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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 قدمةامل

َٔ  ايصٟ امسض إيٝٓأَ ايرتاخ ايؿعيب  دع٤إٕ األيعاب ايؿعب١ٝ 

َٚا  ,اآلبا٤ ٚاألدساز, َٚا ضمسٓاٙ مٔ ٗ طفٛيتٓا َٔاؿهاضات ايػابك١,ٚ

ُٜ بٌ اب( َٚٔ ٔقبٌ ايهباض )إٓك١ً ٚايطست٢ اآلٕ َٔ ٔقؽ ُاَضظاٍ بعهٗا 

 .ٍٛ ٚغريٖاايكً ايكػاض َجٌ 

ْٙ دػُٞ ٚعكًٞ ُتؤٖز٣ ) :  ّٚهٔ تعطٜف األيعاب ايؿعب١ٝ  ْٖٗا ْؿا أ

يعب١ سطناتٗا َانٞ ايؿعب,ٚيهٌ  عطنإت َع١ٓٝ,هلا دصٚضٖا ٗ

سَا وكل فّٛظا أٚ أثٓا٤ ٖاضغت٘ هلا,خاق١ّ عٓ شكل يًطفٌ َتع١ّٚضَٛظٖا,ُت

ّٜا(.  ضّعا ضَع

ْٖٗا بػٝط١ ٚغري َعكس٠ َٚ ٔ ايػٌٗ َٚٔ َٝعات األيعاب ايؿعب١ٝ أ

, ١ ألخط٣كاعسٖا, كتًف١ ٗ أمسا٥ٗا َٔ َٓطَتؿاب١ٗ ٗ قٛ تعًُٗا,ٚأْٗا

 ناْت قعب١ ٗ شيو خاق١ إٔ االتكاالت, فاٚض٠ أٚ ست٢ َٔ قط١ٜ يكط١ٜ

ٚناْت تتكف بايبػاط١ ٚال  .ٖٚٞ َػتٛسا٠ َٔ ٚطٚف ايب١٦ٝ احمل١ًٝايٛقت,

 أٚ نطات بػٝط١ نايعكٞ ؼتاز ألزٚات نجري٠ أٚ شات تهًف١, ٚإِا أزٚاتٗا

 .ٚاألقٛاتايكُاف إػتعٌُ, ٚتعتُس ع٢ً اؿطنات 

 :فٛا٥س أأليعاب ايؿعب١ٝ يألطفاٍ
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 ايتفاعٌ اإلدتُاعٞ بٌ األطفاٍ: ت١ُٝٓ_0

ٕٖ َٔ أِٖ ٚٚا٥ف ايَّ         عب ايؿعيب إٔ ٜتِ ايتفاعٌ بٌ األطفاٍ,ست٢ إ

ٜػتطٝع ايطفٌ ايتهٝف َع ايب١٦ٝ اـاضد١ٝ يًبٝت,ال إٔ ٜهٕٛ َٓشكّطا بٌ 

ّاضؽ ْؿاط٘ بٌ أقطاْ٘ َٔ األطفاٍ,ٜٚتبازٍ َعِٗ  فايطفٌ .فك٘ ايهباض

ٌْ قٟٛ ٗ إبعاز األْا١ْٝ ٚبطا٥تِٗ,فايًعأساغٝػِٗ َٚؿاعطِٖ  ب عاَ

ايتٓاظٍ عٔ تًو األْا١ْٝ  اإلْععاي١ٝ عٔ األطفاٍ,فٝؿعط ايطفٌ إٔ عًٝ٘ٚ

 ست٢ ٜتكبً٘ غريٙ َٔ األطفاٍ.

اؿٞ  زٚض نبري ٗ ت١ُٝٓ ايعالقات بٌ أبٓا٤ ٚنإ يأليعاب ايؿعب١ٝ

فطٜكٌ غري  ٚاسس أٚنُٔ فطٜل  ايٛاسس أٚ ايكط١ٜ ايٛاسس٠ عٓسَا ًٜعبٕٛ

َع٢ٓ أْٗا  ,. ٚناْت األيعاب ايؿعب١ٝ أيعابّا سط٠)تبازٍ األزٚاض( زا٥ٌُ

اؿط ايصٟ عب عًِ, فايَُّاضؽ زٕٚ إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى ضقٝبّا َٛدّٗا َٚعٓفّا نإ

, نإ ّاضغ٘ ايطفٌ ّٓش٘ تعًُّا أنجط ٜٚػتدسّ اـٝاٍ ٚاألخص ٚايعطا٤

 ٓاغب ٗ ايٛقت إٓاغب. ٚاؽاش ايكطاض إ ,نُا ٜتعًِ إطاٚغ١ اؿُٝس٠

ْٝع ايٓؿاطات اييت إٕ ايٓؿاطات إسضغ١ٝ ايطمس١ٝ ال تتهُٔ 

ايسضاغات  ايطفٌ يت١ُٝٓ ؾدكٝت٘, ٚشنط قُس اـٛايس٠ "تؤنس وتادٗا

ّجٌ َكَّٛا تطبّٜٛا سّٜٝٛا ٗ تطب١ٝ األطفاٍ ألْ٘ ايرتب١ٜٛ ٚايٓفػ١ٝ إٔ ايًعب 

 ؾدكٝات تطبٟٛ فعاٍ يتهٜٛٔ, ٚٚغٝ٘ يطفٛي١يعامل ا َسخٌ ٚٚٝفٞ

 َٔ أ١ُٖٝ ٚاَهاْات ٖصٙ ايفرت٠ , ٕا تٓطٟٛ عًٝ٘األٍٚ ٗ غٓٛاتِٗ األطفاٍ

 ٚأزٚاضٙ األغاغٞ يؿدك١ٝ ايفطز ٚقسضات٘ ايبٓا٤ ٚخكا٥ل تًعّ يتؿهٌٝ

االدتُاع١ٝ ٗ َطاسٌ ِٛٙ إتعاقب١"
(1)

فإسضغ١ ال تعرتف باأليعاب  .
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ٚمل ٜعس هلا ٚدٛزّا ضغِ إٔ تًو األيعاب  ايهجري َٓٗا اْسثطايؿعب١ٝ ست٢ إٔ 

ٚال بس َٔ إٔ  ,ت١ُٝٓ ؾدك١ٝ ايطفٌ ٗ أبعازٖا إدتًف١ٗ  نبري٠  هلا ق١ًْ

ٜتهُٔ إٓٗاز إسضغٞ ايطمسٞ بعض ٖصٙ األيعاب ايؿعب١ٝ َطاع١ٝ ايٛطٚف 

 .ايب١ٝ٦ٝ يهٌ َٓطك١

 إٔ أيعاب ايهُبٝٛتط ٚاألتاضٟ تؤزٟ إٍ ععي١ ايطفٌ سسٜج١ زضاغ١ٚأثبتت 

االخكا٥ٕٝٛ االدتُاعٕٝٛ ٚايرتبٜٕٛٛ تعًِٝ  ُحيصا ٜٓك ,االدتُاع١ٝ

اؾُاع١ٝ يتهػب٘ غًٛنّا ادتُاعّٝا  األطفاٍ األيعاب ايؿعب١ٝ ايكس١ّ

 .ٓٝسّا ٚتٛاقاّل َع اآلخطٜٔ

 ت١ُٝٓ ايكسضات اؾػ١ُٝ:_8

ايكسضات اؾػ١ُٝ عٓس ع ع٢ً ت١ُٝٓ ٖٓاى أيعاّبا عسٜس٠  تطنِّ      

ض٠ ٝهٕٛ يسٜ٘ ايكسٚغريٖا,فض َصض َبَص١ ٚايكًٍٛ َٚسًِٔذعب١ اَؿجٌ ُيَاألطفاٍ,

ٚايتػسٜس مٛ اهلسف,ٚايتٓػٝل بٌ ضؤ١ٜ ايعٌ ع٢ً ايتشهِ ٗ اؾػس 

 ٚسطنات ايٝسٜٔ ٚايطدًٌ,ٚايتكسٜط إطًٛب بٌ إػافات.

 ت١ُٝٓ ايكسضات ايعك١ًٝ:_3

٢ُٖ ايكسضات ايعك١ًٝ َٔ خالٍ ٖاضغ١ بعض األيعاب,َجٌ ي       عب١ تٓ

ايكطاض ٚاـُػات,اييت إٕ مل ٜطنع ايطفٌ عكً٘ بٗا فإْ٘ ىػط,ٚنصيو 

يعب١ اـاضط١ أييت هب إٔ ٜعطف  َهإ إختبا٤ اـكِ,ٚيعب١ ايعقط١ أييت 

ٖٚصٙ األيعاب تُٓٞ ذاض٠ ايًعب.ع٢ً ايطفٌ إٔ ٜٛاظٕ َابٌ سطنات ٜسٜ٘ ٚس

نتػاب األيفاٚ ٚإكطًشات اؾسٜس٠ اإزضاى خكا٥ل األؾٝا٤,ٚ

عًٝ٘,نُا تػاِٖ ٖصٙ األيعاب ع٢ً زق١ إالس١ٛ َٚطاقب١ اعها٤ ايفطٜل 

ٓبؤ ٚغطع١ عًِٝٗ.نُا تػاعس ٗ ايتٛقع ٚايت إٓافؼ يتػٌٗٝ  ايتػًب

 ايكطاض,َٚٛاد١ٗ إٛاقف.ٚإبازض٠ ٚغطع١ اؽاش  اإلغتٓتاز
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 ت١ُٝٓ اإلبساع:_4

ٖٓا ٚمٔ قػاّضا ِاضؽ بعض األيعاب          ٖٚصا ٜتُجٌ ٗ يعب١ ايكًٍٛ,فه

إتعاضف عًٝٗا,ٚيهين انتؿفت ٚأْا أتابع األيعاب َع األطفاٍ أِْٗ ًٜعبٛا 

ُٖٛا؟ نتػبتيعب١ّ دسٜس٠ إمسٗا )أيططْٝب(,ٚعٓسَا غأيتِٗ: َٔ أٜٔ ا

 ,أيُصٜٔ انتػبٖٛا َٔ بًس٠ٕ أخط٣.ٓا َٔ اؿاضات األخط٣َال٥قايٛا: َٔ ظ

 َعطف١ قسضات األطفاٍ َٚتابعتٗا:_5

ٖٚصا ٜكع ع٢ً عاتل إعًِ أٚ إسضِّب ايصٟ ٜؿطف ع٢ً       

األطفاٍ,فٝؿاٖس َاٜتُٝع ب٘ أسسِٖ عٔ اآلخطٜٔ,ٚخاق١ ٗ فاٍ أيعاب 

 ٚأيعاب ايرتنٝع.ٚأيعاب ايك٣ٛ  ايهط٠

 :إعاضف ٚاـربات إنتػاب بعض_6

عب١ بٝت بٝٛت,اييت تسضِّب ايبٓت يعاب هلا َسيٛالت َجٌ ُيفبعض األ

 ايكػري٠ نٝف ٜهٕٛ هلا بّٝتا ٚنٝف تطتب٘ ٚؼافٜ عًٝ٘.

١َٖ:ٕت١ُٝٓ احملاف١ٛ ع٢ً ا_7  ُتًهات اـاٖق١ ٚايعا

اييت تتطًب ت تػاعس بعض األيعاب ايؿعب١ٝ ع٢ً احملاف١ٛ ع٢ً إُتًها

َٖاٜ ايسفاع عٔ ٖٚٞ عباض٠ عٔ ن١َٛ َٔ اؿذاض٠,فٗٞ َجٌ يعب١ )ايكط٠ِّ(,١ األ

َٖا نايٛطٔ,ٚنطٚض٠ ايسِّفاع َُُجٌ أؿ ٢ غٛا٤ّا أنإ خاّقا نايبٝت أٚ عا

 عٓ٘ أَاّ تعسٟ اآلخطٜٔ.

ٌُٗ إػؤٚي١ٝ:_2  أيتسضٜب ع٢ً ؼ

ّْا ٜهٕٛ ايطفٌ قا٥ّسا        ٖٚصا ٜٛٗط ٜٛٗط ٗ تبازٍ األزٚاض,فأسٝا

ّْا ,ٖٚصا ٜػاعس أّٜها ع٢ً ايتهٝف ٜهٕٛ فطّزا فٝٗا يًُذُٛع١ ٚأسٝا

 اإلدتُاعٞ يًطفٌ.
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 إسرتاّ أ١ُْٛ األيعاب:_9

يهٌ يعب١ أ١ُْٛ خاٖق١ بٗا, ٚع٢ً اؾُٝع إٔ ورتَٗا,َٚٔ           

ُٜ ْٖ٘ ععٍ تسضهىطقٗافإْ٘  ٖٓل(,ٚإشا تهٖطض َٓ٘ ايتشٓٝل فإ ّٝا,ٜٚكاٍ عٓ٘ )س

َٜعُٜ ٌٍ إٔ  ,كبٌ أيًعب َع٘عٍ ٚال ٜعٛز أسْس  ٖٚصا ايؿ٧ٝ وطم نٌ طف

 الٜكٌ إيٝ٘.

 :تكطٜف طاقات ايطفٌ_01

ْٖٗا َٔ ايطبٝعٞ إٔ ُت ,يألطفاٍ طاقإت نبري٠        هبت, فإٕ مل تكطف فإ

ٖٚصا ٜؤثط ع٢ً ع٢ً ايكش١ ايٓفػ١ٝ يًطفٌ,يصا ع٢ً األٌٖ إٔ ٜتٝشٛا 

 ُاضغ١ ٖٛاٜات٘ َٔ األيعاب.ٕاجملاٍ يطفًِٗ 

 َع َٔ ًٜعب ايطفٌ:

تػُٛا بايربا٠٤,ٚيهٔ ع٢ً األٌٖ إٔ ٜطاقبٛا طفًِٗ,فاألطفاٍ ايكػاض ٜ     

عٓس ايبعض بػٔ إطاٖك١ فاألَط ىتًف,إش تٛٗط ْٛاظع ايٖؿط  عٓسَا ٜبسإٔٚ

َِٓٗ,ٚايطفٌ ٜتعَِّ َٔ ضفاق٘ أنجط ٖا ٜتعًُ٘ َٔ أًٖ٘,فع٢ً األٌٖ َطاقب١ 

 أطفاهلِ َٚع َٔ ًٜعب,ٚال بأؽ َٔ ايتسخٌ إٕ يعّ األَط.

 

 :َٔ ٜبسأ ايًعب

ع٢ً َٔ  ست٢ ال وتر أسساٍ ًٜذإٔٚ إٍ ايسٚض )إساٚض٠( األطف ٕنا

 أغايٝب عسٜس٠, َٓٗا: ,ٚناْت يسِٜٗايصٟ ًٜعب أٚاّل
 

قػري٠, فٝهعٗا  ٠: ٖٚٞ إٔ ىتاض نٌ فطٜل ْٛعّا َٔ سكا٠ٕاؿكا -1

ست٢ ال ٜط٣ أسس ايفطٜكٌ  ٜٚبتعس قًٝاّل ٘ايفطٜكٌ ٗ نفِّ ٞأسس ض٥ٝػ

ض٥ٝؼ ايفطٜل اآلخط ٜٚؤؾط إٍ فٝأتٞ  اييت اختاضٖا, ّٚس ٜسٙ ٠أٜٔ اؿكا

٘ ناْت سكات نف٘ فإٕ ٌىب٧ اؿكاتٌ, ثِ ٜفتح َٔ تإسس٣ اؿكا

 .ٚإٕ ناْت سكا٠ ايفطٜل اآلخط ٜهٕٛ زٚضِٖٜهٕٛ زٚض فطٜك٘,
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ع ايع١ًُ َطاألطفاٍ ًٜذإٔٚ أٜهّا إٍ ٔقنإ قطع ايع١ًُ إعس١ْٝ:  _2

ٚىتاض اآلخط ايٛد٘  عطبٞ أّ إلًٝعٟ, ع١ًًُإعس١ْٝ, فٝدتاض أسسِٖ ٚدّٗا ي

تٝاضٙ نإ اخ, فُٔ ػك٘ ع٢ً األضض يت ايكطع١ يألع٢ً كصفاآلخط, ثِ ُت

 .يألع٢ً نإ زٚضٙ أٚاّل

 .عٓٗا ٖٚصٙ ايعًُٝات ٚغريٖا ناْت تٛفط ْعاعات ِٖ ٗ غ٢ّٓ

 ايتٛاظٕ ٗ ايك٠ٛ:

اب ٔ َع ؾايػِّ ايك٠ٛ, فال ًٜعب قػرُي نإ ال بس َٔ ٚدٛز ايتٛاظٕ ٗ

ايهبري فٛظ ايهبري , ألٕ بٜٜ٘هٕٛ أخٝ٘ أٚ ابٔ أخٝ٘ أٚ َا ؾاب٘ يتسض إٔ ٜافع, إال

َٓ فُٛع١ َٔ األطفاٍ, ٚأضازٚا إٔ  ٖٓاى نإ اا إشٜهٕٛ ؼكٌٝ ساقٌ, أ

ًِٜٞعبٛا ُي ايفطٜكٌ أٚاّل, أٚ ٜهْٛا  عب١ ْاع١ٝ, فإِْٗ ًٜذإٔٚ إٍ اختٝاض ض٥ٝػ

 :َعطٚفٌ َػبكّا ٕٗاضاتُٗا أٚ يكٛتُٗا أٚ يهرب غُٓٗا, َٚٔ تًو ايططم

 :اإلْتكا٤_1

تاض أسسُٖا ٚاسسّا ايط٥ٝػٌ ع٢ً االْتكا٤ بايتبازٍ, فٝدإٔ ٜتفل ٖٚٛ 

ٜ٘ ٗ ايك٠ٛ ىتاض اآلخط طفاّل آخط ٜػاٜٚهٕٛ أفهٌ َٔ ٗ اجملُٛع١ عاز٠ّ, ٚ

 .ٜتهٕٛ فطٜكٌ َتهاف٦ٌ ٗ ايك٠ٛ ٚإٗاض٠, ثِ ٜبسأ ايًعب أٚ إٗاض٠, ٖٚهصا
 

 :٠إٓازز_ 2

ٗاض٠ )نٌ ٚاسٕس ْسّا  ٗ ايك٠ٛ أٚ إَتػاٌٜٚ ٖٚٞ إٔ ٜتفل نٌ طفًٌ

ٚىتاض نٌ ٚاسس  ست٢ ال ٜػُع أسسِٖ َا اتفكا عًٝ٘, ٝبتعساف يًجاْٞ(,

 إٍ ض٥ٝػٞ ايفطٜكٌ ٜٚكٍٛ ٕ(, فٝأتٝآَٗا امسّا ُّٖٚٝا )ناألغس أٚ ايُٓط

, أسسُٖا كاطبّا ض٥ٝؼ ايفطٜل ايصٟ ي٘ زٚض االختٝاض: أتطٜس األغس أّ ايُٓط

ََ امس٘ ايُٖٛٞ األغس َع٘, بُٝٓا ٜصٖب ايُٓط  ِٔفإٕ قاٍ: أضٜس األغس, ٜصٖب 
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َع فطٜل ايط٥ٝؼ اآلخط, ٖٚهصا ست٢ ٜتهٕٛ فطٜكٌ َتهاف٦ٌ ٗ ايك٠ٛ 

 .ٚإٗاض٠

ْاخ, ٖٚٓاى األطفاٍ ايصنٛض أنجط َٔ أيعاب اإلٚإْٓا ْالسٜ إٔ أيعاب 

 :أغباب, َٓٗا عس٠

ٔ اإلْاخ, ٚخؿ١ْٛ نٛض بايك٠ٛ اؾػ١ُٝ اييت ُٝعِٖ عايص ُتع_1

 عض األيعاب.ب

 .إعتُاز أعُاٍ ايبٝت إٓعي١ٝ ع٢ً اإلْاخ أنجط َٓ٘ ع٢ً ايصنٛض_2

ُاح يألطفاٍ ايصنٛض ايًعب خاضز ايبٝت ْٗاضّا ٚيٝاّل, بُٝٓا مل ايٖػ_3

 .َا ْسض يًبٓات ايًعب خاضز ْطام ايبٝت إالَّ ٜهٔ ٜػُح

ت١٦ٝٗ األطفاٍ ايصنٛض ٕكاعب اؿٝا٠ ٚايتعاَالت اي١َٝٛٝ ٗ _4

 .اؿكٌ ٚإتذط ٚايسٚاٜٚٔ

 

 :ؽطٜب ايًعب

ٚوسخ إٔ ٜتأخط أسس األطفاٍ عٔ بسا١ٜ تهٜٛٔ ايفطٜكٌ, فإشا نإ شا 

ست٢ ٜأتٞ طفٌ آخط يٝسخٌ نٌ ٚاسس ٗ  االْتٛاض فعًٝ٘ ق٠ٛ َتٛانع١

 ,ا يٓعٝب ٜا خٓطٜبفٝكٍٛ: ٜفطٜل, أَا إشا نإ طفاّل قّٜٛا فإْ٘ ٜفطض ْفػ٘ 

ايهط٠ طًب٘ فإْ٘ ّػو  , فإشا مل ًٜبٛاايًعب بخطِّأٟ إَا إٔ أيعب ٚإَا إٔ ُأ

ٜٚكصفٗا ٕهإ بعٝس, ٚأخريّا ٜسخٌ ٗ َفاٚنات َع ض٥ٝػٞ ايفطٜكٌ ست٢ 

 .ٜؿرتى ٗ ايًعب

 أَانٔ ايًعب:

نإ ٜتِ ايًعب ٗ ايػاسات ٚبٌ إٓاظٍ ٚٗ ايؿٛاضع ٚايسخالت,       

 ٚؼت األؾذاض ٚٗ زاخٌ ايبٝٛت,خاق١ أيعاب ايًٌٝ.
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 ايفكٌ األٍٚ

 أيعاب ايصنٛض ايهباض
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 أيعاب ايهباض:

 

 :ايهٛض٠

َٔ  ٚتتهٕٛ اـؿ١ٓ اييت نإ ًٜعبٗا أدسازْاٖٚٞ َٔ األيعاب اؾُاع١ٝ 

 ,ايػٓسٜإ أٚ ايبًٛٙ َٖا َٔ ؾذط٠ خؿب١ٝ قًب١, ٚىتاض خؿبٗا إنط

 – 81طٛهلا َٔ  بعكا٠ٕ , ّٚػو نٌ العٕبغ11ِ – 8ٚقططٖا َٔ 

( ٕ ي٘ ايًعب أٚاّل )عٔ ططم ايكطع١, َٚٔ ٜهٛهاظ٠غِ ٚتهٕٛ ع٢ً ؾهٌ ُع111

 ٌ:تٚتًعب عٔ ططٜك

 إ إفتٛح: سٝإ -1

بكصف ايهط٠ باػاٙ د١ٗ اـكِ, ٜٚطزٖا ايفطم اآلخط,  ايفطٜل االٍٚ ٜكّٛ

أٚ أب١ٝٓ غه١ٝٓ أٚ  ٖٚهصا ست٢ ٜكٌ أسس ايفطٜكٌ إٍ ْكط١ )نذبٌ أٚ ٚإز

 اضز( فا٥عّا.)ايطِّ ايفطٜلفٝعترب  ال ٜػتطٝع بعسٖا إٔ ٜرتادع عٝح َا ؾاب٘(

ضدٌ أٚ )تططح, تفؿذ( ضأؽ أسسِٖ فال غام ط ٜس أٚ هٔػإٔ ايهٛض٠ َت ٚضَا

ٚال أثط  إقاب١ َٝسا١ْٝ تػبب إطالقّا, ألٕ َا سسخ نإ ْتٝذ١سطز ع٢ً إ

 .ضٚال سل ٜتٛدب ع٢ً إتػبب إػاٙ إتهطِّ ,هلا

 

 إٝسإ احملٓسز: -2

ٚناْت ُاضؽ ٗ بعض إٓاطل َٔ فطٜكٌ ًٜعبإ ٗ ًَعب قٓسز 

ع٢ً نٌ َط٢َ ساضؽ, ٜٚتكاشف  ٌططفٝ٘ َطٖ )إباض( ٚع٢ً ٜػ٢ُ

ايفطٜكٌ ايهط٠ اـؿب١ٝ َٚٔ ٜػذٌ أٖسافّا أنجط ٗ َط٢َ اـكِ ٜهٕٛ 

 .فا٥عّا
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 :إٓك١ًيعب١ 

هلا بطٛي١  ٖٚٞ يعب١ ؾعب١ٝ َا ظاٍ ايهجري َٔ نباض ّاضغْٛٗا, ست٢ قاض

عباض٠ عٔ يٍٛح خؿيب َٔ  , ٚتتهٕٛ َٔ العبٌ إثٌٓ َٚٛاز ايًعب١ٗ ايػً٘

بع ( أض14, ٚبٗا )٘(ٓبتايكًُٕٛ )ٗ َٓطك١ أٚ َٔ ؾذط أٚ ايبًٛٙ ايػٓسٜإ

 ٚٗ  ٖٚٞ َتكاضب١, ٛض َٔ نٌ د١ٗعؿط٠ دٛض٠ غبع د

, ٚتبسأ اٚدطا٠ٚ غبع سك٢ّ ٚتػ٢ُ أسٝاّْا سذاض٠ أٚ سبات ٛض٠نٌ د

األٍٚ سك٢ ايًعب١ إَا بايكطع١ أٚ إٔ ٜهطّ أسسُٖا اآلخط, فٝشٌُ ايالعب 

زٕٚ  ايٌُٝ )سكا٠ سكا٠( َبتسّأ د١ٗ اؾٛض ٜٚهع سكا٥ٗا ٗ اؾٛض إسس٣

ع اؿك٢ ٚدٛض َٓافػ٘, ثِ ٜأتٞ زٚض َٓافػ٘ ايصٟ ٜه ٙبٌ دٛضإٔ ٜفٖطم 

 ألٍٚ,بٓفؼ ططٜك١ ا

 َٔ كا٠ إته١ْٛ ٗ اؾٛض ٔ دٛض َٓافػ٘ إشا ناْت عسزاؿٜٚهػب ايالعب 

ٚإشا ,غت١( ,ثٓإ, أضبع١افك٘, ) ظٚدّٝا )بعس ؼطٜو اؿك٢ ايصٟ نإ بٗا(

 ٖهصاٚ, ظٚدّٝا فإْ٘ ٜهػبٗا أٜهّابٗا  ناْت اؾٛض ايػابك١ عسز اؿك٢

ٕ بعس عٓسٖا ٜبسآست٢ ال ٜبك٢ ٗ دٛض أسسُٖا أ١ٜ سكا٠, تػتُط ايًعب١ 

ٚأقػ٢ أْٛاع ايفٛظ ٖٛ َا  , فُٔ ًّو سك٢ّ أنجط ٜهٕٛ ٖٛ ايفا٥ع,اؿك٢

ُٜػُٝٗا ايبعض )ايفاطط ١ ٚاسس٠ٖبٜهٕٛ ع بإػًٛب , ٚايفا٥ع ٜتٓسض(فك٘ 

َس٣  غًبّا ئ ٜٓػاٙ ٜتٛعسٙ بأْ٘ غٝػًب٘ ٚاآلخط ,ب١ٚيهٓٗا قٖب بهًُات إثاض٠

 ٖتعّا. دّٛا يًعب١ا ع٢ً تًو ٌَهفٝ ,عُطٙ

ِ ٜؿذع ٖصا, ٚايبعض ٜؿذع فبعهٗسانطٜٔ  بٗذ١ ٚدٛز ٜعٜسٖاٖٚا  

أٌٖ ايكط٣ إٔ ايًعب ال  داضس١, ٜٚعترب , ٚيهٓٗا غريكتًف١ , ٚبهًُاتشاى

ٜٔ بُٝٓٗا َٔ احملب١ يسٚز اّل ٖٚتعّا إال إشا نإ بٌ قسٜكٌٜهٕٛ ْٝ

 .ٚإعاح ايؿ٤ٞ ايهجري
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 :ك١ٝٓٝاييعب١ 

ًٜعبٗا ايهباض,  , يهٔ يٝؼ نُاأٜهّا ػاضٖٚٞ يعب١ ايهباض ٚقس ًٜعبٗا ايكِّ

 :ايتشسٟ ايؿ٤ٞ ايهبري, ٖٚٞ نُا ًٜٞ ٗاٚفٝ

ٜٚفهٌ ايػطباٍ ألْ٘ الٜكسض قّٛتا ٜػتسٍ اآلعب اـبري  ,١ٝ أٚ غسضقٝٓ

 ٚخامت, غري ؾفافات تػع١ فٓادٌٜػتسعٞ أّٜها ٚدٛز ٚ ,عٔ َهإ اـامت

ا, فإشا نإ زٚض ُٚػطٟ ايكطع١ بٝٓٗ)أ, ب(  تٓكػِ اجملُٛع١ إٍ فطٜكٌ

 :, فإِْٗ ٜكَٛٛا َا ًٜٞ( أ )ايفطٜل

ُٜ خرب٠ ٖٚاضغ١ ٗ ايتُٜٛ٘, ٜٚهع اـامت ٌ َٔ ي٘ فٖهٜأخص أسسِٖ ٚ

ؾدل  (ب )أَاّ فطٜل , ٜٚفهٌ إٔ ايصٟ ٜهع ايك١ٝٓٝؼت أسس ايفٓادٌ

اـامت ع٢ً  ست٢ ال تكع عٌ ايصٟ قاّ بتدب١٦ ,غري ايصٟ خٖبأ اـامتآخط

ب٧ أٜٔ ُخ إٔ ٜعطف ( ب) ٜٚهٕٛ زٚض فطٜل ب٧ ؼت٘ اـامت, ايصٟ ُخ ايفٓذإ

 :اـامت, فٝكٍٛ نبريِٖ أٚ ايصٟ يسٜ٘ خرب٠, ٖٚٛ ٜطفع ايفٓذإ

 .ٖاٟ عؿطتٓا أٚ ٖصٙ يٓا 
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( ْكاٙ, 11فطٜل )ب( )ػذٌ يسعض )عطف( إٔ اـامت ؼت ايفٓذإ ُتفإشا 

ٚنإ  ( ْكاٙ يفطم )أ(, أَا إشا قاٍ: بٛف )أٟ ال ٜٛدس(11فإْ٘ ٜػذٌ )ٚإال 

ا مل ( ْكاٙ, أَا إش11فإْ٘ ٜػذٌ يفطٜل )أ( ) شيو ايفٓذإ اـامت ؼت

امت ٖٚٛ ٚٗ نٌ َط٠ ٜكٍٛ بٛف, فإشا ٚدس اـ هسٙ فإٕ ايًعب١ تػتُط, 

ْكاطّا بعسز ايفٓادٌ ايباق١ٝ َا فٝٗا ٜكٍٛ بٛف فإْ٘ ٜػذٌ يفطٜل )أ( 

شيو ايفٓذإ, ٜٚبك٢ فطٜل )أ( ٜكّٛ بايًعب, أَا إشا سعض )عطف( فطٜل )ب( 

بتدب١٦  ٓادٌ( تػذٌ هلِ, ٜٚكَٛٛاز ايفأٜٔ اـامت, فإٕ ايٓكاٙ )بعس

 إتفل عًٝٗا ٚعاز٠ ٍ عسز ايٓكاٙأسس ايفطٜكٌ إ ٜكٌ اـامت, ٖٚهصا ست٢

ايٛاسس ٜػري ْكط١ ايػطاز, ْٚكط١ ايػطاز ٜػتػًٗا  ( سٝح أ311ٕتهٕٛ )

أفازت ٖصٙ  اتٚنِ َٔ إٖط , نآخط فطق١ هلِ.أقٌ ٘ايفطٜل ايصٟ ْكاط

ْٗا نجري٠, ٚتهٕٛ ٖصٙ ايًعب١ إ , ٗ ايفٛظ؟أقٌ ٘ايٓكط١ ايفطٜل ايصٟ ْكاط

, ٚأسٝاّْا ًٜعبْٛٗا عٔ ٜطٜس ايفٛظفٝ٘ بعض ايتٛتط, فهال ايفطٜكٌ  َطٍحظٛ 

ن١ُٝ َٔ ايطاس١  اهلُِ, ٚايؿطٙ عباض٠ عٔٗ ؾشص  )ؾطٙ( نتشٕس

ـاغط, يٝأنًٗا ١, أٚ ايربتكاٍ, ٜكّٛ بؿطا٥ٗا ايفطٜل اػٜٚايبػهٛت أٚ اهلط

ايجأض َٔ قبٌ اـاغطٜٔ, ٚايفطح َٔ قبٌ ايفا٥عٜٔ,  اؾُٝع, ٚغ٘ عباضات

 ٛز٠.ٛ نً٘ َفعَّٛا بإٚيهٔ ٜهٕٛ اؾ
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 يعب١ ايطاب:

, َٚٛاز ٚضَا ًٜعبٗا ايٓكػاض ع٢ً أغاؽ ايتُطٜٔ ٗ ايػٔ,ب١ ايهباض عٖٚٞ ي

 ٖٞ: ايًعب١

 غِ اغطٛا١ْٝ ( 15)أضبع١ عٝسإ طٍٛ ايٛاسس سٛايٞ  

 .ايؿهٌ, ؾطٙ إٔ ٜهٕٛ يهٌ عٛز ٚٗط ٚبطٔ

ضغِ َػتطٌٝ نبري ع٢ً األضض ٜٚكػِ َٔ ايساخٌ  

 .ٚأضبعٌ َطبعّا قػريّا ضبع١ٕأ (44إٍ )

 .فُٛع١ عكٞ قػري٠ 

( إسس٣ عؿط٠ سكا٠ يهٌ العبّا تؿهٌ فُٛع١ 11) 

 .عٔ سكٞ ايالعب اآلخط ْٛعٗا ٚضَا اييت ؽتًف يْٛٗا

 .عسز ايالعبٌ: إثٓإ أٚ أضبع١ 

 :ططٜك١ ايًعب

األسس عؿط,  (ذاضت٘ )دطاٚت٘ إش تػ٢ُ اؿكا٠ دطٚبٛنع سّ ايالعب ٜٛك

از األضبع١ ب األعٛايالع ّٚػوبإطبعات ايٛاقع١ ع٢ً ططف إػتطٌٝ,

 أضنّا بهٌ قٛت٘ يتهٕٛ بسا١ٜ ايًعب, َٚٔ ٜتُهٔ َٔ دعٌ عٝساْ٘ ٜٚطَٝٗا

األضبع١,  يألع٢ً أٚاّل, فإْ٘ ّػو بايعٝسإ تػتكط ع٢ً األضض ٚٚٗطٖا

ثالث١  ٚٗٛض تهٕٛ ٖٚٛ إٔبك٠ٛ, فإٕ سكٌ ع٢ً )طاب(,  ٜٚطَٝٗا ع٢ً األضض

 (اؿكا٠ )اؾطٚ ٚايعٛز ايطابع بطٓ٘ يألع٢ً فإْ٘ وطى َٔ ايعٝسإ يألع٢ً

اشٟ, ٚٗ ٖصٙ إطبع احمل اـا١ْ ٗ إطبعات اييت ؽك٘ إٍايٛاقع ٗ أع٢ً 

ع٢ً  َا إٕ سكٌ ايالعباؿاي١ ٜػري اؾطٚ )َكٖطّ(أٟ ال هٛظ ايًعب ب٘.أ

بطٕٛ ايعٝسإ ٚٗٛض ايعٝسإ األضبع١ إٍ األع٢ً أٚ إٔ  ١ ٖٚٛ إٔ تهٕٛغت

 .فطق١ إناف١ٝ يطَٞ ايعٝسإ األضبع١ يألع٢ً فتتاح ي٘
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اثٌٓ َٔ ايعٝسإ إٍ  سكٌ ع٢ً اثٌٓ, ٖٚٛ إٔ ٜهٕٛ بطٔٚٗ ساي١ إٔ 

بٓفؼ ايسٚض, ٜٚعترب  فٝػًِ األعساز إٍ ايالعب إٓافؼ ايصٟ غٝكّٛ أع٢ً

ِّ أسس  َٚع نٌ طاب ٜكطّ ,طاّبسأ دطاٚت٘ باالقست٢ ت( حايالعب )إف

ُٜ ٠اؾطاٚ عٓس٥ص تبسأ ع١ًُٝ , إال بعس إقطاَ٘ ػُح ؼطٜو أٟ دطٚإش ال 

 ْتٝذ١ ضَٞ ايعٝسإع٢ً اثٌٓ ايبعض, فاؿكٍٛ  ٠ يبعهٗااؾطاٚ َطاضز٠

ٗ ساي١ سكٛي٘ ٖٚهصا  ّ خاْتٌ,س١ً ٜعين ؼطٜو اؾطٚ إكٖطٗ ٖصٙ إط

إٓافؼ ٛدس فٝٗا دطٚ ٜ ٗ خا١ْ أضبع١ أٚ غت١, ٚإٕ سٌ اؾطٚع٢ً ثالث١ أٚ 

٥ع فٝعين شيو إٔ ٖصا اؾطٚ قس قتٌ )َات(, فريَٞ خاضز إطبعات, أَا ايفا

 .أٚاّل فإْ٘ َٔ ٜكهٞ ع٢ً دطا٠ٚ َٓافػ٘
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 ايبٝض(:إفاقػ١ )َفاقػ١ا

نٌ إش وهط  ,أيعاب ايهباض, َٚازتٗا ايط٥ٝػ١ٝ بٝض ايسداز َٔ ٖٚٞ

بإَػاى بٝه١ َٔ  ٜٚكّٛ ايالعب أألٍٚ ال بأؽ ب٘ َٔ ايبٝض ّاعسز العب

بٝهت٘  نػطٖا أخصٖا, ٚإٕ نػطت فإٕ ,بٝهات٘ ٜٚهطب بٗا بٝه١ اـكِ

ع٢ً اآلخط, َٚٔ ٖٓا  ست٢ تٓتٗٞ ايًعب١ بفٛظ أسسُٖا , ٖٚهصاٜأخصٖا خكُ٘

 ضَا ٜتعٖطض . ألْ٘ ٞ بسٙ ٜفاقؼ َا بسٙ ٜعس بٝضًإجٌ ايؿعيب: آي دا٤

طت٘ ٗ تًو عٓسِٖ إٔ ًٜعبٛا بايبٝض يهج ٚمل ٜهٔ َػتػطبّا ,ػاض٠ نبري٠ـ

 األٜاّ.

 

 

 إهاغط٠:

ايبايػٌ ٖٚٞ إٔ هًؼ نٌ ٚاسس َٓٗا ع٢ً نطغٞ ٚتتِ بٌ ايؿباب 

ٚأَاَِٗ طاٚي١ )أٚ ع٢ً غطح َػتٛ نأضض ايػطف١ َجاّل( ٜٚهع نٌ ٚاسس 

ٚتتؿابو  يألع٢ً ٜسٙثِ ٜطفع نٌ ٚاسس ٜس ظًَٝ٘  ايٌُٝ َٛاظا٠ َٓٗا ٜسٙ

 نٌ فٝشاٍٚ قبه١ نبري٠ ثِ ٜعطٞ أسسُٖا االٜعاظ بايبس٤, ٜٚؿهالٕ ايٝسإ

ٜسٙ  إٍ غطح ايطاٚي١ )بهػطٙ(, َٚٔ تكٌ َٓٗا إٔ ٜٛقٌ ٜس ظًَٝ٘ ٚاسس

 ط إباضا٠.غطح ايطاٚي١ فإْ٘ ىػ
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 :إٝؿايٓ

 ٜهعٕٛ ضأؽ شبٝش١ َطبٛر,(, إش ط٣ )طعاّ سف١ً ايعفافِكٔيٕ بعس أٚتهٛ

ٜهٕٛ َٔ ْكٝب٘, أٚ  مٛٙ فُٔ ٜكٝب٘ ٜٚكّٛ ايطداٍ بتكٜٛب بٓازقِٗ

 .ٜطدع٘ ألقشاب ايفطح

 
 

 ايفطٚغ١ٝ:

ٖٚٞ َٔ األيعاب ايعطب١ٝ ايكس١ّ, ٚألِْٗ ناْٛا ٜعتُسٕٚ ٗ سٝاتِٗ 

 ع٢ً اـٌٝ يًطنٛب, فكس ناْٛا ٜكَٕٛٛ بايػبام, َٓاغبات عسٜس٠

, أٚ ٗ ناألعٝاز أٚ ظٜاض٠ ؾدل عِٛٝ َجٌ األَري عبس اهلل بٔ اؿػٌ

ض٠ ايبس٤, , فٝكطف ايفطغإ ٜٚطًل أسسِٖ إؾا)بعس ايػسا٤( سفالت ايعفاف 

ٜهٔ ٖٓاى دٛا٥ع ٚإِا فٛظ َعٟٓٛ, ٜٚعٜس مثٔ ايفطؽ  ٚملٜٚبسأ ايػبام 

 (.ايفا٥ع, ٜٚكٛيٛا عٓ٘ )فطؽ غبٛم
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 :١ُ )اـامت(اـٜٛت

, فإشا ادتُع ٖصٙ يعب١ نباض ايػٔ, ناْٛا ّاضغْٛٗا ٗ ايػٗطات ايؿت١ٜٛ

ٖؤال٤ ٗ بٝت أسسِٖ نإعتاز فإِْٗ ّاضغْٛٗا بؿطٙ َعٌ نإٔ ًٜتعّ 

ايًعب١  , ٚػط٣أٚ ايعبٝب أٚ ايهعهبإٕػًٛب بؿطا٤ ن١ُٝ َٔ إًبؼ ا

 بايططٜك١ ايتاي١ٝ:

ال ٜكٌ أعها٤ نٌ فطٜل إتٛادسٕٚ إٍ فطٜكٌ َتكابًٌ عٝح  ٜٓكػِ

ٜٜٓبسأ أسس ايفطٜكٌ ايًعب ب بإٔ ,ٚػطٟ ايًعب١أؾدام  ١عٔ ثالث ١ ال ػط

ٜطاٖا ايفطٜل إكابٌ نإٔ ٜهعٛا عبا٠٤ أسسِٖ ع٢ً أضدًِٗ ٜٚكَٛٛا باخفا٤ 

َِٓٗ  قبهاتِٗ ؼت ايعبا٠٤ فٝتفل أعها٤ ايفطٜل إكابٌ ع٢ً إٔ ٜكّٛ ٚاسٕس

ل بتفشل ٚدٛٙ أعها٤ ايفطٜ باغتذٛاب أعها٤ ايفطٜل ايجاْٞ فٝأخص ٖصا

عكط اـامت ٗ قبه١ ٚاسس َٔ  ايصٟ أخف٢ اـامت ثِ ٜبسأ أيتشعٜط,

 ايفطٜل إكابٌ أٚ عكطٙ ٗ أٜسٟ اثٌٓ َِٓٗ نإٔ ٜكٍٛ:

أٟ أبػ٘ ٜسٜو أٚ ٜكٍٛ: فالٕ ٚفالٕ ٚفالٕ )اؾطبٛا  فالٕ )اؾطب دٛظى(

, فإشا سايف٘ اؿٜ غشبت ٚإفطٚض إٔ ٜٛد٘ ايػؤاٍ ٕط٠ ٚاسس٠ ,(دٛظنٛا

يفطٜك٘ ْكط١ ٚاْتكًت اـٜٛت١ُ إيٝ٘ ٚإشا مل وايف٘ اؿٜ بكٝت اـٜٛت١ُ 

َع ايفطٜل األٍٚ ْفػ٘ ٚغذًت ْكط١ ٖٚهصا إٍ إٔ ٜكٌ ايفطٜل إٍ عسز 

َٔ ايٓكاٙ إتفل عًٝٗا يتشسٜس ايػايب أٚ إػًٛب
(1)

. 
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 إٜسٟ ؾس:يعب١ ؾس 

نٌ ٚاسس فطٜك٘, َٔ  ٜكّٛ أنرب إثٌٓ َٔ األٚالز, أٚ أق٣ٛ إثٌٓ باختٝاض

ٜٓ) خالٍ إٓازز٠  بٌ إثٌٓ َتعازيٌ بايك٠ٛ, أٚ باؿك٠ٛ َٔ ٜبسأ أٚاّل (١ايٓس

باالختٝاض, فٝدتاض أق٣ٛ ٚاسس. ٜٚتبع٘ ض٥ٝؼ ايفطٜل اآلخط باختٝاض أسس 

 األٚالز ٜهٕٛ ْسا ٕٔ اختاضٙ األٍٚ.

عس شيو ٜطغِ خطّا بٌ ايفطٜكٌ, ٜٚكف ايفطٜكإ ع٢ً بعس سٛايٞ ب 

ٔػ١ أَتاض َٔ شيو خ٘ ايٛغ٘, ٜٚكّٛ ٚاسس َٔ نٌ فطٜل باالقرتاب 

َٔ شيو اـ٘. ٜٚكٍٛ أسسُٖا يآلخط: ؾس إٜسٟ ؾس, فُٔ ًُٜؼ ٜس اآلخط 

َٝتّا  ٜٚٗطب ٜٚكٌ فطٜك٘ فإْ٘ ٜعترب فا٥عا, أَا إشا أَػو ب٘ فإْ٘ ٜعترب

َٔ ايًعب١, ٚٗ األخري َٔ ىطز انرب عسز َٔ فطٜك٘ ٜعترب خاغطّا, ٚىطز 

 ٜٚفٛظ ايفطٜل اآلخط.
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  :يعب١ ايهربٜت١

َُٓٔ ٜطٜس َعطف١ سٛ٘ ٗ  يًهربٜت٘ أضبع١ أٚناع: فُٝػو أسسِٖ 

االَتشاْات َجاّل أٚ بأٟ أَط َٔ األَٛض فإْ٘ ّػو ايهربٜت١ َٔ ططفٝٗا 

 هاٍ:ؾٜٚكصفٗا ع٢ً األضض ٜٚهٕٛ هلا أضبع١ أبٛاغط١ ايػباب١ ٚايباِٖ 

بٛنع  ا٥ٌ إشا دا٤ ٚنعٗا ع٢ً سافتٗا ايعطٜه١ ايكػري٠ٜتف -1

 .ايكا٥ِ ٚبٛنع فإْ٘ ٜتفا٥ٌ نجرّيا

ٜهٕٛ تفاؤي٘ دٝسا إشا دا٤ ٚنع أسس ططفٝٗا ايطٌٜٛ بٛنع  -2

 ايٛقٛف.

ٜهٕٛ تفاؤي٘ أقٌ إشا دا٤ ٚنعٗا بٛنع ايتػطٝح ٚٚدٗٗا  -3

 ٢(.يألع٢ً )ايٓذّٛ ألعً

 ٜهٕٛ ايتؿاؤّ عٓسَا ٜهٕٛ ٚدٗٗا ايػفًٞ ألع٢ً. -4
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 يعب١ ايػٝذ١:

(غِ,ٜٚهٕٛ ع٢ً 28*28تتهٕٛ يعب١ ايػٝذ١ َٔ َطبٍع نبري نًعاٙ ) 

ُٜ ُٜ طغِ ع٢ً يٍٛح خؿيب أٚ ع٢ً ٚضق١ٕاألضض أٚ   ِ إطبع إٍ تػع١ٕكٖػَكٛا٠,ٚ

قػريا,ٜٚكّٛ َُاضغ١ ٖصٙ ايًعب١ ؾدكإ َٔ نباض  ٚأضبعٌ خا١ْ )َطبعّا(

 ايػٓفٞ ايػايب,

ي٘  ,ٚنٌ العٕبٜٚكطف سٍٛ ٖصٜٔ ايؿدكٌ عسز َٓإؿذعٌ ٚإتفطدٌ

,ٚهطٟ تٛظٜعٗا ع٢ً َطبعات ٖصٙ ايطقع١ أٚ دطّٚا أضبع١ ٚعؿطٜٔ سذطّا

ٍّ ٚشنا٤,أَا إطبع األخري فٝهْٛايٓكط١ إطنع١ٜ ٗ ضقع١ ايًعبٛاييت  بإسها

َٔ  ٌ ٖصا إطبع ٚال ٜهع أٟ ايالعبٌ سذطّاعب,ََّٜٚٛٓٗا ايَّ ٜٓطًُل

 سذاضت٘ أثٓا٤تٛظٜع اؿذاض٠ عًٝٗا أثٓا٤ ايًعب.

ٍٕالايَّ ٜبسُأ   ٜطٜس ع٢ً ضقع١ ايًعب,ٜٚتبع٘  عب األٍٚ بٛنع سذطٙ بأٟ َها

ٜبسأ ايؿدل ايصٟ  ٜٓتٗٝإ َٔ ٚنع )اؾطا٠ٚ(, ٚعٓسَا آلخطعب االاي

ٌ,ٖٚٓا ٜكبح عاٌَ ايصنا٤ ْت٢ٗ َٔ ايًعب بتشطٜو دطٚٙ إٍ إطبع إَّٛا

اآلخط بؿهٌ  ح ٜكتٓل نٌ العب فطقت٘ يكتٌ دطا٠ٖٚٛ غٝس ايًعب١ عٝ

أنجط ـكُ٘ أٚ ٜػًل  ٖٛ َٔ ٜكتٌ دطا٠ٚالعب ايصٟ ٜفٛظَتعاَس,ٚايَّ

 ّ اؾطٚ األخري إتبكٞ يالعب اـاغط. ايططٜل أَا
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 :يعب١ ايها١َ

ٖٚٞ َٔ  ايًعب باؿذاض٠ ع٢ً َطبع ٜؿب٘ ايؿططْر, سٝح ٜكػِ نٌ 

( خا١ْ َجٌ ايؿططْر, ًٜٚعب 64نًع إٍ مثا١ْٝ َطبعات, أٟ ٜهٕٛ ٖٓاى )

بٗا ضدالٕ أسسِٖ سذاضت٘ بٝها٤ ٚاآلخط غٛزا٤, ٜطتبٗا بٓفؼ تطتٝب 

نٌ سذط )نًب أٚ دطٚ( ًٜٚعبإ بتشطٜو اؿذاض٠ إٍ ايؿططْر ٜٚػ٢ُ 

االَاّ ٚاؾٛاْب فك٘, ٚإشا َا تعس٣ اؿذط األٍٚ سذط اـكِ, فإْ٘ ىطد٘ 

َٔ ايًعب١, ٜٚفٛظ ايصٟ ي٘ آخط سذط ٗ ايًعب١
(1)

. 
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 ايفكٌ ايجاْٞ

 أيعاب األطفاٍ ايصنٛض
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 أيعاب األطفاٍ ايصنٛض:

 

 :, ايسٚاسٌ, ايبٓاْريٍيعب١ ايكًٛ

َٓٓٚفطزاتٗا: ُق نطات ظداد١ٝ ْاع١ُ  ٛض, ٖٚٞ عباض٠ عٌٔ أٚ زٚسٌ أٚ ب

ٝعٖا ٖٚٞ ٝإًُؼ َجبت بٗا قطع بالغتٝه١ٝ ١ًَْٛ يٝػٌٗ ع٢ً ايالعبٌ ُ

ططم ايؿعب١ٝ احملبب١ يألطفاٍ, ايصٜٔ َٔ سبِٗ هلا ابتسعٛا عس٠ َٔ األيعاب 

 يًعبٗا, َٓٗا:
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 ٛض, اؿٝع٠, ٖٚٞ نُا ًٜٞ:يعب١ إ

, ٜهع نٌ العب فٝ٘ دٌ أٚ أنجط أٚ زا٥ط٠ َجًح َتػاٟٚ األنالع ٜطغِ

 ٜػ٢ُ )سب١(, ثِ ٜطغِ ع٢ً بعس سٛايٞ َرت ْٚكف خ٘, 

ٌ )ضأؽ, ايك ًٛهلِ ٖٚٓا ٜػ٢َُٚٔ َٓطك١ إجًح ٜهطب ايالعبٕٛ ق

ًِ ٚاسس َٚيٛ ( أقطب ع٢ً اـ٘ ٘)ضأغ ًُّ٘فُٔ ٜهٕٛ ق اؿب١(,عٔ ٝعٙ ٝيتُ

ايسٚض األٍٚ دً٘ ٜهطب قاسب ٜهٕٛ األٍٚ ٖٚهصا ايجاْٞ ٚايجايح, َٚٔ اـ٘ 

بك١ٝ ايالعبٌ  ي٘, ٖٚهصا سب سٖب١ أٚ أنجط فٗٞ مٛ إجًح فإٕ أخطز َٓ٘

ٌّ ايصٜٔ ٜتٓاٚبٕٛ ع٢ً ايًعب  أسسِٖ, أَا إشا عًل دٌ )ضأؽ( سػب زٚضٙ ن

إْ٘ ٜهع َا نػب٘, ٜٚتٛقف عٔ ف, ٜؤغط )َٛض( أٟ إجًح فٗٛ زاخٌ أنالع

ُٜ ايًعب ظٌ )ضأؽ( )ضأغ٘(  ً٘ايككس, بهطب قدطد٘ أسسِٖ عٔ ططٜل ست٢ 

ٍٛ َع بعهٗا بعهّا ًأٚ عٔ غري قكس بهطب ايك إجًح, قاسب٘ إأغٛض زاخٌ

سٖب١ ٜعاز ايَّعب أثٓا٤ ع١ًُٝ إخطادٗا َٔ زاخٌ إجًح.ٚبعس إخطاز آخط 

 بسى)ؾٛٙ( َٔ دسٜس.
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 : ٠طٔزيعب١ ايطَّ

ًٜشل ب٘, ٚعسز ايالعبٌ اثٌٓ أٚ ثالث١, ٚعٔ  َلٔشٜططز أٟ َي َزَطٖٚٞ َٔ َط

ٔ َّ٘ ع٢ً األضض, َػاف١ التكٌ عايكطع١, فُٔ ٜهٕٛ األٍٚ, ٜهع ق ططٜل

ٚق٠ٛ فإٕ أقاب٘  بػطع١ , ًٜٚعب ايجاْٞ دَّ٘ باػاٙ دٌ َٓافػ٘أضبع١ أَتاض

 ٌػسٜس ع٢ً ايك.ٚايت, ٚإٕ مل ٜكب٘ ٜهٕٛ زٚض َٓافػ٘فإْ٘ ٜأخص َٓ٘ ُقاّل

ٖٚهصا, ٖٚصٙ ايًعب١ يٝؼ هلا َهاّْا قسزّا, فأسٝاّْا تطٍٛ إػاف١ إٍ عؿط٠ 

 .أَتاض

 ١:اؾٛض٠, ايهٖب

ٚعسز ايالعبٌ ال ٜكٌ عٔ اثٌٓ 

ٜتفل ايكػاض ع٢ً سفط دٛض٠, ٚإٔ تهٕٛ 

ٍٛ اؾٛض٠ إَا ٗ َهإٖصٙ  أٚ ب٘  َػت

بعض إٝالٕ, ٚبعس إدطا٤ ايكطع١ ٜكف 

 أسسُٖا عٓس اؾٛض٠, 

إرت,  َػاف١ التكٌ عٔٚاآلخط عٓس خ٘ ايبسا١ٜ ايصٟ ٜبعس عٔ اؾٛض٠ 

َاّ( ًٍٛ, ٜٚطَٝٗا )عٔ ططٜل اسٓا٤ ٚٗطٙ يألّٚػو بٝسٙ فُٛع١ َٔ ايك

ناْت ظٚد١ٝ, فإٕ  ٛض٠, فإًٍٕٛ اييت ٗ اؾمٛ اؾٛض٠, ٚبعسٖا تعس ايك

ًٛاّل بعسزٖا قصٟ ٜكف ع٢ً اؾٛض٠(, ٜسفع ٕٓافػ٘ ايالعب إٓافؼ )اي

ًٍٛ اييت غكطت ٗ ٜٚػتُط ٗ ايعب, أَا إشا ناْت ايك, (2,4,6,8,11)

اؾٛض٠ فطز١ٜ فإْٗا تهٕٛ َٔ ْكٝب إٓافؼ ايٛاقف ع٢ً اؾٛض٠, ٜٚهٕٛ زٚضٙ 

سسِٖ( أٟ ست٢ ال ٜبك٢ َع أسسُٖا )أ ٗ ايًعب )ٜأخص زٚض ظًَٝ٘(, ٖٚهصا

 .ْػشابابح فال ول ي٘ االٔ تًكا٤ ْفػ٘, ٚأَا ايٖطدٌ, أٚ باْػشاب اـاغط َ
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 :ع٢ً األضض ٚاَتٖس يعب١ إاز: ٖٚٞ َٔ َٓس

, أَا ايعسز ٚتتهٕٛ َٔ عسز َٔ ايالعبٌ أقًِٗ اثٌٓ ٚأنجطِٖ أضبع١

ُٜثالث١ العبٌ فِٗ جايٞإ ٍٛ ّادتاض َهاْ, ٚ ع٢ً  الِّفٝهع نٌ العب ُق ,ّٜاَػت

ايجايح, بؿطٙ إٔ  ٖٚهصا ,خطاّل آهع ايجاْٞ ق175ٜبعس سٛايٞ  األضض ٚع٢ً

 ٚاسس٠ ُاَّا,ًٍٛ ع٢ً اغتكا١َايك تهٕٛ
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, ثِ سذطّا عاز٠ٜٚهٕٛ  ,ثِ ٜعٌ َهإ ايبسا١ٜ بٓفؼ إػاف١ بٌ ايكًٍٛ 

 إسس٣ أقاب )ضأغ٘(, ًَّ٘أٚاّل, فإشا قًعب َٔ ٜهٕٛ زٚضٙ ايكطع١, فٝػطٟ 

ايجاْٞ, ٖٚهصا ايجايح ايصٟ إٕ أقاب ي٘, ٜٚٓتٛط ست٢ ًٜعب فٗٞ  اؿبات

هصا ايجايح ايصٟ إٕ ٞ ي٘, ٜٚٓتٛط ست٢ ًٜعب ايجاْٞ, ٖٚات فٗاؿٖبإسس٣

يسِٜٗ قٍٛ , ٜٚػتُط بايًعب ( فإْ٘)ايطؤٚؽ أٚ اؿباتًٍٛ أقاب إسس٣ ايك

ال )ضأغّا أٚ سب١(, ايالعبٌ إشا أقاب قإٔ آخط ٞ بٛنٌ ٚبُٝؿٞ(, أٟ ؿِّ)ايطِّ

ٚنإ قاسب٘ قس نػب سب١ أٚ  فإْ٘ غٝػتُط ٗ ايًعب, فإٕ نإ )ضأغّا(

ٚإٕ ناْت )سب١(  )ٜعطٝٗٔ( ي٘ ٚىطز َٔ ايًعب, فإْٗا ٜعطٝٗا اثٓتٌ

ٚال ٠, زضتكاب نٌ )اؿبات( عٓسٖا تبسأ إطاٜهػبٗا, ٜٚػتُط ايًعب, ست٢ 

يتبسأ  ٜػتطٝع أسسِٖ إٔ ٜهػب نٌ اؿبات )ايسى(, تٓتٗٞ ايًعب١ ست٢

 .يعب١ دسٜس٠ )زنّا دسٜسّا(
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 رب:يعب١ ايؿِّ

ٕػاف١ َا بٌ ططٗ اإلبٗاّ ٚايؿرب ٖٛ ٚسس٠ قٝاؽ عٓس األطفاٍ, إش ٖٛ ا

ط عٓسَا تهٕٛ ايٝس َبػٛط١, ُٖٚا )اإلبٗاّ ٚاـٓكط( َتباعسٜٔ ٚاـٓك

دطا٤ ايكطع١, ٜطَٞ عس إالعبٌ اثٌٓ, ٚب عب١ تهٕٛ بًٌَػاف١, ٚايألطٍٛ 

عٔ ثالث١ أَتاض, ٜٚطَٞ عكٛي١ َا ال ٜكٌ َ َػاف١ ع٢ً األضض دً٘ أسسُٖا

ايالعب( أٚ أقٌ, أخص بُٝٓٗا ؾربّا )ؾرب ٚضا٤ٙ فإٕ ناْت إػاف١  ًَ٘ٓافػ٘ ق

ٖٚهصا, ست٢ ب. نإ غري شيو فٝأتٞ زٚض ظًَٝ٘ يًعاّل, ٚإٕ َٔ َٓافػ٘ ق

أٚ إٔ ٜٓػشب ٚال هٛظ يًػايب إٔ ٜٓػشب َا ًّو  ىػط أسسُٖا ْٝع

 الت نطٚض١ٜإال ٗ سا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



39 
 

 يعب١ ايططْٝب:

 ٖٚٞ إسس٣ أيعاب أيكًٍٛ,ٚتًعب نُا ًٜٞ: ؼفط دٛض٠ قػري٠,ٜٚطغِ

خ٘ ع٢ً بعس سٛايٞ َرت ْٚكف,ٜٚهع نٌ العب قٌ آخط مٛ اـ٘,ٜٚهٕٛ 

ٜهٕٛ قُّ٘ أقطب إٍ اـ٘,ثِ ٜكّٛ بايتكٜٛب مٛ اؾٛض٠,ٜٚتبع٘ األٍٚ َٔ 

,ثِ ٜكّٛ األٍٚ بهطب ايكًٍٛ اييت ٗ ايباقٕٛ نٌ سػب قطب٘ َٔ اـ٘

اؾٛض٠,فإٕ أخطز قاّل ٜهٕٛ ي٘, ٚإٕ أخطز قاّل ٚبكٞ قً٘ ايصٟ يعب ب٘ ٗ اؾٛض٠ 

ٍ ٜٓطبل فإٕ اآلعب ٜأخص نٌ ايكًٍٛ اييت ٗ اؾٛض٠,َٚا ٜٓطبل ع٢ً األٚ

 ع٢ً بك١ٝ آياعبٌ.

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 :َٔ َكطًشات ايكًٍٛ

ىطز َٔ غري إضاز٠  سٌ يعب٘ أٟ إٔ اؾٌ :ِتَطِعََ 

 ٜعٝس ايهطب١. ايالعب, عٓسٖا ي٘ اؿل إٔ

َٛ ,ِؼَط  : ٖٚٞ ساي١ قٌ ايالعب )ضأغ٘( عٓسَا ٜهٕٛ ِظاي

فإْ٘  فإٕ ايالعب سٌ ٜهطب قً٘ قطٜبّا َٔ إسس٣ اؿبات,

 .ٜكٝبٗا ٜٚٓتكٌ إلقاب١ اؿب١ األخط٣
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ػطب١: ٖٚٞ )بطٚف١( يٝعطف ايالعب نٝف١ٝ ايًعب,  

 (.ٚاإلمٓا٤ )خاق١ ٗ يعب١ اؾٛض٠ ٜٚكٝؼ إػاف١

ٌ ظغًٍٛ: ٜٚطًل ٖصا إكطًح ع٢ً ايكٔس٠/ َظق 

 يًعب. ايكػري, ٖٚٛ َػتشب يالغتُالى ٚيٝؼ 

اْتؿاضّا بٌ سب١/ إتٛغ٘: َتٛغ٘ اؿذِ ٖٚٛ األنجط _

 ايالعبٌ.

إَا يؿهً٘ أٚ ًٛي٘, ايسعبٌ: ٜٚٓتكٝ٘ ايالعب َٔ بٌ ق ضأؽ/_

                               ب٘. ألْ٘ دسٜس, أٚ أْ٘ ٜتفا٥ٌ

 
 
 

 ايسٜٚس:   

ٖٚٞ عباض٠ عٔ ؽػري ْٛطٟ, ال ٜسفع َٛدبٗا ايالعب اـاغط, أٟ ؾ٤ٞ 

 .أٚ ايتُطٜٔابح, ٚأغًبٗا نإ إَا يًتػ١ًٝ عب ايٖطيآل
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 :يعب١ غبع سذاض, ايؿشف

ٍٚ ٚتتهٕٛ ٖصٙ ايًعب١ َٔ فطٜكٌ  :ٚاألزٚات 9-3َٔ  أ, ب بعسز َتػا

َػطش١  ٢ إٔ تهٕٛغبع١ سذاض٠, أٚ قطع قػري٠ َٔ ايفداض إهػٛض ٜٚطاع

بعض ايؿ٤ٞ )ست٢ ّهٔ تطتٝبٗا فٛم بعهعا ايبعض 

َطاط١ٝ, ٚفُٝا بعس أقبشت  ,ايكس١ّ َكٓٛع١ َٔ األقُؿ١ٚنط٠بػٗٛي١(,

فإٕ نابً  ١ٜ,ٚػطٟ ايكطع١ بٌ ايفطٜكٌ أ ٚب, فإشا نإ ْكٝب أ ايبسا

َٔ َػاف١  ,ايطاب١ ع٢ً اؿذاض٠قصف  يفطٜل )أٚ أسس أفطازٙ(, ٜتٍٛ أَطا

بك٢ ايهط٠ ست٢ الٜ بكصف أَتاض. ٜٚتٓاٚب أفطاز ايفطٜل 4أَتاض إٍ  3سٛايٞ 

)ب( أفطاز ايفطٜل سذطّا ٚاسس, عٓسٖا ّػو أسسَالَػّا يػطح األضض إال 

ايطاب١ )بُٝٓا ٜتٛظع باقٞ 

أعها٤ ايفطٜل باػاٙ 

 ايفطٜل أ(

ضٖا إٍ أسس ظَال٥٘ أٚ ّطِٓ  

 بٓفؼ زٚض ظًَٝ٘ ايصٟ ٜكّٛ

ا إٔ واٍٚ إقاب١ َٖاألٍٚ, إ

أسس ضفاق٘,  ضٖا إٍطِٓٝسٙ )ّٛت( َٔ ايًعب أٚ ّٚو(أ ) ل طٜأسس أفطاز ف

ناْت, فإٕ  عض أفطاز فطٜل أ ٜكّٛ ببٓا٤ اؿذاض٠ ايػبع١ نُابُٝٓا ب

األٍٚ , فإِْٗ ٜعٛزٚا يٛنعِٗ اغتطاعٛا بٓا٥ٗا عازٚا قبٌ إقاب١ أنجطِٖ

ٜٚأخصٚا َهإ  ظإ أقٝب أنجطِٖ فاِْٗ ٜعتربٚا خاغطٜٔ ٜٚعتربٚا فا٥عٜٔ,

 فطٜل )ب(.
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ٖٝ  اض٠:يعب١ ايط

ٗ كتًف ٖصٙ ايًعب١ ايؿعب١ٝ اييت َا ظاٍ ّاضغٗا ايعسٜس َٔ األطفاٍ 

 ٗا فٗٞ نُا ًٜٞ:أَا ططٜك١ قٓع ,أضدا٤ األضزٕ

 
 -41ا٤ ٚبطٍٛ ايككب ٚهعأ ايعسز ايٛاسس أضبع١ أدع عٝسإؼهط 

َٔ ٖصٙ األدعا٤ َع بعهٗا فتهٕٛ ٖٓاى ْكط١  غِ ثِ تجبت ثالخ أٚ اضبع51١

ٜٚجبت ٖصا ايٛضم سٍٛ عٝسإ ايككب  ٗ ايٛغ٘, ثِ وهط ٚضقّا , إضتهاظ

,ٜٚطاع٢ بٛاغط١ ايػطا٤, َٚٔ ْكط١ االضتهاظ ىطز خٝطإ, أسسُٖا يًداضز 

٢ تٛاظْٗا, ٚاآلخط ٜٚػ٢ُ شٌٜ ايطا٥ط٠ ايصٟ ٜػاعس عًإٔ ٜهٕٛ َٔ ايكُاف,

, َٔ َٓتكف ايطا٥ط٠ األَاَٞ ْٚٗاٜت٘ ٗ ٜس ايطفٌ خٝ٘ طٌٜٛ بساٜت٘

ق٠ٛ دصب ايطا٥ط٠ خٝطّا قّٜٛا ست٢ ٜػتطٝع َٛاد١ٗ ٜطاع٢ إٔ ٜهٕٛ ٚ

, ٚنصيو سػب ٜكٌ إٍ ١٦َ َرت سطن١ ايطٜح, أَا طٛي٘ فطَاٚنصيو 

ب إٔ تهٕٛ طفٌ ٚن١ُٝ اـٝٛٙ إتٛفط٠, ٚسػب ق٠ٛ ايطٜح, ٚهضغب١ اي

 غطع١ اهلٛا٤ غري نبري٠.
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 :ٖضَٛيعب١ غبع ُد

ؼفط  أطفاٍ, ٚغبع دٛض, ٚطاب١ َطاط١ٝٚتتهٕٛ ٖصٙ ايًعب١ َٔ مثا١ْٝ 

إٔ ٜهٕٛ , ٜٚفهٌ اؾٛض بأسذاّ َتػا١ٜٚ, عٝح تسخٌ ايطاب١ بػٗٛي١

ض, ٜٚكف نٌ طفٌ باظا٤ دٛضت٘, ٜٚعطفٗا نُا ايػطح َػتّٜٛا ؾُٝع اؾٛ

ػو ايطاب١ ٜٚطَٝٗا )إَا ٜعطفٗا اؾُٝع, ٜٚكَٛٛا باختٝاض أسسِٖ, ايصٟ ّ

ٗ دٛض٠  ع٢ً اؾٛض, فإٕ ٚقعت ايطاب١ ٛنع اؾًٛؽ أٚ االمٓا٤(ٖٚٛ ب

أسسِٖ, فإْ٘ ّػو بايطاب١ بُٝٓا ٜٗطب )ٜتفطع٘( األطفاٍ ْٝعِٗ, فإٕ 

ٛنع سكا٠ ٗ دٛض٠ ايطفٌ ٜكٝب أسسِٖ ففٞ ٖصٙ اؿاي١ ت اغتطاع إٔ

 , ي٘ ألْ٘ أخطأ اهلسف إكاب, ٚاال فاؿكا٠ تٛنع ظٛضت٘ ٖٛ, عكابّا 

 
( سكٝا٠, فعًٝ٘ إٔ 7)٧ دٛض٠ أسسِٖ بـ ٖٚهصا تػتُط ايًعب١ ست٢ ُتً

أٚ دصع ؾذط٠ ٜٚكّٛ نٌ ٚاسس بهطب٘ بتًو ايهط٠  سا٥٘ اضٜػتٓس إٍ دس

(. 7ٚإَا باْكام عسز اؿك٢ َٔ ضقِ ) ظٛضت٘ إَا بعسز اؿك٢ إٛدٛز٠

( 4( سكٝات فإْ٘ ٜهطب٘ ثالخ نطبات أٚ )3ٜعين إشا نإ ظٛض٠ أسسِٖ )

 ِ ٚقٗطٙ ٖٛ.. ٚغ٘ فطس7َٗٔ  3ٚشيو باْكام 

 َٔ أيعاب ايكػاض اـاق١ ٗ ايعكب١ أٚضزٖا عبس اهلل إٓعالٟٚ.
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 نبت نبت:

ٖٚٞ عباض٠ عٔ فُٛعتٌ َٔ األطفاٍ َتكابًتٌ, سٝح ٜطغِ ع٢ً 

األضض َػتطٌٝ ٜٚكػِ إػتطٌٝ غ٘ ٗ ايٛغ٘ إٍ َطبعٌ تسخٌ نٌ 

ٜكٍٛ بؿهٌ  فُٛع١ ٗ َطبع ثِ ٜسخٌ أسس أعها٤ ايفطٜل ايجاْٞ ٖٚٛ

َتٛاقٌ: )نبت نبت( ٚواٍٚ االَػاى بأٟ َٔ ايفطٜل فإشا عذط خطز َٔ 

ايًعب١, ٚإشا أَػو أسس أعها٤ ايفطٜل خطز إُػٛى َٔ ايًعب١ ٚايفطٜل 

أٜاّ انتُاٍ ٜبك٢ آخط ٚاسس ٗ إطبع. ٖٚٞ َٔ األيعاب اي١ًًٝٝ ايفا٥ع ٖٛ 

 .ايكُط أٚ ؼت َكابٝح ايؿٛاضع
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 قٝاز ايػُو:

فطٜل ٗ ايٛغ٘, ٚفطٜل سٛهلِ ٜكفٕٛ ع٢ً  تتهٕٛ ٖصٙ ايًعب١ َٔ فطٜكٌ,

ؾهٌ زا٥ط٠ أَا األزا٠ ايًعب فٗٞ طاب١, ٜٚكّٛ ايفطٜل اـاضدٞ بكصف ايهط٠ 

ع٢ً أفطاز ايفطٜل ايصٟ ٗ ايٛغ٘, فإٕ أقابت أسسِٖ فإْ٘ ىطز َٔ ايًعب١ 

)ّٛت(, ٖٚهصا ست٢ ٜٓتٗٛا )فطٜل ايٛغ٘(,

 
, أسس أفطاز فطٜل ايٛغ٘ ايطاب١ قبٌ غكٛطٗا ع٢ً األضض أَا إشا ايتك٘ 

خطدٛا  ٘ َٔ ايصٜٔضفاق ايهاضب, أٚ إٔ ٜػتبسٍ بصيو أسس إٔ )ّٛت(فإَا 

 .ٖهصا,َٚٔ ايًعب
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 يعب١ اؿانِ ٚاؾالز:

 تتهٕٛ ٖصٙ ايًعب١ َٔ أضبع١ العبٌ, َٚكػٌُ نُا ًٜٞ:

 اؿانِ. -1

 إفتـ. -2

 اؾالز. -3

 .ايًل -4

تػا١ٜٚ وهط أضبع١ أٚضام قػري٠, ٜٚطاع٢ أْتهِٛٚسعاَّا أٚ عك٢, 

, إػُٝات ايػابك١/ ثِ ٜكّٛ أسس ايالعبٌ اؿذِ ٜٚهتب ع٢ً األٚضام

ٍٛ(, ٜٚفتشٛا األٚضام, فٝكٍٛ َٔ َهتٛب ٗ ٚضقت٘  بطَٝٗا أَاَِٗ )غطح َػت

 ؟اؿانِ: أٜٔ إفتـ

 .سهطتٓا فريز إفتـ:

 اؿانِ: أخطز ايًل.

يًل َٔ بٌ اإلثٌٓ )اؾالز  زقٝكّا ٗ اخطاد٘ع٢ً إفتـ إٔ ٜهٕٛ 

, ايٓٛط فٝٗا, ٚعًٝ٘ إٔ ال ٜتعذٌ ٗ ؼسٜس َٔ ٖٛ ايًل ل, فٝسقٚايًل(

 , ُٖا إٕ عطف ايًل, فسٚض اؿانِ ٜهٕٛ نُا ًٜٞ:ٚأَاَ٘ سايتٌ

 اأسػٓت أٜٗا إفتـ ايفكٝح, أٜٗا اؾالز, انطب ايًل )عسّز اؿانِ:

نطبات, ٚتػ٢ُ  5 –ايهطب١ ايٛاسس٠  , ترتاٚح َابٌ َٔ ايهطبات اقسّز

أَا  اشا إفتـ مل ٜعطف ايًل,فٝكٍٛ  .تًو ايهطبات أسٝاّْا باؾًسات(

 اؿانِ:

 , ٚعكابّا يو ع٢ً شيو, غتذًس )وسزْو مل تعطف ايًلأٜٗا إفتـ إ

 .أٜٗا اؾالز ْفص اؿهِٜاٚعسز ايهطبات(

سانِ ؿانِ, نُا ؽتًف ق٠ٛ ( َٔ ٚىتًف عسز ايهطبات )اؾًسات

ٖصٙ األزٚاض, ٖٚٓا تٛٗط , ألٕ اؾُٝع غُٝط ٗ تًو ايهطبات َٔ دالز ؾالز
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, تشٌُ )ؼٌُ ق٠ٛ ايهطبات( َٔؾدكٝات ايالعبٌ بٌ ايك٠ٛ ٚايهعف ٚاي

 .ٚنصيو ايكػ٠ٛ ٚايًٌ

 
 

 ٌ:ًُبايُب

عباض٠ ٛ ٖٚ ,ايًعب بًبٌ عب١ َٔ العب أٚ عس٠ العبٌ, ٚأزا٠تتهٕٛ ٖصٙ ايً

 ت٤ٛػُاض ٚٗ َؤخطت٘ ْايؿهٌ ٗ ضأغ٘ َ عٔ قطع١ َٔ اـؿب كطٚط١ٝ

ٚخٝ٘ طٛي٘ َرت ٚاسس. ٜكّٛ ايالعب بًف اـٝ٘ ع٢ً , غ1ِخؿيب َكساض 

ٜٚكصف٘  ٚانعّاايبًبٌ َابٌ االبٗاّ ٚايػباب١, َجبت ٗ خٓكطٙ, ٚططف٘ ايبًبٌ

 ٚايالعب,إطات  سٍٛ ْفػ٘ عؿطات, فًٝف ايبًبٌ بّا اـٝ٘ يًدًفاشأَاَ٘ د

ٖط ٖٛ ايصٟ ًٜف بًبً٘ ٚقتّا أطٍٛ, ٚبعهِٗ ٜتفٓٔ بٓكٌ ايبًبٌ ايكٟٛ ٚإا

َهإ آخط بؿطٙ إٔ تهٕٛ األضن١ٝ َػت١ٜٛ قًب١, أَا  يطاس١ ٜسٙ أٚ إٍ

اب فٗٛ عسٚ نبري يًبًبٌ إش ىفف َٔ غطعت٘ نجريّا ست٢ ٜبطًٗا ايرت

ُا أطٍٛ ٗ ايسٚضاِ قتّأَ ٜهٕٛ بًبً٘ َهح ٚ . ٜٚتفاخط االعبٕٜٛٚٓٗٝٗا

 .ع٢ً ْفؼ ايفا٥ع ُٜسخٌ ايبٗذ١ ٚايػطٚض
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 ايبٓس٠:

, ٚأسٝاّْا البؼ إػتع١ًُ ايكس١ّ إٕ َٛاز ٖصٙ ايًعب١ ٖٞ أظضاض )بٓٛز( إ

َٔ َالبػ٘ أٚ َالبؼ أًٖ٘  (نإ ٜهٛط ايكيب يكطع بعض األظضاض )ايبٓٛز

٘ َػافٚع٢ً  ,ؼفط دٛض٠ ٜٚػتشػٔ إٔ ال تهٕٛ عُٝك١ .زٕٚ عًُِٗ

ُٜطغِ خ٘ ال تتعساَٙٓٗا أَا  عٓس ايًعب, أقساّ ايالعبٌ عٛايٞ َرت ْٚكف, 

ٚبعس  اٍ أضبع١, ٚأفهٌ عسز ٜهٕٛ  العبٌ. ايالعبٌ فٝهٕٛ َٔ اثٌٓ عسز

مٛ اؾٛض٠ ٚوطم إٔ ٜهٕٛ ٗ اؾٛض٠  يكطع١ ٜكّٛ ايكيب األٍٚ بطَٞ بٓسٙا

فإْ٘ ٜكصف  ,ق١ًًٝ آخط قيب إٔ فطقت٘هصا, ٚعٓسَا ٜؿعط , ٖٚأٚ قطٜبّا َٓٗا

 َبتس٥ّا ٠تباعّا إٍ اؾٛض فٌ األٍٚ بازخاٍ األظضاض بٓسٙ إٍ بعٝس. ثِ ٜبسأ ايط

عٓس إزخاٍ ْٝع ٚال تٓتٗٞ ايًعب١ ,ٚي٘ ثالخ سطنات يهٌ ظض َٔ أقطب ظض,

ٜػتطٝع  , ست٢ق٠ٛ َٔ ٝ٘ إٔ ٜٓفذ ٗ اؾٛض٠ بهٌ َا أٚتٞٚإِا عً األظضاض,

ضاض َٔ اؾٛض٠ أٚ أنرب عسز َٓٗا ٚتهٕٛ ي٘, ٚإشا بكٞ ؾ٤ٞ ٗ إخطاز األظ

اؾٛض٠ ٜأتٞ زٚض ايجاْٞ ٚواٍٚ ٖٚهصا, ست٢ ٜتِ إخطاز ْٝع تًو األظضاض 

ست٢  ى, ايؿٛٙ( يتبسأ يعب١ ثا١ْٝ ٚثايج١, يتٓتٗٞ ٖصٙ ايًعب١ )ايسَٔ اؾٛض٠

يسٜ٘ َا َعِٗ إال ايطابح ايػٛبط, ايصٟ ٜتهٕٛ ٜتعبٛا أٚ ىػط اؾُٝع 

 .َٔ األظضاض فُٛع١ كتًف١ َٚتٓٛع١

َٚٔ ْٛازض ٖصٙ ايًعب١ إشا ؾعط أسسِٖ إٔ أًَ٘ قًٌٝ أٚ َعسّٚ ٗ ايطبح 

بعس َػاف١ ألٜٚكصف٘  ع٢ً ضاس١ ٜسٙ ايٝػط٣ ٜهع ايعض ٕ إشا دا٤ زٚضٙ فها

أٌَ قًٌٝ ٗ إسطاظ  ٠ ايًعب١ )ايسى(, ٜٚهٕٛ يسٜ٘ ٚيٖٛه١ٓ ست٢ ٜطٌٝ َس

 .أٚ إؿاضن١ فٝ٘ ايفٛظ
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 يعب١ ايع١ُٛ:

يعب١ ْاع١ٝ ي١ًٝٝ, تتهٕٛ َٔ فُٛعتٌ َٔ األطفاٍ, َٚاز٠ ٖٚٞ 

 ايفطٜل األٍّٚػهٗا أسس أعها٤  ,أٚ إاعع ايًعب١, ع١ُٛ إسس٣ ايؿٝاٙ

ٜٚكصفٗا بهٌ قٛت٘, ٚع٢ً ايفطٜل ايجاْٞ إٔ ٜصٖب يٝبشح عٓٗا ست٢ هسٖا, 

صٖا ٜٚكصفٗا ألطٍٛ ستِٗ(, يٝأخٚفطعٓسَا هسٖا )ٚغ٘ قٝاح ايفطٜل ٚ

 .ٜتبازيٕٛ األزٚاضٖٚهصا ٗا ي٘,ًتٛقٝ َػاف١ ٜػتطٝع

ٞ بساْٞ, ٖذِ : ٜتذُع األطفاٍ, ٜٚكٍٛ أسسِٖ: سساْنٝه١يعب١ ايٗط

ع٢ً ن١ًُ َككٛف  ٚنًُا ٚقعت .ف: اطًع ٜا َككٛايصٜب عاـاضٚف, قً٘

ايؿُاٍ, فٝتؿهٌ  اآلخط ؾ١ٗأسسِٖ ٜصٖب ٌّ, ٚٗ إط٠ ايجا١ْٝ ٜصٖب 

 .يًعب١ أخط٣كٌ, ثِ ٜٓتكًٛا فطٜ

 

 يعب١ أقفط ٜا أقفط:

ست٢ ٜػط٢ أسسِٖ ْفػ٘ بكطع١ قُاف, ٜٚبسأ بايعس ٖٚٞ يعب١ ي١ًٝٝ:

ُا اقرتب َٔ ٜعطف إٔ اؾُٝع قس ؽبأ, ثِ ٜٓٗض ٜٚبشح عِٓٗ ٚنً

َٔ  ٘إدتب٧ بايكفري, ٚعًٝ٘ إٔ ٜعطفأقفط, فٝبسأ أسسِٖ ٜكٍٛ: أقفط ٜا

 .خاغطّا ٜٚعٛز يًعس ثا١ْٝ ٜعترب , فإٕ مل ٜعطف٘قٛت قفريٙخالٍ 
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 خاف اـاف:

ىتب٧, َٚٔ ايفطٜل  ٜكٌ عٔ ططٜل ايكطع١  َٔ ايفطٜل ايصٟٜتفل فط

ايصٟ ٜعطف فطٜك٘  ٚيهٔ ٜبك٢ ض٥ٝؼ ايفطٜل إدتب٧ ,ايصٟ ٜبشح ٜٚهتؿف

ا َُٚعٗ ايفطٜكٌ)إتفام َػبل بٝٓ٘ ٚبٌ أعها٤ فطٜك٘(, ٜٚػري ض٥ٝػّا 

 .فٝكٍٛ ض٥ٝؼ ايفطٜل ايباسح: خاف اـاف ال ؽاف أعها٤ ايفطٜل ايباسح,

 ٜكٍٛ ض٥ٝؼ ايفطٜل ٜٚطززٖا عس٠ َطات, ٚعٓسَا ٜكًٕٛ إٍ إسس٣ ايعٚاٜا

 ؟ين تًو ايعا١ٜٚٝعبتأ ايباسح يط٥ٝؼ ايفطٜل إدتب٧:

 ي٘: ٜكٍٛ فإٕ نإ فطٜك٘ كتب٦ّا ٜػهت, ٚإٕ مل ٜهْٛٛا كتب٦ٌ فإْ٘

 .بعتو

: ض٥ٝؼ ايفطٜل إدتب٧ ٛا َٔ َهإ اختبا٥ِٗ فٝكٍٖٛٚهصا ست٢ ٜكرتب

بأفطاز . ٖٚٞ ن١ًُ ايػط, فٝٓطًكٕٛ بأقك٢ غطع١ يألَػاى ْٚسضٟ غفري٠

َٔ ايًعب(, ٖٚهصا ٜتبازيٕٛ  َٚٔ ّػو ّٛت )وٝس ايفطٜل ايباسح عِٓٗ

 ب ٚايٓعاؽ فٝٓتٗٞ ايًعب ٚغ٘ نشهاتِٗ األزٚاض ست٢ ٜؿعطٚا بايتع

 .ٚتٓسضاتِٗ َع بعهِٗ ايبعض ٗ أٟ ايفطٜكٌ أق٣ٛ
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 :(إكاضع١ )إباطش١

 أسسُٖا اآلخط ايفتٝإ, ٚتهٕٛ بإٔ ٜتشس٣ خاق١ بايصنٛض ٖٚٞ يعب١

بأْ٘ ٖطب َٔ  يػدط١ٜ ظَال٥٘,فإٕ ضفض, فإْ٘ ٜتعٖطض  تباطح(أ) :بكٛي٘

ٕ ٜعطف بأْ٘ بٗا ْفػ٘, فإٕ نا بكفات تهٝل ٜٚٓعتْٛ٘,ٚايتشسٟ إٛاد١ٗ

فإْ٘ ٜفهٌ االْػشاب ع٢ً  ,شيو ايفت٢ إتشسٟ َباضظ٠يٝؼ َكسٚضٙ 

ٜفهٌ بُٝٓٗا, ٚبعهِٗ  أٚ ضَا تتشٍٛ تًو إباضظ٠ إٍ َعطن١ )ايبطح(

ٛ اآلخط ٜٚهع أَا إشا قبٌ ايتشسٟ فهٌ ٚاسس ٜتكسّ مطٚب. احملاٚي١ ع٢ً اهل

اي٢ُٓٝ خًف قسّ قسَ٘ بهٌ ق٠ٛ ٚانعّا  ٘ عًٜٝ٘سٜ٘ خًف اآلخط ٜٚهػ

( غٜ٘بطش٘ )ٜطز فإٕ نإ أق٣ٛ َٓ٘ فإْ٘  إٔ ٜجٓٝ٘,اٚاّلخكُ٘ ايٝػط٣, ق

 ٖٚصٙ تهٕٛ ًٜشل ب٘, أش٣ َٔ ا٤ شيوع٢ً األضض, غري عاب٧ َا ٜكٝب٘ دٖط

أٜاّ َٓٗا, يصا ناْٛا ٜػتػًٕٛ  ايفطز ٜتأش٣ ال إٔ , أَا األقٌ إٔساالت ْازض٠

 ,َٔ ٜكع عًٝ٘ ال ٜتأش٣يتهٕٛ إكاضع١ )إباطش١( ع٢ً ايكـ, ست٢  ايبٝازض

)أٟ نُباطش١  ٖصا بطح نالب ٜكٍٛ عٓ٘: أسسُٖا فإْ٘ ٚإشا ؾو )ببطح(

 .ٚغري َعسٚز ( ٖٛ غري دا٥ع,ايهالب

, خاق١ إشا ناْت خاي١ٝ َٔ تسّٚ يػاعات  بٌ األقطإ إكاضعاتٚبعض 

 .األش٣ ٚايتعسٟ إككٛز
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 ايكسّ:نط٠ 

قسّ َٔ إطاٙ ٓٝات ٚٔػٓٝات ايكطٕ إانٞ نطات ٝٚٗطت ٗ أضبعٚقس 

كطٜبّا(, ٚيٝؼ هلا أ١ٜ )ْكفٗا ت اؿاي١ٝ نطات ايكسّ سذِ أقػط َٔ سذِ

, يصا فإٕ إػُاض نإ عسٖٚا, فإشا ثكبت فال غبٌٝ يٓفدٗا أٚإقالسٗا فتش١

 .نُا ناْت نطات ايكسّ اؾًس١ٜ ايكس١ّ

 

 :ايالبعٌططٜك١ تكػِٝ 

إٍ َتكاضب١ ٜٚٓكػُٛا  سز َٔ ايالعبٌ ٜٚهْٛٛا عاز٠ بػٔ ٜتذُع ع

 نايتايٞ:تهٕٛ فطٜكٌ, أَا ططٜك١ ايتكػِٝ, ف

يهٌ ٜتفل اؾُٝع إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى ض٥ٝػٌ )نابتٌٓ(, ض٥ٝؼ  

ٜٚطاعٞ إٔ ٜهٕٛ َتكاضبٌ َٔ  ٜٚصٖب نٌ ؾدكٌ َعّا, فطٜل,

ٜعطٞ ايًعب صيو ف ٗ ايًعب, ٚايك٠ٛ, ٚإٗاض٠ سٝح: ايعُط, ٚايطٍٛ

١, ٚتػ٢ُ ٖصٙ ايع١ًُٝ )إٓازز٠( أٟ ٜهْٛإ اؾس١ٜ ٚاؿُاؽ ٚايٓسٜ

, ٜٚتفكإ بؿهٌ غطٟ ع٢ً اغِ )يكب( نٌ ا بعهّاُيبعهٗ ْسٜٔ

 .َُٓٗا, َجاّل األغس ٚايُٓط, ايفٗس ٚايص٥ب ٚاسٕس

 

فٝكٍٛ أسسُٖا: يهٌ نابً ايصٟ ي٘ سل االختٝاض  ٜٚأتٝإ يًط٥ٝػٌ,

 أٚاّل:

 .بسى األغس أٚ ايُٓط 

ٜصٖب  فإشا قاٍ, األغس, ٜصٖب ايصٟ يكب٘ األغس إٍ د١ٗ ض٥ٝػ٘ بُٝٓا

 اآلخط ايط٥ٝؼ اآلخط. ٚعٓسَا ٜأتٞ َٔ ًُٜٝٗا ٜهٕٛ يًط٥ٝؼايُٓط إٍ د١ٗ 

ٚإشا بكٞ أسسِٖ  ٜتِ تكػِٝ ْٝع ايالعبٌ,أٚاّل. ٖٚهصا ست٢ سل االختٝاض 

 يًفطٜل األقٌ ق٠ٛ.ايط٥ٝػٌ ٜٓهِ  تفامزٕٚ ضفٝل, فإْ٘ ٚبا
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, ٚايفطٜل ٚاغع١غاس١ , ٚإ تعصض ففٞ ٜٚهٕٛ َهإ ايًعب ٗ َعًب إسضغ١

 .ايفا٥ع ٖٛ َٔ ٜػذٌ أٖسافّا أنجط

 

 طاب١ ايؿطاٜ٘:

مثٔ نط٠ ايكسّ )ايفطبٍٛ( اؾًس  طاب١ مل ٜهٔ ًّو ايهجريٕٚ

١ أٚ َٔ اؾًس ايطبٝعٞ, ٕٚا ناْت اؿاد١ أّ االخرتاع ٝأناْت َطاطغٛا٤

. ٖٚٞ قطع ايكُاف َٔ )ايؿطاٜ٘( طاب١ يصا فكس ؾأ األطفاٍ ألٕ ٜعًُٛا

 هٕٛ ع٢ً ؾهٌ نط٠ َٔ تًو ايكطع,ايكس١ّ ٚت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ؽاٙ تهٕٛ تًو ايكطع خفٝف١ ايٛظٕ ٚتتشٌُ ايهطبات, ٚإٔ  ٜٚطاع٢ 

ٍ إٍ فطٜكٌ, ٚبعس إٔ ٜهعا أٖسافّا َٔ فتشاتٗا دٝسّا, ٜٚٓكػِ األطفا

 .ايفا٥ع بعسز األٖساف اييت ٜػذًٗا , ٜٚهٕٛايًعب١ تبسأ, اؿذاض٠
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 :يعب١ احملر

تتهٕٛ ٖصٙ ايًعب١ َٔ فُٛعتٌ َٔ األطفاٍ ايصٜٔ أعُاضِٖ َا بٌ 

ايجا١ْٝ عؿط ٚايػت١ عؿط, ٚنٌ فطٜل )فُٛع١( تتهٕٛ َٔ عس٠ أطفاٍ 

 ٔػ١ إٍ غبع١ العبٌ.ٜرتاٚح عسزِٖ َا بٌ 

َرتّا ٚع٢ً ٖصٙ  31أَا َٝسإ ايًعب فٝتهٕٛ َٔ زا٥ط٠ قططٖا سٛايٞ 

ايسا٥ط٠ تٛدس َطانع ٖٞ عباض٠ عٔ ْكاٙ عًٝٗا ن١َٛ َٔ اؿذاض٠, ٚعسز 

 ٖصٙ إطانع غبع١ َطانع باإلناف١ يألَا١َٝ.

األخري ٜٚهٕٛ ايفطٜل )أ( عٓس األَا١َٝ, بُٝٓا ٜٓتؿط فطٜل )ب( ٗ ايجًح 

 َٔ ايسا٥ط٠ ٚايبعض عٓس إطانع.

عٔ طاب١ قػري٠ َٚؿكاٙ َٔ اـؿب  ٚأزٚات ٖصٙ ايًعب١ ٖٞ عباض٠

ٍّ قػري٠ َٔ األسذاض)َهطب(  .,ٚأنٛا

 ايًعب: انٝف ٜهٕٛ 

بٝسٙ اي٢ُٓٝ ٚايطاب١ بٝسٙ ايٝػط٣  هطبّػو أسس أفطاز فطٜل )أ( إ

ٜػتطٝعٗا, بعسٖا ٜطَٞ إٍ أبعس َػاف١ ٗا بإهطب ٜٚهطب ٜٚطفعٗا يألع٢ً

َتدطّٝا إطانع ايٌُٝ ٜٚطنض بعهؼ عكاضب ايػاع١ أٟ إٍ  هطبإ

)األسذاض( ٜٚهٕٛ زٚض فطٜل )ب( إٔ ّػو بايطاب١ ٚقبٌ إٔ ٜكٌ العب فطٜل 

أقابٗا فإٕ بتًو ايه١َٛ فإٕ  ٜهطب ايطاب١ ٟ ن١َٛ سذاض٠اٍ أ )أ(

 .ف فإٕ ايالعب ٜٓذٛايالعب ّٛت, أَا إشا ٚقٌ ايالعب شيو إطنع ٚٚق

ايفطز ايجاْٞ َٔ ايفطٜل بٓذاح,فٝأتٞ زٚض  ٚايبعض ٜتدط٢ إطانع ْٝعٗا

. ٖٚهصا ست٢ ٜهًُٛا ايًعب يًٝعب نُا يعب ظًَٝ٘ ايصٟ غبك٘, األٍٚ,
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(. فٝأتٞ زٚض ايفطٜل ايجاْٞ )ب( 7( َٔ )4ْٝعِٗ. ٚيٓفطض أْ٘ لح )

)ب( ٚٗ ْٗا١ٜ ايًعب١ ٜهٕٛ  يٝأخص زٚض ايفطٜل )أ( بايًعب ٜٚأخص ٗ )أ( فطٜل

ايفطٜل ايفا٥ع بعسز األفطاز ايٓادٌ )ايٓادشٌ( فإشا فطنٓا إٔ عسز أفطاز 

( ٜهٕٛ فطٜل 4( ٚعسز أفطاز فطٜل )أ( )5فطٜل )ب( ايٓادٌ )ايٓادشٌ( فإٕ )

 )ب( ٖٛ ايفا٥ع.

 

 ايكطاض:

 ايكطاض يعب١ ثٓا١ٝ٥ ًٜعبٗا اثٓإ, ٖٚٞ نُا ًٜٞ:

ايطبؿٛض٠ أٚ سذط نًػٞ أبٝض, أٚ  َػتٟٛ بٛاغط١ِ ع٢ً غطح طَغُٜ

 ٚيعب١ ايكطاض تٓكػِ إٍ قػٌُ: بكاٜا خؿب١ قرتق١.

قطاض ايجالث١: إش ٜطغِ ع٢ً ايػطح إػتٟٛ  . أ

 ,َػتطٝاّل ٚبساخً٘ إؾاض٠ +

 
 
 
 
 
 
 
 

ايًعب فإٕ أسسُٖا ٜهٕٛ َع٘  نُا ٖٛ َٛنح ٗ ايؿهٌ, أَا سٖبات 

, ٚعسز اؿٓبات أٚ سبات ظٜتٕٛ أٚ ٣ْٛ ايعٜتٕٛ ٣ْٛ ايتُط ٚاآلخط سك٢ّ
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( ثالخ سبات, ٜٚتفكإ ع٢ً ايسٚض )َٔ ًٜعب اٚاّل(, 3َع نٌ ٚاسس )

ٚنٌ ٚاسس ي٘ زٚض )َساٚض٠(, فٝهع األٍٚ اؿكا٠ ع٢ً إسس٣ ايٓكاٙ 

)ايٓكط١ ٖٞ ايتكا٤ خطٌ(, ًٜٝ٘ اآلخط, ٖٚهصا, فإشا اغتطاع أسسُٖا إٔ 

ي٣ٛٓ, ْكاطّا َتتاي١ٝ: أ ب ز. فإْ٘ ٜهٕٛ ٜؿهٌ َٔ سكاٙ أٚ َٔ سبات ا

 ايفا٥ع.

 

قطاض ايتػع١: ٖٚٛ ٜتهٕٛ َٔ ثالخ َػتطٝالت َتساخ١ً  . ب

تكطعٗا خطٛٙ َػتك١ُٝ نُا ٗ ايؿهٌ. ٜٚهٕٛ َع نٌ العب تػع 

سبات )٣ْٛ ُط أٚ سك٢(. فإشا اغتطاع أسسُٖا إٔ ٜعٌُ ثالخ ْكاٙ 

ظًَٝ٘ سٓب١ )ٜأغطٖا ع٢ً اغتكا١َ ٚاسس٠ أ ب ز فإْ٘ ٜأخص َٔ سٓبات 

ٚوٝسٖا عٔ ايًعب(. ٖٚهصا تػتُط ست٢ ال ٜبك٢ َع اـكِ إال سٓبات, 

عٓسٖا ٜعًٔ ايفٛظ. َٚس٠ ٖصٙ ايًعب١ أطٍٛ َٔ ايًعب١ ايػابك١, ألٕ 

 ْكاطٗا أنجط, ٖٚٞ َػ١ًٝ يًؿباب.
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 سصض بصض:

 ,أٚ أنجط.ٖٚٞ يعب١ إَا إٔ تهٕٛ ثٓا١ٝ٥ )ًٜعبٗا اثٓإ(

 أزٚاتٗا:

 , ٖٚٞ عك٢ إهطب.81-61)َططم( بطٍٛ َٔ عك٢ .0

 غِ.31-25عك٢ قػري٠ َٔ  .1

سذطإ َتكابالٕ, تفكٌ بُٝٓٗا َػاف١ أقٌ َٔ طٍٛ ايعك٢  .2

َٖ  ا١ٜ.ايكػري٠, ٚتػ٢ُ األ

-511فام ع٢ً اؿس األقك٢ يٓكاٙ ايًعب ٖٚٞ َٔ اـ .3

 ْكط١. 1111

 ايططٜك١:

, ّٚػو بعس إدطا٤ ايكطع١, ٜهع ايالعب ايعك٢ ايكػري٠ بٌ اؿذطٜٔ

ايعك٢ َٔ ططفٗا ايعًٟٛ ٜٚهعٗا أغفٌ ايعك٢ ايكػري٠, ٜٚكٍٛ بكٛت 

ٍٍ ٖٚٛ بٛنع االغتعساز:   عا

 سصض )أٟ اسصضٚا فإْٞ غأقّٛ بايًعب(. 

 فريز عًٝ٘ اآلخط بكٛي٘ )بكٛهلِ(:

 ايعك٢ ايكػري٠(. إضّبصض )أٟ أطًل أٚ  
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ٚعٓس اإلطالم وصض ايالعب إٔ تكع ايعك٢ بٌ ٜسٟ خكُ٘, فإشا 

ايتكطٗا فإٕ ايالعب ّٛت, ٜٚأخص َهاْ٘ خكُ٘ ٗ ايًعب, يصا فإٕ ايالعب 

وطم إٔ ٜبعس ايط١َٝ إٍ أقك٢ َس٣ ٖه١ٓ, ست٢ ال تكع بٝس اـكِ 

ٚست٢ تهٕٛ بعٝس٠ عٝح عٓسَا ٜكّٛ ايالعب اآلخط بطَٝٗا اػاٙ )األَا١ٜ( 

ايًعب فإشا أقاب األَا١ٜ أٚ ناْت قطٜب١ َٓٗا بكسض أٚ أقٌ َٔ طٍٛ عكا 

 )ايط١ًٜٛ( فإٕ ايالعب ّٛت ٗ ٖصٙ اؿاي١, ٜٚكّٛ بايًعب َهاْ٘,
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أَا إشا مل ٜكبٗا )األَا١ٜ(, فإٕ ايالعب األٍٚ ٜكّٛ بهطب إسس٣ ططٗ  

ايعك٢ ايكػري٠ ست٢ تطتفع عٔ األضض ٜٚهطبٗا بهٌ َا أٚتٞ َٔ ق٠ٛ إٍ 

ػاف١ بٌ َٛقعٗا أطٍٛ َػاف١ ٖه١ٓ ٚي٘ إٔ ٜكصفٗا ثالخ َطات ثِ ٜكٝؼ إ

ٚبٌ َٛقع األَا١ٜ بطٍٛ عكا ايهطب, ٖٚٞ ٗ ٖصٙ اؿاي١ ٚسس٠ قٝاؽ 

ايطٍٛ, ٚنٌ ٚسس٠ تؿهٌ عؿط ْكاٙ, فإشا ناْت إػاف١ بٌ إٛقع ٚاألَا١ٜ 

ْكط١, َٚٔ ٜكٌ إٍ ايعسز  111)َجاّل( عؿط ٚسسات قٝاؽ فإْٗا ؼػب 

 إتفل عًٝ٘ فإْ٘ ٜهٕٛ فا٥عّا, ٖٚهصا.
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 ايكط٠ِّ:

َٔ اؿذاض٠  ١ٝ ي١ًٝٝ تتهٕٛ َٔ فطٜكٌ, ٚنَٛا٠ قػري٠ٖٚٞ يعب١ ْاع

ا١ٜ(, ٚنٌ فطٜل ٜتهٕٛ َٔ عسز َٔ ايالعبٌ, ايفطٜل األٍٚ ٜسافع َٖتػ٢ُ )ُأ

َٖ ا١ٜ( ٚنٌ فطز ٗ ايفطٜل اآلخط تتٝش٘ ايفطق١ يٝكّٛ بإطٚض َا بٌ عٔ )األ

َٖ  فالٕ. ا١ٜ قا٥اّل: قٝطٛعأسس أفطاز اـكِ ٚاأل

ٚٗ ٖصٙ اؿاي١ ّٛت )أٟ وٝس( َٔ ايًٓعب, أَا إشا مل ٜػتطع ٚقاّ أسس 

األفطاز إسافعٌ عٔ األَا١ٜ بهطب٘ بٛاغط١ ضدً٘ ع٢ً إيٝت٘ فإْ٘ أٜهّا ّٛت 

)وٝس( َٔ ايًعب. ٖٚهصا ست٢ ٜٓتٗٞ آخط فطز َٔ أٟ ايفطٜكٌ. َٚٔ 

ادِ بكطع ايفطٜل فطٜات ايًعب أٜهّا إٔ ٜكّٛ أسس أفطاز ايفطٜل إٗ

َٓا١ٜ( قا٥اّل: قٝطٛع ايكإسافعٌ أٟ ايسٚضإ سٍٛ  فإٕ أفطاز ايفطٜل ٠,طِّ)األ

إسافعٌ ّٛتٕٛ )وٝسٕٚ َٔ ايًعب( ٚٗ ٖصٙ اؿاي١ ٜعًٔ فٛظ ايفطٜل 

 إٗادِ, َعتربٜٔ شيو ايؿدل بطاّل يًعب١.
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ُٓا١ٜ(:  يعب١ ايػُا٠ٚ )ايط

َٖٖٚٞ َٔ األيعاب اييت ًٜعبٗا األ ا فطز١ٜ أٚ ْاع١ٝ, طفاٍ, ٖٚٞ تًعب إ

 ٚتهٕٛ نايتايٞ:

ٜٓكػِ األطفاٍ إٍ فطٜكٌ, ٚبايكطع١, ٜكّٛ أسس ايفطٜكٌ )بايتدبا١ٜ( 

ٌ اؿذط١ٜ, أٚ غريٖا, بؿطٙ إٔ ال ٜبتعسٚا ايعٚاٜا اجملاٚض٠ أٚ ٚضا٤ ايػٓاغ ٗ

أٚ فُٛع١ ا١ٜ ٖٚٞ سذطّا َٖاأُل فاِْٗ ٜكفٛا عٓسنجريّا, أَا ايفطٜل اآلخط 

 َٔ اؿذاض٠.

ٜطِ أسسِٖ عًٝٗا, ٚع٢ً فطٜك٘ إٔ ٜػُهٛا أعِٝٓٗ ٜٚػتسٜطٚا ؾ١ٗ 

اـال٤ أٚ اؿا٥٘ ست٢ ال ٜهؿف أسسّا َٔ فطٜل اـكِ. ٜٚكٍٛ ايطفٌ 

ايصٟ ع٢ً )األَا١ٜ(: طًعت؟ فٝذٝب٘ ض٥ٝؼ ايفطٜل )إٕ نإ فطٜك٘ َهتٌُ 

 االختبا٤( بكٛي٘: طًعت.

 بعسٖا. ,٤, فإْ٘ ٜكٍٛ: ألٚإٕ مل ٜهٔ َهتٌُ االختبا

َٖفع٢ً  ٚإشا نإ اؾٛاب: طًعت, ا١ٜ ٜبسأ بايبشح ايفطٜل ايصٟ ع٢ً األ

عٔ أفطاز ايفطٜل إدتب٧ فإٕ ضآٙ فإْ٘ ٜطاضزٙ ست٢ ّػه٘, ٚوٝسٙ عٔ ايًعب 

ٜٚكٛيٕٛ عٓ٘ )َات( أٟ خطز َٔ ايًعب. أَا إشا مل ّػه٘ ٖٛ أٚ أٟ فطز َٔ 

َٖ ١ إش هٛظ إٔ ٜتعإٚ ايفطٜل إسافع بإَػاى ايفطٜل اٜايفطٜل إسافع عٔ األ

َٖ  ١.ُُٖٜتو ا١ٜ قا٥اّل: زخًٝاـكِ فإْ٘ ٜطنض باػاٙ األ

ٚبصيو ٜٓذٛ, ٚٗ ْٗا١ٜ ايًعب١ ٜعس )أَٛات( نٌ فطٜل, فُٔ ناْت 

 إقابات٘ أقٌ ٜعترب فا٥عّا, ٖٚهصا.
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 ؾٛ فٛقٝو؟

َتعانػٌ ٜٚؿبهإ , إش ٜكفإ باػاٌٖ ًٜ٘عب ٖصٙ ايًعب١ العبإ فك

أٜسُٜٗا َعّا ٜٚٓشين أسسُٖا يألَاّ, يٝهٕٛ ٚٗط ظًَٝ٘ ع٢ً ٚٗطٙ, 

ٚيٓفرتض إٔ األٍٚ امس٘ غامل ٚايجاْٞ امس٘ قُٛز, فٝهٕٛ اؿٛاض نُا 

:ًٜٞ 

 ؾٛ فٛقٝو؟ –غامل 

 فٝذٝب قُٛز: ضٓبٞ ضٓبٞ.

 و؟ٖٝؾٛ ؼت –غامل 

 ٓٓل َكًٞ. :فٝذٝب قُٛز

ُٓل(.غامل: طٝح ْٓكٞ )أٟ اْعٍ ي  تًتك٘ شيو اؿ

عٓسٖا ٜٓعٍ عٔ ٚٗط ظًَٝ٘ يٝشين ٚٗطٙ يٝهع ظًَٝ٘ ٚٗطٙ, ٖٚهصا 

 ٜتبازالٕ األزٚاض.
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 ايسسطز )ايسسريد١ٝ(:

 ٖٚٞ يعب١ فطز١ٜ, أزٚاتٗا:

 غِ. 61-51غِ َٔ  5إطاضّا سسٜسّٜا عطن٘ سٛايٞ  -1

َٓا ايطٍٛ 4ًَِغًو َٔ اؿسٜس بكطط سٛايٞ -2 , أ

 ٗ ْٗاٜت٘ ي٘ َكبض َٔ د١ٗ ايالعب, فٝدتًف سػب طٍٛ ايالعب 

سػب ايؿهٌ  Uع٢ً ؾهٌ سطف )ٜٛ( ٗ ايًػ١ اإللًٝع١ٜ  عكف١

 ايتايٞ.

( Uّػو ايالعب ايػًو اؿسٜسٟ ٚتهٕٛ ايعكف١ )نٝف١ٝ ايًعب: 

تالَؼ االطاض ّٚؿٞ ايالعب بػطع١ )ٜٗطٍٚ( فٝتسسطز أَاَ٘ اإلطاض, 

 ايعاز٠ تهٕٛ فُٛع١ َٔ األطفاٍ ٚأسٝاّْا ٜتػابكٕٛ.ٚٗ 
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 )ايعطبا١ٜ( يألطفاٍ:

 إٛاز ايالظ١َ: 

إطاض َٓدٌ طشٌ خؿيب اٖرتأت ؾبهت٘ إعس١ْٝ ٚضَاٙ  -1

 األٌٖ.

غِ ٚبػُان١ سٛايٞ  151عٛزإ َٔ اـؿب بطٍٛ سٛايٞ  -2

 غِ. 5

عٛز آخط َٔ اـؿب ايكٟٛ ٜجبت زاخٌ إطاض إٓدٌ ٜٚجكب  -3

 َٔ ايٓكف. 

غط١ًٝ َعس١ْٝ )ٖٚٞ عباض٠ عٔ ْكف قفٝش١ نإ ٜٛنع  -4

 .ا اؿال٠ٚ أٚ اهلطٜػ١ أٚ ايٓطاس١بٗ

 عٛزإ َٔ اـؿب يتجبٝت ايػط١ًٝ. -5

 َػاَري. -6

 غًو َعسْٞ قٟٛ. -7

 ططٜك١ ايعٌُ:

جكب َٔ ايٓكف, ٜجبت ايعٛز ايكػري زاخٌ اإلطاض اـؿيب يًُٓدٌ ٜٚ

ٜٚٛنع ب٘ ايػًو إعسْٞ ايصٟ ٜطب٘ بايعٛزٜٔ ايطًٌٜٛ ٜٚجبت بُٗا بك٠ٛ, 

ٚع٢ً بعس َٓاغب َا بٌ ْٗا١ٜ ايعٛزٜٔ ايعًٌٜٛ ٚاإلطاض اـؿيب تجبت 

 ايػط١ًٝ َا بٌ ايعٛزٜٔ ايصٜٔ ّػهإ ايعٛزٜٔ ايطًٌٜٛ.

 

 االغتعُاٍ:

اؿادٝات َٔ اؿكٌ أٚ َٔ نإ األطفاٍ ٜػتعًُْٛٗا يًٓعب ٚيٓكٌ بعض 

 ايسنا١ْ يًبٝت.
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 طططبٗاف:

بعٜاز٠ ؾست٘ ٚنجافت٘  ,ب٘ از فطستِٗزٚتععٓس ْعٍٚ إطط ٜبتٗر ايٓاؽ

ألْ٘ ٖس١ٜ ايػُا٤ ألٌٖ األضض, ٚبعس امباؽ األطفاٍ عٔ ايًعب عس٠ أٜاّ 

ٚبعس اْكطاع٘ فإٕ أٚي٦و األطفاٍ ٜتٓفػٕٛ ايكعسا٤ فٝدطدٕٛ يًٝعبٛا 

ؿتا٤ ٖٚٞ يعب١ ايطططبٗاف ايصٟ مل أدس هلا َع٢ٓ. فٝتباض٣ إسس٣ أيعبا اي

نٌ اثٌٓ فُٝا بُٝٓٗا إش وهط نٌ ٚاسس َُٓٗا ن١ُٝ َٔ ايطٌ 

ضٖٚا ٜٚهعٗا ايالعب ع٢ً ٜٚأخصٚا َٓٗا قطع١ عذِ ايطاب١ ايكػري٠ ٚهٛ

ٜٚطَٝٗا بك٠ٛ ع٢ً غطح أًَؼ )عٝح تهٕٛ فتشتٗا يألغفٌ( فإشا  ضاس١ ٜسٙ

اض قػري ٚانطم أعالٖا ايصٟ ٜهٕٛ أغفًٗا ٖٚٞ ع٢ً أسسثت قٛت اْفذ

ضاس١ ٜسٙ فإٕ ايطفٌ ٜهٕٛ قس ضبح ْكط١ ٚإٕ مل وسخ شيو فال ؼػب ي٘ 

ٜٚهٕٛ ايفا٥ع  .ْكط١. ٜٚكٍٛ أثٓا٤ إيكا٥٘ هلا: طططٗباف فٝٗا ايعس٠ ٚإٓهاف

 ٓكاٙ اييت ٜػذًٗا نٌ ٚاسس َُٓٗا.بعسز اي
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 يعب١ ايككب:

نٌ ٚاسس ٜطنب أسس أعٛاز ايككب )ايككٝب(  طفٌ أٚ فُٛع١ أطفاٍ

ٜٚطنب عًٝٗا ٖػهّا بإسس٣ ٜسٜ٘ ططفٗا ايعًٟٛ ٚٗ ايٝس األخط٣ عكّا 

قػري٠ ٜهطب بٗا زابت٘ )عٛز ايككب( ٜٚتباض٣ األطفاٍ َٔ فطغ٘ تػبل 

 فطؽ ظًَٝ٘ )ظَالؤٙ(.
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 يعب١ ايكٓطط٠:

ٚزضٚغٗا, نإ ٜتذُٗط األطفاٍ ع٢ً بعس اْتٗا٤ عًُٝات سكاز ايعضٚع 

ايبٝازض, ًٜٚعبٛا أيعابّا عسٜس٠, َٚٔ ٖصٙ األيعاب, يعب١ ايكٓاطط, ٖٚٞ نُا 

:ًٜٞ 

ن١َٛ َٔ ايرتاب, ٜكب عًٝٗا إا٤ عصض ؾسٜس, عٝح ال ٜهٕٛ إا٤ 

نجريّا فٝػح ايرتاب, ٚال قًٝاّل غري َتُاغو, ٚعٝح ٜكٌ عُل إا٤ سٛايٞ 

ّ ايٛاسس بطقف اؿك٢, ٜٚٓتٛط قًٝاّل ست٢ ٜٓؿف غِ أٚ أنجط ٜٚكٛ 2

ايطٌ ؼت اؿذاض٠ ثِ ّػو بإسس٣ ايعٝسإ ٜٚبسأ بػشب ايرتاب ؾ٦ّٝا 

فؿ٦ّٝا ٚعصض ؾسٜس َبتسأ َٔ َٓطك١ ايٛغ٘ ؼت اؿذاض٠ فإشا اْٗاضت 

إسس٣ اؿكٝات فعًُ٘ غري ْادح ٚعًٝ٘ إٔ ٜعٝسٙ َٔ دسٜس, أَا عٓس 

 .تتؿهٌ يسٜ٘ قٓطط٠ ٚال أضٚعفب ايرتاب نً٘ االْتٗا٤ فذطأت٘ تعزاز بػش

 ٜٚتباض٣ ايكػاض َٔ تهٕٛ قٓططت٘ أنرب أٚ أٌْ أٚ ُاغهٗا أنجط.

 

 ايٓكٝف١:ايعب١ 

( بايًػ١ اإللًٝع١ٜ, Yتتهٕٛ ٖصٙ ايًعب١ َٔ عٛز خؿيب ع٢ً ؾهٌ )

غِ )سػب قسض٠ ايعٛز(, ٚدًس٠ َٔ إطاٙ  41-31َٚطاٙ بطٍٛ َٔ 

غِ ٚبعطض سٛايٞ  11ٗا َػطش١ ٚبطٍٛ سٛايٞ تهٕٛ بٝه١ٜٛ ايؿهٌ ٚيهٓ

 غِ. 6

 ططٜك١ ايكٓع:

وٓعظ ايعٛزٜٔ ايعًٌٜٛ َٔ أعالُٖا, يتجبت ططفا إطاطتٌ, ٜٚؿٓسإ بك٠ٛ 

ثِ تجبت إطاط١ ايبٝه١ٜٛ بططٗ إطاطتٌ ايطًٜٛتٌ )شضاعا ايٓكٝف١( 

 ٚبٛاغط١ ايطب٘ أٜهّا فٓشكٌ عٓسٖا ع٢ً ْكٝف١ داٖع٠ يالغتعُاٍ.
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 غتعُاالت ايٓكٝف١:ا

 
 تػتعٌُ ايٓكٝف١ َٔ قبٌ ايكػاض ٚشيو:

 اقطٝاز ايعكافري. .1

 ب اهلسف.ٚنع أٖساف )ٚايؿاطط( َٔ ٜكٝ .2

 أَا االغتعُاالت ايػًب١ٝ فٗٞ:

إلقاب١ بعهِٗ إَا عٔ ططٜل بعهِٗ أٚ عٓسَا وسخ ْعاع  . أ

 َا بِٝٓٗ.

 ؼطِٝ بعض األؾٝا٤ إفٝس٠, نأن١ٜٛ ايؿٛاضع ٚغريٖا. . ب
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 ايػٝاضات: يعب١

ٚتتهٕٛ ٖصٙ ايًعب١ َٔ ايعًب إعس١ْٝ األغطٛا١ْٝ ايؿهٌ ٚإفطغ١ َٔ 

إاز٠ ٚتهٕٛ َػًك١ َٔ ْٝع اؾٛاْب باغتجٓا٤ فتش١ االغتعُاٍ اؾاْب١ٝ. 

و ايعًب ٖٞ َٔ عًب اؿًٝب اييت ناْت ؼتٜٛٗا, ٚأفهٌ أْٛاع تً

نبري٠ اؿذِ, أَا ايعسز فٗٛ سػب قسض٠ ايطفٌ  ,( ٚضب ايبٓسٚض٠)ناضْٝؿٔ

 ع٢ً ايكٓع أٚ سػب تٛفط تًو ايعًب أٚ ايطغب١ ٗ سذِ ايػٝاض٠.

 
 ططٜك١ ايكٓع:

تجكب ٖصٙ ايعًب ٗ َٓطك١ ايٛغ٘ َٔ نال اؾٗتٌ يٝسخٌ غًهّا 

َعسّْٝا ٜٚهٕٛ ظا٥سّا َٔ ايططفٌ ست٢ ٜجبت باألغالى األخط٣ ٚع٢ً َػاف١ 

يعًب١ تهٕٛ عًب١ أخط٣, أٚ َٛاظاتٗا, ٚٗ ايٓٗا١ٜ ٜتهٕٛ قسز٠ خًف تًو ا

ُٜشٖهيسٜٓا غٝ ط غًهّا آخط ٜهٕٛ أمسو اض٠ َٔ عًبتٌ أٚ عًب عسٜس٠, ثِ 

ٜػتعٌُ نُكٛز. ٜٚٛنع ٗ َهإ قسز َٔ ايعطب١  ,َٔ أغالى ايتٛقٌٝ

)سػب ايطغب١( ع٢ً إٔ ٜهٕٛ َٓتكف اؾ١ٗ األَا١َٝ يٝػٌٗ قٝاز٠ ايػٝاض٠ 

يًدًف ٚيًٝػاض ٚيًٌُٝ. ٚتعضنـ ايػٝاض٠ باألؾطط١ )ايؿطاٜ٘( ٚيألَاّ 

 ا١ًْٕٛ ٚغريٖا. ٜٚتبا٢ٖ ايكػاض َٔ تهٕٛ غٝاضت٘ أٌْ أٚ ست٢ أغطع.
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ٚتتأيف َٔ فطٜكٌ ٜكٓع نٌ فطٜل ثالث١ أنٛاّ َٔ يعب١ ايكٜٛسٜػ١:

غِ تكطٜبّا ٚأَاّ نٌ نّٛ ٜٛنع سذط  25اؿذاض٠ ايكػري٠ ع٢ً اضتفاع 

٢ُٖطٚطٞ ايؿهك ايكازٚؽ, ٚتط٢َ اؿذاض٠ ع٢ً  ٌ ع٢ً ْفؼ االضتفاع ٜػ

قازٚؽ اـكِ فإشا أقاب٘ ٜٛد٘ ايٓطَا١ٜ إٍ أنٛاّ اـكِ فإشا أقابٗا ٖٛ 

 ٚضفاق٘ ٜعترب ايفطٜل فا٥عّا. 

 

 خطٜر ًَٓاح:إيعب١ 

ًٜعب ٖصٙ ايًعب١ طفالٕ نبريإ ايًصإ ٜػتطٝعإ ٌٓ طفٌ ٜبًؼ َٔ 

ػو أسسُٖا َٔ ٜسٜ٘ بُٝٓا ّػو ايعُط ٔؼ غٓٛات فأنجط, فُٝ

 ايجاْٞ َٔ قسَٝ٘, ّٚطدشاْ٘ ٗ اهلٛا٤ )ٚٚدٗ٘ يألع٢ً( ُٖٚا ٜطززإ:

 

 ضٚسٞ ٚتعايٞ

 

 ٜا دشٝؿ١ خايٞ 

 
 بإٜـ اؾرتٜتو

 

 بأضبع َكاضٟ 

 
 

 ثِ ٜٛقفاْ٘ ع٢ً قسَٝ٘, يٝشٌ قًٓ٘ طفٌ آخط, أٚ ٜعٝساْ٘ ٖٛ ْفػ٘.
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َََط  :ِؽيعبـــ١ 

ب١ ُج١ًٝٝ, تتأيف َٔ عسز َٔ ايالعبٌ, ٖٚٞ يع يعب١ ُج١ًٝٝ, ٖٚٞ

 العب ٜعطف زٚضٙ, ِٖٚ: ٚتتأيف َٔ العبٌ نٌ

 قاسب اؿالٍ )ايػِٓ(. 

 ايؿٝذ, ٜٚأتٞ زٚضٙ َتأخطّا. 

 ْٗٛض. 

 يكٛم. 

 ََ  .ِؽَطايهًب,ٚامس٘ 

ٜٚٓاّ قاسب اؿالٍ, ٜٚأتٞ أسس ايًكٛم ٜٚهع غالس٘ ع٢ً ضأغ٘, 

غالس٘ ع٢ً ضأغ٘ ٜٓٛط فإشا غُٓ٘ ٜكشٛ قاسب ايػِٓ, فإشا أسسِٖ ٜهع 

عطض ْفػ٘ َاشا ٜعٌُ؟ فإشا ٖٛ ْٗض ٚقاّ, فاْ٘ ٜ ٜػطقٗا ايًكٛم, ٜفهط

يًكتٌ, ٜٚتصنط نًب٘ ايكٟٛ, فكاٍ ٗ ْفػ٘, ضَا أِْٗ أسهطٚا ي٘ قطع١ 

ؿِ أغهتٛٙ بٗا, فأتت٘ فهط٠ ٗ إٔ ٜٓب٘ نًب٘, فتٛاٖط أْ٘ وًِ, فأخص ٜٗصٟ 

 ٍٛ:بهالّ غري َفّٗٛ, ثِ قاض ٜك

ٚنعٝهبإ .. ٚزبؼ  بانط أضٚح ع٢ً ايؿاّ .. ٚأدٝب سال٠ٚ 

 َطؽ...... َٚطاؽ

ٍٍ, ٚنإ اغِ نًب٘ َطؽ, فاْتب٘ ايهًب َطٚأخص ٜهط ؽ ضٖا بكٛت عا

يصيو, ٚاْكض ع٢ً ايًكٛم َبتس٥ّا بايًل ايصٟ ٜكف فٛم ضأؽ قاسب٘, 

ِٗ فإٕ أغط أسسِٖ فإْ٘ تْٚاٍ َِٓٗ. عٓسٖا ٜٓٗض قاسب٘ ٜٚأخص َطاضز

هطٙ يًؿٝذ, ٜٚهٕٛ عٓسٖا فًؼ قها٤ ٚغ٘ تؿذٝع ايبعض ي٘ و

َٓا إشا مل ٜػتطٝع إسهاض أسس َٔ ايًكٛم,  )يكاسب ايػِٓ( ٜٚعترب فا٥عّا, أ

 فإْ٘ ٜعترب خاغطّا.
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 هٝع٠:يعب١ اي

هٝع٠ ٖٞ عباض٠ عٔ سذاض٠ قػري٠ ٚظٕ نًٝٛ ْٚكف تكطٜبّا تب٢ٓ فٛم ٚاي

ٗٛ ْكف َرت, أَا ايعطْٝ٘ فبعهٗا ايبعض, ٜكٌ اضتفاعٗا أسٝاّْا إٍ 

طقٝك١ تكف َتساخ١ً َع بعهٗا ٚفٛم بعهٗا ايذاض٠ اؿ َٔ فُٛع١

 ايبعض ٚتبسٚا نأْٗا َؿبه١.

ٜبسأ ايًعب َٔ ٜهٌُ بٓا٤ ايهٝع ٚايعطْٝ٘ أٚاّل ٜٚهٕٛ ايًعب بٛاغط١ 

سذاض٠ تهٕٛ عذِ قبه١ ايٝس تط٢َ أٚاّل ع٢ً ايعطْٝ٘ إلقابت٘, ٚال هٛظ 

عب إال إشا أقاب ايعطْٝ٘ أٚاّل ٚأٚقع أسس سذاضت٘ ع٢ً يالعب َٛاق١ً ايً

األقٌ سٝح ؼػب ي٘ ْكط١ ٜٚطَٞ ض١َٝ أخط٣, إٍ ايهٝع أٚ إٍ أسسٖا, فإشا 

أقاب أسسٖا اغتُط ٗ ايًعب, ٚعٓسَا ىط٧ ايالعب اإلقاب١ ٜٓتكٌ ايًعب 

إٍ ايفطٜل اآلخط, ٚال ؼػب اإلقاب١ ألٟ فطٜل َا مل ٜٛقع ؾ٦ّٝا غٛا٤ 

ْٝ٘ أٚ ايهٝع٠, فإشا أٚقع َٓٗا أٟ ؾ٤ٞ سػبت ي٘ إقاب١, ٚهٛظ ي٘ إٔ ايعط

ٜٛقع نٝعتٌ َعّا, ٚايفا٥ع ٖٛ ايفطٜل ايصٟ ٜتُهٔ َٔ إقاب١ ايعطْٝ٘ 

 .ْٚٝع ايهٝع قبٌ غري

 

 

 

 

 

                                                           
3448211
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 يعب١ نَٛػتري:

ٜبسٚ إٔ ٖصٙ ايًعب١ غري ق١ًٝ, بسالي١ إٔ يف١ٛ )نَٛػتري( يٝػت 

 ًٜٞ:عطب١ٝ, ٚتهٕٛ ايًعب١ نُا 

ع٢ً أسسِٖ بإٔ ٜكّٛ بايسٚض  طفاٍ, ٜكع اختٝاضِٖفُٛع١ َٔ األ

ايط٥ٝػٞ, ٚشيو بإٔ ٜسٜط ٚدٗ٘ د١ٗ اؿا٥٘, عٝح ال ٜط٣ أٟ َٔ ظَال٥٘ 

أٜٔ ىتب٧, ٚبسٚضِٖ فإِْٗ ىتب٦ٕٛ ٚضا٤ ايعٚاٜا ٚايػٓاغٌ ست٢ ال ٜطاِٖ 

ا١٥, ., ست٢ إفُٝػو بأسسِٖ, ٜٚبسأ بايعس, عؿط٠, عؿطٜٔ, ثالثٌ, ...

فإِْٗ فتح, أٚ خًل. فإشا نإ اختبا٥ِٗ قس انتٌُ إٚعٓسٖا ٜكٍٛ: 

افتح أٚ خًل, ٜٚكّٛ باالغتساض٠ ٚايٛقٛف ١ٖٗٝٓ  ٜػُشٛا ي٘, ٜٚكٍٛ أسسِٖ:

ست٢ هس َهإ أقطب ٚاسس ٚعًٝ٘ إٔ ٜٓكٌ خطٛات٘ عصض ست٢ ال ٜتػًٌ إٍ 

َا إشا اغتطاع إٔ ١ٜ( ٜٚكٍٛ: نَٛػتري, ٜٚٓذٛ َٔ شيو ايسٚض. ااََٖهاْ٘ )اأُل

ّػو بأسسِٖ فإٕ إُػٛى وٌ قً٘ يٝكّٛ بصيو ايسٚض, أَا إشا مل 

ٜػتطٝع إٔ ّػو بأٟ ٚاسس فعًٝ٘ إٔ ٜعٝس ايسٚض, ٚغ٘ تٓسض ظَال٥٘ 

 بهعف٘ ٚقٛتِٗ.

 سٝشٞ ٚطٛٙ: 

فُٛع١ َٔ األٚالز ٜٓكػُٛا إٍ فطٜكٌ َاز٠ ايًعب ايرتاب ٚايطٌَ,

صٖب نٌ فطٜل ٜكٛزٙ ض٥ٝؼ ايفطٜل إٍ د١ٗ َتهاف٦ٌ عٔ ططٜل إٓاٚض٠, ٜ

عٔ ايفطٜل  اآلخط, ٜٚكّٛ نٌ فطٜل ٚباخفا٤ تاّؽتًف عٔ د١ٗ ايفطٜل 

 اآلخط بتهِٜٛ أنرب عسز َٔ أنٛاّ ايرتاب.

 اإلعالٕ:
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ّٛٓ أنجط َٔ ايفطٜل اآلخط, ٚإٔ  ٖٓا ٜعًٔ ايفطٜل ايصٟ ٜعتكس أْ٘ ن

 أنٛاَ٘ دٝس٠ اإلخفا٤, فٝٓازٟ بأع٢ً قٛت٘:

 سٝشٞ ٚطٛٙ. ٚطٛٙ,سٝشٞ 

َٛٓ٘ فطٜل )أ( فٝكّٛ  هتُع ايفطٜكإ ثا١ْٝ, ٜٚصٖب اؾُٝع إٍ َا ن

َٓط ْٝع تًو  فطٜل )ب( بتػ١ٜٛ َا نَٛ٘ فطٜل )أ(. ست٢ ٜعتكس أْ٘ ز

 األنٛاّ.

ثِ ٜصٖب اؾُٝع إٍ َا نَٛ٘ فطٜل )ب( فٝكّٛ فطٜل )أ( بتسَري َا 

َٓطا ْٝع نَٛ٘ فطٜل )ب(. ٚعٓسَا ٜعًٔ ايفطٜكإ أُْٗا )ب اعتكازُٖا( ز

األنٛاّ. ٖٓا إشا ناْت عٓس ايفطٜكٌ أنٛاَّا َا مل تسَط, فإُْٗا ٜهؿفإ 

 عٔ تًو األنٛاّ, ٜٚكّٛ اؾُٝع بعٓسٖا.

 ١ أنجط َٔ فطٜل خكُ٘.ٝففا٥ع: ٜٚفٛظ َٔ ناْت أنٛاَ٘ إداي
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 : ٌَِذيعب١ ايَع

ا ي٘, ٜٚكَٕٛٛ َٓاغّب اّلَذَِٓٗ َع هتُع عس٠ أٚالز ٚوهط نٌ ٚاسٕس

بسسطدتٗا ع٢ً ططٜل غ١ًٗ أٚ َٓشسض٠ امساضّا خفٝفا, ٚإاٖط َٔ ال ٜكع 

 ٘ ع٢ً األضض.ًَُذَع

 يعب١ ايؿٛاٍ:

فُٛع١ َٔ األٚالز ٜهع نٌ ٚيس ْفػ٘ ٗ نٝؼ )عاز٠ ٜهٕٛ ؾٛاٍ  

خ٘ أٓط( ٜٚػُو بأططاف٘, ٜٚكطف األٚالز ع٢ً خ٘ ايبسا١ٜ, ٜٚبسأ 

 األٚالز ايكفع بايؿٛاالت فُٔ ٜكٌ إٍ خ٘ ايٓٗا١ٜ ٜهٕٛ فا٥عّا.

  يعب١ اـاضط١:

ٍٚ ٜٓكػِ األٚالز إٍ فطٜكٌ )أ, ب( ٚبططٜك١ االقرتاع ٜبسأ ايفطٜل األ

بطغِ خاضط١  ع٢ً األضض تبٌ أٜٔ )أ( ىتب٧ فطٜكِٗ, ثِ ٜٓفهٛا إٍ شيو 

إهإ أٚ تًو األَه١ٓ, ٚبعس إؾاض٠ َِٓٗ ٜبسأ فطٜل )ب( بايبشح عٔ فطٜل 

)أ(, فإٕ ُهٔ أسس فطٜل )أ( بايتػًٌ إٍ َهإ اـاضط١ زٕٚ إٔ ٜطاٙ أسس َٔ 

س بطغِ خاضط١ دسٜس٠, فطٜل )ب( فإْ٘ ٜعترب ايفا٥ع, يٝبسأ ايًعب َٔ دسٜ

 ,أَا إشا ُهٔ أسس َٔ فطٜل )ب( َٔ ضؤ١ٜ أسس فطٜل )أ( فأْ٘ ٜعترب ايٓطابح

 يٝأخص زٚضٙ ٗ ضغِ خاضط١ دسٜس٠ ي٘, ٜٚصٖب بسٚضٙ يٝدتب٧.

٢ُٓ إكًح, ٜٚكطف األٚالز خًف٘, ًُيعب١ ُق ح:ىتاض األٚالز أسسِٖ ٜٚػ

 ِٖدًف, فٝكّٛ أسسٜٚػتسٜط إكًح ٚٚٗطٙ إٍ  اجملُٛع١ ّٚس ٜسٙ يً

كًح ح( فٝػتسٜط إًُبًُؼ ٜسٙ, ٜٚطدع َهاْ٘, فٝكٝح األٚالز به١ًُ )ُق
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ٚعًٝ٘ إٔ ٜعطف َٔ ٕػ٘, فإْ٘ عطف٘ فٝشٌ نٌ ٚاسس َُٓٗا َهإ اآلخط, 

 ٖٚهصا.

 يعب١ ايهطٜه١ُ:

هتُع األٚالز ٜٚكَٕٛٛ بهِ أٜسِٜٗ ع٢ً ؾهٌ قبه١ ٜس ٚاسس٠, فٛم 

 بعهٗا ايبعض, فٝكٍٛ أسسِٖ:

 ؾٖٛاٟ؟

  .األٚالز: نطٜه١ُ

 ٜٚػأٍ ايٛيس عٔ ايكبهات ست٢ ٜكٌ إٍ آخط قبه١ فٝػأٍ: ؾٖٛاٟ؟ 

 .األٚالز: بٓت ايػًطإ

 ايٛيس: ؾٛ فٝٗا؟

 .األٚالز: خٛر ٚضَإ

 ايٛيس: ٜٚٔ سكيت؟

 األٚالز: ؼت ايًكإ) ايًكٔ(

 ٕ؟اايٛيس: ٜٚٔ ايًك

 األٚالز: نػطت٘ ايعٓع٠.

 ايٛيس: ٜٚٔ ايعٓع٠؟

 .شعٓاٖا األٚالز:
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 ايٛيس: ٜٚٔ زَٗا؟

 .نًت٘ ايعكافرياألٚالز: أ

 ايٛيس: ٜٚٔ ايعكافري؟

 .األٚالز: ٗ عط ابٟٛ ايكػري

 ايٛيس: ٜٚٔ ٖٛ؟

 .األٚالز: ٗ عط ابٟٛ ايهبري

 .أسس األٚالز: خصٖا ٜا غطاب ٚطري

  ايػشػ١ًٝ:

َٓشسضا ٜٚكَٛٔ بتٓٛٝف٘ َٔ اؿذاض٠, ٚوهطٕٚ  ىتاض األطفاٍ َهاّْا

َٔ اؿسٜس أٚ اـؿب, اٚ ست٢ ايهطتٕٛ, ٜٚكعسٕٚ إٍ أع٢ً إٓشسض,  قطعّا

ٚهًؼ أسسِٖ بايسٚض ع٢ً ايكطع١ اييت وهطٖا ٜٚٓعيل بٗا إٍ األغفٌ, 

 ٚغ٘ َطح األطفاٍ, ٖٚهصا ست٢ ٜؿعطٕٚ بايتعب. 

 يعب١ غٝاضات ايطٌ:

هتُع األٚالز اخط ايٓٗاض ٗ ايكٝف, ٚوهطٕٚ ابطٜل إا٤ ٚايرتاب 

ٓط )ٜٚهعٕٛ أسٝاْا ايتي يًتُاغو(, ٚهبًٕٛ ايرتاب َع إا٤ ست٢ األ

ٜتُاغو دٝسّا, ٜٚكَٕٛٛ بتؿهًٝ٘ ع٢ً ؾهٌ عذاٍ ٜٚٛقًْٛٗا بايعٝسإ 

 ٜٚرتنْٛٗا ست٢ ػف, يٝؿهًٛا َٓٗا غٝاضات ٚغريٖا.

 



78 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

 

 ايفكٌ ايجايح

 أيعاب األطفاٍ اإلْاخ
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يكس َاضغت ايبٓات أيعابٗٔ ٚسسٖٔ بعٝسّا عٔ ايصنٛض, ٚشيو ألغباب 

 َٓٗا:

 ايعازات ٚايتكايٝس اييت ؼٓطّ االختالٙ بٌ اؾٓػٌ. .1

اختالف أيعاب ايصنٛض عٔ أيعاب اإلْاخ, ألٕ ايهجري َٔ  .2

أيعاب ايصنٛض تتطًب اـؿ١ْٛ ٚاالستهاى, ٚقسضات دػ١ُٝ ال تتٛفط 

 غايبا عٓس ايبٓات.

بٕٛ َع ايبٓات, ٚٚقفِٗ عًاألطفاٍ ايصنٛض ايصٜٔ ٜاْتكاز  .3

ٓٓٛت١(, يصا فهإ ايطفٌ ايصنط ٜٓفط َٔ ايًعب َع ايبٓات.  ي٘ بأْ٘ )ب

ٕٓ ايبٓات ٜٓتكسٕ بعهٗٔ بعها ٕٔ تًعب َع  .4 ٚبٓفؼ ايٛقت فإ

 ايصنٛض.

5.  ٗٚ ١َٓ َعِٛ أيعاب األطفاٍ ايصنٛض تهٕٛ ٗ ايػاسات ايعا

تػتطٝع ايبٓت إٔ ُاضؽ أيعابٗا إٓيا ٗ األظٓق١ ٚايؿٛاضع, بُٝٓا ال 

 قٝ٘ إٓعٍ.

6.  ٘ٓٓ ٚٗ اؿاالت ايبػٝط١ نإ ٖٓاى اختالطا دع٥ّٝا ٚيه

ٚال ٜتعٓس٣ أبٓا٤ ٚبٓات األعُاّ أٚ  ٜكتكط ع٢ً قٝ٘ ايعا١ً٥,

 األخٛاٍ.
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 ايعقطـــ١:

ْٝع َٓاطل إًُه١,  ٖٚٞ يعب١ ؾعب١ٝ َاضغٗا األطفاٍ ٚخاق١ اإلْاخ ٗ

ٖٚٞ تعترب يعب١ ؾعب١ٝ عطب١ٝ ٖٚٞ شات قٛاعس َؿرتن١ ضَا اختًفت ٗ 

 بعض تفاقًٝٗا أٚ عباضاتٗا َٔ َٓطك١ إٍ َٓطك١ أخط٣ ٗ إًُه١.

 ٚيعب١ ايعقط١ ٗ ايؿُاٍ ناْت نُا ًٜٞ:

تتهٕٛ َٔ ٔػ١ أسذاض )َعاطٌ َٚفطزٖا َعطإ(, ٚتهٕٛ اططافٗا 

ال ؽسف أٜسٟ ايالعبٌ َٔ د١ٗ, ٚيتػٌٗٝ ايًعب َٔ  َعاؾ١ َٔ أدٌ إٔ

 د١ٗ أخط٣. ٚايًعب١ تتهٕٛ َٔ ٚاسس تبسأ َٔ ٜهٕٛ ي٘ ايسٚض َا ًٜٞ:

تهع ايالعب١ اؿذاض٠ ٗ ٜسٖا اي٢ُٓٝ ٚتكصفٗا يألع٢ً يتهعٗا فٛم 

ٜسٖا, بؿطٙ إٔ ٜطنس فٛم ٜسٖا سذطٜٔ أٚ أنجط, أَا إشا مل ٜطنس إال 

ٛت( أٟ ٜٓتٗٞ زٚضٖا, ٚال أٟ سذط فإْٗا بٗصٙ اؿاي١ )ُ سذطّا ٚاسسّا, أٚ

عًَٝتٗا, فإشا نإ سذطٜٔ ففٞ ٖصٙ اؿاي١ تعٝس ايتكاطٗا بعهؼ ييٝهٕٛ 

َا قاَت ب٘ ٗ ايبسا١ٜ, ثِ تهع أسسُٖا َا بٌ غٓباب١ ٜسٖا اي٢ُٓٝ ٚاإلبٗاّ 

ـُ ألٕ فتشت٘ تؿب٘ فتش١  ِ(ٚتكصف٘ يألع٢ً ٚتهع اؿذط ايجاْٞ ظاْب )ا

ـُ ُخِ ايسداز, ِ ٖٓا فاظّٜا إش ٜتهٕٛ َٔ ٚنع غباب١ ايٝس ايٝػط٣ فٛم ٚا

اإلقبع األٚغ٘ ٚعٓس ٚنع٘ ع٢ً األضض َٛاظا٠ اإلبٗاّ, فتتؿهٌ فتش١ 

تسع٢ )اـِ(, إلزخاٍ سذاض٠ ايًعب األضبع١ إيٝ٘. ٚشيو بطَٞ اؿذط 

ـُ ؿطٙ ِ( باـاَؼ إٍ األع٢ً ٚإزخاٍ تًو اؿذاض٠ سذطّا سذطّا إٍ )ا

ى ايالعب١ أٟ سذٍط َٔ سذاض٠ ايًعب األخط٣, ٖٚهصا ست٢ تسخًٗا إٔ ال ؼطِّ

نًٗا. ثِ تًُٗا َٔ دسٜس ٚتهعٗا ٗ باطٔ ٜسٖا ٚتكصفٗا يألع٢ً يتهعٗا 

ع٢ً ٚٗط ٜسٖا, ثِ تكصفٗا ثا١ْٝ يتًتكطٗا ٗ باطٔ ٜسٖا, ٚؼػب هلا ْكاطّا 

 بعسز َا تًتكط٘ َٔ سذاض٠ )َعاطٌ(.
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ٚايعقط١ ٗ قاَٛؽ ايعازات ايًٗذات ٚاألٚابس أألضز١ْٝ َاًٜٞ: ٚدا٤          

يعب١ يًبٓات عذاض٠ قػري٠, ٚقس ًٜعبٗا قػاض األٚالز, ٚقٛاَٗا ٔؼ قطع 

َٔ اؿذاض٠ تهعٗا ايبٓت ٗ ٜسٖا اي٢ُٓٝ, ثِ تًكٞ بٗا ع٢ً ايطض, ثِ تأخص 

ألضض, ٚاسس٠ َٔ اؿذاض٠ ٚتطَٝٗا إٍ األع٢ً ٚتًتكطٗا قبٌ إٔ تػك٘ ع٢ً ا

 فإشا غك٘ اؿذط ع٢ً األضض خطدت َٔ ايًعب, ٚغًُت٘ ٕٓاٚطتٗا.

ثِ تأخص بايٓكاٙ أضبع ايكطع ايباق١ٝ ٚاسس٠ ٚاسس٠ ٖٚٞ تكٍٛ َطٜس٠ 

 َطٜس٠, ْبت غعتٌ, أٟ يهٌ ٚاسس٠ َٔ اؿذاض٠ ن١ًُ.

ٚبعس إٔ ؼكٌ ٔؼ ايكطع ٗ ٜسٖا تًكٞ ايكطع اـُؼ, ثِ تأخص 

ٖٚٞ تكٍٛ: ٜا ًٖذٛظ, َطاضم يٛظ, ثِ تطَٞ  ٚاسس٠ ٚتًتك٘ نٌ اثٌٓ َعّا

اؿذاض٠ نًٗا َط٠ ثايج١ ٚتأخص ٚاسس٠ ٚتطَٝٗا إٍ أع٢ً ٚتًتك٘ ٚاسس٠ 

ٚتطَٝٗا إٍ أع٢ً ٚتًتك٘ ٚاسس٠ قا١ً٥: ٜا ٖاؾت١ ٚايجًح أٟ تًتك٘ ثالثّا 

ٚتهٕٛ ٚاسس٠ َٔ اؿبات ٗ ٜسٖا زا٥ُّا إليكا٥ٗا إٍ أع٢ً, ٚعٓس ْٗا١ٜ ايًعب١ 

ْٗاٜتٗا ٗ ايػ٘ ايفاض٠, عح تهع ايالعب١ اإلبٗاّ ٚايػباب١ ع٢ً ٜػُٕٛ 

األضض ٚتٓتدب َٓافػتٗا أقعب اؿذاض٠, ٚتطًب َٓٗا إزخاهلا ٗ إػاض٠ 

ع٢ً ؾطٙ إٔ ال ٜكٝب أٟ سذط َٓٗا اآلخط ٚإال فػست ايًعب١ ٚغًبت 

ايالعب١ ٚختاّ ايًعب١ ٜسع٢ )ايكًب١( تهع اؿذاض٠ اـُؼ ٗ نفٗا, 

ٚتتًكاٖا ع٢ً ٚٗط ٜسٖا ثِ تتًكاٖا ٗ ضاستٗا, َٚا ٜتبك٢ َٓٗا ٗ  ٚتطَٝٗا

ايهف عسهلا ْكاطّا, نٌ ٚاسس٠ عؿط ْكاٙ أٚ ٔؼ ْكاٙ سػب االتفام
(1)

. 

 
 
 
 

                                                           

3831



85 
 

 ايعقط١ ٗ عُإ:

ايعقط١ بايعا١َٝ تعين ايتكاٙ ايؿ٤ٞ بػطع١. ٚػطٟ ٖصٙ ايًعب١ بٌ  

ري٠ َٔ اؿك٢ تػ٢ُ اثٌٓ أٚ أنجط ٚتتهٕٛ أزٚاتٗا َٔ ٔؼ سذاضات قػ

)اؿكٛات( ناْت ػًب َٔ غٌٝ عُإ. ٚإطًٛب َٔ ايالعب١ إٔ تهع 

 سذطّا ٚاسسّا بٝسٖا ٚتبسأ بايتكاٙ بك١ٝ اؿذاض٠ بايططٜك١ ايتاي١ٝ:

ٗ إطس١ً األٍٚ: تكصف باؿذط ايصٟ بٝسٖا إٍ اهلٛا٤ ٚقبٌ إٔ ٜعٛز إٍ 

بٓت  –: َا ضٜسٙ َا ضٜسٙ ٜسٖا تًتك٘ اؿذاض٠ األضبع١ بايرتتٝب ٖٚٞ تٓؿس

 ايعِ غعٝس٠.

ٗ إطس١ً ايجا١ْٝ: تكصف اؿذط ٚتًتك٘ سذطٜٔ ٖٚٞ تٓؿس: ٜا ٖاؾٛظ 

 أخهط ٜا يٛظ.

ٗ إطس١ً ايجايج١: تًتك٘ سذطّا ٚتكٍٛ: ٜا ٖآؿب١, ثِ تًتك٘ اؿذاض٠ 

 ايجالث١ إتبك١ٝ ٚتكٍٛ: ٚايجًح.

بايرتتٝب ٖٚٞ تكٍٛ: ُزٓق١ ظٜسٙ ٚإ ٗ إطس١ً ايطابع١ تًتك٘ ثالخ سذطات 

 ٚقع...ثِ تًتك٘ ْٝع اؿذاض٠ ٚتكٍٛ: َا بعٝسٙ.

ٚقس تػتبسٍ عباضات إطس١ً ايطابع١ بايكٍٛ: زم ايطبع ٚطٝح قتاٍ ٚإ ٚقع 

َا فٝـ بطاٍ
(1)

. 

ٚتًعب يعب١ ايعقط١ ٗ ايعكب١ باغِ ٖاضٜس٠ باضٜس٠, ٖٚٞ نُا ًٜٞ:
(2)

 

ع٢ً األضض ثِ ًٜتكطْٛٗا ٚاسس٠ تًعب غُؼ سكٛات سٝح ٜطَْٛٗا 

ٚاسس٠, فريَٕٛ األٍٚ إٍ األع٢ً ًٜٚتكطٕٛ ايجا١ْٝ قبٌ غكٛٙ األٍٚ 

 ٖٚهصا, ٚٗ أثٓا٤ ايًعب ٜػٕٓٛ بكٛهلِ:

                                                           

21

311
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 ساضٜس٠ باضٜس٠       

 

 بٓت ايعِ ٜا غعٝس٠ 

 
 

 طــب إــاٍ:

ٜس٠ باضٜس٠, ٚٗ أثٓا٤ ايًعب ٖٚٞ ايًعب بجالخ سكٛات ٚتؿب٘ يعب١ َاض

 :ٜػٌٓ

 طب اؿاٍ

 

 أنًٓا خٝاض 

 
ٝٓ٘ أس٘  سط

 

 طًعت أْ٘ 

 
 

 يعب١ غت غًٛى:

 تؿب٘ طب اؿاٍ, سٝح تًعب بجالخ سكٛات ٚغٓاؤٖا ٖٛ: ٖٚٞ

 غت غًٛى

 

 قاعس٠ تًٛى 

 
ََْبِو ٜا ق٘  َش

 

 ع٢ً إًُٛى 
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 يعب١ ٚقع سطْب:

ٖٚٞ عباض٠ عٔ زا٥ط٠ تكػِ إٍ ٔػ١ أدعا٤ ٚنٌ دع٤ ٜػ٢ُ باغِ زٚي١, 

ٚتكف نٌ طايب١ ٗ َهإ نٌ زٚي١, ٚبعس شيو تكّٛ إسس٣ ايطايبات, 

 بكٛهلا:

 
 

ٚقعت سطب ٗ زٚي١ )نصا, ٖٚصٙ ايسٚي١ َٔ أمسا٤ ايسٍٚ إٛدٛز٠ ٗ 

ٚتكّٛ بتٛقع إػاف١ بٌ  قف ,ايطايبات إسس٣ ايسا٥ط٠( ٚتبسأ ايطايبات تكٍٛ

ايسا٥ط٠ ٚإسس٣ ايطايبات اييت قاَت باختٝاضٖا, ٚتكاؽ إػاف١, فإٕ تطابكت, 

ؽػط َهاْٗا يتًو تهٕٛ ضعت ٚبكٝت ٗ َهاْٗا, ٚإٕ نإ تٛقعٗا خطأ, 

 ايطايب١, ٖٚهصا

 

 يعب١ ايسداد١ ٚايسٜو:

ايسدادات, تتأيف ٖصٙ ايًعب١ َٔ فُٛعتٌ, اجملُٛع١ األٍٚ تتهٕٛ َٔ 

باؿذٌ ع٢ً  ١ٚاألخط٣ تتهٕٛ َٔ ايسٜه١. ٚتبسأ ايطايب١ َٔ فُٛع١ ايسٜه

ٌٍ ٚاسس٠ ٚؼاٍٚ إَػاى أٟ زداد١ ثِ ايطدٛع إٍ فُٛعتٗا َٚالَػ١  ضد

 ٌ قًٗا ٗ اؿذٌ.ٜسٖا َع أٟ العب١ َٔ فُٛعتٗا يتش
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 يعب١ األضقاّ:

, ٚتطزز تتهٕٛ َٔ عؿط طايبات بؿهٌ زا٥طٟ ٚنٌ طايب١ ؼٌُ ضقُّا

ايطايب١ شات ايطقِ اآلخط, ٚعٓسَا ؽط٧ ايطايب١ برتتٝب األضقاّ ٜٛنع عٓس 

ضقُٗا إؾاض٠, ٖٚهصا ٚعٓس سكٍٛ أٟ طايب١ ع٢ً ثالخ إؾاضات, فإْٗا ؽطز 

 َٔ ايًعب١.
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 يعب١ ناعت أخيت ايرب١٦ٜ:

ٖٚٞ عباض٠ عٔ فطٜكٌ َٔ ايطايبات, ٚنٌ فطٜل ٜتهٕٛ َٔ غت طايبات, 

ٜؿبهٔ أٜسٜٗٔ َع بعض, تتكسّ اجملُٛع١ األٍٚ غطٛتٌ إٍ األضقاّ, 

 َطزز٠: ناعت أخيت ايرب١٦ٜ, ناعت أخيت ايرب١٦ٜ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ثِ ٜرتادعٔ يًدًف.

 ٚتتكسّ اجملُٛع١ ايجا١ْٝ, ٚتطزز: أٜٔ ناعت أختهِ )ثالخ َطات(.

 فتذٝب اجملُٛع١ األٍٚ, ناعت ٗ اؿسٜك١.

 ايجا١ْٝ: َا امسٗا, َا امسٗا.ٚتطزز اجملُٛع١ 

 .ٗا إٍ فطٜكٗٔ, ٖٚهصاْٚىرتٕ أ١ٜ طايب١ َٔ اجملُٛع١ ايجا١ْٝ, ٜٚأخص

 

  



91 
 

 يعب١ أَط٠ ؾرب٠:

 نُا ًٜٞ: َرت, ٖٚٞ 5-3َٔ سبٌ ٚاسس, بطٍٛ تهٕٛ ٖصٙ ايًعب١ ٚت

العب١ ٚاسس٠ ُػو اؿبٌ َٔ ططفٝ٘ ٚتهع٘ خًفٗا  - أ

ايكفع( ؾطٙ إٔ ال  ٚتًٛح ب٘ َٔ فٛم ضأغٗا إٍ ؼت قسَٝٗا )َع

ٜالَؼ أسس قسَٝٗا, فإشا الَؼ فإْٗا ُٛت )ٜٓتٗٞ زٚضٖا ٗ 

ايًعب(, ٜٚبسأ زٚض ظًَٝتٗا, ٚٗ أثٓا٤ ايًعب تطٖزز ٖٞ ٚظَٝالتٗا: 

 أَط٠, ؾرب٠, مشؼ, لّٛ.

ثالخ العبات, ُػو اثٓتإ ططٗ اؿبٌ, ٚايجايج١  - ب

ايبٓتإ  )أسٝاّْا ٜبسأ ايسٚض بايكطع١( تهٕٛ ٗ ايٛغ٘, فٝبسإٓ

إُػهتإ ططٗ اؿبٌ بتشطٜه٘, ٚايبٓت ايٛغط٢ تكفع عٓسَا 

ٜالَؼ اؿبٌ األضض, ٚتبك٢ ٖهصا. ٚظَٝالتٗا ٜطززٕ أَط٠, ؾرب٠, 

 مشؼ, لّٛ,

 
 

ست٢ ٜالَؼ اؿبٌ إسس٣ قسَٝٗا أٚ تتعب يٛسسٖا, يٝبسأ زٚض 

 إسس٣ ظَٝالتٗا, ٖٚهصا.
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 يعب١ غعاي١, غعاي١:

زا٥ط٠, ّٚػهٔ بأٜسٟ بعهٗٔ بعهّا, ٜٚطززٕ تكطف ايبٓات ع٢ً ؾهٌ 

 أغاْٞ َجٌ:

 غعاي١ غعاي١ طابؿ١ اؿٝطإ

 ٚايكُط غالْٞ َا خالْٞ أْاّ 

أخصْٚا ٚدابْٛا عإعػهط  

 ٚٓزْٚا

 
 عػهط عػهط يبػْٛا

 أخهط ٚأٓط َؿٝٓا 

 يكٝٓا قُس فاتح ايبٛاب١ 

 قايًٓا ازخًٛا 

قفًٓا ايهطاغٞ ٚقًًٓا  

 ازخًٛا

 
 إكاسف, ٚقًًٓا اقطٚافتح 

 قطٜٓا قطٜٓا 

 فاط١ُ بٓت ايٓيب 

 ؾٓسٟ اسكاْو ٚاضنيب 

 أٍٚ ٚضق١ َٔ ظٜتٕٛ 

 ثاْٞ ٚضق١ َٔ يُٕٝٛ 

 ١ٓٓ  ثايح ٚضق١ َٔ اؿ

 اهلل ٜطعُٓا اؾ١ٓ 
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 غبػب قطع:

ٓٓٞ غب  طع, ثِ تهطب ػب ايكتٓبطح ايبٓات ع٢ً األضض ٚتكف إسسأٖ ٚتػ

ِّٞ َعٗا, ثِ تهطب أخط٣ ٖٚهصا ست٢ ٜكف  إسس٣ ايبٓات فتكف ٚتسٚض ٚتػ

 اؾُٝع.

 

:َٖ٘  خِّٞ إسيٌ أل

ٖٚٞ ٚقٛف ايبٓات ع٢ً ؾهٌ طابٛض, ّػهٔ ببعهٗٔ ٚتأتٞ ٚاسس٠ ُجٌ 

زٚض األّ ٚاألخط٣ زٚض األب, ُٚػو األّ بٛاسس٠, ٚتكٍٛ: أْا أَِٗ أٓاِٖ. 

باقٞ ايبٓات:  ُٚػو األخط٣ بٓفؼ ايبٓت ٚتكٍٛ: أْا أبِٖٛ آخصِٖ. فتػين

 خِّٞ إسيٌ ألَ٘.

 

 ط:َبْط١ ايٖؿ

ٖٚٞ إٔ تهع إسسأٖ قسَٝٗا ع٢ً بعهِٗ ٚنصيو ٜسٜٗا ثِ تكفع بٓت 

 أخط٣ فٛقٗا.
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 اس١:عٜٛض ايٖط

 ٖٚٞ ضَٞ ايع١ُٛ ع٢ً اجملُٛع١ ٚاييت تكٝبٗا ايع١ُٛ ؽطز َٔ ايًعب١.

 يعب١ ي٢ًٝ ٢ًًٜٝ:

إسسأٖ ٜٚهعٔ ع٢ً عٝٓٝٗا َٓسٜال ػتُع ايبٓات ٜٚكع االختٝاض ع٢ً 

ست٢ ال تط٣, ٜٚعًُٔ سًك١ زا٥ط١ٜ ٖٚٞ بٛغطٗٔ, ٖٚٞ تكطٓع ايبها٤, ٖٚٔ 

 ٜػٌٓ سٛهلا:

 ظٟ َا بسى قَٛٞ اختاضٟبسى ضفٝك١ ًٝـ عِ تبهٞي٢ًٝ ٣ًًٜٝ

ٚتػري ي٢ًٝ إٍ ايبٓات ُٚػو بإسسأٖ ٚتؿري إيٝٗا بإٔ تفو ايػطا٤ 

قٌ ي٢ًٝ ٚتكبح ي٢ًٝ دسٜس٠, ٖٚهصا ايصٟ ع٢ً عٝٓٝٗا يتشٌ تًو ايبٓت 

 ست٢ ٜؿعطٕ بايتعب.

  يعب١ سازٟ بازٟ: 

ػتُع ايبٓات ٚهًػٔ بعس إٔ ىرتٕ إسسأٖ يتكف ٗ ايٛغ٘, ٚتكٍٛ 

غٝسٟ قُس َؿري٠ ٗ نٌ ن١ًُ تٓطكٗا إٍ إسس٣ ايبٓات: سازٟ بازٟ 

١ًُ ٖاشٟ ٚاقبعٗا ع٢ً ٖاشٟ, ٚتتٛقف عٓس ن ايبػسازٟ ؾايٛ ٚسطٛ نً٘

فإ ٖصٙ ايبٓت ؽطز َٔ ايًعب١, ٖٚهصا ست٢ ؽطز نٌ  َؿريّا إٍ إسسأٖ

 ايفتٝات ست٢ تبك٢ ٚاسس٠ فتعترب ٖٞ ايفا٥ع٠.

 يعب١ ْ٘ ايؿربٜٔ:

ا إٍ األَاّ, بُٝٓا تكّٛ بك١ٝ ايفتٝات بايكفع فطاز٣ ُُس فتاتٌ ضدًٝٗ

ؽػط َٔ فٛم األضدٌ إُتس٠, َٚٔ تالَؼ إسس٣ األقساّ إُسز٠ فإْٗا 

 ٚؽطز َٔ ايًعب١, ٚآخط ٚاسس٠ تعترب ايفا٥ع٠.
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 ايفكٌ ايطابع

 أيعاب األطفاٍ إؿرتن١

 بٌ ايصنٛض ٚاإلْاخ 
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ٖٓاى بعض األيعاب  إؿرتن١ اييت ّاضغٗا األطفاٍ َٔ نال اؾٓػٌ 

األيعاب يعب١ ٚبال سطز ست٢ ٚإٕ يعبٖٛا َعّا ٗ إساضؽ إدتًط١, ٚأِٖ ٖصٙ 

طام طام طاق١ٝ, ٚيعب١ اـُػات, ٚطاض اؿُاّ ٚغريٖا َٔ األيعاب إعطٚف١ 

 يسِٜٗ.
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 طام طام طاق١ٝ:

ٖٚٞ يعب١ أطفاٍ يهال اؾٓػٌ, ٚعاز٠ تهٕٛ ٗ غاس١ إسضغ١, ٚألسس٣ 

 ايؿعب, ؼت إؾطاف َعًِ ايطٜان١.

أسس األطفاٍ  ططٜك١ ايًعب: ٜتذُع األطفاٍ عًك١ زا٥ط١ٜ, ٚىتاض إعًِ

ٜٚعطٝ٘ قطع١ قُاف, أٚ َٓسٜاّل, ٜٚسٚض شيو ايطفٌ خًف أقطاْ٘ َٔ ايكػاض 

 ٖٚٛ ٜطزز:

 طام طام طاق١ٝ. 

 فريزٕٚ عًٝ٘:

 انٌ بعًٓٝ٘.ؾٖب 

 أٚ: ضٕ, ضٕ, ٜا دطؽ. 

 فريزٕٚ عًٝ٘:

ٍِّ ٚاضنب ع ايفطؽ.   س

ٜٚهع إٓسٌٜ خًف أسسِٖ )ٜٚطاعٞ إٔ ٜهٕٛ أنعفِٗ, أٚ إٔ ٜهٕٛ ٗ 

ؿٛتٗا ؾاضز ايصٖٔ(. ٚبعس إٔ ٜهع إٓسٌٜ, ٜطنض َػطعّا ٗ ْفؼ 

االػاٙ ايػا٥ط ب٘ )سٍٛ اؿًك١, فإشا ٚقً٘ زٕٚ إٔ ٜسضٟ ب٘ فإْ٘ ّػو 

إٓسٌٜ ٜٚهطب٘ ب٘ ست٢ ٜكّٛ ٜٚأخص إٓسٌٜ ٚغ٘ نشو األطفاٍ ٚتٓسضِٖ 

 ب٘(.
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َٓا إشا اْتب٘ ٚعطف  َٔ ظًَٝ٘( فإْ٘  سٍّإٔ إٓسٌٜ خًف٘ أٚ ع٢ً ضأغ٘ )نتشأ

ٜٓٗض َػطعّا َاغهّا إٓسٌٜ ٚواٍٚ ايًشام بعًَٝ٘ فإشا أزضن٘ فإْ٘ ٜهطب٘ 

ٚغ٘ نشو ايكػاض, ٚإٕ مل ًٜشك٘ ٚدًؼ َهاْ٘ )َهإ ايصٟ  ,بإٓسٌٜ

 ٚنع إٓسٌٜ خًف٘( فإْ٘ ٜعترب فا٥عّا ٜٚهػب اسرتاّ ضفاق٘.

 

 

 يعب١ اـُػات:

, خاق١ ٗ غطف١ ايسضؽ, عٓسَا قطٜب يعب١ نإ ّاضغٗا ايكػاض َٓص ٖٚٞ

تهٕٛ سك١ إؾػاٍ )َعًِ إاز٠ غا٥ب(, أٚ ٗ ايبٝت. َٚٛاز ٖصٙ ايًعب١ ٚضق١, 

( ثِ ٜطغِ 5َػطط٠, ٚقًِ, ٚبعس إدطا٤ ايكطع١, ٜطغِ ايطفٌ األٍٚ ضقِ )

( فُٔ اغتطاع إٔ ٜهٕٛ ؾهاّل 5ايٛيس ايجاْٞ فٛقٗا أٚ إٍ داْبٗا أٜهّا ضقِ )

َٓا 5ضباعّٝا َٔ األضقاّ ) أٚ زا٥ط٠ نبري٠, ٚٗ  X( فإْ٘ ٜطغِ بساخً٘ إؾاض٠ إ

ايٓٗا١ٜ أٟ باَتال٤ ايٛضق١ بإطبعات )أٚ سػب اؿذِ إتفل عًٝ٘( فتشػب 

 ( َٚٔ ناْت إؾاضت٘ أنجط فٗٛ ايفا٥ع.X( ٚ )Oعسز اإلؾاض٠ )

ايفطم, فإِْٗ ٜكٛيٕٛ عِٓٗ: ايٛقتأٚ  ٚعٓسَا ٜتٓسض ايبعض عٔ إناع١

 بًعبٛا ٔػات.
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 يعب١ سسضز بسضز:

ٜتشًل ايكػاض ٗ زا٥ط٠ ّٚس نٌ ٚاسس ٜسٙ, أَا أنرب األطفاٍ غّٓا أٚ 

أسس أفطاز ايعا١ً٥ ايهباض فٝهع ٜسٙ ايٝػط٣, ثِ ٜطفع ايػباب١ ٜٚهعٗا ع٢ً 

 األٜسٟ ايكفري٠ ٖٚٛ ٜكٍٛ:

سسضز بسضز ْاق١ بتعطز, ع ايتفاح ٚع ايًفاح ٜا قالٜس ٜا َالح, ٚقعت خطظ٠ 

قايت فـ ٚقايت طـ إطًعٞ ٜا َفط١ٜ ايهطف. ٚايٝس اييت تكع ؼت  بايبري,

اإلبٗاّ َع آخط ن١ًُ ٖٚٞ )ايهطف( فإٕ قاسبٗا ىطز َٔ ايًعب١, ٚتعاز 

 ايًعب١, ٖٚهصا ست٢ ٜبك٢ ٚاسس ٖٚٛ ايصٟ ٜفٛظ ٗ ايٓٗا١ٜ.

 يعب١ ايجعًب:

ٖٚٞ يعب١ كتًط١ يًصنٛض ٚاإلْاخ, تتهٕٛ َٔ فطٜكٌ, ٚنٌ فطٜل ال 

عٔ غت١ العبٌ, ٜتكسّ نٌ فطٜل أقٛاِٖ ب١ٝٓ ٚأطٛهلِ قا١َ. ٜٚكطف ٜكٌ 

أعها٤ ايفطٜل ٚضا٤ٙ ٚنٌ ٚاسس ّػو قُٝل )ثٛب( ايصٟ أَاَ٘ )أَاَٗا(. 

ٚع٢ً ايفطٜل إٔ ٜسافع عٔ أعها٤ فطٜك٘ أَاّ ُٖاّ ٖذُات ايجعًب )ض٥ٝؼ 

 ايفطٜل إكابٌ(. ايصٟ ٜكٍٛ:

 ُت١٦ً(.بسِّٟ اؾاد١ ايػ١ُٓٝ. )أٟ ايسداد١ إ 

 فريز ايفطٜل نً٘: ٚاهلل َا بتصٚقٗا. 

 فٝكٍٛ: بسِّٟ اؾاد١ ايهعٝف١. 

 فٝذٝبٕٛ: ؾًٝٗا بؿطٚؾٗا. 

ٚٗ نٌ َٓط٠ ٜٗذِ عًِٝٗ ّٓع٘ ايط٥ٝؼ )فك٘(. فإشا أَػو )ٚعاز٠ 

ٝسٙ( إٍ إٔ ٜٓتٗٞ ايفطٜل بٗصٙ ػو(. آخط ٚاسس )ٚاسس٠(, فُٝٛت )وّ

اقع ايفطٜل األٍٚ. ٚٗ أثٓا٤ ايًعب ايططٜك١. ٜٚبسأ ايفطٜل ايجاْٞ بأخص َٛ

تتعاٍ ايهشهات ٚايسضزؾات ع٢ً َطَات أعها٤ ايفطٜل إٗذّٛ عًٝ٘ ِٖٚ 

 ٜصٖبٕٛ ١ّٓ ٜٚػط٠ ٖاضبٌ َٔ اقطٝاز ايجعًب.
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 طاض اؿُاّ: 

ٚتتهٕٛ َٔ فُٛع١ َٔ األطفاٍ ٜرتأغِٗ أنربِٖ غّٓا, أٚ أسس ايهباض, 

يًعب١ غابكّا(, بإٔ ٜكًسٚٙ فُٝا ٜكّٛ ب٘ فٝسضبِٗ أٚاّل )إشا مل ٜهْٛٛا ٜتكٕٓٛ ا

َٔ سطنات عٓسَا ٜكٍٛ االٜعاظ, َجاّل: طاض اؿُاّ, ٜطفع ٜسٜ٘ يألع٢ً. ٖصا 

اؿُاّ ٜهع ٜسٜ٘ ع٢ً األضض. ِٖٚ ٜكًسٚٙ فُٝا ٜفعٌ. ٚتبسأ ايًعب١ عٓسَا 

ٜكٍٛ: طاض اؿُاّ, فريفع ٜسٜ٘ ِٖٚ ٜطفعٛا أٜسِٜٗ, ٖصا اؿُاّ, ٜهع ٜسٜ٘ 

اؿُاّ, فٝهع ٠ َطات, ثِ ٜكٍٛ فذأ٠: طاض سنصيو, ٖٚهصا ٓعاألضض ِٖٚ 

ٜطفع ٜسٜ٘ ىطز َٔ ايًعب١ )ّٛت( ٚإشا قاٍ: ٖصا  ٜسٜ٘ ع٢ً األضض فُٔ

اؿُاّ, ٚضفع ٜسٜ٘ يألع٢ً, ٚايبعض ضفع ٜسٜ٘ ٜهٕٛ قس خطز َٔ ايًعب١. إٍ 

 ض ايًعب١ َٔ دسٜس. ٕ ىطدٛا ْٝعّا )ّٛتٛا( ثِ تهطأ

 

 تكفٝل األٜسٟ:

ٜكف طفالٕ قباي١ بعهُٗا بعهّا, نٌ َُٓٗا ّٝٓ٘ بٌُٝ ظًَٝ٘, نُا 

ٜكفل ٜػاضٙ بٝػاض ظًَٝ٘, ست٢ ٜتعبا, ٚتهٕٛ ٖصٙ ايًعب١ أنجط َا تهٕٛ ٗ 

 فكٌ ايؿتا٤ يتسف١٦ ايٝسٜٔ.

 :ِسٓاـٝ٘ ٚايعض/ ايُب

وهط ظضّا ي٘ أضبع١ ثكٛب, ٚخٝطّا َتّٝٓا, ٜٚٛنع اـٝ٘ ٗ ثكيب ايعض 

ثِ ٜعكس, ٜٚٛنع ايؿاٖس أٚ األٚغ٘ َٔ أقابع ٜسٜ٘ ٗ ططٗ  إتكابًٌ َٔ

اـٝ٘, ثِ ٜساض اـٝ٘ سٍٛ ْفػ٘ عٓس٠ َطات ٜٚبك٢ ايعض ٗ ايٛغ٘, ثِ 

ٜبعس ٜسٜ٘ ٜٚكطبُٗا فٝسٚض ايعض ٚاـٝ٘ قسثّا قٛتّا, ٚايبعض ٜكرتب َٔ 

ؾعط أخٝ٘ أٚ ظًَٝ٘ يٝكتًع َٔ ؾعطٙ, فٝؿعط باألمل فًٝذأ إٍ إٔ ًٜعب ْفؼ 

 يًعب١ ست٢ وُٞ ْفػ٘.ا



111 
 

 اؿذ١ً/ ايعسهٛ:

تتأيف يعب١ اؿذ١ً َٔ َػتطٌٝ ٜطغِ ع٢ً األضض بايطبؿٛض ٚاؿذط 

ٜٚطاع٢ إٔ تهٕٛ األضض قًب١ َكػّٛ طٛيّٝا إٍ ْكفٌ, ُٖٚا َكػٌَٛ إٍ 

مثا١ْٝ َطبعات, أضبع١ ٗ نٌ ْاس١ٝ. أَا ايالعبٕٛ فُٗا اثٓإ ٚيفطض أُْٗا 

ايكطع١ بٌ مسري ٚغعٝس, ٚىتاض سذطّا ضقٝكّا ٜٚفهٌ إٔ ٜهٕٛ زا٥طّٜا, ػطٟ 

مسري ٚغعٝس, فإشا نإ زٚض غعٝس فإْ٘ ٜأخص اؿذط ٜٚطَٝ٘ ع٢ً إطبع 

األٍٚ, ٚىطد٘ بٛاغط١ قسَ٘ اي٢ُٓٝ ٚضدً٘ ايٝػط٣ َطفٛع١ يألع٢ً, بؿطٙ 

إٔ ال ٜكع اؿذط ع٢ً أٟ خ٘ َٔ خطٛٙ إطبع, ٚنصيو قسّ ايالعب, 

طبعات فإْ٘ ٖٚهصا ٜهٌُ إطبعات بٓفؼ ايططٜك١, ٚإٕ مل ىط٧ ظُٝع إ

, ٖٚصا إطبع Xىتاض َطبعّا َٔ إطبعات ٜهٕٛ فٝ٘ ضاست٘ ٜٚطغِ عًٝ٘ إؾاض٠ 

قٓطّ ع٢ً اـكِ مسري إٔ تطأٙ قسَاٙ, ٚنصيو اؿذط عٓسَا ٜهٕٛ زٚضٙ, 

( فإٕ مل ٜػتطٝع 4إٍ إطبع ضقِ  2فعًٝ٘ إٔ ٜكفع عٓ٘ )ٜكفع َٔ إطبع ضقِ 

إٍ  2إٔ ٜكطع٘ َٔ إطبع ضقِ  فإْ٘ ٜكع أٟ )ّٛت( ٚنصيو اؿذط فعًٝ٘

, ٚإٕ مل ٜػتطع ايكفع أٚ تعجط 3زٕٚ إٔ )ٜطنس( ٗ إطبع ضقِ  4إطبع ضقِ 

( فإْ٘ ٜكع أٟ )ّٛت( ٗ نال 4اؿذط ٚمل ٜػتطع إٔ ٜٛقً٘ يًُطبع )

اؿايتٌ. ٖٚهصا تػتُط ايًعب١ َٚٔ ٜفٛظ بإغالم أنجط عسز َٔ إطبعات 

 ٜهٕٛ ايفٛظ ي٘.
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 ٢ ٚايططٜل:األعُ

ٚتتهٕٛ َٔ عس٠ أطفاٍ, ٜعكب عٝين أسسِٖ دٝسّا, ثِ ٜتشًكٛا سٛي٘, 

ُٓٞ ٜٚٔ ايططٜل.  فٝكٍٛ: ٜا ع

 فريزٕٚ عًٝ٘: قساَو سذط ٚابطٜل.

ٜٚبسأ ع١ًُٝ ايبشح, ِٖٚ ٜتكافعٕٚ َٔ سٛي٘ ٜٚهشهٕٛ, فإشا أَػو 

ٌٓ قًٓ٘ ٗ عكب  بٛاسس َِٓٗ فإْ٘ ٜهٕٛ قس خطز َٔ ايًعب١ )َات( ٚس

 ٌ.ايعٝٓ
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 يعب١ بٝت بٝٛت, عطٜؼ عطٚؽ:          

تتهٕٛ ٖصٙ ايًعب١ إعزٚد١ َٔ فُٛع١ َٔ ايبٓات ٚاألٚالز ِٖٚ ٜكًسٕٚ 

ع١ًُٝ ايٓعٚاز. إش ىتاضٕٚ َٔ بِٝٓٗ طفاّل ٜطًكٕٛ عًٝ٘ اغِ )ايعطٜؼ( 

ٚطف١ً ٜطًكٕٛ عًٝٗا اغِ )ايعطٚؽ(. ٚال بس ٗ ايبسا١ٜ َٔ ػٗٝع بٝتّا 

إ إفهٌ ٖٛ سٛف ايبٝت, أٚ ٗ ١ًٚ ايبٝٛت ايػه١ٝٓ, إش يصيو, يصا فإه

ٜكّٛ اؾُٝع ظُع قطع اؿذاض٠ ٚىتاضٕٚ َٔ اؿذاض٠ اييت ٜػتطٝعٕٛ 

ًٓٗا ٜٚكَٕٛٛ برتتٝبٗا سذطّا سذطّا بؿهٌ أفكٞ ٚطبك١ ٚاسس٠, ٚأسٝاّْا 

)إشا تٛفطت اؿذاض٠ ٚطفٌ َاٖط ٗ ايبٓا٤( ٜهٕٛ ٖٓاى أنجط َٔ طبك١, 

يًبٝت باب )َسخٌ( ٚؾباى يًت١ٜٛٗ ثِ وهطٕٚ قطع األثاخ نُا ٜٛدس 

ايكػري٠ ٚإػتع١ًُ, أٚ ٜهعٕٛ اؿذاض٠ ايكػري٠ ٜٚطًكٕٛ عًٝٗا أمسا٤ 

 ؿادات أغاغ١ٝ ٗ ايبٝت, فٗصا ايفطاف, 
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ٖٚصا ايكٓسٚم )ايبٝت( ٖٚصٙ ايطٓذط٠, ٚغري شيو. ثِ تتِ ع١ًُٝ ايكط٣ 

بس َٔ إيباؽ ايعطٜؼ ٚايعطٚؽ َالبؼ ؽتًف عٔ  ٚاألغاْٞ ثِ ايعفاف. ٚال

َالبػُٗا ايعاز١ٜ, ٚنصيو ال بس َٔ تػطٜح ؾعط ايعطٚؽ, ثِ ايٓكٛٙ 

)إؿاض٠(, ٚهًؼ ايعطٚغإ ع٢ً نطاغٞ خؿب١ٝ قػري٠ أٚ قفا٥ح ايتفطز 

َٚا غري شيو. ٚعٓسَا ٜطٜسٕٚ زخٍٛ تًو ايبٝٛت ٜعًُٕٛ سطنات بأٜسِٜٗ 

فتح ايباب. ٚعٓس اإلغالم  ( يع١ًُٝحُتُف ,حُتُف )ٗ ايفها٤ ِٖٚ ٜكٛيٕٛ:

 غًل ايباب.(,يع١ًُٝ طُهُغ ,طُهُغ )ٜعٝسٕٚ تًو اؿطنات ٚيهٔ بكٛهلِ:

َٔ  َٗات أٚ األخٛات ايهربٜات( عطا٥ؼٚأسٝاّْا ٜعًُٕٛ )َػاعس٠ األ

ايككب ٚايكُاف, ٜٚطمسٕٛ, ٚتتُٝع ايفتا٠ بؿهٌ ٚدٗٗا ٚؾعطٖا ٚيباؽ 

 ٜتُٝع أٜهّا َٛٗط ايطداٍ ٚيباغِٗ. اإلْاخ, أَا ايفت٢ فإْ٘
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 ١(:ٖٝشعب١ األضدٛس١ )إطدٝش١ أٚ ايؿٛطي

كب ٗ سٛف ايبٝت )تٌ, يٛظ, ظٜتٕٛ( تنإ ٕعِٛ بٝٛت ايكط٣ أؾذاض تٓ

فهإ ايهباض ٜجبتٕٛ سباّل يًكػاض, ٗ أسس فطٚع ايؿذط٠ ايهباض ٚايصٟ ٜتشٌُ 

ايكػاض نأضدٛس١, فإشا نإ ايطفٌ نبريّا يعب ايجكٌ ٚايتأضدح, ٜٚػتعًُ٘ 

يٛسسٙ, ٚإٕ نإ قػريّا ٚقسَاٙ ال تطاالٕ األضض فال بس ي٘ ٗ ٖصٙ اؿاي١ 

 َٔ أسٕس ٜػاعسٙ َٔ ايهباض.

ٚنإ بعض ايطداٍ ٜٓكبٕٛ األضادٝح ٗ ايػاسات ايعا١َ َٓاغب١ 

كابٌ األعٝاز, ٜٚتذُٗط عًِٝٗ األطفاٍ ط١ًٝ أٜاّ ايعٝس ٚنٌ سػب زٚضٙ َ

 بعض ايكطٚف.
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 يعب١ ايعٚاٜا: 

َٔ َا, ٚتتهٕٛ َٔ ٔػ١ أطفاٍ ٜكف ٖٚٞ تؿب٘ يعب١ ايهطاغٞ إٍ سس 

 ٜكع عًٝ٘ االختٝاض ٗ  ايٛغ٘ , ٚاألضبع١ اآلخطٜٔ ٜكفٕٛ سٛي٘, ٚيهٌ ٚاسٕس

َِٓٗ َهإ قسز, ٜٚعطٞ ايصٟ ٜكف ٗ ايٛغ٘ إؾاض٠ ٜٚبسأ األضبع١ بتبازٍ 

األَه١ٓ, فإشا اغتطاع ايصٟ ٜكف ٗ ايٛغ٘ َٔ استالٍ َهإ أسسِٖ ٜتٛقف 

 يٝكف ٗ ايٛغ٘ ايصٟ استٌ َهاْ٘, يٝبسأ ايًعب َٔ دسٜس. ,ايًعب
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عاطف قُس ْٗاض ايطٚغإ, اؿٓط٠ األضز١ْٝ, ايكفاٟٚ, ٚظاض٠  .6

 .2115يتذاض١ٜ, عُإ, األضزٕ, ايجكاف١, َطابع ايسغتٛض ا
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2117. 

 ٚظاض٠ضز١ْٝ, ْاٜف ايٓٛاٜػ١, ايطفٌ ٗ اؿٝا٠ ايؿعب١ٝ األ .15

 .2119ايجكاف١, عُإ األضزٕ, 
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