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ر ق كي 

 
ف ار مهارات  الي  ي 

ي 
 
  العلوم ي  اخ

 
د لامي 

 لي 

م الأ شاشي علي 
 الي 

 
  مرخلة

 ..أ.د/ ناهد عبد الراضى نوبى محمدإعداد:  ◙

 المنياأستاذ المناهج وطرق تدريس العلوم.. كلية التربية.. جامعة 
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 تعلينات االختبار ◙

     ٔمثـرٕ ٚالثالـس عـًاال  ا ٚاوبًـٛ  يٕ دبٝـا مجٓٗـر فٝ ـر   ـ          38ٜتهٕٛ ٖشا االختبـرص َـ )

ا  21ا 20ا 19ا  17ا  8ا  5ا  4ا  3ٔ األعئًة  ٚصقة اإلجربة اوٓفقًة ا عتجز اإلجربة ايقخٝخة مج

 ( مُٔ يصبع إجربرت   ي ا   ا جا ا ر ( يعفٌ نٌ عًاٍ .37ا  34ا  29ا  25ا  24ا  23ا  22

   يعــفٌ √حــزر اإلجربــة ايقــخٝخة الــِ اْكًــٗر إا ٚصقــة اإلجربــة اوٓفقــًة ٚمــع مجثَــة )

ا مجًٝ٘ ٖٛ ْفػ صقِ ايغًاٍ تأنز يٕ صقِ ايغًاٍ ايشى دبٝ –اسبضف ايزاٍ مجً  إجربتو 

 ايشى تؾري إيٝ٘    ٚصقة اإلجربة اوٓفقًة .

      ِا  31ا  30ا  28ا  27ا  26ا  18ا  16ا 15ا  14ا  13ا  12ا  11ا  10ا  9ا  7ا  6ا  2ا  1يجا مجـٔ األعـئًة صقـ

 (    اوهرٕ اودقك    ٚصقة اإلجربة .38ا  36ا  35ا  33ا  32

 مثال : ◙

 وػٓرطٝغٝة يًُػٓرطٝػ :( ترتنظ اشبرفٝة ا1 

    َٓتقف٘ . –ي 

 مجٓز قببٝ٘ . - 

    فٝع يجظائ٘ . -ج

 مجٓز يحز قببٝ٘  كط . -ر

 

 ر جـ   ي صقِ ايغًاٍ

1  √   
 
 . ال تهتا يى ؽئ    ٖشٙ ايهضاعة ٚال تنع مجًٝٗر يى مجثَة 

  ال تكًا ٖشٙ ايقفخة قبٌ يٕ ًٜسٕ يو 
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 ي 

 أسئلة األختبار ◙

 ( اقضي ايفكضة ايتريٝة الِ يجا مجٔ األعئًة ايت  تًٝٗر :1 

ايهٗضبــرت تنــئ يٓــر اوٓــرطٍ يــٝث  ا ٚتؾــػٌ يٓــر األجٗــظة اودتًفــة ا ٚتٓتكــٌ ي جٗــظة بٛاعــبة  

يعــثى سرعــٝة تػبــ  بروبــرال يٚ ايبثعــتٝو يٚ ايكبــٔ ا ٖٚــشا ايػبــرت  ُٝٓــر َــٔ خبــض  

زبٛاْا ا ٚإسا حـز  ٚاْهؾـفا األعـثى  ـ  ب ـ       ايهٗضبرت ا  ٗٛ ميٓع اْتكرٍ ايهٗضبرت إا ا

األَرنٔ بغبا ايتًف ا  ٗشا ٜؾهٌ خبضا  ألٕ األعثى اوهؾـٛ ة إسا تثَغـا قـز تـًرى إا     

حــزٚ  حضٜــل  ــ  اوٓــظٍ ا ٚسبُرٜــة اوٓــرطٍ َــٔ خبــض حضٜــل ايهٗضبــرت ٜٛمــع  ــ  ايــزائضة    

 ايهٗضبٝة عًهر  م ٝفر  ٜغُ  اوٓقٗض .

 يغربكة .مع عًايس حٍٛ ايفكضة ا 
 

( إٕ َٝرٙ ايٓٗض مجشبة يهٓٗر غري فرسبة يًؾض  ٚذبتـٛى مجًـ  صَـرٍ ٚيتضبـة ال تـشٚ   ـ        2 

َرت ايٓٗضا ايؾهٌ ايتٛمٝخ  ايترا ٜٛمح ايتجضبة ايت  يجضاٖر ايتثَٝش مجً  مجٝٓة َٔ َرت 

 ايٓٗض.

 
 . مع عًاال  مجً  ايؾهٌ ايتٛمٝخ  ايغربل 
 
( مخغة َٔ بشٚص ايشصة مجً  يمجُـرم  5( يجضى صبُٛمجة َٔ ايتثَٝش دبضبة إلْبرت مجزر  3 

طبتًفة َٔ عبح ايرتبة َع تٛ ري ايؾضٚال ايثطَـة ينْبـرت ازبٝـز ا ٚس تغـجٌٝ ايٓتـرئ       

 وزة يعبٛمجس برزبزٍٚ ايترا :

اي ُل ايشى ٚم ا  ٝ٘ 

 ايبشٚص
منا  ٛم عبح  مجزر ايبررصات ايت  مجزر ايبشٚص ايت  ْبتا

 ايرتبة

 عِ 1

 عِ 5

 عِ 10

5 

5 

2 

5 

2 

- 

 يى َٔ األعئًة ايتريٝة ٖٛ ايغًاٍ احملزر ايشى تثريٙ َثحظرتو مجً  ازبزٍٚ ؟ 

 ٌٖ تأالضت قزصة ايبشٚص مجً  االعتٓبرت بهُٝة اورت اودظْٚة ؟ –ي 

 عِ ال تُٓٛ بإراصتٗر  ٛم عبح ايرتبة ؟10ج ًا ايبشٚص مجً  مجُل  َر األعبر  ايت  - 

 ٌٖ ًٜالض حجِ ايبشٚص اوغتٓبتة مجً  ظٗٛص ايبررصات  ٛم عبح ايرتبة ؟ -ج

 ٌٖ يٓٛع ايبشٚص تأالري مجً  قزصتٗر مجً  االعتٓبرت ؟ -ر
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ر اوٛجٛ (C)( ايفٝترَٝٓرت َضنبرت نُٝٝرئٝة ذبُ  ازبغِ َٔ األَضاض ا َثٌ  ٝترَس 4 

   ايًُٕٝٛ ا ٚٚظٝفتٗـر تغـرمجز مجًـ  منـٛ ٚتهـٜٛٔ اي ظـرّ ٚايـزّ ٚب ـ  اوـٛار اوُٗـة ا َثـٌ            

اإلْظميرت ٚاهلضَْٛرت ايت  تٓظِ اي ًُٝرت اسبٜٝٛة يًجغِ ا نُر يْٗر تغرمجز مجًـ  ارٜـة   

 ازبغِ َٔ األَضاض .

 يى َٔ األعئًة ايتريٝة ٜ ترب عًاال   تٛى مجً   هضة ٚاحزة  غري َضنا( ؟ 

 اؽضح ٚظٝفة ايفٝترَٝٓرت زبغِ اإلْغرٕ ؟ –ي 

 َر ٖ  ايفٝترَٝٓرت َٚر ٚظٝفتٗر زبغِ اإلْغرٕ ؟ - 

 َر مجثقة ايفٝترَٝٓرت بري ًُٝرت اسبٜٝٛة يًجغِ ٚاسنض َثرال  مجً  سيو ؟ -ج

 مجضف ايفٝترَٝٓرت ٚٚمح ورسا ٜٓقح بتٓرٍٚ ايًُٕٝٛ مجٓز اإلفربة بريربر ؟ -ر

 

رقة ايؾُغٝة نٛاحزة َٔ يْظـف َقـررص ايبرقـة مجًـ  عـبح      ( آَرٍ اإلْغرٕ َ ًكة بريب5 

نٛنا األصض ا ٚإَهرْٝـة اعـتدزاَٗر  ـ  نر ـة ا ـرالت َثـٌ : تٛيٝـز ايهٗضبـرت ٚتظٜٚـز          

األقُرص ايقٓرمجٝة ٚعـفٔ ايفنـرت  ـر ذبترجـ٘ َـٔ ايبرقـة ا نُـر تغـتدزّ ايٕ  ـ  تغـٝري           

ٝـ  رٙ ايبخـض ا نُـر يْٗـر َغـئٛية     ب   يْٛاع ايغٝرصات ا ٚتغتدزّ    ايتز ئة ا ٚ   ذبًٝة َ

 مجٔ مجًُٝة ايبٓرت اينٛئ  يًٓبرت ا ٚتغبا حضنة ايضٜرح  تغكط األَبرص .

 . حزر َٔ األعئًة ايتريٝة ايغًاٍ اوفتٛح  ي٘ ينثض َٔ إجربة( مجٔ ايفكضة ايغربكة 

 ورسا ت ترب ايبرقة ايؾُغٝة طرقة ْظٝفة ؟ –ي 

 ؟ ٌٖ ايؾُػ َغئٛية مجٔ مجًُٝة ايبٓرت اينٛئ  - 

 َرسا  ز  إسا مل تؾضم ايؾُػ ي زة ؽٗٛص ؟ -ج

 َر ٖ  ٚظرئف ايؾُػ ؟ -ر

 

 ( ارصؼ ايؾهٌ ايترا جٝزا  ا الِ يجا مجٔ ايغًاٍ ايشى ًٜٝ٘ :6 

 
 . ايؾهٌ ايغربل قرصٕ بس ايضٜؾة ٚازبشٜض َٔ 

 

 –اوًُػ  –( تٓرٍٚ َٔ َ ًُو بشٚص اسبًبة ٚبشٚص ايشصة . الِ قرصٕ بِٝٓٗ َٔ حٝث ايٛطٕ 7 
 اسبجِ ا حبٝث ميهٔ ايت ضف مجً  نٌ َِٓٗ َٔ خثٍ َكرصْتو . –ايؾهٌ  –ايًٕٛ 

 

( حٝٛإ ذبقٌ َٓ٘ مجً  ايًخّٛ ٚازبًٛر ٚاألظثف ٚاي ظرّ ا ٚتكّٛ مجًٝ٘ فٓرمجرت حفظ 8 

ايًخّٛ ٚت ًٝا ايًخّٛ ا ٚفٓرمجة ازبًٛر ٚفٓرمجة ايػـضات َـٔ األظـثف ا ٚتغـتدزّ اي ظـرّ      

    تهضٜض ايغهض . 
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 قــٌ َٓــ٘ مجًــ  ايًخــّٛ ايبٝنــرت ٚايفــضٚ ا ٚتكــّٛ مجًٝــ٘ فــٓرمجة حفــظ ايًخــّٛ ا   حٝــٛإ ذب

 ٚاعتدزاّ ايفضٚ    فٓرمجة األحشٜة ٚاسبكرئا .

 . يى َٔ اسبٝٛاْرت ايتريٝة ٜٓببل مجًٝٗر االعتدزاَرت ٚايفٛائز ايغربكة 

 ايزٚاجٔ ٚاألمسرى . –ي 

 األصاْا ٚايبكض ٚازبرَٛؼ . - 

 األمسرى ٚايزٚاجٔ . -ج

 كض ٚازبرَٛؼ ٚاألصاْا .ايب -ر
 
( يغُ  مجٝٓٝو مترَر  . ئ تضى عٛى ايظثّ ا ٚايٕ ا تح مجٝٓٝو َضة الرْٝـة ا عـٛف تـضى    9 

يٕ اينٛت ٜؾٌُ نٌ َر حٛيو . قرصٕ بس َقررص اينٛت ايببٝ ٝة ا ٚاوقررص ايقـٓرمجٝة  ـ    

 ايبٝئة َٔ حٛيو .

 

ٚايُٓـض ا اهلزٖـز ا ايٓغـض  ا ايقـكض ا     ( سٖبا إا حزٜكة اسبٝٛإ ا ٖٚٓرى ؽـرٖزت األعـز ا   10 

ايتُغرح ا ايث برٕ ا ايغًخفرة ا ٚاألمسرى . قرصٕ بس ٖشٙ اسبٝٛاْرت َٔ حٝث َهرٕ او ٝؾة ا 

 ايتهرالض ا غبرت ازبغِ .

 

 ( ارصؼ ايؾهٌ ايترا الِ يجا مجٔ ايغًاٍ ايشى ًٜٝ٘ .11 

            
 ٗضب  َٔ حٝث ايرتنٝا .َٔ ايؾهٌ ايغربل قرصٕ بس ايبٛفًة ٚاحملضى ايه 

 

حـزر ايقـفرت ايتـ  مجًـ  يعرعـٗر       –( ايؾهٌ ايترا  تٛى مجً  صبُٛمجـة َـٔ اسبٝٛاْـرت    12 

 ميهٔ تقٓٝف تًو اسبٝٛاْرت .
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( يزٜو اوٛار ايتريٝة : ينبا خؾاا نخـٍٛا بًـ ا َـرتا سـرؼا حزٜـزا نريٚعـسا حجـضا        13 

 طٜا.

 . فٓف اوٛار ايغربكة إا صبُٛمجتس 
 

 ( ارصؼ األؽهرٍ ايتريٝة جٝزا  .14 

 
 . ٙفٓف األؽهرٍ ايغربكة حبٝث تفقٌ نٌ ؽهٌ مجً  حز 

 

( يمجبٝا يو صبُٛمجة األٚصام ايتريٝة ا َبًٛ  َٓـو تقـٓٝف ٖـشٙ األٚصام يفقـٌ نـٌ      15 

 ( .5ٚصقة مجً  حزٙ ا ٚفؼ ت ضٜفر  إجضائٝر  يًٛصقة صقِ  

 
 

 اوؾرتنة بٝٓٗر . ( ارصؼ األؽهرٍ ايتريٝة ٚحزر ايقفرت16 
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 ( الحظ ايتثَٝش اسبرالت ايتريٝة :17 

 . حرية ايؾُٛع مجٓز اؽت رهلر 

 . ٘ٓٝحرية ايغُٔ ا ُز مجٓز تغد 
 . حرية ايثً  مجٓزَر ٜرتى  رتة    رصجة حضاصة ايػض ة 
 : ٖٛ ِٗاوفّٗٛ ايشى نْٛ٘ ايتثَٝش َٔ َثحظرت 

 ايتبدري . -ر ايتهثٝف . -ج االْقٗرص . -  ايتجُز . –ي 

 الحظٗر جٝزا  . –( ايؾهٌ ايترا ٜٛمح منرسج يب   جظٜئرت اوٛار 18 

 
 : ٕاوبزي  ايت ُِٝ( ايشى ميهٔ ايتٛفٌ إيٝ٘ َٔ اوثحظرت ايغربكة ي 

 ترتنا جظٜئرت اوضنا َٔ اصتبرال سصات مجٓقض ٚاحز . –ي 

 َتُرالًتس .ترتنا جظٜئرت اوضنا َٔ اصتبرال سصتس  - 

 ترتنا جظٜئرت اوضنا َٔ اصتبرال سصات مجٓقضٜٔ يٚ ينثض . -ج

 ترتنا جظٜئرت اوضنا َٔ اصتبرال الث  سصات َتُرالًة . -ر

 

( قرّ صبُٛمجة َٔ ايتثَٝش  ٌت بضطُرْر  فػريا  ببشٚص ايفـٍٛا الـِ ينلُـٌ حتـ  حر تـ٘      19 

 ــ  نــٝػ َــٔ ايبثعــتٝو َػًــل بروــرتا ٚس تػبٝتــ٘ بػبــرت ضبهــِ ا الــِ ٚمــ ٛا ايربطُــرٕ 

َٚضبٛال  ٖٛت٘ نُر بريؾهٌ ايترا ا الِ ٚم ٛٙ    فٓزٚم َٔ ايٛصم اوكٛى ا ٚ   ايقبرح 

   خقٛا ايربطُرٕ  ثحظٛا تفتا جزاص ايربطُرٕ .

 
 . االعتٓترج ايشى تٛفٌ إيٝ٘ ايتثَٝش َٔ اوثحظة ايغربكة 

 اْتفرذ ايبشٚص اوتؾضبة برورت . –ي 

 جة حضاصة ايربطُرٕ .اصتفرع رص - 

 طٜررة ْغبة األنغجس راخٌ ايربطُرٕ . -ج

 طٜررة نُٝة اورت راخٌ ايربطُرٕ . -ر

 

 



 

134 

را العدد و                                             لعاش  ولي   2019 ي 

ي   :
 
روي لكي  ع الإ 

 
 http://aae2018.org الموق

( قرّ ياز برعتكبرٍ ايبدرص اوتقرمجز َٔ إْرت ب٘ َرت َػً  مجً  ففٝخة َ زْٝـة بـرصرة .   20 

 نُر بريؾهٌ ايترا ا  رعتٓت  تهثف خبرص اورت بريتربٜز .

 
  تزمجِ االعتٓترج ايشى تٛفٌ إيٝ٘ ياز . اوثحظة ايت 

 تقرمجز خبرص َرت َٔ اإلْرت . –ي 

 اخنفرض نُٝة اورت    اإلْرت . - 

 تهٕٛ قبضات اورت مجً  ايقفٝخة او زْٝة . -ج

 ٚجٛر  كرمجرت مجً  عبح اورت    اإلْرت . -ر

 

 ٘  ـٛم  ( يحنض يحز ايتثَٝش قب ة َٔ ايغًو ايقًا  عًو تٓظٝف األيَّٛٓٝٛ( ٚٚمـ 21 

نٛ  ب٘ مجزة الكٛ  َكًٛبر     طبل ب٘ َرتا الـِ ٚمـع بضطُرْـر   ـٛم ايغـًو ٚايهـٛ ا نُـر        

 بريؾهٌ ايتراا ٚتٛفٌ إا صبُٛمجة َٔ اوثحظرت ٚاالعتٓترجرت .

 
 

 :  يى َٔ اي برصات ايتريٝة ميثٌ اعتٓترجر 

 اصتفرع اورت    ايهٛ  . -ي 

 ايقًا . ( َع ايغًو   اذبرر األنغجس بٓغبة   - 

 فزي ايغًو ايقًا . -ج

 اخنفرض َغتٛى اورت    ايببل . -ر
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 ( ارصؼ ايؾهٌ ايتٛمٝخ  ايترا جٝزا  .22 

 
  ي(                        (                           ج(

 : )َرسا تتٓبأ يهٌ َٔ ايؾُ ة   ي ( ٚايؾُ ة   ( ٚايؾُ ة  ج 

 ايؾُ ة  ج( َ ر  ب ز  رتة ققرية .تٓبفئ نٌ َٔ ايؾُ ة     ( ا  -ي

 تغتُض ايؾُ ة   ج (    االؽت رٍ يفرتة طًٜٛة . -  

 تٓبفئ ايؾُ ة   ( بغضمجة قبٌ ايؾُ ة   ي ( . -ج

 تغتُض ايؾُ ة   ي (    االؽت رٍ يفرتة طًٜٛة مجٔ ايؾُ ة     ( . -ر

 

 ( ٜٛمح ازبزٍٚ ايترا تػري طٍٛ طْربى بت ًٝل نتٌ طبتًفة ب٘ .23 

 . ًٜ٘ٝ ارصؼ ازبزٍٚ جٝزا  الِ يجا مجٔ ايغًاٍ ايشى 

 40 30 20 10 0 ايهتًة برزبضاّ

 11 9 7 5 طٍٛ ايظْربى بريغٓتُٝرت
13 

  جضاّ ٜغرٚى : 35طٍٛ ايظْربى مجٓزَر ٜ ًل  ٝ٘ نتًة َكزاصٖر 

 . 12 ,5 -ر . 5,10 -ج جِ .12 -  . 5,11 –ي 

 

َزى تكزّ عٝرصة َغر ضة مجرب ايبضٜـل  ـ  خـط َغـتكِٝ      ( ٜٛمح ايضعِ ايبٝرْ  ايترا24 

 ٚبقٛصة َٓتظُة .

 
  نًَٝٛرت تغرٚى : 5,87قُٝة ايظَٔ مجٓزَر تكبع ايغٝرصة َغر ة 

 . 52 ,5 -ر . 55 -ج . 50 -  . 58 –ي 
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( البا صبُٛمجة َٔ ايتثَٝش َرفة راخٌ مجٓل طجرجة بإحهرّ ا ٚس قًبٗر ٚغُػ ايبضف 25 

ايخض يًُرفة راخٌ إْرت ممًٛت برورت ا ٚس يف قب ة قُرـ َبًًة ٚعرخٓة حٍٛ ايظجرجة ا 

الِ ٚم ٛا قب ة يخضى َبًًة برورت ايبرصر ب ز ص ـع قب ـة ايكُـرـ ايغـرخٓة  نُـر بريؾـهٌ       

 إا مجزة تٓبًات ٚاعتٓترجرت .ايترا ا ٚتٛفًٛا 

  
  َٔ ايتريٝة ميثٌ تٓبأ يًتجضبة ايت  يجضاٖر ايتثَٝش :  اي برصاتيى 

 تتقررّ جظٜئرت اهلٛات اوتٓرٖٝة    ايقػض بغضمجة ينرب . –ي 

 خضٚج  كرمجرت َٔ طضف اورفة ا الِ اصتفرع اورت اا يمجً . - 

 ايبرصر .ٜؾػٌ اهلٛات ايغرخٔ  ضاغر  ينرب َٔ اهلٛات  -ج

 طٜررة طرقة جظٜئرت اهلٛات مجٓز تغدٝٓ٘ . -ر
 
يحنــض صبُٛمجــة َــٔ ايتثَٝــش يصب ــة طبــربري ٚٚمــ ٛا  ٝٗــر يصب ــة عــٛائٌ طبتًفــة ا    (26 

ٚيحنضٚا يصبع نـضات َـٔ ْـٛع ٚاحـز ٚهلـر نتًـة ٚاحـزة ا ٚ ـرَٛا بإعـكرال نـضة  ـ  نـٌ             

ايهضات عتقٌ يٚال إا قرع اودبرص ا الِ صتبٛا ايغٛائٌ ٚ كر  يغضمجة  طببرص ا ٚالحظٛا َٔ َٔ

عــكٛال ايهــضات بزاخًــٗر ا  ثحظــٛا اخــتثف عــضمجة عــكٛال ايهــضات  ــ  ايغــٛائٌ ٚمجًٝــ٘           

 إعتٓتجٛا يٕ عضمجة عكٛال ايهضات    اودربري ٜتٛقف مجً  ْٛع ايغرئٌ .

 
 1)               2             )3               )4) 

 َ. ر ايفضض ايشى ميهٔ تهٜٛٓ٘ بٓرت مجً  اوثحظرت ٚاالعتٓترجرت ايغربكة 
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( قرّ صبُٛمجة َٔ ايتثَٝش  ٌت بضطُرْر  سا  ٖٛة َتغ ة برورت ٚبضطُرْر  آخض س ًَئـ٘  27 

بريظٜا ٚٚم ٛا مجثَة  خرساة عبح نٌ عرئٌ بٛاعبة ؽضٜط ا ٚصاقبٛا َر  ـز  خـثٍ   

ثَة  خرساة عبح ايغرئًس نـٌ ٜـّٛ ا  ثحظـٛا تٓـرقك      رتة مجزة يٜرّ َٔ خثٍ ٚمع مج

نُٝة اورت ا ٚتٓرقك نُٝة ايظٜـا ٚيهـٔ بزصجـة يقـٌ َـٔ اوـرت  رعـتٓتجٛا تبدـض ايغـرئًس          

  تٛفًٛا إا ايفضض ايترا : " ٜتٛقف عضمجة تبدض ايغٛائٌ مجً  ْٛمجٗر ".

 

 

 

 

 

 

 

 

  ايغـربكة َـٔ خـثٍ تقـُِٝ     اخترب فخة ايفضض ايشى تٛفٌ إيٝ٘ ايتثَٝش َٔ ايتجضبة

 ب   ايتجرص  ٚفع َثحظرت تزمجِ ايفضض ايغربل .

 

( 1( قرّ صبُٛمجة َٔ ايتثَٝش بٛمع ْبرت يخنض    يصب ة طبربري ا ٚمـع  ـ  اودبـرص     28 

( نُٝـتس َتغـرٜٚتس َـٔ    2ضبًٍٛ ًَخ  ٚنُٝة قًًٝـة َـٔ ايظٜـا اٚٚمـع  ـ  اودبـرص        

ٚمــع اا َٓتقــفة ضبًــٍٛ ًَخــ   كــط رٕٚ غُــض       (3احملًــٍٛ اوًــح ٚايظٜــا ا ٚاودبــرص     

ــرص     ــ٘ ا ٚاودب ــٍٛ   ( ٚمــع  ٝــ 4ايؾــ ريات ايزقٝكــة برزبــشص بزاخً ــة َٓرعــبة َــٔ احملً ٘ نُٝ

اٚقرَٛا  ؾرٖزة اودربري نٌ ّٜٛ ٚتغجٌٝ َثحظرتِٗ مجً  منٛ ايٓبرت ا ٚقز نضصٚا اوًخ 

رج ايٓبرترت اشبنضات يه  تُٓٛ سيو َع ْبرترت يخضى ا  تٛفًٛا إا ايفضمس  ايتريٝس : " ذبت

جٝزا إا مجٓرفض َ زْٝة يعرعٝة ا ٜتِ اَتقرل اي ٓرفـض او زْٝـة يمجتُـررا مجً   ايؾـ ريات     

 ايزقٝكة اورفة مجً  َغتٛى ازبشٚص .

 
 . َر اوثحظرت ايت  تًٜز ايفضٚض ايت  تٛفٌ إيٝٗر ايتثَٝش 

 

 ( يى َٔ اي برصات ايتريٝة ميثٌ  ضمر  :29 

 تٓتكٌ اسبضاصة خثٍ اسبزٜز بريتٛفٌٝ . -ي 

 اينٛت ٜٓهغض مجٓز اْتكري٘ َٔ ٚعط ؽفرف إا ٚعط ؽفرف آخض . - 

 تتُزر اوٛار ايقًبة ٚايغرئًة ٚايػرطٜة بريتغدس ٚتٓهُؿ بريتربٜز . -ج

جِ/ع7,3ِنثر ة ٖشا اوه ا  -ر

3

 يشيو ٜبفٛ  ٛم اورت . 
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 " رببٝب  " :  ( مع او ًَٛرت ايًفظٝة ايتريٝة    ؽه30ٌ 

ٜرتنا ايرتََٛرت ايبب  َٔ غثف طجرج  مسٝو ازبـزاص ٚبزاخًـ٘ يْبٛبـة ؽـ ضٜة تٓتٗـ       

 غــتٛرع َــٔ ايظجــرج  تــٛى مجًــ  ايظئبــل ا َــع ٚجــٛر اختٓــرم  ــ  ْٗرٜــة األْبٛبــة ا ٚيَــرّ    

 ّْ . 42ّْ إا  35اوغتٛرع ا ٚتزصٜ  ايرتََٛرت ٜبزي َٔ 

 

 ايترا    ؽهٌ بٝرْ  :( يمجز فٝرغة او ًَٛرت ايًفظٝة 31 

يحنض صبُٛمجة َٔ ايتثَٝش الـث  نـضات ا حزٜـز ا طجـرج ا بثعـتٝو ا ٚس إعـكرطِٗ  ـ         

ْفــػ ايٛقــا  ــ  عــرئٌ  ايظٜــا(  ثحظــٛا اخــتثف عــضمجة عــكٛال ايهــضات راخــٌ ايغــرئٌ ا     

 تٛفًٛا إا يْ٘ ٜتٛقف عضمجة عكٛال األجغرّ ايهضٜٚة    ايغرئٌ مجً  ٚطْٗر  نًُـر اطرار  

 غِ ايهضٚى نًُر اطرار طَٔ عكٛط٘    ايغرئٌ( .ٚطٕ ازب

 

 ( يمجز فٝرغة اي برصات ايتريٝة مجٔ " اورت "    فٛصة طببط :32 

إٕ اورت بريتغدس ٜتبدض ٜٚتخٍٛ إا خبرص َرت ٚبريتربٜز ٜتخٍٛ خبرص اورت إا َرت بريتهثٝف 

 ٗ ٍٛ إا َــرت َــضة ض ايــثً  ٜٚتخــالــِ بتربٜــز اوــرت بتجُــز ٜتخــٍٛ إا الًــ ا ٚبريتغــدس ٜٓقــ

 .يخضى

 

 ( يمجز فٝرغة او ًَٛرت ايتريٝة مجٔ " اوٛار ْٚفرس ايكٛة اوػٓرطٝغٝة "    جزٍٚ :33 

تٓجش  ربربٝػ اإلبـضة ا اوؾـربو اسبزٜزٜـة ا اوغـرَري اوقـٓٛمجة َـٔ ايقـًا إا اوػٓـرطٝػ         

اوً كـــة ألْٗـــر َـــٛار َػٓرطٝغـــٝة ا بُٝٓـــر ال ٜٓجـــش  ايغـــًو ايٓخـــرؼ ا ايغـــرم ايظجرجٝـــة ا  

 ايبثعتٝهٝة إا اوػٓرطٝػ ألْٗر َٛار غري َػٓرطٝغٝة .

 

 ( اقضي ايفكضة ايتريٝة الِ يجا مجٔ ايغًاٍ ايشى ًٜٝٗر :34 

صبرٍ تػشٜة األطفـرٍ يٕ عـٛت ايتػشٜـة ٜ ـضض األطفـرٍ يً زٜـز َـٔ         " يظٗضت األحبر    

اوؾرنٌ ايقخٝة َثٌ إمجرقة ايُٓـٛ ٚمـ ف َكرَٚـة ازبغـِ ي َـضاض  نـث  مجـٔ تأالريٖـر         

بؾهٌ نبري مجً  ايُٓٛ اي كً  ٚايشٖٓ  ي طفرٍا ٚعٛت ايتػشٜة ٖٛ ْتٝجة َبرؽضة يـٓكك  

ٝترَٝٓرت ٚاألَثح ا ٚايرتنٝظ مجً  نُٝة ايػشات ا ْٚكك مجٓرفض َُٗة نريربٚتٝٓرت ٚايف

 تٓرٍٚ ب   اي ٓرفض اَثٌ ايهضبٖٛٝزصات ٚايزٖٕٛ ".

 ايفهضة ايضئٝغٝة ايت  تتنُٓٗر ايفكضة ايغربكة ٖ  .

 يعبر  عٛت تػشٜة األطفرٍ . –ي 

 اوؾرنٌ ايقخٝة يغٛت تػشٜة األطفرٍ . - 

 مجٓرفض ايػشات ايقخ  . -ج

 عٛت تػشٜة األطفرٍ . -ر

 

 يفكضة ايتريٝة بأعًٛبو اشبرل  ُٝر ال ٜظٜز مجٔ عبضٜٔ :( شبك ا35 

" ت تــرب ايبرقــة ايٜٓٛٚــة يحــز  ٚيخبــض فــٛصة يًبرقــة ا ٚقــز اعــتبرع اإلْغــرٕ يٕ ٜغــتدزّ  

ايبرقة ايٜٓٛٚة  ـ  اسبقـٍٛ مجًـ  نُٝـرت ٖرئًـة َـٔ ايبرقـة اسبضاصٜـة ٚايهٗضبٝـة ا نُـر           

ايكنــرت مجًــ  اي ــرت   اعــتبرع يٕ ٜغــتدزَٗر  ــ  تؾــدٝك ٚمجــثج ب ــ  األَــضاض ا ٚ ــ    

 ٚذبغس عثالت ب   ايٓبرترت ا ٚ   ايهؾف مجٔ اي ٝٛ  بروٓتجرت ايقٓرمجٝة ". 
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 ( اقضي ايفكضة ايتريٝة الِ يجا مجٔ ايغًاٍ ايشى ًٜٝٗر :36 

اسبٝٛاْرت ايث كرصٜة َٓٗر ايٓر ع َثٌ ايٓخٌ ايشى ْأخش َٓ٘ اي غٌ ٚايؾُع ا ٚرٜزإ األصض 

بة ا ٚرٚرة ايكظ ايت  سقٌ َٓٗر مجً  اسبضٜض ايببٝ ـ  ا َٚٓٗـر   ايت  تغرمجز مجً  تٜٗٛة ايرت

اينرص َثٌ ايشبر  ايشى ٜقٝا اإلْغرٕ بريٓظالت او ٜٛة ٚايتٝفـٛر ا ٚرٜـزإ ايبًٗرصعـٝر ايتـ      

 تقٝا اإلْغرٕ بأَضاض  كض ايزّ ا ٚرٜزإ ٚصم ايكبٔ ايت  تنض  خقٍٛ ايكبٔ .

 عِ تترب  ( .شبك ايفكضة ايغربكة    فٛصة خضٜبة خبٝة  ص

 

 ( ايٓتٝجة ايت  ميهٔ ايتٛفٌ إيٝٗر َٔ اوكزَرت ايتريٝة :37 

 " اورت ٜتهٕٛ َٔ اذبرر مجٓقضى األنغجس ٚاهلٝزصٚجس .1َكزَة "  

 " ًَح ايب رّ ٜتهٕٛ َٔ اذبرر مجٓقضى ايهًٛص ٚايقٛرّٜٛ .2َكزَة " 

 ألنغجس ." ايغهض ٜتهٕٛ َٔ اذبرر مجٓرفض ايهضبٕٛ ٚاهلٝزصٚجس ٚا3َكزَة " 

 اوضنا ٜٓت  َٔ اذبرر مجٓقضٜٔ يٚ ينثض اذبررا  نُٝٝرئٝر  بٓغا طبتًفة . –ي 

 اوضنا ٜٓت  َٔ اذبرر مجٓقضٜٔ يٚ ينثض اذبررا  نُٝٝرئٝر  بٓغا الربتة . - 

 اوضنا ميهٔ  قٌ َهْٛرت٘ ببضم  ٝظٜرئٝة بغٝبة . -ج

 خٛال اوضنا ٖ  ْفػ خٛال اوٛار ايزاخًة    تهٜٛٓ٘ . -ر

 

 ( َر ايٓتٝجة ايت  ميهٔ ايتٛفٌ إيٝٗر َٔ اوكزَتس ايتريٝتس ؟38 

 َكزَة نربى " ايفًظات رصجة اْقٗرصٖر مجريٝة ". 

 َكزَة فػضى " األيَّٛٓٝٛ  ًظ ". 

 

 

 


