÉLE’G ¤EG áÑ∏£dG øe §≤a %23^4 π°UƒJ , á«FÉŸG áÄ«ÑdG ‘ AGò¨dG äÉµÑ°T øY ‹É≤e ∫GDƒ°S ‘

áµÑ°T hCG AGòZ á∏°ù∏°S É¡©ªéj »àdG á«◊G äÉæFÉµdG ÚH ájò¨àdG äÉbÓY á©«Ñ£H º¡àaô©e ‘ ∞©°V ¤EG Ò°ûj É‡

É¡æe ≥∏©àj Ée á°UÉîHh ,»Ä«ÑdG ΩÉ¶ædG ‘ á«◊G äÉæFÉµdG ÚH äÉbÓ©dG øY Gƒ°SQOh ≥Ñ°S º¡fCÉH kÉª∏Y , IóMGh AGòZ

ΩÓYE’G πFÉ°Sƒd º¡à©HÉàe ∂dP øeh , äÉbÓ©dG √òg øe ójó©dG á«eƒ«dG º¡JÉ«M ‘ º¡aô©J ¤EG áaÉ°VEG ,ájò¨àdÉH

.áØ∏àîŸG

,AÉŸG ‘h á°ùHÉ«dG ≈∏Y á«FGòZ π°SÓ°S AÉæH ‘ áÑ∏£dG äGQÉ¡e ôjƒ£J ≈∏Y õ«cÎdG ÖLƒJ áé«àædG √òg q¿EG

.á«◊G äÉæFÉµdG ÚH á«FGò¨dG äÉbÓ©dG á©«Ñ£d π°†aCG º¡a ¤EGh á«FGòZ äÉµÑ°T AÉæH ‘ º¡JGQób ôjƒ£J ¤EG k’ƒ°Uh

,á∏ªàµe ÒZ á«FÉe AGòZ áµÑ°T  »JB’G  º°SôdG í°Vƒj  -1

º°SÉH áZQÉØdG ôFGhódG øe  mπc AπÃ É¡dÉªcEG Üƒ∏£ŸGh

º¡°SC’G πqã“ .á«JB’G áªFÉ≤dG øe Ö°SÉæŸG »◊G øFÉµdG

.AGò¨dG áµÑ°T ÈY ábÉ£dG ≥aóJ √ÉŒG

.¢Tôb ∂ª°S -  CG

.ÖdÉëW - Ü

.IÒ¨°U ∑Éª°SCG - `L

É¡∏cCG ºàj

äÉjô°ûb

¿Éà«M

∑Éª°SCG
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.á∏ªàµe ÒZ á°ùHÉ«dG ≈∏Y AGòZ áµÑ°T º°SôdG í q°Vƒj  -2

»◊G øFÉµdG º°SÉH áZQÉØdG  ôFGhódG øe  mπc AπÃ  É¡dÉªcEG Üƒ∏£ŸGh

áµÑ°T ÈY ábÉ£dG ≥aóJ √ÉŒG º¡°SC’G πqã“ .á«JB’G áªFÉ≤dG øe Ö°SÉæŸG

.AGò¨dG

.ô≤°U - CG

.QƒØ°üY - Ü

.ÜóæL - `L

: ¤EG á«JB’G á«◊G äÉæFÉµdG ∞qæ°U  -3

äÉµ∏¡à°ùe ,á«fÉK äÉµ∏¡à°ùe ,¤hCG äÉµ∏¡à°ùe ,AGò¨∏d äÉéàæe

.äÓq∏ ,áãdÉK

,ÉjÒàµH ,ôHƒæ°U Iôé°T ,ó°SCG ,§b ,Ö∏ëW ,  ´óØ°V ,AÓjRÉH ,á∏ëf

.Ωhô°ûe ô£a ,ÖFP

 äÉbÓ©dG á©«ÑW í«°VƒJ ‘ á«Hƒ°SÉ◊G èeGÈdGh ƒjó«ØdG áWô°TCG á°UÉîHh , áMÉàŸG á«ª«∏©àdG πFÉ°SƒdG øe óØà°SG  l

≈∏Y õ«cÎdG ™e ,√hógÉ°T Éª«a áÑ∏£dG ¢ûbÉf .AÉŸG ‘ hCG á°ùHÉ«dG ≈∏Y Ú©e »Ä«H ΩÉ¶f ‘ á«◊G äÉæFÉµdG ÚH

.äÉæFÉµdG √òg ÚH á«FGò¨dG äÉbÓ©dG

 ≥Ñ°S º«gÉØÃ ºgô qcPh , AGòZ á`µÑ°T hCG AGòZ á∏°ù∏°S πµ°T ≈∏Y √hógÉ°T  Ée ¢ü«î∏J áÑ∏£dG ¤EG  Ö`∏WG  l

,á«fÉãdG  äÉµ∏¡à°ùŸG , ¤hC’G  äÉµ∏¡à°ùŸG , äÉéàæŸG , AGò`¨dG áµÑ°T ,  AGò¨dG  á∏°ù∏°S : πãe Égƒ°SQO  ¿CG

.É¡æe Ωƒ¡Øe πc ≈æ©e í«°VƒJ º¡«dEG Ö∏WG . äÓq∏ëŸG ,áãdÉãdG äÉµ∏¡à°ùŸG

 á∏°ù∏°S ‘ É¡æe πc ¿Éµe ójó–h ,IQƒÑ°ùdG ≈∏Y áæ«©e »Ä«H ΩÉ¶f ‘ á«M äÉæFÉc AÉª°SCG áHÉàc áÑ∏£dG ¤EG Ö∏WG  l

√òg ≈∏Y kGOÉªàYG AGòZ  äÉµÑ°T  º°SQ º¡«dEG  Ö∏WG ºK .¬d  πq∏ hCG ¬d ∂∏¡à°ùe hCG AGò¨∏d èàæe :AGò¨dG

.äÉæFÉµdG

 ôjƒ£Jh ,AGò¨dG áµÑ°Th AGò¨dG á∏°ù∏°S »eƒ¡ØŸ º¡HÉ©«à°SG ≥«ª©àd á≤HÉ°ùdG áKÓãdG á∏Ä°SC’G áHÉLEG áÑ∏£dG ∞q∏c  l

.º¡JÉHÉLEG Ω qƒbh .á∏KÉ‡ AGòZ äÉµÑ°T AÉæH ‘ º¡JGQób
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ÉgQÉ°ûàfGh á«◊G äÉæFÉµdG á°û«©e ‘ ôKDƒJ áÄ«ÑdG πeGƒY

øe kÉÑjô≤J %33 π°UƒJ ,ÉgOƒLh ΩóY hCG , Ée áÄ«H ‘ á«M äÉæFÉc OƒLh ‘ áÄ«ÑdG πeGƒY ôKCG øY ‹É≤e ∫GDƒ°S ‘

º∏Y ‘ áª¡ŸG äÉYƒ°VƒŸG óMCG º«gÉØe ÜÉ©«à°SG ‘ ºgóæY í°VGh ∞©°V ¤EG Ò°ûj É‡ , áë«ë°U äÉHÉLEG ¤EG áÑ∏£dG

»àdG äÉÄ«ÑdGh É¡°üFÉ°üNh á«◊G äÉæFÉµdG äÉYƒª› øY Gƒ°SQO áÑ∏£dG ¿CÉH kÉª∏Y ,êÉàæà°S’G IQÉ¡e ‘h ,AÉ«MC’G

êQÉNh , »°SGQO åëÑe øe ÌcCG ‘ É¡JÉJÉÑfh É¡JÉfGƒ«Mh ⁄É©dG äÉÄ«H øY Gƒ°SQO Éªc ,IóY ±ƒØ°U ‘ É¡«a ¢û«©J

‘ Gƒ°Vô©J º¡fƒc ¤EG áaÉ°VEG ,É¡«a ¿ƒ°û«©j »àdG áÄ«ÑdGh ÖàµdGh áØ∏àîŸG ΩÓY’G πFÉ°Sh ∫ÓN øe á°SQóŸG ¥É£f

¿CG ¢VÎØj ¿Éch , êÉàæà°S’G IQÉ¡Ã §ÑJôJ IÒãc á∏Ä°SCG ¤EG º¡à°SGQO »æ°S ™«ªL ‘ á«°SGQódG åMÉÑŸG ∞∏à

§ÑJôjh á«góÑdG á∏Ä°SC’G øe ¬fCG á°UÉîH ,∫GDƒ°ùdG Gòg ≈∏Y áë«ë°üdG äÉHÉLE’G øe ≈∏YCG áÑ°ùf ¤EG  ∂dP …ODƒj

.áÄ«ÑdGh É«aGô¨÷Gh Ωƒ∏©dG äÉYƒ°Vƒe ‘ áÑ∏£dG É¡°SQO á£«°ùH äÉeƒ∏©Ã

? ∂dòd k’ÉªàMG ÌcC’G ÖÑ°ùdG Ée .äGÒëÑdGh QÉ¡fC’G ‘ ¢û«©J ’h äÉ£«ëŸG ‘ ¿Éà«◊G ¢û«©J  -1

.∂dP ÖÑ°S ô q°ùa .á«FGƒà°S’G äÉHÉ¨dG ‘ äÉfGƒ«◊Gh äÉJÉÑædG øe ÒÑc ´ qƒæJ óLƒj -2

ô q°ùa ? ∂dP ÖÑ°S Ée .áØ∏à ¿ƒµà°S É¡FGòZ •É‰CG ¿EÉa ,IÒ¨°U IôjõL ≈∏Y Qƒ«£dG øe IóY ´GƒfCG â`°TÉY GPEG   -3

.∂àHÉLEG

.∂àHÉLEG ô q°ùa ? ∂dòd áÑ qÑ°ùŸG πeGƒ©dG Ée 0kGóL á∏«∏b á«Ñ£≤dG á≤£æŸG ‘ ¢û«©J »àdG äÉfGƒ«◊G ´GƒfCG -4
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 IóFÉ°ùdG á«Ä«ÑdG ±hô¶dG í q°Vƒj ,AÉŸG ‘ hCG á°ùHÉ«dG ≈∏Y áØ∏à á«©«ÑW äÉÄ«Ñd ƒjó«a º∏«a ¢Vô©H ¢SQó∏d ó q¡e   l

¿CG ¤EG º¡à°ûbÉæÃ π°UƒJ .√Gƒà ‘ áÑ∏£dG ¢ûbÉfh ,É¡«a ¢û«©J »àdG á«◊G äÉæFÉµdG ‘ ´ƒæàdG ióeh ,É¡«a

‘ ¢û«©J »àdG á«◊G äÉæFÉµdG ´GƒfCG O qó– , ¢ùjQÉ°†Jh AÉeh AGòZh ñÉæe øe IóMGƒdG áÄ«ÑdG ‘ IóFÉ°ùdG ±hô¶dG

.ÉgQÉ°ûàfG ióeh áÄ«ÑdG √òg

 á≤£æŸG ,ájQGóŸG á≤£æŸG : πãe) á«Ä«H á≤£æe º°SG ¬«a ¿hOóëj k’hóL IQƒÑ°ùdG ≈∏Y Gƒª°Sôj ¿CG áÑ∏£dG ¤EG Ö∏WG  l

á«Ä«ÑdG ±hô¶dG RôHCG GƒÑàµj ¿CGh , (ôëÑdG í£°S hCG IÒ¨°U ácôH hCG IÒëH :πãe ≥WÉæe , á«Ñ£≤dG hCG ájhGôë°üdG

êÉàæà°SG º¡«dEG Ö∏WG0É¡«a kGQÉ°ûàfG äÉJÉÑædGh äÉfGƒ«◊G ´GƒfCG ÌcCG ¢†©H AÉª°SCGh ,á≤£æe πc ‘  IóFÉ°ùdG

.IóMGƒdG á«Ä«ÑdG á≤£æŸG ±hôX Ö°SÉæJ äÉæFÉµdG √òg ‘ ¢üFÉ°üN

 ÌcC’G É¡JÉfGƒ«Mh É¡JÉJÉÑf AÉª°SCG ôcPh , É¡«a ¿ƒ°û«©j »àdG á≤£æŸG ‘ á«Ä«ÑdG ±hô¶dG ójó– áÑ∏£dG ¤EG Ö∏WG l

.áÄ«ÑdG √òg ‘ ¢û«©dG ≈∏Y ÉgóYÉ°ùJ »àdG ,É¡æe πc ‘ ¢üFÉ°üÿG RôHCG ójó–h , kGQÉ°ûàfG

 øY õLƒe ôjô≤J áHÉàµd , áØ∏àîŸG äÉeƒ∏©ŸG QOÉ°üe ¤EG ´ƒLôdGh , Ú©e äÉÑf hCG ¿Gƒ«M QÉ«àNG áÑ∏£dG ¤EG Ö∏WG l

.¬àÄ«H ‘ ¢û«©dG øe ¬ qæµ“ »àdG äÉØ«µàdGh ¢üFÉ°üÿG

 ≈∏Y CGô£à°S »àdG äGÒ¨àdG á©«ÑW êÉàæà°SGh , á©°SGh IÒëH πãe IOó á«Ä«H á≤£æe QÉ«àNG áÑ∏£dG ¤EG Ö∏WG  l

áMÉ°ùe º¶©e q∞Œ ¿CÉc , á≤£æŸG √òg ≈∏Y …QòL qÒ¨J CGôW ƒd Éª«a É¡«a ¢û«©J »àdG äÉJÉÑædGh äÉfGƒ«◊G ´GƒfCG

.IÒëÑdG

 øµÁ ,iôNCG á«°ùª°T áYƒª› ‘ Öcƒc ≈∏Y ÉgôaGƒJ ¢VÎØj »àdG á«Ä«ÑdG ±hô¶dG êÉàæà°SG áÑ∏£dG ¤EG Ö∏WG  l

.¬«∏Y ¢û«©J ¿CG , ¿’õ¨dG πãe ,áæ«©e äÉfGƒ«◊

 äÉæFÉµdG ≈∏Y áæ«©e á≤£æe ‘ áÄ«ÑdG ±hôX ôKC’ º¡cGQOEG ≥«ª©àd á≤HÉ°ùdG á©HQC’G á∏Ä°SC’G áHÉLEG áÑ∏£dG ∞q∏c  l

.º¡JÉHÉLEG Ω qƒbh ,É¡«a ¢û«©J »àdG á«◊G
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AGò¨dG áµÑ°T ‘ É¡fÉ°ü≤f hCG á«◊G äÉæFÉµdG øe ´ƒf OGóYCG IOÉjR

áµÑ°ûdG √òg ¿GõJG ‘ ôKDƒj 

¤EG áÑ∏£dG øe §≤a %27 π°UƒJ , áµÑ°ûdG ¿GõJG ≈∏Y AGò¨dG áµÑ°T ‘ ∫ÓàN’G ÒKCÉJ øY ‹É≤e ∫GDƒ°S ‘

Ò°ùØJ ¿hO øµd ,áë«ë°U áHÉLEG º¡æe %33^5 ÜÉLCG ÚM ‘ , í«ë°U Ò°ùØJ øe É¡©ÑJ Éeh ,áë«ë°üdG áHÉLE’G

ΩÉ¶ædG ‘ ¿GõJ’G Ωƒ¡ØŸ áÑ∏£dG ∑GQOEG ‘ ∞©°V ¤EG Ò°ûJ Ö°ùædG √òg ¿EG .πªàµe ÒZ Ò°ùØàH hCG áHÉLE’G √ò¡d

πMGôŸG ∞∏à ‘ áÑ∏£dG óæY ßMÓj ôeCG ƒgh .ΩÉY πµ°ûH äÉ«£©ŸG Ò°ùØJ ≈∏Y IQó≤dG ‘ ÈcCG ∞©°Vh ,»Ä«ÑdG

.á«°SGQódG

á«∏ªY ‘ á«ªgC’G ájÉZ ‘ ôeCG º¶æe πµ°ûH á∏ªàµe äÉHÉLEÉH ¬æY ÒÑ©àdGh ,»ª∏©dG nÒµØàdG áÑ∏£dG ójƒ©J ¿EG

äGQób ôjƒ£J ≈∏Y õ«cÎdG IQhô°V »JCÉJ ,Éæg øe .¢UÉN πµ°ûH Ωƒ∏©dG åëÑe ‘h ,ΩÉY πµ°ûH º«∏©àdGh ºq∏©àdG

.§≤a ô qcòàdGh ßØ◊G ≈∏Y óªà©J º¡æe Iô°TÉÑe äÉHÉLEG ∫ƒÑ≤H AÉØàc’G ΩóYh ,∫ÉéŸG Gòg ‘ áÑ∏£dG

äG qÒ¨àdG Ée ,ÉgQÉé°TCG ™«ªL ∞∏JCG áHÉ¨dG ‘ ≥jôM π°üM GPEÉa ,ºé◊G á£°Sƒàe áHÉZ óLƒJ iô≤dG ióMEG QGƒéH   -1

.∂àHÉLEG ô q°ùa ? á≤£æŸG ‘ á«Ä«ÑdG áª¶fC’G ‘ É¡KhóM ™bƒàŸG

äGÒ`¨àdG Ée , IQhÉéŸG ∫ƒ≤◊G ¤EG ¬æe ¿GPô÷G äÉÄe Ühôg ¤EG iOCG »ª∏©dG åëÑ∏d Èà ‘ QÉ«¡fG çóM GPEG -2

.∂àHÉLEG ô q°ùa .á≤£æŸG ‘ §£≤dGh á«YGQõdG π«°UÉëŸG øe mπc ≈∏Y É¡KhóM ™bƒàŸG

GPÉe ,É¡æ«H ô°ûàfG Ée ¢Vôe ÖÑ°ùH IÒ¨°U á«ØjQ á≤£æe ‘ IÒÑc áLQóH êÉLódGh ÖfGQC’G OGóYCG â°ü≤f GPEG   -3

? GPÉŸh ? »YÉaC’G OGóYC’ çóëj ¿CG ™bƒàJ
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 π°SÓ°S πªYh ,IQƒÑ°ùdG ≈∏Y Ú©e »Ä«H ΩÉ¶f ‘ á«M äÉæFÉc AÉª°SCG áHÉàc áÑ∏£dG ¤EG Ö∏£dÉH ¢SQó∏d ó q¡e   l

.√Ò¨d kAGòZ π qµ°ûj É¡jCGh ,√ÒZ ≈∏Y iò¨àj äÉæFÉµdG …CG ójó– º¡«dEG Ö∏WGh .É¡æe AGòZ äÉµÑ°Th AGòZ

 hCG áHÉZ πãe ,áæ«©e á≤£æe ‘ AGò¨dG áµÑ°T hCG AGò¨dG á∏°ù∏°S äÉfƒµe øe πc OGóYCG ôjó≤J áÑ∏£dG ¤EG Ö∏WG   l

´GƒfCG óMCG) äÉfƒµŸG √òg óMCG ‘ ÒÑc ¢ü≤f çhóM Gƒ°VÎØj ¿CG º¡«dEG Ö∏WG . kÓãe á«∏ëŸG º¡àÄ«H ‘ hCG ájôb

äÉæFÉµdG OGóYCG ‘ çó– »àdG äGÒ¨àdG ¿É«ÑJ ºK , kÓãe ôFÉL ó«°U hCG Iôég hCG ¢Vôe ÖÑ°ùH ,(á«◊G äÉæFÉµdG

Ò°ùØàH á∏ªàµeh áë°VGh áÑ∏£dG áHÉLEG ¿ƒµJ ¿CG qócCG .¬d AGòZ π qµ°ûJ hCG øFÉµdG Gòg ≈∏Y iò¨àJ »àdG iôNC’G

.≥«bO »ª∏Y

 âKóM ä’ÓàNG øY ôjô≤J áHÉàch ,áÑàµeh âfÎfEG øe áØ∏àîŸG áaô©ŸG QOÉ°üe ¤EG ´ƒLôdG áÑ∏£dG ¤EG Ö∏WG l

.óMGƒdG »Ä«ÑdG ΩÉ¶ædG äÉfƒµe ∞∏à ‘ ä’ÓàN’G √òg ôKCGh ,ÇQÉW ôKDƒe ÖÑ°ùH áæ«©e á«Ä«H áª¶fCG ‘

.¬«dEG Gƒ∏°UƒJ Ée Ò°ùØJ ≈∏Y ¢Uô◊G º¡«dEG Ö∏WG

 áª¶fC’G ‘h AGò¨dG äÉµÑ°T ‘ »©«Ñ£dG ¿GõJ’G á«ªgCG í«°VƒJ ‘ á«Hƒ°SÉ◊G èeGÈdGh ƒjó«ØdG ΩÓaCG øe óØà°SG l

.¿GõJ’G Gòg ‘ ôKDƒJ ób »àdG πeGƒ©dGh , ΩÉY πµ°ûH á«Ä«ÑdG

 Ω qƒbh  ,á«Ä«ÑdG áª¶fC’G ‘ ¿GõJ’G ´ƒ°VƒŸ º¡ª¡a ≥«ª©àd á≤HÉ°ùdG  áKÓãdG  á∏Ä°SC’G øY áHÉLE’G áÑ∏£dG ∞q∏c l

.º¡JÉHÉLEG
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É¡JÉfƒµe AÉ≤H QGôªà°S’ …Qhô°V AGò¨dG á∏°ù∏°S ¿GõJG

¢SÉædG πàb GPEG ™ªàéŸG Gò¡d çóë«°S GPÉe .íªb äÉJÉÑfh ,´ÉaCGh , ¿GôÄa øe ¿ƒµàj kÉjƒ«M kÉ©ªà› √ÓYCG º°SôdG ô¡¶j

? »YÉaC’G

äÉJÉÑf OGóYCG π≤à°Sh ,OGOõ`«°S ¿GôÄØdG OóY ¿CG »gh , ∫GDƒ°ùdG øY áë«ë°üdG áHÉLE’G ¤EG áÑ∏£dG øe %41^2 π°UƒJ

äÉHÉLEG ¤EG áÑ∏£dG øe %33 π°UƒJ ÚM ‘ .áHÉLE’G √òg øe áÑjôb äÉHÉLEG ¤EG Gƒ∏°UƒJ hCG , ∂dP áé«àf íª≤dG

.íª≤dG äÉJÉÑf ™«ªL πcCÉà°S ¿GôÄØdG , ¿GôÄØdG OGóYCG OGOõà°S :πãe kÉ«FõL áë«ë°U

,É¡æe á«≤£æe äÉLÉàæà°SG ¤EG π°UƒàdGh äÉ«£©ŸG π«∏– ‘ áÑ∏£dG óæY »Ñ°ùf  ∞©°V ¤EG Ò°ûJ áé«àædG √òg ¿EG

‘ õ«cÎdG IQhô°V »æ©j Gògh  .¬æY áHÉLE’G É«fO ±ƒØ°U ‘ ≈àM áÑ∏£∏d  øµÁh  §«°ùH ∫GDƒ°ùdG ¿CG  á°UÉîH

AÉ£YEG ≈∏Y πª©dGh ,êÉàæà°S’Gh Ò°ùØàdGh π«∏ëàdG ≈∏Y áÑ∏£dG äGQób ôjƒ£J ≈∏Y πª©j ÉÃ ¢ùjQóàdG Ö«dÉ°SCG

.§≤a á∏«∏b äÉª∏c ≈∏Y ÉgQÉ°üàbGh áHÉLE’G ‘ ∫Éé©à°S’G ∫óH á∏Ä°SC’G øY á«aGh äÉHÉLEG
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 ∑Éª°SC’G ∫GhR ¤EG ó«°üdG iOCG GPEÉa 0 ∑Éª°SCGh IÒ¨°U äÉjô°ûbh á«∏N Ió«Mh ÖdÉëW óLƒJ IÒ¨°U IÒëH ‘  -1

? ÖdÉë£dGh äÉjô°û≤dG øe πµd çóë«°S GPÉe , IÒëÑdG øe

‘ á«YGQõdG π«°UÉëª∏dh ¿GôÄØdG OGóYC’ çóë«°S GPÉe , á«ØjQ áÄ«H ¤EG §£≤dG øe IÒÑc kGOGóYCG ´QGõe πNOCG   -2

? áÄ«ÑdG √òg

 ≈∏Y ¢SÉædG ≈°†b GPEG ™ªàéŸG Gò¡d çóë«°S GPÉe 0 ´OÉØ°†dGh íª≤dGh OGô÷G øe ¿ƒµàj …ƒ«M ™ªà› ‘ -3

? ¬«a OGô÷G ™«ªL

 äÉfGƒ«M , äÉJÉÑf ) ¬JÉfƒµe øe OóY ójó–h ,…ƒ«◊G ™ªàéŸG Ωƒ¡Øe í«°VƒJ áÑ∏£dG ¤EG Ö∏£dÉH ¢SQó∏d ó q¡e l

.(äÉjô£ØdGh ÉjÒàµÑdG πãe äÓq∏ ,(á°SÎØe) ¿Gƒ«ë∏d á∏cBG äÉfGƒ«M , äÉÑæ∏d á∏cBG

 •É‰CG OƒLh ¤EG º¡©e π°UƒJh ,…ƒ«◊G ™ªàéŸG ‘ áØ∏àîŸG á«◊G äÉæFÉµdG ÚH äÉbÓ©dG á©«ÑW áÑ∏£dG ™e ¢ûbÉf  l

hCG ¿ÉK ´ƒf OGôaC’ AGòZ óMGƒdG ´ƒædG OGôaCG π qµ°ûj å«M ,á«FGò¨dG äÉbÓ©dG ÉgRôHCG øe ,äÉbÓ©dG øe IóY

AGò¨dG π°SÓ°S øY √ƒ°SQO ÉÃ ºgô qcP .ådÉK ´ƒf OGôaCG ≈∏Y ºgQhóH ¬«a ¿hò¨àj …òdG âbƒdG ‘ iôNCG ´GƒfCG

.AÉŸG ‘h á°ùHÉ«dG ≈∏Y áØ∏àîŸG

 √ƒ°SQO ÉÃ áÑ∏£dG Òcòàd ,á«Hƒ°SÉ◊G èeGÈdGh ƒjó«ØdG ΩÓaCG á°UÉîHh , áMÉàŸG á«ª«∏©àdG πFÉ°SƒdG øe óØà°SG  l

äÉµ∏¡à°ùŸG ,äÉéàæŸG :øe πc Ωƒ¡Øe í«°VƒJ º¡«dEG Ö∏WGh ,»Ä«ÑdG ΩÉ¶ædG ‘ AGò¨dG á∏°ù∏°S äÉfƒµe øY

.äÓq∏ëŸG ,(áØ∏àîŸG É¡JÉjƒà°ùÃ)

 á«◊G äÉæFÉµdG AÉ≤H ájQGôªà°SG ‘ ¿GõJ’G Gòg á«ªgCG º¡d í q°Vhh ,…ƒ«◊G ™ªàéŸG ¿GõJG Ωƒ¡Øe ‘ áÑ∏£dG ¢ûbÉf l

.É¡JÉfƒµe á«≤H ≈∏Y á∏°ù∏°S …CG ‘ qÒ¨J πc ôKCG ¿ƒéàæà°ùj º¡YO .™ªàéŸG Gòg ‘

 ¿ƒ°VÎØj º¡YOh , AÉŸG ‘ hCG á°ùHÉ«dG ≈∏Y âfÉc AGƒ°S , IQƒÑ°ùdG ≈∏Y AGòZ á∏°ù∏°S º°SQ áÑ∏£dG ¤EG Ö∏WG   l

. qÒ¨J πc áé«àf á∏°ù∏°ùdG äÉfƒµe ‘ çóëà°S »àdG äGÒ¨àdG êÉàæà°SGh ,É¡«a IOó ä’ÓàNG çhóM

 ™ªàéŸG ‘ ¿GõJ’Gh AGò¨dG π°SÓ°S Ωƒ¡ØŸ º¡cGQOEG ≥«ª©àd á≤HÉ°ùdG áKÓãdG á∏Ä°SC’G øY áHÉLE’G áÑ∏£dG ∞q∏c l

.º¡JÉHÉLEG Ω qƒbh ,…ƒ«◊G
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á∏jƒW IÎØd kÉ«∏≤Y hCG kÉ«∏°†Y kÉWÉ°ûf ¿É°ùfE’G ¢SQÉÁ ÉeóæY

OÉ¡LE’ÉH ÜÉ°üj 

áHÉLE’G ¤EG áÑ∏£dG øe §≤a %12^6 π°UƒJ , ¿É°ùfE’G º°ùL ‘ ájƒ«M á«∏ª©H §ÑJôj »≤«Ñ£J ‹É≤e ∫GDƒ°S ‘

áÑ°ùædG √òg .IQƒàÑe äÉHÉLEG É¡ª¶©e ‘ äAÉL , kÉ«FõL áë«ë°U äÉHÉLEÉH º¡æe %33^3 ÜÉLCG ÚM ‘ , áë«ë°üdG

Ò°ùØJ ¤EG ∫ƒ°Uƒ∏d kÉ©e º«gÉØeh ≥FÉ≤M øe √ƒ°SQO Ée §HQ ≈∏Y áÑ∏£dG äGQób ‘ ÒÑc ∞©°V ¤EG Ò°ûJ á«fóàŸG

âfÉc ∫GDƒ°ùdG Gò¡d kÉÑjô≤J á∏KÉ‡ á∏Ä°SCG ¤EG Éæg QÉ°ûjh .º¡eÉ°ùLCG ‘ ájƒ«M äÉ«∏ªY øY ä’DhÉ°ùà∏d πªàµeh »≤£æe

.á°übÉf É¡«∏Y áÑ∏£dG º¶©e äÉHÉLEG âfÉch , AÉ«MC’G åëÑe ‘ áeÉ©dG ájƒfÉãdG á°SGQódG IOÉ¡°T ¿ÉëàeG ‘ äQôµJ

‘ áÑ∏£dG äGQób ôjƒ£J ≈∏Y á°UÉîH AÉ«MC’G åëÑeh áeÉ©H Ωƒ∏©dG ¢ùjQóJ ‘ õ«cÎdG IQhô°V »æ©j ™bGƒdG Gògh

.kÉ©e É¡£HQh AÉ«°TC’G ÚH äÉbÓ©dG OÉéjEGh Ò°ùØàdGh π«∏ëàdG πãe á«∏≤Y äÉ«∏ªY

.á∏jƒW áaÉ°ùŸ ¢†côdG óæY ∂«bÉ°S äÓ°†Y Ö©àJ GPÉŸ ô q°ùa  -1

.áÑ©°üdG á«°VÉjôdG πFÉ°ùŸG øe áYƒª› qπM ∂àdhÉ óæY »∏≤©dG ¥ÉgQE’ÉH ∑Qƒ©°T ÖÑ°S ô q°ùa   -2

∫hÉæJh I qÓëŸG äÉHhô°ûŸG Üô°T øe kÉ°†jCG ¿hÌµj ºgh ,á∏jƒW äGÎØd äÉMÉ°ùdG ‘ Ö©∏dG ∫ÉØWC’G Öëj -3

.∂àHÉLEG ô q°ùa ?øjôeC’G øjòg ÚH ábÓY óLƒJ π¡a .äÉjƒ∏◊G

 ,åjOÉMC’G ∫OÉÑJ :πãe , á«eƒ«dG ¬JÉ«M ‘ ¿É°ùfE’G É¡°SQÉÁ á£°ûfCG øY á∏ãeCG ôcP áÑ∏£dG ¤EG Ö∏£dÉH ¢SQó∏d ó q¡e   l

.á«°VÉjôdG äÉæjôªàdG á°SQÉ‡ ,ÖàµŸGh ∫õæŸG ‘ πª©dG ,RÉØ∏àdG IógÉ°ûe ,IAGô≤dG , áHÉàµdG

 ¿CG ¤EG º¡©e π°UƒJh º¡JÉHÉLEG πqÑ≤J .≥Ñ°S Ée πµH ΩÉ«≤dG ™«£à°ù«d ¿É°ùfE’G º°ùL ¬LÉàëj ÉªY áÑ∏£dG ∫CÉ°SG   l

.ábÉW ¤EG êÉàëj º°ù÷G

 ¬fCG ¤EG º¡©e π°UƒJh , √òg ¬àbÉW ≈∏Y ¿É°ùfE’G º°ùL ¬æe π°üëj …òdG Qó°üŸG øY º¡JÉeƒ∏©e ‘ áÑ∏£dG ¢ûbÉf   l

.äÉÑLƒdG √òg ÚH ¬Hô°ûjh ¬∏cCÉj ób Éeh , áØ∏àîŸG á«FGò¨dG ¬JÉÑLh ‘ ΩÉ©W øe ¿É°ùfE’G ¬dhÉæàj Éª«a πqãªàj
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 äGÒ¨àdG í«°VƒJ ‘ á«Hƒ°SÉM èeGôHh ƒjó«a ΩÓaCGh äÉ«aÉØ°Th äÉMƒd øe áMÉàŸG á«ª«∏©àdG πFÉ°SƒdG øe óØà°SG   l

øe áØ∏àîŸG á«FGò¨dG OGƒŸG º°†g á«∏ªY πMGôe ‘ áÑ∏£dG ¢ûbÉf .¬d ¿É°ùfE’G ∫hÉæJ ó©H ΩÉ©£dG ≈∏Y CGô£J »àdG

á«dBG í«°VƒJ áÑ∏£dG ¤EG Ö∏WG .AÉ©eC’G ‘ º°†¡dG œGƒf ¢UÉ°üàeG á«∏ªY ‘h , ¿ƒgOh äGQó«gƒHôch äÉæ«JhôH

.º°ù÷G ÉjÓN ¤EG k’ƒ°Uh ΩódG ™e √òg º°†¡dG œGƒf ∫É≤àfG

 ádOÉ©e øY √ƒ°SQO ÉÃ ºgô qcP .º°ù÷G ÉjÓN ‘ , Rƒcƒ∏Z ôµ°S á°UÉîHh , º°†¡dG œGƒf Ò°üe ‘ áÑ∏£dG ¢û`bÉf  l

.IQƒÑ°ùdG ≈∏Y É¡àHÉàc áÑ∏£dG óMCG ¤EG Ö∏WGh , »FGƒ¡dG …ƒ∏ÿG ¢ùØæàdG ádOÉ©e hCG , ÉjÓÿG ‘ ábÉ£dG êÉàfEG

6H2O+C6H12O6 +                         6CO2+6O2 ábÉW

 ôµ°S ¥GÎMG Ö∏£àj º°ù÷G ÉjÓN ‘ ábÉ£dG êÉàfEG ¿CG ¤EG º¡©e π°UƒJh , ádOÉ©ŸG Ò°ùØJ áÑ∏£dG ¤EG Ö∏WG  

.Úé°ùcC’G OƒLƒH ÉjÓÿG ‘ Rƒcƒ∏Z

 ¬LÉà– …òdG Úé°ùcC’G ≈∏Y º°ù÷G ÉjÓN ∫ƒ°üM á«Ø«c í«°VƒJ ‘ áÑ°SÉæŸG á«ª«∏©àdG πFÉ°SƒdG øe óØà°SG   l

,≥«¡°ûdG á«∏ªY ‘ ÚàFôdG ¤EG Úé°ùcC’G ∫ƒNO ≥jôW øY ºàj ∂dP ¿CG º¡d í q°Vh .…ƒ∏ÿG ¢ùØæàdG á«∏ªY ‘

.º°ù÷G ÉjÓN ∞∏à ¤EG ¬∏°Uƒj …òdG ,ΩódG ¤EG Éª¡æe ¬dÉ≤àfGh

 •É°ûædG ´ƒf ±ÓàNÉH ábÉ£dG øe ¬Jõ¡LCGh ¬àé°ùfCGh ,º°ù÷G ÉjÓN áLÉM  ±ÓàNG  Gƒéàæà°ùj áÑ∏£dG ´O   l

IÎa ÈcCG kÉ«∏≤Y hCG kÉ«∏°†Y kÉWÉ°ûf ¿É°ùfE’G ¢SQÉe Éª∏c ¬fCÉH ºgôcP .¬àjQGôªà°SGh ¬Jó°Th , º°ù÷G ¬H Ωƒ≤j …òdG

ájƒ«◊G äÉ«∏ª©dG ‘ ÈcCG kÉWÉ°ûf »æ©J ábÉ£dG øe IójGõàŸG áLÉ◊G ¿CGh .ÈcCG ábÉ£dG ¤EG ¬àLÉM âfÉc ,∫ƒWCG

»àdG , É¡H á£ÑJôŸG äÉ«∏ª©dG ≈àMh ΩódG ¿GQhOh Ö∏≤dG ¢†Ñfh á«°ùØæàdG äÉcô◊G πãe , É¡LÉàfEÉH ábÓ©dG äGP

QGQOEGh ¥ô©dG RGôaEG πãe , »©«Ñ£dG iƒà°ùŸG øY ¬JQGôM áLQO ´ÉØJQG ™æ“h º°ù÷G ‘ ábÉ£dG √òg QGó≤e º q¶æJ

.∫ƒÑdG

 êÉàfEÉH á≤∏©àŸG äÉ«∏ª©dG í«°Vƒàd áÑ∏£∏d äGô°VÉ º¡FÉ£YEÉH Ú°üà hCG AÉÑWCG äGÈN øe IOÉØà°S’G ∂æµÁ   l

.É¡àeÓ°Sh Iõ¡LC’G √òg áë°U ≈∏Y á¶aÉëŸG á«Ø«ch ,∂dòH ábÓ©dG äGP Iõ¡LC’G Ö«côJh º°ù÷G ‘ ábÉ£dG

 í«ë°üdG Ò°ùØàdG AÉ£YEG  ‘ º¡JGQób ôjƒ£J  ‘ áªgÉ°ùª∏d á≤HÉ°ùdG áKÓãdG á∏Ä°S’G øY áHÉLE’G áÑ∏£dG ∞∏c   l

.º¡JÉHÉLEG Ω qƒbh ,Ò°ùØàdG É¡«a Ö∏£j »àdG á∏Ä°SCÓd πªàµŸG



61

G



62



63

øY á«Yôa ä’É› â∏ª°T ,  ∫ÉéŸG Gòg ‘ k’GDƒ°S  (45) á°SGQódG âæª°†J

OGƒª∏d á«FÉjõ«ØdG ¢üFÉ°üÿGh Aƒ°†dGh IQGô◊Gh á«°ù«WÉæ¨ŸGh AÉHô¡µdGh ácô◊Gh iƒ≤dG

.É¡J’ƒ–h ÉgQOÉ°üeh É¡dÉµ°TCG : ábÉ£dG ∂dòch , äƒ°üdGh äÉLƒŸGh

: »∏j Éªc âYRƒJ , º¡ØdGh áaô©ŸG ‘ É¡æe k’GDƒ°S (30) AÉL óbh

.ôcòàdG iƒà°ùe ‘ k’GDƒ°S (20)

.äÉHÉ°ù◊G AGôLEGh äÉfÉ«ÑdG á÷É©e ‘ óMGh ∫GDƒ°S (1)

.áfQÉ≤ŸGh ∞°UƒdG ‘ ¿’GDƒ°S (2)

.äGÒ°ùØàdG AÉ£YEGh êÉàæà°S’G ‘ á∏Ä°SCG  (7)

: »∏j Éªc âYRƒJ äÓµ°ûŸG πM ‘ k’GDƒ°S (15) AÉL Éªc  

.äÉeƒ∏©ŸG π«ã“ ‘ óMGh ∫GDƒ°S (1)

.äÉfÉ«ÑdG á÷É©e ‘ á∏Ä°SCG (4)

.äGÒ°ùØàdG AÉ£YEGh DƒÑæàdGh êÉàæà°S’G ‘ á∏Ä°SCG   (9)

.á«∏ª©dG èFÉàædG º««≤Jh áHôéàdG äGƒ£N º««≤J ‘ óMGh ∫GDƒ°S (1)

äGÒ°ùØàdG AÉ£YEGh êÉàæà°S’Gh äÓµ°ûŸG πM ‘ áÑ∏£dG äÓµ°ûe äõcôJ óbh

èFÉàædG ¢UÓîà°SGh ∫hGó÷G ∫ÓN øe äÉfÉ«ÑdGh ∫Éµ°TC’G IAGôb ≈∏Y IQó≤dG ΩóYh

∞«XƒJ ≈∏Y º¡JQób ΩóYh á«°SÉ°SC’G º«gÉØŸG ¢†©Ñd áÑ∏£dG º¡a ΩóY ¤EG Ò°ûj É‡ ,É¡æe

.™bGƒdÉH ábÓY É¡d á∏µ°ûe …CG hCG πFÉ°ùŸG πM ‘ º¡jód »àdG äÉeƒ∏©ŸG



64

á«°VQC’G á«HPÉ÷G Iƒb / ácô◊Gh iƒ≤dG

øµ“ ,¬«a á«°VQC’G á«HPÉ÷G Iƒb  ÒKCÉJh , ¢VQC’G √ÉŒÉH §≤°ùj º°ù÷ áØ∏à ´É°VhCG øY áÑ∏£∏d ∫GDƒ°S  ‘

»àdG ´É°VhC’G ójó– øe áÑ∏£dG øe %(52^3) øµªàj ⁄ Éªæ«H , í«ë°U πµ°ûH áHÉLE’G øe áÑ∏£dG øe %(47^7)

»æ©j Gògh ,∞°U øe ÌcCG ‘ OQh óbh »°SÉ°SCG Ωƒ¡ØŸG Gòg ¿C’ kGô¶f , áª¡eh IÒÑc áÑ°ùf »gh ,á«HPÉ÷G É¡«a ôKDƒJ

.Iƒ≤dG √ò¡H ΩÉ°ùLC’G ¬«a ôKCÉàJ …òdG ióŸG ¿ƒaô©j ’h áÑ∏£dG A’Dƒg iód í°VGh ÒZ á«HPÉ÷G Ωƒ¡Øe ¿CG

Iƒb ôKDƒJ πµ°ûdG ≈∏Y áæ«ÑŸG ´É°VhC’G  …CG ‘ , ™°VGƒe  á©HQCG ‘ ¢VQC’G  √ÉŒÉH §≤°ùJ  áMÉØJ  πµ°ûdG ÚÑj   -1

?áMÉØàdG ‘ á«HPÉ÷G

.§≤a 2 ™°VƒdG -  CG

.§≤a 3 h 2 ™°VƒdG - Ü

.§≤a 3 h 2 h 1 ´É°VhC’G - `L

.4 h 3 h 2 h 1 ´É°VhC’G -  O

ºK (2) á£≤ædG óæY ¬d ´ÉØJQG ≈°übCG ¤EG ôé◊G π°Uh .πµ°ûdG ‘ ÚÑŸG QÉ°ùŸG òîJÉa ,≈∏YCG ¤EG ôéM ódh ≈eQ  -2

:á«°VQC’G á«HPÉ÷ÉH ôé◊G ôKCÉàj •É≤ædG …CG ‘ , ¢VQC’G í£°S √ÉŒÉH §≤°S

.(3)h (1) á£≤ædG ‘ - CG

.§≤a 2 á£≤ædG ‘ - Ü

.(4) á£≤ædGh (2) á£≤ædG ‘ - `L

. 4 h 3 h 2 h 1 É¡©«ªL •É≤ædG ‘ - O

   Q 1    p 62

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)
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,á«°ù«WÉæ¨eh á«FÉHô¡c iƒb , á«°VQC’G á«HPÉ÷G Iƒb ) á©«Ñ£dG ‘ iƒ≤dG ´GƒfCÉH áÑ∏£dG ÒcòàH ´ƒ°Vƒª∏d ó¡e  l

.(... ∑ÉµàM’G iƒb

.(ΩGôZ ƒ∏«µdG) É¡°SÉ«b IóMhh , ( IOÉe øe º°ù÷G ‘ Ée QGó≤e ) á∏àµdG Ωƒ¡ØÃ áÑ∏£dG ôcP l

 kÉ«°ùµY Ö°SÉæàJ Iƒ≤dG √ògh , º°ùé∏d ¢VQC’G ÜòL Iƒb : ¿RƒdG ) ¿RƒdGh á∏àµdG ÚH ábÓ©dG øY áÑ∏£dG ∫CÉ°SG   l

.( ¢VQC’G õcôe øY º°ù÷G ó©H ™Hôe ™e

.(øJƒ«f) ¬°SÉ«b IóMhh `L ∑ = ¿RƒdG  

 ó©H ÖÑ°ùH Ò¨àj ¬fCG º¡d í°Vh ) ? GPÉŸ ?ôNBG ¤EG ¿Éµe øe ¢VQC’G ≈∏Y º°ù÷G ¿Rh Ò¨àj πg :áÑ∏£dG ∫CÉ°SG   l

.(¢VQC’G õcôe øY øcÉeC’G

(1)

(2)
(3)

øe ≥∏£j kÉNhQÉ°U QhÉéŸG πµ°ûdG ÚÑj -3

: É¡«dEG Oƒ©j ºK ¢VQC’G

äÉeƒ°SôdG‘áæ«ÑŸG áKÓãdG ™°VGƒŸGøe…CG‘

? ñhQÉ°üdG ≈∏Y á«°VQC’G á«HPÉ÷G πª©J

.§≤a 3 - CG

 .§≤a 2 h 1  - Ü

.§≤a 3 h 2 - `L

.3h , 2h , 1  -  O

Iƒb øY  áë«ë°U á«JB’G äGQÉÑ©dG ióMEG   -4

: á«°VQC’G á«HPÉ÷G

…hÉ`̀ °ùJ ôª≤dG í£`̀ °S ≈∏Y á`̀ «HPÉ÷G  -  CG

.GôØ°U

äÉYÉØJQ’G ≈∏Y á«°VQCG á«HPÉL óLƒj ’ - Ü

.á≤gÉ°ûdG

IOƒLƒŸG ΩÉ°ùLC’G ‘ §≤a ôKDƒJ á«HPÉ÷G - `L

.¢VQC’G í£°S ≈∏Y

.¢VQC’G í£°S øY Éfó©àHG Éª∏c á«HPÉ÷G ÒKCÉJ π≤j - O



66

 á≤£æe ‘ ΩCG  ( kÓãe ¿ƒ∏éY) á©ØJôe á≤£æe ‘ ÈcCG º°ù÷G ¿Rh ¿ƒµj øjCG :πãe øe ∂dP ≈∏Y á∏ãeCG  ìôWG  l

.( ¢VQC’G õcôe øe É¡Hôb ÖÑ°ùH QGƒZC’G ‘ OGOõjh ¿ƒ∏éY ‘ ¿RƒdG ¢ü≤æj ) ? kÓãe (QGƒZC’Éc) á°†Øîæe

. ≈∏YCG ¤EG Éæ©ØJQG Éª∏c π≤J É¡æµd IOƒLƒe ≈≤ÑJ á«HPÉ÷G Iƒb ¿CG º¡d ócCG   l

 á«ë«°VƒJ Qƒ°Uh äÉeƒ°SôH á«°VQC’G á«HPÉ÷G øY çóëàj kÉ«Hƒ°SÉM kÉ›ÉfôH hCG ƒjó«a º∏a áÑ∏£dG ≈∏Y ¢VôYG   l

É¡æµd ôª≤dG í£°S ≈∏Y ≈àM IOƒLƒe É¡fCGh ,¢VQC’G √ÉŒÉH õØ≤j »∏¶e hCG ≈∏YCG ¤EG ™ØJôj ñhQÉ°U ‘ ÉgÒKCÉJ ÚÑJ

 ôª≤dG ≈∏Y ¿õj , øJƒ«f 10 ¢VQC’G ≈∏Y ¿õ`j …ò`dG ΩGô`Z ƒ`∏«µdG ) .äGôe 6 ‹Gƒ`ëH ¢VQC’G øe ∞`©°VCG

. ( øJƒ«f ```

 IôKDƒŸG iƒ≤dG áÑ∏£∏d  í°Vhh , áØ∏à ´É°VhCÉH kÉeÉ°ùLCG »°SCGôdG ¢Vô©dG RÉ¡L ≈∏Y  hCG IQƒÑ°ùdG ≈∏Y  º°SQG   l

∑ôëàŸGh §HÉ¡dGh óYÉ°üdG º°ù÷G ‘h ácôëàŸGh áæcÉ°ùdG ΩÉ°ùLC’G ‘ ôKDƒJ á«HPÉ÷G Iƒb ¿CG áÑ∏£∏d ó qcCG) É¡«a

.(kÉ«≤aCG

.Ωõ∏j Ée Ö°ùM áÑ∏£dG ∞©°V •É≤f èdÉYh É¡ qª«bh º¡JÉHÉLE’ ™ªà°SGh , á¡HÉ°ûŸG á∏Ä°SC’G qπM áÑ∏£dG ∞q∏c   l

10

6
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…ôFGO QÉ°ùe øe âà∏aCG Iôc QÉ°ùe / ácô◊Gh iƒ≤dG

ì qƒ∏ŸG IôµdG QÉ°ù«dG ¤EG πµ°ûdG ÚÑjh , …ôFGO QÉ°ùe ‘ É¡H ì qƒ∏jh §«N ±ô£H áWƒHôe Iôc Úª«dG ¤EG πµ°ûdG ÚÑj

.≈∏YCG øe É¡«dEG ô¶ædG óæY É¡H

.¥ ™°VƒŸG ‘ IôµdG âfÉc ÉeóæY §«ÿG â∏aCG , äÉëjƒ∏J IóY ó©H

? §«ÿG äÓaEG á¶◊ ‘ IôµdG ácôM √ÉŒG ÚÑj á«JB’G ∫Éµ°TC’G øe …CG

 p 64

 p 64
≈∏YC’G øe ô¶ædG

 p 64

 p 64

CG

¥

ê

 p 64

 p 64

¥

 p 64

 p 64

¥

¥

Ü

O
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: á«JB’G Ö°ùæ∏d kÉ≤ah ∫GDƒ°ùdG ≈∏Y áÑ∏£dG äÉHÉLEG âYRƒJ

. (CG) πjóÑdG GhQÉàNG %40^8

. (Ü) πjóÑdG GhQÉàNG  %24^6

 (ê) πjóÑdG GhQÉàNG  %15^7

(O) πjóÑdG GhQÉàNG %12^4

ÖÑ°ùdGh , √ÉŒ’G Gòg ójó– øe á«≤ÑdG øµªàj ⁄h , áë«ë°üdG áHÉLE’G ¤EG Gƒ∏°UƒJ áÑ∏£dG øe %40^8 q¿CG …CG

‘ IôKDƒŸG iƒ≤dG á∏°ü âfÉc GPEG ¬fCG ¿ƒaô©j ’ º¡a , º¡jód ∫hC’G øJƒ«f ¿ƒfÉb ìƒ°Vh Ωó©d ¿ƒµj ób ∂dP ‘

∫hC’G ¿ƒfÉ≤∏d kÉ≤ah º«≤à°ùe §îH ¢SÉªŸG √ÉŒÉH ≥∏£æà°S IôµdG ¿CGh , áàHÉK áYô°ùH ∑ôëàj º°ù÷G ¿EÉa kGôØ°U º°ù÷G

√òg ‘ §«ÿG ‘ ó°ûdG Iƒb »g , ájõcôe Iƒb É¡«a ¿CG óH ’ …ôFGO QÉ°ùe ≈∏Y ácôëàŸG IôµdG ¿CGh , ácô◊G ‘ øJƒ«æd

.ádÉ◊G

øe º°ù÷G â∏aCG áæ«©e á¶◊ óæY ,(πµ°ûdG ßM’) ájôFGO ácôM ∑ôëà«a ,(¥) ÉgQGó≤e Iƒb ¬«a ôKDƒJ º°ùL -1

: ¿ƒµà°S äÓaE’G á¶◊ º°ù÷G ácôM √ÉŒG ¿EG , (CG) ™°VƒŸG

.Úª«dG √ÉŒÉH º«≤à°ùe §îH - CG

.QÉ°ù«dG √ÉŒÉH º«≤à°ùe §îH - Ü

¬°ùØf …ôFGódG √ÉŒ’G ‘ ≈≤Ñ«°S - `L

.IôFGódG õcôe  øY kGó«©H - O

øe IôµdG âà∏aCG äGQhO IóY ó©H , áYÉ°ùdG ÜQÉ≤Y ¿GQhO √ÉŒÉH ∑ôëàJ IÒ¨°U Iôc ácôM í°Vƒj »JB’G πµ°ûdG -2

.É¡JÓØfG á¶◊ IôµdG √ÉŒG º°SôdG ≈∏Y O qóM , (Ü) ™°VƒŸG

.§≤a º¡°ùH √ÉŒ’G πqãe : á¶MÓe

πµ°ûH á«≤aCG Iƒ≤H i qƒ≤ŸG ¥QƒdG á©£b â©aO . á«LÉLR ¢SCÉc ¥ƒa i qƒ≤e ábQh á©£b ≈∏Y áYƒ°Vƒe ó≤f á©£b -3

.∂dP ô q°ùa , ¢SCÉµdG ‘ ó≤ædG á©£b â£≤°Sh ábQƒdG äó©àHÉa , ÅLÉØeh ™jô°S

Q 2  p 65

3  p 65

Ω

CG

√ÉŒG

ácô◊G

Ü
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 ΩÉ°ùLC’G ácôM ¿CGh , Iƒb É¡«a ôKDƒJ ⁄ Ée ∑ôëàJ ¿CG øµÁ ’ áØ∏àîŸG ΩÉ°ùLC’G ¿CÉH áÑ∏£dG ÒcòàH ´ƒ°Vƒª∏d ó¡e   l

.ájRGõàgG hCG ájôFGO hCG á«dÉ≤àfG ¿ƒµJ ób

 ∑ó«H ∂°ùeCGh , §«N ±ô£H ( kÓãe ôéM ) Ò¨°U º°ùL §HôH ∂dPh , áª¶àæŸG á`jôFGódG ácô◊G áÑ∏£∏d í°Vh   l

â∏aCG GPEG çóëj Ée á¶MÓe áÑ∏£dG ¤EG Ö∏WGh ,…ôFGO QÉ°ùe ‘ º°ù÷G ∑ôëà«d ∑ój ∑ôM ºK , ôNB’G ¬aôW

.§«ÿG

,ájôFGódG ácô◊G ‘ ôé◊G ôªà°ùj ≈àM kÉªFGO Iƒ≤H §«ÿG ó°T ∂«∏Y ¿CG •É°ûædG ∫ÓN øe áÑ∏£dG ßMÓ«°S)

∂∏J  ‘ ¬©bƒe óæY ¢SÉªŸG  √ÉŒÉH  º«≤à°ùe §îH ¬JÓaEG á¶◊ ≥∏£æj ±ƒ°S ôé◊G ¿EÉa §«ÿG â∏aCG GPEG  ¬fCGh

.(ácô◊G ‘ øJƒ«æd ∫hC’G ¿ƒfÉ≤∏d kÉ≤ah á¶ë∏dG

 ôé◊G ‘ IôKDƒŸG iƒ≤dG áÑ∏£∏d í°Vhh πq∏M  ºK , IQƒÑ°ùdG  ≈∏Y º°SôdÉH kÉ«∏ªY ¬H âªb  …òdG •É°ûædG πqãe   l

.( õcôŸG ƒëf kÉªFGO ´QÉ°ùàdG √ÉŒGh ájõcôŸG Iƒ≤dG √ÉŒG ) É¡gÉŒGh

IôFGódG ¢SÉªÃ πã“ É¡fCGh (√ÉŒ’G IÒ¨àe QGó≤ŸG áàHÉK) áYô°ùdG √ÉŒG º¡d ÚH

.(πµ°ûdG ßM’ )

 øcÉ°ùdG º°ù÷G  ) ácô◊G ‘  øJƒ`«æd ∫hC’G  ¿ƒ``fÉ≤dG  á``Ñ∏£∏d í`°Vh   l

áYô°ùHh º«≤à°ùe §N ‘ ∑ôëàŸG º°ù÷Gh ,¬cô– Iƒb ¬«a ôKDƒJ ⁄ Ée kÉæcÉ°S ≈≤Ñj

.(kÉ©e ÚæK’G hCG ,ÉgQGó≤e hCG ¬àYô°S √ÉŒG Ò¨J Iƒb ¬«a ôKDƒJ ⁄ Ée ,∂dòc ≈≤Ñj áàHÉK

.¬JÓaEG á¶◊ ôé◊G √ÉŒGh øJƒ«æd ∫hC’G ¿ƒfÉ≤dG ÚH §HQG

Ò¨J »¡a Gòd ,á«¶ë∏dG áYô°ùdG óeÉ©J Iƒ≤dG √ògh , …õcôe ´QÉ°ùJ ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d ájõcôe Iƒb OƒLh øe óH ’ )

º«≤à°ùe §îH ácô◊G ‘ ôªà°ùj òFóæY º°ù÷G ¿EÉa ÒKCÉàdG øY Iƒ≤dG √òg âØbƒJ GPEGh , º°ù÷G ácôM √ÉŒG §≤a

.( ácô◊G ‘ øJƒ«æd ∫hC’G ¿ƒfÉ≤∏d kÉ≤ÑW á¶ë∏dG ∂∏J ‘ ¬©bƒe óæY ¢SÉªŸG √ÉŒÉH

,ΩÉeC’G  ƒëf IQÉ«°ùdG  ´ÓbEG óæY :πãe øe , øJƒ«æd ∫hC’G ¿ƒfÉ≤dG  É¡dÓN øe í°VƒJ  á∏ãeCG áÑ∏£dG ≈∏Y ìôWG   l

∂dòch .( É¡©°Vh ‘ AÉ≤ÑdG ¤EG π«“ áæcÉ°ùdG º¡eÉ°ùLCG ¿C’ ) ? GPÉŸ .∞∏ÿG ¤EG ¿hóJôj É¡«a øe ¿CG ßMÓJ

.ácô◊G ‘ QGôªà°S’G ¤EG π«“ º¡eÉ°ùLCG ¿C’ ∂dPh ΩÉeC’G ¤EG ¿ƒ©aóæj ÜÉcôdG ¿EÉa , ICÉéa IQÉ«°ùdG ±ƒbh óæY

 ∫hC’G ¿ƒfÉ≤dG ≈∏Y äÉ≤«Ñ£àdG ¢†©H øY (á›óe kÉ°UGôbCG  ) á«Hƒ°SÉM èeGôHh ƒjó«a º∏a áÑ∏£dG ≈∏Y ¢VôYG   l

.¥Ó£f’G á¶◊ º°ù÷G äÓaEGh ájôFGódG ácô◊G π«ã“h .øJƒ«æd

.á∏KÉ‡ á∏Ä°SCG º¡«∏Y ìôWGh , á¡HÉ°ûŸG á∏Ä°SC’G ‘ áÑ∏£dG ¢ûbÉf   l

¥

´´
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øeõdG – áaÉ°ùŸG ≈æëæe / ácô◊Gh iƒ≤dG

º«≤à°ùe §N ≈∏Y Ò°ùJ AÉ°ùØæN É¡©£≤J »àdG áaÉ°ùŸG »JB’G ÊÉ«ÑdG  º°SôdG ÚÑj

   

?º°S 10 á``aÉ°ùe ™£b ‘ ¬bô¨à°ùJ …òdG øeõdG Éªa ,É¡°ùØf áYô°ùdÉH Ò°ùJ AÉ°ùØæÿG â«≤H  GPEG

.¿GƒK 4 -   CG

.¿GƒK 6  - Ü

.á«fÉK 20 - `L

.á«fÉK 25 -  O

: á«JB’G Ö°ùæ∏d kÉ≤ah πFGóÑdG øY áÑ∏£dG äÉHÉLEG âYRƒJ

.(CG) πjóÑdG GhQÉàNG %12^1

.(Ü) πjóÑdG GhQÉàNG %14^4

.(`L) πjóÑdG GhQÉàNG %20^1

.áë«ë°üdG áHÉLE’G ƒgh (O) πjóÑdG GhQÉàNG %49^9

(º°S) áaÉ°ùŸG

(á«fÉK) øeõdG

p 64
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Gògh ∂dP øe Gƒæµªàj ⁄ ôNB’G ∞°üædGh ∫GDƒ°ùdG øY áHÉLE’G øe Gƒæµ“ kÉÑjô≤J áÑ∏£dG OGóYCG ∞°üf ¿CG ≈æ©Ã

.º¡d ≈£©e ≈æëæe ∫ÓN øe Ωƒ°SôdGh ∫Éµ°TC’G IAGôb IQÉ¡e ∂∏à“ ’ áÑ∏£dG øe IÒÑc áÑ°ùf ¿CG ≈∏Y π«dO

.º«≤à°ùe §N ≈∏Y Ò°ùJ IÉØë∏°S É¡à©£b »àdG áaÉ°ùŸG ÊÉ«ÑdG º°SôdG ÚÑj -1

áaÉ°ùŸG (»∏ãe) ∞©°V ™£b ‘ ¬bô¨à°ùJ …òdG øeõdG Éªa , É¡°ùØf áYô°ùdÉH Ò°ùJ â«≤H IÉØë∏°ùdG ¿CG ¢VÎaG

?É¡à©£b »àdG

.á«fÉK 10 - CG

.á«fÉK 15  - Ü

.á«fÉK 20 - `L

.á«fÉK 30 - O

. áLGQO Oƒ≤J IÉàØd øeõdG – áaÉ°ùŸG ≈æëæe »JB’G πµ°ûdG πãÁ -2

? IÉàØdG âØbƒJ Iôe ºc -  CG

? ±ƒbƒdG ‘ ¬àbô¨à°SG …òdG »∏µdG øeõdG ºc - Ü

?É¡∏c áaÉ°ùŸG ™£≤d ¥ô¨à°ùŸG øeõdG Ée - `L

?É¡à©£b »àdG áaÉ°ùŸG Ée - O

(á«fÉK) øeõdG

(º°S) áaÉ°ùŸG

p 65 p 65
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. á«fÉK 16 IóŸ ¢†cQ GPEG kÉ«fÉ«H ¬àcôM πqãe , á«fÉK πc ‘ Ω4 kÉ©WÉb ódh ¢†côj  -3

 äÉeƒ∏©e ™ªL Ö∏£àJ ™jQÉ°ûeh äÉYƒ°Vƒe ìôW  ∫ÓN øe »ª∏©dG åëÑdG äGQÉ¡e ≈∏Y  áÑ∏£dG Ü qQO   l

0 É¡ª°SQh kÉ«fÉ«H É¡∏«ã“ ºK ,É¡Ø«æ°üJh

 Aƒ°V ‘ áØ∏àîŸG ôgGƒ¶dGh èFÉàædG hCG äÉfÉ«ÑdG Ò°ùØJ øª°†àj Ò°ùØàdÉa , ∫É°üJ’Gh Ò°ùØàdG »JQÉ¡e ≈∏Y õ qcQ   l

QÉµaCG π≤f øª°†ààa ∫É°üJ’G IQÉ¡e ÉeCG ,∫hGó÷Gh á«fÉ«ÑdG Ωƒ°SôdG Ò°ùØJ πãe áÑ∏£dG É¡µ∏àÁ »àdG äÉeƒ∏©ŸG

åjó◊G ≈∏Y ÜQ qóàdGh kÉ«HÉàc hCG kÉjƒØ°T É¡àªLÎH øjôNB’G ¤EG ÜQÉéàdG èFÉàf hCG ¬JÉeƒ∏©e hCG á«ª∏©dG ÖdÉ£dG

.áë°VGhh áë«ë°Uh á≤«bO á«ª∏Y á¨∏H ¢SÉædG øe áYƒª› ¤EG

 .á«ª∏Y áHôŒ hCG •É°ûæH áÑ∏£dG ΩÉ«b ∫ÓN øe kÉ«fÉ«H É¡∏«ã“h É¡Ø«æ°üJh É¡Ñ«JôJh äÉfÉ«ÑdG ™ªL IQÉ¡e ≈∏Y õ qcQ   l

≈∏Y øeõdG πãÁ Qƒ : øjQƒ QÉ«àNÉH ∂dPh kÉ«fÉ«H (áàHÉK âfÉc GPEG ) º°ù÷G ácôM π«ã“ øµÁ ¬fCG º¡d í°Vh

.…OÉ°üdG QƒëŸG ≈∏Y áaÉ°ùŸG πãÁ Qƒ h »æ«°ùdG QƒëŸG

.Égƒª°Sôjh º¡éFÉàf Gƒ∏ãª«d áØ∏à èeGôH ∫ÓN øe Üƒ°SÉ◊G RÉ¡L Gƒeóîà°ùj áÑ∏£dG ´O l

.º¡«∏Y É¡©jRƒJ ó©H , á¡HÉ°ûŸG á∏Ä°SC’G ‘ áÑ∏£dG ¢ûbÉf  l

.É¡∏«∏–h Ωƒ°SôdG √òg IAGôb ¿ƒaô©j º¡fCG ócCÉJh , á¡HÉ°ûŸG á∏Ä°SCÓd á∏KÉ‡ á∏Ä°SCG áÑ∏£dG p§`YCG   l
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kÉ«fÉ«H ácô◊G π«ã“ / ácô◊Gh iƒ≤dG

øeõdG / áaÉ°ùŸG ≈æëæe

øeõdG áaô©e áÑ∏£dG ¤EG Ö∏Wh ,øeõdGh áaÉ°ùŸG ÚH ábÓ©dG ∫ÓN øe kÉ«fÉ«H Ée º°ùL ácôM å∏uã oe ∫GDƒ°S ‘

¿CG »æ©j É‡ , á«dÉ©ØdG √ò¡d øeõdG IAGôb øe áÑ∏£dG øe %25^6 iƒ°S øµªàj ⁄ , ácô◊G ∫ÓN â“ á«dÉ©Ød ΩRÓdG

.áØ∏à ΩÉ°ùLCG ácôM πã“ »àdG á«fÉ«ÑdG Ωƒ°SôdG IAGôb ‘ ∞©°V º¡jód áÑ∏£dG º¶©e

¤EG OÉY ºK , âbƒdG ¢†©H åµe áÑàµŸG π°Uh ÉeóæYh , áÑàµŸG øe ÖàµdG øe áYƒª› AGô°ûd ¬dõæe óªMCG QOÉZ

: »∏j Éªc kÉ«fÉ«H É¡∏«ã“ øµÁ á«fÉK ∫õæŸG ¤EG ºK áÑàµŸG ¤EG ∫õæŸG øe óªMCG IQOÉ¨e ¿EG .¬dõæe

: á«JB’G á∏Ä°SC’G øY áHÉLE’G ‘ πµ°ûdG Gòg Ωóîà°SG

: óªMCG ∫õæe øY áÑàµŸG ó©ÑJ  -1

.Ω300 -  CG

.Ω 400 - Ü

.Ω 600 - `L

.Ω 1000 -  O 

.Ω 1200 -  `g

(CG)

(Ü)

(ê)
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: áÑàµŸG ¤EG ∫ƒ°Uƒ∏d óªMCG ¬bô¨à°SG …òdG øeõdG q¿EG  -2

.ç 200 - CG

.ç 300 - Ü

.ç 500 - `L

.ç 600 - O

.ç 900 -  `g

: ƒg áÑàµŸG ‘ óªMCG ¬bô¨à°SG …òdG øeõdG q¿EG -3

.ç 200 - CG

.ç 300 - Ü

.ç 500 - `L

.ç 600 - O

.ç 1000 -  `g

: …hÉ°ùj kÉæeR âbô¨à°SG ∫õæŸG ¤EG á«fÉK IOƒ©dGh ∫õæŸG øe á∏eÉc óªMCG á∏MQ q¿EG -4

.ç 800 - CG

.ç 850 - Ü

.ç 1000 - `L

.ç 1200 - O

: »g óªMCG É¡©£b »àdG á«∏µdG áaÉ°ùŸG q¿EG -5

.Ω 800 - CG

.Ω 1000 - Ü

.Ω 1200 - `L

.Ω 1400 - O
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.(OÉæ°SEG ôWCG ¤EG áÑ°ùædÉH hCG áæ«©e OÉæ°SEG á£≤f ¤EG áÑ°ùædÉH º°ù÷G ™bƒe Ò¨J ) ácô◊G Ωƒ¡ØÃ áÑ∏£dG ô qcP   l

 πãÁ Qƒ : øjQƒ QÉ«àNÉH ∂dPh kÉ«fÉ«H ( áàHÉK âfÉc GPEG á°UÉN ) º°ù÷G ácôM π«ã“ øµÁ ¬fCG º¡d í°Vh l

.…OÉ°üdG QƒëŸG ≈∏Y áaÉ°ùŸG πãÁ Qƒh , »æ«°ùdG QƒëŸG ≈∏Y øeõdG

 º°SQ ¤EG ∞°UƒdG Gòg áªLôJ øµÁ hCG á«Ø°Uh ájƒØ°T á«ª∏Y á¨∏H º°ù÷G ácôM øY ÒÑ©àdG øµÁ ¬fCG º¡d ÚH   l

.ÊÉ«H

ΩGóîà°SG hCG Datashow ∫ÓN øe Üƒ°SÉM RÉ¡L ≈∏Y É¡°Vô©H ∂dPh º¡©e á¡HÉ°ûŸG á∏Ä°SC’G á°ûbÉæe ∂æµÁ   l

.áaÉc áÑ∏£dG ≈∏Y ¬©jRƒJh ≈æëæŸG ôjƒ°üJ hCG äÉ«aÉØ°T

 ådÉãdG Aõ÷G ºK (Ü) ÊÉãdG Aõ÷G  øY ôNBG ¤EGh (CG) ∫hC’G  Aõ÷G øY kÉØ°Uh »£©j  ¿CG  ºgóMCG ¤EG Ö∏WG   l

.(ê)

 ºc ?Ω 800 , Ω 400 áaÉ°ùe ™£≤d ¥ô¨à°ùŸG øeõdG ºc :πãe øe πµ°ûdG Gòg øY á«aÉ°VEG á∏Ä°SCG º¡«∏Y ìôWG   l

?óªMCG ∞bƒJ Iôe

 èdÉYh É¡æe áÄWÉÿG íë°Uh ,º¡JÉHÉLEG ¤EG ™ªà°SG , ¢ù∏°S πµ°ûH Ωƒ°SôdG √òg ™e πeÉ©àdG ™«£à°ùj ÖdÉW πc ¿CG øe ócCÉJ   l

.º¡Ø©°V

 º¡HÉ©«à°SG øe ócCÉJh ,( IQÉ«°S , áLGQO ) áYƒæàe ΩÉ°ùLCG ácô◊ á«Hƒ°SÉM èeGôH hCG ƒjó«a ΩÓaCG áÑ∏£dG ≈∏Y ¢VôYG   l

.áYô°ùdG , ácô◊G: Ωƒ¡ØŸ

.º¡JÉHÉLEG Ω qƒbh á¡HÉ°ûŸG á∏Ä°SC’G øY áHÉLE’G áÑ∏£dG ∞q∏c   l
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?º¡JÉ°SÉ«b AÉª∏©dG Qôµj GPÉŸ / ácô◊Gh iƒ≤dG

»JB’G ∫hó÷G ÚÑj .√òg ºé◊G äÉ°SÉ«b øe πµd áaÉãµdG GƒÑ°ùM ºK , äGôe ¢ùªN êÉàdG ºéM AÉª∏©dG ¢SÉb*
.º¡éFÉàf

? äGôe ¢ùªN ºé◊G AÉª∏©dG ¢SÉb GPÉŸ -  CG

 π°Uƒà∏d º¡éFÉàf AÉª∏©dG Ωóîà°SG ∞«c í°Vh  3º°S/ Æ 12^0 »g êÉàdG áaÉãc ¿CG ∂∏ŸG AÉª∏©dG ≠∏HCG -  Ü

.áaÉãµ∏d áª«≤dG √òg ¤EG

áÑ∏£dG øe %56^8 ¿CG »æ©j Gògh , äGôe ¢ùªN ºé◊G AÉª∏©dG ¢SÉb GPÉŸ áaô©e øe áÑ∏£dG øe %43^2 øµ“

.á«∏ªY á«ª∏Y áHôŒ …CG ‘ ä’hÉëŸG QôµJ GPÉŸ ¿ƒaô©j ’

º¡fCG …CG ,∂dP øe áÑ∏£dG øe %93 øµªàj ⁄h ,ôNC’G ´ôØdG øY áHÉLE’G øe áÑ∏£dG øe §≤a %(7) øµ“

á∏àµdG áª°ùbh ºé◊G §°Sƒàe ÜÉ°ùM hCG , (5) ≈∏Y É¡ pàª°ùb ºK ,¢ùªÿG ä’hÉëŸG áaÉãc ™ªL øe Gƒ`æµªàj ⁄

 ΩóY ≈∏Yh »Ñ`jôŒ πªY …CÉH º¡eÉ«b ΩóY ≈∏Y ád’O Gògh , á≤jô£∏d kÉØ°Uh Gƒ£©j ⁄h , ºé◊G §°Sƒàe ≈∏Y 2400

.áæ«©e á«FÉjõ«a á«ªc ájC’ ÜÉ°ùM ¤EG ∫ƒ°Uƒ∏d πª©dG Gòg ‘ ádhÉëŸG QGôµJ

.¢üdÉÿG ÖgòdG øe Êó©ŸG êÉàdG πg ;π«dódG øe 185¢U ¤G ™LQCG ∫GDƒ°ùdG Gòg áeó≤e áaô©Ÿ*

ádhÉëŸG(3º°S) êÉàdG ºéM(3º°S/Æ) êÉàdG áaÉãc

1

2

3

4

5

202

200

201

198

199

18^88

12^00

11^94

12^12

12^06
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â∏°üM »àdG èFÉàædG ∫hó÷G ÚÑj , ºéM πµd áaÉãµdG âÑ°ùM ºK , äGôe â°S ”ÉN ºéM ¿Gƒ‚ â°SÉb -1

.É¡«∏Y

? äGôe (6) É¡J’hÉ äQôc πH , IóMGh ádhÉëÃ ¿Gƒ‚ »ØàµJ ⁄ GPÉŸ - CG

.áé«àædG √òg ≈∏Y â∏°üM ∞«c , 3º°S/Æ (8^6) …hÉ°ùJ ”ÉÿG áaÉãc ¿CG ¿Gƒ‚ äóLh - Ü

»àdG èFÉàædGh , Æ178 ¬`àHôŒ ‘ á`eóîà°ùŸG ¢SÉëædG á∏àc âfÉch ,¢SÉëædG áaÉãc Ö°ùëj ¿CG ÖdÉW OGQCG  -2

: »JB’G ∫hó÷G ‘ Éªc É¡«∏Y π°üM

. 3º°S / Æ (8^71) »g ¢SÉëædG áaÉãc ¿CG ÖdÉ£dG óLh

? GPÉŸ ? ’ ΩCG áë«ë°U ∫hó÷G øe ÖdÉ£dG É¡Ñ°ùM »àdG áaÉãµdG πg -  CG

? ÖdÉ£dG äÉ°SÉ«b ábO ‘ ∂jCGQ Ée . 3º°S / Æ8^9 kÉÑjô≤J ¢SÉëædG áaÉãc âfÉc GPEG - Ü

:ƒg QGôµàdG Gòg ÖÑ°S ¿EG . IóY äGôe á«ÑjôéàdG º¡JÉ°SÉ«bh á«∏ª©dG º¡J’hÉ AÉª∏©dG Qôµj -3

.áHôéàdG ‘ AÉ£NC’G ôKCG π«∏≤J - CG

.∂dP º¡«dEG Ö∏£j ¬fC’ - Ü

.Ió≤©e ¿ƒµJ äÉ°SÉ«≤dG ¢†©H ¿C’ - `L

. øeõdG ™e Ò¨àJ äÉ°SÉ«≤dG ™«ªL ¿C’ -  O

ádhÉëŸG(3º°S) ”ÉÿG ºéM(3º°S/Æ) ”ÉÿG áaÉãc

1

2

3

4

5

6

80

85

86

86

88

90

8^6

8^1

8^0

8^2

8^5

10^1

ádhÉëŸG(3º°S) ¢SÉëædG ºéM(3º°S/Æ) ¢SÉëædG áaÉãc

1

2

3

4

5

18^00

20^02

21^00

21^50

22^10

9^89

8^90

8^48

8^28

8^01
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 IOó á«FÉjõ«a äÉ«ªµd äÉ°SÉ«b ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ±ó¡H áHôŒ hCG »∏ªY •É°ûf …CÉH ÉæeÉ«b óæY ¬fCG áÑ∏£∏d í°Vh   l

(6) hCG (5) ádhÉëŸG Qôµf É‰EGh IóMGh IAGô≤H »Øàµf ’ ÉæfCG å«ëH , IóY äGôe ä’hÉëŸG Qôµf ÉæfEÉa ÉgÒZ hCG

.πbC’G ≈∏Y äGôe

 ,»ÑjôéàdG CÉ£ÿG ÜÉ°ùM ,IAGô≤dG á«bGó°üe , äÉÑãdG , §Ñ°†dG , ábódG ) ä’hÉëŸG QGôµJ øe ±ó¡dG º¡d ÚH  l

.(í«ë°üdG áª«≤∏d áHQÉ≤e áª«b ¤EG ∫ƒ°UƒdG

 øY èàæjh ,ÜQÉéàdG ‘ çó– IOƒ°ü≤e ÒZ AÉ£NCG kÉehO ∂dÉæg ¿CG º¡d í°Vh , áYƒæàe á∏ãeCG ìôW ∫ÓN øe   l

´QÉ°ùàa , ™LGôŸG hCG ÖàµdG ‘ á∏é°ùŸG º«≤dG øY áHôéàdG øe É¡«∏Y π°üëf »àdG âHGƒãdG º«b ±ÓàNG ∂dP

 ≈∏Y π°üëf ø∏a ´QÉ°ùàdG Gòg ¢SÉ«b ÉfOQCG GPEG Éææµd , 2ç/ Ω9^8 ÜQÉ≤J IOó áª«b ¬d Óãe á«°VQC’G á«HPÉ÷G

.áàHÉãdG áª«≤dG ÜQÉ≤J áª«b ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d IóY äGôe ¢SÉ«≤dG ádhÉ Qôµf É‰EGh , kÉeÉ“ á`∏KÉ‡ áª«b

.»ÑjôŒ πªY …CG ‘ π°ü– ób »àdG á«ÑjôéàdG AÉ£NC’G º¡d ìô°TG l

 øe ¢ù«dh , á«HÉ°ùM äÉ«∏ª©d É¡©°†îfh ä’hÉëŸG øe kGOóY òNCÉf , áHôéàdG ‘ AÉ£NC’G ôKCG π«∏≤àd ¬fCG º¡d ÚH   l

.áØ∏à èFÉàf ≈∏Y π°üëf ∂dP øeh , ájhÉ°ùàe ¿ƒµJ ¿CG …Qhô°†dG

.( á∏àµdG Ωƒ∏©e º¶àæe ÒZ º°ù÷ áaÉãµdGh ºé◊G ÜÉ°ùM ∫Éãe ) Oó »∏ªY •É°ûæH ΩÉ«≤dG áÑ∏£dG ∞∏c  l

 :ôNBG •É°ûf …CG hCG •É°ûædG Gò¡d º¡FGôLEG óæY á«JB’G á«°SÉ°SC’G •É≤ædG áÑ∏£dG áaô©e øe ócCÉJ   l

.É¡æe …CÉH º¡eÉ«b πÑb áHôéàdG hCG •É°ûædG øe ±ó¡dG -  CG

?É¡eGóîà°SG øe ¢Vô¨dGh IGOCG πc ΩGóîà°SG á«Ø«ch áHôéàdG OGƒeh äGhOCG áaô©e  - Ü

. •É°ûædG AGôLEG äGƒ£N -`L 

.É¡d IóY äGAGôb òNCÉH á«ªc …CG ¢SÉ«bh , ä’hÉëª∏d ºgQGôµJ -  O

.∫hóL ‘ É¡Ø«æ°üJh º¡JGAGôbh º¡JÉfÉ«H ÖjƒÑJ - `g

.É¡d »HÉ°ù◊G §°SƒàŸG òNCÉH á°ù«≤ŸG á«ªµdG ÜÉ°ùM -  h

.í«ë°U πµ°ûH äÉbÓ©dG ΩGóîà°SGh áé«àædG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G -  R

.áë«ë°Uh á≤«bO á«ª∏Y á¨∏H áé«àædG øY ÒÑ©àdG - ì

 hCG ≈æëæe ¤EG äÉeƒ∏©ŸGh äÉfÉ«ÑdG áªLôJ IQÉ¡Ÿ º¡cÓàeG øe ócCÉàa º°SQ É¡eõ∏j á£°ûfCG ∂dÉæg ¿Éc GPEG  -  •

. ôNBG ÊÉ«H º°SQ …CG

 ( ºé◊G ,áaÉãµdG , ádhÉëŸG ºbQ ) ¬«a ÖàcGh , •É°ûædG πªY øe AÉ¡àf’G ó©H , IQƒÑ°ùdG ≈∏Y k’hóL º¶f  l

∫hó÷G Gòg øY áÑ∏£dG ∫CÉ°SG ,∂dP ó©Hh , ¬≤jôa ¬«dEG π°UƒJ ÉÃ √CÓÁ ¿CG äÉYƒªéŸG ióMEG Qô≤e ¤EG Ö∏WG
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‘ rÚ ne nóîà°ùŸG ºé◊Gh áaÉãµdG øe πc áª«b Ée ,?äGôe (7) ádhÉëŸG ÉfQôc GPÉŸ : πãe) á∏Ä°SC’G ¢†©H

?äÉHÉ°ù◊G

.á«ªc ájC’ §°SƒàŸG ÜÉ°ùM ‘ á«°VÉjQ πcÉ°ûe º¡jód ¢ù«d ¬fCG øe ócCÉJh , º¡JÉHÉLEG ‘ áÑ∏£dG ¢ûbÉf   l

 ,á«°üî°ûdG AÉ£NC’G) á«ÑjôéàdG AÉ£NC’G ¬dÓN øe í°VƒJ É«Hƒ°SÉM É›ÉfôH hCG ƒjó«a º∏a áÑ∏£dG ≈∏Y ¢VôYG   l

, á∏jƒW á«æeR IÎa ó©H IAGô≤dG π«é°ùJ hCG ,¢SÉ«≤ŸG IAGôb øY kÓFÉe ÖdÉ£dG ô¶f √ÉŒG ¿ƒµj ¿CG É¡«∏Y ∫Éãeh

,ádhÉ πc ‘ CÉ£ÿG QGôµJ ¤EG …ODƒj …òdG Iô£°ùŸG áaÉM πcBÉJ πãe , IQôµàe AÉ£NCG OƒLh É°†jCG á∏ãeC’G øeh

.( Ωóîà°ùŸG RÉ¡÷G øe ¿ƒµJ ¿CG øµÁ á«FGƒ°ûY AÉ£NCGh

.º¡JÉHÉLEG Ω qƒbh , á¡HÉ°ûŸG á∏Ä°SC’G πM Ö∏£dG ∞∏c  l
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êÉàdG ºéM OÉéjEG á«Ø«c / ácô◊Gh iƒ≤dG

»µd º¡d IôaGƒàe á«JB’G äGhOC’Gh OGƒŸG âfÉch , ¬àaÉãc GhO qóëj »µd êÉàdG ºéM áaô©e AÉª∏©dG ójôj ∂dP ó©H

.∂dP ‘ Égƒeóîà°ùj

áæ«ÑŸG OGƒŸGh äGhOC’G ™«ªL hCG ¢†©H ΩGóîà°SÉH êÉàdG ºéM OÉéjE’ Égƒeóîà°ùj ¿CG AÉª∏©∏d øµÁ á≤jôW ∞°U

.∂à≤jôW í«°VƒJ πLCG øe º°SôdG ¤EG CÉé∏J ¿CG ∂fÉµeEÉH ,√ÓYCG

,∂dP øe º¡æe (%63^1)  ø```µªàj ⁄h í«ë°U πµ°ûH ∫GDƒ°ùdG Gòg øY áHÉLE’G øe áÑ∏£dG øe (%26^9) øµ“

á«Ø«µH º¡àaô©e ΩóY hCG kÉ«∏ªY πµ°ûdG ‘ IOƒLƒŸG äGhOC’Gh OGƒŸG ΩGóîà°SÉH áÑ∏£dG ΩÉ«b Ωó©d ∂dP Oƒ©j óbh

.äGhOC’G √òg ΩGóîà°SÉH º¶àæe ÒZ º°ùL ºéM OÉéjEG

.πµ°ûdG º¶àæe ÒZ º°ùL ºéM OÉéjEG ∂æµÁ ∞«c á°UÉÿG ∂à¨∏H í°Vh  -1

∂æµÁ ∞«c ÚH äGhOC’G √òg ΩGóîà°SÉH .ôéM , AÉe ,êQóe QÉÑ , áMGREG ¥QhO : á«JB’G äGhOC’G ∂jód -2

.ôé◊G ºéM OÉéjEG
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¿EG , πFÉ°S ¬«a ÉLQóe kGQÉÑ ÚÑj QhÉéŸG πµ°ûdG -3

: »£©j èjQóàdG Ö°ùM QÉÑîŸG Gòg IAGôb

.πFÉ°ùdG iƒà°ùe ´ÉØJQG -   CG

.πFÉ°ùdG ºéM - Ü

.πFÉ°ùdG á∏àc - `L

.πFÉ°ùdG áaÉãc - O

: »g Ò¨°U ôéM ºéM ¢SÉ«≤d áeóîà°ùŸG IGOC’G ¿EG  -4

.…OÉY ¥QhO - CG

.êQóe QÉÑ - Ü

. Îe - `L

.Iô£°ùe - O

 , ºé◊G , á∏àµdG , áaÉãµdG : á«JB’G º«gÉØŸG º¡©e ™LGQh (¢Só«ªNQG IóYÉb) kÉ≤HÉ°S √ƒª∏©J ÉÃ áÑ∏£dG ôcP l

.¿RƒdG

 Qƒª¨e º°ùL πc ) ¢Só«ªNQCG IóYÉbh , ºé◊G / á∏àµdG = áaÉãµdG : ábÓ©dG øY kÉ≤HÉ°S √ƒª∏©J ÉÃ áÑ∏£dG ™`LGQ   l

.(ìGõŸG πFÉ°ùdG ¿Rh …hÉ°ùJ ≈∏YCG ¤EG ™aO Iƒ≤d ¢Vô©àj πFÉ°S ‘

.ºé◊G ≈∏Y õcQh , ºé◊G , ¿RƒdG , áaÉãµdG , á∏àµdG : øe πc ¢SÉ«b á«Ø«c áÑ∏£∏d ÚÑJ »àdG á«∏ª©dG á£°ûfC’G ¢†`©H òØf l

 º°ù÷G πg ≈æ©Ã ,º°ù÷G ádÉM ≈∏Y óªà©J áØ∏à ÉbôW ∂dÉæg ¿EÉa , Ée º°ùL ºéM ¢SÉ«≤d ¬fCG áÑ∏£∏d í°Vh   l

?¥ô¨j ΩCG AÉŸG ‘ º°ù÷G ƒØ£j πgh ,º¶àæe ÒZ ΩCG º¶àæe ƒg πg kÉÑ∏°U ¿Éc GPEGh ?πFÉ°S ΩCG Ö∏°U

 º¡eÉ«b øe ócCÉJh , (á∏Ä°SC’ÉH ø©à°SG ) áØ∏à ΩÉ°ùLCG ΩƒéM áaô©Ÿ áeRÓdG äGhOC’Gh OGƒŸG áÑ∏£dG ≈∏Y ´Rh   l

.áª¶àæe ÒZ ΩÉ°ùLCG ΩƒéM ¢SÉ«≤H º¡°ùØfCÉH

(3≥f   = IôµdG ºéM) kÓãe kÉ«HÉ°ùM ¬ªéM ó‚ ÉæfEÉa πµ°ûdG º¶àæe kÉÑ∏°U º°ù÷G ¿Éc GPEG ¬fCG  º¡d qÚH   l

πFÉ°ùdG ºéM ¢SÉ«≤H ¬ªéM ó‚ ÉæfEÉa ,(»µ∏ŸG êÉàdG) hCG ,(Óãe ôé◊Éc ) º¶àæŸG ÒZ º°ù÷G ÉeCGh , Gòµgh

º°ù÷G ºéM ¿ƒµ«a êQóŸG QÉÑîŸG ΩGóîà°SG øµª«a kGÒ¨°U º°ù÷G ºéM ¿Éc GPEGh ¬«a √ôªZ óæY ¬ëjõj …òdG

ºéM ¿ƒµ«a ,áMGRE’G ¥QhO Ωóîà°ùf ºé◊G ÒÑc º°ù÷G ¿ƒc ádÉM ‘h .¬MGRCG  …òdG  AÉŸG ºé◊ kÉjhÉ°ùe

3º°S

4

3
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º°ù÷G ¿Éc GPEG ÉeCG , êQóŸG QÉÑîŸG ‘ AÉŸG Öµ°ùH ºé◊G Gòg ¢SÉ«b øµÁh , ìGõŸG AÉŸG ºé◊ ÉjhÉ°ùe º°ù÷G

.¬ªéM ÜÉ°ùM OGôŸG º°ù÷G ™e ¬£HôH IÒÑc ¬àaÉãc º°ùL ΩGóîà°SG øµª«a AÉŸG í£°S ≈∏Y ƒØ£j

.IGOCG πc Ωóîà°ùJ GPÉŸ ¿ƒaô©j º¡fCGh äGhOC’G √òg ΩGóîà°SG º¡æµÁ áÑ∏£dG ¿CG ócCÉJ   l

. º¡JGAGôb áë°U ióe ßM’h kÓãe êQóŸG QÉÑîŸG Ωóîà°ùoj GPÉŸ áÑ∏£dG ∫CÉ°SG   l

.¬©°Vh ó©H ºK - ôNBG º°ùL …CG hCG – ôé◊G ™°Vh πÑb AÉŸG iƒà°ùe ¿hOóëj º¡fCG øe ócCÉJ   l

.¬àaÉãch , º¶àæe ÒZ º°ùL ºéM OÉéjEG á«Ø«c í`°Vƒj kÉ›óe kÉ°Uôb hCG ƒjó«a º∏«a Ωóîà°SG   l

.º¡JÉHÉLEG Ω qƒbh , á¡HÉ°ûŸG á∏Ä°SC’G qπM áÑ∏£dG ∞q∏c   l
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?êÉàdG ¬æe ™æ°U …òdG ¿ó©ŸG Ée / ácô◊Gh iƒ≤dG

: áYƒæàe ¿OÉ©e áaÉãc √ÉfOCG ∫hó÷G ÚÑj

á©£≤dG ¬æe â©æ°U …òdG k’ÉªàMG ÌcC’G ¿ó©ŸG Ée , á«fó©ŸG á©£≤∏d É¡àÑ°ùM »àdG áaÉãµdG ¤EG ´ƒLôdÉH - CG

.á«fó©ŸG

````````` : áHÉLE’G

∂àHÉLEG ô q°ùa

 áYÉæ°üd ≠FÉ°üdG É¡eóîà°SG »àdG ¿OÉ©ŸG øY ∂∏ŸG Èîà°S GPÉe  .  3º°S/ Æ 12^0 êÉàdG  áaÉãc ¿CG óLh -Ü

.êÉàdG

⁄h í«ë°U πµ°ûH ¬«∏Y áHÉLE’G øe áÑ∏£dG øe  %15^9 øµ“ (CG) ƒgh ∫GDƒ°ùdG øe ∫hC’G ´ôØdÉH ≥∏©àj Éª«a

πµ°ûH áHÉLE’G øe %11^5 ’EG øµªàj º∏a ∫GDƒ°ùdG øe (Ü) ´ôØdG ÉeCG , ¬«∏Y áHÉLE’G øe º¡æe %84^1 øµªàj

.¬«∏Y áHÉLE’G øe áÑ∏£dG øe %88^5 øµªàj ⁄ Éª«a , í«ë°U

,  ÖgòdG áaÉãch  kÉ≤HÉ°S  ÉgƒÑ°ùM »àdG á©£≤dG  áaÉãc ÚH á≤«bO áfQÉ≤e  πªY øe  Gƒæµªàj ⁄ áÑ∏£dG ¿CG …CG

.%100á≤«bO áé«àf »£©j’ …ÈîŸG ¢SÉ«≤dG ¿CG ¿ƒaô©j’ º¡fCG hóÑjh ,ÒÑc óM ¤EG ¿ÉàHQÉ≤àe Éª¡fCG ¤EG Gƒ∏°Uƒà«d

,á©£≤dG øY êÉàdG áaÉãc ±ÓàNG ÖÑ°S øY §«°ùH Ò°ùØJ AÉ£YEG øe Gƒæµªàj º∏a (Ü) ÊÉãdG ´ôØdG ‘ ÉeCG

.º¡jód í°VGh ÒZ ∂FÉÑ°ùdG hCG áµ«Ñ°ùdG Ωƒ¡Øe ¿CG »æ©j Gògh

(3º°S/Æ ) êÉàdG áaÉãc ¿ó©ŸG

21^4

19^3

10^5

8^9

7^1

2^7

ÚJÓH

ÖgP

á°†a

¢SÉëf

∂fR

Ωƒ«æŸCG
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 ¿CG ó©Hh , 3º°S60 É¡ªéMh Æ630 É¡à∏àc á©£b ≠FÉ°üdG â£YCÉa , »≤f õ∏a øe kGQGƒ°S ™æ°üJ ¿CG ¿Gƒ‚ äOGQCG  -1

.¬JhÉ≤f øe ócCÉàJ ¿CG äOGQCG ÉgQGƒ°S ≈∏Y â∏°üM

k’ÉªàMG ÌcC’G õ∏ØdG Ée QhÉéŸG  ∫hó÷G øe - CG

QGƒ°ùdG ¬æe â©æ°U …òdGh

.......................... ƒg õ∏ØdG : áHÉLE’G

`````````` : ∂àHÉLEG ô°ùa

 7^85 »g  QGƒ°ùdG áaÉãc  ¿CG ¿Gƒ‚ äóLh - Ü

?±ÓàN’G ÖÑ°S ∂jCGôH ƒg Ée , 3º°S/ Æ

,3º°S /Æ8^9 (¢SÉëædG áaÉãc) ¢SÉëædG øe π«∏b ™e 3º°S/Æ19^3 (ÖgòdG áaÉãc) ÖgòdG øe á«ªc ≠FÉ°U §∏N  -2

: ¤EG øµÁ Ée ÜôbCG ¿ƒµà°S á©£≤dG áaÉãc ¿EG , á©£b âéàæa

 3º°S/Æ 10^3 - CG

 3º°S/Æ 14 -Ü 

  3º°S /Æ 18^5 - `L

 3º°S/Æ 28^3 -  O 

 ó©H , 3º°S90 É¡ªéMh ,Æ 1926 É¡à∏àc ¬æe á©£b ≠FÉ°üdG â£YCÉa , ÚJÓÑdG øe kÉ“ÉN »æà≤J ¿CG áªWÉa äOGQCG  -3

: á©£≤dG øY áØ∏à É¡JóLƒa Ée á≤jô£H ¬àaÉãc âÑ°ùM ”ÉÿG äòNCG ¿CG

?á©£≤dG áaÉãc Ée - CG

‘ Éª¡eóîà°SG  ™fÉ°üdG ¿ƒµj ¿CG øµÁ øjõ∏a º°S -  Ü

.”ÉÿG áYÉæ°U

3º°S/Æ áaÉãµdG õ∏ØdG

19^3 ÖgP

10^5 á°†a

8^9 ¢SÉëf

7^8 ójóM

2^7 Ωƒ«æŸG

3º°S/Æ áaÉãµdG õ∏ØdG

19^3 ÖgP

10^5 á°†a

8^9 ¢SÉëf

7^8 ójóM

2^7 Ωƒ«æŸG
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 øY ∞∏àîJ ô°UÉæ©dG ¿CGh , ( ójó◊G ∫Éãe ) äGQòdG øe óMGh ´ƒf øe ¿ƒµàj ¬fCGh , ô°üæ©dG Ωƒ¡ØÃ áÑ∏£dG ô qcP   l

.¢üFÉ°üÿGh Ö«cÎdG å«M øe É¡°†©H

.( IóY ô°UÉæY §∏N ) ∂FÉÑ°ùdG Ωƒ¡Øe áÑ∏£∏d í°Vh   l

 P’ƒØdG ,ôjó°ü≤dGh ¢SÉëædG øe ¿ƒµàj . kÓãe õfhÈdG ) É¡«∏Y á∏ãeCG §YCGh ∂FÉÑ°ùdG áYÉæ°U øe ±ó¡dG º¡d qÚH   l

.( ........... ¿ƒHôµdG ójó◊G øe ¿ƒµàj

 øe ójõj ójó◊G ¤EG ¿ƒHôµdG áaÉ°VEG :∫Éãe , É¡d áfƒµŸG OGƒŸG Ú°ù– ±ó¡H ™æ°üJ ∂FÉÑ°ùdG ¿CG  º¡d í°Vh   l

.áØ∏àîŸG äGôgƒéŸÉH áZÉ°üdG π©Øj Éªc ,™£≤dG ¢†©H ≈∏Y ∫Éª÷G AÉØ°VE’ hCG ,¬JhÉ°ùb

.É¡d ÚàfƒµŸG ÚJOÉª∏d ÚàaÉãµdG ÚH kÉ£°Sh ¿ƒµà°S áµ«Ñ°ùdG áaÉãc q¿CG ≈∏Y º¡d ó qcCG l

.¬«a º¡°ûbÉfh (?êÉàdG ¬æe ™æ°U …òdG ¿ó©ŸG Ée) ∫GDƒ°ùdG πM áÑ∏£dG ∞q∏c   l

.º¡d IÉ£©ŸG ∫hGó÷G ‘ º¡æe Üƒ∏£e ƒg Ée ÚH áfQÉ≤ŸG IQÉ¡Ÿ áÑ∏£dG ∑ÓàeG øe ócCÉJ l

.É¡«∏Y á∏ãeCGh ?GPÉŸh ?™æ°üJ ∞«c , ∂FÉÑ°ùdG øY kÉ«Hƒ°SÉM kÉ›ÉfôH hCG ƒjó«a º∏a ¢VôYG   l

.É¡«a º¡°ûbÉfh , á¡HÉ°ûŸG á∏Ä°SC’G πM áÑ∏£dG ∞q∏c   l
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º°ù÷G á∏àc Ò¨àH ∑ÈfõdG ∫ƒW Ò¨J / ácô◊Gh iƒ≤dG

: ¬àjÉ¡f ‘ ≥∏©ŸG º°ù÷G á∏àc Ò¨àH ∑ÈfõdG ∫ƒW Ò¨J QGó≤e AÉ°ü≤à°S’ áHôŒ èFÉàf √ÉfOCG ∫hó÷G ÚÑj

.¬àjÉ¡f ‘ ≥∏©ŸG º°ù÷G á∏àc Ò¨àH ∑ÈfõdG ∫ƒW Ò¨àj ∞«c ∞°U

`dG RhÉéàJ ⁄ ¬«∏Y GƒHÉLCG øjòdG áÑ∏£dG áÑ°ùf ¿EG å«M , ∫GDƒ°ùdG Gòg øY áHÉLE’G øe áÑ∏£dG º¶©e øµªàj ⁄

≈∏Y º¡JQób ΩóY ¤EG ∂dP Oƒ`©j óbh , ∫hó÷G ‘ AÉL Ée ∞°Uh øe Gƒæµªàj ⁄ áÑ∏£dG øe %91^6 ¿CG …CG , %8^4

.IOó á«ª∏Y äÉZÉ«°U ¤EG ∫hóL ‘ º¡d â«£YCG äÉfÉ«H áªLôJh ∞°Uh

(Æ) º°ù÷G á∏àc(º°S) ∑ÈfõdG ∫ƒW

ôØ°U

10

20

30

40

50

60

5

7

9

11

12

13

13
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¿RƒdG  ÚH ábÓ©dG á°SGQód  âjôLCG  áHôŒ èFÉàf â∏ãe -1

.QhÉéŸG πµ°ûdG ‘ Éªc , ∑Èfõd áKOÉ◊G ádÉ£à°S’Gh

.¿RƒdG Ò¨J ™e ∑ÈfõdG ádÉ£à°SG Ò¨àJ ∞«c ∞°U

äGAGô≤dG ≈∏Y π°üëa ,¬«aôW ÚH ó¡÷G ¥ôa qÒZh , kÓ°Uƒe ÖdÉW Ωóîà°SG , ΩhCG  ¿ƒfÉb êÉàæà°S’ áHôŒ ‘ -2

:á«JB’G

.∫hó÷G Gòg ∫ÓN øe QÉ«àdGh ó¡÷G ÚH ábÓ©dG Ée

ájhGRh •ƒ≤°ùdG ájhGR ÚH ábÓ©dG á°SGQóH ΩÉb ÉeóæY , »JB’G ∫hó÷G ‘ áë°VƒŸG èFÉàædG ≈∏Y ÖdÉW π°üM -3

. ¢SÉµ©f’G

( âdƒa ) `L(ÒÑeCG ) ä

4

6

8

10

12

14

16

18

20

0^2

0^3

0^4

0^5

0^6
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0^8

0^9

1

(áLQO)•ƒ≤°ùdG ájhGR  (áLQO)¢SÉµ©f’G ájhGR
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60

70
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60

70

(øjGO) ¿RƒdG

(º°S) ádÉ£à°S’G
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.≥HÉ°ùdG ∫hóé∏d ∂à°SGQO øe ¢SÉµ©f’G ájhGRh •ƒ≤°ùdG ájhGR ÚH ábÓ©∏d kGOó kÉØ°Uh §YCG

,IQGôM Qó°üe ≈∏Y ¥QhódG ™°Vh ºK IQGôM ¿Gõ«e ¬«a ™°Vhh , Ò¨°U ¥QhO ‘ ™ª°ûdG øe kÉ©£b ÖdÉW ™°Vh -4

:»JB’G ∫hó÷G ‘ áæ«ÑŸG èFÉàædG ≈∏Y π°üëa , á≤«bO πc ‘ IQGô◊G áLQO πé°Sh

. øeõdG Ò¨J ™e IQGô◊G áLQO Ò¨àJ ∞«c ∞°U

.øeõdG ™e IQÉ«°S áYô°S Ò¨J √ÉfOCG ∫hó÷G ÚÑj -5

.øeõdG Ò¨àH IQÉ«°ùdG áYô°S Ò¨àJ ∞«c ∞°U

(ç) øeõdG(ç/Ω) áYô°ùdG
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 hCG äÉfÉ«ÑdG Ò°ùØJ øª°†àj Ò°ùØàdÉa , π°UGƒàdGh Ò°ùØàdG ÉJQÉ¡e É¡æe »àdG º∏©dG äGQÉ¡e ≈∏Y áÑ∏£dG Ü qQO   l

hCG ∫hGó÷Gh á«fÉ«ÑdG Ωƒ°SôdG Ò°ùØJ πãe áÑ∏£dG É¡µ∏àÁ »àdG äÉeƒ∏©ŸG Aƒ°V  ‘ áØ∏àîŸG ôgGƒ¶dGh èFÉàædG

øjôNB’G ¤EG ¬HQÉŒ èFÉàf hCG ¬aQÉ©e hCG á«ª∏©dG áÑ∏£dG QÉµaCG π≤f øª°†ààa π°UGƒàdG IQÉ¡e ÉeCG , á«ª∏©dG äÉMƒ∏dG

.ìƒ°Vhh ábóH »ª∏©dG ÒÑ©àdGh çóëàdG ≈∏Y ¬ÑjQóJ øª°†àJ Éªc , kÉ«fÉ«H hCG kÉ«HÉàc hCG kÉjƒØ°T É¡àªLÎH

:º¡æµÁ º¡fCG ócCÉJh á«∏ªY áHôŒ hCG •É°ûf …CÉH áÑ∏£dG ΩÉ«b óæY äGQÉ¡ŸG √òg ≈∏Y õcQ   l

.á°UÉÿG º¡à¨∏H •É°ûædG øY º¡JÉ¶MÓe áHÉàc -

.É¡ÑjƒÑJh äÉeƒ∏©ŸG ™ªL -

.áë«ë°U á≤jô£H AÉ«°TC’G ∞«æ°üJ  -

.º¡jód äÉeƒ∏©e Aƒ°V ‘ áØ∏àîŸG ôgGƒ¶dGh èFÉàædGh äÉfÉ«ÑdG Ò°ùØJ -

.á≤«bO á«ª∏Y á¨∏H ∂dP øY ÒÑ©àdGh , êÉàæà°S’G -

 ¿Gõ«ŸG  ΩGóîà°SGh  ,∑ƒg ¿ƒfÉb º¡d ∂°ùjQóJ ∫ÓN øe á≤HÉ°ùdG äGQÉ¡ª∏d º¡cÓàeG  øe ≥≤ëàdG ∂æµÁ l

.áÑ∏£dG πÑb øe »JB’G •É°ûædG AGôLEÉH ∂dPh ,iƒ≤dG ¢SÉ«≤d IGOCÉc »°†HÉædG

áeRÓdG äGhOC’Gh OGƒŸG

πàc IóY , …ôFGO ∞°üf ±É£N , á«≤aCG á«Ñ°ûN á©£b √ÓYCG ‘ âÑãe »°SCGQ πeÉM , ájÎe Iô£°ùe , ¢†HÉf

.Æ 100 É¡æe πc QGó≤e

: á«JB’G äGƒ£ÿG ò«ØæJ áÑ∏£dG ¤EG Ö∏WG -  1

 ÖfÉL ¤EG ájÎŸG Iô£°ùŸG âÑKh , »°SCGôdG πeÉ◊G øe …ƒ∏©dG Aõ÷G ‘ OƒLƒŸG ±É£ÿÉH ¢†HÉædG ±ôW ≥q∏Y - 2

.»∏Ø°ùdG ¢†HÉædG ±ôW ¬«dEG Ò°ûj Ée IAGôb øµÁ å«ëH , ¢†HÉædG

.¢†HÉædG ô°TDƒe É¡«∏Y ∫ój »àdG ájÎŸG Iô£°ùŸG IAGôb πé°S -  3

 ™°VƒŸGh ójó÷G ™°VƒŸG ÚH ¥QÉØdG »gh ) ¢†HÉædG IAGôb πé°Sh , ¢†HÉædG ájÉ¡f ‘ Æ 100 ÉgQGó≤e á∏àc ≥q∏Y -  4

.( á∏àµdG ≥«∏©J πÑb ¤hC’G IAGô≤dG ‘

¬æ«H ¥ôØdG πé°Sh ô°TDƒª∏d ójó÷G ™°VƒŸG CGôbG , Æ (200) íÑ°üàd , á≤HÉ°ùdG á∏àµdG ¤EG Æ (100) á∏àc ∞°VCG -  5

. kÓãe Æ (500) πàµdG ´ƒª› íÑ°üj ≈àM Gòµgh ... ¤hC’G IAGô≤dG ÚHh
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: »`∏j Éªc ∫hóL ‘ É¡ª«¶æJh º¡JGAGôb π«é°ùJh äÉfÉ«ÑdG √òg ™ªL º¡«dEG Ö∏WG  - 6

.º¡JÉHÉLEG ßM’h ,á°UÉÿG º¡à¨∏H º¡JÉHÉLEG áHÉàc º¡«dEG Ö∏WG ºK , ‹ÉàdG ∫GDƒ°ùdG áÑ∏£∏d ¬ qLh   l

.(¿RƒdG hCG ) ¬«a á≤∏©ŸG á∏àµdG Ò¨àJ ÉeóæY ¢†HÉæ∏d áKOÉ◊G ä’É£à°SÓd áÑ°ùædÉH ¿ƒ¶MÓJ GPÉe

.∫hó÷G øe ¿RƒdG ™e ∑ÈfõdG ∫ƒW Ò¨J ∞°Uh º¡«dEG Ö∏WG l

.kÉ«fÉ«H É¡∏«ã“h ∑ÈfõdG ádÉ£à°SGh ¿RƒdG ÚH ábÓ©dG º°SQ º¡«dEG Ö∏WG l

.∑ƒg ¿ƒfÉb ¤EG Gƒ∏°Uƒàj º¡YOh º¡JÉLÉàæà°SG áHÉàc º¡«dEG Ö∏WG   l

. ábÓ©dG √òg º°Sôd Üƒ°SÉ◊G ΩGóîà°SG º¡«dEG Ö∏WG   l

.º¡JÉHÉLEG Ω qƒbh , Ò°ùØàdGh ∞°UƒdG »JQÉ¡e ≈∏Y º¡ÑjQóàd , á¡HÉ°ûŸG á∏Ä°SC’G øY áHÉLE’G áÑ∏£dG ∞∏c   l

(Æ) á≤∏©ŸG á∏àµdG(≠c) á∏àµdG(øJƒ«f) ¿RƒdG(Ω) ádÉ£à°S’G

100

200

300

400

500

0^1

0^2

0^3

0^4

0^5

1

2

3

4

0

0

0

0

0

0
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äGÒ¨àŸG §Ñ°V / ácô◊Gh iƒ≤dG

¿ÉªéM É¡d äÓéY äGP äÉHôY É¡«a kÉeóîà°ùe ¿ÉªãY ÉgGôLCG áØ∏à ä’hÉ ™°ùJ √ÉfOCG ∫Éµ°TC’G ÚÑJ

¬°ùØf πFÉŸG iƒà°ùŸG ¿ÉªãY Ωóîà°SG óbh .Oó©dG ‘ áØ∏àh á∏àµdG ‘ á∏KÉªàe kÉeÉ°ùLCG áHôY πc πª– .¿ÉØ∏à

.áØ∏à äÉYÉØJQÉH øµdh ä’hÉëŸG ™«ªL ‘

πØ°SC’ É¡dƒ°Uh óæY áHô©dG áYô°S äOGR πFÉŸG iƒà°ùŸG ´ÉØJQG OGR Éª∏c : á«JB’G á«°VôØdG Èàîj ¿CG ¿ÉªãY ójôjh

? kÉ©e É¡fQÉ≤j ¿CG »¨Ñæj »àdG çÓãdG ä’hÉëŸG Ée .iƒà°ùŸG

.(´) , (¢U) , (¢S) -  CG

.(…) , (h) , (´) - Ü

.(R) , (∫) , (´) - `L

p 87

´¢U¢S

h∫`g

…ìR
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.(R) , (h) , (`g) - O

.(ì) , (∫) , (¢U) - `g

: á«JB’G áÑ°ùæ∏d kÉ≤ah πFGóÑdG øY áÑ∏£dG äÉHÉLEG âYRƒJ

(`L) πjóÑdG GhQÉàNG %12^4  (Ü)πjóÑdG GhQÉàNG %26^8  (CG) πjóÑdG GhQÉàNG %12^4

áë«ë°üdG áHÉLE’G ƒgh (`g) πjóÑdG GhQÉàNG %29^5  (O) πjóÑdG GhQÉàNG %13^6

áaô©e øe Gƒæµªàj ⁄ º¡fCG »æ©j É‡ áë«ë°üdG áHÉLE’G ¤EG π°UƒàdG øe Gƒæµªàj ⁄ kÉÑjô≤J (%71) áÑ∏£dG º¶©e

.É¡à°SGQO hCG ÉgQÉ«àNG ójôf ’ »àdG äGÒ¨àŸG â«ÑãJh äGÒ¨àŸG

,¿ÉØ∏à ¿ÉªéM É¡d äÓé©H äÉHôY kÉeóîà°ùe ¿ÉªãY É¡H ΩÉb áØ∏à ä’hÉ ™°ùJ √ÉfOCG ∫Éµ°TC’G ÚÑJ -1

í£°S : áØ∏à kÉMƒ£°S ¿ÉªãY Ωóîà°SG óbh . Oó©dG ‘ áØ∏àh á∏àµdG ‘ á∏KÉªàe kÉeÉ°ùLCG áHôY πc πª–h

. ø°ûN Ö°ûN , ¢ù∏eCG Ö°ûN , »LÉLR

¿Éc Éª∏c PEG  , á`Hô©dG áYô°S ≈∏Y πFÉŸG iƒà°ùŸG  í£°S á©«ÑW ôKDƒJ : á«JB’G á«°VôØdG Èàîj ¿CG ¿ÉªãY ójôj

.iƒà°ùŸG πØ°SCG ¤EG  É¡dƒ°Uh óæY áHô©dG áYô°S äOGR ¢ù∏eCG í£°ùdG

? kÉ©e É¡fQÉ≤j ¿CG »¨Ñæj »àdG çÓãdG ä’hÉëŸG Ée

.´ , ¢U , ¢S -  CG

¢ù∏eCG
êÉLRø°ûN

¢ù∏eCGêÉLRø°ûN

¢ù∏eCG Ö°ûN

êÉLR

ø°ûN Ö°ûN

…ìR

`g∫R

¢S¢U´
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.… , `g , ¢S  - Ü

.R , ∫ , `g  - `L

.R , ì , … - O

.ì , ∫ , ¢U - `g

á©«ÑWh  π«ŸG ájhGR »gh ,πFÉe iƒà°ùe ≈∏Y áæ«©e áYô°ùH É¡dhõf óæY áHô©dG  áYô°S  ‘ á«JB’G πeGƒ©dG ôKDƒJ   -2

iƒà°ùŸG πØ°SC’ É¡dƒ°Uh áYô°S ≈∏Y áHô©dG á∏àc ÒKCÉJ ¢SQój ¿CG óªMCG OGQCG GPEÉa , áHô©dG á∏àch ¬dƒWh í£°ùdG

:¬«∏Y ¿EÉa

.áHô©dG á∏àc âÑãjh , ¬∏«e ájhGRh , ¬dƒWh , í£°ùdG á©«ÑW Ò¨j ¿CG - CG

.§≤a á∏àµdGh , í£°ùdG á©«ÑW Ò¨j ¿CG - Ü

.á∏àµdG Ò¨jh , í£°ùdG á©«ÑWh , ¬dƒWh  , í£°ùdG π«e ájhGR âÑãj ¿CG - `L

.π«ŸG ájhGRh , á∏àµdG Ò¨j ¿CG - O

:∂dPh §≤a kGóMGh Ò¨f É‰EGh kÉ©e πeGƒ©dG √òg Ò¨f ’ ÉæfEÉa , á«FÉjõ«a á«ªc ‘ IôKDƒŸG πeGƒ©dG á°SGQO óæY -3

.IóM ≈∏Y πeÉY πc ôKCG áaô©Ÿ - CG

.§≤a óMGh πeÉ©H ôKCÉàJ É¡fC’ - Ü

.ábO ÌcCG ¿ƒµJ É¡fC’  - `L

.πeGƒ©dG ™«ªéH ôKCÉàJ ’ É¡fC’ - O

 É‰EGh ,IóMGh á©aO πeGƒ©dG √òg Ò«¨àH Ωƒ≤f ’ ÉæfEÉa º°ùL ácôM ‘ IôKDƒŸG πeGƒ©dG á°SGQO óæY ¬fCG áÑ∏£∏d í°Vh   l

.§≤a kGóMGh kÓeÉY Ò¨fh ¬à«ÑãàH É¡°†©H ∫õ©f

 í£°ùdG ´ÉØJQG:  »gh , áHô©dG áYô°S ‘ ôKDƒJ  »àdG πeGƒ©dG  º¡d í°Vhh , π«°üØàdÉH  áHô©dG ∫Éãe  º¡d ìô°TG   l

´ƒf , áHô©dG á∏àc ,(áHô©dG É¡à©£b »àdG áaÉ°ùŸG) í£°ùdG ∫ƒW , Éæ°ûN ΩCG n¢ù∏eCG í£°ùdG á©«ÑW ,¬∏«e ájhGR hCG

.äÓé©dG

 πeGƒ©dG â«ÑãJh  ÉgóMCG Ò«¨àH Ωƒ≤f É‰EGh IóMGh Iôe á©HQC’G πeGƒ©dG √òg á°SGQO ™«£à°ùf ’ ÉæfCG  º¡d qÚH   

.iôNC’G

 ¿ÉªãY ΩÉb ádÉ◊G √òg ‘h , ÉgQÉÑàNG ºK øeh , á«°VôØdG náZÉ«°U »ª∏©dG åëÑdG äGƒ£N øe ¿CG º¡d í q°Vh   l

 Ò¨àŸGh ´ÉØJQ’G ƒgh π≤à°ùe Ò¨àe ÚH §HôJ á«°VôØdG 0 á«∏ªY áHôŒ ∫ÓN øe ÉgQÉÑàNG OGQCGh á«°Vôa áZÉ«°üH
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,áHô©dG áYô°S ∂dòd kÉ©ÑJ ¢ù«≤jh í£°ùdG ´ÉØJQG Ò¨j ¿CG ¬«∏Y ¿EÉa ∂dòd , áYô°ùdG …CG á«cô◊G ábÉ£dG ƒgh ™HÉàdG

.áHô©dG áYô°S ‘ ôKDƒJ »àdG iôNC’G πeGƒ©dG âÑãjh

âÑãJ  ∞«ch ,Ée πeÉY Ò¨J ÒKCÉJ Iô°TÉÑe Gƒ¶MÓj ≈àM áÑ∏£dG  ΩÉeCG •É°ûæc  kÉ«∏ªY ∫GDƒ°ùdG AGôLEG ∂æµÁ  l

.iôNC’G πeGƒ©dG

 ´ÉØJQG ±ÓàNG  Gƒ¶MÓj ≈àM º¡eÉeCG ™°ùàdG ä’É◊G ¿ƒµJ ¿CG ≈∏Y ¢UôMGh , ∫GDƒ°ùdG  ‘ áÑ∏£dG ¢ûbÉf   l

.(áë«ë°üdG çÓãdG ä’É◊G ‘ ) áàHÉK iôNC’G πeGƒ©dG ¿CGh πFÉŸG í£°ùdG

.IôµØdG √òg í«°Vƒàd á›óe kÉ°UGôbCGh á«Hƒ°SÉM èeGôH áÑ∏£dG ≈∏Y ¢VôYG   l

. º¡JÉHÉLEG Ω qƒbh ,á¡HÉ°ûŸG á∏Ä°SC’G øY áHÉLE’G áÑ∏£dG ∞q∏c   l
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πFÉ°ùdG §¨°V / ácô◊Gh iƒ≤dG

iƒà°ùŸG Gòg ójó– º¡«dEG Ö∏W , (U) ±ôM πµ°T ≈∏Y ÜƒÑfCG ‘ πFÉ°ùdG í£°S iƒà°ùe øY áÑ∏£∏d ∫GDƒ°S ‘

πµ°ûH áHÉLE’G øe %(69^9) øµªàj ⁄h √ójó– øe §≤a % (30^1) øµ“ , º¡d ≈£©ŸG πµ°ûdG ≈∏Y º°SôdÉH

≈∏Y ™≤J »àdG É¡©«ªL •É≤ædG  óæY kÉjhÉ°ùàe ¿ƒµj §¨°†dG ¿CÉH áÑ∏£dG áaô©e ΩóY ¤EG ∂dP Oƒ©j óbh , í«ë°U

.óMGh »≤aCG iƒà°ùe

¬«àÑ©°T ‘ AÉŸG í£°S iƒà°ùe OóMh , ∑ÎaO ≈∏Y ÜƒÑfC’G º°SQG , (U) ±ôM πµ°T ≈∏Y ÜƒÑfCG πµ°ûdG ‘  -1

.ΩÉª°üdG íàa ó©H

AÉYƒdG ádÉeEG óæY AÉŸG í£°S iƒà°ùŸ çóëj Ée §≤a º°SôdÉH ÚH , OóëŸG iƒà°ùŸG ¤EG AÉe ¬H AÉYh (CG) πµ°ûdG ‘  -2

.(Ü) πµ°ûdG ‘ Éªc , ¬°ùØf

CG πµ°ûdGÜ πµ°ûdG

ΩÉª°U



96

.ΩÉª°üdG íàa ó©H πµ°ûdG ‘ AÉŸG í£°S iƒà°ùe O qóM  -3

AÉŸG í£°S iƒà°ùe º°SôdÉH O qóM : AÉe ≈∏Y …ƒàëj (ábô£à°ùŸG ÊGhC’G) »LÉLR AÉYh πµ°ûdG ‘  -4

.ΩÉª°üdG íàa ó©H (CG) ´ôØdG ‘

:áÑ∏£dG ÒcòàH ´ƒ°Vƒª∏d ó q¡e l

.( áMÉ°ùŸG IóMh ‘ IôKDƒŸG Iƒ≤dG) §¨°†dG Ωƒ¡ØÃ -  CG

: á«JB’G ábÓ©dÉH ∂àÑ∏W ô qcP ? §¨°V πFÉ°ù∏d πg : áÑ∏£dG ∫CÉ°SG

.πbC’G ¤EG ≈∏YC’G §¨°†dG øe kGQƒa πFÉ°ùdG …ôéj Gòd ,áØ«©°V πFÉ°ùdG ‘ ∂°SÉªàdG iƒb ¿CÉH  - Ü

= §¨°†dG

πFÉ°ùdG ¿Rh

¿RƒdG É¡H ôKDƒj »àdG áMÉ°ùŸG

CG
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:»JB’G •É°ûædG πãe øe áYƒæàe á£°ûfCG ∫ÓN øe áæ«©e á£≤f óæY πFÉ°ùdG §¨°V Oó– »àdG πeGƒ©dG áÑ∏£∏d í q°Vh  l

 áeRÓdG äGhOC’Gh OGƒŸG

.§«N ,»WÉ£e AÉ°ûZ , πeÉM , AÉe , Úaô£dG ìƒàØe ™°SGh »LÉLR ÜƒÑfCG

:»∏j Éªc •É°ûædG äGƒ£N ò«ØæJ º¡«dEG Ö∏WG , º¡«∏Y äGhOC’Gh OGƒŸG ™jRƒJh äÉYƒª› ¤EG áÑ∏£dG º«°ù≤J ó©H 

.§«ÿÉH ¬àÑKh »WÉ£ŸG AÉ°û¨dÉH ÜƒÑfC’G ‘ôW óMCG ≥∏ZCG -1

 á¶MÓe º¡«dEG Ö∏WG ,èjQóàdÉH ÜƒÑfC’G ‘ AÉŸG Öµ°ùH CGóHG ,πeÉ◊G kÉeóîà°ùe »°SCGQ ™°Vh ‘ ÜƒÑfC’G ™°V  - 2

.ÜƒÑfC’G ‘ ÌcCG AÉŸG ´ÉØJQÉH ¬Hó– OGOõj ∞«ch , »WÉ£ŸG AÉ°û¨dG πµ°T ≈∏Y π°UÉ◊G Ò¨àdG

 IOÉjR ™e OGR …òdG AÉŸG §¨°V ÖÑ°ùH ÜƒÑfC’G ‘ AÉŸG ´ÉØJQG ™e OGORG AÉ°û¨dG Üó– ¿CG ¤EG áÑ∏£dG ™e π°UƒJ - 3

.AÉŸG ´ÉØJQG

 ÜƒÑfCG ™e É¡°ùØf á≤HÉ°ùdG äGhOC’G kÉeóîà°ùe (áaÉãµdG ) §¨°†dG ‘ ôKDƒj …òdG ÊÉãdG πeÉ©dG ¤EG º¡©e π°UƒJ  - 4

AÉŸG  , Éª¡«a Ú∏FÉ°ùdG ™°Vh ,πeÉ◊G ≈∏Y kÉ©e ÚHƒÑfC’G âÑK ,∫ƒëµdG πãe iôNCG á∏FÉ°S IOÉeh ôNBG ìƒàØe

ÜƒÑfC’G ‘ »WÉ£ŸG AÉ°û¨dG Ü qó– ¿CG ¿ƒ¶MÓ«°S ) ´É``ØJQ’G â«ÑãJ ™e QÉ°ù«dG ≈∏Y ∫ƒëµdGh , Úª«dG ≈∏Y

.( ∫ƒëµdG øe ÌcCG ¿Éc AÉŸÉH A»∏ŸG

: kÉ«°VÉjQ ábÓ©dG ¥É≤à°TÉH kÉjô¶f πFÉ°ùdG §¨°V ‘ ôKDƒJ »àdG πeGƒ©dG ¤EG º¡©e π°UƒàJ ¿CG ∂æµÁ   l

 `M ç ´ = ¢V   

™FGƒŸG ‘ §¨°†dG ¿CGh , ájhÉ°ùàe ¿ƒµJ óMGh »≤aCG iƒà°ùe ≈∏Y ™≤J »àdG •É≤ædG ™«ªL óæY §¨°†dG ¿CG º¡d ócأ  l

.áfõàe á£≤ædG ¿ƒµJ Gòd ,™FÉŸG ‘ Ée á£≤f óæY äÉgÉŒ’G ™«ªL ‘ hÉ°ùàe ƒgh ,äÉgÉŒ’G ™«ªL ‘ ôKDƒj

¿EÉa ¬«∏Yh ,¢†ØîæŸG §¨°†dG ¤EG ‹É©dG §¨°†dG øe kÉ«FÉ≤∏J …ôŒ »gh , ¿Éjô÷G á«°UÉN É¡d ™FGƒŸG ¿CG º¡d í°Vh   l

,πFÉ°ùdG iôL ’EGh , kÉjhÉ°ùàe IóYÉ≤dG øe kÉ°ù«≤e ¬ë£°S •É≤f ™«ªL ´ÉØJQG ¿ƒµj ¿CG Öéj Ú©ŸG AÉYƒdG ‘ πFÉ°ùdG

.kÉ«≤aCG kÉªFGO ¿ƒµj πFÉ°ùdG í£°S ¿EÉa Gò¡d

Ö∏WG , (U) ±ôM πµ°T ≈∏Y ÜƒÑfCG ‘ ( kÓãe ≥ÑFR ) πFÉ°S …CG øe á«ªc º¡eÉeCG ™°V kÉ«∏ªY ∂dP í«°Vƒàd   l

.ÜƒÑfC’G »àÑ©°T ‘ kÉjhÉ°ùàe ≥ÑFõdG í£°S iƒà°ùe ¿ƒµj ∞«c á¶MÓe º¡«dEG

øe ºZôdG ≈∏Y kGóMGh ´ÉØJQ’G ¿ƒµj ∞«c , ábô£à°ùŸG ÊGhC’G ‘ ¬Ñ°U óæY Ée πFÉ°S ´ÉØJQG á¶MÓe º¡«dEG Ö∏WG   l

. Ö«HÉfC’G πµ°T ±ÓàNG

¤EG Ö∏WGh , á«aÉØ°T ≈∏Y hCG IQƒÑ°ùdG ≈∏Y AÉYƒdG º°SQ ºK , º¡eÉeCG kÉ«∏ªY (2) ºbQ ∫GDƒ°ùdG ò«ØæJ kÉ°†jCG ∂æµÁ   l

.ójó÷G AÉŸG í£°S iƒà°ùe º°SôH Ωƒ≤j ¿CG ºgóMCG

πµ°ûH í£°ùdG iƒà°ùŸ ºgójó– øe ócCÉJh , º¡JÉ¶MÓe ¤EG ™ªà°SGh , á¡HÉ°ûŸG á∏Ä°SC’G øY áHÉLE’G áÑ∏£dG ∞∏c   l

.IQƒÑ°ùdG ≈∏Y hCG ºgôJÉaO ≈∏Y í«ë°U
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ábÉ£dG ä’ƒ–/ ábÉ£dG

™e ,áë«ë°üdG áHÉLE’G áaô©e øe %42 iƒ°S øµªàj ⁄ , áæ«©e IGOCG ‘ ábÉ£dG ä’ƒ– ∫ƒM áÑ∏£∏d ∫GDƒ°S ‘

.á«°SÉ°SC’G á∏MôŸG øe ∞°U øe ÌcCG ‘ OQh ób ´ƒ°VƒŸG Gòg ¿CG

? ô©°ûdG ∞Ø› ‘ çó– á«JB’G ábÉ£dG ä’ƒ– …CG -1

á«Jƒ°U + ájQGôM   á«FÉHô¡c ábÉW -  CG

á«Jƒ°U ábÉW + á«côM ábÉW + ájQGôM ábÉW á«FÉHô¡c ábÉW - Ü

á«côM + ájQGôM á«µ«fÉµ«e ábÉW - `L

ájQGôM ábÉW + á«côM ábÉW  ™°Vh ábÉW - O

: »g çó– »àdG ábÉ£dG ä’ƒ– ¿EÉa á©ª°T π©°ûJ ÉeóæY -2

.á«Fƒ°V ábÉW + ájQGôM ábÉW ¤EG á«FÉ«ª«c ábÉW -  CG

.á«Fƒ°V ábÉW ¤EG á«FÉ«ª«c ábÉW - Ü

.á«Fƒ°V ábÉW + ájQGôM ábÉW ¤EG á«µ«fÉµ«e ábÉW - `L

.á«Fƒ°V ábÉW + ájQGôM ábÉW ¤EG ™°Vh ábÉW -  O

: »g »FÉHô¡µdG ìÉÑ°üŸG ‘ ábÉ£dG ä’ƒ– ¿EG  -3

.ájQGôM ábÉW ¤EG á«FÉHô¡c ábÉW - CG

.ájQGôM ábÉWh á«Fƒ°V ábÉW ¤EG á«FÉHô¡c ábÉW - Ü

.ájQGôM ábÉWh á«Fƒ°V ábÉW ¤EG á«FÉ«ª«c ábÉW - `L

ájQGôM ábÉWh á«Fƒ°V ábÉW ¤EG á«µ«fÉµ«e ábÉW - O

: á«FÉHô¡c ábÉW ¤EG á«Jƒ°üdG ábÉ£dG ∫ƒëj …òdG RÉ¡÷G Ée -4

.»FÉHô¡µdG ¢Sô÷G - CG

.áYÉª°ùdG - Ü

.´ÉjòŸG - `L

.¿ƒaôµ«ŸG - O
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, áÑ°†g ≈∏Y áLGQO Oƒ≤j kÉÑdÉW πµ°ûdG ÚÑj  -5

AπŸ áªFÉ≤dG øe áÑ°SÉæŸG äÉª∏µdG Ωóîà°SG

, ™°Vh , IQGôM) ábÉ£dG ä’ƒ– øY ÆGôØdG

.( á«côM ,á«FÉ«ª«c

ábÉ£dG q¿EG .¬àYô°S OGR Éª∏c.........ábÉW Ö°ùàµj Éªæ«H , πØ°SC’G ƒëf ¬ŒG Éª∏c.........ábÉW ó≤Øj ÖdÉ£dG ¿EG

ádÉ◊G √òg ‘ á©FÉ°†dG ábÉ£dG q¿EG ,ΩÉ©£dG øe ¬ª°ùL ‘ áfhõ ................ábÉW π°UC’G ‘ »g É¡eóîà°ùj »àdG

.¢VQC’ÉH áLGQódG äÓéY ∑ÉµàMG áé«àf ................... ábÉWh á«Jƒ°U ábÉW πµ°T ≈∏Y

 ,™°Vh á`bÉW ,á`«FÉ«ª«c ,á`«Jƒ°U ,á`«Fƒ°V ,á`«FÉHô¡c ,á`jQGôM ) ábÉ£dG ∫Éµ°TCÉH áÑ∏£dG ÒcòàH ´ƒ°Vƒª∏d ó¡e   l

.( ácôM ábÉW

 Ée ,IGƒµŸG IQGôM Qó°üe Ée kÓãe ,ábÉ£dG Qó°üÃ ºgÒcòàH CGóHGh ,ábÉ£dG ä’ƒ– øY áÑ∏£dG ≈∏Y á∏Ä°SCG ìôWG l

.(ôNBG ¤EG πµ°T øe ∫ƒëàJ ¿CG ábÉ£∏d øµÁ ) ábÉ£dG ∫ƒë`J Ωƒ¡Øe ¤EG º¡©e π°UƒJ .´ÉjòŸG ‘ ábÉ£dG Qó°üe

 øe á«eƒ«dG º¡JÉ«M ‘ É¡©e ¿ƒ∏eÉ©àjh É¡fhógÉ°ûj áØ∏à Iõ¡LCGh äGhOCG ‘ ábÉ£dG ä’ƒ– øY áÑ∏£dG ∫CÉ°SG  l

ódƒŸG ,á«FÉHô¡µdG ICÉaóŸG ,á©ª°T ¥GÎMG ,´ÉjòŸG ,»FÉHô¡µdG •ÓÿG ,…hój »FÉHô¡c ìÉÑ°üe , áMhôŸG ) πãe

.(»FÉHô¡µdG

.(ôNBG ¤EG  π`µ°T øe ∫ƒëàJ É‰EG çóëà°ùJ ’h ≈æØJ ’ ábÉ£dG ) ábÉ£dG ßØM ¿ƒfÉ≤H áÑ∏£dG ôcP   l

: πãe øe ábÉ£dG ä’ƒ– ¢†©H í°VƒJ »àdG á«∏ª©dG á£°ûfC’G ¢†©H áÑ∏£dG ™e òØf   l

.( ájQGôM ¤EG á«cô◊G ábÉ£dG ) Éª¡°†©ÑH øjó«dG ∑ÉµàMG

.( ™°Vh ¤EG á«cô◊G ábÉ£dG ) ádhÉ£dG ¤EG ¢VQC’G øe ÜÉàc ™aQ  

.( ájQGôMh á«FÉHô¡c ¤EG á«FÉ«ª«µdG ábÉ£dG ) ìÉÑ°üeh ájQÉ£H É¡«a á«FÉHô¡c IQGO  

 á¶MÓe IÎa ó©H º¡«dEG Ö∏WG ºK , IQGódG ≥∏Z ó©H ìÉÑ°üŸG IAÉ°VEG á¶MÓe IQGódG π°Uh ó©H áÑ∏£dG ¤EG Ö∏WG   l

.ìÉÑ°üŸG IQGôM

.ìÉÑ°üŸG âæî°S ájQGôMh ìÉÑ°üŸG äAÉ°VCG á«FÉHô¡c ¤EG âdƒ– á«FÉ«ª«µdG ábÉ£dG ¿CG ¤EG º¡©e π°UƒJ   l

.IÉ«◊G øe á«≤«Ñ£J á∏ãeCGh Iõ¡LCG ‘ ábÉ£dG ä’ƒ– IógÉ°ûŸ Üƒ°SÉ◊G ∫ÓN øe kÉ›óe kÉ°Uôb hCG ƒjó«a º∏a º¡«∏Y ¢VôYG l

.º¡JÉHÉLEG Ω qƒbh ,á¡HÉ°ûŸG á∏Ä°SC’G ‘ áÑ∏£dG ¢ûbÉf   l

p 95
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Úî°ùàdÉH áÑ∏°üdG ΩÉ°ùLC’G Oó“ / IQGô◊G

øe áÑ∏£dG øe %23^7 iƒ°S øµªàj ⁄ ájójó◊G ∂µ°ùdG ‘ ¿ÉÑ°†≤dG ÚH äGƒéa ∑ôJ ‘ ÖÑ°ùdG Ò°ùØàd áÑ∏£∏d ∫GDƒ°S ‘

.IÉ«◊ÉH á£ÑJôŸG QƒeC’G ¢†©Ñd Ò°ùØàdG IQÉ¡e ≈∏Y áÑ∏£dG IQób á«ªæJ ΩóY ∂dP ‘ ÖÑ°ùdG ¿ƒµj óbh , í«ë°U πµ°ûH áHÉLE’G

:§°SƒdG á≤£æŸG ‘ ∑Ó°SC’G ∑ôëàJ IQÉ◊G ∞«°üdG ΩÉjCG ‘ , øjOƒªY ∫ÓN øe áàÑãe ∞JÉg ∑Ó°SCG πµ°ûdG ‘ -1

? GPÉŸh ?§°SƒdG ‘ ∑Ó°SC’G √òNCÉJ …òdG √ÉŒ’G Ée

.∑Ó°SC’G Oó“ ÖÑ°ùH πØ°SC’G ƒëf - CG

.∑Ó°SC’G ¢ü∏≤J ÖÑ°ùH πØ°SC’G ƒëf - Ü

.∑Ó°SC’G Oó“ ÖÑ°ùH ≈∏YC’G ƒëf -`L

.∑Ó°SC’G ¢ü∏≤J ÖÑ°ùH ≈∏YC’G ƒëf -  O

.ójó◊G áµ°S ¿ÉÑ°†b ÚH π°UGƒa ∑ÎJ :π∏Y -2

: πLCG øe ∂dPh (πµ°ûdG ßM’ ) äGƒéa É¡æ«H ∑ÎJ ájójó◊G ∂µ°ùdG •ƒ£N -3

.IQGô◊G •ƒÑg óæY ¢ü∏≤àdÉH É¡d ìÉª°ùdG - CG

.IQGô◊G ´ÉØJQG óæY OóªàdÉH É¡d ìÉª°ùdG - Ü

.»FÉHô¡µdG QÉ«àdG Qhôe ™æe - `L

.äÉHòHòàdG ™æe - O

äGƒéa



.IOhÈdÉH ¢ü∏≤àJh IQGô◊ÉH OóªàJ OGƒŸG ¿CG áÑ∏£∏d í°Vh l

 ‘h á«îJôe íÑ°üàa ∞«°üdG ‘ OóªàJ AÉHô¡µdG ∑Ó°SCG :πãe º¡jód áaƒdCÉŸG  äGógÉ°ûŸG ¢†©ÑH ∂dP §HQG   l

.Qƒ°ù÷G AGõLCG ÚH IOƒLƒŸG π°UGƒØdG ,ójó◊G áµ°S ¿ÉÑ°†b ÚH IOƒLƒŸG π°UGƒØdG ,IOhó°ûe íÑ°üJ AÉà°ûdG

.…õ∏a ∂∏°S ≈∏Y IQGô◊G ÒKCÉJ í°VƒJ »àdG á£°ûfC’G ¢†©H òØf   l

áeRÓdG äGhOC’Gh OGƒŸG

. ¿É£Hôe ,2 OóY πeÉM , IQGôM Qó°üe , º°S100 ¬dƒW …õ∏a ∂∏°S   

.Ohó°ûe πµ°ûHh Ú£HôŸÉH ¬«aôW §HôH kÉ«≤aCG ∂∏°ùdG âÑK   -1

 â¶M’  πg ? ∂∏°ùdG ≈∏Y ßMÓJ GPÉe  ,¿GƒK IóŸ  ∂∏°ùdG ∫ƒW  ≈∏Y ∞£∏H IQGô◊G Qó°üe Ö¡d  §q∏°S   -2

?√AÉîJQG

?Úî°ùàdG πÑb ¬«∏Y ¿Éc Ée ¤EG ∂∏°ùdG Oƒ©j πg ,ßMÓJ GPÉe , ∂∏°ùdG OÈj ≈àM kÓ«∏b ô¶àfGh Ö¡∏dG ó©HCG -3

 á≤jô£dÉH ∂∏°ùdG »îJôj πg .á≤HÉ°ùdG äGƒ£ÿG óYCGh ,kÉÑjô≤J º°S 30 ¬dƒW íÑ°üj å«ëH ∂∏°ùdG ∫ƒW ô q°üb   -4

?∂∏°ùdG ∫ƒ£d çóëj GPÉe ,É¡°ùØf á≤HÉ°ùdG

.IôµdGh á≤∏◊G RÉ¡L : πãe øe ´ƒ°VƒŸG Gò¡d iôNCG á£°ûfCG ò«ØæJ ∂æµÁ   l

 ,IOhÈdÉH ¢ü∏≤àJh IQGô◊ÉH OóªàJ áÑ∏°üdG OGƒŸG ¿CG ) í°Vƒj É«Hƒ°SÉM É›ÉfôH hCG ƒjó«a º∏a áÑ∏£dG ≈∏Y ¢VôYG   l

OGƒŸG ∂dòch ,kÉØ«°U OóªàJ »àdG ójó◊G áµ°S ¿ÉÑ°†b ,AÉHô¡µdG ∑Ó°SCG : áØ∏à äÉ≤«Ñ£J ∫ÓN øe ∂dPh

.Qƒ`°ù÷G ™£b É¡æe ¿ƒµàJ »àdG

 ´ÉØJQG óæY Qƒ°ù÷Gh ójó◊G áµ°S ¿ÉÑ°†b AÉæãfG ∂dP øY èàæd π°UGƒØdG √òg OƒLh ’ƒd ¬fCG  áÑ∏£∏d í q°Vh   l

.É¡Ø∏J ¤EG …ODƒj É‡ IQGô◊G

.º¡JÉHÉLEG Ω qƒbh É¡H º¡°ûbÉfh , á¡HÉ°ûŸG á∏Ä°SC’G πM áÑ∏£dG ∞q∏c   l
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RÉ¨dG ≈∏Y IQGô◊G ôKCG / IQGô◊G

%14^4 ’EG øµªàj ⁄ , çóëj Ée Ò°ùØJh Qƒ°ü RÉZ Úî°ùJ óæY AÉŸG iƒà°ùŸ çóëj ÉªY áÑ∏£∏d ∫GDƒ°S ‘

πµ°ûHh ,≈∏YCG ±ƒØ°U ‘ OQh ób RÉ¨dG ≈∏Y IQGô◊G ôKCG ¿CG ¤EG ∂dP Oƒ©j óbh áë«ë°üdG áHÉLE’G Ò°ùØJh ójó– øe

.Ò°ùØàdG IQÉ¡e ‘ áHƒ©°U áÑ∏£dG óéj ΩÉY

RÉ¨dG øî°S , IOGó°ùdG íàa πÑb πFÉ°ùdG í£°S iƒà°ùe (h) QhÉéŸG πµ°ûdG í°Vƒj , RÉZ IOGó°ùH π°Uƒe ÎeƒfÉe  -1

.IOGó°ùdG âëàa ºK

: IOGó°ùdG íàa ó©H πFÉ°ùdG í£°S iƒà°ùe πã“ á«JB’G ∫Éµ°TC’G …CG

              

.áLÓK ‘ ñƒØæe ¿ƒdÉH ™°Vh óæY çóëj GPÉe ô q°ùa -2

OGORG øeõdG øe Ióe ó©H ,øNÉ°S AÉe ¬H AÉYh ‘ n¢ùu£ oZh ΩÉµMEÉH só o°T ºK , AGƒ¡H ∂«à°SÓÑdG øe ¢ù«c nÅ p∏ oe -3

.∂dP ô q°ùa .¢ù«µdG ºéM

ΩÉª°üdG íàa ó©H ™°VƒdGΩÉª°üdG íàa πÑb ™°VƒdG

(CG)(Ü)(`L)(O)(h)



 IQGô◊ÉH ôKCÉàJ kÉ°†jCG äGRÉ¨dG ¿EÉa , IQGô◊ÉH á∏FÉ°ùdGh áÑ∏°üdG OGƒŸG OóªàJ Éª∏ãe ¬fCG í°Vƒj Ëó≤àH ¢SQó∏d ó¡e   l

.ÈcCG πµ°ûH

 á°SGQO óæYh , ºé◊Gh , §¨°†dGh , IQGô◊G áLQO :»g áKÓK äGÒ¨àe ¬ªµ– äGRÉ¨dG ∑ƒ∏°S ¿CG º¡d í°Vh   l

.§¨°†dG âÑãf RÉ¨dG ºéM ‘ IQGô◊G ôKCG ±ô©àæd ÉæfCG …CG , ådÉãdG âÑãf ÉæfEÉa Ú∏eÉY

 äGRÉ¨dG Oó“ ¿EG) ? á∏FÉ°ùdGh áÑ∏°üdG øe πbCG hCG ÈcCG ÉgÒKCÉJ πgh ?äGRÉ¨dG ‘ IQGô◊G ÒKCÉJ Ée : áÑ∏£dG ∫CÉ°SG   l

á°SÉ°ùM äGRÉ¨dG ¿EÉa Gòd , áÑ∏°üdG OGƒŸG Oó“ øe ÒãµH ÈcCG πFGƒ°ùdG Oó“h , πFGƒ°ùdG Oó“ øe ÒãµH ÈcCG

.( IQGô◊G áLQO ‘ ±ÓàNG ≈fOC’ kÉXƒë∏e kGÒ¨J Ò¨àj äGRÉ¨dG ºéM ¿CG ≈æ©Ã ÉgÒZ øe ÌcCG IQGôë∏d

 áLQO (IOÉjõH) Ò¨àH (OGOõj) Ò¨àj É¡£¨°V ¿EÉa (âHÉK ºéM äGP) IQƒ°ü äGRÉ¨dG âfÉc GPEG ¬fCG áÑ∏£∏d í°Vh   l

. Oóªà∏d πHÉbh ,§¨°†dG πªëàj AÉYƒdG ¿CG øe ócCÉàf ⁄ Ée IQƒ°ü »gh äGRÉ¨dG øî°ùJ ’ Gò¡d , IQGô◊G

.ºé◊Gh §¨°†dG øe πc ‘ IQGô◊G áLQO IOÉjR ôKCG í°VƒJ »àdG á«∏ª©dG á£°ûfC’G ¢†©H òØf   l

:»JB’G •É°ûædG ò«ØæJ áÑ∏£dG ¤EG Ö∏WG ºé◊G ‘ IQGô◊G ôKCG í«°Vƒàd l

áeRÓdG OGƒŸGh äGhOC’G

:»gh •É°ûædG äGƒ£N ò«ØæJ º¡«dEG Ö∏WG ,IQGôM ¿Gõ«e , IQGôM Qó°üe ,AÉe ,»LÉLR ¢VƒM , ¿ƒdÉH

.»FÉŸG ΩÉª◊G ‘ ¬©°Vhh , ¬bÓZEG ΩÉµMEG ºK kÓ«∏b ¿ƒdÉÑdG ïØf -1

.»FÉŸG ΩÉª◊G ‘ AÉŸG Úî°ùJ -2

.IQGô◊G áLQO IOÉjR óæY ¿ƒdÉÑdG ºéM ≈∏Y CGô£j Ée á¶MÓeh áÑbGôe -3

, äÉÄjõ÷G áYô°S OÉjORG ºK , ¬JÉÄjõL ácôM IOÉjR ¤G …ODƒj IQGô◊G øe á«ªµH RÉ¨dG ójhõJ ¿CG ¤G º¡©e π°UƒJ -4

,¿ƒdÉÑdG πãe ácôë∏d á∏HÉb AÉYƒdG ¿GQóL ¿ƒµJ ÉeóæYh ,¬`jƒëj …òdG AÉYƒdG ¿GQóL ≈∏Y RÉ¨dG §¨°V OGOõ«a

‘ kGÒKCÉJ IQGôë∏d ¿CG »æ©j Gògh ,RÉ¨dG ºéM OGOõj ¬«∏Yh AÉYƒdG ºéM øe ójõj É‡ §¨°†dG π©ØH ∑ôëàJ É¡fEÉa

.kÉ©e ÚæK’G hCG ¬£¨°V IOÉjõH hCG √OóªàH ÉeEG RÉ¨dG

.RÉ¨dG ‘ IQGô◊G ôKCG í«°Vƒàd Üƒ°SÉ◊G ∫ÓN øe èeóe ¢Uôb hCG ƒjó«a º∏a áÑ∏£dG ≈∏Y ¢VôYG   l

.RÉ¨dG ‘ IQGô◊G ôKC’ º¡ª¡ah º¡HÉ©«à°SG øe ≥≤ëààd á¡HÉ°ûŸG á∏Ä°SC’G ‘ áÑ∏£dG ¢ûbÉf l

l
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AÉŸG ¿É«∏Z áLQO ¢SÉ«≤d Ö°SÉæŸG èjQóàdG / IQGô◊G

ƒg √ÉfOCG áæ«ÑŸG IQGô◊G øjRGƒe øe …CG ,
r

¢S100 ¤EG
r

¢S 80 øe AÉŸG ¿É«∏Z áLQO ìhGÎJ áØ∏à äÉYÉØJQG ≈∏Y

? áØ∏à äÉYÉØJQG ≈∏Y AÉŸG ¿É«∏Z áLQO ¢SÉ«≤d ábO ÌcC’G

. CG IQGô◊G ¿Gõ«e -   CG

.Ü IQGô◊G ¿Gõ«e - Ü

.ê IQGô◊G ¿Gõ«e - `L

.O IQGô◊G ¿Gõ«e -  O

.`g IQGô◊G ¿Gõ«e -  `g

: á«JB’G Ö°ùæ∏d kÉ≤ah πFGóÑdG øY áÑ∏£dG äÉHÉLEG âYRƒJ

(CG) πjóÑdG GhQÉàNG áÑ∏£dG øe  % 7^9

(Ü) πjóÑdG GhQÉàNG áÑ∏£dG øe % 10^4

(ê) πjóÑdG GhQÉàNG áÑ∏£dG øe %46^0

áë«ë°üdG áHÉLE’G ƒgh (O) πjóÑdG GhQÉàNG áÑ∏£dG øe %19^1

(`g) πjóÑdG GhQÉàNG áÑ∏£dG øe %14^3

≈àeh , èjQóàdG Iôµa º¡a ΩóY ¤EG Oƒ©j Ö°SÉæŸG èjQóàdG hP ¿Gõ«ŸG »gh áë«ë°üdG áHÉLE’G ºgQÉ«àNG ΩóY ¿EG

.kÉ«∏ªY øjRGƒŸG √ò¡d º¡eGóîà°SG ΩóY ¤EG Oƒ©j Éªc , ¿ƒµj ’ ≈àeh , kÉ≤«bO ¿ƒµj

p 100

p 100

(CG)(Ü)(ê)(O)(`g)

8095100125150

07507550



¤EG r¢S80 øe ìhGÎJ IQGôM áLQO ≈∏Y AÉŸG »∏¨j ,áØ∏à äÉYÉØJQG ≈∏Y -1

¬eGóîà°S’ kÉ≤«bO ¿ƒµj å«ëH QhÉéŸG ¿Gõ«ª∏d Ö°SÉæe èjQóJ πª©H ºb , r¢S100

.áØ∏à äÉYÉØJQG ≈`∏Y

áLQO ) ¢†jôe ¢üî°T IQGôM áLQO ¢SÉ«b ÉfOQCG GPEG, É¡éjQóJ ‘ áØ∏à IQGôM øjRGƒe QhÉéŸG πµ°ûdG í°Vƒj  -2

√ÉfOCG áæ«ÑŸG IQGô◊G øjRGƒe …CG , r¢S(42-36) ÚH ìhGÎJ ¢†jôŸG IQGôM

?¬JQGôM áLQO ¢SÉ«≤d ábO ÌcCG »g

.(¢S) - CG

.(¢U) - Ü

.(´) - `L

.(∑) - O

.(∫) - `g

ábO ÉgÌcCG QhÉéŸG πµ°ûdG ‘ IQGô◊G øjRGƒe …CÉa , r¢S(78-74) ÚH ìhGÎJ ∫ƒëµdG ¿É«∏Z áLQO âfÉc GPEG -3

.∫ƒëµdG ¿É«∏Z áLQO ¢SÉ«≤d

.(CG) - CG

.(Ü) - Ü

.(ê) - `L

.(O) - O

.(`g) - `g

0

¢S¢U´∑∫

CGÜêO`g

020030

10050603745

1001001407890

020507450
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Qó```≤j ô```éM º```éM ¢SÉ«≤d êQóe QÉÑ ΩGóîà°SG ójôf -4

?¬eGóîà°S’ √ÒZ øe ábO ÌcCG á«JB’G …CG , 3º°S (18) `H

.πFGƒ°ùdG Oó“ ≈∏Y Iô°TÉÑŸG äÉ≤«Ñ£àdG øe É¡fCG º qgôcPh  IQGô◊G øjRGƒe øY áÑ∏£dG äÉeƒ∏©e ™LÎ°SG l

 ≈Yój ≥ÑFõdÉH Aƒ∏‡ Ò¨°U »LÉLR ñÉØàfG øe ¿ƒµàj ¿Gõ«ŸG) á«≤ÑFõdG IQGô◊G øjRGƒe ¢†©H Gƒ°üëØàj áÑ∏£dG ´O l

πHÉ≤ŸG èjQóàdG »£©j å«ëH Ö°SÉæe èjQóàH áLQóeh , É¡àjÉ¡f óæY á≤∏¨e áaÉØ°T á«LÉLR ¥É°Sh , ´Oƒà°ùŸG

.( IQGô◊G áLQO ¥É°ùdG ‘ ≥ÑFõdG í£°S iƒà°ùŸ

 »àdG IOÉŸG ≥ÑFõdÉH Aƒ∏ªŸG ´Oƒà°ùŸG ¢ùeÓj ÉeóæY ) OGƒŸG IQGôM áLQO IGOC’G √òg ¢ù«≤J ∞«c º¡d í°Vh l

¥É°ùdG ‘ ≥ÑFõdG Oóªà«a ¬JQGôM áLQO ™ØJÎa ≥ÑFõdG ¤EG IOÉŸG øe IQGô◊G π≤àæJ , É¡JQGôM áLQO ¢SÉ«b ójôf

áLQO âÑãJh ≥ÑFõdG Oó“ ∞bƒà«a , Éª¡æ«H …QGô◊G  ¿GõJ’G çóëj ≈àM á«∏ª©dG  √òg ôªà°ùJh  ,á«LÉLõdG

.( É¡°SÉ«b OGôŸG IOÉŸG IQGôM áLQód á∏ã‡ áæ«©e IAGôb ¤EG ¥É°ùdG ‘ ≥ÑFõdG í£°S Ò°û«a ,≥ÑFõdG IQGôM

.( »àjÉ¡fô¡ØdG ΩÉ¶ædG , ≥∏£ŸG ΩÉ¶ædG , …ƒÄŸG ΩÉ¶ædG) IQGô◊G ¿Gõ«e èjQóàd áª¶fCG áKÓK ∂dÉæg ¿CG º¡d qÚH l

 âª°ùb óbh , ¢S 
5

100 AÉŸG ¿É«∏Z áLQOh (GôØ°U) AÉŸG  óªŒ áLQO ¬«a ¿ƒµJ …ƒÄŸG ΩÉ¶ædG ¿CG º¡d í°Vh l

.IóMGh ¢Sƒ«°ù∏°S áLQO ≈ª°ùj èjQóJ πch ,èjQóJ áÄe ¤EG (100-0) ÚH áaÉ°ùŸG

 áæjÉÑàe á«æeR äGÎa ≈∏Y ¬JQGôM áLQO ¢SÉ«bh AÉŸG Úî°ùJ kÓãe , kÉ«∏ªY øjRGƒŸG ¢†©H ΩGóîà°SG º¡«dEG Ö∏WG   l

.iôNCG OGƒeh πFGƒ°S ™e ∂dP QGôµJ ºK ,¬fÉ«∏Z áLQO ¢SÉ«b ºK

 âfÉc GPEG øµ‡ ÒZ (πFÉ°ùdG IQGôM áLQóc ) áæ«©e á«ªc ¢SÉ«≤d (IQGô◊G ¿Gõ«ªc) IGOCG ΩGóîà°SG ¿CG º¡d ócCG   l

.èjQóàdG øª°V áª«≤dG

 èjQóJ ¿ƒµj øjRGƒŸG ¢†©Ña , ¥OCG ¢SÉ«≤dG ¿Éc IÒ¨°U ¬àª«bh kÉ©°SGh ¿Éc Éª∏c óMGƒdG èjQóàdG ¿CG º¡d qÚH   l

.Iô°ûY ≈àM hCG Úª°ùb ¤EG ¬ª«°ù≤J øµÁ áLQO ¤EG kÉ©°SGh ¬«a  
5

¢S1

 π°†Øj ’h ,èjQóJ ≈∏YCGh èjQóJ ≈fOCG øª°V kÉ«∏c áæª°†àe ¿ƒµJ ¿CG Öéj É¡°SÉ«b OGôŸG á«ªµdG ¿CG º¡d qÚH   l

.≈∏YC’G hCG ≈fOC’G ó◊G óæY ¢SÉ«≤dG IGOCG IAGôb

.º¡JÉHÉLEG ‘ º¡°ûbÉf ºK ,º¡«∏Y É¡YRhh  á∏Ä°SC’G Q qƒ°U , á¡HÉ°ûŸG á∏Ä°SC’G øY áHÉLE’G áÑ∏£dG ∞q∏c l

CGÜ`L

75

55

35

15

20

10

5

40

25

10



Qƒ°ûæŸG ∫ÓN øe ¢ùª°ûdG Aƒ°V π«∏– / Aƒ°†dG

.kÉ«LÉLR kGQƒ°ûæe ¥Îîj ¢ùª°ûdG Aƒ°V øe kÉYÉ©°T πµ°ûdG ÚÑj

? á°TÉ°ûdG ≈∏Y ógÉ°û«°S Ée ∞°U

.( ∂àHÉLEG Ò°ùØJ ‘ IóYÉ°ùª∏d πµ°ûdG ≈∏Y º°SôdG ∂æµÁ)

¿GƒdC’G ¢†©H º°SQ øe º¡æe %35^2 øµ“h , %11^8 âfÉc ¬fhógÉ°ûj Ée ∞°Uh øe Gƒæµ“ øjòdG áÑ∏£dG áÑ°ùf ¿EG

¢ùª°ûdG Aƒ°†d çóë«°S Ée º°SQ hCG ∞°Uh AÉ£YEG øe øµªàJ ⁄ áÑ∏£dG øe IÒÑc áÑ°ùf ¿CG »æ©j É‡ ,á°TÉ°ûdG ≈∏Y

.Qƒ°ûæe ≈∏Y ¬Wƒ≤°S óæY

¿GƒdCG ¤EG ¢ùª°ûdG Aƒ°V π∏– √ÉfOCG πµ°ûdG ô¡¶j -1

.Qƒ°ûæŸG π©ØH IóY

ôªMC’G ¿ƒ∏dG ÚH ™`≤J ¿Gƒ``dCG á``©HQCG º```°S -  CG

.»é°ùØæÑdGh

.»Fôe ÒZ Aƒ°V É```¡«a iôNCG á≤£æe πµ°ûdG ≈∏Y O qó`M - Ü
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¿CG É¡eGóîà°SÉH í°VƒJ ¿CG ∂æµÁ ∞«c .¢†«HCG Aƒ°V Qó°üe ,»KÓK Qƒ°ûæe ,á°TÉ°T : á«JB’G äGhOC’G ∂jód  -2

? ¿GƒdCG á©Ñ°S øe ¿ƒµàj »FôŸG Aƒ°†dG

? Qƒ°ûæŸG ‘ IóY ¿GƒdCG ¤EG Aƒ°†dG π∏– ÖÑ°S Ée -3

? Iô£ªŸG ΩÉjC’G ‘ ÉgógÉ°ûJ »àdG ìõb ¢Sƒb IôgÉX ô q°ùa -4

.Qƒ°ûæe ÈY ¢†«HCG Aƒ°V Qhôe óæY ÉgGôJ »àdG á©Ñ°ùdG ∞«£dG ¿GƒdCG ÖàcG  -5

±É«WC’G ¿CGh ,±É«WC’G ¿ƒ qµJ IóY kÉfGƒdCG ¿Gh ,¢†«HCG Aƒ°V ƒg ¢ùª°ûdG Aƒ°V ¿CG áÑ∏£dG ÒcòàH ´ƒ°Vƒª∏d ó¡e  l

.( IOôéŸG Ú©dÉH iôj »FôŸG ) »Fôe ÒZh »Fôe :¿ÉYƒf

 √Qó°üe ¢†«HCG Aƒ°V , »KÓK Qƒ°ûæe , á°TÉ°T: ∫GDƒ°ùdG ‘ IOƒLƒŸG É¡°ùØf äGhOC’ÉH kÉWÉ°ûf ∂àÑ∏W ™e ò``Øf   l

.( ¢†«HC’G Aƒ°†∏d Qó°üe ) »Fƒ°V ¥hóæ°U hCG ¢ùª°ûdG

.á≤HÉ°ùdG äGhOC’Gh OGƒŸG º¡«∏Y ´Rhh äÉYƒª› ¤EG áÑ∏£dG º q°ùb l

 Aƒ°†dG •É≤°SEG ºK , Úà∏HÉ≤àŸG ¬«à¡L øe ó«dG ™HÉ°UCÉH Qƒ°ûæŸG ∂°ùe ) •É°ûædG ò«ØæJ äGƒ£N áÑ∏£∏d í°Vh   l

.( á°TÉ°ûdG ≈∏Y Qƒ°ûæŸG øe êQÉÿG Aƒ°†dG §≤°ùj å«ëH Qƒ°ûæŸG »¡Lh óMCG ≈∏Y ¢†«HC’G

 ¢ùµ©fG πg §bÉ°ùdG Aƒ°†∏d çóM GPÉe ?áfƒµàŸG ¿GƒdC’G »g Ée h ?¢†«HC’G Aƒ°†∏d çóM GPÉe : áÑ∏£dG ∫CÉ°SG   l

? ô°ùµfG ΩCG

 , ô°†NCG , ôØ°UCG , ‹É≤JôH , ôªMCG ) ∞«£dG ¿GƒdCG »gh á©Ñ°ùdG ¬fGƒdCG ¤EG Aƒ°†dG π∏M ób Qƒ°ûæŸG ¿CG áÑ∏£∏d ÚH   l

.( »é°ùØæH , »∏«f , ¥QRCG

. ( ô£ŸG ‘ ìõb ¢Sƒb á°UÉN) á«eƒ«dG ¬JÉ«M ‘ ÖdÉ£dG ÉgógÉ°ûj äÉ≤«Ñ£àH IôgÉ¶dG √òg §HQG l

 á©°TCÓd çóëj Éeh Qƒ°ûæe ≈∏Y ¢ùª°ûdG á©°TCG  •ƒ≤°S øY É›óe É°Uôb  hCG ƒjó«a  º∏a áÑ∏£dG ≈∏Y  ¢VôYG   l

ô£ŸG äGô£b hCG Qƒ°ûæŸG π©ØH Aƒ°†dG π«∏– í°VƒJ »àdG Qƒ°üdG ¢†©Hh , Éª¡æ«H ¥ôØdGh ∞«£dG ´GƒfCGh á£bÉ°ùdG

.( ìõb ¢Sƒb)

.´ƒ°VƒŸG Gòg ‘ ºgóæY ∞©°†dG øWGƒe èdÉ©àd á∏KÉ‡ á∏Ä°SCG ™°Vh á¡HÉ°ûŸG á∏Ä°SC’G πM áÑ∏£dG ∞q∏c   l



óYôdG ´Éª°S πÑb ¥ÈdG Aƒ°V iôf / Aƒ°†dG

.á∏«∏b ¿GƒK ó©H kGóYQ â©ª°S ºK kÉbôH äógÉ°ûa , áØ°UÉY á∏«d ‘ É¡JòaÉf øe ô¶æJ ≈æe âfÉc

.óYôdG É¡YÉª°S πÑb ¥ÈdG äógÉ°T GPÉŸ ô°ùa

,∂dP øe »bÉÑdG øµªàj ⁄h áÑ∏£dG øe % (38^2) ’EG óYôdG ´Éª°S πÑb k’hCG ¥ÈdG IógÉ°ûe Ò°ùØJ øe øµªàj ⁄

.äƒ°üdG øe ´ô°SCG Aƒ°†dG ¿CG áÑ∏£dG áaô©e ΩóY ¤EG ∂dP Oƒ©j óbh

: å«M øe äƒ°üdGh Aƒ°†dG ÚH ¥ôØdG Ée -1

.…OÉe §°Sh OƒLh IQhô°V / Éª¡dÉ≤àfG á«Ø«c -  CG

.Éª¡æe πc áYô°S - Ü

? Aƒ°†∏d ¢üFÉ°üN çÓK OóY  -2

? óYôdG ™ª°ùf ºK k’hCG ¥ÈdG iôf GPÉŸh ? óYôdGh ¥ÈdG IôgÉX çó– ∞«c -3

: áë«ë°U á«JB’G äGQÉÑ©dG ióMEG  -4

.AGƒ¡dG ‘ ç/Ω330 äƒ°üdG áYô°S Éªæ«H ç/Ω 
8

10× 3 kÉÑjô≤J ≠∏ÑJ Aƒ°†dG áYô°S -  CG

.ç/ Ω
8

10× 3äƒ°üdGh ç/Ω 330 Aƒ°†dG áYô°S - Ü

.ç/Ω 330 ¬àYô°S äƒ°üdGh ,IOó ÒZ áYô°S Aƒ°†∏d - `L

.É¡°ùØf áYô°ùdG äƒ°üdGh Aƒ°†∏d  -  O
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 øe πµ°T Aƒ°†dG , á`ª«≤à°ùe •ƒ£N ‘ Ò°ùj Aƒ°†dG ) Aƒ°†dG ¢üFÉ°üN ¢†©ÑH áÑ∏£dG ÒcòàH ´ƒ°Vƒª∏d ó¡e   l

.(ç/Ω
8

 10×3 »gh IÒÑc áYô°ùH ÆGôØdG ‘ Aƒ°†dG Ò°ùj ,ábÉ£dG ∫Éµ°TCG

.¢üFÉ°üÿG √òg ¢†©H í«°Vƒàd á«∏ªY á£°ûfCG AGôLEG ∂æµÁ   l

.Aƒ°†dG áYô°S ¢SÉ`«b ” ∞«c áÑ∏£∏d í°Vƒàd ƒjó«a º∏a hCG kÉ«Hƒ°SÉM kÉ›ÉfôH Ωóîà°SG   l

.ç/Ω(
8

 10×3) GóL IÒÑc áYô°S Aƒ°†∏d ¿CG í°VƒJ »àdG äÉ≤«Ñ£àdG ¢†©ÑH ø©à°SG   l

.óYôdG ™ª°ùf ºK k’hCG ¥ÈdG iôf GPÉŸ º¡d í°Vh ºK ,óYôdGh ¥ÈdG IôgÉX áÑ∏£∏d ìô°TG l

.áfQÉ≤ŸG ¬LhCG º¡d Oó– ¿CG ó©H äƒ°üdGh Aƒ°†dG ÚH áfQÉ≤e πªY áÑ∏£dG ¤EG Ö∏WG  l

.º¡JÉHÉLEG Ω qƒbh ,á¡HÉ°ûŸG á∏Ä°SC’G øY áHÉLE’G áÑ∏£dG ∞∏c   l



∫hC’G ¢SÉµ©f’G ¿ƒfÉb / Aƒ°†dG

: »JB’G πµ°ûdG ÚÑj Éªc IBGôe ≈∏Y §≤°ùj »Fƒ°V ´É©°T

? ¢ùµ©æŸG Aƒ°†∏d √ÉŒG π°†aCG í°VƒJ á«JB’G äÉeƒ°SôdG øe …CG

: á«JB’G Ö°ùæ∏d kÉ≤ah πFGóÑdG ≈∏Y áÑ∏£dG äÉHÉLEG âYRƒJ

.(CG) πjóÑdG GhQÉàNG áÑ∏£dG øe %7^5 - CG

.áë«ë°üdG áHÉLE’G ƒgh (Ü) πjóÑdG GhQÉàNG áÑ∏£dG øe %53^6 - Ü

.(ê) πjóÑdG GhQÉàNG áÑ∏£dG øe %15^4 - `L

.(O) πjóÑdG GhQÉàNG áÑ∏£dG øe %19^9 - O

º¡àaô©e π«ã“ øY GhõéY º¡fCG hCG ,  ∫hC’G ¢SÉµ©f’G ¿ƒfÉ≤H áaô©e º¡jód ¢ù«d áÑ∏£dG øe %46^4 ¿CG  ÚÑJ

.•ƒ≤°ùdG ájhGR …hÉ°ùJ ¢SÉµ©f’G ájhGR ¿CG ¿ƒaô©j º¡fCG É¡æe ô¡¶j ’ πFGóH GhQÉàNÉa , ∫Éµ°TC’Gh äÉeƒ°SôdÉH

(CG)(Ü)(`L)(O)
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πµ°ûdG ≈∏Y πqãe , θ ÉgQGó≤e •ƒ≤°S ájhGõH »Fƒ°V ´É©°T É¡«∏Y §≤°ùj , ájƒà°ùe IBGôe ÚÑj QhÉéŸG πµ°ûdG  -1

.¢SÉµ©f’G ájhGRh ¢ùµ©æŸG ´É©°ûdG

: ƒg ¢SÉµ©f’G ájhGR QGó≤e ¿EG ,
5

30ÉgQGó≤e ájhGõH º¶àæe í£°S ≈∏Y »Fƒ°V ´É©°T §≤°S -2

.
5

30  -  CG

.
5

45 - Ü 

.
5

60 -`L 

.
5

90 - O  

ájhGRh •ƒ≤°ùdG ájhGR ¿EG , ájƒà°ùe IBGôe í£°S øY á«Fƒ°V á©°TC’ ¢SÉµ©f’G h •ƒ≤°ùdG ÉjGhR πãÁ »JB’G πµ°ûdG  -3

: Éªg ¢SÉµ©f’G

.2 , 1 - CG

.4 , 1 - Ü

.3 , 2 - `L

.3 , 1 - O

? ¢SÉµ©f’G ÚfGƒbh ≥Ñ£æJ á«JB’G ∫Éµ°TC’G …CG -4

1

2 3

4

θ



.¢SÉµ©f’G ÚfGƒ≤H Ωƒµ ¢SÉµ©f’G Gòg ¿CGh , ¢SÉµ©f’G Ωƒ¡ØÃ áÑ∏£dG ÒcòàH ´ƒ°Vƒª∏d ó¡e l

.∫hC’G ¢SÉµ©f’G ¿ƒfÉb ≈∏Y ±ô©à∏d »JB’G •É°ûædÉH Gƒeƒ≤j áÑ∏£dG ´O  l

áeRÓdG äGhOC’Gh OGƒŸG

.¢ù«HÉHO , á∏≤æe , AÉ°†«H ¿ƒJôc á©£b , »Fƒ°V Qó°üe

:á«JB’G äGƒ£ÿG ´ÉÑJÉH •É°ûædG ò«ØæJ º¡«dEG Ö∏WG , äÉYƒª› ¤EG º¡ª«°ù≤J ó©H áÑ∏£dG ≈∏Y äGhOC’G ´Rh

.ádhÉ£dG í£°S ≈∏Y ¿ƒJôµdG á©£b â«ÑãJ ó©H , ¿ƒJôµdG á©£b ≈∏Y kÉjOƒªY ÉgGƒà°ùe ¿ƒµj å«ëH IBGôŸG ™°V  - 1

.ádhÉ£dG í£°ùd á°ùeÓŸG IBGôŸG áaÉM ≈∏Y kGOƒªY ºbCGh ,IBGôŸG ¿Éµe O qóM - 2

.IBGôŸG áaÉM Oƒª©dG É¡«a πHÉ≤j »àdG á`£≤ædG ƒëf ¬éàj å«ëH IBGôŸG √ÉŒÉH »Fƒ°†dG ´É©°ûdG §≤°SCG  - 3

.¢ùµ©æŸGh §bÉ°ùdG ´É©°ûdG √ÉŒG O qóM - 4

.¿ƒ¶MÓj GPÉe áÑ∏£dG ∫CÉ°SG ¢SÉµ©f’G ájhGR ºK , á∏≤æŸG ΩGóîà°SÉH •ƒ≤°ùdG ájhGR ¢ùb  - 5

.Iôe πc ¢SÉµ©f’G ájhGR ¿ƒ¶MÓjh , •ƒ≤°ùdG ájhGõd IóY äGAGôb GhòNCÉj áÑ∏£dG ´O - 6

: »JB’Éc ∫hóL ‘ º¡éFÉàf Ö«JôJ º¡«dEG Ö∏WG

 ájhGR …hÉ°ùJ •ƒ≤°ùdG ájhGR ¿CG ƒgh ,¢SÉµ©fÓd ∫hC’G ¿ƒfÉ≤dG ¤EG º¡©e π°UƒJh , º¡éFÉàf ‘ áÑ∏£dG ¢ûbÉf   l

.¢SÉµ©f’G

º¡JÉHÉLG ‘ º¡°ûbÉf ºK á∏KÉ‡ á∏Ä°SCG ™°Vh á¡HÉ°ûŸG á∏Ä°S’G πM áÑ∏£dG ∞∏c   l

ádhÉëŸG ºbQ•ƒ≤°ùdG ájhGR¢SÉµ©f’G ájhGR

1

2

3

4

5

30

0

0

0

0

30

0

0

0

0
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ájƒà°ùe IBGôe ΩÉeCG ´ƒ°Vƒe º°ù÷ á∏«NC’G ¿ƒµJ / Aƒ°†dG

≈∏Y  áYƒ°Vƒe º°SQ IÉ°Tôa √ÉfOCG πµ°ûdG  ÚÑj

,IÉ°TôØdG IQƒ°U º°SQG . ájƒà°ùe IBGôe ΩÉeCG  ±Q

•É‰CG Ωóîà°SG ∂JóYÉ°ùŸ .IBGôŸG ‘ ÉgGôJ Éªc

.±ôdG ≈∏Y áæ«ÑŸG •ƒ£ÿG

Éªc IÉ°TôØdG IQƒ°U º°SQ ¤EG áÑ∏£dG øe %15^4 π°UƒJ

áÑ∏£dG øe %84^6 ¿CG ≈∏Y ∫ój Gògh , IBGôŸG ‘ ÉgGôj

¿ƒµj ób , kGóL IÒÑc áÑ°ùf »gh ∂dP øe Gƒæµªàj ⁄

¿ƒµàŸG ∫É«ÿG äÉØ°üd A’Dƒg áaô©e ΩóY ÖÑ°ùdG

¤EG äÉØ°üdG hCG ¢üFÉ°üÿG √òg áªLôJ ¿hó«éj ’ A’Dƒg º¶©e q¿EÉa Ö∏ZC’G ≈∏Y øµd , ájƒà°ùe IBGôe ΩÉeCG º°ù÷

.º°SôdG IQÉ¡e ‘ ÉXƒë∏e ÉØ©°V ∂dÉæg ¿CG …CG , º°SQ

, IóYÉb É¡eÉeCG ájƒà°ùe IBGôe  »JB’G º°SôdG  ÚÑj  -1

É¡æe πc ∫É«N qÚH ,äGhOC’G ¢†©H É¡«∏Y ´ƒ°Vƒe

: IBGôŸG ‘

.(O) á£≤ædG - CG

.(CG) ±ô◊G - Ü

.( `L Ü) º¡°ùdG - `L

P 110

P 110

ájƒà°ùe IBGôe

P 110

P 110



É¡eÉeCG ájƒà°ùe IBGôe »JB’G º°SôdG ÚÑj  -2

º°SQG . ¢UÉ°UQ º∏b É¡«∏Y ´ƒ°Vƒe IóYÉb

∂JóYÉ°ùŸ ,IBGôŸG ‘ ÉgGôJ »àdG º∏≤dG IQƒ°U

.±ôdG ≈∏Y áæ«ÑŸG •ƒ£ÿG •É‰CG Ωóîà°SG

: ƒg áYÉ°ùdG √ò¡d í«ë°üdG â«bƒàdG ¿EG ,ájƒà°ùe IBGôÃ kÉfƒµàe áYÉ°S n∫É«N πµ°ûdG í`°Vƒj  -3

2^25 -   CG

8^35  - Ü

2^35 - `L

9^25  -  O

 πNGO ¬d ¿ƒµàŸG (∫É«ÿG) IQƒ°üdGh ÖdÉ£dG ÚH áaÉ°ùŸG ¿EG , IÒÑc ájƒà°ùe IBGôe øe Ω 3 ó©H ≈∏Y ÖdÉW ∞≤j -4

: ÎŸÉH »g IBGôŸG

3 - CG

4 - Ü

 4^5  -`L 

6  -  O 

P 111
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 πãe ádƒ≤°üŸG ìƒ£°ùdG øY ¢ùµ©æj Aƒ°†dG ¿CG º¡d í°Vh ºK ,¢SÉµ©f’G ÚfGƒ≤H áÑ∏£dG ÒcòàH ´ƒ°Vƒª∏d ó q¡e   l

.ÚfGƒ≤dG √ò¡d kÉ≤ah ájƒà°ùŸG ÉjGôŸG

 IBGôŸG  øe Ú©e ó©H ≈∏Y á©ª°ûdG ™°Vh º¡«dEG Ö∏WG  ºK  ,á©ª°Th ájƒà°ùe kIBGôe áÑ∏£dG  päÉYƒª› ≈∏Y ŕ qRh   l

¿ƒµàŸG ∫É«ÿG πg :πãe øe á∏Ä°SCG º¡dCÉ°SGh á©ª°ûdG ∫É«N á¶MÓe º¡«dEG Ö∏WG , É¡dÉ©°TEG ó©H ájƒà°ùŸG

? á©ª°ûdG ∫ƒWh á©ª°ûdG ∫É«N ∫ƒW ÚH ábÓ©dG Ée ? GPÉŸ ?»ªgh ΩCG »≤«≤M

 ∫ƒ£H ) Ò¨°üJ ’h ÒÑµJ ¬d çóëj ⁄ , IBGôŸG ∞∏N ™≤j , ∫óà©e : ¿ƒµàŸG ∫É«ÿG ¿CG ¤EG º¡JÉHÉLEG øe π°UƒJ l

.õLÉM hCG á°TÉ°T ≈∏Y ¬æjƒµJ øµÁ ’ »ªgh ¬fCG …CG ,É«≤«≤M ¢ù«d ¬fCGh (É¡°ùØf á©ª°ûdG

.ºgôJÉaO ‘ ∂dP º°SQ º¡«dEG Ö∏WG ºK , á©ª°û∏d ¿ƒµàŸG ∫É«ÿGh ≥HÉ°ùdG •É°ûædG IQƒÑ°ùdG ≈∏Y º¡d º°SQG   l

 ≈∏Y ¿ƒµàŸG ∫É«ÿG º°SQ º¡«dEG Ö∏WGh ,áØ∏à ´É°VhCÉH kÉeÉ°ùLCG É¡eÉeCG ™°Vh ,ájƒà°ùe IBGôe IQƒÑ°ùdG ≈∏Y º°SQG   l

.º¡JóYÉ°ùe ∫hÉMh áÑ∏£dG äÉeƒ°SQ ßM’ , ºgôJÉaO

 ¿CG º¡«dEG Ö∏WG ,º¡dÉ«N á¶MÓeh º¡dRÉæe ‘ IOƒLƒŸG ájƒà°ùŸG ÉjGôŸG ‘ º¡°ùØfCG ¤EG Ghô¶æj ¿CG º¡«dEG Ö∏WG   l

.IBGôŸG ‘ ó«dG ácôM á¶MÓeh ≈æª«dG º¡jOÉjCG kÓãe Gƒcôëj

 ,º∏b º°ùL É¡æe πc ΩÉeCG ájƒà°ùe IBGôe ≈∏Y …ƒà– πªY ¥GQhCG º¡«∏Y ´Rhh , á¡HÉ°ûŸG á∏Ä°SC’G ‘ áÑ∏£dG ¢ûbÉf   l

IQƒ°U º°SQ º¡æe óMGh πc ¤EG Ö∏WG ºK ,∫GDƒ°ùdGh á¡HÉ°ûŸG á∏Ä°SC’G ‘ Éªc kÉeÉ“ áeƒ°Sôe (... IÉ°Tôa ,á©ª°T

.º°ù÷G Gò¡d

.É¡à÷É©eh º¡jód ∞©°†dG •É≤f á¶MÓÃ IóYÉ°ùŸG ¬eõ∏J øe óYÉ°Sh , º¡JÉeƒ°SQ ßM’ l



äGQGO ‘ ‹GƒàdG ≈∏Y í«HÉ°üŸG π«°UƒJ / á«°ù«WÉæ¨ŸGh AÉHô¡µdG

…RGƒàdG ≈∏Y ádƒ°Uƒe 

≈∏Y ¿Éàdƒ°Uƒe ¿ÉJQGódGh ,ìÉÑ°üe É¡«a iôNCG IQGO ™e ‹GƒàdG ≈∏Y ádƒ°Uƒe í«HÉ°üe ‘ QÉ«àdG QGó≤e øY ∫GDƒ°S »`a

,áÄWÉN äÉHÉLEG áÑ∏£dG »bÉH ≈£YCG Éªæ«H ,í`«ë°U πµ°ûH áHÉLE’G øe áÑ∏£dG øe %38^7 iƒ°S øµªàj ⁄ , …RGƒàdG

.á«FÉHô¡µdG äGQGó∏d …RGƒàdG ≈∏Y π«°UƒàdGh ‹GƒàdG ≈∏Y π«°UƒàdG ÚH áÑ∏£dG õ««“ Ωó©d ∂dP ¿ƒµj óbh

ìÉàØŸG ¥ÓZEG óæY , »FÉHô¡µdG QÉ«àdG √ÉŒG º¡°ùdG πãÁ , πµ°ûdG ‘ Éªc ájQÉ£ÑH á∏KÉªàe í«HÉ°üe áKÓK â∏°Uh -1

: áë«ë°U á«JB’G äGQÉÑ©dG …CG .(ì)

.(1) ìÉÑ°üŸG ‘ QÉ«àdG øe ÈcCG (2) ìÉÑ°üŸG ‘ QÉ«àdG - CG

.(1) ìÉÑ°üŸG ‘ QÉ«àdG øe ÈcCG (3) ìÉÑ°üŸG ‘ QÉ«àdG - Ü

.(2) ìÉÑ°üŸG ‘ QÉ«àdG …hÉ°ùj (1)  ìÉÑ°üŸG ‘ QÉ«àdG - `L

.(3) ìÉÑ°üŸG ‘ QÉ«àdG …hÉ°ùj (2) ìÉÑ°üŸG ‘ QÉ«àdG -  O

âbƒdG ‘ kÉ©e ¿ÉMÉÑ°üŸG A»°†j å«ëH ìÉàØŸG ™°Vƒj ¿CG Öéj πµ°ûdG ‘ áë°VƒŸG IQGódG ≈∏Y ™°Vƒe …CG ‘ -2 

? ¬°ùØf

.(CG) ™bƒŸG ‘ - CG

.(Ü) ™bƒŸG ‘ - Ü

.(ê) ™bƒŸG ‘ - `L

.(O) ™bƒŸG ‘ - O

ì

1 ìÉÑ°üe

2 ìÉÑ°üe

3ìÉÑ°üe

ä
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»g Ée .πµ°ûdG ‘ Éªc äGÎ«eCG áKÓKh ájQÉ£ÑH ¿’ƒ°Uƒeh , É¡°ùØf áehÉ≤ŸG Éª¡d ¿ÉMÉÑ°üe áë°VƒŸG IQGódG ‘ -3

? É¡°ùØf IAGô≤dG É¡d »àdG äGÎ«eC’G

 .§≤a  A2 h A1 -   CG 

.§≤a  A3 h A2 - Ü

.§≤a  A1 h A3 - `L

. A3 h  A2 h A1  -  O

 ≈∏Y : Éªg Úà≤jô£H É¡°†©H ™e π°UƒJ á«FÉHô¡µdG í«HÉ°üŸG ¿CG øe kÉ≤HÉ°S √ƒª∏©J ÉÃ áÑ∏£dG ÒcòàH ¢SQó∏d ó q¡e  l

.…RGƒàdG ≈∏Yh ‹GƒàdG

 …RGƒàdG ≈∏Y É¡∏«°UƒJh ‹GƒàdG ≈∏Y í«HÉ°üŸG π«°UƒJ ÚH ¥ôØdG í«°Vƒàd áYƒæàe á«∏ªY á£°ûfCG πª©H ºb   l

:πãe øe áØ∏à á«FÉHô¡c äGQGód

áeRÓdG OGƒŸGh äGhOC’G

 , äGÎªàdƒa áKÓK ,äGÎ«eCG áKÓK , âdƒa 1^5 É¡æe πµd ó¡÷G ¥ôa äÉjQÉ£H , (4) OóY IÒ¨°U í`«HÉ°üe

.π«°UƒJ ∑Ó°SCG , »FÉHô¡c ìÉàØe

.äÉYƒªéŸG øª°V •É°ûædG Gòg πª©H Gƒeƒ≤«d , áÑ∏£dG äÉYƒª› ≈∏Y äGhOC’Gh OGƒŸG √òg ´Rh -1

.…RGƒàdG IQGód É«£«£îJ Éª°SQh , ‹GƒàdG IQGód É«£«£îJ Éª`°SQ IQƒÑ°ùdG ≈∏Y º¡d º°SQG   -2

.…RGƒàdG ºK k’hCG ‹GƒàdG ≈∏Y ,IQƒÑ°ùdG ≈∏Y º¡d ¬àª°SQ …òdG πµ°ûdG ‘ Éªc äGhOC’Gh OGƒŸG π«°UƒJ º¡«dEG Ö∏WG  -3

‘ QÉ«àdG ´ôØàj Éªæ«H , ‹GƒàdG ≈∏Y kÉ©e π°UƒJ »àdG  í«HÉ°üŸG ‘ kGóMGh ¿ƒµj QÉ«àdG ¿CG ¤EG º¡©e π°UƒJ -4

.…RGƒàdG ≈∏Y ádƒ°UƒŸG í«HÉ°üŸG ‘ ¿GQÉ«àdG ∞∏àîj Gò¡Hh ,…RGƒàdG ≈∏Y kÉ©e â∏°Uh GPEG í«HÉ°üŸG

:πãe øe äÉHÉ°ù◊G ¢†©H πªY º¡«dEG Ö∏WGh , IQGódG πµ°T º¡«£©J ¿CG ó©H áØ∏à äÓ«°UƒàH Gƒeƒ≤j º¡YO  -5

.áÄaÉµŸG áehÉ≤ŸG ÜÉ°ùM hCG ó¡÷G ¥ôa ÜÉ°ùM hCG IQGO πc ‘ QÉŸG QÉ«àdG QGó≤e

 ‹GƒàdG :»FÉHô¡µdG π«°UƒàdG ¥ôW ÚH ¥ôØdG É¡dÓN øe ÚÑJ á›óe É°UGôbCG hCG ƒjó«a º∏a áÑ∏£dG ≈∏Y ¢VôYG  l

.áYƒæàe IóY ä’É◊ …RGƒàdGh

.º¡éFÉàf Ω qƒbh ,á¡HÉ°ûŸG á∏Ä°SC’G πM áÑ∏£dG ∞q∏c  l

3

1

2

ìÉÑ°üe

ìÉÑ°üe
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�لكهرباء و�ملغناطي�سية / قانون �أوم

جابة ال�صحيحة، ومل  يف �صوؤال عن قانون اأوم ) العالقة بني اجلهد والتيار ( متكن %28.1 من الطلبة من اإعطاء الإ

اأوم وطبيعة العالقة بني اجلهد الكهربائي  اإىل عدم فهم قانون  %71.9 من ذلك، وال�صبب يف ذلك يعود  يتمكن 

ول فاإّن الثاين  والتيار، اأي اأن مفهوم التنا�صب الطردي غري وا�صح لديهم، واأنهم ل يدركون اأنه اإذا زاد املقدار الأ

يزيد بالن�صبة نف�صها والعك�س �صحيح ، واأنه يف حالة التنا�صب الطردي يكون حا�صل الق�صمة دائماً مقدارا ثابتا اأي 

اأن : 

ل �صلك من النكروم )Nichrome( بدارة كهربائية . ويف كل مرة مت ح�صاب التيار الكهربائي املار بالدارة  ُو�صِّ  1-

واملقاومة له عند فروق جهد خمتلفة. اأكمل الفراغ يف اجلدول :

تي: -2 يف جتربة لقيا�س مقدار مقاومة مو�صل فلزي ، ح�صل اأحمد على النتائج املبينة يف اجلدول الآ

التيار ) اأمبري(فرق اجلهد )فولت(

3

6

9

12

15

1

2

3

4

5

= مقدار ثابت.

جـ

ت

املقاومة )اأوم(التيار الكهربائي )اأمبري(اجلهد )فولت(

8

4

2

2

-

-

-

-

-
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من اجلدول اأعاله :

ما مقدار املقاومة ؟  - اأ 

ما مقدار التيار الكهربائي عند فرق جهد مقداره 8 فولت ؟  - ب 

ار�صم العالقة بني اجلهد الكهربائي والتيار.   - جـ 

جد مقدار املقاومة من الر�صم.  - د 

-3 اأكمل الفراغ باملقدار املنا�صب يف ما ياأتي :

يتنا�صب التيار الكهربائي املار يف مو�صل تنا�صباً طردياً مع فرق اجلهد بني طريف املو�صل، فعند ت�صليط فرق جهد 

)20( فولت كان التيار 2 اأمبري.

( اأمبري . عند ت�صليط )40( فولت فاإن التيار ي�صبح )  

( اأمبري. عند ت�صليط فرق جهد )5( فولت فاإن التيار ي�صبح )  

( فولت ليكون التيار 8 اأمبري؟ كم يلزم فرق جهد )  

( فولت ليكون التيار 3 اأمبري؟ كم يلزم فرق جهد )  

( فولت ليكون التيار 5 اأمبري؟ كم يلزم فرق جهد )  

مهد للمو�صوع بتذكري الطلبة باأن فرق اجلهد بني نقطتني يف دارة كهربائية يعمل على تدفق ال�صحنات الكهربائية   	l

بينهما، وتوليد التيار الكهربائي ، ولفهم العالقة بني التيار الكهربائي يف عن�صر من عنا�صر الدارة الكهربائية 

تي : وفرق اجلهد بني طرفيه، اطلب اإليهم اإجراء الن�صاط الآ

دوات واملواد الالزمة الأ

بطارية عدد )5( ، اأميرت ، فولتميرت، م�صباح كهربائي.

دوات ال�صابقة. ق�ّصم الطلبة اإىل جمموعات ووزع عليهم الأ   1-

اطلب اإليهم تو�صيل الدارة الكهربائية بعد اأن تكون قد ر�صمتها لهم على ال�صبورة.   2-

ثم  وىل،  الأ املحاولة  واحدة يف  بطارية  بو�صع  وذلك  والفولتميرت  ميرت  الأ قراءة كل من  ت�صجيل  اإليهم  اطلب    3-

ميرت وتكرار ذلك بعد اإ�صافة بطاريتني ثم ثالث وهكــذا . ت�صجيل قراءة  الفولتميرت والأ

تي: اطلب اإليهم ت�صجيل قراءاتهم يف جدول كالآ   4-



121

اطلب اإليهم ح�صاب املقاومة بق�صمة           وملء العمود الثالث من اجلدول، ا�صاألهم عن هذه القيمة وعرفها    5-

لهم، وا�صاألهم ماذا يالحظون عن هذه القيمة.

اطلب اإليهم ر�صم عالقة بني التيار واجلهد وا�صاألهم عن العالقة من خالل القيم التي ح�صلوا عليها )�صيالحظون    6-

اأنها خطية (.

ول قل الثاين بالن�صبة  ول زاد الثاين بالن�صبة نف�صها، واإذا قّل الأ و�صح لهم مفهوم التنا�صب الطردي ، اإذا زاد الأ  - 7

نف�صها.

بني لهم اأنه يف حالة التنا�صب الطردي فاإّن حا�صل الق�صمة دائماً ثابت، واإذا ر�صمنا ر�صماً بيانياً كان الناجت خطاً    8-

م�صتقيماً.

اأي اأن          = ثابت، وهذا الثابت ي�صمى املقاومة )م(.

وهذا هو قانون اوم          = م ، حيث جـ : فرق اجلهد )فولت( ، وت: التيار )اأمبري (. 

اعر�س على الطلبة فلم فيديو اأو برامج حا�صوبية لتو�صيح قانون اأوم. 		l

�صئلة ال�صابقة ، لي�صتوعبوا مفهوم التنا�صب الطردي وقانون اوم. جابة عن الأ كلف الطلبة الإ 		l

ميرتقراءة الفولتميرترقم املحاولة قراءة الأ

1

2

3

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

جـ

ت

جـ

ت

جـ

ت

جـ

ت
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�لكهرباء و�ملغناطي�سية / �أقطاب �ملغناطي�س

يبني ال�صكل اأدناه ق�صيباً مغناطي�صياً مق�صوماً اإىل ثالثة اأجزاء بوا�صطة من�صار .

و�صط للمغناطي�س. اكتب           اأو ج يف كل من امل�صتطيلني املثبتني على ال�صكل وذلك لبيان قطبيه يف اجلزء الأ

قطاب للمغناطي�س ب�صكل  اإّن ن�صبة الطلبة الذين اأجابوا عن هذا ال�صوؤال اإجابة �صحيحة ، ومتكنوا من حتديد الأ

�صحيح هي %35.7 ، اأما الباقي فلم يتمكنوا من ذلك ، وال�صبب يف ذلك قد يعود اإىل عدم معرفتهم بخ�صائ�س 

املغناطي�س وحتديد اأقطابه ، فهم ل يعرفون اأنه اإذا ق�صمنا مغناطي�صاً اإىل ق�صمني فاإننا نح�صل على مغناطي�صني لكل 

منهما قطبان ، ولو تابعنا ذلك فاإننا �صنح�صل على مغانط اأ�صغر واأ�صغر ، ولكل منهما قطبان �صمايل وجنوبي.

اأردنا تق�صيم املغناطي�س بو�صاطة  اإذا  لديك مغناطي�س م�صتقيم له قطبان �صمايل وجنوبي )لحظ ال�صكل( ،   1-

قطاب يف املربع من ال�صكل ال�صابق . من�صار اإىل ق�صمني، حّدد الأ



123

يو�صح ال�صكل  اأدناه مغناطي�صاً مق�صوماً اإىل اأربعة اأجزاء با�صتخدام من�صار ، اكتب على ال�صكل يف املربع الفارغ   2-

قطاب ال�صحيحة. الأ

اإذا كان لديك مغناطي�س قطباه جمهولن ، كيف ميكنك حتديد قطبيه ال�صمايل واجلنوبي؟  3-

ا�صرتجع معلومات الطلبة ال�صابقة عن خ�صائ�س املغناطي�س.   l

تي: تو�صل معهم اإىل هذه اخل�صائ�س ، واأكد خا�صيَة اأن للمغناطي�س قطبني، واطلب اإليهم عمل الن�صاط الآ   l

دوات واملواد الالزمة الأ

مغناطي�س م�صتقيم ، برادة حديد ، ورقة بي�صاء.

دع الطلبة ينرثوا برادة احلديد على الورقة البي�صاء بعد و�صع املغناطي�س عليها.   1-

ا�صاأل الطلبة من مالحظاتهم عن جتمع الربادة : اأي اأجزاء املغناطي�س جتمعت عليها كمية اأكرث من الربادة،    2-

واأيها جتمعت عليه كمية اأقل ؟

طراف. اطلب اإليهم م�صك املغناطي�س من منت�صفه ، واأن يالحظوا كيف تتجّمع الربادة اأكرث ما ميكن على الأ   3-

تو�صل معهم  اإىل اأن طريف املغناطي�س اللذين يتجمع عليهما برادة اأكرث ي�صميان قطبي املغناطيـ�س )للمغناطي�س    4-

قطبان ، كل قطب يقع يف طرف (.

تي : لتحديد اأقطاب هذا املغناطي�س ، اطلب اإليهم تنفيذ الن�صاط الآ  	l
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دوات واملواد الالزمة الأ

مغناطي�س م�صتقيم ، خيط ، حامل.

تية: دوات ، واطلب اليهم عمل اخلطوات الآ ق�صم الطلبة اإىل جمموعات عمل ووزع عليهم الأ   1-

تعليق املغناطي�س من منت�صفه باخليط وو�صعه على احلامل.  - اأ 

حتريك املغناطي�س بعد �صكونه وتعليقه. ا�صاألهم : ماذا تالحظون ؟  - ب 

)�صيالحظون اأن املغناطي�س املعلق ب�صكل افقي وحر يتجه دائماً باجتاه ال�صمال واجلنوب اجلغرايف تقريباً(.

و�صح لهم اأن القطب الذي يتجه باجتاه ال�صمال اجلغرايف ي�صمى القطب ال�صمايل والقطب الذي يتجه نحو    2-

اجلنوب اجلغرايف ي�صمى القطب اجلنوبي.

اأكد لهم اأن للمغناطي�س دائماً قطبني : �صمايل وجنوبي ، واأنه ل ميكن احل�صول على قطب مفـرد.   3-

قطبني  ن�صوء  اإىل  ذلك  )�صيوؤدي  ك�صره؟  اأو  ق�صه  على  عملنا  اإذا  للمغناطي�س  يحدث  ماذا   : الطلبة   ا�صاأل    4-

جديدين للمغناطي�س يف منطقة الق�س(.

تي: قطاب لدى الطلبة ب�صكل اأف�صل ، قم باإجراء الن�صاط الآ لتو�صيح وتعزيز مفهوم الأ 	l

دوات واملواد الالزمة الأ

ق�صيب مغناطي�س عدد )2( ، برادة حديد ، ورقة بي�صاء رقيقـة.

ول مقابل القطب اجلنوبي للمغناطي�س الثاين حتى يلت�صقا معاً وي�صبحا  �صع القطب ال�صمايل للمغناطي�س الأ   1-

قطعة واحدة، لحظ ال�صكل:

انرث برادة احلديد فوق ورقة رقيقة مو�صوعة فوقهما ، اأي املناطق كان جتّمع الربادة فيها اأقل؟   2-

بها من القطب املغناطي�س 
ّ
ول اجلنوبي ، ماذا تالحظ ؟ ثم قر ب قطعة من احلديد من قطب املغناطي�س الأ

ّ
قر   3-

الثاين ال�صمايل.

ا�صاأل الطلبة : ماذا تالحظون ؟

قرّبها من منطقة تالم�س القطب ال�صمايل مع اجلنوبي ، وا�صاأل الطلبة:  ماذا تالحظون؟   4-

ن ، باعد بني القطب ال�صمايل للمغناطي�س )1( والقطب اجلنوبي للمغناطي�س)2(، انرث الربادة ثانية فوق  والآ   5-

ورقة رفيعة فوقهما. ا�صاأل الطلبة عن مالحظاتهم عند تقريب قطعة احلديد من الربادة. 

�صئلة امل�صابهة ؟ �صع اأ�صئلة م�صابهة لل�صوؤال املطروح ، واعمل على معرفة نقاط ال�صعف لدى  ناق�س الطلبة يف الأ  	l

الطلبة حتى تعاجلها.

جـ
)2( )1(
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�لكهرباء و�ملغناطي�سية /

ماذ� يحدث لبو�سلة عند تقريبها من مغناطي�س؟

يظهر ال�صكل اإبرة بو�صلة تاأخذ اجتاه القطب ال�صمايل واجلنوبي )�س ، ج( ، وقد و�صعت بجوار مغناطي�س قوي كما 

يظهر يف ال�صكل اأدناه.

برة.  -1  ار�صم اإبرة البو�صلة يف الدائرة يف ال�صكل اأعاله ، حّدد القطب ال�صمايل )�س( والقطب اجلنوبي )ج( لالإ

 -2  ف�ّصر اإجابتك اعتماداً على معلوماتك عن املغانط.

يف هذا ال�صوؤال للطلبة عن البو�صلة مل يتمكن �صوى %31.3 من حتديد الجتاه ب�صكل �صحيح وباقي الطلبة مل 

جابة عن  جابة فكانوا %23.8 ومل يتمكن %76.2 من الإ يتمكنوا من ذلك، اأما الذين اأعطوا التف�صري ال�صحيح لالإ

برة  قطاب لالإ هذا ال�صوؤال، مما يدل على اأن الطلبة ل ميلكون مهارة التف�صري واأي�صاً مل يتمكنوا من حتديد اجتاه الأ

بر�صمها ب�صكل �صحيح.

و�صعت جمموعة من البو�صالت ال�صغرية قرب القطب ال�صمايل ملغناطي�س ، ما هو ال�صكل الذي ميثل الجتاه   1-

ال�صحيح ملوؤ�صر البو�صالت؟
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ب مغناطي�س من اإبرة بو�صلة ، فاأخذت الجتاه املو�صح   يف ال�صكل : ُقرِّ  2-

اأ   - حّدد على ال�صكل القطب ال�صمايل واجلنوبي للمغناطي�س حتى تاأخذ البو�صلة هذا الجتاه.

ب- ف�ّصر اإجابتك.

مت فح�س حمتوى �صندوق وذلك بتقريب مغناطي�س منه مرتني، ال�صكل يو�صح نتائج هذا الفح�س.  3-

وىل كانت النتيجة  اأ    - عند تقريبه يف املرة الأ

جتاذباً،  لحظ ال�صكل.

ب - عند تقريبه يف املرة الثانية كانت النتيجة 

تنافراً، لحظ ال�صكل.

-جـ

-ب -اأ

-د

جتاذب

تنافر
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اإّن ما بداخل ال�صندوق ميكن اأن يكون :

مغناطي�صا.  - اأ 

مغناطي�صا.  - ب 

ملنيوم. قطعة من الأ  - جـ 

قطعة من احلديد.  - د 

عنــد ا�صتخدام البو�صلة لتحديد الجتاهات ، يجب اإبعاد جميع املواد احلديدية واملغانط عنها . ف�ّصر ذلك.  4-

برة مغناطي�صية مثبتة على حامل. �صف ما يحدث عند تقريب القطب ال�صمايل ملغناطي�س من قطب جنوبي لإ  5-

اإن ال�صكل ال�صحيح الذي ميثل اجتاه موؤ�صر البو�صلة ل�صتة بو�صالت عند و�صعها بالقرب من املغناطي�س املبني هو:  6-

)ب()اأ(

)د()جـ(
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تي : ما اأهم خ�صائ�س املغناطي�س؟ اطرح على الطلبة ال�صوؤال الآ  l

قطاب املغناطي�صية املت�صابهة تتنافر واملختلفة تتجاذب(.      )للمغناطي�س قطبان : �صمايل وجنوبي ، والأ

نفذ مع الطلبة اأن�صطة عملية لتاأكيد هاتني ال�صفتني.   l

تي : قطاب املتماثلة تتنافر واملختلفة تتجاذب( ميكنك اإجراء الن�صاط الآ      ) لتاأكيد اأن الأ

دوات واملواد الالزمة الأ

 مغناطي�صان م�صتقيمان ، خيط ، حامل.

اطلب اإليهم تعليق اأحد املغناطي�صني من منت�صفه بو�صاطة خيط حتى ي�صكن.  - 1

اطلب اإليهم تقريب املغناطي�س الثاين من اأحد طريف املغناطي�س املعلق.  - 2

ب الطرف الثاين للمغناطي�س اإىل الطرف نف�صه للمغناطي�س املعلق، ا�صاألهم: ماذا 
ّ
ا�صاألهم : ماذا تالحظون ؟ قر  - 3

تالحظون ؟

وىل للمغناطي�س ، وهي اأنه له قطبان ، واأنهم �صنعوا البو�صلة. و�صح لهم اأن العلماء ا�صتفادوا من اخلا�صية الأ  	l

بنّي لهم اأن البو�صلة تتكون من مغناطي�س �صغري يرتكز على �صن مدببة ، واملغناطي�س حمفوظ داخل علبة من   	l

ملنيوم اأو النحا�س اأو البال�صتيك. الأ

جزاء التي ترتكب منها، ثم اطلب اإليهم  اعر�س على الطلبة منوذجاً للبو�صلة ، واطلب اإليهم تفح�صها ومعرفة الأ  	l

برة عند و�صعها على �صطح افقي. مالحظة الجتاه الذي تاأخذه الإ

برة البو�صلة؟ اعك�س اأقطاب  اطلب اإليهم تقريب مغناطي�س اأقطابه حمددة من البو�صلة ، ا�صاألهم: ماذا يحدث لإ  	l

برة البو�صلة. املغناطي�س ، ودعهم يالحظوا ما يحدث لإ

تو�صل معهم اإىل اأنه عند تقريب القطب ال�صمايل للمغناطي�س من البو�صلة يحدث جتاذب بني القطب ال�صمايل   	l

برة. للمغناطي�س والقطب اجلنوبي لالإ

اعر�س عليهم فلم فيديو اأو قر�صا مدجما يبني خ�صائ�س املغناطي�س.  	l

�صئلة امل�صابهة ، وقّوم اإجاباتهم عليها. ناق�س الطلبة يف الأ  	l
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�لكهرباء و�ملغناطي�سية / �ملغناطي�س �لكهربائي

جابة  يف �صوؤال للطلبة حول ما يحدث مل�صمار عندما مير تيار كهربائي يف دارة ما ،  متكن )48.2(% من الطلبة من الإ

ب�صكل �صحيح ، بينما اعتقد عدد كبري منهم اأنه لن يحدث �صيء للم�صمار اأو اأنه �صيمر  فيه تيار كهربائي.

عند و�صل طريف �صلك معزول ملفوف عدة لفات حول م�صمار من احلديد بطريف بطارية ي�صري تيار كهربائي   1-

يف الدارة فاإن ما نح�صل عليه :

ان�صهار للم�صمار . اأ   - 

مغناطي�س طبيعي. ب - 

تيار كهربائي مير يف امل�صمار. جـ - 

مغناطي�س كهربائي. د   - 

تية : م�صمار من الفولذ ، �صلـك نحا�صي معزول ، بطارية عــدد )2( ، مفتاح كهربائي.  دوات الآ لديك الأ  2-

و�صح بكلماتك اخلا�صة وبخطوات حمددة كيف ميكنك اأن جتعل امل�صمار الفولذي مغناطي�صاً كهربائياً .

تية �صحيحة عن املغناطي�س الكهربائي : اإحدى العبارات الآ  3-

تكون قوة املغناطي�س الكهربائي اأكرب اإذا زدنا مقدار التيار الكهربائي فقط. اأ   - 

تكون قوة املغناطي�س الكهربائي اأكرب اإذا زدنا عدد اللفات فقط. ب - 

تكون قوة املغناطي�س الكهربائي اأكرب اإذا زدنا كال من عدد اللفات ومقدار التيار الكهربائي. جـ - 

تكون قوة املغناطي�س الكهربائي اأكرب اإذا زدنا التيار وقللنا عدد اللفات. د   - 
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مّهد للمو�صوع بتذكري الطلبة بطرق احل�صول على مغانط �صناعية: ) الدلك ، التاأثري ، التيار الكهربائي(.  	l

نفذ مع الطلبة اأن�صطة عملية لتو�صيح كل طريقة من هذا الطرق.  	l

تي : ركز على طريقة احل�صول على مغناطي�س بو�صاطة التيار الكهربائي من خالل الن�صاط الآ   l

دوات واملواد الالزمة الأ

م�صمار من احلديد، �صلك معزول )2-4( م ، بطارية عــدد )3(، دبابي�س.

ق�ّصم الطلبة اإىل جمموعات ووزع عليهم املواد ال�صابقة.   1-

ار�صم ر�صماً تخطيطياً  لدارة كهربائية )م�صمار ملفوف حوله �صلك نحا�صي معزول بعدد من اللفات باجتاه واحد    2-

وب�صكل منتظم وطرفاه مو�صولن ببطارية(.

دع الطلبة يو�صلوا الدارة كما يف الر�صم.   3-

بعد اإغالقهم للدارة ، اطلب اإليهم تقريب امل�صمار من الدبابي�س ، اطلب اليهم ت�صجيل مالحظاتهم ، بعـد ذلك    4-

دعهم يفتحوا الدارة ويالحظوا ما يحدث للدبابي�س.

ا�صاألهم كيف ميكننا زيادة قوة املغناطي�س ؟ ) اإما بزيادة عدد اللفات حول ال�صلك اأو زيادة التيار الكهربائي    5-

بزيادة عدد البطاريات املو�صولة بطريف ال�صلك. دعهم يتو�صلوا اإىل هذه النتيجة من خالل الن�صاط (.

ي�صتخدم فيها املغناطي�س الكهربائــي) اجلر�س الكهربائي(  احلياة  يف  مــوجودة  تطبيقات  عن  الطلبة  ا�صاأل   	l

ا�صتخدامات طبية وغريها(.

دوات واأجهزة ي�صتخدم فيها املغناطي�س الكهربائي مـن مثل : اجلر�س الكهربائي. اعر�س على الطلبة مناذج لأ  	l

التطبيقات  وبع�س  الثالث  املغنطة  لعر�س طرق  احلا�صوب  مدجما من خالل  قر�صا  اأو  فيديو  فلم  ا�صتخدم   	l

عليها.

�صئلة ، وناق�صهم فيها. كّلف الطلبة حل الأ  	l
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�ل�سوت / خ�سائ�س �ملوجات �ل�سوتية

يف �صوؤال للطلبة  عما يحدث لل�صوت عندما يفرغ الناقو�س من الهواء وتف�صري ما يحدث ،  مل يتمكن �صوى 17.3% 

من معرفة ما �صوف يحدث ، وا�صتطاع %35.2 منهم تف�صري اأن ال�صوت يحتاج اإىل و�صط ناقل حتى ي�صمع.

يو�صح ال�صكل جتربة عملية قام بها طالب ملعرفة ما �صيحدث ل�صوت اجلر�س الكهربائي عند تفريغ الهواء من   1-

الناقو�س، اإن ما �صيحدث  ل�صوت اجلر�س الكهربائي عند البدء  بتفريغ الهواء من داخل الناقو�س  هو :

يبقى قوياً. اأ    - 

ي�صعف تدريجياً . ب - 

يكون �صعيفاً يف البداية ثم ي�صبح قوياً . جـ - 

يبقى كما هو. د   - 

جر�س كهربائي

ناقو�س

اإىل مفرغة الهواء
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ال�صوت غري  يكون  اأيها  اأو�صاط خمتلفة. يف  اأربعة  ناقو�س زجاجي يف  بداخل  كهربائياً   ال�صكل جر�صاً  يبني   2-

م�صموع ؟

اأ  - ثاين اأك�صيد الكربون.

ب- الفراغ.

ك�صجني  جـ- الأ

د- الهواء.

ك�صجني                        الهواء   ثاين اأك�صيد الكربون           الفراغ                     الأ

يو�صح ال�صكل ناقو�صاً زجاجياً بداخله جر�س كهربائي ، عند اإغالق املفتاح )ح( ثم تفريغ الهواء من الناقو�س،   3-

ن الهواء يلزم ملا ياأتي: يبداأ �صوت اجلر�س باخلفوت وذلك لأ

ملرور التيار الكهربائي يف الدارة. اأ    - 

للمغناطي�س داخل اجلر�س. ب - 

لنتقال املوجات ال�صوتية. جـ - 

للجر�س حتى يهتز. د   - 

 

ح

جر�س كهربائيجر�س كهربائي
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ذّكر الطلبة ببع�س املفاهيم املتعلقة بال�صوت )  مثل: كيفية ن�صوئه ، اأنواع موجات  ال�صوت وطبيعتها(.   l

تنفيذ  اإليهم  اطلب  ال�صوؤال  هذا  جابة عن  الطلبة : هل يحتاج ال�صوت اإىل و�صط مادي لنتقاله ؟ لالإ ا�صاأل    l

تي : الن�صاط الآ

دوات واملواد الالزمة الأ

ناقو�س زجاجي ، مفرغة هواء ، جر�س كهربائي ، قر�س كغطاء وبه فتحة ، اأ�صالك تو�صيل، مفتاح، بطارية.   

العر�س  خالل  من  الن�صاط  هذا  عمل  )ميكنك  دوات  والأ املواد  عليهم  ووزع  جمموعات  اإىل  الطلبة  ق�ّصم    1-

العملي(. 

�صع اجلر�س الكهربائي داخل الناقو�س ، واأغلق الدارة الكهربائية بو�صل اجلر�س الكهربائي ببطارية )تاأكد اأن    2-

جميع الطلبة �صمعوا �صوت رنني اجلر�س(.

يحدث  ماذا  الطلبة  ا�صاأل   ، الهواء  مفرغة  بو�صاطة  تدريجي  ب�صكل  داخله  املوجود  الهواء  من  الناقو�س  فرغ    3-

ل�صوت اجلر�س ) يبداأ ي�صعف ب�صكل تدريجي حتى ي�صبح من ال�صعب �صماعه اأو ل ي�صمع(.

ا�صاأل الطلبة : ملاذا �صمعتم ال�صوت اأوًل ثم مل ت�صمعوه؟ ) تاأكد من اإجاباتهم ( ، اأكد عليهم اأن ال�صوت يحتاج    4-

اإىل و�صط مادي مثل الهواء حتى ينتقل واأنه ل ينتقل يف الفراغ.

ال�صلبة )مثل: احلديد،   : املختلفة  و�صاط  الأ ال�صوت يف  انتقال  خاللها  من  تبني  اأخرى  عملية  اأن�صطة  نفذ    l

ك�صجني ، النرتوجني ، ثاين اأك�صيد الكربون(. ملنيوم( ، وال�صائلة ) مثل املاء ، والغازية : مثـل الأ النحا�س، الأ

نظم جدوًل على ال�صبورة فيه اأو�صاط خمتلفة ) �صلبة ، �صائلة ، غازية ( ، وحّدد �صرعة ال�صوت يف كل منها )ا�صاأل    l

و�صاط واحدة؟   الطلبة حول هذا اجلدول: كم تبلغ �صرعة ال�صوت يف الهواء ؟ هل �صرعة ال�صوت يف جميع الأ

الهواء )340م/ث(  ال�صوت يف  تبلغ �صرعة  اأنه عند درجة حرارة معينة  اأقل؟(.  و�صح لهم  اأيها  اأكرث؟   اأيها 

و�صرعة ال�صوت يف املواد ال�صلبة اأكرب من ال�صائلة و�صرعته يف ال�صائلة اأكرب من �صرعتـه يف الغازات.

اعر�س على الطلبة فلم فيديو اأو برناجماً حا�صوبياً حول خ�صائ�س ال�صوت )�صرعته يف الهواء ، و�صائط متعددة    l

و�صاط وعدم انتقاله يف الفراغ(. تبني اختالف �صرعته يف الأ

اطلب اإليهم مقارنة ال�صوء مع ال�صوت من حيث النتقال يف الفراغ.   l

�صئلة امل�صابهة بعد اأن تقوم بت�صويرها لهم ، وقّوم اإجاباتهــم. جابة عن الأ كّلف الطلبة الإ   l
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�ل�سوت / خ�سائ�س وميز�ت �ل�سوت

جابة عليه ب�صكل �صحيح ،  يف �صوؤال اأعطي للطلبة يتعلق بخ�صائ�س ال�صوت مل يتمكن �صوى %13.1 منهم من الإ

و كانت اإجابات %86.9 منهم خاطئة ، مما يعني اأن هنالك �صعفا وعدم فهم خل�صائ�س ال�صوت.

اإن خا�صية ال�صوت التي منيزه بها من حيث القوة اأو ال�صعف ت�صمى:  1-

الدرجة.  - اأ  

ال�صرعة.  - ب 

ال�صدة.  - جـ 

النوع.  - د   

وتار يف العود فاإنك ت�صمع ال�صوت بو�صوح.  اإذا اأردت احل�صول على �صوت �صدته  عندما ت�صرب زوجاً من الأ  2-

وتار : اأكرب فاإنك ت�صرب الأ

بقوة اأقل.  - اأ 

بقوة اأكرب.  - ب 

مرات عدة متتالية بقوى اأقل.  - جـ 

مرات عدة متتالية بالقوة نف�صها.  - د 

اإّن ال�صوت ال�صادر عن �صوكة رنانة يختلف عن ال�صوت ال�صادر عن وتر عود له الرتدد نف�صه، والقوة نف�صها،   3-

نه : وذلك لأ

اأ    - لهما الدرجة وال�صدة نف�صها ولكنهما يختلفان  يف النوع.

ب - لهما الدرجة وال�صدة والنوع نف�صها .
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جـ - هما من النوع نف�صه، لكن يختلفان يف الدرجة .

هما من النوع نف�صه، لكن يختلفان يف ال�صدة .  - د  

يف �صاحة املدر�صة يقف ح�صان على بعد 3 م من ال�صماعة ويقف عدنان على بعد 4 م من ال�صماعة نف�صها ، اإن   4-

ما ي�صمعه ح�صان وعدنان يختلف يف :

الدرجة.  - اأ 

الدرجة وال�صدة.  - ب 

ال�صدة.  - جـ 

النوع.  - د 

لديـك ثالث �صوكات رنانة ترددها على التوايل ) 256 ، 480 ، 512 ( هريتز. عند طرقها، فاإّن اإحدى العبارات   5-

تية تكون �صحيحة ، كلما زاد الرتدد كان ال�صوت: الآ

رفيعاً ودرجته عالية.  - اأ  

رفيعاً ودرجته منخف�صة.  - ب 

غليظاً ودرجته عالية.  - جـ 

غليظاً ودرجته منخف�صة.  - د 

l	 مهد للدر�س بتذكري الطلبة بخ�صائ�س ال�صوت التي در�صوها �صابقاً )الدرجة ، ال�صدة، النوع (.

l	 ميكنك اإجراء اأن�صطة عملية متنوعة لتو�صيح هذه اخل�صائ�س ، مثاًل ميكن ربط درجة ال�صوت بالرتدد من خالل 

تي : تنفيذ الن�صاط الآ

دوات واملـواد الالزمة الأ

�صوكات رنانة خمتلفة الرتدد ) 256 ، 480 ، 512 ، ...( هريتز .

اطلب اإىل الطلبة طرق كل �صوكة على حدة وال�صتماع لكل منها على حدة وهي مهتزة0ا�صاألهم : هل يوجد   - 1

فرق يف ال�صوت بني هذه ال�صوكات ؟

ا�صاألهم : ما الفرق بني ال�صوت الناجت عن ال�صوكة ذات الرتدد 256 هريتز وتلك التي ترددها 512 هريتز؟   - 2

)كلما زاد الرتدد اأ�صبح ال�صوت رفيعاً وعندها تكون درجته عالية، وعندما يكون الرتدد منخف�صا يكون ال�صوت 

غليظا ودرجته منخف�صة (.
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و�صح لهم اأن اخلا�صية التي منيز بها ال�صوت القوي من ال�صعيف هي �صدة ال�صوت. 	- 3

اطلب اإىل اأحدهم �صرب اأوتار العود ) اإن توفر يف املدر�صة( بقوة معينة . 		l

اأنه عند �صرب اأوتار العود فاإنها تهتز ، فيهتز الهواء داخل �صندوق العود في�صمع ال�صوت بو�صوح  لهم  و�صح  		l

اأكرث.

وتار بقوة اأكرب فاإننا  اأوتار العود بقوة اأكرب ، كرر الطلب ، و�صح لهم اأنه عند التاأثري يف الأ �صرب  اإليهم  اطلب   	l

نح�صل على �صوت �صدته اأكرب.

اأكد اأن �صدة ال�صوت تعتمد على عوامل اأخرى وهي :  	l

) امل�صافة بني م�صدر ال�صوت وال�صامع ، امل�صاحة ال�صطحية لل�صطح املهتز ، وكثافة الو�صط الناقل(.

و�صح لهم اأنه ميكن اأن يكون هنالك �صوتان لهما  ال�صدة والدرجة نف�صهما، لكنهما خمتلفان ب�صبب اختالف   	l

م�صدرهما ) مثاًل : بيانو ، عود( وهذه اخلا�صية لل�صوت تدعى النوع.

اعر�س على الطلبة فلم فيديو اأو برناجما حا�صوبيا ) قر�صا مدجما ( لتو�صيح هذه اخل�صائ�س والتمييز بينها .  	l

لهذه  وفهمهم  الطلبة  اإجابات  تاأكد من   ، لها  مماثلة  اأ�صئلة  امل�صابهة، و�صع  �صئلة  الأ عن  جابة  الإ الطلبة  كّلف   	l

اخل�صائ�س ، وعالج بطرقك املتنوعة نقاط �صعفهم.



137

خ�سائ�س فيزيائية للمادة / خ�سائ�س �ملادة

جابة  اإىل الإ الطلبة  %35.4 من  ببع�صها تو�صل  املادة  للطلبة حول مقارنة دقائق حالتني من حالت  يف �ســوؤال 

جابة ب�صكل �صحيح مما يعني اأن الطلبة ل يعرفون الفرق بني حالت املادة  عليه، بينما مل يتمكن )%64.6( من الإ

الثالث.

-1   اإن اأف�صل عبارة لو�صف جزيئات الغاز هي :

متباعدة وتتحرك ببطء.  - اأ 

متباعدة وتتحرك ب�صرعة.  - ب 

متقاربة وتتحرك ببطء.  - جـ 

متقاربة وتتحرك ب�صرعة. د  - 

تكون القوة املتبادلة بني جزيئات املادة اأكرب ما ميكن يف حالة :  2-

ال�صيولة.  - اأ 

ال�صالبة .  - ب 

الغازية.  - جـ 

الغليان.  - د 

اأي مما ياأتي تت�صف به جزيئات املادة ال�صلبة مقارنة بجزيئات املادة ال�صائلة  ؟  3-

اأكرث تباعداً وتتحرك ببطء.  - اأ  

اأكرث تباعداً وتتحرك ب�صرعة.  - ب 

اأكرث تقارباً وتتحرك ببطء.  - جـ 

اأكرث تقارباً وتتحرك ب�صرعة.  - د 
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اأكمل الفراغ بالكلمات املنا�صبة ) ال�صائلة، ال�صلبة، الغازية (.  4-

تتميز املادة وهي يف احلالة..............  بحجم ثابت و�صكل غري ثابت،  بينما تكون يف حالة ................... 

ذات �صكل ثابت . اأما يف احلالة .................... فلي�س لها حجم ثابت ول �صكل ثابت.

للمادة ثالث حالت : ) �صائلة ، �صلبة ، غازية (  5-

تية : �صع الكلمة املنا�صبة اأمام كل من العبارات الآ

.) اأ   - تكون القوى املتبادلة بني جزيئاتها اأكرب ما ميكن )  

.) ب- تكون القوى املتبادلة بني جزيئاتها �صعيفة وميكن اإهمالها )  

 �س:
5

-6 اإّن جزيئات الغاز عند درجة حرارة  25

تتحرك بحرية وع�صوائية.  - اأ  

تتحرك حول بع�صها يف مدارات.   - ب 

تتذبذب حول موا�صع ثابتة.  - جـ 

ل تتحرك.  - د 

م�صتمرة،  الطلبة مبفاهيم ذات عالقة باملو�صوع )مثل: اجلزيئات ، املادة يف حالة حركة  بتذكري  للدر�س  مهد    l

حالت املادة الثالث (.

الفرق بني حالت املادة الثالث، وعن اختالف �صكل املاء مثاًل وهو جليد عنه   اأ�صئلة عن  الطلبة  اطرح على    l

وهو �صائل )ماء( اأو وهو بخار.

اعر�س على الطلبة فلم فيديو اأو برناجماً حا�صوبياً تو�صح من خالله الفرق بني حالت املادة الثالث فيما يتعلق    l

بال�صكل واحلجم والقوى املتبادلة بني جزيئاتها،  واإن مل يتوافر ذلك ، ا�صتعن بالر�صم.

ار�صم على ال�صبورة اأو على ال�صفافيات با�صتخدام جهاز العر�س الراأ�صي حالت املادة الثالث، واطرح اأ�صئلة    l

عنها من مثل : ما الفرق  بينها من حيث ال�صكل واحلجم؟ واأيها تكون قوى التجاذب بني جزيئاتها اأكرث؟ واأيها 

اأقل ؟

نفذ اأن�صطة عملية مع الطلبة لتو�صيح الفرق  بني حالت املادة الثالث من مثل :   l

عر�س املاء  وهو يف احلالة ال�صلبة على الطلبة0  -  اأ 

و�صع قطرة من احلرب يف كوب ماء ومالحظة الطلبة انت�صارها يف الكوب.  - ب 

ر�س عطر يف اأحد زوايا ال�صف ومالحظة الطلبة لنت�صارها يف جميع اأرجاء الغرفة.  - جـ 

اربط بني حالة املادة وقوى التجاذب بني جزيئاتها.  	l
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قوى  احلجم،  ال�صكل،   : تية  الآ والعناوين  للمادة  الثالث  احلالت  فيه  واكتب  ال�صبورة،  على  جدوًل  نظم    l

التجاذب بني جزيئاتها. اطلب اإىل الطلبة ملء اجلدول.

ة و ذات تركيب بلوري معني ، لذا تكون  تو�صل مع الطلبة اإىل اأن جزيئات املادة يف حالة ال�صالبة تكون مرتا�صّ  	l

القوى بني اجلزيئات كبرية، وهذا يعطيها �صكل وحجم ثابت، اأما يف احلالة الغازية فتكون اجلزيئات متباعدة 

ية، لذا تكون القوى املتبادلة بني اجلزيئات �صعيفة جداً، ولهذا لي�س لها 
ّ
جداً تتحرك يف كل الجتاهات بحر

�صكل ول حجم ثابت واحلالة الو�صط بينهما هي ال�صائلة فهي اأكرث تباعداً من ال�صلبة واأكرث تقارباً من الغازية 

والقوى بني جزيئاتها اأكرب من الغازية واأقل من ال�صلبة.

�صئلة امل�صابهة ، وقّوم اإجاباتهم. ناق�س الطلبة يف الأ   l
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خ�صائ�ص فيزيائية مرتبطة بحاالت املادة / الغليان

جابة  يف �س�ؤال عن درجة غليان املاء وتف�سري ثباتها عند درجة الغليان متكن )29.4(% من الطلبة فقط من الإ

جابة ، وال�سبب يف ذلك عدم معرفة الطلبة اأنه عند الغليان  عن هذا ال�س�ؤال ، ومل يتمكن )70.6(% منهم من الإ

تبقى درجة احلرارة ثابتة حتى يتح�ل املاء من حالة ال�سي�لة اإىل احلالة الغازية، اأي اأن مفه�م تغري احلالة من ال�سلبة 

اإىل ال�سائلة اإىل الغازية غري وا�سح لديهم.

اأراد طالب اأن يقي�س درجة غليان الكح�ل ، ف��سع كمية منه يف وعاء و�سخنه ، وعند درجة حرارة مقدارها    1-

�س بداأ الكح�ل يغلي ، وا�ستمر يف الغليان مدة زمنية معينة :
5

78

 �س ، اأم 
5

خالل املدة الزمنية التي ا�ستمر الكح�ل فيها بالغليان ، هل تبقى درجة احلرارة كما هي 78  - اأ 

ترتفع؟ ف�سر اإجابتك.

تية : ما هي احلالة التي يك�ن عليها الكح�ل عند درجات احلرارة الآ  - ب 

 �س
5

 �س  79
5

 �س  78
5

75 	 	

تي الذي ي��سح درجة الغليان لبع�س ال�س�ائل: لديك اجلدول الآ  2-

تية : �سئلة الآ من اجلدول اأجب عن الأ

�س ؟
5

اأي ال�س�ائل ال�سابقة يغلي يف ي�م درجة حرارته 37  - اأ 

ملاذا ل ي�ستخدم ميزان احلرارة الكح�يل لتعيني درجة غليان املاء؟  - ب 

�س ؟ ف�سر اإجابتك.
5

هل ميكن اأن جند كح�ًل �سائاًل عند درجة حرارة  80  - جـ 

درجة الغليان )�ْس(ال�سائل

املاء

الكح�ل

يرث الأ

100

78

35
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ماذا يحدث اإذا اأم�سكنا بيدنا وعاء به اإيرث ملدة ط�يلة.  - د 

قام طالب بتمثيل النتائج التي ح�سل عليها يف جتربة لتعيني درجة غليان املاء باملنحنى امل��سح يف ال�سكل   3-

املجاور، من هذا ال�سكل ما الذي ميكن اأن ت�ستنتجه:

عند غليان املاء تثبــت درجـــة احلـرارة حتى يتبخر جميعه.  - اأ 

عند غليان املاء تزداد درجة احلرارة.  - ب 

عند غليان املاء تزداد درجـــة احلــــرارة ويقل التبخر.  - جـ 

عند غليان املاء تقل درجة احلرارة ويزداد التبخر.  - د 

التبخر،  )اجلريان،  ال�سائلة  للمادة  الفيزيائية  اخل�سائ�س  عن  �سابقاً  تعلم�ه  مبا  الطلبة  بتذكري  للم��س�ع  مهد    l

التكاثف، الغليان (.

ذكر الطلبة باأن لكل �سائل نقي درجة غليان مميزة له تفيد يف تعرف ن�عه، واأنه اأثناء الغليان تبقى درجة احلرارة    l

ثابتة.

احلرارة تبقى ثابتة عند الغليان حتى يتبخر جميع ال�سائل ، اطلب  درجة  باأن  وا�ستيعابهم  فهمهم  من  لتتاأكد    l

تي: اإليهم تنفيذ الن�ساط الآ

دوات واملواد  الالزمة  الأ

�س، لهب بن�سن، قطع �سغرية من الب�ر�سلني امل�سامية.
ْ
دورق غليان �سعة 500 مل، ميزان حرارة ) 0	– 110( 

تية: ق�سم الطلبة اإىل جمم�عات عمل وعني لكل جمم�عة مقرراً ، واطلب اإليهم تنفيذ اخلط�ات الآ   1-

ملء الدورق باملاء اإىل ثلثه تقريباً واإ�سافة الب�ر�سلني اإليه  وو�سع الدورق على حامل منا�سب ، ثم ت�سخني املاء    2-

درجة احلرارة

)
ْ

)�س

100

80

60

40

20

الزمن )دقيقة(
1 2 3 4 5 6 7
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بلهب �سعيف وقراءة امليزان كل )3( دقائــق مثاًل .

ال�ستمرار يف عملية الت�سخني حتى تثبت قراءة امليزان.   3-

اأثناء  احلرارة يف  درجة  تتغري  وا�ساألهم: هل   ، امليزان  قراءة  تثبت  عندما  احلرارة  درجة  ت�سجيل  اإليهم  اطلب    4-

الغليان؟

اطلب اإليهم تب�يب البيانات التي ح�سل�ا عليها يف جدول يت�سمن الزمن ودرجة احلرارة.   5-

كلفهم ر�سم هذه البيانات والنتائج التي ح�سل�ا عليها جتريبياً على ورقة ر�سم بياين،بحيث يك�ن الزمن على    6-

املح�ر ال�سيني ودرجة احلرارة على املح�ر ال�سادي ، وتاأكد من اأنهم متكن�ا من الر�سم ب�سكل �سحيح.

اأو اأقرا�سا مدجمة ت��سح من خاللها اأن ا�ستمرار عملية الت�سخني تعمل على رفع  فيدي�  فلم  عليهم  اعر�س    l

درجة حرارة املاء اإىل اأن ت�سل اإىل درجة الغليان ، وهنا تثبت درجة احلرارة وتعمل الطاقة التي يكت�سبها املاء 

على اإبعاد جزيئاته عن بع�سها اأكرث واأكرث فيتح�ل املاء من احلالة ال�سائلة اإىل احلالة الغازية ، وتكمن الطاقة التي 

تكت�سبها اجلزيئات على �سكل طاقة كامنة يف تلك اجلزيئات. 

لهم اأنه يف الغليان يتم التبخر ) حت�يل ال�سائل اإىل احلالة الغازية ( من جميع اأجزاء ال�سائل ، يف حني اأن  اأكد    l

التبخر عند �سطح ال�سائل يح�سل عند اأية درجة حرارة دون درجة الغليان. 

�سئلة امل�سابهة ، لتعزيز مفه�م تغري احلالة وثبات درجة احلرارة اأثناء الغليان. جابة عن الأ كلف الطلبة الإ   l
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خ�صائ�ص فيزيائية للمادة مرتبطة بحاالت املادة / التجمد

يف �س�ؤال للطلبة عن كتلة مادة ما بعد جتمدها ، وتف�سري اإجاباتهم ، اعتقَد الطلبُة اأن الكتلة تتغري نتيجة لتغري 

جابة عن هذا ال�س�ؤال فبلغت  جابات ت�ؤكد اأن الكتلة تزيد اأو تنق�س، اأما الذين ا�ستطاع�ا الإ احلالة، فكانت معظم الإ

جابة عنه، وهذه الن�سبة كبرية جداً ، وقد يك�ن  ن�سبتهم %21 من الطلبة فقط، يف حني مل ي�ستطع %79 منهم الإ

ال�سبب عدم معرفة الطلبة اأن الكتلة مقدار ثابت ل يتغري بتغري احلالة، اأو خللط مفاهيمي لديهم،  اإذ اأنهم مل يعزل�ا 

الكتلة  عند تغري احلجم مع تغري درجة احلرارة،  ف�سحب�ا الكتلة على احلجم.

 

دورق زجاجي فيه كمية من ال�سمع املن�سهر مقدارها )320( غ و�سعت يف جممد الثالجة، وذلك لتجميدها   1-

وحت�يلها اإىل احلالة ال�سلبة.

ما كتلة ال�سمع بعد تغري حالته من ال�سائل اإىل ال�سلب.

اأكرث من 320 غ.  

اأقل من 320 غ.  

320 غ. 	

ف�سر اإجابتك.  

هل تبقى كتلة املاء ثابتة بعد جتميد كمية معينة منه ، اأم تزداد ؟ ف�ّسر اإجابتك.  2-

تية تبقى ثابتة. عند جتميد مادة ما ) حت�يلها من احلالة ال�سائلة اإىل ال�سلبة( ، اإحدى الكميات الآ  3-

احلجم.  - اأ 

ب - امل�سافة بني اجلزيئات .

الكتلة.  - جـ 

د   - الكثافة.

البيت، - ومل  ، وو�سعها يف  25�ْس  ي�م درجة حرارته  تنكة زيت كتلتها )15(كغ يف  الرحمن  ا�سرتى عبد   4-

تية  ي�ستخدمها - ، ويف ال�ستاء هبطت درجة احلرارة اإىل –13 �ْس فتجمد الزيت يف التنكة، اأي العبارات الآ

�سحيحة :
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امل�سافات بني جزيئات الزيت بقيت ثابتة.  - اأ 

حجم الزيت يف التنكة مل يتغري ب - 

كتلة تنكة الزيت )15( كغ.  - جـ 

كتلة تنكة الزيت اأكرب من )15( كغ.  - د 

الطلبة باأن املادة يف ظروف منا�سبة من ال�سغط ودرجة احلرارة ميكن اأن ت�جد يف اأية  بتذكري  للم��س�ع  مهد   	l

حالة من حالتها الثالث ، واأن املادة تتك�ن من جزيئات يف حالة حركة م�ستمرة، وتتحرك ب�س�رة ع�س�ائية 

وباجتاهات خمتلفة وترتبط مع بع�سها بق�ى متبادلة.

لهم اأنه عند درجات احلرارة املنخف�سة فاإن معظـم امل�اد تك�ن يف احلالة ال�سلبــة ) اجلزيئات تتذبذب  ح  و�سّ   l

ح�ل م�ا�سع مرئية ب�سكل هند�سي معني(.

ا�ساأل الطلبة : ما الذي يتغري عند تغري حالة املادة ) من ال�سائلة اإىل ال�سلبة (.   l

ا�ساألهم عن املاء بالتحديد :متى يكرب حجمه وتقل كثافته؟ )عند التجمد(.   l

ا�ساأل الطلبة : هل تتغري الكتلة بتغري حالة املادة اأو حتديداً عند جتمد املادة ؟   l

تي : جابة عن هذا ال�س�ؤال : اطلب اإليهم تنفيذ الن�ساط الآ لالإ

دوات واملواد الالزمة  الأ

 وعاء به ماء ، ميزان .

اطلب اإىل الطلبة وزن كمية املاء قبل جتميدها وت�سجيل كتلة املاء ، ثم و�سع هذه الكمية يف جممـد الثالجة    1-

لفرتة كافية حتى يتح�ل اإىل ثلج ، اطلب اإليهم وزن  الكمية نف�سها ملعرفة الكتلـة.

ا�ساألهم : هل تغريت الكتلة اأم بقيت ثابتة بعد جتميدها ؟   2-

اأكد لهم اأن كتلة املاء ل تتغري بتغري درجة حرارته ، واإمنا تبقى ثابتة.   3-

هذا  ح�ل  مدمج  قر�س  لديك  ت�افر  اإن  احلا�س�ب  اأو  فيدي�  فلم  خالل  من  فكار  الأ هذه  عليهم  اعر�س    l

امل��س�ع،

وقّ�م اإجاباتهم ، وتاأكد من فهمهم وا�ستيعابهم للفكرة الرئي�سية،   ، امل�سابهة  �سئلة  الأ جابة عن  الإ الطلبة  كّلف    l

وهي اأن الكتلة ل تتغري بتغري احلالة .
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خ�صائ�ص فيزيائية مرتبطة بحاالت املادة /                                 

 املادة النقية وغري النقية

جابة عليه ،  يف �س�ؤال ح�ل مقارنة بني مادتني نقية وغري نقية نتيجة لتجربة عملية مل يتمكن 75.4 % من الإ

قل اأن هنالك اختالفاً  لعدم معرفتهم اأن درجة جتمد املادة غري النقية اأقل من درجة جتمد املادة النقية ، اأو على الأ

بينهما.

-1  يتجمد املاء النقي عند ال�سغط املعياري بدرجة �سفر �سْ ، اأما املاء املذاب فيه اأمالح عند ال�سغط املعياري 

نف�سه فاإنه يتجمد بدرجة حرارة :

. اأقل من �سفر  �سْ  - اأ 

. ب - اأكرب من �سفر �سْ

. جـ - م�ساوية لـ �سفر �سْ

ليتجمد.  - د 

-2  اإذا و�سعت ماًء نقياً جممداً  يف الثالجة ويف ال�قت نف�سه و�سعت ماء فيه اأمالح ،  اأّيهما يتجمد اأوًل ؟

-3  ف�ّسر :  ير�ّس ملح الطعام على اجلليد يف الطرقات لياًل يف املناطق الباردة ؟ 

ال�سائل ي�ؤدي اإىل النخفا�س امل�ستمر يف درجة احلرارة مما ي�ؤدي اإىل  تربيد  اإن   ( التجمد  مبفه�م  الطلبة  ذكـر    l

نق�سان حركة دقائقه تدريجياً حتى تبداأ بالرتتيب يف اأو�ساع منتظمـة ، فتبداأ املادة ال�سائلة بالتح�ل اإىل ال�سالبة 

وعندها تثبت درجة احلرارة حتى يتم حت�ل جميع ال�سائل النقي اإىل مادة �سلبة وت�سمى التجمـد (.

و�سح لهم اأن لكل مادة �سلبة نقية درجة ان�سهار متيزها عن غريها وتفيد يف بيان ن�عها ونقاوتها اأو اختالطها مب�اد    l

اأخرى.

اأكد لهم على اأن درجة الن�سهار ت�ساوي درجة التجمد.   l
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ت��سيحية تبني فيها ثبات درجة احلرارة عند ال�سفر  حني يتح�ل اجلليد اإىل ماء ، وحني  اعر�س عليهم ر�س�ماً    l

يتح�ل املاء اإىل جليد.

كلف الطلبة القيام بن�ساط عملي ملعرفة وا�ستيعاب اأن درجة جتمد املادة النقية تختلف عن غري النقية.   l

دوات واملواد الالزمة  الأ

وعاءان  متماثالن ، ماء نقي ، ماء مالح ، �ساعة .

عهما  خر من املاء املالح، ثم و�سْ اطلب  اإىل الطلبة  ملء اأحد ال�عائني املتماثلني باملقدار نف�سه من املاء النقي والآ   1-

يف ال�قت نف�سه يف جممد الثالجة ومراقبتهما كل ع�سر دقائق اإىل اأن يالحظ الطلبة اأيهما يجمد اأوًل.

اأكد لهم على اأن وج�د اأي مادة ذائبة يف ال�سائل تخف�س درجة جتمده .   2-

برامج حا�س�بية ) اأقرا�ساً مدجمة ( ت��سح بع�س التطبيقات من مثل ر�س ملح  اأو  فيدي�  اأفالم  عليهم  اعر�س    l

الطعام على اجلليد يف الطرقات لياًل يف املناطق الباردة حيث يتح�ل اجلليد عند ر�س امللح عليه اإىل حمل�ل يف 

ّن درجة جتمد املاء النقي اأعلى من درجة جتمد حمل�ل املاء وامللح. حالة ال�سي�لة ، لأ

�سئلة ، وناق�سهم فيها، وقّ�م اإجاباتهم. كّلف الطلبة الجابة عن الأ   l
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خ�صائ�ص فيزيائية مرتبطة بحاالت املادة /                                

 تغري احلالة  - التمدد

جابة  يف �س�ؤال للطلبة ح�ل اخلا�سية التي تبقى ثابتة اأثناء التمدد مل يتمكن �س�ى %47.7 منهم من معرفة الإ

ال�سحيحة ، اأما الباقي فلم يتمكن�ا من معرفة الذي يتغري والذي يبقى ثابتاً عند التاأثري بحرارة يف مادة ما.

-1  ق�سيب فلزي مت ت�سخينه. ما هي الكمية الفيزيائية التي تبقى ثابتة ؟

الطاقة الداخلية للق�سيب.  - اأ 

الط�ل )ل(. ب - 

الكتلة.  - جـ 

م�ساحة املقطع )اأ( التي تبقى ثابتة.  - د 

اأ�سط�انة مكب�س حتت�ي على ه�اء . عند رفع درجة حرارته ، ت�سبح :  2-

					حجم الهواء 	 	 	�سرعات جزيئات الهواء		

اأقل  اأبطاأ        - اأ 

اأكرب  اأبطاأ        - ب 

اأقل	 اأ�سرع        - جـ 

اأكرب اأ�سرع        - د 

 �س، اإحدى العبارات 
5

�س ، مت ت�سخينه حتى اأ�سبحت درجة حرارته 80
5

ملني�م درجة حرارته 20 -3  ق�سيب من  الأ

تية �سحيحة: الآ

بقي احلجم ثابتاً وزادت الكتلة.  - اأ 

زادت م�ساحة اأ�سطح الق�سيب وقلت كتلته.  - ب 

زاد حجم الق�سيب وبقيت كتلته ثابتة.  - جـ 

زاد ط�ل الق�سيب وزادت كتلته.  - د 

ل

اأ
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-4 دورق زجاجي فيه )120(غ من ال�سمع ، و�سع على نار لت�سخينه ، وبعد مدة ان�سهر جميع ال�سمع:

اإن كتلة ال�سمع بعد ان�سهاره تك�ن:  - اأ 

اأكرث من 120 غ.

اأقل من 120غ.

ت�ساوي 120 غ.

ف�سر اإجابتك.  ب - 

احلرارة على حالة املادة )تغري املادة من حالة اإىل اأخرى(، ا�ساألهم عن  تاأثري  عن  �سابقاً  در�س�ه  مبا  الطلبة  ذكر   	l

تغريات اأخرى تطراأ على املادة نتيجة ارتفاع درجة احلـــرارة ؟ ) امل�اد تتمدد باحلرارة(، واإذا كانت املادة �سلبة 

فهناك ثالثة اأن�اع من التمدد ) ط�يل ، �سطحي ، حجمي( ، اأما ال�س�ائل فلها متدد حجمي يعتمد على الرتفاع 

يف درجة احلرارة ، حجم ال�سائل ون�ع مادة ال�سائل. وللحرارة تاأثري على الغاز  ،اإذ تعمل على متدده فيزداد 

حجمه اأو تعمل على زيادة �سغطه.

ا�ساأل الطلــبة هل الكتلة تتغري عندما ن�ؤثر على اأية مادة بحرارة ) عند ت�سخينها مثاًل (؟   l

ال�س�ؤال ومعرفة عالقة الكتلة بدرجة احلرارة من خالل اإجراء اأن�سطة عديدة  هذا  عن  جابة  الإ للطلبة  ميكن    l

متن�عة على هذا امل��س�ع من مثل :

قيا�س كتلة اجلليد يف دورق ثم قيا�سها ثانية عند ان�سهارها بعد الت�سخني.    

قيا�س كتلة قطعة فلزية عند درجة حرارة الغرفة مبيزان ح�سا�س ثم قيا�سها ثانية بعد الت�سخني.    

اأن الكتلة مقدار ثابت ل يتغري بتغري احلالة ، واأن تغري درجة احلرارة بزيادتها اأو حتى نق�سانها  اإىل  ت��سل معهم    l

ل ي�ؤثر يف الكتلة.

اعر�س على الطلبة فلم فيدي� اأو اأقرا�ساً مدجمة من خالل احلا�س�ب ، لت��سيح ما يحدث عن ت�سخني ق�سيب   	l

اأو مادة �سلبة، اأو اأي مثال اآخر مع الرتكيز على اأن الكتلة مقدار ثابت.

�سئلة امل�سابهة ، وقّ�م  اإجاباتهم ، و�سع اأ�سئلة مماثلة تبني من خاللها اخل�سائ�س التي  جابة عن الأ كلف الطلبة الإ   l

تبقى ثابتة عند ت�سخني مادة ما ) �سلبة ، �سائلة ، غازية( واخل�سائ�س التي تتغري. 
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ت�شمنت الدرا�شة )31( �ش�ؤااًل ، �شملت جماالت :

الت�شنيف والرتكيب )14( ، التغريات الكيميائية )8( ، بنية املادة )4( ، احلمـ��ض والق�اعد 

)2( ، خ�ا�ض املاء وا�شتخداماته )2( ، و�ش�ؤال واحد عن طبيعة العلم وعملياته.

�شئلة :  م��ش�عية )20( ومقالية )11(. ومن حيث اأن�اع االأ

ومن حيث امل�شت�يات املعرفية ت�زعت كما يلي :

معرفة )7( ، فهم وا�شتيعاب )17( ، تف�شري وحتليل )7(

�شئلة  �شئلة التي ح�شل فيها الطلبة على درجات منخف�شة هي االأ وكانت اأكرث االأ

التي  مثلة  االأ الريا�شية وذكر  العمليات  واإجراء  التف�شري  املقالية، حيث ل�حظ �شعف 

ت��شح اأفكاراً علمية حمددة.
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تغريات الطاقة يف التفاعالت الكيميائية

يف �ش�ؤال مقايل عن تغريات الطاقة يف التفاعالت الكيميائية ، كان املطل�ب كتابـة مثال واحد ميكن مالحظته من 

الطبيعة اأو احلياة يبني اإنتاج طاقة من خالل تفاعل كيمـيائي .

بالرغم من ال�شه�لة املت�قعة لل�ش�ؤال اإال اأن ن�شبة الذين اأجاب�ا عنه اإجابة �شحيحة كانت %18.4 فقط ، مما ي�شري 

اإىل عدم فهم الطلبة ملعنى التفاعل الكيميائي اأواًل ، ولتغريات الطاقة املرافقة حلدوث التفاعل )طارداً اأم ما�شاً ( 

للحرارة ثانياً ، واأ�شارت اإجاباتهم اإىل �شعف وا�شح يف قدراتهم علـى التعبري العلمي الدقيق ، وكتابة ما يريدون 

ق�له، مما اأعطى اإجابات غري دقيقة عن ال�ش�ؤال.

اذكر مثااًل من احلياة ي��شح تفاعاًل كيميائياً ما�شاً للحرارة .   1-

اذكر مثااًل من احلياة ي��شح تفاعاًل كيميائياً طارداً للحرارة .   2-

اذكر مثااًل ميكن اإجراوؤه يف املخترب ي��شح تفاعاًل كيميائياً طارداً للحرارة .   3-

اذكر مثااًل ميكن اإجراوؤه يف املخترب ي��شح تفاعاًل كيميائياً ما�شاً للحرارة .   4-

مهد للدر�ض بت��شيح اأمثلة من حياة الطالب حتدث فيها تغريات يف الطاقة مثل :     l

طبخ الطعام ، اإ�شعال مدفاأة )الكريو�شني اأو الغاز( ، ت�شخني املاء وتربيده ، ان�شهار الثلج ، ال�شع�ر بالربد بعد اخلروج 

من حمام ال�شباحة اأو من البحر ، حرق الفحم .

ت�شنيف  اإليهم  اطلب  ثم   ، وكيميائية   )طبيعية(  فيزيائية  اإىل  ال�شابقة  التغريات  ت�شنيف  الطلبة  اإىل  اطلب    l

التغريات ال�شابقة اإىل ما�شة للحرارة اأو طاردة للحرارة .
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اال�شتق�شاء العلمي والعمل يف جمم�عات يف املخترب ليمار�ض الطالب دور  املكت�شف  ا�شرتاتيجية  ا�شتخدم    l

لتغريات الطاقة يف التفاعالت الكيميائية 0 ميكن اإجراء اأن�شطة متن�عة مثل :  

دوات واملواد  الالزمة  الأ

�شريط مغني�شي�م المع ، ملقط .

اأم�شك �شريط املغني�شي�م مبلقط خ�شبي على بعد كاٍف من الطلبة ، ثم اأ�شعل ال�شريط واطلب اإليهم حتديد ن�ع 

هذا التفاعل من حيث تغريات الطاقة 0 اكتب املعادلة مت�شمنة الطاقة ، واطلب اإليهم ذكر اأمثلة لالحرتاق وبيان 

تغريات الطاقة فيها .

دوات واملواد الالزمة  الأ

زجاجية،  كاأ�ض  مقيا�ض حرارة،   ،) الهيدروجينية  ال�ش�دي�م  وكرب�نات  ال�شرتيك  )خليط من حم�ض  ف�ارة  اأقرا�ض 

ماء.

�شع كمية من املاء يف كاأ�ض زجاجية وق�ض درجة حرارتها .   1-

اأ�شف اإىل الكاأ�ض عدة اأقرا�ض ف�ارة ، وانتظر حتى نهاية الذوبان ، ق�ض درجة احلرارة ، وقارنها بدرجة احلرارة    2-

ال�شابقة ، دع الطلبة ي�شتنتج�ا  اأن ن�ع التفاعل ما�ض للحرارة .

قرا�ض الف�ارة مثل: هيدروك�شيد الباري�م وكل�ريد االم�ني�م. مالحظة: ميكن ا�شتخدام م�اد اأخرى بديلة لالأ

دوات واملواد الالزمة  الأ

كل�ريد ال�ش�دي�م ، نرتات الف�شة ، كاأ�ض زجاجية ، ورق تر�شيح ، قمع ،  زجاجتي �شاعة، ماء مقطر .

ر كمية من كل�ريد الف�شة باإ�شافة حمل�ل كل�ريد ال�ش�دي�م اإىل كمية مماثلة من حمل�ل نرتات الف�شة ،  ح�شّ   1-

الحظ الرا�شب املتك�ن .

اف�شل الرا�شب بالرت�شيح ، ثم اق�شمه اإىل ق�شمني ، �شع كل ق�شم يف زجاجة مدة �شاعة .   2-

�شعة ال�شم�ض لفرتة من الزمن ) عدة دقائق( ،  وىل يف مكان معتم والثانية يف مكان معر�ض الأ �شع الزجاجة االأ   3-

الحظ التغريات . ما �شببها ؟ �شنف التفاعل ح�شب تغريات الطاقة .

للبحث : ناق�ض عملية البناء ال�ش�ئي يف النبات كتفاعل كيميائي ما�ض للطاقة . 		l

ميكن الرج�ع اإىل م�شادر املعل�مات املختلفة ، وعمل عر�ض تقدميي يناق�ض يف ال�شـف.

التفاعالت  الطاقة يف  لتغريات  واإدراكهم  لزيادة فهمهم  املت�افرة  املعرفة  م�شادر  من  لال�شتفادة  الطلبة  وجه    	l

الكيميائية .
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متى ال ي�سبب مزيج احلمو�ض والقواعد تغيريًا

 يف لون عباد ال�سم�ض ؟

حمر ، وحمل�ل  زرق اإىل الل�ن االأ حمل�ل حم�ض الهيدروكل�ريك )HCl( يف املاء يح�ل ل�ن ورقة عباد ال�شم�ض االأ

زرق، اإذا  حمر اإىل الل�ن االأ هيدروك�شيد ال�ش�دي�م القاعدي )NaOH( يف املاء يح�ل ل�ن ورق عباد ال�شم�ض االأ

جرى مزج بني املحل�لني احلم�شي والقاعدي ال�شابقني بالن�شبة ال�شحيحة ، فاإن املحل�ل الناجت لن ي�شبب تغرياً يف 

زرق . حمر اأو االأ ل�ن ورق عباد ال�شم�ض االأ

ف�ّشر �شبب عدم تغري ل�ن ورقة عباد ال�شم�ض عند و�شعها يف حمل�ل املزيج .

جابات ال�شحيحة عن هذا ال�ش�ؤال %20.6 فقط ، مما ي�شري اإىل �شعف وا�شح يف فهم الطلبة ملعنى  كانت ن�شبة االإ

العملية ) املخربية ( للك�شف عن حالة املحل�ل من حيث  الطرق  ، وعدم معرفتهم  احلم�ض والقاعدة والتعادل 

احلم�شية اأو القاعدية اأو التعادل . 

حمر عند اإ�شافة قطرات من الليم�ن اإليه . ف�شر زوال ل�ن ال�شاي االأ   1-

حمر مثاًل( عند اإ�شافة قطرات من احلم�ض اإليه . ف�شر �شبب زوال ل�ن ال�رد )االأ   2-

زرق عند و�شعه يف املاء املقطر . حمر اأو االأ ف�شر �شبب عدم تغري ل�ن ورق عبـاد ال�شم�ض االأ   3-

و�شع حممد ورقتي عباد ال�شم�ض حمراء وزرقاء يف كاأ�ض زجاجية حتت�ي على ماء مقطر، فماذا تت�قع اأن يحدث    4-

لل�ن كل منهما عند اإ�شافة قطرات من اخلل ؟

تية اإىل حم�ض وقاعدة ومتعادل : �شنف امل�اد االآ   5-

ع�شري برتقال، �شاي، ماء ال�شرب، رغ�ة ال�شاب�ن، حمل�ل ملح الطعام، حمل�ل ال�شكر .
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راجع  مع الطلبة مفاهيم: احلم�ض ، والقاعدة ، واملحل�ل املتعادل ، وورق عباد ال�شم�ض ، والك�ا�شف ، بعر�ض   	l

هذه امل�اد يف املخترب ، واطلب اإليهم ب�شكل حمدد ا�شتنتاج اخل�ا�ض العامة لكل من احلم�ض والقاعدة .

اطلب اإليهم ذكر م�اد وحماليل حم�شية واأخرى قاعدية من احلياة .   l

با�شتخدام اال�شتق�شاء العلمي والعمل يف املجم�عات ميكن اإجراء ن�شاطات خمربية مثل :    l

دوات واملواد الالزمة  الأ

هيدروك�شيد ال�ش�دي�م ، حم�ض الكربيتيك املخفف ، ماء مقطر ، عدة ك�ؤو�ض زجاجية ، ورق عباد ال�شم�ض  

اأحمر واأزرق .

ر حماليل خمففة من كل من:  هيدروك�شيد ال�ش�دي�م ، وحم�ض الكربيتيك. ح�شّ   1-

�شع 10 مل من حمل�ل هيدروك�شيد ال�ش�دي�م يف كاأ�ض زجاجية ، و10 مل يف كاأ�ض اأخرى من حمل�ل حم�ض    2-

الكربيتيك، و 10 مل من املاء املقطر .

اأ�شف اإىل كل منها ورقة عباد �شم�ض  حمراء واأخرى زرقاء .   3-

ل�ان اأو ثباتها . الحظ تغري االأ   4-

ماذا ت�شتنتج ؟   5-

دوات واملواد الالزمة  الأ

رغ�ة ال�شاب�ن ، ع�شري برتقال ، ماء نقي ، حمل�ل ملح الطعام ، م�شروب غازي، حمل�ل ال�شكر ،ورق عباد 

ال�شم�ض اأزرق واأحمر،عدة ك�ؤو�ض زجاجية. 

�شنف امل�اد ال�شابقة يف جدول كما يلي :

دوات واملواد الالزمة  الأ

حمل�ل هيدروك�شيد ال�ش�دي�م ، حمل�ل حم�ض الهيدروكل�ريك املخفف، كاأ�ض زجاجية ، ورق عباد ال�شم�ض 

زرق.
أ
�شع كمية من حمل�ل هيدروك�شيد ال�ش�دي�م يف كاأ�ض زجاجية ، اأ�شف اإليها ورقة عباد ال�شم�ض ، الحظ الل�ن اال   1-

م�اد متعادلةم�اد قاعديةم�اد حم�شية
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�شافة بعد نقطة حت�ل  اأ�شف بالتدريج قطرات من حمل�ل الهيدروكل�ريك ، والحظ تغري ل�ن ال�رقة 0 اأوقف االإ   2-

حمر ، ماذا ن�شمي هذه النقطة ؟  زرق اإىل الل�ن االأ كامل ال�رقة من الل�ن االأ

ع�شاء التي  املت�افرة لديك يف حت�شري عر�ض تقدميي للجهاز اله�شمي م��شحاً االأ املعل�مات  م�شادر  ا�شتخدم    l

ع�شاء التي يك�ن فيها الطعام قاعدياً ،  وما  �شبب ذلك؟  وما امل�اد التي يفرزها  يك�ن فيها الطعام حم�شياًً واالأ

اجل�شم وت�شبب احلم��شة اأو القاعدية؟

ا�شتخدم اأقرا�شاً مدجمة  CD وبرامج علمية منا�شبة ت��شح احلم�شية والقاعدية يف اأج�شام الكائنات احلية .   l

ن�شطة . �شئلة ال�شابقة ومناق�شة االأ جابة عن االأ كّلف الطلبة االإ   l
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تغري تركيز املحاليل باإ�سافة ماء اأو ملح

عمل اأحمد حمل�اًل باإذابة 10 غ من امللح يف 100 مل من املاء، وقد اأراد احل�ش�ل على حمل�ل برتكيز يعادل ن�شف 

�شلي ليح�شل على حمل�ل يعادل ن�شف تركيزه تقريباً ؟ تركيز ذلك املحل�ل، ماذا يجب اأن ي�شيف اإىل املحل�ل االأ

50   مل من املاء.  -  اأ 

100 مل من املاء.  - ب 

-  5 غرامات من امللح. جـ 

10 غرامات من امللح . د  - 

%21 فقط وهي فرع )ب( ، وت�زعت  جابة ال�شحيحة عن هذا ال�ش�ؤال  اإىل االإ كانت ن�شبة الطلبة الذين ت��شل�ا 

التي  والع�امل  الرتكيز  الطالب ملفه�م  يعني عدم معرفة وفهم  مما  تقريباً.  بالت�شاوي  البدائل  باقي  اأخطاوؤهم على 

يعتمد عليها.

-1  لديك اأربع ك�ؤو�ض زجاجية يحت�ي كل منها 100 مل ماء ، اأذاب عامر يف كل منها كمية من �شكر املائدة كما 

كرث تركيزاً ه� امل�ج�د يف الكاأ�ض : يف الر�شم املجاور: املحل�ل ال�شكري االأ

)1( اأ   - 

)2( ب - 

)3( جـ - 

)4(  - د  

20 غ �شكر15 غ �شكر10 غ �شكر5 غ �شكر

)1()2()3()4(
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وىل م�شاوياً لرتكيز املحل�ل  يف ال�ش�ؤال ال�شابق : طلب املعلم من يا�شني اأن يـجعل تركيز املحل�ل يف الكاأ�ض االأ  2-

يف الكاأ�ض الثانية ، فماذا تن�شحه اأن يعمل؟ ي�شيف :

اأ   - 5 غ من ال�شكر

ب - 10 غ من ال�شكر .

جـ - 50 مل من املاء

د   - 100 مل من املاء .

ناء قّل اإىل الن�شف  تركت غدير كمية من ماء البحر يف اإناء مفت�ح عدة اأيام ، فالحظت اأن حجم ماء البحر يف االإ  3-

تية �شحيحة : تقريباً ، اأي العبارات االآ

تركيز املحل�ل زاد اإىل ال�شعف.  - اأ 

تركيز املحل�ل مل يتغري. ب - 

كمية امللح يف املحل�ل زادت اإىل ال�شعف. جـ -  

كمية امللح يف املحل�ل نق�شت اإىل الن�شف.  - د 

اأذابت يا�شمني ملعقتني من م�شح�ق الع�شري يف كمية من املاء ، ثم اأ�شافت ملعقة م�شابهة واأذابتها : ما التغري   4-

الذي ح�شل لرتكيز الع�شري ؟

زاد مبقدار ال�شعف.  - اأ 

زاد مبقدار ثالثة اأ�شعاف. ب - 

زاد مبقدار الن�شف. جـ - 

مل يتغري .  - د 

تي: اإذا مت حت�شري حمل�ل �شكري يف اأربع ك�ؤو�ض زجاجية كما يف اجلدول االآ  5-

فاإن الكاأ�ض التي حتت�ي حمل�اًل يختلف تركيزه عن الباقي هي الكاأ�ض رقم:

.1  - اأ  

.2 ب  - 

.3 جـ  - 

.4  - د 

الكاأ�ض 4الكاأ�ض 3الكاأ�ض 2الكاأ�ض 1

5101525كمية ال�شكر املذاب)غ(

50100150200حجم املحل�ل )مل(
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تاأكد من معرفة الطلبة ملفاهيم : املحل�ل ، اخلليط ، املذاب ، املذيب .   	l

اطلب اإليهم ذكر اأمثلة من احلياة ملحاليل خمتلفة .   l

ليفهم الطلبة معنى تركيز املحل�ل والع�امل التي يعتمد عليها ، ميكن اإجراء ن�شاطات ا�شتق�شائية خمتلفة منها:    l

دوات واملواد الالزمة  الأ

�شكر املائدة ، ماء �شالح لل�شرب ، ملعقة ، عدة ك�ؤو�ض زجاجية.

اأح�شر ثالث ك�ؤو�ض زجاجية ، و�شع يف كل منها 100 مل من املاء.  -  1

وىل ملعقة �شكر واحدة ، ويف الثانية ملعقتني ، ويف الثالثة ثالث مالعق. اأذب يف الكاأ�ض االأ  -  2

احلالوة  درجة  )ن�شمي  احلالوة.  درجة  ح�شب  ترتيبها  اطلب  ثم  الثالثة  املحاليل  تذوق  الطلبة  اإىل  اطلب   -  3

بالرتكيز، وتعتمد على كمية ال�شكـر املذاب يف حجم معني من املذيب " املاء"(. ما العالقة بني كمية املذاب 

وتركيز املحل�ل؟

يتنا�شب تركيز املحل�ل طردياً مع كمية املادة املذابة .   -  4

اأذب ملعقة �شكر واحدة يف كاأ�ض زجاجية حتت�ي 50 مل ماء.  -  5

ول. اأي منها يت�شابه؟
أ
خرى ال�اردة يف الن�شاط اال

أ
خرية مع درجة حالوة الك�ؤو�ض اال

أ
قارن بني درجة حالوة الكاأ�ض اال  -  6

خرية م�شاٍو لرتكيز ال�شكر يف الكاأ�ض الثانية. جند اأن تركيز ال�شكر يف الكاأ�ض االأ  -  7

ي�شتنتج الطلبة اأن تركيز املحل�ل يعتمد على حجم املحل�ل ، ويتنا�شب تركيزه  عك�شياً مع حجمه وطردياً مع   -  8

كمية املادة املذابة.

الكاأ�ض  يف  املحل�ل  لرتكيز  م�شاوية  املجاور،    3  ،  2  ،  1 بالر�شم  امل��شحة  املحاليل  تركيز  جعل  الطلبة  اإىل  اطلب   -  9

رقم)4(.

           

هذه  ا�شتخدامات  عن  ابحث  املر�شى.  لعالج  خمتلفة  وملحية  �شكرية  حماليل  امل�شت�شفيات  يف  ت�شتخدم   l

املحاليل وتركيز كل منها . كّلف اأحد الطلبة اإعداد تقرير ومناق�شته مع زمالئه يف ال�شف.

�شئلة ال�شابقة مع الطلبة. l     ناق�ض االأ

10 غ5 غ15 غ2.5 غ

1234
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مقارنة كثافة املاء وكثافة املحاليل

ت�شمن ال�ش�ؤال جدواًل ي��شح بع�ض اخل�شائ�ض للماء النقي وملحل�ل ملحي، ومن املعل�مات ال�اردة يف اجلدول 

جابة. كان املطل�ب تقدير كثافة املحل�ل امللحي مقارنة بكثافة املاء التي هي 1غ/مل، ثم تف�شري االإ

متكن  %27.2 فقط من الطلبة من االجابة عن هذا ال�ش�ؤال، مما يعني اأن مفه�م الكثافة ما زال غري وا�شح يف 

اأذهانهم، وكذلك عدم القدرة على التمييز بني خ�شائ�ض املاء النقي وخ�شائ�ض املحل�ل، مما ي�شري اإىل �شرورة ربط 

مفه�مي املحل�ل والكثافة معاً ومقارنة ذلك باملاء النقي.

تي الذي ي��شح خ�شائ�ض املاء النقي وحمل�ل �شكري : لديك اجلدول االآ  1-

كم �شتك�ن كثافة املحل�ل ال�شكري ؟

اخرت مربعاً واحداً :

1.0غ/مل .

اأقل من 1غ/مل .

اأكرب من 1غ /مل.

ف�شر اإجابتك.

الكثافةحجم املاءكمية ال�شكردرجة احلرارة

 �ضماء نقي
5

1غ/مل100 مل..25

 �ضحمل�ل �شكري
5

؟100مل10غ25
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اإذا علمت اأن كثافة املاء النقي 1غ/مل ، واأن الزيت يطف� ف�ق �شطح املاء ، فاإن كثافة الزيت :  2-

اأكرب من 1غ/مل.  - اأ  

اأقل من 1غ/مل.  - ب 

1غ/مل.  - جـ 

لها  الت�شاعدي  الرتتيب  فاإن  املجاور،  ال�شكل  فتك�نت ثالث طبقات كما يف  معاً،  �ش�ائل  ثالثة  ُمِزجت  اإذا    3-

ح�شب الكثافة ه� :

1   ثم    2   ثم     3.  - اأ  

2    ثم    3   ثم     1.  - ب 

3    ثم    2   ثم     1.  - جـ 

1    ثم    3   ثم     2.  - د  

يف ال�شكل ال�شابق اإذا كان ال�شائل رقم )2( ه� املاء النقي ، فاإن كثافة ال�شائل رقم )1( ت�شـاوي :  4-

1.2 غ/مل. اأ   - 

1.0 غ/مل.  - ب 

0.9 غ/مل.  - جـ 

0.8 غ/مل.  - د 

مّهد للدر�ض ، باأ�شئلة مثل : ملاذا  تك�ن ال�شباحة يف البحر امليت اأ�شهل من ال�شباحة يف ح��ض ماء عادي؟   l

النقي عن خ�شائ�ض بع�ض املحاليل ال�شائعة مثل: ماء البحر ، ونبه  املاء  الطلبة اختالف خ�شائ�ض  ناق�ض مع    l

الطلبة اإىل وج�د م�اد ذائبة يف ماء البحر وماء ال�شرب، وعدم وج�د م�اد ذائبة يف املاء النقي )املقطر(.

ا�شاأل : هل تختلف كثافة املاء النقي عن كثافة ماء البحر امليت ؟   l

املخترب  يف  عمل  جمم�عات  عن هذا ال�ش�ؤال ميكن اإجراء اأن�شطة خمربية خمتلفة ، ق�شم الطلبة يف  جابة  لالإ   l

تي : جابة عن ال�ش�ؤال ال�شابق ، بتنفيذ الن�شاط االآ لتكت�شف كل جمم�عة االإ

دوات واملواد الالزمة  الأ

 ماء مقطر ، ماء من البحر امليت )اأو حمل�ل ملحي( خمبار مدرج ، ميزان )كتلة(، ك�ؤو�ض زجاجية، ميزان حرارة.

اطلب اإىل كل جمم�عة اأخذ حجم معني )100 مل مثاًل ( من كل من املاء املقطر،  وماء البحر امليت يف كاأ�ض زجاجية .  -  1

اطلب اإليهم ت�شجيل درجة احلرارة .   2-

3

2

1
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اطلب اإليهم وزن كل من ال�شائلني وت�شجيل الكتلة 0    3-

اطلب اإليهم ح�شاب كثافة كل من املاء وماء البحر امليت با�شتخدام قان�ن الكثافة .   4-

اطلب اإليهم مقارنة النتائج .   5-

اطلب اإليهم تف�شري ك�ن كثافة ماء البحر امليت اأعلى من كثافة املاء املقطر .   6-

ا�شاأل :ملاذا مت قيا�ض درجة احلرارة ؟   7-

للبحث : يف اأية درجة حرارة تك�ن كثافة املاء اأكرب ما ميكن ؟ 		l
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ك�سجني �سروري ل�سداأ املعادن االأ

يف �ش�ؤال عن العن�شر الغازي الذي ي�شاعد وي�شبب �شداأ املعادن ، اأجاب %38.1فقط اإجابة �شحيحة وه� غاز 

ك�شجني ، بينما كانت اإجابة الباقني اإجابات خاطئة تركز معظمها على اأن الهيلي�م ه� م�شبب ال�شداأ  مما ي�شري  االأ

اإىل عدم معرفة الطلبة بالع�امل التي ت�شبب حدوث ال�شداأ ، وهي ت�افر املعدن وغالباً احلديد يف ج� رطب )ماء( 

وه�اء )اأك�شجني ( حيث يتك�ن مركب كيميائي من هذه امل�اد الثالث ا�شطلح الكيميائي�ن على اإعطائه ال�شيغة  

خرى،  Fe2O3.n H2O  . وت�شري اإجاباتهم اإىل عدم معرفتهم اأّن الهيلي�م عن�شر خامل ال يتفاعل مع العنا�شر االأ

وال يك�ن مركبات ، مما ي�شتلزم  الرتكيز يف تدري�ض هذا امل��ش�ع )ال�شداأ(على الع�امل التي ت�شبب �شداأ احلديد، 

واأن ال�شداأ تغري كيميائي ، والعنا�شر النبيلة ال تك�ن مركبات يف الظروف العادية .

تية ت�شرتك يف اإحداث ال�شداأ على قطعة من احلديد : اأي امل�اد االآ  - 1

الزيت.  -  اأ  

الكح�ل.  - ب 

الكريو�شني.  جـ - 

املاء.  - د 

تية وج�دها �شروري حلدوث ال�شداأ يف ج�شم ال�شيارة : اأي الغازات االآ   2-

ك�شجني. االأ  اأ   - 

النرتوجني.  - ب 

الني�ن.  جـ - 

الهيدروجني.  - د 

ف�شر تاآكل علبة فلزية عند تركها معر�شة لله�اء عدة اأيام .  3-
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تية اليعترب تغرياً كيميائياً : اأي احلاالت االآ  4-

احرتاق ورقة.  - اأ 

ال�شداأ.  - ب 

ان�شهار اجلليد. جـ - 

طبخ الطعام.  - د 

تية : حلدوث ال�شداأ يف قطعة من احلديد يجب ت�افر املاء مع اأحد العنا�شر االآ  5-

اأك�شجني.  - اأ  

فل�ر.  - ب 

كرب�ن. جـ - 

كل�ر.  - د 

خرى جديدة المعة ، وا�شاأل ما  مهد للدر�ض بعر�ض ب�شيط لعلبتني فلزيتني ، اإحداهما قدمية ظهر فيها ال�شداأ واالأ  	l

الفرق بني العلبتني ؟ وما ه� �شبب حدوث ال�شداأ ؟

راجع الطلبة مبفاهيم : التغري الكيميائي ، التغري الفيزيائي ، ال�شداأ .  	l

ا�شاأل ما ه� نـ�ع التغري الذي ح�شل للعلبة التي ظهر عليها ال�شداأ ؟  وما  الدليل على ذلك؟   l

لي�شتنتج الطلبة الع�امل الالزمة لظه�ر ال�شداأ على الفلزات ، اطلب اإليهم تنفيذ اأن�شطة عملية يف جمم�عات،   	l

تي :  مثل الن�شاط االآ

دوات واملواد الالزمة  الأ

م�شامري جديدة ، اأنابيب اختبار ، ماء ، زيت .

ول ماًء واإىل الثاين زيتاً حتى ُيغَمر امل�شماران،  �شع م�شماراً واحداً يف كل من ثالثة اأنابيب اختبار ، اأ�شف اإىل االأ  - 1

واترك الثالث مفت�حاً معر�شاً لله�اء . 

نابيب الثالثة عدة اأيام ، ثم اطلب اإىل الطلبة مالحظة التغريات . اترك االأ  - 2

خرين ؟ نب�ب الثالث ومل يظهر يف امل�شمارين االآ ا�شاأل : ملاذا حدث �شداأ على امل�شمار يف االأ  - 3

ناق�ض الطلبة يف الع�امل التي اأدت اإىل ظه�ر ال�شداأ .  - 4

ناق�ض الطلبة يف اآثار حدوث ال�شداأ على الفلزات ، وكيفية منع حدوثه.  		l
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الت واملعدات ، وعر�ض التقرير  كلف الطلبة كتابَة تقرير عن اخل�شائر التي ي�شببها ال�شداأ للقطاع ال�شناعي : االآ  	l

با�شتخدام برنامج العر�ض التقدميي.

كّلف بع�ض الطلبة اإعداد تقرير عن طرق منع حدوث ال�شداأ.  	l

ا�شاأل الطلبة : ملاذا تلجاأ بع�ض ال�شيدات اإىل و�شع اإبر اخلياطة يف وعاء يحت�ي على طحني اأو ب�درة .  	l

كّلف بع�ض الطلبة اأن يقرتح�ا طرقا ملنع اأو تقليل تاآكل املعادن بال�شداأ ، واأن يعر�ش�ا اقرتاحاتهم على زمالئهم   	l

يف ال�شف .

�شئلة املعطاة وامل�شابهة ، واعمل على معاجلة اأخطائهم بطرق عملية مقنعة .  ناق�ض الطلبة يف االأ  	l
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املعايري امل�ستخدمة لت�سنيف املواد

يف �ش�ؤال عن املعيار اأو اخلا�شية امل�شتخدمة لت�شنيف جمم�عتني من امل�اد، اأجاب %36.8 من الطلبة اإجابة 

�شحيحة ، ومل ي�فق الباق�ن ، مما يعني عدم قدرة الطلبة على ا�شتنتاج اخلا�شية التي اعتمدت يف تق�شيم امل�اد، 

وعليه فاإنه يجب على املعلم تنبيه الطلبة اإىل املعايري اأو اخل�شائ�ض امل�شرتكة التي بناًء عليها يتم ت�شنيف الكائنات 

 معه ت�شنيف اأثناء درا�شة العل�م .
ّ
�شياء اأو امل�اد املختلفة ب�شكل عام، كلما مر احلية اأو االأ

تي م�اد خمتلفة �شنفت اإىل جمم�عتني : ي��شح اجلدول االآ  - 1

تية ميكن اأن يك�ن قد ا�شتخدم يف ت�شنيف امل�اد يف املجم�عة )1( اأو املجم�عة )2( : اأي االآ

الذائبية يف املاء .  - اأ 

قابلية االن�شغاط.  - ب 

احلالة الفيزيائية.  - جـ 

امل��شلية الكهربائية.  - د 

تي م�اد خمتلفة �شنفت اإىل جمم�عتني: ي��شح اجلدول االآ  - 2

جمم�عة 2جمم�عة 1

زيتملح الطعام

حديد�شكر

رملكربيتات النحا�ض

جمم�عة 2جمم�عة 1

ك�شجني املاءاالأ

النحا�ضاله�اء

ال�شخرالهيدروجني
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تية ميكن اأن يك�ن ا�شتخدم يف ت�شنيف امل�اد يف املجم�عة )1( واملجم�عة )2( : اأي االآ

احلالة الفيزيائية .  - اأ  

قابلية االن�شغاط.  - ب 

الت��شيل الكهربائي.  - جـ 

الت��شيل احلراري.  - د 

تي م�اد �شنفت اإىل جمم�عتني : ي��شح اجلدول االآ   3-

تية ميكن اأن يك�ن قد ا�شتخدم يف ت�شنيف امل�اد يف املجم�عة )1( واملجم�عة )2( : اأي االآ

الذائبية يف املاء.  - اأ  

الكثافة مقارنة بكثافة املاء.  - ب 

ال�شفات املغناطي�شية. جـ - 

القابلية لالن�شغاط .  - د 

مهد للدر�ض بطرح اأمثلة على الت�شنيف مثل ت�شنيف الكائنات احلية اإىل نباتات وحي�انات، وت�شنيف امل�اد اإىل   l

غازية و�شائلة و�شلبة ، وت�شنيف العنا�شر اإىل فلزات وال فلزات .

�شياء ؟ ن�شان ) العامل( اإىل ت�شنيف االأ ا�شاأل الطلبة : ملاذا جلاأ االإ  	l

اطلب اإليهم اإعطاء اأمثلة على الت�شنيف .  	l

�شياء. ناق�شهم  يف ال�شفة امل�شرتكة بني كل جمم�عة مت�شابهة من االأ   l

داخل املخترب ، مثل : الذائبية يف املاء، الكثافة مقارنة  �شياء  االأ ت�شنيف  ت�شتخدم يف  معايري  على  اأمثلة  اذكر    l

باملاء، الل�ن ، املغناطي�شية ، امل��شلية للكهرباء واحلرارة .

اأن�شطة الكت�شاف املعيار اأو اخلا�شية امل�شتخدمة يف ت�شنيف امل�اد املختلفة مثل  جمم�عة  تنفيذ  الطلبة  كّلف    l

تي : الن�شاط االآ

جمم�عة 2جمم�عة 1

ماء البحرزيت

ك�شجني ال�شخراالأ

م�شماراجلليد
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دوات واملواد الالزمة  الأ

�شكر ، ملح الطعام ، حديد ، زيت ، رمل ، نرتات الف�شة . 

  �شّنف هذه امل�اد ح�شب معيار منا�شب ومّثل الت�شنيف يف جمم�عتني .

دوات واملواد الالزمة الأ

خ�شب ، زجـاج ، نحا�ض ، خار�شني ، بال�شتيك ، م�شمار .

كّ�ن دارة كهربية كما يف الر�شـم ، وا�شتخدمها لتحديد امل�اد امل��شلة وامل�اد غري امل��شلة للتيار، و�شّنفها يف 

جمم�عتني.

�شئلة امل�شابهة، واعمل على معاجلة اأخطائهم بطرق عملية. ناقـ�ض الطلبة يف ال�ش�ؤال املعطى لهم واالأ 		l

املادة
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حتديد عمليات العلم اأثناء اإجراء التجارب

العبارة  �شعاد  تقرير  ت�شمن  وقد  ببطارية،  القطبني  وو�شلت   ، كاأ�ض حتت�ي على حمل�ل  قطبني يف  �شعاد  و�شعت 

تية: " ت�شاعدت فقاعات عند اأحد القطبني. " تعد هذه العبارة : االآ

ا�شتنتاجاً.   - اأ 

تنب�ؤاً.  - ب 

فر�شية.  - جـ 

م�شاهدة.  - د 

نظرية.  - هـ 

كانت ن�شبة الطلبة الذين اأجاب�ا اإجابة �شحيحة هي %24.9 فقط ، وكانت اأكرث البدائل جذباً للطلبة هي اال�شتنتاج 

بن�شبة %47.3 ، مما يعني �شعف الطلبة يف التمييز بني عمليات العلم املختلفة وخ�ش��شاً بني امل�شاهدة واال�شتنتاج ، 

مما ي�جب لفت انتباه الطلبة للعمليات العلمية اأثناء ح�ش�ض العل�م وخ�ش��شاً اأثناء العمل املخربي.

عرف �شامر اأن الغازات النبيلة خاملة كيميائياً ، واأن غاز الزن�ن الذي ي�شتخدم يف م�شابيح ال�شيارات احلديثة    1-

خامل كيميائياً ، فت��شل اإىل اأّن  غاز الزن�ن من الغازات النبيلة.

ُيعد ما ت��شل اإليه �شامر :

ا�شتنتاجا.   - اأ 

تنب�ؤا.  - ب 

فر�شية.  - جـ 

قيا�شا.   - د 

م�شاهدة.  - هـ 
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ق�ّشم طالب عدة م�اد كيميائية اإىل جمم�عتني ح�شب ذوبانها يف املاء ، يعد ما قام به الطالب:   2-

ت�شنيفا. اأ   -  

تنب�ؤا.  - ب 

فر�شية.  - جـ 

قيا�شا.   - د 

م�شاهدة.  - هـ 

در�ض طالب ال�شكل املجاور الذي ميثل ذائبية مادة )�ض( يف املاء ، وت�قع اأن تك�ن كتلة املادة الذائبة  11 غ يف   3-

�ض .
5

درجة حرارة25

ت�قع الطالب ي�شمى :

ت�شنيفا. اأ   - 

تنب�ؤا.  - ب 

فر�شية.  - جـ 

قيا�شا.   - د 

م�شاهدة.  - هـ  

ممار�شة الطالب لعمليات العلم �شرورية جداً ليفهم عمل العلماء ، حيث اإن تط�ر العل�م ياأتي من ممار�شة  اإّن   	l

العلماء لعدد من املهارات الفكرية واليدوية الالزمة التي يطلق عليها ا�شم عمليات العلم.

تق�شم عمليات العلم اإىل ق�شمني :   l

والقيا�ض،  واال�شتنتاج،  رقام، واالت�شال،  االأ وا�شتخدام  والت�شنيف،  امل�شاهدة،  مثل   : �سا�سية  الأ العمليات 

واال�شتنباط .

العمليات التكاملية : مثل �شبط املتغريات، والفر�شيات، والتجريب.

اأف�شل طريقة لتعلم عمليات العلم هي ممار�شتها اأثناء ح�ش�ض العل�م واإجراء التجارب، حيث ميثل التجريب 

اأف�شل طريقة ملمار�شة عمليات العلم املختلفة، ميكن ت��شيح كل عملية علمية تتم اأثناء العمل املخربي، 

حتى ي�شل الطلبة اإىل امل�شت�ى املطل�ب من ممار�شة هذه العملية ومتييزها عن غريها من العمليات .

)
ْ

درجة احلرارة )�ض

كتلة املادة الذائبة

)غ(

9

7

5

10 15 20
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 يف جتربة احرتاق ال�شكر، ) ال�شكل املجاور( 

ميكن ممار�شة العديد من العمليات العلمية مثل :

-1 القيا�س 

اأ�شتخدام امليزان ل�زن 10غ من ال�شكر.  - اأ 

ا�شتخدام ميزان احلرارة .  - ب 

-2 املالحظة 

زرق. تغري ل�ن كربيتات النحا�ض البي�شاء اإىل الل�ن االأ  - اأ 

تعكري ماء اجلري.  - ب 

رقام : ينتج عن احرتاق 1غ من �شكر املائدة 17 كيل� ج�ل من الطاقة . ا�ستخدام الأ  - 3

مبداأ علمي : حترتق امل�اد الع�ش�ية وينتج عنها ثاين اأك�شيد الكرب�ن واملاء.  - 4

فر�س علمي : �شكر املائدة نقي .  - 5

�سبط املتغريات : جميع ن�اجت االحرتاق ت�شل اإىل اأنب�بي االختبار من خالل اأنابيب الت��شيل.  - 6

ات�سال : ت��شيح التجربة بالر�شم وكتابة التقرير عن التجربة.  - 7

التجريب : العملية كاملة هي جتربة.   - 8

ن�شطة ال�شابقة وغريها لتتاأكد من فهمهم وممار�شتهم للعمليات العلمية. �شئلة واالأ ناق�ض مع الطلبة االأ 		l

كربيتات النحا�ضماء اجلري

�شكر
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حتديد نوع املادة من �سفاتها

جابات  يف �ش�ؤال ت�شمن بيانات عن ثالث م�اد ، حيث كان املطل�ب حتديد اأن�اع هذه امل�اد، وكانت ن�شبة االإ

ال�شحيحة %32.8 فقط ، وهذا يعني عدم قدرة الطلبة على متييز ن�ع املادة من درا�شة خ�شائ�شها الفيزيائية والكيميائية 

مثل : درجة االن�شهار ، والغليان، ت��شيل الكهرباء ، وتفاعلها مع احلم��ض ، مما ي�جب تع�يد الطلبة على ا�شتنتاج 

املعل�مات من البيانات املجدولة ، وربط ال�شفة املحددة باملادة املعينة ، وعمل مقارنات م�شتمرة بني امل�اد ح�شب 

�شفاتها املميزة.

 ، حديد   ، ماء   : هي  امل�اد  وهذه   ، ع   ، �ض   ، �ض  نقية  م�اد  لثالث  ال�شفات  بع�ض  اأدناه  اجلدول  يت�شمن   1-

هيدروجني:

حّدد ن�ع املادة بكتابة : ماء ، حديد ، هيدروجني يف الفراغ املنا�شب اأدناه :

اأ    -  �ض هي : ــــــــ

�ض هي: ــــــــ ب - 

ع  هي  : ــــــــ جـ - 

م��شلة جيدة للكهرباءدرجة الغليان)�ْض(درجة االن�شهار)�ْض(املادة

ال- 253- 259�ض

ال0100�ض

نعم15352750ع
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 هذه املادة هي :
ْ

مادة )اأ( درجة ان�شهارها 660 �ض  2-

ك�شجني.  االأ  - اأ 

ملني�م . االأ  - ب 

الف�شف�ر .  - جـ 

املاء .  - د 

تية م��شلة جيدة للكهرباء : اإحدى امل�اد االآ  3-

الكرب�ن.   - اأ 

املاء.  -  ب 

النحا�ض.  - جـ 

�شكر املائدة  .   - د 

مّهد للدر�ض بذكر احلاالت املختلفة مل�اد �شائعة يف البيئة املحلية بحيث تت�زع بني احلاالت الثالث للمادة.  	l

ا�شاأل الطلبة : ما درجات احلرارة التي يحدث فيها تغري يف حالة املاء ؟ نظم ذلك يف جدول كما يلي :  	l

ك�شجني. اطلب اإليهم اإكمال اجلدول ال�شابق مل�اد اأخرى مثل : احلديد ، الكح�ل، غاز االأ  	l

: فلز ، وال فلز، وعالقة ذلك بخ�شائ�ض املادة.
ْ

ذكر  الطلبة مبفه�َمي   l

تي : نفّذ الن�شاط االآ   l

دوات واملواد الالزمة الأ

ق�شيـب من احلديد ، لهب بن�شن، �شلك من النحا�ض، م�شباح كهربائي.

ب طرف ق�شيب  احلديد ، اإىل لهب بن�شن ، ا�شاأل الطلبة عن �شبب ارتفاع درجة حرارة الق�شيب من الطرف 
ّ
قر   1-

خر. االآ

املادة

درجة االن�شهار اأو 

)
5

التجمد )�ض

درجة الغليان

)
5

)�ض

املاء
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با�شتخدام �شلك  النحا�ض  رّكب دارة كهربية كما يف ال�شكل :   2-

ا�شاأل : هل ي�شيء امل�شباح ؟ وملاذا ؟

غرّي �شلك النحا�ض و�شع بدال منه م�اد اأخرى مثل : اخل�شب ، الفحم ، البال�شتيك ، الكربيت.هل ي�شيء   - 3

امل�شباح ؟ ملاذا ؟

اطرح اأمثلة مل�اد اأخرى ، وناق�ض الطلبة يف خ�شائ�شها الفيزيائية والكيميائية املختلفة.  	l

اإىل م�شادر املعرفة املت�افرة وتنظيم جدول كال�شابق لعدد من امل�اد النقية وعر�ض ذلك  كّلف الطلبة الرج�ع   	l

بالطريقة املنا�شبة .

نحا�ض
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اأ�سكال جزيئات املاء

يف �ش�ؤال ي��شح اأ�شكاال خمتلفة جلزيء املاء، كان اختيار ال�شكل ال�شحيح ي�شكل %27.8 فقط من اإجابات 

�شكال اخلطاأ ، مما يعني عدم معرفتهم اأن جزيء املاء يتك�ن من ترابط ثالث ذرات  الطلبة ، وقد اختار معظمهم االأ

وهي ذرة اأك�شجني وذرتا هيدروجني على ال�شكل:               الذي ميكن متثيله بالدوائر هكذا       ، وهذه الذرات 

لتعميق  الطالب  ال�شائعة يف حياة  للم�اد  مناذج خمتلفة  بناء  الرتكيز على  لذا يجب   ، ولي�شت منف�شلة  متداخلة 

�شكال اجلزيئات. فهمهم الأ

اأي من هذه  �ش�داء،  بدوائر  الكل�ر  ذرات  ومتثيل  بي�شاء  بدوائر  ال�ش�دي�م  ذرات  متثيل  مت   ، اأدناه  الر�ش�م  يف   1-

ف�شل مللح الطعام ؟ الر�ش�م يعد التمثيل االأ

)1( اأ   - 

)2( ب - 

)3( جـ - 

)4(  - د  

 O-HH

)1()2()3()4(
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ك�شجني يف جزيء املاء هي : ن�شبة عدد ذرات الهيدروجني اإىل عدد ذرات االأ  2-

.2 : 1 اأ    - 

ب -  2: 1.

.1 : 1 جـ - 

د   -  2: 2.

-3  ال�شيغة اجلزيئية للماء هي :

OH اأ    - 

H2O2  - ب

 HO2 جـ - 

H2O  -   د

نتاج كل�ريد الهيدروجني ، اإذا مت متثيل ذرات H بدوائر بي�شاء وCl بدوائر �ش�داء ، اأي  -4  يتفاعل H2 مع Cl2 الإ

ف�شل لكل�ريد الهيدروجني. تية ُيعد التمثيل االأ الر�ش�م االآ

)1( اأ   - 

)2( ب - 

)3( جـ - 

           )4(  - د  

تية: جزيء، ذرة، رابطة، تفاعل كيميائي، ال�شيغة اجلزيئية، عن�شر، مركب. �شا�شية االآ ذّكر الطلبة باملفاهيم االأ  	l

ي مركب تعني متثيال بالرم�ز يبني اأعداد واأن�اع الذرات الداخلة يف تك�ين  ح للطلبة اأن ال�شيغة اجلزيئية الأ و�شّ  	l

اجلزيء.

)1()2()3()4(
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مثلة ملركبات �شائعة يف احلياة وال�شيغة اجلزيئية  ا�شتخدم مناذج اجلزيئات لت��شيح ال�شيغ البنائية لعدد من االأ   l

لكل منها مثل :

. CH4 امليثان ،HCl حم�ض الهيدروكل�ريك ،NH3م�نيا املاء H2O  االأ   

ا�شاأل الطلبة : كيف تتخيل ارتباط الذرات يف اجلزيئات ال�شابقة معاً ؟ وهذا ما ي�شمى ال�شيغة البنائية0   l

ناق�ض اإجابات الطلبة واطلب اإليهم ر�شمها على ال�شب�رة.  	l

اإليهم متثيل الذرات بكرات خمتلفة ح�شب العن�شر ،  اأي اختيار حجم ول�ن معني لكل ذرة من ذرات  اطلب    l

العنا�شر امل�شرتكة يف تك�ين املركبات ، ومتثيل ذلك بالر�شم على الدفرت.

تي : ميكن اإجراء الن�شاط االآ  	l

خذ مناذج الذرات واجلزيئات املت�افرة يف املخترب لتمثيل املركبات ال�شابقة وغريها من العنا�شر اأو املركبات مثل : 

. CO ,CO2, N2, Cl2, H2, O2

وعنا�شر  البنائية(  )ال�شيغ  ال�شابقة  والعنا�شر  املركبات  اأ�شكال  الر�شام(  برنامج  با�شتخدام   ( بالر�شم  و�شح   	l

ومركبات اأخرى ، واعر�ض النتائج با�شتخدام عر�ض تقدميي .
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ذوبان ال�سكر يف املاء

ت�جد يف  اجلزيئات  اأن  الطلبة  من   38.1% اأجاب  املاء  ذوبانها يف  عند  ال�شكر  م�شري جزيئات  �ش�ؤال عن  يف 

جابة ال�شحيحة ، ومل يعرف الباق�ن ماذا يحدث جلزيئات ال�شكر ، فاأجاب %39 منهم اأن جزيئات  املحل�ل ، وهي االإ

ال�شكر تتحد مع املاء لتك�ين عنا�شر جديدة ، وهذا يعني اأن معظم الطلبة مل ي�شتطيع�ا تف�شري عملية الذوبان ، 

خطاء العلمية يف العبارة : تتحد مع املاء لتك�ين  اإىل االأ وخلط�ا بني الذوبان والتفاعل الكيميائي ، ومل ينتبه�ا 

�شافة اإىل التمييز  ذابة لدى الطلبة، باالإ عنا�شر جديدة ، مما ي�جب االنتباه اإىل اأهمية و�ش�ح معنى املفه�م العلمي لالإ

بني التغريات الكيميائية والتغريات الفيزيائية.

عند ذوبان ملح الطعام يف املاء ، فاإن اأي�نات ال�ش�دي�م والكل�ر :  1-

ال تع�د م�ج�دة .  - اأ   

ت�جد يف املحل�ل .  - ب 

تتبخر .  - جـ 

تتحد مع املاء لتك�ين عنا�شر جديدة .  - د  

عند اإذابة نرتات الف�شة يف املاء ، فاإن املحل�ل يتك�ن من :  2-

املاء فقط.  - اأ  

نرتات الف�شة فقط .  - ب 

املاء ونرتات الف�شة.  - جـ 

م�اد جديدة.  - د  

تية تعترب مثااًل على تفاعل كيميائي : اأي من احلاالت االآ  3-

ذوبان ال�شكر يف املاء.  - اأ 

حرق قطعة من ال�رق باله�اء .  - ب 

ذوبان امللح يف املاء.  - جـ 

جتمد املاء .  - د 
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قارن بني حرق �شريط من املغني�شي�م واإذابة 10غ من ال�شكر يف املاء من حيث :  4-

طبيعة التغري احلا�شل)كيميائي اأم فيزيائي( يف كل من احلالتني . اأ  - 

ولية مرة اأخرى . اإمكانية احل�ش�ل على امل�اد االأ  - ب 

ذكر الطلبة مبا در�ش�ه �شابقاً عن خ�ا�ض املحاليل واملخاليط واأن�اعها .  	l

و�شح لهم اأن املحل�ل يتك�ن من مذاب ومذيب ، وميكن اإجراء اأن�شطة مثل :   	l

اح�شر عينة من ملح الطعام )10غ( مثاًل واأذبها يف 100 مل من املاء يف كاأ�ض زجاجية، ثم اطلب اإليهم تذوق    l

املحل�ل .

خذ كمية من املحل�ل ال�شابق وقم بتبخري املاء كله، وا�شاألهم : هل بقي �شيء يف الكاأ�ض؟ وما ه� ذلك ال�شيء؟  	l

خذ �شريطاً من املغني�شي�م بط�ل 5�شم ، احرق هذا ال�شريط ، ثم اجمع املادة البي�شاء الناجتة و�شعها يف �شحن    l

تبخري، اأ�شف اإليها قلياًل من املاء املقطر ، ثم اأح�شر ورقة عباد �شم�ض حمراء وبللها باملحل�ل ال�شابق ، ا�شـاأل 

الطلبة : هل تغري ل�ن ورق عباد ال�شم�ض ؟ ماذا يعني ذلك ؟

اطلب اإىل الطلبة املقارنة بني الن�شاطني 1 ، 2 من حيث طبيعة التغري احلا�شل.   l

اأخرى على حماليل م�ج�دة يف حياتنا الي�مية تتك�ن من مذاب ومذيب مثل : ماء البحر ، اله�اء  اأمثلة  اذكر    l

اجل�ي ، النق�د الفلزية، الدهان، احلليب.

اأمثلة اأخرى لتتاأكد من قدرتهم على التمييز بني عملية الذوبان  اأ�شئلة م�شابهة واطرح عليهم  ناق�ض الطلبة يف   	l

والتفاعل الكيميائي .
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الغاز املت�ساعد من مزج بيكربونات ال�سوديوم واخلل

واخلل،  ال�ش�دي�م  بيكرب�نات  مزيج  على  يحت�ي  دورق  ف�هة  على  مثبت  بال�ن  انتفاخ  �شبب  �ش�ؤال عن  يف 

اأجاب %34.5 فقط اإجابة �شحيحة وهي تك�ن غاز ثاين اأك�شيد الكرب�ن نتيجة تفاعل املادتني معاً ، ومل يتمكن 

الباق�ن من معرفة ذلك، مما ي�شري اإىل �شعف الطلبة يف معرفة ن�اجت تفاعل يحدث يف احلياة كثرياً ، وي�جب لفت 

انتباه الطلبة اإىل طبيعة ن�اجت التفاعالت الكيميائية.

 1-

    

كما يظهر يف ال�شكل اأعاله ينتفخ البال�ن بعد مزج قطع الرخام وحم�ض الليم�ن. ما الذي ي�شبب حدوث 

ذلك ؟

-2 الغاز املت�شاعد من اإ�شافة اخلل اإىل الكل�ض :

H2  - اأ   

Cl2  - ب 

O2  - جـ 

CO2  - د  

بعد املزجقبل املزج

حم�ض الليم�ن
قطع رخام
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عند �شكب قطرات من حم�ض الليم�ن على البالط ، فاإنه :  3-

تخرج فقاعات.  - اأ 

ال يحدث تغري.  - ب 

يتغري ل�ن البالط.  - جـ 

ي�شبح البالط اأمل�ض.  - د 

ف�ّشر : ت�شاف مادة بيكرب�نات ال�ش�دي�م الهيدروجينية اإىل الطحني قبل عجنه .  4-

ف�ّشر : ت�شتخدم مادة البيكنغ باودر يف �شناعة بع�ض احلل�يات.  5-

مّهد للدر�ض بت��شيح اأن ن�اجت التفاعل قد تك�ن م�اد �شلبة اأو �شائلة اأو غازات ، اأو اأكرث من ن�ع منها.   l

ينفذ الطلبة اأن�شطة خالل العمل يف جمم�عات ، وعمل ا�شتق�شاء علمي مثل :  	l

دوات واملواد الالزمة  الأ

جهاز كما يف الر�شم ، كال�شي�م ، حم�ض الهيدروكل�ريك ، �شخ�ر كل�شية ، حم�ض ال�شرتيك )الليم�ن ( ، ماء اجلري.

املطلوب : الك�شف عن ن�ع الغاز الناجت من التفاعل .

�شع كمية من حم�ض الهيدروكل�ريك يف ورق ، واأ�شف اإليه كمية من الكال�شي�م ، اأغلق الدورق و�شله كما    1-

يف ال�شكل ، ماذا يحدث ملاء اجلري ؟

ر العمل ال�شابق حلم�ض ال�شرتيك وال�شخ�ر الكل�شية ، ماذا يحـدث ملاء اجلري ؟
ّ
كر   2-

ما ه� الغاز الناجت من احلالتني ال�شابقتني ؟   3-

ماء اجلريحم�ض 

Ca
+

HCl
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ناق�ض الطلبة يف نتائج التجربة ، وهي اأن الغاز الناجت عن تفاعل حم�ض ال�شرتيك ) اأو اأي حم�ض اآخر( مع ال�شخ�ر    4-

الكل�شية ه� ثاين اأك�شيد الكرب�ن الذي يعكر ماء اجلري، بينما الغاز الناجت من تفاعل حم�ض الهيدروكل�ريك 

والكال�شي�م ه� الهيدروجني .

دوات واملواد الالزمة   الأ

م�شحـ�ق اخلبز )بيكنغ باودر( ، اخلـل ، ورق عباد ال�شم�ض ، ك�ؤو�ض زجاجية .

اأذب 10غ من مادة م�شح�ق اخلبز يف كاأ�ض بها 50 مل ماء.   1-

ما تاأثري هذا املحل�ل على ل�ن ورق عباد ال�شم�ض  ؟   2-

اأ�شف 10 مل من اخلل اإىل الكاأ�ض ، ثم افح�ض تاأثري املحل�ل يف ورق عباد  ال�شم�ض ، ماذا تالحظ ؟   3-

ف�ّشر �شبب تغري ل�ن ورق عباد ال�شم�ض يف احلالتني ؟   4-

�شئلة ال�شابقة واأ�شئلة م�شابهة لها مركزاً على التفاعالت التي ينتج عنها غـازات. ناق�ض الطلبة  يف االأ   l
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ك�سجني اال�ستعال واحلاجة اإىل االأ

نة اأعاله ، واأ�شعلت يف ال�قت نف�شه ، ثم اأُْغِلق ال�عاءان �ض،ع  و�شعت ثالث �شمعات متماثلة يف ثالثة اأوعية ُمَبيَّ

معاً بغطاء حمكم لكل منهما ، يف حني ترك ال�عاء �ض مفت�حاً .

اأي �شمعة تنطفئ اأواًل )�ض ، �ض اأو ع ( ؟ ــــــــ

ف�ّشر اإجابتك 

اأجاب عن هذا ال�ش�ؤال اإجابة �شحيحة %32 فقط من الطلبة ، وذلك لعدم معرفتهم اأن اال�شتعال )واالحرتاق( 

ك�شجني من ه�اء  ك�شجني الذي م�شدره غالباً اله�اء اجل�ي، واأن ا�شتنـزاف االأ يحتاجان ب�شكل اأ�شا�شي لت�افر االأ

ال�عاء املغلق ي�ؤدي اإىل ت�قف االحرتاق، واأن مدة اال�شتعال تعتمد على كمية اله�اء امل�ج�دة يف ال�عاء ، مما ي�شري 

ن�شطة عند تدري�ض اال�شتعال بحيث يتم مناق�شة الع�امل ال�شرورية لال�شتعال مثل  اإىل �شرورة اأن ينّ�ع املعلم يف االأ

ت�افر اله�اء وكميته ، واملادة القابلة لال�شتعال ، ودرجة احلرارة الالزمة لبدء اال�شتعال.

�ض �ضع
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ف�ّشر :  مي�ت النبات بعد عدة �شاعات من و�شعه داخل ناق��ض حمكم االغالق .  1-

ف�ّشر : تعباأ ناقالت النفط بغاز النرتوجني .  2-

ما هي مك�نات اله�اء اجل�ي ؟  3-

ميكن اإطفاء ا�شتعال مادة �شلبة بتغطيتها بقطعة قما�ض ثقيلة .  4-

ين�شح برتك الغرف مفت�حة قلياًل اأيام ال�شتاء عند وج�د مدفاأة داخل الغرفة.  5-

ين�شح بعدم ترك نباتات الزينة داخل البيت لياًل.  6-

يعمد بع�ض النا�ض اإىل و�شع مروحة بقرب م�قد الفحم اأثناء �ش�ي اللح�م. ف�ّشر ذلك.  7-

ابداأ احل�شة باإ�شعال �شمعة يف املخترب، ثم نّك�ض ف�قها كاأ�شاً جافة، واترك الطلبة يالحظ�ا اللهب والتغريات التي    l

حت�شل ، ثم اطلب اإليهم تف�شري ذلك.

اطلب اإليهم العمل يف جمم�عات لتنفيذ   ، ا�شتعال  عملية  ي  الأ ت�افرها  ال�اجب  ال�شروط  عن  الطلبة  ا�شاأل    l

تي : الن�شاط االآ

دوات واملواد الالزمة الأ

�شمعة ،  ناق��ض ، علبة كربيت.

اأ�شعل ال�شمعة ثم نك�ض الناق��ض ف�قها .   1-

ا�شاأل : ما �شبب انطفاء ال�شمعة ؟   2-

اح�شر علبة كربيت  وناق��ض ، ا�شاأل: ملاذا ال يحدث ا�شتعال ؟   3-

ما ال�شرط الغائب حلدوث اال�شتعال ؟   4-

اح�شر �شمعة وناق��ض، ا�شاأل ملاذا ال يحدث ا�شتعال؟ ما ال�شرط الغائب حلدوث ا�شتعال ال�شمعة.   5-

ناق�ض الطلبة يف ن�اجت االحرتاق ، وبني لهم �شبب حدوث ال�شناج اأحياناً ، ومعنى االحرتاق الكامل وغري الكامل.  	l

ن�شان، وامل�اد  با�شتخدام م�شادر املعرفة املت�افرة اطلب اإىل الطلبة كتابة بحث عن )االحرتاق( داخل ج�شم االإ   l

التي حترتق ، وال�شروط الالزمة لذلك ؟ ميكن اإعداد عر�ض تقدميي ومناق�شته يف ال�شف.

ن�شطة والتقارير التي نفذوها لتتاأكد من فهمهم  خرى امل�شابهة، واالأ �شئلة االأ ناق�ض الطلبة  يف ال�ش�ؤال ال�شابق واالأ   l

لعملية االحرتاق وال�شروط الالزمة لها .
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هل التاج املعدين من الذهب اخلال�ض؟

اأعطى ملك �شائغاً قطعة من معدن نقي ، وطلب منه اأن ي�شنع له تاجاً من هذا املعدن.

          قطعة معدنية     تاج معدين

بعد اأن �شلم ال�شائغ التاج، تفح�ض امللك التاج باهتمام، وظن اأن يك�ن ال�شائغ قد ا�شتخدم معدناً اآخرا اأو خليطاً من 

�شلية )2400( غراماً، اإال اأن ذلك  املعادن يف �شناعة التاج، وَزن التاج فكانت كتلته نف�ض كتلة القطعة املعدنية االأ

مل يقنع امللك، فطلب من بع�ض العلماء اأن ي�شاعدوه يف معرفة امل�اد التي �شنع منها التاج.

�شلية، كثافة املادة ت�شاوي حا�شل  ر العلماء اأن يقارن�ا كثافة التاج بكثافة قطعة معدنية متاثل متاماً القطعة االأ
ّ
قر  1-

ق�شمة كتلة عينة منها على حجم العينة ) الكثافة =             (.

وجد العلماء حجم قطعة املعدن ، وح�شب�ا كثافتها اعتماداً علــى معرفتهم بكتلتهـا )2400غ(. يبني ال�شكل 

اأدناه اأبعاد القطعة املعدنية التي قا�شها العلماء .

ما كثافة قطعة املعدن ؟

. 
3

جابة :  ـــــــــــــــ   غ / �شم االإ

الكتلة   

احلجم

5 �شم

5 �شم

5 �شم
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تية مت�افرة لهم لكي  دوات االآ بعد ذلك يريد العلماء معرفة حجم التاج لكي يحددوا كثافته ، وكانت امل�اد واالأ  2-

ي�شتخدم�ها يف ذلك :

دوات وامل�اد املبينة  يجاد حجم التاج با�شتخدام بع�ض اأو جميع االأ �شف طريقة ميكن للعلماء اأن ي�شتخدم�ها الإ

�شابقاً ، باإمكانك اأن تلجاأ للر�شم من اأجل ت��شيح طريقتك .

تي : قا�ض العلماء حجم التاج خم�ض مرات ، ثم ح�شب�ا الكثافة لكل تلك القيا�شات ، كما يف  اجلدول االآ  3-

اأ     -   ملاذا قا�ض العلماء احلجم خم�ض مرات ؟

  ب -  اأبلغ العلماء امللك اأن كثافة التاج هي 12.0 غ/ �شم3 ، و�شح كيف ا�شتخدم العلماء نتائجهم للت��شل 

اإىل  هذه القيمة للكثافة .

كثافة التاج )غ/ �شم3(حجم التاج )�شم3(املحاولة

120211.88

220012.00

320111.94

419812.12

519912.06

خمبار مدرج

دورق

�شينية بال�شتيكية

م�شدر ماء
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يبني اجلدول اأدناه كثافة معادن متن�عة  4-

 

كرث احتمااًل الذي �شنعت منه القطعة  اأ  -  بالرج�ع اإىل الكثافة التي ح�شبتها للقطعة املعدنية ، ما املعدن االأ

املعدنية ؟

جابة :   ـــــــــــــــ االإ

ف�شر اإجابتك .

ب-  وجد اأن كثافة التاج 12.0 غ/ �شم3 ، ماذا �شتخرب امللك ح�ل املعدن اأو اخلليط من املعادن التي ا�شتخدمها 

ال�شائغ ل�شناعة التاج ؟

اأ�شئلة فرعية ح�ل ق�شة معروفة يف تاريخ العلم وهي حادثة  اأربعة  �شئلة املركبة، وت�شمن  هذا ال�ش�ؤال من االأ

ول منه %17.1 فقط من الطلبة اإجابة �شحيحة ، وعن  اكت�شاف قاعدة اأرخميد�ض. اأجاب عن ال�ش�ؤال الفرعي االأ

الثاين %26.9 ، وعن الثالث فرع )اأ( %43.2 وفرع )ب( %7 ، وعن الرابع فرع )اأ( %15.9 ، وفرع)ب( 11.5% .

اأن املطل�ب فيها ب�شيط ويف  بالرغم من  جابات ال�شحيحة عن فروع هذا ال�ش�ؤال  ُيالحظ انخفا�ض ن�شب االإ

�شئلة ليثري يف  �شئلة منف�شلة ، مما ي�جب تع�يد الطلبة على هذا النمط املركب من االأ متناول الطالب ل� كانت االأ

الطالب القدرة على ربط البيانات لل��ش�ل اإىل املعل�مات املطل�بة .

كثافة ) غ/ �شم3(املعدن

21.4بالتني

19.3ذهب

10.5ف�شة

8.9نحا�ض

7.1زنك

2.7اأملني�م
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اأعطت �شيدة �شائغاً قطعة من معدن نقي ، وطلبت منه اأن ي�شنع لها عقداً من هذا املعدن.

بعد اأن �شلم ال�شائغ العقد ، تفح�شت ال�شيدة العقد باهتمام ، وظنت اأن يك�ن ال�شائغ قد ا�شتخدم معدناً اآخر 

�شلية نف�شها )193  اأو خليطاً من املعادن يف �شناعة العقد ، وزنت العقد فكانت كتلته هي كتلة القطعة املعدنية االأ

غراماً (، اإال اأن ذلك مل يقنع ال�شيدة ، فطلبت من جمم�عة من طلبة ال�شف الثامن اأن ي�شاعدوها يف معرفة امل�اد 

التي �شنع منها العقد .

�شلية ، الكثافة =  ر الطلبة اأن يقارن�ا كثافة العقد بكثافة قطعة من املعدن متاثل متاماً القطعة االأ
ّ
قر  1-

وجد الطلبة حجم القطعة املعدنية ، وح�شب�ا كثافتها اعتماداً علــى معرفتهم بكتلتها 193غ يبني ال�شكل اأدناه 

اأبعاد القطعة املعدنية التي قا�شها الطلبة.

ما كثافة قطعة املعدن ؟

. 
3

جابة : ــــــ غ/ �شم االإ

تية مت�افرة لهم لكي  دوات وامل�اد االآ بعد ذلك يريد الطلبة معرفة حجم العقد لكي يحددوا كثافته ، وكانت االأ  2-

ي�شتخدم�ها يف ذلك.

الكتلة   

احلجم

عقد معدينقطعة معدنية

دورقخمبار مدرج

�شينية بال�شتيكية

م�شدر ماء

العقد

5 �شم

م
�ش

 2

1 �شم
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وامل�اد  دوات  االأ اأو جميع  بع�ض  با�شتخدام   ، العقد  يجاد حجم  ي�شتخدم�ها الإ اأن  للطلبة  �شف طريقة ميكن 

 اإىل الر�شم من اأجل ت��شيح طريقتك .
املبينة اأعاله ، وميكن اأن تلجاأ

تي يبني نتائجهم : قا�ض الطلبة حجم العقد خم�ض مرات ، ثم ح�شب�ا الكثافة، واجلدول االآ  3-

ملاذا قا�ض الطلبة حجم العقد خم�ض مرات ؟   - اأ  

اح�شب كثافة العقد لكل من املحاوالت اخلم�ض ال�اردة يف اجلدول .   - ب 

ا�شتثنى الطلبة املحاولة اخلام�شة وح�شب�ا حجم العقد ، فكان حجمه 10 �شم3، وكثافته 19.3 غ/ �شم3 .  جـ -  

ملاذا ا�شتثنى الطلبة املحاولة اخلام�شة ؟   - د 

كيف ت��شل الطلبة اإىل كثافة العقد ؟   - هـ 

يبني اجلدول اأدناه كثافة معادن متن�عة :  4-

كرث احتمااًل الذي �شنعت منه القطعة  بالرج�ع اإىل الكثافة التي ح�شبتها للقطعة املعدنية ، ما املعدن االأ اأ -  

كثافة  ) غ/ �شم3(املعدن

21.4بالتني

19.3ذهب

10.5ف�شة

8.9نحا�ض

7.1زنك

2.7اأملني�م

كثافة العقد )غ/ �شم3 (حجم العقد )�شم3(املحاولة

110.1

29.9

310.2

49.8

520.0
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املعدنية ؟

جابة :  ــــــــــــــــ االإ

  ف�شر اإجابتك .

التي  املعادن  اأو اخلليط من  املعدن  ب�شاأن  ال�شيدة  �شتخرب  ماذا   ، �شم3   / غ   19.3 العقد  كثافة  اأن  وجد   - ب 

ا�شتخدمها ال�شائغ ل�شناعة العقد ؟

مهد للدر�ض ب�شرد ق�شة اأرخميد�ض مع امللك ح�ل تاجه الذهبي، وميكن عر�ض هذه الق�شة من خالل الفيدي�    l

اأو احلا�ش�ب .

جابة عن الت�شاوؤالت وحل امل�شكالت احلياتية ، واأن للعلم دوراً مهماً يف  و�شح للطلبة دور العلم والعلماء يف االإ   l

حكام. �شدار االأ حداث متهيداً الإ ت��شيح االأ

حكام بطرح اأمثلة  العلمي يف التفكري وحل امل�شكالت ، والرتوي يف اإ�شدار االأ �شل�ب  االأ اأهمية  للطلبة  و�شح    l

من احلياة وتاريخ العلم القدمي واحلديث.

الطلبة يف تفا�شيل ال�ش�ؤال ال�شابق وال�ش�ؤال امل�شابه ، وو�شح لهم طريقة ا�شتخال�ض املعل�مات الالزمة  ناق�ض    l

لل��ش�ل اإىل املطل�ب من البيانات املت�افرة .

ول  ال�سوؤال الفرعي الأ

-1  حل�شاب كثافة قطعة املعدن من القان�ن : الكثافة = 

اأعطيت يف ال�ش�ؤال الكتلة)2400غ( ، ولكن احلجم مل يعط ب�شكل �شريح ، لذا يجب البحث عن طريقة 

حل�شابه. ا�شاأل : كيف نح�شب حجم القطعة املعدنية ؟

دع الطلبة يفكروا بالطريقة واأر�شدهم اإىل �شكل القطعة املعدنية.   2-

ال�سوؤال الفرعي الثاين

ا�شاأل الطلبة : قارن بني �شكل القطعة املعدنية و�شكل التاج ؟   1-

ج�شام غري املنتظمة ال�شكل ؟  ا�شاأل الطلبة كيف ميكن ح�شاب حج�م االأ   2-

تي: باإجراء الن�شاط االآ

الكتلة   

احلجم
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دوات  االأ با�شتخدام  الكتلة  معروفة  ال�شكل  منتظمة  قطعة غري  اإيجاد حجم  الطلبة  كّلف جمم�عة من   - اأ 

املر�ش�مة يف ال�شكل ، وت�شجيل مقدار احلجم بال�شم3 .

اطلب اإىل جمم�عات اأخرى من الطلبة ح�شاب حجم القطعة غري املنتظمة وت�شجيل النتائج.  - ب 

ال�سوؤال الفرعي الثالث

اطلب اإىل اأحد الطلبة تنظيم القيا�شات يف جدول وح�شاب كثافة القطعة غري املنتظمة.   1-

ا�شاأل الطلبة : ملاذا نقي�ض احلجم عدة مرات ؟   2-

ا�شاأل : ما ه� مقدار احلجم الذي �شنعتمده حل�شاب الكثافة ؟   3-

اح�شب كثافة القطعة .   4-

حجم التاج )�شم3(املحاولة

كثافة القطعة غري املنتظمة

 )غ/ �شم3(
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ال�سوؤال الفرعي الرابع

ل� فر�شنا اأن كثافة القطعة املنتظمة التي ح�شبناها يف الفرع )3( كانت 9غ/ �شم3.

ا�شاأل الطلبة :    1-

كرث احتمااًل امل�شن�ع منه القطعة ؟ اعتماداً على جدول يبني الكثافات لعدد من املعادن  ما املعدن االأ  - اأ 

مثل اجلدول ال�ارد يف هذا الفرع من ال�ش�ؤال.

جابة. اطلب اإليهم تف�شري االإ  - ب 

ا�شاأل الطلبة :كيف نحدد اإذا كانت القطعة م�شن�عة من معدن واحد ، اأم من خليط من املعادن. نبه الطلبة اإىل    2-

ننا �شن�شدر حكماً نهائياً ح�ل ال�ش�ؤال الرئي�شي : هل القطعة املعدنية ) اأو التاج  هم الأ اأن هذه املرحلة هي االأ

اأو العقد( م�شن�ع من معدن خال�ض اأم من خليط.

يف الغالب اإذا كانت كثافة القطعة = كثافة املعدن ± 1 و. ،  ميكن الق�ل :  اإن القطعة املعدنية  م�شن�عة   - اأ 

من معدن خال�ض،  ولي�ض خليطاً من معدنني اأو اأكرث ،  فمثاًل اإذا كانت كثافة القطعة املعدنية غري املنتظمة 

= ) 9 غ / �شم3 ( فاإنه ميكن الق�ل اأنها م�شن�عة من النحا�ض اخلال�ض، واإذا كانت كثافتها 9.2 مثاًل تك�ن 

خليطاً من النحا�ض والف�شة.

القطعة  ا�شتخدم  ال�شائغ  يك�ن 
 

12غ/ �شم3 املعدنية  القطعة  12غ/�شم3 وكثافة  التاج  اإذا كانت كثافة   - ب 

املعدنية نف�شها التي اأعطاه اإياها امللك ، وهي خليط من الف�شة والذهب.

اإذا كانت كثافة العقد 19.3 غ / �شم3 ، وكثافة القطعة املعدنية 19.3 غ / �شم3 فيك�ن العقد قد �شنع   - جـ 

من القطعة املعدنية نف�شها ، وهي من الذهب اخلال�ض.

كّلف الطلبة حل ال�ش�ؤال امل�شابه على �شكل جمم�عات.  	l

خطاء. ناق�شهم يف اإجاباتهم عن ال�ش�ؤال امل�شابه و�شّ�ب لهم االأ  	l
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التعبري عن الذائبية بالر�سم البياين

يف �ش�ؤال عن الر�شم البياين الذي ميثل تاأثري درجة احلرارة على ذائبية ال�شكر يف املاء ، ت��شل %46.7 من 

الطلبة اإىل  الر�شم ال�شحيح ، ومل يتمكن الباق�ن من ذلك ، مما يعني اأن اأكرث من ن�شف طلبة ال�شف الثامن غري 

قادرين على اإدراك العالقة الطردية بني ذائبية ال�شكر يف املاء ودرجة حرارة املحل�ل، وعدم قدرتهم على متثيل هذه 

العالقة بالر�ش�م البيانية ، مما ي�جب االهتمام بالتعبري عن العالقات بني املتغريات بر�ش�م بيانية والعك�ض ،  اأي 

ا�شتنتاج العالقات من الر�ش�م البيانية.

اأجرى �شعيد جتربة ملعرفة تاأثري درجة احلرارة على ذائبية ال�شكر يف املاء ، وذلك بقيا�ض كمية ال�شكر التي تذوب   1-

تية ه� الر�شم  يف لرت واحد من املاء يف درجات حرارة خمتلفة ، ثم عرب عن ذلك بر�شم بياين ، اأي الر�ش�م االآ

الذي يبني نتائج �شعيد:

)1( اأ   - 

)2( ب - 

)3( جـ - 

)4(  - د  

 

)
غ

(
ب 

ائ
ذ

ال
ر 

ك
ش
�
ال

)درجة احلرارة )�ض(

)4(

)
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درجة احلرارة )�ض(
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درجة احلرارة )�ض(

)1(
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اجلدول  يف  كما  النتائج  وخل�شت  املاء،  يف  الطعام  ملح  ذائبية  على  احلرارة  تاأثري  ملعرفة  جتربة  انت�شار  اأجرت   2-

تي: االآ

تية ه� الر�شم الذي ميثل نتائج جتربة انت�شار : اأي الر�ش�م االآ

)1( اأ   - 

)2( ب - 

)3( جـ - 

)4(  - د  

تي ميثل تاأثري ال�شغط اجل�ي على ذوبان مادة �شلبة يف املاء : الر�شم البياين االآ  3-

اخرت العبارة التي يعرب عنها هذا الر�شم :

 

تزداد الذائبية بزيادة ال�شغط.  - اأ  

تزداد الذائبية بنق�شان ال�شغط.   - ب  

تقل الذائبية بنق�شان ال�شغط.  - جـ 

ال تتاأثر ذائبية املادة بتغري ال�شغط اجل�ي.  - د 

)
5

10203040درجة احلرارة )�ض

37373737كتلة امللح الذائب )غ(

ال�شغط اجل�ي )�ض(

)
غ

(
ة 

اب
ذ

مل
 ا

ة
د
ملا

 ا
ة
ي
م

ك

درجة احلرارة )�ض( درجة احلرارة )�ض( درجة احلرارة )�ض( درجة احلرارة )�ض(

10   20    30   40 10   20    30   40 10   20    30   40 10   20    30   40 

)4( )3( )2( )1(

غ
(
ب 

ذا
مل
 ا

ح
ملل

 ا
ة
تل

ك

غ
(
ب 

ذا
مل
 ا

ح
ملل

 ا
ة
تل

ك

غ
(
ب 

ذا
مل
 ا

ح
ملل

 ا
ة
تل

ك

 )
غ

(
ب 

ذا
مل
 ا

ح
ملل

 ا
ة
تل

ك

10   20    30   40 



195

تي ميثل تغري ذائبية اأربع م�اد �شلبة ) �ض ، �ض ، ع ، ط ( يف املاء بتغري درجة احلرارة ، فاإن  -4  الر�شم البياين االآ

املادة التي تتنا�شب ذائبيتها عك�شياً مع درجة احلرارة هي املادة :

�ض  - اأ  

�ض  - ب  

ع  - جـ  

ط  - د 

تية : مهد للح�شة بالتاأكد من اإدراك الطلبة للمفاهيم االآ   l

املذاب ، املذيـب ، الذوبان ، الذائبية ، الر�شم البياين ، التنا�شب الطردي ، التنا�شب العك�شي، العالقة اخلطية، 

العالقة الهند�شية.

جمم�عات يف املخترب ، واطلب اإىل كل جمم�عة اإجراء ا�شتق�شاء علمي لدرا�شة ذائبية ملح  اإىل  الطلبة  ق�ّشم    l

الطعام ، اأو ال�شكر بتغري درجة حرارة املحل�ل ، وذلك بتنفيذ اأحد الن�شاطني:

دوات واملواد الالزمة الأ

�شكر املائدة ، ماء ، ميزان كتلة ، ميزان حرارة ، م�شدر حرارة، ك�ؤو�ض زجاجية.

خذ ثالث ك�ؤو�ض زجاجية و�شع يف كل منها 100مل من املاء بدرجات حرارة خمتلفة.   1-

�ض .
5

�ض ، 40
5

�ض  ، 30
5

مثاًل :20

�شافة اإىل اأن ي�شل املحل�ل اإىل درجة اال�شباع  اأ�شف اإىل كل كاأ�ض كمية من ال�شكر مع التحريك وا�شتمر باالإ   2-

)تر�شب ال�شكر عند اإ�شافة كمية جديدة (.

تي : ْل كتلة ال�شكر امل�شتخدمة يف احلاالت الثالث يف جدول كاالآ �َشجِّ   3-

مّثل النتائج بر�شم بياين.   4-

من الر�شم ، ما العالقة بني التغري يف درجة احلرارة وذائبية ال�شكر ؟   5-

203040درجة احلرارة )�ْض(

كتلة ال�شكر الذائبة )غ(
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تنفيذ الن�شاط ال�شابق نف�شه، ولكن با�شتخدام ملح الطعام بداًل من ال�شكر. 		l

ناق�ض الطلبة يف اختالف الر�شم البياين لكل من احلالتني.   1-

اطلب اإىل كل جمم�عة اإعداد عر�ض تقدميي عن الن�شاط الذي قام�ا بتنفيذه ، مت�شمناً الر�شم البياين املنا�شب    2-

) وميكن اإعداده بربنامج اأك�شل (.

خرى يف نتائجها مع الرتكيز على  ناق�ض الطلبة يف النتائج ، واطلب اإىل كل جمم�عة مناق�شة املجم�عات االأ  3-

ت��شيح العالقة بني ذائبية املادة  ودرجة احلرارة بيانياً.

�شئلة امل�شابهة، وتاأكد من قدرتهم على متثيل العالقات بيانياً وا�شتنتاج العالقات من الر�ش�م  ناق�ض الطلبة يف االأ  l

البيانية.
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املجاالت  �شملت   ، ر�ض  االأ علوم  جمال  يف  �شوؤااًل   )35( الدرا�شة  ت�شمنت 

تية : الفرعيةاالآ

عالقة   ، وتطورها  ر�ض  االأ تكوين  تاريخ   ، اجلوي  وغالفها  ر�ض  لالأ الفيزيقية  ال�شفات 

ر�ض بالنظام ال�شم�شي. االأ

تي : �شئلة على النحو االآ وقد توزعت هذه االأ

تركزت م�شكالت الطلبة يف م�شتويات :

التذكر ) التعريفات املفاهيمية (.   -

و�شف  من  املنا�شبة  العقلية  العملية  واإجراء  التحليل   على  والقدرة  اال�شتيعاب    -

ومقارنة وا�شتنتاج وتف�شري . وي�شري هذا الواقع اإىل ما ياأتي :

املحا�شرة  مثل  التقليدي  �شلوب  االأ  / التلقني  على  التدري�ض  اأ�شاليب  تركيز    -

واملناق�شة.

اأو  ال�شخ�شية للطلبة واال�شتفادة من واقعهم احلياتي  عدم الرتكيز على اخلربات    -

خرباتهم ال�شابقة يف جمال مو�شوع الدرا�شة.

الو�شائل   ( البديلة  اخلربات  توفري  وعدم  املبا�شرة  احل�شية  اخلربات  توفري  �شعوبة    -

 ، التعليمية  احلقائب   ، العر�ض  �شا�شات  فالم،  االأ  ، �شرطة  االأ مثل:   ) املنا�شبة 

املج�شمات ،النماذج اخلا�شة مبجال الدرا�شة .

همية لكل املعلومات بالدرجة نف�شها مما يعني الرتكيز على التعميمات  اإعطاء االأ   -

الكلية واإهمال اجلزئيات.

املجال الرئي�شي

املجال الفرعي
حل م�شكالتمعرفة وفهم

-15و�شف ومقارنة

-17ا�شتنتاج واإعطاء التف�شريات

3-اأختيار ومتثيل املعلومات
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�ملياه �جلارية ت�شاهم يف �إ�شافة ت�شكيالت

ر�ض على �شطح �لأ

ر�ض تكونت بتاأثري املاء على : معظم الكهوف املوجودة حتت �شطح االأ

اجلرانيت.  - اأ 

احلجر اجلريي. ب - 

احلجر الرملي.  - جـ 

د   - ال�شخر الر�شوبي.

جابات بن�شب متفاوتة على  بلغت ن�شبة اإجابات الطلبة ال�شحيحة على هذا ال�شوؤال %30.5 بينما توزعت باقي االإ

جابات اخلاطئة، وقد يعود ال�شبب  خرى ، حيث ا�شتقطب البديل )د( ما ن�شبته %37.8 من جمموع االإ البدائل االأ

يف ذلك اإىل وجود �شعف لدى الطلبة يف ركائز البنى املعرفية املتعلقة  بكل من: اأنواع ال�شخور الر�شوبية والرتكيب 

الكيميائي لكل منها.

تية : تت�شكل الكهوف اجلريية ب�شكل رئي�شي بفعل اأثر واحد من االآ  1-

جتمع الروا�شب ال�شخرية.  - اأ 

ب - احلت الرملي.

الرياح.  - جـ 

د   - املياه اجلارية.

تية : تعود اأ�شول ال�شواعد والهوابط يف الكهوف اإىل واحد من اأنواع ال�شخور االآ  2-

جريية.  - اأ 

ب - ر�شوبية.

رملية.  - جـ 
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د   - غرانيتية.

تية: ر�ض املتعلقة باأثر اأحد العوامل  االآ تن�شاأ الكهوف اجلريية بفعل عمليات التغري والتغيري يف �شطح االأ  3-

التـجوية الفيزيائية.  - اأ 

ب - التـجوية الكيميائية.

احلت والتفتيت.  - جـ 

د   - النقل والتعرية.

نواع ال�شخور الر�شوبية واملتحولة والنارية ب�شكل عام،  واآلية تكونها، وخّل�ض ذلك على  مّهد للدر�ض بعر�ض الأ   l

ال�شبورة على �شكل جدول.

ا�شرتجع مع الطلبة بع�ض املفاهيم واملبادئ الكيميائية التي در�شوها �شابقاً املتعلقة بالتمييز بني اأنواع ال�شخور،    l

وخّل�ض ذلك با�شتخدام املعادالت الكيميائية اللفظية والرمزية.

ذلك  عن  يعربوا  ودعهم  اجلريية،  الكهوف  تكون  على  الدالة  الكيميائية  املعادلة  ا�شتخال�ض  الطلبة  كّلف    l

 ذوبان

   

 يدخل

با�شتخال�ض املخططات ال�شهمية مثل:      

الكال�شيوم  بيكربونات    ← ال�شخور اجلريية   ← �شقوق  الكربونيك   ←  حم�ض    CO2 املاء وخروج  تبخر 

الهيدروجينية   ←  تر�شيب كربونات الكال�شيوم 

نّظم رحلة ميدانية اإىل املواقع التي حتتوي على اأنواع متعددة من ال�شخور واطلب اإىل الطلبة جمع اأكرب قدر ممكن 

من العينات املختلفة.

وّزع الطلبة يف جمموعات بحيث تكلف كل جمموعة فرز اأنواع ال�شخور التي مت جمعها وت�شنيفها )دع الطلبة    l

يتناوبون املهمات فيما بينهم (.

الطلبة بعد انتهاء الرحلة عمل زاوية خا�شة يف ال�شف لكل نوع من اأنواع ال�شخور التي مت جمعها مع توفري  كّلف    l

دليل تف�شيلي عن كل نوع ي�شمل : نوع ال�شخر ، اأماكن وجوده ، اآلية تكونه ، خ�شائ�شه الفيزيائية والكيميائية.

قم بعمل ن�شاط تعزيزي عن دور املاء يف نقل الفتات ال�شخري وتر�شيبه من الدليل اخلا�ض بتجارب العلوم يف    l

مكتبة املدر�شة.

ية رقم )74( من �شورة البقرة ودعهم ي�شتخل�شوا احلقيقة العلمية منها.
آ
فّعل اجلوانب الوجدانية عند الطلبة بقراءة اال   l

�شئلة الواردة يف الدليل. قّوم الطلبة يف �شوء اإجاباتهم عن االأ   l
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توظيف �ملعرفة �لعلمية لفهم �لت�شاري�ض من حولنا

يو�شح ال�شكالن جمموعتي جبال خمتلفة،  اجلبال  يف ال�شكل )اأ( ذات نتوءات حادة ووعرة، اجلبال يف ال�شكل 

)ب( ذات نتوءات دائرية مل�شاء :

                                           

تية عن اجلبال قد تكون �شحيحة : اأي العبارات االآ

اجلبال يف ال�شكل )اأ( اأقدم.  - اأ 

اجلبال يف ال�شكل )ب( اأقدم.  - ب 

اجلبال لها العمر نف�شه تقريباً، ولكنها تكونت بطرق خمتلفة.  - جـ 

ر�شية. اجلبال لها العمر نف�شه تقريباً ، ولكنها تقع يف ن�شفني خمتلفني للكرة االأ  - د 

جابات ال�شحيحة يف حني حاز البديل )جـ( على الن�شبة  حاز هذا ال�شوؤال على ن�شبة %20.2 من جمموع االإ

ال�شوؤال  بهذا  املتعلقة  البدائل  اال�شتجابات على  اأن  يعني  مما   ،  45% ت�شاوي  التي  جابات  االإ كرب من جمموع  االأ

جاءت من اعتقاد الطلبة باأن ال�شبب الرئي�شي لالختالف يعود اإىل طريقة تكوين اجلبال، ولي�ض اإىل طبيعة العوامل 

اجلوية املوؤثرة يف كل منها ، مما يعك�ض �شعفاً يف قدرة الطلبة على توظيف املعرفة يف تف�شري الظواهر الطبيعية وكيفية 

ت�شكل الت�شاري�ض من حولهم.

)ب( )اأ (
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، ب ( خمتلفتني  )اأ  يو�شح جمموعتي جبال  املجاور  ال�شكل   1-

تية  العبارات االآ اأي  نف�شه،  النوع  الت�شاري�شية من  الناحية  من 

�شحيحة يف و�شفهما :

والتعرية  التجوية  لعوامل  )ب(  اجلبال  تتعر�ض   - اأ 

ب�شكل اأكرب.

تقع اجلبال )ب( يف منطقة �شحراوية.  - ب 

تك�شو النباتات قمم اجلبال )اأ( .       - جـ 

اجلبال )اأ( اأقدم من اجلبال )ب(.  - د 

-2  يو�شح ال�شكالن جمموعتي جبال ، اجلبال يف ال�شكل )اأ( ذات ارتفاعات ونتوءات حادة اأكرث منها يف جبال 

تية عن هاتني املجموعتني �شحيحة: ال�شكل )ب( ، اأي العبارات االآ

ر�ض. االختالف يف ال�شكل اخلارجي ملجموعتي اجلبال يعود اإىل اختالف مواقعهما اجلغرافية على االأ  - اأ 

تتميز طبيعة املنطقة )�ض( باأنها جافة بينما تعترب املنطقة )�ض( رطبة.  - ب 

اجلبال يف ال�شكل )اأ( اأقدم من اجلبال يف ال�شكل )ب(.  - جـ 

الرياح على قمة اجلبال )ب( اأكرث برودة منها على قمة اجلبال )اأ( .  - د 

      

  

)ب(

)ب( )اأ(

�ض

)اأ(

رياح �شاخنة
رياح �شاخنة

�ض
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تية قد تكون �شحيحة : تي : مرتفعة ماطرة .اأي العبارات االآ -3 اجلبال يف ال�شكل االآ

نها تقع يف منطقة جغرافية مغلقة. حتافظ على �شكلها الأ  - اأ 

تكونت بفعل عمليات الرت�شيب عرب مراحل الزمن املختلفة.  - ب 

تقع يف منطقة جغرافية مفتوحة.  - جـ 

قطعت بفعل عوامل احلت والتعرية املختلفة.  - د 

مّهــد للطلبة بعر�ض اأهم املفاهيم التي �شرتد عليهم يف هذا املجال ، وتاأكد من و�شوحها لديهم.   l

�شباب القائمة عليها. ا�شتفد من خربات الطلبة احلياتية اخلا�شة مبناطقهم اجلغرافية وناق�شهم يف طبيعتها واالأ   l

ردن خا�شة بتوزيع  طل�ض العلمي والتي ترد فيها خرائط تو�شيحية وطبوغرافية لالأ من كتب االأ جمموعة  وّزع    l

دراك العالقة بني توزيع هذه املعطيات من جهة  مطار ، الت�شاري�ض واترك املجال للطلبة الإ الرياح ، كميات االأ

قران (. وطبيعة املنطقة اجلغرافية) ا�شتخدم اأ�شلوب املجموعات اأو االأ

ار�شـم على ال�شبورة جمموعة متعددة من الت�شاري�ض )م�شتخدماً الطبا�شري امللونة( مثل : تالل ، جبال ، �شهول،    l

جاباتهم . ه�شاب ، واطرح اأ�شئلة متعددة م�شتخدماً اأ�شلوب الع�شـف الذهني ، وقّوم الطلبة اأثناء تلقيك الإ

اأمثلة مرتبطة بواقع الطلبة لت�شتثري خرباتهم احلياتية من خالل عر�ض ر�شومات وت�شميات ماألوفة لديهم  اطرح    l

)جبال عجلون ، �شهول اإربد (.

اأدلة  التقارير  ت�شكل هذه  بحيث  فيها  يعي�شون  التي  املنطقة  مف�شل عن جغرافية  تقرير  بعمل  الطلبة  كّلف    l

اإر�شادية عن تلك املنطقة.

ردن واترك للطلبة فر�شة لتفريغ اأهم املعلومات الواردة فيه ثم ناق�شهم فيها  اعر�ض فيلماً م�شوراً عن جغرافية االأ   l

وقم بتلخي�ض النقاط الرئي�شة على ال�شبورة.

�شئلة الواردة يف الدليل. قّوم الطلبة ختامياً يف �شوء اإجاباتهم عن االأ   l
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يختلف جمرى النهر باختالف موقع منبعه و�سرعة جريانه

نهر �شغري �شريع �جلريان يجري مع و�د على �شكل حرف V و�قع على منحدر جبل ، �إذ� تتبعت �لنهر �إىل حيث مير 

رجح باملقارنة مع ما هو عليه عند منحدر �جلبل ؟ خالل �شهل ، كيف �شيبدو �لنهر على �لأ

�ل�شكل نف�شه �إىل حد كبري.  - �أ 

�أعمق و�أ�شرع.  - ب 

�أبطاأ و�أعر�ض.   - جـ 

�أكرث ��شتقامة.  - د 

جابة �ل�شحيحة يف هذ� �ل�شوؤ�ل يف حني حاز �لبديل )ب(  متّكن ما ن�شبته %34.3 من جمموع �لطلبة �لتو�شل �إىل �لإ

�أن قدرة �لطلبة على �لربط بني �لعو�مل �ملوؤثرة يف �شكل  جابات مما يدل على  %31.8 من جمموع �لإ على ن�شبة 

�شباب �مل�شاهمة يف ذلك هي مدى فعالية �أ�شاليب  جمرى �لنهر �شعيفة وبحاجة �إىل تو�شيح �أكرث، باعتبار �أن �أحد �لأ

حد�ث �لتعلم  �لتدري�ض �ملتبعة ومدى تركيزها على تفعيل �خلرب�ت �ل�شابقة وربطها باخلرب�ت �جلديدة وتوظيفها لإ

�لفعال.

�إىل  �أدى  �لذي  �لرئي�شي  �ل�شبب   ، �لتايل  �ل�شكل  يف   1-

�لتغري يف جمرى �لنهر يعود �إىل:

�لطبيعة �جلغر�فية ملوقع منبع �لنهر.  - �أ 

ب - �شرعة جريان �لنهر.

�شدة �لنحد�ر.  - جـ 

د   - عو�مل �حلت و�لرت�شيب.

�لبحر

ر
ه
ن
�ل

ى 
ر
جم
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تية قد تكون �شحيحة : تيني ، �أي �لعبار�ت �لآ يف �لر�شمني �لآ  2-

جمرى �لنهر يف )�أ( �أعمق و�أ�شرع.  - �أ 

جمرى �لنهر يف )ب( �أكرث تعرجاً. ب - 

جمرى �لنهر يف )�أ ، ب ( مت�شابه �إىل حد كبري.  - جـ 

منبع �لنهر )ب( �أقل وفرة من )�أ(. د   -  

تي �لذي يو�شح جمرى نهر ما من منبعه �إىل م�شبه . ميكن �لتنبوؤ ب�شكل جمر�ه و�شرعة جريانه  -3  �ل�شكل �لآ

بحيث �شيكون جمرى �لنهر عند �قرت�به من �مل�شب:

�أبطاأ و�أعر�ض.   - �أ 

ب - �أعمق و�أ�شرع.

�أكرث ��شتقامة.  - جـ 

د   - �أكرث �نحد�ر�ً .

)ب( )�أ(

�لبحر

ر
ه
ن
�ل

ى 
ر
جم
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مّهد للدر�ض با�شتعر��ض �ملفاهيم كافة �لتي قد ترد على �لطلبة بهذ� �خل�شو�ض :   l

“�شدة �لنحد�ر ، �شرعة �جلريان ، �حلت و�لرت�شيب ، جمرى �لنهر، م�شب �لنهر ، منبع �لنهر”. ناق�ض �لطلبة  	 	

مثلة من و�قع حياة �لطلبة  يف كل مفهوم م�شتفيد�ً من خرب�تهم �ل�شابقة و�ل�شخ�شية ومعزز�ً ذلك با�شتخد�م �لأ

وربطها باملفاهيم �ملاألوفة لديهم.

�عر�ض هذه �ملفاهيم مكتوبة على �شفافيات جذ�بة باإدخال عن�شر �للون و�لر�شم فيها با�شتخد�م جهاز �لعر�ض    l

�لر�أ�شي.

�إىل �لعالقات بني هذه �ملفاهيم و�ترك لهم فر�شة �لتعبري عن  �أ�شئلة مثرية للتفكري للتو�شل  �طرح على �لطلبة    l

ذلك ) ميكن �أن تعزز ذلك با�شتخد�م �شحيفة عمل لتقييم �لطلبة(.

نهار وجماريها ، و�ترك  ق�ّشم �لطلبة �إىل جمموعات ، ووزع على كل جمموعة �أطل�ض مو�شحاً فيه توزيعات �لأ   l

للطلبة جماًل لو�شف ما ي�شاهدونه يف �ل�شور وتف�شريه.

نهار  �عر�ض على �لطلبة فيلم فيديو بهذ� �خل�شو�ض ، و�إذ� مل يتو�فر فا�شتخدم �شور�ً ملجاري وم�شبات بع�ض �لأ   l

ردن. �ملاألوفة للطلبة مثل نهر: �لعا�شي ، �لفر�ت ، دجلة ، �لأ

�أ�شلوب �لر�شم على �ل�شبورة بالطبا�شري �مللونة و�ترك للطلبة فر�شة كافية لتحديد م�شب �لنهر ، منبع  ��شتخدم    l

�لنهر ، جمرى �لنهر .

�ر�شم عدة �أ�شكال ملجموعة خمتلفة من �جلبال و�ل�شهول ، ودع فر�شة كافية للطلبة  للتنبوؤ ب�شكل جمرى �لنهر    l

من �ملنبع �إىل �مل�شب مع بيان �ل�شبب يف ذلك.

�شئلة �لو�ردة يف �لدليل. قم بعمل �لتغذية �لر�جعة �ملنا�شبة يف �شوء تقييم �إجابات �لطلبة على �لأ   l
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الغازات من مكونات الغالف اجلوي

	.O2, N2,CO2 :ر�ض تية موجودة يف �لغالف �جلوي لالأ �لغاز�ت �لثالثة �لآ

قل ( :   كرث �إىل �لأ ما ترتيب �شيوعها ) من �لأ

CO2 , O2 , N2  - �أ 

O2 , CO2 , N2  - ب 

CO2 , N2 , O2  - جـ 

N2 , O2 , CO2  - د 

جابة �ل�شحيحة و�ملتمثلة  بالبديل )�أ( بينما  توزعت باقي �لن�شب على �لبديلني  تو�شل %21.6 من �لطلبة �إىل �لإ

جابات �لتي بلغــت  كرب من جمموع �لإ )ب(، )د( ب�شكل متقارب ، يف حني ��شتقطب �لبديل )ج( �لن�شبة �لأ

كرث �شيوعاً يف مكونات �لغالف �جلوي كونه  %42.3، ويعود ذلك �إىل �عتقاد �لطلبة باأن غاز O2 ي�شكل �لن�شبة �لأ

كرب. �لغاز �لذي تتنف�شه جميع �لكائنات �حلية، ولذلك ��شتنتج �لطلبة باأنه يجب �أن يحوز على �لن�شبة �لأ

�لرتتيب �لت�شاعدي للغاز�ت �ملكونة للغالف �جلوي :  1-

CO2  , O2 , N2  - �أ 

N2 , O2 , CO2  - ب 

O2  , CO2 , N2  - جـ 

N2 , CO2 , O2  - د 

�لرتتيب �لتنازيل للغاز�ت �ملكونة للغالف �جلوي :  2-

CO2  , O2 , N2  - �أ 
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N2 , O2 , CO2  - ب 

O2  ، CO2 ، N2  - ج 

N2 ، CO2 ، O2  - د 

كرب ملكونات �لغالف �جلوي : تية ي�شكل �لن�شبة �لأ �أي من �لغاز�ت �لآ  3-

ك�شجني. �لأ  - �أ 

ب - ثاين �أك�شيد �لكربون.

�لنرتوجني.  - جـ 

د   - �لهيدروجني.

قل ملكونات �لغالف �جلوي: تية ي�شكل �لن�شبة �لأ �أي من �لغاز�ت �لآ  4-

ك�شجني. �لأ  - �أ 

ثاين �أك�شيد �لكربون.  ب - 

�لنرتوجني.  - جـ 

�لهيليوم.  - د 

		

	N2		

، 	O2	

،	CO2 شا�شية �لتي �شرتد يف هذ� �ملجال مثل �لغالف �جلوي ، غاز� مهد للطلبة با�شتعر��ض �ملفاهيم �لأ   l

مكونات �لغالف �جلوي.

و�شح للطلبة �أن �لغالف �جلوي عبارة عن خليط من �لغاز�ت و�أن هذه �لغاز�ت تتفاوت يف ن�شبها.   l

�كتب جدوًل تبني فيه ن�شب هذه �لغاز�ت دون �أن تعتمد ترتيباً �أو ن�شقاً معيناً يف كتابتها، ثم �ترك للطلبة فر�شة    l

كافية من �لوقت لرتتيب هذه �ملكونات تنازلياً وت�شاعدياً.

�أمام �لطلبة با�شتخد�م �شا�شة  �لغالف �جلوي و�عر�شه  Power Point عن  قم بت�شميم برنامج تعليمي على    l

�لعر�ض �إذ�  �أمكن. �إذ� مل تتمكن من ذلك ، كّلف �لطلبة عمل �شفافيات متنوعة بخ�شو�ض هذ� �ملو�شوع 

ت�شمل ر�شوماً بيانية وفق �أ�شاليب متعددة مثل �لر�شم �لبياين �لد�ئري �أو �خلطي لتو�شيح توزيعات مكونات 

�لغاز�ت يف �لغالف �جلوي و�ترك �لفر�شة للطلبة لعر�شها و�شرح حمتوياتها.

حجام ثم ق�شم �لطلبة �إىل  �شفنج خمتلفة �لأ نّفذ ن�شاطاً �إغنائياً  بتكليف �لطلبة �إح�شار قطع متعددة وملونة من �لإ   l

جمموعات ووزع عليهم مهمات �لن�شاط بحيث حت�شل يف �لنهاية على منوذج جم�شم لتوزيعات ن�شب �لغاز�ت 

يف �لغالف �جلوي مثبتة على لوحة حائط مدون عليها �لبيانات كافة.
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�ل�شوؤ�ل مفتوح �لنهاية بعد ��شتعر��ض مكونات �لغالف  عن   جابة  �لإ �لطلبة  تكلف  باأن  تعزيزياً  ن�شاطاً  نّفذ    l

�جلوي:

كرث �شيوعاً من بني هذه �ملكونات ؟  ملاذ� يت�شدر غاز N2 �لن�شبة �لأ

جابة �لنموذجية  جابات �ترك للطلبة فر�شة �لتقييم �لذ�تي بعد تزويدهم بالإ بعد �إعطاء �لوقت �لالزم و��شتالم �لإ

وناق�شهم يف �إجاباتهم.
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ر�ض الكلي حركة ال�سفائح التكتونية تغري يف �سكل الأ

جابة �ل�شحيحة يف  يف �شوؤ�ل للطلبة عن مفهوم �ل�شفائح �لتكتونية و�آثارها ، تو�شل %21.2 من �لطلبة �إىل �لإ

على وهي %42 مما يعني �أن �لقاعدة �ملعرفية �لر�بطة بني �لن�شاط �لزلز�يل  حني ��شتحوذ �لبديل )د( على �لن�شبة �لأ

�رتفاع  على  �عتماد�ً  بينهما  يربطون  �لطلبة  �أن  تبني  ، حيث  خاطئة  �لطلبة  عند  �ملت�شكلة  �لنار  وحلقة  و�لربكاين 

�لرئي�شي وهو وجود  �ل�شبب  ينل  بينما مل  نار،  بركان، حلقة  �لعالقة مثل:  �ملفاهيم ذ�ت  لوجود  درجات �حلر�رة 

�ملتعلقة مبفهوم  �لبنية �ملعرفية  جابات، مما يعني وجود �شعف يف  ن�شبة قليلة من �لإ �إل   و�أثرها  �لتكتونية  �ل�شفائح 

�ل�شفائح �لتكتونية وكيفية ت�شكلهـا و�آثارها ،  ولذلك فهي بحاجة �إىل تعزيز .

ثار �لرئي�شة �ملالحظة بحركة �ل�شفائح �لتكتونية : �لآ  1-

�متد�د ظهور �ملحيطات.  - �أ 

ب - حترك �لقار�ت.

�لزلزل و�لرب�كني.  - جـ 

د   - زيادة عمر �لق�شرة �ملحيطية.

توؤدي �حلركات �لتكتونية �لتباعدية �إىل :  2-

�متد�د ظهور �ملحيطات.  - �أ 

ب - �نهد�م �ل�شال�شل �جلبلية.

حترك �لقار�ت.  - جـ 

د   - زيادة عمر �لق�شرة �ملحيطية.

حركة �ل�شفائح �لتي تف�شر تكون �ل�شال�شل �جلبلية �لر�شوبية :  3-

تباعد �شفيحتني قاريتني عن بع�شهما.  - �أ 

تقارب �شفيحتني قاريتني من بع�شهما.  - ب 

غط�ض �شفيحة حميطية حتت �شفيحة قارية.  - جـ 

غط�ض �شفيحة حميطية حتت �شفيحة حميطية .  - د 
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مهد للطلبة بعر�ض �أهد�ف �لدر�ض و��شتعر��ض �أهم �ملفاهيم �لتي �شرتد عليهم وتو�شيحها.   l

ر�ض وعالقتها مع بع�شها من خالل  ما  �شكال �لو�ردة يف �لكتاب �ملدر�شي لتو�شيح مكونات �لأ ��شتفد من �لأ   l

ياأتي:

�شفنج. عمل مناذج من �لإ  - �أ 

عمل لوحات تو�شيحية با�شتخد�م بر�مج �لكمبيوتر وعر�شها با�شتخد�م �شا�شات �لعر�ض.  - ب 

�لر�شم على �للوحات �ل�شفية.  - جـ 

ر�ض ودرجات �حلر�رة بعمل جدول مقارنة يتم تعبئته من قبل �لطلبة بعد حتديد  ح �لعالقة بني مكونات �لأ و�شّ  l

�أوجه �ملقارنة ذ�ت �ل�شلة.

عليها مو�قع �ل�شفائح �لتكتونية وحدودها وناق�ض �لطلبة يف دللت هذه �ملو�قع  وحدد  �لعامل  خريطة  �ر�شم   l

و�آثارها.

�ملدر�شي  �لكتاب  �لو�ردة يف  ن�شطة  �لأ تنفيذ  يف  �لتعلم  حلقة  و�أ�شلوب   ، قر�ن  بالأ �لتعلم  �أ�شلوب  ��شتخدم   l

ر�شادي. و�لدليل �لإ

�ل�شفائح  حركة  �آثار  ر�ض،  �لأ بنية   ( �لدر��شة  مبو�شوع  �خلا�شة  �ملدجمة  قر��ض  و�لأ فالم  �لأ �عر�ض   l

�لتكتونية...(.

�شئلة �لو�ردة يف �لدليل. �شئلة �لتقوميية و�لأ قّوم �لطلبة يف �شوء �إجاباتهم عن �لأ  l
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املفاهيم املتعلقة بالنظام ال�سم�سي ومكوناته
	

من  �لطلبة  من   37.6% �شوى  يتمكن  ، مل  ر�شية  �لأ �ل�شنة  مفهوم  تعريف  فيه  �إليهم  للطلبة طلب  �شوؤ�ل  يف 

جابة �ل�شحيحة ، وتفاوتت �لن�شب على باقي �لبد�ئل ب�شكل متغاير ، �إل �أن ن�شبة كبرية منهم ��شتقطبهم �لبديل  �لإ

ر�ض حول حمورها ، مما يدل على �أن �لركائز �ملفاهيمية �ملتعلقة بعلم �لف�شاء و�لنظام �ل�شم�شي  )�أ( �ملتعلق بدور�ن �لأ

�شاليب �لتدري�شيـة �ل�شحيحة �لتي من �شاأنها تعزيز قدر�ت  ب�شكل خا�ض حتتاج �إىل معاجلة من خالل تنفيذ �لأ

ر�ض وما ينتج عنهما. �لطلبة على �لتمييز بني دورتي �لأ

ر�شية : ف�شل للتعبري عن مفهوم �ل�شنة �لأ تية هو �لأ �أي من �لبد�ئل �لآ  1-

365.25 يوماً.  - �أ  

ب  - 24 �شاعة.

30 يوماً.  - جـ  

د   - 4 �أ�شهر )مبعدل ف�شل و�حد (.

ر�ض حول �ل�شم�ض مرة و�حدة ت�شمى : �لفرتة �لزمنية �لالزمة لدور�ن �لأ  2-

ر�شية �ل�شنة �لأ  - �أ 

ب - �ل�شنة �ل�شوئية.

�ل�شهر �لقمري  - جـ 

ر�شي. د   - �ليوم �لأ

ربعة �إىل دور�ن ما ياأتي : يعود تعاقب �لف�شول �لأ  3-

ر�ض حول �ل�شم�ض. �لأ  - �أ 

ر�ض حول حمورها . ب -  �لأ

ر�ض. �ل�شم�ض حول �لأ  - جـ 
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ر�ض . د   - �لقمر حول �لأ

يعود تعاقب �لليل و�لنهار �إىل طبيعة :  4-

ر�ض. �ل�شكل �لبي�شوي لالأ  - �أ 

ر�ض. هليجي لالأ ب - �ل�شكل �لإ

ر�ض حول �ل�شم�ض. هليجي لالأ �مل�شار �لإ  - جـ 

ر�ض حول نف�شها. د   - �مل�شار �لكروي لالأ

�شئلة �ل�شابرة �ملتعلقة باأهم �ملفاهيم �لتي �شرتد عليهم يف هذ� �ملجال وتو�شيح �لفروق  مهد للطلبة من خالل �لأ   l

بينها مثل :" �لكوكب ، �لنجم ، �ليوم �لكوكبي 000" .

قم بتنظيم جد�ول تتعلق باملجموعة �ل�شم�شية ) �لكو�كب �لت�شعة و�ل�شم�ض( تت�شمن:    l

�أبعاد هذه �لكو�كب عن �ل�شم�ض.  - �أ 

كتل هذه �لكو�كب.  - ب 

�أن�شاف �أقطارها.  - جـ 

�أزمان دور�نها حول نف�شها و�ل�شم�ض.  - د 

كّلف �لطلبة ترتيب هذه �لكو�كب ح�شب :   l

قربـها من �ل�شم�ض.  - �أ 

زمن دور�نها حول �ل�شم�ض.  - ب 

�شكال �لو�ردة و�إدر�ك �لعالقات فيما  لتف�شري �لأ كافية  فر�شة  لهم  و�ترك   ، بيانية  ر�شوم  عمل  �لطلبة  كّلف    l

بينها.

كّلف �لطلبة �شياغة فر�شية حول �لعالقة بني بعد �لكوكب وزمن دور�نه حول �ل�شم�ض وناق�شهم فيها للتو�شل    l

�إىل مفهوم �ل�شنة �ل�شوئية ب�شكل �إجر�ئي.

بكوكب  �ملتعلقة  �ملفاهيم  ل�شرح  به  و��شتعن   ، ر�ض  �لأ منوذج  مثل  �ملدر�شة  يف  �ملتو�فرة  �لنماذج  ��شتخدم    l

ر�ض. �لأ

نرتنت �خلا�شة بهذ� �ملجال وكّلف �لطلبة ��شتعر��شها وعمل تقارير مب�شطة عنها. ��شتفد من مو�قع �لإ   l

وملونة   حجام  �لأ متعددة  كر�ت  با�شتخد�م  �ل�شم�شية  للمجموعة  جم�شم  منوذج  بعمل  �إغنائياً  ن�شاطاً  نفذ    l

�ملجموعات”. نظام  “��شتخدم 
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�عـر�ض �أفالماً وثائقية حول �أي مو�شوع وفق ما هو متو�فر يف مكتبة �ملدر�شة �أو �أقر��شاً مدجمة ، يف حال عدم      l

تو�فرها نّظم رحلة �إىل مركز هيا �لثقايف يف عمان .

ر�ض )مفاهيمها ، �آثارها �أو نتائجها( ، وقّوم �لطلبة يف �شوئها. نفذ ن�شاطاً تعزيزياً للمقارنة بني دورتي �لأ   l
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ال�سفات الفيزيقية للماء

جابة  �إىل �لإ �لتو�شل  �لطلبة من  %30.7 من  ن�شبته  �لفيزيقية للماء ، متّكن ما  يف �شوؤ�ل للطلبة عن �ل�شفات 

كرب مبقد�ر %37.7 ، مما يدل على وجود �أخطاء مفاهيمية تتعلق  �ل�شحيحة، يف حني حاز �لبديل )ب( على �لن�شبة �لأ

�شا�شية للماء وكيفية توزيعها مما �شكل �شعفاً يف عمليات �لتحليل و�لربط  بقدرة �لطلبة على �لتمييز بني �خلو��ض �لأ

بني هذه �خلو��ض وما يرتتب عنها من تف�شري�ت وظو�هر علمية .

تية يعد ماًء عذباً : �أي من �لآ   1-

�جلزء �لد�خلي لقطعة �جلليد.  - �أ 

ب - مياه �لبحار.

مياه �جلد�ول.  - جـ 

د   - مياه �ل�شرب.

تية هو: �لرتتيب �لتنازيل �ل�شحيح لعذوبة �ملياه يف �لآ  2-

ر�ض. نهار، مياه �ل�شرب، �لبحري�ت، �لغطاء �جلليدي لالأ �لأ  - �أ 

ر�ض. نهار، �لغطاء �جلليدي لالأ �لبحري�ت، مياه �ل�شرب، �لأ  - ب 

ر�ض. نهار ، �لغطاء �جلليدي لالأ مياه �ل�شرب، �لبحري�ت ، �لأ  - جـ 

نهار، مياه  �ل�شرب، �لبحري�ت . �لغطاء �جلليدي، �لأ  - د 

تية ل ي�شلح لل�شرب ب�شبب ملوحته: �أي من �ملياه �لآ  3-

نهار. مياه �لأ  - �أ 

ب - مياه �جلد�ول.

مياه �جلليد �لذ�ئبة.  - جـ 

د   - مياه �ملحيطات.
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�شا�شية مثل : �لعذوبة ، �مللوحة ، وو�شح تاأثري كل منها على ج�شم  مّهد للدر�ض بتو�شيح بع�ض �ملفاهيم �لأ   l

�شباب من قبل  �إبد�ء �لأ باملفا�شلة بني �ملياه �لعذبة ، و�ملياه �ملاحلة ، مع  �أ�شئلة �شابرة تتعلق  ن�شان، و�طرح  �لإ

�لطلبة.

�خلا�شة بالغالف �ملائي ومكوناته وخ�شائ�شه مع �لرتكيز على خا�شيتي �مللوحة  �ملعلومات  جمع  �لطلبة  كّلف    l

و�لعذوبة.

كّلف �لطلبة عمل جدول تو�شيحي وفق ن�شق معني ، ترتب فيه مكونات هذ� �لغالف )تنازلياً �أو ت�شاعدياً(.    l

�لنتيجة  لتو�شيح  معني  تف�شري  �إيجاد  �إمكانية  وناق�شهم يف  �لبياين  �لر�شم  با�شتخد�م  ذلك  يعربو� عن  دعهم 

�لظاهرة من خالل �لر�شم.

دلة  طل�ض �ملدر�شي �أو �لأ من �ل�شور ) ميكن �حل�شول عليها من قبل �لطلبة( �أو من خالل �لأ �عر�ض جمموعة    l

غطية �جلليدية . حافظ على هذه  نهار ، �جلد�ول، �لأ �ل�شياحية للتمييز بني م�شطلحات �لبحار ، �لبحري�ت ، �لأ

�ل�شور يف �لز�وية �ملخ�ش�شة للعلوم يف �ل�شف.

�شّمم ن�شاطاً تعتمد فيه على حا�شة �لذوق عند �لطلبة باإح�شار عينات من �ملياه )وفق �مكانات �ملدر�شة و�لبيئة    l

�ملحيطة( لبيان مفهومي �لعذوبة و�مللوحة و�ختيار ن�شق معني يف ترتيب �لعينات �لتي مت �حل�شول عليها.

كرث عذوبة عن طريق �إح�شار قطعة جليد ، و�أعط �لفر�شة للطلبة  �شّمم ن�شاطاً تبني فيه �أن �ملياه �جلليدية هي �لأ   l

لتذوق �جلزء �لد�خلي منها.

خرى للماء مثل: درجات �لغليان ، درجات �لتجمد ، ظاهرة �شذوذ �ملاء. ناق�ض �لطلبة يف �ل�شفات �لأ   l

تية )مفتوحة �لنهاية (: �شئلة �لآ يف �لنهاية: �طرح �لأ   l

ملاذ� تتفاوت �شفات �لعذوبة و�مللوحة وفقاً مل�شدر �ملياه ؟  - �أ 

ما �أهمية �لغطاء �جلليدي يف �ملناطق �لقطبية يف حماية �حليو�نات �لبحرية ؟  - ب 

ما عالقة ذلك بال�شفات �لفيزيقية للماء ؟  - جـ 

�جمع �إجابات �لطلبة وناق�شهم فيها ودعهم يقّومو� �أنف�شهم ذ�تياً .   
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اخلطوط الكنتورية تدلنا على املعامل اجلغرافية

جابة  يف �شوؤ�ل للطلبة عن �خلطوط �لكنتورية ومدلولتها ، تو�شل ما ن�شبته %20.7 من جمموع �لطلبة  �إىل �لإ

جابة �ل�شحيحة على  �إىل �لإ �لتو�شل   �لطلبة من  %10.9 من  بينما مل يتمكن �شوى  �لفرع )�أ(،  �ل�شحيحة على 

�لفرع )ب( ، وميكن �أن ي�شتدل من تدين هذه �لن�شب على وجود �شعف و��شح يف مدى ��شتيعاب �لطلبة للمفاهيم 

�شا�شية �ملتعلقة باخلطوط �لكنتورية ومدلولتها ، خا�شة �أن �شيغة �ل�شوؤ�ل و�شحت مدلول هذه �خلطوط �إل �أن  �لأ

�لطلبة مل يوظفو� ذلك يف �إجاباتهم بال�شكل �ل�شليم، �أ�شـف �إىل ذلك �أن هناك �شعفاً يف قدر�ت �لطلبة على �لتعبري 

�لعلمي و��شتعمال �للغة �لعلمية �ل�شحيحة.

متار : رقام �ملعطاة �رتفاعات لبع�ض �ملناطق و�ملعامل بالأ يبني �ل�شكل خريطة طبوغر�فية جلزيرة �لنمر، متثل �لأ  1-

ماذ� ت�شمى �خلطوط �لو��شلة بني هذه �لرتفاعات؟  - �أ  

ما هو �ملَْعَلم �جلغر�يف �ملوجود عند �لنقطة �ض  ؟   - ب  

بالعتمــــــاد علـى فهمـــك   - جـ  

نهار ومنابعها ،  عــن جماري �لأ

�أجب عما يلي:

يحدد  �لذي  مثل  �لأ �لرتفاع  ما   .1

�لنهر ل�شمان �شرعة جريان  منبع 

�أف�شل؟

م�شب  يحدد  �لذي  �لرتفاع  ما   .2

�لنهر ليكون جمرى �لنهر �أكرث ��شتقامة؟

بناًء على �إجابتك �شف م�شار �لنهر من منبعه �إىل م�شبه من حيث �شرعة جريانه.
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تي ، ميكن حتديد �جتاه �شري �لنهر باأنه : -2  يف �لر�شم �لآ

جنوبي �شرقي.  - �أ 

جنوبي غربي.  - ب 

�شمال �شرقي.  - جـ 

�شمايل غربي.  - د 

مهد للطلبة با�شتعر��ض مفهوم �خلط �لكنتوري م�شتخدماً �آلية �لتمثيل بني �لطلبة �لذين جتمع بينهم خ�شائ�ض    l

م�شرتكة مثاًل )�لعائلة ، �لطول ، �للون ....(.

و�عر�شها  �لكنتورية  �خلر�ئط  لبع�ض  �ل�شفافيات  من  جمموعة  با�شتخد�م  �ملفهوم  هذ�  تو�شيح  يف  ��شتطرد    l

با�شتخد�م جهاز �لعر�ض �لر�أ�شي مثاًل :

�شفافية خا�شة بتوزيع قيم �ل�شغط.  - �أ 

�شفافية خا�شة بتوزيع درجات �حلر�رة.  - ب 

�خلط  مفهوم  لتعميق  حمتوياتها  يف  �لطلبة  وناق�ض   ، �لت�شاري�ض  �رتفاعات  بتوزيع  خا�شة  �شفافية   - جـ 

�لكنتوري.

ر�ض(، وكلفهم ر�شم  زود �لطلبة مبجموعة من �لبيانات ) قيم لل�شغط �جلوي، �حلر�رة ، �رتفاعات  طبقات �لأ   l

خطوط كنتورية بني �لقيم �ملت�شاوية لكل جمال.

�أ�شئلة حول مدلول هذه �لقيم �لرقمية �ملكتوبة و�ملعامل  �لنمر و�طرح عليها  �ر�شم خريطة كنتورية متثل جزيرة    l

�جلغر�فية �لد�لة عليها.

وزع على �لطلبة �شحيفة عمل خا�شة مبو�شوع �لدر��شة م�شتخدماً طريقة حلقة �لتعلم بحيث توزع �لطلبة �إىل    l

جماًل  لهم  و�ترك   ، �لتقييم(  و  �لعمل   ، و�ل�شتق�شاء  �ل�شتك�شاف  و�ل�شتيعاب،  )�لفهم  هي:	 جمموعات 

�شئلة فيما بينهم و�إجابتها ب�شكل منوذجي. ملناق�شة �لأ

ماكن �لتي ت�شرتك يف �شفات معينة  �عر�ض جمموعة من خر�ئط �حلائط �ملتو�فرة يف �ملدر�شة ، وحدد عليها �لأ   l

عن غريها.

�شئلة �لو�ردة يف �لدليل. l   قّوم �لطلبة ختامياً �عتماد�ً على �إجاباتهم عن �لأ
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املد واجلزر من الظواهر املتعلقة بجاذبية القمر

جابة  �شباب �ملتعلقة بظاهرة �ملد و�جلزر ، متكن %32 منهم �لطلبة من �لتو�شل �إىل �لإ يف �شوؤ�ل للطلبة عن �لأ

خرى على نحو متفاوت، �إل �أن �لبديل )د( حاز على �لن�شبة  �ل�شحيحة ، وتوزعت باقي �لن�شب على �لبد�ئل �لأ

كرب من �إجابات �لطلبة ) %33.5 ( مما يعك�ض �شعفاً يف �لبنية �ملعرفية �ملتعلقة بتاأثري �لقمر على �لبحار و�ملحيطات،  �لأ

حيث �عتقد معظم �لطلبة �أن �ل�شبب �لرئي�شي حلدوث ظاهرة �ملد و�جلزر هي �لتغيري يف �جتاهات �لرياح، وهذ� موؤ�شر 

على �أن قدرة �لطلبة على �إجر�ء عمليات �لربط و�لتفكري �ملنطقي بحاجة �إىل تعزيز.

ثر : تعد ظاهرة �ملد و�جلزر نتيجة لأ  1-

�لتغري�ت �ملناخية.  - �أ 

ب - جاذبية �لقمر.

ر�ض حول نف�شها. دور�ن �لأ  - جـ 

د   - �لزلزل يف قاع �ملحيطات.

تعد جاذبية �لقمر �مل�شبب �لرئي�شي حلدوث :  2-

مو�ج �لبحرية. �لأ  - �أ 

ب - �لزلزل يف قيعان �ملحيطات.

ظاهرة �ملد و�جلزر.  - جـ 

د   - ن�شيم �لرب و�لبحر.

تعرف ظاهرة �ملد و�جلزر باأنها :  3-

�رتفاع م�شتوى �شطح �لبحر عن �مل�شتوى �لعادي.  - �أ 

�رتفاع و�نخفا�ض م�شتوى �شطح �لبحر عن �مل�شتوى �لعادي.  - ب 

تدفق كميات كبرية من �ملياه نتيجًة حلركة �لرياح.  - جـ 

مو�ج �لبحرية. �ختالل يف حركة �لأ  - د 
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�شئلة �ل�شابرة �ملتعلقة بهذه �ملفاهيم  كل من �ملد و�جلزر لدى �لطلبة بطرح بع�ض �لأ مفهوم  و�شوح  من  تاأكد    l

وتدوين ذلك على �ل�شبورة.

من �لر�شومات �لتو�شيحية تبني من خاللها ت�شل�شل حدوث ظاهرة �ملد و�جلزر، و�ترك للطلبة  مناذج  بعمل  قم    l

فر�شة �لتعبري عن هذه �ملر�حل وبيان ت�شل�شلها )حاول �أن ل تتبع ن�شقا معينا يف ت�شل�شل هذه �ملر�حل وكلف 

�لطلبة ترتيب هذ� �لن�شق(.

�عر�ض فيلماً وثائقياً لتو�شيح ظاهرة �ملد و�جلزر .   l

نفّذ ن�شاطاً تعزيزياً لتو�شيح هذه �لظاهرة :-   l

-  �ح�شر وعاء كبري �حلجم فيه ماء و�نرث فيه بر�دة حديد.  �أ 

مو�ج(. حرك �لوعاء جيئة وذهاباً  )حركة �لأ  -  ب 

مو�ج(، و�أح�شر مغناطي�شاً ليمثِّل �لقمر. بني للطلبـة �أن بر�دة �حلديد ) هي �لأ  -  جـ 

�لقمر  جلاذبية  نتيجة  �أنه  لهم  و�شح  ثم   ، ي�شاهدوه  ما  ي�شفو�  �لطلبة  ودع  �لوعاء  من  �ملغناطي�ض  ب 
ّ
قر  د   -  

مو�ج ) بر�دة حديد( نحو طرف �لوعاء �ل�شفلي ثم عادت �إىل موقعها. )�ملغناطي�ض( �جنذبت �لأ

بحث ��شتق�شائي حول �آثار جاذبية �لقمر ومر�حل �ملد و�جلزر و�أهم توقعات �لطلبة حول  عمل  �لطلبة  كّلف    l

مدى �آثار هذه �لظاهرة يف �مل�شتقبل.
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ر�ض اأثر العوامل اخلارجية يف �سطح الأ

ر�ض و�لعمليات �ملتعلقة بها ، متّكن %15.5 من �لطلبة من  يف �شوؤ�ل للطلبة ت�شمن �أثر جتوية �ل�شخور يف �شطح �لأ

جابة �ل�شحيحة �خلا�شة بالفرع )�أ( ، و%11 منهم كانت �إجاباتهم �شحيحة على �لفرع )ب(. وتعد  �لتو�شل �إىل �لإ

هذه �لن�شب متدنية جد�ً باملقارنة بطبيعة �ملادة قيد �لدر��شة كونها تعترب من �ملفاهيم �ملتكررة عرب �ملر�حل �لدر��شية 

خا�شة �لدنيا منها �إن هذه �لن�شب تعك�ض �شعفاً و��شحاً يف نقل �أثر �لتعلم عند �لطلبة وعدم قدرتهم على �ل�شتفادة 

�شاليب �لتدري�شية  من  خرب�تهم �ل�شابقة وتوظيفها يف �كت�شاب �خلرب�ت �جلديدة ، وقد يكون هذ� نتيجة لطبيعة �لأ

�لتقليدية �ملتبعة يف تدري�ض هذ� �لنوع من �ملفاهيم وربطها مع بع�شها.

ر�ض، و�شح تاأثري كل منها مبيناً ما يلي :
أ
تعد عو�مل �لتجوية و�لتعرية من �أهم �لعو�مل �خلارجية �ملوؤثرة يف �شطح �ل  1-

مفهوم كل من �لتجوية و�لتعرية.  - �أ 

ب - �آلية حدوث كل عامل.

�لعنا�شر �خلا�شة بكل عامل.  - جـ 

د   - تاأثري كل عامل ونو�جته.

ر�ض �لت�شاري�شية ، عامل �لتجوية، ��شرح باإيـجاز عن هذ�  من �لعو�مل �لتي ت�شاهم يف تغيري �شكل معامل �لأ  2-

�لعامل مبيناً ما يلي :

مفهوم �لتجوية ب�شكل عام.  - �أ 

�أنو�ع �لتجوية و�لعمليات �ملتعلقة بكل نوع.  - ب 

ر�ض. تاأثري كل نوع على �شطح �لأ  - جـ 

ر�ض. -3  حّدد �لفرق بني كل من عاملي �حلت و�لتعرية من خالل بيان �أثر كل منهما على �شطح �لأ
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-4  يعترب اختالف درجات احلرارة وتباينها بني االنخفا�ض واالرتفاع من العوامل املتعلقة بـ :

التجوية الفيزيائية.  - اأ 

ب - التجوية الكيميائية.

جـ - التعرية.

احلت والرت�سيب.  - د 

مّهد للدر�ض بتنفيذ �سحيفة عمل تت�سمن اأ�سئلة متهيدية عن مو�سوع الدرا�سة، اعمل التغذية الراجعة املنا�سبة    l

وحّدد نقاط ال�سعف عند الطلبة ليتم الرتكيز عليها اأثناء ال�سرح واإعادة تقييمها.

ر�ض )اإذا توافر ذلك(. يف  واحلت والتعرية واآثارها على �سطح االأ التجوية  عوامل  وثائقية حول  اأفالماً  اعر�ض    l

�سكال والر�سومات التو�سيحية يف الكتاب املقرر اأو ال�سور  مكانيات  ، ا�ستعن بال�سور واالأ حال عدم توافر االإ

اخلارجية اأو با�ستخدام ال�سبورة وال�سفافيات.

اإذا  �سخرية  وعينات  الرتبة  من  عينات  بدرا�سة  اخلا�سة  ن�سطة  االأ بع�ض  لتنفيذ  جمموعات  اإىل  الطلبة  ق�ّسم    l

توافرت يف خمترب املدر�سة، اأو نظم رحلة ميدانية لتنفيذ هذا الن�ساط.

ر�ض  كّلف الطلبة عمل تقارير ا�ستق�سائية حول اأهم اقرتاحاتهم وتنبوؤاتهم مبدى تاأثري هذه العوامل على �سطح االأ   l

يات القراآنية لتدعم القاعدة املعرفية عندهم حول اأثر الرياح ، اأو املياه اجلارية ، وجه  وزود الطلبة مبجموعة من االآ

نرتنت اخلا�سة بهذه املوا�سيع لتدعيم تقاريرهم واأبحاثهم. الطلبة اإىل اأهمية ا�ستخدام مواقع االإ

اطرح ال�سوؤال مفتوح النهاية :   l

ر�ض يعترب نتيجة لتاأثري عوامل التجوية والتعرية والرت�سيب، ما مدى  اختالف الت�ساريـ�ض على �سطح االأ  -

�سحة هذا القول ؟ 

جابة عنه. l  قّيم الطلبة اأثناء مناق�سة ال�سوؤال وبعد االإ
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العالقات بني كواكب املجموعة ال�سم�سية

يعر�ض اجلدول بع�ض املعلومات عن كوكبي الزهرة وعطارد :

ف�سل لكون درجة حرارة �سطح الزهرة اأعلى من درجة حرارة �سطح عطارد؟ تية هو التف�سري االأ اأي االآ

ميت�ض عطارد مقادير اأقل من اأ�سعة ال�سم�ض لقلة غازات الغالف اجلوي.  - اأ 

الن�سبة املرتفعة من CO2 يف الغالف اجلوي للزهرة ت�سبب ظاهرة الدفيئة.  - ب 

طول للزهرة يجعلها متت�ض حرارة اأكرث من ال�سم�ض. زمن الدوران االأ  - جـ 

نها اأقرب اإىل ال�سم�ض. �سعة ال�سم�ض على الزهرة الأ يقل ال�سقوط املبا�سر الأ  - د 

الكوكب

معدل 

درجة حرارة 

ال�سطح )�ْض(

مكونات الغالف 

اجلوي

متو�سط البعد  

عن ال�سم�ض 

)ماليني الكيلومرتات(

زمن الدوران 

حول ال�سم�ض 

يام( ) عدد االأ

470الزهرة

معظمه ثاين 

اأك�سيد الكربون

108225

300عطارد

مقادير �سئيلة 

من الغازات

5888
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ف�سل الرتفاع درجة حرارة عطارد عن درجة  تية يعترب التف�سري االأ اعتماداً على بيانات اجلدول اأدناه ، اأي االآ  - 1

حرارة امل�سرتي :

طول للم�سرتي يفقده كمية من اإ�سعاعه. زمن الدوران االأ  - اأ 

كثافة مكونات امل�سرتي اأقل من عطارد، ولذلك ميت�ض احلرارة وي�سعها ب�سرعة.  - ب 

�سعاع الوا�سلة لعطارد اأكرب من الكمية الوا�سلة للم�سرتي ب�سبب قربه من ال�سم�ض. كمية االإ  - جـ 

�سعاع. مكونات عطارد ال�سخرية متت�ض كميات اأكرب من االإ  - د 

ر�ض اعتماداً علـى: يف اجلدول ال�سابق ، درجة حرارة كوكب امل�سرتي اأقل منها يف كوكب االأ  2-

زمن دورانه حول ال�سم�ض.  - اأ 

طبيعة تركيب كل منهما.  - ب 

متو�سط اأبعادهما عن ال�سم�ض.  - جـ 

غلفة اجلوية. وجود االأ  - د 

كرب يف امل�سرتي ، هذه  كرب ملكونات كوكب الزهرة بينما ت�سكل الغازات الن�سبة االأ ت�سكل ال�سخور الن�سبة االأ  3-

اخلا�سية جتعل :

زمن دوران الزهرة حول ال�سم�ض اأق�سر من امل�سرتي.  - اأ 

ال عالقة ملكونات الكواكب يف �سرعتها اأو زمن دورانها.  - ب 

كوكب الزهرة اأ�سرع من امل�سرتي.  - جـ 

كوكب امل�سرتي اأ�سرع من الزهرة.  - د 

الكوكب

معدل درجة 

حرارة ال�سطح 

)�ْض(

الرتكيب

متو�سط البعد عن 

ال�سم�ض 

)مليون كم(

زمن الدوران حول 

ال�سم�ض 

	

امل�سرتي

11.86 �سنة اأر�سية778.2غازات-			250
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�سئلة املثرية للتفكري  تاأكد من و�سوح جميع املفاهيم املتعلقة بكواكب املجموعة ال�سم�سية لدى الطلبة بطرح االأ  l

  ، اأبعادهـا   ( ، خ�سـائ�سهـا  اأبعد(  اأقرب،   ( ترتيبهـا   ، اأ�سماوؤها   ، تعريفاتهـا  الكواكب من حيث:  حول هذه 

مكوناتها...( ،  وخل�ض ذلك على �سكل جدول على ال�سبـورة.

اأقرا�ساً مدجمة حول كواكب املجموعة  " اإذا توافرت" ، �سفافيات ،  اعر�ض: مناذج، لوحات حائط ، اأفالماً   l

ال�سم�سية ومكونات النظام ال�سم�سي ب�سكل عام.

لتو�سيح العالقات بني الكواكب باأن تتبع اإحدى  �سكال  واالأ وال�سور  البيانية  والر�سومات  باجلداول  ا�ستعن   l

تية : �ساليب االآ االأ

�سفافيات ملونة.  - اأ 

ال�سبورة والطبا�سري امللونة.  - ب 

�سفنج. مناذج االإ  - جـ 

دراك العالقات بني هذه الكواكب وفق معايري يختارونها باأنف�سهم ،  ثم قم  واترك فر�سة كافية للطلبة الإ

بعمل تغذية راجعة مبا�سرة من خالل طرح اأ�سئلة متنوعة حول هذه العالقات واإجابتها ب�سكل منوذجي على 

ال�سبورة.

قران  الطلبة وا�ستخدم نظام التعلم باالأ على  متنوعة  عمل  �سحائف  وزع  واإدراكها  العالقات  مفهوم  لتعميق   l

جابتها. الإ

�سئلة مفتوحة النهاية حول النظام ال�سم�سي مثل: اطرح االأ  l

اأخرى اعتماداً على معلومات  اإمكانيات احلياة على كواكب  بالطلبة حول  النظر اخلا�سة  اأهم وجهات   - اأ 

جمدولة.

يات الكرمية وتكليف الطلبة ا�ستنباط اأهم احلقائق  تفعيل اجلوانب الوجدانية من خالل عر�ض بع�ض االآ ب - 

العلمية الواردة فيها.
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ر�ض ُّري الت�ساري�ض على �سطح الأ تغريات الظروف اجلوية وفقًا لتغ

ر�ض ، وهي تعلم اأن الظروف اجلوية �ستتغري كلما ت�سلقت اجلبل اإىل  تتاأهب متاُم لت�سلق اأعلى اجلبال على �سطح االأ

ارتفاع اأعلى . يف اجلدول اأدناه ، اكتب ظرفني جويني �سيتغريان اأثناء ت�سلق متام ، واذكر ما  يجب عليها اأن تاأخذه 

معها حتى تتحمل ظروف االرتفاعات العالية :

جابة ال�سحيحة التي  يف هذا ال�سوؤال املقايل متكن ما ن�سبته %34.6 من جمموع الطلبة من التو�سل اإىل م�سامني االإ

�سعاع ، اأما بالن�سبة لالحتياطات فقد كانت  تركزت حول انخفا�ض درجات احلرارة ، نق�سان كمية O2 ، وزيادة قوة االإ

جابات اخلاطئة على  جابات متعلقة بزيادة كمية املالب�ض واأخذ اأنابيب مزودة بـ O2 .....الخ، يف حني تركزت االإ االإ

ذكر االحتياطات دون ذكر ال�سبب اأو العك�ض ، وهذا يدل على انخفا�ض م�ستوى الطلبة وقدرتهم على التحليل 

والدمج بني تغريات الظروف املحيطة وما يجب اأخذه من تدابري منا�سبة ، وهذا يعني اأن قدرات الطلبة على اتخاذ 

القرارات العلمية بحاجة اإىل تدعيم من خالل اإجراءات تدري�سية منا�سبة متّكن الطلبة من حتمل امل�سوؤولية العلمية 

وذلك بالرتكيز على م�ستويات التحليل والتقومي وعمليات العلم املتقدمة.

ردن وهي تعلم اأنها اأخف�ض منطقة يف العامل ، اكتب  اأرادت اأروى اأن تذهب اإىل منطقة البحر امليت يف جنوب االأ   1-

يف اجلدول اأدناه اأهم التغريات يف الظروف اجلوية التي �ستتعر�ض لها اأروى اأثناء نزولها ، و اأهم اإر�ساداتك لها.

ما يجب على متاَم اأن تاأخذهالتغري يف الظرف اجلوي

1-

2-

3-
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تيني : عر�ض عليك يف اأحد املقابالت اأحد اخليارين االآ  2-

ت�سلق جبال الهماليا.  - اأ 

النزول نحو منطقة حفرة االنهدام.  - ب 

وطلب منك اختيار اأحد هاتني املنطقتني للذهاب اإليها ، بنّي اأي منطقة �ستختار مف�سراً �سبب اختيارك اعتماداً    

على تغريات الظروف اجلوية واإمكاناتك اجل�سمية وال�سحية.

ر�ض بني االرتفاع واالنخفا�ض ؟ بني  من وجهة نظرك ، ملاذا تتغري الظروف اجلوية باختالف ت�ساري�ض �سطح االأ  3-

ذلك باالعتماد على تغريات :

قيم ال�سغط اجلوي.  - اأ 

ك�سجني. توافر كميات منا�سبة من االأ  - ب 

تغريات درجات احلرارة  - جـ 

وتنوع  الت�ساري�ض  العالقات بني هذه  اأ�سئلة حول  واطرح  ردن  االأ الت�ساري�ض يف  لتنوع  بعر�ض  للدر�ض  مّهد    l

الظروف اجلوية فيها وخل�ض ذلك على �سكل نقاط على ال�سبورة.

اخرت اخلربة   البديلة غري املبا�سرة املنا�سبة لتو�سيح هذه املفاهيم والعالقات فيما بينها مثل:   l

عر�ض اأفالم وثائقية عن مت�سلقي اجلبال واأهم الظروف ال�سحية املتوفرة لديهم.  - اأ 

زيارة ميدانية ملنطقة الغور وتكليف الطلبة تدوين اأهم التغريات التي الحظوها على اأنف�سهم ، ميكن اأخذ   - ب 

جهاز لقيا�ض �سغط الدم قبل الزيارة وبعدها.

عمل زيارة للطبيب وعمل فح�ض �سريري للطلبة لبيان اأهم قدراتهم اجل�سمية ومعاجلتها.  - جـ 

�سئلة  عقد جدول مقارنة بني املناطق املنحدرة والعالية واأهم التغريات اجلوية الناجمة عنها ، ثم طرح االأ  - د 

املتنوعة لتو�سيح العالقة بني تغري الظروف وفقاً الختالف االرتفاعات واأثرها على اجل�سم.

كلِّف الطلبة كتابة ق�س�ض يف اخليال العلمي عن مغامرة قاموا بها لت�سلق اأحد اجلبال ي�سفون فيها اأهم التغريات  		l

اجلوية واجل�سمية التي �سعروا بها.

ر�ساداتالتغري يف الظروف اجلوية االإ

1-

2-

3-
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اإدراك العالقة بني درجة حرارة الرياح والظواهر املرتبط بها

يبني ال�سكل االجتاه ال�سائد للرياح ، وهْطل املطر ومتو�سط درجة احلرارة على ارتفاعات خمتلفة من كال �سفحي 

اجلبل. اأي املواقع اأكرث احتمااًل لوجود غابة فيه ؟

املوقع 1.  - اأ 

املوقع 2.  - ب 

املوقع 3.  - جـ 

املوقع 4.  - د 

جابة ال�سحيحة وتوزعت باقي الن�سب ب�سكل متفاوت،  متكن ما ن�سبته %36.6 من جمموع الطلبة من التو�سل اإىل االإ

الطلبة  لدى  املتكونة  اخلربات  اأن  يعني  وهذا   ،  29.3% الن�سبة  )4(على  رقم  باملوقع  املتعلق  )د(  البديل  حيث حاز 

واملرتبطة بدرجات حرارة الرياح والظواهر املرافقة لها تفتقر اإىل عامل الربط، ففي حال انخفا�ض درجات حرارة الرياح 

يتكاثف بخار املاء ويحدث الهطول، ولكن يبدو اأن الطلبة ربطوا حدوث كميات الهْطل باجتاه الرياح ولي�ض بدرجات 

�ساليب التدري�سية املتبعة، هو  �سافة اإىل تقليدية االأ �سباب وراء حدوث مثل ذلك الربط باالإ حرارتها ، وقد يكون اأحد االأ

طبيعة املناهج وما تركز عليه يف حمتواها املعريف حيث يكون الرتكيز على الكم املعريف على ح�ساب الرتكيز على تطوير 

عمليات العلم وتعزيزها مثل املالحظة واال�ستدالل والتنبوؤ ،  على الرغم من اأن الطلبة يف هذه املرحلة العمرية ميتلكون 

اخل�سائ�ض النمائية والعقلية التي تخولهم الربط والتنبوؤ اعتماداً على التف�سري العلمي والتحليل املنطقي.
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تي ، معلومات عن درجات احلرارة )�ْض( يف مدينتي الكرك واإربد يف ف�سل ال�ستاء، ادر�ض هذه  يف اجلدول االآ  1-

املعلومات واأجب عما يلي :

ما الظاهرة اجلوية املتوقعة يف مدينة اإربد ا�ستناداً اإىل درجات حرارة الرياح فيها ؟  - اأ 

يجاب اأو النفي. ح اإجابتك يف حال االإ هل �سيختلف نوع الظاهرة يف كلتا املدينتني ؟ و�سّ  - ب 

اعتماداً على اإجابتك يف الفرعني ال�سابقني ، ما القاعدة العلمية التي ا�ستندت اإليها يف تف�سريك؟  - جـ 

التف�سري  اإعطاء  مع   3  ،  2  ،  1 املناطق  من  كل  يف  املحتملة  اجلوية  بالظاهرة  وتنباأ   ، تي  االآ ال�سكل  ادر�ض   2-

املنا�سب.

تي، ما قيم درجات احلرارة يف املواقع )ع، ل(؟ -3 يف ال�سكل االآ

اإربدالكرك

8

12

16

4

8

12

منطقة  من  قادمة  رياح 

�ساحلية حرارتها 1ْ8م.

ك
3
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تاأكد من و�سول الطلبة اإىل امل�ستوى املعريف املنا�سب ملجموعة املفاهيم التي �سرتد عليهم يف هذا الدر�ض )وهي:   l

�سئلة  االأ طرح  من خالل   ) الهواء....  وتخلخل  ت�ساغط   ، التكاثف  احلرارة،  درجات  الرياح،  �سرعة  الرياح، 

ال�سابرة عن هذه املفاهيم والرتكيز على نقاط ال�سعف الظاهرة من خالل التقييم.

ال�سفافيات امللونة تت�سمن الر�سومات الواردة يف اأ�سئلة الدليل واأي اأ�سئلة  من  جمموعة  الطلبة  على  اعر�ض   l

اأخرى تراها منا�سبة، واطرح حولها اأ�سئلة مثرية لتفكري الطلبة، دعهم يتو�سلون اإىل العالقات املبينة باأنف�سهم 

ر�ساد واملناق�سة . ويعربوا عن ذلك بلغتهم اخلا�سة واكتِف بدور التوجيه واالإ

تو�سل اإليها الطلبة ويف حال وجود نق�ض يف املعلومات مل يتو�سلوا اإليها بعد ، نّفذ  التي  النقاط  اأهم  خل�ض   l

�سحيفة عمل تتناول هذه املعلومات ودع الطلبة يجيبون عنها ثم ناق�سهم يف ذلك.

اإحدى  الهطول يف  بكميات  من خاللها  الطلبة  يزود  بحيث  اجلوية،  ر�ساد  االأ اإىل حمطة  ميدانية  رحلة  نظم   l

اإح�سائي عن مدلول هذه  تقرير  الطلبة عمل  ثم كلف  ب�سكل عام،  الرياح واجلو  ال�سنوات ودرجات حرارة 

املعلومات مع الرتكيز على القاعدة العلمية التي ا�ستندوا اإليها. 

كّلف الطلبة اإح�سار اأطل�ض جغرايف مزود ببيانات عن كميات الهطول و�سرعة الرياح وحرارتها يف بلدان خمتلفة   l

م�سابهة وغري م�سابهة لبلدتهم، وكلفهم كتابة تقرير مف�سل عن هذه املعلومات وعالقتها مع بع�سها واترك لهم 

فر�سة املقارنة بني بلدته والبلدان التي مت اختيارها.

ا�ساأل الطلبة عن تغري الطبيعة البيئية يف مناطق متعددة من بلدتهم وما عالقة ذلك بدرجات احلرارة وكميات   l

الهطول.

�سئلة الواردة يف الدليل، وقّوم الطلبة يف �سوء اإجاباتهم عليها وقم بعمل التغذية  جابة على االأ كّلف الطلبة االإ  l

الراجعة املالئمة للنتائج التي ح�سلت عليها.
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البيئــة
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ت�شمنت الدرا�شة )28( �شوؤااًل يف هذا املو�شوع ، �شملت جماالت فرعية عن: 

الكون، احلفاظ على امل�شادر البيئية ، ال�شكان ، بع�ض الظواهر الطبيعية.

ا�شتملت الدرا�شة على )22( �شوؤااًل يف املعرفة والفهم منها ت�شعة اأ�شئلة يف التذكر، 

وثالثة اأ�شئلة يف الو�شف واملقارنة ، وع�شرة اأ�شئلة يف اال�شتنتاج واإعطاء التف�شريات.

كما ا�شتملت على)6( اأ�شئلة يف حّل امل�شكالت يف م�شتوى اال�شتنتاج والتنبوؤ  

واإعطاء التف�شريات.

اأن م�شكالت الطلبة تركزت يف م�شتويات :اال�شتنتاج والتنبوؤ واإعطاء  لقد تبني 

التف�شريات مما يعك�ض �شعفاً يف قدرة الطلبة على ا�شتيعاب بع�ض املفاهيم وربطها مع 

العلمي والتف�شري  التعبري  الطلبة على  اإىل وجود تدن وا�شح يف قدرة  اأدى  مما  بع�شها 

املنطقي ال�شليم.

وقد يعك�ض واقع حال الطلبة هذا واقعاً تدري�شياً دااًل على تقليدية اأ�شاليب التدري�ض 

املتبعة وتركيزها على حفظ املعلومات وا�شتظهارها دون ربطها بالواقع العلمي واحلياتي 

للطلبة باعتبار اأن هذا املجال مرتبط ارتباطاً وثيقاً بواقع الطلبة وخرباتهم احلياتية ب�شكل 

رئي�شي.
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حفوري التلوث الناجت عن احرتاق الوقود الأ

اأحد امل�شببات الرئي�شية للمطر احلم�شي هو  :

النفايات الناجتة عن حمطات الطاقة النووية.   1-

النفايات الناجتة عن امل�شانع الكيميائية.   2-

حفوري. الغازات الناجتة عن احرتاق الوقود االأ   3-

الغازات الناجتة عن علب الر�ض.    4-

جابة ال�شحيحة ) البديل ج( ، يف حني ا�شتقطب )البديل ب( الن�شبة  متكن %35.6 من  الطلبة من التو�شل اإىل االإ

جابة ال�شحيحة والتي بلغت %36.3 مما يدل على اأن عملية الربط بني املطر احلم�شي و�شببه  قرب  اإىل االإ كرب واالأ االأ

عند الطلبة قائمة على العالقة بني مدلول اللفظ )املطر احلم�شي( واأثر امل�شانع الكيميائية  ، مما يوجب الرتكيز يف 

اأ�شاليب التدري�ض املتبعة على اخلربات ال�شابقة و�شرورة ربطها مع اخلربات اجلديدة من خالل الرتكيز على القواعد 

�شا�شية املتكونة لدى الطلبة ا�شتناداً اإىل واقعهم البيئي واحلياتي ودجمه بواقع املدر�شة للخروج مبنظومة  املعرفية االأ

�شئلة  حد االأ كلية حول املفهوم/املفاهيم قيد الدرا�شة. وقد كان ذلك وا�شحاً من خالل فح�ض ا�شتجابات الطلبة  الأ

ن�شائية عند الطالب وفح�ض قدرته على  بتكون املطر احلم�شي، حيث كان الرتكيز على الناحية االإ اأي�شاً  اخلا�شة 

اآثاره على البيئة ، وقد تبني اأن الطلبة تو�شلوا اإىل م�شتوى التقومي  التعبري عن كيفية تكون املطر احلم�شي، واأهم 

ن�شبة  ، وهذه   24.7% جابات ال�شحيحة بلغت  النهائية ملجموع االإ الن�شبة  ن  والرتكيب، ولكن ب�شكل �شعيف الأ

�شعيفة جداً وبحاجة اإىل معاجلة.
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تية :  حدى العمليات االآ -1 يتكون املطر احلم�شي نتيجة الإ

ا�شتخراج الفحم احلجري ال�شطحي.  -  اأ 

نهار املحتوية على ن�شبة من الر�شوبيات .  تبخر مياه االأ  -  ب 

تك�شري الفحم احلجري وحرقه.  -  جـ 

تكون ظاهرة ال�شبخن.   -  د 

حفوري اإىل : -2 يعود اأ�شل الوقود االأ

بقايا الكائنات احلية.   -  اأ 

نهار. الر�شوبيات يف املياه اجلوفية واالأ  - ب 

الغازات املوجودة يف ال�شخور.  -  جـ 

املاء املحجوز يف ال�شخور.  - د 

كرث �شرراً على البيئة عند حرقها :  تية تعترب االأ -3 اأي من االآ

االنرثا�شايت.  -  اأ 

اخلث. ب - 

الفحم احلجري البني.  جـ - 

الفحم احلجري ال�شلب.   - د 

ثر ال�شلبي للمطر احلم�شي يف البيئة الحتوائه على عن�شر :  -4 يعود االأ

الف�شفور.  -  اأ 

النرتوجني.  - ب 

الكربيت.  -  جـ 

الهيدروجني.  - د 

-5 يعترب املطر احلم�شي من اأ�شد العوامل خطورًة على البيئة واملزروعات الحتوائه على : 

اأك�شيد الكربيت.  -  اأ 

اأيون الكربيتات.  - ب 

حم�ض الكربيتيك.  -  جـ 

كربيتيد الهيدروجني.   - د 
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تية :  -6 لديك املفاهيم االآ

فحم حجري ، احرتاق ، ا�شتخراج ، تفحم بقايا النباتات ، كربيتيد الهيدروجني ، مطر حم�شي .

�شّمـم خمططاً �شهمياً منا�شباً من خالل هذه املفاهيم لتخرج بالنهاية اإىل اآلية تكون املطر احلم�شي .

هذه  من  للتقليل  حلواًل  اقرتح  ؟  احلم�شي  املطر  حدوث  ن�شبة  زيادة  على  احلجري  الفحم  ا�شتخراج  اأثر  ما   7-

ثار. االآ

-8 اكتب معادلة كيميائية لفظية تو�شح من خاللها كيفية تكون املطر احلم�شي .

�شا�شية التي �شرتد يف هذا البند .  l	 قم بعمل مقدمة متهيدية حول املفاهيم االأ

�شئلة  حفورة وكيفية  و�شروط تكونها من خالل فح�ض ا�شتجاباتهم على االأ ملفهوم االأ الطلبة  فهم  من  تاأكد   	l

املطروحة عليهم . 

�شولها ،  لديهم وخل�شها يف جدول بحيث توزع هذه امل�شادر وفقاً الأ املاألوفة  الطاقة  م�شادر  يف  الطلبة  ناق�ض   	l

حفورية ) اأح�شر عينات من حجر اخلث وحجر احلمام ( ،  وبني لهم اأن اأحد هذه امل�شادر ي�شمى امل�شادر االأ

واعر�شها اأمام الطلبة ودعهم يتفح�شوها . 

وطريقة  احلجري  الفحم  تكون  كيفية  لتو�شيح  امللونة  وال�شفافيات  ال�شهمية  املخططات  اأ�شلوب  ا�شتخدم  	l

ا�شتخراجه. 

من خالل املخطط ال�شابق اطرح على الطلبة �شوؤااًل مغلق النهاية : 	l

حفوري ؟ اإذا كان اجلواب نعم ، حدد اأهم هذه  هـل هناك اآثاراً بيئية �شلبية ناجتة عن اآلية ا�شتخراج الوقود االأ

�ش�ض الكيميائية التي ا�شتندت اإليها اإجابتك .  ثار مو�شحاً االأ االآ

براأيك ، ما  م�شري املخلفات ال�شلبة الناجتة عن ا�شتخراج الفحم احلجري ال�شطحي ؟ 

ا�شتفد من اأفالم الفيديو والربامج احلا�شوبية يف تو�شيح املفاهيم ذات العالقة بالتلوث الناجت عن احرتاق الوقود  	l

حفوري. االأ

لها  حداث التي قد يتعر�ض  اخليال العلمي ، بحيث تت�شمن هذه الق�شة اأهم االأ ق�شة يف  كتابة  الطلبة  كّلف  	l

اأحدهم فيما لو كان يف منطقة ا�شتخراج الفحم ، واأهم اآثاره البيئية ، ودعهم يقروؤوها اأمام زمالئهم، ثم كلفهم 

�شا�شية التي وردت وكتابتها على ال�شبورة. بتلخي�ض اأهم النقاط واملفاهيم االأ
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حفوري الظواهر الطبيعية الناجتة عن احرتاق الوقود الأ

ثر املحتمل لزيادة  حفوري اأدى اإىل زيادة ن�سبة غاز ثاين اأك�سيد الكربون يف الغالف اجلوي. ما الأ احرتاق الوقود الأ

CO2 على كوكبنا :

مناخ اأدفاأ .  - اأ 

مناخ اأبرد.  - ب 

رطوبة ن�سبية اأقل.  - جـ 

وزون يف الغالف اجلوي. زيادة الأ  - د 

جابة ال�سحيحة, بينما توزعت باقي الن�سب ب�سكل متباين  يالحظ اأن %21.1 من الطلبة متكنوا من التو�سل اإىل الإ

كرب %52.3 , وي�ستدل من ذلك اأن هناك  وزون على الن�سبة الأ حيث ح�سل البديل )د( الذي ت�سمن مفهوم الأ

وزون ومكوناتها , و�سعفاً يف معرفتهم عن اآثار اختالل توازن ن�سب  م�سكلة لدى الطلبة يف ا�ستيعابهم ملفهوم طبقة الأ

الغازات يف الغالف اجلوي ب�سكل عام.

حفوري اإىل حدوث اختالل يف ن�سب الغازات املكونة للغالف اجلوي, اأي من  اأدى تزايد احرتاق الوقود الأ  1-

هذه الغازات �ستحدث الزيادة يف ن�سبها :

ك�سجني. الأ  - اأ 

ثاين اأك�سيد الكربون.  - ب 

النرتوجني.  - جـ 

الهيدروجني.  - د 
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حفوري على ظاهرة الدفيئة هو : اأثر زيادة احرتاق الوقود الأ  2-

ثبات.  - اأ 

زيادة.  - ب 

نق�سان.  - جـ 

ل يوجد منط حمدد.  - د 

حفوري هي : النواجت الرئي�سية لعملية احرتاق الوقود الأ  3-

بخار املاء فقط.  - اأ 

بخار املاء وثاين اأك�سيد الكربون وطاقة.  - ب 

بخار املاء وثاين اأك�سيد الكربون وهيدروجني.  - جـ 

ثاين اأك�سيد الكربون فقط .  - د 

�سا�سية املت�سمنة يف هذا الدر�س من خالل عمل مقدمة متهيدية  الطلبة للمفاهيم الأ ا�ستيعاب  تاأكد من مدى    l

تطرح فيها اأ�سئلة حول هذه املفاهيم وكتابتها على ال�سبورة وترك الفر�سة للطلبة لتدوينها يف الدفاتر.

حفوري. ناق�س الطلبة يف مفهوم الوقود الأ   l

اأثر اختالل توازن ن�سب الغازات يف الغالف اجلوي , واأهمية هذا الغالف يف حماية  وثائقياً عن  اعر�س فيلماً    l

ر�س من التلوث باأنواعه كافة . الأ

اإذا مل يتوافر هذا الفيلم : قم بت�سميم الدر�س با�ستخدام برجمية Power point, واعر�سها با�ستخدام �سا�سات 

العر�س واأجهزة احلا�سوب.

ثار اختالل ن�سب الغازات يف الغالف اجلوي والتعبري عن الن�سق املحتمل  كلف الطلبة كتابة اأهم توقعاتهم لآ   l

لهذا الختالل )كيفية توزيع الغازات (, ومن ثم كتابة اأهم احللول والقرتاحات التي تقلل من ذلك م�ستخدماً 

قران , ثم ناق�س الطلبة يف كتاباتهم ودع لهم فر�سة التقييم الذاتي. يف ذلك اأ�سلوب التعلم بالأ
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ر�ض وزون حتمي كوكبنا الأ طبقة الأ

ن�سان؟ وزون من �سرر بالإ اأعط �سبباً واحداً يبني ما قد يحدثه ثقب يف طبقة الأ

جابات على جمموعة  جابات ال�سحيحة على هذا ال�سوؤال %35.6 من جمموع الطلبة , وقد توزعت الإ بلغت ن�سبة الإ

�سعاع وما ت�سببه من حروق وت�سوهات جلدية وزيادة الطفرات الوراثية غري  �سباب تركزت حول عوامل الإ من الأ

ال�سحية مثل �سرطان اجللد وما �سابه. وي�ستدل من اإجابات الطلبة اأنهم ا�ستفادوا من واقعهم احلياتي وجمتمعاتهم 

عالم املختلفة , وهذا يعني اأن قدرات الطلبة على التحليل والربط والتف�سري  املحلية ومما يرونه ويقراأونه يف و�سائل الإ

هذا  يكون  املتبعة حتى  التدري�سية  جراءات  الإ اأكرث من خالل  وتدعيم  تعزيز  اإىل  بحاجة  ولكنها  املنطقي جيدة 

وجميع  ن�سان  الإ ت�سمل  اأو�سع  اأبعاد   اإىل  تفكريهم  يف  خاللها  من  لينطلقوا   , علمية  اأ�س�س  على  مبنيا  التف�سري 

الكائنات احلية.

وزون ؟ �سرار ال�سحية التي قد تتعر�س لها نتيجة وجود ثقب يف طبقة الأ ما  اأهم الأ   1-

ن�سان ؟ وزون على �سحة الإ و�سح اأهم الو�سائل العملية التي قد تقلل من حجم اأ�سرار ثقب طبقة الأ   2-

وزون. -3   اقرتح اإجراءات ميكن اأن تقوم بها اأنت وزمالوؤك للم�ساهمة يف احلد من زيادة تو�سع ثقب الأ

وزون اإىل : -4   يعود ال�سبب يف زيادة حجم ثقب طبقة الأ

زيادة ن�سبة اأول اأك�سيد الكربون يف الغالف اجلوي.  - اأ 

ك�سجني يف الغالف اجلوي. زيادة ن�سبة الأ  - ب 

زيادة ن�سبة ثاين اأك�سيد الكربون يف الغالف اجلوي. جـ - 

ك�سجني يف الغالف اجلوي . نق�سان ن�سبة الأ  - د 
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مّهد للدر�س بعر�س ق�سة ل�سخ�س  م�ساب مبر�س جلدي ) �سرطان اجللد مثاًل ( وو�سح لهم من خاللها �سبب   l

اإ�سابته بهذا املر�س ودع الطلبة يق�سوا عليك بع�س الق�س�س من واقعهم احلياتي )اإن وجدت(,  وناق�سهم فيها 

وزون وما حدث لها من اأ�سرار. للتو�سل اإىل مفهوم طبقة الأ

وزون ومما تتكون وما اأهم خ�سائ�سها وملاذا وجدت )عّزز اجلوانب الوجدانية عند  ناق�س الطلبة يف مفهوم طبقة الأ  l

الطلبة بتقدير عظمة اخلالق يف  بديع �سنعه( وخل�ّس ذلك على �سكل نقاط رئي�سية على ال�سبـورة.

ق�ّسم الطلبة خم�س جمموعات لتنفيذ ن�ساط قائم على البحث ال�ستق�سائي وفق مراحل حلقة التعلم اخلما�سية   l

املهمات  وزع هذه  التقييم(   , العمل  النغما�س يف   , والتو�سيح  ال�سرح   , ال�ستك�ساف   , بامل�سكلة  )ال�سعور 

الرئي�سة على كل جمموعة ودع الطلبة يتناوبوا يف املهمات الفرعية ح�سب ميولهم ورغباتهم , ثم كلفهم عمل 

وزون , ووجههم لال�ستفادة من  بحث ا�ستق�سائي عن م�سكلة ما ترتبط بتاأثريات الثقب املوجود يف طبقة الأ

حدث التقارير العاملية حول امل�سكلة قيد الدرا�سة. نرتنت كمراجع لأ املواقع العلمية على �سبكة الإ

نظم جلنة �سحية �سعارها )نحو بيئة �سحية يف امل�ستقبل( , حدد مهمات هذه اللجنة مب�ساعدة الطلبة ودعهم   l

ر�ساد والتوجيه والبحث والتقييم بحيث يتم عمل تقارير �سهرية باأهم منجزات  يتناوبوا يف هذه املهام وهي : الإ

الطلبة خالل فرتة زمنية يتم حتديدها با�ست�سارة الطلبة )اأع�ساء اللجنة ( , ثم اخرت نظاماً معيناً لتعزيز الطلبة كاأن 

تعززهم بعمل الرحالت امليدانية, اأو امل�سابقات واجلوائز الت�سجيعية.

�سئلة الواردة يف الدليل وقيم نقاط ال�سعف والقوة لدى الطلبة  �سحائف عمل تت�سمن حمتوى الأ بعمل  قم   l

اعتماداً على ا�ستجاباتهم ون�ساطاتهم ال�سفية.
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م�صدر الطاقة املتجدد �صديق للبيئة

يعد النفط مثاًل مل�سدر طبيعي غري متجدد , اأي مما يلي يعد مثال اآخر مل�سدر غري متجدد :

اخل�سب.  - اأ 

ماء البحر.  - ب 

�سوء ال�سم�س.  - جـ 

الفحم .  - د 

اإجابة �سحيحة, بينما  اأجابوا  %25.6 منهم  اأن  اإجابات الطلبة على هذا ال�سوؤال تبني  با�ستعرا�س توزيعات ن�سب 

كرب من ن�سيب البديل )اأ( وبلغت %42.1  . ويبدو من هذا التوزيع اأن القاعدَة املعرفيَة املتعلقَة  كانت الن�سبة الأ

بهما من مفاهيم خا�سة بعالقة كل منهما  يتعلق  وما  للطاقة  املتجدد  املتجدد وغري  امل�سدر  بالتمييز بني مفهومي 

بالبيئة واآثارهما فيهما �سعيفٌة وبحاجة اإىل تعزيز باتباع اأ�ساليب تدري�سية حديثة قائمة على قيا�س م�ستويات عليا يف 

هداف  هداف املعرفية مثل التحليل والرتكيـب والتقومي. كما يجب الرتكيز عرب هذه ال�سرتاتيجيات على الأ الأ

هداف الوجدانية ب�سكل عام.  املهارية من خالل التجارب املخربية والأ

تية تعترب �سديقة للبيئة يف توليد الكهرباء مبا�سرة : اأي من الطرق الآ  1-

البطاريات والدارات الكهربائية.  - اأ 

اخلاليا ال�سم�سية.  - ب 

املوجات الكهرومغناطي�سية.  - جـ 

املولدات الكهربائية.  - د 



244

حفوري من حيث ال�ستمرارية : م�سدر الطاقة الذي يعترب من اأف�سل البدائل للوقود الأ  2-

الرياح.  - اأ 

ال�سم�س.  - ب 

املياه اجلارية.  - جـ 

املياه اجلوفية .  - د 

ن�سطة العملية الواردة فيه مب�ساركة الطلبة ودعهم يتو�سلون للمفاهيم والنتائج  للدر�س من خالل تنفيذ الأ مهد   l

�سا�سية باأنف�سهم وناق�سهم فيها. الأ

ا�ستخدم نظام املقارنات لتو�سيح كل من :  l

امل�سادر املتجددة وغري املتجددة :مفهومها , ماهيتها )اأنواعها( , جمالت ا�ستعمـالها , اآثارها على البيئة.

كرث �سداقة للبيئة. جدى اقت�سادياً, الأ كرث ا�ستمرارية, الأ امل�سادر البديلة للطاقة :  مفهومها , الأ

وزع �سحيفة عمل فيها �سوؤال مفتوح النهاية عن جمالت ا�ستخدام م�سادر الطاقة البديلة وعالقتها مع البيئة   l

وناق�س الطلبة يف اإجاباتهم , وحاول تقييمهم يف �سوء م�ستويات عليا من التفكري مثل الرتكيب و التقومي , وقم 

�سئلة الواردة يف الدليل , واخرت التغذية الراجعة املنا�سبة  بتعزيز ذلك من خالل فح�س ا�ستجاباتهم على الأ

لهم.

نظم رحلة ميدانية تت�سمن زيارة مناطق مثل :  l

م�سفاة البرتول, حمطة توليد الكهرباء , الطواحني الهوائية, حمامات عفرا/ماعني.

يات القراآنية التي تعر�سـت ملفاهيم: الرياح  فّعل اجلوانب الوجدانية من خالل تكليف الطلبة باإح�سار اأهم الآ  l

نرتنت اخلا�سة بذلك, ودعهم ي�ستخل�سوا احلقيقة العلمية يف كل اآية  والوقود و ال�سم�س بالرجوع اإىل مواقع الإ

بحيث يتم احل�سول يف النهاية على منظومة متكاملة مل�سادر الطاقة ب�سكل عام واآثارها البيئية.
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ر�ض اأكرب من الياب�صة الغطاء املائي على الأ

�سباب التي اأدت اإىل تقليل كميات ال�سرب ب�سكل عام بالرغم من اأن الغطاء  يف �سوؤال للطلبة حول اأهم الأ

جابات املحتملة ال�سحيحة  ر�س , تو�سل ما ن�سبته %37.8 من الطلبة اإىل الإ املائي اأكرب من الياب�سة على �سطح الأ

التي تركزت على فكرة عدم �سالحية املاء بالرغم من كرثته لل�سرب ب�سبب زيادة ملوحته اأو تلوثه اأو تعدد اأ�سكاله 

جابات غري ال�سحيحة للطلبة  تبني عدم واقعية هذه  وحالته الفيزيائية )�سائل / بخار / �سلب(, وبا�ستعرا�س الإ

التحليل  الطلبة يف جمال  دليل على �سعف  الغيوم. وهذا  املياه موجودة يف  اأن معظم  متثلت يف  التي  جابات  الإ

والتف�سري العلمي مما يعني �سعفاً يف قدرتهم على فهم الظواهر البيئية املحيطة بهم وعدم قدرتهم على التنبوؤ باأهم 

�سباب املوؤدية للظاهرة قيد الدرا�سة. الأ

ر�س, اإل اأن الكميات ال�ساحلة لل�سرب منها  بالرغم من اأن الغطاء املائي ي�سكل ما ن�سبته %75 من م�ساحة الأ  1-

�سباب الكامنة وراء حمدودية مياه ال�سرب. هم الأ تعترب حمدودة . ا�سرح هذه املقولة يف �سوء فهمك لأ

مياه  تزيد يف حمدودية  التي  العوامل  اأهم  من  املائي  الغطاء  على  املوؤثرة  خا�سة  البيئي  التلوث  عوامل  تعد   2-

ال�سرب :

ا�سرح باإيجاز طبيعة هذه العوامل ومدى تاأثريها.  - اأ 

اقرتح حلوًل منا�سبة للحد من تاأثري هذه العوامل.  - ب 

ل�سطح  واملائي  القاري  الغطاء  من  على كل  البيئية  العوامل  تاأثري  معينة حول  ا�ستبانة  عمَل  تكليفك  مت  اإذا   3-

ر�س, و�سح اأهم امل�سامني التي �ستحتويها هذه ال�ستبانة ا�ستناداً اإىل واقعك املحلي والبيئي. الأ
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ر�سية اأو لوحة حائط  ر�س ب�سكل عام , واعر�س اأمامهم جم�سماً للكرة الأ ناق�س الطلبة يف البداية مبكونات الأ  l

اأو �سفافية ملونة ليتو�سلوا من خاللها اأن ن�سبة الغطاء املائي اإىل الغطاء القاري )الياب�سة( = %75: %25 من 

ر�س الكلية. م�ساحة الأ

حياة  املاء يف  باأهمية  ذلك  ربط  من خالل  الياب�سة  اإىل  املائي  الغطاء  ن�سبة  تزايد  اأهمية  مدى  للطلبة  و�سح   l

ن�سان, وتو�سل معهم  اإىل مفهوم مياه ال�سرب ومدى �سالحية الغطاء املائي ككل لل�سرب, واطرح اأ�سئلة  الإ

ت�ساهم يف عمل الع�سف الذهني لدى الطلبة عن هذا البنـد ملخ�ساً اأهم النتائج التي يتم التو�سل اإليها على 

ال�سبورة.

لل�سرب والتلوث البيئي من خالل طرح اأمثلة من الواقع املحلي  املياه  العالقة بني مدى �سالحية  لهم  و�سح   l

واحلياتي املرتبط بحياة الطلبة وخرباتهم.

قم بعمل لوحات تو�سيحية با�ستخدام برجمية Power point تبني فيها بالر�سوم البيانية )الدائرية, اخلطية,   l

املدرجات( كيفية ا�ستنزاف مياه ال�سرب عرب فرتة زمنية معينة  , واطرح اأ�سئلة مثرية للتفكري عن اأهم العوامل 

امل�سببة لذلك.

�سئلة املطروحة. قيم ا�ستجابات الطلبة يف �سوء ن�ساطهم وتفاعلهم مع الأ  l

يف  ن�سان  الإ يتبعها  التي  املدمرة  ثار  الآ وطبيعة  البيئي  التوازن  اأهمية  اإىل  معهم  مناق�ستك  اأثناء  الطلبة  وجه   l

اأهم  تقييمهم من خالل  اإىل  �سافة  بالإ الدليل  الواردة يف  �سئلة  الأ البيئية وقيمّهم يف �سوء  ا�ستنزاف موارده 

ثار. املقرتحات التي يرونها منا�سبة للتقليل من هذه الآ

كّلف الطلبة عمل بحث ا�ستق�سائي عن احدى التكنولوجيات الكيميائية اأو البيولوجية التي ت�ساهم يف زيادة   l

ثار البيئية امل�سببة لنق�سانها. ن�سبة مياه ال�سرب اأو التقليل من الآ

قم بعمل ن�ساط اإغنائي تبني فيه اأن زيادة ن�سبة امللوحة يف مياه ال�سرب تقتل الكائنات احلية مثل :  l

اإح�سار عينة ماء �ساحلة لل�سرب, �سمكة �سغرية , مواد كيماوية, ملح , اأحد النباتات.

خر  فيه مياه ومواد كيماوية وملح,  �سماك اأحدهما يحتوي على مياه �ساحلة لل�سرب , والآ اأح�سر حو�سني لالأ   

�سماك , �سع عينات النباتات يف كل  �سماك ال�سغرية ) اإذا مل ترغب بقتل الأ و�سع يف احلو�سني عدداً من الأ

حو�س(, ودع الطلبة يراقبون ما �سيحدث , ناق�سهم يف ذلك وخل�س اأهم النتائج على ال�سبورة.
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التطورات العلمية والتكنولوجية ت�صاهم يف حماية البيئة

يف �سوؤال للطلبة حول اأهمية العلم والتكنولوجيا يف تطوير اأ�ساليب تقنية ت�ساهم يف حماية البيئة من الدمار 

والتلوث اأجاب ما ن�سبته %29.5 من الطلبة ب�سكل �سحيح على الفرع )اأ( , بينما اأجاب %13.4 من الطلبة على 

جابة ال�سحيحة على الفرعني وبالن�سبة للفرع )اأ( الذي حتدث عن اأهم ال�سبل  الفرع )ب(, وقد تنوعت اأ�سكال الإ

املتعلقة  التقنية  ال�سبل  اإيجاد  الطلبة حول  اإجابات  اإىل املحيطات تركزت  النفط  ت�سرب  للوقاية من  التكنولوجية 

بالتخل�س من النفط كاأن ي�ستحدثوا مواد كيميائية معينة اأو القيام بتبخري الزيت , اأو التقليل من الت�سرب ب�سكل 

اأما  البواخر,  هذه  املحمولة يف  النفط  كميات  من  والتقليل  الت�سرب  ملنع  املتينة  وال�سفن  البواخر  ب�سنع  اأ�سا�سي 

بالن�سبة للفرع )ب( الذي يتعلق باأهم م�سببات زيادة ن�سبة غاز ثاين اأك�سيد الكربون يف الغالف اجلوي فقد توزعت 

اإجابات الطلبة حول : �سرورة ا�ستخدام ال�سيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية , ا�ستغالل الطاقة ال�سم�سية لتوليد 

الكهرباء , ا�ستخدام فالتر معينة يف امل�سانع للتقليل من اآثار نواجت عمليات الحرتاق, وفيما يتعلـق بال�ستجابات 

اخلاطئة فقد تبني من خاللها ع�سوائية الطلبة يف اإجاباتهم وبعدها عن املنطق العلمي.

 

تية : و�سح بلغتك كيف ميكن تطبيق املعرفة العلمية يف كل من امل�سكالت البيئية الآ  1-

ملوحة مياه البحار.  - اأ 

وجود بقعة نفطية يف اأحد البحار.  - ب 

"العلم �سالح ذو حدين". بنّي مدى �سحة هذه املقولة من خالل تقدمي حمتوى معريف منا�سب خا�س بالنفط   2-

وم�ستقاته واآثاره يف البيئة.

ثار البيئية الناجتة  لقاء حما�سرة يف ندوة خا�سة باأهمية العلم والتكنولوجيا ملحاربة الآ اإذا اأعطيت لك الفر�سة لإ  3-

عن التطورات التكنولوجية املت�سارعة يف جمال ا�ستخدام امل�ستقات النفطية يف الوقود , فو�سح اأهم املرتكزات 

�سا�سية التي �ستتحدث عنها يف هذه الندوة . الأ
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مهد للطلبة با�ستعرا�س اأهم التطورات العلمية والتكنولوجية التي �سهدها العامل يف العقود املا�سية, وناق�سهم   l

يف اأهمية هذا التطور وما اأ�سفاه من ت�سهيالت للب�سرية جمعاء.

اعر�س عليهم مقولة “العلم �سالح ذو حدين”,  وناق�سهم يف اأبعاد م�سامني هذه العبارة . ولتوجيه النقا�س   l

ب�سكل فعال حاول الرتكيز على م�سكلة معينة اأو مفهوم معني م�ستمد من واقع الطلبة وحياتهم اليومية.

املتوافرة من اأفالم وثائقية واأقرا�س مدجمة و�سفافيات ملونة لعر�س م�سكلة بيئية  التعليمية  الو�سائل  ا�ستخدم   l

معينة تتو�سح من خاللها اأهمية العلم والتكنولوجيات املعا�سرة يف حل هذه امل�سكلة , ثم كلف الطلبة عمل 

باأهم اقرتاحاتهم للتح�سني وتنبوؤاتهم بوجود م�ساكل جديدة  تقرير تف�سيلي حول م�سمون ما �ساهدوه مرفقاً 

ت�ستحدثها هذه التكنولوجيات.

وكّلف كل جمموعة عمل بحث ا�ستق�سائي حول م�سكلة ع�سرية معينة واأهم   , جمموعات  اإىل  الطلبة  ق�ّسم   l

الراجعة  التغذية  بعمل  قم  ثم  الدليل(,  الواردة يف  �سئلة  بالأ ا�ستعن   ( لذلك  املنا�سبة  التكنولوجية  احللول 

املنا�سبة )تعزيزية / عالجية (.
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اأثر نوع ال�صماد يف منو النباتات

خالل  من  النباتات  منو  يف  ال�سماد  كميات  بخ�سو�س  حدوثه  املحتمل  ثر  الأ حول  للطلبة  موجه  �سوؤال  يف 

بيانات رقمية جمدولة , تراوحت  ا�ستجاباتهم ال�سحيحة ما بني 5.5 – %8.5 . وتعترب هذه الن�سب متدنية جداً, 

الن�سب  ا�ستخال�سه يف �سوء هذه  ما ميكن  اأهم  اأن  اإل   , وافية  ال�سوؤال  , ومدلولت  وا�سحة  البيانات  اأن  خا�سة 

لطبيعة  نتيجة حمتملة  وهذه  وتف�سريها,  الرقمية  البيانات  مع  التعامل  على  الطلبة  قدرة  الوا�سح يف  ال�سعف  هو 

رقام  جراءات التدري�سية املتبعة , كونها تعتمد الطابع اللفظي والتو�سيحي اأكرث من التعامل مع الأ �ساليب والإ الأ

مما اأثر يف طبيعة ا�ستجابات الطلبة يف تف�سري هذه البيانات التي تركزت على التف�سري املبا�سر دون التعمق والتحليل 

ملدلولت هذا التف�سري واأبعاده.

تي منط منو اأحد النباتات بوحدة كغ /دومن ب�سكل متتابع) خالل 3 �سنوات( يف تربتني حتتوي   يو�سح اجلدول الآ  1-

خرى على �سماد كيماوي. ادر�س هذه البيانات , واأجب عن ال�سوؤال  اإحداهما على �سماد دبايل )ع�سوي( والأ

الذي يليها :

يف اأي تربة كان منو النباتات اأف�سل ؟  - اأ 

ما ال�سبب يف الن�سق املبني لنمـو النباتات ؟ اأعط تف�سـرياً منا�سباً لهــذا الن�ســــق من خالل فهمــك  - ب 

�سمدة .  لطبيعة كل نوع من الأ

�سمدة يعترب �سديقاً للبيئة مو�سحاً ال�سبب يف اختيارك لهذا النـوع. حّدد اأي هذه الأ  - جـ 

�سماد كيماوي�سماد دبايل

7.1

9.5

10.3

5.2

4.4

3.5
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الرتبة  متعددة من  اأنواع  بوحدة كغ / دومن يف  النباتات  منو  ن�سبة  رقمية حول  معلومات   , تي  الآ يف اجلدول   2-

)خالل 4 �سنوات(  .ادر�س هذه املعلومات ثم اأجب عما يليها :

مّثل هذه املعلومات بيانياً, اعتماداً على:  - اأ 

1. ال�سنوات.

2. نوع الرتبة.

اأعط تف�سرياً علمياً منا�سباً لن�سق منو النباتات املبني اأمامك.  - ب 

ثر البيئي؟ نتاج الزراعي , مراعياً يف ذلك الأ ما  اأهم مقرتحاتك لزيادة كمية الإ   3-

�سمدة الع�سوية وغري الع�سوية, وناق�س الطلبة يف هذه  هم اأنواع الرتبة والأ مهد للطلبة بعمل مراجعة �سريعة لأ   l

�سئلة ال�سابرة , وعقد املقارنات الثنائية واكتبها على ال�سبورة. قيم الطلبة من خالل  امل�سامني من خالل طرح الأ

هذه املناق�سة يف �سوء تركيزك على و�سوح املفاهيم املطروحة اأمامهم وعالج نقاط ال�سعف , اإن وجدت.

غنائية والتعزيزية . ن�سطة الإ ن�سطة الواردة يف الدر�س وعمل الأ ا�ستفد من اخلامات البيئية لتنفيذ الأ   l

اعمل ن�ساطاً تعزيزياً يو�سح كيف ينمو النبات اأف�سل عند زراعته يف تربة دبالية :   l

اأح�سر عينات متعددة من الرتبة :    

رملية , �سخرية , طينية , دبالية.   

خرى (. ازرع حبات من العد�س اأو احلم�س يف كل عينة ) ثّبت كافة الظروف الأ   

اترك الفر�سة للطلبة ملراقبة منو النباتات بعمل تقرير يومي عنها ملدة اأ�سبوع.   

كّلف الطلبة عمل تقرير تف�سيلي نهائي لهذا الن�ساط.   

يات  كلف الطلبة عمل تقرير عن املواد الع�سوية ) �سبب ت�سميتها , ن�ساأتها , فوائدها (, م�ستفيدين من بع�س الآ   l

القراآنية الكرمية يف هذا املجال وحقائقها العلمية.

رمليةطينيةدباليةنوع الرتبة

ن�سبة منو النباتات

بوحدة كغ / دومن

الرتكيز” زيادة  على  “اعتماداً 

3.4

4.5

5.6

7.7

2.2

3.3

2.1

1.9

1.1

2.1

-

-
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اطرح ال�سوؤال مفتوح النهاية : كيف تتوقع اأن يكون ن�سق منو النباتات؟   l

بزيادة كمية ال�سماد.  - اأ 

بنق�سان كمية ال�سماد.  - ب 

اعتماد ن�سبة معينة وتثبيتها.  - جـ 

ق�ّسم الطلبة اإىل جمموعات , ووزع على كل جمموعة جماًل من ال�سوؤال , ثم ناق�سهم يف اإجاباتهم ب�سكل عام, 

ووّجه انتباههم اإىل اأهمية التوازن يف توزيع كميات ال�سماد واأثرها يف منو النباتات وا�ستعن بال�سوؤال الوارد يف الدليل 

عن هذا املو�سوع , وقيم الطلبة يف �سوء اإجاباتهم عليه.
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توزيعات ال�صكان واأعدادهم يعتمد على العوامل البيئية

يف �سوؤال مت توجيهه للطلبة بخ�سو�س توزيعات اأعداد ال�سكان يف بلدين خمتلفني وفقاً ملجموعة من العوامل, 

طلب اإليهم التنبوؤ بكيفية تغري اأعداد ال�سكان خالل ع�سر �سنوات قادمة وفق عوامل بيئية حمددة , اختار ما ن�سبته 

19.1 %  البديل )اأ( , و21.4 % البديل )ب( , و%25.1  البديل )ج(. ويعود تدين هذه الن�سب خا�سة يف البديل 

( اإىلكونها تتطلب منهم التعامل مع بيانات رقمية جمدولة, اأما البديالن )ب( , )ج( فقد اعتمدا قيا�س م�ستوى 
)اأ

, وقد يكون هذا  التنبوؤ وال�ستدلل  العلم املتقدمة مثل القدرة على  اإىل الرتكيز على عمليات  �سافة  التقومي بالإ

امل�ستويات  الرتكيز على  الدنيا وعدم  امل�ستويات  املعرفية يف  النتاجات  التدري�سية على  جراءات  الإ لرتكيز  نتيجة 

ن�سطة العملية وتدعيم اجلوانب اخلا�سة بالبحث  العليا واجلوانب املهارية التي تطور من عمليات العلم من خالل الأ

وفق املنهج العلمي.

تي, ما  اأهم الحتمالت املمكنة لتف�سري �سبب التغري يف تعداد ال�سكان: يف الر�سم البياين الآ  1-

اأهم  ما  ؟  بلدتك  املتاحة يف  البيئية  املوارد  ا�ستنزاف  يف  ال�سكاين  التعداد  زيادة  توؤثر  اأن  ميكن  كيف  و�سح   2-

اقرتاحاتك لتح�سني التاأثريات املمكنة؟

عدد ال�سكان

 التغرّي يف عدد ال�سكان.
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ار�سم ال�سكل املنا�سب لتعداد ال�سكان وفقاً للبيانات املرفقة , مع اإعطاء التف�سري املنا�سب لذلك.  3-

ال�سكان يف منطقة ما بالنظر اإىل التغري يف اأحد العوامل البيئية )ا�ستناداً اإىل  توزيع  يو�سح  بيانياً  ر�سماً  ار�سم    l

ال�سوؤال الوارد مثل : اإنتاج احلبوب , ا�ستهالك النفط (, ودع الطلبة يتو�سلوا اإىل طبيعة العالقة املر�سومة مع 

اإعطاء التف�سريات املحتملة لتف�سري هذه العالقة .

اأ�سئلة  التي �سرتد عليهم يف الدر�س, وتاأكد من مدى ا�ستيعابهم لها من خالل طرح  املفاهيم  الطلبة يف  ناق�س    l

متعددة قائمة على م�ستويات التحليل والتقومي وقيم الطلبة يف �سوئها.

وتوزيعاتهم وفقاً لعوامل معينة ودع الطلبة يكتبوا ملخ�ساً حول  ال�سكان  اأعداد  حول  وثائقية  اأفالماً  اعر�س    l

م�سمون الفيلم.

اعر�س �سفافيات ملونة تبني فيها ر�سومات بيانية لتوزيعات ال�سكان وفق ن�سق معني واطرح عليها اأ�سئلة متنوعة    l

�سئلة الواردة يف الدليل  ( وقيم الطلبة يف �سوئها. ) كما يف الأ

اإىل جمموعات , وكّلف كل جمموعة عمَل بحث ا�ستق�سائي حول كل عامل واأثره يف التغيري يف  الطلبة  ق�ّسم   	l

عدد ال�سكان وناق�سهم يف م�سامني كل بحث.

جابة عما يلي: جراء ال�سابق وكلفهم الإ وزع املجموعات بطريقة خمتلفة عن الإ

ما هي تنبوؤاتك املتوقعة للتغري يف اأعداد ال�سكان خالل العقد القادم اعتماداً على اآثار التلوث البيئي يف الوقت   - اأ 

احلا�سر.

تنباأ   , البيئية على كل من :املزروعات والرثوة احليوانية البحرية  اآثار امللوثات  هم  من خالل فهمك لأ  - ب 

ثار على التعداد ال�سكـاين. مبدلولت هذه الآ

عدد ال�سكان

      التغري يف ن�سبة O2 يف الغالف اجلوي.



254

اأثر زيادة عدد ال�صكان يف موارد البيئة

 يف �سوؤال مقايل مركب , ت�سمن جدوًل يحتوي بيانات عن بلدين 1 , 2 من حيث عدد ال�سكان ومعدلت 

الولدات والوفيات وامل�ساحة واإنتاج احلبوب وا�ستهالك النفط , كان املطلوب :

التنبوؤ عن التغري يف عدد ال�سكان يف البلدين يف ال�سنوات الع�سر القادمة.  - 1

التنبوؤ باأثر عدد ال�سكان يف البلدين يف كل من :  - 2

ر�س. ا�ستخدام الأ   

التلوث.   

ر�س %21.4 وعن فرع )ب( التلوث  اأجاب عن فرع )اأ( %19.1 فقط من الطلبة , وعن فرع )ب( ا�ستخدام الأ

%25.1 , مما يعك�س �سعفاً وا�سحاً لدى الطلبة يف ا�ستخال�س املعلومات من البيانات الواردة يف اجلداول وا�ستخدامها 

جابة مما يعني  اأ�سا�ساً للتنبوؤ بق�سايا مرتبطة بها , ومل ي�ستطيعوا حتليل املعلومات الواردة يف اجلدول للو�سول اإىل الإ

راء وخا�سة يف ظواهر  �سعفاً يف ا�ستخدام العالقات والربط بني املعلومات , وعدم تعودهم على احلرية يف اإبداء الآ

بتاأثري عدد  التنبوؤ  ي�ستطيعوا  فاإنهم مل  وعليه   , والطبيعة  ن�سان  الإ واآثار ذلك على   , املجتمع  وتطبيقاتها يف  علمية 

ال�سكان يف عوامل بيئية معينة, مما ي�ستلزم من املعلمني الرتكيز على منحى العلم – التكنولوجيا – املجتمع يف 

التدري�س وخ�سو�ساً ق�سايا البيئة.

لديك جدول يت�سمن بع�س املعلومات عن بلدين افرتا�سيني :  1-

البلد 2البلد 1

1560معدل الولدات ال�سنوي

2020معدل الوفيات ال�سنوي

%90%50معدل ا�ستهالك املاء

%25%5ا�ستهالك الطاقة الكهربائية
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-  اعتماداً على املعلومات الواردة يف اجلدول ، تنباأ كيف �سيتغري عدد ال�سكان يف كل من البلدين خالل  اأ  

ال�سنوات الع�سرين القادمة .

)اخرت مربعاً واحداً يف كل �سف (

عدد ال�سكان �سينق�ص   عدد ال�سكان �سيزداد        عدد ال�سكان �سيبقى       

البلد 1

البلد 2

تيني خالل ال�سنوات  تنباأ كيف �سيوؤثر عدد ال�سكان يف كال البلدين يف كل من العاملني البيئيني الآ ب - 

الع�سرين القادمة :

1 . ا�ستنزاف الرتبة.

2 . التلوث.

مثيل،  له  ي�سبق  مل  مبقيا�ص  لندن  مدينة  �سماء  �سوداء  �سحابة  غطت  1952م  عام  من  اأول  كانون  �سهر  يف   2-

�سابة  ن�سان معاً ، وكانت ن�سبة الإ حيث ظلت ال�سحابة عالقة مدة اأربعة اأيام ، واأثرت يف �سحة احليوانات والإ

مرا�ص  تي يو�سح ن�سب الوفيات بالأ مرا�ص حينها %90، وت�سمل البالغني حتى عمر 45 �سنة ، واجلدول الآ بالأ

املختلفة:

�سبوع الذي تال ظهور الغيمة ال�سوداء. اأكمل اجلدول ال�سابق بح�ساب زيادة عدد الوفيات يف الأ  -  اأ 

مرا�ص. مّثل زيادة الوفيات بر�سم بياين ح�سب الأ  -  ب 

�سا�سي الذي اأدى اإىل  هذه امل�سكلة البيئية ؟ براأيك ما  ال�سبب الأ  - جـ 

�سباب الأ

عدد الوفيات يف 

�سبوع قبل امل�سكلة الأ

الوفيات بعد انق�ساع 

ال�سحابة ال�سوداء

زيادة الوفيات

75704اأمرا�ص ال�سعب الهوائية

خرى 98366اأمرا�ص الرئة الأ

206525اأمرا�ص القلب وال�سرايني

508889اأمرا�ص اأخرى

8872484املجموع
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كيف �ستوؤثر هذه الغيمة يف كل من :  - د 

ماء ال�سرب. 	.1 	

الهياكل املعدنية لل�سيارات وامل�سانع. 	.2 	

مهد للدر�ص بطرح ق�سية بيئية للمناق�سة تناق�ص امل�ساهدات احلياتية، مثل: ا�ستخدام م�ستقات النفط بكرثة  	 	l

يعمل على تنقية الهواء اجلوي. ا�ستخدم اأ�سلوب الع�سف الذهني ليتم التو�سل اإىل نتائج تثبت عك�ص �سحة 

الق�سية املطروحة يف بداية الدر�ص.

اخرت بع�ص املظاهر البيئية املتعلقة بالزيادة ال�سكانية ، وناق�ص الطلبة يف تاأثريها على العوامل البيئية وا�ستنتاج  	 	l

حياة  يوؤثر يف  الذي  البيئة  موارد  ا�ستنزاف  ال�سكان يف  عدد  زيادة  اأثر  ذلك  ومن   ، بينها  املتبادلة  العالقات 

ن�سان. الإ

كلف بع�ص الطلبة عمل عر�ص تقدميي يتعلق بتاأثري زيادة ال�سكان على البيئة. 	 	l

ناق�ص الطلبة باأ�سلوب الع�سف الذهني يف امل�ساكل البيئية الناجمة عن زيادة عدد ال�سكان يف �سنوات منظورة   	 	l

ن.	اطلب اإليهم  )10 �سنوات اأو 20 �سنة اأو 100 �سنة( ، فيما لو ا�ستمرت الزيادة ال�سكانية ال�سريعة كما هي الآ

ثار ال�سلبية الناجمة عن الزيادة ال�سكانية ال�سريعة0 اقرتاح حلول م�ستقبلية لتاليف الآ

ردن،  كلف الطلبة العمل  على �سكل جمموعات من خالل ا�سرتاتيجية امل�سروع وبحث م�سكلة بيئية يف الأ 	 	l

)وخ�سو�ساً من البيئة املحلية ( وعالقتها بعدد ال�سكان، وبحث مظاهرهـا وم�سبباتها وتاأثرياتها ، واحتمالت 

تطورها م�ستقباًل ، واقتـراحاتهم ملعاجلتها.

�سئلة ال�سابقة لتطوير قدراتهم يف فهم البيانات من اجلداول وا�ستنتاج املعلومات  جابة عن الأ كّلف الطلبة الإ 	 	l

والعالقات املتبادلة ، وخ�سو�ساً تاأثري زيادة عدد ال�سكان يف ا�ستنزاف موارد البيئة.

ردن يف ال�سنوات  كّلف الطلبة كتابة بحوث من م�سادر املعرفة املتوافرة ، حول التغري يف زيادة عدد �سكان الأ 	 	l

ن ، واأثر ذلك يف موارد املياه ، والرتبة الزراعية ، والهواء ،...... منذ 1952 حتى الآ

ثر زيادة عدد  �سئلة ال�سبيهة والن�ساطات التي قاموا بتنفيذها ، وتاأكد من فهمهم لأ ناق�ص الطلبة يف ال�سوؤال والأ   l

ال�سكان يف عنا�سر البيئة املختلفة.
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طريقة للح�صول على ماء عذب من ماء البحر

 يحتوي ماء البحر على اأمالح ذائبة وهو غري �سالح لل�سرب، �سف طريقة ميكنك ا�ستخدامها للح�سول على كوب 

ماء �سالح لل�سرب من دلو مملوءة مباء البحر.

طالق يف  اأجاب عن هذا ال�سوؤال اإجابة �سحيحة %11.7 فقط من الطلبة ، وكانت ثاين اأدنى ن�سبة اإجابة على الإ

مبحث البيئة، مما يدل على عدم قدرة الطلبة على توظيف املعرفة يف احلياة اليومية، وي�سري كذلك اإىل عدم فهمهم  

لطرق ف�سل مكونات املحاليل عن بع�سها ، ومتى ت�ستخدم كل طريقة.

�سيتون  �سيتون ، �سقطت العبوة يف وعاء ماء كان بقربها واختلط الأ ظافر مبادة الأ اأثناء قيام فتاة باإزالة طالء الأ  1-

�سيتون ل�ستكمال اإزالة الطالء؟ باملاء ، كيف ميكنك اأن ت�ساعدها يف ا�ستعادة الأ

بينما كان طفل �سغري يلعب بحبيبات كروية معدنية �سغرية علقت اإحداها يف مقدمة اأنفه ، فما الطريقة املثالية   2-

ر اإجابتــك. ّ
 اإليها لو كنت الطبيب املعالج؟ بر

التي �ستلجاأ

يحتوي احلليب الطازج ن�سبة كبرية من املاء ، �سف طريقة ميكن ا�ستخدامها للح�سول على احلليب ) على   3-

�سكل بودرة اأو مركز (.

لديك مزيج من ماء البحر والرمل ، �سف طريقة اأو طرقاً ميكن ا�ستخدامها للح�سول على ماء عذب من هذا   4-

املزيج.

يتكون الدم من امل�سل وخاليا الدم البي�ساء واحلمراء ، �سف طريقة منا�سبة للح�سول على امل�سل منف�ساًل   5-

عن باقي املكونات.
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ر�ص، ومع ذلك  اأرباع �سطح الأ اأكرث من ثالثة  تي : تغطي مياه البحار واملحيطات  بال�سوؤال الآ مهد للدر�ص  		l

ردن، من نق�ص مياه ال�سرب، ملاذا ؟ وكيف ميكن حتويل مياه البحار اإىل مياه  تعاين العديد من الدول، ومنها الأ

�ساحلة لل�سرب والري ؟

ميكن  التي  الطرق  اإىل    ل  للتو�سّ الذهني،   الع�سف  بطريقة  معهم  املو�سوع  وناق�ص  الطلبة  اإجابات  تقبل  		l

ا�ستخدامها لتحلية مياه البحر.

وزع الطلبة يف جمموعات داخل املخترب، و�سع اأمامهم كمية من ماء البحر امليت اأو اأي ماء مالح،واطلب اإليهم   		l

مالح.  ا�ستنتاج طريقة عملية لتحويل املاء املالح اإىل ماء �سالح لل�سرب والري، ثم تنقية هذا املاء من الأ

عامة  مناق�سة  اأجر  والطـرق،  جابات  الإ عر�ص  وبعد  اتبعتها،  التي  الطريقة  عر�ص  جمموعة  كل  اإىل  اطلـب  		l

للو�سول اإىل الطريقة الف�سلى للح�سول على املاء النقي.

جهزة الالزمة، وعمليتي التبخري ثم التكثيف. ح للطلبة طريقة التقطري والأ و�سّ 		l

اطلـب من اأحد الطلبة اإعداد عر�ص تقدميي ل�ستخدام طريقة التقطري يف تنقية ماء البحر. 		l

ردن بعمل حمطات تقطري  ا�ساأل : اإذا كانت هذه طريقة للح�سول على املاء النقي، ملاذا ل تقوم الدول ومنها الأ 		l

تكفي ل�ستهالكها ؟

ناق�ص الطلبة يف �سلبيات هذه الطريقة وخ�سو�ساً الكلفة العالية، واحلاجة اإىل م�سدر للطاقة. 		l

اطلـب اإليهم اقرتاح طرق اأخرى اأقل كلفة ، مثل التقطري با�ستخدام الطاقة ال�سم�سية. 		l

�سئلة ال�سابقة، وقّوم اإجاباتهم. جابة عن الأ ناق�ص الطلبة يف مو�سوع تنقية مياه البحر، وكّلفهم الإ 		l
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تاأثري العوامل الطبيعية والن�صاط الب�صري يف البيئة

اإىل   الطلبة  من   33.2% تو�سل   ، فقط  طبيعية  عوامل  بفعل  للرتبة  التي حتدث  التغريات  لتحديد  �سوؤال  يف 

جابة ال�سحيحة ، ومل يوفق الباقون ، مما يعني عدم قدرة غالبيتهم على التمييز بني العوامل الطبيعية والعوامل  الإ

الب�سرية التي توؤثر يف عنا�سر البيئة مثل الرتبة، مما ي�ستلزم �سرورة لفت انتباههم اإىل اأن التاأثري على البيئة يكون 

مبجموعتني من العوامل :

العوامل الطبيعية : مثل تغريات الطق�ص ، الزلزل ، الرباكني.

�سمدة ، التلوث الناجت عن  ن�ساين : مثل بناء ال�سدود ، ا�ستعمال املبيدات والأ العوامل املرتبطة بالن�ساط الإ

ال�سناعات والنقل ، ....

حداث تغريات يف البيئة : ن�ساين لإ اأي مما يلي يعترب مرتبطاً بالن�ساط الإ   1-

الرياح.	 اأ  - 

الفي�سانات.	  - ب 

املجاعات.  - جـ 

املد واجلزر.  - د 

-2 كل مما يلي يعترب ن�ساطاً ب�سرياً يوؤثر يف البيئة ما عدا	:

مرا�ص. وبئة والأ انت�سار الأ  - اأ 

بناء ال�سدود.  - ب 

ت�سكل النفط.  - جـ 

�سجار. زوال الأ  - د 
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تية عوامل حتكم طبيعية ما عدا: ر�ص بفعل عوامل طبيعية. جميع الآ يتم التحكم اأحياناً بازدياد عدد �سكان الأ   3-

النفجارات الربكانية.   - اأ 

الزلزل.  - ب 

الفي�سانات.  - جـ 

تنظيم الن�سل.  -  د 

بعر�ص حالت مت فيها تغري يف اأحد عنا�سر البيئة ، الرتبة مثاًل ، عند �سق طريق جديد، اأو بعد  للدر�ص  مّهد    l

مطار ، وكيف يوؤثر ذلك يف الرتبة نف�سها ثم يف النباتات واحليوانات يف تلك املنطقة. نزول الأ

تي : ما  العوامل التي ت�سبب تغريات يف عنا�سر  جابة عن ال�سوؤال الآ ا�ستخدم اأ�سلوب الع�سف الذهني يف الإ   l

البيئة املختلفة : املاء ، الهواء ، الرتبة ؟

جابات ، واطلب اإىل الطلبة ت�سنيفها  اإىل : تغريات طبيعية وتغريات ب�سبب الن�ساط الب�سري. اجمع الإ   

ن�سانية. ناق�ص الطلبة من خالل الت�سنيف ال�سابق للتو�سل اإىل متييز وا�سح بني العوامل الطبيعية والعوامل الإ   l

اإىل م�سادر املعرفة املتوافرة واإن�ساء عر�ص تقدميي يو�سح اأمثلة لتغريات بيئية تعود   كلف بع�ص الطلبة الرجوع    l

ن�ساين ، م�ستعيناً بالر�سوم وال�سور املنا�سبة. اإىل عوامل طبيعية واأمثلة اأخرى لتغريات بيئية تعود للن�ساط الإ

ن�ساين على البيئة. ثار ال�سلبية للن�ساط الإ كلف الطلبة اقرتاح طرق وحلول م�ستقبلية لتاليف الآ   l

�سئلة امل�سابهة التي قد يتكرر فيها اخلطاأ للتاأكد من حتقيق  جابة عن ال�سوؤال املطروح �سابقاً والأ كلف الطلبة الإ   l

هدف القدرة على التمييز بني العوامل الطبيعية والب�سرية املوؤثرة يف البيئة.



261

اأ�صباب زيادة منو الطحالب فجاأة

اإىل  الطلبة  من  فقط   36.5% تو�سل   ، مزرعة  قرب  بحرية  يف  فجاأة  الطحالب  منو  زيادة  �سبب  عن  �سوؤال  يف 

جابة  خرون من حتديد الإ �سمدة من املزرعة اإىل البحرية ، ومل يتمكن الآ جابة ال�سحيحة، وهي ب�سبب انتقال الأ الإ

ال�سحيحة ، مما يعك�ص �سعفاً لديهم يف فهم العوامل املوؤثرة يف منو النباتات ب�سكل عام والطحالب ب�سكل خا�ص، 

وهذا ما اأدى اإىل عدم قدرتهم على حتديد العامل امل�سبب لهذا الظاهرة، فلم ي�ستطيعوا القيام بعمليتي التحليل 

�سئلة التي  جابة ال�سحيحة ، حيث اإن الطالب مل يتعود على هذا النمط من الأ والربط من اأجل التو�سل اإىل الإ

تركز على الفهم وتوظيف املعرفة يف تف�سري امل�ساهدات واملالحظات احلياتية.

�سماك التي تعي�ص هناك ، هذا النق�سان كان �سببه على  يف بحرية قريبة من م�سنع ، لوحظ نق�سان اأعداد الأ  1-

غلب : الأ

لت. النزعاج من �سوت الآ  - اأ 

البقع النفطية املت�سربة من القوارب.  - ب 

التلوث احلراري الناجت عن تربيد اآلت امل�سنع باملاء.  - جـ 

زيادة ن�سبة غاز ثاين اأك�سيد الكربيت.  - د 

نهار ، اإن هذا �سيوؤدي اإىل: وجد تزايد يف اأعداد احل�سائ�ص املائية ال�سارة يف روافد اأحد الأ  2-

تنقية املياه من ال�سوائب والف�سالت.  - اأ 

زيادة الرثوة ال�سمكية.  - ب 

ك�سجني يف املاء. زيادة كمية الأ  - جـ 

مرا�ص. منو كائنات دقيقة تلعب دوراً يف انت�سار الأ  - د 

لحظ طبيب يعمل يف بلدة �ساحلية اأقيم قربها م�سنع لل�سيارات كرثة ت�سمم اأهل هذه البلدة باملعادن الثقيلة   3-

مثل الزئبق . اإن �سبب هذه الظاهرة :
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ثر النف�سي والع�سبي لل�سو�ساء الناجتة عن امل�سنع. الأ  - اأ 

ا�ستعمال اأهايل البلدة لل�سيارات املنتجة يف امل�سنع.  - ب 

عمل بع�ص اأهايل البلدة يف امل�سنع.  - جـ 

ن�سان. �سماك ثم اإىل الإ و�سول نفايات امل�سنع اإىل مياه البحر وانتقالها اإىل الأ  - د 

مّهد للدر�ص ب�سوؤال الطلبة : هل تعترب الطحالب نوعا من النباتات ؟ وما اأبرز خ�سائ�سها؟   l

العمل يف جمموعات فح�ص �سرائح حتت املجهر متثل طحالب ونباتات خمتلفة   خالل  من  الطلبة  اإىل  اطلب   l

على اأن تنظم كل جمموعة م�ساهداتها. ناق�ص م�ساهداتهم وتو�سل معهم اإىل اأن خ�سائ�ص وتركيب الطحالب 

تختلف عن النباتات.

ا�ستخدم ا�سرتاتيجية امل�سروع وكّلف الطلبة العمل يف جمموعات ودرا�سة العوامل التي توؤثر يف منو الطحالب:   l

درجة احلرارة. جمموعة )1( :   -

املاء. جمموعة )2( :   -

�سمدة. الأ جمموعة )3( :   -

الغازات ال�سامة. جمموعة )4( :    -

مثلة.  كّلف الطلبة اإن�ساء عر�ص تقدميي عن العوامل املوؤثرة يف منو الطحالب ، مدعماً العر�ص بال�سور والأ   l

			 	 كّلف الطلبة درا�سة تاأثريات التلوث على جوانب اأخرى وكائنات حية اأخرى، مثـل :	   l

مطار احلم�سية يف النباتات وامل�سانع والنباتات. تاأثري الأ

ن�سان. �سعاعي يف النباتات واحليوانات والإ تاأثري التلوث الإ

ر�ص يف املياه اجلوفية. تاأثري طمر النفايات ال�سلبة وال�سائلة حتت الأ

نهار واملياه اجلوفية. تاأثري ا�ستخدام املبيدات احل�سرية يف مياه الأ

ن�سان والنبات واحليوان. تاأثري املعادن الثقيلة يف �سحة الإ

ن�سان. �سعاع خالل ال�سال�سل الغذائية و�سوًل اإىل الإ انتقال الت�سمـم باملعادن الثقيلة والإ

ن�سان. تاأثري الغازات الناجتة عن احرتاق الوقود وامل�سانع يف �سحة الإ

ن�سان. تاأثري التلوث ال�سو�سائي يف احلالة النف�سية والبدنية لالإ

�سئلة ال�سابقة ويف اأعمالهم للتاأكد من قدرتهم على ربط الظواهر والتاأثريات البيئية مب�سبباتها  ناق�ص الطلبة يف الأ  	l

احلقيقية.
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تغري عدد �صكان العامل خالل فرتة زمنية معينة

خرية ، متكن 15.8%	 يف �سوؤال ت�سمن اأربعة ر�سوم بيانية متثل زيادة عدد �سكان العامل خالل الـ 300 �سنة الأ

جابة ال�سحيحة ، مما يعك�ص �سعفاً وا�سحاً لديهم يف ا�ستنتاج العالقة التفاعلية بني  من الطلبة من التو�سل اإىل الإ

ال�سنوات وزيادة عدد �سكان العامل ، حيث اأجاب %41.7 من الطلبة اأن العالقة هي خطية اأي متتالية ح�سابية، 

والواقع اأن زيادة عدد ال�سكان يف هذه الفرتة زادت مبتتالية هند�سية، وعليه يكون الر�سم لي�ص خطاً م�ستقيماً بل 

منحنى �ساعداً ،  مما يوجب الهتمام اأكرث بتعليم الطلبة قراءة الر�سوم البيانية وا�ستنتـاج العالقات بني املتغريات 

من الر�سم.

ردن خالل القرن الع�سرين: ف�سل لتو�سيح التغري يف عدد �سكان الأ تية هو الأ اأي الر�سوم البيانية الآ  1-
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اأ�سدرت ال�سني قوانني جترب العائالت على اإجناب طفل واحد فقط لكل اأ�سرة، اإذا اعتربنا اأن هذا القرار �سيطبق   2-

تية متثل عدد �سكان ال�سني يف امل�ستقبل : يف امل�ستقبل ، فاأي الر�سوم البيانية الآ

	

اإذا كان معدل املواليد لكل اأ�سرة يف اإحدى الدول هو طفلني ، فاإن الر�سم البياين الذي ميثل عدد �سكان هذه   3-

الدولة هو :

تية ميثل التغري يف عدد �سكان  حدث زلزال يف اإحدى املدن واأدى اإىل وفاة %50 من �سكانها ، فاأي الر�سوم الآ  4-

هذه املدينة قبل حدوث الزلزال وبعده.
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عداد �سمن فرتة زمنية حمددة مثل : زيادة عدد طلبة املدر�سة خالل  مّهد للدر�ص بطرح ق�سية فيها تزايد يف الأ   l

خرية. ال�سنوات الع�سر الأ

ينظم الطلبة جدوًل يو�سح اأعداد الطلبة ح�سب ال�سنوات كما يلي :

اطلب اإىل كل منهم متثيل البيانات الواردة يف اجلدول يف ر�سم بياين.  - اأ 

فقي لل�سنة الدرا�سية وعدد الطلبة للمحور  تابع اأعمالهم موجهاً العمل بحيث يختار الطالب املحور الأ  - ب 

العمودي. 

رقام امل�ستعملة. تاأكد من اختيارهم التدريج املنا�سب لالأ  - جـ 

تاأكد من قيام كل طالب بتمثيل كل زوج من البيانات ب�سكل �سحيح على ورقة الر�سم البياين.  - د 

اطلب اإليهم تو�سيل النقاط بخط واحد .  - هـ 

ناق�سهم يف معنى الر�سم الناجت ، وهل الزيادة خطية ) ثابتة ( اأم هند�سية ) متزايدة(؟  - و 

قارن هذا الر�سم بر�سوم اأخرى يكون فيها الر�سم ثابتاً ، اأو متزايداً بانتظام، اأو متناق�ساً ، اأو متدرجاً.  - ز 

اأو مدينة  ردن  اأو الأ اإك�سل ، لتزايد عدد �سكان العامل  كّلف كل طالب عمل ر�سم بياين با�ستخدام برنامج   	l

معينة، بحيث يكون الر�سم باأكرث من طريقتني ، واعر�ص اأعمالهم على لوحة داخل ال�سف وناق�سهم فيها.

ا�ساألهم : ما فائدة عر�ص البيانات يف ر�سوم بيانية ؟   

بيانات من م�سادر املعرفة املتوافرة حول اأعمال بع�ص ال�سركات واملوؤ�س�سات مثل ال�سوق  كّلف الطلبة بجمع    l

املايل ومتثيلها بر�سوم بيانية.

�سئلة ال�سابقة والن�ساطات التي قاموا بها للتاأكد من قدرتهم على فهم الر�سوم البيانية. ناق�سهم يف الأ   l

ال�سنة

الدرا�سية

عـــــدد

الطلـــبة



266

طريقة يوؤثر بها ثوران الرباكني يف البيئة

يف �سوؤال عن طرق تاأثري ثوران الرباكني يف البيئة ، متكن %40.3 فقط من الطلبة من ذكر طريقة واحدة من 

هذه الطرق ، مما يعني عدم قدرة %60 من الطلبة على ذكر طريقة واحدة يوؤثر بها الربكان يف اأي من عنا�سر البيئة 

املادية واحليوية، مما يوجب عند درا�سة الرباكني مناق�سة اآثار ثوران الرباكني على كل من : الهواء اجلوي، الرتبة ، 

ن�سان، النبات ، احليوان ، ...... وكيفية هذا التاأثري : بغمر الالبة للنبات واحليوان ، وحرق الغابات،  م�سادر املياه، الإ

ثار املتنوعة للرباكني على البيئة، وطرق حدوث هذا  وانبعاث الغازات ال�سامة....... ، ليتمكن الطلبة من اإدراك الآ

التاأثري.

نه : يوؤثر ثوران الرباكني يف الهواء اجلوي لأ  1-

تنبعث منه غازات خمتلفة اإىل الهواء.  - اأ 

يحافظ على تركيب الغازات يف الهواء.  - ب 

ي�سخن الهواء اجلوي  - جـ 

يالم�ص الهواء.  - د 

نه : ثوران الرباكني يوؤدي اإىل موت النباتات املجاورة لأ  2-

يحرق النباتات ويطمرها.  - اأ 

ي�سخن الهواء الالزم للنبات.  - ب 

مالح يف الرتبة. مينع امت�سا�ص النبات للماء والأ  - جـ 

مينع و�سول ال�سوء للنبات.  - د 

يوؤدي ثوران الرباكني اإىل موت الكائنات الدقيقة يف منطقة الربكان ب�سبب:  3-

الغازات ال�سامة.  - اأ 

الالفا.  - ب 
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تكون �سحب �سامة.   - جـ 

حرق الغابات املجاورة.  - د 

نه ي�سبب : يوؤدي حدوث الزلزل اإىل قطع التيار الكهربائي عن املنطقة املنكوبة لأ  4-

اهتزاز ال�سبكة الكهربائية.  - اأ 

تقطع ال�سبكات.  - ب 

حدوث �سقوق يف ال�سخور.  - جـ 

موت العاملني.  - د 

اعر�ص فلماً عن الرباكني يف العامل بحيث ي�ساهد الطلبة احلمم الربكانية وهي تخرج من فوهة الربكان، وا�ساأل:   	l

ن�سان والنبات واحليوان والهواء والرتبة واملياه القريبة؟ ما درجة حرارتها ؟ ما تاأثري هذه احلمم على الإ

اعر�ص فلماً يو�سح اأثر الرباكني يف مكونات وعنا�سر البيئة.   l

نظم جل�سة ع�سف ذهني ملناق�سة كيفية تاأثري الربكان يف مكونات البيئية املادية واحليوية وعنا�سر البيئة :  املاء    l

والهواء والرتبة.

ا�ساأل : ما تاأثري العمود الهائل من الغازات والغبار الناجت عن الربكان؟

ر�ص من حيث : ناق�ص الطلبة بامل�سهرات املقذوفة من باطن الأ  	l

ال�سم

درجة احلرارة.

املكونات.

امل�سدر.

ماذا يحدث لها عند الربودة؟

عداد عر�ص تقدميي حول اأ�سهر الرباكني يف العامل وتواريخ  لإ املتوافرة  املعرفة  م�سادر  ا�ستخدام  اإليهم  اطلب    l

ن�سان والبيئة ب�سكل عام. ثورانها ، واآثارها على الإ

ردن. اطلب اإىل الطلبة تف�سري وجود حجارة �سوداء تغطي م�ساحات كبرية من �سمال �سرق الأ   l

اإعداد تقارير وعرو�ص تقدميية عن طرق تاأثري الزلزل يف مكونات وعنا�سر البيئة م�ستعيناً  الطلبة  اإىل  اطلب    l

مب�سادر املعرفة املتوافرة.  
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