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 اإلَساٍَح انؼهىو يف انكتاتح
 انهغىٌح انكفاءج دشكح يُظىس يٍ

 ()اهٕل يّؽي. د .أ

ى:خالصظ
 ٱٕذ٧ػػؽ ا١٣ذةثػػح ٧٣٭ػػةرة صؽٱػػؽ ٦٪ْػػٮر دٞػػؽٱ٥ ٮرٝػػحا٣ ٬ػػؾق ٦ػػ٨ ا٣٘ةٱػػح

 ظؿ٠ػحا ا٧٣ذ٧ٲػـ إ٣ػٯ ا٧٣جذػؽئ ٦ػ٨ ا٧٣ؼذ٤ٛػح ث٧كػذٮٱةد٭ة ا١٣ذةثح دٮوٲٛةت

 ا٧٣ذٞػؽـ: ٦كذٮٱٲ٨ أ٤ٔٯ ٤ٔٯ ٬٪ة كا٣ذؿ٠ٲـ   2612 أ٠ذ٢ٛ - ا٤٣٘ٮٱح ا١٣ٛةاة

 أث٪ػةا ٦ػ٨ ا٤ٕ٣ٲػة كا٣ؽراقػةت ا٣ضة٦ٕٲٲ٨ ا٤ُ٣جح ٠ذةثح ٱ٧سٺف ا٤٣ؾٱ٨ كا٧٣ذ٧ٲـ

  كٗٲؿ٥٬ ا٤٣٘ح

 ٦٭ػةرة اػذجػةر أقػ٤ٮب إ٣ػٯ ٱذُػؿؽ أف ثػؽ ٹ ا١٣ذةثػح ٤٧ٔٲػح ٚػٰ ا٣٪ْؿ

٨ ٦كذٮل د٪ةقت ٦ؼذ٤ٛح ٧٩ةذج اٵق٤ٮب ٣٭ؾا  ا١٣ذةثح  ٦ػ٨ كا٣٘ةٱػح ا٧٧٣ذعى

٨  اٹػذجةر  ا٣ػؾٱ٨ ٦ػ٨ ٗٲؿ٬ػة ٦ػ٨ أك ا٣ٕؿثٲػح أث٪ػةا ٦ػ٨ ٱ١ػٮف ٝػؽ ٚػة٧٧٣ذعى

 ا٣ذعىػٲ٢ درصػح ٤ٔٯ اٹ٬ذ٧ةـ ٱ٪ىت ا٤٣٘ح، أث٪ةا ظةؿ ٰٚ  ا٣ٕؿثٲح ٱؽرقٮف

 كذ٣ػٟ ا٤٣٘ٮٱػح، ا١٣ٛػةاة ٦كذٮل ٨ٔ ٌٚٺن  ا٣ؽراقٲح ا٧٣ٞؿرات ٨٦ ٦ٞؿر ٰٚ

                                                 

 ا٤٣٘ػةت ٣ذ٤ٕػٲ٥ اٵ٦ؿٱ١ػٰ ا٧٣ض٤ػف ٌٔٮ، د٦نٜ صة٦ٕح، ا٣كٮرٱح اٹٚذؿاًٲح ا٣ضة٦ٕح  ا

  ك٦كذنةر ك٦ؽرب  أ٠ذ٢ٛا اٵص٪جٲح

ٓ ثذػػةرٱغ ا٧٣ض٧ػػأ٣ٞػػٯ ا٣ػػؽ٠ذٮر ٦٭ػػؽم ا٣ٕػػل ٬ػػؾق ا٧٣عةًػػؿة ٚػػٰ ٝةٔػػح 
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 اٹػذجػةر أف :أم زة٩ٲػح، ص٭ح ٨٦ ا٣ذ٥٤ٕ ك٦ٞؽار ص٭ح ٨٦ ا٣ذ٤ٕٲ٥ ٚة٤ٔٲح ٣ذٞٲٲ٥

 ٦ػ٨ ا٣٪ٮع ٬ؾا  أٱٌةن  ثة٣ذ٤ٕٲ٥ دٞٮـ ا٣ذٰ ٤٣ض٭ح ث٢ ٚعكت ٤٣ُة٣ت ٦ٮص٫ ٗٲؿ

 ا٧٤ٕ٣ٲػػح ا٧٣ػػةدة ٧٠ٲػػح ٝٲػػةس ٱذػػ٫كٗة ا٣ذعىػػٲ٤ٰ اٹػذجػػةر ٱػػؽٔٯ اٹػذجػػةر

 ا٣عة٣ػح ٚػٰ  ٦ٞة٣ٲػةن  أك ٦ٮًػٮٔٲةن  اٹػذجػةر كٱ١ػٮف ر،٦ٞػؿٌ  ٬ٮ ة٧٦ٌ  ا١٧٣ذكجح

 ٚػٰ ا٣ٕؿثٲػح ٗٲػؿ ث٤٘ح ا٣٪ةَٜ ا٣ُة٣ت ٠ٛةاة ٦كذٮل ٤ٔٯ ا٣ذؿ٠ٲـ ٱ١ٮف ا٣سة٩ٲح

 صـا ك٬ٮ ا٣ٕؿثٲح، ٠ذةثح ٰٚ ٠ٛةاد٫ ٦كذٮل كٜٚ ٦عؽدة ٣٘ٮٱح كّةاٙ دعٞٲٜ

 ٦ػةدة أك ٦عػؽدان  ٧٤ٔٲةن  ٦ٞؿران  ٱٕذ٧ؽ ٹ ا٣ؾم ثة٣ٕؿثٲح ٣ٕة٦حا ا١٣ٛةاة اػذجةر ٨٦

 كا٧٣ٮًػٮٰٔ ا٧٣ٞػة٣ٰ اٹػذجػةرٱ٨ ث٪ػةا إ٣ػٯ ا٣ٮرٝح كقذذُؿؽ  ثٕٲ٪٭ة ٧٤ٔٲح

  أقب٤ذ٭٧ة كأ٩ٮاع

 :بالكتابظىالكغاءةىتػوومىفيىحالوظىمماردات

 ٚػٰ ص٧ػح وػٕٮثةت اٷ٩كػة٩ٲةت ٦ضػةؿ ٚػٰ ا١٣ذةثػح دٞٲٲ٥ ٤٧ٔٲح دٮاص٫

 ٚػٰ ا٧٣ػؽرس كأداا ا١٣ذةثػح ٚػٰ ا٣ُة٣ػت ٝػؽرة ٣ٞٲػةس ٤ٔحٚة أدكات دى٧ٲ٥

 كا٣ٞػة٩ٮف كا٤ٛ٣كػٛح كا٣جٺٗح ا٧٣٪ُٜ كٰٚ ك٩ٞؽٱح كأدثٲح دةرٱؼٲح ٦ٮًٮٔةت

 ٤٣ُة٣ػت، كا١ٛ٣ؿٱػح ا٤٣٘ٮٱػح ٤٣ٞػؽرة ٦٭ػ٥ٌ  ٦ؤمػؿ ا١٣ذةثػح اػذجةر إف  كٗٲؿ٬ة

 اٷ٩كػة٩ٲح، ا٤ٕ٣ػٮـ ٚػٰ ا٣ضة٦ٕٲػح ٤٣ؽراقح ا٣ذٞؽـ ٤٧ٔٲح ٨٦ صـا إ٣ٲ٫ كا٣ذٞؽـ

 صة٦ٕػح ٦ػ٨ اٷصػؿااات دؼذ٤ػٙ  ا٣ٕة٥٣ ث٤ؽاف مذٯ ٰٚ ػىٮوةن  ٦٪٭ة ا٤ٕ٣ٲة

 ٠ٛػةاة ٦كػذٮل ظػٮؿ قػؤاؿ ٔػ٨ اٷصةثػح دعػةكؿ ٧ٔٮ٦ةن  ١٣٪٭ة ،أػؿل إ٣ٯ

 ١ٚػ٢ ،٧٤٣كػذٮٱةت كاًػط دٮوٲٙ ٱٮصؽ ٹ أ٫٩ ٥٤ٕ٩ ١٣٪٪ة  ا١٣ذةثٲح ا٣ُة٣ت

ػ كصػٮد ٦ػٓ مؼىػٰ أقػةس ٤ٔػٯ دىػعط ٧ٔٮ٦ػةن  ا١٣ذةثػح اػذجةرات  ٤٥َّ قي

 ٠ػةف كرث٧ػة  مؼىػٰ أقػةس ٤ٔػٯ ٗة٣جةن  ٦ج٪ٰ اٵظٲةف ثٕي ٰٚ ط٤٣ذىعٲ

 درصػح ٤ٔػٯ ٦ٞة٣ٲح إصةثح دعى٢ ٝؽ ا٧٣سةؿ قجٲ٢ ٤ٕٚٯ ،٩ٮٔٲةن  أك ٧٠ٲةن  ا٣ذٞٲٲ٥

 ثعسخ أك ،ا٣ىٙ ٗؿٚح ٰٚ صؿت ا٣ذٰ ا٣ذع٤ٲ٤ٲح ثة٧٣٪ةٝنح دٰٛ ٹ ١٣٪٭ة ،86
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 ٤ٔػٯ دعذػٮم ١٣٪٭ػة ،أد٩ٯ ٣٘ٮٱح ٩ٮٔٲح ذات أػؿل ٦ٞة٣ح ك٬٪ةؾ ا٧٣ٞؿر، ٰٚ

 ٬ػؾا دضػةكز ٦عةك٣ػح ا٣ٮرٝػح ٬ػؾق أ٬ػؽاؼ ٦ػ٨ك  أٱٌػةن  86ثػػ كدٞٲ٥ٌ دع٤ٲ٢

  ٦٪ُٰٞ ثؽٱ٢ كدٞؽٱ٥ ا٣ذ٪ةٝي

 ثٕػي ثٞػؽرة اٷ٩كػة٩ٲح ا٤ٕ٣ػٮـ أقػةدؾة ٦ْٕػ٥ ٣ؽل م١ةن  ٬٪ةؾ أف ٱجؽك

 دٞٲػٲ٥ ٚػٰ  ٦ذٕػؽد ٨٦ اٹػذٲةرا ا٧٣ٮًٮٰٔ اٹػذجةر ٦س٢ اٹػذجةرات أ٩ٮاع

 ٕذػةدكفٱ ٗة٣جػة ٚ٭ػ٥  َٺث٭ػ٥ ٔ٪ػؽ ٲذ٭ػةد٪٧ ٱعةك٣ٮف ا٣ذٰ ا١ٛ٣ؿٱح ا٧٣٭ةرات

 ٚػٰ ا٬ذ٧ة٦ػةن  ا٧٣ٮًٮٰٔ ا٣ذٞٲٲ٥ ٱٕٲؿكف كٹ ٦ٞة٣ٰ ٹػذجةر ا٣نؼىٰ ا٣ذٞٲٲ٥

 ٱػؽؿ ٧٣ػة اٵداا اٚذٞػةر أقػةس ٤ٔٯ ا٧٣ٮًٮٰٔ ا٣٪٭ش ٱي٪ذٞؽ  اٵظٲةف ٥ْٕ٦

 ٚةٹػذجػةر ؛از٪ػةف ٤ٔٲػ٫ ٱؼذ٤ػٙ ٹ أ٦ؿ ك٬ؾا ا١٧٣ذٮب، ا٣ذٕجٲؿ ٰٚ ٝؽرة ٤ٔٯ

 ٠ةدػت ٩ْػؿ ٰٚ ا٣ع٢ ٱ٨٧١  دٌٕؿٰٚ ا٧٣ٮًٮٰٰٔ ظٲ٨ أٌف ٚ إ٩ذةصٰ ا٧٣ٞة٣ٰ

 ٦ػػ٨ ١٣ػػ٢    ك٦ٮًػػٮٰٔ ٦ٞػػة٣ٰ مػػٞٲ٨ ٦ػػ٨ ا٣ذٞٲػػٲ٥ صٕػػ٢ ٚػػٰ ا٧٣ٞة٣ػػح ٬ػػؾق

٫ ٭ٲ٨ا٣ذٮصُّ   اٵقػذةذ ٣ذٮٕٝةت اٷ٩ىةؼ ٣ذعٞٲٜ ٔؿً٭٧ة ٤ٔٯ كق٪أدٰ ،أقكي

  قٮاا ظؽ ٤ٔٯ كَٺث٫

ى:اإلندانوظىالطلومىفيىالتػووم
 ٦ٕذػؿؼ ٧٤ٔٲػح ٦ؿصٕٲػح ذات دٞٲػٲ٥ أدكات اٳف ظذٯ ٧ٔٮ٦ةن ٣ٲف ٣ؽٱ٪ة 

 ا٣ذع٤ٲ٤ٲػح أك ا٣٪ٞؽٱح ٠ة٧٣ٺظْةت ا٧٣كذ٤٧ٕح اٵدكات ثٕي ٬٪ةؾ ٨١٣  ث٭ة

 ا٧٣ٺظْػةت ٬ػؾق أف إٹ ا٣ُة٣ػت، إصةثػةت ٬ة٦ل ٤ٔٯ اٵقذةذ ٱؽك٩٭ة ا٣ذٰ

 دذعػٮؿ ظٲ٪٧ػة إٹ دٞٲٲ٧ٲػح أداة دٕذجػؿ كٹ ،كدٮٕٝةد٫ ا٧٣ىعط ١ٚؿدؽٌؿ ٤ٔٯ 

 ٧ٕٚػةٱٲؿ  ٦ذ١ة٦ػ٢ دٞٲٲ٧ػٰ ٩ْػةـ إ٣ػٯ ة٣ذػة٣ٰكث ،ا٣ُة٣ػت ٣ػؽل ٝ٪ةٔػةت إ٣ٯ

 ٔػة٧٣ٲ٨ ٗة٣جةن  اٵقةدؾة ٱ١ٮف  وؿٱعح ٗٲؿ ٧ً٪ٲح ٧ٔٮ٦ةن  د٢ْ ٣ؾ٣ٟ ا٣٪ضةح

 إٹ َٺث٭ػ٥ ٦ػ٨ أداان  ٱٞج٤ػٮف كٹ ،ا٤٣٘ح ٤ٔٮـ ٨٦ ك٦ذ١٧٪ٲ٨ ٦ٮًٮٔةد٭٥ ٰٚ

 ٠ػأف ،ثػ٫ ا٣ؼػةص ا٣ذٞٲٲ٧ػٰ ٫٧قػ٤ٌ  ٣ٶقػذةذ ٱ١ػٮف كٝػؽ  دٮٕٝةد٭٥ ٱؽا٩ٰ ٦ة
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 ١٣ػ٢ آػػؿ كٔػؽدان  ،٩عٮم ػُأ ٢٠ ٦ٞةث٢ ا٣ٕٺ٦ةت ٨٦ ٦عؽدان  ٔؽدان  ٱعؾؼ

 ٤٣ؼُػأ كٗٲػؿق ،ا٣جٺٗػح ٚػٰ أك اٹقػذ٧ٕةؿ ٰٚ ٹ٩عؿاؼ كآػؿ ،وؿٰٚ ػُأ

 ٩ذػةاش ٣ؽٱ٫ ٠ةف ا٧٣ؿ٦ٮٝٲ٨ اٵقةدؾة أظؽ أف ث٤٘٪ٰ ٦ة أقذ٘ؿب ك٥٣  اٷ٦ٺاٰ

  ٦ذ١ػؿر ػُػأ ٠ػ٢ ٦ٞةث٢ ٔٺ٦ح ٱعؾؼ ٠ةف ٚؿث٧ة  ا٣ىٛؿ دعخ ٦ة إ٣ٯ دى٢

  ٤ٔٲ٫ درص٪ة ة٧ٌٔ  ٱؼذ٤ٙ ٤٣ض٧ٲٓ ٦٪ىٙ دٞٲٲ٧ٰ ٩ْةـ ٬ٮ ٤ُٮبا٧٣ أف ٱجؽك

 ا٧٣ٛةصآت دؼذٰٛ ٠ٰ ا٧٣ؿظ٤ٲح ا٣ٞىٲؿة اٹػذجةرات ا٣٪ْةـ ٬ؾا ١٦ٮ٩ةت ٨٦

  «أظؽ ٱ٪ضط ٥٣» كّة٬ؿة ا٣٪٭ةاٰ اٹػذجةر ٰٚ

ى:اللعووظىالكغاءةىتػوومىاختبار
 ٦ض٧ػػٮع ٦ػػ٨ أْٔػ٥ ا٤٣٘ٮٱػػح ا١٣ٛػةاة ٝٲ٧ػػح أف إ٣ػػٯ ثؽاٱػح اٷمػػةرة دعكػ٨

 اٵ٧ْ٩ػح كٜٚ ا١٣ٛةاة كدٞٲٲ٥  كزٞةٚح ك٩ُٜ ك٦ٛؿدات كوؿؼ ٩عٮ ٨٦ ١ٮ٩ةد٭ة٦

 اٵكركثػػٰ كا٣٪ْػػةـ  اٵ٦ؿٱ١ػػٰ ا٧٣ض٤ػػفا أ٠ذٛػػ٢ ٦سػػ٢ ا٧٣ٕذ٧ػػؽة ا٧٣ٕٲةرٱػػح

 ٦ػ٨ أ٩ٮأ٭ػة ٤ٔػٯ ٚةٵػُػةا ا٣ضـاٲػةت، ٤ٔػٯ ٱؿ٠ٌػـ ٹ مػ٧ٮ٣ٰ ٔػةـ ا٧٣نذؿؾ

 ُة٣ػتا٣ ٝػؽرة ٦كػذٮل ٤ٔػٯ دػؽؿ ٦ؤمػؿات دٕذجػؿ كثٺٗٲػح كٝٮأؽٱػح إ٦ٺاٲح

 أـ ٠ة٩ػخ ٠ذةثٲح ا٧٣ذ٪ٮٔح ٣ٺػذجةرات ا٧٣نذؿؾ ا٣٭ؽؼ إف  دٞٲ٥ٌ ٹ ك٬ٰ ا٤٣٘ٮٱح،

 ا٣ُة٣ػت ٦ػ٨ ٤٣ذٞٲٲ٥ ٝةث٤ح ٔٲ٪ح ٤ٔٯ ا٣عىٮؿ ٬ٮ ٦ٮًٮٔٲح، أك ٦ٞة٣ٲح ذ٣ٟ، ٗٲؿ

 ٦ج٪ٲػح اٵقػب٤ح د١ػٮف أف ثػؽ ٹ ٣ػؾا اٹػذجةر، ٩ذٲضح ٰٚ كاٷ٩ىةؼ ا٣ؽٝح ٣ذعٞٲٜ

 ٧٦ػة ثؽٝػح ٦عؽد قٲةؽ ك٣٭ة ،ا٣ن٧ف كًٮح ككاًعح ٦ٞجٮؿ ٩ْؿم إَةر ٤ٔٯ

  ظؽة ٤ٔٯ ط٦ىعِّ  ٢٠ٌ  دؼهٌ  ٦ٕةٱٲؿ أذ٧ةد ٦كأ٣ح دضةكز ٱذٲط

 ا٧٣ض٤ػف دٮوػٲٛةت ٤ٔػٯ ٦ج٪ػٰ ا٣ٮرٝح دجٲ٨ٌ ٧٠ة ا٣ٺزـ ا٣٪ْؿم اٷَةر

 ٩ُػةؽ ٤ٔػٯ ا٧٣ذعػؽة ا٣ٮٹٱػةت ٚػٰ دكذ٢٧ٕ ا٣ذٰ ا١٣ذةثٲح ١٤٣ٛةاة اٵ٦ؿٱ١ٰ

 ٤ٔػٯ ا٣ُة٣ػت ٱعى٢ ٹػذجةرا ٩ذٲضح ٰٚ  ا٣ٕنؿٱ٨ ا٣ٞؿف ٦٪ذىٙ ٦٪ؾ كاقٓ

 ٦٭ػةرة ذٮوػٲٛةتث ٠ذةثذػ٫ ث٧ٞةر٩ػح ثٮًػٮح ٦عؽد ٦ٮًٮع ٰٚ ١٣ذةثذ٫ دٞؽٱؿ
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  2612 اٵص٪جٲػػح ا٤٣٘ػػةت ٣ذ٤ٕػػٲ٥ اٵ٦ؿٱ١ػػٰ ا٧٣ض٤ػػف إرمػػةداتا ا١٣ذةثػػح

 ا٣٪ػةَٞٲ٨ ا٣ُػٺب ٤ٔػٯ د٪ُجػٜ ٝػؽ ا٣ذػٰ  أد٩ػةق 2 ا٣ضؽكؿا ا٣ذٞٲٲ٥ ك٦ٕةٱٲؿ

       .ACTFL Proficiency Guidelines English-Arabicا كث٘ٲؿ٬ػة ثة٣ٕؿثٲػح

   1 ا٤٧٣عٜ ا٩ْؿا

ٹ دٌؽٰٔ دٮوٲٛةت ا٧٣ض٤ف أف دٮوٲٛةت ا٧٣كذٮٱةت ا٤٣٘ٮٱح د٪كػعت 

٤ٔٯ أث٪ةا ا٤٣٘ح اٵـ ك٤ٔٯ ا٣٪ةَٞٲ٨ ث٤٘ػةت أػػؿل، إٹ أف دضؿثذػٰ ا٣ُٮٱ٤ػح 

ثةػذجةر ا١٣ذةثح كا٣ذعؽث ٵث٪ةا ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲػح ك٣ؽارقػٲ٭ة ٦ػ٨ ٗٲػؿ ا٣٪ػةَٞٲ٨ 

دضؿثح ٔؽد ٹ ثأس ث٫ ٨٦ ا٣ـ٦ٺا ٰٚ ا٤٣٘ةت ا٧٣ؼذ٤ٛح ٚػٰ ٬ػؾا  ك٠ؾ٣ٟ ،ث٭ة

٣ٺٔذٞػػةد أف ٠ػػٺ ا٣٪ػػٮٔٲ٨ ٦ػػ٨ ا٤ُ٣جػػح د٪ُجػػٜ ٤ٔػػٲ٭٥  = ٱػػؽٔٮ٩ٰا٣٪ْػػةـ 

 ٨٦ ا٧٣كذٮل ا٧٣ذٞؽـ ٧ٚة ٚٮؽ  ا٣ذٮوٲٛةت إ٣ٯ ظؽ ثٕٲؽ ػىٮوةن 

ى:اللعووظىللكغاءةىنظريىإطار
  1 ا٣نػ٢١ا ا٤٣٘ٮٱح ١٤٣ٛةاة ا٧٣ض٤ف ٦كذٮٱةت دٮوٲٛةت ٤ٔٯ أذ٧ةدان 

 ٹػذجةر ػٌٓ ٦ة َة٣ت ٠ٛةاة ٦كذٮل دٞؽٱؿ ٰٚ ا٧٣ُجٞح ا٣ذٞٲٲ٥ ٦ٕةٱٲؿ ك٤ٔٯ

 دىػٮر ٱ١٧٪٪ػة  2 ا٣نػ٢١ا ا٣ذضؿثػح ٦ضػةٹت ك٤ٔػٯ  1 ا٣ضػؽكؿا ا١٣ٛةاة

 :ٱأدٰ ٧٠ة ا٧٣ٞذؿح ا٣٪ْؿم اٷَةر
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   إَةر ٩ْؿم ١٤٣ٛةاة ا٤٣٘ٮٱح1ا٣ن٢١ ا

 

 ا٣ذضؿثح ك٦كذٮٱةت ا٤٣٘ح  ٦ضةٹت 2ا٣ن٢١ ا

٦ػ٨ دٮوػٲٛةت ا٧٣ض٤ػف اٵ٦ؿٱ١ػٰ  إف ٔ٪ةوؿ اٷَةر ا٣س٧ة٩ٲح ٦كػذ٧ؽة

 ، ك٬ؾق 2 ١٤٣ٛةاة ا٤٣٘ٮٱح ك٨٦ ٦ضةٹت ا٣ذضؿثح ا٧٣ٛذؿًح ٤٣ُة٣ت اا٣ن٢١

٦ضةٹت ٔة٦ح مة٤٦ح دكةٔؽ ٰٚ د١ٮٱ٨ وٮرة ٨ٔ ا٧٣ٮًٮٔةت ا٣ذػٰ ٱ١٧ػ٨ 

 ٨٦ ػٺ٣٭ة ٤٣ُة٣ت د٪ةك٣٭ة ث٪ضةح ٠ذةثٲةن أك ٰٚ د٥٤ٕ ا٤٣٘ح 

 :اهموةءة يكذْٕةت -1

 ا٤٣٘ٮٱػح ثة٣ٮّػةاٙ ثٕػي ٦٨ػ ثٌٕػ٭ة ا٣ؿاٲكح ا١٣ٛةاة ٦كذٮٱةت دذ٧ةٱـ

 ٱٛنػ٢ ك٦ػة ،٣٘ٮٱػح ٦٭ػةـَّ  ٨٦ ث٫ ا٣ٞٲةـ ا٣٪ةَٜ ٱكذُٲٓ ٧ٚة ٦٪٭ة، ث٢١   ا٣ؼةوح

 كًػٓ ا٣ٌػؿكرم ٦ػ٨ ٠ةف ٣ؾ٣ٟ ٠ٛةاد٫؛ ٦كذٮل ٱعؽد ةصـاٲ   أك ة٠ي٤ِّٲ   ثذأدٱذ٫

 ٹظٞةن  كثة٣ذٛىٲ٢ ٬٪ة ثةػذىةر دكؿد ٦كذٮل ٢١٣ حكدٝٲٞ كاًعح دٮوٲٛةت

   3 ا٣ن٢١ ٰٚ ا١٣ٛةاة ٦كذٮٱةت ا٩ْؿا

 كٚػٜ ٠ٺ٦ػ٫ دٕؽٱ٢ ا٧٣ذ٧ٲـ ٱكذُٲٓ ا٧٣ذٛٮؽ وٛةت إ٣ٯ إًةٚح: اهًذًّٖـ

 أوػٲٺن  ٠ٺ٦ػةن  ٦كػذؼؽ٦ةن  ٦ذ٪ٮٔػةن  ص٧٭ٮران  ٣ذ٪ةقت ٫ٕ٦ ا٧٣ذعةكر أك ا٣ض٧٭ٮر

 ا٣ؾات

 ا٣ٲٮ٦ٲح ا٣عٲةة

 ا٧٣ضذ٧ٓ

 ا٣ٕة٥٣

 ٦جذؽئ

 ٦ذٮقٍ

 ٦ذٞؽـ

 

 ٦ذ٧ٲـ
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 ٵمػػؼةص ا٣ٛٮرٱػػح ثة٣ذؿص٧ػػح ـا٣ٞٲػػة ٠ػػؾ٣ٟ كٱ١٧٪ػػ٫ ؛٣٘ٮٱػػةن  كراٝٲػػةن  زٞةٚٲػػةن 

  كٔؿ٫ً - ا٣ؼةص رأٱ٫ ثة٣ٌؿكرة ٣ٲف - رأم ك٦٪ةٝنح ،٦ؿ٦ٮٝٲ٨

ّْق ، ٦ٮٝػٙ ٦ػٓ كٱذٕة٦ػ٢ ا٣ؿأم ٱؤٱؽ :اهًذو  ٰ  ا٧٣ٮاًػٲٓ كٱ٪ػةٝل اٚذؿاًػ

  ا٣نؼىٲح دضؿثذ٫ ٦ذضةكزان  ٣٘ٮٱةن  ٦أ٣ٮٚح ٗٲؿ ٦ٮاٝٙ ٰٚ كا٧٣ضؿد ثة٧٣عكٮس

 كٱُٕػػٰ ،كٱٞةثػػ٢ ،كٱٞػػةرف ٤٠٭ػػة اٵز٦٪ػػح ٚػػٰ كٱىػػٙ ٱكػػؿد: اهًذقأأؽم

  ا٣نؼىٲح دضؿثذ٫ ظؽكد ٰٚ ٦ٕٞؽة ٦ٮاٝٙ ٦ٓ كٱذٕة٢٦ ،٦ٛى٤ح د٤ٕٲ٧ةت

 ٝػؽا ٝجػ٢ ٨٦ ٱك٧ٕ٭ة ٥٣ ص٧ٺن  ٱؿ٠ت :أم ثة٤٣٘ح؛ ا٣ؼ٤ٜ ٱجؽأ: اهًذْقٍ

 ثؿ٩ة٦ضػ٫ كٱىػٙ ٦أ٣ٮٚػحو، ٦ٮًػٮٔةت ٨ٔ كٱضٲت ،كٱكأؿ ق٤ٲ٧ح د١ٮف ٹ

  ثكٲُح ٦ٮاٝٙ ٦ٓ كٱذٕة٢٦ كٱ٪٭ٲ٫، كٱذةث٫ٕ ظٮاران  كٱجؽأ ا٣ٲٮ٦ٰ،

 ٠ة٣ذعٲػةت ٦عٛٮّػح ٔجػةرات ٦كػذ٧ٕٺن  ا٣ذٮاو٢ ظؽكد أد٩ٯ: اهًجذؽئ

 كدٞػػؽٱ٥ ،٦ٕٲٌ٪ػػةن  ٦ٮًػػٮٔةن  دؼػػه كا٣ٕجػػةرات ا٧٣ٛػػؿدات ٦ػػ٨ كٝػػٮاا٥ ٦ػػسٺن،

  ا٧٣كذٮل ٬ؾا ٰٚ ٣ؽٱ٫ كّٲٛٲح ٝؽرة كٹ ،ا٣ؾات ظٮؿ ٤ٕ٦ٮ٦ةت

 ك٬ػٰ أٹ ،ثة٧٣كػذٮٱةت دذ٤ٕػٜ ح٦٭٧ٌػ ٩ُٞػح إ٣ػٯ اٷمػةرة ٨٦ أكٹن  ثؽ ٹ

 ا٤٣٘ٮٱػح ا٣ٮّػةاٙ إ٣ػٯ ٚٞػٍ دؿصػٓٹ  أ٧٬ٲذ٭ػة إف  ا٤ٞ٧٣ػٮب ا٣٭ػؿـ ٦ٛ٭ٮـ

 دػٮٚؿق ٱذٮٝٓ ا٣ؾم كا٧٣ٮًٮٰٔ ا٤٣٘ٮم ا٥١٣ٌ  إ٣ٯ ث٢ ،٦كذٮل ث٢١ ا٧٣ؿدجُح

  أٱٌةن  ٦كذٮل ٢٠ ٰٚ

 ا٤٣٘ٮٱػػح كا٣ذؿا٠ٲػػت ا٧٣ٛػػؿدات أف إ٣ػػٯ ا٤ٞ٧٣ػػٮب ا٣٭ػػؿـ ٦ٛ٭ػػٮـ ٱنػػٲؿ

 ثػ٢ ػُٲحو  رةو ثىٮ ٣ٲف آػؿٯ ٣إ ٦كذٮل ٨٦ دـداد دي٪ةٝل ا٣ذٰ كا٧٣ٮًٮٔةت

 ٦ػؿدٲ٨ أك ةن ٦ػؿٌ  دذٌةٔٙ ٹ أ٩٭ة :أم ؛ 2626 ا٣ٕلا ٬٪ؽقٲح ٦ذٮا٣ٲح ثىٮرة

٨ دضؿثػح دااؿة ادكةع ثكجت ٦ٌةٔٛحن  إًٔةٚةن  ث٢ آػؿٯ ٣إ ٦كذٮل ٨٦  ا٧٧٣ػذعى

٨ ػجػؿة ٦ضػةٹتا٣ذة٣ٰ  2 ا٣ضؽكؿا ا٤٣٘ٮٱح  ٬ػؾق أػػؾ كٱعكػ٨   ا٧٧٣ػذعى

  كاٹػذجةر ا٣ذ٤ٕٲ٥ ٰٚ اٹٔذجةر ثٕٲ٨ ا١ٛ٣ؿة
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 ا٣ؿاٲكح ا١٣ٛةاة ٦كذٮٱةت  3ا ا٣ن٢١

 ا٧٣كػػذٮٱةت ٚػػٰ د٪ػػةٝل ا٣ذػػٰ ثة٧٣ٮًػػٮٔةت ٱذ٤ٕػػٜ آػػػؿ أ٦ػػؿه  ٬٪ػػةؾ

 دؼٌػٓ ٔنػٮااٲح ٦كػأ٣ح ٣ٲكػخ ا٧٣ؼذ٤ٛػح ا٧٣ٮًٮٔةت ٧ٚ٪ةٝنح ا٧٣ؼذ٤ٛح،

٨، أك ا٧٧٣ذًع٨ ٣ؿٗجةت  ٱؿا٬ػة ا٣ذػٰ ا٣ذضؿثػح ٦ضةٹت ٤ٔٯ دٕذ٧ؽ ث٢ ا٧٧٣ذعى

٨ ٣ذضؿثح ٧٦س٤ح ةا١٣ٛةا ٩ْةـ  ٦ضػةٹتا٣ذػة٣ٰ  ا٣ضػؽكؿ ٱجٲ٨ٌ  ا٤٣٘ٮٱح ا٧٧٣ذعى

 ٩ذٮٝػٓ ٧٣ة كٚٞةن  ٦ٮًٮٔةد٭ة كظٮؿ ظٮ٣٭ة أقب٤ح ٩كأؿ أف ٱ٨١٧ ا٣ذٰ ا٣ذضؿثح

٨ ٦كذٮل ٤ٔٲ٫ ٱ١ٮف أف   ا٧٧٣ذعى

 قػةاؿ ٤ٔػٯ د٪ُجٜ كدٮوٲٛةد٭ة ا١٣ٛةاة ٦كذٮٱةت أف إ٣ٯ اٷمةرة دضؽرك

  ٦٭ػةرة ٠ػ٢ َجٲٕػح ٦ػٓ ٱذ٪ةقػت ةث٧ػ اٹػذٺؼ ثٕي ٦ٓ ا٤٣٘ٮٱح ا٧٣٭ةرات

أ٠ذٛػ٢ إرمةدات ا٩ْؿا ٦٪٭ة ث٢١ ػةوح دٮوٲٛةت ك٧٤٣٭ةرات
1
 ٚػٰ ا٣ٕؿثٲػح 

   1 ر٥ٝ ا٤٧٣عٜ

                                                 

 ا٦ٮٝٓ أ٠ذ٢ٛ   2613كثة٣ٕؿثٲح ٔةـ  ،٩2612نؿت اٷرمةدات ثةٷ٤١٩ٲـٱح ٔةـ   1ا

 ك٦ذٛٮؽ٦ذ٧ٲـ

 ٦ذٞؽـ

 ٦ذٮقٍ

 ٦جذؽئ
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 اهًوؿدات )أيسوح  ثٕي اهًًْْٔةت اهّْٖوح اهًضةل اهًكذْى

ٹ كّٲٛح ٣٘ٮٱح،  ا٣ؾات اهًجذؽئ

ا٣ذٕؿؼ ٤ٔٯ ٦ٛؿدة، 

إ٩ذةج ٧٤٠ةت ٦ذٛؿٝح 

٨٦ ٦ضة٫٣، قؿد 

٦ض٧ٮٔةت ٨٦ 

ا٧٣ٛؿدات ٰٚ ٦ضةؿ 

 دٹ٣ٰ ٦عؽد:

ا٣ؼٌةر كا٣ٛٮا٫٠  

كاٵ٧َٕح كأٱةـ 

اٵقجٮع كاٵم٭ؿ 

كا٣ٛىٮؿ كا٣ضٮ 

كا٣ؿٱةًح كاٵ٣ٮاف 

كا٧٣ٺثف كا٣ؽراقح 

 كٗٲؿ ذ٣ٟ 

اٵقؿة، ا٣ؽراقح، 

ا٣ك٨١، ا٣ؿٱةًةت، 

اٵ٧َٕح، 

ا٧٣نؿكثةت، أٱةـ 

اٵقجٮع، أم٭ؿ 

ا٣ك٪ح، ا٧٣٪ةخ، 

ا٧٣ٺثف، اٵ٣ٮاف، 

ٔح، اٵٔؽاد، ا٣كة

كقةا٢ 

 ا٧٣ٮاوٺت   

أب، أـ، أخ، أػخ، زكج، 

٦ؽرقح، صة٦ٕح، ٣٘ح ، 

ا٣ذةرٱغ، ا٤ٕ٣ٮـ ا٣كٲةقٲح، 

دراقح ا٣نؿؽ اٵكقٍ، 

اٵدب، مٞح، ثٲخ، ق٨١ 

 ا٣ُٺب، ٗؿٚح ا٩ٮـ،

ص٤ٮس، َٕةـ ، ظ٧ةـ، 

٦ُجغ، ٠ؿقٰ،، ٦٪ٌؽة، 

قؿٱؿ، د٤ٛةز، أرٱ١ح، وٮرة، 

٬ةدٙ، ظةقٮب، ٠ؿة ا٣ٞؽـ 

٧٣ةا ، اا٣ك٤ح، ا٧٣ٌؿب، ا

ا١٣ؿة ا٣ُةاؿة، ا٣كجةظح، 

ا٧٣نٰ، ا٣ضؿم، ػجـ، 

صج٨، ػٌةر، ٚٮا٫٠، ٝ٭ٮة، 

مةم، ٦ةا، ظ٤ٲت، ٔىٲؿ، 

ا٣ض٧ٕح، ا٣كجخ، آذار 

ا٦ةرس ، ظةر، ثةرد، ٗٲٮـ، 

٦ُؿ، ز٤ش، ٧ٝٲه، قؿكاؿ، 

زٮب، أثٲي، أظ٧ؿ، زٺزح، 

أرثٕح، ا٣ؼة٦كح كا٣٪ىٙ، 

 قٲةرة، دراصح 
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 اهًوؿدات )أيسوح  ثٕي اهًًْْٔةت اهّْٖوح اهًضةل اهًكذْى

ا٣عٲةة  اهًذْقٍ

 ا٣ٲٮ٦ٲح

ش ا٣ٲٮ٦ٰ، ا٣جؿ٩ة٦

ا٣ٮوٙ ا٣جكٲٍ 

ا١٦ةف ا٣ك٨١، 

ا٣ؽراقح، ظؽٱٞح 

ٔة٦ح، ا٣كٮؽ  قؤاؿ 

كصٮاب ٰٚ ظٮارات 

  

ا٣ؽراقح، ا٢٧ٕ٣، 

ا٣ؿٱةًح،  ا٣ذك٤ٲح،

ا٣كٛؿ اث٤ؽاف 

زار٬ة ، ٦٪ةقجةت 

ٔةا٤ٲح كاصذ٧ةٔٲح 

ككَ٪ٲح ا٦ةذا ٱ٢ٕٛ 

   ؟ا٣٪ةس ٚٲ٭ة

اٵظٲةا، ا٤ٕ٣ٮـ ا٣كٲةقٲح، 

اٹٝذىةد، ا٤ٕ٣ٮـ ، ا٣ٞة٩ٮف 

ٞٮؽ ،اٵدب، ٤٦ٕت، اا٣ع

٠ؿة ا٣ك٤ح، دؾ٠ؿة، ٦جةراة، 

ٚةز، ػكؿ، دٕةدؿ، زٚةؼ، 

ػُجح، ٔٲؽ كَ٪ٰ، دؼٌؿج، 

 قٮؽ، دكٌٮؽ 

ا٣ٮوٙ ثةٵز٦٪ح  ا٧٣ضذ٧ٓ اهًذقؽم

ا٣سٺزح، ا٧٣ٞةر٩ح 

كا٧٣ٞةث٤ح، إُٔةا 

د٤ٕٲ٧ةت، ا٣كؿد، ٢ٞ٩ 

 أػجةر ا٣كةٔح 

ا٣كٛؿ، ٠ٲٛٲح 

اٹ٣ذعةؽ ثجؿ٩ة٦ش 

دراقٰ، ٠ٲٛٲح 

٢٧ٔ  ا٣عىٮؿ ٤ٔٯ

٦ٕٲ٨ٌ، ٠ٲٛٲح 

ا٣ٮوٮؿ ٨٦ ١٦ةف 

ٳػؿ، دعٌٲؿ َجٜ 

٢ٌٛ٦، كوٙ آ٣ٲح 

 ٢٧ٔ ص٭ةز ٦ة 

دؾ٠ؿة، مؿ٠ح َٲؿاف، 

ُٝةر، كوٮؿ، ٦٘ةدرة، 

٤َت، اػذجةر ٝجٮؿ، 

رقٮـ، ٦ٞةث٤ح، رادت، 

دٕٮٱي، إصةزات، ادض٫، 

ا٩ُٕٙ، أجؿ، قؿ، 

دٞةَٓ، إمةرة ٦ؿكرٱح، 

َؿٱٜ ٔة٦ح، ٦ج٪ٯ، ٦ىٕؽ، 

َجٜ د٤ٞٲؽم، دعٌٲؿ، 

٭ٰ، ظؿارة، ٤ٰٗ، ق٤ٜ، َ

 ٤ٰٝ، مٮم، وعٰ 

ّْق اٷدٹا ثة٣ؿأم  ا٣ٕة٥٣ اهًذو

كدأٱٲؽق، ا٣ذٕة٢٦ ٦ٓ 

٦ٮٝٙ اٚذؿاًٰ، 

ا٣جٲبح كا٣ذ٪٧ٲح 

ا٣ى٪ةٔٲح ٰٚ ا٣ٕة٥٣ 

ا٣سة٣ر، ٦ٛ٭ٮـ 

اظذؿار ا٣ضٮ، د٤ٮث، 

كٝٮد، َةٝح ٦ذضؽدة، 

اظذ١ةر، ٦ؼ٤ٛةت 
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 اهًوؿدات )أيسوح  ثٕي اهًًْْٔةت اهّْٖوح اهًضةل اهًكذْى

اقذ٧ٕةؿ ا٤٣٘ح 

ثة٧٣ضؿد 

 كا٧٣عكٮس 

ا٣ؽٱ٧ٞؿاَٲح ا٣٘ؿثٲح 

ك٦ٺا٦ذ٭ة ٤٣ج٤ؽاف 

اٵػؿل، دكر ا٨ٛ٣ 

ٰٚ ا٧٣ضذ٧ٓ، دكر 

 ٔٺـ اٷ

و٪ةٔٲح، ا٣٪ٛةٱةت، وعح 

ا٧٣ٮاَ٪ٲ٨، رػةا 

اٝذىةدم، دٌؼ٥، ٩ْةـ 

ظ٥١، ٗك٢ اٵد٦٘ح 

٦ٞةث٢ ا٣ذؿثٲح كا٣ذسٞٲٙ، 

ا٣ذؿٚٲ٫ ا٧٣ٮص٫، ٢ٞ٩ 

ا٣ؼجؿ كدع٤ٲ٫٤، اٷٔٺـ 

 كا٧٣ضذ٧ٓ كزٞةٚذ٫ ك٦يسي٫٤ 

ًةٚح إ٣ٯ ٠ة٧٣ذٛٮؽ، إ ا٣ٕة٥٣ اهًذًّٖـ

د١٧٪٫ ٨٦ ص٢ٕ ٠ٺ٫٦ 

ٱ٪ةقت ا٧٣ذ٤ٰٞ ق٪ةن 

كص٪كةن كد٤ٕٲ٧ةن 

كزٞةٚحن، كٱكذُٲٓ 

دٞؽٱ٥ كص٭ةت ٩ْؿ 

اٳػؿٱ٨، ك٫٣ ٝؽرة 

 ٰٚ ا٣ذؿص٧ح ا٣ٛٮرٱح  

٦ٮاًٲٓ ٦نةث٭ح 

٧٤٣ذ٧ٲـ ٱٌةؼ إ٣ٲ٭ة 

ا٧٣ٮاًٲٓ 

ا٧٣ذؼىىح ا٧ٕ٣ٲٞح 

ٰٚ ا٤ٕ٣ٮـ 

 ا٧٣ؼذ٤ٛح 

اٹقذ٪كةخ، اقذؼؽاـ 

ا٣ؼٺٱة ا٣ضؾٔٲح ٰٚ 

ر ا٧٤ٕ٣ٰ، ا٣ٕٮ٧٣ح ا٣جع

كا٣٭ٮٱح، ا٣ؿٱةدة كا٣ذجٕٲح 

ا٣سٞةٚٲح، ظةصةت اٷ٩كةف 

ا٣ؿكظٲح، رٗجح ا٣ؽكؿ 

ا٧ْٕ٣ٯ ثة٣٭ٲ٧٪ح 

كا١ٕ٩ةق٭ة زٞةٚٲة 

ٱ٨  كاٝذىةدٱة كقٲةقٲة، ا٣ؽى

ا٣ٕةـ كاقذٞٺ٣ٲح ا٣ٞؿار، 

ا٤ٛ٣كٛح كا٣ؽٱ٨، ٦ٛ٭ٮـ 

 ا٧٣ٮاَ٪ح 

 ةٝٲح ا٧٣كذٮٱةت كا٣ٮّةاٙ ا٤٣٘ٮٱح كا٧٣ضةٹت ا٣كٲ1ا٣ضؽكؿ ا

 كثٕي ا٧٣ٮًٮٔةت كا٧٣ٛؿدات
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 :اهذقٖٖى يٕةٕٖؿ -2

 ا٣ٕٲ٪ػح ث٭ػة دٞػةس زةثذػح دٞٲػٲ٥ ٦ٕةٱٲؿ ثأ٠ذ٢ٛ ا٣ؼةوح ا٣ذٞٲٲ٥ ٵدكات إف

 أدكات ثٕػي دٞذىػؿ ٚجٲ٪٧ػة  ا١٣ذػةثٰ اٵداا ػػٺؿ ٨٦ ا٧٣كذؼ٤ىح ا٤٣٘ٮٱح

 ٦ٕػةٱٲؿ أف ٩ػؿل ،ان ٦ٕٲػةر ا٣ؽرصػح أك ا٧٣بٮٱػح ا٣٪كػجح ٤ٔػٯ اٵػػؿل اٹػذجةر

 ك٦ٛػؿدات كقٲةؽ ك٦ج٪ٯ ٦ٕ٪ٯ ٨٦ ٤٠٭ة، ا٤٣٘ح ثضٮا٩ت دعٲٍ ا١٣ٛةاة اػذجةر

 ٦ػ٨ كاظؽ ث٢١ ا١٣ٛةاة ٦كذٮل ٔٺٝح ثةػذىةر اٳدٰ ا٣ضؽكؿ ٱٮًط  ك٩ه

ي  إذا إٹ كٔػةدٹن  وعٲعةن  ا٣ذٞٲٲ٥ ٱ١ٮف كٹ  اٵرثٕح ا٧٣ٕةٱٲؿ ٚػٰ ا٣ذٞػؽٱؿ  ؾى ًػػأ

 إ٣ػٯ ا٣٪ْػؿ ٱ٪جٰ٘ إذ ؛دٕٮٱٌٲةن  ٣ٲف «أ٠ذ٢ٛ» ٩ْةـ كٜٚ ٚة٣ذٞٲٲ٥ ٠ةٚح، ا٧٣ٕةٱٲؿ

ٱ١ػٮف  زػ٥ ك٦ػ٨ ا٤٣٘ٮٱػح، ا٣ٕٲ٪ح ٤ٔٯ ا٩ُجة٫ٝ ٦ؽلإ٣ٯ ك ،ظؽة ٤ٔٯ ٦ٕٲةر ٢٠

ٜو  ثذٞٲٲ٥و  ا٣ؼؿكج  ٱ١٧ػ٨ ا٣٪ْػؿم ٣ٸَػةر ا١٧٣ٮ٩ػح ا٣ٕ٪ةوػؿ ٬ؾق  كٔةدؿ دٝٲ

 ٣٘ٮٱػح ٦ػةدة كًػٓ ٚػٰ ٱٛٲػؽ د٤ٕٲ٧ػٰ ٦٪٭ش ٣ذى٧ٲ٥ أ٧٩ٮذصةن  أٱٌةن  أذ٧ةد٬ة

        Aloshا ػىٮوةن  ا٣ٕؿثٲح ث٘ٲؿ ٤٣٪ةَٞٲ٨

 ا٧٣كذٮل ا٤٣٘ح كّةاٙ كا٧٣عذٮل ا٣كٲةؽ ا٤٣٘ح قٺ٦ح ا٣٪ه

 ٦كػػذٛٲي ػُػػةب

 ثذؿدٲجػػػ٫ ٦ذ٧ةقػػػٟ

  ٦٪ُٞٲةن 

 ٵ٧٩ػػةط كصػػٮد ٹ

 اٵػُػػػػػةا ٦ػػػػػ٨

 دػػػؤزؿ ٹ ا٣٪عٮٱػػػح،

 ا٧٣ذٛؿٝػػح اٵػُػػةا

 أك ا٣ذٮاوػػػ٢ ٚػػػٰ

 ا٬ذ٧ػػػػػةـ دعػػػػٌٮؿ

  ٱٞةؿ ة٧ٌٔ  ا٣كة٦ٓ

 ا٧٣ٮاٝػػػٙ ٦ْٕػػػ٥

 كٗٲػػػػؿ ا٣ؿقػػػػ٧ٲح

 ٦ٮاًػػٲٓ ا٣ؿقػػ٧ٲح،

 جٲػؿان ٠ د٪ٮٔةن  ٦ذ٪ٮٔح

  كػةوح ٔة٦ح

 ثإ١٦ة٩ػػ٫ ١٣ػػ٨ ة٧٣ذٛٮؽ٠ػػ

 كٚػٜ ٣٘ذػ٫ ٦كػذٮل دٕؽٱ٢

٦عػػةكر ٬ػػٮ  أك ،ص٧٭ػػٮرق

 ٩ػةَٜا٩ْػؿق كص٭ػح ٔؿض

   كزارة ثةق٥

 يذًّٖـ
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 ا٧٣كذٮل ا٤٣٘ح كّةاٙ كا٧٣عذٮل ا٣كٲةؽ ا٤٣٘ح قٺ٦ح ا٣٪ه

 ٦كػػذٛٲي ػُػػةب

 ثذؿدٲجػػػ٫ ٦ذ٧ةقػػػٟ

 ز٦٪ٲةن  أك ٦٪ُٞٲةن 

 ٦ػػػػػ٨ أ٧٩ػػػػػةط ٹ

 ا٣٪عٮٱػػػح اٵػُػػةا

 ثٕػػي كصػػٮد ٦ػػٓ

 ا٧٣ذٛؿٝػػح اٵػُػػةا

 ٹ كاٵػُػػػػػػػػةاا

   دٞٲ٥ٌ

 ا٧٣ٮاٝػػػٙ ٦ْٕػػػ٥

 كٗٲػػػػؿ ا٣ؿقػػػػ٧ٲح

 ا٣ؿقػػػػػػػػػػػػػػ٧ٲح،

 ٦ذ٪ٮٔح ٦ٮًٮٔةت

 ٔة٦ػػح ٠جٲػػؿان  د٪ٮٔػػةن 

  كػةوح

 ٦كذٛٲٌػػػػػػػح ٦٪ةٝنػػػػػػػح

 ٦ػؽ٥ٔ رأم ٧٤٣ٮًٮٔةت،

 اٚذؿاًػػػػةت، ثػػػػة٣عضش،

 ٣٘ٮٱػةن، ٦أ٣ٮٚػح ٗٲؿ ٦ٮاٝٙ

 ثػػػػػػة٧٣ضؿد ا٧٣٪ةٝنػػػػػػح

  كا٧٣عكٮس

 يذوْق

 ٦ذؿاثُػػػػػح ٚٞػػػػػؿة

 ا٣ؿثٍ ثأدكات

 ا٣٪ػػػػػةس ٱٛ٭٧ػػػػػ٫

 ٣ٲف ٨٧٦ ا٣ٕةدٱٮف

 اظذ١ػػػػةؾ ٣ػػػػؽٱ٭٥

 ٨٦ حا٣ٕؿثٲ ثؽارقٰ

  اٵصة٩ت

 ٗٲػؿ ا٧٣ٮاٝػٙ ٥ْٕ٦

 كثٕػػػػي ا٣ؿقػػػػ٧ٲح

 ا٣ؿقػػػػػػػػػػػػػػػ٧ٲح،

 مؼىٲح ٦ٮًٮٔةت

    ٔة٦ح أ٧٬ٲح كذات

 ا٧٣ةًػٰ ٰٚ كٱىٙ ٱكؿد

 كا٧٣كػػػػذٞج٢ كا٣عةًػػػػؿ

 دٕٞٲػػؽات ٤ٔػػٯ كٱذ٤٘ػػت

  ٦ذٮٕٝح ٗٲؿ ٦ٮٝٛٲح

 يذقؽم

 ق٤كػػػ٤ح أك ص٤٧ػػػح

 ٦ذؿاثُح ٗٲؿ ص٢٧

 ٱذٕة٦ػ٢ ٧٣ػ٨ ٱ٨١٧

 ا٣٪ػػةَٞٲ٨ ٗٲػػؿ ٦ػػٓ

 ٦ػٓ ٱٛ٭٫٧ أف ثة٤٣٘ح

  ٔةدةاٷ ٤َت

 ٗٲػؿ ا٧٣ٮاٝػٙ ثٕي

 ٦ػػ٨ كٔػػؽد ا٣ؿقػػ٧ٲح

 ا٣ذٛة٤ٔٲػػح، ا٧٣ٮاٝػػٙ

 ٦أ٣ٮٚػػح ٦ٮًػػٮٔةت

  ا٣ٲٮ٦ٲح ثة٣عٲةة دذ٤ٕٜ

 ٱجػؽأ ثة٤٣٘ػح، ٦ٕة٩ٲػ٫ ٱؼ٤ٜ

 كٱ٪٭ٲ٫ كٱذةث٫ٕ ظٮاران ق٭ٺن 

 كإصةثػةت أقب٤ح ثةقذ٧ٕةؿ

  ق٭٤ح

 يذْقٍ

 أك ٦٪ٛػػػؿدة ٧٤٠ػػػح

 ٨٦ ق٤ك٤ح أك ٔجةرة

  ا٧٤١٣ةت

 ظذػٯ ٚ٭٫٧ ٱىٕت

 ٢ا٣ذٕة٦ػ أذةد ٨٧٦

 ا٣٪ػػةَٞٲ٨ ٗٲػػؿ ٦ػػٓ

  ثة٤٣٘ح

 ا٧٣ٮاٝػػػٙ ٦ْٕػػػ٥

 كصػػػػٮق ا٣ٕةدٱػػػػح،

 ا٣ٲٮ٦ٲػػػػح ا٣عٲػػػػةة

  ا٧٣أ٣ٮٚح

 ا٣ذٮاوػػػ٢ ٦ؿاظػػػ٢ أد٩ػػػٯ

 أك زةثذػح ٔجةرات ثةقذؼؽاـ

 كٝػػٮاا٥ ٦عٛٮّػػح ٧٤٠ػػةت

  ا٧٣ٛؿدات ٨٦

 يجذؽئ

 ا٣ذٞٲٲ٥ ٦ٕةٱٲؿ  2ا ا٣ضؽكؿ
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 :اختبار الكفاءة بالكتابة
ار ٌػ٘اري وتلً٘٘ غام ىيلدرة غيٕ إن اختتار اىهتاةث وفق ُظام اىهفاءة ْٔ اختت

تلةدمم ررةػةث رلة يث  اىهتاةث اىٔظ٘ف٘ث اىػفٔٗث دون إغطاء فرصةث ىيتةدك٘ق واىتِلة٘  

تِالب ٌستٔٗات ٌختيفث ٌَ اىٍتتةد  تتةٕ اىٍتٍ٘ةت تتِةاوض ٌٔتةٔغات غٍي٘ةث 

تٓا فةٖ ٓتتػيق ةاىح٘اة اىٌ٘ٔ٘ث واالجتٍاغ٘ث ؤٌتٔغات ٌِٓ٘ث وفهرٗث ٍٗهَ ٌٔاج

تلدر ُت٘جث االختتار وفق كدرة اىطاىب غيٕ اىهتاةث  ٍ٘ث رو غ٘ر رلٍ٘ث ل٘اكات رل

فاغو وٌِالب تسب اىٍستٔى اىيغٔي اىٍستٓدف ثً ٌلارُث اإلجاةات  غيٕ ُحٔ

 ACTFL Proficiency Guidelines(  5105إرشةادات رنتفةو ىيهتاةةث  ةاىٍهتٔةةث 

Writing—     )هُٔةّ ْةٔ ى  وارٗةاً ػِ٘ات رخرى ٌةَ اىهتاةةث ٌٍةا ٗجػيةّ ٌػ٘ال ة

 ٌرتتط ةٍادة ٌحددة رو ٌلرر ٌػَ٘ اختتار نفاءة غ٘ر 

 :بنية اختبار الكفاءة في الكتابة
 ACTFL Writing Proficiency Test ًالختباا اًاحوسب اا ً-ًأولاً

Familiarization Manual,     .) 

 ٌلدٌث تحٔي تٔج٘ٓات تٔض طرٗلث اإلجاةث وطٔىٓا  -0

غةَ اىطاىةب ورلةرتّ ودرالةتّ  : جٍع ٌػئٌةاتثشخص٘ ثالتتاُ -5

وغٍيّ  إن وجةد( واْتٍاٌاتةّ ورُتةطتّ  تحةدد ُت٘جةث االلةتتاُث 

 ٌَ ٌختن األل يث  الخت٘ارْا غتٔائ٘اً  ؛األل يث اىٍِالتث ىيطاىب

تلً٘٘ ذاتٖ: ٗختار اىطاىب تٔص٘فات ٌسةتٔٗات اىيغةث اىتةٖ تةٔائً  -3

وذىم ىتحدٗةد اىٍِةٔذا اىٍِالةب  ؛كدرتّ اىهتاة٘ث تسب تصٔره

-َ االختتار  ٌةَ ٍُةاذا االختتةار ٌةا ِٗالةب ٌجةاض اىٍتتةد ٌ

 اىٍتٍ٘ت -اىٍتلدم، واىٍتلدم-اىٍتٔلط، واىٍتٔلط

 ،غدد األل يث: ٌَ ررةػث إىٕ خٍسث تصاغ ةس٘اق وات  ىهو ٌِٓا -4

 وتِالب اىٍستٔٗات ٌَ اىٍتتد  إىٕ اىٍتٍ٘ت 
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دٝٲٞح كٚػٜ ٦كػذٮل  86ك ٦46ة ثٲ٨ ا٣ـ٨٦: ٱذؿاكح كٝخ اٹػذجةر  -5

 ا٣ُة٣ت ٠ٛةاة 

 :االػذجةر اهْرقٔ - زةٍٖةً 

 ةاػذجةر كرٰٝ ٱنػ٢٧ اقػذجة٩ح ٦ؼذىػؿ دٌٕؽؿ ث٪ٲح اٹػذجةر ٣ٲ١ٮف ٤ٔٯ وٮرة

ظٮؿ دٞٲٲ٥ ا٣ُة٣ت ا٣ؾادٰ ٣ٞؽرد٫ ا١٣ذةثٲح اا٩ْؿ ا٣ٛٞػؿة ا٣ذة٣ٲػح  ٦ػ٨ أصػ٢ دعؽٱػؽ 

٧٩ػػٮذج اٹػذجػػةر ا٧٣٪ةقػػت ٣ػػ٫ ٦ػػ٨ ػػػٺؿ اػذٲػػةر دٮوػػٲٛةت ٦ؼذىػػؿة ٤٣ٞػػؽرة 

ظكت دىٮرق ٰٚ ٦ضةؿ ا٧٣ذٞػؽـ، ٱنػذ٢٧ ٧٩ػٮذج  ا٣ُة٣ت ٦سٺن  ا١٣ذةثٲح  ٚإف ٠ةف

اػذجةرق ٤ٔٯ قؤاؿ ٰٚ ٦ضةؿ ا٧٣ذٮقٍ كقؤا٣ٲ٨ ٰٚ ا٧٣ذٞؽـ كقػؤاؿ ٚػٰ ا٧٣ذ٧ٲػـ 

٣ذعؽٱؽ قٞٙ اٵداا  أ٦ة إذا ادٌط أف ا٣ذٞٲػٲ٥ ا٣ػؾادٰ ٱنػٲؿ إ٣ػٯ أ٩ػ٫ ٚػٰ ا٧٣ذ٧ٲػـ 

 ف ٰٚ ا٧٣ذ٧ٲـ ف ٰٚ ا٧٣كذٮل ا٧٣ذٞؽـ كقؤاٹـ ٫٣ قؤاٹٞؽَّ ٚٲي 

ى:ػدوراتىالتػوومىالمدتطملظت
 أد٩ٯ ٦جذؽئ

 أكقٍ 

 أ٤ٔٯ 

 أد٩ٯ ٦ذٮقٍ

 أكقٍ 

 أ٤ٔٯ 

 أد٩ٯ ٦ذٞؽـ

 أكقٍ 

 أ٤ٔٯ 

 --- ٦ذ٧ٲـ

 ق٥٤ دٞؽٱؿات اٵداا -3ا٣ضؽكؿ 
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ٵف ا٧٣كذٮل ٦ضػةؿ أك ٩ُػةؽ ك٣ػٲف  ؛ا٣ذٞؽٱؿ ا٣ٮاظؽ ٫٣ زٺث دٹٹت

٤ٌُٓ ٤ٔٲ٫ ٨٦ أٌٔةا ٬ٲبػح ا٣ذػؽرٱف  ٩ُٞح ٤ٔٯ ػٍ  ٚ٭ٮ ٱجٲ٨ ثٮًٮح ٨٧٣ ٱ

اة ٬ؾا ا٣ُة٣ت  ٤ٕٚٯ أك َة٥ٝ ١٦ذت ا٣ٞجٮؿ ٰٚ ٦ؽرقح أك صة٦ٕح وٛةت ٠ٛة

ٱؽؿ ٤ٔػٯ أف أدااق ٹ ٱنػ٢٧ دٮوػٲٛةت  «٦ذٞؽـ أكقٍ»ا٣ذٞؽٱؿ  قجٲ٢ ا٧٣سةؿ

ث٢ ٱٌةؼ إ٣ٲ٭ة إظؽل وٛذٲ٨ إًةٚٲذٲ٨، ٚ٭ٮ إ٦ػة  ،ا٧٣كذٮل ا٧٣ذٞؽـ ٚعكت

كإ٦ٌػة دؿا٠ٲت قػ٤ٲ٧ح كٗ٪ٲػح ، ا٦ٛؿدات ٦ذ٪ٮٔح ك ة ك٩ٮٔةن أدااه ٦ذٞؽـ ٝٮم ٧٠  

ٱنذ٢٧ ٤ٔٯ كّةاٙ ٦ػ٨ ا٧٣كػذٮل ا٣ذػة٣ٰ اٵ٤ٔػٯ دكف ا٣سجػةت ٤ٔٲ٭ػة  أداا 

٦ػ٨ ا٧٣كػذٮل ا٣ذػة٣ٰ،  ٤ٔٯ ظٮا٣ٯ ػ٧كٲ٨ ثة٧٣بح دٞؿٱجػةن  «اٵكقٍ»ٱعذٮم 

ٚػٰ ا٧٣كػذٮل ا٣ذػة٣ٰ، أك ٫٣ ٱ١ٮف ٥ْٕ٦ اٵداا  «اٵ٤ٔٯ»كا٧٣كذٮل ا٣ٛؿٰٔ 

داا ٱ١ػٮف ٚػٰ ا٧٣كػذٮل ا٧٣ذ٧ٲػـ، ١٣٪ػ٫ ظٮا٣ٯ ز٧ة٩ٲ٨ ثة٧٣بح ٦ػ٨ اٵ :٤ٚ٪٢ٞ

 ٣سجةت ٰٚ ا٧٣كذٮل ا٣ذة٣ٰ اٵ٤ٔٯ ٱٛذٞؿ إ٣ٯ ا

ط ٰٚ اقذ٧ٕةؿ دٞؽٱؿات ٝؽ ٱؿٗت ا٣جؿ٩ة٦ش ا٣ؽراقٰ أك اٵقذةذ ا٧٣ىعِّ 

٠ٛةاة ٰٚ ا١٣ذةثح ٣ٲكخ ٦ج٪ٲح ٤ٔٯ ٩ْةـ ا٧٣ض٤ف اٵ٦ؿٱ١ٰ ١٤٣ٛةاة ثة١٣ذةثػح، 

٣ذٛةدم  ٦ٌٕؿٚح ككاًعح د٧ة٦ةن ٤ٔٯ أف د١ٮف  ،كٱ١٧٪٫ ث٪ةا دٞؽٱؿاد٫ ا٣ؼةوح ث٫

٥ ٚٲ٧ػة ٱػأدٰ قػ٤ٌ كا٤٣جف ٨٦ ا٣ُة٣ت أك ٨٦ ا٣جؿ٩ة٦ش أك ٦ػ٨ ١٦ذػت ا٣ٞجػٮؿ  

 دٞؽٱؿات ٔةـ ٗٲؿ ٦ؿدجٍ ث٪ْةـ ٦ٕٲ٨ٌ 

 ٱ٧ذ٤ٟ ٩ةوٲح ا٣ؼُةب ا١٣ذػةثٰ كآ٣ٲةدػ٫، ٦ػذ٨١٧ ٦ػ٨ أقػة٣ٲت يًذةز :

ا١٣ذةثح ا٣ؼٺٝح، كٱكذُٲٓ دٞٲٲ٥ ا٧٣ىةدر ثن٢١ ٦٪ةقت كٱكػذٛٲؽ ٦ػ٨ 

   ٠ذةثذ٫ ٦ذؽٚٞح كػة٣ٲح دٞؿٱجة ٨٦ اٵػُةا ا٣٪عٮٱح كا٣ُجةٔٲح ٦عذٮا٬ة

 دذع٤ٯ ا١٣ذةثػح ثٮصػٮد ا٣عػؽ اٵد٩ػٯ ٦ػ٨ ا٣ؼُػةب ا١٣ذػةثٰ صٖؽ :

ا٣٪ػػػةصط، كٱكػػػذؼؽـ ٦ٛػػػؿدات ٦ذ٪ٮٔػػػح، كٱكذنػػػ٭ؽ ثة٧٣ىػػػةدر 

ا٧٣كذؼؽ٦ح ٤٠٭ة، كٱكذُٲٓ ٠ذةثح أ٩ٮاع ا٣٪ىٮص ٰٚ ٦ضة٫٣ ثُٺٝػح 
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 زؿة دكف أف د١ٮف ٧٩ُٲح ٠ةٚٲح، كٝؽ دٮصؽ ثٕي اٵػُةا ا٧٣ذ٪ة

 ٱ٪ػػذش ٩ىػػةن ٦ذؿاثُػػةن ٦ٛ٭ٮ٦ػػة ٤٣ٞػػةرئ، ك٦عذػػٮاق ٦٪ةقػػت يقجأأْل :

 ٧٤٣ٮًٮع كٱكذؼؽـ ا٧٣ٛؿدات اٵقةقٲح 

  ًٖٕٔ ة٦ح ٱ٤ٞؽ ٚػٰ ٠ذةثذ٭ػة ٦سػةٹ : ٱكذُٲٓ ٠ذةثح ٩ىٮص ٝىٲؿة

 صٲؽا 

 ٱٛذٞػؿ ا٣ػ٪ه إ٣ػٯ ٔ٪ةوػؿ ا١٣ذةثػح اٵقةقػٲح، أػُػةا  ٖؿ يقجأْل :

ؿ دٝٲٞح كٹ ٦ذ٪ٮٔح، ٹ ٱعٜٞ ا٣٭ؽؼ ٨٦ ٩عٮٱح ٦ذٮادؿة، ٦ٛؿدات ٗٲ

ا٣كؤاؿ إ٦ة ثكجت قٮا ا٣ٛ٭٥ أك ٔػؽـ ٠ٛةٱذػ٫ ثة١٣ذةثػح، ا١ٛ٣ػؿة ٚػٰ 

 ا٣٪ه ٗٲؿ ٦ٛ٭ٮ٦ح 

 اٵداا ٣ذٞؽٱؿات ثؽٱ٢ ق٥٤ – 4ا٣ضؽكؿ 

دىػةغ ٔػةدة ث٤٘ػح  أجةرات ٨٦ اٵثكٍ إ٣ٯ اٵ٠سؿ دٕٞٲػؽان  اهذقٖٖى اهؾادٔ

 ئ كا٧٣ذٮقٍ ا٣ُة٣ت اٵك٣ٯ إف أ٨١٦ ٧٤٣كذٮٱٲ٨ ا٧٣جذؽ

 أقذُٲٓ أف أ٠ذت ثٌٓ ٧٤٠ةت  -1

أقذُٲٓ أف أ٠ذت ٝٮاا٥ ثأق٧ةا اٵمػٲةا كاٵ٣ػٮاف كأٱػةـ اٵقػجٮع  -2

أف أ٠ذػت ص٤٧ػح  كاٵ٧َٕح كاٵٔؽاد كٗٲؿ ذ٣ٟ  ٹ أقذُٲٓ داا٧ػةن 

 أك أقب٤ح ثكٲُح ٱٛ٭٧٭ة ا٣ض٧ٲٓ  ،٠ة٤٦ح

أقذُٲٓ ٠ذةثح ص٢٧ ثكػٲُح ظػٮؿ ٦ٮًػٮٔةت ٦أ٣ٮٚػح، كٱ١٧٪٪ػٰ  -3

 ٤ُت ا٤ٕ٧٣ٮ٦ةت ٣كاٹقذضةثح  دٞؽٱ٥ ٤ٕ٦ٮ٦ةت

، كقؿد اٵظػؽاث ٰ ٦ذ٤ُجةت ا٢٧ٕ٣ كا٣ؽراقح ٠ذةثٲةن أقذُٲٓ أف أ٣جِّ  -4

كأقػذُٲٓ  ،ككوٙ اٵمؼةص كاٵ٦ة٨٠ ا٧٣ذ٤ٕٞح ثعٲةدٰ ك٤٧ٰٔ

كا٣ٞٲػػةـ ثة٣ذؿاقػػ٢  ،٠ذةثػػح ٤٦ؼىػػةت ك٦ٮًػػٮٔةت إ٩نػػةا ثكػػٲُح

ا٣ٕةدم ا٧٣ذ٤ٕٜ ث٤٧ٰٕ كدراقذٰ ٤ٔٯ م٢١ ٚٞؿات ٨٦ ٔؽة ص٢٧ 
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 ة  ٱٛ٭٥ ٠ذةثذٰ أث٪ةا ا٤٣٘ح كٗٲؿ٥٬ ٨٧٦ ٱؽرقٮف ا٣ٕؿثٲح ٢١٣ ٦٪٭

ٱ١٧٪٪ٰ د٤جٲح ٦كذٮٱةت ٔؽٱػؽة ٦ػ٨ ٦ذ٤ُجػةت ا٧ٕ٣ػ٢ أك ا٣ؽراقػح   -5

 كأ٠ذػت ٤٦ؼىػةت ككوػٛةن  أقذُٲٓ د٪ْٲ٥ أ١ٚةرم كأقؿد أظؽازةن 

٧٣ٮًػٮٔةت ٦أ٣ٮٚػػح كٵظػػؽاث ا٣كػةٔح  ٱ١٧٪٪ػػٰ ثكػػ٭ٮ٣ح ٠ذةثػػح 

٠ػ٢ ٦ػ٨ ٱٞػؿأ  ٦ٮًٮٔةت ٨٦ ٔؽة ٚٞؿات  ٱٛ٭ػ٥ ٠ذػةثذٰ ثكػ٭ٮ٣ح

 ا٣ٕؿثٲح ٨٦ أث٪ةا٭ة أك ٗٲؿ٥٬ 

ٱ١٧٪٪ٰ ٠ذةثح ٦ؿاقٺت رق٧ٲح كٗٲػؿ رقػ٧ٲح ك٤٦ؼىػةت ٦ٕٞػؽة  -6

كدٞػػةرٱؿ كثعػػٮث ٚػػٰ ٦ٮًػػٮٔةت ٤٧ٔٲػػح كاصذ٧ةٔٲػػح ك٧٤ٔٲػػح 

كأقػؿد  ،كاظذؿاٚٲح  أقذُٲٓ ٨٦ ػٺؿ ٠ذةثذٰ مػؿح أ٦ػٮر ٦ٕٞػؽة

رااٰ كأؤٱؽ٬ة ثػة٣عضش  ٱٛ٭ػ٥ آكأَؿح  ،ثة٣ذٛىٲ٢ ٰٚ ٢٠ اٵز٦٪ح

 ثذٰ أث٪ةا ا٤٣٘ح ثك٭ٮ٣ح ٠ذة

دارقأْ اهٕؿثٖأح  ًٍةذج يٌ أقبوح اػذجةر اهموةءة اهمذةثٖح وإصةثةت لذجّأة

  يٌ  ٖؿ اهَةَقٌٖ ثّة

: ا٦جذؽئ  ا٠ذت رقة٣ح ٝىٲؿة ٣ىؽٱٜ ظٮؿ ٦٪ـ٣ػٟ ا٣ضؽٱػؽ  1ا٣كؤاؿ 

 ٨٧ًٌ ا٣ؿقة٣ح ا٣٪ٞةط اٳدٲح:

  ِّٰ  كثٲ٨ٌ قجت ٠ذةثذٟ ٫٣  ،وؽٱٟٞ ظ

 زةث ا٧٣ٮصٮد ٚٲ٫ كاٵ ،وٙ ٦٪ـ٣ٟ ٨٦ ا٣ؽاػ٢ 

  ٌٔؽد اٵ٦ة٨٠ ا٣ذٰ دٮد اوُعةث٫ إ٣ٲ٭ة 

 - ثػخ ؽٱػصؽ ٯا٣ػ ادعػؿ  ٹف اکذػت - ظة٣ک ٠ٙٲ - ک٥ٲاقٺـ ٤ٔ»

 اظذػةج - كازةث د٤ٛةز لٔ٪ؽ -٦ُجغ ك وة٣ح ا٣٪ٮـ، ٗؿؼ زٺزح ٠ٓ٦جٲؿ  ٰذٲث

 یا٣ؾمٲئ  اػؿ اظذةج - كا٣عةقٮب د٤ٛةز اظذةج ٌةٱا - ٣ُٕةـ ٚٮاک٫ ثٕي

  ٧٠ة ٠ذج٫ ا٣ُة٣ت  ظؿٚٲةن  غى كً ا٩ي  «-َةك٣ح
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ا٦ذٮقٍ : ا٠ذت ٨ٔ رظ٤ح إ٣ٯ ١٦ةف ٝؿٱت ٨٦ ث٤ػؽدٟ  ٦ػ٨  2ا٣كؤاؿ 

 ك٦ةذا ظؽث ٚٲ٭ة؟ ؟٠ةف ٦ٕٟ

 

َي٤ػت ٦٪ػٟ ٠ذةثػح كوػٙ ٵظػؽ أقػةدؾدٟ ا٣ػؾٱ٨  3ا٣كؤاؿ  ا٦ذٞؽـ : 

ٵقذةذؾ ا٣ؾم ا٩ُجٕخ ذ٠ؿاق ٚػٰ  ٧٤ٔٮؾ اٷ٩نةا أٱةـ ا٧٣ؽرقح  ا٠ذت كوٛةن 

ك٦ة أ٬ػ٥ ا٣ىػٛةت ا٣ذػٰ دع٤ػٯ  ؟٬ؾا اٵقذةذ ٦ذ٧ٲـان ٦ؼٲ٤ذٟ  ٦ة ا٣ؾم ص٢ٕ 

ٚػٰ رأٱػٟ؟ ك٬ػ٢ دنػٕؿ أف ٬ػؾق ا٣ىػٛةت ٱ١٧ػ٨  ٚةٔٺن  ث٭ة ٦ة ص٫٤ٕ أقذةذان 

 ا٠ذكةث٭ة أـ أ٩٭ة ُٚؿٱح؟

 ٚؽرقػخ ظٲةدٰ ػٺؿ ا٤٣٘ٮٱح ا٣ٛىٮؿ ٠٨٦جٲؿ ٣ٞؽ د٧ذٕخ ثعٌٮر ٔؽد »

ٌٙ  ٦ػ٨ ٦ؽرقػٲ٨ ٣ؽم ك٠ةف ا٣ٕؿثٲح ز٥ كاٷقجة٩ٲح ز٥ ا٣ٛؿ٩كٲح  ٣ض٪كػٲةتا ٦ؼذ٤ػ

 ٬٪ذ٤ػٰ ٣ٲـ أقذةذة ٰٚ داا٧ة أ١ٚؿ ٦ةز٣خ ٨١٣ ٦ذ٪ٮٔح د٤ٕٲ٧ٲح أقة٣ٲت ٱكذؼؽ٦ٮف

ةٚػح كا٣سٞ ٤٣٘ػح ٔؿٱٞػح ث٧ٕؿٚػح دذ٧ٲػـ ٠ة٩خ ٚ٭ٰ ا٧٣سة٣ٲح ا٧٣ؽرقح ٰٚ أ١ٚؿ ٔ٪ؽ٦ة

 ٣ٸ٩ؼػؿاط ا٣ُػٺب ظػؽك ٰٚ كأق٤ٮث٭ة كدؿظٲج٭ة ذ٭ةٲثةٷًةٚح إ٣ٯ دؼا مؼى

 ٚػٰ ٩نػةرؾ كص٤ٕذ٪ػة ٣٪ػة دٮٕٝةد٭ػة ٕٚةؿ ثن٢١ كًعخ داا٧ة  ا٣ذ٥٤ٕ ٤٧ٔٲح ٰٚ

 ثػ٢ ا٧٣ؽرقٲ٨ ثٕؽ ٱ٢ٕٛ ٦س٧٤ة ٦ذ١جؿ ثن٢١ دذىؿؼ ك٥٣ ٠ٺ٧٬ة كا٣ذ٤ٕٲ٥ ا٣ذ٥٤ٕ

أت رظ٤ح ا٣ذ٥٤ٕ ٦س٤٪ة ٰٚ وػٙ كثػٺ ثؽ أ٩٭ة ذ٠ؿد٪ة ٦ة ١ٚسٲؿا ٩نج٭٭ةٌ  ثأ٩٪ة أمٕؿد٪ة

 ا٣ٕٛػةؿٌ  ا٤٣٘ػٮم ا٧٣ؽرس ٦ٲـات أ٥٬ ٨٦ أ٫٩ أٔذٞؽ  حٱظذٯ ٧٤٠ح كاظؽة ٰٚ ا٣جؽا

 ٤ٚػ٨ ا٣نػضةٔح كدكف ٦٪٭ة ٦ٛؿ ٚٺ اٵػُةا ارد١ةب ك٤ٔٯ ا٣ضؿأة ٤ٔٯ ضٲٓا٣ذن

 ٠ػٰ ٩ٛكػٲة ا٣ُة٣ػت ٱػؽ٥ٔ أف ا٧٣ػؽرس ٤ٔػٯ! ٱؼُػأ أف ػنػٲح ا٣ُة٣ػت ٱذ٥٤١
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 أف دكػذُٲٓ ا٧٣ٲػـات ٬ػؾق  ث٪ٛك٫ ٦ٕ٭ة ذٛة٢ٔٱا٤٣٘ح ك ٱ٪ُٜ أف ٣ٲكذضؿ ٱذع٧ف

٥ٌ٤  ٚػٰ ٠سػؿأ دػ٪ضط ٝؽ ٦ٕٲ٪ح حٲػىةاه مؼى ذكمٌ  أف أٔذٞؽ ١٣٪ٰ كديؽرس دٕي

 ٦ٺاػ٥ ثنػ٢١ ا٣ُة٣ػت دٔػ٥ ٱػذ٨١٧ ظذػٯ ذادػ٫ ٱُػٮر أف ا٧٣ؽرس ك٤ٔٯ ذ٣ٟ

    ااٷصةثح َجٜ اٵو٢ دكف دٕؽٱ٢ «كٕٚةؿ

 ٧ٔٲػٜ ٤ٝػٜ ٦ىػؽر اٵَٛػةؿ ٱىػٲت ا٣ػؾم ا٣ٛٞؿ ٱٕذجؿ : يذًٖـ) 4 اهكؤال

 ا٣ٌٞػٲح ٬ػؾق ٦ٕة٣ضح ا٣ع١ٮ٦ح كاصت أف ا٣جٕي ٱٕذٞؽ  ا٣ٕة٥٣ ث٤ؽاف ٨٦ ٤٣ٕؽٱؽ

 ٤ٔػػٯ اٹصذ٧ةٔٲػػح كا٧٣ؤقكػػةت ثػػة٧٣ٮاَ٪ٲ٨ ٦٪ػػٮط ٘ٲٲػػؿا٣ذ أف آػػػؿكف ٱػػؿلك

 ث٭ػؾا رأٱػٟ ظؽد  ثةقذٛةًح ا٣ٌٞٲح ٚٲ٫ دنؿح ٦ٮًٮٔةن  ا٠ذت  ا٧٣ع٤ٰ ا٣ىٕٲؽ

 دػؤكؿ ٝؽ ٦ة ثٲ٨ٌك ،٫٣ ا٧٣جؿرة ثة٣عضش رأٱٟ كاد٥ٔ ،دؤٱؽ ا٧٣ٮٝٛٲ٨ كأم ،ا٣نأف

  ا٣ٛٞؿ دٛنٰ ٦٪ٓ ٰٚ ٩ْؿؾ كص٭ح دج٪ٰ ٰٚ ا٣ج٤ؽاف ٚن٤خ إذا اٵظٮاؿ إ٣ٲ٫

 :صةثحاٷ

 أ٩عػةا ٦ؼذ٤ػٙ ٚػٰ اٵز٦ػةت كأ٠جؿ ٥٬إف ا٣ٛٞؿ كػُٮرد٫ ٤٣ُٛةؿ ٨٦ أ»

  ا٣٪ة٦ٲػح ا٣ػؽكؿ ٚػٰ قٲ٧ة كٹ ا٧٣٪ةَٜ ثٕي ٰٚ اردٛة٫ٔ أقجةب كٱذٕؽد ا٣ٕة٥٣

 دؼُػؿ قػ٤ٲ٧ح ٗٲػؿ ثٲبػح ٚػٰ ٱٕٲنٮف ا٣ٕة٥٣ ث٤ؽاف ٨٦ ؿٲصؽ أَٛةؿ ٰٚ ا١٣سٚٲٮ

 ٧ػةٲراا ٧٣ٚضذ٧ػٓ كدؼذ٤ػٙ اٳا ٚػٰ ٤٣ذٞػؽـ ٚؿوػ٭٥ كدؼٛػي وعذ٭٥ ٤ٔٯ

 ٤ٔػٯ ا٧٣جةمػؿ ا٧ٕ٣ػ٢ ا٣ع١ٮ٦ػح ٤ٔػٯ أف ا٣ػجٕي ٱٕذٞػؽ اٵز٦ػح ؾق٬ػع٢ ٱذٕ

 ٱٕذٞػؽ ٦ػ٨ كز٧ػح ا٣عػةٹت ٬ؾق ٦س٢ ٰٚ نٮفٱٕٲ ا٣ؾٱ٨ اٵَٛةؿ كًٓ دعكٲ٨

 دٕػة٣ش أف ا٣ع١ٮ٦ٲػح ٗٲؿ كا٧٣٪٧ْةت ا٣ؼٲؿٱح كا٣ض٧ٕٲةت ٨ٲ٤ٯ ا٧٣ٮاَ٪ٔ أ٩٭ة

 ا٣ذػٰ ا٦ػ٢ا٣ٕٮ ا٧٣٪ُٞػح ظكػت دؼذ٤ػٙ ١٣ػ٨ ا٧٣ع٤ػٰ ا٣ىػٕٲؽ ٤ٔٯ ا٧٣كأ٣ح

 ث٤ػؽاف ٚ٭٪ةؾ اٹػذٺؼ ٢٠ اٵَٛةؿ ٤ٔٯ ا٣ٛٞؿ ٩ذةاش كدؼذ٤ٙ ا٣ٛٞؿ إ٣ٯ دؤدم

ت ثكػج وػعٲح ٦نة٢٠ ك٣ؽٱ٭٥ ٦أكة ثٺ أك ٔنٮااٲةت ٰٚ اٵَٛةؿ ٱٕٲل ظٲر

 ٱ٤٧ٕػٮف اٵَٛػةؿ أف ٰٚ ا٣ٛٞؿ ٱذكجت ظٲر ٦٪ةَٜ دٮصؽ كإ٧٩ة ٤٣ذ٤ٮث ٥٭٠سج
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 قػ٤ٲ٧ح ٦ػأكة ٣ػؽٱ٭٥ ٮ٩ػٮفٱ١ ٝؽ أ٩٭٥ ٨٦ ثة٣ؿ٥ٗ ثة٧٣ؽارس اٹ٣ذعةؽ ٨٦ ثؽٹ

 ا٧٣ع٤ٲػح كا٧٣٪٧ْػةت ا٣ع١ٮ٦ػةت ثػٲ٨ ا٣ذٕػةكف ا٣ػٺزـ ٦ػ٨ أ٫٩ ٚأٔذٞؽ  كآ٦٪ح

٧نة٢٠ ثة٣ٕٛػ٢ ٦ٕٞػؽة ا٣ ٬ؾق ٵف ٣ٶَٛةؿ ا٣ٛٞؿ ٱكجج٭ة ا٣ذٰ اٵز٦ةت ٧٣ٕة٣ضح

 ا٣ػػٮَ٪ٰ ا٣ىػػٕٲؽ ٤ٔػػٯ كا٣ذٌػػة٨٦ ا٣ذ١ػػةدٙ ثػػٺ ديعػػ٢ أف ٓٲصػػؽا كٹ دكػػذُ

 ٦عػةكٹت ٚػٰ ٦ذ١ؿرة إػٛةٝةت افا٣ج٤ؽ ثٕي م٭ؽت ٚٞؽ  ٠ٺ٧٬ة كا٧٣ع٤ٰ

 ظػٲ٨ ا٧٣سػةؿ قػجٲ٢ ٤ٔٯ ٦ىؿ ٰٚ اٵَٛةؿ ٤ٔٯ ا٣ٛٞؿ دأزٲؿات ٧٣ٕة٣ضح ٔؽٱؽة

 ة٭ٹ د١ذػؿث ثأ٩نػُذ ظ١ٮ٦ٲػح ٬ٲبػةت ٝٲػٮد دعخ ٩ٛك٭ة ٦ع٤ٲح ٦٪٧ْةت دضؽ

 ٣ػ٥ إذا  ا٣ذػؽ٬ٮر قؿٱٓ ظةؿ ٰٚ ٚأ٠سؿ أ٠سؿ ا٧٣نة٢٠ ٚذذؿا٥٠ اٹ٩ذٞةد دذٞج٢ كٹ

 ٱضذ٭ػؽكف ا٣ػؾٱ٨ ٣ٶَٛػةؿ ٠سٲػؿ أ٢٦ ٬٪ةؾ ٤ٚٲف ٱجةٝؿ ا٣ذٕةكف ا٣ع١ٮ٦ح دنؿع

 ٦ػ٨ أ٩ػ٫ أٔذٞؽ  ا٣ذٕجٲؿ وط إذا «ا٣ٕٲل أ٢٠» أص٢ ٨٦ ٦ج١ؿ ق٨ ٦٪ؾ ا٢٧ٕ٣ ٰٚ

كأ٣ح ا٣ٛٞؿ ٦جةمػؿة كأف د٧ػٮؿ ا٧٣٪٧ْػةت ا٣ذػٰ ٦ ا٣ع١ٮ٦ةت دذ٪ةكؿ أف ا٣ٺزـ

 أف كأٱٌػة ك٦ذٕكػٛح وػةر٦ح ٝٲٮد ٤ٔٲ٭ة دٛؿض كأٹ ا٧٣نة٢٠ ٬ؾقد٢٧ٕ ٤ٔٯ 

 ٠ة٦ػ٢ ثنػ٢١ اٹٝذىػةد إوػٺح ظٲر ٨٦ ا٣ٛٞؿ ٦كذٮل اردٛةع در٦ىة دٕة٣ش

 دٛٲػؽ ٦نػةرٱٓ كدض٪ػت ٚٞػٍ  ا٣جٮرصٮزٱح أما ٦ٕٲ٪ح ٚبةت ٤ٔٯ ا٣ذؿ٠ٲـ ك٣ٲف

 ا٣ذعذٲػح ا٣ج٪ٲػح إوػٺح ٦ػ٨ ث٤ؽا ٱؽةا٦س٢ ث٪ةا ا٧٣ؽف ا٣ضؽ ٍٚٞ ا٣ٕة٣ٲح ا٣ُجٞةت

 ُػٮاتا٣ؼ ٬ػؾق ٦سػ٢ ا٣ع١ٮ٦ةت د٪ٛؾ ٥٣ إذا   ا٧٣ٮصٮدة ا٧٣ؽف ٰٚ د٪٭ةر ا٣ذٰ

  ااٷصةثػح «اٵَٛػةؿ ٦ٕة٩ػةة كقذكػذ٧ؿ كا٣ٛٞػؿاا اٵٗ٪ٲػةا ثػٲ٨ ا٣ٛضٮة ٚكذـٱؽ

  ٦٪ٞٮ٣ح ٧٠ة ٬ٰ دكف دٕؽٱ٢ 

ى:نصائحىللمصححىفيىمجالىالتدروبىالمدرديىرلىىالكتابظ
ا٣٘ؿض ٨٦ ٬ؾق اٹٝذؿاظةت ث٪ةا ٝؽرة ا٣ُة٣ت دػؽرٱضٲة ٚػٰ اٹقػذضةثح 

ٝؽ دنػ٢١ ٚػٰ ا٧٣كػذٞج٢ ٩ػٮاة ٣ذ٤ٕٲ٧ةت اٵقذةذ كاٹردٞةا ث٧كذٮل ٠ذةثذ٫، ك

 ٩ْةـ دٞٲٲ٧ٰ ١٤٣ذةثح 
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  ٝٲ٥ٌ ثؽٝح ٦ٓ ثٕي اٷق٭ةب 

  ٌٝؽـ ثٕي ا٧٣ٺظْةت 

  ى  ًؿ ا١٣ةدت ا٧٣كذعٜ ٍَ أ

  ٌُٙٝؽـ ا٣٪ٞؽ ا٣ج٪ٌةا ث٤ 

  ٌٝؽـ ٦ٺظْةت كاًعح 

  ظؽد ٝٮأؽ ا٧٣٭٧ح ا٧٣٪ٮَح ثة٣ُة٣ت 

  دٕة٢٦ ٦ٓ اٵ٦ة٩ح ا٧٤ٕ٣ٲح ثعــ 

ى:طروػظىلتودورىرملوظىالتػووم
٣ذُٕػٰ ا٧٣ىػعط ١ٚػؿة  ؛ؾ ثٕي اٵ٦ٮر ا٣جكٲُح ٱ٨١٧ ا٣٪ْؿ إ٣ٲ٭ػة٬٪ة

٨ٔ ٦كذٮل ا٣ُة٣ت  اٵٕٚةؿ ا٧٣ؽرصح أد٩ػةق دٞػٓ ًػ٨٧ ٠ذةثػح ا٣ُة٣ػت ٚػٰ 

أكٹ  أ٦ة ٰٚ ا٧٣كذٮل اٵد٩ٯ اا٧٣ذٞؽـ  ٚٞؽ دذعٜٞ صـاٲػةن  ،ا٧٣كذٮل ا٧٣ذ٧ٲـ

L ACTFا دٮوٲٛةت ٬ؾٱ٨ ا٧٣كذٮٱٲ٨ٯ ٣داا٧ةن إ  ٱعك٨ ا٣ؿصٮع دذعٜٞ ثذةدةن 

    Writing, -Proficiency Guidelines كدٝٲٞػػةن    ٠ػٰ ٱ١ػػٮف ظ٧١ػػ٫ ٦٪ىػػٛةن 

كد١ٮف ٬ؾق اٵٕٚةؿ ث٧سةثح ٦ٕةٱٲؿ ١٤٣ذةثح  ك٠ٰ ٱنضٓ ا١٣ةدػت ٤ٔػٯ دعٞٲػٜ 

  ف ا٣ذ٤ٕٲ٧ةت دٝٲٞح ككاًعح د٧ة٦ةن ٬ؾق اٵٕٚةؿ، ٚإف ذ٣ٟ ٱٞذٌٰ أف د١ٮ

  ٠ة٤٦ح اقذضةثح ٱكذضٲت ٤٣كؤاؿ أك ا٧٣٭٧ح 

 ٭ة ا٣ٌٞٲح ا٧٣ُؿكظح ك٦ٮ٫ٛٝ ٦٪٭ة ةاٰ ث٧ٞٮ٣ح ٱعؽد ٚٲٱكذ٭٢ ا٣٪ه اٷ٩ن 

  ٰٱكذ٢٧ٕ ا٣ذ١ٛٲؿ ا٣ذع٤ٲ٤ 

  ٱٕجٌؿ ٨ٔ ا٣٘ؿض ٨٦ ا٣٪ه ثٮًٮح كإٝ٪ةع 

  ٰٱكذؼؽـ ٦ُٕٲةت كظٞةاٜ ٨٦ ٦ضة٫٣ ا٧٤ٕ٣ 

  ٱٌٞؽـ ظضضةن كأد٣ح كأ٦س٤ح ٣ؽ٥ٔ رأٱ٫ 

  ك٫٣ ٬ؽؼ كاًط  ،٦٪٥ْ ٦ذ٧ةقٟ ثٮص٫ٱ١ذت 
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  ٱكذؼؽـ ٣٘ح ٦ٺا٧ح ٧٤٣ٮًٮع 

 ث٧ىةدر ٦ٮزٮٝح ٔ٪ؽ ا٤٣ـكـ  ٱكذن٭ؽ 

 ٨٦ اٵػُةا ا٣٪عٮٱح كاٷ٦ٺاٲح  دٞؿٱجةن  دؼ٤ٮ ٣٘ذ٫ 

  دذك٥ ٠ذةثذ٫ ثةٵوة٣ح ٰٚ ا٣ذ١ٛٲؿ كثةٷثؽاع ا٤٣٘ٮم 

ى:المكتوبىالنصىصغات
 َّٔأة ٕجعأر اهذأٔ ثةألوصُ اهًىعط دؾلٖؿ اهىوةت ِؾه قؿد يٌ اهغؿض

ط  اهَه فٔ  أًٔأةل يأٌ لسٖأؿ فأٔ ضوٓدذ ال وقؽ اهًسةهٖح، اهَةظٖح يٌاهؾي ُٕىعَّ

 يًأة اهًىأععٌٖ أو هوًىأعط يٕأةٕٖؿ يضًْٔأح أو يؿصٕةً  دْن فّٔ ؛اهُالب

 .عًٌٖىعّ اه هًضًْٔح أو اهوؿد هوًىعط اهسجةت درصح يٌ ٕعّكٌ

 ا٣جٲة٩ةت كا٠ذ٧ةؿ ا٧٣ٮًٮع ثعر ٰٚ ا٣ذ٧ٕٜ ظٲر ٨٦ ا٧٣عذٮل ٝٲ٧ح 

 ا٣ؿاٲكػػح اٵ١ٚػػةر ككصػػٮد ا٧٣ٮًػػٮع كًػػٮح ظٲػػر ٦ػػ٨ ا٣ذ٪ْػػٲ٥ 

  كا٣ؼةد٧ح ا٧٣ٞؽ٦ح كٚةاؽة ا٣ؽا٧ٔح ٲ٢كا٣ذٛةو

 ٟا٣ذػؿاثٍ كإظ١ةـ اٵ١ٚةر دُٮٱؿ ػٺؿ ٨٦ ا٧٣ٮًٮع ٦٪ةٝنح د٧ةق 

  اٵصـاا ثٲ٨

 ا٧٤ٕ٣ٰ ٦ضة٫٣ ٰٚ كا٤ٕ٧٣ٮ٦ةت ا٣ٞؿاا٨ ػٺؿ ٨٦ ا٣جعر ٦ٮًٮع د٪ةكؿ  

 كصؽت إف ٔؿً٭ة كأق٤ٮب ا٣جٲة٩ةت اقذؼؽاـ  

 ا٣ذع٤ٲ٤ٰ كا٣ذ١ٛٲؿ ا٧٣ن٤١ح ظ٢ أق٤ٮب  

 ٦ذ٧ٲـ ٦٪ْٮر ٨٦ ٦ٕة٣ضذ٭ة أك ا١ٛ٣ؿة أوة٣ح  

 كد٭ضبػح ثٺٗٲػح كأقػة٣ٲت ك٦ٛؿدات كوؿؼ ٩عٮ ٨٦ ا٤٣٘ٮٱح ا٣ؽٝح 

  دٝٲٞح

 ٦ٮزٞح ٗٲؿ اٝذجةقةت ٨٦ ا٣٪ه كػ٤ٮٌ  ا٧٤ٕ٣ٲح اٵ٦ة٩ح  

 ا٣ٌٛٛةًح كا٤٣٘ح ا٣عنٮ ٨ٔ كاٹثذٕةد ثة١٣ٺـ اٹٝذىةد  
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 ًٕمََأة اهأَه ووأوةت اهمةدأت ثّأة قأةم أفٕةل وو  يٌ قجق ية ٔوٓ ثَةء

ّّن صؽول وًٓ  إًأةفح اهضؽول ِؾا اقذًٕةل. اهُةهت درصح دقؽٕؿ هوًىعط ٕك

 .اهذىعٖط زجةت درصح يٌ ٕؿفٓ قؽ اهًٕوٖح دٖكٖؿ ووح إهٓ

   اهُةهت ثّة قةم أفٕةل دقٖٖى

 ٚٲ٭ػة ٱعػؽد ث٧ٞٮ٣ػح اٷ٩نةاٰ ا٣٪ه ٱكذ٭٢

 ٤٣جعػػػر ا٧٣ُؿكظػػػح ا٣ٌٞػػػةٱة أك ا٣ٌٞػػػٲح

    ٦٪٭ة ك٦ٮ٫ٛٝ

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1  ا٣ذع٤ٲ٤ٰ ا٣ذ١ٛٲؿ ؼؽا٫٦اقذ ٤ٔٯ ٱؽ٢٣

 5 4 3 2 1  كإٝ٪ةع ثٮًٮح ا٣٪ه ٨٦ ا٣٘ؿض ٨ٔ ٱٕجٌؿ

 5 4 3 2 1  ا٧٤ٕ٣ٰ ٦ضة٫٣ ٨٦ كظٞةاٜ ٦ُٕٲةت ٱكذؼؽـ

 5 4 3 2 1  رأٱ٫ ٣ؽ٥ٔ كأ٦س٤ح كأد٣ح ظضضةن  ٱٌٞؽـ

ط ٬ؽؼ ك٫٣ ٦ذ٧ةقٟ ٦٪٥ْ ثٮص٫ ٱ١ذت  5 4 3 2 1  كًا

 5 4 3 2 1  ٧٤٣ٮًٮع ٦ٺا٧ح ٣٘ح ٱكذؼؽـ

 5 4 3 2 1  ا٤٣ـكـ ٔ٪ؽ ٦ٮزٮٝح ث٧ىةدر ٱكذن٭ؽ

 5 4 3 2 1  كاٷ٦ٺاٲح ا٣٪عٮٱح اٵػُةا ٨٦ ػة٣ٲح ٤٘حث ٱ١ذت

 5 4 3 2 1  ٤٘ٮما٣ ثؽاعاٷك ثة٣ذ١ٛٲؿ أوة٣ح ٤ٔٯ ٱؽ٢٣

 5 4 3 2 1  ٠ة٤٦ح اقذضةثح ا٧٣٭٧ح أك ٤٣كؤاؿ ٱكذضٲت

      اهَّةاٖح اهؽرصح

 ٣ُة٣تا إٔٚةؿ دٞٲٲ٥ -5ا٣ضؽكؿ

ى:أدواتىبدولظىلتػوومىالكتابظ
اٹػذجةر ا٧٣ٞػة٣ٰ ٣ػٲف اٵداة ا٣ٮظٲػؽة ٣ذٞٲػٲ٥ ا١٣ذةثػح ا٣ذػٰ دجػؿز ٝػؽرة 
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ا٣ُة٣ت ٤ٔٯ ا٣ذٕجٲؿ ا١٣ذػةثٰ  ٚ٭٪ػةؾ ٠ذةثػح ا٣ٲٮ٦ٲػةت، كا٧٣عْٛػح ا٣ؽرقػٲح، 

   كٚػٰ ٬ػؾا ا٣ؼىػٮص د٧ٲػـ صػٲ٧ف ثػٲ٨      Aloshكاٷ٦ٺا، كٗٲؿ٬ة ا

ك٬ؾا أ٦ؿ ٦ذٜٛ ٤ٔٲ٫، إٹ أ٩٭ػة دػؽرج  ،      ,Mary Jamesا٣ذٞٲٲ٥ كاٹػذجةر ا

ف ا٣ُة٣ت ٹ ٱعى٢ ٤ٔػٯ درصػح ٵثٕي أدكات ا١٣ذةثح ا٣جؽٱ٤ح دعخ ا٣ذٞٲٲ٥ 

 دىػ٪ٲٛةن   2664ف ا٦عؽدة  كٹ أ٨ّ أف ٬ؾق ٦كأ٣ح ػٺٚٲح  كٝؽ كًٓ ثػؿاك

 كظؽد ٣٭ة اٵ٬ؽاؼ اٵرثٕح اٳدٲح: ،ٵدكات ا١٣ذةثح ا٣جؽٱ٤ح

ٔجػةرات ٵداا ٦ٮاٝػٙ ٗٲػؿ رقػ٧ٲح ا٧٣عة٠ٰ: اقذ٧ٕةؿ ٧٤٠ةت ك -1

 دذ٤ٕٜ ثة٣عٲةة ا٣ٮإٝٲح 

٫: ٱ١ٮف ا٣ذؿ٠ٲـ ٚٲ٫ ٤ٔٯ دٝح ا٧٣ٛؿدات كا٣ذؿا٠ٲت ا٣٪عٮٱح  -2  ا٧٣ٮصَّ

اٹقػذضةثٰ: ٱ٭ػذ٥ ثنػ٢١ ا٣ؼُػػةب ٧٠ػة ٚػٰ ا٣ٮوػٙ كا٣ذٞػػةرٱؿ  -3

 كا٤٧٣ؼىةت كمؿح ا٣ؿقٮـ ا٣جٲة٩ٲح  ا٣ٞىٲؿة

ػٲػؿ ظٲػر ا١٣ذػةثٰ اٵ ا٣ذٮقٰٕ: ٧٠ة ٰٚ ا٧٣ٞة٣ح ككرٝح اٹػذجػةر -4

ثةقػذ٧ٕةؿ ا٧٣ٛػؿدات  دذض٤ٯ ا٣ٞؽرة ٤ٔػٯ د٪ْػٲ٥ اٵ١ٚػةر ٦٪ُٞٲػةن 

 ا٧٣٪ةقجح كا٣ذؿا٠ٲت ا٣ك٤ٲ٧ح 

٦ؼذػةرة ٱ٭ػذ٥ ثأداا٭ػة  : ٱعِٛ ا٣ُة٣ت ٚٲ٭ػة أ٧ٔػةٹن اهًعوْح اهؽرقٖح -1

   ٦ػػ٨      ,Aloshٝػػؽ دىػػ٢ إ٣ػػٯ ٚىػػ٢ دراقػػٰ ثؿ٦ذػػ٫ ا٦ػػٌؽة ٚػػٰ 

ج٪ٮد ػٺؿ ا٣ٛذػؿة ا٧٣ٺظْح كا٣ذضؿثح دجٲ٨ٌ أف ا٣ُٺب ٱٌٲٛٮف إ٣ٯ ا٣

أك ٱعك٪ٮف َؿٱٞح ٔؿً٭ة  أذ٠ػؿ أف أظػؽ ا٣ُػٺب ٦ػ٨ ا٧٣ض٧ٮٔػح 

كاقػ٫٧  ،1999ا٣ذٰ أرق٤ذ٭ة ٣ؽراقح ا٣ٕؿثٲح ٚػٰ صة٦ٕػح ظ٤ػت ٔػةـ 

ك٠ػةف ٚػػٰ ا٧٣كػذٮل ا٧٣جذػػؽئ اٵ٤ٔػٯ  ثػػؽأ ثذ١ػػٮٱ٨  ،إرٚػ٫ دٮ٦ػػةس

ك٥٣ ٱ٨١ ٚٲ٭ة ٦ة ٱذ٤ٕٜ ثة٤٣٘ح ٚػٰ  ،٦عْٛذ٫ ٨٦ أٱة٫٦ اٵك٣ٯ ٰٚ ظ٤ت

 ٞذ٪ٲةت ٨٦ أقٮاؽ ظ٤ت ا٣ٞؽٱ٧ح ا٣ذػٰ أذ٤٬ذػ٫ كوػٮران مٰا  ص٧ٓ ٦
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دؾ٠ةرٱح ٧٤٣ؽٱ٪ح ك٤ٕٝذ٭ة، ظذٯ إ٫٩ ص٧ػٓ ثُةٝػةت ر٠ػٮب ا٣عػةٚٺت 

كدػٮؿ ا٧٣كجط  ظٲ٨ ٤َجخ ٦٪٫ دٞؽٱ٥ ا٧٣عْٛػح ٣ػؽل ٔٮددػ٫ إ٣ػٯ 

ٵقجٮع أك ٔنؿة أٱةـ  أػجؿ٩ٰ  ٧٤٠جف ٰٚ ٩٭ةٱح ا٣ٛى٢ ٤َت د٧ؽٱؽان 

١ذجػػح ظػػٮؿ ٦عذػػٮل أ٩ػػ٫ ٠ػػةف ٱكػػذ٢٧١ ص٧ػػٓ ا٤ٕ٧٣ٮ٦ػػةت ٦ػػ٨ ا٧٣

 ،اٚػػؾ   ا٧٣عْٛػػح كدٮوػػٲٛ٭ة ثة٤٣٘ػػح ا٣ٕؿثٲػػح  ٠ة٩ػػخ ظٞٲجذػػ٫ ٧ٔػػٺن 

كٔؿًذ٭ة ٰٚ ١٦ةف ثةرز ٰٚ ا٣ٞك٥ ٣ٲذٛٞؽ٬ة ص٧ٲٓ ا٣ُٺب  ٥٣ ٱ١ػ٨ 

١٣٪٭ػة ٠ة٩ػخ ٦ذ٧ٲػـة ثةػذٲػةر ا٧٣عذػٮل  ،ا٣ٮظٲؽ ا٣ؾم ٝؽـ ٦عْٛػح

 كا٣ذ٤ٕٲٜ ٤ٔٲ٫ ٨٦ ا٧٣ؿاصٓ ك٨٦ دضؿثذ٫ 

٦ػ٨ أٌٚػ٢  ٧ف ٦ػؿات أقػجٮٔٲةن : ٢ٕ٣ ٠ذةثح ا٣ٲٮ٦ٲةت ػاهْٖيٖةت -2

ا٣ذ٧ؿٱ٪ةت ا٣ذٰ دؽٚٓ ا٣ُة٣ت ٣ذٞؽٱ٥ أ٢ٌٚ ٦ة ٣ؽٱ٫ ٦ػ٨ ١ٚػؿ ك٣٘ػح 

   ٱ٧ة٩ٓ ا٣ُػٺب ٚػٰ ا٣جؽاٱػح ٔػةدة ٚػٰ ٝجػٮؿ ٬ػؾا      ,Aloshا

كٱذجػٲ٨ ٣٭ػ٥ ثٕػؽ  ؛د٪ٮع ٚٲ٭ة ا٣ذ٤١ٲٙ ٦ذ٤٤ٕٲ٨ ثأف ظٲةة ا٣ُة٣ت ٹ

ؽأ ٬ػؾا إذا ثػ  ٚذؿة ٝىٲؿة أ٩٭ة كقػٲ٤ح دٮاوػ٢ ثػة٬ؿة ٦ػٓ اٵقػذةذ

اٵقذةذ ثة٣ذٮاو٢  ٤ٕٚٯ قجٲ٢ ا٧٣سةؿ ٱؾ٠ؿ أظؽ٥٬ أ٩ػ٫ ذ٬ػت ٦ػٓ 

٦ُٕػ٥  أمٌ  :ٚأقأؿ ٤ٔٯ ا٣٭ة٦ل ؛أوؽٝةا٫ إ٣ٯ ٥ُٕ٦ ٦كةا ا٣ض٧ٕح

دكف اٷمػةرة إ٣ػٯ  ؟ك٠ٲػٙ أوػ٢ إ٣ٲػ٫ ؟ك٦ػةذا د٪ػةكؿ ٬٪ػةؾ ؟٬ٮ

اٵػُةا ا٤٣٘ٮٱح ا٣ذٰ دعٛػ٢ ث٭ػة ا٣ٲٮ٦ٲػح  ٱ١٧ػ٨ دٺٚػٰ اٵػُػةا 

        ,Aloshٲ٢ ا٥٤ٕ٧٣ اثٮقةا٢ ٩ةصٕح أػؿل ٦نؿكظح ثؽ٣

  ١٣ػ٨ ثة٣ُؿٱٞػح : ٬ٮ ٣ٲف ٠ذةثح ثة٧٣ٕ٪ٯ ا٧٣ذٕةرؼ د٤ٞٲػؽٱةن اايالء -3

 -ا٣ذٰ اقذؼؽ٦ذ٭ة ٰٚ وٛٮؼ ا٧٣ذٮقُٲ٨ ٧ٚة ٚٮؽ، ٱٛٲؽ ا٣ُٺب 

ٰٚ ظ٧ػ٢ ٦كػؤك٣ٲح د٧٤ٕ٭ػ٥ كا٣ذٕػةكف  -إًةٚح إ٣ٯ ا٣ؽٝح ا٤٣٘ٮٱح 

كدػؾ٠ؿ    2619ا٤ٕٛ٣ٰ ٚٲ٧ة ثٲ٪٭٥  ا٣ُؿٱٞح ٦ٮوٮٚح ٚػٰ ا٣ٕػل ا
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   أف أ٠سؿ د٧ؿٱ٪ػةت ا١٣ذةثػح ا٣جؽٱ٤ػح اقػذ٧ٕةٹن      ,٠Ketabiذةثٰ ا

 اٷ٦ٺا كا٧٣ٞة٣ح 

ى:تػدومىمناقذظىاالختبارىالمػاليىرلىىالموضوري
ٰٚ دٞؽٱ٫٧ ٤ٔٯ اٳػػؿ، ثػ٢ إف  ٱ٨ػ٢ ٤٣ٞٲ٧ح ا٧٤ٕ٣ٲح ٵظؽ اٹػذجةرٹ د

قةقػٲح ٩عٮ أذ٧ػةد اٹػذجػةر ا٧٣ٞػة٣ٰ اٵداة اٵ ا٣ذٞؽٱ٥ قجج٫ ا٣ذٮص٫ دؽرٱضٲةن 

ثٕػؽ قػٲُؿة اٹػذجػةر ا٧٣ٮًػٮٰٔ  ٰٚ ا٣٘ؿب كا٣ٮٹٱةت ا٧٣ذعؽة ػىٮوةن 

قٲُؿة مج٫ دة٦ػح ٚػٰ إٔػؽاد اػذجػةرات ا٣ٞجػٮؿ ا٣ضػة٦ٰٕ كا٧٣٭٪ػٰ ٧٠ػة ٚػٰ 

إٹ أف اػذجػةرات ا٣ٞجػٮؿ        ,٦Brelandضةٹت ا٣ُت كا٣ٞة٩ٮف كاٷدارة ا

نػؿٱ٨ ٰٚ ٦ضةٹت ٔؽٱػؽة أػػؿل ثػؽأت ٦٪ػؾ ا٣ٕٞػؽ اٵػٲػؿ ٚػٰ ا٣ٞػؿف ا٣ٕ

ثإدػةؿ ٔ٪ىؿ ٦ٞة٣ٰ  ٱٕذ٧ؽ ٬ؾا ا٧٣ٲ٢ ٤ٔٯ أ٧٬ٲح أزؿ اٹػذجػةر ٚػٰ ا٧٣ػ٪٭ش 

إ٣ٯ ٦كػأ٣ح وػٺظٲح اٹػذجػةر كزجةدػ٫ ٦ػ٨ ا٣٪ةظٲػح ثٌٕ٭٥ كا٣ذ٤ٕٲ٥، كٱٕـكق 

ٱؼنٯ ثٕي ا٧٣ذؼىىٲ٨ ثة٣ٞٲػةس كا٣ذٞٲػٲ٥ ٦ػ٨ ًػٕٙ ٦ٕػؽؿ كا٣٪ْؿٱح  

ؿٱٺ٩ػؽ ٵٔػؽاد٥٬ كدٛػةكت أداا٭ػ٥  كٱٞذػؿح ث ا٣سجةت ثٲ٨ ا٧٣ىععٲ٨ ٩ْػؿان 

ة ٱػؤدم إ٣ػٯ ٧ٌ٦ػ ، ك٬ػٮ  د٦ش ٩ٮٰٔ اٹػذجػةر ا٧٣ٞػة٣ٰ كا٧٣ٮًػٮٰٔ    ا

 دعكٲ٨ ٦ٕؽؿ ا٣سجةت 

 :االختبارىالموضوري

ٰٚ ا٣٘ؿب كقٍ دٔٮات ٹٔذ٧ةد اٹػذجػةر ا٧٣ٞػة٣ٰ  ٠ةف كٹ ٱـاؿ مةإةن 

ٱٞٮـ ٬ؾا ا٣٪ٮع ٨٦ اٹػذجةر ااٹػذٲػةر ٦ػ٨ ٦ذٕػؽد  ٤ٔػٯ اٚذؿاًػٲ٨ ك  أٱٌةن 

ذٞػؽ ٚػٰ ٚػٰ ؿة كدضؿٱؽ٬ة ٨٦ قػٲةٝ٭ة  از٪ٲ٨: د١ٛٲٟ ا١ٛ٣ د١ٛٲػٟ ا١ٛ٣ػؿة ٱٕي

اٹػذجةر ا٧٣ٮًٮٰٔ أف ا١ٛ٣ؿة أك ا٧٣ٮًٮع ٱ٨١٧ دضـاذ٭٧ة إ٣ػٯ ٤ٕ٦ٮ٦ػةت 

ٱ٨١٧ أف ٱكذٛةد ٦٪٭ة ٰٚ دن١ٲ٢ ا٣جػؽاا٢ ٚػٰ قػؤاؿ اٹػذٲػةر  ٦كذ٤ٞح ثؾاد٭ة

   كٚػٰ ٦كػأ٣ح ا٣كػٲةؽ ٱٛذػؿض أف      ,٦Resnick & Resnickػ٨ ٦ذٕػؽد ا
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عيٌ اهصيٖام اهي    ْٕث ًٕمٌ حقًّٖٖا فئ شيٖام يلخويم حًاييا  اهمفاءة اهوغ

حًارس فُٖ اهوغث وحصخعًن. ه هك ٕيى  يعميى اشياح ة اهعويْن انٍصياٍٖث ا  

حقٖٖى اهمخاةث ال ًٕميٌ ا  ٕيخى ةَخياح مال ييٌ اينش انٍلياء. هميٌ اعخًيا  

ث ورةًيا حعختيى ِي ق ٍق ي .االاختارٌٕ فٔ حقٖٖى اهمخاةث قد ٕمْ  هُ اثى مٕخاةٔ

 ةرثٖث يفٖدة.

 ما هو االختبار الموضوعي؟
ييٌ ثنثيث مهيٓ  )اذٖاٍيا   ِْ عتارة عٌ اشئوث ٕؤ لن يَّا ارةعث ةيدالن ااهتيا  

، اييا اهتيدالن علىة(، واذد يَّيا فقيي َٕ تيل عويٓ يعَيٓ ييخٌ اهصيماش حًاييا  

همَّا حخفاوت فٔ ةعدِا عٌ يعَيٓ ييخٌ اهصيماش.  ،األاى  فختدو صرٖرث إضا  

اًصيٌٖ واألاٖيى ةَصيتث ةَصيتث ثًياٌٍٖ ةاهًئيث و ايى  مْ  صرٖرا  اذدِا قد ٕ

ً  ةَصتث    يعياهًعىفيث نٍخياج اهوغيث ةين  ًا  ثنثٌٖ ةاهًئث. ِ ا االاختار هٖس يصي

ألٍيُ ال  ؛يٌ يزإاق  رحث اهثتات اهعاهٖيثوهّا.  ويفاِٖى ورة ّا ةصْاِا اهًَاشب

د ت اهعاييث وٕصير  ٍيُ ٕصيود هناختياراايزٕث ااى  هُ ٕخأثى ةىا  اهًصرد. و

ومهٓ يمَز هألشيئوث  ،. ويٌ صفاحُ ا  وضعُ ٕرخاج مهٓ اتىة ووقج طْٕوٌٖ هٖا  

 اختار حقٖ ى ٍخالخُ وحرون وحعدش.وةعد لن حقدٕى هن .ٕضاف مهُٖ ةاشخًىار

 أ  ٍصتث اهخلًٌٖ فُٖ عاهٖث حصن مهيٓة :َٕخقدق اهعايوْ  ةاهخقٖٖى واهقٖاسو

عيد   ، عويٓ ا   شيئوث اات اهتيدالن اهثنثيثثنثث وثنثٌٖ ةاهًئث فئ ذياش األ

يعا هيث ةصيٖ ث حلفيم ييٌ اثيى ا ٍاق اهتدالن اهلالع ارةعث. وةَاء عوُٖ ٍقخىح 

( ةصيْرة يفصيوث وةخعًيل فئ 0202اهرزر. وقد ةرثج مشتَْٖزا وزيٖوّا )

اهًصالن اهىٕاضٖث وفئ يعايين اهصيعْةث هعيد  ييٌ اهًخلصصيٌٖ فئ ِي ا 

ص اإيث اهتريْث فئ يعا هيث ةصيٖ ث ًٕميٌ اهًخاش. مال اٍَيا ًٕميٌ حوليٖ

 ح تٖقّا عوٓ ٍخالج اٍْاع يٌ ااختارات االاخٖار يٌ يخعد .
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٦ض٧ٮع اٷصةثةت ا٣ىػعٲعح ٩ػةٝه اٷصةثػةت  :أم ؛=د 3خ/-اص

  3ا٣ؼُأ دٞكٲ٥ 

 اٰٚ ظةؿ أرثٕح ثؽاا٢  ٱكةكم ا٣ؽرصح ا٧٣ٕؽ٣ح 

 68=   4ا 3/ 12 – 72 : ٦72سةؿ ٦ُجٜ ٤ٔٯ درصح ا

 ا٣عـر أزؿ ٨٦ ا٣ذؼٛٲٙ ٦ٕةد٣ح -6ا٣ضؽكؿ 

ى:نصائحىترارىىفيىوضعىاالختبارىالموضوري
 ٱ٢ٌٛ اقذ٧ٕة٫٣ ٣ذٞٲٲ٥ ٦٭ةردٰ ا٣ٞؿااة كاٹقذ٧ةع كا٧٣ٕؿٚح  -1

٤ٔٯ ا٣٪ذةاش ٤٣ذ٤ٞٲػ٢ ا٣كةثٞح اقذ٧ٕةؿ أرثٕح ثؽاا٢ كدُجٲٜ ا٧٣ٕةد٣ح  -2

 ٨٦ أزؿ ا٣عـر 

 ا٣٪ه كاظؽ ٦٪٭ة ٍٚٞ ٱذٜٛ كا٧٣ٕ٪ٯ ٰٚ  ،دجؽك ص٧ٲٓ ا٣جؽاا٢ ٦٪ُٞٲح -3

 كٱضؿب اٹػذجةر ٝج٢ دٞؽٱ٫٧  ،دعؽد ا٣جؽاا٢ ا٣ىعٲعح -4

 ٔؽـ كصٮد ٤ٕ٦ٮ٦ةت ٗٲؿ ًؿكرٱح ٰٚ ٦ذ٨ ا٣كؤاؿ  -5

 ػ٤ٮ ا٣كؤاؿ ٨٦ أػُةا إ٦ٺاٲح أك ٝٮأؽٱح  -6

 ا٤٣٘ح ٦ؼذىؿة كٰٚ ٦كذٮل ا٣ُة٣ت  -7

 ٤ٕٮ٦ةت ٠ةٚٲح ٣ٸصةثح ٨ٔ ا٣كؤاؿ كصٮد ٦ -8

  كصٮد اػذٲةر كاظؽ ٍٚٞ ٱُةثٜ ا٧٣ٕ٪ٯ ا٧٣ٞىٮد ٰٚ ا٣٪ه -9

 كا٣كؤاؿ ٦٪ةقت ٣ٺػذجةر  ،اٷصةثةت ٦ذضة٩كح كذات أَٮاؿ ٦ذكةكٱح -16

ى:مثالىرنىتدّرجىالبدائلىفيىبطدهاىرنىالجوابىالصحوح
  «ٔ٪ؽ أػٰ ا١٣جٲؿ قٲةرة ظ٧ؿاا كقٲةرة ثٲٌةا»

 ٱؿٱؽ أػٰ قٲةرة قٮداا  اأ٢ٝ ٨٦ ػ٧كٲ٨ ثة٧٣بح   أ

 قٲةرة أػٰ ظ٧ؿاا كثٲٌةا  ا٨١٧٦ ز٧ة٩ٮف ثة٧٣بح   ب

 دةف  ا٦بح ثة٧٣بح ٔ٪ؽ أػٰ قٲةر  ج
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 تػجت أخي اهسٌةرة اهجٌضةء ألثر يٌ اهدًراء. )رثًة سجػون ثةهًبح( .د

 :من محادن االختبار الموضوعي
 .درجح ثجةت غةهٌح ال تتأثر ثدمى اهًطدح اهشخطي 

 يًة ًجػد اهوجس غٌ  ، وهويقطد اهًًتِدٌ واضح يٌ شمن اهسؤال

 اهطةهت.

 ًح غٌر اهًهةرة اهًقطوود ال ًضطر اهطةهت إهى االستػةٍح ثًهةرة هغو

 هٌس لًة في أسبوح اهقراءة اهتي تقتضي إجةثةت يمتوثح.واختجةرهة، 

 :من مداوئ االختبار الموضوعي
  غودم فهوى اإلجةثح اهخةطبح قد تدطن إية ثسجت غدم فهى اهَص أو

 .اهسؤال، همٌ االختجةر ال ًجٌٌ هَة سجت اهخطأ

  اهجوداان اخخورىقد ًدطن اهطةهت غوى اإلجةثح اهطدٌدح ثإهغةء، 

 ثسجت فهى اهجدًن اهًختةر أو اهَص.ال 

  ثٌَح هذا االختجةر تشجع اهطةهت غوى اهتخًٌٌ، وفوي خوةل تطوًٌى

 .اخسبوح اهسٌئ ًستطٌع اهطةهت اإلجةثح ثَجةح دون اهَظر إهى اهَص

  ًوتقتضوي  ،طووً ً  ًستغرق إغداد هذا اهَوع يٌ اخسوبوح وتَقٌدهوة وقتوة

 تػدًن االختجةر.ًمون خجرة وغَةًح فةاقتٌٌ، ثى لتةثتهة وتدوٌن اإلجةثةت 

 :خاتمة
هذه اهورقح تَظر في اهقدرة اهمتةثٌح هط ب يٌ أدٍى يسوتوًةت اهماوةءة 

إهى أغ هة في يدةوهح إلهقةء اهضوء غوى اهطػوثةت واهػراقٌون فوي اختجوةر 

د يوٌ اخفضون أن ًػتًو وثةثتوةً  أن االختجةر لي ًمون ضةهدةً فٌهة اهمتةثح، ثٌَّة 

غوى إطةر ٍظري يرجػي. ثذهك تمون اختجةراتَة اهًرخوٌح أو اهَهةاٌح واهػةيح 

ًَدة يدوٌةً  أًضةً  خثَةء اهوغح وغٌرهى. همٌ يوٌ توداغٌةت اغتًوةد  وغةهًٌةً  يُػت
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اٷَػةر  ٩ٛػف ٹ ثػؽ أف ٱٕذ٧ػؽ ٤ٔػٯ  إَةر ٩ْؿم ا٣ٞ٪ةٔػح ثػأف ا٣ذ٤ٕػٲ٥ أٱٌػةن 

 ا٣ذ٤ٕٲ٥ كا٣ذ٥٤ٕ كاٹػذجةر  كثؾ٣ٟ د١ٮف ا٤٧ٕ٣ٲح ا٣ذؿثٮٱح ٦ذ١ة٤٦ح ٨٦ ظٲر

*   *   * 
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  اٵد٩ٯك كاٵكقٍ اٵ٤ٔٯ ٬ٰ زة٩ٮٱح ٦كذٮٱةت إ٣ٯ كا٧٣جذؽئ

 ٠ػ٢ ٚػٰ ٦ٕ٭ػة ا٣ذٕة٦ػ٢ ا١٣ةدػت ثإ١٦ػةف ا٣ذٰ ا٧٣٭ةـ اٷرمةدات دىٙ

 ا٧٣ذ٤ٕٞػح ا٣ؼُةب كأ٩ٮاع ا٤٣٘ح كقٺ٦ح كا٣كٲةؽ ا٧٣عذٮل ك٠ؾ٣ٟ ٦كذٮل،

 ٱٮاص٭٭ػة ا٣ذػٰ ا٣ٞىػٮل ا٣عػؽكد أٱٌػةن  دٞػؽـ ك٬ٰ  ٦كذٮل ٢٠ ٰٚ ثة٧٣٭ةـ

  اٵ٤ٔٯك ا٣ذة٣ٰك ا٣ؿاٲف ا٧٣كذٮل ٰٚ ا٧٣٭ةـ ٱؤدم أف عةكؿٱ ظٲ٨ ا١٣ةدت

 إ٦ػة ٱ١ٮف ا٣ؾم ا١٧٣ذٮب ا٣٪ه كوٙ ٰٚ اٷرمةدات اقذؼؽاـ ٱ٨١٧

 ٩ىػٲح رقػةا٢ا مؼىػٲ٨ ثػٲ٨ دٛة٤ٔٲػةن  أك  رقةا٢ دٞةرٱؿ، ٦ٞةٹت،ا دٞؽٱ٧ٲةن 

 ا١٣ذةثػح ٤ٔػٯ د٪ُجٜ ذ٣ٟ، ٤ٔٯ كٔٺكة   اٷ١٣ذؿك٩ٰ ثة٣جؿٱؽ دٮاو٢ ٝىٲؿة،

 اٵ٦ػؿ ك٬ػؾا   ك٦٪ٞعػح ٦ؿاصٕػحا دأ٤٦ٲػح أك ، ٦٪ٞعػح ٗٲػؿ ٚٮرٱػح،ا ا٣ٕٛٮٱػح

  ٗؿً٭ة أك ا١٣ذةثح ٤٧ٔٲحٹ  ا٧٣٪ذىش دىٙ اٷرمةدات ٵف ؛٨١٧٦

 ٔٲ٪ػةت ا٣نةث١ح ٤ٔٯ ٱىةظج٭ة ثة١٣ٺـ ١٤٣ٛةاة ا٣ذعؿٱؿٱح ا٣ذٮوٲٛةت إف

  راٲف ٦كذٮل ٢٠ وٛةت دجٲ٨ٌ ا١٣ذةثح ٨٦

 دؿثٮٱػح ٵٗػؿاض ا١٣ذةثح -2612 ١٤٣ٛةاة أ٠ذ٢ٛ إرمةدات اقذؼؽاـ ٱ٨١٧

  ٵ٠ذ٢ٛ دٕـل كأف ،دعؿٱٛةت دكف ٠ة٤٦ح دٞؽٱ٧٭ة مؿط ٤ٔٯ ٍٚٞ، رثعٲح ٗٲؿ

 يذًٖأـ :ثةهٕؿثٖأح األٔوٖأٌٖ اهًىأُوعٌٖ دكأًٖحلةٍأخ  دالهٖح ألقجةب)

 ٕجقأٓ. يًَّأة ثمأن اهؼةوأح اهذْوٖوةت فٔ دغٖٖؿ دون اهذْاهٔ ٔوٓ ويذوْق

 . اهًذًٖـ ،اهًذوْق: ًِة لًة ااٍموٖـٕةن اهًىُوعةن

ىالمتموز:
 ٦سػ٢ رقػ٧ٲح ٠ذةثٲػح ٦٭ةـ د٪ٛٲؾ ٨٦ ا٧٣ذ٧ٲـ ا٧٣كذٮل ٰٚ ا١٣ةدت ٱذ٨١٧

 ثىػٮرة دي١ذػت ك٬ٰ  ا٣ىعٛٲح كا٧٣ٞةٹت ا٣ؿأم ك٦ٞةٹت ا٣ؿق٧ٲح، ا٧٣ؿاقٺت

 ٱذ٨١٧ ٬ؾا إ٣ٯ كإًةٚح  اصذ٧ةٔٲح أك  أ٠ةدٱ٧ٲحصة٦ٕٲح ٧٤ٔٲح ا ٌٝةٱة ظٮؿ دع٤ٲ٤ٲح
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 .رف٘ع فهري ةأشئب غاىٍ٘ث كضاٗا تِاول ٌَ اىٍتفٔق اىٍصتٔى فٖ اىهاتب

 أشتتئةَ٘ واالفتراضتتٖ اىٍلِِتتع اىاعتتاب اشتتتاما  اىهاتتتب ٗصتتتع٘عو

 وةاشتتعاغتّ. اىاتا  ٌٔكفتّ ةاىضترورة ىت٘س ٌٔكت  غَ ةاىمفاع ٗصٍحان

 ٌصتلٔىث اىٍتٍ٘تز اىٍصتتٔى فتٖ واىهتاةث. اىمك٘لث اىٍػاُٖ ظالل ُلو نذىم

 ىجٍٓتٔر  ٗهتتب اىٍصتتٔى ْتذا ٖف واىهاتب. اىٍحِّم اىلارئ إىٕ ٌٔجٓث

 .كرائّ وفق ىغتّ ٌه٘فاً 

 فتٖ ةاالكتضاب وتتص  ،وٌلػمة نث٘فث اىٍتٍ٘ز اىٍصتٔى فٖ اىهتاةث إن

 األٍُتا  وفتق ٌِظٍث ف٘ٓا واألفهار ،ةٍٓارة ٌصٔغث وْٖ. ٌػاً  آن   فٖ اىتػت٘ر

 ىت٘س اىٍتٍ٘تز اىٍصتتٔى فتٖ اىتِ  وطتٔل. اىٓتم  ةاىيغث اىااصث اىثلاف٘ث

 .نتاب أو نتحث ٌعٔالً  أو ،نلص٘مة كص٘راً  ٗهٔن أن وٍٗهَ مداً،ٌح غاٌالً 

 وصتترفٓا اىيغتتث ُحتتٔ ُاصتت٘ث اىٍتٍ٘تتز اىٍصتتتٔى فتتٖ اىهاتتتب ٍٗتيتتم

 وٗصتتام  ؛تػل٘تمْا درجتث غتَ اىِظتر ةغت  اىتالغ٘تث وأشاى٘تٓا وٌفرداتٓا

 اىتلاى٘تتمو. ىتحصتتِّ٘و اىٍػِتتٕ ىتِظتتً٘ اىتِلتت٘  وغالٌتتات اىاعتتاب ترن٘تتب

 .اىٓم  اىيغث وىثلافث غٌٍٔاً  اىِ  ىِٔع ٌِاشتث اإلُشائ٘ث

 :المتفوق
 أُتتٔاع ٌػظتتً صتت٘اغث ٌتتَ اىٍتفتتٔق اىٍصتتتٔى فتتٖ اىهاتتتب ٗتتتٍهَ

 واىتلتتارٗر اىٍتػٍلتتث اىٍياصتتاتو اىرشتتٍ٘ث، وغ٘تتر اىرشتتٍ٘ث اىٍراشتتالت

 .واىٍِٓ٘ث واىػيٍ٘ث االجتٍاغ٘ث اىٍٔاض٘ع ٌَ ةاكث فٖ اىتحث٘ث واىٍلاالت

 وأن ،ٌػلتمة أٌتٔر شتر  ٌتَ ٍتفتٔقاى اىٍصتتٔى فتٖ اىهاتب ٗتٍهَو

 ٌػاىجتّ ٗحّصَ وٌٍا. ٌلِػث وٌِاكشث افتراضات خالل ٌَ وٗؤٗم  رأٗاً  ٗعر 

. اىتالغ٘تث واألشتاى٘ب واىٍفتردات ىيتران٘تب اىفػتال االشتتاما  ىئٍضٔع

 ىِ٘لتو األٍْ٘تث ح٘تث ٌتَ وترت٘تٓتا أفهتار  تِظتً٘ اىٍتٍ٘ز اىهاتب ٗصتع٘عو
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 ثٌٛػ٢ ثة٩ذْػةـ كاًػعح اٵ١ٚػةر ثػٲ٨ ا٣ٕٺٝح كد١ٮف  ا٣٭ة٦ح ا٣٪ٞةط ٤٣ٞةرئ

 كا٣ذؿدٲػػت كا٧٣ٞةر٩ػػح كا٣٪ذٲضػػح ٠ة٣كػػجت كدُٮٱؿ٬ػػة اٵ١ٚػػةر د٪كػػٲٜ ٦جػػةدئ

 ٦ػةك٬ػٮ  ،ثةقذٛةًػح ٦ػة ٦ٮًػٮع ٦ٕة٣ضػح ٤ٔػٯ ٝػةدر ا١٣ةدت ك٬ؾا  ا٣ـ٦٪ٰ

  ا٣ىٛعةت ٨٦ ٔؽد إ٣ٯ ٱ٧ذؽ كٝؽ ،اٵ٢ٝ ٤ٔٯ ًٚٞؿات ثٌٓ ٔةدة ٱٞذٌٰ

 ا٤٣٘ػػح ٝٮأػؽ ٦ػ٨ دة٦ ػة ٪ػةن د١٧ٌ  ٮؽا٧٣ذٛػػ ا٧٣كػذٮل ٚػٰ ا١٣ةدػت كٱجػؽم

 ا٣ػؿثٍ كأدكات  اٷ٦ػٺاا ا٣ذ٭ضبػح كٝٮأػؽ كا٧٣ذؼىىح ا٣ٕة٦ح كا٧٣ٛؿدات

  ك٦ذ٪ػػٮع دٝٲػػٜ ٧٤٣ٛػػؿدات كاقػػذؼؽا٫٦  ثٕٲػػؽ ظػػؽ إ٣ػػٯ ا٣ذ٪ٞػػٲٍ كٔٺ٦ػػةت

 ٱكػ٭٢ ٧٦ػة ق٤كػح ك٠ذةثذػ٫  ا٧٣ٞىػٮد ا٣ض٧٭ػٮر إ٣ٯ ٠ذةثذ٫ دٮصٲ٫ كٱكذُٲٓ

  ا٣ٞةرئ ٦٭٧ح

 ا٤٣٘ػح أ٧٩ػةط ٤ٔػٯ د٧ة٦ةن  ٱكٲُؿ ٹ ٝؽ ا٧٣ذٛٮؽ ا٧٣كذٮل ٰٚ ا١٣ةدت إف

 أ٧٩ػةط أم كصػٮد ثٕػؽـ ٠ذةثذ٫ كدذىٙ كا٣جٺٗٲح، كا٣ذ٪ْٲ٧ٲح ا٣سٞةٚٲح ا٣٭ؽؼ

 ٚػٰ ػىٮوػةن  دْ٭ؿ ٝؽ ا٧٣ذ٪ةزؿة اٵػُةا ثٕي ٠ة٩خ فإك ،ا٤٣٘ٮٱح ٣ٶػُةا

 ،ا٣ػ٪ه ٚ٭ػ٥ٚػٰ  دػؤزؿ ٹ اٵػُػةا ٬ؾق دْ٭ؿ كظٲ٨  ا٣نٲٮع ٤ٝٲ٤ح ا٣ذؿا٠ٲت

  ا٤٣٘ح أث٪ةا ٨٦ ا٣ٞةرئ ا٩ذجةق دىؿؼ ٦ة ك٩ةدران 

ى:المتػدم
 ٔةدٱػح ٦ؿاقػٺت ٠ذةثػح ٤ٔػٯ ثٞؽرد٫ ا٧٣ذٞؽـ ا٧٣كذٮل ٰٚ ا١٣ةدت ٱذىٙ

 ٤٦ؼىػةت ك٠ذةثػح كا٣ٮوػٙ ا٣كػؿد ك٤ٔػٯ رقػ٧ٲح، كٗٲؿ  ٦ة ظؽ إ٣ٯا رق٧ٲح

 كا٣عةًػؿ ا٧٣ةًػٰ ٚػٰ كٱكػؿد ٱىػٙ أف كٱكػذُٲٓ ظٞػةاٜ، دعٮم ٣٪ىٮص

 ا١٣ةدػت كٱ٪ذش  ا٣ٮًٮح ٣ذعٞٲٜ كاٷَ٪ةب حا٣ىٲةٗ إٔةدة ٦كذؼؽ٦ةن  كا٧٣كذٞج٢

ًٛٞؿة ثُٮؿ ٦ذؿاثُةن  ػُةثةن  ا٧٣ذٞؽـ ا٧٣كذٮل ٰٚ  ٚػٰ ا١٣ةدػت كٱجػؽم  كدؿ٠ٲج٭ة ا٣

 ا٧٣ٛػؿدات ك٦ػ٨ ،ا٣ذؽاكؿ ا٣نةإح ا٣ذؿا٠ٲت ٥ْٕ٦ ٨٦ صٲؽان  د١٧٪ةن  ا٧٣كذٮل ٬ؾا

  ٭ةٚ٭٧ى  ا٤٣٘ح أث٪ةا ٗٲؿ ٠ذةثح ا٧٣ٕذةد ٗٲؿ ٤٣ٞةرئ ٱذٲط ٦ة ، ك٬ٮا٣ٕة٦ح
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ى:األرلىىمتػدمال
 ا٧٣ٮاًٲٓ ٨٦ ٔؽد ٰٚ ا١٣ذةثح ا٣ٛؿٰٔ ا٧٣كذٮل ٬ؾا ٰٚ ا١٣ةدت ٱكذُٲٓ

 ا٧٣ؿاقػػٺت ٦ػػٓ ا٣ذٕة٦ػػ٢ كثإ١٦ة٩ػػ٫ ؛ا٣ذٛةوػػٲ٢ ٚػػٰ ككٚػػؿة ٤٦عٮّػػح ثؽٝػػح

 كدٞػةرٱؿى  ٤٦ؼىػةتو  ٠ذةثح ٱ١٧٪٫ك  ٦٪ةقجح ٝٮأؽى  كٜٚ ا٣ؿق٧ٲح كٗٲؿ ا٣ؿق٧ٲح

 دذ٤ٕػٜ ٦ٮاًٲٓ ؿظٮ ثةقذٛةًح ا١٣ذةثح ٠ؾ٣ٟ كٱ١٧٪٫  ٦عكٮقح وج٘ح ذات

 ٤ٔػٯ ا٣ذؿ٠ٲػـ ٩عػٮ ٠ذةثذ٫ كد٧ٲ٢  ػةوح ٠ٛةٱح ك٦ضةٹت ٦عؽدة ثة٬ذ٧ة٦ةت

 ا٣ٮوػٙ اٵ٤ٔٯ ا٧٣ذٞؽـ ٱكذُٲٓك  ا٧٣ٮاًٲٓ د٤ٟ ٰٚ ا٧٣عكٮقح ا٣ضٮا٩ت

  ا٣سٺزػػح ا٧٣ٌػػةرع أمػػ١ةؿ ٦ػػ٨ ذػػةـٌ ا٣ ٨ذ١٧ٌ ا٣ػػك اٵز٦٪ػػح ص٧ٲػػٓ ٚػػٰ كا٣كػؿد

 ا٧٣ذ٧ٲػـ ة٧٣كػذٮلث ٦ؿدجُػح ٦٭ػةـ ٦ػٓ ٱذٕة٦ػ٢ أف ٱكذُٲٓ ذ٣ٟ ٤ٔٯ كٔٺكة

 ا٧٣سػةثؿة ٱكػذُٲٓ ٹ ١٣٪٫ اٚذؿاًةت، كَؿح ٦ٞ٪ٓ ثأق٤ٮب ٦ٮًٮع ٧٠٪ةٝنح

 ا٧٣ؼذ٤ٛػح ا٧٣ٮاًػٲٓ ٦ػ٨ ٔػؽد ٔجػؿ ا٧٣ذ٧ٲػـ ا٧٣كػذٮل ٚػٰ ٠ذةثح إ٩ذةج ٤ٔٯ

٦ض٧ٮٔػح  ٦ػ٨ ٦ٕذجػؿ د١٧ػ٨أٱٌةن  ك٣ؽٱ٫  د٪ةكٹن مة٦ٺن  ثة٧٣ضؿد إٱة٬ة ٦ذ٪ةكٹن 

 ا٧٣ذٞػؽـ ا٧٣كذٮل ٰٚ ٱ١ذت ظٲ٨ك  ا٣ٕة٦ح كا٧٣ٛؿدات ا٣٪عٮٱح ا٣ذؿا٠ٲت ٨٦

 ا٧٣كػذٮل ٦٭ػةـ ٦ذ٤ُجػةت ٌػٍ٘ث أ٩ػ٫ إٹ ا٣ذٕجٲؿ، ٰٚ ٤٦عٮّح قٺقح ٱجؽم

 ا٧٣عػؽكدة ا٤٣٘ٮٱػح ا١٣ٛةٱػح دىػؿؼ ٝػؽك  اٵػُةا ٨٦ أ٧٩ةط دْ٭ؿ ا٧٣ذ٧ٲـ

  ا١٣ةدت ٦ٞىؽ ٨ٔ ا٤٣٘ح أث٪ةا ٨٦ ا٣ٞةرئ ا٩ذجةق

ى:األودطىالمتػدم
 ٱعٞػػٜ أف اٵكقػػٍ ـا٧٣ذٞػػؽ ا٣ٛؿٔػػٰ ا٧٣كػػذٮل ٚػػٰ ا١٣ةدػػت ٱكػػذُٲٓ

 ا٣ٮوػٙ ٤ٔػٯ ٦ٞػؽرة ٱجػؽم إ٫٩  كا٣ؽراقح ا٢٧ٕ٣ ٰٚ ٦ذ٪ٮٔح ٠ذةثٲح ظةصةت

  ا٧٣ٌػةرع أمػ١ةؿ ٦ػ٨ صٲػؽ د١٧ػ٨ ٦ٓ اٵز٦٪ح ص٧ٲٓ ٰٚ ثة٣ذٛىٲ٢ كا٣كؿد

  ٔة٦ػح وػج٘ح ذات ٦ٮاًػٲٓ ٚػٰ ٦ٕٞػؽة ٗٲؿ ٤٦ؼىةت ٠ذةثح ٤ٔٯ ٝةدر ك٬ٮ

 ٔػؽة ٣ػٯإ دىػ٢ ٩ىػٮص ٚػٰ ٦ذ٪ٮٔػح رثٍ أدكات ثةقذؼؽاـ ٠ذةثذ٫ دذىٙك
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 ٚػٰ ا٣نػةإح ا٣٪عٮٱػح ا٣ذؿا٠ٲػت ٦ْٕػ٥ ٦ػ٨ صٲؽ د٨١٧ ك٬٪ةؾ  َٮٹن  ٚٞؿات

 أ١ٚػةرق ٔػ٨ كٱٕجػؿ  ا٣ٕة٦ػح ا٧٣ٛػؿدات ٦ػ٨ صٲؽة ظىٲ٤ح ك٨٦ ،ا٣٭ؽؼ ا٤٣٘ح

 ا٤٣٘ػح ٦ػ٨ اٵ١ٚػةر ٣ذ٪ْٲ٥ ق٧ةت ٤ٔٯ ٠ذةثذ٫ دنذ٢٧ك  كدٮقٓ ثٮًٮح ٗة٣جةن 

ػك  ا٣نػٛٮم ا٣ؼُةب أظٲة٩ةن  دنةث٫ كٝؽ اٵك٣ٯ، ٣٘ذ٫ ك٨٦ ا٣٭ؽؼ ٭ى  ٠ذةثػح ٥دٛي

 أث٪ةا ٗٲؿ ٠ذةثح ٦ٓ ا٣ذٕة٢٦ ا٧٣ٕذةدٱ٨ ٗٲؿ ا٤٣٘ح أث٪ةا ٨٦ ثٲكؿ اٵكقٍ ا٧٣ذٞؽـ

 ا٧٣ذ٧ٲػـ، ا٧٣كػذٮل ٚػٰ ٌٝػةٱة د٪ػةكؿ أك ٦٭ػةـ د٪ٛٲؾ ٦٪٫ ٱ٤ُت كظٲ٨  ا٤٣٘ح

  ك٧٠ٲذ٭ة ٠ذةثذ٫ ٩ٮٔٲح ٰٚ ٱْ٭ؿ دؽ٬ٮران دؿل 

ى:األدنىىالمتػدم
 ٠ذةثٲػح ظةصػةت د٤جٲػح اٵد٩ٯ ا٧٣ذٞؽـ ا٣ٛؿٰٔ ا٧٣كذٮل ٰٚ ا١٣ةدت ٱكذُٲٓ

 اٵز٦٪ػح ٚػٰ كا٣ٮوػٙ ا٣كػؿد ٤ٔٯ ٝؽرة ٱجؽم إ٫٩  كا٣ؽراقح ا٢٧ٕ٣ ٰٚ أقةقٲح

 ٚػٰ ٤٦ؼىػةت وػٲةٗح ٱ١٧٪ػ٫ك  ا٧٣ٌػةرع أمػ١ةؿ ٨٦ ا٣ذ٨١٧ كثٕي ،ا٣سٺزح

 ٚػٰ ثجٕي ثٌٕ٭ة ا٣ض٢٧ رثٍ اٵد٩ٯ ا٧٣ذٞؽـ ا١٣ةدت كثإ١٦ةف  ٦أ٣ٮٚح ٦ٮاًٲٓ

ًٛٞؿة ثُٮؿ ٩ىٮص  ا٧٣كػذٮل ٦ٕةٱٲؿ كٜٚ كاٚٲح ٠ذةثذ٫ أف كر٥ٗ  ث٪ةا٭ة كثن٢١ ا٣

 ٤ٔػٯ ثةظذٮاا٭ػة اٵد٩ػٯ ا٧٣ذٞػؽـ ٠ذةثح دذىٙك  ٦كذٛٲٌح ٣ٲكخ ٩٭ةٚإ ا٧٣ذٞؽـ،

 أ٧٩ػةط كٱٕذ٧ؽ ا٣ذ١ؿار، أك ا٣ذُٮٱ٢ إ٣ٯ ٱ٤ضأ كٝؽ ا٣ؿثٍ، أدكات ٨٦ ٦عؽكد ٔؽد

 ثة٣عػؽ ٠ذةثذػ٫ كدذىػٙ  اٵك٣ػٯ ٣٘ذػ٫ ٚػٰ ا١٣ذةثػح كأقػ٤ٮب ا٣نٛٮم ا٣ؼُةب

 ثة٧٣كػػذٮل ا٧٣ذ٤ٕٞػػح ا٣نػػةإح كا٧٣ٛػػؿدات ا٣ذؿا٠ٲػػت ٦ػػ٨ ا٣ػػذ٨١٧ ٦٨ػػ اٵد٩ػػٯ

٭ى   ا٧٣ذٞؽـ  ٝػؽ أ٩٭ػ٥ ٦ٓ أث٪ةا٭ة، ٗٲؿ ٠ذةثح ا٧٣ٕذةدٱ٨ ٗٲؿ ا٤٣٘ح أث٪ةا ٨٦ ٠ذةثذ٫ ٥كدٛي

 ٚػٰ كّػةاٙ د٪ٛٲؾ ٱعةكؿ كظٲ٨  ٤٣٪ه ٝؿااد٭٥ ٰٚ إًةٰٚ ص٭ؽ إ٣ٯ ٱعذةصٮف

  ثٮًٮح دذؽ٬ٮر ا١٣ذةثح ٩ٮٔٲحدؿل  ا٧٣ذ٧ٲـ ا٧٣كذٮل

ى:ىتودطالم
 ا١٣ذةثٲػح ا٣عةصػةت د٤جٲح ٤ٔٯ ثة٣ٞؽرة ا٧٣ذٮقٍ ا٧٣كذٮل ٰٚ ا١٣ةدت ٱذىٙ
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  ا٧٣ٺظْػةت ك٠ذةثػح ٤ٕ٦ٮ٦ػةت، ظػٮؿ كاٹقػذٛ٭ةـ ا٣جكػٲُح، ٠ة٣ؿقةا٢ ا٤٧ٕ٣ٲح

 ا٣ؼ٤ػٜ ا١٣ةدػت ٬ػؾا ٱكػذُٲٓك  ٠ذةثٲػةن  ٔ٪٭ػة كاٷصةثح أقب٤ح َؿح ٠ؾ٣ٟ كٱ١٧٪٫

 ثإظ١ػةـ ٦ذؿاثُػح ٗٲػؿ ٣ض٧ػ٢ا ٦ػ٨ ثك٤ك٤ح ثكٲُح كأ١ٚةر ظٞةاٜ كدٮوٲ٢ ،ثة٤٣٘ح

 ٚػٰ أقةقػةن  ٱ١ذػتك  اصذ٧ةٔٲػح كظةصػةت مؼىػٲح كا٬ذ٧ة٦ػةت ٦ٮاًػٲٓ ظٮؿ

 أقةقػٲح كدؿا٠ٲػت ٦ٛػؿدات ٱكػذؼؽـ ا٧٣كذٮل ٬ؾا ٰٚ كا١٣ةدت  ا٣عةًؿ ا٣ـ٨٦

  ا٤٣٘ح أث٪ةا ٗٲؿ ١ذةثح٣ ا٧٣ٕذةد ا٣ٞةرئ ٱٛ٭٧٭ة ٦ٕةف ٨ٔ ٤٣ذٕجٲؿ

ى:األرلىىالمتودط
 ٠ةٚػح د٤جٲػح ٤ٔػٯ ٝػةدر اٵ٤ٔػٯ ذٮقػٍا٧٣ ا٣ٛؿٰٔ ا٧٣كذٮل ٰٚ ا١٣ةدت

 ٠ذةثح ٱ١٧٪٫ ذ٣ٟ إ٣ٯ إًةٚحك  ا٧٣ذٮقٍ ٧٤٣كذٮل ا٤٧ٕ٣ٲح ا١٣ذةثٲح ا٣عةصةت

 أف ٱكذُٲٓك  ا٣ؽراقح أك ا٢٧ٕ٣ ٰٚ ثذضؿثذ٫ دذ٤ٕٜ ك٤٦ؼىةت إ٩نةا ٦ٮاًٲٓ

 اٵظػؽاث ظٮؿ ٱ١ذت ظٲ٨ كا٧٣كذٞج٢ كا٧٣ةًٰ ا٣عةًؿ ٰٚ كٱىٙ ٱكؿد

ًٛٞػؿة َػٮؿٚػٰ  ٗة٣جػةن  كا٣كػؿد ٣ٮوػٙا ٬ػؾا كٱ١ػٮف  ا٣ٲٮ٦ٲػح كاٵظٮاؿ   ا٣

 ٦ػ٨ أ٠سػؿ أك كاظػؽة ٚػٰ ا٤٣٘ػٮم ٤٣ذُٕػ٢ دٹا٢ ٤ٔٯ ٧ٔٮ٦ةن  ٠ذةثذ٫ كدعذٮم

 زةثذػةن  ا١٣ةدػت ٬ؾا ٱ١ٮف ٹ ٝؽ ا٧٣سةؿ، قجٲ٢ ٤ٕٚٯ  ا٧٣ذٞؽـ ا٧٣كذٮل ق٧ةت

  ا٣ٮًػػٮح ٚٞػػؽاف إ٣ػػٯ ٱػػؤدم ٧٦ػػة ، ك٬ػػٮا٣ـ٦ػػةف ٣ٕٺ٦ػػةت اقػػذؼؽا٫٦ ٚػػٰ

 كا٧٣ٛػؿدات ا٣ذؿا٠ٲػت ٦ٓ أقةقةن  دذٺاـ ٲج٫كدؿا٠ اٵ٤ٔٯ ا٧٣ذٮقٍ ك٦ٛؿدات

 ٧ٔٮ٦ػةن  ٦ٛ٭ػٮـ ا٣ٛةدظػح، كرث٧ػة ا٧٣ذٕؽدة أػُةا٫ ٨٦ ثة٣ؿ٬٥ٗٮ ك  ا٧٣ع١ٲح

 ٚضػٮات كصٮد ٱعذ٢٧ أ٫٩ إٹ ا٤٣٘ح، أث٪ةا ٗٲؿ ٠ذةثح ا٧٣ٕذةدٱ٨ ٗٲؿ ا٤٣٘ح ٵث٪ةا

  ا٣ٛ٭٥ ٰٚ

ى:ىاألودطىالمتودط
 ٔػؽدان  ٱ٤جػٰ أف اٵكقٍ ا٧٣ذٮقٍ ا٣سة٩ٮم ا٧٣كذٮل ٰٚ ا١٣ةدت ٱكذُٲٓ

 ث٪ىػٮص ٠ذةثٲػةن  ٱذٮاوػ٢ أف ٱكػذُٲٓ ٚ٭ػٮ ا٤٧ٕ٣ٲػح، ا١٣ذةثٲػح ا٣عةصػةت ٨٦
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 ص٧ػ٢ وػٮرة ٤ٔػٯ ٤ٕ٧٤٣ٮ٦ػةت ك٤َجػةت إ٩نةاٲح، ك٦ٮاًٲٓ ثكٲُح، ٝىٲؿة

 ٦ػ٨ كٗٲؿ٬ػة ا٣ٲٮ٦ٲح كا٣عٲةة ا٤ٌٛ٧٣ح ا٣نؼىٲح اٵ٦ٮر ظٮؿ ا٣ذؿاثٍ ًٕٲٛح

 إمػةرات دعػٮم ٝػؽ ١٣٪٭ة ،ا٣عةًؿ ٰٚ ٦عىٮرة ٠ذةثذ٫ك  ا٣نؼىٲح ا٧٣ٮاًٲٓ

 ٱجؽم  ا٣نٛٮم ا٣ؼُةب ثٕٲؽ ظؽ إ٣ٯ ٱنج٫ ٠ذةثذ٫ كأق٤ٮب  أػؿل أز٦٪ح إ٣ٯ

 دؿ٠ٲػت ٦ػ٨ د١٧٪ػ٫ ٤ٔػٯ دٹاػ٢ اٵكقػٍ ا٧٣ذٮقػٍ ا٧٣كػذٮل ٚػٰ ا١٣ةدت

 ٦ض٧ٮٔػح أ٩٭ػةث ٠ذةثذػ٫ كوٙ كٱ٨١٧  اٵٕٚةؿ كدىؿٱٛةت اٵقةقٰ ا٣ض٢٧

 ٤ٔػٯ ٣ٲػ٢د ٱٮصػؽ ٱ١ػةد كٹ ًػٕٲٙ، دػؿاثٍ ذات ٦ذٛؿٝح أقب٤ح أك ص٢٧ ٨٦

 ا٤٣٘ػح أث٪ػةا ٦ػ٨ ثٲكػؿ اٵكقػٍ ا٧٣ذٮقػٍ ٠ذةثػح ٚ٭ػ٥ ٱ١٧ػ٨  ٣٭ة كاع د٪ْٲ٥

 اٵكقػٍ ا٧٣ذٮقػٍ ا١٣ةدػت ٱعػةكؿ كظػٲ٨  ا٤٣٘ػح أث٪ةا ٗٲؿ ٠ذةثح ا٧٣ٕذةدٱ٨

 كٝػؽ ،ك٧٠ٲذ٭ػة ٠ذةثذػ٫ ٩ٮٔٲػح دذػؽ٬ٮر ا٧٣ذٞؽـ ا٧٣كذٮل ٰٚ ٠ذةثٲح ٦٭ةـ د٪ٛٲؾ

  كاًط ٗٲؿ ٦ٞىؽق ٱ١ٮف

ى:األدنىىالمتودط
 ثٕػي د٤جٲػح ٦ػ٨ اٵد٩ػٯ ا٧٣ذٮقٍ ا٣سة٩ٮم ا٧٣كذٮل ٰٚ دتا١٣ة ٱذ٨١٧

 ا٣ٕجػةرات ٚػٰ ا٣ؼ٤ػٜ ٤ٔػٯ ٝػةدر ٚ٭ٮ ا٧٣عؽكدة، ا٤٧ٕ٣ٲح ا١٣ذةثٲح ا٣عةصةت

 ٦ٛػؿدات ٦ػ٨ ٦ؿ٠جح ص٫٤٧ ك٥ْٕ٦ ٦أ٣ٮٚح، ٦ةدة ٤ٔٯ ٦ٕذ٧ؽان  اٵقب٤ح كوٲةٗح

 كدؿدٲػت ٦ع١ػٰ أق٤ٮب ذات ٝىٲؿة ثكٲُح ص٢٧ ك٬ٰ ٦عٛٮّح، كدؿا٠ٲت

 ا١٣ذةثػح كدذ١ػٮف  ا٣عةًؿ ثة٣ـ٨٦ ظىؿان  ت١ذى دي  ا٣ض٢٧ ٬ؾقك  ثكٲٍ ٧٤٠ةد٭ة

 ث٪ػٮاح ٦عذٮا٬ػة كٱػؿدجٍ ،٦ذػٮادؿ دؿ٠ٲػت ذات ثكػٲُح ص٧ػ٢ ثٌػٓ ٨٦ ٬ؾق

 ٨ٔ ٤٣ذٕجٲؿ ٠ةٚٲح ك٦ٛؿداد٭ة ،ا٣نؼىٲح كثة٤ٕ٧٣ٮ٦ةت ا٧٣ضةؿ ٬ؾا ٰٚ ٦ذٮٕٝح

 ٔٺ٦ػةت كٰٚ كإ٦ٺاٲح كوؿٚٲح ٩عٮٱح أػُةا ٚٲ٭ة ٱ١ٮف ٝؽك  أك٣ٲح ظةصةت

 أف إٹ ٚ٭٧٭ػة، ا٤٣٘ػح أث٪ةا ٗٲؿ ٠ذةثح أذةدكا ٨٧٦ ا٤٣٘ح ٵث٪ةا ٱ٨١٧ك  ا٣ذ٪ٞٲٍ

 ث٧٭ػةـ ا٣ٞٲػةـ اٵد٩ػٯ ا٧٣ذٮقػٍ ٱعةكؿ ظٲ٨ك  ٤٣ٛ٭٥ ًؿكرم إًةٚٲةن  ص٭ؽان 
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 ٱجٞػٯ كٝػؽ ةن،٤٦عٮّػدػؽ٬ٮران  ا١٣ذةثػحدذػؽ٬ٮر  ا٧٣ذٞػؽـ ا٧٣كػذٮل ٰٚ ٠ذةثٲح

  ٠ة٢٦ ٗٲؿ ا٧٣ٕ٪ٯ

ى:المبتدئ
 ١٦ٮ٩ػح ٝػٮاا٥ إ٩ذػةج ٤ٔػٯ ثٞؽرد٫ ئا٧٣جذؽ ا٧٣كذٮل ٰٚ ا١٣ةدت ٱذىٙ

 ا٤ٕ٧٣ٮ٦ػةت ٦ػ٨ ٦عػؽكد ٝػؽر دٞػؽٱ٥ ٱ١٧٪ػ٫ك ،كٔجةرات ٧٤٠ةت ٨٦ أقةقةن 

 أثكػٍ ٣ٲ٪٢ٞ ٦عٛٮّح ٦ةدة إ٩ذةج كٱكذُٲٓ ،رق٧ٲح كزةاٜ أك اقذ٧ةرات ٢٧٣ا

 ك٧٤٠ػػةت اٵثضؽٱػػح ظػػؿكؼ ٩كػػغ ثإ١٦ة٩ػػ٫ ذ٣ػػٟ، إ٣ػػٯ إًػػةٚحك  ا٧٣ٕػػة٩ٰ

  ا٣ؽٝح ثجٕي ٦أ٣ٮٚح كٔجةرات

ى:لىاألرىالمبتدئ
 ٠ذةثٲػح ظةصةت د٤جٲح ٤ٔٯ ٝةدر اٵ٤ٔٯ ا٧٣جذؽئ ا٧٣كذٮل ٰٚ ا١٣ةدت إف

 ،ا٣جؿٱؽٱػػح كا٣جُةٝػػةت ا٣ٞىػػٲؿة كا٣ؿقػػةا٢ ا٣ٞػػٮاا٥ ٦كػػذؼؽ٦ةن  ثؽااٲػػح ٤٧ٔٲػػح

 أقةقػةن  ٦ٕذ٧ػؽان  ا٤٣٘ػح ٚٲػ٫ د٤ٕػ٥ ا٣ؾم ا٣كٲةؽ ٨٧ً ٩ٛك٫ ٨ٔ ا٣ذٕجٲؿ كٱ١٧٪٫

 إف  ا٣ٲٮ٦ٲػح عٲػةةا٣ ٦ػ٨ ٔةدٱح ٔ٪ةوؿ ٤ٔٯ ٠ذةثذ٫ دذؿ٠ـك ،٦عٛٮّح ٦ةدة ٤ٔٯ

 ص٧ػ٢ ٣ؼ٤ػٜ دؿا٠ٲػت ٦ػٓ ٦عٛٮّػح ٧٤٠ةت د٦ش ٤ٔٯ ٝةدر اٵ٤ٔٯ ا٧٣جذؽئ

 ٚػٰ ا١٣ذةثػح ٤ٔػٯ ا٣سجػةت ٱكػذُٲٓ ٹ ١٣٪٫ صؽان، ٦أ٣ٮٚح ٦ٮاًٲٓ ظٮؿ ثكٲُح

ٝػؽ ٹ  كا٣ٞٮأػؽ ا٧٣ٛػؿدات ٠ٛةٱػح ٔػؽـ كثكجت  ا٣ٮٝخ ٢٠ ا٣ض٤٧ح ٦كذٮل

 ا٧٣جذػؽئ ك٠ذةثػح  ةدػتا١٣ ٦ٞىؽ ٨٦ صـاان  إٹ ا٧٣كذٮل ٬ؾا ٰٚ ا١٣ذةثح د٪٢ٞ

 ٚضػٮات أف إٹ أث٪ةا٭ػة، ٗٲؿ ٠ذةثح ا٧٣ٕذةدٱ٨ ا٤٣٘ح ٵث٪ةا ٗة٣جةن  ٦ٛ٭ٮ٦ح اٵ٤ٔٯ

  دعؽث ٝؽ ا٣ٛ٭٥ ٰٚ

ى:ىاألودطىالمبتدئ
 ٦ػ٨ ٦ذٮاًػٓ ٔػؽد ٠ذةثػح اٵكقػٍ ا٧٣جذػؽئ ا٧٣كػذٮل ٚػٰ ا١٣ةدت ثإ١٦ةف

 ة٦عػؽكد ٤ٕ٦ٮ٦ػةت دٞػؽٱ٥ كٱ١٧٪ػ٫ ،قػٲةٝ٭ة ٰٚ ا٧٣عٛٮّح كا٣ٕجةرات ا٧٣ٛؿدات
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 ٕتمسيو. واهجَسمٖث واألعمسا  لاألسمًاء ذاحٖث ةًعوْيات رسًٖث اسخًارات هًنء

 يْاضمٖ  خْل ٕمخب خٌٖ ةّا ةأس ال  قث األوسط اهًتخسئ اهًسخْى فٔ اهماحب

 خمْل ٕمخمب وخمٌٖ. ثاةخمث صٖغ ذات يدسو ة هؼث يسخزسياً  عوّٖا حسرب يأهْفث

 قمس اإليالئٖمث األرطماءو. ٕظّص اهسقث فٔ يودْظاً  حَاقصاً حصى  يأهْفث ػٖص يْاضٖ 

 اِمش فمٔو. يعمسوياً  ٕممٌ هى إن ضئٖن وظٖفٖث يقسرة عوٓ واهسهٖن. يخْاحصة حمْن

 .اهوؼث أةَاء ػٖص لخاةث قصاءة اعخا  يًٌ خخٓ اهمخاةث فّى ٕصعب اهًسخْى

 :األدنى المبتدئ
 اهدمصو  يسمخزسياً  يأهْفث وعتارات لوًات ٍسذ األ ٍٓ اهًتخسئ ٕسخطٖ 

ٔ  أ   وإذا. األةجسٕث  عمس  إٍخما  ةإيماٍمُ فإن اهًأهْ  واهخوًٖح اهمافٔ اهْقج   عط

 .يخْقعثفٔ ذهك  األرطاء همٌ ذالصحُ، يٌ واهعتارات اهموًات يٌ يدسو 

*   *   * 


