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 ا�	�ب ا��ا��


� ا�	���� 

� ا����ب ا��ر�� ا���� ا������  - أ� �����آ' ا����ت  " أ " ت#"!� ا���دة ا��������
 .�+�م�� أ���0ري ا/�.م�� ا���"م�� م, ا�+��* ا���"ي

 

�����آ� ا�	��ت ���م�� أ����ري " أ"�� آ�ن آ��ب ا��ر�
 ا�	�� ا����

ا,�+م�� ا�*()م�� ا�'ي أ�&% أ���ذ !�# ا"  أ! آ��ب ی���م �����آ� ا�	��ت 

5
 ت�	�6 ا�	�� ا������ 5
 ا���!	� ا4و�3 وا�����1 �0+ب جد م. ج�م�� أ����ري 

!�� وت@*�? ه'ا ا�(��ب م. ��. م2011-2010ا,�+م�� ا�*()م�� ��8  درا��� 

 . ا�(��ب ی�38 ا�*�ج م*� أم�. ج��ل ا�ی.، ا���ج����

5
 ه'ا ا�(��ب ث+ث� �DE ����، أي �� :وج

1  .�HEوأ�)ا ��	ا�( .E I*Jت 
 .�Eم جی أ��

 �Lی� خ�� أ��3 تE I*J. ا,�6. 2

 ا���ء �Pص��N أ��3 تE .E I*J+م�ت ا,�6. 3

 �+ح ا�*�)ان أ��3 تE I*J. أ�)اع ا�*�ف. 4

5 .W�&أ�)اع ا� .E I*Jأ��3 ت 
 إ�3 أ�

 ص+ة ا����� أ��3 تE I*J. ا�&�W ا���3Z ا�1+ث3. 6

7 .WE�&ا� ���Z ]3 مZا��� W�&ا� .E I*Jأ��3 ت �	!�	اد � ا,���

 ا�&�0 أ��3 تE I*J. ا�&�W ا��_�رع . 8�E 
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9 .%E3 ا�1+ث3 م[ م_�رZا��� W�&أ!)ال ا� .E I*Jرم_�ن أ��3 ت �Hش 

 6 ا���J!� أ��3 تW�5 .E I*J ا4م� م�	. 10

11 .I�bم'آ� وم .E I*Jا�@��د وا�*��م أ��3 ت 

 ا4زه�ر أ��3 تE I*J. ا���	� . 12

 .أآ�J ج�اح 5
 ا,�+م أ��3 تE I*J. ا�����5 وا�8(�ة. 13

ه'ا ا�(��ب ی��ت# �Pر��� وث+ث�. م��e ص&*�، وآW درس �5% ا�(&�ءات 

 : م�Hرت ا�	�)ی�، ���5 ی	3ا4����� �	�� ا������ وأر�[

1-   �J	0رس، وا�م�Hرة اf����ع ه
 م&�دات أو آ	��ت أو ج�	� ا��
 �Lأ ا��

 .ی����)ن ج�ا

2- �J	0رس وا� .م�Hرة ا�(+م ه
 م�دة ا��
 ی�(ّ	6 ��. ا��

م�Hرة ا��hاءة ه
 �@)ص ا��hاءة ا�'ي �Lأ ا�0	�J، وا��رس ی�شه6 �(3  -3

�8�! ��H5. 

4- 5
 ا�(���� ا�	�� ا������م�Hرة ا�(���� ه
 ت �J	0رة ا�L ��Lت� 
 .ری�Jت 5

5
 آW ��ب وم*�)ی�ت�H ت�ج[ إ�3 م�دة ا��*�دث� و  Eا(hرس م�دة ا�و ی

 .ا��hاءة 

 

 :و 5
 ت)زی[ ا��)اد ه'ا ا�(��ب

 �HDا�

 ا��ا�[ 

 �HDا� 

I��1ا� 

 �HDا�


 ا���1

 �HDا� 

 ا4ول

 ا���دة
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  ��hءات4

 

  ��hءات4

  ��hءات4

  ��hءات4

  ��hءات4

  ��hءات4

 

  ��hءات4

  ��hءات4

  ��hءات4

  ��hءات4

  ��hءات4

 

  ��hءات4

  ��hءات4

  ��hءات4

  ��hءات4

  ��hءات4

 

  ��hءات4

  ��hءات4

  ��hءات4

  ��hءات4

ا,����ع  .1

 وا�(+م 

 1ا��hاءة  .2

3. h�2اءة ا� 

ا�(����  .4

 وا,م+ء

ا�8*)  .5

وا�@�ف 

) Eا(hا� 

 ا����)ع  20 20 20 20

 . ��hء و�(�h� Wء م��e د80�h�Lا��م�ن ا����hح �H'ا ا���	�6 ه) 
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 :وت@)ی� ا��)اد ه'ا ا�(��ب 

 م�دة ا4����ع وا�(+م .1

 وج ا�(�ت# E	3 م�دة ا,����ع 5
 ج��[ ا�)!ة أو ا��Jب L) ب�Jم. ا�

�DE ب ا�1+ث�Jص&*�) ا4ول !�3 ا� 
، 62، 54، 46، 38، 32، 26، 16: أي 5

وأم� م�دة ا�(+م ی)ج ا�(�ت# 5
 ا�mh5 .���J أي . 122، 114، 100، 90، 82، 74

5
 ا��Jب ا����[ و ا��Jب ا���ش�. 

 م�دة ا��hاءة .2

، "�Eم جی" ����)Z)ع 16ی)ج �n ا��hاءة 5
 ا��Jب ا4ول 5
 ص&*� 

 32، و5
 ا��Jب ا�I��1 ص&*� "�Lی� خ	" ����)Z)ع 26و5
 ا��Jب ا�3��1 ص&*� 

�+ح " ����)Z)ع 32، و5
 ا��Jب ا��ا�[ ص&*� "ا���ء �Pص��Z"N)ع ����)

، و5
 ا��Jب "إ�3 أ�
"  ����)Z)ع 47، و5
 ا��Jب ا���مo ص&*� "ا�*�)ان

 63، و5
 ا��Jب ا����[  ص&*� "ص+ة ا�����" ����)Z)ع  55ا���دس ص&*� 

اد �	��!	�"����)Z)ع ���pب ا��1م. ص&*� "ا��Jا� 
  " ����)Z)ع74، و5�E

، و5
 ا��Jب "ش�H رم_�ن" ����)Z)ع 84،  و5
 ا��Jب ا����[ ص&*� "ا�&�0

، و5
 ا��Jب ا�*�دى �DE ص&*� ""م�	6 ا��Z(���� "�!�J)ع 96ا���ش� ص&*� 

114، و5
 ا��Jب ا,ث�DE �8 ص&*�  "ا�@� وا�*��م"  ����)Z)ع 106

أآZ" �J)ع����)166،  و5
 ا��Jب ا�1+ث �DE  ص&*� "ا4زه�ر"����)Z)ع 

 ".ج�اح 5
 ا,�+م
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 ىتح نيترقف نم تاءارقلا صوصن اذN بترتي لدعمبو

 .تارقف عيرأ

 م�دة ا�(���� وا,م+ء .3

 �DEة 19ی)ج م�دة ا�(���� وا,م+ء 5
 ا��Jب ا4ول أي 5
 ص&*% 

5
 ص&*%  
 ���J ا��ری�Jت، 29ا��ری�Jت E. ه'N ا���دة، و5
 ا��Jب ا���1

5
 ص&*%  Iب ث���Jب ا��ا�[ ص&*% 35وا��Jت، و ا��Jری �s 42 خ�o ا��

 �s ا��ری�Jت، وا��Jب ا���دس ص&*% 50ا��ری�Jت، و ا��Jب ا���مo ص&*% 

 خ�o ا��ری�Jت، وا��Jب ا����[ ص&*% �s ا��ری�Jت، و ا��Jب ا��1م. 57

  ا��ری�Jن، و ا��Jب ا���ش�  86�s ا��ری�Jت، وا��Jب ا����[ ص&*%77ص&*% 

 ث���3 ا��ری�Jت، �D110 ا��ری�Jت، وا��Jب ا�*�دى �DE ص&*%  94Eص&*% 

 �s ا��ری�Jت، وا��Jب ا��DE I��1 ص&*% 116و ا��Jب ا���1
 �DE ص&*% 

 . خ�o ا��ری�Jت126

وتری�Jت م�دة ا�(���� وا,م+ء 5
 ه'ا ا�(��ب م�8)�E جا، أي ت()ن 

 .ص+�� وم���� إ�3 م�دة ا4خ�ى
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(ف  م�دة ا�8*) وا�@� .4Eا(hا�( 

5
 ا��Jب ا4ول ص&*%  Eا(hم�دة ا� ا�)	�� " یE I*J.  18ی(ج

�HEص&*% ، و"وأ�)ا 
528
 ا��Jب ا���1.E I*J6" ی�و، "ا, I	1ب ا��Jا� 
5

540
 ا��Jب ا��ا�[ ص&*% و، "E+م�ت ا,�6"  یE I*J.33ص&*%  .E I*Jی 

548
 ا��Jب ا���مo ص&*% و، "أ�)اع ا�*�ف" .E I*Jأ�)"  یW�&و، "اع ا� 
5

5
 ا��Jب ا����[ و، "ا�&�W ا���3Z ا�1+ث3"  یE I*J. 56ا��Jب ا���دس ص&*% 

5
 ا��Jب ا��1م. و، "ا�&�W ا���3Z م[ ���Z ا�&�WE" یE I*J. 64ص&*% 

585
 ا��Jب ا����[ ص&*% و، "ا�&�W ا��_�رع"  یE I*J. 75ص&*%  I*Jی  

 .E"%E3 م[ م@�رZا��� W�5 و،"وأ!)ال Jا� 
 یE I*J. �92ب �Eش� ص&*% 5

5107
 ا��Jب ا�*�دى �DE ص&*% و، "W�5 ا4م�" .E I*Jی  "I�bم'آ� وم" ،

5115
 ا��Jب ا��DE 3��1 ص&*%  و .E I*J" ی�	و، "ا��� �DE I��1ب ا��Jا� 
5

 ".ا�����5 وا�8(�ة" یE I*J. 167ص&*% 
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� ا����ب ا��ر�� ا���� ا������ ت���2 - ب� ا����ت �+�م�� �����آ'" أ "  ا��"اد 
 .أ���0ري ا/�.م�� ا���"م��

5
 " آ��ب ا�	�� ا������ إ�3 أی. ؟" ت*t�h ا��)اد 5
 ه'ا ا�(��ب ی��� ب 


اد م)اد ت�	�6 ا�	�� ا������ وت�H&��P ا�'ي أ�&% م*�)د آ�مW ا��L�8، آ�� ی	Eإ o�أ : 

1 . �4� ��� � .أن ت���� ا���دة ا���� ا������ ا�#5�

�����آ� " أ " �(��ب ا��ر�
 ا�	�� ا������ ااد ا�	�� ا������ 5
  آ��s ا��) 

ا�	��ت ���م�� أ����ري ا,�+م�� ا�*()م�� ت��� ����� ا���ی�J ا�&@*3، أي م�8�# 

 ا�	�� ا������ ا���hرةEا(h� . 
5 W13 ج��[ ا��)اد ه'ا ا�(��ب، م	E لوه'N د��W ی��

، و5
 م�دة ا�(���� 26 م�دة ا��hاءة ص&*� ، و5
16م�دة ا,����ع وا�(+م ص&*� 

 ص&*� 19ص&*� E)اh(27، وا�.t*	إ�3 م �vا�.( 

2 .���� م�5دات �8�9 �� ��:� .أن ت���� ا���دة >�� ا���� ا;����� م

�����آ� " أ " �(��ب ا��ر�
 ا�	�� ا������ ا آ��s ا��)اد ا�	�� ا������ 5
  و 

 ا�*()م�� م�8�E #	3 ا�	�� ا4����� م�1	� 5
 ��e�L ا�	��ت ���م�� أ����ري ا,�+م��

.م&�دات ش���e، وه'N د��W ت��ل E	3 م*�)ای�ت ا��)اد ه'ا ا�(��ب
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أن !��'م �� ا����"م�ت ا���"!� �����5ه�B وا��@�? ا��� أث	���4 ا��را��ت ا���"!� . 3

 .ا���!:�

 ه�8 أي م�H8ج ا��ریo ا�'ي ت*�)ى E	3 أر�[ م�Hر @hع، : اتوی����ا,

Neville Grant)1988 : 119-120 (يف  Making Theأو آ�� �Lل .ا�(+م، ا��hاءة وا�(��ی� 

Most of Your Textbook
ا�(��ب  ی�# "أن ه�8ك ث����� م��ی�� fخ���ر وت6��h ا�(��ب ا���	��

 ".ا���	��
 أن ی�8�# م[ م�hص وأهاف ا���	6

�����آ� ا�	��ت ���م�� أ����ري " أ " � �(��ب ا��ر�
 ا�	�� ا�����ا وأم� 

أي م�Hرة ا,����ع وم�Hرة ا�(+م ( ا,�+م�� ا�*()م�� ی*�)ى E	3 أر�[ ا���Hرات �Eم�

، و�(. إذا ی*	W وا!ا 5)ا!ا م. ا�)!ات 5
 ه'ا ا�(��ب )وم�Hرة ا��hاءة وم�Hرة ا�(����

mh5 .���Jت�. أوا�  .10 و ا�)!ة �7)!ة ی�38 5
 ا. ی)ج م�دة ا�(+م 5
 ا�)!

وه�8ك . �(��ب ا��ر�
 ی�_�. E	3 أر�[ ا���Hرات ا�	�)ی�اوا�*�h�h%، أن ه'ا 

 د�s ا4و�)ی�، و و�H�5 تل E	3 ا�@	� L ه'ا ا�(��ب 
آ��s م�دة اf����ع وم&�دات 5

ات وأم� ا�(+م أو ا��*�دث� آ�� �tJ إذا ی*	W وا!ا 5)ا!ا م. ا�)!. ��. ا���آ�# ا���	�

mh5 .���Jت�. أوا�5
 ه'ا ا�(��ب ی)ج م�دة ا�(+م 5
 ا�)! . 

ه'N ا��)اد م�8�JL ��� �J	�H م. وم�دة ا��hاءة، . ام� م)اد ا��&�دات ت�آ# ص*�*�

آ��s م�دة و. ا��I*J وه
 أی_� م�8��J ���دة اf����ع، وه'N ا���دة م�8��J ���دة ا���آ�#

5
 م�دة اf����ع، مW1 أخ  وت)،ا��hاءة م(ّ�	� ���دة اf����ع s�در 
ج �H�5 ا�(	��ت ا��

s�Jور�� ا� �J��yو #��yة و،. وأخs ووا� ووا�Eا(h)اد ا��� Wا���دة ت(�م N'وه N'وه 

 .ا���دة ت(�مW م�دة ا��*�دث� ا��
 ت*E s1. ا4��ة
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دة ه'N ا���دة م�8�JL ��� �J	�H م. ا��I*J وه
 أی_� م�8��J ���م�دة ا�(��ی�، وأم� 

 وآ��s م�دة .اf����ع، وه'N ا���دة م�8��J ���دة ا���آ�#، و���دة ا��hاءة، و���دة ا�(+م

.  م. !�I ا��)Z)ع  وج�	� ا�(	��ت ���دة JL	�Hأي م�8��J ا��
 تI*J ا�(���� آ&��،

وآ��s م�دة ا��hاءة ص+�� وم���� ���دة JL	�H أي �)ج)د ا��ری�Jت ا��
 ا�����آ� إ�3 

 .��� ���دةا,����ع، ا�*)ار، ا���آ�#، وا��hاءةص+�� وم�

 

�� J	���� و��I0 ��� م#��GH، أي ت@�م ا���� .4"�Kم� ��� م�@� أن ت�"ن ا���� ا�

�4 وت�اآ�	�4�G� �� .ص���� 

�����آ� ا�	��ت ���م�� أ����ري " أ " آ�ن ا�(��ب ا��ر�
 ا�	�� ا������   

�	�� ا������ ا���e�D ومsJ1 وی�h �(��ب ا,�+م�� ا�*()م�� یz�P ���اج[ آ�# ا

م ا�	�� ص*�*� 5
 ��He�8 . ا�	�)ی�hأي ت ����Jy �5(�Pم� ��� مhا�� ��	ا� .E وأم�

5
 ا��)اد ت*�)ى E	3 ا�	�� ص*�*� 5
 ��He�8 أو  5
 ه'ا ا�(��ب، ی)ج �HJوت�اآ�

�HJت�اآ�. 

 

 5 .�4��45"م ا���� وت��� NOت#"ر وا �� ا���دة >�G	أن ت. 


 أي ا�(��ب ا��ر�
 ی�8�# م[ ت	} ا���!	� م. ا��0)ر وت�	�6 ا�0+ب، و5

�����آ� ا�	��ت ���م�� أ����ري ا,�+م�� " أ " ا�(��ب ا��ر�
 ا�	�� ا������ 

ا�*()م�� أن م)اد �8
 E	3 ت@)ر واH&�� ?Z)م ا�	�� وت�	��H، وه'N د��W ی��ل 

 ث6 م�دة ا�(���� E	3 ش�ح م. م�دة ا,����ع وا�(+م ث6 م�Eا(hاءة ث6 م�دة ا��hدة ا�

51
 ا�)!ة : م1+. وا,م+ء �H	JL ��� �J��8اءة م�hع وا�(+م وا�����ا��0 (، م)اد ا,

 ) 17-16إ�3 ص&*�E)اh17ص&*� (ث6  م�دة ا�" �HEوأ�)ا ��	ا�( .E (" ت()ن
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�)اد م�JیE �8	3 ا��)اد ا4خ�ى، ث6 م�دةا�(���� ت()ن ذات ص+�� وم��8 �

 ). 19ص&*� (أخ�ى

وآ'�} م. !�I .آ��s م)اد ا�ر�3 واZ*� ، م. ��!�� ا�nّ8 وا���8
 م��

 m�0�ا��)layout()) Making The Most of Your  1988 : 119-120 (يف(Neville Grant

Textbook(( 

 

أن ت���� ا���دة ومTG ا�	�ا!� ا�+��* ا�#"ت� م, S.ل ا�����ت وا�+�2 ذات . 6

�G�� .ا�

�����آ� ا�	��ت ���م�� أ����ري " أ " �ن ا�(��ب ا��ر�
 ا�	�� ا������ آ

ای� ا����# ا�@)ت
 م. خ+ل ا�(	��ت J+م�� ا�*()م��ت���| ا���دة وم8' ا��ا,

 3	E ا�(��ب وُص�ح 
وا���W ذات ا���38، وه'ا د��W ی��ل E	3 ت)زی[ ا��)اد 5

 .ا�را��ت وا�J*)ث 5
 ه'ا ا�(��ب

 .� ا���دة ا�4+�ء وت���2 ا����� وت�آ�	�4أن ت���. 7

5
 ا�(��ب ا��ر�
 ا�	�� ا������    �����آ� ا�	��ت ���م�� " أ " ی)ج

 N'وه ،Eا(hم�دة ا� 
أ����ري ا,�+م�� ا�*()م�� E. ت*	�W ا�(	�� وت�آ��HJ أي 5

 �E(8ت ا����Jری ).24-17ا��v ص&*� (د��W ی��ل E	3 ش�ح واZ? وا��
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 .ت���G ����م' وا�#"ت ��2 ح�فأن  . 8

�م� أو ا�*�آ�ت �(W !�ف 5
 ه'ا ا�(��ب��� Eا(hوا� n� Wآ 5
 . ی)ج ی)ج

 اندجو NذN( آ�W1 أ!(�م، وم��We ةلماكلا ةكارحلا نودب��~ �n م�دة ا,����ع 

 )86 حفص ا�)!ة ا������يف

5
 ��~ �n ا��hاءة   اندجو NذN (ا�8}لثمك ةلماكلا ةكارحلا نودبوی)ج

 ا�)!ة ا�1+ث� �DEة يف اندجو NذN(، ا��ه�اوي )47حفص ا�)!ة ا���م�� يف

 ).122 حفص

5
 ��~ �n ا�(+م  ا�@��)ن، ا����رة، لثمك ةلماكلا ةكارحلا نودبوی)ج

، وا��h)م، ا���ء، ا�@�ح، )64حفص ا�)!ة ا������يف اندجو NذN(ا���8�#،��آ# 

�!�Jا��)NذN ة ا���ش�ة يف اندجو )92-91 حفص ا�)!

 .أن ت	�أ ا���دة �������ت وا�+�2 و��] �����وف. 9

    
�����آ� " أ " �(��ب ا��ر�
 ا�	�� ا������ اآ��s ا��)اد ا�	�� ا������ 5

أ ���(	��ت وا���W و��o ���*�وفJ+م�� ا�*()م�� ت�ت ���م�� أ����ري ا,��	ا�. 

5
 ا�)!ة ا4و�3 : ، مW1وه'N د��W ت��ل E	3 آW م)Z)ع م. م)اد 5
 ه'ا ا�(��ب

"  )16ص&*�"(�Eم جی
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10. B��Gوا�� �	G��� �!�Gأن ت[�4 ا��. 

وه'N ت��	P� t��س ���[ أي آ�z ا�t08 ا�@*�? وا�)ا�J8��� ?Z وا��6��8، إذا   

5
 آW  ا�(	�� �ون ا�*�آ�؟ وه'N أی_� ی�� إ�3 ا��رس. 

�����آ� ا�	��ت  " أ " ���� وی)ج ��~ �n م. م)اد ا�(��ب ا�را�3 ا�	�� ا��  

 ).ا��v إ�3 أ��س ���[(���م�� أ����ري ا,�+م�� ا�*()م�� �ون ا�*�آ�ت 

11. �!�G�� أن ت���� `�ه�ة ا_�8@�ق. 

�����آ� ا�	��ت ���م�� " أ " �(��ب ا��ر�
 ا�	�� ا������ ا5
 1وت)ج ا,ش��hق 

 
م�دة ا,����ع، وه'N د��W ت��ل E	3 آW إم��1ل أ����ري ا,�+م�� ا�*()م�� خ�ص� 5

W1ع، م����م�دة ا, 
-ی@�5?، وتz�P-ص�5?: ا�(	��ت وا��@0	*�ت ا��3 م)ج)دة 5

z�Pة ا4و�3 ص&*� (ی�5
 ا�)! �v16ا� ( 

                                                
1   zا���38 وأ�% !+�5 ��. ا��@�ی Wون ت*)ی وا,ش��hق ت���� ا�(	�� �

3y(ا��� 8E :ق؛ 4ن�hش�f�6 م. اEأ zًُ�؛ �4% خ�ص� ��� ا��@�یL�hی��3 اش� fدد م. ا�ّ_�ب ی��3 ت@�ی&ً�، و�L W1�8ء م� 

، . (�8َْ�% ا��َ�بy(ا��� ،�HEوأ�)ا ��	م ا�(	E 
5 ��v8ا4ی��ن: م@�ىا�� �J�)351: ص. م(   
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�� ا_�����ل .12�aا���اآ�* ا� � .أن ت���� ا���دة >�

 ه'ا ��Eا Lا������  ا ��	ا� 
 �����آ� ا�	��ت ���م�� "أ " �(��ب ا��ر�

ل Jی�� Wل، وه'ا د�������ا, ��e�D3 ا���آ�# ا�	E +م�� ا�*()م���أ����ري ا,

 Eا(hم�دة ا� 
��,م��1ل وا��*�)ی�ت ا��3 ی�_�. 5
 ا��)اد ا�رای��E 3م�، وخ�ص� 5

م�8�# م[ ت	} ا���!	� م. ا��0)ر وت�	�6 ا�0+ب، ی�Dح �)اZ*� و�J�y وص*�*� و

5
 ا��Jب ا4ول ص&*% : م I* .W1�WH إ�3 ص��Jأي م. � Eا(hم�دة ا�  18ی)ج

  .E I*Jی"�HEوأ�)ا ��	ص&*% ، و"ا�( 
528
 ا��Jب ا���1.E I*J6" ی�و، "ا, 
5

540
 ا��Jب ا��ا�[ ص&*% و، "E+م�ت ا,�6"  یE I*J.33ا��Jب ا�1	I ص&*%  

 .E I*Jص&*% و، "أ�)اع ا�*�ف "ی oم��ب ا��Jا� 
548Jی   .E I*"W�&أ�)اع ا�" ،

556
 ا��Jب ا���دس ص&*% و .E I*J3 ا�1+ث3"  یZا��� W�&ب ا����[ و، "ا��Jا� 
5

5
 ا��Jب ا��1م. ص&*% و، "ا�&�W ا���3Z م[ ���Z ا�&�WE" یE I*J. 64ص&*% 

75 .E I*Jا��_�رع"  ی W�&[ ص&*% و، "ا��ب ا����Jا� 
585 .E I*Jوأ!)ال "  ی

%E3 م[ م@�رZا��� W�5"،ش� ص&*%  و�E ب�Jا� 
592 .E I*Jا4م�" ی W�5" ،

5107
 ا��Jب ا�*�دى �DE ص&*% و .E I*Jی  "I�bب ا�3��1 و، "م'آ� وم�Jا� 
5

5167
 ا��Jب ا��DE I��1 ص&*% و، "ا���	�" ی�DE115 .E I*J ص&*%   I*Jی 

 .E"ا�����5 وا�8(�ة." 

 

 .����9 ا_���cامأن ت�+G* ا���دة ا�@"ا>� ا���م�b وص�	� ا�B45 و .13
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5
 ا�(��ب ا��ر�
 ا�	�� ا������    Eا(hت " أ " آ�ن م�دة ا���	ا� ������آ

 �J�yو �*Zح وا�Dو� �	Hا�� I*Jأ م. ا��J+م�� ا�*()م�� ت�م�� أ����ري ا,���

ه'N (وم. ا��ری�Jت آ��1ة وم��E(8 م�8�# م[  ا��0)ر وت�	�6 ا�0+ب، وص*�*� و

��� t	رات ت���Jدة ا�(����ا,خ�)) . (�DE س ث+ث��إ�3 أ �vا�((  

14 .d��< *!ا���ر B�!د و"#@� .أن !	�ز ا���آ�* ا�

 ی��	t ��. ا���آ�# L .)ه'ا ا�(��ب و� 
ت�Jز ت�آ�# مh@)د ا��)اد ا�را�5 3

ا��h@)د وا��ری�Jت ��� م���دل، وه'N خ�ص� 5
 م�دة ا,����ع وا�(+م وا��hاءة أي 

ا,����ع وا�(+م (وه'N د��W ت��ل E	3 ج��[ ا���دة ا�&�. L	�	� ا,خ��Jرات

 ، و5
 26 ، و5
 ا��Jب ا�3��1 ص&*� 516
 ا��Jب ا4ول 5
 ص&*� : ،مW1)وا��hاءة 

 ، و5
 ا��Jب ا���مo ص&*� 32 ، و5
 ا��Jب ا��ا�[ ص&*� 32ا��Jب ا�I��1 ص&*� 

47. 

 .أن تTSK ا�����ت ا�"`���5 اه���مً� آ	��ًا .15

5
 ه'ا ا�(��ب ا�(	��ت ا�)��&�� اه���مً� آ��Jا أي آ	��ت ا��3 ت����W ی)   ج

5
 ا�	�� ا������ �J	0ا�8*)ی� وا�@���5 وت����ن ت0)ی� ا� Eا(h6 ا�H5 3	E .. N'وه

5
 م�دة ا,����ع : مW1. د��W ت��ل �	3 ا��*�)ی�ت 5
 ا��)اد ا�را�3 ه'ا ا�(��ب 

 .26، ةم�دة ا��hاءة ص&*% 16ص&*% 

16. B��Gم, أج2 إ`�4ر ا�� B�9م�ت ا���.�� B�4أن ت. 

   3	E 6�Hت@)ی� ه'ا ا�(��ب، أ�% ی 
وه'N ت��	t ���دة ا�(���� وا,م+ء، وآ�� 5

6�Lم�ت ا���+E .ت�Jری 29ص&*% : مW1. وه'N د��W ت��ل E	3 آ��1ة وم��E(8 ا��

 ).ا��v ت@)ی� م�دة ا�(���� وا,م+ء (���J ا��ری�Jت
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� ا��را��ت ا���"!� ا���!:� .17��G� إ>�اد م�دة ا����ب �� .أن !���0ن 

آ�� ت@)ی� �Eم ه'ا ا�(��ب ی�38 ی�_�. E	3 أر�[ ا���Hرات وخ�o ا��)اد   

ا ا��)امW ا4خ�ىEت م���راه'ا د��W ی��ل E	3 . أ��3 ت()ن  م��و�� �e��8| ا�

�����آ� ا�	��ت " أ " �� �L+E  م�8�� ��. أهاف ا�(��ب ا��ر�
 ا�	�� ا����

 . ���م�� أ����ري ا,�+م�� ا�*()م�� وم*�)ی�ت ا�(��ب

 .أن ت��I5 إ�� ا���a.ت ا���"!� ا��� ت	�زه� ا��را��ت وا�	�"ث .18

�����آ� ا�	��ت ���م�� أ����ري " أ " آ�ن ا�(��ب ا��ر�
 ا�	�� ا������  

ه'ا د��W ی��ل E	3 ت)زی[ ا��)اد ا,�+م�� ا�*()م�� ت	&s إ�3 ا��D(+ت ا�	�)ي، و

5
 ا�(��ب وُص�ح E	3 ا�را��ت وا�J*)ث 5
 ه'ا ا�(��ب. 

� ا����ب  ةصاخلا ريياعملاب يليلحتلا ثحبلا - أ� ����"اد ا�������
��آ' ا����ت �+�م�� أ���0ري ا/�.م�� ا���"م��" أ " ا��ر�� ا���� ا������ ���. 

 م�دة اf���ع وام&�دات -1

 :م���ات% 

 د�s ا4و�)ی� آ��s  )أL ه'أ ا�(��ب 
 prioritas)( م�دة اf����ع وم&�دات 5

 .��4()ن ج)ه� 5
 ت�	�6 ا�	�� ا������ 

 . ��. ا���آ�# ا���	�(relevansi)و�H�5 تل E	3 ا�@	�   )ب

 . آs8 م�دة اf����ع 5
 ه'ا ا�(��ب واZ*� م. ��!�� ا���6 وا���8
  )ت

 %�(�E: 
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�دة اf����ع وا��&�دات م. ��!�� ا���f ا��
 �6 ت� ا��ری�Jت ا��
 ت��	t ��  )أ

6H5 م��)ع و ت���� (ت��	t ���دة اf����ع وا��&�دات م. �*�� ا���f وا��8)ع 

 ).اf�)ات


   )بE�J0ا��8)ذج ا� 5
 آW م�دة اf����ع وا�5fدات ا��
 ت�8 layout) (�6 ت�

 .ا��8)ع 
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 م�دة ا�*)ار -2

 :م���ات% 

آ  )أ

   وا�)��&�� komunikatif)(ا�(�# تل E	3 اfت@���� ا�s م�دة ا�*)ار 5
 ه'ا 

(fungsional) ع(Z(���� t	ت�� 
 .4ن ت����W ��. ش���. أو ش��D. ا��

آ  )ب

�H	JL دة��� t	��� 
م م&�دات م��E(8 ا��hت L ه'ا ا�(��ب 
 .�s م�دة ا�)ار 5

 %�(�E: 

آ  )أ

5 mh5 .ه'ا ا�(��ب !)اری� 
  .8 و 7 ��ب ا�s م�دة ا�*)ار 5

   )ب

 م. �*�� ا���m�0 �6 ی*'ب fن fت� ا�@)ر ا��Jرز

3-  
 م�دة ا���آ�# 

 :م���ات� 

آ  )أ

ة E�hا� s��� �	��(ة آE�&3 ا�	E sد� L ه'ا ا�(��ب 
ا�s آW م�دة ا���آ�# 5

ل 5
 آW أ�)اب م�دة ا���آ�#. آ��ی�Jی�� Wوه'ا د��. 
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و  )ب

E لة آ)��	% ���s ا�&�ة أی_� ه'N ا���دة ه'N ا���دة 5
 ه'اا�(��ب تE�&3 ا�	

��H��&و�� nh8�� ا������ ��	6 ا�	آ��ی� ��5 hآ��� 4ن إذا م�دة ا���آ�# ی�� .

 .ا��v 35 آW ا�f)اب 

آ  )ت

 ا�������Ep� Wد ا�8*)ی� وا�@&��L م�دة ا���آ�# 35 ه'ا ا�(��ب sا�. 

آ  )ث

 ا�@+بEوأی_� ت�� �H	JL م�دة ا���آ�# 35 ه'ا ا�(��ب ���دة sن ا���J� �H�H&� 

?Zوا. 

ت  )ج

 .أى ����ری�Jت ا���E(8ت) variatif(دل E	3 ا��8)ع 

 %�(�E : 

 م�دة ا��hاءة -4

 :م���ات%

ه'N ا���دة م�8�JL ��� �J	�H م. ا��I*J وه
 أی_� م�8��J ���دة اf����ع، وه'N   )أ

 ا���دة م�8��J ���دة ا���آ�# 

5
  وت)ج H�5، آ��s م�دة ا��hاءة م(ّ�	� ���دة اf����ع  )ب s�در 
� ا�(	��ت ا��

 s�Jور�� ا� �J��yو #��yة ووه'N . م�دة اf����ع، مW1 أخ وأخ� ووا� ووا�

،Eا(hدة ا���� Wم�)ا���دة ت .E s1*� 
 وه'N ا���دة ت(�مW ���دة ا��*�دث� ا��

 ا4��ة 
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ت��دة ا��hاءة آ)��	� �����L م�Hرات ا��hاءة و 6H5 ا���hوء  )تEأ Lم�دة .  و sوآ��

ءة ص+�� وم���� ���دة ا��*�دث� 4ن م�دة ا��*�دث� �*E s1. ا4��ة و5
 ا��hا

وآ��s م�دة ا��hاءة ص+�� وم���� ���دة . �n ا��hاءة یI*J ا4��ة أی_�

Eا(hا�. 

 .آ��s م�دة ا��hاءة واZ*� ، م. ��!�� ا�nّ8 وا���8
 م��و  )ث

%��(�E: 

� f %�4 ت)ج ص)رة ،5
 ��~ ا��)Z)ع ��� ج'ا��) layout (م. !�I ا���m�0 )أ 
5
 �n ا��hاءة ا�(	��ت �ون . وا!ة �5% ا��
 تH� t��0'ا ا��)Z)ع وی)ج

 m�0�ا��)layout(أو ا�@)رة ��ر . آ�W1 أ��ة وا���0م و�J��y وا��

4ن �H�5 تری# وا! . آ��s تری�J م�دة ا��hاءة 5
 ه'ا ا�رس ��� م��E(8 )ب 

mh5 .�H�Jری
 م�Hرة ا��hاءة و 6H5 ا���hوء  ����H� .�!P5L أن ت�ی ت. .�!P5 

 W1آ� �H�Jری4ن �N'H !.أج# E. ا4��	� ا�ت�� و� �h5	�h&ة ا�����H��h أن ت�ی ت


 م�Hرة ا��hاءة و 6H5 ا���hوءL�� �0[ أن��� �Jری .ا��

 م�دة ا�(��ی� -5

 : م���ات�

��ع، ه'N ا���دة م�8�JL ��� �J	�H م. ا��I*J وه
 أی_� م�8��J ���دة اf��  )أ

 .وه'N ا���دة م�8��J ���دة ا���آ�#، و���دة ا��hاءة، و���دة ا�*)ار 

 م. !�I  ���دة JL	�Hأي م�8��J ا��
 تAdekuasi (I*J (آ��s م�دة ا�(���� آ���ی�  )ب

 .ا��)Z)ع  وج�	� ا�(	��ت
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وآ��s م�دة ا��hاءة ص+�� وم���� ���دة JL	�H أي �)ج)د ا��ری�Jت ا��
   )ت

 .وم���� ���دةا,����ع، ا�*)ار، ا���آ�#، وا��hاءة  ا�����آ� إ�3 ص+�� 
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%��(�E: 

 m�0�ا�� I�! .وم)layout( ، ص)رة 5
 ��~ ا��)Z)ع ��� ج'ا��� f %�4 ت)ج
 �N'H ا���دةE����. 
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