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ُْؼحد بُموبَةذ بالغسٔةػ٤د ج٤ٌِد بُسىج٤د  غةٓؼد  –ٝبُسةو٣ك٢؛ ُمٟ ٜالت بُلىهد بُىبجؼد 

 بإلٌَ٘مو٣د
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 ِٕكسُٔبُ

فٙ رًُٛخ االٍزلالنٍٛ:  Pentagramٚٓلف انجؾش نهٕقٕف عهٗ فبعهٛخ ثوَبيظ قبئى عهٗ َظوٚخ انجُزبعواو 

ُّعجخ انلهاٍبد االعزًبعٛخ ثكهٛخ انزوثٛخ   –انغغوافٙ، ٔانزبهٚقٙ؛ نلٖ انطالة انًعهًٍٛ ثبنفوقخ انواثعخ 

عبيعخ اإلٍكُلهٚخ. ٔنزؾقٛق ْنا انٓلف اٍزقليذ انجبؽضزبٌ انًُٓغٍٛ: انٕٕفٙ، ّٔجّ انزغوٚجٙ ما 

إنٗ إٛبه َظو٘ نهجؾش عٍ: )االٍزلالنٍٛ:  انًغًٕعخ انٕاؽلح، ٔثلأد إعواءاد انجؾش ثبنزٕٕم

انغغوافٙ، ٔانزبهٚقٙ؛ إٙبفخً نُظوٚخ انجُزبعواو(، صى إعلاك أكٔاد انجؾش ْٔٗ: )افزجبه٘: االٍزلالل 

ٛبنت يعهى ثبنفوقخ انواثعخ  ٙ٘انغغوافٙ، ٔاالٍزلالل انزبهٚقٙ(، ٔرطجٛقٓب عهٗ عُٛخ انجؾش انًؤنفخ يٍ 

انًزٍٕطبد انؾَبثٛخ ٔانَُت انًئٕٚخ ٔافزجبه )د( ٔيعبيم االهرجبٛ، كهاٍبد اعزًبعٛخ، ٔثئٍزقلاو 

ٔيوثع إٚزب؛ رى انزٕٕم إنٗ علح َزبئظ نهجؾش كبٌ أًْٓب : )أٌ انجوَبيظ انًقزوػ انقبئى عهٗ َظوٚخ 

انجُزبعواو مٔ فبعهٛخ فٙ رًُٛخ االٍزلالنٍٛ: انغغوافٙ، ٔانزبهٚقٙ؛ نلٖ انطالة يعهًٙ انلهاٍبد 

 صى انزٕٕم إنٗ يغًٕعخ يٍ انزٕٕٛبد، ٔانجؾٕس انًقزوؽخ. االعزًبعٛخ؛

 .َظوٚخ انجُزبعواو، االٍزلالل انغغوافٙ، االٍزلالل انزبهٚقٙبٌُِٔةذ بُٔلسةؾ٤د: 

 ٓومٓد:

رفرروٗ انعالقررخ انقٕٚررخ انًزجبكنررخ ثررٍٛ عهًررٙ: انزرربهٚـ، ٔانغغوافٛررب؛ ٔعررٕك ررر صٛواد كضٛرروح يزجبكنررخ 

فبنغغوافٛب رلهٍرّ يرٍ انيأٚرخ انًكبَٛرخ، أيرب انزربهٚـ فُٛعُرٗ ثبنغبَرت انييُرٙ، ثًُٛٓب فٙ كهاٍخ أ٘ ؽلس؛ 

ٔفٙ انٕقذ انؾبٙو ٕبهد كهاٍخ أ٘ ؽلس يٍ ىأٚخ ٔاؽلح ْٕٚثٓب انقٖٕه؛ ثم رقطٗ األيو منر  إنرٗ 

 إعًبل انعقم، ٔانزفكٛو فًٛب ٔهاء انؾلس ىيًُٛب، ٔيكبًَٛب.

 Fatimaٔفبًٛٛرب أثواٍرٛلا كٚرب عرٕيٌ يربهٍٚ ، Denis Richterٔأكل كّم يرٍ: كُٚرٌٛ هٚقزرو 

Aparecisa Dias Gomes Marin َُٙٛٔيَٕٛكررب يٕكَٚررزب ٍرربَزًٕ كٚكررب ،Monica Modesta 

Santos Decanini (ٕٕٓٔ – ٘ٔ1ٖ ٙأٌ عًهٛخ رلهٌٚ ٔرعهى انغغوافٛب رٓلف إنٗ يَبعلح انطالة ف )

ف ْنِ انًعوفرخ انعهًٛرخ ثبالٍرزلالل أٔ انًُطرق رطٕٚو قلهارٓى عهٗ انقواءح انًكبَٛخ نهٕاقع ٔرؾهٛهّ، ٔرٕٕ

ْٕٔ يٍ انًٓبهاد انعقهٛخ انعهٛب انزٙ ال ثل أٌ ٚزَرهؼ ثٓرب كاهٍرٕ  Geographical reasoningانغغوافٙ 

انغغوافٛب فٙ انقوٌ انؾبك٘ ٔانعْؤٌ؛ فزطٕٚو انزفكٛرو انغغوافرٙ، ٔركُٕٚرّ ٚزطهرت اٍرزقلاو َرٕ  فربٓ 

كهغخ هٍى انقوائٜ؛ فزُعل ماد أًْٛرخ كجروٖ؛ كَٕٓرب رَرًؼ ثزًضٛرم انفٚربء،  يٍ انهغخ انًورجطخ ثبنغغوافٛب؛

 ٔرؾهٛهّ؛ يٍ فالل ثُبء انقوائٜ، ٔقواءرٓب، ٔرفَٛوْب.  

( أٌ رْررركٛم انًُطرررق، 9:  ٕٕٔٓ) Dragos Simandanٔقرررل أٔٙرررؼ كهامرررًٕ ٍرررًٛبَلاٌ 

انُظرو انغغوافٛرخ عجرو ٔاالٍزلالل انغغوافٍٛٛ ٚزٕقف عهرٗ رعروٗ انفروك نًغًٕعرخ يزُٕعرخ يرٍ ٔعٓربد 
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 Positivistic human، ٔانغغوافٛرب انجْروٚخ اإلٚغبثٛرخ Physical geographyانغغوافٛرب انفٛيٚبئٛرخ 

geography ٔانغغوافٛررب اإلََرربَٛخ ،Humanistic geography انغغوافٛررب يررب ثعررل انؾلاصررخ ٔيررب ثعررل ،

 Feministوافٛرب انَُربئٛخ ، انغغPostmodern and poststructural ist geographiesانجُٕٛٚرخ 

geographies ٔكم من  ٚعجو عٍ انقًٛخ انزطجٛقٛرخ نهغغوافٛرب؛ يرٍ فرالل إعًربل رفكٛرو انفروك فرٙ انٕاقرع .

 . Geographical way of reasoningانغغوافٙ؛ أ٘ إٚغبك ٛوٚقخ عغوافٛخ نالٍزلالل 

وافٛررب انغٛررلح ( أٌ انغغٕٔ:  ٕٙٔٓ) David F. Rosensteinٔٚؤكررل كٚفٛررل ف. هٔىَْررزبٍٚ 

Good geography  ٕأٔنئرر  انررنٍٚ ٚلهٍررَٕٓب إنررٗ هلٖ أعًررق نعبنًُررب، ٕٔررُع انقررواه  -ثبنفعررم –رررلع

ماد ٛوائرق، ٔقٕاعرل فبٕرخ؛  –كُظربو  –انجْو٘ يٍ فالل انزفكٛو، ٔاالٍزلالل انغغروافٍٛٛ؛ فبنغغوافٛرب 

فٛرخ؛ نفٓرى ارٕاْو ٍرطؼ األهٗ، نزٕنٛل انًعوفخ. فُؾٍ َفكو فٙ انغغوافٛرب عُرليب ََرزقلو األكٔاد انغغوا

ٔيعبنغزٓب، ٔكنن  عُليب ََزقلو ْنا انفٓى ك كاح نهعًم، ٔرُظٛى انًعهٕيبد فرٙ انزقٖٖربد األفروٖ يرٍ 

فالل علٍخ يكبَٛخ. ٔثبنزبنٙ، ٖٚٛو االٍزلالل انغغوافٙ ٍٔرٛهخ ال نفٓرى انعالقربد انًكبَٛرخ، ٔانزفبعرم ثرٍٛ 

ب –اإلََبٌ، ٔانجٛئخ فؾَت؛ ٔنكٍ  ًٚ رقبم انقواهاد انزٙ رؤصو فٙ انجٛئرخ ٔرزفبعرم يعٓرب. عرالٔح عهرٗ ال -أٚ

 من ، ًٚكٍ اٍزقلاو ْنِ انولٖ كٍٕٛهخ نفٓى أفٚم نألًَبٛ األفوٖ نًعوفخ انعبنى، ٔاإلََبَٛخ.

إثواْرربو ة.  Fritz K. Ringer (ٔ919  :ٔ٘ٗٔ ،)ٔقررل أٔٙررؼ كررّم يررٍ: فوٚزرري  . هُٚغررو 

أٌ انًرؤهفٍٛ، ٔكاهٍرٙ  -يُرن فزروح نَٛرذ ثبنقوٚجرخ  –Abraham P. Socher (ٔ999  :ٕٕ )ٍٕرْرو 

ررب عررٍ أٍررجبة األؽررلاس، أٔ انزغٛررواد فررٙ يغرروٖ األؽررلاس؛ ثؾٛررش رررلٔه  ًً انزرربهٚـ ال ثررل أٌ ٚجؾضررٕا كائ

انًغرررربكالد ٔانُقبّرررربد االٍررررزلالنٛخ ؽررررٕل أكٔاه انعٕايررررم انزبهٚقٛررررخ انًقزهفررررخ، ٔاألٍررررجبة  انكبيُررررخ  

انفٕهٚررخ، ٕٔٛٚهررخ األيررل نهؾررلس. ٔكررنا ررر صٛو انزغٛررواد االقزٖرربكٚخ عهررٗ انعالقرربد  ٔ انظرربْوح ، ٔاٜصرربه

االعزًبعٛخ، ٔانزغٛٛواد انلٍزٕهٚخ، أٔ رر صٛو انًعزقرلاد انلُٚٛرخ ٔمٛوْرب، ٔقرل اَزقرلٔا يرٍ ًٚٓرم انظرؤف 

 .انزٙ ٍبعلد فٙ رْكٛم انزطٕهاد انزبهٚقٛخ، إلكها  يب َغى عُٓب يٍ َزبئظ

 Richard Ned Lebowٔهٚزْبهك َٛل نٛجٕ  Philip E. Tetlockٛت رٛزهٕ  ْٔٚٛو كّم يٍ: فٛه

( إنٗ أٌ االٍزلالل انزبهٚقٙ عْٕوِ إٚغبك يَبهاد ربهٚقٛخ ثلٚهخ قبئًخ عهٗ ٍُٛبهْٕٚبد 1ٖٓ:  ٕٔٓٓ)

لعًَّخ ثبنُؾغظ، ٔاألكنخ انزبهٚقٛخ.  ًُ  ٔاقعٛخ نالؽزًبالد انزبهٚقٛخ ان

( أَرّ ال ثرل أٌ ًٚزهر  كاهٍرٕ انزربهٚـ 1ٓ٘:  ٕٕٓٓ) Mark Redheadٔٚٚٛف يربه  هٚلْٛرل 

يٓبهاد االٍزلالل انزبهٚقٙ؛ ثغٛخ رؾوٚو أَفَٓى يٍ انزقبنٛل انًعوفٛخ انغبيلح ث ٌ انزبهٚـ يبكح نهؾفظ كٌٔ 

ب –فبئلح رطجٛقٛخ رنكو، ٔال ثل  ًٚ انزقبنٛرل، ٔانقرٛى انزرٙ ًٚكرٍ أٌ ٚكرٌٕ نٓرب كٔه فرٙ  -فٙ منر  -أالَّ ًَٓم  -أٚ

 انٕاقع. رفَٛو 

 Carla، ٔكربهال فربٌ ثٕكَرزم Jannet van Drieٔٚلعًّ فٙ انوأ٘ كّم يرٍ: عبَٛرذ فربٌ كه٘ 

van Boxtel (ٕٓٓ1  :18 - 11 ،أَررّ ال ثررل يررٍ إعًرربل انعقررم فررٙ كررم يررب ٚررؤٖ يررٍ ؽقرربئق ٍْٚ ( يؤِكررْل

يًررب  ٔقٖررٔ ؽررٕل انًبٙررٙ؛ فبنزرربهٚـ ٚغررت أٌ ٚعرريى انؾكررى انًُطقررٙ ؽررٕل انًَرربئم اإلََرربَٛخ انًًٓررخ؛

ٚزطهررت انقررلهح عهررٗ رقررلٚو انَررٛب ، ٔانؾكررى، ٔانزفكٛررو فررٙ أٍررجبة األؽررلاس انزبهٚقٛررخ، ٔأًْٛزٓررب انَُررجٛخ، 

 .ٔانُزبئظ انًؾزًهخ نًَبهاد انعًم انجلٚهخ، ٔانزفكٛو فٙ ر صٛو انًبٙٙ عهٗ انؾبٙو

-ل ( فرٙ أٌ كهاٍرخ انزربهٚـ رعزًرٗٔ - ٖٔ:  9ٕٓٓ) Daniel J. Meierٔٚزفق يعّ كاَٛبل يبٚو 

عهررٗ قررلهح انطبنررت عهررٗ إعًرربل رفكٛرروِ فررٙ قٚرربٚب يعقررلح، ٔمبنجًررب يررب ركررٌٕ يضٛرروح نهغررلل  -إنررٗ ؽررل كجٛررو
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 Deepثبٍزقلاو إَٔا  يقزهفخ يٍ انُٖٕٓ، ٔانٕصربئق انزبهٚقٛرخ، ْٔرٕ يرب ْٚربه إنٛرّ ثرل  انرزعهى انعًٛرق 

learningبد انغلٚرلح، ٔكيغٓرب يرع  ، ٔانن٘ ٚؾزبط فّٛ انطالة إنٗ أٌ ٚكَٕٕا قبكهٍٚ عهٗ هثرٜ انًفٕٓير

انزعهى ٔانقجواد انَربثقخ، ٔكرنن  رغربهة اٜفروٍٚ. ًٔٚكرٍ أٌ َطهرق عهرٗ ْرنا انرزعهى انعًٛرق فرٙ انزربهٚـ 

 ، ٔانرررن٘ ٚزطهرررت اٍرررزقلاو يغًٕعرررخ يرررٍ Historical reasoningيٖرررطهؼ  االٍرررزلالل انزررربهٚقٙ 

ٍ رقٛرٛى أفعربل انْقٖرٛخ انزبهٚقٛرخ، األٍبنٛت؛ نزؾهٛرم انًٖربكه انًقزهفرخ، ٔرقًٛٛٓرب، ٔرفَرٛوْب؛ فٚراًل عر

 ٔفؾٔ انظؤف انزٙ ٚعِٛ فٛٓب انْقٔ انًعُٙ. 

 Jannet van، ٔعبَٛرذ فربٌ كه٘ Carla van Boxtelكًب أٔٙؼ كّم يٍ: كبهال فبٌ ثٕكَزم 

Drie( ،ٕٖٓٔ  :ٗٗ ،أٌ انطررالة فررٙ فٖررٕل انزرربهٚـ ٚكزَررجٌٕ انًعوفررخ ؽررٕل عررلك  يررٍ انْقٖررٛبد )

ٔانًٕاٙررٛع انزبهٚقٛررخ. ٔنكررٍ ٚكًررٍ انَررؤال انًٓررى: ْررم انطررالة قرربكهٌٔ عهررٗ ٔاألؽررلاس، ٔانزطررٕهاد، 

اٍررزقلاو يعرروفزٓى انزبهٚقٛررخ فررٙ انزفكٛررو، ٔاالٍررزلالل ؽررٕل انظررٕاْو انًبٙررٛخ ٔانؾبنٛررخ  ْررم ًٚكررُٓى أٌ 

ٚفًٕٓا رٖوفبد انُربً ٔٚؾههْٕرب فرٙ ىيرٍ يرب  ْرم ًٚكرُٓى اٍرزقلاو انًفٕٓيربد انزبهٚقٛرخ نْروػ يٕقرف 

إنٗ عًهٛخ رؾهٛم انًعوفخ ثبنًبٙٙ، ٔاٍزُزبط قٕاعل يعُٛخ؛  -مبنجًب –كم ْنِ انزَبلالد رْٛو  ربهٚقٙ يب 

 الٍزقلايٓب نفٓى ؽبالد ربهٚقٛخ يعُٛخ عجو انزفكٛو، ٔاالٍزلالل انزبهٚقٍٛٛ.

ٔيًررب رقررلو؛ فئَررّ ثررومى األًْٛررخ انكجٛرروح انزررٙ ٚهقبْررب كررال االٍررزلالنٍٛ: انغغوافررٙ، ٔانزرربهٚقٙ فررٙ 

أُعوٚذ نزًُٛزًٓب  -فٙ ؽل عهى انجبؽضزٍٛ  –د ٔانكزبثبد انغوثٛخ؛ فئَّ نى رُوٕل أ٘ كهاٍبد عوثٛخ انلهاٍب

-Jungنلٖ انطرالة؛ فغًٛرع رهر  انلهاٍربد كبَرذ كهاٍربد أعُجٛرخ كلهاٍرخ كرّم يرٍ: عَٕر  َْٕر  َْٕر  

Hong Hong (ٔ99ٗ ؛ ٔ كاَٛبل يبٚو)Daniel J. Meier (ٕٓٓ9 ٘؛ ٔعبَٛذ فبٌ كه)Jannet van 

Drie  ٔكبهال فبٌ ثٕكَزمCarla van Boxtel (ٕٓٔٓ ؛ ٔكٌُٚٛ هٚقزرو)Denis Richter ٔفبًٛٛرب ،

، ٔيَٕٛكرب يٕكَٚرزب ٍربَزًٕ Fatima Aparecisa Dias Gomes Marinأثواٍٛلا كٚب عرٕيٌ يربهٍٚ 

 Andrew R. Cloutier(؛ ٔأَلهٔ كٕرٛو ٕٕٔٓ) Monica Modesta Santos Decaniniكٚكبَُٛٙ 

، Nai–Shing Yen، َٔب٘ ّرُٛ  ٚرٍ Noelle Chiau–Ru Chiangٔٔٚم ّٛبٔ هٔ ّٛبَظ  (؛ٖٕٔٓ)

 Fer (؛ فو ْٕعَٕٚب ٕٗٔٓ) Kuan–Hua Chen، ٔٔكٕاٌ ْٕا رٍْٛ Ross Littauerٔهًٔ نٛزٕٚو 

Hooghuisa ٔعٕة فبٌ كٚو ّٛت ،Joop van der Scheeb يبهرٍ فبٌ كٚو فٛهلٚب ٔ ،Martin van 

der Veldea ٍٚٔإًٚبَزَرررب ، ٔعٛررروJeroen Imantsa ٌٔيَٕٛررر  فٕنًرررب ،Monique Volman 

 .David F(؛ ٔكٚفٛررل ف. هٔىَْررزبٍٚ ٕ٘ٔٓ) Patrick McHenry(؛ ثبروٚرر  يرربكُٓو٘ ٕٗٔٓ)

Rosenstein (ٕٓٔٙ ؛ ٔآٌ نٛي ْبنفٕهٍُٛب) Anne-Lise Halvorsena ٔنرٕهٍٚ يكربهصو ْبهَٚرت ،

Lauren McArthur Harrisb ٔعٛرواهكٔ أثرَٕزٙ يربهرُٛٛيا ،Gerardo Aponte Martineza ٔ ،

(؛ ٍٔررٕىاَب يبهعوٚررذ عَٛزَررلٔرٛو ٕٙٔٓ) Amanda Slaten Frasierc أيبَررلا ٍررالرٍٛ فوٚرريه 

Susanna Margret Gestsdottir ٔكربهال فربٌ ثٕكَرزم ،Carla van Boxtel ٘ٔعبَٛرذ فربٌ كه ، 

Jannet van Drie (ٕٓٔ1.) 

أفٚررم ؽظًررب يررٍ االٍررزلالنٍٛ: انغغوافررٙ،  Pentagram theoryجُزرربعواو ٔنررى ركررٍ َظوٚررخ ان

فبٕررخ فررٙ يغرربل انوٚبٙررٛبد،  –ٔانزرربهٚقٙ؛ فجررومى األًْٛررخ انزررٙ أٔنزٓررب انكزبثرربد ٔانلهاٍرربد األعُجٛررخ 

فئَررّ نررى رُوٕررل أ٘ كهاٍرربد عوثٛررخ، أٔ أعُجٛررخ رجُررذ رهرر  انُظوٚررخ فررٙ ثُرربء ثرروايظ، أٔ  –ٔانعهررٕو قهررٛاًل 

ٙ انزرلهٌٚ، نرلٖ يعهًررٙ انلهاٍربد االعزًبعٛرخ فرٙ انررلٔل انعوثٛرخ؛ إالَّ انًهزقرٗ انعهًرٙ انضبنررش اعزًبكْرب فر

( انرن٘ أقبيزرّ عبيعرخ انًهر  فٖٛرم، ٔانرن٘ رؾرلس فٛرّ ٕٙٔٓانًْٕجخ ٔاالثرلا  )  نهًوكي انُٕٛٙ ألثؾبس

خ انجُزربعواو عًؤ ٍعٛل ٕالػ يٍ عبيعخ انًه  ٍعٕك عرٍ )فبعهٛرخ ثوَربيظ ررلهٚجٙ قربئى عهرٗ اٍرزوارٛغٛ
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نزًُٛرخ ؽررم انًْركالد ثطوائررق إثلاعٛرخ نررلٖ األٛفربل انًْٕررٕثٍٛ فرٙ ٙررٕء َظوٚرخ روٚرري(. ٔكرنن  عًرربكح 

انًًهكخ انعوثٛخ انَعٕكٚخ ثلأد رهزفذ ألًْٛخ انجُزبعواو كُظوٚخ رَٓى فٙ  -انجؾش انعهًٙ ثغبيعخ أو انقوٖ 

بعواو، ٔانًْررركالد انجؾضٛرررخ( ثزررربهٚـ (؛ فُفرررند كٔهح: )انجُزررر9ٕٔٓرًُٛرررخ االثرررلا  نرررلٖ انطرررالة عررربو )

2019/10/29 . 

رعجخ  ُّ ٔقل أعود انجبؽضزربٌ كهاٍرخ اٍزكْربفٛخ؛ نهٕقرٕف عهرٗ يرلٖ ايرزال  ٛرالة انفوقرخ انواثعرخ 

انلهاٍبد االعزًبعٛخ نًٓبهاد االٍزلالنٍٛ: انغغوافٙ، ٔانزبهٚقٙ، ٔر نفذ عُٛخ انلهاٍخ االٍزطالعٛخ يٍ 

ررعجخ انل ٖٓ ُّ ررب يررٍ  ًً هاٍرربد االعزًبعٛررخ، ٔأعررلد انجبؽضزرربٌ افزجرربهٍٚ يجررلئٍٛٛ؛ فررٙ ٙررٕء أثعرربك ٛبنجًرب يعه

رعجخ  ُّ االٍزلالنٍٛ: انغغوافٙ، ٔانزبهٚقٙ، ٔرًٍٚ كم ثُعرل ٍرؤانٍٛ يجرلئٍٛٛ؛ نهكْرف عًرب إما كربٌ ٛرالة 

انلهاٍبد االعزًبعٛخ ًٚزهكرٌٕ يٓربهاد االٍرزلالنٍٛ يرٍ عليرّ، ُٔٛجِرْق االفزجربهاٌ، فرٙ انفٖرم انلهاٍرٙ 

 (، ٔأصجزذ َزبئظ انلهاٍخ االٍزطالعٛخ يب ٚهٙ:9َٕٕٔٓفًجو  9)ٕٚو انَجذ انًٕافق  األٔل

  ررعجخ أ٘ يررب ٚقرروة يررٍ  ٕٙعرربءد كهعرربد ُّ ررب يررٍ  ًً فررٙ االفزجرربه انًجررلئٙ  -%  ٙ.1ٙٛبنجًررب يعه

 كهعبد. ٗأقم يٍ  -نالٍزلالل انزبهٚقٙ

  ررعجخ أ٘ يررب ٚقرروة يررٍ  ٖٕعرربءد كهعرربد ُّ ررب يررٍ  ًً االفزجرربه انًجررلئٙ فررٙ  -%  ٙ.8ٙٛبنجًررب يعه

 كهعبد. ٙأقم يٍ  -نالٍزلالل انغغوافٙ

بٗطالهًة ٓٔة زومّ؛ زسحِٞو ٌِٓٓد بُحؿص ك٢: "ٚؼق بٓسالى بُطالت ٓؼ٢ِٔ بُموبَةذ بالغسٔةػ٤د 

 غةٓؼد بإلٌَ٘مو٣د ٜٓةوبذ بالَسمال٤ُٖ: بُػـىبك٢، ٝبُسةو٣ك٢". –جةُلىهد بُىبجؼد ج٤ٌِد بُسىج٤د 

 ٌِٓٓد بُحؿص:

 عٍ يْكهخ انجؾش انؾبنٙ فٙ اإلعبثخ عٍ انَؤال انوئٌٛ اٜرٙ: ًٚكٍ انزعجٛو

؛ ُس٤ٔ٘ااد بالَااسمال٤ُٖ: بُػـىبكاا٢، Pentagram"ٓااة بُحىٗااةٓع بُوااةئْ ػِاا٠ ٗظى٣ااد بُح٘سااةغىبّ 

غةٓؼاااد  –ٝبُساااةو٣ك٢؛ ُااامٟ بُطاااالت ٓؼِٔااا٢ بُموبَاااةذ بالغسٔةػ٤اااد جةُلىهاااد بُىبجؼاااد ج٤ٌِاااد بُسىج٤اااد 

 بإلٌَ٘مو٣د؟".

 انوئٌٛ األٍئهخ انفوعٛخ اٜرٛخ:ٔرفو  يٍ انَؤال 

  Pentagramيب انجوَبيظ انقبئى عهٗ َظوٚخ انجُزبعواو  .1

فرٙ رًُٛرخ االٍرزلالل انغغوافرٙ؛ نرلٖ   Pentagramيب أصو انجوَبيظ انقبئى عهٗ َظوٚخ انجُزبعواو  .2

رررعجخ انلهاٍررربد االعزًبعٛرررخ  رعهرررٛى أٍبٍرررٙ  ثكهٛرررخ انزوثٛرررخ  ُّ عبيعرررخ  –ٛرررالة انفوقرررخ انواثعرررخ 

 كُلهٚخ اإلٍ

فرٙ رًُٛرخ االٍرزلالل انزربهٚقٙ؛ نرلٖ   Pentagramيب أصو انجوَبيظ انقبئى عهٗ َظوٚخ انجُزربعواو  .3

رررعجخ انلهاٍررربد االعزًبعٛرررخ  رعهرررٛى أٍبٍرررٙ  ثكهٛرررخ انزوثٛرررخ  ُّ عبيعرررخ  –ٛرررالة انفوقرررخ انواثعرررخ 

 اإلٍكُلهٚخ 

 أٛمبف بُحؿص:

؛ نزًُٛرررخ Pentagramْرررلف انجؾرررش انؾررربنٙ إنرررٗ:  ثُررربء ثوَررربيظ قررربئى عهرررٗ َظوٚرررخ انجُزررربعواو 

ُّعجخ انلهاٍبد االعزًبعٛخ ثكهٛخ انزوثٛرخ   –االٍزلالنٍٛ: انغغوافٙ، ٔانزبهٚقٙ؛ نلٖ ٛالة انفوقخ انواثعخ 

 عبيعخ اإلٍكُلهٚخ ؛ ٔمن  عٍ ٛوٚق:

؛ فٙ رًُٛرخ االٍرزلالنٍٛ: انغغوافرٙ، Pentagramو قٛبً أصو انجوَبيظ انقبئى عهٗ َظوٚخ انجُزبعوا .1

ررعجخ انلهاٍرربد االعزًبعٛرررخ ثكهٛررخ انزوثٛررخ  ُّ عبيعرررخ  –ٔانزرربهٚقٙ؛ نررلٖ ٛررالة انفوقرررخ انواثعررخ 

 اإلٍكُلهٚخ.
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 أ٤ٔٛد بُحؿص:

 رُجع أًْٛخ ْنا انجؾش يٍ رقلًّٚ يب ٚهٙ:

غغوافررررٙ ، ٔاالٍررررزلالل انPentagram theoryكهاٍررررخ َظوٚررررخ عررررٍ: َظوٚررررخ انجُزرررربعواو  .1

Geographical reasoning ٙٔاالٍزلالل انزبهٚق ،Historical reasoning. 

 قبئًزٙ أثعبك االٍزلالنٍٛ: انزبهٚقٙ، ٔانغغوافٙ، ٔيٓبهارًٓب. .2

 أكٔاد ٕبكقخ ٔصبثزخ رزًضم فٙ: .3

 اٍزجبَخ رؾلٚل أثعبك االٍزلالل انغغوافٙ، ٔانًٓبهاد انًورجطخ ثٓب. -أ 

 انزبهٚقٙ، ٔانًٓبهاد انًورجطخ ثٓب.اٍزجبَخ رؾلٚل أثعبك االٍزلالل  -ت 

 افزجبه يٓبهاد االٍزلالل انغغوافٙ. -ظ 

 افزجبه يٓبهاد االٍزلالل انزبهٚقٙ. -ل 

، ُٔٚعررل ْرنا انجوَرربيظ أٔل Pentagram theoryرٖرًٛى انجوَربيظ انقرربئى عهرٗ َظوٚرخ انجُزرربعواو  .4

 ؛ يؾهًٛب ٔعوثًٛب.–فٙ عهى انجبؽضزٍٛ  –ثوَبيظ فٙ ْنا انًغبل 

رزًضرم فرٙ: كنٛرم   Pentagramرعهًٛٛخ فبٕخ ثبنجوَبيظ انقبئى عهٗ َظوٚخ انجُزربعواو إعلاك يٕاك  .5

 عٕٚ ْٛئخ انزلهٌٚ، ٔكنٛم انطبنت انًعهى.

؛ فٙ رًُٛخ يٓربهاد Pentagram theoryَزبئظ ركْف أصو انجوَبيظ انقبئى عهٗ َظوٚخ انجُزبعواو  .6

ُّعجخ انلهاٍبد االعزًبعٛرخ  رعهرٛى االٍزلالنٍٛ: انغغوافٙ، ٔانزبهٚقٙ؛ نلٖ ٛالة انفوقخ انوا ثعخ 

 عبيعخ اإلٍكُلهٚخ. –أٍبٍٙ  ثكهٛخ انزوثٛخ 

يغًٕعخ يٍ انزٕٕٛبد ٔانجؾٕس انًقزوؽخ؛ فٙ ٕٙء اإلٛبه انُظرو٘، َٔزربئظ انجؾرش؛ ًٚكرٍ أٌ  .7

رفٛل انقبئًٍٛ عهٗ رطٕٚو ثروايظ إعرلاك يعهرى انلهاٍربد االعزًبعٛرخ فرٙ كهٛربد انزوثٛرخ ثغًٕٓهٚرخ 

 خ، ٔرفٛل انجبؽضٍٛ فٙ انًغبل َفَّ.يٖو انعوثٛ

 كىٝ٘ بُحؿص:

 اٍزٓلف ْنا انجؾش افزجبه ٕؾخ انفوٍٙٛ اٜرٍٛٛ:

( ثرٍٛ يزٍٕرطٙ كهعربد ٛرالة انفوقرخ انواثعرخ ٘ٓ.ٓ≥ )ال ٕٚعل فو  كال إؽٖبئًٛب عُل يَرزٕٖ  .1

رررعجخ انلهاٍررربد االعزًبعٛرررخ فرررٙ انقٛبٍرررٍٛ: انقجهرررٙ، ٔانجعرررل٘ فرررٙ افزجررربه يٓررربهاد االٍرررزلالل  ُّ

 انغغوافٙ.  

( ثرٍٛ يزٍٕرطٙ كهعربد ٛرالة انفوقرخ انواثعرخ ٘ٓ.ٓ≥ )ال ٕٚعل فو  كال إؽٖبئًٛب عُل يَرزٕٖ  .2

 ُّعجخ انلهاٍبد االعزًبعٛخ فٙ انقٛبٍٍٛ: انقجهٙ، ٔانجعل٘ فٙ افزجبه يٓبهاد االٍزلالل انزبهٚقٙ.  

 ؾمٝل بُحؿص:

 رؾلكد َزبئظ انجؾش انؾبنٙ فٙ انؾلٔك انزبنٛخ:

 :رْو  جةُُ٘حد ُؼ٤٘اد بُحؿاص ِٖ رعجخ  -فرٙ عُٛرخ انجؾرش انزغوٚجٛرخ -اقزُ ُّ عهرٗ ٛرالة انفوقرخ انواثعرخ 

عبيعرخ اإلٍركُلهٚخ، ٔاٍرزٓلفذ انجبؽضزربٌ  - رعهٛى أٍبٍرٙ  ثكهٛرخ انزوثٛرخ  انلهاٍبد االعزًبعٛخ

ب؛ كَٕٓى قل ؽٖهٕا عهٗ عوعرخ أكبكًٚٛرخ، ٔروثٕٚرخ كبفٛرخ؛ يؤْهرخ  ًٖ ٛالة انفوقخ انواثعخ فٖٛ

)ؽم انًْكهخ االثرلاعٙ( انرن٘  Pentagramإٚبْى نلهاٍخ انجوَبيظ انقبئى عهٗ َظوٚخ انجُزبعواو 

قٚرربٚب انغغوافٛررخ انزبهٚقٛررخ انؾوعررخ انزررٙ رزطهررت يررُٓى ارقرربم قررواهاد ٚزٚررًٍ يغًٕعررخ يررٍ ان

يُطقٛخ؛ يًب قل َٚبعل فٙ رًُٛرخ يٓربهاد االٍرزلالنٍٛ: انغغوافرٙ، ٔانزربهٚقٙ نرلٚٓى فرٙ انفٖرم 

و ؛ ٔمنرر  نزررلهٌٚ انجوَرربيظ انًقزرروػ، ٔٚعررل  ٕٕٓٓ – 9ٕٔٓانلهاٍررٙ انضرربَٙ نهعرربو انغرربيعٙ 
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يررٍ أؽررلس انجرروايظ انزررٙ  Pentagram theoryانجُزرربعواو  اٍررزقلاو ثوَرربيظ قرربئى عهررٗ َظوٚررخ

 ًٚكٍ اٍزقلايٓب فٙ انزلهٌٚ عبيخً، ٔرلهٌٚ انلهاٍبد االعزًبعٛخ فبٕخً.

 نإلعبثرخ عرٍ أٍرئهخ انجؾرش، ٔانزؾقرق يرٍ ٕرؾخ ٜٓ٘ع بُحؿص، ٝألٝبزٚ: جةُُ٘حد ُٜٔ٘ع بُحؿاص :

 بَسُكمّ بُٜٔ٘ع بُٖٞل٢ ك٢:فوّٙٛ؛ 

؛ Pentagram theoryٔٙررررع اإلٛرررربه انُظررررو٘ نهجؾررررش عررررٍ: َظوٚررررخ انجُزرررربعواو  (1

 ٔاالٍزلالنٍٛ: انغغوافٙ، ٔانزبهٚقٙ.

 رؾلٚل قبئًزٙ أثعبك االٍزلالنٍٛ: انغغوافٙ، ٔانزبهٚقٙ، ٔانًٓبهاد انًورجطخ ثًٓب. (2

  Pentagram theoryرًٖٛى انجوَبيظ انقبئى عهٗ َظوٚخ انجُزبعواو  (3

مٔ انًغًٕعخ انٕاؽلح: قٛبً أصو انجوَبيظ انقبئى عهرٗ َظوٚرخ انجُزربعواو  ٚ بُسػى٣ح٢بُٜٔ٘ع ْحٔاٍزُقلاو 

Pentagram theory  ُّعجخ فٙ رًُٛخ كال االٍزلالنٍٛ: انغغوافٙ ٔانزبهٚقٙ؛ نلٖ ٛالة انفوقخ انواثعخ 

 عبيعخ اإلٍكُلهٚخ. –انلهاٍبد االعزًبعٛخ  رعهٛى أٍبٍٙ  ثكهٛخ انزوثٛخ 

 رًضهذ فًٛب ٚ رٙ: ُحؿصأللٝبذ بٔثبنَُجخ 

 ."ئػمبل بُحةؾطس٤ٖ" اٍزجبَخ رؾلٚل أثعبك االٍزلالل انغغوافٙ، ٔانًٓبهاد انًورجطخ ثٓب   (1

"ئػاااامبل اٍررررزجبَخ رؾلٚررررل أثعرررربك االٍررررزلالل انزرررربهٚقٙ، ٔانًٓرررربهاد انًورجطررررخ ثٓررررب         (2

 .بُحةؾطس٤ٖ"

ررعجخ ا (3 ُّ نلهاٍرربد االعزًبعٛررخ افزجرربه يٓرربهاد االٍررزلالل انغغوافررٙ نطررالة انفوقررخ انواثعررخ 

 "ئػمبل بُحةؾطس٤ٖ".عبيعخ اإلٍكُلهٚخ              –ثكهٛخ انزوثٛخ 

ُّعجخ انلهاٍبد االعزًبعٛرخ ثكهٛرخ انزوثٛرخ  (4 افزجبه االٍزلالل انزبهٚقٙ نطالة انفوقخ انواثعخ 

 "ئػمبل بُحةؾطس٤ٖ".عبيعخ اإلٍكُلهٚخ                         –

 ٓٗطِؿةذ بُحؿص:

 بُسؼى٣لةذ بإلغىبئ٤د ُِٔٗطِؿةذ بُىئ٤ُد ُٜهب بُحؿص، ك٤ٔة ٣أز٢:زٔطِر 

  : Geographical reasoning( بالَسمالٍ بُػـىبك٢ 1

ررعجخ  – ايررزال  ٛررالة انفوقررخ انواثعررخ  كاا٢ بُحؿااص بُؿااة٢ُ جأٗااٚ: -ئغىبئ٤ًااة –زؼىكااٚ بُحةؾطسااةٕ  ُّ

خ ثبنغغوافٛررب؛ ٔمنرر  عجررو اٍررزقلاو انلهاٍرربد االعزًبعٛررخ يغًٕعررخ يررٍ انًٓرربهاد انعقهٛررخ انعهٛررب انًورجطرر

األكٔاد انغغوافٛررخ انًقزهفررخ فررٙ ثُرربء انقررواهاد انغغوافٛررخ انًُطقٛررخ، ٔانًعقٕنررخ، ٔؽررم يررب ٚررٕاعٓٓى يررٍ 

يْكالد َغًذ عٍ انزفبعم ثرٍٛ انجْرو ٔانعربنى انرن٘ ٚعْٛرٌٕ فٛرّ؛ ثْروٛ اٍرزُبك أؽكربيٓى، ٔاٍرزُزبعبرٓى 

منرر  ثعرل كهاٍررزٓى نهجوَرربيظ انقرربئى عهررٗ َظوٚررخ انجُزرربعواو ألكنرخ، ُٔؽغررظ، ٔرفَررٛواد عغوافٛررخ يٕصٕقررخ، ٔ

Pentagram theory.  

 : Historical reasoning( بالَسمالٍ بُسةو٣ك٢ 2

 رًُٛررخ انًٓرربهاد انعقهٛررخ انعهٛررب انًورجطررخ  كاا٢ بُحؿااص بُؿااة٢ُ جأٗااٚ: -ئغىبئ٤ًااة –زؼّىكااٚ بُحةؾطسااةٕ 

رعجخ انلهاٍر –ثبنزبهٚـ؛ نلٖ ٛالة انفوقرخ انواثعرخ  بد االعزًبعٛرخ؛ يًضهرخ فرٙ قرلهرٓى عهرٗ ٛروػ أٍرئهخ ُّ

ربهٚقٛررخ ؽررٕل قٚرربٚب يعُٛررخ، ٔرؾلٚررل يررب ٚؾررٜٛ ثٓررب يررٍ اررؤف اعزًبعٛررخ، أٔ اقزٖرربكٚخ، أٔ ٍٛبٍررٛخ، أٔ 

ْلقَّق نهًفٕٓيبد انزبهٚقٛرخ انغْٕوٚرخ األٍبٍرٛخ، ٔانفوعٛرخ،  ًُ صقبفٛخ؛ فٚاًل عٍ رًُٛخ قلهرٓى عهٗ انزؾلٚل ان

ه، ٔرقًٛٛٓرب، ٔرؾهٛرم انزغٛٛرو انزربهٚقٙ، ٔرقرلٚى انُؾغرظ، ٔانزفَرٛواد، ٔانقرواهاد ٔكنن  اٍزقلاو انًٖبك

انزبهٚقٛخ انًُطقٛخ، ٔانًعقٕنخ انزٙ رَزُل إنٗ يٖبكه ربهٚقٛخ رلعى ٕؾزٓب، ٔمن  ثعل كهاٍرزٓى نهجوَربيظ 

  .  Pentagram theoryانقبئى عهٗ َظوٚخ انجُزبعواو 

 : Pentagram theory( ٗظى٣د بُح٘سةغىبّ 3
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 إٛربه فكرو٘ عرلنٙ مٔ فطرٕاد فًرٌ،  كا٢ بُحؿاص بُؿاة٢ُ جأٜٗاة: -ئغىبئ٤ًاة –زؼّىكٜة بُحةؾطساةٕ 

ررعجخ انلهاٍرربد االعزًبعٛررخ ثكهٛررخ انزوثٛررخ  ُّ عبيعررخ اإلٍرركُلهٚخ؛ يَرربؽخ  –ٚعطررٙ ٛررالة انفوقررخ انواثعررخ 

 ه  انقطٕاد .  نٛجلعٕا فٙ إكاهح انًعوفخ، ٔارقبم انقواه ثْ َٓب، ٔرقٛٛى فِْكوْى فٙ كم فطٕح يٍ ر

 : Pentagram theory( بُحىٗةٓع بُوةئْ ػ٠ِ ٗظى٣د بُح٘سةغىبّ 4

 يغًٕعررخ يررٍ انًٓرربو انقبئًررخ عهررٗ إكاهح  كاا٢ بُحؿااص بُؿااة٢ُ جأٗااٚ: -ئغىبئ٤ًااة –زؼّىكااٚ بُحةؾطسااةٕ 

انًعوفخ ثطوٚقخ إثلاعٛخ َْطخ يًضهخ فٙ فطٕاد انجُزبعواو انقًَخ؛ ْٔرٙ: انًعوفرخ، انزقطرٜٛ، انزطجٛرق، 

ً نهطررالة يعهًررٙ  ارقرربم انقررواه، انزقررٕٚى، ٔرُطْجَّررق عجررو قٚرربٚب ربهٚقٛررخ عغوافٛررخ ؽوعررخ، ٔعلنٛررخ رُررْلهَّ

 اثعخ؛ نزًُٛخ يٓبهاد االٍزلالنٍٛ: انغغوافٙ، ٔانزبهٚقٙ نلٚٓى .  انلهاٍبد االعزًبعٛخ ثبنفوقخ انو

 ئغىبءبذ بُحؿص:

ّْٛ، ٍبه انجؾش ٔفق انقطٕاد انزبنٛخ: ْٙ  نإلعبثخ عٍ أٍئهخ انجؾش، ٔافزجبه ٕؾخ فْْو

 .أٔاًل: اإلٛبه انُظو٘ نهجؾش 

 .صبًَٛب: إعلاك أكٔاد انجؾش، ٔيٕاكِ انزعهًٛٛخ 

  ،ٔرؾهٛهٓب إؽٖبئًٛب، ٔرفَٛوْب.صبنضًب: َزبئظ انجؾش 

 .ّهاثًعب: رٕٕٛبد انجؾش، ٔيقزوؽبر 

 ٝك٤ٔة ٣أز٢ ٖٝق ٛهٙ بالغىبءبذ زل٤ٗاًل:
 

 أٝاًل: بإلٜةو بُ٘ظى١ ُِحؿص:

( االٍررزلالل ٔٚٓررلف ْررنا انغرريء إنررٗ رٕٙررٛؼ انًزغٛررواد انًَررزقليخ فررٙ انجؾررش؛ ؽٛررش ٚزُرربٔل: )

 جُزبعواو، ٔفًٛب ٚهٙ عوٗ من  رفٖٛاًل:( َظوٚخ انٖ( االٍزلالل انزبهٚقٙ، )ٕانغغوافٙ، )

 :Geographical reasoning( بالَسمالٍ بُػـىبك٢ 1)

ٍٕف ٚزى رُبٔل ْنا انًؾٕه يٍ فالل عوٗ يفٓرٕو االٍرزلالل انغغوافرٙ، ٔفٖبئٖرّ، َٔقزرزى 

ْررنا انغرريء ثعرروٗ أثعرربك االٍررزلالل انغغوافررٙ ٔيكَٕبرررّ، ٔانلهاٍرربد انَرربثقخ انًورجطررخ ثررّ، ٔفًٛررب ٚهررٙ 

ُٙ نًب ُمِكْو:عو  ُٗ رفٖٛه

 :Geographical reasoningٓلّٜٞ بالَسمالٍ بُػـىبك٢  (أ 

ٔانزكُٕٚربد  ٚزفق كّم يٍ: يلٚوٚرخ انٕؽرلح انًوكيٚرخ نزكرٍٕٚ األٛرو ٔيلٚوٚرخ انزقرٕٚى ٔااليزؾبَربد

فالل  انًْزوكخ ثٍٛ األكبكًٚٛبد نزكٍٕٚ األٍبرنح انًزلهثٍٛ ٔر ْٛهٓى العزٛبى ايزؾبَبد انكفبءح انزوثٕٚخ يٍ

( عهررٗ ٖٖٔ:  8ٕٔٓ(؛ ٔيررٕال٘ انًٖررطفٗ انجوعرربٔ٘ )9:  ٕٔٔٓ/  ٕٓٔٓكٔهاد انزكررٍٕٚ انًَررزًو )

رعوٚفّ ث َّ:  انقلهح عهٗ إٕلاه ؽكى ٕبئت، ٔإقبيخ عالقبد ُيْلقَّقرخ، ٔانكْرف عرٍ هٔاثرٜ يُطقٛرخ كافرم 

 رٕىٚعبد يغبنٛخ نظٕاْو يعُٛخ .

 Fatimaٔفبًٛٛب أثواٍٛلا كٚب عٕيٌ يربهٍٚ ، Denis Richterُٔٚعّوفّ كّم يٍ: كٌُٚٛ هٚقزو 

Aparecisa Dias Gomes Marin َُٙٛٔيَٕٛكررب يٕكَٚررزب ٍرربَزًٕ كٚكررب ،Monica Modesta 

Santos Decanini (ٕٕٓٔ – ٘ٔ1ٖ ث َّ:  رفَٛو انعلٚل يٍ انَٛبقبد )contexts  انًٕعٕكح فٙ انعبنى

انزٙ رؾلس فٙ ؽٛبرُب انٕٛيٛخ؛ أ٘ انٕعٙ ثًلٖ ر صٛو  spatialisation of factsفٙ إٛبه يكبَٛخ انؾقبئق 

 اإلٛبه انغغوافٙ فٙ رفَٛو يب ٚؾلس ؽٕنُب يٍ ؽقبئق .

 Joop van der، ٔ عرٕة فربٌ كٚرو ّرٛت Fer Hooghuisa كًب عّوفّ كّم يٍ: فرو ْٕعَٕٚرب 

Scheeb يرربهرٍ فرربٌ كٚررو فٛهررلٚب ٔ ،Martin van der Veldea عٛررؤٍٚ إًٚبَزَررب ٔ ،Jeroen 

Imantsa ٌٔيَٕٛرر  فٕنًررب ،Monique Volman (ٕٓٔٗ  :ٕٗٗ ث َررّ:  رفكٛررو ررر يهٙ يعقررٕل ؽررٕل )

انعالقخ ثٍٛ انجْو، ٔانجٛئخ، ٔٚوكي عهٗ رؾلٚل أًْٛخ انًٕقع ثبنَُجخ نكهًٛٓب؛ ثغٛخ ؽم انًْكالد، ٔاإلٍٓبو 
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زُزبعبد رَرزُل إنرٗ فٙ ثُبء انقواهاد انغغوافٛخ، ُٕٔبعزٓب عجو ٛوائق يُطقٛخ فٙ انزفكٛرو ررؤك٘ إنرٗ اٍر

 افزواٙبد، ُٔؽغظ، ُٔٚزظ عُٓب إٕلاه ؽكى يب .

( ث َررّ:  ٕرررقم ٗٔ-ٖٔ:  ٕٙٔٓ) David F. Rosensteinٔٚعّوفررّ كٚفٛررل ف. هٔىَْررزبٍٚ 

يٓبهاد انطالة انغغوافٛخ، يٍ فالل اٍرزقلاو األكٔاد انغغوافٛرخ فرٙ رُظرٛى انًعهٕيربد؛ نفٓرى انظرٕاْو، 

ٚكٕنٕعٛخ انًورجطخ ثؾلس يرب، ٔانٕقرٕف عهرٗ انَرٛب ، ٔإكها  انعالقربد ٔرطٕٚو يُظٕهارٓى انًكبَٛخ ٔاإل

 انَججٛخ، ٔانزفبعالد ثٍٛ انجْو ٔانعبنى انن٘ ٚعٌْٕٛ فّٛ .

       Devi Ahilya Vishwavidyalaya Indoreٔعّوفرررّ كٚفرررٙ أْٛهٛرررب فْٛرررٕافٛلٚبنٛب أَرررلٔه 

ارقبم انقواهاد، ٔؽرم انًْركالد ثغٛرخ ( ث َّ:  رَهٛؼ انطالة ثًٓبهاد رَبعلْى فٙ ٓٗ – 9ٖ:  9ٕٔٓ)

فليخ انفوك ٔانًغزًع، ٔرؾقٛق أْلافّ؛ أ٘ أَّ عًهٛخ ٚزى يٍ فالنٓب اٍزُزبط ؽكى يٍ ؽكى آفو أٔ فٛربهاد 

 أفوٖ، يلعًخ ثبألكنخ، ٔانُؾغظ انغغوافٛخ .

 ايرزال  ٛرالة انفوقرخ  كا٢ بُحؿاص بُؿاة٢ُ جأٗاٚ: -ئغىبئ٤ًة-ٝزؼىف بُحةؾطسةٕ بالَسمالٍ بُػـىبك٢ 

ُّعجخ انلهاٍبد االعزًبعٛخ يغًٕعخ يٍ انًٓبهاد انعقهٛخ انعهٛب انًورجطخ ثبنغغوافٛب؛ ٔمن  عجو  –انواثعخ 

اٍزقلاو األكٔاد انغغوافٛخ انًقزهفخ فٙ ثُبء انقواهاد انغغوافٛخ انًُطقٛرخ، ٔانًعقٕنرخ، ٔؽرم يرب ٚرٕاعٓٓى 

ٔانعررربنى انرررن٘ ٚعْٛرررٌٕ فٛرررّ؛ ثْررروٛ اٍرررزُبك أؽكررربيٓى، يرررٍ يْررركالد َغًرررذ عرررٍ انزفبعرررم ثرررٍٛ انجْرررو، 

ٔاٍزُزبعبرٓى ألكنخ، ُٔؽغظ، ٔرفَٛواد عغوافٛخ يٕصٕقخ، ٔمن  ثعرل كهاٍرزٓى نهجوَربيظ انقربئى عهرٗ َظوٚرخ 

  .  Pentagram theoryانجُزبعواو 

 :Geographical reasoningقٗةئٕ بالَسمالٍ بُػـىبك٢  (ت 

( فٖبئٔ االٍرزلالل انغغوافرٙ عجرو ٖٓٙ:  919ٔ) Robert Lauriniأٔعي هٔثود نٕهُٚٙ 

أيضهررخ يررٍ انقٚرربٚب، انزررٙ أٔٙررؼ فٛررّ أَررّ الثررل أٌ ًٚزهرر  انًزقٖٖررٌٕ انغغوافٛررٌٕ يٓرربهح االٍررزلالل 

 انغغوافٙ؛ نًب نٓب يٍ اٍزقلايبد فعبنخ فٙ عًهٓى عهٗ انُؾٕ انزبنٙ:

  زى٤َْ ؾمٝل ٓ٘طود ٓسػةُٗدHomogenous zone delimitation: 

أ٘ أٌ االٍرررزلالل انغغوافرررٙ َٚررربعل انفررروك فرررٙ رؾلٚرررل ٍرررًبد انًُررربٛق انغغوافٛرررخ انًزغبََرررخ، 

 ٔانًعبٚٛو انزٙ رؾكًٓب؛ يٍ فالل رؾهٛم انجٛبَبد انغغوافٛخ. 

  بَس٘حةٜ بٌَُٓ بُٜ٘م٢َGeometric shape inference: 

 الىل.عهٗ انطجقبد انغٕٛنٕعٛخ، ٔانًعهٕيبد انقبٕخ ثبني -عجو انقوائٜ –كبنزعوف 

  زىز٤ااث بألْااٌةٍ بُػـىبك٤ااد ٜحوًااة ُٔؿااملبزٜةArrangement of  objects  with  

constraints: 

يضررم: هٍررى انقرروائٜ، ٔرورٛررت انويررٕى، ٔانعاليرربد انغغوافٛررخ؛ نزَررٓٛم قررواءح انقوٚطررخ؛ ٛجقًررب 

 نًؾلكاد انًٕقع، ٔانًكبٌ.

  بُحؿص ػٖ بُُٔةوRoute searching: 

ٛرب فرٙ رؾلٚرل إيكبَٛرخ ثُربء انطرو ، ٔيرب ٚرورجٜ ثٓرب يرٍ يَربهاد ٔٚقٖل ثرّ ُْرب رٕاٛرف انغغواف

 نالَزقبل عجو انًلٌ ٔانلٔل انًقزهفخ.

  ٜبُسؼىف ػ٠ِ بألٗٔةPattern recognition: 

أ٘ رعوف انفوك عهٗ األًَبٛ انغغوافٛخ انْبئع اٍزقلايٓب؛ كٖرٕه األقًربه انٖرُبعٛخ، ٔانٖرٕه 

 انغٕٚخ ... ٔمٛوْب.

 بُػـىبكاا٢ جُٔااةػمخ بُؿةَااٞت كاا٢ زكطاا٤ٝ بُٔاامٕ زٞظ٤ااق ٜٓااةوبذ بالَااسمال ٍComputer-

aided design reasoning in town planning: 
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ٔعبكح يب َٚزقليٓب انقجواء انغغوافٌٕٛ انًزقٌٖٖٕ فٙ رقطٜٛ انًلٌ؛ ثًب رزًُّٚ يٍ يوافق 

 ٔفليبد، ٔٛو .

          Simon Dalby، ًٌٍٕٛ كانجرٙ Gearoid Tuathailٔكعًَّّ فٙ انوأ٘ كّم يٍ: عٛؤٚل رٕارٛم 

(؛ ؽٛش أٔٙؾب أٌ االٍزلالل انغغوافٙ ال ًٚكٍ االٍزغُبء عُّ فٙ كهاٍخ انٓٛبكم ٗٔ٘ – ٖٔ٘:  99ٗٔ)

انَٛبٍٛخ انزٙ رزوعى فًٛرب َٚرًٗ ٍٛبٍرخ انًكربٌ انغغوافرٙ، ٔانزرٙ قَرًبْب إنرٗ صالصرخ فطرٕٛ هئَٛرخ عهرٗ 

 انُؾٕ انزبنٙ:

 ب٤ُُةَد بُػـىبك٤اد بُح٤٘٤اد A disciplinary geo-politics : ٘ٔانزرٙ ررلهً اإلَزربط انفكرو

 نهًعوفخ انغغوافٛخ انزٙ ال ثل أٌ ًٚزهكٓب انفوك كعُٖو هئٌٛ يٍ عُبٕو االٍزلالل انغغوافٙ.

  ب٤ُُةَااد بُػـىبك٤ااد بُؼ٤ِٔاادA practical geo-politics : ٔانزررٙ رعُررٗ ثلهاٍررخ االٍررزلالل

 قبهعٛخ.  انغغوافٙ يٍ فالل انُقت انَٛبٍٛخ ان

  ب٤ُُةَد بُػـىبك٤د بُٓؼح٤دA popular geo-politics:  ٙٔانزٙ رلهً انٕٓٚخ ٔانًقبٛو انز

 ٍٔبئم اإلعالو. -عهٗ ٍجٛم انًضبل –ًٚكٍ أٌ رٓلك رْكٛم انضقبفخ انْعجٛخ انغغوافٛخ عجو 

( فررٙ أٌ عررْٕو 99٘  :ٗ9ٖ – ٗ9ٗٔ) Delaney David Pٔٚزفررق يعٓررى كٚالَررٙ  كٚفٛررل ف 

ل انغغوافٙ ْٕ رفَٛو انزغٛٛو انغغوافٙ ٛجقًب نهعالقبد انلُٚبيٛكٛرخ انًكبَٛرخ ثرٍٛ انطجٛعرخ ٔانعرو ، االٍزلال

ٔيلٖ ر صٛو كّم يًُٓب فٙ اٜفو؛ فعهٗ ٍجٛم انًضبل:  انفٖم انعُٖرو٘  كربٌ يٕعرًٕكا ثْركم ٛجٛعرٙ فرٙ 

أقبيزٓررب انطجٛعررخ  أ٘ يكرربٌ عرربُ فٛررّ انجررٛ٘ ٔانيَررٕط فررٙ انًغزًررع َفَررّ؛ رهرر  انؾررٕاعي االعزًبعٛررخ قررل

 انغغوافٛخ َفَٓب يُن فزوح ٕٛٚهخ.

ٔانزكُٕٚبد انًْزوكخ  ٔأكلد يلٚوٚخ انٕؽلح انًوكيٚخ نزكٍٕٚ األٛو ٔيلٚوٚخ انزقٕٚى ٔااليزؾبَبد

ثٍٛ األكبكًٚٛبد نزكٍٕٚ األٍبرنح انًزلهثٍٛ ٔر ْٛهٓى العزٛبى ايزؾبَبد انكفربءح انزوثٕٚرخ يرٍ فرالل كٔهاد 

( أٌ رعهى يٓبهح االٍزلالل انغغوافٙ مٔ مبٚزٍٛ؛ ًْب: انزلهة عهٗ 9:  ٕٔٔٓ/  ٕٓٔٓانزكٍٕٚ انًَزًو )

انغغوافٛررب انعهًٛررخ، ٔرَٛررٛو انزكررٍٕٚ انضقرربفٙ نهزاليٛررن نزًُٛررخ رفكٛرروْى انًُطقررٙ. ْٔررنا يررب ٚعجررو عُررّ إٚررف 

بنٙ الكٍٕررذ ثًٓرربهح انزفكٛررو انًغرربنٙ؛ ث َررّ:  انقررلهح عهررٗ إكهاط كررم يٕٙررٕ  كهاٍررخ فررٙ انًؾررٜٛ انًغرر

 ٔثًقزهف انًقبٌٚٛ انًغبنٛخ ٔانييُٛخ .

( أٌ يرررٍ أْرررى فٖررربئٔ 9:  ٕٕٔٓ) Dragos Simandanٔٚٚرررٛف كهامرررًٕ ٍرررًٛبَلاٌ 

االٍررزلالل انغغوافررٙ أَررّ ٚجررلأ ثبٍررزلعبء يغًٕعررخ انًفٕٓيرربد انزررٙ رٕعررّ اٍررزُزبط انغغرروافٍٛٛ انزطجٛقٛررٍٛ 

نهًعوفرخ ؽررٕل انعرربنى )عهررٗ ٍررجٛم انًضرربل انًَربفخ، انًكرربٌ، األقرربنٛى، انًُرربٛق، انًُررباو انطجٛعٛررخ، انؾغررى، 

االٍرزقلاو انُْرٜ نهًفٕٓيربد انغغوافٛرخ انوئَٛرخ، ٔقرل ُٚطهرق عهٛرّ انجٛئخ، انهغخ، انًٕقع(؛ ٔمن  يرٍ فرالل 

  . Geographical logicانجع٘  انًُطق انغغوافٙ 

 زُسكِٕ بُحةؾطسةٕ ٓٔة َحن إٔ بالَسمالٍ بُػـىبك٢ ٣سُْ جٔة ٣أز٢:

 إنٗ انزغٛٛو انغغوافٙ. -فٙ األٍبً –اٍزُبكِ  -

ٜٛ انرن٘ ٚعرِٛ فٛرّ؛ ثٓرلف إكها  انظربْوح، انوثٜ ثٍٛ انييبٌ، ٔانًكبٌ، ٔثٍٛ اإلََربٌ، ٔانًؾر -

 ٔر صٛوْب.

يَبعلح انغغوافٍٛٛ فٙ رقٛرم أّركبل رقطرٜٛ انًرلٌ، ٔانطرو ؛ ال ثبٍرزقلاو األكٔاد انغغوافٛرخ  -

 .GISانزقهٛلٚخ فؾَت؛ ثم عٍ ٛوٚق انزقُٛبد انؾلٚضخ؛ يضم: انل 

 اعزًبكِ عهٗ االٍزقلاو انُْٜ نهًفٕٓيبد انغغوافٛخ.   -

 عل عيًءا ال ٚزغيأ يٍ انًٓبهاد انفوعٛخ نالٍزلالل انغغوافٙ.قواءح انقوائٜ رُ  -

 ، ٌٝٓٞٗةزٚ:Geographical reasoningأجؼةل بالَسمالٍ بُػـىبك٢  (ظ 
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 Mark T Keane، ٔيربه  ررٙ كرٍٛ Michael W Eysenckأكل كّم يٍ: يبٚكرم كثهٛرٕ أٚيَر  

( أَّ نكٙ ٚزًكٍ كاهً انغغوافٛب يٍ االٍزلالل انغغوافٙ ًٚو ثعًهٛزٍٛ يعوفٛزٍٛ؛ إؽرلاًْب: ٖٓ:  99ٗٔ)

 كافهٛخ، ٔاألفوٖ: فبهعٛخ؛ ُٚعجو يٍ فالنًٓب عٍ يَبه ركٍٕٚ انجُبء انًعوفٙ نالٍزلالل انغغوافٙ.

رؾهٛررم ( يٕٙررًؾب أٌ ٖ٘ٔ:  ٕٓٔٓ) Denis Richterٔارفررق يعٓررى فررٙ انرروأ٘ كُٚررٌٛ هٚقزررو 

انقوائٜ اننُْٛخ انُبرغخ عٍ كهاٍخ انظٕاْو انغغوافٛخ عجو قواءح ٔرفَٛو انًٕاقرع انًقزهفرخ انًٕعرٕكح فرٙ 

انفٚبء ٚفزؼ انجبة نًعهًٙ انغغوافٛب؛ نًواقجخ كٛفٛخ كيرظ انطرالة نهًؾزرٕٖ انغغوافرٙ انرٕاقعٙ فرٙ رفَرٛو 

جو عٍ من  فٙ انْكم هقى )  ( اٜرٙ:ٔقٚبٚب انجٛئخ، ٔعَّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٔٚزٚؼ يٍ انْكم انَبثق أٌ انعُبٕو انزٙ ٚؾلكْب انطالة فٙ انقوائٜ اننُْٛرخ انغغوافٛرخ رَرًؼ 

األيبكٍ األكضو أًْٛخ فٙ يَبؽخ عغوافٛخ يعُٛخ، ُٔٚزظ عٍ ره  انعًهٛرخ فٚربء عغوافرٙ كافهرٙ نٓى ثزؾلٚل 

يزقٛم يَؤٔل عٍ رفَٛو ثع٘ األؽلاس انزٙ ٔقعذ فٙ انفٚبء مارّ يًضاًل فٙ االٍرزلالل انغغوافرٙ. ْرنا 

ٓب فٙ ره  انقوائٜ ٚعُٙ أَّ نزؾهٛم علك  يٍ انًْبْل انًورجطخ ثَٛبقبد ىيُٛخ، ٔيكبَٛخ يعُٛخ ًٚكٍ رًُٚٛ

 –اننُْٛرخ انزرٙ ُٚزغٓرب انطرالة كاهٍرٕ انغغوافٛرب؛ عجرو انقرواءح انًكبَٛرخ نًُطقرخ عغوافٛرخ يعُٛرخ )انًجرربَٙ 

 –يُربٛق ٕرُبعٛخ أٔ رغبهٚرخ  –انًَربؽبد انًقٖٖرخ نقرليبد يعُٛرخ  –انًُبىل انزٙ رزًُٚٓب ٔأّركبنٓب

 األَْطخ انزٙ ًٚبهٍٓب انَكبٌ ... إنـ(.

 Fatima، ٔفبًٛٛرب أثواٍرٛلا كٚرب عرٕيٌ يربهٍٚ Denis Richterُرٌٛ هٚقزرو ٔأكل كّم يرٍ: كٚ

Aparecisa Dias Gomes Marin َُٙٛٔيَٕٛكررب يٕكَٚررزب ٍرربَزًٕ كٚكررب ،Monica Modesta 

Santos Decanini (ٕٕٓٔ – ٘ٔ1٘ أٌ إعرررلاك انطررررالة نهقرررروائٜ اننُْٛرررخ انًورجطررررخ ثرررربنظٕاْو )

ًٛب يررٍ يكَٕرربد االٍررزلالل انغغوافررٙ؛ ؽٛررش رُعررل انقوٚطررخ اننُْٛررخ انغغوافٛررخ، ٔيكَٕبرٓررب رُعررل يكًَٕررب أٍبٍرر

 رًضٛاًل يعوفًٛب نهفوك، ٚزوعى فّٛ رفَٛوِ نهؾٛبح انٕٛيٛخ ثًَبعلح انًعوفخ انغغوافٛخ انعهًٛخ. 

( ثُعررًلا آفررو نالٍررزلالل ٓٔ - 9:  ٕٕٔٓ) Dragos Simandanٔٚٚررٛف كهامررًٕ ٍررًٛبَلاٌ 

نررن٘ ٚزًضررم فررٙ انٕٕرٕل إنررٗ يعهٕيرربد، ٔرفَرٛواد علٚررلح يجُٛررخ عهررٗ انغغوافرٙ؛ ْٔررٕ ثُعررل )انُؾغرظ(، ٔا

انُؾغظ انٖؾٛؾخ، اَطالقًرب يرٍ يَرهًخ يفبكْرب أٌ انجٛئرخ انغغوافٛرخ مٛرو صبثزرخ؛ فٓرٙ كائًرخ انزغٛٛرو، ٔعهٛرّ 

 

 :(2كل رقم )ش

 لالستدالل الجغرافً وصواًل كٌفٌة دمج الطالب للمحتوى الجغرافً الواقعً فً تفسٌر قضاٌا البٌئة 

 (Richter, D. (2010 : 153)المصدر : )
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ب يع انرييٍ؛ فقرل  ًٚ فبنفوك قل ٚجُٙ ُؽغًغب يؤقزخً عهٗ أٍبً انٕىٌ انؾبنٙ نألكنخ انغغوافٛخ، ٔانن٘ ٚزغٛو أٚ

 ٚزعٍٛ انزقهٙ عٍ االٍزُزبعبد انزٙ رى انزٕٕم إنٛٓب فٙ انًبٙٙ.  

 Joop van der، ٔ عرٕة فربٌ كٚرو ّرٛت Fer Hooghuisa ثًُٛب ؽرلك كرّم يرٍ فرو ْٕعَٕٚرب 

Scheeb يرربهرٍ فرربٌ كٚررو فٛهررلٚب ٔ ،Martin van der Veldea عٛررؤٍٚ إًٚبَزَررب ٔ ،Jeroen 

Imantsa ٌٔيَٕٛررر  فٕنًرررب ،Monique Volman (ٕٓٔٗ  :ٕٗ8 صًبَٛرررخ أثعررربك هئَٛرررخ نالٍرررزلالل )

 انغغوافٙ عهٗ انُؾٕ اٜرٙ:

 .ٕٔف انًفٕٓيبد انغغوافٛخ، ٔهثطٓب 

 .انزعوف عهٗ انًفٕٓيبد، ٔاٍزقلايٓب فٙ يٕاقف انؾٛبح انٕاقعٛخ 

 .رؾهٛم انقوائٜ، ٔانوٍٕو انجٛبَٛخ، ٔرفَٛوْب 

 .رؾهٛم انٖٕه، ٔاألفالو، ٔانقٖٔ، ٔرفَٛوْب 

  األقبنٛى.رؾهٛم 

 .رؾهٛم انًْكالد، ٔانزطٕهاد انًكبَٛخ 

 .٘ركٍٕٚ انوأ 

  .ارقبم انقواهاد انغغوافٛخ، ٔرجوٚوْب 

( رٖرًٕها نًُرٕمط ٗٔ - ٕٔ:  ٕٙٔٓ) David F. Rosensteinٔقرل قرلو كٚفٛرل ف. هٔىَْرزبٍٚ 

 ( اٜرٙ:ٕاالٍزلالل انغغوافٙ، ٕٚٙؾّ انْكم هقى )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٔٚزٚؼ يٍ انْركم انَربثق أٌ: االٍرزلالل انغغوافرٙ يًٓرخ يعقرلح رزطهرت رفكٛرًوا رؾهٛهًٛرب، ٔرزبثعًٛرب 

 نّ:ٔفطًٛب، ًّٕٔنًٛب، ٔيكبًَٛب. عالٔح عهٗ من ، ُٚقَى انزفكٛو انغغوافٙ إنٗ فًَخ أعياء يكَٕخ 

)ٔرْكم انًبكح األٍبٍٛخ نهًؤهؿ( عُل ؽكًّ عهٗ إاْو ٔعًهٛربد  :Landscapeبُٔ٘ظى بُطح٤ؼ٢  .1

يؾلكح ٚفكو فٛٓب انغغوافٌٕٛ، ٔانزٙ رٕفو انَرٛب  انعالئقرٙ انرن٘ َٚرًؼ ثًقبهَزٓرب يرع ارٕاْو يًبصهرخ 

 نٓب، أٔ يزجبُٚخ عُٓب، ًٔٚضم انغغوافٌٕٛ َزبئغٓى عهٗ فوائٜ. 
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ٔانزررٙ رررٕفو ٛوٚقررخ رلُٔٚٛررخ نزًضٛررم انًُررباو انطجٛعٛررخ، ٔانظررٕاْو ٔانعًهٛرربد فررٙ  :Mapsبُكااىبئٝ  .2

كٍ انغغوافٍٛٛ يٍ فؾٔ انًٕقع، ٔانزقطرٜٛ، ٔانؾوكرخ، ٔانزٕىٚرع،  ًْ نؾظخ يعُٛخ يٍ انييٍ، ٔانزٙ رُ

 ٔانًَبفخ، ٔاالرغبِ، ٔاالَزْبه.

َٙ نهظٕاْو انطجٛعٛرخ، ٚٚع انغغوافٌٕٛ فوٙٛبد نْوػ انزٕىٚع انًكب :Hypothesesالكسىبٚةذ ا .3

 ٔانزُجؤ ثٓب ثلاًل يٍ ٕٔفٓب فؾَت.

انكٛفٛخ انزٙ َْ د ثٓب انظٕاْو، أٔ األًَربٛ ثًرب فرٙ  -فٙ ٕٙئٓب –ٔانزٙ رُكزْف  :Processبُؼ٤ِٔد  .4

عهرٗ  -رؾلًٚلا –من  ٛجٛعخ، ٔيعلل انزغٛٛو ثًؤه انٕقذ، فٙ ْٛكهٓب، أٔ ًَطٓب، ٔٚوكي انغغوافٌٕٛ 

 انعًهٛبد انًكبَٛخ. 

ًَٚؼ االٍزلالل انغغوافٙ نهغغروافٍٛٛ ثزٖرًٛى ًَربمط ٔاٛفٛرخ ًٚكرٍ يرٍ فالنٓرب  :modelsبُ٘ٔةنظ  .5

رعًٛى كٛفٛخ إٓه يب ٚؾلس فٙ يٕقع ٛجٛعٙ فٙ يْٓل آفو؛ همى أٌ انطبثع انفوٚل نهًُباو انطجٛعٛرخ 

ٙ رَربعل فرٙ فٓرى ٔانَٛبقبد انزٙ رؾٜٛ ثٓب؛ فئٌ انًُبمط رًَؼ نهغغوافٍٛٛ ثل  انزُجؤاد انزقوٚجٛرخ  انزر

 .انًٕاقع، ٔانَٛب ، ٔانزفبعالد ثٍٛ انجْو، ٔانعبنى انن٘ ٚعٌْٕٛ فّٛ

          David F. Rosensteinأيررب أثعرربك االٍررزلالل انغغوافررٙ؛ فقررل ؽررلكْب كٚفٛررل ف. هٔىَْررزبٍٚ 

 ( انُقبٛ انزبنٛخ:1ٖٓ - 9ٕٕ:  ٕٙٔٓ)

 ٛوػ األٍئهخ انغغوافٛخ ؽٕل انًكبٌ، ٔاألقبنٛى، ٔانضقبفخ. 

 .إكاه  انًٕقع، ٔر صٛوارّ، ٔاألًَبٛ انًكبَٛخ 

 .رقلٚى األكنخ انغغوافٛخ عهٗ ٕؾخ انُؾغظ 

ٝجٔىبغؼااد بُموبَااةذ بُساا٢ ز٘ةُٝاار أجؼااةل بالَااسمالٍ بُػـىبكاا٢، ٌٝٓٞٗةزااٚ، بَسكِٗاار بُحةؾطسااةٕ 

 هةئٔد بالَسمالٍ بُػـىبك٢؛ ٢ٛٝ: -ك٢ ٚٞئٜة  –َسد أجؼةل وئ٤ُد ُالَسمالٍ بُػـىبك٢؛ ج٤ُ٘ر 

 Asking geographical ٜااىؼ بألَاااِد بُػـىبك٤ااد ؾااٍٞ بٌُٔااةٕ، ٝبألهااة٤ُْ، ٝبُطوةكااد .1

questions about Place, Regions & Culture : ٔرعُٙ انقلهح عهٗ ٛوػ أٍئهخ رَبعل

فٙ رؾهٛم انقٖبئٔ انغغوافٛخ نأليبكٍ، ٔفٓى انعربنى، ٔانضقبفربد انًقزهفرخ انزرٙ ٚؾٕٚٓرب فرٙ يٕقرع 

 وٚقخ ؽٛبح األفواك فٙ ْنا انًٕقع.عغوافٙ يعٍٛ، ٔكنا ٛ

ْٔرٙ ايرزال  انقرلهح عهرٗ : Spatial Patterns & Movementبألٗٔةٜ بٌُٔة٤ٗاد، ٝبُؿىًاد  .2

رطٕٚو انقروائٜ اننُْٛرخ، ٔاٍرزقلايٓب نزُظرٛى انًعهٕيربد انغغوافٛرخ ؽرٕل األّرقبٓ، ٔاأليربكٍ، 

 بنى.ٔانجٛئبد، ٔيلٖ ر صٛو ثع٘ انْقٖٛبد انزبهٚقٛخ فٙ عغوافٛب ْنا انع

: ٔرعُررٙ انقررلهح عهررٗ ٔٙررع ٔرُظررٛى انًعهٕيرربد ؽررٕل األّررقبٓ ٔاأليرربكٍ Locationبُٔٞهااغ  .3

ٔانجٛئرربد فررٙ ٍررٛب  يكرربَٙ، ٔكررنن  رؾلٚررل انقٖرربئٔ انغغوافٛررخ انًًٛرريح نررجع٘ يُرربٛق انعرربنى، 

 ٔانزٙ رغعهٓب ٍبؽبد نٖوا  انلٔل انعظًٗ؛ نهَٛطوح عهٛٓب.

: ٔرعُٙ ايزال  انقلهح عهرٗ رفَرٛو Use of Geographic Toolsبَسكمبّ بأللٝبذ بُػـىبك٤د  .4

انقوائٜ، ٔانزًضٛالد انغغوافٛخ األفوٖ ثزلقٛق؛ نفٓى انًعهٕيربد ٔانروثٜ فًٛرب ثُٛٓرب، ٔاٍرزقلايٓب 

 فٙ اقزواػ ؽهٕل نجع٘ انقٚبٚب انجٛئٛخ انًهؾخ انواُْخ.

؛ ثُربًء عهرٗ : ٔرعُٙ انقلهح عهٗ ٕرٕ  رفَرٛواد يعقٕنرخClaimبُسل٤ُىبذ بُٔؼوُٞد / بُؼوال٤ٗد  .5

رقٛٛى األكنخ انًٕعٕكح فٙ يغًٕعخ يزُٕعخ يرٍ انًٖربكه انغغوافٛرخ، ٔرؾهٛرم انعالقربد انغغوافٛرخ 

 ثٍٛ انظٕاْو انًقزهفخ.

: ٔرْٛو إنٗ انقلهح عهٗ اٍزقلاو أكنخ يجبّوح يْزقخ يٍ يغًٕعخ يزُٕعرخ يرٍ Evidenceبُم٤َُ  .6

 َٛوارّ، ٔيجوهارّ.رقلٚى رف –فٙ ٕٙئٓب  –انًٖبكه انغغوافٛخ؛ ًٚكٍ نهفوك 



 2222ٓة٣ٞ                                 21بُؼمل                   ٓػِد بُحؿص بُؼ٢ِٔ ك٢ بُسىج٤د     
 

   - 822 - 

  :Geographical reasoningبُموبَةذ بُُةجود بُس٢ ز٘ةُٝر ٜٓةوبذ بالَسمالٍ بُػـىبك٢ 

( جؼ٘ااٞبٕ: "بُحُؼاام ب٤ٌُلاا٢، ٝبَااسمالٍ 1994) Jung-Hong Hong( لوبَااد غٞٗااؾ ٛٞٗااؾ ٛٞٗااؾ 1

 بالزػةٙ ك٢ بُلٛةء بُػـىبك٢".

انزٙ ْلفذ إنٗ رًُٛخ يٓبهاد االٍزلالل انغغوافٙ  يٍ فالل كهاٍخ انعالقربد ثرٍٛ ثُعرل٘ انًَربفخ 

انقوٚجخ، ٔانجعٛلح انزٙ رعزًل عهٗ يقٛبً يطهق، كَٕٓب رؤك٘ إنٗ إَْبء َٕ  آفو يٍ انعالقبد عهٗ يقٛربً 

جبٌ رعوٚررف ْررنِ ََررجٙ، َٔظررًوا ألٌ ْررنِ انًٖررطهؾبد رعزًررل عهررٗ انَررٛب ؛ فررال ثررل أٌ ٚؤفررن فررٙ انُؾَرر

انًٖطهؾبد ثًعبَٛٓب انُٓلٍرٛخ انًورجطرخ ثٓرب. ًٔٚكرٍ كهاٍرخ رهر  انعالقربد ثبٍرزقلاو انزقُٛربد انغغوافٛرخ 

(، ٔانزررٙ رًكررٍ كاهً انغغوافٛررب يررٍ رزجررع فطررٕاد االٍررزلالل انغغوافررٙ عجررو هٍررى GISانؾلٚضررخ )يضررم: 

بَٛخ انزُجرؤ ثرجع٘ انظرٕاْو، ٔرًضهرذ عُٛرخ انقوائٜ ٔانغلأل، ٔثُبء انعالقبد انًكبَٛخ، ٔفٓى انٕاقع، ٔإيك

ْنِ انلهاٍخ فٙ يًًٖٙ أَظًخ َظى انًعهٕيبد انغغوافٛخ، ٔانزطجٛقربد انًورجطرخ ثٓرب، ٔأصجزرذ انُزربئظ أٌ 

 َظى انًعهٕيبد انغغوافٛخ ًٚكٍ اٍزقلايٓب فٙ ايزال  يٓبهاد االٍزلالل انغغوافٙ.

 Fatimaبَااا٤مب ل٣اااة غاااٍٞٓ ٓاااةو٣ٖ ، ٝكة٤ٜٔاااة أجىDenis Richter( لوبَاااد ل٣٘ااا٤ٍ و٣كساااى 2

Aparecisa Dias Gomes Marin ٤ٌٗٞٓٝة ٓٞل٣ُسة َاةٗسٌٞ ل٣ٌاة٢٘٤ٗ ،Monica Modesta 

Santos Decanini (2212."جؼ٘ٞبٕ: "بُكىبئٝ بُسكط٤ط٤د ًِـد ُسؿ٤َِ بالَسمالٍ بُػـىبك٢ ) 

انٖرف األفٛرو  –انزٙ ْلفذ إنٗ اٍزقٖربء عًهٛرخ االٍرزلالل انغغوافرٙ نطرالة انًوؽهرخ انضبَٕٚرخ 

. ٔارجعررذ انلهاٍررخ انًررلفم انُررٕعٙ ثبعزًبكْررب َٓررظ كهاٍررخ انؾبنررخ فررٙ عًررع انجٛبَرربد، ٔرؾهٛهٓررب. -رؾلٚررًلا 

ٔرًضهذ انعُٛخ فٙ يلهٍخ صبَٕٚخ فٙ انعبًٕخ ٍبٌ ثربٔنٕ، ّٔرًهذ عًهٛرخ عًرع انجٛبَربد يرٍ انطرالة عرلح 

نقرواءح انقروائٜ انًٕعرٕكح. ٔرًكرٍ  فوٚطرخ(، إٙربفخً  9ٖٕيٓبو؛ ْٙ: هٍى انقوائٜ، ُٕٔبعزٓب )ؽرٕانٙ 

انجرربؽضٌٕ يررٍ رؾلٚررل إيكبَٛرربد انطررالة، ٔكررنن  انؾررلٔك انزررٙ قررل رًكررُٓى أٔ رعررٛقٓى عررٍ ايررزال  يٓرربهاد 

 االٍزلالل انغغوافٙ، ٔكٛف ًٚكٍ نهًعهى أٌ ٚزلفم فٙ رًُٛخ ره  انًٓبهاد نلٖ ٛالثّ.

 Nai–Shingْا٤٘ؾ ٣اٖ  ، ٝٗاةNoelle Chiau–Ru Chiang١( لوبَاد ٣ٝاَ ْا٤ةٝ وٝ ْا٤ةٗع 3

Yen ٝوٌٝ ٤ُسااا٣ٞى ،Ross Littauer ًٖٝاااٞبٕ ٛاااٞب زٓااا٤ ٝ ،Kuan–Hua Chen (2214 )

 جؼ٘ٞبٕ: بالَسمالٍ بُػـىبك٢، ٝآضةوٙ: وؤ٣د ٖٓ زة٣ٞبٕ.

ٔانزررٙ ْررلفذ إنررٗ انجؾررش عررٍ انكٛفٛررخ انزررٙ َٚررزقلو ثٓررب األٍررٌٕٕٛٚ االٍررزلالل انغغوافررٙ، ٔارقرربم 

انقواهاد ثُبًء عهّٛ فٙ انَٛب  انن٘ ٚعٌْٕٛ فّٛ يؾهًٛب، ٔعبنًًٛب، ٔمن  ثبٍزقلاو ًَرٕمط فوٚرليبٌ ٔثروأٌ 

Friedman and Brownًُٚخ فٙ انقوائٜ انزٙ . ٔارجع انجبؽضٌٕ انطوائق انكٛفٛخ فٙ عًع انجٛبَبد انًز

هًٍٓب انًْبهكٌٕ؛ ٍٕاء ٚلًٔٚب، أٔ هقًًٛب؛ ثبٍرزقلاو انزكُٕنٕعٛرب؛ نهكْرف عرٍ انكٛفٛرخ انزرٙ ٍربعلرٓى ثٓرب 

 1٘( ٛبنجًب عبيعًٛب يٍ ربٕٚاٌ، ٔرى افزٛربه )ٖٕٔره  انقوائٜ فٙ االٍزلالل انغغوافٙ. ٔر نفذ انعُٛخ يٍ )

نّ اٍزقٖبء يلٖ انقلهح عهٗ رًُٛخ االٍزلالل انزبهٚقٙ نهعُٛرخ يلُٚخ عبنًٛخ( كبَذ انًؾٕه انن٘ رى يٍ فال

انًقزبهح عجرو ًَرٕمعٙ فوٚرليبٌ، ٔثروأٌ، ٔرٕٕرهذ انلهاٍرخ إنرٗ يغًٕعرخ يرٍ انُزربئظ؛ أًْٓرب: فبعهٛرخ 

 انًُٕمط انًَزقلو فٙ رًُٛخ يٓبهاد االٍزلالل انغغوافٙ نلٖ انعُٛخ انًقزبهح.

 ، Joop van der Scheebٝغاٞت كاةٕ ل٣اى ْا٤ث  ٝ، Fer Hooghuisa ( لوبَد كى ٛٞغ٣ُٞاة 4

، Jeroen Imantsaغ٤ااى٣ٖٝ ئ٣ٔةٗسُااة  ، Martin van der Veldeaٝٓااةوزٖ كااةٕ ل٣ااى ك٤ِاام٣ة 

( جؼ٘ااٞبٕ: "زح٘اا٢ بُسل٤ٌااى ٓااٖ قااالٍ بَااسىبز٤ػ٤ةذ 2214) ٤ٗٞٓٝMonique Volmanااي كُٞٔااةٕ 

 بُػـىبك٤ة، ٝزأض٤ىٛة ػ٠ِ زمو٣ٍ بالَسمالٍ بُػـىبك٢ ك٢ بُٔمبوٌ بُطة٣ٞٗد بُُٜٞ٘م٣د".

انزررٙ ْررلفذ إنررٗ اٍزقٖرربء األًْٛررخ انزررٙ ٕٚنٛٓررب يعهًررٕ انغغوافٛررب انٕٓنُررلٌٕٚ نهغٕاَررت انًقزهفررخ 

بنًوؽهررخ انضبَٕٚررخ، ٔكررنا انكْررف عررٍ االٍررزوارٛغٛبد انزررٙ نالٍررزلالل انغغوافررٙ فررٙ انٖررفٕف انًقزهفررخ ث



 2222ٓة٣ٞ                                 21بُؼمل                   ٓػِد بُحؿص بُؼ٢ِٔ ك٢ بُسىج٤د     
 

   - 822 - 

َٚزقليَٕٓب نزًُٛخ ْنا االٍزلالل نلٖ ٛالثٓى، ٔانكْف عرٍ ٛجٛعرخ انعالقرخ ثرٍٛ فهفٛرزٓى األكبكًٚٛرخ ٔرهر  

االٍزوارٛغٛبد انزٙ َٚزقليَٕٓب، ٔانٖعٕثبد انزٙ ررٕاعٓٓى عُرل رًُٛرخ االٍرزلالل انغغوافرٙ نرلٖ ٛرالة 

( يلهٍخ؛ ٔمن  عجو اٍزقلاو انًُٓظ انٕٕفٙ ثزطجٛق اٍزجٛبٌ 1ًّٔٔهذ انعُٛخ ٛالة ) انًوؽهخ انضبَٕٚخ.

عهٗ انطالة، صى رؾهٛرم َزبئغرّ إؽٖربئًٛب، ٔكْرفذ انُزربئظ ٔعرٕك اهرجربٛ ثرٍٛ انقهفٛرخ األكبكًٚٛرخ نهًعهًرٍٛ 

ؽهخ انضبَٕٚخ، ٔثٍٛ االٍزوارٛغٛبد انزٙ َٚزقليَٕٓب فٙ رًُٛخ يٓبهاد االٍزلالل انغغوافٙ نلٖ ٛالة انًو

 ٔأآو انًعهًٌٕ انؾبٕهٌٕ عهٗ انًبعَزٛو قلهح أكجو عهٗ رًُٛخ ره  انًٓبهاد نلٖ ٛالثٓى. 

( جؼ٘ااٞبٕ: "بُلػااٞخ بُٔسمبقِااد: 2216) David F. Rosenstein( لوبَاد ل٣ل٤اام ف. وٝيٗٓااسة٣ٖ 5

 وؾِد ٓؼِْ بُٔموَد بُٔسَٞطد ٗؿٞ بُػـىبك٤ة بُػ٤مخ".

ظررو انطررالة ؽررٕل انغغوافٛررب، ٔاالٍررزلالل انغغوافررٙ فررٙ فٖررهٍٛ انزررٙ ْررلفذ إنررٗ رزجررع ٔعٓرربد َ

كهاٍررٍٛٛ ثبنٖررف انَرربكً، ٔرًكٛررُٓى يررٍ هٍررى فوٚطررخ نهًٕقررع انغغوافررٙ نهًلهٍررخ، ٔيررلٖ ررر صٛوِ عهررٗ 

انَٛب  انًكبَٙ انن٘ رزٕاعرل فٛرّ انًلهٍرخ؛ أ٘ إثرواى قًٛرخ انغغوافٛرب انؾٛبرٛرخ فرٙ ؽٛربح انطرالة. ُٔعًعرذ 

وائق انكٛفٛرخ يرٍ فرالل هٍرى انًقططربد، ٔانقروائٜ انغغوافٛرخ، ٔإعرواء انًقربثالد انجٛبَبد ثبٍزقلاو انط

انْقٖٛخ يع انطالة عُٛخ انجؾش. ٔأّبهد انُزبئظ إنٗ أٌ انطرالة ٚرؤٌ أٌ انًعهرى انجبؽرش ٕٚاعرع عرلًكا 

  يٍ انزؾلٚبد: انلافهٛخ، ٔانقبهعٛخ فٙ يَبعلح ٛالثرّ فرٙ ايرزال  يٓربهح االٍرزلالل انغغوافرٙ، ٔيرع منر

 ٚجنل عًٓلا فٙ يؾبٔنخ رٚٛٛق انفغٕح ثٍٛ عغوافٛب انًلهٍخ، ٔانغغوافٛب انؾٛبرٛخ.

 ٣ٝسٛؽ ٖٓ بُموبَةذ بُُةجود ٓة ٢ِ٣:

 رُبيٙ االْزًبو ثلهاٍخ االٍزلالل انغغوافٙ فٙ أَٜخ األفٛوح فبٕخ فٙ انغوة. -

ٛررخ فررٙ كهاٍررخ رٖررطج  مبنجٛررخ انلهاٍرربد ثبنٖررجغخ انكٛفٛررخ، ٔانقهٛررم يُٓررب اعزًررل عهررٗ ٛوائررق كً -

 االٍزلالل انغغوافٙ.

ْٗ يررٍ كهاٍرربد  -االٍررزلالل انغغوافررٙ  - ٚررلهً انعالقررخ ثررٍٛ اإلََرربٌ، ٔانعرربنى  –ٛجقًررب نًررب ُعررِو

انغغوافٙ انًعبُ؛ ثًعُٗ آفو رطجٛق كهاٍخ انغغوافٛب كًٓبهاد ؽٛبرٛخ ُٚفعهٓب انفوك نالٍزفبكح ثٓب 

فهَفٙ عًٛق ٔيعقل، ًُٚؼ انفوٕرخ نًًزهكرٙ  فٙ ؽٛبرّ انٕٛيٛخ، ٔعهّٛ فٖبهد انغغوافٛب ماد ثُعل

االٍزلالل انغغوافٙ نإلٍٓبو فٙ ثُبء هلٚخ ألٔٙرب  يغزًعربد ٔأيربكٍ عغوافٛرخ يعُٛرخ؛ ٍٛبٍرًٛب، 

 ٔاعزًبعًٛب، ٔاقزٖبكًٚب، ٔارقبم قواهاد إىاء يب ٕٚاعٓٓى يٍ يْكالد.   

ل انغغوافررٙ ثبنلهاٍررخ رُبٔنررذ االٍررزلال  -فررٙ عهررى انجرربؽضزٍٛ  –ال رٕعررل كهاٍررخ عوثٛررخ ٔاؽررلح  -

ٔانزؾهٛم؛ األيو انن٘ كفع انجربؽضزٍٛ نزُربٔل ْرنا انًزغٛرو انًزَرى ثبنغرلح، ٔانؾلاصرخ فرٙ ْرنا انًغربل 

 نفزؼ انطوٚق أيبو كهاٍبد علٚلح رزُبٔل ْنا انًزغٛو يع عُٛبد ثؾضٛخ يقزهفخ. 

، ٔيٓبهاررّ؛ األيرو اٍزفبكد انجبؽضزبٌ يٍ انلهاٍبد انَربثقخ فرٙ رؾلٚرل أثعربك االٍرزلالل انغغوافرٙ -

 انن٘ أٍٓى فٙ إعلاك أكٔاد انجؾش.

 

 

 :Historical reasoning( بالَسمالٍ بُسةو٣ك٢ 2)

ٍٛزى رُبٔل ْنا انًؾٕه يٍ فالل عوٗ يفٕٓو االٍزلالل انزبهٚقٙ، ٔفٖبئّٖ، َٔقززى ْرنا انغريء 

ٗف رفٖرٛهٙ ثعوٗ أثعبك االٍزلالل انزبهٚقٙ ٔيكَٕبرّ، ٔانلهاٍبد انَبثقخ انًورجطخ ثرّ،  ٔفًٛرب ٚهرٙ عرو

 نًب ُمِكْو:

 :Historical reasoningأ( ٓلّٜٞ بالَسمالٍ بُسةو٣ك٢ 
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رَرقٛو ( ث َرّ:  91ٙ  :Xii – Xiiiٔ) Barry George Bergdollعّوفّ ثربه٘ عرٕهط ثٛوعرلٔل 

انزؾهٛم، ٔانٕٕف انزبهٚقٍٛٛ، ٔرؾلٚل انغوٗ يُّ؛ نٓٛكهخ انًبٙٙ ثكم يب ٚزًُّٚ يٍ ٍرٛب  اعزًربعٙ، 

ٛبٍررٙ، ٔاقزٖرربك٘، ٔيعًرربه٘ فرربٓ ثفزرروح يعُٛررخ، أٔ أؽررلاس ربهٚقٛررخ يؾررلكح؛ همجررخ فررٙ االٍررزعلاك ٍٔ

نهًَزقجم؛ فبنزبهٚـ نّ قرٕاٍَٛ، ٔثئرقبَٓرب؛ ًٚكرٍ أٌ َٚرزغٛت كاهٍرِٕ االٍرزغبثخ انًُبٍرجخ نهٕقرذ انؾبٙرو، 

 ٔانًَزقجم عهٗ ؽل ٍٕاء . 

 Carla vanبهال فربٌ ثٕكَرزم كر  ، Jannet van Drieُٔٔٚعّوفرّ كرّم يرٍ: عبَٛرذ فربٌ كه٘ 

Boxtel (ٕٓٓ1  :19 ،ث َّ:  َْبٛ ُٚظى فّٛ انفوك يعهٕيبد عٍ انًبٙٙ؛ نٕٕف انظرٕاْو انزبهٚقٛرخ )

ّٔوؽٓب، ٔيقبهَزٓب؛ ٔمن  يٍ فالل ٛوػ انفروك أٍرئهخ ربهٚقٛرخ، ٔرؾلٚرل انَرٛبقبد انزبهٚقٛرخ، ٔاٍرزقلاو 

هٚقٛرخ انًقزوؽرخ ثربنُؾغظ انقبئًرخ عهرٗ أكنرخ يرٍ يٖربكه انًفٕٓيبد انزبهٚقٛخ انفٕقٛخ، ٔرلعٛى األؽكربو انزب

 رعطٙ يعهٕيبد عٍ انًبٙٙ . 

( ث َررّ:  قرررلهح كاهً انزررربهٚـ عهرررٗ ٘ٔ:  9ٕٓٓ) Daniel J. Meierُٔٚعّوفررّ كاَٛررربل يررربٚو 

ٍْ صَّى انزكٍٓ ثْ ٌ األٍجبة، ٔانُزربئظ،  اٍزؾٚبه انًعوفخ انًَجقخ ثبنؾلس، أٔ انفزوح انييُٛخ )انَٛبقٛخ(، ِٔي

ٔانًعبَٙ انًؾزًهخ نهؾرلس؛ أ٘ اٍرزقلاو انطوٚقرخ انعهًٛرخ فرٙ ؽرم انًْركالد انزبهٚقٛرخ؛ ؽٛرش ٚؾرلك انفروك 

يْكهخ، ٖٕٔٚ  فوٙٛخ، صى ٚقزجوْب، ٔأفًٛوا َٚزُزظ ًَٕعب يٍ االٍزُزبط، ٔكرنن  ٚزٚرًٍ انرزكٍٓ ثربنفزوح 

ّٔعٕثٓب، ٔانَرٛب  انرن٘ ٚؾرٜٛ  انييُٛخ، ٔأًَبٛ انؾٛبح، ٔعالقخ انَجت ٔانُزٛغخ ثٍٛ انْقٖٛبد انزبهٚقٛخ

ثنن  كهّ اَطالقًب يٍ يَهًخ يفبكْرب أٌ انًٕاقرف انزرٙ ٔاعٓزٓرب ّقٖرٛخ ربهٚقٛرخ، ٔاألؽرلاس انزبهٚقٛرخ نرى 

 رؾلس فٙ فوا  .

 Jannet van، ٔعبَٛرذ فربٌ كه٘ Carla van Boxtelكًب ٔٙع كّم يٍ: كبهال فربٌ ثٕكَرزم 

Drie( ،ٕٖٓٔ  :ٗ٘ يفًٕٓيب آفو أكضو ) رلقٛقًب نالٍزلالل انزربهٚقٙ عهرٗ أَرّ:  ثُربء، أٔ رقٛرٛى، أٔ ٕٔرف

عًهٛبد انزغٛٛو،  ٔاالٍزًواهٚخ، أٔ رفَٛو ابْوح ربهٚقٛخ، أٔ يقبهَخ ثٍٛ انظٕاْو، أٔ انفزواد انزبهٚقٛرخ 

عٍ ٛوٚق ٛوػ أٍئهخ ربهٚقٛخ، ٔرؾلٚل انَٛبقبد، ٔاٍزقلاو انًفٕٓيبد انزبهٚقٛخ انغْٕوٚرخ، ٔيفٕٓيربد 

 عهٗ ٕؾزٓب . خ انضبَٛخ )انضبَٕٚخ(، ٔرقلٚى هلٖ يلعٕيخ ثبنُؾغظ؛ رَزُل إنٗ يٖبكه رَزقلو كلنٛمانلهع

( ث َرّ:  عًهٛررخ ٚقرٕو يرٍ فالنٓررب ٘:  ٖٕٔٓ) Andrew R. Cloutierُٔٚعّوفرّ أَرلهٔ كرٕهرٛو 

 انطبنت ثزُظٛى يعهٕيبد عٍ انًبٙٙ؛ يٍ أعم ٕٔف، ٔيقبهَخ، ٔ / أٔ ّوػ انظٕاْو انزبهٚقٛخ .

، ٔنرٕهٍٚ يكربهصو ْبهَٚرت Anne-Lise Halvorsena عّوفرّ كرّم يرٍ: آٌ نٛري ْبنفٕهٍرُٛب ٔ

Lauren McArthur Harrisb ٔعٛررواهكٔ أثررَٕزٙ يرربهرُٛٛيا ،Gerardo Aponte Martineza ،

( ث َّ:  َْبٛ عقهٙ ٚعزًل 1 - ٗ٘9٘ٗ:  ٕٙٔٓ) Amanda Slaten Frasierc ٔأيبَلا ٍالرٍٛ فوٚيه 

د يعوفٛخ فٙ يغزًعبد صقبفٛخ يعُٛخ، ْنِ األكٔاد ًٚكٍ أٌ رْرًم اٍرزقلاو انهغرخ ثْركم عهٗ اٍزقلاو أكٔا

عرربو، كًررب رْررًم اٍررزقلاو انًٖرربكه، أٔ انَررٛبقبد؛ فٛررزى رؾلٚررل انَررجت عجررو  قررواءح انًٖرربكه انزبهٚقٛررخ، 

قٛرٛى ٔيؾبٔنخ انزٕفٛق ثٍٛ يٖبكه األكنرخ انًزٚربهثخ، ٔرؾهٛرم انزغٛٛرو عهرٗ يرلاه ٔقرذ رربهٚقٙ يعرٍٛ، ٔر

 يٖلاقٛخ انًٖبكه، ٔثُبء انَُٛبهْٕٚبد .

، ٔكربهال Susanna Margret Gestsdottir صى ٕٛه كّم يٍ: ٍرٕىاَب يبهعوٚرذ عَٛزَرلٔرٛو

( يفٓرٕو 1  :9ٕٙٔٔٓ) Jannet van Drie ، ٔعبَٛرذ فربٌ كه٘ Carla van Boxtel فربٌ ثٕكَرزم 

خ انؾرررلس انزررربهٚقٙ، ٔاٍرررزقلاو األكنرررخ، االٍرررزلالل انزررربهٚقٙ ٔعّوفرررِٕ ث َرررّ:  انقرررلهح عهرررٗ إكها  أًْٛررر

ٔانًٖرربكه األٔنٛررخ، ٔرؾلٚررل االٍررزًواهٚخ، ٔانزغٛٛررو، ٔرؾهٛررم انَررجت، ٔانُزٛغررخ، ٔارقرربم ٔعٓرربد َظررو 

 ربهٚقٛخ، ٔفٓى انجُعل األفالقٙ نهزفَٛواد انزبهٚقٛخ .
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ٓبهاد انعقهٛخ  رًُٛخ انً ك٢ بُحؿص بُؿة٢ُ جأٗٚ: -ئغىبئ٤ًة –ٝزؼّىف بُحةؾطسةٕ بالَسمالٍ بُسةو٣ك٢ 

ُّعجخ انلهاٍبد االعزًبعٛخ؛ يًضهخ فرٙ قرلهرٓى عهرٗ  –انعهٛب انًورجطخ ثبنزبهٚـ؛ نلٖ ٛالة انفوقخ انواثعخ 

ٛروػ أٍررئهخ ربهٚقٛررخ ؽرٕل قٚرربٚب يعُٛررخ، ٔرؾلٚررل يرب ٚؾررٜٛ ثٓررب يرٍ اررؤف اعزًبعٛررخ، أٔ اقزٖرربكٚخ، أٔ 

ْلقَّق نهًفٕٓيبد انزبهٚقٛخ انغْٕوٚخ األٍبٍٛخ، ٍٛبٍٛخ، أٔ صقبفٛخ، فٚاًل عٍ رًُٛخ قلهارٓى عهٗ انزؾلٚل ا ًُ ن

ٔانفوعٛخ، ٔكرنن  اٍرزقلاو انًٖربكه، ٔرقًٛٛٓرب، ٔرؾهٛرم انزغٛٛرو انزربهٚقٙ، ٔرقرلٚى انُؾغرظ، ٔانزفَرٛواد، 

ٔانقررواهاد انزبهٚقٛررخ انًُطقٛررخ، ٔانًعقٕنررخ انزررٙ رَررزُل إنررٗ يٖرربكه ربهٚقٛررخ رررلعى ٕررؾزٓب، ٔمنرر  ثعررل 

  .  Pentagram theoryى عهٗ َظوٚخ انجُزبعواو كهاٍزٓى نهجوَبيظ انقبئ

 :Historical reasoningت( قٗةئٕ بالَسمالٍ بُسةو٣ك٢ 

( نالٍزلالل انزربهٚقٙ كَٕرّ ٘-ٗ:  ٕٗٓٓ) Johannes M.J. Strobelُٚظو ْٕٚبٌَ ٍزؤثٛم 

يلهثرخ عٛرًلا    يغبيوحً إََبَٛخً ال رزطهت إرقبٌ كى ْبئم يرٍ انًعوفرخ انزبهٚقٛرخ فؾَرت؛  ثرم رؾزربط  ماكروح

نُٖع انًعُٗ، ؽٛش ٚزعوٗ انفوك نْجكخ يعقلح يٍ انؤاٚبد، ٔانزفَٛواد انزٙ رٕفو روثخ مُٛخ يرٍ انفٓرى 

أعهٗ يٍ رعّوف ؽقٛقخ يب ؽلس، ٔيزٗ ؽلس، ٔيٍ ّبه  فّٛ. ٔعهّٛ؛ فبالٍزلالل انييُٙ عُٖو يٓرى فرٙ 

 فٓى انزبهٚـ؛ نهؾٖٕل عهٗ ٕٔف يفٖم نهًُطق انييُٙ.

( أٌ أْررى يررب ًٚٛرري االٍررزلالل انزرربهٚقٙ أَررّ يكررٌٕ هئررٌٛ يررٍ ٘٘٘:  1ٕٓٓهاٚهررٙ ) ٔأكررل كٚررالٌ

يكَٕبد انًُطق انزبهٚقٙ، ثم فٙ ثع٘ األؽٛبٌ َٚزقلو كًواكف نّ؛ ؽٛش ٚعُٗ ثُٕعٍٛ يرٍ انًًبهٍربد 

ٙ انجْوٚخ؛ ًْٔب: انهغخ انزٙ َٚزقليٓب انُبً فٙ يكبٌ يب؛ كْكم يٍ أّكبل انزفبعهٍٛ: انضقبفٙ، ٔاالعزًربع

 فٙ يغزًع يب، ٔاألعًبل انزٙ ًٚبهٍَٕٓب. 

 Carla van، ٔكربهال فربٌ ثٕكَرزم Jannet van Drieكًب عروٗ كرّم يرٍ: عبَٛرذ فربٌ كه٘ 

Boxtel (ٕٓٓ1  :9ٙ – 91:ٙيغًٕعخ يٍ انقٖبئٔ نالٍزلالل انزبهٚقٙ عهٗ انُؾٕ انزبن ) 

 ؽٛش ُٚعُٗ ثبنعُبٕو انييكبَٛخ، أ٘ انًٕقع انغغوافٙ، ٔانزَهَم انييُٙ نألؽلاس. ب٤ُُٞٔٓد: -

 ٚٚع فٙ ؽَجبَّ انقٖبئٔ األٚلٕٚنٕعٛخ، ٔاالعزًبعٛخ نفزوح ىيُٛخ يؾلكح. -

 ٚعُٗ ثزبهٚـ ؽٛبح األفواك، ٔعبكارٓى، ٔرقبنٛلْى فٙ فزوح يب. -

 ٚزى االعزًبك عهٛٓب.انُٔ انزبهٚقٙ، ٔانكزبثبد انزبهٚقٛخ يٍ أْى انًٖبكه انزٙ  -

 ال ٚغفم كٔه انًعبَٙ انزبهٚقٛخ نهكهًبد، ٔانًٖطهؾبد، ٔانعجبهاد. -

 إعواء انًقبهَبد انٖوٚؾخ ثٍٛ انفزواد انزبهٚقٛخ ُٚعل يٍ أْى يٓبهاد االٍزلالل انزبهٚقٙ.   -

 Carla van Boxtel، ٔكبهال فبٌ ثٕكَرزم Jannet van Drieٔؽلك كّم يٍ: عبَٛذ فبٌ كه٘ 

 ( فٖبئٔ االٍزلالل انزبهٚقٙ فٙ ٍذ َقبٛ أٍبٍٛخ عهٗ انُؾٕ اٜرٙ:ٓٗٔ:  ٕٓٔٓ)

 .Contextualising historical phenomenaر ٛٛو انظبْوح انزبهٚقٛخ  -

 ٔاالٍزًواهٚخ. Historical changesٕٔف انزغٛٛو انزبهٚقٙ  -

 .Explaining historical eventsّوػ األؽلاس انزبهٚقٛخ  -

 ، ٔرقًّٕٚ.اٍزقلاو انًٖله انزبهٚقٙ -

 ، ٔرلعًٛٓب ثبنُؾغظ.Claimsٔٙع انزفَٛواد انًعقٕنخ  -

 اٍزقلاو انًفٕٓيبد انزبهٚقٛخ.    -

(؛ ٔإنٛياثٛررش 8ٕ٘:  ٕٙٓٓ) C. Behan McCullaghكًررب ْٚررٛو كررّم يررٍ: ٔثٛٓرربٌ يرربكٕالط 

أَطَٕٛررب  ٔ D. L. d' Avray (؛ ٔآفرربه٘ 1ٔ – ٔ1ٕٔ:  ٕٔٔٓ) Elizabeth Campbellكبيجررم 

( إنررٗ أٌ انزررلنٛم يررٍ أْررى فٖرربئٔ االٍررزلالل 1ٖٖ:  ٖٕٔٓ) Antonia Fitzpatrickفٛزيثبروٚرر  
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انزربهٚقٙ ثًعُررٗ اٍرزقلاو األكنررخ، ٔانٕصربئق األٔنٛررخ، ٔكزبثربد انًررؤهفٍٛ فرٙ ثُرربء انزفَرٛواد، ٔانزٕقعرربد 

 فو انًَزقجهٛخ اعزًبًكا عهٗ رربهٚـ انًبٙرٙ، ٔانؾبٙرو، ٔرؾلٚرل يَرؤٔنٛخ انفروك ؽرٕل يرلٖ انزقرلو، أٔ انزر

انزبهٚقٙ، ٔرغٛو، أٔ اٍزًواه يٛياٌ انقٕٖ فٙ انعبنى، ٔمن  كهّ ثٓلف إؽلاس رغٛٛو اعزًبعٙ فٙ انجٛئربد 

 انزٙ ْٕٚثٓب ثع٘ انقهق، أٔ االٍزقواه.

( فٖربئٔ االٍرزلالل انزربهٚقٙ يؤكرًلا ٕٙ:  ٕٙٓٓ) Michael Needleَٔٚزكًم يبٚكم َٛلل 

عُررل كهاٍررخ انزرربهٚـ؛ فلاهٍررٕ انزرربهٚـ قررل  Critical literacyأٌ أْررى يررب ًٚٛرريِ ْررٕ يؾررٕ األيٛررخ انُقلٚررخ 

ٚلهٍَّٕ كًبكح يزعهًخ ال يغيٖ ٔال قًٛخ نٓرب فرٙ ؽٛربرٓى، ٔنكرٍ االٍرزلالل انزربهٚقٙ ٚرنْت إنرٗ يرب ٔهاء 

 .Doers "   ٔ  فبعهThinkersٍٛانؾلس انزبهٚقٙ يُزًغب ثنن  كاهٍٙ ربهٚـ  يفكوٍٚ 

( صرالس فٖربئٔ هئَٛرخ نالٍرزلالل 91ٖ:  ٖٕٔٓ) Michael Baconثًُٛب ؽلك يبٚكم ثٛكرٌٕ 

 انزبهٚقٙ عهٗ انُؾٕ انزبنٙ:

 .ٙعًهٛخ عقهُخ نألؽلاس انزبهٚقٛخ ث صو هعع 

 .األكنخ ٔانُؾغظ انزٙ رلعى يب ٖٚم إنّٛ انعقم ؽزًٛخ؛ فال رفَٛو كٌٔ ؽغخ 

 .ُٕٙع انقواه ْٕ انٓلف انُٓبئٙ نالٍزلالل انزبهٚق 

، ٔنرٕهٍٚ يكربهصو ْبهَٚرت Anne-Lise Halvorsena نفٕهٍرُٛب ٔقرل أكرل كرّم يرٍ: آٌ نٛري ْب

Lauren McArthur Harrisb ٔعٛررواهكٔ أثررَٕزٙ يرربهرُٛٛيا ،Gerardo Aponte Martineza ،

( أٌ يرٍ أْرى فٖربئٔ االٍرزلالل 9٘ٗ:  ٕٙٔٓ) Amanda Slaten Frasiercٔأيبَلا ٍالرٍٛ فوٚيه 

ة، ٔمنر  عرٍ ٛوٚرق انكزبثربد انزبهٚقٛرخ انزرٙ ٚكزجَٕٓرب انزبهٚقٙ أَّ ًٚكرٍ كهاٍرزّ انُْربٛ انًوئرٙ نهطرال

ؽٕل يٕٕٙعبد ثعُٛٓب، ٔعهّٛ ًٚكٍ رعّوف قلهح انطالة عهٗ رقٛٛى ٔعٓربد انُظرو انزبهٚقٛرخ، ٔانزٕفٛرق 

ثُٛٓب يٍ فالل رؾلٚل انًٖبكه، ٔانزؾقق انَججٙ يٍ ٕؾزٓب، ٔثبنزبنٙ ٚقليٌٕ ُؽغًغب ربهٚقٛخ رضجذ ٕرل  

 آهائٓى، ٔاٍزلالالرٓى.

 زُسكِٕ بُحةؾطسةٕ ٓٔة َحن إٔ بالَسمالٍ بُسةو٣ك٢ ٣سُْ جٔة ٢ِ٣:

 فٓى انظبْوح انزبهٚقٛخ، ٔانقلهح عهٗ رؾهٛهٓب أٍبً يٓى َٚزُل إنّٛ االٍزلالل انزبهٚقٙ. -

ثًب ٚزًُّٚ يٍ اؤف اعزًبعٛرخ، ٔاقزٖربكٚخ، ٍٔٛبٍرٛخ، ٔصقبفٛرخ،  -انَٛب  انزبهٚقٙ نهظبْوح  -

 ٍزلالل انزبهٚقٙ.عيء ال ٚزغيأ يٍ اال -... إنـ

االٍررزلالل انزرربهٚقٙ ٚزٚررًٍ يٓرربهاد فوعٛررخ يعقررلح؛ يضررم: رقٛررٛى، أٔ ٕٔررف عًهٛرربد انزغٛٛررو،   -

 ٔاالٍزًواهٚخ، أٔ رفَٛو ابْوح ربهٚقٛخ، أٔ يقبهَخ ثٍٛ انظٕاْو، أٔ انفزواد انزبهٚقٛخ.

 ٚعزًل عهٗ االٍزقلاو انُْٜ نهًفٕٓيبد انزبهٚقٛخ انغْٕوٚخ، ٔانفوعٛخ.   -

هؾررلس انزرربهٚقٙ َظرروح ّرربيهخ ىيكبَٛررخ؛ فررال ًٚزهرر  انفرروك يٓرربهاد االٍررزلالل انزرربهٚقٙ ُٚظررو ن -

 ثًعيل عٍ انغغوافٛب.

انعقهُررخ ٍررًخ أٍبٍررٛخ يررٍ ٍررًبد االٍررزلالل انزرربهٚقٙ، فررال رجوٚررو، أٔ رفَررٛو ال ٚلعًررّ انعقررم،  -

 ٔانًُطق ث كنخ ال رقجم انْ .

 َٛخ يٍ عًهٛبد االٍزلالل انزبهٚقٙ.انًقبهَخ ثٍٛ األؽلاس، ٔانفزواد انزبهٚقٛخ عًهٛخ هئ -

 ، ٌٝٓٞٗةزٚ:Historical reasoningظ( أجؼةل بالَسمالٍ بُسةو٣ك٢ 

 Carla van Boxtelكبهال فبٌ ثٕكَزم   ، Jannet van Drieٔؽلك كّم يٍ: عبَٛذ فبٌ كه٘ 

 ( اٜرٙ:ٖ( ٍزخ أثعبك هئَٛخ نالٍزلالل انزبهٚقٙ، ٔيكَٕبرّ ٕٚٙؾٓب انْكم هقى )9ٓ - 19:  1ٕٓٓ)
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ثبنؾرلس انزربهٚقٙ، ٔانَرٛب   -عْٕوًٚرب –ٔٚزٚؼ يٍ انْكم انَبثق أٌ االٍزلالل انزربهٚقٙ ُٚعُرٗ 

انن٘ ٚقع فّٛ، ٔانًٖبكه انزبهٚقٛخ، ٔانًفٕٓيبد، ٔانزَبلالد انزٙ ًٚكٍ ٛوؽٓب ؽرٕل ؽبكصرخ ربهٚقٛرخ يرب 

ُخ فرٙ انُٖرٕٓ انزبهٚقٛرخ، ٔانزرٙ رَرزقلو ثْركم فعربل فرٙ ٕٔرف انزغٛٛرو؛ قوٚجًرب ًَّ كربٌ، أٔ ثعٛرًلا،  ُيزٚ

 ٔانًقبهَخ ثٍٛ األؽلاس ٔانٕقبئع انزبهٚقٛخ.  

( أثعبك االٍزلالل انزبهٚقٙ فرٙ 9٘:  ٕٔٔٓ) Elisabeth Picklesثًُٛب ُٕفذ إنٛياثٛش ثٛكهٌ 

 أهثعخ أثعبك هئَٛخ عهٗ انُؾٕ انزبنٙ:

  .فزوح ٔانَٛب االْزًبو ثئكها  انًعُٗ، ٔثنل عٓل ٔا  ؛ نهٕٕٕل إنٗ انزفَٛو األكضو يعقٕنٛخ نه -

 .انٕعٙ ثبنجُعل االعزًبعٙ، ٔاٍزكْبف انجلائم، ٔانزفَٛواد انزبهٚقٛخ -

اإلكها  انًفٕٓيرربرٙ نألكنررخ انزررٙ صجزررذ ٕررؾزٓب ربهٚقًٛررب، ٔرقٛررٛى كهعررخ انٛقررٍٛ انزررٙ ًٚكررٍ إنؾبقٓررب  -

فٙ انًٖربكه، عُجًرب إنرٗ عُرت يرع انًعوفرخ  -ثْكم َقل٘ -ثبٍزُزبعبد يعُٛخ. ًٍْٔٛم من  انُظو 

 .َٛبقٛخان

رطجٛق انًعوفخ انًعقلح نفِْكو انعٖو، ٔيؤٍَربرّ، ٔاٍرزقلايٓب الٍزكْربف انًٖربكه، ٔانزغٛٛرواد  -

 انزبهٚقٛخ ثًيٚل يٍ انعًق.

 Jannet van، ٔعبَٛرذ فربٌ كه٘ Carla van Boxtelٔقل ٔٙع كّم يٍ: كبهال فربٌ ثٕكَرزم 

Drie( ،ٕٖٓٔ  :ٗٗ،ّإٛبه نزؾهٛم االٍزلالل انزبهٚقٙ، ٔيكَٕبر ) ( اٜرٙ:ٗٔأّكبنّ فٙ انْكم هقى ) 

 سئمة تاريخيةأطرح 

 استخدام المصادر

 السياقية

 الحجج

 مفهوماتاستخدام ال
 الجوهرية

 البعدية مفهوماتاستخدام ال

 االستدالل التاريخي:

 التوضيح.والمقارنة، و التغيير، وصف 
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االٍزلالل انزربهٚقٙ ٚٓرلف إنرٗ انفٓرى انزربهٚقٙ ٔمنر  فرٙ عًهٛربد ٣ٝسٛؽ ٖٓ بٌَُٓ بُُةجن إٔ 

صررالس: رقٛررٛى، أٔ ٕٔررف عًهٛرربد انزغٛٛررو، ٔاالٍررزًواهٚخ، ّٔرروػ انظرربْوح انزبهٚقٛررخ، ٔانًقبهَررخ ثررٍٛ 

ب أَّ -ْٕٔ يب ٚظٓو فٙ ٍٜٔ انْكم  –انظٕاْو، ٔانفزواد انزبهٚقٛخ  ًٚ نكٙ ًَُٙ  -، كًب ٕٚٙؼ انْكم أٚ

فٙ فٖٕل انزبهٚـ ال ثل أٌ ُٚطهت يُٓى انزفكٛو فرٙ انًٖربكه انزبهٚقٛرخ  -قٙ نلٖ انطالة االٍزلالل انزبهٚ

)كبنٖررٕه، ٔانٕصرربئق( انزررٙ ًٚكررٍ اٍررزقلايٓب كررلنٛم عهررٗ يررب ؽررلس فررٙ انًبٙررٙ. ٔٚعزًررل االٍررزلالل عهررٗ 

ًٗ ربهٚقًٛب عُليب ٚزى رقًٛٛٓب؛ يٍ أعم ّوػ ك ٛف، أٔ يٖلاقٛخ انًٖبكه؛ فبٕخ األٔنٛخ؛ ؽٛش ركزَت يعُ

 نًبما ؽلس ؽلس يعٍٛ ، ٔثبنزبنٙ ٚزَى االٍزلالل انزبهٚقٙ ثبنزعقٛل. 

أيب انلائوح انقبهعٛخ نهْكم فزْٛو إنٗ يب ٚغت أٌ َفعهّ فٙ انٕاقع عُرليب َٖرف عًهٛرخ رغٛٛرو، أٔ 

ّوػ، أٔ يقبهَخ انظٕاْو انزبهٚقٛخ. ؽٛش ًَٛي ثرٍٛ ٍرزخ يكَٕربد نالٍرزلالل انزربهٚقٙ، ٔمبنجًرب يرب ٚكرٌٕ 

وػ األٍئهخ انزبهٚقٛخ ْٕ انجلاٚخ، ٔانقطٕح األٔنٗ يٍ فطٕاد انٕٕٕل نالٍزلالل انزربهٚقٙ، ثبإلٙربفخ ٛ

إنررٗ أَررّ يررٍ أعررم ٕٔررف، أٔ ّرروػ، أٔ يقبهَررخ، ٚؾزرربط انًرروء إنررٗ ٔٙررع ارربْوح ربهٚقٛررخ، أٔ ٔصٛقررخ، أٔ 

أٔ رقرلو يعهٕيربد ٕٕهح فٙ ٍٛب  ىيُرٙ، أٔ يكربَٙ، أٔ اعزًربعٙ. ٔمبنجًرب يرب ركرٌٕ األكنرخ مٛرو يكزًهرخ، 

رب–يزٚبهثخ؛ يًرب ٚعُرٙ أٌ ُْرب   ًً رفَرٛواد يزعرلكح يًكُرخ، ٔثبنزربنٙ عُرل انًْربهكخ فرٙ انجؾرش عرٍ  -كائ

 األكنخ، أٔ رقًٛٛٓب، ٚؾزبط انزاليٛن إنٗ رقٛٛى، ٔيقبهَخ يٖبكه يزعلكح ثْكم َقل٘.

هٚقٙ، ( أهثعررخ أثعرربك هئَٛررخ نالٍررزلالل انزرربٕٕٓٓ) Paul Sargentٔقررل ؽررلك ثررٕل ٍرربهعُذ 

 رزًٍٚ يغًٕعخ يٍ انًٓبهاد انفوعٛخ عهٗ انُؾٕ انزبنٙ:

 :Contextualizationب٤ُُةه٤د  (1

 ٕٔف ُيْلقَّق نَٛب  ربهٚقٙ يؾلك. 

 .ّٙوػ كٛف أصو انَٛب  انًُبٍت فٙ انزطٕه انزبهٚق 

 ٙاٍزقلاو انَٛب  نْوػ األًْٛخ انزبهٚقٛخ انَُجٛخ نهزطٕه انزبهٚق. 

 :Comparisonبُٔوةوٗد  (2

 ّانزْبثّ، ٔ/أٔ االفزالف ثٍٛ انزطٕهاد انزبهٚقٛخ انًقزهفخ ٕٔف أٔع. 

 

 :(2شكل رقم )

 إطار تحلٌل االستدالل التارٌخً: أشكال االستدالل التارٌخً، ومكوناته

 (Boxtel, C. V. & Drie, J. V., 2013 : 45المصدر: )
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 .ّوػ أٔعّ انزْبثّ، ٔ/أٔ االفزالف انَُجٙ ثٍٛ انزطٕهاد انزبهٚقٛخ انًؾلكح 

  ّرروػ األًْٛررخ انزبهٚقٛررخ انَُررجٛخ ألٔعررّ انزْرربثّ، ٔ/أٔ االفررزالف ثررٍٛ انزطررٕهاد انزبهٚقٛررخ

 .انًقزهفخ

 :Causationبُُحح٤د  (3

  ٔآصبه رطٕه ربهٚقٙ يؾلك.ٕٔف أٍجبة، أ 

 ٍّٛوػ انعالقخ ثٍٛ أٍجبة، ٔآصبه رطٕه ربهٚقٙ يع. 

 ّٖوػ انفو  ثٍٛ األٍجبة األٔنٛخ، ٔانضبَٕٚخ، ٔثٍٛ اٜصبه قٖٛوح، ٕٔٛٚهخ انًل.      

 ّوػ األًْٛخ انزبهٚقٛخ انَُجٛخ نألٍجبة، ٔ/أٔ اٜصبه انًقزهفخ. 

 :Continuity and Change over Timeبالَسٔىبو٣د، ٝبُسـ٤٤ى جٔىٝو بُٞهر  (4

  ٕٔف أًَبٛ االٍزًواهٚخ، ٔ / أٔ انزغٛٛو ثًؤه انٕقذ. 

 ّوػ أًَبٛ االٍزًواهٚخ، ٔ / أٔ انزغٛٛو ثًؤه انٕقذ. 

  ٍّرروػ األًْٛررخ انزبهٚقٛررخ انَُررجٛخ نهزطررٕهاد انزبهٚقٛررخ انًؾررلكح فًٛررب ٚزعهررق ثررًُٜ أكجررو يرر

 .االٍزًواهٚخ، ٔ/أٔ انزغٛٛو

ز٘ةُٝر أجؼةل بالَسمالٍ بُسةو٣ك٢، ٌٝٓٞٗةزٚ بَسكِٗر بُحةؾطسةٕ َاسد ٝجٔىبغؼد بُموبَةذ بُس٢ 

 هةئٔد بالَسمالٍ بُسةو٣ك٢، ٢ٛٝ: -ك٢ ٚٞئٜة –أجؼةل وئ٤ُد ُالَسمالٍ بُسةو٣ك٢، ج٤ُ٘ر 

ٔمنرر  يررٍ فررالل قٛرربً قررلهح : Asking historical questionsٜااىؼ بألَاااِد بُسةو٣ك٤ااد   (1

هٗ رُظٛى انًعهٕيبد، ٔانًقبهَخ ثٍٛ انؾٕاكس انزبهٚقٛرخ، انطبنت عهٗ ٛوػ أٍئهخ رورجٜ ثبنقلهح ع

ٔرؾلٚل كٔافع األؽلاس انزبهٚقٛخ، ٔأٍجبة ؽبكصخ يعُٛخ، ٔانؾكى عهرٗ ّقٖرٛبد ربهٚقٛرخ يعُٛرخ، 

 ٔإثلاء انوأ٘ فٛٓب، ٕٔٔف انزغٛٛو انُبرظ عٍ ؽبكصخ ربهٚقٛخ يعُٛخ، ٔيلٖ اٍزًواهٚزّ. 

عجو قٛبً قلهح انطبنت عهٗ انزًٛٛري ثرٍٛ انًٖربكه : ٔمن  Use of sourcesبَسكمبّ بُٔٗةلو  (2

األٔنٛخ، ٔانضبَٕٚرخ انًورجطرخ ثبنؾرلس، ٔرؾلٚرل انًٖربكه األكضرو اهرجبًٛرب ثبنؾرلس، ٔرؾلٚرل عرلٖٔ 

انًٖررله انزرربهٚقٙ ٔكٔهِ فررٙ هٕررل األؽررلاس، ٔارقرربم قررواه ؽررٕل انًٖرربكه انًزجبُٚررخ نهؾررلس 

 انزبهٚقٙ انٕاؽل.

من  يٍ فالل ثُبء قلهح انطبنت عهٗ رؾلٚل فٖبئٔ يكبٌ، : Contextualizationٔب٤ُُةه٤د  (3

 ٔٔقذ ٔقٕ  انؾبكصخ انزبهٚقٛخ، ٔرؾلٚل اإلٛبه االعزًبعٙ انييُٙ انًكبَٙ انًوععٙ نهؾبكصخ.

: ٔمن  يرٍ فرالل قٛربً قرلهح انطبنرت عهرٗ رؾلٚرل األكنرخ انزرٙ ررلعى Argumentationبُُؿػع  (4

م انزربهٚقٙ فرٙ قجرٕل انؾرلس انزربهٚقٙ انٖرؾٛؼ، انوأ٘ انزبهٚقٙ انرن٘ ٚطوؽرّ، ٔيٕصٕقٛرخ انرلنٛ

 ٔيلٖ قجٕل انفوك نهُؾغظ، ٔاألكنخ انًٚبكح انزٙ رلعى هأًٚب ربهٚقًٛب يقبنفًب يب اٍزقهّٖ.

: ٔمن  يٍ فرالل ثُربء قرلهح Using substantive conceptsبَسكمبّ بُٔلٜٞٓةذ بُػٞٛى٣د  (5

و، ٔانْقٖرٛبد، انزبهٚقٛرخ، ٔانزفوٚرق انطبنت عهٗ رؾلٚل انًفٕٓيبد انوئَٛرخ انًورجطرخ ثربنظٕاْ

 ثٍٛ انًفٕٓيبد انزبهٚقٛخ انفوٚلح.

: ٔمنرر  عجررو قٛرربً قررلهح Using meta-conceptsبَااسكمبّ بُٔلٜٞٓااةذ بُلٞه٤ااد / بُحؼم٣ااد  (6

انطبنت عهٗ ٕٔف عًهٛبد انزغٛٛو انزبهٚقٙ؛ يضم: انزغٛٛواد انزلهٚغٛخ، ٔانًفبعئخ انزرٙ ٛروأد 

انظرٕاْو انزبهٚقٛرخ، ٔرؾلٚرل األٍرجبة انًزعرلكح نهؾبكصرخ انزبهٚقٛرخ،  عهٗ يغزًع يب، ٔانًقبهَخ ثٍٛ

 ٔإَٔاعٓب، ٔانعالقخ فًٛب ثُٛٓب، ٔانُزبئظ انفٕهٚخ، ٕٔٛٚهخ انًلٖ انُبرغخ عُٓب.
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  :Historical reasoningبُموبَةذ بُُةجود بُس٢ ز٘ةُٝر ٜٓةوبذ بالَسمالٍ بُسةو٣ك٢ 

( جؼ٘اٞبٕ: "بَاسكمبّ بُٞضاةئن بُسةو٣ك٤اد ًٔٗامو 2229) Daniel J. Meier( لوبَاد لب٤ٗاةٍ ٓاة٣ى 1

 أ٢ُٝ، ٝبالَسمالٍ بُسةو٣ك٢، ٝبُسطٞو بُالؾن ُِسؼةٜق بُسةو٣ك٢".

انزررٙ ْررلفذ إنررٗ رؾلٚررل يررب إما كرربٌ اٍررزقلاو انٕصرربئق انزبهٚقٛررخ نهًٖررله األٍبٍررٙ انًَررزقليخ 

إنررٗ رطررٕه الؽررق نهزعرربٛف  ثرربالقزواٌ يررع االٍررزلالل انزرربهٚقٙ )انًٖرربكه، انُؾغررظ، ٔانَررٛب ( ٍررٛؤك٘

انزبهٚقٙ. ارجعذ ْنِ انلهاٍرخ انًرُٓظ انزغوٚجرٙ يرٍ فرالل كهاٍرخ صرالس يغًٕعربد )فٖرٕل رربهٚـ( يرٍ 

فِرو نٓرب  ُٔ انًلهٍخ انًْبنٛخ انْوقٛخ انضبَٕٚخ فرٙ فٛالكنفٛرب، ثَُرهفبَٛب، ٔافزٛرود يغًٕعرخ ٔاؽرلح نهزغوثرخ، ٔ

هٚـ، ٔاالٍزقٖبء انزبهٚقٙ، ٔكهاٍخ انَٛب . أيب انًغًٕعخ انٕصبئق انزبهٚقٛخ انزٙ رُعل انًٖله األٔنٙ نهزب

انضبَٛررخ فكبَررذ يغًٕعررخ نهًقبهَررخ انزررٙ رهقررذ انٕصرربئق انزبهٚقٛررخ نهًٖررله األٍبٍررٙ، ٔنكررٍ كٌٔ انزعرروٗ 

نًٓرربهاد االٍررزلالل انزرربهٚقٙ. ٔانًغًٕعررخ األفٛرروح نررى رزهررْق أ٘ رغوٚررت. ٔأآررود انُزرربئظ أٌ كهعرربد 

ٙ، ٔكررنن  انزعرربٛف انزرربهٚقٙ اىكاكد فررٙ انًغًٕعررخ انزغوٚجٛررخ، ٔكررنن  فررٙ يزٍٕررٜ االٍررزلالل انزرربهٚق

 يغًٕعخ انًقبهَخ. 

Carla van Boxtel (2212 )ًٝةوال كةٕ جًُٞسَ  Jannet van Drie( لوبَد غة٤ٗر كةٕ لو١ 2

جؼ٘ااٞبٕ: "بُمولْااد ؾااٍٞ بُُااس٤٘٤ةذ: بَااسكمبّ بُٔ٘ةهٓااةذ ػحااى بالٗسىٗاار ُسؿُاا٤ٖ بالَااسمالٍ بُسااةو٣ك٢، 

 ٝبالَسوٗةء بٌُسةج٢".

ْٔٙ يْؤ  ثؾضٙ ْلف إنٗ إعواء كهاٍزٍٛ رغروٚجٛزٍٛ فرٙ ْٕنُرلا؛ نجؾرش االٍرزلالل انزربهٚقٙ 

ٔؽرذ أعًربه أفرواك عُٛرخ انجؾرش يرب ثرٍٛ: نهطالة يٍ فالل يؾبكصبرٓى ثْكم رعربَٔٙ عجرو اإلَزوَرذ. ٔروا

( عبًيب، أ٘ يب قجم انًوؽهخ انغبيعٛخ. ٔرى انؾٖٕل عهٗ انجٛبَبد يٍ فرالل رؾهرٛالد انًؾزرٕٖ 8ٔ – ٙٔ)

انزفٖررٛهٛخ نًُبقْرربد انلهكّررخ، ٔانًقرربالد انزررٙ كزجْٕررب، ٔاالفزجرربه انررن٘ أُعرروٖ قجررم انزغوثررخ، ٔثعررلْب، 

رؾل  يعقلف، ٔفال ف نهغبٚخ. فرال ُٚطهرت يرٍ انطرالة انزرنكو ٔانَروك ٔأآود انُزبئظ أٌ عًهٛخ ٕٕ  انُؾغظ 

فؾَت؛ ثم رؾلٚل فٛبهارٓى، ٔرجوٚوْب، ٔرورٛت األكنخ ٔانؾقبئق، ٔإٚغربك انعالقربد، انزرٙ رعريى اكعربءارٓى 

انزبهٚقٛررخ؛ ٔمنرر  عجررو اٍررزقلاو رقُٛرربد انكًجٛررٕرو، ٔعًهٛرربد انزًضٛررم انجٖررو٘ فررٙ كهاٍررخ االٍررزلالل 

 انزبهٚقٙ.

( جؼ٘اٞبٕ: "ب٥ضاةو بُٔٞٚاٞػ٤د ُسامو٣ٍ 2213) Andrew R. Cloutier( لوبَاد أٗاموٝ ًاٞز٤ى 3

بُموبَااةذ بالغسٔةػ٤ااد ػِاا٠ بُوااموخ ػِاا٠ بالَااسمالٍ بُسااةو٣ك٢ ُطااالت بُٗااق بُطااةٖٓ، ٝبزػةٛااةزْٜ ٗؿااٞ 

 بُموبَةذ بالغسٔةػ٤د بُٔىزحطد جسِي بُٜٔةّ".

عهٛى انلهاٍبد االعزًبعٛخ انقبئى عهٗ يٕٕٙعبد انزٙ ْلفذ إنٗ انزعّوف عهٗ انفٕائل انًؾزًهخ؛ نز

رًُٙ انقلهح عهٗ االٍزلالل انزبهٚقٙ؛ نلٖ ٛالة انًلاهً اإلعلاكٚخ، ٔارغبْبرٓى َؾٕ انًٓربو ماد انٖرهخ 

ٔارجعرررذ انًرررُٓظ انجؾضرررٙ انًقرررزهٜ؛ ؽٛرررش اٍرررزقليذ انًرررُٓظ ّرررجّ انزغوٚجرررٙ ما  .ثبنلهاٍررربد االعزًبعٛرررخ

فٙ انزؾهٛهرٙ نزؾهٛرم انكزبثربد انقبٕرخ ثربنطالة عُٛرخ انلهاٍرخ. ٔر نفرذ انًغًٕعزٍٛ، ٔكنن  انًُٓظ انٕٕ

أكٔاد انجؾرررش يرررٍ افزجررربه يٕاقرررف كاه ؽرررٕل االْزًررربو ثررربنعهٕو ٔانزكُٕنٕعٛرررب، ٔانلهاٍررربد االعزًبعٛرررخ، 

ٛبنجًرب، ٔٛبنجرخً يرٍ  ٕٔٔٔاٍزًبهح رؾهٛم كزبثبد انطالة ؽٕل يب ٕٚكم إنرٛٓى يرٍ يٓربو. ٔثهر  عرلك انعُٛرخ 

يزٍٕطزٍٛ ثُٕٛإَغالَل. ٔأآود انُزبئظ علو ٔعٕك فؤ  ماد كالنخ إؽٖبئٛخ ثٍٛ انًغًرٕعزٍٛ يلهٍزٍٛ 

فًٛب ٚزعهق ثًٓبهاد انزفكٛو انزبهٚقٙ، ٔكنن  )أ( انًٕاقف رغبِ انلهاٍبد االعزًبعٛرخ. )ة( اٍرزوارٛغٛبد 

 انًُٓظ، انزُظٛى ٔاإلعواءاد، ٔ)ط( يٓبهاد انزفكٛو انعهٛب. 
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( جؼ٘ااٞبٕ: "أضااى ز٘ل٤اه بَااسىبز٤ػ٤د ٓؿااٞ 2215) Patrick McHenryًٜ٘ى١ ( لوبَاد جةزى٣ااي ٓاة4

بأل٤ٓاد جةَااسكمبّ بُٔوااةٍ بُٔاا٘ظْ بُٞضااةئن بُٔسؼااملخ، ػِا٠ ز٤ٔ٘ااد بالَااسمالٍ بُسااةو٣ك٢ بُ٘واام١ كاا٢ ُٓااسٟٞ 

 جلٍٗٞ زةو٣ف بُٞال٣ةذ بُٔسؿمخ بألٓى٤ٌ٣د". Sophomoreَٞكٞٓٞو 

قواءح ٔكزبثرخ فُرٌٕ انهغرخ اإلَغهٛيٚرخ ثبٍرزقلاو انًقربل  انزٙ ْلفذ إنٗ رقٛٛى فعبنٛخ كيظ اٍزوارٛغٛخ

انًررُظى فررٙ يَرربعلح انطررالة فررٙ رعهررى رؾهٛررم َٖررٕٓ يزعررلكح فررٙ ررربهٚـ انٕالٚرربد انًزؾررلح، ٔرفَررٛوْب. 

ٔثبنزبنٙ ٍٛقّٛى انجؾش يرب إما كربٌ اٍرزقلاو انًقربل انًرُظى ٍٛؾَرٍ قرلهاد انطرالة عهرٗ رؾهٛرم انعلٚرل يرٍ 

خ يُطقٛررخ، ٔيُظًررخ يررٍ عليررّ. ٔارجعررذ انلهاٍررخ انًررُٓظ انزغوٚجررٙ، ُٔعًعررذ انٕصرربئق، ٔرفَررٛوْب ثطوٚقرر

انجٛبَرربد يررٍ يلهٍررخ ٔاؽررلح، ٔايزررل رطجٛررق انزغوثررخ ٛررٕال انَررُخ انلهاٍٛخٔاٍررزقليذ أكاح ٔاؽررلح؛ ْٔررٙ: 

افزجبه يٓبهاد االٍرزلالل انزربهٚقٙ انُقرل٘، ٔأآرود انُزربئظ فبعهٛرخ انًقربل انًرُظى فرٙ رًُٛرخ االٍرزلالل 

 ٚقٙ انُقل٘؛ نلٖ انطالة كاهٍٙ ربهٚـ انٕالٚبد انًزؾلح األيوٚكٛخ.  انزبه

 Lauren، ُٝاٞو٣ٖ ٌٓاةوضى ٛةو٣ُاث Anne-Lise Halvorsena ( لوبَاد إٓ ٤ُاً ٛةُلٞوَا٤٘ة 5

McArthur Harrisb ٝغ٤ىبولٝ أجٞٗس٢ ٓةوز٤٘٤ًب ،Gerardo Aponte Martineza أٓةٗامب ٝ ،

( جؼ٘ٞبٕ: "ٛاَ ٣ٜاسْ بُطاالت جُٔاأُد بُساىبش 2216) Amanda Slaten Frasierc َالز٤ٖ كى٣ًو 

 ك٢ ألبئْٜ ٝزٗٞوبزْٜ ُٜٔةّ بالَسمالٍ بُسةو٣ك٢؟".

انزٙ ْلفذ إنٗ اٍزكْبف األٍبنٛت انًقزهفرخ انزرٙ ًٚربهً ثٓرب انطرالة يٓربو االٍرزلالل انزربهٚقٙ 

ؾهٛم انٕصبئق، ٔر نفذ انعُٛخ يٍ يٍ عليّ. ٔارجع انجبؽضٌٕ انطوائق انكٛفٛخ ثئعواء انًقبثالد انْقٖٛخ، ٔر

 ٓٔٛبنجًب، ٔٛبنجخً يٍ يلهٍرخ أيوٚكٛرخ ثٓرب عرلك كجٛرو يرٍ انطرالة انالرُٛٛرٍٛ، ٔأُْعِوْٚرْذ يقربثالد يرع  ٖ٘

رِغهْْذ إعبثربد انطرالة؛ ٔفقًرب نًعربٚٛو انزفَرٛواد انزبهٚقٛرخ  ٍُ ٛالة فؾَرت كًغًٕعرخ يؾٕهٚرخ نهجؾرش، ٔ

ٔرؾلٚل انًٖبكه، ٔانَٛب  انن٘ ٔقعرذ فٛرّ األؽرلاس. ٔأصجزرذ انُزربئظ انًعقٕنخ، ٔإصجبرٓب، ٔاٍزقلاو األكنخ، 

أٌ رٖٕهاد انطالة نهًٓبو انًطهٕثخ يرُٓى افزهفرذ؛ يزر صوٍٚ ثزرواس انزقبنٛرل، ٔانًعزقرلاد، ٔانًًبهٍربد، 

 ٔانعبكاد انزٙ رُزقم يٍ آثبئٓى أٔ أعلاكْى إنٛٓى. 

، ًٝااةوال كااةٕ Susanna Margret Gestsdottir ( لوبَااد َااٞيبٗة ٓةوغى٣اار غ٤ُسُاامٝز٤ى6

( جؼ٘ٞبٕ: "زامو٣ٍ 2212) Jannet van Drie ، ٝغة٤ٗر كةٕ لو١ Carla van Boxtel جًُٞسَ

 بُسل٤ٌى بُسةو٣ك٢ ٝبالَسمالٍ: ج٘ةء ألبخ ُِٔالؾظد".

انزررٙ ْررلفذ إنررٗ رفعٛررم رررلهٌٚ انزفكٛررو، ٔاالٍررزلالل انزرربهٚقٍٛٛ، ٔيالؽظزررّ فررٙ انزعهررٛى انضرربَٕ٘ 

عبًيب، ٔانًعهًرٍٛ ؽربيهٙ كهعرخ انًبعَرزٛو فرٙ انزربهٚـ.  ٔارجعرذ ْرنِ  ٘ٔٔى أعًبهْى نهطالة اننٍٚ رزغب

انلهاٍخ انًُٓظ انزغوٚجٙ، ٔرًضهرذ أكٔاد انلهاٍرخ فرٙ إعرلاك أكاح نهًالؽظرخ يرود ثر هثع يواؽرم هئَٛرخ؛ 

غوٚجرٙ ( انزطجٛرق انزٗ( انزغوٚرت األٔنرٙ نرألكاح. )ٖ( اٍزْربهح انقجرواء. )ٕ( يواععرخ األكثٛربد. )ْٔٙ: )

جْْذ يعبيالد االهرجبٛ، ََٔجخ االرفب . صى قُّْٛى االرَب  انرلافهٙ ثبٍرزقلاو أنفرب كؤَجربؿ؛ فٚراًل  َِ نألكاح. ُٔؽ

كهًٔ ؽررٕل ررربهٚـ أَٚررهُلا، ٔيررضهٓى فررٙ ررربهٚـ  ٓٔعررٍ رؾهٛررم أكاء انًعهًررٍٛ، ٔفططٓررى انزلهَٚررٛخ فررٙ 

 ْٕنُلا، ُٔؽلكد انُقبٛ انزٙ ٚؾزبعٌٕ نزطٕٚوْب. 

 

 ُموبَةذ بُُةجود ٓة ٣ٝ:٢ِ٣سٛؽ ٖٓ ب

ْٙ ثلهاٍخ االٍزلالل انزبهٚقٙ يُن فزوح ٕٛٚهخ ؽزٗ اٌٜ فبٕخ فٙ انغوة. -  ُعُ

ر هعؾذ انًلافم انجؾضٛخ انًَزقليخ فٙ كهاٍخ االٍزلالل انزبهٚقٙ ثٍٛ انًلافم انكًٛخ، ٔانكٛفٛخ؛  -

طج  ثٓررب االٍررزلالل إالَّ أٌ األمهجٛررخ كبَررذ نهًررلافم انكٛفٛررخ؛ يؾبكرربح نهٖررجغخ انفهَررفٛخ انزررٙ ٖٚرر

 انزبهٚقٙ.
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ْٗ يرٍ كهاٍربد  -االٍزلالل انزربهٚقٙ  - ٚرلهً ٕرٕ  ؽغرخ ربهٚقٛرخ عجرو رؾهٛرم  –ٛجقًرب نًرب ُعرِو

َٖٕٓ يزعلكح فٙ انزبهٚـ، ٔرفَٛوْب، ٔكنن  انًٖبكه انًورجطخ ثبألؽلاس، ٔنٌٛ يغوك انزنكو 

رعيى االكعبءاد انزبهٚقٛرخ  ٔانَوك فؾَت، ٔنكٍ رورٛت األكنخ، ٔانؾقبئق، ٔإٚغبك انعالقبد، انزٙ

 نلٖ انطالة، ٔرًُٙ رعبٛفٓى انزبهٚقٙ َؾٕ انْعٕة فٙ فزواد ربهٚقٛخ يؾلكح. 

رُبٔنذ االٍزلالل انزبهٚقٙ؛ كهاٍخً، ٔرؾهٛاًل؛   -فٙ عهى انجبؽضزٍٛ  –ال رٕعل كهاٍخ عوثٛخ ٔاؽلح  -

زَى ثبنغلح، ٔانؾلا ًُ صخ فٙ ْنا انًغبل؛ نفزؼ انطوٚق األيو انن٘ كفع انجبؽضزٍٛ نزُبٔل ْنا انًزغٛو ان

 أيبو كهاٍبد علٚلح رزُبٔل ْنا انًزغٛو يع عُٛبد ثؾضٛخ يقزهفخ. 

اٍزفبكد انجبؽضزبٌ يٍ انلهاٍربد انَربثقخ فرٙ رؾلٚرل أثعربك االٍرزلالل انزربهٚقٙ، ٔيٓبهاررّ؛ األيرو  -

 انن٘ أٍٓى فٙ إعلاك أكٔاد انجؾش.

 :Pentagram theory( ٗظى٣د بُح٘سةغىبّ 3) 

، Pentagram theoryٍٛزى رُبٔل ْنا انًؾٕه يٍ فالل عروٗ يفٓرٕو َْر ح َظوٚرخ انجُزربعواو 

ٔيفٕٓيٓب، ٔفٖبئٖٓب، ٔأًْٛزٓب، ٔأثعبكْب، ٔيواؽهٓب، َٔقززى ْرنا انغريء ثعروٗ يًٛرياد انجُزربعواو، 

ٗف رفٖٛهٙ نًب ٍجق:  ٔانلهاٍبد انَبثقخ انًورجطخ ثٓب، ٔفًٛب ٚهٙ عو

 :Pentagram theoryبّ أ( ٗٓأخ ٗظى٣د بُح٘سةغى

(، َٔٛكررٕالً أٔفُٓرربًٔ 99ٕ :9ٔ)Franklin J. Hildy أكررل كررّم يررٍ: فررواَكهٍٛ ط.ْٛهررل٘ 

Nicholas Ovenhouse (ٕٓٔ9  :1 – 9 أٌ فكوح انجُزبعواو  فوٚطخ انرُغى انقًبٍرٙ  ٔعرلد عُرل )

عهرٗ ٚرل  99ٕٔفرٙ عربو انوٚبٍٙٛٛ يُن فزوح ٕٛٚهخ، إالَّ أَٓب رجهٕهد ٔثرلأ اٍرزقلايٓب فرٙ يغربل انزرلهٌٚ 

، يزقرًنا يرٍ انْركم انقًبٍرٙ انًعرئل نهجُزربعٌٕ Richard Evan Schwartzهٚزْربهك إٚفربٌ ّرٕاهري 

Pentagon    يقو ٔىاهح انلفب  األيوٚكٛرخ، ّركاًل نقوٚطرخ انجُزربعواو فرٙ يغربل انوٚبٙرٛبد، ٔٛجرق رهر

-ٚبد اإلٍقبٛٛخ؛ ثًعُرٗ أٌ انُظوٚرخ انُظوٚخ فٙ انُٓلٍخ كزؾٕل نهًَبؽخ انًعٛبهٚخ نهًٚهعبد فٙ انًَزٕ

كبَرذ ُْلٍرٛخ هٚبٙرٛبرٛخ فرٙ انًقربو األٔل، ٔنرى ركرٍ رَُرزقلو فرٙ يغربل انعهرٕو، أٔ انلهاٍربد  -فٙ انجلاٚخ

 االعزًبعٛخ.   

           Janusz Granat، ٔٚرررربَُٕ عواَرررربد Daniel Dolkٔأّرررربه كررررّم يررررٍ: كاَٛرررربل كٔنرررر  

عواو رطررٕهد ثعررل منرر  َزٛغررخ يؾرربٔالد عررلح نررليظ انغٕاَررت ( إنررٗ أٌ َظوٚررخ انجُزرربٕٔ – ٔٔ:  ٕٕٔٓ)

انعقالَٛررخ، ٔانًٛكبَٛكٛررخ، ٔانزكُٕنٕعٛررخ نهًعوفررخ يررع ثعٚررٓب انررجع٘، ٔمنرر  يررٍ فررالل عٓررٕك َبكرربيٕه٘ 

Nakamori  ٙٔٔٚوىثٛكWierzbick ؛ اَطالقًب يٍ ؽقٛقخ يفبكْب أٌ انعقم انجْو٘ انعبنًٙ ثؾبعرخ نقهرق

قٍٛ: فهَرفٙ، ٔاعزًربعٙ ثعٛرل٘ انًرلٖ، ُٔعجِرْو عرٍ ْرنِ انُظوٚرخ ثبنُظربو انًعوفخ، ٔاٍزقلايٓب ٙرًٍ ٍرٛب

)انجُعررررل انعهًررررٙ(،  Intelligence، ٔرطجٛقٓررررب، ٔٚزكررررٌٕ يررررٍ انررررنكبء Pentagramانقًبٍررررٙ نهًعوفررررخ 

)انجُعررل االثررلاعٙ(، ٔانزررلفم  Imagination)انجُعررل االعزًرربعٙ(، ٔانقٛرربل  Involvementٔانًْرربهكخ 

Intervention رطجٛق انًْركهخ(، ٔانزكبيرم  )ثُعلIntegration  انجُعرل انًعوفرٙ(؛ ْٔرٙ يؾبٔنرخ يطرٕهح(

، يرع انفكرو انرلٚبنكزٛكٙ )انغرلنٙ( Scientific empiricismرًْم يريٚظ يرٍ انزغوٚجٛرخ انعهًٛرخ انغوثٛرخ 

،  systems engineering؛ انررن٘ ٚغًررع ثررٍٛ ُْلٍررخ انررُظى Eastern dialectic thoughtانْرروقٙ 

 ثطوائق إثلاعٛخ، ٔارَع يغبالد اٍزقلايٓب. knowledge management ٔإكاهح انًعوفخ 

( ثر ٌ انجُزربعواو َْر د يًرب ٖ:  ٕٙٔٓ) Kato Tsuyoshiٔكعًٓرى فرٙ انروأ٘ كربرٕ رَّٕٕٚرٙ 

   انزٙ رقٕو عهٗ:Classical geometryًَُٚٗ ثل  انُٓلٍخ انكالٍٛكٛخ 

 .انلُٚبيٛبد انعقالَٛخ نهؾقبئق 

 .انعالقبد انزؾهٛهٛخ 
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 .ارقبم انقواهاد 

  .يلفم انُظى 

ٔرجهررٕهد ثعررل منرر  َظوٚررخ انجُزرربعواو فررٙ فًررٌ فطررٕاد إعوائٛررخ قبثهررخ نهزُفٛررن رؾررذ يَررًٗ 

 ، ٔأٔهك كّم يٍ: عًؤ ٍٛل ٕبنؼ عجل انعيٚري، َٔٛفرٍٛ Pentagram strategy اٍزوارٛغٛخ انجُزبعواو 

 ٙ:( انقطٕاد فًٛب ٚ رٕٗٔ:  8ٕٔٓقله٘ يوٍٙ )

 .knowledgeانًعوفخ  -1

 .Planningانزقطٜٛ  -2

 .Decision-makingارقبم انقواه  -3

 .Applicationانزطجٛق  -4

 .Evaluationانزقٕٚى  -5

 :Pentagram theoryت( ٓلّٜٞ ٗظى٣د بُح٘سةغىبّ 

          Janusz Granat، ٔ ٚرررربَُٕ عواَرررربد Daniel Dolkعّوفٓررررب كررررّم يررررٍ: كاَٛرررربل كٔنرررر  

( ث َٓب:  َظبو فًبٍرٙ نزكبيرم انًعوفرخ، ٔاالثزكربه، ٔهثطرّ ثربنًفٕٓو انغلٚرل نهفٚربء ٕٔ – ٔٔ:  ٕٕٔٓ)

)انٕعٕكٚررخ( انقًَررخ نهجُزرربعواو فررٙ انررنكبء،  Ontologicalاإلثررلاعٙ. ٔرزرر نف انعُبٕررو األَطٕنٕعٛررخ 

 لاعٛخ . ٔانًْبهكخ، ٔانقٛبل، ٔانزلفم، ٔانزكبيم، ٔانزٙ رزفق يع انًَبؽخ االث

، Kun Zhou، ٔكرٌٕ ىٔ Keiichi Sato ، ٔكْٛرٙ ٍربرٕ  Fei Huٔعّوفٓب كّم يرٍ: فرب٘ ْرٕ 

( ث َٓب:  رًٖٛى فًبٍٙ كائو٘ ٚوثٜ ثٍٛ 11ٓ:  ٕٙٔٓ) Sakol Teeravarunyouٍٔبكٕل رٛوافبهٕٚ 

فرٙ  –ؾرلك كم  يٍ: انَهٕ ، ٔانًًٓخ، ٔاالٍزقلاو؛ ثؾضًرب عرٍ إعبثربد ررلٔه ؽرٕل أٍرئهخ رجرلأ ثرل: يربما  ٔرز

االهرجربٛ ثرٍٛ انعُبٕرو انًقزهفرخ ثْركم يُطقرٙ، -فرٙ ٙرٕئٓب –ٔاٛفخ انًعوفخ، ٔكٛرف  ٔٚزؾرلك  -ٕٙئٓب

 ْٕٚخ انغًبعبد ٔصقبفبرٓى .    -فٙ ٕٙئٓب –ٔنًبما  ٔرزؾلك يٍ فالنّ أكنخ اإلقُب ، ٔيب  ٔرزؾلك 

( ث َٓب:  كهًخ ٕٔ:  8ٕٔٓٔعّوفٓب كّم يٍ: عًؤ ٍٛل ٕبنؼ عجل انعيٚي، َٔٛفٍٛ قله٘ يوٍٙ )

رٖرًٛى كائرو٘، أ٘ أَٓرب رعُرٙ انزٖرًٛى  Gramثًعُٗ فًبٍٙ، ٔعرواو  Pentaرزكٌٕ يٍ يقطعٍٛ؛ انجُزب 

انقًبٍٙ انلائو٘ ، ٔاٍزوارٛغٛخ انجُزبعواو رُعُٙ:  انقطخ انًٕٕٙعخ، ٔيغًٕعخ اإلعواءاد انزٙ رؾلس 

كررٌٕ انفرروك عهررٗ ٔعررٙ، ٔإكها ، ثْرركم يُررزظى، ٔيزَهَررم، ٔرٓررلف إنررٗ ؽررم انًْرركهخ انًعررلح يَررجقًب؛ نٛ

ٔيعوفخ ثعًهٛبد رفكٛوِ، ٔإكاهرٓب، ٔأٌ ٚقطٜ، ٔٚزقن انقواه، ٔٚطجقّ، صى ٚواقت، ٔٚقٛى فِْكروِ، يرٍ فرالل 

 انز يم، ٔانزقٕٚى اننارٍٛٛ، ٔاألَْطخ انعقهٛخ انزٙ رَقلو قجم ؽهّ نهًْكهخ، ٔفٙ أصُبئٓب، ٔثعل ؽهّ إٚبْب .

 إٛربه فكرو٘ عرلنٙ مٔ  كا٢ بُحؿاص بُؿاة٢ُ جأٜٗاة: -ئغىبئ٤ًاة–ىبّ ٝزؼّىف بُحةؾطسةٕ ٗظى٣د بُح٘سةغ

رررعجخ انلهاٍررربد االعزًبعٛرررخ ثكهٛرررخ انزوثٛرررخ  ُّ عبيعرررخ  –فطرررٕاد فًرررٌ، ٚعطرررٙ ٛرررالة انفوقرررخ انواثعرررخ 

اإلٍكُلهٚخ؛ يَبؽخ نٛجلعٕا فٙ إكاهح انًعوفخ، ٔارقبم انقواه ثْ َٓب، ٔرقٛٛى فِْكوْى فٙ كم فطٕح يرٍ رهر  

  انقطٕاد انقًٌ . 

 

 ، ٝأ٤ٔٛسٜة، ٤ًٔٓٝبزٜة:Pentagram theoryظ( قٗةئٕ بُح٘سةغىبّ 

           Janusz Granat، ٔ ٚرررربَُٕ عواَرررربد Daniel Dolkأّرررربه كررررّم يررررٍ: كاَٛرررربل كٔنرررر  

( إنٗ أٌ انقٛبل ُٚعل أْى ًٍخ يٍ ًٍبد انجُزبعواو، ٔٚعزًرل عهرٗ انؾرلً انفروك٘، ًٔٚكرٍ 1ٕٙ:  ٕٕٔٓ)

، ٔانزُرررٕ  Routineهثرررٜ عًٛرررع انعًهٛررربد اإلثلاعٛرررخ ثضالصرررخ يَرررزٕٚبد يرررٍ انقٛررربل؛ ْرررٙ: انؤرُٛٛرررخ 

Diversity ٔانقٛبل ،Fantasy .؛ فبنقٛبل عُٖو هئٌٛ فٙ أ٘ عًهٛخ إثلاعٛخ 

 ًب ؽلكا انقٖبئٔ اٜرٛخ نُظبو انًعوفخ انقًبٍٙ:ك
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  بُٔؼىكاااد ًح٘اااةءknowledge-as-construct:  ،رقٚرررع نهزغوٚرررت، ٔرزطهرررت قرررلهاد يبكٚرررخ

 ٔفكوٚخ، ٔاعزًبعٛخ؛ نهقٛبو ثبنعًم االعزًبعٙ، ٔثبنزبنٙ قل رَُزغم انًعوفخ نألفٚم، أٔ نألٍٕأ.

  َبُٔؼىكاد ٝبُػٜا ٖٓ َّ ًBoth knowledge and ignorance نقطرو نرٌٛ ٚاىٝو٣ةٕ: كاة

انًعوفخ، أٔ انغٓم فٙ ؽل مارًٓب، ٔنكرٍ انجؾرش يرٍ عبَرت ٔاؽرل عرٍ إعبثربد يجَرطخ نًْركالد 

 يعقلح، ٔثبنزبنٙ روف٘ انجُزبعواو أؽبكٚخ انزفكٛو. 

  بُح٘ةءConstruction : ٔٚقٖل ثّ أٌ رُجُٗ انًعوفرخ ثْركم عًهرٙ، ٔىيُرٙ، ٔعالئقرٙ؛ فُُٛظْرو

 .أَٓب يَزًوح، ٍٔٛبقٛخ، ٔيؤقزخ، ٔعلنٛخ، ٔيزفبٔٗ، ٔيزفق عهٛٓب إنٗ انًعوفخ عهٗ

  بُوِاثHeart: :ْرم انًعوفرخ  ؽٛرش رعٛرل انجُزربعواو انغبَرت انؤؽرٙ نهًعوفرخ، ٔرغعهُرب َزَربئم

ٔانزكُٕنٕعٛب ٔاالثزكبه أيرٕه عٛرلح ثبنٚرؤهح  كٛرف، ٔيرٍ ٍرٛلٚوْب نهقٛرو  ْٔرم انقٛرو ٍرٛعى 

  ال رعررربكل ركرررلٌٚ knowledge managementًعوفرررخ انغًٛررع أو قهرررخ فؾَرررت   فرررئكاهح ان

  .knowledge commodificationانًعوفخ  ٍهعُخ انًعوفخ 

  بالٗمٓةظSynthesis :.ٖٔٚزعهق ثبالَفزبػ، ٔانزَبيؼ يع انضقبفبد األفو 

Richard Evan Schwartz (ٕٖٓٔ  :ٖ1ٗ ،)ٔقرل عروٗ كرّم يرٍ: هٚزْربهك إٚفربٌ ّرٕاهري 

( أْرى يٛريح يرٍ 8٘ٗ:  ٕٙٔٓ)  Pavlo Pylyavskyy، ٔ ثربفهٕ ثٛهٛفَركٙ Max Glickٔيبكٌ عهٛر  

ْٙ انلُٚبيٛكٛخ؛ ف كلٔا أٌ انجُزبعواو َظبو كُٚبيٛكٙ  Theory of pentagramيًٛياد َظوٚخ انجُزبعواو 

يؾلك ٚجلأ يٍ انجُبء انجَٜٛ ٕٕٔاًل إنٗ ثُبء يعوفٙ ّجّ يعقل، ٚعزًل عهٗ انزكبيرم ثرٍٛ يكَٕبررّ؛ فٛطهقرٌٕ 

  . Cluster algebras انغجو انعُقٕك٘  -عهٗ ٍجٛم انًضبل –هّٛ فٙ انوٚبٙٛبد ع

( فٖربئٔ اٍرزوارٛغٛخ انجُزربعواو، ٔأًْٛزٓرب 8ٕ:  ٕٙٔٓٔؽلك عًؤ ٍٛل ٕربنؼ عجرل انعيٚري )

 فٙ انُقبٛ اٜرٛخ:

 :روٕل عًٛع انزغٛواد انزٙ رؾلس فٙ أصُبء انزعهى، ٔرٖٕثٓب. ُٓسٔىخ 

  :ٕبهيخ؛ فًٛكٍ انجلء فٙ فطٕح قْْجم أُفوٖ ٍبثقخ نٓب. مٛو يهزييخ ثقطٕادٓىٗد 

  :فال ًٚكٍ إرقبٌ فطٕح يب يُٓب كٌٔ إرقبٌ ثبقٙ انقطٕاد.زٌة٤ِٓد 

 :فبنزغٛٛو انن٘ ٚؾلس عُل انًؤه ث ٘ فطٕح يُٓب ٚؤصو فٙ ثبقٙ انقطٕاد. ٓسمبقِد 

 :ٚلح.رجلأ ثبنًلفالد، صى األٕٛاه )انقطٕاد(، ٔرُزٓٙ ثًقوعبد عل ػ٤ِٔد ٓ٘سظٔد 

 ٝك٤ٔة ٣سؼِن جأ٤ٔٛسٜة؛ ك٤ٌٖٔ وٖمٛة ك٢ بُ٘وةٜ ب٥ز٤د:

 .رْغع انطالة عهٗ االٛال  عهٗ يٖبكه انًعوفخ انًزُٕعخ 

 .عْٕوْب رعهى َْٜ، ال ٚزْزذ انطالة فالنٓب، ٔال رٚٛع ٔقزٓى 

 . رَبعل انطالة فٙ اكزَبة يٓبهاد: انجؾش، ٔانزعهى، ٔانزفكٛو ثئثلا 

  انعبيخ، ٔاإلعوائٛخ ثْكم ٔاٙؼ.رَبعل فٙ ٕٕ  أْلاف انًٓبو 

 .َٙٔال رزغبْم انزقُٛبد انؾلٚضخ نهزعهى اإلنكزو 

 .ًٔرًُؼ انطالة إيكبَٛخ انجؾش فٙ َقبٛ يؾلكح ثْكم عًٛق، ٔيله 

 ٝزُسكِٕ بُحةؾطسةٕ ٓٔة زومّ إٔ بُح٘سةغىبّ زسُْ جـ:

  ًٍإعررواءاد يواعرربح انفررؤ  انفوكٚررخ ثررٍٛ انًزعهًررٍٛ؛ ؽٛررش رُعررل إؽررلٖ انُظوٚرربد انزررٙ رزٚرر

 اٍزوارٛغٛخ َْطخ.

  ٚطهق فالنٓب انعُبٌ نهقٛبل اإلثلاعٙ نلٖ انطالة؛ نؾم يب ٕٚاعٓٓى يٍ يْركالد، أٔ يٓربو يٕكهرخ

 إنٛٓى.
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 .ًًّٚكٍ اٍزغالل انًعوفخ ٕٕٔاًل نألفٚم فٙ ؽٛبح انطبنت، ٔرعه 

 .انلُٚبيٛكٛخ ًٍخ إٔٛهخ فٙ انجُزبعواو 

 زلافم رزجهٕه فٙ ٕٕهح يٓبو.إعواءارٓب يُظًخ، ٔيعقلح، ٔيوَخ، ّٔلٚلح ان 

 ، ٝٓىبؾِٜة:Pentagram theoryل( أجؼةل بُح٘سةغىبّ 

 ٕٕٔٓ)           Janusz Granat، ٔ ٚبَُٕ عواَبد Daniel Dolkؽلك كّم يٍ: كاَٛبل كٔن  

 ( انزبنٙ:٘( فًَخ أثعبك نُظبو انجُزبعواو؛ ٕٚٙؾٓب انْكم هقى )ٕٗٙ - ٕٓٙ: 

 

 
 

 

 

ٔٚزٚؼ يٍ انْكم انَبثق أٌ َظبو انجُزبعواو )َظبو انًعوفخ انقًبٍٙ( ٚزكٌٕ يٍ فًَخ عُبٕو، 

 :أٔ أثعبك، أٔ َظى فوعٛخ؛ ْٙ

ارقبم إعواء ثْ ٌ يْكهخ نى ٚرزى رُبٔنٓرب يرٍ قجرم؛ فَُر ل أٔاًل: يرب َرٕ   :Interventionبُسمقَ  .1

انًعوفررخ انٚررؤهٚخ نؾررم انًْرركهخ انغلٚررلح  صررى رَُررزلعٗ انررُظى انفوعٛررخ انضالصررخ انزبنٛررخ نغًررع رهرر  

 .انًعوفخ

ٚوفرررع قرررلهرُب عهرررٗ فٓرررى األّرررٛبء، ٔرعهًٓرررب؛ ؽٛرررش رُغًرررع انجٛبَررربد،  :Intelligenceُاااهًةء ا .2

ٍْ صَّى ُٚجُٗ ًَٕمط نزؾقٛق انًؾبكبح، ٔانزؾٍَٛٔانًعهٕيبد ان  .الىيخ، ٔرُؾهَّم عهًًٛب، ِٔي

فهررق فِْكررو فبٕررخ ثُررب عررٍ األّررٛبء انغلٚررلح، أٔ انًٕعررٕكح، ٔرُؾرربكٗ : Imaginationُك٤ااةٍ ا .3

 .انظٕاْو انًعقلح ثُبًء عهٗ يعهٕيبد عيئٛخ ثبٍزغالل ركُٕنٕعٛب انًعهٕيبد

عًرع آهاء  -يرضاًل  –ىٚبكح اْزًبو ّٔرغف أَفَرُب، ٔاٜفروٍٚ؛ فرًٛكٍ  :Involvementبُٔٓةوًد  .4

 .انُبً ثبٍزقلاو رقُٛبد؛ يضم: اٍزطالعبد انًقبثهخ

كيرظ أَرٕا  انًعوفرخ مٛرو انًزغبََرخ ثؾٛرش ررورجٜ اهرجبًٛرب ٔصٛقًرب، ٔٚرزى  :Integrationُسٌةَٓ ا .5

 .ح أعالِانزؾقق يٍ يٕصٕقٛخ ٕٔؾخ يقوعبد األَظًخ انفوعٛخ انضالصخ انًنكٕه

( أثعرربك ٕٕ:  8ٕٔٓثًُٛررب ؽررلك كررّم يررٍ: عًررؤ ٍررٛل ٕرربنؼ عجررل انعيٚرري، َٔٛفررٍٛ قررله٘ يوٍررٙ )

 ( اٜرٙ:ٙاٍزوارٛغٛخ انجُزبعواو فٙ انْكم هقى )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 :(2شكل رقم )

 نظام البنتاجرام المعرفً

 (Dolk, D. & Granat, J., 2012 : 261المصدر: )
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 رزًؾٕه ؽٕل يب ٚ رٙ: -فٙ أصُبء انزطجٛق-ٔٚزٚؼ يٍ انْكم انَبثق أٌ أكٔاه انًعهى 

 :ٚلٚو انجٛئخ انٖفٛخ، ُٔٚظًٓب، ٔٚؾلك ٔقذ انًًٓخ، ْٔلفٓب، ٔكٛفٛخ رُفٛنْب، ََٔٚبعل  هحَ بُٜٔٔد

ٛالثّ فٙ اٍزقلاو انقوائٜ اننُْٛخ، ٔٚطهق انعُبٌ نهعٖرف انرنُْٙ، ٔهٔػ انًُبفَرخ ثرٍٛ ٛالثرّ، 

 َٔٚبعلْى فٙ ٛوػ علٚل  يٍ األٍئهخ ؽٕل انًًٓخ.

 :ٛرنِ، َٔٚربعلْى فرٙ اٍرزقلاو انقروائٜ اننُْٛرخ َٚٓم َٔٚٛو انعًم، ٔٚعريى رالي ك٢ أض٘ةء بُٜٔٔد

نوثٜ فجوارٓى انقلًٚخ ثبنغلٚلح، ٔٚجل٘ أٚخ يهؾٕابد إلعربكح رٕعٛرّ ٛالثرّ َؾرٕ انًَربه انٖرؾٛؼ 

 فٙ انًًٓخ، ٔٚننم انًْكالد ٔانعٕائق، ٔٚغٛت عٍ اٍزفَبهاد ٛالثّ كٌٔ إعطبئٓى انؾم.

 :ل انفٖم إنٗ ثٛئخ رفبعهٛخ اٍزقٖبئ جؼم بُٜٔٔد ّٕ ٛخ عجو انؾٕاه ثٍٛ نًزعهًٍٛ ثعٚٓى انرجع٘، ُْٚؾ

ٔثٍٛ انًعهى نعوٗ انُزبئظ انًقزهفخ، ٔٚقٛى كم رهًٛرن؛ نهٕٕرٕل إنرٗ انُزربئظ انًوعرٕح يرٍ انًًٓرخ؛ 

 فٙ ٕٕهح كهًٔ يَزفبكح، ُْٔٚوّمْت ٛالثّ فٙ رطجٛق فطٕاد انجُزبعواو كًٓبهح ؽٛبرٛخ. 

( نقطٕاد، أٔ يواؽم اٍزوارٛغٛخ 8ٖ - 8ٔ:  ٕٙٔٓثًُٛب عوٗ عًؤ ٍٛل ٕبنؼ عجل انعيٚي )

 ( اٜرٙ:8انجُزبعواو فٙ انْكم هقى )
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يواؽرم  ٔٚزٚؼ يٍ انْكم انَبثق أٌ يواؽم / فطٕاد اٍزوارٛغٛخ انجُزبعواو رُؾٖو فرٙ فًرٌ

 هئَٛخ عهٗ انُؾٕ انزبنٙ:

ْٔٙ يوؽهخ يؾٕهٚخ ُٚطهق فالنٓب انًزعهى نجهٕ  َزبعربد انًٓربو، يرٕفًوا انقهفٛرخ  ٓىؾِد بُٔؼىكد: -1

انًعوفٛخ نهًٕٕٙ  أٔ انقٚٛخ انزٙ ٚلهٍٓب ثْكم ٚضٛو كافعٛزّ نهجؾش، ٔانزعهى، ٔٚٓرلف إنرٗ رقرلٚى 

انًزعهًرٍٛ انقٛربو ثٓرب؛ ثرلًءا يرٍ رؾلٚرل فكروح  انَٛب  انعبو، ٔانٖٕهح انًغًهخ نهًًٓخ انًطهرٕة يرٍ

انجؾش عرٍ انًعهٕيربد، ٔرؾلٚرل األْرلاف ثطروػ األٍرئهخ انغْٕوٚرخ نهًًٓرخ، ٔٛوٚقرخ انَرٛو فٛٓرب 

 ثبٍزقلاو انزًٖٛى.

ٔرررُظى فٛٓررب انًعوفررخ انَرربثقخ، يررع انجٛبَرربد، ٔانًعهٕيرربد انَرربثق رغًٛعٓررب فررٙ  ٓىؾِااد بُسكطاا٤ٝ: -2

ًزعهًٍٛ فٙ ٔٙرع رٖرٕه نقطرٕاد رُفٛرن انًًٓرخ، ٔرؾلٚرل انقطرٕاد انًوؽهخ انَبثقخ؛ نًَبعلح ان

انٕاعررت ارجبعٓررب نإلعبثررخ عررٍ األٍررئهخ انَرربثق ٛوؽٓررب فررٙ يوؽهررخ انًعوفررخ، ٔرؾلٚررل انطوائررق، 

 ٔانٍٕبئم انزٙ رَبعلِ فٙ رؾقٛق انٓلف انًطهٕة يٍ انًًٓخ.

رجم انزرٙ ٔٚقزبه فٛٓب انًزعهًرٌٕ انطوٚقرخ انًضهرٗ نهقٛربو ٓىؾِد بزكةن بُوىبو:  -3 َُ ثبنًًٓرخ، ٔافزٛربه ان

َُجم ثبألٍئهخ انًؾٕهٚخ نهًًٓخ.  رَٓم عهٛٓى إرًبيٓب، ٔرُوثٜ ْنِ ان

ٔفٛٓب رُُْفن أفٚم انفؤٗ انًقزبهح، ٔانًقطٜ نٓب؛ عجو ارقبم انقرواه انًُبٍرت،  ٓىؾِد بُسطح٤ن: -4

وٛ ٔثررنن  ركررٌٕ انًًٓررخ قبثهررخ نهزطجٛررق، ْٔررٙ يوؽهررخ ؽبٍررًخ نهُغرربػ فررٙ انًًٓررخ؛ ؽٛررش ُٚقرر

 انًزعهًٌٕ فٙ األَْطخ؛ ثغوٗ انٕٕٕل إنٗ ؽم نهًًٓخ.

ٔرًضررم رهرر  انًوؽهررخ انًزبثعررخ، ٔانزقٛررٛى انًَرزًوٍٚ نًررب ٚقررٕو ثررّ انطررالة فررٙ كررم  ٓىؾِاد بُسواا٣ْٞ: -5

يوؽهخ يٍ انًواؽم انَربثقخ، يرع انؾكرى عهرٗ ٛوٚقرخ انَرٛو فرٙ انًًٓرخ، ٔيرلاْب، كًرب ٚغرت عهرٗ 

 يبكًٚب، ٔيعًُٕٚب؛ ٕٕٔاًل نهُزبئظ انًومٕثخ يٍ انًًٓخ.انًعهى رْغٛع انطالة، ٔرعيٚي صقزٓى؛ 

ررٓب فررٙ ثُرربء انجوَرربيظ انًقزرروػ،  ُٙ ٔقررل رجُررذ انجبؽضزرربٌ انقطررٕاد اإلعوائٛررخ انقًَررخ انَرربثق عو

ثرلنٛهٙ:  –( قٚرٛخً ربهٚقٛرخً عغوافٛرخً ٕٔ(، ٍٔربه عروٗ )ٙيهزييزٍٛ ثبألثعبك انًٕٙؾخ فٙ انْكم هقى )

ٛجقًرب نهًواؽرم  -عهرى انلهاٍربد االعزًبعٛرخ ثبنفوقرخ انواثعرخ ثكهٛرخ انزوثٛرخعٕٚ ْٛئخ انزلهٌٚ، ٔانطبنرت ي

 اٜرٛخ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :(7شكل رقم )

 .خطوات / مراحل استراتٌجٌة البنتاجرام

 (72:  8226المصدر: عمرو سٌد صالح عبد العزٌز، )
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 يوؽخ انًعوفخ. .1

 يوؽهخ انزقطٜٛ. .2

 يوؽهخ ارقبم انقواه. .3

 يوؽهخ انزطجٛق. .4

 يوؽهخ انزقٕٚى. .5

ثبألَْطخ انٕاعت رطجٛقٓب قجم انًًٓخ، ٔفرٙ أصُبئٓرب،  -فٙ كم يوؽهخ يٍ انًواؽم انقًٌ -ٔانزُِيْو 

ٕٕٔاًل نهُزبئظ انًقطٜ نٓب يٍ انجلاٚخ ؽزٗ َٓبٚخ انًًٓخ، ٔؽم انًْركالد، أٔ انقٚربٚب انغغوافٛرخ ٔثعلْب؛ 

 انزبهٚقٛخ انْبئكخ انزٙ رًُٚٓب انجوَبيظ انقبئى عهٗ َظوٚخ انجُزبعواو. 

  :Pentagram theoryبُموبَةذ بُُةجود بُس٢ ز٘ةُٝر ٗظى٣د بُح٘سةغىبّ 

 Robert G. Clason، ٝوٝجاىذ غ٤اٚ ًالَإٞ  William A. Miller( لوبَاد ٤ُٝاةّ أ. ٤ِٓاى 1

 ( جؼ٘ٞبٕ: "بُٔطِطةذ بُهٛح٤د، ٝبُكٔة٤َد".1994)

انزٙ ْلفذ إنرٗ ثُربء أكاح يؾكًرخ نزكرٍٕٚ رَهَرالد هقًٛرخ، يرٍ انزكُٕٚربد انُٓلٍرٛخ، نرلٖ ٛرالة 

ٔٔٙعذ فٙ ؽَجبَٓب انًلاهً اإلعلاكٚخ ٔانضبَٕٚخ. ٔارجعذ ْنِ انلهاٍخ انًُٓظ انزغوٚجٙ ما انًغًٕعزٍٛ، 

، ٔارُجِْعررذ يواؽررم انجُزرربعواو فررٙ رررلهٌٚ انوٚبٙررٛبد، ٔأصجزررذ انُزرربئظ NCTMيعرربٚٛو رقٛررٛى انوٚبٙررٛبد 

فبعهٛخ اٍزقلايٓب فٙ إعطبء فوٕرخ نهطرالة نزؾهٛرم انعالقربد، ٔرًضٛهٓرب، ٔرعًًٛٓرب فرٙ كرم  يرٍ: األّركبل 

 .انُٓلٍٛخ، ٔاألعلاك انغجوٚخ

( جؼ٘ااٞبٕ: "قى٣طااد بُاا٘ػْ بُكٔةَاا٢ )ج٘سااةغىبّMax I. Glick (2212 :)( لوبَااد ٓااةًٍ غ٤ِااي 2

 ٝغٜةذ ٗظى زٞبكو٤د، ٝٛ٘م٤َد".

انزررٙ ْررلفذ إنررٗ كهاٍررخ ٔعٓرربد َظررو كررّم يررٍ: انًعهًررٍٛ، ٔانطررالة ؽررٕل اٍررزقلاو انجُزرربعواو 

 انزًٖٛى انقًبٍٙ نؾم انًْركهخ اإلثرلاعٙ  فرٙ كهاٍرخ انُٓلٍرٛخ، ٔانغجرو. ٔارجعرذ ْرنِ انلهاٍرخ انًرلفم 

ٛفٙ فٙ كهاٍخ رٖٕهاد انطالة نجع٘ انًفٕٓيبد ٔانًْكالد انُٓلٍٛخ، ٔقلهح انًعهًٍٛ عهرٗ رٕعٛرّ انك

ٛالثٓررى نززجررع فطررٕاد انجُزرربعواو فررٙ ؽررم رهرر  انًْرركالد انُٓلٍررٛخ، ٔر نفررذ انعُٛررخ يررٍ يغًررٕعزٍٛ يررٍ 

أٌ فوٚطرخ انًعهًٍٛ يٍ يلهٍزٍٛ يقزهفزٍٛ، ٔكنن  يغًٕعخ يٍ انطالة يٍ كم يلهٍخ، ٔأصجزرذ انُزربئظ 

انزكرربفؤ اإلٍررقبٛٙ؛ فٚرراًل عررٍ ٔعٓرربد انُظررو  عهررٗ -فررٙ ٔعٓررخ َظررو انطررالة –انررُغى انقًبٍررٙ رؾرربفظ 

 ٔانًٕٛل اإلٚغبثٛخ نلٖ انًعهًٍٛ؛ الٍزقلايٓب يع ٛالثٓى فٙ رلهٌٚ انغجو، ٔانُٓلٍخ.

، ٝك٤ِ٤ااث Sareh Karami، َٝااةوٙ ًىبٓاا٢ Mehdi Ghahremani( لوبَاد ٜٓاام١ ؿى٣ٔااة٢ٗ 3

( جؼ٘اااٞبٕ: "بُسٗااا٤ْٔ بُكٔةَااا٢ بُااامبئى١ ُِؼاااةلبذ: بُ٘ظاااى كااا٢ 2217) Philip Balcaenجةٌُاااة٣ٖ 

زٗٞوبذ ٓؼ٢ِٔ بُؼِّٞ ؾٍٞ "ػةلبذ بُؼوَ" بُٔىزحطد جةُسل٤ٌى بُ٘وم١ ك٢ بُؼم٣م ٖٓ بُٔامبوٌ بُكةٖاد 

 جةُٔٞٛٞج٤ٖ ك٢ ئ٣ىبٕ".

انزٙ ْلفذ إنٗ اٍزقٖبء رٖٕهاد يعهًٙ انعهٕو اإلٚواٍَٛٛ ؽٕل عبكاد انعقم، ٔفبعهٛرخ اٍرزقلاو 

انجُزبعواو فٙ رًُٛزٓب، ٔرًُٛخ انزفكٛو انُقل٘. ٔارجعذ ْنِ انلهاٍخ انًلفم انكًٙ يٍ فالل اٍزقلاو انًُٓظ 

ع يعهًرٙ انعهرٕو انقجرواء، انٕٕفٙ، ٔر نفذ أكٔاد انجؾش يٍ يقٛبً انًالؽظخ انٖفٛخ، ٔيقبثالد يقُُخ ي

رْذ األثعربك انًقزهفرخ نزٖرٕهاد يعهًرٙ  8ٕٔر نفذ انعُٛرخ يرٍ  ْٖ رب، ٔيعهًرخً ثفٖرٕل انًْٕرٕثٍٛ. ٔفُِؾ ًً يعه

انعهٕو نهزفكٛو انُقل٘. ٔأصجزذ انُزبئظ أٌ انزكُٕنٕعٛب انؾلٚضخ، ٔاٍزقلاو انجُزبعواو أكٖ إنرٗ رطرٕٚو انزفكٛرو 

َررزٓلفخ ثبنلهاٍررخ؛ فٚرراًل عررٍ أٌ انطررالة ٕرربهٔ يَررزُٛوٍٚ صقبفًٛررب انُبقررل نررلٖ انًْٕررٕثٍٛ فررٙ انفٖررٕل انً

 نعبكاد انعقم انزٙ ْٚبهكٓب ْؤالء انًعهًٌٕ يعٓى. 
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 ٣ٝسٛؽ ٖٓ بُموبَةذ بُُةجود ٓة ٢ِ٣:

رُبيٗ االْزًبو ثُظوٚرخ انجُزربعواو، ٔاالٍرزوارٛغٛخ انًُجضقرخ عُٓرب فرٙ انغروة؛ فبٕرخ فرٙ يغربنٙ:  -

 انوٚبٙٛبد، ٔانعهٕو.

اٍزقلاو َظوٚخ انجُزبعواو، ٔفطٕارٓرب اإلعوائٛرخ  –فٙ عهى انجبؽضزٍٛ  –لهاٍبد األعُجٛخ أًْهذ ان -

 فٙ يغبل رلهٌٚ انزبهٚـ، ٔانغغوافٛب )انلهاٍبد االعزًبعٛخ ثٕعّ عبو(.

ر هعؾذ انًلافم انجؾضٛخ انًَزقليخ فٙ كهاٍخ ر صٛو َظوٚخ انجُزبعواو، ٔفطٕارٓب االعوائٛخ ثرٍٛ  -

كٛفٛرخ؛ إالَّ أٌ األمهجٛرخ كبَرذ نهًرلافم انكًٛرخ؛ فبٕرخً فرٙ يغربل انوٚبٙرٛبد؛ انًلافم انكًٛرخ، ٔان

 َظوٚخ هٚبٙٛبرٛخ. -فٙ األٍبً -َظًوا نكَٕٓب 

ْٗ يٍ كهاٍبد  -َظوٚخ انجُزبعواو  - رَزٓلف رًُٛخ يٓبهاد عهٛب يٍ انزفكٛو، أٔ يب  –ٛجقًب نًب ُعِو

 فٙ رًُٛخ االثلا . ًَٚٗ انزفكٛو فٕ  انزفكٛو، ٔاٍزقليزٓب إؽلٖ انلهاٍبد 

رُبٔنررذ َظوٚررخ انجُزرربعواو، ٔفطٕارٓررب   -فررٙ عهررى انجرربؽضزٍٛ  –ال رٕعررل كهاٍررخ عوثٛررخ ٔاؽررلح  -

اإلعوائٛخ؛ كهاٍخً، ٔرؾهٛاًل؛ األيو انن٘ كفع انجربؽضزٍٛ نجُربء ثوَربيظ قربئى عهرٗ َظوٚرخ انجُزربعواو؛ 

ٍربد علٚرلح رزُربٔل ْرنا انًزغٛرو انزٙ رزَى ثبنغلح ٔانؾلاصخ فٙ ْنا انًغبل؛ نفزؼ انطوٚرق أيربو كها

 يع عُٛبد ثؾضٛخ يقزهفخ. 

اٍزفبكد انجبؽضزبٌ يٍ انلهاٍبد انَبثقخ فٙ رؾلٚل فطٕاد انجُزبعواو، ٔأثعبكِ؛ األيرو انرن٘ أٍرٓى  -

 ( قٚٛخً ربهٚقٛخً عغوافٛخً.ٕٔفٙ إعلاك انجوَبيظ انًزًٍٚ )

 ضة٤ًٗة: ئػمبل ألٝبذ بُحؿص، ٝٓٞبلٙ بُسؼ٤ٔ٤ِد

فٗ إعرلاك انجوَربيظ انقربئى عهرٗ َظوٚرخ انجُزربعواو؛ ٔمنر   -فٗ ْنا انجؾش –انزعهًٛٛخ رًضهذ انًٕاك 

ثًب ٚزًُّٚ يرٍ: كنٛرم عٚرٕ ْٛئرخ انزرلهٌٚ، ٔكنٛرم انطبنرت يعهرى انلهاٍربد االعزًبعٛرخ، ٔرًضهرذ أكٔاد 

ل قبئًرخ ث ثعربك انجؾش فٗ: اٍزجبَخ نزؾلٚل قبئًخ ث ثعبك االٍزلالل انغغوافٗ، ٔيٓبهارّ، ٔإعلاك اٍزجبَخ نزؾلٚر

االٍزلالل انزبهٚقٗ، ٔيٓبهارّ، كًب أُِعلَّ افزجبهاٌ؛ أؽرلًْب نقٛربً يٓربهاد االٍرزلالل انغغوافرٗ، ٔاٜفرو 

  نقٛبً االٍزلالل انزبهٚقٗ.

 ٝك٤ٔة ٠ِ٣ ٖٝق ٤ًل٤د ئػمبل ًَ ْٜٓ٘:

 ( ئػمبل بُٔٞبل بُسؼ٤ٔ٤ِد )بُحىٗةٓع بُوةئْ ػ٠ِ ٗظى٣د بُح٘سةغىبّ(:1)

انجوَرربيظ يررٍ َظوٚررخ انجُزرربعواو؛ ٔانزررٗ رزغررّ إنررٗ إكاهح انًعوفررخ ثطوٚقررخ إثلاعٛررخ رُطهررق فهَررفخ  

َْرطخ، ٔيعبنغررخ انٕاقررع يررٍ فرالل قٛرربو انطبنررت ثبنز يررم، ٔانزفكررو، ٔانجؾرش؛ ٕٔررٕاًل نؾررم يُبٍررت؛ يزجًعررب 

منر  فرٗ يغًٕعخً يٍ انقطٕاد اإلعوائٛخ، ٔانًزًضهخ فٗ اٍزوارٛغٛخ انجُزبعواو انًْزقخ يٍ ره  انُظوٚخ؛ ٔ

ٕٙء انوثٜ ثٍٛ انًبٙرٗ ٔانؾبٙرو؛ نزًُٛرخ االٍرزلالنٍٛ: انغغوافرٗ، ٔانزربهٚقٗ نطبنرت ّرعجخ انلهاٍربد 

ْذ يغًٕعخ قٚبٚب فالفٛخ رزؾلٖ ثُبْى انًعوفٛخ؛ نهٕٕٕل إنٗ ؽم يُبٍت ٚزَى  ْٙ االعزًبعٛخ؛ ٔننن  ُعِو

ًزَهَهخ نؾم يْكهخ يعلح يَرجقًب، ثبنغلح ٔاألٕبنخ، ٔانًؤَخ يٍ علح هلٖ؛ ثبرجب  يغًٕعخ يٍ اٜنٛبد ان

نٛكٌٕ انطبنت عهٗ ٔعٗ ثعًهٛبد رفكٛوِ، ٔإكاهرٓب، ٔأٌ ٚقطٜ ٔٚزقرن انقرواه، ٔٚطجقرّ، صرى ٚواقرت ُٔٚقّرِٛى 

 فِْكوِ، ٔقل يو إعلاكِ ثعلح فطٕاد رعوٗ فًٛب ٚ رٙ:

 ٓٗةلو بْسوةم بُحىٗةٓع: -1

 عهٗ يب ٚ رٙ: -فٗ ثُبء انجوَبيظ -اعزًلد انجبؽضزبٌ  

  انلهاٍررربد ٔانكزبثررربد عرررٍ َظوٚرررخ انجُزررربعواو، ٔفطٕارٓرررب اإلعوائٛرررخ انًزًضهرررخ فرررٗ اٍرررزوارٛغٛخ

 انجُزبعواو انًْزقخ يُٓب.
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 ئػمبل بُحىٗةٓع  بُوةئْ ػ٠ِ ٗظى٣د بُح٘سةغىبّ: -2

 ج٘ةء بُحىٗةٓع، ٌٝٓٞٗةزٚ: - أ

ٛررخ ( قٚررٛخ عغوافٛررخ ربهٚقٛررخ رررى رُرربٔنٓى؛ فررٗ ٙررٕء انقطررٕاد اإلعوائٕٔٚزكررٌٕ انجوَرربيظ يررٍ )

 ثْٙء  يٍ انزفٖٛم. -الؽقًب –الٍزوارٛغٛخ انجُزبعواو، ٍُٔعوٗ نٓب 

 ٖالؾ٤د بُحىٗةٓع:  - ة

عهٗ يغًٕعرخ يرٍ انًزقٖٖرٍٛ فرٗ انًغربل؛ نهز كرل يرٍ  -فٙ ٕٕهرّ األٔنٛخ –ُعوٗ انجوَبيظ 

ْؾكًٍَّٛ  –ٕالؽٛزّ، ًٔعِلّل انجوَبيظ  ًُ عروٗ ٕٕٔاًل إنٗ ٕٕهرّ انُٓبئٛخ، ٔفًٛرب ٚهرٗ  –فٙ ٕٙء آهاء ان

 انجوَبيظ رفٖٛاًل:

 :ك٤ٔة ٣كٕ ٌٓٞٗةذ بُحىٗةٓع 

  :ٚٓلف انجوَبيظ ثٖفخ عبيخ إنٗ:زؿم٣م بألٛمبف بُؼةٓد ُِحىٗةٓع 

ُّعجخ انلهاٍبد االعزًبعٛخ ثكهٛرخ انزوثٛرخ  - عبيعرخ اإلٍركُلهٚخ فرٙ انزعرّوف عهرٗ  –يَبعلح ٛالة 

االٍرررزلالنٍٛ: انغغوافرررٗ، اإلٛررربه اإلعوائرررٗ الٍرررزوارٛغٛخ انْررركم انقًبٍرررٗ )انجزررربعواو(؛ نزًُٛرررخ 

 ٔانزبهٚقٗ.

ُّعجخ انلهاٍبد االعزًبعٛخ ثكهٛخ انزوثٛخ  - عبيعخ  –رًُٛخ يٓبهاد االٍزلالل انغغوافٗ؛ نلٖ ٛالة 

 اإلٍكُلهٚخ.

ُّعجخ انلهاٍبد االعزًبعٛخ ثكهٛخ انزوثٛخ  - عبيعخ  –رًُٛخ يٓبهاد االٍزلالل انزبهٚقٙ؛ نلٖ ٛالة 

 اإلٍكُلهٚخ.

ررعجخ انلهاٍرربد االعزًبعٛررخ ثكهٛررخ انزوثٛررخ رًُٛررخ يٓرربهاد ؽررم  - ُّ عبيعررخ  –انًْرركهخ؛ نررلٖ ٛررالة 

 اإلٍكُلهٚخ.

رًُٛرررخ قرررلهح انطبنرررت يعهرررى انلهاٍررربد االعزًبعٛرررخ عهرررٗ ركرررٍٕٚ هلٚرررخ ٔاٙرررؾخ إىاء انقٚررربٚب،  -

 ٔانًْكالد انغٕٛربهٚقٛخ انًعبٕوح، ٔانًَزقجهٛخ، ٔإٚغبك ؽهٕل نٓب.

ًبعٛررخ عهررٙ رؾهٛررم األؽررلاس انزبهٚقٛررخ؛ نفٓررى انقٚرربٚب رًُٛررخ قررلهح انطبنررت يعهررى انلهاٍرربد االعز -

 انغٕٛربهٚقٛخ، َٔقلْب.

رًُٛخ يعبهف انطبنت يعهى انلهاٍبد االعزًبعٛخ، ٔيٓبهاررّ ثْر ٌ انقٚربٚب انقالفٛرخ عهرٗ انَربؽخ  -

 انلٔنٛخ.

رًُٛررخ قررلهح انطبنررت عهررٗ رؾهٛررم انًعطٛرربد انًطؤؽررخ عهررٗ انَرربؽخ؛ نفٓررى انقٚرربٚب، ٔرؾهٛهٓررب؛  -

 ، ٔربهٚقًٛب؛ ٕٕٔالً الٍزُزبط عبو ثْ َٓب.عغوافًٛب

رًُٛخ قلهح انطبنت يعهى انلهاٍبد االعزًبعٛخ عهٗ إٕلاه أؽكربو ٔقرواهاد اٍرزلالنٛخ إىاء ثعر٘  -

 انقٚبٚب.

رًُٛخ قلهح انطبنت يعهى انلهاٍبد االعزًبعٛخ عهٗ َقل انٕاقع انؾبنٗ يٍ فالل انًعطٛربد انلاعًرخ  -

 ٕٙء انَُٛبهْٕٚبد انٕاقعٛخ انًلعًخ ثبنُؾغظ، ٔاألكنخ.نهقٚبٚب؛ نهزُجؤ ثبنًَزقجم؛ فٗ 

  :زؿم٣م بُٔؿسٟٞ بُسؼ٠ٔ٤ِ ُِحىٗةٓع 

 ؽلكد انجبؽضزبٌ انٕٚاثٜ اٜرٛخ فٗ يؾزٕٖ انجوَبيظ يواعٛخً يب ٚهٗ:

أٌ رورجٜ يؾربٔه انجوَربيظ ثقٚربٚب ؽوعرخ يطؤؽرخ عهرٗ انَربؽخ انلٔنٛرخ رٓرى انطرالة فرٙ ٔقزُرب  -

 انؾبنٙ.
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  :زؿم٣م بألٗٓطد ٝبُسمو٣حةذ 

اٍررزُقِلْو عررلكف يررٍ األَْررطخ؛ ثًررب رزٚررًُّ يررٍ رقررلٚى عررؤٗ رٕٙررٛؾٛخ عررٍ انقٚرربٚب انغغوافٛررخ 

 انزبهٚقٛخ انغلنٛخ، ٔإقبيخ َلٔاد، ٔيُباواد ثٍٛ انطالة؛ نهز كل يٍ إَغبىْى انًٓبو.

 :ٟزؿم٣م بَسىبز٤ػ٤ةذ ٝأَة٤ُث زؼِْ بإلٜةو بالَسىْةل 

هٗ اٍزوارٛغٛخ انجُزبعواو انًْرزقخ يرٍ َظوٚرخ انْركم انقًبٍرٗ فرٙ أصُربء رعهرى  اعزًلد انجبؽضزبٌ ع

 انجوَبيظ؛ ٔانًزًضهخ فٗ انقطٕاد اإلعوائٛخ انزبنٛخ:

 :بُٔؼىكد 

ٚزى فٛٓب رؾلٚل انٓلف يٍ انقٚٛخ، يٍ فالل هٍى أٔ ّكم رٕٙٛؾٗ أٔ ٕرٕهح أٔ فوٚطرخ نزؾلٚرل 

انًعهرى يرٍ انطبنرت عًرع يعهٕيربد عرٍ انقٚرٛخ يرٍ فرالل انًًٓخ، أٔ ٛوػ أٍئهخ عهٗ انطالة، صى ٚطهت 

يٕاقررع عهررٗ انٕٚررت رؾررٕٖ ٔصرربئق عغوافٛررخ ٔربهٚقٛررخ كًعطٛرربد كاعًررخ نهقٚررٛخ؛ إلكها  انعالقرربد ثررٍٛ 

 أعيائٓب، ٔهثٜ انًبٙٗ ثبنؾبٙو، ٔاٍزْواف انًَزقجم؛ الرقبم قواه ٍهٛى ٔفق يعبٚٛو ٔاٙؾخ.

 :ٝبُسكط٤ 

خ؛ ٔمنر  ثطروػ عًٛرع انًعطٛربد ٔانجرلائم انًغًٕعرخ فرٗ ٔرعُٗ ٔٙع فطرخ عًرم إلَغربى انًًٓر

انقطٕح انَبثقخ، ٔانزٗ رزُبٔل انقٚٛخ رفٖٛاًل يٍ عرلح هلٖ؛ رًٓٛرًلا الرقربم قرواه؛ فرٗ ٙرٕء رهر  انجرلائم 

 انًطؤؽخ.

 :بزكةن بُوىبو 

رُفرروٗ انفررؤٗ، ٔرُقزجررو ٕررؾزٓب، ٔرُقْررَّٛى فررٗ ٙررٕء انًعطٛرربد انًطؤؽررخ انقبٕررخ ثبنقٚررٛخ؛ 

 واه َٓبئٗ ثْ ٌ انقٚٛخ، ٔانٕقٕف عهٗ ؽقٛقخ أثعبكْب.الرقبم ق

 :بُسطح٤ن 

ررّ انطررالة إنررٗ ؽررم األَْررطخ انًٖرربؽجخ نهًًٓررخ؛ نهز كررل يررٍ إَغرربى فطٕارٓررب؛ ثزقررلٚى عرروٗ  ُٕٚعَّ

 رٕٙٛؾٗ، أٔ إقبيخ َلٔاد، أٔ عقل يُباواد ثٍٛ انطالة.

 ْبُسو٣ٞ: 

 ُٚكهَّف انطبنت ثكزبثخ رقوٚو عٍ انًًٓخ.

 ُسو٣ْٞ ك٠ بُحىٗةٓع: زؿم٣م أَة٤ُث ب 

 يٍ فالل إعلاك افزجبه فٗ كم قٚٛخ فالفٛخ فٗ انجوَبيظ.

 ( ئػمبل ألٝبذ بُحؿص:2)

 اٍزجبَخ نزؾلٚل قبئًخ ث ثعبك االٍزلالل انغغوافٗ، ٔيٓبهارّ. -1

 اٍزجبَخ نزؾلٚل قبئًخ ث ثعبك االٍزلالل انزبهٚقٗ، ٔيٓبهارّ.  -2

 افزجبه االٍزلالل انغغوافٗ. -3

  انزبهٚقٗ.افزجبه االٍزلالل  -4

ئػمبل بَسحةٗد زؿم٣م أجؼةل بالَسمالٍ بُػـىبك٠، ٜٝٓةوبزٚ (1
1
: 

نإلعبثرررخ عرررٍ انَرررؤال انضررربَٙ نهجؾرررش، ْٔرررٕ:  يرررب أصرررو انجوَررربيظ انقررربئى عهرررٗ َظوٚرررخ انجُزررربعواو 

Pentagram   ررعجخ انلهاٍرربد االعزًبعٛررخ ُّ فررٙ رًُٛررخ االٍررزلالل انغغوافررٙ؛ نررلٖ ٛررالة انفوقررخ انواثعررخ 

عبيعررخ اإلٍرركُلهٚخ    اٍررزقليذ انجبؽضزرربٌ االٍررزجبَخ كرر كاح نزؾلٚررل قبئًررخ  –)رعهررٛى أٍبٍررٙ( ثكهٛررخ انزوثٛررخ 

 ث ثعبك االٍزلالل انغغوافٙ، ٔنقل يو إعلاك انقبئًخ ثبنقطٕاد انزبنٛخ:

 
                                                           

ٔ
 قبئًخ أثعبك االٍزلالل انغغوافٗ، ٔيٓبهارّ انفوعٛخ. (ٔيهؾق هقى ) 
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 هةئٔد جأجؼةل بالَسمالٍ بُػـىبك٢، ٜٝٓةوبزٚ:زؿم٣م  1 -1

ْل  ًِ  عهٗ انلهاٍبد اٜرٛخ: –فٙ إعلاك قبئًخ أثعبك االٍزلالل انغغوافٙ  –اعزُ

 Mark T Keane، ٔيربه  ررٙ كرٍٛ Michael W Eysenckكلهاٍربد: يبٚكرم كثهٛرٕ أٚيَر  

 Monicaكربَُٛٙ (؛ ٔيَٕٛكرب يٕكَٚرزب ٍربَزًٕ كٕٚٓٔٓ) Denis Richter(؛ كُٚرٌٛ هٚقزرو 99ٗٔ)

Modesta Santos Decanini (ٕٕٓٔ  ٌ؛ كهامرًٕ ٍرًٛبَلا)Dragos Simandan (ٕٕٓٔ ؛ فرو)

، ٔيربهرٍ فربٌ كٚرو Joop van der Scheeb، ٔ عرٕة فربٌ كٚرو ّرٛت Fer Hooghuisaْٕعَٕٚرب  

 Monique، ٔيَٕٛ  فٕنًبٌ Jeroen Imantsa، ٔعٛؤٍٚ إًٚبَزَب Martin van der Veldeaفٛهلٚب 

Volman (ٕٓٔٗ ٍٚ؛ ٔكٚفٛل ف. هٔىَْزب)David F. Rosenstein (ٕٓٔٙ.) 
 

 ئػمبل بَسحةٗد زؿم٣م هةئٔد جأجؼةل بالَسمالٍ بُػـىبك٢، ٜٝٓةوبزٚ: 2 -1

 يو إعلاك االٍزجبَخ ثبنقطٕاد انزبنٛخ:

رٓلف ْنِ االٍزجبَخ إنٗ انزٕٕم إنٗ قبئًخ صبثزخ ٕٔبكقخ ألثعبك زؿم٣م بُٜمف ٖٓ بالَسحةٗد:  -

 الٍزلالل انغغوافٙ، ٔيٓبهارّ.ا

 ؽلكد انجبؽضزبٌ أثعبك االٍزلالل انغغوافٙ فٗ ٍزخ أثعبك؛ ْٙ:زؿم٣م أجؼةل بالَسحةٗد:  -

 :ٍٝٛوػ األٍئهخ انغغوافٛخ ؽٕل انًكبٌ، ٔاألقبنٛى، ٔانضقبفخ. بُحُؼم بأل 

 :األًَبٛ انًكبَٛخ، ٔانؾوكخ. بُحُؼم بُطة٠ٗ 

 انًٕقع.بُحُؼم بُطةُص : 

 اٍزقلاو األكٔاد انغغوافٛخ. :غبُحُؼم بُىبج 

 ٍٓانزفَٛواد انًعقٕنخ / انعقالَٛخ. :بُحُؼم بُكة 

 ٌانلنٛم.بُحُؼم بُُةل : 

افزٛو أٍهٕة نٛكود؛ نزقلٚو انلهعبد ٔفق يقٛبً فًبٍٗ؛ نهزٕٕم ٝٚغ ٗظةّ زوم٣ى بُموغةذ:  -

ْٛئخ انزلهٌٚ إنٗ قبئًخ أثعبك االٍزلالل انغغوافٗ، ٔيٓبهارّ فٙ َظو فجواء انًُبْظ، ٔأعٚبء 

 عبيعخ اإلٍكُلهٚخ. -ثقَى انغغوافٛب ثكهٛخ انزوثٛخ 

ْؾكًٍَّٛ إلٙبفخ أٔ ؽنف أٔ رعلٚم ٚحٝ بالَسحةٗد:  - ًُ ُعِوٙذ انٖٕهح انًجلئٛخ نالٍزجبَخ عهٗ ان

ّ٘ يٍ األثعبك، ُٔعلنذ انقبئًخ  (  ٕٕٕٓٔاًل نْكهٓب انُٓبئٙ انًكٌٕ يٍ ) –فٙ ٕٙء آهائٓى  –أ

 ثعبك انَذ.عجبهح يٕىعخ عهٗ األ

ْؾكًٍَّٛ، ُٔعِلنْذ انقبئًخ؛ فٙ  -فٙ ؽَبة ٕل  االٍزجبَخ  –اعزًُل ٖمم بالَسحةٗد:  - ًُ عهٗ ٕل  ان

 ٕٙء آهائٓى، ٔيقزوؽبرٓى.

ٍْ صَّى ًٚكٍ االعزًبك عهٛٓب فٗ انٕٕٕل إنٗ 1ٙثه  يعبيم أنفب نالٍزجبَخ )ضحةذ بالَسحةٗد:  - %(، ِٔي

 قبئًخ أثعبك االٍزلالل انغغوافٗ.
 

ئػمبل بَسحةٗد زؿم٣م هةئٔد جأجؼةل بالَسمالٍ بُسةو٣ك٠، ٜٝٓةوبزٚ (2
ٕ
: 

نإلعبثرررخ عرررٍ انَرررؤال انضبنرررش نهجؾرررش ْٔرررٕ:  يرررب أصرررو انجوَررربيظ انقررربئى عهرررٗ َظوٚرررخ انجُزررربعواو 

Pentagram   ُّعجخ انلهاٍبد االعزًبعٛخ )رعهٛى فٙ رًُٛخ االٍزلالل انزبهٚقٙ؛ نلٖ ٛالة انفوقخ انواثعخ 

عبيعررخ اإلٍرركُلهٚخ  ، اٍررزُقليذ االٍررزجبَخ كرر كاح نزؾلٚررل قبئًررخ أثعرربك االٍررزلالل  –نزوثٛررخ أٍبٍررٙ( ثكهٛررخ ا

 انزبهٚقٙ، ٔنقل يو إعلاك انقبئًخ ثبنقطٕاد انزبنٛخ:

 

                                                           
ٕ
 أثعبك االٍزلالل انزبهٚقٗ، ٔيٓبهارّ انفوعٛخ. ( قبئًخٕهقى ) يهؾق 
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 زؿم٣م هةئٔد جأجؼةل بالَسمالٍ بُسةو٣ك٠، ٜٝٓةوبزٚ: 1 -2

ْل  ًِ انلهاٍبد اٜرٛرخ: عبَٛرذ فربٌ عهٗ األكثٛبد، ٔ -فٗ إعلاك قبئًخ أثعبك االٍزلالل انزبهٚقٗ  -اعزُ

(؛ إنٛياثٛررش ثررٛكهٌ 1ٕٓٓ) Carla van Boxtel، ٔكرربهال فرربٌ ثٕكَررزم Jannet van Drieكه٘ 

Elisabeth Pickles (ٕٓٔٔ ؛ كبهال فبٌ ثٕكَزم)Carla van Boxtel ٘ٔعبَٛذ فربٌ كه ،Jannet 

van Drie (ٕٖٓٔ ؛ ثٕل ٍبهعُذ)Paul Sargent (ٕٕٓٓ .) 
  

 بَسحةٗد زؿم٣م أجؼةل بالَسمالٍ بُسةو٣ك٠، ٜٝٓةوبزٚ:ئػمبل  2 -2

 يو إعلاك االٍزجبَخ ثبنقطٕاد انزبنٛخ:

رٓلف ْنِ االٍزجبَخ إنٗ انزٕٕم إنٗ قبئًخ صبثزخ ٕٔبكقخ ألثعبك زؿم٣م بُٜمف ٖٓ بالَسحةٗد:  -

 االٍزلالل انزبهٚقٗ.

 أثعبك:ُؽِلْكد أثعبك االٍزلالل انزبهٚقٗ فٗ ٍزخ زؿم٣م أجؼةل بالَسحةٗد:  -

  :ٍٝٛوػ األٍئهخ انزبهٚقٛخبُحُؼم بأل. 

  :اٍزقلاو انًٖبكه.بُحُؼم بُطة٠ٗ 

  :انَٛبقٛخبُحُؼم بُطةُص. 

  :انُؾغظبُحُؼم بُىبجغ. 

  :ٍٓاٍزقلاو انًفٕٓيبد انغْٕوٚخ.بُحُؼم بُكة 

  :ٌاٍزقلاو انًفٕٓيبد انفٕقٛخ/ انجعلٚخ.بُحُؼم بُُةل 

نٛكود فًبٍٙ انزقلٚو؛ نهزٕٕم إنٗ قبئًخ األثعبك؛ فٙ افزٛو أٍهٕة ٝٚغ ٗظةّ زوم٣ى بُموغةذ:  -

 عبيعخ اإلٍكُلهٚخ. -َظو فجواء انًُبْظ، ٔأعٚبء ْٛئخ انزلهٌٚ ثقَى انزبهٚـ ثكهٛخ انزوثٛخ 

ْؾكًٍَّٛ؛ إلٙبفخ أٔ ؽنف أٔ  -فٙ ٕٕهرٓب األٔنٛخ  –ُعِوٙذ االٍزجبَخ ٚحٝ بالَسحةٗد:  - ًُ عهٗ ان

٘  يٍ أثعبك االٍزلالل ان  زبهٚقٗ.رعلٚم أ

ْؾكًٍَّٛ، ُٔعلنذ انقبئًخ فٙ  -فٗ ؽَبة ٕل  االٍزجبَخ  -اعزًُل ٖمم بالَسحةٗد:  - ًُ عهٗ ٕل  ان

 ٕٙء آهائٓى، ٔيقزوؽبرٓى.

ٍْ صَّى ًٚكٍ االعزًبك عهٛٓب فٗ انٕٕٕل إنٗ 19ثه  يعبيم أنفب نالٍزجبَخ )ضحةذ بالَسحةٗد:  - %(، ِٔي

 قبئًخ أثعبك االٍزلالل انزبهٚقٗ.

بالَسمالٍ بُػـىبك٠بقسحةو  (3
3
: 

 ارُجْعذ انقطٕاد انزبنٛخ عُل إعلاك افزجبه االٍزلالل انغغوافٗ:

  :يو ثُبء االفزجبه ثعلح فطٕاد َٕٙؾٓب فًٛب ٚهٗ:ج٘ةء بالقسحةو 

 :زؿم٣م بُٜمف ٖٓ بالقسحةو 

ٚٓلف ْنا االفزجبه إنٗ إٚغبك يقٛبً صبثذ، ٕٔبك  ًٚكٍ يُّ انؾٖٕل عهٗ ثٛبَبد رٕٙرؼ يرلٖ 

 انطبنت انًعهى ثْعجخ انلهاٍبد االعزًبعٛخ نًٓبهاد االٍزلالل انغغوافٗ.ايزال  

 :زؿم٣م أجؼةل بالقسحةو 

 ثبألثعبك انَزخ نالٍزلالل انغغوافٗ. -فٗ رؾلٚل أثعبك االفزجبه -انزيو 

 :زؿم٣م ٗٞع بالقسحةو 

ْؾكًٍَّٛ عهٗ أٌ ٚكرٌٕ االفزجربه يٕٙرٕعًٛب؛ ًُ ؽٛرش ُٚزرو   اٍزقو افزٛبه انجبؽضزٍٛ فٗ ٕٙء آهاء ان

 نهطبنت انًعهى فوٕخ افزٛبه ثلٚم ٔاؽل يٍ ثٍٛ أهثعخ ثلائم.

                                                           
ٖ
 االٍزلالل انغغوافٙ. افزجبه (.ٖيهؾق هقى ) 
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 :ئػمبل غمبٍٝ بُٔٞبٖلةذ ٝزؿم٣م ػمل بألَاِد 

ْؾكًَّرٍٛ  –رًٍٚ االفزجبه صًربَٙ ٔعْروٍٚ يفروكح يٕىعرخ  ًُ عهرٗ ٍرزخ أثعربك؛  –فرٙ ٙرٕء آهاء ان

فزجربه، ُٔؽرلك عرلك األٍرئهخ نكرم ثعرل يرٍ ( كقٛقخ. ٔقل أُِعرلَّ االٓٙعهٗ أٌ ٚكٌٕ انييٍ انًزبػ نإلعبثخ عُّ )

 (:ٔأثعبك االفزجبه كًب ْٕ يٕٙؼ فٗ انغلٔل هقى )

 ( زٞي٣غ ٓلىلبذ بقسحةو بالَسمالٍ بُػـىبك٠ ػ٠ِ 1غمٍٝ وهْ )

 أجؼةل بالقسحةو، ٝأوهةّ بُٔلىلبذ بُس٠ زو٤ُٜة

 أجؼةل بالقسحةو
ػمل بُٔلىلبذ ٌَُ 

 جُؼم
 ػٔٞع بُموغةذٓ أوهةّ بُٔلىلبذ بُس٠ ٣و٤ُٜة ًَ جُؼم

أٝاًل: ٜىؼ بألَاِد بُػـىبك٤د ؾٍٞ 

 بٌُٔةٕ، ٝبألهة٤ُْ، ٝبُطوةكد.
٘ ٔ ،ٕ ،ٖ ،ٗ ،٘ ٘ 

 ٘ ٓٔ، 9، 1، 8، ٙ ٘ ضة٤ًٗة: بألٗٔةٜ بٌُٔة٤ٗد، ٝبُؿىًد.

 ٙ ٙٔ، ٘ٔ، ٗٔ، ٖٔ، ٕٔ، ٔٔ ٙ ضةُطًة: بُٔٞهغ.

 ٗ ٕٓ، 9ٔ، 1ٔ، 8ٔ ٗ وبجًؼة: بَسكمبّ بأللٝبذ بُػـىبك٤د.

ة: ًُ بُسل٤ُىبذ بُٔؼوُٞد /  قةٓ

 بُؼوال٤ٗد.
ٗ ٕٔ ،ٕٕ ،ٕٖ ،ٕٗ ٗ 

ة: بُم٤َُ. ًَ  ٗ 1ٕ، 8ٕ، ٕٙ، ٕ٘ ٗ َةل

 1ٕ 1ٕ 1ٕ بُٔػٔٞع

 :ٖٞؽ ٓلىلبذ بالقسحةو 

، ٔٔٙرٕػ فِقرواد االفزجربه، ٔارَرب  -فرٙ ٕرٕ  يفروكاد االفزجربه –قل هٔعٗ رغُت انغًرٕٗ 

 انًفوكاد يع األْلاف انزٗ ٔٙع االفزجبه يٍ أعهٓب.

 :زؿم٣م زؼ٤ِٔةذ بالقسحةو 

ٔٙررٕؽٓب، ٍٔررٕٓنخ فًٓٓررب يررٍ قجررم انطررالة انًعهًررٍٛ  –فررٙ رؾلٚررل رعهًٛرربد االفزجرربه  –هٔعررٙ 

ُْعجخ انلهاٍبد االعزًبعٛخ ثبنلهاٍخ االٍزطالعٛخ نالفزجبه.  ث

 :بُٗٞوخ بُٔحمئ٤د ُالقسحةو 

عهرٗ انًزقٖٖرٍٛ ٔٔٙع رعهًٛبرّ، ُعرِوٗ  –فٙ ٕٕهرّ انًجلئٛخ  -ثعل كزبثخ يفوكاد االفزجبه 

 فٗ انًغبل؛ نهز كل يٍ ٕالؽٛزّ؛ يٍ ؽٛش:

 اَزًبء انًفوكاد ألثعبك االفزجبه. -

 ٕٔٙػ يفوكاد االفزجبه، ٔرلقٛق ٕٕمٓب. -

 يالءيخ االفزجبه نعُٛخ انجؾش. -

 كقخ رعهًٛبد االفزجبه. -

 أٚخ يهؾٕابد أفوٖ ثبإلٙبفخ، أٔ ثبنؾنف. -

ْؾكًٍَّٛ  –ٕٕٔاًل  ًُ االفزجربه فرٙ ٕرٕهرّ انًجلئٛرخ، ٔانزرٙ رزٚرًٍ  إنٗ –ثعل يواعبح يهؾٕابد ان

 ( يفوكح.1ٕ)

 :ٚحٝ بالقسحةو 

ٔنٚجٜ االفزجبه؛ أُعوٚذ رغوثخ اٍزطالعٛخ نالفزجبه عهٗ عُٛخ يٍ ٛالة انلهاٍبد االعزًبعٛرخ 

)مٛو عُٛرخ انلهاٍرخ(؛ ٔمنر  ثٓرلف انؾٖرٕل عهرٗ انجٛبَربد اإلؽٖربئٛخ  ٕٕٓٓ/9ٕٔٓفٗ انعبو انلهاٍٗ 

 ثبنقٖبئٔ انزبنٛخ:انزٗ رزعهق 
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 ؽَبة ٕل  االفزجبه. .1

 ؽَبة صجبد االفزجبه. .2

 رؾهٛم يفوكاد االفزجبه نهؾٖٕل عهٗ : .3

 يعبيم ٍٕٓنخ انًفوكاد. -

 يعبيم رًٛٛي انًفوكاد. -

 رؾلٚل ىيٍ االفزجبه. .4

ٔثعررل رطجٛررق االفزجرربه عهررٗ انعُٛررخ االٍررزطالعٛخ، ٕررؾؾذ انجبؽضزرربٌ االفزجرربه، ٔقررلهد كهعبرررّ 

 ثخ انٖٕاة، ٔال ّٙء نإلعبثخ انقط .ثلهعخ ٔاؽلح نإلعب

 ٝك٤ٔة ٠ِ٣ ٓىبؾَ ٚحٝ بالقسحةو:

 ؾُةت ٖمم بالقسحةو: .1

 رى انزؾقق يٍ ٕل  االفزجبه يٍ فالل علح ٛوائق:

 :ٖ٤ٌَّٔ َؿ ُٔ  ٖمم بُ

نهزؾقق يٍ يلٖ رًضٛم االفزجبه نألْلاف انًؾلكح نّ؛ ُعِوٗ عهٗ يغًٕعخ يٍ انًزقٖٖرٍٛ فرٗ 

 –ٔانغغوافٛب، ٔانزبهٚـ، ٔيغبل انًُبْظ ٔٛوائق انزلهٌٚ، ُٔعِلّل االفزجبه رلهٌٚ انلهاٍبد االعزًبعٛخ، 

 ، ٔأُعٛل ٕٕ  ثع٘ انًفوكاد.-فٙ ٕٙء آهاء انًؾكًٍٛ 

 :بُٗمم بُهبز٠ 

ْت يعبيم انٖل  اننارٗ ثئٚغبك انغنه انزوثٛعٗ نًعبيم صجبد االفزجبه، ٔمن  ثبٍزقلاو انًعبكنخ  َِ ُؽ

، ْٔررٕ  9,ٓانغررنه انزوثٛعررٗ نًعبيررم انضجرربد، ٔيعبيررم انٖررل  انررنارٗ   انزبنٛررخ: يعبيررم انٖررل  انررنارٗ  

رْع يرٍ  ِٙ ُٔ ٍْ صَّرى ًٚكرٍ انؾكرى ثٖرل  االفزجربه، ٔقٛبٍرّ يرب  يعبيم ٕل  يقجٕل فٗ اٍرزقلاو االفزجربه، ِٔير

 أعهّ. 

 ؾُةت ضحةذ بالقسحةو: .2

رررْت يعبيرررم صجررربد االفزجررربه ثطوٚقرررخ رؾهٛرررم انزجررربٍٚ نكٛرررٕكه َِ  & Kuderهٚزْبهكٍرررٌٕ   -ُؽ

Richardson ؛ نَٕٓنخ اٍزقلايٓب، كًب أٌ يعبيم انضجبد اننٖ َؾٖم عهّٛ ثٓرنِ انطوٚقرخ ٚرلل عهرٗ انؾرل

األكَررٗ نًعبيررم انضجرربد فررٗ ؽررٍٛ أٌ انطوائررق األفرروٖ رعطررٗ انؾررل األعهررٗ نًعبيررم انضجرربد، ٔثهغررذ قًٛزررّ 

 (؛ أ٘ أٌ االفزجبه عهٗ كهعخ يقجٕنخ يٍ انضجبد.1ٔ.ٓ)

 زؿ٤َِ ٓلىلبذ بالقسحةو: .3

ؽههذ يفوكاد االفزجبه؛ ثٓلف اكزْبف أٔعرّ انرُقٔ انًٕعرٕكح فرٗ كرم يفروكح عهرٗ ؽرلِ، ٔمنر  

ِعررْل أٌ يعرربيالد انزًٛٛرري نًفرروكاد  ُٔ ثزؾلٚررل يعبيررم انَررٕٓنخ ٔانزًٛٛرري نكررم يفرروكح، ٔثزؾهٛررم انًفرروكاد؛ 

 االفزجبه رُْعل يعبيالد رًٛٛي يقجٕنخ.

 زؿم٣م يٖٓ بالقسحةو: .4

عررٍ ْررنا االفزجرربه؛ يررٍ فررالل ؽَرربة يزٍٕررٜ ىيررٍ انطررالة انررنٍٚ  ؽررلك انررييٍ انًُبٍررت نإلعبثررخ

ًٚضهرٌٕ اإلهثرربعٗ األقررم ىيًُررب، ٔيزٍٕرٜ ىيررٍ انطررالة انررنٍٚ ًٚضهررٌٕ اإلهثربعٙ األعهررٗ ىيًُررب، صررى ؽَرربة 

 ( كقٛقخ رقوٚجًب.ٓٙيزٍٕٜ انييٍُٛ، ٔفٗ ٕٙء من  ٕبه انييٍ انًؾلك نالفزجبه )
 

  :بُٗٞوخ بُٜ٘ةئ٤د ُالقسحةو 

ثعررل ؽَرربة يعرربيالد  –يررٍ ٕررل  االفزجرربه، ٔصجبرررّ، ٔانزؾقررق يررٍ يُبٍررجخ يفوكارررّ  ثعررل انز كررل

 ( يفوكح. 1ٕٕبنًؾب نهزطجٛق يزًًُٚب ) -فٗ ٕٕهرّ انُٓبئٛخ -، ٕبه االفزجبه -انَٕٓنخ، ٔانزًٛٛي 
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بقسحةو بالَسمالٍ بُسةو٣ك٠ (4
4

 : 

 اٜرٛخ:انقطٕاد  –فٙ إعلاك افزجبه االٍزلالل انزبهٚقٙ  –ارجعذ انجبؽضزبٌ 

  :يو ثُبء االفزجبه ثقطٕاد  علح َٕٙؾٓب فًٛب ٚهٗ:ج٘ةء بالقسحةو 

 :زؿم٣م بُٜمف ٖٓ بالقسحةو 

ٚٓلف ْنا االفزجبه إنٗ إٚغبك يقٛبً صبثذ، ٕٔبك  ًٚكٍ يُّ انؾٖٕل عهٗ ثٛبَبد رٕٙرؼ يرلٖ 

ُْعجخ انلهاٍبد االعزًبعٛخ نًٓبهاد االٍزلالل انزبهٚقٗ.  ايزال  انطبنت انًعهى ث

 م أجؼةل بالقسحةو:زؿم٣ 

 ثبألثعبك انَزخ نالٍزلالل انزبهٚقٗ. -فٗ رؾلٚل أثعبك االفزجبه -انزيو 

 :زؿم٣م ٗٞع بالقسحةو 

ْؾكًَّررٍٛ -اٍررزقو افزٛرربه انجرربؽضزٍٛ  ًُ عهررٗ أٌ ٚكررٌٕ االفزجرربه يٕٙررٕعًٛب؛ ؽٛررش  -فررٗ ٙررٕء أهاء ان

 ُٚزو  نهطبنت نهًعهى فوٕخ افزٛبه ثلٚم ٔاؽل يٍ ثٍٛ أهثعخ ثلائم.

 مبل غمٍٝ بُٔٞبٖلةذ، ٝزؿم٣م ػمل بألَاِد:ئػ 

ْؾكًَّرٍٛ  –رًٍٚ االفزجبه صًربَٙ ٔعْروٍٚ يفروكح يٕىعرخ  ًُ عهرٗ ٍرزخ أثعربك؛  –فرٙ ٙرٕء آهاء ان

( كقٛقخ. ٔقل أُِعرلَّ االفزجربه، ُٔؽرِلّك عرلك األٍرئهخ نكرم ثعرل يرٍ ٓٙعهٗ أٌ ٚكٌٕ انييٍ انًزبػ نإلعبثخ عُّ )

 (:ٕانغلٔل هقى )أثعبك االفزجبه كًب ْٕ يٕٙؼ فٗ 

 ( زٞي٣غ ٓلىلبذ بقسحةو بالَسمالٍ بُسةو٣ك٠ ػ٠ِ 2غمٍٝ وهْ )

 أجؼةل بالقسحةو، ٝأوهةّ بُٔلىلبذ بُس٠ زو٤ُٜة

 أجؼةل بالقسحةو
ػمل بُٔلىلبذ ٌَُ 

 جؼم

أوهةّ بُٔلىلبذ بُس٠ ٣و٤ُٜة 

 ًَ جؼم
 ٓػٔٞع بُموغةذ

 8 8، ٙ، ٘، ٗ، ٖ، ٕ، ٔ 8 ٜىؼ بألَاِد بُسةو٣ك٤د. أٝالً:

 ٘ ٕٔ، ٔٔ، ٓٔ، 9، 1  ٘ ضة٤ًٗة: بَسكمبّ بُٔٗةلو.

 ٗ ٙٔ، ٘ٔ، ٗٔ، ٖٔ ٗ ضةُطًة: ب٤ُُةه٤د

 ٗ ٕٓ، 9ٔ، 1ٔ، 8ٔ ٗ وبجًؼة: بُُؿػع

ة: بَسكمبّ بُٔلٜٞٓةذ بُػٞٛى٣د. ًُ  ٗ ٕٗ، ٖٕ، ٕٕ، ٕٔ ٗ قةٓ

ة: ًَ  ٗ 1ٕ، 8ٕ، ٕٙ، ٕ٘ ٗ بَسكمبّ بُٔلٜٞٓةذ بُلٞه٤د/ بُحؼم٣د. َةل

 1ٕ 1ٕ 1ٕ بُٔػٔٞع

 :ٖٞؽ ٓلىلبذ بالقسحةو 

رغُت انغًٕٗ، ٔٔٙرٕػ فقرواد االفزجربه، ٔارَرب  انًفروكاد  -فٙ ٕٕ  يفوكاد االفزجبه –قل هٔعٗ 

 يع األْلاف انزٗ ٔٙع االفزجبه يٍ أعهٓب.

 :زؿم٣م زؼ٤ِٔةذ بالقسحةو 

ررعجخ ٔٙررٕؽٓب، ٍٔررٕٓنخ فًٓٓررب يررٍ قجررم انطررالة انًعهًررٍٛ  –فررٙ رؾلٚررل رعهًٛرربد االفزجرربه  –هٔعررٙ  ُْ ث

 .انلهاٍبد االعزًبعٛخ ثبنلهاٍخ االٍزطالعٛخ نالفزجبه

 :بُٗٞوخ بُٔحمئ٤د ُالقسحةو 

ٔٔٙررع رعهًٛبرررّ، ُعررِوٗ عهررٗ انًزقٖٖررٍٛ فررٗ  –فررٙ ٕررٕهرّ انًجلئٛررخ  -ثعررل كزبثررخ يفرروكاد االفزجرربه 

 انًغبل؛ نهز كل يٍ ٕالؽٛزّ؛ يٍ ؽٛش:

 اَزًبء انًفوكاد ألثعبك االفزجبه. -

                                                           
ٗ
 افزجبه االٍزلالل انزبهٚقٙ. (ٗيهؾق هقى ) 
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 االفزجبه، ٔرلقٛق ٕٕمٓب.ٕٔٙػ يفوكاد  -

 يالءيخ االفزجبه نعُٛخ انجؾش. -

 كقخ رعهًٛبد االفزجبه. -

 آٚخ يهؾٕابد أفوٖ ثبإلٙبفخ، أٔ ثبنؾنف. -

ْؾكًٍَّٛ  –ٕٕٔاًل  ًُ ( 1ٕإنٗ االفزجبه فٙ ٕٕهرّ انًجلئٛخ، ٔانزٙ رزًٍٚ ) –ثعل يواعبح يهؾٕابد ان

 يفوكح.

 :ٚحٝ بالقسحةو 

ٍزطالعٛخ نالفزجبه عهٗ عُٛخ يٍ ٛالة انلهاٍبد االعزًبعٛخ ٔنٚجٜ االفزجبه؛ أُعوٚذ رغوثخ ا

)مٛو عُٛخ انلهاٍخ(؛ ٔمن  ثٓلف انؾٖٕل عهٗ انجٛبَبد اإلؽٖبئٛخ  ٕٕٓٓ/9ٕٔٓفٗ انعبو انلهاٍٗ 

 انزٗ رزعهق ثبنقٖبئٔ انزبنٛخ:

 ؽَبة ٕل  االفزجبه. .1

 ؽَبة صجبد االفزجبه. .2

 رؾهٛم يفوكاد االفزجبه نهؾٖٕل عهٗ : .3

 انًفوكاد. يعبيم ٍٕٓنخ -

 يعبيم رًٛٛي انًفوكاد. -

 رؾلٚل ىيٍ االفزجبه. .4

ٔثعل رطجٛق االفزجبه عهٗ انعُٛخ االٍزطالعٛخ، ٕؾؾذ انجبؽضزبٌ االفزجبه، ٔقلهد كهعبرّ 

 ثلهعخ ٔاؽلح نإلعبثخ انٖٕاة، ٔال ّٙء نإلعبثخ انقط .

 ٝك٤ٔة ٠ِ٣ ٓىبؾَ ٚحٝ بالقسحةو:

 ؾُةت ٖمم بالقسحةو: .1

 االفزجبه يٍ فالل علح ٛوائق:رى انزؾقق يٍ ٕل  

 ٖ٤ٌَّٔ َؿ ُٔ ٖمم بُ
5
: 

نهزؾقق يٍ يلٖ رًضٛم االفزجبه نألْلاف انًؾلكح نّ؛ ُعِوٗ عهٗ يغًٕعخ يٍ انًزقٍٖٖٛ فٗ  

 –رلهٌٚ انلهاٍبد االعزًبعٛخ، ٔانغغوافٛب، ٔانزبهٚـ، ٔيغبل انًُبْظ ٔٛوائق انزلهٌٚ، ُٔعِلّل االفزجبه 

 ٔأُعٛل ٕٕ  ثع٘ انًفوكاد.، -فٙ ٕٙء آهاء انًؾكًٍٛ 

 :بُٗمم بُهبز٠ 

ْت يعبيم انٖل  اننارٗ ثئٚغبك انغنه انزوثٛعٗ نًعبيم صجبد االفزجبه، ٔمن  ثبٍزقلاو انًعبكنخ   َِ ُؽ

؛ ْٕٔ 4ٓ,9انزبنٛخ: يعبيم انٖل  اننارٗ  انغنه انزوثٛعٗ نًعبيم انضجبد، ٔيعبيم انٖل  اننارٗ   

ْع يٍ يعبيم ٕل  يقجٕل فٗ اٍزقلاو االفز ِٙ ُٔ ٍْ صَّى ًٚكٍ انؾكى ثٖل  االفزجبه، ٔقٛبٍّ يب  جبه، ِٔي

 أعهّ. 

 ؾُةت ضحةذ بالقسحةو: .2

رررررررْت يعبيرررررررم صجررررررربد االفزجررررررربه ثطوٚقرررررررخ رؾهٛرررررررم انزجررررررربٍٚ نكٛرررررررٕكه َِ هٚزْبهكٍرررررررٌٕ                    -ُؽ

Kuder& Richardson( ّ؛ أ٘ أٌ االفزجبه عهٗ كهعخ يقجٕنخ يٍ انضجبد.19.ٓ، ٔثهغذ قًٛز) 

 

 

 

                                                           
٘
ْؾكًٍَّٛ (ٙيهؾق هقى )  ًُ  قبئًخ ث ًٍبء انَبكح ان
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 زؿ٤َِ ٓلىلبذ بالقسحةو:  .3

ُؽهِهْْذ يفوكاد االفزجبه؛ ثٓلف اكزْربف أٔعرّ انرُقٔ انًٕعرٕكح فرٗ كرم يفروكح عهرٗ ؽرلِ، ٔمنر  

ِعررْل أٌ يعرربيالد انزًٛٛرري نًفرروكاد  ُٔ ثزؾلٚررل يعبيررم انَررٕٓنخ ٔانزًٛٛرري نكررم يفرروكح، ٔثزؾهٛررم انًفرروكاد؛ 

 االفزجبه رُْعل يعبيالد رًٛٛي يقجٕنخ.

 بالقسحةو:زؿم٣م يٖٓ  .4

ؽررلك انررييٍ انًُبٍررت نإلعبثررخ عررٍ ْررنا االفزجرربه؛ يررٍ فررالل ؽَرربة يزٍٕررٜ ىيررٍ انطررالة انررنٍٚ 

ًٚضهرٌٕ اإلهثرربعٗ األقررم ىيًُررب، ٔيزٍٕرٜ ىيررٍ انطررالة انررنٍٚ ًٚضهررٌٕ اإلهثربعٙ األعهررٗ ىيًُررب، صررى ؽَرربة 

 ( كقٛقخ رقوٚجًب.ٓٙيزٍٕٜ انييٍُٛ، ٔفٗ ٕٙء من  ٕبه انييٍ انًؾلك نالفزجبه )

 ُٗٞوخ بُٜ٘ةئ٤د ُالقسحةو:ب 

ثعررل ؽَرربة يعرربيالد  –ثعررل انز كررل يررٍ ٕررل  االفزجرربه، ٔصجبرررّ، ٔانزؾقررق يررٍ يُبٍررجخ يفوكارررّ 

 ( يفوكح. 1ٕٕبنًؾب نهزطجٛق يزًًُٚب ) -فٗ ٕٕهرّ انُٓبئٛخ -، ٕبه االفزجبه -انَٕٓنخ، ٔانزًٛٛي 

 ( زػىجد بُحؿص: 3)

 :زؿم٣م بُس٤ْٔٗ بُسػى٣ح٠ 

انزٖرًٛى انزغوٚجرٙ ما انًغًٕعرخ انٕاؽرلح؛ َظرًوا ألٌ انجوَربيظ  -فرٙ كهاٍرزًٓب  –ارجعذ انجبؽضزبٌ 

رعجخ انلهاٍربد  ُْ انقبئى عهٗ َظوٚخ انجُزبعواو ٚزَى ثبنغلح، ٔنرى َٚرجق ٔرعروٗ نرّ ٛرالة انفوقرخ انواثعرخ ث

 ( اٜرٙ انزًٖٛى انزغوٚجٙ نهجؾش:1االعزًبعٛخ يٍ قجم، ٕٔٚٙؼ انْكم هقى )

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 ( بُس٤ْٔٗ بُسػى٣ح٠ ُِحؿص2ٌَْ وهْ )

 

 ئغىبءبذ زػىجد بُحؿص 

 :زؿم٣م بُٜمف ٖٓ بُسػىجد 

اٍزٓلفذ انزغوثخ انؾٖٕل عهٗ ثٛبَبد رزعهق ثًلٖ أصو انجوَبيظ انقبئى عهٗ َظوٚخ انجُزربعواو فرٗ 

رعجخ انلهاٍربد االعزًبعٛرخ  رعهرٛى  ُْ رًُٛخ االٍزلالنٍٛ: انغغوافٗ، ٔانزبهٚقٗ؛  نلٖ ٛالة انفوقخ انواثعخ ث

 عبيعخ اإلٍكُلهٚخ، ٔانزؾقق يٍ ٕؾخ فؤّٙ. –أٍبٍٙ  ثكهٛخ انزوثٛخ 

 :بقس٤ةو ػ٤٘د بُحؿص 

رعجخ انلهاٍربد االعزًبعٛرخ  رعهرٛى أٍبٍرٙ  ثكهٛرخ  ُّ رًضهذ عُٛخ انجؾرش فرٗ ٛرالة انفوقرخ انواثعرخ 

 ( علك عُٛخ انجؾش، ٔفٖبئٖٓب.ٖعبيعخ اإلٍكُلهٚخ، ٕٔٚٙؼ انغلٔل هقى ) –انزوثٛخ 
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 (: قٗةئٕ ػ٤٘د بُحؿص3غمٍٝ وهْ )

 بُٔػٔٞػد

 ٜالت بُلىهد بُىبجؼد

 ئغٔة٠ُ ػمل بُطالت
 ْؼحد بُموبَةذ بالغسٔةػ٤د

 ٙ٘ يٍ اإلَبس 9ٗ يٍ اننكٕه 8 ٜالت بُموبَةذ بالغسٔةػ٤د

 :ٚحٝ بُٔسـ٤ىبذ ب٤َُٞطد 

 عهٗ االفزٛبه انعْٕائٗ ألفواك عُٛخ انجؾش. -فٗ ٙجٜ انعٕايم مٛو انزغوٚجٛخ–اعزًلد انجبؽضزبٌ  

  بُوح٢ِ أللٝبذ بُحؿص:بُسطح٤ن 

ٚٓلف انزطجٛق انقجهٙ ألكٔاد انجؾش انكْف عٍ انًَرزٕٖ انًجرلئٗ نهطرالة فًٛرب ٚقرٔ ايرزالكٓى 

يٓرربهاد االٍررزلالنٍٛ: انغغوافررٗ، ٔانزرربهٚقٗ، ٔمنرر  قجررم انجررلء فررٗ رررلهٌٚ انجوَرربيظ انقرربئى عهررٗ َظوٚررخ 

 .ٕٕٓٓ/ٕ/1ٔهًٛب فٙ ٕٚو انضالصبء انًٕافق انجُزبعواو، ُٔٛجق افزجبها االٍزلالنٍٛ: انغغوافٙ، ٔانزبهٚقٙ قج

 :ّز٘ل٤ه بُحىٗةٓع بُوةئْ ػ٠ِ ٗظى٣د بُح٘سةغىب 

رعجخ انلهاٍربد االعزًبعٛرخ  ُّ َُفِْن انجوَبيظ انقبئى عهٗ َظوٚرخ انجُزربعواو يرع ٛرالة انفوقرخ انواثعرخ 

طخ انييُٛخ انزٙ ؛ ٔفق انقٕٕٓٓ/9ٕٔٓعبيعخ اإلٍكُلهٚخ نهعبو انغبيعٗ  – رعهٛى أٍبٍٙ  ثكهٛخ انزوثٛخ 

 (:٘(، ٔهقى )ٗٚهقٖٓب علٔنٙ: هقى )

 (:4غمٍٝ وهْ )

قطد ز٤ٜاد بُطالت ُموبَد بُحىٗةٓع؛ بُوةئْ ٗظى٣د بُح٘سةغىبّ ٣ّٞ بُُحر ٖٓ بألَحٞع بُطة٠ٗ ُٜٓى 

 ؛ ٜحوًة ُِكطٞبذ ب٥ز٤د: 2222/  2219كحىب٣ى ُِؼةّ بُػةٓؼ٢ 

٢
ع بُطةٗ

ٞ
َح
أل
ٍ ب
ال
ق

 ُوةء أكىبل بُؼ٤٘د جٜمف: 

 .رؾفٛي أفواك انعُٛخ نلهاٍخ انجوَبيظ انًقزوػ 

  ُّعجخ انلهاٍبد االعزًبعٛخ ثكهٛخ  -افزٛبه أفواك انًغًٕعخ انزغوٚجٛخ يٍ ثٍٛ ٛالة انفوقخ انواثعخ

 عبيعخ اإلٍكُلهٚخ. –انزوثٛخ 
 .عوٗ فكوح انجوَبيظ عهٗ أفواك انعُٛخ 

 .ّثٛبٌ أْلاف انجوَبيظ، ٔانغوٗ يٍ رطجٛق 

 ُٛخ نزطجٛق قٚبٚب انجوَبيظ.ٔٙع انقطخ انيي 

 .إيلاك أفواك انعُٛخ ثكزبة انطبنت ؽٕل انجوَبيظ، ثًب ٚزًُّٚ يٍ قٚبٚب فالفٛخ كٔنٛخ 

 

 بُوةئْ ػ٠ِ ٗظى٣د بُح٘سةغىبّ (: بُكطد ب٤ًُ٘ٓد ُس٘ل٤ه بُحىٗةٓع5غمٍٝ وهْ )

 ٌٓةٕ بُسطح٤ن ب٤ُّٞ ٝبُسةو٣ف بًُٖٓ هٛة٣ة بُحىٗةٓع

ُُٔاا٠ِٔ بُى٤ٛٝ٘ػااة كاا٠ جٞوٓااة" " هٛاا٤د بإلجااةلخ بُػٔةػ٤ااد  .1

 ٤ٓةٗٔةو(. -)بُٔٞبغٜٚ ج٤ٖ أوبًةٕ ٝجٞوٓة
 ٍبعزبٌ

ٕٚو األهثعبء انًٕافق 

ٔ9/ٕ/ٕٕٓٓ 

 ٕٖٗقبعخ 

 ؾال٣ث، ْٝالز٤ٖ، ٝبُكالف بُؿمٝلٟ ج٤ٖ ٓٗى ٝبُُٞلبٕ. .2
األهثعبء انًٕافق  ٍبعزبٌ

ٔ9/ٕ/ٕٕٓٓ 

 ٕٖٗقبعخ 

 ٕٖٗقبعخ  ٕٕٓٓ/ٕ/ٕٓانقًٌٛ  ٍبعزبٌ كُِط٤ٖ، ٝبُٗىبع بُلُِط٢٘٤ بإلَىبئ٢ِ٤ بُمبئْ. .3

 أيٓد َم بُٜ٘ٛد، ٝٓسطِحةذ بألٖٓ بُو٢ٓٞ ك٢ ٓٗى. .4
ٕٚو انَجذ  ٍبعزبٌ

ٕٕ/ٕ/ٕٕٓٓ 

 ٕٖٗقبعخ 

 "بُُالؼ ب١ُٝٞ٘ ٝبُؿم ٖٓ بُسُِؽ ب١ُٝٞ٘" .5

"بُُحةم بُٟ٘ٞٝ ج٤ٖ بُٔكةٜى ٝبُلٞبئم، ِٝٓق ٓٗاى ُٔٓاىٝع ٓؿطاد 

 بُٛحؼد بُٟ٘ٞٝ."

 ٍبعزبٌ
ٕٚو انَجذ 

ٕٕ/ٕ/ٕٕٓٓ 

 ٕٖٗقبعخ 

" بهِاا٤ْ ًٓاا٤ٔى ٝ بُسط٤ٜااى بُؼىهاا٢ ُُِٔاا٤ِٖٔ كاا٢ بُٜ٘ااام"  .6

 "بُٔٞبغٜٚ ج٤ٖ بُٜ٘م ٝجةًُسةٕ".

ٕٚو األهثعبء  ٍبعزبٌ

ٕٙ/ٕ/ٕٕٓٓ 

 ٕٖٗقبعخ 

 ٕٖٗقبعخ  ٕٕٓٓ/ٖ/ٖٕٚو انضالصبء  ٍبعزبٌزٗااااا٤٤ٖ زىًُاااااسةٕ بُٓاااااىه٤د، ٝبُوٛاااااةء ػِااااا٠ ُٓااااا٢ِٔ  .7
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 ٌٓةٕ بُسطح٤ن ب٤ُّٞ ٝبُسةو٣ف بًُٖٓ هٛة٣ة بُحىٗةٓع

 بإل٣ػٞو"ٖىبع بُٞغٞل".

 ٕٖٗقبعخ  ٕٕٓٓ/ٖ/ٖٕٚو انضالصبء  ٍبعزبٌ ٝزو٤ُْ ْحٚ بُػ٣ًىخ بٌُٞو٣د.بُٗىبع ج٤ٖ بٌُٞو٣س٤ٖ،  .2

 ٕٖٗقبعخ  ٕٕٓٓ/ٖ/8ٕٚو انَجذ  ٍبعزبٌ هٞبذ ؾلع بُُالّ: بقسٗةٖسٜة، ٝبٗسٜةًسٜة. .9

 ٕٖٗقبعخ  ٕٕٓٓ/ٖ/8ٕٚو انَجذ  ٍبعزبٌ بألًىبل: َٞء زكط٤ٝ بُؿمٝل ب٤ُُة٤َد. .12

 ٝلبػّ(،أكـةُٗسةٕ ٝبُػٔةػةذ بإلَال٤ٓد) ٜةُحةٕ،  .11

 ٝزةض٤ى ٛهٙ بُػٔةػةذ ػ٢ِ ٓٗى ك٢ بُٞهر بُؿة٢ُ.

ٕٚو انضالصبء انًٕافق  ٍبعزبٌ

ٔٓ/ٖ/ٕٕٓٓ 

 ٕٖٗقبعخ 

 ؾِْ بُٜػىخ ٖٓ ٓٗى "زـ٤٤ى بُكى٣طد بُم٣ٔٞؿىبك٤د". .12
ٕٚو انضالصبء انًٕافق  ٍبعزبٌ

ٔٓ/ٖ/ٕٕٓٓ 

 ٕٖٗقبعخ 

 َةػد 24 بُٔػٔٞع

 

 :بُسطح٤ن بُحؼم١ أللٝبذ بُحؿص 

افزجبها: االٍزلالنٍٛ: انغغوافٙ، ٔانزبهٚقٙ ثعلًٚب عهرٗ  –ثعل االَزٓبء يٍ رلهٌٚ انجوَبيظ  -ُٛجِْق 

( ثبٍرزقلاو يُٖررخ 8يغًٕعرخ انجؾررش؛ ٔنكرٍ ثٖررٕهح إنكزؤَٛرخ كًررب ْرٕ يٕٙررؼ فرٗ يهؾررق انجؾرش هقررى )

ٍٕٛ، ٔمن  ؛ ٔمن  َظًوا نهظؤف االٍزضُبئٛخ انزٗ ًٚو ثٓب انGoogle Classroomعٕعم كالً هٔٔو 

، ٔقلهد انجبؽضزبٌ يزٍٕٜ انلهعبد نكم ثعرل يرٍ أثعربك االفزجربهٍٚ، ٕٕٓٓ/ٖ/1ٕفٙ ٕٚو انَجذ انًٕافق 

 ٔرى هٕلْب فٗ علأل؛ نًعبنغزٓب إؽٖبئًٛب.

 ٝزؿ٤ِِٜة ئؾٗةئ٤ًة، ٝزل٤ُىٛة: ضةُطةً: ٗسةئع بُحؿص،

ٔرفَٛوْب، ٔانزؾقرق يرٍ ٕرؾخ َزبئظ انجؾش، ٔرؾهٛهٓب إؽٖبئًٛب،  -فٙ ْنا انقَى -رزُبٔل انجبؽضزبٌ 

؛ ؽٛررش اٍررزُقِلْو افزجرربه  د  نهعُٛزررٍٛ Parametric انفررؤٗ؛ ثبالعزًرربك عهررٗ اإلؽٖرربء انجرربهايزوٖ 

، ٔؽَربة انًزٍٕرٜ انؾَربثٗ، ٔاالَؾرواف انًعٛربهٖ نرلهعبد Paired- samples T Testانًرورجطزٍٛ 

االٍزلالنٍٛ: انغغوافٙ، ٔانزبهٚقٙ، كًب  ٛالة يغًٕعخ انجؾش فٗ كال انقٛبٍٍٛ: انقجهٙ، ٔانجعل٘ الفزجبها

ررْت ؽغررى انزرر صٛو؛ ٔمنرر  ثٓررلف ؽَرربة ؽغررى ررر صٛو انًزغٛررو انًَررزقم )انجوَرربيظ انقرربئى عهررٗ َظوٚررخ  َِ ُؽ

ٍْ صَّرى ٖٚرجؼ اٍرزقلاو  انجُزبعواو( فٗ انًزغٛواد انزبثعخ نهجؾش؛ ألٌ انلالنخ اإلؽٖربئٛخ ال رٕٙرؼ منر ، ِٔير

فَٛو انلالنخ اإلؽٖبئٛخ نقٛى انفؤ ، فكالًْب ٚكًم عًم اٜفو، ٔٚعرٕٗ ؽغى انز صٛو ْٕ انٕعّ انًكًم نز

 (.88: َٕٙٓٓقّٖ )عجل انًُعى أؽًل انلهكٚو، 

 

 

 

)فررررررؤاك أثررررررٕ  (.9ٖٗ:  99ٔٔؽطت ٔآيبل ٕبك ،   

 بَسٜمف ٛهب بُحؿص بقسحةو ٖؿد بُلى٤ٖٚ ب٥ز٤٤ٖ: -

رعجخ ٘ٓ.ٓ≥ )ال ٕٚعل فو  كال إؽٖبئًٛب عُل يَزٕٖ  .1 ُّ ( ثٍٛ يزٍٕطٙ كهعبد ٛالة انفوقخ انواثعخ 

 انلهاٍبد االعزًبعٛخ فٙ انقٛبٍٍٛ: انقجهٙ، ٔانجعل٘ الفزجبه يٓبهاد االٍزلالل انغغوافٙ.  

ر٘ٓ.ٓ≥ )ال ٕٚعل فو  كال إؽٖبئًٛب عُل يَزٕٖ  .2 ُّ عجخ ( ثٍٛ يزٍٕطٙ كهعبد ٛالة انفوقخ انواثعخ 

 انلهاٍبد االعزًبعٛخ فٙ انقٛبٍٍٛ: انقجهٙ، ٔانجعل٘ الفزجبه يٓبهاد االٍزلالل انزبهٚقٙ.  

ة زل٤ِ٤ًٗة ُإلغةجد ػٖ أَاِد بُحؿص. ًٚ  ٝك٤ٔة ٣أز٢ ػى

( ٗساااةئع بإلغةجاااد ػاااٖ بُُاااإبٍ بُحؿطااا٢ بألٍٝ؛ ٝٛاااٞ: ٓاااة بُحىٗاااةٓع بُواااةئْ ػِااا٠ ٗظى٣اااد بُح٘ساااةغىبّ 1) 

Pentagram؟ 
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انَررؤال آَفًررب ثبنقَررى انضرربَٙ يررٍ انجؾررش، ٔانقرربٓ ثررئعواءاد إعررلاك يررٕاك انجؾررش، أُعٛررت عررٍ ْررنا 

: ٍْ  ٔأكٔارّ رفٖٛاًل؛ ؽٛش رًٚ

 .ّأٝاًل: ٌٓٞٗةذ بُحىٗةٓع بُوةئْ ٗظى٣د بُح٘سةغىب 

 .ّضة٤ًٗة: قطد ز٘ل٤ه بُحىٗةٓع بُوةئْ ػ٠ِ ٗظى٣د بُح٘سةغىب 

 .ضةُطًة: ٖالؾ٤د بُحىٗةٓع 

 ٔ٤د جةُحىٗةٓع بُوةئْ ػ٠ِ ٗظى٣د بُح٘سةغىبّ.وبجًؼة: ئػمبل بُٔٞبل بُسؼ٤ِ 

 .إعلاك كنٛم عٕٚ ْٛئخ انزلهٌٚ نهجوَبيظ 

 .إعلاك كنٛم انطبنت يعهى انلهاٍبد االعزًبعٛخ 

( ٗسةئع بإلغةجد ػٖ بُُإبٍ بُحؿط٠ بُطاة٢ٗ، ٝبُاه١ ٣إ٘ ػِا٠: "ٓاة أضاى بُحىٗاةٓع بُواةئْ ػِا٠ ٗظى٣اد 2)

اؼحد بُموبَاةذ   Pentagramبُح٘ساةغىبّ  ُْ كا٢ ز٤ٔ٘اد بالَاسمالٍ بُػـىبكا٢؛ ُامٟ ٜاالت بُلىهاد بُىبجؼاد 

 غةٓؼد بإلٌَ٘مو٣د"؟. –بالغسٔةػ٤د "زؼ٤ِْ أَة٢َ" ج٤ٌِد بُسىج٤د 

أعررْلْد انجبؽضزرربٌ قبئًررخ رْررزًم ٍررزخ أثعرربك هئَٛررخ نالٍررزلالل ُإلغةجااد ػااٖ بُُااإبٍ بُحؿطاا٠ بُطااة٢ٗ؛ 

ٍْ كررم ثُعررل يُٓررب يغًٕعررخ  يررٍ انًٓرربهاد انفوعٛررخ؛ أُِعررْل فررٙ ٙررٕئٓب افزجرربه االٍررزلالل انغغوافررٙ؛ ٚزٚررً

ْؾْذ إعواءاد إعرلاكًْب آَفًرب ثبنقَرى انضربَٙ يرٍ انجؾرش، ٔانقربٓ ثرئعواءاد إعرلاك يرٕاك  ِٙ انغغوافٙ، ٔٔ

، ٔانرنٖ ٚرُٔ عهرٗ أَرّ:  ال ٕٚعرل فرو  كال ًٔاة زاْ بُسؿوان ٓاٖ بُلاى٘ بألٍٝانجؾش، ٔأكٔارّ رفٖرٛاًل؛ 

رعجخ انلهاٍربد االعزًبعٛرخ ٘ٓ.ٓ≥ )إؽٖبئًٛب عُل يَزٕٖ  ُّ ( ثٍٛ يزٍٕطٙ كهعبد ٛالة انفوقخ انواثعخ 

رب ٙفٙ انقٛبٍٍٛ: انقجهٙ، ٔانجعل٘ الفزجبه يٓبهاد االٍرزلالل انغغوافرٙ . ٕٔٚٙرؼ انغرلٔل هقرى ) ًٖ ( يهق

هٙ، نًب رٕٕهذ إنّٛ انجبؽضزبٌ نؾَبة قًٛخ )د( نهفؤ  ثٍٛ يزٍٕٜ كهعبد عُٛخ انجؾش فٗ انقٛبٍٍٛ: انقج

 ٔانجعل٘ الفزجبه االٍزلالل انغغوافٗ ث ثعبكِ انًقزهفخ:
 

(: لالُد بُلىم ج٤ٖ ٓسَٞٝ لوغةذ ػ٤٘د بُحؿص ك٢ بُو٤ة٤َٖ بُوح٢ِ، ٝبُحؼم١ القسحةو 6غمٍٝ وهْ )

 بالَسمالٍ بُػـىبك٢

 بُموغد أجؼةل بالقسحةو

 بقسحةو "ذ" بُو٤ةٌ بُحؼم١ بُو٤ةٌ بُوح٢ِ

 ُٗةُؽ
 ٓىجغ ئ٣سة 

µ
2

بُٔسٞ 

َٝ 

بالٗؿىب

ف 

بُٔؼ٤ةو

ٟ 

بُٔسَٞ

ٜ 

بالٗؿىب

ف 

بُٔؼ٤ةو

ٟ 

ه٤ٔد 

 ذ

لوغة

ذ 

بُؿى

 ٣د

ُٓسٞ

 ٟ

 بُمالُد

 ٜىؼ بألَاِد بُػـىبك٤د
 9ٗ.ٓ ٘.ٗ ٕٕ.ٓ ٘ٓ.ٕ كهعخ ٘

ٖٗ.

9 
 كال ٘٘

بُحؼم

١ 
ٓ.9٘ 

بألٗٔةٜ بٌُٔة٤ٗد، 

 ٝبُؿىًد

 ٘ 

 كهعخ
 كال ٘٘ 98 ٕٕ.ٓ 9.ٗ ٓ.ٓ ٕ

بُحؼم

١ 
ٓ.99 

 بُٔٞهغ
 كال ٘٘ ٕٙ ٙ.ٓ 8ٔ.٘ ٗ.ٓ ٕ.ٕ كهعخ ٙ

بُحؼم

ٟ 
ٓ.9ٕ 

بَسكمبّ بأللٝبذ 

 بُػـىبك٤د

 ٗ 

 كهعخ
 كال ٘٘ ٕٔ 9ٗ.ٓ ٗ.ٖ ٕٕ.ٓ 9.ٔ

بُحؼم

ٟ 
ٓ.11 

بُسل٤ُىبذ بُٔؼوُٞد  

 بُؼوال٤ٗد

 ٗ 

 كهعخ
 كال ٘٘ ٕٕ ٓ٘.ٓ ٗ.ٖ ٓ٘.ٓ ٘.ٔ

بُحؼم

ٟ 
ٓ.19 

 ٗ  بُم٤َُ

 كهعخ
 كال ٘٘ ٖٔ ٓ.ٓ ٓ.ٖ ٕٗ.ٓ ٕ.ٔ

بُحؼم

ٟ 
ٓ.9ٗ 
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 (: بُلىم ج٤ٖ ٓسَٞٝ لوغةذ بقسحةو بالَسمالٍ بُػـىبك٠؛ ُمٟ ٜالت ػ٤٘د بُحؿص9ٌَْ وهْ )

 

ٚزٚررؼ يررٍ انغررلٔل، ٔانوٍررى انجٛرربَٗ انَرربثقٍٛ: ٔعررٕك فررو  كال إؽٖرربئًٛب فررٗ افزجرربه االٍررزلالل 

فٗ انقٛبٍٍٛ: انقجهٙ، ٔانجعل٘؛ ٔمن  نٖبنؼ يزٍٕرٜ انقٛربً انغغوافٗ ثٍٛ يزٍٕطٙ كهعبد عُٛخ انجؾش، 

ْ٘ انفوٗ انٖفو٘ األٔل، ٔقُجِْم انفوٗ انجلٚم.  انجعل٘؛ ٔثنن  ُهفِ

ٝك٤ٔة ٣سؼِان جةُحُؼام بألٍٝ ٓاٖ أجؼاةل بقسحاةو بالَاسمالٍ بُػـىبكا٢ )ٜاىؼ بألَااِد بُػـىبك٤اد ؾاٍٞ 

يغًٕعخ انجؾش فٗ انقٛبً انجعرل٘ نالفزجربه فرٗ ؛ عبء يزٍٕٜ كهعبد ٛالة بٌُٔةٕ، ٝبألهة٤ُْ، ٝبُطوةكد(

( أٌ 9.ٖٗ(، ٔرُظٓرو قًٛرخ )د( ثرٍٛ انًزٍٕرطٍٛ )٘ٓ.ٕ(، فٗ ؽٍٛ كبٌ فٗ انقٛبً انقجهٙ )٘.ْٗنا انجعل )

انُزرربئظ عرربءد نٖرربنؼ انقٛرربً انجعررل٘، أيررب ؽغررى ررر صٛو انًزغٛررو انًَررزقم )انجوَرربيظ انقرربئى عهررٗ َظوٚررخ 

( 9٘.ٓأثعبك افزجبه االٍزلالل انغغوافٗ كجٛو؛ ؽٛش ثهغذ قًٛخ يوثع إٚزرب )انجُزبعواو( فٗ انجعل األٔل يٍ 

ٍْ صَّى فُٓب  فبعهٛخ نهجوَبيظ انقبئى عهٗ َظوٚخ انجُزبعواو فٗ رًُٛخ يٓبهح ٛروػ ٘ٔ.ْٓٔٗ أكجو يٍ ) (؛ ِٔي

 األٍئهخ انغغوافٛخ.

بألٗٔااةٜ بٌُٔة٤ٗااد،  ٝك٤ٔااة ٣سؼِاان جةُحُؼاام بُطااة٢ٗ ٓااٖ أجؼااةل بقسحااةو بالَااسمالٍ بُػـىبكاا٢ )زؿم٣اام

(، 9.ٗ؛ عبء يزٍٕٜ كهعبد ٛالة يغًٕعخ انجؾش فٗ انقٛبً انجعل٘ نالفزجربه فرٗ ْرنا انجعرل )ٝبُؿىًد(

( أٌ انُزربئظ عربءد نٖربنؼ 98(، ٔرُظٓرو قًٛرخ )د( ثرٍٛ انًزٍٕرطٍٛ )ٕفٗ ؽٍٛ كربٌ فرٗ انقٛربً انقجهرٙ )

قبئى عهٗ َظوٚخ انجُزبعواو( فٗ انجُعل انضبَٙ يرٍ انقٛبً انجعل٘؛ أيب ؽغى ر صٛو انًزغٛو انًَزقم )انجوَبيظ ان

ٍْ ٘ٔ.ٓ( ْٔٗ أكجرو يرٍ )99.ٓأثعبك افزجبه االٍزلالل انغغوافٙ كجٛو؛ ؽٛش ثهغذ قًٛخ يوثع إٚزب ) (؛ ِٔير

 نهجوَبيظ انقبئى عهٗ َظوٚخ انجُزبعواو فٗ رًُٛخ يٓبهح األًَبٛ انًكبَٛخ. صَّى فُٓب  فبعهٛخ

؛ عربء يزٍٕرٜ كهعربد ٖٓ أجؼةل بقسحاةو بالَاسمالٍ بُػـىبكا٢ )بُٔٞهاغ( ٝك٤ٔة ٣سؼِن جةُحُؼم بُطةُص

(، فٗ ؽٍٛ كربٌ فرٗ انقٛربً انقجهرٙ 8ٔ.٘ٛالة يغًٕعخ انجؾش فٗ انقٛبً انجعل٘ نالفزجبه فٗ ْنا انجُعل )

( أٌ انُزبئظ عبءد نٖربنؼ انقٛربً انجعرل٘؛ أيرب ؽغرى رر صٛو ٕٙ(، ٔرُظٓو قًٛخ )د( ثٍٛ انًزٍٕطٍٛ )ٕ.ٕ)

انًَررزقم )انجوَرربيظ انقرربئى عهررٗ َظوٚررخ انجُزرربعواو( فررٗ انجُعررل انضبنررش يررٍ أثعرربك افزجرربه االٍررزلالل  انًزغٛررو

 1ٕ بالقسحةو ًٌَ
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ٍْ صَّررى فُٓررب  فبعهٛررخ ٘ٔ.ٓ( ْٔررٗ أكجررو يررٍ )9ٕ.ٓانغغوافررٙ كجٛررو؛ ؽٛررش ثهغررذ قًٛررخ يوثررع إٚزررب ) (؛ ِٔيرر

 انجُزبعواو فٗ رًُٛخ يٓبهح رؾلٚل انًٕقع. نهجوَبيظ انقبئى عهٗ َظوٚخ

؛ ِن جةُحُؼم بُىبجاغ ٓاٖ أجؼاةل بقسحاةو بالَاسمالٍ بُػـىبكا٢ )بَاسكمبّ بأللٝبذ بُػـىبك٤اد(ٝك٤ٔة ٣سؼ

(، فٙ ؽٍٛ كبٌ ٗ.ٖعبء يزٍٕٜ كهعبد ٛالة يغًٕعخ انجؾش فٗ انقٛبً انجعل٘ نالفزجبه فٗ ْنا انجُعل )

نقٛبً انجعل٘؛ ( أٌ انُزبئظ عبءد نٖبنؼ إٔ(، ٔرُظٓو قًٛخ )د( ثٍٛ انًزٍٕطٍٛ )9.ٔفٙ انقٛبً انقجهٙ )

أيب ؽغى ر صٛو انًزغٛو انًَزقم )انجوَبيظ انقبئى عهٗ َظوٚرخ انجُزربعواو( فرٗ انجُعرل انواثرع يرٍ أثعربك افزجربه 

ٍْ صَّرى  فُٓرب  ٘ٔ.ٓ( ْٔرٗ أكجرو يرٍ )11.ٓاالٍزلالل انغغوافٙ كجٛو؛ ؽٛش ثهغذ قًٛرخ يوثرع إٚزرب ) (؛ ِٔير

 رًُٛخ يٓبهح اٍزقلاو األكٔاد انغغوافٛخ. فبعهٛخ نهجوَبيظ انقبئى عهٗ َظوٚخ انجُزبعواو فٗ

ٝك٤ٔاااة ٣سؼِااان جةُحُؼااام بُكاااةٍٓ ٓاااٖ أجؼاااةل بقسحاااةو بالَاااسمالٍ بُػـىبك٢)بُسلُااا٤ىبذ بُٔؼوُٞاااد / 

(، ٗ.ٖ؛ عبء يزٍٕٜ كهعبد ٛالة يغًٕعخ انجؾش فٗ انقٛبً انجعل٘ نالفزجربه فرٗ ْرنا انجعرل )بُؼوال٤ٗد(

( أٌ انُزربئظ عربءد نٖربنؼ ٕٕقًٛخ )د( ثرٍٛ انًزٍٕرطٍٛ ) (، ٔرُظٓو٘.ٔفٗ ؽٍٛ كبٌ فٗ انقٛبً انقجهٙ )

انقٛبً انجعل٘؛ أيب ؽغى ر صٛو انًزغٛو انًَزقم )انجوَبيظ انقبئى عهٗ َظوٚرخ انجُزربعواو( فرٗ انجُعرل انقربيٌ 

(؛ ٘ٔ.ٓ( ْٔرٗ أكجرو يرٍ )19.ٓيٍ أثعبك افزجبه االٍزلالل انغغوافٙ كجٛو؛ ؽٛش ثهغرذ قًٛرخ يوثرع إٚزرب )

ٍْ صَّى ف  ُٓب  فبعهٛخ نهجوَبيظ انقبئى عهٗ َظوٚخ انجُزبعواو فٗ رًُٛخ يٓبهح انزفَٛواد انًعقٕنخ / انعقالَٛخ.ِٔي

؛ عربء يزٍٕرٜ كهعربد ٝك٤ٔة ٣سؼِن جةُحُؼم بُُةلٌ ٖٓ أجؼةل بقسحةو بالَسمالٍ بُػـىبكا٢ )بُام٤َُ(

كربٌ فرٗ انقٛربً انقجهرٙ (، فرٗ ؽرٍٛ ٓ.ٖٛالة يغًٕعخ انجؾش فٗ انقٛبً انجعل٘ نالفزجبه فٗ ْرنا انجُعرل )

( أٌ انُزبئظ عبءد نٖربنؼ انقٛربً انجعرل٘؛ أيرب ؽغرى رر صٛو ٖٔ(، ٔرُظٓو قًٛخ )د( ثٍٛ انًزٍٕطٍٛ )ٕ.ٔ)

انًزغٛرو انًَررزقم )انجوَربيظ انقرربئى عهرٗ َظوٚررخ انجُزرربعواو( فرٗ انجُعررل انَربكً يررٍ أثعربك افزجرربه االٍررزلالل 

ٍْ صَّررى فُٓررب  فبعهٛررخ ٘ٔ.ٓ( ْٔررٗ أكجررو يررٍ )9ٗ.ٓانغغوافررٙ كجٛررو؛ ؽٛررش ثهغررذ قًٛررخ يوثررع إٚزررب ) (؛ ِٔيرر

 نهجوَبيظ انقبئى عهٗ َظوٚخ انجُزبعواو فٗ رًُٛخ يٓبهح اٍزقلاو األكنخ.

ٔثبنزبنٗ ٚاُلْؽظ اهرفب  يَزٕٖ يٓبهاد االٍزلالل انغغوافٗ نلٖ ٛالة عُٛرخ انجؾرش؛ ؽٛرش عربء 

(، فرٗ ٘.ٍٕٗزلالل انغغوافٙ ككم )يزٍٕٜ كهعبد ٛالة يغًٕعخ انجؾش فٗ انقٛبً انجعل٘ الفزجبه اال

( أٌ انُزربئظ عربءد نٖربنؼ 11(، ٔرُظٓرو قًٛرخ )د( ثرٍٛ انًزٍٕرطٍٛ )9.ٓٔؽٍٛ كبٌ فٗ انقٛربً انقجهرٙ )

انقٛربً انجعررل٘؛ أيررب عررٍ ؽغررى ررر صٛو انًزغٛررو انًَررزقم )انجوَرربيظ انقرربئى عهررٗ َظوٚررخ انجُزرربعواو( فررٗ أثعرربك 

( ْٔررٗ أكجررو يررٍ 99.ٓٛرروح، ؽٛررش ثهغررذ قًٛررخ يوثررع إٚزررب )افزجرربه االٍررزلالل انغغوافررٙ ككررم؛ كبَررذ كج

ٍْ صَّررى فُٓررب  فبعهٛررخ نهجوَرربيظ انقرربئى عهررٗ َظوٚررخ انجُزرربعواو فررٗ رًُٛررخ يٓرربهاد االٍررزلالل ٘ٔ.ٓ) (؛ ِٔيرر

 انغغوافٗ ككم.

، ٔعُٕآَرب:  فوٚطرخ انرُغى Max I. Glick((2012 ٔرزفق ْنِ انُزٛغخ يع كهاٍخ يبكٌ عهٛر  

: ٔعٓربد َظرو رٕافقٛرخ ، ٔانزرٗ أكرلد اٍرزقلاو انجُزربعواو  انزٖرًٛى انقًبٍرٙ نؾرم انقًبٍٙ  ثُزبعواو 

 Richard Evan Schwartzانًْركهخ ثْركم إثررلاعٙ، كًرب رزفررق يرع كرّم يررٍ: هٚزْربهك إٚفرربٌ ّرٕاهري 

( فرٗ ر كٛرلْى ٕٙٔٓ)   Pavlo Pylyavskyy، ٔثبفهٕ ثٛهٛفَكٙ Max Glick(؛ ٔيبكٌ عهٛ  ٖٕٔٓ)

فرٗ انلُٚبيٛكٛرخ؛ فبنجُزربعواو َظربو كُٚربيٛكٙ  Theory of pentagramانجُزربعواو  عهرٗ يًٛرياد َظوٚرخ

رررلفع انطبنررت إلكاهح انًعوفررخ ثطوٚقررخ  يؾررلك ٚجررلأ يررٍ انجُرربء انجَررٜٛ ٕٔررٕاًل إنررٗ ثُرربء يعوفررٙ ّررجّ يعقررل،

م إثلاعٛخ َْرطخ، ٔيعبنغرخ انٕاقرع ٔانكْرف عُرّ يرٍ فرالل قٛبيرّ ثبنز يرم، ٔانزفكرو، ٔانجؾرش؛ ٕٔرٕالً نؾر

 يُبٍت؛ يزجًعب يغًٕعخ يٍ انقطٕاد اإلعوائٛخ.
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ٗسةئع بإلغةجد ػٖ بُُإبٍ بُحؿط٠ بُطةُاص، ٝبُاه١ ٣إ٘ ػِا٠: "ٓاة أضاى بُحىٗاةٓع بُواةئْ ػِا٠ ٗظى٣اد ( 3)

ااؼحد بُموبَااةذ   Pentagramبُح٘سااةغىبّ  ُْ كاا٢ ز٤ٔ٘ااد بالَااسمالٍ بُسااةو٣ك٠؛ ُاامٟ ٜااالت بُلىهااد بُىبجؼااد 

 غةٓؼد بإلٌَ٘مو٣د"؟. –بالغسٔةػ٤د "زؼ٤ِْ أَة٢َ" ج٤ٌِد بُسىج٤د 

أعررْلْد انجبؽضزرربٌ قبئًررخ رْررزًم ٍررزخ أثعرربك هئَٛررخ نالٍررزلالل ؛ ُإلغةجااد ػااٖ بُُااإبٍ بُحؿطاا٠ بُطةُااص

ٍْ كررم ثُعررل يُٓررب يغًٕعررخ  يررٍ انًٓرربهاد انفوعٛررخ؛ أُِعررْل فررٙ ٙررٕئٓب افزجرربه االٍررزلالل انزرربهٚقٙ؛ ٚزٚررً

ْؾْذ إعرواءاد إعرلاكًْب آَفًرب ثبنقَرى انضربَٙ يرٍ انجؾرش، ٔانقربٓ ثرئعواءاد إعرلاك يرٕاك  ِٙ انزبهٚقٙ، ٔٔ

، ٔانرنٖ ٚرُٔ عهرٗ أَرّ:  ال ٕٚعرل فرو  كال زاْ بُسؿوان ٓاٖ بُلاى٘ بُطاة٠ًٗٔة انجؾش، ٔأكٔارّ رفٖٛاًل؛ 

رعجخ انلهاٍربد االعزًبعٛرخ ٘ٓ.ٓ≥ ) إؽٖبئًٛب عُل يَزٕٖ ُّ ( ثٍٛ يزٍٕطٙ كهعبد ٛالة انفوقخ انواثعخ 

ب نًب فٙ انقٛبٍٍٛ: انقجهٙ، ٔانجعل٘ فٙ افزجبه يٓبهاد االٍزلالل انزبهٚقٗ .  ًٖ ٕٔٚٙؼ انغلٔل انزبنٙ يهق

قجهرٙ، رٕٕهذ إنّٛ انجبؽضزبٌ نؾَبة قًٛخ )د( نهفرؤ  ثرٍٛ يزٍٕرٜ كهعربد عُٛرخ انجؾرش فرٗ انقٛبٍرٍٛ: ان

 ٔانجعل٘ الفزجبه االٍزلالل انزبهٚقٗ ث ثعبكِ انًقزهفخ:

(: لالُد بُلىم ج٤ٖ ٓسَٞٝ لوغةذ ػ٤٘د بُحؿص ك٠ بُو٤ة٤َٖ: بُوح٢ِ، ٝبُحؼم١ القسحةو 7غمٍٝ وهْ )

 بالَسمالٍ بُسةو٣ك٢
  

 

 (: بُلىم ج٤ٖ ٓسَٞٝ لوغةذ بقسحةو بالَسمالٍ بُسةو٣ك٢؛ ُمٟ ٜالت ػ٤٘د بُحؿص12ٌَْ وهْ )

ٚزٚررؼ يررٍ انغررلٔل، ٔانوٍررى انجٛرربَٙ انَرربثقٍٛ: ٔعررٕك فررو  كال إؽٖرربئًٛب فررٗ افزجرربه االٍررزلالل 

عُٛخ انجؾش، فٗ انقٛبٍٍٛ: انقجهٙ، ٔانجعل٘؛ ٔمن  نٖربنؼ يزٍٕرٜ انقٛربً  انزبهٚقٙ ثٍٛ يزٍٕطٙ كهعبد

ْ٘ انفوٗ انٖفو٘ األٔل، ٔقُجِْم انفوٗ انجلٚم.  انجعل٘؛ ٔثنن  ُهفِ
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 ؛ عبء ٝك٤ٔة ٣سؼِن جةُحُؼم بألٍٝ ٖٓ أجؼةل بقسحةو بالَسمالٍ بُسةو٣ك٢ )ٜىؼ بألَاِد بُسةو٣ك٤د(

(، فٗ ؽٍٛ كربٌ فرٗ 8.٘فٗ انقٛبً انجعل٘ نالفزجبه فٗ ْنا انجعل )يزٍٕٜ كهعبد ٛالة يغًٕعخ انجؾش 

( أٌ انُزربئظ عربءد نٖربنؼ انقٛربً انجعرل٘؛ ٖٕ(، ٔرُظٓو قًٛخ )د( ثٍٛ انًزٍٕرطٍٛ  )ٕ.ٕانقٛبً انقجهٙ )

أيب ؽغى ر صٛو انًزغٛو انًَزقم )انجوَبيظ انقربئى عهرٗ َظوٚرخ انجُزربعواو( فرٗ انجُعرل األٔل يرٍ أثعربك افزجربه 

ٍْ صَّرى فُٓرب  ٘ٔ.ٓ( ْٔرٗ أكجرو يرٍ )9ٓ.ٓالٍزلالل انزبهٚقٙ كجٛرو؛ ؽٛرش ثهغرذ قًٛرخ يوثرع إٚزرب )ا (؛ ِٔير

 فبعهٛخ نهجوَبيظ انقبئى عهٗ َظوٚخ انجُزبعواو فٗ رًُٛخ يٓبهح ٛوػ األٍئهخ انزبهٚقٛخ.

بء يزٍٕرٜ ؛ عرٝك٤ٔة ٣سؼِن جةُحُؼم بُطة٢ٗ ٖٓ أجؼةل بقسحةو بالَسمالٍ بُسةو٣ك٢ )بَسكمبّ بُٔٗةلو(

(، فٗ ؽرٍٛ كربٌ فرٗ انقٛربً 9.ٖكهعبد ٛالة يغًٕعخ انجؾش فٗ انقٛبً انجعل٘ نالفزجبه فٗ ْنا انجُعل )

( أٌ انُزبئظ عبءد نٖبنؼ انقٛربً انجعرل٘؛ أيرب ؽغرى 9ٕ(، ٔرُظٓو قًٛخ )د( ثٍٛ انًزٍٕطٍٛ )1.ٔانقجهٙ )

فٗ انجُعل انضربَٙ يرٍ أثعربك افزجربه االٍرزلالل ر صٛو انًزغٛو انًَزقم )انجوَبيظ انقبئى عهٗ َظوٚخ انجُزبعواو( 

ٍْ صَّى فُٓب  فبعهٛخ نهجوَبيظ ٘ٔ.ٓ( ْٔٗ أكجو يٍ )9ٖ.ٓانزبهٚقٙ كجٛو؛ ؽٛش ثهغذ قًٛخ يوثع إٚزب ) (؛ ِٔي

 انقبئى عهٗ َظوٚخ انجُزبعواو فٗ رًُٛخ يٓبهح اٍزقلاو انًٖبكه.

؛ عربء يزٍٕرٜ كهعربد ُساةو٣ك٢ )بُُا٤ةه٤د(ٝك٤ٔة ٣سؼِن جةُحُؼم بُطةُص ٖٓ أجؼةل بقسحةو بالَسمالٍ ب

(، فرٗ ؽرٍٛ كبَرذ فرٗ انقٛربً انقجهرٙ ٖٛالة يغًٕعخ انجؾش فٗ انقٛبً انجعرل٘ نالفزجربه فرٗ ْرنا انجُعرل )

( أٌ انُزبئظ عبءد نٖربنؼ انقٛربً انجعرل٘؛ أيرب ؽغرى رر صٛو ٘ٔ(، ٔرُظٓو قًٛخ )د( ثٍٛ انًزٍٕطٍٛ )ٖ.ٔ)

ٗ َظوٚررخ انجُزرربعواو( فررٗ انجعررل انضبنررش يررٍ أثعرربك افزجرربه االٍررزلالل انًزغٛررو انًَررزقم )انجوَرربيظ انقرربئى عهرر

ٍْ صَّى فُٓب  فبعهٛخ نهجوَبيظ ٘ٔ.ٓ( ْٔٗ أكجو يٍ )1ٓ.ٓانزبهٚقٙ كجٛو؛ ؽٛش ثهغذ قًٛخ يوثع إٚزب ) (؛ ِٔي

 انقبئى عهٗ َظوٚخ انجُزبعواو فٗ رًُٛخ يٓبهح انَٛبقٛخ.

؛ عربء يزٍٕرٜ كهعربد بالَاسمالٍ بُساةو٣ك٢ )بُُؿػاع( ٝك٤ٔة ٣سؼِن جةُحُؼم بُىبجغ ٖٓ أجؼاةل بقسحاةو

(، فرٗ ؽرٍٛ كربٌ فرٗ انقٛربً انقجهرٙ ٕ.ٖٛالة يغًٕعخ انجؾش فٗ انقٛبً انجعل٘ نالفزجبه فٗ ْرنا انجُعرل )

( أٌ انُزبئظ عبءد نٖربنؼ انقٛربً انجعرل٘؛ أيرب ؽغرى رر صٛو ٓٔ(، ٔرُظٓو قًٛخ )د( ثٍٛ انًزٍٕطٍٛ )ٙ.ٔ)

ظ انقرربئى عهررٗ َظوٚررخ انجُزرربعواو( فررٗ انجُعررل انواثررع يررٍ أثعرربك افزجرربه االٍررزلالل انًزغٛررو انًَررزقم )انجوَرربي

ٍْ صَّى فُٓب  فبعهٛخ نهجوَبيظ ٘ٔ.ٓ( ْٔٗ أكجو يٍ )ٗٙ.ٓانزبهٚقٙ كجٛو؛ ؽٛش ثهغذ قًٛخ يوثع إٚزب ) (؛ ِٔي

 انقبئى عهٗ َظوٚخ انجُزبعواو فٗ رًُٛخ يٓبهح اٍزقلاو انُؾغظ.

ٍٓ ٓاااٖ أجؼاااةل بقسحاااةو بالَاااسمالٍ بُساااةو٣ك٠ )بَاااسكمبّ بُٔلٜٞٓاااةذ ٝك٤ٔاااة ٣سؼِااان جةُحُؼااام بُكاااة

(، ٕ.ٖ؛ عبء يزٍٕٜ كهعبد ٛالة يغًٕعخ انجؾش فٗ انقٛبً انجعل٘ نالفزجبه فٗ ْنا انجُعرل )بُػٞٛى٣د(

( أٌ انُزربئظ عربءد نٖربنؼ 8ٔ(، ٔرُظٓو قًٛخ )د( ثرٍٛ انًزٍٕرطٍٛ )ٖ.ٔفٗ ؽٍٛ كبٌ فٗ انقٛبً انقجهٙ )

أيب ؽغى ر صٛو انًزغٛو انًَزقم )انجوَبيظ انقبئى عهٗ َظوٚرخ انجُزربعواو( فرٗ انجعرل انقربيٌ انقٛبً انجعل٘؛ 

(؛ ٘ٔ.ٓ( ْٔرٗ أكجرو يرٍ )1ٗ.ٓيٍ أثعبك افزجبه االٍزلالل انزبهٚقٙ كجٛو؛ ؽٛرش ثهغرذ قًٛرخ يوثرع إٚزرب )

ٍْ صَّى فُٓب  فبعهٛخ نهجوَبيظ انقبئى عهٗ َظوٚخ انجُزبعواو فٗ رًُٛخ يٓبهح اٍز  قلاو انًفٕٓيبد انغْٕوٚخ.ِٔي

ٝك٤ٔاااة ٣سؼِااان جةُحُؼااام بُُاااةلٌ ٓاااٖ أجؼاااةل بقسحاااةو بالَاااسمالٍ بُساااةو٣ك٢ )بَاااسكمبّ بُٔلٜٞٓاااةذ 

؛ ؽٛش عبء يزٍٕٜ كهعبد ٛالة يغًٕعخ انجؾرش فرٗ انقٛربً انجعرل٘ نالفزجربه فرٗ ْرنا بُلٞه٤د/بُحؼم٣د(

( أٌ انُزربئظ 8ٕ)د( ثرٍٛ انًزٍٕرطٍٛ )(، ٔرُظٓرو قًٛرخ ٔ.ٔ(، فٗ ؽٍٛ كبٌ فٗ انقٛربً انقجهرٙ )ٖ.ٖانجُعل )

عبءد نٖبنؼ انقٛبً انجعل٘؛ أيب ؽغى ر صٛو انًزغٛو انًَزقم )انجوَبيظ انقبئى عهرٗ َظوٚرخ انجُزربعواو( فرٗ 

( ْٔٗ أكجو يٍ 9ٕ.ٓانجُعل انَبكً يٍ أثعبك افزجبه االٍزلالل انزبهٚقٙ كجٛو؛ ؽٛش ثهغذ قًٛخ يوثع إٚزب )
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ٍْ صَّى فُٓب  ف٘ٔ.ٓ) بعهٛخ نهجوَبيظ انقبئى عهٗ َظوٚخ انجُزبعواو فٗ رًُٛخ يٓربهح اٍرزقلاو انًفٕٓيربد (؛ ِٔي

 انفٕقٛخ/انجعلٚخ.

ٔثبنزبنٗ ٚاُلْؽظ اهرفب  يَزٕٖ يٓبهاد االٍزلالل انزبهٚقٗ نلٖ ٛرالة عُٛرخ انجؾرش؛ ؽٛرش عربء 

(، فرٗ ٘.ٕٕ)يزٍٕٜ كهعبد ٛالة يغًٕعخ انجؾش فٗ انقٛبً انجعل٘ الفزجبه االٍزلالل انزبهٚقٙ ككرم 

( أٌ انُزرربئظ عرربءد نٖرربنؼ ٖ٘(، ٔرُظٓررو قًٛررخ )د( ثررٍٛ انًزٍٕررطٍٛ )9.8ؽررٍٛ كرربٌ فررٗ انقٛرربً انقجهررٙ )

انقٛربً انجعررل٘؛ أيررب عررٍ ؽغررى ررر صٛو انًزغٛررو انًَررزقم )انجوَرربيظ انقرربئى عهررٗ َظوٚررخ انجُزرربعواو( فررٗ أثعرربك 

(؛ ٘ٔ.ٓ( ْٔٗ أكجو يٍ )9٘.ٓع إٚزب )افزجبه االٍزلالل انزبهٚقٙ ككم؛ كبَذ كجٛوح، ؽٛش ثهغذ قًٛخ يوث

ٍْ صَّى فُٓب  فبعهٛخ نهجوَبيظ انقبئى عهٗ َظوٚخ انجُزبعواو فٗ رًُٛخ يٓبهاد االٍزلالل انزبهٚقٙ ككم.  ِٔي

ٔعُٕآَرب:  اٜصربه  Andrew R. Cloutier ((2013 ٔرزفق ْنِ انُزٛغخ يع كهاٍخ أَلهٔ كٕرٛو

انًٕٕٙعٛخ نزرلهٌٚ انلهاٍربد االعزًبعٛرخ فرٗ رًُٛرخ االٍرزلالل انزربهٚقٙ ؛ ٔانزرٙ أكرلد عهرٗ االْزًربو 

ثبنًٓربو ماد انٖررهخ ثبنلهاٍربد االعزًبعٛررخ فررٗ رًُٛرخ يٓرربهاد انزفكٛرو انزرربهٚقٗ، ْٔررنا يرب اعزًررلد عهٛررّ 

بْى انًعوفٛرخ؛ نهٕٕرٕل إنرٗ ؽرم يُبٍرت ٚزَرى انجبؽضزبٌ فٗ هٕل يغًٕعخ يٍ انقٚبٚب انقالفٛخ رزؾلٖ ثُُ

، ٍٔرربهِ Mehdi Ghahremaniثبنغررلح، ٔاألٕرربنخ، ٔانًؤَررخ؛ كًررب رزفررق يررع كهاٍررخ يٓررل٘ موًٚرربَٙ 

ٔعُٕآَرب:  انزٖرًٛى انقًبٍرٙ  Philip Balcaen ((2017 ، ٔفٛهٛرت ثبنكربSareh Karamiٍٚكوايرٙ 

ُزربعواو نزًُٛرخ  عربكاد انعقرم  انًورجطرخ ثربنزفكٛو انلائو٘ نهعبكاد ؛ ٔانزٗ أكلد عهٗ اٍزقلاو َظوٚخ انج

انُقل٘ ٔمن  فٙ علك  يٍ انًلاهً انقبٕخ ثربنًْٕٕثٍٛ فرٙ إٚرواٌ؛ ؽٛرش إٌ ررلهٌٚ انجوَربيظ انقربئى عهرٗ 

َظوٚخ انجُزبعواو كفع انطالة إنٗ عًع يعهٕيبد عٍ انقٚبٚب يٍ فرالل يٕاقرع عهرٗ انٕٚرت رؾرٕٖ ٔصربئق 

عًخ نهقٚٛخ إلكها  انعالقبد ثٍٛ أعياء انقٚٛخ ٔهثٜ انًبٙٗ ثبنؾبٙو، عغوافٛخ ٔربهٚقٛخ كًعطٛبد كا

 ٔاٍزْواف انًَزقجم؛ ٍبعلْى فٙ ارقبم قواه ٍهٛى ٔفق يعبٚٛو ٔاٙؾخ. 
 

 وبجًؼة: ز٤ٖٞةذ بُحؿص، ٝٓوسىؾةزٚ:

 أٝاًل: ز٤ٖٞةذ بُحؿص:

 جٔة ٣أز٢: -ك٠ ٚٞء ٓة أَلى ػ٘ٚ بُحؿص ٖٓ ٗسةئع -ز٢ٖٞ بُحةؾطسةٕ 

 -فررٙ ٙررٕء األصررو االٚغرربثٗ الٍررزقلاو انجوَرربيظ انقرربئى عهررٗ َظوٚررخ انجُزرربعواو  –رٕٕررٙ انجبؽضزرربٌ   .1

ثٕٙع انجوَبيظ يٕٙع انزُفٛرن ثجوَربيظ يعهرى انلهاٍربد االعزًبعٛرخ؛ نزًُٛرخ االٍرزلالنٍٛ: انغغوافرٙ، 

 ٔانزبهٚقٙ.

ٙ، ٔيٓبهارررّ انفوعٛررخ، فررٙ ٙررٕء يررب أعررلاِ يررٍ قبئًررخ ث ثعرربك االٍررزلالل انغغوافرر -رٕٕررٙ انجبؽضزرربٌ  .2

ثبالٍرزفبكح يرٍ رهر  انقربئًزٍٛ فرٗ رقٛرٛى ٛرالة  -ٔقبئًخ ث ثعبك االٍزلالل انزبهٚقٙ، ٔيٓبهارّ انفوعٛخ 

رررعجخ انزررربهٚـ يرررٍ ؽٛرررش يرررلٖ رًكرررُٓى يرررٍ يٓررربهاد االٍرررزلالنٍٛ: انغغوافرررٙ،  ُّ رررعجخ انغغوافٛرررب، ٔ ُّ

 ٔانزبهٚقٙ.

او، ٔاٍرزوارٛغٛخ انْركم انقًبٍرٙ انًْرزقخ يُٓرب؛ رٕٕٙ انجبؽضزبٌ ثٚؤهح االْزًبو ثُظوٚخ انجُزبعو .3

 ك ؽل انًَزغلاد انعبنًٛخ فٗ يقوهاد ٛوائق انزلهٌٚ، ٔانزلهٌٚ انًٖغو نقليخ انًٕقف انزعهًٛٗ.

رطٕٚو ثوَبيظ إعلاك يعهى انلهاٍربد االعزًبعٛرخ عهرٗ أٌ ٚزٚرًٍ قٚربٚب ثٛئٛرخ ٚرزى رُبٔنٓرب ثبٍرزقلاو  .4

 هح عهٗ ارقبم انقواه َؾٕ ره  انًْكالد.اٍزوارٛغٛخ انجُزبعواو؛ نزًُٛخ انقل
 

  ضة٤ًٗة: ٓوسىؾةذ بُحؿص:
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ٓااٖ قااالٍ ئغااىبء ٛااهب بُحؿااص، ٝٓااٖ قااالٍ ٓااة زااْ بُسٖٞااَ ئ٤ُااٚ ٓااٖ ٗسااةئع  -ألوًاار بُحةؾطسااةٕ 

أٗ٘ة جؿةغد ئ٠ُ ئغىبء ٣ًٓام  ٓاٖ بُموبَاةذ كا٠ ٛاهب بُٔػاةٍ، ٓاٖ ج٤ٜ٘اة ٣وساىؼ بُحؿاص بُؿاة٠ُ  -ٝز٤ٖٞةذ

 ئغىبء بُحؿٞش بُسة٤ُد:

طررٕٚو يقرروه يْرركالد ثٛئٛررخ ثجوَرربيظ إعررلاك يعهررى انغغوافٛررب، ٔثوَرربيظ إعررلاك يعهًررٙ انلهاٍرربد ر .1

 االعزًبعٛخ ثكهٛبد انزوثٛخ؛ فٗ ٕٙء َظوٚخ انجُزبعواو.

إكهاط قٚرربٚب ثٛئٛررخ عهررٗ انَرربؽخ انلٔنٛررخ فررٗ يُرربْظ انغغوافٛررب، ٔانزرربهٚـ، ٔانلهاٍرربد االعزًبعٛررخ  .2

 ٕنٛخ انًغزًعٛخ، ٔانٕالء انُٕٛٙ.ثًواؽم انزعهٛى انعبو؛ نزًُٛخ انًَئ

اٍزقلاو اٍزوارٛغٛخ انجُزبعواو؛ نزًُٛخ األكاء انزلهَٚٙ نلٖ يعهًرٙ انغغوافٛرب، ٔانزربهٚـ، ٔانلهاٍربد  .3

 االعزًبعٛخ ثًواؽم انزعهٛى انعبو.

ثوَرربيظ قرربئى عهررٗ انقٚرربٚب انغلنٛررخ؛ نزًُٛررخ اإلكهاكررٍٛ: انًكرربَٙ، ٔانييُررٙ؛ نررلٖ انطررالة مٖٔ َقررٔ  .4

 .(ADHD)ٔانُْبٛ انيائل  االَزجبِ

رعجخ انلهاٍربد  .5 ُّ اٍزقلاو ثوَبيظ قبئى عهٗ َظوٚخ انجُزبعواو؛ نزًُٛرخ انًٓربهاد انوٚبكٚرخ؛ نرلٖ ٛرالة 

 عبيعخ االٍكُلهٚخ. -االعزًبعٛخ  ثكهٛخ انزوثٛخ 

رطررٕٚو يقرروهاد انلهاٍرربد االعزًبعٛررخ ثًواؽررم انزعهررٛى؛ فررٗ ٙررٕء انًَررزغلاد انزوثٕٚررخ؛ َظوًٚررب،  .6

 ٔإعوائًٛب.

ثوَبيظ قبئى عهٗ انقٚبٚب انجٛئٛخ؛ نزًُٛرخ انرٕعٙ ثًفٕٓيربد انزًُٛرخ انًَرزلايخ؛ نرلٖ ٛرالة انلهاٍربد  .7

 عبيعخ اإلٍكُلهٚخ. -االعزًبعٛخ ثكهٛخ انزوثٛخ 

 بُٔىبغــــــغ

 أٝاًل: بُٔىبغغ بُؼىج٤د:

. يزربػ ٔاإلثرلا انًهزقٗ انعهًٙ انضبنش نهًوكي انُٕٛٙ ألثؾربس انًْٕجرخ (. ٕٙٔٓعبيعخ انًه  فٖٛم. ) .1

 عهٗ:

https://www.kfu.edu.sa/ar/Lists/KfuMainNews/DispForm.aspx?ID=1017 

اإلؽٖبء انجبهايزوٖ ٔانالثربهايزوٖ فرٗ افزجربه فرؤٗ انجؾرٕس (. ٕٙٓٓعجل انًُعى أؽًل انلهكٚو. ) .2

 . انقبْوح: عبنى انكزت.انُفَٛخ ٔانزوثٕٚخ ٔاالعزًبعٛخ

. عبيعررخ أو انقرروٖ، يزرربػ عهررٗ: كٔهح انجُزرربعواو ٔانًْرركالد انجؾضٛررخ(. 9ٕٔٓعًرربكح انجؾررش انعهًررٙ. ) .3

https://uqu.edu.sa/index.php/App/Events/11152 

. اٍزوارٛغٛخ انجُزبعواو نزًُٛخ يٓبهاد انزفكٛو ٔؽم انًْكالد(. ٕٙٔٓعًؤ ٍٛل ٕبنؼ عجل انعيٚي. ) .4

 انقبْوح: يكزجخ األَغهٕ انًٖوٚخ.

اٍرزوارٛغٛخ انجُزربعواو َٔظوٚرخ روٚري نؾرم انًْركالد (. 8ٕٔٓ_________، َٔفٍٛ قله٘ يوٍٙ. ) .5

 انقبْوح: يكزجخ األَغهٕ انًٖوٚخ.. افزجبهاد( –رلهٚجبد  –ثطو  إثلاعٛخ: كنٛم )أَْطخ 

ٔانزكُٕٚرربد انًْررزوكخ ثررٍٛ  يلٚوٚررخ انٕؽررلح انًوكيٚررخ نزكررٍٕٚ األٛررو ٔيلٚوٚررخ انزقررٕٚى ٔااليزؾبَرربد .6

األكبكًٚٛبد نزكٍٕٚ األٍربرنح انًزرلهثٍٛ ٔرر ْٛهٓى العزٛربى ايزؾبَربد انكفربءح انزوثٕٚرخ يرٍ 

ٍرربرنح انًزررلهثٍٛ ثبنَرره  ركررٍٕٚ األ(. ٕٔٔٓ/  ٕٓٔٓفررالل كٔهاد انزكررٍٕٚ انًَررزًو. )

. يٖٕمخ فبٕخ ثًربكح انغغوافٛرب، رقطرٜٛ ٔٙرعٛبد رعهًٛٛرخ رعهًٛرخ اٍرزُبكا إنرٗ انضبَٕ٘

انًوععٛخ انلٚلكزٛكٛخ، انًًهكرخ انًغوثٛرخ: ٔىاهح انزوثٛرخ انُٕٛٛرخ ٔانزعهرٛى انعربنٙ ٔركرٍٕٚ 

 األُٛو ٔانجؾش انعهًٙ.

https://www.kfu.edu.sa/ar/Lists/KfuMainNews/DispForm.aspx?ID=1017
https://uqu.edu.sa/index.php/App/Events/11152
https://uqu.edu.sa/index.php/App/Events/11152
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خ نلٚرلاكزٛ  انغغوافٛرب فرٙ ٙرٕء ثٛرلامٕعٛب انًقبهثرخ انزطجٛقٛر(. 8ٕٔٓيرٕال٘ انًٖرطفٗ انجوعربٔ٘. ) .7

 ، انًًهكخ األهكَٛخ انٓبًّٛخ: كاه انًزعي نهُْو ٔانزٕىٚع.ٔ. ٛانكفبٚبد

ْظ انجؾش ٔٛرو  انزؾهٛرم اإلؽٖربئٙ فرٙ انعهرٕو انزوثٕٚرخ (. يُب99ٔٔفؤاك أثٕ ؽطت ٔآيبل ٕبك . ) .2

 . انقبْوح: يكزجخ األَغهٕ انًٖوٚخ.ٔاالعزًبعٛخ
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 ٓالؾــــــــن بُحؿص 

 غةٓؼد بإلٌَ٘مو٣د     

 ٤ًِد بُسىج٤د        

 هُْ بُٔ٘ةٛع ٜٝىم بُسمو٣ٍ

 (1ِٓؿن وهْ )

 أجؼةل بالَسمالٍ بُػـىبك٢،هةئٔد 

 ٜٝٓةوبزٚ بُلىػ٤د  

 

 ئػمبل

 ل. ٓىٝخ ٖالؼ أٗٞو بُؼم١ٝ ل. ٛحد ٖةجى ْةًى ػالّ

 أَسةن بُٔ٘ةٛع ٜٝىم زؼ٤ِْ بُسةو٣ف بُُٔةػم

 غةٓؼد بإلٌَ٘مو٣د –٤ًِد بُسىج٤د 

 أَسةن بُٔ٘ةٛع ٜٝىم زؼ٤ِْ بُػـىبك٤ة بُُٔةػم

 غةٓؼد بإلٌَ٘مو٣د –٤ًِد بُسىج٤د 

2222 

 ( 1ِٓؿن وهْ )

 هةئٔد أجؼةل بالَسمالٍ بُػـىبك٢، ٜٝٓةوبزٚ بُلىػ٤د
 

 بُٜٔةوبذ بُلىػ٤د بُحُؼم بُىئ٤ٍ ّ
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انقٖبئٔ انغغوافٛخ نأليبكٍ. ٔكنا ٛوٚقخ ؽٛربح انقلهح عهٗ ٛوػ أٍئهخ رَبعل فٙ رؾهٛم  1-1 

 األفواك فٙ ْنا انًٕقع.

 انقلهح عهٗ ٛوػ أٍئهخ رَبعل فٙ رؾهٛم انقٖبئٔ انغغوافٛخ ألقبنٛى انعبنى. 1-2

انقرلهح عهرٗ ٛروػ أٍرئهخ رَربعل فرٙ رؾهٛرم انقٖربئٔ انغغوافٛرخ نهضقبفربد انًقزهفرخ انزرٙ  1-3

 رقطٍ يٕقع عغوافٙ يعٍٛ.

 رَبعل فٙ يعوفخ ٛوٚقخ ؽٛبح األفواك فٙ انعبنى. انقلهح عهٗ ٛوػ أٍئهخ 1-4
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 ايزال  انقلهح عهٗ رطٕٚو انقوائٜ اننُْٛخ.  2-1

 اٍزقلاو انقوائٜ اننُْٛخ نزُظٛى انًعهٕيبد انغغوافٛخ ؽٕل األّقبٓ. 2-2

 اٍزقلاو انقوائٜ اننُْٛخ؛ نزُظٛى انًعهٕيبد انغغوافٛخ ؽٕل األيبكٍ. 2-3

 اٍزقلاو انقوائٜ اننُْٛخ؛ نزُظٛى انًعهٕيبد انغغوافٛخ ؽٕل انجٛئبد. 2-4

 ايزال  انقلهح عهٗ يعوفخ يلٖ ر صٛو ثع٘ انْقٖٛبد انزبهٚقٛخ فٙ عغوافٛخ ْنا انعبنى. 2-5
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 انقلهح عهٗ ٔٙع انًعهٕيبد ؽٕل األّقبٓ، ٔرُظًٛٓب فٙ ٍٛب  يكبَٙ.  3-1 

رؾلٚل انقٖبئٔ انغغوافٛخ انًًٛريح نرجع٘ يُربٛق انعربنى، ٔانزرٙ رغعهٓرب ٍربؽبد نهٖروا ؛  3-2

 ثٓلف انَٛطوح عهٛٓب يٍ انلٔل انعظًٗ. 

 فٙ ٍٛب  يكبَٙ. انقلهح عهٗ ٔٙع ٔرُظٛى انًعهٕيبد ؽٕل األيبكٍ 3-3

 فٙ ٍٛب  يكبَٙ. عهٗ ٔٙع ٔرُظٛى انًعهٕيبد ؽٕل انجٛئبدانقلهح  3-4

رؾلٚرل انقٖربئٔ انغغوافٛرخ انًًٛريح نرجع٘ يُربٛق انعربنى، ٔانزرٙ رغعهٓرب ٍربؽبد نهٖروا   3-5

 ثٓلف انَٛطوح عهٛٓب يٍ قِجْم انلٔل انعظًٗ.
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 غةٓؼد بإلٌَ٘مو٣د  

 ٤ًِد بُسىج٤د        

 بُسمو٣ٍهُْ بُٔ٘ةٛع ٜٝىم 

 (2ِٓؿن وهْ )

 هةئٔد أجؼةل بالَسمالٍ بُسةو٣ك٢،

 ٜٝٓةوبزٚ بُلىػ٤د  
 

 ئػمبل

 ل. ٓىٝخ ٖالؼ أٗٞو بُؼم١ٝ ل. ٛحد ٖةجى ْةًى ػالّ

 أَسةن بُٔ٘ةٛع ٜٝىم زؼ٤ِْ بُسةو٣ف بُُٔةػم

 غةٓؼد بإلٌَ٘مو٣د –٤ًِد بُسىج٤د 

 أَسةن بُٔ٘ةٛع ٜٝىم زؼ٤ِْ بُػـىبك٤ة بُُٔةػم

 غةٓؼد بإلٌَ٘مو٣د –٤ًِد بُسىج٤د 
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 (2ِٓؿن وهْ )

 ٜٓةوبزٚ بُلىػ٤د، ٔهةئٔد أجؼةل بالَسمالٍ بُسةو٣ك٢

 بُٜٔةوبذ بُلىػ٤د بُحُؼم بُىئ٤ٍ ّ
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 انقلهح عهٗ ٛوػ أٍئهخ رورجٜ ثزُظٛى انًعهٕيبد انزبهٚقٛخ.  ٔ-ٔ

 انقلهح عهٗ ٛوػ أٍئهخ رورجٜ ثبنًقبهَخ ثٍٛ انؾٕاكس انزبهٚقٛخ. 1-2

ٛوػ أٍرئهخ ٕٔرفٛخ رٕٙرٛؾٛخ ررورجٜ ثًرلٖ كفبٚرخ األكنرخ ٔانًعهٕيربد انزرٙ رزٖرم انقلهح عهٗ  1-3

 يجبّوح ثبنؾلس انزبهٚقٙ.

 .أٍئهخ ٍججٛخ رورجٜ ث ٍجبة ؽبكصخ ربهٚقٛخ يعُٛخانقلهح عهٗ ٛوػ  1-4

هخ رقًٛٛٛرخ ررورجٜ ثبنَرؤال عرٍ انَرجت األكضرو أًْٛرخ، أٔ انروئٌٛ الَرلال  انقلهح عهٗ ٛروػ أٍرئ 1-5

 ؽبكصخ ربهٚقٛخ يعُٛخ.

 انقلهح عهٗ ٛوػ أٍئهخ رزعهق ثوأ٘ انطبنت ؽٕل ؽبكصخ ربهٚقٛخ. 1-6

ب ثبألكنخ. 1-7 ًً  انقلهح عهٗ ٛوػ أٍئهخ رورجٜ ثبنؾكى عهٗ ّقٖٛبد ربهٚقٛخ يعُٛخ؛ يلع

طهررت ٕٔررف انزغٛٛررو انررن٘ َررزظ عررٍ ؽبكصررخ ربهٚقٛررخ يعُٛررخ، ٔيررلٖ ٛرروػ أٍررئهخ رزانقررلهح عهررٗ  1-2

 اٍزًواهٚزّ.
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 ايزال  انقلهح عهٗ رفَٛو انقوائٜ، ٔانزًضٛالد انغغوافٛخ األفوٖ ثزلقٛق. 4-1 

ايرررزال  انقرررلهح عهرررٗ انررروثٜ ثرررٍٛ انقررروائٜ، ٔانزًضرررٛالد انغغوافٛرررخ األفررروٖ ثزرررلقٛق؛ نفٓرررى  4-2

 انًعهٕيبد.

انقلهح عهٗ اٍزقلاو انقوائٜ، ٔانزًضٛالد انغغوافٛخ األفوٖ؛ القزواػ ؽهرٕل نرجع٘ انقٚربٚب  4-3

 خ انًهؾخ انواُْخ.انجٛئٛ

5 
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بُٔؼوُٞد / 
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بُؼو

C
la

im
انقلهح عهٗ ٕٕ  رفَٛواد يعقٕنخ؛ ثُبًء عهٗ رقٛٛى األكنخ انًٕعٕكح فٙ يغًٕعخ يزُٕعخ يرٍ  5-1 

 انًٖبكه انغغوافٛخ. 

 انقلهح عهٗ رؾهٛم انعالقبد انغغوافٛخ ثٍٛ انظٕاْو انًقزهفخ؛ نٖٕ  رفَٛو يعقٕل. 5-2
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انقلهح عهٗ اٍزقلاو أكنخ يجبّوح يْزقخ يٍ يغًٕعخ يزُٕعخ يرٍ انًٖربكه انغغوافٛرخ، ًٚكرٍ  6-1 

 أٌ ٚجوه رفَٛوارّ. -يٍ فالنٓب –نهفوك 

 انقلهح عهٗ ارقبم قواهاد عغوافٛخ، ٔرجوٚوْب ثبألكنخ. 6-2



 2222ٓة٣ٞ                                 21بُؼمل                   ٓػِد بُحؿص بُؼ٢ِٔ ك٢ بُسىج٤د     
 

   - 282 - 

 بُٜٔةوبذ بُلىػ٤د بُحُؼم بُىئ٤ٍ ّ
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 انقلهح عهٗ انزًٛٛي ثٍٛ انًٖبكه األٔنٛخ، ٔانضبَٕٚخ انًورجطخ ثبنؾلس.  2-1

انقلهح عهٗ رؾلٚل انًٖبكه انًقزهفخ األكضو اهرجبًٛرب ثبنؾرلس؛ كبنٖرٕه، ٔانٕصربئق، ٔانًَرزُلاد  2-2

 ... ٔمٛوْب.

 انقلهح عهٗ رؾلٚل علٖٔ انًٖله انزبهٚقٙ، ٔكٔهِ فٙ هٕل األؽلاس. 2-3

 انقلهح عهٗ ارقبم قواه ؽٕل انًٖبكه انًزجبُٚخ نهؾلس انزبهٚقٙ انٕاؽل. 2-4

 يلٖ يٕصٕقٛخ انًٖله انزبهٚقٙ. انقلهح عهٗ رؾلٚل 2-5

 انقلهح عهٗ اٍزقلاو انًٖله فٙ رفَٛو ؽلس ربهٚقٙ يب. 2-6

 انقلهح عهٗ اٍزجعبك انؤاٚبد انزٙ ُٚفوك ثٓب كبرت ٔاؽل. 2-7
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 انقلهح عهٗ رؾلٚل فٖبئٔ يكبٌ ٔقٕ  انؾبكصخ انزبهٚقٛخ، ٔٔقزٓب. 3-1

ثًب ٚزًُّٚ يٍ يعوفخ األؽلاس انٓبيخ، ٔانزطٕهاد انقلهح عهٗ رؾلٚل اإلٛبه انييُٙ انًوععٙ  3-2

 .انزبهٚقٛخ

يرررٍ يكَٕررربد انَرررهٕ  انجْرررو٘ ٔانُْررربٛ انقرررلهح عهرررٗ رؾلٚرررل اإلٛررربه انًوععرررٙ االعزًررربعٙ  3-3

 االعزًبعٙ؛ كبنظؤف: االعزًبعٛخ، ٔاالقزٖبكٚخ، ٔانَٛبٍٛخ نهؾٛبح فٙ من  انٕقذ.

رؾلٚل اإلٛربه انًوععرٙ انًكربَٙ؛ أ٘ رؾلٚرل يكربٌ ٔقرٕ  انؾبكصرخ، ٔيرلٖ ارَربعٓب، انقلهح عهٗ  3-4

 ٔؽٛيْب انًكبَٙ.
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 انقلهح عهٗ رؾلٚل األكنخ انزٙ رلعى انوأ٘ انزبهٚقٙ.  4-1

 انقلهح عهٗ رؾلٚل يٕصٕقٛخ انلنٛم انزبهٚقٙ فٙ قجٕل انؾلس انزبهٚقٙ انٖٕاة. 4-2

زْق. 4-3 ْْ ًُ  انقلهح عهٗ رؾلٚل يلٖ كعى انلنٛم انزبهٚقٙ نالٍزقالٓ انزبهٚقٙ ان

انقلهح عهٗ رؾلٚل يلٖ قجٕل انفوك نهُؾغظ، ٔاألكنخ انًٚربكح انزرٙ ررلعى هأًٚرب ربهٚقًٛرب يقبنفًرب يرب  4-4

 اٍزقهّٖ.
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 انقلهح عهٗ رؾلٚل انًفٕٓيبد انوئَٛخ انًورجطخ ثبنظٕاْو انزبهٚقٛخ )يضم: اإلقطب ، انزُٕٚو(.  ٔ-٘

انًورجطخ ثبنْقٖرٛبد انغْٕوٚرخ انوئَٛرخ انزرٙ ؽوكرذ األؽرلاس انقلهح عهٗ رؾلٚل انًفٕٓيبد  5-2

 اإليجوإٛه(. –انًه   –انزبهٚقٛخ )انفوعٌٕ 

)يضم: قؤٌ ٍٔطٗ،  unique conceptانزبهٚقٛخ انفوٚلح انقلهح عهٗ انزفوٚق ثٍٛ انًفٕٓيبد   5-3

ٔانزرٙ ال رُطجرق إال عهرٗ فزروح ثعُٛٓرب ٔال ًٚكرٍ أٌ َطهقٓرب عهرٗ فزروح أفروٖ(، ٔانًفٕٓيرربد 

)يضم: قهعخ، كًٚقواٛٛرخ، ثونًربٌ، ؽكٕيرخ، ٔانزرٙ ًٚكرٍ أٌ  Inclusive conceptsانْبيهخ 

 (.و يٍ ؽلس ربهٚقٙ عجو األىيُخ انًقزهفخرظٓو فٙ أكض
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انقررلهح عهررٗ ٕٔررف عًهٛرربد انزغٛٛررو انزرربهٚقٙ؛ يضررم: انزغٛٛررواد انزلهٚغٛررخ انزررٙ ٛرروأد عهررٗ  6-1

 يغزًع يب.

انقلهح عهٗ ٕٔف عًهٛبد انزغٛٛو انزبهٚقٙ؛ يضم: انزغٛٛواد انًفبعئخ انزٙ ٛوأد عهٗ يغزًرع  6-2

 يب؛ ٍٛبًٍٛب، ٔاقزٖبكًٚب، ٔاعزًبعًٛب، ٔصقبفًٛب.

يضرم: انزًٛٛري ثرٍٛ أٔعرّ انْرجّ، ٔاالفرزالف، ٔانغٕاَرت انقلهح عهٗ يقبهَخ انظٕاْو انزبهٚقٛرخ؛  6-3

 .انفوٚلح، ٔانعبيخ نهؾلس انزبهٚقٙ

انقلهح عهٗ ّوػ األؽرلاس انزبهٚقٛرخ؛ كزؾلٚرل األٍرجبة انًزعرلكح نهؾبكصرخ انزبهٚقٛرخ، ٔإَٔاعٓرب،  6-4

 ٔانعالقخ فًٛب ثُٛٓب، ٔانُزبئظ انفٕهٚخ، ٕٔٛٚهخ انًلٖ انُبرغخ عُٓب.

 انقلهح عهٗ اٍزقلاو انًٖبكه انزٙ رقلو يعهٕيبد عٍ انًبٙٙ، ٔانز كل يٍ يٕصٕقٛزّ. 6-5

 

 غةٓؼد بإلٌَ٘مو٣د    

 ٤ًِد بُسىج٤د        

 هُْ بُٔ٘ةٛع ٜٝىم بُسمو٣ٍ

 (3ِٓؿن وهْ )

ُْؼحد بُموبَةذ بالغسٔةػ٤د  بقسحةو بالَسمالٍ بُػـىبك٢؛ ُطالت بُلىهد بُىبجؼد 
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 ئػمبل

 ل. ٓىٝخ ٖالؼ أٗٞو بُؼم١ٝ ل. ٛحد ٖةجى ْةًى ػالّ

 أَسةن بُٔ٘ةٛع ٜٝىم زؼ٤ِْ بُسةو٣ف بُُٔةػم

 غةٓؼد بإلٌَ٘مو٣د –ُسىج٤د ٤ًِد ب

 أَسةن بُٔ٘ةٛع ٜٝىم زؼ٤ِْ بُػـىبك٤ة بُُٔةػم

 غةٓؼد بإلٌَ٘مو٣د –٤ًِد بُسىج٤د 

 

 

2222 

 

 

 

 

 

 

 

 بقسحةو بالَسمالٍ بُػـىبك٢

 

 ػ٣ًًٟ بُطةُث ٓؼِْ بُموبَةذ بالغسٔةػ٤د .. ئٓأل ج٤ةٗةزي بُكةٖد:

                        .........................................................................................                                     بَْ بُطةُث:

 .............................................................................................. بُسةو٣ف:

 ............................................................................................... لىهد:بُ

ُٓؼحد:  ................................................................................................بُ

 

 زؼ٤ِٔةذ بالقسحةو:

  ( ٍرؤااًل؛ يٕىعرخ عهرٗ ٍرزخ أثعربك؛ رقرٌٛ قرلهر  عهرٗ ايرزال  1ٕيَزقهخ، رزًٍٚ )ٚزكٌٕ االفزجبه يٍ ٍزخ أقَبو

 يٓبهاد االٍزلالل انغغوافٙ.

 . ال رقهت ْنِ انٖفؾخ قجم أٌ ُٚطهت إنٛ  من 

  ال رٚع أ٘ عاليبد فٙ ْنِ انَُقخ )انقبٕرخ ثبألٍرئهخ(؛ ٙرع كرم انعاليربد انقبٕرخ ثبإلعبثرخ فرٙ ٔهقرخ اإلعبثرخ

 نْ .انًُفٖهخ انزٙ رُعطٗ 

 .ْنا االفزجبه يٍ َٕ  أٍئهخ االفزٛبه يٍ يزعلك، ٔعهٛ  أٌ رقزبه ثلٚم ٔاؽل يٍ ثٍٛ أهثعخ ثلائم 

  ٕاٍزقلو انقهى انوٕبٓ فٙ ٔٙع انعاليبد انقبٕخ ثبإلعبثخ، ٔإما همجذ فٙ رغٛٛو إؽرلٖ إعبثبرر  ر كرل يرٍ يؾر

 اإلعبثخ انَبثقخ رًبًيب.

  كقٛقخ. ٓٙانييٍ انًؾلك نإلعبثخ 

 ٌٗٓىًْ ػ٠ِ ؾُٖ زؼةٌْٝٗ،،،                                                          

 بُحةؾطسةٕ                                                      

 بُحُؼم بألٍٝ: ٜىؼ بألَاِد بُػـىبك٤د ؾٍٞ بٌُٔةٕ، ٝبألهة٤ُْ، ٝبُطوةكد

 أَاِد بُحُؼم بألٍٝ:

(1)  

 

 

 

 

 
 

 ضْ بقسى بُُإبٍ بُىئ٤ٍ بُه١ ٣ٌٖٔ ٜىؾٚ ؾُٜٞة ٖٓ ج٤ٖ بُحمبئَ بُسة٤ُد: ئهىأ بُكى٣طد بُُةجود،
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 )        ( يب انقٚٛخ انغغوافٛخ انزبهٚقٛخ انزٙ رلٔه ؽٕنٓب ْنِ انقوٚطخ  (أ )

 )        ( يب ٛجٛعخ انعالقبد ثٍٛ انغبَجٍٛ انًٖو٘ ٔانَٕكاَٙ  (ت )

 )        ( يب يفٕٓو ٍٛبكح انلٔنخ يٍ ٔعٓخ َظو انغغوافٛب  (ظ )

 )        ( يب يَبؽخ انٖؾواء انغوثٛخ ثغًٕٓهٚخ يٖو انعوثٛخ  (ل )

 

، ٝٓؼةُٜٔاة ٝبٖالًة ٓظاةٛى بُؼٔاىبٕ )بُػـىبك٤اة بُحٓاى٣د(، ٝظاٞبٛى بألو٘"بُػـىبك٤ة ٢ٛ: ػِْ ٣موٌ  (2)

ٜح٤ؼ٤اااد( ئٚاااةكد ألٗٔاااةٜ أقاااىٟ ٓاااٖ بُػـىبك٤اااة زاااىزحٝ جأٗٓاااطد ٓؼ٤٘اااد ًةُػـىبك٤اااة بُطح٤ؼاااد )غـىبك٤اااة 

 )ب٤ُُة٤َد(، ٝبُػـىبك٤ة )بالهسٗةل٣د( ... ئُف"

 ئهىأ بُؼحةوخ بُُةجود؛ ضْ ؾمل بُُإبٍ بُه١ زٔطَ زِي بُلوىخ ئغةجد ُٚ ٖٓ ج٤ٖ بُحمبئَ بُسة٤ُد:

 )        ( يب انن٘ رٓزى ثلهاٍزّ انغغوافٛب انَٛبٍٛخ  (أ )

 )        ( يب األًَبٛ انوئَٛٛخ نهغغوافٛب  (ت )

 )        ( يب يفٕٓو انغغوافٛب، ٔيب أًَبٛٓب انوئَٛخ   (ظ )

 يب كٔه انغغوافٛب فٙ ؽم انًْكالد انَٛبٍٛخ عهٗ يو انعٖٕه   (ل )
)        ( 

 
 

كا٢ بُٔ٘طواد بُسا٢  غحةٍ يبؿاىٌٝجٔؿةنبخ  َٝٝبُٓىم بألْٔةٍ  ؿىت آ٤َةبألًىبل ْؼٞت ٣ؼ٤ٕٓٞ ك٢  (3)

ْٝأةٍ ؿاىت  بُؼاىبم، ٢ٛٝ ب٤ُّٞ ػحةوخ ػاٖ أغاًبء ٓاٖ ْأةٍ ْاىم َسةٕ بٌُحىًٟىل٤ُٔ٣ٜة بألًىبل 

، ، ٣ٝسؿمضٕٞ بُِـد بٌُىل٣اد، ٝه٤ِاَ ٓاْٜ٘ ٣ؼاىف بُؼىج٤ادزى٤ًةٝغ٘ٞت ْىم  َٞو٣ةْٝٔةٍ ْىم  ئ٣ىبٕ

 ٓةوٌ. 21ُْٜٝ أي٣ةئْٜ ٝأػ٤ةلْٛ بُكةٖد بُس٢ ٣ؿسلِٕٞ جٜة ٝػ٠ِ وأَٜة ػ٤م ب٤ُ٘ىٝي ك٢ 

 ئهىأ بُؼحةوخ بُُةجود ضْ ؾمل بُُإبٍ بُه١ زػ٤ث ػ٘ٚ زِي بُلوىخ ٖٓ ج٤ٖ بُحمبئَ ب٥ز٤د:

 )        ( يب انطقًٕ انزٙ ًٚبهٍٓب األكواك فٙ عٛل انُٛؤى   (أ )

 )        ( األكواك اهرلالْب يب أنٕاٌ انًالثٌ انزٙ ٚفٚم  (ت )

 )        ( يب عالقخ األكواك ثبنُياعبد انًَهؾخ فٙ انعوا   (ظ )

 )        ( يب أيبكٍ رًوكي انْعٕة انكوكٚخ، ٔيب أْى فٖبئٖٓى انضقبفٛخ  (ل )

 

اة غؼاَ ػامل بُُاٌةٕ كا٢ زِاي بُٔ٘اةٜن ه٤ِاَ  (4) ّٔ َ  ًح٤اى  ٓ ٣ٔسةي غ٘ٞت بُُٞلبٕ جةوزلةع لوغد بُؿىبوخ جٓاٌ

إن٣د ًٝطاىخ ئٖاةجد بُ٘حةزاةذ ٝبُؿ٤ٞبٗاةذ غمبً؛  ُٔ كةوزلةع بُؿىبوخ ٣إل١ ئ٠ُ زٌةضى بًُٝبؾق ٝبُؿٓىبذ بُ

 جةألٓىب٘ ٝٗوِٜة ئ٠ُ بإلُٗةٕ.

 ئهىأ بُلوىخ بُُةجود ضْ بقسى بُُإبٍ بُىئ٤ٍ بُه١ زٔطَ زِي بُلوىخ ئغةجد ُٚ: 

 (   )      كٛف أصود انقٖبئٔ انغغوافٛخ نغُٕة انَٕكاٌ فٙ ؽٛبح انَكبٌ  (أ )

 )        ( يب انكضبفخ انَكبَٛخ ثئقهٛى عُٕة انَٕكاٌ  (ت )

 )        ( يب يفٕٓو انكضبفخ انَكبَٛخ  (ظ )

 )        ( يب إَٔا  انئاؽف ٔانؾْواد انزٙ رقطٍ عُٕة انَٕكاٌ  (ل )

بلوٌ بُٓااٌَ بُسٞٚاا٤ؿ٠ بُسااة٠ُ ُٔىبؾااَ ز٘ل٤ااه ٓٓااىٝع زطاا٣ٞى ٓؿااٞو بُٔؿٔٞل٣ااد ضااْ ؾاامل بُٔٓااٌِد  (5)

 ٣مٝو ؾُٜٞة" بُػـىبك٤د بُس٢
 

  

 )        ( يب ارغبِ ٍٛو انؾوكخ انًؤهٚخ فٗ انْكم انَبثق  (أ )

 )        ( يب انًُبٛق انعْٕائٛخ انزٗ رزعوٗ نهٓلو عهٗ عبَجٗ ٛوٚق يؾٕه انًؾًٕكٚخ  (ت )

 )        ( كٛف ًٚكٍ رفعٛم َظبو انُقم انغًبعٗ نزقهٛم انزكلً انًؤهٖ  (ظ )

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A7%D8%BA%D8%B1%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
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 رُفٛن انًؾٕه انغلٚل يب يب األصبه انًزورجخ عهٗ  (ل )
 

)        ( 

 

 بُحُؼم بُطة٢ٗ: بألٗٔةٜ بٌُٔة٤ٗد ٝبُؿىًد

 أَاِد بُحُؼم بُطة٢ٗ:

 أُق كمبٕ، ًٝةٗر زؼسحى ٖٓ بُٔؿ٤ٔةذ بُطح٤ؼ٤د. 167بُُٔةؾد ب٤ٌُِد ُحؿ٤ىخ بُحىٍُ ك٢ بُٔة٢ٚ جِـر  (6)

 ج٤ٖ بُحمبئَ بُسة٤ُد: ئهىأ بُؼحةوخ بُُةجود؛ ضْ ؾمل زأض٤ى بإلُٗةٕ ػ٠ِ غـىبك٤ة ٛهب بٌُٔةٕ ٖٓ

 )        ( ر صٛو إٚغبثٙ َظًوا نكجو يَبؽزٓب، ٔيٖو نَٛذ ثؾبعخ نزه  انجؾٛواد. (أ )

 )        ( ال ٕٚعل أ٘ ر صٛو يٍ عبَت اإلََبٌ عهٗ انقٖبئٔ انغغوافٛخ نهًكبٌ. (ت )

أنف فلاٌ، ٔثُٗ فٕقٓب انًغًعبد انَكُٛخ يغًٛوا ثنن  يٍ عغوافٛرب  9٘قبو ثزغفٛف ؽٕانٙ  (ظ )

 انًكبٌ نألٍٕأ.
)        ( 

هكو أعياء كجٛوح يُٓب، نؾرم انًْركهخ انَركبَٛخ، ٔٚعرل منر  ؽراًل يقجرٕاًل عغوافًٛرب، ؽٛرش ال  (ل )

 رزٕافو يَبؽبد كبفٛخ الٍزٛعبة انَكبٌ فٙ يٖو.

 

 

 

)        ( 

 

ؾامٝل  قى٣طد ػىبم بألٍٓ ٤ُُر ٓطَ بُس٢ ٗٓةٛمٛة ب٥ٕ، ٝال بُُٞلبٕ، كوم أضى بُحى٣طة٤ٕٗٞ ك٢ زـ٤٤اى (7)

َّ ٜٓ٘ٔة. ً  

ئهىأ بُؼحةوخ بُُةجود؛ ضْ ؾمل ٤ًق أضى بُحى٣طة٤ٕٗٞ غـىبك٤ًة ك٢ قى٣طد بُؼىبم ٝبُُٞلبٕ ٖٓ ج٤ٖ بُحمبئَ 

 بُسة٤ُد:

ٍٔعٕا ؽلٔك انعوا  ًٕٔٙا إقهٛى كوكٍزبٌ إنرٗ ؽرلٔكْب انْرًبنٛخ، أيرب انَرٕكاٌ فٍٕرعٕا  (أ )

 أفوٖ فٙ انٕقذ انواٍْ.ؽلٔكْب انعوثٛخ عجو ٙى عُٕة انَٕكاٌ قجم اَفٖبنّ يوح 
)        ( 

أفٚررعٕا ّررًبنٓب انغوثررٙ نَررٛطوح األهكٌ، أيررب انَررٕكاٌ فٚررًٕا يضهررش ؽالٚررت ّٔررالرٍٛ  (ت )

 ألهاٙٛٓب يزقهٍٖٛ ثنن  يٍ انَٛطوح انًٖوٚخ عهٗ ْنا انًضهش.
)        ( 

انعجرربهح فبٛئررخ، ٔنررى ٚؾررلس انجوٚطرربٌَٕٛ أٚررخ رغٛٛررواد فررٙ انؾررلٔك انَٛبٍررٛخ ٔانغغوافٛررخ  (ظ )

 نهلٔنزٍٛ.
)        ( 

فٖهٕا أعياء يٍ موة انَٕكاٌ ٔأفٚعْٕب نؾكى كٔنخ انزْبك، أيب انعوا  فهى ٚؾلصٕا ثٓب  (ل )

 أ٘ رغٛٛواد رنكو.

)        ( 

 
 

ةٜٗة ٣ُوااّمو  (2) ٌّ ااة جةُُااٌةٕ كاا٢ بُٜ٘اام ٓم٣٘ااد لُٜاا٢ بُؼةٖاأد، ٝػاامل َاا ًٓ زؼسحااى بُٔاامٕ بٌُحااىٟ بألًطااى بيلؾة

ٓم٣٘د ٓٞٓحة١، ٝٓم٣٘د ًةٌُساة، ٝٓم٣٘اد زٓا٤٘ة١، ٝجٞٗاد، ًٝٞزٓا٢، ُٗٔد، ز٤ِٜة  21753426جؿٞب٢ُ

  ٝجةٗسة، َٝٞوذ، ٝغة٣حٞو، ٝج٘ـةُٞو، ًَٝ ٖٓ ٓم٣٘س٢ ؾ٤مو أجةل، ٝأؾٔم أجةل.

 ئهىأ بُلوىخ بُُةجود؛ ضْ أقسى ؾاًل ٌُِٔٓد بُسٌمٌ بٌُُة٢ٗ ك٢ بُؼةُْ ٖٓ ج٤ٖ بُحمبئَ ب٥ز٤د:

رروف٘ االَزقربل نهًرلٌ ٔانًُربٛق انغلٚرلح مٛرو انً ْٕنرخ  إقواه عقٕثبد هاكعخ نكم أٍوح (أ )

 .ثبنَكبٌ
)        ( 

 )        ( رعقٛى انَُبء نهؾل يٍ انيٚبكح انَكبَٛخ. (ت )

 )        ( ْلو انعْٕائٛبد إلعجبه انَكبٌ عهٗ يغبكهح األيبكٍ انًكلٍخ. (ظ )

يررٍ انًٕانٛررل، إقررواه يكبفررألد نألٍررو انزررٙ رُزقررم نًُرربٛق علٚررلح ٔرعًوْررب، إٙرربفخً نهؾررل  (ل )

 ٔاالْزًبو ثُْو انٕعٙ.
)        ( 

 

"زؼسحى بألهة٤ُْ بُٔ٘ةق٤د أؾام بألهاة٤ُْ بُُ٘او٤د بُسا٢ زؼسٔام كا٢ زوُا٤ٜٔة ػِا٠ ظاةٛىخ ٝبؾامخ ٓطاَ  (9)

اة ٓطاَ  ًٛ بألهة٤ُْ بُس٢ ٣ُٞلٛة ٓ٘ةـ بُحؿى بُٔسَٞٝ، ٝهام زٌإٞ ُسِاي بألهاة٤ُْ قٗاةئٕ جٓاى٣د أ٣

  أٝ ب٣ُٜٞد ب٤ُُة٤َد، أٝ بُؿٛةوخ"ٝغٞل أٗةٌ ٣ٓسىًٕٞ ًٓؼة ك٢ بُِـد، 

ئهىأ بُؼحةوخ بُُةجود؛ ضْ ؾمل بألٗٓطد بُحٓى٣د بُٔٔةوَد ك٢ أهة٤ُْ بُحؿى بُٔسَٞٝ ٖٓ ج٤ٖ بُحمبئَ 

 بُسة٤ُد: 

 )        ( انيهاعخ انًَكٛخ.  (أ )
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 )        ( انٖٛل، ٔانُقم انجؾو٘. (ت )

 )        ( انزغبهح ، ٔانُقم انجو٘. (ظ )

 ث ّكبنٓب انًقزهفخ.انزعلٍٚ، ٔانُٖبعخ  (ل )
 

)        ( 

 

" ز٘وُاْ بُػـىبك٤اة ئُا٠ هُا٤ٖٔ وئ٤ُا٤ٖ ٜٓ٘اة بُػـىبك٤اة بُطح٤ؼ٤اد ٝبُحٓاى٣د، جةإلٚااةكد  (12)

 ئ٠ُ كىٝع أقىٟ ُِػـىبك٤ة ال ز٘س٠ٔ ئ٠ُ ٓػٔٞػد جؼ٤ٜ٘ة، ٌُٜٝ٘ة زىزحٝ جٜة ك٠ هٞبَْ ٓٓسىًد.

 أٟ ٖٓ بُكىبئٝ بُه٤٘ٛد بُسة٤ُد زٔطَ بُلوىخ بُُةجود:

 

 

 

 

 بُحُؼم بُطةُص: بُٔٞهغ

 أَاِد بُحُؼم بُطةُص:

(11)  

 

 

 

 

 

"زٔطَ ٓ٘طود جؿى ئ٣ػد أ٤ٔٛد بَسىبز٤ػ٤د ًحىٟ ُسى٤ًة ٝب٤ُٞٗةٕ، بألٓى بُه١ زىزث ػ٤ِٚ ٖىبع بُمُٝس٤ٖ ٤ُُِطىخ 

 ػ٠ِ زِي بُٔ٘طود".

أ٤ٔٛسٜة ٖٓ ج٤ٖ ئهىأ بُؼحةوخ بُُةجود؛ ضْ ؾمل بُكٗةئٕ بٌُُة٤ٗد ٝبُػـىبك٤د بُس٢ أًُحر زِي بُٔ٘طود 

 بأللُد بُسة٤ُد:

عرريه يُٓررب: عيٚرروح كوٚررذ؛ رْرركم قًٛررخ اقزٖرربكٚخ رغبهٚررخ كجرروٖ، ٔرورررت عهررٗ  8رٚررى  (أ )

 رٕافو انًٕاهك انطجٛعٛخ ثٓب قٛبو ؽٚبهاد علح كبإليجوإٛهٚخ انؤيبَٛخ ٔانَالعقخ.
)        ( 

انًٕاهك انًعلَٛرخ  رعزًل ره  انًُطقخ عهٗ انزعلٍٚ، ٔٚقطُٓب األروا  فقٜ، َٔٚٛطؤٌ عهٗ (ت )

 ثٓب، ٔرْزٓو ثُٖبعبد علح كبنَٛبهاد.
)        ( 

رٕافو ُٕبعخ انَفٍ ثزه  انًُطقخ؛ يًب رورت عهّٛ رُٕ  انَركبٌ انرنٍٚ أررٕا يرٍ كٔل عرلح  (ظ )

 يٍ انعبنى ٔروكئا ثٓب
)        ( 

 )        (انًُطقررخ رررٕافو انكضٛررو يررٍ اٜصرربه انَٕٛبَٛررخ ثٓررب؛ األيررو انررن٘ كفررع انَرركبٌ نهزوكرري ثزهرر   (ل )
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 ٔاالّزغبل فٙ انَٛبؽخ.
 

 

 

 

ٓاٖ بُٓأةٍ  ٝغحاَ بُٓا٤فٖٓ بُػ٘اٞت  ٜٗى ب٤ُىٓٞىج٤ٖ  جالل بُٓةّبُػٞالٕ ٢ٛ ٛٛحد زوغ ك٢  (12)

ٓىزلؼاةذ بُػاٞالٕ ئُا٠ بُٞبغٜاد ٓػاملب جؼام زٞه٤اغ  ضِط٢ ُٓةؾسٜة، ُٝوام ػاةلذ بُػ٤ّ بإلَىبئ٢ِ٤بؾسَ 

بُىئ٤ٍ بأل٤ٓى٢ً لٝٗةُم زىبٓث ػ٠ِ هىبو ٣ؼساىف وَا٤ٔة جُا٤ةلخ ئَاىبئ٤َ ػِا٢ بُٔ٘طواد بُسا٢ بَاسُٞر 

 .1967ػ٤ِٜة ٖٓ َٞو٣ة ك٢ ػةّ 

ك٢ ٚٞء هىبءزي ُِلوىخ بُُةجود ؾمل أْٛ بُكٗةئٕ بُػـىبك٤د بالَسىبز٤ػ٤د ُٜٛحد بُػٞالٕ ٝبُس٢ 

 َىبئ٤َ الؾسالُٜة ٖٓ ج٤ٖ بُحمبئَ بُسة٤ُد:لكؼر ئ

ٕٚعل ثٓب انجهلح انقلًٚخ يٕاقع انًقلٍخ نًهٛربهاد انًرؤيٍُٛ فرٙ انعربنى، ٔثبنَُرجخ نهًَرهًٍٛ،  (أ )

 انغٕالٌ ماد يكبَخ كُٚٛخ كجٛوح. 
)        ( 

 (      )   ألٌ ّكهٓب أقوة إنٗ ّكم انًوثع ، فٓٙ ث َٓبهْب رًضم قٕح ثو، ٔنكٍ ثَٕاؽهٓب قٕح ثؾو. (ت )

ررب عهررٗ األهكٌ ٔنجُرربٌ، ٔأهٙررٓب  (ظ ) ًٚ ألَٓررب رررزؾكى فررٙ انطررو  انًؤكٚررخ نليْررق، ٔرطررم أٚ

ب يييًُب فٙ انًٛبِ. ًٖ  انقٖجخ، ٔيٛبْٓب انعنثخ؛ ؽٛش رعبَٙ إٍوائٛم َق
)        ( 

ألَٓررب رؾزررٕ٘ عهررٗ كررىن ْبئررم يررٍ األؽغرربه انكوًٚررخ انُفَٛررخ، ؽٛررش رٕعررل فررٙ ثبُٛٓررب فررٙ  (ل )

ٌ يٍ ٍهَهخ يٍ انًعبكٌ انًزجهًوح انًكَٕرخ يرٍ عُٖروٍٚ  يقزهف األعًب ، ٔيُٓب ّٕ يب ٚزك

 أٔ أكضو.

)        ( 

 

(13)  

 

 

 

 

 

 

 

زٞٚؽ بُٗٞوخ ًٓ٘اًل زْ ج٘ةؤٙ ٖٓ بُكٓث، ُٔوةٝٓد بًُاليٍ ٝبألػة٤ٖى. بقسى أَْ بُمُٝد بُس٢ ٣سىًً ج٘ةء 

 ٛهب بُ٘ٞع ٖٓ بُٔ٘ةيٍ، ٝٓٞهؼٜة بُػـىبك٢ جٜة ٖٓ ج٤ٖ بُحمبئَ بُسة٤ُد:

 )        ( .انٛبثبٌ فٙ ّو  آٍٛب (أ )

 )        ( انٍٖٛ فٙ ًّبل ّو  آٍٛب. (ت )

 )        ( نٛجٛب فٙ ًّبل إفوٚقٛب. (ظ )

 )        ( اإليبهاد ثغُٕة موة آٍٛب. (ل )

 

(14)  

 

 

 

 

 

 بٗظى ئ٠ُ بُٗٞوخ بُُةجود، ضْ ؾمل بٌَُٓ بُػـىبك٢ بُه١ زىًٓ ئ٤ُٚ ٖٓ ج٤ٖ بُحمبئَ بُسة٤ُد:

 )        ( .ٔاك٘ (أ )

 )        ( ْٚجخ. (ت )

 )        ( ٍٓم. (ظ )

 رم. (ل )
)        ( 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A
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بلوٌ بُكى٣طااد بُسة٤ُااد ُٔٞهااغ بُؼةٖاأد بإللبو٣ااد بُػم٣اامخ، ضااْ كُااى َااحث بقس٤ااةو ٓٞهااغ  ج٘ااةء  (15)

بُؼةٖٔد بإللبو٣د بُػم٣مخ ك٠ ْىم بُوةٛىخ، ػ٠ِ ؾمٝل ٓم٣٘د جمو كا٢ بُٔ٘طواد بُٞبهؼاد ٓاة جا٤ٖ ٜى٣وا٢ 

 بُُك٘د ٖٓ ج٤ٖ بُحمبئَ بُسة٤ُد ُِكى٣طد:بُوةٛىخ ب٣ٍُُٞ ٝبُوةٛىخ بُؼ٤ٖ 

 

 

 

 

 

 

 
 

ُيهزقررٗ نهًَررزضًوٍٚ، ٔعررنة عًٛررع انررئاه ٔانَررٛبػ يررٍ ّررزٗ ثقررب  األهٗ نالٍررزًزب   (أ )

 ثبنٓلٔء.
)        ( 

 )        ( فهق فوٓ علٚلح نالٍكبٌ ٔانعًم نًعبنغخ يقزهف انقٚبٚب انزٗ رٕاعٓٓب يٖو. (ت )

انَرركبَٗ ٔانؾٚرربهٖ ثبنزوؽٛررت ثغًٛررع يَررزٕٚبد انزكٛررف انًَررزقجهٗ يررع أٔٙررب  انًُررٕ  (ظ )

 انلفم ٔانضقبفخ فٗ يلُٚخ مكٛخ رٕاكت انزقلو انزكُٕنٕعٗ انًَزًو.
)        ( 

عًٛرع انطرو  انوئَٛررٛخ رٕعرل ثْررو  انقربْوح ؽٛرش ٚؾررٜٛ ثبنعبٕرًخ انغلٚررلح يرٍ انْررًبل  (ل )

وٖ ٛوٚق انٌَٕٚ ٔيٍ انغُرٕة ٛوٚرق انعرٍٛ انَرقُخ ٔفرٗ ٍٔرطٓب ٕٚعرل انطوٚرق انرلائ

 اإلقهًٛٙ؛ يًب َٚٓم انٕٕٕل إنٛٓب.

)        ( 

بلوٌ بُكى٣طد بُسة٤ُاد ُٔٞهاغ جؿ٤اىبذ ٓلا٤ٙ زْٞا٠ٌ أٝ جؿ٤اىبذ بُكاٞو ٝبُسا٠ زواغ كا٠ هِاث  (16)

جؿ٤ىبذ ػٔالهد، ضْ ؾمل بُٔـًٟ ٓاٖ ج٘اةء ٓلا٤ٙ  3بُٗؿىبء بُـىج٤د جٔؿةكظد بُٞبلٟ بُػم٣م، ٝزَٓٔ 

 زٌْٞة ٖٓ ج٤ٖ بُحمبئَ بُسة٤ُد ُِكى٣طد:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 كًٕهك علٚل نهٖٛل ٔانيهاعخ. (أ )
 

)        ( 

 )        ( كًٖله الَزبط انضؤح انًَكٛخ ٔفزؼ يُبفن نزَٕٚق أًٍب  يفٛ٘ انقٕه انواثع. (ت )

ّؾٍ انقياٌ انغٕفٗ ثبنًُطقخ ثبٍزقلاو ٛوٚقخ انْؾٍ انُٖبعٗ ٔمن  ثعًم ؽفرو عًٛقرخ  (ظ )

انقياٌ انغٕفٗ إلعبكح يهئّ ثبنًٛبِ يٍ رٖم إنٗ انقياٌ انغٕفٗ ٚزى يُٓب ٍؾت انًٛبِ إنٗ 

 انجؾٛواد نزؾقٛق انًَُٕة انًزٕاىٌ ثّ.

)        ( 

 )        ( انًَبًْخ فٙ رؾقٛق انزًُٛخ االٍزوارٛغٛخ. (ل )

 بُحُؼم بُىبجغ: بَسكمبّ بأللٝبذ بُػـىبك٤د

 أَاِد بُحُؼم بُىبجغ:

(17)  
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 بُػـىبك٤د بُُةجود جـ: ٠ُٔ٣ بُسٔط٤َ بُح٤ة٢ٗ بُُٔسكمّ ك٢ زؿ٤َِ بُظةٛىخ

 )        ( أعًلح يوكجخ ََجٛخ. (أ )

 )        ( أعًلح ٔيُؾُٛبد فطٛخ. (ت )

 )        ( انًُؾُٗ انجٛبَٙ. (ظ )

 )        ( يضهش ثٛبَٙ. (ل )

(12)  

 

 

 

 

 

 

 ئلوٌ بُكى٣طد بُُةجود؛ ضْ ؾمل ٗٞػٜة، ٝبَسكمبٓةزٜة بُػـىبك٤د ٖٓ ج٤ٖ بُحمبئَ بُسة٤ُد:

 )        ( فوٚطخ ٍٛبٍٛخ رجٍٛ انؾلٔك ثٍٛ انلٔل.  (أ )

 )        ( فوٚطخ ٛجٕموافٛخ رَزقلو فٙ رطجٛقبد انُٓلٍخ انًلَٛخ. (ت )

 )        ( فوٚطخ يُبفٛخ رجٍٛ انقٖبئٔ انًُبفٛخ انًؾلكح نًُطقخ يب. (ظ )

 فوٚطخ ٛو  رجٍٛ انطو  انَوٚعخ، ٔانطو  انوئَٛٛخ ٔانضبَٕٚخ. (ل )

 

)        ( 

 
 

بُاه١  –زـ٤ىبذ ٝزؿٞالذ ًح٤ىخ ك٢ بُٔ٘ةـ ؾمضر ك٢ بُٔة٢ٚ ئالّ إٔ ٓؼمٍ بُسؿٍٞ بُؿاة٢ُ ٛ٘ةى  (19)

أٖاحؽ أَاىع ًط٤اىبً ٓٔاة ٓٛا٠. ٝٓاٖ أٛاْ بُسـ٤اىبذ بُٔ٘ةق٤اد : بوزلاةع  –٣ؿمش ػِا٠ ٗطاةم بُؼاةُْ ًِاٚ 

د ؾىبوخ بُػٞ ، ٝبقسالف ك٢ ٤ًٔد ٝأٝهاةذ َاوٜٞ بألٓطاةو ، ٝٓاة ٣سحاغ نُاي ٓاٖ زـ٤اى كا٢ بُامٝوخ بُٔةئ٤ا

 . ٝػ٤ِٔةزٜة بُٔكسِلد

 ئهىأ بُؼحةوخ بُُةجود؛ ضْ ؾمل بٌُِٔٓد بُػـىبك٤د بُِٔؿد، ٜٝىم ؾِٜة ٖٓ ج٤ٖ بُحمبئَ بُسة٤ُد:

 )        ( انزٖؾو، ًٔٚكٍ يٕاعٓزٓب يٍ فالل ٍٍ قٕاٍَٛ ٔرْوٚعبد نزُظٛى انًٕاهك انًبئٛخ.  (أ )

 )        ( انًَزقليخ.رهٕس انٕٓاء، ًٔٚكٍ يكبفؾزّ عجو رؾلٚل إَٔا  انٕقٕك  (ت )

رهٕس انًٛبِ، ًٔٚكٍ انؾهٕل انًقزوؽخ نًٕاعٓزّ فوٗ عقٕثبد عهٗ انًٖبَع انزٙ رزَجت  (ظ )

 يقهفبرٓب فٙ رهٕس انًٛبِ.
)        ( 

قٚررٛخ انزغٛررو انًُرربفٙ، ٔيررٍ انؾهررٕل انًقزوؽررخ نٓررب إَْرربء َظررى اإلَررناه انًجكررو نهزقهجرربد  (ل )

 ٔىهاعخ أّغبه.انغٕٚخ، ٔاٍزكًبل انجوَبيظ انُٕٔ٘، 
 

)        ( 

 

٣سٔسغ بُػـىبك٢ ك٢ أٝوٝجة جٌٔةٗد ٛةٓد ك٢ ٓػسٔؼٚ؛ كؼِا٠ َاح٤َ بُٔطاةٍ زاسْ بالَاسؼةٗد جاٚ ٓاٖ  (22)

هحااَ بُؼُااٌى٤٣ٖ ٌُاا٢ ٣سٌٔ٘ااٞب ٓااٖ ز٘ل٤ااه قططٜااْ، ػحااى بُُاا٤طىخ ػِاا٠ غـىبك٤ااد َااطؽ بألو٘، كأْااٌةٍ 

بُُاطؿ٤د"، ٝغـىبك٤اد بُ٘حاةذ، زٓاٌَ بُسٛةو٣ٍ، ٝبُٔ٘ةـ، ٝب٤ُٜموُٝٞغ٤ة "غـىبك٤د بُٔػةوٟ بُٔةئ٤د 

 هٞبػم بُؼَٔ بُىئ٤ُد ك٢ بُسؿ٤َِ بُؿىج٢ ُألؿىب٘ بُمكةػ٤د ٝبُٜػ٤ٓٞد ػ٠ِ ؾم َٞبء.

 ئهىأ بُلوىخ بُُةجود؛ ضْ ؾمل بُو٤ٛد بُس٢ زٌٔ٘ر بُػـىبك٤ة ٖٓ ؾُٜٔة، ٝؾَ بًُ٘بع بُم٢ُٝ بُمبئى

 ؾُٜٞة ٖٓ ج٤ٖ بُحمبئَ ب٥ز٤د: 

 )        ( .أو انوّواُ (أ )
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 )        ( األٍزبَخ. (ت )

 )        ( ٛبثب. (ظ )

 )        ( انٖؾواء انغوثٛخ. (ل )

 بُحُؼم بُكةٍٓ: بُسل٤ُىبذ بُٔؼوُٞد / بُؼوال٤ٗد

 أَاِد بُحُؼم بُكةٍٓ:

"زٓسؼَ بُوىٟ ٝبُٔمٕ بُوى٣حد ٖٓ ٓم٣٘د َةٗر ًةزى٣ٖ ٖٓ ؾى بُٗؿىبء، ك٢ ؾ٤ٖ زؿاسلع ٛا٢  (21)

 جٔ٘ةقٜة بُٔؼسمٍ ك٢ ب٤ُٗق"

بُُةجود؛ ضْ ؾمل زأض٤ى بُؼٞبَٓ بُػـىبك٤د ك٢ بٓسالى زِي بُٔم٣٘د قٗةئٕ ٓ٘ةق٤د كى٣مخ ػٖ ؿ٤ىٛة ئهىأ بُؼحةوخ 

 ٖٓ بُٔمٕ ك٢ ٤َ٘ةء ٖٓ ج٤ٖ بُحمبئَ بُسة٤ُد:

ألٌ األهٗ فٙ ْنِ انًُطقخ يزغًلح إنرٗ يرلٖ ثعٛرل كافرم انقْروح األهٙرٛخ ٔانزرٙ رٖرم  (أ )

 يزو. ٓٓ٘ٔإنٗ عًق 
)        ( 

و فٕ  يَزٕٖ ٍطؼ انجؾرو، ٓٓٙٔكبروٍٚ رزوثّع عهٗ قًخ ْٚجخ رورفع ألٌ يلُٚخ ٍبَذ  (ت )

 ْٔٙ يؾبٛخ ثًغًٕعخ يٍ انغجبل رعزجو ْٙ انغجبل األعهٗ فٙ يُطقخ ٕؾواء ٍُٛبء.
)        ( 

 )        ( ثَجت ىٚبكح ٙغٜ انٕٓاء عهٗ يورفعبد ٍبَذ كبروٍٚ. (ظ )

ٔرزَربقٜ عهٛٓرب األيطربه و فٕ  ٍطؼ انجؾو،  ٖٓٓٓألٌ يورفعبد ٍبَذ كبروٍٚ رزقطٗ  (ل )

 فٙ يعظى فٖٕل انَُخ.

)        ( 

 

 

ٓ٘ه أهمّ بُؼٗٞو بُسةو٣ك٤د بُٔٗى٣د ٝجةُسؿم٣م ٓ٘ه ػٗى بُلىبػ٘اد هحاَ ٗؿاٞ قُٔاد آالف  (22)

ُح٘اةٕ ٝكواة ألَاطٞوخ ئ٣ا٣ًٍ  غ٘اٞتػةّ ػ٠ِ أهَ زؿم٣م ئٓسمذ بُؿمٝل بُٔٗى٣د ؾسا٠ ٤ٓ٘اةء غح٤اَ 

ٝكا٠ بُـاىت ٖاٞت جىهاد ْاىه٠  غ٘ٞجةٝأٝيٝو٣ٍ، جةالٚةكد ئ٠ُ بُحؿى بالؾٔى ؾس٠ بُػ٘مٍ بُطةُص 

 ة.٤ُح٤

ئهىأ بُلوىخ بُُةجود؛ ضْ ؾمل ئ٠ُ أ١ ٓمٟ ٣ىزحٝ ٛهب بُم٤َُ بُسةو٣ك٢ جسأ٤ًم بٓسالى ٓٗى ُوى٣د أّ 

 بُىْىبِ )ئ٣الذ( ٖٓ ج٤ٖ بُحمبئَ ب٥ز٤د:
 

ٚوعرع نعٓرل انًهر  ٍرًوفذ ٍربثع يهرٕ   نَرُٛبءٚورجٜ اهرجبًٛب يجبًّوا؛ ألٌ أقلو مكو  (أ )

نهَرٛبكح انًٖروٚخ ٔٔهكد  ٍرُٛبءاالٍوح األٔنٗ فٗ ٕرقوح ٚجرٍٛ فٛٓرب إفٚربعّ نجرلٔ 

فررٗ انزررٕهاِ فررٗ ٍررفو انقررؤط ٔيررؤه ثُررٗ إٍرروائٛم عهٛٓررب كغرريء يررٍ االهاٙررٗ 

 .هؽهزٓى نهقؤط يٍ يٖو يع َجٗ هللا يٍٕٗ عهّٛ انَالوانًٖوٚخ فٗ 

)        ( 

ال ٚورجٜ ْنا انلنٛم ثز كٛل ايزال  يٖو نقوٚخ أو انوّواُ، ٔثبنزربنٙ ًٚكرٍ إلٍروائٛم  (ت )

إَْبء فٜ ٍك  ؽلٚلٚخ ٚروثٜ ثرٍٛ عَرقالٌ عهرٗ انجؾرو انًزٍٕرٜ ثًُٛربء إٚرالد عهرٗ 

 فهٛظ انعقجخ.

)        ( 

ايزال  إٍوائٛم نقوٚخ أو انوّواُ، ٔؽقٓب انغغوافٙ انزربهٚقٙ فٛٓرب؛ ٚؤكل ْنا انلنٛم  (ظ )

 ؽٛش كبٌ انٕٛٓك ٚقطٌُٕ األهاٙٙ انًٖوٚخ ٔقزٓب.
)        ( 

 ال رٕعل أكنخ عغوافٛخ عهٗ ايزال  يٖو نقوٚخ أو انوّواُ. (ل )

 

)        ( 

 

(23)  

 

 

 

 

 

 

 

 بٌَُٓ ٖٓ ج٤ٖ بُحمبئَ بُسة٤ُد:ئلوٌ بٌَُٓ بُُةجن ضْ ؾمل أ١ بُسؼ٤ٔٔةذ بُسة٤ُد ٣طحر ٛهب 

https://www.masress.com/city/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8
https://www.masress.com/city/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8
https://www.masress.com/city/%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://www.masress.com/city/%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
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 )        ( ال رٕعل عالقخ ثٍٛ رٕىٚع كّم يٍ: انٚغٜ، ٔانوٚبػ. (أ )

 )        ( انًُبٛق انًورفعخ انٚغٜ رُْٜ فٛٓب انوٚبػ. (ت )

 )        ( .انًُبٛق انًورفعخ انٚغٜ رقم فٛٓب ؽوكخ انوٚبػ (ظ )

 رُْٜ انوٚبػ فٙ َٖف انكوح انغوثٙ. (ل )

 

ٓؿةكظااةذ غٜٔٞو٣ااد ٓٗااى بُؼىج٤ااد كاا٢ بُكٔااٍ َاا٘ٞبذ بُوةلٓااد  أزٞهااغ إٔ زٓااٜم جؼااٙ -24

ي٣ةلخ ٌَة٤ٗد، ٝٗٔٞبً ػٔىب٤ٗةً ٓسًب٣مبً؛ وؿْ إٔ أؿِحٜة ٣لسوى ُِكامٓةذ ٝبُٔىبكان، ٌُٝاٖ ٣ٌٔاٖ 

 بُؿم ٖٓ ٛهٙ بٌُِٔٓد ٖٓ قالٍ:
 

)        ( 

 

 

 )        ( رٕفٛو انًَزْفٛبد انؾكٕيٛخ ٔانقبٕخ فٙ يلٌ علٚلح. (أ )

 )        ( .فٙ رقطٜٛ انًلٌ ٔفزؼ يلٌ ٔإٍٔا  علٚلح HGISاٍزقلاو رطجٛقبد  (ت )

اٍزقلاو انجٛبَربد اإلؽٖربئٛخ نًؾبٔنرخ عًرم ََرجخ ٔرُبٍرت ثرٍٛ عرلك انقرليبد ٔؽغرى  (ظ )

 انَكبٌ.
)        ( 

 )        ( ال أثبنٙ ثزه  انًْكهخ، ألَُٙ نٍ أرًكٍ يٍ ؽهٓب. (ل )

 

 بُحُؼم بُُةلٌ: بُم٤َُ

 بُحُؼم بُُةلٌ:أَاِد 

زؼم ٓ٘طود بُٓىم بألَٝٝ بألًطاى زاٞزىبً كا٢ بُؼاةُْ قاالٍ بُٔااد ػاةّ بُٔةٚا٤د، ٝهام٣ٔةً ًةٗار زِاي بُحوؼاد  (1)

 ػةّ بُٔة٤ٚد. 122ٓىزؼةً ُِمٍٝ بالَسؼٔةو٣د بٌُحىٟ. ُسـ٤٤ىبذ بُس٢ ؾمضر ك٢ قى٣طد بُٔ٘طود قالٍ بُـ

 ٖٓ ج٤ٖ بُحمبئَ بُسة٤ُد: 2216قى٣طد بُٓىم بألَٝٝ ػةّ ئهىأ بُلوىخ بُُةجود؛ ضْ ؾمل بُسـ٤٤ىبذ بُس٢ ؾمضر ك٢ 

 )        ( إعالٌ إٍوائٛم ف  اهرجبٛٓب ثقطب  ميح يٍ ٛوف ٔاؽل ٔاََؾبة انغِٛ يٍ انقطب . (أ )

 )        ( عٕكح انغُٕة نهَٛبكح انهجُبَٛخ ثعل اََؾبة انقٕاد اإلٍوائٛهٛخ ثبٍزضُبء يياه  ّجعب. (ت )

انؾلٔك انجؾوٚخ ثٍٛ يٖو ٔانَعٕكٚخ، انزرٙ ثًٕعجٓرب رُٚرى عيٚوررٙ رٕقٛع ارفبقٛخ روٍٛى  (ظ )

 رٛواٌ ُٕٔبفٛو إنٗ انًًهكخ.
)        ( 

رٕقٛع إرفبقٛخ أٍٔهٕ ثٍٛ فهَرطٍٛ ٔاإلؽرزالل اإلٍروائٛهٙ، ٔانزرٙ َٖرذ عهرٗ إَْر  يُربٛق  (ل )

 ؽكى مارٙ نهٚفخ ٔميح.
)        ( 

 

بُؿٛةوخ بُٔٗى٣د بُوم٣ٔاد، ٣ٝؼ٘ا٢ ٓٗاطِؽ بُػـىبك٤اة بُػـىبك٤د بُسةو٣ك٤د ٢ٛ بُس٢ َةٛٔر ك٢ ظٜٞو  (2)

 بُسةو٣ك٤د ٝغٞل زلةػَ ٓة ج٤ٖ بإلُٗةٕ ٝبُح٤اد، ٝز٘سع ػٖ ٛهب بُسلةػَ ؾىًد بُسةو٣ف ٌِْٝٚ ٝأؾمبضٚ.

 ئهىأ بُلوىخ بُُةجود؛ ضْ ؾمل بُم٤َُ بُػـىبك٢ ػ٠ِ ه٤ةّ بُؿٛةوخ بُٔٗى٣د ٝزطٞوٛة ٖٓ ج٤ٖ بُحمبئَ بُسة٤ُد:

 

انٕىهاء نًٕاهك يٖو انًعلَٛخ، ٔروكي انضؤح فرٙ ٚرل انطجقرخ انؾبكًرخ كٌٔ  اٍزغالل كجبه (أ )

 عبيخ انْعت.
)        ( 

يٕقعٓب انغغوافٙ فقل ٍبًْذ عينخ يٖو انغغوافٛخ فٙ ؽًبٚزٓب يٍ األفطربه ٔانٓغًربد  (ت )

 انزٙ ٛبنذ انلٔل اٍٜٕٛٚخ.
)        ( 

نهقلٔو نًٖو، ٔانًَربًْخ فرٙ ثُربء انزغٛواد انًُبفٛخ فٙ انْبو ٔانعوا  كفعذ انٓكًَٕ  (ظ )

 ؽٚبهرٓب.
)        ( 

 نى رَبْى انغغوافٛب ثْكم يؤصو فٙ قٛبو انؾٚبهح انًٖوٚخ انقلًٚخ، ٔرطٕهْب. (ل )

 
 

)        ( 

 

 

(3)   
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ئلوٌ بٌَُٓ بُُةجن؛ ضْ بَس٘سع أًحى ٓٗةلو بُطةهد ئٗسةًغة ك٢ ب٤ُةجةٕ، ٝٓحىوٛة ٖٓ ج٤ٖ بُحامبئَ بُسة٤ُاد 

 :ٞٛ 

 

 )        ( .انجزؤل، نزٖلٚوِ نلٔل انعبنى، ٔرٕفٛو انعًهخ انٖعجخ ثٖٕهح كائًخ (أ )

انطبقخ انُٕٔٚخ، ألَٓب رلفم فٙ ّزٗ يغبالد انؾٛربح، إٙربفخ نهزَربثق فرٙ انزَرهٛؼ انُرٕٔ٘  (ت )

 ثٍٛ انلٔل انكجوٖ.
)        ( 

ٔاٍررزغالنٓب انطبقررخ انكٓؤيبئٛررخ، نزررٕافو انًَررطؾبد انًبئٛررخ ثْرركم كجٛررو عهررٗ أهاٙررٛٓب،  (ظ )

 .ؽزٗ فٙ ُٕبعخ ٔرْغٛم انَٛبهاد
)        ( 

 انفؾى، كَّٕ ٚلفم فٙ رْغٛم انًٖبَع ثٖٕهْب انًقزهفخ. (ل )

 

)        ( 

 

ٍٛبٍرربد انًررٕاَ  فررٙ انقرروٌ األفوٚقررٙ: لوبَااد زؿاار ػ٘ااٞبٕ: " ”أكى٣ٌااةٕ بو٣ػ٤ٞٓ٘اار“ٗٓاى ٓٞهااغ بُااـ   (4)

  األؽًو يَبهاد انؾوة ٔانَالو ٔانزُبفٌ عهٗ انُفٕم فٙ انجؾو 

 ئهىأ بُؼحةوخ بُُةجود؛ ضْ ؾمل ل٤َُ ٖؿد ٓة غةء جٜة ٖٓ ؾوةئن ٖٓ ج٤ٖ بُحمبئَ بُسة٤ُد:

يعظررى يْرربهٚع انجُٛررخ انزؾزٛررخ فررٙ عٛجررٕرٙ ٚغررو٘ رًٕٚهٓررب ٔإكاهارٓررب يررٍ قِجررم انْرروكبد  (أ )

  انُٖٛٛخ، كًب رلعى اإليبهاد إصٕٛثٛب، ٔرًزه  قٕاعل عَكوٚخ، ٔثؾوٚخ ثٓب.
)        ( 

انٕالٚرربد انًزؾررلح رررلعى كبفررخ يْررؤعبد انجُٛررخ انزؾزٛررخ ثرربنقوٌ اإلفوٚقررٙ، ٔرُْررو قٕارٓررب  (ت )

 .ثبنًُبٛق انؾٕٛٚخ ثئصٕٛثٛب، ٔإهٚزوٚب
)        ( 

 )        ( عجبهح مٛو ٕؾٛؾخ، ٔال ٕٚعل أ٘ اْزًبو ثًُطقخ انقوٌ اإلفوٚقٙ يٍ قجم كٔل انعبنى. (ظ )

اإلفوٚقٙ، همجخ يُٓب فٙ إَْبء يؾطخ َٕٔٚرخ  رلعى هٍٔٛب كبفخ انًْؤعبد ثًُطقخ انقوٌ (ل )

 .ثٓب، ٔكنن  نهَٛطوح عهٗ كبفخ انًٕاَٗء ٔانزؾكى فٙ انًالؽخ

 

)        ( 

 

 غةٓؼد بإلٌَ٘مو٣د     

 ٤ًِد بُسىج٤د        

 هُْ بُٔ٘ةٛع ٜٝىم بُسمو٣ٍ

 (4ِٓؿن وهْ )

ُْؼحد بُموبَةذ   بالغسٔةػ٤دبقسحةو بالَسمالٍ بُسةو٣ك٢؛ ُطالت بُلىهد بُىبجؼد 

 

 ئػمبل

 ل. ٓىٝخ ٖالؼ أٗٞو بُؼم١ٝ ل. ٛحد ٖةجى ْةًى ػالّ

 أَسةن بُٔ٘ةٛع ٜٝىم زؼ٤ِْ بُسةو٣ف بُُٔةػم

 غةٓؼد بإلٌَ٘مو٣د –٤ًِد بُسىج٤د 

 أَسةن بُٔ٘ةٛع ٜٝىم زؼ٤ِْ بُػـىبك٤ة بُُٔةػم

 غةٓؼد بإلٌَ٘مو٣د –٤ًِد بُسىج٤د 

 

2222 

 بقسحةو ٜٓةوبذ بالَسمالٍ بُسةو٣ك٢

 ػ٣ًًٟ بُطةُث ٓؼِْ بُموبَةذ بالغسٔةػ٤د، بٓأل ج٤ةٗةزي بُكةٖد:

 

                        .........................................................................................                                     بَْ بُطةُث:

 .............................................................................................. بُسةو٣ف:
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 ............................................................................................... بُلىهد:

ُٓؼحد:  ................................................................................................بُ

 

 زؼ٤ِٔةذ بالقسحةو:

 ( ًٍٍٚؤااًل؛ يٕىعخ عهٗ ٍزخ أثعبك؛ رقٌٛ قلهر  عهٗ ايزال  1ٕٚزكٌٕ االفزجبه يٍ ٍزخ أقَبو يَزقهخ، رز )

 يٓبهاد االٍزلالل انزبهٚقٙ.

 ٖفؾخ قجم أٌ ُٚطهت إنٛ  من .ال رقهت ْنِ ان 

  ال رٚع أ٘ عاليبد فٙ ْنِ انَُقخ )انقبٕخ ثبألٍئهخ(؛ ٙع كم انعاليبد انقبٕخ ثبإلعبثخ فٙ ٔهقخ اإلعبثخ

 انًُفٖهخ انزٙ رُعطٗ نْ .

 .ْنا االفزجبه يٍ َٕ  أٍئهخ االفزٛبه يٍ يزعلك، ٔعهٛ  أٌ رقزبه ثلٚاًل ٔاؽًلا يٍ ثٍٛ أهثعخ ثلائم 

 اٍزقلو انقهى ( انوٕبٓ فٙ اإلعبثخ ثٕٙع انعاليخ ٔإما همجذ فٙ رغٛٛو إؽلٖ إعبثبر  ر كل يٍ يؾٕ اإلعبثخ ،)

 انَبثقخ رًبًيب.

  كقٛقخ. ٓٙانييٍ انًؾلك نإلعبثخ 

 ٌٗٓىًْ ػ٠ِ ؾُٖ زؼةٌْٝٗ،،،                                                          

 بُحةؾطسةٕ                                                      

 

 

 

 

 بُحُؼم بألٍٝ: ٜىؼ بألَاِد بُسةو٣ك٤د

 أَاِد بُحُؼم بألٍٝ:

٣ااىٟ بُااحؼٙ إٔ بُسااةو٣ف ٣سؿ٤ااً ٌٓةٗااد ٜٓٔااد؛ ؾ٤ااص ٣سوااةٜغ ٓااغ ؿ٤ااىٙ ٓااٖ بُؼِااّٞ؛ ًةُػـىبك٤ااة، ٝبأللت،  (1)

كةُساةو٣ف ٛاٞ لوبَاد  ٝبُلُِلد؛ ئالَّ أٗاٚ الجام ٓاٖ بُس٤٤ٔاً جا٤ٖ ٓٗاطِؿ٤ٖ وئ٤ُا٤٤ٖ؛ ٛٔاة بُساةو٣ف، ٝبُساأو٣ف؛

 .بألؾمبش، أٓة بُسأو٣ف ٛٞ زم٣ٖٝ بُؿمش ػٖ ٜى٣ن ًسةجد زةو٣ف ٝهٞػٚ كؿُث

 بهىأ بُٕ٘ بُُةجن، ضْ بقسى بُُإبٍ بُىئ٤ٍ بُه١ ٣ٌٖٔ ٜىؾٚ ٖٓ ج٤ٖ بُحمبئَ ب٥ز٤د:

 )        ( يب يكبَخ انزبهٚـ ثٍٛ انعهٕو انًقزهفخ  (أ )

 )        ( يب انفو  انغْٕو٘ ثٍٛ انزبهٚـ، ٔانز هٚـ  (ت )

 )        ( يزٗ ثلأ انزبهٚـ  (ظ )

 )        ( إنٗ أ٘ يلٖ ٚورجٜ انييبٌ ٔانًكبٌ ثبنز هٚـ  (ل )

 

 "ب٤ُُطىخ ػ٠ِ بُٔٞبول بُٔةل٣د، ٝبُحٓى٣د ه٤ٛد زإضى ك٢ ُٓةو بألؾمبش بُسةو٣ك٤د ػحى بُؼٗٞو" (2)

 بُحمبئَ ب٥ز٤د:بهىأ بُػِٔد بُُةجود؛ ضْ ؾمل بُُإبٍ بُه١ زػ٤ث ػ٘ٚ زِي بُػِٔد ٖٓ ج٤ٖ 

 )        ( يب انلافع األقٕٖ ٔهاء قٛبو األَظًخ انَٛبٍٛخ، ٔاٍزًواهْب عجو انزبهٚـ  (أ )

 )        ( يب يفٕٓو انزؾبنفبد انعَكوٚخ  (ت )

 )        ( يب ر صٛو انعٖجٛخ األيًٛخ عهٗ قٛبو انلٔل، ٔاٍزًواهْب   (ظ )

 يب ر صٛو انعٖجٛخ انلُٚٛخ عهٗ قٛبو انلٔل، ٔاٍزًواهْب   (ل )

 

)        ( 

 

 

أػِااٖ بُااىئ٤ٍ بأل٤ٓىًاا٢ "لٝٗةُاام زىبٓااث" كاا٢ بُؼٓااى٣ٖ ٓااٖ أًسااٞجى بُٔةٚاا٢ ػااٖ ٤ّٗااد جاااللٙ بالُٗااؿةت ٓااٖ  (3)

َّطد بُٔمٟ" ٓغ و٤َٝة؛ ُس٘اة٢ٓ ز٤اةو أٓى٣ٌا٢ ٓسٓامل، ٝ ٓؿةُٝاد بُٛاـٝ ػِا٠  ٓؼةٛمخ "بُوٟٞ ب٣ُٝٞ٘د ٓسٞ

 و٤َٝة، ٝٓؿةٖىخ ب٤ُٖٗ.

 بهىأ بُٕ٘ بُُةجن ضْ ؾمل بُُإبٍ بُه١ ٣ػ٤ث ػ٘ٚ ٖٓ ج٤ٖ بُحمبئَ ب٥ز٤د:
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يب األٍجبة االقزٖبكٚخ انزٙ كفعذ أيوٚكب نالََؾبة يٍ يعبْلح  انقٕٖ انُٕٔٚرخ يزٍٕرطخ  (أ )

 انًلٖ  يع هٍٔٛب  
)        ( 

يٍ يعبْلح  انقرٕٖ يب انؾوكبد انَٛبٍٛخ انلافهٛخ انزٙ كفعذ روايت نالََؾبة  (ت )

 انُٕٔٚخ يزٍٕطخ انًلٖ  يع هٍٔٛب 
)        ( 

ٍُجم روايت نًؾبٔنخ انَٛطوح عهٗ انْو  األٍٜٔ، ٔانقٕاعل انعكَوٚخ انًٕعٕكح فّٛ  (ظ )  )        ( يب 

يررب األٍررجبة انلافهٛررخ ٔانقبهعٛررخ إلعررالٌ روايررت عررٍ َٛررخ ثررالكِ االََررؾبة يررٍ يعبْررلح  (ل )

 يع هٍٔٛب  انقٕٖ انُٕٔٚخ يزٍٕطخ انًلٖ 
)        ( 

ُلْٜ بأليٓد بُُٞو٣د؛ ػ٠ِ بُٔىء ئغىبء جؿاص كا٢ بُؼالهاةذ بالهسٗاةل٣د جا٤ٖ بُامٍٝ بإله٤ٔ٤ِاد، ٝجا٤ٖ ػالهاةذ  (4)

  بُمٍٝ بُٔػةٝوخ ُُٞو٣ة.

 بهىأ بُػِٔد بُُةجود ضْ بقسى بُُإبٍ بُىئ٤ٍ بُه١ ٣ػ٤ث ػ٘ٚ ٖٓ ج٤ٖ بُحمبئَ ب٥ز٤د: 

انرلٔل انًزؾكًرخ فرٙ انًُطقرخ، ٔانزرٙ أكد الَرلال   يب انًٖبنؼ االقزٖبكٚخ انقفٛخ ثرٍٛ (أ )

 األىيخ انَٕهٚخ 
)        ( 

 )        ( يب األؽالو انزٙ َٚعٗ األروا  إنٗ رؾقٛقٓب عجو األىيخ انَٕهٚخ  (ت )

يررب ٕررؾخ َٛررخ أيوٚكررب اٍررزغالل األىيررخ انَررٕهٚخ فررٙ ر ٍررٌٛ قبعررلح عَرركوٚخ عهررٗ  (ظ )

 أهاٙٛٓب 
)        ( 

 انَٕهٚخ عهٗ ًٌٛ يعبنًٓب انؾٚبهٚخ يب ر صٛو األىيخ  (ل )

 

 

 

 

)        ( 

 

 

 

 

جسػ٤ٔغ بُٔٔة٤ُي، ٝبُسكِٕ ْٜٓ٘ ك٢ ٓهجؿد بُوِؼد؛ ٤ُُِطىخ ػِا٠ بُؿٌاْ؛ ٌُٝاٖ  1211هةّ ٓؿٔم ػ٢ِ ػةّ  (5)

  زٔطَ زِي بُؿةلضد زٗىكًة ل٣ٌسةزٞو٣ًة ؿ٤ى ئُٗة٢ٗ ُٖ ٣ٔؿٞٙ بًُٖٓ.

 بهىأ بُٕ٘ بُُةجن ضْ بقسى بُُإبٍ بُٔ٘ةَث بُه١ زمٝو ٛهٙ بُلوىخ ؾٍٞ ئغةجسٚ ٖٓ ج٤ٖ بُحمبئَ ب٥ز٤د: 

 )        ( يب هأٚ  فٙ رٖوف يؾًل عهٙ يع انًًبنٛ    (أ )

 )        ( يب يفٕٓو انلٚكزبرٕهٚخ  (ت )

 )        ( يب يفٕٓو انًنثؾخ  (ظ )

 يٍ ْى انًًبنٛ   (ل )

 

)        ( 

 

٣ًقى بُسةو٣ف جٓك٤ٗةذ ٜٓٔد بَسطةػر إٔ زسىى أضًىب ٝوبءٛة كا٢ ٓػاةالذ بُؿ٤اةخ بُٔسؼاملخ؛ ُٝؼاَ ٓاٖ أٛاْ  (6)

ّ  ٛ٘اام١ ٖااةؾث ضااٞوخ ٛةلئااد َااٌِر ُٓااةوٛة كاا٢ زـ٤٤ااى بُؿ٤ااةخ بُٔم٤ٗااد  ٛااهٙ بُٓكٗاا٤ةذ ؿةٗاام١، ٝٛااٞ ٓؿااة

 ج٤ُِٔد زةٓد. 

جود ؾٍٞ بإلغةجد ػ٘ٚ  ٖٓ ج٤ٖ بُحمبئَ ئهىأ بُٕ٘ بُُةجن ضْ بقسى بُُإبٍ بُٔ٘ةَث بُه١ زمٝو بُلوىخ بُُة

 ب٥ز٤د:

 )        ( يب ؽكً  انزبهٚقٙ عهٗ ّقٖٛخ انًٓبرًب مبَل٘  (أ )

 )        ( يزٗ ٔنل انًٓبرًب مبَل٘  (ت )

 )        ( يب يفٕٓو انضٕهح   (ظ )

 يب انزغٛٛواد انَٛبٍٛخ انزٙ ٍعٗ مبَل٘ إلؽلاصٓب فٙ انُٓل  (ل )

 

)        ( 

 

كا٢ ٚاىجد غ٣ٞاد أ٤ٓى٤ًاد بَاسٜمكر ًٓٞحاٚ  -هةئام ك٤ِان بُوامٌ -بإل٣ىب٢ٗ هةَاْ َا٤ِٔة٢ٗ أضةو ٓوسَ بُػ٘ىبٍ  (7)

٣ُٝؼام نُاي ٗاه٣ى ؾاىت ػة٤ُٔاد  .جٔطةو جـمبل بُم٢ُٝ، ولٝل كؼَ ل٤ُٝد، ج٤ٖ ٓإ٣مخ ٝٓؼةوٚد، ٝأقاىٟ ٓؿاهوخ

 ضةُطد ال ٓؿةُد، ُٓىؾٜة آ٤َة َسطةٍ أًطى ٖٓ لُٝد، ٝزمٓى بُؼةُْ.

 ػ٠ِ بُٕ٘ بُُةجن ٖٓ ج٤ٖ بُحمبئَ ب٥ز٤د: بقسى بُُإبٍ بُٔ٘ةَث ٜىؾٚ

 )        ( يب األٛواف انزٙ ًٚكٍ أٌ رْبه  فٙ انؾوة ثٍٛ إٚواٌ، ٔانٕالٚبد انًزؾلح األيوٚكٛخ  (أ )
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يب انطوائق انلثهٕيبٍٛخ انزٙ ًٚكٍ يٍ فالنٓب ؽرم انُريا  ثرٍٛ إٚرواٌ، ٔانٕالٚربد انًزؾرلح  (ت )

 األيوٚكٛخ 
)        ( 

يرب انَرُٛبهٕٚ انزربهٚقٙ انرن٘ رزٕقعرّ ثعرل يقزرم انغُروال اإلٚواَرٙ قبٍرى ٍرهًٛبَٙ عهرٗ ٚررل  (ظ )

 األيوٚكبٌ  
)        ( 

 يب يفٕٓو انغُوال  (ل )

 
)        ( 

 بُحُؼم بُطة٢ٗ: بَسكمبّ بُٔٗةلو

 أَاِد بُحُؼم بُطة٢ٗ:

 زسؼمل ٓٗةلو لوبَد بُؿٛةوبذ بإلُٗة٤ٗد، ٝبُؿٌْ ػ٤ِٜة ُسَٓٔ: (2)

 )        ( ْٔٙ انًٖله األٔؽل األْى فٙ عًع انًبكح انزبهٚقٛخ.اٜصبه،  (أ )

 )        ( كزبثبد انفالٍفخ فؾَت. (ت )

اٜصرربه، انُقررُٕ، انجوكٚرربد، انُقررٕك، ٔانًَرركٕكبد، كزررت انًررؤهفٍٛ انقررليبء، ٔكزبثرربد  (ظ )

 انفالٍفخ، ٔانْعواء.
)        ( 

 كزبثبد انًؤهفٍٛ يًٍ عبٕؤا انؾلس انزبهٚقٙ. (ل )

 

        () 

 

ك٢ ػٜم ؾٌْ بُىٝٓةٕ ُٔٗى، ج٘ة بُىٛحةٕ أل٣ىزْٜ زؿر بألو٘؛ قٞكًة ٓاٖ بُوساَ، ٝبُسؼاه٣ث، ًٝاةٗٞب ٣امكٕ٘ٞ  (9)

  ن٣ْٜٝ ك٢ بألل٣ىخ ٗلُٜة؛ قٞكة ٖٓ قىٝغْٜ ُِمكٖ، ٝٓؼىكد أٓةًْٜ٘.

 بقسى بُٔٗمو بُسةو٣ك٢ بألًطى ٓ٘ةَحدً؛ ُِسأًم ٖٓ ٖؿد ٛهٙ بُىٝب٣د ٖٓ ج٤ٖ بُٔٗةلو ب٥ز٤د:

انًررؤهفٍٛ انررنٍٚ ٍررًعٕا عررٍ رهرر  انٕقرربئع يررٍ أّررقبٓ آفرروٍٚ عبٕررؤا رهرر   كزبثرربد (أ )

 األؽلاس.
)        ( 

 )        ( يغًٕعخ يٍ انٖٕه نجع٘ انقلٍَٚٛ، ٔانًؤهفٍٛ اننٍٚ عبّٕا فٙ ْنِ انفزوح. (ت )

كزبثرربد انقَبٍٔررخ، ٔانقلَٚررٍٛ، ٔانًررؤهفٍٛ انررنٍٚ عبٕررؤا رهرر  انفزرروح ٔهٕررلْٔب أٔاًل  (ظ )

 ث ٔل.
)        ( 

 )        ( روعًخ أؽل انُكزبة نًٖله أٔنٙ، أٔ يهقٔ نّ. (ل )

 

ك٢ ضٔة٤٘٤ٗةذ بُوىٕ بُٔة٢ٚ لقَ ٓلّٜٞ "بُسةو٣ف ٖٓ أَلَ" ؾواَ بُموبَاةذ بُسةو٣ك٤اد، ٝزىًاً بٛسٔاةّ  (12)

 .بُٔإوق٤ٖ بُػمل ػ٠ِ ٗٔةنظ ٖٓ بُ٘ةٌ بُؼةل٣د "ب٤ُٜٖٓٔٔ" ٌُسةجد زةو٣كْٜ

بُسةو٣ك٢ بُىئ٤ٍ بُه١ ٣ٌٖٔ بالػسٔةل ػ٤ِٚ ك٢ ًسةجد "بُسةو٣ف ٖٓ بهىأ بُػِٔد بُُةجود، ضْ ؾمل بُٔٗمو 

 أَلَ"

 ٖٓ ج٤ٖ بُحمبئَ ب٥ز٤د: 

كزبثبد انطجقخ األهٍزقواٛٛخ، ٔانغُواالد عٍ انرنٍٚ ّربهكٕا فرٙ األؽرلاس انزبهٚقٛرخ فرٙ  (أ )

 .فزوح يب
)        ( 

عًرب ٚرلٔه يرٍ انٕصبئق، ٔيواٍالد انغُٕك، ٔعبيرخ انْرعت فرٙ فزروح ربهٚقٛرخ يرب رزؾرلس  (ت )

 أؽلاس.
)        ( 

 )        ( انقٖٔ، ٔانؤاٚبد انزٙ ُكزجذ فٙ ره  انفزوح. (ظ )

 ٍغالد رعلاك انَكبٌ فٙ ره  انفزوح. (ل )

 

)        ( 

 

 

"ٓة ٗىبٙ ب٥ٕ ٓاٖ ٖاىبع ؾاٍٞ ٓة٤ٛاد ؾاىت بُا٤ٖٔ، ٝؾو٤وسٜاة، ٝٓاة زحؼٜاة، ق٤اى ل٤ُاَ ػِا٠ ػامّ ٝغاٞل  (11)

  ؾو٤ود زةو٣ك٤د"

 بهىأ بُػِٔد بُُةجود؛ ضْ ؾمل ٓٞهلي ٜٓ٘ة ٖٓ ج٤ٖ بُحمبئَ ب٥ز٤د: 

 )        ( ٕٕاة؛ ألٌ انزبهٚـ آهاء فؾَت، ال ؽقبئق.  (أ )

هك ثبنغًهرررخ هأ٘، ٔرؾهٛرررم  (ت ) ُٔ  )        (اعزًررربك انزررربهٚـ فرررٙ كزبثزرررّ عهرررٗ انؾقررربئق انزبهٚقٛرررخ، ٔيرررب 
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 ّقٖٙ.

انزٙ ررزهقٔ فرٙ هفرع انَرؾت عرٍ يبٙرٙ رُعل ؽقٛقخ ربهٚقٛخ؛ الرفبقٓب يع يًٓخ انًؤهؿ  (ظ )

 االََبٌ، ٕٔٔف ؽقٛقخ ؽٛبح انُبً فٙ كم ٕٕهْب، ٔأّكبنٓب، ٔرزجع رطٕهْب.
)        ( 

 ُٛوفخ ربهٚقٛخ، ال عالقخ نٓب ث ؽلاس انزبهٚـ انؾقٛقٛخ. (ل )

 

)        ( 

 

 

َّ ٖٓ: بُٓا٤ف بُط٤اث  (12) ٗٓاأذ يبوع ًح٤اى ، ٝبُٓا٤ف -ْا٤ف بأليٛاى –ك٢ ب٥ٝٗد بألق٤ىخ زلةهٔر أيٓد ج٤ٖ ً

أئٔد بألٝهةف، جٔؿةكظد بُمه٤ِٜاد بُاه١ ٜةُاث ْا٤ف بأليٛاى جةالػساهبو ُامٍٝ بُؼاةُْ ػاٖ بُلسٞؾاةذ بإلَاال٤ٓد؛ 

ة ُؿوٞم بإلُٗةٕ. ًً  ًٜٞٗة بؾسالاًل، ٝبٗسٜة

 بقسى بُىٝب٣د بُس٢ زسلن ٓغ بأللُد بُسةو٣ك٤د ؾٍٞ بُلسٞؾةذ بإلَال٤ٓد ٖٓ ج٤ٖ بُىٝب٣ةذ ب٥ز٤د:

اإلٍاليٛخ نرى ركرٍ ٍرٕٖ هكح فعرم كفبعٛرخ، ٔٛجٛعٛرخ ٙرل االٙرطٓبك انرن٘ كربٌ انغئاد  (أ )

 ًٚبهٍّ انفوً ٔانؤيبٌ فٙ يُبٛق انعوة ٔانًَهًٍٛ.
)        ( 

انفزٕؽرربد اإلٍرراليٛخ ْررٙ ايزررلاك ٛجٛعررٙ نًفٓررٕو انغررئاد انقجهٛررخ، انزررٙ كبَررذ رًبهٍررٓب  (ت )

 انقجبئم انعوثٛخ نهؾٖٕل عهٗ انغُبئى.
)        ( 

 )       ( اد اإلٍاليٛخ عًم ًْغٙ، ْلفّ انغُبئى، ٍٔوقخ انلٔل األفوٖ. انغئ (ظ )

” انغئاد اإلٍاليٛخ رٖوف ٛجٛعٙ فٙ ره  انفزروح يرٍ عبَرت انًَرهًٍٛ؛ فربنؾؤة ؽرق (ل )

 نهلٔل انعظًٗ.” إٔٛم
)        ( 

 بُحُؼم بُطةُص: ب٤ُُةه٤د

 أَاِد بُحُؼم بُطةُص:

ٜٗة٣د ٓأَاة٣ٝد، ًٝاةٕ  -جةٗسؿةوٛة  –"٤ًِٞجةزىب"، ٝأغحىٛة ػ٠ِ إٔ زٌسث ُْ ٣ٌٖ بُؿث ٝؾمٙ بُه١ ًّٛ  (13)

 ُـ"هةٕٗٞ بُسةو٣ف" ٝ"ظٞبٛى بُػـىبك٤ة" لٝو جةوي ك٢ زـ٤٤ى ٝغٚ بُؼةُْ ك٢ نُي بًُٖٓ بُوم٣ْ.

 بهىأ بُػِٔد بُُةجود؛ ضْ بقسى ٓة ٣إًمٛة ٖٓ ج٤ٖ بأللُد بُسةو٣ك٤د ب٥ز٤د:

 )        ( يب فهقذ ْنا انٖوا . األًٛب  فٙ انًٕاهك انطجٛعٛخ ْٙ (أ )

انومجخ فٙ انَٛطوح عهٗ األهاٙٙ انقٖجخ؛ ًًٛعب فٙ ىٚبكح هقعخ ىهاعخ انقًؼ، ٔرورت  (ت )

 عهٗ من  ٕواعبد فٙ ارغبْبد ّزٗ أٙعفذ انجطبنًخ، ٔأٍقطذ ؽكًٓى.
)        ( 

رررٕافو انررنْت فررٙ ثعرر٘ انًُرربٛق ْررٕ يررب أكٖ الَررلال  انٖررواعبد، ٔانقٚرربء عهررٗ ؽكررى  (ظ )

 انجطبنًخ.
)        ( 

أصجزذ انلهاٍبد انؾلٚضخ أٌ انضٕهاد انجوكبَٛخ، ٔاَقفبٗ يَُٕة انُٛم كبٌ نًٓب كٔه فٙ  (ل )

 اَلال  االؽزغبعبد انْعجٛخ فٙ يٖو، ٔآَٛبه ؽكى انجطبنًخ.

 

)        ( 

 

ٝكٌى٣اد، ٝل٤٘٣اد ًةٗر بُمُٝد بُلىػ٤ٗٞد ك٢ بُؼٜٞل بُوم٣ٔد زٔطاَ َاِطد ٓى٣ًًاد )بهسٗاةل٣د، ٤َٝةَا٤د،  (14)

ٓى٣ًًاد كا٢ ٓٗااى ػِا٠ بُطحوااد بُٔؿٌٞٓاد، نبذ ْاأٍٞ بهسٗاةل١ ٤َٝةَا٢ ٝكٌااى١ ل٣٘ا٢ ًِاا٢ ػِا٠ بُطحوااد 

 بُٔؿٌٞٓد.

 ك٢ ٚٞء هىبءزي بُلوىخ بُُةجود؛ ؾمل أْٛ ٓؼةُْ ٤َةم بُٔػسٔغ ك٢ ٓٗى بُوم٣ٔد ٖٓ ج٤ٖ بُحمبئَ ب٥ز٤د:

 )        ( انقٚبء عهٗ انُياعبد ثطوائق ٍهًٛخ؛ نزؾقٛق انوفبْٛخ.  (أ )

رقَررٛى انعًررم االعزًرربعٙ ثررٍٛ انيهاعررخ، ٔروثٛررخ انؾٛررٕاٌ، أيررب انَررهطخ فزوكرريد فررٙ ٚررل  (ت )

 انفوعٌٕ.
)        ( 

ٍررٛب  كٚكزرربرٕه٘ عًررم عهررٗ انقٚرربء عهررٗ انقررٕٖ انًعبهٙررخ كبفررخ، ٔنررى ُٚعُررٗ ثرربنُٕاؽٙ  (ظ )

 انفُٛخ.
)        ( 

 ٍبؽخ نهٖواعبد انلافهٛخ، ٍٔٛطوح انفئخ انقٕٚخ عهٗ انٚعٛفخ؛ فكوًٚب، ٍٔٛبًٍٛب. (ل )

 
)        ( 

 

ُِطةهد ٓؿطد ز٤ٓىٗٞجَ ٖٓ  4وهْ  بُٔلةػًَةوض٤د ٝهؼر ك٢  ؾةلضد ٣ٝٞٗد ئْؼةػ٤دًةوضد ز٤ٓىٗٞجَ ٢ٛ  (15)

 .1986ػةّ  ب٣ُٝٞ٘د

 ئهىأ بُٕ٘ بُُةجن، ضْ ؾمل بُُٔةؾد بُػـىبك٤د بُس٢ لٓىزٜة زِي بُؿةلضد ٖٓ ج٤ٖ بُحمبئَ ب٥ز٤د:

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB_%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A5%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84_%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/1986
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كٛهرٕ يزرو يرٍ يكربٌ  ٖٓؽزرٗ يَربؽخ قُٚٗ عهٗ علٚل  يٍ األّرغبه، ٔانغبثربد انًؾٛطرخ  (أ )

 .انًفبعم
)        ( 

 )        ( نى رًزل آصبه اإلّعب  فبهط يكبٌ انًفبعم؛ ثَجت يَزٕٚبد ثبإلّعب . (ب )

كٛهرٕ يزرو، ٔقٚرٗ عهرٗ أّركبل انؾٛربح كبفرخ ثزهر  انًَربؽخ  ٕايزرلد آصربه االَفغربه نُؾرٕ  (ج )

 انغغوافٛخ.
)        ( 

 يزًوا يٍ يكبٌ انًفبعم. ٕ٘ايزلد آصبه االَفغبه نُؾٕ  (د )

 

       ( ) 

 

زىزث ػ٠ِ ئٜٗةء أٗٞو بُُةلبذ ٓؼةٛمخ بُٗمبهد ٓغ بالزؿةل بُُٞك٤ةز٢، ٝئجىبٓٚ ٓؼةٛمخ بُُالّ ج٤ٖ ٓٗى  (16)

 ٝئَىبئ٤َ ٗس٤ػد ٜٓٔد ٖٓ ج٤ٖ بُحمبئَ بُسة٤ُد:

 )        ( .إعبكح فزؼ قُبح انٌَٕٚ (أ )

 )        ( ٔفبح انًه  فبهٔ  فٙ هٔيب. (ت )

 )        ( أثبثب.يؾبٔنخ امزٛبل انوئٌٛ يجبه  فٙ أكٌٚ  (ظ )

 )        ( اٍزجعبك يٖو يٍ عبيعخ انلٔل انعوثٛخ، ٔامزٛبل انَبكاد. (ل )

 

 بُحُؼم بُىبجغ: بُُؿػع

 أَاِد بُحُؼم بُىبجغ:

ة ًح٤ًىب ك٢ ٓػةٍ بُػىبؾد، ٝٓةوَٞب غىبؾد بُؼظاةّ، ٝبًسٓالٞب بُُاىٜةٕ، ٝٓاة زحاغ  (17) ًٓ ؾون بُُِٕٔٔٞ زوم

ُك٤ةٜااد بُػااىٝؼ، ٝزؼو٤ٜٔااة، ًٝااهُي بُسكاام٣ى كاا٢ أض٘ااةء بُؼ٤ِٔااةذ نُااي ٓااٖ بَااسؿمبش ٓااٞبل، ٜٝىبئاان غم٣اامخ 

 بُػىبؾ٤د.

 ئهىأ بُٕ٘ بُُةجن؛ ضْ بقسى بُم٤َُ بألًطى زأ٤ًًمب ػ٠ِ ٖٞبجٜة ٖٓ ج٤ٖ بأللُد ب٥ز٤د:

إّرربهح انكزبثرربد، ٔانًؤنفرربد انزبهٚقٛررخ ٔانطجٛررخ انعوثٛررخ ٔمٛررو انعوثٛررخ نَررفو كضٛررو يررٍ  (أ )

 األٔهٔثٛخ. انًَهًٍٛ؛ نزعهى انطت فٙ انلٔل
)        ( 

إّبهح انكزبثبد، ٔانًؤنفبد انزبهٚقٛخ، ٔانطجٛخ انعوثٛخ ٔمٛو انعوثٛخ ألعظرى عرواػ يَرهى  (ت )

 أَغجزّ انقؤٌ انٍٕطٗ، ْٕٔ انطجٛت انيْوأ٘ انن٘ ؽقق كضًٛوا يٍ اإلَغبىاد انطجٛخ.
)        ( 

انلٔل انغوثٛرخ، ٔاٍرزقلايٓب فرٙ اٍزٛواك انًَهًٍٛ علًٚلا يٍ األكٔاد ٔانعقبقٛو انطجٛخ يٍ  (ظ )

 عالط انغؤػ، فٙ أصُبء انعًهٛبد انغواؽٛخ.
)        ( 

 ال ٕٚعل كنٛم ربهٚقٙ ٚؤٚل ٕٕاة ره  انغًهخ. (ل )

 

)        ( 

 

َّ بإلوٛةت ٛٞ أقطى بُسؿم٣ةذ بُس٢ زٞبغٜٜة بُٔػسٔؼاةذ كا٢ ػٗاىٗة. ٝٛاٞ بُسٜم٣ام جةَاسؼٔةٍ بُؼ٘اق  (12) "ُؼ

أكىبل أٝ غٔةػةذ، ٣ٝىٟ بُحؼٙ إٔ بُؿٞبو، ٝبؾساىبّ ب٥قاى بُٔكسِاق ػ٘اة؛ ل٤٘٣ًاة، ألؿىب٘ ٤َة٤َد ٖٓ هِحََ 

 ٝبغسٔةػ٤ًة، ٝبهسٗةل٣ًة، ٤َٝة٤ًَة، ٝضوةك٤ًة ٛٞ ٓلسةؼ بُوٛةء ػ٠ِ بإلوٛةت"

 ئ٠ُ أ١ ٓمٟ زسلن ٓغ بُىأ١ بُُةجن، ٝٓة بُطىم، ٝبأللُد بُس٢ ٣ٌٖٔ إٔ زُسكمٜٓة ك٢ زمػ٤ْ وأ٣ي:

نقٚرربء عهررٗ اإلهْرربة ثبٍررزقلاو انعُررف انًَررهؼ فؾَررت، ٔال رٕعررل أكعررى انرروأ٘ انقبئررم ثب (أ )

 ٛوائق أفوٖ. 
)        ( 

انرروأ٘ انقبئررم إَررّ يررٍ انٖررعت انزكبيررم ثررٍٛ أعٓرريح ٔيؤٍَرربد انررلٔل  -رًبًيررب–أرغبْررم  (ت )

 انًقزهفخ نًٕاعٓخ اإلهْبة ٔانفكو انًزطوف، ٔثبنزبنٙ ال ًٚكٍ انقٚبء عهّٛ.
)        ( 

ثبٍزقلاو انؾٕاه، ٔإقُب  اٜفرو ثقطرٕهح انفكرو انًزطروف، إنرٗ عبَرت أكعى انوأ٘ انقبئم  (ظ )

 قٕح فٙ انلفب  عٍ انُفٌ.
)        ( 

أعُررف انرروأ٘ انقبئررم ثرر ٌ اإلهْرربة ٚررورجٜ ثررجع٘ انررلٚبَبد كٌٔ كٚبَرربد أفرروٖ، ٔثبنزرربنٙ  (ل )

 ٔعت انقٚبء عهٗ أرجب  ره  انلٚبَبد.
)        ( 
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بُٞال٣اةذ جا٤ٖ  بألَاِؿد ب٣ُٝٞ٘ادَاحةم بُسُاِؽ بُ٘ا١ٝٞ ٛاٞ ْاـق بُسُاةجن ُِؿٗاٍٞ ػِا٠ أًحاى هامو ٓاٖ  (19)

 ، ٝالؾوة ػمخ لٍٝ أقىٟ.ٝبالزؿةل بُُٞك٤س٢ بُٔسؿمخ بألٓى٤ٌ٣د

 بهىأ بُػِٔد بُُةجود؛ ضْ ؾمل ل٤َُ ٖٞبجٜة ٖٓ ج٤ٖ بُحمبئَ ب٥ز٤د:

 )        ( .9ٗ٘ٔإنقبء قُجهخ َٕٔٚخ عهٗ ْٛؤًّٛب فٙ عبو  (أ )

ٔهٍٔررٛب، اَٚررًبو انررلٔل انقًررٌ انًَررًبح  ثرربنقٕٖ انُٕٔٚررخ ؛ ْٔررٙ: انٕالٚرربد انًزؾررلح،  (ت )

 ٔانًًهكخ انًزؾلح، ٔفوََب، ٔانٍٖٛ، إنٗ يعبْلح يُع اَزْبه األٍهؾخ انُٕٔٚخ.
)        ( 

 )        ( .9ٗ٘ٔإنقبء قُجهخ َٕٔٚخ عهٗ َغبىاكٙ فٙ عبو  (ظ )

ٔعٕك ّبئعبد ؽٕل ايزال  ثع٘ انلٔل روٍبَخ َٕٔٚخ ْٚب  أَٓب ٕٔهذ ألكضو يٍ يبئزٙ  (ل )

 قُجهخ َٕٔٚخ.

 

)        ( 

 

ُٗسكِٕ ٖٓ زةو٣ف ٤ُِٕٗٞ ٓةٗم٣ال أٗاٚ ئؾامٟ بُٓكٗا٤ةذ بُطٞو٣اد بُسا٢ هٛار ػِا٠ ٣اأٌ ْاؼٞجٜة كا٢  (22)

 بُسـ٤٤ى، ٝٛهب بالَسكالٔ ٣أز٢ ٖٓ:

عٕٓكِ انزٙ أكد إنرٗ ارقربم األيرى انًزؾرلح يٕقفًرب قًٕٚرب ٔٔاٙرًؾب رغربِ انزًٛٛري انعُٖرو٘،  (أ )

 .ٔانغبئؤاإلعًب  انلٔنٙ عهٗ ٔٙع َٓبٚخ نٓنا انُظبو انعُٖو٘ 
)        ( 

ارجبعررّ انكفرربػ انًَررهؼ، ٔثُرربء عًبعرربد يقبٔيررخ يَررهؾخ مٛررود يَرربه انزرربهٚـ ثقٕرٓررب  (ت )

 انغبيؾخ.
)        ( 

 )        ( قلهرّ عهٗ انؾْل؛ عجو إنقبء انقطبثبد انًقزهفخ نْعجّ. (ظ )

عٕٓكِ انزٙ نى رُغِل فٙ انؾفبا عهٗ ؽقٕ  انَرٕك، ثرم ٔأٍرًٓذ فرٙ ييٚرل يرٍ االٙرطٓبك  (ل )

 انًٕعّ نٓى.
)        ( 

 

 

 بُحُؼم بُكةٍٓ: بَسكمبّ بُٔلٜٞٓةذ بُػٞٛى٣د

 أَاِد بُحُؼم بُكةٍٓ:

ؾىًد ضوةك٤د زةو٣ك٤د هةٓر جةُمكةع ػٖ بُؼوال٤ٗد، ٝٓحةلئٜة بُٔس٘ٞػد؛ ًٜٞٗة ٖٓ بَُٞةئَ بُس٢ زُاْٜ كا٢  (21)

 زأ٤ٍَ بُ٘ظةّ بُٓىػ٢ ُِٔؼىكد، ٝبُؼِّٞ، ٝبألقالم.

 ئهىأ بُػِٔد بُُةجود؛ ضْ ؾمل بُٔٗطِؽ بُسةو٣ك٢ بُه١ زمٝو ؾُٞٚ ٖٓ بُحمبئَ ب٥ز٤د: 

 )        ( انلًٚقواٛٛخ. (أ )

 )        ( انجونًبٌ. (ت )

 )        ( انزُٕٚو. (ظ )

 انزلأل انَهًٙ نهَهطخ. (ل )

 

)        ( 

 

 ٤ٓ٣ى ٓٗطِؽ بألؾًبت ب٤ُُة٤َد ئ٠ُ:  (22)

 

 )        ( ٚكٌٕ فّٛ انؾبكى ما ٍهطخ يطهقخ. َظبو ؽكى (أ )

رُظررٛى قرربََٕٙ َٚرررعٗ نهٕٕررٕل إنرررٗ هأً انَررهطخ انؾبكًررخ فرررٙ األَظًررخ انلًٚقواٛٛرررخ،  (ت )

 َٛبٍٙ، ٔاالعزًبعٙ، ٔاالقزٖبك٘ نهؾية.ٔيًبهٍخ انؾكى؛ ٔفق انجوَبيظ ان
)        ( 

انًقزٖرخ ثغًٛرع يًبهٍربد ؛ ٔانلٍزٕهٚخفٙ انلٔل  انَهطخ انزْوٚعٛخرًضم  ْٛئخ رْوٚعٛخ (ظ )

 .انفٖم ثٍٛ انَهطبدٔفقب نًجلأ  ؛انَهطخ انزْوٚعٛخ
)        ( 

يزقٖٖخ، أٔ فرٙ  ٔىاهح، ٚعٍٛ نٛزٕنٗ انٕىاهحكٔنخ يب، ٚقٕكْب هئٌٛ  ؽكٕيخعٕٚ فٙ  (ل )

 .ٔىٚو كٔنخيُٖت 

 

)        ( 

 

 زوى٣حة. 1422:   400ٓة ج٤ٖ بألػٞبّ  -زوى٣حًة  –بُؼٗٞو بُٔظِٔد زٔطَ بُلسىخ  (23)

 بٗسٓى ك٤ٚ ٛهب بُٔٗطِؽ ٖٓ ج٤ٖ بُحمبئَ ب٥ز٤د:ؾمل بُٔٞهغ بُػـىبك٢ بُسةو٣ك٢ بُه١ 

 )        ( .أٔهٔثب فالل انعٖٕه انٍٕطٗ (أ )

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD_%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D9%83%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D9%83%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84_%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/400
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 )        ( انلٔل األفوٚقٛخ فالل انفزوح َفَٓب. (ت )

 )        ( .ثالك انعوة انًَهًٍٛ فالل انعٖٕه انٍٕطٗ (ظ )

 انقبهح األيوٚكٛخ فالل انعٖٕه انٍٕطٗ. (ل )
 

)        ( 

 

 

 ٣ُوٗم جةُحىغٞبي٣د: (24)

ّ٘ ركررٌٕ فٛررّ ٍٔرربئم اإلَزرربط ِيْهًكررب ألْٕررؾبة األيررٕال انًٕاَّفررخ، ٔيررٍ أْررّى  (أ ) َظرربو اقزٖرربك

ٌُ انؾّو نزؾقٛق أكجو هثؼ يًكٍ بفُ  .فٖبئّٖ انزَُّ
)        ( 

، ٔإّبعخ انًهكّٛخ، ٔإىانخ  (ت ) ّٙ َْزِبط انْغًبع ّ٘ ٚقٕو عهٗ اإل ، ٔاْقزِٖبك ّٙ ٛبٍ ٍِ ٔ ، ّٙ َظبو اْعزًبع

 .ٔأٌ ٚعًم انفْوك عهٗ قْله ٛبقزّ، ٔٚ فن عهٗ قله ؽبعزّانطَّجقبد االعزًبعَّٛخ، 
)        ( 

َْزربط، رقبثهٓرب  (ظ ) ؛ اليرزال  أفواكْرب ٍٔربئم اإل ّٙ أٍرًبن رٛطوِح فرٙ انُاظربو انوَّ َْ ْٛجْقخ اْعزًبعَّٛخ ُي

بل. ًَّ  ٛجقخ انُع
)        ( 

بل (ل ) ًَّ  )        ( .ٛجقخ انُع

 )بُحؼم٣د( بُحُؼم بُُةلٌ: بَسكمبّ بُٔلٜٞٓةذ بُلٞه٤د

 أَاِد بُحُؼم بُُةلٌ:

َؼر ئلبوخ زىبٓث ٓإقًىب ئ٠ُ ئٜٗةء بُُٔاةػمبذ بالهسٗاةل٣د ٝبأل٤٘ٓاد بُٔكٗٗاد ُِٔ٘اةٜن بُسا٢ زُا٤طى  (25)

 ك٢ َٞو٣ة. -ئ٠ُ ؾم ًح٤ى-ػ٤ِٜة بُٔؼةوٚد بُُٞو٣د؛ زًبًٓ٘ة ٓغ ئػالٜٗة زكل٤ٙ ػمل هٞبزٜة بُؼٌُى٣د 

 بُسةو٣ك٢ ك٢ ٤َةَد زىبٓث زػةٙ َٞو٣ة ٖٓ بُحمبئَ ب٥ز٤د:بهىأ بُٕ٘ بُُةجن؛ ضْ ؾمل ٜح٤ؼد بُسـ٤ى 

 )        ( رغٛو يفبعٗء فٙ انَٛبٍبد األيوٚكٛخ انزٙ رَعٗ نؾًبٚخ يٖبنؾٓب. (أ )

 )        ( رغٛو يزٕقع َزٛغخ ٙغٜ انًغزًع انلٔنٙ. (ت )

 (   )      نى رزغٛو ٍٛبٍبد روايت َؾٕ ٍٕهٚب، ٔال ىانذ رؾكى قجٚزٓب عهٗ انًغزًع انَٕه٘. (ظ )

 رغٛو رلهٚغٙ؛ ٔفق فطخ ٔٙعٓب روايت يُن أيل ثعٛل. (ل )

 

)        ( 

 

ٚام   ٗٓى ٝي٣ى بُكةوغ٤د بألٓى٢ٌ٣ ٓة٣ي جٞٓحٞ، زـى٣مخ ٓإقًىب لػة ك٤ٜة ب٤ُٖٗ ئ٠ُ "ٝهق ؾِٔد بُؤاغ (26)

 ٢ُِٔٓ بإل٣ـٞو" 

 ب٥ز٤د:بقسى بُُحث بُكل٢ ٝوبء ٗٓى ٝي٣ى بُكةوغ٤د بألٓى٢ٌ٣ ُسِي بُسـى٣مخ ٖٓ ج٤ٖ بُحمبئَ 

 

 )        ( أٌ انٕالٚبد انًزؾلح رلعى ؽقٕ  اإلََبٌ فٙ أ٘ يكبٌ. (أ )

 )        ( يؾبٔنخ انقٚبء عهٗ انضقبفخ انُٖٛٛخ. (ت )

 )        ( رَهٛخ، ٔال ْلف يٍ َْوْب. (ظ )

رٕقعّ عٕاقت ثعٛلح انًلٖ رزًضم فٙ اٍرزًواه اإلهْربة، ٔثلاٚرخ آَٛربه انٖرٍٛ كروك فعرم  (ل )

 ٛجٛعٙ نٓنا انقًع.

   (     ) 

 

 

 

 ٣سٔطَ ٝغٚ بُٓحٚ ج٤ٖ وأَٔة٤ُد بُمُٝد، ٝبُمُٝد بُؼٔة٤ُد ك٢ جم٣َ ٖٓ ج٤ٖ بُحمبئَ ب٥ز٤د ٛٞ:   (27)

ٔ  َٚزفٛل يُّ انًٕإٌُٛ عًٛعٓى (أ )  )        ( .رؾقٛق يعلل هثؼ يزَب

 )        ( رغوٚل انطجقخ انعبيهخ يٍ ٍهطزٓب انَٛبٍٛخ. (ب )

 )        ( .انَهع، ٔيب ٚزورت عهّٛ يٍ رفبٔد انلفمانًُبفَخ انؾوح ثٍٛ األفواك فٙ إَزبط  (ج )

 ّواء انلٔنخ ألكضو يٍ َٖف انُبرظ انقٕيٙ. (د )

 

)        ( 

 

ِٝٓد بُ (22)  بُطٞوخ بُػًبئى٣دك٢  -جٌَٓ ٓحةْى-، بُس٢ أَٜٔر ػًبئى٣دٗسع ػٖ ٗٛةٍ "غ٤ِٔد جٞؾى٣م" بُٔوة

 ، ٗسةئع ػمخ؛ أٜٛٔة، ٝأًطىٛة جىًٝيب ٝبٓسمبًلب:بُوىٕ بُؼٓى٣ٖ، ك٢ أٝبقى بالَسؼٔةو بُلى٢ُٗك٢ أض٘ةء 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1_(%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_20
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 )        ( .َزبئظ اقزٖبكٚخ، ٍٔٛبٍٛخ (أ )

 )        ( .َزبئظ اعزًبعٛخ، ٍٔٛبٍٛخ، ٔصقبفٛخ (ت )

 ( )        َزبئظ ٍٛبٍٛخ. (ظ )

 )        ( .َزبئظ اعزًبعٛخ (ل )

 

 غةٓؼد بإلٌَ٘مو٣د   

 ٤ًِد بُسىج٤د        

 هُْ بُٔ٘ةٛع ٜٝىم بُسمو٣ٍ

 (5ِٓؿن وهْ )

ُْؼحد بُموبَةذ بالغسٔةػ٤د  ٓلسةؼ زٗؿ٤ؽ بقسحةو١ بالَسمال٤ُٖ: بُػـىبك٢، ٝبُسةو٣ك٢؛ ُطالت بُلىهد بُىبجؼد 
 

 ئػمبل

 أٗٞو بُؼم١ٝل. ٓىٝخ ٖالؼ  ل. ٛحد ٖةجى ْةًى ػالّ

 أَسةن بُٔ٘ةٛع ٜٝىم زؼ٤ِْ بُسةو٣ف بُُٔةػم

 غةٓؼد بإلٌَ٘مو٣د –٤ًِد بُسىج٤د 

 أَسةن بُٔ٘ةٛع ٜٝىم زؼ٤ِْ بُػـىبك٤ة بُُٔةػم

 غةٓؼد بإلٌَ٘مو٣د –٤ًِد بُسىج٤د 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2222 

 ٓلسةؼ زٗؿ٤ؽ بقسحةو١

  بالَسمال٤ُٖ: 

 بُسةو٣ك٢، ٝبُػـىبك٢ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الُبعد األول: طرح األسئمة الجغرافية حول لمكان، واألقاليم، 
 والثقافة

 السؤالرقم 
 اإلجـــــابة

 د ج ب أ

1     

2     

3     
4     

5     

 الُبعد الثاني: األنماط المكانية والحركة

 رقم السؤال
 اإلجـــــابة

 د ج ب أ

6     

7     

8     
9     

10     

 الُبعد الثالث: الموقع

 رقم السؤال
 اإلجـــــابة

 د ج ب أ

11     

12     

13     

14     
15     

16     

 الُبعد الرابع: استخدام األدوات الجغرافية

: االستدالل التاريخي  الجغرافي: االستدالل ثانياا أوالا

 الُبعد األول: طرح األسئمة التاريخية

 رقم السؤال
 اإلجـــــابة

 د ج ب أ

1     

2     

3     
4     

5     

6     

7     

 الثاني: استخدام المصادرالُبعد 

 رقم السؤال
 اإلجـــــابة

 د ج ب أ

8     

9     

10     

11     

12     

 الُبعد الثالث: السياقية

 رقم السؤال
 اإلجـــــابة

 د ج ب أ

13     
14     

15     

16     
 الُبعد الرابع: الُحجج
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 ٤ًِد بُسىج٤د         

 هُْ بُٔ٘ةٛع ٜٝىم بُسمو٣ٍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (6ِٓؿن وهْ )

 بُحؿصهةئٔد جأَٔةء بُُةلخ ٓؿ٢ٌٔ ألٝبذ 

 

 ئػمبل

 ل. ٓىٝخ ٖالؼ أٗٞو بُؼم١ٝ ل. ٛحد ٖةجى ْةًى ػالّ

 أَسةن بُٔ٘ةٛع ٜٝىم زؼ٤ِْ بُسةو٣ف بُُٔةػم

 غةٓؼد بإلٌَ٘مو٣د –٤ًِد بُسىج٤د 

 أَسةن بُٔ٘ةٛع ٜٝىم زؼ٤ِْ بُػـىبك٤ة بُُٔةػم

 غةٓؼد بإلٌَ٘مو٣د –٤ًِد بُسىج٤د 

2222 

هةئٔد جأَٔةء بُُةلخ ٓؿ٢ٌٔ ألٝبذ بُحؿص

 

 بُموغد بُؼ٤ِٔد بالَْ ّ

 .ثكهٛخ انزوثٛخ عبيعخ اإلٍكُلهٚخ -أٍزبم انًُبْظ ٔٛوائق رلهٌٚ انًٕاك انفهَفٛخ، ٔاالعزًبعٛخ  أ.ك. كًبل َغٛت انغُل٘ 1

 .عبيعخ عٍٛ ًٌّ -أٍزبم انًُبْظ ٔٛوائق رلهٌٚ انزبهٚـ ثكهٛخ انزوثٛخ  أ.ك. ٚؾٙ عطٛخ ٍهًٛبٌ 2

 عبيعخ ُٛطب. –انًُبْظ ٔٛوائق رلهٌٚ انزبهٚـ ثكهٛخ انزوثٛخ  أٍزبم أ.ك. عجل انولٔف انفقٙ 3

 .عبيعخ اإلٍكُلهٚخ -أٍزبم انًُبْظ ٔٛوائق رلهٌٚ انغغوافٛب ثكهٛخ انزوثٛخ  أ. ك. يؾًل إًٍبعٛم عجل انًقٖٕك 4

 ؽهٕاٌ.عبيعخ  –أٍزبم انًُبْظ ٔٛوائق رلهٌٚ انًٕاك انفهَفٛخ ثكهٛخ انزوثٛخ  أ.ك. يؾًل ٍعٛل ىٚلاٌ 5

 .عبيعخ انيقبىٚق -أٍزبم انًُبْظ ٔٛوائق رلهٌٚ انغغوافٛب ثكهٛخ انزوثٛخ  أ.ك. يُٖٕه أؽًل عجل انًُعى 6

 عبيعخ ؽهٕاٌ. –أٍزبم انًُبْظ ٔٛوائق رلهٌٚ انزبهٚـ ثكهٛخ انزوثٛخ  أ.ك. أيٛو إثواْٛى أؽًل انقوّٙ 7

 عبيعخ ُٛطب. –انزبهٚـ ثكهٛخ انزوثٛخ  أٍزبم انًُبْظ ٔٛوائق رلهٌٚ أ.ك. ٍبيٛخ انًؾًل٘ فبٚل 2

 .عبيعخ اإلٍكُلهٚخ -أٍزبم انًُبْظ ٔٛوائق رلهٌٚ انغغوافٛب انًَبعل ثكهٛخ انزوثٛخ  ك. ْْبو أؽًل عجل انُجٙ 9

 عبيعخ ؽهٕاٌ. –أٍزبم انًُبْظ ٔٛوائق رلهٌٚ انزبهٚـ انًَبعل ثكهٛخ انزوثٛخ  ك. ٕالػ عجل انًَٛع 12

 عبيعخ ثُٓب. –أٍزبم انًُبْظ ٔٛوائق رلهٌٚ انزبهٚـ انًَبعل ثكهٛخ انزوثٛخ  عطٛخك. ْبنخ انْؾبد  11

                                                           

 رى رورٛت أًٍبء انَبكح انًؾكًٍٛ ٛجقًب نهلهعخ انعهًٛخ. 
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A program based on the Pentagram theory to develop the two reasonings: 

geographic, historical for the fourth grade students Division of Social 

Studies, Faculty of Education - University of Alexandria 

 

Dr. Heba Saber Shaker Allam            Dr. Marwa Salah Anwer  El-Adawey 

 

Abstract: 

The research aims to determine the effectiveness of a program based on 

the theory of Pentagram in developing the two reasonings: geographical and 

historical; among students, teachers in the fourth year, Division of Social 

Studies, Faculty of Education - University of Alexandria. To achieve this goal, 

the two researchers used the two methods: descriptive, experimental, and one 

group, and the research procedures began to arrive at a theoretical framework to 

search for: (reasonings: geographic, and historical; in addition to the theory of 

the Pentagon), then preparing the research tools which are: (two tests: 

geographical reasoning, and Historical reasoning), And its application to the 

research sample consisting of (56) students taught in the fourth year of social 

studies, and using arithmetic averages, percentages and test (T), correlation 

coefficient, and ETA square; several research results were reached, the most 

important of which were: (The proposed program based on the theory of 

Pentagram is effective in The development of reasonings: geographical and 

historical; for students of social studies teachers); then reaching a set of 

recommendations, and proposed research. 

 

Keywords: Pentagon theory, geographical reasoning, historical reasoning. 

 


