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 جٌرحخ جألًي

 ِمذِس

 جٌفظً جألًي 0 خٍفْس جٌرحع

جٌٍغس ٔظحَ جػطرحطِ ٌشٌِص ِنطٌلس ّغطخذِيح جإلٔغحْ ٌالضظحي )سًٔحٌذ 

(، جٌٍغس رلٌّػس 0۱٩  ۱٧٩۲(. ًػنذ ػرذ ججملْذ )0۳  ۱٧٩۲ًجسدً، 

ّغطخذِيح جألفشجد ٌطؼرري جألفىحس ًجألححعْظ ًجالٔفؼحالش جإلشحسجش جٌيت 

ًجإلسجدجش. ًذىٍّس أخشٍ، جٌٍغس أدجز ِغطخذِس ٌطؼرري جألفىحس ًجألىذجف ِٓ 

 خالي ضشجوْد ججلًّ جٌيت ّفيّيح جٓخشًْ.

ًئحذٍ جٌٍغحش جدلغطخذِس يف جٌؼحمل ٌغس ػشذْس. ألُ رلطّغ أً لٌَ ِؼني 

جٌؼشذْس ِٓ جٌٍغحش جألؾنرْس جدلىطغرس يف خحطس ئٔذًْٔغْح فطىٌْ جٌٍغس 

ػٓ ِؼْحس  ۲٠٠٠ػحَ  ۲ئٔذًْٔغْح وّح لًْ يف ٔظحَ جٌٌصجسز ٌٍشإًْ جٌذّنْس سلُ 

0  ٠٠۱۳جٌمذسز ًِؼْحس جدلضٌّْ ٌٍرتذْس جإلعالِْس ًجٌٍغس جٌؼشذْس )ىريِحًجْ، 

ذسز ( ضنّْس جٌم۱(. يف رٌه جٌنظحَ، لًْ ئْ ِٓ أىذجف ضؼٍُْ جٌٍغس جٌؼشذْس 0 )٩٩

( ضنرْو أمهْس جٌٍغس جٌؼشذْس واحذٍ جٌٍغحش ۲ػٍَ جالضظحي ذحٌٍغس جٌؼشذْس؛ )

( ۳جألؾنرْس ٌطىٌّنيح آٌس جٌطؼٍُ جٌشتْغْس، خحطس ٌذسجعس جدلظحدس جإلعالِْس؛ )
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ضطٌّش جٌفيُ ػٓ جٌؼاللس ذني جٌٍغس ًجٌػمحفس ًجضغحع آفحق جٌػمحفس. فريؾَ جٌطالِْز 

 ًئششجن جٌنفظ يف ضنٌػيح.أْ ديٍىٌج ذظريز ذني جٌػمحفحش 

خحطس  جػطّحدج ػٍَ جألىذجف جٌغحذمس، ّؼطرب ذأْ ضؼٍُ جٌٍغس جٌؼشذْس ٌضًَ

ٌٍّغٍّني يف أحنحء جٌؼحمل ٌضّحدز جٌرظريز ًضؼّْك ِظحدس جٌؼٌٍَ ال عّْح جٌؼٌٍَ 

 جإلعالِْس. ٌزٌه، ئْ ضؼٍُ جٌٍغس جٌؼشذْس ِٓ جٌٍضًِحش خحطس ٌىً جدلغٍُ.

( ئْ جٌطؼٍُ 0۲٧  ۲٠۱۱( يف وطحخ ىريِحًجْ )۱٧٠۱ًػنذ جخلٌيل )

ئؾشجء جٌغٌٍن ججلذّذ أً ضأوْذ جٌغٌٍن جٌمذُّ ٔطْؿسً ِٓ جٌطؿحسخ طشحيس وحٔص 

أً ضّنْس. جٌطؼٍُْ ىٌ ػٍّْس ِطحذمس ذأٔشطس جٌطذسّظ جٌيت ّمٌَ ذبح جدلذسط 

 (.0۳۲ ۲٠۱۱وّينذط أٔشطس جٌطؼٍُْ ًجٌطؼٍُ )ىريِحًجْ، 

ْز جٌذسجعْس، فينحن ٌطىٌْ ٔطْؿس جٌطؼٍُْ ػٍْح ًٔحؾحس ٌرتلْس ٔطحتؽ جٌطالِ

ػٌجًِ ِغحػذز ضإغش ئٌْيح. ًِٓ جٌؼٌجًِ جدلمظٌدز ًعحتً ضؼٍّْْس ِغطخذِس 

ػنذ ؾشجّس ػٍّْس جٌطؼٍُْ ًجٌطؼٍُ. ًّؼطرب ذأهنح وً ِح ّغطخذَ إلٌمحء جٌشعحٌس 

ًضأغري أفىحس جٌطالِْز ًأححعْغيُ ًجىطّحِيُ ًئسجدجصبُ ٌْىٌٌٔج ّششوٌْ يف 

 (.0۲۳۳ ۲۱۱۳ِحًجْ، ػٍّْس جٌطؼٍُْ ًجٌطؼٍُ )ىري
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جػطّحدج ػٍَ ٔطْؿس جدلالحظس يف ضؼٍُْ جٌٍغس جٌؼشذْس ػٓ ِحدز جٌمشجءز يف 

ِذسعس زلّذّس جٌؼحششز ذحٔذًٔؽ ّؼشف أْ لذسز جٌطالِْز ػٍَ لشجءز جٌنظٌص 

جٌؼشذْس سلطٍفس. ىنحن ضالِْز ّظؼرٌْ ػٍَ فيُ جدلحدز جٌذسجعْس ػنذ ؾشجّس 

رد رلشد جٌمذسز ػٍَ شبْْض أطٌجش جحلشًف أً ػٍّْس جٌطؼٍُْ ًجٌطؼٍُ. ًىزج ذغ

أٌٔجع جحلشًف ًلٍس جدلؼشفس ػٓ جدلفشدجش جٌؼشذْس ًلٍس ِغطٌٍ فيُ جٌطالِْز يف 

ضؼٍُْ جٌٍغس جٌؼشذْس. ًىزج ّؼشف ِٓ جٌطالِْز جٌزّٓ ّمشؤًْ جٌنظٌص جٌؼشذْس 

% ًجٌزّٓ ّطأضإًْ يف  ۲٩% ًجٌزّٓ ّمشؤًْ وحفْس ػٍَ لذس  ٠٩ؾْذز ػٍَ لذس

%. ئضحفس ئىل رٌه، ّؼشف أْ ضؼٍُْ جٌمشجءز لذ ّىٌْ شلال  ۱٤شجءز ػٍَ لذس جٌم

ًضىٌْ جٌٌعٍْس جدلغطخذِس أوػش ؾزجذبح ٌىِ ضىٌْ جٌرْثس جٌطؼٍّْْس ِغرتحيس 

 ًغري شلٍس.

ًجٌؼٌجًِ جدلإغشز ئىل ضٍه جٌظؼٌذس ال ضؼضي ػٓ جعطخذَ جٌٌعحتً غري 

جٌمشجءز. ًجخطحسش جٌىحضرس ًعٍْس جدلغطحذغس يف ضؼٍُْ جٌٍغس جٌؼشذْس خحطس ِحدز 

ِرذي جألطٌجش جٌيت ضغطخذِيح ِإلطح يف ضؼٍُْ جٌٍغس جٌؼشذْس ػٓ ِحدز جٌمشجءز ألْ 

ًعٍْس ِرذي جألطٌجش ديىٓ أْ ضىٌْ ِؼحجلس ٌٍّشىٍس جٌطؼٍّْْس جٌيت زبطحؼ ئىل 

 جٌٌعحتً جٌطؼٍّْْس جدلغطحذغس ًجدلغحػذز ػٍَ ػٍّْس جٌطؼٍُْ ًجٌطؼٍُ.
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عٍْس ِرذي جألطٌجش عٌٍ جعطخذجِيح ججلزجذس ذحألطٌجش ًِٓ ِضجّح ً 

جٌفشّذز فطغحػذ ىزه جٌٌعٍْس جدلذسط ػٍَ فؼحٌْس ئٌمحء جدلحدز جٌيت ضططٍد 

جٌطىشجس ٌطذسّد جٌطالِْز ػٍَ فيُ جدلمشًء. ًرٌه، ٌرتلْس ٔطْؿس جٌطالِْز 

جٌذسجعْس ئْ ًعٍْس ِرذي جألطٌجش ضغططْغ أْ ضغحػذ ػٍَ ضشلْس ٔطْؿس 

ْز جٌذسجعْس خحطس يف ضؼٍُْ جٌٍغس جٌؼشذْس ػٓ ِحدز جٌمشجءز. ِٓ جٌرْحْ جٌطالِ

جٌغحذك، ضؼطرب جٌىحضرس ذححلحؾس ئىل جعطخذجَ ًعٍْس ِرذي جألطٌجش. فطمظذ 

جٌىحضرس ئىل جٌمْحَ ذحٌرحع جٌطؿشّيب يف ِذسعس زلّذّس جٌؼحششز ذحٔذًٔؽ زبص 

 جدلٌضٌع 0

 

ٌٍغس جٌؼشذْس دبحدز جٌمشجءز ًأغشه يف جعطخذجَ ًعٍْس ِرذي جألطٌجش يف ضؼٍُْ ج "

 " جٌذسجعِ جٌطالِْزً ْزبظ ضشلْس

 رْس يف ِذسعس زلّذّس جٌؼحششز ذحٔذًؼ(ّ)دسجعس ربش
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 جٌفظً جٌػح0َٔ زبمْك جٌرحع

  ِإعغحػٍَ خٍفْس جٌرحع جدلزوٌسز، زبمك جٌىحضد جٌرحع وّح 0ٍَّ

 لرً دبحدز جٌمشجءز ضؼٍُْ جٌٍغس جٌؼشذْس يف ِجٌذسجعطالِْز جٌزبظًْ  وْف. ۱

 جٌػحٌّٔس ِذسعس زلّذّس جٌػحِٓجٌظف  جعطخذجَ ًعٍْس ِرذي جألطٌجش يف

؟ جٌؼحششز  

ذؼذ  ضؼٍُْ جٌٍغس جٌؼشذْس دبحدز جٌمشجءز يف ِجٌذسجعجٌطالِْز زبظًْ  وْف. ۲

 جٌػحٌّٔس ِذسعس زلّذّس جٌػحِٓجٌظف  جعطخذجَ ًعٍْس ِرذي جألطٌجش يف

؟ جٌؼحششز  

ً جٌطالِْز ْيف ضشلْس زبظ ًعٍْس ِرذي جألطٌجشجعطخذجَ  ّىٌْ أغش. ۳

  ؟ جٌؼحششز جٌػحٌّٔس ِذسعس زلّذّس يف جٌػحٌِٓطالِْز جٌظف  جٌذسجعِ

 جٌرحع أغشجع0 جٌػحٌع جٌفظً

 0ٍِّ وّح جٌرحع أغشجع ضمشّس جٌغحذك، جٌرحع زبمْك ػٍَ ِنحعرح
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 لرً دبحدز جٌمشجءزضؼٍُْ جٌٍغس جٌؼشذْس  يف ِجٌذسجعجٌطالِْز  زبظًْ ؼشف. دل۱

 جٌػحٌّٔس ِذسعس زلّذّس جٌػحِٓجٌظف  جعطخذجَ ًعٍْس ِرذي جألطٌجش يف

.جٌؼحششز     

 ذؼذ ضؼٍُْ جٌٍغس جٌؼشذْس دبحدز جٌمشجءز يف ِجٌذسجعجٌطالِْز زبظًْ  ؼشفدل .۲

 جٌػحٌّٔس ِذسعس زلّذّس جٌػحِٓجٌظف  جعطخذجَ ًعٍْس ِرذي جألطٌجش يف

.جٌؼحششز  

ً جٌطالِْز ْيف ضشلْس زبظ ًعٍْس ِرذي جألطٌجشجعطخذجَ  أغش ؼشف. دل۳ 

.جٌؼحششز جٌػحٌّٔس ِذسعس زلّذّس يف جٌػحٌِٓطالِْز جٌظف  جٌذسجعِ  

 جٌفظً جٌشجذغ 0 أعحط جٌطفىري

دبؼنَ ًعط أً  mediusضظذس ِٓ جٌىٍّس جٌالضْنْس  mediaوٍّس "جٌٌعٍْس" 

 ئّْ( ۱٧۸٧ِأسعٌ )وّحلحي (. ۳ ٢ 0٢  ۲۱۱۳ًعْط أً ِمذَ )ىريِحًجْ، 

 جٌشؼٌس ً جٌزىٓ زبشّن جٌطَ جٌشعحٌس ػٍَ ٌٍحظٌي ِغطخذَ شْة وً جٌٌعحتً

 .ٌٍطؼٍُ جٌطالِْز ًئسجدز  ًجحلشص
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ئرج ضضّنص ىزه جٌٌعٍْس ِمحطذ ضؼٍّْْس فطغَّ ذٌعٍْس ضؼٍّْْس. ًىِ 

آٌس ِغحػذز ِغ ػذز أٌٔجػيح ِٓ أدًجش أٌىرتًْٔس ًطٌس ًأدًجش جٌؼشع ًوطد 

ٌه جٌيت ضغطخذَ دلغحػذز ئٌمحء جدلٌجد جٌذسجعْس ٌٍطالِْز )أًيل ًِح أشرو ر

 (.0۲٠٩ ۲۱۱۲جٌنيَ، 

 ِٓ فيّنح وّح جإلّضحـ ذٌعحتً ضغَّ جٌؼشذْس، جٌٍغس يف جٌطؼٍّْْس ًجٌٌعحتً

( ىٌ ۱٧٩٠0٤۲۳) جٌؼشذْس جٌٍغس دلذسط جٌفنَ جدلٌؾو يف  ئذشجىُْ جٌؼحمل ػرذ لٌي

ْ،  ىريِحًج) جٌطؼٍُْ.  دلحدز جإلّضحـ ًعحتً ىِ جٌطٌضْحْس جٌٌعحتً ئْ ّمٌي

۲۱۱۳  0۲۲۳ ) 

، لحي عٌؾحٔح ًسفحتِ ئْ ِٓ فٌجتذ جٌٌعحتً جٌطؼٍّْْس يف ئضحفس ئىل رٌه

( ۲( ضىٌْ ػٍّْس جٌطؼٍُْ ًجٌطؼٍُ ؾزجذس ٌٍطالِْز؛ )۱ػٍّْس ضؼٍُ جٌطالِْز 0 )

( ّمٌَ ٤( ضىٌْ طشق جٌطذسّظ أوػش ضنٌػح؛ )۳ضىٌْ جدلٌجد أوػش ًجضحس؛ )

(. ًضنمغُ جٌٌعحتً ۲٩-0۲٤ ۲۱۱۱جٌطالِْز ذأٔشطس جٌطؼٍُ وػريج )أسشذ، 

 جٌطؼٍّْْس ئىل غالغس ألغحَ 0 ًعحتً ذظشّس ًًعحتً مسؼْس ًًعحتً مسؼْس ذظشّس.
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جٌٌعحتً جٌغؼّْس ىِ ًعٍْس ضطضّٓ سعحٌسً مسؼْسً ضػري ئىل جٌطالِْز ِٓ 

ٌجد جٌذسجعْس ًأٌٔجػيح أفىحسىُ ًأحغحعيُ ًجىطّحِيُ ًئسجدجصبُ ٌطؼٍُ جدل

( ئْ جٌٌعحتً جٌغّؼْس 0۲۲٩ ۲۱۱۳(. ًلحي ىريِحًجْ )0٠۳۱ ۲۱۱٩)ىريُ، 

ىِ وً ِح ّفْذ ذو  ٌطغيًْ ضؼٍُْ جٌٍغس جٌزُ ّغططْغ جوطغحذو ِٓ خالي جٌغّغ، 

 ِػً جدلغؿً ًجدلزّحع ًجٌطٍفحص ًِؼًّ جٌٍغس ًِح أشرو رٌه.

ح جٌىحضرس ًمهح ًعٍْس يف ىزج جٌرحع ىنحن ِظطٍححْ ِيّحْ ضشوض ئٌْيّ

ًضىنٌٌٌؾِ. ًال ّنفظً رٌه يف رلحي جٌرتذْس ألْ جٌٌعٍْس ِٓ "جألسوحْ" جٌالصِس 

يف ػٍّْس جٌطؼٍُْ. ًجٌٌعٍْس ججلْذز ىِ ًعٍْس ضىنٌٌٌؾْس ضىنٌٌٌؾِ )ىريِحًجْ، 

۲۱۱۳ 0۲۲۲.) 

جٌٌعحتً جٌغّؼْس جدلغطخذِس يف ىزج جٌرحع ِرذي جألطٌجش. ًًعٍْس 

جٌٌعحتً جٌغّؼْس جٌيت ضغطفْذِغؿّال. ًِرذي جألطٌجش ِٓ ِرذي جألطٌجش ِٓ 

جألدًجش جٌٍْنس جٌيت ٌذّيح جحلغحخ أً جٌؼًّ جدلؼني حطَ ّغّْش أطٌجش ِغطخذِو 

ٌطىٌْ أطٌجش أخشٍ فشّذز ًؾزجذس ذحعطخذجَ أٌٔجع جألطٌجش جدلخطٍفس. ًىزه 
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غيٌٌس يف جألدجز ِٓ جألدًجش جٌٍْنس ٌطرذًّ جألطٌجش جدلٌؾٌدز يف أٔذسًّذ ًجٌ

 جعطخذجِيح. ًضىٌْ ِظحىشه ًِالزلو فشّذز ًؾزجذس.

ًِٓ ِضجّح ىزه جٌٌعٍْس ٔغططْغ أْ ٔغّْش أطٌجضنح ئىل أطٌجش ِطنٌػس، 

ذحٌطحذّذ، ضرذًّ جألطٌجش ذاضحفس أغش ِؼني ِٓ أٌٔجع جألطٌجش جٌيت ضغّْش أطٌجضنح 

 ِضحىس ًؾزجذس، ِػً أطٌجش ِْنٌْْ ًأؾنيب ًؾريُ ًِح أشرو رٌه. ذؼذ

ضغؿًْ جألطٌجش ٌٍطرذًّ ًزبذّذ أٌٔجػيح، فنغططْغ أْ حنفظيح ًٔنششىح ئىل 

ًعحتً جإلػالَ جالؾطّحػْس. ىنحن ػذز ًعحتً ِرذي جألطٌجش حطَ ضػري جٌفشد 

ئىل جعطخذجِيح ال عّْح حْنّح ٔغطخذِيح يف رلحي جٌطؼٍُْ حْع ضػري ئىل ضىٌّٓ 

 ححٌس جٌطؼٍُْ جدلّطؼس ًججلزجذس.

غطخذَ ًعٍْس ِرذي جألطٌجش يف ػٍّْس جٌطؼٍُْ يف ىزج جٌرحع، ض

ًجٌطؼٍُ. ًضىٌْ ِٓ جٌٌعحتً جٌغؼّْس جٌيت ضغطخذَ جدلغؿً يف ضطرْميح 

(. ًأِح ِٓ فٌجتذ جدلغؿً فيِ ِغحػذز جدلذسط 0۲۲٧ ۲۱۱۳)ىريِحًجْ، 

 ػٍَ فؼحٌْس ئٌمحء جدلحدز ال عّْح جدلحدز جٌيت ضططٍد ضىشجسج.
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ج ِنيح ٔطحتؽ جٌطغؿًْ ضغطّش ٌفرتز ئؾشجتْح، ئْ جدلغؿً ضغطفْذ وػري

طٌٍّس؛ ًديىٓ ئصجٌس ِضٌّٔو ًئػحدز جٌطغؿًْ ِشز أخشٍ؛ ًديٍه أورب حغحعْس 

ِٓ جٌغؿً جٌمذُّ؛ ًال حيطحؼ ئىل ِىحْ ًجعغ؛ ًديىٓ جٌٌلف يف أُ ًلص 

ِنحعرح ئىل ححؾطو. ئضحفس ئىل رٌه، ئْ جدلغؿً ديىٓ جعطخذجِو ٌطذسّد فيُ 

 (.0۲۳۱ ۲۱۱۳جدلمشًء )ىريِحًجْ، 

ِيحسز جٌمشجءز ىِ ِيحسز دلؼشفس جدلىطٌذحش )جٌشٌِص جدلىطٌذس( ًفيّيح ذطشّمس 

(. ًّؼطرب ذأهنح ػنظٌس 0۱٤۳ ۲۱۱۳ٔطميح أً ِطحٌؼطيح يف جٌزىٓ )ىريِحًجْ، 

ِٓ جٌؼنحطش جٌضشًسّس جدلٌؾٌدز يف أىذجف ضؼٍُْ جٌٍغس جٌؼشذْس ًىِ ضنّْس جٌمذسز 

ذْس شفٌّح وحْ أً زبشّشّح جٌيت ضشطًّ ػٍَ أسذغ ػٍَ جالضظحي ذحعطخذجَ جٌٍغس جٌؼش

 ِيحسجش ٌغٌّس 0 ِيحسز جالعطّحع ًِيحسز جٌىالَ ًِيحسز جٌمشجءز ًِيحسز جٌىطحذس.

ًجدلؼشًف أْ ِٓ أىذجف ِيحسز جٌمشجءز 0 ّغططْغ جٌطالِْز أْ ّمشؤًج 

جٌنظٌص ذغيٌٌس ًّغططْغ جٌطالِْز أْ خيٍظٌج ِضٌّْ جٌنظٌص ًّغططْغ أْ 

ِفشدجش ؾذّذز ضٌؾذ يف جٌنظٌص حطَ ضنِّ ِفحىّْيُ ًٔطحتؿيُ ّؼشفٌج 

 جٌطؼٍّْْس يف ضؼٍُْ جٌٍغس جٌؼشذْس ػٓ ِحدز جٌمشجءز.
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 0 ۲۱۱۲)ِيٌْدّٓ ًئّشضح فخشًًصُ ػضّض ػنذ جٌمشجءز ضؼٍُْ يف ًجٌفيُ

 0  ػٍَ ّشطًّ (.٧٩

 جٌرغْط جدلؼنَ ِفيٌَ    .أ

 جٌذالٌس فيُ .ب

 جٌطمٌُّ .ج

 ذحدلٌلف ِطحذميح ضغيً جٌيت جٌٍْنس جٌمشجءز عشػس .د

 

( جٌنطحتؽ جٌطؼٍّْْس ىِ لذسجش ديٍىيح ۲۱۱٩0۲۲ًػنذ ٔحٔح عٌؾحٔح )

جٌطالِْز ذؼذ ِمحذٍس جٌطؿشّرحش جٌطؼٍّْْس. فطحظً ِٓ جٌطؿحسخ أً ػٍّْس ضىٌْ 

( ئْ جٌطنْؿس جٌطؼٍّْْس ىِ ضغري جٌغٌٍن ۲۱۱٠0۲٠ىذفح. ًػنذ ػرذ جٌٍطْف )

عٌجء وحْ ضنّْس جدلؼحسف ًِؼحجلس جدلٌجلف أً ضنّْس جٌمذسز حيظً ػٍْيح جٌطالِْز 

ذؼذ جٔطيحء ػٍّْس جٌطؼٍُْ ًجٌطؼٍُ. أعحعْح، جٌطؼٍُْ ٌغسً زلحًٌس )ضذسّد ًغري 

 (.0۱۲۱  ۲۱۱٩رٌه( الوطغحخ جٌزوحء )ذٌسًجدجسِْنطح، 

طخٍض أْ ٌطحمْك أىذجف ضؼٍُْ جٌٍغس جٌؼشذْس ِٓ جٌرْحْ جٌغحذك، ّغ

ألظَ زبمْمح خحطس يف ِحدز جٌمشجءز فْحطحؼ ئىل جٌٌعحتً جٌطؼٍّْْس جدلنحعرس. 
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فْنرغِ أْ ضىٌّْ جٌٌعحتً جٌطؼٍّْْس جدلغطخذِس ػٍّْس جٌطؼٍُْ ًجٌطؼٍُ ؾزجذس حطَ 

 ّنطرو جٌطالِْز ًّشؼشًْ ذغشًس ػنذ جشرتجويح.

ؼٍّْْس جدلّطؼس ذحعطخذجَ ِرذي جألطٌجش حْع ًئحذجىح ضىٌّٓ جحلحٌس جٌط

وحْ ِٓ جٌٌعحتً جٌغّؼْس. فيٌ ٌٔع ِٓ أٌٔجع جٌٌعحتً جٌطؼٍّْْس جدلرذػس ًجدلنحعرس 

حْنّح ّغطخذَ يف ضؼٍُْ جٌٍغس جٌؼشذْس ػٓ ِحدز جٌمشجءز. ًِٓ فٌجتذه ضذسّد 

زه جٌطالِْز ػٍَ فيُ جدلمشًء. ئضحفس ئىل رٌه، ّشؾَ أْ جٌطالِْز ذحعطخذجَ ى

 جٌٌعٍْس دييشًْ ػٍَ لشجءز جٌنظٌص جٌؼشذْس ًفيُ ِضٌّهنح ذؼذ لشجءصبح ًضؼٍّيح.

 ٔظحِْح، ّمذَ أعحط جٌطفىري جٌغحذك يف جٌشعُ جٌرْحِٔ جٌطحيل 0 

 

 

 

 

 

 

استخذام وسيلت هبذل 

األصواث في تعلين اللغت 

 العزبيت عن هادة القزاءة

 (الوتغيز السيني)

الّصوتبارز. 1  

متغيّرالّصوت. ٢  

ترقيّةمهارة. 3

 التّفكير
تسغيلالوسيل.٤

نتائج التالهيذ الذراسيت في 

تعلين اللغت العزبيت عن هادة 

 القزاءة

 (الوتغيز الصادي)

 

 النصصحيحنطق.1
 قراءةالنصصحيحة.٢
معرفةمعانيالمفردات.3

 فيالنص
 ترجمةالنصصحيحة.٤
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  جٌرحع فشضْس0 جخلحِظ جٌفظً

 جٌرْحٔحش ذٌجعطس جٌرحع ِشىالش ػٓ ِإلمس ئؾحذس ىِ جٌفشضْس

 يف جدلغطخذَ جألعحعَ جالفرتجع ػٓ ِإلمس ئؾحذس جٌفشضْس ضىشف. ججملٌّػس

 .جٌطفىري أعحط

ئرج وحٔص جالفرتجضحش جألعحعْس فىشز ديىٓ أْ ٔمٌَ ذحٌرحع ػٓ 

 ِشىالضنح فطىٌْ جٌفشضْس حمْمس ِإلطس حيذدىح جٌرححع ًٌىنيح ال ّضجي ئغرحصبح

 (0۲٩ ۲۱۱٠)عٌىحسعِّْ أسّىٌٔطٌ، .ًجخطرحسىح

جػطّحدج ػٍَ أعحط جٌطفىري جٌغحذك، ىنحن ِطغريجْ أعحعْحْ. ًّىٌْ 

ِرذي جألطٌجش يف ضؼٍُْ جٌٍغس جٌؼشذْس ػٓ ِحدز جٌمشجءز ِطغريج  جعطخذجَ ًعٍْس 
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عْنْح ًضىٌْ ٔطحتؽ جٌطالِْز جٌذسجعْس يف ضؼٍُْ جٌٍغس جٌؼشذْس ػٓ ِحدز جٌمشجءز 

 ج طحدّح.ِطغري

 0 ىٌ  جدلأخٌدز جٌفشضْس زبمْك غُّ ًِٓ

Ha  0يف  يف ضشلْس زبظً جٌطالِْز ًعٍْس ِرذي جألطٌجش جعطخذجَ أغش ًؾٌد

 .ضؼٍُْ جٌٍغس جٌؼشذْس دبحدز جٌمشجءز

 H٠ 0َيف  يف ضشلْس زبظً جٌطالِْز ًعٍْس ِرذي جألطٌجش جعطخذجَ أغش  ػذ

 .ضؼٍُْ جٌٍغس جٌؼشذْس دبحدز جٌمشجءز

فطغطخذَ  ٩الخطرحس جٌفشضْس جٌغحذمس ذحػطّحد ػٍَ ِغطٌٍ جٌذالٌس % 

جدلؼحدٌس 0 ئرج وحٔص "ش" جحلغحذْس وربٍ ِٓ "ش" ججلذًٌْس فطىٌْ جٌفشضْس 

جٌظفشّس ِشدًدز ًجٌفشضْس جٌرذٍّس ِمرٌٌس. ًىزج دبؼنَ أْ ىنحن أغش ذني 

طالِْز جعطخذجَ ًعٍْس ِرذي جألطٌجش )جدلطغري جٌغْين( ًضشلْس ٔطحتؽ جٌ

جٌذسجعْس )جدلطغري جٌظحدُ(. ًئرج وحٔص "ش" جحلغحذْس طغشٍ ِٓ "ش" 

ججلذًٌْس فطىٌْ جٌفشضْس جٌظفشّس ِمرٌٌس. ًىزج دبؼنَ أْ ىنحن ػذَ أغش ذني 
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جعطخذجَ ًعٍْس ِرذي جألطٌجش )جدلطغري جٌغْين( ًضشلْس ٔطحتؽ جٌطالِْز 

 جٌذسجعْس )جدلطغري جٌظحدُ(. 

 

 

 

 

 

جٌرحع خطٌجش0  جٌغحدط جٌفظً  

 0 ىزج جٌرحع ىِ ِح ٍِّ ًَوحٔص جخلطٌجش جدلغٌٍوس ف

. ضؼْني أٌٔجع جٌرْحٔحش۱  

يف ىزج جٌرحع ٌٔػحْ ِٓ جٌرْحٔحش ججملٌّػحش حلً جدلشىالش ًمهح 

ذْحٔحش ٌٔػْس ًذْحٔحش وّْْس. ًضظذس جٌرْحٔحش جٌنٌػْس ِٓ ٔطحتؽ مجغ جٌرْحٔحش ِٓ 

خالي جدلالحظس ًجدلمحذٍس ًجٌطٌغْك ًدسجعس جٌىطد. ًجٌرْحٔحش جٌىّْْس ذْحٔحش 

أً زلظٌٌس ِٓ ضرذًّ ضطؼٍك ذحألسلحَ عٌجء وحٔص زلظٌٌس ِٓ ػٍّْس جدلمْحط 

(. ٔظشج ئىل 0۱٩۱  ۱٧۸٩جٌرْحٔحش جٌنٌػْس ئىل جٌرْحٔحش جٌىّْْس )زلّذ ػٍِ، 
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أعحٌْد مجؼيح، زبظً ىزه جٌرْحٔحش ِٓ خالي ضمذُّ جألعثٍس ئىل جدلغطؿْرني 

 ًزبًٍ ئحظحتْح.

 جٌرْحٔحش ِظحدس ضؼْني. ۲

 جٌرْحٔحشضنمغُ ِظحدس جٌرْحٔحش يف ىزج جٌرحع ئىل لغّني، مهح ِظحدس 

ِٓ  جألًىل ًِظحدس جٌرْحٔحش جٌػحْٔس. أِح جألًىل يف ىزج جٌرحع فيَ جٌطالِْز

. ًجٌػحْٔس دبذسعس زلّذّس جٌػحٌّٔس جٌؼحِس جٌؼحششز ذحٔذًٔؽجٌفظً جٌػحِٓ  جٌظف

 .ضٍه جدلذسعس يفًغري رٌه زلظٌٌس ِٓ ِذسط جٌٍغس جٌؼشذْس 

 جٌرحع ِْذجْ ضؼْني. ۳

زلّذّس جٌػحٌّٔس جٌؼحِس جٌؼحششز يف جدلذسعس  جٌرحع ىزج ّؼمذ     

يف ىزه جدلذسعس مل ّغطخذَ  أزًعٍْس ِرذي جألطٌجش جػطّحد ػٍَ أْ ذحٔذًٔؽ، 

ئضحفس ئىل رٌه، ئْ يف ىزه جدلذسعس ذْحٔحش ِغحػذز ػٍَ ئجيحد ًفْيح ً 

 جدلشىالش جدلرحٌغس.

ًجٌؼْنس رلطّغ جٌرحعؼْني . ض٤  
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رلطّغ جٌرحع   

 عٌىحسمسِ)جٌىحتٓ وحِال ِٓ جٌرحع رلطّغ جٌرحع ىٌ 

(. ًأِح رلطّغ جٌرحع يف ىزج جٌرحع فيٌ جٌطالِْز ِٓ ٢۱۱۱0۱٩۳أسّىٌٔطٌ،

زلّذّس جٌؼحششز ذحٔذًٔؽ يف جٌغنس جٌذسجعْس  فَ جدلذسعس  جٌػحِٓجٌفظً  جٌظف

 ٩۸ضٍّْزج ًجٌنغحء  ٩۸حْع ئْ جٌشؾحي  ضٍّْزج۱۳٠جٌزُ ػذد  ٠۱۱٩/٢۱۱٠

0 ۱۱۱ ٢أسّىٌٔطٌ،  عٌىحسمسِ)جدلرحٌظ جحملطّغ ِٓ ؾضء جٌؼْنسضٍّْزز. 

ًأعٌٍخ أخز جٌؼْنس يف ىزج جٌرحع ّغطخذَ أعٌٍخ جٌؼْنس  .(۱٩٤

جالحطّحٌْس. ًىٌ ِٓ أعحٌْد أخز جٌؼْنس جٌزُ ّؼطِ فشطس ِطغحًّس ٌىً 

 (. 0۸٢  ۱۱٩ ٢أػضحء جٌغىحْ الخطْحسه أْ ّىٌْ ػْنس )عٌغٌٌْٔ، 

أعٌٍخ أخز جٌؼْنس جٌؼشٌجتْس ًِٓ أعحٌْد أخز جٌؼْنس جالحطّحٌْس 

جٌرغْطس جٌيت سبطحسىح جٌىحضرس يف ىزج جٌرحع. ًضىٌْ جٌؼْنس يف ىزج جٌرحع 

0  ۱٧٧۳ؾضء ِٓ جٌغىحْ يف جدلحتس. ًىزج ّطحذك ذمٌي عٌىحسعِّْ أسّىنطٌ )

أً %  ۱٩%  - ۱۱ٔفشج فطىٌْ جٌؼْنس %  ۱۱۱( ئرج وحْ جٌغىحْ أوػش ِٓ ۱۱٩

لذسز جٌرححع. ًٌىٓ ئرج وحْ جٌغىحْ ألً ِٓ أً ِنحعرس ئىل  ٩ ٢%  - ۱ ٢



08 
 

 

ٔفشج فطىٌْ جٌؼْنس مجْغ جٌغىحْ. جػطّحدج ػٍَ جٌرْحْ جٌغحذك، فطأخز  ۱۱۱

 ضٍّْزج.  ۳٤ضٍّْزج فيِ  ۱۳٠ِٓ رلٌّع  ٩ ٢جٌىحضرس جٌؼْنس % 

ًضىٌْ جٌؼْنس يف ىزج جٌرحع ضالِْز جٌفظً جٌػحِٓ "ؼ" دبذسعس جحملّذّس 

 ۱۸ضٍّْزج ً ۱٠ضٍّْزج ّطىٌْ ِٓ  ۳٤ًرلٌّػيُ  جٌؼحششز جدلطٌعطس ذحٔذًٔؽ.

 ضٍّْزز.

 جٌرْحٔحش مجغ ًأعحٌْد جٌرحع طشّمس. ۵

 جٌرحع طشّمس . أ

طؿشّيب لرٍِ. ًّؼطرب ذأْ ىزج جٌ جٌطشّمس ًجٌطشّمس جدلغطخذِس يف ىزج

جٌرحع ربشذس غري حمْمْس. ًٌزٌه ّغَّ ىزج جٌرحع ذشرو ربشذس 

 (.۳ 0۱٢  ۲۱۱۳)عٌىحسعِّْ أسّىنطٌ، 

 

( دسجعس ححٌس يف ۱ىنحن غالغس أٌٔجع ِٓ جٌطظُّْ جٌطؿشذِ جٌمرٍِ ًىِ )

( ِمحسٔس رلٌّػس ۳( جالخطرحس جٌمرٍِ ًجالخطرحس جٌرؼذُ؛ ) ٢طٍمس ًجحذز؛ )
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غحذطس. ًيف ىزج جٌرحع ضغطخذَ جٌىحضرس ضظُّْ جالخطرحس جٌمرٍِ ًجالخطرحس 

 جٌرؼذُ.

 خ. أعحٌْد مجغ جٌرْحٔحش

 . جدلالحظس۱

أعٌٍخ ّشطًّ ػٍَ ػٍّْس ضشوْض جالٔطرحه ئىل ٌِضٌع ذحعطخذجَ  جدلالحظس ىِ

دلالحظحش يف ىزه (.0۱٧٧  ۲۱۱۳مجْغ جحلٌجط )عٌىحسعِّْ أسّىنطٌ، 

ذشىً ٌطف جٌؼحَ دلٌلغ جٌرحع ًجدلشحسوس جٌذسجعس ىِ جدلالحظس جدلرحششز ٌٍ

  ذحٔذًٔؽ. جٌؼحششز جٌػحٌّٔس ِذسعس زلّذّسحشش يف ػٍّْس ضؼٍُْ جٌٍغس جٌؼشذْس يف ِر

 . جدلمحذٍس  ٢

جدلمحذٍس ىِ زلحدغس شفٌّس ّمٌَ ذبح جدلمحذً ٌٍحظٌي ػٍَ جدلؼٌٍِحش ِٓ        

ذحعطخذجَ ىزج جألعٌٍخ (. 0۱٧۸  ۲۱۱۳جدلمحذً ذو )عٌىحسعِّْ أسّىنطٌ، 

ربّغ جٌىحضرس جٌرْحٔحش ِٓ جدلخربّٓ يف ِىحْ جٌرحع دلؼشفس أحٌجي ِىحْ جٌرحع 
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ػٍَ ححٌس جدلذسعس ًضحسخييح ًضطٌسىح ًذْثطيح ًأحٌجي جٌٌجلؼْس جٌيت ضشطًّ 

 جدلذسعني ًجٌطالِْز ًجٌرْحٔحش جألخشٍ جٌالصِس.

 جالخطرحس.  ۳

 ًجدلؼشفس جدليحسجش ٌمْحط جدلغطخذِس جألدًجش أً ػرحسز ىٌ جالخطرحس

عٌىحس مسِ أسّىٌٔطٌ، ) رلٌّػحش أً أفشجد ذلح جٌيت جدلٌىرس أً ًجٌمذسز ًجٌزوحء

٢ ۱۱۱: ۱٧۳.) 

ذشىً ػحَ ، ّرذأ ضنفْز ػٍّْس جٌطؼٍُ ِغ جالخطرحس جٌمرٍِ. ّغطخذَ ىزج 

جالخطرحس جٌمرٍِ جٌؼذّذ ِٓ جالعطخذجِحش يف ػٍّْس جٌطؼٍُ جٌيت عْطُ ضنفْزىح. 

ٌزٌه ٍّؼد جالخطرحس جٌمرٍِ دًسًج ِيًّح يف ػٍّْس جٌطؼٍُ ، غُ ّنطيِ ذحخطرحس 

 جٌرؼذُ.

 جٌػحٌّٔس ِذسعس زلّذّسيف  ىزج جالخطرحس سلظض ٌطالخ جٌظف جٌػحِٓ

ً ْيف ضشلْس زبظ ًعٍْس ِرذي جألطٌجشجعطخذجَ أغش  ؼشفدلذحٔذًٔؽ  جٌؼحششز

 يف ضؼٍُْ جٌٍغس جٌؼشذْس دبحدز جٌمشجءز. جٌطالِْز جٌذسجعِ
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 زبًٍْ جٌرْحٔحش. ٠

ِٓ جدلؼٌٍَ أْ زبًٍْ جٌرْحٔحش جٌيت ضغطخذِيح جٌىحضرس جخطرحس ئذطذجب فَ 

 جخطرحس هنحب فَ ججملٌّػس جٌٌجحذز ذحخلطٌجش وّح0ٍِّ -ججملٌّػس ًجحذز 

 جٌرؼذُ ًجالخطرحس جٌمرٍِ جالخطرحس ِٓ جٌرْحٔحش جعطٌجء ضؼْني (.أ 

 0 آضْس خبطٌجش

 0 ذحدلؼحدٌس جٌرؼذُ ًجالخطرحس جٌمرٍِ جالخطرحس ِٓ ِطٌعط ضؼْني .1

 جٌمرٍِ جالخطرحس ِؽ 1   ۱ط   

              ْ 

 جٌرؼذُ جالخطرحس ِؽ 1    ٢ط   

              ْ 

 0  جٌطحيلريضنغد ىزه جٌمّْس ئىل ِؼْحس جٌطفغ مّْسؼشفس دسؾس جٌدلً 
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 ؾذج ؾْذز1   1٠٠ – ٠٠  جٌنطْؿس

 ؾْذز1   ٩٧ – ٩٠  جٌنطْؿس

 وحفْس1   ٠٧ – ٠٠  جٌنطْؿس

 ِنخفضس1   ٩٧ – ٩٠  جٌنطْؿس

 ؾذج ِنخفضس1   ٤٧ – ٠   جٌنطْؿس

 

 لحٌو جٌزُ ذؼذُ ًجِطححْ لرٍِ جِطححْ فشق ِٓ ِطٌعط ضؼْني(. ؼ

 0ٍَّ ِح( 0۳٤٧  ۲۱۱۳ ،عٌىحس مسِ) عٌؾحٔح

 د ِؽ1 د َ

   ْ 

 0 ذحدلؼحدٌس جدلغطؿرني وً جحنشجف ضؼْني(. د

  َ -د1 د ط

 

 (0۳٤٧ ۲۱۱۳ ، عٌىشمسِ) ذحدلؼحدٌس جحلغحذْس( ش) لّْس ضؼْني(. ه
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 د َ           1  جحلغحذْس( ش)

 د  ٢ط ِؽ                          

                                        ْ (ْ-۱)    

 أ. ِمحسٔس ذني "ش" جحلغحذْس ً"ش" ججلذًٌْس دبغطٌٍ جٌذالٌس

 ذحعطخذجَ غالظ خطٌجش0 ٩%  

  ٔطْؿس "ش" جحلغحذْس ِمحسٔس ذــ "ش" ججلذًٌْس جدلٌؾٌدز يف ًجدلؼشًفس يف

 جٌىطحخ جدلنحعرس

  ْ 1 .؛ ۱ –)لّْس د.خ. زلذًدز ذحعطخذجَ ِؼحدٌس ْ  ۱ –د.خ

 ْ 0 أشخحص يف جٌؼْنس(

  ٔطْؿس ِٓ لّْس د.خ ِطحذمس ذمّْس ش.ط يف "ش" ججلذًٌْس

 .٩ذحعطخذجَ ِغطٌٍ جٌذالٌس % 

 "ضؼْني لذس جألغش حبغحخ لّْس "د 

 ًحغحخ لّْس "د" ذحدلؼحدٌس جٓضْس0

 ٔطْؿس جالخطرحس جٌمٍيب -ٔطْؿس جالخطرحس جٌرؼذُ د1
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 ٔطْؿس جالخطرحس جٌمٍيب -1٠٠

 


