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 ٖـ ( اإلصذاس األ1438ٍٚ-1437يًعاّ ايذساطٞ )



 َكذ١َ : 

تعتــم َؼــاسن١ ا طــش٠  ج بــشاَر ايتأٖٝــٌ ايظــُعٞ َــٔ ا دٚاس ا ُٗــ١  

ايطفٌ ٚتطٛسٙ ٚنـزيو ج سٝـا٠ ا طـش٠ ٚج زلـارب ايـماَر       ٚا ؤثش٠ ج منٛ

ا كذ١َ .  ٚقـذ صصـبشا األطـش٠ تكـّٛ بـأدٚاس رلتًفـ١ ج لذَـ١ ايطفـٌ  ٗـٞ          

تظتطٝع إ تكّٛ باختار قشاسات ١َُٗ سـٍٛ طبٝعـ١ اخلـذَات ايـن أهـٔ صٕ      

تكذّ يًطفٌ . نُا صٕ لمات األطش٠ ١َُٗ بايٓظب١ يأللصا٥ٝني ٚا عًُني 

 َع ايطفٌ . ٚج اخلالص١  نٕ ايٛايذٜٔ انإٓ صصب  َطًٛب َِٓٗ صٕ ايعاًَني

ٜتخــزٚا قــشاسات ٚيــٝع  كــو هعطــا٤ ٚدٗــات ايٓهــش صٚ تصــٛساتِٗ . ٚتتٛدــ٘     

َؼاسن١ األطش٠ بايعالق١ ايتؼاسن١ٝ ا تظا١ٜٚ اين تب٢ٓ بني األطش٠ ْٚهاّ 

شنض٠ صٚ منٛرز تكذِٜ اخلذَات . ٖٚزٙ ايعالق١ ايتؼاسن١ٝ أهٔ إ تهٕٛ َ

سٍٛ ا ؼهالت ا شتبط١ بفشد١ٜ ايطفٌ ٚلصا٥ص٘ ايفشٜذ٠  ٚاألطش٠ صٚ ْهـاّ  

ايطفٛي١ ا بهش٠ ٚا تألش٠ نهٌ ٖٚهزا  نٕ بشاَر صٚ صْه١ُ ايتأٌٖٝ ايظُعٞ 

جيــأ صٕ تعُــٌ عًــ٢ بٓــا٤ عالقــات تعاْٚٝــ١ َــع األطــش ايــن  تًــو صطفــا        

 ٚطالبا َٔ رٟٚ ا ضطشاب ايظُعٞ . 

 

  شٜل اإلعذاد 

 

 

 

 

 

 

 



 َؼاسن١ األطش٠

 ايتعشٜف  

) األطش ِٖ صعطا٤ َظإٚٚ َٚؼاسنٕٛ يفشٜـل ايعُـٌ     تعشف َؼاسن١ ا طش٠ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ 

ٚهلِ احلل ج ايكٝاّ بـأدٚاس ج نا ـ١ َهـاٖش صٚ عٓاصـش ْهـاّ ايتـذلٌ ا بهـش كـا ج ريـو نا ـ١           

 َهاٖش سعا١ٜ ايطفٌ ٚنا ١ َظتٜٛات اختار ايكشاس(.

 ذٜٔ ٖٞ ع١ًُٝ ٜتفاعٌ  ٝٗا ايٛايذٜٔ َع :َؼاسن١ ايٛاي

  شٜل ايعٌُ ا ظؤٍٚ عٔ تكذِٜ اخلذَات يًطفٌ ا ططشب مسعٝا ٚاطشت٘ . .1

 األْؼط١ ا عذ٠ يتطٜٛش ا ٗاسات ايظُع١ٝ يًطفٌ ٚتظٌٗ دٚس ايٛايذٜٔ َع طفًِٗ .  .2

ــني األ      ــ١ بـ ــ٥ٛٗا ايعالقـ ــ٢ ضـ ــ٢ عًـ ــٌ ٚايـــن تبٓـ ــل ايعُـ ــذدٖا  شٜـ ــذات ايـــن قـ ــِٝ ٚا عتكـ ــش٠ ايكـ طـ

 ٚاأللصا٥ٝني ٚا عًُني :

هدساى دٚس ا طش٠ األٚيٞ َع ا بٔ  ٚانآطش٠ نهٌ    األطش٠ تكذّ ٚتٛ ش لذَات ٖا١َ َجٌ  .1

دعِ ايطفٌ اْفعايٝا ٚادتُاعٝا .  ـال ٜٛدـذ بشْـاَر أهـٔ إ ٜكـّٛ َهـإ ا طـش٠ ج ٖـزا         

سن١ٝ َــع اجلاْــأ ايعــاطفٞ . ٚا طــش تــٛ ش َعًَٛــات رات قُٝــ١ بايٓظــب١ يًعالقــ١ ايتؼــا    

ا لصا٥ٝني   نُا صٕ َؼـاسن١ األطـش٠ تتكـ٣ٛ عٓـذَا اـذد ا طـش َـا ٖـٛ َظـاعذ هلـا             

  األطش٠ تعشف َارا اتاز ست٢ ٜصب  صداؤٖا ص طٌ . 

هدساى احلادــ١ هأ صُٖٝــ١ ايتــذسٜأ ٚايتٛدٝــ٘ ج ايتعـــإٚ ٚجنثاسٖــا عًــ٢ زلــارب ايمْـــاَر         .2

الٍ تـذسٜأ  عطـا٤ ايعالقـ١    ٚأهٔ إ ٜك٣ٛ ريو َٔ لـ  ايتعإٚ ٜتطًأ يغ١ َؼرتن١ 

ايتؼاسن١ٝ ٚٚضع اطع ج ايفِٗ ا تبـادٍ  تصـب  َؼـاسن١ ا طـش٠ صقـ٣ٛ ج دـٛ ٜظـٛدٙ        

 ايذعِ .

هدساى صثش نٌ ػخص ع٢ً ايتعإٚ ٚا ؼـاسن١ ٖٚـزا نًـ٘ ٜـتعهع ج انتظـاب ا ٗـاسات        .3

 اين  هٔ ا طش ٚا لصا٥ٝني َٔ تطٜٛش عالق١ تعا١ْٝٚ تعضص ٚتكٟٛ ايمْاَر .

اى صٕ ا ش١ْٚ عٓصش صطاطٞ ج ايتعـإٚ  عًـ٢ طـبٌٝ ا جـاٍ  ـإ ا طـش٠ أهـٔ إ جيـش٣         هدس .4

َعٗا َكاب١ً اٚ ٜطًأ َٓٗا إ تعب٧ اطتبٝاْا عٔ طشٜل ايمٜذ ا يهرتْٚٞ اٚ تشطٌ ٚطٝطا 

اٚ تهتفٞ َجال بكشا٠٤ ايـذسٚغ ٚاااضـشات ٚتـأتٞ يالطتفظـاس عـٔ دٛاْـأ َعٝٓـ١  .ٚعًـ٢         

  طش٠ بايبذا٥ٌ ا تاس١ . شٜل ايعٌُ إ ٜذعِ ا

 شٞ ج ايع١ًُٝ ايتعا١ْٝٚ بني ايٛايذٜٔ ٚ شٜل ايعٌُ . ا أإ بإٔ ايصشاعات داْأ ص .5

   



 عالق١ َعاٖذ َٚشانض ٚبشاَر ايرتب١ٝ اخلاص١ باألطش٠: 

تعتم األطش٠ ػشٜهًا ٖاًَا ٚصطاطًٝا ج تشب١ٝ ٚتعًـِٝ صبٓا٥ٗـا ايـزٜٔ قتـادٕٛ هأ لـذَات ايرتبٝـ١       

ٚعًٝ٘  ايعالق١ بني ا عاٖذ ٚايماَر َٔ ْاس١ٝ ٚاألطش٠ َٔ ْاس١ٝ صلش٣ ضشٚس١ٜ ٚأهٔ اخلاص١ 

 تٛطٝذٖا   ٚهبشاص  عايٝتٗا بايتأنٝذ ع٢ً َا ًٜٞ:

 : ج دلاٍ ايتأٌٖٝ ايظُعٞ صًٚ : ٚادبات ا عاٖذ ٚا شانض ٚايماَر سلٛ األطش٠

ايتأٖٝـٌ   ع ع٢ً نٌ َا ٜتعًل بمْـاَر   هني ٚيٞ األَش َٔ صٜاس٠ ا عٗذ صٚ ايمْاَر ٚا طال -1

 ابٓ٘ َٚالسهت٘ ج َهاْ٘ ايرتبٟٛ بايتٓظٝل َع اإلداس٠. ايظُعٞ 

ٚهقشاس صٟ  بشْاَر ايتأٌٖٝ ايظُعٞ اخلاص ب٘ صلز هرٕ ٚيٞ األَش يغشض ايتؼخٝص ٚهعذاد  -2

 تعذٜالت تطشص عًٝ٘ صثٓا٤ صٚ بعذ ايتٓفٝز. 

ٚ   دع٠ٛ األطش٠ ٚلاصـ١ ٚيـٞ األَـش يالػـرت     -3 سطـٛس ايـذسٚغ   اى ج ايتؼـخٝص ٚهعـذاد ايـماَر 

 َالسه١ طري ايعٌُ ج بشْاَر ايتًُٝز ٚايتكِٝٝ ايٓٗا٥ٞ ي٘. ا بظط١ ٚ

 احلفاظ ع٢ً طش١ٜ مجٝع ا عًَٛات ا تعًك١ بايتًُٝز صٚ صطشت٘.  -4

ػشرب ساي١ ايتًُٝز يألطش٠ صٚ ٚيٞ األَـش بًغـ١ َفَٗٛـ١ ٚايتأنـذ َـٔ صٕ ا عًَٛـات صـشٝش١         -5

 ضش١ ٚٚا ١ٝ. ٚٚا

هعاد٠ تؼخٝص ايتًُٝز هرا سصت األطش٠ صْ٘ مل ٜٛضع ج ايمْاَر ا ٓاطأ بٓا٤ ع٢ً تؼخٝص٘  -6

 ايظابل ج ساي١ طًبٗا يزيو. 

طـش٠  َظاْذ٠ األطش٠ يًتعاَـٌ ايفاعـٌ َـع ايتًُٝـز ٚريـو بتكـذِٜ بـشاَر تـذسٜأ َٛدٗـ١ يأل          -7

 .  ٚتظًِٝ ا طش٠ ايكشص ا شٕ اخلاص با ؼاسن١ ا طش١ٜ

 اسرتاّ نٌ  شد َٔ ص شاد األطش٠ صثٓا٤ احلذٜح َعِٗ صٚ عِٓٗ. -8

 ج دلاٍ ايتأٌٖٝ ايظُعٞ: ٛ ا عٗذ صٚ ا شنض صٚ ايمْاَر ثاًْٝا: ٚادبات األطش٠ سل

لطو ز ٚتكِٜٛ ا طتذاب١ يذع٠ٛ ا عٗذ صٚ ايمْاَر يالػرتاى ج ايتؼخٝص ٚهعذاد ٚتٓفٝ -1

١ ايتــذلٌ ايفــشدٟ صٚ َتابعــ١ طــري دساطــ١ ايتًُٝــز ج احلــا ت    ايفشدٜــ١ ج سايــ ايتأٖٝــٌ ايظــُعٞ 

 األلش٣. 

ــ١       -2 ايتعــإٚ َــع ا عٗــذ صٚ ايمْــاَر بنعطــا٤ اإلرٕ إلدــشا٤ ايتؼــخٝص ٚهعــذاد ايــماَر ٚهساي

ايتًُٝز هأ د١ٗ َتخصص١ صلش٣ هرا يضّ األَش ٜٚهٕٛ ي٘ سل ايش ض ج سا ت أهٔ صٕ تظتٛدأ 

 ريو. 

 عالق١ با عٗذ صٚ ايمْاَر صثٓا٤ احلذٜح عِٓٗ صٚ َعِٗ. اسرتاّ نٌ َٔ ي٘  -3



اطال ع ا عٗذ ٚايمْاَر ع٢ً صٟ تغري ٜطشص ع٢ً األطش٠ صٚ ايتًُٝز أهٔ ا طتفاد٠ َٓ٘ يصاحل  -4

 ايتًُٝز.

تٓفٝز َا ٜطًأ ا عٗذ صٚ ايمْاَر تٓفٝزٙ ج ايبٝا نُظاعذ٠ ايتًُٝز ج صدا٤ ٚادبات َع١ٓٝ  -5

ٚأهٔ تًخٝص األدٚاس اهلاَـ١  صٚ تطٜٛش َٗاس٠ َا عٔ طشٜل ايتذسٜأ  طًٛى َعنيٚااا ه١ ع٢ً 

 يًٛايذٜٔ نايتايٞ : 

ايٛايذإ نُالسهني : ٖٚٓا تعط٢ ايفشص١ يًٛايذٜٔ  السه١ صبٓا٤ِٖ ج ايصف صٚ َالسه١  - ص

 األلصا٥ٝني صٚ ا عًُني ِٖٚ ٜعًُٕٛ َع ايطفٌ ٜٚكَٕٛٛ باألدٚاس ايعالد١ٝ . 

ُعني : ٖٚٛ دٚس ٜكَٛـٕٛ بـ٘ نُالسهـني صٚ َؼـاسنني ج ا دتُاعـات ايـن       ايٛايذإ نُظت - ب

 تعكذ  ٓاقؼ١ ساي١ ايطفٌ ٚاخلذَات ا كذ١َ ي٘ . 

ايٛايــذإ نُكــذَٞ لــذَات َٚعًَٛــات : سٝــح صٕ ايٛايــذٜٔ هلــِ صدٚاس ٚٚظــا٥ف ٖاَــ١ تؼــهٌ   - ت

 عاَال س٥ٝظٝا ج تكذِٜ اخلذَات ٚتبادٍ ا عًَٛات .

ٚصعطا٤  شٜل : ٖٚزا أهِٓٗ َٔ ا ػرتاى ج ايتخطٝو ايتعًُٝـٞ   ايٛايذإ نُتخزٟ قشاس - خ

 ٚصدٚاس اختار ايكشاس َظاٚا٠ بفشٜل ايعٌُ . 

ايٛايذإ نٛاضعٞ طٝاط١ َٚكذَٞ ْصا٥  : سٝح قـذ ًٜعـأ ايٛايـذإ دٚس َكـذَٞ ايٓصـا٥        - ز

 . تٚٚضع ايظٝاطات اخلاص١ يًُؤطظ١ اين تكذّ اخلذَا

يتعإٚ عٓصشا َُٗا ج اخلذَات ٚتٓظٝل اجلٗٛد اهلا ١ اأ ايٛايذإ نُُجًني : سٝح ٜعتم ا - رب

 تٛ ري لذَات ا طٌ اٚ بشاَر ص طٌ يًطفٌ . 

ايطفٌ ايٛايذإ نُذا عني عٔ سكٛم ايطفٌ : سٝح ًٜعأ ايٛايذإ دٚسا َُٗا ج ايذ ا ع عٔ  - خ

 ٚاستٝادات٘ ايمادل١ٝ ٚدعُ٘ .

ــذإ    - د ــذّ ايٛايـ ــِٗ ايـــبعض  ايٛايـــذٜٔ نُشػـــذٜٔ ٚاصـــذقا٤ داعُـــني : سٝـــح ٜكـ ايـــذعِ يبعطـ

 ٜٚتباديٕٛ اخلمات ٜٚكذَٕٛ ا ظاعذ٠ يبعطِٗ . 

ايٛايذٜٔ نُتعًُني : هٕ اهلذف َٔ ٚسا٤ تـذسٜأ ايٛايـذإ ٖـٛ تـٛ ري  ـشص هلـِ ج انتظـاب         - ر

 ا ٗاسات اجلذٜذ٠ يتظٌٗٝ ادٚاس ايتٓؼ١٦ ا طش١ٜ اين ٜكَٕٛٛ بٗا َع طفًِٗ .

قا ايٛايذٜٔ َع ايطفٌ ٚقظٔ ْٛع١ٝ ايتفاعٌ ايٛايذإ نُعًُني يطفًِٗ : ٖٚزا ٜضٜذ َٔ ٚ - س

َــٔ ايٛايــذٜٔ ٚايطفــٌ   نُــا تــضداد قــذستِٗ عًــ٢ َٛادٗــ١ ايطــغٛ  ايٓفظــ١ٝ ٚايتعاَــٌ َــع   

 َؼاعشِٖ ايظًب١ٝ ٚتعضٜض تعًِ ايطفٌ .

ايٛايــذإ نُتطــٛعني َٚظــاعذٜٔ : هٕ صدٚاس ايٛايــذٜٔ رٟٚ اخلــم٠ ايتطٛعٝــ١ تظــٌٗ تٓفٝــز      - ص

 بشاَر ايتأٌٖٝ ايظُعٞ .



اخلاصـ١ ٚلصا٥صـِٗ ايفشٜـذ٠ ٜٚبشجـٕٛ عـٔ احلـأ ٚايتكـذٜش        نأ شاد هلـِ ٖـٜٛتِٗ    ٕٛايذااي - غ

 ٚايكبٍٛ . 

 اْفعا ت ايٛايذٜٔ : 

 أهٔ اجياص  سدٚد ايفعٌ ا ْفعاي١ٝ يذ٣ جنبا٤ ا طفاٍ رٟٚ ا عاق١ نايتايٞ : 

 ايغطأ  –ا ْهاس  –ا طتٝا٤  –اخلٛف ٚايكًل –اإلثِ –األط٢ 

  



األَـــٛس ا طفــاٍ /ايطـــالب رٟٚ ا ضــطشاب ايظـــُعٞ ج    َــارا ٜـــتعًِ صٚيٝــا٤  

 ايمْاَر :

ــ١     ــّٛ صٚيٝـــا٤ األَـــٛس / َكـــذَٞ ايشعاٜـــ١  با السهـ لـــالٍ دًظـــات ايتـــذسٜأ ايظـــُعٞ ايًفهـــٞ ٜكـ

 ٚا ؼاسن١ ٚايتذسٜأ يٝتعًُٛا َا ًٜٞ :

تضٜٚذ ايطفٌ باألَج١ً ٚايُٓارز َٔ ادٌ افٝض َٗـاسات ايٓطـل ٚايًغـ١ ٚايتٛاصـٌ ج      .1

 ا ٓضٍ 

ٚضع اخلطو ايالص١َ يذَر َٗاسات ا طتُا ع ٚايٓطل ٚايًغ١ ٚايتٛاصٌ ضُٔ ا عُاٍ  .2

 اي١َٝٛٝ 

 ايتٛاصٌ بصفتِٗ ػشنا٤ ج ع١ًُٝ ايتأٌٖٝ  .3

 ا اد٠ ا لصا٥ٞ ا عاجل باٖتُاَات ايطفٌ ٚقذسات٘  .4

 اًٌٝ ا عاْٞ ااٚ ت ايطفٌ ا ٚأ ج ايتٛاصٌ  .5

 تطٜٛش اطايٝأ َٓاطب١ يتعذٌٜ ايظًٛى .6

 ٜٔ َٚٓاقؼ١ تكذّ احلاي١ تذٚ .7

 اًٌٝ ا ٖذاف قشٜب١ ا ذ٣ ٚبعٝذ٠ ا ذ٣ .8

 انتظاب ايجك١ ج ايتفاعٌ بني ايطفٌ ٚايٛايذٜٔ  .9

 اختار قشاسات َب١ٝٓ ع٢ً اطاغ َٔ ا عًَٛات  .10

 ايتشذخ باطِ ايطفٌ ٚسعا١ٜ سكٛق٘  .11

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٚاالدتُاعاتايربْاَر ازغادات تتعًل بَعًَٛات ٚ

دلُٛع١ َٔ ا ْؼط١ تتٓٛ ع بني اجلًظات ايتذسٜب١ٝ  ٚاحلًكات ايتجكٝف١ٝ   !. ٜتهٕٛ ايمْاَر َٔ

ايكشص ج ٚيٝا٤ األَٛس ج ا عٗذ / ايمْاَر / ا شنض  باإلضا ١ هأ ايٛادبات ا ٓضي١ٝ ألاجلُاع١ٝ 

يٛيٞ األَش ج بذا١ٜ ايعاّ ايذساطٞ  ٚتهٕٛ ا تابعـ١ دٚسٜـ١    سٝح ٜظًِ  ا شٕ ااتٟٛ ع٢ً ايمْاَر

 .َٔ لالٍ ايمْاَر  

تكّٛ املدزض١ / املسنص بإخبااز ايٛايادٜٔ عأ َٛعاد االدتُااو ٜٚهإٛ دٚز       2

ايٛايدٜٔ بايسد ٚاالبالغ عٔ َٔ ضٛف وكس االدتُاو ٚميهٔ يًٛايدٜٔ ابالغ 

 ٚايدٜٔ اخسٜٔ يًشكٛز ٜػرتنٕٛ بٓفظ اهلدف .

   ع٢ً ايٛايدٜٔ ٚقع قا١ُ٥ بأٖداف ٚافهاز سٍٛ ايطفٌ  .3

ألٚيٝا٤ األَٛز خالٍ ايػاٗس األٍٚ َأ بداٜا١ ايفؿاٌ     مجاعٞ دتُاو ٜعكد ا . 4

ٞ ايدزاضٞ األٍٚ يعسض اهلدف َٔ ايربْااَر   ٚغاس  املطاًُات ايعاَا١     ايتجكٝفا

   االدتُاوٚع٢ً ايٛايدٜٔ طس  اض١ً٦ خالٍ بايتأٌٖٝ ايطُعٞ 

تعكاااد ادتُاعاااات فسدٜااا١ ألٚيٝاااا٤ االَاااٛز َاااع االخؿاااا٥ٝ  ٚاملعًُااا  ٜاااتِ  . 5

فٝٗااا عًاا٢ ايطااًٛنٝات املطااتٗدف١ ٚاضااتيداّ االضااايٝ  ايتعًُٝٝاا١ ايرتنٝااص 

 املباغس٠ املؿ١ُُ ٚذيو اعتُادا ع٢ً طبٝع١ اهلدف َٔ ايتعًِٝ .

. يف االدتُاعات ايفسد١ٜ ع٢ً ايٛايدٜٔ اسكاز بعض اعُااٍ ايطفاٌ ٚتباادٍ    6

املعًَٛااات سااٍٛ اٖتُاَااات ايطفااٌ َااع طًاا  ايتٛؾااٝات يًكٝاااّ بٗااا باااملٓصٍ        

 سش َا ْٛقؼ قبٌ َغادز٠ االدتُاو .ٚتًيٝـ اب

.  يف االدتُاعات ايفسد١ٜ ع٢ً املعًُ  / االخؿا٥ٝ  االؾغا٤ اؾٝد ٚباد٤  7

اضتيداّ يغ١ ٚاالدتُاو ٚاْٗاؤٙ بػهٌ اهابٞ ٚاالستفاظ بعٝٓات ادا٤ ايطفٌ 

بعٝد٠ عٔ اطالم االسهاّ ٚػٓ  اضتيداّ املؿاطًشات املٗٓٝا١ املعكاد٠ َاع     

 املدزض١ .  بأٖدافايٛايدٜٔ خاؾ١ طً  اقرتاسات َٔ 



. خالٍ االدتُاعات ه  إ تهٕٛ املكابًا١ َسوا١ ٚاؿادٜح بًغا١ ٜفُٗٗاا      8

ايٛاياادٜٔ َاااع اغااساى ايٛايااادٜٔ يف عًُٝاا١ اؽااااذ ايكااساز َاااع دعااٌ املدزضااا١      

/املسنص َهاْاا َسواا ميهأ إ ًٜتكاٞ با٘ ايٛايادٜٔ ٚتطاٌٗٝ عًُٝا١ يكاا٤          

 االضس ٚاالدتُاو بِٗ . 

عسض  ايدزٚع ايا  ٜػاتٌُ عًٝٗاا ايربْااَر يف ايبٛزبٜٛٓاأ اٚ  ٟ       . ميه9ٔ

 بسْاَر اخس ٜٓاض  االٌٖ .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 َهْٛات بشْاَر تجكٝف َٚتابع١ صٚيٝا٤ األَٛس / َكذَٛ ايشعا١ٜ

ٜتهٕٛ ايمْاَر َٔ دلُٛع١ َٔ ا ْؼـط١ تتٓـٛ ع بـني اجلًظـات ايتذسٜبٝـ١  ٚاحلًكـات ايتجكٝفٝـ١          

 ٓضي١ٝ . ٚأهٔ تًخٝص صِٖ َفشدات ايمْاَر ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ :  ٚايٛادبات ا 

دذٚي١ صٜاسات ٚأ األَش/ َكذّ ايشعا١ٜ يمْاَر ايتأٌٖٝ ايظُعٞ .)اْهش ايُٓٛرز سقِ  .1

1) 

 (ب 2-ص2.)اْهش ايُٓٛرز سقِ  قٛا٥ِ األْؼط١ ا ٓضي١ٝ اافض٠ يًظُع ٚايتٛاصٌ . .2

 ١ ا يهرت١ْٝٚ .)اْهش ايُٓٛرز سقِ (سًكات تجكٝف١ٝ عٔ ا عني ايظُعٞ ٚايكٛقع .3

 سًكات تجكٝف١ٝ عٔ بذا١ٜ اطتخذاّ ا عني ايظُعٞ .)اْهش ايُٓٛرز سقِ ( .4

 سًكات تجكٝف١ٝ عٔ صٝا١ْ ا عني ايظُعٞ .)اْهش ايُٓٛرز سقِ ( .5

ــات ايظــُع١ٝ ٚصطــبابٗا .)اْهــش        .6 ــ١ ا عطــاٍ ايصــغش٣ ايؼــا٥ع١ يًُعٝٓ سًكــات تجكٝفٝ

 ايُٓٛرز سقِ (

 .)اْهش ايُٓٛرز سقِ ( )ٚادبات َٓضي١ٝ (–عٔ ا عٝٓات ايظُع١ٝ  سًكات تجكٝف١ٝ .7

 سًكات تجكٝف١ٝ عٔ ايتطٛس ايًغٟٛ ٚايظُعٞ يًطفٌ .)اْهش ايُٓٛرز سقِ ( .8

 سًكات تجكٝف١ٝ عٔ يفا اْتباٙ ايطفٌ يألصٛات .)اْهش ايُٓٛرز سقِ ( .9

 سًكات تجكٝف١ٝ  عٔ ايظُع )ٚادبات َٓضي١ٝ ( .)اْهش ايُٓٛرز سقِ ( .10

) ٚادبات َٓضي١ٝ (  .)اْهش ايُٓٛرز –تجكٝف١ٝ  عٔ ايظُع ٚا خطو ايظُعٞ  سًكات .11

 سقِ (

سًكات تجكٝف١ٝ  عٔ دٗاص قٝاغ ايظُع ٚنٝف ٜظـاعذْا عًـ٢ اذٜـذ ْـٛ ع ايفكـذإ       .12

 ايظُعٞ ايزٟ ٜعاْٞ َٓ٘ ايطايأ /ايطفٌ .)اْهش ايُٓٛرز سقِ (

َ –سًكـات تجكٝفٝـ١ عـٔ التبــاس ايظـُع ٚا خطـو ايظــُعٞ       .13 ٓضيٝـ١ ( .)اْهــش  )ٚادبـات 

 ايُٓٛرز سقِ (

 سًكات تجكٝف١ٝ عٔ ا خطو ايظُعٞ .)اْهش ايُٓٛرز سقِ ( .14

)ٚادبات َٓضي١ٝ ( .)اْهش ايُٓٛرز سقِ –سًكات تجكٝف١ٝ عٔ التباس ا خطو ايظُعٞ  .15

) 

سًكات تجكٝف١ٝ عٔ تأثري دسد١ ايفكذإ ايظُعٞ ع٢ً ايًغ١ ٚايهالّ .)اْهش ايُٓـٛرز   .16

 سقِ (

 ايتطٛس ايظُعٞ عٓذ ا طفاٍ  سًكات تجكٝف١ٝ عٔ .17



 )ٚادبات َٓضي١ٝ (–سًكات تجكٝف١ٝ نٝف تعًِ طفًو ا طتُا ع  .18

 سًكات تجكٝف١ٝ عٔ ػذ٠ ا صٛات ايهال١َٝ .)اْهش ايُٓٛرز سقِ ( .19

 سًكات تجكٝف١ٝ عٔ ايتكِٝٝ ايزاتٞ ألدا٤ ايٛايذٜٔ .)اْهش ايُٓٛرز سقِ ( .20

 يُٓٛرز سقِ (.)اْهش ا )ٚادأ َٓضيٞ (–سًكات تجكٝف١ٝ عٔ ايًغ١  .21

 سًكات تجكٝف١ٝ عٔ ايًغ١ ٚايتٛاصٌ .)اْهش ايُٓٛرز سقِ ( .22

 سًكات تجكٝف١ٝ  عٔ َا١ٖٝ ايًغ١ ا طتكباي١ٝ .)اْهش ايُٓٛرز سقِ ( .23

 .)اْهش ايُٓٛرز سقِ ( سًكات تجكٝف١ٝ عٔ ايًغ١ ا طتكباي١ٝ )ٚادأ َٓضيٞ ( .24

 ِ (سًكات تجكٝف١ٝ  عٔ َا١ٖٝ ايًغ١ ايتعبري١ٜ .)اْهش ايُٓٛرز سق .25

 )ٚادأ َٓضيٞ( .)اْهش ايُٓٛرز سقِ (–سًكات تجكٝف١ٝ  ايًغ١ ايتعبري١ٜ  .26

 .)اْهش ايُٓٛرز سقِ ( دذٚي١ اٖذاف  ايمْاَر ايعالدٞ ا ٓضيٞ . .27

  



 (1منٛذز زقِ )

 دذٚي١ صٜاسات ٚأ األَش/ َكذّ ايشعا١ٜ يمْاَر ايتأٌٖٝ ايظُعٞاضِ ايُٓٛذز : 

 

 املٛقٛو ايتازٜخ ايّٝٛ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (1منوذج رقم )

 اسم الهموذج : جدولة زيارات وىل األمر/ مقدم الرعاية لربنامج التأهيل السمعي

 قٛا٥ِ َكرتس١ يألْػط١ املٓصي١ٝ احملفص٠ يًطُع ٚايتٛاؾٌ: 

 ؾٓع ٚدب١ /اعداد غطري٠ ضتشُاّ ايطفٌ /د١َٝا ايباع ايطفٌ /د١َٝ

ؾاآع عؿااري /غاااٟ / قٗاا٠ٛ /سًٝاا    ؾٓع س٣ًٛ بٓهٗات كتًف١

 بٓهٗات كتًف١

 تٓعٝف اؿدٜك١

 تؿٓٝف اـكاز ٚايفٛان٘ بايرباد تؿٓٝف االٚاْٞ  غطٌ االطبام 

تغااااٝري اؿفاااااظ يألطفاااااٍ / تغااااٝري     تؿٓٝف املٛاد بايدٚالب املطبيٞ

 ألنرب ضٓااملالبظ املبت١ً ي

 نٓظ املٓصٍ

 ايًع  بااليعاب االيهرت١ْٝٚ  َػاٖد٠ ايتًفاش تٓعٝف َسافل املٓصٍ

 نٞ املالبظ غطٌ املالبظ ٚطٝٗا  اـسٚز يًػسا٤ َٔ ايبكاي١ ايكسٜب١

 تؿفح اؾسٜد٠  قسا٠٤ قؿ١  غطٌ ايفٓا٤ اـازدٞ يًُٓصٍ

ؿااآع اغاااهاٍ  ايًعااا  باملهعباااات ي  تفسٜغ ايكُا١َ  اضتطاو ايؿٛز باأليبّٛ 

 كتًف١

ايًعاااب ايتكًٝدٜاا١ /ايغُُٝاا١ / اهاااد   ٚاالٖاشٜر  \األْاغٝد

 ايػ٤ٞ امليب٧ 

 ايطباس١ باملٓصٍ 

ازضاااٍ ايطفااٌ ؾًاا  اغااساض داخااٌ  تؿفح االْرتْأ ايؿٛز

 املٓصٍ

 اضتػٛاز ايػعس 

 

 قٛا٥ِ األْػط١ املٓصي١ٝ احملفص٠ يًطُع ٚايتٛاؾٌ)قا١ُ٥ َكرتس١ َٔ األٌٖ ( 
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 ايدزع األٍٚ : املع  ايطُعٞ ٚايكٛقع١ االيهرتْٚٞ

املعاا  ايطااُعٞ  : ٖااٛ دٗاااش ؾااغري ٜااتِ ٚقااع٘ داخااٌ األذٕ  ٚ خًفٗااا نااٞ ٜ ُه اأ َاأ  اااو  

األؾٛات بػهٌ  ع٢ً، َٚٔ ثِ ميهٔ ايػايـ َأ ايتٛاؾاٌ بػاهٌ  نجاس فاعًٝا١. فاإذا ناإ         

ٞ َأ فكادإ اٚ قاعف ايطاُع، َأ غاإٔ  ألاعا١ األذٕ  ٕ تطااعدٙ عًا٢ شٜااد٠ ايكادز            ايػيـ ٜعااْ 

 ايرٟ ميهٓ٘  اع٘. 

ٚقد تطاعد  اع١ األذٕ  ًٜكا إذا نإ فكادإ ايطاُع ْامج اا عأ قاسز يف خالٜاا ايػاعس يف        

األذٕ ايداخًٝاا١ )فكاادإ ايطااُع اؿطااٞ ايعؿاا (. نُااا قااد تهاإٛ َفٝااد٠ يف بعااض  ْااٛاو فكاادإ     

ايتٛاؾااًٞ; سٝااح ٜتعاارز عًاا٢ ايؿااٛت املااسٚز َاأ األذٕ اـازدٝاا١ إب األذٕ ايداخًٝاا١ بطااب    ايطااُع 

ايرتانااِ ايػااُعٞ،  ٚ بطااب  ايطااٛا٥ٌ يف األذٕ.  َااا إذا نااإ املؿاااب ٜعاااْٞ طًٓٝٓااا ) ٚ زْاا  يف        

ألاع١ ع٢ً ايتيفٝف َٔ ٚطأ٠ ايػعٛز ب٘  .األذْ (، قد تطاعد ايط

 نٝف تعٌُ  ألاعات األذٕ

َٚكايألِ يًؿاٛت، َٚهارب يًؿاٛت، سٝاح ًٜاتك         اعاات األذٕ َأ َٝهسٚفإٛ،   ت ؿآع  أل 

ألٍ َٛدات ايؿاٛت  إب إغاازات نٗسبٝا١ ت سضاٌ إب َكايِ ايؿاٛت،       املٝهسٚفٕٛ األؾٛات ثِ و

   ٘  .إب األذٕ َااااأ خاااااالٍ َهااااارب ايؿاااااٛت   ٚايااااارٟ بااااادٚزٙ ٜسفاااااع َااااأ دزدااااا١ ايؿاااااٛت ٜٚسضاااااً

ٔ  دااٌ  اعٗااا، دٕٚ إسااداخ  ٟ  بعٝٓٗااا تهااافح َاا  ٚميهاأ قااب   ألاعاا١ ايؿااٛت إب  ؾااٛات 

 .قذٝر عايٞ يًؿٛت بايفعٌ، ٚزمبا  ع٢ً

ًٝاا، ٚيهٓٗاا ضتطااعد عًا٢  ااو اؾُٝاع         يٝظ َٔ املتٛقع  ٕ تعطٞ  ألاعا١  األذٕ  ًعاا َجاي

  .دسع ايباب، ٚنإٔ ٖٓاى غال١ٜ تغًٞ املٝاٙ ظٛازى ٚنأِْٗ ٜتشدثٕٛ عرب اهلاتف  ٚ

  ْٛاو  ألاعات األذٕ

 .ايتُاثًٞ ٚايسقُٞ، ٚيف كتًف األغهاٍ ٚاألسذاّ َتاس١ يف ايػهً  إٕ  اعات األذٕ

  اعات األذٕ ايتُاث١ًٝ

 اعات  ذٕ تكًٝد١ٜ تطاتيدّ ايرتاْصضاتٛز )دٗااش ٜصٜاد َأ قا٠ٛ         اعات األذٕ ايتُاث١ًٝ ٖٞ

األؾٛات اي  ًٜتكطٗا املٝهسٚفإٛ. ٚضاٛف ٜعُاد  خؿاا٥ٞ ايطاُعٝات إب       اإلغازات( يصٜاد٠ سذِ



عٝح تؿبح األؾٛات اي  ٜؿع   اعٗا  ع٢ً، ٜٚسضًٗا إب األذٕ َٔ خالٍ   ألاع١ األذٕ قب 

  .َهرب ايؿٛت

ايتُاثًٝاا١  قااٌ ضااعًسا َاأ ايطااُاعات ايسقُٝاا١، إال  ْاا٘ دااازٟ     ٚعاااد٠  َااا تهاإٛ ايطااُاعات 

ايسقُٝاا١ بػااهٌ تاااّ، ٖٚااٞ األضااٌٗ َاأ سٝااح إَهاْٝاا١ قاابطٗا ٚفك ااا        اضااتبداهلا بايطااُاعات 

 .ت املسٜضالستٝادا

  اعات األذٕ ايسق١ُٝ

عًا٢ دٗااش ساضاٛب ؾاغري. ًٜاتك  املٝهسٚفإٛ األؾاٛات ثاِ          ؼتٟٛ  ألاعات األذٕ ايسقُٝا١ 

ٚسدات ؾغري٠ داًدا َٚتُااٜص٠. ٖٚاٛ َاربَر ناٞ هعاٌ بعاض ايٛسادات          ٜعُد  ٚي ا إب تكطُٝٗا إب

األذٕ ايسقُٝا١  عطا  ؾاعٛب١ ايطاُع. نُاا ميهأ تعادٌٜ بعاض  ألاعاات           ع٢ً، ٚبعكٗا  ٖاد ، 

 .امليتًفااااا١، َجاااااٌ املهتبااااا١ اهلاد٥ااااا١  ٚ األَاااااانٔ ايؿااااااخب١ ناااااٞ تتٓاضااااا  َاااااع املٛاقاااااف

 .األذٕ بإْتاز ايطُاعات ايسق١ُٝ فك  ٜٚع٢ٓ غايب١ٝ َؿألعٞ  ألاعات

 اضتيداّ  ألاع١ األذٕ

األذٕ امليتًف١. ٚمن  ايطُاع١ ٖاٛ َاا وادد َهاإ ٚقاعٗا. ٚفُٝاا        ٖٓاى عدد َٔ  مناط  ألاعات

 .بعض األَج١ً ًٜٞ

    ألاعات اي  تٛقع خًف األذٕ َصٚد٠ بغالف بالضتٝهٞ ٜطتكس خًف األذٕ، ٚقايا إٕ ايط

 ذٕ ٜٓاض  األذٕ اـازد١ٝ. ٚياد٣ ايطاُاعات ذات ايتجبٝاأ املفتاٛ  ايا  تٛقاع خًاف األذٕ        

 ْبٛب قٝل ٜدخٌ يف قٓا٠ األذٕ بدي ا َٔ قايبٗاا. ااا ٜارتى قٓاا٠ األذٕ َفتٛسا١، ٖٚاٛ خٝااز        

د إذا ناْاأ األذٕ يٝاٌ إب تاسانِ ايػاُع. إْٗاا ػعاٌ ايؿاٛت طبٝعاٞ بدزدا١  نارب.           دٝ

تعترب ايطُاعات ذات ايتجبٝأ املفتٛ  اي  تٛقع خًف األذٕ َٓاضب١ ؿااالت فكادإ ايطاُع    

 .املعتدي١

   ٔألاعات داخااٌ األذٕ، فٝااتِ تجبٝتٗااا بايهاَااٌ داخااٌ األذٕ اـازدٝاا١، ٚميهاا بايٓطااب١ يًطاا

االت فكاادإ ايطااُع املعتدياا١ إب ساااد٠. ٚعاااد٠  َااا تهاإٛ غااري ًَشٛظاا١،   اضااتيداَٗا يف ساا

أُلاعات ايا  تٛقاع داخاٌ األذٕ ٜػاتٌُ            نجس َٔ تًو ايا  تٛقاع خًاف األذٕ. ٚبعاض ايطا

أل٢ تًٝٝهٌٜٛ، ٖٚٛ َا هعٌ احملادثاات اهلاتفٝا١  ضاٌٗ يف  اعٗاا. ٚبػاهٌ       ع٢ً دص٤ ٜط



ألاعات اياا  تٛقااع داخااٌ   األذٕ َااع األطفاااٍ ألْٗااا تطااتًصّ اضااتبداٍ  عاااّ، ال ت طااتيدّ ايطاا

  .ايكاي  نًُا نربت األذٕ

    ألُأ  ألاعاات  ألاعات قٓا٠ األذٕ، ٚاي  ٜتِ تجبٝتٗا داخٌ قٓا٠ األذٕ، ٚهلا منطإ. يكد ؾا

قٓا٠ األذٕ عٝح تٓاض  سذاِ ٚغاهٌ قٓاا٠ األذٕ. ٚتعتارب  ألاعاات قٓاا٠ األذٕ ايا  تٛقاع         

    ٌ ًُاا ٚاألنجاس اختفاا٤ًا َأ با   ْاٛاو  ألاعاات األذٕ         بػهٌ تاّ داخاٌ ايكٓاا٠ ٖاٞ األقا سذ

ًَااا داخااٌ قٓااا٠ األذٕ. ٚقااد ال تهاإٛ َٓاضااب١ إذا نااإ           امليتًفاا١. فٗااٞ تهاااد ؽتفااٞ يا

ايػيـ ٜعاْٞ فكدإ ساد يًطُع،  ٚ تعااْٞ َأ ايتٗاباات األذٕ املتهاسز٠; ٚذياو يهْٛٗاا       

 .ؾغري٠ يًغا١ٜ ٚال ميهٓٗا محٌ َكيألِ قٟٛ يًؿٛت

 ٛألاعاا١ ايتٛؾااٌٝ ايععُٝاا١ َفٝااد٠، يف ساياا١ اإلؾاااب١ بفكاادإ ايطااُع ايتٛؾااًٝٞ قااد تهاا  ٕ

أُلاعات األذٕ. ٚقاد ٜهإٛ ٖارا بطاب  َػاهالت َاع           ٚتعرز ازتدا٤ األغاهاٍ ايػاا٥ع١ يطا

قٓا٠ األذٕ  ٚ األذٕ ايٛضط٢، َجاٌ ايتٗاباات األذٕ املتهاسز٠  ٚ دساسا١ َاا يف األذٕ. ٚتعُاٌ       

يؿاٛت َأ خاالٍ اؾُذُا١ َباغاس٠ إب األذٕ ايداخًٝا١،        ألاعات تٛؾٌٝ ايععاّ بتُسٜاس ا 

 .َع ػٓ  األذٕ اـازد١ٝ ٚايٛضط٢

       إذا نااإ املااسٜض ٜعاااْٞ َاأ َػااهالت ايسؤٜاا١،  ٚ هااد ؾااعٛب١ يف ايعُااٌ َااع ايكااٛاب

ايؿااغري٠، قااد هااد  ألاعاا١  ذٕ ٜستاادٜٗا عًاا٢ دطاادٙ  َااًسا َفٝااًدا. إْٗااا  ألاعاا١  ذٕ َااصٚد٠   

 اؾٝاا   ٚ إزفاقاا٘ باااملالبظ. ٜٚتؿااٌ ٖاارا ايؿاآدٚم      بؿاآدٚم ؾااغري ميهٓااو ٚقااع٘ يف   

 .مبٝهسٚفٕٛ عٔ طسٜل َٛؾألٌ، ٚميهٔ  ٕ ٜهٕٛ يف غا١ٜ ايك٠ٛ

 

 نًٝا داخٌ االذٕ              داخٌ قٓا٠ االذٕ                  داخٌ قٓا٠ االذٕ اـازد١ٝ                    خًف االذٕ

 بايكاي               خًف االذٕ َفتٛ 

 

: 

 

 

  دصا٤ املع  ايطُعٞ

 

 



 

 

ايتشهِ بايؿٛت َطتكبٌ داخًٞ                                    شز                                                

 

 

 َٝهسفٕٛ داخًٞ

               

                    

 شزايرباَر

                   

 

 

 

     املهرب داخًٞ

  بٝأ ايبطاز١ٜ
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 ايدزع ايجاْٞ 

 شزاع١ قٛقع١ األذٕ  ٚ اؿًصٕٚ

ٖاٞ داص٤ َاأ األذٕ ايداخًٝا١ ؼتاٟٛ عًا٢ تسنٝاا  سطااع ٜطا٢ُ عكااٛ         cochleaايكٛقعا١  

غااعريات )ٖٚارا ايرتنٝا  وتاٟٛ عًا٢ خالٜااا َػاعس٠ سطا١ٝ عؿاب١ٝ         organ of cortiناٛزتٞ  

ت  ٚ ضاٝاالت نٗسبا٥ٝا١ ثاِ    إب إغاازا ( تاسددات ايؿاٛت  )تكّٛ بتشٜٛاٌ االٖتاصاشات ايؿاٛت١ٝ    ( دقٝك١

 .َٚٓٗا إب ايدَاغ ايرٟ ٜكّٛ بتفطريٖا ٚؼًًٝاٗا ( اـالٜا ايعؿب١ٝ)تٓكٌ اب  يٝاف ايعؿ  ايطُعٞ 

 .ٚقد  ٝأ ايكٛقع١  ٚ اؿًصٕٚ بٗرا االضِ ألْٗا تػب٘ ٖٝهٌ اؿًصٕٚ

 بٓكـ تطتعٌُ ايكٛقع١ ايطُع١ٝ اإليهرت١ْٝٚ املصزٚع١ نبدٌٜ يًطُاعات ايتكًٝد١ٜ يًُؿاب 

تعُاٌ ٖارٙ األدٗاص٠    .  ع إضتكبايٞ َتٛض  إب غادٜد ٖٚاٛ ْكاـ ْاادِ عأ تكاسز األذٕ ايداخًٝا١       

قًٓااا إٕ ايطااُاعات ايتكًٝدٜاا١ ؼااٍٛ ايؿااٛت إب إغااازات  . بػااهٌ كتًااف عاأ ايطااُاعات األخااس٣

ٞ         . نٗسبا١ٝ٥ ٚتكايُٗا  فٗاٞ  .  َاا ايطاُاعات املصزٚعا١ فٗاٞ تعُاٌ ٚفال َباد  اإلٖتاصاش املٝهااْٝه

 .ايؿٛت عرب تٛيٝد اإلٖتصاش يف ععُٝات األذٕ ايٛضط٢ إلضتجاز٠ األذٕ ايداخ١ًٝ َباغس٠ تٓكٌ

ٜطتفٝد َٔ شزاع١ ايكٛقع١ األغياف املؿابٕٛ بٓكـ ايطاُع االضاتكبايٞ  ٚ اؿطاٞ ايعؿا      

sensorineural hearing loss (     قااعف  ااع ْااادِ عاأ قااسز يف األذٕ ايداخًٝاا١  ٟ إؾاااب١

 .غسٜط١  ٕ تهٕٛ  يٝاف ايعؿ  ايطُعٞ ض١ًُٝ( ٛد٠ يف عكٛ نٛزتٞاـالٜا اؿطاض١ املٛد

ال ٜٓؿااح بصزاعاا١ ايكٛقعاا١ يف ساااالت قااعف ايطااُع ايتٛؾااًٝٞ ٖٚااٛ قااعف ايطااُع يف األذٕ        

 .اـازد١ٝ  ٚ ايٛضط٢ ٚنريو يف ساالت ايتٗابات األذٕ ايٛضط٢ اؿاد٠  ٚ املتهسز٠

 



 

 .فااإٛ َجباااأ عًااا٢ ايٛساااد٠ اـازدٝااا١ يًذٗااااشٜاااتِ ايتكااااط األؾاااٛات بٛاضاااط١ َٝهسٚ .1

2 .   ٍ  .ٜكّٛ َعاجل ايهالّ مبعاؾ١ األؾٛات زقُٝا  ْٚكًٗا نإغاازات إب يفٝفا١ اإلزضاا

تكّٛ يفٝف١ اإلزضاٍ بإزضاٍ اإلغاز٠ إب ايٛسد٠ ايداخ١ًٝ املغسٚض١ ؼاأ اؾًاد عًا٢    . 3

 .غهٌ َٛدات زادٜٛ

بت١ داخاٌ ايععااّ ايٛضاط٢ ياألذٕ بتٛؾاٌٝ      ٜكّٛ املعاجل ايداخًٞ يًٛسد٠ ايداخ١ًٝ املج. 4 .2

ٞ )طاق١ نٗسبا١ٝ٥ إب فُٛعا١ َأ األقطااب ايهٗسبا٥ٝا١      املٛداٛد٠  ( نٗسَٚغٓاطٝطا

 .داخٌ قٛقع١ األذٕ

تعٌُ األقطاب ايهٗسبا١ٝ٥ ع٢ً ؼفٝص األيٝاف ايعؿب١ٝ ايطاُع١ٝ املتبكٝا١ يف قٛقعا١    . 5 .3

 األذٕ

 خالٍ ايٓعاّ ايطُعٞ تسضٌ َعًَٛات ايؿٛت ايهٗسبا١ٝ٥ إب ايدَاغ َٔ. 6

تطتغسم َٔ ( دٕٚ تسقٝد)ٜتِ تسنٝ  ايطُاعات املصزٚع١ َٔ خالٍ إدسا٤ دساسٞ نشاي١ خازد١ٝ 

 .ْؿف ضاع١ إب ضاعت 

 

 زرعخ القىقعخ

1 

2 

6 

4 

5 3 

ازرار التحكن 

تقع  ثبلوعبلج

 ثبألسفل 

 االقطبة
يعول الجهبز على تحىيل 

الصىد الى طبقخ كهرثبئيخ 

 تحفس االذى الداخليخ  



 بدا١ٜ اضتيداّ املع  ايطُعٞ

 املػانٌ َالسعات االضتذاب١ يألؾٛات املد٠ ايص١َٝٓ ايٛقأ ايّٝٛ/ ايتازٜخ

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 ........ايتازٜخ: ................................................. االضِ: .......................................................... ْٛو املع  ايطُعٞ: ........................................

 .......... نًتا األذْ : ....................... ذٕ ٚاسد٠: .............



 ؾٝا١ْ املع  ايطُعٞ

 ْٛو املع  ايطُعٞ: ..................................................................

 ايسقِ ايتطًطًٞ: ........................................................................

 ٌ: .........................................................................ْٛو املطتكب

 ْٛو ايطًو: ............................................................................

 ايعٓٛإ/اهلاتف 

 اإلؾالسات يًُع  .  

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

 األضالى/ املطتكٌ . ب

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

 ايكاي  )املاد٠ ....................( )ايسقِ ....................( . ت

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

 ايبطازٜات . خ

......................................................................................................... 

 



 االعطاٍ ايػا٥ع١ يًُعٝٓات ايطُع١ٝ

 ايعطٌ ايظبأ احلٌ

ــًِٝ  1 ــع ايظــ ــٔ ايٛضــ ــذ َــ .تأنــ

 )ألْبٛب١ األرٕ( صٚ ايكايأ .

 .لفف ػذ٠ ايصٛت 2

.ايكايـــــأ صٚ اْبٛبـــــ١ األرٕ  ـــــري   1

 ذله١ُ صٚ َطابك١ يألرٕ 

 صا٥ذ عٔ احلذ  .تهبري2

 صفري اٚ تؼٜٛؽ 

 .ا ت  ايظُاع1١

 .ْهف ايكايأ2

 . ري ايبطاس3١ٜ

.ضع ايكطأ ا ٛدأ يًبطاسٜـ١  4

 َكابٌ عال١َ )+(ع٢ً ايظُاع١ 

 .ايظُاع١  ري َفتٛس1١

 .ايكايأ َظذٚد )مشع األرٕ(2

 .ايبطاس١ٜ اطتٓفزت3

 ايبطاس١ٜ َٛضٛع١ با كًٛب.4

   ٜٛدذ اطتكباٍ

 ()ايظُاع١   تعٌُ 

 .ْهف صطشاف ايبطاس1١ٜ

 . ري ايظًو2

 .صطشاف ايبطاسٜات بٗا صذص.1

 .ايظًو ب٘ قطع(2

ضٛضا٤ َـتغري٠ .)صـٛت   

 َتكطع(

  ري ايبطاس١ٜ 

 تٓهٝف  تش١ ا ٝهش ٕٛ 

 ايطبو ايصشٝ   فتارب ايك٠ٛ 

  

 ايبطاس١ٜ اطتٓفزت 

ــِ اٚ    ــ١ يًذظــــ ــٕٛ َٛادٗــــ ــ١ ا ٝهش ــــ  تشــــ

 اْظذادٖا 

 ضبو لاط٧  فتارب ايك٠ٛ 

ــٛت تهــــبري ايظــــُاع١   صــ

 َٓخفض

 

 

 

 

 



 املعٝٓات ايطُع١ٝ )تطبٝكات َٓصي١ٝ ()

  نٌُ ايفساغات بايه١ًُ امليتاز٠ َٔ  ع٢ً ايفكسات االت١ٝ :

 قاي      -َطتكبٌ     -املهرب    -َٝهسفٕٛ     -األؾٛات   

ٖٛ دٗاش ؾغري ٜهرب األؾٛات ،املع  ايطُعٞ ٜهرب نٌ األؾٛات ٚيٝظ فكا    املع  ايطُعٞ

األؾٛات ايهال١َٝ ٚعٓدَا تكع املع  ايطُعٞ ع٢ً ايطفٌ ايرٟ ٜعاْٞ َٔ فكدإ  عٞ فطٛف 

 هعٌ نٌ........ ع٢ً غد٠.

ٖٓاى  ْٛاو َتعدد٠ َٔ املعٝٓات ايطُع١ٝ. ايعدٜد َٔ األطفاٍ ٜستدٕٚ املع  ايطُعٞ. ٚايعدٜاد َأ   

األذٕ . ٚبعااض املعٝٓااات  األغااياف ٜستاادٕٚ َعاا   عااٞ مبطاات٣ٛ األذٕ اٚ خًااف األذٕ اٚ داخااٌ    

 ايطُع١ٝ َستبط١ باملع  ايبؿسٟ)ايٓعازات(

ٕ تتهٕٛ املعٝٓات ايطُع١ٝ َٔ عد٠  دصا٤ ز٥ٝطا١ٝ اٍ............ ًٜاتك  األؾاٛات     ًٜاتك    فااملٝهسفٛ

 األؾٛات )ايطاق١ ايؿٛت١ٝ ( ٚوٛهلا إب طاق١ نٗسبا١ٝ٥ .

رب ٖٛ بٓا٤ ق٠ٛ يإلغاز٠ )ايؿٛت( اآلت١ٝ َٔ باملع  ايطُعٞ ٜعٌُ بايبطاز١ٜ .اهلدف َٔ امله املهرب

املٝهسفٕٛ . إ املهرب ٜٛدد داخٌ املع  ايطُعٞ . إذا املع  ايطُعٞ ال ٜطتطٝع دعٌ األؾاٛات  

  نرب غد٠ بدٕٚ ................

وٍٛ اإلغاز٠ ايهٗسبا١ٝ٥ املهرب٠ ثا١ْٝ إب طاق١ ؾٛت١ٝ ست٢ ٜطتطٝع االْطإ  اعٗا  املطتكبٌ

ٌ َتؿٌ بايكاي  األذْٞ ٚايرٟ ؾٓع يٝٓاض  نٌ  ذٕ ع٢ً اْفساد يًػيـ املؿاب بفكدإ .املطتكب

 ايطُع .

ايطاق١ ايهٗسبا١ٝ٥ ؼٍٛ إب طاق١ ؾٛت١ٝ بٛاضط١ اٍ...............ٚاٍ.................ٜدخٌ َباغس٠ يؿٝٛإ 

 األذٕ باملكاع املٓاض  .

 ايتهبري ٚايهط  )تطبٝكات َٓصي١ٝ ()

 بايه١ًُ امليتاز٠ َٔ  ع٢ً ايفكسات االت١ٝ :  نٌُ ايفساغات

 نطبا    -   30   -ايتهبري   

ايرٟ ٜٛفسٙ املعا  ايطاُعٞ عًا٢ عادد األْابٝا  ٚاحملاٛالت يف املعا  ايطاُعٞ          ايتهبريٜعتُد َكداز 

دٜطاٝبٌ   30-20ٚع٢ً ق٠ٛ ايبطاز١ٜ املطتيد١َ . بعض املعٝٓات ايطُع١ٝ تهرب األؾٛات فك  اب 

ٜؿاف ايطاُاع١ املٓاضاب١ ٚايبطازٜا١      خؿاا٥ٞ ايطاُعٝات   دٜطاٝبٌ )  70 األؾاٛات إب  ٚبعكٗا تهرب

 املٓاضب١ (. 

 مجٝع املعٝٓات ايطُع١ٝ ال تٛفس ْفظ املكداز َٔ ......................



( دٜطاٝبٌ ٚعٓادَا ٜادخٌ يف املٝهسفإٛ ٚىاسز َأ املطاتكبٌ / قايا          50إذا ناْأ غاد٠ ايؿاٛت )  

 إٕ نط  املع  ايطُعٞ ٖٛ.......................دٜطٝبٌ .( دٜطبٌ ف80األذٕ عٓد )

 يف املع  ايطُعٞ نًُا ٚفس املع  ايطُعٞ ..................... نرب.سذِ ايؿٛت نًُا شاد 

ٖٛ ايرٟ ٜربَر املعٝٓات ايطُع١ٝ تبعا يًتيطٝ  ايطاُعٞ ْٚتاا٥ر االختباازات     خؿا٥ٞ ايطُعٝات  إٕ

 .ايطُع١ٝ ٚاضتذاب١ املفشٛف

 عْٛا ْفِٗ عٌُ املع  ايطُعٞ ...د

  نٌُ ايفساغات بايه١ًُ امليتاز٠ َٔ  ع٢ً ايفكسات االت١ٝ :

 –ٜؿااغٞ   -عتباا١    -  100  -  80  -  60  - عًاا٢    -عتباا١ ايطااُع    -األؾااٛات   

 ٜتعسف   

ٛات عٔ إٕ املع  ايطُعٞ ال ٜغري عتب١ ايطُع يًطفٌ . املع  ايطُعٞ ٜطاعد ايطفٌ ع٢ً  او األؾ

َتٛض  عتبا١  طسٜل تهبري ٖرٙ األؾٛات ست٢ تهٕٛ  ع٢ً َٔ عتب١ ايطُع عٓد ايطفٌ . إذا نإ 

دٜطٝبٌ يف املد٣ ايهالَاٞ فعًا٢ املعا  ايطاُعٞ  ٕ ٜهارب ايهاالّ ألنجاس         80عٓد ايطفٌ ايطُع 

 .ايٛعٞ ٚادزاى األؾٛات دٜطٝبٌ يٝطتطٝع ايطفٌ  80َٔ 

دٜطٝبٌ َٚعٝٓ٘ ايطاُعٞ ٜاٛفس نطابا     80 سد ايرتددات ٖٛ إذا ناْأ عتب١ ايطُع يد٣ ايطفٌ عٓد 

 دٜطٝبٌ . 40دٜطٝبٌ فإْ٘ بايهاد ٜطتطٝع ايطُع عٓد األؾٛات ذات 40مبكداز 

 إٕ املع  ايطُعٞ هعٌ ................ ع٢ً ٖٚٛ ال ٜغري ...................عٓد ايطفٌ . 

. ها   ٕ  ْٓؿاأ دٝادا   ا ، ها   ٕ  يطُاو األؾٛات بػهٌ  ؾشٝح ع٢ً َطت٣ٛ عتب١ ايطُع يدٜٓ

 تهٕٛ األؾٛات ............َٔ عتب١ ايطُع يدٜٓا ست٢ ْطُعٗا . 

دٜطاٝبٌ.ٚبدٕٚ املعا  ايطاُعٞ     80إذا نإ َتٛض  عتب١ ايطُع يد٣ سطاّ يف املد٣ ايهالَٞ ٖٛ 

وااسى قااب  سذااِ  دٜطااٝبٌ )ايهاالّ ايعاادٟ ( . يااريو سطااّ     40سطااّ ال ٜطاُع األؾااٛات عٓاد    

دٜطٝبٌ َٔ ايهط  . ٖٚرٙ ايع١ًُٝ اي  قاّ بٗا سطاّ 20مبعٝٓ٘ ايطُعٞ ست٢ وؿٌ ع٢ً  ايؿٛت

 دٜطٝبٌ إب .............دٜطٝبٌ  40نربت األؾٛات َٔ 

َٚاااشاٍ سطاااّ ال ٜطااُع األؾااٛات  يااريو اضااتُس بتشسٜااو قاااب  سذااِ ايؿااٛت ستاا٢ سؿااٌ عًاا٢    

 .......دٜطٝبٌ إب . 40دٜطٝبٌ ٖٚرا قيِ ايؿٛت َٔ 40نط  مبكداز 

سطاّ  األٕ ٜطتطٝع  او األؾٛات ٖٚاٞ َاشاياأ خافتا١ ٚعًٝا٘  ٕ ٜطاُع دٝادا .  داز سطااّ سذاِ         

دٜطاٝبٌ تكايِ   40دٜطٝبٌ . إٕ ايؿٛت ذٚ اٍ 60ايؿٛت ست٢ ٚفس ي٘ َعٝٓ٘ ايطُعٞ نطبا مبكداز 



ْاا٘ دٜطاابٌ ٜٚطااُع٘ نأ 20إب ......ٖٚاارا ايؿااٛت ٜعتاارب فااٛم ........ ايطااُع اـاااف عطاااّ مبكااداز   

 ُٖظ .

عٓدَا ٜهٕٛ يد٣ ايطفٌ فكدإ  عٞ غدٜد ددا  ٚ ساد ، فإٕ املع  ايطُعٞ ال ٜهرب األؾاٛات  

هاا   ٕ ٜااتعًِ ايطفااٌ  يدٜاا٘ عٝااح هعًااٗا ْفااظ األؾااٛات اياا  ٜطااُعٗا ايػاايـ ايطبٝعااٞ . ياارا    

  ٕ............ٚ ٕ ..........ع٢ً األؾٛات ايٓاع١ُ ٚاـافت١ .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ١ُ٥ يفأ اْتباٙ ايطفٌ يألؾٛاتقا

  ؾٛات داخٌ املٓصٍ :

 ايهطس غًل ايباب ايسادٜٛ ايطاع١ دسع ايباب اهلاتف

املهٓطاااااااااااااااااااا١ 

 ايهٗسبا١ٝ٥ 

  ْبٛب املا٤  ؾسٜس ايباب  االذإ  االي١ ايطابع١  ايجالد١ 

 املسساض  طسم ايباب  ايتًفاش  االٚزام ايطبخ  ايهُبٝٛتس

 ...... غطاي١ املالبظ فتح ايباب  طاي١ ايؿشٕٛ غ االطبام  ايغًٝإ 
 

  ؾٛات خازز املٓصٍ :

 االذإ ايطا٥س٠ ايػاس١ٓ ايكازب ايٓاز ايسعد

ؾاااساأل األطفااااٍ    ايباف املطس  ضٝاز٠ ايػسط١  ٚزام األغذاز 

 باؿدا٥ل 

ؾاااٛت ايدزادااا١  

 اهلٛا١ٝ٥ 

ضاااااٝاز٠ ايااااادفاو   ايبٛاب١ 

 املدْٞ 

تح ؾاااااااااٛت فااااااااا  ايطٝاز٠   ايسٜح 

 ٚاقفاٍ احملالت 

 ايكالب

ضااااااٝاز٠ غااااااف    األَٛاز

 اجملازٟ 

 ...... ؾٛت ايؿافس٠  ايكطاز  ضٝاز٠ اإلضعاف 

 

  ؾٛات االْطإ :

 ايتأٚٙ ؾٛت املكغ ايهش١-ايسنض  ايعًو ايتجاؤب املػٞ

 تٓعٝف االْف ايتذػؤ ايٓشٓش١ فسغا٠ االضٓإ ايتؿفٝل ايكفص

 املكُك١ ايتكبٌٝ يٝدٜٔغطٌ ا  اهل١ُُٗ ايؿفري  ايبها٤ 

 ...... ايغؿ١ ايٓفخ  ايكشو ايػيري ايعطظ
 

  ؾٛات اؿٝٛاْات : 

 ازْ   ْعذ١ عؿفٛز  خٓصٜس  دٜو-دداد١  نً  

 فٌٝ مً٘ قسد ثعبإ سؿإ قط٘

 خفاؽ  ضد  دب  دٜو زَٚٞ َاعص بكس٠

 ...... بعري  تٝظ  ثٛز خسٚف منس

  ؾٛات ايعٌُ : 

   ايٓذاز٠ ايطاس١ْٛ ْػس اـػ  اـٝاط١

   ايطكٞ خالط١ اال ٓأ   ؾٛت املجكاب  ايطسم

   املطح  سفس ايػازو احملسى  اؿًل

 ......    ع٢ً ايصٜأ باملطاعِ   ايؿٓفس٠  تهطري اـػ  



  ؾٛات ايؿاز : 

 

 ايبٛم ايطبٌ
دسع غًٝغ 

 ايٓغ١ُ

 ؾٛات 

ايفٛاؾٌ 

 االعال١ْٝ

ساض  اب 

 ْاطل

١َ َٓيفك١  ؾٛات عا

 ايرتدد

ايؿاااااااااااااااااااآدٚم 

 املٛضٝكٞ

 ؾااااٛات عاَاااا١  َستفعاااا١  ايؿاد١ ؾفاز٠  دسع ساد ايٓغ١ُ  ايبٝاْٛ 

 ايرتدد

ايعااااااب تؿااااادز    يعب١ ْاطك١   اؾٛاٍ ايعاب ايكغ  ايٓغ١ُ

  ؾٛات كتًف١ 

 ؾٛت  َتبادي  

ايعاااااااااااااااااااااااب  االنٛزدٜٕٛ

 َٛضٝك١ٝ

 ...... ؾٛت  ؾٛت ايبايٕٛ   املصَاز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ايطُع )قسا٤ات (

 

 

 

ايؿٛت ٖٛ االٖتصاش. تٓتكٌ األؾٛات ع٢ً غهٌ اٖتصاش خالٍ اهلٛا٤. ٚعٓدَا تؿٌ ٖرٙ االٖتصاشات 

 .اٖتصاشات  ع٢ً غهٌ اهلٛا٤ إب اذآْا فٗرا بدا١ٜ ايطُع. ٜٓتكٌ ايؿٛت عرب 

االذٕ بطاسع٘ ٚايا      ٖٚارٙ االٖتاصاشات تؿاٌ إب طبًا١      هلٛا٤إٕ َؿدز ايؿٛت ٜٗتص ٜٚطب  اٖتصاش ا

 تبد  باالٖتصاش  ٜكا.

تٓكطااِ االذٕ إب  ثالثاا١  قطاااّ ز٥ٝطااٝ٘: األذٕ اـازدٝاا١، ٚاياا  تٛداا٘  ايؿااٛت إب ايطبًاا١ االذٕ       

ايٛضط٢، ٚاي  تٗتص ايععُٝات داخًٗا. ٚاألذٕ  ايداخ١ًٝ )ايكٛقع١( ٚاي  تٓكٌ ايؿاٛت إب ايعؿا    

 ايطُعٞ.

 . اـازد١ٝضط٘ االذٕ ٜٛد٘ ايؿٛت إب طبً٘ االذٕ بٛا

األذٕ ايٛضااط٢ ؼتااٟٛ عًاا٢ ثااالخ ععُٝااات َتؿاا١ً ٖٚاارٙ ايععُٝااات ٖااٞ املطسقاا١ ، ايطاآدإ،          

 سٝح تٓكٌ ايؿٛت إب ايععُٝات ايداخ١ًٝ .ايٛضط٢  ايسناب ٖٚٞ َٛدٛد٠ يف األذٕ

 )ايكٛقع١ ( ايداخ١ًٜٝؿٌ ايؿٛت إب ايعؿ  ايطُعٞ عٔ طسٜل األذٕ 

.َٚأ  ايعؿا  ايطاُعٞ   ٛ يًطُع . ٜٓتكٌ ايؿاٛت َأ األذٕ ايداخًٝا١ إب    األذٕ ايداخ١ًٝ ٖٞ آخس عك

ثِ اب ايدَاغ سٝح ٜاتِ تفطاري ايؿاٛت فٗٓااى َساناص  عٝا١ يف ايادَاغ تكاّٛ بتفطاري األؾاٛات .           

األؾٛات ٚنريو تفطري ايهاالّ ٚيهأ ايػايـ َأ فٗاِ َاا قاد         بتفطريٖٚرٙ املسانص تطُح 

انص فإْٓاا يأ ْاتُهٔ َأ فٗاِ األؾاٛات ستا٢ ياٛ يهٓاا َأ           قٌٝ ي٘ . ٚإذا سدخ تًف يف ٖرٙ املس

  اعٗا .

ايطاُع ايطبٝعاٞ )باضااتيداّ األقطااّ ايجالثاا١ ياألذٕ ( ٜطاا٢ُ ايطاُع بايتٛؾااٌٝ اهلاٛا٥ٞ ألٕ ايؿااٛت       

 . اهلٛا٤ ٜأتٞ يألذٕ عٔ طسٜل 

 ايتٛؾٌٝ اهلٛا٥ٞ ٖٛ  سد طسم تٛؾٌٝ ايؿٛت يألذٕ ايداخ١ًٝ .



. ٚإذا نإ ايؿاٛت عااٍ بايكادز ايهاايف فاإٕ       ايداخ١ًٝ  ؿٛت يألذٕٖٚٓاى ٚض١ًٝ  خس٣ يتٛؾٌٝ اي

 يألذٕ ايداخ١ًٝ ٚايكٛقع١ . ٖتصاشععاّ ايس ع ضٛف تٗتص ٜٚطب  ا

بايتٛؾاٌٝ  إٕ األؾٛات املطُٛع١ َٔ خالٍ تٛؾٌٝ االٖتصاشات عرب ععِ ايس ع ٜط٢ُ ذيو بايطاُع  

 . ايععُٞ

عاد ذياو تٗتاص ايكٛقعا١ فٝطاُع ايػايـ ايؿاٛت        اياس ع ٚب يععااّ   إٕ األؾٛات ايعاي١ٝ تطب  اٖتصاش

 ايععُٞ . ايتٛؾٌْٝٚكٍٛ  ْ٘ قد  ع َٔ خالٍ 

ايفكاادإ ايطااُعٞ قااد واادخ بطااب  خًااٌ يف األذٕ ايٛضااط٢ ، ٖٚاارا َاأ املُهاأ عالداا٘ طبٝااا يف   

 .ايٛضط٢ َععِ اؿاالت . ايتٗاب األذٕ ايٛضط٢ عاد٠ ٜطب  فكدإ  عٞ َؤقأ باألذٕ 

 األذٕ ايٛضط٢ ضٛف ٜطب  تًف يألذٕ ايداخ١ًٝ ٚايرٟ ضٝهٕٛ دا٥ِ .  ٚإذا مل ٜعاجل ايتٗاب

عٓدَا ٜطاب  املاسض اْطادادا يف األذٕ ايٛضاط٢ ٚبايتاايٞ ايععُٝاات بااألذٕ ايٛضاط٢ ال تٗتاص . فاإٕ           

 ٚايػيـ بايتايٞ ال ٜطُع٘ .يداخ١ًٝ ايؿٛت ال ٜؿٌ إب األذٕ ا

ايطااُع األضااباب ايػااا٥ع١ يفكاادإ   اؿاياا١ ايطااابك١ تطااب  يًػاايـ فكاادإ  ااع تٛؾااًٝٞ ، َٚاأ      

 ٖٛ ايتٗاب األذٕ ايٛضط٢ .ايتٛؾًٝٞ 

. ٖٚارٙ األَاساض تتًاف  داصا٤ َٓٗاا َطابب١ فكادإ        ياألذٕ ايداخًٝا١   ٖٓاى  َساض َع١ٓٝ تطب  تًاف  

  ع دا٥ِ . األَساض يف األذٕ ايداخ١ًٝ تطب  فكدإ  ع دا٥ِ .

، ٚايابعض ٜطاُٝ٘ ؾاُِ عؿا      ؿا   ايفكدإ ايطُعٞ اؿطاٞ ايع اؿاي١ ايطابك١ تطب  يًػيـ 

مبع٢ٓ )يف ايعؿا  ( ٚعٓادَا تتًاف  داصا٤ َأ األذٕ ايداخًٝا١ ال تسداع ضا١ًُٝ نايطاابل . ايفكادإ           

 ايطُعٞ اؿطٞ ايعؿ  ال ٜعاجل . ْٚادزا َا تتًف ايكٛقع١ نًٗا . 

ض قاد ٜطاُع بعا    يداخًٝا١ إذا نإ ايؿٛت بايعًٛ ايهايف ، ايػيـ ايارٟ ٜعااْٞ َأ تًاف بااألذٕ ا     

ايػا٤ٞ . األدااصا٤ ايطاا١ًُٝ ايباقٝاا١ َأ ايكٛقعاا١ ايتايفاا١ تعُااٌ ٚتٛؾاٌ ايؿااٛت يًعؿاا  ايطااُعٞ ٚإب    

 ايكػس٠ ايطُع١ٝ بايدَاغ 

 .َٔ فكدإ  عٞ سطٞ عؿ  ايػيـ ايرٟ يدٜ٘ تًف باألذٕ ايداخ١ًٝ ٜعاْٞ 

 ٜكا .ٖٓاى دزدات َتفاٚت١ يتًف ايكٛقع١ . نًُا نإ ايتًف نبري .نإ فكدإ ايطُع نبري  

ٖٓاى  دصا٤ كتًف١ َٔ ايكٛقع١ تطتكبٌ ٚتسضاٌ  ؾاٛات َعٝٓا١ . عٓادَا ٜهإٛ ايتًاف ؾاص٤ ٚاساد         

 فإٕ ايؿٛت ايرٟ ٜطتكبٌ يف ٖرا اؾص٤ ئ ٜطُع .

 يكٛقع١ .ايتًف ودخ يف َٓاطل كتًف١ يف ا

ايػيـ ايرٟ ٜعاْٞ َٔ فكدإ  عٞ سطٞ عؿ  قد ال ٜطُع بتاتا بعاض األؾاٛات . ٚيهأ قاد     

 ع  ؾٛات  خس٣ عٓدَا تهرب بٓطب١ ناف١ٝ . ٜطُ



 
 

 اؾص٤ األٍٚ ( –اختباز ايطُع ٚامليط  ايطُعٞ )قسا٤ات ٚتطبٝكات َٓصي١ٝ )

  نٌُ ايفساغات بايه١ًُ امليتاز٠ َٔ  ع٢ً ايفكسات االت١ٝ :

 ْٛو  – ايداخ١ًٝ –ايٛضط٢  –اـازد١ٝ  –سطٞ عؿ   – ع تٛؾًٝٞ  –األدٜٛ َٝرت 

 

  . ٜكاع ايطُع ظٗاش األدٜٛ َٝرت . ٖٚٞ آي١ تؿدز  ؾٛات ايٓغُات ايٓك١ٝ 

 خؿا٥ٞ ايطُعٝات ٖٛ ايرٟ ٜكّٛ بعٌُ اختباز ايطُع ٜٚكّٛ بتغٝري دزد١ تسددات األؾٛات 

املكدَاا١ عاأ طسٜاال ؼسٜااو شز اياارتددات باؾٗاااش ْٚفااظ ايػاا٤ٞ ٜغااري غااد٠ ايؿااٛت )عًااٛ       

 اؾٗاش . اؾٗاش ايرٟ ٜكٝظ ايطُع ٜط٢ُ ...............ايؿٛت ( بتشسٜو شز آخس ع٢ً 

           ٕٜطتيدّ األدٜٛ َاٝرت يتشدٜاد ْاٛو ايفكادإ ايطاُعٞ يًػايـ ٚناريو دزدا١ ايفكادا

ايطُعٞ . َٔ املِٗ َعسفا١ ْاٛو ايفكادإ ايطاُعٞ ٚدزدتا٘ ٚذياو ستا٢ مادد ٖاٌ ٖٓااى           

 ساد١ يًعالز ايط  ٚ/ ٚ ْطتيدّ املع  ايطُعٞ 

 عؿا  ، ٚكاتً  َٚسناصٟ .    –فكدإ ايطاُعٞ : تٛؾاًٝٞ ، سطاٞ    ٖٓاى  ْٛاو َٔ اي

 ايعؿ  ( –امليتً  ) خًٝ  َٔ ايتٛؾًٝٞ ٚاؿطٞ 

        ايفكاادإ ايطااُعٞ ايٓاغاا٧ عااأ َػااانٌ يف األذٕ ايٛضااط٢ ٚاألذٕ اـازدٝاا١ ٜطااا٢ُ

فكدإ  ع تٛؾًٝٞ  َا ايفكدإ ايطُعٞ ايٓاغ٧ َٔ َػانٌ باألذٕ ايداخ١ًٝ فٝط٢ُ 

 . ٚعٓدَا ْتُهٔ َٔ ؼدٜد َٛقاع املػاه١ً ضآتُهٔ َأ     فكدإ  ع سطٞ عؿ 

ؼدٜاااد ْاااٛو ايفكااادإ ايطاااُعٞ ، فاااإذا ناااإ َٛقاااع املػاااه١ً يف األذٕ ايٛضاااط٢  ٚ     

اـازد١ٝ فإٕ ايػيـ ٜعاْٞ َٔ فكدإ ................. َا إذا نإ َٛقع املػه١ً بااألذٕ  

ٓادَا ٜٛداد ناال ايٓاٛع  َأ      ايداخ١ًٝ فإٕ ايػيـ يدٜ٘ فكدإ  اع ....................ٚع 



ايفكاادإ ايطااُعٞ فااإٕ ايػاايـ ٜعاااْٞ َاأ فكاادإ  ااع كااتً  . إٕ فكاادإ ايطااُع        

 ايتٛؾًٝٞ غايبا َا ٜعاجل طبٝا باألد١ٜٚ .

   ٕإٕ فكدإ ايطُع املعاجل طبٝا غايبا َا ودخ باألذٕ ................ ٚ ..............،  َا فكادا

 ايطُع ايرٟ ودخ باألذٕ ..............ال ٜعاجل غايبا باألد١ٜٚ .

 . ٞعٓدَا مدد َٛقع املػه١ً باألذٕ فإْٓا ْطتطٝع ؼدٜد ..................ايفكدإ ايطُع 

 

  



يٝا٤ / َكدَٞ اـد١َ يًطفٌ إيٝهِ نٝف ٜطاعدنِ دٗاش قٝاع  ٜٗا األٚ

 )قسا٤ات( ايطُع ....

األذٕ اـازدٝا١  ، األذٕ ايٛضاط٢ ، ٚاألذٕ    – ْأ تترنس األٕ  ٕ األذٕ هلاا ثالثا١  داصا٤       

 ايداخ١ًٝ .

إٕ  خؿاا٥ٞ ايطااُعٝات ٜباد  اختباااز  ااع ايػايـ باضااتيداّ  اعاات األذٕ اياا  تٛؾااٌ     

ايٓك١ٝ إب األذٕ .ٖٚرا ٜط٢ُ اختباز ايتٛؾٌٝ ايععُٞ . فاألؾٛات يس عرب األدصا٤  ؾٛات ايٓغ١ُ 

دٗااش قٝااع ايطاُع )    ايجالث١ يألذٕ ٚعٔ طسٜل قب  ايصزإ )شز ايرتددات ٚشز غاد٠ ايؿاٛت ( يف   

 ايرتددات يف نال األذْ  .ضٝشدد  خؿا٥ٞ ايطُعٝات عتب١ ايطُع يًػيـ يهٌ األدٜٛ َٝرت ( 

 : عدد َسات 50ٖٞ  قٌ َطت٣ٛ ٜطتطٝع ب٘ ايػيـ  او ايٓغ١ُ ايٓك١ٝ   عتب١ ايطُع َٔ %

ظٗٛزٖا يف  ذْ٘ .ٚعٓدَا لد املطت٣ٛ األقاٌ ايارٟ ٜطاتطٝع با٘ ايػايـ  ااو ايٓغُا١ ،        

يًػيـ عٓد ٖرٙ ايٓغ١ُ .عٓدَا ٜكع ايػايـ   اعاات     عتب١ ايطُعفٓشٔ قد سددْا 

 ايتٛؾٌٝ اهلٛا٥ٞ .سا٤ اختباز األذٕ اي  تٛؾٌ ايٓغُات ايٓك١ٝ فٗٓا ٜتِ إد

  َٔ ٕبعد  ٕ ودد  خؿا٥ٞ ايطُع عتبات ايطُع يًتٛؾٌٝ اهلٛا٥ٞ ٜكّٛ غًع  اعات األذ

ع٢ً ايعع١ُ خًف  هلصاشايػيـ ٜٚكع َا ٜط٢ُ بٛسد٠ ايتٛؾٌٝ ايععُٞ ٚغايبا َا ٜكع ا

 عتبات ايطُع يًتٛؾٌٝ ايععُٞ .األذٕ  ٚذيو يتشدٜد 

 ً١ بٛاضط١ ٚسد٠ ايتٛؾٌٝ ايععُٞ ال يس خالٍ األذٕ اـازد١ٝ  ٚ إٕ ايٓغُات ايٓك١ٝ املٛؾ

ايٛضط٢ . إٕ ايٓغُات ايٓك١ٝ ؼٌُ َأ خاالٍ ععااّ ايٛدا٘ َباغاس٠ إب األذٕ ايداخًٝا١ .       

األذٕ تاارٖ  َباغااس٠ إب  ايتٛؾااٌٝ ايععُااٞ  املٛؾاا١ً َاأ خااالٍ ٚسااد٠    ايٓغُااات ايٓكٝاا١  

 .ايداخ١ًٝ

   عتبااات ايطااُع َاأ خااالٍ ايتٛؾااٌٝ اهلااٛا٥ٞ  ٚعٓاادَا واادد  خؿااا٥ٞ ايطااُعٝات َطاات٣ٛ

ٚايععُٞ ثِ ٜكازٕ نال املطتٜٛ  ببعض .فعٓدَا تهٕٛ عتبات ايتٛؾٌٝ ايععُٞ طبٝع١ٝ 

ٚعتبات ايتٛؾٌٝ اهلٛا٥ٞ غري طبٝع١ٝ فتهٕٛ َٛقع املػه١ً باألذٕ ايٛضط٢ ، سٝاح  ٕ  

ٚبايتااايٞ ٢ األذٕ ايٛضااطايٓغُااات ايٓكٝاا١ املٛؾاا١ً بٛاضااط١ ايتٛؾااٌٝ ايععُااٞ ال يااس عاارب  

ٚإذا ناْأ عتبات ايطُع فكدإ  ع تٛؾًٝٞ . تطتطٝع ؼدٜد ْٛو ايفكدإ ايطُعٞ بأْ٘ 

فكدإ  عٞ سطٞ بايتٛؾٌٝ اهلٛا٥ٞ ٚايععُٞ َتػاب١ٗ فٝهٕٛ ْٛو ايفكدإ ايطُعٞ ٖٛ 

. إٕ َكاز١ْ ايعتبات يًتٛؾٌٝ اهلٛا٥ٞ ٚايتٛؾٌٝ ايععُٞ ٜطاعدْا ع٢ً ؼدٜد َا إذا عؿ  

 َٛدٛد. سطٞ عؿ   ٚ تٛؾًٝٞ فكدإ  عٞ نإ ٖٓاى 



 اؾص٤ ايجاْٞ ( –اختباز ايطُع ٚامليط  ايطُعٞ )قسا٤ات ٚتطبٝكات َٓصي١ٝ )

 ؼدٜد دزد١ ايفكدإ ايطُعٞ :

       إٕ دزدا١ ايفكاادإ ايطاُعٞ ؼاادد عأ طسٜاال عتبااات ايطاُع عٓااد ناٌ تااسدد . نًُااا شادت

نجاس يًُعٝٓاات ايطاُع١ٝ ٚايتادزٜ      دزد١ ايفكدإ ايطاُعٞ ، نًُاا ناْاأ ٖٓااى سادا١       

 ايفسدٟ يًطفٌ .

  امليطا  ايطاُعٞ ٖاٛ    قسا٠٤ امليطا  ايطاُعٞ   إٕ دزد١ ايفكدإ ايطُعٞ ؼدد عٔ طسٜل .

زضااِ بٝاااْٞ ٜٛقااح ْتٝذاا١ ايكٝاااع ايطااُعٞ .سٝااح ٜٛقااح َكااداز  ايػااد٠ )ايعًااٛ ايؿااٛتٞ (   

 .ايطُعٞ  امليط ٚايرتدد ) دزد١ ايؿٛت ( . إٕ ْتا٥ر اختباز ايطُع تٛقح ع٢ً 

    ٌغد٠ ايؿٛت ) عًٛ ايؿٛت ( تكااع بايدٜطاٝب(dB)     ٌٚامليطا  ايطاُعٞ ٜعاسض ايدٜطاٝب.

 َٔ0-110 

 0  دٜطٝبٌ ٖٛ ؾٛت خافأ ددا ٚايػيـ ذٚ ايطُع ايطبٝعٞ بايهاد ٜطُع األؾٛات ذات

 يدٜ٘. عتب١ ايطُع تسدد ؾفس ٖٚرٙ ٖٞ 

  ايرتدد )دزد١ ايؿٛت ( تكاع باهلستص(Hz)ٖستص 125ض ايرتددات َٔٚامليط  ايطُعٞ ٜعس

 ٖستص ٚايرتددات ذات األزقاّ املٓيفك١ ٖٞ  ؾٛات ذات دزد١ َٓيفك١ . 8000-

      ٘بٗستاص  تكس  ايرتددات خالٍ  ع٢ً امليط  ايطُعٞ َٔ ايٝطاز إب اياُٝ  ٚايارتدد ٜعارب عٓا

(Hz) 

 َااا غااد٠ ايؿااٛت فتكااس  َاأ األعًاا٢ إب األضاافٌ ٜطاااز امليطاا  ايطااُعٞ . ٜعاارب عاأ غااد٠    

 (dB)بايدٜطٝبٌ  ايؿٛت

 ايسَٛش املطتيد١َ بامليط  ايطُعٞ : 

 ّْطتيد Xٓعرب عٔ ْتا٥ر اختباز ايتٛؾٌٝ اهلاٛا٥ٞ ياألذٕ ايٝطاس٣ ٚزَاص     يO    يٓعارب عأ ْتاا٥ر

عًا٢ امليطا     Xاختباز ايتٛؾٌٝ اهلٛا٥ٞ ياألذٕ ايُٝٓا٢ . ٚعٓاد اختبااز األذٕ ايٝطاس٣ ْكاع       

عتبا١  عٓد ٖارا ايارتدد . ٖٚارا ٖاٛ      ايطُعٞ يٝعرب عٔ  خفأ ؾٛت ٜطتطٝع ايػيـ  اع٘

 عٓد ٖرا ايرتدد .ايطُع 

   عٓد اختباز األذٕ اي٢ُٓٝ ْكاعO          عًا٢ امليطا  ايطاُعٞ يٝعارب عأ  خفاأ ؾاٛت ٜطاتطٝع

ايػيـ  اع٘ عٓد نٌ تسدد. ٚإذا نإ  خؿا٥ٞ ايطُعٝات ٜكٝظ األذٕ اي٢ُٓٝ ٚ خفأ 

. ضااٛف ٜكااع   دٜطااٝبٌ 60ٖستااص ٖااٛ  250ؾااٛت ٜطااتطٝع  ٕ ٜطااُع٘ ايػاايـ عٓااد تااسدد    

ٖستص  250ع٢ً ايٓكط١ يف امليط  ايطُعٞ ايرٟ ٜتكاطع بٗا خ  اٍ O خؿا٥ٞ ايطُعٝات 



دٜطاااٝبٌ . ٚإذا ناااإ  خفاااأ ؾاااٛت ٜطاااُع٘ ايػااايـ بإذْااا٘ ايٝطاااس٣ عٓاااد      60ٚخااا  اٍ

امليطاا  عًاا٢ Xدٜطااٝبٌ ، ضااٛف ٜكااع  خؿااا٥ٞ ايطااُعٝات عالَاا١       70ٖستااص ٖااٛ  2000

  .دٜطٝبٌ  70ٚ ٖستص2000عٓد ايٓكط١ اي  بٗا تتكاطع خ ايطُعٞ 

 

 امليط  ايطُعٞ )قسا٤ات ٚتطبٝكات َٓصي١ٝ (

 

 

 

 

 

 

 

 

 ايًًًًًٌ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  نٌُ/ٟ ايفساغات بايه١ًُ امليتاز٠ َٔ  ع٢ً ايفكسات االت١ٝ :

 ساد  -غدٜد   -َتٛض     -بطٝ    -طبٝعٞ  

  ُٞيألذٕ اي٢ُٓٝ  <ٚيألذٕ ايٝطس٣ >ايسَٛش املطتيد١َ يًتٛؾٌٝ ايعع 

   دٜطٝبٌ تب   ع ......... 20-0ايعتبات ب 

 . ٜ٘ط٢ُ ايفكدإ ايطُعٞ طبكا يٓٛع٘ ٚدزدت 

            ٔدٜطاٝبٌ ،   20-5دزدات ايفكادإ ايطاُعٞ تكاع قأُ  زبعا١ ف٦اات ز٥ٝطا١ٝ : فكادإ  عاٞ ...........َا

دٜطٝبٌ ، ٚفكدإ  70-50...َٔ دٜطٝبٌ ، ٚفكدإ  عٞ ................. 50-20ٚفكدإ  عٞ .........َٔ 

 دٜطٝبٌ ٚاع٢ً . 90دٜطٝبٌ ٚفكدإ  عٞ .........َٔ 90-70 عٞ ساد َٔ 

 

 الشدح ثبلديسيجل 

 التردد ثبلهرتس



 اؾص٤ ايجايح ( –اختباز ايطُع ٚامليط  ايطُعٞ )قسا٤ات ٚتطبٝكات َٓصي١ٝ )

 ايرتددات امل١ُٗ يطُاو ايهالّ :

  ّعاَا١  ايارنٛز     ؾٛات، إٕ  ٖستص8000ٖستص 80ٚتكع يف ايرتددات ب   ؾٛات ايهال

 ٖستص ( ٚؽتًف عٔ  ؾٛات اإلْاخ .120-80ؼتٟٛ َععُٗا ع٢ً ايرتددات املٓيفك١ )

   إٕ األؾٛات املتشسن١ يدٜٗا طاق١  نجس يف ايرتددات املٓيفك١ عٔ األؾٛات ايطاان١ٓ

 َد ايٛاٚ ( .–َد ايٝا٤ –. األؾٛات املتشسن١ َجٌ املدٚد) َد االيف 

  1000- 500عًااِ ايطااُع ثالثاا١ تااسددات ٚضااط١ٝ ٖٚااٞ ) يكااد اختاااز املتيؿؿاإٛ يف-

 ( ٖستص . ٚذيو الضتيداَٗا يتشدٜد َتٛض  عتب١ ايطُع ايٓغ١ُ ايٓك١ٝ .2000

       ٜكااّٛ  خؿااا٥ٞ ايتياطاا  ظُااع عتبااات ايطااُع يًػاايـ عٓااد ٖاارٙ اياارتددات ايٛضااط١ٝ

ٓكٝا١  يًشؿٍٛ ع٢ً َتٛض  ايٓغ١ُ ايٓك١ٝ . إٕ َتٛض  ايٓغُا١ اي  3ايجالخ ثِ ٜكطُٗا ع٢ً 

 ٖٛ ٚؾف كتؿس يعتبات ايطُع يد٣ ايػيـ .

  500دٜطاٝبٌ يًارتدد    80فاط١ُ تطُع عٓد  ٚ ٖستاص ٚعٓاد   1000دٜطاٝبٌ يًارتدد   75ٖستاص ، 

 دٜطٝبٌ .  88ٖستص فإٕ َتٛض  ايٓغ١ُ ايٓك١ٝ هلا ٖٛ  200دٜطٝبٌ يًرتدد  110

  َٔ ٖٛ ٖستص .8000-80إّ َد٣ ايرتدد ايرٟ ؼؿٌ ب٘ األؾٛات ايهال١َٝ 

 ِ ايػد٠ املٓاضب١ يطُاو ايهالّ :يٓفٗ

       دٜطاٝبٌ   40إٕ َتٛض  ايػاد٠ يؿاٛتٓا ايطبٝعاٞ يف اؿاٛاز ٜكاازب(HL)  َِٚععا

 دٜطٝبٌ . 40ايٓاع ٜتشدثٕٛ عدٚد 

   ٔدٜطااٝبٌ فُااا فااٛم فطااٛف ياأ ٜطااُع  45ٚإذا نااإ عتبااات ايطااُع يًػاايـ َاا

 ايهالّ ايعادٟ .

 ايطُاع١ ( . إٕ املع  األؾٛات مبا فٝٗا ايهالّ تستفع بٛاضط١ املع  ايطُع ( ٞ

 ايطُعٞ ٜهرب األؾٛات .

   َكداز ايتهبري يألؾٛات باملع  ايطُعٞ ايهط ٖٛ 

    َعٝٓااات  عٝاا١ األغااياف اياارٜٔ ٜعااإْٛ َاأ فكاادإ  عااٞ ساااد وتااادٕٛ إب

 َٔ األخسٜٔ ذٟٚ ايفكدإ ايطُعٞ املتٛض  . ق٣ٛ 

  ، عٞ ٜاٛفس نطا    وتاز إب َع  ايطفٌ ايرٟ ٜعاْٞ َٔ فكدإ  عٞ ساد 

 َٔ ايطفٌ ذٟ ايفكدإ ايطُعٞ ايبطٝ  . نجس 



  اياارٟ ٜااٛفسٙ املعاا  ايطااُعٞ عاأ طسٜاال ؼدٜااد عتبااات    ايهطاا ٜتشاادد َكااداز

 ايطُع يًػيـ خالٍ ٚقع٘ املع  ايطُعٞ .

          ايفاسم با  عتباات ايطاُع باادٕٚ املعا  ايطاُعٞ ) اعا١ األذٕ ( ٚعتباات ايطااُع

 ع  ايطُعٞ هلرا ايػيـ .ايرٟ ٜٛفسٙ امل ايهط بايطُاع١ ٖٛ 

 ( ٜطتيدّ زَصA       ( ع٢ً امليط  ايطاُعٞ يٝٛقاح عتباات ايطاُع املعاْا١ ) عتباات

ايطااُع بعااد ايتهاابري ( .ٚعٓااد ؼدٜااد ايفااسم باا  عتبااات ايطااُع باادٕٚ املعاا           

ايطااُعٞ ٚعتبااات ايطااُع بعااد اضااتيداّ املعاا  ايطااُعٞ ٚاياا  ٜسَااص هلااا عًاا٢         

ٕ  (A)امليط  ايطُعٞ بايسَص  ايٓااتر َكاداز ايهطا  ايارٟ ٜاٛفسٙ       ضٛف ٜهاٛ

 املع  ايطُعٞ .

           َكداز ايهطا  ٜعتُاد عًا٢ داٛد٠ َٚٛاؾافات املعا  ايطاُعٞ ٚناريو َتابعا١

 ايٛايدٜٔ /َكدّ ايسعا١ٜ ألٖداف بسْاَر ايتأٌٖٝ ايطُعٞ اـاف بايطفٌ .

 .  َععِ االطفاٍ املكطسب   عٝا ٜعإْٛ َٔ فكدإ  عٞ سطٞ عؿ 

 ٝات بربفاا١ املعاا  ايطااُعٞ تبعااا يدزداا١ ايطااُع  اؿايٝاا١   ٜكااّٛ  خؿااا٥ٞ ايطااُع

 يًطاي  .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نٝف تؤثس دزد١ ايفكدإ ايطُعٞ ع٢ً ايًغ١ ٚايهالّ ؟

عصٜصٟ ٚيٞ األَس / َكدّ ايسعا١ٜ يًطفٌ ملعسفا١ تاأثري دزدا١ ايفكادإ ايطاُعٞ عًا٢ ايًغا١ ٚايهاالّ         

 يطفًو اضتعٔ باؾدٍٚ ايتايٞ : 

 كدإ ايطُعٞ :دزد١ ايف

 َتٛض  ايطُع يًرتددات

ٖستص 1000ٖستص، 500

 ٖستص2000،

 

 ايتأثري ع٢ً ايفِٗ ايًغٟٛ ٚايهالّ

 فكدإ  ع طفٝف

 دٜطٝبٌ 16-25

 هد ؾعٛب١ يف ايطُع عٓد َا تهٕٛ ٖٓاى قٛقا٤ َٚطاف١  نجس َٔ ثالث١  قداّ .

 فكدإ  ع بطٝ 

 دٜطٝب26-40ٌ

أ  ٚ ايبعٝااد ٚهااد ؾااعٛب١ عٓااد َتابعاا١ ايٓكاغاااات      قااد ٜعاااْٞ َاأ  اااو ايهااالّ اـافاا      

 اؾُاع١ٝ بايفؿٌ  

 55- 40فكدإ  ع بطٝ  

 قاااداّ ) ٚدٗااا يٛدعااا٘ ( يف سايااا١ تُٓٝااا١   5-3ايطفااٌ ٜفٗاااِ اؿاااٛاز اياادا٥س عًااا٢ َطااااف١   

املفااسدات ٚايبٓٝاا١ ايهالَٝاا١ . باادٕٚ سؿااٍٛ ايطفااٌ عًاا٢ ايتهاابري ايطااُعٞ فااإٕ االغااازات  

دٜطاٝبٌ  َاا عٓاد دزدا١  اع      40% عٓد دزدا١  اع   75-%50ب ايهال١َٝ املفكٛد٠ تؿٌ إ

 %.100-%80دٜطٝبٌ  فٝؿٌ ايفكدإ إب  50

 غدٜد–فكدإ  ع َتٛض  

 دٜطٝبٌ 55-70

ه  إ ٜهٕٛ َطت٣ٛ غد٠ ايهالّ َستفعاا بايكادز ايارٟ ٜطاتطٝع  اعا٘ ايطفاٌ ٚضاكد        

ؾُاعٝا١ ، ٚضاٛف   ٜعاْٞ ايطفاٌ ؾااس  ٖارا ايفكادإ َأ َؿااع  َتصاٜاد٠ باملٓاقػاات ا        

ٜهإٛ ٖٓاااى خًااٌ بهاالّ ايطفااٌ ، ٚنااريو خًااٌ يف اضاتيداّ ايًغاا١ ٚفُٗٗااا ٚقدٚدٜاا١    

 دٜطٝبٌ ٜفكد ايطفٌ ايكدز٠ ع٢ً اضتٓباط ايهالّ  55املفسدات . ايفكدإ ايطُعٞ 

 فكدإ  ع غدٜد

 دٜطٝبٌ 70-90

٘ .ٚقااد قاد ٜهاإٛ ايطفاٌ قااادز عًاا٢  ااو ايؿااٛت ايعاايٞ عًاا٢ َكااداز قادّ ٚاسااد َأ  ذْاا      

ٜهاإٛ قااادزا عًاا٢ ايتعااسف عًاا٢ االؾااٛات ايب٦ٝٝاا١ ٚقااد ٜهاإٛ قااادزا عًاا٢ يٝٝااص املاادٚد        

ٚايطٛانٔ )يٝظ مجٝعٗا ( بعد إ ٜطتيدّ املهربات . ٜتاأثس ايهاالّ ٚايًغا١ ٚيأ ٜتطاٛزا      

( غاااٗس َااأ ايعُاااس ٚستااا٢ ٜطاااتيدّ 12تًكا٥ٝاااا خاؾااا١ اذا سااادخ ايفكااادإ ايطاااُعٞ قباااٌ )

   ايطُعٞ ( ايػيـ ايتهبري ايطُعٞ )املع

 فكدإ  عٞ ساد

 دٜطٝبٌ ٚ نجس 90

قد ٜطتطٝع ايطفٌ  او االؾٛات ايعاي١ٝ ، ٚيهٓ٘ ٜهإٛ  نجاس ٚعٝاا بااالٖتصاشات َٓٗاا      

عأ االؾااٛات . ٚقااد ٜعتُااد عًاا٢ ايبؿااس انجاس َاأ ايطااُع نكٓااا٠ سطاا١ٝ اٚيٝاا١ يًتٛاؾااٌ .   

إذا ناإ ايفكادإ ايطاُعٞ     تتأثس ايًغ١ ٚنريو ايهالّ . ايهالّ ٚايًغ١ ئ ٜتطٛزا تًكا٥ٝا

 سدخ قبٌ ايطٓ٘ األٚب َٔ ايعُس إب  ٕ ٜتٛفس يًطفٌ ايتهبري ايطُعٞ املٓاض  .

 



 ايتطٛز ايطُعٞ  عٓد االطفاٍ

ٖٓاى ثالخ َساسٌ ز٥ٝط١ٝ يتطٛز َٗازات اإلدزاى ايطُعٞ يد٣ األطفاٍ . ٚعٓدَا ٜهٕٛ ايٛايدإ 

عٓااد  ٟ َسسًاا١ /َساسااٌ  ٜعُااٌ طفًااُٗا ،     َعتااادإ عًاا٢ ٖاارٙ املساسااٌ ، ٜطااتطٝعإ  ٕ ٜعسفااا    

 ٜٚطاعداْ٘ ع٢ً ايتشسى ملساسٌ  نجس تكدَا .

َسس١ً ٚعٞ األؾٛات : ايطفٌ ٜعسف  ٕ ٖٓاى ؾٛت َا سدخ . فكد ٜسَؼ ، ٜتٛقف  .1

 عٔ اؿسن١ يًشع١  ٚ ًٜتفأ يري٣ َؿدز ايؿٛت .

ب األؾٛات َسس١ً ايتعسف ع٢ً ايؿٛت : عٓدَا ٜعٞ ايطفٌ األؾٛات ، ٜبد  باالْتباٙ إ .2

ْفطٗا اي  ٜطُعٗا َسازا . ٜٚبد  ٜعسف بإٔ األؾاٛات يٝطاأ َتػااب١ٗ ٚ ٕ األؾاٛات     

كتًفاا١ . ٖٚٓااا ٜهاإٛ قااادزا عًاا٢ ايتُٝٝااص باا  األؾااٛات ٜٚهاإٛ قااادزا عًاا٢ ذنااس  

ايفسٚقات ب  االؾٛات ، إ بعض االؾٛات اي  ٜٓتب٘ هلا ايطفٌ ٚميٝصٖا تعين غ٦ٝا 

ات ايكدّ تعين إ اَ٘ اٚ اباٙ ميػٕٛ قسٜبا َٓ٘ . ٜٚبد  ي٘ ٚايطفٌ ٜعسف إ ؾٛت خطٛ

بايتعسف ع٢ً االؾٛات ٜٚسب  ب  ايؿٛت ٚاملؿدز احملدخ ي٘ . إٕ ؾٛت  ّ ايطفٌ ٖٛ 

 سد األؾٛات األٚي١ٝ اي  ٜتعسف عًٝٗا ايطفٌ . االطفاٍ ايسقع ٜػعسٕٚ بايساس١ عٓد 

 ع٢ً ؾٛتٗا .  او اؾٛات اَٗاتِٗ ٜٚتٛقفٕٛ عٔ ايبها٤ الِْٗ تعسفٛا

َسس١ً فِٗ االؾٛات : عٓدَا ٜتعسف ايطفٌ ع٢ً ايؿٛت ، ٜبد  ايؿٛت ٜػهٌ َع٢ٓ  .3

ي٘ ٜٚبد  بسد٠ ايفعٌ . إٕ ؾٛت خطٛات ايكدّ ٜعين ي٘ بإ اسد َا ضٛف ٜأتٞ يًٝتكط٘ 

، يريو ٜبدا ايطفٌ باؿساى ٜٚسفع ٜدٜ٘ . إ، ؾٛت تكًٝ  ايطعاّ هعٌ ايطفٌ ميـ 

٢ً ايهسضٞ ٚعٓدَا ٜفِٗ ايطفٌ االؾٛات ٜعسف َاذا تعين . غفتٝ٘ ٜٚٓشين يألَاّ ع

إ اسد انجس االؾٛات تعكٝدا يًطفٌ عٓد ايتعًِ  ٖٛ االؾٛات ايهالَٝا١ . ٚعٓادَا   

ٜفِٗ ايطفٌ اؾٛات ايهالّ فٝهٕٛ قد تطٛز يدٜ٘ ايًغ١ االضتكباي١ٝ . َٚٔ ايٛاقح إ 

ال ٜطتطٝع ايطفٌ ترنس ايرانس٠ تًع  دٚزا ٖاَا يف ايتعسف ٚفِٗ ايهالّ ٚعٓدَا 

  او ايؿٛت فإْ٘ ئ ٜطتطٝع إ ٜتعًِ  ايتعسف ٚايفِٗ يًؿٛت .

إٕ تطٛز ايطُاو يد٣ ايطفٌ املكطسب  عٝا ٖٛ ْفط٘ يد٣ ايطفٌ ايعادٟ . ٚنُاا ْاس٣   

ه  ع٢ً ايطفٌ إ ٜتعًِ إ ٜفِٗ اغاٝا٤ َعٝٓا١ َتعًكا١ باألؾاٛات ، قباٌ  ٕ ٜتشاسى       

 يًُطت٣ٛ ايُٓا٥ٞ ايتايٞ . 

 

 

 



 نٝف تعًِ طفًو االضتُاو )تطبٝكات َٓصي١ٝ (

  نٌُ ايفساغات بايه١ًُ امليتاز٠ َٔ  ع٢ً ايفكسات االت١ٝ: 

 ٜتعسف  -ٚاعٝا– او  –خافت١ 

 

           ٔإٕ  ٍٚ خط٠ٛ يتعًِٝ طفًو االضاتُاو ٖاٞ دعاٌ األؾاٛات باايعًٛ املٓاضا  ايارٟ ٜٓاضاب٘ عا

ع٘ طاٛاٍ فارت٠ اضاتٝكاظ٘ . َععاِ     طسٜل تٛفري املع  ايطُعٞ يف ساي١ دٝد٠ يهٓ٘ َٔ ٚق

االؾٛات تهٕٛ خافت١ اٚ غري َطُٛع١ ست٢ بعد ٚقع املعا  ايطاُعٞ يًطفاٌ ايارٟ ٜعااْٞ      

 َٔ فكدإ  عٞ غدٜد  ٚ ساد .

           ٜطتغسم ايطفٌ ذٚ ايفكادإ ايطاُعٞ ايػادٜد  ٚ اؿااد ٚقتاا طاٜٛال يٝاتعًِ َعااْٞ االؾاٛات

..... داادا ياا٘ . ايطفااٌ ذٚ ايفكاادإ ايطااُعٞ الٕ َععااِ األؾااٛات اياا  ٜطااُعٗا تهاإٛ ..........

ايبطااٝ   ٚ املتٛضاا  ٜااتعًِ ايتعااسف عًاا٢ االؾااٛات مبعاادٍ اضااسو ألْاا٘ ٜطااُعٗا بعًااٛ انجااس  

 ٚتهساز انجس َٔ ايطفٌ ذٚ ايفكدإ ايطُعٞ ايػدٜد اٚ اؿاد .

    ٌتااتِ عًُٝاا١ َطاااعد٠ ايطفااٌ يااتعًِ االضااتُاو ٚايتعااسف عًاا٢ االؾااٛات اـافتاا١ ياا٘ بايتأٖٝاا

 اٚ ايتدزٜ  ايطُعٞ ايطُعٞ

 . ايتدزٜ  ايطُعٞ ٖٛ تعًِٝ ايطفٌ املكطسب  عٝا ع٢ً ...........االؾٛات 

      إ اٍٚ خط٠ٛ يتعًِٝ ايطفٌ إ ٜطُع ٖٛ َطاعدت٘ يًطُاو يهٞ ٜهٕٛ ٚاعٝاا باألؾاٛات

. ٚقبااٌ  ٕ ٜكااع ايطفااٌ املكااطسب  عٝااا املعاا  ايطااُعٞ قااد ٜطااُع قًٝااٌ َاأ االؾااٛات )     

كاادإ  ااع غاادٜد اٚ ساااد ( . ٚعٓاادَا ٜباااد بٛقااع املعاا  ايطااُعٞ ،   عٓاادَا ٜهاإٛ يدٜاا٘ ف

 َععِ االؾٛات تعٌ خافت١ ددا ي٘ ٚال تعين غ٦ٝا ي٘ .

        ٕ  ٘إٕ  ٍٚ عٌُ ػاٙ ٖرا ايطفٌ ٖٛ َطااعد٠ ايطفاٌ يهاٞ ٜهإٛ .......باألؾاٛات . ٚعًٝا

 ٜتعًِ َت٢ ٜهٕٛ ٖٓاى ؾٛت َٔ عدَ٘ .

      ، ٜباد  باالضاتُاو يًفسٚقاات با  االؾاٛات ،       عٓدَا ٜهإٛ ايطفاٌ ٚاعٝاا بأؾاٛات عدٜاد٠

 فٓكٍٛ اْ٘ تعًِ ايتُٝٝص ب  االؾٛات .

       ٌعٓاادَا ٜااتُهٔ ايطفااٌ َاأ ايتُٝٝااص باا  االؾااٛات ٜباادا بااايتعسف عًاا٢ االؾااٛات . ايطفاا

ٜتعسف ع٢ً ايؿٛت عٓدَا ٜعسف َؿدز ايؿٛت اٚ َٓػأ ايؿٛت . عًٝٓا إ ْطاعد ايطفاٌ  

 ات ٚمنٓش٘ ايفسف يطُاو االؾٛات امل١ُٗ دا٥ُا .ع٢ً إ ٜتعًِ إ ٜتعسف ع٢ً االؾٛ



     ٚعٓدَا ْعًِ إ ايطفٌ ٜطتطٝع  او ؾٛت َا ، عًٝٓا  ٕ ْطااعدٙ ياتعًِ  ٕ ................عًا٢

 االؾٛات .

  َٞطاعد٠ ايطفٌ ع٢ً ايتعسف ع٢ً االؾٛات ٖٞ ثاْٞ خط٠ٛ يف ايتدزٜ  ايطُع 

 

  



 َسادع١

 ٢ً ايفكسات االت١ٝ:  نٌُ ايفساغات بايه١ًُ امليتاز٠ َٔ  ع

 ٜفِٗ  –خاط٧  –تعسف  –ٜعٞ 

         ٌايطفاااٌ ًٜتفاااأ سٛيااا٘ عٓااادَا ٜاااسٕ داااسع  اهلااااتف . فإْٓاااا ْطاااتطٝع  ٕ ْكاااٍٛ  ٕ ايطفااا

 .....................ايؿٛت .

 . ايطفٌ ٜٓعس إب اهلاتف عٓدَا ٜدم. ٖٚرا ٜدٍ ع٢ً  ٕ ايطفٌ ...........ع٢ً ايؿٛت 

 باألؾٛات دا٥ُا ٖرا َفّٗٛ ...................ايتعسف ع٢ً االؾٛات تأتٞ قبٌ ايٛع ٞ 

     َاأ املٗااِ  ٕ ٜااتعًِ ايطفااٌ  ٕ ٜفٗااِ األؾااٛات  إذا نااإ عًاا٢ ايطفااٌ  ٕ ٜطااتذٝ  بطسٜكاا١

َال١ُ٥ ملا ٜطُع٘ ، فعًٝ٘  ٕ ٜتعًِ  ٕ ٜسب  املع٢ٓ مبا ٜطُع٘ . ٖٚرٙ ايع١ًُٝ تط٢ُ ايفِٗ ) 

     ٘ ملاااا  عااا٘ فإْٓاااا ْكاااٍٛ بأْااا٘      االضاااتٝعاب ( ٚعٓااادَا ٜطاااتذٝ  ايطفاااٌ اضاااتذاب١ َال٥ُااا

 ................ايؿٛت .

 تػٜٛ٘ األؾٛات:

 ميٝص  –َفكٛد٠ 

األطفاٍ املكطسب   عٝا  يدِٜٗ َػاانٌ يف يٝٝاص بعاض األؾاٛات ألٕ  داصا٤ َأ ٖارٙ األؾاٛات         

َفكٛد يادِٜٗ ٖٚارٙ سكٝكا١ خاؾا١ يًهاالّ. ايهًُاات َهْٛا١ َأ  ؾاٛات عدٜاد٠ ٚإذا ايطفاٌ مل            

ألؾاٛات، ايعدٜاد َأ ايهًُاات تبادٚ َتػااب١ٗ يدٜا٘. إذا  اع ايطفاٌ املكاطسب           ٜطُع بعض ٖرٙ ا

ناالّ ذات ايارتدد ايعاايٞ َجاٌ     \ عٝا  ايرتددات املستفع١ خافت٘ ددا  فإْ٘ قد ئ ٜطاُع  ؾاٛات ايا    

 ))ؽ(( ٚ))ت(( ألْ٘ ال ٜطُع ٖرٙ األؾٛات ٚنًُات َجٌ ))غاٍ(( ٚ))تاٍ(( تبدٚ نأْٗا )) ٍ(( ي٘.

ايطفٌ  ٕ ٜٓعس إب ٚدٖٛٓا ست٢ ٜعسض األدصا٤  املفكٛد٠ يدٜ٘ َٔ ايهاالّ ٚايا  مل    ه   ٕ ٜتعًِ

ٜطُعٗا ٖٚرا ٜطا٢ُ قاسا٠٤ ايهاالّ. ايعدٜاد َأ  ؾاٛات ايهاالّ تهإٛ........... يًطفاٌ املكاطسب           

 عٝا  يريو ايعدٜد َٔ ايهًُات تبدٚا َتػاب١ٗ يدٜ٘ ٖٚرا هعٌ َٔ ايؿعٛب١ ع٢ً ايطفاٌ  ٕ.........  

  ؾٛات ايهالّ ٚاألؾٛات ايب١ٝ٦ٝ احملٝط١ . ب 

  ١ُٖٝ ايتهساز:

–غاسابإ   –غاساب   –ايػاساب  –ايػاساب  –غاسابو   –غاساب   –وادخ  –اْتباٙ  –ٜفِٗ  –ٜتعسف 

 َسازا-َسازا-َسازا - سدخ –اْتباٙ -2520-غساباى 

ساد َاا   بطب   ٕ َععِ األؾٛات مبا فٝٗا ايهالّ ال تطاُع فكا  خافتا٘  ٚيهأ  سٝاْاا  تػاٛٙ إب       

عٓدَا ٜطاُعٗا ايطفاٌ، ها   ٕ منآح ايطفاٌ املكاطسب  عٝاا  ايفاسف  ٕ ٜطاُع األؾاٛات َاسازا             



َٚسازا  ٚيف َٛاقف تعطٝ٘ املع٢ٓ، ست٢ ٜتعًِ  ٕ ٜتعسف ٜٚفِٗ األؾٛات. ع٢ً ايٛايدٜٔ  ٕ ًٜفتا اْتباٙ 

األؾااٛات طفًااُٗا يألؾااٛات احملٝطاا١ باا٘ ٜٚطاااعداْ٘ يهااٞ ٜهاإٛ ٚاعٝااا  باألؾااٛات ٚميٝصٖااا باا   

ٚ..................... عًاا٢ األؾااٛات ٚ...................... األؾااٛات .ٚمبااا  ٕ األبااٜٛٔ ٜككااٝإ َععااِ ايٛقااأ َااع  

 ايطفٌ فٗرٙ َط٦ٛي١ٝ ايٛايدٜٔ يًفأ اْتباٙ طفًُٗا يألؾٛات ٜٚسٜاْ٘ َا  ايرٟ  سدخ األؾٛات.

ٖارا!(( ))َاا ٖارا؟ آٙ ٖارا ؾاٛت      ه  ع٢ً ايٛايدٜٔ اضتيداّ عبازات قبٌ ))ا ع!(( )) ْاا  عاأ   

ايغطاي١!.. إٕ ٚاد  ايٛايدٜٔ  ٕ ًٜفتا...............ايطفٌ يًؿٛت ٜٚسٜا ايطفٌ َاا ايارٟ ............ ايؿاٛت.    

ٚمبا  ٕ ايهالّ ٖٛ ايؿٛت، فٝذ   ٕ ٜطُع َاسازا  َٚاسازا  ستا٢ ٜفُٗا٘ ايطفاٌ ٚخاالٍ إيبااع األّ        

. ْكاع..........، اآلٕ ٚقاعٓا........... دٝادا .  ٜأ اياا..............      يطفًٗا، تطتطٝع  ٕ تكٍٛ نٌ ّٜٛ ٖرا......

ٖ ٓا. يٓكع ٖرا اٍ............ ٖٓا. ٚاآلٕ يدٜو......... ع٢ً قدَٝو...........  محاسإ. ٖٚٓاا األّ قاَاأ     اآلخس 

َٜٛاا  فطاٛف  ٜطاُعٗا     90بكٍٛ ن١ًُ غساب ضبع َسات ٖٚٞ تًبط٘ نٌ ّٜٛ ٚعٓادَا تهاسز ذياو    

َس٠ ٚيف ايط١ٓ تكسٜبا ...........َس٠. ٚاألِٖ َٔ ذياو   ٕ األّ ٚفاست يدٜا٘ ايفسؾا١ يٝطاُعٗا       730ٌ ايطف

ٜٚتعسف عًٝٗا ٜٚفُٗٗاا َاسات عدٜاد٠. إذا مل  تارنس غا٤ٞ يف ٖارٙ ايؿافشات فطاٛف  تارنس  ْاا           

ٚايد/ ٚايد٠ ايطفٌ  ْٞ َط٦ٍٛ عٔ تعًِٝ طفًٞ املكطسب  عٝاا  يٝطاُع األؾاٛات ٚميٝاص األؾاٛات      

ٜٚتعااسف عًاا٢ األؾااٛات ٜٚفٗااِ األؾااٛات ٚ ْااا اضااتطٝع فعااٌ ذيااو بطااٗٛي١ إذا تاارنست  ٕ  يفااأ.....  

طفًٞ يألؾٛات يف ب٦ٝت٘ ٚ زٜ٘ َا ايرٟ...... ايؿٛت، ٚضٛف ٜاتعًِ  ٕ ٜفٗاِ َاا  قٛيا٘ يا٘ ألْا٘ ضاٛف        

 ٜطُعين  قٍٛ ي٘....... ٚ...........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 غد٠ األؾٛات ايهال١َٝ

-40اّ َٔ طفًو ٚتهًُ٘ بؿٛت اؿٛاز ايعادٟ فإٕ غد٠ ؾٛتو تهٕٛ ب   قد 3عٓدَا تكف 

( ٚيهٔ  ؾٛات األغياف عٓد ايهالّ ؽتًف يف ايعًٛ َٚٔ املِٗ  ٕ تعًِ َا ٖٞ HLدٜطٝبٌ )45

األؾٛات ايهال١َٝ ذات ايػد٠ ايعاي١ٝ ٚاألخس٣ ذات ايػد٠ املٓيفك١ َٚاٖٞ األؾٛات ايهال١َٝ 

ات ايرتددات املٓيفكا١. ايطفاٌ املكاطسب  عٝاا  ضاٛف ٜطاُع بعاض        ذات ايرتدد ايعايٞ َٚا ٖٞ ذ

 األؾٛات ايهال١َٝ  نجس ضٗٛي١ َٔ غريٖا.

 اؾدٍٚ األضفٌ ٜٛقح بعض األؾٛات ايهال١َٝ ٚنٝف  ْٗا كتًف١ يف ايعًٛ.

 غدت٘ ايؿٛت غدت٘ ايؿٛت غدت٘ ايؿٛت غدت٘ ايؿٛت
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ٚنُا ٜالسغ يف اؾدٍٚ فإٕ  عًا٢ ؾاٛت نالَاٞ ٖاٛ/  ٚ/ يف بداٜا١ اؾادٍٚ ٚ خفاض ؾاٛت         

نالَٞ ٖٛ/خ/ إٕ عًٛ األؾٛات ىتًف َٔ ن١ًُ ألخس٣ ٜٚعتُد يف ذيو ع٢ً َٛقع ايؿٛت يف 

ؾٛات اي  تطٝكٗا ٚتًٝٗا ٚيهٔ بػهٌ عاّ ضٝطاعدى اؾدٍٚ ع٢ً  خر َعًَٛات ايه١ًُ ٚاأل

 عا١َ عٔ عًٛ األؾٛات ايهال١َٝ اي  تطتيدَٗا َع طفًو نٌ ّٜٛ.

 

 

 

 

 

 



 دزع يف ايًغ١ )تطبٝكات()

 –ايًغااااااااا١  -إزضااااااااااٍ ايهًُاااااااااات   -اضاااااااااتكباٍ ايهًُاااااااااات  -ايتٛاؾاااااااااٌ 

 َا -نٝف١ٝ  - سد 

تٛاؾٌ. يريو فإٕ ٖدفٓا األقؿ٢ يًطفٌ تٛفري األدٚات اي  / إٕ املػه١ً ايس٥ٝط١ٝ  يًؿِ ٖٞ اي1

يهِٓٗ َٔ ايتٛاؾٌ. ايتٛاؾٌ: ٖٛ فِٗ َا ٜعرب عٓ٘ ايٓاع يٓا ٚبايتاايٞ ْعارب مأ عأ  فهازْاا      

 َٚػاعسْا ٚاػاٖاتٓا. إٕ املػه١ً ايس٥ٝط١ٝ يًؿِ ٖٞ............

 / إٕ األدٚات يًتٛاؾٌ عدٜد٠. ٚاألداتإ ايس٥ٝطٝتإ ُٖا: 2

اضااتكباٍ )فٗااِ( ايهًُااات ٚتعاابري ايهًُااات. ٚيهااٞ ْتٛاؾااٌ هاا   ٕ منًااو  داتااإ ز٥ٝطااٝتإ     

........................ٚ ............... 

/ ضٛف ْكطِ دزاضتٓا ملٗازات ايتٛاؾٌ إب ْٛعإ َأ املفاسدات: املفاسدات املطاتكب١ً ٚاملفاسدات      3

يغ١. ايه١ًُ اي  ضٛف ْطتيدَٗا ْٚعين املسض١ً ٚبدال  َٔ ن١ًُ َفسدات ضٛف ْطتيدّ َه١ًُ 

 بٗا املفسدات ٖٞ.................

 ايًغ١:

/  ايًغ١ قسٚز١ٜ يًتٛاؾٌ ٖٚٞ املاد٠ اي  ه  عًٝٓا  ٕ منتًهٗا ست٢ ْتُهٔ َٔ ايتٛاؾٌ فٗٞ 4

 ناملػسط يًذسا  ٚايًغ١ ٖٞ فً  املػه١ً عٓد تعًِٝ ايتٛاؾٌ يألطفاٍ ايؿِ.

يًغ١. ايًغ١ قاد تهإٛ َهتٛبا١، َؤغاس٠ )يغا١ اإلغااز٠( َعارب٠ َأ         / ايهالّ ٖٛ  سد  غهاٍ ا5

 خالٍ سسنات اؾطد ٚتعبريات ايٛد٘ )يغ١ اؾطد(.

ايهًااِ ٖااٛ اضااتيداّ ٖااٛا٤ ايااصفري، األسباااٍ ايؿااٛت١ٝ، ايًطااإ، ايػاافتإ ٚاألضاآإ يًتعاابري عاأ   

: ٖاٛ نٝفٝا١   ايهًُات، ايهاالّ ٚايًغا١ غا٦ٝإ كتًفاإ. ايًغا١ ٖاٞ : َاٖٝا١ ايتٛاؾاٌ. ايهاالّ          

 ايتٛاؾٌ. ايهالّ ٖٛ:.................  غهاٍ ايًغ١. ايهالّ ٖٛ:................... قٍٛ ايػ٤ٞ .

 ايًغ١ ٖٞ:.................. قد قٌٝ. اإلغاز٠ ٖٞ  سد  غهاٍ ايًغ١.

 

 

 

 

 



 ايًغ١ ٚايتٛاؾٌ

ٟ دٗااد ٜاارنس األطفاااٍ ذٚٚ ايطااُع ايطبٝعااٞ  ٜتعًُاإٛ فٗااِ ايًغاا١ ٜٚتهًُاإٛ تًكا٥ٝااا  باادٕٚ   

ٚاألبٛإ ٜعًُإ  ْا٘ نًُاا نارب طفًاُٗا ضاٛف ٜفٗاِ  نجاس َأ سادٜجُٗا ٖٚاٛ ْفطا٘ ٜهإٛ يدٜا٘              

ايهااجري ٚايهااجري اااا ٜكٛياا٘ َٚععااِ اآلبااا٤ يٝطااٛا ٚاعااٝ  بهااٌ اـطااٛات اياا  ٜتبعٗااا طفًااِٗ          

ٚيهٓاا٘ َاأ فٗااِ اؾُااٌ املعكااد٠ ٜٚتشاادخ يف فكااسات ٚيهاأ يألبااٜٛٔ ايًاارٜٔ عٓاادُٖا طفااٌ ذٚ          

  عٞ ه  عًُٝٗا َعسف١ ٖرٙ املساسٌ دٝدَا ٚنريو َدزع/َدزض١ ايطفٌ. اقطساب

عٓدَا ٜهٕٛ يد٣ ايطفٌ فكدإ  عٞ فإٕ ايع١ًُٝ ايطبٝع١ٝ ياتعًِ ايهاالّ ٚايًغا١ تهإٛ َػٛغا١      

فطااتبد  َتااأخس٠ هلاارا ايطفااٌ ٚغايبااا  بعااد ٚقااع٘ يًُعاا  ايطااُعٞ فتهاإٛ َُٗاا١ ايٛاياادٜٔ تعًُٝاا٘       

املساسٌ اي  ٜتبعٗا ايطفٌ ايطبٝعٞ َأ اٜأ  بادا؟ ٚنٝاف  عًاٛ زقاٝعٞ        ايهالّ ٚايًغ١ َتبعا  ْفظ

األؾِ ايهالّ ٖرٙ َععِ األض١ً٦ اي  ٜطاأهلا اآلباا٤  ذٚٚ ايطفاٌ املكاطسب  عٝاا  ٚاإلدابا١ ضا١ًٗ        

ددا   ْأ تعًُا٘ عأ طسٜال ايهاالّ يا٘ ٚايغٓاا٤ َاع ايهاالّ يا٘ خاالٍ ايتٛاؾاٌ. ايتٛاؾاٌ ٖاٛ تباادٍ               

ز ٚاملػاااعس باا  ايٓاااع. ايٓاااع ٜتباااديٕٛ املعًَٛااات بطااسم عدٜااد٠. إٕ  دٚات         املعًَٛااات ، األفهااا 

 ايتٛاؾٌ ٖٞ طسم اي  ْتبادٍ املعًَٛات األفهاز ٚاملػاعس.

 بعض  دٚات ايتٛاؾٌ:

 / ايًغ١ ايػف١ٝٗ ٚايهالّ.4/ اإلميا٤ات.      3/ يغ١ اؾطد.           2/ تعبريات ايٛد٘.      1

 ايكسا٠٤ ٚايهتاب١./ 6/ يغ١ اإلغازات.   5

يف ٖرٙ املكاي١ ضٛف ْتهًِ عٔ ايًغ١ ٚنٝف ْطاعد طفًٓا  ٕ ٜتعًِ اضتيداّ ايًغا١ يًتٛاؾاٌ   

ٚايبعض ٜطتيدّ ايتٛاؾٌ ايهًٞ َع طفً٘ فٝطتيدّ  دا٠ يغ١ اإلغاز٠ َع ايًغ١ ايػاف١ٜٛ )ايهاالّ(   

ف١ٜٛ ٖاٞ ايًغا١ ايا     بعض األضس تعًِ طفًاٗا ايتٛاؾاٌ باضاتيداّ ايًغا١ ايػاف١ٜٛ فكا  ألٕ ايًغا١ ايػا        

 ٜطتيدَٗا َععِ ايٓاع.

: ٖٞ اضتيداّ نًُات َستبط١ َٚٓعُ٘ يتٛقٝح َعٓا٢ عٓادَا ْاتهًِ مأ نارب ايٓااع َااذا        ايًغ١

ْعين باضتيداّ نًُات َع١ٓٝ يف تستٝ  َع  ٚمٔ ْطتيدّ مناذز تسُْٝٝ٘ َعٝٓا١ يااااتٛقٝح املعٓا٢    

دٍ ايهااالّ ْااتهًِ بطااسع١  ٚ بااب ٤  ) زفااع ٚخفااض ايؿااٛت( ٚماأ ْٛقااح املعٓاا٢ عاأ طسٜاال َعاا   

ِ -ايهًُاات -ٚايهالّ ٚنريو بدزد١ ايؿٛت ناٌ ٖارٙ األداصا٤ َأ ايًغا١ ايػاف١ٜٛ       -ايتٓغاٝ

َعدٍ ايهالّ ٚسذِ ايؿاٛت تػارتى فتػاهٌ َعااْٞ ايهًُاات ايا  ْكٛهلاا عٓادَا ْتٛاؾاٌ فاإٕ           

اؾٌ فاإٕ املسضاٌ   ٖٓاى عًُٝتإ ؼدثإ إزضاٍ املعًَٛات ٚاضتكباٍ املعًَٛات ٚيهٞ تتِ ع١ًُٝ ايتٛ



ٚاملطتكبٌ ها   ٕ ٜفُٗاا بعكاُٗا ايابعض ٚيهاٞ تاتِ عًُٝا١ ايتٛاؾاٌ املسضاٌ ٚاملطاتكبٌ ها   ٕ            

 ٜتفكا ع٢ً ايسَص )نًُات  ّ إغاز٠( يهٞ ٜعٓٝا غ٦ٝا  بايٓٗا١ٜ.

ايسَااٛش تعااين  غااٝا٤ ٚ فهاااز ٚبايتااايٞ بٛاضااطتٗا ْتٛاؾااٌ. عٓاادَا ْعًااِ ايًغاا١ يألطفاااٍ املكااطسب    

اعدِٖ عًا٢ تعًاِ ايهًُا١  ٚ اإلغااز٠ َاجال : )ايٓيًا١( ٜعاين ذياو غاذس٠ طًٜٛا١ ذات            عٝا  مأ ْطا  

ضعف ٚمٔ ْطااعدِٖ عًا٢ تعًاِ ايهًُا١  ٚ اإلغااز٠ يااا )إغاالم( تعاين إْٗاا٤ غا٤ٞ  ٚ ؼسٜاو دفا١             

ايباااب يًٓٗاٜاا١ ٚنٝااف ْعًُٗااِ ذيااو؟ ْفعااٌ ذيااو بايتٛاؾااٌ فٓاادعِٗ ٜطااُعٕٛ ٜٚٓعااسٕٚ ايهًُاا١  ٚ    

ػ٤ٞ  ٚ ايفهس٠ عد٠ َسات ايطفٌ ه   ٕ ٜطُع   ٚ ٜس٣ ايه١ًُ  ٚ اإلغاز٠ يف اإلغاز٠ َسبٛط١ باي

ناٌ َااس٠ ٜاس٣ ايػاا٤ٞ ستاا٢ ْاتُهٔ َاأ اياسب  باا  ايهًُاا١/ اإلغااز٠ ٚايػااٞ ستا٢ عٓاادَا ٜطااُع       

 بايػ٤ٞ فٗٛ ٜٓهسٙ.

 ايػيـ ايرٟ ٜسضٌ املعًَٛات ٜطتيدّ ايًغ١ ايتعبري١ٜ فٗٛ ٜعرب عٔ َػاعس َٚعًَٛات ٚ فهاز.

يرٟ ٜطتكبٌ ايسضاي١ ٜطتيدّ ايًغ١ االضتكباي١ٝ ٜفِٗ املػاعس ٚاملعًَٛات ٚاألفهاز اي   ايػيـ ا

 ٜعرب عٓٗا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ايًغ١ االضتكباي١ٝ )تطبٝكات()

 ايًغ١ االضتكباي١ٝ -ْعِ -خطأ -فُٗٗا

           ٚايًغا١  ٖٓاى ْٛعإ َأ ايًغا١ عٓاد تادزٜظ َٗاازات ايتٛاؾاٌ يًطفاٌ، ُٖٚاا: ايًغا١ االضاتكباي١ٝ

 االزضاي١ٝ.

.ايًغ١ االضتكباي١ٝ ٖٞ ايهًُات اي  ْفُٗٗا 

  ايًغ١ االضتكباي١ٝ ٖٞ اـط٠ٛ األٚب يتعًِ ايهالّ، ايطفٌ ئ ٜتعًِ ايهالّ ست٢ تهٕٛ يدٜا١

 يغ١ اضتكباي١ٝ.

 مٔ ال ماٍٚ  ٕ ْعًِ  طفايٓا  ٕ ٜٓطكٛا ايهًُات ست٢ تهٕٛ يدِٜٗ يغ١ اضتكباي١ٝ ٚاي  تعين

 ُٗٛ ايهًُات. ِْٗ ف

.......... ايًغ١ االزضاي١ٝ ٖٞ ايهًُات اي  مت 

 /خطأ( ٚ ٍ خط٠ٛ يف ايتعًِٝ ٖٞ سح ايطفٌ ع٢ً قٍٛ ايه١ًُ املساد تعًُٝٗا )ؾح 

  نٝف يًطفٌ املكطسب  عٝا   ٕ ٜتعًِ  ٕ ٜفِٗ ايهًُات؟ ايطفٌ املكطسب  عٝا 

ْكٍٛ/ْؤغس ع٢ً ايه١ًُ ) عًا٢( ايطفاٌ   ٜطتيدّ ساض١ ايطُع، ايبؿس، ايًُظ ٚايتٓغِٝ. عٓدَا 

ٜٓعس إب غفاتٓا ٜٚطُع بعكا  َٔ ؾٛتٓا، ٚعٓدَا ٜطُعٓا ٜٚساْا عد٠ َسات ْطتيدّ ٖرٙ ايه١ًُ 

آالف َٔ املسات ٜبد  بايتعسف عًٝٗا ٚعٓدَا تكٍٛ ي٘  ٕ ٜكاع غا٦ٝا  يألعًا٢ فطاٛف ٜفعاٌ، ٚمأ       

 ١.ْعسف  ْ٘ ٜفُٗٗا، فتهٕٛ ن١ًُ  ع٢ً يف يغت٘ االضتكبايٝ

.ايطفٌ مل ٜفعٌ غ٦ٝا  يهٔ يدٜ٘ يغ١ 

.ٖرا ايطفٌ اضتيدّ يغت٘ االضتكباي١ٝ 

( ًِْعٌِٖ َٔ املُهٔ  ٕ ٜهٕٛ يًطفٌ يغ١ دٕٚ  ٕ ٜته)ال/ 

.......... َاذا تط٢ُ ٖرٙ ايًغ١؟ 

.٘نٝف ٜتعًِ ايطفٌ ايًغ١ االضتكباي١ٝ؟ مٔ ْتهًِ  ٚ ْتهًِ ْٚؤغس ي 

ًِٜتهًِ  ٚ ٜتهًِ ٜٚؤغس ست٢ تهٕٛ يدٜ٘ يغ١ اضتكباي١ٝ،  ايطفٌ املكطسب  عٝا  ئ ٜتع ٕ 

 ه   ٕ ْعًُ٘ ايًغ١ االضتكباي١ٝ.

 

 



 غاٖد،  ع ، خطأايبصش١ٜ  ايتهًِ ي٘  ايتهًِ ٚاإلػاس٠   ايظُع١ٝ  

.......... ٚمٔ ْفعٌ ذيو بٛاضط١؟ 

ًِنٝف ْتهًِ ْٚع 

يٝفِٗ ايًغ١. ٚعٓدَا ْتهًِ يًطفٌ  ايطفٌ املكطسب  عٝا  ٜطتيدّ ايتًُٝشات ايطُع١ٝ ٚايبؿس١ٜ

  ٚ ْتهًِ ْٚؤغس، ه   ٕ ْهٕٛ َتأندٜٔ َٔ  ْ٘ ٜطُعٓا  ٚ ٜساْا.

.......... :ايطفٌ املكطسب  عٝا  ٜطتيدّ ْٛعإ َٔ ايتًُٝشات يتعًِ فِٗ ايهًُات 

عٓدَا ْكٍٛ )باب( ٜس٣ غفآٖا تٓغًل يًؿاٛت )ب( ثاِ تفاتح ٚتتٛقاف بسٖا٘ يًؿاٛت )آ( ثاِ تسداع         

غًل َس٠  خس٣ يًؿٛت )ب( ٜٚطُع بعض َٔ ؾاٛت َاد األياف، ٖٚارا ٜٓطبال عًا٢ ايهًُاات.        يتٓ

 ٚضٛف ٜتعًِ ايهًُات اي  َٔ ايطٌٗ قسا٤تٗا غفٗٝا  ٚاي  ٜطُعٗا  فكٌ ضٝتعًُٗا  ضسو.

األطفاااٍ املكااطسب   عٝااا  ٜطااُعٕٛ بعااض املاادٚد  فكااٌ َاأ اياابعض اآلخااس. ٜٚطااُعٕٛ بعااض        

 خس. ايطٛانٔ  فكٌ َٔ ايبعض اآل

ايطفٌ املكطسب  عٝا  ٜطتغسب ٚقأ  قٌ يتعًِ فِٗ ايه١ًُ املٓطٛق١ )باب(  فكٌ َأ ايهًُا١   

 )دٜو(.األؾٛات يف ن١ًُ )دٜو( َععُٗا تٓطل داخٌ ايفِ فٗٛ ال ٜساٖا. 

 عٓدَا ماٍٚ  ٕ ْعًِ ايطفٌ  ٕ ٜفِٗ ايهًُات ٚايعبازات عًٝٓا  ٕ ْتأند  ْ٘ .......... َا

 قًٓاٙ.

كٞ ٚقتا نافٝا  يًتفهرييف ايطسم اؾراب١ الْتباٙ ايطفاٌ. ٚإذا ايتفاأ إيٝٓاا ايطفاٌ     ه   ٕ ْك

 زاغبا  َٔ ذات٘ فطٛف ٜتعًِ  ضسو. إذا  زغُٓاٙ  ٕ ٜٓعس إيٝٓا فكد ٜغك  ٜٚغًل عٝٓٝ٘ ٚال ٜتعًِ.

 بدا! ال تطش  ذقٔ طفًو  ٚ تٗص طفًو يهٞ ٜٓتب٘، فٗرا ايتؿسف هعٌ  ٟ غيـ ٜغك . قف 

اْصٍ ملطتٛاٙ ٚازبأ ع٢ً نتف٘ بسق٘ ٚقع٘ ع٢ً نسضٞ ع٢ً ْفظ َطتٛاى ٚاؾادز    َا ايطفٌ،

 ؾٛات اتع٘ ػرب اْتباٖ٘. ايع  َع٘، خب٧ غ٦ٝا  ْٚػا  فكاٛي٘ ملعسفتا٘،  َطاو غا٦ٝا  عايٝاا        

 بٛاضط١ فُو.

)ٖٓاى طسم عدٜد٠ ؾرب اْتباٙ ايطفٌ،  سد ايطسف ٖٞ ضش  ذقٓ٘ )ؾح/ خطأ 

ب  عٝا   ٕ ٜتعًِ  ٕ ٜفِٗ ايه١ًُ، فعًٝ٘  ٕ ٜطُعٗا  ٚ ٜساٖا آالف إذا نإ ع٢ً ايطفٌ املكطس

املسات. يٝظ َس٠ ٚاسد٠  ٚ َستإ. ٚعٓدَا تسنص ع٢ً ن١ًُ  ٚ عبااز٠ يهاٞ ٜتعًُٗاا، فٝذا   ٕ     

 ْكٛهلا نًُا  شأ ايفسؾ١ يريو. ٚتعاد ايه١ًُ َسات عدٜد٠ بطسٜك١ َف١َٛٗ.



 عبازات َعٝٓ٘ ها   ٕ ْهسزٖاا َاسات عدٜاد٠     عٓدَا ْسٜد  ٕ ْعًِ ايطفٌ  ٕ ٜفِٗ نًُات ٚ 

خالٍ ايّٝٛ ٚيف َٛاقف تعط٢ هلا َع٢ٓ َجٌ األيعاب  ٚ األْػط١ اي١َٝٛٝ. ه   ٕ ْكٍٛ ايه١ًُ  ٚ 

 ْكٍٛ ْٚؤغس ايهًُات ٦َات املسات ٚ نجس اا ْسغ  يًطفٌ املكطسب  عٝا .

ِٗه   ٕ ْهسز ْٚهسز إذا  زدْا يًطفٌ  ٕ ٜتعًِ  ٕ ٜف 

 ، ايهالّ َع٘ ْعٝدٖا

عٓدَا ْعًِ ايطفٌ ايفِٗ يه١ًُ َا ه   ٕ .......... عد٠ َسات 

ايهالّ  ٚ ايهالّ ٚاإلغاز٠ عٓدَا ٜٓعس إيٝو ايطفٌ، ٚترنس  ٕ ايطفٌ ال ٜعسف  ٕ األغٝا٤ هلا 

  ا٤ ٖٚٛ يٝظ يدٜ٘  ١ٜ فهس٠ ملاذا سسى األباٜٛٔ فُُٝٗاا ٚ ؾادزا ٖارا ايؿاٛت با٘. ها  عًا٢         

 عا ايطفٌ ٜعسف  ْٓا ْتهًِ عٔ َاذا ْفعٌ َٚاذا ْس٣ َٚاذا ْػعس.األبٜٛٔ  ٕ ٜد

ترنس دا٥ُا  بأْ٘ قد ٜطاتغسم ايطفاٌ ٚقاأ طٜٛاٌ يهاٞ ٜاتعًِ  ٕ ٜفٗاِ نًُتا٘ األٚب  ٚ عبازتا٘          

 َس٠ ٖٚٛ ٜساٖا ٜٚطُعٗا قبٌ  ٕ ٜفُٗا ٜٚترنسٖا. 4000األٚب. فكد ٜأخر َٓو  ٕ تطتيدَٗا 

 عٔ طسٜل .......... عٔ َاذا ٜفعٌ َٚاذا ٜٗتِ ب٘.مٔ ْعًِ ايطفٌ  ٕ ٜفِٗ ايًغ١ 

نٝااف تعااسف بااإٔ طفًااو فٗااِ ايهًُاا١؟ ٖٚاارا يااٝظ بايطااٌٗ. ٚيهاأ ال تكااٌ بايتيُٝٓااات اياا     

 ٜؿدزٖا ايطفٌ، ٚعٓدَا ؽربٙ تأند بأْ٘ ال ٜطتيدّ ايتًُٝشات ٚهعًو تعٔ  ْ٘ فِٗ ايه١ًُ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 َاٖٞ ايًغ١ االضتكباي١ٝ؟

اإلميا٤ات، سسنات اؾطد( املف١َٛٗ َٔ قبٌ  ’تكباي١ ٖٞ ايسَٛش )ايهًُات، اإلغازاتايًغ١ االض

 ايػيـ.

ايًغ١ االضتكباي١ٝ ٖٞ ايٓٛو األٍٚ َٔ ايًغات اي  ٜتعًُٗا ايطفٌ. ايطفاٌ ٜاتعًِ  ٕ ٜفٗاِ َااذا ْعاين      

 بايهالّ قبٌ  ٕ ٜتهًِ.

بٜٛ٘ َٔ خالٍ يغ١ اؾطد إٕ  ٍٚ َع١ًَٛ ٜتعًُٗا ايطفٌ ٖٛ فُٗ٘ يًُػاعس اي  ٜٛقشٗا   .1

ٚتعبري ايٛد٘ ْٚغ١ُ ايؿٛت. ايطفٌ ٜفِٗ االبتطا١َ، اؿكٔ، األؾٛات اؿ١ْٛٓ، األؾٛات 

ايغاقب١ ٚ تعابريات ايٛدا٘ ايغاقاب١ قباٌ  ٕ ٜفٗاِ ايهًُاات. ايطفاٌ األؾاِ وؿاٌ عًا٢           

 َععِ َعًَٛات٘ َٔ تعبريات ايٛد٘ ٚايطسٜك١ اي  وٌُ بٗا برزاعٞ ٚايدٜ٘، ٚعٓدَا ٜكع

 املع  ايطُعٞ ٜبد  تعًِ َت٢ تهٕٛ األؾٛات تبدٚ ضاز٠ َٚت٢ تبدٚ غاقب١.

نًُاا منااا ايطفاٌ ٚناارب، ٜاتعًِ  ٜكااا  فٗاِ اإلغااازات ٚتٓغاِٝ ايهااالّ ٚمنااذز ايهااالّ        .2

امليتًف١. ٜٚتعًِ  ٕ ٜٓعس إب َا تؤغس عًٝا٘  َا٘ ٚ ٕ ٜاسنض ػااٙ ٚايادٙ عٓادَا مياد يا٘         

 زَٗا يف ايكُا١َ( قبٌ  ٕ ٜفِٗ نٌ ن١ًُ يف اؾ١ًُ.ذزاعٝ٘. ٖٚٛ ٜتعًِ  ٕ ٜفِٗ مج١ً ) 

بعااد ذيااو ٜااتعًِ ايطفااٌ  ٕ ٜفٗااِ ايهًُااات ٚفُٛعاا١ ايهًُااات. اآلٕ عٓاادَا تكااٍٛ )َااع   .3

ايطال١َ( ايطفاٌ قاد ًٜاٛ  بٝدٜا٘. ٚعٓادَا تكاٍٛ )سًا٣ٛ، غاٛنٛالت١( ايطفاٌ قاد ٜؿافل            

فاٌ ٜاتعًِ َعااْٞ    بٝدٜ٘، ٚعٓدَا تكٍٛ )سإ َٛعد ايّٓٛ( ايطفٌ قد ٜاسنض يغسفتا٘. ايط  

ايهًُات ٜدٕٚ تًُٝشات املٛقف، ٚقد ٜتعًِ  ْو تتهًِ عٔ َٛعد َْٛ٘ دٕٚ  ٕ ٜس٣ غسف١ 

 ايّٓٛ ألْ٘  عو تكٍٛ ن١ًُ )ّْٛ(.

ايطفٌ ٜتعًِ يٝفِٗ مجٌ ط١ًٜٛ ٚفكسات، ٜٚتعًِ  ٕ نٌ ايهًُات ايكؿري٠ يف اؾ١ًُ تعين  .4

ايهس٠ ؼأ ايطاٚي١( ُٖا تعًُٝتإ غ٦ٝا  ٜٚعًِ  ٕ مج١ً )قع ايهس٠ ع٢ً ايطاٚي١( ٚ )قع 

كتًفتإ، ٚذانست٘ تؿبح  فكٌ يٝترنس ايكؿـ ٚايرتتٝ  ايرٟ ٜكدَ٘ يا٘ ٚايادٙ َأ    

 األٚاَس. 

مجٝع اآلبا٤ قًكٕٛ ع٢ً طفًِٗ يٝعرب عٔ ْفط٘، خالٍ ايهالّ ٚايهالّ ٚاإلغاز٠. ٚإذا  زدت طفًو 

ُإ بعكُٗا ايبعض ها   ٕ تطاتغٌ    ٕ ٜتٛاؾٌ عل عٝح ٜهٕٛ املسضٌ ٚاملطتًِ يًسضاي١، ٜفٗ

ايٛقأ ملطاعدت٘ يتعًِ ايسَٛش املطتيد١َ يف ايتٛاؾٌ. ٚه  عًٝو  ٕ تعطٝ٘ ايفسؾ١ يٝطُع ٜٚس٣ 

 ايسَٛش )ايهًُات  ٚ ايهًُات ٚاإلغاز٠( املستبط١ بايػ٤ٞ  ٚ ايفهس٠، ايعدٜد ٚايعدٜد َٔ املسات.   

 



ٛز يغا١ اضاتكباي١ٝ دٝاد٠ ٖٚارٙ ٖاٞ      ٚضاعد ايطفٌ يهٞ ٜهٕٛ َطتكبٌ دٝاد ٚضااعدٙ يهاٞ ٜطا    

 ايطسٜك١ ايفعاي١ ملطاعدت٘ يتعًِ ايًغ١.

 َاٖٞ ايًغ١ ايتعبري١ٜ؟

األفهاز ، املػاعس، األض١ً٦، ايطًبات ٚاألٚاَس اي  ْعرب بٗا خالٍ ايهالّ  ٚ ايهالّ ٚاإلغاز٠ 

َٔ َساسٌ ٖٞ ايًغ١ ايتعبري١ٜ. عٓد تعًِٝ ايطفٌ نٝف ٜتهًِ  ْأ تطاعدٙ ع٢ً تطٜٛس نٌ َسس١ً 

 ايًغ١ ايتعبري١ٜ.  ْأ تطاعدٙ عٔ طسٜل ايُٓرد١ ي٘ ٚتؿٜٛأ ايهًُات اي  تسٜدٙ تعًُٗا.

اهل١ُُٗ: ٖٞ األؾٛات املٓعهط١ اي  ٜؿدزٖا ايطفٌ  ثٓا٤ تٓفط٘ ٖٚاٞ  ؾاٛات ٜهإٛ     .1

 غ.-غ-َععُٗا َٔ املدٚد َجٌ: آٙ، إٟ،  ٚٙ ٚ ؾٛات سًك١ٝ  خس٣ غ

َاا،  -َاا -بو ايطفٌ األؾٛات ايطان١ٓ َاع املادٚد َاا   املٓاغا٠: املٓاغا٠ تبد  عٓدَا ٜػ .2

-َا-بٛ يف ايبدا١ٜ ٜسدد ايطفٌ ْفظ املكطع يف املٓاغا٠ َجٌ: َا-بٛ-ٚا، بٛ-ٚا-ٚا

إّ. املٓاغااا٠ خطاا٠ٛ  ضاضاا١ٝ  -دٟ-إّ، ب-َااا ثااِ ٜبااد  ٜػاابو َكاااطع كتًفاا١ َجااٌ د   

 يغت٘ ٚبايتايٞ يًٛؾٍٛ إب ايهالّ ألْ٘ بُٝٓا ٜٓاغٞ ايطفٌ ٜكّٛ بايتُسٜٔ ع٢ً ايؿٛت يف

 ٜكٛهلا السكا  يف ايهًُات.

ايتكًٝد: يف ٖرٙ املسس١ً، يف ايبدا١ٜ ٜكّٛ ايطفٌ بتكًٝد ْفط٘، ٚعٓد  اع٘ ملٓاغات٘ ٖارا   .3

ٜعٌُ ي٘ تعصٜص فٝٓاغٞ  نجاس ٚ نجاس ثاِ ٜباد  بادٕٚ ٚعاٞ بتكًٝاد  ؾاٛات اآلخاسٜٔ ايا            

بايٓطاب١ يا٘ ٚعٓادَا      عٗا َٔ سٛي٘، ٚيف بعاض األسٝاإ ٜؿادز  ؾاٛات ياٝظ هلاا َعٓا٢       

 ٜهرب ٜكًد  ؾٛات  َ٘ ٚ بٝ٘ ٚتؿبح ايع١ًُٝ نايًعب١ املسس١ ٚاملط١ًٝ ي٘ ٚيٛايدٜ٘.

ايهًُات املفسد٠: يف ايٓٗا١ٜ ايطفٌ ٜؿدز ؾٛتا   ٚ ٜطتيدّ إغاز٠ تعين غا٦ٝا  ٜٚطاتيدّ    .4

ْفظ ايؿٛت  ٚ ايؿٛت ٚاإلغاز٠ يٝعين ْفظ ايػا٤ٞ ناٌ َاس٠. ٚعٓادَا ٜهإٛ يًؿاٛت       

ايطفااٌ، ٚعٓاادَا ٜفٗااِ ايطاااَع َااا قااد قٝااٌ ياا٘ َٚااا عااين باا٘، تبااد  اآلٕ ايًغاا١  َعٓاا٢ عٓااد 

ايتعبري١ٜ. ٚيف ٖرٙ املسس١ً ن١ًُ ٚاسد٠  ٚ إغاز٠ تعين مج١ً ناًَا١ ))بطاهٛت(( تعاين    

 )) زٜد بطهٛت((  ٚ ))ضكطأ َين قطع١ ايبطهٛت((.

ياازز ٚايرتْاِٝ   يف ٖارٙ املسسًا١ ايطفاٌ ٜاتعًِ عًا٢ ايتٓغاِٝ ٚامل       نًُات َسسًا١ ايعػاٛا١ٝ٥:   .5

ٚايتداخٌ يف ايهالّ بدٕٚ  ٕ ٜكٍٛ ايطفٌ  ٟ غ٤ٞ ذٚ َع٢ٓ سكٝكٞ. ٚقد ورف نًُا١  

ٚيهٔ بػهٌ عاّ ٖٓا يف ٖرٙ املسس١ً ٜعرب ايٛايدإ بايكٍٛ ))ٜبدٚ  ٕ ايطفٌ ٜسٜد  ٕ ٜكٍٛ 

يٞ غ٦ٝا  ٚئ ال  ضتطٝع فِٗ  ٟ غ٤ٞ ٜكاٍ((. ٚ ٟ طفٌ ٜطتيدّ اإلغاز٠ قد ٜطتيدّ إغاز٠ 

 ا١ٝ٥ خالٍ ؼسٜو ٜدٜ٘، ٚقد ٜطتيدّ إغاز٠ ز ١ٝ َطتيد١َ.عػٛ



ايطفٌ ًٜتك  ايعٓؿس اهلاّ ددا  بايٓطب١ إيٝا٘ َأ املعًَٛاات ايا  وااٍٚ       ايًغ١ ايتًغساف١ٝ: .6

األبا٤  ٕ  ٜٛقشٛٙ يا٘  ٜٚارتى ايعٓاؾاس األخاس٣ نًاٗا َأ ايهًُاات. فذًُا١ ))سًٝا ...          

(  ٚ تعين ))ضاكطأ عًبا١ اؿًٝا ،  سكاسٖٚا     ال،ال(( قد تعين )) زٜد املصٜد َٔ اؿًٝ (

 يٞ((.

عٓدَا ٜبد  ايطفٌ باضتيداّ نٌ ايهًُات  ٚ ايهًُات ٚاإلغاازات ايكاسٚز١ٜ    اؾٌُ: .7

يعٌُ األفهاز اي  ٜسٜدٖا ٚايكسٚز١ٜ يريو عٝح تهٕٛ نا١ًَ َٚف١َٛٗ، فٗٛ بػهٌ 

ت َعٓاا٢ عاااّ ٜااتهًِ ظُااٌ. ٖٚااٛ قااادز عًاا٢ إؾااداز َٓطٛقااات طًٜٛاا١ ٚ طااٍٛ تهاإٛ ذا  

 يًُطتُع، ٚقد ٜتشدخ يف فكسات نأْ٘ ىرب عٔ قؿ١  ٚ عٔ غ٤ٞ فعً٘ يف َٜٛ٘.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ايًغ١ ايتعبري١ٜ )تطبٝكات(

ايطفٌ ذٚ ايطُع ايعادٟ ٜطتُع إيٝٓا ْتشدخ إيٝ٘ ملد٠ ض١ٓ  ٚ  نجس قبٌ  ٕ ٜكٍٛ غ٦ٝا ، 

املكطسب  عٝا   ٖٚٛ ٜفِٗ ايهجري َٔ ايهًُات قبٌ  ٕ ٜتشدخ. ه   ٕ ٜتبع ايطفٌ

ْفظ املٓاٛاٍ. ٚعٓادَا ٜفٗاِ  ٕ ايٓااع ٜتشادثٕٛ يطاب ،  ٚ يفعاٌ  ٚ عأ غا٤ٞ  ٚ عأ           

َػاعسِٖ ٚنٌ ذيو وتاز إب َطُٝات َٔ ايهًُات، ٜٚبد  بفِٗ  ْ٘ ٖٛ ٜطاتطٝع  

 ايتشهِ بعامل٘ عٔ طسٜل ايهالّ.

عًاا٢ األطفاااٍ ذٚ ايعااٛم ايطااُعٞ َجااٌ األطفاااٍ ذٚ ايطااُع ايعااادٟ هاا   ٕ ٜتاادزبٛا      

ٚإ -األؾٛات ايهال١َٝ قبٌ  ٕ ٜتهًُٛا. ٚ سد  ْٛاو ايتدزٜبات ٖٛ املٓاغا٠. ٖٚٞ ٚا

 دٛ.-َا، دٛ-َا

إٕ ايًع  َع ايطفٌ َٔ خالٍ املٓاغا٠ عٝح ٜػذع ايطفٌ ع٢ً تكًٝد املٓاغا٠ ٖٛ  سد 

 ايتُازٜٔ اؾٝد٠.

 ،قبٌ  ٕ ٜتعًِ ايطفٌ ايهالّ، ه   ٕ ٜتدزب ع٢ً عٌُ األؾٛات ايهال١َٝ 

 ٜٚدع٢ ذيو با ..........

قبٌ  ٕ ٜتهًِ ايطفٌ املكطسب  عٝا  ٚايطفٌ ايعادٟ ايطُع، ه   ٕ ٜعٝا  ٕ ٖٓاى 

  ضباب يًهالّ، ٚه   ٕ ٜعسف  ٕ ايًغ١ تعطٞ ي٘ ق٠ٛ.

 .......... ايطفٌ املكطسب  عٝا  ه   ٕ ٜتعًِ  ٕ ايٓاع ٜتشدثٕٛ ٜٚتهًُٕٛ يا 

كٝك١ٝ يًطفٌ املكطسب  عٝاا . ايًغا١ ايتعبريٜا١ ٖاٞ     تكًٝد  ايهالّ يٝظ يغ١ تعبري١ٜ س

 االضتيداّ ايتًكا٥ٞ يًه١ًُ  ٚ ايعباز٠ ذات املع٢ٓ.

  /عٔ طسٜل ادباز طفًٓا تكًٝد َا ْكٍٛ، ضٛف ْسٜ٘  ٕ ايًغ١ تعطٝ٘ ايك٠ٛ )ؾح

 خطأ(

عٓدَا لعٌ طفًٓا ٜكًد َا ْكٍٛ ٖٚٛ ال ٜفِٗ َاا ٜكاٍٛ، مأ لعًا٘ نايببغاا٤ تاسدد       

يببغا٤ تكًد ايهالّ فك  ٚال تعٝ٘ ٚال تطتطٝع  ٕ ػاسٟ اؿاٛاز ٚعًٝٓاا  ٕ    نالَٓا. ا

ْهٕٛ سرزٜٔ بإٔ ْدزع  طفايٓا بٗرٙ ايطسٜك١، َجال : األّ تكٍٛ )) محد قٌ باب((، 

))قٌ باب((، ))ٜا  محد قٌ باب((. فإذا قًد ن١ًُ باب ٚمل ٜفُٗٗا فإْ٘ ٜؿدز نالّ 

يكٍٛ نًُات، ٚمٔ ْعًِ  ْ٘ ٜفُٗٗا، ٚإذا ببغا٥ٞ، ٚمٔ ْطتطٝع  ٕ  ْطاعد طفًٓا 

  زاد  ٕ واٍٚ  ٕ ٜكٛهلا.

 .ِٗه   ٕ ال ْطأي٘  بدا   ٕ .......... األؾٛات بدٕٚ ف 
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ايؿرب... عًٝٓا ايتشًٞ بايؿرب، مٔ ْتشادخ يطفًٓاا ْٚٓتعاس ٚمأ ْؿارب عًٝا٘ يٝباد         

ّ قبٌ  ٕ ٜبد  بكٍٛ ايهًُات اي  ٜفُٗٗا. ٚقد ٜطتغسم ذيو غٗٛزا  عدٜد٠ َٔ ايهال

ايطفٌ نًُت٘ األٚب إزضايٝا . ٚبعد نٌ ذيو، إٕ ايطفٌ ايعادٟ ايطُع ٜٓتعس غٗٛزا  

 عدٜد٠ فُا بايهِ بايطفٌ املكطسب  عٝا .

  ٚ  ْترنس:  ٕ ٖدفٓا يًطفٌ املكطسب  عٝا   ٕ ٜعرب عٔ ايًغ١ )بكٍٛ نًُات

 عبازات( تًكا٥ٝا . )ؾح/ خطأ(

يعٛاٌَ اهلا١َ اي  تدفع ايطفٌ الضاتيداّ يغتا٘ ايتعبريٜا١؟    ايًغ١ ايتعبري١ٜ: َاٖٞ  ِٖ ا

 ايدٚافع ٖٞ:

 ايسغب١ يف ايهالّ. .1

  سد َا ٜتهًِ َع٘. .2

 غ٤ٞ َا ْتهًِ عٓ٘. .3

إٕ تعًِ ايًغ١ يًطفٌ املكطسب  عٝا  قد ٜػتٌُ ع٢ً ايعدٜد َأ املاس . ٚيهأ عًٝٓاا     

 ًغ١ باإلدباز فًٔ ٜتعًِ.دا٥ُا   ٕ ْٛقح يطفًٓا  ٕ ايًغ١ َفٝد٠ ٚاتع١. إذا عًُٓاٙ اي

 ه   ٕ ٜهٕٛ يدٜ٘ غ٤ٞ ٜتشدخ عٓ٘ )يغ١ اضتكباي١ٝ( قبٌ  ٕ ٜتهًِ )يغ١ تعبري١ٜ(.

 َا ٖٞ ايعٛاٌَ ايجالخ اي  تدفع ايطفٌ الضتيداّ ايًغ١ ايتعبري١ٜ؟

1. .......... 

2. .......... 

3. .......... 
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 ايسغب١ يف ايهالّ. .1

  سد َا ٜتهًِ َع٘. .2

 غ٤ٞ َا ْتهًِ عٓ٘. .3

 
 

 


