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 االًعاؼ الّةمة للٔة الّػبّة :
 الصٗةظ ِلَ ٝػجةب هللا وؿوة رؿٍؿ هللا ِلّي المالة والؾالم وادراؾ مبةدئ اإلؿالم-1

ؿؽ قػِّجي واإلِجؼاز بمٍٙمةت شوةرثي
ٔ
طغ بٍؿةاٞ الوٌٍض بٌة وا

ٔ
 واال

ثومّة الٙعرة اللٍِٔة لعى الًةلب واٝؾةبي مٌةرة الجّبّػ المصّس ِمة ِرّـ ُٖ هٗؾي  -2
 من

 االٖٜةر ومةِعور ُٖ ذًوي من المّةهُ
 ثٍِٙة ملٜػجي االدبّة لججغوؽ اؿةلّب اللٔة الّػبّة -3
 اؿجٙةمة لؾةهي ِلَ ٍٚاِع اللٔة الّػبّة ولّةهجي من اللصن -4
ن الٜػِم والؾوة الوبٍِة وادراؾ الرمةؿ ُٖ ٖمّس اللٔة قّػا  -5

ٓ
مؾةِعثي ِلَ ٌٖم الٙػا

 وهدػا
ٍع الَ امٌةت الٜػجب وثلظّك مةِٙػؤى -6  ثٍِّعى ِلَ االؿجٗةدة من المٜػجبة الّػبّة والػز

 وثمّٜوي من ٝػجةبة البصٍث ٌّٖة
طٍة ا -7

ٔ
ة بّن ابوةاي ثٍخًّٙة ال  الؿالمالوٌٍض بلٔة امجي والؾُّ لوفًػ

 

 االًعاؼ الظةلة لجعرِؽ الٍٙاِع ) الوصٍ والمػؼ ( :
ن الٜػِم والٍٍٚؼ -1 

ٓ
ؿةلّب وثٌٗم الٙػا

ٔ
إِةهة الًالب ِلَ الجّبّػ المصّس، وهبى اال

ؿػارى.
ٔ
 ِلَ ا

 والمٍاب ّٖمة ِؾمٍّن وِٙػؤون  -2
ٔ
ثٍِّع الًالب ِلَ دٚة المالشَة والجمّّؼ بّن الظًة

ؿةلّب.ممة ِؾةِعًم        ِلَ ٌٖم مّ
ٔ
 ةهُ الرمٞ واال

 ثمػِن الًالب ِلَ دٚة الجّٜٗػ والبصح الّٙلُ العّٚ٘. -3
لؾوجٌم ِوع الٙػاءة. -4

ٔ
 إٝؾةب الًالب ٚعرات هصٍِة ثمٜوٌم من ثٍِٙم ا

لٗةظ والجػاّٝب بٗوٞ مة ِّػض  -5
ٔ
ثومّة الدػوة اللٍِٔة للًالب وثؼوِعًم بٜػدّػ من اال

ؿةلّب.
ٔ
مدلة وا

ٔ
 ِلٌّم من ا

ؿبةب مؾةِعة ال -6
ٔ
ؿةلّب الٔةموة والجّػؼ ِلَ ا

ٔ
ًالب ِلَ ٌٖم الجػاّٝب المّٙعة واال

و ٓمٍهٌة.
ٔ
 ثّّٙعًة ا

 االًعاؼ الظةلة لجعرِؽ االدب والومٍص :
ن الٜػِم ُٖ  -1

ٓ
خػ الٙػا

ٔ
اؿجرالء ٖمةشة الػؿٍؿ للَ هللا ِلّي وؿلم والٍٍٚؼ ِلَ ا

دب.
ٔ
 اال
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دب الّػبُ والٜفٕ ِمة شٗٞ بي من ِوةلػ -2
ٔ
لةلة والٍٙة، لّؼداد  إبػاز زمةؿ اال

ٔ
اال

 الًالب قًٔٗة وإٚبةاًل ِلّي.
دبّة وثومّة شةؿة الغوؽ  -3

ٔ
لٍان اال

ٔ
ثعرِب الًالب ِلَ الٙػاءة المصّصة لمظجلٕ اال

دبُ.
ٔ
 من طالؿ إدراٌٝم لمٍاين الرمةؿ ُٖ الوك اال

دبُ من طالؿ ثومّة طّةلٌم وابجٜةراثٌم. -4
ٔ
ٖ٘ الًالب اال

ٔ
 ثٍؿُّ ا

ٖٜةر والمّةهُ  -5
ٔ
طالّٚة ممة ِعطٞ ُٖ ثٍِٜوٌم الٜٗػي ثؼوِعًم بةال

ٔ
والّٙم اال

 والدٙةُٖ.
داء وزٍدة اإللٙةء وثمدّٞ المّوَ. -6

ٔ
 ثعرِب الًالب ِلَ شؾن اال

 االًعاؼ الظةلة لجعرِؽ الٙػاءة :
ة بٜػجةب هللا وؿوة رؿٍلي الٜػِم للَ هللا ِلّي وؿلم. -1 ّٝع الملة وثّؼًِؼ

ٔ
 ثة

لٗةظ وثػاّٝب لٍِٔة زعِعة من همٍص ال -2
ٔ
 ٙػاءة.اٝػجؾةب ا

ؿةلّب. -3
ٔ
لٗةظ وا

ٔ
 زِةدة خٙةٖة الًالب بمة ِٜػجؾبٍهي من بًٍن الٜػجب من ا

 الػبى بّن مٍاد اللٔة الّػبّة برمُّ ٖػوٌِة. -4
ثٍِّع الًالب ِلَ مٍازٌة المٍإٚ، وبح الدٙة بةلوٗؽ والٙوةء ِلَ الظٍؼ  -5

 والظرٞ.
  ثومّة ِةدة الٙػاءة ) المًةلّة الصػة ( لعى الًالب -6
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 جعرِؽ البالٓة والوٙع :االًعاؼ الظةلة ل
دب وٌٖمي ٌٖمًة دًّٚٙة ال ِٕٙ ِوع ثمٍر المّوَ -1             

ٔ
ن ثغوؽ اال

ٔ
ثّػِٕ الًالب بة

ة الظمةاك والمؼاِة الٗوّة.  للوك بٞ ِجرةوزى إلَ مّٖػ
 

خّػى ُٖ الوٗؽ. -2
ٔ
ؿػار الرمةؿ و ثة

ٔ
فٕ ا دب ٝو

ٔ
 بّةن  الوٍاشُ الرمةلّة والٗوّة ُٖ اال

 
 فةء الٜالم الرّع بمصةٝةة الومةذج البالّٓة.ثمّٜن الًالب من إه -3

 
دبُ ثٍِٙمًة ٖوًّة ؿعًِعا  -4

ٔ
دبةء و ثٍِٙم إهجةزٌم اال

ٔ
الٙعرة ِلَ إزةدة المٗةهلة بّن اال

 ِن يػِ٘ ثٍٜن ملٜة الوٙع.

 االًعاؼ الظةلة لجعرِؽ اإلمالء :

 إٝؾةب الًالب الٙعرة ِلَ الٜػجةبة والػؿم اإلمالاُ المصّصّن. -1

 ةبة المصّصة وٖٙة ً للٍٙاِع اإلمالاّة.ثومّة ملٜة الٜػج -2

 الػبى بّن مٍاد اللٔة الّػبّة برمُّ ٖػوٌِة وثًبّ٘ مة ثّلمٍى من مٌةرات مظجلٗة. -3

 ثٍِّع الًالب ِلَ الَّٙة وشؾن اإلهمةت ودٚة االؿجمةع. -4

ذن والّع والّّن. -5
ٔ
 ثعرِب شٍاس الًالب المجملة بةلٜػجةبة مدٞ: اال

 ًالب ُٖ رؿم الٜلمةت والّمٞ ِلَ ِالزٌة.الجّػؼ ِلَ مٍاين الوّٕ ِوع ال -6

 االًعاؼ الظةلة لجعرِؽ الجّبّػ واالهفةء :
طػِن ومصةورثٌم بلٔة ِػبّة ؿلّمة. .1

ٓ
 ثٍِّع الًالب وثفرٌّّم ِلَ مٍازٌة اال

دبّة لعى الًالب والّمٞ ِلَ لٙلٌة وثٍزٌٌّة. .2
ٔ
 اٝػجفةؼ المٍّؿ اال

ؿبةب ومة ِجػثب ثعرِب الًالب ِلَ الجّٜٗػ الموَم الغي ثجوس ّٖي ا .3
ٔ
لمٙعمةت واال

 ِلٌّة من هجةاذ وطٍاثّم.
ٌم هجّرة مة ِّةلرٍهي من مٍهٍِةت ومة  .4 ٖ٘ ثّٜٗػ الًالب وثومّة مّةٖر

ٔ
ثٍؿُّ ا

ٖٜةر الرؼاّة، والػبى بّوٌة.
ٔ
 ِجًلبي من ثٗمّٞ، وإشةية، ودراؿة اال

 الجٔلب ِلَ ِةمٞ الصّةء ) الظرٞ( ِوع بّن الًالب و الًةلبةت. .5
 لعى الًالب و الًةلبةت ِلَ االرثرةؿ ُٖ المٍإٚ. ثومّة الٙعرة .6
طػ. .7

ٓ
ي اال

ٔ
 ثٍِّع الًالب ِلَ ٍٚاِع الصعِح واشجػام الػا
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 االًعاؼ الظةلة لجعرِؽ الظى :

 ثٍِٜن الٙعرة لعى الًالب ِلَ الٜػجةبة المصّصة وٖ٘ ٍٚاِع الظى. .1

 ثٍِّع الًالب ِلَ العٚة ُٖ الٜػجةبة ومؾةِعثٌم ِلَ ثٙلّع الرّع موٌة. .2

مّة الغوؽ الٗوُ لعى الًالب بمة ًِلٍّن ِلّي من همةذج ومة ِمةرؿٍهي من ثو .3
 ٝػجةبةت.

 ثعرِب الًالب ِلَ الوَةم والوَةٖة وزمةؿ الجوؾّ٘. .4

 ثوفبة الًالب ِلَ شب الظى الرمّٞ واإلِرةب بي واإلبعاع ّٖي. .5
 

هفًة اللٍِٔة :
ٔ
 اال

ػجةبة وٍِٙم بٌة الًالب ًُ االلٍان المجوٍِة من الممةرؿة الّملّة شعِدة واؿجمةِة  ٚػاءة ٝو
 داطٞ

و طةرزي ، ِؾجظعمٍن ٌّٖة اللٔة اؿجظعامًة مٍزًٌة و هةزصًة ُٖ المٍإٚ الصٍِّة 
ٔ
المٕ ا

 والًبّّّة
ربّة الصعِح 

ٔ
هفًة اللٍِٔة ثؾجٔػؽ ٖوٍن اللٔة اال

ٔ
ن اال

ٔ
وِجوس من الجّػِٕ الؾةب٘ ا

 والٜػجةبة والٙػاءة واالؿجمةع
 

هٌة ثؾّػ َٖ مؾلّٜن :
ٔ
 وا
و الموٌرّة-1

ٔ
و الممةشبة ، ا

ٔ
هفًة المّٗة ا

ٔ
 موٌة مة ِمةرس داطٞ الٗمٞ وثؾمَ اال

و -2
ٔ
و ّٓػ المّٗة ا

ٔ
هفًة الصػة ا

ٔ
وموٌة مة ٍِٜن طةرج زعران الٗمٞ العراؿَ وثؾمَ بةال

هفًة طةرج الموٌذ .
ٔ
 اال

هفًة اللٍِٔة :
ٔ
 اًمّة اال

هفًة اللٍِٔة إلَ زِةدة داّّٖة الًالب ،واثرةً .1
ٔ
ٌم هصٍ الجّلم ، ثؤدى ممةرؿة اال

ًعاؼ اللٔة
ٔ
 وثّمٞ ِلَ ثصّٙ٘ ا

وهةٌِة الممٜوة يػِٙة ّٖةلة َٖ  .2
ٔ
قٜةلٌة وا

ٔ
هفًة الٜالمّة بمظجلٕ ا

ٔ
ثّع ممةرؿة اال

 بّح الصّةة َٖ الّوةلػ اللٍِٔة المٜػجؾبة.
لٗةظ والجػاّٝب والمّْ  .3

ٔ
هفًة الٜػجةبّة َٖ إشّةء وثومّة اال

ٔ
ثؾٌم ممةرؿة اال

هٌة ثمٜن الٗػد
ٔ
م وطّةلٌم . اإلهجٙةاّة،ال ٖٜةًر

ٔ
ٖػاد من إيالؽ الّوةن ال

ٔ
 اال
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هفًة الٙػااّة من ٚعرة المجّلمّن ِلَ الٙػاءة وٚعرثٌم ِلَ  .4
ٔ
ثؼِع ممةرؿة اال

الجصمّٞ وثومَ اثرةًةثٌم هصٍ الٙػاءة ٝمة ثؼِع من ثصؾّن اإلثرةى الٙػاىئ لعى 
 المجّلمّن ذوى المفٜالت َٖ الٌٗم الؾمَّ وَٖ اللٔة .

ظعام المصمٍؿ اللٍٔى المظجؼن َٖ الغاٝػة من شٍِّجي وشوٍرى ثؼِع ممةرؿة واؿج .5
العاام َٖ الغًن ومن ٖةِلّجي َٖ الجّبّػ ،ٝمة ثّمٞ ِلَ ثومّجي واإلؿػاع َٖ 

 إٓوةاي.
ٍدًة وثصمٌّة من الوؾّةن  .6 لٗةظ اللٍِٔة المٜػجؾبة من ٝر

ٔ
ثموُ ممةرؿة واؿجّمةؿ اال

 وثرعد ٌّٖة الصّةة وثٜؾبٌة شٍِّة واؿجمػارا .
ولَ َٖ ثٍِٜن وثًٍِػ واؿجمػار ٖةِلّة ٝٞ ث .7

ٔ
ّجبػ الممةرؿة الصّّٙٙة للٔة الٙةِعة اال

 ممعر من ممةدر الدٙةٖة الٜٗػِة والدٙةٖة اللٍِٔة .
هفًة اللٍِٔة إلَ ٌٍٍر ثصؾن َٖ اإلثمةؿ اللٍٔى ؛بةطجّةر  .8

ٔ
ثؤدى ممةرؿة اال

ٖٜةر زعِعة .
ٔ
 الٜلمةت والّبةرات العّٚٙة والموًّٙة ،وإهجةج ا

هفًة اللٍِٔة إلَ زِةدة الجصمّٞ اللٍٔى وثٍِٜن اثرةًةت ثؤ .9
ٔ
دى ممةرؿة اال

 إِرةبّة هصٍ اللٔة .
هفًة اللٍِٔة ِلَ ثدبّت الٜػدّػ من الّةدات اللٍِٔة المصّصة -11

ٔ
ثّمٞ ممةرؿة اال

 َٖ ٖػوع اللٔة المجوٍِة واؿجظعامٌة اؿجظعامة هةزصة َٖ مٍإٚ الصّةة الًبّّّة .
ه-11

ٔ
فًة اللٍِٔة الًالب من خٙةٖة الغاٝػة وطل٘ الًةلب المبػمذ ثوٙٞ ممةرؿة اال

ػ ّٓػ الوفى إلَ خٙةٖة اإلبعاع لَ المجٝغ
ٓ
 اال

 

 مٍّٚةت االهفًة اللٍِٔة :
هفًة المّٗة 

ٔ
هفًة اللٍِٔة مرمٍِة المٍّبةت الجَ ثٍازي ممةرؿة اال

ٔ
ِٙمع بمٍّٚةت اال

ًعاؼ اللٔة 
ٔ
و ثصٍؿ بّوٌة وبّن ثصّٙ٘ ا

ٔ
الّػبّة المٙمٍدة من وّٓػ المّٗة وثصع ا

 ممةرؿجٌة
 من ًغى المٍّٚةت :

ة ٌّٖة-1  ِعم ثفرُّ الًالب ِلَ ممةرؿة االهفًة اللٍِٔة والمفةٝر
 ِعم وزٍد امةٝن لممةرؿة الوفةط ُٖ بّن المعارس-2
 ِعم ٚعرة بّن المّلمّن ُٖ ثوَّم الوفةط ورِةدثي-3
 ِعم االًجمةم برةهب الوفةط ِوع ثٍِٙم الًالب-4
 ّٖػ االمٜةهةت المةدِة الموةؿبة لجصّٙ٘ مجًلب االهفًةِعم ثٍ-5
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 اًم المٍّبةت الجُ ثٍازي مّلم اللٔة الّػبّة ِوع ممةرؿة االهفًة اللٍِٔة :
هفًة اللٍِٔة ِؾجػقع بي-1

ٔ
 طلٍ المعرؿة من دلّٞ لال

هفًة هبّلة وال ثجّس الٗػلة لممةرؿجٌة .-2
ٔ
 مّؼاهّة اال

ًمّجٌ-3
ٔ
 ة ّٓػ واهصة لعى المّلمّن .ٖلؾٗة الموةقى اللٍِٔة وا

هفًة َٖ المعرؿة .-4
ٔ
 ِظلٍ الٍّم العراؿَ من وٚت مظمك لممةرؿة ًغى اال

هفًة .-5
ٔ
 اٖجٙةد المّلم للمٌةرات الالزمة لممةرؿة ًغى اال

ِعاد الجالمّغ َٖ الٗمٍؿ العراؿّة .-6
ٔ
 ٝػدػة ا

 :معاطٞ اللٔة الّػبّة
اهةت ) لٍِٔة وهٗؽ لٍِٔة ولٍِٔة ِبةرة ِن مرمٍِة اٖجػ  المعطٞ ُٖ ثّلّم اللٔة :

 ازجمةِّة(
 ثػبًٌة مُ بّوٌة ِالٚةت مجبةدلة ثجمٞ اثمةاًل وخًّٙة بًبّّة اللٔة ويبّّة ِملّجُ ثّلّمٌة

 وثّلمٌة
 

 اهٍاع معاطٞ اللٔة الّػبّة :
 المعطٞ المٌةري : -１

داء المجٙن الٙةام ِلَ الٌٗم، واإلٚجمةد َٖ الٍٚت والرٌع وممة  - أ
ٔ
المٌةرة ًُ اال

ؾةِع ِلَ اٝػجؾةبٌة: الممةرؿة والجٜػار والٌٗم وإدراؾ الّالٚةت والوجةاذ ِ
 والجفرُّ والجّؼِؼ والجٍزّي.

هٌة هجّرة لّملّجُ الجّلّم والجّلم، وًُ الؾٌٍلة والعٚة َٖ إزػاء  - ب
ٔ
المٌةرة بة

ِمةؿ.
ٔ
 ِمٞ من اال

هفًة االؿجٙبةؿ اللٍٔي المجمدلة َٖ الٙػاءة واالؿ - ج
ٔ
هٌة ا

ٔ
جمةع، المٌةرة اللٍِٔة بة

هفًة الجّبّػ اللٍِٔة المجمدلة َٖ الصعِح والٜػجةبة، وًوةؾ ِومػ مفجػؾ 
ٔ
وا

 َٖ ٝال الرةهبّن وًٍ الجّٜٗػ.
داء اللٍٔى الرّع 

ٔ
المٌةرة اللٍِٔة ٝمة ثػى العراؿة ثجصٙ٘ بةالؿجظعام اللٍٔى المصّس واال
داء ِمٜن مالشَجي وّٚ

ٔ
ةؿي من طالؿ إرؿةال واؿجٙبةال وممةرؿة وإهفةء وثلّٙة. وًغا اال

ػجةبة.  ممةرؿة الًةلب اللٔة: اؿجمةِة، وثصعخة، وٚػاءة، ٝو
 

ي ِلَ المػاشٞ العراؿّة لٜٞ مٌةرة من مٌةرات اللٔة : ّة مٍِز  شعدت المٌةرات الِٗػ
 الٜػجةبة ( -الٙػاءة  –الجصعث  –) االؿجمةع 

 الٜػجةبة(لوٗت ِلَ اهٌة مٌةرات قٌّٗة )االؿجمةع والجصعث ( واطػى مػاّة ) الٙػاءة و
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 ولوٗت ٝغلٛ ِلَ اهٌة مٌةرات اهجةزّة واطػى اؿجّّةبّة
 

 : ثصعِع الّملّةت واالؿةلّب الجُ ثؾةِع العارس ِلَ االداء اللٍٔي ًعؼ المعطٞ المٌةري 
 الرّع دون الٍٍٚؼ ِوع مؾجٍى لٍٔي مّّن

 
 من مؼاِة المعطٞ المٌةري :

 ٍٔيِوَػ للمٌةرات ِلَ اهٌة من ثػابى ٖوٍن االداء الل-1
 ثٜةمٞ االهجةج والجلُٙ-2
خػِة بّوٌمة مدٞ الّالٚة بّن الٙػاءة-3

ٔ
خّػِة وثة

ٔ
 خمة ِالٚة مجمّؼة ثة

 والٜػجةبة وبّن االؿجمةع والجصعث
 

 المعطٞ االثمةلُ ) الجٍاللُ ( :
ٍغ الفُء ثّػِٗي : للٌة من ولٞ وًٍ بل

ٔ
 لٍِٔة : ا

ٝػد
ٔ
و ا

ٔ
ّن ا و مّلٍمة بّن يٖػ

ٔ
و طبػة ا

ٔ
 ػ بصّح ثمبس مّػوٖة بّوٌمةالًالشًة : هٙٞ ٖٜػة ا

 
مٌٍٗم االثمةؿ ذاثي، وِجٍٕٚ الٌٗم   من المٗةًّم الجُ ثمدٞ مصٍر المعطٞ االثمةلُ:

العّٚ٘ للمعطٞ االثمةلُ ِلَ ثصعِع مٌٍٗم االثمةؿ، وثٍهّس المٍٙمةت الجُ ِؾجوع 
ن مٌٍٗم االثمةؿ ٚعمت لي ثّػِٗةت 

ٔ
إلٌّة، بٞ وموةٚفة ِملّة االثمةؿ هٗؾٌة. ذلٛ ا

هٌة ثعور ُٖ ٖلٛ واشع ًٍ ثٗؾّػ ِملّة االثمةؿ.
ٔ
قّةء، إال ا

ٔ
 ٝػدّػة، ثٜةد ثجبةِع ُٖ ا

 
ن االثمةؿ بّن البفػ ِجٍٜن من ِعة ِملّةت

ٔ
 : موٌة مة ًٍ ذًوُ وموٌة مة ًٍ ِولُ.ا

 
ن ِوٙلٌة إلَ ّٓػى، ثجٍٜن الٜٗػة ُٖ ذًوي 

ٔ
ٖٜةر الجُ ِػِع ٖػد ا

ٔ
مػ بمرمٍِة من اال

ٔ
 اال

ٔ
ِبعا

و ثّّٔػ وِومٌة إلَ ّٓػ 
ٔ
طػِن بي ا

ٓ
ًة لّؤلٕ موٌة مصجٍى ِػِع الجّبّػ ِوي إمة إلِالم اال

ًعاؼ ِٙمع المػء من طاللٌة االثمةؿ بّٔػى. 
ٔ
و ّٓػ ذلٛ من ا

ٔ
و ثومّة ّٚمٌم، ا

ٔ
اثرةًةثٌػم ا

ٖٜةر إلَ بّوٌة ِؾججبّي البصح ِن الرمٞ والجػاّٝب الجُ ِػاد لب المصجٍى ٌّٖة. 
ٔ
هم اال

لّعى اللٍٔي مرمٍِة من المٗػدات الجُ ثوةؿب المصجٍى خم ِوجُٙ الٗػد بّع ذلٛ من ر 
داء 

ٔ
قٜةؿ اال

ٔ
و من ا

ٔ
لٍات ا

ٔ
ِبصح ُٖ الوَةم المٍثُ للٔجي ِمة ِلؼم ًغى المٗػدات من ا

المٍثُ مدٞ الوبػ والجؤّم مة ِّبػ ِمة ِٙمعى.. ٝٞ ًغا ِعطٞ ُٖ هًةؽ بوةء الػمٍز ؿٍاء 
و من شّح قٜلٌة )

ٔ
ٖٜةر( ا

ٔ
داء اللٍٔي( وًُ المػشلة الجُ من شّح مومٍهٌة )اال

ٔ
يػِٙة اال

ّب الػمٍز )  (.encodingثؾمَ بجٝػ
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مػِّٜة ، إذ ثّجبػ االثمةؿ ًٍ هٙٞ 
ٔ
وِجؾُ الجّػِٕ ِن االثمةؿ وُٖ دااػة مّةرؼ ٍٝلّػ اال

طػى. وٚع ٍِٜن 
ٔ
و وزٌة هَػ ال

ٔ
و مظلٍؽ لمظلٍؽ، ا

ٔ
المّةرؼ من قظك لفظك، ا

لٍات، مدٞ الجصعث ب
ٔ
ّن الوةس، وٚع ٍِٜن االثمةؿ ُٖ قٜٞ االثمةؿ ُٖ قٜٞ هٙٞ ا

هػبةت إِٙةِّة للًبٍؿ وِوٙلوة ًغا من الصعِح ِن االثمةؿ من وزٌة هَػ اإلِالمّّن، 
 إلَ الصعِح ِن االثمةؿ من وزٌة هَػ الجػبٍِّن طةلة المفجٔلّن بجّلّم اللٔةت.

 الٍؿةاٞ الجّلّمّة ُٖ ثعرِؽ اللٔة الّػبّة
 مٌٍٗم الٍؿةاٞ الجّلّمّة :

ة مرم خًػ
ٔ
ٍِة من المٍاد ثّع إِعادًا شؾوًة ، لجؾجدمػ ُٖ ثٍهّس المةدة الجّلمّّة وثدبّت ا

ذًةن المجّلمّن
ٔ
 ُٖ ا

 
 يػؽ اطجّةر الٍؿةاٞ الجّلّمّة :

ًعاؼ الجُ ؿّجم ثصٌّٙٙة من العرس . 1
ٔ
ن ثجوةؿب الٍؿّلة مُ اال

ٔ
 ػ ا

 ػ دٚة المةدة الّلمّة وموةؿبجٌة للعرس . 2
ن ثوةؿب الًالب م 3

ٔ
 ن شّح طبػاثٌم الؾةبٙة .ػ ا

و  4
ٔ
و مجصّؼة ، ا

ٔ
و هةٚمة ، ا

ٔ
و ٚعِمة ، ا

ٔ
ال ثصجٍي الٍؿّلة ِلَ مّلٍمةت طةيبة ، ا

ٔ
ػ ِوبُٔ ا

ن ثؾةِع ِلَ ثٍِٜن لٍرة ٝلّة واّّٚة ؿلّمة لةدٚة 
ٔ
و ًةزلة ، وإهمة ِرب ا

ٔ
مفًٍة ، ا

مّوة مجؼهة
ٔ
 شعِدة ا

ب المّلم 5 ن ثّبػ ثّبّػا لةدٚة ِن الػؿةلة الجُ ِٓػ
ٔ
 ثٍلّلٌة إلَ المجّلمّن . ػ ا

ٍع العرس ،  6 ٍع واشع مصعد ، ومجرةهؽ ، وموؾرم مُ مٍه ن ٍِٜن للٍؿّلة مٍه
ٔ
ػ ا

 لّؾٌٞ ِلَ العارؿّن إدراٝي وثجبّي .
و مؾةشجٌة مُ ِعد يالب المٕ . 7

ٔ
ن ِجوةؿب شرمٌة ، ا

ٔ
 ػ ا

ن ثؾةِع ِلَ اثبةع الًػِٙة الّلمّة ُٖ الجّٜٗػ ، والعٚة والمالشَة . 8
ٔ
 ػ ا

 ػ ثٍاٖػ المٍاد الظةم الالزمة لموٌّة ، مُ رطك ثٜةلٌّٗة . 9
غا ُٖ شةؿ إِعادًة  11 ن ثوةؿب مة ِبغؿ ُٖ اؿجّمةلٌة من زٌع ، ووٚت ، ومةؿ ، ٝو

ٔ
ػ ا

ن ِػاَِ ٌّٖة هٗؽ الفػط .
ٔ
 مصلّة ، ِرب ا

ن ثجوةؿب ومعارؾ العارؿّن ، بصّح ِؾٞ االؿجٗةدة موٌة . 11
ٔ
 ػ ا

ن ٍِٜن اؿجّمةلٌة م 12
ٔ
 مٜوة وؿٌال .ػ ا

ن ِفجػؾ المعرس والًالب ُٖ اطجّةر الٍؿّلة الرّعة الجُ ثصٙ٘ الٔػض 13
ٔ
 ػ ا
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 اهٍاع الٍؿةاٞ الجّلّمّة :
 البًةٚةت واللٍشةت : ًُ ِبةرة ِن ًُٚ من الٍرؽ المٍٙى-1

 ولٕ للبًةٚةت ومةِٜػجب ِلٌّة من مٍاد لٍِٔة :
و زملة : ًغى ثؾ-2

ٔ
جظعم ُٖ ثّلّم الجالمّغ بًةٚةت ثصمٞ لٍرة وثصجٌة ٝلمة ا

 المٕ االوؿ لمةدة
 الٙػاءة وِٙمع من ًغى البًةٚةت ثعرِب االيٗةؿ ِلَ ٚػاءة الٜلمة

 
ٔ
بًةٚةت ثصمٞ ثٗؾّػًا للمٗػدات المّبة الٍاردة ُٖ العرس: الٌعؼ موٌة ثدبّت  - ا

ذًةن الجالمّغ
ٔ
 مّةهُ ًغى المٗػدات ُٖ ا

وع ادطةؿ ) إن ( ِلَ بًةٚةت ثصجٍي ِلَ اطجّةر إزةبة من مجّعد : مدةؿ ِ - ب
 الرملة :

 الجلمّغثةن مرجٌعثةن ٖإهٌة ثمبس :

 إن الجلمّغثةن مرجٌعثّن –إن الجلمّغثّن مرجٌعثةن  -

 إن الجمّغثةن مرجٌعثّن –إن الجلمغثّن مرجٌعثةن  -
 بًةٚةت ثصمٞ ثعرِبًة لًٍِٔة ِػاد من الجلمّغ شلي : –ج 

 مدٞ شٍؿ الرمٞ الجةلّة الَ مدوَ :
 لٍلعان ٝػِمةن (الٍلع ٝػِم ) ا

بًةٚةت مجؾلؾلة مجؾلؾلة ثصجٍي ِلَ مفةًع من ٚمة روِت للجالمّغ ، ٍِزع ٝٞ  -د
 مفٌع ِلَ          مرمٍِة موٌم

و اؿجمٍّا الٌّة -ر
ٔ
ٌة الجالمّغ ا  بًةٚةت ثصمٞ اؿبلة مجؾلؾلة : ثٍٜن ازةبجٌة ٚمة ثةمة ِٖػ

ُٖ العرس ُٖ زمٞ ومٍإٚ بًةٚةت ثٍٍٕ ٌّٖة االهمةط اللٍِٔة الرمّلة الٍاردة  -س
 ثّبّػِة زعِعة

 بًةٚةت ثّةلذ ٚوةِة امالاّة -و
 بًةٚةت اطجبةر الٙعرة ِلَ الٌٗم وثوّٗغ الجّلّمةت مدٞ : –ي 

 اٝػجب ثةرِض الٍّم ؟
 ؿٍرة الٗةثصة ؟

ٔ
 اٚػا

ة والدةبجة 2 ٖالم المجصٝػ
ٔ
 ػ اال

 ػ الؾبٍرة . 3
 ػ الظػااى . 4
رهّة . 5

ٔ
 ػ الٜػة اال

 
  



11 
 

 المصجٍى

ربّة ِوةلػ وثف
ٔ
جمٞ ِلّي الٜػجب المعرؿّة، وِفجمٞ مصجٍى الٜػجةب المعرؿُ ِلَ ا

 ا وثٗةلّلٌة، وًُ :ثٌمجٜةملة ومجٍازِة ُٖ ِالٚة

ًعاؼ.  -1
ٔ
هفًة الجّلّم  .  -3المّةرؼ واالثرةًةت والّٙم.   -2اال

ٔ
 ثٍِٙم الجصمّٞ. -4ا

 
 ومن المّةِّػ الجُ ثجٍٖػ ُٖ المصجٍى:

 
ًعاؼ المػؿٍمة.الػبى الٍخّ٘ بّوي و -1

ٔ
 بّن اال

 
 المٍهٍِّة ُٖ إِػاد المّةرؼ والمّلٍمةت. -2
 
ؿةلّب الجّٜٗػ الّلمُ. -3

ٔ
 الّلمّة ُٖ ثومّة ا

 
الجوَّم والموٌرّة والموًّٙة وبّةن مؾجٍى الؾٌٍلة والمٍّبة ُٖ الّػض، وثوةؿب  -4

ؿلٍب ِػض المصجٍى والمػشلة الّمػِة.
ٔ
 ا

 
ؿلٍ -5

ٔ
ؿلٍب من الجّّٙع، واثؾةمي الفمٍلّة قٜال ومومًٍهة، وا

ٔ
ًبة ومصجٍى، وطلٍ اال

 بةلؾٌٍلة والػقةٚة.
 
طػ المؾجرعات الّلمّة والجٙةهّة. -6

ٓ
 مٍاٝبة روح الّمػ وا

 
 مالءمجي للٍٚت المظمك ُٖ الظًة. -7
 
 الجٍازن بّن شرم المةدة المٙػرة ُٖ الصمك العراؿّة وِعدًة ُٖ الظًة العراؿّة. -8
 
ٍح والعٚة ُٖ اؿ -9  جّمةؿ الممًلصةت.الٍه
 

لةلة والمّةلػة. – 11
ٔ
 الرمُ بّن اال

 
 الٍٍّّٗة ُٖ اطجّةر المصجٍى. – 11
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 ومن مّةِّػ الٍٍٚؼ ِلَ مصجٍى الٜػجةب المعرؿُ بٍزٍي ِةم:
 

المّةِّػ الوٗؾّة والجػبٍِة الجُ ثعور شٍؿ ِعد من المٗةًّم موٌة مػاِةة  .1
 ثّلم اللٔة، ومػاِةثي للّالٚة بّن

ٔ
 اللٔة والٜٗػ والمّوَ الٜػجةب لمبعا

زؼاء  .2
ٔ
 الجمٌّػ اللٍٔي، ومػاِةثي لجٜةمٞ اال

ٔ
المّةِّػ اللٍِٔة: مػاِةثي لمبعا

ة. ًِ  ومػاِةثي للمٍإٚ واالثرةًةت، ولٍٜن اللٔة ممةرؿة وإبعا
لةلة والمّةلػة وبّن الجػاث  .3

ٔ
المّةِّػ الدٙةّٖة واالزجمةِّة: الجٍازن بّن اال

 والصعاخة، وبّن الصةهػ والمؾجٙبٞ
ًعاؼ الجّلّمّة  .4

ٔ
المّةِّػ المػثبًة بمةدة الٜػجةب ومٍهٍِي: وثفمٞ لّةٓة اال

ؿلٍبي وثجَّمي
ٔ
 ومصجٍى الٜػجةب وا

المّةِّػ الٗوّة وثجّل٘ بةلٍؿةاٞ الجّلّمّة ومٙعمة الٜػجةب وإطػازي ويبةِجي  .5
ِالم.

ٔ
ّم والٌٗةرس والجّػِٕ بةال  واثبةع ٍٚاِع الجٚػ

 ن :المٍّبةت اللٍِٔة ُٖ ثّلم مصجٍى مّّ
 الرٌٞ ُٖ ٍٚاِع اإلمالء وممًلصةثي .1
ّة .2  الرٌٞ بةلٍٙاِع المٖػ
 الرٌٞ بٍٙاِع الوصٍ الّػبُ .3
ٍع ُٖ اللٔة .4  ٝػدػة االطًةء اللٍِٔة الفةاّة المظةلٗة للمؾم
 الرٌٞ بمّةهُ االدوات اللٍِٔة ووٍةاػٌٗة .5
ّب الرمٞ .6  ِعم الؾالمة ُٖ االؿلٍب وثٝػ
ّم .7  اًمةؿ ِالمةت الجٚػ

 
 

 ب المٍّبةت ُٖ ثّلم مصجٍى مّّن :اؿبة             
ة إلَ ِومػ الجفٍِ٘، لّعم ارثبةيٌة بٍاُٚ الًةلب وشّةثي الّملّة  -1 اٖجٙةًر

 وشةزةثي ومجًلبةثي وٍػوؼ ِمػى
ة إلَ الجػابى، بصّح ِؾّػ ثعرِؽ ٝٞ مةدة  - 2 شّةهةً –اٖجٙةًر

ٔ
بفٜٞ مؾجٙٞ ِن المٍاد  -ا

طػى، وًغا ممة ِبعد زٌع الًةلب وِٗٙعى اإلشؾ
ٔ
ةس بجػابى زٍاهب اللٔة وشٍِّة اال

 مٍهٍِةثٌة.
ن بّن الومٍص المظجةرة ُٖ ًغى الٜػجب والمٙػرات ال ثجالءم مُ المؾجٍى الّٙلُ  -3

ٔ
ا

 واللٍٔي لوةقبة ًغا الّمػ.
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ٜػجَٗ ٌّٖة بؾػد -4 ُِ ن ٝػدّػًا من المٙػرات العراؿّة ِجمٕ بةلجٙػِػِة الجُ 
ٔ
ا

و  المٍهٍِةت، وقػح بّن الومٍص وثٗؾّػ يةاػٗة من
ٔ
الٜلمةت بفٜٞ رثّب ا

 قٜلُ ُٖ الٔةلب.
اثمةؼ ٝػدّػ من مٙػرات الوصٍ والمػؼ بفئ من الرٗةؼ والجّّٙع والػثةبة وِعم  -5

ؿةؿّة لّلمُ الوصٍ والمػؼ وًُ هبى الٜلمةت ولّةهة 
ٔ
ّؼ ِلَ الٍٍّٗة اال الجٝػ

 ُٖ الوً٘، وؿالمة الٜػجةبة ممة ِفّوٌة.
ٔ
 اللؾةن من الظًة

ون  ثٙعِم اللٔة للًالب ُٖ-6
ٔ
و ِٙػا

ٔ
ٝػجب موٗػة ال ثصبب الًلبة إلَ مة ِعرؿٍن ا

 ٌّٖة.
 

 ِالج مفٜالت ثّلم الًالب للمصجٍى اللٍٔي :
 ثظلّك العرس الوصٍي من الّلٞ الٜػدّػة الجُ اخٙٞ بٌة ٝةًلي بال داع .1
هبغ يػِٙة الصٌٗ والجلّٙن ُٖ الجّلّم واؿجبعالٌة بإثبةع الًػؽ الّلمّة  .2

ي وثفرّي ِلَ االبعاع واالبجٜةروالجػبٍِة الجُ ثٌجم بٌٗم ا  لًةلب وثٍؿُ معاٝر
 الجصعث الَ الًلبة بةللٔة الّػبّة الٗمصَ الؾلّمة من اللصن واطًةء الوً٘-3
 االؿجّةهة ُٖ ثّلّم اللٔة الّػبّة بةلٍؿةاٞ الؾمّّة والبمػِة الصعِدة-4
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 : ثموّٕ االًعاؼ الجُ ِٙعمٌة الوك اللٍٔي

1:ُ  . المرةؿ المّٖػ

ة  –لٛ ُٖ الصٙةا٘ والمّلٍمةت وٌَِػ ذ الجُ ِؼودهة بٌة الوك، ٝمة ِجصٙ٘  –اللٍِٔة وًّٓػ
غلٛ ّٖمة ِٜػجفٗي الٙةرئ ِوع ثصلّٞ  ٖٜةر الَةًػة الجُ ِفجمٞ ِلٌّة ٝو

ٔ
ُٖ اؿجّّةب اال

و 
ٔ
ة المظجلٗة، ومة ِرعى بّن خوةِةًة من ِٙلّة الٜةثب و هٗؾّجي ا المةدة الٙػااّة إلَ ِوةلًػ

طػِن.مة ِوٙلي لوة م
ٓ
 ن خٙةٖة اال

ؾب٘ إلٌّة، وذلٛ من طالؿ  ُِ ي ابجٜةر ٚوةِة لم 
ٔ
ٖٜةٍر زعِعة، ا

ٔ
ّب ا طّػًا ُٖ إِةدة ثٝػ

ٔ
وا

ٖٜةر المٜػجؾبة من الوك وربًٌة بةلمّلٍمةت الؾةبٙة الجُ ِمجلٌٜة المعّرس والًةلب.
ٔ
 اال

ٍُٝ الٍزعاهُ:2  . المرةؿ الؾل

ٍّٝة الج ٌة الوك ُٖ هٍٗس الًالب وِجرلَ ُٖ الّٙم الُظلّٙة واالثرةًةت الؾل ُ ِجٝػ
م الٍزعاهّة.  وٍِايٌٗم و مفةًِػ

ُ الرؾعي:3  . المرةؿ الصٝػ

لصٌ ُِ ّة المٌةرات ُٖ و  ومٌةرٍة  لٍَّٗة، ٚػااٍّة  مٌةرٍة  من الجلمّغ ِٜػجؾبٌة الجُ الرؾعِة الصٝػ
 .إلض...  وطًةبّة ومؾػػشٍّة  ثمدػّلٍّة  ومٍإٚ ِعوٍِة، ٝػجةبٍّة 

 وصٍ والمػؼ (يػؽ ثعرِؽ الٍٙاِع ) ال
قٌػ يػؽ ثعرِؽ الٍٙاِع يػِٙجةن :

ٔ
 من ا

و االؿجوبةيّة(-1
ٔ
و االؿجوجةزّة ا

ٔ
 االؿجٙػااّة )ا

 الًػِٙة الّٙةؿّة .-2
 

 طًٍات الؾّػ ُٖ الًػِٙة االؿجٙػااّة :
)

ٔ
 الجمٌّع -ا

و ِلَ بًةٚة ٝػثٍن . وٚػاءة  -ب(
ٔ
ٍح ، ا و ِلَ الل

ٔ
و الوك ُٖ الٜػجةب ، ا

ٔ
مدلة ا

ٔ
ِػض اال

و 
ٔ
مدلة ا

ٔ
 الوك وموةٚفة الجالمّغ ُٖ مّوةًة .اال

ة والمظجلٗة بّن  -ج( و الموةٚفة ، وثجوةوؿ المٗةت المفجٝػ
ٔ
المٍازهة ، وثؾمَ الػبى ا

ة  ٍع الٜلمة وِالٚجٌة ووٍّٗجٌة ومٌٍّٚة بةلوؾبة لًّٔػ الرمٞ ، وثفمٞ المٍازهة بّةن ه
 وِالمة إِػابٌة .
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و المٍاز  -د(
ٔ
هة ، وِفجػؾ ُٖ اؿجظاللٌة المّلم اؿجوبةط الٙةِعة من طالؿ الموةٚفة ا

ٚػب إلَ ٌٖمٌم واؿجّمةلٌم .
ٔ
ن ثٜػجب بةللٔة الجُ ًُ ا

ٔ
س ا

ٔ
 والجالمّغ ، وال بة

ن  -و(
ٔ
الجًبّ٘ ِلَ الٙةِعة : وًغى الظًٍة من الظًٍات الٌةمة ُٖ دروس الٍٙاِع وِوبُٔ ا

شّةهًة ِلَ قٜٞ هبى زمٞ 
ٔ
ٍع لٍر الجًبّ٘ لجدبّجٌة ِوع الجالمّغ، ٍّٖٜن ا ّٓػ ثجو

مدلة المبةقػة ِلَ 
ٔ
و بوػب اال

ٔ
و شػوؼ ِلَ زمٞ مّّوة ، ا

ٔ
و إدطةؿ ٝلمةت ا

ٔ
مفٍٜلة ، ا

 ٚةِعة مة .
 
 

 طًٍات الؾّػ ُٖ الًػِٙة الّٙةؿّة :
)

ٔ
 الجمٌّع . -ا

ِػض الٙةِعة ، مداًل ثعطٞ الصػوؼ الجةلُ ِلَ االؿم ٖجرػى وثؾمَ شػوؼ الرػ وًُ :  -ب(
 والالم والٜةؼ ... الض .من ، إلَ ، ِن ، ِلَ ، ُٖ ،البةء، 

 ِػض الرمٞ : ذًب الٍلع إلَ المعرؿة . -ج(
 ِعت من الؾٍؽ .

 ٝػجبت بةلٙلم
 الٜػجةب لؾّّع ... الض .

واطػ الٜلمةت بّعًة . -د(
ٔ
خػ شػوؼ الرػ ُٖ ا

ٔ
 ٚػاءة الرمٞ ومالشَة ا

ٍّٝع الٙةِعة . -و(  ث
 الجًبّ٘ ِلٌّة . -ي(

 يػؽ ثعرِؽ الومٍص ) االدب (
)

ٔ
و ِن يػِ٘  الجمٌّع  -ا

ٔ
للوك: وٚع ٍِٜن الجمٌّع ِن يػِ٘ الموةؿبة الجُ ّٚٞ ٌّٖة الوك ا

ػ لمصة مٍزؼة ِن لةشبي، إذا ٝةن لٌة ِالٚة بمةدة الوك.  ٝذ
ؿبلة ِةمة ثّٙؽ مة ٌٖم   -ب(

ٔ
ٖٜةر الّةمة ّٖي بة

ٔ
ٚػاءة الوك ٚػاءة لةمجة للٍٍٚؼ ِلَ اال

 مٍص الودػِة(.الًالب موٌة) ًغا وِؾجصؾن اثبةع ًغى الظًٍة ُٖ الو
و الًالب ٚػاءة ِػاَِ ٌّٖة المصة وزٍدة اإللٙةء   -ج(

ٔ
ثمدّٞ  –ٚػاءة الوك من المّلم ا

 .-المّوَ
موةٚفة الوك ثٗمّلًّة: ثٙؾّم الوك إلَ ٖٙػات ِػاَِ ٌّٖة وزٍد وشعة مّوٍِة ُٖ  -د(

 الٗٙػة، وِوةٚـ الًالب ُٖ مّةهُ المٗػدات، وُٖ الموةمّن المظجلٗة ُٖ ٝٞ ٖٙػة،
ن ِػاُِ الجمةِؼ ُٖ الجّٜٗػ 

ٔ
ٖٜةر ُٖ ٝٞ ٖٙػة، وا

ٔ
ؿبلة زؼاّة ثفمٞ اال

ٔ
وِػاُِ المّلم إِعاد ا

 ِوع الًالب.
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لٗةظ والجػاّٝب والمٍر ّٖي، وبإطجمةر  -و(
ٔ
ثغوؽ الوك: وِٙمع بي الٍٍٚؼ ِلَ بّن اال

و من ثظّالت
ٔ
ِربي ُٖ الوك من لٍر ا

ٔ
، ُٖٗ مػشلة الجغوؽ ِجةح للجلمّغ المرةؿ ببّةن مة ا

ِربجي 
ٔ
ي الرؼِائت موي ا

ٔ
لٗةظ، وبّةن ا

ٔ
و زِةدة ُٖ اال

ٔ
وبّةن مة اقجمٞ ِلّي من مبةلٔةت ا

ؿلٍبٌة. وبّةن طمةاك الوك الٗوّة.
ٔ
ة ُٖ مّوةًة وا ٝػدػ من ًّٓػ

ٔ
 ا

 ثٍِٙم الوك :
و 

ٔ
و دِوّة ا

ٔ
و ثةرِظّة ا

ٔ
و إهؾةهّة ، ا

ٔ
ٝةهت ٖوّة، ا

ٔ
وِّوُ بي إًِةء الوك ّٚمة مّّوة ؿٍاء ا

ٝػدػمن ّٚمة.ّٓػ ذلٛ. ًغا وٚع 
ٔ
 ِفجمٞ الوك ِلَ ا

ؿؽ خالخة ًُ:
ٔ
ن ثٍٙم ِلَ ا

ٔ
ي هك ِرب ا

ٔ
ن دراؿة ا

ٔ
 وًٜغا هالشٌ ا

 ٚػاءة الوك وٌٖمي. -1
 ثغوؽ الوك. -2
و الصٜم ِلّي -3

ٔ
 ثٍِٙم الوك ا

 يػؽ ثعرِؽ االمالء

 اإلمالء الموٍٙؿ :

)
ٔ
 ثٌّبة الجالمّغ بمٙعمة موةؿبة . -ا

ٍع، وًٍ العرس ز -ب( و ٖٙػة موي .ٚػاءة المّلم للمٍه
ٔ
 مّّي، ا

ّػ الجالمّغ بةلمّةهُ الجُ وردت ّٖي . -ج( ٍع وثٝغ  ٚػاءة الجالمّغ للمٍه

قٜةؿ الٜلمةت المّبة، وثعرِبٌم ِلَ ٚػاءثٌة وًرةاٌة. -د(
ٔ
 ثوبّي الجالمّغ إلَ ا

داء الجالمّغ، ومػاِةثٌم  -و(
ٔ
خوةء ِملّة الوٙٞ ِػاٚب المّلم ا

ٔ
هٙٞ الًّٙة ُٖ العٖةثػ، وا

م ِملٌم مبةقػةللعٚة وال ٍّ  وَةٖة، وِؾةِع الجالمّغ وِػقعًم وِٙ
 

 اإلمالء الموٍَر:
)

ٔ
 الجمٌّع . -ا

 ٚػاءة المّلم للًّٙة ٚػاءة واهصة. -ب(
ٚػاءة الجالمّغ للًّٙة، وثٗؾّػ المٗػدات المّبة، وموةٚفة المّةهُ الرؼاّة والٜلّة.)  -ج(

ًة ا
ٔ
لجالمّغ ُٖ المٕ وهٍٚفٍا ُٖ إذا ٝةهت الًّٙة زؼءًا من درس من العروس الجُ ٚػا

 مّوةًة، ٖال شةزة شّوبغ إلَ مدٞ ًغى الظًٍة(.
وراؽ إهةّٖة ِلَ ٝػجةبة الٜلمةت المّبة ُٖ  -د(

ٔ
و ِلَ ا

ٔ
ٍح ا ثعرِب الجالمّغ ِملًّة ِلَ الل

 الًّٙة ثعرِبًة ٝةًّٖة.
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 الجٌّؤ لٜػجةبة الًّٙة. -ر(
ٍح -و(  إمالء الًّٙة بّع ٚػاءثٌة، ومصٍ الل
 

 ةثػ بإشعى الٍؿةاٞ الجةلّة:ثمصّس العٖ
 ثمصّس الًةلب دٖجػى . -1
 ثمصّس الًةلب دٖجػ ّٓػى . -2
 ثمصّس المّلم . -3
 

 اإلمالء االطجبةري :
وؿ : إطجبةر الجالمّغ ُٖ ًّٚة إمالاّة من ٝػجةب اللٔة، ثعربٍا ِلٌّة ُٖ البّت

ٔ
 المؾجٍى اال

)
ٔ
لإلمالء ، ثؾًّػ العٖةثػ ، ٝػجةبة ال شةزة إلَ الجٙعمة ، وِؾجبعؿ بٌة ثٌّبة الجالمّغ  -ا

م ًّٚة اإلمالء .  الجةرِض وٚر
 المّلم ُٖ إمالء الًّٙة ٖٙػة ٖٙػة بٌعوء . -ب(

ٔ
 ِبعا

ن ِٜػجبٌة . -ج(
ٔ
 ِّّع ٚػاءة الًّٙة لّجؾوَ لمن ٖةثي ؿمةع بّن الٜلمةت ا

 ثرمُ العٖةثػ ، وثمصس . -د(
 

 ات ثعربٍا ِلٌّة من ٚبٞالمؾجٍى الدةهُ : إطجبةر ٚعرة الجالمّغ ُٖ ٝػجةبة مٗػد
)

ٔ
 ثٌّبة الجالمّغ . -ا

 ٚػاءة الًّٙة ِلَ الجالمّغ . -ب(
ؿبلة ِةمة ِلَ مومٍهٌة -ج(

ٔ
 إطجبةر مة ٌٖمٍى من مّوَ الًّٙة بًػح ا

 إمالء الًّٙة بمٍت واهس . -د(
 إِةدة ٚػاءثٌة خةهّة . -و(

 زمُ العٖةثػ وثمصّصٌة .
 

 يػؽ ثعرِؽ الجّبّػ
 الجّبّػ الصػ :

)
ٔ
و ّٓػ ذلٛ .ا -ا

ٔ
ٍع بظبػات الجالمّغ ، ا  لجمٌّع ، ِػبى المٍه

ٍع الجّبّػ ، ٖإن ٝةن مرةلي لٍرة  -ب( ؿبلة مظجلٗة شٍؿ مٍه
ٔ
إؿجدةرة المّلم للجالمّغ بة

يٗةؿ 
ٔ
ؿبلة مظجلٗة ِلَ زمُّ زؼِائت المٍرة ، وإؿجدةرة طبػات اال

ٔ
مة ، ًِػح المّلم ا

ن ٝٞ يٗٞ ُٖ إشعى زؼِائثٌة ، 
ٔ
ٌة.شٍلٌة ، هَػًا ال و ِٖػ

ٔ
و ثرػبة مػ بٌة ا

ٔ
 لٍرة لظبػة ا

و يػشٌة ِلَ مّلمٌم . -ج(
ٔ
ؿبلة ِلَ زمالاٌم ا

ٔ
 ثمدّٞ الجالمّغ دور المّلم ، بًػح اال
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ٍع الغي ثصعخٍا ّٖي ، وذلٛ بإِةدة  -د( ثعرِب الجالمّغ ِلَ ثػثّب شعِدٌم شٍؿ المٍه
ٍع بةلجؾلؾٞ .  بّوٌم الصعِح ِن المٍه

 
 ة :ُٖ ثعرِؽ المٍهٍِةت المظجلٗ

 ُٖ المػشلة االبجعااّة :
ٍع ، لّرّب الجالمّغ  قٜةؿ مظجلٗة شٍؿ المٍه

ٔ
ؿبلة ًِػشٌة المّلم بة

ٔ
ٍِٜن ِبةرة ِن ا

 ِلٌّة .
و ّٓػ مصعد ، وٚع ٍِٜن 

ٔ
ٍع الجّبّػ ُٖ المػشلة الّلّة موٌة ولًٗة مصعدًا ا وٚع ٍِٜن مٍه

طبةر وهفةيةت ٚةم بٌة الجلمّغ .
ٔ
و ا

ٔ
 ثعرِبًة ِلَ ٝػجةبة ٚمة ا

و الدةهٍِة :ُٖ ا
ٔ
 لمػشلجّن االِعادِة ا

)
ٔ
ٍع . -ا  الجمٌّع للمٍه

ة زمُّ الجالمّغ ُٖ الجّبّػ . -ب(  إن لجفرُّ المّلم دورًا ًةمًة ُٖ همةن مفةٝر
ًم الٍّامٞ الجُ ثؤخػ إِرةبًّة  -ج(

ٔ
ي ، وبّعى ِن الجدبّى من ا ن لبةٚة المّلم وشؾن ثمٖػ

ٔ
ا

 ُٖ ثّبّػ الجالمّغ.
ن اللجؼام المّلم  -د(

ٔ
خةر ُٖ هٍٗس وا

ٓ
بّع اال

ٔ
بلٔجي الٗمّصة ، وِبةراثي العّٚٙة الٍاهصة ، ا

خػًا شؾوًة معى الصّةة .
ٔ
م بي ثة خًػ

ٔ
 ثالمّغى ، وثة

 
 (ُٖ ثعرِؽ الجّبّػ الفٍٗي ) الٙمة

ذًةن الجالمّغ لٌة بةلًػِٙة الجُ ِػاًة مالامة . -1
ٔ
 الجٙعِم للٙمة وثٌّبة ا

ثي وٖ٘ المّةهُ الجُ ِّبػ ِوٌة ُٖ الٙمة . البعء بؾػد الٙمة ، مُ مػاِةة ثلٍِن لٍ -2
و الػزلّن .

ٔ
ة الّعِن ا و شٝػ

ٔ
 واؿجّةهجي بجّةبّػ الٍزي ا

 وبّع االهجٌةء من ؿػد الٙمة ِظجبػ المّلم معى ٌٖم ثالمّغى لٌة بةلٍؿةاٞ الجةلّة :
زؼاء موٌة .

ٔ
و ا

ٔ
و لرؼء ا

ٔ
( إِةدة ؿػد بّن الجالمّغ للٙمة ٝةملة ا

ٔ
 ا

و ب( الًلب إلَ بّن الجال
ٔ
و زؼء موٌة ِن يػِ٘ لٍر الٙمة ، ا

ٔ
مّغ إِةدة ؿػد الٙمة ا

ة .  لٍرة من لًٍر
ؿبلة مجؾلؾلة ثفٜٞ إزةبةثٌة مصجٍى الٙمة .

ٔ
 ج( اإلزةبة ِن ا

 د( ثمدّٞ الٙمة .
زؼااٌة .

ٔ
و بّن ا

ٔ
 و( رؿم الٙمة ، ا
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 يػؽ ثعرِؽ الٙػاءة
ّبّة وِوعرج ثصجٌة : -1  الًػِٙة الجٝػ
 
ٔ
ؿلٍب الٌرةاُ . ب-ا

ٔ
ؿلٍب المٍثُ . -اال

ٔ
 اال

 
 الًػِٙة الجصلّلّة : وثفمٞ : -2
 
ٔ
ؿلٍب الرملة . ج –ا

ٔ
ؿلٍب الٜلمة .        ب _ ا

ٔ
و الٗٙػة -ا

ٔ
 اؿلٍب الٙمة ا

 
و الرؼاّة :

ٔ
ّبّة ا زؼاء الٜلمة  الًػِٙة الجٝػ

ٔ
 بجّلّم المبجعاّن ا

ٔ
هٌة ثبعا

ٔ
وٚع ؿمّت ٝغلٛ ال

واًل ، وثجعرج إلَ ثّلّمٌم ال
ٔ
لٍات اللٔة ا

ٔ
ي شػوؼ وا

ٔ
مٙةيُ خم المٗػدات ٖةلرمٞ من بّع ا
. 

 بجّلّم الجلمّغ وشعات لٍِٔة  الًػِٙة الجصلّلّة :
ٔ
هٌة ثبعا

ٔ
ِوًة الًػِٙة الٜلّة ، ال

ٔ
وثؾمَ ا

و وشعات ِلَ قٜٞ زملة ؿٌلة ثوجؼع مٗػداثٌة 
ٔ
لٍٖة لعِي ، ا

ٔ
ِلَ قٜٞ مٗػدات مٌٍٗمة ومة

ي .  من طبػاثي ومّةٖر
و الرؼاّة

ٔ
ّبّة ا  اواًل :الًػِٙة الجٝػ

ؿلٍبةن :
ٔ
ّبّة ا  وللًػِٙة الجٝػ

ؿلٍب الٌرةاُ :
ٔ
( اال

ٔ
 ا

لٕ ، بةء ، ثةء ... ِةء ، خم ِجعرب 
ٔ
ؿمةاٌة : ا

ٔ
ؿلٍب ِجّلم المبجعيء شػوؼ الٌرةء بة

ٔ
وبٌغا اال

ػجةبة ، ٖإذا اؿجٍِب  ِلَ يػِٙة هًٌٙة مٗجٍشة ومومٍمة ومٜؾٍرة ومفعدة ، ٚػاءة ٝو
ة ُبعيء ُٖ ؿمةاٌة ولًٍر

ٔ
لٕ موٌمة ٝلمة  المجّلم شػوؼ الٌرةء بة

ٔ
ّن موٗملّن لججة هم شٖػ

جعرج إلَ هم خالخة  ُِ م( خم 
ٔ
لٕ إلَ المّم لجٍِٜن )ا

ٔ
ب( واال

ٔ
لٕ ثوم إلَ البةء لجٍِٜن )ا

ٔ
. ٖةال

ٝبػ ومن 
ٔ
ن ٝلمةت ا ٍّ شػوؼ موٗملة لجٍِٜن ٝلمة خالخّة مدٞ )زرع( و )درس( وبّعًة ثٜ

 الٜلمةت ثؤلٕ زمٞ ٚمّػة ّٖمة بّع .
 

 :ٍِّب االؿلٍب الٌرةاُ 
 ثظةلٕ يبّّة الّٙٞ ُٖ ادراؾ االقّةء .1
 ثظةلٕ يبّّة اؿجّمةؿ المػء للٔة .2
 ثرّٞ المػء ِوٗػ من ِملّة الٙػاءة .3

 
ؿلٍب المٍثُ :

ٔ
 ب( اال

 ، َب ، ِب ، ُؼ ، ُت ، دون الوَػ إلَ الجػثّب 
ٔ
لٍاثٌة مدٞ ا

ٔ
وّٖي ثّلم الصػوؼ شؾب ا

 الٌرةاُ للصػوؼ
ن مٌمة المّلم ُٖ ثّلّم الصػوؼ ثوصمػ ُٖ

ٔ
 امػِن : وا
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 ثّلّم الٍات الصػوؼ .1
 ثّلم لٍر الصػوؼ .2

 
 مؼاِة االؿلٍب المٍثُ :

 ِؾةِع الجلمّغ ِلَ الجّػؼ ِلَ لٍت الصػؼ واقٜةلي المظجلٗة .1
ن ِجّػؼ ِلَ الٍات الصػوؼ ثّلم اؿمةء الصػوؼ الٌرةاّة .2

ٔ
 ٌُِء للجلمّغ بّع ا

 
 ٍِّب االؿلٍب المٍثُ :

 ِٔةِػ يبّّة االدراؾ الغًوُ .1
 من اخةرة قٍؽ وقٕٔ ثّلّم الٙػاءة ثظلٍ الًػِٙة .2
 ثظةلٕ يبّّة اؿجّمةؿ المػء للٔة .3

 
 

 خةهّة :الًػِٙة الجصلّلّة خالث اؿةلّب:
 اؿلٍب الٜلمة :

ن ِٙػاًة .1
ٔ
 ٝػجةبة الجلمّغ لصػوؼ الٜلمة بّع ا

 االهجٙةؿ من الصػؼ الَ المًُٙ .2
 الٙػاءة راؿًة بال ثٌربة .3
 االهجٙةؿ من ثّلم الٜلمة الَ الرملة .4
 من ازٞ الٌٗمالٙػاءة  .5
لٍاثٌة ال بإؿمةاٌة .6

ٔ
ة الصػوؼ بة  مّٖػ

 
 مؼاِة اؿلٍب الٜلمة :

 بجّلّم الٙػاءة همن وشعات لٍِٔة مّلٍمة مّةهٌّة لعى المجّلمّن .1
ٔ
 ِبعا

 ثؾةِػ يبّّة الغًن ُٖ ادراؾ االقّةء .2
م والملٞ .3

ٔ
 ثروب الجالمّغ الؾة

ة ُٖ الٙػاءة .4  ثٍّد الجالمّغ الؾِػ
طغ اؿلٍب الٜلمة :

ٔ
 مة

الجالمّغ الٙػااّة ُٖ شعود دااػة الصػوؼ الجُ وردت ُٖ المٗػدات  شمػ ٚعرة .1
 الجُ ثّلمًٍة

 ٚػاءة الجالمّغ بّن المٗػدات والرمٞ ِن يػِ٘ الصعس والجظمّن .2
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 اؿلٍب الرملة :

و الصػوؼ وِفجػط 
ٔ
ؿةؿّة ُٖ اللٔة ًُ الرملة ، ولّؾت الٜلمة ا

ٔ
ن الٍشعة اال

ٔ
وثّجمع ِلَ ا

ن ِصجٍى ِلَ زمٞ مجعرزة ُٖ ُٖ الٜػجةب الغي ِؤلٕ لّجّل
ٔ
م ّٖي الجالمّغ يػِٙة الرملة ا

ن ثجٜػر 
ٔ
ة من طبػاثٌم ، وا لٍٖة لعى الجالمّغ وموجِؼ

ٔ
ن ثٍٜن ًغى الرمٞ مة

ٔ
ٝمٌة ، وا

قٜةؿ شػوٌٖة .
ٔ
 المٗػدات ُٖ الرمٞ ِعدًا من المػات ِؾةِع الجلمّغ ِلَ الجّػؼ ِلَ ا

 
 الرملة ِلَ الوصٍ الجةلُ : وِؾّػ المّلم ُٖ ثّلّم الجالمّغ الٙػاءة بًػِٙة

 ٚػاءة المّلم للرملة ٚػاءة واهصة .1
 ِٜػر المّلم الٙػاءة خةهّة .2
 ثٙلّع الجالمّغ لٙػاءة المّلم .3
 ػاءة الرملة دون داللة المٍرةاالهجٙةؿ الَ ٚ .4
 مؾةِعة الجالمّغ ُٖ الجّػؼ ِلَ اقٜةؿ مظجلٗة .5

 
 مؼاِة  اؿلٍب الرملة :

 ثؾةِػ يبّّة االؿجّمةؿ اللٍٔي .1
ن واشع .2

ٓ
 ثٍّد المجّلم ِلَ الٙػاءة والٌٗم ُٖ ا

 
طغ اؿلٍب الرملة :

ٔ
 مة

 بىء ُٖ همٍ االيٗةؿ اللٍٔي .1
 ًة ٖٙىثوصمػ ٚػاءثٌم الصّٙٙة ِلَ الصػوؼ الجُ زػدو .2
 لرٍء بّن االيٗةؿ الَ الظلى والجظمّن بّن مٗػدات الرملة .3

 
 

و الٗٙػة :
ٔ
 اؿلٍب الٙمة ا

هٌة ثؾجظعم ؿلؾلة من الرمٞ ُٖ لٍرة ٚمة وًُ امجعاد لًػِٙة الرملة                 
ٔ
ال

ٝػدػ اٝػجمةاًل من الرملة 
ٔ
ولَ ، ٌُٖ ثٌّئ وشعة ٖٜػِة ا

ٔ
ٍٝشعة للجّلّم ُٖ موةقى الٙػاءة اال

شعاث لٌة بعاِة ووؿى وهٌةِة ، 
ٔ
هٌة ثوجٙٞ بةلٙةرئ من طالؿ ؿلؾلة ٝةملة من اال

ٔ
الٍاشعة ال

ِوةً 
ٔ
ٖٜةر  ٌُٖ ال ثبػز المّوَ ٖٙى ولٜوٌة ثعرب الجالمّغ ا

ٔ
ِلَ ثٍُٚ ومجةبّة ؿلؾة من اال

يٗةؿ ؿػدًة ِعة مػات شجَ ثصٌٗ ، 
ٔ
شّح ثٙعم المّلمة ٚمة ٚمّػة زغابة ، ِّّع اال

ًة المّلمة خم ثصللٌة إلَ ٝلمةت خم إلَ شػوؼ ،.... 
ٔ
ولَ ِلَ الؾبٍرة وثٙػا

ٔ
وثٜػجب الرملة اال

 وًٜغا مُ بّٙة الرمٞ.   
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و المؼد

ٔ
 وزة :خةلدًة  :  الًػِٙة الجٍلّّٗة ا

ثُ:
ٓ
 وًُ يػِٙة ثرمُ بّن الٜٞ والرؼء، وثؾجّٗع من مؼاِة الًػِٙجّن، وِجم ذلٛ بإثبةع اال

يٗةؿ ٝلمةت وزماًل من المٗػدات الجُ ِؾجّملٍهٌة  .1
ٔ
ِٙعم المّلم إلَ اال

ٍهٌة ٝلًّة، ّٖمّلٍن إلَ ٚػاءثٌة، وثجٜػر ًغى  وٌِٗمٍن مّةهٌّة، وِجّٖػ
ذًةهٌم،

ٔ
ّٖؾجًٍّّن ٚػاءثٌة بمرػد  الٜلمةت والرمٞ شجَ ثدبت ُٖ ا

م ِلٌّة، وُٖ ذلٛ إٖةدة من يػِٙة الٜلمة ويػِٙة الرملة هَةًر
ٔ
ٍع ا  وٚ

ذًةن الجالمّغ، ثصلٞ الرملة إلَ  . .2
ٔ
ن ثدبت الٜلمةت والرمٞ ُٖ ا

ٔ
بّع ا

لٍات الصػوؼ وِػبًٍن 
ٔ
شػؼ، ّٖجّلم الجالمّغ ا

ٔ
ٝلمةت والٜلمة إلَ ا

بٍن ٝلمةت موٌة، و قٜةلٌة، وِػّٝ
ٔ
ِٜؾبٍن الٙعرة ِلَ ٚػاءة بّوٌة وبّن ا

ٝلمةت زعِعة، وُٖ ذلٛ إٖةدة من الًػِٙة المٍثّة، ولٜن البعء ال 
لٍاثٌة.

ٔ
 ٍِٜن بجّلّم الصػوؼ وا

ؿمةء الصػوؼ بّع  .3
ٔ
ن ِجٙن الجالمّغ الٙػاءة والٜػجةبة، ِجّلمٍن ا

ٔ
وبّع ا

ة والٌٗم  طػة، بّع الجمٜن من مٌةرات الٙػاءة وًُ الؾِػ
ٔ
مػشلة مجة

لٍاثٌة، وُٖ ذلٛ إٖةدة من وزٍدة الوً٘ وثّػ 
ٔ
قٜةؿ الصػوؼ وا

ٔ
ؼ ا

ؿمةء الصػوؼ.
ٔ
 الًػِٙة الٌرةاّة، ولٜن البعء ال ٍِٜن بجّلّم ا

طغ بٌة مَّم البالد الّػبّة 
ٔ
ن الًػِٙة الجٍلّّٗة ًُ الًػِٙة الؾةاعة الجُ ثة

ٔ
ًغا، وِالشٌ ا

 ُٖ ثّلّم الٙػاءة والٜػجةبة للمبجعاّن ُٖ الٍٚت الصةهػ.
ؿةؿّة

ٔ
و المؼدوزة : المػاشٞ اال

ٔ
 للًػِٙة الجٍلّّٗة ا

 (مػشلة  الجٌّبة :1
ِٙمع بةلجٌّبة إِعاد الًٗٞ لجّلم الٙػاءة والٜػجةبة، وًُ ٚؾمةن، ثٌّبة ِةمة، وثٌّبة 

 للٙػاءة والٜػجةبة.
 
ٔ
 : الجٌّبة الّةمة  -ا

ثُ :
ٔ
ن ثصٙ٘ ًغى الجٌّبة بمػاِةة مة ِة

ٔ
 ِمٜن ا

ؿمةء الجالمّغ ُٖ الٍّم ا
ٔ
ن ِجّػؼ المّلم ا

ٔ
ٌم بةؿمي.ا ن ِّٖػ

ٔ
وؿ من الؾوة العراؿّة، وا

ٔ
 ال

 الجٌّبة للٙػاءة والٜػجةبة :-ب
ثُ :

ٔ
ن ثجصٙ٘ بمة ِة

ٔ
 وِمٜن ا

لٗةظ، بؾػد الصٜةِةت المالامة الجُ  .1
ٔ
يٗةؿ بمرمٍِة من اال

ٔ
ثؼوِع اال

خوةء ثّلم 
ٔ
ثفجمٞ ِلَ ٝػدّػ من الٜلمةت الجُ ؿجمةدٌٖم ُٖ ا

هعاد )
ٔ
 –ٚػِب، بّّع الٙػاءة، وثعرِبٌم ِلَ الجمّّؼ بّن اال

ة.  يٍِٞ، ٚمّػ(، وًّٓػ
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ِوةاٌم الجُ ؿجؾجظعم ُٖ الٙػاءة  .2
ٔ
يٗةؿ وا

ٔ
ثعرِب شٍاس اال

 والٜػجةبة.
 
 : مػشلة  الجّػِٕ بةلٜلمةت والرمٞ(2

وثٍٙم ًغى المػشلة ِلَ ِػض الػمؼ المٜػجٍب، والوً٘ بي، ومًةلبة الًٗٞ بػؤِة المٍرة 
ب والمٍت الموًٍؽ، وثٜػار ذلٛ الظًّة والوً٘ بمٍثٌة، والػبى بّن الفٜٞ المٜػجٍ

 ثٜػارًا ٝةّٖةً 
 
و الجرػِع :3

ٔ
 (مػشلة الجصلّٞ ا

ن الصػؼ ِجٜػر ُٖ ِعد من الٜلمةت ثٜػارًا ِلٗت 
ٔ
ُٖ طالؿ طًٍة الجّػِٕ الؾةبٙة ِصعث ا

هَػ الًٗٞ إلَ ثفةبي قٜلي وثفةبي لٍثي ُٖ مظجلٕ الٜلمةت الجُ ثٜػر ٌّٖة وٚع ِوعُٖ 
 ةبي والجّبّػ ِوي.الًٗٞ إلَ الٜفٕ ِن الجف

وِوعاغ ِمٜن اؿجظػاج ًغا الصػؼ من مرمٍِة من الٜلمةت الجُ ورد ٌّٖة، والجّػِٕ بي 
وشعة مؾجٙلة ُٖ بوةء الٜلمة، لٌة هً٘ طةص، ورؿم طةص، وًغا مة ِٙمع بةلجرػِع، 

 وًٍ المػشلة الدةلدة ُٖ الًػِٙة
. 

ّب4  : ( مػشلة الجٝػ
طػ مػاشٞ الًػِٙة المؼ 

ٓ
دوزة، وًُ ثػثبى بمػشلة الجصلّٞ، وثؾّػ مٌّة، ًغى المػشلة ا

لٍات وشػوؼ ُٖ بوةء 
ٔ
ٍى من ٝلمةت وا يٗةؿ ِلَ اؿجظعام مة ِٖػ

ٔ
والٔػض موٌة ثعرِب اال

 زمٞ، وًغا البوةء هٍِةن: بوةء زملة، وبوةء ٝلمة.
 بوةء الرملة:

و ب
ٔ
ثُ ِٙب ثصلّٞ الرملة إلَ ٝلمةت، وذلٛ بإِةدة ثٍِٜن الرملة من ٝلمةثٌة، ا

ٔ
لّٕ وِة

ٔ
جة

 ن ٝلمةت ؿةبٙة، وردت ُٖ ِعة زمٞ.زملة زعِعة م
 بوةء الٜلمة:

يٗةلي إلَ بّن 
ٔ
لٍات الصػوؼ، ّّٖمع المعرس مُ ا

ٔ
ثُ ِٙب ثرػِع مرمٍِة من ا

ٔ
وِة

و ٝلمةت زعِعة، لٌة معلًٍة ُٖ 
ٔ
الصػوؼ المرػدة، وٍِٜن موٌة إشعى الٜلمةت الؾةبٙة، ا

يٗةؿ.
ٔ
ذًةن اال

ٔ
 ا
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 ع:طًٍات ثعرِؽ ٚػاءة االؿجمة  
 

ن        -
ٔ
ًمّة االؿجمةع ، وا

ٔ
ن ِبػز المّلم لٌم ا

ٔ
ثٌّبة الًالب لعرس االؿجمةع ، وثجومن ا

ة  و الجّلّمةت الجُ ؿٍؼ ِمعًر
ٔ
ٍِهس لٌم يبّّة المةدة الّلمّة الجُ ؿٍؼ ِلٌّٙة ِلٌّم ا

ي ٍِهس لٌم مٌةرة االؿجمةع الجُ ِػِع ثومّجٌة.
ٔ
ن ِصعد لٌم الٌعؼ الغي ِٙمعى ا

ٔ
 ، وا

 
ن ِبًئ ُٖ الٙػاءة إن ٝةن        -

ٔ
ثٙعِم المةدة الّلمّة بًػِٙة ثجٗ٘ مُ الٌعؼ المصعد ، ٝة

ن ِؾػع ٌّٖة إن ٝةن المًلٍب ثعرِب المجّلمّن ِلَ 
ٔ
و ا

ٔ
المًلٍب ثومّة مٌةرات مّٙعة ، ا

ُ الصعِح.  اللصةؽ بةلمجصعِدّن مؾِػ
 

مٍر مة ِػاى الزمة لٌٗم المةدة الّلم       -
ٔ
ن ٍِٖػ للًالب من اال

ٔ
ّة المؾمٍِة ٖإذا ٝةن ٌّٖة ا

وهصٌة.
ٔ
و الًالشةت ذات دالالت مّّوة ا

ٔ
 ٝلمةت لّبة ا

 
ة وِجم ذلٛ ِن        - لعًر

ٔ
و الجّلّمةت الجُ ا

ٔ
موةٚفة الًالب ُٖ المةدة الجُ ٚػات ِلٌّم ا
ؿبلة مصعدة ثػثبى بةلٌعؼ الموفٍد.

ٔ
 يػِ٘ يػح ا

 
 قٍٗى لؼمالاٌم.ثٜلّٕ بّن الًالب بجظلّك مة ّٚٞ وثٙعِم ثٙػِػ        -

 
ٚػب إلَ الٌعؼ الموفٍد ممة        -

ٔ
ٝػدػ ِمٙة وا

ٔ
ؿبلة ا

ٔ
داء الًالب ِن يػِ٘ إلٙةء ا

ٔ
ثٍِٙم ا

 ِمٜن من ّٚةس مؾجٍى ثٙعم الًالب بظمٍلي.
 

 يػؽ ثعرِؽ الظى       
 ًوةؾ خالخة يػؽ لجعرِؽ الظى وًُ:

ؼ ًغى الًػِٙة ِلَ ثعرِب المجّلمّن ِلَ يػِٙة ثرؼاة الصػؼ ؿةؿّة : ثٝػ
ٔ
الظًٍط اال

لٕ 
ٔ
ؿةؿّة الجُ ِجة

ٔ
 الصػؼ إلَ الظًٍط اال

ٔ
ن ِرؼا

ٔ
المجوموة ُٖ ٝػجةبة الصػوؼ ، وذلٛ بة

قّةء ال مّوُ لٌة لعى 
ٔ
 بة

ٔ
هٌة ثبعا

ٔ
ؿةؿُ لٌغى الًػِٙة ا

ٔ
موٌة ، خم ِجعرب ِلٌّة . والوٙع اال

 المجّلمّن وال ثدّػ اًجمةمٌم بةلٜػجةبة.
 

وال ِلَ الصػ  يػِٙة الصػؼ:
ٔ
وؼ موٗملة ، وبمرػد ثّلم المجّلمّن للصػوؼ ِجم الجعرِب ا

وؿ لٍّبة 
ٔ
ؿةؿّّن اال

ٔ
زؼاء من ٝلمةت ، وثجّػض ًغى الًػِٙة الهجٙةدِن ا

ٔ
ثٜػجب ٝة

ن ٝػجةبة الصػوؼ 
ٔ
اؿجدةرة اًجمةم المجّلمّن بٜػجةبة الصػوؼ الموٗملة لٗجػة يٍِلة ، ٝمة ا
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خػ إلَ درزة ٝبّػة بمة ِؾبٙ
ٔ
ة ثجة ي وِلصٙي ،وِمٜن الجظّٕٗ من ًغى االهجٙةدات بؾِػ

 االهجٙةؿ من الصػوؼ إلَ الٜلمةت والرمٞ الٙمّػة .
 

و برملة ٚمّػة ِصجةج المجّلم إلَ ٝػجةبجٌة يػِٙة الٜلمة
ٔ
 ًغى الًػِٙة بةلٜلمة ٜٝٞ ، ا

ٔ
: ثبعا

ن المجّلم ِرع لعِ
ٔ
ؿةؿّة ا

ٔ
ي داًّٖة ، وًُ الًػِٙة الٜلّة ُٖ ثعرِؽ الظى ، ومّؼاثٌة اال

ٌة ِن  لبغؿ الرٌع ولمٍاللة الجعرِب والممةرؿة ، مُ ثٙعِم شػوؼ زعِعة ِمٜن ثّٖػ
قٜةؿ 

ٔ
ن االًجمةم الغي ًَِّ ال

ٔ
وزي هٙع ، ا

ٔ
يػِ٘ الجصلّٞ . وثجّػض ًغى الًػِٙة ال

ن ًغى الظًة ثجًلب من المّلم 
ٔ
الصػوؼ بصّح ثٜػجب ٝػجةبة لصّصة واهصة لّؽ ٝةًّٖة وا

ن ِّةلذ المٍّبةت ال
ٔ
ن ِّٜٕ يػِٙة ثعرِؾي لجالمّغى ُٝ ال

ٔ
جُ ٍِازٌٌة المجّلمّن ، وا

 ِجّلمٍا ِلٌّة .
 

 المفٜالت الٜػجةبّة الموجفػة بّن الًالب
ةت ) الجفّٜٞ ( .1  : هَةم الصٝػ

م( 
ْ
ل ِِ و )

ٔ
ِلم( ا ُِ و )

ٔ
ّلم( ا َِ و )

ٔ
ِلم ( ا َِ إذا وزع الًةلب امةمي لٌٗ ) ِلم ( شةر ٌّٖة إذا ٝةهت ) 

َلم( َِ و )
ٔ
 ا

 : ءٍٚاِع االمال .2
)

ٔ
اًجعوا(  –الٗػؽ بّن رؿم الصػؼ ولٍثي : ًوةؾ شػوؼ ثٜػجب والثوً٘ مدٞ ) اولبٛ  -ا

 يي( –لٜن  –ذلٛ  وشػوؼ الثٜػجب وثوً٘ مدٞ )
ن ِٜػجب ) الٞ ارثبةط ٍٚاِع االمالء بةلوصٍ والمػؼ : ٖ -ب(

ٔ
ن ِّػؼ ٚبٞ ا

ٔ
ةلًةلب البع ا

ٍع الصػؼ  الغي ِٜػجبي ( االقجٙةؽ( و ) المٍُٚ االِػابُ للٜلمة ( و ) ه
ػدػة االؿجدوةء ٌّٖة :3 ع ٍٚاِع اإلمالء ٝو ّٙ  .  ثّ

ػدػة االؿجدوةء ٌّٖة :  مدلة الجٍهّصّة ِلَ ذلٛ ممة ِعؿ ِلَ ٝػدػة الٍٙاِع اإلمالاّة ٝو
ٔ
ومن اال

وِاًل ، خم ًُ بّع ذلٛ 
ٔ
لةلة وإمة مجٍؿًة ثة

ٔ
" الٌمؼة المجٍؿًة مدال ًُ إمة مجٍؿًة بةال

ة ، والمجصػ  و مجصٝػ
ٔ
و بّع مجصػؾ ، والؾةٝن إمة لصّس ، ؿةٝوة ا

ٔ
ة بّع ؿةٝن ا ٝة مجصٝػ

و مٜؾٍر ، ولٜٞ شةلة 
ٔ
ٍح ا و مٗج

ٔ
و ممة ٚبلٌة مومٍم ا

ٔ
مة مّجٞ ، والمجصػؾ من الٌمؼة ا

ٔ
وا

 اؿجدوةء –ٓةلبة –من ًغى الصةالت ٚةِعة ، ولٜٞ ٚةِعة 
 االطجالؼ ُٖ ٍٚاِع االمالء : -4

 3ٍاِع االمالء مدٞ ٝلمة ِٙػؤون ثػؿم ِلَ من اؿبةب المٍّبة ٝػدػة اطجالؼ الّلمةء ُٖ ٚ
ون  –اوزي ) ِٙػؤون 

ٔ
 ِٙػءون ( ٝلٌة رؿم لةاب –ِٙػا

 .  االطجالؼ ُٖ لٍرة الصػؼ بةطجالؼ مٍهّي ُٖ الٜلمة ) ثفةبي الصػوؼ (.5
ربُ  شةالت ًُ ِلَ الوصٍ الجةلُ :

ٔ
 الصػؼ ُٖ اللٔة الّػبّة ثّعد لٍرى ِلَ ا
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اشعة . مدٞ : العاؿ ، الغاؿ ، الػاء ،الؼاء ،الًةء ، والَةء . شػوؼ ثبَٙ ِلَ لٍرى و·       
 والٍاو .

ثُ ِلَ لٍرثةن : مدٞ : البةء ، والجةء ، الدةء ، والرّم ،والصةء والظةء ، ·       
ٔ
شػوؼ ثة

 والؾّن  والفّن ،  والمةد ،  والوةد ، والٙةؼ ، والالم و والوٍن ، والّةء .
ثُ ِلَ خالث ل·       

ٔ
 ٍر . مدٞ  : الٜةؼ ، والمّم .شػوؼ ثة

ربُ لٍر . مدٞ : الّّن ، والّٔن ، والٌةء  .·       
ٔ
ثُ ِلَ ا

ٔ
 شػوؼ ثة

ن ثّعد لٍر الصػؼ ُٖ الٜػجةبة " ِػبٛ المجّلم ُٖ بعاِة ثّلمي وٍِّٚي ُٖ 
ٔ
ومّلٍم ا

ٝػدػ "
ٔ
و  ا

ٔ
 اهًػاب هٗؾُ ؛ إذ اهي ِرع للصػؼ لٍرثّن ا

 
 ثوّٙى الصػوؼ : .6

 وهُ الوٙةط ُٖ مٜةهٌة المصّساًمةؿ ِعد من الًالب 
 ولٞ الصػوؼ وٖملٌة : .7

ّن المرةورِن لي  ة مٍهُ ٝٞ شػؼ من الصٖػ إن الًةلب ُٖ الٜػجةبة الّػبّة ِصجةج الَ مّٖػ
ػ  وًغا مةِرّلٌة لّبة الجٝغ

 االِػاب : .8
ُ وِرػ ، والّٗٞ  ّب ٖةالؿم المّػب ِومب وِٖػ ة بجّٔػ الجٝػ طًػ

ٓ
الٜلمة المّػبة  ِجّٔػ ا

طػى بةلصػوؼ ويٍرًا بةإلخبةت المّػب ِٖػ
ٔ
ةت وا ُ وِومب وِرؼم وٍِٜن اإلِػاب ثةرة بةلصٝػ

ة . وًغى الٍّامٞ ٝلٌة ُثؤخػ ِلَ لٍرة الٜلمة الجُ ِصغؼ بّن  طػ بةلصغؼ وًّٓػ
ٓ
، وا

و لٍثّة 
ٔ
مةم الًالب لّعم دراِجٌم بٌة وًُ ٍِامٞ هصٍِة ا

ٔ
ٍن مٍاين المٍّبة ا َّٜ شػوٌٖة وث

 ٖجػات ثّلم الٌرةء .لم ِجّػض لٌة الجلمّغ ُٚ 
 

 ِالج المفٜالت الٜػجةبّة :
 ُٖ المػاشٞ االولَ :

ة الموًٙة المّعة للٜػجةبة ( لٜٞ يةلب  هػؿم الصػوؼ الجُ لم ثجٙن ٝػجةبّة ) ُٖ الٍٚر
 وهًةلبي بوؾظٌة

غلٛ هّٗٞ ُٖ بّٙة الصػوؼ الجُ لم  وؿ ُٖ الٜػجةبة خم هّٙمي ، ٝو
ٔ
ٍّٖٜن ًغا الٍازب اال

 ثجٙن
و

ٔ
لَ ٍّٖٜن الٍازب الدةهُ ، خم هًةلبي بةلٍازب الدةلح ُٖ شةلة وزٍد شػوؼ ُٖ المػة اال

 لم ثجٙن
 مُ مالشَة :

 قػح ّّٝٗة رؿم الصػوؼ الجُ لم ثجٙن ِلَ الؾبٍرة . -1
ٚؾةم وهًةلب الًالب بٜػجةبة الصػوؼ المؾجٌعٖة وثٍزٌّم . -2

ٔ
 هٙؾم الؾبٍرة ِعة ا
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 ٖٙى . الٍازب ِٙجمػ ِلَ الصػوؼ المؾجٌعٖة ٝػجةبّة -3
 رؿم ٝٞ الصػوؼ ُٖ الٗمٞ  -4

ٔ
ن ِبعا

ٔ
ًمّة شٞ وازب الٜػجةبة ُٖ الٗمٞ .. وِمٜن ا

ٔ
ا

هوة بغلٛ هومن ِعم مؾةِعة ّٓػى لي ُٖ شٞ الٍازب .
ٔ
ة ُٖ الموؼؿ إذ ا  وِٜمٞ ثٜػاًر

 ُٖ المػاشٞ المجةطػة :
وزي الٙمٍر لعٌِم . -

ٔ
 بإِعاد الجٍِٙم الجفظّمُ لجالمّغؾ للجّػؼ ِلَ ا

ٔ
 ابعا

ٍع الوّٕ المًلٍب ِالزي لٜٞ ثلمّغ .شعد  -  المٌةرات المًلٍب ثٍِٙجٌة وه
طًةء الفةاّة ودوهٌة ُٖ ٍٚاام . -

ٔ
 اشمػ اال

 درب ثالمّغؾ ِلٌّة ٝػجةبة -
 درب ثالمّغؾ ِلَ ربى الجصلّٞ المٍثُ للٜلمة بةلجصلّٞ الٜػجةبُ ُٖ هٗؽ الٍٚت . -
ة مدٞ:اشػص ِلَ إِعاد ٍٚاام للٜلمةت المجمةخلة ودوهٌة ُٖ  -  مرمٍِةت بٌة ؿمة مفجٝػ

ة . و الصػوؼ الؾةٝوة المفجٝػ
ٔ
و الجرةهؽ ُٖ الصػوؼ ا

ٔ
و البمػي ا

ٔ
 الجمةخٞ الؾمُّ ا

 اشػص ِلَ وزٍد ثعرِبةت إخػااّة وِالزّة من طالؿ الٍازبةت المّٗة والموؼلّة . -
ؿبٍِّة لّٙةس معى ثصؾن الجلمّغ ُٖ الٜػجةبة -

ٔ
 اشػص ِلَ إِعاد ثٍِٙمةت ا

ى بوٗؾي وِبصح ِن اشػص ِلَ -
ٔ
 اقجػاؾ الجلمّغ ُٖ ِملّة الجمٍِب والبصح ِن طًة

 ٌّٖة .
ٔ
طًة

ٔ
 المٍرة المصّصة للٜلمة الجُ ا

 ِؼز خٙة الجلمّغ بوٗؾي وقرّي بةؿجمػار ِلَ إشػاز الورةح ُٖ ٝػجةبة الٜلمةت -
 

 يػؽ ثعرِؽ البالٓة
)

ٔ
 الجمٌّع -ا

 ٚػاءة الوك االدبُ ٚػاءة ؿلّمة -ب(
الوك االدبُ بةلفػح والجٗمّٞ شجَ ِٕٙ الًالب ِلَ شّٙٙة الوك  ثوةوؿ المّلم -ج(

 االدبُ
ة الًالب ُٖ قػح الٜلمةت المّبي والجػاّٝب الٔةموة وقػح الومٍص قػشًة  -د( مفةٝر

 ادبًّة لّجّػؼ الًالب ِلَ مّوةًة الّةم
 ثجمدٞ يػِٙة ثعرِؽ البالٓة ُٖ الظًٍات الجةلّة :

ة مُ الًالب ُٖ ٚػاءة الوكا .1  لمفةٝر
 ِمٞ المٍازهةت بّن الومٍص االدبّة .2
 اؿجوبةط الٙةِعة البالّٓة .3
 الّمٞ ِلَ شٞ الجعرِبةت .4
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 ٔة الّػبّةاالؿجػاثّرّةت الصعِدة ُٖ ثعرِؽ مٍاد الل
 
 اؿجػاثّرّة المصةٝةة والومغزة :(1

 الومغزة : ًُ هٙٞ االبعاع والمٌةرة من المبعع إلَ ّٓػ المبعع ِن يػِ٘ المصةٝةة والجٙلّع
و مٍٕٚ، والمصةٝةة ثّوُ 

ٔ
و شعث، ا

ٔ
و مفٜلة، ا

ٔ
إؿجػاثّرّة ِّةد ٌّٖة إِرةد قُء شُّٙٙ، ا

ٍةًػة مّّوة مٍزٍدة ُٖ ذلٛ الٍاُٚ ثمٍر الٍاُٚ. ثوًل٘ ًغى اإلؿجػاثّرّة من مصةٝةة 
ٖٜةر، وثّؼز روح الجؾةؤؿ، 

ٔ
هػِع دراؿجٌة. ومن طاللٌة ِجّلم الًالب اإللٙةء والجّبّػ ِن اال

 وشب االؿجًالع، وثومُ الّعِع من المٌةرات االزجمةِّة.
 
 ( إؿجػاثّرّة االؿجٜفةؼ:2

ِوًة، االؿجٙمةء: وِّوُ االؿجٜفةؼ إِةدة ثوَّم الٗػد ل
ٔ
و وثؾمَ ا

ٔ
مّلٍمةثي الؾةبٙة، ا

ي 
ٔ
ة، )ا و اؿجبمةًر

ٔ
ثصٍِلٌة ثصٍِاًل موةؿبًة، بفٜٞ ِجمٜن مّي من رؤِة ِالٚةت زعِعة ا

طغ 
ٔ
اٝػجفةٌٖة(. وٚع ٍِٜن االؿجٜفةؼ شػًا من دون ثٍزّي المّلم، وٚع ٍِٜن مٍزًٌة ِة

قٜلُ االؿجٙػااُ )من الرؼء إلَ الٜٞ(، والّٙةؿُ )من الٜٞ إلَ الرؼء(. وًُ ثٜؾب 
جّلم المالشَة العّٚٙة والمٍهٍِّة، والٙعرة ِلَ زمُ المّلٍمةت، والّٙةس بةؿجظعام الم

يػ مػزّّة، والجوبؤ بمة ٚع ِصعث مؾجٙباًل، الدٙة بةلوٗؽ واالِجمةد ِلَ الغات، و ِصػرى 
ٔ
ا

طػِن .ٌُٖ ثؾجدّػ داّّٖة المجّلم للجّلم الغاثُ، وثومُ لعى المجّلم 
ٓ
من الجبّّة لال

 الّلمُ، وثعربي ِلَ مٌةرة الجّٜٗػ الوةٚع واالبجٜةر واإلبعاع .مٌةرات الجّٜٗػ 
 
 (اؿجػاثّرّة المفػوِةت :3

ي ِمٞ مّعاهُ ٍِٙم بي الٗػد وِجؾم بةلوةشّة الّلمّة وثصت إقػاؼ 
ٔ
ثّػِٕ المفػوع : ًٍ ا

ن ِجم ُٖ البّبة االزجمةِّة.
ٔ
 المّلم وٍِٜن ًةدًٖة وِظعم المةدة الّلمّة ، وا

 
 
ٔ
ن الجالمّغ ٍِٙمٍن ٌّٖة بجوّٗغ بّن وِمٜن الٍٙؿ بة

ٔ
ن ثؾمّة ًغى الًػِٙة بةلمفػوِةت ال

ؿلٍب 
ٔ
بة لةدٚة ُٖ ثوّٗغًة. لغلٛ ٌُٖ ا هٗؾٌم وِفّػون بٓػ

ٔ
المفػوِةت الجَ ِظجةروهٌة بة

ؿةلّب الجعرِؽ والجوّٗغ للموةًذ بعاًل من دراؿة الموٌذ بمٍرة دروس ٍِٙم المّلم 
ٔ
من ا

إلٌّة خم شٌَٗة ًوة ِٜلٕ الجلمّغ بةلّٙةم بةلّمٞ ُٖ لٍرة بفػشٌة وِلَ الجالمّغ اإللٔةء 
و 

ٔ
مفػوع ِوم ِعدًا من وزٍى الوفةط وِؾجظعم الجلمّغ الٜػجب وثصمّٞ المّلٍمةت ا

ًمّجٌة من وزٌة هَػ الجلمّغ.
ٔ
ًعاؼ مصعدة لٌة ا

ٔ
 المّةرؼ وؿّلة هصٍ ثصّٙ٘ ا
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 ( اؿجػاثّرّة ثمدّٞ االدوار :4

لمٍإٚ الصّّٙٙة، وِرػي ذلٛ الجمدّٞ بّع الجعرِب، مُ إؿجػاثّرّة ِرػي ٌّٖة ثمدّٞ ا
مةم الًالب 

ٔ
دوار، وثصعِع المٗةًّم. وًغى اإلؿجػاثّرّة ثجّس الًػِ٘ ا

ٔ
ثصلّٞ ّّٝٗة لّب اال

الٝػجؾةب طبػات وٚعرات داطٞ المٕ، وثرّلي ِؾجظعم اللٔة اؿجظعامًة شًّّٙٙة ُٖ ثؤّم 
هٍاع االهّٗةالت. 

ٔ
و مبوُ  وهبػ المٍت، والجّبّػ ِن ا

ٔ
ن ٍِٜن مّٙعًا، ا

ٔ
دوار إمة ا

ٔ
ولّب اال

و شػًا. وِٗوٞ اؿجظعامٌة ٝغلٛ ُٖ المٍإٚ االزجمةِّة بّن الٍالع 
ٔ
ِلَ هك شٍاري، ا

 وولعى، والمٍإٚ الٍٍّّٗة بّن الػاّؽ ومػؤوؿّي... وهصٍ ذلٛ.
 
 ( إؿجػاثّرّة شٞ المفٜالت:5

هٍاع ِعِعة من 
ٔ
لٍٖة لعٌِم، إؿجػاثّرّة ثومَ ٚعرات الًلبة ِلَ شٞ ا

ٔ
المفٜالت ّٓػ المة

وِصجةج الًلبة ًوة إلَ ٚعر مّّن من المّلٍمةت والمٌةرات. ٖصٞ المفٜلة ِملّة ِؾجظعم 
لٍٖة 

ٔ
ٌّٖة الٗػد المّلٍمةت الجُ اٝػجؾبٌة والمٌةرات والٌٗم، لجصّٙ٘ مجًلبةت مٍإٚ ّٓػ مة

ٍِة. وِمٜن ثٙؾّم لعِي، إذ ِصلٞ الٗػد مة ثّلمي، وًِبٙي ُٖ مٍإٚ زعِعة مظجلٗة ومجو
 ًغى اإلؿجػاثّرّة إلَ ٚؾمّن:

 
( إؿجػاثّرّةت ِةمة، ٝإؿجػاثّرّة بوةء زملة رِةهّة، وإؿجػاثّرّة ثبؾّى المفٜلة، 

ٔ
)ا

 وإؿجػاثّرّة الجّٜٗػ اإلبعاُِ.
 

 )ب( إؿجػاثّرّةت مؾةِعة، ٝإؿجػاثّرّة ِمٞ زعوؿ، وإؿجػاثّرّة ِمٞ ٍٚاام موَمة.
 
 
6 

ٔ
 ٚػان الٙػاءة والٜػجةبة:( إؿجػاثّرّة ثفةرؾ اال

و ًّٚة موي، خم االؿجرةبة ٝػجةبًّة لرملة شةخة )مفرّة( ِٙعمٌة 
ٔ
 الًةلب بٙػاءة هك مة ا

ٔ
ِبعا

المّلم شٍؿ الًّٙة الجُ ٚػؤوًة. وبّع مػور دٚةا٘ مّعودة ًِلب المّلم من ٝٞ يةلب 
طّػًا ٍِٙم الًالب بموةٚفة الٙػاءة ومة ٝػجبٍى

ٔ
ن ِوةٚـ مُ زمّلي مة ٝػجب، وا

ٔ
من اؿجرةبةت  ا

م خم  ٖٜةًر
ٔ
هي ِٜػجب ا

ٔ
موةٚفة ِلَ مؾجٍى الٗمٞ. ٌُٖ ثًُّ الًةلب طبػة مّؼزة، ال

ٖٜةرى.
ٔ
 ِفةرؾ زمّلي وِوةٚفي، خم ثجؾُ دااػة الوٙةش ممة ًِّّي الدٙة ُٖ ا

 
و بةالؿجمةع 

ٔ
 طًٍات ًغى اإلؿجػاثّرّة بةلٙػاءة ؿٍاء ٝةهت لةمجة من ٚبٞ الًالب ا

ٔ
وثبعا

 ِلّ
ٔ
و للمّلم وًٍ ِٙػا

ٔ
ٌم بمٍت ِةٍؿ. خم الظًٍة الدةهّة: وًُ ٝػجةبة اهًبةِةثٌم الغًوّة ا

ن ِؾجرّبٍا لؾؤاؿ مصعد ًَِّ لٌم ِلَ هصٍ ؿػُِ.  خم 
ٔ
و ا

ٔ
ّٖةلٌم شٍؿ الوك، ا

ٔ
ردود ا
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الظًٍة الدةلدة: ِػثب الًالب ُٖ مرمٍِةت خوةاّة بصّح ِٙجػن ٝٞ يةلب بؼمّٞ لي 
طّػة: قة

ٔ
رؾ: ِعٍِ المّلم الًالب إلَ الموةٚفة ِلَ وِجصعخة شٍؿ مة ٝػجبةى. والظًٍة اال

ة  ةزة للمجػددِن موٌم ُٖ المفةٝر ٚٞ إِز
ٔ
ّٝع ا

ٔ
مؾجٍى الٗمٞ ٝلي، والجُ ؿجٍٜن بٜٞ ثة

 شّن ٍِٜن ٝٞ واشع موٌم ٚع رازُ مة ٝػجبي مُ زمّلي.
 
 (:RAFT( إؿجػاثّرّة الٜػجةبة بًػِٙة الػاٖت )7

ًم بمعد ثّلمي ِلَ إِرةد الٜلمةت  الٜػجةبة للجّلم ثٍٙم ِلَ زّٞ الًالب ِٜٗػون ّٖمة
ة الّملّةت الجُ اؿجظعمًٍة للٍلٍؿ لٌغا  ّٕ ٌٖمٍى، ومّٖػ الموةؿبة لجٗؾّػ ًغا الجّلم ٝو

لٍلٌة المصّصة وُٖ الٍٚت 
ٔ
الٌٗم. وًغى اإلؿجػاثّرّة ثٍزي الًالب إلَ يػِٙة الٜػجةبة بة

جٌم بةلمصجٍى الغي ِعرؿٍهي. وثػ  مؼ الصػوؼ الجةلّة من ذاثي ثجًلب موٌم إٌٍةر معى مّٖػ
 ( إلَ:RAFTٝلمة راٖت ) 

 
 :R (Roleبمّوَ العور ) من الٜةثب؟ ومة دورى؟(                                ) 

 
A:  ( Audience)(           بمّوَ المجلّٙن ) لمن ثٜػجب 

F:    (Format )و الفٜٞ ) الٙةلب الٜػجةبُ الغي ؿّٗػغ ّٖي الوك
ٔ
دبُ ا

ٔ
 بمّوَ الروؽ اال

  (T: (Topic)ٍع ) ِم ثٜػجب  (                                  بمّوَ المٍه
 

دوار  وطًٍاثٌة:
ٔ
ٍع اال قػ إلَ ثو

ٔ
ولَ: اؿجوةدًا إلَ المصجٍى الغي ِعرؿي الًالب، ا

ٔ
الظًٍة اال

طغوا ُٖ الصؾبةن وزٌةت الوَػ المظجلٗة.
ٔ
ن ِة

ٔ
 ويبّّة المجلّٙن الجُ ثوًػ الٜػجةب إلَ ا

دبُ المظجةر للٜػجةبة بًػِٙة الػاٖت، وًوةؾ الّعِع من الظًٍة الدةهّة: 
ٔ
ٍع ُٖ الموٕ اال ه

دبّة المجّةرؼ ِلٌّة موٌة: ٝػجةبة إٚوةِّة، ٍِمّةت، رؿةلة، ثٙػِػ، مًٍِة، 
ٔ
زوةس اال

ٔ
اال

 مٙةلة لصّٗة، دٍِة، دِةِة ثرةرِة.....
ولَ مػة لًالبٛ، ازّٞ ٝٞ يةلب

ٔ
ِؾجرّب  الظًٍة الدةلدة: شّن ثٙعم الٜػجةبة بةلػاٖت ال

 ٝػجةبًّة للّبةرة الصةخة.
 بجوٍُِ الّبةرات 

ٔ
لٗة بّن الًالب وًغى اإلؿجػاثّرّة ابعا

ٔ
ن ثؼداد اال

ٔ
الظًٍة الػابّة: ومة ا

ن ثٍٜن ًوةؾ اؿجرةبةت ثظجلٕ بةطجالؼ الًالب، وًغا اإلزػاء 
ٔ
الصةخة بًػِٙة ثؤدي إلَ ا

 ة.ِؼود الًالب بٗػلة موةٚفة اؿجرةبةثٌم بّع االهجٌةء من ٝػجةبجٌ
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 (:SBAWN( إؿجػاثّرّة الٜػجةبة بًػِٙة الؾبةون )8
مٞ وإمّةن الوَػ ُٖ المّلٍمةت المٙعمة، وثومّة الجّٜٗػ الوةٚع لعى 

ٔ
إؿجػاثّرّة ثّؼز الجة

الًالب ُٖ المٍاد العراؿّة ٝلٌة. وِةدة الّمٞ الٜػجةبُ ُٖ ًغى اإلؿجػاثّرّة ٍِٜن ٚمّػًا، 
و ؿرال

ٔ
ن ِصٌٗ ُٖ دٖةثػ الًالب ا

ٔ
داء الظةلة بٌم.وِمٜن ا

ٔ
 ت اال

 
ن  طًٍاثٌة:

ٔ
 بجصعِع يبّّة الجّٜٗػ الغي ثػمُ إلّي، وثػِع من الًالب ا

ٔ
ولَ: ابعا

ٔ
الظًٍة اال

 ِٜػجؾبٍى.
ٍع الجّٜٗػ  ٖوٞ ه

ٔ
والظًٍة الدةهّة: اطجػ ثموًّٗة من ثموّٗةت الؾبةون ِالام ِلَ هصٍ ا

ن ٌَِػوى ُٖ المصجٍى الغي ِجّلمٍهي
ٔ
 الغي ثػِع من يالبٛ ا

و ثعوِوٌة . والظ
ٔ
ًٍة الدةلدة: ٚعم الّبةرات الصةخة إلَ الًالب، وذلٛ بّػهٌة برٌةز الّػض ا

ِى الًالب معة ٝةّٖة من الؼمن ُٝ ِٜػجبٍا اؿجرةبةثٌم 
ٔ
ِلَ الؾبٍرة. والظًٍة الػابّة: ا

 بصّح ال ثجرةوز ِفػ دٚةا٘.
 
 

 (:SBAWNوثػمؼ الصػوؼ الجةلّة من ٝلمة الؾبةون ) 
(S(:لالشّةت مًلٙة :)Special powers ي

ٔ
(: ًَِّ الًالب المالشّة المًلٙة ُٖ ثّّٔػ ا

خّػات ًغى 
ٔ
زػاى، وثة

ٔ
و الجّلّٞ للجّّٔػ الغي ا

ٔ
ػ الؾبب ا ٍع، وِٝغ و المٍه

ٔ
وزي من الوك ا

 الجّّٔػ.
 
(B( :شٞ المفٜلة :)Problem solving ن ِٜػجبٍا شلٍاًل لمفٜالت

ٔ
(: ًِلب من الًالب ا

و ثٙجػح من ٚبٞ المٍ
ٔ
 اد الجُ ِعرؿٍهٌة.ثًػح ِلٌّم، ا

 
(A ( :وزٌةت هَػ بعِلة :)Alternative viewpoints و

ٔ
ٍع ا (: ِٜػجب الًالب شٍؿ مٍه

 ٚمة مة من وزٌة هَػ مظجلٗة.
 
(W( :ٍمة إذا / مةذا ل :)What if مفةبي للمالشّةت المًلٙة، ِٙعم المّلم ذلٛ الٍزي :)

ن ِٜػجبٍا ب
ٔ
و ٚمة و من خم ًِلب موٌم ا

ٔ
ٍع ا وةء ِلَ ًغى الجّّٔػ الغي الُ ثّٔػ من مٍه

.
ٔ
 يػا
 
(N( :لمة ًٍ ثةٍؿ :)Next ن ِٜػجبٍا ثوبؤاثٌم لمة ؿّوةٚفي المصجٍى

ٔ
(: ًِلب من الًالب ا

هي ؿّصمٞ الشًٙة.
ٔ
ن ًٍِّا ثٗؾّػًا موًًّٙة ّٖمة ِّجٙعون ا

ٔ
 الشًٙة، وِلٌّم ا
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 لٍرة ثٍهّصّة لإلؿجػاثّرّة الٜػجةبة بًػِٙة الؾبةون
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ة:( إؿجػاثّرّة ثعوِن ا9 ػات بًػِٙة ثرؼيء الٍٚر  لمٝغ

ةر  ػات إلَ: ثّؼِؼ االؿجمةع والٙػاءة الوفًة، وإهفةء ؿرٞ الؿجٝغ ٌِعؼ ثعوِن المٝغ
و الملصٍٍةت بٗةِلّة 

ٔ
ػات ا طغ ثعوِن المٝغ

ٔ
وثًبّ٘ الشّٙن. وشّن ِجّلم الًالب ّّٝٗة ا

طػى مٌمة، مدٞ: الٙعرة ِلَ الجلظّك، و
ٔ
إِةدة ٖإهٌم ُٖ الٍٚت ذاثي ًٍِرون مٌةرات ا

ٖٜةر 
ٔ
ٖٜةر الّةمة واال

ٔ
ٍع، والجمّّؼ بّن اال لّةٓة الّبةرة، واؿجظالص الٜٗػة الّةمة للمٍه

ٍع. ممة ِّٜؽ إِرةبًة ِلَ ارثٗةع ثصمّلٌم العراؿُ، وِلَ ٌٖمٌم الّمّ٘  ّة للمٍه الِٗػ
داء الرّع ُٖ شٞ الجعرِبةت والٍازبةت الموؼلّة.

ٔ
 للمّلٍمةت والمٗةًّم، وِلَ اال

 

ة مؼاِة ِعِعة موٌة :ولجعوِن ال ػات بًػِٙة ثرؼيء الٍٚر  مٝغ

ؿلٍب إزػااٌة ذو ثوَّم موًُٙ-1
ٔ
ن ا

ٔ
 ا

ّة، ممة ِّؼز لعى -2 ٖٜةر الِٗػ
ٔ
ٖٜةر الّةمة ِن اال

ٔ
هٌة ثؾةِع المجّلمّن ِلَ ٖمٞ اال

ٔ
ا

 المجّلم اؿجمةًِة هفًةً 

هٌة ثومُ لعى المجّلم مٌةرة الجّٜٗػ االؿجوجةزُ واالؿجٙػااُ.-3
ٔ
 ا

 طًٍاثٌة:

ػوا ال ن ِؾجٝغ
ٔ
 بإٌٍةر معى المٍّبة الجُ ؿّّةهٍهٌة إذا مة شةولٍا ا

ٔ
ولَ: ثبعا

ٔ
ظًٍة اال

ػات ردِبة الجوَّم.  دروؿٌم من مٝغ

ػات ؿّبة الجوَّم، وذلٛ بةلوَػ إلَ مصجٍى  الظًٍة الدةهّة: ٚم بإًِةء الًالب مدةاًل لمٝغ
ػات  المةدة الجُ ثػِع ثّلّمٌة ُٖ درس الٍّم، واطجّةر ٚؾمًة موٌة، ومن خم ثعوِن مٝغ

ؿةؿّة بًػِٙة ّٓػ موَمة ممة ِؾبب ثفٍِفةً 
ٔ
ّة والممًلصةت اال ٖٜةر الػاّؾة والِٗػ

ٔ
 لال

طػ من المصجٍى الغي ثػِع ثّلّمي، ولٜن ًغى 
ٓ
طػ ِلَ ٚؾم ا

ٓ
ِى مدةاًل ا

ٔ
الظًٍة الدةلدة:  ا

 من 
ٔ
ة ِبعا ة. ٚم بػؿم طى مؾجّٙم ِلَ ؿًس الٍٚر المػة بةؿجظعام يػِٙة ثرؼيء الٍٚر

ِ
ٔ
طغ ا

ٔ
وؿ ِة

ٔ
ن ٍِٜن الرؼء اال

ٔ
ِن، ِلَ ا

ٔ
ة إلَ زؼا ن ثرؼئ الٍٚر

ٔ
ؿٗلٌة. وشةوؿ ا

ٔ
الًة إلَ ا

طغ الدلدّن البةّّٚن
ٔ
طػ ِة

ٓ
ة، واال  مؾةشة خلح الٍٚر

ؿمةء وًلم 
ٔ
ٖٜةر الّةمة، والجٍارِض الٌةمة،اال

ٔ
ِمن دون اال

ٔ
الظًٍة الػابّة: ِلَ الّمٍد اال

ّة وثٗ ٖٜةر الِٗػ
ٔ
ِع لّةٓة زػا. وِلَ الّمٍد اإلِؾػ دون اال

ٔ
مّالثٌة. بٙعر االؿجًةِة ا

لٗةظ من ِوعؾ بةطجمةر
ٔ
 الّبةرات بة
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ة،  ػات بةؿجظعام يػِٙة ثرؼيء الٍٚر الظًٍة الظةمؾة: هةٚـ مُ الًالب ٍٖااع ثعوِن المٝغ
ة بًػِٙة ثًُٔ ٌّٖة المّلٍمةت  م اؿجػزةع المّلٍمةت ِن يػِ٘ يُ الٍٚر ّٕ بمٙعوًر ٝو

شع الّمٍدِن ٖٙى مُ ٝ
ٔ
طػالمعوهة ُٖ ا

ٓ
 فٕ المّلٍمةت الجُ ِلَ الّمٍد اال

مدلة همٍذزّة لٌغى اإلؿجػاثّرّة، وثٍزٌٌّم 
ٔ
والظًٍة الؾةدؿة: اؿجمػ ُٖ إًِةء الًالب ا

ن ِماًل ٌٝغا ِجًلب وٚجًة 
ٔ
و المدةؿ. والقٛ ا

ٔ
ومؾةِعثٌم للٍلٍؿ إلَ المعوهة الومٍذج ا

ػات ثٙةرب هٗؾٌم اإلثّةن بمٝغ
ٔ
الومٍذج المصّس،  وزٌعًا َِّمّن شجَ ِؾجًُّ الًالب ا

 وثّٜؽ إبعاٌِم ّٖي.
 

 (  إؿجػاثّرّة بًةٚةت المٔةدرة:10

و 
ٔ
م شٍؿ العرس ِلَ بًةٚة ا ٖٜةًر

ٔ
إؿجػاثّرّة ِٙوُ ٌّٖة الًالب دٚةا٘ ٚلّلة لجعوِن ا

ٍع من الرمٞ  ن ِؾجرّبٍا إلَ ه
ٔ
ٚمةلة لّٔػة من الٍرؽ. وٓةلبًة مة ًِلب موٌم ا

ح الًةلب ِلَ االؿجرةبة لٌة. وًغى اإلؿجػاثّرّة والّبةرات الصةخة الجُ لّٔت بًػِٙة ثص
ذًةهٌم لجّلم 

ٔ
مٞ مة ثّلمٍى ُٖ العرس، بٞ وِصٗؼ ا

ٔ
ثًُّ الًالب الٗػلة ُٖ مػازّة وثة

زٞ 
ٔ
ٍع ذاثي. وثؾلم البًةٚةت للمّلم بّع ذلٛ، ولٜن لّؽ من ا مؾجمػ شٍؿ المٍه

الب ُٖ مّةلرجٌم ثٍِٙمٌة وإهمة لّجبّن المّلم من طاللٌة الّّٜٗة الجُ اثبٌّة الً
للمّلٍمةت. ولّؽ ًوةؾ إزةبة لصّصة وإزةبة طةيبة ِصةٝم بٌة مصجٍى البًةٚة، وإهمة 

زٞ اثظةذ الٙػار ّٖمة ِرب ِلٌّم 
ٔ
ِؾجٗةد موٌة ُٖ ثٍِٙم ٖةِلّة يػِٙة الجعرِؽ من ا

 مػازّجي ُٖ ًغا المصجٍى.

 

 ًوةؾ خالث ثموّٗةت لبًةٚةت المٔةدرة وًُ ٝمة ِلُ:

و مٍُٚٗ بًةٚةت ذات زم
ٔ
و ِبةرات شةدخة ثٍخ٘ الجّلم: مدٞ: الٍّم ثّٔػ اهًبةُِ ا

ٔ
ٞ ا

 من.........

رِع الجٍهّس 
ٔ
ؼ ِلَ ِملّة الجّلم: مدٞ: مة زلت ا و ِبةرات شةخة ثٝػ

ٔ
بًةٚةت ذات زمٞ ا

 شٍؿ.....

و ِبةرات شةخة لجٍِٙم ٖةِلّة الجّلم: مدٞ: الفُء الٍشّع الغي ؿةِعهُ 
ٔ
بًةٚةت ذات زمٞ ا

ٖوٞ ُٖ درس الٍّم ًٍ........... .ِلَ االؿجّّ
ٔ
 ةب ِلَ هصٍ ا
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 ( إؿجػاثّرّة الٍُِ الغاثُ بمٗػدات اللٔة:11

و ثٙعِم 
ٔ
إؿجػاثّرّة ِجم ٌّٖة ثٙعِم المٗػدات مٍهُ االًجمةم إلَ الًالب ٚبّٞ الٙػاءة ا

جٌم بٌة. وًغا اإلدراؾ بمّةهُ  هٗؾٌم معى مّٖػ
ٔ
ن ٍِٙمٍا بة

ٔ
الٍشعة، وًِلب موٌم ا

ن ٚبٞ الًالب مّٗع للٔةِة؛ ٍٝهي ٍِزي اهجبةًٌم إلَ معى مة ِملٍٜهي من المٗػدات م
ن ِمبصٍا ٚةدرِن ِلَ اؿجّّةب 

ٔ
زٞ ا

ٔ
ِوًة مة ِصجةزٍن إلَ ثّلمي من ا

ٔ
ة لٌة. وا مّٖػ

 الومٍص الجُ ِٙػؤوهٌة.
 
 طًٍاثٌة:

ولَ: ِصعد المّلم المٗػدات مٍهُ االًجمةم، ومن خم ِؼود الًالب بٌة ُٖ لٍرة 
ٔ
الظًٍة اال

خوةء الٙػاءة.
ٔ
طػى ِوجبٌٍن لٌة ا

ٔ
شجةج الًالب لجٍؿُّ الٙةامة بمٗػدات ا

ٔ
 ٚةامة، ولػبمة ا

جٌم بٜٞ مٗػدة ُٖ ًغى الٙةامة، بمة ُٖ ذلٛ  والظًٍة الدةهّة: ٍِٙم الًالب معى مّٖػ
 إًِةء مدةؿ ِلٌّة وثّػٌِٗة.

و من طالؿ دراؿة الٍشعة ٝةملة ِوّٕ الً
ٔ
خوةء الٙػاءة ا

ٔ
الب مّلٍمةت والظًٍة الدةلدة: ا

طػى زعِعة إلَ الٙةامة.
ٔ
 ا

 
 
 ( إؿجػاثّرّة الجعرِؽ الجبةدلُ:12

طػ، ومومٍهٌة 
ٓ
و بّن يةلب وا

ٔ
وًُ هفةط ثّلّمُ ثٍٙم ِلَ الصٍار بّن المّلم والمجّلم، ا

دوار، مُ وزٍد ٚةاع لٜٞ مرمٍِة، وٍِزي 
ٔ
ن ِّمٞ الًلبة ُٖ مرمٍِةت ثٍزع ٌّٖة اال

ٔ
ا

ِوةء مرمٍِةت الٙػاءة مداًل، 
ٔ
وٌّٖة ِرػي اطجّةر ٖٙػة من هك، وبّع ثبةدؿ الٗٙػة بّن ا

طػ، لٍّٙد 
ٓ
و مػقع ا

ٔ
راء، ِظجةر ٚةاع ا

ٓ
ٖٜةر وا

ٔ
ِوةء، وموةٚفة مة ثوموجي من ا

ٔ
زمُّ اال

دوار... وًٜغا. وثومُ ًغى اإلؿجػاثّرّة 
ٔ
المرمٍِة ُٖ ٚػاءة ٖٙػة زعِعة، وِجبةدلٍن ٌّٖة اال

الجمٍر الغًوُ واهًبةِةثي للمٙػوء، لعى الًالب الجوبؤ، والجلظّك، والجؾةؤؿ، و
ٖٜةر. وثّٗع 

ٔ
و اال

ٔ
و المٗةًّم ا

ٔ
وثٍهّس الوك وثصعِع المٍّبةت ّٖي ؿٍاء من الممًلصةت ا

مةمي، ومّةلرة 
ٔ
ًغى اإلؿجػاثّرّة ُٖ ثمّٜن المجّلم من بوةء المّوَ من الوك الغي ا

هٍا 
ٔ
ثّة من الوك الٙػااُ بةلفٜٞ الغي ِومن لي شؾن ٌٖمي. وثّٗع بفٜٞ ٝبّػ اال

ٓ
ع اال

المجّلمّن: المجّلم الغي ِجلَٙ الوك زّعًا لٜوي بًُء ُٖ ٌٖم مة ّٖي، والمجّلم بًُء 
زوبّة، والمجّلم 

ٔ
اإلدراؾ ُٖ ثلَٙ الوك ومن خم ُٖ ٌٖمي، والمجّلم الغي ِجّلم لٔة ا

الغي ال ِرّع الٙػاءة لٜوي ِرّع االؿجمةع؛ إذ ٌِٗم الوك من ؿمةع موةٚفة بّن زمالاي، 
ِم٘ للوك.والمج

ٔ
 ّلم الّةدي الغي ِرّع المٌةرات اللٍِٔة المظجلٗة، إذ ثؾةِعى ُٖ ٌٖم ا
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 (:K.W.L( إؿجػاثّرّة الرعوؿ الغاثُ ) 13

ة ثجٍٜن من:  وًُ من إؿجػاثّرّةت مة وراء المّٖػ
 

ِػؼ
ٔ
 Know-ا

 
ِػؼ    

ٔ
رِع ان ا

ٔ
 What I Know-مةذا ا

 
 Learn-ثّلمت 

 
 Plus- وٚع ثوةؼ:                      :

 
                                                               وثجومن طًٍثّن إهةّٖجّن إلَ مة ؿب٘ وًمة: طػًِة المٗةًّم، وثلظّك المّلٍمةت.                                                    

ٖة الًلبة الؾةبٙة، وثؾجظعم ًغى اإلؿجػاثّرّة لجّلّم الٙػاءة، وثٌعؼ إلَ ثوفّى مّػ 
و مصٍر ارثٜةز، لػبًٌة بةلمّلٍمةت الرعِعة الٍاردة ُٖ الوك 

ٔ
وزّلٌة هًٙة اهًالؽ ا

ن ِٜٗػ الًةلب ٚبٞ 
ٔ
المٙػوء. وثؾةِع ًغى اإلؿجػاثّرّة ِلَ بوةء المّوَ وثٍِٜوي، وِلَ ا

.
ٔ
ن ِٙػا

ٔ
خوةء الٙػاءة، وبّع ا

ٔ
، وا

ٔ
ن ِٙػا

ٔ
 ا

 
 ( إؿجػاثّرّة الجّٜٗػ بمٍت ِةؿ:14

ًغى اإلؿجػاثّرّة ٍٚؿ الٙةرئ لٜٞ مة ِظًػ ببةلي من اٖٜةر وثؾةؤالت وإِوةشةت  ثجومن
بمٍت ِةؿ. وِمٜن ان ِؾجظعم ًغى اإلؿجػاثّرّة ٝٞ من المّلم، والًةلب. ومُ ذلٛ 
شع الًةلبّن بةلصٞ، 

ٔ
ٌُٖ ٝػدّػًا مة ثٍٙم ِلَ إًِةء ٝٞ زوج من الًلبة مٌمة مة، وٍِٙم ا

طػ مؾراًل، والغي ِ
ٓ
ٍٙم بةلصٞ ِفػح وٍِهس ّّٝٗة الصٞ، ويػِٙة ثّٜٗػى وِّمٞ اال

طػى زعِعة. وثّٗع ًغى 
ٔ
دوار إلهرةز مٌمة ا

ٔ
بمٍت ِةؿ، خم ثرػي بّع ذلٛ ِملّة ثبةدؿ اال

 اإلؿجػاثّرّة ُٖ زِةدة الٌٗم الٙػااُ، وإهجةج الرمٞ ُٖ ثّلم اللٔةت.
 
ّة الٗفةر :15  ( اؿجػاثّرّة ٖٚػ

لمػازّة من طالؿ ؿّةؽ زعِع، ثّجمع ِلَ إلِرةبّة يػِٙة ثعرِؾّة ُثؾجظعم ُٖ ِملّة ا
 المجّلم ُٖ مػازّة مة ثّلمي شعِدًة من مصجٍى.

 ؿبب الجؾمّة:
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ِوةٌٚم ِوع يػح 
ٔ
طغت اإلؿجػاثّرّة اؿمٌة من ٍٝن الًالب ِمعون رؤوؿٌم وِفػابٍن بة

ٔ
ا

ي مّلٍمة مػثبًة بمصجٍى المػازّة،وًم بغلٛ ِفبٌٍن شبةت الٗفةر وًُ ثجٙةٖؼ من 
ٔ
ا
 لمٙالة ِوع هورٌة.ا

ًمّة اإلؿجػاثّرّة:
ٔ
 ا

 (    ثٍٖػ للجالمّغ بّبة مػشة ممة ِؾةِع ِلَ ثٙبلٌم المصجٍى الّلمُ الغي ِجم مػازّجي.1
 (    ثعِم الجّلم الوفى وثّجمع ِلَ إِرةبّة المجّلم.2
ة وثصمٞ المؾبٍلّة، برةهب الٌعؼ 3 (    ثومُ مٌةرات ازجمةِّة ٝةلجّةون والمفةٝر

 ُ.الجّلّم
 
 

 طًٍات اإلؿجػاثّرّة:
(    ٍِٙم المّلم بٍهُ ِعة مٙةِع، ِجم ثصعِع ِعدًة وًٖٙة للمٗةًّم الّلمّة الجُ ِجم 1

 مػازّجٌةػ  ُٖ بعاِة المٕ بصّح ثٍٜن ُٖ مٍازٌة بةُٚ الًالب.
 (    ِؾجعُِ المّلم ِعد من الًالب لّرلؾٍا ِلَ المٙةِع ووزٌٌم لؼمالاٌم.2
طغ المّلم بؼ 3

ٔ
ؿ ؿؤاؿ ِٗجس بةب المػازّة شٍؿ المٗةًّم الٍازب (    ِة

ٔ
مةم المبةدرة وِؾة

 مػازّجٌة.
ب اشع الًالب لّرّب ِن ؿؤاؿ المّلم.4

ٔ
 (    ِفػا

ػ 5 طغ بةُٚ ثالمّغ زمةم المبةدرة دون الصةزة الؿجبغان المّلم بصّح ِجبةرون ُٖ ٝذ
ٔ
(    ِة

وؿ.
ٔ
و ٍٚاهّن ثػثبى بإزةبة زمّلٌم اال

ٔ
و شٙةا٘ ا

ٔ
 مّلٍمةت ا

وؿ ٍِٙم المّلم بةؿجعِةء 6
ٔ
(    ِوع اهجٌةء ٝةٖة المّلٍمةت والمٌةرات المػثبًة بةلمٌٍٗم اال

طػ، وًٜغا ثؾجمػ 
ٔ
طػى من الًالب، خم ًِػح ِلٌّم ؿؤاؿ شٍؿ مٌٍٗم ا

ٔ
مرمٍِة ا

 الظًٍات شجَ هٌةِة الصمة.
 اٚجػاح لجًٍِػ اإلؿجػاثّرّة

ي 
ٔ
ي يةلب ممن ِرلؾٍن ُٖ المٙةِع المصعدة ا

ٔ
ػ ا مّلٍمة، ٍِٙم المّلم بةؿجعِةء ِوع ٝذ

و ٝػجةبة، وبغلٛ هرّٞ ٝةٖة 
ٔ
يةلب من بةُٚ الٗمٞ وًِلب موي ثمدّٞ المّلٍمة رؿمة ا

 المجّلمّن هفًّن وإِرةبّّن.
 
 (:QAR( إؿجػاثّرّة ِالٚة الؾؤاؿ بةإلزةبة )16

ؿبلة االؿجّّةب لوك مة ثبًّة 
ٔ
إؿجػاثّرّة ٚػااّة ِجّلم الًالب ٌّٖة ّٕٝ ِموٍٗن ا

ؿبلة الشج
ٔ
مةٝن وزٍد إزةبةثٌة. وثّجمع ًغى اإلؿجػاثّرّة ِلَ الجموّٗةت الدالخة ال

ٔ
مةلّة ا

زٍبجٌة مصعدة ُٖ الوك ) 
ٔ
ؿبلة ا

ٔ
االؿجّّةب الجُ ٚعمٌة ٝٞ من بّػؿٍن وزٍهؾٍن، وًُ: ا

زٍبجٌة ّٓػ مصعدة ُٖ الوك وإهمة مٌٍٗمة هموًة ) ثؤطغ من 
ٔ
ؿبلة ا

ٔ
واهصة ومبةقػة(، وا
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ّة للًةلب ) ثؤطغ مٍاهُ مجّعدة من الوك زٍبجٌة مجوموة ُٖ الظلّٗة المّٖػ
ٔ
ؿبلة ا

ٔ
(، وا

ّة وطبػاثي(.  من الوك وطلّٗة الًةلب المّٖػ
 

ة، ٝمة ثؼود الًالب  ؿبلة وثًًٍِػ
ٔ
وًُ ثؼود المّلمّن بٍؿّلة ثؾةِعًم ِلَ لّةٓة اال

ؿبلة الجُ ٍِازٌٍهٌة ُٖ االط
ٔ
ؿبلة وموٌة اال

ٔ
جبةرات بإيةر ٖٜػي ِؾةِعًم ِلَ اإلزةبة ِن اال

هٌة ثٍهس لي ّّٝٗة 
ٔ
ؼ الًةلب ُٖ ِملّة الجؾةؤؿ؛ وذلٛ ال المٙووة. إهٌة إؿجػاثّرّة ثمٝػ

ؿبلة ِوٌة.
ٔ
 ٚػاءة الومٍص وإزةبة اال

 
 وطًٍاثٌة:

ن اإلزةبة ثٍٜن 
ٔ
ٍع "إهٌة ًوة" ووهس للًالب بة ؿبلة من ه

ٔ
 بجٙعِم اال

ٔ
ولَ: ابعا

ٔ
الظًٍة اال

ّة ثؤطغ من الؾؤاؿ. مبةقػة من الوك، وٚع ثٍٜن اإلزةبة امجعاداً   لّبةرات شٖػ
ن اإلزةبةت 

ٔ
ؿبلة "إهٌة ًوة" إال ا

ٔ
ؿبلة "ٖٜػ وابصح" إلَ شع ٝبّػ ا

ٔ
والظًٍة الدةهّة: ثفبي ا

و مٍهُ ُٖ الوك.
ٔ
ٝػدػ من زملة واشعة ا

ٔ
 ثؤطغ من ا

هت والمؤلٕ" ٖإهٌة ثظجلٕ ُٖ يبّّجٌة ِن الوٍِّن 
ٔ
ٍع "ا ؿبلة من ه

ٔ
والظًٍة الدةلدة: اال

ن
ٔ
ولّن وذلٛ ال

ٔ
ّة وطبػاثي ثؤدي دورًا مٌمًة ُٖ اؿجوبةط اإلزةبة.  اال طلّٗة الًةلب المّٖػ

طػى ِٙعروهٌة من 
ٔ
بصّح ِؤلٕ الًالب اإلزةبة من مّلٍمةت ِؾجٍٙهٌة من الوك وا

ّة وطبػاثٌم.  طلّٗجٌم المّٖػ
ِي شٍؿ قُء 

ٔ
ن ِبعي را

ٔ
هت" ًِلب ٌّٖة من الًةلب ا

ٔ
ؿبلة "من ِوعؾ ا

ٔ
والظًٍة الػابّة: ا

ٍع ُٝ ِرّب.مة. وًوة ِٜػٗ ّة بةلمٍه ن ثٍٜن لعِي طلّٗة مّٖػ
ٔ
 ّي ا

مدلة ِعِعة شٍؿ ّّٝٗة اؿجظعام ًغى اإلؿجػاثّرّة، ووزع 
ٔ
والظًٍة الظةمؾة: زود الًالب بة

م ُٖ الجّػِٕ  طغوا دوًر
ٔ
ن ِة

ٔ
ِلٌّم هؾظًة من الومٍص الٙػااّة الالشٙة خم ايلب موٌم ا

ؿبلة المًػوشة ِلٌّم وثصعِع مٍاهُ إز
ٔ
ٍا بةإلزةبةت لال ن ِفٝػ

ٔ
ةبةثٌة. ايلب موٌم ا

و ثلٛ.
ٔ
 زمالءًم مة ٚةمٍا بي من ثّٜٗػ شجَ وللٍا لٌغى اإلزةبة ا

 
 ( إؿجػاثّرّة الٙمة:17

ٌة اإلهؾةن موغ الٙعم، وًُ ٖن مصبب إلٌّم ِلَ  دبّة الجُ ِٖػ
ٔ
الٙمة ٖن من الٗوٍن اال

م، وٚع اشجلت ُٖ ِمػهة الصعِح مٜةهة م ِمةًر
ٔ
زوةؿٌم وقٍّبٌم وا

ٔ
ػمٍٚة اطجالؼ ا

ن المػبّن ِجظغون موٌة 
ٔ
خػ ُٖ خّٕٙ الفٍّب. والدةهُ: ا

ٔ
هٌة ِمّٙة اال

ٔ
وؿ: ا

ٔ
لؾببّن: اال

يٗةؿ الوةقبّن وطةص الًلبة ذوي االشجّةزةت الظةلة بةإلهةٖة 
ٔ
وؿّلة زغابة لجػبّة اال
يٗةؿ الّةدِّن.

ٔ
 إلَ اال
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يٗةؿ وإمٜةه
ٔ
ؿةلّب الصعِدة الجُ ثجوةؿب مُ ٚعرات اال

ٔ
ّةثٌم الّٙلّة وثّجبػ الٙمة من اال

ن ثٙعم مّؼات ولٍت موةؿبّن مُ المٍٕٚ مػاًِّة ُٖ ذلٛ الرمٞ الظبػِة 
ٔ
شّح ِمٜن ا

ٚػب ٍِامٞ 
ٔ
ن الٙمة ا

ٔ
ًمّة الٙمة من: ا

ٔ
والجّربّة الجُ ثرغب الًةلب واهجبةًي. وثوبُ ا

يٗةؿ ِجرٌٍن ُٖ بػامذ اإلذاِة والجلٗةز 
ٔ
اإلخةرة إلَ اإلهؾةن، ٌُٖ ثرغبي زغبًة يبًّّّة، واال

ّة.  هٌة ُٖ شّٙٙجٌة ٚمك شٝػ
ٔ
إلَ االؿجمةع للٙمك ومفةًعة الجمدّلّةت والمؾػشّةت؛ ال

وثٜمن وٍةاػٕ ومرةالت الوُٗ الجػبٍي للٙمة ُٖ: االؿجمةع والفٍّر بةللغة والمجّة ِوع 
الٍلٍؿ إلَ شٞ الّٙعة ُٖ الٙمة. وإثةشة الٗػلة للًةلب للٌٗم واالؿجّّةب. وثٍزّي 

ؿلٍب الجلمّغ واالرثٗ
ٔ
ؿػار الّةلم، ا

ٔ
ةع بمؾجٍى لٔجي، وإقبةع شةزجي ُٖ الٍٍٚؼ ِلَ ا

والجّػؼ ِلَ بّن مة ِعور ّٖي من مفةٝٞ، وؿٌٍلة االهجٗةع بةلصٙةا٘ الّلمّة الجُ 
ثجوموٌة الٙمة، وثومّة بّن المٍاًب والمٌةرات ٌُٖ ثومُ الظّةؿ، وثجّس الجعرب ِلَ 

 الجّبّػ الفٍٗي والٜػجةبُ.
 
 اٚبة ) مػاٚبة الغات(:( إؿجػاثّرّة المػ 18

ن 
ٔ
ي ا

ٔ
و طًٍة، ا

ٔ
ثجًلب ًغى اإلؿجػاثّرّة من المجّلم ثوّٗغ المٌمةت، ومػاٚبة ٝٞ مٌمة ا

هٗؾٌم، ٝمػاٚبة ِملّة الٌٗم للوك المٙػوء، والجّٜٗػ 
ٔ
ؿةؿًة بةلًلبة ا

ٔ
اإلؿجػاثّرّة ثجّل٘ ا

خوةء الٙػاءة. وثعرِب الًالب ِلَ مٌةرات الوٙع
ٔ
مٞ والجؾةؤؿ الغاثُ ا

ٔ
شٜةم والجة

ٔ
، وإلعار اال

طػى، وثغوؽ المٙػوء، والٍٍٚؼ ِلَ 
ٔ
ِلَ المٙػوء من هةشّة، وِلَ الٜةثب من هةشّة ا

راء، ومٙجػشةت 
ٓ
ٖٜةر، وا

ٔ
طّػًا إهةٖة مة ِمٜن إهةٖجي من ا

ٔ
مٍاين الرمةؿ ُٖ الوك، وا

ٝػدػ ٖةاعة، ومجّة، وثٜةماًل، وقمٍاًل من طالؿ مؾجٍى الٌٗم 
ٔ
لرّٞ الوك الٙػااُ ا

ي إطٗةؽ. اإلبعاُِ، و
ٔ
ٍِٜن دور المّلم ٌّٖة ثٍزًٌّّة. ٌٍٖ ٍِزي يلبجي ِوع مالشَة ا

هفًة ٝػجةبّة ثؾٌٞ ِملّة مػاٚبة الغات. وثفّػ ًغى 
ٔ
وِؤدي الًةلب ُٖ ًغى اإلؿجػاثّرّة ا

م المجٙعمة. ِوًة إلَ المعى الغي ًّٚي الًلبة ُٖ ثًٍِػ مٌةرات ثًّٜٗػ
ٔ
 اإلؿجػاثّرّة ا

 
 
ِم19

ٔ
 ٘:( إؿجػاثّرّة الصٗػ اال

ثٌجم ًغى اإلؿجػاثّرّة بةؿجٜفةؼ الّوةلػ الرًٍػِة ُٖ الوك، وربًٌة والبوةء ِلٌّة 
بّع لجًٍِػ ًغى المٌةرة ِٜمن ُٖ ثّمّ٘ 

ٔ
لالرثٙةء بمؾجٍى االؿجّّةب. والٌعؼ اال

قٜةؿ مجوٍِة. وثصمٞ ًغى اإلؿجػاثّرّة الًلبة ِلَ 
ٔ
االؿجّّةب وِملّةثي، وإٓوةء هجةزةثي بة

ِبةء زعِعة، إليالؽ االؿجٙاللّة، وثوم
ٔ
ّة المؾؤولّة الفظمّة، وثصمٞ مؾؤولّةت وا

 ٚعراثٌم بةثرةى ثٙعِم مة ًٍ قظمُ ُٖ الّالٚة بمّةهُ الوك.
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 ( إؿجػاثّرّة الجلظّك:20
ٖٜةر 

ٔ
ٍع، وثصعِع اال الجلظّك ًٍ ِملّة ثّٜٗػ ثجومن الٙعرة ِلَ إِرةد زًٍػ المٍه

 ٍ ٍح وإِرةز. ومن ل ٖٜةر الػاّؾة ُٖ الوك، الٙعرة الػاّؾة والجّبّػ ِوٌة بٍه
ٔ
رى: ثّػؼ اال

ٖٜةر، وإِةدة لّةٓة الوك. وطًٍاثٌة: ٚػاءة 
ٔ
ِلَ اؿجّّةب الوك المٙػوء، والػبى بّن اال

ًمّة، وثلظّك 
ٔ
ٝػدػ ا

ٔ
الوك ٚػاءة مجّمٙة، وثصلّٞ مصجٍاى، والجمّّؼ بّن المٌم واال

ٖٜةر المٌمة قًٍِٗة، وثلظّك الوك بٜلمةت من إهفةء الًةلب.
ٔ
 اال
 
 ( إؿجػاثّرّة الجّعِٞ والجلظّك:21

ة مّةهُ الٜلمةت، وٖٛ الػمٍز الؿجّّةب الوك المٙػوء.  ثمٜن ًغى اإلؿجػاثّرّة من مّٖػ
وُِٙ هَةم الجلمّس همن ًغى اإلؿجػاثّرّة، وًغا الوَةم ًٍ اإلؿجػاثّرّة الجُ ِؾجظعمٌة 

 الٙػاء للجمٜن من ٚػاءة الٜلمةت، واؿجظالص المّةهُ.
 

ّب:( إؿجػا22  ثّرّة الجٝػ
ّة، ومؾجٍِةت  هفًة ٍٖؽ المّٖػ

ٔ
ثجًلب ًغى اإلؿجػاثّرّة مٌةرات مجوٍِة وٓوّة من اال

ب مجٗةِٞ، وًغا  ي ٝمٝػ
ٔ
لٕ من المّةهُ المجٗةِلة مًّة، ا

ٔ
ِلّة من الجّٜٗػ. ٖةلوك ِجة

ّب مرػد  ن ٍِٜن المجّلم ٚةدرًا ِلَ الػبى بّن المّةهُ بعِوةمّّٜة، وِجرةوز الجٝػ
ٔ
ِجًلب ا

ؿبلة، والجوبؤ، والجمٍر، زم
ٔ
زؼاء. ٌٍٖ ِجًلب ثّٜٗػًا هٙعًِة، ِجوةوؿ يػح اال

ٔ
ُ اال

ن ًغى اإلؿجػاثّرّة ثجومن إؿجػاثّرّةت 
ٔ
ي ا

ٔ
ٖٜةر، ا

ٔ
ّؼ ِلَ اال والجوَّم، والصٍار، والجٝػ

طػى.
ٔ
 ا

 
 ( إؿجػاثّرّة االؿجعالؿ:23

ن ال
ٔ
ُ للوك؛ ال بّع من المّوَ الصٖػ

ٔ
ًةلب ٝةان هفى ِّوُ االؿجعالؿ الغًةب إلَ مة ًٍ ا

لي من الجرةرب والظبػات مة ِّؼز ٚعرثي ِلَ االؿجّّةب. وثؾةِع ًغى اإلؿجػاثّرّة ِلَ 
ٖٜةر الرعِعة والمّةهُ 

ٔ
اؿجظالص الوجةاذ ِبػ الجصلّٞ الوٙعي، والجوبؤ، وابجٜةر اال

 الرعِعة.
 

 الغًوّة: -( إؿجػاثّرّة المٍر الصؾّة24
ن ثؤؿؽ لّالٚة شمّمة بّن ثصةوؿ ًغى اإلؿجػاثّرّة الظةلة بةالؿج

ٔ
ِوًة ا

ٔ
ّّةب الٙػااُ ا

ن ٍِٜن ملٌمًة لظّةؿ الٙةرئ، 
ٔ
ن الوك ُٖ شعود ٝلمةثي وزملي ِةزؼ ِن ا

ٔ
الوك والٙةرئ؛ ال

. وبوةء لٍرة شؾّة من الوك المٙػوء ِّمٞ ِلَ بّح الصّةة ُٖ ذلٛ 
ٔ
وثٗةِلي مُ مة ِٙػا

زّلٌم ٍِلٍن اًجمةمًة  الوك، وِعُٖ المّلم يلبجي إلَ اؿجظعام ٝٞ شٍاؿٌم، بٌعؼ
خوةء الٙػاءة.

ٔ
 بٍّايٌٗم ُٖ ا
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ؿبلة:25

ٔ
 ( إؿجػاثّرّة يػح اال

وًُ من إؿجػاثّرّةت االؿجّّةب الٙػااُ، ِرػي ٌّٖة ثًٍِػ ٚعرة الًةلب ِلَ يػح 
ِم٘ ُٖ هبى ِملّة الجّلم ومػاٚبجٌة. وثجًلب ًغى 

ٔ
خةر ا

ٓ
ؿبلة، الجُ ثّؼز مٌةرات ذات ا

ٔ
اال

ؿب
ٔ
ؿبلة اإلؿجػاثّرّة يػح اال

ٔ
خوةء الٙػاءة، وبّعًة. والًالب ًِػشٍن اال

ٔ
لة ٚبٞ الٙػاءة، وا

لّجبوٍا المّوَ، وِصؾوٍا من اؿجّّةبٌم، وِؤدي المّلم  دورًا مٌمًة ُٖ إخةرة داّّٖة الًلبة 
ؿبلة بةلفٜٞ والمومٍن الموةؿبّن، وِؾجظعمٍن ثٙوّةت الجّٜٗػ بمٍت 

ٔ
ِلَ يػح اال

ؿبلة ِلَ ًغى ِةؿ. وٚع ٍِٙم المّلم بجٙؾّم الًال
ٔ
ب ِلَ قٜٞ مرمٍِةت، وٍِزع يػح اال

 المرمٍِةت.
 

ًمّة:26
ٔ
 ( إؿجػاثّرّة ثّّّن اال

وًُ من إؿجػاثّرّةت االؿجّّةب الٙػااُ، وٌّٖة ِرػي ثصعِع مة ًٍ مٌم ُٖ الوك، وُثّلم 
ًمّة، 

ٔ
ٝػدػ ا

ٔ
ًغى اإلؿجػاثّرّة بفٜٞ مبةقػ، وبمػاٚبة المّلم. ٖجصعِع مة ًٍ مٌم، ومة ًٍ ا

ٚٞ مٌةرة ِلَ مؾجٍى ومة ً
ٔ
ٍ ِةبػ، ِرّٞ المّلم ِمّؼ بّن الٙةرئ الرّع، والٙةرئ اال

ٖٜةر الػاّؾة.
ٔ
 الٜلمة والرملة والٗٙػة، وِلَ مؾجٍى اال

 
 
 
 
 
 
 

 (:SQ3R( إؿجػاثّرّة االؿجّّةب الٙػااُ )روبوؾٍن( ) 27
وٍن، وًُ من إؿجػاثّرّةت ثّلّم الٙػاءة، ثملس لٙػاءة مَّم المٍاد ) الّلٍم، والٗ

مّة ٝةلػِةهّةت واإلشمةء، وثّوُ شػوؼ  واإلهؾةهّةت(، وًُ ال ثملس لٙػاءة المٍاد الٚػ
ثُ:

ٔ
 ًغى اإلؿجػاثّرّة مة ِة

 
 S- (Survey)إلٙةء هَػة ِلَ الوك                                   

 
ؿبلة                                    

ٔ
 Q- (Questions)يػح اال

 
 :Rمػ إلَ خالث ٝلمةت:                                 ِجٗػع ًغا الّو
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(                                         

ٔ
ولَ Readاٚػا

ٔ
 -R( اال

 
 -R(الدةهّة Reciteؿمُ                                       )

 
 – R(   الدةلدة  Reviewرازُ                                )

 
ًعاؼ لي، بصّح ٖةلًةلب ٍِٙم بج

ٔ
ٍع المًلٍب ٚػاءثي، ووهُ ا ٍِٜن إيةر ذًوُ للمٍه

ؼ شَٗي للمّلٍمةت المٜػجٍبة وبةلجةلُ  ثػؿض شٙةاػٙي ومّلٍمةثي بفٜٞ لصّس وموَم، وِٝػ
 ٖإن الًةلب ِؾجّٗع من مَّم وٚجي ُٖ الٙػاءة االؿجّّةبّة.

 
 (:SNIPSإؿجػاثّرّة ثٗؾّػ الٍؿةاٞ البمػِة  )( 28

ؿجػاثّرّة، بٍلٌٗة معطاًل ٚػااًّة ذا طمؽ طًٍات ثمدلٌة الصػوؼ وثؾجظعم ًغى اإل
(S,N,I,P,S:ُوثّو ) 

 
ؿبلة                                  

ٔ
 بةال

ٔ
 S- ( Start with questions)ابعا

 
 N- (Note what can be learned from Hints)دون مة ِمٜن ثّلمي من اإلرقةدات    

 
 I- ( Identify What is Important)             شعد مة ًٍ مٌم           

 
 P- (Plug it into the Chapter)للٌة بةلوك                            

 
S- ( See If you can explain the Visual to someoneطػ

ٓ
 (اقػح الٍؿّلة لفظك ا

 
 ( إؿجػاثّرّة الجؾةؤؿ الجبةدلُ :29

ؿبلة شٍؿ مة ِٙ
ٔ
ًمّة المّلٍمةت المجوموة ِوعمة ٍِلع الٙةرئ ا

ٔ
 ، ٖإهي بغلٛ ِصعد درزة ا

ٔ
ػا

هي ِٜػجؾب مٌةرات لّةٓة 
ٔ
ن ثٍٜن مصٍر ثؾةؤالت ، ٝمة ا

ٔ
بةلوك المٙػوء ، ولالشّجٌة ا

ؿبلة ذات المؾجٍِةت المػثّٗة من الجّٜٗػ .
ٔ
 اال
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ًم 
ٔ
ؿبلة الرّعة شٍؿ ا

ٔ
ن ِؾةِع يالبي ِلَ ثٍلّع مرمٍِة من اال

ٔ
وًوة ِرب ِلَ المّلم ا

ٖٜةر
ٔ
الٍاردة ُٖ الًّٙة ،  خم مصةولة اإلزةبة ِوٌة ، ممة ِؾةِع الٙةرئ ِلَ ثصلّٞ المةدة  اال

 المٙػوءة ، وثومّة مٌةرثي المٍازهة بّن المّلٍمةت المٌمة وّٓػ المٌمة .
 

ٍغ  دوات االؿجٌٗةم ثؾجظعم ُٖ ل
ٔ
ن ًوةؾ مرمٍِة من ا

ٔ
ن ٍِهس لًالبي ا

ٔ
وِلّي ٝغلٛ ا

ؿبلة شٍؿ المّلٍمةت الؾًصّة الَ
ٔ
ِن ؟ / مجَ ا

ٔ
ةًػة ُٖ الوك ، وموٌة ) من ؟ / مةذا ؟ / ا

و المّةهُ الٜةموة 
ٔ
ؿبلة شٍؿ الّالٚةت بّن المّلٍمةت ا

ٔ
ٍغ ا طػى لم

ٔ
دوات ا

ٔ
ن ًوةؾ ا

ٔ
؟ ( وا

و 
ٔ
، وموٌة ) لمةذا ؟ / ّٕٝ ؟ / ًٞ ِرب ؟ / ًٞ ؿٍؼ؟ / ًٞ ٝةن ؟ / ّٖم ِجفةبي ا

 ِظجلٕ ؟ ( .
 

ؿبل
ٔ
ٍغ المّلم بّوة من اال ة شٍؿ الٗٙػة المّػوهة ، خم ِلٗت هَػ يالبي خم بّع ذلٛ ِم

ّّٗة لّةٓجٌة  ؿبلة ( ٝو
ٔ
للجّٜٗػ بمٍت مػثُٗ وثٍهّس ّّٝٗة اهجٙةء المّلٍمةت ) مجٍن اال

غا مة ِجبُ لإلزةبة ِوٌة .  بفٜٞ زّع ، ٝو
 
 ( اؿجػاثّرّة قبٜة المٗػدات :30

ٝبػ ٚعر من الٜلمةت الجُ لٌة للة بةلٜلمة المػادة، وًُ
ٔ
ثجمٞ بةلصٍٙؿ  ثّوُ شمػ ا

ب الجلمّغ 
َ
ػ ٌّٖة ٝلمة وًِةل العاللّة المّرمّة، وًُ ثٌعؼ إلَ إخػاء مّرم الجلمّغ؛ إذ ُثٝغ

ػ ٝلمةت مجملة بٌة.  بٝغ
 

ثٍن بٜلمةت لٌة 
ٔ
مدةؿ: اٝػجب قبٜة مٗػدات "المعرؿة"، وِجػؾ لٌم الٍٚت الٜةُٖ، ّٖة

 ... إلض.للة بةلٜلمة المًلٍبة؛ مدٞ: المّلمّن، والٗمٍؿ، والٜػجب، و.
 
 
لٍان:31

ٔ
 ( اؿجػاثّرّة اال

ٞ شػؼ بلٍن .•   ثّػض المّلمة ٝلمةت ُٖ بًةٚةت ٝو
 ٚػاءة الٜلمة من ٚبٞ المّلمة بمٍت واهس .• 
 ثصلٞ المّلمة الٜلمة .• 
شػؼ الٜلمة بّع ثصلّلٌة .• 

ٔ
 المّلمة ا

ٔ
 ثٙػا

طػى ِلَ الًةلبة .• 
ٔ
 ثّػض المّلمة ٝلمةت ا

شػؼ ا• 
ٔ
 لٜلمة .ثٍٙم الًةلبة بجصلّٞ ا

 ثٍٙم الًةلبة بمصةولة ٚػاءة بةُٚ الٜلمةت مُ إًِةاٌة ٖػلة الجٌربة.• 
لٍان وثٍٙم الًةلبة بٙػاءة الٜلمةت.• 

ٔ
 ثّػض المّلمة ِلَ الًةلبةت ٝلمةت بعون ا
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 ( اؿجػاثّرّة الٜلمةت المجٙةيّة :32
 : ازػاءات اؿجظعام اؿجػاثّرّة الٜلمةت المجٙةيّة

 صّصة وِػثب الٍٚتِّع المعرس االزٍبة الم -1
زّٞ الجالمّغ مرمٍِةت و ِصمٞ الجالمّغ ِلَ اؿبلة بفٜٞ لٔؼ الٜلمةت  -2

 المجٙةيّة
 ٍِهس المّلم هَةم اللّبة -3
 ثرّب مرمٍِة ِلَ االؿبلة بجّةون مُ مرمٍِة اطػى ُٖ وٚت مّّن -4
 ٝٞ المرمٍِةت ) لٔؼ الٜلمةت المجٙةيّة ( -5

ٔ
 بّع اهجٌةء الٍٚت ، ِٙػا

 لمرّبي بةلمصّس وبٍٚت ملظكالٗةاؼ ًُ المرمٍِة ا -6
و الدةهٍي بةلمٍاد 

ٔ
و المجٍؿى ا

ٔ
ِؾجًُّ المّلم اؿجظعام ًغى االؿجػاثّرّة لجالمّغ االبجعااُ ا

 الموةؿبة
 

 مؼاِةًة :
فةط اهفًة الجالمّغ ُٖ ًغى االؿجػاثّرّة لّؾت ٖٙى الوفةط البعهُ بٞ اِوة الو .1

 الّٙلُ
ّة شمةؿة الجّلم للجالمّغ الغِن ِفٍّرون بةلملٞ .2  ثؾجظعم ًغى االؿجػاثّرّة لجٚػ
 ثًُّ الجّؼِؼ للجالمّغ الن الجالمّغ ٚع ثّلمٍا من ٚبٞ .3

 
 ٍِّبٌة :

 االلّةب ثموُ الوٍهةء ُٖ المٕ .1
 اللّبة اللٍِٔة ٝوفةط لمٞء الٍٚت الٗةرغ ٖٙى .2
ة  ثفّٜٞ االزةبة من اؿجػاثّرّة ) الٜلمةت .3 المجٙةيّة ( ِجًلب الٜػدّػ من المّٖػ

 بةلمٗػدات

 


