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 اللىاسب  للمىاطىحن في حاالث الخأهب هصاةح

 

 

غذ
ُ
.  هزا الذلُل لتزوٍذيم بمػلىماث غملُت بؽإن ؤقمل وشم الاظخػذاد للٍىاسر والخػافي مً آزاسهاؤ

خممً هفاثذ   قاالظخػذاد ومػشقت. اظخػذاد ألاشخاؿ وألاظش وخماًتهمغً ماث وغلموخُى العالمت ٍو

.  التي جىجم غً هزه الحىادرما ًيبغي الهُام به ٌعاغذان في الحذ مً الخىف والهلو والخعاثش

.  خاالث الٍىاسر ؤو الىىاست التي ًمًٌ ؤن جدفل في مجخمػىاواحهغلُىا حمًُػا ؤن وػشف يُل وعخػذ ؤو ن

. قالٍىاسر ًمًٌ ؤن جفِبىا حمُػا وهي ال جمحز بحن الىاط

 : سكاا طىاسب 

  104الضشطت 

  115إلاطفاء 

  122إلاسػاف 

  115الذفاع املذوي 

  009647706740075جمػيت الهالٌ ألاحمش الػشاقي 

 : سكاا هىاجف شخصيت

  طبيب ...........................................

  مذسست ..........................................

  جأمحنصشهت  .............................................
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 ملذمت 

. ومىاحهتها بػذ ونىغهااإلادخملت الٍىاسر  اإلاجخمػاث اإلادلُت ًدُذ لىا الاظخػذاد إلاخاوش لخإهببن الخخىُي 

مٌىىا يإقشاد ؤن وػذ بُىجىا و ، ًمًٌ اإلاعبومً خالُ الخخىُي و.  إلاىاحهت جلَ الكترة الحشحتؤظشهاٍو

اباث، والخعاثش في ألاسواح واإلامخلٍاثالخػاون ؤًًماللمجخمػاث   قخإهب.  للمعاغذة في الحذ مً ؤلـا

ثما جخىقش ًدعًاإلاجخمؼ   نذسة ألاقشاد واإلاجمىغاث غلى جهلُل اخخُاحاتهم الىاسثت وبداسة مىاسدهم اإلاخاخت ٍس

. معاغذاث ؤخشي 

ونذ ؤظهشث دساظاث العلىى البؽشي ما بػذ الٍىاسر ؤن اإلاجمىغاث التي حػمل مًػا ؤزىاء قترة الٍىاسر 

ًان هىاى جدمحر معبو لم الكػالت اإلاىاحهت ولزلَ جهخض ي . واحهتهاجادي مهامها بفىسة ؤيثر قػالُت برا 

ا وجيعًُها ؼاملحن مً نبل حمُؼ اإلاؽاسيحن
ً
ب والخػلُمبف. جخىُى  ألاقشاد واإلاجمىغاث ، ًفبذجىقحر الخذٍس

. معخػذًً للػمل يمىسد خاظم إلاجخمػاتهم

الاظخػذاد للمخاوش اإلاشاقهت لألخذار ف.  الذلُل غلى ًل ؤظشة ومجخمؼ مدليمً اإلاكُذ ان ًخم حػمُم هزا

داسة ؤلااإلاؽاسيت في و. الخىحرة وقهمها واجخار ؤلاحشاءاث الالصمت للحذ منها ًهلل مً آزاسها العلبُت وؤلشاسها

. واحهتخعً يثحًرا اظخػذاد اإلاجخمؼ ونذسجه غلى المثلٍىاسر ُاإلاجخمػُت 

الاسخػذاد للىىاسر  

وغىذما جمغ هزه اإلاخاوش . قثمت مخاوش حمت جدُو بمجخمػاجىا. ا غامً االاظخػذاد للٍىاسر واحًب ٌػخبر 

ًاسزُت ولٍي . الىاط، قةجها جازش غلى خُاجىا واإلاىاسد التي ًخػحن غلُىا الخػامل مػها، مما ٌؽٍل خاالث واسثت ؤو 

 اإلاػلىماث وألادواث ًمخلَ تهذًذ مدخمل، ًجب ؤن ًٍىن مىظًما و غلىالكػاُالشد ًذسى اإلاجخمؼ يُكُت 

.  الصحُدت

ؤن الخخليط لللىاسب والم

نذ جخىنل الخذماث الشثِعُت مباؼشة بزش خالت واسثت وال جخمًٌ ؤلاؾازت اإلادلُت وقشم الىىاست الحٍىمُت 

ُى بلى مجخمؼ  مػشقت ما ًيبغي الهُام به لحماًت هكعَ وؤظشجَ يدعب ثلزلَ،و. قىًساى مً الـى

 .وممخلٍاجَ ؤهمُت يبحرة

. غلى ول  سشة وضؼ خلت طىاسب خاصت بها

سشة ألا سب خلت طىا

 ولب الىفُدت بؽإن ؤقمل ظبل ا التي ًمًٌ ؤن جازش غلى مجخمػَ، واهم اإلاخاوش غلى ولؼا

 .الاظخػذاد للمخاوش والحذ منها
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 حػلُماث الخفشف برا ، ومىاحهتها، ويُكُت في اإلاىىهت خُى اإلاخاوش اإلادخملت ظشةجدذر مؼ ؤقشاد ألا

 .إلخالءالىشوا ُ

  مٍاهحن لالحخماع غلى ؤن ًٍىن خذدو. بحن ؤقشاد ألاظشة برا ما جكشنىاالخىاـل ظخمشاس اللؼ خىت 

ًبا مً البِذ والثاوي بػًُذا غىه   .ي البِذفي خاُ غذم الهذسة غلى الػىدة بُالظخخذامه ؤخذهما نٍش

 م ألاوكاُ متى ويُل ًخم اظخخذامهاغللؼ ناثمت بإسنام هىاجل الىىاست و. 

  يُكُت نىؼ الؿاص واإلاُاه والٌهشباء بىاظىت اإلاكاجُذ الشثِعُتُجدهو مً مػشقت حمُؼ ؤقشاد ألاظشة. 

 ُلحذ مً ألازش الانخفادي غلى ألاظشة ؤو اإلامخلٍاث: 

o مبلـ ب واخخكظ ،مىاُبػن الاقٌش في ادخاس -   اإلاالُت لألظشة نبل ونىع الٍاسزتالٌكاًت خاقظ غلى

 .ـؿحر مً اإلااُ في مخىاُو الُذ

 هل لذًَ ؤناسب ؤو و.  ؤظشجَ الجحران روي الاخخُاحاث الخاـت يٌباس العً واإلاػانحن في خىتؤدسج

 بلى اًمًٌ ههل روي الاخخُاحاث الخاـت مانًذ بدُث ؤـذناء مهشبىن ًهُمىن في مىاوو مشجكػت 

 .ؤمايً آمىت

ت طفل– 2همىرج خلت طىاسب ألاسشة، وامللحم - 1هظش امللحم ا .  همىرج بلاكت هٍى

حليبت اللىاسب 

: وقُما ًلي ؤهم معخلضماث الحهُبت.  بخذي ؤهم ؤدواث الاظخػذاد لحاالث الىىاست اللىاسب  حليبتحػخبر 

  ىقت مً نبل وبِب جٌكي إلاذة ؤظبىغحن ت مـى  .(بن وحذث)ؤدٍو

 ؤوػمت ؾزاثُت ؾحر نابلت للخلل جٌكي إلاذة ؤظبىغحن. 

 اث ا لٍل قشد في ألاظشة، إلاذة ؤظبىغحن: مُاه ؼشب في خاٍو ًُ  .حالىن واخذ ًىم

 اث لٍل قشد في الػاثلت  .مفابُذ يهشباثُت وبىاٍس

  اث ( مجمىغاث7)سادًى مدمُى مؼ  .مً البىاٍس

  و ويماداث، ومعًٌ ؤلم ال دلُل وؤدواث ؤلاظػاقاث ألاولُت وحؽمل لماداث، وُمىهش، وؼٍشي اـل

ت ممادة لإلظهاُ ً، وؤدٍو  .ًدخىي غلى ألاظبًر

  (ؤخذهما لحكظ ألاوػمت والثاوي للثلج)ُمبّرِدان. 

  ُّنخبىب، ومُ )مجمىغت ؤدواث جىهُت اإلاُاه لىس (ناـش) َب ىد (غادي)، ًو  .(ٍو

  ت، ومُاه مػهمت، وخكالاث، وخلُب ؤوكاُ وصحاحاث)معخلضماث الشلؼ  .(ؤدٍو

  (ممسحت وظىل ومىاؼل ومػهم)مػذاث جىظُل . 

 ؤيُاط نمامت بالظدٌُُت. 

 مىادًل خمام ومىاؼل وسنُت. 

 مجمىغخان مً اإلاالبغ وصوج مً ألاخزًت، بلى آخشه. 

 ؤدواث صحُت شخفُت. 
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  (مدكىظت لمً ؤيُاط مهاومت للماء)وزاثو مهمت. 

.  همىرج حليبت اللىاسب – 3اهظش امللحم 

اسخػذاد ألاشخاص روي إلاغاكت لحاالث اللىاسب 

  وخذد ما ٌعػَ الهُام به بىكعَ وما هي اإلاعاغذة التي ًمًٌ ؤن جدخاحها، . جلييًما شخصًياؤهجض

 .(اظدىاًدا بلى الظشف الىاست، ونذساجَ ومػىناجَ)ؤزىاء الٍاسزت وبػذها 

  ذناء وألانشباء، والجحران، وصمالء العًٌ وصمالء صبىت دغم شخصيتؤوحذ  مالكت مً ألاظشة، وألـا

وهانؾ اخخُاحاجَ الخاـت مػهم بما قيها خىي ؤلاخالء . الػمل الزًً ًمٌنهم معاغذجَ في ؤًت لحظت

 .وحذاُو اإلاػلىماث الىبُت

  بمػلىماث اللىاسب لؼ 
ً

 ًي ٌػلم آلاخشون بمً ًخفلىا في خاُ وحذوى قانذ الىعي ؤو ؾحر نادس جذوال

وؤدسج ؤظماء وؤسنام حهاث اجفاُ مً خاسج . غلى الٌالم ؤو غليهم معاغذجَ غلى بخالء اإلاىىهت بعشغت

 .اإلاذًىت

 خَ، والجشغاث اإلاىص ى بها وؤي خاالث جذٌو مػلىماث طبيت لؼ  ًخممً ؤظماء وؤسنام ؤوباثَ، وؤدٍو

ػىباث الخىاـل . ناثمت ودّون ألاحهضة اإلاعاغذة الخاـت بَ، وألاؼُاء التي حعبب لَ الحعاظُت، ـو

 .التي حػاوي منها، بن وحذث

  ( همىرج خلت طىاسب ألاسشة– 1اهظش امللحم ). خلت طىاسب ألاسشةؤهجض. 

  للمشاقو وغلى جىنُذ ويُكُت بؾالنها ؤزىاء الىىاست  صماماث إلاغالق الشةيسيتحػشف غلى مىنؼ. 

  (همىرج حليبت اللىاسب - 3اهظش امللحم )في مجزلَ  ببليبت اللىاسب اخخكظ 

  ا غً اإلاخاوش التي مجزلًاحػل
ً
 ؤيثر ؤمًىا غبر الخدهو مً اإلامشاث، والعاللم، واإلاذاخل والىىاقز بدث

 .جمىػَ مً مؿادسة اإلابنى بعالم ؤزىاء الحاالث الىاسثت

إلاخالء 

ا، ًىقش اإلاعاولىن اإلادلُىن لهم مػلىماث بىاظىت وظاثل ؤلاغالم  غىذما ًفبذ بحالء العٍان بحشاء لشوسًٍ

ىن وؤلاراغت) واـل الاظخماع بلى ؤلاراغت . ؤو في الحاالث الحشحت غبر هظام ـكاساث ؤلاهزاس (الخلكٍض

ىن اإلادلُحن لعماع ؤي بث خاؿ بالىىاست  . والخلكٍض

الخخليط لإلخالء 

 برا يىذ ال جملَ ظُاسة، سجب ؤمش ههلَ مؼ الػاثلت ؤو مؼ ؤـذناء. 

 وخذد بلى ؤًً ظخزهب برا الىشسث إلاؿادسة اإلاىىهت. جدذر مؼ ؤقشاد ؤظشجَ خُى بمٍاهُت ؤلاخالء .

ُى بلى اإلاٍان اإلاعتهذف  .وخذد يُكُت الـى
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 واولب مً ـذًو خاسج . خذد مٍاًها للهاء ؤقشاد ؤظشجَ في خاُ اهكفلخم غً بػمٌم ؤزىاء الٍاسزت

 .ٌعخىُؼ حمُؼ ؤقشاد ألاظشة الاجفاُ به وبخباسه بإجهم في مإمً" ههىت جدهو"مىىهخَ ؤن ًٍىن 

  ( همىرج حليبت اللىاسب – 3اهظش امللحم ) في اإلاجُز ببليبت اللىاسب اخخكظ 

 ت اللفل صود ألاوكاُ ببىاناث ت اللفل– 2اهظش امللحم ) هٍى  ( همىرج بلاكت هٍى

 ًان ؤلاخالء مشجًحا قهذ جٍىن مدىاث الىنىد مؿلهت ؤزىاء . خاقظ غلى يمُت مً الىنىد في ظُاسجَ برا 

 .الىىاست وؾحر نادسة غلى ضخ الىنىد خالُ اههىاع الخُاس الٌهشباجي

  ُ  .حػلم يُكُت بؾالم الهىاوؼ والفماماث الشثِعُت للٌهشباء والؿاص واإلاُاه في اإلاجز

ما الزي ًجب غليً فػله ئرا طلب مىً إلاخالء 

 َنم باإلخالء قىًسا برا ما ولب مىَ رل. 

 اظخمؼ بلى اإلازًاع واجبؼ حػلُماجه. 

 ت . اظخخذم ظُاسة واخذة لٍل غاثلت غىذ ؤلاخالء دذ مً الاخخىاناث اإلاشوٍس قهزا ًبهي ؤقشادها مًػا ٍو

 .والخإخحر

 لت ألايمام ونبػت لت والهمفان وٍى ل الىٍى ًالعشاٍو  .اسجذ زُاًبا وؤخزًت مخِىت جىقش الحماًت، 

 َؤؾلو حمُؼ ألابىاب والىىاقز وانكلها واقفل الخُاس الٌهشباجي غً ألاحهضة. ؤّمً مجزل. 

 َؤؾلو ـمام اإلاُاه الشثِس ي والٌهشباء برا ولب مىَ رل. 

 اقفل ـمام الؿاص غً ألاظىىاهت. 

 َبىحهخ ً  .ؤغلم آلاخٍش

 وال حعلَ الىشم اإلاخخفشة. اجبؼ وشم ؤلاخالء اإلاىص ى بها. 

 مػَ اللىاسب خز خهُبت. 

 خز ألاوسام اإلاهمت مػَ بما قيها سخفت الهُادة، واإلاػلىماث الىبُت، ووزاثو الخإمحن، وبُاهاث اإلالٌُت .

الخػافي مً الىىاسر 

ًهذم هزا الهعم بػن الىفاثذ الػامت بؽإن الخىىاث الىاحب اجخارها بػذ ونىع الٍاسزت للبذء في بغادة 

. مجزلَ، ومجخمػَ وخُاجَ بلى ولػها الىبُعي

الصحت والسالمت 

 ت نذ جدذثها الٍاسزت وخزاس مً الىشم اإلاؿلهت، واإلاباوي اإلالىزت، . اخترط مً ؤخىاس حذًذة ؤو زاهٍى

 .وحعشب الؿاص، والضحاج اإلاٌعىس، وألاظالى الخالكت وألاسلُاث الضلهت

 اث وخذد خىىاث الػمل. ال جداُو ؤن جكػل ؤيثر مما ًيبغي في آن واخذ. خزاس مً ؤلاسهام  .سجب ألاولٍى

 ًاف مً الشاخت. اؼشب الٌثحر مً اإلاُاه الىهُت  .جىاُو الىػام بؽٍل حُذ واخفل غلى نعي 
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 اسجذ نكاصاث وؤخزًت غمل مخِىت. 

 اؾعل ًذًَ حًُذا بالفابىن واإلاُاه الىظُكت مشاًسا غىذما حػمل في بصالت ألاههاك. 

 ؤغلم العلىاث باألخىاس اإلاخػلهت بالصحت والعالمت. 

 

الػىدة ئلى املساهً املخضشسة 

  ت لٍي جخمًٌ مً الاظخماع بلى آخش جىىساث الىىاست  .اخخكظ بجهاص سادًى ٌػمل بالبىاٍس

 نبل دخُى مجزلَ، ججُى خىله وخاسحه بدزس وابدث غً ؤي ؤظالى . اسجذ نكاصاث وؤخزًت غمل مخِىت

برا ؼممذ ساثدت ؾاص، ال جذخل اإلاجُز وؾادس اإلاٍان . يهشباثُت ظاثبت، ؤو حعشب للؿاص ؤو ؤلشاس في اإلابنى

 .قىًسا

 ًاهذ مُاه الكُمان ال جضاُ خُى اإلابنى ًاهذ الىحران ؤلحهذ ؤلشاًسا بمجزلَ ال جذخله . ال جذخل برا  وبرا 

 .ختى حػلمَ العلىاث بإهه آمً

 وبرا جبحن ؤن اإلابنى مػشك لالجهُاس ؾادس قىًسا. ابدث غً ؤًت جفذغاث في العهل وألاظاظاث. 

  قهذ ًٍىن هىاى حعشب ؾاص ؤو مىاد . ال حعخخذم مفابُذ هكي ؤو ؾاص ؤو ؼمىع داخل مجُز مخمشس

 .ال جذخً وال حؽػل ؤلىاء نبل الخإيذ مً ظالمت اظخخذامها. ؤخشي نابلت لالؼخػاُ

 خزاس مً ألالىاح اإلاكٌٌت وألاسلُاث الضلهت. ادخل اإلاجُز بدزس وجدهو مً ألالشاس. 

 الحىام َ  .اظخخذم غفا لخدٍش

 وؤؾلو ـمام الؿاص . اقخذ هاقزة وؾادس قىًسا برا ؼممذ ساثدت ؾاص ؤو ظمػذ ـىث هعِغ ؤو هكخ

ال حعخخذم الهاجل الخلىي في مدُي - اولب اإلاعاغذة الكىسٍت . الشثِس ي مً الخاسج برا اظخىػذ

 .حعشب الؿاص

 ُى بليها ا . جدهو مً الىظام الٌهشباجي في ؤحضاثه الظاهشة والتي ًمًٌ الـى
ً
وبرا سؤًذ ؼشاسة ؤو ؤظالً

ولًٌ . مهىىغت ؤو مهترثت، ؤو ؼممذ ساثدت غاُص مدترم، انىؼ الٌهشباء مً اللىخت ؤو الهاوؼ الشثِس ي

 ؤو جهل وظي مُاه ؤو ؾحر مخإيذ مً ظالمخَ ال جلمغ ؤي ش يء يهشباجي
ً

وؾادس اإلابنى . برا يىذ مبلال

 .واولب اإلاعاغذة

 ًاهذ سوبت، اقفل الخُاس الٌهشباجي مً الهاوؼ الشثِس ي. جدهو مً ألاحهضة اقفل ألاحهضة ودغها . قةرا 

ا ًكدفها نبل اظخخذامها زاهُت. ججل ًُ ل الخُاس. دع قى  .واولب مىه قدق الؽبٌت نبل بغادة ـو

 ًاهذ ألاهابِب مخمشسة. جدهو مً ؼبٍاث اإلاُاه والفشف الفحي  .وؤؾلو ـمام اإلاُاه الشثِس ي برا 

 اقخذ الخضاثً بدزس واهدبه بلى ألاؼُاء التي ًمًٌ ؤن حعهي. هظل الذواء والهاـش والىكي اإلادعشب. 

 اقخذ الىىاقز وألابىاب لخجذد الهىاء. خاُو خماًت مجزلَ مً ؤلشاس بلاقُت. 

 ش ومىاد . هظل وغهم ًل ما جبلل قهذ ًدخىي الىحن الزي خلكخه مُاه الكُماهاث غلى هكاًاث مجاٍس

 .يُمُاثُت
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 ـ خضاهاث اإلاُاه واخخباس . اظدؽش العلىاث اإلادلُت نبل اظخخذام ؤًت مُاه؛ قهذ جٍىن ملىزت جب جكَش ٍو

 .اإلاُاه مً نبل العلىاث اإلادلُت نبل اظخخذامها

 ت التي المعذ مُاه الكُماهاث  .جخلق مً ألاوػمت الىاصحت ومعخدمشاث الخجمُل وألادٍو

  جخلق مً . ابدث غً الىػام اإلابرد الخالل قهذ جٍىن بمذاداث الىانت نذ جىنكذ ؤزىاء الىىاست

 .حمُؼ ألاوػمت الخالكت ؤو التي حؽَ بإجها جالكت

  ىهُت اإلادلُت ؤو ؤًت مفادس بغالمُت ؤخشي ش ؤلاراغُت ؤو الخلكٍض مً اإلاهم ؤزىاء قترة الخػافي جدبؼ الخهاٍس

للحفُى غلى مػلىماث خُى الحفُى غلى معًٌ، ووػام، وبظػاقاث ؤولُت، وزُاب ومعاغذاث 

 .ؤخشي في خاالث الىىاست 

الىىاسر والصحت الىفسيت 

هيف ًخصشف الىاس؟ 

جخخلل ؤهماه العلىى بحن خالت . وهي اإلاشخلت التي ٌػشف قيها انتراب الٍاسزت : (الخأهب)ما كبل الياسزت  (  )

 :وؤخشي ولٌنها غمىًما جخممً

 ًاف  .وؽاه ؾحر 

 سقن الخدمحر إلاىاحهت ؤزش الٍاسزت. 

 اإلاُل بلى اغخماد مىنل ًهُى بإن الٍاسزت لً جدفل. 

 الهلو. 

ا: سإلاهزا ( ب) ًُ ومً ؤهماه . وهي اإلاشخلت التي جفبذ قيها الٍاسزت وؼٌُت وجشظل الخدزًشاث وحػلً سظم

 :العلىى الؽاجػت

 بدث مدمىم غً مػلىماث خُى ما ًجب غمله لخكادي آزاسها. 

 ل ؤخُاًها بالزغش ـى  .قشه اليؽاه، ٍو

  ألاسم. 

 الهذوء. 

 :ومً ؤهماه العلىى اإلاػشوقت.  وهي قترة ونىع الٍاسزت: زىاء الياسزت ( ث)

 نذ ًفاب حضء يبحر مً العٍان بفذمت، ولًٌ مػظمهم ًخػافى بعشغت. 

 ًبذي حضء ـؿحر خالت مً الاسجباى، والؽلل والهلو. 

 هشس ؤلاحشاءاث الالصمت هُم الىلؼ ٍو  .ًداقظ الٌثحر منهم غلى وغُه، ٍو

.  وهي اإلاشخلت التي حػهب الٍاسزت مباؼشة بػذ ؤن ًدظى ألاقشاد بالىنذ للىنىف غلى ألاولاع:الخػافي ( ر)

 :وبػن سدود الكػل هي

 جُت للىعي، الخزيش والخػبحر الػاوكي  .غىدة جذٍس

 مؽاغش الخىف، والؿمب، وقهذان الثهت، والخبػُت والهلو. 

 َقتراث مخىاوبت مً البٍاء والطح. 
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 جبػُت وكىلُت. 

  الح ألالشاس ؤقػاُ اًجابُت ومباؼشة، ًبذي ألاشخاؿ الىاحىن مً الٍاسزت اهذقاًغا يبحًرا لِغ إـل

 .قدعب بل ولفىؼ ش يء بًجابي مً الذماس

 

الخأكلم مؼ الياسزت 

 مً الىبُعي ؤن ٌؽػش ألاشخاؿ بالهلو بؽإن ظالمتهم وظالمت ؤـذنائهم وؤظشهم. 

 مً الىبُعي ؤن جدعم سدود الكػل بصاء الٍىاسر بالحضن وألاس ى والهلو الػمُو. 

 ؤلاغشاب غً اإلاؽاغش ٌعاغذ اإلاشء في الخػافي. 

 لذي ًل قشد مىا وشم مخخلكت إلاىاحهت ؤلاحهاد بػذ الٍاسزت. 

 ماؼشاث غلى خاحت البالؿحن الظدؽاسة في بداسة ألاصماث ؤو المؿىه: 

o ـػىبت في الخػبحر غً ألاقٍاس. 

o ـػىبت في الىىم. 

o  ـػىبت في اإلاداقظت غلى الخىاصن. 

o غشلت لإلخباه بعهىلت. 

o لػل ؤو مدذودًت يبحرة في معخىي الاهدباه. 

o جشاحؼ ألاداء في الػمل. 

o ؤو مؽاًل في اإلاػذة/ـذاع و. 

o ؤو لػل في العمؼ/حؽىػ في الشئٍت و. 

o ًام  . ؤغشاك سشح ؤو ص

o حؽدذ ؤو اسجباى. 

o ـػىبت في التريحز. 

o ؤو خضن /يأبت و. 

o ؼػىس بالُإط. 

o جهلب اإلاضاج والبٍاء بعهىلت. 

o الؽػىس بالزهب وغذم الثهت بالىكغ. 

سدود فػل ألاطفاٌ ئصاء الىىاسر 

ً منهم ًظهشون الىشاباث غاوكُت مانخت . ًبذي ألاوكاُ نذسة مزهلت غلى مىاحهت الٍىاسر بُذ ؤهه اإلاخإزٍش

:  ًخاف ألاوكاُ بػذ الٍىاسر مً. جخجلى باألسم، والخمعَ باألهل، والخبػُت والخىف

 ابت ؤو اإلاىث  .جٌشاس الٍاسزت، ؤو ؤلـا
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 قفلهم غً آبائهم. 

 ًًجشيهم وخُذ. 

 

 

هيفيت الخػامل 

: مً الخىىاث اإلاعاغذة

 وججىب جشى الىكل لىخذه. خاقظ غلى جماظَ ألاظشة. 

 ومئن الىكل بالهُى والكػل. 

 اظخمؼ بلى ما ًهىله الىكل غً مخاوقه. 

 شجؼ الىكل ًي ًخدذر غً سدود قػله بصاء الٍاسزت. 

 ؤؼشى ألاوكاُ في ؤوؽىت الخىظُل. 

 غلى آلاباء ؤن ًىلبىا معاغذة مخخففت غىذما: 

o جىُى مؽاًل الىىم. 

o ٌعخمش ظلىى الخػلو. 

o ًخكانم الؽػىس بالخىف. 

بػض طشق جخفيف إلاجهاد املشجبط بالياسزت 

  ًان رلَ ـػًبا، ؾمب، ؤظل  .بلى آخشه.. جدذر مؼ شخق ما غً مؽاغشى ختى لى 

  ُغً الٍاسزت ؤو حؽػش باإلخباه ألهَ ال حعخىُؼ اإلاعاغذة بؽٍل مباؼش في ؤغما 
ً

ال حػخبر هكعَ معاوال

 .الخػافي

  ض ؼكاثَ الجعذي والػاوكي غلى ظبُل اإلاثاُ، )خاقظ غلى وؽاوَ الُىمي اإلاػخاد للمعاغذة في حػٍض

الت، والشاخت والاظترخاء  .(جىاُو الىػام الفحي، ومماسظت الٍش

 ذناء  .انن بػن الىنذ مؼ الػاثلت وألـا

حػامل املجخمؼ مؼ الحاالث اللاسةت 

حعخؿشم خذماث الىىاست بػن الىنذ لخلبُت الاخخُاحاث الػاحلت للمجخمؼ اإلاخمشس مً خالت واسثت ؤو 

ولهزا غلى الىاط ؤن ٌػخمذوا غمىًما غلى . ًاسزت هاحمت غً خادر خىحر، الظُما غىذما ال ًٍىن هىاى بهزاس

ػخبر ًل . معاغذة بػمهم البػن في جلبُت اخخُاحاتهم الػاحلت مً ؤحل بههار ؤسواخهم واإلاداقظت غليها َو
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ً

 ؤو امشؤة ؤو وكال
ً

ًان سحال ا في بداسة الٍىاسر، ومخمشًسا مً الٍىاسر ظىاء 
ً
ولزلَ . شخق في اإلاجخمؼ وشق

. غلى الجمُؼ ؤن ٌػشف ما ًجب الهُام به وما هى مخىنؼ ويُكُت الخفشف

: ًمىلؼ مخىىغى اإلاجخمؼ اإلادلي بذوس مهم ألهه بىظػهم

 جضوٍذ اإلاىاوىحن بدهاثو غما هى مخىنؼ بػذ الٍاسزت. 

 ببالؽ اإلاىاوىحن بمعاولُاتهم غً جخكُل الػىانب والاظخػذاد. 

  ًًت لإلههار مؼ الخإيُذ غلى مهاساث ـىؼ الهشاس، وظالمت اإلاىهز بهم غلى اإلاهاساث المشوٍس جذٍس

 .وجدهُو ؤغظم الكاثذة أليبر غذد

 جىظُم قشم إلاعاغذة الجحران. 

م إلاهزاس الخلىعي املبلي  فٍش

و ؤلاهزاس الخىىعي هي : اإلاهام الشثِعُت لكٍش

 إلاهزاسكبل الياسزت  

ُى سظاثل ؤلاهزاس بلى حمُؼ العٍان .ببالؽ العٍان بٌُكُت جلهي مػلىماث ؤلاهزاسالاجفاالث   .لمان ـو

الخدهو مً وحىد خىت ههل لذي حمُؼ   اللىحعدُاث

 .العٍان، الظُما ألاشخاؿ ألايثر لػًكا

  ًاقُت لذي الخدهو مً وحىد وظاثل ههل 

 اإلاذاسط 

 .جكػُل خىت الىهل

بحشاء اجفاالث مؼ العلىاث اإلادلُت إلاػشقت  وؤلاههارالبدث 

ذ غً اإلاىاسد اإلاخاخت لل ؤلاخالء  جإهب واإلاٍض

لمان بخالء حمُؼ العٍان مً اإلاىىهت، مؼ 

 التريحز غلى اإلاػشلحن للخىش خاُ جىحُه ؤلاهزاس 

ت الهادمت   الخيعُو اظخهباُ وجىظُم اإلاىاسد البؽٍش

 للمعاغذة

 

مساغذة ألاشخاص روي إلاغاكت  زىاء الىىاسر 

ً ؤزىاء الٍىاسر ا في الظشوف الىبُػُت بلى معاغذة آلاخٍش ًُ . نذ ًدخاج روو ؤلاغانت اإلاٌخكىن راج

  ؾالًبا ما ًدخاج روو ؤلاغانت ونًخا ؤوُى مً ؾحرهم للهُام بالخإهب للىىاست. 

 ؾالًبا ما جٍىن اخخُاحاث يباس العً مؽابهت الخخُاحاث روي ؤلاغانت. 

  بما ؤن ؤلاهزاس بالٍىاسر ًخم ؾالًبا بىظاثل ظمػُت يفكاساث ؤلاهزاس والشظاثل ؤلاراغُت، قهذ ال ًخلهى

قًٌ مفذسهم إلاػلىماث . الّفم ؤو الزًً لذحهم ـػىبت في العمؼ بهزاساث الٍىاسر وحػلُماث الىىاست 

ىن   .الىىاست التي جبث غبر ؤلاراغت ؤو الخلكٍض
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  نذ ًتردد بػن اإلاٌكىقحن ؤو لػاف البفش، الظُما الٌباس منهم، يثحًرا في مؿادسة اإلادُي اإلاإلىف

 .غىذما ًإحي ولب ؤلاخالء مً شخق ؾٍشب

 هت اإلاىاظبت . ؾالًبا ما ًبذي روو ؤلاغانت الحشيُت نلًها مً العهىه غىذ ههلهم ؤو خملهم ؤوحذ الىٍش

ا وؤسؼذهم بلى ؤقمل اإلاخاسج مً اإلاباوي
ً
ا مخدًش ًُ  .لىهل مً ٌعخخذمىن يشظ

  هذ ًفابىن بالدؽىػ ؤو ا مً قهم خالت الىىاست ٍو ًُ نذ ال ًخمًٌ بػن ألاشخاؿ اإلاخخلكحن غهل

هت الصحُدت للخفشف  .الاسجباى بؽإن الىٍش

 ونذ ال ًخىقش بعهىلت ألاويسجحن وؤحهضة . نذ جخكانم الػذًذ مً ؤمشاك الجهاص الخىكس ي بعبب ؤلاحهاد

 .الخىكغ في خاالث الىىاست 

  ًٌؾالًبا ما ًدبؼ اإلافابىن بالفشع ؤو داء باسييعىن ؤو ؤمشاك ؤخشي ؤهظمت دواثُت خاـت حًذا ال ًم

 .ونذ ال ًخمًٌ البػن مً بًفاُ هزه اإلاػلىماث في خاالث الىىاست . ونكها دون غىانب وخُمت
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 1امللحم 

خلت طىاسب ألاسشة 

 مػلىماث غً ألاسشة

  اسم الػاةلت

  غىىان املسىً

خ   الخاٍس

 

مػلىماث الخىاصل مؼ  فشاد ألاسشة 

ُ  الاظم ُ  هاجل اإلاجز ذ ؤلالٌترووي الهاجل اإلادمى  البًر

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 بالخأزحر غلى  سشجىا هي (1
ً

 :الىىاسر ألاهثر احخماال

 

 

 

 :ما هي مىافز الخشوج مً مجزلىا (2
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ب مً البيذ سىجخمؼ (3  :ئرا افتركىا  زىاء الحالت اللاسةت، في  ي ميان كٍش

 

 

 

 ئرا لم وسخلؼ الػىدة ئلى املجٌز  و طلب مىا ئخالؤه، في  ي ميان سىلخلي خاسج مىللخىا؟ (4

 

 

 م الزي سيسلىه للىصٌى ئلى هىان؟  ما اللٍش

 

 

  ٌ م ألاو م  خش الاحخياطي، ئرا حػزس سلىن اللٍش  ما اللٍش

 

 

 

ئرا اهفصل  غضاء اسشجىا  و لم ٌسخليػىا الخىاصل فيما بينهم، مً هى غىصش الاجصاٌ خاسج  (5

 مىللخىا؟

 غىفش اجفاُ اخخُاوي غىفش اجفاُ ؤظاس ي 

   الاظم

 ُ    هاجل اإلاجز

 ُ    الهاجل اإلادمى

ذ ؤلالٌترووي    البًر

 

 :ئرا وان الىكذ  زىاء دواا املذاسس، فان  طفالىا سُيخلىن ئلى (6

 (الػىىان ومػلىماث الاجفاُ)اإلاىنؼ الزي ظِىهل بلُه  اظم الىكل
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 :خلخىا الخاصت بأفشاد ألاسشة مً روي الاحخياجاث الخاصت (7

 الخىت اظم الصخق

  

  

  

  

 

 

 مسإولياث ول فشد في ألاسشة  زىاء الياسزت (8

ل اإلاهمت اإلاهمت  غمى الاظشة اإلاعاوُ ـو

ا خهُبت الىىاست  ًان ؤلاخالء لشوسًٍ . سجب خهُبت الىىاست واـىدبها مػَ برا 

ذ ؤخزها بلى اإلالجإ ت . لؼ قيها ألاؼُاء التي جٍش ال جيغ ألادٍو

 .والىظاساث

 

ت ؤو ؤلاراغت ؤو  ابو غلى اوالع اخخكظ بمذخل بلى داثشة ألاهىاء الجٍى

ىن اإلادلُحن ؤو سظاثل ؤلاهزاس غبر ؤلاًمُل ؤو اإلاىباًل  الخلكٍض

 .إلاػشقت اإلاػلىماث اإلاهمت والذنُهت غً الٍىاسر

 

اإلاػلىماث 

 الىبُت لألظشة

جإيذ مً اـىداب اإلاػلىماث الىبُت الخاـت باألظشة في 

 .خالت ؤلاخالء الالىشاسي 

 

اـىدب وسًخ مً قىاجحر اإلااء ؤو الٌهشباء يةزباث غلى ؤهَ  اإلاػلىماث اإلاالُت

 .ـاخب اإلاعًٌ غىذما جخهذم لىلب بغاؼت

 

حػمُم الخىت 

واإلاداقظت غليها 

. غمم الخىت بػذ ايخمالها غلى ًل مً ًيبغي ؤن ًىلؼ غليها

احخمؼ مؼ ؤغماء ألاظشة ًل ظخت ؤؼهش ؤو ًلما حؿحرث 

 .الاخخُاحاث مً ؤحل جدذًث خىت وىاست ألاظشة

 

 .مػلىماث  خشي، ئرا واهذ ال جىذسج جبذ البىىد  غاله (9

 

 

 

 2امللحم 
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 خلت طىاسب ألاسشة

ت الصخصيت           الهٍى

خ اإلاُالد       الاظم  جاٍس

: 1الػىىان 

: 2الػىىان 

ب   : هاجل خلُىي ألاب  :هاجل خلُىي ـذًو ؤو نٍش

ب:    هاجل خلُىي ألام  :هاجل خلُىي ـذًو ؤو نٍش

اخخُاحاث خاـت، خاالث صحُت، خاالث جدعغ، مػلىماث مهمت 

 

 
 صىسة
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 3امللحم 

 الخإهب للىىاست 

ناثمت مشحػُت 

الهاثمت اإلاشحػُت لحهُبت الىىاست 

هل ؤهذ معخػذ؟ 

والهاثمت ؤدهاه . ابذؤ الخإهب للىىاست قىًسا ألهه غىذ ونىع الٍاسزت نذ ال ججذ الىنذ الٍافي للخفشف

حعاغذى في جدذًذ ألاؼُاء التي ًجب خملها مػَ في خهُبت الىىاست لخلبُت اخخُاحاث ؤظشجَ ؤزىاء 

مثل خهُبت وانُت مً اإلااء، ـىذوم )لؼ هزه ألاؼُاء لمً ش يء ٌعهل غلَُ خمله . الىىاست ؤو ؤلاخالء

 .(بالظدٍُي يبحر، ـىذوم غذة

 لىاصا إلاسػافاث ألاوليت

 في الػمل في العُاسة في البِذ اإلاادة

    دلُل بظػاقاث ؤولُت

م  ج يدىلي مػّهِ شه ؤو غبىة مٍض     مداسم مىّهِ

مت  مىادًل    مػّهِ

    نكاصاث وبُت يبحرة ؾحر مىاوُت

   يماداث باسدة 

    (ـؿحر)مهق 

    ملهي

    (ؼٍاالث)دبابِغ ؤمان 

    نىً وبي

    محزان خشاسة

    قاصلحن ؤو ؤي مىّشي آخش

م واقي مً الؽمغ     يٍش

 

ت غامت وجخصصيت و دواث طبيت مساغذة   دٍو

 في الػمل في العُاسة في البِذ اإلاادة

    مشهم مماد للجشازُم

ً)معٌىاث  ً وؾحر ؤظبًر     (ؤظبًر

ت ممادة لإلظهاُ     ؤدٍو
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    مماد خمىلت للمػذة

ىت  ُّ ت مل    ؤدٍو

    قُخامُىاث

   ؤدواث جىظُل الاظىان 

هت بلاقُت ومدلُى مىظل     هظاساث وغذظاث اـل

اث     حهاص العمؼ مؼ بىاٍس

 ؤدواث وبُت معاغذة

ًان له ) اث بلاقُت برا  يشس ي عجالث مؼ بىاٍس

اًت، غٍاص، لماداث، ؤويسجحن 
ّ

مدشى، مؽ

 (بلخ.. وؤهابِب، ججهحزاث شحً 

 ايخب اظمَ غلى حمُؼ ألاؾشاك

   

 

 لىاصا صحيت

  اإلاادة

  مىاؼل، مىادًل ججكُل الجعم، ـابىن، مىّهش ًذًً

  مىاؼل

  معجىن وقشؼاة ؤظىان

  ؼامبى، مؽي، قشؼاة

ل ساثدت   مٍض

  مايُىت خالنت ومعجىن خالنت

 بلعم ؼكاه، واسد خؽشاث 

ؤيُاط نمامت بالظدٌُُت مخِىت وؤسبىت لالظخخذام الصخص ي ومداسم 

 جىالُذ

 

  ظىل بالظدٍُي مخىظي الحجم مؼ ؾىاء مدٌم

  ظاثل مىهش ومىظل ًلىس 

  قىه وعاثُت

  مداسم جىالُذ

  خكالاث اظخخذام إلاشة واخذة

  مشآة

 

 ججهحزاث و دواث

  ألاداة
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اث بلاقُت ت مؼ بىاٍس ىن ٌػمل بالبىاٍس   سادًى ؤو جلكٍض

ً   ًابل لدؽؿُل مدشى العُاسة وخضان مليء بالبجًز

اث بلاقُت   مفباح ًذوي وبىاٍس

  بؼاساث ممِئت

ذ مهاوم للماء ذ في غلبت مهاومت للماء ؤو يبًر   يبًر

  مجشقت وؤدواث مؽابهت يماؼت، مكخاح سبي،

و ومهق   ؼٍشي اـل

  بالظدَُ للخؿلُل

  ـكاسة

  نكاصاث غمل

  وسم وؤنالم خبر وؤنالم غادًت

 حهاص بوكاء ـؿحر 

 

  دواث ملبخ

  ظاثل مػهم إلاػالجت ماء الؽشب ؤو خبىب لخىهُت اإلاُاه في يِغ بالظدٍُي

 ؤًىاب وصحىن يشجىن، وؤواوي وؤدواث وػام بالظدٌُُت 

  ظٌحن مخػذدة الاظخػماالث 

 مكخاح مػلباث 

ا)مىنذ وبخ ـؿحر وجىٌت ونىد للىبخ  ًان الىهى لشوسًٍ   (برا 

  وسم ظُلىقان وؤؾىُت هاًلىن 

 ؤيُاط بالظدٌُُت نابلت لإلؾالم 

 

 مخفشكاث

  ؤلػاب، يخب

 دمى ؤوكاُ 

 

   ًاا غلى ألاكل5 - 3طػاا وماء ملذة 

 في الػمل في العُاسة في البِذ اإلاادة

ا)ماء  ًُ     (ؾالىن لٍل قشد ًىم

    لحىم وقىايه وخماس وؼىسباث مػلبت حاهضة لألًل

   غفاثش وخلُب في صحاحاث ؤو غلب 
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ؤوػمت ؾىُت بالىانت 

ذ  مثل صبذة الكعخو، واإلاٌعشاث، والجلي، والبعٍٍى

ذ  ذ الحبىب، وبعٍٍى نلُل الفىدًىم، وبعٍٍى

 بلخ.. الكىايه، قىايه مجككت 

   

ؽاث     العىذَو

    خبىب

   خلُب مجكل 

 

 مالبس وججهحزاث الفشاش

ًاملت   ؾُاساث مالبغ 

  (خزاء مخحن )خزاء بلافي 

  مالبغ وانُت مً اإلاىش

 نبػاث 

  حىاسب بلاقُت

  مالبغ داخلُت بلاقُت

 قشؼاث ووظاثذ وؤيُاط هىم 

ش ويشاس ي نابلت للىي   ظٍش

 

 وزاةم ومفاجيح

 مٍان الحكظ اإلاادة

ت الصخفُت   مػلىماث الهٍى

  الىهىد الجاهضة

  وسخت بلاقُت مً مكاجُذ اإلاجُز والعُاسة

 ُ   ـىس قىجىؾشاقُت لجمُؼ ألاؼُاء اإلاهذدة بالخلل في اإلاجز

ىابحر اإلااء برا ولبذ  حػلُماث مٌخىبت غً يُكُت بؾالم الٌهشباء والؿاص ـو

مىَ العلىاث الهُام بزلَ 
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وسخ فىجىهىبي غً ألاغشاض الخاليت 

 (جبفظ في حليبت بالسديىيت مبىمت إلاغالق وملاومت للماء)

  اإلاادة

 ؼهاداث الجيعُت والاخىاُ اإلاذهُت 

  غهذ الضواج

ت العُاسة   سخفت الهُادة وظىٍى

  حىاصاث العكش

 ظىذاث اإلالٌُت 

 ُ   ناثمت حشد بجمُؼ ؤؾشاك اإلاجز

  (غلى ألامالى، والصحت، والحُاة)وزاثو الخإمحن 

كاث الىبُت   سجالث اللهاخاث الصحُت ووسخ غً الـى

ً ألاوباء الزًً جخػامل مػهم واإلااظعت  ؤظماء وؤسنام هىاجل وغىاٍو

 الىبُت واإلاعدؽكى والفُذلُاث وؤخفاثيي الشغاًت الصحُت

 (وؤًًما وسخ غً ؤسنام حمُؼ الهىاجل اإلاعخخذمت في ألاظشة)

 

ًاث وألاسنام الدعلعلُت ويزلَ ؤظماء اإلاىسدًً للخجهحزاث  ناثمت بماس

الىبُت مثل حهاص جىظُم لشباث الهلب، حهاص ضخ اإلااء، مهُاط المؿي، 

ل وؾحرها لمػُكي البفش   (بلخ.. آلت الؽكي، يشاس ي العجالث، ججهحزاث بٍش

 

  الخػلُماث اإلاٌخىبت الخاـت بالشغاًت الىبُت

جكُذ بمشوسة ؤخزى بلى  (بن وحذث)وسخت بخالت وبُت مً وبِبَ 

معدؽكى ؤو مشيض سغاًت مدذدًً 

 

كي للمفشف   ؤسنام بىاناث الاثخمان والحعاباث اإلافشقُت والشنم الخػٍش

 ألاظهم والعىذاث 

ؤقشاد في ألاظشة )ناثمت بإظماء ؤشخاؿ للخىاـل في خاالث الىىاست 

ً  (وؤـذناء مؼ ؤسنام الهىاجل والػىاٍو

 

 خاسوت للمىىهت مؼ ؤسنام هىاجل إلاىاوو حعخىُؼ الزهاب بليها 

 حػلُماث العكش والخىاـل للمىاوو التي ظخهفذها 

 


