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 ا������ ا���:  01ا����ة 
 ا������ ا���ءة 

�	دا��� 	و�� ��ر  ل	ر��ب أ��� •
���ا����ل ا�ا���ق �� �.  

 

 

 

 

 

	��ز ھذه ا����ر�� ا�ط��� �ن و����ت 	����� �ن 
ا�وا�� ا����ش ���	��م، و	ر	!ز  �� درا�� و	���ل 
ا+�!�ل ا��	دا*�� () ا�'�&� وا����ط و	�د�د طرا&ق 

  :و�	ط�ب ھذا  .	و�) '.-ر ا���ق,� ا�	) 	ر!�'�	
�د�د ا��و�وع ا�����ب -	 .  
- �'��د�د *��� ا+�وان ا����	.  
ا�!	�ب ا��در�)، 6ور (و	و5را(��، : ا�	�4ل ا�و��&ل  -

�ف (���، ا+�راص ا���4وط�،  ��6ر ط'���� 	
  .وا6ط�� ��

�	ط�ب 	�=�ق ھذه ا�!>�ءة أر'�� �6ص 	����� 	�م  -
�	وى ا����6'� .���ر() ��و�دة، '��دل �� � �!ل 

 ! ��ات ا���ءة أھ�اف ا����� 
أ�واع ا�	را!�ب ()  ا�	�رف  �� -

  .�!�ل ا��	دا*��ا+
ا�	!��ف أ�واع ا�	را!�ب '	وظ�ف  -

أ�!�ل �	دا*�� 	و�) '.-ر ا���ق () 
  . أ ��ل (��� 	�!����

ا�	) 	و�) ا�	را!�ب ا�>��� ���ل  	ذوق -
 . ��ل ا�>���'.-ر ا���ق () ا+

  . وطرق 	ر!�',� �!�ل ا��	دا*����رف ا+ -
  
	و�) '.-ر  () 	ر!�'�ت (����!�ل ا��	دا*�� ���د ا+ -

  .ا���ق () أ ���@ ا�>���
 

��(ظ  �� ا+ ��ل ا�>��� و���ھم ',� () 	ز��ن ا�=�م  -�
(� .وا����ط ا��در

 ا�#��رف ا�#(�)�'� أ&%$� ا����� ا�#"����
	ر!ـ�ب ا+�!�ل  ـ� طـرق�ادر -

  .ا��	دا*��
  
�ن *�ل ا+�!�ل ا��	دا*�� ا�	!��ف  -

درا�� ا����6ر ا�ط'���� وا6Bط�� �� 
	و�) '.-ر ا���ق و	وظ�>,� () 	را!�ب 

   .() أ ��ل (���
- 	��'�ض 	را!�ب ا+�!�ل  ل�

������	,� () 	�وع و	ذوق ا��	دا*��، 
 . ��6رھ� ا��*	�>�

رة  ن 	دا*ل أ�!�ل (��� '��,� ا+�!�ل ا��	دا*�� ھ)  '� -
() 	را!�ب  >و�� أو ��ظ�� 	و�) '.-ر ا���ق () ا���ل 

  . ا�>�)
دا&ر��، : (	وظف ا+�!�ل ا��	دا*�� () 	را!�ب �	�و � -

...) -�-��، ر'� ��، �*روط��، !رو��، أ�طوا���، �!�'� 
  . 	و�) '.-ر ا���ق () إ���ز أ ��ل (��� �*	�>�

�ل ا��	دا*��، �!�ن () و�دة ���ل 	را!�ب ا+�! -
 . �و�و ,� و	�وع  ��6رھ�

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
 ..: ......ا'	دا&)                                                                                          ا��ذ!رة  ا�را'�� ا����:ا��!	وى 
                                                           ......... : ا��ـــدة )                                                                           �ر�م وا�	�و�نا(	ر'�� 	�!����  : ا���ـــ�ط 
   04:ا��'ص                                                                       (1ا�و�دة) 	ر��ب أ���ل �	دا��� :  ا��و%وع

  	ر!�ب أ�!�ل �	دا*�� 	و�) '.-ر ا���ق () ا+ ��ل ا�>��� :  ا����ءة ا�+��د��
  أ��م ــ أ�وان ��&�� ــ ا�وان 	را'�� أو ز�	�� ــ : و��&ل ا�	�و�ن ا��*	�>� :  �و!�.لا

 



 

 

 

 

 

 

 

  
  

 ا������ت وا����ت:  02ا����ة 
 ?������  ا����ءة 

��وص ا����ءة :   

�	��  إ���ز •�� ��� ��وظ�فأ���ل 

ا�����ت ������ت  ا��
����ت ا�����
��� وا��زج �����.  

 

 

 

   : �ر��� ا����ز
���ز ھذه ا����ر�) ا�ط&%� �ن و#"��ت �"	��� �ر�
ز 

��� ���	/� %�د ا��
��ف �	- ���ر�� و�,	�ل أ���ل 
��  :و��ط	ب ھذا. �����ت ������� وا��زج ���

  . �,د�د ا��و#وع ا�����ب -
  .ا�������) ا�4وان(�,د�د ا�����  -
ا�
��ب ا��در�:، �ور �و9را��، : ا��7&ل ا�و��6ل  -

�,ف ���، ا4%راص ا��#7وط� ����ر ط��"�� 
  ...وا�ط���: 

ر�"� ,�ص �"	��� �	م ��ط	ب �,��ق ھذه ا�
/�ءة أ -
 .����,�وى ا��"ر: �	و,دة، ��"دل ���� �
ل ,��

! �ات ا����ءة أھ�اف ا�����  
:  ، ا��
�����"رف �	- �����ت ا�����تا� -

  .ا�ر�م وا��	و�ن ���ل

-  �����ط��ق ���	ف �����ت إ���ز أ���ل 

 ����
...)  ا�	طA ا�����ط، ا�����ر،(ا�����ت ا��
��  .وا��زج ���

�ذوق ���ل ا���4ل ا�/��� ا����	/� ا������ت  -
و����� أدوا�B ا��در��� وا��,�ظ� �	��� �ن 

 .ا��	ف وا�#��ع

- : ����
ا�ر�م  ���ل �"رف �����ت ا�����ت ا��
  . وا��	و�ن

-  ���و���ن ا��زج ��ن  ���و�� ا�����ت،���ز أ���ل 
����
  .���	ف ا������ت ا��

  
  

در��� و�,�ظ �	��� �ن ا��	ف �"��: �Cدوا�B ا�� -
  . وا�#��ع

 

 ا�"��رف ا�")�'�&� أ%$#� ا����� ا�"�����
���	ف �����ت ا�����ت ا��
����  إ,��ء -

  .ا����� ���ر�م وا��	و�ن

  

-  ���ا��زج ��ن ���	ف ا������ت ا��
���� و�ط��
أ���ل ��� ���	/� ����"��ل ا�����ت : إ���ز 

  .ا����� �/ن ا�ر�م وا��	و�ن

���%�� ا���4ل ا�/��� ا����زة ����	ف  - ?
ا������ت، وطرق ����� ا�����ت وا4دوات 

 . ا����� ���ر�م وا��	و�ن

����ت ا�����ت ا����� ���ر�م وا��	و�ن ھ:  -�:  ،Aط	ا�
  ).... Eاا�����ر، ا�����ط، ا���ط�ط ا��لء ا��/ر�

  

��زج ��ن ���	ف ا������ت ا��
���� ��وظ�ف ����ت  -
%	م ا�ر��ص، ,�ر ���:، ( : ا�ر�م وا��	و�ن ا����	/�

  ...).  أ%&م �����، أ%&م ���د، أ�وان ����6، �را���


�ن : ا���4ل ا�/��� ا����زة ����	ف ا������ت���ل  -� ،
 . �نا�����ت وا4دوات ا����� ���ر�م وا��	و �����
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
 : ......ا��ذ
رة                                                                                            ا���� ا�را�"� ا��دا6:: :ا���وى 
                                                           ..G: ا��ـــدة                                    )                                         ا�ر�م وا��	و�ن(�ر��� ��
�	��  : ا���ـــ�ط 


�	�� إ���ز:  ا�و�وع�� ���  04:ا���ص                                                                        أ���ل 

��� وا��زجا�����ت ������ت  ا��
����ت ا����� ��وظ�ف��� ��
�	�� أ���ل  إ���ز:  ا����ءة ا�#�"د�� ����� 

  أ%&م ــ أ�وان ����6 ــ ا�وان �را��� أو ز���� ــ : و��6ل ا��	و�ن ا����	/� :  �و��%لا
 



  
 

 

 

 

  
  
  
  

 ا������ ا�������:  03ا����ة 
 ا�����ر  ا����ءة 

��وص ا����ءة :   
ا�	���ف أ��واع ا��ط�وط و	وظ�����  •

  .إ�راز ���س ا����ء�� 
  
  

 

  : �ر��� ا����ز
	�-ز ھذه ا����ر�( ا�ط)'� �ن و%#��ت 	#���" 	ر	�ز 

أ�واع ا��طوط �� ا�#��0ر ا�ط��#�"  ا�	���ف/�. 
�� أ/��ل ���"  ا����ء ���س و	وظ���� 3�راز وا02ط��/�"،

  :و�	ط�ب ھذا . ذات �وا%�( ��	��"
  . 	8د�د ا��و%وع -
  . 	8د�د ا�����ت ا������" ��	��9" ا���	�د�" -
ا��	�ب ا��در��، 0ور �و	و>را��"، : ا�	;)ل ا�و��:ل  -

  ...	8ف ���"، ا�'راص ا��%;وط" 
- 08 "#�ص 	#���" 	�م ����8	وى �	ط�ب 	�98ق ھذه ا����ءة أر

 .ا��#ر�� ��و8دة، ��#دل ��/" ��ل 08"

� ! ��ات ا����ءة أھ�اف ا���
��	�ف �)�س ف /�. 	#رّ ا� -

  .ا����ء
	وظ�ف ��	�ف أ�واع ا��طوط  -

/��ل ا�ا����ء �� 3�راز ���س 
  ? .	�����"ا����" ا�
 .وا���8ط -��ل ا���:"/�.  "��8ظا�� -

  .ا����ء�#رف ��	�ف �)�س  -
  
�� إ�راز ���س ا����ء �� ��	�ف ا��طوط  ف�وظ��8ن 	 -

  . إ�-�زا	D ا����" ا�	�����"
  
/�. �ظ��" ا�����8ت ا��%راء وا2ھ	��م �	�-�رھ�  ���8ظ -

 .� و/دم 8ر'�� و	�ر�����ور�

 ا����رف ا��'�&�%� أ$�#� ا���� ا��"����
  .ا����ء" ��	�ف �)�س �ادر -
  
ا��طوط ���	#��ل  أ�واع 	وظ�ف -

��	�ف ا�����ت ا���0" ���ر�م 
وا�	�و�ن 3�راز ا���0ت ا����زة 

  .ا����ء ���	�ف �)�س
�)�س �طوح ا�#��0ر ل ��8	 -

-��ل  و	ذوق ،ا�ط��#�" وا02ط��/�"
��	���. 

��� ��0ت ���زة، 	�	�ف �ن �طF G�ر  ا����ء�)�س  -
  .�ظ�ره 	8ددا�	� ���" ا����0" �8ب ���" و

ا�����ت /�. أ��س ���0:�0 ا��ظ�ر�" 3�راز 	وظف  -
����ء، ���"، ( :ا����ءا���0ت ا����زة ���	�ف �)�س 

�0�"، ر�وة، ��/�" .(... 

  
-  D�8و	وا02ط��/�" ���ن �� ��  "�#��-��ل ا�#��0ر ا�ط

 "��� . 	�JKرات ��8" وا��#���"ن  �طو��8 �)�س
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
�� : ......ا��ذ�رة                                                                                            ا���" ا�را�#" ا�	دا:�: :وى ا�

                                                           ..M: ��ـــدة ا)                                                                             ا�ر�م وا�	�و�ن(	ر��" 	�����"  : ا���ـــ�ط 

  04:ا���ص                                                          أ�واع ا��طوط :  ا�و�وع

  .إ�راز ���س ا����ء�� ا�	���ف أ�واع ا��طوط و	وظ���� :  ا����ءة ا�$�#د�� •
  أ')م ــ أ�وان ��:�" ــ ا�وان 	را��" أو ز�	�" ــ : و�ن ا���	��" و��:ل ا�	�:  �و��&لا 
 



  
  
 

 

 

 

 

  
  

 ا���ان:  04ا����ة �� 
 ا������ ا����ءة 

��وص ا����ءة :   
ا�
و���  �	�در�	ت����
�	 ا�����ر  •

 .ا�������

 

 

 

 

  : �ر��� ا����ز
�	 �ن �ور �ظواھر ط����� ��روق ا���س و!رو� 	، (ا�ط

، و�+�وا�	ت وأزھ	ر ���ز ھذه ا���	ر�' �درا�� ...)�وس �زح 
�ن 0�ل و.��	ت ��
��� ���- �,�راز  ا�در�	ت ا�
و���،

  :و��ط
ب ھذا  .17 ا�56	ل ا����4 ا���3	م ا�
و�1 ا����ط
  .�+د�د �و.وع ا:��	ز -
  . �+د�د 0	�� ا�6وان ا���	��� -
ا���	ب ا��در�1، �ور 7و�و!را��7، �+ف : ا��=�ل ا�و�	>ل  -

  ...���7، ا6�راص ا��.=وط� 

م �	��+�وى ��ط
ب �+�Bق ھذه ا��4	ءة أر -� ���
��� +�ص ��

 .ا���ر17 �
و+دة، ���دل �	�5 ��ل +��

 �ات ا����ءة أھ�اف ا������  
ف 5
E ا�در�	ت ا�
و��� ��رّ ا� -

  .وا���3	م ا�
و�1
-  Fو�1 ��در�
ا����	ف ا���3	م ا�

 17 G4، و�وظ�	 ��� 	ا�6وان ��7
إ��	ز أ�5	ل ���7 ����
�� ����ر�� 

   ...�	دة �و+1 �	�4رح وا��

�ذوق ��	ل ا���3	م ا�
و�1 17 أ -
�0
ف �ظ	ھر ا�ط�����.  

  . ا���3	م ا�
و�1و ا�در�	ت ا�
و��� ��رف -
  
�وظف ا���3	م ا�
و�1 17 �
و�ن ا�56	ل ا����4 5
E أ�	س �	  -

 G�3ا�ذا��� و��و G�	�!+�ب ر ���	س ����	ن أ+� G�+و�
  .ا�����0

  
���	م ا�
و�1 17 ا�ظواھر �ظ ر ا����� و��ذوق ��	ل ا3 -

 .وا6��	ل ا�3ط�	��5ا�ط����� وا��	>�	ت ا�+�� 

��� ا�"��رف ا�")�'�&� أ%$#� ا���� ا�"!�
  .ا���3	م ا�
و�1 ��ادر -

و�ن أ�5	ل ���7 ذات ��	+	ت  -�

 E
وأ��	ل +رة �در�	ت �و��� 5
أ�	س �	5دة ا���3	م ا�
و�1 ا����ط 

  . و7ق ر!�	�G و��وG�3 ا�����0

?- �
ا�����
1  ا�1�4 ا���لل �+
 .��	ل أ�وا�G ا�������و�ذوق 

�درج  ذ�ك ا��وا7ق وا3>��ف ا��	�F �ن : ا���3	م ا�
و�1 ھو -
  .�و��ن ��0
�4ن

�	ت ا�
و��� ا����ط ھو �
ك  ا���3	م ا�
و�1 -�ا��1 �
در�	ت ا��
وان ا�6	��� وا�K	�و�� ��7	 ��� 	 ����	ت ���و�د ����� �زج ا6

  .��4	و��

  

�	ت ��ن ا�6وان ��	ل  -�ا������� ���ن 17 �	 �ظ ره �ن 5
ا�ظواھر ا�ط����� وا��	>�	ت ا�6وان وا6��	ل، �Kل �	 ��رزه 

 .�	ل ا�3ط�	��5وا6�ا�+�� 
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  : ......ا��ذ�رة                                                                                            ا���� ا�را��� ا��دا>1: :ا���وى 

                                                           ..M: ا��ـــدة                                                   )                           ا�ر�م وا��
و�ن(�ر��� ����
��  : ا���ـــ�ط  

  04:ا���ص                                                        ا�در�	ت ا�
و��� :  ا�و�وع

 .ا�
و��� ا������� 	ت�	�در�����
�	 ا�����ر :  ا����ءة ا�#�"د�� •

�م ــ أ�وان �	>�� ــ ا�وان �را��� أو ز���� ــ : و�	>ل ا��
و�ن ا���0
�4 :  �و��%لا�  أ
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