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 األول انثاب

 يقذيح

 انثحث خهفيح:  األول انفصم

. جطثىْ فٞجر فٜ ٕجٍج دٗسث صذٗس ثىيغز أُ ثىَؼشٗف ٍِ

 إىٚ ٗأفنجسٌٕ ٗأفجعٞغٌٖ ٍقجطذٌٕ ػِ ثىْجط دٖج ٝؼذش

 أىفجظ ٕٜ ثىيغز إُ (7002) ثىغالْٜٝٞ ٍظطفٚ قجه. ثٟخشِٝ

 أٗ ميَجس ٕٜ ثىؼشدٞز فجىيغز. ٍقجطذٌٕ ػِ قً٘ مو دٖج ٝؼذش

 ٍقجطذٌٕ ػِ ىضؼذٞش ٗغٞشٌٕ ثىؼشح ٝغضخذٍٖج أىفجظ

 ٍِ زثىضالٍٞ صَْٞز فٜ ٕجً دٗس ثىؼشدٞز ٗىيغز. ٗأغشثػٌٖ

 ٍِ مجّش ٗمزىل. ٗثالّفؼجىٞز ٗثالؽضَجػٞز ثىؼقيٞز ثىْ٘ثفٜ

 ثىذسثعٞز ثىَ٘ثد مو صؼيٌ فٜ ثىْؾجؿ ػيٚ ثىَغجػذر ثىؼْجطش

 .ثىذْٝٞز ثىَ٘ثد ػِ خجطز

 دٖج ٝقً٘ ثىضٜ ثىضؼيٌٞ أّشطز إىٚ صْجعخ ػَيٞز ٕ٘ ٗثىضؼيٌٞ

:  7022 ٕٞشٍجٗثُ،) ٗثىضؼيٌ ثىضؼيٌٞ ػَيٞز فٖٞج ىٞنُ٘ ثىَذسط

 أّٔ دجىضؼشٝف ثىؼشدٞز ثىيغز صؼيٌٞ َٝنِ رىل، إىٚ إػجفز(. 27

 ٗعٞيز ثىَذسط مجُ فٞظ ثىؼشدٞز ثىيغز ثىضيَٞز صذسٝظ فٜ ٍقجٗىز

 .ثىَغضٖذفز ثألغشثع ىضققٞق ثىضؼيَٞٞز ثىؼْجطش ىضْظٌٞ

 َٝنِ ثىضٜ ثىضؼيٌٞ ػَيٞز ٕ٘ ثىَغجىٜ ثىؼشدٞز ثىيغز صؼيٌٞ إُ

 ثالعضَجع ٍٖجسر ثألسدغ ثىيغ٘ٝز سثسثىَٖج ٝغض٘ػذُ٘ثىضالٍٞز

 ٍضنجٍال ثعض٘ػذج ثىنضجدز ٍٖٗجسر ثىقشثءر ٍٖٗجسر ثىنالً ٍٖٗجسر

 أٛ ٍْفؼيز، ٗظٞفز ىٖج ىٞغش ثىؼشدٞز ثىيغز أُ دغذخ فٖزث. شجٍال

 ىٖج ٗىنِ ٗثىخطجح ٗثىْظ٘ص ٗثألخذجس ثىَغَ٘ع ىفٌٖ م٘عٞيز

 يغجّٜثى ثالصظجه خاله ٍِ ثٟخشِٝ إفٖجً أٛ فجػيز، ٗظٞفز

 صؼيٌٞ أّٔ ٝؼضذش ٗمزىل(. 2:  7002 ثىٕ٘جح، ػذذ. ً) ٗثىنضجدٜ

 . ثىؼشدٞز ثىيغز صؼيٌٞ إٔذثف صققٞق ػيٚ ٝقذس

 ثىيغز ٍ٘ثد ٗثعضٞؼجح ٗثىفٌٖ ثىضؼقو ػَيٞز إُ ثىققٞقز فٜ

 ثىيغز صؼيٌٞ ألُ ثىغٖيز ثألٍ٘س ٍِ ىٞغش ثىَذسٗعز ثىؼشدٞز
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 ثىَشنالس فٞٔ صؾذ ىنِ ثىغٖيز ثألٍ٘س ٍِ ىٞظ أعجعٞج ثألؽْذٞز

 .ٗثىضالٍٞز ثىَذسط ٝ٘ؽٖٖج ثىضٜ

 إىٚ ىي٘ط٘ه ثىؼشدٞز ثىيغز صؼيٌٞ فٜ ثىيغ٘ٝز ثىَشنالس ٗأٍج

 ٍٖٗجسر ثىنالً ٍٖٗجسر ثالعضَجع ٍٖجسر ثألسدغ ثىَٖجسثس صققٞق

 : ٝيٜ مَج فٖٜ ثىنضجدز ٍٖٗجسر ثىقشثءر

 ثىظ٘س ّظجً .2
 ىغٞش ْٝذغٜ ٍشنالس ْٕجك ثىظ٘س، دْظجً ٍضؼيقج

 ٍْٖج ٗأفذ. مذٞشث ثٕضَجٍج دٖج ٖٝضٌ أُ ثألطيٜ ثىْجؽق

 ثىيغز ٍغو ثألخشٙ ثىيغجس ٍِ صخضيف ػشدٞز فَّ٘ٞجس

 ٕٜٗ. ثىذشّٗجٗٝز ٗثىيغز ثىَالٝ٘ٝز ٗثىيغز ثإلّذّٗٞغٞز

 ٗثىظجد ٗثىؼجد ٗثىزثه ٗثىٖجء ثىغجء فشٗف أط٘ثس

 .ٗثىغِٞ ٗثىؼِٞ ٗثىظجء ٗثىطجء

 ثىَفشدثس .7
 ثىؼشدٞز ثىيغز إىٚ ثألؽْذٞز ىيغجسث ٍِ ثىيغز ثّضقجه إُ

 : ٍْٖج ثىَشنالس ٗؽ٘د ٝغذخ أُ ٝغضطٞغ

 ثىؼشدٞز ثىيغز فٜ" قظٞذر" ميَز ٍغو ثىَؼْٚ، صغٞش .أ 

 .ثىشؼش أدٞجس ٍؾَ٘ػز دَؼْٚ
" berkat" ميَز ٍغو أطيٖج، ٍِ ثىيفع أط٘ثس صغٞش .ح 

 فٜ" دشمز" ميَز ٍِ صظذس ثإلّذّٗٞغٞز ثىيغز فٜ

 ميَز ٍِ صظذس" kabar" َزٗمي ثىؼشدٞز ثىيغز

 ".خذش"
   "kalimat"  ميَز ٍغو ٍؼْٔ، ٝضغٞش دو ثىيفع عذش .ػ 

دَؼْٚ صشمٞخ ثىؾَو ىٔ ثىَؼْٚ صظذس ٍِ ثىيغز 

 ثىؼشدٞز "ميَجس"
 

 
 ثىؾَيز ّظجً .2
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 ثىيغ٘ٝز ثىق٘ثػذ دجططالؿ ٍؼشٗف أٗ ثىؾَيز ّظجً إُ

 ىفٌٖ ٕجٍج دٗسث صذٗس ثىضٜ ثىؼشٗسٝز ثألٍ٘س ٍِ

 إىٚ صْقغٌ ثىؼشدٞز ثىيغز ٗق٘ثػذ. ثىؼشدٞز ثىْظ٘ص

 ػيٌ إُ ثىققٞقز فٜ. ثىظشف ٗػيٌ ثىْق٘ ػيٌ قغَِٞ

 ٝضؼيق دو فقؾ، ٗثىذْجء دجإلػشثح ٝضؼيق ال ثىْق٘

 ع٘ٙ ثألٍ٘س ػيٚ ثىق٘ثػذ صشَو فضٚ ثىنيَجس دضشصٞخ

 صقذٌٝ) ثألٍجً فٜ ثىفؼو ٍ٘قغ:  ٍغو ٗثىذْجء، ثإلػشثح

 ٍِ أّٔ إال ثىَذضذأ ذدؼ ثىخذش ٍ٘قغ ٗىضًٗ( فجػئ

 ٗثؽخ أٗ ؽجةض فٞنُ٘ ٗثىَؾشٗس ثىؾجس أٗ ثىظشٗف

 ىيَضؼيٌ ثىغٖيز ٍِ ىٞظ ثألٍ٘س ٕزٓ إُ. ثىَذضذأ صقذٌٝ فٜ

 . ثىؼشح غٞش

 ثىخؾ .2
 ٍِ ثٟخش دجىخؾ ٝخضيف ثىزٛ ثىؼشدٜ ثىخؾ إُ

 ٗخجطز ثىؼشح غٞش ىيَضؼيٌ ثىخجطز ثىَشنالس

 ٍِ ّذّٗٞغٜثإل ثىخؾ ٝذذأ. ثإلّذّٗٞغِٞٞ ىيَضؼيَِٞ

 إىٚ ثىَِٞٞ ٍِ ثىؼشدٜ ثىخؾ ٗٝذذأ ثىَِٞٞ إىٚ ثىٞغجس

 مذٞش فشف ثعْجُ شنالُ ثإلّذّٗٞغٜ ٗىيخؾ. ثىٞغجس

 ٍْفشد شنو مغٞشر أشنجه ثىؼشدٜ فييخؾ طغٞش ٗفشف

 فشف:  ٍغو. آخش ٗشنو ؾٗع ٗشنو دجدا ٗشنو

" ػذش" ثىذجدا ٗشنئ ثىَْفشدر ثىقشٗف ٍِ ثىؼِٞ

 ". ٝذٞغ" ثٟخش شنئٗ" دؼظ" ثى٘عٞؾ ٗشنئ

 ثىيغز خجطز ثىيغ٘ٝز ثألخطجء صظٖش ثىغجدقز، ثىشنالس ٍِ

 ثىيغز ػيَجء ٗثصفق. صطذٞقٖج فٜثىضالٍٞز دٖج ٝقً٘ ثىضٜ ثىنضجدٞز

 إٔذثف صققٞق فٜ صظّؼخ ثىيغ٘ٝز ثألخطجء أُ ػيٚ ثىيغز ٍٗذسع٘

 .ثىيغز صؼيٌٞ

 عالعز ػيٚ ثىؼشدٞز ثىيغز صؼيٌٞ فٜ ثىنضجدز ٍٖجسر ٗصْقغٌ

 أشٞف) ٗثإلّشجء ٗثىخؾ ثإلٍالء ٕٜٗ فظيٖج َٝنِ ال فشٗع
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 ثىنضجدز ٍٖجسر فشٗع ٍِ ثىفشع إُ(. 252:  7022 ٕٞشٍجٗثُ،

 ٗفٜ. ثألخشٙ ثىفشٗع ٍِ ثىفشٗع أطؼخ ٍِ ثإلّشجء دأُ ٝؼضذش

 ثىَ٘ثد ٍِ دأّٔ ٝؼضذش ثإلّشجء إُ ثىؼشدٞز، ثىيغز دسط صؼيٌٞ

  ٍْٖج مغٞشر طؼ٘دجس فٞٔ ألُ ثىضالٍٞز ػْذ ثىظؼ٘دز ثىذسثعٞز
 ثىؾَو صشمٞخ ٗ ثىَفشدثس إخضٞجس ٗ ثىخؾ أٗ قشٗفثى شنو مضجدز

 .ثألعجعٚ ثألفنجس صؼذٞش ٗ ق٘ثػذٓ أٗ

 زعٍذسّ  ٍِ ثىنجصذز ػيٖٞج صقظو ثىضٜ ثالّضقجىٞز ثألخذجس ٍِ

 ْٕجك إُ ثىَضنجٍيز ثىَض٘عطز ثألقظٚ ٍذسعز فٜ ثإلّشجء

 ٞخصشم ػيٚ ثىضالٍٞز رقذس ّقظجٍُْٖج ثإلّشجء صؼيٌٞ فٜ ٍشنالس

 ّقظجُ دغذخ ٕٗزث. ّظجٍٞج ثألفنجس صؼذٞش فٜ ٗطؼ٘دجصٌٖ ثىؾَو

 ٍَجسعز فٜ إىٌٖٞ ٝؤدٛ ثىزٛ ثإلّشجء صطذٞق فٜ ثىضالٍٞز صذسٝخ

 زعثىَذسّ  دٖج قً٘ص ثىضٜ ثىَقجٗالس ٍِ ٗأفذ. ّظجٍٞج ثألفنجس صؼذٞش

 ثإلّشجء إقجٍز دطشٝقز ٕٜٗ ثإلّشجء ػيٚ ثىضالٍٞز قذسر ىضشقٞز

 ّٜ  . ثىٍٞ٘

 ٍذسعز فٜ ثىَذسعُ٘ دٖج ٝقً٘ أّشطز ثىٍٜٞ٘ ثإلّشجء إُ

 خظ٘طج ٕٗزث. ثىخظز خجسػ ثىَضنجٍيز ثىَض٘عطز ثألقظٚ

 ىٌٖ ثىضالٍٞز ٝنُ٘ أُ إىٚ ٖٝذف ٕٗزث. ثىضجعغ ثىفظو فٜ ىيضالٍٞز

 ّؾجفٌٖ ىَغجػذر ًٝ٘ مو ثإلّشجء صذسٝخ ىََجسعز ٗفٞشر فشص

 . ثإلّشجء دسط فٜ

 دٗسث صَيل دأّٖج ٝؼضذش ثىشذر أُ ٝؼشف ىل،ر ػيٚ ثػضَجدث

 ع٘دٝشغ٘ ػْذ. ثىضؼيٌ فٜ ثىضيَٞز ّؾجؿ ػيٚ ٍغجػذر فٜ ٕجٍج

 ىضظ٘ٝش ٗفؼو ٍَٗجسعز فجفض ٕٜ ثىشذر( 27:  2995) ٗٝذ٘ٗ

 ثإلّشجء صذسٝخ فٜ دشذصٌٖ ثىضالٍٞز فٞنُ٘. ػَو ّضجةؼ ثخضالف

 .ثإلّشجء دسط فٜ إّؾجصٌٕ عٞشقٜ ثىٍٜٞ٘

 ٕٗزث إلعذجصٖج ثىذقظ فٞقضجػ ثىغجدقز، ظجٕشثىَ ػيٚ ثػضَجدث

 في انتالييذ جشذ  " ثىَ٘ػ٘ع صقش ثىذقظ ٕزث إلقجٍز ثىنجصذز ٝذثفغ

 وعالقتها انذ راطيح انخصح خارج انيىيي اإلَشاء تذرية
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 في انحانح دراطح" )انفصم داخم اإلَشاء درص في تإَداسهى

 – َاَدىر خاتي انًتكايهح انًتىططح األقصً يذرطح

 (.ذاَحطىيي

 انثحث تحقيق: انثاًَ انفصم

 :ٍجٝيٚ زثىنجصذ ٝقذٍٔ ثىزٛ ثىذقظ فضققٞق

 ثىٍٜٞ٘ ثإلّشجء صذسٝخ فٚ ثىضجعغ صالٍٞزثىفظو شذر مٞف .1

ٍذسعز ثألقظٚ ثىَض٘عطز  فٜ ثىّذسثعٞز ثىقّظز خجسػ

 عٍ٘ٞذثّؼ؟ –ثىَضنجٍيز ؽجصٜ ّجّؾ٘س 

 خودث ثإلّشجء دسط فٚ ثىضجعغ صالٍٞزثىفظو إّؾجص مٞف .2

ٍذسعز ثألقظٚ ثىَض٘عطز ثىَضنجٍيز ؽجصٜ  فٜ ثىفظو

 ؟عٍ٘ٞذثّؼ –ّجّؾ٘س 

 صذسٝخ فٚ ثىضجعغ ثىفظو صالٍٞز رشذّ  دِٞ ثىؼالقز مٞف .3

 دسط فٚ ئّؾجصٌٕد ثىّذسثعٞز ثىقّظز خجسػ ثىٍٜٞ٘ ءثإلّشج

ٍذسعز ثألقظٚ ثىَض٘عطز  فٜ ثىفظو دثخو ثإلّشجء

 ؟عٍ٘ٞذثّؼ –ثىَضنجٍيز ؽجصٜ ّجّؾ٘س 

 

 

 انثحث أغزاض: انثانث فصمان

 : فٖٜ ٕزثثىذقظ ٍِ ٗأٍجثألغشثع 

 ثىٍٜٞ٘ ثإلّشجء صذسٝخ فٚ ثىضجعغ صالٍٞزثىفظو شذر ىَؼشفز .1

فٜ ٍذسعز ثألقظٚ ثىَض٘عطز  ثىّذسثعٞز ثىقّظز خجسػ

 عٍ٘ٞذثّؼ. –ثىَضنجٍيز ؽجصٜ ّجّؾ٘س 

 دثخو ثإلّشجء دسط فٚ ثىضجعغ صالٍٞزثىفظو إّؾجص ىَؼشفز .2

ٍذسعز ثألقظٚ ثىَض٘عطز ثىَضنجٍيز ؽجصٜ  فٜ ثىفظو

 .عٍ٘ٞذثّؼ –ّجّؾ٘س 
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 صذسٝخ فٚ ثىضجعغ ثىفظو صالٍٞز رشذّ  دِٞ ثىؼالقز ىَؼشفز .3

 دسط فٚ ئّؾجصٌٕد ثىّذسثعٞز ثىقّظز خجسػ ثىٍٜٞ٘ ءثإلّشج

ٍذسعز ثألقظٚ ثىَض٘عطز  فٜ ثىفظو دثخو ثإلّشجء

 .عٍ٘ٞذثّؼ –ثىَضنجٍيز ؽجصٜ ّجّؾ٘س 

 
 

 

 
 

 
  

اتع مانفص  انتفكيز أطاص:  انز 

 أسدغ ثىؼشدٞز ثىيغز دسط فٜ أُ ثىَؼشٗف ٕ٘ مَج

 ٍٖجسر ٗأفذٕج ثىضيَٞز، مو ٝغض٘ػذٖج أُ ٝؾخ ثىضٜ ثىَٖجسثس

 ثىَذسط دٖج ٝقً٘ أُ ْٝذغٜ خط٘ثس ثىنضجدز ٍٖجسر ٗفٜ. ثىنضجدز

 .ٗثإلّشجء ٗثإلٍالء ٗثىْغخ ثىقشٗف مضجدز ٕٜٗ

 ثألفجعٞظ ىضؼذٞش ثىؼشدٞز ثىيغز فٜ ثىضأىٞف ٕ٘ ثإلّشجء إُ

:  7002 ػضث، أفَذ) ثىضالٍٞز َٝينٖج ثىضٜ ٗثىخذشثس ٗثألفنجس

 ٍنض٘دجس ىضنُ٘ ثىؾَو أٗ ثىنيَجس ٗطف ثإلّشجء ىٞظ(. 221

 ىضأمٞذ ّظجٍٞج ٍؼذشر ثىنجصخ أفنجس صنُ٘ مٞف ٗىنِ صشمٞذٞز

 صشعٌ أٗ صْض ثىنضجدز إُ( 72:  2992) صجسٝغجُ قجه. ثىقجسةِٞ

 .ثىشخض ٝفَٖٖج ىغز صظ٘س طٞزصخطٞ سٍ٘صث
 صؼيٌٞ إٔذثف ٍِ إُ( 221:  7002) ػضث أفَذ ٗقجه

 : ٝيٜ مَج ٕٜ ثإلّشجء

 ثىذغٞطز ثىنيَجس ٗٝأىف٘ث ٝشصذ٘ث أُ ثىضالٍٞز ٝغضطٞغ .2

 .ثىؼشدٞز ثىيغز فٜ
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 خاله ٍِ أفنجسٌٕ صؼذٞش فٜ ٍجٕشِٝ ثىضالٍٞز ٝنُ٘ .7

 .ثإلّشجء أٛ ثىنضجدز
 أٗ ثىَشثعيز خاله ٍِ ضظي٘ثٝ أُ ثىضالٍٞز ٝغضطٞغ .2

 .ثىؼشدٞز ثىيغز دجعضخذثً ثىنضجدٞز ثىيغز
 ؽشٝفز قظض ْٝشؤٗث أُ ثىضالٍٞز ٝغضطٞغ .2
 دٞتز فٜ أفذثعج أٗ أخذجسث ٝقذٍ٘ث أُ ثىضالٍٞز ٝغضطٞغ .5

 فٜ أػَجه خاله ٍِ ثإلعالٍٜ ٗثىؼجىٌ ثىَؾضَغ

 ٍٗقجالس ثفضضجفٞز ٍٗقجىز قظٞشر قظز شنو

 ٗثىقجفضر ثى٘ثقؼٞز ثىنضجدٞز ثألػَجه ٍِ ٗغٞشٕج

 .إىٖٞج
 قغَِٞ إىٚ ْٝقغٌ ثإلّشجء صؼيٌٞ إُ ٕٞشٍجٗثُ أشٞف قجه

 .فش ٗإّشجء ٍ٘ؽٔ إّشجء

 ثىَ٘ؽٔ ثإلّشجء .2
 خاله ٍِ ثىذغٞطز ثىفقشر أٗ ثىؾَيز صنِ٘ٝ ٕٗ٘

 ثإلّشجء فٜ. ثىض٘ؽٞٔ شنو فٜ ثىَؼِٞ ثإلششثف

 : ٍْٖج ىضَْٞضٔ ثىضذسٝذجس َّجرػ ثىَ٘ؽٔ

 .ثىَ٘ثصٝز يزثىؾَ .أ 
 .ثىَ٘ثصٝز ثىفقشر .ح 
 ثىَقزٗفز ثىنيَجس .ػ 
 ثىنيَجس صشصٞخ .د 
 ثىؾَو صشصٞخ .ٓ 
 ثىؾَو صق٘ٝو .ٗ 
 ثىؾَو ٗطو .ص 
 ثىؾَو إمَجه .ؿ 

 ثىقش ثإلّشجء .7
 ٕٗزث. ثىض٘ؽٞٔ دذُٗ ثىفقشر أٗ ثىؾَيز صنِ٘ٝ ٕٗ٘

 ثإلّشجء ٍِ ثىَشفيز أػيٚ ثإلّشجء ٍِ ثىْ٘ع
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 ثإلّشجء أّشطز ٍؾَ٘ػز ٍِ ٍ٘ثطيز ألّٔ ثىَ٘ؽٔ

. أفنجسٌٕ ىضؼذٞش قشٝزثى ثىضالٍٞز ٝؼطٚ ألُ ثىَ٘ؽٔ

 : ٍْٖج ثىقش، ثإلّشجء فٜ ثىضذسٝذجس َّجرػ ْٕجك

 ثىضيخٞض .أ 
 ثىقظز .ح 
 ثإلٝؼجؿ .ػ 

 ثىخط٘ثس ٕزٓ فٜ ثىضالٍٞز َٝجسط أُ دؼذ

 ػِ ٝقذط ثىقش ثإلّشجء ٍشفيز إىٚ فٞ٘ثطي٘ث

 ثىَشفيز ٕٗزٓ. ٞزثىضالٍ ٝؼشفٖج ثىضٜ ثىَشنالس

 ألّٖج ثىغجدقز ثىَشثفو عالط ٍِ ثىظؼ٘دز أمغش

 ثىغشثف٘ى٘ؽٞج ثعضخذثً فٜ ٍٖجسر إالّ  ىٞغش

 صؼذش ىنِ فقغخ، ٗثىَفشدثس ثىيغ٘ٝز ٗثىضشثمٞخ

 .ثىَذق٘عز ثىَغجةو ػِ ٗثعؼج خذشثس

 ُأ شلّ  ال (250: 7020) ثىخ٘ىٜ ٗقجه

 ٔؽالد دٖج ٝقً٘ ثىضٚ ثىقّشر ىينضجدز ثىَؼيٌ صظقٞـ

 أخطأ مغشر ثٟصٞز الػضذجسثس ّظشث ،عٖال ىٞظ ثٍش

 إىٚ صقضجػ ثىضٚ ثىؼْجطش مغشر ثىنضجدز، فٜ ثىطالح

 ٗثىنيَجس ٗثىؾَو ثىَفشدثس فْٖجك صقٌٞٞ ٗ صظقٞـ

 ٗثىخؾ ٗثإلٍالء ٗثىْق٘ ٗثىظشف ألفنجس ٗثىفقشثس

  .رىل غٞش إىٚ ٗثىضَجعل ٗثى٘فذر

 ثىنضجدز سرٍٖج ثعضٞؼجح ػيٚ ٝقذس ال ثىشخض إُ ٗدجىطذغ

 ػْذ ثىضذسٝخ ٗأٍج. ثىضذسٝذجس دشذر إال ػَيٞج ثإلّشجء خجطز

 ثىْفظ ٍَٗجسعز ثىضؼيٌ فٖ٘ ثإلّذّٗٞغٞز ىيغز ثألمذش ثىقجٍ٘ط

 إُ( 7:  7002) عالٍٞؾ ٗػذش. شٜء فؼو ػيٚ قجدسث ىٞنُ٘

 .شٜء فؼوى ٕجصشمٞض أٗ ثىق٘ر ص٘ؽٞٔ ٍؼْٚ ىٖج ثىشذر

 فٜ ثىضالٍٞز شذر ُأ ٝؼشف ثىغجدق، ثىذٞجُ ػيٚ ثػضَجدث

 ٝفؼئ دَج شؼ٘سث ثىضيَٞز َٝينٖج قذسر ٕٜ ثىٍٜٞ٘ ثإلّشجء صذسٝخ
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 أٍج. ثألٕذثف ىضققٞق مجٍيز ٗقذسر ٍٗشفيز دَقذثس ثىشخض

س فٖٜ ْٕج ثىَشفيز ّ٘  ثىٍٜٞ٘ ثإلّشجء صذسٝخ أّشطز صؼذد ٍذٙ صظ

 .ثىخظز خجسػ ثىضالٍٞز دٔ ٝقً٘ ثىزٛ

 دجىذثفٞؼز ٗعٞقج ٝضؼيق ثىشذر ٍظطيـ أُ ثىغشٝخ ٍِ ىٞظ

 فٞٔ ثىشؾجػز أٗ ثىضؼيٌ شذر ٗؽ٘د ألُ دَْٖٞج ثىفظو َٝنِ ٗال

 ٗثىغي٘ك أّفغٌٖ ثىضالٍٞز ٍِ ثىذثفؼٞز د٘ؽ٘د ٝذذأ أُ ػيٞٔ ْٝذغٜ

 .ثألّشطز دظٖ٘س ْٝضٖٜ ثىزٛ ثىَٞ٘ه ػيٞٔ ٝذثفغ

 شجٓ ٍٖذِٞ ّقئ ثىزٛ Reber ٗسٝذٞش Gletmen غيٞضَِٞ سأٛ ػْذ

 ثىؼؼ٘ٝز فجىز ٕ٘ ثألعجعٜ ثىذثفٞؼز فصؼشٝ إُ( 221:  7022)

 ٝفؼو أُ ػيٞٔ ٝذثفغ ثىضٜ( فٞ٘ثُ أٗ دشش مجّش ع٘ثء) ثىذجؽْٞز

 ثعضفجدر ػيٚ ػجىٞز دثفؼٞز ىٔ ثىزٛ ثىشخض قذسر ٗصظٖش. شٞتج

 : ثىضجىٞز ثىَؤششثس

 ثألّشطز ٍّذر. 2

 ثألّشطز ص٘ثصش. 7

 ثىََجعيز. 2

: 7002ثىذِٝ، شَظ أدِٞ)  ثىغي٘ك ؽٖز. 2

20) 
 ثإلسثدر أٗ ثىؼجىٞز ثىغٞشر أٗ دجالّقشثف ثىَٞ٘ه قذدٗٝ

 ػالٍجس ٗأٍج(. 257:  7022 شجٓ، ٍقذِٞ) شٜء فٜ ثىنذٞشر

 : ثىضجىٞز ثىؾ٘ثّخ ٍِ ٍْظ٘سر ػجىٞز ٍٞ٘ه ىٌٖ ثىزِٝ ثىضالٍٞز

  ثإلّضذجٓ صشمٞض .2
 فزثىَؼش إسثدر .7
 ثالفضٞجػ .2
 فٜ زثىضالٍٞ أّشطز ىَؼشفز ثىَغضخذٍز ثىَؤششثس ٗأٍج

 ثىقشثءر ٍغو ٗثىضؼيٌ ثىضؼيٌٞ ػَيٞز ٍِ ٍْظ٘سر فٖٜ ثىضؼيٌ

 .ٗثىنضجدز ٗثالعضَجع ٗثإلؽجدز ٗثىضغجءه
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 إّؾجص فٞؼشف شّذر أّفغٌٖ ثىضالٍٞز َٝجسط أُ دؼذ ىزىل،

 . صؼيٌَٖ

 ثىزٛ prestatie أٛ ثىٖ٘ىْذٝز ثىيغز ٍِ ٝظذس ثإلّؾجص ٍظطيـ ٗأٍج

 قجه .ثىغؼٜ دَؼْٚ ٞغٞزثإلّذّٗ ثىيغز فٜ prestasi ٍظطيـ ٝنُ٘

 ثىضٜ ثىَقجٗىز ػَيٞز ٕ٘ ثىضؼيٌ إّؾجص إُ( 7:  1995) عالٍٞض٘

 شجٍال ثىؾذٝذ ثىغي٘ك صغٞش ػيٚ ىيقظ٘ه ثىشخض دٖج ٝقً٘

 ػذش رىل، ٗدؾجّخ. ثىذٞتز ٍغ ٍؼجٍيز فٜ ّفغٔ خذشثصٔ ٍِ مْضٞؾز

 ػيٖٞج ٝقظو ّضٞؾز ثىضؼيٌ إّؾجص إُ( 17:  1986) مْٞشجّج ّ٘س

 .ثىذسثعٞز ثىَ٘ثد قَٞز شنو ٜف ثىضيَٞز

( 222 إٝفْٞذٛ، أفَذ) Mary Finochiaro فْٞ٘شٞجسٗ ٍٞشٛ ػْذ

 ثألسدؼز ثىضقٌ٘ٝ ػْجطش صؼِٞٞ ثىؾٞذ ثإلّشجء إطالؿ َّجرػ ٍِ إُ

ٜٕٗ : 

 ثىٖؾجةٞز ثىقشٗف ٗثعضخذثً ٗثىَ٘ثطيز ثىنضجدز .2

 .ثىظقٞقز
 .ثىظقٞقز ثىضشقٌٞ ٗػالٍجس ثألسقجً ثعضخذثً .7
 .ٗثىَضْ٘ػز ثىظقٞقز ثىَفشدثس ثًثعضخذ .2
 ثىؼجدطز ثىظقٞقز ثىيغ٘ٝز ثىق٘ثػذ ثعضخذثً .2

 فٜ ثىضالٍٞز إّؾجص أُ ثىنجصذز صغضخيض ثىغجدق، ثىذٞجُ ٍِ

 ٗثىَشثد. صأىٞفٌٖ فٜ ٗثىَؼجّٜ ثألىفجظ ٍؾجه ٍِ ٍؼشٗف ثإلّشجء

 ٗػذؾ ثىؾَو ٗصشمٞخ ثىَفشدثس ثخضٞجس ٕ٘ ثألىفجظ دَؾجه

 رٗثىفنش ثىَؼْٚ ٗػ٘ؿ ٕ٘ ثىَؼجّٜ جهدَؾ ٗثىَشثد. ثىشنو

 .دجىَ٘ػ٘ع ثىَؼْٚ ٍٗطجدقز زثىشثةغٞ

 ٍؤششثس ٍِ صقظو صذسٝذٌٖ شذر ىَؼشفز ثىؼالقز ٗصنُ٘

 ثىنجصذز صغضخذً ثىذقظ، ٕزث ٗفٜ. ثىضؼيٌ ٗأّشطز ٗثىَٞ٘ه ثىذثفؼٞز

 ٗثىََجعيز ثىضذسٝخ ٍّذر ٗ ثىضذسٝخ ص٘ثصش ٕٜٗ ثىَؤششثس دؼغ

 ثىنجصذز عضقشسٕج ثىضٜ ثىَؤششثس ٕٗزٓ.  ٗثألّشطز ثىغي٘ك ٗؽٖز

 صذسٝخ فٜ ثىضالٍٞز شذر) ثىغْٜٞ ىيَضغٞش ثىذٞجّجس ػيٚ ىيقظ٘ه
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 ثىظجدٛ ثىَضغٞش ٗىَؼشفز(. ثىخظز خجسػ ثىٍٜٞ٘ ثإلّشجء

 صشؽغ ،(ثىفظو دثخو ثإلّشجء دسط فٜ دئّؾجصٌٕ ػالقضٖج)

 ٍِ ٝؼشف ثىزٛ ثإلّشجء دسط فٜ ثىضالٍٞز إّؾجص إىٚ ثىنجصذز

 ثىَفشدثس ثخضٞجس ٕٗ٘ صأىٞفٌٖ ّضٞؾز فٜ ٍٗؼجّٖٞج ثألىفجظ هٍؾج

 ثىَؼْٚ ٍٗطجدقز ثىَؼْٚ ٗٗػ٘ؿ ثىشنو ٗػذؾ ثىؾَو ٗصشمٞخ

 .دجىَ٘ػ٘ع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :ثٟصٚ ثىذٞجّٜ ثىشعٌ فٚ ٝ٘ػـ ثىغجدق ثىضفنٞش ٗأعجط

 

 

 

 

 انتالييذ

 اإلَشاء تذرية فً انتالييذ شذ ج

ح خارج انيىيي  انذراطي ح انحص 

 ثىٍٜٞ٘ ثإلّشجء صذسٝخ ص٘ثصش .2
 ثىٍٜٞ٘ ثإلّشجء صذسٝخ ٍّذر .7
 ثإلّشجء صذسٝخ فٜ ٍَجعيز .2

 ثىٍٜٞ٘
 ثإلّشجء صذسٝخ فٜ ثىغي٘ك ؽٖز .2

 اإلَشاء درص فً انتالييذ إَداس

 انفصم داخم

 ثىَفشدثس ثخضٞجس .2
 ثىؾَو صشمٞخ  .7
 ثىشنو ػذؾ  .2
 ثىَؼْٚ ٗػ٘ؿ  .2
 ثىشةٞغٞز ثىفنشر  .5
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 انثحث فزضيح: انخايض انفصم

 ٝضققق فضٚ ثىذقظ ٍشنالس ػِ ٍؤقضز إؽجدز ٕٜ ثىفشػٞز

: 2002 ثسٝنْض٘، عٕ٘جسعَٚ) ثىَؾَ٘ػز جّجسثىذٞ خاله ٍِ

 ٕزث إُ ّّق٘ه أُ َٝنِ ثىَزم٘س ثألعجعٚ ثىَذذأ ػيٚ ثػضَذ. (67

 فٚ ثىضاّلٍٞز شّذر ِدٞ ثىؼالقز ّظش فٜ ثىغؼٜ إىٚ ٖٝذف ثىذقظ

 فٚ دئّؾجصٌٕ ثىّذسثعٞز ثىقّظز خجسػ ثىٍٜٞ٘ ثإلّشجء صذسٝخ

 ثألقظٚ دَذسعز ثىقجىز دسثعز) ثىفظو دثخو ثإلّشجء دسط

 أُ ثىَؼيً٘ ٍِٗ .(عٍ٘ٞذثّؼ -ّجّؾ٘س ؽجصٚ - ثىَضنجٍيز ثىَضّ٘عطز

 ثىضاّلٍٞز شّذر ٕٗ٘( ط) ثىغْٞٚ ثىَضغٞش ػيٚ ٝشضَو ثىذقظ ٕزث

 ٗثىَضغٞش ثىّذسثعٞز ثىقّظز خجسػ ثىٍٜٞ٘ ّشجءثإل صذسٝخ فٚ

 .ثىفظو دثخو ثإلّشجء دسط فٚ إّؾجصٌٕ ٕٗ٘( ص) ثىظجدٙ
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 شّذر إرثمجّش: ٕٜ ثىذقظ ٕزث فٚ ثىَقشسر ٗثىفشػٞز

 ثىّذسثعٞز ثىقّظز خجسػ ثىٍٜٞ٘ ثإلّشجء صذسٝخ فٚ ثىضاّلٍٞز

 ثٛ إٝؾجدٜ ثىفظو دثخو ثإلّشجء دسط فٚ إّؾجصٌٕ فنجُ إٝؾجدٞز

 ثإلّشجء صذسٝخ فٚ ثىضاّلٍٞز شّذر مجّش إرث ثىؼنظ ٗػيٚ .ىٜػج

 دسط فٚ إّؾجصٌٕ فنجُ عيذٞز ثىّذسثعٞز ثىقّظز خجسػ ثىٍٜٞ٘

 .ٍْخفغ أٛ عيذٜ ثىفظو دثخو ثإلّشجء

 انثحث خطىاخ:  انظادص انفصم

 :ثٟصٞز ثىخط٘ثس ثىذقظ ٕزث فٜ ثىنجصذز ثعضخذٍش

 انثياَاخ تعييٍ .1

 ٗ ّ٘ػٞز َٕج قغَجُ، ٕزثىذقظ فٚ ٗسدس ثىضٚ ثىذٞجّجس

 ثىَقجديز ؽشٝقز ػِ ثىنجصذز صذقغٖج ثىْ٘ػٞز ٗثىذٞجّجس. مَٞز

 ثىنَٞز ثىذٞجّجس ٗأٍج. ٗثىضقيٞو ثىنضخ ٗدسثعز ٗثىَالفظز

 ثىضقيٞو عٌ ٗثالخضذجس ثالعضذٞجُ ؽشٝق ػِ ثىنجصذز فضؾَؼٖج

 .إلفظجةٜ

 يصادرانثياَاخ تعييٍ .2

 ثىذقظ ٍ٘قغ .أ 

. ثىَضنجٍيز ثىَضّ٘عطز ثألقظٚ دَذسعز ثىذقظ ٕزث أقٌٞ

ُّ  ثىَؼٖذ ٕزث ثىنجصذز ٗثخضجسس  ثىضٚ ثىَشنالس فٞٔ أل

 ٗىٌ ثىذقظ دٖزث صذػٌ ثىضٚ ٗثىذٞجّجس ثىذقظ دٖزث صضؼيق

 .ثٟخش ثىذجفظ دٔ ٝقً٘

 ٗثىؼْٞز ثىذقظ ٍؾضَغ صؼِٞٞ . ح

 ثىذقظ ٍؾضَغ  (1

 ثىضالٍٞز ؽَٞغ ٝؼْٚ ثىذقظ ٕزث فٜ ثىذقظ ٍؾضَغ

 ثىَضنجٍيز ثىَضّ٘عطز ثألقظٚ دَذسعز ضجعغثى ىفظو

  ّفشث 266 ٗػذدٌٕ

 ثىؼّْٞز  (2



14 
 

 

 ُّ  ثىذقظ ٍؾضَغ ٍِ ثىَأخ٘ر ثىؾضء ٕٜ ثىؼّْٞز إ

 ػيٚ دْجء(. 108: 2002 ثسٝنّ٘ض٘، عٕ٘شعَٜ)

 ٝؼْٚ ميّٖج ثىذقظ ٕزث فٜ فجىؼّْٞز ثىغجدق، ثىضؼشٝف

 ٕٗزث. ثىَجةز ٍِ أمغش  ثىذقظ ٍؾضَغ ُّ أل ّفشث 27

 2002) ثسٝنّ٘ض٘ عٕ٘شعَٜ  ق٘ه ٚػي ٝؼضَذ

 ّفش ٍجةز ٍِ أقوّ  ثىذقظ ٍؾضَغ إرثمجُ أّّٔ( 109:

 ٍِ أمغش ثىذقظ ٍؾضَغ مجُ ٗإرث. ميٌّٖ ثىذقظ فؼّْٞز

-20 %أٗ 15-10% قذس ػيٚ ثىؼّْٞز فنجّش ٍجةز

 .أمغش أٗ 25

 انثحث طزيقح تعييٍ .3

 ثىطشٝقز ٕٜ ثىذقظ ٕزث فٜ ثىنجصذز ثعضخذٍضٖج ثىضٚ ثىطشٝقز

)  فشٝٞجصْج ٗصٞذٛ ع٘سٝجّج ٝجٝج طشفٔ مَج ٕٜ ثىضٚ ى٘طفٞزث

 ٗثىغذثد دجىضشدٞز ثىَشنيز ىَالفظز صؼقذ ؽشٝقز( "  87:  2008

 ثىّذسثعز".  ثىَؼّْٞز ثىَ٘ػ٘ػجس ٍِ ٗثىظفجس ثىظ٘ثٕش ػِ

 ثىَذْٞز ٗصقيٞيٖج ٗص٘ػٞقٖج ثىظّ٘ثٕش ششؿ إىٚ صٖذف ثى٘طفٞز

 أُ صغؼٚ ثىطّشٝقز ٕٗزٓ ِ،ثىَؼّٞ  ثألعجعٚ ٗثىَذذأ ثىضّفنٞش ػيٚ

س ّ٘  ثىّْجٍٞز، ثٟسثء ثىؼالقجس، أٗ مجىقجالس شب مو ٗصفّغش صظ

)  ثىّْجٍٞز ٗثىَٞ٘ه ثىقجدعز ثىَغذّذجس ٗ ثألعذجح ثى٘ثقؼز ٗثىؼَيٞجس

 ( 75:  1995 عٍ٘جّض٘،

 انثياَاخ خًع أطانية تعييٍ .4

 :ثٟصٞز ثألعجىٞخ ػيٚ ثىنجصذز ثعضخذٍش ثىذٞجّجس، ٕزٓ ىؾَغ

 ثىَالفظز .أ 

 ؽَغ ؽشٝقز أٗ أعي٘ح ٕٚ ثىَشجٕذر ثٗ ثىَالفظز

. ثىْشجؽجس ٍِ ٍجٗقؼش إىٚ ثىَشجٕذر عذٞو ػيٚ ثىذٞجّجس

 ثىَالفظز ٕزٓ(. 22: 2005عنَذْٝجصج، ش٘دٓ ّجّج)
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 ثألقظٚ ٍذسعز فجه ػِ  ط٘سر ىؾَغ ٍغضخذٍز

 .ٗغٞشٕج ٗثىطيذز ٗثىَذسط ، ثىَضنجٍيز ثىَضّ٘عطز

 

 ثىَقجديز .ح 

. ثىَذجششر ثىذٞجّش ىؾَغ ثالصظجه ّ٘ع ٕٜ زثىَقجدي

 ثىَؼيَِّٞ ميٞز سةٞظ ٗ  ثىنجصذز دِٞ ثىَقجديز ٕزٓ ٗقجٍش

 .ٗثىطيذز ثىَذّسعِٞ ٗ ثإلعالٍّٞز ٗثىَؼيَّجس

 عضفضجء ثإل .ػ 

 ّجّج.)ثىَغضؾذِٞ د٘عٞطز ثىذٞجّجس ىؾَغ أعي٘ح ٕ٘

 صغضخذً ثىطشٝقز ٕزٓ(. 219: 2005عنَجدّجصج، ش٘دٓ

 خجسػ ثىٍٜٞ٘ ثإلّشجء صذسٝخ فٚ ثىضاّلٍٞز شّذر ىَؼشفز

 .ثىّذسثعٞز ثىقّظز

  ثالخضذجس .د 

 دسط فٚ ثىضاّلٍٞز إّؾجص ىَؼشفز ثالخضذجس ٕزث ٗثعضخذً

 فظو مجُ ثىزٛ ثإلٍضقجُ ٕٗ٘ ثىفظو دثخو ثإلّشجء

 .ٍ٘ػؼٜ فقظٔ

 ثىنضخ دسثعز .ٓ 

 ٗىقظ٘ه ثألٗىٚ ثىذٞجّجس ىضنَٞو ثىنضخ دسثعز صؼقذ

 ثىنضخ ٍِ ثىضيخٞض أٗ ثىَذجشش جىْقود ثىؼيَجء آسثء

 .دجىذقظ ثىَضؼيقز

 

 انثياَاخ تحهيم .5

 قغَِٞ، ثىٚ ثىنجصذز فقغَضٖج ميٖج ثىذٞجّجس ؽَؼش ثُ دؼذ

 ىيذٞجّجس إفظجةٜ ٗصقيٞو ّ٘ػّٞز، ىيذٞجّجس ٍْطقٚ صقيٞو َٕج

 ٍج ثىذٞجّجس ٕزٓ ىضقيٞو ثىنجصذز صغضخذٍٖج ثىضٚ فجىخط٘ثس. مَّٞز

 :صيٚ

 اندشئً تحهيمان . أ
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 ثىَضغٞش) ٍفجسقز ثىَضغٞشِٝ ىضؼَٞق ثىَْفذٛ ثىضقيٞو ٕٜٗ

 :ٝيٚ مَج ثىؾضةٚ ثىضقيٞو ٗخط٘ثس ،(ثىظجدٙ ٗ ثىغْٜٞ

 :آصٞز دخط٘ثس ثىَضغٞش مو ٍض٘عؾ فغجح (1

 ثإلؽجدز مو دسؽز فغجح ( أ

  دجىَؼجدىز ثىَؤششثس مو دسؽز فغجح  ( ح

 ُ: ط ف ٍؼ= ط

 :جدىزدجىَؼ ثىَؤششثس دسؽز ؽَٞغ فغجح( ػ

 ِٞٞثىغْٞٚ ىيَضغٞش ثىَض٘عؾ قَٞز صفغٞش صؼ 

 : دجىَؼٞجسثٟصٜ

 ؽذث عجفيز=  1،5– 0،5 ٍِ

 عجفيز=  2،5 – 1،6 ٍِ

 مجفٞز=  3،5 – 2،6 ٍِ

 ػجىٞز=  4،5 – 3،6 ٍِ

 ؽذث ػجىٞز=  5،5 – 4،6 ٍِ

(258: 2002أسٝنْض٘ث،)    

 ثىظجدٙ ىيَضغٞش ثىَؤششر صقٌٞٞ ٍؼٞجس. 

 ذثؽ ؽٞذ 100-80 ثىقَٞز

 ؽٞذث 79-66 ثىقَٞز

 مجفٜ 65-56 ثىقَٞز

 ّقض 55-40 ثىقَٞز

 فشو  39-30 ثىقَٞز

 :آصٞز دخط٘ثس ٝؾشٙ ثىَضغٞش ىنو ثىؾضةٜ ثىضقيٞو (2

 :دجىَؼجدىز(س) ثىفتز صؼِٞٞ (أ 
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: 1999 ع٘صّٗ٘، ثّظ)        ث +(ه-ؿ)  = س     

49)  

 :دجىَؼجدىز( ك) ثىفتز ٍذٙ صؼِٞٞ (ح 

 ع٘ؽْج،)             ُ ى٘ؽ 3،3+1= ك     

2005 :47)    

 :دجىَؼجدىز( ف) ثىفٞتز عؼز ؽ٘ه صؼِٞٞ (ػ 

: 2005ع٘ؽجّج،)                     ك/ س= ف     

47) 

 ىيَضغٞش ثىضنشثسٛ ثىض٘صٝغ ؽذٗه صنِ٘ٝ (د 

 ثىغْٜٞ

 :دجىَؼجدىز( ً) ثىَض٘عؾ قَٞز صؼِٞٞ (ٓ 

 ط ف ٍؼ  =  ً

: 2005 ع٘ؽجّج،)              ٙ ف ٍؼ     

67) 

 :دجىَؼجدىز( ً) ثى٘عٞؾ قَٞز صؼِٞٞ (ٗ 

  ح ك    ف-1 /2 ُ ف+ح  = د ً

  ف                            

 (79: 2005 ع٘ؽجّج،)         

 :دجىَؼجدىز(أ ً) ثىَْ٘ثه صؼِٞٞ (ص 

 1 ح      ف +ح = أ ً     

           ح2+1ح                        

(77: 2005 ع٘ؽجّج،)             

 :  ثٟصٞز دجىَؼجدىز  ثىَؼٞجسٙ ثالّقشثف صؼِٞٞ (ؿ 

 ٢(ط س)   -  س ٍؾ = إً     

                   ُ           ُ  

( ٢٩٩٢:٢٢ثسٝنّ٘ض٘ عٕ٘شعَٞٚ)  
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 ثىَض٘قغ ٗثىضنشثس ثىَالفظز سصنشث ؽذٗه صنِ٘ٝ (ؽ 

 : دجىَؼجدىز ثىقغجدٞز" 2مج " قَٞز صؼِٞٞ (ٛ 

 (ثىَض٘قغ ثىضنشثس–  ثىَالفع ثىضنشثس) ٍؼ  =2مج      

 ثىَض٘قغ ثىضنشثس                                 

 :دجىَؼجدىز(ؿ) ثىقشّٝز ثىذسؽز صؼِٞٞ (ك 

 3-ك = دؿ     

 ثىذالىز ٍغض٘ٙ يٚػ ثىؾذٗه فٜ" 2مج" قَٞز صؼِٞٞ (ه 

%5  

 : دجىضؼِٞٞ ثىَضغٞش ثعض٘ٙ صؼِٞٞ (ً 

 ُ٘2مج قَٞز إرمجّش ثعض٘ثفٞز ثىَضغٞشِٝ دٞجّجس صن 

 ثىؾذٗىٞز 2مج قَٞز ٍِ أطغش ثىقغجدٞز

 ُ٘مجّش إر ثعض٘ثفٞز غٞش ثىَضغٞشِٝ دٞجّجس ٗصن 

 .ثىؾذٗىٞز 2مج قَٞز ٍِ ثمذش ثىقغجدٞز 2مج قَٞز

 اإلرتثاط تحهيمان . ب

 شّذر) ثىغْٞٚ ثىَضغٞش دِٞ ػالقز ىَؼشفز ثىضقيٞو ٕزث ٝؼقذ

( ثىّذسثعٞز ثىقّظز خجسػ ثىٍٜٞ٘ ثإلّشجء صذسٝخ فٚ ثىضاّلٍٞز

 ،(ثىفظو دثخو ثإلّشجء دسط فٚ إّؾجصٌٕ) ٗثىَضغٞشثىظجدٙ

 : ثٟصٞز دجىخط٘ثس

 : دجىَؼجدىز ثإلّقذثس، إعض٘ء صؼِٞٞ (1

 ط ح + أ=     ص

 (   عض ٍؼ) (ط ٍؼ)-(2ط ٍؼ( )ص ٍؼ) = أ
 (ط ٍؼ) 2 -  ط ٍؼ 2ُ                      

 صٍؾ(  )طٍؾ( )طٍؾ) - عضٍؾ ُ =ح

  ٢(طٍؾ) - ٢طٍؾ ُ             

: 2005ع٘ؽجّج،)                 

273) 
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 :دجىَؼجدىز " أ " ىَؼجٍو ثىضشدٞغ ٍؾَ٘ع فغجح (2

 2(ص ٍؼ) =أ صش ٍؼ 

                   ُ 

 :دجىَؼجدىز"ح" ٗ"أ" دِٞ ىَؼجٍو غثىضشدٞ ٍؾَ٘ع فغجح (3

 (ص ٍؼ( )ط ٍؼ) -ص.ط)   ح = أ/ح صش ٍؼ

                                 ُ 

  (325: 2005 ع٘ؽجّج،)

 : دجىَؼجدىز ثىَضذقٚ ثىضشدٞغ ٍؾَ٘ع فغجح (4

 2(ص ٍؼ) -أ/ح صش -2ص = صشدق ٍؼ

                                              ُ 

 ،2005 ع٘ؽجّج،)  

335) 

 : دجىَؼجدىز ثىخطأ ثىضشدٞغ ٍؾَ٘ع فغجح (5

 2 (ص ٍؼ) –2 ص=صشخؾ ٍؼ

                                     ُ 

 : دجىَؼجدىز ثىَ٘ثفقز ىؼذً ثىضشدٞغ ٍؾَ٘ع فغجح (6

 صشخؾ ٍؼ -صشدق ٍؼ = صشػٌ ٍؼ

 :ىَؼذىز ىيخطأدج ثىقشٝز ثىذسثؽز صؼِٞٞ (7

  ك - ُ = ػٌ دؿ

 : دجىَؼجدىز ثىَ٘ثفقز ىؼذً ثىقشٝز ثؽزثىذس صؼِٞٞ (8

 3 2مج = ػٌ دؿ

 : دجىَؼجدىز ثىؾطأ ثىضشدٞغ ثىَض٘ثعؾ صؼِٞٞ (9

 خؾ دؿ :  صشخؾ = ؽؾ ٍش

  : دجىَؼجدىز ثىَ٘ثفقز ػذً ىضشدٞغ ثىَض٘ثعؾ فغجح (10

 ػٌ دؿ : صشػٌ ٍؼ = ػٌ ٍش

 : دجىَؼجدىز ثىَ٘ثفقز ػذً "ف" قَٞز فغجح (11

 خؾ ٍش : ػٌ ٍش = ػٌ ف
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 ثىذالىز ٍغض٘ٙ ػيٚ ثىؾذٗه فٜ "ف" قَٞز فغجح (12

 : ثىقشٝز دجىذسؽز %5

 خؾ دؿ  : ػٌ دؿ = ف

 

 : دجىضؼِٞٞ ثالّقذثس ثعضقجٍز ثٍضقجُ (13

 قَٞز ٍِ أطغش ثىقغجدٞز" ف" قَٞز مجّش إرث 

 .ٍغضقَٞج ثالّقذثس فٞنُ٘ ثىؾذٗىٞز" ف"

 قَٞز ٍِ أمذش ثىقغجدٞز" ف" قَٞز مجّش ٗإرث 

 .ٍغضقٌٞ غٞش ثالّقذثس فٞنُ٘ ىٞزثىؾذٗ" ف"

 :يايهً تانتعييٍ االرتثاط يمايع ايتحاٌ .ج

 ٗثّقزثسٕج ثعض٘ثةٞز ثىَقظ٘ىز ثىذٞجّجس مجّش إرث (1

 :ٍجٝيٚ ثىَغضؼَيز فجىَؼجدىز ٍغضقَٞج

 (ص ٍؼ( )ط ٍؼ)-ص1 ط ٍؼ ُ  = س 

 2(ٍؾض)-2ص ٍؼ.)ُ -)2ص ٍؼ)-2ط ٍؼ ُ)                 

 2005 ع٘ؽجّج،)               

:369) 

 غٞش ٗ ثعض٘ثةٞٔ غٞش ثىَقظ٘ىز ثىذٞجّجس مجّش ثرث ٗ (2

 :ٍجٝيٚ ٕٜ ثىَغضؼَيز ٗثىَؼجدىز ٍغضقٌٞ

 2د ٍؼ 6-1= س  

                  ُ(ُ2-1) 

 : اآلتيح تانخطىاخ انفزضيح ايتحاٌ. د

 : دجىَؼجدىز فغجدٞز " س " قَٞز فغجح( 1

 2- ُ س= س    

 2س – ث           

 : دجىَؼجدىز(دؿ)ثىقشٝز ثىذسؽز فغجح (2

 2 -ُ = ؿ د    
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 ٍغض٘ٙ ػيٚ ثىؾذٗه فٜ" س" قَٞز فغجح (3

 5 % ثىذالىز

 : دجىضؼِٞٞ ثىفشػٞز ثٍضقجُ

 ثىؾذٗىٞز" س" ٍِ أمذش جدٞزثىقغ" س" قَٞز مجّش إرث

 أطغش ثىقغجدٞز" س" قَٞز مجّش ٗإرث. ثىفشػٞز فضقذو

 .ػٞزثىفش فضشدثد ثىؾذٗىٞز" س" ٍِ

 وانصادي انظيًُ انًتغيز تيٍ نهعالقح انتفظيز. ِ

 : تانحذاآلتي

 ؽذث عجفيز=  1،5– 0،5 ٍِ

 عجفيز=  2،5 – 1،6 ٍِ

 مجفٞز=  3،5 – 2،6 ٍِ

 ػجىٞز=  4،5 – 3،6 ٍِ

 ؽذث ػجىٞز=  5،5 – 4،6 ٍِ

 تظتخذو انصادي و انظيًُ انًتغييز تيٍ األثز نًعزفح. و

 :انًعادنح انكاتثح

 (ػش-1./ ) 100=  فش

 ٢س -  س    =     ك

 : ثىَالفظز

 ثىضخَِٞ فؼجىٞز قجةَز= فش

 ثال ىؼذً ثىذسؽز=  ك
 

 


