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 انهٍئت األكبدًٌٍّت انًشتشكت

 قضى : انّهغت انعشبٍّت وآدابهب

 

 نغت عشبٍّت انًبدة:

 انشهبدة: انخبَىٌت انعبيت

 عبّيت وعهىو انحٍبةانعهىو ان: بفشع

 -5- سقى ًَىرد

 وَصف انّضبعت انًّذة : صبعتبٌ

 

 وحّتى صذوس انًُبهذ انًطّىسة( 6102-6106ًَىرد يضببقت )ٌشاعً تعهٍق انّذسوس وانّتىصٍف انًعّذل نهعبو انّذساصً 

 

 األفكبس انّضهبٍّت وانكىاسث انّطبٍعٍّت

ًًا نهّؼشس اّنز٘ ٚؽذز نُا يٍ انٓاذف انًؽًٕل أٔ يٍ انكٓشتاء؛ نكٍ َادًسا يا َُظش ئنٗ انَُؽٍ َ -ٔ شس اّنز٘ ٚؽظم نُا ّؼظش دائ

 األشخاص اّنزٍٚ ؼٕنّ؟ كفٙ اإلَغاٌ تأكفكاسِ انّغهثّٛحّشش ؟ ْٔم ٚإاطاؼثٓ كفكاس انّغهثّٛحؼّش األذ. كفٓم كفكاس انّغهثّٛحيٍ األ

 

ٙ َؽٍ َغرـٛغ قٛااط ذاأشٛش األشاٛاء     -ٕ ٍْ   ظغاى اإلَغااٌ تٕعا    كفا ً    اظٓا ُْاا    اؿح أظٓاضج انكًثٛإذش؛ ٔنكا ّ ص أكصاش دّقاح قًُاا ترظاًٛ

 ح يٍ تؼغ انًٕاّد.ج اٜذَٛغرـٛغ أٌ َقٛظ تّ انًعاالخ انكٓشتائّٛح ٔاإلشؼاػاخ انّؼاّس تشاءج اخرشاع، هد نُّٔععِّ

 

ـّاقح انكٓشتائّٛح انّؼاّس -ٖ ٍْتٓزا انعٓاص َقٛظ ان ـّاقح انكٓشتائّٛاح ت  ج تُا. ٔنك  األكفكااس ؟ ْازِ  شااتٓٓا ٔياا  انّغاهثّٛح   األكفكااس يا ػالقح ان

 اإلشؼاػاخ انكٓشٔيغُاؿٛغّٛح. لاصيٕظاخ كٓشٔيغُاؿٛغّٛح ػاّسج ي األظغاوض يٍ انّغهثّٛح ُذخِش

 

ـّاقح ٔظاذَا أَّاّ ػُاذيا ٚرّكاش اإلَغااٌ ذركٛاًشا عاهثٛ ا ٚخاشض يُاّ ئشاؼاع ٚغا           ُا تػُذ قٛاِي -ٗ أ٘ ياا ٚخاشض ياٍ    رعاسب ػهٗ ظٓاص ان

ّ٘ شاخض ناٛظ كفاٙ ظإاسِ كفقاؾ،     تم ُٚرقم األ األظٓضج انّؼاّسج، ٔال ٚإّشش كفقؾ كفّٛ، ٍْ  شش ئنٗ أ ٌّ ؿاقاح انركاش       ٔنكا ػهاٗ يعاال أٔعاغ أل

 أٔعغ اَرشاًسا ٔنٛظ نٓا ؼذٔد يكاَّٛح.

 

ٌّ ْاازِ  -٘ ٌّ أتانّرااانٙ كفاا كفااٙ انكاإٌ، ءعررؼاااػف َرٛعااح انااّشٍَٛ يااغ ظًٛااغ يعاااالخ انكٓشتااا اإلشااؼاػاخٔٔكفًقااا نقااإٌَ انااّشٍَٛ كفااا

ٙ تام   كفٙ ظًٛاغ ياا كفاٙ انكإٌ،    اإلَغاٌ تم  كفٙذأشٛشْا عٛكٌٕ أقٕٖ نٛظ كفقؾ  ّٙ؛ نازا َاشٖ ياغ         كفا  أكفكااس األسع َرغآا ألَّٓاا كاائٍ ؼا

ـّثٛؼّٛح.ذرضاٚذ  ّغهثّٛحاإلَغاٌ ان  انكٕاسز ان

 

ًّاا ٚغاّثثّ ياٍ كإاسز ؿثٛؼّٛاح َرٛعاح أكفكااسِ انّغاهثّٛح ٔٚؽاأل ذاذاس  ْازا األياش قثام أٌ               رّياذٖ يغاإٔنّٛ  اإلَغاٌ ذس  ٚكفٓم  -ٙ ػ

 اّنرٙ نٛظ األكفكاس انّغهثّٛحتم أخـش يٍ رنك  ٔؼذْا يغإٔنح ػٍ انّذياس انّشايم،كفهٛغد انؽشٔب  ؟ٚقؼٙ ػهٗ انؽٛاج كفٙ ْزا انكٕكة

  كفشكفًقا تُرغك أُّٓا اإلَغاٌ! غشع تُا ئنٗ انٓأٚح؛ٔذرراػم يغ ظًٛغ اإلشؼاػاخ انكٓشٔيغُاؿٛغّٛح اّنرٙ ُذ ،نٓا صياٌ ٔيكاٌ

                                                                        

 د. إبشاهٍى كشٌى  

 "األتؼاد انخرّٛح" يعّهح                                                                             

 9َٕٕٓٓكفًثش  ،٘ٓٔانّغُح انّراعؼح، انؼذد 



 

ٕ 

 

 

 (صبع وعششوٌ عاليت وَصف)                                                                                 وانّتحهٍم: انقشاءة فً  -أّواًل

 (شالز ػالياخ) ؼٕاشّٛ.قذِّو نهُّّض يٍ خالل  -ٔ

 (خًظ ػالياخ) انُّّض يقانح. أٔػػ تُٛرٓا أقغاًيا ٔأكفكاًسا. -ٕ

 (شالز ػالياخ) كهًح(. ٘٘نّخض ظغى انًقانح ئنٗ انّصهس ) -ٖ

ّٙ. أظة يؼّهاًل تًإّششٍٚ يُاعثٍٛ ٔشٕاْذ ٔاكفٛح. -ٗ  (شالز ػالياخ) انًُّؾ انغانة ػهٗ انُّّض ْٕ انًُّؾ انثشْاَ

راتح انقرشج انّشاتؼح )ػُذ قٛاِيُا... ؼذٔد يكاَّٛح( يٍ انُّّض، ٔاػثؾ تانّشكم انًُاعة أػذ ك -٘

     أٔاخش انكهًاخ كفٛٓا.

 (شالز ػالياخ)

 (أستغ ػالياخ)             عـًشا(.ٕٔ-8اششغ انًقظٕد تاألكفكاس انّغهثّٛح، ٔتٍّٛ أششْا كفٙ طاؼثٓا ) -ٙ

 "تم" ٔٔسٔد نهّشاتؾ "نزا". كفٙ انرقشج انخايغح ذكشاس نهّشاتؾ  -7

 تٍّٛ ٔظٛرح كمٍّ يٍ ْزٍٚ انّشاتـٍٛ.

 (ػاليراٌ اشُراٌ)

ـّثٛؼّٛح. -8 ٌّ اإلَغاٌ تأكفكاسِ انّغهثّٛح ْٕ انّغثة كفٙ انكٕاسز ان  ٚشٖ انكاذة أ

 ْم ذإّٚذِ كفٙ سأّٚ؟ ػّهم ئظاترك ذؼهٛاًل ٔاكفًٛا.

 شالز ػالياخ()

 (ػاليح َٔظف) انعًهح انخرايّٛح؟ ٔنًارا؟ئالَو ٚذػٕ انكاذة اإلَغاٌ يٍ خالل  -9

 

ًٍب  (وَصف احُتبٌ وعششوٌ عاليت) انّتعبٍش انكتببً: فً -حبَ

 اختش واحًذا يٍ انًىضىعٍٍ اَتٍٍٍ، حّى عبنزه:

ّٙ.: انًىضىع األّول  األكفكاس اإلٚعاتّٛح ذٕنِّذ يشاػش ئٚعاتّٛح. ٔيًُٓا ُٚرط عهٕ  ئٚعات

 كفكاس.اكرة يقانح ذششغ كفٛٓا ْزِ األ 

 

 : انًىضىع انخبًَ

 ا   ُاًَة انًشء كفٙ انقُاج عقال انًرُثٙ: كّهًا أَثد انضياٌ قُاج     سّك

 ، ؿاسًؼا شالشح ؼهٕل ذؽّذ يٍ َضػح انشّش ػُذ اإلَغاٌ.أكرة يقانح يرًاعكح ذُاقش كفٛٓا ْزا انقٕل، يإًّٚذا أٔ يؼاسًػا

 

 

      

  

           



 

ٖ 

 

 

 

 

 ًشتشكتانهٍئت األكبدًٌٍّت ان

 قضى : انّهغت انعشبٍّت وآدابهب

 

 نغت عشبٍّت ة:انًبّد

 انشهبدة: انخبَىٌت انعبيت

 عبّيت وعهىو انحٍبةانفشعب: انعهىو 

 -5- سقى ًَىرد

 وَصف انّضبعت انًّذة : صبعتبٌ

 

 ذ انًطّىسة(وحّتى صذوس انًُبه 6102-6106أصش انّتصحٍح )تشاعً تعهٍق انّذسوس وانّتىصٍف انًعّذل نهعبو انّذساصً 

 

 وانّتحهٍم: انقشاءةفً  -أّوال

 انًزًىع رزء انعاليت عُبصش اإلرببت ويعبٌٍشهب انّضؤال

ًّاااح ػالقاااح تاااٍٛ األكفكااااس انّغاااهثّٛح   ّض تؼُٕاَاااّ ٚـاااشغ يٕػااإًػا يصٛاااًشا اناااُّ - 0 ٌّ ش ئر ٚاااشٖ أ

ـّثٛؼّٛح.    ٔانكٕاسز ان

 .انّذكرٕس ئتشاْٛى كشٚى: ْٕٔ نثاؼس يرخّظض 

 ٔيُشٕس كفٙ يعّهح ذصٛش يٕػٕػاخ راخ أتؼاد خرّٛح. 

 .9َٕٕٓٓكفًثش  ٘ٓٔٔانًٕػٕع ؼذٚس، ٔقذ َشش كفٙ انًعّهح كفٙ ػذدْا 

 ٕ نكّم يـهة ½

انّرًٓٛذ: َؽٍ َُظش ئناٗ انّؼاشس انؽاطام ياٍ انٓا اذف، ٔال َُظاش ئناٗ انّؼاشس          -انًقّذيت - 6

 انؽاطم يٍ األكفكاس انّغهثّٛح.

 انعح: ْم األكفكاس انّغهثّٛح ذؼّش تظاؼثٓا؟ انركشج انًـشٔؼح نهًؼ  

 ْم ٚإّشش اإلَغ اٌ تأكفكاسِ انّغهثّٛح كفٙ األشخاص اّنزٍٚ ؼٕنّ؟  

 

ًّح ظٓاص ؼذٚس ٚقٛظ اإلشؼاػاخ انّؼاّسج اٜذٛح  -:انزضى   تؼغ انًٕاّد. يٍش

ألكفكااس انّغاهثّٛح   ا ْزا انعٓاص ٚقٛظ اإلشؼ اػاخ انّظا ادسج ياٍ انكٓشتااء ٔيٕظا اخ     

 سج يٍ األظغاو.انّظاد

 اإلَغاٌ اّنز٘ ٚرّكش ذركًٛشا عهثٛ ا ٚخشض يُّ ئشؼاع ٚإّشش كفّٛ ٔكفٙ يٍ تعٕاسِ. 

األكفكاس انّغهثّٛح نٓا ذأشٛش كفٙ ظًٛغ يا كفٙ انكٌٕ )ٔكفًقا نقإٌَ انّشٍَٛ(، ْٔاٙ عاثة    

ـّثٛؼّٛح.  كفٙ ذضاٚذ انكٕاسز ان

 

ـّثٛ -:انخبتًت  ؼّٛح.أكفكاس اإلَغاٌ انّغهثّٛح عثة كفٙ انكٕاسز ان

ّٕ ئنٗ أٌ ٚشكفق تُرغّ تاترؼادِ ػٍ األكفكاس انّغهثّٛح. -  اإلَغاٌ يذػ

 نكّم كفكشج  ٔ½

 

 

 

 

 

ٕ 

 

 

 

½ٔ 

 

 

٘ 

ًّح ظٓاص ؼذٚس ٚقاٛظ اإلشاؼاػاخ انّؼااّسج اٜذٛاح ياٍ تؼاغ انًإاّد كرهاك انّظاادسج ياٍ            - 3 ش

ظغاو. ٔقذ ذثٍّٛ، انكٓشتاء. ْٔزا انعٓاص ٚقٛظ أًٚؼا يٕظاخ األكفكاس انّغهثّٛح انّظادسج يٍ األ

ٌّ اإلَغ اٌ اّنز٘ ٚرّك ش ذرا كًٛشا عهثا ٛ ا ٚخاشض يُاّ ئشؼا اع ٚاإّشش كفٛاّ ٔكفاٙ ياٍ           تٓزا انعٓاص، أ

ق إٌَ انّشٍَٛ، ٚإّشش كفٙ انكشج األسػّٛح ٔٚ إّد٘ ئنٗ ذضاٚذ انكا ٕاسز  نؼٕنّ، ت م ئَّّ، ٔٔكفًقا 

ـّثٛؼّٛح. )    كهًح( ٙ٘ان

3 ٖ 

ّٙ ٔرنك نرٕاكفش انًإّششٍٚ اٜذٍٛٛ: انًُّؾ انغانة ػهٗ انُّّض - 4  ْٕ انًُّؾ انثشْاَ

ٔظٕد انركشج انعذنّٛح: األكفكاس انّغهثّٛح ذؼّش تظاؼثٓا. ٔاإلَغاٌ تأكفكاسِ انّغهثّٛح ٚإّشش  -ٔ

 كفٙ يٍ ؼٕنّ.

ذٕاكفش انؽعط ٔانثشاٍْٛ: انؽعح األعاعّٛح، ُْا، قائًح ػهٗ قٛاط يٕظااخ ئشاؼاػاخ    -ٕ

 ظٓاص ؼذٚس.  األكفكاس انّغهثّٛح يٍ خالل

ٖ ٖ 

ٌُ ذركٛاًشا عاهثٛ ا َْٚخاُشُض       -  5 ُّ ػُذيا ٚرّكاُش اإلَغاا ـّاقِح ٔظْذَا أَّ ػَُذ قٛاِيُا ِتَرعاسَب ػهٗ ظٓاِص ان

ٍَ األظٓضِج انّؼااسِج، ٔال ٚاإشُِّش كفقاؾ كفٛاّ، تاْم ُٚرقاُم األشاُش ئناٗ          ُّ ئشؼاٌع ٚغأ٘ يا ٚخشُض ي يُ

     ٍْ ِِ كفقاْؾ، ٔنكا ِّ شخٍض ناَٛظ كفاٙ ظإاِس ٌَّ ؿاقاَح انركاِش أٔعاُغ اَرشااًسا         أ ػهاٗ يعااٍل أٔعاَغ أل

 ٔنَٛظ نٓا ؼذٌٔد يكاٌَّٛح.

ٖ ٖ 

 * األكفكاس انّغهثّٛح: انٛأط، انغّش، انّرشاؤو، انّظهى، انثغغ، انؽغذ، انكزب...  6

 * أششْا كفٙ طاؼثٓا: ذؼة، شقاء، قهق، اػـشاب، ذّٕذش...

 يالؼظح: ْزِ أكفكاس ذؽراض ئنٗ طٛاغح. 

ٕ 

ٕ ٗ 



 

ٗ 

 

ٌّ ذأشٛشْا ال ُٚؽظش كفٙ اإلَغاٌ، ئًَّا بم 2 : اإلشؼاػاخ ذإّشش كفٙ اإلَغاٌ؛ ٔاعرذس  انكاذة أ

ٚرؼّذ٘ رنك ئنٗ ظًٛغ يا كفٙ انكٌٕ تًا كفٙ رنك األسع َرغٓا؛ نزا اعارؼًم "تام" أداج   

 نالعرذسا .

ٌ   نذذزا  : ركااش انكاذااة كفااٙ يغاارّٓم انرقااشج انخايغااح يغااّهًح أال ْٔااٙ: اإلشااؼاػاخ، ٔكفًقااا نقااإَ

ٌّ ذأشٛشْا ٚشًم  انّشٍَٛ، ذرؼاػف كفٙ ظًٛغ يعاالخ انكٓشتاء كفٙ انكٌٕ؛ شىَّ أٔػػ أ

ـّثٛؼّٛااح؛        اإلَغاااٌ ٔانكاإٌ تًااا كفااٙ رنااك األسع؛ ُٔٚاارط يااٍ رنااك ذضاٚااذ انكاإاسز ان

 كفاعرؼًال "نزا" ستؾ تٍٛ عثة ٚؽظم َٔرٛعح يرّٕقؼح.

 ٖ نكّم ساتؾ ٔ½

ـّانة انؽّشّٚح كفٙ ئتذاء سأّٚ تششؽ 8  ٖ ٖ انّرؼهٛم انٕاكفٙ.  ذرش  نه

ٚخاارى انكاذااة َّظااّ تانعًهااح اٜذٛااح:"سكفًقا تُرغااك أّٚٓااا اإلَغاااٌ!". كفٓاإ، تٓاازِ انعًهااح، ٚااذػٕ   9

 اإلَغاٌ ئنٗ انّرخّهٙ ػٍ األكفكاس انّغهثّٛح كٙ ٚـشد انّرؼة ٔٚؼٛش انّشاؼح.
½ٔ ½ٔ 

ًٍب  فً انّتعبٍش انكتببً: -حبَ

 انًىضىع األّول:

 :انًقّذيت ٔ

ّٓذ نهًٕػٕع ٔذـشغ االشكانٛح انرٙ َرعد يُّ يقّذيح ػ  .اّيح ذً

ٖ 

½ٔ  ½ٗ 

 :عبنذ انفكشة انًطشوحت - ٕ

 *األكفكاس اإلٚعاتّٛح: انّرراؤل، انّظذق، األياَح، انؼذل... 

* األكفكاااس اإلٚعاتّٛااح ذّٕنااذ يشاااػش ئٚعاتّٛااح: انًؽّثااح، انّشػااٗ، ذقااذٚش انااّزاخ، انّشاؼااح،       

ـًّأَُٛح...    ان

ّٙ: ذٕاطاام كفاػاام،      * األكفكاااس اإل ٚعاتّٛااح ٔانًشاااػش اإلٚعاتّٛااح ُٚاارط يًُٓااا عااهٕ  ئٚعااات

 َعاغ...

 

ٗ 

٘ 

 

٘ 

ٔٗ 

 :كتب خبتًت يُبصبت ٖ

 * كرة خالطح. 

 * كرة قرهح.       

ٕ 

ٕ  ٗ 

 انًىضىع انّخبًَ:

 :انًقّذيت ٔ

ّٓذ نهًٕػٕع ٔذـشغ االشكانٛح انرٙ َرعد يُّ    .يقّذيح ػاّيح ذً

ٖ 

½ٔ  ½ٗ 

 ىع:صهب انًىض ٕ

 ششغ سأ٘ انًرُّثٙ كفٙ قؼٛح كفـشج اإلَغاٌ ػهٗ انشّش. 

 ششغ انًٕقف انًؼاسع نشأ٘ انًرُّثٙ. 

ح، َشش انؼذاناح،  َغاَّٛ) ذؼضٚض انقٛى اإل يٍ َضػح انشّش غ انؽهٕل انًُاعثح نهؽّذاقرش 

   عٛادج انقإٌَ...(

 

ٗ 

٘ 

 

٘ 

ٔٗ 

 انخبتًت: ٖ

 خالطح نًا عثق يٍ أكفكاس. 

 يٍ انًٕػٕعكفرػ أكفق ظذٚذ اَـالًقا  

 

ٕ 

 

ٕ  

ٗ 

 51 انًزًىع بحضب دسرت انقصىس انّهغىّي ٌُحزف حّتى حهج انعاليت.                     

 


