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التي صطلحات ، هذه املهن مبارشة املصطلحات العاميّةالذّ  إىلر ديتبا ة العاّمةاألفاظ الحي عن عندما نتحدث
بيّة، ويف إطار مهامه ولكن املجلس األعىل للّغة العر ، فيهاألمن اللغوي د مجتمعنا، حتى باتت تهدّ  لسانتنخر 

وها نحن نصدر ، معجم ألفاظ الحياة العاّمة يف الجزائرمن  ،لالجزء األوّ لتعميم استع?ل اللّغة العربيّة، أصدر  وهو عمل نروم من خالله الوصول إىل ماّدة لغويّة جامعة، تستعمل يف الحياة اليوميّة الوطنيّة يف ، ا�ّ الجزء الثّ 
  .الحياة ناحيمختلف م

وألرسته  )ميد� بن حوييل(جنة األستاذ الّدكتور جنة العلميّة كّل التّعازي لفقيد اللّ قدم اللّ  وقبل كّل يشء تُ أوال
  �     ]156: ا�قرة[ َّنئ مئ زئ رئ ّٰ�ُّ .كّل الّصرب والّسلوان

العرفان ألعضاء  ووافر االمتنانخالص ، و ناء الجميلكر الجزيل، والثّ بالشّ  ّجهو أت ال يشكر هللا، سمن ال يشكر الناو 
كانت انطالقة العمل عىل هذا الجزء جاز هذا العمل بكّل جّد، وإخالص، فالذين أسهموا يف إنّ  ،جنة العلميّةاللّ 

، بارشت اللّجنة العلمية بتحديد املجاالت الجديدة التي ستعمل عليها وتوزيعها ب_ لالجزء األوّ بعد صدور مبارشة 
 فيها اللغويّ التّدقيق  ة، وأخcاً وتبيان دالالتها االجت?عيّ  ،تصحيحا، رشحا، ترتيبها ،هاتقاء ألفاظبانّ رشعت  األعضاء ثمّ 
 رّ ز تآ وبفضل ورجعنا يف هذا العمل إىل العديد من املصادر واملراجع املتنوعة، فراعينا ما يناسب غايتنا، ، مرّة أخرى

لعيد ) 60( 'تكرى السّ الذّ jناسبة  هصدار إ  ناعزم، و هذا العملينا هان جنة،افر جهود أعضاء اللّ ضين وتاملجدّ  تاريخ تحت شعار  ولة الجزائريّة،عىل غرار كافة مؤّسسات الدّ  يها املجلس األعىل للّغة العربيّةيحالتي يُ االستقالل    .مجيد، وعهد جديد
رئيس املجلس األعىل  ،تُسعفني الكل?ت والعبارات p أرتبها شكرًا وعرفانًا للپروفيسور صالح بلعيد األخc الويف 

وال هو منصٌب للمفاخرة، بل هو تكليٌف وأمانة، وأنتم قد أثبتم بالوجه  ،العمل ليس مجرد ترشيٍف ف للّغة العربيّة،
، وعىل ملائزة املناصب، فشكرًا لكم عىل جهودكم اكم خc من توّىل ة واألمانة، وأنّ كم بقدر املسؤوليّ عي أنّ الّرش 

لكم الفضل يف تحويل  م وال ازدهر،ي لوالكم ملا تقدّ ذالاملجلس األعىل للّغة العربيّة،  عملكم وتعاونكم ألجل رفعة
بلباقة  تشلتمونافانّ ، وزلّلنا مبحسن أسلوبك مونامتكم أخطأنا فقوّ ف قدم،ز والتّ الفشل إىل نجاح، فأنتم أهل التّميّ 

  : صايفيقول معروف الّر و ينلنا محّفز م، وأتّقنا فكنت_لنا مشجع م، وكم أحسنا فكنتمتعاملك
عْ ــــــً ي لَِسانـــأَِعرْنِ  كِْر ـــــــا أَيَُّها اَلشِّ   ٍر ــَوإِْن لَْم تُطَْق ُشكًْرا َفَال كُْنَت ِمْن ِشعْ   ُر لِلشُّ

ْمِس َوالْبَ ـــــَوِجْئنِ  مْ ــاَك نُ ــTَِْعنَ   ْدِر Sَْ أََرىــــي ِبُنور اَلشَّ   رُِق َوالَْبْدرُ ـــِس يُشْ ور اَلشَّ
  

  رئيسة دراسات   سناء رمضا�. أ
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  :فريق العمل
 :ةرئيس املجلس األعىل للغة العربيّ 

   روفيسور صالح بلعيدپال  :الرّئيس الّرشيفّ 
  

   :املرشفة عىل املرشوع
  سناء رمضاx،  .أ  .رئيسة دراسات

  
  :ةجنة العلميّ أعضاء اللّ 

  .عبد النّارص بوعيل. د  .لة ميالطسهي. د  .نبيلة عباس. د
  .العيد عالوي. د  .محّمد حاج هنيّ . د  .عمر بورنان. د
  .سناء رمضاx. أ  .سمية هامل. د  .محّمد بوحديدة. د

  
   :املراجعة والّتدقيق اللّغوي

    .نبيلة عباس. د  .لحسن بهلول. أ
  

  :مساعدو أعضاء اللجنة العلمّية
  .محّمد مقصودة. د  .نسيمة سعيدي. د  .هشام سعد الّدين. د
      .راشدة بوربابة. أ

  
  :ن الّتقنيونساعدو امل

 .نورة شالر. أ .حفيظة شياللة. أ .زهcة عويدات. أ
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    وتالّص / مزالّر 

   (Ouargla)ورگلة :مثال G= گ
    (Covide) كوڤيد :مثال V=ڤ
   (Parlement) پرملان :مثال  P= پ
 (Djanet)ݘنات  :مثال J= ݘ
  )القرب يف املازيغيّة(أژكا  :مثال z= ژ

  أو  /
  مصدر مص 

  جمع  ج
  مصّىل هللا عليه وسلّ  ملسو هيلع هللا ىلص
  ريض هللا عنه  ����

  

  :األرقام الّرومانّية
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
ⅠⅠⅠⅠ  Ⅱ  Ⅲ  Ⅳ  Ⅴ  Ⅵ  Ⅶ  Ⅷ  Ⅸ  Ⅹ  

 

 ) Ⅱامللك يوبا، Ⅰيوبا امللك(وألقاب املُلوك  )Ⅷ القرن(تستخدم يف التّواريخ والقرون 
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 Unitl Everyday Courtesty  :اليوميّ  الّتعب�  

  Titles  املسمّيات

 Mr. / Sir  سيّدي/ سيّد

 Miss  آنسة

 Madam  سيّدة

 .Mrs  سيّد

 Waiter, Waitress  نادل، نادلة

 Greetings  كل�ت تحيات

  Hello/ Peace be pon you  الّسالم عليكم

 Good Morning  صباح الخ� 

 Good afternoon/ Have a nice day  نهارك سعيد

 Good evening  مساء الخ�

  ?Long time no see. How are you  كيف حالك؟. منذ مّدة ما رأيتك

 Good bye  مع الّسالمة 

 Good night تصبح عىل خ�
 See you tomorrow أراك غدا 

  Welcome مرحباً بك

 Hope to see you again  رجو أن تزورنا مرّة أخرىأ

 Excuse me معذرة

  I’m sorry عفوا

  Wait a moment, please لحظة من فضلك

  Sorry to interrupt you  آسف ازعجتك

 Sorry to keep you waiting عفواً انتظرتني كث�ا

  Thank you شكر
 Thank you very much شكراً جزيال
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 Congratulatory Terms  تهنئة كل�ت

 Congratulations  مبارك

 Have a nice holiday أKنّى لك عيداً سعيداً 

  Happy Eid عيد سعيد

  Happy New Year عيد رأس سنة جديدة سعيدا

  Happy birthday عيد ميالد سعيد

  Wish you a pleasant journey رحلة سعيدة

 Have a nice day/ Have a nice time استمتع بوقتكم

 Responses  كل�ت إجابة

  I see أفهم
 O  I dont’t understand أفهم

 .Yes  نعم

 .Ok  طيّب

 .No  ال

 O  I din’t catht that. Please repeat it أسمع جيّداً أعد من فضلك

 I dont’t know  ال أعرف

 That’s all right  ال بأس 

 You are welcome  ال كُلفة بيننا

 Requests  الّسؤال والكل�ت

 ?Can you help me  هل ممكن أن تساعدV؟

 ?Excuse me, waht shoudl do  ما العمل من فضلك؟

 ?Can I borrow this to have a look  هل ممكن أن تريني هذا؟

 ?Anything else  هل من خدمة أخرى؟

 Don’t mention it  ال مؤاخذة

 ?Could you say it again  قلته؟هل تستطيع تكرار ما 

  Unit 2 Transportation  املرور واملواصالت

 Exit and Entry  الّدخول والخروج

 I am a tourist  أنا سائح

 We are tour group  إنّنا وفد سياحي
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 My name is Omar Salah  اسمي عمر صالح

 I have a visa  لدي تأش�ة دخول

 ! Fragile, handle with care  !انتبه رسيع العطب

 I have nothing to declare  ليس معي يشء يحتاج إىل التّسجيل

 I have something to declare  عندي يشء تحتاج إىل التّسجيل

 I’am exiting here  أنا يف محطّة ترانزيت

 I lost my baggage  ضاعت حقائبي

 ?I lost my passport, Where should I report this  ضاع جواز سفري، أين hكن التّسجيل؟

 ?Where do I go to have my passport identified  أين يتّم فحص جواز سفري؟

لو سمحت ما هي االستlرات التي أملؤها عند فحص 
 .Excuse me, which forms should I fill out when I exit the  الجمرm؟

 Time is almost up  حان الوقت

  l’m pressed by time/ I'm on a hurry  تعجل أنا مس

 ?My flight is leaving soon, May I pass through rapidly  لو سمحت ستقلع طائرp يف الحال، هل hكنني املرور برسعة؟

 Common Terms in Exit and Entry  مصطلحات الّسفر

 Family Name  اسم العائلة 

  First / Given Name  االسم

 Gender  لجنسا

 Male  ذكر

 Female  أنثى

 Nationality  الجنسيّة 

 Passport Ni  رقم جواز الّسفر 

 Country of Origin / Country  where You Live  البلد الذي كنت تسكن فيه 

 Destination Country  جهة القدوم 

 City where You Boarded  الطّائرة فيها املدينة التي ركبت

 City Where Visa Was Issued  ار التّأش�ةمكان إصد

 Date Issued  تاريخ اإلصدار

 Destination Address  عنوان كامل يضمن الّشارع والرّقم 

 Number and Street  أرقام الّشوارع 
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 City and Country  املدينة والبلد 

  Date of Birth  تاريخ الوالدة 

  Year  الّسنة 

  Month  الّشهر 

 Day  وم الي

uعدد املرافق  Number of Accompanying Passengers 

  Occupation  املهنة 

 Professionals &Technical Specialists  املتخّصصون والتّقنيون

 Legislators & Administrators  املّرشعون واملديرون

 Clerk  املوظّف

 Business People  رجال األعlل 

 Attendant  الخادم

  Farmer  ح فال 

  Worker  العامل 

 Others  غ� ذلك

 Unemployed  عاطل 

 Signature  التّوقيع 

 Official Use Only  رسميا فقط

 Booking Tickets  حجز تذكرة 

 I need a package deal including airfare and hotel  بضمن حجز التّذكرة والغرفة . أريد الخدمة الّشاملة

 ?Where can I make a reservation  قوم بالحجز؟أين hكنني أن أ 

 ?Excuse me, are there any tickets to the capital  عفوا، هل هناك تذاكر قطار إىل العاصمة 

أريد أن أحجز تذكرة الّذهاب إىل هذا املكان يف هذا 
 I’d like to book a ticket to this place at this time  الوقت

 I need a one-way ticket  باذها أريد تذكرة

 I need a round-trip ticket  أريد تذكرة إياب وذهاب

 I need an economy class ticket أريد تذكرة مقعد يف الّدرجة االقتصاديّة 

 ?What is the ticket price  كم سعر التّذكرة من فضلك؟

 ?Do children need to buy tickets  هل من الحاجة إىل رشاء تذكرة للطّفل
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 ?Do kids buy half-price tickets  هل تذكرة الطّفل بنصف الّسعر؟

 ?Are there any other flights  طائرة أخرى؟ هل من مقاعد فارغة يف أيّة

 ?What’s my flights number  ما رقم الطّائرة التي سأركبها؟

 I’d like to cancel this ticket  التّذكرة ألغيأريد أن 

 I’d like to change this ticket  التّذكرة أريد أن أغّ� 

 I’d like to change the time of this ticket  أريد أن أغّ� موعد التّذكرة

 ?When can I pick up the ticket  التّذكرة؟ متى سحب

 Picking up Tickets  أخذ الّتذكرة

 ?Excuse me, where should I check in  لو سمحت، أين أقوم بإجراءات صعود إىل الطّائرة؟

 ?By what time should I check in  متى أقوم بإجراءات ركوب الطّائرة؟

 ?What time does the plane take off  متى تقلع الطّائرة؟

 ?How long shoudl wait  كم من الوقت سوف أنتظر؟

 ?How long will this flight take  كم من الوقت سوف تستغرق هذه الرّحلة؟

 Checking Tickets  فحص التّذكرة 

 ?May I ask where the gate is  لو سمحت، أين يتّم فحص التّذكرة؟

 ?When will the ticket be checked  متى فحص التّذكرة؟ 

 ?Excuse me, where is the boarding gate of this flight  لو سمحت، أين بوابة الرّكوب لهذه الطّائرة؟

 ?Excuse me, where is the exit for passengers of this flight  لو سمحت، أين مخرج الرّكاب لهذه الطّائرة؟

 ?Where can I find the schedule  أين جدول مواعيد؟

 ?How can I find my seat  كيف أجد مقعدي؟

  Checking in Baggage  شحن األمتعة 

 ?Excuse me, where is the baggage room  تعة؟لو سمحت أين مستودعات األم

 I’d like to store my baggage  أريد أن أستودع أمتعتي

 ?How long can I store my baggage  كم وقت مسموح إليداع األمتعة؟

 ?How much does it cost  ِبَكْم؟

 ?Excuse me, what should I do with my baggage  لو سمحت، ماذا أعمل بأمتعتي؟

 ?What is the procedure for checking in my baggage  ما هي إجراءات املفرتضة لشحن األمتعة؟

 ?Where can I check in my baggage  أين hكنني أن أشحن أمتعتي؟
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 Is my baggage overweighted  هل وزن أمتعتي زائد؟

 ?How much does it cost to check in baggage  شحن أمتعتي؟ ِبَكمْ 

 ?Excuse me, where can I pick up my baggage  لو سمحت، أين أستلم أمتعتي؟

 ?Excuse me, where is the parcel packing office  لو سمحت، أين حقائب أمتعتي؟

 This is my baggage claim ticket  هذه تذكرة شحن أمتعتي

 ?Excuse me, where is the baggage cart  لو سمحت، أين سيارة أمتعتي

 Airport Vocabulary  الكل�ت يف املطار 

 Name Tag  بطاقة مكتوبة فيها االسم

 Regularly Scheduled Flight  طائرة عاديّة

 Non-scheduled Flight  طائرة غ� عاديّة

 International Flight  طائرة دوليّة 

 Domestic Flight  طائرة محلّية 

 Flight Number  رقم الطّائرة 

 Airport  مطار 

  Airline Operation  معاملة جوية 

 Alternate Airfield  مطار إضايف 

 Landing Strip  مهبط الطّائرات

 International Terminal  الّدوليّة املحطّة

 Domestic Terminal  املحطّة املحلّية

 Control Tower  مركز الّضبط

 Jet way  ممّر ركوب الطّائرة 

 Air Bridge  جرس الرّكاب

 Visitors Terrace  رصيف الّرتحيب واالستقبال

 Terminal  صالة مركزيّة 

 Loading Bridge  طريق متّصل من صالة االنتظار إىل الطّائرة 

 Airline Coach Service  خدمة الّسيارة 

  Shuttle Bus  سيارة دولّية يف املطار 
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  Asking for Directions  الّسؤال عن الطّريق

  Being lost  طريق ضاللة 

 I am lost/ I lost my way  أخطأت الطّريق 

 Excuse me, I’m also a tourist, but I am lost  عفوا، أنا سائح أيضا، أخطأت الطّريق 

 ?Could you tell me which direction is east  هل ممكن أن تخربV أين االتّجاه الّرشقي من فضلك؟

 ?Where am I right now  ين أنا اآلن؟أ 

 I can’t find the way back  ال أستطيع أن أجد الطّريق للعودة

 ?A m I going in the right direction  هل أنا يف هذا االتّجاه الّصحيح؟

 ?Could you tell me how to get to the train station  هل hكن أن تقول يل كيف أذهب إىل محطّة القطار

 ?Could I get to the airport by taking bus NO.7  إىل املطار؟ 7رقم  هل توصلني الحافلة

 ?Can I walk there  هل hكنني الوصول إىل هناك س�اً عىل األقدام؟

 ?How long will it take to arrive at the train station  كم من الوقت سيستغرق الطّريق إىل محطّة القطار؟

 .Very fast, Half an hour by bus  .يع جدا، ساعة ونصف بالحافلةرس

 Warm Tips  معلومات مفيدة 

 If you lose your way in a foreign town, keep a cool head  ال تقلق إذ ضعت الطّريق يف بلدة أجنبّية

 h  You can rest for a whileكنك أن تسرتيح قليال

 You can chat with locals/ you can ask locals  س املحليh uكنك أن تتحّدث مع النّا

  h  You can go to the police stationكنك أن تذهب إىل قسم الّرشطة 

 h You can ask policemen/local driversكنك أن تسأل الّرشطة أو الّسائق املحيلّ 

 Asking for Directions  الّسؤال عن الطّريق 

 ?Excuse me, how can I get to the nearest bus station  الحافلة؟ صل إىل أقرب محطّةعفوا، كيف ن

 ?Excuse me, how can I get to the airport  لو سمحت، كيف أصل إىل املطار 

 ?Excuse me, how can I get to the train station  لو سمحت، كيف أصل إىل محطّة القطار؟

 ?Excuse me, is there a bus stop nearby  الحافلة بقرب من هنا؟ ةلو سمحت، هل توجد محطّ 

 ?Excuse me, is there a subway station nearby  لو سمحت، هل توجد محطّة املرتو بالقرب من هنا؟

لو سمحت، أين الحافلة املتجهة من املطار إىل وسط 
 Excuse me, where is the shuttle from the airport to the  املدينة؟

city center? 

 ?Excuse me, what time does the earliest bus depart  لو سمحت، متى تصل أّول حافلة
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 ?Excuse me, what time does the last bus depart  لو سمحت، متى تصل الحافلة األخ�ة؟

 Excuse me, where is the nearest hotel from the train لو سمحت، أين أقرب فندق من محطّة القطار؟

station? 

 Excuse me, where is the nearest hotel from the city  لو سمحت، أين أقرب فندق من وسط املدينة؟

center? 

 ?Excuse me, where is the nearest hotel from the airport  لو سمحت، أين أقرب فندق من املطار؟

 ?Excuse me, where is the nearest taxi station  ألجرة؟لو سمحت، أين أقرب محطّة سيارات ا

 ?Excuse me, how can I get to the tourist information office  الّسياحي؟ مكتب استعالمات لو سمحت، كيف أصل إىل

 ?Excuse me, is there a travel agency nearby  لو سمحت، هل توجد وكالة الّسياحة بالقرب من هنا؟

 ?h  May I have a city mapكنك إعطاء خريطة املدينة؟هل 

 ?Can I have a youth hostel list  هل hكنك إعطاء قا�ة فنادق الّشباب؟

 ?Where is the tourist information center  أين مكتب استعlل الّسياحي؟ 

 ?Do you have a hotel list  هل توجد قا�ة الفنادق؟

دينار  1000ن تكلفة فيه أقّل من هل هناك فندق تكو 
 Is there a hotel which costs less than 1000 Dinar per  لليلة؟

night? 

 I’d like to stay at a hotel near the station (beach)  أريد أن أبيت يف فندق قريب من محطّة الحافالت

 ?Can you recommend a hotel which is not too expensive  هل hكنك أن تدلني عىل فندق رخيص

 ?Could you recommend a hotel in the city center  هل hكنك أن تدلني فندق يقع يف وسط املدينة؟

 ?How much is it per night  كم سعر الليلة الواحدة؟

 ?I’d like to stay for two days  أريد أن أبيت هنا يومu؟

 ?Is there a discount for staying several days  هنا لعّدة أيام؟هل عندكم أّي خصم عىل اإلقامة 

 ?Is breakfast included in the fee  هل الفطور ضمن رسوم الغرفة؟

 ?Is the tax and service charge included in the fee  ن فقط رضيبة ورسوم الخدمة؟هل تتضمّ 

 ?Excuse me, how can I get to this hotel  عفوا، كيف أصل إىل هذا الفندق؟

 ?Excuse me, how can I get to the nearest tourist spot  عفوا، كيف أصل إىل أقرب منطقة سياحّية إىل هنا؟

 ?Excuse me, how can I get to the police station  لو سمحت، كيف أصل إىل دار الّرشطة؟

 ?Excuse me, is there a bank nearby  عفوا، هل يوجد بنك قريب؟

 ?Excuse me, is there a telephone booth nearby  لو سمحت، هل يوجد تليفون عمومّي بالقرب من هنا؟

 ?Excuse me is there a five-star hotel nearby سمحت، هل يوجد فندق ذو خمس نجوم بالقرب من هنا؟ لو

 ?Excuse me, is there a department store nearby  لو سمحت، هل يوجد محّل تجاري بقرب من هنا؟ 
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 ?Excuse me, is there a convenience store nearby  لو سمحت، هل يوجد دكّان بالقرب من هنا؟

 ?Excuse me, is there a post office nearby  لو سمحت، هل توجد مصلحة الربيد بالقرب من هنا؟

 ?Excuse me, is there a public toilet nearby  لو سمحت، هل يوجد حlّم عاّم يف الجوار؟

 ?Excuse me, is there a restaurant nearby  لو سمحت، هل يوجد مطعم بالجوار؟

 ?Excuse me, is there a bakery nearby  لو سمحت، هل يوجد مخبز بالقرب من هنا؟

 ?Excuse me, is there a café nearby  لو سمحت، هل يوجد مقهى بالقرب من هنا؟

 ?Excuse me, is there a bank nearby  لو سمحت، هل يوجد بنك بالقرب من هنا؟

 ?Excuse me, is there an ATM nearby  لو سمحت، هل يوجد جهاز رصف آيل بالقرب من هنا؟

 ?Excuse me, is there a money exchange office nearby  لرصف العملة بالقرب من هنا؟ بنكلو سمحت، هل يوجد 

 ?Excuse me, is there a hospital nearby  لو سمحت، هل يوجد مستشفى يف الجوار؟

 ?Excuse me, is there a pharmacy nearby  لو سمحت، هل توجد صيدليّة يف الجوار؟

 ?What’s the local time  لو سمحت كم الّساعة اآلن بالتّوقيت املحيل؟

 ?Where can I buy a city map  أين hكنني رشاء خريطة املدينة؟

 ?Where can I return the tax receip  أين hكنني أن أستعيد دمغة رضيبتي؟

  Public Signs and Directions  تنبيهات ومواصفة عامة 

  Business hours  أوقات مlرسة العمل 

  Office hours  أوقات دوام 

 Entrance  املدخل 

 Exit  املخرج

 Push  الّدفع 

 Pull  جرّ 

 No entry  الطّريق مسدودة

 On  افتح

 Off  اغلق 
 Open  مlرسة العمل 

 Pause  توقّف موقّتاً 

 Closed  أغلق 

 Menu  قا�ة األطعمة 
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  Fragile  طبعرسيع ال

 This side up  هذا الوجه فوق

 Introductions / descriptions  مواصفة 

 One-way street  طريق ذو اتجاه واحد

  Keep left/right  إىل اليمu/ ليسارإىل ا

  Danger  خطر

 Lost and found office  مكتب استعالمات املفقودات

 ?Give way  ؟الّسيارة الّرسيعة أوال

 Safety first  األمن أّوال

 Filling station / Gas station  محطّة تزويد البنزين

 uممنوع التّدخ  No smoking 

  No photos  ممنوع التّصوير 

  No visitors  ممنوع للّسياح

 No entry  ممنوع الّدخول 

 No climbing  ممنوع التّسلق

  No admittance  ممنوع الّدخول ملن ليس له عمل 

  Parting/ Parking  موقف الّسيارات 

 Toll-free  املرور مجاناً 

 Insert-there ادخل من هنا 

  Open here  افتح من هنا 

 Tear here  نامزّق من ه

  Auto repair  إصالح الّسيارة 

 aa" Film"  سنة 14ممنوع مشاهدة الفلم ملن دون 

 Do not pass  ممنوع تجاوز الّسيارة 

 No u turn  ممنوع االستدارة 

  Public Transportation  املواصالت العاّمة 

 Train and Subway  القطار واملرتو

 ?Excuse me, where can I buy a ticket  لو سمحت، أين أشرتي التّذكرة؟
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 I’d like to buy a ticket to that city  أريد أن أشرتي تذكرة ذهاب إىل تلك املدينة

 ?How many stations will the train pass through  كم عدد املحطّات التي hّر بها القطار

 ?How long will this trip take  كم وقتاً تستغرق هذه الرّحلة؟

 ?Is there a ticket for the short trip  هل توجد تذكرة قص�ة للرّحلة؟

 ?Does the train go to the North  هل يصل القطار إىل الّشlل 

 ?When will the train leave  متى ينطلق القطار؟

 ?What time is it now  كم الّساعة اآلن؟

 ?Which station is this  ما اسم هذه املحطّة؟

 ?When will the train arrive here  متى يصل القطار؟

 ?How long will the train stop here  كم وقتاً يتوقّف القطار هنا؟

 ?Where does this train go  إىل أين يتجه القطار؟

 ?Does this train go to that city  هل يصل هذا القطار إىل تلك املدينة؟

 ?Do I need to transfer to a train  القطار قبل الهدف؟ هل يجب عيل تغي�

 ?May I buy the through ticket  هل hكنني أن أشرتي التّذكرة الّشائعة االستخدام؟

 By the way, how do I get off the plat form when I exit the  عىل فكرة، كيف أخرج إىل الرّصيف بعد النّزول؟

train? 

 Do you have a baggage storage  وق ايداع األمتعة؟هل عندكم صند

 I’d like to check in my baggage  أريد شحن أمتعتي

 ?Where can I get the baggage I checked in  أين أستلم أمتعتي املشحونة

 pهذه تذكر  This is my ticket 

 ?Would you mind if I opened the window  هل تسمح يل أن أفتح النّافذة؟

 ?Where is the restroom  أين دورة املياه؟

 ?Where is the dining room  أين املطعم؟

 ?Where is the news stand  أين كشك الكتب والّصحف؟

 ?What time does the restaurant open  متى يبدأ العمل يف املطعم؟

 ?Is the train late  هل يتأّخر القطار؟

 ?Is the train canceled  هل ألغى القطار؟

 I’d like to take a taxi  أريد ركوب سيارة أجرة
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 ?What’s the fare to the train station  القطار؟ محطّة كّم �ن الرّكوب إىل

 I’d like to visit the scenic spots in this city  أريد أن أذهب لزيارة املنطقة الّسياحية يف تلك املدينة

 ?What’s the fare to this hotel  لوصول إىل هذا الفندق؟كم تكلفة ا

 ?How far is it from here  كم مسافة من هنا؟

 ?Could you wait here for a moment  هل من ممكن أن تنتظر هنا؟

 I’d like to go to the nearest supermarket  الّذهاب إىل أقرب محّل تجاريّ  أودّ 

 I’d like to go to this place on the map  ملكان الذي يوجد عىل هذه الخريطةأذهب إىل هذا ا أنأريد 

 ?How much is it  بكم؟

 ?Do you use the fare meter  هل تستخدم جهاز العداد؟

 ?How much is it per kilometer  ما هو �ن أجرة الكيلومرت الواحد لهذه؟

 Taking a Bus  ركوب الحافلة

 ?Where can I take bus No 7  ؟7أركب الحافلة رقم أين hكنني أن 

 ?Which buses will go to the airport  أّي الحافالت تصل إىل املطار؟

 ?Which buses will go to the city center  هل تصل هذه الحافالت إىل وسط املدينة؟

 ?How often does a bus leave  كم مرّة تنطلق الحافلة؟

 ?Do you have the bus schedule  ل املواعيد الحافلة؟هل عندكم جدو 

 ?What time does the first bus leave  متى تنطلق الحافلة األّوىل؟

 ?What time does the last bus leave  متى تكون الحافلة األخ�ة؟

 ?How long will take  كم وقتاً سيستغرق؟

 ?Can it arrive in the evening  هل hكنك أن تصل قبل املغرب؟

 ?How many stations will it pass through during the trip  كم محطّة Kّر بها؟

 ?Could you inform me when it arrives  لو سمحت، هل hكن أن تنبهني عند الوصول؟

  Taking a Boat  ركوب الّسفينة

 أريد أن أحجز تذكرة باخرة للّذهاب إىل هذا املكان يف هذا
 .I’d like to buy a ticket to this location at this time by boat  الوقت

 I’ d like to buy a ticket to this city by boat  أريد أن أشرتي تذكرة الباخرة لذهاب إىل تلك املدينة؟

 I’d like to book a stateroom  أريد حجز غرفة خاّصة 

 ?How much is it  ِبَكْم؟

 ?How long will it take  يستغرق؟كم وقتاً 
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 ?When will the ship leave  متى تقلع الّسفينة؟

 ?When will the ship arrive  متى تصل الّسفينة؟

 ?From where does the ship depart  من أين تقلع الّسفينة؟

 ?When will the next ship leave  متى تقلع الّسفينة القادمة؟

 ?How do I get onto the deck  الّسفينة؟كيف أصعد عىل ظهر 

 ?You look pale, Are you seasick  تبدو شاحب، هل أصبت بدوار البحر؟

 I have some medicine for seasickness  عندي أدوية عالج دوار البحر

 Travelling with Kids  أخذ الطّفل معي يف الرّحلة

 ?Where is the mother’slounge  هل توجد الغرفة الخاّصة للمرأة واألطفال؟

 ?Where is the restroom  أين دورة املياه؟

 I need some baby food  أريد بعض األغذيّة الخاّصة باألطفال

 I need some baby formula  أريد الحليب األطفال

 I need a baby bottle  أريد قارورة أطفال

 ?Could you help me to heat this baby’s bottle  يب للطفل؟هل ممكن أن تساعدV عىل تسخu قارورة الحل

 I need a baby carriage  أريد عربة أطفال

 ?Do you have a kid’s menu  هل عندكم قا�ة األطعمة الخاّصة لألطفال؟

 ?Do you have highchairs  هل عندكم كريس ذو قوائم عالية؟

 I need disposable diapers  أريد حّفاظة

 ?Are kids allowed  مسموح لألطفال؟

 ?Is there a crib  هل يوجد رسير طفل؟

 Renting a Car  الّسّيارة املستأجرة 

 ?Can I rent a car here  سيارة هنا؟ هل مسموح يل أن أستأجر

 I’d like to rent a car  أريد أن استأجر الّسيارة الّصغ�ة

 I’d like to rent a minibus   حافلة الّصغ�ةأريد أن استأجر 

 I’d like to rent a full-size bus  حافلة كب�ةأريد أن استأجر 

 I’d like to rent a motorcycle  أريد ان استأجر دراجة ناريّة

 I’d like to rent it for a day  أريد أن استأجر ليوم واحد

 I’d like to rent it for a week  أريد أن استأجر ألسبوع واحد
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 I’d like to rent it for a month  أريد أن استأجر لشهر واحد

 ?How much is it per hour  كم �ن كّل ساعة؟

 ?How much is the rent per day  كم األجرة لكّل يوم؟

 ?Is the insurance premium included in the fare هل رسوم التّأمu ضمن الّسعر؟

 ?Does the rental fee include gas  ة؟هل رسوم بنزين ضمن األجر 

 ?Is there any discount  هل عندكم خصم؟

 ?How much is the deposit كم التّأمu؟

 ?Does this car have all the necessary registrations   لهذه الّسيارة كاملة؟ وثائقهل ال

 I need these registrations  الوثائقأريد هذه 

 I can drive by myself   قيادة الّسيارة بنفيسأنا قادر عىل

 ?Which registrations are needed  مطلوبة  وثائق أيّ 

 ?Can I drive with an international driving license  هل مسموح الّسياقة برخصة دوليّة؟

 ?May I test-drive this car  هل hكن أن أجرب الّسياقة؟

  Great ! I’ II rent this one  جيد هي ما أستأجر

 ?Where can I return this car  لو سمحت أين أعيد الّسيارة؟

 Hello ! I’d like to reserve a room for tonight  أريد حجز غرفة لليلة ويوم !الّسالم عليكم

 My name is Omar Salah  اسمي عمر صالح

 I think I will stay for several days  أوّد اإلقامة لبضعة أيام/ أوّد إقامة ثالثة أيام

 Stay for one week  نزول ألسبوع واحد

 Stay for two weeks/half a month   أسبوعان/ نزول لنصف شهر

 ?How much is it per night  يلة؟لال بكم سعر

 ?Is there any discount  هل عندكم خصم؟

 ?How many stars does this hotel have  كّم نجمة فندقكم؟

 Excuse me, I just booked a room, but I’ d like to cancel it now  عفوا، لقد حجزت غرفة قبل قليل، ولكن أريد أن ألغي اآلن

 I’ d like a quiet room  أريد غرفة هادئة

 I’ d like a room with a nice view (a balcony)  عىل منظر طبيعي) رشفة(أريد غرفة تطّل 

 Hello I have a reservation  لقد حجزت الغرفة !م عليكمالّسال 

 ?How about the hotel plan  كيف يتّم تحديد الرّسوم يف فندقكم؟
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 ?Do I need to pay a deposit  هل من الحاجة إىل التّأمu؟

 ?Do you accept credit cards (traveller’s checks)  هل مسموح دفع بطاقة االعتlد 

 I enjoyed my stay very much  ت بإقامتي كث�اً استمتع

 Thank you for your service  شكرا عىل خدمتكم

 I’d like to check out. Please give me the bill  سوف أغادر، أعطني قا�ة الحساب

 I stayed for 3 days in total  سكنت يف الفندق ثالثة أيام

 This is the room key  هذا مفتاح الغرفة 

  Room Service  خدمة غرفة 

 ?What‘s your family name  لو سمحت ما اسمك العائيل؟

uأنا من الّص  I come / am from China 

 ?Could you take me to my room  هل ممكن أن تأخذV إىل غرفتي؟

 ?Could you store my valuables  هل hكنك أن تحفظ الحاجات الثّمينة يل؟

 ?Could you give me a room key  مكن أن تعطيني مفتاح الغرفة هل م

 I am going to walk around today  سأتجّول يف الخارج اليوم

 I’ II give you my room key  أترك مفتاح الغرفة عندكم

 I’ m afraid I’ II lose the key outside  أخىش أن أفقد املفتاح يف الخارج

 ?I lost my room key, Could I get another copy  املفتاح اآلخر من فضلك؟ طنيأعقد فقدت مفتاح، 

 ?May I have a hotel business card  هل ممكن أن تعطيني بطاقة الفندق

 ?Could you help me to record the address of the hotel  هل ممكن أن تسجل عنوان الفندق يل؟

 Please take me to this hotel  من فضلك خذV إىل هذا الفندق

 Things Demanded  االتّجاه إىل بعض أشياء  

 ?Is hot water available any time  هل يوجد املاء الّساخن يف أّي وقت؟

 There is no hot water  ال يوجد ماء ساخن يف الغرفة 

 ?Are there any daily necessities  ؟اليوميّة هل يوجد املستلزمات

 For example, perfumed soap, body wash and towel  ال، صابون الوجهي، غسول الحlّم، ومنشفةمث

 The hot water is not hot enough  املاء الّساخن ليس ساخن بالكفايّة 

 Please bring me a pot of hot water  أعطني إبريقا من املاء الّساخن من فضلك

 Please bring me a pot of coffee  فضلك أعطني إبريقاً من القهوة من 
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 Please bring me some ice cubes and water  أعطني بعض الثّلج واملاء من فضلك 

 ?Excuse me, can I surf the net here  عفوا، هل ممكن استخدام الّشابكة هنا؟

 ?Is there an Internet port  هل توجد وصلة الّشابكة هنا؟

 Please bring me an electrical adapter  أعطني مأخذ محّول من فضلك

  My cell phone is out of power  نفذت بطارية هاتفي

 ?Could I charge my cell phone here  لو سمحت هل ممكن شحن بطارية النّقال؟

 ?What will the weather be like tomorrow  كيف الجّو غدا؟

 Is there a TV? I’ d like to see the weather forecast  ن؟ أريد مشاهدة النّرشة الجويّةهل يوجد تلفزيو 

 I’ d like to have a room with a big bed  أريد غرفة برسير كب�

 One more quilt, please  أعطني لحافاً زائداً لو سمحت 

  One more pillow, please  أعطني لحافاً إضافيا، لو سمحت 

  I ‘ d like a wake-up call, please  أريد خدمة تنبيه صباحا

 ?When will you pick up my laundry  متى تأp ألخذ املالبس للغسيل؟

 From what time do you accept laundry tomorrow  متى تبدأ خدمة غسل املالبس صباح الغد؟

morning? 

 ?Where is the bathroom  أين الحlّم؟

 ?Where is the dining room  املطعم؟ أين

 ?What time does the dining room open  متى يكون املطعم جاهزاً 

 ?Is there a beauty salon (barber shop) in the hotel  يف داخل فندق؟) صالون حالقة(هل يوجد صالون تجميل 

 Hotel Vocabulary  كل�ت فندق 

  Types of Hotels  نوع الفنادق 

  Hotel  فندق

 Inn  نزل 

  Hostel  دار ضيافة 

 Motel/Motor Hotel  املطعم 

 Budget Hotel  فندق اقتصادي 

 Economy Hotel/One-star Hotel  فندق ذو نجمة واحدة

uفندق ذو نجم  Some comfort Hotel/Two-star Hotel 
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 Average Hotel/Three-star Hotel  فندق ذو ثالث نجوم

 High Comfort Hotel/Four-star Hotel  و أربع نجوم فندق ذ

 Deluxe Hotel/Five-star Hotel  فندق ذو خمس نجوم

 Types of Rooms  أنواع الغرف 

 Single Room  غرفة برسير واحد

 Twin Room  غرفة برسيرين

uغرفة برسيرين ثنائي  Double Room With Two Double Beds 

 Big Single Room/Double Room  غرفة برسير ثنا� كب� 

 Triple Room  غرفة ثالثة أرسة 

 Economy Room  الغرفة االقتصادية 

 Standard Room  غرفة برسيرين

  Superior suite  جناح بدرجة عالية 

 Suite  جناح 

 Deluxe Room  جناح فاخر 

  Presidential Suite  جناح رئايس 

 Studio Room  غرفة أستوديو

 Multi-functional Rooms  متعّددة الوظائفغرفة 

 Combined Type Rooms  غرفة مركّبة 

 Hotel Plan  أسلوب فندق 

  European Plan  أسلوب أوروپي 

 American Plan  أسلوب أمري  

 Modified American Plan  أسلوب أمري  جديد

 Contimental Plan  أسلوب أوروپي

 Bermuda plan  أسلوب برمودا

 Essentiql words when traveling  الكل�ت رضوريّة عند الّسفر
 Cancel the Reservation  إعفاء الحجز

  Imperial Suite  جناح مل ّ 

  Presidential Suite  جناح رئايسّ 
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  Superior Suite  جناح بدرجة عالّية 

 Junior Suite  جناح عاد

  Mini Suite  جناح صغ� 

  Honeymoon Suite  جناح شهر العسل 

  Penthouse Suite  الجناح يف الطّابق األعىل 

 Unmade Room  غرفة O يتّم تنظيفها 

 On Change  غرفة منتظرة تنظيم

 Room Rate  سفر الغرفة 

  Suite  جناح 
  Family Suite  جناح عائيلّ 

 Twin Room  غرفة برسيرين

  Double Room  غرفة برسير ثنا�

  Advance Deposit  عربون 

 Reserve a Room  حجز الغرفة 

  Registration  التّسجيل 

  Room Rate Sheet  قا�ة سعر الغرفة 

 Tariff  قا�ة األسعار 

  Goods  األشياء

  Valuables  األشياء الثّمينة 

  Porter  حlّل أمتعة

  Baggage  أمتعة 

 Check in Baggage أمتعة مسّجلة 

  Light Baggage  أمتعة خفيفة 

  Baggage Elevator  مصعد األمتعة 

 Baggage Receipt  فاتورة األمتعة 

 Storage Room  مخزن األمتعة 

 Briefcase  محفظة 
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  Suit Bag  حقيبة املالبس 

 Knapsack  مزاد

 Trunk  حقيبة مالبس كب�ة 

  Suitcase  حقيبة صغ�ة 

 Dining  نتناول الوجبة 

  Making a Reservation  حجز املقعد

 I’d like to make a reservation for tomorrow morning  أود أن أحجز مكاناً لرحلة الّصباح 

 About 7 o’clok  تقريباً الّساعة الّسابعة 

 A table for two  مائدة ثنائيّة

  A seat by the window is better  من األفضل حجز املائدة بقرب من الّشباك

  A seat in the non-smoking area is better  فضل حجز املائدة يف منطقة ممنوع التّدخuمن األ 

 Ordering طلب األطعمة

 .I have made a reservation قّد حجزت املائدة 

 uمنطقة التّدخ Smoking area  

uمنطقة ممنوع التّدخ Non-Smoking area  

 ?May I have a menu, please أعطني قا�ة الطّعام

 Appetizers first, please  املقبّالت أوالً من فضلك

 Staples first, please من فضلكالطّبق رئييس أّوالً 

 ?Do you have a menu in English هل هنا قا�ة باللغة اإلنگليزيّة؟

 ?What would you recommend  ماذا تقرتح؟

 I prefer something light  أفضل أطباق خفيفة

 Excuse me; I am Muslim  عفو، أنا مسلم

 .Excuse me; I have an allergy to seafood  .عفو، انا لدي حساسيّة لل¢كوالت البحري

 ?What kind of drinks do you have for an aperitif  الّشهيّة؟ما نوع املرشوبات التي تتناولها من أجل فتح 

 ?What kind of soups do you have  أّي نوع من الحساء لديكم؟

 ?What is your restaurant’s specialty  ما هو تخّصص مطعمكم؟

 I’d like more of this  أوّد املزيد من هذا

 ?Can I have the same dish as that  الطّبق؟ عىل مثل ذلك hكنني الحصولهل 
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 I have to avoid food containing fat  ال بّد أن أتجنب أّي طعام دهنيّ 

 I have to avoid food containing salt  ال بّد أن أتجنب أّي طعام مالح

 I have to avoid food containing sugar  ال بّد أن أتجنب أّي طعام فيه سكّر

 ?May I have vegetarian dishes, please  ؟هل يل بأطباق نباتيّة من فضلك

 ?How do you like your steak cooked  كيف تريدها مطبوخة رشيحة اللحم؟

 Rare  ناضج 

 Medium  نصف ناضج 

 Well-done  ناضج Kاما

 Dining Service  خدمة الطّعام

 ?Excuse me, when will you serve my dishes  لو سمحت، متى يكون الطّعام جاهزا؟

 ?Do you have today‘s special  هل لديكم طعام خاّص اليوم؟

 Fast food, please  عة من فضلكوجبات رسي

 ?Could you help me to rush them  لو سمحت، عجل بالطّعام من فضلك؟

 I don’ t like hot pepper  ال أريد الفلفل

  Napkins, please  املنديل من فضلك

 Salt, please  امللح من فضلك

 Pepper, please  الفلفل من فضلك

 Dish, please  صحناً من فضلك

  Bowl, please  زبدة من فضلك

 I’d like the frozen one  أريد املجّمدة

 I’ d like the one that’s not frozen  أريد غ� املجّمدة

  More bread, please  املزيد من الخبز، من فضلك

 Have more, please  ، من فضلكهل لديكم املزيد

  ?What kind of cheese do you have  أّي نوع من الج¤ لديكم؟

 ?What kind of juice do you have  أّي نوع من العص� لديكم؟

 ?Do you have ice cream  هل لديكم بوضة؟

 !That is all. Thank you  !شكرا .هذا كّل يشء
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 My food is cold  طعامي بارد

 My food is burnt  طعامي احرتق

 Too salty  مالح جدا

 It tastes too terrible  ذوق هذا الطّعام سيئ

 The dish is not done yet  هذا الطّبق O يكن ناضجاً جيّدا

 .Where is washroom? Please  أين دورة املياه؟ من فضلك

 Settling the Bill  دفع الّنقود

 ?Excuse me, could you give me the bill  معذرة، هل ممكن ان تعطيني الفاتورة؟

 ?Is the service charge included  خدمة؟يتّم تضمu رسوم ال

 Excuse me, I think there is a mistake  املعذرة، أعتقد أّن هناك خطأ

 ?Do you accept credit card  هل بطاقة االعتlد مسموح هنا؟ 

 Keep the change  احتفظ بالباقي

 Drink  املرشوبات

 Soft drink  مرشوب غازي

 Tea  الّشاي

 Coffee  القهوة

 Juice  العرص

Vماء معد  Mineral Water 

 Orange juice  عص� برتقال 

 Lemon juice  عص� الليمون

 Coconut milk  حليب جوز الهند

 Coke/ coca cola  كوكاكوال

 Pepsi cola  بيبيس كوال

 Sprite  سربايت

 With milk  مع الحليب

 With sugar  مع الّسكر

 Soda water  مياه غازيّة

 !Cheers !يف صّحتك
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 Coffee with milk/ white coffee  قهوة بالحليب

 Instant coffee  قهوة رسيعة الّذوبان 

 Cocoa  كاكاو

 Milk  حليب

 Whole milk  حليب كامل الّدسم

 Cheese  جبنة

 Powdered milk  الحليب بودرا

 Condensed milk  حليب مكثف

 Fruit  فواكه

 Cherry  كرز

 Lemon  ليمون

 Pineapple  أناناس

 Strawberry  فراولة

 Olive  زيتون

 Grape  عنب

 Apricot  لّب مشمش

 Apple  تفاح

 Orange  برتقال

 Watermelon  بطيخ أحمر

 Banana  موز

 Meat  لحم

 Lamb  لحم الغنم

 Beef  لحم البقر

 Steak  رشائح البقر

 Rib  ضلع 

 Chicken  لحم دجاج
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 Fish  لحم الّسمك

 Crab  البحررسطان 

 Egg  بيضة

 Staple food  الطّعام الرّئييس

 Rice  األرز

 Bread  خبز

 Noodle  معكرونة

 Pancake  فط�ة محّالة

 Sandwich  شط�ة/ سندويش

 Potato  بطاط

 Spicy pepper  فلفل

 Green pepper  فلفل أخرض

 Red pepper  فلفل أحمر

 Pasta  مكرونة

 Spaghetti  شعريّة

 Sauce  توابل

 Salad  سلطة

  Salt  ملح

 Sweets  حلويات

 Sugar  سكر

 Margarine  زبدة اصطناعيّة

 Butter  زبدة البقر

 Shopping  الّتسويق

 Looking for Stores  أبحث عن املتاجر

 ?Is there a supermarket net nearby  هل يوجد محّل تجارّي قريب من هنا؟

 ?Is there a department store nearby  هل يوجد محّل قريب من هنا؟

 ?Is there a convenience store nearby  هل يوجد متجر قريب من هنا؟

 I’m looking for a shopping Centre  أبحث عن مركز الّسوق
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 ?What time does the store open  متى يفتح املحّل؟

 ?What time does the store close  متى يغلق املحّل؟

 I’d like to buy some souvenirs  أشياء تذكاريّةأود رشاء 

 ?Where can I buy some souvenirs  أين تباع األشياء التّذكاريّة؟

 ?Where is the clothing department  أين قسم املالبس؟

 ?Where can I buy some cosmetics  أين hكنني رشاء مستحرضات التّجميل؟

 ?Where is the childer's department  أين قسم لوازم األطفال؟

 ?Where can I buy some fruit  أين تباع الفواكه؟

 ?Where is the electrical appliance department  أين قسم منتوجات اإللكرتونيّة؟

 Shopping Vocabulary  مفردات الّتسويق 

 Men’s Goods  سلع رجاليّة

 Men’s wear  مالبس رجاليّة

 Underwear  يّةمالبس داخل

 Towel  منشفة

 Handkerchief  منديل

 Toilet soap  صابون الوجه

 Toothpaste  معجون األسنان 

 Toothbrush  فرشة األسنان

 Hair gel  الّشعرجال 

 Razor  موس حالقة

 Safety razor  ماكينة الحالقة

 Electric razor  حالقة كهربائيّة

 Razor blade  شفرة الحالقة

 Shaving brush  لحالقةفرشة ا

 Shaving cream  الحالقة كريم

  Comb  مشط

 Women’ s Goods  سلع نسائيّة

 Curling iron  مجعد الّشعر
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 Women’ s wear  مالبس نسائيّة

 Underwear  مالبس داخليّة

 Cosmetics  أدوات التّجميل

 Lipstick  أحمر الّشفاه

 Face powder  بودرة الوجه

 Compact  علبة تجميل

 Powder puff  مرّشة بودرة

 Cold cream  كريم 

 Perfume/ scent  عطر

 Perfume spray  رذاذة العطر

 Hair-net  شبكة الّشعر

 Hair pin  دبوس الّشعر

 Hair oil/ brilliantine  زيت الّشعر

 Pomade  مرهم عطري

 Hair dryer  شعر مجّفف

 Nail scissors  قّص األظافر

 Nail file  مربد األظافر

 Nail polish  طالء األظافر

 Travel Goods  لوازم سياحّية

 Travelers’ water bottle/ flask/ canteen  إبريق سياحي

 Thermos bottle  قنّينة حافظة للحرارة / ترّمس

 Umbrella  مظلّة

 Parasol/ sun umbrella  مظلّة شمسيّة

 Map  خريطة

 Compass  بوصة

 Camera  كام�ا

 Torch/ flashight  شعلّة/ صباح يدويم

 Sunglasses  نظارات شمسيّة
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 Sun hat  قبعة الّشمس

 Knapsack  حقيبة ظهر

 Handbah  حقيبة يدويّة

 Briefcase/ portfolio  محفظة 

 Travelling bag  ة سفرحقيبّ 

 Suitcase  حقيبة يدّ 

 Binoculars  منظار مقرّب

 Walking stick  عصا تسلّق الجبال

 Mountain climbing gear  مالبس تسلّق الجبال

 Climbing shoes  حذاء تسلّق الجبال

 Magnifying glass  عدسة مكربة

 Lock  قفل 

 Watch/ wrist watch  ساعة معصم/ ساعة

 Alarm clock  منبّه

 Battery  بطاريّة

 Thread  خيط

 Needle  إبرة

 Lighter  قّدحة/ وّالعة

 Lunch box  علبة زاد

  Souvenirs  األشاء الّتذكاريّةالّسياحّية

 Jewelry/ jewels  مجوهرات

 Antique/ curio  تحّفة قدhة

 Ornaments  الحيلّ 

 Ring/ finger ring  خاتم اإلصبع/ خاتم

 Signet ring  خاتم منقوش

 Necklace  قالدة

 Brooch  بروش 

 Bracelet  سوار

..36..



  01     املجال        ََصاِلِح  َقَضاِء  ُمْصَطَلَحات  َاملْ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� �� �� �� �

� �� �� �� �

� �� �� �� �

� �� �� �� �

� �� �� �� �

� �� �� �� �

� �� �� �� �

� �� �� �� �

� �� �� �� �

� �� �� �� �

� �� �� �� �

� �� �� �� �

� �� �� �� �

� �� �� �� �

� �� �� �� �

� �� �� �� �

� �� �� �� �

 

 Earring  أقراط

 Trinket  حليّة صغ�ة 

 Safety-pin  صlّم األمان

 ّVزر معد  Cuff-link 

 Diamond  ماس

 Gold jewelry  مساغ ذهبيّ 

 Silver jewelry  مساغ فيضّ 

 Pearl  لؤلؤة

 ?Is the product genuine  هل هذا املنتوج أصيل؟

 Imitation  البضاعة املقلّدة

 Genuine  أصىل

 Fake  مزّورة

 Features of products  صفة املنتوج

 ?Do you have any specialty  ما هي البضائع املميّزة عندكم؟

 ?What are the product features  ماهي صفة هذا املنتوج؟

 ?Excuse me, is this product allowed through customs  لو سمحت، هل هذا املنتوج مسموح بها عند الجlرك؟

 ?Is it environment-friendly  هل هذا املنتوج صديق للبيئة؟

 ?Is this product certified  هل هذا املنتوج معتمد؟

 ?Does this product have a warrantee  هل لهذا املنتوج ضlن؟

 ?Does this product have a global warrantee  عاملي؟ هل لهذا املنتوج ضlن

 ?Is it portable هل لهذا املنتوج سهل الحمل؟

 ?How do you eat this  كيف يؤكل هذا؟

 ?What does it taste like  هل طعمه مثل القمح؟

 ?How long is this fresh for  ما هي مّدة الّصالحيّة؟

 ?Shopping الّتسويق

 .I’ m just looking, thanks  أنا أنظر فقط، شكرا

 ?Do you sell phone cards  هل تبيعون بطاقات الهاتف؟

 ?Do you have cell phone chargers  ؟هل لديك شواحن الهواتف
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 .I’ d like to buy an umbrella  أريد أن أشرتي مظلة

 I’ d like to buy a city map  أريد أن أشرتي خريطة املدينة

 .I’ m looking for a visitor's guide  أبحث عن دليل املرشد الّسياحيّ 

 .Show me that one, please  أرV هذا، من فضلك

 ?Could you change this one for me  ل ممكن تبديل هذا يلّ ه

 .I’d like to see some towels  أريد أن أرى املنشفة

 I’ d like to buy the cheaper ones  أريد األرخّص 

 .Neither thick nor thin  ال يكون سميكاً وال رقيقا

 .I like the style, but not the color  أحّب هذا الّشكل، ولكنّي ال أحّب هذا اللون

 ?How much is this  كّم �ن هذا؟

 .Too expensive  غاِل جدا

 ?Do you have anything cheaper  هل هناك أرخص؟

 ?Could it be cheaper  ممكن أرخص؟

 .The price is higher than expected  املتوقّع من هذا الّسعر أغىل

 ?May I try it  ممكن أن أحاول؟

 ?Where is the fitting room  أين غرفة القياس؟

 .It seems to fit well  يبدو مال�ا

 .It doesn't fit well in size  املقاس ليس مناسبا

 .It’ s too big  واسع جدا

 .Too small  ضيّق جدا

 ?Can l have a size larger  ممكن حجم أكرب

 This color is very popular  هذا اللون يحظى بشعبيّة كب�ة

 This coat fits me well  هذا اللباس مناسب

 This blouse is good  هذا القميص جيّد

 Please wrap this for me  لّف هذا يل، من فضلك

 Please gift wrap it  غلف هذا كهديّة، من فضلك

 Payment  دفع الّنقود

 ?Where is the checkout counter  أين هو عّداد الخروج؟
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 ?How much should I pay  كم أدفع؟

 Fixed prices  األسعار الثّابتة

 Discount  خصم

Vشحن مجا  Free of charge 

 Deliver  إيصال

 ?Could use VISA card  ممكن استخدام بطاقة فيزا؟

 ?Do you accept credit card  هل بطاقة االئتlن مسموح بها؟

 ?May I pay traveler’s checks  ممكن أن أدفع بالّصك الّسياحي؟

 ?Do you pay by cache or card  البطاقة؟/ هل تستخدم العّملة الورقيّة

 Cash  نقدي

 Card  البطاقة

 I am sorry. I don't have small change  عفو، ليس معي تغيّ� بسيط

 Receipt  فاتورة رشاء

 ?Why is the price different from what is on the price tag  ملاذا الّسعر املكتوب مختلف عن الّسعر الحقيقي؟

 ?Do you have a receipt  هل عندك فاتورة؟

 Keep the bill  احفظ الفاتورة

 Wrap up  غطاء

 Complaints  شكاوى

 Please get me the manager  استدعي مرشفكم

 There’ s no reason for this fees  هذه نفقات غ� معقولة

 It’ s a little dirty here  املكان متّسخ قليل هذا

 I’ d like a refund  أريد أن أسرتد النّقود

 Give me a refund, please  أعد يل نقودي، من فضلك

 Tourism  الّسياحة

 Looking for Scenic Spots  البحث عن املزارات

 ?Are these scenic spots far away  هل هذه املزارات بعيدة؟

 I’ d like to go to the nearest bank  الّذهاب إىل أقرب بنك ودّ أ 

 ?Is there any bus going there  هل هناك حافالت متّجهة إىل هناك؟
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 I’ d like to join your tour group  أريد أن أشرتك يف فريقكم الّسياحيّ 

 I am touring on my own  إنا أقوم برحلتي ®فردي

 ?How much is it to join the trip  للرّحلة؟ lمكم يكلّف االنّض

 ?Are the charges all included  هل كّل الرّسوم مشمولة؟

 ?Which scenic spots are included in this trip  ما هي املزارات املدرجة يف هذه الرّحلة؟

 ?What is the admission charge  ماهي رسوم القبول؟

 ?Are the spots inside free  الّدخول؟ منهل املزارات مجانيّة 

 Give me an itinerary  أعطني كتاباً مرشدا

 ?When to start? / When to set out  متى سننطلق؟/ متى تنطلق

 ?Where should we set out  أين ننطلق؟

 ?Is there any sightseeing in the evening  هل هناك رحلة يف املساء؟

 ?Are there any places where we can get a full view of the city  أن نطّل عىل كّل املدينة؟يف مكان ّممكن 

 ?Do you have any rout of the tour in the city  لزيارة داخل املدينة؟ خطّ  هل يوجد

 ?How long will it take  كم تستغرق مّدة؟

 ?When will we come back  متى سنعود؟

 Information and Explanation  ليل واإلرشادمعلومات الدّ 

 I’ d like to find a tour guide who speaks Chinese  أريد أن أجد مرشداً سياحيّاً يجيّد اللغة الّصينيّة

 ?Could you explain it for me  ؟هل hكن أن ترشحها يل

 ?How long is its history  ما هي مّدة تاريخها؟

 ?Which period are the historical relics in  ريخيّة هذه اآلثار؟من أّي فرتة تا

 ?What does it stand for  إىل ماذا يرمز؟

 ?Whose statue is it  هذا التّمثال ملن؟

 ?How tall is it  ما ارتفاعه؟

 ?How heavy is it  كم وزنه؟

 ?When was it built  متى ُشيّد؟

 !Too great !عظيم جدا

 !How beautiful the scenery is !مل املناظر هناما أج

 ?May I have a picture  هل يل بصورة؟

 ?Could you take a picture for me  رV؟ممكن أن تصوّ 
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 !It’s so great  !هنا جيّداً جدا

 The weather here is so good  الطّقس هنا جيّد جدا

 Traveling Vocabulary  كل�ت الّسفر

 Hotel  فندق

 Café  مقهى

 Laundry  مغسل

 Travel agency  وكالة سفر

 IN the shade  يحفظ يف مكان بارد

 Keep in dark place  تخزن يف مكان مظلم

 Poison  سامّ 

 Beware of pickpockets  حذار من الّرساق

 Complaint box  صندوق مقرتحات

 Information  مكتب االستعالمات

 No entry  ممنوع الّدخول

 No fishing  ممنوع صيد الّسمك

 Shooting prohibited  ممنوع التّصوير

 Seat by number  الجلوس حسب رقم املقعد

 Protect public property  احرص عىل املرافقة

 Ticket office/booking office  مكتب الحجز/ شباك التّذاكر

  Registry for visitors  تسجيل للزّوار

 Men’ s/gentlemen’s/gents room  لرّجالدورة مياه ل

 Women’s/ladies’/ladies room  دورة مياه للنّساء

 Occupied  دورة مياه مشغولة

 Vacant  دورة مياه غ� مشغولة 

 Commit no nuisance  ممنوع البول

 Net weight  الوزن الّصايف

 Manufacturing date  تاريخ اإلنتاج

 Expiration date  الّصالحيّة انتهت
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Vالّدخول مجا  Admission free 

 Bike park/parking  مخزن الّدرجات

 Children and women first  األطفال والنّساء أوالً 

 Save food  احفظ الطّعام

  Save energy  توف� الطّاقة 

 Handle with care  التّعامل مع مرافق

 Dogs not allowed  ممنوع دخول الكالب

 Keep away from fire  يداً عن النّارابق بع

 Reduce speed now  خفض الّرسعة

 Road work detour  سلك طريقاً آخرا طريق قيد اإلصالح،

 Keep top sid up  ال يقلب

 Take care not to leave things behind  انتبه، وتجنب فقد األغراض

 Please return after use  يرجى العودة بعد االستخدام

 Baggage room  مستودع األمتعة

 Guidebook  الّدليل املرشد الّسياحيّ 

 Itinerary  مسار الرّحلة

 Local guide  دليل املحيل

 Minimum tour price  أد° سعر للجولة

 National guide  دليل وطني

 Peak season  موسم الّذروة/ موسم يف أوجه 

 Shoulder period/ season  موسم عادي

 Off season  م راكدموس

  Touring  زيارة

 Tour code number  رقم رمز الرّحلة

 Tour escort/ conductor/ director  وفد سياحيّ  مدير/قائد/مرافق

 Tour leader  قائد الرّحلة

 Tour operation  معامالت الرّحلة

 Tour route  خّط الرّحلة
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 World Tourism Day  يوم الّسياحي العامليّ 

 World Tourism Organization  مة الّسياحة العامليّةمنظّ 

 Tourist Administration  اإلدارةالّسياحيّة

 Money Exchange  ترصيف الُعملة

 ?Can I exchange money here  هل ممكن أن أرصف النّقود هنا؟

 Would like to change U.S. dollars  دوالر أمري  إىلأريد أن أرصف 

 Dinar  الّدينار

 U.S. dollars  دوالر أمري  

 Euro  يورو

Vجنيه بريطا  Pound 

 ?What is the exchange rate  كم سعر التّحويل

 ?Should I pay taxes when I exchange money  هل أدفع النّقود عند رصف النّقود

 ?Is it in traveler’s checks  الّسفر هل ترصف صّك 

 ?Could you give me a few small bills  ذاكرهل hكن أن تعطني بعض التّ 

 Give me one dollar, please  من فضلك أعطنى الّدوالر

 Large bill  ورقة نقديّة كب�ة

 Small bill  ورقة نقديّة صغ�ة

 Bank note  الُعملة

 Small change  الّرصف

 Money exchange  رصف النّقود

 Echange  رصف 

 ?Where is the nearest bank  أين األقرب؟

 ?Where is nearest ATM/Automatic Teller Machine  أين أجد أقرب جهاز رصف آيل؟

 Lost Property  فقد األغراض

 ?Where is the police station  أين الّرشطّي؟

 Somebody has stolen my money  هناك شخص رسق نقودي

 I lost my plant ticket  أضعت تذكرة الطّائرة
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 I lost my passport  أضعت جواز الّسفر

 I lost my medicine  أضعت أدويتي

 I lost my money purse  أضعت محفظتي

  I lost my wallet  أضعت محفظتي

  I lost my money  أضعت أمواىل 

 I lost my suitcase  أضعت صندوق املحمول؟

 ?Where can I get my baggage  أين أستلم أمتعتي؟

 I can’ t find my baggage  ال أستطيع أن أجد أمتعتي

  Here is my baggage claim ticket  هذه التّذكرة ألمتعتي

 ?How many pieces of baggage have you lost  كم قطعة أضعت من أمتعتك؟

 ?Can you describe you baggage  من فصلك أوصف يل أشكال أمتعتك؟

 Please wait for a moment while we are investigating  نتظر دقيقةنقوم بتحقيق األن تفضل ا

 ?How soon can nit be found  متى ستجده؟

 ?When can I find my baggage  متى ستجد أمتعتي؟

 ?How can you help me if you can’t find my baggage today  إذا O أجد األمتعة فكيف تساعدV؟

 I’ dike to purchase what I need  for the night  األغراض الالزمة أريد أن أشرتي بعض

 Emergencies  حادث مفاجأة

 !Help  !النّجدة

 ?Could you help me  ممكن أن تساعدV؟

 I had an accident  عندي حادث مفاجأة

 ?Where is the hospital  أين املستشفى؟

 I need first aid  أحتاج إىل االسعاف

 I was attacked  أحدهم عيلّ  هجم

 To be hit  رضبني آخرين

 Please call the police  أستدعي الّرشطي

 I would like to speed with a lawyer  محامي أريد أن أكلم

 I would like to speak with the police  الّرشطي أريد أن أكلم

 Walk away, or I will call the police  ابتعد، وإال سأتصل النّجدة
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 Selig the doctor  زيارة الطّبيب

 Doctor, I’ m not feeling well  يا دكتور، أشعر بالوعكة

 I have a headache  عندي ُصداع

  I have a fever  عندي قليل من الحّمى

 I think I get a cold  أVّ أصبت بالّزكام أظنّ 

 ?Do you have headache medicine  عندك دواء الّصداع؟

 ?Is this medicine suitable for children  هل هذا دواء صالح لألطفال؟

 I’ d like to buy some antibiotics  الجراثيم أريد أن أشرتي بعض مضادات

 I’ d like to buy some aspirin  أريد أن أشرتي بعض األسپرين

 I’ d like to toy some pain-killers  أرين أن أشرتي بعض األقراص ملعالجة الّصداع

 I have a sore throat  عندي وجع يف الحلق

 I was scratched here  عندي خدش هنا

 I was bitten by a dog  عضضت من كلب

 I have no appetite  عندي فقدان شهيّة قليال

 I have a bad stomach ache  أشعر بوجع شديد

 ?Is it serious  هل أصبت ®رض شديد

 I should have an injection  اج إىل حقنةأحت

 ?Should I stay in hospital  هل أحتاج إىل اإلقامة يف املستشفى؟

 Time  الوقت

 Morning  الّصباح

 Noon  الظّهر

 Afternoon  بعد الظّهر

 Evening  املساء

 Yesterday  األمس

 Today  اليوم

 Tomorrow  غدا

 Week  أسبوع

 uيوم اإلثن  Monday 

..45..



  01     املجال        ََصاِلِح  َقَضاِء  ُمْصَطَلَحات  َاملْ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� �� �� �� �

� �� �� �� �

� �� �� �� �

� �� �� �� �

� �� �� �� �

� �� �� �� �

� �� �� �� �

� �� �� �� �

� �� �� �� �

� �� �� �� �

� �� �� �� �

� �� �� �� �

� �� �� �� �

� �� �� �� �

� �� �� �� �

� �� �� �� �

� �� �� �� �

 

 Tuesday  يوم الثّالثاء

 Wednesday  يوم األربعاء

 Thursday  يوم الخميس

 Friday  يوم الجمعة

 Saturday  يوم الّسبت

 Sunday  يوم األحد

 Month  الّشهور 

 January  جانفي/ يناير

 February  فرباير

 March  مارس

 April  أڨريل/ إبريل

 May  مايو

 June  جوان/ يونيو

 July  ةجويليّ / يوليو

 August  أوت/ أغسطس

 September  سبتمرب

 October  أكتوبر

 November  نوفمرب 

 December  ديسمرب

 ?What time is it now  الّساعة األن؟ كم

 ?What day is it today  أّي يوم من األيام األسبوع يكون اليوم؟

 ?What is the date today  ما هو اليوم

 Number  األرقام

)0( Zero  )0( صفر  

)1( One  )1(واحد   

)2( Two  ) 2( اثنان  

)3( Three  )3( ثالثة  

)4( Four  )4( أربعة  
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)5( Five  )5( خمسة  

)6( Six  )6( ستة  

)7( Seven  )7( سبعة  

)8( Eight  )8( �انيّة  

)9( Nine  )9( تسعة  

)10( Ten  )10( عرشة  

)11( Eleven  )11( إحدى عرشة/ أحد عرش  

)12( Twelve  )12( اثنتا عرشة/ اثنى عرش  

)13( Thirteen  )13( ثالثة عرش  

)14( Fourteen  )14( أربعة عرش  

)15( Fifteen  )15( خمس عرش  

)16( Sixteen  )16( ست عرش  

)17( Seventeen  )17( سبع عرش  

)18( Eighteen  )18( �اV عرش  

)19( Nineteen  )19( تسع عرش  

)20( Twenty  )20(عرشون   

)30( Thirty  )30( ثونثال   

)40( Forty  )40( أربعون  

)50( Fifty  )50( خمسون  

)60( Sixty  )60( ستّون  

)70( Seventy  )70( سبعون  

)80( Eighty  )80( �انون  

)90( Ninety  )90( تسعون  

)100( Hundred  )100( مئة  

)1000( Thousand  )1000( ألف  

)10000( Ten thousand  )10000( عرشة آالف  

)100000( One hundred thousand  )100000( ألف مئة  

)1000000( Million  )1000000( مليون  

..47..





  02     املجال          ـَقاُب
ْ
ـــى ٔالالـ

َ
 والُكــنـ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

ـــى
َ
ــنـ

ُ
اُب
والك

َ
ـق

ْ
 �لـ

 

1 -
  :�لقاب
َمرٌَض : َمْن أَصابَُه مرُض الَربَص، وُهو: أبْرَص 

ُمْعٍد ُمزِْمن خبيث، يظهر عىل شكل بُقع 
. بيضاء يف الجسد، يؤذي الجهاز الَعَصبيّ 

. الَْربَُص : يَربَُص، مص برَِص الرّجُل : يَُقاُل 
 األبْرَُص وَ . ٌص بُْر : بَرَْصاُء، ج: أبْرَص َوُمؤَنَّثُ 

الّشاعر الجاهّيل عامر : لجCعة منهم لَقٌب 
ية . بن حوط بن أF ِهند الّضبّي ويف العامِّ

، للَمْعـــنَى "لَْربَص: "الجزائريَّة يُقولون
  . الفصيح نفسه

/ َمِن انكَرسَْت ِسنٌّ ِمن أْسنَانِهِ : أثْـرَم
ثَرَِم الرُّجُل : يَُقاُل . َسَقطَْت ِمْن أَْصلَِها

ثَرَْماُء، : أَثْرَم َوُمَؤنَّثُ . الّ[َمُ : ثـْـرَُم، مصيَ 
: لجCعٍة، منهم َواألَثْرَُم لَقٌب . ثُرْمٌ : ج

ث أَبُو بَكر  َصاحب أَْحمد بن  األَثْرَمُ املحدِّ
د بن َهانِئ . َحنْبَل، َوُهَو أَْحمد بن ُمَحمَّ

ية الجزائريَّة يقولون " أَفْرَمْ : "ويف العامِّ
C يف تاج العروس، وهي كلمة فصيحة ك
  . تستخدم معنى لألثْرم

َمْن َخَرَج ظَْهرُُه َوارْتََفَع َعْن : أْحَدب
َحِدَب اْإلِنَْساُن يَْحَدُب، : يُقاُل . اِالْسِتَواءِ 

: َحْدبَاُء، ج: أَْحَدب َوُمؤَنَّثُ . الَحَدُب : مص
لجCعة منهم  لَقٌب واألْحَدُب . ُحْدٌب 

ث َدب واِصل بْن َحيّان األحْ : املحدِّ
ية الجزائريَّة يقولون. األَسِديّ  : ويف العامِّ

، "اَلْْحَديِْبي"وبعُضُهم يقوُل " لَْحَدب"
  . للمعنى الفصيح نفسه

رَُة َعيِنيهِ : أْحَوص / َمْن َضاقَت ُمؤَخِّ
Cتَْحَوُص،  َعينُهُ َحِوَصْت : يَُقاُل . إحَداه

: َحْوَصاُء، ج: َوُمؤَنَُّث أَْحَوص. الَحَوُص : مص

اعر األموّي  األَْحَوُص لَقٌب و  .ُحوٌص  للشَّ
  . عبد هللا بن محّمد األنصاري

كلتيهCَ / َمْن َوقََع يف إْحَدى عينيهِ : أْحَول
حِولَْت َعينُُه : يَُقاُل . انحراٌف يف البُؤبُؤ

َحوَالُء، : َوُمؤَنَُّث أَْحَول. َحَوٌل : تَْحَوُل، مص
َعاِصم  :واألَْحوُل لَقٌب للتَّابعي .ُحوٌل : ج

ية الجزائريَّة . بن ُسلَيCَن اْألَْحَوُل  ويف العامِّ
  . ، للمعنى الفصيح نفسه"لَْحَول: "يقولون
الُفْحُش يف : والَخطَُل ِمَن الخطَِل، : أَْخطَل
. الخطَأ/ الكالُم الفاسُد املضطرُب / الكالم
: َخِطَل يف كالِمِه يَْخطَُل، مص: يَُقاُل 

. ُخطٌْل : َالُء، جَخطْ : َوُمؤَنَُّث أَْخطَل. الَخطَُل 
الّشاعر  :َواألَْخطَُل لقٌب لَجCعٍة أشهرُهم

  . ِغياُث بُن َغْوٍث : األموّي األَْخطَُل التّْغلِـِبيُّ 
 الّشديِد، النّور يف بَرصُه َضُعَف  َمنْ  :أَْخَفش
 أيًضا والَْخَفُش  النّهاِر، ُدونَ  بِاللَّيلِ  فأبرصَ 
 ّشْخُص ال َخِفَش  :يَُقاُل  .الَْعيْنَْ�ِ  ِصَغرُ 

 :أْخَفش َوُمؤَنَّثُ  .الَْخَفُش  :مص يَْخَفُش،
 لَجCَعٍة، لََقٌب  َواْألَْخَفُش  .ُخْفٌش  :ج َخْفَشاُء،

 مْسعَدة بنُ  سعيدُ  :بهِ  يُرَاد اإلطالق وعندَ 
   .ِسيبََويْه َصاحُب  النّْحِويّ 
َمِن انَخَفَضْت قَصبَُة أنِْفِه، َمَع : أْخنَس

َخِنَس : يَُقاُل . ِف ارتفاٍع قَليٍل يف طَرَِف األنْ 
: َوُمؤَنَُّث أَْخنَس. الَخنَُس : أنُْفُه يََخنَُس، مص

وبه لُّقبَِت الَخنْساُء . ُخنٌْس : َخنَْساُء، ج
  . الّشاِعرٌة املعروفَُة بِرثَاء أِخــيَها َصْخر

َمْن َغارْت عينُُه َوَضاقَْت، وَكَانَت : أَْخَوص
: يَُقاُل . ىإِْحَدى َعيْنَيِْه أَْصَغَر من اْألُْخرَ 

 .الَخَوُص  :مص يَْخَوُص، الرُّجُل  َخِوَص 

 .ُخوٌص  :ج َخْوَصاُء، :أَْخَوص َوُمؤَنَّثُ 
اعر لَقٌب  َواألَْخَوُص   األَْخَوص :املُخْرضم للشَّ

 َرباح بن ُهرُْمز بن عتَّاب بن َعْمرو بن
  .يِزيدُ  وقيل املَْشُهور عىل َزيدٌ  اْسُمهُ  التِّميِمي،

ٍة، وَ َمْن بِِه : أََشجّ  ُة ِهي ُجْرٌح أَثَُر َشجَّ الّشجَّ
ـُه، : يُقاُل . الرّأِْس / ِيف الَْوْجهِ  ُه يَُشجُّ َشجَّ ، َوهو أَشجُّ : مص : أَشجّ َوُمؤَنَُّث  .الّشجُّ واألَشجُّ لَقٌب لجCَعٍة . ُشجٌّ : َشّجاُء، ج الّصحاFّ املُنِْذر بن الَْحارِث الَعَرصِّي : منُهم

  . َرصِيّ ، املعروف باألَشّج العَ �
َمْن كان أشَقرا، َوالّشْقرَُة ِمْن : أَْشـَقـر
. ُحْمرٌَة تَْعلُو بَيَاًضا ِيف اْإلِنَْسانِ : اْألَلَْوانِ  . الّشَقرُ : َشِقَر الرّجُل يَْشَقُر، مص: يَُقاُل  . ُشْقٌر َوُشْقرَانُ : َشْقرَاُء، ج: أْشَقر َوُمؤَنَّثُ  ث املحدّ : واألْشَقُر لَــَقٌب لجCَعٍة منُهم ويف . أحمد بن عبد هللا األزِْدّي األْشَقر ية الجزائريَّة يقولون ، "ـرْ ڤَلَْشـ: "العامِّ   . للمعنى الفصيح نفسه
. َمْن َغلََب بَياُضُه عىل َسَواِده: أَْشَهب

. الّشَهُب : َشِهَب البَْغُل يَْشَهُب، مص: يَُقاُل  . عبد الَْعِزيز املرصي تلميُذ اإلمام مالكِمْسك� بن : لقٌب لجCَعٍة منُهم األَْشَهبو  .ُشْهٌب : َشْهبَاُء، ج: أَْشَهُب  َوُمؤَنَّثُ  ية الجزائريَّة يُقولُون ، "لَْشَهْب : "ويف العامِّ   . للمعنى الفِصيح نفِسهِ 
ْت : يُقاُل . َمْن ذََهَب َسْمُعهُ : أََصمّ  َصمَّ

، مص َممُ : اْألُذُُن تََصمُّ : أََصمّ َوُمؤَنَُّث . صَّ ُء، ج َّCعٍة منهُم. ُصمٌّ  :َصCَواألََصمُّ لقٌب لج :   . الَكلِْبي، املعروف �الٍك األَصمّ مالك بن َجنَاب بن ُهبَل : الّشاعر الجاهيل
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: يُقاُل . َمْن بِِه َصَمُم َوقِيَل أَقَلُّ ِمنْهُ : أَطْرَش
َوُمؤَنَُّث . الطّرَُش : طَرَِش يَطْرَُش، مص ية ويف الع. طُرٌْش : طَرَْشاُء، ج: أَطْرَش امِّ ، للمعنى "لَطْرَْش : "الجزائريَّة يُقولُون   . الَفِصيح نفِسه

َمْن مىش ِمْشيًَة غ� ُمتََساويٍة : أَْعَرج
: يُقاُل . لتشّوه َخلقي/ إلَصابٍة يف ساِقـــهِ  عَرُج واألَ . ُعرٌْج َوُعرَْجانٌ : َعرَْجاُء، ج: أَْعرَج َوُمؤَنَّثُ . الَعَرجُ : َعرَِج ِيف َمْشيِِه يَعُرُج، مص ث النّحوي َعبد : لقٌب لَجCعٍة منهم املُحدِّ ية . الرّحَمن بْن ُهرُمز األْعَرج ويف العامِّ ، للمعنى "لَْعَرج: "الجزائريَّة يقولُــون   . الفصيح نفسه

ويُبِْرصُ  الّذي ساَء بَرصه بِاللَّيْلِ : أْعَىش 
َعِيشَ الرّجُل َعِيشَ يَْعَىش، : بِالنَّهاِر، يَُقاُل 

: َعْشَواُء، ج: َوُمؤَنَُّث أَْعَىش  .ْشوُ العَ : مص
َواألَْعَىش لََقٌب أُطْلِق عىل مجُموعٍة . ُعْشوٌ 

: من الّشَعراء، وعند اإلطالق يُراُد به
  . الّشاعر الجاهّيل َميُمون بن قَيس

َمْن َضُعَف برصُه مع َسيَالِن َدْمِعِه : أْعَمش
َعْ�ُ َعِمَشْت الْ : يَُقاُل . ِيف أَكَْ[ِ اْألَْوقَاِت 

: َوُمؤَنَُّث أَْعَمش. الَعَمُش : تَْعَمُش، مص
واألَْعَمُش لََقٌب . ُعْمٌش : َعْمَشاُء، ج

ث ُسلَيCْن بِْن ِمْهران ية . لِلُْمحدِّ ويف العامِّ
، للمعنى "لَْعَمْش : "الجزائريَّة يقولون

  . الفصيح نفسه
َعِمَي يَْعَمى، : يُقاُل . َمْن فََقَد بََرصَهُ : أَْعـَمى

: َعْميَاُء، ج: أَْعَمى َوُمؤَنَّثُ . الَعَمى :مص ويف . شاعر أندلّيس من القرن الّسادسبكر محمد املخزومي الغرناطي، وهو أبو واألَْعَمى لََقٌب للّشاعر . ُعْمٌي َوُعْميَانٌ  ية الجزائريَّة يقولون ، "لَْعَمى: "العامِّ   . للمعنى الفصيح نفسه
: يُقاُل . يهَمْن ذهب بُرص إحدى عين: أَْعـَور

َوُمؤَنَُّث . الَعَورُ : َعِوَر الّشخُص يَعــَوُر، مص
. ُعوٌر وِع�اٌن وُعورانٌ : َعْورَاُء، ج: أَْعورُ 

املُحّدُث : واألَْعَوُر لََقٌب لجCعٍة منهم

ويف . َهاُرون بن ُموَىس اْألَْعَور النّحوي
ية الجزائريَّة يقولون ، للمعنى "لَْعَورْ : "العامِّ

  . هالفصيح نفس
َمِن انخفَضْت قََصبَُة أنِْفِه مع : أفْطَس
فَِطَس الرُّجُل : يَُقاُل . وانِتَشارَها عرِضَها : َوُمؤَنَُّث أَفْطَس. الَفطَُس : يَْفطَُس، مص َواألفْطَُس لََقٌب لَِجCعٍة . فُطٌْس : فَطَْساُء، ج . املحّدث سالُِم بُْن َعْجالَن األفْطَُس : منهم ية الجزائر ، "لَْفطَس: "يَّة يقولونويف العامِّ   . للمعنى الفصيح نفسه
 َمرٍض  ِمنْ  رأِسهِ  َشَعرُ  َسَقطَ  َمنْ  :أْقَرع

 بن األقَْرع :الَجلِيل للّصحاF لقٌب  َواْألَقَْرعُ  .َوقُْرَعانٌ  قُْرعٌ  :ج قَْرَعاُء، :أَقَْرع َوُمَؤنَّثُ  .الَقَرعُ  :مص .يَْقَرعُ  الّرأُْس  قَِرعَ  :يَُقاُل  .فيه
ية ويف .ِفرَاس اسُمه وكان � التِّميِمي َحاِبس    .لعلّة َشعره من ُجزءٌ  َذَهَب  لَِمنْ  تُستخَدمُ / نفسه الفصيح للمعنى ،"ــَرعڤْلَـ" ينطقها وبعضهم ".لَْقَرعْ " :يقولون الجزائريَّة العامِّ

َمن جاَد بِه الزَّمان ِمن غ�ِ : بديع الزَّمان
ل وهذا لََقٌب ُعرَف بِه أبو الَفضْ . مثال

أَْحَمُد بُن الُحَس� بن يَْحيى الهمذا�، 
املعروف ببَِديعِ الزَّمان، وهو صاحُب 

  . املقامات األدبيّة
أي ) تأبَّط الّيشء (ِمْن قولِهم : تأبَّط َرش3ا

اعر الجاهيل ثَابِت بِن َجاِبر بِن ُسفيَان تأبَّط َرش�ا لََقٌب و  َوَضَعُه تَْحَت ِإبِْطِه، للشَّ
اُء، من فُتَّاك الَعرَب يف ش: الَفْهميّ  اِعٌر َعدَّ

ه َوقَْد . الجاهلية َب بِِه ألَنَّه رَأَتُْه أَمُّ ا لُقِّ وإِ�َّ
هتَأَبََّط كنانة ِسهاٍم وأََخَذ قَْوساً، فََقالّت لَُه    . َهَذا تَأَبََّط َرش�ا: أُمُّ

َحيَواٌن َوحِيشّ من الَفِصيلَة الَكلبية : ثَْعلَب
. أصغُر حجCً مَن الّذئبورتبة اللََّواِحم،  َوُمؤَنَُّث ذَكَرُُه ثُْعلُبَاٌن، والثّعلب اسم جنس،  ثَْعلٌب لقٌب و  .ثََعالُِب : ثَْعلَبٌَة، ج: ثَْعلَب أْحَمد بِْن يَْحيى  لإلمام النّحوي أF العبّاس   . املعروف بثَْعلَب

َمْن بََرزَْت حَدقُة عيِنِه َونَتَأْت، : جاحظٌ 
  . لََقُب َعْمرِو بِن بَْحٍر األديب املشهوروالجاِحُظ . نُه تَْجَحظُ َجَحظَْت َعيْ : يُقاُل 

الُحْرصي و  .َمْن يصنَُع الَحَصائرَ : ُحْرصي
  . عبد الَغِني الق�وا� الُحْرصي الّرضيرأبو الَحسن َعّيل بن : لََقٌب للّشاعر املشهور

 .بيعَها /األَْخَشاِب  قَطعُ  ِحرفَتُهُ  َمنْ  :َحطَّاب
د هللا عبد أبو :املال�ّ  الفقيه :منهم لجCعةٍ  لَقٌب  والَحطَّاُب  .وَحطَّابَةٌ  حطَّابون :ج َحطَّابٌة، :الَحطَّاب وُمؤنَّثُ  َحطََب، من ُمبالغة صيغة وَحطَّاٌب  .الَحطُْب  :مص يَحِطب، طََب ح :يَُقاُل  ية ويف ".يلخل مخترص رشح يف الجليل مواهب" صاحب األنَدليس، الّرعيني الرّحمن عبد بن محمَّ    .نفسه الفصيح للمعنى "لَْحطَّاْب " :يقولون الجزائريَّة العامِّ

 :َوالَحِطيءُ  .الّدِميمُ  /الَْقِص�ُ  الرّجُل  :ُحطَيئة
   .لِِقَرصه /لَِدَمامتِهِ  طَيْئَةبالحُ  لُّقَب  الَعبّيس، أوس بن َجرْول :اسمه مخرضم لشاعرٍ  لََقٌب  والُحطَيْئَةُ  .الرّجالِ  من الرّذَاُل 
 الخيليّة، الفصيلة من داِجنٌ  حيوان :ِحDَر

د بن ملَرَْوان لََقٌب  والِحCَرُ  .وَحِم�ٌ  وُحُمرٌ  أْحِمرَةٌ  :ج .ِحCرةٌ  :الِحCَر َوُمؤَنَّثُ  .والرّكوب للَحْمل يُستخدم ية ويف .أُميَّة بني ُخلفاء آخر َمرَْوان بن ُمَحمَّ    .نفسه الفصيح معنىلل "لْْحCَرْ " :يقولون الجزائريَّة العامِّ
ل َّDالّذي وُهو الَحْمل، حرفتُه َمنْ  :الَْح 

 للناس غ�ه /ظهره عىل األشياءَ  وينُقل يرفع
ُل  .بأجرٍ  َّCاملحّدث للحافظ لَقٌب  والح: 

 ِألَنَّهُ  َذلِك لَهُ  قيل الْبَزَّار، هللا عبد بن َهاُرون
   .ظَهره عىل َمكَّة طَِريق ِيف  رُجال حَمل

ْصغ� الَحْمراء، والعرُب تُريد بِه تَ : ُحَمHَْاء
بَها بِه النّبيّ والُحَم�اء لَقٌب لعائشة ريض هللا  .البَيْضاء  .    �عنها، لقَّ
لَقٌب للَخليفة األموّي باألندلس : الّداِخل

عبد الرّْحَمن بن ُمَعاِويَة بن ِهَشام بن عبد 
َب بذلك ألنَُّه أّول من  الْملك بن َمرَْوان، لُقِّ

  . األندلس من الُحّكام األمويّ�َدخَل 
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 Dََرقََّش يف ظَْهِر  ***الّداُر َقْفٌر والرُّسوُم ك
  األَِديِم َقلَمْ 

 ِQالنّطاُق : َذات النّطَاِق َوَذاُت النّطَاَق :
  : َوذَات النّطاق�و  .نِطَاقَاٌت ونُطٌُق : حزاٌم يُشدُّ به الوَسط، ج

بْرَاِهيم لَقٌب للنّبي إِْسCَِعيل بن إِ : الّذِبيح
  . فداه بِذبْحٍ عظيمٍ سيُّدنا إسCعيل عليه الّسالم، ولكّن هللا فأمره بذبح ابنه إسCعيل، فاستجاب أراد اختبار سيِّدنا إبراهيم عليه الّسالم الَْخلِيل عليهC الّسالم، لُقِّب بذلك ألّن هللا 

لَقٌب لشاعٍر جاهّيل اسمه : ُذو اإلِْصَبع
الحارث بن شباة بن َحرْثَان ابْن ُمحرِّث  َوقِيَل ألنَّ له . َرضبْت إِبهاَم رِجلِه فقطََعتَْهاوقيل له ذُو اإلْصبَع ألنَّ أَفَعى الُعدوا�،  ية . إصبًعا زائدًة يف رجلِهِ  ويف العامِّ للمعنى " بُو ْصبُعْ : "الجزائريَّة يقولون   . الفصيح نفسه

 ِQِن ُخَشْ�ِ بِْن َألِْي بْ لََقٌب ل: ُذو الّرأَْس
شاعٌر ُهَو و  ُعَصيِْم بِْن َشْمِخ بَْن فَزارََة، ية . جاهيل من الّشَعرَاء الفرسان ويف العامِّ للمعنى " بُو رَاِس�: "الجزائريَّة يقولون   . الفصيح نفسه

ة ُذو اِعرٍ  لَقٌب  :الرّمَّ  :واْسمه أموي، لشَّ
 مناة، عبد بن َعديّ  بَني من عقبَة بن غيَالن
ة بذي ولّقب  شعره بعض يف قولهل الرّمَّ
ةِ  باقي أَشَعثَ " :الوتَدَ  يصف  "التّقليدِ  رُمَّ
ة    .الحبل من البالية القطعة :والرّمَّ

: قَرٌْح، والَقرْحُ : ومفرُد قُُروحٍ : ُذو الُقُروح
اعر الجاهّيل الفحل اْمرئ وُذو . ورِة الّدمويّةِ لضعِف الدّ / لتقيٍُّح فيهواألنسَجة العميقَة، وتطُول ُمّدة ِشفائه، ُجرٌْح بَطيُء االنْدَماِل، يُصيُب الِجلَْد  َب بذلك ألنَّه . الَْقيْس بن ُحْجرالُقرُوح لَقٌب للشَّ وقيل لُقِّ لُت قَرًْحا داِميًا بَعَد  " :قال يف بيٍت لهُ  َوبُدِّ ةٍ     .قَميًصا َمْسُموًما؛ فتقرَّح منه جسُده فCَت ، وقيل بل ألّن َملَِك الّروِم بعَث إليه "ِصحَّ

يْح للّصحاFّ  لَقٌب  :اللِّْحيَة ُذو  عامر بن ُرشَ
ية ويف ".الِكالFِ  اللِّْحيَة ذُو "بـ املعروف بكر، أF بن كَْعب بن َعْوف بن    .لحية له كانت ملنْ  "لِْحيَة بُو" :يقولون ر�ا الجزائريَّة العامِّ
 ُعثCَْن الجليل للّصحاF لَقٌب  :النّوَرين ُذو
ان بن َب  .َعنهُ  هللا رَِيض  الُْمؤمِن�َ  أَِم� َعفَّ  َولُقِّ

   .أخرى بعد واحدة عنهC هللا ريض كلثوم وأمِّ  رقية � النّبيّ  ببنتي زّوج ألنّه بذلك
 عليه يونس لسيِِّدنا لَقٌب  :النّون ُذو

 اك يق ىق�ُّ :تعاىل لقوله الّسالم،

 به ولُقِّـب ،]87 :األنبياء[  َّ مك لك

   .نِينَانٌ  :ج الحوُت، :ـونالنّـُّ و  .ابتلعهُ  النّونَ  ألنَّ 
ٌء يُْعَمل : املِْدَرى واملِْدرَاةُ : َرأُْس املِْدَرى َيشْ ُح بِِه الّشَعر َخَشٍب َعَىل َشْكِل ِسنٍّ ِمْن / ِمْن َحِديدٍ  ورأُْس املِْدَرى . َمَداَرى ومدارٍ : ج. املُتَلَبِّدُ أَْسنان املُْشِط وأَطْوُل ِمنُْه، يَُرسَّ ية . عبد هللا بن َجْعَفر الّصاِدقعبد هللا بن َجْعَفر بن  َجْعَفر بنلََقٌب ل ويف العامِّ ، ويُنّقى ويُرفع بها حديٍد ذات / أداة من خشٍب : ِمذراة، وهي ويعنون" راَس لَْمْدَرى: "الجزائريَّة يقولون   . الكألُ والّزبُل، وغ�ُهCأَصابع يُفرّق بها الَحبُّ

 .يرعاهاو الCَِْشيَة يحفظ َمنْ  :الرّاِعي
اِعر لَقٌب  والرّاِعي  :اْسمه النَّم�ِي األمويّ  للشَّ

 جندل، بن معاوية بن ُحص� بن ُعبَيد
َب  َجنَدل، أبو النّم�ي،  أهل من إبلٍ  راَعي كان :وقيل .اإلبل وصفه لك[ة بالرّاِعـي ولُقِّ

ية ويف .البَْرصة بادية  :يقولون الجزائريَّة العامِّ
   .فصيحة وهي "رَاِعي"
 ونقلِ  الّرواية كث� كانَ  َمنْ  :رّاويةال

د :األمويّ  للعا لقٌب  َوالرّاِويةُ  ).للمبالغة التّاء زيدت( والّشعر األحاديث َّCد املَْشُهور ميرسَة، بن َح َّCالرّاوية بح .  
لََقٌب للّشاعر األموّي، ُعبيد هللا : الرّقيَّات

ـــب بذلك ألنّه  بن قيس بن ُرشيح، لُقِّ
ـةتغزّل بثال    . ث نِسوة ُسّم� جميًعا رُقيـَّ

 عمرو بِْرش  أF النّحاة إلمامِ  لََقٌب  :ِسيبََويْه
َب  قَنرب، بن عثCن بن  لجCله بسيبويه َولُــقِّ

فاحتَِ�، كانتَا حتّى وجنتيهِ  وُحمرة  كالتّــُّ
   .التّفاح رائحةُ  فارس بلُغة وسيبويه

 عمرو: لََقٌب للّشاعر الجاهيل: الّشنَْفرى
مالك األزدي، كان من فُتَّاِك الَعرِب بن 

َب ، "المية العرب"وعّدائيهم، صاحب   َولُــقِّ
  . بالّشنفرى ألنّه كان غليظ الّشفت�

مةٍ  كلِّ  عىل يُطلُق  لََقٌب  :اْإلِْسَالم شيخُ   عالَّ

رٍ   وله اإلسالمية، الّرشعـــيَّة الُعلوم يف متبحِّ

َقتت َوَمنْ  اإلسالم، علCء ب� وريادة درايةٌ   حقَّ

 العلم رُسوخِ  من الّدين، يف اإلمامة أوصاف فيه

 شيخ َولَقُب  .إليه والّدعوة به والَعمل بالوحي

 هللا عبد إِْسCَِعيل أَبُو :قَِد°ا بهِ  اْشتهر اإلسالم
د بن  منَازِل" َصاحب اْألنَْصارِيّ  ُمَحمَّ

َب  ثمَّ  ،"الّسائرين  بعده جCََعة به لُقِّ

   .تيميَّة ابن ماإلسال  شيخُ  :أشهرُُهمْ 
عىل األَِديِب  لـقٌب يُطلَُق : الّصاِحُب 

اللَُّغوّي إِْسCَِعيل بن عبَّاد، َوِزير بَِني بُويِه 
َب بِالّصاِحِب لُِصْحبَِتِه ُمؤيِّد  بأْصبََهاَن، ولُقِّ

  . الّدولَـــِة، وذلك ِمْن ِصبَاه
، نوٌع : الُغول تزُعم ِمَن الّشياِطِ� والِجنِّ

يظهر للنَّاس يف الَفالِة؛ فيتلّوُن  العرُب أنَّه
/ لهُْم يف ُصوٍر َشتَّى ليُِضلَُّهم ويُهلِكَهم

ِغيَالٌن : ج. حيوان ُخراّيف ال ُوُجوَد له
عبد الَْعِزيز بن والُغوُل لَقٌب ل. َوأَْغَواٌل 

ّ َصاحب كتاب  ويف ". الحيدة"يحيى الَْم�ِّ
ية الجزائريَّة يـَــُقولُون  :لُْغول ج: "العامِّ

: لُقول، ج"ويف بعض اللََّهَجات " لْغَوال
ويعنون به كائٌن خرايفٌّ، له أنياٌب " لَْقَوال

وشعٌر، يتكلّم، منه اإلناث والّذكران، 
ويختلفون يف تفاصيل هيئته، ولكنهم 

  . ُمجِمُعون عىل أنّها مرعبة
ألَِم� الُْمؤمِنَ� ثاِ� الُخلَفاِء  لَقٌب : الَْفاُروق

قِّب بالَفاُروِق ، ولُ � ُعَمر بن الخطّاب
  . ألنّه فرََق بْ� الحّق والباِطل

..51..



  02     املجال          ـَقاُب
ْ
ـــى ٔالالـ

َ
 والُكــنـ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

الَْفْرُخ ِمْن كُلِّ بَائٍِض كَالَْولَِد ِمَن : الَفْرخُ 
. أفُْرٌخ وأفراٌخ وِفراٌخ وفُُروخٌ : اْإلِنَْساِن، ج لَقٌب لِرَاٍو من ُرواة الحديث الَْفْرُخ و  ية . َحفص بْن ُعَمر الَعَد�ّ : اسُمهُ  ويف العامِّ   . الّشخَص اللَِّقيطَ للمعنى الفصيح نفسه، وقد يَعنُوَن به " َمْفَرخْ : لَْفْرْخ، ج: "جزائريَّة يـَــُقولُونال

/ فُتاُت الُْخبْزِ / الرِّغيُف : الَفَرزَْدُق : فََرزَدق
. فَرَازِق: فََرزَْدقَة، ج: َواِحَدتُهُ . قِطَع الَْعِج�ِ    . وُهَو الرِّغيُف الّضْخمُ َغلِيَظ الَوْجِه َجْهCً، فأشبه وجُهه الَفَرزَْدق، التّميمي، وسبُب تلقيِبِه بِالَفَرزَْدِق، أنَّه كاَن أF ِفراس َهCِّم بِن غالِِب بِن َصْعَصَعة : هورلََقٌب للّشاعر األموّي املش: والَفَرزَْدق

ذُبَابٌَة ال تْفُرتُ عِن الَحركِة، تُيضء : قُطْرُب
وقُطْرٌُب  .طَارِبقَ : باللّيل كأنّها ُشعلٌة، ج

د بن : للعالِم اللَّغِوّي النّحوي لََقٌب  ُمَحمَّ
املُستن� الْبَْرصِّي، وذلك ألنَُّه كان يُبكُِّر إىل 

ما : ِسيبَويْه، فُكلCَّ فَتََح بابَه وَجَده، فقال
  . أنَْت إالَّ قُطْرُُب لَيْلٍ 

. كُلCَءُ : َمْن يُكالِمك، ج: كَليمٌ : كَلِيُم هللا
النّبّي موىس عليه الّسالم؛ : هللا لََقٌب  وَكَلِيمُ    . ألّن هللا كلَّمه

حابيَّة أَسCَء بنت أF بكر  لقٌب للصَّ
بَْت بذلك ألنّها  الّصديق ريض هللا عنها، ولُقِّ

وأF   �ِعندما كانت تأخُذ الزّاد إىل النّبي 
شّقت نِطاقها، فأوكأت بِقطعٍة  �بكر 

الباقي، منه الِجرَاب، وشّدت فم الِقربة ب
  . فُسّميت ذات النّطَاقَ�ِ 

إّما أنه مأخوٌذ مَن النّبْوِة وُهو َما : ُمتَنَبِّي
/ املُرتِفعُ  :ارْتََفَع من األرِض، وعليه فاملتنبي / فهو ُمتنبِّئ، واملُتنبِّئ هو متَشبٌّه بالنّبّوةتنبُّؤًا، : تنبَّأ يتنبَّأ، مص من النّــبُّوة، يُقال  سبب يف تُلَِف واخ الِكنِْدي، الُكويف الحسن بن الُحس� بن أحمد الطّيب أF :األعجوبة العبّايس للّشاعر لََقٌب  :واملتنبّي .مّدعيها

   .عليه غلَب  ثم به فنبزُوه النّبّوة يّدعي أنّه زعموا خصومه ألنّ  وقيل أمره، بادئ يف النّــبُّوة اّدعى ألنّه وقيل الّشعراء، عنِ 
. زيّنَ / زْخرََف / نَقش: َمْن رَقََّش أي: ُمرَقِّش

الّرتْقِيُش، فهو : رَقََّش يُرقُِّش، مص: يَُقاُل 
اعر الجاهيلّ . ُمرقٌِّش  : َواملُرقِّش لَقٌب للشَّ

َعْمُرو بن َسْعد بِن مالِِك بِن ُضبَيَْعَة، 
ألنّه املعروف باملُرَقِّش األكرب، ولُقِّب بذلك 

  : قال يف بيٍت له
الرّقيق من : ِمْن َهلَْهَل، واملَُهلَْهُل : ُمَهلِْهل
َهلَْهَل : يَُقاُل . الرّقيُق من الثّياب/ الّشْعر

. ُمَهلِْهلُون: الَهلَْهلَُة، ج: يَُهلِْهُل، مص
اعر الجاهيلّ  َعدّي بن : َواملَُهلِْهُل لََقٌب للشَّ

 املَُهلِْهل، َربيَعة بن ُمرّة التّْغلِبي، أبو ليىل
من أبطال العرب يف الجاهليَّة، وهو خاُل 

َب . امرئ الَقيِس الّشاعِر صاحِب املَُعلَّقة لُقِّ
باملَُهلِْهل، ألنَّه أوَُّل َمن َهلَْهَل نَْسَج الّشْعر، 

ـَقهُ  ية الجزائريَّة . أي رقـَّ ويف العامِّ
�عنى " ْمَهلَْهلِ�ْ : ْمَهلَْهل، ج: "يـَــُقولُون

  . م البايل، وأصله فَصيحٌ القدي
    
                              

                                                  
                          

 ُمرتفعٌ  فُهو النّبْوةِ  من :فقيل ي،باملُتنبِّ  تلقيبه
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  . كُنْيَُة الّذكَر: أَبُو إِْدِريَس   

وهي كُنيٌة . كُنْيٌَة للِمطَْعامِ : أبو األَْضياِف 
  . أضيافهِإلبْرَاِهيَم الَْخلِيل عليه الّسالم، لَكرَِمِه مع 

: كُنْيٌَة لجCعٍة منهم: اتأَبُو الَْبنَ 
الّصحاFّ أFَِ ُسْفيَان بن الَْحارِث بن قيس 

  . البنات، دون الّذكوروهي كنيٌة ملَن ُولَِد له . �اْألنَْصاِرّي 
عىل كُنيٌة لِْألْسَود، وذلك : أَبُو الَْبيَْضاء

  . ألغراٍض كث�ةعادِة الَعرب يف تسميِة الّيشء بنقيضه، 
نيُة اْألَسِد، وُهو كُنيٌة ك: أَبُو الَْحارِث

ة، املعروف بـبن عبد مناةالَْحارِث غيَالن بن ُعقبَة من بَني َعدّي أَبُو : الّشاِعر األمويّ لجCعة منهم    . ذي الرّمَّ
Qوهي كنيٌة . كنيُة الثّْعلَب: أَبُو الُحَص

عبُد : املحّدث أَبو الَحِص�ِ : لجCعة منهم ِ بُن أَْحمَد الَ�ْبوعيُّ  الكويفُّ، َشيٌْخ  هللاَّ  ِّµِللنَّسا .  
: والُحلَيس. كُنيَُة الِحCر: أَبُو الُحلَْيس

ٍء َوِيلَ : تصِغٌ� لِحلٍْس، والِحلُْس    . أْحَالٌس : والَربَْذعِة، جظَْهَر الّدابَّة تَْحَت الرّْحِل والّرسج كُلُّ َيشْ
: الَحْنبَصةُ و . كُنْيَُة الثّْعلَب: أَبو الِحْنِبص

كَأَنَّه لُِمرَاَوَغِته كُنّي . ِيف الَحرِْب  الّرَوغانُ    . بأF ِحنِْبص
والَحَواِجُب جمٌع مفردُه : أَبُو الَحَواِجِب 

الّشعُر الّناِبُت فوق : حاِجٌب، والَحاِجُب 
 .اللَّحمِة املَُغطِّيِة للعظَم الّذي فوق الع�

ِعيَىس بِن : كُنَْيُة الّصويف: أَبُو الَحَواِجِب و 
. ِيشّ ابْن َعمِّ الُربَْهاِن الّدُسوِقيّ نَْجٍم الُقَر 

ـــيَّة الجزائريِّة يقولُون بُو : "ويف العامِّ
  . ملن كان لُه َحاِجبَاِن َضْخCَنِ " لْحَواَجْب 

الّشاعر الَجاهّيل املعُروُف، وأَحُد فُرَسانَِها، كُنْيَُة َعنَْرتَة بن شّداد، : أَبو الّدَجى
الّدَجى َجمٌع و . كُنِّي بذلك لشّدة َسَواِدهِ 

  . الظّلَْمةُ : مفرَُدُه الّدْجيَةُ 
  . كُنْيَُة األَْحَمقِ : أَبو الّدْغَفاء
كُنَيُة الُهْدُهِد، ألَنَّه يَظَْهُر : أَبُو الّربيع

بظُهوِر فَْصِل الّربيعِ، وكُنَيُة َجCَعٍة من 
ث�َ    . التّاِبعَ� واملَُحدِّ

ّسالم، كُنيَُة إسCعيَل َعلَيِْه ال: أَبو الّسباع
لَْت لَُه الُوحوُش    . ألَنَّه أَوَّل َمن ُذلـِّ

كُنْيُة َجCََعٍة من التّابع� : أَبو الّشْعثاءَ 
ثَ�، منهم التّابعي . َجابر بن زيد: واملَُحدِّ

تغربُّ : وَشْعثاُء مؤنّثة أْشَعث، والّشَعثُ 
الّشعر وتلبُِّده، لقلّة تعهُِّدِه ورَِعايِتِه 

  . فبالتّمِشيِط والتّـنِظي
كنيُة الّشاِعر الَعبّايس : أبو العتاهية

إسCِعيل بن القاسم بن ُسويد الَعيِني، 
: وعتاهيًة مصدٌر لـ. وقيِل ُهو لَقٌب لهُ 

يُقاُل ُعِته . ُعِتَه يُعتَه، واملفعول َمْعتوه
  . نَقص عقلُه من غ� ُجنون: الرّجُل 

كُنْيَُة طَائٍِر طَِويِل الُْعنُِق، : أَبو الَعيزار ى تََر  اُه أَبداً ِيف الCَِْء الّضْحضاح يَُسمَّ
ّ ِ̧   . الُكْر

الّشَجُر الكَثيُف : الِعيُص : أَبو الِْعيِص 
َمنِْبُت ِخيَاِر الّشَجر، ج ِعيصاٌن / املُلْتَفُّ 

  . وأعياٌص 
  . كُنْيَُة الّذكَرِ : أبو الَغْيداِس 

كُنْيَُة إْسCعيل، َعلَيِْه الّسالم، : أَبو الِفداءِ 
وهي كنيٌة . فداه بذبح عظيمهللا ألّن 

  . املفّرس ابن كث�: لجCعة منهم
  . �كنيُة النّبّي محّمد : أبو القاسم
ام   . كُنْيَُة أَحِد فُرْسان العرب: أَبو اللَّحَّ
  . كُنْيَُة الُْمَخنَِّث : أَبو الُْمَثنَّى
  . كنية الُْغرَاب: أَبُو املرقال

ِن َزيٍْد كُنْيَة الُكَمْيت بْ : أَبُو املُْسَتَهّل 
  . الّشاِعر

ِيفِّ  َعْمُرو بُن جاِبٍر أوَُّل َمْولوٍد : أبو املَْرشَ
ِبواِسَط، وكُنَْيُة لَيٍْث َشيِْخ الثّْورِيِّ الرّاوي 

  . عن أF َمْعَرشٍ 
  . كنيُة الثّْعلَِب : أَبُو الِهْجرس
كُنية الّديِك، ُكنِّي بذلك : أبو الَيْقظان

ِظه   . بُكورإليقاِظه النّاس يف ال/ لتيقُّ
وذلك ألنُّه . كُنيُة الَجَملِ : أبو أيّوب

ـوب عليه  َصبوٌر َشديُد االحتCل، وأيـُّ
رب واالحتCل   . الّسالم رمٌز للصَّ

كْنيٌة لِطَائٍِر ُمَربْقٍَش، وُهو : أَبو بَراِقش
طائٌر َصغٌ�، أعىل ريِشه أغرب، وأوسطُه 
أْحَمر، وأسَفلُه أسود، فإذا اهتاج انتفش 

ت ألوانُه، ويُوصف به الرّجل ريشه وتغ�ّ 
  . املُتلوِّن

ما : والُربُْؤلةُ . كُنَْيُة الّديكِ : أَبُو بَُرائِل
: جاْستَداَر ِمن ِريِش الطّائِِر َحْوَل ُعنُِقِه، 

  . الُربَائِل
نوٌع من : كنْيُة الوزغةِ : أَبو بَُريٍْص 

الّسَحايل الّصغ�ة التي تعيش يف املناطق 
ع أقدام مبطّنة ُ«كِّنها الحارَّة، ولها أصابِ 

، ويف مَن التّسلّق عىل ُسطوح عموديّة
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ية الجزائريَّة يـَــُقولُون بُوبِريص، : "العامِّ   . للمعَنى الفصيِح نَْفِسهِ " بُوبْريَصات: ج
Hكنيُة األْعَىش ميُمون بن قَيس، : أَبُو بَِص

، وأحُد أصحاِب املعلََّقات . شاعٌر جاهيلٌّ
، عىل كُنِّي بذلك ألنّه ك ان أعىش البَرصِ

، وتسميُة الّيشء  َعادِة الَعرِب يف التّطَـــ�ُّ
  . بنقيضه تفاُؤًال 

الّصَحاFِّ : كُنيٌة لَجCعٍة منهم: أَبُو بَطْن
، والطَّفيْل بن �أَُساَمة بن زيد : الجليُل 

أFُّ بن كَْعب األنصارّي الَخْزَرجّي، كان 
  . أبو بَطٍْن، لِِعظَم بطِْنهِ : يُقال لهُ 

كُنْيَُة للّصحاFّ نَُفيْعِ بِْن : أَبُو بَكْرَةَ 
ألنّه تدّىل  كنّي بذلك، � الَْحارِِث الثَّقِفيِّ 

أبُو  �يف بَْكرٍَة، فكنَّاُه الّنبي  �إىل النّبّي 
الفتّي من اإلبل، واألُنْثى : والبَْكر. بَْكرَة
  . بَْكرة

حاِطب : كُنْيٌَة لوالّد الّصحاF: أَبو بَلَْتعةَ 
: البَلْتَعُة ِمَن النَّساءِ  �أFَ بَلْتَعَة  بْن

  . الّسلِيطُة املُشاِ«ة الكث�ُة الكالمِ 
كُنْيَُة رَُجٍل، مأخوذٌة ِمْن : أَبو تِْحَياةَ  َحِييَت ِتْحيًا وتَْحيًا، َوالتّاُء : الَحياِة، يُقاُل 

  . ليَست بأَْصلِيَّة) تِْحيَاةَ (يف 
أF طَالب  ِهي كُنيٌة َعّيل بن: أَبُو تَُراٍب 

 �، كنّاُه بها النّبّي �أَِم� الُْمؤمِنَ� 
 ِ وجده  �وذلك ألنّه ملّا جاءه رَسوُل هللاَّ

مضطجًعا يف املسجِد، قْد َسَقَط رِداُؤُه 
ِه، وأَصابَُه تُراٌب، فََجَعَل رَسوُل  عن ِشقِّ

 ِ قُْم أبا : َ°َْسُحُه عــنْــُه، ويقوُل  �هللاَّ
  . تُراٍب، قُْم أبا تُراٍب 

: كُنْيَُة الَجراد، والُجخاِدُب : أَبو ُجخاِدب
: الّضْخم الغليُظ ِمَن الرّجال والِجCل، ج

َجخاِدُب، ورّ�ا كنّي نوٌع منه لَضَخامته، 
  . ثُّم عّم ذلك فيه

ٍد : أَبُو ِجَراٍب  ِ بن ُمَحمَّ ، َوالِْجرَاُب كُنْيَُة َعبِْد هللاَّ ِوَعاُء الزّاِد يُصنُع من : الُقرَِيشِّ

اتَّساُعَها، : الِجرَاُب ِمَن الِبْرئِ و نحوِه، / ِجلدٍ 
  . أَْجِربٌَةوُجرٌُب : ج

. كُنْيَُة الّذئْب: أبو َجْعَدَة وأبو َجَعاَدةَ 
إنَّ : واختُلِف يف سبِب تكنَيتِه بذلك، قيل

الَجْعَدة الرّْخُل، وهي األنثى من أوالد 
الّضأِن، يكنَّى الّذئُب بها ألنَّه يقِصُدها 

الَجْعدة : ا لَضعِفها وطيبها، وقيلويطلُبه
نبٌت طيُِّب الرّائحِة، ينبُت يف الّربيع 
ويِجفُّ رسيًعا، فكذلك الّذئُب وإن َرشُف 

  . بالكنية فإنه يغدر رسيعاً 
 :ج الُجَعِل، كُْنيَةُ  :َجْعرانَ  /ِجْعرانَ  أَبو

 تك[ُ  كالُخنُفَساء، ُدَويْبَّة :َوالُجَعُل  ِجْعالن،
 الجزائرية العاّمية ويف .ديّةالنّ  املَواضع يف

 " بُوُجْعرَانات :ج بُوُجْعرَان،" :يقولُون
   .كنية ال الحيوان لهذا اسم وعندُهم

كُنيٌة لَعْمرو بن ِهَشام بن : أَبُو َجْهل
، كان يُكنى بأF الُْمغ�َة املَْخزُوِمي

  . بأF جهل �الحكم، فكنَّاه رسول هللاَّ 
اِء، وكُنِّيت به كُنْيَُة الِحْرب: أَبو َحَذرٍ 

لتََقلُِّبها كث�ًا ولَحَذرِها، فإنّها تَرْفَُع َرأَْسها 
ُن ألْواناً «ويًها  َمرًَّة وتََضُعه أُْخرى وتَتَلَوَّ

  . واتقاء للعدوّ 
 الخطَِفي، عطيَّة بن جِرير كُنْيَةُ  :َحْزرَةَ  أَبو

 شعراء أحد املعروف، األمويّ  الّشاعر
 املال، ِخيار من مشتقٌّ  وَحْزرة .النّقائض

   .َحَزرات :ج ِخيارُه، :املال َحْزرَةُ  :يُقاُل 
َولَُد : الِحْسُل . كُنْيَُة الّضبِّ : أَبُو ِحْسلٍ 
، ج الِحَسلَُة والُحُسْوُل واألْحَساُل : الّضبِّ
  . والِحْسالن

كُنيُة اْألسِد، وِهي كنيٌة ألم�ِ : أَبُو َحْفص
  . �املُؤمنَ� ُعمر بن الخطّاب 

 َحيَّة: َوالَحنَُش . كُنْيَُة رَُجلٍ : ٍش أَبو َحنَ 
. أْحناٌش : عظيمٌة سوداُء ليست ساّمة، ج

وأبُو َحنٍَش كنيٌة للّشاعر الجاهيل ُعْصم بن 
  . النّْعCَِن التّغلبي

كُنْيَُة عرشين من الُفَقهاِء، : أبو َحنيفةَ 
أْشَهرُُهم إماُم الُفقهاِء أبُو َحنيفَة النّْعCُن 

  . املذهب الحنفيّ  بُْن ثاِبٍت، صاحب
كُنْيُة الَكلِْب، والثّْعلِب، وكُنْيُة : أَبو خالدّ 

  . البَْحرِ 
حاFّ : أَبو ُخراشةَ  ُخَفاُف بُن : كُنْيُة للصَّ

: ُعَمْ� بِن الحارِِث الّسلَِمّي، يُقاُل له
ُخفاُف ابُْن نُْدبََة، أََحُد فُرساِن قَْيٍس 

ىل وُشَعرَائَها، َشِهَد الَفتَح ريض هللا تعا
ما َسَقَط من الّيشِء إذا : والُخرَاَشةُ . َعنْهُ 

: والُخراَشةُ . َخرَْشتَُه بحديدٍة ونحوها
  . الحقُّ الّصغُ� عند الّشْخِص 

كُنْيَُة الّصحاFِ ِسCك بِْن : أَبو ُدجانة
فَُعالَة مَن : وُدَجانَة. �َخرَشة األَنصارّي 

تغِطيُة الّسَحاب األرَض، : والّدْجنُ . الّدْجنِ 
أدَجنِت الّسCَُء إدجانًا، وليلٌة : قاليُ 

  . ِمْدَجاٌن، إذا ركِبَها الّسَحاب
كُنْيَُة الّشاعِر العبّاّيس زَنْد بن : أَبو ُدالمةَ 

. الَجْوِن األسدي، كُنِّي بذلك لَسَواد لونه
  . األْسودُ : َواألَْدلَُم ِمَن الرَّجاِل والَحِم�ِ 

 منْ  :بَْخرِ األَ  كنيةُ  :ِذبَّانٍ  أَبو /ُذباٍب  أَبو
 َعَىل  َذلَِك  َغلََب  َوقَدْ  نَِتنٌَة، ريحٌ  فِمهِ  يف كانَ 
   .فَِمه ِيف  كَانَ  لَِفسادٍ  َمْروان بْنِ  الَْملِكِ  َعبْدِ 
 ِألبْرََهةَ  َدلِيالً كانَ  لرجلٍ  كُنْيَةٌ  :ِرَغال أَبو

ه ِح�َ  الَحبَِيشّ   الَكْعبَةَ  ليهِدم َمكَّةَ  إىل تََوجَّ
ِس، الطّريقِ  يف فCَتَ  املرشَّفَة،  وقَْربُهُ  باملَُغمَّ

 ذلك منذُ  الَعرُب  ترُجُمه والطّائِف  َمكَّةَ  بَْ�َ 
   .الِح�

  . كنيُة الِقرْدِ : أَبو زَنَّةَ 
  . كُنْيَُة الّذكرِ : أَبو ِزيَادٍ 

 .النّار التي ِفيهِ / كُنيَُة الَعرْفَجِ : أَبو َرسيعٍ 
ٌ : لَعرْفَجُ او  نباٌت من نَباِت الّصيِف، ل�ِّ
ْغَرب، له َ¾َرٌة َخْشناء كالَحَسِك، الواِحَدُة أ 

  . َعرْفَجٌة، وهو َرسيُع االتّقاد
  . كُنْيَُة الِكَرب والَهرَمِ : أبو َسْعدٍ 
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  . كُنْيَة الُجَعل: أَبُو َسلDْن
  . كُنْيَُة الَوزَغ: أَبُو َسلَْمى
، �كُنْيَُة الّزبْرِقان بن بَْدٍر : أَبُو َشْذرَة

ْرضٌَم، أحد رؤساء «يم شاعٌر َصحاFٌّ ُمخ
ِقطٌَع من الّذَهِب : والّشْذرةُ . املشهورين

الّشْذُر، : تُلَْقُط من َمْعِدنِِه ِبال إِذابٍَة، ج
  . ُشُذور: جج

  . كُنْيَُة الُجوع: أَبو َضْوطََرى
وهو كنيٌة . كُنْية الّسويقِ : أَبو عاصمٍ 

ث أبُو عاِصٍم النِّبيل : لجCعٍة منُهم املُحدِّ
  . بْن َمْخلَدٍ  الّضّحاُك 

. والثّعبان كُنيُة الَحنش: أَبُو ُعْثDَن
فرخ : وقيل. فْرُخ الثّعبَان: والُعثCْنُ 

أَبُو و . الَحيَّة، ولذلك كُــنَِّي به الَحنش
األديب َعمرو : ُعثCَْن كنيٌة لجCعٍة منُهم
  . بُن بْحر املعروف بالَجاِحظ

  . الُجوعِ / كُنْيَُة اإلِفالِس : أبو َعْمرَةَ 
 ٍHْكُنْيَُة الَفْرجِ / كُنْيَُة الّذكَرِ : أَبو ُعَم .  

كُنية األَسد، وكنّي بذلك ألنّه : أَبو ِفراس
ـُـَقها، هذا  يفرتُِس ضحيّتُه، أي يُدقُّ ُعــن
أصل الَفرِْس، ثمَّ كُ[ واستعمل حتّى ص� 

أَبو ِفراس كُنْيٌَة لجCعة و . كلُّ قتٍل فَرًْسا
بن غالِب، الّشاِعر  الَفَرزَْدق هCّم: منهم

  . األموّي املَْشهور
كُنْيٌَة لِلنُّْعCَِن بِْن الُْمنِْذِر : أَبو َقابُوس

اللََّخِمي، َملِك الِح�ة يف الجاهليّة 
  . وممدوُح الّنابغة الّذبيا�

  . كُنَْيٌة لجبَل ِ�َكَّةَ : أَبو ُقَبْيٍس 
  . كُنْيَُة إِبليس: أَبو ِقْرتة

ٌة لثَْوب يَتَلَوَّن أَلْواناً، َولُه كُنْيَ : أَبو َقلَُمونَ 
ــة قَلَُموَن و  .بريٌق  بٌة، مشتـَــقَّ كلمٌة ُمعرَّ

أي الحرباء؛  kamlion: من اللَّْفظ اليُونا�
  . التي يُرضب بها املثل يف تغّ� ألوانها

  . كُنْيَُة الّذئِْب : أَبو كاِسٍب 

من  �كُنْيٌَة لوالّد النّبّي : أَبو كَْبشة
: أFَ ُسْفيَاَن وِهرَقْل: َوِيف َحِديِث . الرّضاعة

  . لََقْد أُِمَر أَْمُر ابِن أFَ كَبْشةَ 
  . كُنْيَُة الّضـــبُع: أبو كَلََدةَ 
  . كُنْية الْبَازِي: أَبُو الِحق
َشَعٌر : اللِّبَْدةُ و  .كُنْية األَسد: أبو لَُبد

  . مرتاكٌب ب� كَــِتــَفي األَسدِ 
كنيُة بعِض : اءُ وتَُسكَُّن اله: أبو لََهٍب 

كُنِّي بأFَ لََهٍب : ، قيل�أَعCم النِّبيِّ 
 نث مثُّ: َوِيف التّنِْزيِل الَْعِزيزِ . لَِجCَلِهِ 

؛ فََكنَّاُه َعزَّ 1]: املسد[ َّىف يث ىث
َوَجلَّ ِبَهَذا، َوُهَو َذمٌّ لَُه، َوَذلَِك أَنَّ اْسَمُه 
ه َعزَّ َوَجلَّ  ، كَاَن َعبَْد الُعزَّى، فَلَْم يَُسمِّ

  . باْسِمه ألَن اْسمه ُمحاٌل 
، َويَُقال : أَبُو َمالك كنيُة الِْكَرب َوالّسنِّ

  . عالُه أَبُو َمالك كنيُة الُْجوع
الَْجلُْز و . كُنْيَُة َالِحِق بِْن ُحَميْدٍ : أَبُو ِمْجلَزٍ 

أَْغلَُظ الّسنَّاِن، َوأَبُو ِمْجلٍَز ُمْشتَقٌّ ِمْن 
  . َذلَِك 

. بليَس، لََعَنُه ُهللا تعاىلكُنْيَُة إِ : أبو ُمرَّةَ 
  . تََكنَّى بابنٍة لَُه اسُمها ُمرَّة: قيل

وُهو أيضاَ كُنْيَُة . كُنْيَُة الظّل: أَبو َمرَْحب
ُعرْقُوب صاِحِب املَواِعيِد الَكاِذبَِة الّذي 

  ). َمَواِعيُد ُعرْقُوب(ِقيَل َعنُْه 
  . كُنْيَُة الَفْهدِ : أَبُو ُمعاِويَةَ 

  . كُنية الّديك: أبو ُمْنِذر
  . كُنْيَُة هاِشِم بِن عبِد َمناٍف : أبو نَْضلَةَ 
كُنْيَُة قَطَرّي بِْن الُفجاءِة أحِد : أَبو نََعاَمة

  . رؤوس الخوارِج يف العرص األمويّ 
  . كُنْيَُة ذكَِر الّضفاِدع: أُبو ُهَبHَْةَ 
  . كُنْيَُة املَْوِت : أَبو يَْحَيى
الّصالِِح َعCِِد  كُنْيَُة املَلِكِ : أَبُوالِخيش

ِد  الّديِن إِْسCَِعيل بن املَلِك العاِدِل ُمَحمَّ

ثياٌب : والَخْيُش . بِن أَيُّوب، َملِِك ِدَمْشق
يف نَْسِجها رِقٌَّة، وُخيوطُها ِغالٌظ من 

  . أْخياٌش وُخيوٌش : ُمشاقَِة الَكتَّاِن ج
ُد بُن َعِيلِّ بِن أFَ : أبوَحِشيَشة كنيٌة ملَُحمَّ

كاَن ، الطّنْبُوِرّي، الُْمغنِّي العبّايس أَُميَّة
يغنِّى بالطّنبور أحسن غناء، ونادم بعض 
الخلفاء العبّاسي�، ولَه كِتَاٌب ِيف أَْخبَاِر 

الَْحِشيُش / كألٌ : الَحشيشةو  .الطّنْبُوِريَّ�
الْيَاِبُس ِمْن الُْعْشِب فَأمكن أَن يحش َوأَن 

  . َحَشائِش: َحِشيش، جج: ج. يُْجَمعَ 
  . الِْقْدر: أم الَْبْيَضاء
كنية اللَّبَْوة، وأبُو الحارث : أُمُّ الحارِِث 
  . كنية األسد

 .كنيُة األتَان: ِحلْس/ أم الُْحلَْيس
/ ما يُوضع عىل ظهر الِحCر: الِحلُْس و 

/ البْغل لُ�ْكََب عليه، وتسّمى برَدعة
ج للفرس أْحالٌس : ج. برَذعة، وهي كالّرسْ

  . وُحلوٌس وِحلََسةٌ 
 كُلَّ  يَلْتَِهم ألَنه الَْمْوِت، كُنْيَةُ  :اللَُّهْيم أُمُّ 

   .باملَوت لَها تشبيًها الُحّمى كنية وهي .أَحد
كنيُة كلِّ زوجٍة من زوَجاِت  :املُؤِمنQ أمُّ 

 مج حج�ُّ: ، لقوله تعاَىل �النّبّي 
 جس مخجخ مح جح

  . ]6 :األحزاب[  َّحس
  . كُنْيُة الَعَجلَة: أمُّ الّنداَمة

  . كنيُة الّدَجاَجة: يدأم الَْولِ 
. رَُخم/ َرَخم: الرَّخَمُة، ج: أُم ِجْعران

جنُس ط�ٍ من فصيلة الُعقبان، : والرّخمة
غزير الّريش، أبيُض اللّون مبّقع بسواد، 
ِس، يُوصف  له منقار طويل قليل التّقوُّ

  . بالَغْدِر والُحْمق
املُحْذرَُف، و . كُنْيَُة الّضبُع: أُمُّ ِحْذرٍِف 

ِء املَُسوَّي، نَْحُو : الرّاءِ  بَفتْحِ  ُهَو الّيشْ
  . الحاِفِر والظّلِْف 
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نَعيُم : الّدْرزُ و  .اكنيُة الّدنْيَ : أم َدْرزٍ 
اتُها   . الّدنْيا، ولَذَّ

  . كُنْيَُة الَفأْرة: أُمُّ راِشدٍ 
  . كُنْيَُة الرَّخَمة: أُمُّ رِسالَةَ 
: والّرعامُ . الّضــبُعكُنيَُة : رِْعم/ أمُّ ُرْعمٍ 

. أْرِعَمةٌ : غ�هC، ج/ ُمخاُط الَخيِْل والّشاءِ 
يت بأمِّ ُرعم لك[ة  ولعّل الّضبع سمِّ

ُرُعوٌم : الّشْحُم، ج: والّرْعمُ . ُمَخاطها
يُقال . الّشاُة الّسِمينَة: َوالّرْعَمة. وأْرَعامٌ 

الّرْعَمة، : لِلِقْدِر الَوِدكَِة املليئة بالّشْحمِ 
ولعلَّ الّضبُع . وكذا اللْحُم إذا كاَن سميًنا

يت ِبذلَك الفرتاسها الّشاة الوديكة  ُسمِّ
  . الّسمينة

ياح   . كُنْيَُة الَْجرَاَدةِ : أمُّ ِرسْ
  . الّضــبُعكنية : أمُّ ِشْبلٍ 

كُنْيَُة / كنيُة الَخمر/ كُنْيَُة الّدنْيا: أُمُّ َشْملَة   . الّشْمِس 
  . كنيُة الُْعَقاب: أمُّ ِطلَْبةٍ 

  . يَُة الَقْملةِ كُنْ : أُمُّ طَلَْحةَ 
: الَعِجينةو  .كُنْيَة الرَّخَمة: أُمُّ َعِجيَنةَ 

األحَمُق، وكُـــنِّيِت الرّخمة بأمِّ عِجينة؛ 
  . ألنّه يُرضَُب بها املثَُل يف الُحْمقِ 

  . كُنيَُة الّضبُع: أُمُّ َعْمرو وأُم َعاِمرٍ 
  . كُنْيَُة الَْجرَادِ : أمُّ َعْوٍف 
وأّم قيس هي . رَّخَمةِ كُنْيَُة ال: أُمُّ َقْيٍس 

كنيٌة للّصحابيَّة الَجليلَِة، أُمِّ قَيس ِبنِت 
ِمْحَصٍن األسِديَّة، يَُقاُل أنَّ اسَمها آمنة، 
وهي أخُت ُعكَّاشة بن ِمْحَصن األَسدّي 

Cريض هللا عنه .  
الكثُ� : الُكلْثومُ . كنية امرأة: أمُّ كلثوم

ين والوجه   . لحم الخدَّ
كُنْيُة الّركْبة، ِبلَُغِة وهي : أُّم كَْيسانَ 

  . األَزد
  . كُنْيَُة الَخْمر: أُمُّ لَْيَىل 

ى: أمُّ ِملَْدم   . كنيُة الُْحمَّ
  . كُنْيَُة أُنْثى الّضفاِدع: أُمُّ ُهَبHَْة
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 جنس إبادة محاولة :البرشيّ  الجنس إبادة
 دون البرش قتل ويعني مع�، وقت يف معّ� 

 .مّربر أو حساب أيّ 
 التّنبؤ بها ويقصد :االتجاهات أبحاث

 عن النّاتجة الّسياسيّة واملوقف باالتّجاهات
 التّنبؤ أيّ  والج9عيّة، الفرديّة الحريّة

 محاولة أيّ  واملحتملة لةاملقب باملواقف
 .املواقف يف املستقبليّة يف التّحكم
 اكتشاف :والتّصويت االنتخابات أبحاث

 باملوقف املتعلقة املعارضة/ التّأثA متغAات
Gمعّ�  مجتمع داخل االنتخا. 

 التّاريخ يصنعون نالذي :أفذاذ/  أبطال
/ الّسلّم خالل مجراة عىل ويؤثرون الحديث

 من وغAها الّصناعة/ اداالقتص/ الحرب
 عن املدافع� من أساس فهم االتجاهات،

 .اإلنسان حقوق
 إال هو ما النّسق اتجاه :األنساق اتجاه
 نظريّ  واجت9عيّ  سيايسّ / فكريّ  اتجاه

 العا\ يسود ]ا يهتم تفكAّي،/ منهجيّ 
 م9 متبادل، وتساند كليّة حدة من الّسيايسّ 

 اإلنسان حقوق مجاالت عىل بالنّفع يعود
 .الّدولة داخل

 العلوم يف اقرتاب/ منهج :الّسلو*ّ  االتجاه
 الّسيايسّ  الّسلوك دراسة خالل من الّسياسيّة

  .املجتمع يف الّسياسيّة والقيم واالتجاهات
 التي االستجابة يتخذه الذي املوقف :اتجاه
 إما معّ�، حدث/ معّ�  يشء إزاء يبديها
 .معيّنة بخربة مروره نتيجة الرّفض،/  القبول

 التي االتجاهات :الليرباليّة االتجاهات
 وتأكيد الّسلطة يف املشاركة تدعيم إىل تدعو

 من عداها ما عىل املجتمع يف الحريّة أولويّة

 مفهوم تعميق عىل يساعد م9 قيم،
  .البرش نفوس يف والواجبات الحقوق
 نقابة :الجزائري2ّ  للع1ل العامّ  االتّحاد
 24 يف تأّسست زائرالج يف ع9ليّة
 للجزائر الفرنيسّ  االحتالل إبّان 1956فرباير

 وتدعيم للثّورة جديد نفس إعطاء بهدف
 الطّبقة شمل جمع بواسطة لصفوفها
 واحد نقاGّ  تنظيم يف الجزائريّة العاملة
 االجت9عيّة الّرشيحة هذه لدفع وأيضا

 مصالح عم الّدفاع يف فقط ليس لإلسهام
 لنرش وإxا االجت9عيّة،و  املاديّة الع9ل
 أجل من املسلح والكفاح الّسيايسّ  الوعيّ 
 عيسات لجهود كان حيث الجزائر، تحرير
 تأسيس يف الكبA األثر ومساعديه إيدير

 جزائريّة نقابيّة منظمة كأّول االتحاد
 أم� أّول إيدير، عيسات وانتخب متمثلة،

 الّشخصيات أبرز زمن املنظمة، لهذه عامّ 
 لالتحاد العامّ  األم� منصب تتول التي

 .حمودة بن الحّق  عبد الّسيد
 البيئة بتفاعل يهتم :الثّفايف االتصال
 الحقوق وتفعيل املجتمع يف الثّقافيّة

 خالل من الثّقايف االتصال والواجبات،
 والتّنظي9ت واملؤثرات واللغة املعلومات

 عرب وتتمّ  واألرسّة، الّصغAة والج9عات
 جيل من الثّقايفّ  الّرتاث ونقل األجيال تواصل

  .جيل إىل
 املستمر التّدفق :الّسيايسّ  االتصال

 النّظام وحدات ب� في9 للمعلومات
 داخل األخرى النّظم وب� وبينه الّسيايسّ 
 الّسيايس الوفاء �كن حتى املجتمع وخارج
 وسائل خالل من وتتمّ  املطالب، بأغلب
  .الرّأي وقادة واألحزاب اإلعالم

 اآلراء/ األفكار/  املعلومات تبادل :تصالاال 
/ اإلشارة الكالم طريق عن أك�/ طرف� ب�

 وهو مبارشا يكون قد مختلفة، وسائل
 دون األفراد ب� مبارشة يتمّ  الذي االتصال

 غA يكون وقد اتصاليّة أداة بأيّة االستعانة
 أدوات من أداة فيه وتستخدم مبارش

 ب� يتم أيّ  رسميا يكون وقد االتصال،
 غA الرّسميّة بالطّرّق الرّّسميّة املستويات

 بطريقة فيه التّفاعل يتم الذي وهو رسمي
Aوجهات تبادل خالله من ويتم رسميّة غ 

 الرّّسميّة والوسائل املنافذ خارج من النّظر
 اإلجراء وهو اجت9عيا االتصال يكون وقد

 الكائنات ب� الفهم تبادل فيه يتم الذي
 تنتقل طريقه عن الذي العمل هو/ ةالبرشيّ 
 ألخرى، ج9عة من/ آلخر إنسان من املعا�ّ 
 وهو أال االتصال من آخر نوع وهناك

 مع الفرد وجود يعني وهو العامّ  االتصال
 ويساعد األشخاص من كبAة مجموعة
 وتدعيم تنميّة عىل االتصال أنواع مختلف
  .الج9عة داخل اإلنسان حقوق مفاهیم

 الكتابة/  بالقول التّعبA :العامّ  ّرأيال إثارة
 الطّبقات له تتعرض الذي الظّلم عن

 ومحاولة أفكارها عىل للتأثA والج9عات
 أوضاعها عىل تثور حتى وقلقها تربمها إثارة

 .والّسياسيّة االجت9عيّة
 العلم وهذا األعراق، تصنيف علم :األثينيّة

 افيّةوالثّق األثينيّة املاديّة املظاهر يدرس
 من مجتمع/ الّشعوب من لشعب

 مختلف يف البدائيّة األقوام/ املجتمعات
 الجهد نتاج تربز والتي واألزّمنة، األمكنة
  .الطّبيعيّة البيئة عىل للّسيطرة اإلنسا�ّ 
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 ألداء التّحديد مسبق عمل مسار :اإلجراء
 أنه أيّ  متكررّ  بشكل قبل من أداؤه ثمّ  عمل
 يلزمهم رادلألف جزئيّة/ مرحليّة خطة

 العاّمة للخطة ترجمة عادة وهي إتباعها،
 أماميّة أxاط يف عليها وتنبني والّسياّسيّات

 وهو القرار، اتخاذ األسلوب لألع9ل اإلجراء
 تشA التي املعرفة من نوعا مجموعه يف �ثل
 الخطوات من ملجموعة منظم ترتيب إىل

  .املتتابعة
 التي اإلجراءات  :القمعيّة اإلجراءات

 النّظام عن الخارج� ضدّ  الحكومة تتخذها
  .والقانون
 عىل فاقاالتّ  :العامّ  االتّفاق/  اإلج1ع

 بحيث والّسلطة الج9هA ب� واحد هدف
 النّظام يف االستقرار من نوع يتحقق

  .الفرديّة الحريّة يف تطور ذلك ويصاحب
 وسياسيّة فكريّة اتجاهات :سياسيّة أجنحة
 عن لتعرب اسيّةالّسي املؤّسسات داخل

 وهي ذاتها، املؤّسسة داخل فكريّة اتجاهات
  .الرّأي لحريّة نتاج

 مجموعة :سياسّية ومشاعر أحاسيس
 واللغويّة الّسياسيّة والقيم والتّقاليد العادات

 شعب يف تسود التي املختلفة والعالقات
 إزاء شديدة حساسيّة هناك وتكون معّ� 

   .بها املساس
 مبادئ غA عىل تطرّف�امل الفئة :احتجاج2

 يثAون نالذيو  الّشعب/ الجمهور غالبيّة
  .املجتمع داخل دوما واالضطرابات الزّوابع
 احرتام كفالة :اإلنسان حقوق احرتام
 اإلنسان مكتسبات أهم من اإلنسان حقوق

 خاّصة قواعد فوضع الحديث، العرص يف
 احرتام لض9ن يكفي ال اإلنسان بحقوق
 العمليّة النّاحيّة من م9رستها حقوق
 الّسهر من البد وإxّا والواقعيّة الفعليّة
 وإيجاد وح9يتها تطبيقها عيل اإلنسان

  تطبيقهاو احرتامها تكفل وسائلو طرق

 االستئثار عىل قائم اقتصاديّ  نظام :احتكار
 وهو الكبA، الّسيايسّ  أثره وله أك�،/ بسلعة
 يف معيّنة سلعة إنتاج/  لبيع امتیاز إعطاء

 املحتكر ويستغل معينّة، ملّدة معيّنة منطقة
 واستغالل األسعار رفع يف االحتكار ميزة

 وعرص املحتكرة، للّسلعة النّاس حاجة
 الّسيادة حيث االحتكار عىل يشجع العوملة
 وبالطّبع لألضعف، واملوت اقتصاديا لألقوى
 ووصول التّجارة حريّة مع االحتكار يتنايف

 قوانینو مناسب بثمن لإلنسان الّسلعة
  .املستهلك ح9يّة
 الّسياسيّة، صور إحدى :الخالفات احتواء

 النّشاطات طريق عن النّزاعات بحّل  تهتم
 الخالفات تفجر منع أجل من العاّمة

  .املجتمع داخل الّرصاعات
 الّسياسيّة التّنظي9ت :الّسيّاسّية األحزاب

 الّسياسيّة والتّكتالت الّسياسيّة والتّجمعات
 إىل الوصول هدفها يكون الّسياسيّة التي

 ولها االنتخابات، صناديق عرب الحكم مقاليد
  .ومعروفة معيّنة سياسيّة برامج

 إليه تلجأ استثنا� نظام :عرفيّة أحكام
 عرفيّة أحكام الطّارئة األزمات حالة يف الّدول

 والنّظام، األمن واختالل الكبAة والحروب
 حتى التّجول عومن الطّوارئ حالة فيه وتقّرر
 الّسلطة فيه و�نح البالد، عن الّخطر يزول

 آثار ملعالجة واسعة سلطات التّنفيذيّة
  .للبلد واالستقرار األمن يعود حتى األحداث

 حد اإلسالميّ  اإلخاء يبلغ :اإلسالميّ  اإلخاء
 يحب حتى املرء إ�ان يكمل فال الفريضة،

 إىل يصل إخاء وهو لنفسه، يحب ما ألخيه
 إذ اإلنسا�ّ  الّسمو ومراتب درجات أعيل
 غA من والرّحمة الربّ  غايّة إيل باإلنسان يرقي

 اإلنسا�ّ  اإلخاء ويعالج استكانة، وال ضعف
  .املساواة يف النّقص

 به يقوم أسلوب :والفديّة االختطاف
/ فرد اختطاف يف املتخّصصون اإلرهابيون
 من عليهم واملساومة األفراد من مجموعة

 عىل الحصول مقابل رساحهم إطالق أجل
 إذا الرّهائن بقتل التّهديد/ كبAة ماليّة مبالغ

  .الخاطف� مطالب تنفيذ يتم \
 عىل املواطن النّاخب قدرة :اختیار

 العمليّة أثناء )صوته( قوته استخدام
 الذي لألصلح االختيار قوة وهي االنتخابيّة،

  .القرار صنع عمليّة يف يؤثر
 ومثالياته، املجتمع قيم عن تعبA :األخالق

 املطلوبة والغايات الّسلوك أxاط أيّ 
 الختبار نقديّة بطريقة فحصها ويحاول
 قيم لصياغة النّهايّة يف يؤدي م9 صحتها،
 األساسيّة القاعدة هي واألخالق جديدة،
  .اإلنسان لحقوق

 مستحدثة أخالقيات :اإلعالم أخالقيات
 وضوح بكل الحقائق عن بالكشف تعني

 وعدم الّشخصيّة، لألغراض النّظر ونود
 وعدم ]وافقته، إال الخرب مصدر عن الكشف
 الّصحفيّة، اإلثارة يف معينّة حوادث استغالل
 وعدم الغA ]صالح اإلرضار عدم وكذلك
 حريّة تهديد وعدم الخصوصيات يف التّدخل
 املجتمع لقيم التّعرض وعدم اإلنسان،
 نرص قتحقي أجل من مكتسباته أو وعاداته
 الّرشّف میثاق وتسمی زائف، إعالميّ 

  .الّصحفي/ اإلعالميّ 
 ح9يّة هدفها أخالقيات :البيئة أخالقيات

 وترسيخ البيولوجي والتّنوع اإلنسان بيئة
 وكل جAانه اتجاه بلد لكل البيئة مسئوليّة

 الزّام وكذلك يليه الذي الجيل اتّجاه جيل
 من كهتستهل ما تكلفة بتحمل الغنيّة الّدولة
  .البيئة موارد

 القضايا تتناول :التّكنولوجيا أخالقيات
 التّكنّولوجيا استخدام بسوء املتعلقة
 مال�ة غA/ ضارة تكنولوجيات وتصدير
 حتى التّكّنولوجيا نقل كلفة يف واملغاالة
  .منها كلها البرشيّة تستفيد
 �اسك من وتزيد أصيل إنسا� حّق  :األخّوة

 مرغوبة قيمة فهي ايلوبالتّ  وقوته، املجتمع
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 وزمان، مكان كل يف املختلفة املجتمعات يف
 الّسياّسة تدعم اجت9عيّة قيمة وهي

 آثار أول إال هي ما واملساواة واالقتصاد،
 إال تكون ال األخوة ألن لوازمها، ومن األخوة

  .والواجبات الحقوق يف متساوي� ب�
 إلمكاناته الفرد باستخدام يتم إنجاز :أداء
  .النّفسيّة العقليّة سميّةالج

 يف ممثلة الّدولة إرادة :العاّمة اإلدارة
 خالل من اإلرادة تلك وتتضح الّشعب،
  .االستفتاء وكذلك االنتخابات صناديق
 املجتمعات بعض قيام :الّسياسيّة اإلدانة
 تجر�ه أيّ  الربملا� أو الّسيايسّ  الرّجل بإدانة

 ة،عديد بتهم ومحاكمته ومجتمعيا سياسيا
/ بالربملان عضوا املدان هذا يكون وقد

 طرق محاكمته يف ويتبع سياسيا،/ وزیرا
 حتى الربملانيّة الحصانة رفع ويتع� خاّصة،

  .للمحاكمة تقد�ه �كن
 ووعيه واهت9مه اإلنسان �ييز :اإلدراك
 حقوق من لديه ما ]دي والفعيلّ  الحيسّ 

 عىل ذلك يف معتمدا واجبات، من عليه وما
 وأعضائه ملكاته االستع9ل تأهيله مدى

Aب� واضح ربط يف اإلدراك هذا عن لتّعب 
  .واألداء املعرفة
 األزمات مع التّعامل فنّ  :األزمات إرادة

 تقع، أن قبل املشاكل معالجة أيّ  املختلفة،
 فور املشاكل ملعالجة اسرتاتيجيات ووضع
 والحد عليها، الّسيطرة �كن حتى وقوعها

  .عنها اجمةالنّ  اآلثار من
 عىل يطلق مصطلح :الّشعب إرادة

 طريق عن وذلك الحقيقيّة، الّد�قراطيّة
 يف الّشّعب أفراد جانب من الحرّ  التّصويت

  .وحكومتهم ممثليهم الختيار االنتخابات
 بعض نرش إىل يهدف :الرّجعيّ  اإلرهاب

 التّعصب ومنها املجتمع، يف الّشاذة القيم
 ألجانبا ضدّ  والعمل األقليات ضدّ 

 القيم ببعض التّمسك ومحاولة والّسياحة،

 املجتمع يف الّساّئد مع تتميش ال التي الباليّة
 عىل يقوم وقد ونظم، وعادات قيم من

 وغريبة مشبوهة وعنرصيّة أيدلوجيّة أسس
  .املجتمع عن

 اإلرهاب أنواع من نوع :الفكريّ  اإلرهاب
 والفك والثّقافة اإلعالم وسائل خالل من يتمّ 
 ال أفكار وفرض صياغة إعادة إىل هدفوي

 العاّمة الفكري اإلرهاب املصلحة مع تتفق
 العاّمة نقد تغيA عىل ويعمل للشعب،
 الّشعب تفكA تغيA عىل ويعمل للشعب،
 عليه جديدة أفكار وفرض أفكاره بتشّويه

  . املخّ  غسيل عمليات طريق عن
 ضد العنيفة األع9ل م9رسة :إرهاب
/ ج9عيّة فرديّة أكانت اءسو  الغA مصالح

 حياة يف أسايسّ  مبدأ عن يسارا �� التّطرف
 العيش يف اإلنسان حقوق ضدّ  وهو البرش،
 من الجزائر عانت وقد واطمئنان، بأمن

 الّسوداء العرشيّة خالل اإلرهاب ويالت
 الهمجيّة العمليات من سلسلة بدأت حيث

/  وامرأة رجل ب� تفرق \ )واغتصاب قتل(
  .صبي إرهاب

 لجمع هامة وسيلة :استبانة/ استبيان
 من مجموعة عىل االعت9د قوامها البيانات
 من مجموعة عىل وسيلة بأيّ  تطرح األسئلة
 يتوىل ثم األفراد، عليها ليجيب األفراد

 من بها ما واستشفاف تحليلها، الباحث
 الباحث ب� املبارش االتصال و�كن بيانات،
 يرسل أو بالّصحف االستبيان ينرش/ واألفراد
 وال رسيّة عادة البيانات وتكون بالربيد،

  .العلميّ  البحث يف إال استخدامها يجوز
/ الحركيّة الالشعوريّة العمليّة :استجابة
 وتكون موقف، يثAها التي الّذهنيّة

 الحركيّة،/ انفعاليّة/ لفظيّة إما االستجابة
 العوامل وهي االستجابة دوافع وهناك

/ الّشعوريّة املكتسبة،/ لفطريّةا االنفعاليّة
 وتحكم الفرد استجابة تثA التي الالشعوريّة،

  .سلوكاته

 الّسياّيس، التّفكA يف أسلوب :استخبارات
 كل و�ارسها الّدول، من لدولة والوقايّة

 متعّددة، استخباراتيّة أجهزة بواسطة الّدول
 يحتمل ]ا املبكر األّول اإلنذار �ثل وهو

 وتهّدد القانون عن خارجة عالأف من حدوثه
 إليكرتونيّة وسائل ويتطلب وأمنها، الّدولة

 إىل الوصول بغرض والتّلّصص للتصنت
  .تحركها قبل اإلرهاب أماكن

 األهداف من مجموعة :إسرتاتيجيّة
 يبتغيها والتي املدى، طويلة والغايات
 عىل أحيانا تطلق وهي الفرد،/ املجتمع
 وعىل اسيّة،األس الطّبيعة ذات الغايات

 أساليب ترسم فهي املحددة، األهداف
 الحلقات، متعاقب شكل يف املختلفة الحركة

  .الغايات لبلوغ الرّئيسيّة الوسائل وتشمل
/ أداء م9رسة عىل اإلنسان قدرة :استعداد

/ حقوقه من حّق  مبارشة عمل/ تقبل
 ويعتمد واجباته، من بواجب اإليفاء

 نضج مستوى عىل االستعداد منسوب
 العقليّة وحالتّه املسبقة وخربته اإلنسان

 اختبار أن املعروف ومن والوجدانّية
 الفرد، قابليات يبّ�  اختبار هو االستعداد

 معرفة عن يكشف االستعداد خالل ومن
  .املستقبيلّ  سلوكه

 لفرض الكبAة الّدول نزوع :استع1ر
 األخرى البلدان عىل وإرادتها سلطانها

 الوسائل ]ختلف يطرةالسّ  بهذه واالحتفاظ
 ومحاولة والعسكريّة، واالقتصاديّة الّسياسيّة

Aوربطها املستعمرة البلدان هويّة تغي 
 ولغويا عضويا ربطا االستع9ريّة بالّدولة
 وإقامة ثرواتها، واستغالل واقتصاديا وثقافيا

  .عليها املتعّددة املشاريع
 الرّجوع صور من هامة صورة :استفتاء
/  الّدولة ألمن الهاّمة سائلامل يف للّشعب
 وتعديل ومستقبله الوطن/ املجتمع

 مبارش بشكل املسائل تطرح وفيه الّدستور،
 رفضهم/ موافقتهم ليعلنوا النّاخب� عىل
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 بحّق  عادة االستفتاء حق ويرتبط األمر، لهذا
 وكلها االستدعاء، وحّق  العامّ  االنتخاب
  .الّشعب رأي ملعرفة د�قراطيّة أساليب

 االستمرار عىل النّظام قدرة :النّظام تقراراس
 اجت9عيّ  تغيA وجود وعدم طويلة فرتة

 باقيا الّسيايسّ  النّظام ويكون طويلة، الفرتة
 طويلة، لفرتة التّوازن من مقبولة حالة يف

  .القرار لصنع األسايسّ  الهدف هو واالستقرار
 بعض جنب بها يقصد سیاسة :استقطاب

 بتقديم الرّسميّة لنّظرا وجهة لتأييد الفئات
  .لهم واالمتيازات املغريات بعض

 الحريّة/  ذاتيّة مدى يعني :االستقاللّية
 العمل يف الّسياسيّة سةللمؤسّ  الكاملة

  .الّدولة داخل واالجت9عيّ  الّسيايسّ 
 التّأثA تستهدف عمليّة :عاطفيّة است1لة

 مع وانفعاالته للرّسالة املتلقي وجدان يف
 واالجت9عيّة الّنفسيّة تهحاجا إثارة

 القائم أهداف يحقّق  ]ا حواسه ومخاطبة
 عىل العاطفيّة االست9لة وتعتمد باالتصال،

 استخدام :مثل األمور عاطفيّة من العديد
 األساليب واستخدام والرّموز الّشعارات

 أفعال وصيغ األلفاظ ودالالت اللغويّة
 الرّأي وعرض ]صادر واالستشهاد التّفضيل

 واستغالل التّوكيد ومعا� حقيقة أنه عىل
 الج9عة مع نتوافق يجعلنا الذي الّضغط

  .إليها تنتمي التي املرجعيّة
 مخاطبة عىل تعتمد  :عقالنّية است1لة

 والّشواهد الحجج وتقديم املتلقيّ  عقل
 بعد املضادة اآلراء وتفنيد املنطقيّة
 املختلفة جوانبها وإظهار مناقشتها
 باملعلومات االستشهاد :تخدامباس عقالنيّة

 األرقام وتقديم الواقعيّة واألحداث
  .املقدمات عىل النّتائج وبناء واإلحصاءات

 يقوم اقتصاديّ  اجت9عيّ  نظام :االشرتاكيّة
 وقد اإلنتاج، لوسائل العاّمة امللكيّة عىل

 ملكيّة/ للّدولة العاّمة امللكيّة هذه تكون
 للقضاء اكيّةاالشرت  وتؤدي ج9عيّة، تعاونيّة

 اإلنسان واستغالل املستغلة الطّبقات عىل
 وعدم الع9ل ب� والتّعاون اإلنسان ألخيه
 وجود وعدم اجت9عيّ  اضطهاد وجود
  .والحرض الّريف ب� تناقض

 الفعالة األداة خلق :الّسيايسّ  اإلصالح
 التي الحاكمة األداة أيّ  بإصالح، للقيام
 فوكي ومتى تقود، كيف اإلصالح تعرف
 االحرتام هذا وحدود االحرتام تفرض

 والعنايّة اإلصالح، أوجه أهم ومن الّسيايس
 الّسياسيّة اإلنسان بحقوق الواجبة

 ونرش واالقتصاديّة والثّقافيّة واالجت9عيّة
  .الجميع ب� الحقوق هذه ثقافة

/ األقليات تجاه خاّص / عامّ  سلوك :اضطهاد
 لوكالسّ  وهذا املجتمع، يف فئات/ طبقات

  .واملحاباة التّمييز عن ناتج
 أصدرته إعالن :اإلنسان حقوق إعالن
 حقوق لض9ن 1948 سنة املتّحدة األمم
/ اللون إىل النّظر دون سواء حد عىل البرش

  .البيئة/ العنرص
 والغربّة العزلة مشاعر إىل يشA :االغرتاب
 آثاره تظهر م9 األفراد ب� القّوة وانعدام

 يف والّرصاعات االنتخاGّ  الّسلوك يف
 املتطرّفة، والحركات املحلّية املجتمعات

 االجت9عيّة والحركات والثّورات والعنف
  ).ارتباط عدم أي(

 القتل، أيّ  جسديّة، تصفيّة عمليّة :اغتيال
  .فرديّة/ سياسيّة لدوافع سواء

 أيّ  الجامد، القالب :ثابتة _طيّة أفكار
 غواملبال املتحيزة التّعلي9ت من مجموعة

 ثابتة فكرة ذلك ويأخذ ما، موضوع عن فيها
 األدلة توافرت وإن حتى تعديلها يصعب

 ويستمد الفرد ويأخذ خطئها، عىل
 الج9عة من النّمطيّة وأفكاره معتقداته
   .إليها ينتمي التي املرجعيّة

/ شخص فيها يحاول التي العمليّة :اإلقناع
 اإلقناع/ شخص إقناع إعالميّة وسيلة

/ فكر/  رأيا بتقبل األشخاص من مجموعة
  .معينا عمال يؤدي أن

 من األداء مستويات أعىل/ أرفع :االلتّزام
 بواجباتهم يسمي ما نحو البرش، قبل

 املستوي هذا ويف بهم، املنوطة األع9ل
 واتجاهاته وتقديراته الفرد ميول تكون
 تكون ألن تكفيّ  بصورة متبلورة وقيمه
 سلوك يف حكماملت الّداّفع/ األسايس املحرك
/  املناشط/ األشياء نحو العام اإلنسان
  .املتنوعة الحياتيّة األداءات

 عرقيّة برابطة يرتبط معّ�  شعب :األّمة
 وتراث مايضّ  يف أفراده ويشرتك معيّنة

 واحدة لغة ويتحدثون واحدة وآمال مشرتك
 مصA ويجمعهم واحد بدين يعينون وقد

 من ك�أ من مكونة الّدولة تكون وقد واحد،
  .دولة من أك� عىل األمة تنترش وقد أّمة،

 األجانب عليها يحصل :أجنبيّة امتيازات
 األجانب محاكمة عدم مثل املواطن� دون
 الّدولة داخل يرتكبونها التي الجرائم عن

 والرّسوم الّرضائب من األجانب وإعفاء
 وتخصيص لألجانب املخفضة الجمركيّة

 موا� باسم تعرف الخارجيّة للتجارة موا�
 استقالل من تقلل مميّزات وكلها املعاهدات

  .اإلنسان حقوق وضد الّدولة،
 التّعليم مقابل إىل تشA األميّة :األّميّة

 اإلنسان، حقوق من أساسيا حقا باعتباره
 هذا لوصول تعطيل أدق ]عنى فاألميّة
 بعدم تتسم أنها حيث اإلنسان، إىل الحّق 

 عنه ينجم م9 بة،والكتا القرأة عىل القدرة
 للمهارات األميّ  الّشخص امتالك عدم

 مع بيرس والتّعامل للتواصل الالزمة األساسيّة
 املختلفة حقوقه عىل والتّعرف مجتمعه
  .الحقوق بهذه واملطالبة

 للمشاركة الرّئييس املظهر :االنتخابات
 ممثلّيه الختيار الّشعب قبل من الّسياسيّة

 التّصويت، ريقط عن املختلفة املجالّس  يف
 الّد�قراطيّة التّنفيذ الوحيدة الطّريقة وهي

..60..



    03    املجال         ْنَساِن ِ
  ُحُقوُق ٕالَاْ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

��������� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �������������� �� �� �� �� �� �� �� ���������������������������������������������������

 

� �� �� �� �

� �� �� �� �

� �� �� �� �

� �� �� �� �

� �� �� �� �

� �� �� �� �

� �� �� �� �

� �� �� �� �

� �� �� �� �

� �� �� �� �

� �� �� �� �

� �� �� �� �

� �� �� �� �

� �� �� �� �

� �� �� �� �

� �� �� �� �

 أعداد تزايد ظّل  يف التّمثيليّة الليرباليّة
 اإلج9ع تطبيق إمكانيّة وعدم الّسكان
  .الّشعب ألفراد الكامل

 دوليّة جر�ة :اإلنسان حقوق انّتهاكات
 من بحق تتعلق والتي عاّمة، إنسانّية
 عنها غنى ال التي الجوهريّة الحقوق
 الّدويل للمجتمع/ لج9عة/ الفرد للكائن

 الخطA االنتهاك مثل مجموعة يف
 تقرير يف الّشعوب لحّق  والجوهريّ 

 من البرشي الكائن ولح9يّة مصAها،
  ...البيئة ولح9يّة العبوديّة،

 النّظام عمليات من عمليّة :األهداف إنّجاز
 األولويات وتحديد صياغة أيّ  االجت9عّي،

 النّسق بقاء تحقق التي الغايات ب�
 إحداث يف يسهم م9 الّسياّيس، االجت9عيّ 

Aاملنشود التّغي.  
 الخاّصة الحقوق مجال يف يتصل :انّحياز

/ التّدليس/ بالقهر سواء امليل إيل باإلنسان
 معاملة أسلوب إيثار/ تفضيل إىل باإلغراء،

  .سواه دون برشي جنس آخر عىل
 الّسياسيّة نظمةاأل  :العسكريّة األنظمة

 العسكريّة االنقالبات أعقاب يف تحكم التي
 وتسعى الّرشطة،/ الجيش بواسطة

 عىل القيود وتفرض الّسلطة يف لالستمرار
 الوحدة شعارات وترفع الّسياسيّة املشاركة
 أوال، والوطن األحزاب أهميّة وعدم الوطنيّة
  .وغAها الطّوارئ وقوان�

 الّسائد الفكر عن عبارة  :الفكريّة األنظمة
 باملناطق املتصلة الفرعيّة والثّقافة

 وبج9عات العاملة وبالطّبقة الجغرافيّة
 ما، مجتمع يف العمر بج9عات العمل
 للجميع متاحة الفكريّة األنّظمة وحريّة

  .اإلنسان حقوق التفاقيات طبقا
 الّسلطة عىل العسكري� استيالء  :االنقالب
 وتغيA ملسلحةا القوة بواسطة الّرشعيّة

 .للناخب� الرّجوع بدون بالقوة الحكم نظام

 هي هنا والّسلطة العسكري األسلوب
  .ثورة فيسمى بالّدولة يطيح ما أما الحكومة،

 التي الكلّيّة العمليات  :التّفكa أّ_اط
 املعالجة بإجراء خاللها من البرش يتمكن
 معارفهم؛ ملجموعة املختلفة العقليّة
  .تقيميها/ عليها االستدالل/ راألفكا لتكوين
 ألهم النّظام بفقد الّسيايسّ  الّشعور  :انّهيار
  .الّسقوط عىل وإقباله رشعيته عوامل

 األفكار من مت9سك وعاء :ايدولوجيّة
 وفق للعمل دليال لنا تقدم التي واملبادئ

 من مجموعة يعتنقها التي األفكار هذه
 قنس تكوين عمليّة ناتج أنها أيّ  األفراد،
 والفرد واملجتمع الطّبيعة يفرس عامّ  فكري

 وتشكل دا�ة، بصفة عليها ويطبق
 الجغرافيّة بيئتها ج9عة كل أيدلوجيّة

 ونواحي الّسياسيّة ومعتقداتها واالجت9عيّة
 األفكار، نسق فإنها ولذ، نشاطها،

 الفكري االتجاه/ ما مجتمع يف واملعتقدات
  ...املجتمع/ الفرد يتبناه الذي

 م9رسة علم العمل عن التّوقف :طالةالب
 برصف الكساد الرّكود لظروف أصال العمل
 العمل، عىل القدرة عدم القدرة عن النّظر
 أن البطالة ملفهوم الّدقيق التّحديد ولكن
 يكون وأن العمل عن عاطال صاحبها يكون
 يف العمل فرصة عن يبحث وأن عليه قادرة

  .يجدها فال الّسائد األجر مستوى
 اهت9مات جوانب أحد :األخالقيّ  بعدال

 تهتم أنها ]عنى والّسياسة، االجت9ع علميّ 
 وكذلك كائن، هو ]ا تهتم ك9 �اما يجب ]ا

 الّسيايسّ  للنشاط النّها� الهدف إطار تحديد
  .اجت9عيا

 الجديدة الّدول يف األّمة بناء :األّمة بناء
 القوميّة، بالهويّة عامّ  إحساس خلق أساسه

 والنّظام لألّمة باالنت9ء األفراد غالبيّة عوروش
  .القومي الّسيايس

 الّسياسيّة أسسها إقامة :الّدولة بناء
 وهياكلها واالقتصاديّة واالجت9عيّة

 املؤّسسات، إقامة عمليّة هي املختلفة،
 لوظائفها وأدائها للدولة الّسياسّية والهياكل
 الّدولة بناء عمليّة نجاح وأساس بفعالّية،

 الحقوق مزاولة نطاق توسيع يف يكمن
 النّظرة وطرح العاّمة الواجبات وأداء

  .جانبا الّضيقة املحلّيّة
 سياسيا متكاملة فكريّة حركة :تركيب/ بنيّة

 األبنيّة عن بالبحث �يّزت واجت9عيا
  .تدرسها التي االجت9عيّة للظواهر العميقة

 ما دولة يف القائم الحكم نظام :بaوقراطيّة
 من طبقة ويديرها ويوجهها عليها رشفي

 وبقاء استمرار عىل الحريص� املوظف� كبار
 الّشخصيّة، ]صالحهم الرتباطه الحكم نظام
 جزءا ظامالنّ  ويصبح منه جزءا يصبحوا حتى

 قواعد من جملة البAوقراطيّة ويرافق منهم،
 التّدابA من معّ�  وxط بAوقراطيّة الّسلوك
 بالقانون الحريف لتّقيدبا الغالب يف تتصف

 التّرشيعات، بظواهر الّشكيلّ  والتّمسك
 املعنى أن ك9 ).الرّوت�( ذلك عن فينتج
 حكم يعني بAوقراطيّة لكلمة الحريف

 سيطرة عىل يدل معانيه أسوأ ويف .املكاتب
 الج9هA ]صالح مباالة دون املوظف�

  .أمامهم مسؤوليّة ودون
 بقوة قتصاديّةاال  املنشآت إعادة :التّأميم
 أيّ  وإدارتها، الّدولة سيطرة إىل القانون
 واملنشآت للمصانع الخاصة امللكيّة تحويل

 خاص قانون ]وجب للّدولة عاّمة ملكيّة إىل
 األمالك عىل الّدولة تستوىل بحيث بذلك،

 تصبح بحيث رمزيّ  بتعويض الخلة املنشأت
  .كله الّشعب ملصلحة تديره لها عاما ملكا
 الّسياسيّة التّنشئة عمليّة نتاج :العامّ  دالتّأيي
 والوالء الوطنيّة معا� عىل تؤكد والتي

 عليها ويعتمد والّدولة، والّدستور للقيادة
  .للقيم الّسلطوي التّوزيع مبارشة يف النّظام
 يف اإلعالم وظائف أهم من :اآلراء تبادل

 وسائل توافر من والبد املعارص، املجتمع
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 من والقضايا، واألفكار اآلراء وتبادل للتّشاور
  .املجتمع أوضاع عىل الّرشعيّة إضفاء أجل

 دول/ لّدولة تابعة دولة تكون :التّبعّية
 م9 عليها التّجاري اعت9دها بسبب أخرى
 والّسياسيّة، االقتصاديّة اتجاهاتها عىل يؤثر

/  التّجارة يف سواء الخارج عىل االعت9د أيّ 
 غA عالقات ّدولةال عىل يفرض م9 التّصدير
 من التّخلص تحاول فالّدول ولذلك متكافئة،

 بزيادة وكذلك النّفس عىل باالعت9د التّبعيّة
 عىل األخرى الّدول مع املتبادل االعت9د

  .املشرتكة املصلحة من أساس
 االجت9عّي، البناء عنارص أحد :التّجمعات

 التّجمعات التّنظيميّة املواقف تعي�ّ  وهي
 القيمّ  فيها تتجسد التي امللموسة واألوضاع
Aواملعاي.  
 املطالب وبلورة تنسيق :املصالح تجميع

 طريق عن ترفع محتدة مقرتحات خالل من
 إىل الّضغط ج9عات/ األحزاب املصنع من

  .القرار صانعي
 إسناد بالتّجنيد يقصد :الّسيايسّ  التّجنيد

 الخربات وإكسابهم لألفراد سياسيّة أدوار
 ملزاولة الالزمة واملهارات ّسيايسال التّجنيد

  .األدوار هذه
 العامّ  الرّأي لتغيAّ أسلوب :االنتباه تحويل
 املوضوع من الج9هA انتباه بتحويل
 إىل معارضتها يصادف الذي االنتباه تحويل

/ سالةالّر  تحريف يتّضمن وقد آخر، موضوع
  .الرّسالة عنارص يف يحدث الذي التّشويش

 والوالء االنت9ء صور مأه :العلم تحيّة
 تحيّة نفوس يف الهويّة وتحقيق للوطن،

 رموز من ّهام رمز العلم ألن الّشعب، العلم
 االستعداد عىل ودليل واجبة وتحيته الوطن

  .أجله من والفداء للتضحيّة
 االنحياز من نوع :والّتعصب التّحيز
 من معينة مجموعة تجاه الطّبقيّ / الفكريّ 

 الّسيايسّ  املجتمع عصبوالتّ  التّحيز أفراد

 يف األقليات تجاه األغلبيّة لدى اتّجاه
  .الغالب يف انفعايل اتجاه وهو املجتمع،

 دراسيّة مناهج :القوميّة/ الوطنيّة الّرتبيّة
 مراحل طالب جميع يدرسها إجباريّة
 أجل من والعاّيل، والخاص◌ّ  العام التّعليم
 هاوغرس للوطن واالنّت9ء الوالء عوامل تنميّة

  .األبناء نفوس يف
 فيه بشكل الّسلّطة قوة استخدام :التّسلط
 استخدام سوء هو آخر ]عنى/ مبالغة

  .الّسياسيّة الحياة يف الّسلطة
 الّسياسة لّصاقإ عمليّة :الّتسيس

 موضوعات تحویل /سیاسّية غیر ]وضوعات

 هذه وتتم سياسيّة، موضوعات إىل مختلفة

 للّدول، الرّسمّية الحدود عرب العملّية

 جهات مع القويّة لعالقاتهم األفراد باستث9ر

 داخّيل، سیايس نفوذ لتحقيق خارجّية

 ب� الّسياسة لفظ ذلك عىل ويطلق

 لنقابات الّسيايسّ  البعد وكذلك املجتمعات

 والّرياضة التّجارة ومنظ9ت العمل

  .وغAها والّنوادي والنّقابات
 ،هاّمة اجت9عيّة سياسيّة عمليّة :تشاور
 واسع نطاق عىل املوضوع طرح بها يقصد

 يف املتعددة والخربات اآلراء من لالستفادة
 هللا أمرنا إسالميّ  مبدأ والّشوری املجال، هذا

 وأصحاب الرّأي أصحاب مع لنتشاور به
  .املجتمع خدمة أجل من والعقد الحّل 

 عند تحدث حالة :املعلومات تشويه
/ عورياش إما األفراد ب� املعلومات انتقال

 األفراد من مجموعة عملت فإذا الشعوريا،
 أهداف تحقيق عىل املنظ9ت إحدى يف

 يف املسؤولون وضعها التي تلك غA خاّصة
 دون يحدث الذي التّشويه أما املنظمة،

 الختالف أساسا فAجع )الشعوري( قصد
 وجهات تالقي وعلم األفراد لدى املعا�
/ شياءاأل  إىل منهم كّل  ينظر حيث النّظر،

  .الّشخصيّة رؤيته منطلق من املوضوعات

 كل لها تخضع طريقة :العقليّة التّصفيّة
 من املرسل ويستخدمها اإلعالميّة الرّسائل

 أذهان يف مّعينة ّسياسيّة رسالة توصيل أجل
 يف معيّنة ومبادئ قيم وترسيخ املستقبل�

   .األذهان
 رأيه يبدي أن مواطن لكل حّق  :تصويت

 أكانت سواء االنتخابات يف ليهممث الختيار
/ محليّة/ الّشعب نواب الختيار برملانيّة
 اختيار التّصويت نتيجة وتكون نقابيّة،

 يف الّشعب إرادة عن ليعربوا بدقة املمثل�
 التّصويت ومكان املنتخبة، املجالّس  كافة

  .االقرتاع حجرة هو الرّسمي
 يستخدم وصف :االنحراف/ التّطرف

Aاملتطرف اإلنسان خروج عن للتعب /
 املتفق/ املألوف يتجاوز ما إيل املنحرف

  .عليه املتعارف/ عليها
 لإلنسان؛ املكفولة الحقوق من حّق  :التّطلع

/ الّدافع امتالك إىل الحّق  ذلك يدفعه إذ
  .أفضل مستوى تحقيق عيل الباعث

 التّفاعل عمليات من عمليّة :الّتعاون
 ويعني الّسيايسّ  القرار إلعداد املصاحبة

 أجله من يعمل مشرتك هدف وجود
 عامّ  اتفاق وجود أيضا ويعني املواطنون

 خسارة يلحّق  لن إنجازها وأن األهداف يف
 والتّنسيق التّعاون ويتطلب طرف، بأيّ 

  .والتّشاور
 تعایش( سالم يف األمم كل حياة :التّعايش

 مع الّسياسيّة النّظم ملختلف )سلمي
 عدم يويعن بطابعه، نظام کل احتفاظ
 وتعمل األخرى، الّدول شئون يف دولة تدخل
 يف وتسهم التّويل التّعاون عىل الّدول جميع
  .العا\ عن الحرب شبح إبعاد

 طاقات شحذ عملية :الّسياسيّة التّعبئة
 النّظم يف والتّغيA التّحول نحو املجتمع

  .متطورة ثوريّة بوسائل االجت9عيّة
 جتمعامل أن يرى ليربايل مذهب :تعدديّة

 ّسياسيّة وغA ّسیاسيّة روابط من يتكّون
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 وأن متفرقة، مرشوعة مصالح لها متعدّدة،
 عىل ويساعد الحكم، �ركز �نع التّعّدد هذا

  .املنافع وتوزيع املشاركة تحقيق
 حزب/ حركة من أك� وجود :التّعدديّة

 ويتنافس الواحد، الّسيايسّ  النّظام يف سيايس
 لّسلطة،ل الوصول أجل من الجميع

 الوجود يف کیان كل بأنّ  تعني والتّعدديّة
 جوهره جزء ولكل مستقلة أجزاء من يتكون
 أساس هي والتّعدديّة والخاص، املتميّز

 يوجد التي الحديثة القوميّة الّدولة وجوهر
  .ومستمرة مت9سكة بصورة يعمل پرملان بها

 األمنيّة الّسلطة بواسطة تتم :تعذيب
 عليهم املقبوض واإلرهابي� للمجرم�

 النّظام وأعداء الّساسة من للمعتقل� وكذلك
 حقوق مع وتتناىف قانونيّة غA بوسائل وتتم

 عىل هؤالء إجبار أجل من وتتم اإلنسان،
 وتتم ألعوانهم، واإلشارة بجرا�هم االعرتاف

/  الكرامة �تهن بوسائل التّعذيب عمليّة
 واللسعات بالتيارات الµ مثل اإلنسانيّة

 واالعتداء البد� والعقاب الكهربائيّة
 النّوم وعدم الّشتاء يف البارد واملاء الجنيس
 والتّهديد للكرامة الخادشة اللفظيّة واإلهانة
 وخالف واآلباء واألبناء الزّوجة عىل باالعتداء

  .أساليب من ذلك
/ مهارات اكتساب عن يعرب مفهوم :التّعلم

 يف الّدخول دون خربات/ معلومات
 دون أيّ  الرّسميّة، التّعليميّة ؤّسساتامل

 فهو الرّسمّي، النّظاميّ  بالتّعليم االلتّحاق
 فهو الحياتيّة، الخربات يف تراكم عن عبارة

  .الحياة عرب التّلقي أساليب من أسلوب
 املجتمع حقوق أهم :الزّامي تعليم

 الذي التّعليم وهو أطفاله، تجاه وواجباته
 عليه بالحصول ام بلد يف مواطن كّل  يلتزم
 توقع يخالف ومن الّدستور/ للقانون طبقا
 األد¶ الحد أيّ  املناسبة املاليّة الغرامات عليه
 كّل  عليه يحصل أن يجب الذي التّعليم من

 املبادئ الجزائري الّدستور وحّدد .مواطن

 يف الجزائري الّرتبوي النّظام تحكم التي
 ونامضم حّقا التّعليم من جعل منه 53 املادة

 أن إىل التّمدرس سن يف طفل لكّل  ومجانيا
 من التّعليم ويعد .سنة 16 العمر من يبلغ

 له ترصد حيث وحدها الّدولة صالحيات
 تتحمل وال . ميزانيتها من كبAا جزءا

 ما عدا ما أبنائها �درس نفقات العائالت
 بسعر تباع التي املدرسيّة بالكتب يتعلق
  .الّدولة من مدعم

 الوقت يف الطّفل حقوق أهم من :التّعليم
 القيم الطّفل يكتسب طريقه فعن الرّاهن،

 إىل باإلضافة للوطن والوالء والّسلوكيات
 عقيدة غرس يف التّعليم ويستخدم املعرفة،
 طريق عن التّعليم ويتم األبناء، عند سياسيّة
 والنّظام املعلم ودور واألنّشطة املناهج

  .ذاته التّعليميّ 
 أع9ق إىل التّفاذ عىل درةالق :التّغلغل
 وتفسA داخلها، من وتفسAها األحداث

  .ومسبباتها أسبابها
aالّسيّايسّ  التّغ: Aمفهوم يصاحب تغ 
 مرحلة كل میالد تصاحب التي الثّورة

 تغAّ  كل وهو الّسياسيّة، الحياة يف جديدة
 حاسم يكون أن برشط عميق نوعي/ كيفي

  .النّتائج
 امتالك يف أساسا فاوضالتّ  يرتكز :التّفاوض

 وقبولها، االختالفات مع التّعامل فنّ  مهارات
 األطراف ب� مشرتكة أرضية إيجاد ومحاولة
 كل يحاول ما غالبا إذ التّفاوض؛ يف املشاركة

 من املصلحة من قدر أكرب كسب طرف
 قبل من تبنيه يتم الذي الحوار، خالل

 يعتمد والتّفاوض للرصّاع، كبديل املتفاوض�
 من األداءاتو املهارات من مجموعة يلع

 قبول املشكالت، حل عيل الّرتكيز :أهمها
 تجريح دون وتحليلها اآلخرين نظر وجهات
 ومراعاة االندفاع تجنب تشويه،/ شخيص

 موضوع أولويات وتحديد العرض فن
  .التّفاوض

 الّسيايسّ  الهدف الرّفاهيّة :التّقدم
 الّدول الجميع واالجت9عيّ  واالقتصاديّ 
 تنميّة وال xو فال املعارصة، واملجتمعات

 ولذلك التّخلف، نقيض وهو تقدم، بدون
 لإلفالت خصوصا النّاميّة الّدول إليه تسعى

 عرب االنطالق وتحقيق التّخلف فخّ  من
 النّمو وكذلك واإلنتاج، والّزراعة الّصناعة
 الّد�قراطيّة تحقيق طريق عن الّسيايسّ 
  .اإلنسان حقوق هیممفا وتعميق
 الخدمات تقديم عمليّة :الخدمات تقديم
 وظائف أهم من األساسيّة العاّمة

 سواء املعارصة الّسياسيّة والنّظم الحكومات
 اشرتاكيّة،/ رأس9ليّة غربيّة، أم رشقيّة أكانت
 وتشمل لإلنسان، العاّمة الحقوق من وجزء
 املياه :أساسيّة بصفة الخدمات هذه

 والّصحة والطّرق الّصّحي لّرصفوا والكهرباء
  .العاّمة الخدمات من وغAها والتّعليم

 لقيام املتّحدة ألمم تنبيه حق :املصa تقرير

 بتقرير والّشعوب الج9عات مختلف
 حول الرّأي إبداء خالل من بنفسها مستقبلها
 الذيو  علمه، من االحتالل عن االستقالل

 الذي االستقالل املحتلة الّشعوب أغلب منح
  .إليه تسعى كانت

 وهو الغA مع التّعاون :االجت1عي التّكافل
 يف ألخيه إنسان كّل  حقوق من حّق 

 لها رئيّسة إسالميّة قيمة كان لهذا اإلنسانيّة،
 والتّكافل والتّعاون عديدة، سياسيّة جوانب

 والكرامة اإلنسانيّة أوجه من وجهان ه9
 ةالحريّ  األّمة يف تنشأ أن فقبل البرشيّة،

 العالقات يسبقها أن يجب والّد�قراطيّة
  .االجت9عيّة

 القومي الوالء مستوى :القوميّ  التّكامل

 وال الفرديّة الخالفات كل الفرد ينىس حيث

 واحدة، إرادة خلف والتّكتل الوطن يف إال يفكر

  .الّسياسيّة الرّابطة مستويات أهم وهو
 النّظام عمليات من عمليّة :التّكامل
 مختلف تأليف تعني وهي ّي،االجت9ع
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 بينها، والتّنسيق املجتمع، يف البنائيّة العنارص
 وعدم التّوتر احت9الت عىل يقيض نحو عىل

 املجتمع، داخل الّرصاعات ونبذ االختالف
 عىل محافظا املجتمع هذا يجعل م9

  .وتوافقه وحدته
 اتّساع مع نشأ سيايس مصطلح :تكنوقراطيّة

 وهو التّكنولوجي، لتّقدموا الّصناعيّة الثّورة

 العل9ء حكم /)التّكنولوجيا حكم( يعني

 التّكنوقراطي� قوة تزايدت وقد والتّقنيّ�،

 جميع ودخوله العلم أهميّة الزدياد نظرا

 والعسكريّة االقتصاديّة وخاّصة املجاالت

 تخّصيص قرار يف الّسلطة لهم أن ك9 منها،

 االسرتاتيجيّ  والتّخطيط املوارد رصف

 وقد التّكنوقراطيّة، الّدول يف واالقتصاديّ 

 يف 1932 عام التّكنوقراطي� حركة بدأت
 كانت حيث األمريكيّة، املتّحدة الواليات

 نشأت والتي والعل9ء املهندس� من تتكون

 أما .التّكنولوجي لتّقدم طبيعة نتيجة

 يد عىل 1919 عام استحدث فقد املصطلح

 William Henry /سميث ه«ي وليام(◌ّ 

Smyth( االختصاصي� بتويل طالب الذي 

  .الفاضل املجتمع يف الحكم مهام العلمي�
 عىل الّسياسيّة املؤّسسات قدرة :التّكيف
  .وخارجيا داخليا املختلفة التّغيAات مواجهة

 األعضاء ب� فاقاالتّ / الرّضا درجة :الت1ّسك
 االجت9عيّة،/ الّسياسيّة املؤّسسة داخل

 ووجود االنت9ء بدرجة عادة ويقاس
 املؤّسسة داخل يف علمه من خالفات

 الّسيايسّ  االجت9ع وجهة ومن الّسياسيّة،
 تقسيم عىل املبني العضويّ  الت9ّسك فإن

 يحل سوف لألفراد املتبادلة واملصالح العمل
 القيم، اتفاق أعىل املبني اآليل الت9ّسك محل

 لالستقرار املجتمعات طريق هو فالت9ّسك
  .واملستقبل التّقدم نعوص

 أدوات من رضوريّة أداة :الّسيايسّ  التّمثيل
 صنع عمليّة يف واملشاركة الّسياسيّة املشاركة

 من بعدد الّشعب �ثيل ويعني القرار،

 ونظام الّسكانيّة، الكثافة بحسب النّواب
  .التّمثيل

 باملجتمع املوجودة االختالالت :التّناقضات
 الّرصاع صورة ذوتأخ تتضخم اختالالت وهي

  .جذورها ومعالجة معالجتها يتم \ إذا
 الرّئييس العنرص :االجت1عي التّنظيم

 شكل وهو العاّم، االجت9عي للنظام
 للمجتمع االجت9عي والتّكوين العالقات
  .فيه واإلنتاج والعمل
 التّغA عمليات أهم :الّسياسيّة التّنميّة
/ ةالنّاميّ  الّدول تشهدها التي الّسيايسّ 

 �يزها ما أهم والتي االنتقاليّة، املجتمعات
 الكاريزميّة بالقيادة ترتبط تزال ال أنها هو

 الّسلطة الّسياسيّة نظمها عىل وتسيطر
 قوى إىل ترجع الّسياسيّة والتّنميّة التّقليديّة،

 والتّصنيع التّعليم من املجتمع يف عديدة
 وسائل وتطور والتّكنولوجيا والحرضيّة

 ماهي الّسياسيّة فالتّنميّة واألحزاب، االتصال
 الكاملة الّد�قراطيّة لتحقيق طريق إال

  .الواسعة اإلنسان وحقوق
 التّنميّة من النّوع ذلك :املستدامة التّنميّة

 واالتّساق التّوازنات اعتباره يف يأخذ الذي
 نظيفة اإلنسانيّة البيئة عىل ويحافظ والبيئة
 الوقت ويف ومواردها، تجديد عىل وقادرة
 معيشة مستوى تحسن إىل يؤدي نفسه
  .واملجتمع الفرد

 سيايس اجت9عي اتّجاه :التّوعيّة/ التّنوير
 )18( عرش الثّامن القرن يف أملانيا يف ظهر

 يف النّقص نواحي إصالح مقتنعوه يحاول
 وأسلوب وسياساته سلوكه بتغيAّ املجتمع

 واملعرفة والعدل الخA مبادئ بنرش حياته
  .حّق وال

 الحقوق من حقا التّواصل باعتبار :التّواصل
 للجنس فارقة سّمة أنّه إيل إضافة اإلنسانيّة،

 يؤدي أن شأنه من ما كل يعني فإنه البرشي،
 البرش، ب� واملشاعر واآلراء األفكار تبادل إىل

 من عليه ومتعارف مشرتك، نظام خالل من
 والرّموز والتّقاليد االجت9عيّة األعراف

 عىل القوميّ  باإلطار تتصف التي ويّةاللغ
  .تقدير أقل

 تبجيل إىل اإلنسان ميّل :املعريفّ  التّوافق
 آراءه توافق التي واملعتقدات اآلراء وتقدير

 تقدير إىل امليل وكذلك ومعتقداته،
 ويزداد أفكاره مع يتفقون نالذي األشخاص

 وينقص التّوافق بزيادة التّقدير هذا
  .بنقصانه
 فرص وتحديد املوارد تعبئة عمليّة :التّوافق
 داخل والج9عات األفراد أمام األدوار
  .النّظام

 سلوك توجه من نوع :املادي الّتوجه
 سواء املاديات نحو ما مجتمع يف األفراد
 طريقة عن النّظر برصف العينيّة/ املاليّة

 القيم عن النّظر وبرصف عليها الحصول
 هاتالتّوج وهذه الّروحيّة، والتّوجهات

 انهيار بعد خصوصا الغرب يف انترشت
  .هناك الّروحيّة القيم

 العاّمة الثّقافة من جزء :الّسياسّية الّثقافة
 واالتجاهات القيم يف وتنحرص للمجتمع،

 فهي الّسياسيّة، واملعارف والّسلوكيات
 بأفراد يرتبط واملعتقدات القيم من نظام

 تنشئة لخربات يتعرضون معّ�  مجتمع
 الثّقافة تنطوي أن والبد ما، حد ىلإ مختلفة

 من قدر عىل مجتمع ألي الّسياسيّة
 عىل سياسيّة ثقافة أيّ  وتشتمل التّجانس،

  .الفرعيّة الثّقافات من عدد
 الّشعب �يّز التي الثّقافة :الّشعبّية الثّقافة

 بامتثالها وتتصف الّشعبي، واملجتمع
 األساسيّة، التّنظيميّة واألشكال التّقاليد

  .عاّمة بصفة املحافظ بطابعها تتميّزو 
 الّسلوك أxاط تغAّ  :الثّقافيّة الثّورة

 الجديدة القيم وإحالل الباليّة والعادات
 بالحركة الثّقافيّة الثّورة ترتبط ولذلك .محلها

  .البالد أغلب يف التّنظيميّة الّسياسيّة
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 التّكوينات يف الجذريّ  التّحول :الثّورة
 ويف العامّ  والنّظام اسيّةوالّسي االجت9عيّة

 وقد النّاس، ب� املتبادلة والخربات العالقات
 عن يكشف الذي الّدائريّ  التّغAّ  به يقصد
  .جديدة أxاط

 بتجاوزات القيام عمليّة :الحرب جرائم
 تعني كمفهوم وهي الحرب، أثناء مدنيّة

 انهزامهم عقب األعداء قادة بعض محاكمة
 الحرب، أثناء جاوزبالتّ  لقيامهم الحروب يف

 آدميّة احرتام وعدم باألرسي و�ثيل قتل من
  .املحارب
 لسلوك وصفا :الّرؤيّة أحادي الجمود

 ضد والتّشبث بالتّزمت املتسم البرش
 التّعبA يف لحريتهم الجمود اآلخرين م9رسة
  .الرّأي وإبداء
 اضطرابات/ شديد قلق حالة :طوارئ حالة

Aحالة يجعل م9 ما، دولة يف متوقعة غ 
 الطّوارئ حالة بإعالن تقوم الّدولة طوارئ
 العسكريّة األحكام فرض/ األمن لحفظ
  .مؤقتة بصفة

 دويل، سياّيس، مصطلح :الباردة الحرب
 الّسيايسّ  التّوتر من حالة عن يعرب تاريخيّ 

 إىل تصّل  وال الّدول، ب� العسكري والتّنافس
 وتّشن ساخنة، حربا لتصبح املسلح االشتباك
 األسلحة ]ختلف الباردة الحرب

  .واإلعالميّة واالقتصاديّة الّدبلوماسيّة
 الّرسيعة الخاطفة الحرب :الخاطفة الحرب

 التي الحروب عىل يطلق مصطلح املفاجئة
 القوات تكافؤ عدم نتيجة برسعة تحسم

 بعد النّرص بانتزاع املفاجأة نتيجة/ املتحاربة
Aالنّرص حرب عليها ويطلق الّشامل، التّدم 

 التي األلفاظ من وغAها الّصاعق، الّساحق
  .املعارك يف الحسم رسعة عىل تدل

 ب� عسكري صدام رصاع قيام حالة  :الحرب
 نوع أيّ  باستخدام ج9عت�/ دولت�/ قوت�

 أم تقليديّة أكانت سواء األسلحة أنواع من
  .نوويّة متطورة

 يف تظهر التي حركات :انفصاليّة حركات
 الفيدراليّة/ القوميات عّددةمت الّدول
 باالضطهاد الّشعور انفصاليّة حركات بسبب
 تكوين وتحاول وطني حكم يف ترغب والتي
 وقد األم، الّدولة عن لالستقالل تسعى سلطة

 واإلرهاب للعنف نضالها يف الحركات تلجا
  .واإلرهاب للعنف نضالها

 التي املنظمة الج9عات :سياسيّة حركات
 مصلحة/ هدف أجل نم سياسيا تتحرك
 للتّغيA تهدف أعضائها، اتجاهات عن معربة

  .الّسياسيّة األحزاب عنها تعرب وقد واإلصالح،
 يف الهاّمة الحقوق أحد :التّعبa حريّة
 يف الفرد حّق  وتعني املعارص، الّدويل النّظام
Aتدخل دون ومعتقداته آرائه عن التّعب 

 ويشمل اإلعالم، وسائل كافة عرب وبحريّة
 املعلومات عن البحث حريّة الحّق  هذا

 عن النّظر بغض ونقلها نوع أيّ  من واألفكار
 طباعة، أم كتابة أم شفاهة وذلك الحدود،

 وسيلة بأيّة/ فنی قالب يف ذلك كان وسواء
 ويف اآلخرين �س أال برشط يختارها، أخرى
  .العامّ  الحالصّ  أجل من القانون حدود
 يف اإلنسانيّة لحقوقا أهم من :الّرأي حريّة
 الحقوق من الّرأي وحريّة املعارص، العا\

 من الرّأي أنّ  ذلك شخص، أليّ  املقدسة
 عىل تعايل هللا أنعم التي النّعم أعظم

 عن التّعبA يف حرا جعله الذي اإلنسان
  .رأيه واتجاهات فكره مكنونات
 الّسيايسّ  النّقد تتضّمن :الّسياسّية الحريّة

 الّسياسيّة وامل9رسة ياسيّةالسّ  واملشاركة
 بهذه واملراد الفكر، وحريّة الكلمة وحريّة
 الحق مؤهل إنسان لكل يكون أن الحريّة

 يف الّدولة سياسة توجيه يف االشرتاك يف
 مراقبة ويف إدارتها ويف والخارج الّداخل
  .التّنفيذيّة الّسلطة

 الّصحف حريّة تعني :الّصحافة حريّة
 يف ]ا واألفكار، باآلراء بالجهر والّصحفي�

 إصدار يف :للجميع الكاملة الحرية ذلك

 واالتجاهات اآلراء عن للتعبA الّصحف
 يحرم وال العاّم، القانون إطار يف املختلفة،

 رأيه، مكنون عن التّعبA من شخص
 القانون إطار يف اآلراء نرش يف حرّة والّصحافة

 الإ  الّصحف، عىل محظورة والرّقابة والنّظام،
 النّظام لوقايّة الطّارئة، األمور يف ذلك كان إذا

  .االجت9عي
 اإلنسان حياة من جزء بأنها توصف :الحريّة

 ك9 الحريّة أنّ  ك9 يحيا، أجلها ومن بها
 يفعل أن يف الفرد حق( :بأنّها البعض يعرفها

 والحريّة ،)اآلخرين يرض أال برشط يشاء ما
 عن عبAللت اآلراء لجميع الفرصة إتاحة هي

 التّعبA حريّة منها مجاالت عّدة ولها نفسها،
 الرّأي وحريّة الّسياسيّة امل9رسة وحريّة

 االقتصاديّة والحريّة األحزاب وتشكيل
  .وغAها املعتقدات، وحريّة والّسياسيّة

 É للّسلطة يسعي سيايسّ  تنظيم :الحزب
 منظومة إطار يف الّسياسيّة، مبادئه يحقق

 أبسط يف الّد�قراطيّة ألن الّد�قراطيّة،
 هو فالحزب األحزاب، تعدد تعني صورها

 واملشاركة الّسياسيّة امل9رسة لتنظيم أداة
  .املحكومة والطّبقات الحاكمة الطّبقات ب�

 األفراد من مجموعة  :االحتشاد/ الحشد
 وهم سابق، ترتیب غA من أمر عىل أجمعوا

 يف ك9 سلفا مقررّ  ألمر حشدت مجموعة
 و�ثل االحتشاد/ الحشد العسكريّة حشودال

 يستجيب أن �كن سلوكيا أxوذجا الحشود
 للمؤثرات متوقعة غA بطرق فيه األفراد

  .الج9عيّة
 والتّحول التّقدم التّحرضّ  عمليّة :الحضارة
 مستوى إىل مستوى من عامّ  بشكل اإلنسا�

 التّقنيّة حيث من وتطوره تعقيدا أك�
 ترمز فالحضارة الّسائدة، قافةالثّ  املستخدمة

 واالقتصاديّة الحضارة الثّقافيّة املظاهر إىل
 روح عىل للداللة معيّنة حقبة يف والّسياسيّة

 والوطني، القوميّ  املستوى عىل الّشعب
 تعني ألنها الثّقافة من اتساعا أك� فالحضارة
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 املصطلح يعني وقد ...الحياة مقومات كل
   .بذاتها قةمنط حضارة/ بعيّنه شعب حضارة

 الّرضوري األد¶ الحد :االكتفاء حق
 ويلزم اإلسالم قّرره الذي اإلنسانيّة للمعيشة
 الحاجات كل بتوفA والحكام املسلم�
 كل وملبيا مكتفيا اإلنسان ليعيش الّرضوريّة

 االجت9عيّ  لوضعه طبقا األساسيّة حاجاته
 الذي الكفايّة حد وليس املختلفة، وحاجاته

  .فقط والّرشّاب عامالطّ  يعني
 امل9رسة أشكال أبسط :التّصويت حق

 الّسياسيّة الحقوق وأول للّشعب، الّسياسيّة
 منح وتعني الحديث، العرص يف للمواطن

 للجميع املختلفة القضايا يف الرّأي إبداء حّق 
  .�يّيز دون
 عيل مولود لكل مرشوع حق :الحياة حق
 حياة ويعيش ينمو أن يف األرض وجه
 وال قتله يجوز فال بحياته ويتمتع يّةطبيع

  .الحروب أثناء وخصوصا منه، التّخلص
 لألشخاص، رئييس حّق  :الجنسيّة يف الحّق 

 لحقوق العاملي اإلعالن من 15 فاملادة
 التّمتع حق فرد لكل" :عيل تنص اإلنسان
 أيّ  حرمان تعسفا يجوز وال ما، بجنسيّة
 تغيA يف حقه من وال جنسيته، من شخص

 ك9 "الجنسيّة الجلد الجنسيّة يف الحّق  هذه
/ 36رقم قرارها يف الحقوق لجنة أكدت
 حقوق من يعد الجنسيّة يف الحق أن ،1997

 وإن بها املساس �كن ال التي اإلنسان
 إىل استنادا الجنسيّة من التّعسفيّ  الحرمان

 يشكل دينيّة، إثنيّة/ وطنيّة عنرصيّة أسس
  .األساسيّة ياتوالحر اإلنسان لحقوق انتهاكا
 األساسّية الحقوق أحد :الحريّة يف الحّق 

 نفسه عىل وآمنا حرا اإلنسان يعيش أن
 به يقصد الحريّة يف والحق ووطنه، وماله
 عليه يقع استعباد أيّ  من اإلنسان تحّرر
 اآلخرين يف التّحكم حق ألحد ليس وأنّه

  .عليهم والّسيادة

 فرد لكل يكون أن :الخصوصيّة يف الحّق 
 بالّرسيّة، املحاطة الخاّصة حياته يف لحّق ا

 واقتحامها الحياة هذه يف دخلالتّ  وعدد
 يف الحق القانون، عىل تتعدى ال طاملا

 حريّة �س وال العاّم، والنّظام الخصوصيّة
  .اآلخرين

 تطبيق يف العدالة :الّتامّ  العدل يف الحّق 
 ب� الخصومات يف والعدالة القوان�،

 االجت9عيّ  املنتج يف تّوزيعال وعدالة النّاس
 يف الحق من وغAها الّرضيبيّة والعدالة

 يف كالعدالة النّاس ب� العدل أوجه
 ب� املرتبات يف والعدالة الوظائف،

  .الواحدة الّرشّائح
 أن عيل األشخاص من لشخص لقدرة :الحّق 
 ويحميه له القانون �نحه معّ�  بعمل يقوم

 يقابله حق كل وأن يقرها، ملصلحة تحقيقا
 عىل استقر قد القانو� الفقه وأنّ  واجب،
 عيل شخص الحق سلطة بأنه الحق تعريف

 القانون يقره أدGّ،/ مادي مع�، يشء
 قانون، بدون الحق تصور �كن وال ويحميه،

 النّاس يعيش حيث إال الحق يوجد ال حيث
 يسوده مجتمع أيّ  منظم، مجتمع يف

 فإنّ  دائيّة،الب املجتمعات يف أما القانون،
  .دا�ا لألقوى الحق
 بنفسه نفسه الّشعب حكم :الّشعب حكم

 يف الّد�قراطيّة تعريفات أهم هو ولنفسه
 انتشارا األك� والنّموذج الّسيايس الفقه

  .الّد�قراطيّة ملفهوم
 تفوز التي الحكومة :أغلبيّة حكومة
  .انتخابات يف الربملان مقاعد بأغلبيّة

 يشكلها حكومة هيو  :الحزبيّة الحكومة
 وأغلبيّة النّاخب� أغلبيّة عىل حاز معّ�  حزّب

 وتسعى الربملان، مقاعد الحزبيّة الحكومة
 واالقتصاديّ  الّسيايسّ  الحزب برنامج لتنفيذ

  .واالجت9عيّ 
 للعمل العاّمة القواعد إطار :الّسياسة حلبة

 داخل واالقتصادي واالجت9عي الّسيايس

 ومن العاّمة، الّسلطة حّددتها والتي الّدولة
 يكون واألفراد املؤّسسات من خارجها يعمل

 اإلطار هذا خارج ويعمل الحدود تجاوز قد
  .عليه الجزاء توقيع ويستحق

 داخل الّسائد الّسيايس املناخ :سياسّية حياة
 مواجهة معنی املجتمعات، من مجتمع

 واألفراد واألحزاب والتّنظي9ت الج9عات
/ النّفوذ ببعض الفوز أجل من لبعض بعضهم

 يف ذلك يتم أن برشط األصوات،/ املناصب
  .املجتمع يف العاّمة القواعد ضوء

 ب� املحايد املوقف باتخاذ االلتّزام :الحياد
 إجراء عند ّسي9 ال متقابل� طرف�

 يقوم أن ]عنى احتكام،/ تفاوض عمليات
 ب� التّحكيم عىل املرشفون/ املحكمون

 طرف إىل امليل دون حياد،ال بالتّزام طرف�
 التّحرر أيّ  اآلخر، الطّرف حساب عىل ما

 توجه قد التي والّذاتيّة، الهوى سيطرة من
 غA وجهات املحكم� هؤالء مواقف

  .العدل بالحق تتسم ال صحيحة،
/ بالكل9ت األفكار عن التّعبA :خطاب
 مكتوبة معالجة/ أك�/ طرف� ب� محادثة
  .كالم/ حوار/ ما ملوضوع
 ومعتقدات آراء عىل التّأثA :الّدعايّة

Aنظام نحو معيّنا اتجاه لتأخذ الج9ه /
 تحاول ك9 سلبيّة،/ إيجابيّة بصورة مذهب

 النّظر وجهات القبول األفراد نفسيات تهيئة
 لتشويه ذلك يف تلجا وقد لها تدعو التي

 الّدعايّة صور وتتعدد وتحريفها، الحقائق
 سیاسيّة ونتك فقد أغراضها، بتعّدد

  دينيّة/ ثقافيّة/ اجت9عيّة
 وهي للمجتمعات، الّسيايسّ  الّشكل :الّدولة
 الّدولة العالقات تنظم التي الّسلطة

 وتنفذها، القوان� وتصوغ االجت9عيّة
 اإلج9ع/ فاقاالتّ  من نوع عىل الّدولة وتقوم

 واملحكوم، الحاكم ب� املحددة العالقات/ 
 والّسيادة األرضو  الّشعب :هي أركان ولها

  .الّدويل واالعرتاف
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 ب� للعالقات العامّ  الّشكل :ديبلوماسيّة
 زادت وكل9 الطّبيعيّة، الظّروف يف الّدول

 حجم زاد دولت� ب� العالقات ومتانة قوة
 توصف ك9 بينه9، الّديپلومايسّ  التّمثيل

 الّسياسيّة الجهود بأنها الّديپلوماسيّة
 من املجاالت كافة يف تبذل التي املختلفة

 الّدول ب� التّعاون وزيادة الّرصاع نبذ أجل
  .املجاالت كافة يف

 ]عناها/ الّشعب حكم :الّدtقراطّية
 الّشعب، حكومة إغريقي كمصطلح الحريف
 حكم عىل يقوم مذهب لكّل  وتتسع

 لحّكامه الحرّ  باختياره لنفسه الّشعب
 ثم بالتّرشيع منهم القا�� وبخاّصة
 تعني الّشعب وحكومة ذلك، بعد برقابتهم

 الّشعب أغلبيّة حكومة املعارص العا\ يف
/ الفردي الحكم نظام عن متميز كنظام

 أسلوب هي والّد�قراطيّة األقليّة، حكومة
 الّسياسّية املجاالت كافة يف الحياة

 الحريّة وتشمل واالجت9عيّة، واالقتصاديّة
  .معانيها بأوسع

 التّجمعات سةدرا علوم :الّدtوغرافيا
 والتّغيAات اإلج9ّيل، حجمها من الّسكانيّة
 والوفيات الوالدة ومعدالت الّسكانيّة
 املساحة أعىل البّرشي والتّوزيع والهجرّة،

 العمر حيث من الّسكانيّة والتّصنيفات
 أمور من ذلك إىل وما املعيّشة ومكان واملهنة
  .اإلقليم سكان تخّص 
 الرّوابط أحد يدةالعق/ الّدين عامل :الّدين

 عىل وتساعد واألمم الّشعوب تجمع التي
  .الّدينيّ  باملعتقد الوطنيّ  �اسكهم تحقيق
 الحاكم ب� العالقة :الّسياسيّة الرّابطة

 هناك أن هو العامّ  فاملفهوم واملحكوم،
 يصل فلµ واملحكوم، الحاكم ب� انفصام

 مجموعة يجتاز أن عليه للحاكم املحكوم
 وسيط خالل من له تسمح لتيا العقبات من

 تتنوع الّسياسيّة فالرّابطة والحاكم، بخطاب
 املواطن، منها◌ّ  يتكون التي للطبقة طبقا

 العلم حكم يف الّشارع لرجل بالنّسبة فهي
 تساؤل موضع الوسطى وللطبقات
   .مبارشة العليا والطّبقات

 الّسائد والّشعور النّظر وجهات :العامّ  الّرأي
/ موقف إزاء معّ�  وقت يف معّ�  جمهور ب�

 العامّ  الرّأيّ  وج9عة املشكالت، من مشكلة
 من كبA عدد وهو املصالح، مشرتك الجمهور

 وحدة يف إدراك عن يشرتكون األفراد
 بالوحدة شعور لديهم يتولد ولذلك املصالح،
 موجود عامّ  رأيّ  وهناك الّذات، وتحقيق
 بعض نتيجة يحدث الذي الرّأيّ  وهو بالفعل

/ املنقاد العامّ  الرّأيّ  وهناك األحداث،
 األك�يّة �ثله الذي الرّأيّ  وهو املنساق

 يحاولون وال األمي� جمهور من الّساحقة
Aدعايّة، من لهم يرسل ما كّل  يف التّفك 
 يتأثرون فهم املثقف العامّ  الّرأيّ  بعكس

  .فيها يؤثرون قد ولكنهم بالّدعايّة
 يكونه تقييّم/ حكم/  نظر وجهة :الّرأيّ 
 الذي االعتقاد هو/  ما موضوع عن الفرد
 أسباب من أقوى اإليجاب أسباب فيه تكون
 من أد� معرفة فهو الرّأي الظّن أما النّفي،
 �ثل الرّأيّ  كان وإذا الّشّك، ويحتمل اليق�

 رأيّ  يسمى الج9عة نصف عن يزيد ما
 نصف عن يقل ع9 يعرب كان وإذا األغلبيّة
  .األقليّة سمىي الج9عة
 عىل يدل اجت9عيّ  سيايسّ  مصطلح :رجعيّة
 التّقدميّة للمفاهيم املعارضة التيارات
 بالتّقاليد التّمسك طريق عن وذلك الحديثة
  .املوروثة

 املوافقة من ينبع سيايس مصطلح :الرّضا
 فيه مرغوبا النّظام كون عىل اإليجابيّة

   .]خرجات عامّ  إشباع وتوافر
 كافة من اإلنسان تجريد أيّ  يّةالعبود :الرّق

 وتورث، وتشرتى تباع سلعة وجعله حقوقه
 ]قتيض كله العا\ يف رسميا الرّق ألغي ولقد

  .م1948 اإلنسان حقوق اتفاقيّة

 الطّابع خالل من يربز مفهوم :الّشعب روح
 ما عىل تركز التي القوميّة للّشخصيّة القومي
 ثبالّرتا االرتباط إطار يف الّشعب يجمع

 الّسياسيّة واملشاعر والتّقاليد والفلكور
 للتعبA الرّئيسيّة الوسائل باعتبارها واللغة

   .الّروح هذه عن
 تربط التي واالنت9ء الرّوح :القوميّة الّروح

 تجمعها واحدة أّمة عشAة/ جنس أبناء
 املشرتك والّدين اللغة ووحدة الّدم رابطة

  .املشرتكة والتّقاليد
 اإلنسان استجابات :ةاملعنويّ  الّروح

 أن �كن وما ...ما عمل أداء نحو الوجدانيّة
 معدالت من اإلنسان يتوقعه املعنويّة الرّوح

 استخدام يظهر ما وغالبا ...والحوافز النّجاح
 التي األزمات أثناء بارز بشكل املصطلح هذا

 بهدف ما؛ مجتمع/  أفراد مجموعة تواجهها
/ األزّمة هذه لحّل  األفراد هؤالء تثبيت

  .الخطر هذا مواجهة
 فذة لشخصيّة وصف :الّسياسيّة الزّعامة

 الّدوليّة والعالقات الحكم مجال يف
 به يتصف الّسياسيّة الزّعامة والّسياّسة

 األتباع، من آخرين يقودون أك�/  شخص
 بوحي األتباع قبول عىل الزّعامة وتتوقف
   .الزّع9ء لدور الحرّة إرادتهم
 عىل يسيطر الذي القائد :الفكريّ  الزّعيم
 ويضع واسعة برؤيّة عادة ويتمتع األفكار
 يوصف وقد الج9عة، ملستقبل خططا
  وأفالطون وحا\ مثايل أنه الفكري الزّعيم
 والتّفاهم واالستقرار األمن من حالة :الّسالم
 والتّقدم والتّنميّة منه، منطقة/ العا\ تسود

 دتستفي أن بد وال من إال يتحققان ال
 خالل يحدد أن �كن الّسالم والتّخطيط

 املفهوم منه كلها اإلنسانيّة العاملّي، الّسالم
 وهو مطلقة، قيمة بوصفه للّسالم، الّدقيق

 اإلفادة ويحقق الحروب اندالع �نع الذي
 العلميّ  التّقدم من للبّرشيّة الفعليّة

  .والتّكنولوجيّ 
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 صفة اكتسبت ولكنها القوة :الّسلطة
 القوة فهي بالتّعي�،/ باالنتخابات ةالّرشّعيّ 

 فالّسلطة البالد، حكم عىل املهيمنة الرّسميّة
 تختلف الواقع يف ولكنها القوة نفسها هي
 أنّ  هي واحدة حقيقة يف القّوة عن

 ملاذا يعرفون ال قد القوة مستخدمي
 بها، يترصفون التي بالطّريقة يترصفون

 املستخدم� هؤالء أن يعتقدوا أن ويجب
 القوة مل9رسة معنويا حقا �لكون

  .األمر لزم إذا العقوبات واستخدام
 وأxاط استجابات عمليّة :الجمعيّ  الّسلوك
 بعض جانب من الّسلوك من متشابهة

 مشرتك، ملؤثر يستجيبون نالذي األشخاص
 xاذج يف الجمعيّ  الّسلوك أشكال وتظهر

 كانتشار الج9هAيّ  الّسلوك عن مختلفة
 وقيام العامّ  الرّأي وتكوين واملوضة التّقاليد

  .االجت9عيّة الحركات
 بعض �تلكه سلوك :القيادي الّسلوك

 النّظم، املؤسسات بعض �ارسه/ األفراد
 يف التّأثA آلياتو ملهارات امتالكها من انطالقا

 تحت/ معّ�  موقف يف عليها/ الج9عة
 لتحقيق دفعهم بهدف معيّنة، ظروف
 مراعاة برضورة التّقيد دون معيّنة، أهداف
  .عليها أثAالتّ  ثمّ  التي الج9عة أهداف

 بوصفها الّدولة قوة عن تعرب :الّسيادة
 القوان� صنع عن املسؤولة بوصفها

 للعالقة الّرشعي الطّريق وهي وتنفيذها،
 لألفراد، األساسيّة والحاجات الّدولة ب�

 سياسيا الّدولة سيطرة فرض وكذلك
 الّدولة أن وتعني جتمع،امل عىل واقتصاديا

 تعلو أن وترفض الكامل، استقاللها �ارس
 الّدولة تعطيّ  التي وهي سلطة، أيّ  عليها
  .الكاملة الّدولة أهليّة

 نفهم أن خاللها من �كننا طريقة :الّسياسة
 الوسائل وهي االجت9عيّة، شؤوننا وننظم

 األفراد بعض خاللها من يستطيع التي

 من أك� الوضع عىل الّسيطرة والج9عات
 من كجزء نستخدمه مفهوم وهو اآلخرين،
 من نفرس التي الّذهنيّة واألطر الن9ّذج
  .حولنا من العا\ نفهم أن نحاول خاللها

 يف �ارس، التي الّسياسيّة القّوة :الّسيطرة
 بواسطة محددا، مكانا تشغل ج9عة
 بحيث أشخاص، مجموعة/ شخص

 النّظام دعمب الخاصة املسؤوليّة يتحملون
 مجتمعا بوصفها الج9عة داخل والتّكامل
 القّوة إىل مستندة أوامرهم وتكون سياسيا،
  .الّرشعيّة

 رجال يعمل خاّصة أفكار :الّشائعات
 يعمل ك9 النّاس، بها يؤمن أن عىل الّدعايّة

 تذاع حتى آخرين إىل شخص كل ينقلها أن
 يطلقها وقد الج9هA، جميع ب� وتنترش

/ معیّن مكنون عن للتعبA ج9عات/ أفراد
 عىل للتأثA للقادة معيّنة رسالة لتوصيل

 لإلثارة/ معّ�  عمل لتشويه القرار صناع
 من قدر لها تكون وقد الج9هAيّة،

  .الحقيقة
 واملؤّسسات األفراد ترصّف :الّرشّعيّة
 إطار يف املجتمع يف واالجت9عيّة الّسياسيّة
 أيّ  العاّمة، اتالّسلط حددتها التي القواعد
  .وااللزّاميّة العامة الّصفة ذات القواعد

 عن تعرب الّرتدد سهلة مخترصة عبارة :شعار
 عادة وتهدف هدف،/  قيمة/ ثابتة فكرة

 بدون العام الرّأي عىل تؤثر بحيث لإلقناع
 الوطنيّة املوضوعات يف وتستعمل مناقشة،

 يف الرّسوخ سهلة وألنها أيضا، الّدعايّة ويف
  .الج9هA ذهن

 عن تتميز األفراد من مجموعة :الّشعب
 منطقة يف اإلقامة مثل أك� ]يّزة غAها
 العقيدة،/  املهنة/ الّساللة/ معيّنة

 واحد سيايس كيان لقيام أساسا ويشكلون
  .الّدولة وهو

 البعض ]راجعة الرّأي استخراج :الّشورى
 هم من رأيّ  باستطالع تقوم فهي البعض، إىل

 أقرب إيل للتوصل املوضوع يف ةالخرب  ذوي
 املفهوم تعترب والّشّورى للحّق، األمور

 ظاهرة والّشوری للّد�وقراطيّة، اإلسالميّ 
 به، آمن من اإلسالم عليها رG فريدة فكريّة
 األّمة وفكر حياة، يف خالّدة قيّمة وهي

 النّزول حسب الّشوری فنصوص اإلسالميّة،
 حقيقة إيل النّظر تلفت فهي إلهي، رسّ  لها
 بأنها اإلسالم يصفها التي األمة حقائق من
  .شوری أّمة

 والنّفسيّة الفكريّة األزّمة :الثّقافيّة الّصدمة
 يف يجدون من يعانيها أن يفرتض التي

  .غريبة ثقافة مواجهة يف/  وسط يف أنفسهم
 املصاحبة العمليات من عمليّة :الّرصاع
 إذا وينشب الّسياّيس، القرار إلعداد

 بصورة الّسياسي� الفاعل� أهداف ارضتتع
 العالقة طريف أحد يعني وحين9 مبارشة

 ك9 الثّا�، للطرف مبارشة خسارة الّرصاعيّة
 مصالح ب� تناقضات عن ينتج قد الّرصاع أن

 يف حادة النقسامات تفيض التي الطّبقات
 الّصدام يعني قد الّرصاع أن ك9 املجتمع،

 وهناك باالفرتاق، يينته وقد االحتواء، بقصد
 القتال :للّرصاع أساسيّة xاذج ثالثة

  .الجدل/  واملناقشات واملباريات
 حقوق عيل يطلق لفظ :األمان ص1ّم

 الذي األمان ص9ّم تشكل ألنها اإلنسان
 بأيّ  ينعم وال اإلنسا� البناء ينهار بدونه
 الح9يّة ماّسة رضورة فهناك مطلقا، تقدم

 األساسيّة وحرياته ناإلنسا حقوق واحرتام
   .اليأس دائرة کرس ذلك يقتيضو

 مختلف اتخاذ عمليّة :القرار صناعة
 يف يسهم ومن املجتمع يف والقوان� القرارات

 قبل القرار إعداد وكيفيّة العمليّة هذه
 القرار التخاذ املختلفة واملستويات إصداره،

  .تنفيذه ثم
 �ب التّوفيق إىل الزّامي العمل :الّسالم صنع

 الوسائل طريق عن املتنازعة األطراف
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 الفصل عليها ينّص  التي مثل الّسلميّة
 ذلك ومن املتّحدة، األمم میثاق من الّساّدس

 تسلیحا مسلحة الّسالم لفرض وحدات إنشاء
 بصفة وتوضع الّسالم، حفظ قوات من أثقل
  .األمن مجلس طلب تحت دا�ة

 ومالمح س9ت :للشخصيّة القوميّ  الطّابع
 يف الفرد عضويّة إىل ترجع التي ّشخصيّةال

 الخصائص من النّمط تلك هي معينة قوميّة
 معينة قوميّة/ أّمة بناء �يّز التي الّسلوكيّة

   .األخرى القوميات/ األمم أبناء عن
 �ارس التي النّخبة/ الّصفوة :حاكمة طبقة
 إىل ترجع وقوتها املجتمعات، كافة يف الحكم

  .�يزّها التي العاليّة ةالتّنظيميّ  الطّبيعة
 يجمعهم النّاس من مجموعة :طوائف

 مرتبتها يف متدرجة وهي جنس،/ لون/ دین
 حواجز بعضها عن وتفصلها االجت9عيّة
  .كثAة اجت9عيّة
 التي الكبAة التّغيAات :العامليّة الظّروف

 التي التّطورات وخصوصا العا\، يف تحدث
 الّسيايسّ  الاملج يف حدثت العامليّة الظّروف

  .املاضي� القرن� يف واالجت9عيّ 
 حّق  الظّلم ومقاومة العدل، نقيض :الظّلم

 املساواة، وحّق  العدل بحق للتمتع للجميع
 فإنه بالعدل، أمر قد تعاىل هللا كان وإذا

 وتوعد شديدا نهيا الظّلم عن نهى سبحانه
 بعضنا يظلم فال الغليظ، بالعذاب الظّامل�

 لو حتى كانت، صورة وبأي شكل بأي بعضا
 غA مع املسلم� غA مع الظّلم هذا كان

 مرفوض )للعدل كنقيض( فالظّلم البرش،
 واملعاهدات، والقوان� الّرشائع كل يف �اما

 والبعد بالعدل العمل الجميع عىل فيجب
  .محكوم� حكاما أكانوا سواء الظّلم، عن

 من عليه واملجتمع الفرد تعّود ما :عادات
 وهي املجاالت، كافة يف يوميّة ياتسلوك
 وأصبح تكّرر الذيو  الفعل ثم للتّفكA نتيجة
 املعرفة :وهي عنارص ثالثة لها والعادة عادة،

  .والرّغبة واملهارة

 ب� الّسيايسّ  الّرصاع مراحل آخر :عداء
 هو والعداء الّدول، من مجموعة/ دولت�

 العسكريّة للمواجهة الطّبيعيّة املقدمة
 إىل الحرب تؤدي بحيث واملريرة فرةالّسا

  .العداء تفاقم
 ال تعاىل هللا میزان :تعاىل هللا ميزان العدل
 طبقة/ فئة/ عرقا يظلم فال يزيغ وال يحيف

 رب ألن آخر حساب عيل شعب أيّ  يحاG وال
 هو النّاس، إله وهو النّاس، ملك هو النّاس
 للناس وعدالتّه بحكمته الحقوق يقّرر الذي

 آيات من واأللوان االلّسنة فاختالف جميعا،
/ بالجنس لالستعالء مربر فال البرش، يف هللا

 محاربة توجب الّرشّائع أنّ  ك9 بالعصبيّة،
 يسود حتى الطّغيانو التّعسفو البغي
  .واإلحسان العدل

  .عمدا اآلخرين إليذاء موّجه سلوك :عدوان
/ العسكريّة الحرب عىل يطلق :العدوان
 وذلك الّدول، من دولة عىل املسلح الهجوم
/ االحتالل بقصد الخارج من يأÎ عندما

 الّداخليّة العدوان الّشؤون يف التّدخل
 دولة االقتصاديّة الّ�وات عىل لالستيالء
 فالعدوان عليها، الهيمنة/  عليها املعتدى

 من املسلحة القوة باستخدام عادة يتمّ 
  .دولة ّضد دويل طرف جانب

zيبادر الذي هو سیاسيا العدوا� :عدوا 
 ويضمر الحقد له يكن الذي الّشخص
 سياسيا عليه الهجوم إىل منه االنتقام

 بوضوح ذلك يظهر عدوان ك9 واقتصاديا،
  .فلسط� عرب من الّصهاينة موقف يف

 دون فعله عىل النّاس يتعارف ما :العرف
 والقاعدة نسبيا، طويلة زمنيّة ملدة ضجر
 به االلتّزام بيج كالقانون العرف تقول

 يف وهو ،)رشطة كاملرشوط عرفا املعروف(
 عليها تتعارف اجت9عيّة، عادة األمر غالب

 مكتوب، نّص  دون عليها، تتفق/ الج9عة
  .القوي االلزّام صفة لها وليس وتراعيها،

 القوميّة عىل يطلق مصطلح :العروبة
 ولالدّ  ب� تجمع التي الرّابطة عىل/ العربيّة

 املشع املصدر وهي ربيّة،الع والّشعوب
 العربيّة والقيم العروبة والتّقاليد للفضائل
 العربيّة اللغة تجمعها والتي األصيلة،
 املشرتك والتّاريخ الواحد واألصل واإلسالم

  .املشرتك واملصA الجغرايفّ  واالمتداد
 الّدويلّ  الّرصاع عن أمكن ما االبتعاد :العزلة

 وهي جي،الخار  العا\ من سلبيا والوقوف
 عن بعيدة الّدولة ]قتضاها تقف سياسة

 عن أمكن ما وتبتعد الخارجيّة الّرصاعات
 أرض عىل جهودها وتقرص الغA، منازعات

 الحدود هذه وراء تسA وال وحدوده، الوطن
 التّدخل عن ترتدد ال ولكنها مطمع، أجل من

 عليها، هجوم وجه إذا مصالحها عن دفاعا
 اللجوء العوملة عرص يف الّصعب من وأصبح
 األمم ب� فعليا الحدود إلغاء ظّل  يف للعزلة

 الّس9وات ظّل  ويف والّشعوب والّدول
  .العامليّة التّجارة وحّريّة املفتوحة
 االجت9عيّ  التّقدم :املعارصة/ العرصنة

 روح لتناسب القوميات لجميع واالقتصاديّ 
 والبد تعيشه، الذي العرص وعلوم وفلسفة

  .واملعارصة األصالة ب� التّوافق من
 تعترب املد� العصيان حالة :املدzّ  العصيان

 عيّةالّرش  عن الخروج حاالت أهم من حالة
 بعض من العا\، دول معظم يف القانونيّة

 من ومنطقة املد� العصيان سكان/ الفئات
 باإلرضاب باملقاومة، يقومون حيث املناطق

 �القوان تنفيذ عن واالمتناع واملظاهرات
  .ج9عي بشكل الّسلطات ملقاومة واللجوء
 أيّ  يشء، كل يف العقل تحكيم :العقلنة
Aيف بالعاطفة وليس بالعقل املسبق التّفك 
 بالطّبع ومنها املعروضة، وامل9رسات األفكار
 إحداها، الختيار املختلفة، الّسياسيّة الربامج

 أيّ  القانون عقلنة مسألة العقلنة هذه ومن
 القواعد تطبيق قبل وتحكيمه العقل إخضاع

  .الجامدة القانونيّة
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 العاّمة العالقات تقوم :العاّمة العالقات
 والجمهور املنظ9ت ب� االتصال بعمليّة
 وحتى لآلخر، منه9 كّل  وتفرس وترشح

 ثقة كسب يف تنجح املنظ9ت لهذه �كن
 يف أساسيّة وهي وتأييده، وفهمه الجمهور

Aملنظ9توا الهيات، عمل مهمة تيس 
  .املختلفة
 اتخاذ وآليّة كيفيّة :القرار صنع عمليّة

 يف والقرارات والقوان� الّسياسات
 يف ]ا تنفيذها، وكيفيّة املختلفة املجتمعات

 هم ومن القرارات صنع يف املشارك� ذلك
  .ذلك يف قوة األك�

 انترش ومصطلح مفهوم :الكوكبة/  العوملة
 ازدياد ساسيّةاأل  فكرته األخAة، الّسنوات يف

 يف املتمثلة سواء األمم ب� املتبادلة العالقات
 رؤوس انتقال يف/  والخدمات الّسلع تبادل

 واألفكار املعلومات انتشار يف/ األموال
 وعادات بقيم أمة تأثر يف/ تدفقها ورسعة
  .األمم من غAها وقواعد وتقاليد
 وأن اختالفاتنا نتقبل أن :بسالم معا العيش
 اآلخرين إىل االست9ع عىل لقّدرةبا نتمتع

 معا والعيش واحرتامهم، عليهم والتّعرف
 معا للعيش الّدويلّ  واليوم .سالم يف متّحدين

 اليوم يف يحدث عامليّ  احتفال هو سالم يف
 من مايو/ ماي شهر من )16( عرش الّسادس

 املجتمع جهود لتعبئة ويقام سنة، كّل 
 والتّضامن والتّسامح الّسالم لتعزيز ويلالدّ 

 أفراد رغبة عن واإلعراب والتّكافل، والتّفاهم
 متّحدين معا، والعمل العيش يف املجتمع

 بالّسالم ينعم عا\ لبناء اختالفاتهم عىل
 الّدورة يف اعت9ده وتم وبالوئام وبالتّضامن

 العاّمة للجمعيّة )72( والّسبع� الثّانيّة
 2017 ديسمرب 8 يف واملنعقدة املتّحدة لألمم

 باإلج9ع عليه العاّمة الجمعيّة صادقت
 الالئحة عىل )193 إج9يل من دولة 172(

 شهر من 16 يوم إعالن تقرر 72/ 130رقم
 سالم، يف معا للعيش دوليا يوما مايو/ ماي

 املتّحدة، لألمم العاّمة الجمعيّة ودعت
 شهر من 16 يوم إقرار ويعود .به لالحتفال

 إسالم يف معا للعيش دوليا يوما مايو/ ماي
 التّاريخ هذا اقرتحت أنّ  بعد الجزائر، إىل

 فصادقت ،2017 سنة العامة الجمعيّة عىل
 باإلج9ع املتّحدة األّمم يف األعضاء الّدول

 يوم بإقرار القايض الجزائري املقرتح عىل
 إطار يف وذلك إسالم يف معا للعيش عامليّ 
 مالّسال  قيم ترقيّة إىل الزّاميّة الجزائر جهود

 وحظيت .الّدويل الّصعيد عىل واملصالحة
 رئيس من كل قبل من كبAة بإشادة الجزائر

 واملجموعات املتّحدة لألمم العاّمة الجمعيّة
 وأمريكا وأوربا وآسيا ألفريقيا اإلقليميّة

 العربيّة واملجموعة االنحياز عدم وحركة
 عىل واليونيسكو اإلسالمي التّعاون ومنظمة
  .العاملي يومال بهذا مبادرتها
 العمليات به يقصد مصطلح :املخّ  غسيل

 تحاول التي واالجت9عيّة الّسياسيّة الّدعائيّة
 رغبة ضدّ  اإلنسا� العمل/ الفكر توجيه
 بعرض وعقله، إرادته ضد/ الحر الفرد

 بدرجات اإلنسان مخّ  عىل معينة مؤثرات
 إعادة منها ويقصد طبيعته، مع متفاوتة
 أليّة وتقبله الفرد اتجاهات تشكيل

 من نوع وهي عليه، تفرض إيحاءات
 خالل من الفرديّة بالّشخّصيّة التّالعب
 إىل الفرديّة بالّذات والوصول العقد تضخيم
  .الّشخصيّة يف التّحكم ثم التّحليل

 عا\ يف شائع ومثل مبدأ :تسدّ  فرق
 صفوف اخرتاق من البد حيث الّسياسة،

 �كن حتى بينهم بالتّفريق األعداء
  .عليهم والّسيطرة احتواءهم

 ]ا يقرّ  الذي القانون :التّنظيمي القانون
 عالقات من اليوميّة الحياة يف كائن هو

 املوجودة العالقات هذه بتنظيم ويقوم
 كوينيالتّ  القانون بين9 املجتمع، يف بالفعل
 يكن \ شيئا يحدث الذي القانون فيكون

  .قبل من موجودة

 والتّأثA بالّنفوذ تاز� الذي :الّرأي قائد
 إليها، ينتمي التي الج9عة يف الّشخيص

  .فيها ويؤثر
 عىل وجل عزّ  هللا انزله مقدس کتاب :القرآن
 اإلسالم، معجزة وليكون )ص( محمد سيدنا
 والبيان بالفصاحة �يّز القرآن أن حيث

 � محمد سيدنا أن مع العرب ليحاجج
 به ةاإلسالميّ  األّمة دستور الكريم والقرآن

  .والعبادات واملعامالت الّدين
 عاّم، اإلسالم يف القضاء :اإلسالم يف القضاء
 بالعدل، النّاس ب� يسوي دقیق، ونظام
 املظلوم� إنصاف يعني فالقضاء اإلسالم
  .�يّيز ودون بالعدل

 واضحة اجت9عيّة ظواهر القوان� :القوان2
 أعضاء عىل �ارسه ما خالل من وذلك بذاتها

 وما اجت9عي، والزّام قهر من تمعاملج
 يف محوريّة اجت9عيّة قيم من تعكسه

  .االجت9عيّة الج9عة
 تكتسبها التي القوة :الّسياسيّة القوة

 يف األفراد/ املنظ9ت/ الج9عات/ األحزاب
 الّسيايس الفكر/ الّسيايس العمل ميدان

 الّسيايس الواقع/ الّدستور/ القانون ]قتىض
 النّجاح/ االنتخابات قصنادي خالل من

  .األصعدة مختلف عىل الّسيايسّ 
 الحكم، الّسلطة يف املتحكم النّفوذ :القّوة
 سلطة، أصبح الّرشعيّة صفة اكتسب وإذا
 عسكريّة سياسيّة القوة تكون وقد

 عىل القدرة بأنها البعض ويعرفها اقتصاديّة،
 أن نريدهم ما يفعلوا أن عىل اآلخرين حمل

 مختلف هذا أن افرتاض عىل به، يقوموا
 وذلك بعمله، هم يرغبون ع9 ما بطريقة

 إذا العقوبات وباستخدام التّهديد باستخدام
  .األمر لزم

 برشيّة ج9عة انت9ء إىل يشA :قوميّة
 يجمعها أن رشيطة واحد لوطن واحدة
 مشرتكة وثقافة واحدة ولغة مشرتك تاریخ
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 واألهداف باملصA والّشعور الوطن أرض يف
  .املواطن� الجميع املشرتكة سؤولياتوامل

 حكم يف ج9عة مشاركة :ج1عيّة قيادة
 انفراد دون يحول م9 قرار، اتّخاذ/ دولة

 وتتمّ  الج9عة، يف بالتّحكم الرّئيس/ القائد
 ويف الثّورات ويف الثّورة قيام عقب غالبا

  .البالد بها �رّ  التي األزمات
 يبذله التي مداه/ التّأثA درجة :القيادة

 التّأثA بهدف الّدول األنظمة/ األفراد بعض
 تغيA وإحداث أخرى أنظمة/ أفراد يف

 القا�� أهداف يحقق ]ا مستهدف
 األهداف هذه تحقق مدى ويعترب بالقيادة،

  .ومهارته القائد حنكة عىل الحكم معیارا
 ب� ترتكز التي القيم :الّشخصيّة القيم

/ حدةوا مهنة يف األفراد من مجموعة
 وال املجتمع، يف أقليّة/ عرقيّة مجموعة

  .والج9هA الّشعب كافة ب� تنترش
 و�ثل االجت9عّي، البناء عنارص أوىل :القيم

 الفعل فيها املرغوب واملثاليات الّصفات
 إليها النّاس يطمح الذي االجت9عيّ 
 محّصلة هي القيم أن ك9 إليها، ويتطلعون

 الفرد لدى نتتكو  التي االتجاهات مجموع
 التي القضايا من معينة قضيّة/ ما أمر إزاء

/  املحفزات من تعترب أنها ك9 يواجهها،
 القصوى األهميّة وذات املهمة، الّدوافع
 حياة يف بل فحسب الفرد حياة يف ليست
   .والّدول األمم

ء قدر :القيمة  ماديّة وÒنه يساويه وما الّيشّ
 الّيشء قيمة وتتحّدد معنويا،/ الّيشء كان
/ نفع من يحققه وما ندرته أساس عىل

 قد وهي عمل، امن فيه بذل ما/ سعادة
 يف وزن لها التي واألفكار العليا املثل تكون

  .املجتمع
/  امللهم القائد عىل يطلق مصطلح :كاريزما
 املكانة هذه يكتسب الذي التّاريخي الزّعيم
 ومواقفه، أع9له نتيجة أتباعه ب� املهابة

 فدّ  وقائد كبA وطني رمز إىل حوليت حيث
 ومواقفه بأفكاره قومي وبطل محنك

  .وإنجازاته
 ووظيفته عمله يف الفرد ظهور :الكفاءة
 له يكون وأن اإلتقان، من عاليّة بدرجة
 األمور ويف املواقف كافة يف وفعاليته إنتاجه

 عىل أك� ينطبق املفهوم وهذا العاجلة،
 يكون أن يجب التي الّسياسيّة القيادات

 املجالّس  من سواء لهم كفاءة تدقيق هناك
 األجهزة من/ الرّقابة عن املسئولة النّيابيّة

  .املختّصة
 الّسيايسّ  الّدور حاالت من حالة :الالمباالة

 باألمور الفرد اهت9م خالله ينعدم الذي
 يف حقه يستخدم ال وبالتّايل الّسياسيّة
 الفرد ويكون التّصويت، عرب املشاركة

 يصل ال ولكن النّشاط، من قليال أقل ينذاكح
 حينذاك، الفرد فيكون االحتجاج املستوى

 يف الحاكمة، الّسلطات نظر وجهة من
  .وإخضاعه عليه الّسيطرة �كن مستوى

 مصلحة إال لها ليس ضغط ج9عة :لو~
 الّدول يف عادة و�ارس بحتة، سياسيّة
 ءألعضا األمّ  الّدولة مصالح لتحقيق األجنبيّة

  .الج9عات هذه
 حديثا ستعمل :لوجيستيك/ لوجيستي

 تقديم أخرى دولة من دولة طلب عند
 املعارك أثناء لجنودها تسهیالت/ دعم

 دون هاميش يكون الّدعم وهذا الحربيّة،
 شكل عىل يكون أيّ  املعارك، يف تدخل
 وكلمة ومساعدات، خدمات تقديم

 وإيواء وإطعام نقل علم تعني لوجيستي
  .القتال ميدان يف الجنود

 الفردي، املذهب/ التّحرريّة :يربالّيةلال
 الّسياسيّة الحياة يصف سيايس إطار وهي

 االقتصاد ذات الّدول يف الحكم ونظام
 الرّأس9ليّة باملبادئ تأخذ والتي الّصناعي،

 وتؤكد عليا، كقيمة الحريّة فيها وتسود

 الحرّة املنافسة عىل وتقوم الفرديّة الحريّة
 طريق عن العامّ  الّصالح تحقيق لأج من

  .الخاّص  الفردي الّصالح
 تحمل متميّزة اجت9عيّة ج9عة :املثقفون

 يف خاّصة أهميّة وتكتسب الجديدة األفكار
 النّخب أحد و�ثل الّد�قراطيّة، املجتمعات

 ثقافة حملة وهم البالد، يف الّسياسيّة
 العا\، عن الّذهنيّة ومفاهيمها مجتمعاتهم

  .الّسياسيّة اتجاهاتهم عن النّظر برصف
 عن ومميزة مستقلة وحدة :املدz املجتمع
 لتأثA يخضع ال أنه أيّ  الّسياّيس، املجتمع

 �ثل هو وإxا الطّبيعّي، أو/ الّسيايسّ  النّظام
 بعد اتطور  تحقق عندما �يل قوى مجموعة

 ذاته، الّسيايسّ  املجتمع إخضاع إىل ذلك
 نسق بأنه ماملفهو  معنى هيجل وأكد

  .املتبادلة االجت9عيّة العالقات
 مجلس :اإلنسان لحقوق الوطنيّ  املجلس

 مع اإلنسان حقوق ترقيّة عىل للعمل أّسس
 واملؤّسسات املتّحدة األمم مؤّسسات
 املؤّسسات ومع املتخّصصة اإلقليميّة
 األخرى الّدول يف اإلنسان الحقوق الوطنيّة

 يتوىل .الحكوميّة غA املنظ9ت مع وكذا
 أحكام تجسيد إطار يف أنشئ الذي املجلس،
 املبكر اإلنذار املراقبة، مهمة الّدستور
 اإلنسان حقوق احرتام مجال يف والتّقييم

 اإلنسان حقوق انتهاكات رصد وكذا
 بها املختّصة الجهات وإبالغ فيها والتّحقيق
  .واقرتاحاته برأيه مشفوعة
 الّصورة :القائم الوضع عىل املحافظة

 املجتمع يصبح حين9 للمجتمع، االستاتيكيّة
Aغ µمن استقراره عىل ويحافظ دينامي 

  .تغيA دون القا�ة األوضاع استمرار خالل
 الوالء من األد¶ الحد وهي :املساندة
 يحتاجها والتي املواطن�، من واملساندة

   .األخطار عن لالبتعاد الّسيايسّ  النّظام
 املعارص، عاملنا يف القيم أهم من :املساواة

 ال سواسيّة القانون أمام الجميع أن تعني
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/ األصل/ اللون بسبب آخر/ فردا ب� فرق
 وواجبات بحقوق يتمتع فالجميع الجنس،

 باعتبارها قائم املساواة وجود إن متساويّة،
/ إنسا�ّ  کسمو :لإلنسان أخالقيّة صفة

  .اإلنسانيّة للشخّصيّة متساويّة كقيمة
 املصاحب التّفاعل لوبأس :املساومة

 التّوصل بها ويقصد الّسياّيس، القرار إلعداد
 يف والّسياّسة للطرف�، مفيدة مبادالت إىل

 عن الحاصل النّاتج �ثل تعريفاتها أحد
  .ج9عت� ب� الوسط والحلول املساومات
 عىل الّسيايسّ  النّظام قدرة :املصداقيّة

 الج9هA أمام وخططه وعوده تحقيق
 واملصداقيّة قرص، أم أمدها طال رتةف خالل
 العمل يف واالستقرار الّرشعيّة توفA يف تسهم

  .الّسيايسّ 
 الحديثة، الّدولة وظائف أهم أحد :املصلحة

 يف العاّمة للمصلحة ح9يتها يف تتمثل والتي
 بالّدور قيامها وأيضا والخارج، الّداخل
 الّدولة قيام يف يتمثل الذي الحديث التّنموي

  .االقتصادي املنظم ربدو 
 يتم والتي خاّصة،/ عامة تكون قد :املطالب

Aعن مبسطة برامج يف وبلورتها عنها التّعب 
 وقادة واألحزاب املصالح ج9عات طريق
  .اإلعالم ووسائل الرّأي

 عن الّسيايس التّعبA من نوع :املظاهرات
 صوب الجمهور فيخرج التّأييد،/ الغضب
 الجمهور ويتظاهر موقفه، عن ليعرب الّشارع

/  اجت9عيّة/ سياسيّة أهداف أجل من
 االحتجاج كمظاهرات عامليّة/ اقتصاديّة

/ ما موضوع عىل االحتجاج/ العوملة عىل
Aمعيّنة مطالب عن التّعب.  
aمن املجتمع يقبله ما :جت1عيّةاال  املعاي 
 ذلك غAو وقيم واتجاهات وعادات قواعد

 Aاملعاي هذه وتعترب محددات، من
 É الفرد إليها يرجع أطر ]ثابة االجت9عيّة

  .عليه سلوكه يكون أن ينبغي ملا مرشدا تكون

 نؤمن وما أفكار من نعتنقه ما :معتقدات
 تظهر وهي املجاالت، مختلف يف آراء من به
 املعتقدات تكون وقد لألمور، نظرتنا يف

 أقوى وهي الّديانات فتكون غيبيّة دينيّة
 أقوى اجت9عي سلوك قدواملعت املعتقدات،

   .والقيم والعادات الّسلوك من وأرسخ
 تساعدنا عقولنا يف محّددة فكرة :مفاهيم

 يثبت ا\ تصور مجرد واملفهوم الفهم، عىل
 والتّنقيح التّنقيّة قابل ولكنه بعد صحته
  .ووضوحا تحديدا أك� ليصبح

 وأفكار آراء تبادل سلسلة :مفاوضات
 مندوبین ب� رسميّة اتصاالت وسلسلة

 أك�/ دولت� ب� مشكلة لحّل  حكومي�
/ بينها وتعاون واستقرار سالم وضع وإقرار
 االحتياجات لتبادل بينها سيايس تنظيم لعقد

  .املنازعات وقوع دون وللحيلولة واملنافع
 األفراد ب� الت9ّيز عىل يقوم مفهوم :املكانة

 أساس عىل املجتمع داخل والج9عات
 من يتحقق الذي االجت9عي يروالتّقد الهيبة
   .املجتمع يف العضويّة خالل

 هامش عىل تعيش أحياء :الظّّل  مناطق
 وبدون خدمات بدون مرافق، بدون التّنميّة

 منطقة ليست وهي الحياة، مقوّمات
 هي بل أخرى، دون جهة يف تقع وال بعينها،
 الكبAة، املدن عن بعيد هو ما منها مناطق
 تغيب كربی، مدن قلب يف هو ما ومنها

  .فيها التّنميّة مظاهر
/  دعايّة لنرش وتوزع تطبع نرشة :منشور
 أم سیاسيّة أكانت سواء مضادة دعايّة

 حتى أم أيدلوجيّة أم دينيّة أم اجت9عيّة
  .تجاريّة

 بصفته للفرد اإليجاG الّدور :املواطنة
 عىل املواطنة مفهوم ويعتمد مواطنا،
 من اإليجابيّة ةاملشارك :أساسيت� دعامت�

 واملساواة الحكم عمليّة يف الفرد جانب
  .كلهم الواحد املجتمع أبناء ب� الكاملة

 بدار االجت9ع أشكال من شكل :املؤ�رات
 ويسعى منظم، أع9ل وجدول أجندة وفق
 وتحقيق املعلومات لتبادل األفراد خالله من

 الّشفهي االتصال طريق عن بينهم التّفاهم
/ موضوع/ ظاهرة حول بالتّجار  وعرض

 إىل مؤ�ر أيّ  يتوصل ما وغالبا مشكلة،
 والقرارات واآلراء التّوصيات من مجموعة

  .موضوعه حول
 أوله9 :طرفان فيه يشرتك ملتقى :ندوة

 ما، موضوع يف املتخّصص� من مجموعة
 هذا حول مختلفة نظر وجهات بعرض تقوم

 يقوم ثم الّندوة، محور يشكل املوضوع،
 وجهات إىل االست9ع بعد لثّا�ا الطّرف
 يسمح ال مناقشة يف باالشرتاك هذه، النّظر

 مشكالت إثارة/ املوضوع عن فيها بالخروج
 والّندوة النّدوة، ]وضوع لها دخل ال فرعيّة

 االجت9ع حريّة مفهوم تقابل الّشكل بهذا
 كحقوق النّاس ب� واألفكار اآلراء وتبادل
  .باإلنسان خاصة
 فئاته ب� املجتمع يف محوريّة هرةظا :النّزاع

 ب� التّوازن من والبّد املختلفة، وطبقاته
 إىل النّزاع يتحول أال أجل من املجتمع قوى

  .األهداف يف وتعارض رصاع
 يف الّسائد النّظام :اإلجت1عيّ  النّسق

 اإلنتاج عمليات يتّضمن الذيو  املجتمع
 العمليّة عىل املرتكز الطّبقي والنّظام

 والّدين االقتصاديّة والعالقات تاجيّةاإلن
  .والقانون والفلسفة والّسياّسة

 للفكر الّسائد النّظام :الثّقايفّ  النّسق
 واملثاليات الرّموز يتّضمن الذيو  واألدب،
  .األجيال وتواجد
 نختارها املتغAّات من مجموعة :النّسق

 وجود املفهوم ويفرتض التّفسA،/ للوصف
 الّداخليّة مكوناته ب� متبادلة عالقات
  .الخارجيّة والبيئة
 أن اآلخرين حمل عىل القدرة :النّفوذ
 نفس به، يقوموا أن نريدهم ما يفعلوا
   .العقوبات باستثناء القوة مفهوم
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 بعض له تتعرض الذي النّقد :مضاد نقد
 قبل من الّسيايس النّظام مؤسسات
/ املستقلة اإلعالميّة املؤّسسات/ املعارضة

 ضد الّسياسيّة املؤّسسات بعض به تقوم
  .املعارض�

 بتقييم تتصل التي املهارات أحد :نقد
 يحصل التي واملعلومات والخربات املعارف

 بالتّقييم القيام من �كنه إذ اإلنسان، عليها
 املوضوع عنارص لكافة الّدقيق والفحص

 الحقوق مجال يف والنّقد بالنّقد، املستهدف
 الرّأي، إبداء حريّة تقابل، باإلنسان الخاّصة
 االجت9عي والنّقد الّسيايس النّقد وهناك

  ...والفني واألدG واالقتصادي
 تسهيل وتتطلب التّفرد، نقيض :النّمطيّة

 درجة زيادة عىل ينطويّ  ]ا اإلنتاج عملّيّة
 اإلنتاج وميكنة التّخصّص /  العمل تقسيم

 صور من هاّمة صورة فهي العمل، وتقسيم
 بها ويقصد واالستهالك، اجاإلنت عمليات

 )النّمطي( الواسع/ الكبA اإلنتاج إحالل
 استهالك إىل يؤدي م9 املتفرد، اإلنتاج محّل 

 Òنا أجله من الهويّة تدفع ج9هAيّ  متّميز
  .باهظا
 مشكلة :العقول نزيف/ األدمغة هجرة
 أساسا بها ويقصد النّاميّة الّدول تواجه
 الخارج الخربات وأصحاب العل9ء هجرة

 التي املغريات بسبب أعىل لدخل طلبا
   .لهؤالء املتقدمة الّدول تقدمها
 واالجت9عيّة الّسلطويّة املكانة :الهيّبة

 داخل للج9عة/ لألرسة/ للفرد والّسياسيّة
 يعادل قد اجت9عيّ  مفهوم وهي املجتمع،
  .التّقليديّة املجتمعات يف الّرشعيّة
 لنّفوذا عن يعرب سيايس مصطلح :هيّمنة

 دولة عىل قويّة دولة �ارسه الذي الّسيايس
 الّدوليّة الّساحة عن تحجيمها بقصد أخرى

 عىل )الرّّسميّة غA( الفعليّة والّسيطرة
 دون وأوضاعها وقراراتها وسلطاتها شؤونها
  .لها العسكري لالحتالل الحاجة

 الّشعور ألنه كلها، الحياة عصب :الواجب
 الّسلوك وتجسيد القيم تجاه بااللتّزام
 والّدافع األخالقيّة، الغايات لتحقيق املؤدي
 األخالق، به تقيض ما تنفيذ إىل الباطن

 حياة يف عظيمة ساميّة كلمة :فالواجب
 الواجب ويقابل واألّمة، واملجتمع الفرد

 أجل من الحق مع الواجب ويتعادل الّحق،
  .اإلنسانيّة الحياة يف واملجتمع الفرد سعادة
 القوى أن يعني مفهوم :الجت1عيّ ا الواقع

 م9ثلة حقائق هي املجتمع يف املختلفة
 املبارشة وتفاعالتهم األفراد لوجود �اما

 الوجود حقائق وأن اليومية وأنشطتهم
 واملستوى األصغر املستوى عىل االجت9عيّة

  .البعض بعضهم يكمل األكرب
 املعارصة، حياتنا يف حميد مبدأ :الوساطة

 لتجنب الحميدة ساعيامل تعني فهي
 يف ثالثّ  شخص عموما بها ويعني الحرب،

 حل القرتاح و]وافقته9 طرف� ب� النّزاع
 املصطلح ويعني بينه9، املنازعات بفض
 الحميدة، للمساعي املوسعة الّدراسة أيضا

 عكس إجباريا يكون الذي التّحكيم ويسبق
  .االختياريّة الوساطة
 عىل جهاز/ دولة إرشاف عمليّة :وصايّة

 رشده يبلغ حتى آخر جهاز/ أخرى دولة
 حكم عىل قادرا ويصبح xوه ويستكمل

  .بنفسه نفسه
 آخر/ الحايل املوقف :الرّاهن الوضع

 املعيّنة، الّسياسيّة/ النّظام يف التّطورات
 اإلصالح دعوات تنطلق خالله من الذيو 

  .والتّطوير
 بارتباطه الفرد عند يتكون شعور :الوطنّية

 هذا لنظام والوالء معيّنة ج9عة/ عببش
 العاطفيّ  الّشعور هي فالوطنيّة الّشعب،

 يف والوطنيّة معّينة، ببيئة بارتباطه للفرد
 الذي الّدافع عن عبارة مظاهرها كافة

 ووالئهم وتوحدهم األفراد �اسك إىل يؤدي
 بالغايل عنه والّدفاع وقيمه وتقاليده للوطن

   .والنّفيس

 به يحيط ملا الفرد إدراك :باهاالنّت/ الوعي
 وقوف عىل الوعي وينطوي ،امبارش  إدراكا
 بالحاجة وشعوره جديدة فكرة عىل الفرد

  .عنها املعلومات من مزيد إىل
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يتضّمن االتّجار : االتّجار باألطفال  

االحتيال / القوةام عليهم ونقلهم باستخدباألطفال استقدامهم وإيواءهم والحصول 
بغرض إخضاعهم ألع/ل إجباريّة مثل 

:ا يف (االستغالل الجنّيس ألغراض تجاريّة 
العمل اإلجباري أّي  )/ذلك البغاء

أّن االتّجار بالبرش  االسرتّقاق، ويرى البعض ألشكال الحديثة لالسرتّقاق، هو شكل من ا
نّه تجارة بالبرش واستغاللهم لجمع إ حيث 

Oثّ . األموال من قِبل مجرمR ل البالغون
رغمن عىل م/رسة مهم النّساء الالV يُ يتقدّ النّسبة الغالبة من ضحايا االتجار، 

ون لالتّجار يتعرّضالرّجال   أنّ إّال (البغاء 
ل أيًضا نسبة كبZة ولكن األطفال Yثّ ) يًضاأ 

  .من الّضحايا التي تُرغم عىل البغاء
الجمعيّة  تهاأقّر : فاقيّة حقوق الطّفلاتّ 

فاقيّة وتتضّمن االتّ  العاّمة لألمم املتّحدة، مادة، وبروتوكوالن اختياريان، وهي  54
توّضح بطريقة ال لَبَْس فيها حقوق 

أن يتمتع بها  التي يجب اإلنسان األساسيّة
وهذه . األطفال يف أّي مكان ودون Yيّيز حّق الطّفل يف البقاء، : الحقوق هي

، والح/يّة ر والنّمو إىل أقىص حدّ والتّطوّ 
ة، وسوء املعاملة من التّأثZات املّرض 

ص وتتلخّ  .ويف الحياة الثّقافيّة واالجت/عيّةواالستغالل، واملشاركة الكاملة يف األرسة، 
عدم : فاقيّة األساسيّة األربعة يفالتّ مبادئ ا

التّميّيز، تضافر الجهود من أجل املصلحة 
فل، والحّق يف الحياة، والحّق للطّ الفضىل 

 .يف البقاء، والحّق يف النّ/ء؛ وحّق االحرتام
 مجهول بطفل الّتكفل إجراءات
 طفل كفالة يف الرّاغب عىل يتعOّ  :النّسب

 إىل ذلكب طلب تقديم قبل النّسب مجهول
 لدى نسختO يف ملفا يوِدعَ  أن املحكمة،

 وبعد للواليّة، االجت/عيّ  النّشاط مديريّة
 بدراسة املكلّفة للجنة Rكن الطّلب دراسة
 النّشاط مديريّة مستوى عىل امللف

 أمام الكفالة وتتم عليه، املوافقة االجت/عيّ 
 األرسة بشؤون املكلّف فالقايض املحكمة،

 بإسناد أمر إصدار حيّةصال  له الذي هو
 الّشخص إىل النّسب مجهول طفل كفالة
 إجراءات استوفيَت وإذا .كفالتّه يريد الذي

 الكفالة بطلب املرفق امللف وكان التّحقيق
 األرسة شؤون قايضّ  يصدر الّرشوط مستوفيا

 إسناد يتضّمن الكفالة طلب يف والئيا أمرا
 بالطّلب املعنيّ  النّسب مجهول طفل كفالة

   .الطّالب الّشخص ىلإ
تزاع قارص انّ : رسقتهم/ اختطاف األطفال

 حضانة من) طفل � يبلغ بعد سّن الرّشد(
األوصياء عليه / فلللطّ  الّرشعيOّ الوالّدين

  .املوكلO قانونيًا برعايته دون وجه حّق 
 ظاهرة :االلكرتونّية األلعاب إدمان

 املتعددة، الوسائط وسائل تزايد مع منترشة
 وتنافُِس  التّكنولوجي، التّطور وتZة عوتسار 

 أجل من اإللكرتونيّة األلعاب رشكات
 لتداول املشرتكO من عدد أكرب إىل الوصول

 م/رسة عىل واالعتياد .األلعاب تلك
 سلوكا ا�ط واعتبارها االلكرتونيّة، األلعاب
 االستغناء عدم جانب إىل الحياة، يف أساسيا

 عىل الوقت من كبZة مساحة بإعطائها عنها
 مهام إنجاز /الّدرايس التّحصيل حساب
 وواجبات مهام أداء يف التّقصZ /املنزل

 غZ لإلدمان آمن طريق هو العمل،

 عىل الرّقابة غابت إذا خاصة فيه، املرغوب
 استنساخ إىل تؤدي وقد واملراهقO، األطفال

 األلعاب إدمان لضحايا جديد �ط
  ).راالنتحا( اإللكرتونيّة

 استع/ل يؤدي :الذ2 الهاتف إدمان
 أرضار إىل الذكيّة للهواتف املفرط األطفال
 التّعرّض بسبب البرص تصيب جسديّة
 الّشاشة، من بعثاملن الّضوء إىل املُكَثّف
 إىل الرّقميّة واأللواح الذكيّة الهواتف وتؤدي
 وعضالت الفقري والعمود الرّقبة يف مشاكل
 مدمني الّسمنة وتهّدد والذراعO، اليدين

 اآلثار أما .غZهم من أك� األجهزة هذه
 استع/ل يف اإلفراط عن النّاتجة النّفسيّة
 يف الّرتكيز صعوبة فهي الذكيّة الهواتف
 اإلصابة إىل إضافة األمد، طويلة األنشطة

  .الّدائم والقلق باالكتئاب
 خالل من ذلك يتم :األطفال يف االستث4ر

 وض/ن املستدامة التّنميّة أهداف تحقيق
 األساسيّة الخدمات عىل األطفال كّل  حصول
 وخدمات الح/يّة ذلك يف :ا الجيّدة،
 من يستدعي االجت/عيّة، الح/يّة

 املوارد جمع املانحO ومن الحكومات
 من تتأكد أن الحكومات فعىل .الالزمة
 املستبعدين األطفال إىل املوارد هذه وصول

 يف العامّ  االستث/ر عىل والّرتكيز يتفق :ا
 املتحدة األمم لجنة وضعته الذي األطفال
 العامّ  لالستث/رّ◌  بد وال .الطّفل لحقوق
 سZي أن املستبعدين األطفال يف املحّسن

 الخدمات، تكلفة حواجز إزالة مع بيد يدا
 لجميع املايل األمن من األد� الحد وض/ن
 اجت/عيّة ح/يّة توفZ خالل من األطفال
  .الطّفل الحتياجات حساسة
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التّمتع بانّتباه  إنّ : اسرتعاء االنّتباه
اآلخرين يَُعّد مقبوًال من النّاحيّة 

 ولكن يف ،االجت/عيّة يف بعض املواقف
ي الحاجة بعض الحاالت Rكن أن تؤدّ 

ويعّرب املصطلح عن . لالنتباه إىل صعوبات
الّسعي السرتعاء  فيها املواقف التي يتمّ 

وهو Rكن أن  االنتباه بطريقة غZ الئقة،
وغالبًا ما يستخدم . قرسيًا/ يكون طوعيًا

هذا املصطلح يف املواقف العائليّة 
وغZها  ،يّةواملرسحيّة والتّكتيكيّة والتّسويق

ك/ Rكن أيًضا استخدامه . من املواقف
يستخدمه األطفال من خالل  .كتمويه

لجلب انتباه  ؛الّرصاخ والبكاء وفرط الحركة
  .املحيطO بهم

 األطفال استعباد: اسرتقاق األطفال
وإرغامهم عىل فعل أشياء تكون أكرب من 

  .مسنّه
 Rارسها التي التّجاوزات :األطفال استغالل

 هذه وتهّدد األطفال، مع لغونالبا
 وتنتهك الطّفل حياة استقرار التّجاوزات

 ألنه لالستغالل عرضة أك� والطّفل حقوقه
Zه، يف ساذج حجمه، يف صغZضعيف تفك 

 يخاف حقه، عن الّدفاع عن عاجز نفسه، يف
 ،به Rسك ملن قياده فيسلم رسيعا

 منها ُمتعّددة، أشكاٌل  األطفال والستغالل
 /تشغيلهم خالل من االقتصادي لاالستغال

 املال، عىل للحصول التّسّول يف استع/لهم
 عليهم، باالعتداء الجنيس واالستغالل
 االجت/عي التّواصل وسائل يف واستغاللهم

 تتناسب ال حوارات يف بهم الزّج خالل من
 النّفسيّة حياتهم يهدد وهذا أع/رهم مع

 ترويجو  القتال، يف واستغاللهم والّسلوكيّة،
  .بيعهم /بأعضائهم واملتاجرة املخدرات

 إليها تُْسنَدُ  التي األرسة :البديلة األرسة
 معلوم طفل /النّسب مجهول طفل كفالة

  .رعايته الحقيقيّة أُْرسَتِهِ  عىل يتعّذرُ  النّسب

 املجتمع الخليّة األساسيّة يف: األرسة
ج/عاته األوليّة، تتكّون  وأهمّ  البرشي

د تربط بينهم صلة القرابة األرسة من أفرا
والرّحم، وتساهم األرسة يف النّشاط 
االجت/عي يف كّل جوانبه املاديّة والّروحيّة 
والعقائديّة واالقتصاديّة ولألرسة حقوق 

حّق الّصحة، وحّق التّعلم، وحّق : مثل
: الّسكن األمن، ك/ لألرسة واجبات مثل

  .نقل الّرتاث واللغة عرب األجيال
 18أطفال تحت سّن  :وارعأطفال الشّ 

الذين يعيشون بال مأوى، ويقضون  سنة
ساعات طويلة من يومهم كلّه يف 
املساحات العاّمة وينترشون يف مناطق 
الجنوب من الكرّة األرضيّة وما يعرف 

أطفال  اليونيسف تقسمو  .بالبالد النّاميّة
  :الّشوارع لثالث فئات

هم األطفال  :الّشارعيف قاطنون .1
بصفة عاّمة :ا (عيشون يف الّشارع الذين ي

ه من مبان مهجورة، حدائق عاّمة يضمّ 
وهم أطفال يعيشون يف ) وأماكن أخرى

شبه دا¡ة بال أرس / الّشارع بصورة دا¡ة
/ وعالقاتهم بأرسهم األصليّة إما منقطعة

   .ضعيفة جدا
أطفال يقضون  :الّشارعيف عاملون .2

/ل ساعات طويلة يوميا يف الّشارع يف أع
مختلفة غالبا تندرج تحت البيع املتجّول 

وأغلبهم يعودون لقضاء الليل . والتّسّول
مع أرسهم ويف بعض األحيان يقضون 

   .ليلهم يف الّشارع
ع أطفال يعيشون م :الّشوارع أرسّ .3

وتبًعا لهذا ، الّشارعيف أرسهم األصليّة 
عدد أطفال  األمم املتّحدة التّعريف قدرت
  .مليون طفل 150ا� ب الّشوارع يف الع

هّم : األطفال ذوو االحتياجات الخاّصة
املَُعرّضون / اإلعاقاتاب األطفال أصح

لخطر التّخلّف يف النّمو بسبب عجز 

/ بسبب عوامل بيئيّة تعيق النّمو/ جسديّ 
  .تّرض به

): 1924(إعالن جنيف لحقوق الطّفل 
أعلن حّق الطّفل يف الحصول عىل 

بيعيّة، وحّق الطّفل الطّ  متطلبات التّنميّة
الجائع يف التّغذيّة، وحّق الطّفل املريض يف 

يف ام الّصحيّة، وحّق األيت تلقي الّرعايّة
  .املأوى، والحّق يف الح/يّة من االستغالل

يحُدث أن يُستثنى : اإلقصاء واالستبعاد
يف تطوير املجتمع / املشاركة يف الربامجاألطفال والكبار وبعض املجموعات من    .والّديانة، واألصول الثّقافيّةاالجت/عّي، واللغة، واملكانة االجت/عيّة، اإلعاقة، والنّوع : مختلفة، مثلاب سبأل 

األساليب التي يستخدمها : أSاط التّعلّم
  .لها الفرد يتعرّضالظّروف الّصعبة التي ومن املمكن أن تتعرّض إىل تراجع بتأثZ عيّة، ات شخصيّة واجت/تغZّ أ�اط التّعلّم مواملهارات وفق إيقاعه الخاّص، تحمل البالغ يف الحصول عىل املعرفة / الطّفل

وجود شخص يُقَصُد به : إه4ل األطفال
يف تلبيّة  العاّمة، ك/ يشمل الفشل املستمرّ والجسديّة والّسالمة  الطّفل الّنفسيّة صّحة الطّفل وتربيته لح/يّة مسؤول عن رعايّة / ل األساسيّة املاديّةاحتياجات الطّف ى إىل وهن خطZ يف  تؤدّ النّفسيّة مّ/    .الأّم فل للطّ  ظاهريّ التّكليف، سواء أكانت الغايّة فيها رضر أع/ل  النّمو؛ باإلضافة إىل /الّصحة

الربامج التي : البيتويّة/ الربامج البيتيّة
الرّاعO األّولO / تهدف إىل مساندة األهل

نورد و الّصغZ ورعايته،  يف العنايّة بالطّفل
 Zّعىل سبيل املثال، مساندة الكبار يف تغي
أ�اط التّفاعل بينهم وبO الطّفل، وتعزيز 

الطّفل، ويف  معارفهم ومهاراتهم يف رعايّة
به صحيّا، ويف توفZ ُمَحّفزات  االعتناء

  .التّعلّم له
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الربامج التي تهدف عادًة : برامج التّجّرس 
وأهله، حO ينتقل مثال إىل مساندة الطّفل 

  .من البيت إىل املؤّسسة
الربامج : ىل الطّفلعالربامج املرتِكزة 

سات خارج التي يجري تنظيمها يف املؤسّ 
بيوت جZانه، / إطار بيت الطّفل

تستهِدف هذه الربامج مجموعات و 
 Zمختلفة من األطفال، وتسعى إىل توف

 :أكَْ�، مثل/ الرّعايّة لهم، يف مجال واِحدٍ 
إّن األجواء التي . التّعليم، والّرتفيه، والّصّحة

الطّفل، ام تخلقها هذه الربامج تتميّز باحرت 
 وتَوفّر له الُفرََص ألن يختار، وأن يتوّىل 
املسؤوليّة، وأن يتعلّم من خالل اللعب 
واالستكشاف، ومن خالل عالقات أك� 

  .تكافؤا مع الكبار من حوله
يحدث يف سّن  البلوغ الذي: املبّكر البلوغ

ويف معظم . مبكرة بشكل غZ عاد
الحاالت، تعترب العمليّة طبيعيّة يف كّل 

هورها يف سّن مبكرة جانب ما عدا ظ
ع يف ، وRثل ببساطة تنوّ بشكل غZ عاد

يف أقليّة من األطفال، . ر الطّبيعيالتّطوّ 
/ ورم :مثل مرض ينجم البلوغ املبكر عن

ن هناك حتى ولو � يك الّدماغ يف إصابة
ر البلوغ املبكّ  يسبّبمرض، Rكن أن 

 الّسلوك آثارا سلبيّة عىل بشكل غZ عاد
 الّنفيس، وتقليل احت/ل والنّمو االجت/عي،

 يسبّبيف البالغO، ك/ Rكن أن  الطّول
 بعض املخاطر الّصحيّة املستمرة مدى

Rكن عالج البلوغ املبكر املركزي  .الحياة
 دة النّخاميّةالغ هرمونات عن طريق قمع

 .الجنيس الّستZويد التي تحفز إنتاج
  .والظّاهرة املعاكسة هي تأّخر البلوغ

مجموعة من التّغيZّات الجسديّة : البلوغ
قادراً  بالغا ليصبح ينضج فيها جسم الطّفل

تبدأ هذه العمليّة  .عىل التّكاثر الجنيس
 من الّدماغ إىل بفعل إشارات هرمونيّة

 يف الذكر وهي الخصيتان ،الغدد التّناسليّة

ورّداً عىل تلك . يف األنثى واملبيض
الهرمونات، تنتج الغدد التّناسليّة هرمونات 

وللنمو، وتعمل  للرغبة الجنسيّة هةمنبّ 
عىل تشكيل وتغيZّ كّل من، الّدماغ 

الّدم والبرشة والّشعر والعضالت و ام والعظ
يتسارع النّمو .والّصدر واألعضاء الجنسيّة

بشكل مضطرد يف النّصف األول  يالجسد
ر من مرحلة البلوغ، وتكتمل عند تطوّ 

وإىل أن . الجسد البالغ بشكله النّها©
 كر واألنثى التّناسليّة، فإنّ تنضج قدرات الذّ 

الظّاهرة ما قبل  االختالفات الجسديّة
البلوغ تنحرص يف األعضاء الجنسيّة 

  .الخارجيّة فقط
أحد العوامل : ةالبيئة املُْ_ِيّة والَغِنيّ 

التي تُؤَثّر يف النّمو الّشموّيل  الرّئيسيّة تَْشَمل العا�َ الطّبيعّي فل، ويجب أْن للطّ    .فلللطّ واالجت/عي والثّقايف 
عبارة عن اضطرابات : التّأتأة والجلجة

وتكون إما عىل  ،كالمكالميّة يف مجرى المصحوب بتكرار غZ مرغوب فيه، ووقفات م الكال  ص عىل شكل تقلّ كالميّة تتجّىل  تشنّجي وتحدث يف سنوات / شكل ترّددي مرحلة  حتى التّكلّم، وقد تستمرّ  بدايّة اب وتحصل التّأتأة نتيجة أسب. الكالم الطّفلاب وذلك يف أثناء إكس ،العمر ة منثوالتّأتأة تكون يف الّسن الثّال ،البلوغ   .نفسيّة/ عضويّة
مصطلح يستخدم يف علم : تأثc سندريال
ارتفاع نسبة رّي، يعّرب عن النّفس التّطوّ 

العنف  مزعومة من أشكال مختلفة من
/ زوج األمّ  من قبل وسوء معاملة األطفال

م اال / :عدل أك� من األّب ّب زوجة األ 
اقتباس االسم من  البيولوجيOّ، وقد تمّ 

  .سندريال الحكايّة شخصيّة
يوصف بأنّه تأّخر شخص : تأخر البلوغ

ّسن املعتاد لبدايّة البلوغ مع از الييف اجت
هرمونيّة، من / ات جسديّةتغZّ عدم وجود 

تأخر البلوغ، سوء التّغذيّة، والعديد اب أسب
من أشكال أمراض جهازيّة، والعيوب يف 

  .الجهاز التّناسيل
التّأهيل املُرْتَِكُز عىل / التّأهيل املُْجتََمعي

عمليّة YكO األهل والنّاس يف : املُْجتََمع
ل ذوي اإلعاقات خلق فُرٍَص لألطفاملُْجتََمع املحّيل من أجل الَعَمِل معا عىل ا   .لكّل األطفال، وعىل األخّص التّعليميَْحُصَل األطْفال عىل الَخَدمات املُتََوفّرة وذلك من أجل أْن ، والحاجات الخاّصة

ما  اشخص عمليّة يفرتض فيها أنّ : التّبَنِّي
ما يكون هذا  عادةو لآلخر،  األبوة يعطي

 ،الّشخص هو الوالّد البيولوجي لالبن
ل دائم جميع الحقوق وبذلك، ينقل بشك

يُقصد بالتّبني إحداث تغيZّ  واملسؤوليات،
الّدين، من / اجت/عيًا، إما من القانوندائم يف الوضع، وهذا يتطلب اعرتافًا 

التّاريخيّة، قامت بعض املجتمعات  النّاحيّة
حكم التّبني؛ حيث بسن قوانO محددة ت

/ عن طريق وسائل أقل رسميّة، ال سيّ حاول آخرون تحقيق التّبني من خالل 
 املZاث العقود التي حددت حقوق

Yيل الّنظم و . ومسؤوليات الوالّدين
القوانO بالتّبني محكومة  أن تكون عمليّةالحديثة التي نشأت يف القرن العرشين إىل 

  .واللوائح
 /الحيس الجانب تربيّة :الجسديّة الّرتبّية

 هيأة؛ أكمل عىل الطّفل من الجسدي
 الجسدي البناء أسباب أفضل بتوفZ وذلك

 وغذائيا، صحيا برعايته :له الحسيّة والقوة
 التّقي املسلم الرّجل لهيأة يصل حتى
 يف يكون وال ودينه، نفسه ينفع الذي
  .أحد عىل عالةً  الّدنيا

 األطفال إعداد :لألطفال العقلّية الّرتبّية
 هؤالء يكون حيث العقليّة النّاحيّة من

 التّحليل عىل القدرة لديهم األطفال
 املشاكل، حل عىل والقدرة واالستنتاج
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 البيئة مع التّفاعل عىل القدرة لديهم أيضاً 
 عىل تركز العقليّة الّرتبيّة بهم، املحيطة
 بالحفظ املتمثلة العقليّة الطّفل قدرات
 واإلبداع، واإلدراك، تيعابواالس والتّذكر
  .والفهم

 منترشة خطZة ظاهرة :املدريس التّرسّب
 انقطاع أنها عىل تَُعرّف املجتمعات، يف

 أسباب نتيجة ويحدث .الّدراسة عن الطّفل
 ضعف /الفقر /األّب  فقدان مثل اجت/عيّة

 وقد .املبكر الزّواج /األرسة يف الثّقايف الجو
 :ثلم سياسيّة أسباب نتيجة يحصل

 ومنع واإلرضابات واملظاهرات االعتقاالت
 أما .واملؤّسسات املدارس وإغالق التّجوال

 الطّفل عىل سلبي فهو الظّاهرة هذه أثر
 يؤدي حيث املجتمع، وعىل عائلته وعىل

 األطفال من متعّددة أجيال طرح إىل
 سواء الكافيّة املعرفة Rتلكون ال الذين
 مع اإليجا¯ االندماج /العمل /للعلم

 من تَُعّززُ  أنها فضال .حولهم من املجتمع
 مثل األخرى املشكالت من العديد وجود

    .واإلدمان البطالة مشاكل
عمليّة تسهيل وتْعزيز التّنْسيق : التّشبيك

ت، آ والتّشارك والّرشاكات بO الربامج، والهي
مجموعة من ام واألفراد عن طريق استخد

 الورشات، والنّرشات: األدوات مثل
والّزيارات امليدانيّة، بَهَدِف التّشبيك أيضا 
إىل خلِْق لَُغٍة ُمْشَرتكة، وإىل تعزيز تبادل 
املعلومات بO النّاس الذين يعملون معا، 

  .وتحسO املوارد املُتاحة وزيادِة أثَرِها
/ مصطلح يشZ إىل إبعاد: ترشّد األطفال

عن / عن آبائهم وأرسهم األطفال فصل
 .فيها منذ البدايّة بوتر  البيئات التي

عىل ) نو األطفال املرشد(ويشمل مصطلح 
يعانون الذين  األطفال فئات مختلفة من

بيئاتهم من االنفصال عن أرسهم و 
. متنوعةاب االجت/عيّة نتيجة لعّدة أسب

الذين  األطفال وتشمل هذه األعداد
 الالجئO واألطفال انفصلوا عن آبائهم

داخليّة  املرسلO إىل مدارس واألطفال
وطالبي حّق  واألطفال املرشدين داخليا،

ترشد (وبالتّايل يشZ . الّسيايس اللجوء
إىل مجموعة واسعة من العوامل ) األطفال

إبعاد األطفال عن آبائهم  التي بسببها يتمّ 
وتشمل االضطهادات . وبيئاتهم االجت/عيّة

 واالضطرابات املسلحة والّرصاعات والحروب
  .وعةمتنّ  ابألسب واالنفصال

 يتضّمن هذا: األطفال اإليجاm تشغيل
حتى  /األع/ل التّطّوعيّة كافة املصطلح

املأجورة التي يقوم الطّفل واملناسبة لعمره 
وقدراته، وRكن أن يكون لها أثار إيجابيّة 

لجسمي تنعكس عىل �وه العقيل وا
الطّفل باستمتاع والذهني، وخاّصة إذا قام 
من  ساسيّة ألنّ والحفاظ عىل حقوقه األ 

خالل العمل يتعلم الطّفل املسؤوليّة 
  .والتّطوع مع اآلخرين والتّسامح والتّعاون
تشZ ظاهرة تشغيل : األطفال تشغيل

األطفال إىل استغالل األطفال يف أّي شكل 
من أشكال العمل :ا يحرم األطفال من 

إىل اب هطفولتهم، ويعيق قدرتهم عىل الذّ 
Zجسديا/ ضاّر عقليا املدرسة، ويؤثر تأث /

هذا االستغالل محظور  .معنويا/ اجت/عيا
  .:وجب التّرشيعات يف جميع أنحاء العا�

 من 61 املادة تنّص  :بامليالد التّرصيح
 أن يجب أنه عىل املدنيّة الحالة قانون
 من أيام خمسة خالل باملواليد يّرصح
 للمكان، املدنيّة الحالة ضابط لدى الواليّة

 يف عليها املنصوص العقوبات فرضت وإال
 فحسب .العقوبات قانون من 422 املادة
 جرRة، بامليالد التّرصيح عدم يعترب املادة
 نفس من 62 املادة نص حسب يقع وهو

 فاألطباء وإال واألمّ  األّب  عاتق عىل القانون
 وإذا الوالدة حرض شخص أيّ  /والقابالت

 الّشخص فيُلْزَم سكنها خارج األم ولدت
     .بالوالدة التّرصيح عنده ولدت يالذ

 تجرى التي العمليات يعني :التّمدرس
 تجعل جهود، نتيجة الّدرايس الفصل داخل

 للتعليم محققا متفاعالً نشطاً  الطّالب من
  .ينشده الذي

 يُطَّوُر البرشُ : التّمرّد يف سّن املراهقة
أرسهم والقدرة / ة عن آبائهممستقلّ  هويّة

، ويجوز بشكل مستقّل عىل اتّخاذ القرار 
لهم تجربة مختلف األدوار والّسلوكيات 
واملفاهيم كجزء من عمليّة تطوير 

االعرتاف بـالتّمرد يف سّن  وقد تمّ . هويتهم
ه مجموعة النّفس عىل أنّ  يف علم املراهقة

 محّل  التي تحّل  من الّصفات الّسلوكيّة
ال يزال هناك و  .العرق/ الثّقافة/ الطّبقة

اب ل ما إذا كانت أسببعض الجدل حو 
/ د يف سّن املراهقة طبيعيّة Yاًماالتّمّر 

فشل  حيث يفرتض البعض أنّ  ؛رضوريّة
Rكن و املراهق يف تحقيق الّشعور بالهويّة 

أن يؤدي إىل ارتباك دوره وعدم القدرة 
ي هذه عىل اختيار مهنة، وRكن أن تؤدّ 

هم الّضغوط إىل النّظر إليهم عىل أنّ 
 م الّسن الذي يتمّ يقة، تقدّ يف الحق. نو بالغ

اعتبار الّشخص فيه شخًصا بالًغا، يف العا� 
من ) باملعنيOّ الثّقايف والقانوµ(الغر¯، 

أوائل سّن املراهقة يف القرون الّسابقة إىل 
أواخر سّن املراهقة وحتى أوائل 

  .العرشينيات يف املجتمعات الحاليّة
 التي املخالفات :االلكرتونيّة الجرrة

 األفراد من املجموعات /األفراد ضدّ  رتكبت
 سمعة إيذاء وبقصد الجرRة بدافع

 /مبارش للّضحيّة عقيل /ماّدي أذى /الّضحيّة
Zاالتصاالت شبكات باستخدام مبارش، غ 
 التّواصل مواقع عىل الّشابكة مثل

  .االلكرتوµ والربيد االجت/عي
 الُقّرص  األحداث قيام :األطفال جنوح
 ،القانوµ الّسن عن ع/رهمأ  تقل الذين
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 الّدول وتضع .للقانون مخالفة بسلوكيات
 خاّصة وسجون ومحاكم قوانO يّةنظامال

 دول أغلب يف الجانح والحدث .باألحداث
 ويقوم سنة، 18 من أقل عمره يكون العا�
 أن املمكن من وكان للقانون مخالف بعمل
  .سنة 18 من أك� عمره كان لو عليه يحاكم

 القناة التي تصل الجنO: لّرسيالحبل ا
ووظيفته نقل الرّحم،  داخل باملشيمة

إىل  الجنO الفضالت التي تتكّون يف جسم
هكذا يفرز من جسم .الّدمويّةّم دورة األ 

 µثا Oكسيد الكربون ومواد البولأالجن. 
 ،تسقط بقاياه بعد عرش أيام وبعد الوالدة

  .الّرسة ويكون يف مكان إزالتّه
مفهوم تعريفي : ىل األطفالالحفاظ ع

األسايس ليدمج األهداف اإلضافيّة  الطّفل ح/يّة متعّدد األبعاد يتجاوز مفهوم
واملتمثلة يف منع اإلرضار بصحة الطّفل 
و�وه، وض/ن نشأة األطفال يف ظروف 
  .فضالً عن ح/يتهم من سوء املعاملةتتسق مع توفZ الّرعايّة اآلمنة والفعالة، 

 املادة عليه نّصت :اللّعب يف الطّفل حّق 
 :فيها جاء الطّفل، حقوق اتفاقيّة من 31

 يف الطّفل بحق األطراف الّدول تعرتف(
 األلعاب يف واملشاركة الفراغ، وأوقات الرّاحة

 والحق ،)والفنيّة الثّقافيّة الحياة يف بحريّة واملشاركة لسنه املناسبة الّرتفيهيّة واألنشطة
 لحقوق اإلفريقي اقامليث عليه أكّد نفسه
 جاء عرشة، الثّاµ ماّدته يف ورفاهيته الطّفل

 م/رسة يف والحق الفراغ وأوقات الرّاحة يف الطّفل بحق األطراف الّدول تعرتف( :فيها
 لعمره املناسبة الّرتفيهيّة واألنشطة األلعاب

 الثّقافيّة الحياة يف بحريّة شرتاكاال  ويف
 حياة يف وهام أسايسّ  جزءٌ  واللغب ).والفنيّة
 شخصيّته وبناء الحركيّة، انفعاالته وتنميّة والعقيل الجسمي لنمّوه الطّفل

 حيث من العقيلّ  �وه وزيادة االجت/عيّة،
  .والتّجريب والتّحليل االستكشاف

 من الّرتبيّة يف الحّق  يُْعتََربُ  :الّرتبّية يف الحق
 وهو شخصيته، وتكوين املستقبليّة حياته عىل تأثZ من لها ملا للطفل املقرّة الحقوق

 عاتق عىل ملقاة كبZة مسؤوليّة يقابله حّق 
 شأنه من ما بكل القيام يف تتمثّل الوالّدين

Zفهي للطفل، وسليمة سويّة تربيّة توف 
  .به املنوطة الّرتبويّة واملهام طبيعته حسب كل واألّب  األم بO مقّسمة مسؤوليّة

 تسميّة يف الحّق  يُْعتََربُ  ::الّتسمّية يف الحق
 من املكرّسة القانونيّة الحقوق من الطّفل

 األرسة، قانون يف الجزائري املّرشع قبل
 اسم اختيار األولياء عىل يتعOّ  حيث

 وغZ مناسبا االسم يكون أن يتعOّ  حيث مستقبال عليهم يُؤثّر ال نحو عىل ألوالدهم
،Oعىل نفسيّة آثار عنه يرتتّب ال حتى مش 
  .اليوميّة حياته يف مستقبال الطّفل
 الّسكن تهيئة به يقصد :الّسكن يف الحق
 عن ناهيك لها، يتعرّض التي الخارجيّة املخاطر كل من يحميه الذي للطفل املالئم

 للطفل ثابت حق وهو الجويّة، الظّروف
  .والحضانة الطّالق حالة يف حتى
 شخصا الطّفل يُْعتََربُ  :النّفقة يف الحق

 األساسيّة حاجاته تلبيّة عىل ادرٍ ق غZ ضعيفا
 عن يعّرب  حيث األوىل، حياته مراحل يف عليه وينفق يعوله من إىل يحتاج فهو :فرده،

 املأكل تشمل التي بالنّفقة، الحق هذا
 للوالدّ  رشعا ثابتة وهي وامللبس، واملرشب

 محلّه األم تحل النّفقة عن األّب  عجز وعند
  .ذلك عىل قادرة كانت إن

 الجهة هي قانونا الواليّة :الواليّة يف الحق
 حقوق بكل القيام عىل باإلرشاف املخّولة
 الّرشعي الويل هو األّب  يعترب حيث الطّفل،

µمحلّه األم تحّل  القرص، ألوالده والقانو 
  .وفاته عند

شكل تقليدّي من : حكايّة ما قبل النّوم
ة روايّة القّصص، حيث تُْح· القصّ  أشكال  للنّوم، يف رسيره ليستعدفل وهو للطّ 

 عند العائالت، وهي طويل سلوكا راسخااعتربت حكايّة ما قبل النّوم عىل مدى 
واألطفال،  تعود بفوائد كثZة عىل األهل

تَُحّسُن من تقّدم عقل الطّفل، فهي 
أك�، وتحسO مهارات  اللغة تقانإ و  وتساعد أيضا يف تعزيز . التّفكZ املنطقيّة

  .والّشعور باآلخرينالقيّم الفاضلة 
مبادرة : الطّفل عىل الّشابكة ح4يّة
ام يف ع صاالتاالتّحاد الّدويل لالتّ  وضعها
الطّفل عىل  وتعّد مبادرة ح/يّة. 2008

الّشابكة شبكة تعاونيّة دوليّة لح/يّة 
 األطفال يف مختلف أرجاء العا� ضدّ 

ة عرب الّشابكة من التّهديدات املوجود
اءات القانونيّة والفنيّة جر خالل توفZ اال 

  .والتّنظيميّة
تشمل االستجابة والوقايّة : الطّفل ح4يّة

  .الّضارّة مثل الزّواج املبكر ل األطفال، وامل/رسات التّقليديّةعّ/ ذلك االتّجار الجنيس، االتّجار يف البرش، األطفال :ا يف  من العنف واالستغالل ضدّ 
 من قتتحقّ  :للطفل القانونيّة الح4يّة

عُ  يسنّها التي القوانO من جملة تطبيق خالل   .جنينا الطّفل هذا كان ولو حتى واملZاث، والنّفقة والحضانة النّسب إثبات كقوانO الطّفل، مصلحة لحفظ وذلك بالطّفل، Yس التي األفعال كل وتجريم بدقّة الحقوق تحديد بُْغيّة املَُرشّ
 اتيالثّدي من أنثى عمليّة حمل: الحمل

أك� من األجنة / بواحد ):ا يف ذلك البرش(
يدوم الحمل عند البرش نحو . يف جسدها

أشهر بO وقت آخر دّورة طمث  9
). أسبوعا بعد اإلخصاب 38(والوالدة 

يطّلق لقب جنO عىل ما تحمله املرأة من 
يف كثZ من . وقت اإلخصاب حتى الوالدة

تحديد وضع الجنO  املجتمعات يتمّ 
القانوµ طبقا لتقسيم فرتة الحمل الطّبي و 

   :إىل ثالث مراحل هي
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تكون فيها احت/الت  :املرحلة األوىل �  Oإسقاط الجن)Oاملوت الطّبيعي للجن (    .كبZة
Rكن فيها مراقبة  :املرحلة الّثانّية �   .ر الجن�Oو وتطوّ 
تبدأ حO يكون  :املرحلة الّثالّثة � / مواصلة الحياة بدون معونة طبّيةر بشكل كاف ليتمكن الجنO قد تطوّ    .املرأة رحم :عونة طبّية خارج

يُْعنى بها : فلللطّ الحياة الّداخليّة 
مواهب الطّفل املَوروثة، وخياالته، والّصَور 
التي تتمثّل يف ذهنه حO يُحاِوُل أْن يَْفهم 
العا� من حوله، وأن يْستَْكِشف قِيََمُه 

  .ومشاِعرَهُ 
 البصمة( ADN العلميّة الخربة

 الوراثيّة البصمة معرفة تتمّ  ):الوراثيّة
 الحمض فحص طريق عن ما لشخص
 جسمه يف الّسائلة املواد ألحد النّووي
 الجسم يف األنسجة ألحد /واللعاّب  كالّدم،
 .األسنان /الّشعر /العظام /الجلد /كاللحم
 خربة إجراء الجزائريّة املحاكم وترفض
 بها املتمسك مقد ولو النّسب، لنفي قضائيّة

 يف املدعي تحصل وإذا عقمه، يثبت ما
 البصمة خربّة عىل النّسب نفي دعوى

 يتقاسم ال االبن أن تفيد التي AND الوراثيّة
 أن Rكن ال وأنه معه، الجينيّة الخصائص

 تم وأن حتى عالقة بأي إليه ينسب
 قضا© حكم /أمر عىل بناء عليها الحصول

 وتؤسس  .الرّفض هو الخربة هذه مصZ فان
 الولد قاعدة عىل الرّفض هذا املحاكم
 ألبيه الولد ينسب أن مفادها والتي للفراش،

 و� االتصال وأمكن رشعيا، الزّواج كان متى
 املحاكم تفرس ك/ .املرشوعة بالطّرق ينفه

 العليا املحكمة رأسها وعىل الجزائريّة
 النّسب نفي يف املرشوعة بالطّرق املقصود

 قانون من 41 املادة يف عليها املنصوص
  .وحده واللعان باللعان األرسة

الحياء الزّائد، ويؤدي باألطفال إىل : الخجل
سلوكاته ال ترتبط  أنّ  عا� الواقع، لدرجةمن التّواصل مع اآلخرين، ويبتعد كليّا من عىل االنك/ش واالنزواء والتّقليل  ةشعوريّ يف توبيخه وزجره، ويعتاد الطّفل بصورة ال  األهل للخجل عند الطّفل نتيجة مبالغةوقد تكون البذرة األوىل . وجود اآلخرينوتقليل فعاليتهم ونشاطاتهم يف االنعزال،  االنسحا¯  الّسلوكو وقّد يكون الخجل  .األحيان إىل الخياالت واألصدقاء الخياليOّوقد يلجا يف بعض  ،الخارجيّ  العا� :ثZات   . حريصا وخائفا وُمتََحّفظا يف عالقاتهبتقليدها مّ/ يجعله  الطّفل فيهم، ويقومتتميّز يف عالقاتها مع اآلخرين بالّشّك التي م الطّفل لال مكتسبا عن طريق تقليد 
املَُحّفز الذي يْدفَُع : الّداخليّة الّداِفعيّة

  .ثّر يف تطّوره وشخصيّتهؤ مّ/ يُ الّشْخَص إىل نشاٍط ما، وإىل التّحّكم فيه، 
 تقوم :العائالت داخل األطفال دمج

  .باإلدماج املكلفة اللجنة تختاره باسم بل الكافلة بالعائلة يتعلّق ال ثالثيا اس/ وتعطيه قانوµ إطار يف بالطّفل العائالت تتكّفل حيث التّبني، إطار يف وليس التّكّفل إطار يف العائالت وسط يف األطفال بدمج االجت/عي النّشاط مديريّة
بديل عن الرّضاعة : ضاعة الّصناعيّةالّر 

   :الطّبيعيّة يف حاالت عديدة
  .الطّفل إلشباعّم عدم كفايّة حليب األ  �
وعدم وجود مرضعة ّم وفاة األ  �   .بديلة
  .يف الثّدي�ّ من األ ّم األ  ةمعانا �
  ).جة الرّضاعةزجا(االٍرضاع الّصناعي بواسطة الرّضاعة  ويتمّ  .بالتّهابات يف الثّديّم اٍصابة األ  �

عمليّة تغذيّة املولود : الرّضاعة الطّبيعيّة
األنثى باملّص،  ثدي بالحليب الذي ينتجه

Oهذه العمليّة من وتستمرّ  الثّديّيات وباقي نساناإل  وهي عمليّة فطريّة مشرتكة ب 
  .الفطام وحتى الوالدة

وRكن . مّص الحليب من الثّدي: الرّضاعة
  .شهراً  24والدة وحتى أن Yّتد الرّضاعة منذ ال

رقم أخرض أطلقته الهيأة  :1111الرقم 
  .ساعة ومجاµ 24ساعة عىل  24االتصال بالرقم مفتوح محاولة تعرضه لالختطاف، حيث إن / بهدف ح/يته من شتى أنواع االعتداءاتباإلخطار عن أّي مساس بحّق الطّفل الوطنيّة لح/ية وترقيّة الطّفولة، الخاّص 

: الحضانة/ ياض األطفالر/ الّروضة
ففي أغلب الّدول يطبق  .باختالف البلداناملدرسة، يختلف عمر االلتّحاق بالّروضة مؤّسسة تعليميّة لألطفال قبل دخولهم  يرتكز هذا . سنوات 5- 3وتحديدا بO عمر لألطفال ما دون سّن الّسادسة نظام هذا ال األول تعريف الطّفل  .مرينأ عىل نظام ال   .تعليم الطّفل من خالل اللعبوإكسابه مهارات االختالط والثّاµ هو ع من الذي تعود عليه :جتمع أوس

 عواقب له عامليّة، مشكلة :املبكر الّزواج
  .فقراء وعائالتهن يعشن أن احت/ال تتزايد محدود، أمامهن االقتصاديّة والفرص التّعليم سبيل أن وحيث .املنزيل العنف نم واملعاناة اإليدز، /املناعة نقص بفZوس واإلصابة والوالدة، الحمل أثناء خطZة ملضاعفات عرضةً  أك� وهنّ  .واألمان والتّعليم الّصحيّة الّرعايّة يف حقوقهن من والحرمان بالّضعف يشعرن ما وكثZا .مقيدة حريتهن وتكون عزلة يف األطفال العرائس تعيش ما وغالبا ،ونفسيا دياجس لها مستعدةً  الواقع يف تكون أن قبل واألمومة البلوغ مرحلة تعيش أن عىل بإجبارها لطفولتها فعليّة نهايّة يضع إذ الفتاة، حياة عىل وخيمة
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غZ  سلوك: الّسلُوك العدواّ� عند الطّفل
إيذاء / العض/ مختلفة منها الّرضب ائقمرغوب فيه، يصدر عن األطفال بطر  . البذيءم اآلخرين نفسيا كإطالق الكال  الكبار / بح/يّة نفسه من األطفالفهو بذلك يقوم  رّدة الفعل طبيعيّةبرّدة فعله ملوقف معOّ، وتكون  الطّفل هي الطّريقة التي يعّرب عنهاو لعدوانيّة وا   .لدى الطّفل نتيجة للمالحظة والتّقليدوتعترب العدوانيّة سلوكا مكتسبا . اآلخرين

 حّدد :الطّفل لتشغيل القانونيّة الّسن
عا  تشغيل لسن أد� حدا الجزائري ملَُرشّ

 ح/يّة منه واملراد سنة، 16 وهو الطّفل
 العمل مجال إىل فدخوله صحيّا، الطّفل
 الجَسِديّة بنيتَهُ  ويُضِعُف  �ّوه يعيق مبكرا

 نتائجها تكون خطZة ألمراض ويعرّضه
   .الوفاة /اإلعاقة حدّ  إىل تصل قد وخيمة

مة لنت منظّ أع: فلللطّ الّسنة الّدوليّة 
بيّة والعلوم والثّقافة األمم املتّحدة للّرت 

الّدويل ام الع ليكون 1979ام ع) يونسكو(
 1التّوقيع عىل اإلعالن يف  وتمّ  ،لفللطّ 

لألمم ام ، من ِقبل األمO الع1979يناير 
 Kurt/كورت فالّدهايم( املتّحدة

Waldheim (، يُْقَصد من اإلعالن  كان
عالن حقوق الطّفل الذي يُعترب متابعة إل 

لفُت االنتباه إىل املشاكل التي  1959ام لع
أثرت عىل األطفال يف جميع أنحاء العا�، 

وعدم الحصول  سوء التّغذيّة :ا يف ذلك
وأدت العديد من هذه  ،التّعليم عىل

 حقوق الطّفل، فاقيّةاتّ  الجهود إىل توقيع
  .1989ام يف ع

ة حالة شائع: سوء التّغذيّة لدى األطفال
ي إىل نتائج عىل مستوى العا�، وتؤدّ 

سواء  ؛سلبيّة عىل الّصحة ال رجعة فيها
 عىل املدى القصZ والطّويل :ا يف ذلك

ر املعريف، قص التّطوّ ون توقف النّمو
: الرّئيسيّة هياب األسبو  .والهزال والّنحافة

/ تطهZ املياه املياه امللوثة، وعدم كفايّة
ثZ من العوامل ك/ قلة النّظافة الّشخصيّة

املرتبطة باملجتمع والفقر واألمراض 
وأشد العوامل  مرتبطة باألم،اب وأسب

  .تأثZا الفقر
 :النّسب مجهول بطفل التّكفل رشوط

   .الطّفل لكفالة الالزمة باإلجراءات يقوم أن الكافل وعىل ،)متزّوجا يكون وأن الجنسيّة، جزائريّ  الكافل يكون أن( األرسة قانون يف ترد � أخرى ورشوط ،)رعايته عىل وقادرا املكفول بشؤون للقيام أهال عاقال مسل/، الكافل ونيك أن( األرسة قانون يف عليها املنصوص الّرشوط فيهم تتوفّر للذين فقط تثبت بل عليها، يحصل النّسب مجهول طفل كفالة يف يرغب من كل ليس
من اإلنسان،  الهيأة األوليّة: الطّفل الرّضيع

هو الرّضيع البالغ من العمر  املولودو  مصطلح مشتق من كلمة  والرّضيع .الوالدة حتى أسابيع قليلة من/ أيّام/ ساعات   .رضاعة
 الطّفولة تعريف تمّ  :املسعفة الطّفولة
- 10- 23 ريخبتا 246 املادة يف 76/79رقم األمر من الرّسميّة الجريدة يف العموميّة الّصحة قانون حسب الّدولة أيتام /املسعفة    :وهم العمومي اإلسعاف مصلحة وصايّة تحت استقبالهم يتمّ  وأين لألطفال املاديّة الوضعيّة يوّضح أين 1976
  .اللقيط وهو ما مكان يف ووجد مجهولO وأمّ  أّب  من املولود �
  .الفقZو  اليتيم وهو للمعيشة وسيلة أيّ  له وليس إليه الرّجوع Rكن أصل وال أمّ  وال له أّب  ال الذي �
 .للطفولة العموميّ  اإلسعاف إىل بالوصايّة وعهد قضا© تدبZ :وجب الوالّدين سلطة من سقط الذي �

الرّضاعة  العمريّة بO املرحلة: الطّفولة
  .والبلوغ

يصف ام مصطلح ع: عجز التّعلّم
يات التي تواجه األطفال ضمن التّحدّ 
 التّعلم، وبعض العمليات املتصلة عمليّة
/ االنتباه/ اإلدراك/ التّفكZ /كالفهم مبالتّعل

/ التّهجي/ الكتابة )/عرس القراءة( القراءة
يف / العمليات الحسابيّة إجراء /النّطق

املهارات املتّصلة بكل من العمليات 
الّسابقة، وتتضّمن حاالت صعوبات التّعلم 

  . ذوي اإلعاقة العقليّة واملضطربO انفعاليا
فال ببعض يقوم األط: غcة األطفال االعتداء / الّسلبيّة، كالّرصاخ الّسلوكات   .اإلخوةنتيجة املقارنة بO  /األبوين الهت/مه/ باملولود الجديدعدم الّسعادة نتيجة فقدان حب وحنان واإليقاع باآلخرين، وذلك إلظهار مشاعر التّشويش / اإلخوةالجسدي عىل أحد 

وتلك التي يحيا فيها  األطفال يحيا فيهاإىل االختالفات الجوهريّة بO العوا� التي رة عبارة تُْستَخدم لإلشا: الطّفولة غcَِْيّة ويكون . والتّجريبي بO األطفال والكبارللكون البدµ والعصبي والعاطفي والفعال من الّنتائج املعّقدة للحاالت املتباينة ومن املُقرتح أن تَظَْهر هذه الفروق . الكبار ن إ افيات األطفال، حيث مفيًدا لجغر  ذلك قة م/رسات األطفال وتجاربهم املتعلّ    .إعادة خلقها من خالل مشاعر الكبارالخاّصة بالكبار، ويكون من الّصعب للغايّة عن تلك  مختلفة Yاًما Rكن أن تكون
 عند الفجيعة تحدث حالة: فجيعة الطّفل

الحزن عىل الحد من / يعانون من الفجيعةأشكال مختلفة من العالج األطفال الذين والعالج الّسلوÍ املعريف، Rكن أن تساعد التّدخل الج/عي، والعالج باللعب، الفجيعة والحزن تلقي العالج الذي يشمل لألطفال الذين يعانون من  حياته، Rُِْكنُ عندما يفقد الطّفل شخًصا مهً/ يف  الطّفل   .الّصدمة واإلجهاد ما بعداب واالكتئ القلق أعراض
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بإنجاز مجموعة  األطفال يقوم: الطّفل فنّ 
غZ  عشوا© من الرّسومات تكون بشكل

نظرتهم  لتصوير منظّم، كمحاولة منهم
  .للعا� الخارجي

كّل شخص � يبلغ سّن الرّشد، : قارص
  .سنّة 18والّسن القانونيّة يف الجزائر هي 

 املعني القانون مجاالت أحد :األرسة قانون
 والعالقات باألرسة املرتبطة بالقضايا
  .األرسيّة
عمليّة ُمْستَّمرة نقوم فيها :راقَبة : القياس

/ وتَسجيل كيف يَْفهَُم بَْعُض األْشخاص
املجموعات عمليّات النّمو والتّعلّم لدى 

عىل اختالف حاجات األطفال (األطفال 
هذا الفهم من أجل ام ، واستخد)وقُُدراتِهم

ْع/ل الِقياس تحسO حياة األطفال، Rُِْكُن إِ 
عىل الرباِمج أيضا، وذلك حO يْجري رْصد 
التّقّدم الحاصل يف الربنامج بناًء عىل 

  .أهداٍف ُمحّددة مسبقا
/ الّسائدة يف الّثقافة الِقَيُم املََحلّّية

املُثُل، واألخالقيات، : الّثقافّيةالِقَيُم 
تَطْبَُع تَربيّة األَطفال يف والِقيَُم التي 
العالقات بO النّاس يف  املنزل، وتحكم

تغZّ ِبِفْعِل املُْجتََمع املََحّيل، وهي ت
ِبِفْعل  /الطّبيعّي يف املجتََمع التَّحّول

  .عواِمَل خارجيّة
األرسة بتنشئة طفل ام قي: كفالة األطفال

يف  التّبني ليس من أبنائها، وتختلف عن
الطّفل يُْنَسب إىل والّديه الحقيقيOّ  أنّ 

  .كفالنهوليس إىل من ي
 وتربيّة برعايّة للقيام شخص تطوع :كفالة

 أبويه كان سواء عليه والنّفقة قارص ولد
Oمعروف/ Oمجهول.  

 وكفيلة، كفي :املؤنث كَُفالُء،: الجمع :كَفيل
 والكفيل .كَُفالءُ و  كفيالت :للمؤنث والجمع

 ويقوم عليه وينفق طفال ير¯ الذي هو
  .برعايته ويتعّهده بأمره،

 عىل يَُحّمُل  تطبيق :األزرق وتالح لعبة
   .عائالتهم أفراد مع بقتلهم االنسحاب يف يفّكرون الذين املشاركO اللعبة عىل القا¡ون ويهّدد الثّقة، اكتساب ملحاولة إياها همأعطا التي باملعلومات ويبتزونه االنسحاب وَشَك  عىل الذي الّشخص يهّددون اللعبة عن املسؤولO فإن ذلك فعل أحُدهم حاول وإن اللعبة، هذه من باالنسحاب للمشرتكO يُْسَمحَ  وال .بسّكO الطّعن /النّافذة من بالقفز إما االنتحار منه فيه يُطْلَب الذي الخمسون، اليوم يصل أن إىل الّرعب، أفالم مشاهدة مع لنفسه بجروح التّسبب يف ويستمر ذلك بعد أحدا يُكلّم أّال  الّشخص من يُطْلَُب  الثّقة كسب وبعد أزرق، حوت إىل والتّحّول الثّقة لكسب اللّعبة عن املسؤولO أحد محادثة الّشخص عىل امله/ت منتصف ويف .الخوف عىل التّغلّب بهدف الجرس /املنزل طحس إىل والّصعود رعب أفالم مشاهدة تشمل التي امله/ت وتستمر كئيبة، نفسيّة حالة يف تضعه غريبة :وسيقى مصحوب فيديو مقطع إليه ليصل مثال فجرا 4:20 عند جّدا، مبكّر وقت يف باالستيقاظ أمرا الّشخص يُْعطى ذلك بعد .فعال اللّعبة يف دخَل  قد الّشخص أنّ  من للتّأكّد للمسؤول صورة إرسال ثمَّ  ومن حاّدة، بأداة الذراع عىل األزرق الحوت رسم / F57 التّايل الرّمز نقُش  منه يُطْلَُب  التّحّدي لخوض بالتّسجيل املراهق يقوم أن وبعد سنة، 16و 12 بO املراهقO تستهِدف مهّمة، خمسO من ويتكّون الذكيّة، الهواتف أجهزة

 /مسجد /شارع يف منبوذ صغZ :اللّقيط
  .رعايته عن للعجز /العار من خوفا فاحشة من لكونه إما الغالب يف معلوم، له كافل ال ذلك نحو

�و  مرحلة من مراحل: هقةما قبل املرا
وتنتهي هذه  املراهقة، وتسبق مرحلة ،رةالطّفولة املبكّ  تيل مرحلة اإلنسان

البلوغ، ولكن Rكن  املرحلة عموًما ببدايّة يات وقالقل مرحلة ما قبل املراهقة تحدّ وقد تصاحب  .ببدايّة سنوات املراهقةها املرحلة التي تنتهي تعريفها أيًضا بأنّ  بO البنO  يف ما لهذه املرحلة اختالفًا كبZًااملراحل الّسابقة، تختلف العنارص املحوريّة وعىل النّقيض من أغلب واضطرابات    .والبنات
مصطلح مثZ : متالزمة الطّفل املتبنىّ 

للجدل، تّم استخدامه لتفسZ الّسلوكيات 
، تتضّمن الذين تّم تبنيهم لدى األطفال

علّق هذه الّسلوكيات اضطرابات التّ 
والكذب والّرسقة، ومقاومة الّسلطات 

و� يحظ املصطلح مطلًقا . وأع/ل العنف
  .بقبول يف املجتمع املهني

اللّقاءات التي تَُصّمم : مجموعات اللّعب
عىل نحٍو يَْخلق أجواء مريحة لألهل 

) قبل دخولهم املَْدرَسة(وألطفالهم الّصغار  ٍة من أجل أن يتمتّعوا باللِّعب معا ِ:ُتْعَ 
اءات عاّدة يف أُطٍُر غZ وحريّة، تتّم اللق

، ويُشارك األهل مشاركًة كاملة يف رسميّة
/ تنظيم اللّقاءات، ويف اختيار منّشٍط 

  .ُمنَّشطة اللّقاء، ويف تجنيد األموال
 يعرف ال الذي الّشخص :النّسب مجهول

 كل هو قومه، هو من /والّداه يكون من
 من اخوفً  أهله طرحه )/ضاع( ضّل  طفل
  .نسبه يعرف فال الزّنا تهمة من فرارًا /الفقر

 مخطّط :األطفال اختطاف إنذار مخطّط
 للمعلومات الّرسيع النّرش إىل يهدف

 يف املختطَف الطّفل بخصوص املحّددة
 أنحاء جميع يف الّشهادات تعزيز سبيل
 مخطّط من مستوحى وهو .الّدولة إقليم

(Amber Alert) يف به العمل رشع الذي 
 ،1996 سنة األمريكيّة املتحّدة الواليات
 )Dallas-Fort Worth( منطقة يف تحديدا
 رجال مع املدينة يف املذيعون تعاون حين/
 لتطوير خليّة شكل يف الجهة لنفس األمن
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 Early Warning) مبكّر تحذير نظام
System)  األطفال إيجاد يف للمساعدة 

،Oةعمليّ  إثر عىل تولّدت والتي املخطوف 
 للطفلة املنطقة عرفتها التي االختطاف

)Amber Hagerman( سنوات التّسع ذات 
 ،)Arlington, Texas( يف اختطفت والتي
 بعد عليها العثور وتم بالّدراجة لعبها أثناء
 والتّحري البحث من ماأي أربعة قرابة

   .وحيشّ  بشكل مقتولة
 : والتّضامن االجت4عي النّشاط مديريّة
  .القاسيّة االجت/عيّة الظّروف مع خاصة سابقتها من أك� األخZة الّسنوات يف ازدادت التي يّةالوال  مستوى عىل واملعوزة الهّشة الفئات من بالعديد وتتكّفل االجت/عي، الطّابع ذات الجمعيات حركة وترقيّة االجت/عي بالعمل املرتبطة النّشاطات تأطZ شأنها من التي التّدابZ جميع اتخاذ يف دورها يتمثّل املرأة، وقضايا واألرسة الوطني التّضامن لوزارة الخارجيّة صالحامل من مصلحة

اتّفق العل/ء عىل اعتبار : مرحلة األجنّة
  .خارج الرّحماإلخصاب، لتمتدَّ إىل طرح الجنO طفالً O الذكرّي واألنثوّي أثناء عمليّة الجاميتمراحل �ّوه، وتبدأ هذه املرحلة بالتّقاء حمله جنيناً يف بطن أمه لتكون أوىل املرحلة األوىل يف تخلُّق الجنO وتكّونه فرتة 

القسم األول من : مرحلة الطّفولة األوىل
  .الطّفل إىل الّسنة الّسابعة من عمرطرحه خارج الرّحم، وYتّد هذه املرحلة مرحلتO يعيشه/ اإلنساُن طفًال ابتداًء من 

القسم الثّاµ من : انيّةمرحلة الطّفولة الثّ 
مرحلة الطّفولة، تبدأ عند الّسنة الّسابعة 
من عمر الطّفل وتنتهي ببلوغه اثنتي 

  .عرشة سنةً 
برز ما Rُيّز هذه املرحلة : مرحلة املراهقة

بلوغ الطّفل لتنتهي طفولته ويبدأ شبابه، 

هذه املرحلة من عمر اإلنسان، وتنتهي والّسن البادئة فيها هي سّن الثّالثّة عرشة 
ببلوغه الّسنة الحاديّة والعرشين من 

  .عمره
وتهتم بطفل امرأة  تُرِضع امرأة: املُرِْضَعة

ّم أخرى، وتعمل املرضعات عندما تكون األ 
تختار عدم إرضاع الطّفل / غZ قادرة

بنفسها، وأطفال املرضعة يُعرفون باسم 
  .)اإلخوة يف الرّضاعة(

 :الطّفل عىل الواقعة املدنيّة املسؤوليّة
 فإن ما، رضر إحداث يف الطّفل تسبّب إذا

 عليه، الرّقيب الّشخص عىل تََقعُ  املسؤوليّة
 الطّفل، عىل رقابته يف تقصZه اعتبار عىل

 عنه املسؤوليّة نفي الرّقابة لُِمتََويل وRُِكنُ 
 قام أنه بإثبات /القارص مسؤوليّة بنفي

 من بد ال كان الّرضر أنّ  /الرّقابة بواجب
 من ينبغي :ا الواجب بهذا قام ولو حدوثه
  .العنايّة

عمليّة املُشاَركة يف القرارات : املُشاَركة
يف حياة / التي تُؤَثّر يف حياة فرٍْد ما

املُجتَمع املََحّيل الذي يَعيش فيه هذا 
الَفرْد، تَتِّخذ ُمشاركة األطفال والِكبار 

ة، أشكاال ُمْختَِلفة؛ فَُهناك املُشاركة الّصوريّ 
وهناك املشاركة املبنيّة عىل التّشاور 
واملَشورة، وهناك املشاركة التي تتمثّل يف 

  .املُباَدرة إىل الَعَمل، ويف تَوّيل مسؤوليّته
بعض األطفال  يتعرّض: مشاكل األطفال

يف مراحل �ّوهم إىل مشكالٍت تُضايقهم 
وتسبب لهم وألوليائهم اإلزعاج، ومن 

 والخوف، قة،الّرس : املشكالت الّشائعة
  .والخجل

يَقوم األهل : َمْصلََحة الطّفل الُفْضىل
وكبار آخرون باتّخاذ القرارات يف ِعّدة 
شؤون تَْختَّص باألطفال، وعليهم، أّي 
الِكبار، مسؤوليات واِضحة تجاه ح/يّة 

إّن الِقيَم . األطفال وتأمO رفاهتهم

واملُ/رسات الّشائعة يف الثّقافة املََحليّة قد 
  . قَْد تتَحّداه/َعم هذا املَْفهومتَدْ 

يُعنى به عادة : مناسب لُنُمّو الطّفل
 /اللّعبة /املنهاج /الربنامج(النّشاط 

الحسبان يف الذي يأُخذ ...) الكتاب
ُمْستَوى ُ�ُّو وتَطّور جسم الطّفل، وِفْكره، 
: وَشْخصيّته، نورُِد عىل سبيل املثال

مهارات الطّفل الَحرَكّية، وقدراته 
  .الحسّية والكالميّة، وسلوكه االجت/عي

فولة للطّ ُمنَظّمة األُمم املتّحدة 
يقع مقرّها يف مدينة ): يونيسف(

م مساعدات إنسانيّة وتقدّ  ،نيويورك
وتنمويّة طويلة املدى لألطفال واألمهات 

  .يف البلدان النّاميّة
ت آ إحدى هي: منظّمة العمل الّدوليّة

، 1919ام التي أنشئت ع األمم املتّحدة
تُْعنى بقضايا العمل وبقضايا ع/لة 

  .182و 138فاقيتي سيّ/ وفق اتّ  األطفال ال
 بO فرق هناك :التّرشيعيّة املنظومة

 أنّ  :بينه/ الفروقات ومن والتّرشيع القانون
 جزء فالتّرشيع التّرشيع، من أشمل القانون

 القايض، بها يحكم التي القوانO من
 من القايض به يحكم ما كّل  يشمل والقانون

 سابق، قضا© حكم /قاعدة /عرف /ترشيع
 قانون كل وليس قانون، ترشيع كل فبالتّايل
 .العام القانون أما خاص والتّرشيع ترشيعا،
 أحكام /الّدين /الُعرف من القانون ويصدر
 عن فيصُدر التّرشيع أما ساِبقة، قضائيّة
 نص يكون أنْ  يِجب .التّرشيعيّة الّسلطة

 فهو مكتوباً  يكُن � فإذا مكتوباً، يعالتّرش
 مكتوباً  يكون قد القانون أما ترشيعاً، ليس
 والقواِعد األعراف مثل مكتوبا يكون ال وقد

 تنظيم إىل التّرشيع يسعى أن يِجب .العامة
 موضوعه يكون وأن األفراد، سلوكيّات

 من رقابة هناك تكون وأن قانونيّة، قاعدة
 للتّرشيع، إصدارها بعد التّرشيعيّة الّسلطة
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 شكليّة :راِحل التّرشيع Rُر أنْ  ويجب
 األعراف بخالف نرشه، يتمّ  أنْ  إىل كاِملة

 باملراحل Yُر ال فهي القانونيّة والقواِعد
  .الّشكليّة

 تتّخذه الذي األسلوب :القانونيّة املنظومة
 مبادئ خالله من لتُظِهرَ  ج/عة /دولة

 قانوµ نظام أمة فلكل القانون، وقواعد
 الّدستور خطّ  يف عليه تستَِندُ  رئييسّ 

 هو مثال اإلسالميّ  فالفقه والتّرشيعات،
 أحكام استنباط يتمّ  خالله من الذي نظامال

 دول بعض يف ويتواجد اإلسالميّة، الّرشيعة
 قانونيّة أنظمة جانب إىل اإلسالمي العا�
  .املدµ كالقانون أخرى

منهج تعليمي : منهج مونتيسوري
 تربويّة تأخذ :بدأ أنّ  فلسفة مد عىليعت

كّل طفل يحمل يف داخله الّشخص الذي 
سيكون عليه يف املستقبل، وقد أرست 

 /ماريا مونتيسوري( دعا¡ه الّدكتورة
Maria Montessori(  من خالل دراساتها

وبحوثها وتطبيقاتها امليدانيّة، معتربة أن 
الّرتبويّة يجب أن تهتم بتنميّة  العمليّة

بصورة تكامليّة يف  الطّفل صيّةشخ
النّواحي النّفسيّة، والعقليّة، والّروحّية، 
والجسديّة الحركّية وتقوم عىل نظريات 

  .الطّفل لتنميّة
القدرات : املهارات الحركّية الكربى

 املكتسبة غالبًا خالل فرتة الرّضاعة
كجزء من التّطّور الحرÍ  والطّفولة املبكرة

انيّة من العمر، ومع بلوغ الثّ . فلللطّ 
يصبح كّل األطفال تقريبًا قادرين عىل 
الوقوف وامليش والرّكض وصعود الّدرج، 

وتكتسب . وغZها من املهارات الحركيّة
ن وتكون هذه املهارات، بل وتتحسّ 

الّسيطرة عليها أفضل خالل مرحلة 
ن الطّفولة املبكرة، وتستمر يف التّحسّ 

خالل معظم سنوات حياة الفرد حتى 
وتنشأ هذه  البلوغ، صل إىل مرحلةي

الحركات الكربى عن مجموعات عضليّة 
ويكون . كبZة وحركة الجسم بالكامل

ترتيب تطّور هذه املهارات من الّرأس إىل 
Oوسيتعلّم األطفال عموًما. القدم.  

 بها يقصد :البديلة الّرعايّة مؤّسسات
 عن لتعويضه عنه، املتخىل القارص باحتضان تقوم التي الحاضنة األرسة /املؤّسسة

 ليكتسب منها حرم التي الطّبيعيّة أرسته
 الفرديّة االحتياجات من ينقصه ما منها

 اإلجراءات كل بها يراد ك/ .شخصيته وبناء والنّفيسّ  االجت/عيّ  تكوينه يف والّرضوريّة
Zورعايته، القارص لح/يّة تتخذ التي والتّداب 

 األصليّة، ةالطّبيعيّ  أرسته من يحول عندما
  .إيوائيّة مؤّسسة /بديلة أخرى أرسة إىل

 وضعته مؤرش :الطّفولة نهايّة مؤّرش 
 عليهم تضيع الذين األطفال من عدد وأقّل  أكرب يقيّم األطفال، ح/يّة منظمة

 كثZة جوانب من الحرمان بسبب طفولتهم
  ).وترفيهيا وبدنيا واجت/عيا عاطفيا(

 يعتمد والذي ،بالوالّدين االرتباط :النَّسُب 
 بوالّدِه، يربطه للفرد، اسمٍ  وجود عىل

 اإلسالم اعترب .األقارب ثم خصوصاً، األجداد أيّ  العائلة، من أصوله مع ويتّصل ووالّدتِه،
 ما التي الخمس الّرضوريات من النّسب

 كل إذ عليها؛ للمحافظة إال اإلسالم جاء
 املاُل  كذا والعقُل  نّفُس ال :قال من جمعها وقد عليها، تدور وقواعده أحكامه
 .والنَّسْب  أيًضا والّدينُ  لها صونٌ  *** َوَجب
 نظريّة تصف طبيعة: التّعلّق نظريّة

العالقات طويلة املدى بO البرش، وتعتقد 
حاجة إىل تكوين عالقة مع يف الطّفل  بأنّ 

 العاطفي الرّعايّة لà يحصل عىل النّمومن ُمقّدمي  شخص واحد عىل األقّل 
فهي ترشح . بطريقة طبيعيّة ت/عيواالج

  .كيف تؤثر عالقة الطّفل بأبويه عىل �وه
التّعبZ عنها  حالة نفسيّة يتمّ : نوبة غضب

ر من الحالة بانفجار شعوري قد تتطوّ 

الالإراديّة، ترتبط دا¡ًا  اإلراديّة إىل
ن يعانون من أزمة نفسيّة، ممّ / باألطفال

ن ز نوبة الغضب عادًة بحالٍة موتتميّ 
العناد والبكاء والّرصاخ والّصياح والعويل 
والتّحدي والغضب األهوج ومقاومة 
محاوالت التّهدئة، وقد يصل األمر يف بعض 
الحاالت إىل اللجوء إىل العنف والخطر، 
وقد يفقد الّشخص الّسيطرة عىل جسده 

القدرة عىل / م/ يصعب عليه البقاء ساكنًا
ب حتى االتّحكم بغضبه، وقد ال يهدأ املص

  .تتحقق له أهدافه
انتقال األطفال دون : هجرة األطفال

وهو ما  منطقة أخرى/ والّديهم، إىل دولة
يتضمن يف العديد من الحاالت الهجرة 

التّابعة  القرسيّة ألطفال مراكز الرّعايّة
  .ع/لة األطفال للدولة، الستغاللهم يف

ظاهرة اجت/عيّة وثقافيّة : الطّفل هويّة
ن مجموعة متنوعة من تتضمّ  معقدة،

Yثيالت الطّفل عن نفسه وعن العا� 
الطّفل  هويّة. وحول مكانه يف هذا العا�

برسعة تحت  تغZّ هي بنيّة ديناميكيّة ت
Zمرحلة  يف. والتّعليم واألرسة البيئة تأث

الطّفولة، وهناك الكثZ من العوامل 
الالواعيّة تؤثر عىل أ�اط الّسلوك، 

والعا�، تتشكل  فلوالعالقات مع الطّ 
تحت تأثZ العوامل والّصور  الطّفل هويّة

  .النّمطيّة املختلفة
: ةلو الطّف أة الوطنيّة لح4يّة وترقّيةالهي

 ح/ية الطّفل من خالل فحص كّل تتوّىل 
فل الذي تكون ة مساس بحقوق الطّ وضعيّ 

/ أمنه يف خطر/ تربيته/ أخالقه/ تهصحّ 
وكه سل/ تكون ظروف معيشته/ عرضة له

/ من شأنه/ أن يعرضاه للخطر املحتمل
يكون يف بيئة تعرض / :ستقبله املرضّ 

الّرتبويّة للخطر، / النّفسيّة/ ةسالمته البدنيّ 
 ترقية حقوق تبلغ بها، ك/ تتوّىل / تعاينها
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الطّفل بالتّنسيق مع مختلف اإلدارات 
والهيآت العموميّة، وكذا كّل األشخاص 

ة ومختلف فولاملكلّفO برعاية الطّ 
املتدخلO يف هذا املجال، وتعمل الهيأة، 
يف إطار صالحياتها، عىل ترقية التّعاون يف 
 مجال حقوق الطّفل، مع مؤّسسات األممّ 

ة واملؤّسسات اإلقليميّة املتخّصصة املتحدّ 
ومع املؤّسسات الوطنيّة لحقوق الطّفل 
 Zيف الّدول األخرى، وكذا مع املنظ/ت غ

وك/ تعمل الهيأة عىل  ليّةو الحكوميّة الدّ 
إقامة عالقات تعاون مع الجمعيات 
والهيآت الوطنيّة النّاشطة يف مختلف 
مجاالت حقوق الطّفل واملجاالت ذات 
الّصلة، وتستعO الهيأة يف أداء مهامها 

  .باملختصO، والخرباء
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 الحديديّة بالّسكة النّقل استهالك
 تستهلكها التي النّهائيّة الطّاقة: للطاقة
 الّسحب عمليات يف الّسحب عجالت

 التّدفئة،(واملرافق  القطارات وخدمات
 )… الهواء، اإلضاءة تكييف
 يف املسّجلة الطّائرات: الطّ�ان أسطول

 .ما دولة يف مع2ّ  تاريخ
 التّجاريّة الّسفن من ددع :تجاري أسطول

 يف مع2ّ  تاريخ يف مسجلةBT 100 فوق
  .مع2ّ  بلد

 وأفراد لرّكابا ممتلكات): ال( أمتعة
 مH عىل ينقلون الذين الّشخصيّة الطّاقم
 .املشغل مع فاقباالتّ  الطّائرة
 أنابيب شبكة: والغاز النّفط أنابيب
 وأجهزة وصQّمات مضخاّت مع مغلقة
 املواد/ الغازات/ ائلالّسو  لنقل سيطرة
/ بالّضخ نحو دقيق عىل املجزّأة الّصلبة
 .الّضغط
طبيعّي  مسطّح: للمالحة صالحة بح�ة

 .للمالحة مفتوح املياه من
 التي الخطّرة البضائع فئات: خطّرة بضائع

 البضائع تلك هي حديديّةال بالّسكة تنقل
 عرشة الخامسة املنقحة الطّبعة يف املعرفة

 الخطّرة، البضائع لنقل مماأل  توصيات من
: وهي2007 جنيف، املتحدة، األمم

 القابلة املتفجرات، الغازات، الّسوائل
 لالشتعال، القابلة الّصلبة املواد لالشتعال

 التي املواد الّذاg، لالحرتاق القابلة املواد
 jاسها لدى قابلة لالشتعال غازات تصد

 والپlوكسايدات سدةاملؤكّ باملاء، املواد
واملعديّة، املشّعة  الّسامة لعضويّة، املوادا

 خطّرة وأشياء للتّآكل، مواد املسبّبة املواد
 .متفرقة
 التي الخطّرة الّسلع فئات: خطّرة بضائع

ً هي تنقل  املنقحة الطّبعة يف املعرّفة برّا
 املتحدة األمم توصيات من عرشة الخامسة

 املتحدة، األمم الخطّرة، .الّسلع لنقل
   :2007جنيف 

  . املتفّجرات  1:الفئة - 
  . الغازات 2: الفئة - 
  . لالشتعال القابلة الّسوائل3:  الفئة - 
 لالشتعال، القابلة الّصلبة املواد 4: الفئة - 

 التي املواد الّذاg، لالحرتاق القابلة املواد
 jاّسها لدى قابلة لالشتعال غازات تصدر

   .املاء مع
 ؤكسداتوامل املؤكسدة املواد5:  الفئة - 

  . العضويّة
  . وامللّوثة الّسامة املواد  6:الفئة - 
  . املشّعة املواد 7: الفئة - 
  . للتّآكل املسبّبة املواد 8 :الفئة - 
  .املختلفة الخطّرة املواد9:  الفئة - 

 عىل املوضوعة البضائع: محّملة بضائع
 بالّسكة وتنقل ،حديديّةال كةللسّ  عجلة

 .حديديّةال
 عجلة من املنقولة لبضائعا: مفّرغة بضائع
 بالّسكة نقلها بعد حديديّةال الّسكة

 .حديديّةال
 أيّ : األنابيب بخطّوط منقولة بضائع

 حالة يف/ مسال مصنّع،/ طبيعي غاز،
 پرتوكيQوي منتج/ خامّ  نفط غازيّة،

 .األنابيب خطّوط عرب مصّفى ينقل
/ لرّكابا لنقل طريق عربة: ترامواي/ ترام

 تسعة من أكy لجلوس ةاملصّمم البضائع

 البضائع لنقل/ الّسائق فيهم أشخاص zن
 حديديّة قضيب عىل وتكون محمولة

 ةمزّود/ ةكهربائيّ zوصالت  ومربوطة
zنظام عموماً يف مدمج الّرتام .ديزل حرّك 

 .طريق املدن
 وسكة طريق ب2 تقاطع :الّسكة تقاطع

التّحتيّة  البنى مدير من مخّول الحديديّة
 /العامّ  الطّريق ملستخدمي ومفتوح
 املنّصات ب2 الرّكاب ويستثنى .الخاّص 
  .املحطّات ضمن

 إىل عادة املفتوحة التّوقف نقطة: توّقف
 فيها يوجد وال فقط لرّكابا حركة
 .إلدارتها فونموظّ 
 حرّكz زّودامل الطّريق جرّار :الطّريق جرّار

 رئيس،/ حرصي نحو عىل واملصّممة،
 تحرّك ال رىأخ طريق عجالت لسحب

املقطورات  أشباه Qة السيّ كهربائيّ بالقوة ال
 .الّزراعي الجرّار يستثنى

 حرّكz ةمزّود عجلة: زراعي جرّار
 رئيس/ حرصي نحو عىل ومصّممة،
 مسموحاً أم سواء كان الّزراعيّة لألغراض

 الطّريق مسموحاً لها باستخدام ليس
 .العاّمة املرور لحركة املفتوحة

 للرّكاب الطّريق عجلة: الّرتويل حافلة
 )9(تسعة  من أكy لجلوس مصّممة

 zوّصالت الّسائق متّصلة فيهم أشخاص zن
 .حديديّة قضيب تحمل عىل وال كهربائيّة

 للرّكاب الطّريق عجلة: صغ�ة حافلة
  )عرشة(لنقل  ومصّممة حرّكz ةمزّود

/ جلوسا شخصا 23) ثالثة وعرشين( - 10
 .الّسائق فيهم وقوفاً zن
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 للرّكاب الطّريق عجلة: كب�ة حافلة
 شخص 24 من أكy لنقل حرّكz ةزّودامل

 ركاب نقل برشط الّسائق فيهم zن
 .وركاب واقف2 جالّس2

 طريق عجلة: Uحرّك حافلة مزّودة
 لجلوس ومصّممة حرّكz ةمزّود للرّكاب

yشخص 24 من أك. 
 فوقيّة رفع عجلة: الرّفع عجلة حامل
 رصف/ لتّحريك مطّاطيّة بإطارات ةمزّود

 .مستو مقّوى سطح عىل الحاويات
 الحموالت صندوق خاّص لنقل: حاويّة
 وتسمح صفللّر  وقابلة هاقّوت عّززت

 .والعمودي األفقي النّقل بعمليات
 حركة: التّجاريّة الطّائرات حركة

/ أجر مقابل تؤّدى التي الطّائرات
 .لالستئجار

 هبوطها /الطّائرة إقالع: الطّائرات حركة
 .املطار يف

 عجلة حركة أي: الطّرق يف املرور حركة
 .معيّنة شبكة عىل طريق
 الّسكك قطارات مرور حركة

 سكة لعربة حركة أيّة: الحديديّة
الحديديّة  الّسكة خطّوط عىل حديديّة

 عىل حديديّة سكة عربة تنقل عندما
 سوى االعتبار يف تؤخذ ال أخرى عجلة
 .النّاقلة العجلة حركة

 بريد حقيبة: پلوماسيّةيقيبة دح
 الرّسائل إلرسال الحكومات تستخدمها

  .الرّسميّة
 حوادث هي: الحديديّة الّسكة حوادث

 عىل واحدة متحرّكة عجلة فيها تشرتك
 إىل وتقسم .حديديّةال سكة عىل األقل

   :التّاليّة الفئات
  .االصطدامات - 
  . حديديّةال الّسكة عن الخروج - 
  . الحديديّة الّسكة مع اتالتّقاطع حوادث - 

 بسبب لألشخاص تقع التي الحوادث - 
  . املتحركة الحديديّة الّسكة وحافالت قاطرات

 حديديّةال الّسكة قاطرات يف الحرائق - 
   .وحافالتها

 .خرىاأل  الحوادث - 
/ جوي نقل رحلة: تجاريّة جويّة خدمة
 /للمسافرين العام قلللنّ  رحالت سلسلة
 .لالستئجار/ مبلغ لمقاب والربيد الّشحن
 الخدمة: والربيد للّشحن جّويّة خدمة
 التي املجدولة وغl املجدولة الجويّة
 تحّقق حموالت تنقل طائرات تؤّديها
املسافرين أّي  نقل من اإليراد غl إيرادا

 .والربيد حنللشّ 
 الجويّة الخدمة :للمسافرين جويّة خدمة

 تؤّديها التي املجدولة غl /املجدولة
 يدفعون مّمن أكy /ركّابا تنقل اتطائر 

 يف املدرجة الرّحالت من وأي أجوراً 
  .املسافرين لكّل  املفتوحة املعلنة الجداول

 سكة خطّة): ترامواي(خّط الّرتام 
 ومدمجة يف بخاّصة املقامة الحديديّة
 عربات .املدن يف الطّرق نظام جيداً يف

 zحرّك/ الكهربائيّة بالطّاقة مجّهزة الّرتام
 الحديديّة الّسكة خصوصاً للعربات ديزل

تعرف عربة الّرتام  .الطّرق يف الخاّصة
 ).عربة الّرتويل(كذلك باسم 

 من مكّون مواصالت خطّ  :الّرتام خطّ 
 الستخدام ومصّمم الّسكة قضبان من اثن2
 .الّرتام
 سكة: الخفيف الحديديّة الّسكة خطّ 

 املسافرين لنقل بخاّصة تستخدم حديديّة
 تبلغ .عادة كهربائيّة وتكون ملدنا يف

 من .أقل عادة املحطّات ب2 املسافة
خّط الّسكة الحديديّة الخفيف  .مرت1200

ذو هيكل أخف من املرتو ومصّمم ألحجام 
  .املرور األقل ويتحرك عادة برسعات أقّل 

 خطّ : املستمر الحديديّة الّسكة خطّ 
خطّاً مستمراً  يؤّمن الذي حديديّةال الّسكة
 األماكن/ اتحطّ امل بQ 2ً للقطاراتمصمّ 

/ نقاط مغادرة بوصفها التّذاكر يف املؤّرشة
 .البضائع/ املسافرين لنقل وصول

 خطّ : املكهرب الحديديّة الّسكة خطّ 
 موصلة بسكة جّهزامل حديديّةال الّسكة

 .كهربا�ّ ال الّسحب من للتّمك2 للكهرباء
خّط املواصالت : الحديديّة الّسكة خطّ 

فقط لغرض  حديديّةن من الّسكة الكوّ امل
  .حديديّةاستخدام عربات الّسكة ال

: الكهرباaّ  النّفقي القطار/ املرتو خطّ 
 يستخدم كهربا�ّ  حديديّة سكة خطّ 

، املدن يف النّطاق الواسع قلللنّ  بخاّصة
. كثlا املتكررة القطارات حركات ويشمل

 اتحطّ امل بوجود املرتو خطّوط صفكQ تتّ 
 عادة تبلغ قصlة مسافات تفصلها التي

 يعرف .واألخرى الواحدة ب2 مرت 1000
 /املدن حديديّة سكة( باسم كذلك املرتو

 حديديّةال الّسكة/ الثّقيلة حديديّةال الّسكة
 )األرض تحت القطار/ الّرسيعة

 خطّوط أجزاء كّل : الغاز أنابيب خطّ 
 مثل من معّدات مع كاملة األنابيب

 الّضغط ونظم اتمحطّ و  الّصQّمات
 /طبيعيّ الغاز ال لنقل واملقاييس تتّصاال اال 

أخرى ويتّم  إىل نقطة من اإلضايف الغاز
/ املنتج الحقل يف نقطة من ذلك عادة

 إىل/ األنابيب خطّوط إىل املعالجة ةمحطّ 
 .االستغالل نقطة
مستمر  مسار ذو الخطّ : مكهرب خطّ 

 .أكy/ واحد مكهرب
: لفرعّيةا الحديديّة الّسكة خطّوط
 من املتفرعة حديديّةال الّسكة خطّوط
 .املستمرة حديديّةال الّسكة خطّوط
 عّدة من تتألّف: التّوزيع أنابيب خطّوط
 صغlة أقطار ذات مرتابطة أنابيب خطّوط

 املستهلك إىل املنتجات لنقل مستخدمة
 أنابيب املجموعة هذه تشملو  .النّها�

 كناملسا إىل الغاز لتّوزيع التّغذيّة
 اتحطّ امل يف األنابيب خطّوط/ واملنشآت
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 إىل النّهائيّة املنتجات الطّرفيّة لتّوزيع
 .الخزن ومرافق الّصهاريج
األجزاء  كّل : النّفط أنابيب خطّوط
 �ّر خاللها التي األنابيب لخطّوط املرفقة
 بدون فيها zا النّفطيّة املنتجات/ النّفط
 لحقاتالّصQّمات وامل األنابيب، خطّ  تقييد

 باألنابيب املربوطة األنابيب بخطّ  األخرى
 املصنوعة واملجّمعات الّضخ ووحدات
 الّضخ والقياس بوحدات املرتبطة

 املصنوعة واملجّمعات التّوصيل اتمحطّ و 
 .والّصهاريج فيها

 الطّويلة األنابيب: النّقل أنابيب خطّوط
النّفط  تنقل التي الواسعة األقطار ذات

 والّدول املدن ب2 النّفطيّةوالغاز واملنتجات 
 .النّقل شبكات وتشمل ،القارات وحتى

 ثالثة/ إطارين ذات عجلة: آليّة اجةدرّ 
 وزنها يتجاوز ال إطارات أربعة/ إطارات

 من هذا وتشمل كّل العجالت ،كغ 400
 50 البالغة األسطوانة سعة ذات القبيل
 تزن التي تلك وكذلك أكy/ مكعب سنتمرت

 .مكعب رتسنتم 50 من أقل
 تتكّون فوقيّة رافعة: هيكل ذات رافعة

 تكون قوائم عىل مركّب أفقي هيكل من
 عىل/ ثابتة مسارات يف متحرّكة/ مثبتة

 عىل محدودة قدرة مطّاطيّة ذات إطارات
 أفقيا الحمولة تحريك و�كن .املناورة

  .الجانبي وعمودياً ونحو
 البضائع لنقل طريق عجلة: الطّريق رتل

 املفصليّة العجلة طورة تشملzق مربوطة
 .أخرى zقطورة املربوطة

 حركة أيّة: الّداخليّة املائيّة املمرّات رحلة
 من الّداخليّة املائيّة املمرّات يف لسفينة

 .معيّنة وصول نقطة إىل معيّنة بدايّة نقطة
 من بحريّة مرور حركة: رحلة بحريّة

 .وصول نقطة إىل معيّنة بدايّة نقطة
 جّويّة نقل رحلة: تجاريّة جّويّة رحلة

 الّشحن /للمسافرين العامّ  قلللنّ  تستعمل
 .ولالستئجار أجور مقابل والربيد

/ واحدة مرحلة لها رحلة: جويّة رحلة
 كلّها تستخدم الّدوليّة مراحل الرّحلة عّدة
 .نفسه الرّحلة رقم

 حركة أيّة: الحديديّة الّسكة عربة رحلة
 بدايّة طةنق من حديديّةال الّسكة لعربة

 .املحّددة الوصول نقطة إىل محّددة
 املسافرون: نياملبارش الّرتانزيت ركّاب
 رحلتّهم يواصلون قصl، توقّف بعد الذين،

 تحمل رحلة يف نفسها الطّائرة مH عىل
 يصلون التي مثل الرّحلة ذاتها الرّحلة رقم
 الذين املسافرون ويعدّ  .طريقها عن

 إّال  فنّيّة لمشاك بسبب الطّائرة يغlّون
 الرّحلة رقم رحلة تحمل يف يواصلون أنّهم
  .ترانزيت ركّاب بأنهم ذاتها

: الرّحلة يقطعون الذين الرّكاب
 رحلتّهم ينهون/ يرشعون الذين املسافرون

 .مع2ّ  مطار يف
 طاقم باستثناء شخص أي :القطار ركّاب
 .بالقطار برحلة يقوم القطار
 أعضاء باستثناء شخص، أي: القطار ركّاب
 .بالقطار برحلة يقوم القطار، طاقم
: املبارشة غ� الّرتانزيت/ النّقل ركّاب

 عىل ويغادرون يصلون الذين املسافرون
Hساعة 24 غضون يف مختلفة طائرة م /
 تحمل أرقام التي نفسها الطّائرة مH عىل

 ةمّر  :مرت2 ويُحسبون .مختلفة رحالت
 .املغادرة لدى ومرة، الوصول لدى

 الوقود الّديزل، زيت/ الغاز زيت
 من عليه يحصل الذي الّزيت: املقطّر
lالخامّ  النّفط تقط. 
 الوقود زيت/ الّديزل زيت/الغاز زيت
 عليه يحصل الذي الّزيت :التّقط� ناتج
جوّي ال التّقطl من الپرتويل املقتطع من
 .الخامّ  فطللنّ 

 الوقود زيت /الّديزل زيت/الغاز زيت
 عليه يحصل الذي الّزيت: التّقط� ناتج
جوّي ال التّقطl من الپرتويل املقتطع من
  .الخام فطللنّ 

 الّزيت: الثّقيل املتبّقي الوقود زيت
 .التّقطl متبقي يكون الذي الثّقيل

 عّداد يصل حرّكz ةمزّود سفينة: ساحبة
 ومصّممة ،كيلواط 37 أقّل من إىل طاقتها

 واملراكب الّصQّء املراكب لسحب
 rafts .البضائع لنقل ليس وعة ولكناملدف

 .العا¡ة اتنصّ وامل املسحوبة
 ةمحطّ  من جزء/ ةمحطّ : التّنظيم ساحة
 الّسكة مسارات من خصيصاً بعدد ةمجّهز 

 لتّنظيم األخرى اتاملعدّ / حديديّةال
 .حديديّةال الّسكة تحويل عربات عمليات
 الطّائرة ساعة إن يقال: الطّائرة ساعات

 .واحدة ساعة الطّائرة ملتع عندما تؤّدى
 الفرتة أساس عىل الطّائرة ساعات تقاس

  .الرّحلة نهايّة الرّحلة إىل بدايّة من
 رسعة أعىل: القصوى التّشغيل رسعة

 األخذ مع التّجاريّة الخدمة يف بها مسموح
 .التّحتيّة للبنيّة الفنيّة الخصائص االعتبار يف

 غl الطّريق سطح: الجافّ  الطّريق سطح
 .أخرى مواد/ الجليد/ الثّلج/ باملاء غطّىامل

 األعىل الحدّ : األنابيب لخطّ  الّنقل سعة
 من األنابيب خطّ  يتمّكن التي األطنان من

 .معيّنة فرتة أثناء تحريكها
 عدد: الوقوف أماكن / الرّكاب نقل سعة

 لنقل عربة يف املتوفرة عليها املصادق املقاعد
 . لها ررةاملق الخدمة يتؤدّ  عندما الرّكاب
: واملقصورات املقاعد /الرّكاب نقل سعة
 عربة يف فرةاملتو  املقصورات /املقاعد عدد
 املقّررة الخدمة تؤّدي عندما لرّكابا لنقل

 الطّعام عربات يف املقاعد تستثنىو  .لها
 buffet.املقصف  مقصورة وأماكن
خصيصاً  مصّممة سفن: الرّكاب سفن
فراً مسا )12(اثني عرش  من أكy لحمل

 .ترس £/ سواء رست األجرة دافعي من
 دفع /لجرّ  مصّممة سفن: الّسحب سفن

 .األخرى الطّافيّة الهياكل/ األخرى الّسفن
 .املوانئ يف الّسحب سفن تشمل
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 مع طاف بحري هيكل :بحريّة سفينة
 الطّائرة تشمل .أكy/ واحد إزاحة هيكل
 الّرسعة، العالّية الحّوامة الّسفن املائيّة،

والّسفن  الخفيفة الّسفن النّفط، اتمنصّ 
 قيد الّسفن تشمل البحريّة كQ املسطّحة
  . التّصليح
 لنقل مصّممة سفينة: تجاريّة سفينة
خصيصاً  تجّهز ،لرّكابا نقل/ البضائع

 .معيّنة تجاريّة ملهّمة
 ملنح تستخدم ركّاب سفينة :جّوالة سفينة

 لكّل  .كاملة سياحيّة بةتجرّ  لرّكابا
 الّسفينة وتحتوي .مقصورات ناملسافري

 .التّسليّة مرافق عىل
 نحو عىل ةمجّهز  سفينة: حاويّة سفينة

 .الحاويات لنقل للحمل قابلة بأقسام كامل
 يصل zحرّك مزّودة سفينة: دافعة سفينة

 كيلواط 37 من أقل إىل طاقتها عّداد
/ املدفوعة املراكب لدفع مجهّزة/ ومصّممة
 .لبضائعا لنقل ليس ولكن املسحوبة

: متخّصصة غ� عاّمة مسطّحة سفينة
 من واسعة مجموعة لنقل املصّممة الّسفن

  .البضائع
 :الجاّفة للحموالت مسطّحة سفينة
 املسطّحة الّسفن الفئة هذه تشمل

 الّصندوقيّة، املسطّحة الّسفن الّسطحيّة،
الحموالت  لنقل املفتوحة املسطحة الّسفن
 الجافّة تللحموال  املسطحة الّسفن الجافة،
 لنقل األخرى املسطحة والّسفن املغطاة

 .الجافة الحموالت
 نقل سفينة أي: بحريّة /نهريّة سفينة

 مصّممة تكونو  الّداخليّة املائيّة باملمرّات
 سفينة بوصفها كذلك للعمل ومخّولة
 .بحريّة
 الّسلع: تامّ  نحو برّاً عىل الّرتانزيت سلع
ً وغادرت البالد دخلّت  التي برّاً  بالدال برّا
 بعد الّدخول نقطة عن مختلفة نقطة من

 البضائع الّربيّة عجلة يف البالد عرب حملها
 .نفسها

 املرّخصة لرّكابا سيارة: األجرة سيارة
 مقّررة مسارات بدون سائق مع لالستئجار

 .مسبقا
 املزّودة الطّريق عجلة: الرّكاب سياّرة
 قلن منها والغرض اآلليّة الّدرّاجة غz lحرّك
 يزيد ال ما لجلوس مصّممة وهي الرّكاب

 ). الّسائق فيهم zن(تسعة أشخاص  عن
 ةزّودامل املتينة الطّريق سيارة: شاحنة

zرئيس/ حرصي نحو عىل واملصّممة، حرّك 
 .البضائع لنقل

 الّسكك كّل : الحديديّة الّسكة شبكة
معيّنة، ال يشمل ذلك  منطقة يف حديديّةال

اء حتى إذا كانت امل/ مناطق من الطّريق
وحافالتها jتد  حديديّةقاطرات الّسكة ال
  .عىل هذه املسارات

 منطقة يف الطّرقكّل : الطّرق شبكة
 .معيّنة
 القابلة الّداخلّية املائّية املمّرات شبكة

 الّداخليّة املائيّة املمرّاتكّل  :للمالحة
 للمالحة املفتوحة للمالحة الّصالحة

 .معيّنة منطقة يف العامة
 شبه: الوسيلة ثنائيّة املقطورة شبه

 عربة إىل تحويلها �كن طريق مقطورة
 .صغlة نقل عربات بإضافة قطار
 لنقل طريق عجلة: املقطورة شبه

 ومصّممة أمامي محور بدون البضائع
 كبl وجزء العجلة من جزء يستقر بحيث

 .جرّار عىل حمولتّها من
 طائرة مH عىل تنقل ممتلكات أي: شحن

lواألمتعة املخازن الربيد، غ. 
 zوجب املنقولة البضائع مجموعة: شحنة
/ وفقاً للتّعليQت نفسها النّقل وثيقة غطاء

  .وجودها مكان يف الّساريّة األجور
/ رشكة خاّصة أيّ : الحديديّة الّسكة رشكة
 نقل مشغل بوصفه بخاّصة يعمل عامة

 رشكة/ تحتيّة بنيّة مدير/ حديديّةال بالّسكة
 .ةمّدمج

 مصّممة طائرة: الّرسيع التّغي� طائرة
 لشكل رسيع بتغيl للقيام لالستخدام

 شحن طائرة إىل ركّاب طائرة من الطّائرة
  .بالعكس والعكس

 يقترص التي الطّائرة: الرّكاب طائرة
 .وأمتعتهم لرّكابا نقل عىل استخدامها

 يف عادة الربيد، فيها zا وتنّقل أّي حموالت
 .الطّائرة بطن الّشحن يف عنابر

 استخدامها يقترص طائرة: الّشحن طائرة
 ...الربيد /الحموالت لنقل

 عىل الحصول تستطيع آلة أيّة: طائرة
 غl الهواء فعل ردود من الجو يف الّدعم
 .األرض سطح ضدّ  الهواء فعل ردود
 يف محّدد ممرّ : املطار يف ممّهدة طرق
 مخّصص وهو الطّائرات عليه لتّدرج مطار

 .آخر وجزء املطار من جزء ب2 بطللرّ 
 املصّممة الطّرق: رسيعة واسعة طرق

 الّرسيعة املرور واملشيّدة خصيصاً لحركة
 .املحاذيّة العقارات تخدم وال

 طريق من جزء: الحافالت طريق
 الطّوليّة من الطّرق بعالمات املركبات

 ،للحافالت مخّصص املركبات طريق
 بعالمات طرق املركبات بقيّة عن ويتميّز
 .الطّوليّة الطّريق
خصيصاً  املشيّد الطّريق: رسيع طريق
 العقارات يخدم وال الّرسيعة املرور لحركة

 .املتاخمة
 القاعّدة وذ الطّريق: معبّد غ� طريق

 واملادة بالحجارة املرصوف وغl املستقرة
/ الكونكريت/ سفلّت اإل / الهيدروكربونيّة

 .الّصخور
 الطّريق عجالت نقل: متدحرج طريق
 عىل/ التّدحرج أساليب باستخدام الكاملة
 منخفضة عربات عادة تضمّ  قطارات
  .املةك األرضيّة
 منطقة حدود ضمن طريق: مدzّ  طريق
 عالمات ذات ومخارج مداخل مع مشيّدة

  .تدّل عليها
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 مع بالحجارة داملعبّ  الطّريق: طريق معبّد
/ اإلسفلّت  مواد/ هيدروكربونيّة مادة

 .بالّصخور
: الرّكاب لنقل الحديديّة الّسكة جلةع

 حتى لرّكابا لنقل حديديّةال سكة عجلة
 مع أكy/ واحدة إذا كانت تضّم مقصورة

 .... الربيد الّرزم، لألمتعة، محجوزة مجاالت
 قطار عربة :املزدوج الرّصف عربة

 الواحدة املرصوفة الحاويات لنقل مصّممة
 األخرى فوق
 سكة لةعج: القطار يف الرّكاب عربة

/ قضبانيّة عربة ليست للرّكاب حديديّة
 .قضبانيّة بعربة ملّحقة مقطورة عربة
 حركة بناقل ةمجّهز  عربة: الّسحب عربة

 يف القصد فقط، حرّكz/ رئيس محرّكو 
 /قاطرة/ أخرى عربات لسحب استخدامها

/ لرّكابا ولحمل أخرى عربات سحب
 )حديديّة سكة عربة( البضائع

 الّرسعة فائقة ديّةالحدي الّسكة عربة
 املصّممة حديديّةال سكة عربة: املهتزّة

 يف كيلومرت 200 تبلغ برسعة لالستخدام
 الّسكة خطّوط عىل أكy/ الّساعة

 .الّرسعة املحسنة فائقة حديديّةال
: الّرسعة فائقة الحديديّة الّسكة عربة
 للتّشغيل مصّممة حديديّة سكة عربة

 الّساعة يف كيلومرت 250 عن تزيد برسعة
 سةاملكّر  حديديّةال الّسكة خطّوط يف

 .عات العاليّةللّرس 
 تتحرّك عربة: الحديديّة الّسكة عربة
 بفضل تتحرّكو  حديديّةال الّسكة عىل
 عربة هاتجّر )/ الجر عربات( الّذاتيّة هاقّوت

 العربات عربات القطار، الحافالت،(أخرى 
  ).البضائع نقل وحافالت املقفلة
 قابل إطار ذات قطار ربةع :الّسلة عربة

 العموديّة للمناولة بأجهزة مزّودة للتّفكيك
/ أشباه املقطورات وتفريغ بتحميل للّسQح
 .zحرّك املزّودة الطّريق عجالت

 الّشحن عربة: الّصهريج الّشحن عربة
  .الكبl الحجم ذات الغازات/ الّسوائل لنقل
 الّسكة عربة: العربة/ الّشحن عربة

 .البضائع لنقل عادة خّصصةامل حديديّةال
 ذات قطار عربة: الفقري العمود عربة
 .مقطورة شبه لنقل مصّمم مركزي محور
 غائر جيب ذات قطار عربة :جيب عربة
 لشبه اإلطارات /املحور تجميع لقبول

 .مقطورة
 عربة: الجوانب مرتفعة شحن عربة
 أعىل متينة جوانب مع سطح بدون شحن

 .سم 60 من
 بدون شحن عربة: منبسطة شحن عربة
 مع سطح بدون شحن عربة/ جوانب/ سطح

 ذات عربة/ سم 60 من أعىل ليست جوانب
 .الخاص/ العادي النّوع متدل من مسند

 ساحبة حديديّة سكة عربة: عربة قضبانيّة
 لتّوصيل مصنوعة كهربا�ّ  محرّك مع

 .الحديديّة بالّسكة والبضائع الرّكاب
 قالطّري عجلة: مغطّاة كب�ة عربة

 ةمزّود عجلة هاتجّر و  كنللسّ  املصّممة
zة  حافلة/ محرّك ذات حافلة. حرّكlصغ

 ال ما لجلوس حرّكz ةمزّود ركّاب عجلة
 .فيهم zن أشخاص تسعة عن يزيد

 غl حديديّةال سكة عربة: عربة مقفلة
 قطار جزءاً من تشّكل التي الّساحبة

القطار  طاقم ويستخدمها البضائع/ لرّكابا
 والّدراجات األمتعة والّرزم قللن ذلكك

  .املصاحبة لرّكابا نقل وسيارات
 ذات قطار عربة: األرضيّة منخفضة عربة
 لنقل مصنوعة منخفضة تحميل ةمنصّ 

 .وغl ذلك الوسائل متعددة النّقل وحدات
 وفقاً لثالثة الطّرق تصنف: الطّريق فئة

 الطّريق .أ :دوليا للمقارنة قابلة أنواع
 منطقة داخل طّريقال .ب. الّرسيع
 املنطقة خارج( اآلخر الطّريق. جـ. مشيدة
 .)املشيّدة

 حبللسّ  حديديّة سكة حافلة: قاطرة
 بناقل ةمجّهز  وأكy واط كيلو 11 بقوة
 لغl تستخدم ال رئييسّ  محرّكو  حركة

  .حديديّةالّسكة ال عربات سحب
 املكّون البضائع حمل قطار: البضائع قطار

 مغلقة عربات ورzا أكy/ واحدة عربة من
 .شحنة وهي تحمل/ فارغة وهي تتحرّك
 فمؤلّ  الرّكاب لنقل قطار: الرّكاب قطار

/ واحدة للرّكاب حديديّة سكة عربة من
yأك. 

 عجالت من فمؤلّ  قطار :قطار مشرتك
 والعربات حديديّةال الّسكة
 الّسكة عجالت من أكy/ عجلة: قطار

 ةقضبانيّ  عربة/ قاطرة هاتجّر  حديديّةال
 نقطة من zفردها تتحرّك أكy/ واحدة

 من بعدد مروراً  ثابتة إىل نقطة ثابتة
الخفيفة، أّي  القاطرة تعترب ال .اتحطّ امل

 .zفردها تتحرّك قاطرة
 املشيّد املا� املمرّ : للمالحة قناة صالحة

 الغاز كثافة .للمالحة رئيس نحو عىل
 لكل طن0.47 و 0.44 ب2 املسالطبيعّي ال

  .تركيبته حسب ّعبمك مرت
 غl مجموعة: القطار عربات مجموعة

 وساحبات العربات من لالنفصال قابلة
 .لرّكابا وعربات والقاطرات العربات
 سكة مؤّسسة: الحديديّة الّسكة محطّة

/ للجمهور مفتوحة تكون التي حديديّةال
lفونموظّ  فيها ويعمل مفتوحة غ 

 – :التّاليّة العمليات إلحدى ومصّممة
 املؤقت واإليواء استقبال إرسال، كيل،تش

 قاطرات حركة وتنظيم إيواء – .للقطارات
 صعود–  .وعرباتها حديديّةال الّسكك
 التّسهيالت تقديم –. املسافرين ونزول
 مفتوحة تكون عندما التّذاكر لرشاء

 .البضائع وتفريغ تحميل – .للجمهور
: املشرتكة الحديديّة الّسكك محطّة

 حديديّةال سكك رشكات 2ب الّربط ةمحطّ 

ْقُل  05  َالنَّ

..91..



      املجال                                                               
     

  

    
  

  

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ الّدول ب2 فاقاتّ  إىل تشغيلها يخضع التي
 .املعنيّة الّرشكات

 مصّممة جويّة ةمحطّ  :الّشحن محطّة
 قبول فيها zا الجويّة حناتللشّ  فقط

 األمن األم2، الخزن وتسليمها، الّشحنات
 .والتّوثيق
 مع جويّة ةمحطّ  :املسافرين محطّة
 فيها zا زاتالجوا مع للتّعامل مرافق
 األمن، األمتعة، مناولة املسافرين، دخول

 .ونزولهم صعود املسافرين الهجرة،
 مع للتّعامل متكامل مرفق: محطّة جويّة

 الحموالت /لرّكابا
 مستطيلة منطقة: املطار مدّرجات

 الطّائرات لهبوط معّدة مطار يف محّددة
 .وإقالعها

 مشغل/ أّي رشكة: التّحتيّة البنى مدير
 وإدامة تأسيس عن بخاّصة مسؤول نقل

 عالوة حديديّةال ككللسّ  التّحتيّة البنى
 .الّسيطرة والّسالمة نظم تشغيل عىل

 ذاg مرآب :الّدفع ذا� الّصهريج مرآب
 الغازات/ الّسوائل لنقل يستخدم الّدفع

 تستثنى .ثابتة صهاريج يف الّسائبة
 الحجم الكبlة املنتجات لنقل الّصهاريج

 والجّص  والّدقيق السمنتا مثل من
 .الّدفع ذاتيّة املراكب ب2 وتعدّ  وغlها
 الجديدة األنابيب: األنابيب مرافق

 ات،معدّ  وأيّ  الطّريق، حقوق والقا¡ة،
 الّسوائل الغاز، نقل يف بنايات/ مرفق

 معالجة يف/ أكسيد الكربون ثاª/ الخطّرة
 .النّقل عمليّة أثناء الغاز

 العدد حسب :املوانئ تصليح مرافق
. الجافة األرصفة .أ: فنللسّ  األقىص والحدّ 

 األرصفة .ت. الطّافيّة األرصفة .ب
 .الّسفن تصليح أرصفة .ث. املنحدرة
 من طائرة تشغيل: الجويّة الرّحلة مرحلة
 .التّايل هبوطها حتى اإلقالع

 :رحلتّهم يكّملون الذي املسافرون
 يكملون الذين املسافرين مجموع
 .قلونينت/ رحالتهم

 األشخاص: الّسكة تقاطع مستخدمو
 لعبور الّسكة تقاطع يستخدمون الذين
/ نقل وسيلة بأيّة حديديّةال الّسكة خطّ 

  .األقدام سlاً عىل
: األنابيب بخطّوط العام النّقل مرشوع
 نحو عىل jتلكه أنابيب بخطّ  نقل مرشوع

 .ومنشآتها العاّمة الّسلطات/ الّدولة رئيس
 يتوّىل جوّي  نقل وعمرش : املطار مشغل
 .تجاري مطار تشغيل
 أي: الحديديّة بالّسكة النّقل مشّغل
 إىل الخدمات خاّص يقّدم/ عامّ  نقل مشّغل

 .الحديديّة بالّسكة الرّكاب /البضائع نقل
الذين  النّقل مشغيل املصطلح يعني

 .الحديديّة بالّسكك النّقل يزودون /ينظّمون
 عاملللتّ  مخّصص مطار أيّ : داخيل مطار

 .الّدوليّة الجويّة الحركة مع
 الّدولة تخّصصه أّي مطار: دويل مطار
 دخول مثل مطار أراضيها يف ويقع

 حيث الّدوليّة الجويّة الحركة ومغادرة
 والهجرة املتعلّقة بالجQرك اإلجراءات تنّفذ

 حيث الّزراعي والحجر العاّمة والّصحة
 الّدوام أساس عىل لذلك املرافق تقّدم
 .الجز� الوقت/ ملالكا

 zا املاء/ األرض من محّددة منطقة: مطار
ªومعّدات  ومؤّسسات فيها أّي مبا

 أجل الوصول جزئياً من/ كلّيا إما تستخدم
 للطائرات الّسطحيّة والحركة واملغادرة

الجوّي  النّقل لعمليات مفتوحة وتكون
  .التّجاري
 عىل املصّممة، املقطورة: زراعيّة مقطورة

 الّزراعيّة رئيس لألغراض/ يحرص  نحو
مسموحاً  كان سواء زراعي، جرّار ليسحبها
lالطّريق باستخدام لها مسموح أم غ 

 .العامة املرور لحركة املفتوحة

 لنقل املصّممة الطّريق عجلة: مقطورة
 عجلة لتّسحبها مصّممة وهي البضائع
  .حرّكz ةمزّود طريق

 املظهر: الحديديّة الّسكة تحميل مقياس
 يأخذ الذي وحمولتّها القطار لعربة عامّ ال

 عىل والعقبات األنفاق يف ع2 االعتبار
 .حديديّةال الّسكة خطّ  مسار جانبي

 جزء الّدراجات طريق: الّدراجات ممرّ 
 ،راجاتللدّ  ممّر املركبات املخّصص من

 بعالمات املركبات ممرّ  بقيّة عن ويتميّز
 .الطّوليّة الطّريق

 الواسعة غl الطّرق أحد: واسع غ� ممرّ 
 املركبات، طريق إليها يقّسم أن �كن التي

 بعالمات محّدد غl أم محّددا سواء كان
 واحد متحرّك ملسار الطّريق ويتّسع

 . النّاريّة عداً الّدراجات للّسيارات
 املاء من امتداد: للمالحة صالح ماa ممرّ 
 الّسQت بفضل يكون البحر من جزءا ليس

اإلنسان  صنع تكون من تيال/ الطّبيعيّة
 فنللسّ خصوصاً  للمالحة مناسب وهو

 املصطلح هذا يشمل .الّداخليّة املائيّة
 واملصبّات والقنوات والبحريات األنهار

 .للمالحة الّصالحة
 ما� امتداد/ بحlة/ قناة/ نهر: ماa ممرّ 
 خصائص بفضل للمالحة مناسب آخر

 .اإلنسان صنع من/ طبيعيّة
 املنتجات تشمل: مصّفاة نفطّية منتجات
 الغازول2، تقييد وبدون املصّفاة النّفطيّة

 زيت فيها zا املصّفاة املنتجات الكlوس2،
 املسال، ، غاز النّفط) (2رقم الوقود

 الّديزل، وقود التّشحيم، زيوت اإلسفلّت،
 .املتبّقيّة الوقود وأنواع
 الّشحنات حمل وحدة: املناقلة منّصة

ربّي ال الطّريق تعجال  أبعاد تناسب
 ب2 للتّنقل مناولة بأجهزة ةمزّودو 

  .حديديّةالّسكة ال /الطّريق عادة الوسائل،
 للتّحميل قابلة ةمنصّ : منبسطة منّصة

 لها نفس ولكنّ  فوقي بدون أّي هيكل
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 وهي الحاويّة قاعّدة مثل والعرض الطّول
 .والّسفىل الزّاويّة العليا يف برتاكيب ةمزّود

 للتّحميل قابلة ةمنصّ : منّصة منبسطة
 طول ذات ولكنها فوقي هيكل بدون

 ةمزّود وهي حاويّة قاعّدة مثل وعرض
  .علويّة وسفلّية زاويّة برتاكيب

 لها ليس مرفوعة ةمنصّ : نّقالة منّصة
 والعرض الطّول نفس لها ولكن هيكل

 يف رفع zعّدات ةمزّودو  حاويّة لقاعّدة
 .العليا والّسفىل الزّاويّة
 بأنها عادة تعرف: بحريّة ساحليّة منطقة
 عىل الّساحيل الخطّ  من مالمس امتداد
 من حيث وتحّدد .الّشاطئ من مبعّدة

 طول عىل املوانئ من أكy/ واحد مدى
 العرض خطّ  حيث من/ الّساحيل الخطّ 
 من أكy/ واحدة ملجموعة الطّول وخطّ 

 .الّساحلّية املنطقة أطراف
 تحمل حيث امليناء: التّحميل ميناء

 البضاعة يتّم تفريغ الّسفينة عىل البضائع
 .املبلغ امليناء يف منها

 البضائع تحمل حيث امليناء: التّفريغ ميناء
 من تفرغ املبلغ، امليناء يف الّسفينة عىل

 .نفسها الّسفينة
 بدأ الذي امليناء): الرّكوب( الّصعود ميناء

 .منه الرّحلة املسافر
 ينهي الذي يناءامل): الّرتجل( النّزول ميناء

 .فيه رحلتّه املسافر
 تحمل حيث الّسفن رسو مكان: ميناء

 وهو مخّصص أيضاً  الّشحنات وتفرغ فيه
 .إليها وصعودهم الّسفن من لرّكابا لنزول
 فنللسّ  مرافق يضمّ  مكان: ميناء

 الحموالت وتحميل سوللّر  التّجاريّة
 إىل لرّكابا صعود/ نزول/ وتفريغها

 .مبارشة الرّصيف ة إىلعاد ومنها، الّسفن
 الفئة هذه تشمل: الجاّفة الّسوائل ناقلة

 .النّفط/الّسائبة الحّواالت ناقالت
خّصيصاً  مصّممة سفينة :متخّصصة ناقلة
 الفئة هذه تشمل .حموالت خاّصة لنقل

 الوقود، ناقلة املاشيّة، ناقلة العجالت، ناقلة
 املواد وناقالت املسطّحة الزّوارق ناقلة

 .ئيّةالكيميا
 الهيدروكربونات من مزيج: خامّ  نفط
 مكامن يف الّسائلة املرحلة يف يوجد
 سائالً يف ويبقى األرض باطن يف ةيطبيع

 العزل مرافق خالل بعد املرورجوّي  ضغط
 .الّسطح عىل
: متعّددة وسائل ب� ما الّشحن نقل
 وحدة يف الوسائل املتعدد البضائع نقل
 ونفسها دةواح متعّددة وسائل ما ب2 نقل

البضائع  مناولة بدون متتابعة نقل بوسائل
 .الوسائل تغيl لدى نفسها

 نقل: الوسائل متعّدد الّشحن نقل
 .األقل يف اثن2 نقل وسيلتّي يف البضائع

 التي البضائع: باألنابيب العبور نقل
 األنابيب خطّوط يف الّدولة دخلّت 

 نقطة يف باألنابيب الّدولة وغادرت
نقلّت  أن بعد الّدخول طةنق عن مختلفة

 .فقط باألنابيب الّدولة عرب
/ الخام فطللنّ  حركة أيّة: باألنابيب نقل

 شبكة يف املصّفاة النّفطيّة املنتجات
 .معيّنة أنابيب خطّوط

 واملسافرين البضائع حركات ةأيّ : بّري نقل
 رقطّ  شبكة يف طريق عجلة باستخدام

  .معيّنة
 /ئعبضا حركة أيّة: جّوي تجاري نقل

 .التّجاريّة الطّائرات حركة يف مسافرين
 رحلة يفجوّي ال النّقل: جوّي دويلّ  نقل

  .دوليّة
 رحلة يفجوّي ال النّقل: جوّي وطني نقل

 .داخليّة
 يف مسافرين /بضائع حركة أي: جّوي نقل

 .الطّائرات حركة
 خطّ : الغاز أنابيب خطّ  دوّيل يف نقل

 مكان2 مرافق ب2 الغاز نقل أنابيب
الّضغط  إزالة ومرافق األوليّة لّضغطا

تلك  يف/ مختلفت2 دولت2ّ يف واقع2
 وقد .لهQ املخّصصة البحر قاع من األجزاء
 .أكy/ واحدة دولة عرب النّقل ذلك يتضّمن

 خطّ : النّفط أنابيب خطّ  نقل دوّيل يف
 الّضخ مكان2 مكان ب2 النّفط نقل أنابيب

األنابيب  رجخا إىل الّضخ ومكان األنابيب يف
 األجزاء تلك يف/ مختلفت2 دولت2ّ يف واقع2

 يتضّمن وقد .لهQ املخّصصة البحر قاع من
 .أكy/ واحدة دولة عرب النّقل ذلك
 أيّة: الّداخليّة املائيّة املمّرات يف نقل

 سفن باستخدام ركاب /بضائع حركة
 يتجرّ  التي الّداخليّة املائيّة املمرّات

  .ممرّات يف جز�/ كّيل  نحو عىل
 خطّ : الغاز أنابيب خطّ  وطنّي يف نقل

 مرافق مكان2 ب2 الغاز نقل أنابيب
الّضغط  إزالة ومرافق األوليّة الّضغط
 من قاع جزء يف/ نفسها الّدولة يف واقع2
 ذلك يتضّمن وقد .للدولة مخّصص البحر
 .ثانيّة دولة عرب النّقل
 خطّ : النّفط أنابيب خطّ  وطنّي يف نقل
 الّضخ مكان مكان2 ب2 النّفط نقل يبأناب
 خارج إىل الّضخ ومكان األنابيب يف

 جزء يف/ نفسها الّدولة يف ناواقع (األنابيب
 وقد .للّدولة مخّصص البحر قاع من

 .ثانيّة دولة عرب النّقل ذلك يتضّمن
طبيعّي ال املمرّ : للمالحة صالح نهر

 قد كان إن النّظر بغّض  للمالحة، املفتوح
 .الغرض لذلك حسينهت جرى

 ماّ� داخيل ممرّ  يف حظlة: هويس، قفل
 لرفع الطّرف2 يف كّل من بوابات مع

 من الّسفن لتّمك2 وتخفيضه املاء مستوى
 .االجتياز
 ال صغlة وحدة: عجالت ذات وحدة
 عجالت عىل عادة صندوقيّة رصفها �كن

  .وتفريغها البضائع تحميل تسهيل بهدف
 غl حرّكامل اقةط من نوع: وقود بديل

.والّديزل والبنزين التّقليديّة الوقود أنواع
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أك" من النّاس / التّقاء شخص�: االِْجِتَ�عُ   .الّزرع/ حرفة من يأبر النّخل: اإلِبَارَةُ   .صانع اإلبر: األَبَّارُ   
أك" / بعضهم مع بعض ملناقشة موضوع الذي ال يقترص  األجر :االِْجتَِ�ِعيُّ  األَْجرُ   .األع>ل والّسياسةويك" استخدامه يف مجال . يف جلسة رسميّة

العائليّة  األجH االعتبار حاجاتعىل قيمة العمل االقتصاديّة بل يأخذ بع�  املبلغ املقطوع الذي يُدفَع : األََساِيسُّ  األَْجرُ   .واالجت>عيّة
بلغ من املال الذي يتقاضاه امل :الحقُّ  األَْجر  .األجر الّزيادات والتّعويضات وسائر لواحقلألجH لقاء عمله من دون أن تدخل فيه 

بحيث يكفيه ليعيش عيشًة هادئًة  ؛العامل بقيّة الرّاتب بعد اقتطاع : األَْجُر الّصاِيفُّ   .مريحة
مبلغ من املال يدفعه : األَْجُر اليَّْوِميُّ  .الّرضائب والخصومات األخرى

يقبضه العامل  الذياملبلغ من املال : األَْجرُ   .لعقد عميستخدمه مقابل عمل يقوم به aوجب صاحب العمل بصورة منتظمة إىل من 
من يعمل مقابل مبلغ : األَُجرَاءُ ) ج(األَِج#ُ   .األجر: األُْجرَةُ   .مقابل جهد بذله
  .م واملدرساملعلّ : األََساتِذةُ ) ج(األُْستَاُذ   .اإلحصاء خبH بعلمال: اإلِْحَصاِ)   .من املال يتقاضاه

ف عن املوظّ / لإفصاح العام: االِْستَِقالَةُ 
  .إنهائها/ رغبته يف ترك الخدمة

صانع األحذيّة : األََساكَِفةُ ) ج(اإلِْسكَاِيفُّ 
يصيل  الذيالّشخص : األ3ََِّةُ ) ج(اإلَِماُم   .ومصلحها

بالنّاس يف املسجد ويتقاىض مقابل ذلك 
  .أجرة

  .الحافظ الحارس: األَِم4ُ 
من يقوم باستقراء مسألة ما : البَاِحُث 

من يقدم سلعة لشخص مقابل : البَائِعُ   .اط نتائج وأحكام خاّصة بهاواستنب
ارُ   .مبلغ من املال يتفقان عليه   .العامل يف الّسفينة: البَحَّ

  .توجيه الّسفينة والعمل فيها: البَِحارَةُ 
ة تبليغ رسالة معلن توكل إليه مهمّ : الربّاح

ما، ويطلق عليه يف بعض البلدان العربيّة 
  .)املنادي( لفظ
  .ملحقاتهاو  الثّياب من معيّنة أنواع بائع :البَزَّازُ 

 الثّياب من معيّنة أنواع بيع :البِزَازَةُ 
 تشذيب يتوّىل  من عىل يطلق لفظ :بستا=  .ملحقاتهاو 

 يف ويعرف املؤّسسات، وأشجار حدائق
 ويطلق ؛)الجارديني(بـــ الّشعبيّة األوساط

 صاحب عىل العربيّة البلدان بعض يف اللفظ
  .مستأجره /البستان
  .من ال عمل له: البَطَّاُل 

لفظ يطلق عىل بائع البُقول، وبائع : بَقَّال
ويف بعض البلدان العربيّة يطلق  األغذيّة؛

  .عىل الّسّ>ن
بيع املواد الغذائيّة كالحبوب : البَِقالَةُ 

  .والخرض والفواكه

لفظ يطلق عىل العارف ببناء طوب : بنَّاء
مدبر ؛ الحجر/ طوب اإلسمنت/ الطّ�

/ من يحرتف البناء بالحجر البنيان وصانعه؛
  .مادة أخرى بأيّ / بالطّوب
  .حرفة البناء: البِنَايّة

ى يف ويسمّ  الحارس املالزم للباب؛: اببوّ 
بعض األوساط بالعّساس، ويفهم من هذا 

  .اللفظ عمل العّساس بالليل
 يكلف الذي الّشخص حرفة :البَِوابَةُ 

 لتنظيم مؤّسسة /يتب باب عند بالوقوف
   .والخروج الّدخول
  .الّدواب عالج :البَيْطَرَةُ 
 بأمراض العارف عىل يطلق لفظ :بيطري

 بعض يف ىويسمّ  لها، املعالج الحيوانات
  ).البيطار(بـ العربيّة البلدان
من مهنته البيع والّرشاء قصد إحراز : التّاِجرُ 
  .الفائدة

زم به الّدولة عقد تلت: التّأِْم4ُ االِْجِتَ�ِعيُّ 
ل مثال، تجاه فئة معيّنة من النّاس، كالعّ> 

بتقديم املساعدة لهم ح� العجز عن 
ح� حدوث إصابات بسبب / العمل

 تجبيه منهم ومن أرباب العمل العمل، مّ> 
  .وم> تسهم هي به

  .بائع التّ�: التّبَّانُ 
  .بيع التّ�: التّبَانَةُ 

يع والّرشاء عرب الب: التَّجارَُة اِإللَكْرتُونيّة
  .املراسالت اإللكرتونيّة

  .عمليّة البيع والّرشاء بقصد الّربح: التَّجاَرَةُ 
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a>رستها تلق�  مهنة يتمّ : التّْدِريُب 
شخص صناعة ما، كقيادة الّسيارة، وم>رسة 

: الّرتَاِجُم والّرتَاِجَمةُ ) ج(الّرتُْجَ�ن   .رياضة من الّرياضات وغH ذلك
ل معنى كالم من لغة إىل ينق الذيالّشخص 

يشمل كّل  لفظ عامّ : ترصيص صحيّ   .كتابيا/ لغة أخرى شفهيا
تركيب األنابيب الخاّصة  /عمليات إصالح

  .التّدفئة /الغاز/ باملاء
 مرتبة/ نقل املوظّف إىل درجة: الّرتِْقيّة

لِ   .أعىل يُح الُع�َّ توقيفهم عن العمل بصفة : تْرسِ
صور  نقشمهنة يقوم صاحبها ب: التّْصِويرُ   .س املؤّسسةدا�ة بسبب من األسباب كإفال 

/ حائط/ األشخاص عىل لوحٍ / األَشياء
مهنٌة الهدف منها إكساب : التّْعلِيمُ   .ضوئيّة بآلة/ نحوه> بالقلم

 أشخاٍص األسس العامة البانيّة للمعرفة،
  .مة ومقصودةويتم ذلك بطريقة منظّ 

ن ف عتوقف املوظّ : ْسبَقالتَّقاُعُد املُ 
مزاولة العمل قبل بلوغ الّسن القانونيّة 
للتقاعد، وسن التّقاعد املبكر يف البنك 

ف عن مزاولة العمل توقف املوظّ : التَّقاُعدُ   .)55( الّدويل خمسة وخمسون عاما
لبلوغ الّسن القانونيّة ليتقاىض مبلغا شهريا 

 يقوم صاحبها بشؤونحرفة : لتّْمِريُض ا  .والتّطبيق األداء عىل القدرة علم :التّكْنُولُوْجيَا  .ملعاشه
ويقيض حاجاتهم العالجيّة وغHها  املرىض

الطّبيب املختص يف زراعة : َجرَّاُح األَْسنَانِ   .تبًعا إلرشاد الطّبيب
الطّبيب املختص يف إجراء : الَجرَّاحُ   .األسنان وعالجها

بي ترتكز عىل التّدخل الطّ  تقنيّة: الِجرَاَحةُ   .العمليات الجراحيّة
  .لعالج األنسجة املصابة

  .لفظ يطلق عىل العامل اليوميّ : جرناط
من يشتغل ببيع اللحم، وله معرفة : جزّار

  .بتقطيعه، ويقال له أيضا قّصاب
مهنة تتمثّل أساسا يف ذبح : الِجزَارَةُ 

اُب   .الحيوانات وسلخها الذي يدرس املواد  العا�: الجيُولُوِجي  .م والنّبالوعاء الّسهاصناعة : الِجَعابَةُ   .وعاء الّسهام والنّبالصانع : الَجعَّ
الّصلبة والّسائلة املوجودة عىل األرض، 
ويتابع بعض النّشاطات الطّبيعيّة كالظّروف 

عامل يكلف : الُحرَّاُس ) ج(الَحارُِس   .زّالزل، والرباك�الجويّة، وال
بيت حتى ال يستهدفه / aراقبة مؤّسسة

ف صاحبها بتنظيم مهنة يكلّ : الِحَجابَةُ   .اللصوص، ويتقاىض مقابل ذلك أجرة
لفظ يطلق عىل العارف املشتغل : حّجام  .الّدخول عىل الحاكم

  ).استخراج الّدم باملحجم(بالحجامة 
امتصاص الّدم من البدن مهنة : َمةُ الِحَجا

ادُ   .بعد ترشيط الجلد للعالج ويَطْرُقُه  الحديدَ  َصانٌِع يحمي: الَحدَّ
لفظ يطلق عىل الذي يعالج للحديد : حداد  .لتْشكيله بِحَسب الّشكْل املطلوب

  . ويصنع منه األدوات واآلالت
شّق األرض باآلالت م بمن يقو : الَحرَّاثُ    .صناعة األشياء من الحديد: الِحَداَدةُ 

وغHه لتهيئتها  محراث املصنوعة لذلك من
شّق األرض مهنة يقوم صاحبها ب: الِحرَاثَةُ   .للّزراعة

وغHه  محراث باآلالت املصنوعة لذلك من
ما كّل  الّصناعة وجهة الكسب؛: الحرفة  .لتهيئتها للّزراعة

طعمة والّصناعة التي األ  اشتغل به اإلنسان؛
  .يُرتزق منها

من يكسب رزقه بالعمل يف حرفة : الحريف
  .ما بصفة مستمرة ومنتظمة

يتخذ جمع  الذيالّشخص : الَحطَّاُب 
  .من يشتغل بحفر اآلبار: حّفار آبار  .الحطب وبيعه مهنة له

من يحفر القبور للمو� يف : حّفار القبور
  .املقابر

يتخذ تخليص  الذيالّشخص : الَحالَّجُ 
تخليص القطن aزاولتها  مهنة يتمّ : ِحالََجةُ ال  .القطن من بذره مهنة له

إزالة شعر يتخذ  الذيالّشخص : الَحالَُّق   .من بذره
الّذقن لزبائنه مهنًة له مقابل أجرة / الرّأس

من تشتغل بإزالة الّشعر : حالقة نساء  .يتقاضاها
  .قصه/ تصفيف الّشعر/ للنساء

إزالة شعر مهنة تتمثّل أساسا يف : الِحالَقَةُ 
ُل   . الّذقن للّزبائن مقابل أجر/ الرّأس من يقوم بحمل األشياء للناس : الَح�َّ
مهنٌة يقوم صاحبها بحمل األشياء : الِحَ�لَةُ   .عىل دوابه مقابل أجرة يتقاضاها/ بنفسه

عىل دوابه مقابل أجرة / للناس بنفسه
حاجات من يقوم بال: الَخَدمُ ) ج(الَخاِدُم   .بيع الِحنطة: الِحنَاطَةُ   .يتقاضاها

مكان معّ� / أشخاص/ الخاّصة لشخص
امرأة توظف يف بيوت األغنياء : الَخاِدَمةُ   .مقابل أجر

لتقوم بأشغال البيت كرتبيّة األبناء، 
امرأة توظف يف بيوت األغنياء : الَخاِدَمةُ   .والتّنظيف، والطّبخ وما شابه ذلك

لتقوم بأشغال البيت كرتبيّة األبناء، 
من يكلف بدراسة : الُخَربَاءُ ) ج(الَخبِ#ُ   .مهنة يقوم صاحبها بصنع الخبز: الِخبَازَةُ   .صانع الخبز: الَخبَّازُ   .ما شابه ذلكوالتّنظيف، والطّبخ و 

مرشوع استنادا عىل علمه الغزير يف / ملف
  .امليدان
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 فحص املراكز من يتوّىل : االكتواري الخب#
املاليّة لصناديق الّض>ن االجت>عي للتأكد 

مالءمة أوضاعها املاليّة يف مواجهة  من مدى
األعباء الحاليّة واملستقبليّة وكيفيّة مواجهة 
العجز املحتمل إن وجد، وكيفيّة توظيف 

ويطلق  عموما يطلق عىل العامل؛: خدام  .الوفورات املاليّة
  خدمة فرد ما كمن يخدمعىل من يتوّىل 

، وتدل هاهنا ...)معلم قرآن /شيخ مدرسة(
  .عىل الّصحبة

صانع الجسي>ت الّشبيهة بالجوهر : الَخرَّازُ 
م للّزينة يف ى الخرز، والتي تنظّ التي تسمّ 

مهنة يقوم صاحبها بصنع : الِخرَازَةُ   .خيط عىل شكل قالدة
ى الخرز، جسي>ت تشبه الجوهر تسمّ 

من له مهارة يف تقدير املحاصيل : الخرّاص  .م يف خيط للّزينة عىل شكل قالدةتنظّ 
ويروى أن عبد هللا  .اهيتوزيع امل /الّزراعيّة

  .بن رواحة كان خارَص 
املعادن عىل  يقّص  الذيالعامل : الَخرَّاطُ 

 متعددة أشكال بصناعة يقوم من :اطخّر   .أشكال مختلفة ويتخذ ذلك مهنة له
 إقامة أسطوانات، مستطيل، مربع، دائري،(

 تعديل معدنيّة، دائريّة رؤوس إقامة ثقوب،
 غHها /الّصلبة الحديديّة القطع من )األسطح

  .والنّحاس كاألملنيوم األخرى املعدن من
aزاولتها قص املعادن  مهنة يتمّ : الِخرَاطَةُ 

كأنه (الّدليل الحاذق بالّداللة : الِخّريت  .عىل أشكال مختلفة
، وقد ألف أحد أعالم )ينظر من ُخرت اإلبرة

كتابا أس>ه ) ابن أ� محيل( املغرب العر�
  ).الخريتاإلصليت (

 العامل أجر من معّ�  مبلغ اقتطاع :الَخْصمُ 
ى من يبيع البقول والخضار، ويسمّ : خّضار  .العمل عن لغيابه /ارتكبها ملخالفة له عقوبة

  ).خرضي(يف بعض البلدان العربيّة 

ُس   .الحارس: الُخَفرَاءُ ) ج(الَخِف#ُ   .الحراسة: الِخَفارَةُ  حب يعمل لدى صا الذيالفالح : الَخ�َّ
يصنع املالبس  الذيالّشخص : الَخيَّاطُ   .الُخُمس من املحصولأرض فالحيّة، يزرعها ويقوم بخدمتها مقابل 

aزاولتها صنع املالبس  حرفة يتمّ : الِخيَاطَةُ   .ويصلحها مقابل أجر يتقاضاه
من يشتغل بدباغة الجلود، وهي  :دباغ  .وإصالحها

  .عمليّة سبل وأدوات ة، نرش الجلد، إزالة الّشعر، ولكّل األغشيّ مهنة لها أصولها من نقع الجلد، كشط 
مهنة تساعد عىل دهن الجلود : الّدبَاغَةُ 

ة عسكريّة قوّ شخص تابع إىل : الّدْرiُِّ   .نهاaواد خاّصة ملنع تعفّ 
  .إداريّة، قضائيّة، عسكريّةنظاميّة مكلفة بالقيام aهام متعددة 

ل، لفظ يطلق عىل البائع املتجوّ : الّدالّل
ى يف بعض األوساط الّشعبيّة ويسمّ  وقد يراد  .واإلفراط يف مدح الّسلع لرتويجهالعلّة عدم استغناء الّدالل عن الكذب لقاء نسبة معيّنة؛ واعتُِربت مهنة ذميمة، العربيّة عىل من يتكفل ببيع حوائج النّاس ويطلق يف بعض البلدان  ؛)الّشيّات(بـ   . بها الّسمسار

رجل يتخذ إرشاد الّسياح : يَّاِحيالّدلِيُل السّ 
صانع األوعيّة الّضخمة للخمر : الّدنَّانُ   .املعا� األثريّة مهنة له وتعريفهم بأهمّ 
  .من يعرف بذبح الّدواب: ذباح  .والخّل ونحوه>

املاشيّة، ) سياسة( َسْوَس من يتوّىل : راعي
كُْم رَاٍع وَكُلُّكُْم كُلُّ (الحديث الّرشيف ويطلق عىل املسؤول عىل أمر ما، جاء يف    ).َمْسؤول َعْن رَِعيَّتِهِ 

يعالج املرىض بقراءة  الذيالّشخص : الرّاِقي
  .القرآن الكريم واألدعيّة

من يشتغل بشؤون التّجارة : َرُجُل أَْعَ�لِ  .رجال اإلطفاء: رجال الح�يّة املدنيّة  .قائد الّسفينة: الّربَابِنَةُ ) ج(الّربَّاُن 
من مهنته إخ>د الحرائق، : ُل اإلِطَْفاءِ َرجُ   .واالقتصاد

عىل يشء / فنان يرسم عىل الورق: رّسام  .وإسعاف املواطن� يف حالة حادث
  .آخر كالق>ش وغHه

/ مهنة يقوم صاحبها برسم أشكال: الرّساَمةُ 
خطوط لتتخذ زينة يف البيوت / صور

 تربيّة الحيوانات األليفة كاألغنام: الّرْعيُّ   . واملؤّسسات
واألبقار وغHها، ومصاحبتها يف الحقول 

احُ   .املرأة التي تتّخذ الرّقص مهنة لها: الرّقَّاَصةُ   .لتوجيهها وح>يتها من الحيوانات املفرتسة ص يف: الّرواِ)ُّ   .مهنة صناعة الرّماح: الرَّماَحةُ   .صانع الرّماح ومتخذها: الرّمَّ  الرّوايات تأليف أديب متخصِّ
  .مهنة إصالح الّصدوع: الرّئَابَةُ   .والقصص الطّويلة

عامل النّظافة، واسمه هذا، من : الّزبَّاُل 
  .حرفة صناعة الزّجاج: الزَّجاَجةُ   .باب الّسلب ال من باب االزدراء

اِجيُّ    .بائعه/ صانع الزّجاج: الزّجَّ
 الّزراعة أساليب من وعٌ ن :الّصنَاِعيّة الّزَراَعةُ 
 الّصبغة إضافة إىل تُشH التي الحديثة

 والّدواجن املوايش منتجات عىل الّصناعيّة
 وتشمل الّزراعيّة، واملحاصيل واألس>ك

 تكنولوجيّة، علميّة أساليب تطبيق
 تطبيق نتتضمّ  حيث وسياسيّة، واقتصاديّة،

 اتاملعدّ  مجاالت يف جديدة ابتكارات
 ،الوراثيّة والهندسة الّزراعيّة، واألساليب
 يف الحجم وفورات إىل الوصول وتقنيات

م بشؤون األرض من حرث قياال: الّزَراَعةُ   .جديدة اإلنتاج، وفتح أسواق استهالكيّة
  .وزرع ورّي وغH ذلك
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لفظ متداول يف بعض األوساط : زفان
  .يعرف برضب الّدف، ورaا صار لقباالّشعبيّة الّصحراويّة، ويطلق عىل من 

الغايطة / من يُتقن العزف عىل النّاي: زمار
  .وسط فرقة/ aفردهونحو ذلك، وينشط الحفالت سواء أكان 

العمل ونحو / الّسفر الرّفيق يف: الزِّميُل 
  .يبيعها/ من يُصلح الّساعات: ساعاl  .مصلح الّساعات: الّساَعاتِيّة) ج(الّساَعاlُّ   .ذلك

من يَُوزُِّع الرّسائَِل والطّروَد : َساِعي الَربيدِ 
يقود املركبات  الذيالّشخص : الّسائُِق  .أَْصحابِها عىل

من يقوم برتكيب أنابيب املياه : الّسبّاك  .ع لهأجر يدفكالّسيارات والّشاحنات والحافالت مقابل 
  .إصالحات أدوات وأجهزة املطبخوأنابيب الغاز الطّبيعي وغHها من 

 برتكيب بها املشتغل يقوم مهنة :الّسبَاكَةُ 
 الّرسوج صنع يف تتمثّل مهنة :الّرسَاَجةُ   .بائعها /الّرسوج صانع :الّرسَّاجُ   .وصيانتها البيوت يف ومتعلَّقاتها املياه أنابيب
 بصناعة صاحبها يقوم مهنة :الّسَفانَةُ   .وبيعها
اءُ   .الّسفن من يحرتف حمل املاء إىل املنازل : الّسقَّ

بحمل املاء مهنٌة يقوم صاحبها : الّسَقايّة  .ونحوها مقابل أجرة يتقاضاها
 مهنة يشتغل صاحبها بصناعة: الّسكَافَةُ   .إىل املنازل ونحوها مقابل أجرة يتقاضاها

موظّف كبH يرأس جميع : ِسكرتِ# عامّ   .األحذيّة وإصالحها
موظّف يُِعّد سجالّت اإلدارة : الّسكَرْتِ#ُ  .تنفيذيّة خاّصةاملوظّف� يف مؤّسسة ما، وله سلطات 
التي يعمل فيها وغHها من األع>ل 

  .يتوّىل مراسالتها/ املكتبيّة

لفظ يطلق عىل من يدخل ب� : سمسار  .حرفة يقوم صاحبها بالّسلخ: ةُ الّسالَخَ   .من يتخذ الّسلخ منهة له: الّسالَّخُ 
الواحد منه> عىل  ويدّل  البائع واملشرتي

مقابل مبلغ من املال ¦نحه أحده> ، اآلخر
ى يف عا� الّسيارات ويسمّ  كاله>/ له

  ).الكور§(بـــ
مهنة يقوم املشتغل بها : الّسْمَرسَةُ 

، وإيصال بالتّوسط ب� البائع واملشرتي
الواحد منه> إىل اآلخر، مقابل مبلغ من 

الّشخص الذي يكتب : الّسينَاِريْست  .كاله>/ املال ¦نحه أحده> له
أحداث العمل الّسين>¨ بإطاره التّفصييل، 
ك> يقوم أيضا بتوجيه عمليّة إعداد عمل 
الرّسومات مثل األفالم، الربامج التّلفزيونيّة، 

 مبدعالّشعر؛ مبدع له درايّة بإنتاج : شاعر  .راالقصص املصورة وهلم ج
  .يعّرب عن أحاسيسه وأفكاره شعرا

/ من ال يبذل الجهد، ويطلب املال: شحاذ
ى يف بعض العطاء من النّاس، ويسمّ 

  ).املتسّول(و) الطّالّب(األوساط الّشعبيّة بــ
الّشخص املخول من قبل الّدولة : الّرشِْطيُّ 

من االضطرابات  والحد ،لح>يّة املمتلكات
  .املدنيّة
من يشوي الذرة، وتنترش : شواء الذرة  .العمل: الّشْغُل 

هذه العادة غالبا عىل حافة الطّرقات، 
  .حيث يرتدد املسافرون عىل أصحابها

من يشوي اللحم سواء أكان : شواء اللحم
  .غHه/ يف املطاعم

يقوم بإنضاج اللحم  الذيالعامل : الّشوَّاءُ 
حرفة يقوم صاحبها بإنضاج اللحم : الّشَوايّة  .عىل الجمر وبيعه
املنتج ليشء aا لديه من مهارة : الّصانِعُ   .عىل الجمر وبيعه

  .ومعرفة

: اَغُة، والّصوَّاُغ، والّصيَّاغُ الّص ) ج(الّصائُغ 
من يعالج الذهب والفضة فيصنع منه> 

  .َمْن َعَملُه تلوين الثّياب ونحوها: الّصبَّاغ  .الحيلّ 
من يتخذ تلوين الثّياب وغHها : غُ الّصبَّا 

 بتلوين صاحبها يشتغل مهنة :الّصبَاغَةُ   .مهنة له
 األحداث وتغطيّة األخبار تتبُّع مهنة :الّصَحافَةُ   .وغHها الثّياب

 ونرشها األحداث تغطيّة يتوّىل  من :الّصُحِفيُّ   .املختلفة اإلعالم وسائل عىل ونرشها
/ ة التّلفازشاش عىل إذاعتها /مجلة /جريدة يف

Hاملشتغل برشاء العمالت وبيعها: الّرصَّافُ   .عىل األث.  
 صناعة يتمّ : الّصنَاعة االْسِتخراجيّة  .رشاء العمالت وبيعها: الّرصَافَةُ 

aزاولتها استخراج املحروقات واملعادن من 
 صناعة يتمّ : الّصنَاعة االْسِتخراجيّة  .باطن األرض

ملعادن من aزاولتها استخراج املحروقات وا
صناعة تهتم باستخراج : الّصنَاَعُة األََولِيّة  .باطن األرض

مواد من باطن األرض وتحويلها مثل 
تحويل املواد األوليّة : الّصنَاَعُة التّْحِويليّة  .استخراج النّفط والغاز وتحويله>

الوصول إىل  إىل أنشطة ومهام حتى يتمّ 
نشاط ينتج مواد ثقيلة : نَاَعُة الثِّقيلَةُ الّص   .املنتج النّها¨ مثل تصنيع املعادن

من / من حيث التّكلفة/ من حيث الوزن
نشاط اقتصادي : ِصنَاَعُة الَحِديد والّصلِْب   .حيث القيمة

 تعتمد التي الّصناعة :الَحيََوانِيّة الّصنَاَعةُ   .ينتج الحديد وسبائك الحديد
 األلبان صناعة مثل الحيوانيّة الّ"وة عىل أساسا

 والّصوف الجلديّة والّصناعات جبان،واأل 
  .وغHها
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 كميات يستخدم نشاط :الَخِفيَفةُ  الّصنَاَعةُ 
 مثل .وزن وحدة لكل نسبيا مرتفعة قيمة ذات املواد إلنتاج جزئيا املصنعة املواد من معتدلة

 واإللكرتونيات واألثاث واملالبس األحذيّة صنع
 عىل تعتمد حرفة :الّزراعيّة الّصنَاَعةُ   .ةاملنزليّ  الكهربائيّة واألجهزة االستهالكيّة

 وإعادة أنواعها aختلف الزّراعيّة املنتجات
 العصائر وتوفH وتجفيفها وتعليبها النّباتات وتغليف الّزيتون زيت مثل تصنيعها

ناعات التي تعتمد الصّ : ِصنَاَعُة الَغابَاِت   .واملرشوبات الطّازجة وما شابه ذلك
أساسا عىل األشجار وأوراقها لصناعة الورق 
 ما عىل تعتمد صناعة :املَْعَدنِيّة الّصنَاَعةُ   .بأنواعهاملخصص للكتابة والطّباعة، وصناعة األثاث 

 أشكال إىل بتحويلها األرض باطن من يستخرج
رَةُ    .وغHه> والنّحاس الحديد مثل مختلفة الّصناعات املنتجة ملا : الّصنَاَعُة املَُعمِّ

طويلة من الزّمن،  يستخدمه اإلنسان لفرتة
فنٍّ مارسه اإلنساُن / علمٍ  كّل : الّصنَاَعةُ    .وكل وسائل النّقل الثّقيلةمثل الطّائرات والبواخر والّسفن والقطارات 
حتى ¦َهر فيه ويصبح حرفة له كالحياكة 

  .والطّّب وغHه>
/ ّسمكلفظ يطلق عىل من يصيد ال: صياد
Hّه>/ الطHغ.  

aزاولتها صناعة الحيل  مهنة يتمّ : الّصيَاغَةُ   .الّصائغ: الّصيَّاغُ 
عمليّة القبض عىل الّسمك، : الّصيُْد البَْحرِيُّ   .من الذهب والفضة

من يُِعّد األدويّة : الّصياِدلَةُ ) ج(الّصيَْدالَِ=ُّ   .والطّيور >كواألس الحيوانات اقتناص :الّصيْدُ   .اصطناعيّة/ َمصائِد طبيعيّةواملوارد البيولوجيّة البحريّة سواء باستخدام 
a>رستها إعداد  مهنة يتمّ : الّصيَْدلةُ   .والعقاقH ويبيعها

  .األدويّة والعقاقH وبيعها

  .الّصيَْدالَِ¬ُّ : الّصياِدلَةُ ) ج(الّصيَْدِيلُّ 
من يُبْدل نقًدا : الّصيَارَِفةُ ) ج(الّصْ#َِيفّ 

واملستأمن عىل أموال الخزانة يقبض  .بنقد
ظام يهدف إىل إعالة ن: الّضَ�ُن االِْجتَِ�ِعيُّ    .ويرصف ما يُستَحّق 

املحتاج� العاجزين عن تأم� عيشهم 
يّة   .من ينسخ الكتب: طابع الكتب  .بسبب التّقاعد/ ألسباب صحِّ

مجموعة األشخاص الذين : الطّائِرَةطَاقَُم 
 لفظ يطلق عىل معلم القرآن؛: الطّالب  .هايقومون بإدارتها وخدمت

طلق يف بعض األوساط الّشعبيّة عىل يو
  .املشتغل بالرّقيّة

العلم الذي يجمع الخربات اإلنسانيّة : الطّبُّ 
يف االهت>م باإلنسان، وما يعرتيه من اعتالل 

/ نفسيته/ وأمراض وإصابات تنال من بدنه
املحيط الذي يعيش فيه، ويحاول إيجاد 

  .ج بشقيه الّدو̈ا والجراحيالعال 
 اهي يعالُج اللْحم وغHَهُ الطّ : الطّبَّاخُ 
عىل الّدف ) العزف(من يُجيد رضب: طبّال  .ونحِوه بالطّبْخِ 

صار يطلق تجوزا  وغHه من اآلالت الجلديّة؛
  . عىل كّل من يُساير غHه يف أمر ما

غH مختّص يف حقل  طبيب: طَبِيٌب َعامٌّ 
ف يعالج أمراض موظّ : يٌب ُمْختَصٌّ طَبِ   .طبِّّي معّ� 

/ أمراض القلب/ محددة كاألمراض الجلديّة
الّشخص الذي يعاين املرىض : الطّبِيُب   .أمراض الجهاز الهضمي وهلم جرا

  .فيشخص املرض ويصف لهم الّدواء
  .الخاتن الذي يقوم بخ® األطفال: الطّّهار
  .قائد الطّائرة: الطّيَّارُ 

فتاة حسناء، ترتدي ¯اذج : َعارَِضُة أَْزيَاء
عىل أع�  لتعرضها من املالبس الجديدة؛

 .املشرتين يف حفل

ُل ) ج(الَعاِمُل  يزاول  الذيالّشخص : الُع�َّ
 /خاّصة رشكة تعيِّنه موظَّف :النّظَاَفةِ  َعاِمُل   .نشاطا ما مقابل أجر يتقاضاه

 عمل وهي العرافة، ¦ارس من :عرّاف .املتحرضة املجتمعات يف )الّصحة مهندس( ويعد منها، ويتخلّص الق>مة ليجمع البلديّة
 الّرشيف الحديث يف جاء فقد رشعا، مذموم

 � فصدقه، يشء عن فسأله عرافا أ� من(
  . )يوما أربع� صالة له تقبل

اُب   لالعّ>  توقف :ةاألُْسبُوِعيّ  الُعطْلَةُ   .وبائع التّوابل. بائع العطر: الَعطَّارُ   .بائع األعشاب الطّبيّة: الَعشَّ
 الجمعة يومي تكون ما عادة العمل، عن أسبوع كّل  يوم� /يوم يف ف�واملوظّ 

إجازة مدفوعة األجر : الُعطلَُة الّسنَِويّة  .والّسبت
ة كّل سنة، تختلف مدتها ف مّر ُ°نح للموظّ 

من العمل الذي  إجازة: الُعطْلَُة املَرَِضيّة  .باختالف النّظام املعمول به يف املؤّسسة
املؤقت للبقاء يف املنزل ومعالجة صحته ¦كن للعامل استخدامها خالل فرتة املرض 
 وتحقيق احتياجات الّسالمة دون فقدان

، وذلك حال ثبوت املرض aوجب األجر
شهادة صادرة من / صاحب العمل اعتمده مختّص  شهادة طبيّة صادرة من طبيب

فة الفرتة التي تغيبها املوظّ : ُعطْلَُة أُُموَمة  .طبيب تعيّنه الجهة املختصة
األم عن العمل بعد والدتها من أجل رعايّة 

ف� عن ل واملوظّ توقف العّ> : الُعطْلَةُ   .طفلها الجديد
ت األنظمة عىل العمل يف األيام التي نصّ  نشاط ¦ارسه األشخاص مقابل  كّل  :الَعَمُل   .aزاولتها تشييد األبنيّة مهنة يتمّ : الِعَ�رَةُ   .فهم فيهاتوقّ 

اُل   .أجر يتقاضونه يتخذ من غسل  الذيالرّجل : الَغسَّ
 .املالبس مهنة له
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يف  ل إىل أع>ق معتربةمن ينز : الَغطَّاُس 
  .الغطاس: الَغوَّاُص   .املاِء ليخرج منه ما يريد

إىل حرفة يقوم صاحبها بالنّزول : الِغيَاَصةُ 
امُ   .يف املاِء إلخراج ما يريد منه أع>ق معتربة   .منتج الفحم وبائعه: الَفحَّ

مهنة يقوم صاحبها بإنتاج الفحم : الِفَحاَمةُ 
ذي يشتغل يف مجال الّشخص ال: الَفالَّحُ   .وبيعه

الّزراعة بحرث األرض وبذرها وسقايتها، 
  .الّزراعة: الِفالََحةُ   .ومتابعتها، وقطف محاصيلها

  .املشتغل بحركة الكواكب والنّجوم: الَفلَِ�ُّ 
  .الحاذق يف مهنته املتقن لها: الَفنِّيُّ 

  .لفظ يطلق عىل بائع الفول املطبوخ: الفوّ 
تلقي الولد عند  املرأة التي تتخذ: الَقابِلةُ 

 الذي الّشخص :الُقَضاةُ  )ج( الَقاِيض   .والدته مهنة لها
 وهو املتنازع� ب� للقانون وفقا يحكم
   .املحكمة رئيس

الّشخص الذي يوكل من : قايض التّحقيق
يف قضيّة ما،  للتحقيق النّيابة العاّمة/ القضاء

ملعرفة إذا ما كان الفعل الذي ارتكب من 
   .مع تكييفه قبل شخص ما جر¦ة

احُ    .صانع األقداح: الَقدَّ
  .األقداح بصناعة مزاولها يقوم مهنة :الِقَداَحةُ 
  .ارمهنة الجّز : الِقَصابَةُ 
ارُ  من يُهَيُِّئ النّسيَج بعد نَسجه بِبَلِّه : الَقصَّ

مهنة يشتغل صاحبها بتهيئة : الِقَصارَةُ   .بخشبة ودقِّه
اُص   .الَقَرصَةُ  ىتسمّ النّسيج بعد نسجه ببله ودقه بخشبة  مهنة يقوم مزاولها بصناعة : الِقَفاَصةُ   .بائعها/ صانع األقفاص: الَقفَّ

  .بيعها/ األقفاص

ِحرفُة َمن يَخِزز أَلواَح الّسُفن : الِقالَفَةُ 
يحرض القهوة  الذيالّشخص : الَقْهَواِجي  .ويجعل يف َخلَلِها القار

، )الّشعر( لقولمن له دربة يف فن ا: القوال  .مها للّزبائنويقدّ 
نانا عائشة  تقولاملّداح؛ ى أيضا بــ ويسمّ  ** خيار القول اال لنبي  :الّشاعرة التّواتيّة �دح ونجيب : وقال آخر. قولوا للقوالة   .ونورد هاذ القول ليه**  عليه
 شؤون املسجد من تنظيم من يتوّىل : الَقيِّمُ 

 رَسائَِل وتقاِريرَ  يَكتُب  منْ : وِميكَاتٌِب ُعمُ   .الّسيناريست :كاتب الّسيناريو  .وتنظيف
لفظ يطلق عىل كّل من يعرف : الكاتب .النّاِس  لعمومِ 

  .مهنة له عىل سبيل االحرتاف الكتابة وشخص يزاول) ن"ا/ شعرا(باإلبداع الكتا� 
يرسم  الذيالّشخص : الكَاِريكَاتِ#ي

/ رسومات ساخرة بهدف النّقد الّسيايس aزاولتها تأليف الكتب،  مهنة يتمّ : تَابَةُ الكِ   .غH ذلك/ االجت>عي
  .من يكنس الق>مة من الطّرقات: كناس  .وتحرير الجرائد واملجالت

من مهنته االشتغال بالّشؤون : الكَْهَربَاِ)ُّ 
يقوم بعمليّة  الذيالّشخص : الكَيَّاُس   .َمْن ِحرفَتُُه µُّ املالبس: الكَوَّاءُ   .الكهربائيّة

من يشتغل بكيل الّسلع مقابل أجر : الكَيَّاُل   .التّدليك يف الح>م
مهنة من يشتغل صاحبها بكيل : الِكيَالَةُ   .يتقاضاه

�ِ املرضوب وصانع الل. بائع الل�: بَّانُ الل  .الّسلع مقابل أجر يتقاضاهِ
ت أ هي: ْجنَُة املُتََساِويّة األَْعَضاءِ الل   .من الطّ� وبائعه

الفرديّة استشاريّة تنظر يف بعض القضايا 
  .فاملتعلّقة باملسار املهني للموظّ 

القطع ) تلصيق( من يقوم بخياطة: اماللحّ 
ك>  طة؛الّصناعات الثقيلة والخفيفة واملتوسّ نوع من إذابة الحديد يستعمل يف وهي  ثقبها؛/ فصلها عن بعضها/ الحديديّة   .يستعمل يف تركيب الهياكل مع بعضها

ا الّصاق املعادن aزاولته حرفة يتمّ : َحاَمةُ الل
اُب الل  .كاألبواب والّشبابيك وغHهابعضها عىل بعض لصناعة أشياء مختلفة  يطرب النّاس  الذيالّشخص : عَّ
اُم الل  .بحركات بهلوانيّة وغH ذلكبألعاب مختلفة كاللعب مع القرود والقيام  يشق جذع  الذيالّشخص ): عاميّة(قَّ
املرأة التي تحرتف تزي� النّساء : املَاِشطَةُ   .شجرة أخرى لتصبح مثمرةالّشجHات لتطعيمها برباعم مأخوذة من 

صانع الربامج اإللكرتونيّة الخاّصة : املَُربِْمجُ   .و°شيطهن
العامل الحديث التّوظيف قبل : املَُرتَبُِّص   . بالحاسوب

مهنة الّدفاع عن حقوق املتهم� : املَُحاَماةُ   .الّرتج>ن: املَُرتِْجمُ   .ترسيمه
 للدفاع النّاس يكلّفه الذي الّشخص :املَُحاِمي  . ة املحكمةأ أمام هي

  .بها املعمول للقوان� وفًقا حقوقهم عن
احُ  يقوم يف األسواق، فيح¶  القاّص : املَدَّ

يلقن شخصا آخر  الذيالّشخص : َدرُِّب املُ   .عليه aبالغ غH محددة من املالامللحميّة، والنّاس محيطون به، فيجودون القصص الّشعبيّة العجيبة، وينشد األشعار 
صناعة ما، كقيادة الّسيارة، وم>رسة رياضة 

ِعي الَعامُّ   .وغH ذلك ،من الّرياضات املحامي الذي يرافع : املُدَّ
املختّص يف علوم اللسان : َغِويّ املَُدقُِّق الل  .بالقضايا نيابة عن الحكومة

 هايراجع النّصوص ليُصوِّب أخطاء الذي
  . يّة والنّحويّة واإلمالئيّةاللغو
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 من يَتََوىلَّ ترصيف أَمر من األُمور،: املُِديرُ 
ها باألَخبار من : ُمرَاِسُل َصِحيَفةٍ   .كمدير الّرشكة، ومدير املكتب من ُ¦ِدُّ

ضابط مطالبات تأمينيّة : املُرَاِقُب الَعامُّ   .بعيد
محرتف، يدافع عن حاميل الوثائق التّأمينيّة 

 .املدعي تأم� مطالبويفاوض عىل 
ف يف اإلك>ليات والثّانويات يساعد وموظّ 

الّشخص املسؤول عن التّحقق : املُرَاِقُب   .املدير يف تسيH املؤّسسة
من أن األع>ل أنجزت وفق القواعد 

الّشخص الذي يقوم : املُْستَثِْمُر األَْجنَِبيُّ   .الّدليل الّسياحي: املُرِْشُد الّسيَاِحيُّ   .املعلِّم واملؤدِّب: املَُرِ�ّ   .دةوعة، واألهداف املحدّ والخطط املوض
بتوظيف أمواله يف غH الّدولة التي يحمل 

املمّول الرّئييس للرشكة : املُْستَثِْمُر الرّئِييسُّ   .جنسيتها
شخص خصص رأس املال متوقًعا : املُْستَثِْمرُ   .ّمع املمّول�أو رئيس تج

 املستثمرون: املُْستَثِْمُرون املَُخاِطُرون  .عائًدا ماليًا مستقبليًا
التي ¦كن  االستث>رات الذين يركزون عىل
 ويقبل هذا النّوع من. أن تحقق ¯واً قويّاً 

مخاطر خسارة جزء من رؤوس  املستثمرين
بل توقعهم بتحقيق عوائد أموالهم، يف مقا

 وغالباً ما تكون هذه الّرشيحة من. أكرب
يف مقتبل العمر الذين أمامهم  املستثمرين

مدخراتهم إىل ح�  الستث>ر سن� طويلة
من  املستثمرين ك> تشمل. فرتة التّقاعد

 .ذوي األهداف االستث>ريّة طويلة املدى
هؤالء يف الّرشكات التي تظهر  ويستثمر
¯و كبHة، مثل الّرشكات حديثة  إمكانات
تلك التي تعمل يف قطاعات / التّأسيس

وبالرّغم من أن هذا النّوع من . رائدة
الّرشكات يحمل إمكانات ¯و كبHة إال أنه 
يف الوقت نفسه يتعرض لذبذبات حادة، 

وعادة ما تحقق أسعار هذه الّرشكات 
ارتفاعاً بوتHة أكرب وانخفاضاً بوتHة أقل 

ط التّغH يف أسعار الّرشكات aتوسّ  مقارنة
 شعر بتصفيف تعرف من :ماشطة /مّشاطة  .املدرجة يف الّسوق املاليّة

 العربيّة البلدان بعض يف اللفظ ويطلق النّساء؛
 عندنا ىوتسمّ  للعروس، املرافقة الوصيفة عىل

  .بالوزيرة الجزائريّة األوساط بعض يف
 إلنتاج لتستعم وآالت عتاد به مبنى :املَْصنَعُ 

 األسمدة /الغذائيّة املواد كإنتاج ما، مادة
من  .من يأخذ الّصور الفوتوغرافيا: مصّور   .ذلك غH /املركبات /األسلحة /الفالحيّة
األشخاص عىل / صور األَشياء نقشيتخذ 

  .نحوه> بالقلم/ حائط/ لوحٍ 
فتاة تقوم عىل خدمِة ركاب : املُِضيَفةُ 

ليصنع  ده¦دّ  َصانع الحديد الذي: املَطَّاُل   .طعم ونحوهالطّائرة والُجالَِّس يف امل
بتمديد حرفة يقوم صاحبها : املِطَالَةُ   .منه الّسيوف ونحَوها

  .املغني: املُطْرُِب   .ليصنع منه الّسيوف ونحَوها الحديد
يُكسب التّالميذ  الذيالّشْخُص : املَُعلِّمُ 

مهارات كالقراءة والكتابة والحساب يف 
  .بتدائيّةاملدارس اال 
يرشف عىل  الذياملهندس : املِْعَ�ِريُّ 

  .من يغسل املو�: مغسل املو�  .تشييد األبنيّة
 ملحونة /فصيحة قصيدة ينشد شخص :املَُغنِّي
 موسيقيّة آالت أصوات برفقة عذب بصوت
   .له صنعة ذلك ويتخذ لصوته موافقة

الّشخص الذي يقوم aراقبة : املَُفتُِّش 
وائر واملؤّسسات الرّسميّة األع>ل يف الدّ 

  .لالطمئنان عىل سالمة األمور فيها
الذي يعلم الّسائل� باألحكام : املُْفِتي

   .الّرشعيّة

د بالقيام بعمل معّ� َمن يتعهّ : املَُقاِوُل 
اليّة  للوسائل املاديّة واملاملسHّ : املُْقتَِصدُ   .إِصالح طريق/ كبناء بيتمستكمل لرشوط خاّصة نظH مال معلوم، 
  .القرآن قراءة تجويد النّاس يعلم من :مقرئ  . أهدافها املرسومة لهاملؤّسسة ما تحت سلطة املدير لتحقيق 

عامل يأخذ مبلغا من املال من : املَكَّاُس 
/ نُّ الّسفِر يف الِبحارِ ف: املِالََحُة البَْحِريّة  .البحار: املَالَّحُ   .التّجار مقابل عرض سلعهم يف الّسوق

يّة املِالََحةُ    .ُهِر الكُْربَىاألَنْ  الطّائرات من / تقنيّة توجيه الّسفن: املِالََحةُ  .فَنُّ الّسَفِر ِيف الَْجوِّ : الَْجوِّ
نُ   .والتّحكم بحركة املراكب أثناء االنتقالأساسا يف عمليّة التّخطيط والتّسجيل مكان آلخر وتحديد موقعها، إذ تتمثّل  وسيقيّة من يؤلف مقطوعة م: املُلَحِّ

من يعرف بأداء األدوار املرسحيّة : ممثل  .تتفق مع كل>ت أغنيّة معيّنة
  .والّسني>ئيّة والتّلفزيون

ويقيض  املرىض يقوم بشؤون من: املَُمرُِّض 
من يدعي معرفة األنباء  العراف؛: منجم  .الطّبيبحاجاتهم العالجيّة وغHها تبًعا إلرشاد 

  .aطالع النّجوم
 غرضها يكون مؤّسسة كّل  :ّصنَاِعيّةال املَنَْشأَةُ 
 إىل األوليّة املواد /الخامات تحويل األساس

 /مصنّعة نصف /الّصنع كاملة منتجات
 /املصنّعة نصف املنتجات تحويل /وسيطة

 ويدخل الّصنع، كاملة منتجات إىل الوسيطة
 والتّشكيل والفصل، املزج أع>ل ذلك يف

 ةوالتّعبئ والتّجميع التّشكيل، وإعادة
هذه النّشاطات أساساً  كّل  تدار والتّغليف،
وظيفة يف مؤّسسة � : املَنَْصُب الّشاِغرُ   .بقوة آليّة

  .يع� عامل لتأديتها
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ما يتواله العامل من وظيفة : منصب عمل
 حكومي عمل من املرءُ  يتواله ما :املَنَْصُب   .يف جهاز الّدولة

جُ املُ   .القضاء كمنصب ف�املوظّ  كبار من به يعترب فنان يؤدي أع>ل كوميديّة يتخذ : َهرِّ
لحرفة يتخذها الّشخص ا: املَِهنُ ) ج(ْهنَُة املِ   .والّرسور عىل نفوس األطفالأخرى، وغرضه من ذلك إدخال البهجة جداً وتتناسب مع أحذيّة غH عاديّة وأمور الغريبة التي قد تكون ذات أحجام كبHة وضع مستحرضات التّجميل، ولبس املالبس أثناء تأديتها أشكاًال غريبة قد تستدعي منه 

  .لكسب العيش
الحرفة التي يتخذها الّشخص : املِْهنَُة الُحرَّةُ 

  .إليه، وخسارتها عليهدون خضوعه لنظام اإلدارات ويرجع ربحها 
من يحمل مؤهال علميا يف : مهندس

  .الهندسة، ولهذا الفن اختصاصات عدة
  ).املال(ة من يشتهر برتبيّة املاشيّ : مّوال

ى من يعرف بتوثيق العهود، ويسمّ : املوثق
  )العدل كاتب(بــــيف بعض البلدان العربيّة 

املكلف برفع األذان إلعالم النّاس : املَُؤذِّنُ 
من يقوم بإيصال الرّسائل : موّزع الربيد  .عا� التّاريخ: املَُؤرِّخُ   .بدخول وقت الّصالة

ي ى ساعألصحابها، ويف بعض الّدول يسمّ 
  .الربيد

من ِحرفته الُْموِسيَقى وله براَعٌة : املوِسيَقارُ 
ف من األصوات فن مؤلّ : املُوِسيَقى  .ِيف تأليِف األلحانِ 

والّسكوت عرب فرتة زمنيّة، تستعمل فيه 
يف صناعة اآلالت  املختّص : املِيكَانِيِ�   .آالت متعددة ومختلفة

من يقوم عىل خدمة : النُّدُل ) ج(ِدُل النّا  . وإصالحها كالّسيارات والّشاحنات وغHها
  .الّرشاب/ القوم يف األكل

ة الرّسميّة أ الهيممثل : النّائُِب الَعامُّ 
املختّصة بالتّحقيق يف الجرائم وإقامة 

ومبارشتها ضد مرتكب  العاّمة الّدعوى
 Hالجر¦ة، ومتابعة تنفيذ العقوبات وتداب

  .صانع النّبال: النّبَّاُل   .الوقايّة التي تصدر عن املحكمة
  .حرفة يقوم صاحبها بصناعة النّبال: النّبَالَةُ 
ارُ  أخشاب يستعمل  الذيالّشخص : النّجَّ

األشجار لصناعة األدوات التي يستخدمها 
الفرد يف حياته اليوميّة كالطّاوالت والكرايس 

  .واألبواب وغHها
/ من يشتغل بنحت أنواع الحجارة: نحات

  .غHه /الخشب
حرفة يشتغل صاحبها بصناعة : النَّحاتَةُ 

 األدوات بصناعة يشتغل من :نحاس  .التّ>ثيل من الحجارة ونحوها

  .النّحاسيّة
aزاولتها صناعة  مهنة يتمّ : النَّحاَسةُ 
اُل   .بيعه/ النّحاس يشتغل برتبيّة  الذيالّشخص : النّحَّ
  .لفظ يطلق عىل املحتال: نّصاب  .النّحل
ال   .هاصانع النّعال وبائع: النّعَّ
aزاولتها صنع النّعال  حرفة يتمّ : النَّعالَةُ 
اُش   .وبيعها خذ الزّخرفة والنّحت عىل من اتّ : الّنقَّ

األسطح املعدنيّة والخشبّية والحجريّة 
فنُّ الزّخرفة والنّحت عىل األسطح : النَّقاَشةُ   .مهنة له

مهنة يقوم صاحبها بنقل : النّْقُل   .املعدنيّة والخشبيّة والحجريّة
البضائع من مكان إىل مكان / سافرينامل

تخّصص هنديس : الَهنَْدَسُة املِْعَ�ريّة  .مقابل أجرة يتقاضاها
يتعامل مع الجوانب التّكنولوجيّة، وهو 

متعّدد التّخصصات، كتخطيط املبا¬ 
ُح  .وتصميمها وبنائها وتشغيلها وتُوضَّ

  .التّفصيالت له يف عقد يوقعه املتعاقدان
يقوم بكتابة الكتب، ونسخها، من : الَورَّاُق 

تصحيحها، وتجليدها، وتزيينها، وبيع و 
مهنة يقوم صاحبها بكتابة الكتب، : الِوَراَقةُ   .الورق واألحبار وسائر أدوات الكتابة

تصحيحها، وتجليدها، وتزيينها، ونسخها، و 
يف من له منصب  املرافق للعريس؛: الوزير  .وبيع الورق واألحبار وسائر أدوات الكتابة

   .الحكومة
من لها  الوصيفة املرافقة للعروس؛: الوزيرة

  .منصب يف الحكومة
نصيب من العمل : الَوِظيُف الُعُموِمي

عىل وجه الّدوام واالستقرار يف خدمة 
املرفق العام، تديره الّدولة عن طريق 

العمل الّدائم : الَوظَائِفُ ) ج(الَوِظيَفُة   .االستغالل املبارش
  .ّسسة حكوميّةمؤ / بأجر يف رشكة

لفظ يطلق عىل القائم عىل مخزن : وقّاف
ويطلق يف بعض البلدان العربيّة  الزّاويّة؛

  .عىل من يستخدم يف مزارع األغنياء
ممثل النّائب العاّم لدى : وَكِيُل الُجْمُهوِريّة

عي العام: وَكِيُل النّيَابَةِ   .املجلس عىل مستوى املحكمة   .املدَّ
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تش"  الذيأحد أصناف الّسيارات الطّريق شارة تبّ
 وجوب سلوك : اتّجاه إْجبَاريّ     .إليه الّشارة
فاق عىل أنظمتها وقوانينها الّدوليّة، واالتّ بتنظيم عمليّة إصدار رخص الّسوق  وتقومعامليّة تضم أنديّة الّسيارات يف دول العا*، رابطة : االتِّحاُد الّدوِيلُّ ألَنِديّة الّسيَّارات  .ق يف الّدول األعضاءالتي تطبّ 

تَحيلِّ الّسائق بَقْدٍر عاٍل : آداُب الِقياَدة
من املَسؤوليّة والحسِّ وتقيُّده بأنظمة 

 .املروِر، واملحافظة عىل سالَمِة اآلخرين
إدارات الحWيّة  إحَدى: إَدارَُة الّتْدِريب

املدنيّة املركزيّة التي تعمل عىل تدريب 
رجال الحWيّة املدنيّة واملواطن
 عىل 

 .أعWل اإلنقاِذ واإلطفاءِ 
اإلدارة الحكوميّة : إَدارَُة الّرتِْخيص

 ،
املختّصة برتخيص املركبات والّسائق
وهي إحدى اإلدارات التّابعة ملديريّة األمن 

 .العامّ 
فرع من األمن العام مسؤول : لّس,ِ إَدارَُة ا

 .حوادث الّس"يستحقها والفصل ب
 املتخالف
 يف رخص الّسوق وإيقاع العقوبات عىل من عن تنظيم حركة س" املركبات وإصدار 
إْحدى إداراِت الحWيّة : إدارُة الَعَمليَّات

ة hُعالجِة اآللياِت واملُعّداِت وااملدنيّة املركزيّة التي تعمُل عىل توف"ِ   .حوادِث اإلنقاِذ واإلسعاِف واإلطفاءِ ملوادِّ الخاصَّ

إحدى إدارات الحWيّة : إَدارَُة الكََوارِِث 
املدنيّة التي تعمل عىل جمع معلومات 
حول كوارث مختلفة من املنظWت 

 تتناولالّدوليّة، وإصدار الكتيبات التي 
موضوعات عن بعض الكوارث ملعرفة 

 .يف حال وقوع الزّالزلف كيفيّة التّّرص 
جون الجهة : اإلدارَة املَرْكزيّة للسُّ

 .املسؤولة عن إدارة الّسجون، واحتياجاتها
/ ازِْدحاُم املَركبات يف الطّرق: أَزَمُة َسْ, 

 .ازدحام الجمهور عند موقف الحافالت
توجيه األسئلة للمتهم يف : اْسِتْجواب

قضيّة جرميّة وطلب اإلجابة عن تساؤالت 
 .األمنرجل 

بجمع  تنظيم أمني خاّص : اسِتْخبَارات
املعلومات، واملحافظة عىل أمن الّدولة من 

 .النّاحيّة العسكريّة
كات العدو رصد تحّر : اْسِتطالٌع َميْدا<ّ 

 .متحركة/ األرضيّة من مراكز ثابتة
قنينٌة َحديديّة، ُمعبَّأٌة : أُْسطوانَُة إطَفاءٍ 

 .غ"ةة إلطفاء الَحرائق الصّ hادة خاصّ 
ُم كّل  :اإلِْسعاٌف األَّويلّ  خدمٍة تُقدَّ

للمصاِب عند وقوِع اإلصابِة حتَّى وصوِل 
الطّبيِب، كإجراء التّنفُّس االْصطناِعي 

 .للُمصاِب 
عملّية تقديم آليات الحWيّة : اإلْسنَادُ 

املدنيّة وأفراده إىل إحدى مديريات 

الحWيّة املدنيّة يف منطقة ما عندما تكون 
 .إىل مساعدةبحاجة 

من الرّموز املستخدمة يف : أَْسُهُم التّوِجيه
العالمات املروريّة، وتدل عىل االتّجاه 

 .اإلجباري وحسب ما يش" إليه الّسهم
رموٌز مروريّة تدلُّ عىل االتّجاه : األَْسُهمُ 

 .تُش" إليه الذيللمرسِب  ،اإلجباري
: )اليسار/ اتّجاه إجباري لألمام(إشارة 
مصنوعة من  مروريّة إلزاميّةالِفتٌَة 

إطار أبيض يف املعدن، عىل شكل دائرة 
وأرضّية زرقاء غامقة، ومرسوم عليه 

جه إىل أعىل، باللون األبيض سهم يتّ 
اتّجاه اليسار، يف غ منه سهم آخر ويتفرّ 

الّس" إما يف وتلزم هذه الّشارة املركبات 
 .إىل األمام وإىل اليسار فقط

الفتٌَة : )لليمR اتّجاه إجباري(إشارة 
، مصنوعة من املعدن مروريّة إلزاميّة

عىل شكل دائرة يف إطار أبيض وأرضّية 
زرقاء غامقة، ومرسوم عليها يف الوسط 
سهم يتجه إىل اليم
، ولونه أبيض، وتلزم 
هذه الّشارة املركبات باالتّجاه إىل حيث 

 .يش" الّسهم
 الفتٌِة مروريّة: )اتّجاه إىل اليسار(إشارة 

إرشاديّة، مصنوعة من املعدن، عىل شكل 
مستطيل أسود ومرسوم عليه �انيّة أسهم 
بيض يف اتّجاه اليسار، وترشد هذه الّشارة 

 .ينبغي سلوكه الذياملركبات إىل االتّجاه 
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 الفتة إلزاميّة: )الزّم يسارك(إشارة 
زرقاء تبّ
 رضورة التّزام املركبة بأقىص 

ائق ما يسار الطّريق، وذلك لوجود ع
 .يقتيض ذلك

تبّ
  الفتة إلزام: )الزّم Vينك(إشارة 
 .وجوب التّزام الّسائق �ينه لسبب ما

الفتٌة تنبيهيّة تبّ
 : )أمامك ِجرسٌ (إشارة 
نة من الّسائق وجوَد جٍرس عىل مسافٍة ُمعيّ 

 .تدعوه ألخِذ الحذرِ 
الفتٌة مروريّة  ):أمامك نَفٌق (إشارة 

عدِن، عىل شكل تحذيريّة، مصنوعٌة من امل
ضيّة بيضاء، مثلٍث، يف إطار أحمر وأر 

سود صورُة نفٍق، وِن األ ومرسوٌم عليها بالل
ر هذه الال  ِفتَُة الّسائَق من وجود وتحذِّ

نفٍق أماَمه، ورضورة تخفيِض رسعِته 
 .لتجنِب أيّة ُمفاَجأة غ" متوقَّعةٍ 

الفِتٌة : إشارة اتّجاه إِجباري بداللة َسْهمٍ 
اديّة، مصنوعة من املعدن، مروريّة إرش

إطار أبيض وأرضيّة يف عىل شكل دائرة، 
زرقاء غامقة، ومرسوم عليها سهم باللون 
األبيض، وعىل املركبات االتّجاه يف الطّرق 

 .عليها الّسهم التي يدّل 
إشارة مرئيّة : إَشارُة أَضواء املَكابح

رة الّسيارة، كهربائيّة، توجد يف مؤخّ 
ائق يف خفض تستعمل عند رغبة السّ 

التّوقف، حتى تأخذ الّسيارات / رسعته
خلفه احتياطاتها، وتحافظ عىل مسافة 
األمان ويكون لون هذا الّضوء أحمرًا 
وهاجا، ويعمل بشكل متواصل طيلة 

 .ضغط الّسائق عىل املكابح يف سيارته
الفتة إرشاديّة : إشارة االنعطاِف العكِيس 

 )°180(ة تبّ
 تغ" اتّجاه س" املركبة بزاويّ 
أتت منه،  الذيإنها ترجع من الطّريق أّي 

 .ولكن عىل الجانب اآلخر من الطّريق
إشارٌة مرئيّة : إَشارَُة األَنْواِر الَخلِْفيّة

كهربائيّة، توجُد يف مؤخِّرة الّسيارة، 

وتحتوي عىل أنوار االتّجاهاِت، وأنوار 
القياس وأنوار املكابح وأنوار الرّجوع إىل 

وار لوحة األرقام الخلفيّة، للخلف، وأن
من هذه األنوار استخدامها الخاص  ولكّل 

 .بها، ومتعارف عليها دوليا
الفتة ذات شكل دائري، : إشارة إلزاميّة

االنتهاء عن فعل / تحمل أمرا بفعل يشء  .ف ما عىل الطّرقتّرص / سلوك ما/ يشء
إشارة مرئيّة : إَشارَُة الّسْهم األْحَمر

تش" إليه  الذيالّسائق املاّر يف املرسب أضواء اإلشارة الّضوئيّة الكاملة، وتلزم مع سائر / منفردة كهربائيّة، قد تصمم ض املخالف للعقوبة الوقوف، ويتعّر يف   .القانونيّة
إشارة مرئيّة : إَشارَُة الّسْهِم األْخَرض 

مع سائر / م منفردةكهربائيّة، قد تصمّ 
 أضواء اإلشارة الكاملة، وتسمح للّسائق

 .تش" إليه الذيباملرور يف االتّجاه 
Rالفتة تحذيريّة : إشارة الّس, يف اتّجاه

هاب تبّ
 حالة يجوز فيها للمركبات الذّ 
 .واإلياب يف الطّريق نفسه

إشارة : إَشارَُة الّضْوِء األْحَمِر املُتََقطّع
وجود حالة مرئيّة كهربائيّة، تستعمل 

مهبط / ة كمقطع سكة حديدظروف خاصّ 
مرور سيارات إطفاء وإسعاف / ائراتط

للطريق الفرعي يف مقطع، / وما شابه
وتلزم هذه الّشارة الّسائق بالوقوف، وعدم 

 .العبور إال بالتّأكد من خلو الّشارع
إشارة مرئيّة : إشارَُة الّضْوِء األْحَمر

كهربائيّة، تلزم الّسائق عند رؤيتها التّوقف 
املشاة،  قبل ممرّ / قف توقًفا تاما قبل خطّ 

 .ويخالفه القانون إذا تجاوزها
إشارة : إشارَُة الّضوِء األْصَفِر املُتَقطّع

من االندفاع يف عبور الّشارع، وأما إذا ها تحذر الّسائق
 واملشاة التّقاطعات فإنّ مرئيّة كهربائيّة، فإذا وضعت عند 

لعبور املشاة فعىل  وضعت عند ممرّ  بعد أن ل وال يس" إال الّسائق أن يتمهّ   .األولويّة لهمد من خلو املعرب من املشاة، ألن يتأكّ 
/ الّشارة/ اإلشارة الّضوئيّة: إَشارَُة الطّريق

الرّموز ذات / الكلWت/ العبارات/ الخطوط تكتب عىل / الّدالالت املعروفة، ترسم  .حركة الّس"، وإرشاد مستعميل الطّريقفوقها، لتنظيم / تثبت عىل جوانبها/ الطّرق
زاِت  َشارَةُ إ  َّdمرئيّة إشارة :الّربَاِعيّة الغ 

 الّسيارة مقدمة يف توجد كهربائيّة،
 واليرسى، اليمنى الزّوايا عىل ومؤخرتها،
 خاّص  مفتاح خالل مًعا الّسائق ويشغلها

 مستعميل لتنبيه وتستعمل الّسيارة، داخل
 .ميكاني� خلل /طرق حادث بسبب الطّرق

مثلث متساوي : اكسإشارَُة املُثَلَِّث املُع
األضالع مصنوع من املعدن، ومغطى hادة 
عاكسة فسفوريّة باللون األحمر، ويوضع 

خلل / ضها لحادثخلف الّسيارة عند تعّر 
مرتا داخل حدود  30ي عىل مسافة من فنّ 

مرتا  150إىل  130املدن، وعىل مسافة من 
 .خارج حدود املدن

 جسم عىل توضع دوليّة إشارة :)ةالخاصّ  االحتياجات ذوي( الُمعاِقR إشارةُ 
 أنّ  الّسائق
 إلشعار الخلف من املركبة
 الكريسّ  رمز خذويتّ  معاق، املركبة سائق


 للمعاق
 األذن ورمز حركيا، للمعاق
 .سمعيًا

يّة تبّ
 إلزامالفتٌة : إشارة املُنَبِّه َمْمنوعٌ 
ه، عدم الّسWح للُمركَّبات باستعWل املنبّ 

دوِء عند املستشفياِت حفاظًا عىل اله
 .واملدارِس ونْحِو ذلك

: إشارة انتهاِء منع تجاُوز الّشاحنات
، مصنوَعٌة من مروريّة إلزاميّةالفِتٌة 

املعدِن، عىل شكل دائرٍة يف إطار أسوٍد 
وأرضّية بيضاء، ومرسوم عليها باللون 
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األسود صورة سيارة وإىل جوارها شاحنة، 
هذه قطري أسود، وتسمح  وبينهW خطّ 

الّشارة لسائق الّشاحنة أن يتجاوز سائق 
 .الّسيارة أمامه

إشارة مرئيّة : إَشارُة أَنواِر االتّجاهات
كهربائيّة، توجد يف مقدمة الّسيارة 
ومؤخرتها، عىل الزّوايا اليمنى واليرسى، 

يف الوقت نفسه للمقدمة  تعملو 
واملؤخرة، وتستعمل هذه األنوار عند رغبة 

ى بأي مناورة، وتسمّ  الّسائق يف القيام
 .إشارة الغWزات، ولونها أصفر

إشارة مرئيّة : إشارَُة أَنْواِر التّالِقي
مة الّسيارة تستعمل عند كهربائيّة يف مقدّ 

الّس" ليال، �كن الّسائق من رؤيّة الطّريق، 
وتستعمل غالبا يف الطّرق املضاءة داخل 
حدود املدن و�كن استعWلها أثناء القيادة 

ا يف حال وجود الّضباب، ويكون هذا نهار 
ى إشارة األنوار الّضوء باللون األبيض وتسمّ 

 .املنخفضة
إشارة : إَشارَُة أَنواِر الرُّجوع لِلَْخلْف

رة الّسيارة، مرئيّة كهربائيّة، يف مؤخّ 
الّسيارة  وتستعمل إلشعار األخرين أنّ 

تقوم بالرّجوع إىل الخلف، فتأخذ 
اطات الالزمة، حتيالّسيارات األخرى اإل 
 .ولون هذا الّضوء أبيض

إشارٌة مرئيّة : إَشارَُة أَنَواِر الطِّريق
كهربائيّة توجُد يف ُمقدمة الّسيارة، 
وتُستعمل غالبًا لكشف الطّريِق ملسافة 
قد تصل إىل مئة مرتٍ، يف الطّرق الخارجيّة 
الغ" ُمضاءة برشط أن ال يبهر الّضوء 

آلخرين، ا يُعيق مستعميل الطّرق/ النّظر
/ ون األبيضويكون هذا الّضوء بالل

 .األصفر
إشارٌة َمرئيّة : إَشارُة أَنَْواٍر أماميّة

كَهربائيّة، توجُد يف ُمقدمِة الّسيارة، 
وتَحتوي عىل أنوار القياس، وأنوار التّالقي، 

 وأنوار الطّريق، وأنوار االتّجاهاِت، ولكّل 
هذه األنوار استِخدامها الخاّص بها، 

 .ارف عليها ُدولي¡اوُمتع
إشارة مرئيّة : إَشارُة أَنَْوار أماميّة

 .ومتعارف عليها دولياهذه األنوار استخدامها الخاص بها، وأنوار الطّريق، وأنوار االتّجاهات، ولكل وتحتوي عىل أنوار القياس، وأنوار التّالقي، كهربائيّة، توجد يف مقدمة الّسيارة، 
إشارة : ألرقاِم الَخلْفّيةإَشارُة أنْواِر لَْوَحِة ا

 .الّسيارة عن بعد حوايل عرشين مرتا ليالوتساعد عىل رؤيّة رقم اللوحة الخلفيّة يف مرئيّة كهربائيّة، توجد يف مؤخرة الّسيارة، 
: إشارة أولويّة املُروِر للِجهِة املُقاِبلةِ 

 .للمركبات القادمة من االتّجاه املقابلالّسهم األحمر أن يعطي األولويّة يس" يف اتّجاه  الذيهذه الّشارة الّسائق األعىل وسهم أسود يتجه إىل األسفل، وتلزم بيضاء، ومرسوم عليها سهم أحمر يتجه إىل إطار أحمر وأرضيّة عىل شكِل دائرة، يف يّة، َمصنوعٌة من املَعدِن إلزامالفتٌة مروريّة 
الفتٌة مروريّة : إشارة أولويّة املُرورِ 

 .القادمة من االتّجاهإىل أن أولويّة املرور له عىل الّسيارات وترشد هذه الّشارة الّسائق األقرب إليها وسهم آخر يتجه إىل األسفل باللون األحمر سهٌم يتَّجه إىل األعىل باللون األبيض، مستطيٍل لونه أزرق غامق، ومرسوٌم عليه صنوعة من املعدن، عىل شكِل إرشاديّة، م
الِفتٌَة : ريق الّرسيعإشارة بدايّة الطّ 

 .الطّريق الّرسيعصورة جرس، وتدل هذه الّشارة عىل بدايّة زرقاء غامقة، ومرسوم عليها باللون األبيض عىل شكِل مستطيل يف إطار أبيض وأرضيّة مروريّة إرشاديّة، مصنوعٌة من املعدِن، 
الفِتٌة تبّ
 : إشارة تحديِد اتّجاه الّس,

عه من املركبَة داخَل املساَر الواِجب اتِّبا

املُعتادة  منطقٍة ما، النغالق الطّريق  .لسبٍب ما
شارة مروريّة متعارف : إَشارٌة تَْحِذيريّة

عليها عامليا، وتوجد دا£ا عىل شكل مثلث 
أحمر أرضيته بيضاء، وتكتب اإلرشادات 

ترسم باللون األسود، وتوضع / عليها
ى ذير املبكر من األخطار وتسمّ للتحّ   .تحذيريّةشواخص 

: إشارة تداخل س, فرعي من اليسار
الفتٌة مروريّة تحذيريّة مصنوعٌة من 
املعدِن، مثلثة الّشكل يف إطار أحمر 
وأرضيّة بيضاء، ومرسوٌم عليها باللوِن 
ع عنه  ر هذه األسوِد سهٌم يتَّجه إىل األعىل، ويتفرَّ خطٌّ مائٌل يف اتّجاه اليَسار، وتحذِّ

وجوِد طريٍق فرعيٍّ إىل الّشارة الّسائَق من 
 .يَساره

Rإشارة تداخل س, فرعي من اليم :
من وجود طريق فرعي  الّشارة الّسائقمائل يف اتّجاه اليم
، وتحذر هذه  خطّ األسود سهم يتجه إىل األعىل، ويتفرع عنه وأرضيّة بيضاء، ومرسوم عليها باللون املعدن، مثلثة الّشكل يف إطار أحمر الفتة مروريّة تحذيريّة مصنوعة من   .إىل �ينه

الفتة مروريّة : إشارة تطاير الحىص
 .تطاير الحىصالحىص، وتحذر هذه الّشارة الّسائق من سيارة يف اتّجاه اليسار، التي ترمز إىل مرسوم عليها باللون األسود جزء من الّشكل، يف إطار أحمر وأرضيّة بيضاء تحذيريّة مصنوعة من املعدن، مثلثة 

الفتٌِة : توسع مسارب الطّريق إشارة
إرشاديّة مصنوعة من املعدن، عىل  مروريّة

شكل مستطيل يف إطار أبيض وأرضيّة 
ومرسوم عليه باللون األبيض  زرقاء غامقة،

ع من سهم عمودي يف اتّجاه اليسار، ويتفرّ 
إىل أعىل اليم
،  جهمنتصفه سهم يتّ 
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وترشد هذه الّشارة املركبات إىل أن 
 .أمامها ذة بالتّوسعالطّريق آخ

الفتُِة : إشارة حدود الّرسعة الُقْصوى
ّية، مصنوعة من املعدن، عىل إلزام مروريّة

يف إطار أحمر وأرضيّة بيضاء،  شكل دائرة
ويدون عليها باألرقام العربيّة حدود 

بها، وعىل الّسائق عدم  الّساعة املسموح
 .تجاوزها مطلقا

ة الفتة تحذيريّ : إشارة حيوانات أليفة
تبّ
 وجوب الحذر من احتWل وجود 
أغنام تقطع الطّريق، وذلك بسبب كون 

 .املنطقة املعنيّة بالّشارة منطقة رعويّة
الفتة مروريّة : إشارة حيوانات سائبة

تحذيريّة مصنوعة من املعدن، مثلثة 
الّشكل، يف إطار أحمر وأرضيّة بيضاء 
ومرسوم عليها باللون األسود بعض 

ر الّسائق من يّة، تحذّ الحيوانات الرب
وجود حيوانات غ" داجنة يف املنطقة 

 .التي يس" فيها
الِفتٌَة مروريّة : إشارة رقم طريق رئِييس

إرشاديّة مصنوعة من املعدن، عىل شكل 
مستطيل، يف إطار أصفر وأرضيّة خرضاء، 
ومكتوب عليها باللون األصفر رقم الطّريق 

ول إىل الرّئيس، ملساعدة املركبات يف الوص
 .وجهتها

الفِتٌة : إشارة سهٍم الّداللة إىل املطار
يهتدي بها الّسائق إىل الطّريق املؤديّة 

 .إىل املطار
الفتة مروريّة : إشارة ُصخور متَساقطة

 .الّصخور يف املنطقةهذه الالِفتَُة الّسائق من احتWل تساقط ويقربه دوائر ترمز إىل الّصخور، وتحذر ود ضلعه األ�ن غ" مستو، مثلث أس - قرب القاعدة  - ومرسوم يف زاويّة اليسار الّشكل يف إطار أحمر وأرضيّة بيضاء تحذيريّة مصنوعة من املعدن، مثلثة 

ب عىل مصدر ضو¨ مركّ: إشارٌة َضوئِيّة
ف من ثالثة ويتألّ  عمود له تصميم خاّص  التّوقف ويش" : ألوان، وكل لون له داللة م إليه اللون األخرض، وهذه اإلشارة تنظّ ويش" إليه اللون الربتقايل واالنطالق يش" ستعداد لالنطالق إليه اللون األحمر، واال   .س" األشخاص والّسيارات

الِفتٌَة مروريّة إرشاديّة : الَخفيفةإشارة طريٍق خاّص بالّسيارات 
 .فقطالطّريق محّصص للسيارات العاديّة  سيارة، وترشد هذه الّشارة إىل أنّ وم عليه باللون األبيض غامقة، ومرسمستطيل، يف إطار أبيض وأرضيّة زرقاء مصنوعة من املعدن، عىل شكل 

الفتة مروريّة تحذيريّة : إشارة طريٍق زلقٍ 
 .الّرسعة إىل حد أدªوضع الطّريق، مW يستلزم تخفيض ن، تستخدم للتحذير من جاان متعّر خطّ باللون األسود سيارة شبه مائلة وأمامها إطار أحمر وأرضيّة بيضاء، ومرسوم عليها مصنوعة من املعدن، مثلثة الّشكل يف 

الِفتٌَة : إشارة طريٍق يف اتّجاه واحدٍ 
مروريّة إرشاديّة مصنوعة من املعدن، عىل 
زرقاء غامقة، ومرسوم عليه باللون األبيض شكل مستطيل يف إطار أبيض وأرضيّة 
سهم ينطلق من أسفل إىل أعىل، وترشد 

الطّريق أمامها  ه الّشارة املركبات إىل أنّ هذ
 .يف اتّجاه واحد فقط

الفتة : إشارة طريق كث,ة التّعرجات
ها يتحذيريّة تش" إىل وجود طريق ف

انحناءات كث"ة نحو اليم
 ونحو اليسار، 
 .و�كن أن تشكل خطرا عىل املركبات

احناِت  : إشارة طريق محّصص للشَّ
مصنوَعة من  الِفتٌَة مروريّة إرشاديّة

املعدِن، عىل شكِل ُمستطيل، يف إطار 
أبيض وأرضّية زرقاء غاِمقة، ويف داخلِه 

ُمربَّع أبيض مرسوٌم عليه صورٌة شاحنة 
باللوِن األسوِد، وترشُد هذه الّشارة 

ينبغي له الّس"  الذيالّسائَق إىل الطّريق 
 .عليه hركبِته

يّة إلزامالفتٌة : إشارة عبوِر أطفاِل املَدارس
لتمكينهم  ؛الخارج
 من مدارسهم الطّريقتبّ
 وجوَب التّوقُّف عند قطعِ األطفاِل   .من عبوِر هذا الطّريق بأمانٍ 

 ِRٍز لِِجَهِة اليِمdّإشارٌة : اليسارِ / إشارَُة غ
، ىاليرس / رتها، عىل الزّاويّة اليمنىومؤخّ مرئيّة كهربائيّة، توجُد يف ُمقدمِة الّسيارة  لوقت نفسه عند الرّغبة يف وتعمل يف ا  .اليسار/ الّدوران لجهة اليم
/ الوقوف

الِفتٌَة مثلَّثة : إشارة فرعي إىل اليَسارِ 
 .ق فرعي أمامه يف اتّجاهوجود طريمستقيمة، وتحذر هذه الّشارة الّسائق من أعىل، ويتفرع عنه إىل اليم
 قطعة ومرسوٌم عليها باللون األسود يتجه إىل الّشكل يف إطار أحمر وأرضيّة بيضاء، 

طةِ  يّة تبّ
 إلزامالفتة : إشارة قْف للرشُّ
طةوجوب التّوقف عند نقطة تفتيش  ُمراقب / غ"ها/ دوريّة رشطة /للرشُّ  .س"

الفتٌة محمولٌَة : إشارة قْف ُمؤقَّتة يدويّة
لتنظيم املرور يف األماكن  الّشارة باليدّ باللون األسود كلمة قف، وتحمل هذه يّة بيضاء، ومكتوب عليها أحمرين وأرضالخشب، عىل شكل دائرة يف إطارين / مصنوعة من املعدن مروريّة إلزاميّة  .مثل أماكن عبور طلبة املدارسة باملشاة يف أوقات محّددة فقط، املكتظّ 

الفتة مروريّة �انيّة املحيط، : إشارة ِقفْ 
) قف(داخلها كلمة يف حمراء اللون كتب  وهي ة للمركبات األْخرى إلعطاء األولويّ   .إلزاميّة

إشارة مرئيّة، يستخدمها : إشارٌة كَْهَربائِّية
الّسائق عند الّرضورة، من خالل سيطرته 
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 .املكابحالّسيارة كاألنوار األمامّية والخلفيّة وأضواء عىل بعض األجهزة داخل غرفة القيادة يف 
الفتٌة مروريّة : إشارة ُمرتفع َخِطرٍ 

 .الّسائق من وجود مرتفع خطر أمامهيف اتّجاه األعىل، وتحذر هذه الّشارة ومرسوم عليها باللون األسود سيارة تس" الّشكل يف إطار أحمر وأرضيّة بيضاء، وعٌة من املعدِن، مثَلثة تحذيريّة، مصن
اإلشارة التي يستطيع : إشارٌة َمرْئيّة

 .واإلشارات اليدويّةالّسائق رؤيتها مثل أضواء الّسيارة، 
الفتٌة مروريّة مصنوعٌة : إشارة ُمْستْشَفى

ُمربَّع، / من املعدِن، عىل شكِل ُمستطيلٍ 
رقاء غاِمقة، يف إطار أبيض وأرضيّة ز 

)/ H(ون األبيض حرف ومكتوب عليها بالل
يرسم باللون األسود صورة رسير فوقه 
هالل أحمر، وترشد هذه الّشارة املركبات 

ة إىل وجود مستشفى قريب من املنطق
 .التي تس" فيها

اإلشارة التي يستطيع : إشارٌة َمسُموَعة
 .هالّسائق سWعها مثل املنبّ 

الفتة �ثل : إشارة مقطعٍ ُمستِو الّسكَّةِ 
) h)xستطيل
 متقاطع
 عىل شكل إشارة 

ة الحديد يف مستوى واحد مع وتكون سكّ 
 .الطّريق املحّصص للمركبات

ُمروريّة الفتة : إشارة َمَمرٍّ للدرَّاجاِت 
تَحذيريّة َمصنوَعة من املَعدِن، ُمثلثة 

ضيّة بيضاء، الّشكل يف إطار أحمر وأر 
وِن األسوِد شخٌص يركُب ومرسوٌم عليها بالل

 درَّاجة، وتحذر هذه الالفتة الّسائق من أنّ 
 .الّشارع أماَمه محّصص لعبوِر الّدراجاِت 

الِفتٌَة مروريّة : إشارة َممنوعِ التّجاُوزِ 
ارة ومرسوم عليها باللون األسود صورة سيّ دائرة يف إطار أحمر وأرضيّة بيضاء، ة مصنوعة من املعدن، عىل شكل يّ إلزام

 .التّجاوزالالفتة جميع سائقي املركبات بعدم وإىل جوارها سيارة حمراء، وتلزم هذه 
جهاز تنبيه ذو صوت واحد : إَشارَُة منبّه

دة، يوجد يف ة متعدّ أصوات خاصّ / معتدل  .يف حاالت الطّوارئ/ للتحذير من األخطارفة القيادة يف املركبة، ويستخدم غر 
الِفتٌَة �نع : إشارة َمنعِ االرتفاعِ الزّائدِ 

 .مع
ح داخل الالِفتَِة من املرور يف طريق املوضّ  املركبات ذات االرتفاع الزّائد عن الحدّ 
إشارة مرئيّة، يوجهها : إَشارٌَة يََدِويّة
 .عليها دولياتخفيض رسعته، وهي إشارات متعارف / سيسلكه الذيبيده، للتعب" عن االتّجاه الّسائق لسائق آخر / ئقالّرشطي للسا

 الفتٌة مروريّة: إشاراٍت َضوئيّة/ إشارة
شارة ومرسوم عليه ثالث دوائر �ثِّل ألوان إ  ُمستطيٍل يف إطار أْسود وأرضيّة بيضاء،إرشاديّة مصنوعٌة من املعدِن عىل شكِل    .م 300بعد  عىلعن اإلشارات الّضوئّية، وغاليا ما توضع عىل بعد مسافة الّشارة  أسفلها رقم يدّل  األحمر واألصفر واألخرض، ويف: املرور

اصطفاف املركبات : اصِطَفاٌف ُمزَْدَوج
 
عىل جانب الطّريق عىل شكل صف
موازي
 التّجاه حركة الّس"، وهو مخالفة 

 .ن الّس"يعاقب عليها قانو 
إيقاُف الّسيارة ب
 سيارت
 : االْصِطفافُ 

 .واقفت
 طوليًا
ل رجل الحWيّة املدنيّة املؤهّ : إطَْفا�

تأهيال علميا نظريًا وتطبيقيا، عىل كيفيّة 
معالجة حوادث اإلطفاء والّسيطرة عليها 

 .ومكافحة الحرائق
الّسWح لسيارة أخرى أن : إْعطَاُء أَْولَويّة

ور سائر الّسيارات، دون أن وتتحا �رّ 

يحصل لها إرباك يف الّس"، كأن تغّ" 
 .تقف/ تخفف من رسعتها/ مسلك س"ها

شطب رخصة س" : إلغاء تَْسجيل املَركَبَة
 .مخالفتها للتعليWت والقوان
 واألنظمةاملركبة من سجالت إدارة الّرتخيص عند 

تنظيٌم إداريٌّ تابع لجهاِز : األْمُن الَحَرضي
 .عىل ُمْستوى الّدائرة العامّ من الوطني يتوىلَّ الّسَهر عىل األمن األ 

ة بجميع : األْمُن الَقْوِميُ  حWيّة األمَّ
ُد   .كِيانَهاُمَؤسساتها وأفراِدها من أَيِّ َخطٍَر يَهدِّ

ة من رِجاِل : األَمٌن املََد<ّ  طائفٌة خاصَّ
 .ويتخفون ِبلِباٍس َمدِ±ٍّ ة بحفِظ األمِن بِرسيّة الخاصّ  للَمعلوماِت األمِن مهّمتها التّحرِّي والجمع الّدقيق 

َسُة الوطنيّة املَُكلََّفُة : األمن الوطني املؤسَّ
 .املُتواِجدين عىل أَرايض الّدْولَةِ للُمواطنَ
 وملُْمتلكاتهم، ولجميع األَفْراِد بحWيّة األْمِن العام، وبتوف"ِ الحWيّة 

صٌّ بالتّحرِّي، نظاٌم خا: األَمٌن الِوَقا�
 .الجر�ِة قبل وقوِعهاوجمعِ املَعلومات ألغراِض ُمكافَحة 

وقوف املركبة وقوفا تاما : انِتظاُر املَركََبة
/ محّددة، وال يشرتط بقاء الّسائق فيهاغ" / كها فرتة زمنيّة محّددةوإطفاء محّر   .ى وقوف املركبةنزوله منها، ويسمّ 

لّسائق سيطرته فقدان ا: انزِالَُق املَرْكَبَة
عىل املركبة وتأرجحها �ينا وشWال، بسبب 

/ بسبب سوء األحوال الجويّة/ عطل طارئ
 .طبيعة الطّريق

األنْظمُة التي : أَنِْظَمُة الّسالَمة الَعاّمة
يَجُب اتِّباُعها لَدى العمل عىل استعWِل أيِّ 

ماكِنة، للُمحافظَة عىل سالَمة / جهازٍ 
 .أْصحاِب الَعالقةِ 

األْجزاُء التي ُ�كُِّن : ِظَمة الّسيطَرةأَن
 .الّسائَق من الّسيطرِة عىل َمركَبِته
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إحدى املهام التي يقوم بها : إنَْعاٌش رِئَوي
كسج
 عند و املصاب كميات من األ املسعف يف سيارة اإلسعاف، يعطى فيها   .الحاجة

انحناء الطّريق يف : انِعطاٌف ُمزَدَوج
ّسائق بزاويّة إىل يس" فيه ال الذياالتّجاه 

العكس عىل التّتابع / اليم
 وإىل اليسار
 .و�ثل بشارة مروريّة

عمليّة يقوم بها رجال الحWيّة : إنَْقاذ
املدنيّة املساعدة للمواطن
، بتخليصهم 

 .من املخاطر املختلفة
خروج املركبة عن : انِقالٌب املَركَِب 

مسارها، وانقالبها رأًسا عىل عقب، بسبب 
حدوث خلل فني طارئ / ة الزّائدةالّرسع

 .أسباب أخرى ةأيّ  /يف املركبة
إشارة تحذيريّة تبّ
 خطرا : انِهيَارات

محتمال لتساقط الّصخور من مناطق 
 .مرتفعة يف اتّجاه الطّريق

أْضواٌء جانِبيّة يف املركبِة، : أَنْواُر الِقيَاس
ضوُؤها ضعيٌف نوًعا ما، ولكنَّها ُمفيدٌة 

 .حديد عرِض الّسيارةِ ورضوريّة يف ت
حقُّ ُمستعِميل الطّريِق من : أَْولَويّة املُرورِ 

 
مركباٍت وراِجلَِ
 يف املروِر وفَق قوانِ
 .الّس" وأنظمتِه
أن يوقف الّسائق مركبته : إيْقاُف املَرْكَبَة

/ لتالقي حصول حادث/ ب عائقلتجنّ 
 .لتطبيق قواعد الّس"

ة سميكة قضبان حديديّ : بَاُب الزّنْزانَة
 .توضع عىل الزّنزانة بشكل محكم

اسم تعرف به املادة املتفجرة يف : بَاُرود
 .العيارات النّاريّة

بالتّحري وجمع  تنظيم خاّص : بَْحٌث ِجنَا�ّ 
 .املعلومات ألغراض كشف الجرائم

صيفي  رسميّ  زيّ : بَدلَة َصيْفي تَكْميل
 .من القميص والّرسوال

ألِمني املكلُّف الجهاُز ا: الّرشطة/ البوليس
ألشخاص ابالّسهر عىل أمِن البالد، من أمٍن   .األعWل التي تكفل األمن والط³ّنينةالجناة واملفسدين، وما إىل ذلك من ملمتلكاِت، وحفظ النّظام والقبض عىل او 

حجرة داخل البندقيّة تتسع : بَيُْت النّار
 .للطلقة أثناء الرّمايّة

Rإشارة: سارللي/ تَْحويلٌة حاّدٌة لليم /
 .اتّجاه حركة الّس" لسبب مااليسار وتدل عىل تغي" / اتّجاه اليم
لوحة بيضاء رسم عليها أسهم حمر يف 

/ إحضار بيان جم́ر: تَخليٌص عىل املَركبة
 .الّرتخيص إدارةاملركبة، ويقدم إىل دفع العائدات الجمركيّة املستحقة عىل شهادة جمركّية من دائرة الجWرك، تثبت 

طريق ضيقة : تََداخُل س,ٍ من اليسار
تتداخل مع طريق رئيسة بزاويّة حادة 

 .وتكون من اليسار، و�ثل بشارة تحذيريّة
تعلم قيادة املركبة بجميع : تَدريُب ِسياقة

مهاراتها بواسطة معلم تدريب يكون إىل 
 .جانب املتدرب ليعطيه تعليWت

خروج املركبة عن : تَدهوُر املَركبة
، وسقوطها يف منحدر بسبب مسارها

حدوث خلل فني طارئ / الّرسعة الزّائدة
 .أسباب أخرى ةأيّ  /يف املركبة

ترصيح من دائرة : ترصيُح تغي, اتّجاه
الّس" يسمح للحافلة بتغي" االتّجاه 

 .املعتاد
بطاقة مختومة تسمح : ترصيُح ُدخول

 .لحاملها الّدخول إىل الجهة التي يقصدها
إشعار �نح : سيّاقةترصيٌح ُمؤقت لل

 ةقيالفاقد الرّخصة يسمح له hوجبه بالسّ 
 .إىل ح
 انتهاء التّحقيق يف سبب فقدانها

تغي" جوهري يجري عىل : تعديُل املَركَبَة
القاعدة / كتغي" املحّر : املركبة مثل

 ).الّصندوق(الهيكل )/ الّشايص(

 الذياملبلغ املايل : تَعرفُة أُجوِر النّقل
رة الّس" مقابل نقل الرّكاب يف ده إداتحدّ   .الحافالت العموميّة/ الّسيارات

قبل بدء التّحقيق  إجراء أمني يتمّ : تَفِتيش
 .والغرض منه البحث عن أدلة

/ إيقاف الحاكم اإلداري: تِفِريُق االجتdع
اجتWع أّي  القوة،/ مدير الّرشطة بالّسلم  .بذلكيعقد دون الحصول عىل ترصيح  عامّ 

فرعيّة / طرق رئيسة: طُرقتقاطُُع 
(+) متقاطعة عىل شكل إشارة الجمع   .من الّسائق
 األولويّة عىل اآلخرليس ألحد أّي  ؛ويكون متكافئ الحقوق

نقطة : تقاطٌُع غ, ُمتكافئ الحقوق
دة، محكومة طرق معبّ  ةالتّقاء أربع

إشارة / رشطي مرور/ بشواخص مروريّة
 .د أولويّة املرورضوئيّة تحدّ 

نقطة التّقاء : ٌع ُمتكافئ الحقوقتقاطُ 
دة، غ" محكومة طرق معبّ  ةأربع

إشارة / رشطي مرور/ بشواخص مروريّة
 .ضوئيّة، تحدد أولويّة املرور

تقاطع غ" محكوم  كّل  :تقاطٌُع ُمتكافئ
 إشارات/ إشارات ضوئيّة/ برشطي مرور

عالمات طرق دوليّة، وجميع / مرور دوليّة
 .معبدةالّشوارع املؤديّة إليه 

وقوف املركبة فرتة زمنيّة : تَوقُّف املَركَبَة
نزول / محّددة، تستلزمها رضورات الّس"

تحميل البضائع / األشخاص وركوبهم
كها دائرا، وتنزيلها، عىل أن يبقى محّر 

 .والّسائق داخلها
ة شديدة عىل الّضغط بقوّ : تَوقٌُّف ُمفاِجئ

 .كوابح املركبة إليقافها دون تدرج
طريق �ر فوق سكة : و َحَدبَةِجْرسٌ ذُ 

وتكون ) سيل/ نهر(مجرى مياه / حديد ه إليها الّسائق بشارة محدبة وينبّ   .تحذيريّة
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Rرور  طريق خاّص : ِجْرسُ للراجلh
املشاة لتمكينهم من قطع الّشارع، 
ويكون فوق طريق الّسيارات، ويكون 

 .مصنوعا من الحديد
 طريق تنحني إىل األعىل لتمرّ : ِجْرس 

وق طريق أخرى تتقاطع معها لتسهيل ف
حركة س" املركبات، ويكون مبنيا من 

 .حاإلسمنت املسلّ 
املكان املحّصص لعزل : َحبٌْس انِْفرَاديّ 

 .م بعيدا عن اآلخرينتهامل/ املجرم
منع الّسائق من قيادة : َحْجُز املَرْكَبَة

 مركبته، وإيداعها إحدى دوائر األمن العامّ 
قة بسالمتها Wت املتعلّ عند مخالفته للتعلي

/ إذا أجرى عليها تعديال/ وسالمة اآلخرين
 .تبديال جوهريا مخالفا للقانون

َعة الحد املسموح به : حدٌّ أد� للرسُّ
عة عىل الطّريق، إذ ال يجوز الّس" للّرس 

عىل بعض الطّرق برسعة تقل عن حد 
 .زرقاء يف شارة إلزاميّةمع
، و�ثل 

 الفتة إلزاميّة: ْصوىُحُدود الّرسَعِة القُ 
حمراء دائريّة الّشكل، يكتب عليها رقم 
محّدد للرسعة القصوى التي ال يجوز 

 .تجاوزها
حذاء له ساق طويلة : ِحَذاٌء َواقٍ 

مصنوع من مواد كتلنيّة ومعدنيّة، يتميز 
hقاومته لتأث" بعض املواد كالّزيوت، 

ر الحWيّة للقدم عندما يستخدمه يوفّ 
 .املدنيّةرجل الحWيّة 
رشيٌط قابٌل للفك والّرتكيب، : ِحزَاُم األَمانِ 

الرّاكب بشكل دائري / يربط جسَم الّسائقِ 
من منطقة الحوض، وبشكٍل قُطري من 

 .الَحوِض حتى الكَِتف
الجهاُز الخاصُّ برجاِل : الِحdيّة املََدنِيّة

اإلطفاِء يف الجزائِر للخدمة العموميّة تابٌع 
 .لوزارِة الّداخليّة

ُمتخّصص واجبُه التّقاُط  :َخب,ُ البَصdِت 
 .البَصWت من مرسحِ الجر�ةِ 
خطٌّ طويل : َخطُّ املنعطفاِت واألخطارِ 

خطورة الطّريق، �نع / عند املنعطفاتمتَّصل، يرسم يف منتصف الطّريق املزدوج 
 .الّسائق من التّجاوز
ده الذيالطّريُق : َخطُّ س,ِ املَركبَةِ   تُحدِّ

الّس" للمركباِت العموميّة من نقطة  إدارةُ 
جميع  انطالقها إىل نقطة وصولها، وتلزم

ض املركبات العموميّة بسلوكه، ويتعّر 
 .الّسائق للمخالفة عند تغي"ه

ِدهاٌن يوضُع عىل شكِل خطٍّ : َخطٌّ ُمتَّصٌل 
متقطِّع يف منتصِف الطّريِق، ويدلُّ عىل 

ى، عدِم الّسWح بالتّجاوِز عن مركبٍة أخر 
 .لخطورة ذلك

دهان يوضع عىل شكل : َخطٌّ متقطِّعٌ 
متقطع يف منتصف الطّريق، ويدلُّ  خطّ 

عىل الّسWح بالتّجاوز عن املركبات 
 .األخرى، مع الحذر

خطَّان : َخطُّ َممنوُع التّجاُوِز من ِجهةٍ 
ع، طوليان، إحداهW متَّصل واآلخر متقطّ 

و�كن للسيارة التي تس" hحاذاة الخط 
 .صل فيمنع تجاوزها للمرسب املقابلتّ امل

Rخطان : َخطُّ ممنوع التّجاوز من جهت
طوليان ُمتَّصالن، يرسWن يف منتصف 
الطّريق، ملسافة ال تقل عن عرشين مرتا، 
 
و�نع الّسيارات القادمة من الجهت

 .املتعاكست
 من التّجاوز، إال بعد انتهائها
طويل  خطّ : َخطُّ منتصِف الطّريقِ 

فيه متساويا  طول الخطّ  طع، يكونمتق
 إرشادي يدّل  لطول الفراغ �اما، وهو خطّ 

 .عىل منتصف الطّريق
خطوط متصلة، ترسم يف : ُخطوٌط ُمتَّصلةٌ 
عىل حدود / عىل جانبيه/ منتصف الطّريق

املسارب، ويزيد طولها عىل عرشين مرتا، 

وتتعدد أشكالها، وتدل عىل منع التّجاوز 
 .عموما، ولونها أبيض
خطوُط طوليّة ترسُم : ُخطوٌط ُمتقطعةٌ  دوليا، / دالالتها املتعارف عليها محلياتفصلها فراغات محّددة املساحة، ولها وهي سلسلة من الخطوط القص"ة عىل حدود املسارب،  /يف منتصف الطّريقِ   .ولونها أبيض

 .الخطوط تكون األولويّة للدراجاتات الّدراجات وعند هذه د ممّر حدو سطح الطّريق، وتكون منقطة تحدد عالمات : اِت الّدراجاِت ُخطوُط ممّر 
 .الّسيارتدهُن فوق الطّريِق لتحديِد مواقِف خطوط بيض : ُخطوُط وقوِف الّسياراِت 

يستعمُل الّدراجة  الذيالّرشْطيُّ : الّدراجُ   .النّاريّة
 .يف الطّرُقاتجهاٌز يتعرُف عىل ُرسَعِة املَرْكبات : الرّادار
 .عمل ومرافق الّرشكاتاملختصُّ بالحفاِظ عىل األمِن داخل مناطَق  ُف اسٌم يعرُف به املوظّ : األمن رُجُل 

إجازة شخص ما قيادة : ُرْخَصُة الّسياقةِ   .فئات تبدأ باألوىل وتنتهي بالّسابعةغ" ذلك، �نحها له دائرة الّس"، وهي / دراجة/ سيارة خصوصيّة/ شاحنة/ مركبة
 .األنظمة والقوان
إدارة الّرتخيص لغ" املواطن
، hوجب إجازة قيادة �نحها : ُمَؤقَّتَة ُرْخَصُة َسياقة

 .عىل رشوط سالمتها سائقها باملحافظةواحد، وتقبل التّجديد يف حال التّزام  الّسالمة العامة عند فحصها، مدة عامّ الّرتخيص للسيارة التي تتوفر فيها رشوط شهادة صالحيّة �نحها إدارة : ُرْخَصُة َس,
ِة لَِمنْعِ أيِّ : الرّدْعُ   ةَعَملِيّة اْستِْخداِم الُقوَّ

/ ِجَهٍة من اإلِقْداِم عىل فعٍل إِزَّاء مْوقٍف   .قراٍر وطني
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مبلغ مايل : رَْسُم التّسجيِل والّرتِخيص
يدفعه مالك املركبة عند تسجيل مركبته 

 .ة األوىلللمّر 
عه مالُك مبلٌغ مايلٌّ يدف: رَْسُم الَفْحص

املركبِة عند تحويِل مركبته للفْحِص الفنّي 
ى كذلك : من قبل إدارِة الّرتخيص ويُسمَّ

 .)رْسُم املُعاينة(
مبلغ مايل يدفعه مالك املركبة : رَْسُم إيواء

/ املحتفظ بها يف دائرº الّس"/ املحجوزة
 .مديريات الّرشطة/ الّرتخيص

 مبلٌغ مايلٌّ يدفعه مالُك : رَْسٌم َسنَوي
سيارة الرّكوِب العموميّة الّصغ"ِة عند 

 .تجديِد ترخيِص مركبته
انٌ  رشطيٌّ مسؤوٌل عن النّزالِء يف مركز : َسجَّ

 .الّرتْبِيّة والتّأهيل يف الّسجن
 ُRنزيُل الّسجِن املحكوُم عليِْه : الّسج

مخالفة تستحقُّ عقوبَة / بارتكاِب جرمٍ 
 .البقاء يف الّسجن

ع الّسائق من من: َسْحُب الرّْخَصة
ة ال تزيد عىل عام
 إذا تبّ
 القيادة ملدّ 

صاحبها قد أدين بالتّسبب وهو يقود  أنّ 
تعطيله / إيذائه/ مركبته يف وفاة إنسان

ة تزيد عن شهر واحد، وتضاعف يف مدّ 
/ حال ثبوت وقوعه تحت تأث" مخّدر

 .مسكر
مركبٌة مزَّودٌة hواد : ِسيارُة اإلطفاءِ 

ماِت ُمعالجة الحريِق، اإلطفاء، وُمستلز 
يستخدُمها فريق من رجال الِحWيّة املدنيّة 

كّل  ، يؤدي)طاقم سيارة اإلطفاء(ى يسمّ 
فرِد منهم دورًا محّددا يف عمليات مكافحِة 

 .الحرائقِ 
َمركبٌة ذاُت أجهزٍة : ِسيارُة اإلنقاذِ 

ات الستخدامها يف عمليات اإلنقاِذ، ومِعدّ 
، واأللبسة هاكأدواِت فتح األبواب وقصّ 

ييل، واقيّة، وأجهزة إنارة للعمل اللال
 .وحبال وغ"ها

ٌة لنقِل سيارٌة خاصّ : ِسيارُة نزالء الّسجن
 .العكِس / النّزالء من املحكمِة إىل الّسجنِ 

الجهاُز الوطني : الّرشْطَُة الجزائريّة
 .املُكَلُّف باألمن العاِم يف البالد

رشيعات الوطنيّة النّظم الّدوليّة، والتّ والّسفن، واملركبات، والّسهر عىل تطبيق ضWن مراقبة حركة الّسيارات، والطّائرات، مراقبة حركة األشخاص، واملمتلكات، وكذا أمن هذه املواقع وسالمتها باإلضافة إىل الحدوديّة الّربيّة، حيث يعملون عىل ضWن أفرادها يف املوانئ واملطارات واملعابر  تابع لجهاز األمن، ينرش: رشطة الُحدود  .املتعلّقة بالحدود
تشمل مهامها الطّّب : الّرشطة الِعلميّة

الّرشعي وأنشطة الّرشطة املتعلّقة 
بالبحث، والتّعرف عىل الجناة، الّضحايا، 
والّشهود يف بعض األحيان والجرائم 

 .املرتكبة بوسائل تقنيّة، وعلميّة مختلفة
 فَْرٌع من الّرشطةِ : الّرشْطَة القضائيّة

 .الوطنيّة تَْسَهُر عىل نَفاِذ القانوِن يف البَلَدِ 
تابع لجهاز األمن، : رشطة املُرور

مسؤوليته تطبيق قواعد الّس"، وتحقيق 
يف  حركنة الّس"تنظيم / الّسيولة املروريّة

الطّرقات، لتحقيق الحWيّة واألمن من 
حدوث الكوارث، والحوادث، وازدحام 

 .الطّريق
وحداُت : ِة الّشَغِب ُرشْطَُة ُمكاَفحَ 

ُمقاوَمِة أَْعWِل العنِْف خالل املُظاهرات 
 .واالْحتجاجاِت 

الّشخُص املنتسب إىل جهاز : الّرشِطي
الّرشْطَِة، ويلبس الزّي الخاّص hهنته، وهو 

 .معني باملحافظِة عىل األمِن العام
أداة توجد بشكل خاصٍّ يف : َصّفارُة إنذار

عاف، مركبات رجال الّرشطة واإلس
والِحWيّة املدنيّة، وذلك لتنبيه املركبات 
األخرى بوجود خطر ما، ورضورة إخالء 

الطّريق لها، ولها األولويّة دا£ا يف حالة 
 .تشغيل صفارة اإلنذار

رُتْبٌَة عالِيّة يف جهاز الّرشطة : َعميُد ُرشْطَة
يتوىلَّ إدارَة ُمؤّسسة أمنيّة عىل ُمْستوى 

 .ةيالوال / الّدائرة
رُتْبٌَة يف جهاِز الّرشْطَِة يَتََوىلَّ : ُن الّرشْطَةِ عوِ 

 .ِحْفَظ واْستِتْباِب النّظام العاّم يف البلدِ 
أنوار تثبت عىل زوايا : َغdٌَز ُرباعيّ 

املركبة األربع، تيضء وتطفئ بشكل 
اللة متناوب يف آن واحد وتستخدم للدّ 

 .عىل وجود خطر
ز َّdيارة إضاءة مثبتة عىل زوايا السّ : َغ

األربعة تيضء وتطفئ بشكل متناوب 
ومنتظم، تستخدم للداللة عىل نيّة اتّجاه 

 .سائق الّسيارة
قاعة يف مركز الّرشطة : قاَعُة انْتِظار

 .نتظارال مخّصصة ل
يقوم  الذيالقسم : ِقْسُم البَْحِث الِجنا�ّ 

ن يقومون بارتكاب الذيhالحظة األشخاص 
 .الجرائم

املرجع : انِبِقْسُم التّحقيِق واألج
الرّئييس لألقسام واملراكز داخل مديريّة 
الّرشطة يف األمور املختلفة، ومنها متابعة 

 .أمور الوافدين
 الذيالقسم : ِقْسُم الُقُيوِد والّسِجالَّت

 استقبال النّزيل ساعة وصوله يتوّىل 
رة التّوثيق وشخصّية والتّأمل يف مذكّ

ن به يتضمّ  فتح ملف خاّص  النّزيل، ثمّ 
جميع املعلومات يف مركز اإلصالح 

 .والتّأهيل
القسم املسؤول : ِقْسُم املُراَقبَِة والتّفتيش

عن استقبال النّزيل مصطحبا معه املذكرة 
ه إليه املرفقة مع الكتاب الرّسمي املوجّ 

يف مركز اإلصالح  من رئيس قسم اإلدارة
 .والتّأهيل
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القسم املختص باملراقبة : ِقْسُم املراَقبَة
 .تّفتيش يف مركز اإلصالح والتّأهيلوال

كلٌب بولييس مدرٌب، يتتبع أثَر  :كَلُْب أثَر
 .ُمرتكبي الجرائم

كلWت تستعمل : كَلdٌِت واَرْقاٌم مروريّة
األبعاد / الطّريق لبيان املسافات يف الطّريقعة القصوى عىل تستعمل لبيان الّرس لتحديد بعض املسارب واملواقف، وأرقام )/ STOP(عىل الوقوف مثل كلمة قف لتحديد استعWالت املسارب أو للداللة   .ب
 املدن

: )Gyrophare/ الفانوس الّدّوار(لَّواٌح 
 .للتحذيرويصدر ضوء أزرق وأحمر ظاهرين والحWيّة املدنيّة ويصدر صوتا مرتفعا  جهاز يوضع فوق سيارات األمن العامّ 

ب قة ومكتو لوحة معلّ : لَْوَحُة أَواِمر ثابتة
دوام أفراد (عليها األمور املتعلقة بالّدوام 

 ).وضباط الّرشطة
مثلث مفرغ : ُمثَلٌَّث تَْحذيريٌّ عاكِس

مادة عاكسة يستخدم يف حالة  إطاره من
تعطل املركبة فيوضع خلفها عىل مسافة 

املركبات األخرى الخطر  كافيّة لتاليف
النّاجم عن هذا العطل وعن عدم انتباه 

 لةاملركبة املعطّ  املركبات لوجود
ة : َمْحَرضُ َضبْط معاملٌة قانونيّة خاصَّ

بإثبات وتسجيل ما تمَّ التّأَكَّد من مخالفته 
 .للقوان
 والّرشوط الّصحيحة

ة بحفظ املعلومات املُعاملة الخاصّ : َمْحَرض 
 .ة بتفاصيل القضاياوالتّحريات الخاصّ 

قانونًا  رجل األمن املختّص : ُمَحّقق
تَحوُل حولَه  الذيِص باستجواب الّشخ

 الّشكوك بارتكاِب جر�ة ُمعيَّنة،
 .النّْفي/ واستجواب شهود اإلثبات

ُ يَرْتَِكُب ُمْستَْعِمُل : املُخالََفة َخطَا
ُب َعلَيِْه عقوبة قانونّية يف قالطّري ، يتوجَّ

حجز رخصة القيَّادة، / شكِل غرامٍة ماليّة
وقد تَصُل إىل سجِن الّسائق، وهي 

مة  إىل أربعِ فئاٍت تتفاوُت فيها ُمقسَّ
 .الُعقوبُة والَغرامةُ 

أحد مراكز : املدرسة الُعليا للُرشطة
تكوين الّرشطة الجزائريّة، تّم إنشائها سنة 

، لتلبيّة الحاجيات التّكوينيّة للرشطة، 1970
 .وتقع بالجزائر العاصمة
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�َمجاِل / 2 
ُ
 الَجْيش�ألفاظ

 

  
 اإلبرة بشكل معدنيّة قطعةٌ  :البندقيّة إبرَةُ 
 وعند البندقيّة، يف والزّند الزّنربك ب
 تصل

 عىل بالّضغط تقوم الزّند عىل الّضغط
 .ةبقوّ  األمام إىل لدفعها الطّلقة كبسولة
، : اإلَجازَةُ  فرتُة اسرتاحٍة ُ�ْنُح للجِنديِّ

ًة، يغادُر ِخاللها إىل البيِت وتكون منح
ا ُمكتَسبًا  .وليست حق¡

أَْعWُل الُعنِف التي تقوم بها : اإلرْهاُب 
ُمنظَّمٌة قصَد اإلخالِل بأَمِن الّدولِة، 

 .وتحقيِق أَهداٍف سياسيّة
الخطَّة املتّبَعُة يف التّحض" : االْسرتاتيجيّة

 .التّكتي� للعمليات العسكريّة
أجساٌم ذات : أَلغاٌم ُمَقاِوَمٌة لألفرادِ 

اٍل مختلفة، تحتوي عىل متفجرات أشك
قتلهم، وتكون / غرضها إيذاء األشخاص

أصغر حجW من األلغام املقاومة 
بعد / وتستعمل يف الحروب. روعللدّ 

قبلها، وتزرع هذه األلغام عىل / الحروب
 .شكل حقول

روعِ  أجساٌم ذاُت : أَلْغاُم ُمقاوَمٍة للدُّ
رة  ،أشكال مختلفة، تحتوي عىل مواد متفجِّ

ة بتفج" اآلليات والّدروع كون خاصّ وت
العسكريّة وتزرع عىل شكل حقول عىل 

 .جانبي الطّريق
 .مخزن الرّصاص لألسلحة الفرديّة: أَمَشاطٌ 

نظاٌم خاصٌّ بالتّحري : أَمٌن َعسكَريٌّ 
وجمع املعلومات ألغراض الحفاظ عىل 

 .سالمة الجهاز العسكري

َدٌة h: البارَجةُ  دافَع سفينٌة َضْخَمٌة ُمزَوَّ
من أَكَْربِ العيارات، تشكُِّل عWَد القوَّة 

ِبَهَدِف تَْوف"ِ اإلمكاناِت للقّواِت . البحريّة
 .لُدخوِل املَْعرَكَِة وهي ِبحالٍَة ُمْنتَظََمةٍ 

الُقوَّاُت الَعْسَكِريّة التي : الَبحريّة
 .تَْستَْعِمُل البَْحرَ 
لباٌس مصنوٌع من مواد : ِبْذلَُة الَغْوص

ةٍ  غ" قابلٍة الخرتاِق املاِء، يرتِديها  خاصَّ
 .الغوَّاُص عنَد القياِم بَعمليَّاِت الغْوِص 

، ُمعدٌّ بشكل : ِبْذلَُة الِوَقايّة لباٌس خاصٌّ
ر الحWيّة الكاملة ملرتديها من يوفّ 

 .ث الكيWويلوّ التّعرض للتّ 
الحجم،  بناٌء مرتفٌع، صغ"ُ : بُْرُج ُمراَقَبة

يف هذا البناء يرشف عىل منطقة ما، و 
 أكÃ الستكشاف املنطقة حوله،/ جندي

 ةأيّ  بهدف رصد/ لتب
 ما إذا دخلها غرباء
 د بأجهزة مراقبةتحركات مشبوهة، وتزوّ 

 .وإنذار
 ترتكُه اليدُّ  الذياألثُر الغُ" مر¨ : بَْصَمةٌ 

 .عىل األشياِء الّصلبةِ 
ُ : بندِقّية قنَّاِص  بندقيّة عليها ِمنظاٌر يُكربِّ

َة أضعاٍف، ملساعدِة الرّامي األج ساَم عدَّ
 .عىل تحديِد الهدِف بدقَّةٍ 

مديريّة يف : تَخطيُط وتنظيُم الجيِش 
ة مهّمتها تنظيُم الجيش،  القيادِة العامَّ
وإعداُد خطط مستقبليّة لتحس
 تسليِحه 

 .وتَْدريِبهِ 

ةُ  َمْجموَعُة التّداب"ِ : التّْعبَِئُة العامَّ
َذُة من الّدْولَِة عنَد واإلجراءاِت املُتَّخَ 

 .االنتقاِل من حالَِة الّسلِْم إىل حالَِة الَحرِْب 
دُ  َمظاِهُر تَْفتيِش الُقوَّاِت الْختِباِر : التَّفقُّ

 .حالَِة التّْدريِب والَجاِهِزيّة الِقتالِيّة
ُق الَجِويُّ  َدرََجٌة من الّسيْطَرَِة يف : التَّفوُّ

يّة، لُقوَّةٍ  ٍة  املَْعرَكَِة الَجوِّ يّة عىل قُوَّ َجوِّ يّة أُْخرى  .َجوِّ
فَنُّ َخْوِض الِقتاِل نَظَِري¡ا وِعلِْمي¡ا : التّكْتيكُ 

 .عىل نِطاٍق َمْحدوٍد يف الزّماِن واملَكانِ 
إِْجراٌء َميْدا± يقوُم به الَجيُْش : التّْمشيطُ 

 .الِحصاِر حْولَهُ النّظامي ِضدَّ َمعاِقِل الَعُدوِّ بْعَد إِْحكاِم 
إحداُث فَراٍغ يف ُصفوِف الَعَدوِّ : ثَّْغرَةُ ال

للُوصوِل إىل َهَدٍف محّدد كاخرتاِق تَرْتيِب 
 .ُصفوِف الَعُدوِّ 

بناٌء إليواِء الجيش، ويوجُد بِه : الثُكَنَةُ 
حيّة وقطٌع َعْسكَِريّة  .مرافق صِّ

ُعنُْرصُ االْستِْخباراِت املُعاِديّة : الَجاُسوُس 
ِضدَّ بِالِدنا، ولِصالِِح ُ�ارُِس نَشاطَُه  الذي

 .األْعداءِ 
أَْعWُل ُعنٍْف، واْغتِصاٍب، : َجرائُِم الَحرِْب 

وقَتٍْل تُرْتَكَُب خالل الحروِب ِبَحقِّ األْرسى 

 .والجرَْحى واملََدنِيّ

فيها  محفظة كتانيّة توضع: ُجْعبَةٌ 
 .النّطاقيف ق خ"ة، تعلّ الذّ 

أَيّة رُتْبٍَة  فَرٌْد مَن الجيش ال يَْحِمُل : ُجنِْدي
 .َعسكريّة
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تَنْظيٌم َهرَِميٌّ قواُمُه رجاٌل : الَجيُْش 
 .يَقوُم بِنَْقِل الَحرِْب َخرج الَوطَنِ الّدفاِع عن الَوطَِن ِضدَّ أيِّ ُعْدواٍن، وقْد ُمَسلَّحون من أَبْناِء الوطَِن، تُْعَهُد لُه مهّمُة 

*  ايا َمواِقَع َصغ"ٍَة،بَق: ُجيُوُب املُقاَوَمةِ 
أَْرسِِهْم، ومازالوا يَْحتَلُّون / تَْدم"ِِهمْ  يَتِمّ 

نِقاطاً ِدفاِعيّة ُمتََفرِّقًَة، وغَ" ُمَرتاِبطٍَة، 
 .االْسِتْسالمَ / ويَرْفُضوَن االنِْسحاَب 

َقٌة من الَعوائِِق : الَحاِجزُ  ِسلِْسلٌَة ُمنَسَّ
تَْستَْهِدُف تَأْخَ" الُقّوِة املُعاِديّة وإِيقاُف 

 .ِمهاتََقدُّ 
فريَقْ
ِ  ِرصاٌع ُمَسلٌَّح ب
: الَحرُْب األَْهلِيّة

من أَبْناِء الّشْعِب الواِحِد لِغرَِض الّسيْطَرَِة 
 .عىل الّسلْطَةِ 

أَْكÃََ / ِرصاٌع ُمَسلٌَّح بَْ
َ َدْولَتَْ
ِ : الَحرُْب 
 .لِتَْحقيِق أَْهداٍف ِسياِسيّة

قَضيٌب من الفوالِذ : َحْربَة التّنظيف
 .خُل يف َجْوِف البُندقيّة لتنِْظيفهِ يُد 

آلة حادٌة، تُثَبَُّت يف رَأِْس البندقيّة : الَحْربَة
للِقتاِل الَقريِب بِالّسالح األبْيِض يف املَرَاحِل 

 .األِخ"َِة للَمْعرَكَةِ 
فيها  الحافظُة التي تُوَضعُ : َحقيبَُة َغازٍ 
 .قَنابُل الغازِ 

تُظْهُر رَْسُم ُخطوٍط : َخارِطٌة عسكريّة
التّضاريَس الطّبيِعيّة ومواقع الحدود، 

اآلمنة التي  ائقومواضع العدو، والطّر 
�كن سلوكها وغ"ها مW يتِّصل بالحرِب 

 .والّسلِم يف العمل العسكري
الخدمُة التي يجُب عىل : الِخْدَمُة الَوطَِنيّة

من تقرَّر تجنيُده أداُؤها يف سبيل الوطِن 
 .قاً ألحكاِم القانونملدة زمنَيّة محّددة وف

قَذيَفٌة تُطْلَُق من فُوََّهِة : الَخرْطوَشةُ 
 .البُنُْدقِيّة

النّْقطَُة األبَْعُد لِتواُجِد : الَخطُّ األماِميُّ 
 .األفْراِد داِخَل أَرِْض املعرَكَةِ 

آلة حاّدٌة كالّسكِّ
 لها نصٌل : الِخِنجرُ 
طُة الطّوِل، يضعها حاِملُها يف عريٌض، متوسّ   .ِمهحزا

ُحفرٌة طويلٌة يف األرِض، عرضها : الَخندُق 
 .لحWيّة الجنوِد من ن"اِن العدوِّ سم وعمُقها مٌرت ونصُف املرتِ،  60عادًة 
عربَُة ُمَدرََّعٌة تسُ" عل جنْزيٍر : الّدبّابَةُ 

 .لَيالً نهاراً تَْستَطيُع الّسْ"َ والقتاَل يف ُمْختلَِف األرايض 
نظاميّة  ٌة عسكريّةقوَّ  :الّدرُك الوطنيُّ 

دة أمنيّة، إداريّة،   .قضائيّة، عسكريّةمكلَّفٌة للقيام hَهام ُمتعدِّ
إِْحَدى َوسائِل الحرِب النّْفِسّية : الّدعايّة

 .ُمَعيَّنَةٍ املُْستخَدَمِة للتَّأْث"ِ عىل عواِطِف جWعِة وهي ُجْملَُة الوسائل واألساليِب 
َجأُ إِلَيِْه الُقوَّاُت أَْعWٌل قِتالِيّة تَلْ : الّدفاعُ 

 .بَِهَدِف رّدِّ ُهجوِم الَعُدوِّ 
نوع من العتاد الخاص : الرَّصاَصة

 .من الرّصاصبالبندقيّة واملسدس والّسالح، مصنوع 
/ رقم يحمله العسكري: رَْقم عسكَريّ  من خالله معامالته املاليّة  رجل األمن لتتمّ   .واإلداريّة

ة يف مصاف صفِّ رُتْبٌَة قِياديّ : رَقيٌب أّوٌل 
 .الّضبّاط تىل رُتبة رقِيب

رُتْبٌَة ِقياديّة يف مصاف صف : رَقيٌب 
 .الّضبّاط

ِمسWٌر مصنوع من الفوالذ يضغط : الزّنادُ 
 .عليه عند سحب األقسام

مكان ضيق يحبس فيه الّسج
 : الزّنزانةُ 
 .داخل الّسجن

بتنظيف  َزيٌْت خاّص : زيُت الّسالحِ 
 .ةالّسالح بعد الرّمايّ 

َمكاُن املَْعرَكَِة التي تَلْتَقي : ساَحُة الَحرِْب 
 .فيه الُجيوُش 

ال يعتمد عىل  الذي: الّسالُح األبيُض 

 .البارود يف تشغيله، كالّسيوف، والّسكاك

فرع من الجيش مهّمته : ِسالح الّصيانة
 .والحربإصالح اآلليات واألسلحة أثناء الّسلم 

لجيش فرع من فروع ا: ِسالُح املدفعّية
 .يلحق بكل فرقة وحدة من هذا الّسالحمهّمته إسناد جميع وحدات الجيش، إذ 

فرع من الجيش يعني : ِسالُح املُشاة
 .اللياقة، وله دور واضح خالل الحروببوحداتهم، ومهّمته وضع فحص اختبارات بالتّدريب العسكري للجنود قبل التّحاقهم 

يعتمد عىل  الذيالعتاد : الّسالح النّاري
 .البارود يف تشغيله، كاملسدس والبندقيّة

فرع من الجيش مهّمته : ِسالُح الَهنَدَسةِ 
 .وبناء الثكنات للجيشالعبور إىل العدو، وزرع األلغام وتفكيكها،  تنفيذ األمور الهندسيّة مثل �هيد خطّ 

سالح يدوي له نصل طويل : الّسيفُ 
املبارزة، وله مقبض سهل ويستعمل يف مصنوع من الفوالذ، ورأسه حاد وله غمد   .الحمل

يأº : َصفُّ الّضباِط ) ج(َصفُّ َضابْط 
 .رتبهم رقيب إىل أعىل رتبهم ُمساعد أَّولهي تشمل جميع صفِّ الّضباط من أصغر نة، بل صف ضابط ال تطلُق عىل رتبٍة معيّ معنى صف ضابط، من الّضبط، وتسميّة 

يأº معنى ضابط، : ضبّاط) ج(الّضاِبُط 
 .فريق أولمن أصغر رتبهم ُمرََشح إىل أعىل رتبهم نة، بل هي تشمل جميع الّضباط رتبٍة معيّ بط، وتسميّة ضابط ال تطلُق عىل من الضّ 
ومن الّشعِر . Tangالّدبابُة : الطّنگ

د شبّ́و    :الثَّوري للّشاعر محمَّ
  ***وال الطّنگ يُْنجيهم يف البَْوادْ 

***Rَفَباُؤوا ِبأْشالئِِهْم َخاِسِئ 
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َمجموعٌة من اإلجراءاِت : الطّواِرئُ 
والتّداب" التي تتخُذها سلطاُت دولٍة ُمعيَّنة 

يف جزٍء محّدد من / عىل املُستوى الَوطني
 .للُمواجة الَحربيّة الّدولة، بهدِف التّحض"

 الذييحاِربَُك، و  الذيالَخْصُم : العُدوُّ 
ِة الّسالحِ ايُح  .ول احتالَل أَرِْضَك بُِقوَّ

املُباَدرُة األوىل التي تَقوُم بها : َوانُ الّعدْ 
إِْحَدى الّدُول باْستِْعWِل قُوَّتِها املَُسلََّحِة 

 .لالْعتِداِء عىل أرايض َدْولَِة أُْخرى
رشيطت
  يحمل الذيالجندي : َعريفٌ 

وهو أدª من الرّقيب، وأعىل من 
 الجندي األول

م رتبة عسكريّة أعىل من املقدّ : َعقيدٌ 
و�ثلها تاج ونجمتان  ،العميد وأدª من

 .البْذلة العسكريّة/ عىل كتف القميص
رتبة عسكريّة أعىل من العقيد : الَعِميدُ 

وثالث نجوم  لها تاجّ وأدª من اللواء و�ثّ 
 .البْذلة العسكريّة/ عىل كتف القميص

هجوم طائرات عىل موقع : الَغارٌَة الَجّويّة
 .ما لفرتة قص"ة يف حدود خمس دقائق

اِْخرتاٌق َرسيٌع ملِنِْطَقِة العُدوِّ : لَغارَةُ ا
 .تَْعطيِل ُمِعّداتِه/ إلرباكِهِ 

موع تركيبة كيميائيّة : َغاٌز ُمسيٌل للدُّ
ة بفض التّجمعات، تعمل عىل غازيّة خاصّ 

 .إسالة دموع من يستنشقها بغزارة
غرفٌة مخّصصة لالتصال : ُغرَْفُة الَعَمليَّات

جهزة الالسلكيّة مع باقي القوى بواسطة األ 
 .والّسلكيّة، ألغراض مختلفة

إنْزاٌل َعْسكًريٌّ لوحداٍت نِظاِميّة : الَغْزوُ 
 .ُمَسلََّحٍة إىل َمنِْطَقٍة بُْغيّة اْحتِاللِها

رجُل الّدفاِع املدرب جيًدا عىل : الَغوَّاُص 
كيفيّة استعWل أجهزة الغوص وأدواته، 

 .مهّمته إنقاذ الَغرقَى من داخل املاءِ 
ف من أكرب تشكيالت الجيش، تتألّ : لِفرَْقةا

ألويّة مشاة ولواء مدفعيّة،  )3( من ثالث

 .روع، ولواء دفاع جوي ميدا±مقاومة للدّ وكتيبة هندسة وكتيبة �وين، ورسيّة 
رتبة عسكريّة عليا أعىل من : فَريٌق أوَّل

 .الفريق وأدª من املش"
عسكريّة عليا، وهي أعَىل رتبٌة : الَفِريق
 .واء وأدªَ من الفريِق األولمن الل

 قطعٌة من الجيش تتكوَّن من: الَفصيلَةُ 
جنديًا يقوُدها صْف  )12(اثني عرش   .ضابط

أكرب تشكيالت الجيش، يتكون من : الَفْيلَق
 .مدرعة، باإلضافة إىل فرقة إسناد مدفعياثنتان آليّة ومشاة، واثنتان  ،فرق) 4(أربع 

داة تستخدم إلطالق أ : الَقاِذٌف املنْظاريُّ 
 .دة hنظارالقذائف، مزوّ 

شاحنة تَُجرُّ خلفها شاحنة أخرى، : القاِطرَة
 .ى مقطورةسحبا فقط وتسمّ ولكنها ال �تلك محركا، بل هي تسحب 

موقع محّصص الستعWل : قاِعَدٌة َجّويّة
 
: الطّائرات الحربيّة، وهي عىل نوعّ

قاعدة ثابتة تكون عىل األرض ويوجد فيها 
درج مطار إلقالع الطّائرات وهبوطها، م

كة تكون الطّائرات محمولة وقاعدة متحّر 
 .عىل مÌ سفن البحر

هو القائُِد العاّم : قائُِد األَركاِن للجيِش 
. يحِمُل أعىل رُتبة عسكريّة الذيللجيش 

ُة األركاِن، وهم أ ويندرج تحت إمرَتِِه هي
أّمار القواِت الربيّة، والقواِت البحريّة، 

 .القوات الجويّةو 
القسم : ِقْسُم الّتدريِب والتّأهيل

 .والتّأهيلبالتّعاون مع قسم املراقبة يف مركز اإلصالح املسؤول عن تأهيل وتشغيل النّزالء 
أحد أقسام : ِقْسُم الَعَمليَّات الَحْربيّة

من خالله اإليعاز لجميع  الجيش ويتمّ 
حة لتكون بجاهزيّة وحدات القوة املسلّ 

 ثناء املناورات وأثناء الحربة أ تامّ 

ّصص لالحتفاظ خاملكان امل: ِقطَْعُة ِسالح
 .بأسلحة رجال األمن

غطاء مصنوع من مادة : ِقناُع الغاز
الكاوتشوك اللينة، يوضع عىل الوجه 

ة األنف، غرضه وقايّة الجندي من خاصّ وب
 .أسلحة العدو الكيمياويّة

جسم يتفاوت يف حجمه، ميلء : ُقنْبُلَة
/ الّدخان/ الحارقة/ رةاد املتفجّ باملو 

تلقيه / الغازات الّسامة، تطلقه املدافع
ى يف الحالة يلقيه الجنود، ويسمّ / الطّائرات

 .األخ"ة قنبلة يدويّة
أحد أسلحة القوات : قّوات الّدفاع الجّوي

املسلحة، وظيفته التّصدي لطائرات العدو 
املهاجمة، وتنقسم قوات هذا التّشكيل إىل 


ك ميدا± وثابت، أما امليدا± يتحّر  :قسم
مع القوات املحاربة لحWيتها من الغازات 
الجويّة يف امليدان، ودفع الطّائرات املغ"ة 

مداه  ابت ألنّ ملستوى الّدفاع الجوي الثّ 
 .أكرب

ة فرقة من الجنود املظلي
، : ُقوَّاٌت خاصَّ
واجباتها إسناد الجيش عن طريق القفز 

 .ةالخاصّ املظيل والعمليات 
/ قطٌع َعْسكَِريّة، إما سفناً : الُقّواُت 
 .خليطاً منها/ دباباٍت / طائراٍت 

أَْمِكنَُة تَواُجد قواٍت : القواِعُد الَعْسكَِريّة
 .َعْسكَِريّة أَْجنَِبيّة يف الوطنِ 

سوران من الحديد مرتبطان : قَيٌد يََدويّ 
معا بواسطة محاور وتقفل بواسطة مفتاح 

 .لقبض عىل املجرم
، تستعمالن لخاّص 
ن من قطعٌة من الجيش تتكوّ : كَتيبَة

 .مجموعٍة من الفصائل يقوُدها ضابطٌ 
 الذيعقب البندقيّة، : كَْعُب البُْنُدِقيّة

 .يسند إىل الكتف عند الرّمايّة
أداة عىل شكل قناع للوجه، مصنع : ِكdََمةٌ 

الزّجاج بثبت بداخله جهاز / من املطاط
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يف حاالت / من الغازات الّسامة يف الحروبة الجهاز التّنفيس تنقيّة، يستخدم لحWيّ   .اإلنقاذ
Rد وانتظار ومباغتة للعدو يقوم ترصّ : كَِم

 .أفراد مسلح
 ببنادق آليّة ورشاشف من اثن
 إىل أربعة بها تشكيل مؤلّ 
جهاز يستخدم لالتصال و�رير : الِسلْ ّ 

 .ستقبلواملاملعلومات، ال أسالك له تربط ب
 املرسل 
جسم له أشكال متعددة، ويحتوي : لُْغمٌ 

 .ى حقول ألغامة حقول تسمّ أ عىل هيللدروع، ومقاوم لألفراد، ويزرع يف األرض  مقاوم 
عىل متفجرات، وهو عىل نوع
رتبة عسكريّة عليا أعىل من العميد : لِواء

 تشكيالت الجيشوأدª من الفريق، واللواء أيضا أحد 
 /يّة ملحقة بالبندقيّةعلبة معدن: املَْخزَن
س توضع فيها الطّلقات وفيها املسدّ  يدفع الطّلقات آليا إىل بيت النّار، ) زنربك(  .ى باغةتسمّ  وقد

رجل الحWيّة : ُمَدرُّب الحdيّة املدنيّة
املدنيّة املؤهل تأهيال جيدا من خالل 
اجتياز لعدة دورات أساسيّة يف مجاالت 

ب رجال مختلفة من وقايّة وإنقاذ لتدري

 .الحWيّة املدنيّة واملواطن

ِسالٌح أسطوا± الّشكل، : ِمْدَفُع هاِون
توضُع القذيفُة جاهزة يف فوَّهِته، وتنطلق 

 .ثانيت
/ يف ثانيّة
آليّة تابعٌة للجيش تحتوي عىل : املِْدَفِعيّة

مدفعٍ ذي أقطار مختلفة بحسب قطر 
املاسورة التي يحملها املدفع، ولها أشكاٌل 

 الذيجاٌم مختلفٌة، ويطلق املدفع وأح
رة كب"ة  تحمله املدفعيّة قذائف متفجِّ

 .وقاتلة وملسافات بعيدة
مديريات القوات املسلحة، وتعمل عىل إحدى : ُمِديريّة اإلْمَداد والتّْجهيز

 .مالبس ولوازم يحتاجها الجنودإمداد الجيش بجميع ما يحتاجه من 
ئرة يف دا: ُمديِريّة اإلنْقاْذ واإلْسناد

 .بعمليات أبرزها اإلطفاء واإلسعافالخارجيّة يف حاالت املساعدة وتقوم عمليات اإلنقاذ، وإسناد املديريات مديريّة الّدفاع العامة، تتخّصص يف 
ٌة نظاميّة مجهّ : ُمِديريّة عامَّة زة قوَّ

ل وتعمل عىل تدريب املواطن
 عىل أعWعامل مع الحوادث التي تقع يف الجزائر، للتّ  ي أعWال أخرى الحWيّة املدنيّة، وتؤدّ   .بارزة
الفتة تبّ
 أن الطّريق تقع : ُمراَقبٌَة الرّادار

 .الطّريقالّرسعة التي تس" بها املركبات عىل هذه يراقب  الذيخالل وجود جهاز الرّادار ضمن مراقبة رجال الّرشطة، وذلك من 
رتبة عسكريّة أقل من رتبة املالزم : مرّشحٌ 

 .ل و�ثلها نجمة بيضاءاألوّ 
طائِرُة الِهليكوبرت، وكان : املِْرَوِحّية

) الكوبت"(الجزائريون يطلقون عليها اسم     :ومن الّشعر املَلحون .إبّان فرتة االستعWر
  ***الكوبت,ْ طارْت ْوعّالْت ***

  ***ربِّ تَْسَرتخَوتْنا منها***
ْد عليهْم الكرباْت ***  ***وتَْبعَّ

رُتْبٌَة قِياديّة يف مصاف صف : ُمساِعد أَوِّل
 الّضبّاط، تأº بعد رتبة مساعد

رُتْبٌَة قِياديّة يف مصاف صف : ُمساِعد
 .الّضبّاط، تأº بعد رتبة رقيب أوَّل

سالح ناري صغ" له فوهة : مَسدَّس
 .عن طريق الّضغط عىل الزّنادومقبض، ويحىش بالرّصاص، ويتم إطالقه 

ح الَجرVَة له عالقة  الذياملكان : َمْرسَ
 .وقعت عليه الجر�ة /بالجر�ة
 لمؤهّ  املدنيّة الحWيّة يف رجل :ُمْسِعف

 بإجراء القيام عىل وتطبيقيا علميا تأهيال

 .طبي مركز أقرب إىل املدنيّة الحWيّة سيارة يف املصاب نقل أثناء الحوادث، وقوع عند املختلفة لإلصابات األوليّة اإلسعافات
تستخدم للهبوط من أداة : ِمظَلَّة

 .الطّائرات
ِرصاٌع بَ
 َمْجموَعتَْ
ِ أو أَكÃََْ يف : املَْعرَكَةُ 

 .ميْداِن الَحرِْب 
جزء داخيل من أجزاء البندقيّة، : ِمْغالق

 .ى أحيانا اللسانلإلطالق، وقد تسمّ وتهيئتها، وبذلك تكون البندقيّة جاهزة ويقوم بأخذ طلقة من مخزن الطّلقات 
دي عمله يف سالح املدفعيّة جن: ُمالِحظ

 .الخطوط الخلفيّةو�رير اإلحداثيات ملواقع املدفعيّة يف مة لرصد تجمعات العدو ويكون يف املقدّ 
رتبة عسكريّة أعىل من املالزم، : ُمالزِم أوَّل

 .لها نجمة صفراءوأدª من النّقيب، و�ثّ 
رتبة عسكريّة أعىل من املُالزم : ُمالزِمٌ 

 .النّقيب و�ثلها نجمتان األّول وأدª من
الطّاقم / الفرتة التي يقضيها الفرد: ُمناَوبَة

 .فرد لوقت راحته/ أثناء قضاء طاقم آخرالعسكري يف أداء واجباته العسكريّة يف 
تدريٌب عسكريٌّ بالذخ"ة : ُمناَورَة َحْرِبيّة

ها، وتخترب املعركة وكيفيّة التّرصف حيالالحيّة يقوم به الجنود للتدرب عىل ظروِف   .فيها كفاءُة الجنود واألسلحة
ُة الّصواريخِ  أرضيّة َمصنوَعٌة، : ِمنَصَّ

 .مخّصصٌة إلطالق الّصواريخِ 
سالح كيWوي قاتل، يتَمثَُّل يف : النّابالْم

 .املُحرقَةِ مادَّة شديدة االلتّهاب تُْستَْعَمل يف القناِبل 
تقسيٌم عسكريٌّ لجهات الوطَِن، : النّاِحيّة

 .االستعWرقاَم الواليات التي قادت الجهاد ِضدَّ قام مَ 
َمرْكٌَز للرَّحة وااللتّقاء، : نادي الّضبّاط

باِط   .وتَنُوِل املَْرشوباِت محّصص للضُّ
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مركبة كب"ة يستخدمها : ناِقلَة الُجنودِ 
 .كاته لنقل الجيشالجيش يف تحّر 

حاجٌز عسكريٌّ خاصٌّ : نُْقطَة تَْفتيش
اقبِة والتّفتيش والتّأكد يوضع ألغراِض املُر 

 .من شخصيّة املواطن
 وهوياتهم
رتبٌة َعسكريّة تيل رُتْبََة املُالزم : النّقيُب 

 .األوَّل، وتسبق رُتبَة رائد
َمْدفًٌع من ِضْمِن األْسلَِحة : الَهاْونُ 

العْسكَريّة يُْستَْعَمُل إلِطْالق القذاِئِف 
 .بَشْكٍل ُمَقوٍَّس 

كريٌّ تَستْخدُمه تَكتيٌك َعسْ : الُهُجومُ 
أو بَْعِض قُواِتها كّل  الُقّواُت عن طَريِق َدفعِ 

 .ملُهاَجَمِة قوَّاِت الَعدوِّ 
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 انتهى التي الّصورة :الكارثة بعد ما آثار
 وحجمُ  لكارثة، تعرض الذي املكان إليها

 وغ* والالجئ& والجرحى والقتىل الّدمار
 .ضارة آثار من ذلك

 الحمولة عن ناتج إجهاد :الجاذبيّة إجهاد
  .الرّواسب فوق الزّائدة

 ظاهرة :عاملي احرتار /حراري احتباس
 املستوى عن الّسطحيّة لحرارةا درجة ارتفاع

 كميّة الرتفاع واملرافقة العاF، يف املتوسط
Iالّدفيئة الغازات وباقي الكربون أكسيد ثا 
 جو تدفئة إىل الغازات هذه وتؤدي الجو، يف

 االرتفاع هذا لوحظ وقد الّسطحي، األرض
 تزايد يف وهو العرشين، القرن منتصف منذ

 تقريبا هي اليوم الحرارة فدرجة مستمر،
  .عام 200 قبل املسجلة الّدرجة ضعف
 صدأ مثل نباتيّة أخطار :بيولوجيّة أخطار
 النّاجم الّدمار مثل حيوانيّة وأخرى القمح،

 .وغ*ها واألوبئة الجراد، أرساب هجوم عن
 عن البيولوجيّة األخطار وتختلف

 يف fاما منعها إمكان يف الجيوفيزيقيّة
 عىل املنع عمليات وتتوقف كث*ة، حاالت

 .املتاح التّكنولوجي والتّقدم املاليّة الجوانب
iأحرزه الذي التّقدم مع اإلنسان، يقف بين 

 من الكث* أمام عاجزا املجاالت، شتى يف
 حيث الزّالزل مثل الجيوفيزيائيّة الكوارث

  .التّدم*يّة آثارها من الحد عىل دوره يقترص
 كب*ة مجموعة :املناخيّة املخاطر إدارة

 التّكيف ب& تربط التي األعiل من ومتناميّة
 وقطاعات الكوارث وإدارة املناخ تغ* مع

 القطاعات من العديد ب& من التّنميّة،
  .األخرى

  .الرباك& ثوران من تكونت :بُركانّية أرض
 التّوازن يف فجاs اضطراب :اقتصاديّة أزمة

 ب& التّعادل اختالل بسبب االقتصادي
 إىل يؤدي أن شأنه من والطّلب، العرض
  .االقتصاديّ  الكساد

 ترقيّة اسرتاتيجية :اجت3عي استعداد
 مع للتعامل الجiعي االستعداد درجة

 ونرش التّرشيعات خالل من الكوارث
  .األخطار ملواجهة الكافيّة املعلومات

 .2 .خطر بقدوم إنذار .1 :الخطر إشارة
 القابلة /امةالسّ  املواد عىل توضع عالمة

 .االنفجار /لالشتعال
 عنيفة برياح تتميز جويّة حالة :اضطراب

  .ومتساقطات
 مركز حول منظمة جويّة تقلبات :إعصار

  .املنخفض الّضغط من
 املخاطر استيعاب عن تغيب :اغرتاب
 جزءا الكوارث يجعل مi ما بتجمع املحدقة

  .املجتمع هذا ألفراد اليوميّة الحياة من
 من منحدر ُمسنّن ركام :يتاِغِْنْمْرب 

 املقذوفات تراكم نتيجة /حارة مجموعات
 االلتّحام عىل وقادرة لزجة تكون التي الحارة

 مواد من مكونة وهي سقوطها، بعد
 وتتألف .واسعة مساحات وتغطي حامضيّة

 هذا من الربكانيّة الطّبقات أقسام معظم
  .الربكاIّ  الحطام
 تقوم يد،الجل سببها تحات عمليّة :اقتالع
 من منبثقة مهمة صخريّة كتل بنقل

 املنتظم غ* األسفل القسم يف تقع انحدارات
   ).الجليديّة العوارض( وخاصة الجليد ملجرى

 األمواج من نوع :عمالقة مدينة أمواج

 مفاجئ بشكل تظهر تدم*ا، األك� املائيّة

 املحيطات بقاع اضطرابات بحدوث مرتبطة

 اهتزازات يف تتمثل ام وعادة عليها، تطل التي

 يف تتسبب وقد .بركانيّة نشاطات /عنيفة
 يصل وقد .املحيطات بقيعان نوويّة تفج*ات

 إىل تصل وعندما مرتا، 30 من أك� إىل ارتفاعها

 مثل منشآتها، وتدّمر تغرقها الّسواحل

 من وغ*ها هاواي وجزر اليابان غرب سواحل

  .الهادي املحيط سواحل
 إىل تؤدي مدمرة جأموا  :هدميّة أمواج
 عن وينتج لها، تتعرض التي الّسواحل نحت
 مميزة، ساحليّة أرضيّة أشكال ظهور ذلك
 والفجوات النّحت وأرصفة الجروف مثل

 والكهوِف  الجروف أوجه عىل االنفجاريّة
 تنكرس ما وغالبا .وغ*ها الّصخريّة واملسالت

 وتفقد الّساقطة /الغاطسة األمواج هذه
  .الجروف هأوج عىل طاقتها

 باطنيّة، بحركة قديم عارض انبعاث :انبعاث
 /نفسه باالتجاه يتم أن �كن العارض هذا

  ).تكتوIّ  انقالب( املعاكس باالتجاه
 للرواسب جانبيّ  انتشار :أفقيّ  انتشار
 لتعرضها نتيجة للتسييل تتعرض عندما
 عليها املقامة املباI يعرّض مi زلزاليّة لهزات

  .لالنهيار
 من لكميّة واضحة تخويّة :الرّمل انجراف

 تأث* تحت الّشاطئ، من الّسطحيّة املواد
 وتيارات البحر من تهب التي العواصف

  .االقتالع
 الكتلة انحسار مرحلة :املجلدات انحسار

 غطائها من مساحة تحرير الجليديّة،
   .الجليدي
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 /طبيعي رسداب انهيار :أرض انخساف
  .الّسطح يف فجوة يخلق اصطناعي
  .بقوة األرض انزالق :صلصايل انخساف
 من دقيقة بنيّة ذو بركاIّ  صخر :أَنْدسيت
  .الفلدسبار

 عربات يف يعلَّق خاص جرس :الخطر إنذار
 يف املسافرين ترصّف تحت يوضع القطار،

 يف يوضع كi حياتهم، يهّدد ما وجود حالة
  .ملّحة اإلنذار إىل الحاجة فيها تكون أماكن

 /الّصخور من كتلة تحرك :أريض انزالق
 /األمطار بفعل الجبال أعايل من الّرتاب
 املواد انزالق أنواع وتتعدد .الزّالزل

 الّدوراI االنزالق :وأهمها الّصخريّة،
  .الثّانوي واالنزالق

 الّصخريّة املواد انزالق :الحطام انزالق
 حافة سطح عىل ترتاكم التي املفككة
 .املنحدر
 عىل يسطح انزالق :تقويس انزالق

 للطبقات جديدا تقوسا يسبّب املنحدرات
  .االنزالق حركة اتجاه نفس يف

 االنزالق يشبه انزالق :ثانوي انزالق
Iز الجوانب، بعض يف الّدوراiعنه وين 
 خاصة مفكك بشكل املنزلقة الكتل بتدفق

 ظهور عالماته وأهم الّسفح، أقدام قرب
 منطقة أعايل عند منحنيّة مروحيّة عالمات

 باتجاه لسان امتداد مع االنزالق ثحدو 
  .الّسفح أقدام

 بصخور عادة يرتبط انزالق :دوراY انزالق
 عىل ترتكز الرّميل، الحجر مثل منفذة

 مثل منفذة غ* صخور من طبقات
 االنحدار شديد سطح فوق وذلك الّصلصال،

 الّصخريّة الكتل تبدو حيث الّرتاجع رسيع
 الّسفح، أقدام باتجاه انزالقها عند املتiسكة،

 يف منحنٍ  سطح عىل الخلف جهة مائلة
  .درجيّة سفوح شكل

 :جليدي حول /جليدي شبه انزالق
 يف /الّرتبة يف للiدة انتقاالت مجموع

 تحت التّفكك سهلة الّسطحيّة الّرتاكiت
 خاصة أخرى لعوامل /وإذابته التّجلد تأث*

  .التّفكك سهلة الجليديّة شبه بالبيئات
 ما عادة ثانوي، انزالق :يمروح انزالق
   .الطّينيّة باالنزالقات يرتبط

 بسبب األسعار مستوى يف هبوط :انك3ش
 مi املنتجات، مجموع عىل الطّلب قلة

 تخفيض وبالتّايل اإلنتاج، تقليل يستدعي
 .تضّخم وعكسه العاملة، اليد

 أسفل إىل رسيعة حركة :جليدي انهيار
 طول عىل أم جليدي نهر جانبي عىل سواء

 /جليديّة كتل تتساقط حيث امتدادها
  .املفتتات /الثّلوج من ضخمة كميات
 من لجزء مفاجئ سقوط :صخري انهيار
 املنخفضة األرض عىل الجبليّة الحافة

 .لها املجاورة
 تعمل التي العمليات كل :أرضيّة انهيارات

 ذلك يف تساعدها الّسفح، مواد نقل عىل
 اراتاالنهي وتختلف .القوى من مجموعة
 تتميز التي التّعريّة عمليات عن األرضيّة
 من نحته تم ما لنقل وسيط /عامل بوجود

 عمليات وتنقسم .مختلفة بطرق مفتتات
 واالنزالق الّصخري الّسقوط إىل الّسفوح
 والزّحف األريض واالنزالق الّصخري
  .الّصخري

 وانزالقات انهيارات :بركانّية انهيارات
 عىل غزيرة ارأمط سقوط من تنتج طينّية
 عىل تراكمت الثّوران حديث بركان جسم

 والغبار األتربة من ضخمة كميات جوانبه
Iالربكا.  

 ترتبط انهيارات :متوّهجة انهيارات
  .الربكانيّة باالنفجارات

 املناعة نقص متالزمة مرض :سيدا /إيدز
 :التّاليّة العبارة من واشتق املكتسب،

)Aquiered Immune Dificincy Syndrom(، 
 الفرنيس الباحث ونجح ،1981 سنة اكتشف

 الف*وس عزل يف )Monatagnier /مونْتانيي(
  .له املسبب

̂ة  بخار تصاعد تأث* تحت الالبة ارتفاع :ب
 عىل املصهورة املادة مرور عن النّاتج املاء

  .ماs مجرى /سبخي عمق
 نشاط، أي فيه يعد F بركان :خامد بركان

 متفاوتة جباال مكّونا fاما خمد وقد
 ومنها بالجزائر، ارگالهوـ كتلة مثل االرتفاع،

 بح*ة مثل بح*ة إىل فّوهته تحّولت ما
  .سوريا يف مسعدة

 يقذف يزال ال حيّ  بركان :نشيط بركان
  .خامد بركان عكسه باستمرار، املواد
 من معينة فرتة يهدأ بركان :هادئ بركان
 ويثور، نشاطه يستعيد ثم تطول، وقد الزّمن
 جزيرة يف )أتنا( بركان :ذلك أمثلة ومن

  .صقليّة
 جبل، يف األرضيّة القرشة يف فُتحة :بركان
 ينتهي الّشكل، مخروطيّ  الغالب يف يكون

 وغازات ُمنصهرة موادّ  منها تخرج بفّوهة
  .ودخان وأبخرة
 بنشاط املرتبطة الظّواهر مجموع :بركانيّة
  .أسبابها ترشح التي والنّظريات الرباك&

 ثورة /طفح من بركاI نشاط .1 :كنةبر 
 يتناول وهو الرباك&، علم .2 .االنفجار
  .ومسبّباتها الربكانيّة الظّواهر بالبحث
 ذات الّصهاريّة الّصخور من كتلة :بلوتون

  .بقوة األرايض تخرتق مختلفة أبعاد
 تقع منطقة :الّزلزال بؤرة /زلزالّية بؤرة
 عىل )صدع خط عادة( ضعف خط عىل

 إىل تقّل  األرضيّة، القرشة تحت بعيدة أعiق
 املركز مبارشة فوقها يقع كيلومرتات، عدة

  .بالزّلزال تأثرا األك� املنطقة وهو الزّلزايل،
 الربكانيّة الحمم من مؤلفة صخرة :بيربينو
  .مرتسبة إسمنت بطبقة املرتبطة
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cملحوظ تراجع /اختفاء مرحلة :جليدي ب 
 وهي املناخ؛ نةبسخو  تتعلق الجليديّة لألنهر

  .جليدي& دورين ب& تفصل فرتة
 بتدريج اإلنسان قيام :املنحدر تدريج

 من بسلسلة االنحدار شديدة الّسفوح
 /زراعتها من التّمكن بهدف املدرجات

  .فوقها البناء
  .خشن سطح ذو بركاI سيل :خشن تدفق
 الطّبيعيّة األحداث تكرار :الحدث تردد

 فرتة يف معينة ةبقو  )االستثنائيّة( املدمرة
  .محددة زمنيّة

 بيوكيمياs /حتاµّ  أصله ركام تكوين :ترّسب
  .بح*يّة /بحريّة بيئة يف

 موجة زلزاليّة، بحريّة موجة :تسونامي
  .بركاIّ  النفجار /أرضيّة لهزة مولّدة صدم

 التّوهجيّة باالنهيارات ترتبط عمليّة :تسييل
 األتربة سحب ومن الرباك& من املندفعة

 درجتها تزيد حرارة يف بالغازات رتبطةامل
 يف كم 100 برسعة وتندفع م°600 عىل

  .الّرتوبوسف* طبقة يف كم 10 مسافةَ  الّساعة
 تحويل نحو حيوي مناخي تطّور :تصّحر

 الغابات ومناطق والرّعويّة الّزراعيّة األرايض
  .وبرشيّة طبيعيّة ألسباب صحراء إىل

 األرضيّة ةالقرش  يف انكسار انقصاف، /تصّدع
 لكتل نسبيّ  بنقل مصحوبا يكون أحيانا،

   .صخريّة
 األخرى الّدفع وسائل /النّقود زيادة :تضّخم

 املعروضة والخدمات الّسلع حجم واستقرار
iقوة أمام أسعارها ارتفاع إىل يؤدي م 

 وعكسه األجور، ارتفاع إىل ثم ومن الطّلب،
  .االنكiش
 تجهاتن تغ*ات :سطحيّة تكتونيّة تغjات

 والتي والّرسيعة البطيئة التّكتونيّة الحركات
 التّضاريسيّة األصليّة األشكال ظهور إىل أدت

 القرشة قلقلة أيضا ويطلق األرض، بقرشة
  .األرضيّة

jكث* يف البيئيّة األخطار ظهور :بيئيّ  تقص 
 بسبب حدوثها وزيادة املواضع من

 والتّكيف البيئة فهم يف التّقص* /اإلهiل
   .امعه

 ضغط عن ينتج ما :القص إجهاض تقليل
 تقليل مع وملئها، الّسفوح قطع عمليات

   .املستقرة غ* املواد وإزالة انحدارها زاويّة
 .البيئة تطويع عىل اإلنسان قدرة.1 :تكيف

 تكون ما أشبه قوان& البيئي وللتكيف
 واملنافسة الّرصاع يف البيولوجيّة بالقوان&

  .للكوارث اإلنسان إدارة كيفيّة.2 .املوارد عىل
 البحار ومياه والبيئة الجوّ  فساد :تلّوث
 الكيميائيّة اإلفرازات مجمل عن النّاتج

  .والّذّريّة
 التّناقص ملرحلة وصف - 1 :جليدي تناقص

 تراجع - 2 .له املعارصة والظّواهر الجليد يف
 واد يف الجليدي النّهر هبوط خالل الجليد

 -  نهريّة بمصاط ببناء يقوم حيث يشغله،
  .جليديّة
 املعادن مصهورات انبثاق :بركاYّ  ثوران
 إىل األرض جوف من الّسائلة /الّصلبة

  .الرباك& أعناق خالل سطحها
 واألعصاب الجلد يصيب معدٍ  مرض :جذام

 الجسم أعضاء منه تتآكل الطّرفيّة،
  .وتتساقط

  .الطّينيّة املواد انزالق :طيني جريان
 عىل تُنشأ جسور :اصطناعيّة نهريّة جسور
 لها تتوافر ال التي النّهريّة القنوات جوانب
 الفيضانات لدرء وذلك طبيعيّة، حiيّة

 العمران ومراكز املزروعة األرايض وحiيّة
  .الفيضيّة والّسهول

 انخفاض حالة قحل، :يّ چِمِتيورولو جفاف
  .املتساقط املطر كميّة

 املطر فعاليّة يف انخفاض حدوث .1 :جفاف
 الجفاف يعني هنا فهو( كميته يف وليس

 التي املياه كميات نقص .2 ).يّ چاملِتِيورولو

 ترتبط طبيعيّة ظاهرة.3 .املحاصيل تحتاجها
 بالغة واقتصاديّة اجتiعيّة وظروف بعوامل
 االنتشار يف طبيعتها لها والتّنوع، التّعقيد

 يف قدرتها ولها ما، منطقة باتجاه والزّحف
  .ما بطريقة معينة ½نطقة الظّهور
 قوة لتسجيل آلة :الزّالزل رصد جهاز

 التي الزّمنيّة واملدة ومركزها الزّالزل
  .تستغرقها
 املكانيّة الجوانب :الكوارث جوانب
 من كافيا قدرا تنل F مناطق للكارثة،
  .الباحث& قبل من النّظريّة املعالجة

 جوف من بقوة تتدفق حارة مياه :جيزر
 مبارش اتصال عىل هاألن /قربها نتيجة األرض
 تصل وقد األرض، باطن يف املنصهرة باملواد

 كب*ة برسعة فتتبخر مرتا، 70 ارتفاع إىل
 ما كل الخارج إىل يقذف البخار أن لدرجة

 إيسلندا وتعترب .طريقه يف مياه من يصادفه
  .العاF يف الجيزر مواطن أشهر من وزيلندا

 ضمن موجود بركاIّ  مخروط :الربكان حافة
  .منه أكرب روطمخ

 يتعرض تكتوI لوح حد :هدميّة حافة
 ولالندفاعات املختلفة التّكتونيّة للنشاطات

 /آخر لوح ½قدمة لالصطدام نتيجة الربكانيّة
  .به االحتكاك

 وأحيانا قص*ة اضطرابات :ُحبيبة /حبّة
 ثانويّة، باردة بجبهة عموما متصلة عاصفة،

 يف ةاملعتدل املناطق يف الحدوث كث*ة وهي
  .البارد الفصل نهايّة
 التّرضيس وfهيد انخفاض :جليديّ  حّت 
 بالبلدان الخاصة العمليات تأث* تحت

 بفعل تصّدع جمدّي، احتقان( الباردة
  ...).الّرتبة، انزالق الجليد،

 نهر لحافتي املياه قبل من جانبيّ  حفر :حّت 
  .انهيار يتبعه التّفتت، سهَيل 

 العضويّة اداملو  يف حرائق :أرضّية حرائق
  .انتشارها ببطء تتميز الغابة سطح تحت
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 شج*ات تصيب حرائق :اّرالپالّشا حرائق
 فيها وتنترش شجريّة، وحشائش صغ*ة
 ب& ما درجتها ترتاوح حرارة مولّدة برسعة

 للظروف تبعا وذلك درجة، 1100و 540
  .املحليّة
 التي الحرائق من :األشجار تيجان حرائق

 مستوى أعىل حتى ابةالغ مكونات يف تؤثر
 عندما وذلك شديدة، حرارة عنها تتولد بها،

 .التيجان إىل الغابة أرض من اللهب يصعد
 متباعدة الغابات يف تحدث ما وعادة

  .األشجار
 األرض قرشة من قطعة تحرك :أرضيّة حركة
  .معيّنة يّةچيولوچ عمليّة حدوث نتيجة
 قرشة من ضعيفة مساحة :الزّالزل حزام

 فيها الزّالزل وقوع احتiل ونيك األرض،
 يف إحداهi منطقت&، ب& كاملساحة أك�،

  .املتوسط البحر يف والثّانيّة الهادي، املحيط
 مدى الختبار وسيلة :الّسوائل حقن

 وذلك الخفيفة، الزّالزل حركة إيقاف إمكانيّة
 1800 أعiق حتى الّسوائل حقن خالل من
 منع إمكانيّة التّجارب أثبتت وقد .مرت

 تخفيف خالل من الخفيفة االرتجافات
 مi العميقة، الّصخور عىل اإلجهادات

 الزّالزل ملواجهة املستقبل يف أمال يعطي
  .فعاليّة أك� بشكل
 ذو متدفق حار ينبوع :حارّ  نبع /ُحّمة
  .متقطع طابع
 غ* موحل مستودع :متدفقة ُحَمم

 الفيض نهايّة بعد يُرتك القياس، متجانس
 عند /املجرى قناة يف متدفّق نسيال  نتيجة

   .الربكاIّ  القذف مخروط
  .وسادة بشكل ُحَمم :وساديّة ُحَمم
 منصهرة موادّ  الرباك&، مقذوفات :ُحَمم

 والّضغط، الحرارة بفعل الربكان من تتدفق
 مئويّة، °1000 عىل حرارتها درجة تزيد

 تربد ما ورسعان سائلة، وهي الربكان يقذفها

 مخروط وتكّون لجو،ل بتعرضها وتتصلب
  .الربكان
 ُحَمم من الربكان يقذفه ما :الربكان َخبَث

  .وغ*ها
 الزّالزل حدة خط :الزّلزلة تساوي خط

  .املتساويّة
 /بركاI ثوران حدوث احتiل :بركاYّ  خطر
 منطقة يف به مرتبط جيوفيزياs حدث

 .محددة زمنيّة فرتة وضمن معينة جغرافيّة
 بخطر يرتبط أن �كن الذي الخطر يعتمد
Iمن مجموعة /ممتلكات وجود عىل بركا 
  .بركاI حدث وقوع مكان من بالقرب النّاس
 .التّلف وخوف الهالك عىل إرشاف.1 :خطَر

 :االقتصاد يف - 3 .والّسالمة األمن يهدد ما.2
 يف ملواجهته التّأم& يُعقد محتَمل رضر

  .املستقبل
 وقت منها ينبعث غاز :الرباكc دخان
   .ثورانها
 جريانه، أثناء سائل سطح ارتفاع :دردور

  .والزّوابع األعاص* عامة يصاحب
 يف العاF يشهده احرتار :عاملي دفء

 الكث*ة املناطق يهدد الحديثة، الفرتات
 من قطاعات بإغراق يرتبط قد كi الجفاف،
  .املنخفضة الّسواحل

 تفكك إىل نقصها يؤدي عضويّة مادة :دوبال
  .للتعريّة وتعرضها الّرتبة

 القضاء يف يستخدم حرشي مبيد :ِديِسيس
  .الجراد عىل

  .أقصاه الفيضان مجرى بلوغ مرحلة :ذروة
 التي العاليّة الطّمي طبقات :طوفاYّ  راسب
  .واسعة مساحات عىل آثارها توجد
 باحتوائه يتميز مائع محيطي وحل :رزغة
 أك�( العضويّ  املصدر ذات جزيئات عىل
 واملشطورات كاملشّعات )%30 من

  .وغ*ها الّدنيا والحيوانات

 من مكوَّن بركاIّ  حجر :بركاYّ  رصيص
  .معا مندمجة حادة /دائريّة شظايا
 مفتتات من سائبة تراكiت :الّسفح ركام

 .االنحدار شديد سطح أقدام عند صخريّة
  .مختلفة أحجام من املفتتات وهذه

 ينترش بركاI غبار :الربكاY رواسب
 واتجاهها الّريح لرسعة تبعا بعيدة ملسافات

 بفعل ويتشكل ويتiسك، يرتسب بحيث
  .والنّحت ذابةاإل  عمليات
 ضخمة اصطناعيّة حواجز :أرضيّة رؤوس
 عمليات وقف بهدف وذلك الرّمال، لحجز
 الجروف سواحل خاصة الّساحل تآكل

  .الّصلصاليّة
 بكميات تتهاطل فجائيّة أمطار :زخات

  .قص*ة زمنيّة فرتة خالل كب*ة
 سطح تحت تنشأ طبيعيّة أرضيّة ِهزّة :زِلزال

 عرب املرتاكم غطالضّ  تحّرر سببها األرض،
 /بركاIّ  لنشاط نتيجة يّةچيولوچالـ الّشقوق
  .الّصخور يف تزحزُح
 اهتزازات زلزايل، ارتجاج أرضيّة، هزة :زلزال

 موجات خروج نتيجة األرض قرشة يف
 التي الزّلزاليّة البؤرة منطقة من اهتزازيّة

 عىل صدع خط /ضعف خط عىل تقع
 قطةالنّ  وتعرف الّسطح، تحت بعيدة أعiق

 الذي الزّلزال ½ركز مبارشة عليها الواقعة
 سطح عىل بالزّلزال تأثرا املناطق أك� �ثل

  .األرض
 يف مركز حول تدور هوجاء، عاصفة :زوبعة

 جذورها، من األشجار فتقتلع وسطها،
 وهي املباI، من واسعة مساحات وتتلف
 غالبا ويصحبها الحيّة، بالكائنات مرضة
  ..غزيرة أمطار

 غازيّة سحابة :ملتهبة غازيّة سحابة
 من تنتج الّرياح، تسوقها غيمة ساخنة،

 حرائق من /الرباك& من ألنواع انفجارات
  .الغابات /ترولپالـ حقول
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 عادة تظهر سحب :برجّية ركاميّة سحب
  .مداريّة عاصفة أعىل
 قطع من عاÈة أشياء تكّدس :جليديّ  سدّ 

 عن النّاجم الجليد تكّرس  بعد ثلجيّة
 وقشور الفيضان، اقتلعها وأشجارٍ  بان،الذو 

 يف متجّمعة عاÈة، صغ*ة وكتل أشجار
 قد املجرى، أمام عقبة وتكون .املاء مجرى
 جليديّة سدود وفيضانات طوفانات تسبّب

  .فجأة الّسدّ  انفتح ما إذا الّسافلة عند
 الزّلزال قوة يقيس جهاز :رافگِْسْسُمو
 األمريÉ العاF قام وقد الزّلزال، مركز ويحدد
 موجة سعة عىل اعتiدا بتطويره ريشرت
 مستخدما بالّسيزمومرت تقاس التي الزّالزل

 ارتباط هناك وعموما، .اللوغاريتمي املقياس
 فكلi الزّلزاليّة، والّشدة الزّلزايل القدر ب&

 ارتفع ما منطقة يف الزّلزاليّة الّشدة زادت
  .الزّلزايل القدر

 سقوط :صخري مسقط /صخريّ  سقوط
 ويعد شديد، منحدر /جرف من لصخور حر

 الّسقوط أسباب من االنصهار تتابع
 يف املتساقطة الّصخور ترتاكم وقد الّصخري،

  .الجرف أقدام عند سفوح ركام شكل
 مجتمع داخل النّاس سلوك :األزمات سلوك

  .معينة ألزمة يتعرض عندما ما
 بفعل وجافة حارة محليّة رياح :سjوكو

 أحيانا، بالغبار محّملة وتكون الخسف،
 الّشiليّة الّشواطئ عىل جنوبيّة تهّب 

 سيئة آثارا وترتك الّشiليّة، وأفريقيا لصقليّة
  .جفافها إىل تؤدي ما كث*ا إذ النّباتات، عىل

  .الزّالزل موجة لقياس جهاز :سيزمومرت
 تتجمع وقوي، منتظم غ* ماء مجرى :سيل
 حافرة برسعة وترتكز الغزيرة األمطار فيه

 من مهمة حمولة معها وآخذة املنحدرات
  .والحىص والوحل النّبات
 الرّؤيّة مدى يزيد خفيف ضباب :شبورة

  .مرت 1000 عىل فيه

 باالهتزازات التّأثر درجة :زلزاليّة شدة
  .تحدثه الذي والتّدم*

  .النّهر مجرى يف فجاs هبوط :شالل
 الفضاء، يف يسبح سiويّ  جرم :شهاب
 الرّميل، والحجر والنّيكل ديدالح من يتكون

 نتيجة احرتق الجويّ  الغالف اخرتق فإذا
   .بالهواء احتكاكه

 عن تنتج الّصخور من كُتل :بركاYّ  صخر
  .بركانيّة ُصهارة برودة
 الربكانيّة، الّصخور من كُتل :َجويفّ  صخر
 الّصهارة بواسطة األرض سطح تحت تتكون

  .املتصلّبة
 ثم تربد اعندم يتكون صخر :ناريّ  صخر

 املسiّة املنصهرة الّصخر مادة تتجمد
  .سطحها عىل /األرض باطن يف الّصهارة
 الذوبان، طور يف سليكانيّة كتلة :ُصهارة
 يف تتشكل التي الغازيّة بالعنارص مشبعة
  .األرضيّة القرشة من العميقة املناطق
 املعقدة الظّواهر مجموعة :ُصهاريّة
 ينتج وما ألرضل الّداخيل بالنّشاط املرتبطة

 الّسطح، إىل الّصهارة صعود من سواء عنها،
 حيث القرشة سiكة يف الّرتّسب خالل من أم

  .متنوعة أعiق عىل تتجمد
 من تتألف كثيفة، هوائيّة حاللة :ضباب

 وهي .كلم 1 من أقل رؤيّة مع املاء قط*ات
 عىل قاعدتها غيمة عن عبارة الواقع يف

  .األرض
 مدى عىل رؤيّة مع خفيف ضباب :ضبابة

  .كيلومرت من أكرب
 خط* معدٍ  يرويسڤ مرض :املوايش طاعون
 تقرح يسبب املاشيّة، نه تصاب غالبا، مميت
  .واإلسهال الهضميّة القناة

 مكروب سببه وباs، ورميّ  داء :طاعون
 فرئان إىل الرباغيث وتنقله الفرئان، يصيب
  .اإلنسان وإىل أخرى

 يولّد مi ةاللزج الحمم تدفق :بركاY طفح
  .جاريا مسيال

 ماء ُمغرِق، َسيْل عظيم، فيضان :طوفان
  .يشء كل يغىش غالب

 مصحوب هواطل مع اضطراب :عاصفة
 يتطور )رعد صاعقة، برق،( كهربائيّة بظواهر

 تراكمي سحاب داخل املستقر غ* الهواء يف
 تبلغ عنيفة، رياحه رسيع، عامودي تطور ذي

  ).ساعة / كلم 60 من أك� رسعتها
 حرشة إليها تنتمي عائلة :جراديّة عائلة
 محدقا طبيعيا خطرا fثل والتي الجراد

 امتداد نطاق يف خاصة الّزراعيّة باملحاصيل
 وشiل العربيّة الجزيرة يف العربيّة الّدول

   .أفريقيا
 للرباك& العلميّة الّدراسة :الرباكc علم

 يرتبط ما وكل الّصخريّة ومكوناتها وتركيبها
 واملالمح والتّطور النّشأة حيث من بها

  .بها الخاصة
 ظواهر بدراسة يهتم علم :الزّالزل علم

 االنفعال موجات وانتقال األرضيّة الهزات
  .األرضيّة الكرة يف والتّشويه

 الّشكل أسطواI تجويف :الربكان عنق
 الّصهارة، غرفة حتى الفوهة من �تد تقريبا،
 /انيّةالربك القصبة أحيانا عليه ويطلق
  .الربكانيّة املدخنة
 املاء غمرها عتيقة، غابات :غارقة غابات
  .هابطة أرضيّة لحركات نتيجة

 الجوي، الغالف يف غازات :دفيئة غازات
 الحمراء تحت األشعة احتباس عىل تعمل

 نحو انعكاسها وfنع الّشمس من القادمة
 مستمر تزايد يف ضارة غازات وهي الفضاء،
 الّصناعيّة املنشآت يف الوقود لحرق نتيجة

 .واملواصالت النّقل ووسائل
  .العامليّة والّزراعة األغذيّة منظمة :فاو

 عىل تتم التي التّعامالت :التّكيف فرص
 األفراد خيارات من وتغّ*  املجتمع مستوى
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 االجتiعيّة واملؤسسات اإلدارة قدرة ومن
 البيئيّة التّذبذبات استيعاب عىل املختلفة

   .الحادة
 ح& ب& يفور الحرارة شديد ينبوع :فّوارة
  .وْحال وأحيانا وبخارا ساخنا ماء قاذفا وآخر

 مستديرة شبه الربكان ىلأع يف فتحة :فُوَّهة
 تخرج ومنها االنحدار، شديدة جوانب ذات

  .بالحمم تدعى التي املقذوفات
 جراء لقناته نهريّ  مجرى ترك :نهر فيضان

  .نفسها املياه عمل
 ملنطقة املياه اجتياح طوفان، /- 1 :فيضان

 مرحلة - 2 .غزير ماs فيض عن ناجم ما،
  .ماs مجرى يف املياه مستوى ارتفاع
 لها تتعرض فيضانات :َسيليّة اناتفيض

 تقطع التي )الخوانق( العميقة األوديّة
  .الوعرة املنحدرات

 لفرتة الغذائيّة املواد يف حاد انخفاض :قحط
 موسميّا، يكون ما وغالبا تقرص، /تطول قد

 لحاجات االستجابة مراحل يف وذلك
 قبل املايض الحصاد نفاد بعد املستهلك&

  .للقحط مخفف لشك فهو الّسنة، حصاد
 نتيجة املياه يف نقص عن ناجم وضع :قحل

  .الهواطل قلّة
 عىل ما مجتمع قدرة :امتصاصيّة قدرة

 صدمات وامتصاص الخطر مع التّكيف
 طبيعيّة لتطرفات يتعرض عندما الكارثة
   .وصامدا ثابتا ذلك، رغم ويبقى، معينة؛
 القياس ذات الحمم قطع :بركاY قذف

 بركاIّ  ثوران أثناء الهواء يف املتناثرة املتنوع
 يولّد بحيث للغاز، العنيف الّضخ جراء

  .صلبة /مفتّتة صخورا تراكمها
 الّضغوط تأث* تحت املواد قذف :قذف

 حّمم قذف :الرباك& علم.1 :يف الجانبيّة،
 بل مصهورة، مادة تشّكل ال ولزجة حامضيّة

 ظهور :الجليد علم.2 .بركانيا ترسبا تكّون

 الّذوبان منطقة يف لجليدا من طبقات
  .الجليد ميوعة تسبب

  .مرتفعت& مساحت& ب& انهيار /عتبة :ُقلّة
 حجم عن يعّرب  مصطلح :الّزلزال قوة

 من املكّون ريخرت ½قياس وتقاس الزّلزال،
 يف تتأثر وال ثابتة وتكون درجات، تسع

 عكس عىل الزّلزال، فيه يحدث الذي املكان
  .الزّلزال شدة
 عن خارجة قوى عرضيّة، قوى :عارضة قوى
  .اإلنسان إرادة
 عىل مفاجئة نكبة /كارثة :يّةچإيكولو كارثة
 وتهدد لبيئة واسعا دمارا تحدث واسع نطاق
 /املساحة يف يعيشون ملن الحياة نوعيّة

 من الكث* إىل تؤدي وقد املضارة، املنطقة
  .الوفيات

 إىل بالنّسبة مفجعة /ضارة أحداث :كارثة
 عليه تحل قد ومصالحه، متلكاتهوم اإلنسان
 يف وقعت ما إذا مبارش غ* /مبارش بشكل
  .الّسكان من خاليّة منطقة
 األرضيّة الكوارث إىل تنسب نظريّة :كارثيّة

 عىل وحيويّة يّةچيولوچ تغ*ات من وقع ما
  .األرض سطح

 العنارص من مجموعة :طبيعيّة كوارث
 لإلنسان، رضرا تسبب التي الفيزيائيّة

  .إرادته عن خارجة عرضيّة قوى بهاوتسب
 نسب لتحديد آلة :االهتزازات القطة
  .األرض رّجات
  .طينيّ  انهيار :الهار
 انفجار من متولّد قديم منخفض :لّجة

 ّIما بح*ة تشغلها بركانيّة فوهة /بركا.  
 الحمم من طفح تدفّق، :مصهورة ماّدة
   .التّضاريس أشكال بعض إىل يؤدي
 ظهرت عصابات، كلش عىل منظمة :مافيا

 حيث األورپيّة، النّهضة قبل صقليّة بجزيرة
 لحراسة الطّرق قطّاع اإلقطاع رجال استغل

 .امللوك سلطة من حiيتهم مقابل بضائعهم
 رهيبة بصورة املافيا عصابات نفوذ وازداد
 إىل إيطاليا يف الّسياسيّة االنحرافات بازدياد

 إىل وانتقلت فقمعها موسوليني، جاء أن
 زالّت  وما اإليطالي&، املهاجرين مع ريكاأم

 تجارة يف خاصة اآلن، حتى نشاطها fارس
  .املخدرات

 ونحوه، الحديد من ُعمد :الّصواعق مانعة
 الّصواعق لتقيها املنازل، أعىل يف تقام

 إىل وإيصالها بسحبها وذلك الكهربائيّة،
  .األرض جوف

 الجiعيّة التّغذيّة سوء من حالة :مجاعة
 مرتفعة، وفيات نسبة إىل تؤدي رةوالخط

 مسؤولة تكون املعديّة، األمراض من وموجةٍ 
 شكلها ويسمى د�غرافيّة، كارثة عن

  .قحطا املخّفف
ع :وبا�ّ  مجمَّع  كربى مساحات َمرَّيض، مجمَّ
 الطّاعون مثل املنترشة، األمراض فيها تسود

 والحمى واملالريا والجذام والتيفوس
   .وغ*ها والبلهارسيا الّصفراء
 لإلنسان ليس مخاطر :طبيعيّة مخاطر

 الجيوفيزيائيّة املخاطر مثل فيها دخل
  .والرباك& كالزّالزل وغ*ها،

 ثانويّ  بركاIّ  مخروط :عريضّ  مخروط
  .الرّئييس البناء عىل يتشّكل

 مخروط شكل عىل جبيلّ  رصح :مخروط
 يتألف .االنبعاث نقطة حول منتصب مبتور

 يقذفها بعدما حوله كمترتا التي الحمم من
  .الربكان

 الحمم غرفة يصل ممر :بركانيّة مدخنة
  .الخارجي بالّسطح

 تنفخه متناثر ثلج ثلجيّة، عاصفة :مذرّة
  .األرض مستوى عىل الّرياح
 حدوث من األول الطّور :الّصدمة مرحلة
  .مبارشة الكارثة
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 االهتزازات يسجِّل جهاز :الزّالزل ِمرسام
 التي التّفج*ات عن /لالزّالز  عن النّاتجة
  .اإلنسان يجريها

 األرض سطح عىل منطقة أك� :زلزايل مركز
  .ما بزلزال تأثرا

 فوق الواقع األرض سطح :سطحيّ  مركز
  .مبارشة الزّلزال بؤرة

 قليلة آسنة، سطحيّة مائيّة طبقة :مستنقع
 بروز عن تنتج .املاs النّبات يتخللها العمق
 عن /ملياها رصف سوء عن /جويف ماء حقل

 تكون قد .النخفاض كافيّة غ* تغطيّة
 عن ناتجة /قاريّة /ساحليّة املستنقعات

  .األنهار مصاّب 
 تقام األشجار، من حواجز :الّرياح مصّدات

 األرايض لحiيّة الّرياح قوة من لتحدّ 
 الذي األخرض الّسد مثل خلفها، الّزراعيّة

 منطقة يف غربها إىل الجزائر رشق من أنشئ
  .العليا ابالهض

  .والتّلف اإلصابة رسيع :للخطر معرَّض
 الحرارة، شديد املناخ صفة :الحرارة مفرط

 ويفّرس  والنّبات؛ الحيوان لحياة املالئم غ*
 املواقع بعض يف املرتفعة الحرارة القحُل 

  .اإلقليميّة
 اتساع مدى زلزايل، قدر :زلزايل مقدار

 كميّة عىل تعتمد التي الزّلزاليّة املوجات
  .الزّلزال من املطلقة الطّاقة

 إىل تصل مذابة صخور :الرباكc مقذوفات

  .والتّصدعات الرباك& طريق عن األرض سطح
 من الربكان يقذفه ما :بركانيّة مقذوفات

  .ُحَمم
 جهاز :واالنبعاجات الّسيول مقياس

 لها يتعرض التي التّغ*ات قياس يف يستخدم
  .ينفجر أن يوشك بركان جسم

 .الّرتبة انزالق بيئة.1 :مال�ة ئةبي /مكمن
  .الجليديّ  الّصخريّ  التّصدع مكمن.2

 أيّة من خاليّة منطقة :التّصفيّة منطقة
 النّاجون إليها يلجأ الكارثة، قُرِب  أرضار

  .واإلغاثة اإليواء أماكن حيث كب*ة بأعداد
 وجود إىل تش* عالمة :الخطَر منطقة
 حيث يهاإل املشار املنطقة يف مهلكة أخطار
  .منها االقرتاب عدم ينبغي

 يف املركزيّة املنطقة :الكليّة الّصدمة منطقة
 املنشآت فيها توجد التي الكارثة موقع

Iرة واملبا  املنطقة بها وتحيط املدمَّ
  .الهامشيّة
 تباعد عن ينتج نطاق :انفراج منطقة
 مi البعض بعضهi عن تكتوني& لوح&
 وحدوث أعىل إىل الّصهارة اندفاع إىل يؤدي

 األلواح ب& الهوامش نطاق يف اضطرابات
  .التّكتونيّة

 من منتزعة مواد :املدخنة تنظيف مواد
 مع fتزج ثورته، لحظة الربكان مدخنة

 ركامات معها لتشّكل الربكانيّة املقذوفات
 تنظيف ركامات( تسمى األصل متعددة
  ).الّداخيل االنفجار ركامات( )/املدخنة

 مياه كميّة :سييلّ  موج /فائض موج
  .فجأة صاعدة /متدفقة

 من مكّون للمياه، دوريّ  تذبذب :موج
 والتّجاويف، القمم من منتظمة سلسلة
 بفعل غالبا ويحدث دورته، ½ّدة ويتميّز
 الزّالزل بسبب تنشأ أنواعا عدا فيi الّرياح

 وارتفاعا طوال بينها فيi وتختلف والرباك&،
  .ورسعة

 تنطلق اهتزازيّة جاتمو  :زلزاليّة موجات
 األوساط يف وتنترش الزّلزال، بؤرة من

  .الزّلزاليّة بالبؤرة املحيطة
 مياه هبوط ثمّ  صعود :الفيضان موجة
 إىل العاليّة من يتّجه الفيضان أثناء مجرى

  .الّسافلة
 مصدر من الكربون غاز انبعاث :ُموف
 ّIيركا.  

 يف يحدث طفيف انزياح /حركة :أريضّ  َميْد
  .الزّالزل بعض حالة يف كi رضاأل  سطح

  .بركان فوهة من لهب تدفق :ناريّة نافورة
 إىل كب*ة بقيّة منه تصل شهاب :نيزك

  .األرض
 الّسكان انتقال :إيكود�وغرافيّة هامشيّة

 أصال، متدهورة مناطق إىل الفقراء
 إىل يؤدي قد مi مكثّف بشكل يستغلونها

  .كوارث
 ةجربيّ  شبه هجرة :مكانيّة هامشيّة

 ذات أماكن إىل الهامشيّة للجiعات
  .متدهورة خصائص

 االزدياد يف تأخذ هزات :أوليّة أرضّية هزات
 الزّلزال لحدوث fهيدا تدريجيا والوضوح
  .الرّئييس
 ذات الحمم من هضبة :بركانيّة هضبة
 بركانيّة ثغرة شق عن ناجمة مثلث شكل

  .املشّعة األوديّة عرب مخروطيّة
 مi الربكان من جزء هياران :متكّرسة هّوة
 جانب عىل قطاع شكل عىل فتحة إىل يؤدي

  .الربكان
 ومنه ضخمة، الَقطر شديد مطر :وابل

  .الّسيل يتكّون
  .ُمْعد ½رض لجiعات كب*ة إصابة :وباء
 مواّدها مصدر وحليّة مصهورة ماّدة :وحل
 ّIبركا.  
 انحدارات يفّصل صغ* واد :بركانيّة وهدة
 .بركاIّ  رصح
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 الّنّص  ترميز لغة ):(HTMLأل أم � إتش  
 .الويب لصفحات برمجة لغة هي التّشعبي

 اسمنت أنها عىل إل إم $ إتش يف فكرّ 
 توفّر فهي .الويب صفحات وحجارة
  .الّشكل CSS يوفر بين6 والبنيّة املحتوى

 يش: ):Newsjacking( األخبار اختطاف
 م6رسة إىل األخبار ختطافا مصطلح

 الخربيّة القصة شعبيّة من االستفادة
 .والتّسويق املبيعات يف نجاحك لتضخيم
 ملّحق ):Stumble Upon( آپون استامبل

Nكأداة يعمل الويب ملتصّفحات مجا 
 الويب مواقع الكتشاف ذكيّة تصّفح

  .ومشاركتها
 املصطلح ):Handle( املستخدم اسم

 تويرت عىل املستخدم اسم لوصف املستخدم
 املثال سبيل عىل .@ال بإشارة مصحوبا

 مثل باسم تويرت عىل متواجد دولفينوس
@DolphinuzCo.  

 وضع ):Bookmarks( مرجعّية إشارات
 فكرة يشبه شابكة عرب املرجعيّة اإلشارات

 فأنت -  عادي كتاب يف مرجعيّة إشارة وضع
 أو مه6ّ  وجدته يشء عىل عالمة تضع ببساطة

 .الحقا القراءة متابعة تريد أو به تعتاستم
 يحدث أنه هو شابكة عرب الوحيد االختالف

 من واحدة باستخدام الويب مواقع خالل من
 مثل املختلفة املرجعيّة اإلشارات خدمات
Pocket متصّفحك عرب مبارشة أو.  
 موقع من مصطلح ):Mention( إشارة
 تويرت مستخدمي أحد يذكر أن ويعني تويرت
 تغريدة يف username@ آخر تخدممس اسم

  .مناقشة بدء أو محتوى ملشاركة له

  .املوقع عىل وحسابه الّشخص صورة ب� ربط بإنشاء للمستخدم� تسمح وإنستگرام فيسبوك عىل االستخدام شائعة االجت6عي التّواصل مواقع يف وظيفة ):Tag( إشارة
 .الّشخيص ملفك عىل لالطالع يكفي �ا ودودين تعتربهم الذين األفراد هم هؤالء .تتابعهم الذين واألشخاّص  بها تقوم التي العالقات ثيللتم فيسبوك عىل املستخدم املصطلح ):Friends( أصدقاء

  .اإللكرتوN موقعك عىل التّفاعل زيادة عىل ملساعدتك املصّمم واملحتوى االجت6عيّة املشاركة أدوات من كب:ة مجموعة توفر تكنولوجيّة رشكة :هذا أَِضفْ 
  .بهم الخاّصة االتّصال جهات بيانات قاعدة امن جزء كانوا أو الويب عىل موقعهم زاروا الذين لألشخاّص  اإلعالنات بعرض التّسويق لجهات تسمح رقميّة تقنيّة هي االستهداف إعادة ):Retargeting( االستهداف إعادة
 .األصيل الكاتب اسم بإدراج برسعة التّغريدة نرش إعادة التّغريد إعادة زرّ  يتيح .متابعيه مع مشاركتها إعادة ويقّرر تغريدتك تويرت ىلع األشخاّص  أحد يرى عندما ):Retweet( الّتغريد إعادة
  .األصيل الكاتب اسم بإدراج برسعة تّغريدةال نرش إعادة التّغريد إعادة زرّ  يتيح .متابعيه مع مشاركتها إعادة ويقّرر تغريدتك تويرت عىل األشخاص أحد يرى عندما :الّتغِريد إَعادةُ 

 أن �كن زر هو اإلعجاب ):Like( إعجاب
 إنستگرام أو فيسبوك مستخدم عليه يضغط

 مشاركة أو تعليق كتابة من بدال تويرت أو
 زر عىل الّنقر للمستخدم �كن منشور،

 إعجابه، إلظهار رسيعة كطريقة )أعجبني(
 اإلعجاب زر عىل ضغطك عند أنك حيث

 معجب أنك املحتوى منشيّة تخرب أنتف
  .منشوره أو �حتواه
 هو ):Native Advertising( مضّمن إعالن

 عىل املدفوعة اإلعالنات أنواع من نوع
 وآداء شكل فيه يطابق الذى شابكة شبكة

 .عليها املعلن املنّصة ملحتوى اإلعالن
 أك� اإلعالنات جعل هو ذلك من والغرض

 سياق من ءاجز  جعلها طريق عن قبوال
  .املستخدم تجربة
 ل اختصار (B2B) :ألعbل أعbل

)Business To Business( أن وتعني 
 الّرشكة بها تقوم التي التّسويقيّة األنشطة

 نهائيا مستهلكا وليس أخرى رشكة تستهدف
 لينكدإن يف هذه التّسويق أنشطة وتزدهر
  .األوىل بالّدرجة

 ستخدمامل اسم أو الّصورة ):Avatar( أڨاتار
 وغالبا الّشابكة، عرب الّشخص �ثّل الذي
 التّواصل ومواقع املنتديات داخل يكون

  .االجت6عي
 :)Instagram( إنستگرام /إنستغرام

 للمستخدم� يتيح صور مشاركة تطبيُق 
 عىل الفالتر وتطبيق الّصور التّقاط

 الفور عىل الّصور ومشاركة صورهم،
 ةاالجت6عيّ  واملواقع التّطبيق عىل

 ،)Facebook /فيسبوك( مثل األخرى
 ،)Twitter /تويرت(و ،)Flickr /فليكر(و
 يهدُف  .) Foursquare/فورسكوير(و

 للموبايل، االجت6عيّة املشاركة التّطبيُق 

  .مستخدم مليون 800 من أك� ويستخدمه
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 مزود ):Eventbrite( برايت إيڨنت
 عرب التّذاكر وحجز األحداث إدارة لخدمات

 كان إذا مجانيّة الخدمة نتكو  .شابكة
 لحدثك، تذاكر تبيع كنت إذا .مجانا حدثك

  .تذكر كل مقابل رسوما يجمع املوقع فإن
 عرض ):Live streaming( املبارش بّث 

 تعميم تمّ  .مبارشا عرضا شابكة عرب املحتوى
 االجت6عي التّواصل وسائل يف املصطلح هذا
 م:كات مثل تطبيقات خالل من

  .وانستگرام فيسبوك خرامؤ  و وب:يسكوب
 Real-Time( الفعيل الوقت يف بحث

Search:( الذي املحتوى فهرسة طريقة هي 
 محركات نتائج يف شابكة عرب نرشه يتمّ 

  .تقريبا تأخ: أيّ  بدون البحث
 بحث محرك ):BoardReader( ريد برود

Nعن البحث للمستخدم� يتيح مجا 
 املنشورات يف فقط الرّئيسة الكل6ت

 واألشكال شابكة عرب املنتديات اوينوعن
  .االجت6عيّة الّشبكات أشكال من الّشائعة

 دا§ا به ويقصد ):Spam( مزعج بريد
 بريدك يف سواء بها املرغوب غ: الرّسائل

 يف لك الواردة الرّسائل يف أو الّشخيص
 أيّ  أو تويرت رسائل أو فيسبوك ماسنجر

  .أخر اجت6عي تواصل موقع
 لنقل معياريّة اتّصاالت قنيّةت :البلُوتُوت

 املسافات عرب املتحركة العقد ب� البيانات
  .القص:ة

 Blog Talk(َراِديو تُوك بلوگ /بلُوغ
Radio:(  ويب تطبيُق/  ّNيتيح مجا 

 اإلذاعيّة العروض استضافة للمستخدم�
  .الّشابكة عرب مبارشة
 أسايس نظام ):Blogger( بلوگر /بلوغر
Nتل للتدوين مجاªلألفراد ويتيح گوگل كه 

 ونرشها مدونة استضافة إمكانيّة والّرشكات
 :مثال .فرعي نطاق عىل عادة

yourblogname.blogspot.com  

 بناء يعد ):Link Building( الّروابط بناء

 البحث محركات تحس� جوانب أحد الرّوابط

SEO الويب مواقع مالكو فيها يضع التي 

 موقعهم إىل تؤدي روابط إنشاء اسرتاتيجيات

 بتحس� أمال مع أخرى ويب مواقع من

  .الرّوابط لبناء شائعة باعتباره التّدوين برز .بهم الخاّصة البحث محركات ترتيب
 يتيح تطبيق ):Pocket( بوكيت

 التي باملقاالت قا§ة إعداد للمستخدم�
 .بعد في6 لقراءتها شابكة من بحفظها قاموا

 طبيقاتت برمجة واجهة عىل بوكيت يحتوي
 االجت6عيّة الّشبكات ذلك يف �ا تطبيق 500 من أك� مع باالندماج له تسمح مفتوحة

 .تويرت مثل
 ڨيديو تطبيق ):Periscope( ب�يسكوب

 ڨيديو ببث للمستخدم� يسمح اجت6عي
 مع التّفاعل عىل بالقدرة أيضا التّطبيق مستخدمو يتمتع .مكان أيّ  من مبارش

 البث تصّفح أو األخرى الڨيديو مقاطع
 ومتابعة الحديثة البث عمليات أو املبارش

  .اإلشعارات لتلقي املستخدم�
 يف مفهوم ):Social Selling( اجتbعي بيع
 تطوير عمليّة يعني والذي املبيعات علم

 اليوم .البيع عمليّة من كجزء العالقات
 التّواصل شبكات عرب غالبا هذا يحدث

 يكون ادةوبالع إن لينكد مثل االجت6عي
 مع املبارشة التّفاعل عرب االجت6عيّة البيع

 عىل باالجابة سواء املحتمل� العمالء
 توضيح أو مفيد محتوى توف: أو أسئلتهم

 .معينة معلومات
 اجت6عيّة شبكة ):Pinterest( بينرتيست

 نطاقا للمستخدم� توفّر الّصور ملشاركة
 وتصنيفها وحفظها الّصور لتحميل أساسيا

 يتم ).اللوحات( تسمى مجموعات عرب
 املوضوع، حسب عادة اللوحات تنظيم

 النّسائيّة واألزياء والّرشاب الطّعام :مثل
   ...والبستنة

 التّجمع ):Flash Mob( املفاجئ تجمع
  .االجت6عي التّواصل مواقع مجموعات أو اإل�يالت عرب سواء مسبقا عليه متفقا يكون التّجمع وهذا الفني التّعب: أو التّهكم أو الّرتفيه األغراض هذا يكون األحيان من كث: ويف يتفرقون ثم وجيزة رتةلف اعتياديّة غ: بأفعال ويقومون ما مكان يف فجأة يتجمعون الذين النّاس من مجموعة هو املفاجح التّجمع أو الخاطف
 Search Engine( البحث محركات تحس�

Optimization:( تحس� عمليّة بها يقصد 
 .البحث محركات من ويب موقع إىل املدفوعة غ: املرور حركة جودة أو حجم

 االجتbعي التّواصل وسائل تحس�
(Social media optimization): SMO: 

  .التّجاريّة العالمة ملوقع زيارات عىل والحصول التّجاريّة بالعالمة التّوعيّة يف الرّغبة يف االجت6عي التّواصل وسائل تحس� مع البحث محركات تحس� أهداف تتشابه و وانستگرام وتويرت فيسبوك مثل االجت6عي التّواصل مواقع أهم عىل التّجاريّة العالمة مكانة تحس� شأنها من التي الخطوات مجموعة
 ):Sentiment Analysis( اآلراء تحليل

 استخدام هو املشاعر، بتحليل أيضا وتسمى
 يحمله 6ع الكشف أجل من رقميّة أدوات
 من ميديا الّسوشيال عرب املشارك النّص

 محايدة أو سلبيّة أو إيجابيّة سواء مشاعر
 اآلراء تحليل ويستخدم ما، موضوع تجاه
 التّسويق مجاالت يف واسع نطاق عىل

 .أخر ومجاالت العمالء وخدمة
 الّشخص عىل للّداللة مصطلح :تَحِميل

   .تشغيله تريد الذي املرشوع ملف تحميل ثمّ  ومن كيويكس برنامج تحميل مرحلت� عىل ويكون حاسوبيًا، نظاًما يستخدم الذي
 التّدوين ):Vlogging( بالڨيديو تدوين

 يعرف ما أو بالڨيديو التّدوين أو املر¸
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 محتوى عن عبارة وهو Vlog اختصارا
 مدونات وتعترب ڨيديو، مقطع يستخدم
 مشاركة شبكات عىل شائعة الڨيديو
  .يوتيوب مثل الڨيديو
 ):Podcast( بودكاست /صو� تدوين

  .RSS موجز خالل من غالبا تنزيلها ويتم دوري بشكل إصدارها يتم والتي صوتيّة عادة تكون الرّقميّة، الوسائط ملفات من سلسلة عن عبارة
 Inbound( مبارش غ� تسويق

Marketing:( يستخدم تسويقي أسلوب 
  .التّجاريّة العالمة عن مدافع� أو عمالء أو محتمل� عمالء إىل تحويلهم يتمّ  ثم املنتج عىل املحتمل� الّزبائن ليع� يحالتّصار عىل القا§ة التّسويق تقنيات
 ):Real-Time Marketing( فوري تسويق

  .الحدث ووقت مبارشة Super Bowl) 2013( ال عن الكهرباء انقطاع عند التّغريدة هذه أوريو رشكة غردت املثال، سبيل عىل .األخبار تلقي عند املناسب الوقت يف املناسب املحتوى نرش التّسويق جهات من تتطلب اسرتاتيجيّة
 املحلّية االجتbعّية املحمول تطبيقات

)social local mobile apps:( وتعرف 
  .الرّقمي التّسويق يف استخدامها كيفيّة و األماكن تحديد خدمة عىل تعتمد التي االجت6عيّة التّطبيقات بها ويقصد SoLoMo اختصارا

 ):Employee Advocacy( املوظف تعبئة
  .واهاومحت الّرشكة وصول مدى لزيادة ميديا الّسوشيال عرب االجت6عي تواجدهم استخدام األقل عىل أو التّسويقيّة اسرتاتيجيتك يف إرشاكهم عرب رشكتهم مكانة تعزيز إىل املوظف� دعوة إىل املوظف تعبئة مصطلح يش:

 هو زيادة أو تعزيز ):Boost( تعزيز
 كل بجوار فيسبوك منّصة يف متوفر مصطلح

 لتحفيز العامة، الّصفحات عىل منشور
 ممول إعالن عمل عىل الّصفحات أصحاب

  .الوصول زيادة يف يساهم له
 يتم ردّ  عن عبارة ):Comments( تعليقات

 أو مشاركة عىل رد أو كإجابة غالبا تقد�ه
 التّواصل مواقع إحدى عىل تدوينة

 .االجت6عي
 يش: ):Crowdsourcing( جbعي تعهد
 االستعانة غرار عىل الج6عي، دالتّعه

 عمليّة إىل ،outsourcing خارجيّة �صادر
 باالستعانة املحتوى أو األفكار استدراج

  .شابكة عرب ذلك يكون وعادة بالج6ه:،
 صغ:ة تدوين منّصة ):Tumblr( �بلر

 والّصور الّنصوص بنرش للمستخدم� تسمح
 إىل واالقتباسات والرّوابط والّصوت والڨيديو
 متابعة أيضا للمستخدم� �كن .مدونتهم
 محتوى نرش وإعادة األخرى املدونات

 .الخاّصة مدونتهم يف اآلخرين املستخدم�
 مصطلح ):Recommendation( توصيّة

 عضو من مكتوبة مالحظة لوصف يستخدم
 أو املصداقيّة تعزيز بهدف املوقع يف اآلخر
 .للمستخدم املهنيّة الخربة
 مواقع إلدارة أداة ):Tweepi( تويپي

 للمستخدم� توفّر االجت6عي التّواصل
 يديرون التي الطّريقة لتبسيط أساسيا نطاقا

 يتم ما وعادة .االجت6عيّة مواقعهم بها
 أو األشخاّص  من مجموعة لتتبع استخدامها

 .معيّنة معاي: عىل بناء عتهممتاب إلغاء
 توفّر تويرت من أداة ):Tweetdeck( تويتدك

 عىل تواجدهم إلدارة طريقة للمستخدم�
 تتكامل .املخّصصة األعمدة خالل من املوقع

 للس6ح للموقع تطبيقات برمجة واجهة مع
  .تغريدات وتلقي بإرسال للمستخدم�

 للتدوين اجت6عيّة شبكة ):Twitter( تويرت
 مشاركة للمستخدم� تتيح ملبارشا

 �كن .حرفا 280 من تتكون تحديثات

 تغريد وإعادة تفضيل للمستخدم�
 باإلضافة اآلخرين، املستخدم� مشاركات

 اإلشارة باستخدام املحادثات يف املشاركة إىل
 .محتواهم لتصنيف والهاشتاگات والرّدود

 ):Twitterverse( تويرت عا�/تويرتفريس
 باسم أيضا Twitterverse إىل يشار

Twittersphere، ملجتمع لقب وهو 
  .Twitter عىل النّشط� املستخدم�

 لنسق اختصار ):GIF( إف أيّ  جي
 التّواصل مواقع يف .املتبادلة الرّسومات
 عىل إف أيّ  الجي ملفات تظهر .االجت6عي

 أفالم ومقاطع أو صغ:ة متحركة رسوم شل
  .قص:ة متحركة

 للربيد مجانيّة خدمة :Gmail) ( َميل ِجيّ 
 ّNمكتب وبروتكول الّشابكة عىل اإللكرتو 

  .الربيد
 التي األماكن أس6ء ):Geotag( تاگ جيو
 عرب املحتوى من جزء مع إرفاقها �كن

 يضع ما غالبا املثال، سبيل عىل .شابكة
 لألماكن إشارة إنستگرام مستخدمو
 اطالتّق فيه تمّ  الذي املوقع إلبراز الجغرافيّة

  .صورهم
 التّواصل مواقع عرب العمالء خدمة

 ): Social customer service( االجتbعي
 خالل من للعمالء دعم تقديم وتعني
 ماسنجر مثل االجت6عي التّواصل مواقع

 من العديد وتستخدم وتويرت، فيسبوك
 االجت6عي التّواصل وسائل الّرشكات

 الّدردشة عىل القائم العمالء دعم لزيادة
 .شابكة عرب التّصالوا

 من مجموعة ):Algorithm( الخوارزميّة
 تطويرها تم والتي املعقدة الّرياضيّة الّصيغ
 الخوارزميات وتستخدم معينة، وظيفة ألداء
 مثل االجت6عي التّواصل مواقع يف بك�ة

 تتضّمن وبالعادة + وگوگل وتويرت فيسبوك
 فردي ترتيب نظام موقع لكل الخوارزميّة
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 قد الذي املحتوى بطبيعة التّنبؤ عىل يعمل
 .غ:ه من أك� معّ�  مستخدم يفضله

 هو :( EdgeRank) فيسبوك خوارزميّة
 الخوارزميّة عىل عادة يطلق الذي االسم
 ظهور لتنظيم Facebook يستخدمها التي

  .املستخدم أخبار خالصة يف املنشورات
 الّرياضيّة الّصيغ من مجموعةٌ  :َخواِرزميّة

 وظيفة ألداء تطويرها تمَّ  والتي ة،املُعقد
 يفّ  بك�ةٍ  الخوارزميات وتستخدم ُمعيّنة،
 فيسبوك، مثل االجت6عيّ  التّواصل مواقع
    .وتويرت

 إىل الّدردشة تش: أن �كن ):Chat( دردشة
 ولكنها شابكة عرب االتّصاالت من نوع أيّ 

 خالل من املبارش االتّصال إىل تقليديا تش:
 النّصوص، تبادل عىل ئمقا دردشة تطبيق
 املراسلة تطبيقات باسم عادة إليه ويشار

  ).IM( الفوريّة
 ل اختصار هو PPC :(PPC) نقر عند دفع

)(Pay per Click وذجÈ شابكة عرب إعالن 
 مواقع عىل إعالنات املعلنون فيه يعرض
 ويدفع بحث محركات أو مختلفة ويب

 .اإلعالن عىل بالنّقر مستخدم يقوم عندما
 يتنافس مزادا اإلعالن من النّوع هذا نضمّ يت

 عن اآلخرين املعلن� مع املعلنون فيه
 أعىل أو األقىص الّسعر عرض تعيّ� طريق
 يف .نقرة كل مقابل دفعه يف يرغبون مبلغ

 تبدأ اإلعالن، ملوضع الزّائر فيها يصل مرّة كّل 
 .سيعرض الذي اإلعالن لتحديد مزاد عمليّة
 ظاهرة ):Social Proof( اجتbعي دليل

 إىل النّظر إىل النّاس فيها يسعى نفسيّة
 أو يترصّفون كيف لتحديد بهم املحيط�
 التّواصل وسائل يف معّ�؟ وضع يف يفكرون

 االجت6عي الّدليل تحديد �كن االجت6عي،
 تلقاها التي الكب: التّفاعالت عدد خالل من

 أن حيث .لديك املتابع� عدد أو ما بوست
 كان إذا أنه هي النّاس يفهمها التي الفكرة

 شخصا يتبعون أو ما شيئا يشاركون اآلخرون
  .جيدا يكون أن فيجب ما،

 ألصدقاء مجموعات ):Circles( دوائر
 اتّصاالته أو عائلته أو زمالئه أو املستخدم

 يدخل من اختيار �كنك بلس جوجل عىل
 أن األشخاّص  لبعض تريد ومتي الّدائرة يف

 محددة دائرة تضم� و�كنك محتواك يروا
  .ملشاركتك املشاركة خيارات يف

 إلكرتونيّة رشكة ):Disqus( ديسكس
 التّواصل وسائل بتطوير تهتم أمريكيّة

 إلكرتوN مجتمع طريق عن االجت6عي
 يف واآلراء التّعليقات برنامج واستحداث

 .اإللكرتونيّة واملواقع املنتديات
 عياجت6 إخباري موقع ):Digg( ديگ

 والتّصويت املقاالت بإرسال لألعضاء يسمح
 أكرب عىل تحصل التي املقاالت تظهر .عليها
 الرّئيسة الّصفحة عىل األصوات من عدد

 األعضاء، أغلب يقرأها وبالتّايل للموقع،
 .اآلخرين الزّائرين إىل باإلضافة

 عبارة ديليشس ):Delicious( ديليشس
 يتيح اجت6عيّة مفضلة موقع عن

 مختلفة روابط ومشاركة إضافة دميهملستخ
 .الويب من

 ):Collective Intelligence( الجمعي الذكاء

 عن النّاشئ الّذكاء هي الجمعي الّذكاء
 األفراد، من العديد ب� واملنافسة التّعاون
 يف ما قضيّة حول اآلراء توافق عند وتظهر
 .االجت6عي التّواصل مواقع
 رابط أو انعنو  ):Permalink( الثّابت رابط

 موقع عىل أو مدونة عىل معيّنة ملشاركة
 .األبد إىل تغي: دون يظّل  ويب

 يسمح تويرت موقع عىل إجراء ):Reply( رد
 خالل من تغريدة عىل بالرّد للمستخدم

 املستخدم باسم تبدأ منفصلة تغريدة
 عن هذا يختلف .اآلخر باملستخدم الخاّص 
 ثم @ ب تبدأ التي التّغريدات ألن اإلشارة،

 التّا�الينز يف فقط تظهر املستخدم اسم
  .الطّرف� يتبعون الذين للمستخدم�

 يشار ):Direct Message( مبارشة رسالة
 محادثات وهي )DM( باسم أيضا إليها

 أن الطّرف� كال عىل يجب .تويرت عىل خاّصة
  .رسالة إرسال اآلخر أحده6 يتبع

 اجت6عي إخباري موقع ):Reddit( ريديت
 املوضوع محّددة منتديات عىل حتويي

 ويعلقون القّصص املستخدمون ويشارك
  .عليها
 (zaps) من يستفيد برنامج ):Zapier( زاپ�

 للمستخدم� ويوفر التّطبيقات لتوصيل
 عمليات هي (Zaps) و .املهام األªتة طريقة

 و (Triggers) من كل عىل تحتوي أªتة
(Actions)بطر  �كنك املثال، سبيل عىل 

 لحفظ بك الخاّص  (Evernote) ب تويرت
 توصيل أو مجلد، يف املفضلة تغريداتك
 من املشاركات لتغريد معا وتويرت فيسبوك
  .فيسبوك صفحة
 )الّصديق( يعادل ما (Connections):زمالء

 ).الزّميل( هو لينكدإن عىل الفيسبوك من
 للتواصل موقع هو لينكدإن ألن ونظرا

 بهم تتّصل الذين األشخاّص  فإن االجت6عي،
 بهم تربطك أشخاصا بالّرضورة ليسوا

 تقابلت مهنيّة اتّصال جهات بل صداقات،
 عيها تعرفت أو معها تتعامل أو تتحدث أو

  .آخر زميل خالل من
 يسمح مجاNّ  برنامج (skype)  :سكَايپ

 ب� واملرئيّة والّصوتيّة النّصيّة بالدردشات
 �كن ذلك، إىل باإلضافة .املستخدم�

 إجراء من ªكنهم حزم رشاء للمستخدم�
 سكايپ حساب خالل من هاتفيّة مكاملات
  .بهم الخاّص 
 تطبيق ):Snapchat( شات سناپ

 بإرسال للمستخدم� يسمح اجت6عي
 املحّددة الڨيديو ومقاطع الّصور واستقبال
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 ،)snaps( باسم واملعروفة زمنيّة �هلة
�جرد املستلم� عند من تختفي والتي 
 الڨيديو ومقاطع تبقى( املهلة انتهاء

 �كن ).شات سناپ خادم عىل موجودة
 والرّسومات النّصوص إضافة للمستخدم�

 قا§ة يف والتّحكم بهم الخاّصة اللقطات إىل
  .إليها بإرسالهم يقومون الذين املستلم�

 اجت6عيّ  تطبيق Snapchat :َشات سنَاپ
 بالواستق بإرسال للمستخدم� يسمح
�هلة املحّددة الڨيديو ومقاطع الّصور 
 والتي )snaps( باسم واملعروفة زمنيّة

 انتهاء �جرد املستلم� عند من تختفيّ 
 عىل موجودة الڨيديو ومقاطع تبقى( املهلة
 للمستخدم� �كن ).شات سناپ خادم
 اللقطات إىل والرّسومات النّصوص إضافة

 ستلم�امل قا§ة يفّ  والتّحكم بهم الخاّصة
  .إليها بإرسالهم يقومون الذين

 وقص: بسيط ملخص :الَذاتّية الّس�َة
–العمر–املهنة( مثل املستخدم عن يعرف

  ).الهوايات
 يقوم شخصيّة صورة ):Selfie( سيلفي
 آلة باستخدام لنفسه بالتّقاطها صاحبها
 مجهزة ذÖ هاتف باستخدام أو تصوير
 عىل بنرشها يقوم ثم ومن رقميّة، بكام:ا

 تويرت، بوك، فيس( االجت6عيّة الّشبكات
  ).وغ:ها إنستگرام
 البيانات لنقل عامليّ  اتصال نظام :الّشابكة

   .الوسائط من مختلفة أنواع عرب
 Social( االجتbعي الوارد صندوق

Inbox:( برنامج يف تطبيق Hubspot يوضع 
 بك الخاّصة االتّصال جهات بيانات قاعدة يف

 املراقبة تحس� �للمستخدم ويتيح
  .والتّحليل والنّرش االجت6عيّة

 تش: ):Header image( الهيدر صورة
 املعروضة الكب:ة الّصورة إىل الهيدر صورة
 أيضا وهي .تويرت عىل الّشخيص ملفك أعىل

 الغالف وصورة لينكدإن عىل البانر صورة
  .فيسبوك عىل

 املعروضة الكب:ة الّصورةُ  :الِهيدر ُصورَةُ 
  .تويرت عىل الّشخيصّ  ملفك ىلأعْ 

 منّصة ):Goggle AMP( ¨ إم أيّ  غاغل
 االجت6عي التّواصل وسائل عرب تسويقيّة

 من االستفادة عىل بالقدرة الّرشكات تزود
 الوعي لزيادة شابكة عرب موظفيها وجود

  .وصولها نطاق وتوسيع التّجاريّة بالعالمة
 خدمة :(Google drive) گوگل /غوغل
 رشكة قبل من مقدمة جاNّ م تخزين
  .گوگل/غوغل
 : (Google Cherom) كروم گوگل /غوغل

حُ   بواسطة إنتاُجه تمَّ  مجاN، ويب متصفِّ
 نظام مع ªاًما يتكاَمُل  والذي گوگل،/غوغل
 تطبيقاته إىل باإلضافة الّشابكة عرب البحث
  .األخرى
 أمريكيّة رشكةٌ  : Google) (  گوگل/غوغل

صة عاّمة  املرتبط اإلعالن مجال يفّ  متخصِّ
  .الّشابكة بخدمة
ةٌ  :¨ إم آيّ  گوگل/غوغل  تسويقيّة منصَّ

 تزَوِّد االجت6عي، التّواصل وسائل عرب
 وجود من االستفادة عىل بالقّدرة الّرشكات
 الوعيّ  لزيادة الّشابكة عرب موظّفيها
    .وصولِها نطاقِ  وتوسيع التّجاريّة بالعالمة
ة : )sPlu Google(بلس گوگل/غوغل  مَنصَّ
 األصدقاء مع بالتّواصل للمستخدم� تسمحُ 

 من وªكنهم العمل وزمالء والعائلة،
 والتّفاعل الرّسائل وإرسال الّصور مشاركة

 بلس گوگل /غوغل تستخدم .املحتوى مع
 يفّ  أعجبنيّ  لزر شبيه كزر "1"+ زرّ 

  .الفيسبوك
 يعمل تطبيٌق   : )Viber( الڨايرب /الَفايرب

 للمستخدم� يتيح الّذكيّة الهواتف عىل
 مكاملات واجراءات الفوريّة املراسلة
  .مجانيّة

 ملشاركة اجت6عيّة شبكة :(Flickr)  فلِيكر
 ثمّ  الّشابكة عرب الّصور تخزين للمستخدم� الخدمة تتيح .الّشابكة عرب الّصور

 امللفات خالل من اآلخرين مع مشاركتها
  .خرىأ  طرق وعدة واملجموعات الّشخصيّة
 يستخدم مصطلح ):Viral( ف�ويس
 أنواع من نوع فيها يصبح حالة لوصف

 النّرش يعتمد .مشهورا )صورة أو مدونة مقالة أو يوتيوب ڨيديو مقطع( املحتوى
 كالم عىل كب: بشكل الف:ويس/الحيوي

 من واحد لجزء املتكّررة واملشاركة النّاس
  .شابكة أنحاء جميع يف املحتوى
 تواصل منّصة ):Facebook( فيسبوك

 Mark/ زوكرب:ج مارك( أنشأها اجت6عي
Zuckerberg( يربط املوقع .2004 عام يف 

 و�كنهم العاÞ أنحاء جميع من والّرشكات واملعارف والعائلة باألصدقاء النّاس
 مع والتّفاعل واملشاركة النّرش من

 مثل املحتويات من متنوعة مجموعة
 .والڨيديوهات والّصور النّصوص

 يسمح ):RSS Reader( اس اس آر قاره
 املقاالت بتجميع للمستخدم� RSS قارى

 واحد مكان يف متعّددة ويب مواقع من
 منه الغرض .RSSل ويب موجز باستخدام

  .كفاءة وأك� أرسع بشكل املعلومات لالستهالك الّس6ح هو
 2012 عام يف فاين تأّسست ):Vine( ڨاين
 الذي الڨيديو ملشاركة خدمة عن عبارة وهو

 .ثوان 6 طوله ويكون املستخدمون ينرشه
 األخرى االجت6عيّة املنصات عرب بسهولة الخدمة عرب الڨيديو مقاطع مشاركة �كن
 .وفيسبوك تويرت مثل

 ):Snapchat Story( شات سناپ قصة
 .ساعة 24 ل يدوم شات سناپ عىل منشور

 ملشاركتها قصص إنشاء للمستخدم� �كن
  .املستلم� من مخّصصة مجموعة مع أو التّطبيق ميمستخد كل مع
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 مستخدم ينشئها قوائم ):Lists( قوائم
  .مناسبا يراه الذي التّبويب حسب متابعيه ليتابع التّويرت
 سهلة تصميم أداة ):Canva( كانفا

 عىل واملصّمم� املصّمم� لغ: االستخدام
 الن6ّذج من العديد األداة تقدم .سواء حد

 للّصور املطلوبة باألبعاد متلتز  التي
  .وغ:ها وإنستگرام وفيسبوك تويرت عىل للمشاركة القابلة االجت6عيّة

 الكرتونيّة نسخة ):eBook( إلكرتو كتاب
 الكتب معظم فإن ذلك، ومع .الكتاب من

 قمت إذا إال( ورقيا متوفرة غ: اإللكرتونيّة
 التّسويق، جهات إىل بالنّسبة .PDF شكل عىل عادة الكتب هذه نرش يتم ).بطباعتها

 كمحتوى اإللكرتونيّة الكتب تعمل ما عادة
 عىل يكون حيث املحتمل� العمالء يولّد

 .اإللكرتوN الكتاب من نسخة لتلقي Èوذج ملء األشخاّص 
 .االجت6عي للتّأث: مقياس ):Klout( كالوت

 ربط إمكانيّة للمستخدم� الخدمة تتيح
 مثل ت6عيّةاالج الحسابات من العديد

 ثم ومن وغ:ها، ويوتيوب وفليكر فيسبوك
 أعىل، النّتيجة كانت وكل6 100 من النّتيجة .به الخاّصة كاوت نقاط مستخدم لكّل  توفّر
 .االجت6عي العاÞ يف املستخدم تأث: زاد

 لوصف مصطلح ):Clickbait( بايت كليك
 تستخدم التي اإلعالنات أو التّسويق مواد

 سوى تهدف ال التي أو الكاذبة العناوين هنا ونعني النّقرات، لجذب شه:ا عنوانا
 ک ªاما فقط، الزّوار جذب أو اإلثارة

 يعتمدون فهم قد�ا، )الّصفراء الّصحافة(
  .التّفاعل إلثارة كاف اهت6م خلق خالل من "الفضول فجوة" سد عىل كب: بشكل

 يوفر ):Quantcast( کوانتكاست
 عىل الّرشكات عديسا نظاما كوانتكاست

 يتم الّصناعي، الذكاء باستخدام النّمو
 قبل من كأداة أسايس بشكل استخدامه

 إىل يتطلعون الذين شابكة عرب املعلن�
 .محددة سكانيّة معلومات استهداف

 گوگل شبكة هي ):+Google( بلس گوگل
 تسمح منّصة وهي .االجت6عيّة

 األصدقاء مع بالتّواصل للمستخدم�
 مشاركة من وªكنهم العمل وزمالء والعائلة

 مع والتّفاعل الرّسائل وإرسال الّصور
 كزر +"1" زر بلس گوگل تستخدم .املحتوى

  .الفيسبوك يف أعجبني لزر شبيه
 متصّفح ):Google Chrome( كروم گوگل
 والذي گوگل بواسطة إنتاجه تمّ  مجاN ويب

 شابكة عرب البحث نظام مع ªاقا يتكامل
  .األخرى تطبيقاته إىل باإلضافة
 للتواصل موقع ):LinkedIn( لينكدان

 مع التّجاريّة لألع6ل موّجه االجت6عي
 200 من أك� يف عضو مليون 500 من أك�

 2002 ديسمرب يف تأّسس .وإقليم دولة
 أساسا ويستخدم ،2003 مايو يف وانطلق

  .املهني للتّواصل
 التّواصل مواقع يف ):Follower( متابع

 إىل املتابع مصطلح يش: ي،االجت6ع
 أجل من حسابك يف يشرتك الذي الّشخص
 .تحديثاتك متابعة
 يقرأ الذي الّشخُص  :الّصاِمُت  املُتاِبعُ 

 مجموعات /املنتديات عىل املُناقشات
 نظام أيّ  /االجت6عيّة الّشبكات /األخبار
 ال /يشارك ما نادرًا ولكنّه آخر، تفاعيلّ 
  .املُناقشة يفّ  أبًدا يشارك
 الذي الّشخص ):Lurker( صامت متابع

 أو املنتديات عىل املناقشات يقرأ
 االجت6عيّة الّشبكات أو األخبار مجموعات

 ما نادرا ولكنه آخر، تفاعيل نظام أيّ  أو
  .املناقشة يف أبدا يشارك ال أو يشارك
 :االجتbعي التّواصل مواقعِ  يفّ  املُتاِبعُ 

 حسابك يفّ  يشرتك الذي الّشْخِص  إىل يش:
  .تحديثاتك متابعة أجل من

 بتعليقات يساهم شخص ):Troll( متصيد
  .متنازعة تصارعيّة بيئة إىل متعاونة تكامليّة بيئة من الرّقميّة املجتمع بيئة وتحويل البعض، ضهمبع ضدّ  وتحريكها عواطفهم است6لة طريق عن املجتمع؛ ذاك أفراد ب� واملشاكل الجدل وإثارة املوضوع، عن والخروج الهدم به يهدف الّشابكة؛ مجتمع داخل فيه املشارك باملوضوع له عالقة ال للجدل مث: كالم أو

 عىل نرشه يتم ما كّل  ):content( محتوى
 ... االنفوگرافيك وتصاميم والّصوتيات وهاتوالڨيدي والّصور املقاالت مثل متنوعة أشكال عىل املحتوى يكون وبالعادة االجت6عي التّواصل مواقع فيها �ا الويب، مواقع من موقع أيّ 

 :Fashion blogger) ( املوضة مدون
  .بنرتست و انستگرام يف املوضة مدونو وينترش واألذواق، واألزياء واملوضة الحياة أسلوب عىل االجت6عي التّواصل مواقع عىل ونرشه اهت6مه يركز الذي الّشخص
 ªتلكه ينللتدو مجاNّ  أسايسّ  نِظامٌ  :ُمدوَّنةُ 
   .الڨيديو /الرّسومات مثل أخرى موارد /أحداث وصف /مع� موضوع حول للمحتوى منتظم إدخال مع تجاريّ  نشاط /فرد بواسطة عادةً  گوگل/غوغل
 ):Community Manager( املجتمع مدير

  .تجاريّة عالمة ألي االجت6عي التّواصل وسائل مدير مع املجتمع مدير مهام تتشابه ما وغالبا الين، أون التّجاريّة العالمة مجتمع وتعزيز تنميّة إىل الرّاميّة هودالج إطار يف ما تجاريّة لعالمة الرّقميّة االتّصاالت وإدارة وÈو إنشاء عن املسؤول الّشخص
 االتِّصال أشكال من شكٌل  :الَفوريّة ُمراَسلة
   .أك� /شخص� ب� النّص إىل املستند املُبارش
 االجتbعي التّواصل مواقع مراقبة

)Social Media Monitoring:( عمليّة 
 مواقع عىل يقال ملا االست6عو  الرّصد
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 املتعلّقة لإلشارات االستجابة أنه ك6 ما، تجاريّة عالمة تجاه االجت6عي التّواصل
 .سلبا أو إيجابا التّجاريّة بالعالمة

 أنواع دمج عن يعّرب  (Mashup):مزج
  .شابكة عرب املحتوى مصادر من العديد ب� الجمع خالل من املحتوى من جديدة أجزاء إنشاء الّرشكات أو لألفراد الرّقميّة املزج عمليات تتيح .جديد عمل إنشاء بهدف مسبقا موجودة مصادر من املتوفر املحتوى من متعّددة

اللة مصطلح :ُمستَخِدم  الّشخص عىل للدَّ
  .ما حاسوبيًا نظاًما يستخدم الذي

 ):Google Documents( گوگل اتمستند
  .نفسه الوقت يف مستند يف عاونبالتّ  متعّددين ألشخاّص  والّس6ح شابكة عرب وتعديلها املستندات جميع تخزين يتم .ذلك إىل وما البيانات جداول وتحليل التّقد�يّة والعروض النّصوص ملعالجة أدوات تتضّمن والتي الويب عىل املكتبيّة التّطبيقات من مجموعة عن عبارة گوگل مستندات

 ):Creative Commons( إبداعي مشاع
 ألع6ل األشخاّص  مشاركة لتسهيل مكرسة ربحيّة غ: مؤّسسة هي اإلبداعي املشاع

 قواعد مع يتّفق �ا عليها، والبناء اآلخرين
 تراخيص الّرشكة توفّر .والنّرش الطّبع حقوق

 منشئ يريدها التي بالحريّة اإلبداعي العمل لتميّيز أخرى قانونيّة وأدوات حرة
 أو املشاركة لآلخرين �كن بحيث املحتوى،

 أيّ  أو التّجاري االستخدام أو املزج إعادة
  .أخرى توليفة

 املصادقة تش: ):Endorsement( مصادقة
 زميل �وجبها يقوم عمليّة إىل لينكدإن عىل
 املهارات أحد عىل باملصادقة املوقع عىل لك

  .الّشخيص ملفك يف تهاأدرج التي
 املستخدم املصطلح ):Fans( معجبون

 بصفحتك يعجبون الذين األشخاّص  لوصف
 .الفيسبوك عىل

 يقصد ):Response rate( االستجابة معدل
  .االجت6عي التّواصل مواقع عىل بك الخاّص  الجمهور واستفسارات أسئلة مع والتّجاوب الرّد معدل به

 ):Conversion Rate( التّحويل معدل
 ).ذلك إىل وما االجت6عي، التّواصل مواقع عىل حساب متابعة أو Èوذج، ملء مثل( مقصودا إجراء أكملوا الذين لألشخاّص  املئويّة النّسبة وهو االجت6عيّة الّشبكات يف تتبّعه يتمّ  موّحد مقياس إىل التّحويل معدل يش:

 يعد ):Engagement Rate( التّفاعل معدل
 .املحتوى يتلقاه الذي )والتّعليقات واملشاركات اإلعجابات( التّفاعل مقدار لوصف يستخدم حيث االجت6عي التّواصل مواقع عىل شه:ا مقياشا اعلالتّف معدل

 وسيلة ):RSS Feed( الغني املوقع ملخص
  .األخرى (RSS) قارئات أو )Feedly( مثل مختلفة ملواقع التّلقي6ت من كب: عدد متابعة معينة خدمات أو تطبيقات باستخدام و�كن حده، عىل موقع كل لزيارة الحاجة دون واحد موقع يف املفّضلة مواقعه أخبار آخر متابعة من الزّائر �كّن بشكل الويب عىل املتجّدد املحتوى لنرش

 يجمع الّشابكة عىل موقع :ُمنَتَدى
  .الواقع يفّ  يقهاوتطب األفكار لتبادل املشرتكة االهت6مات ذويّ  من األشخاص
 باسم أيضا يعرف ):Forums( منتديات
 منتدى عن عبارة وهو الرّسائل، منتديات
  .شابكة عرب مناقشة
 التّواصل مواقع عىل يُنرشُ  ما كّل  :َمنْشورُ 

  .ڨيديو /صورة /نصاً  كان سواء الفيسبوك، عىل وخاّصة االجت6عيّ 
 ):Trending Topic( متداول موضوع

 نقاشا األك� املوضوع إىل املصطلح يش:
 .االجت6عي التّواصل مواقع عىل فيه وحديثا

 مثل شبكات عىل شائع بشكل هذه تظهر

 قابلة روابط �ثابة وتكون وفيسبوك تويرت
 إما النّقر للمستخدم� �كن حيث للنقر

 تصّفح ببساطة أو املحادثة إىل لالنض6م
 .الّصلّة ذي املحتوى

 LinkedIn( الّساليدش� موقع
SlideShare:( شابكة عرب اجت6عيّة شبكة 

 .واملستندات التّقد�يّة العروض ملشاركة
 العروض إضافة للمستخدم� �كن

 عىل ومشاركتها وتضمينها التّقد�يّة
 لينكدإن مثل األخرى االجت6عيّة الّشبكات

  .وفيسبوك وتويرت
 عىل امليمز استخدام يتم ):Memes( ميمز

 مفهوم أو ةنكت أو فكرة لوصف شابكة
 وهي .شابكة عرب واسع نطاق عىل مشرتك

 أو أعالها نص عىل تحتوي صورة عادة
 شكل يف أيضا تأ$ أن �كن ولكنها أسفلها،
 عىل الّشائعة األمثلة ومن .رابط أو ڨيديو
 2012 يف ظهر الذي أساحبي ميم ذلك

  .لآلن ومستمر
 تعدّ  ):Clickthrough Rate( الّنقر نسبة
 عىل شائعا مقياس الظّهور إىل النّقر نسبة

 ويستخدم االجت6عي التّواصل مواقع
 الزّائر فيها ينقر التي املرات عدد التّمثيل
 اإلج6يل الظهور مرات عدد عىل مقسوما

  .املحتوى يتلقاها التي
 LinkedIn( لينكدإن عىل نرش

Publishing:( لينكدإن يف النّرش منّصة تعمل 

 ملشاركاتا نرش لألعضاء �كن حيث كمكان

 املهنيّة باحتياجاتهم الّصلة ذات الطّويلة

 اإلمكانيّة هذه أن من الرّغم عىل .وخربتهم

 فقط، لينكدإن يف املؤثرين عىل تقترص كانت

 .2014 عام يف للجميع متاحا صار أنه إال
 أو ندوة ):Webinar( الويب عرب نقاش
 أو فرد يستضيفه شابكة عرب تقد�ي عرض
 من املضيف يطلب حيان،األ  أغلب يف .رشكة

 إمكانيّة منحهم قبل Èوذج ملء الحارضين
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 مجال يف .والّرشائح الّصوت إىل الوصول
 لتثقيف شابكة عرب ندوات تعقد التّسويق،
 فتح أثناء ويف معّ�  موضوع حول الجمهور
 التّواصل شبكات عىل للمناقشة املساحة

  .فريدة هاشتاگات تستخدم االجت6عي
ُل  :نقرُ   التّواصل مواقع عىل الظُّهور ُمَعدَّ

 املرَّات عدد لتمثيل ويُستخدم االجت6عي،
 مرات عدد عىل مقسوًما الزّائر فيها ينقر التي

  .املُحتوى يتلقاها التي اإلج6يلّ  الظهور
 تكون ما عادة ):News Feed( فيد نيوز

 التّواصل مواقع يف الرّئيسة الّصفحة
 اخبار خالصات عىل وتحتوي االجت6عي
 عىل تتابعها، التي والّصفحات اصدقائك
 بالّصفحة الّصفحة هذه تسمى الفيسبوك
  .Timeline تسمى التّويرت وعىل الرّئيسيّة،

 عىل ڨيديو خدمة ):Hangout( اوت هانغ
 مع مرئيّة دردشة إجراء لك تتيح بلس گوگل

 �كنك .مستخدم� من 10 إىل يصل ما
 مقاطع ومشاهدة الّدردشات هذه تسميّة

 مستندات وفتح خاللها يوتيوب يديوڨ
  .الكث: ذلك وغ: الزّمالء مع گوگل

 ڨيديو خدمة : )Hangouts( آوت َهانگ
 دردشة إجراء تتيح بلس، گوگل/غوغل عىل

  .مستخدم� من 10 إىل يصل ما مع مرئيّة
 برنامج :)WhatsApp( :َساپ الَوات
 ّçأمري  ّNعرب املركزيّة الرّسائل لخدمة مجا 

   .األساسيّة األنظمة
 واجهة ):API( التّطبيقات برمجة واجهة
 مع بالتّفاعل التّطبيقات ألحد تسمح موثّقة
 من قا§ة توف: بهدفه آخر، تطبيق

 التّطبيق عن ªاما املستقلّة الوظائف
 من معها التّواصل لآلخرين ولتتيح األصيل،

 هو ذلك عىل مثال أخرى آليّة أيّ  خالل
  .يرتتو تطبيقات برمجة واجهة
 عىل تستخدم عالمة ):Hashtag( وسم

 االجت6عيّة الّشبكات من متنوعة مجموعة

 هو الهاشتاگ رسالة عىل للتعليق كطريقة

 :مثال( "#" يسبقها عبارة أو كلمة
 االجت6عيّة الّشبكات تستخدم ).دولفينوس#

 سهلة وجعلها املعلومات لتصنيف الهاشتاگ

 .للمستخدم� البحث
 عدد يصف طلحمص ):Reach( وصول
 الخاّص  املنشور وصلها التي النّاس

 وينقسم فيسبوك منّصة عىل بالّصفحات
 نوع�، إىل فيسبوك صفحات يف )الوصول(
 وصول(و )Organic Reach /طبيعي وصول(

 ).Paid Reach /مدفوع
 عليها تقوم التي التّقنيّة : (Wifi) ِويِفي
  .الّسلكيّة الّشبكات معظم
 حاسوبيّة خدمات رشكة :(Yahoo)   يَاُهو

  .العامليّة الّشابكة بوابة بإدارة تقوم أمريكيّة
 يسمح ويب موقع : (YouTube)   يُوتُوب

 مّجانا املرئيّة التّسجيالت برفع ملستخدميه
  .الحيّ  البثّ  عرب ومشاهدتها
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 طريقة :بيوتهم يف بالّناخب� اتّصال
 الحملة إطار يف بالنّاخب� لالتّصال

 املتطوعون /املرتّشح يقوم حيث االنتخابيّة،
 للتحدث مسكن، إىل مسكن من بالتّنقل
 .النّاخب� إىل مبارشة
 وسيلة كّل  :بالنّاخب� مبارش اتّصال

 بصفة ّشح�املرت  قا>ة /املرتّشح يستعملها
 إىل االنتخابيّة الرّسالة إليصال شخصيّة
  .االعالم وسائل استخدام عن عوضاً  النّاخب�

 املّدة :النّاخب� بقا�ات الّتسجيل آجال
 عىل التّسجيل خاللها للمواطن� Dكن التي

 حّقهم مHرسة من للتمكّن النّاخب� قا>ات
Jوانتهاء انطالق أجال ضبط ويتم .االنتخا 

  .االنتخاJ القانون يف التّسجيل يّةعمل
 قانوناً  املحّدد الزّمني الحيّز :الطّعن آجال
 الجهة أمام للطّعن األمر يهّمه من لكل

  .واقعة /قرار رشعيّة يف املختّصة القضائيّة
 الزّمني الحيّز :الّرتشحات إيداع آجال

 لالنتخابات الّرتشح يف للراغب� قانوناً  املحّدد
 لدى لالنتخابات رشحهمت ملفات إليداع

 تاريخ ضبط ويتم .املختّصة الّسلطات
 القانون يف اآلجال هذه وانتهاء انطالق

Jاالنتخابيّة اإلدارة من بقرار /االنتخا. 
 الوسائل إحدى ):انتخابی( عام اجت(ع

 يف وتتمثّل االنتخابيّة الحملة يف املستعملة
 املرتّشح� قبل من النّاخب� من عدد حشد
 سعياً  الّسياسيّة، برامجهم عىل همالطالع

  .لفائدتهم بالتّصويت إلقناعهم
 كّل  وتنفيذ تنظيم :اقرتاع مكتب إدارة

 سb حسن ضHن إىل الهادفة العمليات

 االقرتاع مكاتب داخل التّصويت عمليّة
  .العمل بها الجاري اإلجراءات حسب

 ):االنتخا< املجال يف( للّرأي استطالع
 أجل من محّددة عيّنة عىل يجري لآلراء سرب

 سواء املرتّشح�، من أفرادها مواقف معرفة
  .سياسيّة أحزابا /قوائم /أفرادا كانوا

 الّشعب استشارة :دستوري استفتاء
  .رفضه /الّدستور إقرار بهدف

 الّدDقراطّية وسائل إحدى :استفتاء
 ليس الّشعب، دعوة يف ويتمثل املبارشة

 لإلجابة بل مرتّشح�، /مرتّشح النتخاب
 تعرض nسألة يتعلّق ما يف ال، /بنعم أحياناً 
 دستور /قانون( قانوp عىل للموافقة /عليه
  .االستفتاء عىل معروض نص رفض )/مثال

 تفريق /تقسيم توزیع، :املقاعد إسناد
 /حزبيّة قا>ة عليها تحّصلت التي املقاعد

 أعضائها، عىل مستقلّ� مرتّشح� قا>ة
 ب� املقاعد توزيع يةعمل إzام بعد وذلك

 التي األصوات عدد وفق املتنافسة، القوائم
 املقاعد وإسناد قا>ة، كّل  عليها تحّصلت

 نظم يف خاّصة األهميّة، بالغة عمليّة
 نظم ألنّها الّنسبي، التّمثيل حسب االقرتاع

 فبى املرتّشح� كّل  بالّرضورة zّكن ال
  .مقاعد عىل الحصول من الفائزة القا>ة

 الّسهر عمليّة :االنتخابات عىل رشافاإل 
 ناحيّة من سواء االقرتاع، سb حسن عىل

 /تؤطّره التي القانونيّة القواعد احرتام
  .لتّنفيذه املاديّة الّرشوط
 فيها يتمّ  بالنّاخب� لالتّصال طريقة :إشهار
 /نرش مقابل اإلعالم لوسائل الّدفع عموما

  .الرّسالة نقل

 مجموعة :ابيّةاالنتخ املنظومة إصالح
 النّصوص مراجعة إىل تهدف إجراءات
 املسار تؤطّر أخرى وأوامر القانونيّة
Jكن .االنتخاDبعض اإلصالح يشمل أن و 
 /االقرتاع نظام مثل املسار، هذا جوانب
 أن Dكن كH االنتخابيّة الحملة zويل
 .مراحله كّل  يشمل

 الرّاميّة، التّدابb جملة :سياسّية إصالحات
 انتقاالً  تعيش التي األنظمة يف ةخاصّ 

 املنظّمة القانونيّة النصوص إىل دDقراطيا،
 بالتّايل وتهدف الّسياسي� وللعمل للمحيط

 تقوم التي الّسياسيّة املؤسسات إصالح إىل
 عمليّة تشمل أن Dكن .النّصوص هذه عىل

 وذلك نفسه الّدستور هذه، اإلصالح
 ديدج بدستور باستبدالها حتى /بتنقيحه

Hكن كD نصوص مراجعة عىل تقترص أن 
 األحزاب كقانون قيمة أد� قانونيّة

  ...االنتخاJ القانون /الّسياسيّة
 األصوات عدد :بها مّرصح أصوات

 البطاقات عدد أساس عىل املستخرجة
 إرسالها تمّ  التي /االقرتاع بصناديق املوجودة

 اختيار تحمل والتي الّشابكة عرب /الربيد عرب
 يف املوّضحة االقرتاع طريقة وفق اخبالنّ 

 األصوات ضبط ويتم .االنتخاJ القانون
 بها املعمول التّرشيعات حسب بها املّرصح

 عدد من والبيضاء امللغاة األوراق بطرح إما
 /االقرتاع صندوق يف املوجودة األوراق
  .فقط امللغاة األوراق بطرح
 :االنتخابّية الّدوائر تقسيم إعادة

 االنتخابيّة الّدوائر وعدد دودح مراجعة
 من خاّصة zّكن عمليّة وهي .وتحيينها
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 الّدDغرايف الحراك االعتبار بع� األخذ
 املقاعد عدد ضبط أجل من للّسكان

  .انتخابيّة دائرة لكل املخّصصة
 عدد تدقيق عمليّة :األصوات عدّ  إعادة

 /مرتّشح كّل  عليها تحّصل التي األصوات
 العدد ب� تباين رظهو  صورة يف قا>ة

 بالتّصويت قاموا الذين للنّاخب� االجHيل
 استخراجها وقع التي البطاقات وعدد

 .االقرتاع صندوق من
 عدّ  إعادة عمليّة :األصوات فرز إعادة

 كّل  عليها تحّصل التي االقرتاع بطاقات
 األول، الفرز يف ظهر، حال يف قا>ة /مرتّشح
 يف وجودةامل االقرتاع أوراق عدد ب� فارق

 اإلمضاءات عدد وب� االقرتاع صندوق
 مكتب يف النّاخب� سجل يف املوجودة

  .االقرتاع
 ما لشخص صّفة zنح عمليّة :اعت(د

 .االنتخابات إطار يف محّددة nهّمة لالضطالع
 ونرش اتّصال وسائل :إلكرتوP إعالم

 اإلعالم وسائل عن تختلف للمعلومات
 إلرسال نولوجيالتّك عىل وترتكز املكتوبة
 اليوم تضمّ  وهي .املعلومات وتخزين

 اإلعالم وسائل وخاّصة واإلذاعة التّلفزيون
  .الّشابكة عرب

 بشتى إعالم وسائل :مأجور /خاّص  إعالم

 )إلكرتونيّة برصيّة، سمعيّة مقروءة،( أصنافها
 ملرتّشح /لحزب nقابل خدماتها تقدم

  .ةاالنتخابيّ  إعالناته لنرش /بحملته للتّعريف
 /مكتوبة إعالم وسائل :عموميّ  إعالم

 الحزب خدمة يف ليست برصيّة سمعيّة
 هي بل للّدولة، تابعة أنها مع الحاكم،
 خدمة لتقديم مدعوة أنها nعنى عموميّة
 املعلومات توفb يف تتمثل للعموم

 مطالبة فهي الّسبب، ولهذا .للمواطن�
 .محايدة تكون بأن

 خاّصة تعامل،ت إعالم وسائل :محايد إعالم
 الفاعل� جميع مع االنتخابات، فرتة يف

 االجتHعي�، /االقتصادي� /الّسياسي�
 مع تكون أن دون وعادلة متساوية بطريقة

 .محاباة ودون آخر ضدّ  /أحد
 انتهاء إثر الرّسمي، اإلعالن :النّتائج إعالن

 ما حسب كتابة، /شفاهة( االقرتاع عمليات
 وتبعا األصوات بعدد )القانون عليه ينّص 
 كّل  عليها تحّصل التي املقاعد بعدد لذلك

  .االنتخابات يف شاركت قا>ة كّل  /مرتّشح
 بأنشطة متّصلة معلومات :انتخا< إعالن
 كتاريخ املرتّشح� من عدد /مرتّشح /حزب

 نرشها يتمّ  والتي العاّمة اجتHعاتهم وساعة
 طريق عن االنتخابيّة الحملة إطار يف

 برامج خالل من /وراتمنش /معلقات
 .االنتخابات حول إعالميّة

 التي الوضعيّة :الّناخب� )فتور( إعياء
 أنفسهم النّاخبون عليها يوجد أن Dكن

 االنتخابيّة املواعيد وتقارب تالحق بسبب
 نسبة ارتفاع عنها يرتتب أن Dكن والتي

 .التّصويت عن العزوف
 أوخيار قرار اتّخاذ :نسبيّة /بسيطة أغلبيّة

 عليها تحّصل التي األصوات من عدد بأكرب
 عليه تحّصل nا مقارنة قا>ة /مرتّشح

 .املتنافسون
 بنصف خيار /قرار اتّخاذ :مطلقة أغلبيّة

  .واحد صوت زائد بها املرصح األصوات
 بأك�يّة خيار /قرار التّخاذ طريقة :أغلبيّة

 عىل التّصويت عند عليها املتحّصل األصوات
 /شخص النتخاب /انونق مرشوع /قرار
 يف يشرتط أن وDكن .مرتّشح� قا>ة

 .موصوفة /مطلقة تكون أن األغلبيّة
 التي األساسيّة املبادئ أحد :حرّ  اقرتاع
 وتعني الّدDقراطي االقرتاع عليها يقوم
 الحزب /املرتّشح اختيار يف ناخب كّل  حّق 

 تهديد /ضغط دون به ويثق يريده الذي
  .کان طرف أيّ  من
 األساسيّة املبادئ أحد :رسيّ  اعاقرت 

 تتوفر أن ويعني الّدDقراطيّة لالنتخابات

 عن بعيدا بصوته اإلدالء إمكانيّة للنّاخب
 /الّضغوطات من لحHيته اآلخرين أنظار

 ولهذا .عليه zارس أن Dكن التي التّهديدات
 توفb االنتخابيّة اإلدارة عىل يتحتّم السبب،

 حتى قرتاعا مكتب بكّل  خلوات /خلوة
 اختياره عن التّعبb من النّاخب يتمكّن
 .اآلخرين أع� عن بعيداً 
 النّاخب به يقوم اقرتاع :عادي اقرتاع
 لالنتخابات قانوناً  املحّدد املوعد يف بنفسه

  .بالنّظر إليه يرجع الذي االقرتاع مكتب ويف
 األساسيّة املبادئ أحد :عامّ  اقرتاع

 االعرتاف نيويع الّدDقراطيّة لالنتخابات
 zييز دون املواطن� لكل االنتخاJ بالحّق 

 /الّ�وة /الّدين /العرق /الجنس أساس عىل
 يقترص أن ويجب .التّمييز أسباب من غbها

 موضوعيّة رشوط عىل النّاخب تعريف
 ترشيد بغرض وذلك الجنسيّة، /كالّسن

  .zييز /إقصاء دون الحّق  هذا مHرسة
 :الواحد املقعد عىل األفراد عىل اقرتاع

 املرتّشح�، من عدد إليها يتقّدم انتخابات
 عىل واحد مقعد عىل للتنافس وذلك

  .االنتخابيّة الّدائرة مستوى
 يصّوت ال نظام :املغلقة القوائم عىل اقرتاع

 وإ�ا مرتّشح�، /املرتّشح النّاخبون فيه
 /األحزاب تقرتحه الذي النّحو عىل القوائم
 أن ذلك ويعني .تنافسةامل الّسياسيّة القوى

 ترتيب تغيb باستطاعته ليس النّاخب
 بعض شطب /القا>ة عىل املرتّشح�

  .أخرى قا>ات من أسHء إدراج /األسHء
 يكون انتخابات :القوائم عىل اقرتاع

 تقبل وال مقعد من أك� عىل فيها التّنافس
  .الفرديّة الّرتّشيحات فيها

 يعيستط ال ح� يحدث :إه(ل /إقصاء
 االنتخاJ حقهم مHرسة محتملون ناخبون

 قا>ة عىل مدرجة غb أسHءهم ألن
 التّسجيل عدم يعود أن وDكن .النّاخب�

 إىل /أنفسهم النّاخب� من سهو إىل إما هذا
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 اإلدارة من تقصb إىل /التّسجيل رفضهم
 التّدابb اتّخاذها بعدم مثال وذلك االنتخابيّة

 آجال بحلول �املواطن إلعالم الالزمة
 .النّاخب� قوائم عىل التّسجيل

 خاّص  جهاز :االنتخابيّة البرصي املسح آلة
 العالمات وتحديد تفّحص من Dكّن

 املسح طريق عن مسبق بشكل املسّجلة
 املسائل يف استعHله وDكن .الّضو�

 ما بتحديد االقرتاع أوراق لقراءة االنتخابيّة
 إىل ارةلإلش عالمات من النّاخبون وضعه

 أن Dكن كH .اختاروهم الذين املرتّشح�
 استHرات لقراءة البرصي املسح يستخدم
  .النّاخب� تسجيل

 النّظام من ترشيعي نّص  إزالة :قانون إلغاء
pما لدولة القانو.   

 ببطالن ترصيح :االنتخابات نتائج إلغاء
 مختّصة، هيأة به تقوم انتخابات نتائج
 /االنتخاJ ونالقان خرق صورة يف وذلك

 االنتخابيّة، الحملة خالل مخالفات ارتكاب
 قبل من األصوات عدّ  /فرز عند /االقرتاع يوم

 االنتخابية اإلدارة /املرتّشح� عديد /مرتّشح
 االنتخابات نتائج عىل يؤثر بشكل بنفسها

 وتتّمع .النّاخب� إرادة تعكس ال ويجعلها
 ةتقديريّ  بسلطة عموما، املختّصة، الّسلطة
 ومدى املخالفات خطورة درجة لتقييم
 إلغاء رضورة وبالتّايل النّتائج، عىل تأثbها

 .عدمه من النّتائج هذه
 عن صادر أمر :لالقرتاع الّناخب� دعوة أمر

 يتمّ  قانوناً  املختّصة التّنفيذيّة الّسلطة
 مكاتب إىل للتّوجه النّاخب� دعوة nقتضاه
 قصد وذلك به املذكور التّاريخ يف االقرتاع
 .االنتخاب يف حقهم مHرسة
 تزوير أشكال من شكل :شخصّية انتحال

 شخص محّل  شخص فيها يحّل  االنتخابات،
  .عنه عوضاً  واالنتخاب آخر

 به يقوم الذي التّصويت :مبارش انتخاب
  .ممثّله الختيار مبارشة النّاخب

 خاّصة تدور انتخابات :أوليّة انتخابات
 املرتّشح الختيار الّسياسيّة األحزاب داخل
 الذي أي االنتخابات يف سيمثلها الذي

 .باسمها االنتخابيّة املنافسة سيخوض
 فيها يدعى انتخابات :ترشيعيّة انتخابات

 الهيأة داخل ممثّليهم الختيار الناخبون

 التّمثيليّة أعضاء أيّ )الپرملان( الترشيعيّة

   .الّدولة يف التّرشيّعيّة السلطة Hnرسة املكلّفة
 فيها يتنافس انتخابات :تعّدديّة انتخابات

 /املنصب عىل األقل، عىل مرتّشحان، /حزبان
 .تعّدديّة وتشكل .ملؤها املراد املناصب

 انتخابات لتنظيم أساسياً  رشطاً  الّرتشيحات

  .دDقراطيّة
 انتخابات :جزئيّة /تكميليّة انتخابات

 بعض /ملقعد جز� تجديد إىل تهدف
 /وفاة بسبب وذلك ما، ةنيابيّ  هيأة مقاعد

 .املقاعد هذه أصحاب إقالة /استقالة
 تتميّز انتخابات :ونزيهة حرّة انتخابات

 والّسياسيّة، املدنيّة األساسيّة الحقوق باحرتام

 الجمعيات وتأسيس والتّنقل، التّعبb، كحريّة

 والتّجمع، واالجتHع والّصحافة واألحزاب

 ركةاملشا أمام عائق كّل  غياب عن فضالً

 أيّ  من zييز دون املواطن�، لجميع الكاملة

 العامّ  واالمتثال ترهيب، ودون كان، نوع

  .القانون لسيادة
 فيها يدعى انتخابات :رئاسيّة انتخابات
  .للجمهوريّة رئيس اختيار إىل النّاخبون

 االنتخابات عن تختلف :محليّة انتخابات
 اختيار إىل تهدف انتخابات كونها يف الوطنيّة

 غbها /محليّة /جهويّة هيأة داخل مثّل�م
  .الوطني املستوى دون الّرتابيّة الّدوائر من

 خاللها من يختار عمليّة :انتخابات
 املحّيل، املستوى عىل ممثّليهم النّاخبون
 استخدام يتمّ  كH .الوطنيّ  /الجهويّ 

 مثل أخرى هياكل لتعي� االنتخابات
 /الجمعيات صلب ممثّل� النّقابات،
  .الّسياسيّة األحزاب

 يضمن سيايس مسار :دaقراطي انتقال
 إىل ديكتاتوري نظام من التّدريجي االنتقال

 االنتقال ويتمثل .دDقراطي نظام
 ملؤّسسات التّدريجي الّرتكيز يف الّدDقراطي
 اإلصالحات من سلسلة خالل من دDقراطيّة
  .والّسياسيّة والقانونيّة املؤّسسيّة

 وضعيّة ):االنتخابيّة( ةاألهليّ  انعدام
 عىل التّسجيل رشوط يستويف ال شخص
 مHرسة رشوط وبالتّايل االنتخابيّة، القوائم

 هذه القانون ويحّدد االنتخاJ، الحّق 
 وقتيّة تكون أن Dكن التي الّرشوط

 االنتخاJ الحّق  من املؤقت كالحرمان
 من حکم صدور عقب االنتخابيّة واألهليّة

 مثال دا>ة تكون أن Dكن كH .جزا� قايض
   .العقليّة املدارك لفقدان الحجر بسبب
 التّمتع عىل قانونياً  القدرة :انتخابيّة أهليّة
  النّاخب بصفة

 حزب� تجّمع :األحزاب تحالف ائتالف،
 تكون متّحدة قّوة لتشكيل أك� /سياسي�

 تشكيل /االنتخابات يف املشاركة منها الغاية
 .حكومة
 والقيم املبادئ جملة :انتخا< برنامج

 املرتّشحون /املرتّشح يعد التي واملشاريع
 تحقيقها، إىل وبالّسعي بها بااللتزام النّاخب�

 قصد االنتخابيّة حمالتهم nناسبة وذلك
 األصوات من عدد أكرب عىل الحصول ضHن

  .االقرتاع يوم
 تسلّمها وثيقة :للمالحظة اعت(د بطاقة
 إىل nقتضاها فتعرت  االنتخابيّة اإلدارة
 التي األماكن إىل الّدخول بحّق  باألمر املعنيّ 

bمكتب االنتخابيّة العمليات فيها تس 
 وتستخدم ...األصوات فرز مركز اقرتاع،
 :الّصفات عديد ملنح االعتHد بطاقة

  ...صحايف سيايس، حزب ممثّل مالحظ،
 املالحظ� من مجموعة :مالحظة بعثة

 مكلّفة فةمختل منظHّت إىل ينتمون
    .ما دولة يف االنتخابات nالحظة
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 إشعار إعالن، ترصيح، :بيان /صحفي بالغ
 حول اإلعالم وسائل عرب منشور رسمي

 الحكومة، مثال، به، قامت مع� موضوع
 .الّدوليون /املحلّيون املالحظون /املرتّشحون

 عديد تجمع محليّة ترابيّة دائرة :بلديّة
 مكلّفة منتخبة يأةه وzثّلها األحياء /القرى

  .شؤونها وإدارة مصالحها عىل بالّسهر
 nا االقرتاع، ورقة شكل :االقرتاع بطاقة بنيّة

 عليها، الواردة املعطيات طبيعة ذلك يف
 الّسياسيّة، األحزاب /املرتّشح� كأسHء

 تسمح التي رموزهم /األمر لزم إن أرقامهم،
   .األّمي� طرف من السيHّ عليهم، بالتّعرف

 املشهد مختلف مكّونات :سياسيّة بيئة
 سواء فاعل�، من فيه من كّل  مع الّسيايس
 يف هم من الّسياسيّة، األحزاب أم الحكومة
 هم من املعارضة، يف هم ومن الّسلطة
 وتستعمل .ممثّل� غb هم ومن ممثّل�،
 ب� العالقة نوع لوصف بالخصوص العبارة

 هذا ومن .الّسياسي� الفاعل� مختلف
 بيئة عن مثال نتحدث أن Dكن املنطلق،
 أوغb مهيكلة مغلقة، /تنافسيّة سياسيّة
  ... متقلبة /مستقرة مهيكلة،
 التّرشيعيّة الّسلطة Dارس مجلس :پرملان

 .الّدولة يف
 نظم إطار يف مرتّشح، وضعيّة :تأرجح
 عىل باألغلبيّة االقرتاع يتحّصل � جولت�،

 عىل غلبيّةاأل  املطلوبة األغلبيّة عادة(
 األوىل الجولة من انتخابه ليتم )املطلقة
 خوض إىل الحالة هذه يف مضطراً  ويكون

  .ثانيّة انتخابّية جولة
 تنظمها إعالميّة حملة :الّناخب� تثقيف
 املدp املجتمع وكذلك االنتخابّية اإلدارة

 االنتخابات رهانات تبسيط أجل من
 االنتخاJ باملسار والتّعريف للمواطن�

   ...االنتخاب إجراءات ورشح
 نتائج تجميع عمليّة :االقرتاع نتائج تجميع

 لجمع تهدف آليات خالل من االنتخابات

 اإلعالن أجل من ومركزتها الفرز بيانات كّل 
  .االنتخابات نتائج عن

 بعض يف تستخدم خطّة :انتخا< تحالف
 للّسHح النّسبي التّمثيل قا>ات نظم

 قبل التّوحيد من سيّةالّسيا القوى /لألحزاب
  .االنتخابيّة املنافسة يف الّدخول
 nقتىض ضبط :النّيابات تجديد تحديد
 ملنتخب يجوز التي الواليات لعدد القانون

  .لها نفسه ترشيح ما
 الحملة عىل اإلنفاق سقف تحديد

 القانون، nقتىض تحديد، :االنتخابّية
 تجاوزه Dكن ال الذي األقىص املايل للمبلغ

 حملتهم لتمويل املرتّشح� بلق من
 إىل يهدف إجراء كذلك وهو االنتخابّية،

  .االنتخابات نزاهة ضHن
 للحملة الخاّص  الّتمويل سقف تحديد

 القانونيّة القواعد تحديد :االنتخابّية
 لألفراد املاليّة املساهHت لسقف

  .االنتخابيّة الحملة يف واملجموعات
 حديثت :الّناخب� لقا�ات دوري تحي�
 جدد مواطن� بتسجيل النّاخب� لقوائم
 النّاخب رشوط فيهم تتوفّر أصبحت عليها

 /لوفاتهم آخرين مواطن� أسHء وبحذف
 بصفة التّمتّع رشوط إحدى لفقدانهم

 nقتىض الّسياسيّة حقوقهم فقدان( النّاخب
 ).مثالً اهليهم اوفقدان قضا� حكم
 إىل يهدف تربوي برنامج :مدنيّة تربيّة
 املواطنة nفهوم املواطن� لدى الوعي تعزيز

 .وواجبات حقوق من به يتعلّق وما
 مسار :الّدaقراطّية تعزيز /ترسيخ
 حالة تعيش التي املجتمعات يف رضوري
 تربيّة إىل ويهدف دDقراطي انتقال

 واملواطنة الّدDقراطيّة مبادئ عىل املواطن�
 لهم يسمح بشكل القانون، ودولة

   .فيه رجعة ال خياراً  واعتبارها باستيعابها
 أحزاباً  كانوا سواء املرتّشح�، تقديم :ترّشح

 ترّشحهم ملطالب مستقلّ� أم سياسيّة

 عموماً  الّرتشح مطالب تتّخذ .لالنتخابات
 ملؤهاً  املرتّشح عىل استHرات شكل

 القانون إليها يوكل التي الجهة إىل وإرسالها
 ورشوط آجال وتحّدد .امللفات قبول سلطة
  .االنتخاJ القانون يف الّرتشحات تقديم
 عمليّة :مرتّشح تقديم /ترشيح /تزكّية
 األفراد من مجموعة /معّ�  حزب تقديم
 الرّسمي مرتّشحهم أنّه عىل شخصاً 

  .لالنتخابات
 :باألصوات تالعب /التّصويت تزوير
 بتغيb إما النّاخب�، إرادة تحريف تعّمد

  .بإتالفها /محتواها بتغيb /االقرتاع بطاقات
 أسHء إدراج :النّاخب� قوائم عىل تسجيل

 الّرشوط فيهم تتوفّر الذين املواطن�
 عىل النّاخب بصّفة للتّمتّع القانونيّة
   .اإلدارة zسكها للغرض معّدة سجالت

 مكان شخص تصويت :بالوكالة تصويت
 مHرسة استحالة صورة يف آخر شخص

 حاالت يف باً وغال بنفسه لحّقه األخb هذا
 هذا يتمّ  أن Dكن وال .القانون يضبطها

 وموافقة بتفويض أي بتوكيل إال التّصويت
  .املعني الّشخص من

 املتاحة اإلمكانيّة :الوطن خارج تصويت

 حّقهم ملHرسة الخارج يف املقيم� للمواطن�

،Jعن التّصويت طريق عن إّما وذلك االنتخا 

  .لخارجا يف اقرتاع مكاتب برتكيز /بعد
 خاللها من يشارك عمليّة :تصويت

 عن بالتّعبb وذلك االقرتاع، يف املواطنون
 ترّشح سيايس لحزب /لشخص اختيارهم
   .محّددة النتخابات

 رئيس فيها يكون وضعيّة :سيايس تعايش
  .الپرملانيّة األغلبيّة إىل ينتمي ال الجمهوريّة

 املواطن� حثّ  إىل يهدف نشاط كّل  :تعبئة
 عىل /االنتخاJ املسار يف نخراطاال  عىل

 االنتخابات فرتة يف حزب /شخص مساندة
 .أصواتهم ضHن وبالتّايل
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 تحديد عمليّة ):انتخابی( إحصاء/تعداد
 فيهم تتوفّر الذين املواطن� كّل  وتسجيل

 بيوتهم يف بهم االتّصال عرب النّاخب رشوط
 .انتخابيّة دائرة كّل  يف

 سHت من سّمة :سياسيّة /حزبّية تعّدديّة
 تسمح التّجمع حريّة حيث سيايس نظام

 من سياسيّة أحزاب /مجموعات بتكوين
 أك� أن بالتّايل النّتيجة وتكون األصناف شتى
 ويف الّسياسيّة الحياة يف يشاركون حزب� من

 التعّدديّة وتعترب .االنتخابات ويف املنافسات
 .التّمثيليّة الّدDقراطيّة أّسس أحد الحزبيّة

 كّل  تقديم وجوب :بالهويّة عريفت
 وثيقة االقرتاع، مكتب دخول عند ناخب،
 املكتب، عن للمسؤول هويته، تثبت
  .التّصويت قبل وذلك

 اإلعالم وسائل تلعبه دور :إعالميّة تغطيّة
 مثل ما حدث حول العموم إعالم يف

  .االنتخابات
 بعثة كّل  تعّدها وثيقة :املالحظ� تقرير

 من االنتخاJ املسار متقيي هدفها مالحظة
 املحليّة القانونيّة بالّضوابط التّزامه حيث
 املعايb احرتامه حيث ومن تؤطّره التي

 مدى تقييم خصوصا فيها nا الّدوليّة،
 وتعّدديّة شفافيّة حريّة، نزاهة، دDقراطيّة،
 .االنتخابات

 :اإلعالم وسائل مراقبة حول تقرير
 لوسائ مراقبة هيأة عن يصدر تقرير
 دولي� أكانوا سواء املالحظ� عن /اإلعالم

 أخرى منظHّت عن أم محلي� أم
 تغطيّة يقيّم تقرير وهو املدp، للمجتمع

 وخاّصة االنتخاJ للمسار اإلعالم وسائل
 النّزاهة ملبادئ احرتامها مدى تقييم

  .املرتّشح� مختلف مع التّعامل يف والحياد
 تراب يمتقس :االنتخابيّة الّدوائر تقسيم
 وتحديد ترابيّة دوائر مجموعة إىل الّدولة

 .دائرة كّل  بها ستمثّل التي املقاعد عدد
 عمليّة ليس االنتخابيّة الّدوائر ورسم

 تقسيم إعادة أن حيث سياسيا، محايدة
 التّحي� إىل فقط تهدف ال أن Dكن الّدوائر،

 zوقع الستغالل أيضا بل للّدوائر، الّدDغرايف
 تراب كامل عىل لألحزاب نتخابيّةاال  القواعد

  .البالد
 التّمتع رشوط كّل  توفb :الفرص تكافؤ

 واالقتصاديّة والسياسيّة املدنيّة بالحقوق
 عىل zييز دون والثّقافيّة واالجتHعيّة

 /الّدين /العرق /االجتHعي النّوع أساس
 االنتخابات، إطار ويف .غbها /الّ�وة /اللغة
 انتخابات لضHن يارضور مبدأ ذلك يعدّ 

 الّسلطات إىل بالنّسبة ويتمثّل .نزيهة
 لكل نفسها الفرص توفb يف العموميّة
 االنتخابيّة الحملة أثناء خصوصا املرتّشح�،
 وصولهم /بتمويلهم يتعلّق ما يف وتحديدا

  .اإلعالم وسائل إىل
 ترصدها ماليّة مبالغ :خاّص  qويل

 /املرتّشح� أفراد /خاّصة مؤّسسات
 تغطيّة من لتمكينهم سياسّية ألحزابا

 الّسياسّية، أنشطتهم تتطلبها التي النّفقات
 .االنتخابيّة الحملة وخاّصة
 تقّدمها املال من مبالغ :عمومي qويل
 لالنتخابات املرتّشح� /لألحزاب الّدولة

 التي النّفقات مواجهة من التّمكينهم
 وخاّصة االنتخابات، يف مشاركتهم تتطلّبها

 .االنتخابيّة ملةالح
 إرشاك عىل تقوم قرار اتّخاذ طريقة :توافق

 وجهات تقريب أجل من املعنيّة الجهات كّل 
 حول اإلجHع يعني ال التّوافق أن إال نظرها،

 إيجاد محاولة باألحرى هو بل واحد، قرار
 ال بحيث األطراف، جميع ب� للتفاهم أرضيّة

  .القرار عىل منها أيّ  تعرتض
 nقتضاها يتمّ  عمليّة :عداملقا توزيع
 من لالنتخابات املرتّشح� مختلف zکین

 التي األصوات لعدد وفقا وذلك املقاعد
  .منهم واحد كّل  عليها تحّصل

 األساليب من أسلوب :منشورات توزيع
 يف يتمثّل االنتخابيّة الحمالت يف املستعملة

 توزيع يف /بيوتهم يف بالنّاخب� االتّصال
 املتّسمة األماكن يف تومطويّا منشورات

 مداخل يف /كاألسواق( كبb جHهbي بإقبال
 عن معلومات عىل تحتوي )العامة املغازات

  .الّسياسيّة وبرامجهم املرتّشح�
 طريقة كّل  :التّربعات أموال جمع

 .االنتخابيّة للحملة األموال لتّوفb مستعملة
 من العمل بهدف األشخاص تجّمع :جمعيّة

 غb لغايّة مشرتكة افأهد تحقيق أجل
 مكّون أهمّ  الجمعيات وتشكّل .ربحيّة

 .املدp للمجتمع
 تقاسم nوجبه يتمّ  سيايس نظام :جمهوريّة

 الّدولة رئيس وظيفة فيه تكون ال الّسلطة
 ينتخب الجمهوري النّظام ويف .وراثيّة
   .عاما انتخابا الحكّام

 عّدة بعد إال يزول ال خاص حرب :انتخا< حرب
 ملقاومة وسيلة ويعترب .وضعه من أيام

 املتمثلة املHرسات خاّصة االنتخاJ، التّحايل
 اقرتاع مكاتب يف املرات عديد التّصويت يف

 له يكون بالتّصويت قام ناخب كّل  .مختلفة
 ياستطاعته يكون ولن الحرب هذا عليه أصبع
 .إليه التّفطن دون ثانيّة مرة التّصويت بالتّايل
 املمثّل� عدد :نتخابيّةاال  الّدائرة حجم

 انتخابيّة، دائرة كّل  عن انتخابهم سيقع الذين

 دائرة كّل  بها ستمثّل التي املقاعد عدد أي

 لقدرة الرّئيس املحّدد ذلك ويعدّ  .انتخابيّة

 بشكل األصوات ترجمة عىل انتخاJ نظام

 .بها الفوز يتمّ  التي واملقاعد يتناسب
 /ساندةامل من األد� الحد :األدu الحدّ 

 عليه يتحّصل أن يجب الذي األصوات
  .ممثّال ليكون مرتّشح /حزب

 كH املاديّة الحدود :الّدوائر حدود
 لرتسيم تستخدم والتي القانون يضبطها
 .الّرتابيّة الّدوائر
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 إقرار عدم :التّصويت حق من حرمان
 يستجيب ال ألنه ما لشخص التّصويت حّق 

 القانون يف عليها املنصوص النّاخب لُرشوط
Jاالنتخا  

 بأغلبيّة يحظى سيايس حزب :حاكم حزب
 منه غالبا وتتشّكل الپرملان يف املقاعد

  .الحكومة
 من مجموعة يضمّ  تنظيم :سيايس حزب

 واملبادئ التّصورات يف يشرتكون األشخاص
 ويسعون املجتمع تسيb حول والتّطلّعات

 .الّسلطة ارتقائهم عند تكريسها إىل
 محّدد املقاعد من أد� عدد :كوتا /حّصة
 مهمشة اجتHعّية لفئة يخّصص قانونا

 األقليات /كالنّساء التّمثيل، سوء وتشكو
 نفاذها لتيسb وذلك مثال، الّدينيّة /اإلثنيّة

 .التّمثيلّية الهيآت إىل
 معرتف حّق  :النّقض )/ڤيتو( االعرتاض حّق 

 عن صدر قرار عىل تعرتض بأن ما لّسلطة به

 املجموعة هذه كانت نوإ  حتى مجموعة

 يف الّسياسيّة األنّظمة بعض وهويف .أغلبيّة
 املعرتف الحّق  )خاّصة بصّفة الرّئايس النّظام

 التي القوان� ختم رفض يف الّدولة لرئيس به

 منع وبالتّايل التّرشيعيّة، الهيأة عليها صادقت

  .التّنفيذ حيز دخولها
 معرتف حّق  ):االنتخابات إىل( النّفاذ حّق 

 الفعليّة املشاركة يف يف واملرتّشح� للنّاخب� هب

 التّسجيل من مراحله، بكّل  االنتخاJ املسار يف

 العدّ  مرحلة إىل االنتخابيّة القوائم عىل

 والتّصويت، االنتخابيّة بالحملة مرورا والفرز،

 الوسائل بتوفb الّدولة تعّهد يفرتض ما وهو

 ةبطريق الحّق  هذا مHرسة يف الّرضوريّة
  .ونزيهة عادلة انتخابات تضمن

 أن يعني مبدا :االقرتاع يف متساو حّق 
 عنه ويعرب .القيمة فسن لها األصوات جميع
 صوتا يساوي واحد تصويت( بـ أحيانا
  ).واحدا

 يف متأّصلة حقوق :اإلنسان حقوق
 النّظر برصف وذلك إنسانا، بصفته الّشخص

 /عرقه /جنسيته /كمواطن صفته عن
 .قدراته /جنسياته /جنسه /لغته /إثنيته

 األساسيّة الحقوق هي اإلنسان وحقوق
 الفرد ب� العالقة تحّدد وهي .لإلنسان
 وهي .الّدولة وخاّصة الّسلطة، وهياكل

 zارس أن للدولة يجوز حدودا تضع
 نفسه، الوقت يف وتلزمها إطارها يف سلطاتها

 zّكن بيئة لضHن إيجابيّة إجراءات باتّخاذ
  .بحقوقهم التّمتع من النّاس كّل 

 التي الحقوق مجموعة :سياسيّة حقوق
 الّشأن تسيb يف املشاركة مواطن لكّل  تكفل
 االنتHء الّرتشح، االنتخاب، :مثل ببلده العام

 الحملة يف املشاركة الّسياسيّة، األحزاب إىل
 يف الحّق  اإلعالم، وسائل استعHل االنتخابيّة،

 جميع مع املساواة قدم عىل املعاملة
  .املرتّشح� /املواطن�
 أك� من مشكلة حكومة :ائتالف حكومة

 وليس( أحيانا تشكل .سيايس حزب من
 باألغلبيّة واحد حزب يفوز ال عندما )دا>ا

 أك� /حزبان فيتفق ما، انتخابات يف املطلقة
  .معاً  الحكومة تشكيل عىل

 عىل تطلق تسميّة :أع(ل ترصيف حكومة

 الفريق تعي� تظاران يف مستقلّة حكومة

 هذه عليها وتطلق الجديد، الحكومي

 التي املحدودة صالحياتها بسبب التّسميّة

 قبل املتّخذة القرارات تنفيذ عىل تقترص

 باتخاذ لها يسمح ال مH الحكومة، استقالة

  .جديدة سياسات يف الّرشوع /إجراءات
 متكونة حكومة :وطنيّة وحّدة حكومة

 األحزاب كّل  من /سعةالوا األغلبيّة من عادة
 إىل االلتّجاء يقع .ترشيعي مجلس يف املمثّلة
 تتطلب عندما الوطنيّة الوحدة حكومة

 األمنيّة /االقتصاديّة الّسياسيّة، الوضعيّة
 يجب ما، بلد يف الّسيايس الوفاق من نوعا

 االئتالف عن الوطنيّة الوحدة حكومة zييز
 األحزاب أهم فقط يضم الذي الحكومي

  .النّيابيّة الهيأة داخل
 دولة داخل مكلّفة سياسيّة هيأة :حكومة

 ضبط nهّمة أيّ  التّنفيذيّة بالوظيفة ما
 .القوان� وتنفيذ للّدولة العاّمة الّسياسة

 كH الپرملان عن الحكومة تنبثق أن Dكن
 أن Dكن كH الپرملانيّة األنظمة يف الّشأن هو

 ومبارشاً  عاّماً  انتخابا منخب رئيس إىل ترجع
Hالرّئاسية األنظمة يف الّشأن هو ك.  

 التي األنشطة من جملة :انتخابّية حملة
 لالنتخابات املرتّشح� مختلف بها يقوم

 موعد قبيل وذلك وأشخاص، أحزاب من
 بربامجهم التعريف بهدف االقرتاع،

 تتمثل بها، ينادون التي واملبادئ الّسياسّية
 ظاهراتوالتّ  االجتHعات يف األنشطة هذه

 من وغbها واملناظرات والحوارات
 من ممكن عدد أكرب إقناع بغرض الوسائل،
 االنتخابّية الحملة وتخضع .النّاخب�
 تواریخ( مّدتها حيث قانونية لضوابط
  .أساليبها حيث ومن )وانتهائها انطالقها

 لالتّصال وسيلة كّل  :االنرتنت عرب حملة
 كاتوشب الحاسوب أجهزة تعتمد بالنّاخب�
 تطوير يتطلب مH اإللكرتونيّة، االتّصال

 الّشابكة مواقع خالل من الواب عىل حملة
  .االجتHعيّة والّشبكات

 تصّور يف طريقة :رشيد حكم /حوكمة
 الرّشيد الحكم ويتميّز .ومHرستها الّسلطة
 هذا قياس وDكن التّنظيم من جيّد nستوى
 كالّشفافيّة معايb عدة وفق املستوى

  .املسؤوليات وتقسيم اركةواملش
 مع التّعاطي nقتضاه يجب مبدأ :حياد
 التّحيز ودون موضوعيّة بطريقة األمور
  .اخر حساب عىل لطرف
 وثيقة :الحملة إسرتاتيجيّة الحملة خطّة

 األهداف، رسائل تجميع فيها يتمّ  مكتوبة
 وطريقة الحملة رسائل املستهدفة، الفئات
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 هذه الطّريق خارطة إعداد ويتمّ  .تنظيمها
 مفصال وصفا وتتضّمن الحملة بدايّة قبل
  .االقرتاع يوم إىل وصوال سbها كيفيّة عن

 مكاتب كّل  يف توفره ينبغي ساتر :خلوة
 /حجرة شكل عىل يكون أن وDكن االقرتاع

 من النّاخب zك� منه الغرض مثال، ستار
 اآلخرين أنظار عن بعيدا بصوته اإلدالء

 تضمن .الحريّة كاملب التصويت وبالتّايل
 .لالقرتاع الّرسي الطّابع الخلوة
 ماليّة، قضائيّة هيأة :املحاسبات دائرة
 األموال يف التّرصف مراقبة سلطة لها تعود

 أن الّدول بعض ويف لها، وDكن .العموميّة
 zويل ملراقبة االنتخاJ املسار يف تتدخل

 االنتخابّية، الحملة /الّسياسيّة األحزاب
 قبل من األموال هذه رصف وطريقة

   .بها املنتفع�
 دوائر :مؤّقتة /خاّصة انتخابيّة دائرة

 nناسبة حدودها تعي� فيها يتمّ  انتخابيّة
 أن بالتّايل ومصbها وحيدة انتخابيّة عمليّة

 .دوريا ترسيمها يعاد
 ما دولة تراب من جزء :انتخابيّة دائرة
 /نائب انتخاب إىل متساكنوه فيه يدعي
 اإلداريّة الّدوائر تكون أن Dكن .عنهم نواب
 ترسيم Dكن كH .انتخابيّة دوائر ذاتها هي

  االنتخابيّة بالعمليات خاّصة دوائر
 :فرديّة دائرة /واحد مقعد ذات دائرة
 بالتّايل ويتمّ  واحد nقعد ممثّلة دائرة

 ذلك عىل املرتّشح� مختلف ب� التّنافس
  .املقعد
 ممثّلة دائرة :املقاعد متعّددة دائرة
 ب� داخلها التّنافس ويتم مقعد من بأك�

 املرتّشحة القوائم /املرتّشح� مختلف
 .املقاعد بهذه للفوز

 التي األساسيّة النّصوص من جملة :دستور
 ب� العالقات وتنظّم الحكومة شكل تحّدد

 تنظيم وتضبط واملحكوم� الحاكم

 الّدستور ويتضّمن .العموميّة الّسلطات
  .اإلنسانيّة والحريات للحقوق ميثاقا كذلك
 لشتى املرتّشح� استعHل :انتخابيّة دعايّة
 الخاصة /منها العموميّة اإلعالم وسائل
 اإلشهار، ولوسائل مقابل بغn/ bقابل
 بغيّة الّسياسيّة بربامجهم التّعريف بغرض
 الحملة انطالق قبل وذلك النّاخب� تعبئة

 ورزنامة النتخاJا للقانون وفقا االنتخابيّة
  .االنتخابات

 العمل :متواصلة /دا�ة /مستمرّة دعايّة
 والحزب املرتّشح به يقوم الذي املستمرّ 

 انتظار دون املقبلة، لالنتخابات استعدادا
 إيصال يف للبدء الرّسميّة الحملة موعد

  .للنّاخب� رسائلهم
 القضاء إىل اللجوء من Dّكن إجراء :دعوى
 قانونيّة مسألة لحو  نزاع يف للفصل
 أن Dكن االنتخابّية املاّدة يف .محّددة
 مراحل من مرحلة بأيّة الّدعوى تتعلّق
 عىل التّسجيل من ابتداء االنتخاJ، املسار

 النّزاعات إىل ووصوال االنتخابيّة القوائم
  .االنتخابات بنتائج املتعلّقة

 لبعثة إعدادها يتمّ  وثيقة :املالحظ دليل
 أدوات جانب إىل توزيعها، ويتم ما مالحظة

 /املعتمدين عىل أخرى، بيداغوجيّة
 وDكن .االنتخابات ملالحظة املتطوع�
 تدريب دورات خالل الّدليل استخدام

 من جملة عىل يحتوي وهو .املالحظ�
 املالحظ بوظيفة املتعلّقة القواعد

 التي األخالقيّة القواعد وكذلك ومسؤولياته
  .مهمته أداء خالل بها االلتّزام عليه
 قبل من عموما معّدة وثيقة :النّاخب دليل

 ويتمثّل للنّاخب� وموّجهة االنتخابيّة اإلدارة
 القيام يجب ما وتبسيط رشح منها الهدف

 .االقرتاع وإجراءات النّاخب قبل من به
 كذلك الوثيقة هذه تتضّمن أن وDكن
 توضيح منها الهدف التّوصيات من جملة

 لضHن احرتامها النّاخب عىل التي الّرشوط
  .ودDقراطيّة نزيهة انتخابات

 دائرت� جمع :االنتخابيّة الّدوائر دمج
 وتتمّ  .واحدة دائرة يف أك� /انتخابيت�

 ترسيم إعادة nناسبة هذه الّدمج عمليّة
  .االنتخابيّة الّدوائر
 الپرملان خاللها يكون فرتة :پرملانيّة دورة

 هناك انيّة،الپرمل العطلة وخالل .منعقدا
 /العاجلة الحاجيات تدابb تتوّىل  دا>ة لجنة

 الپرملانيّة الّدورة ب� التّمييز يجب .الطّارئة
 انتخب التي املّدة zثّل التي النّيابيّة، واملّدة

 من نيابيّة مّدة كّل  تتكون .النّواب أجلها من
 يختلف الپرملانيّة الّدورات من عدد

         .ةالنّيابيّ  املدة طول باختالف
 الّسلطة فيه تنبثق سيايس نظام :دaقراطيّة

 مبدأ( قبله من تراقب /الّشعب إرادة عن
 الّ�وة، املولد، بسبب zييز دون )الّسيادة
 والّدDقراطيّة ). املساواة مبدأ( ...الكفاءة

 فيها الّسلطة وzارس مبارشة غالبا هي
 انتخابات يف اختيارهم يقع ممثّل� بواسطة

 الّدDقراطيّة وتفرتض .العام رتاعباالق
  .الّسلطة عىل والتّداول الّسياسيّة التعّدديّة

 ورسيع ملحوظ تزايد :الّشعبيّة ذروة
  .الرّأي استطالعات عىل بناء مرتّشح، لشعبيّة

 رأس االقرتاع نظام يف مرتّشح :القا�ة رأس
 /حزبه قبل من اختياره يتمّ  القوائم عىل

 القا>ة عىل األول ليكون الّسيايس تنظيمه
  .سbشحها التي

 التّسميّة هذه تطلق ):انتخابّية( رزنامة
 من سلسلة إلجراء املحّددة التّواريخ عىل

 التّواريخ عىل تطلق كH االنتخابات
 مسار مراحل من مرحلة كّل  إلجراء املحّددة
Jحملة انطالق كتاريخ معّ�  انتخا 

 وانتهائها النّاخب� قوائم عىل التّسجيل
 الّرتشحات تقديم وانتهاء انطالق وتاريخ

 واإلعالن االقرتاع ويوم االنتخابيّة والحملة
  ...النّتائج عن

 كّل  لربمجة التّواريخ ضبط :الحملة رزنامة
 .االنتخابيّة بالحملة املتعلّقة الفعاليات
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 وتضع الّرزنامة هذه تخطط عاّمة، وبصفة
 املسائل جملة بخصوص واضحا موقفا

 نرش يتمّ  أن املفرتض ومن .الحملةب املتعلّقة
 احرتام من Dكّن بشكل االنتخابيّة الّرزنامة
 كّل  قبل من املحّددة اآلجال مختلف
  .باالنتخابات املعنيّ�
 به يتوّجه خطاب /نّص  :انتخابيّة رسالة

 رسالة تكون أن وينبغي .للنّاخب� املرتّشح
 مصداقيّة، ذات صادقة، قصbة، الحملة
 يجب كH .اول التّد وسهلة ب�للنّاخ مقنعة

 الحمالت برسائل مقارنة مختلفة تكون أن
  .األخرى االنتخابيّة

 املستوى عىل منتخب شخص :بلديّة رئيس
  .املحليّة النّيابيّة الهيأة لتسيbّ املحيلّ 
 مكلّف شخص :االقرتاع مكتب رئيس

 للترشيع وطبقا االنتخابّية اإلدارة قبل من
 سb عىل رشافباإل  العمل، به الجاري
 املوظف� عىل وكذلك االقرتاع عمليّة

 ورئيس .إرشافه تحت هو الذي باملكتب،
 املكتب فتح قبل خاّصة، مسؤول املكتب

 بالقواعد التّقيّد ضHن عىل للعموم،
 تنظّم التي القانونيّة النّصوص يف املحّددة

 احرتام عىل يسهر وهو .االنتخابات
 املكتب أنّ  من مثال ويتتبّت اإلجراءات

 عليها ستوضع التي بالطّاوالت مجّهز
 مناسب عدد به ويتوفّر االنتخابيّة املواد

 الالزمة املواد كّل  أن ومن الخلوات، من
 التّصويت، أوراق وخاّصة تسلمها، تمّ 

 كذلك وهو ...األقفال االقرتاع، صناديق
 االقرتاع مكتب وغلق فتح عىل مسؤول
  .الرّسمّية األوقات يف للعموم

 :االقرتاع مكاتب من الخروج لدى ربس
 من االنتقال عرب االنتخابات نتائج تقدير
 خيارات الستطالع وذلك آخر، إىل اقرتاع مركز

 .االقرتاع مكاتب مغادرتهم عند النّاخب�
 تحتوي رسمّية وثيقة :الّناخب� سجّل 

 يف سينتخبون الذين النّاخب� أسHء عىل

 رتاعاق مكتب لكل( معّ�  اقرتاع مكتب
  ).الخاّص  سجلّه
 مرتّشح لكل متاحة إمكانيّة :الّرتشح سحب
 ووفقا اآلجال يف ترّشحه عن للّرتاجع

 .االنتخاJ القانون يحّددها التي لإلجراءات
 :لالنتخابات املستقلّة الوطنيّة الّسلطة

 صالحيات القانون لها أوكل مستقلّة هيأة
 تكريس يخّص  ما يف سيHّ ال واسعة،
 كذا و وتعميقها الّدستوريّة طيّةالّدDقرا
 عىل واإلرشاف االنتخاJ النّظام تعزيز

 تنظيمها و مراقبتها و االنتخابية العمليات
 كّل  إتّخاذ الّدستور لها خّول كH واجرائها

 العمليّة لتحضb الالزمة اإلجراءت
 والفرز التّصويت وعمليات االنتخابيّة

 داءً ابت الّدستور، من 8 و 7 املادت� حسب
 إعالن غاية إىل النّاخبة الهيأة استدعاء من

 تستمد .وشفافيّة نزاهة بكل النّتائج
 مرجعيّتها لالنتخابات املستقلّة الّسلطة
 zارس التي الّشعبيّة الّسيادة من الوحيدة

 والّشفافيّة بالحريّة تتّسم انتخابات عرب
  .والنّزاهة والتعّدديّة

 ملطلوبةا القانونيّة الّسن :انتخا< سنّ 
 من تختلف وهي االنتخاJ بالحّق  للتّمتع

  .أخرى إىل فرتة ومن أخرى إىل دولة
 يسمح ما تحمل دالة بطاقة :شارة

 التي وبالجهة حاملها بهويّة بالتّعريف
 الّشارة تحمل أن ويجب .فيها يشتغل /Dثلها

 عليها باالطّالع للعموم يسمح بشكل
 اJاالنتخ القانون يفرض ما غالبا .بسهولة

 ممثّيل وعىل املالحظ� عىل الّشارات حمل
 الّصحافي� وعىل املرتّشحة والقوائم األحزاب

 عىل وخاّصة االنتخابيّة، اإلدارة أعوان وعىل
  .االقرتاع مكاتب عىل املسؤول� األعوان

 تتمثل رشعيّة غb عمليّة :األصوات رشاء
 /للنّاخب� ماليّة مبالغ ما مرتّشح دفع يف

 له وعدهم مقابل عينيّة امزاي منحهم
 .لّصالحه بالتّصويت

 تنظيHً  /حزباً  Dثّل رمز /إشارة :شعار
 الرّمز يعكس ما وغالبا .به ويعرف سياسياً 
 .لنفسه اتّخذه الذي الطّرف أوقيم توّجه

 أو( منصب فيها يصبح وضعيّة :شغور
 بسبب وذلك شاغله، من خال ما )وظيفة

 هذه يتستدع وقد .إقالة /استقالة /وفاة
 ألوانها سابقة انتخابات تنظيم الوضعيّة

 .الّشغور ذلك لسدّ 
 ضHن رشوط أحد :االنتخابات شفافيّة

 من وتتمثّل ونزيهة، دDقراطيّة انتخابات
 املسار يف املتدخل� كّل  حّق  يف ناحية،

Jاألحزاب املرتّشحون، النّاخبون،( االنتخا 
 ...)املالحظون اإلعالم، وسائل الّسياسيّة،

 كّل  عىل لالطّالع أمامهم اإلمكانيّة وإتاحة
 املسار تؤطّر التي القانونيّة الّضوابط
،Jيف أخرى، ناحيّة من وتتمثّل، االنتخا 

 مراحل كّل  سb ومالحظة متابعة يف حّقهم
  .قانونيته من للتّأكد املسار هذا

 نهايّة عىل تطلق عبارة :انتخا< صمت
 كّل  منع عنها ويرتتّب االنتخابيّة الحملة

 وخاّصة االنتخاJ، املسار يف املتدخل�
 اإلعالم ووسائل املرتّشح� منهم املتدّخل�

 بطريقة التّرصف /بترصيحات القيام من
  .املرتّشح� ألحد تسويقا تّشكل

 فيه يضع صندوق :االقرتاع صندوق
 تسجيل بعد االقرتاع بطاقات النّاخبون
   .عليها اختيارهم

 واآلليات الّصيغ من مزيج :االقرتاع طريقة
 االقرتاع حّق  من النّاخب� zكّن التي

 مقاعد إىل عليها املتحّصل األصوات وترجمة
  .التّرشيعيّة الهيأة /الپرملان صلب
 يعّرب  إجراء ):االنتخابّية املادة يف( طعن

 عىل قرار تسجيل( قرار عىل اعرتاض عن
 عىل ...)/املرتّشح� تسجيل /النّاخب� قوائم
 الطّعن هذا ويتم .مراجعتها قصد نتائج
 القانون ويضبط .املحاكم أمام عادة
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Jكن التي الطّعون من أنواع عّدة االنتخاD 
 االنتخاJ املسار مراحل بكافّة تتعلّق أن

 مختلفة أنواع عىل تعرض أن Dكن والتي
  .متخّصصة /عاديّة القضائيّة الهيئات من

 ّجل�املس النّاخب� امتناع :النّاخب� عزوف
 اليوم يف االقرتاع لّصناديق التّوجه عن

 من رضبا العزوف يعترب .لالنتخابات املحّدد
  .الّسياسيّة املواقف رضوب
 مکلّف شخص :االنتخابيّة اإلدارة عضو

 العمليّة قيادة /تنظيم يف باملشاركة
 الحياديّة مبادئ باحرتام االنتخابيّة

 سb عىل السهر وكذلك واالستقالليّة
 للقانون الكامل االحرتام ظّل  يف اباتاالنتخ

Jإطار ويف .عنه املنبثقة واإلجراءات االنتخا 
  .والتّوعيّة التّدريب برامج
 االنتخابّية، اإلدارة تضعه عون :إرشاد عون
 مركز كّل  ويف النّاخب�، جمهور ذّمة عىل

 إذا مساعدتهم، /توجيهيم قصد اقرتاع،
 مHرسة يف الّصعوبات بعض واجهتهم

  .االنتخاJ همحقّ 
 داخل مكلّف عون :الهويّة من تثّبت عون

 النّاخب� هويّة من بالتّثبت االقرتاع مكتب
  .بأصواتهم يدلوا أن قبل

 تمّ  شخص كّل  :االقرتاع مكتب عون
 باستقبال االنتخابيّة اإلدارة قبل من تكليفه

 إجراءات احرتام عىل والّسهر النّاخب�
 بالتّثبت ونالع يكلّف أن وDكن .االقرتاع

 عىل أمضوا أنهم من /النّاخب� هويّة من
 ...بأصواتهم اإلدالء قبل االنتخاJ الّسجل

 يهدف رشعي غb عمل كّل  :انتخا< غّش 
 .تغيbها /االنتخابات نتائج عىل التّأثb إىل

 /مرة من أك� التّصويت يف يتمثّل أن وDكن
 حّق  يف التّصويت يف /األصوات رشاء يف

 ...منه تفويض وند آخر شخص
 الّدستور فيه يكون نظام يف :دستوري غ�

 قاعدة كّل  الّدولة، يف القانونيّة القواعد أعىل

 غb )مثال ترتيبي أمر /قانون( قانونيّة
 إجراءات حيث من سواء للدستور، مطابقة
 األغلبيّة وفق عليها املصادقة تقع �( وضعها

 .محتواها حيث من أم )مثال املطلوبة
 املتمثّلة، العمليات مجموع :ألصواتا فرز
 البطاقات عدّ  يف التّصويت، انتهاء بعد

 ومقارنتها االقرتاع صناديق يف املوجودة
 سجّل  عىل املوجودة اإلمضاءات بعدد

 تحّصلت التي األصوات وإحصاء النّاخب�
  .مرتّشح كّل  /قا>ة كّل  عليها
 انتخابات ):االنتخابات يف( ساحق فوز

 الحصول يف حزب /مستقّل  ّشحمرت  فيها ينجح

 املقاعد من /األصوات من كبb عدد عىل

  .خصومه عليها تحّصل nا مقارنة عاّل  وبفارق
 حركة /حزب مؤيدو /شعبيّة قاعدة

 من كانوا سواء املواطن� مجموعة :سياسيّة
 الحياة يف النّاشط� من أم الّسلبي�

 عىل للتحرّك تعبئتهم تتمّ  والذين الّسياسيّة
  .االنتخابيّة املواعيد يف يدانامل

 جملة :بيانات /معلومات قاعدة
 والتي النّاخب� بقا>ة املتعلّقة املعلومات

 /كمبيوتر جهاز عىل مخزّنة تكون ما عادة
  .برصي /مغناطييس حامل عىل

 القانونيّة النّصوص جملة :انتخا< قانون
 العمليّة تؤطّر التي )غbها أو( والرتتيبيّة
  .ةاالنتخابيّ 

 من مقّدمة مرتّشح� قا>ة :حزبيّة قا�ة
 مرتّشح� قا>ة ويقابلها سيايس حزب قبل

   .مستقلّ�
 ألسHء رسميّة قا>ة :النّاخب� الئحة /قا�ة

 صّفة فيهم تتوفّر الذين املواطن�، وعناوين
 إن عليها أنفسهم رّسموا والذين النّاخب
 رضوريّة القا>ة وهذه .ذلك القانون اشرتط

 يف االقرتاع يوم وتعتمد .االنتخابات تنظيمل
 ناخب كّل  توجه من للتثبت االقرتاع مراكز

  .بالنّظر إليه يرجع الذي االقرتاع ملكتب

 البالستيك من مرقم رشيط :ختم /قفل
 صناديق لغلق يستخدم الّصلب شبه

 دون الّصندوق فتح Dنع بشكل االقرتاع
 آليات من آليّة القفل Dثّل .القفل كرس

 طريق عن خاّصة االنتخابات تزوير مقاومة
  .أخرى بأوراق االقرتاع صناديق حشو

 يف تتوفّر سّمة :قياديّة صفات /کاریزما
 /سيايس رجل وخاّصة استثنائيّة، شخصيّة

 صاحبها zنح أن شأنها من سياسيّة امرأة
  .القيادة ملHرسة الّالزمة الهيّمنة

 من غbها /القHش من كبbة قطعة :الفتة
 جانب كّل  من بقطب� شّدها Dكن املواد

 عليه يكتب كمحمل وتستخدم جوانبها من
 وتتضّمن لالنتخابات، للمرتّشح� للّدعايّة

 اسم إىل باإلضافة عادة، الالفتات هذه
 بطريقة تلّخص شعارات املرتّشح، /الحزب
 الّسياسيّة برامجهم وقويّة واضحة

  .للنّاخب� ووعودهم
 لدى اهتHم عدم /قلّة :الّناخب� المباالة

 وبالّسياسة باالنتخابات النّاخب� بعض
 .عاّمة بصفة
 مجموع :داخيل نظام /داخلّية الئحة

 الّداخيل الّسb تنظّم التي العاّمة القواعد
 اللّجان إحداث مثل جHعيّة، لهيأة /ملجلس
 قواعد تحديد /بينها الوظائف وتوزيع
 ءاتبإجرا املتعلّقة تلك كذلك /التّداول

  )...رسي /اليدّ  برفع( التّصويت
 األشخاص من مجموعة :الحملة لجنة

 الرّئيسي� املستشارين من متكّونة
 باتّخاذ ومكلّفة للمرتّشح�، /للمرتّشح
   .االنتخابيّة هم /بحملته املتعلّقة القرارات

 املاليّة املوارد كّل  ):qويل( سيايس مال
 وباألخّص  الّسيايس املجال يف املستعملة

 /الّسياسيّة األحزاب لتمويل املرصودة تلك
 zويل مصادر تخضع .االنتخابيّة الحمالت
 يف االنتخابيّة الحمالت /الّسياسيّة األحزاب
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 الّشفافيّة مبدأ إىل الّدDقراطيّة األنظمة
  .القضائيّة الرّقابة مبدأ إىل وبالتّايل
 انتهت مرتّشح :واليته منتهّية مرتّشح

 يف أخرى ملّدة ترّشح ولكنه النّيابّية مّدته
  .الجاريّة االنتخابات

 وسعى النتخابات تقّدم شخص كّل  :مرتّشح
 إىل لالرتقاء النّاخب� أصوات عىل للحصول
 بصّفة إما وكالة عىل للحصول /منصب
 .سيايس حزب عن كمرتّشح /مستقلّة
 شخص كّل  االنتخاJ، الّسياق يف :متطوع

 يف ملشاركةا مايل، مقابل ودون طوعا اختار،
 كذلك /املدp العمل يف /ما مرتّشح مساندة
 .لالنتخابات کمالحظ
 املنظHّت الجمعيات، جملة :مدP مجتمع

 العامّ  الفضاء يف واملؤثرة الفاعلة والنّقابات
 عن ومستقلّة مضاّدة سلطة تشكّل والتي

  .الحاكمة الّسلطة
 :تأسيسيّة جمعيّة /تأسييس مجلس
 دستور إلعداد خباً منت يكون ما عادة مجلس

 عند تأسييس مجلس إحداث يتمّ  .ما دولة
 دولة عن انفصالها /استقاللها إثر دولة نشأة
 دولة يف حاجة /رغبة ظهور عند /أخرى
  .دستورها لتّغيb قا>ة

 من مجموعة :ضغط مجموعات
 عىل التّأثb إرادة حول تلتقي األشخاص

 األهداف بعض لتنفيذ الّسيايس، القرار
  .القيم بعض /يّةالّسياس

 باالنتخابات يتعلّق أن Dكن zرين :محاكاة
 لسb الالزمة الّرتتيبات الختبار ويستخدم

 /بتنفيذ املكلّف� املوظف� لتّدريب /االقرتاع
  .للنّاخب� االقرتاع إجراءات لتوضيح كذلك

 رسميّة وثيقة :االقرتاع عمليات محرض
 مذيّلة االقرتاع مكتب إدارة تصدرها

 جملة عىل تحتوي أعضائه ءاتبإمضا
 أحرز التي األصوات عدد :التّاليّة املعلومات

 وعدد املكتب بذلك قا>ة /مرتّشح كّل  عليها
 النّاخب� وعدد بها، املرصح األصوات
 بذات الخاّص  النّاخب� سجّل  عىل املرّسم�
   .وامللغاة البيضاء األوراق وعدد املكتب

 التي الفرتة :االنتخابّية الحملة مّدة
 خاللها يستطيع والتي القانون يحّددها

 الحملة بنشاطات القيام املرتّشحون
  .االنتخابّية وبالّدعايّة

 اإلرشاف عن مسؤول شخص :الحملة مدير
 االنتخابيّة للحملة االسرتاتيجي التّطوير عىل

 .يوميا سbها وعىل
 االنتخاJ القانون يحّدد شخص :مرافق

 من ناخب nرافقة له ويسمح مواصفاته
 عىل ملساعدته الخاّصة، االحتياجات ذوي

 .االنتخاJ حّقه مHرسة
 تقييم عمليّة :اإلعالم وسائل مراقبة
 اإلعالم وسائل تغطيّة لطريقة منظّمة
 الحملة وبالتّحديد االنتخاJ للمسار

 عىل قدرتها مدى لتّقييم وذلك االنتخابيّة،
  .وعادلة نزيهة انتخابات ضHن يف اإلسهام

 وDكن االقرتاع فيه يتمّ  مكان :اقرتاع كزمر 
  .أك� /اقرتاع مكتب يحتوي أن

 يقصده مكان :النّاخب� تسجيل مركز
 االنتخابيّة القوائم عىل للتسجيل املواطنون

  .االنتخاJ حّقهم مHرسة من يتمكنوا حتى
 القانونيّة التّدابb مجموع :انتخا< مسار

 راءإلج الّرضوريّة املاديّة والعمليات
 املسار هذا ينطلق أن Dكن .االنتخابات

 يقتيض أن Dكن كH لالقرتاع النّاخب� بدعوة
 املسار ويشمل .انتخاJ قانون وضع

Jوتقديم النّاخب� تسجيل عمليّة االنتخا 
 والتّصويت االنتخابيّة والحملة الّرتشحات

 وإعالن األصوات وعد االقرتاع بطاقات وفرز
   .االنتخابيّة عاتالنّزا وحّل  النّتائج

 :االنتخابات عىل دولّية مساعدة
 /دوليّة هيآت قبل من ما دولة مساعدة

 أجل من متخّصصة حكوميّة غb منظHّت
  .االنتخابات تنظيم

 :للحملة تربّعات الحملة يف مساه(ت
 /املرتّشح ملساندة تهدف وتربّعات هبات

 .االنتخابيّة الحملة خالل ماليا املرتّشح�
 الّسلطة /الپرملان يف عضو /مرتّشح :مستقّل 

 .سيايس حزب أيّ  إىل ينتمي ال التّنفيذيّة
 مکلّف شخص :األصوات فرز عن مسؤول

 أن وDكن األصوات فرز بعمليّة قانونيا
 /االقرتاع مكتب برئيس األمر يتعلّق

  .بجميعهم /nساعديه
 شخص :املرتّشح حملة عن مايل مسؤول

 ليكون �مرتّشح قا>ة /مرتّشح يعيّنه
 وتطبيق ماليا، الحملة إدارة عن مسؤوال
 التّقارير وإعداد الّصلة، ذات املاليّة القوان�

  .القانونيّة
 وقع قانوp نّص  كّل  :قانون مرشوع
 قبل من بعد إقراره يقع � لكن إعداده
 قبل من ختمه وال التّرشيعيّة الهيأة

  .التّنفيذيّة الّسلطة
 /مرتّشح يف بونالنّاخ Dنحها ثقة :مصداقيّة

 .حزب
 سياسّية وقوى أحزاب مجموعة :معارضة

 الپرملانيّة لألغلبيّة املعارض موقف تقف
 ألسباب عنها، املنبثقة والحكومة

 .أساسا إيديولوجيّة
 النّاخب� عدد تقدير :متوّقعون مقرتعون

 يف التّصويت يف مشاركتهم تفرتض الذين
  .معيّنة انتخابات إطار

 إطار يف عليها متنافس ةوظيف /نيابة :مقعد
  .ما انتخابات
 فيه تجري مكان :منقلّة اقرتاع مكاتب

 ً  يف خصوصيته وتتمثّل االقرتاع عمليّة فعليّا
 مجّهزة نقل وسيلة يف يتمثل ما عادة أنه

 عادة ويتم .لالقرتاع الالزمة املعّدات بكل
 لضHن املستقلّة االقرتاع مكاتب إىل اللّجوء
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 للمواطن� اّصةخ االقرتاع حّق  إتاحة
 ال أین معزولة، /نائيّة مناطق يف املقيم�

  .الغرض لهذا تخصيصها Dكن منشآت توجد
 فيها يقع التي القاعة :اقرتاع مكتب
 محّدد النّاخب� من عدد قبل من االقرتاع
   .مسبقة بصورة

 قبل من مكلّف شخص :دويل مالحظ
 نزاهة ملالحظة مختّصة دوليّة هيآت

 .يتهاورشع االنتخابات
 إرساله يتمّ  دويلّ  /محّيل  مالحظ :مالحظ

 بالبقاء ويُطالب اقرتاع مراكز إىل االقرتاع يوم
 العمليّة مّدة مدى عىل نفسه املكتب يف

 .سbها ملالحظة االنتخابيّة
 مواكبة :االنتخابات )مراقبة( مالحظة

 املعلومات جمع بهدف االنتخاJ املسار
 ال حايدةم كيانات قبل من بسbه املتعلّقة

 االنتخابيّة العمليات يف التّدخل لها Dكن
 بعثات وتنبثق .ملالحظتها املدعّوة

 منتميّة منظHّت عن هذه املالحظة
 ويتمثّل الّدويل، /املحّيل  املدp للمجتمع

 االنتخابات احرتام مدى تقييم يف هدفها
 لها املؤطّرة املحلّية القانونيّة للّضوابط

  .الّصلة ذات يّةالّدول للمواثيق وكذلك
 يكلّفه شخص كّل  ):مرتّشح /حزب( ممثّل
 خاّصة وليكون بتمثيله املرتّشح /الحزب
 من االقرتاع يوم االقرتاع مكاتب يف حارضاً 

  .والفرز االقرتاع عمليتي قانونيّة ضHن أجل
 منقولة لوجه، وجها مناقشة :مناظرة

 خاللها يقومان مرتّشح� ب� تلفزيوينا،
 مع باالنتخابات، تتعلّق قضايا nناقشة
 وقدراتهH مزاياهH إبراز عىل الّرتكيز

 .االنتخابيّة وبرامجهH القياديّة
 ضدّ  يتقّدم لالنتخابات مرتّشح :منافس
  .آخرين مرتّشحون /مرتّشح

 وظيفة /نيابيّة مّدة :ترشيعي منصب
 ملHرسة zثيليّة غرفة يف منتخب يشغلها
  .التّرشيعيّة الّسلطة

 من ما دولة لجنسيّة حامل فرد ّل ك :مواطن
 ويتمتع التّجنس طريق عن /الوالدة

 ومنها والواجبات بالحقوق nقتضاها
  .والّسياسيّة املدنيّة الحقوق
 ال الذي األجل، :للّرتشح نهائيّة مواعيد

 للّسلطة ترشح أيّ  تقديم انقضائه بعد Dكن
 .االقرتاع يف املشاركة أجل من املختّصة

 ممثّيل اجتHع :ّرتشحاتال إعالن مؤqر
 إسرتاتيجيّة صياغة أجل من وقادته، حزب

 تقديم وكذلك التّكتيكيّة وخططه الحزب
 إىل إضافة سياسيّة، لوظائف مرتّشح�
 مع عليها، واملصادقة الحزب برامج مناقشة
 تتعلّق مهّمة مسائل حول مواقفه توضيح
  .القادمة االنتخابيّة بالحملة
 نفقات تقدير :خابيّةاالنت الحملة ميزانيّة
 كذلك االعتبار ع� يف يأخذ الذي الحملة
 والزّمن تعبئتها، يجب التي البرشيّة املوارد
  .مهّمة كّل  إنجاز سيستغرقه الذي

 هو من بعد يقّرر � ناخب :مرتّدد ناخب
 .لصالحه سيصّوت الذي الحزب /املرتّشح
 ملHرسة ومسّجل مؤّهل شخص :ناخب

  .التّصويت يف حّقه
 /الفائز تحّدد قطعيّة نتيجة :نهائيّة تيجةن

  .االنتخابات يف الفائزين
 باملسار متعلّقة خصومة أيّ  :انتخا< نزاع

Jقضائيّة هيأة أمام ترفع االنتخا 
  .عاديّة /متخّصصة

 املسّجل� النّاخب� نسبة :العزوف نسبة
 االقرتاع صناديق إىل يتوّجهوا � الذين

 بالغة ةمسأل ضبطها وDثّل للتصويت
 درجة عىل مؤرشا تعدّ  ألنّها األهميّة
 باالنتخابات املواطنون يوليها التي االهتHم

 يف ثقتهم بدورها تعكس أن Dكن والتي
 الّسياسي� الفاعل� يف /االنتخاJ املسار

  .املراكز نيل أجل من املتنافس� املشارك�

 ب� من املواطن�، نسبة :املشاركة نسبة
 اتّجهوا الذين املسّجل�، النّاخب� مجموع

 هذه وzثّل .االقرتاع صناديق إىل فعال
 اهتHم مدى حول هاماً  مؤّرشا النّسبة

 zثل أن Dكن كH العاّم، بالّشأن املواطن
 .االنتخابات مصداقيّة مدى حول مؤرشا
 لالستشارة معروض نص :االستفتاء نّص 

 بالغ الّسؤال نّص  اختيار ويعدّ  .الّشعبيّة
 .االستفتاء مصداقيّة إىل بالنّسبة يّةاألهم
 معّقدة، /غامضة الّسؤال صياغة كانت فإذا

 من وzنعه النّاخب تضلّل أن فيمكن
  .ودرايّة علم عن اإلجابة
 اقرتاع نظام :األك�يّة /األغلبيّة نظام

 الّدائرة يف املقاعد /املقعد بإسناد :يسمح
 عىل االقرتاع كان إذا ما حسب( االنتخابيّة

 القا>ة /املرتّشح إىل )القوائم عىل /فراداأل 
   .األصوات من عدد أكرب عىل املتحّصلة

 غb الحكم Dيّز نظام :الواحد الحزب نظام

 االنتخابيّة املنافسة تغيب حيث الّدDقراطي،

 الحياة عىل واحد حزب هيمنة بسبب

 وجود القانون حظر بسبب إما الّسياسيّة

 رساتمH بفعل /أخرى سياسيّة أحزاب

 من األخرى األحزاب إقصاء إىل تؤّدي سياسيّة

 مقاعد عىل الحصول /االنتخابات يف املشاركة

  .املشاركة من zّكنوا إذا
 والفرصة الحّق  :اإلعالم وسائل إىل نفاذ

 يف للظّهور لالنتخابات مرتّشح لكل املتاحة
 والبرصيّة الّسمعّية اإلعالم وسائل

 إيصال الماإلع وسائل من غbها والستخدام
 واملبادئ القيم وكذلك الّسيايس برنامجه

 املساواة وتشّكل للعموم منها استلهم التي
 رشوط إحدى اإلعالم وسائل إىل النّفاذ يف

 .االنتخابات نزاهة
 هيأة :ترشيعي مجلس /ترشيعّية هيأة

 وسلطة مسؤوليّة لها تُعهدّ  منّتخبة
  .الّدولة مستوى عىل التّرشيع

                  املجال                                                                                                                           ْنِتَخاَباُت   الَاِ

     

  

  

10    

..143..



 يضع � اقرتاع ورقة :ءبيضا اقرتاع ورقة
 ال أنها بحيث عالمة أيّة النّاخب عليها

 الخيارات ب� من اختيار أيّ  تعكس
  .عليه املعروضة

 تتوفر اقرتاع ورقة :سليمة اقرتاع ورقة
 القانون يحّددها التي الّرشوط فيها

Jاألصوات مع احتسابها ليتمّ  االنتخا 
 .بها املّرصح

 اقرتاع ورقة :مستعملة غ� اقرتاع ورقة
 يف وبقيت ناخب أيّ  يستعملها � بيضاء

 عمليّة انتهاء بعد االقرتاع مكاتب
 من املتبقي العدد هذا ويفّرس  .التّصويت
 خاّصة املستعملة غb االقرتاع بطاقات
 كّل  عموما االنتخابّية اإلدارة بتسليم
ً  اقرتاع مکتب  التّصويت أوراق من عددا
 كذلك /به املسّجل� النّاخب� عدد يفوق
  .االقرتاع عن العزوف بنسبة
 تمّ  اقرتاع ورقة :ملغاة اقرتاع ورقة

 القانون يحّدده ما بخالف استعHلها
Jتسمح ال /االقرتاع وإجراءات االنتخا 
 nعرفة عليها املوجودة العالمات
 .النّاخب اختيارات

 التي الورقة :تصويت /اقرتاع ورقة
 /املرتّشح� أسHء /اسم عليها يوضع

 والتي ما انتخابات يف املتنافسة حزاباأل 
 طريق عن النّاخب بواسطتها سيعرب
 ثم اختياره عن محّددة عالمات /عالمة

 .االقرتاع صندوق يف يضعها
 مكتوبة تواصل وسيلة كّل  :اإلعالم وسائل

 وتلعب .غbها /رقميّة /برصيّة أوسمعيّة
 الحملة يف جوهريا دورا اإلعالم وسائل

 يف الّدور، هذا عويخض .االنتخابيّة
 قانونيّة ضوابط إىل املعارصة، الّدDقراطيات

Hللرّقابة كذلك يخضع ك.  
 القانون بها يسمح عالمة كّل  :عالمة /وسم

Jاالقرتاع بطاقة عىل النّاخب يضعها االنتخا 
 .اختارها التي القا>ة /املرتّشح اسم أمام

 مّدة :واحدة مّدة /وحيدة نيابة / واليّة
 ال والتي املنصب لصاحب احةاملت الحكم
 .تجديدها له يجوز
 فيه يتوّجه الذي اليوم :االقرتاع يوم

 بأصواتهم لإلدالء االقرتاع مراكز إىل النّاخبون
 .ممثّليهم وانتخاب

                  املجال                                                                                                                           ْنِتَخاَباُت   الَاِ
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نَِة السّ اِمُن ِمَن الثّ ْهُر الشّ ): غُْشت( آب  
يَانِيّة، َعَدُد الّرسْ ُهوِر الشّ ْمِسيّة، َوُهَو ِمَن الشّ 

يَْوماً، يَأِْ, بَْعَد َ(ُّوَز، َويَلِيِه أيْلُوُل،  31أَيَّاِمِه 
ى أيْضاً أَُغْسطَُس، وُغْشت، وأُوت   .َويَُسمَّ

ة ال غاي الذيتقبل سم للزّمان املسا: أبًدا
  .النتهائه، والجمع آباد وأبود

/ يل ساعةجمع ثني، وهو من الل: األثناء
  .وقت

مان ووقت الحياة، ووقت الّز ة غاي: األَجُل 
يِْن، ووقت العمل وأيُّ وقٍت يَُحّدُد الدّ 

  .ليشءٍ 
َل  أّجَل الّيشَء تأجيال، حّدَد لُه أَجال، : أَجَّ

  .ْمُع آجاٌل واسم املفعول منه ُمؤَّجٌل والجَ 
من األيام معروف، وصفوه بأنّه : األحد

أّول أيام األسبوع، والجمع آحاد وأُْحداٌن 
  .وذلك يف القلّة، والك[ة أوحادٌ  ،بوزن آمال

يل أديم النّهار بياضه، وأديم الل: أديم
  .ظالمه
من شهور  الثّالثّ الّشهر ): َمارس(آَذار 

الّسنة الّشمسّية، يأ, بعد َشبَاط ويليه 
هور الّسنة نيسان ويقابله مارس من ش

ة امليالديّة، وهو نهاية فصل الّشتاء وبداي
 .يوما 31فصل الّربيع، عدد أيامه 

  .اليوم الرّابع من أيام األسبوع: األربعاء
يُْقَصُد به الِقَدُم، واللفُظ مولّد من : األََزُل 

، وللتّنويه استُْعِمَل اللّفظ mعنى )ال يزال(
  : قول لبيدضّيق العيش يف 

أتيناَك يا خ1 الربيّة كلّها   لَرتَْحَمنا مّ( لقينا 
  من األزلِ 

الّسبع والّسبعة من العدد : األسبوع
  .وأسبوعاتاألسبوع (ام سبعة أيام وجمعه أسابيع معروف مثل سبع نسوٍة وسبعة رجاٍل، 

  .رَجع إىل أّول األمر: استأنف
  .اللّيل: األْسَحم
لّصبح، والقول خرج إضاءة ا :الّصبح إسفار

ويف القرآن . يف بياض الفجر: يف الّسفر أيّ 
 :عبس[َّهي مي خي�ُّ: قوله تعاىل

  .مّرشقة ومضيئة: أي .]38
 يف صاروا أيّ  القوُم، أرشق :يُقال :اإلرشاق

 :تعاىل قوله القرآن ويف الّشمس، رشوق وقت
  ]. 69 :الزّمر[ َّ ٰر ٰذ يي ىي�ُّ�

أّي َرشَقَت الّشمس تُْرشُِق رشوقا : إرشاق
تقديد اللحم، وُسّميَت : رشيقالتّ و  .طَلََعْت  ألّن لحوم األضاحي تَُرشُّق  رشيقالتّ أيام    .فيها للّشمس

 القمر ت بدورةتؤقّ  التي: أشهر قمريّة
  . شهرا عرش مدتها اثن القمريّة حول األرض، والّسنة

كانوا يُحرِّمون  التي األشهر: الُحرُم األشهر
  .واملحرم، وواحد فرد وهو رجبمتواليّة وهي ذو القعدة وذو الحجة ثة منها القتال فيها وهي أربعة، ثال 

 الذي للّوقت اسم وهو العيشّ  :األصيل
 هللا يقول .املغرب إىل العرص بعد من يكون
 نئ مئ زئ رئ ّٰ ُّ ٍَُّّّ� :تعاىل

  .]15 :الرّعد[ َّ زب رب يئ ىئ
الوقت بعد العرص إىل املغرب، : األصيل
ن وأَصائِل، أُُصٌل وآصاٌل وأُْصال : وجمعه

َدخلنا يف األصيل، ولقيتُُه : ويقال آَصلْنا
  .إذا لقيته بالَعِيشّ : أَُصيْالنًا

  .اللّيل: األْغَضف
  .أّول تباش� الّصباح: أفراط الّصباح

مّدة لها حدٌّ مجهول إذا أُطْلَِق، َوقَْد : األَمد
، فيُقال أَمُد كذا، وقد تكون املّدة : ينَْحِرصُ

  .قريبة
ة لزّمان املستقبل الذي ال غايل اسم: أمًدا

  .ال أقرتُف الّرشَّ أمًدا: النتهائه، تقول
عىل اليوم الذي قبل  اسم يدّل : أمس
  .يومك

  .حانَ : آن
  .عىل الوقت الذي أنت فيهيدل ّ: اآلن
 من ساعة أيّ  اللّيل وآناء النّهار آناء يُقال :آناء

 خبحب جبُّ� :تعاىل قال اللّيل، /النّهار ساعات

 مث هت مت خت حت جت هب مب

  .]113 :عمران آل[ َّمح جح مج حج
  .أّولُه: آنِف األمر

  .الح�: األوان
 الّسنَةِ  ِمنَ  الَخاِمُس  الّشهْرُ  :َمايُو /أَيَّار

 بَْعدَ  َويَأِْ,  يوما، )31( أيَّاِمهِ  َعَددُ  الّشْمِسيّة،
  .َمايُو َماي، أيْضاً  َويَُسمَّى ُحَزيرَانُ  َويَلِيهِ  نِيَسانَ 
تيل يوم  التيثة أيام ال الثّ : رشيقالتّ أيام 

 الثّالثّ ا� عرش و الثّ الحادي عرش و (النّحر 
، وُسِميَت كذلك ألّن )عرش من ذي الحّجة

الّذبائح يف الحج كانت تُْجَعل يف هذه 
األيام تحت الّشمس لتُرشق عليها وتجّففها 

  .حتى ال تفسد
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 عرش والرّابع عرش الثّالثّ  أيام :البِيض األيام
  .يكتمل فيها البدر أنّ  حيث عادة مضيئة تكون فيها اللّيايل ألن كذلك ُسِميَت اوإّ�  الِبيض، باللّيايل لياليها وتُسمى الهجرّي، قويمالتّ  بحسب شهر كّل  من عرش والخامس

سؤال عن زمان مستقبل mعنى : أيّانَ 
  .متى، وأّي ح�

اسع من الّسنة التّ الّشهر : سبتمرب/ أَيْلُول
من  - :سبتمرب - :الّشمسيّة، يقابله شهر   .يوما 30الّشهور الرّوميّة، وهو يتشكّل من 

  .مّدة قص�ة: بُرهة
الّصبح ملا فيه من سواد اللّيل : الَربيم

  .الَخيط� املكّون� من لّون�وبياض الّنهار، ويطلق لفظ الَربيم عىل 
لفٌظ يدّل عىل ما ب� : البَضُع والِبْضعُ 

يف ثالثة وتسعة، ووردت الكلمة يف القرآن 
 حت جت�ُّ: موضع� اثن�، ه� قوله تعاىل

 جح مج حج مث هت مت خت

 مس خس حس جس مخ جخ مح

ويف قْولِه ] 42: يوسف[ َّخص حص
  .]02: الرّوم[ َّجس مخجخ مح جح ُّ�: تعاىل

  .الُغدوة أّول النّهار: البكرة
: بلَج يبلج بلوجا وانبلج وتبلّج: البَلْج

. ظهر ووضح: أسفر وأضاء، وأبلَج الحّق    .وتبلَّج الّصبح يعني أضاءد انصداع الفجر، والبَلجة آخر اللّيل عن
  .الح� واملَرّة، وجمعها تاراٌت وتَِ�ٌ : ارةالتّ 

أّوله، : تباش� كّل يشء: تباش1 الّصبح
  .أوائله وطرائق ضوئه: وتباش� الّصبح
ل النّهار جل قبل الرتّ إذا ارتفع، و : تَرَجَّ

  .املُتوع، واملُتوع قبل انتصاف النّهار
يُن األَ  الّشهر العارش من : أُكْتُوبَر/ وَّلتِْرشِ

شهور الّسنة الّشمسيّة، يأ, بعد أيلول 
ا� ويقابله أكتوبر من الثّ  ترشين ويليه

شهور الّسنة امليالديّة، وهو أحد شهور 

شارين تتساقط أوراق التّ فصل الخريف يف 
 .يوما 31يتشّكل من األشجار، و

ينُ  ِ̂ الثّ  تِْرشِ  عرش لحاديا الّشهر :نُوَفْمِرب  /ا
 ،ترشين بعد يأ, الّشمسيّة، الّسنة شهور من

 من نوفمرب ويقابله األّول كانون ويليه األّول
 فصل شهور أحد وهو ة،امليالديّ  الّسنة شهور

 .يوما 30 من يتشكّلو الخريف،
  .أّي ارتَفع النّهار: تَلََع النّهار

ُّوز الّشْهُر الّساِبُع ِمَن الّسنَِة : جويليّة/ َ̀
يَْوًما، يَأِْ, بَْعَد  31ْمِسيّة، َعَدُد أيَّاِمِه الشّ 

ى أيْضاً  ُحَزيرَان َويَلِيِه َشْهُر آب، يَُسمَّ
  .يُولْيُوَز َويُولْيُو

 تنقسم التي قس� الّست� من قسم :ةانيالثّ 
 ،ثوان وجمعها الّستينيّة قيقةالدّ  إليها

 فقط وليس القليل الزّمن mعنى وتُْستَعَمل
  .املعروف الزّمنيّ  حاملصطل mعنى

  .من األسبوع الثّالثّ اليوم : الثاءالثّ 
ما ب� أّول اللّيل إىل ثُلِثه، وقيل : الجرش

  .هو ساعة منه
مضت : القطعة من اللّيل، يُقال: الِجزْعة

  .ِجزْعة من اللّيل أّي من أّوله
  .طلع الّصبح وانفلق: جَرش الّصبح

قال ابن : ج(دى األوىل وج(دى اآلخرة
ج�دى من أس�ء الّشهور معروفة، : ةدسيّ 

سميت بذلك لجمود املاء فيها، وقال 
 الج�دين الّشهور كلّها مذكّرة إّال ": الفراء

  ."فإنه� مؤنثان
 خلُّ: نزيل الحكيمالتّ جاء يف : الجمعة

 ىم مم خم حم جم يل ىل مل

 يه ىه مه جه ينىن من خن حن جن يم

يجتمع  ]09: الجمعة[ َّحي  جي
  .املسلمون للصالة يف هذا اليوم

  .َجْوَشُن اللّيل وسطه وصدره: َجوَشنال
  .قَرُب: حانَ 

الّشهر الّسادس من : جوان/ ُحزيرَانُ 
هور الّسنة (ّوز ويقابله يونيو من ششهور الّسنة الّشمسيّة، يأ, بعد أيّار ويليه 

ة امليالديّة، وهو نهاية فصل الّربيع وبداي
  .فصل الّصيف

  .هر، والجمع أحقاٌب الدّ : الِحَقب
 غي�،التّ  من مشتق واللفظ الّسنة، :الَحْول

 قال عليه، مرّ  أيّ  الحول عليه حال :يُقال
 ٰى ٰر ٰذ�ُّ� :تعاىل

ٌّ ٍّ َّ ُّ ِّ 
 زب رب يئ ىئ نئمئ زئ رئ ّٰ

 ىتنت مت زت رت يب ىب نب مب
 وورد .]240 :البقرة[ َّزث رث يت

 ُّ :تعاىل قوله يف القرآن، يف مثنى اللفظ
 حت جت هب مبخب حب  جب هئ مئ

  .]233 :البقرة[  َّمت خت
iمبهٍم غ� معلوم  اسٌم لزمان: الح

  .االبتداء وال االنتهاء
أَحُد فُصوِل الّسنة، وهو يبدأ : الَخريف

من املطر يف إقبال الّشتاء، وُسِمي بذلك 
�ر تُْخَرتَف فيه أّي تُْجتَنى، وَخرف الثّ ألّن 

  .�َر اجتناهاالثّ 
اليوم الخامس من األسبوع، : الخميس

  .وجمعه أخمساء وأخمسة
ة، تعادل جزءا من وحدة زمنيّ : قيقةالدّ 

  .ست� جزءا من الّساعة
دلوك الّشمس هو ميلها : لكالدّ 

وأشار هللا تعاىل إىل هذا االسم للغروب، 
 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى�ُّ: يف قوله

 يئ ىئ نئ مئزئ رئ ّٰ ِّ

  .]78: اإلرساء[ َّزب رب
  .يطلق عىل األبد وقيل هو الزّمان: هرالدّ 
الّيشء اليس�، يقال مىض َدْهل : هلالدّ 

  .ساعٌة منه، وقيل صدرهمن اللّيل أّي 
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 والجمع فيه للحج بذلك ُسِميَ  :الحجة ذو
 البيت إىل وّجهالتّ  قصد والحج الحجة، ذوات
  .وسنّة فرضا املرشوعة باألع�ل الحرام

 وكانت شوال، ييل الذي الّشهر :القعدة ذو
  .الحجة ذي يف وتحج فيه تقعد العرب

الرّأْد هو رونق الّضحى وقيل : َرأْد الّضحى
  .نبساط وارتفاع الّشمسهو ا
  .أّول يوم منه: الّشهر رأس

جزء من أجزاء الّسنة، وجاء يف : الّربيع
أْن تَْجَعَل الُقرْآَن َربيَع ...": عاءالدّ الحديث 

، ألّن اإلنسان يرتاح "...قَلْبي ونوَر َصْدري
يف الّربيع من األزمان و§يُل إليِه، وجمع 

صباء الّربيع أربعاء وأربعة، مثل نصيب وأن
  .وأنِصبة

 يف يأتيان كانا :اآلخر وربيع ولاأل ربيع
 ربيعا، العرب وتسميه خريفا، املسمى الفصل

  .اآلخر وربيع األول ربيع ه� والّربيعان
سمي رجب بهذا االسم لرتجيبهم : رجب

جيب أن يعظّموها الرتّ آلهتهم فيه، و 
  .ويذبحوا عنها

ملا نقلوا أس�ء ": قال ابن دريد: رمضان
ور من الّسنة القد§ة، سّموها الّشه

هي فيها، فوافق رمضان أيام  التيباألزمنة 
: وقيل ،"رمض الحّر وشّدته، فُسمي به

شهر رمضان مأخوذ من رمض الّصائم إذا 
  . حّر جوفه من شّدة العطش

إذا مّد َرواق ظُلمته، : َرْوق اللّيل
والّروق طائفة من اللّيل، والجمع أْرواق، 

  .من اللّيل مىض َرْوق: ويقال
  .أّول اللّيل: ريق اللّيل

 /كانت قليلة اللّيل أّول من الطّائفة :الزّلفة
 نزيلالتّ  يف وجاء وزلفات، زلف والجمع كث�ة،
 حب جب هئ مئ خئُّ� :تعاىل قوله

 مث هتمت خت حت جت هبمب خب

  .]114 :هود[ َّمج حج

ولهذا يطلق  ،مّدة قابلة للقسمة: الزّمان
  .عىل الوقت القليل والكث�

  .الّت م أيّ  زواال، تزول الّشمس، الّت ز  :الّزوال
  .نهارٍ / الوقت من ليلٍ : ساعة

النّهار، / جزء محدود من اللّيل: الّساعة
  .قّل، وجمعها ساعات، وتصغ�ها ُسَويْعةوقد تطلق ويراد بها الح� والوقت وإْن 

من األيام معروف، وقيل سمي : الّسبت
ه، والجمع أسبت بذلك النقطاع األيام عند   .خول يف الّسبتالدّ ، أّي وسبوت

الوقت ما ب� طلوع الفجر إىل : الّسْجَسج
  .طلوع الّشمس

آِخُر اللّيل قبيل الّصبح، وقيل هو : َسَحر
من ثلث اللّيل اآلِخر إىل طُلوع الفجر، 

  .والجمع أْسحار
  .الّس� ليال: الّرسى
 عَرشَ  اثنيْ  من تتكّون زمانيّة مّدة :الّسنة
 قوله ومنه الّشّدة mعنى اللفظ وجاء وسنيهة، سنيّة وتصغ�ها الّسنون، عليها أتت إذا وتسنّهت النّخلة سنهت :قولهم ذلك ومن النّون، إىل حركتها ونقلت مهاأل  فُحِذفت جبهة بوزن سنهة اللفظ وأصل وسنوات، سنون والجمع شهْرا،
 لك خك حك جك مقُّ� :تعاىل

  َّمل خل حل جل مك

  .]130 :األعراّف [
ّسنة القليلة املطر، ال: الّسنة الَحجرة

وسميت بذلك ألنها تحجر النّاس يف 
  .البيوت لشّدتها

القمريّة، وعدد  الّسنة: الهْجريّة الّسنة
شهورها اثنا عرش شهرًا تبدأ باملحرَّم 

ة، وبدأ عّدها عاّم  وتنتهي بذي الحجَّ
  .من مكة إىل املدينة � هجرة الرّسول
  .هي الّسنة املخصبة: سنة َغْضفاء

  .سنة قليلة املطر: ةسنة قاويّ 

  . الّسنة الّشديدة: سنة كحالء
تسمى بذلك ألنها تجحف : سنة ُمْجِحَفة

  .القوم قتال وإفسادا ألمواله
مقدار اثنتي عرشة دورة : القمريّة الّسنة

  .عرش شهرًا قمريªاللقمر حول األرض، وتتشّكل من اثني 
 التيالّشمسيّة  الّسنة: الكبيسة الّسنة

ة الث األَُخر يكون ¬انيالثّ نوات السّ سن�؛ فيص� تسعة وعرشين يوًما، ويف م إىل شهر فرباير يف كّل أربع يُضاف فيها يو    .يوما 360عدد أيام الّسنة الكبيسة  .1984دون أن يبقى منها باٍق، مثل سنة  4الكبيسة بصالحيتها للقسمة عىل  الّسنة البسائط وتُعرف الّسنون وعرشين، وهي
  .يَْحُدُث مرًّة كّل سنة ما: سنِويٌّ 

  ).امليالديّة(الّشهور الرّوميّة الّشهور الّرسيانيّة، يقابله فرباير من الّشهُر الخامُس من ): فرباير(ُشبَاط 
م : الّشتاء فصل من فصول الّسنة، ويَُقدَّ

قديم يف قوله تعاىل التّ العام، ويظهر الّشتاُء عىل الّصيف ألنّه أوائل النّ�ء يف 
 حم جم يل مل خلُّ

  .]2، 1 :قريش[ َّخم
سمي رجب بهذا االسم لتشّعب : شعبان

  .لتشّعبهم فيه أّي تفرّقهم يف طلب املياهالقبائل فيه واعتزال بعضهم بعضا، وقيل 
 إىل الّشمس غروب من الحمرة :الّشفق

  .لرقّته له (اسك ال أيّ  شفق يشء فيقال الّيشء، رقّة من الكلمة وأصل العشاء، وقت
الّصبح شميطا الختالط سمي : الّشميط

  .لونيه من الظّلمة والبياض
  .األوَّل بعد الزّواج الّشهر: العسل شهر

َمَجلٌّة : ما يحُدث كّل َشْهٍر، مثال: شهريٌّ 
  .شهريّة، تصُدُر َمرًّة كّل َشْهرٍ 

تعرف باسم الّشهور : الّشهور الّرسيانيّة
الرّافديّة، أصولها هي اللغة األراميّة، كانت 
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ول الدّ العر® إىل أن استبدلتها بعض بل اإلسالم يف كّل أرجاء الوطن مستعملة ق ا�، كانون األّول، كانون الثّ األّول، ترشين أَيّار، ُحزيران، َ(ّوز، آب، أيلول، ترشين ن، نَيْسا: ، وهي)واألردن، ولبنان، والعراقسوريا، وفلسط�، : (دول املرشق العر®قويم الّرسيا� معتمدا رسميا يف التّ زال باألشهر الفرنسيّة يف املغرب العر®، وما / ليزيّة مثل مرصگالعربيّة باألشهر اإلن   .ا�، ُشبّاط، آذارالثّ 
  :هشوري أبياتا قائالالدّ ونظَم فيها إبراهيم 

  ا^الثّ وابدأ بأيلول من الّرسي̂ا  ترشين األول يتبعه 
  آذار نيسـان أيـار يتبـــع  كانون كانون شباط يطلع 

ــوز وأب  ّم ُحَزيْـران ̀و   تبارك الرّحمن يهدي من أَحب  ـث
 االِثْنَيْ  ِحَساَب  ِفيهَا تِمُّ  :الّشْمِسيّة الّشُهورُ 

  .الّشْمِس  َدْورَةِ  َحَسَب  الّسنَةِ  ِمنَ  ُجزْءاً  َعَرشَ 
الّشهر الذي ييل رمضان، وقيل : شوال

  .اويلوإدباره، والجمع شو سمي بذلك لتشويل ل° اإلبل وهو توليه 
اسم للوقت الذي يبتدئ من أّول : صباح

  .ا� إىل الزّوالالثّ نصف اللّيل 
 ؛يسمى الّصبح باألقرح: الّصبح األقرح

  .غ�الصّ رهم الدّ الفرس مثل ألنّه بياض من سواد، كالقرحة ب� عيني 
: بح املرشق، والفتقالصّ : بح الفتيقالّص 

  .بحالصّ انفالق 
ّق، بح إذا انشالصّ انصداع : ديعالّص 

  .بح َصديعا ك� يُسمى فَلًَقاالصّ ويُسمى 
 لتيبدال يمالّرص  لفظ يُستعمل :يمالّرص 
  .اآلخر عن ينرصم منه� فكّل  واللّيل، باحالصّ 

 :قطرب قال محرم، بعد الذي هرالشّ  :صفر
  ).عامالطّ  يجمعون أيّ ( هرالشّ  هذا يف §تارون سافروا، إذا أهلها من مكة إلصفار بذلك سمي :بعضهم وقال فريّة،الصّ  لها يقال بالد إىل فيه يخرجون كانوا صفر
نة األربعة، السّ فصٌل ِمْن فُصوِل : يفالّص 

وهو شديد الحر، وورد اللفظ يف القرآن 

 مل خلُّاىل الكريم يف قوله تع

 :قريش[ َّخم حم جم يل
  .وجمع اللفظ أصياف وصيوف .]2، 1

حى الضّ هار، و النّ امتداد : حاءالضّ / ُضحى
مس إىل قبيل الشّ  رشوق هو الوقت ما ب�

وء، وقيل إنه الضّ وهو ارتفاع . ه�ةالظّ 
  .مسالشّ ح وهو نور الضّ مشتق من 

مُس، أّي َدنَت من الشّ طَِفلت : فولالطّ 
  .الغروب

ارة، يُقال طَْورا بَْعَد طَوِر أّي تارة التّ : ورالطّ 
  .بعد تارة، ومّدة بعد ُمّدة

ل وال، ومنه يقاالّز ساعة : ه1ةالظّ هر و الظّ 
  .هرالظّ صالة 
نة عاما تشبيها لألفالك السّ تسمى : العام

mا يسبح ويعوم، وهذا ما يقرتب مع 
 مك لك خك حك جك مقُّ: قوله تعاىل

 مم خم حم جمهل مل خل حل جل

  .]40: يس[ َّجن
  .اسم لثلث اللّيل األول: َعتمة

من تَُقّدُر بسبع سن�، الّز مّدة من : الَعدان
  .واملثنى عدانان أّي أربع عرشة سنة

فرتة زمنيّة ُمَحّددة، / زمان: نالِعدا
  .تُعرَف بُحْكِم فردٍ 

أيام قروئها، وأيام حدادها : ِعّدة املرأة
وضع / أقراءً / شهورا) ينةالزّ إمساكها عن (

/ حمل، وتعتّد املرأة من وفاة زوجها
  .وجمع العّدة ِعَددٌ . طالقه�
مس الشّ عند العامة بعد غروب : الِعشاء

صدر اللّيل، من لدن ذلك إىل أن يَُويل 
والبعض يقول إىل طلوع الفجر، وبه 

بعد املغرب ووقتها  التيالة الصّ سميت 
  .فقالشّ ح� يغيب 

من صالة املغرب إىل : العّيش والعشيّة
  .العتمة

يص� فيه  الذيلفظ يطلق للوقت : العرص
هار ب� القيلولة النّ وهو وقت من أوقات كّل يشء مثله، ويكون ذلك قبل الغروب،    .يلواألص

بح الصّ انفلق، وسمي  :بحالّص عطَس 
  .ُعطاسا، وذلك عىل سبيل االستعارة

الحياة، يُقال طال عمره، ومعناه : ُعْمرٌ 
  .ع�رة بدنه بروحه، والجمع أع�رٌ 

  .لْمة، والغاِسُق اللّيلالظّ الَغَسُق : غاِسٌق 
 الذيبعد يومك  الذياسم اليوم : الغد

  .أنت فيه
بح وطلوع صّ الالوقت ما ب� صالة : غدوة

  .مسالشّ 
لِهِ : الَقَمرِيِّ  ْهرِ الشّ  غَُررُ    .ثـَالَُث لَيَاٍل ِمْن أَوَّ

مس، وهو مقرتن الشّ غيبوبة : الغروب
  .ت صالة املغربهار، وبه سميّ النّ بإدبار 

  .بحالصّ أّول : الُغطاط
مس الشّ باح، وهو ُحْمرَُة الصّ ضوء : فْجرٌ 

ِق فَ الشّ يف سواِد اللّيل، وهو يف آخر اللّيل ك   .يف أَّولِه، وبه ُسميت أّول صالة
لفظ استعمل لتمييز أوقات : الفصل

يكون فيها الحّر والربد وانقالب  التينة السّ    .قبله، والجمع فصول الذيمن الّز 
  .بح نفسهالصّ : الفلق

سول الّر أّوله، ومنه قال : فوعة العشاء
  ."ياط�الشّ ا ساعة تخرتق فيها العشاء، فإنهاْحِبسوا ِصبْيانَكُْم حتّى تَْذَهَب فُوعة ": �

يقصد به الوقت املعتاد ترّدده ومن : الُقرْء
يكون  الذيالوقت / تحيض فيه املرأة الذيغروبه، ويُستعمل للّداللة عىل الوقت جم أّي وقت طلوعه ووقت النّ ذلك قرء    .ب� الحيضت�

  .مقدار مئة سنة: قرن
نصفه األول، وقيل : َقْسورة اللّيل

جاعة الشّ لفظ أيضا mعنى معظمه، وال
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 ينُّوmعنى األَسد وذلك يف قوله تعاىل 

  .]51: املدثّر[ َّمه جه
ديَدين من الشّ نة السّ / وصف لليوم: قَِيسٌّ 

  . رشّ / حرٍّ 
طائفة من اللّيل تكون : من اللّيل القطعة

 حل جلُّ: نزيلالتّ من أّوله إىل ثلثه، ويف 
 حن جن ممخم حم جم هل مل خل

 هي وقيل ..]81 :هود  [ َّهن من  خن

 منه، صدرٌ  مىض ما بعد وقيل آخره من بقيّة
  . نصفه إنّها وقيل اللّيل من ساعة أيّ  وقيل

ا� عرش الثّ هر الشّ : ِديَسْمرب/ كَانُوُن األَوَُّل 
مسيّة، يأ, الشّ نة السّ واألخ� من شهور 

ا�، ويقابله ديسمرب من الثّ بعد ترشين 
نة امليالديّة، وهو نهاية فصل السّ هور ش

يتشكّل وتاء، الشّ ة فصل دايالخريف وب
 .يوما 31من 

ِ̂ الثّ  كَانُونُ   من األّول هرالشّ  :جانفي /ا
 ويقابله شباط يليه مسيّة،الشّ  نةالسّ  شهور
 أحد وهو امليالديّة، نةالسّ  شهور من يناير

  .يوما 31 من يتشّكل وهو تاء،الشّ  فصل شهور
  .املقدار القص� mقدار لَحِظ الع�: لحظة

هار وهو النّ اللّيل عقب : يلةاللّيل واللّ 
مس إىل الشّ ضّده، واللّيلة من غروب 

  .طلوع الفجر
  .كلمة استفهام عن وقت معّ� : متى

هور الشّ قيل له محرّما ألنه من : املحرّم
يحرمون فيها القتال، وليس من كانوا  التي

  .إحرام الحج
باح، وهو اسم الوقت الصّ خالف : مساء
  .نصف اللّيل وال إىلالّز يبتدئ من  الذي

عي لَكْسب السّ زمان العيش و : َمعاٌش 
  .زقالرّ 

نشأ ينشأ إذا ابتدأ وأقبل : ناشئة اللّيل
شيئا بعد يشء فهو ناشئ، ومنه نشأت 

حابة إذا بدأت وأنشأها هللا، قال السّ 
 َّ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر�ُّ�:تعاىل

  ..] 6 :املزّمل  [
 /هرالشّ  يف مرّت� يحدث ما :شهريّ  نصف

  .أسبوَعْ�  كّل 
 غروب إىل الفجر طلوع ب� ما ضياء :هارالنّ 

 فيه ينترش الذي الوقت وهو مس،الشّ 
  .وءالضّ 

 شهور من ابعُ السّ  ْهرُ الشّ  :أَبِْريل /نِيَسان
 وهو أَبريل، ويقابله يانّية،الّرس  نةالسّ 
 ومّيةالرّ  نةالسّ  شهور من ابعالّر  هرالشّ 

  .يوما 30 أيامه عدد ،]امليالديّة[
 اللّيل، وسط :الهتك :لّيلال من الهتكة
 من ساعة وقيل اللّيل، من ائفةالطّ  والهتك

 هتكة ناّرس  :فيقال ساروا، إذا للقوم اللّيل
  .اللّيل آخر من

 إىل مسالشّ  زوال منذ هارالنّ  نصف :الهج1

 فيه ينتصف الذي للوقت اسم وهو العرص،

  .أيضا الهاجرة له ويقال الحرّ  اشتداد عند هارالنّ 
 ثلثه، إىل اللّيل أّول من :اللّيل من الَهْدء
 أتيته يُقال منه، قريب /بعالرّ  نحو وقيل
 بعد أيّ  هدأة وبعد اللّيل من َهْدءٍ  بعد

  .العيون هدأَت بعدما اللّيل من طائفة
  .اللّيل من صدر الهزيع :اللّيل من الهزيع
 اإلبل، من ئةامل عىل يُطلق اسم :الُهنَيدة
   .ئت�م والهند سنة، املئة عىل أيضا ويطلَُق 

 أحسنه ألنه وجها وسمي أّوله :هارالنّ  وجه
  .أّوله منه يواجه ما وأّول

  .هارالنّ  نصف حرّ  :الوديقة
 ذاته، يف محّدد مان،الّز  من مقدار :الوْقت
  .أوقات والجمع

 مس،الشّ  غروب إىل الفجر طلوع من :اليوم
 اللّذين هارالنّ و  اللّيل يشمل اليوم وقيل

 ومختلف� ،تارة املقدار يف متساوي� يكونان
  .تارة أخرى
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ْرتِ 
ْ َ

اق�
َ

  ف
< << << << <
< << << << < ِمسلٌَّة صغ�ٌة من الفوالذ الّصلب : إِبْرَة

 .يَُخاط بها، ويَُحاك
خزيفٌّ يَُعدُّ / وعاٌء معد%ٌّ : إبريُق الّشاي

  .فيه الّشاي، ويُصبُّ منه
لتثبيت طرف  يّةعروٌة معدن.1: إِبْزيم
لتثبيت الحذاء،  يّةعروٌة معدن. 2 .الحزام

عْ . 3 .وتزيينه  .رِملَْقٌط للشَّ
متاع البيت من فُرش، وكرايس، : أثاث

  .ونحوها
األذنM من الربد،  يّةغطاٌء لحH: يّةأُُذنِ 

 .وغ�ه
مفروشة بقطع  يّةأرض: يّةخشب يّةأرض
 .تقوم مقام البالط يّةخشب

حويل إىل للتّ أريكٌة قابلٌة : أريكُة نوم
 .رسير

مقعد طويل ذو ظهر، ومساند، : أريكة
ويصلح ة أشخاص، يتسع لجلوس عدّ   .لالستلقاء عليه

ٌد بعُضها فوق : يّةأِرسٌَّة طابَق أِرسٌَّة منضَّ
 .بعض

قرٌص رقيٌق دائريٌّ من اللَّدائن : أُسطوانة
ل عليه األغا%، واملوسيقى  .تسجَّ

جسٌم رخٌو مرٌن، واسع املساّم، : إِْسَفنْج
، يُستعمل يف االستحHم/ طبيعيٌّ  / صناعيٌّ  .التّنظيف/ املفروشات
ار غالباً، تُستنبَت  :أَصيص وعاٌء من الفخَّ

 .فيه النّباتات
صورة، / لوحة/ ما يحيط sرآة: إطار

 .ونحوها، والِربْواز معرَّب
مالبُس خفيفٌة مريحة : ألبسُة رياضة

 .يَُرتيَّض بها، ويُرتوَّح

متصلٌة بسلٍك  يّةقطعٌة معدن: أندوي
 .كهربا{ٍّ يثبَّت فيها املصباح

َشعُر معزاة / قطةٍ / ٍب وبُر أرن: أَنُْغورَة
 .غزٌْل مصنوع منه/ طويٌل ناعم

/ باٌب يُفتَح عىل رشفة: باٌب زجاجي
 .حديقة؛ جزٌء كب� منه من الزّجاج

نافذٌة تتحرك / باٌب : منزلق /متحرّكباٌب 
 .ِشبِهها/ ثابتة يّةباالنزالق عىل سكَّة معدن

دٌة يف َمنْزلٍ : باحة  يّةبنا/ بقعُة أرٍض محدَّ
 .ةخاصّ / عامة
ذات مقبض، تُزال بها  يّةأداٌة َمنْزل: بالة

 .األوساخ
اخ قارورٌة مزوَّدٌة بأداة لرش الّسائل : بَخَّ

 .بشكل ذرات معلقة يف الهواء
لباٌس يُرتدى يف مناسبٍة : بَْدلُة الّسهرة

 .يف الّسهرات/ يّةرسم
ُسرتٌة طويلٌة من طراٍز : بَْدلُة املَراسم

تفاالت يرتديها الرّجُل يف االح خاّص   .يّةالرّسم
ف من ثوٌب نِْسِويٌّ يتألّ : يّةبَْدلٌة نسائ

 .سرتة، وتنُّورة/ سرتة، وبنطال
لباٌس متناسٌق من قطعتM عىل . 1: بَْدلة
/ ُسرتة، وبنطال يلبسهH الرّجل. 2. األقل

 .املرأة خارج املَنْزل
جهاٌز يستعمل لتربيد املاء، وحفظ : بَرَّاد

 .نخفضةالطّعام يف درجة حرارٍة م
 .سرتٌة ذاُت بطانٍة سميكٍة، وقُبَّعةٍ : بَرْكة

سرتٌة رقيقٌة بأزراٍر من صوٍف : بَرْنَكان
 .محبوك
الُت البنطالِ : بروتال َّHاملالبِس / ح
 .يّةالّداخل يّةالنّسو

يم ِسدادة / أداٌة تُدَخل يف ثقب الّدنِّ : بَرِّ
Hالقارورة لفتحه. 

ُب رشيٌط مضفوٌر تُزيَّن به ثيا: بَِريم
 .النّساء/ الجند

لباٌس من قطعٍة، واحدٍة : ِبزَُّة العمل
 Hّليغطِّي كامَل الجسم، يلبسه الع. 

ما يُفرش عىل األرض بجانب : ِبساط
 .الّرسير

ما يُتََغطَّى به لالستدفاء عند : يّةبَطَّان
 .النّوم

ٌد بصنبور يسخَّن : راجقالب وعاٌء معد%ٌّ مزوَّ
 .فيه املاء إلعداد الّشاي

قميٌص خارجيٌّ رقيٌق تلبَسه النّساء، : لُوزةبُ 
 .واألوالد
 .الجلد/ حذاٌء خفيٌف من الُقHش: بليغة

بنطاٌل منفوٌخ، وعريٌض : بنطاُل الخيَّالة
 .الخيل، ويسهِّل حركَة الفارسمن ظاهر الفخذين مخصٌص لركوب 

بنطاٌل من القطن يُلبس : بنطاُل رياضة
 .ياضةللرّ 

Rيتجاوز الرّكبة بنطاٌل ال: بنطاٌل قص. 
/ قاعٌة، واسعٌة يف مدخل َمنْزٍل كب�: بَهو

 .العامة يّةيف األبن
Uنسيٌج من حريٍر، وقطٍن يُستعمل : بُوِبل

 .يف صنع القمصان
رسواٌل تحتيٌّ قص� للنِّسوة، : بونتي

 .واألطفال
فراٌغ داخل املبنى يرتفع فيه : بيُت الّدَرج
 .درج الّسلَّم

ٌغ داخل املبنى يعمل فرا : بيُت املِْصَعد
 .فيه املصعد الكهربا{
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Rم، وزاومسكٌن صغٌ� مكوَّن من : بيت صغ َّHبخللطّ  يّةغرفة، وح. 
 .كنىللسّ البناء الذي يستخدم : بيت
 .غرفٌة صغ�ٌة يف ِشقَّة: بُيتة

 . خزانٌة تحَفظ فيها أدوات الطّعام: بيفي
َدبُّوٌس مثنيٌّ برأٍس حاد له غطاء : بينازة  .معد%
 .كبتMرسواٌل قص� يصل إىل الّر : تُبَّان

 .لتدفئة َمنْزٍل، ونحِوهنظاٌم حراريٌّ مركزيٌّ : يّةتدفئٌة مركز
 .عليه الّستائرقضيٌب ُمثبٌَّت عىل الجدار تُعلَّق : ترانگل
 .خيٌط صناعيٌّ مركَّب: تِْرغال
خلٍل يف ثوٍب بإضافة / سدُّ شقٍّ : تَرْقيع  .قطعةٍ 

يف لباٍس منسول  إصالُح ثقب: ترقيعة  .بخيوط متقاطعة
 .ساخناً / حرارته بارداً كانإناٌء عازٌل يحفظ ما يحويه بدرجة : تُرُْمس
 .لحمل النّقود يّةمحفظٌة جلد: تزدام

املالبس بخيوٍط لتعطَي  يّةتوش: تَطريز  ًHناً منظراً معيّ / رس. 
 .طريقُة قصِّ الُقHش: تَْفصيلة
، جدوٌل يتضمن أياَم الّسنة: تقويم  .وشهورَها، ومعلوماٍت أخرى

 .حاجَة اإلنسانتغي� حرارة الهواء sا يناسب : تكييف
قطعة من املالبس تحيط : ِمْعنَقة /تَلْبيبة  .العنق
 .يّة من بعيدبواسطة األمواج الكهرطيسجهاُز استقبال الّصور، واألصوات : تِلفاز

تنظيف املالبس sواد : تنظيٌف جاف  .بال ماء يّةكيميائ
ةتَنُّ  َجْوٌب بثَنَياٍت حادٍة : ورٌة مكرسَّ

 .يّةمتتال

اٌف : تُول قHٌُش رقيٌق دقيُق الثّقوِب شفَّ
 .وطرحات العرائسلصناعة الُخُمر، وتنان� راقصات الباليه، الّصوف، يُستعمل / من خيوط القطن

، مسقوٌف، : التRاس جزٌء من بناء سكنيٍّ
 .ومكشوف الجوانب، يرشف عىل ما حوله

املصابيح،  متعّددجهاُز إنارٍة تزييني : اثُريَّ 
 .يعلَّق يف الّسقف

 .وعاٌء لحفظ الطّعام بارداً : ثـَالَّجة
/ يف نهايات األكHم/ يف التّنُّورة يّةط: يّةثَنْ 

 .البنطال
كلُّ ما يُلْبَس لسرت أي جزء : مالبس /ثِياب

 .من الجسم
رداٌء قصٌ� للجزء األعىل من : جاكيط

 .جاُل، والنّساءالجسم يرتديه الّر 
رداٌء طويٌل يَلْبَُسه الُقضاة، وعلHء : ُجبَّة

 .الّدين
وعاء معد% لحفظ الغاز : َجرَّة غاز

 .املسيَّل، ونقله
ار، ونحوه لنقل : الجرّة وعاٌء كبٌ� من الفخَّ

 .املاء، وحفظه
/ يّةنبيه؛ قد تكون يدوللتّ أداٌة ُمرِنٌَّة : َجرَس
 .يّةكهربائ
 .يّةساٍق عال حذاٌء ذو: َجزَْمة

 قةمعلّ  يّةخشب قطعة :مرجحة /جغليلة
 .ويتأرجحون الولدان، عليها يتطوَّح بالحبال

جلُد َجدٍي مدبوٌغ يُستَعَمل : ِجلُد الَجْدي
 .يف بعض امللبوسات

غشاُء جسِم بعض الحيوان؛ : ِجلد، أََدم
 .يُدبغ، وتُصنَع منه ألبسٌة، وغ�ُها

دة َّhد فيه املاء: َج املواد / جهاٌز يجمَّ
 .لحفظها يّةالغذائ
قHٌُش قطنيٌّ معالَج يصلح .1: ِجنْز

األلبسُة .2 .، والخفيفةيّةلأللبسة العمل
 .املصنوعة من قHُش الِجنْـز

ما تحمله العروس معها : َجهاز الَعروس
من ثياٍب، وأدواِت زينٍة،  يّةإىل بيت الزّوج

 .وسواها
زء لباٌس نسويٌّ خارجيٌّ للج: َجْوب، تَنُّورة

 .األسفل من الجسم
جورٌب نسويٌّ طويٌل حتى : َجْورٌَب طويل

 .الفخذينأعىل 
Rجورٌب قصٌ� يغطِّي ما : َجْورٌَب قص

 .فوق الكاحلMَ بقليل
القدمMَ، ويتجاوز يف ما يُلبس : َجْورَب

Mَالكاحل. 
 .والتنُّورٌة عىل شكل ِرس : ب بنطالجيْ 
فُتْحٌة يف اللِّباس لوضع بعض : بجيْ 

 .األشياء
معد%ٌّ / سياٌج خشبيٌّ : حاجُز الّرسير

يوضع عىل جانبي الّرسير ملنع سقوط 
 .املريض/ النّائم
ساتٌِر من ألواح مرتابطة تحجب : حاجز

 .يللطّ ، قابلٍة يّةالرّؤ
 .طرُف الُقHش: يّةحاش

 .الوثائق/ محفظٌة لحمل األوراق: حافظة
kلة : حا جهاٌز الستعادة األصوات املسجَّ

 .وانةعىل أسط
 .رفٌّ توضع القبعات عليه: حامُل قبَّعات

صٌة لحمل : حاملُة َمناشف َعالَّقٌة مخصَّ
 .املناشف
قطعُة أرٍض ملحقٌة باملَنْزل تُزَرع : حديقة

 .فيها الورود، واألشجار
حذاٌء يُشدُّ عىل القدم : ِحذاٌء بِرشاك

 .بُِسيور تلتفُّ حول الّساق
ل يف حذاٌء خفيٌف يُستَعمَ : ِحذاُء تِنِس

 .لعبة كرة املِرضب
حذاٌء خفيٌف بنعٍل مطاطيٍّ : ِحذاُء رياضة

 .يُستعمل للّرياضة
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خيٌط دقيٌق تفرزه دودُة القزِّ، ومنه : َحِرير
 .ِصناعيٌّ يُتَّخذ من موادَّ عضويّة، وغ�ِها

نطاٌق يُصنع غالباً من الجلد يَُشدُّ : ِحزام
 .حول الخرص

لباً، له وعميٌق غا وعاٌء واسعٌ : يّةَحَسائ
م فيه الَحَساُء بأنواعه  .عروتان، وغطاء، يقدَّ

 .لتحافَظ عىل انتفاخها، وضخامتهاتنُّورٌة ترتدى تحت تنُّورٍة أخرى : يّةَحشِ 
صندوٌق ذو شقٍّ يَحفظ فيه : حّصالة

خرون من نقود  .األطفال ما يدَّ
الٍت تُعلَّق : حقيبُة الظّهر َّHحقيبٌة ذاُت ح

 .عىل الظّهر
فظٌة كب�ة لحمل حاجيات مح: حقيبة
 .الّسفر
م َّhصٌة : دوش /َح حجرٌة يف البيت مخصَّ

 .لالستحHم
التي تُصنَع فيها املالبُس  يّةالعمل: حياكة

 .بالّسنَّارة
 .إناٌء صغٌ� للخردل: يّةَخرَْدل
قطعٌة من الُقHش إلزالة الغبار، : ِخرْقة

 .والتّنظيف
اللدائن، / ِصهريٌج من املعدن: َخزّان

 .حفظ فيه الّسوائلتُ 
تجويٌف يف جدار، يُغلق : يّةخزانٌة جدار

 .بباب، تُحفظ فيه أشياء شتى
قطعُة أثاٍث َمنْزّيل ذات أبواٍب، : ِخزانة

 .ورفوٍف لحفظ الثّياب
، : َخزْنة ٌح ذو قفٍل خاصٍّ صندوٌق مصفَّ

 .يُستعمل لحفظ النّقود، واألشياء الثّمينة
ف، تعلَّق بها حلْقٌة تُثبَّت يف الّسق: ُخطَّاف
 .الّ�يَّاُت 

حذاٌء من الُقHش لراقيص : ُخّف الرّقص
 .الباليه
 .حذاٌء منـزيلٌّ خفيٌف، ولM: ُخفّ 

اقة أداٌة للمطبخ تُستعمل يف خفق : َخفَّ
 .البيض، ونحوه

املاء البارد،  ايجتمع فيه آلة: َخالّط
Hوالّساخن فيخلطه. 

، واحدها يّةالثّياُب القد�ُة البال: خلقة
 .َخلَق

 .إناٌء يوضع فيه الخلُّ عىل املائدة: يّةَخلِّ 
ما تغطِّي به املرأُة رأَسها من قHٍُش : ِخhر

 .خفيٍف فضفاض
 .مقوَّاة يّةلدائن/ يّةقبَّعة معدن: ُخوَذة

 .تصنيع الثّياب يّةعمل: ِخيَاطة
األطفال يف غياب  يّةبيٌت لرعا: داُر ِحضانة

 .أمهاتهم
/ كنللسّ ٌة داٌر مستقلٌة أنيق: دار

 .االصطياف تحيط بها حديقة
قِْمٌع معد%ٌّ يُلبَس األُ�ُلََة ليقيَها، : دبوز

 .وخز اإلبرة
أحد طرفيها مَذبٌَّب  يّةإبرٌة معدن: َدبُّوس

ر  .حادٌّ، واآلخر مدوَّ
خزَّاٌن صغٌ� يدفق املاَء لتنظيف : َدفَّاقة

 .املرحاض
اطة(دقَّاقة  ىل مثبتُة ع يّةأداٌة معدن): َسقَّ

 .نبيهللتّ مرصاع الباب تُقَرع 
 ثال لعرض / هيكٌل : عارِضة /ُدْميّة
 .األقمشة/ األزياء
ٌغ برسوٍم متنوعٍة، : َدنِتلَّة قHٌُش مفرَّ

 .لتزيM الثّوب يّةحاش/ يُستعمل غطاءً 
 .مدخٌل طويٌل إىل أجزاء البيت: ِدهليز
ممسحٌة سميكٌة من قHٍش : َدوَّاسة

الخارجي خشٍن، توضع أمام الباب   .لتنظيف الحذاء
ٍب  يّةغرفٌة إضاف: ديبارة ذات سقٍف محدَّ  .عىل هيأة سنام

/ الطّرُف املنسِدُل، والفضفاُض للثوب: ذيل
 .القميص

رشيٌط يُشدُّ به الحذاُء، : كوردون /َربَّاطة
 .النّيلُون/ وهو مصنوٌع من النّسيج

قطعٌة من الُقHش الفاخر : ربطُة العنق
 .، وفوق القميصتُربَط حول العنق

 .صندوٌق صغٌ� لحفظ الحيل: الّربيعة
احة معدن / قطعٌة طويلٌة من خشب: َرجَّ

ح عليها  تستند إىل محور يف منتصفها، يرتجَّ
 .شخصان بالتّناوب

أداة ذات ثقوب لرشِّ املاء عىل : رشاشة
 .الجسم عند االستحHم

اعة / زجاجٌة صغ�ٌة من البالستيك: رَضَّ
/ بَِحلَمٍة إلرضاع الوليد الزّجاج، مزوَّدةٌ 

 .الطّفل الّصغ�
 .خزانٌة ِبرفوف: يّةرَفِّ 

ها : يّةُركْب ضHٌد يحيط بالرّكبة، ويشدُّ
 .لعالجها/ لوقايتها من الّصدمات

جزٌء من الحديقة تُزرع فيه : زَاِهرة
 .الزّهور، ونباتات الّزينة

وعاء نصف كروّي ال عروة له : يّةُزبْدِ 
 .ّزينةال/ الطّعام/ للرشاب
كرٌة من الزّجاج تحيط sصباٍح : زُجاجة
 .كهربا{

ُدَجٌة تُدَخل يف ُعروٍة لَشبْك جزأين من : ِزرّ 
 .الرّداء

نوع من البُْسط يصنع من : سّجاد /يّةزرب
الغرفة  يّةأرض يّةلتغط يّةالخيوط الّرتكيب

 .بكاملها
/ إناٌء صغٌ� يعلَّق عىل جدار: يّةزَْهرِ 

 .ورنحوه، توضع فيه الزّه
ٌد ترتديه  :طاقم/ ِزيٌّ خاّص  زيٌّ موحَّ

 .نةٌ مجموعٌة معيّ 
د د املظهَر : ِزيٌّ موحَّ لباٌس خاصٌّ يوحِّ

 .نٍة من النّاسالخارجيَّ لفئٍة معيّ 
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حاملٌة لقارور¢ .2 .قارورة الّزيت.1: َزيَّاتة
 .الّزيت، والخل عىل طاولة الطّعام

قHٌُش رقيٌق ناعُم امللمِس من : ساتان
 القطن، �تاز باللُّيونة/ وفالصّ / يرالحر

 .والَّلمعان
غ�ه تُسدل / قطعٌة من القHش: ساتِر

عىل النّوافذ، واألبواب، ونحو ذلك لحجب 
 .يّةالرّؤ

آلٌة توَضع يف : الجيبة/ ساعُة اليدّ 
 .الجيبة لتحديد األوقات/ املعصم

ساعٌة كب�ٌة تثبَّت عىل : يّةساعٌة جدار
 .الحائط
M يغطي الجزء  ثوٌب : َسبيجة بال كمَّ

 .األعىل من الجسم، ويكون مشدوداً عليه
قابلٌة  يّةلدائن/ يّةرقائُق معدن: ستاٌر لفَّاف

 .ي، تُسدل عىل النّوافذللطّ 
غ�ه تُسدل / قطعٌة من الُقHش: ِستارة

عىل النّوافذ، واألبواب، ونحو ذلك حجباً 
 .ظر، وأشعة الّشمسللنّ 

للقسم األعىل  لباٌس ضيٌق بأكHمٍ : ُسْرتة
 .من الجسم

ادة بِساٌط فاخٌر من صوٍف، ونحوه، : َسجَّ
 .ملوَّن، ومزخرف

اب أداٌة من رشيطM متوازيM من : َسحَّ
/ اللدائن إلطباق فتحات املالبس/ املعدن

 .فكِّها
ان جهاُز تسخM املاء لالستحHم، : َسخَّ

 .يّةوغ�ه من االحتياجات املَنْزل
انة لتسخM أطباق جهاٌز صغٌ� : َسخَّ

 .الطّعام عىل الّسْفرة
من أي مادٍة / قطعٌة من الفلMِّ: ِسدادة

 .دورق/ أخرى تُستعمل لسدِّ زجاجةٍ 
طاقته من  مصدٌر ضو{ٌّ يستمدّ : ِرساج
 .الّزيت

بال  .احةللّر رداٌء َمنْزيلٌّ خفيف يُلبَس : ِرسْ
قطعُة قHٍُش صغ�ٌة : الّرياقة/ رسبيتة

ثيابهم  يّةال لحHتُوَضع تحت ذقون األطف  .من االتِّساخ
 .صنعي/ قبٌو طبيعيٌّ : ِرسداب

قطعُة كتَّان مستطيلة تعلَّق : رسيٌر معلَّق
 .من طرفيها بM شجرتM، تُستعمل رسيراً 

 .الرّاحة/ ومقطعُة أثاٍث للنّ : رسير
مجموعة أدوات الطّعام عىل : ُسْفرة
 .املائدة

نظَم قضيٌب ُصلٌْب رفيٌع يُ : َسفُّود، ُسفُّود
 .فيه اللَّحُم ليُْشوى

مكاٌن يف املَنْزل يُستعمل : َسقيفة
 .مستودعاً ألشياء عديدة

مكاٌن مفتوٌح مظلٌَّل ملحٌق : الّسقيفة
 .بالبيت

وعاٌء يوضع فيه الّسكر عىل : يّةُسكَّر
 .املائدة
 .مكان الّسكْنى: َسكَن

 .البناء الذي يقيم فيه اإلنسان: ُسكْنى
 ُمرشَرشٌة لقطع الخبزسكMٌ : سكUُِّ منشار

 .ونحوه
Uِّآلٌة قاطعٌة من شفرٍة، ومقبض: ِسك. 

وعاٌء تُوَضع فيه املالبُس : َسلَُّة الغسيل
 .املراُد غسلُها

وعاٌء خفيٌف من القضبان تُحمل فيه : َسلَّة
 .يّةاملواد الغذائ

م فيه : يّةَسلَطِ  ٌر تقدَّ صحٌن، واسٌع مقعَّ
 .الّسلَطة

يٌق طويٌل من بنطاٌل نسويٌّ ض: سليم
 .قHٍُش يلتصق بالجسم

عة َّhع : َسHجزٌء من جهاٍز يساعد عىل س
 .الّصوت

قطعٌة من مادٍة برَّاقٍة : العدس ،الّسhق
 .تُزركَش بها الثّياب

، وهي مشقوقٌة  يّةنها: ِسوار الكُمّ  الُكمِّ
، وعروةٍ   .أك�/ غالباً، ومزودٌة بِزرٍّ

 .، وراءهالُقHُش الرّقيُق يُرَى ما: الّشاش
قُبَّعٌة كب�ٌة سوداُء مصنوعٌة من : يّةالّشاش الّصوف يرتديها سكاُن املناطق / اللُّبود
 .الباردة

الحرير / الّصوف/ قطعٌة من الُقHش: َشال
 .الرّأَس، والرّقبَة مع الكَِتَفM/ تغطِّي الرّأَس 

بيٌت صغٌ� للنُّزْهة، والّرتفيه يف : شالِيْه
 ).الِيهاتش .ج(الجبل، / الّساحل

سلٌك معد%ٌّ تصان به النّوافذ، : َشبَك
 .واألبواب، والحدائق

م فيها الخبز عىل املائدة: شبكة  .سلٌَّة يقدَّ
له لوحات  متحرّكهيكٌل خارجيٌّ : َشِبيكة

بفتحات من مادة صلبة، يحمي النّافذة 
من الّشمس، واملطر، ويسمح sرور الهواء 

 .عربه
ُقHش يُْفرَش قطعٌة كب�ٌة من ال: َرشَشف

 .بها الّرسير
بروٌز مرتفٌع مكشوٌف ُمِطٌل يف، : ُرشفة

 .حوله/ واجهة بناء
رشفٌة غ� مسقوفٍة أمام الطّابق  :رشفة

 .األعىل من البناء
/ ورقٍ / مقياٌس من قHٍُش : رشيُط القياس

نحُوها / يّةمعدٍن، عليه تقسيHٌت مرت
 .لقياس األطوال

الة  .أداٌة إلشعال النّار: َشعَّ
الة خادمٌة تعمل نهارًا يف تنظيف : َشغَّ
 .املنازل

 .فُتَْحٌة صغ�ٌة يف مرصاع الباب: شق
ة مزَدِوجة ٌة ذات طابقM متصلM : ِشقَّ شقَّ

 .بَدَرٍج داخيل
ة ف من عدّ مسكٌن يف عHرة يتألّ : ِشقَّة

 .كنللسّ غرٍف 
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كيٌس من الُقHش يُوَضع عىل : الّشالم
 .الظّهر لحمل الوليد/ الّصدر

حامُل شموٍع ): مثلثة العU(َشْمعدان 
 .الّرؤوس متعّدد
 .حامُل شمعٍة صغ�: يّةَشمعِ 
رداٌء طويٌل، ومفتوٌح من األمام : َشْملة

Mيُلقى عىل الكَتَِف. 
 يّةُة مطبٍخ ذات قضباٍن معدناأد: يّةَشوَّا

 .تُشوى عليها األطعمة يّةمتواز
أداٌة كامللعقة ذات أصابع دقيقٍة : َشوكة

 .اول الطّعاملتن
 ،يّةدهن موادَّ  من مركٌَّب  مستحرضٌ  :صابون

 .والتّنظيف للَغْسل، يستعمل وِقيل،
صٌة : يّةصابون قاعدٌة صغ�ٌة مجوَّفٌة مخصَّ

 .لوضع الّصابون عليها
َمنْزل / غرفٌة كب�ٌة عادًة يف شقة: صالة

صٌة لالستقبال  .مخصَّ
طبٌق صغٌ� يوضع تحت : صحُن فنجان

Mكواباأل / الفناج. 
م به : صْحن، طَبَق ٍر يقدَّ إناٌء شبُه مقعَّ

 .الطّعام، وهو بأحجاٍم مختلفة
لباٌس نسويٌّ قصٌ� يكسو الّصدر : ِصدار

 .حتى الخرص
رداٌء قصٌ� بال كُمMّ، وال قبَّة : يّةَصْدر

 .يُلْبَس تحت الّسرتة
ما هو أصغر من املقاس : صغR جداً 

 .الّصغ�
Rالحجم  مقاٌس للمالبس ذاِت : صغ

 .الّصغ�
غاز، / أداٌة تسمح بإمرار سائل: ُصنْبور

 .وضبطهH من أنبوب
حذاٌء خفيٌف ِبُسيوٍر مفتوٌح من : َصنْدل

 .األمام، والخلف
 .خزَّاُن ماٍء محموٌل .1: ِصهريج، َخزَّان

 .َمْصنَعٌة لحفظ املاء يف املنازل.2

 .الّشعُر الذي يغطي جلَد الّضأن: ُصوف
/ معدن/ ٌح من خزفطبٌق مسطَّ : يّةِصين

 .خشب، ونحوها، لتقديم الطّعام
 متعّددالّدور األول من بناٍء : طابَق أريض

 .الطّبقات، وهو عىل مستوى الّشارع
األدوار  متعّددطبقٌة من بناٍء  :طابَق
ةٍ  تتألّف  .أك�/ من شقَّ
ب ال قاعدة له عموماً، وال : طاس إناٌء للرشُّ
 .مقبض

 .ٌة بال حافاتقبَّعٌة صغ� : طفل يّةطاق
ع تُربَط تحت الّذقنقبَّعٌة من قHٍُش خفيٍف لألطفال : يّةطَاق  .الرّضَّ
/ يّةقطعٌة منبسطٌة ضيقٌة خشب: يّةطاك

 .يّةتدخل يف تركيب الّستائر املعدن يّةمعدن
منضدٌة ذات سطح مستٍو، وقوائم : طاولة

 .الستعHالت مختلفة
أك� / موقٌد ذو مصدٍر حراريٍّ : طبَّاخ

 .التّسخM/ بخللطّ عمل يست
 .شكُل تفصيِل الثّوب: ِطراز

 .ِخHر العروس: طَرْحة
حوٌض محموٌل، واسٌع، : طَْست، ِمرْكَن

ة  .وعميٌق، له استعHالت عدَّ
ا جهاٌز يستعمل إلطفاء الحريق : يّةطَفَّ

 .املسحوق/ الرّغوة/ بالّسائل
ظُلٌَّة ثابتٌة يُْحتَمى بها من أشعة : ظَالَّلة

 .الّشمس
َمن مهنته ارتداء األزياء ): َعارِض(ارِضة عَ 

 .لعرضها
M : يّةَعبَا رداٌء نسويٌّ فضفاٌض دون كمَّ

 .يُرتَدى فوق املالبس
اد جهاٌز يستعمل لقياس مقادير : َعدَّ

 .مختلفة
 .َمْدخل الّزرِّ من القميص: ُعروة

مكاٌن مظلٌَّل بسقف من عوارض : َعريشة
متشابكة محمولة عىل أعمدة، تعرِّش 

 .عليها النّباتات
ارُة غسيل الة الثّياب، : َعصَّ جزٌء من غسَّ
 .تعِرصُ الغسيل

ارة آلٌة لهرس الفاكهة، واستخراج : َعصَّ
 .مائها

 .َربْطٌة تُشدُّ عىل الرّأس: َعْصبة
 لَدائنَ / َمْعِدنٍ / قَوٌس من خشٍب : َعالَّقة

 .تُعلَّق عليها املالبس
ة بناٌء حرضيٌّ كبٌ� مؤلٌَّف من عدّ : ِعhرة

 .طبقات
إناٌء زجاجي طويل العنق ضيق : ِغراف

الفوهة قاعدته عريضة، يوضع فيه 
 .الّرشاب عىل املائدة

اريٌّ لحفظ مياه الّرشب، : غراف إناٌء فخَّ
 .وتربيدها

خطُّ الُقطَب التي تجمع قHَُش : غرزة
 .آلياً / اً الثّوب يدوي

من حريٍر، / نسيٌج من حريرٍ : غُْرغان
 .وصوٍف خشُن الِحياكة

حجرٌة مجهَّزٌة بوسائط : غرفُة التّربيد
 .من التّلف يّةالتّربيد لحفظ املواد الغذائ

ٌة للجلوس، : غرفُة الجلوس حجرٌة معدَّ
 .واملعيشة

ٌة لتناول : غرفُة الطّعام حجرٌة معدَّ
 .الطّعام

لِقياس املالبِس يف  كانٌ م: ُغرْفُة الِقياس
 .املَتاجر

صة للنوم يف : غرفُة النّوم الحجرة املخصَّ
 .املَنْزل
ـة: ُغرفة  .َمنْزل/ ُحجرٌة يف شقَّ

�لغسل أوا%  يّةآلٌة كهربائ: غسالة اآلوا
 .املطبخ، وتجفيفها
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الة لغسل املالبِس،  يّةآلٌة كهربائ: َغسَّ
 .والبَياضاِت، وغ�ِها

اب، واألقمشة باملاء، تنظيف الثّي: َغْسل
 .واملنظِّفات

مركَّبٌة تُستعَمل  يّةمادٌة كيميائ: َغُسول
 .لتنظيف املالبس، وتطه�ِها

ول  .واملسحوقة الّسائلة، التّنظيف مواد :َغسُّ
 التي/ الثّياب املحتاجة للغسل: غسيل
 .غُِسلت

ما يُسَرت به سطُح الطّاولة : ُء طاولةغطا
 .ليوضَع عليه الطّعام

 .، والُقدوريّةما تُغطَّى به اآلن: غالقة
 .ونحُوه إناٌء معد%ٌّ يُغىل فيه املاء: يّةغَالَّ 

مصباٌح ذو زجاجٍة تقي شعلتَه : فانوس
 .من الّريح

أداٌة قاطعٌة لفتح املعلَّبات، : فَتَّاحة
 .يّةكهربائ/ يّةيدو

شقٌّ يُحِدثه الخيَّاط يف الثّوب : فُتْحة
 .لغرٍض ما

ى بالّزيت، ويُشَعل طرفُه خيٌط يروَّ : َفتيلة
 .التّسخM/ لالستضاءة

إسفنج / صوف/ من قطن يّةَحشِ : ِفراش
 .ُ دُّ للنوم

 .ربطُة ُعنٍُق عىل شكل فَرَاشة: َفرَاشة
قطعٌة مسطَّحٌة مرنٌة توَضع : يّةفراش

 .الحذاءداخل 
 .أداٌة لفرْم اللحم بأحجاٍم مختلفة: َفرَّامة

/ سلكٍ / أداٌة من شْعرٍ : فرشاُة األظافر
غ�هH، تستعمل لتنظيف األظافر، وما 

 .حولها
ذات عًصا  يّةمكنسٌة قاس: فرشاُة كَنْس

 .طويلة
غ�هH، / ألياٍف / أداٌة من شعرٍ : فُرْشاة

 .نظيف، وغ�هللتّ تستعمل 

ثوٌب من قطعٍة، واحدٍة ترتديه : ُفْسَتان
 .النّساء

قطٌع صغ�ٌة ملوَّنٌة من : ُفَسيِْفساء
 .واألرضيَّاتتشكَّل منها رسوٌم تزيِّن الجدران، خام، ونحوهH، مثبتٌة sالط، الّر / الزّجاج
 .من لُفافِة قHُش يّةالقطعُة املتبقِّ : فَْضلة

يَّات ة يّةآن: ِفضِّ  .املائدة، ولوازُمها من الِفضَّ
م فيه القهوة: ِفنْجان / كوٌب صغٌ� يقدَّ
 .الّشاي

ي قطعٌة من الَفرْو الَعريض تغطِّ : فيشون
 .به املرأُة كتَفيها

يُغَرز يف  يّةجزء من أداٍة كهربائ: قابِس
 .لنقل التّيار) َمْقبِس(مأخٍذ كهربا{ 

عشٌب صغٌ� ناعٌم تغطَّى به أرض : قازون
 .، واملالعبيّةالحدائق املَنْزل

جهاٌز لقطع التّيار : قاطع كهربا�
 .إعادته/ الكهربا{

ٌد اللَّدائن م/ قالٌب من الَخَشب :قالب  .شكله مشدوداً بنابٍض يوَضع يف الحذاء للحفاظ عىل زوَّ
 .ذاُت حافَات يّةطاق: ُقبَّعة

حذاٌء خشبيٌّ ذو أشكاٍل عديدٍة، : َقبْقاب
 .يُصنع عادة من قطعة خشب، واحدة

 .طابٌَق من البناء تحت األرض: َقبْو
نوٌع من ): كَبُّوشة(قَبُّوعة، ُقبَّاعة 

 .والكَِتَفMالُقبَّعات يغطِّي الّرأَس، 
هو جزٌء من  متحرّكُدْرٌج : جولق /قجر

 .الخزانة/ املكتب
احة أداٌة صغ�ٌة من معدٍن، ونحوه : َقدَّ

 .تُشِعل ناراً 
إناٌء زجاجيٌّ ال عروة له، يُرشب به : َقَدح
 .نحوهH/ النّبيذ/ املاء

بخ محكُم الّسدِّ للطّ وعاٌء : ِقْدُر ضغط
 .إلنضاج الطّعام برسعة

 .ٌء يُغىل فيه املاء، ويُطهى الطّعاموعا: ِقْدر
ارة  .أداٌة لتقش� الخرضاوات: قشَّ

قُبَّعٌة من الَقشِّ تَِقي من َحرِّ : ّيةَقشِّ   .الّشمس
/ مسكٌن كبٌ�، وفخٌم يف املدينة: َقْرص 

الّريف، يكون غالباً محاطاً بأراٍض، وحدائَق 
 .تابعٍة له
دة الطّول : َقِصيصة قطعُة قHٍُش محدَّ

 .صيلفللتّ 
 .أداٌة لتقطيع الخرضاوات: قطَّاعة

از الجلد / الّصوف/ لباٌس من الُقHش: قُفَّ
Hاليد يّةلح. 

 .أداٌة لتقليم األظافر: قَالَّمة
نسيٌج صويفٌّ من لونM، ذو : ُقhٌش ُمرَقَّط

قة  .مربَّعاٍت ُمنَسَّ
كلُّ ما يُنَسُج من الحرير، : ُقhش، نسيج

 .والقطن، والّصوف، ونحِوها
إناٌء مخروطيٌّ ينتهي بأنبوٍب : ْمعقِ 

 .يستعمل لصبِّ سائٍل يف إناٍء فتحته ضيقة
M طويلM : قميُص التّْقييد سرتٌة ذات كمَّ

يُعقدان من الخلف ملنع البسها من 
 .الحركة

 .ثوٌب يُلبَس لدى النّوم: قميُص النّوم
، وهو : قميٌص ُمَرسْول لباٌس نِسويٌّ داخيلٌّ

تملٍة عىل قميٍص، من قطعٍة، واحدٍة مش
 .ورسوال

M، : قميٌص نسا�ّ  قميٌص للنساء بُكمَّ
 .وقبٍَّة، وأزراٍر من قHٍُش خفيف

M، وقبٍَّة، وأزراٍر : قميص لباٌس رَِجايلٌّ بكمَّ
 .يّةيُرتََدى فوق الثّياب الّداخل

/ رساٌج يستمدُّ طاقته من النّفط: ِقنِْديل
 .الكهرباء
يُْستَأنَُس به مصباٌح خافُت الّضوِء، : قنديل

 .ليالً
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 .بقا¨تM يّة مزخرفةٌ منضدٌة جدار: ُقنُْصلة
 .نافذة/ إطاُر باٍب : كادر

يّة لحH يّةأس ذو، واقللرّ لباٌس : كاسكيطة
 .وهجِ الّشمس العينM من

مصباٌح كهربا{ٌّ كرويٌّ يشتغل : الكان�
 .بالّزيت
 .معطٌف شتويٌّ سميك: كَبُّوت

Rمقاُس املالبِس الكب: كب�. 
 .نسيٌج من ألياِف نباِت الكَتَّان: كَتَّان
مقوَّاٌة تحمل  يّةقطعٌة قHُش: يّةِكْتفِ 

 .شاراِت الرّتَب
مقعٌد ذو مسند، وظهٍر، : متحرّككريسٌّ 

ٌص للمقَعدين  .املرىض/ وذراعM مخصَّ
 .َمْقَعٌد مفرٌد من خشب، ونحوه: كريسّ 

ارُة بندق  .كHشٌة لكرس البندق: كَسَّ
ارةُ   .كHشٌة لكرس الجوز: جوز كَسَّ

مستلزماُت الوليِد من : كُْسوُة الَوليد
 .قُُمٍط، وألبسةٍ 

جزٌء من الحذاء يُرَكَّب أسفل : كَْعب
 .مؤخرته

 .ما يُلَفُّ به امليت: كََفن
الجزُء من الثّوب الذي يغطِّي : كُمٌّ طَويل
 .الّذراَع كلياً 
Rالجزُء من الثّوب الذي يغطِّي : كُمٌّ َقص

 .الّذراع بعَض 
/ جزٌء من الثّوب يغطِّي الّذراَع جزئياً : كُمّ 
 .كلياً 
ة  .قُبَّعٌة مستديرٌة، وليِّنٌة من قHُش: كُمَّ

 يّة خفيفٌة، وفضفاضةٌ ُجْرزِ : كَنْزُة الّرياضة
 .ومريحٌة، تُصنَع عادة من القطن

ب ذو قا¨ة: كُوب  .كأٌس للرشُّ
مسكٌن بدا{ٌّ من القش، : گور�/ كوخ

 .لّشجروأغصان ا

، وأغصاٍن يف البالد : كوخ مسكٌن من قشٍّ
 .يّةاملدار
يُثبَّت وجال قد للّر غطاُء رأٍس : ّيةكُوفِ   .بِعصابٍة تُْدَعى ِعقاالً 

ويفّ   .ثوٌب من خيوط الّصوف: لباٌس صُّ
 .بقعٌة عىل الُقHش/ أثرٌ : لَطْخة

ة مجموعُة األشياء الخاصّ : لوازُم الّرسير
، يّة، أغطمفرش، لحاف(بتجهيز رسيٍر   ).وسائد
اللَّوُن الذي ال ): سادة(لَوٌن ساذج 

 .يخالطّه لوٌن آخر
اُج الَّالفُت للنَّظر: لَوٌن َصارخ  .اللَّوُن الوهَّ
 .ما ª يكن قا اً من األلوان: لَوٌن فاتح
كان مائالً إىل الّسواد من  ما: لَوٌن قاتم

 .األلوان 
 .اللَّوُن الذي خبا بهاؤه: لَوٌن كامد

 .اللَّوُن الخايل من اللَّمعان: ناشف لَونٌ 
، ويصل إىل لباٌس يغطِّي راحَة اليدّ : ليغون

 .الحركة يّةنصف األصابع، ويسمح لها بحرِ 
حزاٌم يُوَضع حول الطّفل / رشيطٌ : ماِسكة

 .حتى ال يبتعَد عن ذويه عند امليش
ما يقي الّصوَف، والفرَو من : مانُع الُعث

 .الُعث
بال ساقM كالذي يُلبس  رسواٌل تحتيٌّ : مايو
 .باحةللسّ 

 .لباُس الّسباحة: مايُّو
بنطاٌل فضفاٌض من قHٍُش متMٍ : ِمبَْذل

Mّلت َّHيُلبس فوق / بح ،M  .الثّياب لوقايتهابَصدٍر، وكمَّ
بأسطٍح  يّةخشب/ يّةأداٌة معدن: ِمْربَُد أظافر

 .وصقلها يّة األظافرمحزَّزٍة، تستعمل يف تسو
 .األقسام، واألغراض متعّددكبٌ� بناٌء : َمبنى

خلص من للتّ  يّةمادٌة كيميائ: مبيٌد َحرشي
 .الحرشات

مركَّبٌة  يّةمادٌة كيميائ: ُمبيِّض، قارص
 .تستعمل لتبييض املالبس، واألقمشة

Uَمْسنٌد إلراحة األرُجل أثناء : متَّكأُ القدَم
 .الجلوس

وعاٌء صغٌ� يُلقى فيه رماد : متكّة
 .قابُهاالّسجاير، وأع

قطعٌة صغ�ٌة من الُقHش ملسح : َمْحرَمة  .الفم/ األنف
ة  .ٌة يُجزُّ بها العشُب متحرّكآلٌة : ِمَحشَّ

 .ةالخاصّ / يّةتُستعمل لحمل األوراق النّقدصغ�ُة الحجم  يّةحقيبٌة جلد: ِمْحَفظة
لتحميص  يّةأداٌة كهربائ: ِمْحَمصُة خبز  .رشائح الخبز، ونحوها

ة  .النّوم وسادةُ : َمَخدَّ
 .ِمَشدٌّ خفيٌف للخرص: ُمَخرصِّ 
ٌة تُغَرز فيها اإلبرُ : َمْدبَسة الّدبابيُس / كُجَّ  .لحM الحاجة
 .البيت، وسواهاملوضع الذي ندخل منه إىل : َمْدَخل
مجرى الّدخان يف البناء إىل : َمْدَخنة  .خارجه
لٌة َمنْزل: مدفأة تعمل  يّةأداة تدفئٍة متنقِّ  .الغاز/ ةيّ بالطّاقة الكهربائ
/ دفئة يوقَد بالفحمللتّ جهاٌز : ِمْدَفأة  .املازوت/ الحطب
ٌص إليواء الّسيارة يف .1: َمْرأَب مكاٌن مخصَّ

/ محلٌّ إلصالح الّسيارات.2 .املَنْزل، ونحوه  .صيانتها
 .سطٌح صقيٌل يعكس صور األجسام: مرآة

دٌة مزروعٌة بالنّجيل، : َمرَْجة أرٌض محدَّ  .ونحوه
موضُع : بيت املاء /رة املياهدو  /ِمرْحاض  .قضاِء حاجِة اإلنسان
بوُّل، والتّغوُّط للتّ وعاٌء يستعمل : ِمرَْحضة

 .عادًة يف غرفة النّوم
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ح سائٍل من الّشوائب  يّةأداٌة لتصف: ُمرشِّ
أك� من مواد / sروره يف طبقٍة نفيذة  .يّةكيHو/ يّةطبيع

لتحريك الهواء،  يّةأداٌة كهربائ: ِمْروحة
 .هودفع

يُحَكم بها إغالق  يّةأداٌة معدن: ِمزْالج
 .الباب

ٌد بقطعتMَ من للتّ حذاٌء : ِمزْلَجة زلجُّ مزوَّ
 .املعدن
نوٌع من األثاث املَنْزيل، توَضع فيه : َمزَْهرة

 .وبعُض التّحف يّةالزّهوُر االصطناع
 .ينةوعاٌء توَضع فيه األزهار للزّ : يّةَمزْهر
رآة، يُجلَس قطعُة أثاٍث ذات م: ِمْزيَنة
 .زيُّنللتّ إليها 

احة  .نظيفللتّ قطعُة قHٍُش : َمسَّ
بيٌت مركَّب من قطعٍ : ُمْسبَق الّصنع

 .جاهزة
حوٌض صغ� محاط بجدران : ُمْستََحمّ 

 .يغتسل فيه شخٌص تحت املِرْذاذ يّةزجاج
 .بضاعٌة سبق استعHلها/ حاجةٌ : ُمْستَعَمل

 .املكان الذي يقطن فيه اإلنسان: َمْسكَن
من أدوات املطبخ، وهو ِقدٌر : ِمْسَمك

 .متطاوٌل لقيل الّسمك
 .أداٌة لَسنِّ الّسكاكM، ونحوها: ِمَسنّ 

/ يّةحائط يّةمعدن/ يّةأداٌة خشب: ِمْشَجب
 .لتعليق الثّياب يّةعمود
رٍن تلبسه املرأُة عصابٌة من نسيٍج م: ِمَشدّ 

 .والرّْدفMَ لشدِّ الَخْرص والبَطْن
 يّةن نظام التّدفئة املركزوحدٌة م: ُمِشعّ 

 .مثبَّتٌة عىل جدار الغرفة
اصة  .أنبوٌب دقيٌق ملصِّ الّسوائل: َمصَّ

جهاُز إنارٍة يُثبَّت عىل : مصباٌح ِجداري
 .الجدار

أداُة إضاءٍة صغ�ٌة ): بيل(مصباُح َجيْب، 
ِخرة  .مجهَّزٌة sدَّ

أنبوٌب أسطوا%ٌّ من الزّجاج : مصباُح نِيُون
مرور تياٍر كهربا{ عرب غاز  يتألق من جراء

 .النّيون
مصدُر إضاءٍة يَستمدُّ طاقته من : مصباح
 .الكهرباء

اج مصباٌح كهربا{ٌّ شديُد : مصباٌح، وهَّ
ج أسالكه  .الّضياء بتوهُّ

ة عدّ / جهاُز إنارٍة برأٍس، واحد: ِمْصبَحة
أك�، يستعمل يف / رؤوس عىل حاملةٍ 

 .الطّريق العام/ الّشقة
/ محلٌّ لغسِل املالبس/ سةٌ ؤسّ م: َمْصبَغة

 .صبغها، وكَيِّها
قطعة أثاث / نافذة/ َدرفة باب: ِمرصاع

الت  .تُفتح، وتُغلق عىل مفصَّ
ن يف جهاٌز كهربا{ٌّ كالُحْجرة يكو : ِمْصَعد

 .والّنزول الِبنايات، يُستعَمل للصعود
ٌر من أوع: ِمْصفاة املطبخ، ذو  يّةوعاٌء مقعَّ

 .لّسوائلثقوب صغ�ة، تنفذ منه ا
ُم األزياء من يبتكر تصاميَم ألزياِء : مصمِّ

 .النّساء
 .مكان الطّبخ: َمطْبَخ
قHٌُش مزداٌن سطُحه / نسيجٌ : ُمطَبَّع

 .برسHٍت ملوَّنة
/ أداٌة تقي حاملَها املطرَ : يّةِمظَلَّة، َشْمسِ 
 .أشعَة الّشمس

مستحٌرض يُستعَمل : معجوُن أسنان
 .لتنظيف األسنان، وتبييضها

أداٌة صغ�ة مستدقَّة الّرأس : ْعزَقةمِ 
 .القتالع النّباتات الّصغ�ة

طِّي معظَم رداٌء سميٌك يغ: ِمْعطَف
واملطر، ويُرتَدى عادة  الجسم، ويَِقيه الربد

 .فوق املالبس
رداٌء كتيٌم يُلَبس فوق الثّياب : معطف

 .من املطر يّةللوقا

مغرفٌة، واسعٌة ذات ثقوٍب : مغرفة متقبة
 .لرفع الطّعام/ لرّغوةإلزالة ا
ويف أداٌة ذات ذراع طويلة، وتج: ِمْغرَفة

 .والّسوائل نصف كروي، تستعمل لسكب املاء
صُة لغسل املالبس: َمْغَسل  الغرفُة املخصَّ

 .وكَيِّها
 حوٌض صغٌ� لغسل الوجه: َمْغسلة

ٌد ببالوعة/ يّةحنفواأليدي، وهو مثبٌَّت، ويُصبُّ فيه املاء من   .أك�، ومزوَّ
ِزرٌّ لوصل التّيار : مفتاٌح كهَربا�

 .قطعه/ الكهربا{
غطاٌء خارجيٌّ يوضع عىل الّرسير : ِمْفرَش
 .لتزيينه
واريخ، للتّ كتيب يتضمن رسداً : مفكِّرة

 .واملناسبات، واملواعيد
حجُم الحذاِء، وأبعاده : َمَقاُس الَقَدم

 .بحَسب، وحداِت قياٍس متَّفٍق عليها
ِة بحَسب، وحداِت سعُة األلبس: َمَقاس

 .قياٍس متَّفٍق عليها
 .مكان اإلقامة: ُمقام

موضٌع مثبٌَّت يف الجدار معدٌّ : َمْقبَس
 .الستمداد الكهرباء

 .قبل الّدخول يّةاملَنْزل تُستعمل إلزالة الوحل عن األحذمثبَّتٌة يف مدخل  يّةصفيحٌة معدن: ِمْقَحطة
ة ، : ِمَقشَّ أداُة كنٍس مصنوعٌة من قشٍّ

 .افوألي
مؤلَّفٌة من شفرتMَ  يّةأداٌة َمعدن: ِمَقّص 

قاسيتMَ متصالبتMَ تتحرَّكان عىل محور، 
 .يُقطَع بها الُقHش، ونحوه

ب  قHٌُش موىش بخيوِط الحرير: ُمَقصَّ
ة/ والّذهب  .الفضَّ

املعدن / العاج/ أداٌة من الخشب: ِمَقطّ 
 .لفتح املغلفات، وقطع الورق
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الورق / الورقمن (قَصيصٌة : ِمْقطَع
ل الثّياُب عىل مقاسها) املقوَّى  .تُفصَّ
بدونه تتسع / هرَدكٌَّة sسند للظّ : َمْقعد

 .ألك� من جالّس 
 .واللحوم إناٌء تُقىل فيه الَخْرضاوات: ِمقالة
ب به أغصان األشجار: ِمْقالم  .مقصٌّ تشذَّ
 .قHٌُش مخطَّط: ُمقلَّم
ٌر أداُة مطبخٍ، وهي، وعاٌء كبٌ� : ِمْقىل مقعَّ

 .يُقىل فيه الطّعام
ٌص لحفظ . 1: َمكْتَبة مكاٌن يف البيت مخصَّ
ٌد بالكتب يرتاده  .2. الكتب مكاٌن مزوَّ

 .النّاس للقراءة
جهاٌز كهربا{ : يّةِمكْنسٌة كهربائ

 .الّسوائل/ األوساخ/ المتصاص الغبار
مزوَّدٌة  يّةمكواٌة كهربائ: يّةِمكْواٌة بخار

لُقHش بالبخار أثناء بخزَّان ماٍء لرتطيب ا
 .ال¯

تسخَّن  يّةأداٌة معدن: ِمكْواُة َشعر
 .تجعيده/ بالكهرباء لتمليس الّشعر

تسخَّن بالطّاقة،  يّةأداٌة معدن: ِمكْواة
ِّ̄ املالبس  .تُستعمل ل

خشبيٌّ محموٌل عىل / لوٌح معد%ٌّ : ِمكْوى
ِّ̄ املالبس  .قوائَم، ومغطى بالُقHش ل

البُس املصنوعُة، وفق امل: مالبُس جاهزة
 .مقاساٍت محددٍة ال، وفْق الطّلب

األَْشِعرة التي  تُرتدى : يّةمالبُس َداخل
: تحت الثّياب، وتالمُس الجسَم واألْشِعرة

 .، وهو ما، وِيلَ الجسد:جمع ِشعار
 .ِمغرفٌة صغ�ٌة يُتناول بها الطّعام: ِملعقة

 پالستيكيّة/ يّةأداٌة خشب: ِملَْقُط غسيل
 .ُل لِلَْقط املالبس عند نَْرشهاتستعم

 .ممرٌّ طوال%ٌّ تنفتح عليه غرف: َمَمرّ 
الُقHش / قطعٌة من الَخيش: ِمْمسحة

 .الغليظ ملسح األرض

وعاٌء صغٌ� يوضع فيه امللح عىل : ِمْملَحة
 .املائدة

ٍة لباٌس مؤلٌَّف من ُسرت ): بيجامة(َمنَامة، 
 .الرّاحة/ وقَت النّوم وبنطاٍل يُرتدى

وقت  ساعٌة ذات جرٍس يُضبَط عىل: نبِّهمُ 
 Mّلإليقاظمع . 

ينة إلزالة أداٌة للزّ : ملقُط شعر/ ِمنْتاف
 .شعر الوجه تزيُّناً 

أس، والكَِتَفM من للرّ غطاٌء نسويٌّ : ِمنديل
 .الحرير، ونحوه

 .مكاُن نَْرشِ الغسيل: َمنَْرش 
 .ِمْنَصٌب لنَْرش الغسيل، وتجفيِفه: ِمنَْرش 

 َّhٍش ماصٍّ : ممنشفُة حHُقطعٌة من ق
 .للHء يجفَّف بها الجسم

تستعملها املرأُة  يّةفوطٌة صح: منشفة
 .عند الحيض

ف بها الوجُه، : ِمنَْشفة قطعُة قHٍُش ينشَّ
Hواليدان، ونحوه. 
منصٌب معد%ٌّ غالباً، : ِمنَْصُب تجفيف

توضع عليه أوا% املطبخ املجلُوَّة لتجفَّ 
 .من املاء

 .منصٌب ذو ثالث ركائز: �ِمنَْصب ثال 
جهاٌز آيلٌّ يحافظ عىل : ُمنظِّم الحرارة

 .درجِة حرارٍة ثابتة
 .الُقHُش املُزْداُن بِنَُقط: ُمنَقَّط

رسيُر طفٍل صغ�ٍ، وغالباً ما يكون : َمْهد
 .هزَّازاً 

مكاٌن تُودَع فيه املعاطُف قبل : َمْودَع
الّدخول إىل بعض األماكن العامة 

 .نحِوهاكاملسارح، و 
م بالّصدف، وقطع : موزاييك خشٌب مطعَّ

 .نةالعظم، واألخشاب امللوّ 
صٌة إليقاد النّار / يّةزاو: َمْوِقد فجوٌة مخصَّ

 .يف املَنْزل

أداٌة لقياس درجة الحرارة : ميزاُن الحرارة
 .بأساليب مختلفة

بناء إلدخال الّضوء، / فُتَْحٌة يف جدارٍ : نافذة
 .والهواء
 .من خيوط الثّوب ما نََسل: نُسالة

 ّ�نسيٌج قوامه ألياُف نباِت : نَسيٌج كَتَّا
 .الكَتَّان
افة يّة تساعد عىل تجفيف آلٌة كهربائ: نَشَّ
 .والبَيَاضات املالبس
جفيف، ولها أنواع للتّ  يّةآلٌة كهربائ: نشافة

 .بحسب استعHلها
أداٌة مؤلَّفٌة من زجاجتMَ : يّةواقِ  نَظَّاراٌت 

Hيّةلح  Mَالغبار/ من الّشمسالعين. 
أداٌة مؤلَّفٌة من عدستMَ بأشكال : نَظَّارة

مختلفة تُوَضع فوق العينMَ لتصحيح 
 .النّظَر
 .ما يالمُس األرَض من الحذاء: نَْعل

اضة ذات مقبض صغ�  يّةأداٌة َمنْزل: نَفَّ
ينتهي بحزمة من الّريش، ونحوه، إلزالة 

 .الغبار
تخاطَبMَ جهاٌز ينقل الّصوت بM امل: هاتف

 .السلكياً / من بعيد سلكياً 
كريسٌّ هزَّاز ذو قوائم مقوَّسة، : َهزَّاز

ح عليه  .يُرتجَّ
الوجه األمامي لبناٍء، وفيه مدخله : واجهة
 .الرّئييس

 مصدٌر حراريٌّ يستمدُّ : واِقٌد كحويل
 .وقوده من الكحول

ما يُلبَس فوق كمِّ القميص : واقي الكُمّ 
 .لحHيته

مستديرٌة تستعمل  يّةَحشِ : يّةوراك
 .االتكاء/ للجلوس

يستعمل  ورٌق خاّص : ورٌق صحي
 .لالسترباء يف املرحاض
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ٌة أسطوان: مسند/ ِوساد طويلٌة  يّةَمخدَّ
 .بعرض الّرسير

الجلد، / كيٌس صغٌ� من القHش: ِوسادة
، يُتَّكأُ عليه  .محشوٌّ

ط بM الّصغ�، : َوَسط القياُس املتوسِّ
 .والكب� من األلبسة

صة يف شؤون الخادمة املتخصّ : َوصيفة
 .غرف النّوم
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   .استنوار /الّشمس بحرارة عالج :استش�س
  .بالعرق عالج :استعراق

 وهو بعيد من األفكار تجاوب :تخاطر
 عن تخرب, لقحة يل أن العرب تقول :القحة
  .النّاس لقاح

  .التّكنولوجيّة :التّقنيّة/ التّقانة
 الذي الحيوان علم فرع :الحيوان جغرافيّة

  .األرض عىل الحيوان يعبتوز يختص
 األرض شكليّة تصف :تشكيليّة جغرافيّة

  .تطّورها بدراسة
 فيزياء /أرضيّة فيزياء أي :فيزيائّية جغرافيّة

  األرضيّة الكرة
 األرض تطور بحث :قد#ة جغرافيّة
  القدGة العصور يف الجغرايف
 يدرس علم :الحروب مبحث /حربيات

 الجهة من وعواقبها الحروب أسباب
  .واالجتKعيّة اريخيّةالتّ 

 ماله دراسة فنّ  :والج�ل الّصحة حفظ
 حفظ إىل الهادفة العمليات ببعض عالقة

  .والجKل الّصحة
 التي الظّواهر يف تبحث :هوائيّة ديناميكا
 والجو الجسم ب[ نسبيّة حركة كل تصاحب

  .فيه تعيش الذي
  .وأعراضها األمراض سKت دراسة :س�تّية

 أحد :األسنان أمراض علم /اآلسنان طب
 وتشخيص بدراسة يهتم الطّّب  يف تخصصات

 األسنان يف وتشوهات أمراض وعالج
  .املحيطة واالنسجة

 تهتم التي الطّّب  فروع أحد :األطفال طّب 
  .املراهقة سن إىل الوالدة منذ األطفال بصحة

 علم فروع من فرع :النّزول أسباب علم
aفيه البحث يتمّ  الذي الكريم القرآن تفس 

 واإلملام نزلت ما ويف اآليّة /الّسورة نزول عن
  .جوانبها بكّل 
 شجرة بدراسة يختص :األجناس علم

  .الفرد إليها ينتمي التي الّساللة /العائلة
 يدرس علم :االجوانّيات /األجواء علم

  .كيلومرتات ثالثة فوق األجواء خواص
  .الجيولوجيا :األرض علم
 يف بحثال علم :والبلحيّة األصداف علم

  .البُلح وتربيّة واملحار األصداف
 األقاليم بدراسة يّهتم :األقاليم علم

 ومنهجيّة اإلقليمي التّقسيم نظريّة ويتضّمن
  .وتطورها األقاليم تشل لعمليّة واستيعابا

 مظاهر معرفة موضوعها :اإلنسانيّة علم
  .واملجتمع الفرد حياة
  .وخطوطها الربديات دراسة :الربديات علم
 الحياة علم قسم :بيئيات /البيئة علم

 النّباتيّة املتعّضيات صالت يف الباحث النّباتيّة
  .فيها تعيش التي بالبيئة

 :االقتصاديّة التّخطيطات /التّخطيط علم
 يكون االقتصادي التّوسع بأن تقول نظريّة
  .يخطط u إذا لألزمات عرضة
 تراب تركيب علم :ترابيات /الّرتاب علم

  .واملائيات بالجويات وعالقته األرض
 الّزراعيّة الّرتبات يف يبحث :الّرتبة علم

  .بالّزراعة وعالقاتها

  .تركيبها األجسام هيأة بحث :الّتشكل علم
 ومباحث علوم فيها يندرج :التّصوف علم
 علم املكنون، العلم املكاشفة، علوم :منها

 التّجليات وعلم الباطن، علم الظّاهر،
  .اإللهيّة

  .واألقدار األعداد علم :الحساب علم
 الذي األحياء علم فروع أحد :الحيوان علم

 حيث من الحيوانيّة الحياة نواحي افة يدرس
 وانّتقال ...التّعايش طرق الوظيفة، الّرتكيب،

  .األجيال مدى عىل الوراثيّة املادة
 والخواص األنسجة يدرس :الّدم علم

  .الّدمّ  يف الكيKويّة
 مواصلة آليات يف يبحث :الّسربنيتيك علم

  .الحيّة والكائنات اآلالت ومراقبة
 ما لفرد الّشخصيّة دراسة :الّشخصيّة علم
  .خطة خواص عىل بناء
 من الّصخور يف يبحث علم :الّصخر علم
  .وتصنيفها وخصائصها وتركيبها أصلها جهة
 للعاu العامة القوان[ يف يبحث :الكون علم
  .وتكوينه أصله حيث من

 املتحف بدراسة يختّص  علم :املتاحف علم
 من zكن التي والطّرق مفهومه، وتحديد
 الّضوابط لتّطبيق الّصحيحة والكيفيّة إنّجازه

aاملتحفي البناء إلقامة األساسيّة واملعاي.  
 الجيب حسابات يف يبحث :املثلثات علم

  .واملKس التKّم وجيب
 علم من جزء :البيولوجيّة املخارق علم

 الخالئق، يدرس يولوجيّةالب ومن املواليد
  .االستثنائيّة واألشكال
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 والطّّب  البيولوجيّة من جزء :املناعة علم 
  .املناعة ظواهر تدرس
 من قسم( نساجة :األنّساج /النّسيج علم
 األحياء أنساج تكون يف يبحث التّرشيح علم

  )وتركيبها وتطورها
 ب[ العالقات دراسة :اللغوي النّفس علم

  .اللغويّة والظّواهر اإلنسانيّة النّفس
  .األوسمة /النّقود علم :الّنميات علم
 يعنى الطّّب  من نوع :القلب أمراض علم

  .القلب وأمراض اضطرابات وعالج بتشخيص
 التّصور من نوع :املستقبل تخيالت علم

 العلKء وصفه ما عىل بناء املستقبل ألحداث
 /العاu هذا يف مأجريات من والرّحالّون

  .الكونيّة العواu خارج
 دون بالّيشء العلم حصول :حضوري علم

  .الذهن يف صورته حصول
 تربيّة وهو األخص هاا�عن :زراعة علم

 وهنالك بنمّوها والعنايّة بذرها أي الّزريعة
 الحوامض، زراعة :مثل الّزراعة من أنواع
 املقحKت زراعة ،)كKءة( الكمء زراعة
 ب[ نبات يقحم عندما هو الّزروع قحام

 يف األرض من لالستفادة أساسيت[ ريعت[ز 
  .حد أقىص
 اللقحة، /التّخاطر مثل :النّفس وراء ما علم
 العلم يكتشفها u نفسائيّة ظواهر وهي
  .بعد
 والتّبدالت تكّونها :األرض نشأة علم

  .عليها الطّارئة
 الفلك من مزيج وهو :الكون وصف علم

  والّرياضيات
 /بيقيّةالتّط العلوم عكس :أساسّية علوم

 األساسيّة والقوى األشياء تصف فهي التّقنيّة،
 التي والقوان[ بينها العالقات وكذلك

  .تحكمها

   .الّرياضيات فيها تطبق :رياضّية علوم
 تنظيم أن ترى نظريّة :العمل فسيولوجّية

 يتحّملها التي املشّقة بدراسة يكون العمل
  .تخفيفها وسائل يف النّظر ثم العامل

 عادات علم األصل يف :راتاملأثو  فنّ 
  .الّشعوب وأعراف
 عمل أساسيا تتطلب التي :األليّة الفنون

  .معا األلة واستخدام اليد
 :الكالم علم يف والوعيد الوعد مباحث
 بعد اإلنسان مصa علم عامة وبكيفيّة

  .األرجل /لأليدي التّطريف فنّ  ومنه .املوت
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

       املجال                   ْسَماء
َ
  َاْلُعُلوم أ

     

  

13   

..162..



  

  

ون 
ُ
ن

ُ
ف

ْ
ل

َ
ِة  ا

َ
ِميل

َ
ج

ْ
ل

َ
 ا
  

 بالعصور يتّصل ما :القد�ة العصور آثار  
 ،)العاديات( منقولة /ثابتة آثار من القد�ة

 العصور هذه بأبناء أيًضا يتّصل وما
  .وأزيائهم وحياتهم وثقافاتهم

 رسم فيه يتمّ  طباعة أسلوب :الطّراز أحادى

 عىل الجفاف بطيئة وألوان بأحبار الّشكل

 الورق عىل الّصورة تنقل ثمّ  ومن لس،أم سطح

 و�كن .الفنّيّة الطّباعة بآلة /باليدّ  بالّضغط

 أخرى، نسخة عىل األحيان بعض يف الحصول

Qاأللق بافتقاد الحالة هذه يف تتّصف هاأنّ  غ 

Uالتّفاصيل بتشويش /اللو.  
 ذات صبغة ):الزّنجفر( القرمزى األحمر

 الزّئبق، كربيتيد من تُصنَع المع أحمر لون
 من بدايّة استعaلها يف الفنّانون عتوسّ 

 ونتيجة .العرشين القرن إىل الوسطى العصور
 الّدكنة، إىل وتحوله اللون هذا ثبات لعدم

 طريق عن الحaيّة إىل الّدائم واحتياجه
 والّشمع، الورنيش من بطبقات تغطيته
 من بدايّة املصورين بi استخدامه تقلص

 العرشين، لقرنا من العرشينيات عقد
iالكادميوم أحمر به مستبدل.  
 الحبيبات، دقيق متحّول صخر :األرُدواز

 ألواح عىل لالنفالق قابل الّصالبة، طمتوسّ 
 )mica /امليكا( من بلورات من يتألف دقيقة

 متالزّة، الّصغر، بالغة )quartz /الكوارتز(و
 سهولة جاءت هنا ومن طبقات، يف مرصوفة
 الّسقوف صنع يف تخدامهاس وأكw .انفالقه
 بعض ويستخدمه الّسوداء، الكتابة وألواح

iمع بدمجه /والتّصوير للرّسم كسطح الفنّان 
  .الخزف /النّحت خامات بعض

 واسعة طائفة عىل يُطلَق مصطلح :أرضيّة
 تأثQ مقاومة خاصيّة يف تشرتك التي املواد من

 من املشتقة املواد أشهرها ومن األحaض،
 هذه وتصبح منهa واملُرَكَّبة قارةوال الّشمع
 القوالب أسطح بها تَُغطَّى عازلة، طبقة املواد

 وتخدش الحمض، أثر من لحaيتها املعدنيّة
  .حمضي�ا حفرًا حفرها املراد األشكال فوفها
 حجر من يؤخذ لون :َزَورْدى ال /أزرق

 وتوجد )Lapis Lazuli /الزوىل البيس( طبيعي
 يف استُخدم وقد غانستان،أف يف الوفQة مصادره

 وهو والكهوف املعابد من كثQ جداريات
  .والّسaء البحر زرقة إىل أقرب

 يف ظهر مصطلح :املتكّررة الفنّيّة األع+ل
 من نوع إىل لإلشارة العرشين؛ القرن منتصف
 بوسائل وفQة بأعداد املنتجة الفنّيّة األعaل
 رسوم وفق النّسخ هذه تنتج صناعيّة،
 /الفنّان يرسمها أوليّة �اذج /ةتخطيطيّ 
 تنفيذها من االنتهاء أمر موكالً  ينحتها،
iال فهي وبذلك التّصنيع، مراحل عىل للقا� 

  .فنّيّة أصول من األصل طبق نسًخا تكون
 األفضل انتقاء عىل يقوم فنّي نهج :االنتقائّية
 واألساليب املذاهب بi من واألجمل
 عىل والعمل نّ الف لرواد املشهورة واألعaل

 يف وتأليفه بعض، إىل بعضه اختياره تمّ  ما ضمّ 
 هذا أصحاب ويؤمن موّحد، جديد إطار

 عىل اكتشافها سبق قد الفنّ  أرسار بأنّ  النّهج
 مستطاع يف يعد و� الّسابقi، األساتذة يأيد

 التّوفيق عىل العمل سوى الحديث الفنّان
iيالفنّ  الّرتاث عنارص من إليه آل ما ب.   

 واألدب الفنّ  يف حديثة حركة :انطباعّية
 نر الق أواخر يف فرنسا يف نشأت ىواملوسيق

 انطباعات نقل عىل تعتمد عرش، التّاسع
 .املشاهد إىل ورؤيته للفنّان

 :اليابانيّة املتحركة الرّسوم /األنيمى
 اللفظ من مشتقة يابانيّة كلمة ياألنيم

 الرّسوم وتعني Animation اإلنگليزي
 من واحًدا نوًعا  ثل التي اليابانيّة ركةاملتح

 التّقريب تقنيّة عىل يعتمد املتحركة الرّسوم
 متحركة غQ جامدة واحدة لصورة والتّبعيد
  .الحركة وْهم إلعطاء

 والتّصوير الرّسم يف طريقة :األوتوماتيّة
 أثناء يالوع سيطرة من اإلفالت عىل قا�ة

 يالالوع مخزون إىل واالرتكان الرّسم،
   .ةالحّر  بتداعياته

 من تُعمل التي الزّخارف عىل تطلق :أو�ا
 جدران يف تحفر والتي الجبس /الخشب
 مأخوذة وهي البيوت، واجهات وعىل الغرف

   .الحفر ¢عنى )أو�ا( الّرتكيّة عن
 فقط، جدران بثالثة مسقوفة قاعة :إيوان

 للهواء  اًما مفتوحة منها الرّابعة والجهة
 /بأعمدة مصفوفة تكون وقد الطّلق،

 عىل كذلك وتطل مفتوح، رواق مهايتقدّ 
    .اإلسالميّة العaئر يف الّداخيل الفنّاء /الّصحن
 صبغة ذو املعرفة من فرع :الفنّ  تاريخ

 ظاهر هو كa معنى متخّصصة، أكاد�يّة
 للفنّ  التّاريخيّة بالّدراسة .اسمه من

 من التّاريخ عصور عرب وسياقاتهن وتجلياته
   .أحدثها إىل دمهاأق

 الخرط قطع تجميع :الحشوة تجميع

 يف كاملة حشوة لتكّون مًعا الّصغQة الخشبيّة
 بإنتاج اإلسالمي الفنّ   يّز وقد خاّصة، مساحة
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 لتصميaت طبًقا الحشوات هذه من روائع

 /الرّخام /الخشب يف سواء دقيقة، زخرفيّة
  .وغQها ... األصداف /املعدن
 عرض هدفها وثقافيّة ميّةعل منشأة :التّحف
 التّاريخ ومجموعات اإلنساU الّرتاث

 القديم تطّور ووثائق الّصور، /الطّبيعي
 بأساليب و�اذجها والفني والّصناعي العلمي

  .الجذابة عرض
 الّذهب من رقيقة طبقة تثبيت :تذهيب

 استخدام ويكw .لتزيينه سطح عىل
 وإطارات األثاث، قطع تزيi يف التّذهيب

 الفضة، ومشغوالت الخزفيّة، واألواU ّصور،ال
   .املزخرفة املعادن وأعaل
 العالقات إىل يشQ مصطلح :الفنّون تراسل

 ووسائل أنواع ذات فنّيّة أعaل بi التّفاعليّة
  .مختلفة
 إىل ترمى عملّية :الفنّّية األع+ل ترميم

 األعaل يصيب الذي العطب معالجة
 لتحّوالت الزّمن ر¢رو  تعرضها جراء الفنّيّة
 /الطّبيعّية البيئة بسبب /بنيتها يف ذاتيّة
 والحرشات والقوارض اإلنسان ألذى نتيجة

 وشّدة ،يالبيئ فالتّلوث .والطّفيليات
 ارتفاع من يرافقهa وما الظّلمة، /الّضوء

 انخفاضهa، /والرّطوبة الحرارة درجات
 كله ذلك الّدرايّة، وقلة اإلهaل ومن

   .الفنّّية األعaل بعط يف يتسبب
 من حديث فرع :الّصناعي التّصميم

 كليات من كثQًا دخلت التي التّخّصصات
 العامليّة، ومعاهدها الجميلة الفنّون
 العليا الّدراسات مباحث ضمن تواستقّر 

ا موقًعا خذواتّ  فيها،  الفنّون كليات يف خاص�
 منح إىل يهدف وهو ومعاهدها، التّطبيقيّة
 جaليّة، ملسة املختلفة ناعيّةالصّ  املنتجات

 واألحاسيس، العi عىل الوقع أنيسة تجعلها
wاالستخدام يف وسهولة جاذبيّة وأك.    

 اليد أصابع استخدم :باألصابع التّصوير

 ورسمها األشكال تصوير يف باأللوان املصبوغة

 ُعرِفت طريقة وهي املختلفة؛ األسطح عىل

 ة،مختلف تاريخيّة عصور خالل ومورست

 وبخاّصة الّصينيون، املصورون واشتهر

  .الطّريقة هذه باستخدام منهم القدماء
 تتمّ  التّصوير يف تقنيّة :بالتّقطJ التّصوير
 عىل إسالتّها /تقطQها /األلوان بسكب
 /الفرشاة استخدام من بدالً اللوحة، مسطح
iمن عدد تبنى وقد .الرّسم سك iالّرسيالي 
  .العرشين القرن تبدايا يف التّقنيّة هذه

 التّصوير من نوع :بالرّمال التّصوير
 ومساحيق امللّونة، الرّمال فيه تُستخدم

 الطّبيعي والبلورات األمالح وأنواع الّصبغات،
 التّصوير وسائط من بدالً والّصناعي؛ منها

   .التّقليديّة وخاماته
 /الّزيتيّة باأللوان تصوير :زيتى تصوير
  .األكريليك بألوان
Jاملشاعر لتصوير الفنّ  يف مذهب :يّةتعب 

 يف واألحداث األشياء تثQها التي واالنفعاالت
   .الفنّان نفس

 مخّصص كتاب /معرض :بفّنان الّتعريف
 املهنيّة وحياته إنتاجه يستعرض معiّ، لفنّان
   .كاملة

 األثاث، لزخرفة تقنيّة :بالقرشة تغشيّة
 عرش، الّسابع القرن أواخر يف أورپا يف تطّورت

Qتصنيع مراحل أهمّ  إحدى يومها من لتث 
Qهذه وتقوم .وتجميلها األثاث قطع من كث 

 لقطعة الخارجي الّسطح تغشيّة عىل التّقنيّة
 الثّمينة، األخشاب أنواع من برقاقات األثاث

 التيوليب، وخشب الورد، وخشب كاآلبنوس،
 املصنوعة الخشب نوع من أقيم تكون التي
  .¬نًا أغىلو  األثاث قطعة منه

 يف ومعالجتها فنّيّة مصادر اقتباس :التّكيّيف
 العمل بنيّة يف إدماجها ثمّ  ومن ،يفنّ  عمل

 الفنّيّة األعaل تكون ما وكثQًا .الجديد
 الوسائط وفّنون اإلعالنات وكذلك التّاريخيّة،
 منها تُقبس التي املصادر هي املتعددة،

  .تكييفها يجرى التي واألشكال الّصور

Mتصوير عىل قائم يفنّ  لعمل وصف :ثييل 
 يستخدم ما وكثQًا .معiّ  موضوع وتسجيل

  .يالرّمز  للفنّ  مرادفًا املصطلح هذا
 زخرفة أ�اط من �ط :الزّجاج Mويه

 /زجاجيّة قطعة ظهر عىل فيه يُرَسم الزّجاج،
 الظّهر يُغطى ثمّ  يُحَفر، /الظّهر يُذّهب
 بقطعة ،لحaيته املحفور /املذهب /املرسوم

 /الورنيش من بطبقة /الزّجاج من أخرى
   .معدنيّة برقاقة
 يف اإليقاعيّة الّدرجات من نوع :تنغيم

 يف أيًضا املصطلح يُستخدم والغناء املوسيقى
 الفنّون من لكثQ واللونيّة الظّليّة الّدرجات

  .التّشكيليّة
 األول :معنيان للتوثيقيّة ):توثيقّية( توثيق

 ورشائط الفوتوگرافيّة كالّصور التّوثيق أدوات من مشتق داولاملت الّشائع وهو
 الكتابة ومواد واملرئيّة املسموعة التّسجيالت

 إىل يحيل واآلخر .وغQها الفنّيّة واألعaل
 وذلك )ياملفاهيم الفنّ ( وأعaل بنتاجات وثيقا ارتباطًا يرتبط تعقيًدا، أكw يفنّ  مفهوم

iبعض يعمد ح iأدوات ظيفتو  إىل الفنّان 
 /الفنّيّ  عمله سياق ضمن املذكورة التّوثيق

iالتّدوين روح من طابع إلضفاء خصيًصا مجهزة صنعه، من وثائق إنتاج إىل يعمد ح 
   .العمل عىل والتّسجيل
 هي اإلسالميّة العaرة يف :العقد توشيحة
 املنحنى بi عادة املزخرفة ثيّةاملثلّ  الفسحة
 قنطرة، /قوس من األيرس /األ�ن الخارجي
 هذه عىل ويطلق املطوقة، القا�ة والزّاويّة
  .الّسمندل أيًضا الفسحة

 الحروف، أوجه تصميم فنّ  :التيبوگرافيا
 صف قواعد ويشمل بالحروف؛ والتّصميم
 طباعتها، املراد الكتابيّة والنّصوص الحروف

 لعلوم تخضع خاّصة جaليّة قيم وفق
 الخطوط، أنواع اختيار يف وتتحكم التّصميم،
 املسافات ومقدار وألوانها، الحروف، وأحجام

 زخارف من يال�ها ما واختيار بينها،
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 الّنص إخراج تستهدف برصيّة، ومكمالت
   .رونق وأكمل صورة أبهى يف املطبوع

 من عىل تطلق صفة :الفنّيّة األع+ل جامع
 ورشاؤها، الفنّيّة األعaل جمعُ  دأبَه كان

 البيع وحركة ريالتّجا النّشاط ومتابعة
 الفنّ  ومزادات العرض صاالت يف والّرشاء،

   .التّشكييل
 النّفس يف تبعث األشياء يف صفة :ج+ل
 التي الثّالث القيم من وقيمة ورًضا، رسورًا
 /الخQ /الحّق ( العليا القيم منظومة تؤلف

   ).الجaل
 – قائم مركّب هيكل :الرّسم لوحات حامل

 لحمل صممٌ م – غالبًا الخشب من مصنوع
 الفنّان قيام أثناء ودعمها الرّسم، لوحات
  .أسطحها ¢عالجة

 يف ظهر عر´ يفنّ  اتّجاه :العربيّة الحروفيّة
 يستله العرشين، القرن من الخمسينيات

 وتنويعاتها العربيّة الحروف أشكال فنّانوه
 يف العرب الخطاطi كبار جهود من مفيدين
 إرثب بدورها املتأثرة الخطيّة رسومهم
 ولكن واملحاريب، للمساجد العربيّة الزّخرفة
 تهتم ال هاأنّ  العربيّة الحروفيّة يف الجديد
 واللغويّة، الرّمزيّة بدالالتها /الكتا´ ¢عناها

 كخطوط الّصوريّة هيتها ما فيها يهمهم وإ�ا
 مكانتها حيث من وذلك وإيقاعات وحركات
 الةالح هذه يف فهي الفنّي، العمل يف الّشكليّة
  .التّجريدي الفنّ  إىل مدخل
 وإصالحه يالفنّ  العمل حفظ :الحفظ

 والحيلولة ثبات لضaن والّرتميم بالّصيانة
  .معه الّسليم بالتّعامل به، اإلرضار دون

 /طi /معدن من رمزيّة قطعة :الختم
 /شعارًا تحمل ذلك، غQ /كريم حجر /زجاج
 عن رسمها /نقشها ويعّرب  رسوًما، /كتابة

 عند عليه تطبع الذي األثر يف كيّةاملِل
 من مميزه عالمة ختم ولكل استخدامها،

 .واملناطق األشخاص باختالف ويختلف غQه،
 من ومظهرًا حضاريّة، نقلة األختام وتُعد

 رصد يف وتساعد الفّن، تطّور مظاهر
 وتعطى وتشخيصها، التّاريخيّة األحداث

  .استخدمتها التي األقوام ثقافة عن فكرة
 يتميّز الخزف من نوعٌ  :حجرى خزفٌ 

 وبفقده مادته، وبكثافة قوامه، بقسوة
 فور الخزف أنواع بقيّة عكس عىل للمساميّة

   .أوليّة حرقة حرقه
 من منتخبات :ألبوم /مختارات دفرت

 من غQها /الفوتوگرافيا /التّصاوير /الرّسوم
 ويضمّ  تجمع األبعاد الثّنائيّة الفنّ  أعaل
   .مجلدة مالزم يف بعض إىل بعضها
 َمْفصىل، خشبي  ثال :_وذج ُدْميّة

 النّموذج عن بديالً للرّسم �وذًجا يُستخدم
Uالحي اإلنسا.  

 العر´ أصله يف يشQ مصطلح :ذوق
 يحكم بها التي الّذوق حاسة إىل واألجنبي

 ما كّل  لتشمل داللتّه اتسعت ثمّ  الطّعم عىل
 هداللتّ  يف ويشQ الحواس، مجال يف يتذوق

 وحكم االختبار عىل القدرة إىل األجنبيّة
   .التّذوق /الّذوق
 عىل الرّسم أنواع أقدم من :بالحرب الرّسم

 يف الرّقَّ  وعىل الورق عىل تنفيذه تمّ  اإلطالق
Qالحرب ويصنع .النّادرة املخطوطات من كث 
 بالّصمغ، مزجهa بعد والّسناج الكربون من
 وجدت يالت الجذابة يالبن اللون درجة أما
 لحرب فهي املخطوطات، من كثQ رسوم يف

   .األرو خشب ومن الحديد أمالح من صنع
 النّبا· الفحم استخدام هو :بالفحم الرّسم

 عىل للحصول الورق، عىل للرّسم أداة
 يف األداء نعومة تضاهى ناعمة ظليّة درجات
 .الّشديد بالتّباين وتتميّز يالّزيت التّصوير

 أغصان حرق من النّبا· الفحم خامات وتنتج
 أفران يف الّصفصاف، شجر وأفضلها الّشجر،
 ويف الهواء عن عزلها إلحكام الغلق محكمة
 إىل الخشب فيتحول عاليّة؛ حرارة درجات
  .الرّسم يف يستخدم كربون
 قلم استخدام فنّ  :الرّصاص بالقلم الرّسم

 إلحداث املختلفة، الظّليّة بدرجاته الرّصاص

 تؤكد أن شأنها من وتهشQات، خطوط
 للعنارص واملساحات الكتل تجسيد

   .املرسومة
 /األد´ النّص يصاحب رسم :توضيحى رسم

 واملجالت الّصحف يف املنشور العلمي
 /مضمونه لتوضيح يكون وقد والكتب،
  .عليه للتّعليق

 عىل تقريبي رسم ):كروd( رسيع رسم
 الطّبيعيّة املشاهد /العنارص ألحد الورق
  هيًدا يكون ال وقد الّرسعة، عىل يعتمد
  .مكتمل لعمل
 االنشغال أثناء يف يتمّ  تخطيط :عابث رسم
 محادثة /َمحارضة إىل كاإلصغاء أخرى بأمور

 معّدة غQ أوراق عىل يتمّ  ما وغالبًا هاتفيّة
   .للرّسم
 إىل يحيل مصطلحٌ  :الزّجاج عىل الرّسم
iتقنيت iألواح عىل للتصوير أساسيت 
 ألوان تُستخَدم منهa األوىل يف الزّجاج؛
 مًعا تحرق ثمّ  الزّجاج، عىل الرّسم يف الخزف
 عىل األلوان فتثبت الخزف، أفران داخل

 ويُكسبها مًعا، شفافيتها وتتداخل الزّجاج،
 الثّانيّة التّقنيّة وىف .مميزًا ألًقا اإلحراق

  .خاّصة ألوان تُستخَدم
 ساخرة رسوم ):كاريكاتJى( هْزىل رسم
 بروح تتميّز واملجالت، الّصحف يف تنرش

 مالمح تتميّز كa والّسخريّة الّدعابة
   .باملبالغة فيها األشخاص

 /الرّصاص بالقلم الورق عىل رسم :الرّسم
  .الباستيل /امللّونة األقالم /الحرب

 اصطالحيّة؛ عبارة :الحجر عىل رََسَمهُ 
 /الّشكل رسaً  نقل الذي الفنّان اسم يلحقها

 سطح عىل آخر لفنّان رسم نقل /التّصميم
 عمل لطباعة املستخدم الليثوگراىف، الحجر

 عادة وتُكتَُب  .املسطحة الطّباعة أعaل من
 بقيّة ضمن الطّبعة، الّسفىل الهامش يف

  .األساسيّة بياناتها
 �كن ةمعدني رقائق :األلومنيوم رقائق

 سواء الفنّيّة؛ الطّباعة ألغراض استخدامها
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 طباعيّة قوالب لعمل حهألوا باستخدام
 قابل كسطح باستخدامه /عليها للحفر

  ).الحريريّة الّشاشة( بطريقة عليه للطباعة
 ¬انينيات يف ازدهر يفنّ  مذهب :الرّمزيّة

 يف الرّمزيّة ¢ذهب متأثرًا عرش، التّاسع القرن
 الواقعيّة ملبادئ مناهًضا الفرنيس الّشعر
 تصوَّر أن ينبغي اللوحة أن ترى كانت والتي
 وقد األشياء من وموجود حقيقي هو ما فقط
 عa يالبرص  بالتّعبQ اإليحاء الرّمزيون حاول

 الّشعراء يعتقد كa وسحري، غيبي هو
 يف واإليقاع الّصوت بi عالقة بوجود

  .ومعانيها يستخدمونها التي الكلaت
 تنفَّد فنّيّة أعaل :قاملعشّ  الزّجاج

 فةاملؤلّ  ن،امللوّ  الزّجاج قطع باستخدام
 من رشائط بواسطة بعض إىل بعضها

 لوحاتها أسطح بتقسيم وتتميّز الرّصاص،
aعىل يعتمد جزئيات، إىل هندسي�ا تقسي 
  .التّصميم جaل تناسبها

 التّاسع القرن يف ظهر مصطلحٌ  :الفنّان سمة
 يف بعينه لفنّان املميّز الطّابع إىل يشQ عرش؛

 وخصيصته ة،الفنّيّ  ألعaله معالجته طريقة
 الفريدة وسمته واألداء، الّصياغة يف الفارقة

 موضوعات وتفضيالته والتّنفيذ، العمل يف
   .بعينها وأفكار
 يستخدم قويّة، خامة من لوح :الّسنّاد
 من الورق عىل املرسومة األعaل لحaيّة
  .والظّهر الوجه
 معنىً  ُمرشٌَب  منقوٌش  /مَصوَّرٌ  شكٌل  :شعارٌ 
ًصا نيكو  وقد رمزي�ا،  ما وعادة مجرًَّدا، /ُمشخَّ
 يقترص وقد .شارح بنص مصحوب�ا يكون

 /يرمز  معنى من عليه انطوى ما عىل الّشعار
  .جaعة /هيأةٍ  /شخص إىل لإلشارة يتعداه
 اختصارات عىل يدّل  مصطلح :الّشْفرة

iئهم الرّسامaيف أخرى وتسميات ألس 
 برموز /األوىل بأحرفهم لوحاتهم عىل التّوقيع
 التّوقيعات هذه داللة عىل ويتوقف معيّنة،
 إىل الفنّيّة األعaل هذه نسبة والرّموز
   .مبدعيها

 طباعي�ا؛ خطأ يصف مصطلح :ُمزدِوج شكل
 ورقة عىل مرتi الّشكل ظهور عنه ينتج

 عىل الورقة ثبات عدم بسبب الطّباعة،
 مكبس داخل مًعا مرورهa خالل القالب،
  رير عند ذلك دثيح ما وغالبًا .الطّباعة
 داخل ةمّر  من أكw الورقة مع القالب
  .املكبس
 عمل يأل  العامّ  واإلطار الفنّيّة الهيأة :الّشكل

  .يفنّ 
 والعنارص الّشكل لتغليب اتّجاه :الّشكلّية
 فكر من الفنّي العمل يف ما عىل الجaليّة

 بنظريّة يبرش اتّجاه وهو وشعور، وخيال
 نابًعا ليس الفنّ  أن ةالّشكليّ  وترى .للفنّ  الفنّ 
 تجاربنا تشكل التي واملوضوعات األفعال من

 غQ وأنه بذاته، قائم عا� وأنه املألوفة
 واألخذ الحياة مجريات بتسجيل مطالب

 مكتفيًا مستقال� يكون ألن رضورة فال عنها،
   .بذاته
 قالب لسطح يدويّة تنعيم عمليّة :صْقل
 اةأد الغرض لهذا وتستخدم مخشن، يطباع

 ،)املصقل( باسم تعرف الّصلب من خاّصة
 الّشكل، يبيضاو  /يكرو  ناعم رأس ذات
 ظلمة درجات عىل سطتهاابو  الحصول �كن
 النّاعم برأسها الّضغط خالل من طة،متوسّ 
 يقلل الذي األمر املخّشن، القالب سطح عىل
 ومن وخشونتها، املعدنيّة نتوءاته كثافة من
   .الطّباعة حرب اطالتّق عىل قدرته من يقلل ثمّ 

 مستخرجة مطبوعة صورة :الرّقميّة الّصور

 ذاكرة من مأخوذ رقمي ضو¼ مصدر من

 نقلها و�كن مدمجة، أقراص /رسيعة

 عىل وضعها �كن كa .لطباعتها للحاسوب

 من رئيسيان نوعان وهناك .الّشابكة موقع

  .الليزر وصور الحربيّة، الّصور :الرّقميّة الّصور
 يرسمها شخصيّة صورة :اتيّةالذّ  الّصورة

 فيها مجسدا لنفسه، ينحتها /يصورها /الفنّان

 سQة هذا عىل وهى الّذاتيّة، وسaته مالمحه

 وتعكس بذاته الفنّان عالقة عىل تقوم مورة،

 باإلضافة عنها، راتهوتصوّ  بنفسه إحساسه

  .للذات استبطاني�ا تحليالً لكنها
 محمال  رسم :پورتريه /الّشخصيّة الّصورة

 سaته بإظهار متخيالً، /ميتًا /حي�ا ما، فرد
 الوجه فيه يؤدى نحو عىل املعنويّة، /املاديّة

 املصورة للّشخصيّة االنفعاليّة والتّعبQات
 تنفيذها التامج دوتتعدّ  .جوهري�ا دورًا

 تصوير من ؛التّشكييل الفنّ  مجاالت بتعداد
   .وحفر ونحت ورسم

 /تصميم نقل فيها يتمّ  تقنيّة :بالنّقل طباعة
 قالب من سطحيّة مالمس /صورة /رسم
 قالب إىل للتحبQ قابل سطح /يطباع
 وذلك للطباعة، قابل آخر سطح /يطباع

 /القالب من .نقله املراد الّشكل بطباعة
 سطح /ورقة عىل .األول الّسطح /الّسطح
 /القالب عىل بالّضغط نقله ثمّ  ومن وسيط؛
   .الثّاU الّسطح
 طباعة :باأللوان طباعة /نةملوّ  طباعة
 باستخدام ألوانه، بكامل تصميم، /شكل

 األساسيّة الفنّيّة الطّباعة ائقطُر  من طريقة
 الطّباعة تتمّ  البارزة؛ الطّاعة ففي .األربع
 باستخدام /متعددة ألوان باستخدام امللّونة

 وأحيانًا شيوًعا أكw طريقة وهى - واحد لوح
  .أوالً  األزرق اللون درجات تُطبع
 بارز أصل من طباعيّة نسخة :بارزة طبعة

 املعدن )/لدائن( اللينوليوم /الخشب من
  .وغQها
 طبعة أيّ  عىل يطلق وصف :عتيقة طبعة

 وهو ،1900 عامّ  قبل ونرشت طُبعت فنّيّة
 طبعها املعاد النّسخ عىل ينطبق ال وصف
 ليس التّاريخ وهذا الطّبعات، هذه من حديثًا

ا  أصليّة طبعات إىل يشار ما كثQًاف قطعي�ا، حد�
 باعتبارها الثّانيّة العامليّة الحرب قبل منفذة

  .عتيقة طبعات
 /آنيّة /هندسيّة أشكال :صامتة طبيعة
 يتدرب مختلفة عنارص /نبات /زجاج /ستائر
  .الرّسم يف الفنّون طالب عليها
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 خالل أورپا يف ساد يفنّ  اتّجاه :الطّبيعة
   .الواقعيi الفنّانi عن الطّيف االختالف إىل بهم حدا ما وهذا الفلسفيّة، النّظريّة يعتمدوا و� الطّبيعة من املأخوذ اإليحاء اعتمدوا األحوال كّل  يف أنهم غQ الّرش، إىل ونزوع ونقائص قبح من فيها ما بكل العاديّة، الحياة بتصوير اهتaما أكw فكانوا والرّسامi؛ املصورين بi عرش، التّاسع نالقر  من الثّامن النّصف
 الطّباعة ائقطر  إحدى :الظّّل  طريقة
س؛ يطباع قالب تجهيز يف تُستعمل وسيطة، ظلمة درجات من نةمكوّ  سالبة صورة عىل الحصول إىل يؤذى الذي األمر املتقاطعة، الخطوط من شاشة عْرب  فوتوگرافا، الّشكل تصوير طريق عن ذلك ويجرى .األحجام مختلفة دقيقة نقاط إىل الفوتوگرافيّة ورللصّ  الظّليّة الّدرجات تُرتجم فيها ،اآليل التّصوير بوسائط املنفذة    .الّسلبيّة الّصورة عرب ملارا الّضوء شدة الختالف تبًعا الظّليّة درجاتها شدة ثمّ  ومن أحجامها تختلف متجاورة، دقيقة نقاط من بدورها مكوَّنة القالب هذا عن املأخوذة الطّباعيّة النّسخ تنتج ثمّ  ومن محسَّ

 غQ اللون قاتم طالء :ممعتّ  زجاجىّ  طالء
  .اإلسالميّ  الخزف يف قد�ًا استخدم وقد تركيبتّه، يف القصدير أكسيد وجود مالسة، الخزف سطح يكيس المع

 املطفأة األلوان عىل يطلق وصف :عتيم
  .الزّنك أبيض مثل األلوان شفافيّة وتحجب القتامة تسبب التي املكّونات بعض وجود بسبب
 باالهتaم فنّونه  يّزت عرص :النّهضة عرص

- 1450( عرش والّسادس عرش الخامس القرنi يف واملنظور والتّفاصيل بالتّرشيح   .الّدينيّة املوضوعات جانب إىل اإلنسانيّة بالنaّذج الفّنون هذه اهتمت كa )م1600
 /يدائر  يمعaر  شكل :مع+رى عقدٌ 

 لرفع ابتكر ومقرنصات، فصوص ذو نبذمُ 

   .فيه مفتوحة مساحات وترك املْصمت املبنى ثقل من والتّخفيف الجدران
 بالجaل الّشعور طبيعة دراسة :الج+ل علم

 الفنّي العمل يف له نةاملكوّ  وعنارصه

 التّجربة يف املتمثلة تلّقيه ومستويات

 يقوم علم وهو .املختلفة بزواياها الجaليّة

  .متعددة ونقديّة فلسفيّة تنظريا عىل
 عىل منهجي�ا نظاماً  يطبّق علم :العالمات علم

 /كانت ريّةتصوّ  اإلشارة /بالعالمة يسّمى ما
 ذلك يف ¢ا العالمات تقسيم يعالج كa لغويّة،

 التّعبQيّة والرّموز واإلشارات الخطيّة الكتابة

 وغQها العسكريّة وإلشارات والبكم، للصمّ 

 نفسه عن اإلنسان بها يُعّرب  تيال الوسائل من

  .غQه إىل مراده وينقل
 الوجه تعبQات يف يبحث علم :الفراسة علم

 قسaته ودالالت وأساريره ومالمحه

 التي التّكميليّة العلوم من وكان .وانفعاالته

 الّشخصيّة الّصورة لفنّاU دراستها عن يالغن

 يُعتقد كان إذ عرش، الثّامن القرن أواخر حتى

 الوجوه قراءة عىل الفنّان قدرات من يطور أنه

 يجسد يفنّ  بشكل خلجاتها وترجمة

 من وانفعاالتها املصوَّرة الّشخصيّة أحاسيس

   .اطنةبال األعaق حجب وراء
 البحث فروع من فرع :الج+ىل النّفس علم

 الّدوافع أثر عن بالكشف يهتمّ  النّفس، علم يف

 يهتم aك الفنّيّة واألشكال الّصور إدراك يف

 والعالقات وارتباطها قالتّذوّ  بعمليات

  .وتأثQًا تكوينًا واأللوان املكانيّة
 إبداع من أثر إىل يشQ مصطلح :يالفنّ  العمل

 من عىل بالتّأثQ كفيلة مقومات فيه الفنّان

 حاسة خالل من بأخرى /بوسيلة به يتّصل

 واملرئيات والرّسوم كالتaّثيل الّسمع /الرّؤيّة

 واملسموعة املقروءة واآلثار ون،الفنّ  من
 ملقومات يخضع وهو واملوسيقى، كاألدب
   .وزخرفيّة إبداعيّة
 تستخدم كانت برصيّة آلة :املضيئة الغرفة

 من وتتكّون والنّسخ؛ الرّسم يف مساعّدة أداة

 ألواح من لوح عىل مركب يزجاج موشور
 من الّضوئيّة األشعة تنفد بحيث الرّسم،
 عىل مستقيمة بزوايا نعكسلت املوشور خالل
 املراد األشكال صورة عليه راسمة الرّسم، لوح

   .رسمها
 الوزن خفيف صندوق :املظلمة الغرفة
 أحيانًا أوجهه بأحد صغQة فتحة عىل يحتوى

 داخل إىل الّضوء منها ينفد عدسة بها تثبت ما
 فتتلقاها املوجودات، صور حامالً  الّصندوق

 لتعكسها درجة، 45 قدرها بزاويّة مثبتة مرآة
 .رسمها املراد اللوحة /الورقة سطح عىل

 انبثق التي األم اآللة هي املظلمة والغرفة
 املعروفة الّضو¼ التّصوير آلة اخرتاع منها

 كبQ عدد بi شائًعا استخدامها وكان حالي�ا،
  .والرّسامi املصورين من

 القوالب من نوع عىل يُطلق مصطلح :غالف
 من تُتّخذ ما وغالبًا النّحت؛ فنّ  املستخدمة

 لكسوة وتُستخدم الطiّ، من خاّص  نوع
  اًما، وتغطيتها املنحوتة الّشمعيّة النaّذج
 سطةابو  منها معدنيّة نُسخ لصّب  توطئة
  .املفقود الّشمع طريقة
 بطالء يُطىل ال يالّصين الخزف من نوع :فخار
 اللون أبيض الطiّ من نوع من ذيُتَّخ ،يزجاج
 وملمًسا مظهرًا النّار تكسبه امللمس ناعم

 كان ولذلك وملمسه، الرّخام مظهر �اثالن
 رخيصة الّصغQة التaّثيل لعمل مثاليّة خامة

  .القد�ة الرّخاميّة املنتوجات ولتقليد الثّمن،
 ذات ناعم /خشi شعر من أداة :فرشاة
 من وهى عّدة استخدامات لها مقبض،
  .غQهa /كييلالتّش الفنّان /املصور أدوات

 /الرّخام من ملّونة صغQة قطع :فسيفساء
 تصميaت لتكوين /الخزف /األحجار
 الّسقوف /للحوائط تكون ما وغالبًا ،جaليّة

  .وغQها واألرضيات
 /اللوحة من املوضع هو :الّسالب الفضاء

 .الكتل /األشكال من يخلو الذي املنحوتة
 من الخايل املوضع هو :التّصاوير ففي
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 هو :املنحوتات وىف األشياء، وصور شكالاأل 
 موضع أي والفجوة والفتحة الثّقب موضع
  .الفنّي العمل يف الفراغ
 بعض عىل يُطلق مصطلح :مشهديّة فكرة

 يتنطو  أن برشط املتخيَّلة، املناظر لوحات
 التّفصيالت، ودقة الواقعيّة من وافر قدر عىل

 تصوير بأنها ملشاهديها اإليحاء إىل يؤدى ¢ا

  .بالفعل موجود ملشهد
 واملنتجات األنشطة خدمي فنّ  :اإلعالن فنّ 

 من كبQ عدد عىل ويعقد تسويقها، يرد التي

 وإعالم االتصال وأدوات البرصيّة، الوسائط

 إعالنات مثل واملقروءة؛ واملرئيّة املسموعة

 واملنشورات والّدوريات واملجالت الّصحف

 التوالحاف واملعارض ائقوالطّر  وامللصقات

 ويشرتك .املحمول الهاتف وشاشات العامة،

 التّخّصصات ذوى من الفنّانi من كبQ عدد

  .اإلعالنات عمل يف املختلفة
 فنّانوه ليعوّ  معارص اتّجاه :االقتباس فنّ 
 أسلوبيّة وتقاليد مصادر من األخذ عىل

 جميًعا عنارصه تصلح مخزن وكأنها مختلفة،
Qسمة بأنه وصف جديًدا، ثوبًا متخذة للتعب 
 بعد ما وكالسكيّة حداثيّة، بعد ما لفنّون

 مع ...حداثيّة بعد ما وباروكيّة حداثيّة،
   .يالّشعب الفنّ  عنارص

 املحاكاة عىل يقوم ال يفنّ  اتّجاه :الّتجريد فنّ 

 النّقطة يف املتمثلة األساسيّة عنارصه تستخدم

 ربطها دون واللون واملساحة والخوط

  .خيايل موضوع /¢وضوع
 املواد لتحوّ  عىل يعتمد فنّ  :لالتّحوّ  فنّ 

 معيّنة؛ زمنيّة فرتة خالل الفنّي للعمل نةاملكوّ 
 وبالتّايل وسaتها، خصائصها تغQ إىل يؤدى ¢ا

Qثمّ  ومن نفسه، الفنّي العمل شكل تغ 
 تلقيه وأسلوب ياملتلق ذائقة عىل أثره تبديل

   .تحوله بعد له
 تقنيّة عىل يُطلق مصطلح :التّطعيم فنّ 

 /الخشب من قطعة تغشيّة عىل تقوم

 /خشب من و¬ينة رفيعة برقائق تصفيحها
  .درق /صدف /عظام /عاج

 أساليب الفنّان فيه يبتكر فنّ  :التّفاعيل الفنّ 

 الفنّيّة، مشاهده /أعaله لعرض مغايرة

 أيًضا ويبتكر فيها، الجمهور ¢شاركة تسمح

 يدخلو ،لصياغتها مألوفة غQ اائقطر 

 العمليّة يف يحقيق كفاعل مهورالج

 عنرصًا الجمهور إدخال ذلك ومن .التّنفيذيّة

 استخدام طريق عن اللوحة، عنارص من

  .الّضو¼ اإلسقاط
 تاريخ مجال يف يشQ مصطلح :الحديث الفنّ 

 تشمل التي التّاريخيّة الفرتة إىل الفّن،

 العرشين القرن من والّسبعينيات الّستينيات

 إىل فيشQ الفنّيّة، املزادات تبيو  مجال يف أما

 بi ما الفرتة إىل ترجع التي الفنّيّة األعaل

 وأربعينيات عرش التّاسع القرن ستينيات

 األعaل من لتميّزها وذلك العرشين؛ القرن

 توصف والتي الفرتة، هذه بعد أنتجت التي

 الثّانيّة، العامليّة الحرب بعد ما بأعaل

  .املعارصة وباألعaل
 رقميّة صيغ عىل يعتمد فنّ  :الرّقمى الفنّ 

 من عدداً  بواسطة لتّتحول الفنّان يختارها

 /جزئي�ا تعتمد التي املعارصة الفنّون أشكال
 مثل املتعددة الرّقميّة الوسائط عىل كولي�ا

 يالرّقم الّضو¼ والتّصوير الرّقميّة الطّاعة
  .الڤيديو وفنّون
 جنوب قياأفري فنّون يف يتمثل :الزّنجي الفنّ 

 التي يالهاد املحيط جنوب وجزر الّصحراء

 بالتّجريد تتميّز وهى األسمر، بالفنّان تربط

 الفنّيّة الحركات استلهمها وقد .والتّكعيب

 قدمها التي التّكعيبيّة بينها ومن الحديثة

 مند )م1881 -1973( picasso)/بيكاسو(
 القرن مطلع يف األملانيّة والتّعبQيّة 1907 عامّ 

  .عرشينال
 مكّونًا الّشابكة يستخدم فنّ  :الّشابكة فنّ 

 الفنّي املظهر يكون بحيث ألعaله وعارًضا

  .املميزة التّقنيّة الخصائص من مستفيدة الّشابكة بنيّة ضمن بالكامل تنفيذها تمّ  قد الفنّيّة األعaل تكون أن ويشرتط .العمل بنيّة من يتجزأ ال جزًءا نفسها للّشبكة يالبرص 
 جميع يشتمل ،عامّ  مصطلح :الّضوء فنّ 

   .تشكيلها يف جوهري�ا دورًا الخصوص وجه عىل منه والكهر´ يالّصناع الّضوء يلعب التي الفنّيّة األعaل
 أشهر من واحدً  يصف مصطلح :العث+x فنّ 

  .1453 عامّ  القسطنطينيّة فتح أعقاب يف مجده روةذ بلغ الذي تاريخهم، امتداد عىل رقعتها خلفاؤها ووسع الّصغرى، آسيا غرب يف م1326و 1659 عامي بi )عثaن( الّرتÊ الزّعيم أسسها التي العثaنيّة، اإلمرباطوريّة أصقاع يف جميعها ازدهرت زخرفيّة، وحرف صنائع من بها ارتبط ماو  التّطبيقيّة، والفنّون والعaرة، التّشكيليّة، الفنّون شمل اإلسالميّة، الفنّيّة الطّراز
 ستينيات يف شيوعه بدأ مصطلح :تركيبى فنّ 

 يعتمد الذي الفنّ  عن ليعّرب  العرشين القرن

 األدوات تجميع عن ناجم يبرص  تكوين عىل

 داخل اليوميّة، الحياة يف املستخدمة واألشياء

 خارجها، /الفنّيّة واملتاحف املعارض فراغات

 األدوات هذه لطبيعة مغاير ناتج إليجاد

  .متفرقة وهى
 بدأت أمريكيّة فنّيّة حركة :البرص خداع فنّ 

 بالفنّون متأثرة العرشين القرن منتصف يف

 عىل تقوم حركة وهي املغرب، يف اإلسالميّة

 معتمد الطّبيعي الواقع  ثيل عن االبتعاد

 تصغQها /بتكبQها الهندسيّة العنارص عىل

  .وذبذبتها اللون إشعاعات واستخدام
 متعددة الالتد  يحمل يالتين مصطلح :فنّ 

 منها واألورپي، العر´ الفنّ  دالالت تخترص

 وىف التّفكQ يف قدرات، استعaل يعiّ  هأنّ 

 .محدد عمل إلنتاج والّصناعة، ياليدو  العمل
Qله الكتاب وتداول التّاريخ عرب اكتسب هأنّ  غ 

 مهارات إىل يشQ ما منها أخرى، دالالت
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 /ثقافة /ببلد خاّصة وتعبQات وأساليب
  .معيّنة aعةج

 إضفاء يعنى مصطلح :التّطبيقيّة الفنّون

 التي الحياة أدوات عىل الجaليّة الّصبغة

 الجaل يصبح بحيث اإلنسان، يستخدمها

 وتشتمل .وتنفيذها تصميمها يف اأساس�  عنرصًا

 والجلود، والزّجاج، واألثاث، الخزف، أعaل

 النّسيج، فّنون من والكثQ املعادن، وأشغال

 والّساعات، والّدروع، سلحة،واأل 

 والّدمى، املوسيقيّة، واألدوات واملجوهرات،

  .واللعب
 الرّسم مثل التّشكيليّة الفنّون :الجميلة فنّون

 .والّديكور والگرافيك والنّحت والتّصوير
 بالجaل ترتبط التي الفنّون إىل به ويشار

ا وتتطلب  يفرس ما وهو لتذوقها، مرهًفا حس�

 الباكرة استخدامه بدايات يف حاملصطل اقتصار

 الرّئيّة؛ الفنّون من محدود عدد وصف عىل

 والرّسم والتّصوير الفنّيّة والطّباعة كالنّحت

  .أسايس بشكل
 اإلنتاج يصف مصطلح :الّشعبيّة الفنّون

 صادرًا الّشعب، من ةالعامّ   ارسه الذي الفنّي

 والفنّ  الثّقايف مQاثها عن معربًا وجدانها، عن

 املصطلح استعaالت وتتسع .يجتaعواإل 

 ،ىواملوسيق األدب، مجاالت لتشتمل
 أكw بدا أنه غQ التّشكيليّة، والفنّون والرّقص،

 والنّقش، والنّحت، الرّسم، بفنّون ارتباطًا

  .والزّخرفة والتّلوين،
 بدأ مصطلح :الحداثة بعد ما فنّون

 القرن من الّسبعينيات مطلع يف استخدامه

 االتّجاهات مجموع عىل دّل ي العرشين

 املجتمع من التّحول عن نجمت التي الفنّيّة

 .واملعلوماتيّة املعرفة مجتمع إىل يالّصناع
 بإعادة الفرتة وتلك الفنّيّة األعaل وتتميّز

 الفطريّة البدايات من الفنّي املوروث قراءة

 بدايّة يف الطّليعيّة الحركات إىل والبدائيّة

 بعد ما فنّون  زج كa العرشين، القرن

  .الحداثة

 يف يُستخدم طباعي سطح :طباعي قالب
 خامة من عادة ويكون الفنّيّة الطّباعة

 )/الزّنك /النّحاس( املعدن /اللدائن /الخشب

  .البالستيك /الجص /إلكرتون
 والوجدان والّشعور الحّس  كحّر  ما كّل  :قبح

 مزيًجا /منه االشمئزاز /النّفور /الّضيق مثQًا

 للجaل كان إذا هبأنّ  القول و�كن .جمًعا امنه

 .نزوالً دركات للقبح فإنّ  صعوًدا، درجات
 عىل يصدق ما القبح صفة عىل ويصدق

 بواعثه اختالف حيث من الجaل هاضدّ 

 وهناك .آلثاره املتعرضi استجابات وتنوع

  .جaليّة قيمة القبح يف يرى يفنّ  اتّجاه
 مند استخدامها بدأ والرّسم، للكتابة أداة :قلم

 كان الذي الطّيور، ريش مع األوىل العصور

 .األلوان متعددة سائلة أحبار يف يغمس
 أساتذة بكبار الخاّصة الحرب أقالم ومعظم

 /البجع /األوز ريش من متخذة كانت الفّن؛
 الغراب ريش استخدموا كa الّروميّة، الّديكة

  .عنه النّاتجة الخطوط لدقة
 /الكتان من قaش :الّزيتى للرّسم ق+ش
  .عليه للرّسم خشبي إطار عىل يشدّ  القطن

 للكتابة األول الّشكل :التّصويريّة الكتاب

aمن األقدمون عمد فقد .اسمها يبدو ك 

 الحيّة الكائنات أشكال استيحاء إىل خاللها

 تحريريّة تعديالت إجراء بعد والجaدات
 عن خاللها من ليعربوا صورها، عىل واختزاليّة

 الكائنات تلك عىل األغلب يف الّدالة لفاظاأل
 أفكار إىل لإلشارة /املستوحاة واألشياء
   .بها لصيقة ومفاهيم وصفات
 منها الفنّيّة األنشطة من مجموعة :گرافيك

 املتحركة والرّسوم الفنّيّة والطّباعة الرّسم
 واإلعالن الّدعايّة وفنّ  بالحاسوب والرّسم
  .املتعددة الوسائط وفنّون

 /توجيهات عليها تُعلّق لوحة :اإلعالن حةلو 
 إىل الّداخليّة اإلدارة من أوامر /مالحظات

iالعامل.  

 لوصف يُستخدم مصطلح :دائريّة لوحة
 ذات البارز النّقش لوحات /التّصوير لوحات
  ).الّدائرة( تعنى التي الّدائريّة، األشكال

 تشكل الطّري الطiّ من قطعة :طينيّة لوحة
 تُحرق املطلوب، للتصميم طبًقا عّدة ائقبطر 
  .الزّجاجي للطالء تخضع وقد تجّف، أن بعد

 يالّشفاه اإلبداع :الّشعبيّة املأثورات
 الّسواء عىل واملتحرضة البدائيّة للشعوب

 الّشعبيّة والّسQ واملالحم والخرافات
 واألغاU والرّقصات التّمثيليّة، والظّواهر
 قوالواأل  والحكايات واأللغاز واألمثال
 والتّقاليد والعادات شفهي�ا املنقولة املأثورة

 وغQها الجدران عىل الّشعبيّة والرّسوم
  .التّقليديّة والحيل املرقَّنة واملنسوجات

 أهمّ  من :الجميلة للفنون الوطنيّ  املتحف
 تمّ  العاصمة، الجزائر يف الّسياحة وجهات

 الفنان يدّ  عىل 1975 عامّ  يف هؤ إنشا
Hippolyte Lazerge)/ الزيرج هيبوليت( 

 من أصبح لذلك فنيّة لوحة  8000حوايل يضمّ 
 إليه يأ· حيث ؛أفريقيا قارة متاحف أكرب

 لÓ العا� دول جميع من والفنّانون الزّوار
 الكبQ الكمّ  هذا ويشاهدون مونيتعلّ 

 بi اللوحات يف الفنيّ  التّنوع من والرّائع
  .املُختلفة العصور
 متاحف أهمّ  من ربيُعت :باردو متحف
 سنة هؤ إنشا تمّ  الّشهQة، العاصمة الجزائر
 �تلك حيث االستعaرية، الحقبة يف 1930

 آثار وهي التّاريخية اآلثار من نوعi املتحف
 خالل من اكتشافها تمّ  التي التّاريخ قبل ما

 العصور حضارة تكشف وهي الحفريات
 التّاريخ، قبل ما عصور إىل القد�ة الحجريّة

 والتي اإلثنوگرافية اآلثار هي اآلخر النوعو 
  .الهبة /الّرشاء خالل من عليها حصل

 املسجد جدار يف يعمود تجويف :محراب
 ويكون .اتّجاهها عىل يدّل  للقبلة املواجه

 نصف طاقة شكل عىل عادة املحراب
 هو لغة واملحراب مجوفة، مضلعة /دائريّة
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 صدرُ  هو العرب لسان وىف املرشف، العايل
 .املحاريب والجمع فيه، موضع وأكرمُ  لبَيْت،ا

 وقيل .امللوك مجالّس  أكرمُ  املحراب :وقيل
ُمها املجالّس، سيّد املْحراُب  :أيًضا  ومَقدَّ

  .املساجد من هو وكذلك أرشفُها،
 قواعد تحكمها فنّيّة عمليّة :األلوان مزج

 ذات أضواء عىل للحصول تهدف علميّة،
 أكw /ضوءين مزج طريق عن معيّنة، ألوان

 :هي األساسيّة، األلوان ذات األضواء من
 تختلف بحيث واألحمر، واألصفر، األزرق،
 املزج عن النّاتجة األضواء ألوان هويات
 املمزوجة األضواء هويات باختالف وشدتها،
  .وشدتها
 الفنّان بها يحيط فنّيّة قطعة :الفنّان مسودة

 املعروضة /املبينة األصليّة للقطعة  اًما مطابقة وتكون الخاّصة، مجموعته ضمن
 القطعة هذه تخّصص ما وعادة .ذاته للفنّان
 من هأنّ  كa الفنّان، وفاة بعد ياملتحف للعرض
 كونها عىل البيع وثائق يف النّّص  رشيطة وفاته؛ عقب /حياته حال بيعها املمكن
 يالزّمن الفارق وتحديد بعينه، لعمل مسودة

iإنتاج تاريخي ب iبدقة القطعت.   
 ونحوه الخشب من هيكل :اللوحة مشدُّ 
 بi .مثالً القaشيّة اللوحة ةخامّ  عليه تشيد
  .أركان أربعة
 /الّزيتيّة األلوان يستخدم فنّان :مصّور

  .األكريلك /الپاستيل
 استخدمه شاع مصطلح :الرّسم ُمعلّم

 صار بحيث ة؛مستقلّ  بطريقة الرّسم تدريس امتهنوا الذين الفنّانi من صنف لوصف
 مؤّسسات يف محدودة ملّدد العمل بإمكانهم

 ألفراد والتّدريس الرّسميّة، وأكاد�ياته الفنّ 
   .معلوم أجر لقاء الفنّ  ومحبي املوهوبi من

 جليالً  وطيًدا ضخaً  كان ما كّل  :فذّ  مع+ر
   .املعaر فنّون من

 /يزيت تصوير /رسم :البحريّ  املنظر
 من تتكّون دةمحدّ  بقعة ريصوّ  فوتوگراىف،

 جaليّة بخصائص صفيتّ  للساحل، املتاخمة األرض من جزء مع بالبحر، الّساحل التّقاء
   .عداه عa  يّزه فارقة وطبوگرافيّة

 تصوير أ�اط من �ط :مثاىل طبيعى منظر
 القرن أوائل إيطاليا يف ظهر الطّبيعيّة؛ املناظر
 إظهار إىل املصورون يعمد وفيه عرش، الّسابع

 ملا وفًقا تكون أن يجب كa طّبيعيّةال
   .فعال�  تبدو كa ال- املثايل مرآها من رونهيتصوّ 

 طابع ذو كبQ يفنّ  تشكيل :تذكارى نصب
 مناسبات عن يعّرب  يوطن /يتاريخ /يرمز 

 وأقواس امليادين  اثيل مثل عامة ومواقف
  .املدن وبوابات النّرص
 دةالوح عىل التّشكليّة الفنّون يف يطلق :_ط

 تحدث مختلفة ائقبطر  التّصميم يف املوزعة
 ومالمس والّشكل اللون من مرئي�ا إيقاًعا

  .وغQها الّسطح
 يشQ كa للفنّون، محب�  شخص :الهاوى

 الفّن، ألعaل مقÕ /جامع شخص إىل ضمناً 
Qللمتعة الفنّ  �ارس الذي الّشخص إىل ويش 

  .املحرتف غQ أيّ  للكسب، ال
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ات لّرَِياِضيَّ
َ
  ا

 الذي الّرتتيب أنّ  يعني :الّرضب يف اإلبدال    
 ناتج عىل يؤثر ال الّرضب عملية به تتمّ 

 و أ عددين لكّل  أ، × ب = ب × أ :الّرضب
 اإلبداليّة الخاّصيّة أنّ  عندئذ ويقال ب،

  .الّرضب عملية يف رةمتوفّ 
 م،1010 /هـ400 ت :الخازن جعفر أبو

 الجرب يف مبتكرا انك الحسB، بن محمد
 كبار من وكان األعداد، ونظريّة والهندسة

 استعمل من لأوّ  هولعلّ  .اإلسالم يف Bيّ الفلك
 جربيّة معادلة حّل  يف املخروطيّة القطوع

 .وديكارت بيكر بذلك وسبق تكعيبيّة،
 يف ةنظريّ  وضع .بأنواعها املثلّثات يف وبحث
 لحركة تفس[ا ووضع وتركيبه، الكون شكل

 بأنّ  قرون بسبعة نيوتن قبل وذكرَ  كواكب،ال
 من .الّسقوط عند األسفل إىل تتجه األشياء

 ،)املقطوع شكل( :الّرياضيات يف فاتهمؤلّ 
 ،)العدديّة املسائل(و )املثلّثات حساب(و
  .)إقليدس كتاب رشح(و

 نتيجة لحساب عملية :تكراريّة إجرائيّة
 اتالعمليّ  من مكّررة دورة بواسطة مرغوبة

 النّتيجة من فأكk أكk تقرتب نتائج يتعط
 الّرتبيعي الجذر تقريب مثال lكن .املرجّوة
mتَستعمل تكراريّة بإجرائيّة ما لعددٍ  الحسا 
  .فقط والقسمة والطّرح الجمع عمليات
 أبسط إىل الكرس تحويل :كرس اختزال
 بسطه من كّل  بقسمة وذلك له، صورة

  .املشرتك القاسم عىل ومقامه
  .مربّع مرت مئة مقدارها مساحة حدةو  :اآلر

 رأس من العمودي البعد :املثلّث ارتفاع
 وبالتّايل ،)القاعدة( املقابل الّضلع إىل املثلّث
  .ارتفاعات ثالثة للمثلّث يكون

 بB العمودي البعد :املنشور ارتفاع
Bالقاعدت Bللمنشور املتوازيت.  

 رأس من العمودي البعد :الهرم ارتفاع
  .قاعدته مستوى إىل الهرم

 بB العمودي البعد :املنحرف شبه ارتفاع
Bالقاعدت Bاملنحرف لشبه املتوازيت.  

 العمودي البعد :األضالع متوازي ارتفاع
Bب Bضلع Bوبالتّايل أضالعه، من متوازي 

  .ارتفاعان األضالع ملتوازي يكون
 مستوى عن /األرض عن الرّأيس البعد :ارتفاع
  .أفقي إسناد

 )أ( ىيسمّ  أن املقدار يف :لقّوةا أساس
  .له القّوة أساس
 س ألو =ص العالقة يف :اللوغاريتم أساس

 ص ىيسمّ  ك~ اللوغاريتم أساس )أ( ىيسمّ 
  .أ لألساس س العدد لوغاريتم

 ):الطّرح عملّية يف االستالف( االستعارة
 العدد وتضّمن آخر، من عدد طرح عند

 املوجود الرّقم من أكرب رقم فيها منزلة األول
 نقوم فإننا الثا� بالعدد املنزلة نفس يف

 الطّرح عمليتي ففي االستعارة، بعملية
B90 = 110 – 200و ،57 = 8 – 65 :التّاليت 

 – 63 الطّرح عملية يف بين~ باالستعارة، قمنا
  .إليها الحاجة تدع � 52 = 11

 كانت الزّوايا لقياس آلة :األسطرالب
  .الفلكيّة األرصاد يف وبخاّصة قدlا تستعمل

 (*) أو (.) أو )×( الرّمز :الّرضب إشارة
  .الّرضب عملية عىل اللةللدّ  املستعمل

 اللةللدّ  املستعمل )- ( الرّمز :الطّرح إشارة
  .الطّرح عملية عىل

 ه~ املتحابان العددان :ةاملتحابّ  األعداد
 التي منه~ كّل  قواسم مجموع يكون اللذان

 اآلخر، لعددل مساويا منه أصغر هي
 قواسم ألن متحابان 284و 22 فالعددان

 ،10 ،5 ،3 ،2 ،1 :هي عنه تقّل  التي العدد
 ،284 ومجموعها 110 ،56 ،44 ،22 ،20 ،11
 عنه تقّل  التي 284 العدد قواسم أن ك~
  .220 ومجموعها 142 ،71 ،4 ،2 ،1 :هي

 عىل مبنيّ  افرتاض :تجريبي افرتاض
 اعتبارات عىل وليس املبارشة التّجربة
  .رياضيّة /منطقيّة
 الخطّأ، /الّصواب يحتمل تقرير :افرتاض

  .مسألة حل /قضيّة إلثبات ويستخدم
  .الحسابيّة اتالعمليّ  تجري آلة :حسابيّة آلة

Nالكهربا�ّ  ارالتيّ  لعيار وحدة :األمب 
  .املطلق األمب[ من 0.999835 وتساوي
 س فئة إىل منتميا أ نرصعال يكون :االنتPء

  .عنارصها من عنرصا أ كان اإذ
  .الّضوء موجة طول وحدة :أنجسرتوم

 تتناقض نتيجة إىل ييؤدّ  ما :امنطقيّ  باطل
  .املعطيات /ل~تاملسّ  إحدى مع

Uجربيّة براه: Bالرّموز فيها تستخدم براه 
  .الجربيّة اتوالعمليّ 
 الربهان طرائق إحدى :بالتّناقض برهان

 عدد أنّ  باتإث أريد إذا فمثال املبارش، غ[
 عىل وبُرهن نها� ال هو الّصحيحة األعداد

 تناقض هو محدود عددها بأنّ  الفرض أن
  .املطلوب أثبتنا قد كونن

 األسلوب عىل يعتمد برهان :تحلييلّ  برهان
  .التّحليل ىاملسمّ  الّريايض
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 ألف وفرنسا املتحدة الواليات يف.1 :بليون
 اوأملاني انگلرتا يف .2 .1000000000 مليون
  .1000000000000 مليون مليون

 يف اإلشارات وصول رسعة لقياس وحدة :بود
 إىل املصطلح وينسب الربقيّة، الّشفرات

 إlيل إlانويل موريس ݘان( الفرنيس العا�
   )Baudot Émile eMauric Jean /بودو

 حول الحركة ةحّر  مغناطيسيّة إبرة :بوصلة
 عليه موّضح قرص عىل عمودي محور

 خطّ  اتّجاه إىل دا°ا اإلبرة وتش[ اتاالتّجاه
  .املغناطييسّ  الزّوال

 والّدوال اتاملتغ[ّ  عىل تطلق صفة :بوليا_
 بالنّظام تتعامل التي الجربيّة والعالقات

 العا� إىل منسوب واملصطلح الثنا�ّ 
  ).بول جورج( نگليزيّ اإل 

 التي البيانات ):إحصاء( أساسيّة بيانات
 أيضا ىوتسمّ  حصائيّة،اإل  الّدراسة بها تبدأ

  .الخامّ  البيانات
 برتكيب دوريّة دالة ³ثيل :توافقيّ  تحليل
 لتكامالت /بسيطة مثلّثاتيّة لدوال خطّيّ 
 ´حاولة وذلك الّدوال، دراسة .الّدوال هذه

 بتكامالت /نهائيّة ال ´تسلسالت ³ثيلها
 الّدوال من خاّصة ج~عة من دواال تشمل

 التّوافقي الّرتكيب دويعي ا،جيّدً  املدروسة
  .مكّوناتها من انطالقا الّدوال هذه بناء

 الطّرائق باستخدام ينجز ملا صفة :تحلييلٌّ 
  .الّرتكيبيّة الطّرائق دون التّحليليّة

 حسب الحدود ترتيب :تصاعدي ترتيب
  .التّصاعديّة القوى
 حسب الحدود ترتيب :تنازيل ترتيب
  .التّنازليّة القوى

 تحويل :التّناسب يف والقسمة الّرتكيب
 مجموع أنّ  صيغة إىل التّناسب صيغة من

 ماملقدّ  بB الفرق إىل وتاليه لاألوّ  املقّدم
 ا�الثّ  ماملقدّ  مجموع يساوي وتاليه لاألوّ 

 إىل د/ج = ب/أ من االنتقال أيّ  وتاليه،

 البسط، = املقّدم د- ج /د+ج = ب- أ /ب+أ
  .املقام =التّايل

 بهذه دسيانهن كائنان صفيتّ  :تعاُمد
  .متعامدين كانا إذا الخاّصيّة
 وليس اتقريبيّ  يكون ملا صفة :تقريبي
  .بالّضبط صحيحا
 فإن د/جـ = ب/أ كان إذا :التّبديل تناسب
 التّناسب وكذلك د،/ب = جـ/أ التّناسب

 التّناسب من امشتقّ  يكون أ/جـ = ب/د
   .بالتّبديل املعطى األصيل

 عىل ةمبارش  الحصول :املبارش التّوّصل
 الحاسب إىل ونقلها وقراءتها جلةمسّ  بيانات

 البيانات قراءة إىل الحاجة دون ،لكرتو�ّ اإل
 عىل الحصول ذلك ومثال األخرى، جلةاملسّ 

 بيانات من نةمعيّ  بحالة خاّصة بيانات
  .مغناطيسيّة أقراص /أرشطة عىل جلةمسّ 

 عىل قيمته تتغّ[  ال ثابت :مطلق ثابت
  .اإلطالق

 الجربيّة البنى دراسة :ثالحدي الجرب
  .والحقول والحلقات كالزّمر
 فمثال للحساب، تعميم الجرب :الجرب

 ليست 2×3 = 2+2+2 الحسابيّة الحقيقة
 +س الجربي التّعميم من خاّصة حالة إال
  .عدد أيّ  س حيث س،3 = س +س

  .الجرب علم إىل ينسب ما :جربي
 بإجراء يقوم الحاسبة اآللة من جزء :َجPّع
 هو ما ومنها املوجبة، األعداد جمع عملية
  .تامّ  َجّ~ع هو وما عَج~ّ  نصف
 :~مجموعه فإن مرتّبB، زوجB )2ص ،2س( ،)1ص ،1س( كان إذا :بةاملرتّ األزواج جمع

 الزّوج هو )2ص ،2س( + )1ص ،1س(
  ).2ص +1ص ،2س +1س( :املرتّب
 عملية :الجرب يف املتشابهة الحدود جمع
 حيث من املتشابهة الحدود معامالت جمع

 = س3 + س2 � :فمثال األخرى، معامالتها
 أس � .ص2س = ص2س2 – ص 2س3 � .س5
  .س )ب +أ( = س ب +

 لتجميع يستخدمان }   { القوسان :حارصان
 بينه~ املحتواة الحدود وتعترب .الكميات

 بصورة الحارصان ويستخدم ،مستقّال  احدّ 
  .الفئات مع خاّصة

 لتجميع يستخدمان }   { القوسان :حارصان
 بينه~ املحتواة الحدود وتعترب الكميات،

 بصورة الحارصان ويستخدم مستقال، احدّ 
  .الفئات مع خاّصة

 دراسة عىل يعتمد :التّكامل حساب
 املساحات إيجاد يف وتطبيقاته التّكامل

 املنحنيات ومعادالت قل،الثّ  ومراكز والحجوم
  .وغ[ها التّفاضليّة عادالتامل وحّل 
 األعداد بدراسة يعنى الذي العلم :سابالح

 والّرضب الجمع مثل عليها، اتوالعمليّ 
 وإيجاد القوى إىل والرّفع والقسمة،

 يف اتالعمليّ  هذه تطبيق وكذلك ،...الجذور
  .العاّمة الحياة مسائل

 أيّة نتتضمّ  ال حسابات :دقيقة حسابات
  .حسابيّة أخطّاء
 ّnقواعده /بالحساب عالقة له ما :حسا/ 
  .رموزه

 األسلوب عىل يعتمد حّل  :تحلييلّ  حّل 
  .التّحليل ىاملسمّ  الّريايض
 الرّموز تُستَخَدم حلول :جربيّة حلول

  .عليها للحصول الجربيّة اتوالعمليّ 
 بجمع نقوم األعداد جمع عند :الحمل

 زاد وإذا منها، كّل  يف الواحدة املنزلة أرقام
 النّظام يف( التّسعة عن الجمع هذا حاصل

 للمنزلة الحمل بعمليّة نقوم نافإنّ  )لعرشيّ ا
 24 = 9 + 15 الجمع عمليّة يف فمثال التّاليّة،

 منزلة إىل واحدة عرشة بحمل قمنا ،
 يف بين~ ،)اآلحاد منزلة تيل التي( العرشات

  .ذلك يحدث � 17 = 3 + 14 الجمع عملية
 التي املستوي نقط جميع :الزّاويّة خارجيّة

  .لداخليتها /ةللزّاويّ  تنتمي ال
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 خاّصيّة :الجمع لعمليّة اإلبدال خاّصيّة
 ال عددان به يجمع الذي الّرتتيب أن تعني

 أ، لكل أ +ب =ب +أ أن أيّ  النّاتج، عىل ريؤثّ 
  .وب

 إذا :الّتساوي لعالقة الجمع خاّصيّة
 أعداد عىل متساويّة أعداد جمعت

 إذا أيّ  متساويا، يكون النّاتج فإنّ  متساويّة
  . جـ + ب = جـ + أ :فإن ب، = أ كان

 إذا :املتساويّة غN لألعداد الجمع خاّصيّة
 ترتيب له~ متساويB غ[ عددان جمع
 Bّغ[ عددين عىل مع Bبنفس متساوي 

 غ[ يكونان املجموعB فإن الّرتتيب،
Bإذا أنه أيّ  الّرتتيب، هذا بنفس متساوي 

  .د +ب › جـ + أ فإن د › جـ ب، ›أ كان
 ال لفضاء رياضيّة خاّصيّة :متغNّة ال خاّصيّة

 ج~عة من عنرص أيّ  تأث[ نتيجة تتغّ[ 
  .فيه التّحويالت من معيّنة
 صلةمتّ  مستقيمة قطع حاداتّ  :منكرس خطّ 
 قطعتB كّل  قع ال .أ :بحيث بنهاية، نهاية

Bمستقيمت Bمستقيم خطّ  عىل متتاليت 
 قطعتB من أكk تشرتك ال .ب .واحد

Bالنّهايّة نقطة نفس يف مستقيمت.  
 إليجاد طريقة :إقليدس خوارزمّية

 صحيحB، لعددين األكرب املشرتك القاسم
 أحد ميُْقسَّ  :التّايل النّحو عىل وتجرى

 عىل الثا� ميقسّ  ثمّ  اآلخر، عىل العددين
 األول القسمة باقي مويقسّ  القسمة، باقي
 باقي مويقسّ  الثا�، القسمة باقي عىل

 الث،الثّ  القسمة باقي عىل الثا� القسمة
 يف تامة قسمة عىل الحصول وعند .وهكذا
 القاسم هو األخ[ القاسم يكون النّهايّة

 فمثال .املعطيB للعددين األعظم املشرتك
 للعددين األعظم املشرتك القاسم إليجاد

 ،1 القسمة حاصل ؛12 ÷ 20 :20و ،12
 حاصل ؛8 ÷12 �  .8 القسمة وباقي

 2 = 4 ÷8 � .4 القسمة يوباق ،1 القسمة
 القاسم هو 4 إذن قسمة، باقي هناك وليس

 الجرب ويف .8و 12 للعددين األكرب املشرتك
 كث[ات عىل الطّريقة نفس تطبيق lكن

  .الحدود
 اتالعمليّ  /القواعد من متتابعة :خوارزميّة

 إيجاد مثل محّددة، قضيّة حّل  إىل يتؤدّ 
 هذا وينسب لعدد، الّرتبيعي الجذر

 بن محمد( العرmّ  الّريايض إىل سلوباأل 
  .)الخوارزمي موىس
 جربيّة اتبعمليّ  تولّد دالةٌ  :جربيّة دالة

 والقسمة والّرضب والطّرح الجمع فقط،
  .كرسيّة /صحيحة قوى إىل والرّفع

 إذا جمعيّة هانّ إ  دالة عن يقال :جمعيّة دالة
 لكل )ص(د + )س(د = )ص + س(د كان
  .د عريفت مجال يف )ص +س( ص، س،

 مجموعة منطلقها دالة :حسابيّة دالة
 كّل  تقرن التي كالّدالة الطّبيعيّة، األعداد

  .قواسمه ´جموع طبيعيّ  عددٍ 
 يف كتتحّر  لنقطة الهنديسّ  املحّل  :ائرةد

 نقطة عن بُْعُدها يكون بحيث ياملستو 
 يساوي )الّدائرة مركز( ياملستو  يف ثابتة

 ،)ئرةالّدا قطر نصف طول( ثابتا مقدارا
 عىل تقع التي ياملستو  نقط فئة أيضا وهي
 نقطة من )القطر نصف طول( ثابت بعد
  .املستوي يف )املركز( ثابتة
 عادة وينسب الّصحة، ملدى مقياس :دّقة

  .العدديّة للحسابات
 / 1- 10 :عرشة من جزء إىل ترمز بادئة :دييس

0.1/ 1/10.  
 لوصف يستخدم مصطلح :اصطناعي ذكاء

 اتبعمليّ  يقوم بحيث بالحاس استخدام
Äواتّخاذ التّعلّم يف اإلنسان ذكاء بها يحا 
  .القرار
 وكذلك أعدادا، ³ثّل حروف :جربيّة رموز
  .املختلفة الجربيّة اتالعمليّ  رموز

 بدراسة تعنى :طبيقيّةت ياضياتر
 واالجت~عيّة، والحيويّة الطّبيعيّة املوضوعات

 كأساس الّرياضيّة املبادئ وتستخدم
 والكيمياء الفيزياء مجاالت يف راسةللدّ 

 الحيويّة، والعلوم الهندسيّة، والعلوم
    ...االجت~عّية والّدراسات

 لألشكال املنطقيّة الّدراسة :ياضياتر
 بها، املتّصلة واملفاهيم والكميات واألنساق

 :حقول ثالثة إىل الّرياضيات تُقسم ما وغالبا
 ال ذلك ومع والهندسة، والتّحليل، الجرب،
 ألنّ  بينها، ما يف فاصلة حدود رسم lكن
 .³اما متداخلة أصبحت الفروع هذه

 باألعداد األول املقام يف يُعنى فالجرب
 باالستمراريّة يُعنى والتّحليل وتجريداتها،
 بالفضاء تُعنى والهندسةُ  والنّهايات،
   .به املتّصلة واملفاهيم

 املستويّة الزّاويّة :مستويU بU زاويّة
 وجهاها التي الوجه الثنائيّة اويّةللّز 

  .مستويان
 الزّاويّة :متقاطعU منحنيU بU زاويّة

 نقطة عند املنحنيB م~يس بB املحصورة
  .تقاطعه~

 من أصغر مقياسها زاويّة :ةحادّ  زاويّة
  .قا°ة زاويّة مقياس
 من تنشأ زاويّة :التّوجيه سالبة زاويّة
  .الّساعة عقرm اتّجاه يف دوران
 تسعون عدديا مقاسها زاويّة :قاtة زاويّة
  .درجة
 رؤوس من رأس رأسها زاويّة :مثلّث زاويّة
 هذا من البادئان الّشعاعان وضلعاها املثلّث
 للمثلّث، اآلخرين بالرّأسB ينمارّ  الرّأس
 ضلعي بB املحصورة بالزّاويّة أيضا ىوتسمّ 

  .ملثلّثا
 عىل نقطة رأسها زاويّة :محيطّية زاويّة
  .الّدائرة يف وتران وضلعها الّدائرة محيط
  .الّدائرة مركز رأسها زاويّة :مركزيّة زاويّة
 عىل ضلعاها يقع زاويّة :مستقيمة زاويّة
 يف الرّأس من انوlتدّ  واحد مستقيم خطّ 

B180 ومقياسها متضادين اتّجاه°.  
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 ضلعاها lرّ  زاويّة أيّ  :لخطّ  مقابلة زاويّة
 الخطّ  من ةمستقيم قطعة بنهايتيّ 

 تكون مثلّث يف زاويّة فكّل  وعليه املستقيم،
  .لها ضلعا ليس الذي املثلّث لضلع مقابلة
 من أكرب مقياسها زاويّة :منفرجة زاويّة

 مقياس من وأقل القا°ة الزّاويّة مقياس
  .املستقيمة الزّاويّة
 نقطة نفس له~ شعاعB حاداتّ  :زاويّة

 اعBالّشع هذين من كّل  ىيسمّ  البداية
 بداية نقطة ىتسمّ  ك~ للزاويّة ضلعا

Bالزّاويّة رأس الّشعاع.  
 اللتان املثلث زاويتا :املثلث قاعدة زاويتا

  .مشرتك كضلع املثلث قاعدة يف تشرتكان
 يف تشرتكان زاويتان :متجاورتان زاويتان

 يف الباقيان وضلعاه~ ضلعٍ، ويف الرّأس
Bجهت Bاملشرتك الّضلع من مختلفت.  

 زاويتان :بالّرأس متقابلتان يتانزاو
 ةاألشعّ  من زوجB النيشكّ  أضالعه~

 كّل  ومقياس متجاورتB غ[ وه~ ة،املتضادّ 
 مستقيمة زاويّة مقياس من أقّل  منه~

  .مستقيمB تقاطع من وتنشآن
 زاويتB كّل  :ملضلّع متقابلتان زاويتان

 عدد نصف يقع األضالع، زوجي عملضلّ 
 الواصل الخطّ  جانبي من كّل  عىل أضالعه

Bرأسيه~ ب.  
 مجموع زاويتان :متكاملتان زاويتان

  .مستقيمة زاويّة يساوي مقياسيه~
 اللحظة بl Bرّ  الذي الزّمن :الّتوّصل زمن
 يف الحساب وحدة فيها تطلب التي

 وحدة من بيانات لكرتو�اإل الحاسب
 وصول فيها يتمّ  التي اللحظة وبB التّخزين

  .الحساب لوحدة البيانات هذه
 خطّ  قطع إذا :قاطع عن املتشكّلة الّزوايا

 فإنّ  أكk /مستقيمB )القاطع( مستقيم
 املستقيم نصف منها كّل  ضلع التي الزّوايا

 املستقي~ت من مستقيم ونصف القاطع
  .بالقاطع املصنوعة الزّوايا ىتسمّ  املقطوعة

  .املقياس نفس لها زوايا :متساويّة زوايا
 للموضع الّسنويّة الحركة :لفلكا يف الّزيغ

 حركة من والنّاشئة ابتة،الثّ  جومللنّ  اهريّ الظّ 
  .الّشمس حول األرض
 لإلحداثيات عدديّة قيمة أكرب :منحنى سعة

  ).دوريّة دالة منحى( دوري ملنحى الّصاديّة
  .املرت من مئة من جزء :الّسنتمرت

 املستوى لغات إحدى ):برمجة لغة( يس
 ُصِمَمت وقد الحاسبات، يف للربمجة الرّاقي

 أسلوب وأفضل مستوى أعىل عىل للحصول
 لغة من ةمشتقّ  لغة وهي .شغيلللتّ 

 لربمجة أحيانا وتُستخدم ، ALGOL86الجول
 يونكس نظام إطار يف التّطبيقات بعض

UNIX.  
 شبه :الّساقU متساوي منحرف شبه

  .متساويان املتوازيB غ[ ضلعاه منحرف
 ارضوريّ  يكون رشط :وكاف رضوريّ  رشط
 الّرشط ذلك مثال واحد، آن يف وكافيا

 الّرباعيّ  الّشكل يكون لÔ والكايف الّرضوري
 فيه متقابالن ضلعان يكون أن أضالع متوازي

 كاف ورشط ومتوازيان، الطّول يف متساويان
 الّرباعيّ  الّشكّل  يكون لÔ ارضوريّ  وليس

 أضالعه جميع تكون أن أضالع متوازي
 وليس رضوريّ  ورشط الطّول، يف متساويّة

 أن أضالع متوازي الّشكل يكون لÔ كافيا
  .ارباعيّ  يكون
 امنطقيّ  عليه يرتتّب رشط :كاف رشط
  .معطى معBّ  تقرير
 كافيّة رياضيّة حقيقة /ريايض فرض :رشط
 أن يجب ما /معBّ  تقرير صواب لتأكيد
  .صائبا التّقرير ليص[ صائبا يكون
 من مجموعة ضمّ ي هنديسّ  رسمٌ  :شكٌْل 

 الّسطوح، /املنحنيات /املستقي~ت /النّقاط
  .مكّعب /دائرة /مستقيمة كقطعة

 بالرّمز إليه يشار الذي الّصحيح العدد :صفر
 ال هأنّ  يعني وهذا عددا، يُستعَمل عندما 0

 الذي الوحيد الّصحيح العدد وهو شيئا، lثّل
 العنرص وهو .موجب وال بسالب هو ليس

  .جربيّة منظومة يف يالجمع املحايد
 تعّرب  صيغٌ  :املثلّثات لحساب الجمع صيغ

 ملجموع والظّل  التّ~م، وجيب الجيب، عن
Bاملثلّثيّة الّدوال بداللة بينه~ الفرق /زاويت 

Bللزاويت.  
 تستخدم /تتضّمن صيغة :جربيّة صيغة
  .جربيّة وعمليات رموزا

 ةيزاو إىل نظرنا إذا :اويّةللّز  األيرس الّضلع
 يقع الذي الزّاويّة ضلع فإنّ  رأسها عند نم

 أيرس ضلع له يقال العB من اليسار عىل
   .اويّةللّز 

 زاويّة إىل نظرنا إذا :اويّةللّز  األ�ن الّضلع
 يقع الذي الزّاويّة ضلع فإنّ  رأسها عند من
 أlن ضلع له يقال العB من اليمB عىل
  .اويّةللّز 

 ناللذي املستقيمB أحد :زاويّة ضلع
    .الزّاويّة دانيحدّ 

 وجمعه املطروح إشارة [تغيّ  :جربيّ  رحط
  ).7- ( + 5 = 7 - 5 :مثال منه، املطروح عىل

 عىل تعتمد طريقة :تحليليّة طريقة
  .التّحليل ىاملسمّ  الّريايض األسلوب

 الذي /بالعدّ  يقوم الذي الّشخص :العادّ 
  .املعداد تخدمسي

 صطلحم الّرياضيّة العبارة :جربيّة عبارة
 رمزيّة، رياضيّة صيغة أيّ  عىل يدّل  ا،جدّ  عامّ 

Bتُنَْعت جربيّة، رياضيّة الّصيغة تكون وح 
 الحدوديات :ذلك مثال جربيّة، عبارة هابأنّ 
 الثنائيّة والّصيغ أكk، /واحد متغّ[  يف

  .الّرتبيعيّة والّصيغ الخطّيّة،
  .حقيقي /صائب تقرير :دقيقة عبارة
 الحاسب ذاكرة يف زءج /لمسجّ  /آلة :عّداد

  .ما حدث تكرار اتمّر  لتسجيل
 قواسمه مجموع يزيد عدد :زائد عدد

 قواسمه 12 العدد فمثال قيمته، عن الفعليّة
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 أيّ  ،)16( ومجموعها )6 ،4 ،3 ،2 ،1( الفعليّة
 أما زائد، عدد إذا فهو ،12 العدد من أكرب

 )3 ،2 ،1( الفعليّة فقواسمه 6 العدد
 فال نفسه، العدد يتساو  أي 6 ومجموعها

  .زائدا عددا 6 يكون
 من أصغر حقيقيّ  عدد :سالب عدد

  .الّصفر
 /املوجبة العدّ  أعداد أحد :صحيح عدد

  ... ،3 ،2 ،1 ،0 ،1-  ،2-  ،3- ... :الّصفر /الّسالبة
 - 4 :مثل تحليله، lكن عدد :يلأوّ  غN عدد

 lكن ال التي األعداد عكس عىل ،10 - 6
 هذا يستخدمو ،7 - 5 - 3 مثل تحليلها
  .فقط الّصحيحة لألعداد املفهوم

 لعدد مربّعا يكون صحيح عدد :مربّع عددٌ 
  .آخر صحيح

 املُعّرش  أما أضالع، عرشة ذو ُمضلّع :ُعشاريّ 
  .منتظم عشاريّ  فهو
 يتعامل الذي املعرفة فرعُ  :اإلحصاء علم
 وتحليلها اتاملعطيّ  عىل الحصول طرائق مع

 من استدالالت واستخالص وتلخيصها
 نظريّة باستخدام وذلك ات،املعطيّ  عيّنات

  .االحت~ل
 نشأة بدراسة يعنى الذي العلم :الفلك علم

 وكواكب نجوم من الّس~ويّة األجسام
وغ[ها وتكوينها ومواقعها النّسبيّة 

وحد  يعني)  ف.و(بـ  لها يرمز  .وحركتها
 الكواكب وحدة يقاس بها غالبًا بعد فلكيّة

 ط بعدوهي تساوي متوسّ  الّشمس عن
، ولكن تختلف هذه الّشمس عن األرض

املسافة مع دوران األرض يف مدارها حول 
الّشمس إذ تكون األرض عند أبعد مسافة 

ة عند نقطة ًة يف الّسنلها عن الّشمس مّر 
تقرتب من الّشمس  ، ثمّ الّشميسّ  جّ األوَ 
ًة أخرى خالل مدارها حتى تصل إىل مّر 

أقرب مسافة لها من الّشمس عند نقطة 
ُوضعت هذه الوحدة . الحضيض الّشميسّ 

 جّ ط مسافة األوَ ها متوسّ يف األصل عىل أنّ 
دت الوحدة ، إذ ُحدّ والحضيض الّشميسّ 

ها مسافة عىل أن 2012 الفلكيّة منذ عامّ 
 150/ مرت  1011×1.495978707تبلغ 

   .مليون كيلومرت تقريبًا
 يُعنى الذي الّرياضيات فرع :املثلّثات علم

  .املثلّثاتيّة والّدوال املثلّثات بدراسة
 العلوم فروع أقدم أحد :الهندسة علم

 االبتدائيّة بالّدراسة ويُعنى الّرياضيّة،
 ةاملستويّ  الهندسيّة األشكال لخاّصيات

 .بينها العالقات وإيجاد لإلنشاء، القابلة
 ك~ لألشكال الهندسيّة الخاّصيات دراسة
  .1872 عامّ  كالين فيلكس عرّفها
 :األساسيّة األربع الحساب اتعمليّ 
  .والقسمة والّرضب والطّرح الجمع اتعمليّ 
 تجرى محدودة اتعمليّ  :جربيّة اتعمليّ 
 والّرضب والطّرح الجمع مثل األعداد عىل

 إىل والرّفع الجذور واستخراج والقسمة
  .الِقوى
 الحدود /األعداد ضمّ  :الجمع عمليّة
  .بعض إىل بعضها املتشابهة الجربيّة
 ُعرّفت حسابيّة عمليّة :الّرضب عمليّة
 بالجمع املوجبة الّصحيحة لألعداد بداية

 ب و أ( تBكميّ  جداءُ  بها يُحَسب املتكّرر،
 ب، الّصحيح ددالع يف أ العدد فلرضب ،)مثال

  .ةً مّر ـب نفسه إىل أ نجمع
 لقواعد طبقا تجري عمليّة :بوليانيّة عمليّة
  .البوليا�ّ  الجرب
Nصفرا تكون أن اإمّ  لكميّة صفة :سالب غ، 
  .موجبة تكون أن اوإمّ 
Nصفرا تكون أن اإمّ  لكميّة صفة :موجب غ 
  .سالبة تكون أن اوإمّ 

 سوقيا الّدوائر لرسم أداة :مدور /فرجار
  .النّقط بB األبعاد
 معطى عددا ميقسّ  عددٍ  أيّ  :تامّ  قاسمٌ 
  .6 للعدد ةتامّ  قواسم 3و 2 فمثال باق، بدون

 املحدودة املستويّة املنطقة :الهرم قاعدة
 نقطة بB مستقيمة قطع تصل ع´ضلّ 

 رأس وهي مستواه خارج واقعة ونقطة
  .الهرم

 )وجه أو( ضلع :هنديس شكل قاعدة
 ارتفاع عليه يُقام املجّسم /الهنديسّ  للشكل
  .الّشكل
  .املثلّث أضالع من ضلع أيّ  :مثلّث قاعدة
 عىل ينّص  قانون :الجمع يف اإلبدال قانون

 ال الجمع عمليّة فيه تتمّ  الذي الّرتتيب أنّ 
  .املجموع عىل ريؤثّ 

 أنّ  عىل ينّص  قانون :وتشارلز بويل قانون
 الغاز من نةمعيّ  كميّة حجم رضب حاصل

 الغاز، حرارة درجة مع يتناسب هاضغط يف
 العامّ  القانون كذلك القانون هذا ىويسمّ 

  .للغازات
 يف هنديسّ  لشكلٍ  خاّصيّة :الزّاويتU قائم

 قا°تان، زاويتان فيه األبعاد ال×ّ الثّ  الفضاء
  .الكروي املثلّث أمثلته من

 دقيقا تقريبا تعطي قراءة :دقيقة قراءة
  .الفعليّة للقيمة

 املقطوعة املستقيمة القطعة :رةالّدائ قطر
 ´ركزها، مارّ  مستقيم خطّ  أيّ  من بالّدائرة
 هذه طول عىل أيضا املصطلح ويطلق
   .املستقيمة القطعة

 الّدائرة يف قوس :الّدائرة يف أصغر قوس
  .محيطها نصف من أقّل 

 أكرب الّدائرة يف قوس :الّدائرة يف أكرب قوس
  .محيطها نصف من

 من يتكّون الّدائرة من جزء :الّدائرة قوس
Bالّدائرة نقط وفئة الّدائرة عىل نقطت 
 نهايتي النّقطتان ىوتسمّ  بينه~، الواقعة
  .القوس
 بدرجة الفعليّة القيمة قياس :دقيق قياس
  .الّدقة من عاليّة
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 من عدد يوجد :الّزوايا تقدير /قياس
 شيوعا وأكkها الزّوايا لقياس األنظمة
 الّنصف الزّاويّة تهووحد الّدائري التّقدير
  .الّدرجة ووحدته الّستينيّ  والتّقدير قطريّة،

 النّظام يف عددٍ  أيّ  إنّ  :عرشيّ  كرس
 ثمّ  صحيح، عددٌ  :يأØ ك~ يُْكتَُب  العرشيّ 

 غ[ تكون قد( سلسلة ثمّ  عرشيّة، نقطة
 محّل  نضع وعندما .األرقام من )منتهّية
 صفرا، العدد هذا يف الّصحيح العدد
 وهو للعدد، العرشي الكرس عىل نحصل
 الّسالبة القوى مضاعفات من مكّون
 العدد يف العرشيّ  الكرس :مثال .10 للعدد

  .0.584 هو 12.584
 عىل تنّص  التي النّظريّة :إقليدس كويري

 الّساقB املتساويّ  ثثلّ امل قاعدة زاويتي أنّ 
  .متساويتان

 يف يستعمل مصطلح :نهايّة ال املا
 ويعني الالنهائيّة، عاتواملتتاب املتسلسالت

  .الالنهايّة إىل التّكملة
 عددين ب أ، كان إذا :أرخميدس مبدأ

Bحقيقي Bيوجد هفإنّ  ب<أ وكان موجب 
 ن يكون بحيث ن، موجب صحيح عدد

  .ب>أ
 الفرق األعداد من متتاليّة :حسابيّة متتالّية

Bهذا ىيسمّ ( ثابت عدد وسابقه منها كّل  ب 
 ،9 ،5 :مثال ،)الحسابيّة اليّةتاملت أساَس  الفرق

   .4 أساسها حسابيّة متتاليّة... ،17 ،13
 عرشةُ  له ُمَجّسمٌ  :ُعشاريّ  وجوه متعّدد
 وجوه دمتعدّ  يوجد وال هذا مستويّة، وجوه

    .منتظم عشاريّ 
 متعّدد :الوجوه متساويّ  وجوهٍ  متعّدد
 كاملكّعب متطابقة، وجوهه جميع وجوه

  .مثال
 مجموع قسمة لحاص :الحساnّ  املتوّسط

 كانت إذا فمثال عددها، عىل األعداد
 ،20 ،14 ،18 ،15 مواد أربع يف تلميذ عالمات

 +15 هو لعالماته الحساmّ  طاملتوسّ  فإن
18+ 14 + 20/4= 16.75.  

 الثالثّ  زواياه كّل  مثلّث :الّزوايا حادّ  مثلّث
  .حاّدة

  .الحواس دون هنبالذّ  يدرك ما :املُجرّد
 التي ~تاملجسّ  :أرخميدس Pتمجسّ 
 منتظمة عاتمضلّ  منها واحد كّل  أوجه

  ).متطابقة بالّرضورة هاكلّ  ليست(
 /بالجمع اإمّ  الحدود ضمّ  :جربيّ  مجموع

 سالب عدد جمع أن أساس عىل الطّرح
 - س العبارة فمثال موجب، عدد طرح ئيكاف
  تكافئ أنها ´عنى جربيّ  مجموع ع +ص
  .ع)+ص- +(س

 عددين جمع ناتج :حساnّ  مجموع
Bلألعداد املطلقة مالقيّ  جمع وناتج موجب 

 املجموع هي 5 فمثال اإلشارة، ذات
 ّmهي 8 أنّ  ك~ ،3 و 2 للعددين الحسا 
   .3-  ،5 للعددين الحساmّ  املجموع
 مستقي~ت مجموعة :اتإحداثيّ  محاور

  .إحداثيّة منظومة لتحديد تُستعمل
 التي الفئة يف العنرص :الجمعيّ  املحايد

 جمع إذا والذي عليها، الجمع عمليّة فتُعّر 
 هذا إليه جمع /س فيها آخر عنرص أيّ  إىل

 املحايد فمثال س، هو النّاتج كان العنرص
 الّصفر هو الحقيقيّة األعداد فئة يف الجمعي

 واملحايد .س = س + صفر = صفر +س :ألن
 العدد هو بةاملركّ األعداد فئة يف الجمعي

  ).صفر صفر،( باملركّ 
 تحّقق النّقاط من مجموعة :هنديسّ  محلٌّ 
 هي الّدائرة :مثال أكk، /واحدا نايّ مع رشطا
 نقطةٍ  عن تبعد التي للنّقاط الهنديسّ  الحّل 
  .واحدةً  مسافةَ  ثابتةٍ 

 الّسينيّة اتاإلحداثيّ  محور :الّسينات محور
  .)س محور(

 العينيّة اتاإلحداثيّ  محور :العينات محور
  .)ع محور(

 من ناملكوّ  القوس طول :الّدائرة محيط
 نق، π 2 ويساوي بأكملها الّدائرة منحنى
  .الّدائرة قطر نصف = ونق π = 3.14 حيث

 املحدد املغلق البسيط املنحنى :املحيط
  .ما ملنطقة
 أضالع أربعةُ  له مستوٍ  هنديسّ  شكل :مربّع

 وهو قا°ة، زوايا وأربع الطّول، متساويّة
 معBّ  أيضا وهو األضالع، متساوي مستطيل
  .الزّوايا متساوي
 الوحدات من الّسطح يف ما مقدار :مساحة
 املربّعة غ[ /وأجزائها )املربّع كاملرت( املربّعة

  .قديرللتّ  أساسا عليها فقاملتّ 
 سطح عىل منطقة لقدّ  مقياس :مساحة

   .البعد ثنا�
 مستحيلة هاإنّ  معادلة عن نقول :مستحيل

 وعةمجم أنّ  أيّ  حلول، لها يوجد � إذا
  .خاليّة حلولها

 عن نقول :متعامدان مستقيPن
Bتقاطعا إذا متعامدان ه~نّ أ  مستقيم 

  .قا°ة بزاويّة )نقطة من موازياه~ /ه~(
 مستقيمB عن نقول :متوازيان مستقيPن

 يف وقعا إذا إقليديّ  فضاء يف متوازيان ه~نّ أ 
 ونقول متقاطعB، غ[ وكانا واحد، وٍ ستم

 إذا متوازيّة هانّ أ  ~ٍت مستقي مجموعةِ  عن
  .متوازيB منها اثنB كّل  كان
 .1 :ييل ما عىل تنّص  :إقليدس لPتمسّ 

 .2 .متساويّة تكون الّيشء نفس مساويات
 كانت متساويات إىل متساويات أضيفت إذا

 متساويات طرحت إذا .3 .متساويّة النّتائج
 .4 .متساويّة البواقي كانت متساويات من

 .5 .متساويّة تكون طابقتت التي األشياء
  .أجزائه من جزء أيّ  من أكرب الكّل 

 البعد ثنائيّة منظومة :بوليانيّة مصفوفة
  .خطّأ اوإمّ  صواب اإمّ  فيها عنرص كّل 

 من مجموعة :األصغر املُشرتك املُضاعف
 هو ،)مثال حدوديات /أعداد( الكميات
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 هذه من كّل  عىل قسوميّة كميّة أصغر
 األصغر املشرتك عفاملضا مثال، ات،الكميّ 

 5 ،3 ،2 ولألعداد ،30 هو 10 ،5 ،3 لألعداد
  .30 هو

 عىل رؤوسه تقع مضلّعٌ  :دائري مضلّع
  .دائرة

 جميع مضلّع :الّزوايا متساوي مضلّع
 يكون وقد متساويّة، الّداخليّة زواياه

  .ال أو منتظ~
 عىل واحدة بأن يتّسم مضلّع :مقّعر ُمضلّع
  .°180 من أكرب يّةالّداخل زواياه من األقل،

 مقدار من يُطْرَحُ  الذي املقدار :املطْروح
  .آخر

 الجربي، الحد يف العددي الجزء :معامل
 الرّموز أو الرّمز قبل عادة ويكتب

 العدد يعترب فمثال ،الحدّ  هذا يف املستخدمة
 ،)ص+س(2 س،2 ينالحدّ  من لكّل  معامال 2

 ليدّل  املفهوم هذا يستخدم عاّمة وبصورة
 ما املقدار عوامل جميع رضب صلحا عىل
 الّرضب حاصل يعترب حيث معيّنا رمزا عدا
 املقدار يف فمثال الرّمز، لذلك معامال هذا

 ع، مزللّر  معامال ص س أ 2 يعترب ع ص أس2
 س أ 2 س، مزللّر  معامال ع ص أ 2 يعترب ك~

 هذا يستخدم وغالبا ... ع، ص مزللّر  معامال
 الثابتة العوامل عىل ليدّل  الجرب يف املفهوم

  .املتغّ[ات عن lيّزها حتى املقدار يف
 إجراء يف تُستخدم بسيطة أداة :معدادٌ 
  .الحسابيّة اتالعمليّ 

 العنرص هو س العنرص :الجمعيّ  املعكوس
 كان س، إليه جمع أو س إىل جمع إذا الذي
 إليه ويرمز ،الجمعيّ  املحايد هو النّاتج
 )س- ( = )س- ( + س :أن أيّ  ،)س - ( بالرّمز

 3-  ،3 العددين من كّل  فمثال .صفرا = س+
  .لآلخر جمعي معكوس
 تحويها التي الوحدات عدد :زاويّة مقياس
  .املستخدم القياس لنظام تبعا الزّاويّة،

 يف املتّضمنة العنارص أحد :جمع مكّون
  .الجمع عمليّة

 إىل يهدف الذي العلم :الفلكّية املالحة
 عىل لعملوا الكواكب بB املالحة دراسة

  .تحقيقها
ف  من املستقيمة القطعة :زاويّة ُمنَصِّ

 الزّاويّة رأس نهايتها ونقطتا الزّاويّة فنصِّ مُ 
 املقابل الّضلع مع فنصِّ املُ  تقاطع ونقطة

  .أسللرّ 
 إىل مهايقسّ  مستقيم خطّ  :زاويّة ُمنَّصف
Bزاويت Bمتساويت.  

 املوضوعات من مجموعة :رياضيّة منظومة
 وتُعدّ  .واملفاهيم الكائنات ذهبه املتعلّقة

 .وأهّمها الّرياضيّة املنظومات أبسط الزّمرة
 هي التي الّرياضيّة املنظومات جملة ومن
 الحقيقيّة، األعداد منظومة تعقيدا أشدّ 

   .اإلقليديّة الهندسة ومنظومة
 من عاليّة بدرجة يتميّز ميزان :دقيق ميزان
  .الّدقة
 محاكمةٍ  عىل يُبْنى ما :منطقيّة نتيجة

 مجموعة /موضوع من انطالقا منطقيّة
  .موضوعات

 األعداد لتمثيل نظام :العرشيّ  العدّ  نظام
 هو وهذا ،10 األساس باستع~ل الحقيقيّة

 حقيقيّ  عددٍ  أيّ  كتابة يف الّشائع النّظام
 األرقام ورسد العرشيّة، النّقطة باستع~ل

  .205.47 نحو ويسارها النّقطة هذه Bl عىل
 من ومجموعة صوريّة، لغة :نظريّة

 وتظّل  االستنتاج، وقواعد املوضوعات
 التي املوضوعات دامت ما راسخة النّظريّة

  .مقبولة عليها النّظريّة تُبنى
 القسم بB توضع :عرشيّة )فاصلة( نقطة

 عنه يعّرب  لعدد العرشيّ  والكرس الّصحيح
  .العرشيّ  بالتّدوين
 الهندسة دراسة :الجربيّة الهندسة

 دراسة وبخاّصة جربيّة، أساليب تع~لباس

 وقد .الجربيّة التّآلفيّة /اإلسقاطيّة الهندسة
 الّدراسة تعميم من الهندسة هذه نشأت

 وج~عة املنحنيات عىل للنقاط األصليّة
 استبعدت هندسة :إقليديّة ال هندسة  .سطح عىل املوجودة املنحنيات

 من أكk /واحدة )فيها عّدلت /( منها
  .إقليدس ل~تمسّ 

 التّقديريّ  النّظام يف :الزّاويّة قياس وحدات
 التّقدير نظام ويف الّدرجة، :الّستينيّ 
  .القطريّة النّصف الزّاويّة :الّدائري
 مثل الطّول، وحدة مربّع :املساحة وحدة

  ).2م( املربّع املرت )/2سم( املربّع الّسنتمرت
 ورقة :غار�يّةو لُ  اتبإحداثيّ  رسمٍ  ورقة

 من متقاطعتB ´جموعتB ُمَسطّرة
 تكون بحيث املتوازيّة املستقي~ت

 انيّة،الثّ  مع متعامدة األوىل املجموعة
 املتوازيّة الخطّوط بB املسافات وتكون

 األعداد ت~تيغارو لل وفقا محّددة املتعاقبة
  .ذاته األعداد من بدال املتعاقبة،
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اجت�ع يعقد  :اجت�ع التّخطيط الفردي
بهدف إعداد الربنامج الّرتبوي الفردي 
 الخاّص بطفل ما، ك� يعقد بهدف

  .مراجعته وتنقيحه
مقياس يستخدم لقياس : اختبار أداء

اليدويّة للفرد، / بعض االستجابات الحركيّة
 تعامله مع أشياء ويتضّمن ذلك غالبا

  .ملموسة/ ماديّة
مجموعة من بنود : اختبار تحصييل

فقراته يتّم ترتيبها يف سياق معBّ / االختبار
حسب صعوبتها، وتطبق عىل التّالميذ 
. لتحديد مستوى أدائهم الّدرايس

وتستخدم نتائج هذا االختبار كأساس 
يعتمد عليه يف وضع الخطط الّدراسيّة 

  .لهؤالء التّالميذ يف املستقبل
وسيلة يتّم إعدادها : ار تحصييلاختب

 ،Bّلقياس مدى معرفة الفرد ملوضوع مع
وقد . ومهارته يف أدائه، ومدى فهمه له

يضم اختبار التّحصيل النّموذجي مجموعة 
من املقاييس املختلفة التي تشمل 

  ... مجاالت، القراءة، والحساب، والهجاء
مقياس ال يحتاج إىل : اختبار غ� لفظي

اإلجابة، / ة سواء يف الّسؤالاستخدام اللغ
مثال ذلك االختبارات التي تتطلب من 

/ املفحوص اإلشارة إىل اإلجابة الّصحيحة
  .تحتاج إىل استجابات حركيّة

مقياس مصّمم بحيث  :اختبار فردي
يعطى لفرد واحد يف كل مرّة عىل حدة، 

الجمعي الذي يطبق  وهو عكس االختبار
  .لوقتعىل مجموعة من األفراد يف نفس ا

 خصيصا صممت أدوات :عقليّة اختبارات

 بطريقة والخصائص الّس�ت لقياس

 واالتجاهات، الذكاء كقياس وذلك موضوعيّة،

  .والّشخصيّة الّدرايس والتّحصيل
مصطلح : اختصايص العالج الّرتبوي

يستخدم غالبا يف العيادات التي تطبق 
فيها الربامج الّرتبويّة العالجيّة مع األطفال 

 lوذلك لإلشارة إىل املعلم غ ،Bالعادي
الذي يضطلع بعمليّة التّقييم الّرتبوي 
لهؤالء األطفال ومن ثم وصف األنشطة 

  .الّرتبويّة املناسبة لهم
 :البرصي التّدريب أخصا. /اختصايص

 إجراء يف األطباء غl من متخّصص فرد
 التّدريبات تلك وخاّصة :البرصيّة التّدريبات

 العينB، عضالت تناسق عىل تساعد التي
  .الفرد لدى اإلبصار اضطرابات وتصحيح

: اخصايص أمراض النّطق والكالم
مصطلح حديث نسبيا، يستخدم لوصف 
الفرد الذي يعمل مع األطفال الذين 

  .يعانون من اضطرابات يف النّطق والكالم
 واألجهزة املساعدة الوسائل أخصا.

 مع يعمل متخصص مهني فرد :التّعويضيّة
 أخصاs( الجسم أجزاء تقويم خصاsأ 

lالتّجب /orthopedist(، همة ويضطلع� 
 من وغlها والجبائر العكازات تصنيع

 مناسبة بصورة وإعدادها الّصناعيّة األعضاء
 عىل األخصاs هذا يكون أن ويجب .للفرد
 واملنسوجات والخامات باملعادن كافيّة درايّة

 التي تالوصفا فهم له يتسنى � واألحذيّة
 وبالتّايل الجسم، أجزاء تقويم أخصاs يكتبها

  .جيدة بصورة تنفيذها يستطيع

 األحداث �ثل تتضّمن عمليّة :فهم /إدراك

 عالقتها وتحديد فهمها، /استيعابها /الجديدة

 تقييم تتضّمن ك� معرفة، من اكتسابه سبق �ا

  .الّسابقة الخربات ضوء يف الحاليّة الخربات
مرض نادر يصيب الجهاز : ارتخاء عضيل

العصبي املركزي لدى األطفال الّصغار، 
بحيث يؤّدي إىل فقدان القدرة عىل 
استخدام العضالت ك� يؤّدي إىل ارتخاء 

  .وضعف نشاطها
عدم الّشعور بالرّاحة : تهيج/ استثارة

  .التّوتر/ نتيجة للقلق
القدرة عىل فهم : استدالل مجرد

والّصيغ العالقات والتّعامل مع األفكار 
صعبة اإلدراك إذا / والرّموز غl امللموسة

ويف . العينيّة/ قورنت باألشياء امللموسة
األطفال املتخلّفون  غالب األحيان يعا�

املصابون بإصابات مخيّة من عدم / عقليا
  .القدرة عىل االستدالل املجرد

 وقواعد تقنيات :التعلّم اسرتاتيجيات

 اكتساب عىل الطّالب تساعد وطرق

 .واسرتجاعها وتخزينها ومعالجتها املعلومات
 خاّصة بصفة رضوريّة االسرتاتيجيات وهذه

 مهارات إىل يفتقرون الذين الطّالب ألولئك

lفإنهم وبالتّايل والتّذكر، واالنتباه التّفك 

  .األكاد�ي التعلّم يف صعوبة من يعانون
حالة من تراكم الّسائل  :استسقاء الّدماغ
صفة مفرطة يف التّجويف الّشو� املخي ب

الجمجمي تؤّدي إىل سيالن مفرط يف املّخ 
وقد يشار . ينتج عنه ضخامة الرّأس وكربه

وتستخدم ) الرّأس املاs(إليه أحيانا ب 
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اآلن إجراءات جراحيّة كالتّخلص من 
تحويل مساره مّ� يقلّل من / الّسائل الزّائد

ضغطه عىل املّخ، وبالتّايل من ضخامة 
ويؤّدي عادة إىل التخلّف . ربهالرّأس وك

/ العقيل ما � يتّم تشخيصه والتّخلص منه
 .التّحكم فيه

تورم ناتج عن تجمع الّسوائل : استسقاء
  .يف أنسجة الجسم

تورّم ناتج عن تجّمع الّسوائل : استسقاء
  .يف انسجة الجسم

تلك القدرات : استعداد أكادMي
والطّاقات الالزمة ملساعدة الفرد عىل 

ويطلق عليها أيضا . حصيل الّدرايسالتّ 
  .القدرة األكاد�يّة)/ االستعداد الّدرايس(

 من أسلوب :اإليجاO /فعل است�ع
 املرشد فيه يستخدم اإلرشاد أساليب
 يستخدم ك� بتأٍن، والكالم التّمثيل،

 وتوضيحها العميل أفكار تفسl يف اإل�اءات
 مه� أسلوبا ويعترب .فهمها عىل ومساعدته

  .العاديB غl األطفال تعليم يف
غرفة : غرفة لقياس الّسمع/ أستوديو

خاّصة يتّم إعدادها بحيث تغطّى جدرانها 
من الّداخل �ادة معيّنة ماّصة للصوت، 

خفضه إىل / م� يساعد يف منع الّصدى
أقىص درجة ماّصة للصوت، م� يساعد يف 

خفضه إىل أقىص درجة / منع الّصدى
الغرفة تتيح  وحيث أن هذه. ممكنة

إمكانيّة قياس حدة الّسمع بدرجة عاليّة 
من الّدقة، لذا فإنها تستخدم يف الغالب 

وقد يطلق . إلجراء البحوث يف هذا املجال
  .الّصامتة/ عليها أيضا الغرفة املعزولة

مفهوم : أسلوب غیر Vا. يف تعلّم اللغة
يشl إىل أن األطفال املتخلّفB عقليا ال 

ة بنفس األسلوب الذي يتعلّمون اللغ
حيث أنه . األطفال العاديون يتعلّم به

 Bيفرتض وجود انحراف يف لغة املتخلّف

 Bما �  - عقليا بالّنسبة ألقرانهم العادي
فإنه ال يعّول كثlا عىل  - يكن تأخرا شدیدا 

ويؤكد األسلوب غl  .الّسياق النs�ّ لها
النs�ّ عىل أهميّة تدريب األطفال 

فB عقليا عىل املفاهيم واملهارات املتخلّ 
و�كن : اللغويّة التي يتعرّضون لها

استخدام هذا األسلوب بنجاح مع األطفال 
املعاقB بدرجة شديدة مع التّأكيد عىل 
أساليب املحاكاة والتّعزيز بهدف تعليمهم 
اإلستجابة املرغوبة و�كن الرّجوع إىل 

  األسلوب النs�ّ للمقارنة
تلك اإلصابات العضويّة : ةإصابات الوالد

التي تصيب الطّفل أثناء عمليّة الوالدة 
وقد ). متعرسة خاّصة إذا كانت الوالدة(

تلفا / ترتك هذه اإلصابات آثارا جسميّة
  .لدى الطّفل

 إىل يؤّدي املخ أنسجة يف تلف :مخيّة إصابة
 العصبي الجهاز عمل يف )اضطراب( خلّل

 مخيا املصاب الفرد يتميّز ما وغالبا .املركزي
 تركيز عىل القدرة وعدم الزّائد، بالنّشاط
  .الّدائبة واملثابرة واالندفاعيّة، االنتباه،

عدم القدرة عىل : اضطراب اإلحساس
التّعرف عليها من / �يّيز األشياء املألوفة

خالل املثlات الحسيّة النّاتجة عنها 
مثال ذلك . باستخدام الحاسة املناسبة

اضطراب / الّسمعياضطراب اإلدراك 
  ...اضطراب اإلدراك اللميس/ اإلدراك اللو�

ضعف القدرة : اضطراب التّآزر الحر\
عىل تنسيق حركات الجسم، وبخاّصة ما 

  .يتصل منها بعمليّة الكالم
اختالل : اضطراب التّناسق الحر\

وظيفي يف الجهاز العصبي الحر�، يسفر 
قدان إىل ف/ عن االفتقار إىل التّناسق الحر�

  .القدرة عىل الحركة املتناسقة
حالة تؤّدي إىل إعاقة : اضطراب التّواصل

اللغة / عمليّة التّواصل كاضطرابات الكالم
  .مثال

حالة تبدو فيها أفعال : اضطراب الّسلوك
الفرد غl مرغوبة، ومزعجة، وقد تكون 
ضارّة إىل حّد يعوق عمليّة التعلّم، م� 
 يجعله بحاجة إىل خدمات خاّصة

  .ملواجهتها
تلك الحالة : اعتاللها/ اضطراب الّصحة

التي تجعل الطّفل بحاجة إىل خدمات 
/ وهي تشمل أّي اضطراب. الّرتبيّة الخاّصة

مرض يتعرّض له الطّفل فيعيق �ّوه 
االجت�عي إىل أقىص / العقيل/ الجسمي

وغالبا ما يستخدم هذا . قدر ممكن
املصطلح مع األمراض التي تؤّدي إىل 

إىل تدهور / ف حيويّة الفرد ونشاطهضع
صحته واعتاللها بشكل تدريجي ك� يف 

  .حالة أمراض القلب
خلّل يف إصدار / عيب: اضطراب الّصوت

أصوات الكالم ونطقها، وهو ما يعرف 
 مخارج عیوب /النّطق قد�ا بعيوب

 واإلبدال، الحذف، مثل( الحروف
 املصطلح هذا استخدام ويفضل ).والتّشويه

 عيوب عىل تقترص ال االضطرابات ههذ ألن
  .فقط النّطق

اضطراب القدرة عىل االنتباه املصحوب 
أحد : )314، 01(بالنّشاط الزّائد 

التّصفيات التي يتضّمنها الّدليل الثّالّث 
لتشخيص االضطرابات الّنفسيّة وإحصائها 

الذي أعدته للجمعيّة األمريكيّة للطب (
ال بعدم ويشl إىل إصابة األطف): النّفيس

القدرة عىل االنتباه واالندفاعيّة، والنّشاط 
  .الحر� الزّائد قبل الّسابعة من العمر

: )وخاّصة الهجاء(اضطراب القراءة 
اضطراب لغوي يتضّمن عدم قدرة الطّالب 

مّ� : عىل تهّجي الكل�ت بصورة صحيحة
  .يجعله يكتب كلمة بدال من كلمة أخرى

 تبدو التي تاالضطرابا أحد :النّطق اضطراب

 الّصوت يلفظ حيث :الكالم إصدار يف

ة                                                     املجال                                                 ْرِبَية َاْلَخاصَّ َّ    16 َال

..180..



 بطريقة الكلمة حروف من ما لحرف املصاحب

  .املرغوب الّصحيح الّصوت عن تختلف
 النّطق يف خلّل /اضطراب :النّطق اضطراب

  .والكالم
وتسمى عىل : اضطراب طالقة الكالم

، وهي )باللّجلجة(نحو أك  شيوعا 
تّأتأة اضطراب کالمي تبدو أعراضه يف ال

والفأفأة، وتداخل األصوات بعضها مع 
. بعض بشكل يعيق سالسة الكالم وطالقته

وقد تؤّدي هذه الحالة إىل إعاقة الفرد 
وقد ال تؤّدي إىل ذلك مطلقا، حيث يعترب 
إضطراب طالقة الكالم من األشياء العاديّة 

  .املنترشة بB جميع األفراد
: عصبي وظيفي/ اضطراب عقيل
ه أدجار دول ألول مرة مصطلح أستخدم

لإلشارة اىل حاالت معيّنة  1951يف عام 
  .عليها اآلن صعوبات التعلّم يطلق

 oْاضطراب عملّية االنكسار يف العين :
أحد االضطرابات يف عمليّة اإلبصار، 
يتضّمن اختالف قوة االنكسار يف إحدى 

Bاألخرى بدرجة  العين Bعن مثيلتها يف الع
  .كبlة

ما يتّم تشخيصه من : علّماضطراب يف الت
عقيل يعيق التّحصيل / قصور بد�/ خلّل

  .واإلنجاز الّدرايس
حالة ثانويّة تنتج : اضطراب كفاءة الكالم

عن فقدان الّسمع، حيث يواجه الطّفل 
ارتفاعه، / صعوبة يف تغيl مقامات الّصوت

ويحذف مقاطع من الكل�ت سواء يف 
بة يف نهايتها، ك� يعانی من صعو/ بدايتها

  .التمّكن من نوعيّة الكالم الجيدة
أحد : Vط تعب�/ اضطراب لغوي Vا.

التّصنيفات الواردة يف دليل تشخيص 
النّظام  - االضطرابات النّفسيّة وإحصائها 

ويشl إىل ما يعانيه الفرد من . الثّالثّ 

وهو . عجز يف التّعبl عن رغباته/ صعوبة
ه تعّذر / مرادف ملصطلح احتباس الكالم

  ).الحبسة التّعبlيّة(
مشكلة تواصليّة تبدو : اضطراب لغوي

التّعبl / يف فهم اللغة املنطوقة واستيعابها
عنها، وقد يكون االضطراب يف قدرة الفرد 

  .عىل استخدام اللغة استخداما وظيفيا
oو العV حالة تتضّمن : اضطراب

Bانعدامه / اضطراب معدل النّمو يف الع
  .اإلبصار طراب عمليّةم� يؤّدى إىل اض

قصور يف / صعوبة: اضطرابات اإلدراك
/ الّشمّ / اللّمس/ استخدام حواس اإلبصار

/ الّسمع يف التّعرف عىل األشياء/ الّذوق
املواقف املختلفة املوجودة يف البيئة 

وقد يظهر هذا االضطراب . بصورة صحيحة
يف صورة انخفاض مستوى أداء التّلميذ يف 

�يّيز / الكتابة/ الرّسم أنشطة معيّنة مثل
  .�يّيز األشكال/ �يّيز األحجام/ الّصور

 حالة /مرض :التّكوين /البنيّة اضطرابات
 /الجسمي لبنائه نتيجة الفرد بها يبتىل

 الحالة هذه تكون وقد .الفريد العقيل
 لفرتة الفرد بها يصاب /مزمنة /موروثة
 املكتسبة الحاالت تتضّمن ال ولكنها طويلة،

 أيّ  /مرض /لحادث كنتيجة الوالدة بعد
 البنيويّة لالضطرابات و�كن .بيئيّة ظروف

 إىل /أنفسهم إىل األفراد نظرة يف تؤثّر أن
 فيه يعتربون قد الذي الحد إىل إمكاناتهم

Bاألحيان بعض يف معوق.  
 مرضيّة حاالت :نفسجسمّية اضطرابات

 ملؤثرات نتيجة العضويّة األعراض فيها تظهر

 يكون ال الفرد أن اال معا، وعضويّة ةانفعاليّ 

 بالنّاحيّة حالتّه لعالقة )مدركا (/ واعيا

 لتلك أمثلة والّربو األكز�ا وتعترب .االنفعاليّة

 مصطلح يعترب ك� .االضطرابات

 املصطلحات أفضل من )نفسجسمی(

  .حاليا الحالة هذه لوصف املستخدمة

 هذا يشl :النّطق عيوب /اضطرابات

 النّاتج املتميّز غl /املشّوه الكالم إىل املصطلح

 /النّطق عىل قدرته عدم /الفرد إخفاق عن
 للكالم الالزمة األساسيّة األصوات تشكيل

 العمليّة هذه عىل يطلق وقد سليمة، بصورة

 ومن ).الحروف مخارج اضطراب( أيضا

 ويفضل والتّشويه واإلبدال، الحذف أمثلتها

 اتاالضطراب( مصطلح استخدام حاليا

   .العمليّة تلك إىل لإلشارة )الّصوتيّة
نوع من اإلعاقة تنتج عن : إعاقة بدنّية

جسميّة، وخاّصة تلك / عيوب بدنيّة
العيوب املتعلقة بالعظام، واملفاصل، 

ويطلق عىل الفرد املصاب �ثل . والعضالت
  ).حركيا/ معوق بدنيا(هذه العيوب 

 /بد� انحراف /حالة أيّ  عن ينتج ما :إعاقة
 أو الفرد إنجاز �نع /يكبح بحيث انفعايل

  ).معاق( الفرد هذا مثل عىل ويطلق .تقبله
/ التعلّم املبدs للمعلومات: اكتساب
  ... الخربات/ املهارات
 األداء من مستوى أقىص :تربويّة امكانيّة

 عند الفرد إليه يصل أن �كن األكاد�ي
  .نظريّة بصورة تحديده ويتم نضجه، اكت�ل

 يف الفرد اختالف :العادية عن انحراف
 بB الّسائدة املعايl عن أك  /خاّصيّة
 .الفرد يف النّمو عمليّة انتظام عدم /أقرانه

 لإلشارة الغالب يف املصطلح هذا ويستخدم
  .نوعها تحديد دون اإلعاقة حاالت إىل

 املصطلح هذا يستخدم :شذوذ /انحراف
  أك /خاّصيّة يف الفرد اختالف إىل لإلشارة

 .العاديB أقرانه عن )عقليّة /جسميّة(
 )/العادي غl( مصطلحات استخدام و�كن

 لإلشارة كمرتادفات )العادي عن املختلف(
  .العمليّة هذه إىل

انخفاض : انخفاض الحصيلة اللغويّة
انخفاض القدرة عليها / مستوى القراءة

  .مرتفع لدى شخص يتمتع �ستوى ذكاء
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 مصطلح :للكروموزوما ثالu انشطار
 التي الوراثيّة الحالة تلك لوصف يستخدم
 الكروموزومات أزواج أحد انشطار تتضّمن

 يستخدم ما وغالبا .اثنB من بدال ثالثة إىل
 إىل لإلشارة )21 -  الثّال¨ االنشطار( مصطلح

 زوج ينشطر حيث داون عرض((
 وبالتّايل ثالثة، إىل 21 رقم الكروموزومات

 کروموزوم 47 من ةمكّون الفرد خليّة تصبح
  .الطّبيعي وضعها يف 46 من بدال

 يستخدم مصطلح :اليوميّة الحياة أنشطة

 يف للحياة الالزمة العلميّة املهارات لوصف
 املالبس، کارتداء )الج�عة بB (/ املجتمع

 ويطلق ....بالنّقود والتّعامل الطّعام، وتناول

 للمعيشة الالزمة املهارات أيضا عليها

  .املستقلة
 النّفور إىل �يل الذي الفرد ذلك :انطوا.

 بعيدا واالنك�ش االجت�عية العالقات من
 مع /ذاته يف منهمكا مستغرقا ليصبح عنها،
 أحالم يف أحيانا يستغرق قد بل نفسه

 بتوجيه أيّ  الرّمزي، االستبطان ويف اليقظة،
 إىل توجيهه من بدال داخله إىل اهت�مه
 .واألشياء النّاس نم الخارجي العا� /الخارج

  .االنبساطي هو ونقيضه
 فقدان :العقيل /الحيس اإلدراك انعدام
 يف تبرص دون واندفاع فهم عىل القدرة

  .عليها املرتتبة البدائل /العواقب
 :الحر\ االتزان عدم /الرّشاقة انعدام

 الذين األطفال من كثl بها يتميّز خصيصة
 املخ، يف بسيط وظيفي تلف من يعانون

 الحر� العصبي التّناسق إىل يفتقرون ثحي
 /والرّمي والجري، كامليش، األنشطة بعض يف

 إىل باإلضافة الّسلم، درجات وتسلق القذف،
 .املالبس ارتداء
 بخشونة تتميّز صوتيّة صفة :الّصوت بّحة

 الّصوت طبقة يف نسبي وبانخفاض النّغمة
 عىل داال مؤرشا /عرضا تكون وقد .عموما

  .صو° اضطراب

 استخدام تمّ  :تقييدا األقل التعلّم بيئة
 املحاكم قبل من عنه والتّعبl املفهوم هذا

 أصدرت وقد .القرن هذا من الّسبعينيات يف
 معوق فرد كل تعليم برضورة ملزما قرارا

 التّعليميّة األوضاع أك  يف وخدمته وتربيته
 اىل قربا النّفسيّة األجواء أك  ويف الطبيعيّة

 إىل املفهوم ذلك أّدى وقد .ديBالعا حياة
  ).الّدمج( عليه يطلق آخر مفهوم ظهور
� ينجم مرغوب غl جانبي اثر :عكيس تأث
 الخاّصة األدويّة من لدواء الفرد تناول عن

  .معيّنة حالة بعالج
 �و معّدل يكون حالة :الكالم يف تأّخر
 �ّوه �عدل قورن ما إذا بطيئا فيها الكالم

 �وّ  مراحل مختلف إىل ةبالنّسب العادي
  .وتطوره الكالم
 واملعلومات البيانات تلك :الحالة تاريخ

 كالخلفيّة األفراد، من بفرد املتعلقة الّرتاكميّة
 الجسمي، والنّمو الّشخيص والتّاريخ األرسيّة،
 االختبارات، ونتائج الطّبي، والتّاريخ

 ويستخدم .للسلوك القصصيّة والّسجالت
 املتعلّقة القرارات اتخاذ يف باغال الحالة تاريخ

 إعداد ويف للطالب املحّددة بالواجبات
  .له الالزمة والخدمات الربامج وتخطيط

 الخدمات من مجموعة :مهنيّ  تأهيل
 وتتضّمن للمعاقB تقدم الخاّصة

 وتقويم والتّدريب، التّوجيه، التّشخيص،
 التّعويضيّة، بالوسائل وتزويده الجسم

 وتهدف مناسب، عمل /مهنة يف واإلحالل
 معيّنة ملهنة إعدادهم اىل الخدمات هذه

  .معيشتهم يف االستقالل عىل تساعدهم
 وتزويده الفرد تدريب عمليّة :تأهيل

 بصورة أدائه لتحسB الالزمة بالخدمات
 تنميّة التّأهيل عمليّة وتتطلب .عاّمة

 ويف حياته يف الفرد لنجاح الالزمة املهارات
 أخرى جهة فمن أهيلالتّ  إعادة أما .عمله
 ما عمال ويؤّدي يحيا كان الفرد أن تعني

 تستلزم إلعاقة تعرّض أنه بيد عاديّة بصورة
  .أخرى مرة تأهيله /تدريبه إعادة
 عمليّة يف اضطراب :البرصيّة الّصور تباين

 التي الّصورة حجم اختالف يتضّمن اإلبصار،
 حجم عن ما ليشء العينB إحدى تكونها
 وإذا .له األخرى العB تكّونها التي الّصورة
 الّصورتB حجم يف االختالف درجة كانت
 تحدث ال وبالتّايل مزجها يتمّ  ال فإنّه كبlة

 أما الحالة هذه ويف لليشء املوحدة الرّؤيّة
 أن وأما الواحد، لليشء صورتB الفرد يرى أن

 العينB إحدى تكونها التي الّصورة تطغى
 صورة الفرد يرى ثم ومن األخرى، عىل

  .املرs لليشء واضحة
 طريقة :الّيشء ملوقع صو{ تحديد

 صوت إصدار تتضّمن املكفوفون يستخدمها
 الّصدى وخصائص نوعيات وتفسl ما

 التّحرك عىل يساعدهم لµ عنه املنعكس
 التي والحواجز العوائق وإدراك واالنتقال

  .طريقهم تعرتّض
 :امنه تجرّد /الخاّصة الّرتبيّة من تحّرر

 الّرتبيّة يف الحديث االتجاه إىل يشl مصطلح
 قد أنها املتخصصون أدرك حيث الخاّصة،
 فرد، لكل بالنّسبة يشء كل تكون أن حاولت

 األطفال لبعض خدمات أسدت قد وأنها
 بصورة وخدمتهم تركهم �كن كان الذين
 هذا ويشl .الخاّصة الّرتبيّة عن بعيدا أفضل

 كثl تربيّة عن ليّةاملسؤو  إعادة إيل املصطلح
 نظام إىل بسيطة بدرجة املعوقB األفراد من

  .العامّ  التّعليم
 عن نشأ أسلوب :املؤّسسات من تحّرر

 بيئة( يف املعوقB وحياة )التّطبيع( مبدأي
 هذين من وانطالقا )لحريتهم تقييدا أقل

 من يعانون الذين األفراد فإن املبدأين
 ينبغي انفعاليّة اضطرابات /عقيل تخلّف

 الّداخليّة املؤسسات يف اإلقامة عن إبعادهم
 محليّة تنظي�ت يف ذلك من بدال ليقيموا
  .العامّ  املحيط ضمن
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 اتّجاه يف مقاومة :للعضالت متضاد تحرك
 العضالت إحدى حركة حالة يف ك� متضاد،

 ففي .أخرى عضلة مواجهة يف )عكيس(
 مجموعة تنقبض التّشنجی الّدماغي الّشلل

 تظّل  أن لها ينبغي التي ضالتالع من
  .مسرتخيّة
 النّطق إضطرابات أحد :الكالم تحريف
 ينطق كأن الكالم، أصوات إبدال يتضّمن

 بدال )شعل( و )روح( من بدال )لوح( مثال
   ).شعر( من

 بت�ثله إّما الفرد حالة تحسن :تحسن
 أدائه مستوى بارتفاع /ما مرض من للّشفاء
  .معيّنة ملهارة
 /متحلّل :الّصفة( ضمور /دفسا /تحلّل
 يف تدريجيا يكون تدهور /انحالل :)فاسد

 الجسم أنسجة يف فالتّحلّل .عادة طبيعته
  .لحيويته ثابت بفقدان عادة مصحوبا يكون

 التّشخييص املنهج ذلك :الّسلوك تحليل
 الّسلوك تعديل عمليّة تحليل يف املستخدم

 معيّنة تغlات من يحدث ما تحديد بهدف
  .الفرد سلوك يف

 املهام تجزئة تتضّمن عمليّة :املهمة تحليل
 الّصغlة العنارص من سلسلة اىل التّعليميّة

 وتتضّمن .سليم تسلسيل إطار يجمعها التي
 هذه الطّفل تدريس هنا التعلّم عمليّة

 بحيث منظمة، تدريجيّة بصورة العنارص
lأك ها إىل وأسهلها املهارات أبسط من يس 

 يتمّ  العكيس التّسلسل حالة ويف .صعوبة
 ثم الّسلسلة يف مهارة آخر الفرد تعليم
 يصل حتى وهكذا ...عليها الّسابقة املهارة

  .فيها األوىل املهارة اىل
 النّفس غور لسرب طريقة :نفيس تحليل

 تنظر التي النّظريّة تلك اىل تستند وعالجها،
 نتيجة باعتباره الّسوي غl الّسلوك اىل

 هذه وتحاول .الالشعور يف مكبوتة لرغبات

 خالل من بسلوكه الفرد تبصl الطّريقة
   ...واملشاعر املاضيّة، الخربات
 إىل الوصول يف الفرد إخفاق :تربوي تخلّف
 مع يتناسب الّدرايس التّحصيل من مستوى

   عقليا۔ متخلّفا يكن � إذا حتى الزّمني عمره
 مرض :كامن وراu )بالهة( عقيل تخلّف

 ملحوظ وتغl عقيل، تخلّف ىلإ يؤّدي ورا¨
 عمليّة يف واضطراب العB، شبكيّة خاليا يف

 لنوبات التعرّض إىل باإلضافة اإلبصار،
 يحدث فتّاك مرض وهو .الوفاة ثم التّشنج
 الربوتB هضم عمليّة يف خلّل نتيجة

 إصابة حالة يف املرض هذا ويعرف .بالجسم
  )ساکس تای �رض( به الّصغار األطفال
 مصطلح :)عقليا متخلّف( عقيل تخلّف

 أداء إىل ويشl .واسع شكل عىل يستخدم

 دالة بدرجة املتوسط من أقل عامّ  ذهني

 ك� النّ�ئيّة، الفرتة خالل يظهر بحيث

 الّسلوك يف قصور الوقت نفس يف يصاحبه

 يف املستخدمة التّعريفات وتشl .التّكيفي
 عقليا متخلّفا الفرد اعتبار إىل الحارض الوقت

 بدأ وإذا أقل /درجة 70 ذكائه نسبة بلغت إذا

  .االجت�عيّة القدرة /التّكيف يف واضحا قصوره
 بدرجة متخلّفون /بسيط عقيل تخلّف
 الجمعيّة مرة ألول قّدمته مصطلح :بسيطة

 به ويقصد .العقيل للّضعف األمريكيّة
 الّرتبوي للتصنيف مساو ذهني أداء مستوى
 .للتعلّم القابلB عقليا باملتخلّفB املسّمى
 ذكاء نسبة العقيل املستوى هذا ويستلزم

 لتقديره طبقا درجة 70 -  55 بB ترتاوح
  .فردي ذكاء اختبار باستخدام

 التخلّف من نوع :عائيل عقيل تخلّف
 النّوع من أنّه عىل تشخيصه يتمّ  ال العقيل

µاملخّ  يف عضويّة إصابة إىل يرجع /االكليني 
 مثل أخرى سبابأل  نتيجة يظهر قد لكنه

 العاّمة للعوامل التعرّض /الثّقافيّة الوراثة
 انتقال /االجت�عيّة واألعراف للعادات

 من نوع أليّ  نتيجة /الّضارة الجينات
 االقتصادي، املادي بالفقر املتعلّقة العالقات
 /بالبناء املتّصلة العوامل إىل باإلضافة
 وثيقة تكن � ولو حتى( االجت�عي الّرتكيب

 ).االقتصادي باملستوى لّصلةا
 كبديل اقرتاحه تم مصطلح :Vا. تخلّف

 املؤيدون ويؤمن .العقيل التخلّف ملصطلح
 الّصحيحة العنارص عىل يؤكد بأنه له

 إزالة عىل يعمل قد وبأنه العقيل، للتخلّف
 النّفسيّة الّصحة مصطلحي بB الخلط
 النّفيس واملرض
 إىل يهدف نشاط :الّسلوك عىل تدرّب
lعىل التّدرب طريق عن الّسلوك عىل التّأث 
 ظروف ظل يف املرغوب الّسلوك أشكال
 إتقان زيادة ومع .بدقّة مخطّطة �ثيليّة
 التّدرب مواقف فان املرغوب للّسلوك الفرد

 تدريجيا تقرتب )الحقيقيّة غl( التّمثيليّة
 الطّبيعيّة املواقف خصائص نفس لتكتسب

   .املرغوب lغ الّسلوك فيها يحدث التي
 /األنشطة م�رسة :حر\ّ  حيسّ  تدريب

 من االنتقال تتضّمن التي التّدريبات
 إىل الكبlة العاّمة العضالت استخدام
 بهدف وذلك الّدقيقة، الّصغlة العضالت

 املناسبة الحركيّة االستجابة استثارة
  .الفرد يواجهها التي املشكلة /للموقف

 يتضّمن خاّص  برنامج :تكيفّية بدنيّة تربيّة

 تم التي الّرياضيّة األنشطة من مجموعة

 األفراد ظروف تناسب بحيث إعدادها

Bاملعاق.  
 نفس تتضّمن برامج :معدلّة بدنيّة تربيّة

 البدنيّة الّرتبيّة برامج وأهداف موضوعات
 يتناسب �ا األنشطة تغlّ  مع ولكن العاديّة،

  .املعاقB األطفال مع
 يستخدم املش مصطلح :خاّصة تربيّة

lاملقدمة والخدمات الربامج عن للتعب 
 أقرانهم عن ينحرفون الذين لألطفال
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Bالجسمي الجانب يف سواء( العادي/ 
 بحاجة تجعلهم بدرجة )االنفعايل /العقيل

 :خاّصة تعليميّة مواد /أساليب /خربات اىل
 تربوي عائد أفضل تحقيق عىل تساعدهم

 أم لفصولا /العاديّة الفصول يف سواء ممكن
  .حّدة أك  مشكالتهم كانت إذا الخاّصة
 برنامج :املدرسة فبل ما مرحلة يف تربيّة

 اللغوي النّمو بجوانب عادة يهتمّ  تدريبي
 التّحاقهم قبل لألطفال االجت�عي والّسلوك

 .الرّسمي التّعليم بنظام /األطفال برياض
 عىل املدرسة قبل ما مرحلة الّرتبيّة وتعترب
 للمعاقB بالنّسبة األهميّة من كبl جانب

 والخربات االستثارة اىل الحتياجهم نظرا
 املهارات تلك �و عىل تساعد التي املبكرة

  .عرضيّة بطريقة اكتسابها �كنهم ال التي
 يهدف تعليمي تربوي منحنی :مهنيّة تربيّة

 العمل، أخالقيات تدريس عىل التّأكيد إىل
 مبكرة فرتة يف املهنة جوّ  عىل الفرد وتعويد

 طوال األسلوب هذا متابعة ويتم حياته، من
 نوع عىل تدريبه خالل من الطّفل تعليم فرتة

 Bّالخاّصة، الّرتبيّة ويف .الحرف /املهن من مع 
 عىل مسبق كبl تأكيد من هنالك ملا ونظرا

 التّوجه هذا فإنّ  املهنيB، والتّأهيل التّدريب
 ك� قوة، أك  برامج تقديم عىل ساعد قد

 يف ومتخصصB مهنيB، مدرسین إعداد يرس
  .للمعوقB املناسبة األع�ل إيجاد
 االختياري، اإلدراك عمليّة :االنتباه تركيز

 معBّ  مثl عىل الفرد انتباه تركيز وتتضّمن
  .املثlات من غlه دون

 أساليب من أسلوب :عكيس تسلسل
 الطّفل تعليم يف يستخدم الّسلوك تعديل
 تطبيق مع منتظمة بصورة جديدا سلوكا

 الّسابقة املهارة بتعليمه نبدأ حيث التّعزيز،
 إىل ننتقل ثم مبارشة، النّهاs الّسلوك عىل

 املهارات سياق يف عليها الّسابقة املهارة
 الخلف إىل نتدرج وهكذا ...للمهمة املكّونة

  .الّسلسلة يف مهارة أول إىل نصل حتى

 نتيجة يحدث مرض :البالزما تسّمم
 التي الّدقيقة، الطّفيليات ببعض العدوى

 وغالبا ).البالزما الّدم مكّونات أهم تتلف
 من -  خلقيا حدثت إذا -  الحالة هذه تعترب
 األجنة تصيب التي الفتّاكة األمراض أخطر
 األمهات أطفال من %75 قرابة أن حيث

 عرضة يكونون البالزما بتسّمم املصابات
 قبيل من الخطlة األمراض ببعض لإلصابة

 التّشنجيّة، والنّوبات الّدماغ، استسقاء
 وتضّخم والlقان، الّدم، وفقر والّشلل،
  .الكبد /الطّحال
 الفرد دمّ  تصيب تسمم حالة :الّدم تسّمم
 ترتبط معيّنة كيميائيّة إلفرازات نتيجة
 عمليّة أثناء وتحدث الربوتينيّة، باملواد
 إصابة وتؤّدي .اللحوم /الخرضاوات هضم

 احت�ل زيادة اىل الّدم بتسمم الحامل ماأل 
 تسمم يتزامن ما وغالبا .معاق طفل والدة
  .التّغذيّة سوء مع الّدم

 عن ناتجة تسّمم حالة :بالرّصاص تسّمم
 اىل الحالة تلك وتؤّدي .وبلعه الرّصاص تناول

 تؤّدي ك� املركزي، العصبي بالجهاز األرضار
 نتيجة تحدث ما وغالبا .العقيل التخلّف اىل

 التي األبيض الجl( الرّصاصيّة األصباغ لتناول
  ).قد�ا البيوت بها تدهن كانت

 التّشخيص يستخدم :تربوي تشخيص
 لتحديد تقييميّة ووسائل اختبارات الّرتبوي

 .تعلّمهم وكيفيّة للطالب األكاد�ي املستوى
 طريق عن تجمع التي املعلومات وتستخدم
 الخدمات اختيار يف الّرتبوي التّشخيص

 وتوجيه تنظيم يف تستخدم ك� للطالب
 .لهم معيّنة تربويّة أنشطة
 /إرادي ال عنيف ارتجاف :رجفة /تشنج
 ما وغالبا الجسم، يف التّقلصات من سلسلة

 حدة األك  الّرصع نوبات حالة يف تظهر
 التّقلب إىل بالجسم تؤدى بحيث وشدة

 التّحكم �كن ال بطريقة حوله �ا واالرتطام
 .يهاف

 يف /الجسم يف تشويه أيّ  :تشوه /تشويه
 /مشوها يعترب بحيث منه، معيّنة أجزاء
 بعض يف مصحوبا يكون وقد الّشكل، قبيح

  .لوظيفته الجزء ذلك بفقدان األحيان
 التّالميذ تصنيف :للّقدرة طبقا تصنیف

 بعضها عن مستقلة معيّنة فئات إىل
 ملستوى /األساسيّة لقدراتهم طبقا البعض

 ويتم .معيّنة دراسيّة مجاالت يف ئهمأدا
 يف درجاتهم أساس عىل الغالب يف ذلك

 بعض نتائج إىل استنادا /الّدرايس التّحصيل
  .املقننة االختبارات

 توفl �وجبها يتمّ  عمليّة :محيل تطبيع
 الذين األفراد لتدريب وأماكن منازل

 يف إقامتهم بعد املجتمع إىل يعودون
 عىل ومساعدتهم الّداخليّة، املؤسسات

  .النّمو من مزيد تحقيق
 الطّفل والدة تتضّمن حالة :األصابع تعّدد
 عىل يزيد األصابع من عدد رجله /وبيده
  ).أك  أو ستة( العادي العدد

 أساليب أحد :املعريف الّسلوك تعديل
 الطّالب تعليم يتضّمن الّسلوك، تعديل

 عن يتمكّن التّفكl يف جديدة اسرتاتيجيات
 يف تساعده ك� سلوكه، ضبط من اطريقه

 املعتقد ومن .وتذكرها املعلومات اكتساب
 من يعانون ومن عقليا املتخلّفB الطّالب أن

 وجه عىل يستفيدون التعلّم يف صعوبات
 وقد .التّعليم من الّنوع هذا من الخصوص

 التدريب( أيضا الطّريقة تلك عىل يطلق
  ).املعريف
 الفرد تخداماس يتضّمن أسلوب :ذا{ تعلّم

 تعلّم يف اآلليّة والحاسبات الكاتبة لآلالت
 إىل الفضل ويعود .بنفسه األكاد�يّة املهارات

) (O.K. Moore األسلوب هذا اكتشاف يف.   
 ودراسة تدريس طرق :فردي تعليم

 بشكل تكيفها بهدف دقيقة بصورة اختlت
 واحتياجاته ما طفل الهت�مات مالئم

  .وقدراته
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 استخدام :الكمبيوترب مدعم تعلیم
 التّعليم، يف الكمبيوتر أجهزة /اآليل الحاسب

 أجهزة استخدام تضاعف قريب عهد فمنذ
 معالجة وأجهزة الّصغlة، األيل الحاسب
 واألطفال الكبار، لتدريس الكل�ت
Bاملعوق.  
 مصطلح :املحور /املركز نحو تقریب

 لإلشارة الطّبيعي العالج مجال يف يستخدم
 تجاه الجسم أعضاء أحد تحريك عمليّة إىل

 أعىل من الذراع خفض حالة يف ك� الجذع،
  .املحور عن االبتعاد عكس وهو .أسفل إىل

 :وجدانيّة مشاركة /عاطفي تقمص
 نفسه الفرد فيها يدمج عقليّة استجابة
 ما ج�عة /آخر فرد مع إيجابيّة بطريقة
 تذكر ما وغالبا .شعوريا معه يتوّحد بحيث
 تدريس يف هامة أنها عىل الّسمة هذه

  .معهم التّعامل /العاديB غl األطفال
 الفرد بها يحاول دفاعيّة حيلة.1 :تقمص
 مع /آخرين أفراد مع ودمجها نفسه توحيد

 أمنا أك  يصبح حتى منظ�ت /ج�عات
µوالفشل اإلحباط من نفسه يخلص ول. 

 تغlّ  /التعلّم إلحداث تستخدم طريقة.2
 اىل خاللها من التّلميذ ادإرش ويتم الّسلوك،

 كانت لو ك� ويترصّف ويشعر يفكر أن
 يتميّز التي الخصائص نفس هي خصائصه

 التّوحد يتمّ  وقد .أخرى وج�عة آخر فرد بها
 يحتذى مثال /كنموذج الج�عة /الفرد مع
  .شعوريّة غl /شعوريّة بصورة إّما به

 األسنان طب فروع أحد :األسنان تقويم
 .الفّكB /األسنان اعوجاج مبتقوي ويهتمّ 
 سوء بعالجها يهتم التي املشكالت ومن

 حيث :استقامتها عدم /األسنان أطباق
 بعضها عىل تنطبق بحيث تقو�ها يحاول
 يف سن كل تنطبق بحيث( مناسبة بصورة

 ).اآلخر الفّك  يف نظlتها عىل الفكBّ أحد
 متخصص طبيب العمليّة بهذه ويقوم
  ).األسنان قويمت أخصاs( عليه يطلق

 برامج يف املعاقB األطفال وضع :تكامل
 األطفال بخدمة كذلك تقوم تعليميّة تربويّة

lغ Bالّدمج( مصطلح يشبه وهو .املعاق( 
  .كبl حد اىل

 مخّ  �و عدم تتضّمن حالة :الّدماغ تالىش
Bوغالبا �اما، تالشيه /عاديّة بصورة الجن 

 عقليا فامتخلّ  الحالة هذه يف الطّفل يولد
  .طويال يعيش أن يتوقّع وال شديدة، بدرجة
 /جرح اىل يشl عامّ  مصطلح :ضعف /تلف
 بالجسم، ما عضو فاعليّة نقصان /عجز

 م� أقّل  حالة اىل يشl مثال البرصي فالعجز
  .عادي هو

 ضمّ  عىل الفرد قدرة :واليد العo بo تناسق

 بينها والتّنسيق واليدين العينB وظائف

 استخدام تستلزم يدويّة نشطةأ  لتنفيذ

  .اليدين
 الفرد انشغال تتضّمن حالة :معريف تنافر
 فكرتB، /معتقدين /�وضوعB ذهنيا

 أنّه� بيد لديّة األهميّة نفس يحتالن
  .طبيعته� يف متناقضتان

 /الفرد اتّجاهات تذبذب :املشاعر تناقض
 حيال )مثال والكراهيّة الحّب  بB( تناقضها

 ...معيّنة فكرة /نشاط /وعموض /آخر فرد
 من لحالة الفرد تعرّض إىل ذلك يؤّدي وقد

  .نشاط بأيّ  القيام عن تعوقه اإلحباط
 يف مؤقّت التّهاب :الحنجرة التّهاب
 بّحة، يتضّمن ،)الّصوت صندوق( الحنجرة
 فقدان يتضّمن ك� الحلق، يف وتقرّحا
  .أحيانا الّصوت
 يتؤدّ  حالة /ظرف أيّ .1 :الّدماغ التّهاب

 عن الحالة هذه تسفر وقد .املخ التّهاب إىل
 فسيولوجيّة /عصبيّة عجز /قصور جوانب

 .للطفل التّعليميّة القدرات إعاقة إىل تؤّدي
 تلوث عن يتسبب مخي مرض كذلك وهو.2

 بصفة إليه يشار ما وغالبا :معد فlويس
  ).النّوم مرض( أنّه عىل شائعة

 املحيطة األغشيّة التّهاب :الّسحايا التّهاب
  .الّشو� والحبل باملخ

 /القلب بطانة التّهاب :القلب التّهاب
 بصفة تؤثّر الحالة وهذه .له املبطّن الغشاء
  .القلب صّ�مات يف خاّصة

 يتضّمن أسلوب :شفهي غ� تواصل

 من بدال املصّورة الرّموز من نظام استخدام

 وخاّصة اآلخرين، مع للتواصل كلغة الكالم

Bيستطيعون ال ممن شديدة بدرجة املعاق 

  .الكالم
 التّواصل عمليّة يف شديد اضطراب :توّحد

 الطّفولة مرحلة يف األطفال يصيب والّسلوك
 )العمر من شهرا 42 ،30 بB ما( املبكرة
 معظم نجد حيث .سلوكهم يف ويؤثر

 إىل يفتقرون األطفال هؤالء )تقريبا النّصف(
 ك� الواضح، املعنى ذيّ  املفهوم الكالم

 وعدم أنفسهم، عىل باالنّطواء يتّصفون
 وقد .املشاعر وتبلّد باآلخرين، االهت�م
 /الحيوانات إىل أحيانا اهت�مهم ينرصف
  .بها ويلتصقون اإلنسانيّة غl األشياء
 الكالم عضالت ارتعاش :ارتعايش توقف

 إىل يؤّدي بحيث إرادي، ال نحو عىل وارتجافها
  .الكالم أصوات /الكل�ت من أجزاء تكرار

 النّمو يف الجسم إخفاق :الّنمو توقّف
  .عاديّة بصورة
 �و اكت�ل عدم تتضّمن حالة :النّمو توقف

 أيّ  خالل وتحدث جسمه، أعضاء أحد /الفرد
  .النّضج اكت�ل مرحلة قبل حياته من فرتة

 كر° يف سويّ  غl نتوء :العينo جحوظ
Bالعيني التّجويف خارج وبروزه� العين.  
 األفراد من مجموعة :الّشوری ج�عة
Bهم /األمور أولياء من سواء -  النّابهlمن غ 

 يتمّ  -  التّعليم برامج من املستفيدين
 عن املسؤولة املجموعة خارج من اختيارهم

 وذلك املعاق، بالطّفل الخاّص  الربنامج وضع
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 بتوفl يتعلق في� واملشورة النّصح لتقديم
  .الربنامج لهذا الالزمة الخدمات

 تعلّم عىل الفرد قدرة عدم :سلو\ جمود
 يواجه حB مرغوبة جديدة سلوكيات
 ويسبب .له بالنّسبة مألوفة غl �واقف
 لألطفال كبlة مشكلة الّسلو� الجمود
Bجديدة �واقف يواجهون عندما املعوق/ 
  .جديدة مهارات تعلّم يحاولون

 ساعة يشبه جهاز :النّشاط قياس جهاز
 األرقام تتحرك بحيث صميمهت تم وقد .اليد

 وعند .الحركة �صدر يتّصل عندما تلقائيا
 فإنّه الفرد معصم عىل الجهاز هذا وضع
 �ارسه الذي النّشاط مقدار بحساب يقوم
 يتضّمنها التي األرقام يف التّغl طريق عن

 الّساعة يف بالّضبط الحال هو ك� الجهاز
 خالل من الوقت حساب يتمّ  حيث العاديّة،

 عىل الّدالة األرقام يف تغl من يحدث ام
  .واأليام والثّوا� والّدقائق الّساعات

 الفرد قدرة عدم :الجسم بأعضاء جهل
 توجيهها /جسمه أعضاء مختلف �يّيز عىل

  .صحيحة بصورة
 املتعلقة األعراض تطور عن تعرب حالة :حادّ 

  .رسيعة بصورة ما �رض
 جزs فقدان :األفكار /األس�ء حبسة

 /تنظيمها /األس�ء /األفكار فهم عىل لقدرةل
lاإل�اءات /الكتابة أو الكالم يف عنها التّعب.  
 عىل القدرة عدم /قصور :تعب�يّة حبسة
lعن ناجم اإلشارات /الكتابة /بالكالم التّعب 
 عن العجز ويعترب .املخ مراكز يف تلف /جرح

 يف االضطراب /الكتابيّة الرّموز استخدام
  .الحبسة هذه صور حدىإ  الكتابة
 معا� فهم عىل القدرة عدم :حسيّة حبسة
 نظرا امللموس /املسموع /املكتوب الكالم
 تخلّف .باملخ والبرص الّسمع مراكز إلصابة
 :شديدة بدرجة عقيل متخلّف /شديد عقيل

 لإلشارة يستخدم املنشأ تربوي مصطلح .1
 عن العقيل األداء مستوى انخفاض اىل

 القابلB عقليا ملتخلّفBا أقرانه مستوى
 ذكاء مستوى ينخفض ما وغالبا .للتدريب

 انحرافات أربعة �قدار األفراد هؤالء
 يستطيع وقد .املتوسط عن معياريّة

 مع الحياة شديدة بدرجة عقليا املتخلّفون
 برشط البديل اإلسكان نظام ضمن /الج�عة

 .عليهم املستمر اإلرشاف /الرّعايّة توفر
 الذي العقيل التخلّف اتمستوي أحد.2

 عن الّصادر التّصنيف نظام يتضّمنه
 العقيل، للضعف األمريكيّة الجمعيّة

 تنحرص الذين األفراد لوصف ويستخدم
  .درجة 25 -  39 بین ما ذكائهم مستويات

 /الكالم عىل القدرة فقد :كالميّة حبسة
  .انعدامه

 أيّ  حدوث مالحظة عىل الفرد قدرة :حّدة
lبصورة املصطلح هذا خدمويست .حيس مث 

 /الرّؤيّة عىل الفرد قدرة إىل لإلشارة عاّمة
  .البرص حدة حالة يف ك� اإلحساس /الّسمع
 بها يقوم استجابة :منعكسة باسطة حركة
 ممن مخي بشلّل املصابB األفراد بعض
 عن للمساندة، مفرطة حساسيّة لديهم
 /إطعامهم أثناء للّرأس الخلفي الجزء طريق

 اىل االستجابة هذه بهم وتؤّدي .إلباسهم
 انزلقوا ر�ا بل وتخشبها، أبدانهم تصلّب
  .فيه يجلسون الذي الكريس خارج

 الطّباعة صور إحدى :بارزة /كب�ة حروف
 املعوقB األفراد ملساعدة عادة إنتاجها يتمّ 

 ضعف تقريبا تبلغ والتي القراءة، يف برصيا
 18 بB يرتاوح ما تبلغ /مرتB العادي الحجم

  .بنطا /نقطة 24 - 
 تؤّدي معد، فlويس مرض :أملانيّة حصبة
 األوىل األشهر أثناء به الحامل املرأة إصابة

 ببعض الجنB إصابة احت�ل اىل الحمل من
 العقيل، كالتخلّف الّشديدة اإلعاقات

 البرص، وكف والّصمم، الّدماغي، والّشلل
 هذا من الوقايّة و�كن .القلب وأمراض

 سنّ  يف وخاّصة التّطعيم طريق عن املرض
 ما وغالبا ).عرشة الثّانيّة سنّ  قبل( الطّفولة
 أيام ثالثة مدى عىل املرض هذا نوبة تستمر

 يحدث ما سوى كبlة، مضاعفات دون
   .أمهاتها أرحام يف لألجنة
 ميكروب عن ينتج مرض :أملانيّة حصبة
 امليكروب بهذا األم إصابة وتؤّدي .فlويس

 حدوث إىل املبكرة الحمل مراحل أثناء
 الذريّة يف الّشديدة اإلعاقات من عاليّة نسبة
 واالضطرابات العقيل التخلّف تتضّمن والتي

 إعاقات إىل باإلضافة املخي والّشلل القلبيّة،
  ).برصيّة /سمعيّة( حسيّة

 التي املختلفة الّسلوكيات :سلوكيّة حصيلة
  .م�رستها الفرد يستطيع
 من مجموعة :يّةأساس لغويّة حصيلة

 القراءة يف األساسيّة )الكل�ت( املفردات
 عليها التّعرف /حفظها القارئ عىل يسهل
 تقسيم يف يحدث ك�( جزئيّة ال كليّة بصورة
 ثم إليها، النّظر عند أجزاء إىل أوال الكلمة

 بعد بعضها مع بدمجها القارئ يقوم
  ).حدة عىل جزء كل عىل التّعرف
 عادة يحدث ضمر  :روماتيزميّة حمی
 العنقوديّة، بالفlوسات اإلصابة عقب

 يف وارتفاع املفاصل، يف حاد بالتّهاب ويتميّز
 جلدي، وطفح وتشنجات الحرارة، درجة

 وتكمن .بالبطن وآالم باألنف، ونزيف
 الغالب يف مهاجمته يف املرض هذا خطورة

 يتلفه م� وص�ماته القلب لعضالت
  .ليمةس بصورة وظيفته أداء عن ويعيقه

 عB استقامة يف انحراف :وحيش حول
 كل تستدير بحيث العينB كال يف /واحدة

 العكس عىل وهو .الخارج اىل إحداها /منها
  .اإلنيس الحول من
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 تنتج مرضيّة حالة :الّرؤيّة ازدواج /حَول
 عن كليه� /العينB إحدى انحراف عن

 مزج عدم إىل يؤّدي م� الّصحيح، الوضع
Bاللّ  الّصورتBيف تتكّونان ت Bلليشء العين 

  .شيئB الفرد يراه وبالتّايل الواحد
 من مجموعة :النّشاط برنامج خدمات
 -  بتحديدها املتخصصون قام األنشطة

 املجاالت مختلف يف -  دقيقة بصورة
 العالج .املهني والعالج واملوسيقى، كالفن،(

 برامج يف فاعليتها ثبتت وقد ...)الّرتويحي
  .والتّأهيل لخاّصةا الّرتبيّة
 ناجم موروث اضطراب :اييض وراu خطأ
 اىل يؤّدي م� معيّنة أنز�ات غياب عن

 الربوتوبالزما ببناء املتصلة العمليات توقّف
  .اكت�لها عدم إىل /ودثورها

 فرد لكل خاّص  برنامج :التّأهيل خطّة
 لإلعاقات معتمدة ماليّة موارد يتلّقی

 تقيي� ربنامجال هذا ويتضّمن :النّ�ئيّة
  .عالجيّة خطة إىل باإلضافة مكتوبا
 لتخصيص إداريّة طريقة :التّكامل خطة

 للحصول وتوزيعهم العاديB غl األطفال
 التي الّرتبويّة التّعليميّة الخربات عىل

 الّدرايس بالفصل االلتّحاق عىل تساعدهم
 خاّصة بصورة مدرب مدرس مع العادي،
 يف تّلميذال ملساعدة متاحا يكون بحيث
 أستبدل وقد .املصادر غرفة يف /خاّص  فصل
 غرفة( �صطلحي حديثا املصطلح هذا

  ).الّدمج( و )املصادر
 الربنامج من جزء هي :تعليميّة خطّة

 األهداف بتحديد وتقوم الفردي، الّرتبوي
 حّددت التي واالسرتاتيجيات املدى، القصlة
 العادي غl الطّفل لرتبيّة التّدّخل بهدف

  .منها يعا� التي القصور نواحي الجوع
 لوصف يستخدم مصطلح :املنشأ داخيل

 داخليّة عوامل عن النّاتجة املرضيّة الحاالت
 .الوراثيّة العوامل ذلك يف �ا خارجيّة، ال

 -  العقيل التخلّف مجال يف يشار ما وعادة
 وهو الورا¨، العقيل التخلّف إىل -  مثال

  ).املنشأ خارجي( مصطلح عکس
 النّفسّية االضطرابات تشخيص ليلد

 بالجمعيّة خاّص  تصنيفي نظام :وإحصائها
 هذا ويستخدم النّفيس، للطب األمريكيّة

 قبل من وبخاّصة واسع، نحو عىل النّظام
  .النّفسيّة الّصحة وعيادات الطّبيّة العيادات

 املعاقB األطفال خدمة يفيد مفهوم :دمج
 عم العادي، الّدرايس الربنامج داخل

 والخدمات املتخصصB بالعاملB تزويدهم
 يف األطفال هؤالء وضع من بدال املساعدة،

 هذا ويرتبط .بهم مستقلة خاّصة فصول
 ).تحديدا األقل البيئة( األخر بقرينه املفهوم

 نجاحا أك  الّدمج مفهوم أضحى وقد
 مجموعة تنفيذه يف استخدم عندما وفعاليّة

 غرفة مدريس مثل املتخّصصB العاملB من
 بدرجة املعاقB مع طبّق وعندما املصادر،
  .بسيطة

 التي العقليّة القدرة تلك :مجرد ذكاء
 غl الرّمزيّة املواقف فهم عىل الفرد تساعد

  .اللغويّة والّصيغ امللموسة
 الفرد :عقيل باضطراب مصاب /ذها�
 واقعي غl وإدراك وهم، يف يعيش الذي
  .حوله من للعا�
 تتضّمن حالة :)العo ركاتح يف( رأرأة
 مستمرة، إراديّة ال بصورة العينB حركة
 ك� العينB، كلتا يف عادة الحالة هذه وتؤثّر
  .اإلبصار عمليّة باضطراب ترتبط
 املقاطع من �جموعة يتميّز كالم :رطانة

 نظام، بغl واملختلطة الواضحة غl الّصوتيّة
 الاألطف لكالم املبكّر النّمو يف يحدث وقد

 يبذلها التي الجهود يف /الوالدة حديثي
 .للتكلم حادة بدرجة عقليا املتخلّفون

 وتداخله الكالم إلقاء رسعة الرّطانة ويشبه
 يسّمى ما /مقاطعة بعض وحذف بعضه يف

  .والّضوضاء بالجلبة

 الخدمات تلك :النّقاهة فرتة أثناء رعايّة
 تقدم التي العالجيّة /الّرتبويّة /الطّبيّة

 /املستشفى من خروجهم عقب رادلألف
  .املعهد
 رّدة من الوالدان يبديه ما :والّدي رفض
 رصاحة، بالطّفل االعرتاف عدم يتضّمن فعل
 الطّفل كراهيّة من نوع يصحبه ك�

 ويشيع .للمناقشة قابلة غl بصورة وإه�له
 املعاقB األطفال آباء بB الوالّدي الرّفض
 طفالاأل  آباء بB شيوعه يفوق بدرجة

Bعاّمة بصورة املجتمع وأفراد العادي.  
 /بالنّشاط يتميّز سلوكا يصف :النّشاط زائد

 يعيق قد النّشاط وهذا املفرطة الحركة
 مشكالت يف يتسبب وقد التعلّم، عن الطّفل
  .عليه والّسيطرة الّسلوك بضبط ضخمة
 �أل الذي الّسائل ذلك :أمنيويس سائل

 الحمل فرتة أثناء بالجنB املحيط الغشاء
 هذا مكونات تحليل و�كن ).املشيمة(

 الّسائل فحص( يسمى بأسلوب الّسائل
 من بالجنB يوجد قد ما لتحديد )األمنيويس

  .خلقيّة عيوب /إعاقات
 :صفة( :االنتباه لتشتّت القابليّة رسعة

 تبدو مميّزة، سلوكيّة صفة )االنتباه مشتّت
 من إضطرابات من يعانون الذين من غالبا

 الطّفل يكون إذ .املركزي العصبي لجهازا
 للمثlات لالستجابة نفسه منع عن عاجزا

lالالزمة غ  
 اضطرابات صور إحدى :الكالم رسعة
 تؤّدي كبlة برسعة الكالم وتتضّمن .النّطق

  .مرتابط غl /مشوش /مفكك كالم إنتاج إىل
 مفاجئة عضويّة أزمة :دماغيه سكتة

 وعيّةاأل  أحد انفجار عن تنتج شديدة
 درجة يف الّشديد االرتفاع /باملخ الّدمويّة
 النّخاع إصابة /املخيّة اإلصابة /الحرارة
 آثار عن الحالة هذه تسفر وقد .الّشو�
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 ،)مختلفة بدرجات( الّشلل مثل جانبيّة
 والعجز اللغويّة، القدرة وكبح الذاكرة، وفقد

  .والزّمان باملكان اإلحساس عن النّفيس
 حالة يصف مصطلح :جئةمفا نوبة /سكتة
  .حادة رصع نوبة /دماغية سكتة عن ناتجة
 تتميّز الفرد سلوك يف واضحة غرابة :سلبيّة

 ما /منه مطلوب هو ملا مناقضة بترصّفات
 املقاومة نحو باتجاه /به يقوم أن يفرتض

  .إنجازه /فعله عليه يقرتح ما لكل الّشديدة
 وقدرته الفرد فاعليّة مدى :تكيفي سلوك

 االكتفاء من مناسب مستوى حقيقت عىل

 �اثل بدرجة االجت�عيّة، واملسؤوليّة الذا°

 سنّه مثل يف هم ممن املتوقع املستوى

 يف أسايس جزء وهو الثّقافيّة، وج�عته
 تلك ويشمل العقيل التخلّف تعريف

 الالزمة املهارات تلك /املعرفيّة غl املهارات

 حياةال ومهارات االجت�عيّة املهام ألداء

 الّسلوك �قاييس عادة وتقاس اليوميّة،

  .التّكيفي
 مالÈة غl ترصّفات :مقبول غ� سلوك

 يتضّمنها التي تلك من أك  طاقة تتضّمن
 هذه تكون وقد .لإلنسان العادي النّشاط

  .عدوانيّة /تدمlيّة طبيعة ذات األنشطة
 :الّتكيفي الّسلوك سوء /التّكيف سوء

 عن بعيدة تعترب التي وأفعاله الفرد ترصّفات
  .اجت�عيا املقبولة املجتمع معايl حدود

 مضطرب /عقيل اضطراب /سيكوبا{
 الّشخصيّة أتزان بعدم مصاب فرد :عقليا

 املفرط، الوهم من معاناة يف ذلك ويتمثل
 الثّبات عدم /الترصّف وسوء والّشك،

 النّفس، ضبط عىل القدرة وعدم االنفعايل،
 وعدم االجت�عيّة، سيّةالحسا إىل واالفتقار
 /الوظيفي العقيل األداء وضعف األمانة،

  .الحاالت معظم يف انعدامه
 االنشطار من حالة :کروموزومي شذوذ

lعند( الكروموزومات ألزواج املكتمل غ 

 عدد بها خليّة وجود اىل تؤّدي )اإلخصاب
 العدد عىل يزيد الكروموزومات من

 م� ،)کروموزوم 23 من أك ( الطّبيعي
 بالتخلّف الجنB إصابة اىل بالتّايل يؤّدي

  ).داون زملة حالة يف ك�( العقيل
 خلقيّة فتحة /شف :مشقوقة /رشماء شفة

 خلقي بشق ترتبط ما وغالبا العليا، الّشفة يف
 قابلة الحالة وهذه الحنك سقف يف

 أجريت إذا وبخاّصة جراحيا للتّصحيح
 مصطلح ويفضل .مبكر سن يف الجراحة

 كال الحالة هذه استغرقت إذا )الحلق شق(
 يف الحالتB كلتا وتؤثّر .والحنك الّشفة من

 تشويه يف تتسببان ك� النّطق، /الكالم
 .للجسم /للوجه الجسمي املظهر

 تتضّمن حالة :الحلق شّق  /حلقي شّق 

 توجد قد بحيث الفم، سقف يف فتحة وجود

 سقف يف )/الحنك( الّصلب الحلق سقف يف

 الّشفة إىل غالبا �تد ك� كليه� /خوالّر  الحلق

 إىل عادة الحالة تلك إرجاع و�كن العليا،

 تحدث قد ولكنها املولد، قبل النّمو يف نقص

 إىل الحالة هذه وتؤّدي .مرض /اإلصابة نتيجة

 اضطرابات وبعض أنفيّة، بلهجة الكالم

 يف جسيمة مشکالت إىل باإلضافة النّطق،
 عن الحلقي الّشق ويعالج األحيان بعض

  .الكالمي والتّدريب الجراحة طريق
 إىل يؤّدي خطl مرض :األطفال شلل

 عنق /الّشو� للحبل العصبيّة الخاليا التّهاب
 شلل يف تتمثل معيّنة آثارا يرتك بحيث املخ،

 التّطعي�ت أدت وقد .ضمورها /العضالت
 املرض هذا من الحد إىل حاليا تستخدم التي
 من كثl إصابة ىلإ مىض في� أدى الذي

  .مختلفة جسميّة بإعاقات األفراد
 تغl /الفرد لحركة شاذّ  تبدیل :مخيّ  شلل

 /جرح /قصور عن ناشئ الحركيّة فعاليته يف
 .املركزي العصبي الجهاز أنسجة يف مرض

 املخي، للشلل رئيسة أنواع ثالثة وهناك

 الكنعا�، والّشلل التّشنجي، الّشلل :وهي
  .والتّخلّجی

 يف يؤثّر الّشلل من نوع :زدوجم شلل
 من كل يف إصابة /رضر نتيجة الجسم جانبي
  .املخ كرة نصفي
 التّحكم عىل )كليا /جزئيا( القدرة فقد :شلل

  .اإلحساس /الحركة يف اإلرادي
 من حالة :العقل سالمة /عقليّة صحة
 التّفكl صحة عىل تدل العقليّة القدرة

  .ليمالسّ  املالئم التّوافق عىل /وسالمته
 تعزيز تتضّمن عمليّة :نفسيّة صّحة

 وعادات الّسليمة، االنفعاليّة االتجاهات
،lتساعد التي البيئيّة األوضاع ورعايّة التّفك 
 الّشخيص التّوافق سوء مقاومة عىل األفراد

  .والنّفيس واملريض
 العصبي الجهاز يف مزمنة حالة :رصع

 يف تتكرر مرضيّة بنوبات تتميّز املركزي
 بتشنج مصحوبة تكون ك� منتظمة، تفرتا
 بفقدان تتميّز فإنها وكذلك العضالت، يف

  .حّدة األك  النّوبات يف الوعي
 عىل القدرة عدم :اللغوي التّعب� صعوبة
 ذات مفهومة جمل يف الكل�ت صياغة
  .معنى

 /اإلنجاز إىل التّلميذ افتقار :التعلّم صعوبة
 من أك  /واحد مجال يف عليه القدرة

 إنجاز اىل باملقارنة وذلك التعلّم، جاالتم
 .العقليّة القدرة يف له املساوين األفراد
 اضطراب عىل التّعريفات معظم وتؤكد
 يتضّمنها التي النّفسيّة العمليات يف أسايس

 اللغة ذلك يف سواء واستع�لها اللغة فهم
  .املكتوبة /املنطوقة
 العصبي الجهاز يف خلّل :النّطق صعوبة

 أصوات نطق يف اضطراب إىل يؤّدي ياملركز 
  .الكالم
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 سيئة ضعيفة قدرة :األعداد فهم صعوبة
 ومعالجتها وعّدها األعداد رموز فهم عىل

 هذه ترتبط ما وغالبا .معها والتّعامل
  .التعلّم صعوبات أشكال بأحد الّصعوبة
 تد� :خاّصة /معيّنة لغويّة صعوبة
 من معBّ  مجال يف اإلنجاز /األداء مستوى
  .اللغة مجاالت

 بصغر تتميّز حالة :الجمجمة حجم صغر
 عيب /لخلّل نتيجة وضالتّه الرّأس حجم

 املخ، حجم إنقاص اىل يؤّدي م� موروث،
  .شديد عقيل تخلّف اىل يؤّدي ك�

 اضطراب :الّصوت يف بّحة /أجش صوت
 واقرتانه واإلزعاج بالخشونة يتميّز صو°

 التي لتلك مشابهة مسموعة أنفاس بإطالق
 الحاالت من غlها /الربد نوبات تصاحب

  .الحنجرة تهيّج إىل تؤّدي التي
 األساليب من مجموعة :الّسلوك ضبط

 /الفرد سلوك تغيl يف املستخدمة والطّرق
 تعديل أسلوب ذلك مثال فيه، التّحكّم
  .الّسلوك

 التّعّصب إىل به يشار مصطلح :اإلعاقة ضد
 /قضيّة /شخص عن املتحيّزة اآلراء وتكوين

 التّعصب اىل باإلضافة التّكوين هذا نزعة
  .عادلة غl معاملة ومعاملتهم املعاقB ضد

 عن تنتج حالة :الّدرقيّة الغدة ضعف
 غl �ستوى الّدرقيّة الغدة إفراز تناقص
 بدرجة الخالة هذه حدثت فإذا عادي،

 فإنها تعالج و� املبكرة الطّفولة أثناء شديدة
 الق�ءة تتسم( ءةالق� اىل تؤّدي قد

  ).والبالهة القامة وقرص الجسدي بالتّشوه
 :املتبادلة الحركة عىل القدرة ضعف
 التّلف( عىل الّدالة الخفيفة العالمات إحدى

 الطّفل يواجه حيث )البسيط الّدماغي
 املتبادلة الحركات أداء يف صعوبة به املصاب
 إىل برسعة اليدين تحريك ذلك مثال برسعة،

 ويف .متكرر نحو وعىل واحد توق يف أعىل
 الّدماغي بالتّلف املصابون يعا� الغالب
 التّناسق عىل القدرة عدم من البسيط
  .الحر�
 ضعف :ترهلها /للعضالت خلقي ضعف

 اإلصابة حالة يف عادة يحدث ك� :العضالت
 ضمور( ذلك مثال عضليّة، عصبيّة بأمراض

  ).العضالت
 اضطراب :واألعصاب العضالت ضمور

 التّغذيّة سوء عن ناجم عضيل /بيعص
  .ونقصها
 �ا تحللها، /الجسم أنسجة ضعف :ضمور
 لإلصابة مقاومتها /حيويتها فقدان إىل يؤّدي

  .باألمراض
 االتّصال خطوط انغالق :الجمجمة ضيق

Bمبّكر بشكل الجمجمة عظام ب lناضج غ 
 صغر عنه ينجم والذي الجمجمة، �وّ  أثناء

  .الجمجمة حجم
 دراسة تتضّمن عمليّة :شامل نفيس طّب 

 عىل بناء وعالجها النّفسيّة، االضطرابات
 املختلفة املجاالت يف املتخّصصB إسهامات

 وعلم البرشي، والطّب النّفيس، الطّب مثل
  .االجت�ع وعلم النّفس،
 يؤكد مفهوم :التعلّم اسرتاتيجيات طريقة

 يف تساعدهم مهارات الطّالب تدريس عىل
 من افتقار من يبدو ملا اونظر  .تعلّمهم
 ومن التعلّم يف صعوبات من يعانون

 املهارات اىل املعاقB الطّالب من يشبههم
 للمهارات سابقا أساسيا رشطا تعد التي

 عىل تؤكّد التّعليميّة العمليّة فإنّ  األكاد�يّة
 فهي .واالست�ع والتّذكر التّفكl مهارات

 تّأكيدال من بدال )التعلّم كيفيّة( عىل تؤكد
  .للتدريس األسايس املحتوى عىل

 املفاهيم أحد :البيئي العالج طريقة
 مع خاّصة بصفة املستخدمة العالجيّة
 هذه وتؤكد سلوكيا، املضطربB األطفال

 مريضا، الطّفل اعتبار عدم عىل الطّريقة
 األصح عىل يحدث الطّفل سلوك أن وترى
 املحيطة البيئيّة الظّروف مع لتفاعله نتيجة

 الظّروف تغيl فإن الطّريقة لهذه وطبقا .هب
 املنشودة التّغlات إحداث إىل يؤّدي البيئيّة

  .الفرد لدى
 إحدى :األحداث تسجيل /قصصيّة طريقة

 سلوك تسجيل يف املستخدمة األساليب

 الطّفل مالحظة ويتضّمن وتحليله الطّفل

 بأسلوب نشاط من به يقوم ما كل وتسجيل

  .قصيص
 استخدمه مصطلح :مخيا مصاب طفل

 خالل -  وآخرون سرتاوس الفريد
 -  القرن هذا من والخمسينيات األربعينيات

 وسلوكيّة أكاد�يّة مشكالت إىل لإلشارة
 إلصابة نتيجة تحدث بأنها مفرتضB .معيّنة

 حاليا املصطلح هذا استبدال تمّ  وقد .املخ
  ).التعلّم يف الخاّصة الّصعوبات( �صطلح

 يف ابتكره مصطلح :تعليميا مضطرب طفل
 الطّالب إىل به ليشl دول ادجار األصل
 الذين األطفال اآلن عليهم يطلق الذين

  .تعليميّة صعوبات من يعانون
 غl بصورة خالياه /الجسم �و :النّمو عجز

  .عاديّة
 سلوكيّة سمة :بالوجه التّعب� عن عجز

 تعبlات إظهار عىل الفرد قدرة عدم تتضّمن
 ع� يعرب �ا التّعبlات تلك تغl /وجهه

 وقد .مكرتث /مبال غl يبدو بحيث بداخله
 )/الجمود( قبيل من مصطلحات تستخدم

  .الحالة هذه عن للتعبl ) املشاعر فتور(
 قدرة عدم :اللغوي غ� التّعب� عن عجز
 عن وآرائه أفكاره عن التّعبl عىل الفرد

  .واإل�اءات اإلشارات طريق
 /عالمة :الجسم أعضاء �يّيز عن عجز
 بسيط تلف وجود عىل تدل خفيفة إشارة

 من به املصاب الطّفل يعا� بحيث املخ، يف
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 توجيه يستطيع فال اختباره، أثناء صعوبة
  .مغلقتB وعينيه أنفه إىل أصبعه
 إىل يشl مصطلح :قصور /نقص /عجز

 مثل يف هم مّمن أقرانه عن الفرد تخلّف
 �ائيّة تعمليا يف نقص من ومعاناته عمره،

 مهارات يف مثال الفرد فعجز .معيّنة أساسيّة
 ذلك يف وافتقاره معاناته عىل يدّل  التّذكر
 توجيه إعادة رضورة إىل يشl ك� املجال،
 عىل للرتكيز املؤثرة وعوامله املنهج جوانب
  .النّقص /العجز ذلك من اإلقالل
 /نفيس )/جسمي( عضوي انحراف :عجز

 قد العجز وهذا .يتهبن /الفرد هيأة يف عصبي
 عىل اعت�دا يشكلها ال /للفرد إعاقة يشكل
 املختصون ينظر ما وغالبا .الفرد توافق مدى

 واإلعاقة العجز مصطلحي من كل إىل
 يستخدمان بحيث مرتادفB بوصفه�

 من خال أمر هذا ولكن املعنى، بنفس
 يف يستخدم اإلعاقة مصطلح أن إذ :الّدقة

  .العجز عن النّاجم ثراأل  إىل لإلشارة الحقيقة
 عن الفرد عجز :التّربز يف الّتحكم عدم

 سلس وهو اإلخراج، عمليّة يف التّحكم
 إىل إرجاعه /عزوه �كن ال الذي الغائط

  .عضوي مرض /خلّل
 عىل القدرة فقد :بالرّاحة الّشعور عدم

 قد التي الزّائدة للحركة والتعرّض الهدوء
 وسالجل عىل القدرة عدم صورة يف تظهر
 .بهدوء النّوم /االضطجاع /طويلة لفرتة

 فعل کردود غالبا الحالة هذه وتحدث
 يف املستخدمة للعقاقl جانبيّة آثار /سامة
  .الّذهنيّة االضطرابات عالج
 إيقاع يف اضطراب :الكالم يف الطّالقة عدم

  ).الكالم طالقة اضطراب( العادي الكالم
 شديد اضطراب :الكالم عىل القدرة عدم

 العجز إىل يؤّدي املركزي العصبي الجهاز يف
 عىل القدرة فقد /بالكل�ت التّلفظ عن

  .�اما الكالم

 أو :املختلفة الرّموز فهم عىل القدرة عدم
 الرّموز هذه وتشمل باملرة، القدرة هذه فقد

  .واإل�اءات واإلشارات، واألشكال الكل�ت،
 الفرد عنه يعّرب  عداء /كراهيّة :سلبي عدوان

 الفاعليّة، وعدم التّعاون، عدم ورةص يف
   .املرغوبة غl املعيقة الّسلوكيات وم�رسة

 صورة يف يبدو ورا¨ اضطراب :أبرت عرض
 وغلق الجمجمة، يف عال ضيق تجويف

 وقد .أجزائها بB الواصلة للخطوط مبكر
 بهذا املصابB األطفال ح�يّة �كن

 به املرتبط العقيل التخلّف من االضطراب
  .املبكر الجراحي التّدخل اللخ من

 أعراض /ظروف أي :الطّفل إيذاء عرض

lوقد إيذائه، /الطّفل معاملة سوء إىل تش 

 /خلقيا /جنسيا /جسميا اإليذاء يكون
 عن ذلك يسفر وقد .تربويا /بيئيا /طبيا /انفعاليا

 االضطراب مثل معيّنة ملشكالت الطّفل تعرّض

  .قليّةالع /الجسميّة اإلعاقات /االنفعايل
 االكلينيكيّة األصناف أحد :داون عرض

 ترتيب يف خلّل عن ينتج العقيل للتخلّف

 معظم ذكاء مستوى ويقع .الكروموزومات

 ضمن من املرض بهذا املصابB األطفال

 بصفات يتميّزون ك� املتوسط، التخلّف

 مائلة عيونهم تبدو إذ معيّنة، جسميّة

 جمهموج� غليظة، كبlة والّسنتهم منحدرة،

   .صغlة فطساء وأنوفهم عريضة، قصlة
 يف اكتشفت حالة :جنيني كحويل عرض
 ألّمهات واملولودين الرّضع األطفال بعض

 بوالدة الحالة هذه وتتميّز للكحول، مدمنات
 عقيل بتخلّف مصاب الوزن ناقص طفل

 .والبدن القلب يف وقصور
 التي العنارص من تركيبة /مجموعة :عرض
 حالة لتشكل البعض بعضها مع تأتلف
 /املؤرشات تلك أدق وبعبارة .معيّنة مرضيّة

  .معBّ  ملرض املميزة األعراض

 يتميّز اللغة اضطرابات أحد :التّعب� عرس
 /أفكاره صياغة عىل القدرة بعدم به املصاب
lالكالم أثناء صحيحة بصورة عنها التّعب. 
 للتخلّف مصاحبة تكون قد الحالة وهذه
  .االنفعايل طراباالض أو العقيل
 /القراءة عىل القدرة يف قصور :القراءة عرس
 باختالل الغالب يف ويرتبط عنها، جزs عجز

 ويعجز .البسيط املخي بالتّلف /للمخ وظيفي

 .بوضوح يقرأه ما فهم عن الحالة بهذه املصاب
 مصطلحا )التعلّم صعوبات( مصطلح ويعدّ 

 التعلّم مشكالت عن يعرب بحيث عموميّة أك 

 ).القراءة عرس( تشمل التي
 الكتابة عىل القدرة ضعف :الكتابة عرس
 غl برسعة الكتابة صورة يف تظهر قد التي

 بعض حذف /خطأ الكل�ت كتابة /عاديّة
  .حروفها بعض /الكل�ت

 والكالم النّطق اضطرابات أحد :الكالم عرس
 سوء عن وينتج الحروف �خارج يتعلق

 وال لخارجيّة،ا الكالم جهاز أجزاء استخدام
  .املركزي العصبي الجهاز يف خلّل إىل يرجع
 يعا� عصبيّة حسيّة حالة :الكالم فهم عرس
 وهي الكالم، فهم يف صعوبة من الفرد فيها
 بعرس املعروف لالضطراب مساويّة حالة

 استنباط يف صعوبة اىل يؤّدي والذي القراءة
 صنف وقد .املكتوبة الكل�ت من املعنى

 عرس( العاّمة الفئة تحت املصطلح هذا
  ).القراءة
 يتضّمن عالجي أسلوب :بالتّنف� عالج

 التي( الّصدمات /املنّفرة املثlات استخدام
 زيادة يف )منها الهروب عىل الطّفل تجرب

 األطفال لدى االجت�عي التّفاعل معدل
Bالطّفولة فصام /بالذات باالنشغال املصاب.  

 النّفيس، جالعال  أساليب أحد :تعب�ي عالج
 .الّسلوكيّة االضطرابات عالج يف املستخدمة

 للفرد الفرصة إتاحة عىل فيه الّرتكيز ويتم
  .بحريّة الّنفسيّة مشاكله عن للحديث
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 األمراض لعالج طريقة :طبيعي عالج
 والتّمرينات، التّدليك، باستخدام العضويّة

 أشكال وبعض والحرارة، والّضوء، واملاء،
 ذات أساليب وجميعها ة،الكهربائيّ  الطّاقة

 من النّوع بهذا ويقوم .طبيّة غl ميكانيكيّة
 متخصص تدريب عىل حصل فرد العالج
 تحت ))الطّبيعي العالج أخصاs(( يسمى
  .طبي إرشاف
 عالج :بالفيتامينات نفيس عالج

 لدى والّسلوكيّة األكاد�يّة االضطرابات
 من كبlة جرعات بإعطائهم األطفال

 العالج( املاء يف للذوبان بلةقا فيتامينات
 ).الفيتامينات من ضخمة كميات باستخدام

 Linus /باولينج لينوس( استخدم وقد

Pauling( لوصف 1968 عام يف املصطلح هذا 
  .للمخّ  مناسبة جزيئيّة بيئة أفضل
 االضطرابات لعالج أسلوب :نفيس عالج

 كاإليحاء، النّفسيّة الطّرق باستخدام النّفسيّة
 النّفيس، والتّحليل املبارشة، غl والطّرق
  .التعلّم وإعادة
 .م ماري( اعتنقها عالجيّة طريقة :Vا. عالج
 مع لالستخدام )Mary M. Wood /وود

 من يعانون من /انفعاليا املضطربB األطفال
 تلك بينت وقد ).(autistic الذات اجرتار

 يجب فرد كل أن مؤداه افرتاض عىل الطّريقة
 النّ�ئيّة املهام من عاّمة عةمجمو  ينجز أن

 سياق يف طبيعيّة بصورة تحدث التي وتلك
  .متدرج /منظم
 العلم فروع من فرع :الكالم أمراض علم

 النّطق اضطرابات تشخيص �همة يضطلع
 والذي وعالجها، النّمو واضطراب والكالم
 وتعليمها وعالجها الحاالت تشخيص يستلزم
 مع ملالع اىل باإلضافة فرديّة، بصورة

  .الّصغlة الج�عات
 الذي العلم فروع أحد :الجسد نفس علم

 والعقل، الجسم بB العالقة دراسة يحاول

 الجسمي االضطراب أو الخلّل تأثl وخاّصة
  .الّسلوك عىل
 للفرد الزّمني العمر :اإلصابة حدوث عمر
 هذه ظهور /املرض /باإلعاقة إصابته عند

 عند لالطّف عمر ذلك مثال :لديه الحالة
  .البرص بكف إصابته

 لدى العقليّة القدرة مستوى :عقيل عمر
 متوسط حيث من عنه يعّرب  والذي الفرد،
 املجيبB اآلخرين لألفراد الزّمني العمر

 يتضّمنها التي البنود عدد نفس عىل بصواب
 مثال -  فالطّفل .العقليّة القدرة اختبارات أحد

 بلغي من قدرة العقليّة قدرته تساوي الذي - 
 يحصل قد سنوات 10 الزّمني عمره متوسط

 برصف سنوات، 10 مقداره عقيل عمر عىل
  .الحقيقي الزّمني عمره عن النّظر

 يستخدم مصطلح :إدرا\ /اإلدراك عمليّة
 خاللها من املخ يقوم التي العمليّة لوصف
 آليا وتكاملها الحواس معطيات باختزان
 /اءاألشي بوحدة الوعي من الفرد �كّن بحيث
 كأجزاء ال ككل الّيشء إدراك من �ّكنه

  .منفصلة
 عىل القدرة عدم :الكالم يف اضطراب /عيب
 نتيجة سليمة، بصورة اللغة أصوات إصدار

 يف عيب /العضيل التّناسق يف ملشكالت
 /الّصوتيّة الكفاءة يف لفقر /الحروف مخارج

 قبوال األك  التّعريف ويؤكد .عضوي خلّل
 التّعرف يتمّ  لµ أنه تصةاملخ الّدوائر لدى
 اضطرابا /عيبا واعتبارها الحالة هذه عىل
 أن /التّواصل عمليّة تعيق أن يجب فإنها

 أن /املتحدث الّشخص اهت�م تسرتعي
 وسوء القلق من الفرد معاناة إىل تفيض

  .التّوافق
 الحاالت من حالة :القلب يف خلّل /عيب
 من تنتج والتي بالقلب العالقة ذات

 /امليكانيكيّة العيوب /الخلقيّة هاتالتّشوّ 
 الّداخلة األوردة /عضالته /القلب جروح من

 عيوب تصنيف ويتم .منه تخرج التي /إليه
 /خلقيّة إما لكونها طبقا الغالب يف القلب

 تكون ما عادة الَخلقيّة فالحاالت مكتسبة
 حB يف ميكانيكيّة، عيوب /َخلقيّة تشّوهات

 أثارا /جروحا إما ةاملكتسب الحاالت تكون قد
  .الرّوماتزميّة كالحمى أمراض من باقيّة

 تكوين يف خلّل :الجمجمة عيوب
 الرّأس شكل يكون إذ( شكلها يف /الجمجمة

 لحالة نتيجة عادة ويحدث ،)سوي غl شاذا
  .وراثيّة
 إعداده يتمّ  معBّ  مكان :املصادر غرفة

 به ويعمل خاّصة وأجهزة �واد وتجهيزه
 خاّصا إعدادا أعّدوا نمم أك  /معلم

 املعوقB األطفال تعليم �همة لالضطالع
 -  معین لجدول طبقا -  إليه يذهبون الذين

 /معيّنة جوانب يف مساعدة عىل للحصول
Bللتغلب إرشاد إىل يحتاجون الذين املعاق 

 إحدى املصادر غرفة وتعد .ما صعوبة عىل
 يف استخدامها شاع التي الحديثة األساليب

 تقديم بهدف الخاّصة، ّرتبيّةال مجال
 املدارس يف وجودهم مع للمعاقB الخدمات

  .العاديّة
 والنّعاس الكسل من حالة :الّسكري غيبوبة

 /فيها التّحكم يصعب العضالت وآالم
 إىل تؤّدي أن �كن بحيث عليها الّسيطرة

 النخفاض األصل يف وتنشأ الوعي، فقدان
Bو�كن .شديدا انخفاضا الّدم يف األنسول 

 يعط � إذا خطlة تصبح أن الحالة لهذه
 بعد الحال يف األنسولB من جرعة للمريض

  .أعراضها ظهور
 بB املمتدة الفرتة تلك هي :النّمو فرتة

 والتي عرشة، الثّامنة وسن الحمل لحظة
 والجسمي العقيل النّمو خاللها يحدث
 خاللها تحدث التي الفرتة كذلك وهي .للفرد
  .النs�ّ العجز أ�اط
 الحبل يف ناتئ فتق :جمجمي تشّقق /فتق

 األنسجة يف -  تالؤما أك  بشكل /الّشو�
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 الجمجمة طول عىل )املخيّة( الجمجميّة
 لتجويف املالئم غl االنغالق بسبب

 إىل عادة الفتق هذا ويؤّدي .الجمجمة
 الّدماغ، استسقاء والّشلل، العقيل، التخلّف
 تتعلّق معقدة مشاكل إحداث إىل باإلضافة
  .الّصحيّة والعنايّة بالّرتبيّة

 تحلّل /لتعطّل نتيجة يحدث :فتاق /فتق
 التّعطيل هذا يسمح بحيث معيّنة عضالت

 خالل من النّسيج /العضو من جزء بنتوء
  .البدن يف عاديّة غl فتحة
 أشكال من شكل :الكتابة عىل القدرة فقد

 م�رسة عىل قادر غl الفرد يجعل الحبسة
 الجهاز يف بخلّل إلصابته نتيجة تابة،الك

 بهذه املصابB أن ويبدو .املركزي العصبي
 الّذهنيّة الّصور ربط يستطيعون ال الحالة

 بها تقوم التي الحركيّة بالتّنقالت للكل�ت
  .كتابتها أثناء اليد
 بالّيشء اإلحساس عدم :اللمس حاسة فقد

 /اللمس حاسة اضطراب نتيجة امللموس
  .فقدها

 حالة :األس�ء /الكل�ت ذاكرة فقد
 /الكل�ت استعادة عىل القدرة عدم تتضّمن
  .جيدا تذكّرها /األشياء أس�ء

 القدرة عدم :باللمس اإلحساس فقدان
 حاسة طريق عن األشياء عىل التّعرّف عىل

 عمليّة اضطرابات من نوع وهو اللمس،
  .اإلحساس

 خطlة حالة :العصبي الّشهيّة فقدان
 /الطّعام تناول عن الفرد امإحج تتضّمن

 وقلّة وزنه، نقص إىل يؤّدي م� له، رفضه
 وقد .يعالج � إذا وفاته إىل ر�ا بل حيويته
 يعانB ممن للمراهقات الحالة هذه تحدث

 الذات �فهوم تتعلّق انفعاليّة مشكالت من
 وقد ).ألجسامّهن تصورهن أيّ ( الجسميّة

 مثل إىل )امالطّع لتناول املرىض الّرشه( يؤّدي
  .أيضا الحالة هذه

 يؤّدي أييض اضطراب :األميني الحامض فقر

 وقصور متخلّف و�و عقيل تخلّف إىل أحيانا

 عن الحالة هذه وتنجم .والكالم النّطق يف

 يف األميني الحامض من عادي غl مستوى
  .الهيستودوس أنزيم ضعف بسبب الّدم

 الفرد قدرة اليدين :كلتا استع�ل عىل قدرة
 الّسهولة بنفس يديه كلتا استع�ل عىل

  .واملهارة
 تبدو خلقي شذوذ :خلقيا مشّوهة قدم
 إىل ملتويّة القدمB كال /واحدة قدم معه

 /الكاحل عند الّداخل إىل ومتجهة أسفل،
 يف الحالة تلك عىل التّعرف تم فإذا .الرّسغ
 إجراء واتخذ الطّفل، حياة من مبكر وقت
 فرصة هناك نفا طبيا، لتصحيحها رسيع
  .للطفل معيقة حالة أيّ  من للتخفيف طيبة

 أثناء يحدث نادر خلّل :تكوينيّة قذامة
 ويؤّدي الفقري والعمود الغضاريف تكون

 القذامة من الحالة هذه ويف .القذامة إىل
 بين� صغlا، والوجه قصlة، األطراف تكون

  .عادي الجذع
 القذامة صور إحدى :موروثة قذامة

 بصورة األطراف بقرص وتتميّز .الوراثيّة
 برأس به املصاب الفرد �تع مع ملحوظة،

  .عاديB وجذع
 يتمّ  مهارة :الكالم قراءة /الّشفاه قراءة

 الّسمع، وثقييل للصمّ  وتعليمها تدريسها

 مّ�  كثl فهم يستطيعون بواسطتها والتي

 سياق مالحظة خالل من آخر شخص يقوله

 والقرائن راتاإلشا ومالحظة الحالة، /املوقف

 كتحركات الكالم إلصدار املصاحبة البرصيّة

Bاته /الوجه وعضالت الّشفتlتعب.  
 أنسجة يف تعطل /تحلّل :الفراش قرحة

 يف اإلحساس ينعدم حيث الجلد، /الجسم
 بقرحة يسّمى فإنه وكذلك .املصابة املناطق
 هذه انتشار ويك  .الّضغط قرحة /الفراش
 واملصابB الّرباعي للبالشّ  املصابB بB القرح

 طويلة فرتات لبقائهم نظرا النّصفي بالّشلل
  .الفراش يف

 غl نحو عىل القامة قصl فرد :قزامة /قزم
 ودرجة جسمه أبعاد تختلف بحيث عادي،

 .العادي املعيار عن تناسقها
 :العقليّة القدرات يف نقص /ذهني قصور

 العقيل، الّضعف /التخلّف إىل يشl مصطلح
 وعادة أوروبا، يف األمر بادئ يف ستخدمأ  وقد

  .الطّب مجال يف استخدامه يشيع
 يستخدم يعد � مصطلح :عقيل قصور
 العقيل التّخلّف مصطلح حّل  حيث حاليا،
 -  اتصاال أك  املصطلح هذا كان وقد .محلّه

 أدائيّة �ستويات -  التّقليديّة النّاحيّة من
 من نونيعا بأفراد تتعلّق والتي أدÙ، وظيفيّة

 /تحديده �كن املخ يف عضوي قصور /خلّل
  .منه التّحقق
 يف املتوسط دون وظيفي أداء :معريف قصور

 وجدير .الحسيّة واالدراكيّة الفكريّة املهارات
 قصور من يعا� الذي الطّالب أن بالذكر
 عىل القدرة إىل غالبا يفتقر معريف عقيل

 يتصف /العاديB كأقرانه األكاد�ي التعلّم
  .عاّمة بصورة التعلّم ببطء
 واضحا انعداما /فقدانا يظهر :النّشاط قليل

 من العكس عىل وهو البد�، للنشاط
  .الزّائد النّشاط
 اإلكلينيكيّة التّصنيفات أحد :قزم /ق�ءة

 إفراز يف نقص عن ينتج العقيل للتخلّف
 يف واضحا جليا ويبدو الّدرقيّة، الغدة هرمون

 يتميّز ك� فل،الطّ  حياة من مبكر وقت
 واستدارة الجلد، وجفاف االكتناز، و بالّسمنة

 .الحس وتبلد والكسل، الّصوت، وبحة الوجه،
 وقت يف جيدا الحالة هذه عالج أمكن وإذا

 املصاب الّشخص مساعدة �كن فانه مبكر
 ك� عادي، بشكل والتّقدم النّمو عىل بها

 بالتخلّف اإلصابة وبB بينة الحيلولة يكمن
  .يلالعق
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 وصفي مصطلح :)البرص كفّ ( كفيف
 إىل يفتقر الذي الفرد إىل لإلشارة يستخدم

 الحياة أنشطة ألداء تكفي التي اإلبصار حدة
 الكفيف ويعرف .عاديّة بصورة اليوميّة

 حدة تبلغ الذي الفرد ذلك بأنه )طبيا /قانونا(
 بعد أقل )/قدم( 20/200 عينيه أقوى إبصار

 من /مكنةامل العدسات أقوى استخدام
 يستطيع ال بحيث لديه الرّؤيّة مجال يضيق
 يف تقع التي الّضوئيّة األشعة سوى رؤيّة

  ).20( رأسه زاويّة ضوs مخروط
 الفرد عن يصدر الكالم من نوع :بلعومي کالم

 الحواة حالة يف ك�( .الحنجرة استخدام دون

 يخرج بحيث معيّنة بطريقة يتحدثون الذين

 عىل الفرد تدريب يتمّ  وقد البلعوم، من الكالم

 حنجرته استئصال عند الكالم من النّوع هذا

  ).مثال خبيث بورم إصابتها جراء من
 مفردة كلمة استخدام :تلغرايف /موجز کالم

lكأن .مركّب ضّمني معنی /موقف عن للتعب 

 أريد( بذلك ويقصد )لعبة( مثال الطّفل يقول

  .)ولبابها الجملة جوهر( أيضا ويسمى )لعبتي
 وهو كاللجلجة، كالمي اضطراب :لثغة

  .النّفيس بالعصاب مرتبط
 وإخراج بالكالم التّلّفظ يف عيب /خلّل :لثغة

 يتمّ  حيث املناسبة، مخارجها من أصواته

 )الزّاي( وصوت )الّسB( صوت إخراج
 هواء انبعاث مع صحيحة، غl بطريقة

 من بدال )ثار(ب النّطق يف ك� له�، مصاحب

  ).أزرق( من بدال )أذرق(ب طقالنّ  )/سار(
 من الّذات عن للتّعبl امتداد :الجسم لغة

 وإ�اءات حركات من الفرد به يقوم ما خالل

 باإلضافة /بالكالم التّعبl عن كبديل جسميّة

 واإل�اءات الحركات هذه وتعدّ  .إليه

  .التّواصل صور من صورة الجسميّة
 أفكار وتبادل تواصل نظام :وظيفّية لغة
 إمكانيّة للفرد ويتيح لالستع�ل، حصال

 املصطلح هذا ويستخدم .حاجاته توضيح
 بدرجة املعاقB اىل اإلشارة يف أساسيّة بصورة
 وظيفة /لغويا هدفا ضمنا ليفيد شديدة
 منها أيّ  بتنميّة تحقيقها املدرّس ينشد لغويّة

  .وتطويرها
 فرصا يخّول قانو� مبدأ :املساواة مبدأ

 قد ع� النّظر بغض ألفرادا لجميع متساويّة
 .عقليّة /جسميّة اختالفات من بينهم يوجد

 :للّتدريب قابلون عقليا متخلّفون
 لوصف الّرتبيّة مجال يف يستخدم مصطلح

 من االستفادة عن العاجزين األطفال أولئك
 /العاديّة الفصول يف تتم التي التعلّم عمليّة
 منو  .للتعلّم القابلB عقليا املتخلّفB فصول

 هؤالء عىل للتعرف املستخدمة املعايl أهم
 بB ما يرتاوح ذكاء �ستوى �يّزهم األطفال

 الفرديّة االختبارات بأحد يقاس ك� 55 -  35
 من االستفادة عىل قدرتهم إىل باإلضافة
 التّالميذ ملساعدة إعدادها يتمّ  التي الربامج

 مهارات وأداء االجت�عي، التّكيف عىل
 اليوميّة، الحياة مهارات /ذاتبال العنايّة

  .العمل مجال يف والتّعامل
 معوقون /للتعلّم قابلون عقليا متخلّفون

 هذا يستخدم :للتعلّم قابلون عقليا
 من العليا املستويات لوصف املصطلح
 قادرين أفرادا يتضّمن والذي العقيل التخلّف

 تعلّم وعىل ذاتيا مكتفB يصبحوا أن عىل
 الّصفوف طريق نع أكاد�يّة مهارات

 .العليا االبتدائيّة
 عموما ينطبق مصطلح :الحواس متعّدد

 يف تستخدم التي التّدريب إجراءات عىل
 قنوات من واحدة قناة من أك  واحد وقت

 من الحواس املتعدد التعلّم ويتم .اإلحساس
Bقنات Bمعا باستخدامه� أك  /حسيت 

  .للتعليم كوسيلة
 إعاقات من انونيع من :اإلعاقات متعّددو

 إعاقتB /إعاقة إىل باإلضافة حسيّة /بدنيّة

Bالفرد استجابة دون تحول بحيث أخريت 
 ويتطلب .العاديّة الّدراسة غرفة يف لرتبيّة

 من مجموعة عادة اإلعاقات متعددو
  .الخاّصة الخدمات

 مصطلح :العقيل التخلّف خدمة مراكز
 اآلخر املصطلح محّل  واسع نحو عىل حّل 

  ).عقليا للمتخلّفB التّدريب كزمرا(
 /التّفكك من حالة :الزّهاMر مرض

 فوق عادة( الّسن كبار تصيب االضطراب
 إذ العصبي الجهاز وتشمل ،)الّستB سن

 ك� .واالكتئاب الذاكرة، فقدان عن تسفر
 إىل العمر من املتأخرة املراحل يف تؤّدي
 والثّورات الّصدر بضيق الفرد إصابة

 أساليب معظم وتركز .الّشديدة االنفعاليّة
 تخفيف عىل الحالة لهذه الحاليّة العالج
  .أرسته وأفراد املصاب عن التّوتر حدة

 ناجمة حالة :)نفسيا مريض( نفيس مرض
 والّسلوك والّشعور، التّفكl، يف انحراف عن

 مع التّوافق يف صعوبة إىل تؤّدي بدرجة
  .الحياة

 رصو  إحدى :بنشاط الحركة عىل مساعدة
 �ساعدة املعالج فيها ويقوم الطّبيعي، العالج

 تقويّة بهدف معيّنة حركات تنفيذ عىل الطّفل

 هذه أداء عىل تقوى ال التي الّضعيفة عضالته

  .مساعدة دون الحركات
 من واحد :استشاري مدرس /مستشار

 مصدرا يعدون الذين األشخاص أولئك
 بتقديم ويقوم .الخاّصة الّرتبيّة يف للخدمات

 مساعدته إىل باإلضافة تشخيصيّة دماتخ
 تقديم من بدال للمّدرسB وتدعيمه
 ..والطّالب للتالميذ مبارش بشكل الخدمات
 :العادي دون األكادMي األداء مستوى
 مستوى إىل به يشار األصل بريطا� مصطلح

 األطفال أداء �اثل الّذهني األداء من

Bعقليا املتخلّف Bاملتخ /للتعلّم القابلBلّف 

  .الّرتبوي للتصنيف طبقا بسيطة بدرجة عقليا
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 الكيل العدد نسبة :اللغوي النّمو مستوى
 وفعل اسم من نوعها يف( املختلفة للكل�ت

 التي للكل�ت الكيل العدد اىل )وحرف
 حصيلته تضّمها( عموما الطّفل يعرفها

 يف النّسبة هذه تستخدم ما وغالبا ).اللغويّة
 يزّودنا حيث للطفل، اللغوي النّمو قياس
  .اللغويّة حصيلته )تنّوع( تعّقد ملدى �ؤّرش 

 القرسي بالّرتديد تتميّز كالميّة حالة :مصاداة
 /كل�ت من اآلخرون يقوله ملا الّالإرادي

 صدى كأنه تبدو بصورة أصوات /مقاطع
 التخلّف خصائص إحدى تعترب وهي .لهم

  .الّشديد العقيل
 خدميست مصطلح :انفعاليا مضطربون

 الّسيطرة �كنهم ال الذين األفراد لتعريف
 يكفي جيد نحو عىل انفعاالتهم عىل

 .مقبول نطاق يف سلوكهم عىل للمحافظة
 انفعاليا املضطربB خدمة املمكن ومن

 بصورة وضعهم خالل من بسيطة بدرجة
 تزويدهم مع العاديّة الفصول يف مستمرة
 /متنقل مدرّس بها يقوم مساعدة بخدمات

  .األزمات مدرس
 من يعا� فرد :عصبيا مضطرب /معاق

 الجهاز إصابة عن ناجمة مرضيّة أعراض

 مثال .لوظائفه أدائه سوء /املركزي العصبي

  .شرتاوس وأعراض والّرصع، املخيّ  الّشلل ذلك
� متوسط عن تعّرب  عدديّة قيم :عمريّة معاي

 إىل ينتمون الذين األفراد من مجموعة أداء
 نشاط /اختبار يف نةمعيّ  عمريّة مجموعة

 Bّمع.  
 حسابها يتمّ  نسبة :اليومّية املشاركة معدل
 فيها اشرتك التي األيام مجموع بقسمة
 معيّنة بأدوار فيها قام /األنشطة يف الطّالب

  .الّدرايس الفصل يف لأليام الكيل العدد عىل
 اليكرتو� جهاز :االليكرتو� اللغة معلم
 بةاملصحو البطاقات من مجموعة يضم

 .معا استخدامها يتمّ  حيث ممغنط برشيط
 املسجلة اإلجابات تقديم بواسطته و�كن
 بنظام مطبوعة رموز /صور من مسبقا

 �قارنة الطّفل ويقوم .خاّص  ذا° تدرييس
 النّموذج يف ويسمعها يراها التي بتلك إجابته
 يف الجهاز هذا ويستخدم .إليه املقدم

 من نونيعا ومن عقليا، املتخلّفB تدريس
 األطفال من وغlهم التعلّم، يف صعوبات

 االستجابة عىل تدريب اىل يحتاجون الذين
  .اللفظيّة الّشفويّة
 يستخدم مصطلح :بدنيا /حركيا معوقو
 اضطراب من يعا� الذي الفرد اىل لإلشارة

 .توافقه /�ّوه /تعليمه عمليّة يعوق بد�
lاألفراد اىل عاّمة بصورة املصطلح ويش 

 صّحيّة مشكالت من يعانون من /عديناملق
 الحسيّة اإلعاقات يشمل ال أنّه بيد مزمنة،
  .الّصم /البرص كّف  مثل املفردة

 ينطبق مصطلح :بسيطة بدرجة معوقون
 مشكالت من يعانون الذين الطّالب عىل

 والذين بسيطة، بدرجة وسلوكيّة تعليميّة
 الفصول برامج يف وتعليمهم تربيتهم يتلقون
 املصطلح هذا يف ويدخل .عام بشكل ةالعاديّ 
 من يعانون الذين الطّالب أولئك عادة

 /سلوكيّة اضطرابات /التعلّم يف صعوبات
  .بسيط عقيل تخلّف

 من مجموعة :التّكيفي الّسلوك مقاييس
 األداء مستوى لقياس إعدادها تم املقاييس

 مثل املعرفيّة غl /األكاد�يّة غl املجاالت يف
  .االجت�عي والنّضج عيّةاالجت� الحياة

 من عدد أي :الّسلوك تقدير مقاييس
 من قاÈة تتضّمن األدوات /املقاييس

 مالحظتها �كن التي املحددة الّسلوكيات
 /حدتها مدى بتقدير اآلخرون ليقوم

 إحدى، التّقدير مقاييس وتعترب .أهميتها
 يعانون الذين األطفال عىل التّعرف وسائل

  .انفعاليّة /سلوكيّة مشكالت من

 إىل يصل فرد أيّ  :التّحصيل منخفض
 املستوى ذلك دون أكاد�ي أداء مستوى
 العاّمة االختبارات نتائج ضوء يف له املتوقّع

 اىل يشl م� عليه، تطبيقها سبق التي
 عن ملحوظة بدرجة أدائه مستوى انخفاض

  .قدراته له تؤّهله الذي املستوى ذلك
 مدريس هاجمن :الطّفل حول متمركز منهاج

 و املواد اختيار يف األساسيّة اهت�ماته ترتكز
 الربنامج عليها يحتوي التي األنشطة
 يف تأخذ بحيث بالطّالب الخاّص  التّعليمي

 الطّالب، نضج مستوى عاّمة بصفة االعتبار
  .واحتياجاته وخرباته، واهت�ماته،

 طريقة :املتكامل الحياة خربات منهج
 عقليا املتخلّفB الطّالب لتعليم تستخدم
Bتستخدم الطّريقة هذه ويف .للتعلّم القابل 

 وجداول املتكاملة، املرشوعات /الوحدات
 املرسحيّة، والتّمثيليات والرّوايات الخربات،
 بها يشارك التي األخرى الوسائل إىل باإلضافة
 تساعد مبارشة خربات تقديم يف ...التّالميذ

Bبشكل بيئتهم فهم عىل عقليا املتخلّف 
 مشكالت حّل  يف تساعدهم ك� أفضل،
  .املتواصلة امللّحة الحياة
 للمتخلّفB تربوي برنامج :وظيفي منهج
 إعداد عىل ويؤكد للتعلّم، القابلB عقليا

 امللّحة الحياة مشكالت عىل للتّغلب الطّالب
 عىل قادرين ليكونوا وحلّها، واملستمرة

  .بنجاح االجت�عي املحيط يف العيش
 عمليّة تدريبات :املستقلّة الحياة تمهارا

 �كنهم بحيث عقليا للمتخلّفB تعليمها يتمّ 
 البيئات يف /املنزل يف وأع�لهم وظائفهم أداء

  .الج�عيّة
 بصورة يستخدم عددي رقم :الّذكاء نسبة
 .العقيل النّمو مستوى عن للتعبl عاّمة

 العمر بتقسيم النّسبة هذه حساب و�كن
 اختبارات يف الفرد بأداء اسيق ك�( العقيل
 رضب ثم الزّمني، بهدف العمر عىل )الذكاء
  .100 يف النّاتج
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 مؤتلفة مجموعة :بيئي /ايكولوجي نظام

 حقل يف /بيئة يف املوجودة القوى جميع من

،Bّومن )العائيل البيئي النّظام( يف ك� مع 

 أن البيئيّة االيكولوجيّة الطّريقة يف املعتقد

 يف األفراد سلوك بتحديد البيئي النّظام يقوم
 طفل مع التّعامل يف الّرتكيز فإن وبالتّايل نطاقه،

 الّداخليّة العوامل عىل ينصّب  ال قد مضطرب

  .الخارجيّة البيئيّة العوامل عىل تركيزه بقدر
 يقيض افرتاض :املبكر التّشخيص نظريّة
 /عوامل إىل لجلجة من الفرد يعانيه ما بإرجاع

 مرحلة يف الطّفل لها يتعرّض ةبيئيّ  مؤثرات
 الذين األفراد أولئك سي� ال حياته، من مبكرة

 الطّفل، لدى خاّصة أهميّة /مكانة يحتلون
 له يتعرّض قد ما عىل االنتباه يركزون حيث

 الكالم طالقة يف عاديّة اضطرابات من
  .لجلجة عليها ويطلقون

 اىل املصطلح هذا يشl :حر\ نفيس
 املهارات عىل تؤثّر التي سيّةالنّف التّأثlات
 الحسيّة العمليات تأثl وخاّصة الحركيّة،

   .للفرد الحر� التّناسق عىل واإلدراكيّة
 الجسد أنواع أحد :نحيف جسمي Vط

 /مظهره /تكوينه حيث من الجسد أبنيّة(
 ب الخاّص  التّصنيف نظام يف املصنفة )قوته

 هزيلة بقامة النّوع هذا ويتميّز )شيلدون(
  .نحيل ضعيف عضيل وبنمو ضعيفة

 انتظاميّة طريقة :الحياة مدى مهني Vو
 اكتساب يف عليها يسlون باملعاقB خاّصة

 للعيش إليها يحتاجون التي واملوارد املهارات
 املعييش االستقالل من ممكنة درجة بأقىص
  .حياتهم طوال

 يف يستخدم أسلوب :اإلنحراف Vوذج
 والربامج الّنفسيّة والّصحة الّرتبويّة الربامج

 الذين األطفال مع تتعامل والتي االجت�عيّة،

 ك� يترصّفون ال /مالÈا إنجازا يحققون ال

 يتوقع ك� بيئاتهم مع يتكيفون ال /ينبغي

 االحرتافية الجوانب هذه ولتصحيح .منهم

 الربامج تلك فإنّ  األطفال هؤالء يبديها التي

 األوضاع من �جموعة بالتّدخل تقوم

  .الغرض لهذا خصيصا صّممت التي واملواقف
 الفرد تصيب مرضيّة حالة :مرضی نهم

 وبالتّايل جوعه، إشباع عىل قادر غl فتجعله
  .لحاجته كافيا غذاء لديه بأنّ  مطلقا يشعر ال

 من مجموعة /معيّنة عبارة :سلو\ هدف
 ينبغي ما يوّضح بأسلوب تصاغ العبارات

 .ليميتع مستوى من إليه الوصول للطفل
µودقيقا واضحا الّسلو� الهدف يكون ول 
 األربعة املحكّات مع يتفق أن البد فانه

 عمله الطّفل عىل يتعB ما توضيح.1 :التّاليّة
 أنشطة صورة يف ذلك صياغة.2 .بالّضبط

 التي الظّروف توضيح.3 .قياسها �كن
 .املطلوبة األنشطة الطّفل فيها سيؤّدي

 تقييم ضوئه يف مسيت الذي املعيار توضيح.4
  .الطّفل أداء مستوى

 جامح انفعايل انفجار :هيست�يا /هرع
 فإذا باستمرار ويتكّرر يتطاول أن �كن متهور

 عصبيّة، نفسيّة كحالة الفرد عىل ألحت ما
 وظيفيا عصبيا اضطرابا تصبح أن �كن فإنها

)lطبيعته يف متفاوتة مظاهر ذا )عضوي غ 
 ذلك يف �ا اليّةواالنفع والعقليّة البدنيّة
  .الّشلل أو الّصمم /العمى
uس�ت هي /بالوراثة صلة ذو :جيني /ورا 

 طريق عن ذريّته� اىل الوالّدين من انتقلت
 فهناك )الوراثيّة الّصبغيات( الكروموزومات

 /الّشعر /الجلد لون مثل معيّنة س�ت
،Bتعدّ  داون عرض مثل حاالت وكذلك العين 

  .ثيّةورا بصفة محّددة كلها
 يصيب ورم :الّسمعي العصب ورم

  )الّسمعي العصب( بالّدماغ الثّامن العصب
أدوات : وسائل مساعدة لتقويم الجسم

معيّنة تستخدم ملساعدة بعض أجزاء 
: الجسم عىل أداء وظائفها بصورة مناسبة

الّسنادات / الّدعائم/ مثال ذلك الجبائر
التي تساعد الّساقB � تصبحا أك  صالبة 

مقاومة، وبالتّايل يتمكّن الفرد من أو 
  .الوقوف عليها يف وضع مستقيم

/ حالة شاّذة تتميّز بوجود خضاب: يرقان
أصباغ صفراويّة يف الّدم واألنسجة، بحيث 
ينتج عنها صفرة يف الجلد والعينB، ك� 

وقد تحدث . يتلّون البول بلون أصفر داكن
فإذا كانت ناجمة : بالنّسبة لألطفال الّصغار

عامل ريسوس يف الّدم / RHعن عامل 
  .فإنها �كن أن تؤّدي اىل تخلّف عقيل
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 يف يُكتب مصطلح :عريض تدريجي إبطاء 
  .يؤديها التي املوسيقى رسعة يف العريض التّدريجي اإلبطاء إىل املؤدي لتّوجيه املوسيقيّة املدونة من معيّنة أماكن
 املتعّددة املوسيقيّة املؤلّفات من نوع :إتباع

  .تقريبا النّغم وبنفس تباعا، األلحان فيه تتوارد األلحان
 فيه تتوارد اإلتباع من نوع :راجع إتباع

  .األصيل اتّجاهها عكس عىل األلحان
 املوسيقي التّأليف يف أسلوب :عرشيّة اثنا

  .األهميّة يف متساو بشكل الّديوان نطاق يف املوجودة نغّمة )12( عرشة االثنتي استخدام عىل يعتمد الحديث،
 يدل .واحد بصوت غناء :الّصوت أحادي

  .الجزائريّة الحرضيّة املوسيقى ^يّز وهو .اآلالت ]جموع واحدة نوتة تنفيذ عىل
 للمؤلّفات صفة :املوسيقيّة الفكرة أحادي

  .واحدة أساسيّة موسيقيّة فكرة عىل القاaّة املوسيقيّة
 تستعمل واحد وترّ  ذات آلة :الوتر أحاديّة
  .القدامى اإلغريق إىلو  الفرعونيّة مرص إىل تاريخها ^تدّ  املختلفة، وأجزائه الكامل الوتر ذبذبات لقياس
 باملوسيقى خاّص  مصطلح :نغميّ  إدماج

  .شائع هو كj األخرى تلو النّغّمة سjعها من بدال زمنيّة، مدة أقرص يف /واحد آن يف كلها تُسمع بحيث للمصفوفة عرشة االثنتي النّغjت تجميع عىل يدل عرشيّة، االثنا
 املؤلّفات لبعض عنوان /صفة :أرابيسك
  .واملنمنjت بالزّخارف تزخر التي املوسيقيّة

 غنائيّة، /آليّة موسيقيّة مjرسة :ارتجال
 أفكار ابتكار عىل املؤدي قدرة عن تكشف

  .العربيّة التّقاسيم يف املjرسة هذه شاعت وقد ).عزفا /كتابة( تحضq سابق دون كاملة، موسيقيّة
 تاآلال  موسيقى يف أداء طريقة :ارتعاش
 بالطّرف بعزفها زمنيا مّمتدة نغّمة ترعُّد عن عبارة وهي الغناء، يف /القوس ذات الوتريّة
 وإيابا، ذهابا شديدة برسعة للقوس العلويّ 
 مختلفتy نغمتy بy الّرتّعد يتم وأحيانا
  .األخرى اآلالت أداء يف ذلك ويظهر
 املفاتيح لوحات آالت من آلة أقدم :أرغن
 مجموعة يف وحةالل هذه تتحكم حيث

 منها واحدة كل تتصل األنابيب، من ضخّمة
 إلصدار بداخلها الهواء لتّمرير ]نفاخ

  .واحدة موسيقيّة نغّمة أنبوبة ولكل .املوسيقي الّصوت
 آلة عىل العازف يُوجِّه مصطلح :إزاحة

   .الّصوت كا�ّة الّدّواسة استخدام إىل يانوپالـ
 تعلن مغناة، /موسيقيّة مقدّمة :استخبار
 واالستخبار .موسيقيا /شعريا موضوعا

 حتj يؤخذ الحوزي، يف /املالوف يف املغنى
  .استخبارا يتحمالن فال واملحجوز الزّجل أما .نفسه األصل من شعري فهرس من

 إطار يف جديدة موسيقيّة فقرة :استطراد
 مادة باعتبارها تظهر املوسيقيّة املؤلّفة

 ةالفكر  مع تتباين جديدة موسيقيّة
  .املوسيقي العمل عليها املبني األساسيّة املوسيقيّة
 لعمل آيل موسيقي �هيد :استهالل
   .أكرب موسيقي

 بهذا املحددة املوسيقيّة الفقرة إعادة إىل املؤدي يوّجه املوسيقيّة، املدونة من معyّ  مكان عىل  هكذا يُرسم شكل :إشارة

  .الفقرة هذه نهايّة تحدد أخرى إشارة ظهور حتى /املقطوعة نهايّة حتى الّشكل،
 يُصدر متذبذب، كهربا� تيار :صوتيّة إشارة
 النّاتجة لألصوات مناِظرة موسيقيّة أصواتا

 وغq التّقليديّة الّصوتيّة املصادر عن
  .التّقليديّة

 بذراعه األوركسرتا قائد إشارة :هابطة إشارة
 بدء عىل للداللة أسفل، إىل أعىل من

 املؤلّفة نبضات من ةنبض بأول املوسيقى
  .وبأقواها املوسيقيّة

 ويجمع .الزّجل بشعر الخاّص  العا� :أرشاق
  .والتّفتح بالتّفتق صلة له ما كل بالتّوسع

 موسيقيّة لفقرة فوريّة إعادة.1 :إعادة
 يف الجمهور، أمام تقد^ها تم املؤلّفة داخل
 موسيقيّة مقطوعة تقديم.2 .نفسه الحفل

 .للحفل األصيل ربنامجال انتهاء بعد جديدة
 .راپاألو عرض أثناء يف ألغنيّة فوريّة إعادة.3
 آيلّ  موسيقيّ  عمل من األول الجزء إعادة.4

jالعرض إعادة يشبه في.  
 الّصيغة من الثّالثّة املرحلة :العرض إعادة

 .).الّصوناتا صيغة( باسم املعروفة البنائيّة
 .األوىل الحركة عليها تُبنى التي الّصيغة وهي

 وإعادة .الطّابع جاّدة اآلليّة املؤلّفات من
 تعرف التي األوىل للمرحلة تكرار هو العرض

  .آخر بشكل إعادتها /العرض باسم
 ...)ناغرات طار،( اإليقاع آالت :اعَمل

 وعىل العيساويّة، طائفة لدى املستعملة
  .الّسjع عزف العموم
 األصوات، متعّددة أغنيّة :دائريّة أغنيّة
 أسايس للحن مستمرة محاكاة عىل تقوم

  .بسيط
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 آليّة موسيقيّة مقطوعة.1 :افتتاحيّة
  .بحتا موسيقيا عمال باعتبارها تُعرض بذاتها مستقلة آليّة موسيقيّة مقطوعة.2 .راپاألو مثل منها أكرب لعمل تقد^ا باعتبارها تستخدم

 العمل لصاحب سابقة مؤلّفات :اقتباسات
  .تنويعات عليها يَبني /تأليفه من مؤلّفة سياق يف جديدا عمال يضّمنها الّشعبي، الّرتاث من /يناألخر مؤلّفات من /املوسيقيّ 

 الكور الجjعي اإلنشاد عىل يطلق :يّال پأكَـ
  .املوسيقيّة اآلالت مصاحبة دون إىل

Nمصطلحات بأحد يُقرن مصطلح :أك 
  .بالّرسعات أم بالتّعبq متّصال ذلك أكان سواء قبل، من مطلوبا كان عj يزيد بشكل األداء إىل املؤدي لتّوجيه املوسيقي؛ التّعبq /الّرسعة

 تعزف هوائيّة موسيقيّة آلة :أكورديون
  .العازف يحملها املنفاخ، وتحريك ملفاتيحها األصابع بلمس
 اآلالت من مجموعة :اإليقاع آالت

   .الحديث الرّقص فرق يف تستخدم التي اإليقاعيّة
 التي املوسيقيّة آلالتا لفمخت :الّنفخ آالت
  .والفضة كالنّحاس املعادن، /الخشب )/البوص( الغاب من وتصنع .أسطوانيّة /الّشكل مخروطيّة قصبة داخل هوا� عمود يف بالنّفخ منها الّصوت يصدر
 موسيقيّة آالت :النّحاسيّة الّنفخ آالت

  وترُمبيت ترومبون، أهمها ومن .الّشكل طبقي /مخروطي مبسم خالل من ا�الهو  عمودها يف بالنّفخ منها الّصوت يصدر .النّحاس من مصنوعة
 يَصدر التي اآلالت مجموعة :إيقاعّية آالت
  .ببعض بعضها يقرع وإما ]طارق إما القرع، طريق عن منها

 موسيقيّة نفخ آالت :الّريشة ذوات آالت
 الغاب من لسانy /لسان اهتزاز عىل تعتمد

 الهوا�ّ  العمود من وتالصّ  إصدار يف الرّقيق،
 الّريشة ذات الكالرينت آلة مثل اآللة، داخل

   .املفردة
 موسيقيّة آالت :املفاتيح لوحات آالت

 مالمسة عىل منها، النّغjت إصدار يف تعتمد
 األرغن ومنها املفاتيح، للوحة العازف أصابع

  .يانوپلـوا
 وهو اآللة، إىل منسوبا موسيقي :آالجي
  .يقيyللموس تحقqي نعت

 املوسيقيون،.2 .موسيقيّة أداة.1 :آلة
  .املوسيقيّة اآلالت مستعملو

 قبائل عند تقليديّة موسيقيّة آلة.1 :إمزاد
 الّربابة تشبه واحد، بوتر األهگار، ارطو 

 أجود من وهي األورپيّة، الكمنجة /العربيّة
 من تُصنع الّشكل، محّدبة املوسيقيّة، اآلالت
 جلد فمه عىل ويشد يربط خشبي، صحن
 بينهj يشد عودان طرفيه من يخرج  شاة،

 الجلد ويثقب الخيل، شعر من قضيب
yعىل عود خذؤ وي الوسط، يف ثالثة /ثقب 
 شعر من بقضيب طرفاه ويُربط هالل، شكل
 ببعض، بعضه الّشعر ويُدعك الخيل، ذيل

 تتغqّ  مميّزا صوتا تصدر موسيقيّة آلة فيصبح
 حيث يرسىال اليد أصابع بتبديل نرباته
 غناء.2 .بالّدعك منهمكة اليمنى اليد تكون
 اإلموهاغ قبائل لدى محيل ترا� شعبي

 الغنا� الطّابع وهذا الجزائريّة، الّصحراويّة
 آلة استخدام عىل األوىل بالّدرجة يعتمد
  .اإلمزاد

 اإلنشاد من موسيقيّة ُمقتطفة :انتهاءة
 نهايّة يف واحد لغوي ]قطع تُغنّى البسيط،

  .إنهائها بهدف الغنائيّة فقراتال
 تجربة عن نشأت موسيقيّة، فرقة :أندلسّية
 تكمن محرتفy، موسيقيy تعاونيّة تأسيس
 أدت .لحفالتها تسجيالت اقرتاح يف فرادتها

 إىل التّعاونيّة تحول إىل الزّعاّمة خالفات
   .محرتفة مجموعة

 خالل أنشأتها موسيقيّة جمعيّة :انرشاح
   .املؤّسسة أعوان ألبناء موسيقي تكوين لضjن موجهة ،)سونلغاز( والغاز الكهرباء كةُ رش  الثjّنينيات

   .النّوبة يف الرّابعة الحركة :انرصاف
 من املُنعكسة األصوات إصدار.1 :انعكاس
 واألذن الّصوت مصدر بy القاaّة الّسطوح
 صو� تكرار.2 .تسمعها التي البرشيّة
  .كهربا� بجهاز مصنوع

 تنفذ موشحات.2 .النّغّمة تغيq.1 :بانقال 
   .نفسه اإليقاع يف أنغام متواليّة وفق

 مثل( الرّنانة لألجسام منتظّمة حركة :اهتزاز
 آالت داخل الهوائيّة واألعمدة اآلالت أوتار
  .املوسيقيّة األصوات إصدار عنها ينتج ).النّفخ

 يؤدى مرسحيّ  دراميّ  عمل :راپأو
 ويكون جز�، /يلّ ك بشكل والغناء باملوسيقى
  .فيه الرّئييس الّدور والغناء للموسيقى

 راتپاألو من نوع خفيفة، راپأو :ريتپأو
 فيها يك� مدته، يف وأقرص طابعه يف أخّف 
  .املغنّى غq الحوار
 اآللة عن أيضا بها ويكنى العزف، أوتار :أوتار

 خيوط من األوتار تكون .كلها الوتريّة
 فرتة ومنذ ،الحم حيوان أمعاءِ  /الحرير
  .النّايلون من وجيزة
 القرار من تصاعدي، سلم عىل الّدوزنة وتتم

 وترّ  :الذيل :اآل� النّظام وفق الجواب، إىل
 الّسلم يف األوىل الّدرجة وهو األول، العود

 :الحسy ).الّدو( األخفض والنّون املوسيقي،
 الّسلم يف الّسادسة الّدرجة الثّا ، العود وترّ 

 الثّالّث، العود وترّ  :املايا ).الال( املوسيقي،
 ).الفا( املوسيقي، الّسلم يف الثّانيّة الّدرجة
 الخامسة والّدرجة الرّابع، العود وترّ  :الرّمل

   ).الّصول( املوسيقي، الّسلم يف
 األعjل يؤدي كبq آيل تجميع :أوركسرتا
 مجموعات أربع ويشمل املركبة، املوسيقيّة
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 مجموعة وتريّة،ال اآلالت مجموعة :هي
 النّفخ آالت مجموعة الخشبيّة، النّفخ آالت

  .اإليقاع آالت مجموعة النّحاسيّة،
 املالقاة ]عنى إسوت كلّمة من :إيسوات

  .بينهم تعانقيّة وضعيّة فيها تتكرر منسجّمة حركات يف أك� /شابy كل فيه يرقص درامي مشهد يف ذلك ويكون ).ا^اركضن( اسم الرّجال من الرّاقصy عىل ويطلق ،)تساكبالy( اسم عليهن فيطلق رفيقاتها بقيّة أما ،)�اويت( ىتدع التي الرّئيسة املغنيّة حول يدورون حيث موسيقيّة، آالت ودون النّساء أهازيج تحت الّشباب الطّوارق يؤديها رقصة واملجابهة، واملحارصة
 وهو املوسيقيّة، العنارص أقدم :إيقاع

  .الزّمن خالل وتدفقها املوسيقى حركة ظمين الذي العنرص
 قيادة يف أعَمل شيخ معاون :خaس باش

  ).الخjسة( الكورس تنشيط يف وخاّصة الّسjع،
 باإلجjع الزّاويّة أعضاء يعينه :شاوش باش

    .الحشايشيّة جjعات لدى الوظيفة هذه نجد .دونمساع وله الّشعائريّة، وبالحفالت الزّاويّة، يف واالنضباط اإلمداد ]سائل مكلف .الفاتحة بتالوة ويَُخّص 
 حجj الوتريّة اآلالت أكرب.1 :مزدوج باص

  .للغايّة الّرتدد منخفض صوت ذات موسيقيّة آلة أيّة باسم تقرن صفة.2 .ترددا وأخفضها
 ذات الوتريّة اآلالت لعازيف إرشاد :بالطّرق
  .القوس بأعىل بالطّرق ذلك يتمّ  ما وغالبا الطّرق، يشبه فيj متقطعة املوسيقيّة النّغjت يؤدي ¢ العازف، لتّوجيه القوس

 أجور دفع يف تعني ،)الباء بتفخيم( :باي
  .الفرقة ضمن مرتبته وتحدد املجموعة، يف فرد كل نصيَب  املوسيقيّة، الخدمات

 املدونة أعىل يُكتب مصطلح :ببهجة
 بحريّة األداء إىل املؤدي لتّوجيه املوسيقيّة

  .وبهجة

 معيّنة أماكن يف يُكتب مصطلح :بتخافت
  .املوسيقيّة الفقرة أسفل  الّشكل برسم املصطلح هذا عن يستعاض وقد .الّصوت رنy حجم يف تدريجي بتخافت األداء إىل املؤدي يوّجه املوسيقيّة، املدونة من

   .الزّجل لشعر املوضوعي العا� :بحر
مصطلح يُكتب أعىل املدونة  :بحزن

/ األداء بحزن إىليّة لتّوجيه املؤدي املوسيق   .بأىس
 املدونة أعىل يُكتب إرشاد :بحيويّة

  .األداء يف التّسارع إىل املؤدي لتّوجيه املدونة من معيّنة أماكن يف صطلحامل هذا يظهر وقد .وحيويّة بنشاط األداء إىل املؤدي يوجه املوسيقيّة،
 من معيّنة أماكن يف يكتب مصطلح :بخوف
  .والوجل الخوف عن يعّرب  نحو عىل لألداء املؤدي لتّوجيه املوسيقيّة املدونة
 محل هو املوسيقي املجال يف تجديد :بدعة
  .جjيل خرقٍ  لوصف املالوف يف األخص عىل ويقال .الّديني املجال يف كj وصّمة

 من بعينها أماكن يف تكتب إشارة :من بدال
  .األدائيّة قدراته بحسب إحداها اختيار فرصة العازف إلعطاء وذلك األساسيّة، الفقرات لبعض بديال النّارش /لّفاملؤ  أضافها فقرات عند املوسيقيّة، املدونة

 املدونة أعىل يُكتب مصطلح :برّاق
 بتعبq األداء إىل املؤدي لتّوجيه املوسيقيّة

  .وملعان بريق فيه
 املدونة أعىل يُكتب مصطلح :برحابة

 بتعبq األداء إىل املؤدي لتّوجيه املوسيقيّة
  .عريض بطيء
 من معيّنة أماكن يف يُكتب مصطلح :برّقة

 األداء إىل املؤدي لتّوجيه املوسيقيّة املدونة
  .ونعوّمة بعذوبة
 النّوبة يف حركة ،)براول ج( :بَْروال

  .بقسنطينة العيساويّة

 عىل للداللة يستخدم لفظ :مناسبة برسعة
  .متوسطة برسعة املوسيقى أداء

 املدونة أعىل يكتب إرشاد :بشجاعة
  .وشجاعة بحjس يؤدي ¢ املؤدي لتّوجيه املوسيقيّة

 موسيقيّة متواليّة ،)برشافات ج( :بَْرشاف
   .النّوبة طابع يعلن الذي االفتتاح وظيفة املالوف يف ولها ).البرشاف خالص( فخفيفة الخامسة أما طويلة، األوىل األربع .أنغام ثالثة عىل منها كل -  التّوشيّة يف كj -  مبنيّة ُجَمل، خمس من عادة مشكلة
 رسعة عىل يدل اصطالح :النّشاط من بيشء
  .والنّشاط الحيويّة من بيشء األداء

 حرفيا تعني ،)بطايحيات ج( :بطايحي
  .متjيزة وإيقاعات بطايحيات عدة النّوبة أداء ويتحمل .بقسنطينة النّوبة يف الثّالثّة الحركة هي .لعب موقف

 أعىل يُكتب مصطلح :انسياh يءبط
  .وخفة ببطء األداء إىل املؤدي وجيهلتّ  املوسيقيّة املدونة
 املدونة أعىل يُكتب إرشاد :عريض بطيء

د املوسيقيّة،   .والعرض البطء حيث من املقطوعة بها تؤّدى أن يجب التي الّرسعة يحدِّ
 املدونة أعىل يُكتب إرشاد :للغايّة بطيء

  .ببطء املقطوعة ألداء املؤدي يوجه املوسيقيّة،
 املدونة أعىل يكتب مصطلح :بعاطفة

 برقة األداء إىل املؤدي لتّوجيه املوسيقيّة
  .وحنان

 أعىل يُكتب مصطلح :جياشة بعاطفة
 األداء إىل املؤدي وجيهلتّ  املوسيقيّة املدونة
  .شديدين وعنف بانفعال
 أماكن يف يظهر موسيقي مصطلح :بعنف
  .مميّزة بقوة ءااألد إىل املؤدي لتّوجيه املوسيقيّة نةاملدو  أعىل بعينها
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 يف رغبته عن املؤلّف به يعرب مصطلح :بقلق
  .بالتّوتر يتسم موسيقي أداء

 املؤلّف يكتبه اصطالح :الّصوت بكاmات
 أن الوتريات عازيف من يريد عندما

 صوت إلصدار الّصوت كاتم يستخدموا
  .مكتوم
  .حرضي :بلدي
 املدونة أعىل بيُكت مصطلح :nلل

 بتعبq األداء إىل املؤدي لتّوجيه املوسيقيّة
  .استقرار وعدم ضجر فيه

 ،)بنت تصغq :بنوتة جمع( :بنوتات
 اآلالت تستعمل نسويّة موسيقيّة تشكيلة
 .دنيوي فهرس إىل وتستند واإليقاعيّة الوتريّة
 الخشبة عىل /املنزيل املحيط يف تنشط
  .حرصيا نسويّ  جمهور لفائدة

 األداء، مجال يف يستعمل مصطلح :همسب
 الخفوت بالغ بصوت األداء إىل املؤدي يوجِّه
  .يُسمع ال يكاد

 املدونة أعىل يُكتب مصطلح :ِبُهيام
 بفيض األداء إىل املؤدي لتّوجيه املوسيقيّة،

  .والَولَه العاطفة من متدفق
 أحد تنفيذ يف اإليقاع تغيq عالّمة :بوري

  .األزجال
 جسم ذات خشبيّة نفخ لةآ  :ملتوٍ  بوق

 يف الوسطى العصور يف ظهرت أسطوا�
  .مزدوجة ريشة ذات وهي أورپا،
 اإليقاع يف الّدوم تقابل .إيقاع وحدة :بوّمة

  .الّدربوكة وسط يف تُرضب .العاملي
 املوسيقيون يحجزها فندق يف غرفة :بيت

  .ولِلعبهم املوسيقيّة لنشاطاتهم والعشاق
 منظوم، نص من ها�النّ  الجزء :الّسالم بيت

 وهو .للنّص ويؤرخ بنفسه املؤلّف فيه يعرّف
   .الجزائر يف امللحون الّشعر عالمات إحدى
 من شكل كبqة، زمنيّة وحدة نصف :بيضاء
 قيّمة نصف يعادل الزّمنيّة القيم أشكال

 باسم املعروفة الكبqة الزّمنيّة الوحدة
   . هكذا وتُرسم ".املستديرة

  .مفاتيح لوحة ذات يقيّةموس آلة :يانوپ
uرسة الّنرب، زحزحة :النّرب تأخjإيقاعيّة م 
 qّللميزان اإليقاعيّة النّبضات طبيعة من تغ 

 إىل قويّة نبضات من وتحولها املوسيقي،
  .صحيح والعكس ضعيفة، نبضات
 تُسمعان أك� /موسيقيتان نغمتان :تآلف

  .واحد وقت يف معا
  .فنان رمشوا )يتابع( يرافق محّب  :تباع
 املوسيقى مجال يف شائع مصطلح :تتّمة

 نغميّة مسافة.1 :إىل يشq ".عرشيّة االثنا"
 معا مجموعهj يكون بحيث أخرى تكمل

 عدد وهو( عرش اثني للعدد مساويا
 نطاق يف املحصورة عرشة االثنتي النّغjت
 مصفوفة تكمل نغميّة مصفوفة.2 ).الّديوان

 ملسافاتا أنواع جميع معا ويشمالن أخرى
 أي تكرار دون الّديوان نطاق يف املحصورة

jمنه.(  
 التّأليف مجال يف يستخدم مصطلح :تحرير

 املوسيقى( التّسجيل لرشيط املوسيقي
 وذلك اإللكرتونيّة، املوسيقى )/املصنوعة

 عىل املسجلة املادة تنظيم إعادة عىل للداللة
 حذف /عليها جديدة مادة إضافة /الّرشيط
  .منها فقرات

 الخطوط إبداع كيفيّة :األصوات تحريك
 /]فرده صوت كل( اآلليّة /الغنائيّة اللحنيّة

 يف )األخرى األصوات مقابل صوت كل
   .األصوات متعّددة األعjل
 سياق يف مقام إىل مقام من انتقال.1 :تحويل
 متعاقب تنويع.2 .املوسيقيّ  الفني العمل
 مجال يف الّصوتيّة املوجة ملدى /للرتدد

  .اإللكرتونيّة ملوسيقىا
 عن ما نغّمة تردد تغيq :الّرتدد تحويل
  .الّصوتيّة موجتها تغيq طريق

 آخر إىل مقام من انتقال ملس، :عابر تحويل
   .عابر رسيع بشكل ولكن املؤلّفة، داخل

 االستعjل شائع مصطلح :عشواz تحويل
 يناظر وهو اإللكرتونيّة، ىاملوسيق يف

 الوتريّة اآلالت أداء يف املستخدم التّذبذب
  .التّقليديّة
 بعينها أماكن يف يُكتب مصطلح :تدريجيا

 إىل املؤدي لتّوجيه املوسيقيّة املدونة من
  .رسعة /ببطء التّدرج
 التّدوين أساليب من أسلوب :بيا} تدوين

 الثّا  النّصف يف ظهر الحديث، املوسيقي
 النّغjت يحدد العرشين، القرن من

 تقريبي، بشكل الزّمني متدادهاوا املوسيقيّة
 خاّصة داللة ذات أشكال برسم وذلك

 املُْدرج عىل سوداء عريضة وخطوط
  .املوسيقي

 املؤلّفة املوسيقى كتابة :موسيقي تدوين
 هذه .املوسيقي املدرج عىل معيّنة برموز
د الرّموز  عىل املوسيقيّة النّغjت تحدِّ

 ووسائل الزّمنيّة وقيمتها حدتها اختالف
  .عنها لتّعبqا

 أسلوب إطارّي، تدوين :هيكيلّ  تدوين
 فيه تُرسم املوسيقى تدوين يف حديث

 /الزّمنيّة القيم /النّغjت من مجموعة
jلتّحديد وذلك واحد، إطار داخل كلتيه 
 العازف يقوم التي املوسيقيّة الفقرات هيكل

 عن االستغناء دون ذلك ويتم بارتجالها،
 استخدام مثل دي،التّقلي التّدوين مكونات
 ومصطلحات املوسيقي، واملُدرج املفاتيح،

  .األداء
 الثّانيّة يف املنتظّمة الذبذبات عدد :ترّدد

د التي وهي الواحدة،  الّصوتيّة الطّبقة تُحدَّ
  .للنّغّمة
 تبني يكرّس إداري، سيايس بيان :ترسيم
 هذا ويتخذ .ثقافيّة لتّظاهرة الوصيّة الوزارة
   .ايلم دعم شكل التّبني
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 تقال رَقََص، ِمن ترقيصة،  :ترقيصة /ترقيص
 البناء يف يظهر .أيضا املتjيلة للمشيّة
 والتّوريدة الرّكاب بعد للمحجوز، الّشعري

  .األشطُر عىل والخjسة املغني يتناوب حيث
 خفيفة صغqة أغنيّة أنشودة؛ :ترنيّمة
  .اللحن

 تُصدر أسطوانيّة، نحاسيّة نفخ آلة :ترومبون
 جسم داخل بزالّقة نفخا املوسيقيّة jتالنّغ

 الهوا� العمود طول يف وتتحكم اآللة،
 املوسيقى يف اآللة هذه وتُستخدم .بداخله

 ولها .الّسيمفونيّة املوسيقى ويف العسكريّة
 الطّو :مختلفة طبقات بثالث أحجام ثالثة

  .وخفي وصادح
 الّصوت، حادة نحاسيّة نفخ آلة :يتپتروْمـ

 يف واالستيقاظ النّداء باتنو يف تستخدم
 املجموعة ضمن تستخدم كj الجيش،

 األوركسرتا يف النّحاسيّة النّفخ آلالت األساسيّة
   .الّسيمفو 

 سياق يف تأ� .نسويّة رقص حركة :تزعبيل
  .البنوتات /الفقqات تنشطها والتي للنساء املخصصة الجلسات يف االرتعاب

 من مشتقة طارقيّة كلّمة :تزنغراهت
  .واإلغjء النّشوة حد الرّاقصy عىل التّأثq ويبلغ خناجرهم، أصوات بإصدار ذلك عىل الرّجال ويرقص فيصفقن ،)تساكبالy( بعدها املرددات أما ،)�اويت( وتدعى الرّئيسة تغنيها التي األغا  ويرّددن دائرة نصف /دائرة النّساء تشّكل حيث دائري شكل عىل وتتم مختلفة، مواضيع تتناول الرّجال، ألحانها عىل ويرقص النّساء تغنيها أغان.3 .الرّاقصون يصدرها مواويل.2 .الخناجر رقصة.1 :هي الخناجر، بواسطة التّصويت ]عنى )ازنغريه(

 معيّنة أماكن يف املؤلّف يكتبه إرشاد :تسارع

  .املقطوعة بها تؤدى التي الّرسعة عن الفقرات أداء عةرس  يف تدريجي تزايد عىل للداللة املوسيقيّة، املدونة من بعينها فقرات عند

 آالت تسع من تجميع.1 تساعيّة، :تساعيّ 
  .الّسابق التّجميع ألداء مخصصة موسيقيّة مؤلّفة.2 .غنائيّة أصوات تسعة /موسيقيّة

 ألغا  طوارقيات مرددات :تساكبال�
   ).�اويت( وتدعى الرّئيسة
 حصحي أدا� تعبq :موسيقي تشكيل

  .املوسيقيّة املدّونة عىل املؤلّف يكتبها التي والتّوجيهات واملصطلحات لإلشارات تبعا املؤدي به يقوم الفني، للعمل املكّونة املوسيقيّة والجمل للعبارات
uتصغ/ uتقص: qالزّمنيّة لقليم نسبي تصغ 
  ).تكبq( ويقابله اللحن، لنوتات
 املؤلّف يضعه ما :موسيقي تظليل
  .إليه يهدف الذي الّصحيح الوجدا  التّعبq إىل املؤدي لتّوجيه ومصطلحات إشارات من املوسيقيّة مدونته عىل قياملوسي
 خط من أك� كتابة فن :التّصويت تعّدد
 آن يف تُسمع بحيث بذاته، مستقل لحنيّ 
 مناسبا فنّيّا عمال تكّون الخطوط هذه .واحد

  .متشابك نسيج ذا
 املؤلّفة اغةصي :املقامات تعّدديّة

 آن يف مقام من أك� بy ما يجمع حديث ]فهوم ولكن القد^ّة املقامات يف املوسيقيّة
 القرن يف التّأليف أساليب من وهي .واحد

  .العرشين
 اإلشارات طبيعة تغيq :األصوات تعديل
 اليدويّة املعالجة خالل من النّغّمة /الّصوتيّة
ل خالل من /التّسجيل لرشيط   .صواتاأل  معدِّ
 العروس يرافق احتفايل طقس :تعليل

  .اآللة بواسطة
  .املوسيقي أداء يتوج .االتّفاق هو  :تفاق

uفنّ  :موسيقي تفس qاملوسيقى تفس 
 إىل مكتوبة موسيقيّة مدونة من وتحويلها

 من ذلك ويتم بالحياة، ينبض موسيقي عمل
  .املجموعة خالل من /املنفرد املؤدي خالل

 وضبط لتّحديد منظا :متعادل تقسيم
  .النّغjت هذه من وأخرى نغّمة بy املحصورة املوسيقيّة املسافة فيه تتعادل نغّمة عرشة اثنتي إىل الّديوان يف املحصورة املوسيقيّة النّغjت
 الوتريّة اآلالت قوس استخدام فن :تقويس
  .املوسيقيّة والعبارات ملالجُ  لتّحديد /معيّنة مزاجيّة حاالت عن للتعبq العزف يف مختلفة بأساليب

uتكب: qت الزّمنيّة القيم تكبjلحن، لنغ 
   .نغjته زمن يطول أي اللحن، يكرب وبذلك
uعادةً  العود هي وتريّة، آلة قرص :تكتي.  
 موجهة عموميّة عرفان تظاهرة :تكريم
   .العموميّة الّسلطات ]ساعدة أقاربه عادة ينظمها لفنان،
  ).األخq بالّنفس( بالنّهايّة إحساسا تعطي األداء من نوعيّة عىل للداللة املوسيقيّة املدونة عىل يكتب إرشاد :تالٍش 

 لسان استخدام أساليب من أسلوب :تَلْس�
  .الجانبي الفلوت آلة من األخص وعىل النّفخ، آالت من املوسيقي الّصوت إصدار يف العازف
 التّوزيع يف أسلوب :مبعN تلوين

  .املوسيقيّة اآلالت من وثابتة واحدة ]جموعة األفكار هذه تلوين من بدال وذلك األلوان، مختلفة موسيقيّة آالت من متتاليّة مجوعة عىل شذرات، ةأ هي يف املوسيقيّة أفكاره املؤلّف فيه ع�يُب األوركسرتايل
 االثنا( املصفوفة تكوين يف أسلوب :mازج

  .مصوَّرا /األصيل بشكله مقلوبها �اثل /مختلفة نغميّة درجة عىل األوىل الّست النّغjت �اثل بحيث املصفوفة من األخqة الّست النّغjت فيه تنظَّم ،)عرشيّة
   .الطّوارقيات من الغناء فرقة رئيسة :mاويت

 يعطي أك�، /لنغمتy تجميع نشاز، :تنافر
   .متوافق نغمي تجميع سjع عند يزول العصبي، والتّوتر الّصو� بالتّنافر إحساسا
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 /فكرة عىل املؤلّف يدخلها تغيqات :تنميّة
 وإطالق إ±ائه إىل فتؤدي موسيقى موضوع
  .الكامنة طاقاته
 يُعطي أك�، /لنغمتy تجميع :توافق

   .النّفسيّة والرّاحة الّصو� بالتّآلف إحساسا
 متآلفة نغميّة مجموعة :نغميّ  توافق
   .واحد آن يف تُسمع
 بنغّمة أك� /صوتy/ yالت رنy :النّغم توحد
 بعد عىل /نفسها الّصوتيّة الطّبقة يف واحدة

   .الّديوان
 قصيدة بدايّة عالّمة تغريدة، :توريدة
 املوشح يف يقابلها .املحجوز يف ونهايتها
  .الطّالعُ 
 آلالت الكتابة فن :أوركسرتايل توزيع

 نغميّة ألوان استخالص بهدف األوركسرتا
 طريق عن وذلك ،األوركسرتاليّة للمؤلّفة

  .بآخر /بشكل املوسيقيّة اآلالت مزج
 األساسيّة، اللحنيّة الخاليا تنميّة :توسيع

 املوسيقي العمل يف وتوسيعها وتطويرها،
  .املمكنة املوسيقيّة الوسائل بكل

 منظوّمة ،)توشيات /تواش ج( :توشيّة
 /طابعا تبy نوبة افتتاح يف تؤدى موسيقيّة

 أربع /ثالث منتتض .الخالص بعد جزئيا
 عىل البرشاف بخالف وتؤدى موسيقيّة جمل
  .واحد إيقاع

 عند تنتهي حلقيّة أغنيّة تنفيذ :توشيح
  .مبتداها نقطة
 آالت من آللة موسيقيّة مولَّفة :توكاتا

 استعراض إىل تهدف املفاتيح لوحات
  .العازف أداء مهارات
 فيها استُخدم موسيقى :مزدوجة توناليّة
 واحد آن يف تعارضانم نغميان مجاالن
  .ما مقطوعة لتّأليف
 خشبي مهراس من تصنع طارقيّة آلة :تيندي
 بواسطة يثبت ماعز جلد عليه يوضع

yقضيب ،yتجلس خشبي jامرأتان عليه 
  .اإليقاعات مع �اشيا حركات تؤديان
 املدونة فوق يُكتب مصطلح :ثقيل

 األداء إىل املؤدي /العازف إلرشاد املوسيقيّة،
  .وثقل بثبات
 /مغنyّ ثالثة من ـداء مجموعة ثالثيّة، :ثال�ّ 
 آالت عىل مؤّدين ثالثة /مغنّيات ثالث

  .معيّنة
 آالت ´ا  من تجميع.1 :ُ�انيّة /ُ�ا}ّ 

 مؤلّفة.2 .غنائيّة أصواٍت  ´ا  /موسيقيّة
  .الّسابق للتجميع موسيقيّة

zاملوازين يف الثّنا� للتقسيم وصف.1 :ثنا 
 /عازفyَ من تجميع دويتو،.2 .ةاملوسيقيّ 
yللتجميع موسيقيّة مؤلّفة دويتو،.3 .مغنَّي 
  .الّسابق

zت ثناaتجميع :النّغ yيف تسمعان نغمت 
  .واحد آن

  .صوتy /اللتy مكتوبة مؤلّفات :ثنائيات
م منتظم غq إيقاعي تقسيم :ثنائيّة  يقسَّ

 )إيقاعيّة وحدات( نبضات ثالث زمن فيه
  .الزّمنيّة القيّمة ذات من قطف نبضتy عىل

 الرّنy طابع الّصوت، لون :موسيقي جرْس
 سواء نغمّي، مصدر أي من الّصادر الّصو�

 مخلوطا أم منفردة آلة كصوت خالّصا أكان
   .مختلفة موسيقيّة آلة من أك� كصوت

 /آليّا عمال تكوَّن موسيقيّة أصوات.1 :جزء
 ليّةداخ فقرات.2 .التّصويت متعّدد غنائيّا
  .موسيقيّ  لعمل
 مكتملة، موسيقيّة فكرة :موسيقيّة جملة
 .اللغويّة الجملة وتكوين نهايتكو يف تتشابه

 املوسيقيّة الجمل من غqها ومن منها تُبنى
 من املختلفة، املوسيقيّة واألعjل الفقراتُ 
  .وتعقيدا ضخاّمة أك�ها إىل أبسطها
 نغjت أربع من تجميع :رباعي جنس

 املوسيقى لنظام أساسا كان ميّا،سلّ  متسلسلة

 أساس أيضا وهو .القدامى اإلغريق عند
 عىل يقوم الذي العرµ املوسيقي للنّظام
 يف مختلفy، /متشابهy جنسy بy الجمع

  .متداخل /منّفصل /متّصل تتسلّسل
 األصوات أحدّ  عىل يُطلق مصطلح.1 :حاد

 متعّدد غنا� عمل يف النّسائيّة الغنائيّة
 لإلشارة أيضا يُستخدم مصطلح.2 .اتاألصو 

 ألة أليّة صفة- 3 .رانوپالّسو )دو( مفتاح إىل
  .حادة صوتيّة طبقة ذات موسيقيّة

 من معيّنة أماكن يف يُكتب مصطلح :حاسم
 األداء إىل املؤدي لتّوجيه املوسيقيّة املدونة
  .وواضح منضبط بإيقاع
 .الطّرقيّة املjرسات يف نفيس وضع.1 :حالة

 إعداد /للرتكيز الذهنيّة الّشيخ داداتاستع.2
  .االرتعاب حالة

 املؤدي عليه يضع حامل :اننوتة حامل
 قراءتها عليه تسهل ¢ املوسيقيّة املدوَّنات
 من اثنy أمام الحامل هذا ويوضع وأداؤها،
yداخل واحدة موسيقى يعزفان العازف 

  .األوركسرتا
 ِغلظا، /حدة الّصوت درجة :الّصوت حدة
  .لّرتّدده تبعا

 الحركة أشكال من شكل :مفكّكة حركة
 منّفصال النّغjت ىلاتتو  حيث اللحنيّة،
 متّصلة متسلسلة وليست بعض، عن بعضها

 تلو نغّمة املوسيقي الّسلم يف لوجودها تبعا
  .أخرى
 التي الكبqة األجزاء أحد :موسيقيّة حركة

 مثل الّدائري، اآليل املوسيقي العمل يحتويها
 .وغqها والكونرستو والّسيمفونيّة الّصوناتا

 /موسيقيّة حركات ثالث األجزاء هذه وعدد
 واحدة وحدة منها حركة كل خمس، /أربع
  .والّرسعة الطّابع حيث من بذاتها قاaّة

 القرآن من الحزب يتلو َمن مرتّل، :حزّاب
  .خاّصة شعائريّة وظيفة باعتبارها
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 يف تتمثل مسجديّة شعائريّة مjرسة :حزب
  .املصحف من ستy من جزء الوةت

  .وتريّة آلة نجاعة /املغني صوت نربة :حس
 الّسلّم يف الّسابعة النّغّمة :الّسلّم حّساس

،qإىل لحنيا تنجذب التي النّغّمة وهي الكب 
   .الّسلّم هذا أساس

 وهو .الحَسyْ  بطابع يتعلق ما :حَسيْني
qووصف ناجح، موسيقي ألداء ماِدح تعب 
  .العريقة األرسة ابن ي،للحرض  دارج

  .الحرضة يف مشارك نصq :حّضار
 طقوسيّة قاعدة يُتّخذ روحي حضور :حرضة

 عدة إىل وتنقسم اإلسالميّة، الطّرق لدى

 النّشوة تحقيق إىل وتهدف .ترنيميّة مشاهد

 وتسلسلها .االرتعاب حالة خالل من الّصوفيّة

 وتنتظم .وحرضة غناء دخلة، حزب، :كاآل�

   .واللعب الذكر حول اوةالعيس عند
 هو شفاهًة، تنتقل التي املوسيقى يف :حّفاظ

   .الّرسيع الحفظ عىل قدرة عن يِبy من
 فضاء الزّاويّة، يف /الخاّص  املسكن يف :حقة

   .وحدهم للعارفy مخصص مقدس، دائري
 املدونة أعىل يُكتب مصطلح :حنون

 بتعبq األداء إىل املؤدي لتّوجيه املوسيقيّة
  .ولy رقة فيه

 أي( حوز لشعراء املغناة األعjل :حوزي
 تري¹ وبن مسايب، بن :تلمسان )ضواحي
 .واملندايس سهلة، بن وبومدين امحمد
 بيت،( املوشح من بنيته يف الحوزي يقرتب
 من القريبة بلغته الزّجل ومن )بيت طالع،

   .العاميّة
 قطعة نهايّة يف تأ� فقرة :تذييل /خاmّة

  .لتّختتمها )قطعة من قسم أو( موسيقيّة
 من بعينها أماكن يف تُكتب إشارة :خافت
 لألداء املؤدي إلرشاد املوسيقيّة املدونة

  .ونعوّمة بخفوت

  .والطّبع امليزان باحرتام إال املjرسة بهذه يسمح ال .مقطوعة أداء يزيّن صو� /آيل تنميق موسيقيّة، جملة :خانة
 .واحدة نغّمة عىل يغنى )املقدس /اللطائف من( مختلف وحي من شعري نص.1 :خاوة

  .مختلفة نغميّة خطوط عىل يغنى فريد شعري نّص .2
  .املوسيقيّة املؤلّفة بها تتم موسيقيّة مقطوعة :موسيقي ختام
 .أداء إقفال طابع، خاتم،.1 :ختّمة

  .القرآن تفسq اختتام عند تؤدى رمزيّة احتفاليّة.2
  .والخجل التّهيّب عن يعّرب  نحو عىل لألداء املؤدي لتّوجيه املوسيقيّة املدونة من ةمعيّن أماكن يف يكتب مصطلح :خجول
  .الفرقة يقود الذي املغني /للعازف تعود قطعة، يف الّرشوع موسيقيا وهي .إيقاعيّة وداع نوتات عىل حفل نهايّة يف املوسيقيy خروج :خرجة

  .الّداخليّة تقسيjتها أحد نهايّة عىل /املؤلّفة نهايّة عىل للداللة املوسيقيّة املدونة عىل رأسيا يرسjن متوازيان خطان :مزدوج خط
  .نطاقه /املدرج هذا حدود من تخرج التي املوسيقيّة النّغjت لتّدوين منه وأسفل أعىل املوسيقي املدرج لخطوط موازيّة تُرسم قصqة خطوط :إضافيّة خطوط
  .الخفيض الّصو� النّطاق ذات املوسيقيّة اآلالت صوت.2 .طبقة وأخفضها الرّجال عند الغنائيّة األصوات أغلظ يعترب غنا�، صوت.1 :خفيض
  .النّوبة أداء تختم منغّمة خفيفة مقطوعة :خالص
  .املوسيقيّة مؤلّفته منها يستنبط نواة املوسيقي املؤلّف يتخذها واإليقاع، اللحن مميّزة مقتضبة موسيقيّة فكرة :لحنيّة خليّة
aيف عنرصٌ  املحليّة املوسيقى يف هو :سَخ 

 املغنy عىل بالرّد مكلف صوتيّة مجموعة

 عنرصُ  الحرضيّة املوسيقى يف وهو .املنفردين
  .الحشايشيّة لدى /الّدينيّة الزّوايا يف الخjسة
 املغني تدعم صوتيّة مجموعة.1 :خaسة
 .املغناة القصيدة من قسj عليه وترد املنفرد

  .الخوان /الحشايشيّة عند قةالحل من جلسة.2
  .دينيّة )طريقة( إخوانيّة عضو :خوا}
 املدونة أعىل يُكتب مصطلح :ُخيالء

  .وخيالء بزهو األداء إىل املؤدي لتّوجيه املوسيقيّة
 املوسيقيّة، املدونة أعىل يُكتب إرشاد :دامع
  .وأ� بحزن لألداء املؤدي يوجِّه
 املهيمن الطّابع أدخلت تقاسيم :دايرة
  .استفتاح تونس ويف مشاليّة املغرب يف تسمى .املالوف يف للنوبة
 والعرض الحفل افتتاح عالّمة.1 :دخلة

  .شغل بدايّة.2 .التّوقيع من نوعا بذلك تصبح التي نفسها القطعة إىل باستمرار املحرتفون املغنون يعمد حيث املوسيقي
 من محليا مصنوعة إيقاع آلة :دربوكة
،yّاآللة منظوّمة يف أسايس عنرص هي .ثعبان جلد استخدام افيه ويفضل الط.  
   .قسنطينة يف النّوبة من الثّانيّة الحركة :درج
 النّغّمة محددة غq إيقاعيّة آلة :دف

  .مختلفة أحجام ولها الّشعبيّة، املوسيقى مجال يف شائعة تزال وما الجاهليّة منذ العرب عرفها .بكفها /اليد بأصابع عليها وينقر حيوان، جلد عليه يُشدّ  خشبي إطار وهي املوسيقيّة،
  .إيقاع وحدة :دقة

 الخفض /الرّفع عالمات :املقام دليل
   .مبارشة املفتاح رسم بعد .املوسيقي املدرج عىل تُرسم والتي للمقطوعة املوسيقي الّسلّم يف املوجودة

 الجزء يف تظهر أك� /َدّواسة بّدال، :َدّواسة
 عدة ولها ملوسيقيّة،ا اآللة من الّسفيل
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 يانو،پلـا آلة يف.1 :منها استخدامات،
 الرّنy لتّمديد اليمنى الّدواسة تستخدم

 بينj اآللة، من الّصادرة للنغjت الّصو�
 وتحديد خفض عىل اليرسى الّدواسة تعمل

 لوحة تستخدم األرغن، آلة يف.2 .الرّنy هذا
 كلوحة العازف قدمي تحت الّدّواسات

 اآللة من الغليظة النّغjت صدارإل  مفاتيح
 بأصابعه يعزفها التي األلحان تصاحب التي
 يف.3 .أمامه املوجودة املفاتيح لوحات عىل
 وسيلة الّدواسات تستخدم :هارپال آلة

 كلها اآللة أوتار طبقة لتّغيq وفّعالة رسيعة
  .آخر إىل سلّم من /ألخرى طبقة من

 بيت كل يلحَّن التي لألغنيّة صفة :دوريّة
 الّشعري البيت لحن بذات منها شعري
  .األول
 يُكتب باألداء، خاّص  مصطلح :مغاالة دون
 بأحد مقرونا املوسيقيّة املدونة أعىل

 :املثال سبيل عىل األداء، رسعة مصطلحات
  .مغاالة دون رسيع

 سبع عىل القائم للسلم صفة.1 :دياتو}
 من فقط نوعy بينها فيj تَحرص نغjت

 والثّانيّة الّصغqة الثّانيّة هj املسافات،
 هذه عىل تقوم تآلفات /مسافات.2 .الكبqة

  .املقام دليل يحددها التي الّسبع النّغjت
 ذات نغّمة بy موسيقيّة مسافة :ديوان

 تردده يصل الذي جوانبها وبy معyّ  تردد
م .األساسيّة النّغّمة تردد ضعف إىل  وتقسَّ

 تشكّل رأصغ مسافات إىل املسافة هذه
  .املوسيقي الّسلّم
 جهاز :املؤلّف لحقوق وطني ديوان
 بتسيq مكلف .الثّقافة وزارة لوصايّة خاضع
 وجه وعىل الثّقافيy املنتجy حقوق

   .املوسيقيy حقوق الخصوص
  هكذا تُرسم زمنيّة قيّمة :الّسنّ  ذات

   .الّسوداء نصف تساوي

 عىل عامّ  بشكل يطلق اسم :القوس ذات
  .القوس ات الوتريّة اآلالت أنواع جميع
 إشارة /صوتيّة ملوجة مدى أعىل :ِذروة
  .اإللكرتونيّة املوسيقى يف نغميّة
 به يُذكّر .القصيدة مطلع :البيت راس

  .العرض أثناء ّرسا املغني
 أجود ^تطي من حرفيا تعني :األقدار راكب

  .البارع الفنان به ويقصد .مركوب
 مجموعة يف ةواآلمر  املسؤولة هي :رايسة

 يحظى الذي التّبجيل محل وتكون الفقqات،
 افتتاح إليها يعود .الزّاويّة يف الّشيخ به

 األداء وقيادة الفاتحة بتالوة العروض
  .للفرقة املوسيقي

 العرب استخدمها موسيقيّة آلة :بَربا
 إىل أصولها وتعود قد^ا، والفرس والّرتك
 وهي امليالد، قبل ما يف املغرب سوس أمازيغ

 آلة أصل إنها يقال قوس،و  واحد  وترّ  ذات
 مختلفة آالت منها ُوجدت وقد .الكjن

 األدوات من وتصنع .الّصوتيّة الطّبقات
 كخشب الباديّة أبناء لدى املتوفرة البسيطة
 طويلة عصا ظاهرها .املاعز وجلد األشجار

 الوتر عليها يركّب التي الّربابة عنق هي
 ويف الّربابة، طارة أسفلها ويثبّت الوحيد
 يعمل الذي الكراب بها يثبت مجرى أعالها

 مارا أعالها إىل العصا أسفل من الوتر شد عىل
  .الّربابة بطارة
 تُعزف .قوس ذات شعبيّة، وتريّة آلة :ربابة

 العازف فخذ عىل عموديّة
 وتدل ، / هكذا ترسم عالّمة :رباط
 نطاق يف الّداخلة النّغjت مجموعة.1 :عىل
 لغوي مقطع بواسطة تُغنّى العالّمة هذه
 نغّمة ربط.3 .املتّصل العزف.2 .واحد

 - د .ترددها نفس من أخرى بنغّمة موسيقيّة
 الكالرينيت آلة ريشة يثبّت معد  رباط

  .بجسمها

 آالت أربع من تجميع.1 :رباعّية /رباعيّ 
 مؤلّفة.2 .غنائيّة أصوات أربعة /موسيقيّة
  .الّسابق للتجميع مخصصة موسيقيّة

  .الهواة لغة يف موسيقي لهو :ربشة
 مساويّة زمنيّة قيّمة :املوسيقيّة النّوتة ربع
  . هكذا وترسم املستديرة، لربع
 نصف عن تقل موسيقيّة نغّمة :نغّمة ربع

 املقامات مقّومات من وتُعدّ  الّصوت،
  .العربيّة املوسيقيّة

 موسيقيّة تظاهرة :املوسيقي الجزائر ربيع
 يف ليّةاملح العاصّمة الجزائر سلطات أسستها

 كل عروض تنظيم عىل تقوم .الثjّنينيات
   .كامل شهر طيلة وخميس أربعاء
 املوسيقيّة املدونة فوق يكتب إرشاد :رخيم

 بدقة الغناء /العزف إىل املؤدي لتّوجيه
  .ونعوّمة
م موسيقيّ  حفل :رسيتال  /مؤدٍّ  فيه يقدِّ

 املؤلّفات من مجموعة األك� عىل اثنان
  .للجمهور املوسيقيّة

 غرس عىل تدل األصل يف العبارة كانت :رشق
 وهو مشتعلة، شمعة جسم يف ذهبيّة قطعة

 املادي الجزاء إىل طقوسيّة بصورة يرمز ما
 النّصيب تعني أصبحت ثم .موسيقي ألداء
qوالذي األجرة، من تعاقديا املحدد غ 

 يف والّضيوف األهل به يجود مj يُحّصل
   .العرس
 مكلفة ،الفقqات عنارص من :رقاصة

 رموز وفق املستمعات فعل رد باستشارة
  .مقررة ابتهال
 ويتميّز .املوشح يف البيت يعادل :ركاب
qاإليقاع بتغي.  
 تقلّل يانوپالـ آلة دّوسات من دّواسة.1 :رن�
 .املعزوفة النّغjت صوت رنy حجم من

 الّصو� الرّنy خفض وسائل مختلف.2
  .املختلفة املوسيقيّة لآلالت
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 نغّمة من مكوَّن نغمي تجميع :ثال� رن�
  .تآلف باسم واملعروف وخامستها، وثالثّتها

 جميع عىل سيطرت فنيّة حركة :رومانسيّة
 األكرب الجزء خالل املوسيقى، ومنها الفنون،

 باإليغال �يزت وقد .عرش التّاسع القرن من
 الخيال يف واإلغراق الذا� التّعبq يف

 عىل والعمل بيعةالطّ  إىل والهروب والعاطفة
  .القومي الّرتاث إحياء
 العروµ، /املحجوز يف شعري تشكيل :ريَال
  .الحركات ترديد يف االنتقال عمل يعمل
  .اضطراب سقطة، :َريْبة

 /املعدن من /الطّيور ريَش من ريشة :ريشة
 اآلالت نقر يف تستخدم الپالستيك، /األبنوس
 .أوتارها من الّصوت إلصدار الوتريّة
 آلة عزف يف كj بإمساكها العازف مهايستخد

 حلقات يف بتثبيتها /واملاندولy العود
 آلة عزف يف كj أصابعه حول معدنيّة
  .القانون
 .إخوا  وجه /طقويس نذور فضاء :زاويّة

 والحرضة والذكر الّدرس حصص تحتضن
  .والّسjع

 تقع حادة صوتيّة مساحة مزيّفة، :زائفة
 الطّبيعيّة ةالّصوتيّ  املساحة حدود خارج

 هذا فيها يشدو عندما الرّجال، من للمغني
 أخرى شخصيّة إىل صوته لون تغqِّ  املغني،

  .النّسائيّة األصوات إىل �يل
 شعري تقطيع حركة.1 )زجول ج( :زجل
 شعري م¾.3 .صوت.2 .اإلبل قوافل لدى

 والهوا البحور :مسائل خمسة حول منتظم
  .والنّواح واألرشاق والخصام

 املوسيقيّة األشكال باقي مثل الزّجل، ريتوف
 الّصالة( يسمى شعائري حد عىل املjرَسة،

  ).النّبي عىل
 النّغjت إىل يضاف تنميق :نغميّة زخارف
 إشارات ةأ هي عىل يُكتب لأللحان، األساسيّة

 ةأ هي عىل يُكتب /عليها متعارف ورموز
  .األصليّة بالنّوتات لصيقة صغqة نوتات

  .رنةز  العب :زرناجي
 املحجوز يف ترافق نفخيّة آلة :زرْنة

 اآللة هي .الرّاقصة اإليقاعيّة املقطوعات
  .الهدوى يف املستعملة األساسيّة
 نغّمة فوق تُرسم موسيقيّة ِحليّة :زغرودة

 املؤدي يقوم حتى املوسيقيّة؛ املدونة يف ما
  .األداء ملتطلبات تبعا برتعيدها
 مjرسة وهو صوتيا، الكلjت قلب :زقالميّة
   .املوسيقيy لهجة يف أساسيّة

 أماكن يف يكتب مصطلح :مختلَس زمن
 املؤدي لتّوجيه املوسيقيّة املدونة من معيّنة

 النّبضات عن تباطؤا /تسارعا االنحراف إىل
 زمنيّة لفرتة املوسيقي للميزان األصليّة

 نفيس مضمون عن التّعبq بهدف محدودة،
  .بعينه
 ثالث من تتكون يّةموسيق منظوّمة :زندايل
  .املقطوعات اختتام يف تنفذ موزونة، جمل
 اإليقاع يف تستعمل صغqة صناجات :زنوج

  .األزجال يف وخاّصة
 يف قزح قوس حرفيا يعني :األقداح زين
 خjس الباش ينفذه جو .الحشايشيّة لهجة

  .والخjسة الغناء بy ويدرجه
 أعىل يُكتب مصطلح :ُمضحك ساخر

 األداء إىل املؤدي لتّوجيه يّةاملوسيق املدونة
qوسخريّة تهكم فيه بتعب  
 اللطائف شعر يف معاوِدة شخصيّة :ساقٍ 

 تنظم الخمر، إراقة ناظم هو العربيّة،
  .الغرامي املخياَل  إيقاعيا وظيفتُه

 النّحاسيّة النّفخ آالت من آلة :ساكسوفون
  .مفردة ريشة ذات

  .رونق بدون أداء /نص :سامط
 :النّغjت ُسباعيّ  :راألوتا ُسباعيّ 

 �ثل متتاليّة نغjت سبع من مجموعة.1

 .موسيقى كسلّم متكاملة، موسيقيّة وحدة
 شبه أوتار سبعة ذات موسيقيّة آلة.2

   .القيثارة
 /فرقتy بy تجري شعبيّة رقصة :سبيبة
yانت،چ مدينة يف حي jيبدأ وزلواز، امليهان وه qا التّجمع ويتم الطّبل، عىل بالّدق الّسبيبة دخول عن معلنات ليال، املنازل من النّساء خرجفت عاشوراء شهر مطلع يف لها التّحضqالنّهايّة يف املنترص يتميّز حتى قدراته راقص كل يستعرض ففيه العارش اليوم أما زلواز، إىل امليهان من والرّاقصون امليهان، إىل زلواز من الرّاقصون يذهب حيث التّاسعة لليلة تحض.  
 ال .اللعب أدوات فيها توضع حقيبة :رس

  .الرّوحيّة الّرشوط توفرت إذا جلسة، يف استخدامها يقرر من هو الحقيبة، حامل واملقّدم .العيساوة عند لها وجود
 يف الزّمني العنرص مكونات أحد :أداء رسعة

  .راقصة رسعة متمهِّلة، رسعة :مثل األداء، رسعة عىل معيّنة سّمة إلضفاء املصطلح بهذا تُقرَن التي املصطلحات من عديد وهناك .الّشjل جهة املوسيقيّة املدونة أعىل التّحديد هذا ويُكتب .الّدقيقة يف اإليقاعيّة داتالوح أداء رسعة تحديد طريق عن املقطوعة أداء رسعة بتحديد خاّص  وهو املوسيقى،
 أماكن يف يُكتب مصطلح :سابقة رسعة
  .املوسيقيّة اللَّفة أداء خالل وذلك مغايرة، لرسعة عنها انحرافه بعد بها بدأ التي بالّرسعة األداء إىل املؤدي لتّوجيه وسيقيّةامل املدونة من معيّنة
 املدونة أعىل يُكتب مصطلح :بحيويّة رسيع

  .وحيويّة برسعة األداء إىل املؤدي لتّوجيه املوسيقيّة
 املدونة أعىل يُكتب مصطلح :بخفة رسيع

 برسعة األداء إىل املؤدي لتّوجيه يّةاملوسيق
  .وخفة

      املجال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      17     ُموِسيَقى    

..205..



 املدونة أعىل يُكتب مصطلح :نشيط رسيع
  .املؤلّفة أداء رسعة حديدلتّ  املوسيقيّة

 االنزالق عن تكشف مجازيّة، بنيّة.1 :سفر
yالجلسة يف املختلفة املوسيقيّة العوا� ب 

 الّشكل داخل التّغqات عن /الواحدة
 الّسفر ويقود .لنّوعا تغيq /الواحد املوسيقي

 األعjل كتابة عىل قدرة.2 .صنعة أستاذ
   .إنجازها املراد

 طول عىل قائم فهرس ،)سفاين ج( :سفينة
 دون األعjل منتخبات يتّوج موسيقي، مسار

 مبدأ مرجعه .األنواع بy بالّرضورة التّمييز
  .املوسيقي األداء آداب أي ،"الّسفر"

 املوسيقي جاملُدر  عىل يُرَسم شكل :َسكْتة
 فرتة األداء عن التّوقف إىل املؤّدي لتّوجيه
 .األداء بعدها يُستأنف محدودة، زمنيّة
 خاّصة سكتة املوسيقى يف زمنيّة قيّمة ولكل

   .مميّز شكل ذات بها
 مجموعة :التّوافقيّة النّغaت سلسلة
 النّغّمة مع تتذبذب موسيقيّة نغjت

 املجموعة وهذه املغنّاة، /املعزوفة األساسيّة
 األساسيّة، النّغّمة مع بوضوح تُسمع ال

 شخصيتها النّغّمة هذه تُكِسب ولكنها
 بالنّغّمة تتصل الّسلسلة وهذه ولونها،

  .بسيطة حسابيّة بنسب األساسيّة
 موسيقي ُسلّم :الكاملة األصوات ُسلّم

م  يفصل نغjت ست إىل الّديوان فيه يقسَّ
yملكا موسيقي بُعد وأخرى نغّمة كل ب.  

 لجنسy نغمي تسلسل :صغu ُسلّم
 .طبيعيا سلّميّا تدرجا يشكالن صغqين

 qّالّسلّم هذا صفة وتتغ qمسافات بتغ 
   .منه الثّا  الجنس

 من نغميّ  تسلسل مفتاح، :موسيقيّ  ُسلّم
 النّغjت عىل يحتوي ،الحدة إىل الغلظ

 املوسيقي النّظام تشكّل التي املوسيقيّة
 .ما موسيقي ؤلّفم ألسلوب /ما لشعب
 العصور، مر عىل مختلفة أنواع منه ظهرت

 قائم هو ما فمنه الّشعوب؛ مختلف وعند
 .أك� /سبع /ست /خمس /نغjت أربع عىل

 الكبq الّسلم شيوعا الّسال� هذا وأك�
   .الّصغq والّسلم
 الطّرقيّة الطّقوس يف ُمغنَّى جزء :سaع

  .ونوب قصايد يتضمن
  .لييلّ  حفل :سهرة

 أصوات يف حادة صوتيّة طبقة :رانوپسو
  .الطّبقة لهذه الّصو� املدى مع الّصو� مداها يتطابق التي املوسيقيّة اآلالت لبعض صفة املصطلح هذا ويُستخدم .الغنائيّة النّساء

 املوسيقي التّأليف أشكال أحد :سيمفونيّة
  .مفو ّ الّسي لألوركسرتا ولكن الّصوناتا مبدأ عىل يقوم .البحت اآليل

 يف ُجنَيدْ  أسسه صويف نظام أول :شاذليّة
  .عيىس بن محمد أسسها التي والعيساويّة الجيال  القادر عبد أسسها التي القادريّة أهمها عديدة فروع عنه نشأت .قرنy قرابة اإلسالمي العا� عىل هيمن .العارش القرن مطلع
 إلكرتو  جهاز :الذبذبات عرض شاشة
  .اإلشارة لهذه الّصوتيّة املوجات يوّضح ¢ بيا ّ  رسم إىل النّغميّة اإلشارة يحوِّل رضع بشاشة ُمزوَّد

 ويحظى شاوش الباش يساعد ساع :شاوش
 تالوة بها له تشهد ومكانة بإجjع بدوره

  .الفاتحة
 الحرضة بقيادة مكلف :حرضة شاوش
  .واللعب
 .الفقqات لدى باإلمداد مكلفة :شاوشة

  .االرتعاب حالة ظِّّمةمن الوصفان عند وهي
 اثنتي من زوجي إيقاع :وشباب شايب
  .القادريات تنفيذ يف تستعمل فُرجة عرشة
 /الّرسعة مصطلحات إىل تُضاف سابقة :شبه

،qشخصيّة /رسعةٍ  إىل املؤدي تُوجِّه التّعب 

  ".رسيع شبه متمهل" :املثال سبيل عىل تشبهها
 املدونة أعىل يُكتب مصطلح :شجيّ 

  .عذب غنا� بتعبq األداء إىل املؤدي وجيهلتّ  املوسيقيّة
 األداء إشارات من إشلرة :الّرسعة شديد

   .املقطوعة أداء رسعة لتّحديد املوسيقيّة املدونة أعىل تُكتب التي
 الّصو� اللون نوعيّة تغيq :الّصوت رشخ
  .املستمع أذن تلتقطه ال حتى عليه التّغلب املاهر العازف يستطيع عيب وهو أخرى، ةصوتيّ  منطقة إىل لآللة صوتيّة منطقة من االنتقال عند الخشبيّة، النّفخ آللة

 العرصيّة ىاملوسيق نزعة.1 :رشقي
  .الجزائريّة املوسيقيّة الفرق يف استعjله يتزايد وترا، عرش اثنا ذو عريض عود.2 الجزائريّة
 تقليديا يُحيى طقويس احتفال.1 :شعبانيّة

 .رمضان شهر خالل الطّريقة فقراء ملساعدة التّربعات لجميع يخصص كامل، شهر مدى عىل الّشعبانيّة احتفاليّة �تد .ومقّربوها العيساوة زاويّة أعضاء فيه يجتمع شعبان، شهر من عرشينوال الّسابع اليوم يف
   .النّوع هذا ترقيّة وضjن الّشعبي، موسيقى تجميع عىل عملت دراج، بن عjر خصوصا وسqّها 1955 سنة أسسها جمعيّة.2

 يف تخصصت حرضيّة موسيقى :شعبي
   .والعنقى ومريزق والنّاظور سفينجة مع العاصّمة الجزائر يف محصورة البدايّة يف كانت .املدح يف األصل
 تكون صاعدة، موسيقيّة جملة :شعلة
  .تَُوّشيها /ملقطوعة مدخال
 طبوع وفق موشح، م¾، عمل، :شغل

  ".توا� بن" لـ "املحبة نار عاشقy يا" /للمعتمد "جرى دمعي" مثل .وأنغام
 املوسيقي التّأليف أنواع من نوع.1 :شكل

 ....والكونرستو الّسمفونيّة مثل العاملي،
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 للحركات داخيل بنا� تصميم /صياغة.2
  .وغqها األنواع لهذه املكونة
 تبدو إصبعy ذات معدنيّة أداة :رنّانة شوكة
 خالّصا رنينا قرعها عند تعطي ، هكذا
 وسيلةً  وتستخدم .محددة موسيقيّة لنغّمة

 آلة كل من الّصادر الّصوت لضبط مساعدة
  .موسيقيّة

 ويدير يقود من ،)مشايخ شيوخ، ج( :شيخ
  .املوسيقي األداء
 هو العيساويّة الطّريقة يف :اَعَمل شيخ
 وتنشيط مراقبة يف املقدم يساعد .ادالقصّ 

 لّسjع،با مكلف هو .الطّريقة الطّقوس
  .اإليقاع عازيف ويقود
  .للطريقة روحي أب :حرضة شيخ

 الرّجال أصوات يف طبقة أحدّ  :صادح
 :هj شخصيتان /لونان منها ويوجد الغنائيّة،

 يسمى وقد درامي، وصادح غنا� صادح
  .القوي الّصادح /البطويلّ  بالّصادح

 يف الغنا� الّصوت أنواع أقوى :بطويل صادح
  .ادةالح الرّجال أصوات

 عند /الخوان حلقة يف ناد أول :صدر
 ضمن تراتبيّة أوضاعا ^يّز .الحشايشيّة

  .املؤسسة
   .الرّشق لتّلقي يستعمل كيس :رصة

 صغq الخشيّة، النّفخ آالت من نوع :صّفارة
 الطّبول مع يستعمل الّصوت، حاد الحجم،

  .العسكريّة املوسيقى يف
  .الزّجل يف ديني موضوع :النّبي عىل صالة

 من بعينها أماكن يف يُكتب مصطلح :صمت
 مجموعة /عازف لتّوجيه املوسيقيّة املدونة

 لفرتة العزف عن التّوقف إىل العازفy من
 لهذه دور وجود لعدم وذلك ما، زمنيّة

  .األخرى اآلالت مع تؤديه اآلالت
 وصف.2 .اآللة عىل عازف.1 :صنايعي

  .اآللة عىل العزف يف املهارة

 تلحy :الكندي حسب.2 .حرفة.1 :صنعة
   .موسيقي

 زوج من تتكون إيقاعيّة طرق آلة :صنوج
 وتعزف املسطحة، النّحاسيّة األطباق من

   .ببعض بعضها بصفقها عادة
 /الكالم عند اإلنسان من يصدر ما :صوت
 ست إىل الغنا� الّصوت وينقسم .الغناء

  .لللرجا وثالث للنساء ثالث :صوتيّة مناطق
 صو� رنy بيض،أ  ضجيج :أبيض صوت
 آن يف الّصوتيّة الذبذبات مختلف من يصدر
 التي الّصو� الرّنy أنواع من ويعدّ  .واحد

   .اإللكرتونيّة املوسيقى بواسطة استُحدثت
 طبقات بy وسط صوت :الباريتون صوت
 الّصوت بy يقع الغنائيّة، الرّجال أصوات

 أي( الّصادح والّصوت )الحاد أي( الخفيض
  ).الغليظ
 طبيعة تغيq تم سمعيّة إشارة :ملّون صوت
  .إلكرتونيّة بوسائل الّصو� رنينها
 املوسيقى طبيعة يوضح ملا صفة :صو�ّ 

  .الغنائيّة
 معناه يف يشمل علم :سمعيّة صوتيات
 الّصوت الطّبيعي األساس اإلجjيل

 ويشمل وانتشاره، وإصداره وخصائصه
 يختص ما كل املصطلح لهذا العامّ  املعنى

 األبنيّة مالءّمة األخص وعىل الّسمع، اسةبح
  .فيها املوسيقي الّصوت النتشار
 لتّدريب موسيقي تعليمي نظام :چصولفيـ
 النّوتة وقراءة والغناء االستjع عىل الطّلبة

 هذه يف كاملة مهارة إلكسابهم املوسيقيّة؛
  .املجاالت
 التّأليف أشكال أهم من واحدة :صوناتا

 مسّمى ويتغq .والّشخصيّة الّرسعة متباينة حركات أربع /ثالث يف وتقع الهارمونيّة، كاملة آلة ]صاحبة لحنيّة آللة /منفردة آللة مؤلّفة وهي .ادّ الج اآليلّ  املوسيقيّ 

 /خمسة من امللحون الّشعر يف بنيّة :صياح ..له العازفة املجموعة بتغq الّسابق التّكوين
  .العاصّمة الجزائر يف العروµ و�يز الطّالع، بعد تنّفذ .النّغم انقطاع عند تغنّى أسطر، سبعة

 عمل صياغة إعادة :جديدة صياغة
  .العمل هذا يف والتّنميق التّنوع من كثq إجراء مع آالت، مجموعة /منفردة آلة تكون قد أخرى، وسيلة إىل معيّنة أداء وسيلة من بنقله موسيقي

 /املوشح بنى مختلف ^يّز شكل :صيغة
  .لالزّج

 عليها يقوم بنائيّة صيغة :الّصوناتا صيغة
qعرض إعادة تفاعل، عرض، :هي مراحل، ثالث يف وتقع الحجرة، ملوسيقى التّأليف أشكال ومعظم الّسيمفونيّة، من األوىل الحركة وبخاّصة اآلليّة، املؤلّفات من كث.  

 البنائيّة الّصيغ إحدى :ثالثيّة صيغة
  .أ ب أ بالحروف الّصيغة لهذه ويُرمز األساسيّة، للفكرة تقريبي /متطابق تكرار – متعارضة جانبيّة فكرة – أساسيّة فكرة :هي مراحل ثالث عىل تقوم .املركبة املوسيقيّة األعjل داخل اتللحرك /املوسيقيّة للمؤلّفات

 من مكّون ثنا� موسيقي بناء :ثنائيّة صيغة
،yوالتّكامل التّجارب طريق عن التّوازن فيه يتحقق قسم yهذين ب yالقسم. 
 ال فني، لعمل موسيقيّة صياغة :حرة صيغة
  .املوسيقي البناء علم يف البنائيّة للصياغة الّشائعة التّقليديّة بالّرشوط تتقيد

 البنائيّة الّصياغة من نوع :دائريّة صيغة
  .معه متعارضة أخرى موسيقيّة فقرات بy باستمرار يرتدد رئييس لحن أساسه حركة، /ملقطوعة

 أثناء الّرسعة لضبط جهاز :الّرسعة ضابط
 أثناء العازف يستخدمه املوسيقّي، األداء

  .املدونة أعىل املؤلّف بيّنها كj تدريباته
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 الّصوت توفيق :املوسيقيّة اآلالت ضبط
  .املطلوبة الّصحيحة النّغjت تتحقق حتى عليها؛ العزف قبل اآللة من الّصادر املوسيقي

 املوسيقيّة النّغjت إصدار :غمالنّ  ضبط
  .عنها انحراف أدÄ دون خالّصة عزفا، /غناء
 يجمع الجلود، فصيلة من إيقاع ألة :طار
  .للوزن الّدربوكة تقييد عادة يدعم نقار، بطبل املجزوز الجلد فيها

 تغيq عقب يرد املوشح، م¾ من فرع :طالع
  .والقصيدة وشحامل و^يّز الغناء، يف والنّغّمة الّشعري الوزن
 املراتب :الزّجالy لدى.1 ).طبوع ج( :طبع

  .النّوبة أداء طريقة يلخص :املالوف يف.2 .الّسلم عىل بينها التي والفواصل واملقام املهيمنة النّوتة بy العالقات، ملنظوّمة النّغمي الّضابط .نواح أرشاق، خصام، بحور، هوا، :املدونة يف الخمس املوضوعيّة
 املغني صوت فيه يقع الذي ّسجلال :طبقة

  .النّوتات سلم عىل
دة غq اإليقاعيّة اآلالت من آلة :طبل  محدَّ

 الحجم، كبq الطّبول من نوع :كبu طبل ..وصغq كبq :حجjن وله اثنتy، /]ِقرعة يُقَرع جلدي، غشاء جانبيه عىل مشدود عريض خشبي إطار وهي .املوسيقيّة النّغّمة
  .األوركسرتا ويف العسكريّة، املوسيقى فرق يف يستعمل الحيوان، جلد من غشاء الجانبيتy فتحتيه عىل ُشدّ  الّشكل أسطوا  هوو  الّصوت، خفيض
دة غq إيقاعيّة آلة :الّدمدّمة طبلة  محدَّ

  .بالِعيصّ  عليه يُقرع جلدي غشاء فُّوهتيها عىل ومشدود أسطوا ، جسمها املوسيقيّة، النّغّمة
 املدونة، الّنوتة يسار عىل يظهر رمز :طبيعي
  .عارض بشكل )املدونة النّغّمة /( النّوتة بهذه قُرئت التي الخفض عالّمة / الرّفع عالّمة أإلغاء عىل للداللة  هكذا ويرسم

  .الطّق توافق إيقاع، وحدة :طقة
 املدونة أعىل يُكتب مصطلح :طَلِق

  .وطالقة انسياب هفي بتعبq األداء إىل املؤدي لتّوجيه املوسيقيّة
 اجتjعي إدماج طقس.2 .ختان.1 :طهور

  .احتفال ضمن العائيل الوسط يف يجري اإلسالم، يف
 النّطاق من أخفض صو� نطاق.1 :الطّو

 .تاّمة خامسة ]سافة رانوپللسو الّصو�
  .مستعار بصوت الغناء عند الرّجال صوت.3 .النّطاق هذا يف يقع برشي صوت /موسيقيّة آلة أيّة.2

 اإلنسا  الّرتاث النّغم، نطاق :النّغم طيف
  .أحّدها حتى أغلظها من بأكملها املوسيقيّة النّغjت من

 مضائق عمق يف تقع مغارات :ظليaت
  .مالذا فيها ويجدون والهواة الّشباب املوسيقيون يفضلها الرّمال، وادي
 فهرس تنظم مقطوعات مجموعة :عادة

   .العروض أثناء الرّايسة اختصاص من وهي – واليتهم ترتيب بحسب الطّرق شيوخ النّبي، هللا :األولويّة مبدأ فقو  – موضوعاتها تتدرج الفقqات،
 موسيقيّة، نوتة أيّة إىل تضاف عالّمة :عارضة
  .املوسيقيّة املدونة سياق يف النّوتة هذه قبل العادة يف وتكتب
 العازف عىل تُطلق صفة :ماهر عازف

  .املوسيقيّة التّه عىل والتّعبq األداء يف فائقة ]هارة يتمتع الذي الّصنّاع املوسيقي
 املدونة أعىل يكتب مصطلح :عاصف

  .عاصف صاخب بتعبq لألداء املؤدي لتّوجيه املوسيقيّة
 منتظّمة، تواتر بنَسب يتميّز إيقاع :عايب
  .التّوشيّة تنفيذ يف نجده
 تعطي موسيقيّة فكرة :موسيقيّة عبارة
 يف ثانيّة موسيقيّة بعبارة إال كتملي ال معنى

 املوسيقيّة والعبارة .موسيقيّة جملة إطار
 األلحان صياغة يف البنائيّة العنارص من عنرص

  .املوسيقيّة
 لوحة عىل رأسيّة عالمات :العْفق عتب
 العود،( الوتريّة اآلالت برقبة العفق

yأصابع ضغط أماكن تحدد ،)املاندول 
 موسيقيّة نغjت صدارإل  األوتار عىل العازف

  .صحيحة
 املدّونة أعىل يُكتب مصطلح :َعُجول

 بهّمة األداء إىل املؤدِّي لتّوجيه املوسيقيّة
   .ورسعة ونشاط

 افتتحايات م¾ من برشاف اسم :عراييس
 موسيقي، أسلوب عىل أيضا يطلق .املالوف
 الرّاقصة الخفيفة املقطوعات يفضل

 عىل ،والحوزي املحجوز فهرس من املأخوذة
   .املالوف �يز التي واملبنيّة املطولة األعjل
 كتسبيق للموسيقيy تدفع أجرة :عربون

   .أتعابهم عىل
hالقسنطيني بالعود عادة يلصق اسم :عر 

 أوتاره وعدد وذراعه صندوقه بحجم املتميز
  .ومفاتيحه

 باملوسيقى الّصقت تسميّة :أندلسيّة عربيّة
 تثمy إىل تسعى املغرب، لبالد الحرضيّة

 اإلقليمي واالنتساب العرµ الثّقايف االنتjء
   .األندليس

 الذي الزّفاف عىل عادة يطلق حفل، :عرس
  .موسيقي بأداء يتّوج

 الّصوناتا، صيغة من األول القسم :عرض
 األساسيّة املادة فيه تعرض الذي القسم وهو

  .بدايتها يف للمؤلّفة
hهاملوج العاّمي الّشعر أشكال من :عرو 

yعوا� تصوير عىل يحرص املوسيقي، للتلح 
 يف ينرصف .العتيقة واملدينة املحيل الّرتاث

 وفراش وصياح بيت إيل الحرضيّة املوسيقى
µوعرو.  
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 مكلفة امرأة :النّرشة ُعرف يف :عريفة
  .األداءات يف وباإلمداد الزّائرات باستقبال

 هدفها موسيقيّة مjرسة :املدّونة عزف
 ما إىل املدوَّنة، يف لألوركسرتا مكتوب هو ما تحويل عىل املؤلّف /وركسرتااأل  قائد تدريب

  .وهلة ألول يانوپلـا آلة عىل عزفه ^كن
 معيّنة أماكن يف يُكتب مصطلح :طائر عزف

 الكjن؛ آلة ملؤلّفات املوسيقيّة املدونة من
  .األوتار عىل بالقوس القفز طريق عن خفيفة، بلمسات األداء إىل املؤدي لتّوجيه

 قرع يف تُستخدم التي الِعيصّ  من أيٌّ .1 :عصا
  .األوركسرتا قائد عصا.2 .الطّبول
uشد نقطة العود يف هي .أوتار :عصاف 
 شكل يف صلب خشب من تكون األوتار،

  .ثقب وسطها يف أسطوانة
 يف العرصيّة املوسيقى أحالّت  :عرصي
 بتنوع العرص ويتميّز .املرصيّة يّةاملوسيق الكوميديات من بتأثq املرشق، إىل البدايّة

 الجاز بتيارات الغرب بy وتأثqاته، مصادره
   .الّرشق ووحي الّستينيات، لعرشيّة والرّوك

 مع الكناري صوت ويعدُّ  .كناري :عصفور
 ثقافة ثوابت إحدى الزّهور، عا�

 غناء لّرتتيب دراجة عرشة أربع توجد القرابعي، إىل الحسيتي فمن .الحشايشيّة
  .الكناري

 الرّجال أصوات من لنوعيّة صفة.1 :عفيّ 
 أعىل يُكتب مصطلح.2 .الحادة الغنائيّة
  .وفخاّمة بقّوة لألداء املؤدي لتّوجيه املوسيقيّة املدونة
 للداللة  هكذا ترسم عالّمة :إرجاع عالّمة

 األصيل، الّصو� رنينها إىل نغّمة إرجاع عىل
 ار]قد مخفوضة /مرفوعة ُسمعت أن بعد

   .الّصوت نصف
 يسارَ  b هكذا تُرسم عالّمة :خفض عالّمة

 عىل للداللة املكتوبة املوسيقيّة النّغّمة رمز
 معدلها عن النّغّمة هذه حدة خفض

 .املوسيقيّ  الّصوت نصف ]قدار الطّبيعي
 العربيّة املوسيقى مؤلّفة استخدمها وقد

 معكوسة العرشين القرن يف الغرب ومؤلّفو
 ]قدار النّغّمة خفض عىل لةللدال  dهكذا

  .الّصوت ربع
 هكذا ترسم عالّمة :مزدوج خفض عالّمة
bb هذه خفض عىل للداللة النّغّمة قبل 

  .الّصوت نصفي ]قدار النّغّمة
 يسار عىل # هكذا تُرسم عالّمة :رفع عالّمة

 حدة زيادة عىل للداللة املكتوبة النّغّمة رمز
 ]قدار الطّبيعي معدلها عن النّغّمة هذه

  .املوسيقي الّصوت نصف
 /X هكذا ترسم عالّمة :مزدوج رفع عالّمة

 النّغّمة هذه رفع عىل للداللة النّغّمة قبل 
  .الّصوت نصفي ]قدار

 يزوِّد درايس علم :املوسيقي البناء علم
 عن املعلومات بجميع املوسيقى طلبة

 للتأليف املختلفة املوسيقيّة األشكال
 ودقائق ياغتها،ص وكيفيّة املوسيقي،
  .الّداخليّة تكويناتها

 حديثا، ظهر علميّ  مجال :املوسيقى علم
 جميع يف الّدقيق العلمي ثبالبح يهتم

  .املوسيقيّة املعرفة مجاالت
 من انطالقا لآلالت، قاعدي تنسيق :عaرة
 من /ناي من /املغني لصوت النّغمي الّسلم
  .النّغم معيار
 الخشب من واحدة قطعة العود، وتد :ُعنق

 يف ومثقوبة طوليا مشجوجة الّصلب
  .الجوانب

 املوسيقيّة املدونة أعىل تكتب إشارة :عنيف
 بقوة داءأل ل املؤدي لتّوجيه بعينها أماكن يف

  .ff مخترصة وتكتب بالغة،
  .العود عازف :عّواد
 عن منها الّصوت يصدر وتريّة آلة.1 :عود

 املوسيقيّة اآلالت أهم وهي النّقر، طريق

 كj محليا، مصنوع عود.2 .لعربا عند
 األصغر العود هذا يتميّز ".عرµ عود" يسمى
jصندوقه بحجم املرشق، عود من حج 

 اآللة وهو ألوتاره، املقلوب وبالوضع املصغر
  .الحرضيّة الفنيّة للرشعيّة املرجعيّة

 بy باستمرار يرتدد لحن :بدء عىل َعْود
  .واحد سيقيو م لعم نطاق يف عنه، مختلفة موسيقيّة فقرات

 املغربيّة، ]كناس أسسها طريقة :عيساويّة
   .النّوب فهرس عىل العيساويّة سjع يستند .عرش الخامس القرن نهايّة يف عيىس بن محمد
 إحدى هو جلول، بن بأرض مقام :غراب

  .الّنرشة موكب خاّص  بوجه مغاراته تحتضن .بقسنطينة النّسويّة الطّقوس يف التّوقف محطات
 إزاء املوسيقي عند التّفا  شعور :غرام

  .للموسيقى املأجورة املjرسة يقابل .موسيقاه
 العرف يف واللطائف الحب شعر :غزل
µاألد µالعر.  
  .العرµ الّشعر من مقطع :غصن
 عىل مكتوب هو ما كل تفسq :َوهيلّ  غناء

  .سابق تحضq /إعداد دون وهلة، ألول غناءً  املوسيقيّة املدوَّنة
zأعىل يُكتب مصطلح خفيف، عذب :غنا 

 األداء إىل املؤدي وجيهلتّ  املوسيقيّة املدونة
  .وخفة بعذوبة
 موسيقيّة آلة القرب، آالت من نوع :غيطة
 بلسان يبدأ أنبوب شكل عىل نفخّية
 )العزف أثناء مميّزا صوتا يصدر( مزدوج
 تتألف ).الّصوت يضخم( بصوان وينتهي

 لنّفخا ويتم خشبي وجسمها قصبتy من
   .الفم بواسطة فيها
 املوسيقيّة املدونة أعىل يكتب مصطلح :فاتر

  .محايد بانفعال لألداء املؤدي لتّوجيه
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  .للناي الّشائع االسم :فَحل
  .الذَّكر تالوة �يزه والخضوع، للندم جنائزي طقس :العيساوة عند :فدوى
  .للعروµ األوىل الّشعريّة الجلسة �يز موسيقى :فراش
  .الزّواج عن عموما به ىيكنّ  :فرح
  .الحجم الّصغq العود عن به يكنى .صغq عصفور ،)فراخ ج( :فرخ

  .اآللة جسم نهايّة حتى املالوي هاتّجا من األوتار عليها لتّمرّ  القوس ذات الوتريّة اآللة جسم عىل يوضع صغq خشبي ِمْعَرب  :فَرَسة
  .العازفy من مجموعة :فرقة

  .النّرشة بطقوس وتقمن والختان الزّفاف حفالت ويُْحيy حرصا، نسوي لجمهور مقفل محيط يف عادة ويغنy ،)وطار بندير( اإليقاع عىل الفقqات وتعتمد .للزوايا املنسوبة الطّقوسيّة باملjرسات االتصال وثيقة حرصا، صوتيّة نسويّة، ةموسيقيّ  مجموعة :فقuات
  .نسويّة ةطقوسيّ  موسيقيّة فرقة عضو ،)فقqات ج( :فقuة

 الّشعبيّة األلحان من نوع :فالمنكو
 الغناء يف وجودها شاع التي األندلسيّة

  .إسبانيا يف والرّقص
 الّشائعة الخشبيّة النّفخ آالت إحدى :فلوت

 عن تطورت وقد الغرµ، العا� يف االستعjل
  .النّاي آلة

ه األداء، يف يُستخدم مصطلح :فوًرا  يوجِّ
 من توقف، دون وراف االنتقال إىل املؤدي
   .لها تاليّة حركة إىل موسيقيّة حركة

 تحسy إىل تهدف األداء يف مjرسة :ڤيرباتو
 من /الوتريّة اآللة من الّصادر الّصوت
 عىل املؤدي يعمل حيث الغنا�، الّصوت

 يؤديها التي التّغّمة بy رسيع اهتزاز إيجاد
 تغيq دون مبارشة منها األخفض والنّغّمة

  .املؤداة النّغّمة بقةلط فعيل

 املدونة أعىل يُكتب مصطلح :قاتم
  .حزين قاتم بتعبq األداء إىل املؤدي لتّوجيه املوسيقيّة

 شعريّة مقطوعة ،)قادريات ج( :قادريّة
  .العاميّة باللغة

 ما نغّمة أعىل  هكذا ترسم عالّمة :قاطعة
 تجعل بطريقة أدائها إىل املؤدي لتّوجيه
  .قويا قطعاما الّصو� رنينها
  .املوسع يف الطّابع بعد يأ� :قافل
 الحرف عىل يقترص وال .البيت آخر :قافيّة
qمنه األخ.  
 من قريبة نقر، ذات وتريّة آلة :قانون

  .الحيّة بأصواتها القيثارة
  .األوركسرتا يف األول الكjن عازف :قائد
 مسؤوليّة يتوىل فنان :األوركسرتا قائد

  .األوركسرتا يف للعازفy قيادتهب املوسيقي النّص إخراج
د سمعيّة ملكة :نسبيّة سمعيّة قدرة  تُحدِّ
 للعالقات تبعا املوسيقيّة، النّغjت أسjء
 عكس عىل اآلخر، والبعض بعضها بy التي

  .نسبيّة نغميّة عالقات عن بعيدا خالّص  بشكل النّغم تُحّدد التي النّغم تحديد ملكة
 ألول املوسيقيّة املدونة قراءة :وهليّة قراءة
   ..سابق إعداد دون أداءً  وترجمتها وهلة،
 .قبيحا صوتا يصدر ما أجوف،.1 :قرعي

  .جدا الّيسء املغني عىل قسنطينة يف يدل.2
، :قّصاد Ëبالفهرس( ]عارفه يتميّز مغن( 

   .وحذقه وصوته
 شعريّة قصيدة ،)قصداوات ج( :قصيد
 .الزّجل أداء لتّطعيم بالتّناوب تغنّى قصqة
 تكون مصاريع /أشطر أربعة من يتكون
  .البقيّة عن مختلفة ثالثّها◌ُ  قافيّة

 أساس عىل يُبنى فصيح شعري نص :َقصيدة
 يف يؤدى .ترتدد ثالث /قافيتy /موّحدة قافيّة

  .الطّرقيّة الطّوائف ولدى املالوف

 القيم تدوين أشكال من شكل :قصuة
 ويرسم املستديرة، من زوجا يساوي الزّمنيّة

  . كذاه
 ما، بنهايّة إحساسا يعطي تآلفy تتابع :قَْفلة

 والجمل العبارات نهايّة يف وتُستخدم
 املوسيقي املعنى اكتjل لتّحديد املوسيقيّة
   .املطلوب

 يعطي أك�، /تآلفy توايل :تاّمة قفلة
 الُجَمل نهايّة يف يُستخدم باالنتهاء، إحساسا

   .املوسيقيّة والحركات
 إحساسا يعطي تآلفy وايلت :خادعة قَفلة

 املستمع كان أن بعد التjّم، ناقصة بنهايّة
   .�امها يتوقع
 القفلة عىل يطلق مصطلح :زائفة قُفلة

 الّدرجة تآلف ىلايتو  وفيها املفاجئة،
 فيعطي للمقام، والّسادسة الخامسة
  .متوقعة غq قفلة /بنهايّة إحساسا

 لفyتآ  تتابع نصفيّة، قفلة :تاّمة غu قَْفلة
jللسلم الخامسة الّدرجة بتآلف ثانيه 
   .االنتهاء بعدم سمعيّا إيحاء يعطيان بحيث
 إحساسا يعطيان تآلفy تتابع :مفاجئة قَفلة

 توقع من بالرّغم كاملة، غq بنهايّة سمعيّا
 نهايات يف القفلة هذه وتُستخدم .اكتjلها
 يشبه فيj العبارات /املوسيقيّة الجمل
  ".؛" الوقف عالّمة
 بالتّآلف تنتهي تاّمة قفلة :مكتملة قَْفلة

  .األساس لدرجة الكامل
 سياق يف الوقف موضع :موسيقيّة قفلة

 فيعطي ختامها، عند /موسيقيّة قطعة
 إال تتحقق وال .باالنتهاء كامال /جزئيا شعورا
  .األقل عىل تآلفy من هارمو ّ  بتتابع
 تآلف ثانيهj تآلفy تتابع :نصفيّة قفلة

 بعض نهايات يف يستخدم الخامسة، رجةالدّ 
 املعنى بأن لإليحاء املوسيقيّة العبارات
  .الفاصلة يشبه فيj بعد يكتمل � املوسيقي

  املجال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      17     ُموِسيَقى    

..210..



 الفقرات بعض فوق يكتب مصطلح :قلق
 بقلق أدائها إىل املؤدي لتّوجيه املوسيقيّة

   .وتوتر
 من ]جموعة يُقرَن مصطلح :قليل

 باعتدال، ناولهالتّ  التّعبq؛ /األداء مصطلحات
 قليل التّسارع، من قليل :املثال سبيل عىل
 من قليل الحيويّة، من قليل الّرسعة، من

  الّصوت، شدة يف التّدرج
 ذات املقعدة الزّجول بها توصف :قناطر
 ،"لخوان يا القلب ذات" :مثل .صنايع الّسبع

   ".برايس شيبي أÎ رµ يا"
 و�الصّ  الرّنy حجم :الّصو� الرّن� قوة

 تطرأ التي والتّغيqات املؤداة للموسيقى
 من مجموعة وتحدده األداء، أثناء عليها

 خافت،( باستمرار مخترصة املصطلحات
  )....قوي،
 شعر عليها مشدود الخشب من عصا :قْوس
 اآلالت من الّصوت إلصدار تُستخدم خيل،

 عىل بتمريرها وذلك القوس؛ ذات الوتريّة
   .اآللة أوتار

 بدءا الوتريّة، اآللة قوِس  جرُّ  :صاعد قوس
 من يقرب ما إىل صعودا العلوي، طرفه من

 لهذه ويُرمز به، املمسكة اليمنى اليد قبضة
  .V بالرّسم الحركة
 ذات الوتريّة لآلالت إشارة :هابط قوس

 النّغjت فوق  هكذا ترسم القوس،
 العزف إىل املؤدي لتّوجيه وذلك املوسيقيّة،

 من هبوطا اآللة رّ وت عىل القوس بسحب
  .طرفه حتى القوس كعب
 يف املوسيقيّة املدونة عىل تكتب إشارة :قويّ 

 بقوة، لألداء املؤدي لتّوجيه بعينها أماكن
  )..F( مخترصة وتكتب
 املوسيقي األداء توجيه :موسيقيّة قيادة

 املغنyّ /العازفy من ملجموعة وقيادته
yاألداء يف املشرتك.  

 الّصغqة، الهارپ آلة تشبه وتريّة آلة :قيثارة
   .أوتارها بنقر أصواتها وتصدر العازف، يحملها اإلغريق، عند شاعت

 اآللة عىل يوضع جهاز :الّصوت كاتم
 الّصو� الرّنy قوة من للحد املوسيقيّة

 نوعيّة باختالف شكله ويختلف ،منها الّصادر
   .املوسيقيّة اآلالت

 محددة غq إيقاعيّة طرق آلة :كاسات
  .مزدوجة /منفردة تستخدم النّحاس، من قرص شكل عىل الّصوتيّة، الطّبقة
 .أعمل شيخ العيساوة عند هو.1 :كاهيّة

  .األخرى الطّرق يف القّصاد مثيل.2
uمن واحد عىل تُطلق صفة.1 :كب yنوع 

 تسلسل من ويتكون املوسيقّي، للّسلّم
 صفة.2 .متتاليy كبqين لجنسy نغميّ 
  .املوسيقيّة املسافات من ةنوعيّ  عىل تطلق
 تتضمن موسيقيّة منظوّمة.1 :كريس

yالحركة يف الكريس ويؤدي .ثالثا /جملت 
 يتيح ]ا الّرتقy وظيفة النّوبة من األوىل

 عالّمة أيضا وهو .قصqة اسرتاحة للمغني
 .البطايحي إىل الّدرج من الحركة تغيq عىل

 ويكون العود، حjّلة التّوصيف يف هو.2
 موقع ،L حرف شكل يف الخشب من وعامصن
  .األوتار ربط

 وهو الوتريّة، اآللة قوس أطراف أحد :كعب
  .العزف عند العازف به ^سك الذي الطّرف

 الزّجل يف الوزن تقييد يف طريقة :كف
  .التّصفيق بوسطة

 أماكن فوق يكتب مصطلح :األوتار كل
 آلة ملؤلّفات املوسيقيّة املدونة من معيّنة

 عن االمتناع إىل العازف لتّوجيه ؛يانوپلـا
 وإطالق الّصوت كاتم دّواسة استخدام

  .للتذبذب اآللة ألوتار الحريّة
 معيّنة أماكن يف يكتب مصطلح :القوة كل
  .وعنف بقوة األداء إىل املؤدي لتّوجيه املوسيقيّة؛ املدونة من

 آالت مجموعة من نفخ آلة :كالرينيت
  .مفردة ريشة ذي للفم مبسم بواسطة العازف فيها ينفخ األوكسرتا، يف الخشبيّة النّفخ
  .املوشح يف الّديني الجزء :الِجدّ  كالم

 مجموعة يف حديثة أساسيّة آلة :كaن
  .فقط أوتار أربعة ولها للعازف، اليرسى الذراع عىل محمولة تُعزف القوس، ذات الوتريّة اآلالت
 ذات الحجم، صغqة كjن آلة :صغuة كaن
  .خاّصة صوتيّة مؤثرات عىل الحصول بهدف /الّصغار تدريس يف تُستخدم الكامل، الّديوان ]سافة )كjن :نظر( الكjن آلة من حّدة أك� يّةصوت طبقة
 ويطلق الّصغqة، القطعة حرفيا هو :كَْميّة
  .املقبَّالت عىل

 معا يؤدون املنشدين من جوقة :كورال
  .أوركسرتايلّ  غنا� عمل يف وإما للكورال مستقل عمل يف إما أصوات، لعدة كُتبت موسيقيّة مؤلّفة
 املغنy من كبq تشكيل :مزدوج كورال

م الّصوتيّة، املساحات مختلفي واملغنيات   .كبq كورال إطار يف ولكن اآلخر، عن أحدهj ومستقلy متكاملy تكوينy إىل يقسَّ
 يف املشاركة هو الحريف املعنى :كونرستو

  .املنفرد والكونرستو الكبq الكونرستو :هj خاّص  نظام منهj لكل نوعy إىل وينقسم األوركسرتا، مواجهة يف ثالث، /اثنتy /واحدة آللة يخصص املوسيقي التّأليف من نوع فهو العزف،
 أربعة من تتألف الزّمة :الّرتنيّمة الزّمة

  .االفتتاح لجملة تكرارا تكون /األصيل للمغني الجمهور ينضم /املغنy من لعدد أك� /مقاطع
 وتسqها أنشأتها ةأ هي :الحفالت لجنة

  .الثّقايف النّشاط بتنظيم مكلفة .البلديّة

      املجال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      17     ُموِسيَقى    

..211..



 ملجموعة أفقي تتابع موسيقي نظم :لحن
   .باالقتناع إحساسا مجملها يف تعطي اإليقاعات مختلفة النّغjت من

 النّغم، ألوان لحن :الرّن� ألوان لحن
  .ألحانهم إبداع يف أسايس عنرص املوسيقيّة لآلالت النّغميّة األلوان أن لتّوضيح العرشين القرن يف املوسيقى مؤلّفي بعض أطلقه مصطلح

 تُتَّخذ متكاملة، لحنيّة فكرة :محوري لحن
  .املوسيقي العمل لبناء أساسا
 تهدف العيساوة، عند حرضة جلسة :لعب

  .املحليّة الّسلطات قِبل من هعمن يف الّسبعينيات يف حرضة يف قتل حادثً  وتسبب ،"بدعة" بوصفه اإلصالحيون به شّهر .كاويا مربًدا يَلَْعق /جسمه ويثقب الزّجاج، العرف فيها يبتلع القصوى، النّشوة تحقيق إىل
 فوق  / هكذا ترسم إشارة :لفتة
  .النّغّمة هذه زخرفة إىل املؤدي لتّوجيه معيّنة؛ موسيقيّة نغّمة

 مصطلحات من عديدبال تقرن صفة :للغايّة
  .للغايّة بتمّهل بتمّهل، :مثل األصليّة، خاّصيتها لزيادة املوسيقيّة املدّونة أعىل تُكتب التي األداء رسعة

 نوع من شعري استهالل :هواكم ما لو
  .حداد لبلقاسم املحجوز

 التي الوتريّة اآلالت رقبة :العفق لوحة
   .أصابعهب األوتار لعفق اليرسى بيده العازف عليها يقبض
 آلة عازف أمام توضع لوحة :املفاتيح لوحة

   .النّغم نطاق منها يَصدر التي والّسوداء البيضاء املفاتيح /لألصابع معyّ  تنظيم عىل تحتوي وهي .مشابهة أخرى آلة أيّة /األرغن آلة /يانوپلـا
 آلة لكل الّصو� الرّنy خاصيّة :نغميّ  لون

 اختالف عىل آيلّ  تجميع ولكل موسيقيّة،
   .وأنواعه عدده

 الغروب عند يبدأ ساهر موسيقي حفل :ليلة
  .الفجر عند وينتهي

 القدرة له إلكرتو  جهاز :األصوات مازِج
 اإلشارات /النّغjت من مجموعة مزج عىل

 الّديناميكيّة، عالقاتها يف التّحكم مع الّصوتيّة
yيف اإللكرتونيّة املوسيقى مؤلّف به يستع 
 بعضها مختلفة مصادر نم أصوات تجميع

 الّسمعيّ  النّاتج عىل للتعرف بعض؛ فوق
  .تسجيلها قبل األصوات لهذه

 الزّمني التّدوين يف صغqة وحدة :مازورة
 وتحتوي ،)حقال( كذلك وتسمى للموسيقى،

 امليزان يوضحه النّبضات من محدد عدد عىل
 لها التّاليّة عن مازورة كل ويفصل املوسيقي،

 تحديد يف أهميته له درج،امل عىل رأيس خط
  .للموسيقى اإليقاعيّة الّضغوط
 يف الحرضيّة املوسيقى قاعدة :مالوف

 اإللْف إىل املصطلح بعضهم يُرجع .قسنطينة
 بينj .اعتيادي هو ما بذلك املالوف ليصبح

 بالتّلحy ويربطونه التّأليف إىل ونآخر  يرده
  .املوسيقي

 ةمخروطيّ  النّحاس، من صغqة.1 :َمبِْسم
 املحايس، النّفخ آلة فوهة عىل مركَّبة الّشكل،

 إلصدار فيها للنفخ عليها شفتيه العازف يضع
 يضع التي الكيفيّة.2 .منها املوسيقي الّصوت

 النّفخ آلة مبسم عىل شفتيه العازف بها
  .النّحاسيّة

   .البوق فم :البوق َمبِْسم
 املدونة أعىل يُكتب مصطلح :متأجِّج

 بحرارة األداء إىل املؤدي هوجيلتّ  املوسيقيّة
  .وحميّة
 املدونة أعىل يُكتب مصطلح :ُمتألّق

 برشاقة األداء إىل املؤدي لتّوجيه املوسيقيّة
  .وتأنق وخفة

 بعينها أماكن يف يُكتب مصطلح :متباطئ
 إىل املؤدِّي يوجِّه املوسيقيّة، املدّونة من

 الّرسعة عن البطء يف تتدّرج برسعة األداء
   .قبل من بها ديهايؤ  كان التي

 أماكن يف يُكتب مصطلح :عريض متباطئ
 املؤدي لتّوجيه املوسيقيّة املدونة من معيّنة

   .عريض بتباطؤ األداء إىل
 من بعينها أماكن يف يُكتب إرشاد :مرتابط
  .مرتابطة متواصلةً  املوسيقيّة النّغjت ألداء املؤدي يوّجه املوسيقيّة، املدونة
 لقوة التّدريجي لتزايدل صفة :القوة متزايد
  .غناء /عزفا الّصوت

 الذي النّسا� الغناء صوت :رانوپسو متزو
 رانو،پالّسو صوت طبقة عن حدته يف يقّل 
   .االلطّو وطبقة رانوپالّسو طبقة بy يقع وهو

 املؤلّفات عىل تطلق صفة :القياس متساوي
 املختلفة أصواتها تكون التي الكوراليّة
  ).الزّمنيّة القيّمة( يالزّمن القياس موحدة

 املدونة أعىل يُكتب مصطلح :ُمتعاظم
  .وفخاّمة بعظّمة األداء إىل املؤدي لتّوجيه املوسيقيّة

 النّسيج من نوع :األصوات متعّدد
  .األخرى األصوات عن وإيقاعا لحنا الّستقل كيانه له منها صوت كل لحنّي، خط من أك� عىل القائم املوسيقي

 التي للموسيقى صفة :اإليقاع متعّدد
  .العرشين القرن موسيقى مستحدثات من التّناول هذا ويعدّ  واحد، آن يف متباينة إبقاعيّة وتقسيjت موازين تَستخدم
 يتم التي للموسيقى صفة :التّوناليّة متعّدد
 آن يف تُسمع مقام /سلّم من أك� يف تأليفها
 مستحدثات من التّناول هذا ويُعدّ  واحد،

  .العرشين رنالق موسيقى
 األداء، مجال يف يستعمل مصطلح :متقطِّع

 نقط رسم به يُستبدل وقد .منّفصلة متقطعة املوسيقيّة النّغjت أداء إىل املؤدي يوجِّه
 أداؤها املطلوب املوسيقيّة النّغjت فوق

  .متقطعة
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 املدونة أعىل يُكتب مصطلح :ُمتلكّئ
 :متمّهل ..األداء رسعة يف التّدريجي التّباطؤ ىلإ املؤدي لتّوجيه معيّنة أماكن يف املوسيقيّة

  .البطء من معيّنة درجةب لألداء املؤدي لتّوجيه املوسيقيّة املدونة من معيّنة أماكن يف يكتب مصطلح ُمتهاد،
 إرشادات من �ّهال، أقل :ما نوعا متمهِّل

  ".متمهِّل" من �هال أقل ومعناه املؤلّف، يكتبها التي األداء
 املدونة أعىل يُكتب مصطلح :متوّقد

  .وحjس حيويّة فيه بتعبq األداء إىل املؤدي لتّوجيه املوسيقيّة
 هكذا ترسم لحنيّة حليّة :النّغّمة مثبِّتة
 الزّمنيّة املدة نطاق يف وذلك أخرى، مرة إليها والرّجوع تعلوها، التي التّغّمة عزف ثم عزفها إىل املؤدي لتّوجيه ما، نغّمة فوق

  .إليها اإلشارة سبقت التي األداء بطريقة هبوطا يكون النّغّمة فاتّجاه  هكذا رُسمت إذا أما .األساسيّة ةللنغمّ 
 املوسيقيّة األصوات نطاق :مسموع مجال

كن التي   .الّسليّمة الّشابة البرشيّة باألذن سjعها ُ̂
 مصطلحات من مصطلح :موسيقي مجال

  .معyّ  نغمي توزيع /صو� رنy كثافة عىل للداللة الخاّص، املعنى ذات الرّسوم /الخطوط من مجموعة به يراد العرشين، القرن من ا الثّ  النّصف يف استحدثت التي التّدوين
 اآلالت عازيف يوّجه مصطلح :ُمجتمعةً 

   .منقسمy يعزفون كانوا أن بعد مجتمعyّ، العزف إىل للعودة باألوركسرتا واحدة نوعيّة من الوتريّة
 /العازفy من متجانسة مجموعة :عةمجمو 
yمعا يؤدون الذين املتفردين املغن.  

 مجموعة :أغان ديوان :أغان مجموعة
 واحد، ديوان يضمها التي الّشعريّة القصائد

  .كاملة بتلحينها املؤلّف يقوم عندما

 متعّدد التّأليف فنون من نوع :محاكاة
  .عليه سابقا لحنا ما لحن يحا¢ وفيه األصوات،

 مكانة يحتل وهو .املوسيقى عاشق :ِحّب مُ 
  .النّدم قمتها تراتبيّة نفسها املحبy مقامات وتتضمن .األداء نوع املوسيقيy فريق مع تفاعليته تحدد بل سلبيا، مستمعا ليس املعنى بهذا وهو .املواجهة /الّداخل موسيقى منها سواء الحرضيّة، للموسيقى الفنيّة الُعّدة يف مركزيّة

 املهني للوضع صفة :جديد َرتِفُمحْ 
  .املوسيقى مجال خارج األجرة مدفوع نشاطا ^ارس الذي للموسيقيّ 

 حرضيّة موسيقى ،)محاجز ج( :َمْحُجوز
   .ُموقَّعة املحجوز ونصوص .واملراوي يلاوالزّند الّدرز هي املحجوز تنفيذ تنتظم نغميّة محطات ثالث .رقيصة واحتjال ركاب توريدة، :اآلتيّة للبنيّة املحجوز ويخضع .الّزرنة إىل باللجوء مستمرة بصورة تتميز وهي .حادة وبنربة متسارع إيقاع عىل املوسيقى هذه تُعزف .مضمونه جرأة بسبب الجنسy من jعالسّ  محظور قسنطينة، جنوب من األخص وعىل محيطيّة، أصول ذي شعري م¾ عىل تقوم .سواها دون قسنطينة ففي الجزائر يف أما وتونس، ليبيا يف �ارس
 من بعينها أماكن يف يُكتب إرشاد :محزن
 بحزن لألداء املؤدي يوّجه املوسيقيّة، املدونة

  .وأىس
 العرµ للشعر املوضوعي العا� :َمْحُزون

yإىل يحيل ح qوالّسوداويّة الكآبة تعاب.  
لة  بعلم خاّص  مصطلح :نغميّة ُمَحصِّ

 غq لنغّمة صو� رنy عىل يطلق الّسمعيات
 نغمتان تعزف عندما ينتج معزوفة،

 هذه ورنy .واحد آن يف وقويتان مختلفتان
لة يكون قد النّغّمة  ذبذبات مجموع محصِّ

yلة /النّغمت   .بينهj الفرق محصِّ

 للموسيقيy ومjرسة لقاء مكان :محل
   .املوسيقى ومحبي
 من بعينها أماكن يف يُكتب إرشاد :ُمخادع
  .باملخادعة يوحي ناعم ألداء املؤدي يوجه قيّة،املوسي املدونة

 اآلالت مختلف ضبط تعني :مخاويّة
  .األداء يف الّرشوع قبل املوسيقيّة
 أعىل يُكتب إرشاد مداعبة، :ُمداعب
 األداء إىل املؤدي لتّوجيه املوسيقيّة املدونة
  .وُدعابة هزْلو  مرحو  بخفة
 مخصص شعري لون ،)مدايح ج( :مدح

 هللا صىل - محمد الرّسول شخص يكون حy "النّبوي املديح" األخص عىل يسمى .لالبتهال
 الخq رجال ويشكل .موضوعه-  وسلم عليه

 ملوضوع األخرى الوجوهَ  الّصالحون واألولياء
 الحوزي فهارس إىل ينرصف أن للمدح ^كن الّدنيوي املوسيقي الفضاء ويف .املدح

  .املحجوز إىل أعم وبصورة
 مجال يف يُستخدم مصطلح :ُمدخل

 يتمّ  ما كل عىل يُطلق اإللكرتونيّة، املوسيقى
  .شحنات /أصوات /معلومات من به اإللكرتو  الجهاز تزويد

 تدريب يف يعمل موسيقىّ  :كورال مدرّب
 مجال يف املنفردين املغنyّ تدريب /الكورال

  .راپاألو
 تُدوَّن أفقيا، متوازيّة خمسة خطوط :َمْدَرج
د املوسيقيّة، النّوتات عليها  املفاتيح وتُحدِّ

 وطبقتها النّوتات هذه أسjء املوسيقيّة
  .الّصوتيّة
 ينظّم إلكرتو  تحكم جهاز :الّصوت مدرِّج

 متدّرج تتابع يف املختلفة الّصوت صئخصا
  .دقيق
 مجموعة لرشح تعليميّة وسيلة :كبu مدرج

 ،"دو" مفاتيح باسم تعرف التي املفاتيح من
 متوازيا أفقيا خطا عرش حدأ  عن عبارة وهو

 الخاّصة خطوط الخمسة بy ما يجمع
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 اإلضايف الخط وبينهj "فا" مفتاح ]ُْدرج األخرى والخمسة صوّل " مفتاح ]ُْدرج
  .الوسطى "دو" لنغّمة
 فيها يدّون كرّاسة :األوركسرتا مدونة
 تفاصيله، بكل املوسيقيّ  العمل املؤلّف
yمن آلة كل بأدائه ستقوم ما بوضوح ويب 
 متعارف تدويني لنظام تبعا األوركسرتا، آالت
 قائد بها يستعy الكراسة وهذه .عليه

 األوركسرتا عازيف تدريب يف األوركسرتا
 عمل إىل املدّون الفنيّ  العمل لنقل وقيادتهم
   .مسموع
 فيها يدوِّن موسيقيّة كراسة :الغناء مدوِّنة
 بحيث الغنائيّة، مؤلّفته املوسيقي املؤلّف

  الكورال قائد /األوركسرتا قائد يستطيع
 مكّوناته بكل الغنا� العمل عىل التّعرف

   .فقط الغنائيّة /والغنائيّة اآلليّة
 مطبوعة مخطوطة :موسيقيّة مدونة
 للمؤلّفة الكامل التّدوين عىل تحتوي

 هذه دقائق كل تُظهر وهي األوركسرتاليّة،
 آالت مختلف عىل موزعة املؤلّفة،

 األوركسرتا قائد يستطيع ¢ ا،األوركسرت 
  .خالله من تنفيذها

 مسافة صوتيّة، مساحة :صو� مدى
 يستطيع وأحّدها، نغّمة أغلظ بy محصورة
 واملدى .غناءها )لنوعه تبعا( البرشي الّصوت
 تبعا حّدة؛ /ِغلظا طبقته يف يختلف الّصو�
 جهاز وحجم الّصوتيy الوترين لطول

 للنساء /yوالبالغ لألطفال التّصويت
  .والرّجال
 قسنطينة عىل أطلقت تسميّة :الهوا مدينة
 الحب مدينة ولكونها موقعها الرتفاع

  .واملوسيقي الّشعري ولصيتها والعشق،
 الّصوت إلصدار طريقة ُمهتّز،.1 :ُمذبَذب

 أثناء يف البرشي الّصوت من /اآللة أوتار من
 أنواع جميع يُصدر إلكرتو  جهاز.2 .الغناء
 األصوات كل عنها تنتج التي داتالّرتد

 خاّص  وهو الّشائعة، وغq الّشائعة
  .اإللكرتونيّة باملوسيقى

 ألحان بy باستمرار يتكرر لحن :مذهب
  .األخرى اللحنيّة املقاطعَ  املنفرد الّصوت يؤّدي بينj املجموعة، وتؤّديه .عنه مختلفة أخرى
  .أوقات أربعة ذو وزن :مربّع
 ذات موسيقيّة مقطوعة /غنيّةأ  رثاة، :مرثيّة
  .حزين طابع

ح  تغيq يف يُستخدم إلكرتو  جهاز :مرشَّ
  .زيادتها /الّصوت هذا تُصدر التي املنتظّمة الّرتددات بعض إنقاص طريق عن املوسيقي الّصوت طبيعة
ح  ]ُولّد ملحق جهاز :الحادة الّرتددات ُمرشِّ

   .فقط املستوى هذا عىل تزيد التي الّرتددات ]رور يسمح وبذلك اإللكرتونيّة، املوسيقى مؤلّف يحدده معyّ  ىمستو  عند الغليظة الّرتددات مرور ^نع الّصوت
ح  مرور ^نع مرشح :الغليظة الّرتددات مرشِّ

   .ستوىامل هذا عن تنخفض التي الّرتددات كل ]رور ويسمح اإللكرتونيّة، املوسيقى مؤلّف يحدده معyّ  مستوى عند الحادة الّرتددات
ح  �نع مصفاة :النّغaت حجب مرشِّ
  .والغليظة الحادة الّرتددات ]رور وتسمح املتوسطة، الّرتددات دخول
ح  دخول �نع مصفاة :النّغaت دخول مرشِّ

 بدخول وتسمح والغليظة، الحادة الّرتددات
 النّغم، مخلِّق جهاز يف املتوسطة الّرتددات

  .ةاإللكرتونيّ  املوسيقى مجال يف وذلك
 أيّة حجم لتّخفيض جهاز :الّصوت مرّقق
 املوسيقى مجال يف يستخدم صوتيّة، إشارة

  .اإللكرتونيّة
 نغمتy، بy محصورة مسافة :مسافة

 املوسيقي الّسلم نغjت لعدد تبعا وتحسب
  .بينهj املحصورة

 املوسيقيّة للمسافات صفة :زائدة مسافة
 النّغمي معّدلها عن رنينها يف تزيد التي

  .الّصوت نصف ]سافة عليه تعارفامل
 مدّونة ،يانوپلـل إعداد :يانوپلـل ُمستخلص

 مدونة من إعدادها تمّ  يانوپلـا آللة موسيقيّة
  .اآللة هذه لعزف مالئم بشكل أوركسرتاليّة
 الزّمنيّة القيم من واحدة :مستديرة
  . هكذا وتُرسم املوسيقيّة،

 إيقاع عىل تنفذ زجول منظوّمة :مشاغل
 مايّة :مثل متتاليّة، طبوع ووفق واحد

  .وغرناطيّة مغربيّة
 بy كفاءة �رين الزّجالy حلقة يف :مشاليّة

  .االفتتاح يف املقرتح النّص يشطر مغنy، عدة
 لحنا تصاحب موسيقيّة خلفيّة :مصاحبة

 غنائيا اللحن هذا أكان سواء أهميّة، منها أك�
  .جjعيّا أم مفردا آليّا؛ أم

ر  من تنبع التي النّوبة يف األوىل ركةالح :مصدَّ
م وهي الّصدرة،  ردها و^كن املجلس، َمقدَّ

 تنفيذ ويف .املنبع يعني الذي املصدر إىل أيضا
 يتميّز وتلمسان، والجزائر قسنطينة يف النّوبة

 موضوعات وبإعالن بطيء بإيقاع املصّدر
  .املغنَّى امل¾

 جملة :املوسيقى لغة مصطلحات
 التي والرّموز شاراتواإل  املصطلحات

  .املوسيقى تدوين يف تُستخدم
 عرشيّة اثنا مصفوفة :جامعة مصفوفة

 املوسيقيّة املسافات كل تُجمع بحيث تنظَّم
  .نغjتها بy املعروفة

 االثنتي يضم لحنيّ  تكوين :نغميّة مصفوفة
 موسيقي ديوان يف املحصورة نغّمة عرشة

 ويتخد .وفكره ملزاجه تبعا املؤلّف ينظمه
   ).َعرشي االثنا( للتأليف أساسا

  .غنائه بجودة املشاعر يحرك من :ُمطرِب
  التي األوتار عىل تُطلق صفة.1 :ُمطلق
 دون كاملة، أطوالها من نغjتها تَصدر
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 مطْلَق، وترّ .2 .الَعْفق طريق عن تقصqها
 وتريّة آلة كل عىل العازف يوجِّه مصطلح

 طلق،م وترّ  من ما نغّمة يصدر ¢ رقبة؛ ذات
 هذه إلصدار آخر؛ وترّ  عىل الّضغط من بدال

 هذه فوق O بالعالّمة يُرَمز وقد .النّغّمة
  .املصطلح هذا كتابة عن بديال النّغّمة

 املؤلّفات كتابة إعادة :موسيقيّة معالجة
 األصليّة أدائها وسيلة من ونقلها املوسيقيّة،

  .أخرى وسيلة إىل
غ، الخشب من مشط :ِمْعَرب   عىل ضعيو  املفرَّ

 الوتريّة اآلالت لبعض املُصوِّت يف الّصندوق
 املالوي من مشدودة األوتار عليه ترتكز ¢

ال املشط ويعد اآللة، نهايّة حتى  موصِّ
 الّصندوق( اآللة جسم إىل األوتار لذبذبات
  ).املصوِّت
 املدونة أعىل يُكتب مصطلح.1 :معتدل

 برسعة األداء إىل املؤدي لتّوجيه املوسيقيّة
  .ما لرسعة صفة.2 .عتدلةم

 أعىل يُكتب مصطلح.1 :البطء معتدل
 األداء إىل املؤدي لتّوجيه املوسيقيّة املدونة
qمن أقل وبطء تثاقل فيه بتعب qالتّعب 

 املصطلح هذا يُطلق.2 .العريض البطيء
  .البطيئة املقطوعات بعض عىل

 أعىل يُكتب مصطلح :الّرسعة معتدل
  .املؤلّفة أداء رسعة ليحدد املوسيقيّة املدونة
ل ل :األصوات معدِّ  تركيبة النّغjت، معدِّ

ل إلكرتونيّة  /الّصوتيّة اإلشارة طبيعة تعدِّ
 ملؤلّف يرتاءى ما حسب عىل النّغّمة

  .اإللكرتونيّة املوسيقى
ل  النّصف يف ظهر مصطلح :الّرسعة معدَّ

 رسعة عىل للداللة العرشين القرن من الثّا 
 منتظّمة غq املعارصة سيقيّةاملو  األعjل أداء

  .والّرسعة اإليقاعات
 من موسيقيّة آلة :األجراس معزف

 النّغjت محددة الطّرق، آالت مجموعة
 تُقرع معدنيّة رقائق من تتكون املوسيقيّة

 لوحات نظام خالل من /خشبيّة ]ضارب
   .املفاتيح
 /الوزن يف يخطئ مغنّ  /عازف :معكل
  .املوسيقيّة الجملة
 تكون املوسيقيّة، املjرسة يف أستاذ :معلِّم
  .فهرس من التّمكن /آلة يف الرباعة يف إما وتتمثل بكفاءته، لالعرتاف عنوانا النّقلة
 اآلالت ضبط به يتم جهاز.1 :النّغم معيار

  .األرغن أنابيب صjمات بعض.2 .عنه تصدر التي النّغّمة أساس عىل املختلفة املوسيقيّة
 عازف يلمسها أصابع /مالمس :مفاتيح
   .منها الّصوت إلصدار املفاتيح لوحات ذات اآلالت
 املدرج بدايّة يف تدون عالّمة :مفتاح

   ".الوسطى دو" فوق اقعةالو  صول نغّمة عىل فتدل املدرج يف الثّا  الخط عىل تكتب التي العالّمة وهي صول، مفتاح فيقال .عليه املدونة للموسيقى الّصوتيّة الطّبقة لتّحدد خطوطه أحد عىل املوسيقي
 يف يستخدم موسيقي مفتاح :االلطّو مفتاح
  .الوسطى "دو" نغّمة ليحدد املوسيقي للُمْدَرج األوسط الخط عىل ويقع ، وشكله الّسابق، الّصو� النّطاق تدوين
 هد قبل مj النّسيان لّفها قطعة :مفقود

  .التّسجيل
 غq إيقاعيّة مقابَالت :إيقاعيّة مقابَالت

  .اإليقاعي القلق من نوعا يسبب مj أك� /صوتy بy تظهر نتظّمةم
 أبعاد وفق موسيقيّة لعالمات تتايل :مقام
  املوسيقي اللحن لتّصنيف موضوعة وقواعد معيّنة

 مقامy استخدام :مزدوجة مقاميّة
yما مقطوعة لتّأليف واحد آن يف متعارض.   

 اآللة رقبة وجه العفق، لوحة :مقبض
 عليها بالقبض العازف يقوم حيث ة،املوسيقيّ 

 هذه بأصابع أوتارها وعفق اليرسى بيده
  .اليد

م  طقوس منظم الزّاويّة، رموز من :مقدِّ
  .استمراريتها وضامن الطّريقة
 لعمل �ّهد آليّة ةموسيقيّ  فقرة :مقّدّمة

  .كبq غنا�
 اهيستخدم التي الِعيصّ  إحدى :ِمْقَرعة
 بوجود تميزت الكبq، الطّبل عىل القارع
 صوتيّة مؤثرات تُعطي نهايتها يف فرشاة
  .اآللة هذه قرع يف استخدامها عند معيّنة

 عىل أحيانا تُكتب إشارة /توجيه :ُمقّسم
 ويقصد الوتريّة، اآلالت مجموعة نوعيات من أك� /نوعيّة عند املوسيقيّة املدونة

 مجموعتy إىل النّوعيّة هذه تقسم أن بها
 مخالف لحني خط زفبع منهj كل تقوم

 هو كj بينهj وموحد واحد لحني خط عزف من بدال وذلك األخرى، للمجموعة
  .شائع

 لحن بy تظهر غنائيّة فرة كُوبْلِيه، :مقطع
  .وتكراره أسايس
 يتيح قصيد الزّجالy، مjرسة يف :مكاب

  .آخر إىل زجل من االنتقال
 املدونة أعىل يُكتب مصطلح :مكبوح

 إىل املؤدي لتّوجيه معيّنة ماكنأ  يف املوسيقيّة
 التي املعتادة بالّرسعة األداء بعدها يعاود زمنيّة، للحظة والّرتيث املفاجئ اإلبطاء

  .قبل من بها يؤدِّي كان
 اآلالت من الّصادرة لألصوات صفة :مكتوم

 ملسها عند املنقورة الوتريّة /اإليقاعيّة
  .منها الّصادر الّصو� الرّنy كتم بهدف العزف أثناء يف عليها العازف بأصابع

 ثقوب يف ُمثبّتو الخشب من أوتاد :َمالوٍ 
 حولها األوتار تُربط الوتريّة، اآلالت برأس

 وهذه .به خاّص  َملْويّ  وترّ  لكل يكون بحيث
  .عنه الّصادرة املوسيقيّة النّغّمة يف وبالتّايل شّده، وقوة الوتر طول يف تتحكم املالوي
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 من بعينها أماكن يف يكتب مصطلح :ُملحّ 
   .متزايدة برسعة لألداء املؤدي يوّجه املوسيقيّة، املدونة
 املغرب يف شفهي شعبي شعر :ملحون
،µاللغة قواعد يف يخطئون أي فيه يلحنون ألنهم( الفصيح الّشعر   قواعد عن لخروجه كذلك سّمي العر.(  

 يف األداء واجبة موسيقيّة فقرات :ُملزِم
  .األسايس وسيقيامل العمل مصاحبة

 وهبها سمعيّة قدرة :النّغم تحديد ملكة
   .خالّص  بشكل غناءها /املوسيقيّة النّغjت أسjء تحديد يستطيعون حيث املوسيقيy بعض هللا

 من معيّنة أماكن يف يكتب مصطلح :ممدود
  .أحيانا تجاوزها بل الزّمنيّة، قيمتها نهايّة حتى املوسيقيّة النّغّمة رنy استمرار إىل املؤدي لتّوجيه املوسيقيّة املدونة

 يف فقرة نهايّة يف يُكتب مصطلح :البدايّة من
  .بعينها عالّمة حتى /النّهايّة عالّمة حتى منها األول الجزء أداء إعادة إىل املؤدي لتّوجيه موسيقيّة مؤلّفة

 من بعينها أماكن يف يُكتب إرشاد :بعيد من
  .بعيد من آت وكأنه خافت بصوت لألداء ياملؤد يوّجه املوسيقيّة، املدونة
  .الّصوت طبقات :منازل

 مقام مع يَتّحد صغq مقام :صغu منتسب
  .دليله يف كبq آخر

 آخر مقام مع يَتّحد كبq مقام :كبu منتسب
qدليله يف صغ.   

 النّصف يف ظهر مصطلح :الطّاقة منحنى
  .وتنحرس تعلو إبقاعيّة موجات يف الزّمن خالل ىاملوسيق حركة عىل للداللة العرشين الّ�ن من الثّا 

 بنقر منها الّصوت يَصدر وتريّة آلة :َمندول�
 آلة شكلها يف تشبه وهي بريشة، األوتار
  .منها أصغر ولكنها العود،

 من بعينها أماكن يف يُكتب إرشاد :منزلق
   .الّرتومبون باسم املعروفة النّحاسيّة النّفخ آلة من أيضا يَصدر أن ^كن الّصو� التّأثq وهذا .وعائلتها الكjن أوتار /الهارپ آلة /يانوپلـا مفاتيح عىل بأصابعه نغمتy بy محددة لحنيّة ملسافة ينزلق ¢ العازف لتّوجيه املوسيقيّة املدونة
 الّصو� املدى من جزء :صوتيّة منطقة
  .موسيقيّة آللة /غنا� لصوت
 غنا� تلصو  /ما آللة منفرد أداء :منفرد
  .فيه الّريادة دور املنفرد للصوت /املنفردة لآللة يكون لألوركسرتا، عمل ضمن /]فرده إما برشّي؛
 يف pizz مخترصا يكتب مصطلح :منقور
  .عليه القوس سحب من بدال بأصابعه )نقره أو( الوتر لِنَْرب  القوس، ذات الوتريّة اآللة عازف لتّوجيه املوسيقيّة املدونة من بعينها أماكن
 املوسيقيّة املدونة أعىل يُكتب إرشاد :مهيب
  .معتدلة ورسعة ومهابة بعظّمة لألداء املؤّدي لتّوجيه

 لعدد املؤلّفات من نوع :الحجرة موسيقى
  .الكبqة املوسيقى قاعات يف وليس عائّيل، منزيلّ  جو يف /صغqة قاعة /حجرة يف للعزف تكتب هيو  واحد، عازف منها آلة بكل يضطلع آالت، وتسع التy بy يرتاوح )الغنائيّة األصوات من نادرة حاالت ويف( املوسيقيّة اآلالت من

 إبداعها يتم موسيقى :إلكرتونيّة موسيقى
 تنظيم عىل تقوم وهي الّصوتيات، معمل يف

 ضجيج، وعىل وتجميعها، مألوفة غq أصوات
 من األصوات هذه وتستخرج .التّقليديّة املوسيقيّة األصوات لجميع ومحاكاة

 ظهرت رسيعة ذبذبات يصدر إلكرتو  جهاز
  .ذلك بعد انترشت ثم ،1950 عام أملانيا يف

 يف النّوب فهرس :أندلسيّة موسيقى
  .الجزائر

 الّشعريّة املتون :حرضيّة موسيقى
 العتيقة باملدن املرتبطة واملوسيقيّة
 الفني مداها كان أيّا تستند التي الجزائريّة

 الباب هذا يف ويدخل .لوتريّةا اآلالت إىل
 واملحجوز والحوزي والزّجل املالوُف 

 واملقدسة الّدنيويّة تصاريفها يف والقادريّة
  .الّسواء عىل

 املوسيقى ^يّز مصطلح :غنائيّة موسيقى
  .اآلليّة املوسيقى عن للغناء املؤلّفة

 املتون :جزائريّة كالسيكيّة موسيقى
 تقليديا املرتبطة واملوسيقيّة الّشعريّة
 منها وخاّصة العتيقة، الجزائريّة باملدائن
 تسميّة تحت وقسنطينة، وتلمسان الجزائر
   .واملالوف والغرناطيّة الّصنعة

 بنغjت بسيط غناء :مزخرفة موسيقى
 /األساسيّة ألحانه نغjت إىل تضاف إضافيّة،
 اللحن يُصاحب أك� /لحن إليه يضاف

  .األسايس
 تؤلَّف موسيقى :ُمصاحبة موسيقى
 واألفالم املرسحيات عروض ملصاحبة

  .الّسينjئيّة
 اإللحاق يسعى :أندلسيّة عربيّة موسيقي
 إعادة إىل "عربيّة" لصفة نسبيا الحديث
 املعنيّة، للموسيقى العرµ للبُعد االعتبار
 ومنابِتها نَسبها تحديد عن قارصا يبقى ولكنه

  .والثّقافيّة اإلقليميّة
ح  بُنيتُها الفصيح، ّشعرال من قصيدة :موشَّ

 وقوامها وقفال، وطالعا بيتا تتضمن دورة
 عن املوشح ويتميّز .خمس إىل دورتان
 غq وهو وسطى، قافيّة بوجود القصيد

  .موقَّع
 الرّقة بالغة خشبيّة أرشطة :العفق مؤرشات

 املنقورة، الوتريّة اآلالت رقاب عىل تُثبَّت
  .املوسيقيّة النّغjت عفق أماكن لتّحديد

 األساسيّة الفكرة :موسيقي موضوع
 مادة املؤلّف يتخذها املوسيقيّة، للمؤلّفة
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 لجميع البنائيّة الّصياغة يف أساسيّة لحنيّة
  .املوسيقي التّأليف

 كهربا� جهاز :املوسيقيّة األصوات مولِّد
  .مألوفة وغq مألوفة األخرى، األصوات مختلف إىل تتعّداها بل املوسيقيّة، اآلالت مختلف من الّصادرة اتاألصو  �اثل صوتيّة، ذبذبات إىل الكهربيّة الومضات يحوِّل العرشين، القرن يف ابتُدع

 وهو .باملوسيقى شغوف عاشق :مولوع
  .املوسيقى من والقرب امل¾، معرفة إىل سjعهم يستند ملن يُسدى تكريم، مقام

  .املوسيقي العمل يف الوزن :ميازن
  .الوزن يضبط من اإليقاع، عازف :مياز}

 مجال يف يُستخدم مصطلح حاصل، :ناتج
  .بها اإللكرتو  الجهاز تزويد تم التي املُدخالت من تَنتج التي املعلومات /األصوات عىل يُطلق اإللكرتونيّة، املوسيقى

 املوسيقيّة املدونة عىل يُكتب مصطلح :ناريّ 
  .مشتعلة وحjسة برسعة يعزف ¢ العازف إلرشاد بذاتها، أماكن يف

 املدونة عىل يُكتب مصطلح :ناطق
 املؤدي لتّوجيه بعينها، أماكن يف املوسيقيّة

  .بالكالم يوحي بشكل األداء إىل
 االستخبار يف طبوع عدة استخدام :ناعورة
  .أساسا

 .الجلود فصيلة من إيقاع آلة :ناغرات
 إليهj يضاف صغqين طبلy من تتكون

 يف ملتستع .النّقر يف يستخدمان قضيبان
 املنظوّمة يف مكانتها ولها اآللة نظام

 العيساوة عند وخاّصة الطّرقيّة الطّقوسيّة
 يف أيضا وتُطلب .اَعمل شيخ بها يتميّز حيث
  .الزّجول تنفيذ

 نغjت تُصدر نحاسيّة طرق آلة.1 :ناقوس
 .مجتمعة /منفردة تُستعمل وهي .موسيقيّة

  .يّةالنّحاس النّفخ آالت جسم من األخq الجزء.2

 عن موسيقيّة نوتة ^يّز خاّص  ضغط :نرب
  .صوتها قوة يف أم زمنها يف سواء غqها،

  .اإليقاع يف الزّمن تعyّ  النّبض، :نربة
 يُسمع، مj أك� يَحّس  موسيقي نبض :نبض
  .يّ املوسيق للميزان تبعا وذلك غqها، /ثالثيّة /ثنائيّة تكون قد أساسيّة، إيقاعيّة بوحدات املوسيقى ينظِّم
 النّبضات يف ضعيفة نبضة :صاعدة نبضة

  .أعىل إىل أسفل من صاعدة ذراعه من صاعدة بحركة األوركسرتا /الكورال قائد لها ويرمز .لها التّاليّة األوىل النّبضة أي النّبضات، هذه ثقل مركز إىل تتحرك التي األخqة النّبضة وهي املوسيقي، للميزان األساسيّة
 النّحاسيّة الّنفخ تآال  مجموعة :نحاسيات

  .النّحاسيّة اآلالت فرقة يف /األوركسرتا يف
 مرجعي وجه وهو .املوسيقى محب :نديم

  .املرسّات عىل ومحفَّز ومؤ�ن متواطئ املوسيقيّة، الجلسة يف
طقس لطرد الّسحر �ارسه  :نُرشة

  .والوصفانالقسنطينيات، تستدعى له البنوتات 
 لحنا رهباعتبا يُنَشد نشيد :وطني نشيد
  .والرّسميّة الوطنيّة املناسبات يف موسيقاه تعزف /يغنّى .ما لبلد مميّزا

 املدونة عىل يكتب مصطلح :نشيط
  .نشيط بشكل لألداء العازف لتّوجيه املوسيقيّة

  .الغنائيّة لألعjل أدµ نص :نّص 
 بعد راپاألو لروايّة أدµ نص :رايلپأو نص

  .تلحينه يَسهل حوار إىلو  مشاهد إىل تحويله
 تدوين أشكال من شكل :القصuة نصف
   .املستديرة قيّمة يعادل الزّمنيّة، القيم

 تَحرص موسيقيّة نغjت :دقيقة نغaت
jها الّسيكاه، نغّمة مثل الّصوت، نصف /الكامل املوسيقي الّصوت بعد من أقل أبعادا بينها فيqالعربيّة املوسيقى يف وغ.  

 .زيائيافي ينتج موسيقي صوت.1 :نغّمة
 وطبقتها طابعها النّغم نطاق يف نغّمة ولكل

 الكامل الّصوت مسافة.2 .الزّمنيّة ومدتها
   .متتاليتy نغمتy بy املحصور

 موسيقيّ  ُسلّم بها يبدأ نغّمة :األساس نغّمة
 /عليه يُبنى أساسا وتتخذ باسمها، ويُسّمى

 النّغjت من مجموعة فوقه تُسمع
 يُسمع وقد .واحد آن يف األخرى املوسيقيّة

yت هذه رنjمتنافرا /متوافقا النّغ.  
 النّغمي التّكوين يف األساس نغّمة :دو نغّمة

  .الّصولفا� الغناء يف التّسلسيل
 من ما نغّمة فوق يُرسم شكل :ُمتَوَّجة نغّمة

 إىل املؤّدي ويوجِّه املوسيقيّة، املدوتة
 عن تزيد برهة عندها التّمهل /الّرتيّث
   .لزّمنيّةا قيمتها
 الّسلم يف الخامسة النّغّمة :مسيطرة نغّمة

  .صغqا أم كان كبqا املوسيقي
لة نغّمة  النّغّمة الّسلّم، حّساس :ُمَوصِّ

 النّغّمة وهي املوسيقي، الّسلّم يف الّسابعة
 حتى إليها الّسلّم هذا أساس تجذب التي

  .بالنّهايّة اإلحساس يكتمل
 التّكوين يف ةالثّالثّ  النّغّمة :وسطى نغّمة

 ،املوسيقي للسلم التّسلسيل لنّغميا
 تتوسط ألنها الوسطى بالنّغّمة وسميت
  .املوسيقي للسلم والخامسة األساس نغمتي

  .هوائيّة آلة تشكيل :نفخ
 عبارة النّغّمة، محددة غq إيقاعيّة آلة :نقارة

 الرّنy متفاوتة الّصغqة الطّبول من زوج عن
 ويتم برشيط العازف ةرقب من تتدىل الّصو�،
  .بِعيصّ  بقرعها عليها العزف

 بواسطة /مبارش إيقاع آلة تشكيل :نقر
  .ُعَصيّات

 القيّمة بجانب توضع نقطة.1 :نقطة
 .نصفها ]قدار زيادتها املطلوب الزّمنيّة

  .نغّمة.2
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 األفكار بy تصل موسيقيّة فقرات :نُقلة
 تنتقل وهي .املوسيقي للعمل األساسيّة

   .آخر مقام إىل مقام من باملوسيقى
 عىل بعينه مكان يف يُكتب إرشاد :نهايّة

 العمل نهايّة لتّحديد املوسيقيّة املدونة
  .املوسيقي

 يجمع .الزّجل لشعر موضوعي عا� :نواح
  .والنّحيب بالحزن يتصل ما بالتّوسع

  هكذا تُرسم موسيقيّة زمنيّة قيّمة :نَُوار

   .للبيضاء الزّمنيّة القيّمة نصف تعادل أو
 بقوة حارض الزّهور وموضوع .زهور :نُّوار

 يف وينتظم القسنطيني الزّجل شعر يف
 فزهور .الحشايشيّة ثقافة نفسه الوقت

  .عيشهم أماكن تعطِّر مثال والياسمy اآلس
 األشعار تتيح بنيّة ،)ونواب نوبات ج( :نَْوبة

 املوسيقيّة البنيّة وهي .واألوزان واألنغام
 يف الحرضي املوسيقي لحقلل املرجعيّة

 املبدأ وهو ،"التّناوب" عىل تقوم .الجزائر
 الّرتاث يف يجسده الذي للتعاقب النّاظم
 أمام الّشعري العرض اإلسالمي العرµ الثّقايف

 أنواع توليفة النّوبة وتجمع .وبالطه العاهل
 نغميّة وتوليفة وزجل، موشح من شعريّة
 عرµال املخيال ويف .مقام عىل الّشكل

 ساعة نوبة كل تناسب الجزائري، األندليس
 ثالثة املالوف فهرس ويتضمن .النّهار من

 الرّمل، الرّصد، الّديل، رصد الّديل، :نوبة عرش
 صبى، الْحسy الْحسy، الّزيدان، املايّة،

   .والجركة املزموم، املجنبة، الّسيْكة الّسيْكة،
 موجودة موسيقيّة نغّمة كل.1 :نغّمة :نوتة

  .النّغّمة هذه عىل يدل رمز.2 .النّغم نطاق يف
 موسيقيّة نغّمة البدال، نغّمة :البدال نوتة

 تطنّ  الباص، صوت يف غالبا تظهر محددة
 املوسيقيّة األصوات أسفل مّمتدة زمنيّة مدة

  .بحريّة فوقها تتحرك التي األخرى

 إطار لها األوتار، مطلقة موسيقيّة آلة :هارپ
 عموديّة أوتارها وتشد األضالع مثلث

  .اليدين بأصابع نقرا وتعزف
 املوسيقيّة اآلالت لبعض اسم :هارمونيكا

 هارمونيكا أهمها األشكال، مختلفة الّدارجة
   .الفم

 ةأ هب عىل موسيقيّة آلة :الفم هارمونيكا
 فتحات به .الكف حجم يف خشبي صندوق
 .معد  ريش عليها مركَّب األطوال مختلفة

 وذهابا جيئة فيها خبالنّف العازف يقوم
 لعب من اآللة هذه وتعد لشفتيه، مالصقة
  .األطفال
 عىل طقويس موسيقي موكب :هدوى
 فضاء يف عادة يتم .والطّبول الغايطة صوت

  .خارجي
 املوسيقيّة القطع مجموع.2 .لحن.1 :هوا
  .الّشعريّة والقطع الطّبوع مختلف من
 أماكن فوق يُكتب مصطلح :واحد وتر

 آلة ملؤلّفات املوسيقيّة دونةامل من بعينها
 دّواسة استخدام إىل املؤدي يوّجه يانوپالـ

 ضئيال الّصوت يصدر حتى الّصوت خفض
 من صدوره عن عوضا واحد؛ وترّ  من

 كل عنها تصدر التي الثّالثة األوتار مجموعة
  .النّغjت من نغّمة
 جهاز مكونات من جزء :صوتيان وتران

  .تهحنجر  يف موجود لإلنسان الّصوت
 اآلالت عىل يُطلق عامّ  اسم :وتريات
 طرق وتباين أشكالها اختالف عىل الوتريّة،
  .عنها الّصوت إصدار

 .الطّرق إخوان لدى شعائريّة تظاهرة.1 :ورد
 إىل املقدم /الطّريقة شيخ ينقلها أذكار.2

  .املريد
 تدفق تنظيم موسيقى، ميزان :وزن

 من ]جموعات الزّمن خالل املوسيقى
 /بسطة الثّالثيّة /الّرباعيّة /الثّنائيّة تالنّبضا

 عىل للمؤلّفة املوسيقي امليزان ويظهر .مركبة
 يسار عىل يُكتب اعتيادي كرس شاكلة

   .املوسيقي املفتاح بعد املوسيقيّة املدونة
 من أصول ذوو َحَرضٌ  ،)وصيف ج( :وصفان
 الثّقافيّة التّقاليد يف أسهموا الّصحراء، جنوب

 .العتيقة املدن يف رسوخا األك� والّشعائريّة
 أحد - والقرقبو الجلود -  اإليقاع ويشكل
 التي للوصفان الطّقوسيّة الذخqة أسانيد
 النّجوع موعد يف معيّنة محيطات يف تنتظم

   .للنرشة املوسمي
 فوق  هكذا ترسم عالّمة وقوف، :وقفة
 املؤدي إلرشاد املوسيقيّة املدونة يف ما نغّمة

 املرسوّمة الّسكتة /النّغّمة ندع الّرتيث إىل
 أطول زمنيّة ملدة وذلك اإلشارة، هذه فوق
   .املدونة يف لها املحددة املدة من

 املوسيقيّة املدونة أعىل يُكتب إرشاد :وقور
  .وتؤدة بوقار للعزف العازف لتّوجيه
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 لسقي تستخدم يدويّة أداة :الّسقي إبريق 
 .والبسات� الحدائق يف والنّباتات األزهار
 يف املتبادل اإل&ار من نوع :املتناوب اإل�ار
 .األشجار زراعة

  .جذورها من النّبتة /الّشجرة اقتلع :اجتّث 
 .وجناها قطّعها الث6ّر اجتنى :اجتنى
 املراد البذور من نةعيّ  وضع :لبذورا اختبار

 بالقليل لاملبلّ  منديل قطعة عىل اختبارها
 مساعد رطب وسط يف جعلها قصد املاء من
  .اإلنبات عىل

 بها تقوم ذاI تلقيح عمليّة :ذا� إخصاب
 .والتّكاثر البذور إلنتاج النّبتة
 يحمل صغO برّي زهريّ  نبات :الفأر أذن

 الفصيلة من وهو زرقاء، صغOة أزهارا
 .الحمحميّة

 أوراقها الّشكل، غريبة نبتة :الفيل أذن
 أذZ تشبه الحجم وكبOة عريضة المعة
 ومتجهة سهمي بشكل وتكون الفيل،

 .لألسفل
 راعةللزّ  مستغلة أرض :مستزَرعة أرض

 .واإلنتاج
 األلوان مختلفة عطريّة نبتات :أزهار

 .واألحجام واألشكال
 الرباعم من األزهار خروج وقت :إزهار
 .الّربيع فصل يف هذا يحدث ما وعادة

 عادة ينمو أحمر &ره صغO نبات :بّري آس
 مذاقه الخلنجيّة، الفصيلة من وهو زرع، بال

 وبعض الهالم صناعة يف يستخدم الذع
 .العصائر /الحارة الّصلصات

 .سنابله خرجت الّزرع أسبل :أسبل
 عند تنتج ثانويّة نباتيّة سيقان :أشطاء

 الفصيلة نباتات بعض يف النّباتات ّدةقاع
 .والّشعO كالقمح النّجليّة
 يستعمل الجرة، يشبه خاّص  وعاء :أصيص

 ومتوفر املنزليّة، واألزهار النّباتات لغرس يف
 .والحدائق املشاتل يف

 الّشجر سيقان من تشّعب ما :أغصان
 .وغليظها رقيقها

 .الّشجرة من الثّمرة تناول :اقتطف
 أصفر زهره النّبات من نوع :أقحوان
 .وأبيض
 قبل الرباعم سكون مرحلة :الرباعم انتفاخ
 مستوى عىل البكتOيّة بالعدوى النّبتة إصابة

 .الث6ّر /األوراق
 األوراق حواف يف والتّفاف تجّعد :انكAش

 .الجفاف /بالعدوى إصابتها بعض
 .الّشجر ورق ظهور :إوراق
 عن املسؤولة الفوقي النّبات عضو :أوراق
 .الّضوq التّمثيل عمليّة

 .وزرعه األرض يف الحّب  إلقاء :بذر
 .بذور )ج( تزرع التي الحبّة :بذرة
 يعمل األوراق، آباط يف يوجد :إبطي برعم
 يكون قدو  خرضاء جانبيّة فروع تكوين عىل
 بالربعم ويسّمى زهرة، /نورة الفرع ذلك

  .الجانبي
 وx أزهرت زهريّة براعم :زهري برعم
 .الحجم كاملة زهرة تصبح
 قبل الّشجر زهر هو الربعوم /الربعم :برعم

 .يتفتّح أن

 من ناتئ النّبات من جّدا صغO فرع :برعوم
 وتنبت األزهار منه تخرج عموما، الّساق

 .منه األوراق
 ،الحرشات أنواع من نوع :البساتG برغوث
 .البسات� خنفساء وتسّمى
 وتنتج تزرع فالحي مكان :الخرض بستان

 .الخرض أنواع مختلف فيه
 وبسات� أشجار بها يحيط أرض :بستان
 .وزروع
Kالبستان يف يعمل من :بستا.  

 التّسويق من نوع :التّجاريّة البستنة
 .التّشجO اتومعدّ  البستنة ألدوات التّجاري

 به يتغذى عشبي نبات :بنفسج بقل
 طيب وأصفر أبيض زهر هو .اإلنسان
 .بنفسجي واللون الرّائحة

 .زرع بدون املرتوكة األرض :بور
 .وطبيّة مزهرة شجرة :بيلسان

 ،الجذع فوق التّاج يقع :الّشجرة تاج
 واألوراق الفروع جميع من ويتألّف

 األوراق تقوم حيث الّشجرة، عىل املوجودة
 .املعروفة الّضوq البناء بعمليّة
 لوناً  األوراق عروق تأخذ :العرق تربقش
 من بكثO اإلصابة ةبدايّ  �يز وهذا ،شفافاً 

 تحزم حالة يف أما .الڤOوسيّة األمراض
 والعروق الوسطي العرق فيظهر العروق
 .داكن أخضــر بلون محزماً  /محاطاً  الجانبيّة

 بكتOي مرض :الجرثومي الورق تبقع
 واالصفرار بالّذبول النّبات أوراق يصيب

 .�وت حتى النّمو عن يوقفها اور�ّ 
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 من واستئصالها األشجار قطع :تجّذر
  .التّجذير أجهزة �ساعّدة الجذور
  .عمق ذو تجذير :عميق تجذير
 /املزارع باستخدام عادة يكون :تجذير
 نجاح فرصة لزيادة التّجذير، هرمون الفالح

 يف الجذور إلخراج كمحّفز ويعمل اإلنبات،
  .األقالم العقلة من أحسن الحاالت معظم

 بيداتامل اتمعدّ  :الّذا� الرّش تجهيزات
 البخاخ الّدفع ذاتيّة املحاصيل عاليّة

 .الّزراعيّة والرّشاشات
 والّزرع للغرس الّرتبة تهيئة :الّرتبة تخصيب

 .العضويّة باملواد
 .رعللزّ  صالح مخّصب تراب :عضوي تراب
 ،البستنة أشكال من شكل :األحواض تربة
 فيها تزرع ثمّ  ومن ،الّرتبة فيها تعبأ التي

 تكون وأحياناً  والرّي، التّسميد بعد ،النّباتات
 /الحجر /الخشب من مصنوع بإطار محاطاً 

 تتوزع .بالّس6د يُعبأ أن و�كن الخرسانة،
 هندسيّة، أ�اط يف األحواض يف النّباتات
 بحيث ؛التّقليديّة الّزراعة عن وتختلف

 بعضها من جداً  قربيّة النّباتات تكون
 .البعض
 .�وها واكت6ل األزهار تفتح :تزه[

 الرباعم بعض تساقط :الرباعم تساقط
 عدم بسبب يكونو باتاتللنّ  فجأة الّصحيّة
 وانخفاض البيئيّة، والعوامل التّلقيح،
 .والبكتOيا الحرشات /الّرتبة خصوبة
 النّباتيّة باملواد الّرتبة تخصيب :تسميد

  .ةواملعدنيّ  والحيوانيّة
 يف األشجار من سلسلة غرس :تشج[
 ومنتظمة متساويّة خطوط
 .الحديقة هندسة :الحديقة تصميم
 من جزء إدخال فيها يتمّ  تقنيّة :تطعيم

 يف األوراق براعم عىل يحتوي شجرة جذع
 مفيدة عمليّة وهي أخرى، شجرة جذع

 إىل لألشجار، املحيل الّصنف إنتاج إلعادة
 الفاكهة شجارأ  إصالح يف تهاأهميّ  جانب

 /بنوع لشجرة علوي بتطعيم للقيام /املصابة
 .املختلفة األصناف من أك�

 تكون النّضج تعجيل تقنيّة :النّضج تعجيل
 الخاّصة الهرمونات بعض الفالح بوضع
 ترش /األشجار به تسقى ثمّ  املاء يف بذلك
 والبطيخ، ولةاالفر  كث6ر األوراق عىل

 .والّش6م والخوخ
 .النّباتات أوراق :منحنٍ  تعريق

 الحدائق يف العشب إنبات :تعشيب
 .للزينة والبسات� والحقول

 للجراثيم الّشاملة اإلبادة :الّرتبة تعقيم
 من والتّخلص الّرتبة يف املوجودة والبكتOيا

 الحياة مظاهر قتل /إزالة يتمّ  وفيه أشالئها
  .الّدقيقة الحيّة للكائنات

 والبكتOيا ثيمللجرا الّشاملة اإلبادة :تعقيم
  .والڤOوسات

 املواد فصل فيها يتمّ  عمليّة :تقط[
 طريق عن البعض، بعضها عن الكيميائيّة

 متجانس غO تبخO يف املاq التّقطO عمليّة
 كالعطرشيّة طبيعيّة ومادة املاء من نمكوّ 
 للحصول بتربيده البخار تكثيف يليه مثال،
 .العطر روح عىل

 راألشجا /النّباتات تجديد عمليّة :تقليم
 امليتة، عو فر ال وإزالة �ّوها، يف والتّحكم

  .الجديد لإل&ار وتجهيزها
 التي اللقاح حبيبات كانت إذا :ذا�ّ  تلقيح
 من /الزّهرة نفس من مياسم عىل نبتت
 املسكن أحادي نبات يف الفرد نفس أزهار

 .ذاI تلقيح ذلك فإن
 بوبح بانتقال تتمّ  بيولوجيّة عمليّة :تلقيح
 النّواة مع املياسم إىل الّذكر نواة من اللقاح
 .لإلخصاب املؤنثة

 انسجام ونفنّ  من فنّ  :األزهار تنسيق
 الحدائق يف /املنزل داخل الورود األزهار

 وأوراق األعشاب عىل باالعت6د والبسات�
 .وتناسبا جاذبيّة أك� لتبدو الخرضاء األشجار
Gملزارعا بها يقوم معالجة عن عبارة :تهج 

 من جديد جيل عىل للحصول النّباتات عىل
 اللون حيث من خاّصة صفات له النّبات

 ووقت اإلزهار، ةومدّ  والحجم والّشكل
 األمراض ومقاومة واملذاق والرّائحة، النّضوج

 .والحرشات
 لتحفيز جهاز استخدام :اصطناعيّة تهويّة
 عىل يساعد والذي اصطناعيا التّنفس عمليّة
 .وخروجه الهواء دخول
 تتمّ  التي التّنفس عمليّة :طبيعيّة تهويّة
 واألجهزة اآلالت مساعّدة دون طبيعيا

 .امليكانيكيّة
 بيع خاللها من يتمّ  تجاريّة عمليّة :توريد

 واألشجار والزّهور الّزينة نباتات من طلبيات
 .ساتاملؤسّ  /لألشخاص الحدائق وتصميم

 طازجة فواكه من األشجار تنتجه ما :�ر
 وأحجامها وأشكالها ألوانها ختلف�

 وما التّلقيح عمليّة عن وتنتج وطعمها،
 .املبايض نضج من تكون
 يكون الث6ّر أنواع من نوع :جاّفة �رة

 متفتحة &ار :إىل تنقسم وهي جافّا جدارها
 والعلبة البازالء، نحو القرنة :تضمّ 

 الطOّ، لسان كنبات والحوصلة كالخشخاش،
 وتشمل املتفتحة وغO ،كالفجل والخردلة

 األرز مثل والربة الّشمس، كعباد الفقOة عىل
 .والكستناء كالبندق والبندقة والّذرة،

 يكون الث6ّر أنواع من نوع :طريّة �رة
 وهي اللينة الثّمرة :وتشمل ،طرياً  جدارها

 من الكثO عىل محتوياً  جدارها يكون التي
 مثل اللوزيّة الثّمرة العنب، مثل املاء

 .التّفاح &ار مثل التّفاحيّة والخوخ، املشمش
 من بعض يف بعضه تعّقد ما كّل  :جّداد
 .الّشجر أغصان /النّباتات خيوط
 نحو الجذر ستنفّ  يُشكل :الّتنفس جذر

 جانبي جذر .بأكمله الّرتبة ستنفّ  نصف
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 ليقوم واملاء الطّ� عابرا األعىل جاهباتّ  موينّ 
 لنظام هوتزويد األكسج� استنشاق بدور

 .والطّ� املاء يف املغمور األويل الجذر
 ذات األعشاب بعض �لك :ليفي جذر

 الجذور، من النّوع هذا الواحدة الفلقة
 أقطار ذات الجذور من بكتلة زيتميّ  حيث

 من كأفرع الّشبكة هذه تنبثق وال متساويّة،
 عةمتفرّ  جذور من فتتألّ  بل ،األويل الجذر

 .الّساق قاعّدة من تربز
 إىل األويلّ  الجذير يتحّول عندما :وتدي جذر
 ك6 الّشتلة ويحمل النّبتة يثبت رئييسّ  جذر
 بعض عنه تتفرع وقد ،واللفت الجزر يف هو

 .األسفل من الثّانويّة الجذور
 الوعائيّة، للنباتات الّسفيل الجزء :جذر

 ما أّول وهو الّرتبة، سطح تحت متواجد
 .والنّم يف النّبتة تبدأ ح� يظهر
 .الّشجرة /النّخلة ساق :جذع

 صالحة غO تةميّ  جذور :نةمتعفّ  جذور
 ،فطريّ  �رض النّبات إصابة بسبب للنمو
 النّبات أجزاء كثافة نقص أعراضه ومن

 .للذبول ضهاوتعّر  الخارجيّة
 إلنتاج جّدا حديث جهاز :اإلنبات جهاز
 .البذور إلنبات املربعمة والحبوب القمح
 يستخدم منزليا عمةاملرب  الحبوب وإنتاج
 الحنطة وخاّصة ،البذور أنواع ألغلب

Oها والّشعOوغ. 
 إىل ينتمي حويلّ  عشبيّ  عطريّ  نبات :حبق

 التّزي�، يف يُستخدم الّشفويّة، الفصيلة
 أزهار صبغة تأخذ والعالج، والطّهي،
 ذات وهي األرجواZّ، /األبيض اللّون الّريحان

 الحبق يسّمىو ،مميزة عطرة رائحة
  .بالّريحان
 البكتOيا أنواع من نوع :التّخم[ حبوب

 مناسب جوّ  إىل تحتاج الخليّة، الوحيدة
 يف التّخمO حبوب تستخدم برسعة، لتتكاثر
 يف تستعمل ك6 وتغذيتها، الّدواجن تربيّة

 البOة غرار عىل املرشوبات بعض رتخمّ 
  .والنّبيذ
 فيها يتمّ  �وذجيّة حديقة :األزهار حديقة

 ذات األزهار من مختلفة أشكال اعةزر 
 .املميزة الّزكيّة والرّوائح األلوان

 تزرع تنمو علميّة حديقة :تجريبيّة حديقة
 والزّهور النّباتات أنواع مختلف فيها

 تربيّة من جانبا تضم ك6 واألشجار،
 هو ك6 لالنقراض واآليلة النّاذرة الحيوانات

 .بالعاصمة الحامة حديقة حال
 وزهور مثمر، شجر ذات أرض كّل  :حديقة
 .سياج بها يحيط
 محراث بواسطة يتمّ  :الّرتبة تحت حرث
 عىل يساعد فهو الّرتبة، تحت بالحرث خاّص 
 .الّرتبة تحت الّصلبة الطّبقة تفتيح

 بأوراق �تاز زاحف رمعمّ  نبات :حرشف
 متشعبة ورديّة أزهاره الرّأس، شوكيّة لحميّة

  .الّشو� وفالخرش جنس إىل ينتمي أنّه ك6
 .خرضّ أ  /العشب من يبس ما :حشيش
 إىل ينتمي عشبيّ  نبات :اإلوزّ  حشيشة
 نظرا االسم بهذا سميو  الورديّة الفصيلة

 أرجل وطبعة أوراقه ب� الكبO شابهللتّ 
 قبض معالجة يف كبOة صحيّة فوائد له اإلّوز،

 وهو الحلق، والتّهابات الّدمويّة، األوعيّة
 .لإلسهال مفيد

 طبيعيّ  نباIّ  غطاء :نبا� حص[
 أصناف إنتاج نجاح فيتوقّ  :اإلبصال حقل

 مطابقة نقيّة بذور وجود عىل البصل
 بصفات صنف كّل  زيتميّ  حيث للصنف،

 ويستلزم األصناف، من غOه عن �يزه خاّصة
 تستعمل التي األبصال بانتخاب العنايّة هذا

 الّشكل حيث من البذور إلنتاج كتقاوي
 ووفرة ،األمراض من والخلو لونوال والحجم

 .األخرى املرغوبة والّصفات املحصول
 مخّصص �وذجيّ  حقل :تجريبيّ  حقل

 النّباتات، /األشجار من معّ�  نوع لزراعة

 الفالحيّة والتّقنيات الحديثة بالوسائل مهيأ
 .جودته من والرّفع اإلنتاج لتحس�
 حليب من يستخلص ما :نبا� حليب

 .النّباتات
 البَطْباِطيّة الفصيلة من نبات جنس :حAّض

 الحوليّة األعشاب من نوع 200 حوايل له
ض :أنواعه من رةواملعمّ  الحول وثنائيّة  الُح6َّ

 ّZِض /البُْستَا   .األَْسَفانَاِخيّ  الُح6َّ
  .والربتقال الليمون أشجار :ِحمضيات

 وله كالبطيخ، األرض عىل �تدّ  نبت :حنظل
 .املرارة شديد &ر

 بعض بها تتبل عشبيّة نباتات :خردليّة
 .الطّّب  يف وتستعمل األطعمة،

 &ارها، انتزاع هو الّشجر خرط :خرط
 .قّرشه والعود

 لنقل صمم مرن أنبوب :الحديقة خرطوم
 شكل غالبا ذوتأخ .آلخر مكان من املياه

 تصميمها يف ويراعى مرنة، طويلة أسطوانة
 التّطبيق إمكانيّة �ب تجمع عّدة عوامل

 .والفعاليّة
 .املنتظم الغرس رشيط :الغرس خط

 تحرص األرض داخل منطقة :املاء خAّن
 إىل جوفيّة طبقة من الجوفيّة املياه قتدفّ 

 يف املعيقة الطّبقة تسّمى أن و�كن أخرى،
 �اما منفذة غO كانت إذا األحيان، بعض

 املعيقة الطّبقات فوتتألّ  .الكتيمة بالطّبقة
 غO صخر /صلصال من طبقات من إما

 .منخفضة مائيّة موصليّة ذات مسامي
 .األشجار من نوع :دردار
 املحاصيل يصيب بكتOي مرض :التّاج درن

 .الّزراعيّة
 أنواع فيه تباع تجاري مكان :أزهار دكان

 .األزهار من متعددة
 .اوتساقطه األوراق اصفرار :األوراق ُذبول
 الحوليّة العشبيّة النّباتات من :الخيل ذنب
 أيضا وتعرف ،الكنباثيّة لفصيلة تنتمي التي
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 من وهي الثّعلب نبذ /الجرذان ذنب باسم
 يف تنمو التي املعمرة الّرسخسيّة النّباتات

 .الّربيع فصل
 أفضل من نجييلّ  عشب :الكلب ذيل

 األمراض بعض لعالج الطّبيّة األعشاب
 نبتة وهي واملعّدة، القولون،و  التّنفسيّة،

 .املريش باسم تعرف
 .الّشجر به ويربط بشدّ  ما :الّشجرة رباط
 يتبع النّباتات من جنس :الطّ[ رجل

 .الفوليات رتبة من البقوليّة الفصيلة
 والورد باألزهار مليئة غنّاء حديقة :روضة

 .والنّباتات واألشجار
 األزهار زراعة يتوّىل  من :األزهار زاِرع

 .وازدهارها لنموها بها واالعتناء
 الّزراعة أنواع من نوع :األزهار زراعة
 .النّباتات من الجنس بها صةاملتخصّ 
 غرسب يختّص  زراعي نوع :األشجار زراعة

  .املحاصيل مختلف لجني األشجار
 داخل تتمّ  زراعة :الزّجاجيّ  البيت زراعة
 الّرشوط جميع عىل تتوافر زجاج من بيوت

 الّرتبة لخصوبة الالزمة البيئيّة والعوامل
 الّزرع عمليّة نجاح يضمن ما وكل ،والتّهويّة

 .وغOها النّباتات و�و
 يهاف تكون فالحيّة مرحلة :القرسيّة الّزراعة
 يف  إّال  تنتش وال إنعزاال أك� الّزراعيّة البذور

 فال جّدا، بطيء وبشكل القصوى الحاالت
 معها تنمو وال البذور من النّباتات تخرج

 .الّسيقان وال الجذور
 يعنى البستنة علم من فرع :الكروم زراعة
 اآلفات ومراقبة العنب وحصاد بزراعة

 والرّي، ،والتّخصيب ،ومكافحتها واألمراض
 تطّور ومراقبة الّشجريّة، املظالت وإدارة
 خصائصها، مال¤ة من دوالتّأكّ  ،الث6ّر

 الكروم وتقليم الحصاد، وعدم وتحديد
  .الّشتاء أشهر خالل

 الّزراعيّة النّظم أحد :تربة بال زراعة
 والفواكه الخرضوات إنتاج فيها يتمّ  الحديثة
 ةالّزراعيّ  الّرتبة عن بعيدا الّزينة ونباتات

 املاء باستخدام وذلك ،عليها املتعارف
 النّباتات إمداد مع بةللّرت  البديلة والبيئات
 .الالزمة الغذائيّة بالعنارص

 /نباتات( املائيّة األحياء تنميّة :مائيّة زراعة
 من حصادها من بدالً مزارع يف )حيوانات

 عّدة هناك املجال، هذا ويف بيعيّةالطّ  بيئتها
 /األس6ك تربيّة :منها ،راعةالزّ  لهذه فروع

 تربيّة  .القرشيات تربيّة  .األس6ك استزراع
 .املائيّة باتاتالنّ  تربيّة .خوياتالّر 

 البينيّة الّزراعة من نوع :متداخلة زراعة
 حقل يف محصول� زراعة فيها يتمّ  التي

 أشجار وسط مثمرة أشجار تداخل /واحد
Oمثمرة غ. 

 أحد هو رت،بالّصع أيضاً  ويسّمى :بريّ  زعرت
 بشكل تستخدم التي الربيّة النّباتات أنواع

 واملرشوبات، التّوابل أنواع من كنوع شائع،
 بكثافة تازو� الّشفويّة، للفصيلة وينتمي

 يرتاوح وارتفاعه وبريّة، بطبقة املغلفة أفرعه
 بعضها تقابل أنّها ك6 سم، 80و 30 ب�

 الزّغب من بطبقة أيضاً  ومغلفة البعض
 أرجواZ، /أحمر لون ذات وأزهاره األبيض،
 قمم عىل كثيفة وتكون عطرة، رائحة وذات

  .أفرعه ونهايات
 من رمعمّ  منتفخ نبات :الخريف زعفران
 وزجاجات املروج يف ينمو املوسميّة، العائلة

 واملنطقة ،اپأورو رشق جنوب يف الغابات
 باتاتالنّ  تسّمىو  .وأفريقيا آسيا من الغربيّة

 واهرالظّ  ظّل  يف حياتها دورة تضبط التي
 نوعا، 160 حوايل هناكو  )ائللّز ا( بيعيّةالطّ 

 فصل يف الحدائق يف يزرع فقط بعضها ولكن
  .الخريف

 جنس إىل ينتمي نباI نوع :ذهبي زنبق
 .الزّنبقيّة الفصيلة من الزّنبق

 الحوليّة الزّهور من نوع :األندلس زهرة
 ومنطقة اپوروأ  موطنه األلوان، الزّاهيّة
 .طاملتوسّ  البحر حوض
 من هو الزّهور من نوع :اللt زهرة

  .الّ¬جسيّة الفصيلة
 سنوات تحتاج النّبتة هذه إنّ  :النّتنة الزّهرة

 دورة لبدء الطّاقة من يكفي ما لتخزين عّدة
 رائحة تشبه رائحة تطلق وهي زهار،اإل

 36 عىل قليال تزيد ملدة ن،املتعفّ  اللحم
 عىل ىتتغذّ  التي الحرشات ذبلتجّ  ساعة،

 عل6ء ويقول .لتلقيحها النّافقة الحيوانات
 الزّهرة، هذه وارتفاع حجم رسّ  إن النّبات،

 الرّائحة هذه تخرج املدخنة مثل هاأنّ 
 مكنة،م مسافة أبعد إىل لتصل الكريهة
 عمليّة لتتمّ  ؛الّذباب من قدر أكرب وتجذب
  .شديدة بكفاءة التّلقيح
 /األشجار أوراق سقوط يعدّ  :سقوط
 من رضبا الخريف موسم يف النّباتات
 .بالعدوى إصابتها بعد للنبتة الّذاتيّة الح6يّة
Gتستخدم يدويّة زراعيّة أداة :تقليم سك 
 .األشجار لتقليم
 خرضيا متكاثرة اتنبات :جنسيّة ال ساللة

 .ومتشابهة
 توضع األزهار من مشكلة باقة :أزهار سلة

 .الحائط عىل قتعلّ  وقد صغOة بقفيفة
 نبات جنس الحنطة /القمح :بّري سنبل
 القمح وينتج النّجيليّة، الفصيلة من حويل
 .سنابل شكل عىل بةمركّ حبوباً 

 البذور بياض :الربسيم بذور سوسة
 العضويّة باملواد ترطيبها فضليو وجفافها

 .زراعتها قبل العضويّة والبكتOيا
 حفظ يف أهميتها تتمثل :لحميّة سويقات

 واملواد املاء من النّباتات حاجة عن الفائض
 والذي للغذاء مخزناً  لتشكل فيها، الغذائيّة
 .إليه الحاجة عند النّباتات منه تستفيد
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 النّبتة، من األخرض العلويّ  الجزء :سيقان
 .واألزهار واألوراق لرباعمل الحامل
 عند عادة ينمو جنينيّ  شطء :الربعم شبيه
 نبات ساق العقد )نبات( عقدة /الورقة إبط

 برعم( ساقاً  يعطي أن للربعم �كن الّساقيّة،
 �أك وجد إذا )زهري برعم( زهرة )/خرضي

 هذه أكرب إنّ  الورقة، إبط يف واحد برعم من
 يسّمىو األسايس، بالربعم يسّمى الرباعم
  .اإلضايف /املساعد بالربعم اآلخر
 الربيّة الّشجOات من نوع :بريّة شتلة

 .والرباري الغابات يف تنمو التي الّصغOة
 .النّمو بدايّة يف صغOة شجOة :شتلّة

 جنس من رةمعمّ  عشبة :يسالتّ  شجرة
 عّدة لها الّسذابيّة وفصيلة الّذفراء

 العظام تقويّة شعبيّة، عالجيّة استخدامات
 العقارب، للدغات عالج الكسور، وجرب

 ،املعّدة ومشاكل والنّفاخ الّصدر المآ  وعالج
 .وكمهدئ

 تسعة /&انيّة يضمّ  صنف :القسطل شجرة
 هذا يتبع .والّشجOات األشجار من أنواع

 املناطق يف وينمو ،البلوطيّة فصيلة الّصنف
 ،الّش6يل الكرة نصف من املعتدلة الّدافئة
 .الكستناء بشجرة وتعرف
 رضةالخ دا¤ة فاكهة شجرة :الكاكاو شجرة

 األصيل موطنها أمتار 8- 4 من ارتفاعها يبلغ
 يف تستخدم بذورهاو  .الجنوبيّة أمريكا
 تلك وكانت .والّشيكوالتة الكاكاو صناعة

 املناطق من الربيّة املناطق يف تنمو الّشجرة
 4000 منذ الجنوبيّة أمريكا يف االستوائيّة

 الكاكاو شجرة زوتتميّ  .امليالد قبل سنة
 /الكاكاو بذور وتشبه العريضة بأوراقها
 استوائيّة الّشجرة .اللوز كبO حد إىل حبوبها
 فاتحة ورديّة إىل بيضاء زهور وذات بامتياز
 مختلف لتتحمّ  وهي ،الرّائحة طيبة

 .ةوالجافّ  ةالحاّر  الجويّة الظّروف
 صيفا مزهرة ينةالزّ  شجرة :املرجان شجرة
 عنقود لها األوراق، تساقطةوم الخرضة دا¤ة

 اللون ذات األزهار عليه وضعت طويل زهريّ 
 للربودة، حساس نبات فهي األحمر،

 كأشجار بك�ة الحدائق تنسيق يف تستخدمو 
   .للقّص  قابلة شجرة وهي ،منفردة
 حافة عىل تنتصب شجرة :طريق شجرة

  الّشارع تغطي /الطّريق
 التّوت جنس من نباI نوع :العليق شج[ة

 شجOة وهي الورديّة، الفصيلة يتبع الربي
 .املرتين إىل ارتفاعها يصل قد متسلقة شائكة
 ومقاومة للغايّة مفيدة شجرة :الورد شج[ة
 العديد يف وتأI واألمراض، الّضارة لآلفات

  .واأللوان األشكال من
 الجذريّة الّشعOة تتكّون :جذريّة شع[ات

 كبOة عصاريّة وفجوة وسيتوبالزم نواة من
 نفس وهو kبالزمي وغشاء خلوي وجدار
 فالّشعOة النّبات يف خليّة ةأيّ  تركيب
 واحدة لخليّة خلويّ  امتداد هي ةالجذريّ 

 املاء بامتصاص تقوم الجذر، خاليا من
  .املعدنيّة واألمالح
 اللون، حمراء بريّة زهور :النّعAن شقائق

Iقرنفليّة، بنفسجيّة، أخرى انألو  يف وتأ 
 وله ة،هشّ  وسيقان وزهريّة قرمزيّة، وبيضاء،
 العر·ّ  األد·ّ  املوروث يف كبO حضور
 يتبع النّباتات من جنس :النّار شوك

 .الورديات رتبة من الورديّة الفصيلة
 ةعدّ  لها النّجميّة الفصيلة من عشبة :شوك

 خرشوف /الربي الّشو� األريض :تسميات
 الطّبيّة األعشاب من وهي العكوب، ل،الجب

 من والعديد الكبد أمراض لعالج القد�ة
  .االلتّهابات

 الفصيلة يتبع نباI جنس :الّربيع شيخ
 .نوعاً  390 حوايل ويضمّ  املركبة، النّجميّة
 البقع إلزالة يستعمل كان نبات :صابونيّة

   .حالوة عرق باسم ويعرف املالبس، عن
 قرشتها تحتوي األشجار من نوع :صافصف
 .رينپاألس ماّدة عىل

 النّباتات من مجموعة :البذور عاريات
 يف البذور تكون للبذور، الحاملة الوعائيّة

 البييضة ضمن متشكلة غO املجموعة هذه
 والتي البذور فاتمغلّ  داخل املوجودة

 عاريّة تكون هالكنّ  ،&رة إىل الحقا تتطّور
 شبه بنيّة يف /الّصنوبري املخروط ضمن

  . مخروطيّة
 زهرة /الّشمس دّوار :الّشمس عباد

 .الّشمس الميّ  /الّشمس تباع /الّشمس
 للخبز كدقيق الحمر الهنود استعملها
 عىل يحتوي الذي زيتها عيل والحصول
 ومعظمها األساسيّة يّةالّدهن األح6ض

 تخفيض يف فوائد لها مشبعة، غO دهون
 .الّدم يف الكولسرتول

 الجّل  :تسميات عّدة له :الّديك عرف
 هو ج،املتموّ  العرف /الّدماغ زهرة /األحمر

 عرف اسم عليه أطلق حويل، زينةٍ  نبات
 طائر عرف مع أزهاره تشابه دةلشّ  الّديك
 الهند، هو األصيل موطنه نّ إ  ويقال الّديك،

 ة،الحاّر  األماكن جميع يف يعيش أنّه إّال 
 بألوانه ويُعرف العاx، يف االستوائيّة واملناطق

 واألصفر، واألرجواZ، األحمر، كاللون عةاملشّ 
 .والربتقايل

 حياة يف تأثOا الّزراعيّة العمليات أهمّ  :عزق
 األرض احتفاظ عىل يساعد فهو ،النّبات

 الّرتبة تفكيك أنّ  إذ ،باتللن الالزمة بالرّطوبة
 املاء فقد �نع العزيق عمليّة يف يحدث الذي

 ةالخاصيّ  وعن ،الّشقوق وجود عن النّاشئ
 عىل تساعد قالعز  عمليّة أن ك6 الّشعريّة
 النّبات تنافس التي الحشائش من التّخلص

 لألمراض مصدرا تكون قد والتي غذائه يف
 .للحرشات ومأوى

 .املاq لغصنا نهايّة :ما} عسلوج
 الّشجر؛ طربون هو عساليج جمع :عسلوج

 .األغصان /الغصن نهايّة أي
 /العطريّ  الّربيع عشب :عطريّ  عشب
 هو الّدريس حبوب /الحلو الّربيع عشب
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 الّربيع عشب جنس يتبع النّباتات من وعن
 .النّجيليّة الفصيلة من

 العطور منه تصنع يّ عطر  نبات :عطرشة
 .األدويّة وبعض
 وتشمل األبيض، العفن مرض :أبيض عفن

 وذبول النّباتات، أوراق شحوب أعراضه
 عىل قطنيّة بيضاء طبقة تكون مع الّسيقان
 طبقة إىل تتطّور ثمّ  املترضرة، باتيّةالنّ  األجزاء
 ومع الرّصاص، القلم فيحجم سوداء صلبة
 .النّبات �وت الوقت مرور
 النّباتات يصيب يّ فطر  مرض :أسود عفن

 أسباب لعّدة والفواكه، والخرض واألشجار
 .النّبات موت /كبOة لخسائر يتؤدّ  بيئيّة
 النّبات يف األخرض اللون تحول :أصفر عفن

 النّبات اإلصفرار يعمّ  وقد األصفر لونال إىل
 بعض /بعضها /جميعها أوراقه /بأكمله

 نتيجة الكلوروفيل تحلل بسبب هائأجزا
 األمراض /الّذبول بأمراض اإلصابة

 بعض نقص بسبب هئبنا تثبيط /الڤOوسيّة
 /املغنسيوم /الزّنك كنقص الغذائيّة العنارص
 بيئيّة لعوامل ضالتّعّر  بسبب /الكلوريد

 /ضاءةاإل  نقص مثل مناسبة غO أخرى
 .األعشاب مبيدات استخدام /للربق التّعرض

 النّباتات يصيب فطري مرض :تاجيّ  عفن
 ولكن سواء، حد عىل والخارجيّة الّداخليّة

 ،الّداخليّة النّباتات إصابة هو شيوعا األك�
 وكثO وزيادته، الرّي وءس يف يكون والّسبب

 قاتال املرض هذا يكون ما األحيان من
  .لافعّ  عالج هناك وليس باتات،للنّ 

 يف الجاف العفن مرض يظهر :جافّ  عفن
 لظروف فريسة تقع التي الحمضيات أشجار
 أي النّبات؛ بصحة ةضاّر  عوامل /بيئيّة

 مختلفة ألسباب صحيا تضعف التي األشجار
 /شديد جفاف /زائدة رطوبة /حرارة من

  .مرتفعة ملوحة
 النّبات يصيب بكتOيّ  مرض :جرثوميّ  عفن

 املليئة األكياس من تلةك إىل لهافيحوّ  والث6ّر

 لزجة بكتOيّة إفرازات مع واملتدليّة باملاء،
 بالعفن املصابة الث6ّر أنسجة من تتقاطر

 كريهة، رائحة منها تفوح ،الطّريّ  الجرثوميّ 
 .وموتها ذبولها إىل يتؤدّ 

 تكسو التي الفطريات من نوع :مرّ  عفن
 من وتغOّ  التّفاح، غرار عىل الفواكه اتحبّ 

 .ولونه مذاقه
 يف تُصنع شمعيّة مادة عن عبارة هو :عنرب
 باسم املعروفة الحيتان أنواع إحدى أمعاء
 .العنرب حوت
 و�و ،الّرتبة يف الجذر تغلغل :الجذر عنق
 األوكسج� عن للبحث الّرتبة سطح نحو

  .له الالزم
 سويق من الزّهرة تتكّون :الزّهرة عنق

 باستمرار ينمو ال بأرض به رمحوّ  /متحور
 األزهار وترتبط محدوًدا �وه يكون حيث

 إذا .ائقالطّر  من مجموعة خالل من بالنّبات
 عن �ت هاولكنّ  عنق لها ليس الزّهور كانت
 جالّسة، زهرة عليها يطلقو الورقة، إبط

 فإنّ  الّساق، عىل احدةو  زهرة تنمو وعندما
 النّورة، محور تسّمى تحملها التي العنيقة

 من �جموعة ينتهي النّورة محور كان إذاو 
 الزّهرة تحمل التي الّساق فإنّ  األزهار،
 نهايّة الزّهريّة اقللسّ  ويكون ،سويقة تسّمى
 .الزّهرة تخت تسّمى طرفيّة

Gقلقل :يتالعفر ع  ّqمن نوع هو رجا 
 الفصيلة من القلقل جنس يتبع النّباتات
 .البقوليّة
 املزارع تساعد فالحيّة آلة :األشجار غارسة

 موسم يف الّشجOات أنواع مختلف غرس يف
 .الغرس
 الفالح بها يقوم خطوات مجموعة :غرس
 وغرس باملاء، البرئ ريّ  اآلبار، بحفر بدايّة

 لتصبح بها والعنايّة وها� ومتابعة الّشتالت،
 .مثمرة أشجارا
 الخاّصة التّربيد غرفة :الّتدريج غرفة
  .اتواملعدّ  األجهزة بأحدث دةواملزوّ 

 من عادة النّباتيّة الخليّة كّونتت :غشاء
 الزمپبالّسيتو يُحيط ُمنّفذ شبه رقيق غشاء

 ،الخلويّ  فالجدار الخليّة، داخل املوجود
  .يتوبالزموالسّ  اليخضوريّة، وصانعات

Gعضو :غص Iبالجذع صلمتّ  خشبي نبا، 
 األغصان عىل يطلقو منه، جزءاً  ليس هولكنّ 

 .الفرع من عةاملتفرّ  األصغر
 الثّالثة البذرة أجزاء من جزء :البذرة غالف

 األجزاء يقي الذي الغطاء هو الرّئيسيّة،
 الخارجيّة، راتاملؤثّ  من للبذرة اخليّةالدّ 

 بذرة غالف مثل جلدياً  يكون أن إما وهو
 بذرة غالف مثل خشبياً  /مسالرتّ و  الفول

 .اللوز بذرة غالف مثل رقيقاً  /البطيخ
 )ةالّرس ( يسّمى ما البذرة غالف عىل ويالحظ

 يالّرس  بالحبل البويضة اتصال مكان وهي
 ضيق ثقب البذرة غالف عىل يوجد ك6

 ويدخل ،قOالنّ  يسّمى ةالّرس  من بالقرب
 و�كن البذرة، داخل إىل طريقه عن املاء

 يف منقوعة بذرة عىل ضغطنا إذا مشاهدته
 املاء يخرج حيث واإلبهام بابةالسّ  ب� املاء
 وقد فقاقيع شكل عىل البذرة داخل من

 وال مريالثّ  بالغالف البذرة غالف يلتصق
   .واألرز القمح بذرة يف ك6 �يزه �كن
 لالحو  ثناq/ حويل عشبيّ  نبات :بّري فجل

 .الّصليبيّة الفصيلة من
 والبسات� الحقول يف ينصب ما :فزّاعة

 .والوحوش للطيور تخويفا
 .الّصغOة النّبتة :فسيلة

 .وغرسها األرض زرع :فلح
 تصله ال البصل تخزين مكان :البصل قبو

 معيّنة نسبة وفيه اإلغالق محكم الّشمس،
 طويل بنفق أشبه مكان هو الرّطوبة من

 .وبارد
 نبات عائلة إىل القطف عشبة تميتن :قطف
 إليها تنتمي التي العائلة ذات وهي الرّغل،

 من أك� الربد تحتمل الكنه  ،الّسبانخ نبتة
 .الّسبانخ
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 أوراقه املخمليّة النّبتات من نوع :قطيفة
 وبها الغامق، البني للون مائلة بنفسجيّة

 .وخرضاء بيضاء عروق
 .البذور عىل املحتوى :الثّمرة قلب
 .العنب بشجرة العرب عند املعروفة :كرمة
  .لحميّة ساق :كعب
 الفصيلة من رمعمّ  عشبيّ  نبات :األسد كفّ 

 .األسد رجل /كّف  يشبه الورديّة
 شجOات /عشبيّة نباتات :الثّعلب كف

 أوروبا يف أصلها الحول ثنائيّة /معمرة
 :باسم وتعرف الغربيّة والجنوبيّة الغربيّة
 هي الّديجيتال /الثّعلب قفاز /الِقَمعيّة

 من الحمليّة الفصيلة من النّباتات من جنس
 .انوع 20 نحو يشملو الّشفويات رتبة

 عن النّاتج العضوي الّس6د :روث كومة
 واألبقار كاملوايش الحيوانات مخلفات

 .واإلبل
 من ُمزهرة نباتات جنس :أريضّ  لبالب
 .الّشفويّة فصيلة
 النّباتات، لجذوع الخارجيّة طّبقاتال :لحاء

 النّباتات وتشمل الخشبيّة، النّباتات وجذور
 .األشجار اللحاء عىل تحتوي التي

 .عشبيّ  نبات :الثّور لسان
 تستخدم معّمر، نباIّ  عشب :الحمل لسان
 عالج إنّه .الّدواء صنع يف وبذوره أوراقه

 املثانة، التّهابات :منها عديدة ألمراض
 والبواسO الربد، ونزالت لهوائيّة،ا والّشعب
 لقتل يستخدم إنَّه ك6 .والنّزفيّة املهيجة

 .مالتّوّر  من والحدّ  الجراثيم
 تستخدم التي النّباتات من نوع :الفحل لوز
 .الطّبيّة العقاقO أنواع بعض صنع يف

 ليمون /الفردويس الليمون :الجنة ليمون
 هو  هنديال الليمون /النّفَّاش /الزّنباع /الجنة
 من الليمون جنس يتبع النّباتات من نوع

 حمضيّة فاكهة وهي .الّسذابيّة الفصيلة

 بطعمها زتتميّ  نسبيا الحجم كبOة مستديرة
 .أحياناً  واملر الحامض

 الّرتبة عىل البذور لن� فالحيّة آلة :مبذر
 .الّزرع عمليّة خالل

 تعمل فالحيّة آلة :الّرتبة تحت محراث
 .وحرثها بةالّرت  قلب عىل

 اتاملعدّ  تخزين مكان :مزرعي مخزن
 .الّزراعيّة الوسائل من وغOها والحبوب

 .رذاذا الّسائل تنرش زراعيّة آلة :مرذاذ
 نيتعفّ  بكتOي مرض :الّساق إسوداد مرض

 ويصبح ويضمحل النّبتة ساق خالله من
 .لألسود مائال لونه

 .الزّهور موضع :األزهار مرقد
 .بالّرتبة البذور دفن موضع :البذور مرقد
 الخاّصة التّكوين معاهد :البستنة مركز

 بهدف ،واألزهار النّباتات زراعة بتعليم
 واألماكن والّشوارع والحدائق املنازل تجميل

  .العموميّة
 باقات داخلة يف توضع جميل إناء :مزهريّة

 االصطناعيّة /الطّبيعيّة واألزهار الورود من
 .والّديكور للتزي�
 )ج( الزّرع، بها يسقى التي القناة :مسقاة
 .مساق

 �اء ال العيون �اء املسقي الّزرع :مسقوي
 .الّس6ء
 الفصيلة من نباI جنس :الّروم مسك

 تعدّ  التي األنواع من عددا يضمّ  ،الهليونيّة
 .الّدرZ الّروم مسك مثل الّزينة نباتات من

 أزهاره تفتح اللييل م�الياس :الليل مسك
 /بيضاء أزهاره عطرة رائحة منه لتفوح ليال

 .برتقاليّة
 نباتات من أنواعا ينتج الذي املكان :مشتلة
 شكل يف الغابات وأشجار واألزهار، الّزينة،
 البسات� يف غرسها أجل من صغOة نباتات

 .والحدائق

 املاء معالجة عىل يعمل :البذور مطّهر
 خالل من بداخلها عادنامل وإزالة العرس
 .األيوZ التّبادل
 الفطريّة الحرشات مبيدات :البذور معاملة
 والبكتOيا األمراض من البادرات تحمي

 .والتّعفن
 .البكتOيا تغزو ڤOوسات :الجراثيم ملتهم

 لب،الصّ  العشب منجل :تعشيب منجل
 الخشب من مقبض /لبالصّ  من شفرة

 العشب افخطّ  قاطع مع باليدّ  لبالصّ 
 غO واألعشاب الكرم إلزالة رائع املسنن،

  .فيها املرغوب
 البذور يفتنظ آلة :البذور منظفة

 .وغOه6 والقمح الّذرة غرار عىل وتنعيمها
 /الغرفة يف عهوتوّز  الهواء تربد آلة :مهواة

 الكربى املخازن يف تستخدم نحوها،
 .التّلف من وح6يتها الّزراعيّة للمحاصيل

 وزرع التّشتيل موعد :البذر موسم
 وتقيلب الحرث بعد مبارشة املحاصيل

 .الّرتبة
 التّزهO ميعاد لفيخت :التّزه[ موعد

 وفصل الحرارة، درجة املنطقة، باختالف
 إذا الّشتاء يف مبكرًا األشجار تزهر األمطار،

 تسقط، األزهار معظم ولكن ،اً دافئ الجو كان
 فرتة يف األشجار ريّ  �نع ذلك بتجنّ  و�كن
 .الّشتاء
 وظيفة الخباء، يف العلويّ  الجزء :ميسم
 التي اللقاح، حبوب استقبال هي امليسم
 .املبيض إىل القلم عرب ذلك بعد تنتقل

 قارات يف غالبًا تجده مزهر نبات :ناردين
 النّبتة هذه فوائد ومعظم سيا،آ و  أوروپا

 تجفيفها يتمّ  التي جذورها يف زترتكّ
 الحتوائها الطّبيّة العالجات يف واستخدامها

 والعنارص املواد من كبOة مجموعة عىل
 .األكسدة مضادات 6سيّ  ال ة،مّ هامل يّةالغذائ
 النّباتات ب� من :الزّجاجي البيت نبات
 :هي الزّجاجيّة البيوت لتدفئة ةاملناسب
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 األوركيد، األقحوان، األفريقي، البنفسج
 التي الزّجاجيّة البيوت يف الكوليوس، الورود،

 21 إىل 16 من ترتاوح حرارة درجات لها
 العاطفة زهور زراعة �كنو  مئويّة درجة

 .واألوركيد والنّخيل
 املائيّة البيئات يف تعيش نباتات :ما}ّ  نبات
 هناكو  والبحار واألنهار والبحOات كالِربَ  مثل

 و�ثل .املائيّة النّباتات من عديدة أنواع
 هألنّ  ،النّباتات لهذه مه6ً  عامالً املاء عمق
 إليها، يصل الذي الّضوء قّل  العمق زاد كل6
 .اليابسة نباتات كثOا النّباتات هذه تشبه وال

 النّباتات من جنس هو الّسدر /نبق :نبق
 الورديات، رتبة من الّسدريّة الفصيلة يتبع
 ذات صحراويّة وأشجاراً  شجOات يضمّ 

 األحيان بعض يف ارتفاعها يصل كثيفة أوراق
 املناطق يف النّبق يعيش أمتار، عّدة إىل

 بشكل وينترش ،األنهار ضفاف وعىل الجبليّة
 األبيض البحر حوض منطقة يف واسع
 .طاملتوسّ 

 فيها تن� الحراثة تسبق عمليّة :الّسAد ن�
 عىل النّ� بآلة /يدويا العضويّة األسمدة

 لطمر وذلك منتظم وبشكل الّرتبة سطح
 لÂ الحراثة عمليّة أثناء بالّرتبة األسمدة

 بالعنارص الّرتبة إمداد إىل يويؤدّ  لتتحلّ 
  .الّرتبة خواص وتحس� ذائيّةالغ

 الفاِغيّة /الَفْغو /الَقْهد /الَعبَْهر :نرجس
 ما يضمّ  الّ¬جسيّة الفصيلة يتبع نباI جنس

 بصلة من النّبات ينمو ،نوع 100و 50 ب�
 .معمرة مبكرة شتويّة
 من ةاملرتاكم النّباتيّة املادة :الحديقة نفايّة

 إزالة /قطع عىل تنطوي التي البستنة أنشطة
 إزالة /العشب قطع أي ،النّباI الغطاء

 /الّشجOات تقليم /الّضارة األعشاب
 قصاصات نم نيتكوّ  الذي التّشذيب

 .والّرتبة والخشب النّبات وأوراق العشب
 النّباتات إصيص تغيO عمليّة :النّباتات نقل
 مراعاة مع آخر، ملكان األّول مكانها من

 والرّطوبة الّرتبة، خصوبة النّقل، موسم
 .أخرى وعوامل

 شّق  من يكون الذي النّبات :الجنس وحيد
 جنس /ذكوري جنس من زهرة إّما أي واحد؛

 .ويأنث
 .خصوصيّة حجرة :الحجرة وحيد
 أوراق أنواع تختلف :جةمتعّر  ورقة

 منها عديدة أشكاال وتتخذ ،والّشجر النّباتات
 /جةاملتعّر  الحافة ذات النّبات أوراق
 .وتالتّ  :نبات غرار عىل جةاملتموّ 
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  .شيئ� ب� واصل :آتِمٌّ   

 قنطرة من كالقوس وُجعل ُعطف ما :إجاد
  .نافذةو 

  .ِسرتة عليه ليس سطح :إجارة /إجار
  .آُجرَّة وحدته الطّ� طبيخ :وياجور آُجرُّ 

  .والنّوافذ األبواب فتحات الحائط بروز :أُْجنَة
  .بحاجز عّقارين ب� فصل :احتجاز /احتجار

 بعضها القطع تعشيق :دميجت /احتشاك
   .ببعض

 يستعمل آجر من أنبوّب  وهو :أُْحَفوض
 املصارف تنتهي وهكذا الزّائدة املياه لرصف

 لرصف قناة أي باملشربة واملسارب بالّرسب
  .األرساب مياه إليها تنتهي املياه

 الخشيبات وهي ِخالل جمع :األِخلَّة
 من البيت شقاق ب� ما بها يخّل  التي الّصغVة

   .ونفذ ثقب أي خّل 
 الّرزَّة عليه ويطلق حلقة ذو مس[رّ  :أُِخيّة
  .القفل فيها يدخل حديدة وهي

 عقار له من ):حّق (الجدار تحميل ارتفاق
 عليه يزيد أن له يجوز ال التّنظيم عن خارج

  .فيهدمه يتداعى حتى يرتكه بل البناء يف
 بها تتّصل املنزل جدار بجانب بالوعة :إردبَّة

  .املياه فيها فتصّب  املطهرة أنابيب
  .لتقويته بالحائط يلزق حويط :إزار
  .طوالّ يبنى الّسقف مقّوس بيٌت  :أََزج

 آخر عند القبّة لدعم تقام حجارة كتلة :إساد
 ركيزة أيضا تسّمى قنطرة /جرس أقسام

  .ودعمة
   .البناء أصل :أساس
  .األنابيب يف الغاز مسلك :الغاز أُْسِبيّة

 يربطه ما :والّصقالة ةوإْصقال إْسقالة
 بها ليصلوا والجبال األخشاب من املهندسون

  .املرتفعة املحاّل  إىل
 يوطأ التي الباب عتبة :وأُْسكُوفة أُْسكُفَّة

 والّساكف الّصائرة فيه يدور الذي أعاله عليها
  .أعاله يدور الذي الباب طرف أسفل الّصائر
 عدة لربط تستعمل حديديّة ساق :آرصة
  .ءبنا يف قطع
 تضمّ  عليا خشبة :الباب حلّق /الباب إطار

 تضّمها سفىل وخشبة فوق من العضادت�
  .اإلطار هو املربّع وهذا أسفل من

 بنسيج مغطّى باب إطار :وقاB إطارّ 
  .للوقايّة

 تَزدان ما :الحائط ألواح /الحائط إطارات
 داخل /نقوش من الحجرات حيطان به

  .إطارات
  .خرأ  بحائط حائط إسناد :إظهار
 وهو ع[د جمع بعمد، أقامه :البناء أعمد

  .البيت عليها يقوم التي الخشبة
  به يفتح ما :إغليق
  .له صلة الجدار قمة عىل يبنى ما :إفريز
  .به فرّشها /آجرا الّدار أقرع :إقراع
 شكل يف املع[ريّة الزّخارف من رضب :أَُقنْثة
  .األقنثة ورق

  .ملنازلا بها تُسّقف أيّ  تُغمى :الغمو ألواح
 مجّوفة حديد من قضبان :املاء أنابيب
   .املاء فيها يجري طويلة

  .املخلخل بالنّيون املضيئة :النّيون أنابيب
 العرصيّة الع[رات يف يكون:الحريق أنبوب
 .الحريق ملقاومة

 يدخل ال محور عىل يدور باب :دّوار باب
  .واحد فرد إإلّ  منه
 يسدّ  ال الذي هو مهروج باب :منحرف باب
  .منه املرور لكzة

  .املاء لتّرصيف يعدّ  ثقب :بلوعة /بالوعة
 البيت بها يدّعم عظيمة خشبة :بُرطوم

  .ويسقف
   .لولبيّا يفرض مس[ر :بُْرغي

 عليه أ| الذي العادي القديم :أخرس بناء
  . الّدهر وهو الَحرْس

  .الهدم بعد رمّ  :ُرِكس بناء
   .كالقنطرة متقوس :مقنطر بناء
   .ومسّوى مملّس :ممردّ  بناء

  .ومنقور مشّقق حائط ترميم :تحشيّة
   .للسقف الخشبي الهيكل :تخشيبة

   .للبناء خيط :ترٌّ 
 فوق بعضه الّسطوح قرميد وضع :تراكب
  .بعض

  .وتفرّسته رسمه تأملت :املنزل ترّسمت
 لتقويّة املِالط إىل الحديد إضافة :تشبيك

  .سقف /جدار
 ما أي رشفة له يجعل أن :الحائط ترشيف

 وقرص واملدن القصور أعايل عىل يوضع
   .مطوَّل أي مرشَّف

  .كالعروق ناتئة زخارف :تعاريق
  .حجرين تربط البناء يف وصلة :تعشيقة

 أي الّريازة /الع[رة فنّ  وهو :املدن تنظيم
 الرّائز /واملع[ر وتزيينها املنازل تشييد فنّ 
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 أيّ  الع[رة مهنة �ارس الذي املهندس هو
  .البنيان
  .الخشب من عرضا املوضوعة :جازعة

  .بالحوامض معدنيّة قطعة تنظيف :ِجالء
   .رشفة بغV كان :البناء جمَّ 

 املواقلة الّرتكيب جهاز /الوصل جهاز
 بعضها أداة قطع ضمّ  أيضا هي واإلجبال

  .لبعض
  .غرفت� ب� جدار :حاجز
  .املاء منه يخرج ال :كتيم حائط

 البناء فطر  يف تكون أحجار :الّربط حجارة
  .البناء ملدّ  أخرى أحجار إليها تضمّ 

  .للزيّنة الجدار حجارة يف نتوء :َحَدبَة
 به ويثقب الزّجاج به يقطع ما :َحِذيّة

  .الجوهر
 يف تساو دون بعض من أطول بعضه :َحرِد

  .الطّول
 خشب عىل تلقى القصب أطنان :ُحردي

  .الّسقف
 منكبي ب� املعرتض الخشب :املرصاع حزام
  .عاملرصا 

  .الطّرق بها تفرش الحجارة كّسارة :ُحساس
 بها يحىش الّصغVة القطع :وَحْشوة َحْشو

  .البناء يف
 يعلّق ما :الّزرقi /الحhمة /الباب حلقة
  .به ليقرع عليه

 فيها تربط الجدار يف خشب قطعة :َخابُور
Vواألجهزة األدوات عليها تثبّت مسام 

  .الكهربائيّة
  .الكبV يف الّصغV الباب :خاِدعة
 من املاء ينزل َمسقيّات :مدرَّج خريص
  .درج عىل الحوض إىل ينحدر ثم أعالها
 رؤوس عىل يجعل الذي :َعْوسج َخزيز

 خزا الحائط خزّ  وقد التّسلّق ليمنع الحيطان
  .عليه يطّلع لئال شوكا عليه وضع

  .عموديا النّور تبعت كُّوة :َخصاص
  .الخشب لنقر آلة :ِخلف
 نهايّة فيها توضع قاعدة :املصباح دواة

  .الكهربا� بالتيار لتوصلها املصباح
  .الّدارات لتقدير أداة :دّوارة

   .صناعة كّل  رئيس /البنائ� رأس :رازّ 
 لهيكل مكّونة قضبان جملة /قضيب :رافدة

   .واآلالت النّباتيّة اإلنشاءات يف يستعمل
  .القفل فيها يثبت حديدة :َرزَّة
 ورصيص مرصوّص  فهو ارصّ  البنيان رّص  :رَصَّ 

 هو بعض إىل بعضه وضمّ  أحكمه ورصصه
 قبل الطّريق به يرصف ما وهو الرّصيف
  .تبليطها
 جانبي عىل �تدّ  البناء من حاجز :رصيف
  .والّسفن القطر إليه تقف حاجز /الطّريق

 منحوتة �سافات البناء :منتِظم رضم
   .ومتساويّة

 فوق بعضها عظام صخور :ورَِضام رََضم
  .األبنيّة يف بعض
  .الحائط وجهي ب� بالحجارة تحشيّة :رَْضم

  .مرقّق الخشب من نوع :الخشب رقائق
 �تدّ  قوس نصف عىل دعامة :البناء زافرة

   .لدعمه[ بناَءيْن ب�
  .البناء بها يُسند قنطرة نصف :زافرة

 شكل يف هندسيّة رسوم :أسطوانيّة زخارف
  .أسطوانات

 يف ناتئة غV نقوش هي :بيضاويّة زخارف
  .ما رس[ /صورة تضمّ  بيضاوي /مدّور شكل

 تزيّن الهوابط شكل عىل :ُمَقرْنََسة زخارف
  .القصور حدائق يف الربك بها

 بحىص تصنع زخارف :الحىص زخرف
  .مرصوف

  .أرياش من زينة :ُمريّش زخرف 

 يحرّك /يغمز الكهرباء مفتاح يف َهنَّة :ِزرٌّ 
  .إطفائه /املصباح إلضاءة
 ملّون بدهان مدهون اآلجر من نوع :ُزلَيْج

  .كالقاشا�
   .البنّاء خيط :زيج

 الحائط يف اآلجر /اللَِّ�  من صّف  كّل  :سافّ 
  .الّسورة /املِدماك وهو

 املياه أنابيب برتكيب يقوم من :َسبّاك
  .وصيانتها البيوت يف ومتعلّقاتها

 أفسده أي سحرا الطّ� املطر سحر :َسَحر
   .للعمل يصلح فلم
  .سطحه سّوى :البيت حسطَ 

 الّداخل الّشمس شعاع :وُسعرورة َسْعرارة
  .البيت كّوة من

  .مدّرج سقف أيّ  :مقرنس سقف
 ذات منه بخوارج مزيّن :ُمَقرْنَس سقف
  .الّسقف قرنس وقد متناسب تدّرج
  .مسطّح مس[ر :َسكٌّ 

   .عتبة له جعل :الباب َسكَّف
   .الباب منها يشّق  الّساجة :ّسليجة
  .َسَقَفه :بيتال سhوة
 يف سوداء مادة :وسخام وِسناخ ِسناج

  .املداخن جدران
 جدار فوق خشب /حجر :جداري سند

  .إفريز /جائزة /رافدة لدعم
  .الحائط عروق من عرق :سورة
 الّشمس يف الكّوة من يدخل ضوء :ّسوط

  .ونحوها
  .البناء به يط�َّ  بالتّ� الطّ� :ِسياع
  .القفل فراشة :َشبْأة
  .الخشب /بالحديد تُشبَّك :نافذة ُشبَّاك

   .والُخوص اللّيف من الّشبّاك :َشبَكان
 املدينة بيوت يف املتفّرعة األنابيب :شبكة
  .وغVه املاء تحمل
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  .الباب خلف توضع خشبة :ِشجار
 /لإلضاءة النّافذة /الباب يعلو مرصاع :ُرشَّاعة
  .التّهويّة
 تحليّة الّيشء أطراف يف توضع زوائد :ُرشافة

  .هل
خ   .الفصل يبلغ ال الحائط يف انشقاق :َرشْ
 له جعل :البيت وَرشَّف الحائط َرشَّف
 أعاله يف يوضع ما البناء من والّرشفة رشفة
 منه يسترشف البيت خارج بناء /به يحّىل 
  .حوله ما عىل

   .ُرشْفة أعىل يف تكون فجوة :َرشََفة
 تتكّون رشائح :املعدنيّة الّستائر شفرات

  .املعدنيّة لّستائرا وحداتها من
 /باألبواب تُوَصل أداة :ِمشبك /َشنْكَل

   .الحركة من ملنعها الّشبابيك
 مسنّن جوفها حديد قطعة :َحزََقة /صامولة
   .مس[ر طرف يف تثبت حلزو�
  .جدار يف تشّقق :َصْدع

  .املنكب� ب� العريضة األلواح :صفائح
  .للنّقش معدّ  البناء يف لوح :ساَذج صفيحة
 واألبواب األُكَر حول توضع :واقيّة صفيحة
  .للوقايّة

  .الّصنوبر �ر شكل عىل زخرف :َصنَْوبَريّ 
 الّدارة تنقطع َهنَة :وَصهwة َصهورة

  .تبديل صهVة. بنصهارها الكهربائيّة
  .كبV آجر :طاباق /طابق
  .األبنيّة من كالقوس وجعل عطف ما :طاق
 يف ومميزاته خصائصه له طراز :عرxّ  ِطراز

  .خاّصة الع[رة
 به يطىل الرّطوبة من واق :الرّطوبة طالء

  .الرّطبة الغرف يف الخشب
 ما والرّسم، الّديار أثار من شخص ما :طَلَل
  .باألرض الصقا كان

 من لوقايتها الّدار باب فوق سقيفة :طنُف
  .املطر
�يش املرتفع جانبه :الطّريق من ِطوار 
  .شاةامل فوقه

  .باآلجر يُعقد الذي الطّاق جمع :طوائق
 يدور التي العليا الخشبة هي :الباب عارضة

   .الباب فيها
 تأثV فيه �تد ال الذي الوسط :كهرباB عازل
  .الكهربائيّة القوى
  .توطأ التي الباب أسكفة :عتبة
 املستهلكة الكميّة لقياس آلة :وِمعداد َعّداد

   .ذلك نحو /هرباءالك /اإلضاءة غاز /املاء من
 م[ الباب خلف يلزَُق  الذي املرتاج :ِعرباض

  .الغلق ييل
  .األعمدة تيجان يف بارز مضلّع :تاجيّ  عرق
 يف واآلجر اللِّ�  من الّصّف  :وَعرقة َعرَق

 توضع التي الخشبة والعرفة والعرقة الحائط
 .الحائط سايف ب� معرتضة
 الباب عضادتا ):البابو  للنّافذة( ِعضادة

 الّداخل �� عن املنصوبتان الخشبتان [ه
  .وش[له
   .البناء سافات ب� الخزف :ُعقاب

 �ا ببعض حجارته بعض الّصق :البناء عقد
 أيّ  عقودا له جعل /الّصاقها فأحكم �سكها
  .كاألبواب مصدودة طاقات
 لسقف تستعمل التي الخشب :َعوارض

 التي وهي والكتل العروق وتسمى البيت
  .الّروافد إليها وتسند توضع

iثقب :الباب ع Vمنه يسرتق الباب يف صغ 
  ).خفيّة( النّظر
 �فتاح، ويفتح الباب به يغلق ما وهو :َغلَق

  .املبهم الغلق
 ما أي فراشة واحدتها َمناِشبُه :القفل َفراش
  .فيه ينشب

  .رجله فيها تدور التي الخشبة :الباب فرضة
 القوس تكون عندما قوسيّة يسّمى :فّص 

  .صغVة أقواس من مؤلّفة
 جذع ب� مستدير حجري قرص :فصيد

  .وقاعدته العمود
  .والّسور الحصن من أقّل  قصV حائط :فصيل
 فيها يدور حلقة يف مدّرج مشبك :فلكيّة
  .نفسه حول

 إلجراء املقبس دواة يف تدخل نشيبه :قابِس
 بدل استعملت وقد( الكهربا� التّيار

  ).الفيشة
  .هُمموّ  خزف :قاشا}

ة   .الّشقوق من الخشب ألواح ب� ما لسدّ  :ُقدَّ
 عليها يوقد خروق لها حجارة :وِقرميد ِقرمد
  .البناء قرمد وقد بها بني نضجت إذا حتى

   .املاء خزّان :قسطل
ة ارة :ُحَساس /ِقضَّ  بها وتفرش الحجارة كَسَّ

   .الطّرق
 البناء يف التّناسب مقياس :املسكوكات قطر

  .والنّحت
  .بكتيف ليس مّ[  الباب به يغلق ما :ُقفل
 لسان فيها يدخل منعقفة حديدة :قفيز

   .القفل
 /الباب يف متحرّكة /ثابتة نافذة :َقَمريّة

  .فوقه
 كحذوة :حذويّة قوس /بيضاويّة قوس
  .الّدائرة نصف عىل يزيد الفرس
 من أطول املستقيم جانبها :ُمْرشََعة قوس
  .انفتاحها نصف
 /مع[ريّة عا�م لتزي� :زخرفيّة قولبة
  ).األبنوس شجر من( فَيْتَِنيّة
 عىل يكون للّذوبان قابل معد� سلك :كَبْس
  .التيار اشتدّ  إذا يذوب كهربا� تيار مجرى
  .رشفت� ب� املبني الجزء :الّرشفة كتف
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 الحائط يف بنى يقال الّدعامة أيّ  :سناد كتف
   .كتفا
 /الحاّدة األركان من التّخليص :الّشوكة كَْرس 

 /الّسطوح تالقي من تنشأ التي الحواّف 
  .الخشب عىل املشّغلة املستويات

  .مائال النّور تبعت :علويّة كُوَّة 
 النّجار مع تكون مثلثة خشبة :ِمزواة /كوس
  .الخشب تربيع بها يقيس
   .به يبنى مربّعا الطّ� من املرضوب :لَِبنة
  .الباب حلقة اللزّ  الباب مرتس :لَزَّاز

 تحت تجعل خشب قطعة :الّدعم لسان
  .لدعمها الخزانة /الكريس رجل

 فيها عازلة مادة من لوحة :التّوزيع لوحة
 �سارات تتّصل وقطعه التيار توصيل مفاتيح

   .باملكان الكهربائيّة التّوصيالت
 ماء /القذرة االستع[ل مياه :البالوعة ماء

 البيوت ماء ( املناعب ماء /املراحيض
  ...)والّشوارع

 مسحوق عىل تحتوي أداة :الزّجاج ماّسة
  .والزّجاج الكر�ة األحجار لصقل األملاس
 الحديد من عمد :الّصواعق دافعة /مانعة
 الّصواعق لتقيها املنازل أعىل يف تقام ونحوه

  .الكهربيّة
 والتّغليل الربجمة من :وُمَغلِّلة ُمَربِْجمة

  .عريض� رأس� ذا املس[ر جعل وهي
 املس[ر رأس لدّق  آلة هي :املسhر مربشمة

  .الرّأس ليتفرطح شديدا دقّا نفاذه بعد
 إلحكام الباب وسط توضع حديدة :ِمْرتَس
   .إغالقه

  .منكرسة وخطوط زخارف:ُمتَكَّرسات
 ليحمل الّسقف تحت يجعل ما :َمَجرّ 

  .العوارض أطراف
 ويسمى األنابيب ماء به يحبس ما :َمْحبَس

 .الّسكر أيضا

  .الحديد مربد :ِمْحرَق
 لوضع الباب إطار يف فُرَْضة :الباب َمَحزّ 

  .مثال زجاجيّة كباب أخرى قطعة
  .العامّ  الطّريق من يتفّرع طريق :مخلَّج

  .الّدرس مطرقة :ِمْدَرسة
  .الباب يغلق ما :ِمرتاج

  .بناء يف تُنَّضد حجارة :َمرُْضوم
 منها ينرصف البيت جانب يف أنبوبة :ِمْزَراب

   .املطر ماء
 باليد ينفتح وهو الباب مغالق :صغw ِمزْالج

   .املزالق ويسمى باملفتاح إال يفتح ال واملغالق
 الّشباك لفتح حديد من قضيب :ِمزالج

  .وإغالقه
  .املفتاح لسان مدخل :ِمزْلَج

  .الزّنبق زهر شكل عىل منقوش :ُمزَنْبَق
ر   .الزّهر شكل عىل بزخرف مزيّن :ُمزَهَّ
  .الزّوايا لقياس آلة :ِمزواة

  .بشعبت� مس[ر :اكةمسَّ 
ة  املالج وهي بها يُطَ�َّ  التي الخشبة :ِمَسجَّ

   .واملِْسيََعة
 سطور ب� املالط لوضع البناء آلة :َمْسطَرين

  .اآلجر
  .املعادن لنقش إزميل :ِمْسَفن
 يقع فرجة /البيت يف النّور َمْسَقط :َمْسقط

  .الّضوء منها
  .املفتاح سنّ  :ِمْسالط

 من قطع :املعشق :مقطّعة ُمَشبَّكات
 وتثبت الحجرة أرض عىل تبسط الخشب

  .فيها
 وه[ جزئيه أحد الباب مرصاع :ِمرصاع

 جعل الباب ّرصع ويساري �يني مرصعان
  .مرصاع� لها

 بعد املاء من تخلّف ما لّرصف قناة :ِمْرصَف
  .األرض اكتفاء

 املبهم :ونحوها األقفال من :ُمصمت
  .فتحه املغمض

  .الطّيل أداة :وِمطْالء ِمطَْىل 
   .لولب شكل عىل حلزو� :لولبي مفتاح

  .بفصوص زخارف :مفّصصات
لَة  يثبّت جزئ� ذات حديد من أداة :ُمَفصَّ

  .عضادته يف والثّا� الباب مرصاع يف األول
 الجهد زيادة وهي الفلطيّة من :ِمفالط
   .الكهر 
  .ثانويّ  عمل عىل يقاول عامل :صغw مقاول
  .الكهرباء تيار منه بَسيُق املوضع :َمْقبَس
 يف مثبتة أداة :الباب أُكْرَة /الباب ِمْقبَض

 يقفل لسان له قفل من جزء وهي املصاريع
  .تلقائيا

 �ليسه أيّ  الخشب لقشط آلة :ِمْقَشط
  .الخشن وجهه إلزالة

  .بالقطران مطليّة :َمقطورة
 قاعدة عند يجعل حدّ  :القنطرة َمكَْرس 
  .املاء تيّار لتخفيف الجرس

  .للبناء ورمل جV من ليط كّل  :الطمِ 
  .معد� بغشاء مغلّف :ُملَبَّس
 �  .الّشبّاك /الباب إطار :ِملَْ
 القانون يبيحه َمطَّل  :َمنَاِور )ج(َمنَار

  .بالزّجاج مقفال فقط النّور منه ليدخل
  .األّس  /الحائط يف االشرتاك :مناصفة
 مرقاة �ثابة مجموعة خشبيّة ألواح :َمنَاطة
   .اإلسقالة وهي الطّالء /مللّرتمي

 مسايل وهي الّدور ب� املجاري :مناعب
  .املدينة
  .للنّجارة يتّخذ مكان :َمنجر

   .الخشب به يقطع الذي :ِمنشار
 يدخل البناء وسط /جانب يُرتك فراغ :َمنَْور

  .والهواء النّور له
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 املظهر جميل أحمر خشب :َمُهَجنَة
  .لألثاث يستعمل

ة   .رةالحجا لكرس :ِمَهدَّ
�ارس الذي املهندس :معhريّ  مهندس 

  .البنيان أيّ  الع[رة مهنة
 واحدها( املفتاح أسنان :َمَساليط /َمَواشيق
  ).ميشاق
  .الّشجر ورق شكل عىل مزخرف :ُمَورَّق
 /أسمنت من الحائط كسوة :طالء /ُمونة
  .جّص  /كلس
 لرضب مطرقة األصل يف ِمَدّق  :وميتدة ميتد
  .الوتد

 من املاء بها يرصف أنبوبة /قناة :ِميزاب
  .عال موضع /البناء سطح

 نقول أخر بيشء وصل أي َوَىص  ِمن :ميصاة
  .أخرى بأداة تصلك أي واصلّة أداة

  .ماء نّضاخة أيّ  فّوارة :نافورة
ة :نِجاف   .الوصيد /العتبة /الباب أُْسُكفَّ
  .الباب عقب فيه يدور ثقب :نَْجران
 صور يهعل نحتت لوح :بارزة نحيتة /نَْحتيّة
 .ناتئة
 من األعمدة تيجان يعلو ما :البناء نضد

  .وأفاريز جوائز
  .مستطيل سطح نتوء :القاعدة نعل

 يف بسيط انتفاخ /تجويف فقاعة :نُّفاخة
 من مثال املجّصص الّسقف /الزّجاج /املعدن

  .النّار أثر
  .الهرم هيأة عىل جعله :البناء هرّم

 والبيع املساجد هندسة :دينّية هندسة
  .لكنائسوا

  .والحصون القالع هندسة :عسكريّة هندسة
  .والجسور الّسدود هندسة :مائيّة هندسة
 والّسكن الع[رات هندسة :مدنيّة هندسة
  .واملعاهد

 التّصميم وتقنيات فن :معhريّة هندسة
  .والبناء

  .واملراكب الّسفن هندسة :مالحيّة هندسة
 من وُرسِّج ماُشبِّك كل :شبيكة /وشيعة
 /البيوت حول ونحوه[ /شبخ /حديد

 .تسّورها ملنع الحدائق
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 رفع :)عقاريّة ترقيّة( لألشغال كامل امإ�ّ  
 االستالم إثر عىل إبداؤها تمّ  التي التّحفظات

 البناء عيوب وإصالح لألشغال املؤقت
 النّها5 االستالم قبل وذلك ،املالحظة
 .العقاري للمرشوع

 فيها يكون حالة االقتصاد، علم يف: حتكارا
 محصورا خدمة /سلعة أليّة الكّيل  العرض

 ال حالة االحتكار أخرى وبكلمة .رشكة /بفرد
 Oّمنافس مع يتنافس أن البائع عىل فيها يتع 
 بوصفه قريبة خدمات /سلع مع /قريب
 /لسلعة معيّنة، سوق ضمن الوحيد، البائع
   .البيع احتكار هو وهذا .ما خدمة
 إشهار /عرض كّل  ):غذا$ وسم( ادعاء

 Oّالغذائيّة لل]دة أنّ  منه يفهم /يقرتح /يب 
 عىل تشمل وهي ،خاّصة غذائيّة مميّزات

 من وكّميتها الطّاقويّة قيمتها الخصوص،
 وكذا والغلوسيدات والّدهون الپروتينات

 .املعدنيّة واألمالح الفيتامينات من كّميتها
 منه يفهم /يقرتح /يبOّ  إشهار /عرض كّل : ادعاء

 هfنشئ مرتبطة خاّصة مميزات للمنتوج أن
 وطبيعته االقتضاء، عند الغذائيّة وخصائصه

 .أخرى خاصيّة كّل  /ناتهومكوّ  وتحويله
 القياس أدوات كّل  : القياس أدوات

 املصّممة تركيباتها /واألجهزة والقياسات
 القياس بهدف ثانويا /حرصيا واملنجزة
 .الفيزيائيّة لألبعاد املبارش غn /املبارش
 وعاء ):ريّةالعقا الّرتقيّة( البناء أرضيّة
 والتّجهيزات البناء حقوق فيه تتوفر عقاري

 .لتهيئته الّرضوريّة
 سحـب نتتضمّ  عمليّة: املنتوج اسرتجاع

 من لالستهـالك العرض عمليّة من منتوج
 .املعني املتدّخـل طـرف

 يتمّ  محرض ):عّقاريّة ترقّية( مؤقت استالم
 العقاري املرقي بO عليه والتّوقيع إعداده
 .األشغال انتهاء بعد لواملقاو 

 به يقصد اقتصاديّ  مصطلح: استهالك
 طريق من ورغباته اإلنسان حاجات إشباع

 والّسلع .غnها /املواد /الّسلع استخدام
 هذه تشبع التي تلك هي االستهالكيّة

 يف مبارش، طريق من والرّغبات الحاجات
Oالرّأس]ليّة الّسلع أنّ  ح Capital Goods 
   .اإلنتاج عمليّة يف بها عانيست التي تلك هي
 عن عبارة ):إلكرتونّية تجارة( النّطاق اسم

 لدى لةومسجّ  مقيّسة أرقام /أحرف سلسلة
 وتسمح النّطاق، ألس]ء الوطنيّ  الّسجل

 .اإللكرتو� املوقع إىل والولوج بالتّعرّف
 يعرّف الذي العنوان /التّسميّة: تجاري اسم

 .املؤّسسة
 صاحبها ملكيّة بتتث وثائق: مالّية أسهم
  .مساهمة رشكة من معOّ  لجزء

 /كهرومغناطييس إشعاع كّل : مؤيّنة إشعاعات
 له املعرّضة املادة تأيO إىل يؤدّي قد جسيمي

 .مبارشة غn /مبارشة بصفة
 يعرتف التي العمليّة: املطابق عىل إشهاد

 عالمة /للمطابقة شهادة بواسطة بها
 /واصفاتامل يطابق ما منتوجا بأن للمطابقة

  .القانون يف محّددة هي ك] الفنّيّة اللّوائح
 غn /مبارشة بصفة يهدف إعالن كّل : إشهار
 مه] خدمة /سلعة بيع ترويج إىل مبارشة

 .املستعملة االتّصال وسائل /املكان كان
 بصفة يهدف إعالن كل: إلكرتوBّ  إشهار
 /سلع بيع ترويج إىل مبارشة غn /مبارشة

 .اإللكرتونيّة صاالتالتّ ا طريق عن خدمات

 املواد ملالمسة موّجهة ولوازم أشياء
 ومعّدات وعتاد تجهيز كّل  :الغذائّية
 املاّدة، كانت مه] أخرى، آلة وكل وتغليف
 املواد ملالمسة العادي استع]لها يف موّجهة

 .الغذائيّة
 إصالح /استعادة ):عقاريّة ترقّية( إصالح
 .الثّانويّة شغالباأل  قوتتعلّ  البنايّة من أجزاء

 تسجيل /وضع كّل : البيانات عىل إضافات
 فصل /قطع /حجب /إخفاء إىل يهدف

 متداخل، عامل بأيّ  /بصور /أخرى بعبارات
 .األصيل الوسم عىل موضوعة عبارات /بيانا

 عمليّة كّل  ):عقاريّة ترقيّة( التّأهيل إعادة

 من بنايات مجموعة /بنايّة يف التّدّخل يف تتمثّل

 رشوط وتحسO األوىل حالتّها إىل عادتهاإ  أجل

 .االستغالل تجهيزات واستع]ل الرّفاهيّة
 أن �كن ):عقاريّة ترقيّة( الهيكلة إعادة
 التّهيئة شبكات وتخّص  جزئيّة، /شاملة تكون
 أن و�كن .البنايات مجموعة /البنايات وكذا

 الجز5 الهدم إىل العمليّة هذه تؤّدي
 خالل من الحي خصائص تغيn /لتجزيئات

 وإعادة أنواعها بكل النّشاطات تحويل
 .آخر استع]ل أجل من البنايات تخصيص
 املستهلك حLيّة قصد املخابر اعتLد

 مخرب بكفاءة الرّسمي االعرتاف: الغش وقمع

 ميادين يف وتجارب واختبارات بتحاليل للقيام

 لتحديد وذلك ،الغش قمع إطار يف محّددة

 /للمقاييس اتاملنتوج مطابقة مدى
 يجب التي والتّنظيميّة القانونيّة للمواصفات

 /املنتوج إلحاق عدم لتبيان /بها صفتتّ  أن
 وكذا ،وأمنه املستهلك ةبصحّ  رضرا املادة

 .املاديّة مصلحته
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 اعرتاف :املطابقة تقييم هيآت اعتLد
 تقييم هيأة بأن ثالثّ  طرف من رسميّ 

 نشاطات إلنجاز الكفاءة �لك املطابقة
 .املطابقة بتقييم مرتبطة خاّصة
 يقصد :الجمركّية الحقوق من إعفاء

 الوثيقة الجمركيّة، الحقوق من باإلعفاء
 من اإلعفاء مع استnاد عمليّة لكّل  املسبقة
 التّبادل فاقياتاتّ  إطار يف الجمركيّة الحقوق

 .الالزمة املعلومات مجمل واملتضمنة الحرّ 
 متعلّقة مةمعلو  كّل : تاملنتوجا حول إعالم

 ةأيّ  /بطاقة عىل للمستهلك موجهة باملنتوج
 وسيلة أي بواسطة /به مرفقة أخرى وثيقة
 التّكنولوجيّة ائقالطّر  ذلك يف fا أخرى

 .الّشفهيّ  صالاالتّ  خالل من /الحديثة
 :الجLعي لإلطعام املوّجهة أغذيّة

 واملطاعم املطاعم يف املستعملة األغذيّة
 وغnها ملستشفياتوا واملدارس الج]عيّة

 الغذاء متقدّ  التي امل]ثلة املؤّسسات من
 .الفوريّ  استهالكه قصد

 ضتتعّر  غذائيّة مادة كّل : مؤيّنة أغذيّة
 .املؤيّنة اإلشعاعات بواسطة للمعالجة
 املعرّضة األغذيّة ذلك من وتستثنى

 .الرّقابة ألغراض لإلشعاعات
 املنتجات بيع االقتصاد، علم يف: إغراق
 سعر من أد� وبأسعار ضخمة يرfقاد

 بالتّغلّ  /الفائض من التّخلص ابتغاء الّسوق
 التّجارة ميدان يف وبخاّصة املنافسة، عىل

 عادة لإلغراق املالزمة الظّواهر ومن .العامليّة
 مختلفO سعرين اعت]د إىل املنتج لجوء
 بالّسوق خاّص  أحده] الواحدة، لعةللسّ 

 من أعىل حياناأل  أك� يف ويكون املحليّة
 بالّسوق خاّص  واآلخر اإلنتاج، تكاليف

 أد� األحيان من كثn يف ويكون ،الخارجيّة
  .اإلنتاج تكاليف من

 املؤّسسة/املدين الّشخص حالة: إفالس
 بالتّزاماته القيام عن يعجز الذي املدينة

 إىل فيصار الّدفع، عن فيمتنع دائنيه، تجاه

 �نها عليوزّ  أمواله عىل الفوريّ  الحجز إلقاء
 رجال بعض �يز .الّدائنO عىل بعد من

 واإلعسار  /Bankruptcyاإلفالس بO القانون
Insolvency/  يتمّ  قانونيّة حالة فاإلفالس 

 فال اإلعسار أما .قضا5 بحكم شهرها /إعالنها
 تسديد عن املدين عجز يكون أن يعدو
 يضطر بحيث استحقاقها سياق يف ديونه

 .وتصفيتها أع]له وقف إىل األمر آخر
 ):الجديدة الّسيارات وكالء( متحرّكة آالت

 /نقلها �كن صناعي تجهيز /متحرّكة آلة كّل 
 لنقل مخّصصة غn ال، أم هيكل ذات حملها،

 fحرك مجّهزة الطّرق، يف الّسلع /األشخاص
 الفالحة يف مستعملة مركبة كّل  :داخيل دفع

 والنّقل العموميّة واألشغال والغابة
 املائيّة واألشغال والرّفع والتّخزين

 ذات ومركبات والكهرباء واملحروقات
 .خاّص  استع]ل

 :اإللكرتوB التّوقيع من الّتحقق آلّية
 بيانات لتطبيق معدّ  معلوما£ برنامج /جهاز

 .اإللكرتو� التّوقيع من التّحقق
 /جهاز :اإللكرتوBّ  التّوقيع إنشاء آليّة

 إنشاء بيانات لتطبيق معدّ  معلوما£ّ  برنامج
 .اإللكرتو� التّوقيع
 وعرضها الحّية الحيوانات تجمع أماكن
 لهذا مهيّأة منشأة /مساحةكّل  :بيعها قصد
 .النّشاط من النّوع
 املواد تكون أن ض]ن :الغذائّية املواد أمن

 عند املستهلك عىل خطر بال الغذائيّة

 لالستخدام طبقا استهالكها /إعدادها

 .له املوجهة
 ملختلف جامع اسم االقتصاد، علم يف: إنتاج

 الّسلع توفn أجل من تبذل التي الجهود
 يؤدي نشاط كّل  :أدق وبتعبn .والخدمات

 إشباع عىل يساعد /جديدة منفعة خلق إىل
   .الحاجات

 من ممنوح تجاريّ  تخفيض كّل : إنقاص
 .وفائه عىل املشرتي ملكافأة البائع طرف

 الرّسوم رجخا األع]ل رقم من يحسب
 .محّددة فرتة خالل األخn هذا مع املنجزة
 /صورة /عالمة /است]رةكّل  ):وسم( بطاقة

 /مطبوعة /مكتوبة أخرى، وصفيّة مادة
 عىل مطبقة /مرسومة /موضوعة /مصقولة
 .األخn بهذا مرفقة /املنتوج تغليف

 تشييد عمليّةكّل  ):عقاريّة ترقيّة( بناء
 االستع]ل تذا بنايات مجموعة /بنايّة

 .املهنيّ  /الحريفّ  /التّجاريّ  /الّسكنيّ 
 عقد، من رشط /بند كّل  :تعسفيّ  بند

 أخرى، بنود عّدة /بند مع مشرتكا /منفردا
 حقوق بO ظاهرا إخالال يحدث أن شأنه من

 .العقد أطراف وواجبات
 الجوانب كّل  ):قياسة( للجودة تحتيّة بنيّة

 لتّجاربوبا وبالتّقييس بالقياسة املتعلّقة
nا الجودة، وبتسيf واالعت]د اإلشهاد، فيها.  
 :اإللكرتوB الّتوقيع من التّحقق بيانات

 بيانات ةأيّ  /العموميّة التّشفn مفاتيح /رموز
 من التّحقق أجل من مستعملة أخرى،

  .اإللكرتو�ّ  التّوقيع
 بيانات :اإللكرتوB التّوقيع إنشاء بيانات
 التّشفn تيحمفا /الرّموز مثل فريدة،

 إلنشاء املّوقع يستعملها التي الخاّصة،
 .اإللكرتو� التّوقيع

 بالتّخفيض بيعا ليشكّ  :بالتّخفيض بيع
 ،باإلشهار املرفق /املسبوق بالتّجزئة البيع

 الّسعر يف تخفيض طريق عن يهدف والذي
 بصفة املخزن، يف املودعة الّسلع بيع إىل

 .رسيعة
 تقنيّة كّل  ويجياتر  بيعا تشّكل :ترويجي بيع
 يرمي والتي شكلها، يكن مه] سلع بيع

 جلب إىل طريقها عن االقتصادي العون
 .وفائهم وكسب الّزبائن

 فتح بواسطة التّجاريّة تاملحالّ  خارج بيع
 التّجاريّة املحالت خارج بيعا يعترب :الطّرود
 اقتصاديّ  عون بيع الطّرود، فتح بواسطة
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 واألماكن تاملحالّ  يف عرضها طريق عن سلعا
 املعّدة الّسيارات بواسطة /واملساحات

 املبيعات هذه لوتتمثّ  .الغرض لهذا خصيصا
  .منها العينات بعض /الّسلع جميع عرض يف

 عند بيعا يعترب :املعامل مخازن عند بيع
 املنتجون به يقوم الذي البيع املعامل مخازن
 واألعوان املستهلكO إىل مبارشة

 من الجزء خصوصا ويعني ن،و االقتصادي
 .إليهم أعيد /بيعه يتمّ  § الذي إنتاجهم

 ليشكّ  :املخزونات تصفيّة حالة يف بيع
 به يقوم املخزونات تصفيّة حالة يف بيعا

 املرفق /املسبوق البيع االقتصادي، العون
 يف تخفيض طريق عن يهدف الذي بإشهار،
 من جزء /لكّل  رسيعة بصفة بيع إىل الّسعر
 .املوجودة الّسلع
 املستحسن من( الحيّةللّص  أدg تاريخ

 األجل نهايّة تاريخ :...)قبل استهالكه
 املعني، املتدّخل مسؤوليّة تحت املحّدد

 كليا صالحة خالله الغذائيّة املادة تبقى الذي
 زاتهامميّ  كّل  عىل ومحافظة للتّسويق
 ضمن ضمنيا، /رصاحة إليها املسندة الخاّصة
 ويجب .وجدت إن املبيّنة التّخزين رشوط

 بعد التّسويق من الغذائيّة املادة تسحب أن
 بعد كليا صالحة بقيت لو حتى األجل هذا
 .التّاريخ هذا

 املحّدد التّاريخ :لالستعLل أقىص تاريخ
 من الذي املعني، لاملتدخّ  مسؤوليّة تحت

 الغذا5 غn املنتوج بعده يفقد أن املحتمل
 الّرغبات يلبي وال األساسيّة خصائصه
 .للمستهلك املرشوعة

 املحّدد التّاريخ :لالستهالك أقىص تاريخ
 تكون الذي املعني، املتدّخل مسؤوليّة تحت
 لتشكيل قابلة التّلف الّرسيعة املواد بعده
 .الحيوان /اإلنسان ةصحّ  عىل فوريّ  خطر

 .التّاريخ هذا بعد املاّدة تسّوق ال أن ويجب
 فيه �كن تاريخ آخر: للبيع أقىص تاريخ
 بعده وتبقى ،للمستهلك للبيع املادة عرض

 .البيت يف لتخزينها معقولة ةمدّ 

 فيه يوضع الذي التّاريخ: الّتوضيب تاريخ
 الذي املبارش الوعاء يف /التّغليف يف املنتوج

 .املطاف آخر يف فيه يباع
 يصبح الذي التّاريخ: اإلنتاج /الّصنع تاريخ

 هتخصّ  التي للمواصفات مطابقا املنتوج فيه
  .)له وضعت التي(

 يف لتتمثّ  التي الحفظ طريقة: تربيد
 حيث الغذائيّة املادة حرارة درجة تخفيض

 الجليد حرارة لدرجة م]ثلة تكون نهاإ 
 درجة يف وإبقائها )مئويّة درجة °0( املذاب
 مّدة تتحّددو  .مئويّة درجة °0 تفوق حرارة
 ونوع الحرارة ودرجة املنتوج حسب التّربيد

 .التّوضيب
 املنتوجات لها تخضع تجارب :املقارنة تجارب

 وتصنيفها خصائصها مقارنة قصد والخدمات

 تسمحو  .األسعار /النّوعيّة معايn حسب

 وعي عن باالختيار للمستهلكO املقارنة تجارب

 .األسعار بأحسن والخدمات املنتوجات أحسن
 يقوم الذي النّشاط: إلكرتونّية تجارة

 توفn ض]ن /باقرتاح إلكرتو�ّ  مورد fوجبه
 ،إلكرتو�ّ  ملستهلك بعد عن وخدمات سلع
 .اإللكرتونيّة صاالتاالتّ  طريق عن

 .والّرشاء البيع طريق من الّسلع تبادل :تجارة
 ثمّ  املقايضة شكل أوال التّبادل هذا اتخذ

 التّجارة شكل خذفاتّ  النّقود اخرتاع بعد تطّور

 .والخارجيّ  الّداخيلّ  النّطاقO عىل
 كّل  ):عقاريّة ترقيّة( عمراB جديدت

 الطّابع تغيn دون �ثل ماديّة عمليّة
 النّسيج يف جذريا تغيnا للحي، األسايس
 البنايات هدم إمكانيّة مع املوجود العمرا�
 بنايات بناء إعادة االقتضاء وعند القد�ة،
 .نفسه املوقع يف جديدة
 املاء تحّول التي الحفظ طريقة: تجميد

 تحت جليد، إىل الغذائيّة املادة يف داملوجو 

 الطّريقة هذه تسمح أن ويجب ،الربد مفعول

 ترتاوح الباطن من حرارة درجة عىل بالحصول

 درجة °18- و °10-  بO ما املنتوج حسب

 .الحرارة ثبات بعد مئويّة
 بواسطة الحفظ طريقة: مكثّف تجميد

 يف تتمثّل والتي الغذائيّة للمواد الربد
 التي الحرارة لدرجة فائقة ةبرسع تخفيض

 ثبات بعد مئويّة درجة °18-  األقّل  عىل تصل
 .الحرارة
 األنشطة وتنظيم تواجد :تجاري تجهيز

 .التّجاريّ  الفضاء مستوى عىل التّجاريّة
 وتنظيم تواجد مكان رشوط تهدفو 

 واألماكن واآلثار املحيط ح]يّة إىل األنشطة
 وكذا ،هموسالمت املواطنO ةوصحّ  التّاريخيّة

 .العامّ  النّظام احرتام
 تقنيّة عمليّة كّل  :وتجربة واختبار تحليل

 فعاليّة /ميزات عّدة /ميزة تحديد يف لتتمثّ 
 مقّدمة، خدمة /عمليّة /جهاز /مادة /منتوج
 .معOّ  عميلّ  أسلوب حسب

 من ممنوح الّسعر يف تنزيل كّل  :تخفيض
 الّسلـع كميّة ألهميّة نظرا البائع، طرف
 /وعيّةللنّ  /رشاؤها تمّ  التي /لـوبةاملط

 مقـّدم /املشرتي مهنة لخصوصيات
 .الخدمات

 لتتمثّ  عمليّة كّل  ):عقاريّة ترقيّة( تدعيم
 تكييفها أجل من ما لبنايّة االستقرار إعادة يف

  .الجديدة التّنظيميّة باتاملتطلّ  مع
 نظام يعني ):إلكرتوBّ  توقيع( ترخيص
 الذي لكرتو�ّ اإل التّصديق خدمات استغالل
 ملؤّدي املمنوحة الرّسميّة الوثيقة يف يتجّسد

 له تسمح شخصيّة، بطريقة الخدمات،
 .خدماته توفn يف الفعيلّ  بالبدء
 تعبئة عمليات مجموع :عقاريّة ترقيّة
 املشاريع إدارة وكذا ،واملاليّة العقاريّة املوارد

 .العقاريّة
 يّةعمل كّل  ):عقاريّة ترقيّة( عقاريّ  ترميم
 بنايات مجموعة /بنايات بتأهيل تسمح

 .تاريخيّ  /مع]ريّ  طابع ذات
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 وعند املنتوج يصف اسم :املنتوج تسمّية
 يكفي fا واضحا ويكون استع]له، الّرضورة
Oلتمك Oطبيعته عىل التّعرّف من املستهلك 

 األخرى املنتوجات عن و�ييزه الحقيقيّة
 .معه التّباسا تشّكل أن �كن التي
 ):غذا$ّ  وسم( املغذيّة بالعنارص يحترص
 تحتويها التي املغذيّة العنارص قا¶ة /بيان

 .الغذائيّة املادة
tالكائنات عدد خفض ):غذائّية مواد( تطه 

 عوامل طريق عن البيئة يف املوجودة الّدقيقة
 إىل الوصول حتى فيزيائيّة ائقطر  /كيميائيّة
 فةالنّظا /األمن عىل خطرا يشّكل ال مستوى
 .الغذائيّة للمواد الّصحيّة

 املعارض كّل  :دوريّة تجاريّة تظاهرات
 االقتصاديّة الّشهريّة نصف والتّظاهرات
 بتسويق املتعلّقة التّخفيضيّة والتّظاهرات

 الجديدة، والّصناعيّة الغذائيّة املنتوجات كّل 
 مبادلة /بيع تخّص  التي العاّمة املعارض وكذا

 .املستعملة األشياء
 كانت أيًا مواد من نمكوّ  تعليب كّل : ةتعبئ

 ما منتوج لتوضيب موّجهة طبيعتها،
 بشحنه والّس]ح وعرضه وح]يته وحفظه
 ض]ن وكذلك ونقله وتخزينه وتفريغه

 .بذلك املستهلك إعالم
 يف مسبقا مثبتة مادة كّل : مسبقة تعبئة
 املطاعم /للمستهلك لتقد�ها وعاء /تعبئة

  .الج]عيّة
 أيًا مواد من نمكوّ  تعليب كّل : تغليف

 وحفظ لتوضيب موجهة طبيعتها، كانت
 بشحنه والّس]ح منتوج كّل  وعرض وح]يّة

 إعالم وض]ن ونقله وتخزينه وتفريغه
 .بذلك املستهلك

 دون كاستخـدام تعريفه �كن التّقليد :تقليد

 خطـر وعامـل فكريّة مللكيّة محميّ  لحّق  إذن

 يف .ـلكاملسته وسالمة صحة عىل حقيقي
 إن :خداع هو التّقليـد املصنعة، الّسلع حالة

 األصيل املنتوج بO الخلط خلـق داملقلّ  هدف

 .داملقلّ  واملنتوج
 بوضع املتعلّق الخاّص  النّشاط :تقييس
 يف ومتكّرر موّحد استع]ل ذات أحكام

 يكون محتملة /حقيقيّة مشاكل مواجهة
 من املثىل الّدرجة تحقيق منها الغرض

 مرجعيّة وثائق مويقدّ  معOّ  إطار يف ظيمالتّن
 وتجاريّة تقنيّة ملشاكل حلول عىل تحتوي
 التي والخدمات والّسلع املنتوجات تخّص 
 بO العالقات يف متكّررة بصفة تطرح

 والتّقنيO والعلميO االقتصاديO الّرشكاء
Oواالجت]عي. 

 املستخدمة اإلجراءات كّل  :املطابقة تقييم

 احرتام مدى لتحديد مبارش غn /مبارش بشكل

 /الفنيّة باللوائح الّصلة ذات الّرشوط
 اإلجراءات نهتتضمّ  ما ضمن ومن .املواصفات

 التّجارب وإجراء ناتالعيّ  ألخذ األخرى

 والتّحقيق، التّقييم وإجراءات والتّفتيش،

 التّسجيل وإجراءات املطابقة، وض]ن

 .بينه] واملزج واملصادقة واالعت]د،
 عمليّة : القياس أدوات مطابقة متقيي
 بالقياسة فةاملكلّ  الّسلطات قبل من تنفذ

 أدوات مطابقة تقييم أجل من القانونيّة
 .لها املحّددة الفنيّة للوائح القياس
 البائع �نحه الّسعر فـي تنزيـل كّل : تنزيل

 يف عيب /التّسليم يف تأخn تعويض أجل من
 .خدمة ةتأديّ  مطابقة عـدم /الّسلعة نوعيّة

 األوساخ إزالة ):غذائّية مواد( تنظيف
 وكل والّدهون والقاذورات األغذيّة وبقايا
 .فيها مرغوب غn أخرى مادة

 /إنّجاز عمليّة كّل  ):عقاريّة ترقيّة( تهيئة
 الفضاءات فيها fا التّهيئة شبكات تهيئة

 .الخارجيّة املشرتكة
 إلكرتو�، شكل يف بيانات :إلكرتوBّ  توقيع

 إلكرتونيّة ببيانات منطقيا مرتبطة /فقةمر 
  .توثيق كوسيلة تستعمل أخرى،

 يدفع ما االقتصاد، علم يف بالثّمن، يقصد :xن

 ما خدمة /ما سلعة عىل الحصول لقاء

 ريتأثّ  والثّمن ).للمقايضة /للبيع معروضة(
 جاهاتّ  يف يجري فهو .والطّلب بالعرض

 يف ويجري العرض، يتخذه الذي لذلك معاكس
 فإذا .الطّلب يتخذه الذي لذلك مواز جاهاتّ 

 من بسبب األسواق يف ما سلعة عرض ازداد

 و§ الّزراعيّة املواسم خصب /اإلنتاج غزارة

 الطّلب يف مقابل ازدياد االزدياد هذا يرافق

 اشتد وإذا االنخفاض، إىل الّسلعة �ن مال

 االشتداد هذا يرافق و§ ما سلعة عىل الطّلب

 املطروحة الكميات يف مقابلة يادةز الطّلب يف

 هذه �ن مال األسواق يف الّسلعة تلك من

   .االرتفاع إىل الّسلعة
 y 10قدار ةوممتّص  طةمتوسّ  كليّة جرعة
 طةمتوسّ  جرعة ): 10kgy( غري كيلو

 تكون أن برشط الغذاء، �تصها اإلشعاع
 أقّل  عىل لتحصّ  الذي للغذاء الكتليّة النّسبة

 .%97,5 تتجاوز غري كيلو 15 من
 منتوجات من سلسلة /مجموعة ):ال(حصة
 معيّنة بطريقة عليها يحصل حديد،للتّ  قابلة

 مكان يف وتنتج م]ثلة، تقريبا ظروف يف
 Oّمحددة إنتاج مّدة وخالل مع. 

 للجمهور مخّصص فضاء : مائّية حظtة
 منشآت عىل يتوفّر ما5، مسطح عىل مهيّأ

 لOللمستعم تسمح خاّصة وتجهيزات
 عروض حضور /مائيّة نشاطات f]رسة

 املائيّة الحظnة تقرتح أن �كن .مائيّة
 طبقا املرشوبات وبيع اإلطعام خدمات
 .به املعمول للتنظيم
 تسليم عـدا ما مقّدم، عمل كّل : خدمة

 /تابعا التّسليم هـذا كان وإن حتى الّسلعة،
 له أداء كّل  أي( املقّدمة للخدمة مدّع]
 ).ديّةاقتصا قيمة

 الخدمات مجموع: البيع بعد ما خدمة
 إ�ام بعد املتدّخل البائع طرف من املقرتحة

 .الّض]ن مدة انتهاء وبعد البيع عقـد
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 الّرضوريّة املعلومات: أساسّية خصائص
 تحمل التي واضحة بصفة املستهلك إلرضاء

 املعني واملتدخل املنتوج تعريف األقل عىل
 األوىل مرةلل لالستهالك املنتوج بعرض

 واملعلومات ناتواملكوّ  املنتوج وطبيعة
 عقود ومدة والّسعر املنتوج بأمن املتعلّقة

 .الخدمات
 قتطبّ  معايn: ميكروبيولوجّية خصائص

 احرتام ض]ن أجل من الغذائيّة املواد عىل
 عمليّة أثناء األغذيّة هذه وسالمة النّظافة
 .لالستهالك وضعها
 الّصافيّة ليّةاإلج] القيمة : قومي دخل

 ةاألمّ  أفراد جميع ينتجها التي لعللسّ 
 من فرتة خالل ونهايؤدّ  التي وللخدمات

  .واحدة سنة عادة هي معيّنة الزّمن
 /التّجاري املفهوم يف الّربح، ):ال( ربح

 ّÀالفرق هو ،الحسا Oوالنّفقات اإليرادات ب 
  الظّاهرة

 عىل الّدولة تفرضها رسوم: جمركّية رسوم
 هذه وتعترب .الخارج من املستوردة عالّسل

 إيراد مصادر من أساسيا مصدرا الرّسوم
   .الّدولة
 عمليّة يف متدخل كّل  يلتزم: ذاتّية رقابة
 بالقيام التّكليف /القيام االستهالك وضع

 مطابقة من للتأكّد الّرضوريّ  بالتّفتيش
 واملميّزة املتعلّقة للقواعد الخدمة /املنتوج

  .الخدمة /للمنتوج
 :موجب تخّ{  إنزيم ذات ستافيلوكوكوس

 غn /مميزة مستعمرات تشكل بكتnيا
 االنتقا5 الّزرع وسط سطح عىل مميزة

 عندما التّخّ�  إلنزيم موجبا تفاعال وتعطي
 وقمع الجودة تحليل مخابر( التّجربة تجرى
 ).الغّش 
 يف وجود /كّيل  غياب: املنتوجات سالمة

 مادة يف خطر، وبدون مقبولة مستويات
 سموم /مغشوشة مواد /ثاتمللوّ  غذائيّة

 جعل بإمكانها أخرى مادة أيّة /طبيعيّة
 .مزمنة /حادة بصورة بالّصحة مّرضًا املنتوج
 املعايn تعاقب :للمعايرة وطنيّة سلسلة

 القياس نتيجة لربط املستعملة واملعايرة
 القيايس التّتبع إثبات لغرض ،وطنيّ  fرجع
 .القياس لنتيجة

 مختلف عىل يطلق :سوداء قسو 
 ،تتمّ  التي املحظورة التّجاريّة العمليات

 للقيود مخالف نحو عىل عادة، رسيّة بصورة
 والّرشاء البيع عىل الحكومات تفرضها التي

 ،كالتّقنO مختلفة أشكاال خذتتّ  والتي
 الّسلعة بيع وتحريم ،األسعار وتحديد
  األحيان بعض يف كليا تحر�ا
 كّل  ):الجديدة لّسياراتا وكالء( سيارة

 تكون البضائع /األشخاص لنقل موجهة مركبة

 عىل تسn للدفع ميكانيÁ بجهاز دةمزوّ 

 صغnة وشاحنة خاّصة سيارة :الطّريق

 املدينة يف قلللنّ  وحافلة طريق وجرار وشاحنة

 .كةمتحّر  ودراجة املدينة خارج قلللنّ  وحافلة
 توقيع( اإللكرتوBّ  التّصديق سياسة

 واإلجراءات القواعد مجموع ):رتوBإلك
 بالتّوقيع املتعلّقة والتّقنيّة التّنظيميّة
 .اإللكرتو� والتّصديق

 ):الجديدة الّسيارات وكالء( التّوزيع شبكة

 البيع ومعيدي عيهوموّز  الوكيل من تتكّون

Oلهم التّابع. 
 /fفرده رشط /بند كّل : تعسفي رشط

 رشوط /بنود عّدة /واحد بند مع مشرتكا
 بO بالتّوازن الظّاهر اإلخالل شأنه من أخرى

 .العقد أطراف وواجبات حقوق
 :لالستهالك الغذائّية املواد وضع رشوط
 مجال يف احرتامها الواجب ةالعامّ  القواعد
 عمليّة خالل الّصحيّة والنّظافة ،النّظافة

 .لالستهالك الغذائيّة املواد وضع
 عتوقي( اإللكرتوBّ  التّصديق شهادة

Bتثبت إلكرتو�ّ  شكل يف وثيقة ):إلكرتو 

 التّوقيع من التّحقق بيانات بO الّصلة
 .واملّوقع اإللكرتو�ّ 
 اإللكرتوBّ  التّصديق شهادة صاحب

 معنويّ  /طبيعيّ  شخص ):إلكرتوB توقيع(
 من اإللكرتو�ّ  التّصديق شهادة عىل تحّصل
 /اإللكرتو�ّ  التّصديق خدمات مؤّدي طرف
 .موثوق ثالثّ  طرف
 ليشء /ما لشخص خسارة /أذى وقوع :رضر

 .ما
 املواطن عىل يفرض املال من مقدار :رضيبة

 من استفادته مقابل الّدولة خزانة إىل دفعه
 .ككّل  املجتمع إىل يهاتؤدّ  التي الخدمات

 زمنيّة فرتة خالل متدّخل كّل  التّزام :ضLن
 باملنتوج، عيب ظهور حالة يف معيّنة،

 تصليح /�نه إرجاع /األخn هذا باستبدال
 .نفقته عىل الخدمة تعديل /الّسلعة

 تضمن التي ائقالطّر  :لصنع حسنة ائقطر 
 بطريقة ومراقبة منتجة واللوازم األشياء أنّ 

 قةاملطبّ  للقواعد مطابقة تكون لÁ متناسقة
 لالستع]ل املال¶ة النّوعيّة وملواصفات عليها
 بتسبّ  ال بحيث له، هةموجّ  تكون التي

 /الغذائيّة املواد تركيب يف مقبول غn تغيnا
 .الّذوقيّة العضويّة مميزاتها إفساد
 ):اإللكرتوB التّوقيع( موثوق ثالّث  طرف
 تصديق شهادات fنح يقوم معنويّ  شخص

 أخرى خدمات ميقدّ  وقد موصوفة، إلكرتو�ّ 
 لفائدة اإللكرتو�ّ  بالتّصديق متعلّقة
 .ميّ الحكو  الفرع يف لOاملتدخّ 
 تعهد ):إلكرتونيّة تجارة( مسبقة طلبيّة
 عىل اإللكرتو�ّ  املورد يقرتحه أن �كن بالبيع

 توفر عدم حالة يف اإللكرتو�ّ  املستهلك
 .املخزون يف املنتوج

 كيلوگرام ألف تساوي وزن وحدة :طن
 Metric Ton)/ 2240 املرتي الطّن هو وهذا(

 الگرام ونصف گراما 453 والباوند باوندا،
 الطّن /اإلنكليزي الطّن هو وهذا( تقريبا
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 هو وهذا( باوند Long Ton)/ 2000 الوافر
 .)Short Tonالقارص الطّن /األمËn الطّن
 مصطلح االقتصاد، علم يف :وطلب عرض
 الّسلعة عىل الطّلب بO العالقة به يقصد

 الثّمن وتأثر للبيع منها املعروضة والكميّة
   .أيضا فيه] ثّمنال وتأثn والطّلب بالعرض

 إىل يهدف فاقاتّ  /تعاقد كّل : اإلذعان عقد
 واحد طرف من ويحّرر خدمة، /سلعة بيع

 حيث ،فاقاالتّ  أطراف أحد قبل من ومسبقا
 القيام إمكانيّة دون به اآلخر الطّرف يلتزم
 .بتعديله فعليًا
 بيع إىل تهدف فاقيّةاتّ  /فاقاتّ  كّل  :عقد

 أحد من قامسب حّرر خدمة، تأديّة /سلعة
 اآلخر الطّرف إذعان مع فاقاالتّ  أطراف
 تغيn إحداث األخn هذا �كن ال بحيث

 عىل العقد ينجز أن �كنو  .فيه حقيقي
 /جدول /ض]ن سند /فاتورة /طلبيّة شكل
 مه] أخرى وثيقة ةأيّ  /سند /تسليم وصل
 /الخصوصيات نتتضمّ  سندها /شكلها كان

 ةلعامّ ا البيع لرشوط املطابقة املراجع
 .سلفا رةاملقرّ 

 تستعمل عالمة كّل  :جLعّية عالمات
 ميزة كّل  /واإلنتاج ناتواملكوّ  املصدر إلثبات

 مختلفة، مؤّسسات خدمات /لسلع مشرتكة
 العالمة املؤّسسات هذه تستعمل عندما
 .مالكها رقابة تحت

 للتمثيل القابلة الرّموز كّل  :عالمات
 أس]ء فيها fا الكل]ت ]سيّ  ال الخطي،

 /والرّسومات واألرقام، واألحرف األشخاص
 توضيبها، /لعللسّ  زةاملميّ  واألشكال الّصور

 كلها تستعمل التي بة،مركّ  /fفردها واأللوان
 /طبيعيّ  شخص خدمات /سلع لتمييز
 .غnه وخدمات سلع عن معنويّ 
 /توضع محميّة، عالمة: املطابقة عالمة
 عىل اإلشهاد نظام قواعد حسب تسلّم،

 أنّ  الثّقة من كافيّة بدرجة تبOّ  املطابقة،
 مطابقة ةاملؤّرش  الخدمة /املسار /املنتوج

 خصوصيّة تقييسيّة وثيقة كّل  /ملواصفة
 .أخرى

 الّشكل بالعملة يقصد :صعبة لةمْ عُ  /لةمْ عُ 
 النّقود تشمل وهي .املتداول للنقد القانو�
  .Bank-note النّقديّة واألوراق املعدنيّة
 يصعب عملة كّل  بها فيقصد الّصعبة العملة

 املعنى بهذا العملة وصعوبة .عليها الحصول
 تكون قد دولة أيّة عملة إن إذ نسبي، شأن

 الّدول بعض مدفوعات ميزان دام ما صعبة
 تلك صاحبة الّدولة مع بالعجز متس]
 - الّصعبة العملة تعبn أطلق وقد .العملة

 Gold الّذهب قاعّدة عن التّخيل قبل
Standard  العرشين القرن من الثّالثينات يف 

 تلك عىل املرتكزة الثّابتة العمالت عىل - 
 مرادفا /التّعبn هذا أصبح ثمّ  ومن .القاعّدة
 القابلة العمالت وملختلف األمËn للدوالر

 .الّدوالر إىل حويلللتّ 
 مجموع: لالستهالك املنتوج وضع عمليّة
 والنّقل خزينوالتّ  واالستnاد اإلنتاج مراحل

 .وبالتّجزئة بالجملة والتّوزيع
 ماّدة كّل  ):غذا$ وسم( مغذّ  عنرص

 الغذائيّة لل]دة كمكّون عادة تستهلك
 وتطّور لنمو رضوريّة /اقةللطّ  مانحة

 يؤّدي /تهصحّ  عىل واملحافظة اإلنسان
 /بيوكيميائيّة اضطرابات حدوث إىل نقصها

 .معيّنة فيزيولوجيّة
 /حريف /تاجر /منتج كل: اقتصاديّ  عون
 القانونيّة، صفته كانت أيا خدمات ممقدّ 

 بقصد العادي املهني اإلطار يف نشاطه �ارس
  .أجلها من تأّسس التي الغايّة تحقيق

 خصائص فيها نجد التي نةالعيّ  :لةممثّ  عيّنة
 الحال هو وكذا .منها أتت التي ةالحصّ 

 /األفراد من فرد كّل  يكون عندما بالخصوص،
 ستختار التي األوليّة االقتطاعات من قطعة

 يف الظّهور احت]الت نفس لها الحصة، يف
 .العيّنة

 أغذيّة: الجLعي لالستهالك موّجه غذاء
 الج]عيّة واملطاعم املطاعم يف تستهلك

 أخرى وج]عات واملستشفيات واملدارس
 لالستهالك وجبات تقّدم والتي م]ثلة
 .الّرسيع

 اإلرضار قصد يئةس بنيّة التّّرصف :غّش 
nبالغ. 

 مركب هو )Gluten باإلنگليزيّة( :غلوت�
 ماد£ من خليط عن عبارة پروتيني

O80 تشكّل وهي والغليادين، الغلوتن  % 
 يتواجد .القمح بذرة يف املحتوى الپروتO من

 غn مادة هي .القمح دقيق يف معيّنة بنسب
 الغلوتO استخراج يتمّ  املاء، يف محلولة

 ق]يش كيس يف النّشا �رير منها ائقبطر 
 املاء تحت عجنه يتمّ  ثمّ  القمح، عىل يحتوي
 الغلوتO استخدام يتمّ  .الغلوتO مادة فيرتك

 �نع حيث الكعك كصناعة أشياء عّدة يف
 الغلوتO يعترب .الخبز عمليّة عند قوامه

 الغلوتO يستخدم .للپروتO غذائياً  مصدراً 
 لزيادة مةاألطع بعض يف مضافة ك]دة

Oفيها الپروت.  
 لتقدير تستخدم فاتورة: �وذجّية فاتورة
 ما قبل إذا للزبون سيفوتر الذي املبلغ

 ونقول )النّفقات كشف- فاتورة( تحتويه
 ) تجاري عرض( أيضا

 سواء( املقرض يتقاضاه املال من قدر :فائدة
 املقرض، من .)..دوليّة هيأة /دولة /فردا أكان

 القرض من مئويّة نسبة أساس عىل وذلك
 .الفائدة بـنسبة وتعرف ،عادة سنويا تدفع

 للظروف تبعا الفائدة نسبة وتتفاوت
 العرض ولقانون الّسائدة االقتصاديّة

 كان فإذا .املقرض ملاهيّة وتبعا والطّلب،
 يف يشتط ما كثnا فإنه مرابيا /فردا املقرض
 ال الذي االبتزاز حد اىل الفائدة نسبة تحديد
 أيضا الفائدة اسم ويطلق .رّحمةال يعرف

 /يودع من إىل بنكال يدفعه الذي املبلغ عىل
  .لديه أمواله يجمد
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 غn /مبنيّة منشأة /حيّز كّل : تجاري فضاء
 بهدف املعا§ ومحّددة ومجّهزة مهيّأة مبنيّة

  .التّجزئة /بالجملة تجاريّة مبادالت م]رسة
 يوفر عمومي فضاء : يديوڤال قاعات

 من اإلمكان، قدر ومتنّوعة، اسعةو  مجموعة
 �نح .والّرتبويّة الفكريّة الفائدة ذات األفالم
 الوثائق عىل املكان عO يف االطالع خدمة

 ،)فيديوگرام( البرصيّة والّسمعيّة الّصوتيّة
 .بيعها /إعارتها قصد

 موّجه عمومي فضاء : اللّعب قاعات
 بآالت مجّهز تسليّة /لعب نشاط لتقديم
 تسليّة وأجهزة والفليرب والبليار ةإلكرتونيّ 

 التّمتّع إىل الخصوص عىل موّجهة أخرى
 امللكات تطوير التّسليّة، /اللعب بنشاط

 عىل الحصول املنافسة، روح شحن الّذهنيّة،
 .الرّاحة أوقات
 مخّصص عمومي فضاء : الحفالت قاعة

 كاالحتفال احتفاليّة، مناسبات لتنظيم
 وتقّدم .امليالد وأعياد والختان بالزّواج

 غn املرشوبات وبيع اإلطعام خدمات
 .به املعمول للتنظيم طبقا الكحوليّة

 /للسلع بيع عمليّة كل: االستهالك قرض
 /مقّسطا الّدفع فيها يكون الخدمات،

 .مجزّءا /مؤّجال
 بتعريف املتعلّق املكّون :أساسّية قياسة

 تسمح التي والنّشاطات القياس وحدات
 تجّسد التي املعايn نرشو  وحفظ بإنجاز
 .الوحدات لهذه املادي الّشكل
 بنشاطات املتعلّق املكّون :صناعّية قياسة

 الّصناعي املجال يف املنجزة القياسات ربط
 الوطنيّة باملعايn والتّجارة والخدمات

 .والّدوليّة
 التّرشيعيّة األحكام مجموع : قانونّية قياسة

 والتّقنيّة داريّةاإل  اإلجراءات وكذا والتّنظيميّة،

 للجودة، مناسب مستوى بض]ن تسمح التي

 باملراقبة املتعلّقة القياسات ومصداقيّة

 والّصحة بالتّجارة، الّصلة ذات الرّسميّة

 .والبيئة واألمن،
 ويشمل وتطبيقاته، القياس علم :قياسة
 للقياس والعمليّة النّظريّة الجوانب جميع
 لتّطبيق،ا ومجال القياس ارتياب كان مه]

 والقياسة األساسيّة، القياسة من كال وتشمل
  .الّصناعيّة والقياسة القانونيّة،

 يف القيد :التّجاري الّسجل يف )ال( قيد
 يسلم ال .شخيص طابع له التّجاري الّسجل

 رقم إّال  التّجاري الّسجل يف للقيد للخاضع
 إىل تغيnه �كن ال الذي الرّئييس للقيد واحد
 .شطبه غايّة
 ثانويّة بأنشطة قيتعلّ  قيد كّل : ثانوي قيد

 و�ثل معنويّ  /طبيعيّ  شخص كّل  �ارسها
 أنشطة م]رسة /الرّئييس للنشاط امتدادا
 واليّة بإقليم متواجدة أخرى تجاريّة

 .أخرى واليات /الرّئيسيّة املؤّسسة
 التّجاري الّسجل يف قيد لأوّ  :رئيس قيد

 خاضعا نشاطا �ارس شخص كّل  به يقوم
 .التّجاري الّسجل يف للقيد
 مطلوب يشء يف املرء رغبة مدى :قيمة

 لندرته، /ملنفعته /الّروحي /املادي لج]له
 ينفقه الذي املال /الجهد fقدار عنه معربا

 قيمة أن والواقع .به االحتفاظ /الكتسابه �نا
 اثنO بشيئO رهن االقتصاد، علم يف الّيشء،

 ندرة كانت فإذا .ةوالنّدر  املرغوبيّة :غn ليس
 قيمته تزداد فعندئذ نامعيّ  حدا بالغة الّيشء

 كل] قيمته وتقّل  فيه الرّغبة ازدادت كلّ]
 يف الرّغبة كانت وإذا .فيه الرّغبة تضاءلت

 تتعاظم فعندئذ نامعيّ  حدا بالغة الّيشء
 قيمته وتسقط ندرته ازدادت ]كلّ  قيمته

 .وفرته عظمت /ندرته تضاءلت ]كلّ 
 بO فاقاتّ  االقتصاد، علم يف: كارتل

،Oفرع يف الّصناعي  Oّاإلنتاج، فروع من مع 
 ما كّل  يف املدمر للتّنافس حدّ  وضع به يقصد
 يسبب أنه يزعم الذي التّنافس هذا بينهم،

 مستوى أد� إىل كلها الّصناعة أرباح خفض
 أوىل االحتكار سمة كانت هنا ومن .ممكن
  .الكارتل س]ت

 والفnوسات البكتnيا: دقيقة حيّة كائنات
 والطّفيليات والطّحالب والعفن والخ]ئر
 املجهريّة، املعويّة والّديدان الخليّة وحيدات

 .األيض ونواتج سمومها وكذا
 التّنظيم طريق عن خذتتّ  وثيقة: فنّية الئحة
 العمليات /ما منتوج خصائص عىل وتنّص 

 ذلك يف fا به، املرتبطة اإلنتاج ائقوطر 
 احرتامها ويكون عليها، املطبق ظامالنّ 

 كليا /جزئيا تتناول أن �كن ك] .إجباريا
 يف الواجبة والّرشوط والرّموز، املصطلح،

 اللصقات /املميزة والّس]ت التّغليف، مجال
  .معيّنة إنتاج طريقة /عمليّة /ملنتوج
 :املاء منها منزوع لبنيّة دسمة مادة

 من القاانط فقط، عليه املتحّصل املنتوج
 ائقطر  بواسطة القشدة، /الّزبدة /الحليب

 لل]ء الكّيل  شبه الّنزع إىل تؤّدي
 أن ويجب .الّدسم غn الجاف واملستخلص

 املاء منها املنزوع اللّبنيّة الّدسمة املادة تكون
 وامللّوثات الغريبة الّدهون من خاليّة

 املزيلة والعوامل األكسدة ومضادات
 .ساّمة /ضارّة مادة كّل و  وامللّوثات املفعول،

 معالجة /معالجة ماّدة كّل : غذائّية مادة
 لتغذيّة موّجهة الخاّم، شكلها يف /جزئيا

 املرشوبات ذلك يف fا الحيوان، /اإلنسان
 يف املستعملة املواد وكّل  املضغ، وعلك
 ومعالجتها، وتحضnها األغذيّة تصنيع

 شكل يف فقط املستخدمة املواد باستثناء
 .التّبغ مواد /التّجميل مواد /أدويّة
 لها ماّدة ):القياس( مرجعيّة ماّدة

 يكفي fا متناسقة محّددة خصائص
 املخّصص استع]لها مع ومكيّفة ومستقرّة

 .النّوعيّة خصائص لفحص /للقياس
 توقيع( الحكومي الفرع يف متدّخلون
Bالعموميّة واإلدارات املؤّسسات ):إلكرتو 
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 التّرشيع يف حّددةامل العموميّة والهيآت
 املستقلّة الوطنيّة واملؤّسسات به، املعمول

 املبادالت يف واملتدّخلون الّضبط، وسلطات
 ينتمي كيان /شخص كّل  وكذا البنوك، بO ما
 .مهامه /طبيعته بحكم الحكومي الفرع إىل

 الخصائص مجموع: خاّصة متطلّبات
 وسالمة بصحة املرتبطة للمنتوج التّقنيّة

 يحددها التي املبادالت ونزاهة املستهلك
 .احرتامها يجب والتي التّنظيم،

 التي التّغليف واجهات جميع: برصيّ  مجال
 والتي ظرللنّ  وحيدة زاويّة من قراءتها �كن

 للمعلومات وسهلة رسيعة برؤيّة تسمح
 .الوسم عىل املبينة
 البرصي املجال :رئيس برصيّ  مجال

 من وهلة لأوّ  من رؤيّة األك� للتغليف
 يسمح والذي الّرشاء، عند املستهلك طرف

 بالنّسبة املنتوج عىل املبارش بالتّعرف له
 عالمته االقتضاء وعند وطبيعته لخصائصه
 .التّجاريّة
 منشآت املعامل مخازن: املعامل مخازن
 عىل خصيصا املنتجون يهيئها أساسيّة
 للجمهور، البيع مل]رسة اإلنتاج مقرّ  مستوى
 .اإلنتاج وحدات نع منفصلة وتكون
 هيأة كّل : والتّجارب التّحاليل مخرب
 بصفة /تعاير /تخترب /تجرّب /تدرّس /تقيس

 /املادة فعاليات /خصائص تحّدد ةعامّ 
 .ومكّوناته] املنتوج
 عموميّة مؤّسسة: جاربللتّ  وطني مخرب

 بالّشخصيّة عيتمتّ  وتجاري، صناعيّ  طابع ذات

 عليه يوترس  املايل، واالستقالل املعنويّة

 ويعد الّدولة، مع عالقاته يف اإلداريّة القواعد

 ةمهمّ  املخرب يتوّىل و .الغn مع عالقاته يف تاجرا
 طريق عن املنتوجات مطابقة مراقبة ض]ن

  .والتّجارب واالختبارات التّحاليل
 مجموع : القانونّية القياسة مراقبة

 القياس، أدوات عىل املنجزة العمليات

 عىل وكذا القياس، ائقوطر  يّةالقياس واألنظمة

 نتائج عىل fوجبها الحصول تمّ  التي الّرشوط

 إىل تهدف والتي ة،واملستغلّ  عنها املعرب القياس

 ،األدوات هذه أن من والتّأكد ،املعاينة
 املتطلّبات كلّيا تلبّي القياس ائقوطر  واألنظمة

 .بها املعمول والتّنظيميّة القانونيّة
 مرقّيا يعد ):عقاريّة ةترقيّ ( عّقاري مرّقي

 شخص كّل  القانون، مفهوم يف عّقاريا،
 بناء بعمليات يبادر ،معنويّ  /طبيعيّ 
 /تأهيل إعادة /ترميم /جديدة مشاريع
 بنايات تدعيم /هيكلة إعادة /تجديد
 وتأهيل تهيئة /التّدخالت هذه أحد تتطلب

 .تأجnها /بيعها قصد الّشبكات
 كّل  ):الجديدة الّسيارات وكيل( مركبة
 غn /للّدفع fحرّك مزّودة برّي نقل وسيلة
 بوسائلها الطّريق عىل تسn لذلك، مزّودة

 ومقطورة سيّارة :تجرّ  /تدفع /الخاّصة
 .متحركة وآلة مقطورة ونصف

 من علني نحو عىل يجرى بيع: علني مزاد
 بحيث الّرشاء يف الرّاغبO بO املزايدة طريق
 ممتلكات /عّقارا للبيع، املعروض يكون

 أعىل فيه يدفع من نصيب من شخصيّة،
   .األ�ان

 �لك منتوج كّل : التّنظيف مستحرض
 يستعمل التّطهn /التّنظيف خصائص

 أخرى منتوجات /منتوج مع مركبا /وحده
 املنتوجات ذلك يف fا فعاليته، زيادة قصد

 استع]ل بعد الغسل لتحسO املوّجهة
 .التّطهn /التّنظيف منتوجات

 موّجهة أغذيّة: املتابعة رضاتمستح
 الفطام مرحلة يف الّسائل الجزء لتكوين
 ولألطفال أشهر )6( ستة من ابتداء للرّضع
 ).سنوات 3 من وأقل شهرا 12( الّسن صغار

 لحليب بديل: للرّّضع موّجهة مستحرضات

 وحده يشبع لÁ خصيصا املصنوع األم

 من األوىل األشهر يف للرضع الغذائيّة الحاجات

 .مكّملة أغذيّة إدخال غايّة إىل حياتهم

 ةاملتكونّ  املحاليل /املمزوجات :مستحرضات
 .أك� /مادتO من

 /طبيعيّ  شخص كّل  :إلكرتوB مستهلك
 /سلعة مجانيّة، بصفة /fقابل يقتني معنويّ 
 من اإللكرتونيّة االتصاالت طريق عن خدمة
 .النّها5 االستخدام  بغرض اإللكرتو�ّ  املورد
 معنويّ  /طبيعيّ  شخص كّل  :لكمسته
 موجهة خدمة /سلعة مّجانا، /fقابل يقتني

 حاجته تلبيّة أجل من النّها5 لالستع]ل
 حيوان /آخر شخص حاجة تلبيّة /الّشخصيّة

 .به لمتكفّ 
 :والخدمات املنتوجات عن مرتتّبة مسؤوليّة
 ما منتج قيام الزّاميّة لوصف عامّ  مصطلح

 /املنتوج فيها بتسبّ  التي األرضار بإصالح
 .الخدمة
 مجموع ):عّقاريّة ترقّية( عقاري مرشوع

 واإلصالح والتّهيئة بالبناء املتعلّقة النّشاطات
 وإعادة التّأهيل وإعادة والتّجديد والّرتميم
 /للبيع املخّصصة البنايات وتدعيم الهيكلة
 املخّصصة األرضيات تهيئة فيها fا اإليجار

 .البنايات الستقبال
 غذا5 مضاف كل: حالل غذا$ مضاف

 .اإلسالميّة الّرشيعة حسب استهالكه يباح
 إضافتها املمكن من ماّدة كّل  :غذائيّة مضافات

 لغرض الغذائيّة املادّة إىل املقصودة

 من مرحلة ةأيّ  يف ،عضويّ  ذوق /تكنولوجيّ 

 /املعالجة /التّحضn /التّحويل /اإلنتاج مراحل
 لهذه التّخزين /النّقل /التّعبئة /التّوضيب

 /مبارشة بطريقة تؤّدي أن املمكن ومن املادة،
nيف مشتّقاتهـا أحد /اندماجها إىل مبارشة غ 

 كانت صفة بأي �ّس  أن وباستطاعتهـا املادّة

 املضاف( عبارة تنطبق ال .املادة هذه خصائص

 املضافة املواد عىل وال امللوثـات عىل )الغذا5

 الخصـائص ثبيتت لغـرض الغـذائيّة للمواد

 .وتحسينها الغـذائيّة
 موضوع منتوج كّل  استجابة :مطابقة

 اللوائح يف املتضّمنة للرشوط لالستهالك
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 والبيئيّة الّصحيّة باتوللمتطلّ  الفنيّة،
 .به الخاّصة واألمن والّسالمة
 /معيار قياس لنتائج مقارنة عمليّة :معايرة

 أعىل تصنيف يف أداة /ملعيار بالنّسبة أداة
 وارتياب قياسه صحة خطأ تحديد بغيّة دقة

 .به املتعلّق القياس
tالغذائّية املواد أمن معاي :nتحدد معاي 

 الغذائيّة املواد من حصة /منتوج قبول مدى
 .للبيع املعروضة املواد عىل املطبقة
tميكروبيولوجّية معاي :nتحدد معاي 

 املواد من حصة /منتوج قبول مدى
 وجود /غياب أساس عىل طريقة /الغذائيّة
 كميّة /منها عدد /الّدقيقة الحيّة الكائنات

 وحدات /لوحدة األيض نواتج /سمومها من
 .الحصة /املساحة /الحجم /الكتلة
 به معرتف معيار ):القياس( وطني معيار

 كأساس للقياسة الوطنيّة الّسلطة قبل من
 نفس من ألبعاد أخرى ملعايn القيم لتحديد
 .الطّبيعة

 نشاط كّل  :للسيارات املعتمد البيع دمعي
 أساس عىل الجديدة الّسيارات بيع إلعادة

 /بالوكيل املعتمد البيع معيد يربط عقد
 .املعتمد باملوزع

 الپروتينات ):غذا$ وسم( مغّذيات
 الغذائيّة واأللياف والّدهون والغلوسيدات

 املعدنيّة واألمالح والفيتامينات وامللح
 إلحدى املكّونات /لها يّةاملنتم املواد وكذا
 .الفئات هذه

 توقيع( العمومي التّشفt مفتاح
Bاألعداد من سلسلة عن عبارة ):إلكرتو 

 بهدف الجمهور متناول يف موضوعة تكون
 اإللكرتو�، اإلمضاء من التّحقق من �كينهم
 .اإللكرتو� التّصديق شهادة يف وتدرج
 شخص كّل  ):عّقاريّة ترقّية( مقاول
 التّجاري الّسجل يف مسجل معنويّ  /طبيعيّ 
 /حرفيا بصفته البناء أشغال نشاط بعنوان

 .املهنيّة التاملؤهّ  �لك مؤّسسة

 احتاج: ومكاييل وموازين مقاييس

 إىل واملدن القرى يف استقراره منذ اإلنسان

 أنظمة فابتكر واملكاييل، واملوازين املقاييس

 قاإلطال  عىل األنظمة هذه وأهم مختلفة، لها
 والذي العل]ء يعتمده الذي املرتي النّظام

 هذا ويف .العا§ بلدان معظم يف برسعة انترش

 ويقاس باملرت، الطّول يقاس العاملي النّظام

 ومن .باللرت الّسعة وتقاس بالكيلوگرام الوزن

 عىل تقسم وحداته أن النّظام هذا حسنات

 النّظام اصطنع وقد .بعرشة ترضب /عرشة

 1795 عامّ  فرنسا، يف اصطنع، ام أول املرتي،

 التّعامل جعل ثمّ  الفرنسيّة، الثّورة عهد خالل

 املتحدة الواليات يف أما .1801 عامّ  الزّاميا به

 الطّول فيه يقاس آخر بنظام فيعمل األمnكيّة

 بالرّطل /بالباوند الوزن ويقاس بالياردة

 وهو .Pint بالباينت الّسعة وتقاس اإلنگليزي

 عامّ  حتى أيضا بريطانيا به ملتع معقد نظام

 النّظام وتبنت عنه تخلت عندما 1975

 .املرتي
 املركبات وكالء( مقطورة ونصف مقطورة

 يكون البضائع نقل مركبة كّل  ):الجديدة

 /يساوي به املسموح بالحمولة اإلج]يل الوزن
 .طريق بجرّار مرتبطة كغ، 3500 يفوق

 وميعم فضاء ):امليدياتيك( إعالمّية مكتبة

 املكان عO يف واالطّالع لإلعارة مخّصص

 رصيدا وتقرتح .والتّعلّم واملشاهدة واالست]ع

 تنشيط برنامج وكذا والتّسليّة للدراسة وثائقيا

 وامللتقيات املعارض منها سيّ] ال الّسنة طوال

 الوسائط املتعّددة والورشات واملحارضات

 والتّلقO لألطفال موّجه ومهرجان اّإلعالميّة

 اإلعالم تكنولوجيات يف والتّكوين األويل

 .واالتّصال
 ذلك يف fا منتوج، /مادة كّل  :مكّون

 واألنز�ات الغذائيّة واملضافات املعطّرات
 تحضn /صناعة يف املستعملة الغذائيّة،

 النّها5 املنتوج ضمن تبقى التي آخر، منتوج
 .مخّفف بشكل له

 ملاّدةا إىل قصدا تضاف ال مادة كّل  :ملّوث
 بقايا شكل يف فيها موجودة ولكنها الغذائيّة
 عىل املطبّقة املعالجة ذلك يف fا اإلنتاج،
 البيطري الطّب م]رسة ويف واملاشيّة الّزراعة
 الّصنع مستويات جميع عىل وذلك

 والتّوضيب واملعالجة والتّحضn والتّحويل
 /املادة لهذه والتّخزين والنّقل والتّغليف

 .يئيب تلّوث بعد
 يستجيب ال منتوج كّل : خطt منتوج
 .املضمون املنتوج ملفهوم
 :للتسويق وقابل ونزيه سليم منتوج

 خفيّ  عيب /نقص أي من خال منتوج كل
 وسالمة بصحة اإلرضار عدم يضمن

 .واملعنويّة املاديّة مصالحه /املستهلك
 رشوط يف منتوج، كل: مضمون منتوج

 يف fا ا،توقّعه املمكن /العاديّة استع]له
 يشّكل /خطر أيّ  يشّكل ال املّدة، ذلك

 تتناسب مستوى أد� يف محدودة أخطارا
 بتوفn مقبولة وتعترب املنتوج استع]ل مع

 وسالمة لصحة عاليّة ح]يّة مستوى
 .األشخاص

 مسبقا موضوع منتوج: مسبقا معبّأ منتوج
 /للمستهلك لتقد�ه وعاء /تغليف يف

 .الج]عيّة للمطاعم
 تكون أن �كن خدمة /سلعة كّل  :منتوج

 .جانبامل /fقابل تنازل موضوع
 ومسجلة معتمدة منشأة: إشعاع منشأة

 ملعالجة املختصة الّسلطات من بها ومرخص
 .املؤيّنة اإلشعاعات بواسطة الغذائيّة املواد

 الّصيد yواد نشاطها يرتبط التي منشآت
 /مهيّأ محّل  كّل  :املائيات وتربيّة البحريّ 

 منتوجات لرتبيّة ومجّهز مستعمل /يمبن
 /تحضnها /املائيات وتربيّة البحري الّصيد

 /توضيبها /تجميدها /تربيدها /تحويلها
 .تخزينها /تعبئتها
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 تقنيّة :Van Gulik /قليك ڤان منهج
 تعطي الجÖ، عىل تطبّق عندما عليها، متّفق
 معّربا )كتليّة نسبة( الّدسمة املادة نسبة
 من گرام 100 لـ بالنّسبة بالگرام عنها

Öالغّش  وقمع الجودة تحليل مخابر(  الج.( 
 :القانون مفهوم يف ):متدّخلون( مهنيون

 معنويّ  /طبيعيّ  شخص كّل  يف يتمثل
 املنتوجات عرض عمليّة يف يتدخل

 املنتجون، لالستهالك )والخدمات(
 وينقلون يخزّنون والذين املستوردون

 .جزئةوالتّ  الجملة مراحل يف ويّوزعون
 أن �كن مستحرضات، /مواد: أكّالة مواد

 اتّصالها طريق عن األخnة هذه تخرب
 .الحيّة باألنسجة

 عن تسبّب مستحرضات /مواد: ساّمة مواد
 الجلد عرب الّدخول /البلع /االستنشاق طريق

 .مزمنة /ةحادّ  أخطار /الوفاة قليلة، بكميات
 /مواد: الّسمومة شديدة مواد

 /االستنشاق طريق عن بتسبّ  مستحرضات
 قليلة بكميات الجلد عرب الّدخول /البلع
 .مزمنة /حاّدة أخطار /الوفاة جدا،
 مستحرضات /مواد: لالشتعال قابلة مواد

 21 تفوق /اشتعالها رسعة تساوي سائلة،
 .تساويها /درجة 55 عن وتقل درجة
 مستحرضات /مواد: لالنفجار قابلة مواد
 �كن لزجة /عجينة شكل عىل /سائلة /صلبة
 تحدث أن الهوا5 األكسجO تدّخل دون

 للغاز رسيع انطالق مع للحرارة نارشا تفاعال
 الحرارة تأثn تحت /برسعة وتنفجر وتتفرقع

 يف وتنفجر املحّددة، التّجارب رشوط بتوفر
 .الجز5 الحبس حالة
 عن تحدث مستحرضات /مواد: ملهبة مواد

 املواد سيّ] ال أخرى، fواد صالهااتّ  طريق
 .بقوة للحرارة نارشا تفاعال لالشتعال القابلة
 ك] ناتهاومكوّ  الكيميائيّة العنارص :مواد
 عليها املتحّصل /الطّبيعيّة حالتّها يف توجد

 كّل  تحتوي أن يحتمل إنتاج طريقة بكل
 استقرار عىل للمحافظة رضوريّة إضافة
 اإلنتاج، طريقة عن ناجم ملّوث وكل املادة

 التّأثn دون فصله �كن مذيب ّل ك باستثناء
 .ناتهامكوّ  تغيn /املادة استقرار عىل

 عليها توافق الزّاميّة غn وثيقة :مواصفة
 أجل من تقّدم بها، معرتف تقييس هيأة

 القواعد ملجموع املتكّرر العامّ  االستخدام
 يف الّرشوط املتضّمنة الخصائص /واإلشارات

 اللّصقات /املميّزة والّس]ت التّغليف مجال
 .معيّنة إنتاج طريقة /عمليّة /ملنتوج
 :اإللكرتوBّ  التّصديق خدمات مؤّدي
 شهادات fنح يقوم معنويّ  /طبيعيّ  شخص

 خدمات يقّدم وقد موصوفة، إلكرتو�ّ  تصديق

  .اإللكرتو� التّصديق مجال يف أخرى
 معنويّ  /طبيعيّ  شخص كل :إلكرتوBّ  مورد
 /ّسلعال توفn اقرتاح /بتسويق يقوم

 .اإللكرتونيّة االتصاالت طريق عن الخدمات
 كّل  ):املركبات( للسيارات معتمد موّزع
 أساس عىل الجديدة الّسيارات لبيع نشاط
 .بالوكيل املعتمد املوزّع يربط عقد

 الجمهور يستقبل مكان كّل : التّسلّية مؤّسسة

 الهواء يف /مغلق وسط يف خدمات ويقّدم

 مخّصصة يزاتتجه /منشآت بواسطة الطّلق

 .الّرتفيه /والتّسليّة الّرتويح ألغراض لذلك،

 قاعات اللعب، قاعات :ذلك عىل ومثاال

 ،)امليدياتيك( اإلعالميّة املكتبات الڤيديو،
 .املائيّة الحظائر الّشابكة، نوادي

 مهيّأ عمومي مكان كّل : العروض مؤّسسة
 تتمثّلو  الطّلق، الهواء يف /مغلق وسط يف

 وعروض متنّقلة عروض ظيمتن يف نشاطاته
 أن �كن .عائليّة احتفاليّة ووقائع الّسnك
 متعّددة املؤّسسات هذه محالّت تكون

 نشاطات لتنظيم تستعمل /االستع]ل
 خدمات تقّدم أن و�كن .مؤقّتة /دا¶ة

 للتّنظيم طبقا املرشوبات وبيع اإلطعام

 قاعات :ذلك عىل ومثال .به املعمول
 .الحفالت قاعات لّسnك،ا املرسح، الّسين]،

 طبيعيّ  شخص ):إلكرتوBّ  توقيع( موّقع
 اإللكرتو�ّ  التّوقيع إنشاء بيانات يحوز

 الّشخص لحساب /الخاّص  لحسابه ويترصّف
 .�ثله الذي املعنويّ  /الطبيعيّ 

 بلد واردات قيمة بO الفرق: تجاري ميزان
 فإذا .صادراته قيمة وبO ما، فرتة خالل ما،

 الواردات كّفة عىل الّصادرات كّفة رجحت
 /مالئم تجاريّ  ميزان ذو البلد إنّ  قيل

 كّفة عىل الواردات كّفة رجحت وإذا موافق،
 غn تجاري ميزان ذو البلد إن قيل الّصادرات

 .موافق غn /مالئم
 تحت يضع عمومي فضاء :الّشابكة نادي

 واالتّصال اإلعالم وسائل مستعمليه ترصّف
 ربط بغيّة الّشابكة، إىل بالّدخول تسمح التي

 .مهنيّة /شخصيّة ألغراض الغn مع عالقات
 يف األّويل التّلقO خدمات يقّدم أن و�كن
 �كن ك] اإللكرتو�، والربيد الّشابكة مجال

 مرشوبات سواهم، دون للزبائن، تقّدم أن
nكحوليّة غ. 

 النّسبة :للج� الجاّفة للLّدة كلّيّة نسبة
 املئويّة بالنّسبة عنها يعّرب  ،لل]دة الكتليّة
 الجودة تحليل مخابر( )كتليّة نسبة( للكتلة
 ).الغّش  وقمع
 �ارس نشاط كّل  :قار غt تجاري نشاط

 و�ارس .متنّقلة بصفة /العرض طريق عن
 فضاء أي /واملعارض األسواق يف النّشاط هذا
 .الغرض لهذا يعدّ  آخر

 بصفة �ارس نشاط كّل  :قارّ  تجاري نشاط
 الّشخص عنوان يوطّن .محّل  أي يف نتظمةم

 يف قارّا تجاريا نشاطا �ارس الذي الطبيعيّ 
 نشاطه فيه �ارس الذي التّجاري املحّل 

 .منتظمة بصفة التّجاري
 والّرشوط اإلجراءات :الغذائّية املواد نظافة

 وض]ن ،األخطار يف التّحكمّ  قصد الالزمة
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 لل]ّدة البرشي لالستهالك نظيف طابع

 .لها املحّدد لالستع]ل بالنّظر لغذائيّةا
 أن ض]ن: الغذائّية للمواد صّحّية نظافة
 مقبولة جودة ذات الغذائيّة املواد تكون

 لالستخدام طبقا البرشي لالستهالك
 .له املوجهة
 أخطار من للح]يّة النّظافة، مستوى :نظافة

 .الجرثوميّة العدوى
 املراقبة ونقاط األخطار تحليل نظام

 واإلجراءات األع]ل مجموع: لحرجةا
 املنشآت مستوى عىل توضع التي املكتوبة
 الحرجة النّقاط وتحديد األخطار لتقييم

 املواد وأمن الّصحيّة الّنظافة تهّدد التي
 .فيها التّحكّم بغرض الغذائيّة
 /منتوج خصائص /مميّزات مجموع :نوعيّة
 تلبيّة عىل القدرة له �نح والتي خدمة
 .الّضمنيّة /عنها املعرب اتالرّغب
 تتوّىل  هيأة: تقيييس نشاط ذات هيأة

 .التّقييس ميدان يف بها معرتفا نشاطات
 تقييس هيأة :للتّقييس وطنيّة هيأة

 لدى وطنيا عضوا تصبح بأن مؤّهلة
  .امل]ثلة والجهويّة الّدوليّة املنظّ]ت
 يشرتيها التي والخدمات الّسلع :واردات

 :نوعان وهي .األجنبيّة الّدول من البلد
 بالواردات ويقصد .منظورة وغn منظورة

 وتقدر الخارج، من املستوردة الّسلع املنظورة

 قبل التّفريغ ميناء إىل وصولها بسعر قيمتها

 عليها، املفروضة الجمركيّة الرّسوم دفع

 نفقات مجموع تقييمها يف يدخل وبذلك

 نفقي م] ذلك وغn الخارجيO والتّأمO النّقل

 وأما .امليناء إىل وصولها حتى الّسلع عىل

 نفقات بها فيقصد املنظورة غn الواردات

 خالل الّسائحون ينفقه وما والتّأمO املالحة

 .الخارج يف إقامتهم

 ملادة التّغذيّة لخصائص وصف :غذا$ وسم
 .املستهلك إعالم قصد غذائيّة،

 /اإلشارات /الكتابات /البيانات كّل  :وسم
 /التّ]ثيل /الّصور /املميّزات /اتالعالم
 كّل  عىل تظهر وهي بسلعة، املرتبطة الرّموز
 /بطاقة /ملصقة /سمة /الفتة /وثيقة /غالف
 طبيعة عىل دالة /مرفقة معلّقة /ختم

 بغض سندها، /شكلها كان مه] منتوج
 .وضعها طريقة عن النّظر

 دفع وسيلة كّل : اإللكرتوBّ  الّدفع وسيلة
 �كن به املعمول للترشيع اطبق بها مرخص
 عن /قرب عن بالّدفع القيام من صاحبها

 .إلكرتونيّة منظومة عرب بعد،
 /رمز /إشارة /عالمة كّل : العالمة وضع
 عىل توضع بيان /صورة /شعار /سمة

 خاّصة ميزة لتحديد املنتوج عىل /التّغليف
 .غnه عن �يزه ما /للمنتوج

 توجfن مبارشة متّصل تغليف كّل  :وعاء
 كانت سواء مفردة، كوحدة للتوزيع موجه

 هذا ويشمل جزئيا، /كلّيا تغطيه التّعبئة
 و�كن .للتعبئة املستعملة األوراق التّعريف

 أصناف /وحدات عّدة عىل الوعاء يحتوي أن
 .للمستهلك تقد�ه عند التّعبئة من
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 حدوث إىل للمستعمل تنبيهيّة إشارة :إنذار  

  .عاديّة غ� حالة
 عادة يستعمل مراقبة محرف :انفالت
  .وظيفة /برنامج تنفيذ إللغاء

 يجب التي اآلمرة :التّشغيل إيقاف
 بكيفيّة التّشغيل نظام إليقاف تنفيذها
  .وبالحاس عن التّيار قطع قبل سليمة
 من Aّكن مفاتيح تشكيلة :اختصار أيقونة
  .تطبيق لربمجيّة نوعيّ  عمل /برنامج إطالق
 محتويات تظهر :الحاسوب جهاز أيقونة
 امللّفات وإدارة األقراص، ومحرّكات الجهاز،
 .مرتO عليها النّقر Nجرّد

 يرمز صغ� رسم :املهّ#ت رشيط أيقونة
  .معه التّعامل يسهل املهUّت رشيط إىل

 باسمه، امللّف  عىل للتعرّف :ملفّ  أيقونة
 ملّف، الّشابكة، ملّف  مثال أيقونته وشكل
 ...صو[ ملّف  مجدول، وورد، وثيقة،
 مركز /املحذوفات سلّة :مثل :نظام أيقونة
 .العمل
 ملّف  /برنامج إىل يرمز صغ� رسم :أيقونة

  .معه التّعامل يسهل معطيات،
 من �ثالك يف توجد ظيفةو :بحث

 أنظمة يف وكذا التّطبيقيّة، ربمجياتال
 /نص يف كلمة إىل الولوج من Aّكن التّشغيل

 /العناوين معطيات قاعدة يف عنوان
  .الّذاكرة

 متسلسلّة تعليUت مجموعة :برمجيات
 .معيّنة مهّمة بأداء تسمح

 تحت مجانا توضع برمجيّة :مجانيّة برمجيّة
  .صاحبها طرف من املستعملO ترصف

 برمجيّة :النّصوص عالجةم برمجيّة
 إىل النّصوص إدخال من Aكّن تطبيقيّة

 من مجموعة بواسطة وتدب�ها الحاسوب،
 واللصق، والقطع، النّسخ، مثل األدوات،
 التّدقيق كذلك الّصفحات، وترقيم والطّبع،
،mالّشاِبكة عرب الوثائق وإرسال اإلمال.  
 تشكل برامج مجموعة /برنامج :برمجيّة

  .ةمستقل وحدة
 نقل أيّ  الّشحن؛ برنامج :التّحميل برنامج
 إىل خارجيّة ذاكرة من برمجيّة /برنامج
  .التّنفيذ بهدف الحاسوب ذاكرة

 حفظ بعمليّة يقوم برنامج :الحفظ برنامج
 بحفظ الربنامج هذا ويسمح التّخزين، سناد
  .للمعلومات جزm /كّيل 

 للرسم يستعمل برنامج :الرّسم برنامج
 والجداول، املختلفة، طيطيّةالتّخ األشكال

 األدوات، باستعUل وغ�ها والّدوائر،
 .املتنوعة واأللوان
  .التّحميل برنامج نفسه :الّشحن برنامج
 معOّ، بتطبيق خاّص  برنامج :تطبيق برنامج

  .مستفيد من أكw طرف من الستعUله
 يحمي :الف=وسات مضاد برنامج

 ضدّ  وامللّفات واألقراص، الحاسوب،
  .مرضّة برامج أيّ  /�وساتالف

 التّشغيل نظام مكّونات من :نظام برنامج
  .تطبيق برنامج مقابل يف

 من الّرتتيب محّكمة سلسلّة :برنامج
 /اآللة بلغة مكتوبة والتّعليUت األوامر،
 الحاسوب يقوم الربمجة، لغات إحدى

 الحصول بهدف معطيات عىل بتنفيذها
  .نتائج عىل

 /خادم :رتوDاإللك الربيد توكولو بر 
 الربيد يحفظ للرسائل صندوق /حساب
 األخ� هذا يكّون ال عندما ملنخرط املوجه

  .الخط عىل
 مجموعة :اإلرسال يف التّحكّم توكولو بر 

 نقل نظام تحّدد التي الربوتوكوالت من
  .الّشابكة عرب املعطيات

 :الرّسائل يف للتحكّم الّشاِبكة توكولو بر 
 نظام تحّدد تيال الربوتوكوالت من مجموعة

  .الّشابكة عرب املعطيات نقل
 لتمكO مستعملة لغة :الّشابكة بروتوكول
  .بينها ما يف لالتّصال شبكة الحواسيب

 لتمكO مستعملة لغة :الّشبكة توكولو بر 
 لتبادل بينها ما يف لالتّصال شبكة الحواسيب
  .املعطيات

 لنقل يستخدم :امللّفات نقل توكولو بر 
  .الّشابكة عرب آخر إىل وبالحاس من امللّفات

 :باملتشعّ  النّّص  نقل توكولو بر 
 شبكة، يف النّصوص لنقل املعتمد لو الربوتوك

 املستوى، عاليّة أوامر عىل ويحتوي ويب،
 مع التّواصل يف املتصفحات تستخدمها

  .ويب دات،مزوّ 
 أجهزة بها تتخاطب التي اللغة :توكولو بر 

 بادلت بهدف الّشبكة، عرب صلةاملتّ  الحاسوب
  .املعلومات

 املرسلّة الرّسائل مجموعة :إلكرتوD بريد
 عامليّة، /داخليّة محليّة شبكة طريق عن
  .الّشابكة مثل

 لها الحاسوب مكّونات :صوتيّة بطاقة
 مع لربطها األصوات توليد عىل القدرة
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ْ
ا َامل َ ْجِهَزُ

َ
   21 َوأ

..245..



 امللّف، فتح /كالتّوقف الظّواهر مختلف
 متعددة تطبيقات تنفيذ من وAكّن وغ�ها،

  .سائطالو 
 قتتعلّ  مهّمة مجموعة :املعطيات بنك

 من مبارشة استغاللها {كن معN  Oّيدان
 التي املعطيات قاعدة مقابل يف الحاسوب،

 كالتّقارير، املعطيات مصادر مجموع تضمّ 
  .امليادين مختلف يف وغ�ها واملقاالت،

 املعطيات نقل عربه يتمّ  الذي العنرص :بوابة
  .الحاسوب وإىل من،

 الفقرة أسطر بO املسافة :األسطر تباعد
  .مزدوجا /عاديا يكّون أن إّما الواحدة،
 أن {كن غ� ظاهرة إىل إشارة :تحذير
  .برنامج تنفيذ /نظام تشغيل أثناء تحدث
 عن التّحكّم برنامج /عمليّة :بعد عن تحكّم

 عرب بعد عن ظاهرة /جهاز /حاسوب يف بعد
  .ةالّشابك بواسطة /االتّصال قنوات إحدى
 اإلجراء اتخاذ يتمّ  عندما :الوقت يف تحكّم

 حالة عن الكشف حال وتنفيذه املناسب،
  .ذلك تستلزم
 كّل  من التّحقق عمليّة :الولوج يف تحكّم
 خدمات /معطيات إىل الولوج يف راغب

  .الّشابكة
 يف تتحكّم إشارة :الورق Rرير يف تحكّم
  .الورق Aرير عمليّة

 من برمجيّة /برنامج نقل عمليّة :تحميل
 بهدف الحاسوب ذاكرة إىل خارجيّة ذاكرة

  .التّنفيذ
Tيف النّظام /املعطيات جعل عمليّة :تحي 
  .الّصيغ أحدث
 معناه ملّفات /معطيات تخزين :تخزين

 ذاكرة يف نهائيّة /مؤقتة بصفة تسجيلها

 مرحلة وهي معطيات، سناد فوق /العمل

  .املعطيات لهذه الحقة معالجة لكّل  رضوريّة
 تخصيص /ملتغّ�  قيمة إعطاء :تخصيص

 غرض أجل من الحاسوب مكّونات من جزء
 Oّمع.  

 التّشغيل نظام وظائف من، :الّذاكرة تدب=
 العمل ذاكرة تنظيم إىل وتهدف األساسيّة،

 طرف من /نفسه النّظام طرف من
  .التّطبيقيّة الربمجيات

 اإلداريّة، املهام مجموع :الّشبكة تدب=
  .والتّقنيّة

 والنّقل، النّسخ، عمليات :ملفّ  تدب=
 الولوج من Aكّن أن شأنها من االسم، وتغي�

  .الّرتتيب وأنظمة املصنّفات، إىل الّرسيع
 تعرب متّجهي /سلمي مقدار كميّة :تدفق
  .معيّنة مساحة الزّمن من وحدة خالل

 أيّ  آليّة؛ بكيفيّة تتمّ  مراقبة :آيل تدقيق
  .مسبقا مربمجة تكّون

 مختلف توفرها ظيفةو ،:إمال] تدقيق
 الكلUت كتابة يراقب النّصوص، معالجة
  .مخزن قاموس مع Nقارنتها
 الذكاء عىل تعتمد عمليّة :آليّة ترجمة

 لغة من النّصوص لرتجمة االصطناعي
  .الحاسوب بواسطة أخرى إىل طبيعيّة
 من برنامج تحويل عمليّة :شفرة ترجمة

  .سفىل لغة شفرة إىل عليا لغة
 برنامج نقل عىل تعمل عمليّة :لغة جمةتر 

  .أخرى برمجة لغة إىل معيّنة برمجة لغة من
 لغة من برنامج بتمرير تقوم عمليّة :ترجمة

  .أخرى لغة إىل
 يف الورق وضع عمليّة، :بالورق تزويد
  .نفاذه عند الطّابعة من املناسب املكان

 عن البحث عمليّة :األغالط تشخيص
 شبكة /تشغيل امنظ /برمجيّة يف األغالط
  .تصحيحها بهدف
 تستعرض األنظمة ملختلف ظيفةو :تصفح

 بهدف معطيات /برامج من متوفر هو ما
  .األنسب اختيار

 استعUل :الحاسوب bساعدة تصميم
 تصّورات ووضع تصاميم، إلنشاء الحاسوب

 عىل بالرّسم العالقة ذات املنتجات ملختلف
 لذلك الخاّصة الربمجيات وتقرتح الخصوص،
 أAتة من Aّكن التي األدوات من مجموعة
 Nوضوع العالقة ذات األنشطة مختلف
  .التّصّور
 نقل عمليّة :الكالم عىل آيل تعرّف

  .ذبذبات شكل يف وتسجيلها األصوات،
 القراءة، عمليّة :املحارف عىل تعرّف

 مفراس، بواسطة املحارف عىل والتعرّف
  .خاّصة وبرمجيّة

 مجموعة :الحاسوب bساعدة تعليم
 املخّصصة الحاسوبيّة والربامج األجهزة،
  .التّعليميّة العمليات ملواكبة
 إىل تنفيذها يؤدي تعليمة :التّوقف تعليمة
  .منه جزء /برنامج توقف

 توفرها أساسيّة تعليمة :القراءة تعليمة
 عىل االطالع بهدف الربمجة لغات مختلف
  .ملّف  يف تسجيل
 توفرها ةأساسيّ  تعليمة :الكتابة تعليمة
 تسجيل بهدف الربمجة لغات مختلف

  .ملّف  يف املعطيات
 التّقنيات مجموع :املعلومات تقانة

 معالجة يف تستعمل التي الحديثة
 ونقلها أشكالها، مختلف يف املعلومات

  .والّسبل الوسائل، Nختلف
 أن {كن ميكاني� حادث :الورق تكدس

 يتحرك ال الذي الورق عىل الطّبع أثناء يقع
 الّصفحات يجعل مUّ  صحيحة، كيفيّةب

  .تتوقف حتى الطّابعة داخل تتكّدس
 Nساعدة به القيام {كن عمل كّل  :تلقا]

  .امليكاني� /اليدوي مقابل يف الحاسوب
 اإلشارة رقمي، مقابل يف تناظري :Rاثيل

 حدين بO قيمة أيّة تأخذ أن {كن التّناظريّة
Oمسبقا معيّن.  
 كالربمجيات، امللّفات نقل عمليّة :تنزيل

 حاسوب من ...والرّسوم والّصور، والنّصوص،
  .محيل حاسوب إىل خادم
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 تنفيذ الحاسوب من تطلب آمرة :تنفيذ
  .برنامج
 وتخزين وتجميع، إنشاء، عمليّة :توثيق

 /Nوضوع الخاّصة واملعطيات الوثائق،
  .معOّ  مجال

 املعلوميا[، للنّظام كّيل  انهيار :توقف
 ما� نهائيّة بصفة املعطيات جميع وضياع
  .امليتة الّذاكرة يف تسجل

 تساوي الّذاكرة ياسق وحدة :أوكتي ت=ا
 أوكتي، جيغا ومليون أوكتي، ميغا ألف

  .أوكتي ومليار
 برمجيات أغلبيّة :املحتويات جدول
 لوضع وظيفة توفر، التي النّصوص معالجة
 عىل عموما وتتكّون املحتويات، جدول
  .عنوان ملستوى تصلح دةمحد فقرات أساس

 شكل مثل مختلفة أشياء عن يعّرب  :جدول
 لتمثيل وسطور أعمدة، يضمّ  خاّص 

 النّصوص، معالجة أنظمة يف املعطيات
  .املعطيات قاعدات وتدب�

 النّصوص معالجة أثناء تستعمل :جدولة
  .النّص أجزاء بعض لتقليص
 موزعة معلومات تضم بطاقة :جذاذة
 الحاسوب يف بلهاوتقا دة،محدّ  بكيفيّة

 من مجموعة من امللّف  ويتكّون التّسجيلة،
  .الجذاذات

  .املصنّفة يف الرّتب أعىل عىل يطلق :جذر
 إلخراج مخّصص جهاز :إخراج جهاز

 كالّشاشة، الحاسوب من املعطيات
  .مثال والطّابعة

 مخّصص جهاز :إخراج /إدخال جهاز
 الحاسوب، يف املعطيات وإخراج إلدخال،

  .ومنه
 إلدخال مخّصص جهاز :إدخال جهاز

  .الحاسوب يف املعطيات
 من {كنه موديم تشغيل منوال :آيل جواب

  .نداء استكشف كلU آليا االنطالق

 الّذاكرة سعة قياس وحدة :أوكتي جيقا
  أوكتي ومليون أوكتي، ميغا ألف تساوي

 ما.1 :هي الخمسة األجيال :حواسيب جيل

 ونيّةاإللكرت  األنابيب عرص /التّاريخ قبل

 العرص.3 الّرتانزستورات عرص /التّقادم.2

 األزمنة.4 املطبوعة الّدارات عرص /الوسيط

 واملعالجات املدمجة، الّدارات عرص /الحديثة

  .الّشابكة عرص.5 املايكرويّة
 الحجم صغ� حاسوب :جيبي حاسوب

  .الجيب يف وضعه {كن،
 يعالج الذي الحاسوب :رقمي حاسوب
 أرقام إىل تحويلها بعد املعلومات مختلف

 الحسابيّة، العمليات مختلف عليها يجري
  .التّناظري الحاسوب ويقابله واملنطقيّة،
 أصال صمم حاسوب :شخيص حاسوب

 وقد منفرد، شخص طرف من الستعUله
 حيث من الّشخصيّة الحواسيب تطّورت
   .الّشبكات يف وتستخدم والّرسعة، القوة،

 الحجم، صغ� حاسوب :محمول حاسوب
 الّسفر، أثناء حمله {كن الوزن، وخفيف

 املكتبيّة الحواسيب يضاهي أصبح وقد
 قيتعلّ  ما يف إالّ األداء حيث من األخرى
  .بالطّاقة التّزويد Nشكل

 للقيام يستعمل حاسوب :مكتب حاسوب

 معالجة مثل املكتب، يف األساسيّة بالعمليات

  .واملراسالت الوثائق، وتدب� النّصوص،
 هايضمّ  التي املحارف عدد :ملفّ  حجم
  .امللّف 
 /تسجيلة /ذاكرة من برنامج إسقاط :حذف

  .ملّف  من تسجيالت عّدة
 رمز أيّ  /التيني صغ� حرف :صغ= حرف
 لوحة من الواطئ املستوى يف يوجد

  .املفاتيح
 رمز أيّ  /التيني كب� حرف :كب= حرف
  .املفاتيح لوحة من العايل املستوى يف يوجد

 نتيجة تنشأ املعطيات، من قطعة :حزمة

 املراد للمعلومات املتضمنة الرّسالة لتشط�

 تضاف صغ�ة كتل إىل الّشابكة، عرب نقلها

 وعنوان النّقل، يف بالتّحّكم خاّصة بيانات إليها

 الحزم هذه وترسل تقصدها، التي الوجهة

  .الّشابكة يف املتاحة املسارات عرب فرادى
 /ةشبك /حاسوب إىل الولوج حّق  :حساب

 الحق هذا ويكّون الخط، عىل خدمة /مزّود
  .الّرس  وكلمة املستفيد، باسم عادة مرتبطا
 نظام تشغيل ضUن :ببطاريّة حفظ

 وضعه عند، بطاريّة بواسطة ما حاسو�
  .الكهرباm التّيار خارج
  .الّذاكرة يف املعطيات تسجيل عمليّة :حفظ
 مقابل للمستفيدين Aنح :الولوج حّق 

 يف تتجّىل  وغالبا مجانا، /مادي تعويض
 يستطيعون للمستفيدين تعطى رسّ  كلUت

 حسب كّل  املعلومات إىل الولوج بواسطتها
  .به خاّصة معطيات

 لتدب� رضوريّة ظيفةو :الّذاكرة ح#يّة
 مناطق إىل الربامج ولوج Aنع، الّذاكرة
  .مسبقا املشغولة الّذاكرة
 منع من Aّكن يفةظو :معطيات ح#يّة
  .التّعديل /بالحذف معطيات يف التّدخل
 /والكتابة القراءة، {نع إجراء :ملفّ  ح#يّة
  .ملّف  يف فقط الكتابة
 ملنع مخّصص نظام :الكتابة من ح#يّة
 طريق عن لإلتالف قريص معطيات تعرض
 ضد كذلك تستعمل الحUيّة هذه الخطأ،

  .الف�وسات
 معالجة تتمّ  حينU :بعد عن حوسبة

 يوجد حاسو� نظام /حاسوب يف املعطيات
 االتّصال قنوات طريق عن وذلك بعيدا،

  .شبكة بواسطة /املبارشة
 وتقاس الحاسوب، استعUل عمليّة :حوسبة

  .الثّانيّة يف املايكرويّة بالتّعليمة
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 يضمن بروتوكول :املجاالت أس#ء خادم
 املوصولة الحواسيب أسUء بO التّحويل

  .أرقام وعناوين بالّشابكة،
 تبادل من {كن الذي الخادم :ربيدال خادم
  .الّشابكة أعضاء بO االلكرتو� الربيد
 نافذة /حوار علبة يف خانة :الخيارات خانة
 مجموعة من حالة انتقاء إمكانيّة إىل تش�
  .الحاالت من

 من متمّكن جهة /شخص :حاسوt خب=
  .املتطّورة الحاسوبيّة األدوات
 من نAكّ  خدمة :اإللكرتوD الربيد خدمة
 مستعميل بO والرّسائل الربيد، تبادل

  .نفسها الرّسائل عىل أيضا وتطلق الّشابكة،
 توفرها خدمة :القص=ة الرّسائل خدمة

 الرّسائل لتبادل املحمول الهاتف شبكات
 املحمولة، الهواتف بO املكتوبة القص�ة
 الرّسائل إلرسال املواقع بعض أيضا وتوفرها
  .الّشابكة عرب حمولامل الهاتف ىلإ القص�ة

 املعطيات لتخزين خاّص  سناد :خرطوشة
  .مغناطييس رشيط عىل

 /عمل حصة إنهاء يتمّ  عندما :آيل خروج
 مسبقا مربمجة آليّة بكيفيّة بالّشابكة ارتباط

  .النّظام /املستعمل طرف من
 أنظمة غالب يف تستعمل آمرة :خروج

  .تطبيق برنامج تنفيذ إلنهاء التّشغيل
 أجزاء توزيع تظهر شبكة :اكرةالذّ  خريطة
 يف الربامج جميع توزيع /الّذاكرة يف برنامج
  .الّذاكرة

 التي الّذاكرة كّل  تشمل :رئييس انخّز 
 مثل مبارشة، إليها الولوج للمعالج {كن
 التي امليتة الذاكرات وبعض العمل، ذاكرة

 معطيات وعىل برامج، عىل تحتوي
  .الّداخليّة للمهUّت

 من جزءا تكّون ال ذاكرة :مساعد انخّز 
 :مثل بها، موصولة لكنها املركزيّة، الوحدة

  .غ�هU /صلب قرص /مرن قرص

 تفقد متطايرة، ذاكرة :تمؤقّ  انخّز 
  .عنها الكهرباm التّيار بانقطاع محتواها

  / :الرّمز هو :مائل خطّ 
 هاتفي خطّ  مستأجر خطّ  :مخّصص خطّ 

 اليّةع بكلفة استئجاره يتمّ  املعطيات لرتاسل
 مع دا�ة عالقة ربط أجل من نسبيّا،

  .البعيدة والّشبكات الحواسيب،
 عدد فيه يشرتك هاتفي خطّ  :مشرتك خطّ 
 /بعد عن بحاسوب لالتّصال املستعملO من

  .الّشابكة إىل الولوج
 مع نفسه الوقت يف يشتغل برنامج :خلفيّة
 {كن مثال ة،امليتّ  األوقات يف رئييس، برنامج
 فيه يتمّ  الذي نفسه الوقت يف وثيقة طبع،

  .أخرى وثيقة إدخال،
 يف Aكّن عمليّة قواعد مجموعة :خوارزميّة

 كّل  حل من املراحل من محدود عدد
 الحاسوب لغة إنّها محّدد، نوع من املشاكل
  .املنطقيّة

  .الحاسوب إىل اإلدخال عمليّة إىل يش� :دخلة
 الوقت يف للمحادثة سيلةو :دردشة

  .لّشابكةا عىل الحقيقي
 امللّفات من مجموعة جمع :امللّفات دمج

  .واحد ملّف، يف
 الحاسوب يف رسيعة ذاكرة :العمل ذاكرة
 وتخزن الكتابة، /للقراءة إليها الولوج {كن
 التّشغيل، لنّظام النّشيطة املكّونات فيها

  .االستعUل الوشيكة التّطبيق برامج وأجزاء
 تاملعطيا تفقد ذاكرة :انتقائيّة ذاكرة

 تشغيل إيقاف Nجرّد فيها املخزنة
 قدرة، معاي� أهمّ  من وهي الحاسوب،

  .الحاسوب ورسعة
 املعلومات فيها تخزن ذاكرة :حيّة ذاكرة

 Nجرّد Aحى أنّها حيث املعالجة، أثناء
  .الكهرباm التّيار انقطاع
 الربامج، تفقد ال ذاكرة :داzة ذاكرة

 تشغيل بإيقاف منها املخزنة واملعطيات
  .امليتة والذاكرة األقراص، مثل الحاسوب،

 عنارص يجمع مفهوم :ضخمة ذاكرة
 الوسع ذات الّذاكرة وسنادات الّذاكرة،
 عند املعطيات فيها تخزن والتي العايل،
 العنارص بO ومن القطاع، تزويد غياب

 القرص منها، جزءا تكّون التي األخرى
  .املغناطييس الّرشيط القريص، الّصلب،

 رضوريّة معلومات تضمّ  ذاكرة :يتةم ذاكرة
 تغي� {كن وال الحاسوب، لتشغيل

 التّيار انقطاع عند Aحى وال محتواها،
mالكهربا.  

 والوسائط املكّونات، أنواع جميع :ذاكرة
  ,الحاسوب يف املعطيات تخزين {كنها التي

 فيها تخزن ذاكرة :وسيطة ذاكرة،
 قبل مؤقت بشكل والربامج املعطيات،

 للمعالجة، املركزيّة الّذاكرة يف شحنها
 ورسعة قدرة، عن تعرب وسعتها والتّنفيذ،

  .الحاسوب
 يف الذكاء /الربمجة لغات :اصطناعي ذكاء

  .البرشي الذكاء /الطّبيعيّة اللغات مقابل
 /كهرومغناطيسيّة أداة :القراءة رأس

  .األقراص قراءة من Aكّن ضوئيّة
 املؤقت االرتباط من نوع :هاتفي ربط

 هاتفيا وخطا ا،خادوم بيتطلّ  بالّشابكة،
  .عاديّا
 األجهزة، بO الّربط عمليات كّل  :ربط

  .ذلك وغ� والربامج، والحواسيب،
  .للمعطيات مرسوم Aثيل :بياD رسم
 إصدارا يحدد حرف /رقم :اإلصدار رقم

  .نظام /لربمجيّة
 يف تسجيلة لكل يوضع رقم :الولوج رقم

 {كن يات،املعط قاعدات تدب� أنظمة
  .إليها الولوج بواسطته

  .ما ترقيم نظام يف يستعمل رقم :رقم
 مقابل يف عدادللتّ  قابال تعني صفة :رقمي

  .قيايس /تناظري
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 لوحة ملسات عىل الّضغط عمليّة :رقن
 تعليUت، /معطيات إدخال ألجل املفاتيح
  .وأوامر

 املربمجة اللغة بتغي� يسمح زر :اللغة رمز
 .الحاسوب يف
 اإليقاف زر :إلغالقا زر
 تشغيل إيقاف /لتشغيل زر :التّشغيل زر

 .الحاسوب
 عىل الّصفحة حجم تصغ� زر :التّصغ= زر

 .الّشاشة
 .واالسرتجاع التّكب�، زر :الّتكب= زر
 وجيهة يف، الّشكل رباعي مراقبة عنرص :زر

 من للمستعمل {كن رسوميّة مستعمل
 نّقربال ما برنامج تنشيط /ما تعليمة تنفيذ
  .املفاتيح لوحة من ملسة عىل ضغط /فوقه
 الحواسيب، أغلبيّة يف متوفرة آمرة :زوم

 والتّصوير والنّرش، الرّسم، وبرمجيات
 تكب� من Aّكن وهي الحاسوب، Nساعدة
  .الّشاشة عىل املعروضة للصورة تفصييل

 /الّسطر /باملحرف تحسب :الطّبع رسعة
 حسب كوذل الزّمنيّة، الوحدة يف الّصفحة،

  .الطّابعة نوع
 الفأرة، حركات بO العالقة :الفأرة رسعة

  .الّشاشة عىل زالقتها وحركات
 تتطلبها التي الزّمنيّة ةاملدّ  :املسح رسعة
  .معطيات قاعدة /ملّف  قراءة
 يف املرسلّة املعطيات كميّة :الّنقل رسعة

  .الزّمن من وحدة خالل فيزيائيّة قناة
 لحاسوب،ا رسعة عن تعرب :حساب رسعة

  .الثّانيّة يف املايكرويّة بالتّعليمة وتقاس
 ثنائيّة لوحة /جدول عنرصي أحد :سطر

  .عمودا ىفيسمّ  الثّا� العنرص أّما األبعاد،
 من القصوى الكميّة :الّذاكرة سعة

 ذاكرة تسعها أن {كن التي املعلومات
 ويعّرب  كالقرص، خارجيّة ذاكرة /حاسوب

  .مضاعفاته /باأل�ون عنه

 /الّذاكرة سعة /شاشة /محرف أبعاد :عةس
   .مثال قرص
 امللّفات تخزين مكان :املحذوفات سلّة

 حالة يف اسرتجاعها بهدف مؤقتا املحذوفة
 الخطأ

 مرتبة محارف مجموعة :محارف سلسلّة
  .الكلمة ىوتسمّ  اآلخر، تلو الواحد
 جميع بها ترتبط العا� يف شبكة أكرب :شابكة
 من املاليO توعرشا املعمورة، أقطار

 الّشابكة عرب بينها ما يف ترتبط الحواسيب،
  .الحقيقي الزّمن يف املعلومات لتبادل
 استعUل عند :الّصفحة مليئة شاشة

  .املعطيات لرتئيّة كاملة الّشاشة
 املعلومات وإظهار إخراج، وحدة :شاشة
 .الحاسوب يف نةاملخّز 

 منرب ولكنها بشكة، ليست :استع#ل شبكة
 وتبادل النّقاش، ألجل ابكةللش عامّ 

 كب� عدد من وتتكّون واآلراء، املعلومات،
  .تراتبيّة بطريقة مةمنظّ  املوضوعات من

 /حاسوبO يربط نظام :حاسوبيّة شبكة
wبطاقة هي خاّصة، ببطاقة زينمجهّ  أك 

 هذا وتراقب تنظّم، وبرمجيات الّشابكة،
  .الّربط
 شبكة :الخدمات مدمجة رقميّة شبكة
 موتقدّ  هاتفيّة، حبال فوق تشتغل رقميّة

 ولنقل بعد، عن للنسخ للهاتف، خدمات
  .واملعطيات املعلومات،

 من برمجيّة /برنامج نقل عمليّة :شحن
 بهدف الحاسوب ذاكرة إىل خارجيّة ذاكرة

  .التّنفيذ
 تقوم مقاولة /مؤّسسة :برمجيات رشكة
 لصالح التّطبيقيّة الربمجيات بإنتاج

Oخاّصة نميادي يف مستعمل.  
 ترادف مدمجة دارة :مدمجة رشيحة
  .املايكروي املعالج

 عىل مقسU يظهر رشيط :أدوات رشيط
 منها واحدة كّل، تش� مناطق إىل الّشاشة

 عىل بالنّقر تنفذ التي األدوات إحدى إىل
  .منطقتها
 باملرور يسمح زر :األفقي الّتمرير رشيط

 .للقراءة اليسار إىل اليمO من
 يسمح زر :العمودي يرالّتمر رشيط
 للقراءة، ألخرى صفحة من وبرسعة باملرور،

 .والتّصفح
 الجزء يف عادة يوجد :أفقي Rرير رشيط

 إىل املرور من و{كن النّافذة، من الّسفيل

 غ� األجزاء لرتئيّة اليمO وإىل اليسار،

  .املعروضة
 الجزء يف عادة يوجد :عمودي Rرير رشيط
 األعىل، إىل املرور من ن{ك النّافذة، من األ{ن

    .املعروضة غ� األجزاء لرتئيّة واألسفل
 /{O عىل يوجد ضيق رشيط :Rرير رشيط

 عىل االطالع من {كن بحيث النّافذة، يسار
 ونزوال، صعودا، الوثيقة أجزاء مختلف
 {كن الذي الّصغ� املربع عىل أيضا ويطلق

  .الّرشيط ذلك عرب يتنقل أن
 قا�ة تظهر لوحة :اراتالخي قاzة رشيط
 أن للمستعمل {كن فرعيّة تطبيقات أسUء
  .يريد ما منها يختار

 ضعيف بعرض رشيط :مغناطييس رشيط

 طبقة عىل تحتوي توليفيّة مادة من مكّون

  .للمعطيات كسناد وتستعمل للمغنطة، قابلة
 من تبتدئ النّّص  سطور جعل عمليّة :صفّ 
  .نفسه املكان

 بها تقاس وحدة :الّدقيقة يف صفحات
  .الطّابعة نوعيّة

 عىل موقع يف صفحة أّول :البدايّة صفحة
  .الّشابكة
 مخّصصة الّذاكرة يف منطقة :بريد صندوق
 وتخزين تسلّم، أجل من شبكة ملستعمل

  .عليها واالطالع إليه، تبعث التي الرّسائل
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 صوتيّة بآمرة متصفح :الّصوت صنف
 من منتج رسوميّة بوجيهة التّشغيل لنّظام
  ).IBM/إم � أيّ ( طرف
 من، نسخها {كن صورة :إلكرتونيّة صورة
 يف بعد ما يف استعUلها ليتمّ  قرص /وثيقة
  .وثيقة ،/قرص

 ميدان :بالحاسوب بةمركّ  صورة
 الرّسوم ترئيّة إىل يهدف الذي املعلوميات

 الواقع من قريبة أبعاد ثالثة يف الّشاشة عىل
  .أمكن ما

 موجودة بالّصور خاّص  ملّف  أيقونة :صورة
 .للحاسوب املكتب سطح عىل

 وإصالح صيانة، إجراءات :إصالحّية صيانة
 بل معOّ، زمني لجدول طبقا تجرى ال

  .حدوثه بعد األداء سوء /العطل لتصحيح
 الّصيانة بعمليات القيام :بُعد عن صيانة

 توجد خاّصة برامج تنفيذ بواسطة بعد عن
 تجري لذيا الجهاز عن بعيدا الحاسوب يف

  .صيانته
 {كن التي العمليات مجموع :ملفّ  صيانة
 شكال، كامال، امللّف  بقاء أجل من بها القيام

  .ومضمونا
 وإصالح صيانة، إجراءات :وقائيّة صيانة،
 األداء سوء /العطل وقوع قبل، تجرى

  .ذلك لتفادي
 بحيث النّّص  سطور رصف :الّسطور ضبط

 /نفسه املوقع من الّسطور جميع تبدأ
  ,نفسه املوقع يف تنتهي
 النّّص  سطور رصف :اليسار إىل ضبط
 نفسه املوقع من الّسطور جميع تبدأ بحيث

  .األيرس الهامش عىل
 النّّص  سطور رصف :اليمT إىل ضبط
 نفسه املوقع من الّسطور جميع تبدأ بحيث

  .األ{ن الهامش عىل
 الربامج، يف األخطاء اكتشاف عمليّة :ضبط

 األغالط إصالح.تالفيهال أماكنها وتحديد
  .الربنامج تطوير مرحلة أثناء املقرتفة

 صدم بواسطة تشتغل طابعة :إبريّة طابعة
 أمام يوجد محرب رشيط فوق إبر عّدة

 شكل عىل مرتبة اإلبر هذه وتكّون الورق،
 الطّبع، رأس فوق مصفوفة مثل كتل

   .الرّائد  بواسطة فرديّا وموجهة
 طبع من نAكّ  طابعة :باأللوان طابعة

 هذه وتتوفر باأللوان، والرّسوم النّصوص،
 إحداهU للحرب، خرطوشتO عىل الطّابعة

  .امللّون الحرب تضمّ  والثّانيّة األسود، تضمّ 
 عنرص استعUل عىل تقوم :حراريّة طابعة
 األلوان أصباغ حرارته رفع عند ينقل حراري

 نتائج تعطي املحرب، رشيط يف املوجودة
  .التّكاليف بالغة هاأنّ  إالّ جيّدة

 أشعة عىل تقوم طابعة :ليزريّة طابعة
 شكل يف حرب استعUل مع للطبع الليزر
  .غبار

 الطّابعة هذه تستخدم :حرب نافثة طابعة
 وهي الورق، عىل الحرب إسقاط طريقة
 شكل عىل الرّسوم Aثل نقطيّة طابعة

  .بيكسيالت
 أحيانا، بالحاسوب موصولة آلة :طابعة

 عىل فيه املخزنة املعلومات بطبع وتسمح
 .الورق
 الحاسوب من املعطيات نقل عمليّة :طبع

  .الّشفافيات مثل مقامه يقوم ما /الورق إىل
 معطيات استخراج من Aكّن عمليّة :طلب

 يرسلها إشارة معطيات قاعدة من محددة
 الّداخليّة العنارص إىل بانتظام املعالج

  .عهام للتعامل للحاسوب املكّونة املحيطيّة
 منها تتكّون التي الرّموز عدد :الكلمة طول

  .الكلمة
 بحركات أساسا يقوم آيل جهاز :عاتول

 عوض مختلفة بأشغال للقيام ميكانيكيّة
  .اإلنسان
 عرض من {كن جهاز :عاكسة عارضة

  .جدار /شاشة عىل الّشفافيات

 عمليّة وعىل الّرتئيّة، أداة عىل تطلق :عرض
  .نفسها الّرتئيّة
 ال جهاز /نظام /حاسوب كّل  :عطب
  .يشتغل

 ومعالجة بحث، علم :الحاسوب علم
 مع ويتواكب الحاسوب، بواسطة املعلومات

 العتاد، الحاسوبيّة؛ األدوات تطّور
 دراسة العلم هذا ويعترب والربمجيات،

  .والّرياضيات االلكرتونيات، بO تجمع
 يستطيع بالّشبكة، متصل جهاز كّل  :عميل

 طرف من املقدمة ارداملو  من يستفيد أن
  .امللقم
 بالكيفيّة اإلرسال عدم :اإلرسال يف غلط

 الحالة هذه تستدعي والكاملة، الّصحيحة،
  .اإلرسال عمليّة إعادة عادة
 عند يحدث قد غلط :القراءة يف غلط
 إىل خارجيّة ذاكرة من املعطيات إرسال
  .العمل ذاكرة
 يقرتفها التي األخطاء :املعطيات يف غلط

 والتّنظيم البنيّة، يحرتم ال عندما لاملستعم
  .للمعطيات الّصحيح

 الحاسوب، عىل العمل تسهل أداة :فأرة
 املفاتيح، لوحة أعUل بعض وتعوض
 .ومدورة أيرس، وزر أ{ن، زر عىل وتشتمل

 مثل كلمتO بO يفصل محرف :فاصل
  .ذلك وغ� والقاطعة، الفاصلة، النّقطة،
  ، :الرّمز {ثلها :فاصلة
 التي التّجريبيّة العمليات مجموعة :فحص
 بهدف برمجيّة /نظام عىل تجرى أن {كن
  .األخطاء وتصحيح األداء، جودة قياس
 األلفباء أساس عىل فرز :عددي ألفبا] فرز
 العكس، /الحرف آخر إىل الحرف أّول من

 إىل الّصفر من األعداد أساس عىل وكذا
   .العكس /التّسعة

 األعداد أساس ىلع الفرز عمليّة :رقمي فرز
  .العكس /التّسعة إىل الّصفر من
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 شفرة لفك تهدف عمليّة :الّشفرة فك
 من وذلك مشفرة، كانت التي املعطيات

  .حUيتها أجل
 امللّفات شجريّة عىل يشتمل ملّف  :فهرس
  .الّرشيط عىل املخزنة

 عىل النّصوص ترئيّة تقنيّة :فيديوتكس
  .الّشاشة
 بدايّة مع يشتغل ف�وس :اإلطالق ف=وس
 من املعروفة أنواعه وله الحاسوب، تشغيل

  .الف�وسات مضادات طرف
 جدول داخل يسكن :التّجزئة ف=وس
 الّذاكرة، إىل بسهولة وينتقل القرص، تجزئة
  .الف�وسات أنواع أخطر من وهو

 االختباء خاّصيّة له ف�وس :خفي ف=وس
  .القراءة آمرات لبعض بتوقيفه
 له النّوع هذا :األشكال متعدد ف=وس
 طريق عن انتقاله أثناء شكله تغي� خاّصيّة

 والقضاء كشفه، يصعب وبذلك العدوى،
  .عليه

 برنامجا، يفسد ف�وس :مصاحب ف=وس
 امللّف  محّل  يحّل  فاسدا جديدا ملّفا ويخلق
  .األصيل
 له جّدا، صغ� حجم ذو برنامج :ف=وس
 والتّكاثر مضيف، برنامج يف الّدخول خاّصيّة

 ةمّر  كّل  عند بالتّغي�، /باملثل سواء تياذا
 كب� عدد إصابة بهدف الربنامج فيها ينطلق

  .واألنظمة الربامج، من
 الوحدة داخل مثبت :املرنة األقراص قارئ

 .املرن القرص قراءة عىل يعمل املركزيّة
 داخل مثبت :املضغوطة األقراص قارئ

 القرص قراءة عىل يعمل املركزيّة الوحدة
 .طاملضغو 
 من الّرشيط فيه يوضع جهاز :أرشطة قارئة
  .فيه الكتابة /قراءته أجل

 /الحاسوب داخل يكّون جهاز :أقراص قارئة
 املعطيات قراءة من {كن عنه منفصال
  .األقراص عىل املخزنة

 عىل الّضوm عرّفللتّ  أداة :ضوئيّة قارئة
  .املشفرة غ� الوثائق
 يف معارف مجموعة :معطيات قاعدة
  .معN  Oّيدان متعلقة وأحداث اعد،قو  شكل

 يسمح قاموسا يضمّ  ملّف  :إلكرتوD قاموس
 هذا ويستعمل للوثائق، اآليل بالتّصحيح
 اإلمالm التّصحيح برنامج طرف من القاموس

 املراد الوثيقة يف كلمة كّل  وجود يراقب، الذي
  .القاموس إىل بالرّجوع تصحيحها

 تآمرا عدة تضمّ  قا�ة :اآلمرات قاzة
 طرف من لتنفيذها إحداها اختيار {كن
  .ما برنامج /التّشغيل نظام
 الوظائف متقدّ  :الرّئيسة الخيارات قاzة

 للمستعمل {كن ومنها للربمجيّة، الرّئيسة
  .الفرعيّة الوظائف إىل الولوج
 باألدوات، املقتني قبول يفيد :قبول

 وذلك املزّود، بها زوده التي والتّجهيزات
  .الالزمة والتّجارب لفحوص،ا إجراء بعد

 ينظر مرتبطتان عمليتان :كتابة /قراءة
Uواحدة كعمليّة، األحيان من كث� يف إليه.  
 يف املعطيات عىل االطالع عمليّة :قراءة
 عمليّة إىل تش� التي الكتابة مقابل

  .التّخزين /التّسجيل
 نقله {كن ال صلب قرص :ثابت قرص
  .آخر إىل حاسوب من مبدئيا
 داخل موضوع ثابت قرص :صلب قرص

 .كب�ة سعة ذو املركزيّة الوحدة
 والكتابة لقراءته، يعتمد قرص :ضو] قرص
 التّقنيات عىل ال الليزر أشعة تقنيات عىل

  .املغناطيسيّة
 قابل كب�ة، سعة ذو قرص :فالش قرص

 املركزيّة بالوحدة ويتصل والكتابة، للقراءة،
 .املنفذ طريق عن

 القرص يشبه قرص :رقمي فيديو قرص
 أكرب سعته لكن القطر، حيث من املدمج

�Uعادة ويستعمل األقل، عىل مرات بث 
  .األفالم لتسجيل

 قارئ بواسطة يقرأ صغ� قرص :مرن قرص
 .املركزيّة الوحدة يف املثبت املرنة األقراص

 لتخزين وسيط أيّ  قريص :مرن قرص
 رفيعة دائريّة قطعة من يتألف ،البيانات

 ضمن مغلفة مغناطيسيّة مادة من مرنة
 قراءة، تتمّ  دائريّة /مربعة پالستيكيّة حافظة
   اتالبيان وكتابة
 من كب�ة سعة ذو قرص :مضغوط قرص

 األقراص قارئ بواسطة ويقرأ املرن، القرص
 .املضغوطة

 قطره يصل ضمفضّ  قرص :مندمج قرص
 ضوئيّة بطريقة يقرأ سنتميرتا، 12 إىل

 شكل يف املعلومات عليه وتسجل ،)الليزر(
  .رقميّة إشارات

 الذاكرات مختلف عىل يطلق :قرص
  .القرص شكل تتخذ التي الخارجيّة

 عادة مرتبطتان ظيفتانو :لصق /قطع

Uنصا األوىل تزيل األنظمة مختلف توفره/ 
  .آخر مكان يف الثّانيّة وتضيفه ما، مكان من ملّفا
 الّضوء، تكشف حوار أداة :إلكرتوD قلم

 من وتتكّون الحاسوب، إىل اإلشارات وترسل
 يوجهه كهروضوئيّة خليّة عىل يحتوي قلم

 لإلشارة /آمرة النتقاء اشةالشّ  نحو املستعمل
  .املفاتيح لوحة عرب املرور دون نقطة إىل

 نوع من نفعي برنامج :الف=وسات كاشف
 من شبكة /حاسو� نظام أيّ  يحمي خاّص،
 عليها، بالتعرّف وذلك الف�وسات، ترسب

  .وإتالفها
 مقابل يف املعطيات تسجيل عمليّة :كتابة

 عىل عاالطال  عمليّة إىل تش� التي القراءة،
   .املعطيات

 عن الكشف عمليّة :األغالط كشف
 أبسطها معروفة، تقنيات بواسطة األغالط
  .الّشفعيّة واملراقبة الّصدى،
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 يتعرّف محارف سلسة :الّرس  كلمة
 يريد الذي املستعمل عىل لنّظام بواسطتها

 عىل موقع /معطيات /خدمة إىل الولوج
  ,لهم املرّخص املستعملO النتقاء الّشابكة

 /نص من مستخلص اصفو ،:مفتاح كلمة
  .و{يزهU مكنز، من

 قياس وحدات من، وحدة :أوكتي كيلو
 .الّذاكرة
 األنظمة مختلف توفرها ظيفةو :لصق

 بعد معOّ  مكان يف نّصا /ملّفا تضيف
  .آخر مكان من قطعه /نسخه

 تضم الحاسوب يف قطعة أكرب :األم اللوحة
 .املركزيّة والّذاكرة الّصلب، والقرص املعالج،
 التّجهيزات مختلف بها يراد :العرض لوحة

 املعطيات ترئيّة من Aّكن التي االلكرتونيّة
  .أشكالها مختلف يف

 يف املعلومات إدخال وحدة :مفاتيح لوحة
 .الحاسوب

 الحاسوب تشبه ذكيّة لوحة :لويحة
  .مفاتيح لوحة بال الّصغ� املحمول
 يف الّصور إدخال وحدة :الّضو] املاسح

 تغي�ها /تخزينها بهدف وذلك الحاسوب،
 .آخر مستعمل إىل إرسالها إىل

 يف املعلومات نقل من {كن جهاز :ماسحة
 ما عادة سناد، من نصوص /صور شكل

 {كن حيث الحاسوب إىل ورقيا يكّون،
  .صور شكل يف تخزينها

 صفحات ترئيّة من {كن برنامج :مبحر
  .الّشابكة
 وكتابة إعداد، بعمليّة يقوم شخص :مربمج
  .الربامج
 إىل لغة من برنامجا تنقل برمجيّة :مرتجم

  .أخرى لغة
 بO التّحّول من Aكّن برمجيّة :حمتصفّ 
 والرّسوم، الّصور، وإظهار الّشابكة، مواقع

  .امللّفات وطبع وانتقاء،

 وهو اإلكسيل؛، برنامج ىيسمّ و :مجدول
 استعUله {كن تطبيقي برنامج عن عبارة

 .الحاسوب عىل جداولال لتصميم
 قرص يف مخزونة ملّفات مجموعة :دمجلّ 

 يف كلها توضع معيّنة معلومات عىل تشتمل
 داخل فرعيّة مجلّدات إنشاء و{كن مجلّد،
 .الواحد املجلد

 األشخاص من مجموعة :دردشة مجموعة
 تتجاذب مستعارة أسUء عادة تستعمل

 عن املجاالت شتّى يف الحديث أطراف
  .ةالّشابك طريق

 مجموعة :ألفبائيّة محارف مجموعة
 األرقام، فيها تدخل ال األلفبائيّة الرّموز

  .املراقبة ورموز الخاّصة، والعالمات
 مجموعة :ثانويّة محارف مجموعة

 مع بالتّناوب استعUلها يتمّ  محارف
 املحارف مجموعة مثل أساسيّة، مجموعة

  .الالتينيّة مقابل يف العربيّة
 الوقت يف حادثةللم سيلةو :محادثة
  .الّشابكة عىل الحقيقي
 الفقرة /الجملة /الكلمة عيّةضو :املحاذاة

 يف /يسارا /{ينا تكّون أن إّما النّص، يف
  ).justifier( كشيدة /الوسط
 رموز أحد عن يعّرب  رمز :ألفبا] محرف
  .األلفباء
 كلمتO، بO يفصل محرف :الفصل محرف

  .ذلك وغ� والقاطعة، الفاصلة، النّقطة، مثل
 بO الفراغ {ثل محرف :بياض محرف
،Oالتي الزّمنيّة املّدة أيضا وتعني كلمت 

 نهايّة من اإللكرتونيات حزمة مرور بهايتطلّ 
 الالحق، الّسطر بدايّة إىل الّسابق الّسطر
 تتوصل أن للشاشة {كن املدة هذه وخالل

  .أخرى NعلUت
 الّشاشة، عىل ظاهر /مكتوب رمز :محرف

 من سطر كّل  /نص لكّل  أسايس عنرص وهو
 املحارف وتشكل املكتوبة، الّشفرات
  .كلمة /محارف املرتاصة

 من Aكّن برمجيّة /أداة :بحث محرّك
 وجودها أماكن، يف معطيات عن البحث

  .بحث لغة بواسطة
 األنظمة يف الخب� الّشخص :أنظمة محلّل

  .الحاسوبيّة
 الوزن، خفيف لحاسوب صفو :محمول

 غ� للهاتف وكذا الّسفر، أثناء لهنق {كن
  .الثّابت

 من تأليفة :مفاتيح لوحة مخترص
Oمفتاح/ wمثل آمرة، إعطاء تعّوض أك 

  .إيقافه /تطبيقي برنامج إطالق
 طريقها عن يتمّ  التي القناة :صو� مخرج
 الحاسوب، من الّصوتيّة املعطيات إخراج
 تسجيل /الّصوت Nكّرب  عادة مرتبطة تكّون

  .تسجيل
 الطّاقة بتخزين يسمح جهاز :الطّاقة مخزّن

 للتيار املفاجئ االنقطاع حالة يف الكهربائيّة
mالكهربا. 

 تستغرقها التي الزّمنيّة املّدة :البحث ةمدّ 
  .املعطيات إىل الولوج قبل البحث عمليّة

 إىل للوصول الالزم الزّمن :الولوج ةمدّ 
  .معها التّعامل بهدف التّخزين مواقع

 يستغرقها التي املدة :الخط غلش ةمدّ 
 موصوال /الّشابكة عىل الحاسوب مستعمل

  .الخط عىل بخدمة بعد عن
 إدخال عربها يتمّ  التي القناة :صو� مدخل

 وترتبط الحاسوب، إىل الّصوتيّة املعطيات
 /األرشطة قراءة جهاز /Nيكروفون عادة

  .الّصوتيّة األقراص
 أدوات يف يدخل برنامج :إمال] قمدقّ 

 كتابة يراقب النّصوص، معالجة برمجيات
  .مخزن قاموس مع Nقارنتها الكلUت
 /الحاسوب شاشة عىل عادة يطلق :مرقاب
 /حواسيب شبكة اشتغال مراقبة شاشة
  .واالتّصال املعالجة، أجهزة من غ�ها
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 الذي املبنى :املعطيات معالجة مركز
 كذلك ويعني املركزي، الحاسوب فيه يوجد
  .والربمجيات ،األجهزة جميع

 /قبل ترتك التي املسافة :البادئة املسافة
  .الفقرة كتابة بعد

 يبحر الذي الّشخص :الّشابكة مستعمل
 أدواتها مختلف ويستعمل الّشابكة، عرب

  .بانتظام
 برمجيّة /عتاد :املدمجة األقراص مسّجلة

 األقراص عىل املعطيات تسجيل من Aكّن
  .املدمجة

 شكل يف ماتاملعلو  نقل عمليّة :مسح
 يكّون، ما عادة سناد، من نصوص /صور
 يف تخزينها {كن حيث الحاسوب إىل ورقيّا
  .صور شكل

 معطيات تحويل من {كن جهاز :مشّفر
  .رقميّة إشارات إىل قياسيّة
 جهة تحديد يف تستعمل :الفأرة مش=ة
 والحذف، الرّسم، يف األشكال وانتقاء الكتابة،
 وظائف ولها، والحجم، الخط، ³ط وتغي�
  .كث�ة

 أغالط يصحح ملّف  /صغ� برنامج :مصّحح
 /برمجيّة يف املوجودة األغالط ملّف، /برنامج

 تدخل بواسطة عاّمة إصالحها يتمّ  ملّفات يف
  .الربنامج بتغي� /مبارش

 النّوع من العنارص من مجموعة :مصفوفة
 معها التّعامل {كن معOّ، ترتيب يف نفسه

  .كوحدة
 الجداول برسم يسمح امجبرن :مصنّف
 داخل إدراج و{كن ورسيعة، سهلة، بطريقة

 .مختلفة ودوال صيغ، الجداول هذه
 حUيّة من {كن :للف=وس مضاد

 ضدّ  وامللّفات واألقراص، الحاسوب،
  .مرضّة برامج أيّ  /الف�وسات

 يف مخزن تطبيقي نظام :الّنصوص معالج
 .الحاسوب

 عقل ل{ث مندمجة دارة عن عبارة :معالج
 وتنسيق ومراقبة، بتسي�، يقوم الحاسوب،

 {تاز وهو بداخله، تجري التي املهام كّل 
 ).Mhz ( بال تحسب التي الكب�ة برسعته
 ؤاتالتّنبّ  يف تستعمل :الّصورة معالجة
 يتمّ  حيث املعادن، عن والتّنقيب الجويّة،
 ما مع وألوانها الّصورة، مكّونات استغالل
 وتكب�، وتوليف، ،تقطيع من ذلك يستلزم

  .ذلك وغ� وتصغ�،
 صوتيّة، معطيات معالجة :الكالم معالجة

 /وأرقام حروف، شكل يف معطيات وليس
  .رسوم

 جمع عمليات :املعطيات معالجة

 وإرسالها، الحاسوب، إىل وإدخالها املعطيات،

  .وطبعها وفرزها، وتخزينها، ونرشها،
 عليها يشتغل التي الخام املاّدة :معطيات

 غ� /رقمي تعب� من وتتكّون لحاسوب،ا
 مقبلة /ماضيّة حقائق /أحداث عن رقمي
 عىل للحصول ومعالجتها تخزينها، بقصد
  .محّددة نتائج
 لخفض الّشاشة عىل مثبت :الّصوت مكرب
 نسمع بواسطته رفعه، /الّصوت درجة

 .الحاسوب يف املخزنة الّصوتيّة امللّفات
 باملصطلحات مرتاتب معجم :مكنز

 عن البحث ألجل الربنامج من فهومةامل
 فعالة ملساءلة رضوري وهو املعلومات،

 خاّص  استعUل لكّل  املعطيات، لقاعدة
  .جديد مكنز تكوين يجب
 /الحاسوب عىل به نقوم عمل كّل  :ملفّ 

 األقراص يف ونخزنه آخر، مكان من نستورده
 .ملّفا ىيسمّ 

 Nوارد الّشبكة {ّون حاسوب جهاز :ملقم
 بO مشرتكة وغ�هU وامللحقات، ج،كالربام

  .الّشبكة مستعميل
 .املستقبل الخادم، /املوديم :خارجي موديم
 .املرسل الخادم،/املوديم :داخيل موديم

 يقوم جهاز )الخادم له ويقال( :موديم
 إشارات إىل التّناظريّة اإلشارات بتحويل
 بربط ويسمح العكس، وكذلك رقميّة،

 شبكة طريق عن بينها ما يف الحواسيب
 .هاتفيّة

 الّذاكرة سعة قياس وحدة :أوكتي  ميغا
  أوكتي؟ ومليون بايت، جيغا ألف تساوي

 الّذاكرة سعة قياس وحدة :بايت ميغا
 وتليار بايت، كيلو مليار اإلطالق عىل األكرب
  .بايت
 الّرتدد، مقياس وحدة هو الهرتز :هرتز ميغا

 يف دورة مليون فتساوي هرتز ميغا أّما
  .نيّةالثّا

 الذي البعديّة االتّصاالت جهاز :ناسوخ
 إىل ورق من، وثائق نسخ، إرسال من {كن
  .هاتفي خطّ  عرب بعيد إليه مرسل
 إىل الولوج {كن نافذة :نشيطة نافذة

  .محتوياتها
 ترقيم منوال :هاتفي اتّصال نبضة

 الهاتفيّة الّرشكات طرف من مستعمل
  .الهاتف أرقام لتشف�
  .هاتفي اتّصال ةنبض :ترقيم نبضة
 عىل الحصول إىل تهدف عمليّة :نسخ

 محتوى /ملّف  /معطيات من ثانيّة نسخة
  .تخزين سناد

 ملحتوى ورقة عىل، طبع :ورقيّة نسخة،
  .امللّف  /الّشاشة

 ووثائق نصوص، مجموعة :متشعب نّص 
 بيا�، رسم معطيات، قاعدة ورقة، أخرى؛،
 عليها االطالع {كن فيديو، أصوات، صور،

  .لإلحاالت مرتاتب نظام اسطةبو 
 كلUت يف ممثلة املحارف من سلسلّة :نّص 

  .فقرات تكّون سطور ويف سطورا، تكّون
 قاعدة /ملّف  عىل يطلق صفو  :نّيصّ 

  .نصوص عىل تحتوي معطيات
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 من {كن نظام :املعلومات اسرتجاع نظام
 /معطيات قاعدة يف املعلومات عن البحث

 معطيات، قاعدات من مجموعة
  .لالستغالل قابل شكل يف مرتبة تخراجهاواس

 من {كن نظام :وثائق اسرتجاع، نظام
 /معطيات قاعدة يف الوثائق عن البحث

 معطيات، قاعدات من مجموعة
  .لالستغالل قابل شكل يف مرتبة واستخراجها

 برنامج :األقراص عىل تشغيل نظام
 بO الوجيهة بوظيفة يقوم تطبيقي

 تقترص، ال الحاسوب، ولغة املستعمل،
 تحّدد، بل األقراص، تدب� عىل وظيفتها

 بنيات وكذا والقارئات، املحيطات، كّل  وتدبّر
  .والربامج وامللّفات، اآلمرات،

 تقوم أساسيّة برمجيّة :تشغيل نظام
 ولغة املستعمل، بO الوجهة بوظيفة

 املحيطات، كّل  وتدبّر وتحّدد، الحاسوب،
 امللّفات،و  اآلمرات، بنيات وكذا والقارئات،
 وتدب� املوارد، بتوزيع تتكلّف كU والربامج،
  .للحاسوب الّداخليّة املكّونات

 من للمستعمل {كن نظام :تفاعيل نظام
 وبعبارة لعبة، /برمجيّة س�ورة يف التّدخل
 مع الفعيل التّواصل من {كن بسيطة

  .الحاسوب
 التّشارك نظام :امللّفات توزيع نظام

  .امللّفات يف الّشب�
 املاديّة العنارص مجموع :حاسوt نظام

 الّرضوريّة والربمجيات وتوابعه، الحاسوب،
 األمر قيتعلّ  أن و{كن املعلومات، ملعالجة
  .املعلومات معالجة أنظمة بشبكة
 /كّل  تتمّ  عندما :محوسب مكتبات نظام
 Nساعدة املكتبة تدب� عمليات بعض

  .الحاسوب

  .الّشبكة /التّشغيل ونظام ومحيطاته،
 عىل موجود إعالن فوق الّضغط عند :نقرة

 الوصلة خالل من وينتقل ويب، صفحة،
 اإلعالن، صاحبة الّرشكة موقع إىل التّشعبيّة
  .واحدة نقرة، له تحتسب
 إىل موضوع /مشكل ترجمة :�ذجة

  .هندسيّة أشكال /اضيّةري مفاهيم
 نهايّة إىل يش� تحكّم محرف :ملفّ  نهايّة
  .امللّف 

 عىل الكتابة من الخايل الّصفحة زحيّ  :هامش
،Oوأدناها الّصفحة، وأعىل واليسار، اليم.  
 واحد هرتز، الّرتدد، قياس وحدة :هرتز

  .الثّانيّة يف واحدة دورة، يساوي
 ثالثيّة عنارص مجموعة :افرتايض واقع

 طبيعيّة مشاهد أدوات، أشخاص، ألبعادا
  .الحاسوب Nساعدة منشأة
 وتنظيم، وتجميع، إنشاء، عمليّة :وثائق

 نهاتتضمّ  التي املعلومات /الوثائق وتخزين
 الخاّصة الوثائق مجموعة وكذلك الوثائق،
  .معOّ  مجال /Nوضوع

 الحاسوب جزء :املركزيّة التّحكّم وحدة
 الحاسوب ناتمكوّ  جميع Nراقبة يقوم الذي

  .فيها املرغوب بالكيفيّة اشتغالها لضUن
 بكل الحاسوب إىل تش� :مركزيّة وحدة

 وذاكرة األم، البطاقة مثل املدمجة، مكّوناته
 الوحدة إىل أيضا تش� أن و{كن العمل،
  .للمعالجة املركزيّة
 مكلفة وحدة :مركزيّة معالجة وحدة
 وتنفيذ الحاسوب، أجهزة جميع Nراقبة

  .واآلمرات التّعليUت، يعجم
 جداول لخلق مجدول يخلقها فسحة :ورقة

 والّسطور، مربعة، الفسحة هذه معطيات،
  .الخاليا تحّدد فيها واألعمدة

 تناسبه، التي الّرسّ  وكلمة اسمه، بإدخال
  .بالنّظام صالو  يعني، الّدورة افتتاح
 تبادل بواسطة يتمّ  لوجو :تفاعيل ولوج

 شكل يف والنّظام املستعمل، بO معلومات
 عنها ويجيب األخ�، هذا يلقيها أسئلة
  .األّول
 ذاكرة إىل الولوج تقنيّة :عشوا] ولوج

 من Aّكن والتي كالقرص، خارجيّة /مركزيّة
  .قراءة دون مبارشة تسجيلة إىل الوصول

 إىل بعد عن الوصول :بعد عن ولوج
 بهدف التّخزين مواقع يف املعلومات

  .معها التّعامل
 التّخزين، مواقع إىل الوصول :فوري ولوج

  .دا�ا واحدا وقتا، يستغرق، وقد
 املعطيات، تخزين مواقع إىل الوصول :ولوج

  .معها التّعامل بهدف واملعلومات
 يف كلمة فيه ترد التي املرات عدد :وورد
  .Word) /وورد( .عطياتم قاعدة /نص

 شيوعا واألكw األقرب، التّسميّة :ويب
 العنكبو[ العاملي النّسيج عىل للداللة

  ).Web /ويب(
 يسمح بيا�، تشغيل نظام :ويندوز

 األقراص،( وملحقاته الحاسوب، باستعUل
 يسمح أنّه كU ،...الّضوm املاسح الطّابعة،
 /ويندوز( األخرى الربامج بتشغيل

Windows.( 
 معطيات عىل يحتوي ملّف  :امل� يوميّة

  .املساط� بعض تنفيذ مّدة خالل تستعمل
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 وأحيانا تاد،الع من املكّونة املجموعة :نظام
 الحاسوب، إذن يشمل حاسوب،لا برمجيّة

 يجب الّشابكة، عرب عمل بدايّة يف :وصل
 وذلك بنفسه، يعرف أن املستعمل عىل
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 غ� ُمقدرةٍ  أزمنةٍ  يف الُوجودِ  اْستمرارُ  :األبَدُ   
  .املُستقبلِ  جانِب  يف ُمتناهيّة
 حفظُ  تهمُمهمّ  َسبعةٌ  وعدُدهم :األبَْداُل 
وا .واحدٌ  إِقليم منهم ولكلِّ  الّسبعة األقاليم لون ين@ب بشبيٍه، ألَنفسهم تبديل قدرةَ  لهم ألنَّ  األبْدال وُسمُّ   .كاألشباحِ  أُخرى أماكن يف يتنقَّ

اتH تَصي�ُ  :تِّحادُ اال   يكونُ  وال واحدًة، ذاتًا الذَّ
  .فَصاعداً  االثنH من العددِ  يف إالّ

 فال هللا، ِسوى ع@َّ  ِبِرسِّه ينَفِصَل  أنْ  :االتِّصاُل 
  .ِبِرسِّه يُرَى

  .وباطناً  ظاِهراً  بك@له الّيشء إدراُك  :اإلَحاطَةُ 
 أحديّة الَكYة تنايفّ  ال معناه :الَجْمعِ  يّةأُحد
Zالجمعِ  َجمعُ  :ىويسمّ  األس@ء، وعن عنَّا إِغناؤه حيث من هيّ  الغ.  

 الَجْمعِ، cَقامِ  ىويُسمّ  :الكَ ةِ  أُحديّة
  .الجمعِ  وأُحديّة

ُق  :اإلْحسانُ   ُمشاهدة عىل بالُعبوديّة التّحقُّ
 الحقِّ  ُرؤيّة أيّ  البَص�ِة، بنُور الّربوبيّة َحرضةِ 

 يقيناً  يراه فهو صفِته، بعHِ  بصفاتِه موصوفاً 
  .)يَراَك  نّهإفَ  تَراهُ  تَُكنْ  لَمْ  فَإِنْ ( حقيَقة، يراه وال

 للحياةِ  الرّسميّة الّسلوك قواعدُ  :اآلَداُب 
 فردٍ  كلُّ  بها يتَحىلَّ  أنْ  ينبغيّ  التيّ  الّصوفيّة

  .قواِعِدها عن يخرجُ  وال الَج@عةِ  أفرادِ  من
 منه يَقعُ  حاَل  للحيّ  توجب ِصفةٌ  :اإلراَدةُ 
 :الحقيقة ويف وجه، دون وجهٍ  عىل الفعل

 صفةٌ  فإنّها باملَعدوِم، إالّ  داoاً  يتعلّق ال ما هيّ 
  .ووجوِده لُحصولهِ  أْمرًا تخّصص

 النّبيّ  عن الَخوارقِ  من يَظهرُ  ما :اإلرَْهاُص 
 ءِ آبا َجبH يف كانَ  الذيّ  النّورُ  ظُهوره، قبل ����

 داّل  للعاَدة خارق أْمرٍ  وإْحداثُ  ،���� نبينا
  .بعثِته قبل نبيّ  ِبعثةِ  عىل

ا نّهإف ثالثة، أقسامٌ  املوجودَ  وأنَّ  .بالَعدمِ  َمْسبوقاً  يكون ال ما :األَزيلُّ  ، وال أزِيلّ  ال /وتعاىل ُسبحانه هللاُ  وهو وأبَدي، أزيلّ  إمَّ   .اآلخرةُ  وهو أبديٌّ
  .يشءٌ  َعنهُ  يخرُجُ  ال بحيثُ  األفراِد، َجميعل الّشموُل  :االْستْغرَاُق 
  .وُدنيوي دينيّ  أمرٍ  كُل ويف واللِّباس، والّرشاب الطّعام من املُستقيم الّرصاط وُمالزمة بالُعهود، الَوفاءُ  :االْستَقاَمةُ 

ات اسمُ  ألنّه ُهللا، َهو :وقيل األْس@ء، لجميع الجامعُ  السمُ ا :األْعظمُ  االْسمُ    .األْس@ءِ  بجميع املُس@ة أيّ  الّصفاِت، بجميع فَةاملَوصو  الذَّ
  .الثّالثةِ  األزمنة بأَحدِ  اِقرتانٍ  غْ�  منْ  نفسهِ  يف معنًى عىل دلَّ  ما :االْسمُ 
  .األلوهيّة وَحرضةُ  الواِحديّة، الَحرضةُ  وهو الّروحِ  َمقامِ  نهاية :األعَىل  األفُق 

ةٍ  يف نظٍر، وال بآيّة، استداللٍ  غ� من العملِ  إىل يدُعو وهو ِعلٍم، من الَقلِْب  يف وقعَ  ما )اإللهام( :وقيل ِض،الفيْ  بطريقِ  الرّوعِ  يف يُلقى َما :اإللَْهامُ    .ُحجَّ
  .الُوجوديّة الَحَقائقِ  َجميعِ  َجمعِ  أُُحديّة :اإللهيّة
  .األنِْس  إىل الوحَشة ومن الذِّكر، إىل الغفلةِ  من الرّجوع نَّهاأ  :وقيل .الكّل  له من إىل الكلِّ  من الرّجوعُ  :اإلنابَة :وقيل الّشبهات، ظُل@ِت  من القلب إْخراجُ  :اإلنابَةُ 
 الرّجاءُ  يكونَ  أنْ  أيّ  الِحْشمةِ  ارتفاعُ  :األُنُْس 

 وقيل .الهَيبةِ  وُجودِ  مع الَخوِف، من عليه أغلُب 

  .بهِ  وفرُحهُ  املَحبوِب  إىل املُحبِّ  انِبساطُ  هو

 الكاملِ  الَويلّ  عن دٌ ُمعتقَ   :الكاِمُل  اإلنْسانُ 
  .وتَعاىل ُسبحانه هللاِ  عنِ  كاِملةً  معرفةً  َ�تلُك  الّذيّ 

ُق  :اآلنِيّة  حيثُ  من الّدينيّ  الُوجودِ  تَحقُّ
  .الّذاتيّة َمرتبتُه

تُهم أْربعُة، وعدُدهم :تادُ و األ  حفظُ  ُمهمَّ
، /سوءٍ  كلِّ  من األرِْض   عىل والثّالثّ  إبراهيم، قلب عىل والثّا�ّ  ،آَدم قلِب  عىل يكون أحُدهم .كث�ةً  علًوا و�لكون إلهيّة، روحانيّة لهم .األرض جهات من جهة مقامُ  واحدٍ  ولكلِّ  رشٍّ
  .���� محّمد قلب عىل والرّابع عيىس، قلب

 الباِرزون الّصوفيون الّشيوخُ  ُهم :لياءُ و األ
لون   .واملَِحنِ  الُهمومِ  من الُخروجِ  عىل دةُ واملُساع الَعونُ  منهم يُرْتَجى أْمواتاً، /كانُوا أْحياءً  املُبجَّ

 يَديّ  وهم .اإلماَمةِ  َمرتبةِ  يف ُصوفيون :األBَّةُ 
  .َم@تهِ  عند القطِْب  وخليفة املُلك عالَم عىل نظرَهُ  يساره عىل والذيّ  املَلكوِت، عا� إىل نظرَهُ  �ينه عىل الذيّ  يكون .جانِبهِ  إىل ويكونون الُقطِب 
، البُْعد :البَاِطنُ   الحياِة، من املَر�ّ  غ�ُ  الخفيُّ

  .كَث�اً  الّصوفيّة رِجاُل  بها يؤمنُ  ِصفة وهي
 الّسنَّة يف َسنَدٌ  لهُ  ليس ُمعتَقدٌ  /ِفْعٌل  :الِبْدَعةُ 

  .يهم وُمريدِ  الّصوِفيّة ُعل@ءِ  لَدى عليها املُتَعارَُف  الّرشيَفة
 مُ العالَ  فيها يَلتقيّ  التي الوُجودِ  نُْقطَةُ  :الَربْزَخُ 
  .البََرشِيِّ  بالعالَم اإللِهيّ 
سة ياءِ ولاأل  قوَّةُ  :الَربَكَةُ   تفيُض  التيّ  املُقدَّ

  .املؤمنH املُريدين عىل بالَخ�اِت 
 الُقُدس، بنُور املُنوَّر للقلْب قُوَّةٌ   :البَصHةُ 

 cثابة وبواطنها، األشياء حقائَق  بها يرى
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 األشياء صُورَ  به يرى للنْفس، البرصِ 
 الُحك@ء يُسميها التيّ  وهي ا،وظواهره

  .الُقُدسيّة والُقوَّة النّظريّة العاقلة
 املَوِت، بَْعدَ  املُطلَق الُوُجودِ  تَجِربةُ  :البَقاءُ 

   .وراَءهم يَجريّ  ما يعلَمونَ  الّصوفيّة عندَ  هللاِ  لياءُ أو ف
 أنْ  بعد الّصويف، للّشيخ بالَوالءِ  َعْهدٌ  :البَيَْعةُ 
ة طريقةٌ  وهي بالّرسِّ  عندهم يُعرَُف  ما ُمريُدهُ  عنهُ  يأخذَ    .للذِّكرِ  خاصَّ

 فُهمْ  ،لإلْسالمِ  الّدورِيّ  اإلْحياءُ  :التّْجديدُ 
  .للُمْسلِمH والّدينِ  اإل�انِ  لتْجديدِ  لياَءهأو  يَبَْعثُ  هللاَ  بأنَّ  يُؤِمنون

 األعراِض، عن بظاهرهِ  يتجرَّدَ  أن :التّْجريدُ 
  .ِعَوًضا منها ترَك  ما عىل يطلُب  وال شيئا، الّدنيا عرَض من يأخذَ  إالّ  أيّ  األعواِض، عن وبباطِنه
 ّ اKِ  التّجيلِّ ات مبدؤه يكون ما :الذَّ  من الذَّ

  .األس@ءِ  بواسطةِ  إالّ  ذلك يحصل ال كان وإن معها، الّصفات من صفةٍ  اعتبارِ  غ�
 ّ  من مبدؤه يكون ما :الّصفاKِ  الّتجيلِّ

ات عن تيازهاوام تَعينها حيث من الّصفات،   .الذَّ
 املفيق، الّصحو بُوجودِ  املُقربH نزوُل  :التّديلِّ 

  .قدمٌ  تطؤهُ  ال الذيّ  ذاٍت  قُدس من الحقِّ  نزول إزاء ويَطلُق  مناِهجهم، ُمنتهى إىل ارتقائِهم بعد
  .الّصالحH لياءِ و األ  ألَحدِ  ِس�ةُ  :التّذِكرَةُ 

 يلبَس  أن ُصوفيًا، املَرْءُ  يُْصِبحَ  أنْ  :الّتصوُّفُ 
  .فيها انْدرجَ  التيّ  الطّريقةِ  وأذكارِ  بأدبياِت  ويلتزمَ  الّصوفّية فرقِ  ضمنَ  ويندرجَ  الّصوَف، املرءُ 

 ُPال بحيث غ�ه، عن اْمتيازٌ  به ما :التّْع 
  .غ�ُهُ  فيه يشاركُه
 يَُفرَِّق  أن وهي الَجْمعِ، ُعقيَب  هي :التّفرقةُ 

Hالَعبدِ  ب Hو  ُحظوِظه، يف َهُموِمه وبHب 
 وبH بينه ُمفرِّقًا فيكون وَمالِذه، َمراِفِقه طلِب 

  .لها َحركاتُه تكونُ  فال نَفِسه،

 ُHَمشاييِخهم وعلمِ  طَرائِقهم من اِنطالقاً  الّصوفيّة رجاُل  بها يُؤِمنُ  التيّ  الكريمِ  القرآنِ  يالتأوت أحدُ  :التّْفِس.  
 ُPةاالستقامَ  عىل واالستقرارِ  الرُّسوخِ  مقامُ  :التّْمك.  
  .البرشِ  َصاِف أو  عن الرّبِّ  تَـبْعيدُ  :التّنزيهُ 

ُدوهُ ( عبارة كث�ًا الّصوفيّة رجاُل  يُرَدِّدُ  ولذلك ،له رشيَك  ال واحدٌ  فا�ُ  املُسلمH، من غ�هم مع الّصوفيه رجاُل  فيها يشرتُك  ُمتعّدد غ� واحدٌ  هللاَ  أنَّ  يَرى الذي عتَقداملُ  :التّْوِحيدُ    ).َوحِّ
  .ويَرَضاهُ  يُحبُّه cا ُموافقاً  عباِده ِفْعَل  هللا َجْعُل  :ُق التّوفي

  .عبدٍ  بال الحقِّ  ىلإ مضافة واألعضاء األنانيّة، عن َمْمُحوةٌ  وأعضاُؤه العبدِ  عHُ  إذ اإللهيّة، بالنُّعوِت  الُخلوةِ  من العبدِ  ُخروجُ  :الَجلْوةُ 
  .األُحديّة املرتبةُ  وهو هللا، سوى عّ@  والفناء بالُكل االستهالك الجمعِ  وَجْمعُ  با�، إالّ والقوة الحول من والتّربيّ  با� األشياء شهودُ  :فالجمعُ  الجمعِ، من وأتمُّ  آخر مقامٌ  :الَجمعِ  َجمعُ 

  .َجْمعٌ  فهو إحسان لطٍفو وابتداء معانٍ  إبداءِ  من الَحقِّ  قبل من يكون وما فرٌْق، فهو البرشيّة، بأحوالِ  يليق ماو  الُعبوديّة، وظائف إقامة من للعبد كسباً  يكونَ  أن ومعناه عنك، ُسلَب  ما والجْمعُ  إليك، نسب ما الَفرُق  :والّتفرقةُ  الجمعُ 
ة ويف ُم@ثلًة، :النّوع ويف ُمجانسُة، يُسمَّى :لِجنُْس ا   .املُطلق دِ الواح الَحّق  الُوجود ُشهود وهو ُمطابقة، :األطراِف  ويف اة،او ُمس :الكمِّ  ويف ُمشاكلة، :الخاصَّ

  .اإللهيّة بالّذاِت  اتَّصَل  أنّه اعتقاِدهم ويف الج@َعةُ  حوله ُق وتتحلّ  األرِض  عىل فيسقطُ  ،"أْحوالَهْ  َجاتَهْ " :فيقولون َحالُهُ  يأتيه والرّقِص  والّدوران الذِّكرِ  من أحُدهم أكYَ  فإذا تَصوُّفيّة، تجِربةٌ  :األْحَواُل  )ج( الَْحاُل 
 تأث�َ  ال إذ والَح�ُة، العَمى :الغرَّةِ  ِحَجاُب 

ات، كُنهِ  يف الكشفيّة لإلدراكاِت   فعدمُ  الذَّ
  .أبداً  الغ� حقِّ  يف يرتفعُ  ال حجاٌب  فيه نفوذها

 عند وهو بك، َحلَّ  ما يَسِرت  ما كلُّ  :الِحجاُب 
 القلِب  يف الكونيّة الّصور انطباع :الحقِّ  أْهلِ 

ّ  لقبولِ  املانعةِ    .الحقِّ  تجيلِّ
 أهلِ  وعندَ  الّيشء، ماهيّة عىل دالٌّ  قوٌل  :الَحدُّ 

 كتعبُّدك َموالَك، وبH بينك الفْصُل  :هللا
  .املَحدودينِ  واملَكانِ  الزّمانِ  يف وانحصارُك

 إىل توِصُل  التيّ  األَْعىل الّدرََجةُ  :الَحَدُس 
 انتقالِ  ُرسعةُ  يف يتمثُل  الّصوفيّة، عند املعرفَةِ 
 أدَ¦  وهو الفكُر، ويقابله املَطالِب، إىل الذِّهن
  .الكْشِف  َمراتِِب 

 النّبيّ  أقوالِ  عنْ  الّشفهيّة لرّواياُت ا :الَحِديُث 
 عن الّصوفيون يَرويها وأفعالِه، � محّمد

 واردةً  تكنْ  � ولو فيها يشكُّون وال مشاييِخهم
  .الّصحاح الُكتِب  يف

 الكائنة الذاتيّة الّشؤُونُ  :العاليَّاُت  الحروفُ 
  .النّواة يف كالّشجرة الغيوب، غيب يف

 عند األعياِن، من الباِطِنيّة الحقائُق  :الُحروفُ 
  .الّصوفيّة مشايخ

 :املْذكورَةِ  لألربعةِ  الجاِمعةُ  الَحْرضةُ 
 العوا� لجميع الجامع اإلنسان عالُم وعالَُمها

 وهو امللَكوت، عا� مظهر املُلك فعا� فيها، وما

 الجربوِت، عالَم مظهرُ  وهو املُطلق، املثال عا�

 األعيانِ  عا� مظهر وهو املجرَّدات، عا� أيّ 

 والحْرضة اإللهيّة األس@ءِ  مظهرُ  وهو الثّابتة،

  .األُحديّة الحرضة مظهرُ  وهي الواحديّة،
 عالَم وعالَُمها :املطلقة الّشهادة حرضَةُ 
  .املُلك

 عالَمُ  وعالَُمها :املُضاِف  الغْيِب  حرضةُ 
  .الَجَربوتيّة األْرواحِ 
 األعيانِ  عالَم وعالَمها :الَغيْب املُطلُق  َحرضَةُ 
  .العلميّة الحرضة يف الثّابتة
 ويسمَّى املثال، علمُ  وعاملُها :املَلوكِيّة حْرضَةُ 

  .املَلَُكوُت 
 الطّريقة شيخُ  يحرضهُ  ُصويفّ  حفُل  :الَحْرضةُ 

وف شعائر فيه يمويق   .التّصَّ
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 الَحقُّ  والّيشءُ  تعاىل، أَْس@ئه من اسمٌ  :لَحقُّ ا
  .والّصواَب  الّصدَق  يف ويستعمُل  حقيقًة، الثّابُت  ُهوَ 

 تَصميمٍ  /لَونٍ  ذاتُ  ُصوفيّة، َعبَاَءةٌ  :الَخرَْقةُ 
  .التّصّوف رِجاُل  يَرتديها غالبًا، ُمميَّز

 إليه يَلجأُ  األنظارِ  عن َمْعزوٌل  َمكانٌ  :الَخلَْوةُ 
  .شيِخه ةِ طريق حسِب  والذِّكرِ  الِعباَدة @رَسةِ ملَ  الّصوِيفّ 

 يف له الّصويفّ  الّشيخُ  يُعيِّنه نائٌِب  :الَخليَفةُ 
   .الَج@َعةِ  شؤُونِ  من شأنٍ  أيّ  يف /الّذكرِ  َحلقةِ  إدارَةِ  يف /معينة ِمنطقةٍ 

 يف التَّصوُّف رِجاُل  يناديّ  األُخ، cعنَى :الُْخو
  ...وهكذا ،)طَاَهرْ  َخويّ ( ،)ُمَحنْد ُخويّ ( :فيقولون خويَا،(ـب بَْعضا بَعَضهم الَجزائرِ 
كْرُ   تُنَشدُ  التيّ  الّصويفّ  اإلنشادِ  طُقوُس  :الذِّ

 تَعظيمِ  يف وهي الّذكْر، َحلقاِت  يف َج@عياً 
اِت  ــةِ  اإللهيّة الذَّ   ."الحق مع القلب حضور بدوام والنّسيان الغفلة منَ  التَّخلُّص هو الّذكْر" إنَّ  الّصوفيّة ويقول والنّاِر، والجنَّةِ  القربِ  وعذاِب  املوِت  وذكرِ  ،� الرّسول ومحبـَّ
  .املُباِرشةُ  الّروحانيّة التّجِربَةُ  :الذْوُق 
نٌ  َمْسكنٌ  :الّربَاطُ  ادِ  ُمَحصَّ  /املُحاِربH للزهَّ
  .الّصويف املسكنِ  عىل دا̈ال  ُمصطلًحا الحًقا وأصبحَ  للتُّجاِر،
 أحدُ  بإيصالِه يتكلَُّف  قص�ٌ  كِتاٌب  :الرَّسالةُ 

  .ما لَجَ@عةٍ  /شْيخٍ لِ  املريدين
اٌت ال :الّروحُ    .الُعليَا ذَّ
 املُ@رُِس  اِسك،النّ   :الزّهاد )ج( الزّاِهدُ 

  .الّصوفيّة فرقِ  من فرقةٍ  لكلِ  الذِّكرِ  طريقةُ  وهي للتَّزْهيِد،
 وَسكنِ  إيواءِ  َمكانُ  :الّزَوايا )ج( يّةاوالّز 

،Hدراستِهم وَمقرُّ  الّصوفي.  Yُضدَّ  الجهاديّة الحركاِت  انطالقِ  َمركزَ  كانت وقد وجنوبًا، وش@الً وغربًا رشقًا لجزائرِ ا ربوعِ  يف الزّوايا تك Hوُمريُدون وطَريقٌة، َشيٌخ، يّةاووللزَّ  الُغزاة، املُحتل.  

 اتََّخذها الجاِمعِ، َغ�ُ  املَْسِجدُ  :يّةاوالّز 
فَةُ    .طريَقتَهُ  يّةاوالّز  تحمل التيّ  الذكر موإقا الكريم القرآن وتعليم ،ملتعلّ  ومدرسة ى،أو مَ  املُتََصوِّ

 يَحُرضها األطِعمةُ  فيها تقّدم وليمةٌ  :الّزردةُ 
  .َوتَزِْهيدٍ  أَذْكارٍ  ِمنْ  التّصوُِّف  َشعائرُ  فيها و©ارُس  واملساكH، الفقراءُ 
 الجسِد، وكبْحُ  ،لِلَّذات صارمٌ  إنكارٌ  :الزّْهدُ 
اِت، الّشهواِت  عن وبعدٌ  ىي يزهد ومن وامللذَّ   .الزّاِهدُ  سمَّ

 الّصوفيّة األرضحةِ  أَحدِ  إىل القصدُ  :الّزيارَةُ 
ُمه ما عىل تُطلُق  وقد الجزائر، أرِْض  يف املُنترشةِ    .عليِهم التّصدُق  واملُرادُ  ،"رابَحْ  الطّلْبَة زَايْرْ  الطّلْبَة، زوروا" :النّاس يف يصيحُ  من الكريم القرآنِ  ةِ و تأل  حلقات يف نسمعُ  ما وكث�َا الكريم، القرآن حفظةِ  من للطَّلبةِ  /لشيِخة ماليّة َصدقاٍت  من املَرْءُ  يقدِّ
 ©ييزِ  عن يغيَب  أن وُهوَ  :والّصْحوُ  الّسكرُ 
؛ مرافقة يف أضدادها وبH وَمالِذه، ُمرافقة بH ُ�يَّز إالّ وهو .األشياءِ  عن يغيُب  وال األشياءِ  ه، يؤملُه ما بH مييزالتّ  عن تُسقطُه الحقِّ  وجود غلبات فإن الحقِّ   .الُوجودِ  عن ويغيُب  يَدري، ال حيثُ  من املكروهِ  عىل يقعُ  وقَدْ  ويلذُّ

 طَريقةٍ  نََسِب  تسلُسل :الّنَسِب  ِسلِْسلةُ 
 من تنحدرُ  التيّ  نسِبها بشجرة تفتخرُ  القبائلِ  من العديدُ  فهناك النّسِب، َشجرة بها ويُقصدُ  ،)املُتََفرَِّعةِ  الّشَجرةِ  من الّسَجرَة( الجزائر يف وتُسمَّى َرشيفٍة، أُْرسةٍ  ُساللةٍ  / ُصوفيّة
  .���� عيلّ  بن الحسنِ 
 االْست@عِ  يف تتمثَُّل  ُصوفيّة ُم@رَسةٌ   :الّسhَعُ 

  .املُغنَّى الّشعرِ  /املُوسيَقى إىل
 َحياةَ  تَِصُف  التيّ  الرّوايات َمْجُموعةُ  :الّسنَّة
  .���� محّمد النّبيّ 

يِف  تُقاُل  لمةٌ ك ):ِسيِدي( الّسيَّد  من  للرشَّ
 الخاّصة لخاّصة أو ���� محّمد النّبيّ  آلِ  ُساللة

  .العل@ء من

يَعةُ   من◌ُ  املَُصاغ اإلْسالِميّ  القانونُ  :الّرشِ
   .الّرشيِف  والَحديِث  الكَريمِ  القرآنِ  تَفِس�اِت 
 الِعبارَاتَ و  والرّقَصاُت  الَحرَكَاتُ  :الّشطيحُ 
 الّصويفّ  يُطلُقها التيّ  املَُهرْطَقةَ  الَح@سيّة

  .الَحاُل  ينتابُه عنْدما
 ُحظوظَ  يرى أنْ  وهي املُشاَهدة منَ  :الّشهودُ 
 بحال يأخذُ  ما يَأخذَ  أنْ  ذلك ومعنى نفِسِه،

ة ال البرشيّة، وُخضوع الُعبوديّة  .والّشهوة لِلذَّ
 عن يغيَب  أنْ  وهي هذه وراءَ  أخرى وغيبة
  .غ� ال والباقيّ  البقاءِ  بُشهود والفا�، الفناءِ 

 املُرِشدِ  الْحرتامِ  لَقُب  :َمشايخ )ج:(الّشيخُ 
  .الّصويف

 ُمريدٌ  بها يقوم طعامٍ  وليمةُ  :الّصدَقةُ 
  .والفقراء واملُريدون الّشيُخ، يحرضُها

 أْجيال /الرّوحانِيّة النّْخبَةِ  َمراتُِب  :الطّبَقاُت 
Hِّالّسَ�  نُصوِص  يف املْرسوَدة الّصوفي.  
 الطّريقةِ  أَتْبَاعُ  :رُِقيُّونالطّ  )ج( الطّرُِقيّ 
  .الّصوفيّة
 املَْذَهَب  :وطرائَِق  طرُقٍ  )ج( الطّريَقةُ 

 الطّائَِفةِ  لَدى املُ@رََسةِ  يف عليهِ  املتََّفُق 
  .الذِّكْرِ  يف ُخصوًصا الّصوفيّة
 القرآن يَْحَفظون الذين الطّلَبَةُ  :الطّلْبَةُ 
 ويف الزّوايا، يف ج@عيًا ويقرؤون الكريم،

  .والّزردة الوعَدة تنظيم ومناسبةِ  آتِم،امل
  .الحياةِ  من املَر�ّ  /الواِضحُ  البُْعد :الظّاِهرُ 
  .الّصوفيّة لياءأو  أحدِ  وفاةِ  ذكرَى :الُعرُْس 
 وأحدِ  ُصويفّ  شيخٍ  بH الوالءِ  رابطةُ  :الُعْقَدةُ 
  .الَقَسم طريق عن تتمُّ  التيّ  ُمِريديه،

p الِعلْمُ   منَ  رَأًْسا الّصوِيفّ  اهيَتَلَقّ  ِعلْمٌ  :اللدُّ
 الظّاهرة للحواسِّ  يحتاج ال علمٌ  فَُهوَ  ِهللا،

 هللاِ  لدن من يأ±ّ  فهو األشياِء، حقائِقِ  ملعرفةِ 
 قد عباِده، من يشاءُ  ملن يهبُه وجل، عزَّ 

 من موقٍف  فهمِ  يف املتلقيّ  يستخدُمه
 يُنِبئُ  بفهم هللا آيات من آيّة تفس� /املواقِف 

ُل  كب�ٍ  عمقٍ  عن  .هللاِ  ِهدايّة من يتحصَّ
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 العلم هذا عىل الّصوفيّة رجاُل  ويَْستَدُل 
ةِ   ،� موىس هللا نبيّ  مع الَخِرض  سيِّدنا بقصَّ

 فَْهِمه، عىل موىس يقدرْ  � ما هللاُ  أتاهُ  فقد
   .يلهأووت

  .الّصويف الُعرْف تقاليدِ  من وغ�ها الّرشيَعةِ  ُممثِّلو :الُعلhَءُ 
ا يستقِبله، ما ©ييز عن مأْخوذًا ويكون األَدب، ُمراعاة وال الّسبب، ُمالحظة معها �كنُه ال للَعبدِ  تبدو حاٌل  :الَغلبَةُ  َّcاألْحوالِ  هذه بَعُض  /َحياءٌ  /إجالٌل  /َهيبةٌ  /َخوٌف  عليه غلب الذي ويكون يجُده، ما غلباُت  سكنت إذا نفِسه عىل ويرجعُ  حالَه، يَعرِْف  � من عليه ينكر ما بعِض  إىل خرجَ  فر.  
qاسم يحِمُل  من كُلُّ  عىل يُطْلَُق  لََقٌب  :الَغْو: ) ّ́ ّ́  نسبةً  تلمسان، منطقة يف ُخصوًصا )َمْديَن أَ   .الغْوث مدين أل
  .للحقِّ  ما بشهودِ  عنها غائٌب  أنّه غ� فيه، موجوَدةٌ  معُه، قاoَةٌ  يَراها فال نفِسه ُحظوِظ  عنْ  يغيَب  أنْ  :الغيبَةُ 
 ْHالّصويفُّ ◌ُ  اِهدّز ال :الْفِق.  
  .الّشخصيّة الُهِويّة تاليشّ  تجِربةُ  :الَفناءُ 
 الذيّ  للمسلمH املقدَّس الكتاب :القرَآنُ 

  .���� محّمد النّبيّ  إىل به ِحيّ أو 
اتَ  اكتَشَف  أنّه القطب خصائِص ومن ،زمانٍ  كل يف قطٌب  وهناك .الكونَ  يرشحُ  الذيّ  الطّلَْسم ملَك  َمنْ  وهو الّصويف، إليها يصُل  َمرتبة أْعىل :الَغْوثُ  /الُقطُْب    .املريدِ  ووقايّة الكونِ  يف والتّأث� التّرصف وظاِئفه ومن .شاء حيثُ  االنتقال و�كنه ملرتبته حدود وال املسلمH أكمل وهو لعلِمه، حدودَ  وال هللا، بصفاِت  علمٌ  وله اإللهيّة، الذَّ
  .اإلسالميّة اتاللغ من بغ�ها /بالعربيّة مكتوٌب  نصٌّ  :الِكتاُب 
  .ُصويفٌّ  ويلّ  بها يقومُ  معجزة :الكَرَاَمةُ 
 التّلميذِ  عىل تدلُّ  أمازيغيّة كلمةٌ  :الگندوز

 الّدينيّة والعلومَ  الكريَم، القرآنَ  يتعلمُ  الَّذيّ 
  .الكتاِب  /الزّاويّة يف

 جامعةً  داللةً  الحقِّ  اإللهِ  عىل دالٌّ  َعلَمٌ  :هللاُ 
  .كُلها الُحْسنى األْس@ءِ  ملعا�ّ 
 يتعلَّمون الذين التّالميذ ج@عةُ  :ْرضَةُ املحَ 

  .الّشيْخِ  حضور يف مالكري القرآن
  .اإلسالميّة العلوم لدراسةِ  مكان :املدرَسةُ 
 عىل تدلُّ  أصبحت الّرباِط، ساكنُ  :املْرابَطْ 

 األْرضحِة، يف املَدفونH األمواِت  لياءِ و األ 
  ).املْرَابْطHْ ( :الجزائر يف العاّمة وتجمعها

 تعب�ٌ  هو الّصوفيّة املَراتُِب  :الّصوفيّة َمراتُب 
 وقدراتهم ومكانتِهم، املتصوِّفة طبقاِت  لبيان

 وهؤالء .وأعدادهم الخلِْق، عىل واختيارهم
 كل يف البْدل، سبيلِ  عىل العا�ِ  يف قاoون
 يوم إىل ينُقُص  وال عدُدهم يزيد وال زَماٍن،

   .القيامةِ 
  .صويف شيخٌ  :املُرْشدُ 
 يأُْخذُ  الّصوِفيّة، أَْشياخِ  من لشيخٍ  تابِعٌ  :املُِريدُ 

  .الطّريَقةَ  َعنْهُ 
 الطّريقِ  عىل َمحطةٌ  :املََقاَماُت  )ج( املَقامُ 

  .هللاِ  إَىل  املُوِصلِ  الرّوحا�ّ 
مْ  مهُ  املْشيَِخةِ  أَحدُ  :املَْقدَّ  رِفاقُه /شيُْخهُ  يقدِّ
 cهام قيامِ ال يف والقِدرَةِ  بالُجرْأَةِ  �تازُ  لَكونِه

  .واملَعنويّة املاِديّة يّةاوالّز 
 الّشفهيّة التّعاليمِ  عن كتاٌب  :املَلفوظَاُت 

  .ُصويف لشيخٍ 
 درَجةً  أقلُّ  وهم أربعون، وعدُدهم :النَّجباءُ 

  البرشيّة أثقالِ  َحمُل  ُمهمتهم األبداِل، من
  .ُدنْيا ذاتٌ  :النّْفُس 
 فيّةالّصو  الّرتقِّيّ  درجاِت  أّول وهم :النّقباءُ 

 .الّصوفيّة والّشعائر الطّريقة ©امِ إ  بعد
 استْخرجوا َمنْ  وهم ثالµئة، عدُدهم ويكون
 يكونون .لهم الّسرتُ  وانكشَف  الّضم� َخفايا
 ونفوٌس  ،علويّة نفوٌس  :أقسامٍ  ثالثَةِ  عىل

  .وسطيّة ونفوٌس  ،ُسفليّة
  .هللاِ  نُورُ  سيِّ@ ال ضوٌء، :اْألنْوارُ  )ج( النّورُ 

 صادَف  ما هو الوجدُ  :والتّواُجدُ  الَوْجدُ 
 أحوال من معنى رؤيّة /َغمٍّ  /فزعٍ  من القلَب 
 والتّواجدُ  .وهللا العبد بH حالة كشف /اآلخرة

  .ظاهره عىل باطِنه يف يجدُ  ما ظهورُ  هوَ 
  .عر´ ابنُ  وَضَعه معتَقدٌ   :الُوجودِ  َوْحدةُ 

، َمْوِعدٌ  :الَوْعَدةُ   جنْيّ  بعدَ  يُنَظَّمُ  َسنويٌّ
م َصالحٍ  ويلّ  رضيحِ  أمامَ  لثّ@رِ ا  الَقرابHُ  له تُقدَّ

ُل    .الغيِث  نُزولِ  أجلِ  من به ويُتوسَّ
  .الَوِيل  قداسةِ  معتَقدُ  :الِواليّة
 تتََمثَُّل  عالِيّة صوفيّة رُتبةٌ  :يَاءُ ولِ األ )ج( الَوِيلّ 

  .صويفّ  شيخٍ  يف
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 .أحابيل )ج( املصيدة :واألحبولة األحبول 
 .املصيدة :األخذة

 أن يجب التي الّسلوكات :الّصيد أخالقيات
  .البيئة عىل للمحافظة الّصياد بها يتحىل

 أثناء الّصياد يحتاجه ما كل :الّصيد أدوات
 وخراطيش وسهام بنادق من الّصيد عمليّة
  .وغ9ها

 التي الحيوانات أصناف :املَْحِميّة األَْصنافُ 
 لخطر وتعرضها عددها لقلة صيدها ?نع

 .االنقراض
 .به وإغراؤها بالّصيد الكالب تهييج :اإليساد
 خراطيش بها تحىش متفجرة مادة :البارود
  .الّصيد

 الّصيد يف يستخدم الّصقور من رضب :الباز
 .وبيزان أبواز )ج(

 )ج( الّصيد عن به يسترت الّصائد مخبأ :الُربأة
 .بُرأ

 الحيوانات صيد يف يستعمل سالح :البُنُْدِقيّة
  .عليها النّار بإطالق الربيّة
 )ج( الّصيد يف البازي حامل ):مع(البَْيزار
 .الّصيد عىل الط9ّ جوارح مدرب :و .بيازرة

 أحوال عن فيه يبحث علم ):مع( البيزرة
 قوتها عىل الّدالة العالمات ومعرفة الجوارح

 لشهرته البازي من اسمه أخذ وقد الّصيد يف
  .وخفته الّصيد يف

 الحيوان نحو البندقيّة توجيه :التّْسِديدُ 
 ما منه وقريب .عليه النّار إلطالق الهدف

 منكم أحد ليس" :النّبوي الحديث يف ورد
 ."وقاربوا سددوا ولكن عمله، gنجيه

 تحدد دقيقة قوانi وضع :الّصيْدِ  تَنِْظيمُ 
 الحيوانات وعدد وأماكنه، الّصيد أوقات

 األسلحة وأنواع باصطيادها، للفرد املسموح
  .ذلك وغ9 بها املسموح

 الربيّة الحيوانات :الَربِّيّة الّصيْديّة ال2ّْوة
 والغزالن كاألرانب للصيد تصلح التي

 .والطّيور
 .للسباع مصيدة :الجريئة
 حابل يا( املثل ويف بالحبالة الّصائد :الحابل

 ويقال العواقب يف للتبرص يرضب )حال ذكرا
 األمور اضطربت )بالنّابل الحابل اختلط(
 عىل الحابل ثار(و )بالنّابل الحابل ثار(و

 .الّرش  انتشار يف يرضب )النّابل
 فيه يضع جلد من حزام :الّصيْدٍ  ِحزامُ 

 .الخراطيش من ذخ9ته الّصياد
 اقتناص من الّصيادين منع :الّصْيدِ  َحظْرُ 

 عادة ذلك ويكون عليها، حفاظا يواناتالح
 بعض تعرض عند /التّكاثر أوقات يف

  .لالنقراض الحيوانات
 النّاس من كث9 تجّمع ):عامّية( الَحيْحايّة

 والتّصفيق بالّصياح أصوات وإطالق
 معد~ /بالستي{ إناء عىل والقرع والّصف9
 لتتجه الوادي، /الغابة وسط وامليش

 الّصيادين باتجاه ختبئةامل الربيّة الحيوانات
 .املقابلة الجهة يف كمينا لها ينصبون الذين
 :ت( جني ابن قال عر� أصل الكلمة ولهذه

 من كل�ت اشتقاق عن يتحدث )هـ392
 اإلبل زجر يف قولهم ذلك ومن" :الحروف
 إذا :وهاهيت وعاعيت، حاحيت، :وغ9ها
 صناعة رس( "وهاء وعاء، حاء، :بها صحت

 ).234 /1ج اإلعراب،

  .ناري سالح حشو :الُخرطوُش 
 من وغ9ها الظّباء صائد ينصبه ما :الّداحول
 .دواحيل )ج( ليصيدها نحوه و الخشب
 وغ9ها والظّباء الثّعالب مصيدة :الّداحوم

 .دواحيم )ج(
 )ج( باملخذفة الط9ّ يصيد من :الّدثّاث

 .دثاث
 حفرة من الّصائد فيه يكمن ما :الّدجيّة
 .دجى ) ج ( ليصيد وغ9ها

 .بالّداحول يصيد الّصياد :الّدّحال
 الّصيد من الّصائد بها يسترت دابة :الّدريّة
 .أمكنه إذا ف9ميه

 .الّصيد ليختل الّصائد به يسترت ما :الّدريئة
 .رجب )ج( الّصيد به يصاد بناء :الرّجبة
 الجهات �نحها وثيقة :َصيْدٍ  ُرْخَصةُ 

 ارشةgب لهم املخول لألشخاص الرّسميّة
  .الّصيد عمليّة

 .للسباع تبنى مصيدة :الرّداحة
 يف توضع الرّصاص من حبيبات :الرّصاص

  .الطّرائد بها ترمى الخراطيش
 للمذكر( ترميه الذي الّصيد :الرّمّية

 .رمايا )ج( )وللمؤنث
ُسالَلَُة كِالٍَب تُْستَْخَدُم ِيف الّصيِْد،  :الّسلُوِقي

فة الِجْسِم، َخِفيفة لَها قََوائُِم طَِويلٌَة، نَِحي
يعة الَجرْيِ  الَحرَكَِة، ويف املثل . َرسِ

 حفظه الذيب اقراه اليل" :الجزائري
 أحده� الّشخصi يف يرضب "الّسلوقي

 العقبة" :أيضا ومنه اآلخر، من خربة أك�
 يحتج ملن يقال "الّسلوقي وعىل الذيب عىل

  .بصعوباته تجاوزه قد وغ9ه أمر، بصعوبة
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 طرفه يف يَُسوَّى، الخشب من دُعو  :الّسهمُ 
 .القوس عن به يُرمى نصل

 .بالّشباك يصيد من :الّشباك
 بعضها متداخل خيوط من نسيج :الّشبكة

 .وغ9ها الطّيور صيد يف تستعمل بعض يف
  .ورشك أرشاك )ج( الّصيد حبالة :الّرشك
 الربيّة إىل يخرج الذي الّشخص :الّصيَّادُ 

 بها لإلمساك والطّيور الحيوانات ويتعقب
 .النّاريّة باألسلحة بالرّمي /الفخاخ بنصب

 ترضب ¡ صياد تكون الزم" :قولهم ومنه
 صعيب والوقت دوارة هاذي دنيا تصيب

 "يشيب لغراب وعاد نيّة وال الزّور راهو
 لتغ9 القرارات اتخاذ يف بالّدقة ينصحون

 هذا يف األخالق مساوئ وظهور الّدنيا
 .الزّمان
 الربيّة الحيوانات تتبع :يُّ الَربِّ  الّصيْدُ 

  .وغ9ها بالفخاخ وإمساكها
 للقوانi املخالف الّصيد :الجائِرُ  الّصيْدُ 

 �gرسة وذلك دوليا، /محليا بها املعمول
 األوقات يف /املحميّة األماكن يف الّصيد نشاط

 عدد باصطياد /بالّصيد فيها املسموح غ9
 باستع�ل /به مسموح غ9 الحيوانات من

 .محظورة أسلحة
 مسافات يف التّنقل :الّسياحي الّصيْدُ 
 الحيوانات عن للبحث متوسطة /طويلة
  .الّسياحة قصد الربيّة

 .الفوضوي الّصيد ينظر :الَعْشواN الّصيْدُ 
 مالحقة عمليّة :الَفْوَضويُّ  الّصيْدُ 

 يف كالّصيد للقانون، مخالفة الربيّة الحيوانات
 /ممنوعة ةأسلح استع�ل /التّكاثر فصل
 .ذلك وغ9 به مسموح غ9 عدد صيد

 الربيّة الحيوانات مطاردة :َقانُوVٍِّ  َغSُْ  َصيْدٌ 
  .رسميّة جهة من رخصة دون بها لإلمساك

 والط9ّ الّسمك من يُصطاد ما :الّصيْدُ 
 جوف يف الّصيد كل( املثل يفو  والوحش

 يغني وملا أقوام عىل يفضل ملن يرضب )الفرا
 البحريّة /الربيّة الحيوانات تتبع :و .غ9ه عن

   .وغ9ه� والّشباك بالفخاخ وإمساكها
 من ساللة ):التيني أصلها عاميّة( :الطّاُروس

 للعثور الّصيادون يستعمله الّصيد كالب
  .والطّيور األرانب عىل

  .الّصيادون يطارده الذي الحيوان :الطِّريَدةُ 
 ةبندقيّ  من تخرج قذيفة /رصاصة :الطّلَْقةُ 
 .الهدف الحيوان إىل موجهة

 .معقوفة خشبة فيها مصيدة :العاطوف
 .الّصيد طالب :العسوس
 ليال والحيوان اإلنسان به يظفر ما :العواف

  .ونحوه صيد من
  .الطّيور /الحيوانات بها تصطاد أداة :الَفخُّ 

 اتحاديّة :للصيادين الوطنيّة الفيدراليّة
 .الّصيد عمليّة تنظيم وظيفتها وطنيّة

 الربي الحيوان يرمي الذي الّصياد :الَقنَّاُص 
 .النّاري بالّسالح /بالّسهام
 باستع�ل /بالّسهام رميا الّصيد :الَقنُْص 
 .النّاري الّسالح
 بها ترمى هالل هيئة عىل آلة :القوس
 .الّسهام
 بها يختل للصيد تقاد التي اإلبل من :القيدة

 .الّدريئة وهي
 /للصيد املعدة الكالب صاحب :الكالب
 .سائسها

 اإلمساك عىل مدرب كلب :الّصيْدِ  كَلُْب 
  .عليها للعثور الطّرائد آثار وتتبع بالّصيد
 يحمله جلد من كيس ):عاميّة( :الگُراب
 من أحرزه ما فيه يضع ظهره عىل الّصياد

 :العi يف جاء فقد فصيح، عر� وأصله .صيد
 إهاب من وهو فيه يوعى وعاء :والجراب"

   :الحريري قال ."الّشاء
               نعيل واملطيّة الّصيد زادي

 والعكازه الجراب وجهازي

 .صيده أماكن :نحوه و الطSّ مآخذ
يْدِ  األَْعَىل  املَْجلُِس   وزير يرتأسها هيئة :للِصَّ
 22 من تتكون الّريفيّة، والتّنميّة الفالحة

 والهيئات القطاعات مختلف ?ثلون عضوا
 أهميّة ذات أداة وهو بالّصيد، الّصلة ذات
 من .الربي الّصيد تنشيط إعادة يف كب9ة

 عدد كتحديد الّصيد عمليّة تنظيم مهامه
 عمليّة أثناء بأخذها يسمح التي الطّرائد
 املسموح واألسلحة اليوميّة، الّصيد

 الّصيد بها يسمح التي واألوقات باستع�لها
 عىل الحفاظ وهدفه ذلك، وغ9 ?نع والتي
 .ةالحيوانيّ  الّ�وة

 ليختل الّصائد به يسترت البع9 :املسوق
 .مساوق ) ج ( الّصيد

 .للصيد ينصب رشك :املصالة
 املحددة الجغرافيّة الرّقعة :الّصيْدِ  َمنِْطَقةُ 
 .للصيد

 لرؤيّة الّصيادون يستعمله جهاز :املنظار
  .نسبيا البعيدة الطّرائد
 فيه يسمح الّسنة من وقت :الّصيْدِ  َمْوِسمُ 
   .الربيّة اناتالحيو  بصيد

  .الّصائد عىل ليمر الّصيد يث9 من :النّاجش
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يتّم تعريف االتّجار بالبرش : اتّجار بالبرش 

/ إيوائهم/ نقلهم/ تجنيد أشخاص(ه عىل أنّ 
استخدام / استقبالهم، عن طريق التّهديد

/ غ4ها من أشكال اإلكراه/ القوة
إساءة / الخداع/ االحتيال/ االختطاف

/ من موقف ضعف/ استع<ل الّسلطة
مزايا لنيل / تلّقي مبالغ ماليّة/ إعطاء

موافقة شخص له سيطرة عىل شخص آخر 
ويشمل االستغالل يف  .لغرض االستغالل

/ العمل، كحد أدQ، استغالل دعارة الغ4
العمل / سائر أشكال االستغالل الجنيس

امل<رسات / االسرتقاق/ الخدمات/ القرسي
  ).نزع األعضاء/ االستعباد/ الّشبيهة بالرّق

قات الثّنائيّة يف إطار االتّفا: فاقات ثنائّيةاتّ 
هجرة الع<لة كنايّة عن معاهدات ملزمة 
قانونياً بa دول املنشاً ودول املقصد تحّدد 

فاق عليه من رشوط ومبادئ ما تّم االتّ 
 aوإجراءات تنظّم هجرة الع<لة ب

aوبالنّسبة لدول املقصد، تساعد  .الّدولت
االتّفاقات الثّنائّية عىل تحقيق التّدفق 

م للع<ل املهاجرين gا يلبّي املنظّ 
أما  .احتياجات أصحاب العمل والّصناعة

بالنّسبة لدول املنشأ، تضمن االتّفاقات 
الثّنائّية استدامة الوصول إىل أسواق العمل 

والحصول عىل فرص تعزيز  الخارجيّة
  .ح<يّة ورفاهيّة العاملa فيها

حبس األفراد الذين ال  :احتجاز املهاجرين
ضع هجرة منتظم يف الّسجون oلكون و 

لفرتات غ4 / ومراكز االعتقال مؤقّتاً 
محّددة من الزّمن، يف حa يجري تجهيز 

املحاكم وفقاً / قضاياهم من قبل الّسلطات
   .للمعاي4 الّدوليّة لحقوق اإلنسان

امل<رسة التي يتّم من : استبدال العقد
خاللها استبدال رشوط العمل التي وافق 

 )شفوي/ بشكل خطّي(أصًال  عليها العامل
عىل  –مواتاة  بعقد آخر مع رشوط أقّل 

سبيل املثال، أجور بقيمة أقّل، ظروف 
/ عمل ومعيشة أسوأ، وحتى مواقع عمل

  .وظيفة مختلفة
يغطّي استغالل العمل  :استغالل العمل

طيفاً واسعاً من ظروف وم<رسات العمل 
ي التي تفتقر إىل العمل الالّئق، وبالتّايل فه

وترتاوح بa االستغالل  .غ4 مقبولة
ي الّشديد، gا يف ذلك العمل القرس 

، وصوًال إىل أشكال واالتّجار والرّق الحديث
عمل غ4 مقبولة أخرى ال ترتقي إىل 

  .مستوى العمل الالّئق
 /األشخاص :داخليا نازحون أشخاص

 منازلهم مغادرة عىل أجربوا الذين الج<عات
 وحاالت املسلّح لنّزاعا آثار لتفادي سعياً 

 /إلنسانا حقوق انتهاكات /العامّ  العنف
 ولكن اإلنسان، صنع من الطّبيعيّة الكوارث

  .الّدوليّة الحدود يعربوا � الذين
أطفال غ7 مصحوب2 ومنفصل2 عن 

هم األطفال الذين انفصلوا عن و  :ذويهم
، تتّم رعايتهم من قبل الكبارالوالّدين وال 

العرف، يكونون مسؤولa / بحكم القانون
ن فهم و أّما األطفال املنفصل .عىل رعايتهم

/ األطفال الذين انفصلوا عن الوالّدين
 ،العرفيّة الّسابقة/ الرّعايّة األّولّية القانونيّة

  .ولكن ليس بالّرضورة عن أقارب آخرين
نقل الالّجئa إىل دولة : إعادة التّوط2

ئa أخرى وافقت عىل االعرتاف بهم كالج
تزّود الّدول املوطّنة  .ومنحهم تسويّة دا�ة

الالّجئa بالح<يّة القانونيّة واملاّديّة، gا يف 
ذلك الحصول عىل الحقوق املدنيّة 
والّسياسيّة واالقتصاديّة واالجت<عيّة 
والثّقافيّة امل<ثلة لتلك التي يتمتّع بها 
املواطنون gا يف ذلك الوصول يف نهايّة 

  .صول عىل الجنسيّةاملطاف للح
يش4 االنت<ء االثني : انت@ء اثني وعرقي

إىل فئة اجت<عيّة تتشارك لغة مشرتكة 
/ واألجداد عينهم والخربات االجت<عيّة

  .الوطنيّة/ الثّقافيّة
الوضع الذي تقّدم فيه : إنّقاذ يف البحر

سفينة يف / سفينة ما مساعّدة للشخص
إنقاذ تّم تحديد واجب  .محنة يف البحر

هؤالء املنكوبa يف البحار من قبل كّل من 
وتكون  .املعاهدات والقانون الّدويل العريف

الّدولة املسؤولة عن منطقة البحث 
واإلنقاذ املسؤولة الرّئيسة عن التّنسيق من 

ها أجل ض<ن النّزول إىل مكان آمن غ4 أنّ 
 الواجب املطلق لتوف4 مكان آمن ال �لك

  .يف حّد ذاته
تأش4ات عمل لها كفيل،  :7ات مّجانّيةتأش

يقوم و .ولكن بدون عمل عند الوصول
الكفيل املدّون اسمه عىل التّأش4ة يف 
الواقع بتوظيف العامل، وبالتّايل يعمل 
العامل لدى صاحب عمل آخر غ4 

م< يجعله عامًال يف  ،ى عىل التّأش4ةاملسمّ 
  .وضع غ4 نظامي

 فيها يقوم التي امل<رسة :التّأش7ات تجارة
 والحصول مبالتّقدّ  الّرشكات /العمل أصحاب

 املتاحة الوظائف تفوق عمل تأش4ات عىل
 معسكرات يف العّ<ل وضع نيّة مع لديهم،
 oكن حتى أخرى إقامة مواقع /العمل
  .الع<ل وتشغيل التّأش4ات تداول
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نوع من  يش4 التّحرش إىل أيّ  :تحرّش
/ االضطهاد /العاطفي/ االعتداء البد�

يتميّز التّحرّش يف أماكن العمل  .اإليذاء
ة ذات الطّبيعة بالهج<ت الّسلبيّة املستمّر 

مجموعة / النّفسيّة عىل الفرد/ الجسديّة
من املوظّفa، والتي ال oكن التّنبّؤ بها، 

 .وتكون غ4 منطقيّة وغ4 عادلة يف العادة
التّحويالت هي األموال : تحويالت
تي حصل عليها العّ<ل ال/ املكتسبة

املهاجرون والتي يحّولونها إىل دولهم 
وoكن إرسال التّحويالت املاليّة  .األصليّة

الرّسمي،  بن�من خالل أنظمة التّحويل ال
/ يف كث4 من األحيان مقابل فوائد عاليّة،

من خالل أنظمة تحويل األموال غ4 
 .النّظاميّة

تشمل : تدّفقات الهجرة املختلطة
ائص الرّئيسة لتدفّقات الهجرة الخص

املختلطة، تعّدد العوامل الّدافعة لهذه 
ناهيك عن  الحركات واالحتياجات املتباينة،

aوتشمل العديد  .دوافع األشخاص املعني
من تيارات الهجرة النّاس املتنّقلa ألسباب 

وسائل / مختلفة، والذين يقاسمون الطّرق
مح الّسفر عينها ولديهم احتياجات ومال 

وoكن أن تشمل الالّجئa  .مختلفة
رشّدين وطالبي اللجوء، وغ4هم من امل

aواملهاجرين  قرساً واألشخاص املهّرب
االقتصاديa، وضحايا االتّجار بالبرش 

   .واملهاجرين الذين تقطّعت بهم الّسبل
إخراج أحد الرّعاياً األجانب / طرد: ترحيل

لة إىل دو / من البلد، إما إىل دولة املنشأ
يف حa يجب عىل املهاجرين دا�اً  .أخرى

عن الحصول عىل �ثيل قانو� وفرص للطّ 
برتحيلهم مع وقف التّنفيذ، ال تكون هذه 

  .الّض<نات اإلجرائيّة مضمونة دا�ا
يش4 تكافؤ الفرص يف عا� : تكافؤ الفرص

العمل إىل الحصول عىل استحقاقات 
ن متساويّة يف األجور وظروف العمل واألم

 .الوظيفي والّض<ن االجت<عي

 /استبعاد /تفرقة أيّ  التّمييز يشمل :Iييز
 /اللون /العرق أساس عىل يقوم تفضيل
 األصل /الّسيايسّ  الّرأي /الّدين /الجنس
 من والذي ،االجت<عيّ  األصل /القوميّ 

 واملعاملة الفرص يف املساواة إبطال شأنه
 ك<( منها االنتقاص /املهنة /االستخدام يف

 الّدوليّة العمل منظّمة فاقيّةاتّ  حّددتها
 .)111 رقم

النّقل غ4 املّرصح به ): املهاجرين(تهريب 
لشخص ما، gوافقة منه، عرب حدود الّدولة 
املعرتف بها دوليا، التي ال يكون الّشخص 

وال  .مقي<ً إقامة دا�ة فيها/ مواطناً 
يتطلّب التّهريب، خالفاً لالتّجار، عنرص 

  .غالل وال اإلكراهاالست
حّق أسايس من حقوق : حريّة التّنّقل

يف مغادرة أي  اإلنسانتشمل حّق  اإلنسان
دولة، والحق يف الّدخول والبقاء ضمن 

يف حريّة التّنقل داخل  دولته، والحّق 
 .يعمل فيها/ أرايض الّدولة التي يقيم

وبالتّايل يشمل هذا الحق كّل من الحركة 
  .ةالّدوليّة والّداخليّ 

 حريّة تعترب :الجمعيات تكوين حريّة
 حقوق من اسايس حّق  الجمعيات تكوين

 منظّمة قيم صلب يف أيضاً  وهي ،اإلنسان
 هاإنّ  االستخدام، مجال يف .الّدوليّة العمل

 بتشكيل العمل وأصحاب العّ<ل حّق 
 إذن دون من يختارونها التي املنظ<ت

  .الجمعيات هذه مثل إىل واالنض<م مسبق
 من الح<يّة مفهوم تعريف تمّ : يّةح@
ة املشرتكة بa الوكاالت اللجنة الّدا� قبل

كافّة األنشطة التي تهدف إىل ض<ن بأنّه 
االحرتام الكامل لحقوق الفرد وفقاً لنّص 

أي (ت ذات الّصلة يف القانون آ وروح الهي
قانون حقوق اإلنسان وقانون اإلنسانيّة 

aالّدويل وقانون الالّجئ. (  
مصطلح محايد ودقيق : دولة املنشاً 

/ يش4 إىل الّدول التي نشأ فيها املهاجر
ويفّضل استخدام  .الالّجئ/ طالب اللجوء

 هذا املصطلح عىل الّدولة املرسلة، الّدولة
 .الّدولة األمّ  /املصّدرة

 رصاع العالقة يف الّدولة: دولة هّشة
تعا� . التي تتعاىف منه</ يف أزمة/ عنيف

ل الهّشة ضعفاً يف قدرتها ويجعل ذلك الّدو 
 اطنa عرضة للّصدمات االجت<عيّةاملو 

  . والّسياسيّة واالقتصاديّة
الخوف من النّاس من : رهاب األجانب

القادمa / اآلخرين الغرباء /دول أخرى 
  .األّمة أو كراهيتهم/ من خارج املجتمع

/ العرض العاملي: سالسل الّتوريد العاملّية
يمة هي شبكة عامليّة من سلسلة الق

األنشطة التي تعمل عىل تطوير / الّرشكات
aوإنتاج وتقديم املنتجات للمستهلك. 

تنشأ التّحّديات عندما تتّخذ الّرشكات 
الرّائدة قرارات االستث<ر والتّوريد التي 
تؤثّر عىل ظروف العمل يف سالسل التّوريد 
العاملّية، دون أن تكون مسؤولة بشكل 

 .توظيف الع<ل مبارش عن
سكان / يش4 الّشتات اىل شعب :شتات

معaّ تركوا أوطانهم  من أصل عرقيّ 
دول املنشأ، وانترشوا يف مناطق / األصليّة

ك< يعرف  .أخرى من كافّة أنحاء العا�
ه أفراد الّشتات عىل نطاق واسع عىل أنّ 

وجمعيات وج<عات  وأعضاء يف شبكات
ظوا عىل غادروا دولهم األصليّة لكن حاف

الرّوابط االجت<عيّة واالقتصاديّة 
ويشمل هذا املفهوم  .والّسياسيّة

الج<عات املستقرّة، والعّ<ل املهاجرين 
 املقيمa مؤقتاً يف الخارج، والّشعوب التي

دولة املقصد، / تحمل جنسّية دولة املنشأ
وحاميل جنسيّة مزدوجة، واملهاجرين من 

 .الثّالثّ /الجيل الثّا�
يكون الّشخص : ديم الجنسّيةشخص ع

عديم الجنسيّة عندما ال يكون مواطناً يف 
دولة إما بسبب عدم حصوله عىل  ةأيّ 

بسبب خسارته لواحدة  الجنسيّة أبداً أو
 .من دون الحصول عىل واحدة جديدة
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oكن أن تحدث حاالت انعدام الجنسيّة 
ألسباب عّدة، gا يف ذلك التّمييز ضد 

عىل / يّة معيّنةدين/ مجموعات عرقيّة
ظهور دول / أساس النّوع االجت<عي

جديدة وتغي4ات يف الحدود بa الّدول 
 .ثغرات يف قوانa الجنسيّة/ القا�ة

ويصعب عىل عدoي الجنسيّة الحصول 
عىل الحقوق األساسّية مثل التّعليم 

  .والّرعايّة الّصحيّة والعمل وحريّة التّنقل
عى للحصول الفرد الذي يس: طالب اللّجوء

ويعترب طالب اللجوء  .عىل الح<يّة الّدوليّة
يف طلب لجوئه  الّشخص الذي � يُبت بعد

من قبل الّدولة التي كان قد طلب اللجوء 
يف نهايّة املطاف، ال يعترب كّل طالب  .إليها

لجوء الجئاً غ4 أن كّل الجئ يف البدايّة هو 
تتّم معاملة الالجئa وطالبي  .طالب لجوء

  .جوءالل
العامل بعقد  إنّ : تعامل بعقد مؤقّ 

مؤقت هو املصطلح املفّضل لعامل مهاجر 
يف الّدول العربيّة، فهو يدّل عىل الطّبيعة 
التّعاقديّة املؤقّتة لهجرة اليّد العاملة يف 

  .املنطقة
الّشخص الذي يعمل يف  :عامل مهاجر

 .الّدولة التي ال يكون مواطناً فيها
بالتّبادل مع  يستخدم هذا املصطلحو

املهاجرين العاملa، ويش4 إىل النّاس 
من  .الذين يهاجرون تحديداً لغرض العمل

يف ) الهجرة(املهّم أن نالحظ أّن مصطلح 
اللغة العربيّة يحمل داللة الّدوام يف مقابل 

لّدا�ة يف اللّغة  داللتّه عىل الحالة املؤقّتة وا
 .اإلنگليزيّة

أسايس يف  أمبد: عدم اإلعادة القرسيّة
القانون الّدويل لالّجئa الذي يحظر عىل 

إعادة الالّجئ إىل املكان حيث / الّدول طرد
حريّته فيه مهّددة بسبب / تكون حياته

انت<ئه إىل فئة / جنسيته/ دينه/ عرقه
ويتّم  .رأيه الّسيايس/ اجت<عيّة معيّنة

 33التّعب4 عن هذا املبدأ بوضوح يف املادة 

 بوضع قةاملتعلّ  1951 عامّ  فاقيّةاتّ  من
aح<يّة اإلنسان حقوق معاي4 توفر .الالّجئ 
 ما إىل إضافة القرسيّة اإلعادة ضد إضافيّة
 قيتعلّ  ما ذلك يف gا لالّجئa القانون يوفّره

 /التّعذيب خطر يوجد حيث بحاالت
   .املهينة /الالإنسانيّة /القاسيّة املعاملة

ىل يش4 العمل القرسي إ: عمل قرسي
الحاالت التي يتّم فيها إجبار األشخاص 

/ عىل العمل من خالل استخدام العنف
عن طريق وسائل أك� دهاء مثل / التّهديد

/ حجز وثائق الهويّة/ الّديون املرتاكمة
 .التّهديد بفضح أمرهم أمام الّسلطات

فاقيّة منظّمة العمل الّدوليّة بشأن تعرف اتّ 
ن العمل بأ ) 29رقم( 1930العمل القرسي، 

خدمة يتّم فرضه< / القرسي هو كّل عمل
عنوة من قبل أي شخص تحت التّهديد 

 بأي عقاب، والذي من أجل تنفيذه
التّمييز املوّجه ضّد شخص من : عنرصيّة

عرق مختلف عىل أساس اعتقاد املرء بأن 
انظر  .العرق الذي ينتمي له هو األفضل

 .أيضاً رهاب األجانب
يش4 : عنف قائم عىل الّنوع االجت@عيّ 

إىل أي جت<عّي العنف القائم عىل النّوع اال 
/ فعل يشن ّضّد أي فرد عىل أساس نوعه

الطّريقة التي ينظر بها / نوعها االجت<عيّ 
من / ، يؤّدينوعها االجت<عيّ / إىل نوعه

نفيس، gا / املرجح أن يؤّدي إىل أذى بد�
/ gثل هذه األفعال يف ذلك التّهديد بالقيام

الحرمان التّعّسفي من الحريّة، / اإلكراه
 .الخاّصة/ سواء أكان ذلك يف الحياة العامة

ويكون املهاجرون والّالجئون عرضة بشكل 
خاّص للعنف الجنيس والعنف القائم عىل 

عىل أيدي أصحاب جت<عّي النّوع اال 
العمل ووكاالت التّوظيف والزّواج وأفراد 

ات إنفاذ القانون، gا يف ذلك األرسة، وسلط
املسؤولa عن الّسياسات العامة والج<رك 

 .والقضاء، واملتاجرين بالبرش

جئa عودة الال : عودة طوعّية إىل الوطن
إىل وطنهم عىل أساس قرار حّر ومستن4، 
تّم تسهيلها يف ظّل الظّروف التي تؤّدي إىل 
عودتهم اآلمنة بكرامة وإعادة إدماجهم 

 .الّدا�ة
تش4 العودة وإعادة  :عودة وإعادة إدماج

إدماج العّ<ل املهاجرين إىل العمليّة التي 
يعود فيها املهاجرون إىل دولهم األصليّة 
 .وتتّم إعادة دمجهم اقتصادياً واجت<عيا

 .دائم/ وoكن أن يكون ذلك بشكل مؤقّت
هجرة األفراد ذوي : كسب األدمغة

ى أيضاً وتسمّ  .املهارات إىل دول املقصد
 ).هجرة األدمغة املعاكسة(

األشخاص املتواجدون  الالّجئون: الجئ
خارج دولتهم األصليّة ويطلبون الح<يّة 
الّدوليّة بسبب خشيتهم من االضطهاد 

/ الّدين/ الواقع عىل أساس العرق
االنت<ء إىل فئة / الّرأي الّسيايس/ الجنسيّة

بسبب الّرصاع والعنف / اجت<عيّة معيّنة
ظروف أخرى أخلّت بشكل خط4 / عّممامل

  .بالنّظام العاّم م< أجربهم عىل الفرار
األرس الفرديّة، / املجتمع :مجتمع مضيف

aالتي تستضيف مؤقتاً الّسكان الالّجئ /
النّازحa وتتقاسم معهم املوارد الخاّصة 

يتّم توف4 املأوى يف مواقع اإليواء  .والعاّمة
� العامة املؤقّتة املحّددة، واملبا 

يف )/ املالجئ الج<عيّة/ املخي<ت(
من املهّم عند تناول  .املساكن/ البيوت

ح<يّة الالّجئa واملرشّدين داخلياً أن يتّم 
شمول احتياجات املجتمعات املضيفة، 
التي تكون يف كث4 من األحيان هّشة 
بالفعل، والتي قد تتفاقم حالتّها أك� من 

aذلك نتيجة لقدوم النّازح. 
تكون مذكّرات التّفاهم  :مذكّرة تفاهم

فاقيات غ4 التي تنظّم هجرة الع<لة اتّ 
ملزمة تحدد األحكام والّرشوط التي تنظّم 

aدولت aهجرة الع<لة ب.  
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إن معاي4 العمل الّدوليّة : معاي7 العمل
هي الّصكوك القانونيّة التي وضعتها 
مكّونات منظّمة العمل الّدوليّة 

) وأصحاب العمل والعّ<ل الحكومات(
التي تحّدد املبادئ والحقوق األساسيّة يف 

حّدد مجلس إدارة منظّمة العمل  .العمل
تغطّي ) أساسيّة(فاقيات الّدوليّة ¢ا� اتّ 

املوضوعات التي تعترب مبادئ وحقوق 
فاقيات وتغطّي االتّ  .أساسيّة يف العمل

حريّة تكوين  :الثّ<نيّة الفئات التّاليّة
معيات واالعرتاف الفعيل بحّق الج

املفاوضة الج<عيّة؛ والقضاء عىل كافة 
االلزّامي؛ القضاء / أشكال العمل الجربي

الفعيل عىل ع<لة األطفال؛ والقضاء عىل 
 .التّمييز يف االستخدام واملهنة

تش4 املفاوضة الج<عيّة : مفاوضة ج@عّية
 aإىل كافّة املفاوضات التي تجري ب

مجموعة من أصحاب / صاحب العمل
ومنظّمة ، منظّ<ت أصحاب العمل/ العمل

أك� لغرض تحديد ظروف / ع<ل واحدة
تنظيم / العمل ورشوط االستخدام

/ العالقات بa أصحاب العمل والع<ل
الحّق يف  وoتدّ  .منظ<ت العّ<ل املعنيّة

لع<ل، املفاوضة الج<عيّة ليشمل كافّة ا
عىل الّصعيد  .نريgن فيهم العّ<ل املهاج

فاقيّة منظّمة العمل الّدويل، شّجعت اتّ 
فاقيّة ، باسم اتّ 1949 الّدوليّة املعتمدة عامّ 

حّق التّنظيم واملفاوضة الج<عيّة، 
، عىل تطوير آليات املفاوضة )98رقم(

الطّوعيّة بشأن ظروف العمل بa أصحاب 
 .العمل ومنظ<ت الع<ل

توجد §ط هجرة بa دولتa : ممّر الهجرة
 .بينه< وصالت هجرة منتظمة

مناطق تجهيز (مناطق صناعيّة مؤّهلة 
): املناطق االقتصاديّة الخاّصة/ الّصادرات

ة منطقة إّن املنطقة الّصناعيّة املؤهلّ 
صناعيّة متخّصصة يف التّصنيع من أجل 

يتّم إنشاء هذه املناطق مع  .التّصدير

ة وجذب حوافز خاّصة لدعم التّجارة الحّر 
غ4 أن ظروف  .ستثمرين األجانبامل

العمل والعالقات الّصناعيّة يف هذه 
املناطق ال تلبّي معاي4 العمل الّدوليّة يف 

 .كث4 من األحيان
مصطلح شامل ملجموعة : مهاجر اقتصاديّ 

واسعة من النّاس تنتقل من دولة إىل 
 .أخرى لتعزيز فرصها االقتصاديّة واملهنيّة

يز املهاجرين يستخدم هذا املصطلح لتمي
االقتصاديa عن الّالجئa وطالبي اللّجوء 
والنّازحa قرسا داخل تدفّقات الهجرة 

ك< أنّه غالباً  .املختلطة عىل نطاق أوسع
ما يش4 إىل األشخاص غ4 املهرة وشبه 

التي / املهرة من الّدول املتّرضرة األقّل §واً 
قد تشّكل هذه العبارة  .تعا� الّرصاعات

األحيان دالّة سلبيّة عموما تهدف يف بعض 
إىل التّمييز بa األشخاص املستحّقa وغ4 

 .تدفّقات الهجرة املختلطة املستحقa يف
يتّفق معظم الخرباء عىل أن : دويل مهاجر

املهاجر الّدويل هو الّشخص الذي يغ4ّ 
دولة اإلقامة املعتادة، بغض النّظر عن 

يتّم  عموما، .وضعه القانو�/ سبب الهجرة
aالهجرة عىل املدى القص4 التّمييز ب /

ة، التي تغطّي االنتقال ملّدة ترتاوح املؤق
أشهر واثني عرش شهرا، ) 03(بa ثالثة 

الّدا�ة، يف / والهجرة عىل املدى الطّويل
إشارة إىل تغي4 دولة اإلقامة ملّدة سنة 

 .أك�/ واحدة
مصطلح  :مهاجرون تقطّعت بهم الّسبل

 )الذين تقطّعت بهم الّسبل املهاجرون(
مصطلح جديد نسبياً � يتّم بعد تعريفه 

وهو يش4 إىل  .يف القانون الّدويل
 aاملهاجرين الذين يجدون أنفسهم عالق
قانونيا، ألنّهم غ4 قادرين عىل البقاء 
بصفة قانونيّة يف البالد التي يكونون 

االنتقال إىل دولة / موجودين فيها جسدياً 
منظّمة الهجرة (إىل وطنهم  العودة/ آخر

قد يصبح املهاجرون مهاجرين ). الّدوليّة

يف / تقطّعت بهم الّسبل خالل انتقالهم
 .يف املناطق الحدوديّة/ دول املقصد

ويصبح املهاجرون مهاجرين تقطّعت بهم 
عديدة، مع نطاق واسع  ائقالّسبل بطر 

بالنّسبة لوضعهم القانو�، وسالمتهم 
ويكونون  .ورفاههم الّشخصيّة، وأمنهم،

عرضة لالتّجار بالبرش، والحجز، والّرتحيل 
 .من تنظيم حالتّهم إن � يتمكّنوا

الذين ال / مهاجرون يف وضع غ7 نظاميّ 
املهاجر يف وضع غ4  إنّ  :يحملون وثائق

الذي ال يحمل وثائق هو شخص / نظاميّ 
العمل يف / اإلقامة/ غ4 مّرصح له بالّدخول

ل مصطلح املهاجرون يشمو .دولة املقصد
األشخاص الذين يتّم  يف وضع غ4 نظامي

األشخاص الذين / االتّجار بهم داخل البالد
يف  .رفضت طلبات اللجوء التي قدّموها

يتعرض املهاجرون يف وضع غ4  .دول
نظامي كث4اً للمضايقات واالعتقال 
واالحتجاز والّرتحيل باإلضافة إىل تعرّضهم 

 .جارتّ لخطر العمل الجربي واال 
 متّفق تعريف يوجد ال :قرسا مهّجرون

 هذا أنّ  غ4 قرسا، للمهّجرين دولياً  عليه
 املهّجرين األشخاص إىل يش4 املصطلح

 عىل الّالجئ تعريف يستوفون ال الذين
 .الّدويل القانون gوجب يفاملعرّ  النّحو

 النّاس من املاليa هم قرساً  املهّجرون
 من عدد ةنتيج لالنتقال يضطرّون الذين

 الكوارث /املسلّحة النّزاعات مثل األسباب
 انتهاكات /البيئي التّدهور /الطّبيعيّة

 من جزء ذلك يف gا نساناال  حقوق
 مصطلح يضمّ  املختلطة الهجرة تدفقات

 الّدوافع من أوسع نطاقاً  قرسا املهّجرون
 املتغ4ّات واملتعّددة املعّقدة والعمليات

 املعارص، زوحالنّ  ديناميات �يّز التي
 فئات من وغ4هم الالّجئa من كّل  وتشمل

 .باإلكراه لالنتقال املضطرين األشخاص
تعترب جنسيّة دولة ما : جنسّية/ مواطنة

إذ �تلك  .شكالً من أشكال الهويّة القانونيّة
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الّدول الّسياديّة الحق يف تحديد األهليّة 
 aللحصول عىل الجنسيّة وتحديد قوان

حa يتمتع كافّة البرش يف  .الجنسيّة
بالحقوق املنصوص عنها يف القانون 

 أنه يف امل<رسة، يعترب الّسند الّدويل، إّال 
القانو� للمواطنة gثابة األساس مل<رسة 
العديد من حقوق اإلنسان والتّمتع بها gا 
يف ذلك الحصول عىل التّعليم والرّعايّة 
الّصحيّة والعمل واملشاركة يف العمليات 

oكن  .واملساواة أمام القانون ّسياسيّةال
�نح من / أن ُ�نح املواطنة عند الوالّدة

قد  .غ4ها من الوسائل/ خالل التّجنس
قد / يخرس األفراد والج<عات جنسيتهم

تلغى هذه الجنسيّة، وبالتّايل يصبحون 
باإلضافة إىل  ،نتيجة لذلك عدoي الجنسيّة

ة أك� ذلك يحّق لألفراد أن يحملوا جنسيّ 
 .من دولة واحدة

تؤثّر املتغ4ّات البيئيّة : نازح لعوامل بيئّية
بشكل متزايد عىل أ§اط االنتقال من 
املناطق التي تعا� من الّرصاعات والفقر 
وعدم االستقرار من خالل تفاقم مواطن 

النّازحون  .الّضعف املوجودة مسبقا
لعوامل بيئيّة هم أفراد، يضطرون ألسباب 

/ ات املفاجئةجة عن التّغ4ّ قويّة نات
التّدريجيّة يف البيئة التي تؤثّر سلباً عىل 

ظروفهم املعيشيّة، إىل مغادرة / حياتهم
يختارون ذلك، سواء / منازلهم املعتادة

بشكل دائم، والذين / بشكل مؤقت
ينتقلون للعيش يف مكان آخر سواء داخل 

يف بعض الحاالت، oكن  .خارجها/ دولتهم
لبيئيّة أيضاً أن تعوق األفراد للمتغ4ات ا

 .تنّقلهم وتحد من
هجرة األفراد ذوي : هجرة األدمغة

املهارات من دولهم األصليّة إىل دولة 
الحصول  أخرى، ويكون ذلك عادة بغيّة

 .ظروف عمل أفضل/ عىل أجور أعىل

قد تكون هجرة الع<لة داخليّة،  .بأجر
/ يل املثال من الّريف إىل املدينةعىل سب

 .دوليّة، عرب الحدود
تش4 الهجرة الّدائريّة إىل  :هجرة دائريّة

سواء  ة ذات طابع تكراريّ حركة مؤقتّ 
. عرب الحدود غ4 نظاميّ / بشكل نظامي

/ وقد ظهرت برامج الهجرة الّدائريّة املدارة
ة تستخدم يف وضع سياسات املنظّمة كأدا

الهجرة للتخفيف من آثار هجرة األدمغة 
وتعزيز التّنميّة يف دول املنشأ من خالل 

ق املستمر للتحويالت، وعودة التّدفّ 
العّ<ل ذوي املهارات، وتقديم الّدعم 

 .لتنميّة املشاريع
يصف هذا  :هجرة قرسيّة وهجرة طوعّية

املصطلح رحيل الّشخص بشكل قرسي من 
oكن أن تشتمل األمثلة ، و وطنه/ لهمنز 

عىل هذا النّوع من اإلكراه الكوارث البيئيّة 
الّنوويّة، / والطّبيعيّة، والكوارث الكيميائيّة

واملجاعة، واالتّجار، والحرب، والنّزاع 
املسلّح، واالضطرابات الخط4ة للنظام 

عدم رغبة الّدولة يف ح<يّة / العجز/ العامّ 
الهجرة الطّوعيّة  أما .حقوق مواطنيها

لكن، بين<  .انتقال النّاس gحض إرادتهم
أصبح انتقال البرش أك� عامليّة وتواترا، 
أصبح التّمييز التّقليدي بa الهجرة 

وهذا  .القرسيّة والطّوعيّة أقل وضوحا
يؤدي إىل حّجة مقنعة عىل نحو متزايد 
ملعالجة حقوق الّالجئa واملهاجرين 

 نّظر عن دوافعهمبطريقة شاملة بغض ال
 .وضعهم القانو�/ لرتك دولتهم األصليّة

/ الّشخص الذي يقيم بصفة مؤقّتة :وافد
 .دا�ة خارج الّدولة التي هو مواطن فيها

 .يعمل ال/ وقد يكون هذا الّشخص يعمل

تعترب هذه  .البقاء والعمل يف دولة املقصد
الوثائق حاسمة بالنّسبة لحريّة حركة 
سالمة العّ<ل املهاجرين يف كافّة مراحل 

ويجب أن تسّهل  .عمليّة الهجرة والعمل
ّسفر سفر املهاجرين وثائق الهويّة وال

وحصولهم عىل الخدمات الّصحيّة، 
والخدمات القنصليّة والتّعليم القانونيّة؛ 
وهي تعترب رضوريّة لإلجراءات العمليّة 

ويحتفظ كافة  .بن�مثل فتح حساب 
األفراد، gن فيهم العّ<ل املهاجرين، 
بالحق يف حمل وثائقهم الّشخصيّة، ويف 

هاجرين أن بعض الّدول، يتوجب عىل امل
نسخاً عنها يف كافة / يحملوا وثائق هويّتهم

  .األوقات
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انتقال األشخاص من موقع : هجرة الع@لة
جغرايف إىل آخر من أجل العثور عىل عمل 

مثل جواز : وثائق الهويّة والّسفر والعمل
بطاقة الهويّة / الّسفر، البطاقة الوطنيّة

/ وتصاريح العمل" وطنيّةاألجنبيّة ال"
جنسيّة / اإلقامة هي دليل هويّة

وضعهم القانو� وحّقهم يف / املهاجرين
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 األْشخاَص  يُراِفُق  الّذي املُتمرُِّس  :األُرْطُوُفوِ�   

  .التّواُصلِ  اضطراباِت  من يُعانونَ  الَّذين
 لالتّصال العلميّة الّدراسةُ  :األُرْطُوفونيّة

 أَشكالِه مختلف يف اللّغوي وغ3 اللُّغوي

لالتّ  اىل تهدُف  واملرضيّة، العاديّة  Cشاكلِ  كفُّ

ة، بصفةٍ  االتّصال  اللّغة اضطرابات وإِىل عامَّ

ة بصفةٍ  والكالمِ    .خاصَّ
 ال أKٍَ، بوجود الّشعورُ  :اإلْحساِس  اضطراُب 

 يعرف ما وهو حسيNا، تفس3ًا له يوجد

  .باألKِ  الّشعورِ  يف باالضطراِب 
ة الكيلِّ  الُفْقدانُ  :البََرصيّة اإلَعاقةُ   لحاسَّ

 ولو للتَّصحيح، القابلة غ3 يّةالرّؤ /البرص

 عجز نسبة يعادل Cا طبيّة نظاراٍت  بوضع

 العاديّة للقدرة 20 إىل 01 من تفوُق  /تساوي

 الحركيّة، اإلعاقة .العينg لكلتى لإلبصار

 استعmل عىل القدرة الّشخص وفقدان

  .%50 يفوق /يساوي بعجز الّساقg /اليديّن
هنيّة اإلَعاَقةُ   املُصاب لّشخصا فقدانُ  :الذِّ

 عجزٍ  بنسبة الفكريّة /العقليّة ملؤّهالته

   .املئة يف 80 تساوي
ة كيل فُقدان :الّسمِعّية اإلَعاَقةُ   لحاسَّ

 االتّصال عىل القدرة محدوديّة مع الّسمع

 .اآلخرين مع
 التّفاعل تعكس التي معقدة ظاهرة :اإلَِعاَقةُ 

gاملجتمع ومالمح الّشخص جسم مالمح ب 

  .فيه شيعي الّذي
 يَخصُّ  ِجهازٌ  :كَالمٍ  إىل  الّنصِّ  تَْحويل آلةُ 

gِت  ترَجمةِ  عىل يُساعدهم املَكفوفmالكل 

  .َسmُعها ُ}كنهم  أصواٍت   إىل املكتوبةِ 
ة فاِقدو :البُكمُ    .صوتيًا املُعاقون /النّطْقِ  حاسَّ

 يُعطِّل كالميٌّ  اْضطراٌب  :التّلعثمُ  /التّأْتَأَةُ 

 /الالإراديّة التّكرارات طةبواسِ  الكالمِ  تدفَُّق 
 يف /َصوتيّة مقاطع يف /األصواِت  يف إطالة

  .ِعباراٍت  يف /كلmٍت 
ة االحتَِياَجاِت  ذوي تَأْهيُل   َمجموعُ  :الَخاصَّ

 كّل  ُمساعدةِ  يف املُستخَدمة والوسائل الطّرائق

 عن خاّصة، حاالٍت  من يُعانون الذين األفراد

 ملُجتمعا مع التّأقلمِ  عىل ُمساعدتهم طريق

 التي البيئة مع دمجهم خالل من بهم، املحيط

  .فيها يوجدون
ةُ  الّرتْبّية  املُختصِّ  التّعليم من نوعٌ  :الخاصَّ

 الخاّصة، االحتياجاِت  ذوي األطفالِ  تعليمِ  يف

 الّرتبويّة والربامجِ  الَخدماِت  من َ�طًا يَتضّمن

 وطرقِ  والوسائلِ  املَناهج يف والتّعديالت

ة للحاجاِت  تجابةً اس التّعليم،  الخاصَّ

  .الطّالِب  ملجموعِ 
ُل   التّقنيات تلك هي :األرْطوفو� التّكفُّ

 للّغة الحاملة الكالميّة للسلسلة العالجيّة

 توظيف إعادة ايل دا�ا تهدف وهي الّشفويّة،

   .تْوظيفها واْسِرتجاعِ  املميزةِ  القدرات
دُ   املُعقَّدة االضطراباِت  من َمجموعةٌ  :التّوحُّ

 التّوحُّد َمرِض  قبيلِ  من الّدماغ، �وِّ  يف

  .الطّفولةِ  يف التّفكُّك واضطرابات
 يف ثَِقلٍ  إىل تَُؤّدي التّْصويِت  يف إعاقةٌ  :الُحبَْسةُ 
   .اللّسانِ 
 بُنى يف ُشذوذٌ  /نُْقٌص  /فقدانٌ  :الَخلَُل 

  .الّسيولوجيّة الوظائف
ة اَجاِت االحتيَ  َذُوو  :املعوَّقون /الَخاصَّ
وا  حديثة، تربويّة اتّجاهاٍت  وفَق  ذلكب سمُّ

 عن يعربِّ  الثّا� املُصطلح ألنّ  املعّوقg من بدًال 

 وسلبيّة نفسيّة آثارٍ  من لها وما باإلعاقَِة، الوْسمِ 

  .الفردِ  عىل
 سنّه كان مهm شخٍص  كلٌّ  :املُعاُق  الّشْخُص 

  .الحسيّة العضويّة /الحركيّة /الّذهنيّة وظائفه وإصابة واالجتmعيّة، الّشخصيّة، اليوميّة حياته يف أوليّة نشاطات عّدة /نشاط مmرسة ىلع قدرته من تحدُّ  مكتسبة، /خلقيّة /وراثيّة /إعاقةٍ  من يعا� وجنسه
 عن ناتجٌ  الَعدَوى شديدُ  َمرٌض   :األَطفالِ  َشلَُل 

  .العدوى لهذهِ  التّعرِّض  إثرِ  عىل الّشللِ  من يُعانون األطفال من قليًال  َعدًدا أنَّ  إالَّ  املَرِض، بهذا اإلصابةِ  أعراُض  عليهم تظهرُ  ال األطفالِ  شلَلِ  وسبف3  املُصابg ُمعظمَ  أنّ  إىل ويشارُ  الَعصبّي، الجهازَ  تُهاجمَ    ف3وسيّة َعدوى
 عضلة لوظيفة الكّيل  الفقدانُ  هو  :الّشلَُل 

  .الحركة فقدان اىل باإلِضافة املُصابة ةاملنطق يف االحساس فقدان الّشلل يرافق أَن املمكن من  أك� /واحدةٍ 
 الَعصِبي الجهازِ  يف اْضطراٌب    :عُ الّرصَ 

 طبيعي غ3 الّدماغ نشاط فيُصِبح املَركزي،
 /الّسلوكِ  من فرتاٍت  /نوباٍت  حدوثَ   ُمسبِّبًا

  .الَوْعيِ  فُْقدانِ  إىل تُؤَّدي قد العاديّة غ3 األحاسيِس 
 ُحدوِث  إَِىل  تُؤدي حالةٌ  هي  :التّعلُّم ُصُعوبَةُ 

 باملقارنَةِ  للطَّالِب  الّدرايس التّحصيلِ  يف َخللٍ 

  .نفِسهِ  الّدرايس الِقْسمِ  يف زمالئهِ  مع
ة فاِقدو :الّصم    .َسمعيًا املُعاقون /الّسمع حاسَّ

 يستعملُها التي الَوسيلةُ  :برايْل  طَريقةُ 
 الكفيُف  يستطيعُ  بارزةٍ  دةٍ أعم منْ  تتكوَّنُ  طريقةٌ  وهي والِقراءِة، الكتابةِ  يف املَكفوفون

  .أناملِه بأطراِف  ملِْسها خالل من القراءةَ 
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 عىل الَفرْدِ  قُْدرَةِ  َعَدمُ  /َمْحدوِديّة :الَعْجزُ 

  .وواجباته بوظائفه الِقيَّامِ 
 الّدم تدفُّق   قلَّة عن ناجمٌ  باألK شعورٌ  :الَعَرجُ 

ة يف ُمعيَنة، بوت3ة امليشِ  بعد الّساقg يف األَلَمِ  بهذا الّشعور يتمُّ  ما وغالبًا   العضالِت، إىل ة حسب زمنيّة مدَّ   .املرضيّة الحالة شدَّ
 يتميزُ  القراءة، يف اِضطراٌب  :الِقراَءةِ  ُعْرسُ 

 الذَّكاء من الرّغم عىل القراءة يف بصعوبَة

 كتابة يف /برسعةٍ  القراءة /الكلmِت  تهجئَة يف صعوبات املشكالتُ  تتضمَّن قد الطّبيعي،

 بصوٍت  القراءة عند الكلmت لْفِظ  /الكلmت

 األحيان من كث3 ويف املرءُ  يقرأه ما وفهم عال

 املدرسة يف مرّة ألّول الّصعوبات هذه تالحظ

 القراءة، عىل قدرته ما شخص يفقد عندما

  .الّالقرائيّة باسم ذلك يُعرف
 عليها يعتمد تعويضيّة وسيلة :البيضاء العصا

  .بحاملها االصطدام بعدم الحذر لتوخي املركبات قادة وتنبيه ملساعدته، يتطوع أن يريد ملن كفيف العصا هذه حامل أن إىل النّاس انّتباه للفت وسيلة تعترب كذلك والجانبg، األمام إىل بتحريكها الحركة أثناء باألجسام االصطدام واتّقاء الطّريق تحّسس منها الغرض املكفوفون،
 عىل  اإلنسان تساعدُ  التي الوسيلة :الُعكَّازُ 

   .املَْيشِ  عىل قدرتِه من حدَّت إِصابة /َحرَ� ضعف حال يف واملَْيشِ  التّنقل
 صّمم بعجالت، كريس :املتحرك الكريسّ 
 وضع وتّصحيح لتّثبيت .للميشّ  بديال ليكون

 شكل يف املريض /املعاق لجسم الجلوس
 يعدّ  الجلوس نظام من النّوع وهذا آخر، إىل مكان من للتّنقل يستخدمه ل� صحيّ 

 بشكل فرد لكل خاّصة مقاييس حساب عىل
 تطور من والحدّ  له الكاملة الرّاحة يوفر

  .اإلعاقة أعراض
 }كنُه ال الّذي األْعمى، الّشخص :الكَفيفُ 

 عيِنه باستخدام به املُحيطةِ  املَوجودات إدراَك 

َدة   .املُجمَّ

 وسيلة عىل يُطلق مصطلح :اإلشارَةِ  لُغةُ 
 ذوو يستخدمها التي الّصوتيّة غ3 صلالتّوا

 )/الّصم( لسمعي الخاّصة االحتياجات
  ).البُكْم(

 تعرب للصمّ  الطّبيعيّة اللغة هي :اإلشارّة لغة
 حركات خالل من واملفاهيم الكلmت عن

 اتصال وسيلة وتعترب ووضعهم، اليدين
 العg بg التّناسق عىل كب3ا اعتmدا تعتمد
 تاّمة لغة وهي .ركةالح عىل الجسم وقدرة

  .باليدين وتنطق بالعg تسمع )كاملة(
 Syndrôme de /توريت ُمتالزَمةُ 

Tourette:  حركات عىل يشتمل اضطراٌب 
 حركات( فيها مرغوب غ3 أصوات /تكراريّة

   .بسهولة عليها الّسيطرة }كن ال )إراديّة ال
 Syndrôme Walker ووكر َدانِدي ُمتالزَِمةُ 
Dandy:  ٌاملخيخَ  يتضمَّن نادرٌ  خلقيٌّ  تشوُّه 
gالنّسيجى، بالّضمور ويتميَّز الرّابع، والبُط 
ع املَخيخ منطقة تخلُّق ىف ونقٍص   والتّوسُّ

 النّقرة وتضخُّم الرّابع للبطg الكَيْىس
 أعراًضا املَشاكُل  هذه وتعدُّ  بالّدماغ، الخلفيّة
ة وترتافُق  للمتالزمِة، رئيسيّة  مشاكل بعدَّ
  .بالّدماغِ  الّسوائل مكرتاكُ  أخرى

 :Syndrôme Noonan نونَان ُمتالزَِمةُ 
 أجزاءٍ  يف الطّبيعي النّمو }نع ورا¥ٌّ  اضطراٌب 
 يُصاَب  أن }كن الجسم، من مختلفة
 متنوعة بطرقٍ  نونان Cتالزمة الّشخُص 
 ُمعتادة غ3 سmٍت  املتالزمة هذه وتشمل
 القلب، وعيوِب  القامِة، وقرصِ  للوجِه،

 التّأخُّر وحاالت أخرى جسديّة ومشاكل
  .النّموِّ  يف املحتملة
 الرّعايّة يقدم الذي الّشخص :املُرافق
 ويُطمنئ املعنوي والّدعم للمريض، الّصحيّة
 قد التي الفحوصات اجراء خالل املريض

  .مريحة وغ3 محرجة تكون
 الستيعاب مصمم :الوصول سهل املرحاض
 تمّ  الجسديّة، اإلعاقة ذوي األشخاص

 الوصول مشاكل ملعالجة ّصميمهت
 أكرب، مساحة توف3 خالل من للمرحاض،

 من وتقيه الّشخص عليها يستند ومسانيد

 تلك يف املياه دورة صّممت كm الوقوع،

  .االستعmل سهلة لتكون املراحيض
 َمرٌض  :التّدْهوِري الَعَضالِت  ُضمورِ  َمرَُض 

 يف اإلراديّة الَعَضالت بإصابةِ  يبدأ ورا¥ٌّ 
 فيُصيُب  يتحوَُّل  ثم للمريِض، األربعة ألطراِف ا

  .الّالإراديّة الَعضالِت  بقيّة
  .التّفك3 املُتََعطُِّل  :التّفكvِ  َمْشلوُل 

 أعضائِه، أَحدِ  يف بَرضرِ  املُصاُب  :املَْعطوُب 

 العطُب  يكونُ  ما وغالبًا الَحركَة، عن يُعيقهُ 

 /الّس3ِْ  َحوادِث  /الُحروِب  يف اإلصابَة بفعل
  .الورََشاِت  يف لَعملِ ا

 التي الوسائلِ  من وسيلةٌ  :الّسْمِعّية املُعيناُت 

 بg التّمييز قدرةِ  عىل  الّسمعِ  فاقدَ  تساعدُ 

  .األصواِت 
 تمَّ  إذ اللَّمس، عىل يعتمدُ  ال هاتف :هاتفُ 

 ممن األشخاِص  أجل من خصيًصا تصميمه

  .الحركيّة اإلعاقاِت  من يعانون
 ©ثيل ):ولوجياالّداكتيل( اإلصيعي الهجاء

 املكتوبة للّغات الهجائية الحروف وتحويل

 القرن خالل ظهر وقد اليد، بأصابع إشارات إىل

  .عرش الّسادس
 املَُعلِّمgَ  من جmَعةٌ  :املَْحميّة الُورَُش 

 أك� /حادَّة إعاقاٍت  يُعانون َمنْ  تَخدمُ  والَفَعلَةُ 

 حيويّة املحميّة الورش هذه وُ©ثِّل إعاقة، من

 من تخرجهم ألنها شديدة إعاقات معاقgلل

 دخلٍ  اكْتساِب  فرصةَ  لهم وتتيحُ  منازلهم،

 عىل اعتmًدا يعمل .إبداعهم واستخدامِ 

 التي اليس3ة، الرّأس وحركاِت  اإل}اءاِت،

 هذه طريق وعن األماميّة، الكام3ا تلتقطها

 أيّة إىل الوصول للمستخدم }كن اإل}اءات،

 الهاتف ملس إىل تاجيح أن حتى دون خاصيّة

  .اإلطالق عىل
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 منه تهب الذي االتجاه :اتجاه الّرياح 
  .الّرياح

 منظمة تشكيالت إحدى :اإلقليمي االتحاد
 اتحادات ست وهي العامليّة، الجويّة األرصاد
 األرضيّة الكرة مجموعها يف تغطي إقليميّة
 للمنظمة العامة اللوائح وتحدد بأكملها،
 االتحاد -  :وهي منها لكل جغرافيّةال الحدود

 اإلقليمي االتحاد إفريقيا، - )1( رقم اإلقليمي
 - )3( رقم اإلقليمي االتحاد آسيا، -  )2( رقم

 - )4( رقم اإلقليمي االتحاد الجنوبيّة، أمريكا
 االتحاد  الوسطى، وأمريكا الّشKليّة أمريكا

 الباسفيك، غرب جنوب -  )5( رقم اإلقليمي
 كل يضم .أوروبا - )6( رقم ليمياإلق االتحاد

 يف األعضاء الّدول االتحادات هذه من
 الرّصد محطّات شبكات تقع التي املنظمة
 الجغرايف اإلطار يف تتبعها التي الجوي
  .إليه ^تد /لالتحاد
 الجوي الغالف يف اتزان حالة :الذا� االتزان

 الحرارة درجة تغc معدل بتساوي تتميز التي

   .الحرارة لدرجة الذاd التّغc معدل مع رأسيا
 :اإلقليميّة الجويّة املالحة اتفاقيّة

 منظمة مجلس قبل من املعتمدة االتفاقيّة
 يكون ما وعادة معf، إلقليم الّدوليّة الطcّان
 عىل بناء االتفاقيّة لهذه املجلس اعتKد
 اإلقليمي الجويّة املالحة اجتKع من توصيّة

   .األمر يخصه الذي
 إثر تتكون سحب التّبدد، ضد :لّتكثفا أثر

 عند الجوي الغالف يكون عندما جوا الطّائرة
 الذي الحد إىل ورطيا باردا الطcّان مستوى

 لحظة تظهر التي الّسحب تولد إىل يؤدي
   .البياض ناصعة رشائط /خيوطا تكونها

 الذي الّشخص :الجويّة األرصاد أخصا&
 علم ومKرسة دراسة يف مهنيا يستخدم
  .الجويّة األرصاد

 تغc أي يرسة، الّرياح تحول :الّرياح إدبار
 يف الّساعة عقارب حركة ضد الّرياح اتجاه

 ما وعادة األرضيّة، الكرة نصفي من أي
 األرصاد يف مجردا )اإلدبار( لفظ يعني

  .الّرياح إدبار الجويّة
 عن لإلبالغ شهريا تذاع إشارة :املناخ إذاعة

 لعدد الّسابق لّشهرا عن مناخيّة معلومات
  .املحطّات من مختار
 معلومات نقل :الجويّة األرصاد إرسال

 :التّاليّة الوسائل بأحدي الجويّة األرصاد
 عن محددتf محطّتf بf املبارش االتصال.أ

 .أرضيّة بخطوط /الالسلz الّربط طريق
 جميع يف سلكيا ال املعلومات إذاعة.ب

 علوماتامل هذه استقبال بهدف االتجاهات
  .محددة مساحة داخل نقطة أي يف

 األرصاد تحمل :األرصاد الجويّة البحريّة
 ذلك.أ :هK اثنf معنيf البحريّة الجويّة
 يعنى الذي الجويّة األرصاد علم من الفرع

 من وكل الجوي الغالف بf املتبادل بالفعل
 الجويّة األرصاد.ب .واملحيطات البحار

Kسهيالتوت خدمات بتقديم يتصل في 
 املالحة سالمة لتأمf الجويّة األرصاد
 األدق املعنى هو املفهوم وهذا البحريّة
   .البحريّة الجويّة لألرصاد
 من الفرع ذلك :التّجريبيّة الجويّة األرصاد

 بدراسة يعنى الذي الجويّة األرصاد علم
 ميدانيا الجوي الغالف وظواهر عمليات

  .الحقل تجارب وبواسطة

 من الفرع ذلك :التّطبيقيّة يّةالجو األرصاد
 بتطبيقات يعنى الذي الجويّة األرصاد علم

 نشاط أوجه مختلف يف الجويّة األرصاد
  .اإلنسان
 األرصاد علم :الّديناميكيّة الجويّة األرصاد
 نظر وجهة من الّدراسة عىل املبني الجويّة

  .الجويّة الظّواهر ديناميكيّة
 من الفرع ذلك :الّزراعيّة الجويّة األرصاد

 بدراسة يعنى الذي الجويّة األرصاد علم
  .بالّزراعة يتعلق فيK الجويّة األرصاد
 فروع إحدى :الطّ>انيّة الجويّة األرصاد
 األرصاد بدراسة يعنى الذي الجويّة األرصاد
 باملالحة تتصل التي النّواحي يف الجويّة
  .الجويّة

 من الفرع ذلك :الفيزيقيّة الجويّة األرصاد
 بدراسة يعنى الذي الجويّة األرصاد معل

  .الجوي للغالف الفيزيقيّة الخواص
يّة األَرَْصادُ   دراسة عن املسؤول العلم :الَجوِّ
 املدى عىل وظواهره الجوي الغالف خصائص

cللتنبؤ محددين ووقت مكان يف القص 
 عن تزيد ال جويّة توقعات وعمل بالطّقس

 اهرالظّو  مالحظات خالل من .ساعة 48 /24
 وصف الجويّة األرصاد تحاول الجويّة،

 وزمان مكان يف وتطورها املناخيّة الظّروف
fمعين. 
 من أك� /عنرص تقدير :الطّائرة أرصاد

  .جوا طائرة قبل من معد الجويّة العنارص
 من معتمدة أرقام :الّدوليّة الّدالة األرقام
 العامليّة الجويّة األرصاد منظمة جانب
 الّسينوبتيكيّة حطّاتامل عىل للداللة
 الجويّة األرصاد محطّات عىل /األرضيّة
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 املالحة سالمة تأمf تخص التي األرضيّة
  .الجويّة

 لطائرة جويّة رحلة :الجوي االستطالع
  .جويّة أرصاد معلومات عىل للحصول خصيصا معدة

 املطلق االستقرار حالة :املطلق االستقرار
   .مشبع غc /املاء ببخار مشبعا الهواء كان سواء الواقع يف قا�ة االستقرار من الحالة هذه فيه تصبح الذي الّسكو� االستقرار حالة من النّمط ذلك وه الجوي الغالف يف معلوم موقع عند

 التّعبc هذا يعني :الجوي االضطراب
    .الجوي املنخفض مصاحبة يف تنتظم التي كتلك جويّة دورة �و إىل يشc ما فيها يبدو التي املساحة يف الجويّة الحاالت عىل /الّشأن ذات غc القارصة الجويّة املنخفضات عىل أيضا يطلق ما عادة أنه إال الجوي الغالف يف االتزان من لحالة إعاقة /توقف أي عموما

 من أساسا يتألف أطلس :املناخي األطلس
  .الزّمن من نسبيا طويلة لفرتة معينة ملنطقة األساسيّة املناخيّة للعنارص والّسنويّة الّشهريّة اتاملتوسط خاّصة وبصورة ^ثل مناخيّة، معلومات عليها موقع خرائط

 فيهK تتسامت اللذان اليومان :االعتداالن
   .نفسها الجغرايف الطّول خطّ  دائرة امتداد عىل املواقع جميع يف ذلكو  ^اما، الغرب يف نفسه الوقت يف تغرب كK ^اما الّرشق من نفسه الوقت يف االعتدالf يف الّشمس وترشق االستواء، خطّ  عىل الّشمس
 وترتِفعُ  الغبارَ  تثc بشَدة تهب ريح :اإلِْعصارُ 
 .الّسKءِ  إِىل كالعمود

 الّرياح تحول هو الّرياح إقبال :الّرياح إقبال
   .الّرياح إقبال الجويّة األرصاد يف مجردا )اإلقبال( مصطلح يعني ما وعادة ةاألرضيّ  الكرة نصفي من أي يف الّساعة عقارب حركة مع الّرياح اتجاه تغc أي �نة

 آالت تحمل تصوير آالت :الّصناعّية األقLر
 ومساحات األرض تعلو التي الّسحب أ�اط وتبf .لألرض صوراً  تلتقط تلفازيّة تصوير
 وتبث .سطحها عىل والجليد الثّلج من كبcة

 طريق عن وترسلها ،صوراً  الّصناعيّة األقKر
 اإلشارات، هذه من فوتوغرافيّة صور إعداد يتم حيث األرضيّة، املحطّات إىل اإلشارات،
 هذه دراسة خاللها من العلKء ويستطيع

 املمطرة األعاصc أماكن وتحديد الّصور،
  .املحيط فوق تتشكل التي الخطcة األعاصc من وغcها
 ملونة أقواس :املضادة الّشمس أقواس
  .املضادة بالّشمس أحيانا تحيط

 بالنّسبة هو :للسحاب الّرأيس االمتداد
 قاعدة :بf الرّأسيّة املسافة للسحابة
  .الّسحابة وقمة الّسحابة

 نظام حركة /جويّة موجة حركة :االنتكاص
 املضاد االتجاه يف الجوي الغالف يف ضغطي
  .وجةامل تلك /النّظام هذا فيه املطمور للهواء األساس للتدفق

 معنيf االنذار هذا يحمل :باإلعصار إنذار
fاثن Kمنها الغرض جويّة أرصاد رسالة.أ :ه 
 حد رسعتها تبلغ سطحيّة رياح حدوث احتKل /بحدوث األمر يهمه من تنبيه

 القوة حد محددة مساحة فوق اإلعصار
 /حدوث إىل التّنبيه منها الغرض جويّة أرصاد رسالة.ب .للرياح بوفورت مقياس عىل )12(

 يكون عندما مداري إعصار حدوث احتKل
  .العنف بالغة برياح مصحوبا

 معنيf اإلنذار هذا يحمل :بالعاصفة إنذار
fاثن Kمنها الغرض جويّة أرصاد رسالة.أ :ه 
 حد رسعتها تبلغ سطحيّة رياح حدوث احتKل /بحدوث األمر يهمه من تنبيه

 مساحة فوق العنيفة العاصفة /العاصفة
 مقياس عىل 11 /10 القوة حد أي عينةم

  .شيوعا األك� املعنى وهو عنيفة جويّة بحاالت التّنبؤ.ب .الّسطحيّة للرياح بوفورت

 يف رأسيا الحرارة توزيع :الحراري االنقالب
 فيه تزيد الذي الوجه عىل الجوي الغالف
  .االرتفاع مع الحرارة درجة

 يف يتولد الذي الحراري االنقالب :االنقالب
 فعىل باإلشعاع، التّربيد بسبب الجوي الغالف
 نتيجة األرض سطح تربيد املثال سبيل

 التّربيد-  ليال الّسطح يبعثه الذي اإلشعاع
 /الجليد من سطح يبعثه الذي /- اللييل
   .الّسحب من طبقة من العلوي الجزء /الثّلوج
 يف وتجزئه الجليد تفتت :الجليد انهيار
  .األنهار موقع عرض خطوط حسب وانج شهر وأوائل مارس شهر منتصف بf ما أخرى إىل منطقة من وتجزئه الجليد تفتت بدء يختلف باملياه، بها املحيطة األنهار خاللها تغمر أسابيع ستة إىل أسبوعf من الجليد انهيار يستغرق الّشKليّة، أمريكا وشKل روسيا يف الكبcة األنهار يف خاّصة بصفة التّعبc هذا يستخدم ع،الّربي فصل خالل األنهار
 أبعد هو الحضيض نقطة عكس عىل :األوج
  .الجوي الرّصد كأقKر االصطناعيّة توابعها )/القمر( الطّبيعي تابعها مدار يف األرض عن نقطة
 قياس وحدة باري مليون يساوي البار : البار

 .األساسيّة الجوي الّضغط
 طالّضغ مقياس صور أحد :الجبيل البارومرت

 تدريج �تد بارومرت وهو الزّئبقي الجوي
 بقياس يسمح الذي الحد إىل طوال مقياسه
 والقليلة املرتفعة املناطق يف الجوي الّضغط
  .الّسواء عىل االرتفاع
 تقيس بالونات :الجويّة األرصاد بالونات
 الجويّة املعلومات يبث جهاز وهو الالسلz، املسبار يسمى جهازاً  ويحمل الهيدروجf، /الهيليوم بغاز البالون وُ�أل منها، لكل بالونf العا� حول جوي رصد طّةمح 800 حوايل تطلق يوم فكل الجوي، الغالف من العليا الطّبقات يف الجويّة األحوال
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  .األرض إىل فتعيده الالسلz، باملسبار املتصلة الهبوط مظلة تفتح حينئذ م،27000 حوايل ارتفاع إىل يصل عندما البالون وينفجر .االتجاه تحديد جهاز بواسطة البالون حركة تتبع خالل من األرض عىل تحديدهK فيمكن ورسعتها، الّرياح اتجاه أما .مختلفة اتارتفاع عىل الجو ورطوبة الجوي والّضغط الحرارة درجة يقيس وهو السلz، إرسال جهاز بواسطة األرضيّة املحطّات إىل
 منتظم، غc /كروي صغc برد :الّصغ> الربد
 التّشويه، صعب قاس مم، 5 عن يزيد ال قطره

 وعادة الرّكاميّة، املزن الغيوم من يتساقط
  .املئوي الّصفر حول الحرارة درجة
 مخروطي /مستدير أبيض برد :النّاعم الربد

  .مم 5 إىل 2 بf قطره الّشكل،
 املائيّة، الجويّة الظّواهر صور أحد: الَربَد
 الجليد من جسيKت من هطول وهو

 من تسقط كليا /جزئيا معتمة /شفافة
 الربد بأحجار تعرف متكتلة، /فرادى الّسحب

 غc /مخروطيّة /كرويّة تكون ما عادة التي
 5 بf عموما قطرها يرتاوح الّشكل، منتظمة

 عىل الّدوام عىل الربد ويسقط ملم، 50و
 مصاحبا يكون ما وغالبا زخات، شكل

 أحجار وتتولد الّشديدة، الرّعديّة للعواصف
 بالّرضورة ليست نويّات حول العادة يف الربد

 هذه قطر ويرتاوح الهنديس، مركزها تكون أن
 الّسنتمرت، إىل مليمرتات بضعة من النّويات

 جليد من الّشكل مخروطة /كرويّة وهي
 ومن .شيوعا أك� واملعتم معتم، /شفاف

 بنيتها حيث من الربد أحجار تصنيف الّصعب
 بعيد حد إىل منها يوجد قد ما أنواع لتعدد

fواألبعاد نفسه، الّشكل ذات الربد أحجار ب 
 أي وعىل نفسه، الهطول من تتجمع التي
 بنيات من الربد أحجار أن املعروف فمن حال

 سبيل وعىل غcها من شيوعا أك� معينة
 بها تحيط نويات من تتكون التي تلك املثال

 متتاليّة طبقات خمس عن عادة يزيد ال ما

 أحجار يف إال واملعتم، الّشفاف الجليد من
 إىل تصل قد أنها تعرف التي جدا الكبcة الربد

 هذه تشاهد وال أك�، /طبقة عرشين
 البصلة طبقات تشابه التي املتتاليّة الطّبقات

 كليّة يتكون فبعضها الربد، أحجار جميع يف
 يتكون قد كK معتم، جليد /شفاف جليد من

 املاء بعض من خليط من جزئيا هابعض
 من إطار يف محتبسة الهواء من وفقاقيع
 ويتولد .اإلسفنجي بالجليد يعرف ما /الجليد
 قطcات نواته تجمع عندما الربد حجر

 بعد االتفاق يتم و� املطر، قطرات /الّسحب
 ولكن النّواة، هذه طبيعة عىل عاّمة بصورة
 عادة نهاإ  يقول الذي الرّأي لقبول ميال هناك

 الذي الّصغc الربد من جسيKت تكون ما
    .الثّلجيّة الكريات حول يتكون

   .الحرارة درجة انخفاض :الَربْدُ 
 يكون عندما الخيطي الربق :املتشعب الربق

  .الوضوح بالغة بدرجة أسفل إىل متفرعا
 عىل تبدو برصيّة طبيعيّة ظاهرة :الَربُْق 
 تفريغ عن تنشأ والتي كهربائيّة، رشارة شكل

 الجّوي الغالف مناطق يف وعنيف مفاجئ
  .املشحونة

 يشعر الذي الربد، مدى تقدير :الّريح برودة
  .الّرياح بسبب املرء به

 .الحرارة عكس :الُربُوَدةُ 
 نسبيا معتمة منطقة :الّشمسّية البقعة

 معتم ظل مركزها الّشمس، قرص عىل تظهر
 ترتاوح الّشمس، قرص ونصوع ركزامل عتمة بf عتمته يف وسيط ظل شبه به يحيط

 ساعات بضع بf الّشمسيّة البقع دوام فرتة
   .شهور وعدة

 مع الحيّة للكائنات تدريجي تالؤم :التّأقلم
   .عليها تعّود التي تلك عن تختلف التي املناخيّة الحاالت
 ويعني بخار، إىل سائل تحول عمليّة :التّبخر
 لجويّةا األرصاد يف للKء بالنّسبة التّبخر

 املاء من طليق سطح من املاء بخار عاثبنا
  .املاء غليان درجة عن تقل حرارة درجة يف

 سواء الجويّة الحاالت يف تغc :الّضباب تبدد
 يؤدي الذي اصطناعيّة بطرق /طبيعيا كان
 منطقة فوق الّضباب ظاهرة اختفاء إىل

  .محددة
 معلومات �ثل بيا� خطّ  :املناخي التّبيان
  .مناخيّة
 عىل املوجود الّسائل املاء تحول :التّجمد
 الّصلبة، حالتّه إىل واألجسام األسطح مختلف

 الطّرقات عىل املياه تجمد حاالت مثل
   .مثلجة /ماطرة أيام بعد الرّئيسيّة والّشوارع

 موجزة معلومات :املطار )إنذار( تحذير
 التي الجويّة الحاالت عن العاديّة باللغة
 الخدمات عىل خطcة ةبدرج تؤثر أن �كن

 الطّائرات وعىل ، املطار يف والتّسهيالت
 الفنيّة اللوائح تحدد أرضه، عىل الرّابضة
 الظّواهر العامليّة الجويّة األرصاد ملنظمة
 يف مستقبال حدوثها املتوقع /الرّاهنة الجويّة
 هذا بشأنها يصدر أن ينبغي التي املطار

  .التّحذير
 التّحكم هذا يحمل :املناخ يف التّحكم
fمعني fاثن Kالذي املناخ يف التّحكم.أ :ه 
 التي متشابكة مناخيّة عوامل إىل يرجع
 العامة املميزات نسبيا دا�ة بصورة تحدد
 يف التّحكم.ب .األرضيّة الكرة من جزء ملناخ
 /مناخ لتعديل أساليب بواسطة املناخ

  .اصطناعيا مناخها يف التّحكم
 عىل التّعرف عمليّة :الهوائيّة الكتل تحليل

 طبيعتها وتحديد املختلفة الهواء كتل
 /الطّقس خرائط :يف تظهر التي وتطورها

 .العلوي الهواء مخططات
 اتجاه يف املفاجئ التّغc :الّرياح تحول
  .الّرياح
  .الّرياح إدبار :انظر :الّرياح تراجع
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 من أخرى صورة أي /الثّلج كميّة :الّرتاكم
  .التّغذيّة بفعل ثلجي حقل /ملثلجة يضاف الذي لّصلبا طوره يف املاء صور

 :الحرارة لدرجة املطلق الّسنوي الّرتاوح
  .وأدناها معلومة سنة غضون يف الحرارة درجة إليها وصلت قيمة أعىل بf الفرق

 بf الفرق :الحرارة لدرجة اليومي الّرتاوح
   .وأصغرها اليوم مجرى عىل متصلة ساعة 24 غضون يف الهواء حرارة درجة إليها وصلت قيمة أكرب

 درجة بf الفرق :الحرارة درجة تراوح
  .الفرتة هذه خالل الحرارة لدرجة متوسط وأد§ أعىل بf الفرق /الزّمن من معلومة فرتة خالل رصدتا اللتf العظمى الحرارة ودرجة الّصغرى الحرارة
 /الّسحب يف املتجمدة الجسيKت �و :تزايد

  .الربوده مفرطة املاء من قطcات مع واتحادها تصادمها بفعل لالهطو  جسيKت
 هو ):مطر إىل البخار تكثف( :التّساقط
  .ثلجي مطر /ثلج /مطر هيأة عىل الّسحب من تتساقط التي الرّطوبة

 يطبق الذي التّصحيح :الحراري التّصحيح
  .املقياس هذا وأبعاد وكثافته الزّئبق عمود ذلك يف ¨ا القراءة مقياس تدريج عند القياسيّة الّدرجة يف عليه كانت عK الجهاز من املختلفة األجزاء تقلص /^دد إىل الخطأ هذا ويرجع للجهاز، القياسيّة الحرارة درجة عن القياس وقت الحرارة درجة اختالف عن نّاتجال القراءة خطأ عن للتعويض الزّئبقي الجوي الّضغط مقياس قراءات عىل

 الّسحب لتمييز نظام :الّسحب تصنيف
 التّكوين، طريقة.ب املظهر،.أ :التّاليّة املعايc من أك� /ملعيار طبقا وتصنيفها

   .التّكوين دقائق .د العام، االرتفاع.ج
 لعنارص عددي وصف :املناخي التّصوير

 /جداول /خرائط بواسطة ما منطقة مناخ
  .حكمها مايف /ملخصات /بيانيّة رسوم

 درجة يف التّغc :حفيالّز  الحرارة تغاير
 /أفقيا الزّحف به يسهم الذي محليا الحرارة

 للهواء األفقي الزّحف ولكن كليهK، /رأسيا
 من الّسفيل النّطاق يف فاعليّة األك� هو

  .الجوي الغالف
 الحسا© الفرق :األيام بi ما الحرارة تغاير

fحرارة لدرجة اليومي املتوسط قيمة ب 
  .التّايل اليوم يف هوقيمت يوم يف الهواء
 الحسا© الفرق :األيام بi ما الّضغط تغاير

fيف الجوي للضغط اليومي املتوسط قيمة ب 
  .التّايل اليوم يف وقيمته يوم

 الفرق :الّشهور بi ما الّضغط تغاير
 للضغط الّشهري املتوسط قيمة بf الحسا©
  .التّايل الّشهر يف وقيمته لشهر الجوي
 الفرق :األشهر بi ما ارةالحر  درجة تغاير

 لدرجة الّشهري املتوسط قيمة بf الحسا©
  .التّايل الّشهر يف وقيمته لشهر الهواء حرارة
 يف ملحوظ واضح تغc :املناخي الّتغ>
 مرجعيتf فرتتf بf معينة منطقة مناخ
  .الزّمن من

 الّدقيقة التّغcات :الّدقيقة الّضغط تغ>ات
 التّعرف يسهل ال التي الجوي الّضغط يف

   .الحساسيّة فائقة ومعدات أجهزة بغc عليها
 الطّائرة قبل من يصدر تقرير :جوي تقرير

 عن اإلبالغ الحتياجات طبقا إعداده يتم جوا،
 اإلبالغ /الخط تشغيل وإحتياجات موقعها،

 ^ارسها التي الجوي الرّصد عمليات عن
  . الطّائرة

 ماء ىلإ املاء بخار تحويل /تحول :التّكثف
 االحتفاظ عىل الهواء قدرة إن حيث سائل
 تربيد فإن الحرارة، درجة مع تقل املاء ببخار
 التّشبع، درجة إىل أوال به يصل الرّطب الهواء

 يولد فإنه ذلك بعد التّربيد استمر فإن
 عوامل بفعل التّربيد هذا ويأd التّكثف
 للهواء الذاd التّمدد.أ :هي ثالثة رئيسة

 املاء بخار فيتكثف برودته، التّايلوب الّصاعد

 االختالط.ب .سحب صورة يف الحالة هذه يف
 يف املاء بخار فيتكثف برودة أك� هواء مع

 .سحب /ضباب صورة يف الحالة هذه
 فيتكثف برودة أك� أرض سطح مالمسة.ج

 من راسب صورة يف الحالة هذه يف املاء بخار
 /الّسيولة طور يف املاء قطرات /جسيKت

  .لّصالبةا
 ثلجي حقل من الجليد /الثّلج زوال :التّاليش

  .والتّبخر كالذوبان مرتابطة عوامل بفعل
-  موضوعي جوي تنبؤ :اإلحصا& التّنبؤ
   . االحصاء علم صيغ من وغcها واالحتKالت االرتداد صيغ هيأة يف التّنبؤ هذا عن ويعّرب  املايض، يف الجوي الغالف لسلوك إحصائيّة دراسة عىل مبني - مجرد
 الحاالت عن موجز بيان :الجوي التّنبؤ

 .فقط ساعات لبضعة /ساعة 24 لفرتة يكون ما وأحيانا يومf حوايل عن رسيانه مدة تقل :املدى قصc تنبؤ.أ  :فئات ثالث إىل التّنبؤ يغطيها التي الزّمنيّة الفرتة حيث من الجويّة التّنبؤات تقسيم عليه املتعارف ومن الجوي، الفضاء من محدد جزء /مساحة يف الزّمن من محددة لفرتة مستقبال املتوقعة الجويّة
   .شهرين /شهرا تكون ما وعادة املدى، متوسط الجوي التّنبؤ رسيان مدة عن نهرسيا مدة تزيد الذي وهو :املدى طويل جوي تنبؤ.ج .بالّضبط املدة هذه تحديد عىل بعد االتفاق يتم � ذلك ومع أيام، وعرشة يومf بf ما رسيانه مدة تكون ما عادة الذي هو :املدى متوسط جوي تنبؤ.ب

 اختيار عىل مبني جوي تنبؤ :العشوا& التّنبؤ

  .حدوثها املحتمل املجموعات من جويّة ملجموعة جزايف
 جغرافيّة ملنطقة جوي تنبؤ :املساحي التّنبؤ

  .محددة
 عىل مبني جوي تنبؤ :املوضوعي التّنبؤ
 عنرص أي من التّخلص فيها يتم بكيفيّة وذلك االحصائيات /الحركيات قوانf يقتطب أساس
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  .شخصيا به التّنبؤ يعد الذي الحكم عنارص من
 مستقبال املتوقع باملناخ التّنبؤ :مناخي تنبؤ

   .ما ملنطقة
 الّسطحيّة للمياه عاّمة حركة :البحري التيار

 دائم، شبه /دائم طابع ذات املحيطات يف
 التي الحركة هذه بf خلط عدم وينبغي

 حركة وبf الّرياح باتجاهات أساسا تتأثر
 يتغc التي والجزر املد تأثc تحت املياه

  .بيوم ويوما بساعة ساعة وحركتها اتجاهها
 من الجافة الثّلوج انجراف: املحمول الثّلج

 .الّرياح بواسطة وحملها أخرى إىل منطقة
 اقطتس هو :املطر مع املختلط الثّلج
 /املطر من نسبة عىل باحتوائه لكن الثّلوج

  .ذائب شبه ثلج
 املائيّة، الجويّة الظّواهر صور أحد :الثّلج
 من تسقط جليديّة بلورات من هطول وهو

 هذه حجم يختلف متكتلة، /فرادى الّسحب
 كبcة درجة إىل وتركيزها وشكلها البلورات

 فيها، تتولد التي الحرارة لدرجة تبعا
 ما وعادة �وها، عايشت التي فوالظّرو 
 من مختلفة أنواعا الثّلج هطول يشمل

 أنواعها جميع رؤيّة �كن كK البلورات
 عليه املتعارف ومن نفسه، الهطول يف تقريبا

 بلورات الجليديّة البلورات عىل يطلق أن
 إىل وتتشعب وتتطور تنمو عندما ثلجيّة
 ما وكثcا .شكال النّجوم ^اثل بصور فروع

 من الهطول هذا بعنارص تتصل /تعلقت
 املاء من صغcة قطcات الثّلجيّة البلورات
 التّكوين رؤيّة وضوح تعيق ال املتجمد
 القطcات كانت إذا العنارص لهذه البلوري

 عددها زاد اذا أما العدد، قليلة املتجمدة
 البلوري التّكوين هذا رؤيّة �كن ال فإنه كثcا

 يف الثّلجيّة البلورات تكتلت ما وغالبا نادرا، إال
 °5-  حوايل عن تزيد التي الحرارة درجات
  .ثلجيّة كَِسفا الحالة هذه يف وتسمى

 عىل تدل جبهة :الّثانويّة الباردة الجبهة
  .يلتقيان حيث إىل عمرهK /مسارهK اختالف إىل نفسه املنبع من وكليهK الربودة هذه تباين ويرجع برودة، أقل هواء من يسبقه عK جوي منخفض مؤخرة يف األبرد الهواء تقدم

 من كتلتf بf تفصل جبهة :الثّانويّة الجبهة
  .يلتقيان حيث إىل منهK لكل بالنّسبة الطّريق /العمر الختالف األخرى عن تختلف منهK لكل الحراريّة املميزات ولكن جغرافيا، املنبع ذات من الهواء

 فةحا تلتقي عندما تنشأ منطقة :الجبهة
  .دافئة هوائيّة كتلة مع باردة هوائيّة كتلة

 عدم إىل يرجع الذي املناخ طابع :الجفاف
  .النّبات �و عىل للحفاظ الهطول كفايّة

 الّنَدى من األَرِض  عىل يسُقطُ  ما :الَجلِيدُ 
 .فَيَْجُمدُ 

  .واألرض الّسKء بf الفضاء :الَجوُّ 
 البحر هياج لحالة وصف :البحر حالة
 والتّورم الّرياح فعل إىل يرجع الذي محليا

fمجتمع.   
 يف عادة يستخدم لفظ :الّسLء حالة

 الغالف حالة عىل للداللة الجويّة األرصاد
 املوجودة الّسحب بكميّة يتصل فيK الجوي
  .وارتفاعها وجنسها الرّصد وقت

 صغcة متجمدة حبيبات :جليدي حبيبات
 .الربودة شديدة هوائيّة بطبقة عاليّة طبقات من لهاطلا املطر مرور أثناء تحصل ، )مم 4- 1( الحجم
 مواصفات :للمطار الّدنيا الجو حدود

 ، املطار باستخدام فيها يسمح التي الحاالت
 لقاعدة ارتفاع أقل املثال سبيل فعىل

 ملركبة قيمة وأكرب الرّؤيّة، ومدى الّسحاب،
 الطّائرات؛ مدارج عىل املستعرضة الّرياح

 طراز باختالف اصفاتاملو  هذه تختلف
 الطّيار، وخربة الجوي، النّقل ورشكة الطّائرة،

 أنها كK املطار، يف الجويّة املالحة وتسهيالت
 يف واإلقالع الهبوط بعمليات ما حد إىل ترتبط
   .نفسه املطار

  .الجوي الغالف يف الحراريّة الطّاقة :الحرارة
 يف تتجمع التي الهطول كميّة :املطر حصة
 عىل مقسوما معf شهر يف دمحد مكان

 هذا يف تتجمع أن املكن من كان التي الكميّة
 وزع للهطول الّسنوي املتوسط أن لو املكان
  .الّسنة أيام من يوم كل عىل متساويا توزيعا
 تثبيت من بدال :الّثابتة املستويات خرائط
 الّضغط وأخذ الّسطح عن معf ارتفاع
 دمحد جوي ضغط تثبيت يتم عنده، الجوي
 الخرائط هذه ^ثل وبذلك .االرتفاع وأخذ

 .املطلوب الّضغط مستوى ارتفاعات
 هذه :الرّئيسّية املستويات خرائط

 925 بار، ميل 1000 خريطة هي املستويات
 300و ، ب م 500 ب، م 700 ب، م 850 ب، م
 ارتفاع مع املستويات هذه ارتفاع يزداد ب، م

 خريطة وكل انخفاضها، مع ويقل الحرارة
 االرتفاع ^ثل متصلة خطوط عىل تحتوي

 م1000 لـ مساويا الّضغط يكون عنده الذي
  ... 850 ،925 ب،

 عليها موقّع خريطة :املناخيّة الخريطة
  .مناخيّة معلومات

 معنيf التّعبc هذا يحمل :الّثلج خطّ 
fاثن Kالخطّ  :املناخي الثّلج خطّ .أ :ه 
 ذيال الثّلج لطبقة األسفل الحد �ثل الذي

 .صيفا املرتفعة الجبال عىل بقاؤه يستمر
 �ثل الذي الخطّ  :التّضارييس الثّلج خطّ .ب

 عىل الثّلج عنده يدوم الذي األسفل الحد
 صفحات صورة يف صيفا األرض سطح

 أوضاع إىل دوامه يرجع والذي معزولة،
  .الّدوام لهذا مواتيّة تضاريس

 يصل خطّ  :الّضغط ارتفاع تساوي خطّ 
  .الزّمن من معلومة فرتة خالل الّضغط يف الّزيادة قيمة عندها تتساوي يالت النّقط
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 الّدراسات :الجوي الّضغط قياس دراسات
  .األخطاء هذه عن والتّعويض الجوي الّضغط مقاييس من املختلفة األنواع أخطاء من بالتّثبت يتصل فيK األخص وعىل الجوي الّضغط بقياس تعنى التي

 أصغر :الّشهريّة ىالّصغر  الحرارة درجة
  .محددة سنة من معلوم تقو�ي شهر غضون يف الحرارة لدرجة سجلت قيمة

 أصغر :اليوميّة الّصغرى الحرارة درجة
   .اليوم مجرى عىل متصلة ساعة 24 غضون يف الهواء حرارة درجة إليها وصلت قيمة

 قيمة أصغر :الّصغرى الحرارة درجة
  .الزّمن من معلومة فرتة خالل الحرارة درجة إليها وصلت
 :املطلقة الّشهريّة العظمى الحرارة درجة

 العظمى الحرارة درجات من درجة أكرب
 معلوم تقو�ي لشهر رصدت التي الّشهريّة

  .الّسنf من محددة فرتة امتداد عىل
 أعىل :الّشهريّة العظمى الحرارة درجة
 شهر غضون يف الحرارة لدرجة سجلت قيمة

  .حددةم سنة من معلوم تقو�ي
 قيمة أكرب :اليومّية العظمى الحرارة درجة

 24 غضون يف الهواء حرارة درجة إليها وصلت
  .اليوم مجرى عىل متصلة ساعة
 قيمة أعىل :العظمى الحرارة درجة

 فرتة خالل الحرارة درجة إليها وصلت
  .الزّمن من معلومة

 ابتعاد مجموع :املرتاكمة الحرارة درجة
 اليوميّة اتكاملتوسط -  ةالحرار  درجات
 من معلومة لفرتة - الحرارة لدرجات وغcها
   .مرجعيّة حرارة درجة عن الزّمن
 درجة تعرف :املكافئة الحرارة درجة

 وذلك اليها املنسوبة بالّصفة املكافئة الحرارة
 املكافئة الحرارة درجة.أ :التّايل الوجه عىل

 التي الحرارة درجة هي :الّضغط سويّة
 تكثف إذا الرّطب هواءال من حزمة تقتنيها

 ذاته الّضغط تحت الحزمة يف املاء بخار كل
 تنطلق التي الكامنة الحرارة واستنفدت

 .الحزمة هذه تسخf يف التّكثف نتيجة
 درجة هي :املكافئة الذاتيّة الحرارة درجة.ب

 الرّطب الهواء من حزمة تقتنيها التي الحرارة
 تبدأ متتابعة، مراحل لثالث تعرضها بعد

 ذاتيا برودتها أي ذاتيّة، عمليّة يف مددهابت
 املاء، ببخار التّشبع درجة إىل تصل حتى

 حتى ذاتيّة كليّة عمليّة يف ^ددها يتبعها
 التي الرّطوبة كل وترتسب املاء بخار يتكثف
 تلك تعرض ذلك يتبع الهواء، حزمة تحتويها
 ذاتيّة عمليّة يف لالنضغاط نفسها الحزمة

 عليه كانت الذي الّضغط إىل بها يؤ³ حتى
   .قبل من

 يصل التي الحرارة درجة هي :الّندى درجة
 عند %100 الكاملة للرطوبة الهواء عندها
 بقاء افرتاض عند أي ثابت، جوي ضغط
 /ارتفاعه تغيc دون مكانه يف ثابتا الهواء
 الّندى ولدرجة فيه، األوليّة البخار كميّة

 حيث الجوي، للمتنبئ مهمة مدلوالت
 و الحرارة درجات حدود لتقدير تخدمتس

 وتوقع الّسطح عن وارتفاعها الغيوم كميات
 وتوقع عدمه، من والّصقيع االنجKد احتKل
 والتّنبؤ األرض، لسطح املالمسة الغيوم

  .الرّعديّة بالعواصف
 التي الحرارة درجة :الّتكثف حرارة درجة
 الرّطب الهواء من صغcة كتلة عندها تصبح

 عمليّة يف تتمدد عندما املاء رببخا مشبعة
   .ذاتيّة

 التي الحرارة درجة :الهواء حرارة درجة
 يف للهواء معرض حرارة مقياس عىل تقرأ

 املبارش الّشمس إشعاع من يحميه وضع
 من الحساس الجزء يف يؤثر مK وغcه

  .الظّل حرارة بدرجة تعرف ما وهي املقياس
 الحرارة درجة :الّرتبة سطح حرارة درجة

 جزؤه يالمس ترمومرت عليها يدل التي
   .مبارشة الّرتبة الحساس

 ):الّريح دوارة( الجويّة األرصاد دليل
  .الّرياح اتجاه يبf جهاز
 تهب الذي االتجاه يبf جهاز :الّرياح دّوارة

  .الّرياح منه
 أفقيّة الّرياح من دوامات :الّثابتة الّدوامات

  .تعربها التي للرياح املدابر املرتفعات جانب عىل تتولد التي املستقرة املوجات من الّسفىل الطّبقات أحيانا تصاحب قعها،مو  يف مستقرة االتساع، عريضة املحور،
 شبكات عنارص إحدى :األقاليم بi ما دوائر

  .األخرى اإلقليميّة االتحادات يف اإلقليميّة االتصاالت ¨حاور إقليمي اتحاد يف العامليّة األرصاد مراكز /اإلقليميّة التاالتصا محاور تربط - سالكيّة ال دوائر /أرضيّة خطوط-  املبارش لالتصال دوائر من تتألف اإلقليميّة، االتصاالت
 مياهيّة دورة :الّداخليّة املياهيّة الّدورة

  .املياهيّة الّدورة هذه ضمن يدخل ال وبالتّايل املنطقة، حدود خارج الّرياح تحمله املتبخر املاء بعض ألن ^اما الوجه هذا عىل األمر الوقع يف يحدث وال نفسها، املنطقة حدود يف طيسق هطول صورة يف الّسطح هذا من يتبخر الذي املاء بخار تكثف أي قارة، من معلومة منطقة سطح عىل مقصورة
 عىل مياهيّة دورة :خارجيّة مياهيّة دورة
  .اليابسة عىل هطول صورة يف يسقط ثم البحر حسط من يتبخر الذي املاء بخار فيه يتكثف الذي الوجه
 علKء يساعد الطّقس رادار :الطّقس رادار

  .الّشاشة عىل املمطرة املناطق وتظهر الرّادار نظام يصدرها التي الرّاديو موجات املاء قطرات تعكس حيث املطر، سقوط مكان تحديد عىل الجويّة األرصاد
 أرصاد مرفق يتبع موظف :الجوي الرّاصد
   .العمل بهذا للقيام املرفق قبل من مكلف متطوع /عنها واإلبالغ الجوي الرّصد عمليات مKرسة إليه املعهود جويّة
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 الظّواهر صور أحد :الربودة املفرط الرّذاذ
 حرارة درجة تقل رذاذ وهو املائيّة، الجويّة
 مفرط أي درجة الّصفر عن املائيّة قطcته

 األجسام /رضباأل  يصطدم وعندما الربودة،
 الجو يف بالطّائرات /األرض سطح عىل القا�ة
 املاء من مزيجا الربودة املفرط الرّذاذ يشكل

   .الّصفر درجة يف والجليد
 املائيّة، الجويّة الظّواهر صور أحد :الرّذاذ
 قطرات من ما حد إىل منتظم هطول وهو
 الّسحب من تسقط املاء، من الّدقة بالغة

 تسبح وكأنها تظهر ض،بع من بعضها متقارب
 حركة رؤيّة تتيح يجعلها مK لدقتها، الهواء يف

 قطر نصف - عادة -  يقل الخفيفة، الهواء
 الرّذاذ ويسقط .ملم 0. 5 عن الرّذاذ مكونات

 من ما حد إىل وكثيفة متصلة طبقة من
 منخفضا، يكون ما عادة الذي الرّهج سحب
 تبلغ وقد كالّضباب، لألرض مالمسا وأحيانا

 بعض يف الرّذاذ من املتجمع الهطول يّةكم
 وعىل سا /ملم1 إىل يصل حدا الحاالت
 واملناطق الّشواطئ امتداد عىل األخص
  .الجبليّة
 قيمة قياس /تقدير :العلوي الهواء رصدة
 الغالف يف الجويّة العنارص من أك� /عنرص
 سبيل وعىل مبارشة بطريقة الطّليق الجوي
 مبارشة غc قةبطري /الطّائرات من املثال

 عىل من الجوي الغالف سرب طريق عن
   .األرض سطح

 التي الرّطوبة كميّة :للرتبة املطلقة الرّطوبة
 من مئويّة كنسبة عنها ويعرب الّرتبة تحتويها

 من مستوى كل عند ^اما الجافة الّرتبة كتلة
  .الّرتبة مستويات
 من يحتويه ما حيث من الجو حالة :الرّطوبة

 مجردة الكلمة هذه ذكرت وإذا املاء، بخار
  .النّسبيّة الرّطوبة تعني فإنها

 بعد عىل الربق يصاحب حاد صوت :الّرْعدُ 
  قصcة، مسافة

 من الجنس هذا ينتمي :األعىل الرّكام
  .ترتيبها ينتظم عندما درجات خمس و درجة بf املكونات هذه نم الّصغcة العنارص ملعظم الظّاهري العرض عادة ويرتاوح بذاته، قا�ا منها كل يظل /بعض يف املتكونات هذه بعض يندمج وقد املعا�، محدد غc وجه عىل تنترش /ليفيا مظهرا أجزائها بعض أحيانا تأخذ لفافات /كرويّة كتل /رقائق من الطّبقة /الّصفحة /القطعة هذه تتكون اللون، يف دقيق فارق ذات منها خليط /رمادي /لونها الّسحب من طبقة /صفحة /قطعة األعىل والرّكام املتوسطة، الّسحب إىل الّسحب
 الّرياح ساقته الثّلج من كتل :الثّلجي الرّكام

  .انتظام بغc األرض عىل بعض فوق بعضه وكدسته
 رسيعة األنهار يف يتكون جليد :الجليد رماد

  .الجليد من لوح يف التKّسك من الجليد بلورات ^نع التي وحركته املاء إرضاب إىل الجليد رماد تكون يرجع ،كالرّماد صغcة رقيقة ألواح /سنيبالت صورة يف البحار يف وأحيانا الجريان،
 عالمات /إشارات :الجويّة األرصاد رموز
  .معينة جويّة لعنارص املختلفة القيم /املختلفة الجويّة الظّواهر الجويّة األرصاد وثائق يف لتمثل محليا /دوليا عليها اتفق

 بعض يف تهب التي الّرياخ :االتزان ياحر
 الغر© والّشKل الّرشقي الّشKل بf األحيان

 إىل ماي من املتوسط األبيض البحر رشق عىل
  .اليونان يف إيجة بحر األخص وعىل سبتمرب،
 تقابل نظريّة رياح :االحتكاكيّة الّرياح
 الجوي للضغط األفقيّة القوة بf التّوازن

 الهواء أن افرتاض أساس عىل االحتكاك وقوة
  .القوتf هاتf غc قوى أي تأثc تحت يقع ال

 يف لطبقة بالنّسبة هي :الحراريّة الّرياح
 الّرياح بf الفرق متجه الجوي الغالف

 وعند العلوي الطّرف عند الجيوسرتوفيّة
 متجه وسمي الطّبقة، لهذه الّسفيل الطّرف

 إىل عيرج ألنه الحراريّة بالّرياح الفرق هذا
 هذه يف الحرارة درجة متوسط توزيع

 موازيّة الحراريّة الّرياح وتهب الطّبقة،
 لدرجة املتساويّة املتوسطات لخطوط
 املنخفضة الحرارة درجات ومتوسط الحرارة

 وإىل الّشKيل، الكرة نصف يف منها اليسار إىل
fالجنو© الكرة نصف يف منها اليم.  
 تكرار يفوق يالت الّرياح :الّسائدة الّرياح
  .نفسه املكان يف األخرى االتجاهات من الّرياح هبوب تكرار -  واضح بشكل -  معلوم مكان يف هبوبها
 بالقرب تهب التي الّرياح :الّسطحيّة الّرياح

  .بعد عن مدلوالتها يسجل الذي ويالج الرّصد جهاز :بعد عن الجويّة العنارص مسجل .مكشوف موقع فوق مرت 10 ارتفاع عىل عاّمة كقاعدة وتقاس األرض سطح من
 عن تنشأ محليّة رياح :الّصاعدة الّرياح
  .الهواء كثافة يف النّقص هذا تدرج يسبب الذي املنحدر لواجهة الّشديد بالتّسخf الّرياح هذه تقرتن ، املنحدر من بالقرب الهواء كثافة يف النّقص تدرج إىل ترجع الّصاعدة الّرياح أن أي املوقع؛ هذا عن أفقيا الّيشء بعض يبعد الذي الهواء كثافة عن تقل املنحدر واجهة عىل ما موقع يف الهواء كثافة أن إىل الّرياح هذه ترجع تل، /جبل منحدر امتدادات عىل النّهار خالل الهواء صعود
 الغالف طبقات يف الّرياح :العلويّة الّرياح
  .األرض سطح تتاخم ال التي الجوي
 الّشKل من تهب رياح :املايسرتو رياح

   .اوسارديني كورسيكا جزيرd وسواحل اليونان يف إيجه بحر األخص وعىل املتوسط، األبيض البحر من األخرى املناطق بعض عىل تهب التي الغربيّة الّشKليّة الّرياح االسم بهذا أيضا وتعرف صيفا، الغر© شاطئه لها يتعرض ما وكثcا األردياd، البحر عىل الغر©
 اتجاهها يتغc التي الّرياح :املتغ>ة الّرياح

  .كثcا
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 مساحة يف تهب التي الّرياح :املحليّة الّرياح
 يطلق كK محليّة، عوامل بسبب محدودة

 الوقت لبعض تكتسب التي الّرياح عىل أيضا
  .محليّة لعوامل نتيجة مميزة خواص
 الجنوب من تهب رياح :َجنُوِبيّة ِرياحٌ 

 .لالّشK باتجاه
 باتجاه الّرشق من تهب رياح :َرشِْقيّة ِرياحٌ 

 .الغرب
 باتجاه الّشKل من تهب رياح :َشLَلِيّة ِرياحٌ 

 .الجنوب
 باتجاه الغرب من تهب رياح :َغْرِبيّة ِرياحٌ 

 .الّرشق
 األرض، لسطح بالنّسبة الهواء حركة :الّريح
 ينص � ما الحركة لهذه األفقيّة املركبة وهي
   .ذلك غc عىل

 الهوائيّة الكتل خواص نقل عمليّة :الزّحف
 الجوي، الغالف يف الّرياح رسعة مجال بفعل
 عىل معينة حاالت يف االهتKم يقترص وقد

 لحركة األفقيّة املركبة عىل /الرّأسيّة املركبة
 هذا أن عليه املتعارف من ولكن الّرياح،
   .أفقيا الخواص هذه نقل يعني اللفظ
 تكتسبها مرشقة زرقاء صبغة :الّسLء زرقة

 ترجع الّسحب من الخاليّة الّصافيّة الّسKء
 ملوجات الهواء جزئيات استطارة أن إىل

 تناسبا تتناسب - املر· اإلشعاع-  الّضوء
 وبالتّايل املوجة، لطول الرّابع األس مع عكسيا

 باللون غنيا الرّاصد عf إىل الّضوء يصل
   .البنفسجي باللون ما حد وإيل األزرق

  .الرّمليّة العاصفة :الرّْملِيّة الّزْوبََعةُ 
 أعايل تركيب خواص دراسة :الّصو� الّسرب

 انتقال برصد باالستعانة الجوي الغالف
   .الهواء يف الّصوتيّة املوجات

 من أك� /عنرص تعيf :الطّائرات سرب
 بواسطة العلوي الهواء يف الجويّة العنارص

  .واج الطّائرات تحملها ومعدات أجهزة

 فيه تدون �وذج /استKرة :الّشهري الّسجل
  .الّشهريّة ملخصاتها إعداد بغرض الجويّة الرّصدات يوميا

 يتكون مستقر سحاب :الب>قي الّسحاب
 العلم صورة يف ما جبل قمة من بالقرب
 تنرصف الذي اإلتجاه يف القمة من املنترش

  .الّرياح إليه
 يحدد سحاب :التّضارييس الّسحاب

 من األرض سطح عليه ما وأشكاله وجوده
 والتّالل كالجبال ومنخفضات، مرتفعات
 التّضاريس، معا� من وغcها والوديان
 الّسحاب هذا يتكون مجراها تعوق الجبال، من سلسلة /تال /جبال الّرياح تعرب وعندما

 مستوى يف /املرتفعات هذه قمة مستوى يف
   .منه أد§

 حبالسّ  من لفافات :املائج الّسحاب
  .املتموجة الّسحب عىل صحيح غc وجه وعىل أحيانا التّعبc هذا يطلق الّسحاب، من خاليّة نسبيا ضيقة فتحات تفصلها

 فيها التي الّسحب :املختلط الّسحاب
  .الربودة مفرطة القطcات حساب عىل الّسحب هذه يف الجليد جسيKت تنمو الربودة، مفرطة املاء من قطcات مع الجليد جسيKت

  .العايل الّسحا© الطّابق يف يظهر الذي الّسحاب :املستوى عايل سحاب
 املائيّة؛ الجويّة الظّواهر صور أحد :الّسحاب
ع والّسحب   .الّرتاب /الّدخان /املصانع غازات عن مثال تتولد كالتي صلبة /ةيمائ غc توجسيK حجK، أكرب الجليد و املاء من جسيKت معجالتّ  هذا يضم وقد الجوي، الغالف يف عالقة كليهK /الجليد /املاء من دقيقة جسيKت من مر· تجمُّ
 أصال، موجودة سحابة :األم الّسحابة
 أخرى سحابة مراقبتها عند منها تتمخض

 تصبح قد التي عنها منفصلة /متصلة وليده
 األم، الّسحابة جنس عن يختلف آخر جنسا

Kآخر جنس من سحابة إىل وتتطور تنمو التي حابةالسّ  عىل أيضا تطلق األم الّسحابة أن ك 
cنتيجة األصيل جنسها غ cيف شامل تغ 

 متحولة، سحابة تصبح أي الّداخيل تكوينها
 عمليّة فاألوىل األم؛ الّسحابة لهK تتعرض قد اللتf العمليتf هاتf بf التّفرقة وينبغي
 الجنس يف تغc عمليّة والثّانيّة والدة،

  .نفسها األم الّسحابة
 سحبا تصاحب سحب :التّابعة الّسحب

 الرّئييس الجزء عن منفصلة التّابعة الّسحابة وتظهر حجK، عنها تقل ما غالبا أخرى،
 معها مندمجة /تصاحبها التي األم للسحابة

   .األحيان بعض يف
 أحيانا تتولد سحب :الّزوبعّية الّسحب

 رعديّة لعاصفة األمامي الطّرف أسفل تظهر
  .بعض فوق بعضها واماتكالدّ 

 ترجع التي الّسحب :الغابات حرائق سحب
  .الغابات حرائق إىل

 الجويّة الظّواهر صور أحد :الّرساب
 أساسا تتألف برصيّة ظاهرة وهو الّضوئيّة،

 املشاهد يراها بعيدة ألجسام صور من
 شاهدللم يظهر وقد رأسيا،◌ٍ  منكسة /مقلوبة /منتصبة متعددة /مفردة متذبذبة /مستقرة

 /يزيد ارتفاع عىل األفق فوق األجسام رساب
 يصل وقد فعال، الجسم عليه هو عK يقل

 يف رؤيتها �كن التي األجسام للمشاهدة بالنّسبة تختفي قد كK ،°10 إىل الفرق
 لظاهرة تتعرض عندما العاديّة الحاالت
 االسمf أحد الّرساب عىل ويطلق الّرساب،
fالّرساب /الّسفيل الّرساب :الظّاهرة لهذه املشكل للجسم سبةبالنّ  ملوقعه تبعا التّالي 

 يظهر الذي فهو الّسفيل الّرساب أما العلوي،
 للرساب، املشكل الجسم أسفل للمشاهد

 إىل الّرساب ويرجع .الجسم أعىل للمشاهد يظهر الذي فهو العلوي الّرساب وأما
 يف مرورها عند وانحنائها الّضوء أشعة تحدب
 انكسارها معامل يتغc التي والج طبقات
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ِة  َؤالْا يَّ    26 َاْلَجّوِ

..278..



 عندما عموما الّرساب يظهر ولهذا واختالفها، كثافتها تفاوت نتيجة االرتفاع مع كبcا تغcا
 اختالفا األرض سطح حرارة درجة تختلف

 لهذا املالمس الهواء حرارة درجة عن كبcا
  .الّسطح
 الّرياح تقاس :الّسطحّية الّرياح رسعة

  .واملرتفعات املنخفضات ومراكز الهوائيّة الجبهات اكنأم مالحظة �كن الّسطحيّة القيم بناء إكKل وعند واتجاها، مقدارا ^ثلها محددة رموز شكل عىل الخرائط عىل وضعها يتم الّرياح رسعة قياس وبعد .مبان بf ممر ضمن وجوده /أمامه مبانٍ  وجود عدم من والتّأكد الّسطح عن م 4 عن يقل ال ارتفاع عىل الجهاز هذا ويوضع األنيموميرت، جهاز بواسطة الّسطحيّة
 التي املسافة بf النّسبة :الّرياح رسعة

  .الزّمن من محددة فرتة حالة فتناظر الّرياح رسعة متوسط أما الزّمن، من القرص متناهيّة فرتة حالة الّرياح رسعة باالختصار /للرياح اللحظيّة الّرسعة وتناظر املسافة، هذه لقطع استغرقه الذي والوقت الهواء يقطعها
 الغطاء فيها يقل سKء : الّصافيّة الّسLء

    ).8 - 0( املقياس عىل الّسKويّة القبة 1/8 عن للسحب الكيل
 فيها يبلغ التي الّسKء :امللبدة الّسLء
  .اما^ الّسحب تغطيها التي أي )8 - 0( مقياس عىل الّسKويّة القبة من 8/8 للسحب الكيل الغطاء

 /الّرياح عىل محليا يطلق اسم :الّسموم
 التي الخانقة الجافة الحارة الهوائيّة الّدوامة
 وعادة صيفا تحدث ما أك� وهي .اإلفريقيّة والّصحاري العربيّة الجزيرة لها تتعرض

 يف الّسموم تدوم وال بالرّمال محملة تكون ما
  .دقيقة عرشين حوايل من أك� املتوسط

 من شبكة :الجوي تّلوثال خلفيّة شبكة
 األرصاد منظمة بها أوصت املحطّات،

 وعامليا، إقليميا الجوي التّلوث ملراقبة العامليّة

 الّرتكيز مستويات معرفة منها الغرض
 ومتغcاتها الجوي الغالف ملكونات الخلفي

 لهذه املحتملة األمد طويلة واملتغcات
 التّلوث خلفيّة شبكة تتشكل املكونات،

 الخطّ  محطّات .أ :وهK فئتf نم الجوي
 املحطّات وهي :الجوي للتلوث القاعدي
 طبقا الجوي التّلوث خلفيّة برصد املكلفة
 منها الغرض املنظمة، يه تويص الذي للربنامج

 مكونات يف املدى الطّويلة التّغcات توثيق
 الخاصة األهميّة ذات الجوي الغالف
 .ب .واملناخ الطّقس من لكل بالنّسبة

 هي :اإلقليميّة الجوي التّلوث حطّاتم
 التّلوث خلفيّة برصد املكلفة املحطّات

 املنظمة، به تويص الذي للربنامج طبقا الجوي
 املدى الطّويلة التّغcات توثيق منها الغرض

 إىل تعود التي الجوي الغالف مكونات يف
cإىل /إقليميا األرايض استخدام أسلوب تغي 

  .إقليميا ملؤثرةا األخرى اإلنسان أنشطة
 معنيf الّشذوذ هذا يحمل :الّضغط شذوذ

fاثن Kالفرق.أ :ه fالّضغط متوسط قيمة ب 
 الّضغط متوسط وقيمة مكان يف الجوي
 بهذا املار الطّول خطّ  امتداد عىل الجوي
 الّضغط متوسط قيمة بf الفرق.ب .املكان
 محددة أخرى فرتة ألي /سنة /لشهر الجوي
 له املقابل الجوي غطالضّ  متوسط وقيمة

  .نفسه املكان يف سنوات لعدة املنسوب
 الذي الجو حرارة مقدار :الحقيقي الّشعور

 للجو التّعرض عند اإلنسان بها يشعر
  .ظل /عوائق دون مبارشة الخارجي
 تشكل جويّة ظاهرة :املضادة الّشمس

  .الهالة ظواهر صور إحدى
 .حارة ريح ):عاميّة( الّشَهيْيل
 من يسقط مشتعل ناريّ  جسم :الّصاِعَقةُ 

 تفريغ عن ناجم وهو شديد رعدٍ  يف الّسKء
 بf /واألرض مكهربة سحابة بf كهر©ّ 

fسحابت fمكهربت. 

 عىل جليديّة بلورات :املتجمد الّصقيع
 .مبارشة الّصلبة الحالة إىل البخار تكاثف من ينتج خفيف ريش /قشور /إبر شكل

 إىل مبارشة الجوي البخار تكاثف :الّصقيع
  .بيضاء طبقة شكل عىل صلبة حالة

 من كتلة يف يتكون ضباب :التّبخر ضباب
  .املاء سطح من ينبعث بخار /دخان كأنه يبدو الذي الّسطح هذا من الّرسيع التّبخر نتيجة املاء ببخار الهواء كتلة تشبع إىل الحالة هذه يف التّبخر ضباب تولد يرجع الّدافئة، املياه من سطح فوق الكتلة هذه تستكf عندما املسقر البارد الهواء

 يف يتولد عندما الّضباب :الزّحف ضباب
  .الطّبقات هذه يف املاء بخار تكثف إىل يؤدي الذي الحد إىل برودة أك� سطح عىل أفقيا الكتلة زحف نتيجة الرّطب الهواء من كتلة من الّسفىل الطّبقات
 قطcات من مشكل ضباب :املفرط الّضباب

  .الربودة مفرطة مائيّة
 نادر زحف ضباب :املوسمي الّضباب
   .برودة أك� سطح فوق رطب دافئ هواء انتقال عند املوسميات فرتة خالل الّساحليّة املناطق له تتعرض الحدوث
 املائيّة، الجويّة الظّواهر صور أحد :الّضباب

   .واملكان الزّمان بتغc كبcة بدرجة يتغc الذي األمر وهو ه،وعمر  الّضباب، تكوين وكيفيّة الجوي، الهباء طبيعة األوىل بالّدرجة التّشكيل هذا ويحكم به، العالقة الهواء حجم وحدة يف وتوزيعها وحجمها القطcات هذه عدد حيث من وباألخص الّضباب تشكيل عىل التّأثc هذا درجة وتتوقف الرّؤيّة، يف تؤثر املجردة، بالعf عادة رؤيتها �كن ال الهواء يف عالقة املاء من الّصغر بالغة قطcات وهو
 عنده تصبح الذي الّضغط :التّكثف ضغط

  .ذاتيّة عمليّة يف تتمدد عندما املاء ببخار مشبعة الرّطب الهواء من صغcة كتلة
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 الهواء من جزء :املُرِتَِفعٌ  الَجِويٌّ  الّضْغطٌ 
 يتميز األرض من معينة منطقة فوق

 املناطق يف الهواء ضغط من يلأع بضغط
 .به املحيطة
 عىل القوة /الّضغط :الجوي الّضغط

 الجوي الغالف يبذلها التي املساحة وحدة
 ويساوي وزنه تأثc تحت سطح أي عىل

 من �تد الهواء من رأيس عمود وزن عدديا
 الحد إىل الّسطح مساحة وحدة عىل

   .الجوي للغالف األقىص
 الجاي /الحارض الطّقس :الحارض الطّقس

 وقت عند محطّة يف الكائن الطّقس هو
  .املحطّة تلك يف الرّصد

 التي الجويّة الحاالت :الرّديء الطّقس
 قبله /الهطول أثناء ما منطقة عادة تسود

  .قليل بوقت وبعده
 للطقس املميزة الّصفة :الّسابق الطّقس

 معينة فرتة خالل رصد محطّة يسود الذي
  .ددمح وقت قبل الزّمن من

 القارس؛ الّصقيع /الّصقيع :القارس الطّقس
 حرارة درجة تهبط عندما للطقس وصف
  .املاء تجمد درجة إىل الهواء

 حرارة درجة ذو طقس :املُْعَتدل الطّْقس
 مرتفعة وليست جدا، منخفضة ليست

 والّسحب الّشديدة، الّرياح من وخال جدا،
 .الكثيفة
 عىل مستقر غc طقس :ُمْضطَرٌِب  طَْقٌس 
 درجة يف نسبي وانخفاض رياح تتخلله حال،

 .الحرارة
 يكون التي الجوي الغالف حالة :الطّقس

 العنارص تحدده كK معلوم وقت يف عليها
  .املتنوعة الجويّة

 الظّوارهر من ظاهرة :الّرتابيّة العاصفة
 أنها إال الرّمليّة العاصفة مثل الجويّة

  .الغبار جسيKت من تجمعات

 عنيفة رياح :العنيفة ّيةالثّلج العاصفة
 رفعت الذي بالثّلج محملة الربودة بالغة
  .بالثّلج مغطاة أرض من بعضه

  .الثّلوج من عاصفة :الثّلجيّة العاصفة
 الجليد تشكل هي :الجليديّة العاصفة

 قطcات تجمد نتيجة األجسام عىل بكثافة
  .بها إصطدامها عند الرّذاذ /املطر

 الظّواهر نم ظاهرة :الرّمليّة العاصفة
 من تجمعات وهي اليابسة الجويّة

 مضطربة قويّة رياح رفعتها الرّمال جسيKت
 تأثcا الرّؤيّة يف وتؤثر عاليّة، ارتفاعات إىل

 ما وغالبا األفقيّة، الرّؤيّة األخص وعىل شديدا
 املغطاة األرايض فوق العواصف هذه تتولد

 فوق تظهر قد أنها كK املتKسك، غc بالرّمل
 تحرك نتيجة بالرّمل املغطاة غc رايضاأل 

 هذه إىل تولدها مناطق من العاصفة
 شكل العاصفة مقدمة تأخذ وقد .املناطق

 رسيع العرض، متسع الرّمال من عال حائط
 الرّميل، بالحائط يعرف ما، حد إىل الحركة
 املزن سحب الحائط هذا يصاحب ما وغالبا

 جسيKت رؤيّة تحجب قد التي الرّكامي
 غc الحائط يظهر قد كK العاصفة، الرم

 الطّرف امتداد وعىل سحب، بأي مقرتن
  .البارد الهواء من زاحفة لكتلة املتقدم
 العاصفة :الهوائيّة الكتل رعد عاصفة
 من معلومة كتلة داخل تحدث التي الرّعديّة

 مرور بسبب تكون وال املستقر غc الهواء
   .ما جبهة

 الّرياح عىل االسم هذا يطلق :العاصفة
 55 و 48 بf رسعتها ترتاوح عندما الّسطحيّة

  عقدة،
 عىل اإلسم هذا يطلق :الزّحف رعد عاصمة
 عدم إىل ترجع التي الرّعديّة العاصفة
 يف البارد الهواء زحف عن النّاتج االستقرار
 يف الّدافئ الهواء زحف عن /العليا الطّبقات
  .Kكليه اقرتان /الغالف من الّسفىل الطّبقات

 عالقة الّصغر بالغة جافة جسيKت :العجاج
   .الربيّة املناظر تلوين يف به تسهم بها خاّصا لونا الجسيKت هذه تأخذ وقد للضوء، الهواء جسيKت استطارة إىل أساسا املفعول هذا ويرجع الّزرقة، اىل ضاربا الّداكنة األجسام لون يبدو بينK الحمرة، /الّصفرة اىل ضاربا مخضبا لونا خالله من رؤيتها عند واألضواء البعيدة الرباقة األجسام ويكسب البياض، إىل ضاربا مخضبا لونا الهواء يكسب الذي الحد إىل كثيفة املجردة، بالعf رؤيتها �كن ال الهواء يف

 من النّمط ذلك :املطلق االستقرار عدم
  .املاء ببخار مشبع غc /مشبَّعا الهواء كان سواء املوقع يف قا�ة االستقرار عدم من الحالة هذه فيه تصبح الذي الّسكو� االستقرار عدم

 تطور يف عاديّة وغc مؤقتة مرحلة :العزل
  .برودة أك� بهواء ومحاطة ^اما منعزلة الّدافئ الهواء من لةكت تاركة مركزه من الّيشء بعض قريبة مسافة عىل - والّدافئة الباردة -  املنخفض جبهتي التّقاء يف املرحلة هذه وتكمن اكتKله، مرحلة تسبق التي جوي منخفض

 :العامليّة الجويّة األرصاد منظمة عضو
  .بعضويتها للتمتع توافرها ينبغي التي الّرشوط االتفاقيّة وتحدد ةاملنظم إىل ذلك بعد انضمت التي /1947 عام سبتمرب يف واشنتون يف أبرمت التي العامليّة الجويّة األرصاد منظمة اتفاقيّة عىل صادقت التي األقاليم من مجموعة /إقليم /دولة
 :الّدقيقة الجويّة املجاالت أرصاد علم
  .الزّمن من ةقصc  فرتات عىل األرض سطح من بالقرب دقيقة قياسات الّدراسة هذه تتضمن ما وعادة املقياس، صغcة الجويّة الحاالت بدراسة يعنى الذي الجويّة األرصاد علم من الفرع ذلك
 :الفسيحة الجويّة املجاالت أرصاد علم
 الذي الجويّة األرصاد علم من الفرع ذلك
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 املقياس، كبcة الجويّة الحاالت بدراسة يعنى
 ¨نطقة الّدراسة هذه تتعلق ما وعادة

 األرضيّة الكرة حتى /كقارة كبcة جغرافيّة
  .بأكملها

 الذي العلم :الحيوي الجويّة األرصاد علم
 يف الجويّة العنارص تأثc بدراسة نىيع

  .الحيّة الكائنات
 العلمي التّحليل :التّطبيقي املناخ علم

  .علميا تطبيقها بهدف املناخيّة للمعلومات
 يعنى الذي العلم :الحيوي املناخ علم

  .الحيّة الكائنات يف املناخ تأثc بدراسة
 الذي املناخ علم :الّزراعي املناخ علم

 األنشطة يف املناخ ثcتأ  عن فيه يبحث
  .التّطبيقيّة النّاحيّة من الّزراعيّة

 من باملناخ تعنى التي الّدراسة :املناخ علم
  .وأ�اطه وتوزيعاته ومتغcاته مسبباته حيث
 علم من الفرع ذلك :الرّطوبة قياس علم

 دراسة عن فيه يبحث الذي الجويّة األرصاد
  .وقياسها الهواء يف الرّطوبة

 عن فيه يبحث علم :حفرياتال مناخ علم
  .التّاريخ قبل ما عرص مناخ
 ذلك :الّدقيقة الجويّة املجاالت مناخ علم

 بدراسات يعنى الذي املناخ علم من الفرع
 الجوي الغالف طبقة ملناخ الّدقيق الّرتكيب
  .خاّصة طبيعة ذي لسطح املتاخمة

 سطح بf الّرأسيّة املسافة :الّثلج عمق
 عليها، ترسب التي واألرض الثّلج طبقة

 يكون أن العمق هذا قياس عند يفرتض
 امتداد عىل سويا توزيعا موزعا الثّلج

  .عليها ترسب التي الرّقعة
 ضوئيّة جويّة ظاهرة :امليضء العمود
 وهو الهالة، ظواهر صور إحدى تشكل

 من املتقطع /املتصل األبيض كالِعرق
 تحت /فوق رأسيا هرؤيت �كن الّضوء،

   .مرالق /الّشمس

 من تتكون :الّرتابّية/الرّمليّة العواصف
 هوائيّة كتلة عرب املنقولة واألتربة الرّمال
 خرائط .الرّؤيّة مدى خفض إىل تؤدي

 عىل تحتوي خرائط هي :التّحليليّة الطّقس
 لعدة وتأd الجويّة، املشاهدات مجمل

   .جويّة وطبقات مستويات
 مجهريّة عضويّة كائنات :الجويّة العوالق

   .الجوي الغالف يف عالقة
 خالف - فيزيقيّة حاالت :املناخيّة العوامل
 كخطوط املناخ تحكم التي - املناخيّة العنارص
 واليابسة البحار وتوزيع واالرتفاع العرض

  .وغcها البحريّة والتيارات والتّضاريس
 من الجزء ذلك :الحر الجوي الغالف
 الكوكبيّة الطّبقة يعلو الذي الجوي الغالف

 فيه تتأثر ال والذي األرضيّة للكرة املتاخمة
 الهواء وحركة األرض، بسطح الجويّة الحاالت
  .إهKله �كن بسيط بقدر إال خاّصة،
 املختلفة الغازات من غالف :الجوي الغالف
 قوة تأثc تحت رضيّةاأل  بالكرة يحيط

 ويقل محددة غc ارتفاعات إىل جاذبيتها
 االرتفاع مع يالجو  املحيط يف الجوي الّضغط
 عن ارتفعنا كلK الهواء كثافة تقل وبالتّايل
   .األرض سطح
 فرتة :الّصالحيّة )املفعول رسيان( فرتة

 الحاالت خاللها تكون التي الزّمن من معينة
   .املفعول ساريّة الجوي التّنبؤ يف تذكر التي
 فرتة التّساهل مع يعني تعبc :الجفاف فرتة

 ينعدم يكاد لتيا الجاف الطّقس من قصcة
 وينبغي املألوف، غc عىل املطر سقوط فيها

 الحاالت عىل التّعبc هذا استخدام اقتصار
  .القحط من قسوة األقل
 التي الّسنة من الفرتة تلك :الجفاف فصل
 فيها ينعدم يكاد التي /األمطار بانعدام تتميز

 يف التّعبc هذا يستخدم وال املطر، سقوط
  .الّسفىل العرض خطوط طقمنا يف إال الغالب

 الزّمن لقارة بالنّسبة هو :املوسمي الفصل
 عىل الّصيف موسميات فيه تهب الذي
  .القارة

 أسلوب الجويّة األرصاد يف يتغc :الفصول
 مناخيّة فصول إىل امليالديّة الّسنة تقسيم

cيف التّقسيم ويناظر العرض، خطوط بتغ 
 يالذ التّقسيم يف به املعتد العرض خطوط
 يبارش التي الّسنة من الّشهور تلك مع يتواءم

 وجني زرعها /األرايض فالحة الفالح فيها
 :الخريف :التّاليّة الفصول أي محصولها

 ديسمرب :الّشتاء ونوفمرب، وأكتوبر سبتمرب
 وأفريل مارس :الّربيع وفيفري، وجانفي

 يف أما .وأوت وجويليّة جوان :الّصيف وماي،
 من كل لفظ فيها يفقد لتيا املداريّة املناطق
 يف به املعروف مغزاه والّصيف الّشتاء

 التّقسيم يتم ما فعادة العليا، العرض خطوط
 /األمطار كميّة ¨فهوم املناطق تلك يف

 املثال سبيل وعىل الّرياح، اتجاه ¨فهوم
 املوسميات /األمطار وموسم الجفاف موسم

 ةالجنوبيّ  واملوسميات الّرشقيّة، الّشKليّة
   .الهند يف الحال هو كK الغربيّة

 العاديّة الحدود من املياه طفح :الفيضان
 /املياه من تجمع أي ملجرى /ما· ملجرى
 تكون ال مساحات فوق بالّرصف املياه تجمع
  .باملياه مغمورة عادة

 .حارة رشقيّة رياح ):عامّية( الَقبِْيل 
  .الجفاف :القحولة

 التي الّدقة لغةبا املاء قطرات :الرّذاذ قطرة
 نصف يقل ما عادة وهي الرّذاذ، تشكل
  .ملم 0.5 عن قطرها
 إىل ترجع ضوئيّة ظاهرة :النّدى قوس

 بفعل وانعكاسها الّشمس أشعة انكسار
   .الّندى قطرات
 الظّواهر صور إحدى :الثّانوي قزح قوس

 قزح قوس يظهر وقد الّضوئيّة، الجويّة
 بتدا·،اإل  قزح قوس إىل باإلضافة الثّانوي
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 ضعف يكون وتكاد صفاء، منه أقل ولكنه
 نصف اللون أحمر قوس باطنه ،اتساعا عرضه
 اللون بنفسجيّة قوس وظاهره °50 قطره
  . °54 قطره نصف
 الجويّة الظّواهر صور أحد :قزح قوس

  .العدديّة فائق قزح قوس ثانوي، قزح قوس ابتدا·، قزح قوس :هي أشكال عدة حقز  قوس ويأخذ األحيان، بعض يف كليّة األلوان هذه معها تظهر ال وقد بل بعيد، حد اىل وتألقا ملعانا عنها فتقل القمر ضوء عن النّاتجة تلك أما األلوان، وزاهيّة المعة الّشمس ضوء عن النّاتجة قزح أقواس تكون ما وعادة املائيّة، القطرات من الّستار هذا بفعل وانكساره القمر /الّشمس عن الّصادر الّضوء انعكاس إىل أساسا ويرجع -  الّضباب /الرّذاذ قطcات /املطر قطرات -  املاء قطرات من ستار عىل الجوي الغالف يف قزح قوس يتكون الّسبعة، الطّيف أللوان املتمم األحمر إىل الربتقايل إىل األصفر إىل األخرض إىل األزرق إىل النّييل إىل البنفسجي من متتابعة الطّيف ألوان رؤيّة فيه �كن املركز، متحدة امللونة األقواس من مجموعة وهو الّضوئيّة،
 بوجه يعطي سجل :الّسنوي األرصاد كتاب
  .زمانيا ترتيبا بسنة سنة مرتبة الجوي الرّصد لوقائع رسدا خاّص 

 الهواء من ضخمة كتلة :الهوائيّة الكتلة
  .ما حد إىل ثابتة حرارة درجة ذات منطقة فوق تتكون

 جسيKت من مجموعة /تجمع :هواء ةكتل
 الطّبيعيّة وخواصها مسارها يختلف ال الهواء
 ^تد وقد القدر قليل متصال اختالفا إال أفقيا
 الكيلومرتات من ماليf عدة فوق الهواء كتلة

  .كيلومرتات عدة وبعمق املربعة
  .الهواء من الحجم وحدة كتلة :الهواء كثافة

 الظّواهر صور إحدى :الثّلجيّة الكريات
 من تسقط الجليد من بيضاء معتمة جسيKت من هطول وهي املائيّة، الجويّة

    .الثّلجيّة والكريات الثّلج بلورات بf الوسيطة املرحلة وهي القطcات بهذه ^اما محاطة غc الجليد من بلورات شوهدت وقد هذا جليد، بلورة تكون ما عادة التي الجليد من جسيمة حول معتتج التي الّسحب قطcات تجمد رسعة نتيجة الثّلجيّة الكريات وتتكون .الّصفر درجة من األرض سطح من بالقرب الحرارة درجة تقرب عندما ثلجيّة، بِكَسف مصحوبة زخات شكل عىل الهطول من النّوعيّة هذه تسقط ما وعادة االصطدام، هذا نتيجة تتفتت ما كثcا أنه إال صلبة بأرض تصطدم عندما ترتد كانت وإن وهي بسهولة سحقها و�كن متجمدة، بقطcات مغطاة مركزيّة نواة من الثّلجيّة الكريات وتتألف ملم، 5 إىل قطرها يصل قد الّشكل، كرويّة /مخروطيّة تكون ما عادة وهي الّسحب،
 الظّواهر صور إحدى :الجليديّة الكريات

   .لبةص أرض عىل سقوطها عند مسموع صوت مع ترتد ما عادة وهي بسهولة، الجليديّة الكريات سحق عموما �كن وال ملم، 5 عن الحاالت جميع يف يقل قطرها ولكن مخروطيّة، تكون ما ونادرا الّشكل، منتظمة غc /كرويّة تكون ما وغالبا املاء، من جزئيا الجليديّة الكريات تتشكل وقد الجليد، من شفافة جسيKت من هطول وهي املائيّة، الجويّة
 عن الكميّة هذه تختلف :الّسحب كميّة
   .الّسحب هذه ^اما تغطيها التي الّسKء عن )8( والرّقم املعنيّة، الّسحب من ^اما الخاليّة الّسKء عن )0( الرّقم يعرب حيث )8 - 0( املقياس عىل الّسحاب كميّة وتقدر الطّبقة، /الّصنف /النّوع /الجنس ذلك إىل املنسوب - حبللس الكيل الغطاء - الكليّة الّسحب كميّة من الجزء ذلك تعني فإنها وبالتّايل األخرى، الّسحب من غcها دون الّسحب من معينة طبقة /معf صنف /نوع /جنس يغطيه الذي الّسKويّة القبة من الجزء لذلك تقدير فهي الكليّة، الّسحب كميّة

 سمك وهي الهطول، كميّة :املطر كميّة
   .وغcها الجليديّة والكريات والربد، الثّلجيّة، والكريات كالثّلج، وجد إن متجمدا يسقط قد الذي الهطول من الجزء ذلك أذيب لو يرتاكم ما إىل باإلضافة ، التّبخر /الرّشح غياب يف الهطول أنواع من أك� /نوع سقوط نتيجة أفقي سطح عىل يرتاكم الذي املاء طبقة

 الظّواهر إجKيل :الجويّة الكهرباء
  . الجوي الغالف يف طبيعيا تحدث التي املختلفة الكهربائيّة

 إىل الرّطب الهواء امتداد :الرّطب اللسان
  .املنطقة لهذه اقتحامه /عموما منخفضة النّسبيّة رطوبتها منطقة
 تغcات :املناخ يف القر� التّغ> متجه
             .نسبيا الزّمن قصcة التّغcات استبعاد بعد الزّمن من جدا لةطوي فرتة يف رصدت التي املناخيّة العنارص قيم من تتضح

 لعنرص املتوسطة القيمة :اليومي املتوسط
  .املعني الجوي للعنرص الّساعيّة العينيّة الرّصدات من /املسجلة األجهزة تسجيالت من املستخرجة التّايل الليل ومنتصف الليل منتصف بf املتعاقبة والعرشين األربع الّساعات يف العنرص لهذا القيم مفردات متوسط هو الجوي للعنرص الّصحيح اليومي املتوسط أن عادة املفهوم ومن متصلة، ساعة 24 امتداد عىل جوي

 محطّة :زراعّية جويّة أرصاد محطّة
  .والحيوان النّبات وحياة الطّقس بf العالقة عن بيانات بتقديم مكلفة
 مكلفة محطّة :لط>انل جويّة أرصاد محطّة

   .الّدوليّة الجويّة املالحة لخدمة الجويّة التّقارير وإعداد الرّصد عمليات ¨مراسة
 :جوا محمولة جويّة أرصاد محطّة
  .الجوي االستطالع طائرات تحملها جويّة أرصاد وأجهزة معدات
 ^د محطّة :عاديّة زراعيّة أرصاد محطّة

 ةجويّ  معلومات وتcيّة وبصفة آنيا
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 مجهزة املحطّة تكون وقد وإحيائيّة،
 موضوعات يف العلميّة البحوث يف للمعاونة

 هذه يف املحطّة تكلف ما وعادة معينة،
 /إحيائيّة رصد عمليات ¨Kرسة الحالة

 البحث متطلبات تغطي بحيث فينولوجيّة
  .املحيل املحطّة مناخ بنمط املتصل
 جويّة أرصاد محطّة :متنقلة أرصاد محطّة

 ملKرسة تستخدم مركبة، عىل وبةمنص
 ال التي األماكن يف الجوي الرّصد عمليات

 مناخ لدراسة /ثابتة محطّات فيها تتوفر
  .ما ملنطقة الّدقيقة الجويّة املجاالت
 مناخيّة محطّة :الّتلقائيّة املناخّية املحطّة

 الجوي الرّصد عمليات أجهزتها تؤدي
  .ذاتيا وتسجلها
 مناخيّة محطّة :لعاديّةا املناخّية املحطّة

 واحدة مرة الجويّة الرّصدات فيها تؤخذ
 درجة نهايتي :ذلك يف ¨ا األقل عىل يوميا

  .الهطول وكميّة الحرارة
 توفر التي املحطّة :املناخيّة املحطّة

 تشمل أن ينبغي والتي املناخيّة املعلومات
 والّسحب والطّقس كالّرياح :جويّة عنارص

 والهطول الجوي والّضغط والرّطوبة والحرارة
  .الّشمس وسطوع
 جويّة أرصاد محطّة :مثبت مرىس محطّة
 مياه يف مثبت - رصيف - بحري مرىس موقعها
  .عميقة
 املناخيّة املحطّة :مرجعيّة مناخ محطّة

 �يل الذي االتجاه تعيf بهدف تكون التي
 يتوفر أن األمر هذا ويتطلب املناخ، تغc إليه

 الرّصد ملياتلع تسجيل املحطّة يف
 عن تقل ال متصلة طويلة لفرتات املتجانسة

 هذه فيها ^ارس أن ينتظر التي تلك /سنة 30
 عن تقل ال متصلة لفرتة املتجانسة العمليات

 تأثc يظل أن برشط الّسنf، من العدد هذا
 كلتا يف املحطّة موقع يف اإلنسان فعل

fاملحطّات يف وينبغي �كن، ما أقل الحالت 

 امتداد فرتة تكون أن النّوع، هذا من اليّةاملث
 �كن بحيث كافيّة، الرّصد عمليات مKرسة

  .املناخ يف القرنيّة املتغcات عىل التّعرف بها
 يصل الذي الخطّ  :الجوي املرتفع محور

  .املرتفع مستويات من مستوى كل عند الجوي للضغط قيمة أكرب مواقع الجوي املرتفع يف
 يصل الذي الخطّ  :يالجو  املنخفض محور

  .املنخفض مستويات من مستوى كل عند الجوي للضغط قيمة أصغر مواقع الجوي املنخفض يف
  .الجوي الغالف :الجوي املحيط
 الطّبقة من الجزء ذلك :الحيوي املحيط
  .الّرتبة من العلويّة والطّبقات والبحار الجوي الغالف من األسفل ءالجز  الطّبقة هذه وتشمل طبيعيا فيه تعيش أن الحيّة للكائنات �كن الذي األرض بكوكب املحيطة الكرويّة
 التي وهي الّسحب أنواع أحد :املخّصل

   .مذنبة تكون ما غالبا وهي ما، حد إىل ومتقطع مهلهل أسفلها مظهر مرتاكبة، صغcة خصلة مكوناتها من وحدة كل فيها تشكل
 عىل نظام :للطقس العاملّية املراقبة
   .الّشمويل االتصاالت نظام الّشمويل، البيانات معالجة نظام الّشمويل، الرّصد نظام :التّاليّة الثّالثة األساسّية العنارص عىل النّظام هذا ويعتمد التّطبيقّية، والنّواحي العلمي البحث ألغراض إليها تحتاج التي الجويّة األرصاد معلومات عىل الّدول هذه جميع حصول تأكيد بغرض العامليّة الجويّة األرصاد منظمة يف األعضاء الّدول تقدمها أن ينبغي التي الجويّة األرصاد وخدمات تسهيالت يصور عاملي،ال الّصعيد
 دافئ جوي مرتفع :الّدافئ الجوي املرتفع
 عند به تحيط التي للمناطق بالنّسبة

 هذا يكون ما وعادة معلومة، مستويات

 من ىلالّسف الطّبقات يف النّسبي الّدفء
  .الجوي املرتفع
 إىل يسودها منطقة :الّدائم الجوي املرتفع

  .الّسنة طوال عال جوي ضغط كبc حد
 منطقة :الّدائم الّشبه الجوي املرتفع
   .الفرتة لتلك املقابل املوسم يف املنطقة يف الجوي طالّضغ متوسط خريطة يف جوي مرتفع لذلك تبعا يظهر والتي الّسنة، من معلوم نصف من تقرب ما فرتة خالل مرتفع جوي ضغط كبc حد إىل يسودها
 جوي مرتفع :القاري الجوي املرتفع
  .الجوي الغالف من الّسفىل الطّبقات يف الحرارة درجات بانخفاض املقرتن األرض سطح تربيد فرتة طول إىل األوىل بالّدرجة املرتفع هذا يرجع الربد، موسم خالل قارة فوق يرابط

 بالنّسبة بارد جوي مرتفع :يالجو  املرتفع
  .الجوي املرتفع من الّسفىل الطّبقات يف النّسبيّة الربودة هذه تكون ما وعادة معلومة، مستويات عند به تحيط التي للمناطق
 عىل االسم هذا يطلق :الحراري املرتفع

 تظهر التي الّسمك من العاليّة القيم مراكز
 سطحf بf الّسمك توزيع خريطة يف

 األسطح من الجوي الغالف يف fمعلوم
 درجات متوسط مراكز ^ثل املراكز هذه أن إىل التّسميّة هذه وترجع الّضغط، سويّة

 الجوي الغالف طبقة يف العاليّة الحرارة
 ويطلق الّسطحf، هذين بf املحصورة

 بفعل الهواء برودة نتيجة تتولد التي الجويّة املرتفعات عىل خطأ املصطلح هذا
 يف ثابتا وبقائه باردة أرض فوق تهاستكان
   .األرض هذه فوق ما حد إىل موقعه
 ^دد عمليّة يف مرحلة :الجفاف مرحلة

   .الجاف الذاd التّغc ¨عدل مشبع غc الرّطب الهواء فيها يربد التي املرحلة وهي البخار، لهذا تكثف يصحبها ال املاء، ببخار مشبع غc رطب لهواء ذاتيّة
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 الرّسم :أنيموراف - الّرياح )انتبي( مرسمة
 تغc موضحا للرياح مسجل يسجله الذي

  .الزّمن مع الّرياح
 البيان :باروجرام - الجوي الّضغط مرسمة

  .الجوي الّضغط مسجل يسجله الذي
 أرصاد مكتب :املساحيّة التّنبؤات مركز
 الجويّة التّنبؤات صدارإ ب مكلف جويّة

 سالمة لتأمf محددة مساحات /ملساحة
 يف االتفاق عليه يتم ملا طبقا الجويّة املالحة

 الجويّة املالحة اجتKعات يف الّشأن هذا
  .املد� للطcان الّدوليّة للمنظمة اإلقليميّة

 منذ البحريّة يف يستخدم لفظ :الّرياح مركز
 منه تهب الذي االتجاه عىل للداللة القدم
  .الّرياح
 بالغ جوي مرتفع /منخفض :الفعل مركز

 يتحرك، ال موقعه يف ثابتا يكون يكاد قعة،الّر 
 فوق الجويّة االضطرابات حركة يف يتحكم
 يف كبcة بدرجة يؤثر وبالتّايل كبcة، منطقة

 لها لفرتة املنطقة هذه يف الجويّة الحاالت
  .الزّمن من وزنها

 رسعة يقيس جهاز ):مرت األنيمو( املرياح
  .الّرياح
 مب ُّ� :عاىلت قوله ومنه الّسحاُب، :املُزْن

 مث هت مت خت حت جت هب

 ،68 :الواقعة[ َّمح جح مج حج
 .املطر من الوابل :العاميّة ويف .]69

 التي املحددة املساحة :الّتنبؤ مساحة
 مستقبال املتوقعة الجويّة للحاالت تتعرض

Kيخصها الذي الجوي التّنبؤ يف جاء ك.  
 تهب غربيّة، شKليّة /شKليّة رياح :املسرتال

 للبحر الّشKيل الّساحل شاطئ امتداد عىل
 والّساحل جنوة خليج بf املتوسط األبيض

 رياح تتميز إلسبانيا، الّرشقي الّشKيل
 بتكرار الرّئيس �وها منطقة يف املسرتال
  .وجفافها وبرودتها وبشدتها هبوبها

 يصبح الذي املستوى :الّتكثف مستوى
 تعرضه بعد املاء ببخار مشبعا الهواء عنده

  .معينة لعوامل
 رطوبة لتسجيل جهاز :الرّطوبة مسجل

  .الهواء
 جهاز :الحرارة /الجوي الّضغط مسجل
 خريطة - نفسه املخطط عىل يسجل

 من كل نفسه الوقت ويف -التّسجيل
   .الهواء حرارة ودرجة الجوي الّضغط
 للثلج الكليّة الكميّة تحديد :الثّلجي املسح
 عمق حيث من معلومة منطقة يغطي الذي
 املاء كميّة تقدير بهدف املا· ومحتواه الثّلج
  .ذوبانه عن ستتخلف التي

 املرفق :للط>ان الجويّة األرصاد مصلحة
 ورشكات الطّائرات طاقم تزويد عن املسؤول

 بؤاتوالتّن املعلومات بكل الجوي النّقل
 سالمة تأمf بغرض الجو بحالة املتعلقة
   .وكفاءتها وانتظامها الّدوليّة الجويّة املالحة
 صعود عن يتولد هطول :التّضارييس املطر
 تضاريس من األرض سطح عليه ما عىل الهواء

 الهواء، مجرى العرتاضها والتّالل كالجبال
 إذا تضارييس مطر الهطول هذا عىل يطلق
 /القطcات من ولالهط عنارص كانت

 /القطcات من غcها دون املائيّة الجسيKت
   .الّصالبة طور يف املائيّة الجسيKت

 املطر عىل أحيانا يطلق اسم :الّدافئ املطر
 إىل قمتها التصل سحب من يسقط الذي

 الّدافئ املطر تولد ويبدأ التّجمد، مستوى
  .قطراته من أك� /قطرتf اندماج نتيجة
 بفعل اللون أصفر مطر :تيالكربي املطر

 العلق األصفر الرّمل /اللقاح جسيKت
 التي الجسيKت من غcها /املطر بقطرات
  .اللون هذا املطر تكسب
 الظّواهر صور أحد :الربودة املفرط املطر

 حرارة درجة تقل مطر وهو املائيّة، الجويّة
 مفرط أي سلسيوس الّصفر عن املائيّة قطراته

 األجسام /باألرض صطدمي وعندما الربودة،
 الجو يف بالطّائرات /األرض سطح عىل القا�ة
 يف الحال هو كK الربودة، مفرط املطر يشكل
 والجليد املاء من مزيجا الربودة املفرط الرّذاذ

  .الّصفر درجة يف
 املائيّة، الجويّة الظّواهر صور أحد :املطر

 ما، سحابة من املاء من قطرات تساقط
 إىل وتركيزها القطرات ههذ حجم ويتفاوت

 تبعا وباألك� التّساقط، لشدة تبعا كبc حد
 يختلف املثال سبيل وعىل أيضا، لنوعيته

 تسقط التي وتركيزها املطر قطرات حجم
 املتواصل املطر قطرات عن زخات شكل عىل

 قطرات قطر نصف ويزيد الّشدة، خفيف
 الّسحب تحوي وقد .ملم 0.5 عن عادة املطر
 من كبcا عددا العادة غc وعىل أحيانا

 وحبات الرّمال /كالغبار الّدقيقة الجسيKت
 بفعل األرض سطح عىل رفعها نتيجة اللقاح

 الحالة هذه ويف الرّمليّة، /الغباريّة العواصف
 إىل ثانيّة الّسحب يف العالقة الجسيKت تعود

 لونها تكتسب التي املطر قطرات مع األرض
 هذه ملتح قد الّرياح تكون أن بعد

   .مصدرها عن بعيدا الجسيKت
 التّغc معدل :التّشبع ذا� التّغ> معدل
dببخار املشبع الهواء من لكتلة بالنّسبة الذا 
 التّغc معدل عن املعدل هذا ويقل املاء،

dيطلقها التي الحرارة نتيجة الجاف الذا 
 بالحرارة تعرف والتي تكثفه عند املاء بخار

   .للتكثف الكامنة
 الحرارة هبوط معدل :الحرارة تغ> معدل

 عنه ويعرب الجوي، الغالف يف االرتفاع مع
 ملسافة االرتفاع مع الهبوط هذا ¨عدل عادة

  .م100 تكون ما وعد ما،
 معلومات :املعنويّة الجويّة املعلومات

 الجويّة، األحوال مراقبة مكاتب تصدرها
 الجويّة الظّواهر تلك باختصار تصف

 سالمة يف تؤثر قد التي املتوقعة /الّسائدة
 يف الجويّة الخطوط عىل الطcّان عمليات
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 هذه وتطور املكتب مسؤوليّة منطقة
 والتي عنها، اإلبالغ ة وطرق الجويّة الظّواهر

 مناطق -  املثال سبيل عىل -  بينها من
 واألعاصc النّشطة، الرّعديّة العواصف
 ةوالّرتابيّ  الرّمليّة والعواصف املداريّة،
 ومناطق العنيفة، والزّوابع االنتشار، الواسعة

   .جوا الطّائرات عىل وتزايده الجليد �و
 جهاز :املرتاكم املطر )معيار( مقياس
  . التّبخر من ملنعه آخر وسائل ، الجهاز يف املترسب املاء تجمد ملقاومة سائل من ةمعين كميّة عىل الجهاز هذا يحتوي الجبليّة، كاملحطّات الزّمن من طويلة فرتات عىل إال الرّاصد يزورها ال التي املحطّات يف يستخدم املطر لقياس

 كميّة لقياس يستخدم جهاز :التّبخر مقياس
  .الزّمن من معلومة فرتة يف الجوي الغالف يف يتبخر الذي املاء

 كميّة لقياس مصمم جهاز :الثّلج مقياس
  .ذوبانه بعد تختلف التي املاء لكميّة كعمق /املتجمع الثّلج لوزن كدالة تحسب أن إما فهي الغرض، لهذا املستخدمة الوسيلة عىل الكميّة هذه تحديد ويتوقف الّسحب، من ثلجا يسقط الذي املاء

 أحد :الّصو� )الّرتمومرت( الحرارة مقياس
  .للحرارة دالة الّصوت رسعة يف املحليّة التّغcات أن قاعدة عىل الحرارة درجة قياس يف يعتمد الذي الجهاز وهو الحرارة، مقياس صور

 يقيس جهاز ):الّرتمومرت( الحرارة مقياس
  .الهواء حرارة درجة

 :البصلة أسود )ترمومرت( الحرارة مقياس
 املعرضة األجسام إليها تصل حرارة درجة أقىص ^ثل قراءته أن التّحقق بغرض املبارشة الّشمس ألشعة أفقيا اساملقي هذا يُعرض الهواء، من مفرغ زجاجي غالف يف موضوع بسياج مغطى /أسود زجاج داخل الحساس عنرصه األسود، الجسم يشبه حرارة مقياس

  .الّسابق يف األمر كان كK املبارش الّشميس اإلشعاع لقياس كوسيلة يستعمل البصلة أسود الّرتمومرت يعد و� الّشمس، ألشعة
 للحرارة مقياس :املطلقة الحرارة مقياس

 الثّابتة األساس نقطة تعيf عىل يمبن
 تسهيال °273.16 من بدال °273 ليهإ بالنّسبة
 وإىل من املطلقة الحرارة درجات لتحويل

  .األخرى املقاييس
 ):مرت الهيجرو( النّسبيّة الرّطوبة مقياس

   .الهواء يف الرّطوبة كميّة يقيس جهاز
 لقياس جهاز ):أنيمومرت( الّرياح مقياس

   .الّرياح واتجاه رسعة /الّرياح رسعة
 )البارومرت( الجوي الّضغط مقياس

 الزّئبقي الجوي الّضغط مقياس :املعياري
 درجة إىل قراءاته تصحيح بإمكانيّة املعروف

 مرجعا لذلك تبعا اعتمد الّدقة، من كبcة
 من كل عىل الجوي الّضغط مقاييس ملعايرة

  .والّدويل الوطني املستوي
 جهاز :ارومرتب-  الجوي الّضغط مقياس
  .الجوي الّضغط لقياس

 يستخدم جهاز :الّدقيق املطر مقياس
  .تسجيلها عاد مطر ملسجل معه �كن ال الذي الحد إىل جدا الخفيف الهطول عن تتجمع التي املياه لتسجيل
  .املطر كميّة يقيس جهاز :املطر مقياس
 الّرياح، مقياس صور أحد :الهواء مقياس

   .مصممه إىل نسبة بيوم أنيمو باسم أحيانا الجهاز هذا ويعرف أفقي /رأيس محور حول تدور مروحة دوران رسعة من الهواء رسعة سقيا يف يستخدم جهاز وهو
 جهاز :الّرياح )كلينومرت( انحراف مقياس

 املستوى يف الّرياح درجة لقياس يستخدم
  .األفقي
 مكتب :الجويّة لألرصاد املطار مكتب
 خدمات مبتقدي مكلف املطار موقعه
   .الّدوليّة الجويّة للمالحة الجويّة األرصاد

 مبني موجز ملخص :املطار مناخ ملخص
 يف معينة جويّة لعنارص إحصائيّة بيانات عىل

  .املطار
 يعدل /يكّون مناخ :االصطناعي املناح
  .اإلنسان بفعل
 املتاخمة املناطق مناخ :البحري املناخ

 وبصغر عاليّة نسبيّة برطوبة يتميز للبحار،
 لدرجة الّسنوي الّرتاوح /اليومي الّرتاوح
  .كليهK بصغر /الحرارة
 االرتفاع، عامل يحكمه مناخ :الجبيل املناخ
 وبشدة منخفض، جوي بضغط يتميز

 فوق ما باألشعة الغني الّشميس اإلشعاع
  .البنفسجيّة

 سيسود كان نظري مناخ :الّشميس املناخ
 اريّةع األرض كانت لو األرضيّة الكرة سطح

 الوقت يف سطحها وكان الجوي، غالفها من
  .غcه دون الّشميس لإلشعاع معرضا نفسه
 داخل الواقعة لألقاليم مناخ :القاري املناخ

 الّرتاوح مدى باتساع يتميز الواسعة، القارات
  .كليهK /الحرارة لدرجات الّسنوي /اليومي
 مناخ :الوسيطة الجويّة املجاالت مناخ

 كالغابات الرّقعة حدودةم طبيعيّة منطقة
 الحالة املقياس حيث من وهي والوديان،

 الّدقيقة الجويّة املجاالت مناخ :بf الوسط
  .الفسيحة الجويّة املجاالت ومناخ
 يتوفر اصطناعي مناخ :املكيّف املناخ

 وسائل من وغcهK تربيد /تهويّة بوسائل
  .أخرى اصطناعيّة

 وديس الذي املناخ �ط :املوسمي املناخ
 أساسا يتميز للموسميات، املعرضة املناطق

  .رطب وصيف جاف بشتاء
 قبل ما عرص مناخ :الحفريات عرص مناخ

 سKته عىل االستدالل �كن الذي التّاريخ
 وحفريات جيولوجيّة بيانات من الرّئيسة

   .الحيّة الكائنات
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  .منتظم بشكل اليابسة /البحار طيهاتغ سويّة ملساء األرض كانت لو يحدث كان الذي املناخ :شامل فريض مناخ
  .املنطقة هذه يف وتطورها الطّقس لحاالت املميز الجويّة لألحوال املرتاوح املجمل ما، ملنطقة بالنّسبة هو :املناخ

  .املناخي لالستشفاء مالئم مناخه أن ثبت مكان :الّصحي املنتجع
  .والّرسعة االتجاه منتظمة تكون ادتك الّرياح فوقها تهب بحري طريق امتداد عىل مسافة :املنتعش
  .رئيس جوي ¨نخفض متصل أي عمرا، منه أقدم /أهميّة منه أك� بآخر متصل جوي منخفض :الثّانوي املنخفض
  .نفسها املستويات عند به تحيط التي للمناطق بالنّسبة دافئ جوي منخفض :الّدافئ الجوي املنخفض
  .الّسنة طوال منخفض جوي ضغط كبc حد إىل يسودها منطقة :الّدائم الجوي املنخفض
  .الفرتة لتلك املقابلة األشهر يف املنطقة يف الجوي للضغط الّشهريّة املتوسطات خرائط يف جوي منخفض لذلك تبعا يظهر والتي الّسنة، من معينة فرتة خالل منخفض جوي ضغط كبc حد إىل يسودها منطقة :الّدائم الّشبه الجوي املنخفض
 جوي منخفض :املركزي الجوي املنخفض

cجوي منخفض حوله يطوف يتحرك، ال يكاد /يتحرك ال موقعه يف ثابتا يكون ما غالبا كب/ �   .رقعة منه األصغر املنخفضات من أك
 من منطقة :املعقد الجوي املنخفض

  .الجويّة املنخفضات مراكز من مركز من أك� تحتضن نسبيا املنخفض الجوي الّضغط
 فوق الهواء من جزء :الَجِويٌّ  ٌض املُْنَخفَ 
 .به املحيطة املناطق يف الهواء ضغط من أخفض بضغط يتميز األرض من معينة منطقة

 ذي غc جوي منخفض :الحراري املنخفض
 ضعيف موقعه، يف ثابتا يكون يكاد جهات،

 حاالت تصاحبه ال رأسيا، االمتداد قليل األثر،
 نتيجة الجوي الغالف يف يتولد مميزة، جويّة

fللمناطق تفاضليا الّشمس إشعاع تسخ 
 سخونة نتيجة /والبحار اليابسة من املتجاورة

 هذا بفعل شديدة سخونة األرض سطح
 املنخفضات تتولد ما وعادة اإلشعاع،
 دن القاريّة املناطق فوق صيفا الحراريّة
 مراكز عىل املصطلح هذا يطلق وقد .املداريّة

 يف تظهر التي الّسمك من املنخفضة القيم
 معلومf سطحf بf الّسمك توزيع خريطة

 الّسويّة األسطح من الجوي الغالف يف
 املرتفع( نقيضة عىل قياسا الجوي الّضغط
   ).الحراري

 يتحرك جوي منخفض :املنتكص املنخفض
  .بها بدأ التي األوليّة لحركته املضاد االتجاه يف

 يتولد جوي منخفض :املوسمي املنخفض
 موقعه باملوسميات، تتأثر التي طقاملنا يف

  .شتاء املحيطات وفوق صيفا، القارات فوق
 لحمل يستخدم منطاد :الطّقس منطاد
 األحوال عن معلومات تجمع رصد أجهزة
  .الجويّ 

 بغياب يتغc مناخي نطاق :الرّطبة املنطقة
  .كليّة الجفاف
 فيها تكون منطقة :املرتفع الّضغط منطقة

 األرض عىل املؤثر الجوي الغالف دفع قوة
 يف صافيّة الّسKء تكون ما وعادة .نسبياً  عاليّة

  .املرتفع الّضغط مناطق
 تكون منطقة :املنخفض الّضغط منطقة

 عىل املؤثر الجوي الغالف دفع قوة فيها
 تكون ما وعادة .نسبياً  منخفضة األرض
 الّضغط مناطق يف بالغيوم ملبدة الّسKء

  .املنخفض
 إحدى :العامليّة ويّةالج األرصاد منظمة
 املتحدة، األمم لهيأة املتخصصة الوكاالت

 األرصاد نشاط أوجه تنسيق مسؤوليتها
 لتشجيع العا� يف وتحسينها وتقنينها الجويّة
 لصالح بكفاءة الّدول بf املعلومات تبادل
 حلت وقد املختلفة، اإلنسان نشاط أوجه

 منظمة محل 1950 عام مارس 23 يف املنظمة
 مدينة يف تأست التي الّدوليّة الجويّة اداألرص

 ومديري رؤساء بf لتجمع 1873 عام فينا
 بصفتهم العا� يف الجويّة األرصاد مرافق

 إحدى املنظمة أصبحت ثم الّشخصيّة،
 املتحدة األمم لهيأة املتخصصة الوكاالت

  .1951 ديسمرب 20 من اعتبارا
 املستقرة /الثّابتة املوجة :املستقرة املوجة

 التي الجوي الغالف يف املوجيّة الحركة هي
 إىل مستقرين وقمتها املوجة قرار فيها يظل
 حتى /الجبال سلسة تسبب وقد بعيد، حد

 من معينة ظروف وتحت ة، الّصغc التّالل
 املوجات تولّد الّرياح ورسعة االستقرار
 جانبها عىل /املرتفعات هذه أعىل املستقرة

   .يعربها الذي لهواءا تيار يف للرياح املدابر
 حرارة درجة يف واضح ارتفاع :حارة موجة
 شديد هواء غزو /كبcة منطقة فوق الهواء

  .املنطقة لهذه الّدفء
 للغالف العامة الّدورة رياح :املوسميات

 الهبوب مثابرة �طها من التي الجوي
 من اتجاهها وتغc معلوم اتجاه من موسميا
 ذاه يقترص واضح، بشكل آلخر موسم
cالتي الحاالت تلك عىل عاّمة بصفة التّعب 
 هذه لهبوب الرّئيس الّسبب فيها يكون
 للقارة املتفاوت التّسخf املوسميّة الّرياح

 من طبيعته تتغc الذي لها املجاور واملحيط
 املوسميات وتعرف الّصيف، إىل الّشتاء

 الوجه عىل وذلك إليها املنسوبة بالّصفة
 موسميات :الّصيف موسميات.أ :التّايل

 .صيفا تهب التي وهي املحيطات مصدرها
 مصدرها موسميات :الّشتاء موسميات.ب

 أفضل وتتهيأ .شتاء تهب التي وهي القارات
 املناطق يف املوسميات لهبوب الظّروف
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 يف الحال هو كK املداريّة ودون املداريّة
 شتاء تهب التي الّرشقيّة الّشKليّة املوسميات

 الغربيّة الجنوبيّة واملوسميات ،آسيا رشق يف
  .آسيا رشق جنوب فوق صيفا تهب التي

 الجويّة الظّواهر صور أحد :األبيض النّدى
  .املعا� واضحة غc صورة يف يكون عندما األجسام عىل يرتسب الذي األشيب الجليد وبf بينه الخلط عدم وينبغي املتجمد، النّدى قطرات من أبيض راسب وهو املائيّة،

 عىل يرتسب الذي النّدى :الزّحف ندى
  .األسطح هذه عىل ترتسب التي الّضباب وقطcات الزّحف ندى بf الخلط عدم وينبغي هذا ما، حد إىل البارد الطّقس من لفرتة تعرضها بعد منطقة رطب دافئ هواء يغزو عندما الّسنة من اردالب الفصل يف األخص وعىل للهواء، املعرضة األجسام من العموديّة األسطح عىل الزّحف ندى يرتسب ما وغالبا ألجسام،ا هذه عىل أفقيا الهواء زحف نتيجة التّالمس هذا يتم ما غالبا لسطحها، مالمسا يأd الذي الهواء يف املاء بخار من األجسام
 املائيّة، الجويّة الظّواهر صور أحد :الّندى

  .بها يحيط الذي الّصايف الهواء من األجسام هذه عىل املاء بخار تكثف نتيجة األرض سطح من بالقرب /عىل للهواء ملعرضةا األجسام عىل يتولد مائيّة قطرات من راسب وهو
  .بها املقرتنة واألوديّة الّسهول صوب الجبال سفوح عىل هبوطا الّشمس رشوق بعد األوىل الّساعات يف ليال تهب التي الهابطة الّرياح عىل يطلق اسم :الجبل نسيم

 عىل االسم هذا يطلق :املعتدل النّسيم
  .الّسطحيّة للرياح بوفورت مقياس عىل )4( قوتها تكون عندما أي عقدة، 16 و 11 بf رسعتها ترتاوح عندما الّسطحيّة الّرياح
 هبوب عن تنشأ محليّة رياح :الوادي نسيم
 تعترب ولهذا بها، ةاملتصل املرتفعات سفوح عىل متصاعدة األوديّة من النّهار خالل الهواء

   .بها املقرتنة األوديّة منتصف فوق نفسه ستوىامل عند الهواء حرارة درجة عن املرتفعات واجهة من بالقرب - معينة رشوط تحت - نهارا الهواء حرارة درجة ارتفاع بفعل محليا يتولد الذي الجوي الّضغط تدرج بسبب املرتفعات هذه صوب األوديّة من الهواء انسياق إىل الوادي نسيم ويرجع صاعدة، رياحا الّرياح هذه
 الطّبيعيّة الحالة يف التّغc :الّشميس النّشاط
  .الّشمسيّة البقعة برقم عموما يتصف الذي للشمس

 عىل يشتمل نص :الجويّة األرصاد نرشة
  .املعلومات هذه تهمه من عنوان يسبقها جويّة أرصاد معلومات

 الحاالت عن موجز بيان :التّنبؤات نرشة
  .محددة زمنيّة فرتة خالل منطقة /إقليم فوق مستقبال املتوقعة الجويّة
 ضيق حزام :املدارين بi التّقارب نطاق
  .الجنو© الكرة نصف تسود التي ونظcها الّشKيل الكرة نصف تسود التي التّجاريّة الّرياح فيه تلتقي
 يكشف جهاز :راديويّة موجات نظام

  .بعيدة مسافات ىلع تسقط التي األمطار
 تولد تفرس نظريّة :العائق نظريّة

  .الّرياح هذه مجرى طريق تعوق عندما التّالل /الجبال من سلسلة فعل الحالة هذه يف القطبي الهواء فعل و�اثل الغربيّة، لرياحل املدابر القطبي الهواء جانب عىل جوي منخفض ظهور إىل يؤدي وبالتّايل الّرياح، لهذه العائق /الحاجز فعل القطبي الهواء يفعل غربيّة رياح تسوده نطاق الّشKل من القطبي الهواء يغزو عندما أنه مؤادها الجويّة، املنخفضات
 أقرب هي األوّج، عكس :الحضيض نقطة
  .الجوي الرّصد كأقKر االصطناعيّة توابعها )/القمر( الطّبيعي تابعها مدار يف األرض إىل نقطة

 النّقطة تلك :ادةاملض الّشمس نقطة
 الكرة عىل تقع التي األفق تحت /أعىل

 املضاد االتجاه يف للراصد بالنّسبة الّسKويّة
  .^اما للشمس
 عمليات مخرجات هي :الجويّة النLّذج
 حاسوب أجهزة بها تقوم عمالقة حسابات

 رياضيّة معادالت عىل مسبقا تحتوي األجهزة وهذه ،supercomputers تسمى
 املعطاة القيم بأخذ تقوم تكامليّة وفيزيائيّة

 والّسفن املحطّات مختلف من الحاليّة
 مخرجاتها لتعطي الحساب بعمليات القيام ثم ومن محددة بأوقات والطّائرات البحريّة

 بالنKّذج تسمى ولهذا أرقام، هيأة عىل
 الهام املفتاح تعترب التKّذج وهذه .العدديّة

  .%100 بدقة القادمة الحالة تصف ال لكنها قادمة، أليام الجو بحالة التّنبؤ عىل
 وأصغر قيمة أكرب :الحرارة درجة نهايتا
 فرتة يف الحرارة درجة إليهK وصلت قيمة

  .الزّمن من معلومة
 عليها يحدث التي النّواة :الّتكثف نواة

 التي أي ماء، إىل الهواء يف املاء بخار انتقال
  .املاء بخار تكثف عليها يجري
 إحدى تشكل ضوئيّة جويّة ظاهرة :الهالة
 الظّاهرة هذه وتأخذ الهالة، ظواهر صور
 وتسمى :الّصغcة الهالة.أ :وهK شكلf أحد

 /بيضاء مضيئة حلقة وهي °22 هالة أحيانا
 قطرها نصف اللون، بيضاء تكون تكاد

-  اإلضاءة مصدر ومركزها °22 الظّاهري
 إىل مائلة باطنها حافة - القمر /الّشمس

 ظاهرها حافة تكون ما ونادرا ، مراراالح
 املحصور الّسKء جزء أما اللون، بنفسجيّة

Kبينه � بشكل الّسKء باقي عن عتمة فأك
 هالة أحيانا وتسمى :الكبcة الهالة.ب .واضح

 قطرها نصف مضيئة حلقة وهي 46°
اثل °46 الظّاهري  الهالة مجموعها يف ̂و
 منها أقلو  شيوعا منها أقل أنها إال الّصغcة
  .نصوعا
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 جسيKت من هطول :االصطناعي الهطول
 الذي الّصلبة /الّسائلة صورتها يف مائيّة

 كK الّسحب يف اإلنسان فعل إىل ينسب
 الّسحب بذر حالة يف املثال سبيل عىل يحدث
  .الهطول عىل لحثها

 تتساقط املاء من قطرات :الّضبا� الهطول
 رتاضهااع نتيجة األخرض والنّبات األشجار من

 للضباب، تعرضها /ممطرة غc لسحب
 الهطول لهذا نسبيا القليلة القياسات وتوحي

 الظّاهرة لهذه كثcا تتعرض التي األرايض أن
 املناسب، بالنّبات املزروعة األرايض تلك هي

  .تضاريسيّة بسحب غزوها يتكرر والتي
 بالنّسبة بارد /ذاتيا بارد هواء :البارد الهواء

  .آخر بهواء باملقارنة /بطنهي الذي للسطح
 استكانت الهواء من كتلة :البحري الهواء
 وأصبح أيام، لعدة مائيّة مساحات فوق

 الطّبقات محتوى /الرّطوبة من محتواها
  .نسبيا عاليا منها الّسفىل
 يف الجاف الهواء يعني :الجاف الهواء

 من ^اما الخايل الهواء الحراريّة الّديناميكا
 الهواء أنه املألوف من كان نوإ  املاء، بخار
  .كبc حد إىل النّسبيّة رطوبته تقل الذي

 /ذاتيا عاليّة حرارته هواء :الّدافئ الهواء
  .آخر بهواء باملقارنة /يبطنه الذي الّسطح حرارة لدرجة بالنّسبة عاليّة

 الجاف الهواء من خليط :الرّطب الهواء
   .املاء وبخار
 إستكانت اءالهو  من كتلة :القاري الهواء

 من محتواها وأصبح قارة، فوق أيام عدة
  .نسبيا قليال االستكانة هذه نتيجة الرّطوبة
 يسودها الهواء من كتلة :املستقر الهواء

 االستقرار هذا رشوط ويحدد إستاd، استقرار
 يف رأسيا والرّطوبة الحرارة درجات تدرج
  .الكتلة هذه

 جسيKت عىل يحتوي هواء :امللوث الهواء
 كائنات من /الّدخان /الغبار من به القةع

 تخالف غازات احتوائه /مجهريّة عضويّة
  .عادة الهواء تشكل التي تلك

 من كتلة :الجنوبّية القطبيّة املنطقة هواء
 يف القطبيّة القارة بقاع مصدرها الهواء

 عىل نسبيا الربودة وشديدة جافة املنطقة
  .الّسنة مدار

 الهواء امللوث، ءالهوا عكس :النّقي الهواء
 /الّصلبة املواد من يلوثه مK نسبيا الخايل

  .الغازيّة /الّسائلة
 تشكل التي الغازات من خليط :الهواء

  .الجوي الغالف
 فيه يقرأ الذي الوقت :الفعيل الرّصد وقت

 بالنّسبة أما الجوي، الّضغط مقياس الرّاصد
 يعني فإنه العلوي الهواء رصد لعمليات

 /البالون فعال فيه لقأط الذي الوقت
 الغرض لهذا املستخدم الّصاروخ /البارشوت

  .الرّصد عمليّة يف
 فيه شوهد الذي اليوم :الثّلجي اليوم

  .الثّلج سقوط
 درجة يف تقل الذي اليوم :جليدي يوم

 ولكنه الّصفر، عن للهواء العظمى الحرارة
 اليوم أنه البالد بعض يف عليه املتعارف من

  .أقل /الّصفر درجة إىل فيه تهبط الذي
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ة التي تطلق عىل األسديّ  :خّوةاأل  أحادية 
/ ة يف أنبوب واحدتكون جميعها متّحدّ 

  .حزمة واحدة
جنس (زهرة الّربيع األَُذيِْنيّة  :أَُذنَه /أَُذينّ 

  .)زهر من الفصيلة الّربيعية
أوان / تفتّح الزّهر :تنوير / ازهرار / إزْهار

  .إزهار النّبات
أزهار مهيّأة تهيئة  :التّلقيح ذبابيّة أزهار

   .اسطة الّذبابخاّصة ألن تلّقح بو 
أزهار صغDة غD واضحة  :صغ%ة أزهار

  .ويتعّذر Gييزها
الفصيلة اآلسيّة تشمل اآلس  :آسيات

   .والقرنفل
فطر يسبّبان موتا / حرشة ):نخر( آفة

  .األزهار / األوراق/ فجائيا لألغصان
من فصيلة  جنس زهر :أندروميدة
  .الخلنجيات
من  جنس أزهار :األندلس زهرة أندلسية،

   .الفصيلة الّصليبية
زهرة الخطم وهو نبات من  :العجل أنف

   .الخنازيريات
  .ة من تويْج الزّهرةقيّ قطعة ور  كّل  :بَتْلَة

برعم ينشأ يف أجزاء مختلفة  :َعرَيض بُرُعم
  .الجذور/ األوراق/ من الّساق

برعم Zكث ( :ساكن برعم /مستَِكن برعم
خامال مّدة غD محدودة حتى يحصل عىل 

  .)ما يحثّه عىل النّموّ 
   .محرتف فالحة البسات` :جنائني /بُستا?ّ 
تشمل زراعة  :البساتD فالحة بستنة

البقول واألزهار واألشجار املثمرة أشجار 
   .التّزي`

 /صانعة جسميات /ملّونة بالستيد
جسميات يف  :ملّونة ُحبَيَبات /ُجَبْيالت

جبلة الخليّة النّباتية فيهّن ماّدة ملّونة 
حمراء هي التي تكّون الزّهر / صفراء
  .وتتميّز عن جبيالت اليخضوروالثّمر 
  .ةالباذنجانيّ  الفصيلة من أزهار جنس :تَبْغيّة

ظاهرة تحدت يف بعض األعضاء  :تحلزن
والثjّر  ،النّباتية كاملعاليق وبعض األزهار
  .يف مرحلة متقّدمة من عمر النّبات

يحمل النّبات  :املتجانسة األمشاج تالقح
أزهارا كلّها من شّق زوج جنس واحد 

  .خنثوية/ نثويةأ / فتكون إما ذكرية
الغالف الّداخيل الذي يحيط  :تَُويْج

باألَْسِديّة واملدقّة ويكون زاهيا يف الغالب 
خارجي وقد يفقد ويسّمى الغالف ال

  .التّويْج يف بعض النّباتات
  .قطعة ورقية من تويج الزّهرة كّل  :تُويَْجة

النّحلة / تسّمى الزّهرة :أُفريس /حاجبّية
الحرشيّة ألن أزهار بعضها تشبه بعض 

  .الحرشات كالنّحل والّذباب والعنكبوت
 والزّهرة النّخلة تسمى :أفريس /حاِجبِّية
  .الحرشات تشبه بعضها أزهار ألن الحرشية
الكيس الذي  ):الجراثيم( األبواغ حافظة

توجد به األبواغ يف النّباتات الالّزهرية 
   .كالّرساخس

جزء من  :املبيض حامل /املتاع حامل
sثل ُسالمية تحمل املتاع  محور الزّهرة

فوق مستوى املحيطات األخرى يف بعض 
  .األزهار
حامل املحفظة  :البوغ كيس حامل

  .الجرثوميّ الكيس / الجرثوميّة

يعّد عىل / مغرس يؤّسس :بذور حديقة
األخّص إلنتاج بذور تكون عموما من 

  .ةسالالت عاليّ 
/ األزهار/ األوراق/ جرح يف القرشة :حرق

/ األ{ار تحدثه رضبة الّشمس الّشديدة
  ... الّرياح العاصفة/ الّصقيع/ الحرارة

القمم الزّهرية ألنثى نبات  :حشيش
  .القنب

نبات  :الّشفاء حشيشة /الّدود حشيشة
عية تستعمل معّمر من املركّبات الّشعا
  .رؤوس أزهاره طاردة للّدود

نعت يطلق  :منتظم غ% /التّناظر ِحيد
فيها عىل األزهار غD املنتظمة وهي التي 

تنمو �وا / تفقد/ تكرب بعض أجزاء الزّهرة
  .غD منتظم

التي تقع توصف به األجزاء  :البذرة خارج
  .خارج البذرة

جنس زهر معمّر بصيل  :تُوليب  /ُخزامى
  .من الفصيلة الزّنبقية

ة غD معدنيّ / ةتشّد عصائب معدنيّ  :َخنْق
ة بغية الحّث عىل عىل ساق شجرة حيّ 
  .االزهرار وإنتاج البذور

 فيه تكون ازهرار نظام :ُمِشّعة خيمة
 يصD بحيث مقلوبة مظلّة شكل عىل األزهار

  .تقريبا مسطّح وىمست يف الزّهر مجموع
سّميت بذلك للزوجتها وهي جنس  :َدبَِقة

  .ةزهر من الفصيلة القرنفليّ 
غرفة زجاجية ترّ� فيها النّباتات  :دفيئة

  .وتدفّأ صناعيا
وهو من  لتّزينجنس شجر ل( :ِصنَار /ُدلْب

  )الزّهريات يحّب املاء
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هرة التي Gيّز فيها وصف للّز  :ِغطائD ذات
الغالف الزّهري بكأس وتويْج وتكون 

  .البتالُت سائبة
  .فصيلة زهرة الّربيع :َربِيعيّات

 الالّزهريات من نباتات جنس :الّذئب رِجل
  .ةالوعائيّ 

Gزيق أدّق  :الغرسة َقلَْقلَة /الغرسة رفع
جذور غرسة يف املشتل من دون اقتالعها 

  .من الّرتبة
شكل من نظام  :زهريّة هامة رَؤيْس

Zتّد فيه رأس املحور التّنوير أي االزهرار 
األصيل ويحمل زهDات الطيّة وZكن 

/ اعتبار الرّويس كالّسنبلة املتجّمعة كثDا
   .مجموعة من األزهار تكّون نَْورة ُمزدحمة

يوصف به النّبات الذي يزحف  :زاِحف
مجموُعُه الخرضي عىل سطح األرض 

  .ره للضوء والهواءمعرّضا أوراقه وأزها
 لتّزينجنس أزهار حرجية ل :ُمرَّان /زانّ 

  .من البلوطيّات
شعبة من فالحة  :زِهارة / األزهار زراعة

البسات` تتناول زراعة األزهار أي زراعة 
   .النّباتات الزّهرية

 الكأسيات النّباتات فصائل إحدى :زنبقيات
 وهي الواحدة الفلقة ذوات من البذور
  .والَهليون والبصل والثّوم الزّنبق تشمل
  .مرّ� الزّهور وهو بستا�ّ الزّهر  :زّهار

  .جزء الحديقة املختّص بالزّهر :زهراء
أعشاب ُمَعرَّشة / ُجنَيْبات :اآلالم زهرة

  زي`للتّ 
تستعمل يف  :ويرونيكة /الحوايش زهرة

  .حوايش الحدائق
تستعمل يف  :ويُرونيكية /الحوايش زهرة

  .حوايش الحدائق
نعت يطلق عىل األسدية  :ُمِحيِطيّة زهرة

خاّصة عندما تكون مرتكزة عىل قرص 
  .الزّهرة حول املبيض

لزّهرة التي يطول زمن ا :مئخار زهرة
  .�ّوها عكسها املبكار والبكور واملِْعجال

تركيب نبا� / عضو أيّ  :الّشكل زهري
   .رة يف شكلهايشبه الزّه
شعبة النّباتات التي لها زهر  :زهريّات

  .ظاهر
زهرة صغDة ابتدائية يف الفصيلة  :زه%ة

املركّبة تكون يف مركز الرّويس ويتألّف 
   .القرص من جjعة الزّهDات

  .ةزهرة صغDة ابتدائيّ  :زُه%ة
محور تجتمع  :ُسبُولَة /َسبَلَة /سنبلة

   .األزهار حوله
جنس شجر  :لِ%بوَدنْْدرون /الزّنبق شجرة

   .زي` من الفصيلة املغنوليّةللتّ 
سقوط الزّهر بعد امتناع اإللقاح  :َصأَْصأة

يقال صأصأت النّخلة إذا �  تقبل اللّقاح 
  368و� يكن للبُْرس نوى

  .الجهاز الزّهري الذكري :طَلْع
مقابلها كاسيات البذور،  :لبذورا عاريات

قسم من النّباتات البذرية تكون فيه 
 Dالبذور عارية عىل سطح الَكْربَلة وغ

   .مغلّفة sبيض
برعم امللقوحة أي الجن` يف  :قرصة /عجز

  .البزرة ويكون يف رأس الّسويق
 :زهريّات ال ِفلقي ال /الِفلْقات عديم

قة يف جنينه يطلق عىل النّبات الذي ال ِفل
وعدZات الفلقات تسّمى اليوم ال زهريات 

تورات الزّهر ومستورات اللّواقح ومس
  .األَُشنة والطّحالب كالفطورو 

الُقَعالة عديم  عديم :الَبَتالت عدlة
وهو نعت للنبات الذي ،التَّويِْجيَة ال قُعايل

  .ال تَُويْجية يف زهرته كالِقنَّب والقرَّاص
جنس زهر من  :صوليداجة  /الذهب عصا

  .الفصيلة املركبة
غصن صغD يحمل زهرة  :الزّهرة ُعنُق

وهو أيضا املعالق الّصغD الفرعي يف شكل 
  .االزهرار املركّب كالعنقود

الفصيلة الغاريّة من ذوات  :غاريّات
الفلقت` كثDة التّويجات تشمل الغار 

  ...والقرفة والكافور
كل ما ينمو يف املشتل  :املَْشتَل ِغراس

  .ويعّد للغرس
غرسة صغDة بعد ان تكون  :منقولة غَرَْسة

أك� يف املشتل أي / قد نقلت مرّة
  .املستنبت

ع الكأس والتّويج وهو  :الزّهرة ِغالف َّjُج
  .ِغالف الزّهرة

من  :)قطيفّيات( الّديك عرف فصيلة
ذوات الفلقت` أهّم نباتاتها القطيفة 

  .وعرف الّديك
ورقة جنينية ترافق بذور الزّهريات  :َقةِفلْ 
  .باديات الزّهر أيّ 

ورقة جنينية ترافق بذور الزّهريات  :ِفلَْقة
  .أي باديات الزّهور

ورقة جنينية ترافق بزور الزّهريات  :ِفلَْقة
  .أي باديات الزّهر

جنس زهر من الفصيلة الّصليبية  :قمريّة
  .إشارة إىل شكل {رتها ولونها

/ تركيبها/ ورقة شّذت يف شكلها كّل  :قُّنابَة
   .حجمها لوجودها عىل مقربة من الزّهرة

 اللِّفافة الخارجيّة للزّهرة أيّ  :الزّهرة كأس
   .الكأسيّات قّل / جملة الفصالت

هرة هي اللِّفافة الخارجية كأس الّز  :كأس
  .للزهرة
جزء انتها�  :الزّهرة قرص /الزّهرة كريسّ 

من زند الزّهرة َعرُض وتضّخم وهو الجزء 
 التّويجو  الذي يجتمع حول الكأس

  .أخبية املبيضو  األسديةو 
شعبة من النّبات  :اتزَهريّ  ال ُمزِهرات ال

ة ال أزهار لنباتاته يشمل الطّحالب واألشنّ 
  .واإلفطار

جنس زهر من الفصيلة  :املزمار لسان
  .ةجانيّ الباذن

ُهوُر                                                                                                                                      املجال    27 َالزُّ

..290..



الغبار األصفر الذي  :الطّلع غبار /لَقاح
ينشأ يف املئرب أي يف الجزء املهّم األعىل من 

  .الّسداة يف الزّهريات
تلّقح البيضة يف عندما  :ذاtّ  تلقيح /لَْقح

  .النّبات بلقاح من النّبات نفسه
نباتات  :مذّهبة مرغريتا /مذّهبة لؤلؤية

  .ذات أزهار 
جنس زهر من الفصيلة  :ممينا /ماميثا

  .ةالخشخاشيّ 
هذا النّبات إذا ملست  :بَلَْسِميَنة /ِمْجزاَعة

   .{اره الحساسة التّف ون� بذوره
الزّهريات  :صنوبريّات ،َمخروطيّات

  .عاريات البزور
ة يف جملة األخبيّ  :وزيم /متاع /مدّقة

الزّهرة وسمي املدقّة ويشتمل عىل املبيض 
  .والّسمة والقلم

الزّهرة / وصف للنّورة :متدلّّية /ُمّدالّة
عادة حينj تكون متّصلة بالّساق وقّمتها 

  .إىل أسفل
جزء نبا� يتجمع فيه الرّحيق  :ِمرَحَقة

ائق ونبات كاملهjز يف زهرة نبات الع
  .)األراشدو  َحنَك الّسبع(

  جنس زهر من الفصيلة الّشفوية :َمْرlَيَّة
  .طريق االزهرار :ُمزِْهر

أرض ترّ� فيها نباتات  :لَمْشت /ُمستنبت
   .فتيّة معّدة للغرس

أوساط زراعية وهو سائل يهيأ  :ُمستنبتَات
  .كوسط زراعي جرتومي الروس

أرض يف املشتل تهيَّأ ل�  :سكَبة /َمْسكبة
تنقل إليها الّشتالت / تنبت فيها البذور

 تغرس فيها الُفسول أيّ / أي صغار الغرس
  .العقل
مشتل ال  :البذر مشتل /البادرات مشتل

ترّ� فيه إالّ صغار الغراس التي � تنقل إىل 
  .مشتل الغراس

مشتل تنقل إليه صغار  :الِغراس َمْشتل
  .الغراس وتهيّأ فيه ل� تنقل إىل مستقرّها

تبّدل لون الزّهر كأن يصD  :ُمُصوح /َمْصحٌ 
خر غD لونه الطّبيعي يقال بلون أ / أخرض

  .َمَصَح لون النّبت
ة صفوف من الّشجر تصّد  :الّريح مَصدَّ

، عjّ يزرع فيها من نباتات الّريح الّشديدة
  .صغار الّشجر/ الخرضاوات/ الزّهر

ين جميلة جنس شجر وجنبه للزّ  :منغولية
  .الورق والزّهر

  .حديقة الورد :َمْورَدة
إ{ار يتأخر عن أوانه املعتاد / إزهار :مئخار

  .يف الفصل
من  لتّزينجنس أزهار حرجية ول :َميْس

  .)البُوقيصيّة(الفصيلة 
الجزء األعىل من مدقّة الزّهرة  :َمْيَسم

وهو الذي يستقبل اللّقاح ويكون قا�ا 
   .عىل قلم
قسم النّباتات الكاسيات  :زهريّة نباتات
  .البذور
اللّوا� تزهر يف  :حوليّة /سنويّة نباتات

 ّZ عقب اإل{ار الّسنة التي ينب� فيها ثم �
نقيضها املحولة وهي التي تبقى للسنة (
  .)ثّانية واملعّمرة تبقى أك� من سنت`ال

أزهار فرع من النّبات ال  :زهريّة ال نباتات
، األفطارو  األشنةو  له يشمل الطّحالب

  .)مستنبت. م(ُمْستَنبتات 
نوع نرجس أوراقه كأوراق  :أسيلّ  نرِجس
  .األسل
شكل اجتjع األزهار عىل  :اإلزهار نظام

  .رار النّخلالطّلعة نظام ازه: النّبتة يقال
نقل صغار الغراس فردا  :أفرادا الّشتْل نقل

  .مساكب يف املشتل/ فردا إىل علب
نقل غرسة صغDة من قسم  :الغراس نْقل

الحصول يف املشتل إىل قسم أخر منه بغية 
  .عىل غراس صغDة تغرس يف مستقرّها

نَْورَة  :محدود ازِْهرَار /محدودة نَْورَة
النّبات التي ينتهي محورها بزهرة 

التّنوير هو اجتjع األزهار عىل / االزهرار
نظام ازهرار / النّبتة، فالعنقود مثال شكل

  .الكَرْم والطّلعة نظام ازهرار النّخل
   .ةجنس نباتات مائيّ  :نِيُنوفر /نَْيلوَفر
النّبات إذا  :املنزل وحيد /املسكن وحيد

كانت أزهاره وحيدة الجنس ولكن عىل 
  .الَخْرَوع/ نبات الّسدرة نفس النّبات مثل

أيّة ورقة من أوراق  :زهريّة ورقة
: لزّهرية املتعاقبة وأهّمهااملحيطات ا

الّسبالت والتّويجيّات واألسديّة والكرابل 
   .واألخبية

َسَبلَة، فْصلَة Gثّل كّل جزء  :كأسيّة ورقة
  .من أجزاء الكأس يف الزّهرة

سائل يهيّأ كوسط زراعي  :زراعي وسط
  .لدراسة الجراثيم
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 ادم فهو وادم ادم وقد بياض /سمرة :أدمة  

 اللّون وهو( أد�ى لّون )ادم جمعه(
  ).اإلنسان لجلد الطّبيعي

 وهو البحر من :الحمرة شديد بحرا	 دمّ 
 للّدم وبحرا2 باحر فقيل الرّحم عمق

  .الحمرة الخالّص 
  .مختلفة بألوان منقط أبرش :وبرشة برش

 تنقيط )برشم وقد( موبرشا برشمة :بريش
  .األلوان مختلفة نقطا الّيشء
  ).والبرشة الّشعر لّون( ثلجي ابيض :أبرص

  .قليل بياض والّسواد الغFة بE لّون :برغشة
  .وبياض سواد لّونان فيه اجتمع :أبرق

 شتى بألوان نقشة الّيشء برقش :ُمربقش
 كّل  من زهرا ممتلئة براقش ارض والربقشة

   .لّون
 كالّدمع( أكP /لّونE من لفيف :بريم

  .لّونE من مفتول حبل /)باألRد املختلط
  .برشة لّون :أبرش

 فيه يؤثر الذي وصفاؤه اللّون رقة :بضاضة
  .يشء أد]

 من القريب مخضار، /مواد ابيض :أبغث
  الرّماد إىل الّضارب املبيض أي األغرب
  .مخرضّ  :باقل
  .الّيشء يف والبياض الّسواد :بلقة
  .الجسد يف بياض :بهق
  .برص من ال ببياض مبقع :أبهق
 لّون كّل  /مطبق قائم /حالك أسود :بهيم

  ).بياضا /كان سوادا يشء يخالطّه ال خالّص 

  .سعتهl مع العينE حمرة شديد :أحجم
  .الحديد وصدأ كالّسمرة لّون :وحّوة جّوة
 /الّسواد إىل ضارب محمرّ  :اجاي

  األصدأ أي )املعادن سمرة(األسمر
  .اإلنسان تعلو صفرة :فرحربوح
  .الحمرة إىل يرضب سواد :حسبّة
  .رصف سواد :حلبّة
  .الخرضة إىل سواد :حوة
   .يشء كّل  من األسود :حمم
 الخال سواد إىل شفرة /سواد إىل صفرة :حّوة
  .سوداء شامة
 يف سوادها وسواد العE بياض شّدة :حور
 الحدقة استدارة مع الجسد بياض شّدة
  .الجفون ورقة
 قائم آخر ولّون البياض فيه املتجاور :جأخر

  .األغلب يكون
 لّون )الخصف من( :وخصيف أخصف

  .الرّماد كلّون
 يف األخرض اللّون :وخرض وخرضة اخرضار
  .النّبات

  .للنبات امللّونة الخرضاء املادة :يخضور
 الذباب قدر عىل خرضأ  ذباب :أخيرض
  .األسود
  .األخرض اللّون إدراك عدم :أخرض عمى
 /اءسود /اءخرض  بخطوط طمخطّ  :بأخط
  .الّصفرة إىل الخرضة إىل الغربة من صائر

 مرشب الكدرة إىل يرضب لّون :الخطبة
  .الخرضة لّون هو /صفرة يف حمرة

 أبيض واألخر اسود أبويه أحد كان :خالىس
  .البرشة

  .املختلفة األلوان :تحاليف
  .مرشب أحمر الّشعر ذوات يف لّون :دبّة

  .الّسواد قبيح أسود :كوحال أدجن /دجنه
 لّون منها ليؤخذ أكP /لّونE تخليط :دخلّة

  .أخر
 كلّون لّونه صار ودخنه دخنا :الّيشء دخن

 إىل ضاربة كدرة ذو أي أدخن فهو الّدخان
  .الّسواد
  .الّسواد إىل ضارب أغرب :أدسم
 عE سعة يف العE سواد شديد :أدعج
  .دعجاء
  .وادوالسّ  الحمرة بE لّون :ودكن دكنة
  .األسنان سود :أدهر
 الربش من اللّون املختلف :وأربص أربش

 حمراء نقطة اللّون يف اختالف أيّ  والّربصة
  .ذلك ونحو غرباء /سوداء وأخرى
  .حرّه وال اللّون بخالّص  ليس الذي :أرشم
 ونحوهl وسواد كدرة فيه لّون :أرقش
  األفعى كلّون
  النّبات خرضة يف بيض بقع :رقطة
 بحمرة املرقم أي األرقم لّون :ورقمه رقم

  .بياض وحتى وكدرة وسواد
  .الرّكبة يف بياض :ركب
 اليدين تصيب زرقة األطراف، زراق :زراق

Eولكنه مرض تشبيه والقدم Fمصحوب غ 
  .وأ{ موضعي باختناق
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  .باحمرار مرشب مسود :أسحم 
  .مظلم أسود :اسدف
  .حالك أسمر :أسمر
 ّسوادال /والّشحوب الّسواد :وسفع سفعة

 يف سواد الوجه يف والّسفعة حمرة املرشب
  .الّشاحبة املرأة وجه

 أي حمرة إىل يرضب بسواد ملطوخ :أسفع
  .اللّون نحايس
  .الحمرة شديد :أسلخ
  .بالحليب القهوة لّون :سمند

  .لها واحد ال املختلفة األلوان :أساهي
  .اللّون لسائر مخالفة عالمة :شامة
 اللّون يف القوة درجات أقىص :مشبع

  .بغFه اختالط دون الطّبيعي
 عىل الّشعر بياض فيه الغالب :أشخم
 الّشعر األبيض وهو )األشغم أصله( سواده

  .شيبا
  .بحمرة مرشب بياض :رشبة
 بالّدم احمرت إذا( العE محمر :أشزر

  ).التّهاب بسبب
 كهيئة والّشكلة وحمرة، بياض فيه :الشكل
  .بياض يف تكون الحمرة
  .أخر لّون يعلوه أسود يشء يكون أن :شامل
  .محlرة بزرقة العE مرشب :أشهل

  .الّسواد إىل عينيه أجفان �يل الذي :أشوص
 كل /سواد يف بياض /بياض يف سواد :شبّة
  .األصيل اللّون يخالف لّون

 اختلط لّون كل )أمشاج :ج( :مشيج
  .باألبيض
  .أصهب أيّ  أشقر البيض :الّصبح من أصبح

  .الحمرة ىلإ لّونه ضارب :أصحب
  .مبياضة خفيفة حمرة يف أغرب :أصحر
 األصفر وهو سواد صفرته خالطّ  ما :أصحم
  .القاتم

  .املحlر األسود ي األكدار :أصدا
 يستعمل أصفر معدن لّون :فاقع أصفر

  .يتبن بالحمرة اللهب لتلوين
 وآن ورقة يبس الّزرع أصفر :تبني أصفر

 ما النّبات من والّصفارة أصفر فهو حصاده
  .الّصفرة إىل فتغF ذوي

  .الرّأس وسط املبيض :أصقع
  .الخمر كلّون مبياض أحمر أشقر :أصهب
  .الطّحال كلّون كان ما :أطحل
  .مسود أغرب :أطلس
   .ملّونة أشعة مجموعة :طيف
 وهي قزح قوس ألوان من :شميس طيف
 والبنفسجي والنّييل والربتقايل األحمر

  .واألزرق واألخرض واألصفر
         .سمره يف شاحب ذابل :ظمى
  .أبرش منقط :وعارم أعرم
 وبياض بسواد مختلط لّون( :وعرمة عرم
 وكل يتسع أن غF من بهl التّنقيط وهو

  ).الّسان( عرمة نقطة
 من أبيض احدهl لّونE مؤتلف :أعشم
  .األخر
 من يشء يخالطّه بياض :عيسة /عيس
  .شقرة

 لّون وهو كدرة بياضه يف ماكان :أغبس
  .القهوة خالطّته الل�

  .الّسواد عىل البياض فيه الغالب :أغشم
  .الّسواد شديد :وغربيب غرا^
  .سواد إىل مخرضّ  طري أخرض :أغ_

  .الفحومة من كالفحم أسود :وفحيم فاحم
̀ف`   .قانئ وأحمر أرجوا2 :ف
 لّون تشبه( خرضة ذو ):لّون( :فستق

  ).الفستق
 واألفضح )بياض( يناصع ليس ما :أفضح

  .وأصفر أحمر إذا املطبوخ الفحم لّون أيضا

  .يتفتّح أن همّ  حE الورد لّون :فقاحي
 من الخالّص  الفاقع خالّص  ):أبيض( فقاعي
 النّاصعها الّصفرة الخالّص  والفاقع األلوان

 واحمر صفرته خلصت إذا فقوعا فقع وقد
  .بياض حمرته يخلط وفقاعي فاقع

 األزرق مابE أي( تركوان :ف`وزج ف`وز
  ).املخضار واألزرق لّسlويا

  .قانئ أحمر :أقرف
 األسنان قلح أخرضار الجسد املخرضّ  :أقره

  ).الFقان /الّصفر �رض املصاب اللّون(
 يف ألوانا ويتغF يترضب ):لّون( قزحي
 رقبة بلّون عنه ويعرب األنسجة بعض

  .الحlم
  .تخفيفه /النّسيج ألياف من إزالة :قرص
 يرضب اصفرارا ناناألس مصفرّ  :وأقلح أقلح

  الخرضة إىل
  .القمح لّون لّونه :قمحي

 بكدرة املشوب األبيض :وقمر أقمر
  .القمر لّون له ما /محlرة
   .خلقة العE أشفار منابت مسود :أكحل
  .الّسواد اىل ضارب أزرق لّون :كحيل
 املسوادة الغربة إىل ضارب :وكدير أكدر

  ).والغربة الّسواد مانحو والكدورة الكدرة(
 تقرب كدرة بحمرة الوجه املسفوع :أكلف

 والكلفة واأل�ش األصحر ومثله الّسواد من
  كدرة حمرة
  .كالّسمسم الوجه يعلو يشء :كلف
 ويقال صفاؤه ذهب قد اللّون متغF :أكمد

  .أيضا وممتقع شاحب
  .حمرة إىل ترضب صفرة :كهبة
  .النّاس من الوجه األكلف :أكهى

 سوادا أشد عسواللّ  الّشفتE، الّسواد :ملى
  .اللمى من
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 بياض /الجسد يف اللّون إرشاق :ملهب 
  ).نقي ناصع
 إىل ضارب /كدرة تشوبه أحمر :أمغر

  .االحمرار
 /اءسود شعرات /سواد يشوبه بياض :ملحة
 يرضب حتى الّزرقة أشد /الحمرة إىل بياض

   .البياض إىل
  .كالجبص يلمع ال شديد أبيض :أمهق
 صغFة طبنق الجلد مبقع( أكدر :أjش
  ).لّونه تخالف و�ش
 لّونه تخالف الوجه جلد عىل يقع :jش
Pالّشقر من يكون ما وأك.  

 األصفر من املختلفة األلوان :تهاويل
 تهاويل مثل واألخرض واألبيض   واألحمر
  ).تهوال /تهويل واحدها( الّرياض
 وهي الورقة من اللّون رمادي :أورق

  .الّسمرة إىل ضارب مخرضّ  /الّسمرة
  .برشة وإرشاق لّون صفاء األجمل :أوضأ

 والغرة والربص والقمر الّصبح بياض :الوضح
   .األلوان من ذلك وغF القوائم يف والتّحجيل
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 املوجودة الحضاريّة املواقع أحد :أبوق�

  .األسفل القديم الحجريّ  العرص إىل ويعود ،)وغليزان مستغانم ب/ الرّابط الطّريق عىل وذلك مستغانم، رشق جنوب( الجزائريّ  بالغرب
 طبيعيّة تكوينات :الحجريّة األخاديد

  .األوراس بجنوب مصمودي وسيدي والغويف غسNة أخاديد :الجزائر يف أمثلتها ومن مسكنه، ءبنا يف اإلنسان استغلّها مؤّمنة
 يصّور مهمّ  أثريّ  شاهد :الحجريّة األدوات
  .املنتوج ذلك ألصحاب التّقنيّ  التّطّور رصد من وXكن التّاريخ، قبل ما إنسان خلّفه الّذي الحضاريّ  املنتوج

 ساحيلّ  حضاريّ  موقع :أفالوبور�ال
  .اإليبNومغربيّة الحضارة لصناعة يشهد جزائريّ 

 /املغارة عىل يطلق لفظ إفري جمع :إفران
   .ايفران آيت قرية ذلك ومن األوراس، يف اللّفظة هذه تداول ويشيع الكهف،
 البقايا إىل يعود لفظ :تغنيف إنسان

 أورمبورغ اكتشفها الّتي )جمجمة جدار(
 والية( تغنيف من بالقرب م1954 عام

 يف له مrثلة إنسانيّة بقايا عىل العثور بعد آخر، مرادف اسم عليه وأُطْلِق ،)معسكر
 وهو األطلّيس، املحيط بساحل مواقع
  .املوريطاuّ  األطلس إنسان

 املوجودة الحضاريّة املواقع أحد :أوزيدان
  .األسفل القديم الحجريّ  العرص إىل ويعود الّصفصاف، لوادي اليمنى الّضفة عىل تلمسان من الّرشقي الّشrل يف وذلك الجزائرّي، بالغرب

 الحضاريّة املواقع أحد :كرمان أين
 املكان ويعرف الشلف، سهل من الجنوبيّة النّاحية يف يقع الجزائرّي، بالغرب املوجودة

 العرص إىل ويعود ارهيو، بوادي حاليا
  .األسفل القديم الحجريّ 

 لفظ )تومولوس /البازينات( :البازينات
 عموما، دائريّ  شكل له الحجارة من ركام عن عبارة وهي الّدائرية القبور عىل يطلق

 الّدائرة هذه تحاط الطّول، متفاوتة أقطارها
 محتواها حفظ قصد كبNة بحجارة

 واالرتفاع، الحجم حيث من تختلف أكz، /واحدة جثّة البازينات تحوي قد الّداخيل،
 ةأ هي مشكّال أمتار عّدة يرتفع فبعضها
 ما وهذا ،)املعروف الرّأس غطاء( شاشية
  .)الّشوشات( بــــ يسّمونها الباحث/ بعض جعل
 الحضاريّة املواقع أحد :ك�ار بح�ة

 شrل يقع الجزائرّي، بالغرب املوجودة
 ب/ الرّابط الطّريق عىل وذلك تلمسان،
 العرص إىل ويعود صاف، وبني تلمسان
  .األسفل القديم الحجريّ 

 شrل يقع ليبي حضاريّ  موقع :برئدوفان
 روافد أحد مصبّات من بالقرب طرابلس

 نالت املنطقة أنّ  عىل يدّل  مردوم، وادي
 الحجريّ  العرص خالل التّطّور من نصيبها
  .األسفل القديم

 املوجودة الحضاريّة املواقع أحد :تغنيف,
  .األسفل ديمالق الحجريّ  العرص إىل وتعود ،)معسكر مدينة قرب( الجزائريّ  بالغرب

 املوجودة الحضاريّة املواقع أحد :تقدامت
 الطّريق عىل ويقع الجزائرّي، بالوسط

 ودلس، العاصمة الجزائر ب/ الرّابط
 الحجريّة األدوات أنّ  الّدراسات وأظهرت

 الّصناعة مالمح عليها تبدو به وجدت الّتي
  .األشوليّة

 جزائريّ  ساحيلّ  حضاريّ  موقع :1ارهات
 اإليبNومغربيّة، الحضارة لصناعة يشهد
  .بجاية ضواحي يف ويقع
 يف يقع حضاريّ  أثريّ  موقع :مليل تيت

 وهو األقىص، باملغرب البيضاء الّدار ضواحي
 كNار ببحNة شبيه مستنقع قاع عن عبارة

 بقصد ُجِفف الجزائرّي، بالغرب املوجودة
 الّدار يف لالستعrل ونقلها مياهه جمع

 جمع إىل )أنتوأن .م( بحث انتهى البيضاء،
 وعظام األشوليّة الّصناعة أدوات بعض

 الحضارة ملسات أنّ  مبيّنا الثّدييّة، الحيوانات
 األشوليّة التّقاليد ذات الّسفىل املوستNيّة

 .م( جمعه ما دراسة وانتهت عليها، تظهر
 أنّها إىل )أرامبورغ.س( قبل من )أنتوأن

   .أطلسيّة فيلة عظام عىل تحتوي
 من يعدّ  جزائريّ  حضاريّ  موقع :تيهودين

 تحديدا ويقع الّصحراويّة، الحضاريّة املواقع
  .الهوگار بجبار
دين جامع  بدائرة يوجد مسجد :املوحِّ

 غNه عن يتميّز البّيض، والية الرّقاصة
 بنائه سبب ويعود األرض، تحت بتأسيسه

 الفرنيسّ  االستدمار إىل الحال هذه عىل
 أوجه وباقي الةالصّ  إقامة Xنع كان الذي

 بحوص بن محّمد الّشيخ فاضطرّ  العبادات،
 زاوية يف مسجد وبناء األرض لحفر

 وألف وتسعمئة ثالث/ سنة املوّحدين
  ).م1930(
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 ساحيلّ  حضاريّ  موقع :إيدوغ جبل
 الحضارة لصناعة يشهد جزائريّ 

  .عنابة من بالقرب ويقع اإليبNومغربيّة،
 جمجمة بقايا :عيل أم إنسان جمجمة

zبالقرب قفصيّة رماديّة أرضيّة يف عليها ُع 
  .تبسة من

 :باألهگار الجنائزيّة املعا? حفريات
 من ويعدّ  الجنوب، أقىص يف أثريّ  موقع
 فرتة يف املفعول الّسارية املشاريع أهمّ 
  .التّاريخ فجر

 أثريّ  موقع :مزي وادي مقابر حفريات
 ويعدّ  العمور، بجrل األغواط �نطقة يقع
 فرتة يف املفعول الّسارية املشاريع أهمّ  من

  .التّاريخ فجر
 العمليّات أهمّ  من عمليّة :أش� حفرية

 بع/ األخNة الّسنوات خالل أُجريت الّتي
  .املدية والية بوسيف
 العمليّات أهمّ  من عمليّة :سفيان حفرية

 �نطقة األخNة الّسنوات خالل أُجريت الّتي
  .نقاوس
 )تيبيليتاu أ�( موقع :املسخوط, حGّم
 املسخوط/ بحrّم حاليا يُعرف الّذي

 من األخNة التّسمية أخذت وقد ،)الّدباغ(
 سيدي زواج :موجزها محلّيّة عربيّة أسطورة

 شقيقته، من )يسكنها كان غني أمN( أرزاق
 الّسrويّة الّرشائع مع الزّواج ذلك ولتنايف
 وبساتينه قرصه فتحّول عليه اللّعنة حلّت

   .الّساخنة املياه من كتلة إىل
 تحوي خاّصة مكتبة :الّشعبيّة الخزانة

 القدXة، والوثائق املخطوطات من جملة
 /محلّيّة منسوخة، أم أصليّة أكانت سواء

 مالكها عليها يرشف آخر، بلد من منقولة
 يف معتمدا تقليديّة بطرق عليها ويحافظ

  .الخاصة إمكاناته عىل ذلك
 غرب جنوب عيق أثريّ  موقع :خميسة

 سيكوم تبN( مدينة بقايا يف ويتمثّل ملة،گا

 باسم بعد فيr ُعرفت الّتي )نوميداروم
 النّقوش يف ورد ما حسب )خميسة(

 وشواهد نقوش عىل املوقع وتوفّر الالتينيّة،
 بالحضارة تأثّرها عىل تدّل  بونية قربية

 مدينة تهديم بعد حتّى طويلة، ملّدة البونيّة
  .قرطاجة

 جزائريّ  ساحيلّ  حضاريّ  موقع :نست رأس
   .اإليبNومغربيّة الحضارة لصناعة يشهد

   :الّصخريّة والّنقوش الرّسومات
  ..والفّخار العظميّة والّصناعة الحجريّة األدوات عن تقّل  ال التّاريخيّة وأهّميّتها أنتجوها، الذين األقوام حياة تعرض صحيفة �
  .املناطق تلك سكّان يتّبعها كان الّتي واالقتصاديّة االجتrعيّة والتّنظيrت الّدينيّة الجوانب قراءة يف الباحثون منها ينطلق لتّاريخ،ل الّسابقة للفرتة تصويريّة كتابة �

 /الرّماديات ):املحلزات( الرّماديات
 .األمتار مئات إىل سمكها يصل وقد األمتار، مئات إىل �تدّ  قد مساحات لتغطّي البعض بعضها فوق تراكمت الّتي الحلزون وأصداف األحيان بعض يف واإلنسان الحيوانات بعض يف واإلنسان الحيوانات عظام وبقايا روالّصخو  والفحم املواقد رماد من أكوام عن عبارة وهي القفصي/، مواقع بها ُعرٍفت سمة الحلزونيات

 يبلغ صحراوي نيوليتي موقع :رگان رمادية
  .أمتار )5( خمسة حوايل سمكه
 قدXة رومانيّة ملدينة أثريّ  موقع :زراية

  .امليالديّ  عرش الثّالث القرن أحداث يف شاركت )زراية( أنّ  إىل خلدون ابن وأشار مهrّ، عسكريا مركزا كانت )زراية( أنّ  باملدينة وجدت الّتي األثريّة املعطيات وأظهرت املنطقة، يف تقيم كانت قبيلة اسم من مأخوذ )زراية( اسم أنّ  إىل املؤرّخ/ بعض ويُرجع القديم، باسمها احتفظت
 فرتة خالل يعرف كان أثريّ  موقع :رسيانة

 ويبدو ،)باستور( باسم الفرنيسّ  االستدمار

 ويُجهل روماuّ، تجّمع مكان حلّت أنّها
 يف وُعz وداللته، االسم هذا اشتقاق مصدر
 إىل أشارت التينيّة نقوش عّدة عىل رسيانة
 يرابطون كانوا الذين لثّالثةا الكتيبة جنود
 يف األخرى املواقع بقية مثل املوقع بهذا

 برسيانة وُجدت أنّه ويذكر املنطقة،
 يف لهr أُشN ودوناتيّة كاثوليكيّة أسقفية
 سنة بقرطاجة ُعقد الّذي الّسكنيّ  املجمع

  .م484 سنة عقد والّذي م411
 آثار بـــ يعرف أثريّ  موقع :عنونة سالوة

 هذه آثار وتوجد ،عنونة سالوة )/تيبليس(
 غرب جنوب بعيدة غN مسافة عىل املدينة
 القديس رسائل يف إليها أُشN وقد گاملة،

 )بوتنجN( قا�ة يف وذُكِرت ،112 الرسالة يف وذلك ،)تبلن( اسم تحت أوغسط/
   ).تيبليس( اسم تحت الالتينيّة والنّقوش

 ظهر سهم أشهر يعدّ  :تبلبالة سهم
 الوجه/، من مشظّى سهم وهو ،بالّصحراء

  .الجزائريّة بالّصحراء العاتريّة الحضارة آثار من ولعلّه
 جانب إىل يعدّ  صناعيّ  مصدر :الّسودانيّة

 العرص سrت من سمة )الّصحراويّة( لفظ
 املواقع( ومنه الجنوب، يف الحجريّ 

 لون من مأخوذ واللّفظ ،)السودانية
 ألفريقيا امتداد الّسود الّسكان أنّ  الباحثون رباعت ولقد الزّنجيّة، البرشة أصحاب
  .الّصحراء جنوب
 يقع تونّيس، حضاريّ  موقع :الّزين سيدي

 بتونس )الكاف( غر� كيلومرتات بضع عىل
 من املوقع ويتكون يوسف، سيدي وساقية )الكاف( ب/ الرّابط الطّريق عىل وذلك
 الباليوليتيّة الّصناعة من سويات ثالث

 احتوت وقد ،البعض بعضها فوق مرتسبة
   .أشوليّة مالمح ذات وبليطات بيفاسيّة فؤوس عىل أدواتها
 حضاريّ  أثريّ  موقع :الرّحGن عبد سيدي

 الّدار من بالقرب يقع األقىص، باملغرب
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 األسفل، القديم الحجريّ  العرص إىل تعود الّتي الحضاريّة املواقع من يعدّ  البيضاء،
 صناعة بقايا يف املوقع هذا حضارة وتتمثّل
 ودبرية الرّحrن عبد سيدي محاجر
 وأسنّة، سفىل فّك  عظام بقايا اكتشاف عن التّنقيبيّة الحمالت وأسفرت ومارتن،
 الّرباط بإنسان اإلنسان ذلك وسّمي

 كويرات عىل أيضا وُعz القامة، املعتدل
  .أبفيلية الكالكتوا بالّصناعة ُصنّفت يدويّة وفؤوس حجريّة

 املوجودة الحضاريّة املواقع دأح :شامبالن
 أدوات وتدخل ،)ةاملديّ ( الجزائريّ  بالوسط

 الحجريّ  العرص حضارات ضمن املوقع هذا
 .األسفل القديم
 من يعدّ  جزائريّ  حضاريّ  موقع :شتمة
 عىل يقع الّصحراويّة، الحضاريّة املواقع

 بسكرة، رشقي مرتات كيلو �انية بعد
 الحجريّ  رصالع إىل األثريّة بقاياه وتعود
  .األسفل القديم
 بأبالسة جنائزيّ  رصح :هينان ت, رضيح

 فجر ملقابر تطّورا يعدّ  )�¢است قرب(
 Xيل دائريّ  شكل ذو وهو بالهوگار، التّاريخ

 تاريخيّة شخصيّة إىل وينسب اإلهليجية، إىل
 للقبائل َجّدا الطّوارق يعّدها معتربة

   .باملنطقة الّرشيفة
 أثريّ  معلم ):راسناملد( مادغوس رضيح

د خالد  يقع األصيلة، املغربيّة للعrرة مجسِّ
 شكل ذو وهو باتنة، مدينة من بالقرب
 من صغNة مدافن بقربه ويوجد دائرّي،

  .التّومولوس نوع
 عىل املشيّد البناء عىل يطلق لفظ :الّرضيح

 والتّصميم الّشكل ببساطة ويتميّز قرب،
 لّدينيّةا العrرة شكل إىل يرقى وال عادة،

 كالقصور املدنية العrرة وال كاملساجد،
 وقد أحيانا، قبة )الّرضيح( وتعلوه واملنـازل،

 رضيح :هي أنواع وللّرضيح قبور، عّدة يضمّ 

 يف الّصالح/ أحد رؤيا( الرّؤيا رضيح الويل،
 .الوهمي الّرضيح ،)املنام يف معّ/  موقع

 كل عىل يطلق صار مصطلح :العاتريّة
 حيثr قاعدتها يف بساق زّودةامل األدوات
 يّة،فريقاأل  القارة شrل يف السيr وجدت،
 املصطلح هذا إطالق وتعميم تثبيت ويعود

 ،)M.Reygasse /ريجارس( الباحث إىل
  .م1922 سنة �ومبليي مؤ�ر يف وذلك
 صحراويّ  حضاريّ  موقع :أده� عرق

  .شيليّة أدوات منه التقطت
 جزائريّ  ساحيلّ  حضاريّ  موقع :باشا عيل

  .اإليبNومغربيّة الحضارة لصناعة يشهد
 الّسيادة رموز من رمز :النّقديّة الُعملة
 يف عنها للمؤرّخ/ غنى ال تاريخيّة ووثيقة
 من وتعدّ  الحضاريّة، املنجزات ضبط

 األحوال عىل للتّعرف املهّمة الوثائق
 إىل دراستها يف ويُنظر ما، لدولة االقتصاديّة

 املعادن نسبيّة /ملرضوبا املعدن نوعيّة
 القطعة ووزن النّقد، قطعة يف الثّمينة

 وتغNّ  األسواق، يف مراقبتها ودالئل النّقدية،
 آلخر ح/ من للقطعة الّرشائيّة القدرة
 علم يف املعروفة القواعد من وغNها

   .املسكوكات
 الحضاريّة املواقع أحد :الحنش ع,

 نةمدي غرب( الجزائريّ  بالّرشق املوجودة
 ).سطيف بوالية العلمة
 الحضاريّة املواقع أحد :الّصافية الع,

 تبسة قرب الجزائريّ  بالّرشق املوجودة
 وذلك ،)التّونسيّة الجزائريّة الحدود قرب(

 ولقد مالق، لوادي اليمنى الّضفة عىل
 األدوات أنّ  عىل واألبحاث الّدراسات أكّدت

 )بيفاسيّة فؤوس( به وجدت الّتي الحجريّة
Nاألشوليّة هويتها يف متنازع غ. 
 حضاريّ  أثريّ  موقع :فريطسة ع,

 امللوية نهر حوض يف يقع األقىص باملغرب
 جمع فقد الجزائريّة، املغربيّة الحدود عىل

 موقعها أرضيّة من )سيكارد( األثريّ  الباحث
 من كل درسها الّتي األدوات بعض الرميلّ 

  ).روحلrن .وأ أنتوان .م(
 ):بيفاس( الوجه, ذات ةالحجريّ  الفأس

  ).معسكر قرب( وتغنيف )تلمسان قرب( وأوزيدان وكNار )املدية قرب( والعمرية )تبسة قرب( األبيض واملاء )العلمة قرب( الحنش وع/ صالح، وع/ والّساورة ورگان بالطّاسييل ومواقع ،)قسنطينة قرب( املنصورة موقع :منها الجزائرّي، بالقطر شتّى مواقع يف لها مrثلة °اذج عىل وُعzِ  بفرنسا، )أشول سانت( موقع يف مرّة ألّول °اذجها عىل ُعzِ  أشوليّة بُدائيّة فأس
 معrريّ  أسلوب( قبور :الحوانيت القبور

  .متوّسطيّة أصول ذو وأنّه املغرب بالد عىل دخيل النّمط هذا أنّ  إىل يذهبون الباحث/ بعض جعل ما وهذا وتونس، الجزائريّ  القطر من الّرشقيّة الّشrلية الواجهة يف تنترش األحيان، غالب يف مستطيلة /مربّعة قواعدها ّعبةمك أشكال وذات الّصخر، يف محفورة دفن حجرات عن عبارة وهي الّدارجة، العربيّة يف بالحانوت شبهها من اسمها أخذت )جنائزيّ 
 إنشائيّة مقابر ):دوملان( املصاطب القبور
  .قسنطينة بضواحي بومرزوق �نطقة وجد وما )گاملة شrيل( ركنية �وقع ُوجد ما املصاطب ومن أروبية، أصول ذات املصاطب أنّ  االعتقاد وساد األرض، سطح فوق البارزة باللّحود شبيهة الوصف بهذا وهي غطاء، شكل يف أخرى تعلوها جانبيّة حجريّة ألواح من تتكّون
 سهل طتتوسّ  بيزنطيّة قلعة :بلزمة قرص

   .خلدون وابن واإلدرييس حوقل وابن اليعقو� من كّل  كتابات يف فُذكرت واملؤرّخ/، الرّحالة قبل من آثاره ُوصفت /القرص هذا إىل اإلشارة جاءت البيزنطيّة، الفرتة خالل ُشيّدت تكون أن Xكن آثار بقايا حولها تتنرش بلزمة،
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 اسم من اسمه أخذ قرص :الَخّص  بنت قرص
 Nالّتي الَخّص  بنت مباركة الهالليّة ةاألم 

 وحكمت والدها عن الحكم ورثت
 ،...والّذكاء بالحكمة ُعرفت وقد منطقتها،

 بدائرة تراثا يعدّ  الذي القرص هذا ويوجد
  .البيّض والية بريزينة

 القصور أقدم من قرص ):أربوات( ربّا قرص
 وهي بأربوات يقع الّصحرواّي، األطلس يف

 البيّض، والية الّشيخ سيد بيضأل  تابعة بلديّة
 ْربّا( و )التّحتأu ْربّا( إىل أربوات وتنقسم
uالفوقا.(  
 به اُكْتِشفت تونّيس، حضاريّ  موقع :قفصة
 شق خالل وذلك األوىل، والبليطات فؤوس

 وذهب وتوزر، قفصة ب/ الرّابط الطّريق
 الّصناعة أن إىل )Gomzi /قومزي( الباحث

 أشوليّة، مالمح ذات القفصيّة الحجريّة
   .األسفل الحجريّ  العرص إىل وتعود
 يقع تاريخيّ  موقع :حGّد بني قلعة

 الّتي املسيلة والية رشق شrل باملعاضيد
 لدولة )بجاية قبل( األوىل العاصمة تعد

 القلعة وترتفع الصنهاجي/، الحrدي/
 لبحرا سطح فوق مرت )1000( ألف حوايل
  .الحضنة بجبال محاطة وهي
 من وشاهد صخريّ  نقش :بوعالم كبش

 يعود الّصحراوّي، الجداريّ  الفنّ  شواهد
 بالقرب يوجد الحديث، الحجريّ  العرص إىل
 والية بوعالم دائرة الوديان واد قرية من

 طرف من 1898 سنة اكتُِشف البيض،
 وتمّ  flamand)/ فالمان( الجيولوجي

 الثّقافيّة املمتلكات قا�ة ضمن تصنيفه
 نارمض 16 يف املؤّرخ القرار �وجب

 2013 يوليو 25لــ املوافق ـه1434
 األثريّ  املوقع تصنيف دعوى فتح املتضّمن

  ).بوعالم كبش( الّصخريّ  النّقش
 من بالقرب يقع موقع :بوزباوين كهف

 ذات نيوليتية صناعة عىل فيه ُعzِ  مليلة ع/

 رؤوس عىل أيضا فيه وُعzِ  قفصيّة، مالمح
   .مثقوبة وأدوات سهام

 الّصخريّ  للفنّ  موقع :جبارين كهوف
  .الحيوانات استئناس �ثّل وصورة إيقاعية، لرقصة صورة :الرّسومات تلك ومن الجزائريّة، بالّصحراء

 الحضاريّة املواقع أحد :األبيض املاء
 .واألشوليّة الّشيليّة الّصناعت/ بقايا عىل ويحتوي تبسة، جنوب رتم كيلو وأربع/ خمسة بعد عىل يقع الجزائرّي، بالّرشق املوجودة

 حضور عىل شاهد :جبانة وادي محطة
   .النّموذجيّة الوسطى العاتريّة املرحلة إىل وينتمي العاتر، ببرئ يقع بالجزائر، العاتريّة الحضارة )وجود(

 .وجrليّة وفنيّة وأثريّة وتاريخيّة علميّة قيمة )ملخطوط( وله النُّّساخ، بخطّ  /حبهصا يدّ  بخطّ  كُتِب الكتب من نوع /وثيقة عىل يدّل  لفظ :املخطوط
 األثريّة )مادور( مدينة موقع :مداوروش

rمادوريس( اسم تحت رسائله يف أوغسط/ القديس ووضعها الالتينيّة، النّقوش يف اسمها جاء ك(، ة مداوروش اشتهرت ولقدXئها، �دارسها القدrالنّاقد األديب أولئك ومن وعل )أبويل( Àاللّغويّ  والعا )مات وبقايا الّزيت معارص :نذكر األثريّة مخلفاتها ومن ،)ماكسيمrّبرشيّة صورا تحمل ونُصب الّصخر يف منحوتة وقبور رومانية، ح.  
 الحضارة Xثّل موقع :الحويطة مدّرجات

  .األغواط نم بالقرب ويقع املتطّورة، مرحلتها يف اإليبNومغربيّة
 عّدة /واحد ميّت بقايا إيداع مكان :املدفن
  .أموات

 مrرسة عىل أثريّ  شاهد :تازبنت مربّعات
  .املنطقة إىل الرومان وصول قبل للّزراعة القدماء املغاربة

 مدينة مكان املوقع هذا Xثّل :مروانة
  ).املنصبيس ( باسم ُعرفت قبيلة شكل يف برشيّة مجموعة إىل اإلشارة الالتينيّة النّقوش يف وجاءت الجغرافية، املصادر بعض يف )�صبة( اسم تحت )ملصبة( اسم إىل وأشN ،)ملصبة( بـــ تُعرف كانت قدXة

 أحد عىل يطلق لفظ :الكتابيّة املصادر
   :هr عنرصين يف املختّص/ عند ويتمثّل القديم التّاريخ دراسة مصدري

  .نوالروما اإلغريق املؤرّخون كتبه ما �
   .التّاريخيّة العصور من عرص بكل الخاّصة النّقوش بقايا �

 أحد عىل يطلق لفظ :املاديّة املصادر
  .والُعملة والفّخار التّذكاريّة والّنُصب واملدينة العrرة يف التّاريخيّة الفرتة يف وتتمثّل ،...واملعدنيّة والعاجيّة والعظميّة الحجريّة الّصناعة يف التّاريخ قبل ما فرتة يف وتنحرص العصور، مختلف عرب اإلنساu الفكر بصrت تحمل الّتي األثريّة البقايا ويشمل القديم التّاريخ دراسة مصدري

 املعاÀ عىل يطلق لفظ :امليغالتيّة املعا?
  .بكzة الكبNة الحجارة بنائها يف استعملت الّتي

 من مشكّل معrريّ  بناء :جنائزيّ  معلم
  .مدافن عّدة /مدفن عىل ومقام بالّرتبة ممزوجة Nةوكب صغNة حجارة
 الجزائريّ  بالغرب موقع :البوليغون مغارة
 .عظميّ  منجل عىل فيه ُعzِ  وهران من بالقرب
 غN املغارة( يقابل لفظ :املهيَّأة املغارة
  ).سيال( �وقع املتقاربة املغارات أمثلتها ومن الحديث، الحجريّ  العرص وبعد لتّاريخا قبل ما عصور يف مأوى املتّخذ اإلنسان بفعل /طبيعيّا املهيَّأ املكان به ويراد )مهيَّأة

 عىل يطلق لفظ :املهيَّأة غ� املغارة
 والّتي طبيعيّا املشّكلة الّصغNة املغارات
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 العرص بعد معيّنة ملّدة اإلنسان بها استقرّ 
 الّتي املواقع أهم ومن الحديث، الحجريّ 

 )إيغوادس( ملجأ لنّمطا هذا عن بها Xثّل
  .بجاية من بالقرب املوجود

 مثاال يعدّ  ببجاية، موقع ):إيغوادس( ملجأ
  .مهيَّأة غN املغارات عن

 بالغرب يقع أثريّ  موقع :القطارة منطقة
 °ط عىل فيه ُعzِ  وهران قرب الجزائريّ 

 زخرفته تتمّ  كانت الذي االنطباعي الفّخار
  .الغائر بالخطّ 
 يقع موقع :ّصخريّةال مرجاجو منطقة
 الواقعة باملالجئ ويزخر وهران من بالقرب
 ملّدة ومثّلت واملغارات الّصخور تحت

 بالد يف للنيوليتي النّموذجيّة املنطقة طويلة
  .القديم املغرب
 محطّات من محطّة :أحنات موقع

 الجزائريّة، الّصحراء يف العاتريّة الحضارة
  .الهوگار �نطقة ويقع
 )وجود( حضور عىل هدشا :أرزيو موقع

 هذا ويعرف بالجزائر، العاتريّة الحضارة
 كامب( باسم الفرنسيّة املؤلفات يف املوقع

 غرب شrل ويقع ،)اسربي دي فرانيش
 )كامبس( واألثريّ  املؤّرخ نّقبه أرزيو، مدينة

 .الخمسينات يف
 محّصن منيع أثريّ  موقع :إشوكان موقع
 املتمثّلة الجيولوجيّة لتكويناته نظرا طبيعيّا

 العالية والقمم الّشديدة املنحدرات يف
  .وغNها والفجاج الّصعبة واملضايق

 من بالقرب يقع موقع :الخروبة موقع
 الربونزية اللّقى مواقع من ويعدّ  مستغانم،
 متrيزت/ أدات/ عىل فيه ُعz( والنّحاسيّة

  ).ورأس فأس يف تتمثالن
 يقع موقع :األحمر الّداموس موقع
 صناعة عىل فيه ُعzِ  تبسة من ببالقر 

 ما عىل أيضا فيه وُعzِ  عظميّة، حجريّة
 تعدّ  الّتي )الحفر عصا كويرات( بــ يعرف

 الجزائر يف الّزراعة مrرسة عىل شاهدا
  .الفرتة تلك خالل
 بالغرب حضاريّ  موقع :املويلح موقع

 شاهدا به املكتشفة األدوات تعدّ  الجزائريّ 
 واعتقد مغربيّة،اإليبNو  الّصناعة عىل

 صلة ذات املوقع هذا أدوات أنّ  الباحثون
 يف األعىل القديم الحجريّ  العرص بحضارة

  .إيبNية جزيرة شبه
 الحضارة Xثّل موقع :الهامل موقع

 املتوّسطة مرحلتيها يف اإليبNومغربيّة
 من بالقرب بالهامل ويقع واملتطّورة،

  .بوسعادة مدينة
 الّصحراءب حضاريّ  موقع :أمقيد موقع

 ترضع عنزة رسم عىل فيه ُعzِ  الجزائريّة،
  .ابنها

 العرص Xثّل حضاريّ  موقع :أمكني موقع
 – الّصحراويّة الّسrت ذي الحجريّ 

 أدواته أنّ  الّدراسات واعتربت الّسودانيّة،
 عىل /الّسودانيّة للمواقع سابقة األثريّة
 بها، االستقرار بداية يف لها معارصة األقل

 الّتي العظميّة الحجريّة ّصناعةال وتعود
 zِالّسادسة األلف إىل املوقع هذا يف عليها ُع 
  .امليالد قبل

 هذه تنسب ):هنش�( أهنش� موقع
  .كبN حجريّ  ركام إىل اللّفظة
 من بالقرب يوجد موقع :ايبارسن موقع
 عىل شاهدا يعدّ  بجاية، بوالية توجة قرية

  .مغطّاة ممرّات وجود
 �دينة يوجد موقع :رحونة آيت موقع
 عىل شاهدا يعدّ  وزو، تيزي بوالية أزفون
  .مغطّاة ممرّات وجود
 العاصمة بالجزائر موقع :بولوغ, موقع

 فيه ُعz( الربونزية اللّقى مواقع من يعدّ 
  ).الربونز من فأس عىل

 الحضارة محطّات من محطّة :ب�ار موقع
 الجزائر غرب تقع الجزائر يف العاتريّة

  .املوقع عمق يف املوستNيّة بها توجد الّتي الّسويات تعلو الكوارتز من مصنوعة عاتريّة أدوات عىل فيها ُعzِ  العاصمة،
 بالّصحراء حضاريّ  موقع :تاشنغيت موقع

  .أشوليّة فأس عىل فيه ُعzِ  الجزائريّة
 محطّات من محطّة :تيديكالت موقع

  .لها املجاورة األخرى املناطق وبعض صالح ع/ �نطقة ويقع الجزائريّة، الّصحراء يف العاتريّة الحضارة
 حضاريّ  موقع :الفرطاس جبل موقع

  .بحتة نيوليتية فهي العليا الّسويات أما الّسفىل، الّسويات يف القفصيّة التّقاليد ذو النيوليتي معاÀ به ظهرت باألوراس، يقع جزائريّ 
 حضاريّ  موقع :الغرk جيجل موقع

  .اإليبNومغربيّة الحضارة لصناعة ديشه جزائريّ  ساحيلّ 
 حي( حضاريّ  أثريّ  موقع :حيدرة موقع
Åالجزائر مال(، ي املعروف إىل به املكتَشف املنتوج وينتميNإىل نسبة باملوست )موقع Nالّذي بفرنسا )موست  zِصناعتها يف املعتمدة والتّقنيات األشكال حيث من ةاألشوليّ  املصنوعات عن تختلف الّتي الحجريّة املصنوعات من °اذج عىل مرّة ألّول فيه ُع.  
 قرب يقع أثريّ  موقع :الحجار خنقة موقع
  .گاملة �نطقة الزناÆ ووادي العقبة رأس مدينتي ماب/ )املشطوب كاف( قرية

 يشهد حضاريّ  موقع :املهاد خنقة موقع
  .تبسة من بالقرب ويقع الجزائر، يف القفصيّة للحضارة

 موقع :الطّاهر حمدم يس خنقة موقع
  .بحتة نيوليتيّة فهي العليا الّسويات أّما الّسفىل، الّسويات يف القفصيّة التّقاليد ذو النيوليتي معاÀ به ظهرت باألوراس، يقع جزائريّ  حضاريّ 

 الحضارة Xثّل موقع :راسل موقع
 ويقع القدXة، مرحلتها يف اإليبNومغربيّة
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   .بجاية بخليج رهاتو� رششال من بالقرب الشنوة بجبل
 فسيحة حجريّة مقربة-  :ركنية موقع

 �تدّ  گاملة، والية غرب شrل تقع األرجاء
 نفسه، االسم يأخذ الّذي الوادي منحدر عىل

 آثار أنّ  عىل واملؤرّخون األثريّون ويتفق
 الجزائرّي، التّاريخ فجر فرتة إىل تعود ركنية

 الدوملن قبور من عدد يف مدافنها وتتمثّل
  .البسيطة والكهوف الحوانيتو 

 يشهد حضاريّ  موقع :ريالييل موقع
 بالقرب ويقع الجزائر، يف القفصيّة للحضارة

  .تبسة من
 من بالقرب يقع موقع :ستيديا موقع

 الربونزية اللّقى مواقع من ويعدّ  مستغانم،
 °ط شكل يف رأس عىل فيه ُعz( والنّحاسيّة

  ).حواٍف  ذات
 بالقرب مليلة بع/ يقع موقع :سيال موقع

 املتقاربة املغارات تعدّ  املالح وادي من
 املغارات مثال عىل شاهدا به املوجودة

   .املهيَّأة
 الربونزية اللّقى مواقع أحد :رششال موقع

  ).الربونز من فأس عىل فيه ُعz( بالجزائر
 تيبازة، مدينة رشق يقع موقع :شنوة موقع

 فيه ُعz( النّحاسيّة اللّقى مواقع من يعدّ 
  ).النّحاس من خنجر عىل

 اللّقى مواقع أحد :طوريش موقع
 تيارت، من بالقرب يقع بالجزائر، الربونزية

zالحديد من مسطّح قضيب عىل فيه ُع 
  .والربونز
 نيوليتي موقع :العظيم عبد موقع

 الغر�ّ  القرن جنوب بأقىص يوجد صحراويّ 
Nأمر ويرجع الّساورة، وادي ضفة عىل الكب 

  )ريجاس .م ( الباحث إىل اكتشافه
 اللّقى مواقع أحد :الرّاوي عرق موقع

 تبلبالة منطقة يف يقع بالجزائر، الربونزية
 صغN فأس عىل فيه ُعz الغرّ�، بالجنوب

 سهم ورأس مسطّح، شكل ذو الحجم
  .الربونز ماّدة من مصنوع
  .الربونز من خنجر عىل فيه عz الغرّ�، بالجنوب تبلبالة ةمنطق يف يقع بالجزائر، الربونزية اللقى مواقع أحد :الّشاش عرق موقع
 يشهد حضاريّ  موقع :الّذكارة ع, موقع

  .تبسة من بالقرب ويقع الجزائر، يف القفصيّة للحضارة
 يشهد حضاريّ  موقع :الّناقة ع, موقع

  .األغواط من بالقرب ويقع القفصيّة، للحضارة
 اللّقى مواقع أحد :قدارة ع, موقع

   .النّحاس من نصيالت عىل فيه عz وهران، مدينة من بالقرب يوجد بالجزائر حاسيّةالنّ 
 يشهد حضاريّ  موقع :كيدا ع, موقع

  .تيارت من بالقرب ويقع الجزائر، يف القفصيّة للحضارة
 قرب يوجد موقع :بوعطفان قلعة موقع
   .متطّورة يةميغاليت معاÀ وجود عىل شاهدا يعدّ  گاملة، بوالية العر� ع/ بلدية
 /كاملا /َملَكَا موقع :القد�ة كاملا موقع
   .املدينة من الغربيّة الّشrليّة النّاحية يف البونيّة املقابر انتشار وكذا ماu،الرو  الحكم من متأّخرة فرتة حتّى أجنبيّا بقي الّذي دستورها لذلك ويشهد البونيّة، بالحضارة كبN حدّ  إىل متأثّرة كانت املنطقة أنّ  عىل تدّل  آثاره أنّ  ذلك ركنية، موقع بعد ثانيا األهمية يف يأÆ بعد، فيr گاملة

 الحضارة Xثّل موقع :كوليمناطة موقع
  .بتيارت ويقع القفضيّة، للحضارة أيضا ويشهد واملتطّورة، املتوّسطة مرحلتيها يف اإليبNومغربيّة

 اليوم يعرف موقع :الموريسيار موقع
  .نحايسّ  فأس عىل فيه ُعz النّحاسيّة، اللّقى مواقع من يعدّ  تلمسان، مدينة من بالقرب ويقع )نميمو  أوالد( باسم

 جنوب يوجد موقع :محيجيبة موقع
  .مغطّاة ممرّات وجود عىل شاهدا يعدّ  قسنطينة، مدينة
 اللّقى مواقع أحد :للكروم مزرعة موقع

  .صغN عنق وذو مثلث شكل ذو الربونز من سهم رأس فيه اُكتشف يارت،ت من بالقرب املزارع إحدى يف يقع بالجزائر، الربونزية
 بوالية يوجد موقع :الّصفا مرشع موقع
  .متطّورة ميغاليتية معاÀ وجود عىل شاهدا يعدّ  تيارت،
 حضاريّ  أثريّ  موقع :تيمية مغارة موقع

   .صناعتها يف املعتمدة والتّقنيات األشكال حيث من األشوليّة املصنوعات عن تختلف الّتي الحجريّة املصنوعات من °اذج عىل مرّة ألّول فيه ُعzِ  الّذي بفرنسا )موستN موقع( إىل نسبة يباملوستN  املعروف إىل به املكتَشف املنتوج وينتمي شلف،- ارهيو واد قرب يقع
 يشهد حضاريّ  موقع :منقوب وادي موقع

  .سوف ووادي جالل أوالد من لقرببا ويقع الجزائريّة، الّصحراء يف القفصيّة للحضارة
 اقرتحه مصطلح ):الوهرانيّة( املويلحيّة

   .األروبيّة املواقع منطلقها الحضارات كل أنّ  إىل تذهب الّتي الغربيّة املدرسة توّجهات إىل راجع وذلك ،)اإليبNومغربيّة( مصطلح أمام يصمدا À )املويلحيّة( و )الوهرانيّة( مصطلح أن غN املويلحيّة، األدوات عىل ليُطلق )جوبN.ج( و )ريجاس.م( من كل
 وتعدّ  الجنائزيّة، املعاÀ من نوع :النّشاز
zولقد األبحاث، قلّة إىل عائد ذلك أنّ  ويرّجح بالجزائر ويندر وتونس، األقىص باملغرب انتشارا األك zمن مشّكلة فاكتشا وتمّ  الحضنة، وسهوب العليا الهضاب يف النّشاز من قليل عدد عىل ُع zست/ من أك r2006 سنة أجريت الّتي والتّفتيش التّحرّي عمليّة خالل الّدوسن مدينة قرش  النّشاز نوع من معل.  
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 قدXة مدينة مكان حّل  موقع :نقاوس
 قبيلة �ركزت وبها ،)نيسيفس( باسم ُعرفت
 وصف وقد ،)نيسيفس( نفسه االسم تحمل
 حوقل وابن اليعقو� من كّل  املدينة

  .واإلدرييس
 صحراويّ  حضاريّ  موقع :ميزاب وادي

 ملسات ذات بيفاسيّة فؤوس منه ُجِمعت
  .شيليّة
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  .األصفر الياقوت من رضب :جٌّ رُ تْ أُ   
  .طينيّ  صوا�ٌّ  تراب :ٌب لِ إِثْ 
  . اما مستفحم غ� فحم :راثأَ 

  .أخرض /أزرق لونه صلصايلّ  حجر :أردواز
 وهو لقالطّ و  املرو من مركب حجر :لبَ عْ أَ 

  .متبلور
  .أخرض رخام :أُفيت
  .ئبقالّز ب املعدن مزج :إلغام
  .وأحّدها املاء سقاها :الحديدة أمهى
 صاصالّر  عىل يطلق :القصدير /آنُك

  .داألسو  /األبيض
 يشبه كريم حجر :يجاديوبِ  جاديبِ 
 فيه بنفسجية تعلوه اللون أحمر ياقوتال

 وهو Qالتّ  جذب يف الكهرباء ةخاصيّ 
 البنفش ىسمّ وي األملنيوم اناتوَّ صَ 

   .واملغنيسيوم
 حجر وهو Wّ اللّ  خامالّر  من رضب :ْرص بِ 

 سهل الحيّة حجر من نوع وهو ،شفيف
  .األوا� منه تصنع حتالنّ 
 ستالشّ و  البلق يحوي حجر :قشقّ مُ  قلَ بَ 

  .قاملشقّ  الحجر وهو
  .جاجالّز ك افةشفّ  حجارة :قلَ بَ 
 يف دونه أنه إال خامالّر ك حجر :نطلَ بَ 

   خاوةالّر و  Wلّ وال شاشةالهَ 
  .شفاف أبيض حجر :ورلُّ بَ 
 الكوارتز من نوع وهو كريم حجر :شفْ نَ بَ 

  .اللون البنفسجي
  .املعدن فيه يذاب وعاء :ةقَ تَو بُ 

  .األسود املرجان :قادَ بيجَ 

 من استخرج ما وهو الخامّ  الّذهب :تِْرب 
  .ويستعمل يصاغ أن قبل املعدن

 حجر يف ونحوها فّضةال عرق :باتحْ تَ 
  .املعدن

 /طرقه ءالّيش  حصفّ  :طريقوتّ صفيحتّ 
   .الفوالذ /فيحالصّ ب كساة

  .األرض جوف من املعادن استخراج :تعدين
  .زّ لِ فِ  إىل املعدن تحويل :تفليز

  .طرقها عند املعادن من يتطاير ما :وبالتُ 
 فّضةال قطع وكذلك الّذهب حجارة :ذاذجُ 

  .وقطعها قراضاتها فّضةال ُجذاذات .�ةغالصّ 
 ،فرالظّ  بلون نةملوّ  خطوط يقعق :عزْ جِ 

  .الي�r العقيق وهو
  .مصمت صلب :أصمّ  حجر

 ألياف من فمؤلّ  جوهر :الفتيلة جرح
 قابل غ� بعض إىل بعضها منضمّ  دقيقة

  .ايلعَ السّ  غزل وأنقاها ارالنّ  فيها حرتاقلال 
 صّوانات من بمركّ  معدن :بهياللّ  حجر

  .والحديد واملغنيسيا الكلس
 مجموعة :تالبهْ  حجر /رسالنّ  حجر

  .وراتبالبلّ  داخليا مغلقة معدنية
 فّضةال أزوتات /فّضةال رتاتن :مجهنّ  حجر

  .املذاب
 منها ةيَّ زِّ لِ فِ  غ� صلبة ةمعدنيّ  مادة :رجَ حَ 

 مثل كث�ة وأحجار البناء وأحجار خورالصّ 
 ...الجبس /الجّص  وحجر الكلّس حجر

 أحيانا حجر كلمة وتطلق الكر}ة واألحجار
 عىل الحجرين العرب إطالق منها الِفلزّ  عىل

  فّضةوال لّذهبا

 خامالّر  من أَرْخى أبيض وخْ َر  رجَ حَ  :ككَحَ 
 .ةكَ كَ حَ  واحدته ّص الجِ  من وأصلب

  .بيهذّ  و{ يعالج { الذي الحديد :خامّ 
  .تصنّع /تعالج أن قبل األوليّة املادة :ةخامّ 

 مrّ  الك� نفاه ما املعادن ذوب من :ثبَ خَ 
  .فيه خ� ال

  .كالعمود تطويله الحديد خرط :خرذّق 
 لتنظيف بركا� صخر :فشَ نَ  /شفَ ْر خَ 

  .األرجل
  .ثقبها قبل اللؤلؤة  :ريدةخَ 
 ارالنّ ب يَ وِ وشُ  Wالطّ  من لمِ عُ  ما :فَز خَ 

  .ةفَ َز خَ  واحدته ارافخّ  فصار
 فطالنّ  من رضب وهو :املازوت ضاخَ ضْ خَ 

   .فيه خثورة ال رقيق أسود
  .تقصيبها قل الحجارة :شبْ دَ 

  .العظيمة ؤلؤةاللّ  :ُدرَّة
   .حراقهإ  بعد منه تخلّف ما :الفحم جيعرَ 
 بذلك يّ مّ سُ  معدن :اصصَ وَر  ٌص صَ َر 

 ّص الّر  من واستحكامها أجزائه لتداخل
   .صيصالرتّ و 

   .به طاله /صاصالّر ب مهعلّ  :رّصصه
 الّذهب فيها عادنامل حجارة :ضيضَر 

   .فّضةوال
 ن،ينِص ْر الخَ  كربيتات هي ألبيضا اجالّز  :اجزَ 
  .الي�r بالشّ  هو اجالّز و 

 الحجر يف فّضةوال الّذهب عروق :سام
   .واملعدن

   .سبائك اتّخاذها :الفلزّات َسبْك
   .كسبائ خاذهااتّ  الفلزات َسبْك :كبْ سَ 
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 فّضةوال الّذهب من سقط ما :حالةسُ 
rداملِربْ  وهو باملِْسَحل بُرِد إذا ونحوه.  

 فّضةوال الّذهب من سقط ما :ُسحالة
rاملِربد وهو املِْسَحل بُرِدب إذا ونحوه.  

  .صاصالّر  ملح :بكْسَ 
 مسحوق الحجريّ  الفحم سكّر :رينكَّسُ 

 قطران من يستخرج الحالوة شديد أبيض
 عىل مرة 300 حالوته تزيد الحجري الفحم
  .كرالسّ  حالوة

   .صاصالّر  أوجاع :يبةكِ سَ 
 يستخدم األحمر صاصالّر  أكسيد :قونلِ سِ 
  .كذلك ليقونالسّ و  الءالطّ  يف
 وروالبلّ  وانالصّ و  ملالّر  يف عنرص :اءكَلْ سَ 

  .والعقيق
 من فتتخلّ  الكربون من دقائق :ناجسِ 

  .الوقود حريق يف نقص
 يف يستعمل الياقوت من رضب :جاذَ بَ نْ سُ 

 وهو وروالبلّ  والحجارة املعادن صقل
   .ورمُّ الشّ و  امورالسّ 

 من يستقطر لالشتعال قابل سائل :سوالر
   .اضخَ ضْ الخَ  وهو البرتول

  .القرب حجر :دشاهِ 
 هواملشبّ  األصفر اسحالنّ  :بهانوشّ  بهشّ 

  .املصفرّ 
 املعدن من يلقط الّذهب من قطع :رذْ شَ 

�  .الحجارة إذابة غ
 الختبار أسود ا�صوّ  حجر :رقَ هْ قَ  /ارقَ هْ شَ 

  .حّك امل بحجر ويعرف ياغةالصّ  يف الّذهب
  .صدع وال خرق فيها ليس :ءصeّ  صخرة

 من ونحوه الحديد تعلو ةهشّ  طبقة :أدَ صَ 
  .املعادن
 صنع يف تستعمل الحديد من رقائق :صفيح
   .وغ�ها األوعية

 والفحم الحديد من نيتكوّ  معدن :لبصُ 
  .الفوالذ وهو

 لبالصّ  بحجارة ذَ حِ وشُ  ِيلَ جُ  الذي :يبِ لَّ صُ 
  .سنّ املِ  حجارة وهو

  .ةالصّ الخ فّضةال  :لجةوْ وصَ  ولجصّ 
hعىل بها يكتب جربية بيضاء مادة :طباش 

  .ونحوها ورةبّ سّ ال
  .الرباكW تقذفها جوامد :فٌّ طُ 
 صفائح ّق دُ  إذا ىيتشظّ  اقبّر  حجر :قلْ طَ 

 يمضاو  خذتتّ  وشظاياه جاجالّز  كصفائح
  .جاجالّز  من بدال rماتللحّ 
 قطع وهو كWالسّ  كحدّ  حدّ  له الحجر :رّ ظِ 

 عىل قد}ا تستعمل كانت وانالصّ  من
  .وفؤوس ونصال حراب أشكال

  .دفالصّ  جوف يف ملّاعة مادة :للؤلؤا قرْ عِ 
 مr وليس الّص الخ الّذهب :انبقْ عِ 

  .الحجارة من ويحصل يستذاب
 الفصوص منه خذيتّ  أحمر خرزّ  :يققِ عَ 
  .)عقيقة الواحدة(
  .قْر الطّ  عند املعدن من رتناث ما :ةالَ سَ فُ 
   .قْر الطّ ب ضهرَّ عَ  :الحديد سطَ فَ 
  .العظيمة ادالحدّ  مطرقة :سيطِّ فِ 
 والكروم كاأللومنيوم :عادية اتّز لِ فِ 
 نبقالّز و  والحديد والقصدير حاسالنّ و 
  ...نكالّز و  صاصالّر و  يكلالنّ و 
  .خرالصّ  يف ققّ وتش عتصدّ  :علْ فَ 

 ثِهبَ خَ  من ىاملنقّ  الحديد :صلب فوالذ
  .خاّصة بطريقة

 ليكون وغ�ها املعادن فيه تُْفَرغ ما :قالَب 
   .منها يصاغ ملا مثاال
  .وسّواها صنعها :الحديدة انقَ  

 ارالنّ  به يقدح الحجر :قّداحو  قّداحة
  .داحقْ واملِ  دحقْ املِ  وكذلك

 أطراف من تقطع رةغالصّ  عطَ القِ  :ذاذاتقُ 
  .الّذهب
 والورق فّضةوال الّذهب قراضة :قراضة

  .بالقرض سقط ما ونحوها

  .قبهاث :اض� قَ  هاضُّ قُ يَ  اللؤلؤة :ضَّ قَ 
  .هرُّ حَ  انتهى الذي :آpٌِّ  ِقطْر

 باطن يف خرالصّ  َذْوب ،ةمَ مَ حُ  )مج( :رطْ قِ 
 خورالصّ  تتولّد تجّمدها وعن األرض

  .الربكانيّة
  .الّذائب حاسالنّ  :طرقِ 
  .الحديد فيه يعمل ال الذي حاسالنّ  :ُفلُزّ  زّ لُ قُ 
   .األملس اقالّرب  الحجر :اثُ كَ
  .راملتحجّ  الغائط سrد :وليتْربُ كَ
   .أيضا تاملازو  :يلحِ كَ
 البياض إىل }يل رماديّ  فلزيّ  عنرص :ومرُ كْ

  .لوينالتّ و  صفيحالتّ  يف يستعمل
 الكلس عنارصه جملة من :كلسيوم
  .والجبس

 كهربائية بقوى آالته أمدّ  :املصنع كهرب
  ... املصنع تكهرب وقد تديرها

 ألم صناعته ومن اللحام حرفة :حامةلِ 
  .املعادن

  .معدنيّة عنارص عىل يحتوي :معدpّ  ماء
 الّذهبب طالء ه� غو  هاميْ  حاسالنّ  ماهَ  :هَ ما

  .همموّ  فهو أيضا ومّوهه
 الفصوص منه خذتتّ  نفيس كّل  :مجوهرات

  .ونحوها
 منه يقطع املكان :عطَ قْ ومَ  مجَ نْ ومَ  رجَ حْ مَ 

  .وغ�ها الحجارة
 /اقبّر  أسود معدن :حجريّ  /معدp محم

 يف نباتية مواد من ونتكّ  وادالسّ  إىل ضارب
  .متطاولة عصور خالل األرض جوف

  .باملطرقة قِر طُ  :ىمَ حْ مُ 
 إذا أذهبه من الّذهبب طيلّ امل :بهَ ذْ مُ 

  .مذهب انعالصّ و  الّذهبب طاله
 جامع اسم واللؤلؤ ؤلؤلّ ال صغار :انجَ ْر مَ 

 نواملرجا دفةالصّ  منه يخرج الذي للحّب 
  .بياضا أشدّ 
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  .صلب خامالّر  من نوع :رمَ ْر مَ 
  .ملالّر  منها يستخرجون رملية أرض :ةلَ مَ ْر مَ 
 هي املستطرقة األوا� :قةطَر تَ سْ مُ 

  .قْر للطَّ  القابلة اتاملعدنيّ 
 كربتة يف يستعمل :الكربيت مسحوق

  .الكروم
  .كالحجر له جوف ال الجامد :تمَ ْص مُ 

 /طبيعية فلزات عن عبارة :زّاتلِ الفِ  معادن
 القصدير ومعدن الحديد معادن منهاو  ،خام

 ومعدن رنيخالزّ  ومعدن صاصالّر  ومعدن
  ...الكربيت
 يستخرج التي املواضع :عدنامل /معادن

  .األرض جواهر منها
ن    .املعدن يُخرِج الذي :ُمَعدِّ

 والحجر ممغِطٌس  فهو :رَ جَ الحَ  َس طَ غْ مَ 
  .ةطيسيّ ااملغن ةبالقوّ  دهزوَّ  ممغطٌَس 

 يجذب حجر :واملغنطيس غناطيسمَ 
  .الحديد

  .الحجريّ  الفحم فيها يك� أرض :ةمَ حَ فْ مَ 
  .قالب يف وببمص :غرَ فْ مُ 

 ونحوه الّذهبك ذّواب جوهر كّل  :ُملَْغم
     .وقاوُ الّز ب خلط

  .امللح مكان :ةحَ لَ مْ مَ 
 فّضةوال الّذهب وجود مكان :َمنجم

rاألرض يف ونحوه.     
  .البياض ةشديد ةر وْ لَّ بِ  :اةهَ مَ 
  .ورلَّ البِ  شبهوأ  صفا ما :هىمْ ومَ  ىهَ مَ 
  .فرةالشّ  ترقيق :يهْ مَ 

  .املعادن به ىشَّ غَ تُ  طالء :ومينى ميناء
 حتى سمالشّ  يف وضعه حاسالنّ  ميّه :ميّه

   .ماؤه ذهب
  .صغار بيض صدّف  :احبَّ نَ 

   .رقالطّ  فلرص انيةوّ صَ  ةَر خِ نَ  صخور :ةفَ سْ نَ 
hوقد فّضةوال الّذهب :أنَْرض  /نُضار /نَض 
  . ِرض النّ  وهو الّذهب عىل غلب

   .البارود ملح :نَطْرون
 املنظف القراط /اللون صايف لؤلؤ :فنُطَ 
  .رطقِ  يتَ ومَ بتُ  املقرط الغلrن من
  .خامالّر  مثل حجر :مَص يْ هَ 

 وفيه األملاس بعد الجواهر أصلب :ياقوت
  .ألوانها حسب العرب لتهافصّ  أنواع

 أصفر /أحمر رمتبلّ  سلي�ّ  حجر :بشْ يَ 
 بصَ اليَ  وهو ،للزينة صالح أسود /بنيّ 
  .فشَ واليَ  فصَ واليَ 

 ملعان ذو قاتم أخرض رقيق حجر :مشْ يَ 
  .نيّ بَ لَ 
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 تَعادُل نتيجة الفنّي العمل استقرارُ  :االتِّزانُ  
 .َعناِرصِه
 توضح وهي وحةالل خلفيّة :األرِْضيّة
 .ويُؤكِّده يُحيطه وع*َّ  الّشكل

 قَةِ الَعال  وقَوان5ُ  أُُصوُل  :الفنّ  أَساِسيّاُت 
 وُخطَّةُ  الفنّي، الَعَملِ  بِناءِ  يف اإلنْشائِيّة
 يَِجُب  التي الطَّريقةَ  تُقرِّرُ  التي التّنْظيم

ٍ  تَأثFٍِ  اإلنْتاجِ  بِه الَعناِرصِ  َجْمعُ   .ُمع5َّ
 فيه يََضعُ  َمبَدM تَْحِضFي رَْسمٌ  :اإلْسكَـتش

  فتَةً  أوَل  فيه َحرَكَةً  يَسجل /تَصوُّراته الفنّانُ 
 .أفْكارَهُ  عليه بَناءً  ّححُ ويُصَ 

 برونِقها تَحتَِفظُ  ِصناعيّة ألَوانٌ  :األكْريليك
 عوبَةِ لصُ  خاّصةٍ  ملَهارَةٍ  وتَحتاجُ  َجفاِفها، بَعدَ 

 لُرسَْعةِ  نَظَراً  وَحةِ الل عىل َخلِطها تَعديلِ 
 . َجفاِفها
 ال التي الثَّالثةُ  األلوانُ  :اَألَساسيّة األَلَْوان
زاجِ  تتكوَّنُ   أألحَمرُ  وِهيَ  أْخرَى، ألوانٍ  ِ̀

 .واألْزَرُق  واألْصَفرُ 
 لتَلِْوينِ  تُستخدمُ  التي :البُوْسَرت  أَلًْوانُ 

 . مزيَجها لتُجانَس  واإلعالناِت  املُلَصقاِت 
 يَتكوَّنُ  الذي ْونُ الل :األلْوانِ  ثُنائِيّة ألْوانُ 
َزْجِ  ، لَْون5َِْ  ِ̀  َرضُ َواألخْ  الُربْتُقاِيل  وُهوَ  أََساِسي5َِْ

 .َوالْبَنَْفَسِجيّ 
 الفنّيّة والَعناِرصُ  األشكاُل  :األمـَاِميّة
 .الفنّي الَعَملِ  يف املَْوَجوَدةُ 
 الفنّي الَْعَملِ  َعناِرصِ  كَافَّةِ  تَنَاُغمُ  :االنِْسَجامُ 

قٍ  عامٍّ  َجوٍّ  داَخَل  نشاذٍ  أيِّ  ِمنْ  وُخلّوِّها  .ُمنَسَّ

 من عنرصٍ  /لوحدةٍ  منظمٌ  تكرارٌ  :اإليَقاعُ 
 .يالفنّ  الَعَملِ  َعناِرصِ 

 تَُكونُ  ما غالباً  رَمزيّة، لْوَحةٌ  :األيْقونَة
رًة، سةٍ  دينيّة `واضيعَ  تَرتبطُ  تَعليِميّة ُروحيّة َداللَةٍ  ذات ُمَصغَّ  .ُمقدَّ

 تأثFاً  تُولِّدُ  طَباشFيّة، ألوانٌ  :الباْستيُل 
 .نِْسبياً  ِشنِ خَ  َملَمٍس  ذي َوَرقٍ  َعىل الستخدامها نَتيجةَ  َج*لياً 

ين ُمْحيِ  بايّة  الفنّ  رُُموزِ  من رَْمزٌ  :الدِّ
اد فاِطَمة الحقيقيُّ  اِْسُمها العاصمة، الجزائر الِكيفان بُربجِ  م1931 ديسمرب12 َمواليد من الَجزائري5 لَدى كثFاً  ُمتداوٌل  اسُمها الجزائري، ين ُمْحيِ  وزَوُجها َحدَّ  .الدِّ

يّة البؤرةُ   الفنّي الَعَملِ  مناِطقِ  أشدُّ  :البََرصِ
 .للنَّظرِ  َجْذباً 

 األْشخاِص  أحدِ  لوْجهِ  تَْصويرُ  :البُورْتِْريهْ 
   .ًاِْمرَأة /كانَ  رَُجالً

 التّظليل تقاليد عىل الثَّورةُ  :التّأثِ;يّة
وء الطيفي التّحليل قوان5 من العلم إليّة وصل ما إىل استناداً  وحةالل عىل املتجاورة عنارصها ~زج الع5 وترك األلوان، مزج عن التّخيل خالل من للَّون الحقيقة القيم بإحياءِ  التّقليديّة، والتّلوين  .للضُّ

ُل  راَسةُ  التّأمُّ ُل  :والدِّ ءِ  َخَصائِِص  تأمُّ  الّيشْ
 .تَفاصيلِهِ  وِدرَاَسةُ  َوُمَميزاتِه،
 ِسلسةٍ  أْشكالِ  عن عبارةٌ  الِغناِ?  التّْجريدُ 
 هذا ُروَّاد ومن نحنيّة،م وُخطوٍط  ُمتداخلٍة،

 .كِْيل  بوْل  سامالّر  القسم

 الّشكلِ  تَخليُص  :الَهنَْدِيسُّ  التّْجريدُ 
ءِ  الجوهريّة الفكرةِ  عن املُعّربةِ  باألشكالِ  واالكتفاءُ  الُجزئيّة تَفاصيلِه من الطَبيِعي  .كاندانس� ِيسُّ الّر  سامُ الّر  هوَ   وعالنّ  هذا يف ائدالّر  هندسيّة، أشكاًال  فيه الفكرةُ  تأخذ  رْسَمه، املُرادُ  لليشَّ
 الهندسيّة أصولِه إىل الّشكل إرْجاعُ  :التِّجريدُ 

 بنَْزعِ  الَعامّ  النّظامِ  كَْشُف  :التّْجِريديّة
فاِت   .الِبناMِ  قانُونِه إىل ُوُصوالً الّشْكِل، يف الظَّاِهريّة الصِّ
 تراهُ  ملَا مكتوبةٌ  ترَجمةٌ  فنّيّة لَْوَحةٍ  تَْحليُل 

 .أثَريّة قِطْعةً  /ُمَصوَّراً  /َمنُحوتاً  /كَانَ  َمرُسوماً  فنّيٍّ  َعملٍ  ِأليِّ  لع5ُ ا
 املكّونة الوَحدات تغطيّة عمليّة :الّرتاك

 .األََساِس  التّكوينِ  وحدةِ  عىل تَُحافظُ  بِطريقةٍ  اآلخرِ  بَْعِضها وَحدات من أجزاءً  بَْعَضها يَحجُب  بحيثُ  أخرى بوَحدات للتّصميم
 يَقومُ  الذي الباِحثُ  الفنّانُ  :ِكيِيلُّ التّشْ 

 .ُمحيِطهِ  من ُمْفرداتِه آِخذاً  األِشكْالِ  ِبِصياغةِ 
 َجميلةٍ  أشياء إبداعُ  /اِبتكارُ  التّْصميمُ 

 .لإلنسانِ  وُمْمِتَعةٍ  ونافعةٍ 
 للعملِ  َمدُروٌس  مبدM ُمَخطَّطٌ  :التّْصميمُ 

 .الفنّي
 َعنارصِ  نْ مِ  أَكَ�َ  /ُعنُْرصينِ  تباينُ  :التَّضادُ 
 .الفنّي الَْعَملِ 
 وَحةِ الل يف الفنّانِ  َمشاِعرِ  َمةُ تَرجَ  :التّْعبِ;ُ 
 .ُمْختلَفة ِبِصيغٍ  الفنّيّة

ْلَفاظُ                                                         املجال
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 ُجزءٍ  بإزالةِ  ونِ الل طبيعةِ  تغيFُ  :فعِ الّر  تِْقنيّة
 /املِْمَحاةِ  بواِسطَةِ  الَورَقةِ  َسطْحِ  َعنْ  ِمنْه

 .اإلْسفنَّجةِ 
 أكَ�  /املُفرَدة /العنُْرص ◌ُ  َحركة :التّكْرارُ 
ٍ  نِظامٍ  وفَْق  الفنّي الَعَملِ  َسطْحِ  َداِخل  .ُمَع5َّ

 إىل األْشكالِ  اْختزَالِ  نُزَْعةُ  :التّكِْعيِبيّة
ءٍ  كّل  أنَّ  إىل اِْستناداً  ُمَجرَّدةٍ  ُمَسطَّحاٍت   يف َيشْ

 تَْسطيُحهُ  ُ�ِكن َهنَْديسٌّ  أَساٌس  له الطَّبيعةِ 
ِب   .كَاملَُكعَّ
ياَغةُ  :التّكـْوينُ   تُرتُِّب  التي الِبنائيّة الصِّ

 للقواِعدِ  وفْقاً  التّْشكيليّة الَعناِرصِ  ب5 الَعالقةَ 
 .الفنّيّة

 يتكوَّنُ  التي الَعناِرصْ  تَجميع فنّ  :التّكْوينُ 
ءِ  العامُّ  الّشكُل  ِمنها  إبداُعهُ  املُرادِ  لليشَّ

 يتيّة،الزّ  لأللوانِ   بَديلةٌ  ألوانٌ  :التّـَّْمَربا
 َغرَِويّة راتنِْجيّة◌ً  مادَّة تَرْكِيِبها يف دمُ تُْستخ

 .الِجداري للتَّْصويرِ  وتصلحُ   للتَّثِبيِت 
 الّشكل أجزاءِ  ب5 التّامُ  التّناسُق  :التّناُسُب 

 .الفنّي
وءِ  َدرََجة ِمْقدارُ  :ْوTِ الل التّناُغمُ   الضُّ

ٍ  َسطْحِ  َعَىل  املُنَْعِكِس   .ُمَع5َّ
 َعنارصِ  ِمنْ  أكَْ�َ  /َرصينِ ُعنْ  انِسَجامُ  :التّواُفُق 

 .الفنّي الَعَملِ 
 .حائِِطيّة لَْوَحةٌ  :الِجداِريّة
ُف  ألْوانٌ  :الَجوَّاُش   ِمن كثّافةً  أكَْ�ُ  بِاملَاِء، تَُخفَّ

 .التّْصميم يف َغالباً  وتُْستْخَدمُ  املَائيّة، األَلْوانِ 
 ما غالباً  سِم،الّر  أثناءَ  لِلَّوَحةِ  ُمثَبٌِّت  :الَحـاِمُل 

 يف يَحَفظَها أَرَْجٍل، ثَالثَةُ  له َخَشبياً  يَكونَ 
 َعَملِ  أثْناءَ  الَْخلِف  إىل قَليالً َمائِلٍ  رَأِيسٍّ  وْضعٍ 

 .الفنّانِ 
 قواِعدَ  أْدَخَل  جِديد، فنّي اتّجاه :الحـََداثَةُ 
 الفنّي الَعملِ  عىل ُمستْحَدثةٍ  وخاماِت 
يِّ  داخَل  العَمل َحرصِ  َرشِْط  من ُمتََحرٍّراً   زالحَّ

 .التّقليدي

 ِفيها تُْستَْعَمُل  تِْقِنيّة :بالّشْمعِ  الِحWَيّة
 لح*يّة الّشمع من قِطَْعة /الّشْمِعيّة األَلَْوانُ 
 أيِّ  لترسُّب تجنباً  املوضوع يف نةمعيّ  مناطق

 .عليّة والتّأثF آخر لونٍ  إىل لونٍ 
 .نَُقــٍط  استمرار :الَخطُّ 

 الواِقَعةُ  واملَِساحاتُ  األْشكاُل  :الَخلِْفيّة
 .األماميّة يف املَوجوَدةِ  األْشكالِ  خلَْف 

اِديّة  وبِناء الفنّيّة، القواِعدِ  كافَّة رَفُْض  :الدَّ
 ِمنْ  الفنّانِ  تََصوُّراِت  إال تَْحُكَمهُ  ال فنّي َعملٍ 

دة، خاماٍت   للَحرِْب  رَاِفٍض  ِفْعلٍ  كَرَدِّ  ُمتعدِّ
 .األُوَىل  الَعاملِيّة
ْوُق   ذاِت  األَساسيّة كائزِ الّر  أحدُ  :الفنّي الذَّ
Fيناقش التّشكيليّة، الفنّونِ  يف العميقِ  التّأث 

 خالل من وذلَك  الفنّونِ  أنواعِ  مختلَف 
 وتََحليلِها وتقييِمها تَفسFِها يف الخوِض 
 .ووْصِفها

 َعىل يَقومُ  أَد�ٌّ  فنّيٌّ  َمذَهٌب  :وَمانِْتيِكيّةالرّ 
 وتَْضخيِمها، النِّبيلةِ  الَفرديّة رِ املَشاعِ  تَجسيم
 الّرتَاِجيديّة الَجوانِِب  َعىل والتّأكِيدِ 

 . واملَأْساِويّة
 ثَالِث  من يُرى ال بارزٌ  نحٌت  :يليفُ الرّ 

 االْستِدارَةِ  املُكتَِملِ  كالنّْحِت  ِجهاٍت 
 الَعنارصُ  /الهنْدِسيّة الَوَحداتُ  تلْك :ْخرََفةُ الّز 

 .َما َسطْحٍ  فوَق  واملُوزََّعةُ  ةُ املُتكرِّر  الطَّبيعيّة
 تَصويرِها يف تُستْخدمُ  لضوَحةُ  :يـْتـيّةالزّ 

 يف واملُنَقَّى املَْغِيل  الكتَّانِ  زيت َدَخَل  ألواٌن،
 م*َّ  الَجفاِف، بَطيئةُ  وهى َعجينتِها، ترْكيِب 

 للتَّعديل الَوقِت  من أطَْوَل  فْسَحةً  يتيحُ 
 .فيها والتّصحيحِ 
ياليّة  الخيالِ  لتصويرِ  َجنحت َعةٌ نز  :الّرسْ

 خاللِ  من بالَخيالِ  الواقعَ  َمزَجْت  /املْحِض 
 بتَوظيِف  واألْحالمِ  َوْعيِ الال  عا¢ِ  إىل الُولوجِ 

 العملِ  بِناءِ  يف للْفنّانِ  ُشعوريالال  التّداِعي
 إكَْساِب  إىل فيه املُبِْدعُ  ويَْجنَحُ  الفنّي،

ْهَشةِ  إْحساساً  املُشاِهدِ   .بالدَّ

 /املَْرشطُ  ِفيهَا يُْستَْعَمُل  تقنيّة :ِفيتُو ْسكَرِا
 الَجاَّفةِ  اَأللَْوانِ  بَْعِض  إزَالَةِ  /لتَْجِريِف  الّشفرةُ 

 تَأْثFاٍت  تُْعطي بحيثُ  الَورَقَةِ  َسطْحِ  عىل ِمنْ 
 .ُمَعيَّنَةٍ  لَْونِيّة

 َجانِبي عىل ُمت*ثٌل  تَوازنٌ  :الّسيمرتيّة
 .املِيزان يكََكفَّ  ِمْحورِ 
 يقلُّ  الجسِم، لونِ  من الغاِمقةُ  الجهةَ  :الظِّلُّ 
 للضوءِ  ُمعاكس اتّجاهوب تدريجياً  فيها الضوءُ 
 .غامقاً  لونُه يُصبح حتَّى

 نَظَرًا املِْع*ِريّة الفنّونِ  يف ُمِهمٌّ  ُعنُْرصٌ  :الَفراغُ 
عِ  ِمنْ  نََشأَ  فَرَاغٍ  لُوُجودِ   /الكُتَلِ  تََجمُّ

 فالفنّونُ  َمثَال، َمنْزِلٍ  بِناءِ  يف املَُسطَّحاِت 
َمةُ   املُغلقِ  الّشكْلِ  ِفْكرَةِ  ِمنْ  تَطَوَّرَْت  املَُجسَّ

اِخلِ  ب5ََ  يربطُ  الذي املْفتوحِ  الّشكلِ  إىل  الدَّ
 .والَخارِجِ 

 بها واملقصودُ  التّظليل، :التّْهِش; فنّ 
 اتاتّجاه يف املُتقاطعة /املُتوازيّة الخطوطُ 
 برشط صصاالّر  /بالقلم ترسمُ  والتي ُمختلفة

 ويُعترب هنهايت من الخط ةبداي يظهر ال أن
 ُFالتّظليل فنّ  يف أسلُوباً  /تقنيّة التّهش. 

 /لّونامل الّشمع من قلمٌ  :التّلوين قلمُ 
Fللتَّلوين يستخدم لّونامل الكربون /الطَّباش 

 .سمالّر   أدوات كأحدِ  غالباً  رقالو  عىل
 الّشكلِ  أُْسطوانيّة أداة :َصاِص الّر  َقلَمُ 

 وُخصوصاً  سمالّر و  الِكتابة يف تُْستخدمُ 
 ِبقابليَّتها األقالمِ  بقيّة عن وتتَميَّز الورِق،  عىل

 .اإلزَالَةِ  /للَمْسحِ 
وابِِط  النّظُمِ  َمْجموَعةُ  :لَقَواِعدُ ا  التي والضَّ

حيحُ  الّشكُل  ِبها يُحكُم  َمقاييس وفَق  الصَّ
دُ  علَيها ُمتَفق نَةُمعيّ  ونسب  قيمتَها تَُحدِّ

 .الَج*ليّة
 سام5الّر  ُمعظمُ  يقومُ  َوَرٌق  :الكَانُْسونْ 
 رشكة إيل ويُنسب ْسِم،الّر  فنّ  يف باستخدامه

 من النّوعُ  هذا ويتميزُ  الفرنسيّة، كانُسون
 طيِّه وُسهولة امللمس بنُعومة الورق

 األبيُض  ه* بلون5 ينترشُ  ،واستخدامه

ْلَفاظُ                                                         املجال
َ
يِّ  َاْلَفّنِ  أ ِ ْشِكي

َُتَداَوَلِة  َالتَّ
ْ
َن  َامل ْ َن  َب اِن    31 َاْلَفنَّ
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راسات من العديد يف ويُستخدم واألسوُد،  الدِّ
 .سم70و 100 مقاُسه ويبلغُ  الّرسيعة
 .التّصميمِ  ِيف  العرِ�ِّ  الَخطِّ  اْستخدامُ  :الِكتابةُ 
 وُهو مادَّة من الِجسمُ  يَحتويه ما :الكُتَلةُ 
 .الثَّالثة بأبعاِده و~يزُه الِجسمِ  َصالبةُ 

 عىل األْحرُِف  /ُسوماتالّر  تِلَك  :ييتِ افِ ر گ
اَخاِت، الفنّ  هذا يُستَْعَمُل  ما وغالِباً  املَكاِن، صاِحِب  إذنِ  ِبدونِ  /فيها َمرُْغوٍب  غFَِ  بِطريقةٍ  األْشياءِ  /الُجْدرانِ   ).Fُهموغ ومانِ الرّ و  واإلْغريُق، املِرصيُّون، الُقَدماءُ ( العتيقةِ  للحَضاراِت  أُُصولُها وترِجعُ  بِالبَخَّ

طُها ونِيّةالل العالقاِت  تب5ُ  َدائرةٌ  :ْونُ الل  تَتَوسَّ
 .األساِسيّة األلوانُ 
 الفنّ  رموزِ  من رَْمزٌ  :إيْسياَخمْ  ُمَحمَّد

ام الجزائري5 لَدى كثFاً  متداول اسمه الجزائري، م تشكييل رسَّ  ).1985 1928(الحديث، العرص يف التّجريديّة الحركة رواد من .جزائري گرافيك وُمصمِّ
 الجزائري، الفنّ  رموزِ  من رَمزٌ  :َراَسمْ  ُمحمَّد
 1986( الجزائري5 عند كثFاً  ُمتداوٌل  اْسُمه ام )1975 َص  جزائري رسَّ  .الجزائر سام5الّر  أوائل من وهو املُنمن*ت، يف تخصَّ

 يف ظَهرتْ  فنّيّة َحركَةٌ  :التّجريديّة املَدرََسةُ 
  .واأللوانِ  األْشكالِ  رََسمِ  يف الواِقعيّة الَعناِرصِ  عىل فَلسفتُها تقومُ  1910 سنةَ  الِعرشين الَقرنِ  ةبِداي

 تُحفة :الَجميلَةِ  للفنّونِ  الُعليا املَْدرَسةُ 
 .بِالعاصَمة م1848 عامّ  تأّسسْت  الجزائري5 عند اِْسُمها يشتهر كبF، فنّي ومعلمٌ  رائعةٌ 

و? املَِزيجُ   .الَْورَقَةِ  َعَىل  َمعاً  َمزِْجِه* ِمنْ  بَدالً اآلَخر ِبِجَوارِ  لَونٍ  وْضعِ  /األُْخرى فَوَق  لَونِيّة طَبقةٍ  عِ وضْ  ِمنْ  النّاتِج ونُ الل :الضُّ
 .الُخطوِط  ب5 املَْحُصورَةُ  املِنطقةُ  :املِساَحةُ 
 وقد التّكْوين وحدةُ  :ْخرُفيّةالّز  املُفرََدةُ 

 قابلةُ  وهي نباتيّة /ُعضويّة /هندسيّة تكونُ 
 .املَلَمُس  رارللتك

 وقد التّكوين وحدةُ  :الّشكليّة املُْفرََدةُ 
 .ُعْضويّة /َحيوانيّة /نَباتيّة /َهندسيّة تُكونُ 

 وقد .مخطوط يف مزخرفة صورة :املَُنْمنََمةُ 
 البيزنطيّة، املخطوطات بها اشتهرت

 .وغFها   والهنديّة، والعث*نيّة، والفارسيّة،
 /َوالَفاتحِ  الَغاِمقِ  ب5ََْ  الَعالقَةَ  :ْونِ الل نََغمُ 

رََجاِت   للَّونِ  والفاتِحِ  الَغاِمقِ  ب5َ  املُتفاِوتَةِ  الدَّ
 .الَواِحدِ 
 .الخطِّ  ةِبداي :النّْقطَةُ 

 .النَّقِط  /الُخطوِط  تباعدُ  :النّورُ 
ِت  لَدى توَجدُ  سائِلةٌ  مادَّةٌ  :الَورْنِيُش   َمَحالَّ

 وبَريقِ  نِ لََمعا إلظْهارِ  وتُْستَْخَدمُ  الِبناءِ  موادِ 
 وَغFِْها، األبواِب  ِمثْلِ  َدْهِنها، بَعدَ  لألْسطُحِ 

 األَْع*لِ  ِمنَ  الَعديدِ  يف املَادَّةُ  هِذه وتُْستَْخَدمُ 
 .الفنّيّة
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 استخدام يف ثبات :النّظام يف اتّساق  
 إىل سنة من املطبقة املحاسبية القواعد

 .املقارنات استقامة لض ن أخرى
 أصول لتحويل اتّفاقية :رشاء إعادة اتّفاقية

 آخر عوض /نقد مقابل آخر طرف إىل مالية
 املوجودات امتالك إلعادة متزامن والتّزام
 مساو مبلغ مقابل مستقبيل تاريخ يف املالية
 مبادلته Dت التي األخر العوض /للنقد

  .الفائدة إىل باإلضافة
 يتم التي العمليات املحاسبية االجراءات

 .هدافاأل  لتحقيق بها القيام
 إج يل :اإليجار عقد يف االستث!ر إج!يل

 عقد Sوجب اإليجار دفعات من األدP الحد
 وأية املؤجر نظر وجهة من Dوييل إيجار
 .للمؤجر تستحق مضمونة غV متبقية قيمة

 يحصل الذي العوائد :والّرواتب االجور
 .عملهم لقاء الّرشكة يف العامل] عليها

 املؤمن يرصده الذي املبلغ :ِحَسا2ِّ  اْحتِياطٌ 
 التي الحقوق ملواجهة املالية، الّسنة نهاية يف
 الحياة، عىل التّأم] عقود لحملة تطرأ قد
Sالقانون وجب. 

 جزء /الواردات يف زيادة :َمايلّ  اْحِتياطٌ 
 لزيادة /للحاجة يدخر منها، مقتطع

 .عجز لتغطية /االستث ر
 أصحاب حقوق من جزء :االحتياطات

 االستث ر حسابات أصحاب حقوق /امللكية
 .الّدخل من مبلغ بتجنيب تكوينها ويتم

 :املستثمرة الّسندات استهالك احتياطي
 من ملدة ويستغل جانبا يطرح لذيا املال

 قيمة لرد الالزمة النّقدية لتوفV الّسن]
 .استحقاقها عند األجل الطّويلة الّسندات

 متأتية إيرادات :املال رأس احتياطي
 كتلك األصيل نشاطها غV من للمنشأة
 بأكo أصول بيع /تقدير إعادة عن النّاتجة

 ك  .التّعويضات عن /الّدفرتية قيمتها من
 بصفة املخصصة األرباح بكونه أيضا يعرف

 وهو للمنشأة املايل املركز لتدعيم مستمرة
 واحتياطات قانوq احتياطي إىل ينقسم

 .)القانوq اإلحتياطي كذلك أنظر .(اختيارية
 لزّامياإل االحتياطي :قانو< احتياطي

 قانون Sوجب سنوياً  اقتطاعه املقرر
 معيّنة نسبة وuثل به املعمول الّرشكات

 إن الّرضيبة قبل الّصافية األرباح من
 هذه تجاوز للرشكة وuكن وجدت،
 .فقط صعوداً  النّسبة

 الّرشكة تقوم األرباح من جزء :االحتياطي
 محتملة خسائر ملقابلة بها باالحتفاظ
 الحدوث
 باختبار يقصد :األصول قيمة تد< اختبار
،qاألدوات له تخضع الذي االختبار التّد 

 إفراديا والّديون واملساه ت يةاملال
 املذكورة للتقنيات وفقا للتقنيات إج ليا

 إذا ما ملعرفة الّدولية، املحاسبة معايV يف
 ألي الّدفرتية قيمتها تعرضت قد كانت
 ملواجهة مؤونة تكوين يستوجب تدنٍ 

 .املحققة الخسائر
 هامة أخطاء عن عبارة :الجوهرية األخطاء

 أهمية ذات الحالية ةالفرت  يف اكتشافها يتم
 بفرتة الخاّصة املالية البيانات أن لدرجة
 لالعت د قابلة غV أكo /واحدة سابقة مالية
 .إصدارها تاريخ يف عليها
 :الّتحوط محاسبة ألغراض التّحوط أداة
 )محدودة ظروف يف /( معّ]  مشتق هي

 يتوقع أخرى مالية ومطلوبات موجودات
 تدفقاتها /عادلةال قيمتها offset تعادل أن

 /العادلة القيمة يف التّغVات النّقدية
 .معّ]  محوط لبند النّقدية التّدفقات
 يحدد أن uكن املعيار هذا وSوجب

 املشتقة غV املالية املطلوبات /املوجودات
 التّحوط محاسبة ألغراض تحوط أداة أنها

 يف التّغVات مخاطرة يحوط كان إذا فقط
 .ألجنبيةا العمالت رصف أسعار
 :من كل عن ينشأ عقد أي :املالية األداة

 مالية ومطلوبات ملنشأة مالية موجودات
 ملنشأة مساهم] حقوق /املنشأة عىل

  .أخرى
 قد ):اإلقتناء مكاسب( الحيازة أرباح

 سالبة /موجبة اقتناء مكاسب تتحقق
 األصول ملال� املحاسبية الفرتة أثناء

 لتغV تيجةن املالية وغV املالية والخصوم
 بأي تحويلها دون الزّمن عرب أسعارها

 أحياناً  االقتناء مكاسب توصف وقد .شكل
 .رأس لية مكاسب بأنها

 األرباح هي املبقاة األرباح :املبقاة األرباح
 من بدالً استث رها الّرشكة تعيد التي

 وتظهر .األسهم حملة عىل كأرباح توزيعها
 العمومية كةالّرش  ميزانية يف املبقاة األرباح
 يشار وقد املساهم]، حقوق بند تحت
 .املتبقي بالفائض أحياناً  إليها

 لرشكة املحتجزة األرباح :املحتجزة األرباح
 خسائر أية ناقصا إنشائها تاريخ منذ ما

 عنها ينتج املوزعة األسهم أرباح وناقصا
 .املحتجزة األرباح رصيد يسمى رصيدا
 غV صالحص هي عمومها يف األرباح وهذه

 .املساهم] /الّرشكاء عىل املوزعة
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 ):إستث!رها( توظيفها املعاد األرباح
 املرشوع يف املحتجزة األرباح إىل يشار

 املساهم] عىل املوزعة غV التّجاري
 وتشكل .استث رها /توظيفها املعاد باألرباح

 من للتمويل الرّئييس املصدر األرباح هذه
 .الّداخل
 عىل املوزعة األرباح مةقي :املوزعة األرباح

 .املساهم]
 بيع من النّاتجة األرباح :س!ليةأ ر  أرباح

 .املتداولة غV األصول
 التي املوارد يف الّزيادة صايف :األرباح
 هي أخرى بعبارة /املنشأة عليها تسيطر

 منها مطروح اإليرادات عن عبارة
 زيادة uثل الفرق أنّ  حيث املرصوفات

 املنشأة من عليها سيطرامل املوارد يف صافية
  .املنشأة أصحاب ملكية حقوق يف ارتفاعا أي

 تقيد محاسبي أساس :االستحقاق أساس
 عند األخرى والوقائع املعامالت Sوجبه
 دفع /استالم عند فقط وليس( حدوثها

 تسجل وبالتّايل ).يعادله ما /النّقد
 املحاسبية الّدفاتر يف والوقائع املعامالت

 للفرتات املالية البيانات يف هاب اإلقرار ويتم
 .بها تتعلق التي

 وطريقة محاسبية قاعدة :النّقدي ساساأل 
 لإليرادات املُحاسبية املُعامالت لتسجيل

 /املُقابل النّقد استالم عند فقط واملرصوفات
 اإليرادات تُسّجل وبالتّايل، .املدفوعات سداد
 /منتج مقابل العميل يدفع عندما فقط

 ما تسجيل ويتم لها، فاتورة رإصدا تم خدمة
 تقوم عندما فقط الّدفع ُمستحق هو

 من العديد يستخدم قد .بدفعه الّرشكة
 النّقدي األساس الّصغVة األع ل أصحاب

 مخالف األساس هذا .ذلك يدركوا أن دون
 املفاهيمي اإلطار يف املحاسبي لألساس

Vوالقايض الّدولية املحاسبية للمعاي 
 دون أي االلتّزام ساسأ  عىل باملحاسبة

 القبض /التّسديد االعتبار بع] األخذ
 .للعملية الفعيل

 إحدى بواسطة حيازته يتم صلأ  :االستث!ر
 يف ممثلة الoّوة خلق ض بغر املنشآت

 إيراد مثل( وعوائد وإيرادات توزيعات
 ت توزيعا االمتيازات، حقوق عوائد الفوائد،
 قيمة يف عارتفا  صورة يف )/إيجار إيراد أرباح،
 الّرشكة عليها تحصل أخرى مزايا أية /األصل

 من تنتج التي املنافع ذلك ومثال املستثمرة،
 ك  املخزون، يعترب وال التّجارية، العالقات

 2 رقم الّدويل املحاسبي باملعيار عرف
 ال كذلك .االستث رات بنود ضمن "املخزون"

 املعيار أوردها ك  -  الثّابتة األصول تعترب
 "الثّابتة األصول" 16 رقم الّدويل ملحاسبيا

 عدا في ( االستث رات بنود ضمن
  ).العقارية االستث رات

 عن عبارة :العقارية االستث!رات
 بغرض ليس مباq / أرايض يف االستث رات
 الّرشكة عمليات يف أساسا استخدامها
 نفس داخل أخرى رشكة أية /املستثمرة
  .املستثمرة الّرشكة مجموعة

 التي االستث رات :املتداولة االستث!رات
 ال والتي نقدية إىل تحويلها uكن بطبيعتها

 ألكo بها االحتفاظ املستثمرة الّرشكة تنوي
  .سنة من

 حتى بها املحتفظ االستث!رات
 دفعات مع مالية موجودات :االستحقاق

 ثابت استحقاق /للتحديد قابلة /ثابتة
 بها االحتفاظ عىل وقدرة إيجابية لها ملنشأة
  .االستحقاق حتى

 التي األصول :جلاأل  طويلة االستث!رات
 الّربح وتحقيق بيعها بهدف رشاءها يتم
 من أكo( القادمة املالية الفرتات خالل منها
 .األجل طويلة األسهم رشاء مثل )سنة

 التي األصول :األجل قصUة االستث!رات
 الّربح وتحقيق بيعها بهدف رشاءها يتم

 )اقل /سنة( القادمة املالية الفرتة خالل نهام
 .األجل قصVة األسهم رشاء مثل

 املنتظم التّخصيص ):اإلطفاء( االستهالك
 مدى عىل ألصل لالستهالك القابل للمبلغ
 /ملموس غV أصل حالة يف .النّافع عمره
 بدل إطفاء مصطلح يستخدم شهرة

 .املعنى نفس له  املصطلح] وكال استهالك
 تكلفة توزيع  ):املادية لألصول( الكإسته

 عىل األجل طويلة املادية املوجودات
 املوجودات هذه فيها تقدم التي الفرتات
 .معيّنة خدمات

 هذا يطلق ):املعنوية لألصول( إستهالك
Vالزّمن مرور مع الهالكة التّكلفة عىل التّعب/ 

 األصول استع ل يف املنفعة يف النخفاض
 يطلق والتي مادية صخصائ لها ليس التي

 براءات مثل املعنوية األصول اسم عليها
 .املحل وشهرة الطّبع وحقوق االخرتاع

 استهالك نسبة ):محاسبة( االستهالك

 نظV لألصل الفعلية القيمة من تخصم

 نسبة وتحسب معيّنة، لفرتة استخدامه

 فهو .سنوي بشكل العادة يف االستهالك

 املعدات عىل يؤثر الذي والتّلف للبىل مقياس

 .األخرى الوسيطة الّسلع /الرّأس لية
 يف يقيد :الثّابت املال رأس استهالك
 بوصفة املال رأس حساب من األuن الجانب

 قيمة يف التّخفيض uثل وهو األصول، يف تغVاً 
 أثناء اإلنتاج يف املستخدمة الثّابتة األصول
 /املادي للتدهور نتيجة املحاسبية الفرتة

 .العادي العريض التّلف /العادي التّقادم
 عملة مقابل العملة سعر :الّرصف أسعار
 .أخرى

 أسلوب املفعول الّسارية الفائدة أسلوب
 الفائدة سعر باستخدام اإلطفاء لحساب
 مطلوبات /مالية ملوجودات املفعول الّساري
 هو املفعول الّساري الفائدة وسعر مالية،
 املتوقع التّدفق بالّضبط يخصم الذي الّسعر

ةُ                   املجال  َُحاَسِبيَّ
ْ
   32 َامل

..314..



 فرتة خالل املستقبلية النّقدية للدفعات
 التّايل التّسعV إعادة تاريخ /االستحقاق

 املسجل املبلغ صايف إىل الّسوق عىل املبني
 املطلوبات /املالية للموجودات الحايل
 كافة الحساب ذلك يشمل أن ويجب املالية،
 ب] املستلمة /املدفوعة والنّقاط الرّسوم
 الّساري الفائدة سعر يسمىو العقد، أطراف

 حتى العائد مستوى أحيانا املفعول
 التّايل التّسعV إعادة تاريخ حتى /االستحقاق

 املوجودات لعائد الّداخيل املعدل وهو
  .املالية املطلوبات /املالية

 حق ملالكها تعطي وراقأ  :العادية األسهم
 .رشكة من جزء امتالك يف

 ملالكها عطيت مالية وراقأ  :املمتازة األسهم
 توزيعات مع رشكة من جزء امتالك يف حق
  .لألرباح ثابتة

 تخطر مذكرة ):خصم( مدين إشعار
 الّدفاتر يف تناقص املدين حسابه بأن العميل

 هذا ومالبسات ظروف املذكرة وتتضمن
 .التّناقص
 املؤهل األصل ):محاسبة( املؤهل األصل

 زمنية فرتة بالّرضورة يستغرق أصل هو
 يصبح حتى )الّسنة تتجاوز ما عادة( طويلة
 .له املعد البيع /لالستخدام جاهزاً 
 مؤسسة /فرد uتلكه قيمة ذا يشء أي :األصل

 سيولة شكل عىل األصل يكون وقد .رشكة أو
 /الحساب موجودات /استث رات /نقدية

 جارية أصول أي )/مخزون( مخزنة منتجات
 فتسمى التّجاري واالسم الرباءات أما .أخرى

 .)معنوية( محسوسة غV صولأ 
 Dتلكها التي األصول :الثّابتة صولاأل 

 يف ومساعدتها استخدامها بهدف الّرشكة
 .بيعها بهدف وليس أنشطتها مزاولة

 ليس التي األصول :ملموسة الغU األصول
 العالمة مثل ملموس مادي وجود لها

 وحقوق والتّأليف النّرش وحقوق التّجارية
 .وغVها االخرتاع

 هي املتداولة األصول :املتداولة ألصولا
 من سواء للرشكة املتوافرة األصول قيمة
 Sا نقد، إىل بسهولة تحويله uكن ما /النّقد

 اآلخرين، لدى مديونياتها حساب ذلك يف
 للمتاجرة املعدة املالية واألوراق واملخزون،

 مهمة املتداولة األصول وتعد .األجل قصVة
 اليومية املصاريف لتغطية تستخدم ألنها

 .نشاطها ملزاولة الالزمة للرشكة
 هي )األجل طويلة( :املتداولة غU صولاأل 
 يتم اقتصادية موارد من الّرشكة Dتلكه ما

 فرتات لعدة منها واالستفادة استخدامها
 .مالية

 التي املمتلكات هي :امللموسة غU األصول
 تساهم ولكنها ملموس مادي كيان لها ليس

 وحقوق املحل شهرة مثل ملنشأةا نشاط يف
 .االخرتاع وحقوق النّرش

 هو ما جميع إىل يشV مصطلح :األصول
 معنوي ككيان املنشأة ترصف تحت واقع

 من )فيها الّرشكاء /أصحابها وليس(
 ذلك ويشمل معنوية، /مادية ممتلكات

 والّسيارات والبضاعة النّقدية األموال
 والّشهرة واآلالت واملباq واألرايض واألثاث
 أن حكمه /ذلك وغV اإلخرتاع وبراءات

 عىل كالّديون إليها منفعته تؤول /إليها يؤول
Vمقدمة كدفعات املدفوعة واألموال الغ 

 مالية فرتات يف ستسلم خدمات /ملقتنيات
   .الحقة

 ):االطالع حق( املستندات عىل اإلطالع
 املالية الرّقابة ألجهزة املمنوحة الحقوق أحد

 كل عىل لإلطالع لتّرشيعاتا Sوجب
 رقابة تسهل أن شأنها من التي الوثائق

 للجهات واملحاسبية املالية العمليات
 .لرقابتها الخاضعة

 .تسعV إعادة :تقييم اعادة
 من صادر تعهد :املستندية االعت!دات

 األموال بتسليم البائع بنك اىل املشرتي بنك
 .الّرشوط حسب البضاعة استالم Sجرد

 التي اإلفرتاضات :املحاسبية اضاتاالفرت 
 .وتشغيله العمل تنظيم يتم كيف توضح

 املعامالت تسجيل لكيفية هيكالً تُوفر فهي
 هذه من أي يكن ¢ فإن .التّجارية

 من يكون فقد صحيحاً، االفرتاضات
 النّاتجة املالية املعلومات تغيV الّرضوري

 تلك عن واإلبالغ التّجاري النّشاط عن
 الخاّصية املالية البيانات يف تاملعلوما
 .بالّرشكة
 املحاسبية املبادئ من واحدة :اإلفصاح

 املالية القوائم تكون أن عىل تقيض والتي
 عىل تحتوي ال وان بالوضوح تتصف املعدة

 .مضللة معلومات
 لدي يصبح عندما يحدث :التّقني اإلفالس
 استغرقت أي سلبية، أصول صاىف الّرشكة

 أن uكن ما وهو الّرشكة، مال رأس الخسائر
 إجراء مثل محاسبية تقنية إىل يرجع

 عرض أعقاب يف للشهرة كبVاً  تخفيضاً 
 تدعم قد الحالة، هذه مثل وىف .استحواذ
 .الّرشكة تداول استمرار املالية األسواق
 قيد تسجيل يتم ان يعني الحساب إقفال
 حتى , صفر يساوي الحساب رصيد ليصبح

 .القادمة املالية الفرتة اىل ترحيله يتم ال
 لتبادل ملزمة اتّفاقية هو :الثّابت االلتّزام

 يف محدد بسعر املوارد من محددة كمية
  .محددة مستقبلية تواريخ /تاريخ

 ) األجل طويلة( :متداولة الغU االلتّزامات
 الفرتات خالل الّسداد واجبة االلتّزامات هي

 .القادمة املالية
 هي )األجل قصVة( :املتداولة االلتّزامات
 املالية الفرتة خالل الّسداد واجبة االلتّزامات

 .القادمة
 دفعه الّرشكة عىل يتوجب ما :االلتّزامات

Vثل للغuديونا و Vمثل املنشأة عىل للغ 
 تسديدها املطلوب الّدائنة والذمم القروض

 ذلك غV /خدمات عن املالية واملستحقات
 وuثل :لكيةامل حقوق .سابقة مالية فرتة عن
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 ما صايف أن أي والخصوم، األصول ب] الفرق
 ممتلكاتها كامل هو املنشأة أصحاب uلكه

  .التّزاماتها كامل منه مطروح )أصولها(
 موجودات استبعاد تعني :االعرتاف إلغاء

 امليزانية من منها جزء /مالية ومطلوبات
  .للمنشأة العمومية

 من أوال تتكون :املالية املحاسبة آليات
 وما حقوق من للمنشأة ملا املايل اإلثبات

 معّ]، تاريخ يف التّزامات من عليها
 حقوقها عىل حدثت التي والتّغVات
 نفذتها التي للمعامالت نتيجة والتّزاماتها
 .معيّنة فرتة خالل بها مرت التي واألحداث

 حقوق عىل املايل التّأثV قياس من وثانيا
 للمعامالت نتيجة ليةاملا والتّزاماتها املنشأة

 األخرى األطراف وب] بينها Dت التي
 .معيّنة فرتة خالل بها مرت التي واألحداث

 Dت التي املعامالت تأثر تصنيف من وثالثّا
 واألحداث األخرى واألطراف املنشأة ب]

 أع له نتائج تحديد بهدف بها مرت التي
 يف Sا املايل مركزها يف األخرى والتّغيVات

 إعداد من وأخVا .النّقدية التّدفقات ذلك
 مركزها عن للمنشأة دورية مالية تقارير
 وعن معّ]  تاريخ يف عليه هو ك  املايل
 فرتة خالل النّقدية والتّدفقات أع لها نتائج

 وما املايل مركزها بتاريخ تنتهي محددة
 .معلومات من بها يتعلق

 واملآخذ املالحظات :محاسبية إنتقادات
 الّسجالت يف املكتشفة الفاتواملخ

 الرّقابة ونظم املالية والقوائم املحاسبية
 الرّقابة جهاز /املراقب يلفت والتي الّداخلية

 .تصويبها ويطلب إليها النّظر
 األنشطة عن عبارة :االستث!رية األنشطة
 من التّخلص /عىل بالحصول املتعلقة

 إىل باإلضافة األجل طويلة املوجودات
 نقدية تعترب ال التي األخرى تاالستث را

  .معادلة
 أنشطة أية عن عبارة :االعتيادية األنشطة

 وتلك أع لها، من كجزء املنشأة تتوالها

 النّاتجة /بها املتعلقة /لها املكملة األنشطة
  .عنها

 األنشطة عن عبارة :التّشغيلية األنشطة
 وكذلك املنشأة إليرادات املولدة الرّئيسية
 أنشطة تعترب ال التي األخرى األنشطة

  .Dويلية /استث رية
 األنشطة عن عبارة :التّمويلية األنشطة

 ومكونات حجم يف تغيVات عنها ينتج التي
  .باملنشأة الخاّصة والقروض امللكية حقوق

 قيمة :اإلهالك /االستهالك /االهتالك
 .صلاأل  تكلفة يف التّدريجي النّقص

 ريدي التي الغايات :املحاسبية األهداف
 .إليها يصل أن النّظام

 املحاسبية التّقاليد يف :النّسبية األهمية
 أن يجب الحسابات أن عىل تنص املتبعة
 املالية األهمية ذات املسائل عىل ترتكز

 .التّافهة املسائل يف التّدقيق عىل ال للرشكة
 ال ما Sكتٍب  األقالم املثال، سبيل عىل

 عند مستخدمة تعترب ولكنها قيمتها تنخفض
 .رشائها

 يتم تجارية أوراق هي :التّجارية االوراق
 وتستخدم النّقود من بدال األفراد ب] تداولها
 .ائئت ن كأداة

 الّرشكة مديونية تثبت ورقة :الّدفع أوراق
  الغV لدى

 الغV مديونية تثبت ورقة :القبض أوراق
  .الّرشكة لدى

 دفعات من الجزء ذلك :املحتمل اإليجار
 عىل مبني ولكنه املبلغ محدد Vغ اإليجار
 الوقت مرور مجرد عن عدا آخر عامل

 مقدار للمبيعات، املئوية النّسبة ذلك مثال(
 الفائدة أسعار الّسعر، مؤرشات االستع ل،

 ).الّسوق يف
 تم إيرادات :املكتسبة غU اإليرادات

 /البضائع أن ح] يف مسبقاً  استالمها
 / ليمهاتس يتم ¢ لها املقابلة الخدمات
  .الحالية املحاسبية الفرتة أثناء تنفيذها

 :)مقدما مقبوضة(  مكتسبة غU ايرادات
 املالية الفرتة يف قبضت التي اإليرادات

 .القادمة املالية الفرتة تخص ولكنها الحالية
 التي اإليرادات :القبض مستحقة ايرادات

 بعد تحصيلها يتم و¢ الحالية الفرتة تخص
  .اإليرادات رصيد ضمن من تظهر و¢

 :التّحصيل مسبقة مقّدمة، ايرادات
 املحاسبية الفرتة يف تحصيلها تم إيرادات
 .القادمة الفرتة تخص أنها إال الحالية

 إىل الّداخلة اإلج لية املوارد :اإليرادات
 طريق عن الّرشكة إىل وتدخل الّرشكة،
  .أجله من أسست التي النّشاط م رسة

 التّزام /مطلوب /صلأ  إما :املحوط البند
 تعرض )أ( :متوقعة مستقبلية عملية /ثابت

 القيمة يف التّغVات ملخاطرة املنشأة
 النّقدية التّدفقات يف لتغVات /العادلة

 التّحوط محاسبة ألغراض )ب( املستقبلية
  .محوطة أنها عىل محدد
 ت مرصوفا /إيرادات :العادية غU البنود

 ميزةم معامالت /ألحداث نتيجة تنشأ
 للمنشأة االعتيادية األنشطة عن بوضوح
 /متكرر بشكل حدوثها يتوقع ال وبالتّايل
  .منتظم

 لعوائد ملخص :والخسارة الّربح بيان
 محاسبية لفرتة ومرصوفات وتكاليف
 بيان أيضاً  الوثيقة هذه وتسمى .محددة
 .الّدخل

 صورة يعطي الذي البيان :النّقد حركة بيان
 واملدفوعات نقدا ةاملستلم للمبالغ كاملة
 .محاسبية لفرتة
 بيان هو املال رأس بيان :املال رأس بيان
 من معيّنة مدة يف Dت التي التّغVات يظهر
 .تجارية منشأة مال رأس يف الزّمن

 عن عبارة :املوحدة املالية البيانات
 عرضها يتم .للمجموعة املالية البيانات
  .واحدة منشأة املجموعة باعتبار
 احدى ):الحساب عىل( جلباأل  البيع
 اىل البضاعة بيع يتم بحيث البيع طرق
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 منها جزء /قيمتها تحصيل ويتم املشرتي
 .معيّنة زمنية فرتة خالل
Uيف املساهمة عىل القدرة :الجوهري التّأث 
 لنشاط والتّشغيلية املالية الّسياسة قرارات

 /الرّقابة مستوى دون ولكن اقتصادي
  .الّسياسات تلك عىل املشرتكة الرّقابة
Uيف املشاركة عىل القدرة :الفعال التّأث 
 للرشكة والتّشغيلية املالية الّسياسات وضع

 سيطرة هناك تكون أن دون فيها، املستثمر
  .الّسياسات تلك عىل

 إىل الحسابات وتوزيع تقسيم :التّبويب
 .وفرعية رئيسية

 املالية البيانات تجميع :املحاسبي التّجميع
 اىل املوجهة املالية قاريرالتّ  ألغراض

 عمال وذلك البيانات هذه مستخدمي
Vالّدولية املحاسبية باملعاي Vالّدولية واملعاي 
 .املالية للتقارير
 واإلفصاح للمحاسبة طريقة :جزt تجميع

 باملرشوع القائم حصة تدمج Sوجبها والتي
 واملطلوبات املوجودات من بند لكل

 خاضعة حدةللو  واملرصوفات واإليرادات
 يف املشابهة البنود تلك مع املشرتكة للرقابة

 يتم أن /باملرشوع للقائم املالية البيانات
 املالية البيانات يف منفصلة بنود يف إظهارها

  .باملرشوع للقائم
 معلومات استخراج :املالية القوائم تحليل

 عمليات خالل من تاالقرار  متخذي تهم
 املوجودة الحسابات بنود ب] تتم حسابية

 وتفسVها املالية القوائم يف
 املئوية النّسب حساب :عمودي تحليل
 من عنارص من أجزاء ب] العالقة إلظهار
  .عبارة شكل يف باإلج يل مقارنة مالية قا©ة

 كلمة إن ):للمصاريف( التّحميالت
 قيد عىل لتدل أحيانا تستعمل "التّحميل"
 ا،مدين الحساب يف القيد يكون عندما )منه(

 قيمة حمل الحساب أن تعني وكذلك
 .معيّنة

 تحديد املحاسبية لألغراض تعني :التّحوط
 يف التّغV أن بحيث أكo /واحدة تحوط أداة

 /كلياً  offset معادلة هي العادلة قيمتها
 التّدفقات /العادلة القيمة يف للتغV جزئياً 

 .محوط لبند النّقدية
 إىل حساب من العميل أموال نقل :تَحِويل

 .آخر
vمنهج :تحي ªالقيمة تحديد يقتيض حسا 
 قرارات مثل ماضية /مقبلة لقيمة الحالية

 .املرشوعات واختيار االستث ر
 التّدفقات يف تتمثل :النّقدية التّدفقات

  .يعادلها وما النّقدية من والخارجة الّداخلة
 رسمي فحص :الحسابات تدقيق

 أخصا» يجريه للرشكة الّسنوية للحسابات
 تظهر أنها من للتحقق ،)املدقق( مستقل

 أي تخفي وال الّصحيح املايل الوضع بدقة
 يف مقدمة أنها عن فضالً تضليل، /خداع

 فهو .القانون يفرضه الذي الّصحيح الّشكل
 تجارية ملنشأة الحسابات تدقيق يشـمل
 أساليب واستكشاف جوهرية تامة مراجعة
 سجالت ومراجعة وفحص الّداخيل الّضبط

 .الحسابات
 الحدوث متوقعة التّزامات :محتمل التّزام
 .ماضية أحداث نتيجة
 ال لكن حصوله مؤكد التّزام :مقدر التّزام
 .مقداره يعرف

 يشV ):التّسليف( االئت!ن تسهيالت
Vإىل )التّسليف( االئت ن تسهيالت تعب 

 إىل بائع قبل من املمنوحة التّسهيالت
 أن عىل بالّدين البيع اتّفاقيات مثل عمالئه
 عىل البيع /متساوية بأقساط الّدفع يكون

 .املتجدد الحساب
 تعديل /تصحيح :سابقة سنوات تسويات

 .سابقة حسابات رصدةأ يف
 تقسيم يتم نأ  :الحسابات تصنيف

 رئيسية مجموعات خمس اىل الحسابات

 ايرادات، ملكية، حقوق التّزامات، صول،أ (
 .)مصاريف
 تساوي :وادامل قيمة صايف يف تغUات

Vمنه مخصوماً  األصول يف التّغ Vيف التّغ 
 وامليزانية اإلفتتاحية امليزانية ب] الخصوم
 والتّدفقات املعامالت من النّاتج الختامية
 يف Sا الّرتاكم، حسابات يف تقيد التي األخرى

 .والخصوم األصول تصنيف يف التّغVات ذلك
 بيتوج الذي التّقرير :الّسنوي التّقرير

 به تزود أن عامة مساهمة رشكة كل عىل
 املايل الوضع فيه تبّ]  عام، كل مساهميها

 ويعرض عملياتها يصف ك  للرشكة،
 الّدخل وبيان الختامي والحساب ميزانيتها

 وهذا .املساهم] تهم أخرى ومعلومات
 القائم الجهاز /الهياة تقدمه سنوي التّقـرير
 مبأه بيان يتضمن املالية بالرّقابة

 املالية بالرّقابة تتعلق التي املالحظات
 إىل يقدم والتّوصيات األداء وتقويم

 .املعنية الّسلطات
 ماليا تقريرا يعني :املرحيل املايل التّقرير
 البيانات من كاملة مجموعة عىل إما يحتوي
 املحاسبة معيار يف مب] هو ك ( املالية
 عىل )/ املالية البيانات عرض - 1 رقم الّدويل

 ك ( املخترصة املالية البيانات من مجموعة
 .مرحلية لفرتة )املعيار هذا يف مب] هو

 التي اإلضافية التّكاليف :التّخلص تكاليف
 باستثناء أصل، من للتخلص بشكل تعزى

 .الّدخل رضيبة ومرصوف التّمويل تكاليف
 التي التّزايدية التّكاليف :العملية تكاليف

 مطلوبات /وداتموج المتالك مبارشة تعزى
  .فيها التّرصف /مالية

 الّرشاء ®ن تشمل :التّاريخية التّكلفة
 تتحملها أخرى مرصوفات ألية باإلضافة
 والّرضائب، الجمركية كالرّسوم املؤسسة

 وأية والتّأم] والتّحميل النّقل ومصاريف
 والتي باملوجود عالقة لها مبارشة مرصوفات
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 صالحا األصل أصبح حتى انفقت
 التّاريخية التّكلفة هذه وتعترب .تخداملالس

 عن التّعبV هي املعارص املحاسبي الفكر يف
 .اقتنائه تاريخ يف املوجود قيمة

 /مالية ملوجودات املطفأة التّكلفة
 قيست الذي املبلغ هي مالية مطلوبات

 Sقداره املالية املطلوبات /املوجودات به
 التّسديدات ناقصا املبد» االعرتاف عند

 اإلطفاء منه مخصوما /مضافا لرّئيسيةا
 ومبلغ املبلغ ذلك ب] فرق ألي الّرتاكمي

 أي كذلك منه ومخصوما االستحقاق،
 استع ل خالل من /مبارشة( تخفيض
 /القيمة بانخفاض خاّص  )مخصص حساب

   .التّحصيل وجود عدم
 أي معّ]  نشاط /ما عملية تكاليف :تَكلَفة

 .ما لنشاط املالية التّكلفة
 املوجودات تحويل عملية :املايل لتّوريقا

  .مالية أوراق إىل املالية
 /قانونيا التّزاما يخلق حدث :امللزم الحدث

 حقيقي بديل وجود عدم عنه ينجم بناء
  .االلتّزام ذلك لتسوية للمنشاة
 خالصة :والخسائر األرباح حساب

 الّصايف الّربح حساب بغية تعدّ  محاسبية
 أي الّرضائب، دفع قبل التّجارية للمنشأة

 العمليات عن النّاتج( اإلج يل الّربح
 غV العمليات نتائج إلية مضافاً  )التّجارية
 والحسومات الفوائد مثل التّجارية

 .واإلدارة البيع مصاريف منه ومطروحاً 
 فيه تكo حين  نشط، :متحرك حساب

 معيّنة فرتة يف واملدين الّدائن يف التّسجيالت
 .الحسابات باقي مع مقارنة

 من عددا حلاملصط هذا يأخذ :حساب
qالتّجارية املعامالت لكل ِسجل :منها املعا 

 /األصول يف نفصاناً  /زيادة تسبب التي
 املقيد املبلغ· .منها كل وتاريخ الخصوم،

 يف مؤسسة، /فرداً  أكان سواء املوِدع، باسم
 .املرصف

 حساب كل يأخذه الذي الّشكل :Tحساب
 املدينة / الّدائنة الجهت] يف تسجيالت فيه

 .الحركات تحليل لغرض
 تقيد التي الحسابات :َوِسيطَة ِحَسابَاٌت 

 لتسويتها Dهيدا مؤقتة بصورة املبالغ فيها
 حساب يف إما وقطعية، نهائية بصورة

 ومن بعد، في  النّفقات يف إما اإليرادات
 املسرتدة، املرصوفات حساب عليها األمثلة

 وحساب الّصندوقو  البنك وحسابات
 .البنكية املعلقات
 عندما الحصص هذه تنشأ :األقلية حصص

 قابضة لرشكة تابعة رشكة هناك يكون
 للرشكة بالكامل مملوكةً  تكن ¢ والّرشكة

 مملوكة األسهم من قليلة حصص فهناك األم
 حملة من األقلية إدراج فيتم .آلخرين
 حسابات يف التّابعة الّرشكة يف األسهم
 طويلة التّزامات أنهم عىل القابضة الّرشكة
 بعد خصمها يتم أرباحهم أن ك  األجل،

 .الّرضائب استقطاع
 صايف من الجزء عن عبارة :األقلية حقوق

 موجودات صايف ومن الخسارة /الّربح
 غV حقوق تخص والتي التّابعة الّرشكة
 جانب من مبارشة غV /مبارشة مملوكة
  .لتّابعةا رشكاتها يف القابضة الّرشكة
 عن عبارة :الخيارات /االكتئاب حقوق
 رشاء يف الحق حاملها تعطي مالية أدوات
 .عادية أسهم

 عىل االلتّزامات :)املالك( امللكية حقوق
 املوارد عن عبارة وهي مالكها، تجاه املنشأة

 املنشأة يف املالك /املالك قبل من املستثمرة
 جميع منها مطروح األصول جميع وتساوي
 .مالخصو 
 متبقية حصة يظهر عقد أيّ  :امللكية حقوق

 كافة خصم بعد منشأة موجودات يف
  .عليها التي املطلوبات
 والهيئات الحكومة إىل تشV :الحكومة
 /املحلية سواء يشابهها وما الحكومية

  .الّدولية /الوطنية

 يجب التي الّرضيبة مبلغ :للرضيبة خاضع
 يبةللرض الخاضع الّدخل إىل استناداً  دفعها

  .املطبقة الّرضيبة وجدول
 املبلغ زيادة مقدار :االنخفاض خسارة
  .لالسرتداد القابل مبلغه عن ألصل املسجل
 يف تظهر التي النّقدية املبالغ :َخسائر
 مدينان رصيدا والخسائر األرباح حساب
 مقابل املصاريف زيادة عن ذلك ويعرب

 .اإليرادات
 التي املوارد يف النّقص صايف :الخسائر

 هي أخرى بعبارة /املنشأة عليها تسيطر
 منها مطروح اإليرادات عن عبارة

 أكرب املرصوفات تكون ح] يف ( املرصوفات
 ،) سالباً  رق ً  النّاتج فيكون اإليرادات من

 املوارد يف صافيا نقصا النّاتج ويشكل
 يف إنخفاضا أي الّرشكة من عليها املسيطر
 .املنشأة أصحاب ملكية حقوق

 عىل االلتّزامات :جلاأل  طويلة الخصوم
 سدادها يستحق التي الغV تجاه املنشأة

 القروض مثل مالية سنة من أكo فرتة خالل
 .جلاأل  طويلة

 عىل االلتّزامات :األجل قصUة الخصوم
 سدادها يستحق التي الغV تجاه املنشأة

 واألقساط الّدائن] مثل الّسنة خالل
 .األجل يلةطو الّديون عىل سنويا املستحقة

 الخاّص  اإلطار يف الّدخل تعريف تمّ  :الّدخل
 أنه عىل املالية البيانات وعرض بإعداد
 الفرتة خالل االقتصادية املنافع يف الّزيادة

 زيادة /داخلة تدفقات صورة يف املحاسبية
 ينتج املطلوبات يف نقص / املوجودات يف

 بخالف وذلك امللكية حقوق يف زيادة عنها
 ويشتمل .مساه ت من ملالكا يقدمه ما

 .واملكاسب اإليرادات من كل عىل الّدخل
 األنشطة من النّاتج الّدخل اإليرادات وDثل

 باستخدام إليه ويشار للمنشأة العادية
 العموالت، املبيعات، مثل مختلفة مسميات

 ويهدف .االمتياز حقوق وإيرادات الفوائد
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 املحاسبية املعالجة وصف إىل املعيار هذا
 من محددة أنواع عن ناتج يرادإ  كلل

  .واألحداث العمليات
 التّكاليف فيه يكتب سحب :إْجَ!يلّ  َدفَْرتٌ 

 ع ل أجور من والّسنوية، الّشهرية
 .والّرشاء البيع وإج يل ورضائب،

 مساعد أستاذ دفرت :التّكلفة أستاذ دفرت
 .خاّصة إنتاج عملية لكل الواقعة للتكاليف

 اإلنتاجية عملياتال بيانات يتضمن وهو
 املواد تكلفة منها واحدة كل تب] التي

 املصنع عبء وكذلك الع لة وتكلفة
 .اإلنتاجية العملية لهذه املحمل

 الفرعي األستاذ دفرت :الذمم أستاذ دفرت
 بدفرت إليه يشـار املدينة الذمم لحسابات

 .الذمم أستاذ
 أستاذ دفرت :تابعة رشكة أستاذ دفرت

 عىل يحتوي العام؛ ألستاذا دفرت من منفصل
 إج يل بحسابات صلة ذات مجموعة

 األرصدة تساوي يف للتحكم الخاّص  الرّصيد
 .العام األستاذ دفرت حسابات مع به الخاّصة

 املعامالت فيه تجمع مستند :األْستاذ َدفَْرتُ 
 الّسنة، /الّشهر مدار عىل كافة التّجارية
 يطلق اصطالح وهو .العام األستاذ ويسمى

 ببعضها املتعلقة الحسـابات مجموعة ىلع
 جميع مثل كاملة وحدة تكون والتي

 .معيّنة جارية مؤسسة حسابات
 الذي املستند :والّسنَدات األْسُهمِ  َدفَْرتُ 

 .واستث رها األسهم رشاء حركة فيه تحفظ
 فيه تحفظ الذي املستند :الِبضاَعة َدفَْرتُ 

 ء،والّرشا البيع بحركة املتعلقة املعامالت
 .الحواصل ويسمى

 فيه تحفظ الذي املستند :البُنوك َدفَْرتُ 
 .البنوك من والّسحب اإليداع حركات

 اليومية دفرت ):اليومية ( األول القيد دفرت
 ما لعملية الرّسمي القيد فيه يدون الذي
 .األستاذ دفرت إىل ترحيله قبل
 تدون مستند :الُعموِميَّة املَصاريِف  َدفَْرتُ 
 ورودها وأوجه الّرشكة، أموال حركة فيه

 والعموالت والفوائد الّرواتب :مثل ورصفها،
 .ذلك إىل وما

 التّكاليف فيه يسجل سجل :تَّكاليف َدفَْرتُ 
 .الّستائر ولوازم الق ش من اليومية

 فيه يسجل سجل :ِحسابات َدفْرتُ 
 بدل التّجار ب] والتّعديالت الحسابات

 .النّقود
 موعد فيه يسجل سجل :شيكّات َدفَْرتُ 
 /رصفها ويوم ومقاديرها الّشيكات، كتابة

 .بها التّعامل
 املبيعات فيه تسجل سجل :َمبيعات َدفَْرتُ 

 .للمحل اليومية
 التّبادل فيه يسجل سجل :ُمحاَسبَة َدفَْرتُ 
 .والخياط املحل صاحب ب] املايل
 فيه يسجل سجل :الّشيكّات َمواعيدِ  َدفَْرتُ 

 ويوم ومقاديرها الّشيكات، كتابة موعد
 .بها التّعامل /رصفها
 موعد فيه يسجل سجل :َمواعيد َدْفَرتُ 
 /رصفها ويوم ومقاديرها الّشيكات، كتابة

 .بها التّعامل
 املواعيد فيه يسجل دفرت :يَوميَّة َدْفَرتُ 

 خدمة وساعات وأوقات للزبائن، اليومية
 .الّزبائن
 جميع أس ء تضم قا©ة :الحسابات دليل

 ترتيب ويتم األستاذ، دفرت حسابات
 تسلسلها حسب عىل عادة هذه الحسابات

 .الّدخل وقا©ة املايل املركز قا©ة يف
 يف التّشغيل دورة تحّدد :التّشغيل دورة

 لتحويل الالزمة املدة التّجارية املنشأة
 البيع طريق عن الذمم حسابات إىل البضائع

 طريق عن نقدية إىل الذمم تحويل ثم
 .التّحصيل

 الزّمنية املدة عن عبارة :املال رأس دورة
 يغادر عندما املال رأس يستغرقها التي

 أن إىل معّ]، نقدي شكل عىل صاحبه جيب
 .آخر نقدي شكل يف إليه يعود

 يتعذر التي الّديون :املعدومة الّديون
 /مفلسا املدين لكون املستقبل يف تحصيلها

 يةمال مبالغ فهي  . به االتصال يتعذر /غائبا
 uكن ال والتي املدينة الحسابات يف مسجلة

 القانونية اإلجراءات كل اتخاذ رغم تحصيلها
   .بشأنها

 املستحقة الّديون :املرجوة غU الّديون
 يصل أن صاحبها يتوقع ال التي الغV عىل
 أو  جحوده /  ، املدين مالءة عدم بسبب إليها
 املشكوك الّديون عليها ويطلق   ، طلته م 
 . الّضعيفة الّديون /تحصيلها يف

 كل الذمم تعبV يشمل ):مدينون( ذمم
 واملؤسسات األشخاّص  من املالية املطالبات
 .اآلخرين واملدين]

 الذمم حسابات أن :التّجارية الذمم
 بيع عمليات عن النّاتجة التّجارية واألوراق

 .التّجارية الذمم تدعى والخدمات الّسلع
 املبالغ هي ّدائنةال الحسابات :دائنة ذمم

 وأكo ).املوردين أو( للدائن] املستحقة
 رشاء من ينتج الّدائنة الحسابات هذه

 عىل والخدمات واملعدات واللوازم البضائع
 .الحساب

 املبالغ هي املدينة الحسابات :مدينة ذمم
 من التّجارية املنشأة إىل الّدفع املستحقة

 مت التي الخدمات /البضائع مقابل عمالئها
 ديون فهي .بالّدين لهم تقدuها /بيعها

 ويلزم أخرى ت جها عىل للرشكة مستحقة
 املالية الواردات من وتعد تحصيلها،
 .للمؤسسة

 عىل ويسدد بالّدين، البضاعة بيع :ِذَمم
 عليها يتفق نقدية بقيم متفاوتة، زمنية مدد
 .واملشرتي البائع ب]

 عىل التّعبV هذا يطلق :العامل املال سأ ر 
 من لرشكة املتداولة املوجودات يف الّزيادة

 وقد .املتداولة املطلوبات عىل الّرشكات
 مجموع عىل أحيانا التّعبV هذا يطلق

 .فقط املتداولة املوجودات
 أنواع من نوع :املخاطر املال رأس

 للرشكات غالباً  تقدuه يتم والذي االستث ر
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 تكون أن املتوقع من التي والّصغVة النّاشئة
 املدى يف والّربح التّوسع عىل القدرة لها

 .البعيد
 به املكتتب املال رأس :املدفوع املال رأس

 يطلق األسهم حملة من عليه واملتحصل
 يف ويسجل املدفوع املال رأس اسـم عليه

 .األسهم من نوع لكل خاّصة حسابات
 عن يعرب ):قانون( به املرخص املال رأس
 إصدارهاب للرشكة املرصح األسهم قيمة
 .الّرشكة تأسيس بعقد وردت والتي
 الّرشكة مال رأس املرخص، املال رأس

 والخصوم األصول ب] الفرق ):محاسبة(
 باملعايV وعمال املحاسبي للتعريفً◌  وفقا

 للتقارير الّدولية واملعايV الّدولية املحاسبية
 .املالية
 الفرق الكلمة بهذه املحاسبون يعني :الّربح

 الهالكة التّكلفة وقيمة يراداتاإل قيمة ب]
 اإليرادات هذه تخص التي )املصاريف(

 هذه عىل الحصول بهدف رصفت التي
  .اإليرادات

 إلج يل الّصافية القيمة :الحساب رصيد
 يف املسجلة املدينة والقيود الّدائنة القيود

 ثالثة أحد األرصدة وتكون .معّ]  حساب
 بالغامل تعادل إىل يشV صفري رصيد :أنواع

 زيادة إىل يشV مدين رصيد·واملدينة الّدائنة
 رصيد· .الّدائنة عىل املدينة املبالغ إج يل

 عىل الّدائنة املبالغ زيادة إىل يشV دائن
 .املدينة
 بشأن الّدائن الرّصيد :الّدائن الرّصيد

 بشأن الّدائن الرّصيد مبلغ :سابقة معامالت
 عةدف uثل سابقة استVاد عملية /معاملة
 البضائع لشحنة خارجي بائع إىل سابقة

 .الحالية
 املتفق التّعاقدية املشاركة :املشرتكة الرّقابة

  .االقتصادي النّشاط عىل للرقابة عليها
 الّسياسات يف التّحكم عىل القدرة :الرّقابة
 االقتصادية لألنشطة والتّشغيلية املالية
  .منها منافع عىل للحصول وذلك

 الوثائق جميع :ةاملحاسبي الّسجالت
 البيانات إعداد يف تشارك التي واملستندات

 ملراجعة الّصلة ذات الّسجالت /املالية
 وتشمل .املالية واالستعراضات الحسابات
 األصول سجالت املحاسبية الّسجالت
 ودفاتر النّقدية، واملعامالت والخصوم،

 مثل داعمة مستندات وأية األستاذ،
 القواعد قوتُطبَّ  .والفواتV الّشيكات
 املحاسبية الكيانات إلجبار عموماً  والقوان]
 بالّسجالت االحتفاظ عىل املحاسبة ورشكات

 .الزّمن من محددة لفرتة املحاسبية
 املنشأة يف مسكه يتم ما :مـالية سجـالت

 واألعراف التّرشيعات عليها نصت دفاتر من
 العمليات إلثبات بها املعمول املحاسبية

 إعداد بهدف واملالية بيةاملحاس والقيود
 .املالية القوائم
 عندما ):البنك يف( املكشوف عىل سحب
 البنك يف حسابه عىل شيكا املودع يسحب
 الّزيادة فإن حسابه رصيد من أكo بقيمـة
 .املكشوف عىل سحب تسمى

 دفع أمر هو الّسحب عموما :الّسحب
 طرف إىل )الّساحب هو( أول طرف يحرره

 محدد مبلغ لدفع )عليه املسحوب هو ( ثان
 ).املستفيد( هو ثالثّ  طرف إىل املال من
 عملية عىل املصطلح هذا يطلق ك 

 لك يكون ح] البنك، من املال استخراج
 .فيه مرصيف حساب

 االقرتاض عىل / التّفاضيل الفائدة سعر
 أن يجب الذي الفائدة سعر :للمستأجر

 إذا /مشابه إيجار عقد يف املستأجر يدفعه
 الّسعر ذلك تحديد املمكن غV من كان

 عقد بدء عند املستأجر سيتحمله كان الذي
 األصل لرشاء الالزمة األموال القرتاض اإليجار

 .م ثل ض ن ومع م ثلة فرتة مدى عىل
 للرشكة املحاسبية الّسنة :املالية الّسنة
 حيث أخرى إىل رشكة من تختلف والتي
 /يةامليالد الّسنة بداية مع بعضها يبدأ

 مع اآلخر بعضها يبدأ قد ح] يف املالية،
 الفرتة هذه تتحدد .الّسنة أرباع أحد بداية

 أنظمة معظم شهرا عرش بإثني الزّمنية
 يناير شهر أول من الّسنة هذه تبدأ الّدول

 شهر من والثّالث] الحادي يف وتنتهي
 ..ذاتها الّسنة من ديسمرب
 أداة عن عبارة :املحتمل العادي الّسهم

 أسهم حامله uنح أن uكن عقد /مالية
  .عادية

 أدوات من أداة عن عبارة :العادي الّسهم
 لباقي األدP املرتبة يف التي امللكية حقوق
   .األخرى امللكية حقوق أدوات فئات

 جميع تضم التي الّسوق :الّنشط الّسوق
 متوفرة األسعار .1 :التّالية الحاالت

 أن وقت أي ويف املمكن من .2 .للجمهور
 يتم .3 .راغبون ومشرتون بائعون فيه يوجد

 متجانسة؛ سوق ضمن املواد يف املتاجرة
 مبادئ عن عبارة :املحاسبية الّسياسات

 معيّنة وم رسات وقواعد وأعراف وأسس
 البيانات وعرض إعداد يف املنشأة تطبقها
  .املالية

 عىل القدرة :املوجودات عىل الّسيطرة
 مستقبلية اديةاقتص منافع عىل الحصول

  .املوجودات من تتدفق
 /الّسيطرة عىل القدرة تعني :الّسيطرة

 والتّشغيلية املالية الّسياسات يف التّحكم
 من منافع تحقيق أجل من أخرى لرشكة

  .الّرشكة تلك أنشطة
 تسيطر رشكة عن عبارة :التّابعة الّرشكة

 /القابضة بالّرشكة تعرف( أخرى رشكة عليها
  ).األم الّرشكة
 يكون التي الّرشكة :الزّميلة الّرشكة

 uكن وال عليها، فعال تأثV للمستثمر
 مرشوعا /للمستثمر تابعة رشكة اعتبارها
  .معه مشرتكا
 رشكة عن عبارة ):األم( القابضة الّرشكة

  .أكo /تابعة رشكة عيل Dتلك
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 من أكo بها التي األسهم رشكة :تابعة رشكة
 كةرش  قبل من مملوكة حصصها من 50%

 .أخرى
 قبل من عليها موقع مكتوبة أداة :الّشيك
 الّشيك قيمة يدفع أن البنك فيها يأمر املودع

 .املعّ]  الّشخص هذا ألمر /معّ]  لشخص
 إىل )الّساحب( شخص من مكتوب أمر فهو

 يدفع بأن )عليه املسحوب( املرصف
 حساب من عليه االطالع وSجرد Sقتضاه

 /ألمر النّقود، من معيّنا مبلغا لديه اآلمر
 .لحامله )/املستفيد( معّ]  شخص ألذن
 إج يل :اإليجار عقد يف االستث!ر صايف

 دخل ناقصا اإليجار عقد يف االستث ر
  .املكتسب غV التّمويل

 البيع سعر :التّحصيلية القيمة صايف
 بعد التّجاري النّشاط دورة خالل التّقديري

 ناملخزو  لتهيأة الالزمة التّكاليف طرح
  .البيع عملية وإلDام
 الذي املبلغ ):محاسبيا( الّسنة ربح َصاِيف 
 رصيدا والخسائر األرباح حساب يف يظهر
 .دائنا
 uكن الذي املبلغ :البيع سعر صايف

 تجارية عملية يف أصل بيع عليه الحصول
 ناقصا وراغبة مطلعة أطراف ب] بحتة

  .التّخلص تكاليف
 قيمة :الّرأس!لية األصول مخزون صايف

 الّرشاء قيمة هي الّصافية الثّابتة األصول
 منها مخصوماً  جديد ألصل املقدر /الفعيل
 الثّابت املال رأس إلهالك الّرتاكمية القيمة

 األصول قيمة هي /الح] ذلك يف املتجمعة
 الفرتة نهاية يف تستعمل تزال ال التي

 .املحاسبية
 املحاسبية الطّرق :املحاسبي التّقييم طرق

 املكونة العنارص قيم تحديد يف عتمدةامل
 .املالية للبيانات

 معالجة يف املختلفة الطّرق :املحاسبة طرق
 التّكاليف احتساب كطرق الحسابات بعض

Vاملخزون وتسع. 

 عن للمحاسبة طريقة :التّكلفة طريقة
 االستث رات إثبات Sوجبها يتم االستث رات

 خلالدّ  قا©ة وتتضمن .التّكلفة أساس عىل
 الّرشكة حصة حدود يف االستث رات أرباح

 األرباح من املوزعة األرباح يف املستثمرة
 رشاء لتاريخ الحقا نتجت التي املتجمعة

  .االستث رات
 جرد يف املتبع األسلوب :الجرد طريقة
 ماهو مقابلة أي املؤسسة، وخصوم أصول

 هو ما مع املحاسبية الّدفاتر يف موجود
 .فعليا موجود
 من بأي البضائع رشاء uكن :الّدفع طريقة
 .2 الطّلب عند الّدفع .1 :التّالية الطّرق
 نقداً  الفوري الّدفع .3 التّسليم عند الّدفع

 الّشهري الحساب .4 )أيام بضعة غضون يف(
 طريقة .6 بالتّقسيط الّرشاء طريقة .5

 .االئت q الّدفع
 إهالك أسلوب :الثّابت القسط طريقة
 اإلهتالك أقساط فيه وىتتسا أن يفرتض

 لقابل األصل حياة فرتات من فرتة لكل
 .لإلهتالك
 التي العملية :الّسنويّ  القسط طريقة

 املنافع، توفV الحتساب الّرشكة بها تقوم
 باعتبارها الكلفة هذه عن بالتّعبV ثم ومن

 فإن وبذلك .له املؤمن يدفعه سنويا قسطا
 مع نفسه القسط سنويا يدفع له املؤمن

 زيادة إن إذ األصيل، حالها عىل املنافع بقاء
 .إضافيا قسطا تتطلب املنافع

 اإليراد لصايف الحالية القيمة طريقة
 إليرادات الحالية القيمة حساب :النّقدي

 .مقبلة نقدية
 الطّرق إحدى :املبارشة الطّريقة

 النّقدي التّدفق استخراج عند املستخدمة
 .التّشغيلية األنشطة من

 الطّرق احدى :املرجح توسطامل طريقة
 املدة، آخر يف البضاعة تكليف فيها يتم التي

 تكلفة متوسط استخراج يتم حيث

 بكمية ورضبها للبيع املتاحة الوحدات
 .املدة آخر يف املتبقية البضاعة
 للمحاسبة طريقة :امللكية حقوق طريقة

 البداية يف Sوجبها يتم االستث رات عن
 ثم التّكلفة، أساس عىل االستث رات إثبات

 نصيب Sقدار تسويتها ذلك بعد يتم
 صايف يف التّغV يف املستثمرة الّرشكة

 والذي فيها املستثمر الّرشكة موجودات
 تتضمن ك  االمتالك، تاريخ بعد يحدث

 نتائج يف املستثمر نصيب الّدخل قا©ة
   .فيها املستثمر الّرشكة أع ل

 حساب يف( املبارشة غU الطّريقة
 الطّرق احدى ):النّقدية التّدفقات
 النّقدي التّدفق استخراج عند املستخدمة

 .التّشغيلية االنشطة من
 تُستخدم شائعة م رسة :املحاسبي الُعرف
 معاملة تسجيل عند توجيهي كمبدأ

 يكون ال عندما استخدامه يتم .تجارية
 املحاسبية املعايV يف نهائية توجيهات هناك
 فإن وهكذا، .يّنةمع حالة تحكم التي

 ¢ التي الثّغرات تسد املحاسبية االتّفاقيات
 ومع .بعد املحاسبية املعايV تعالجها
 املحاسبية املعايV نطاق ازدياد استمرار

 فيها uكن أقل مجاالت هناك وتفصيلها،
 .املحاسبية االتّفاقيات استخدام

 عدا إيجار عقد :التّشغييل اإليجار عقد
  .تّموييلال اإليجار عقد عن

 بشكل ينقل عقد :الّتموييل اإليجار عقد
 املتعلقة واملنافع املخاطر كافة جوهري

 حق تحويل يتم ال /يتم وقد أصل، Sلكية
  .األمر نهاية يف امللكية

 إىل املؤجر يعطي اتّفاقية :اإليجار عقد
 لفرتة أصل استخدام حق Sوجبها املستأجر

 سلسلة /دفعة مقابل عليها متفق زمنية
  .فعاتد

 /نسبة إليها مضافا التّكاليف عقد
 يستعيد مقاولة عقد عن عبارة :عمولة
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 /بها املسموح التّكاليف املقاول Sقتضاه
 تلك من نسبة إىل باإلضافة املحددة

  ).ثابتة عمولة( ثابتا رس  /التّكاليف
 فيه التّفاوض يتم عقد :املقاولة عقد

 من مجموعة / أصل بناء / لتشييد خصيصا
 املرتابطة العالقات ذات جوداتاملو 

 والتّكنولوجيا التّصميم حيث من واملتداخلة
  .االستخدام /النّها» الغرض /والوظيفة

 مقاولة عقد عن عبارة :الّسعر محدد عقد
 مقابل العقد تنفيذ Sوجبه املقاول يقبل
 منتج، وحدة لكل ثابت معدل /محدد سعر
 رشط العقد يتضمن قد األحيان بعض ويف
  .الفعلية التّكلفة ضوء يف عديلالتّ 

 بدء من املقدرة الباقية الفرتة :الّنافع العمر
 عقد مدة تحددها أن دون اإليجار عقد مدة

 تستهلك أن خاللها من يتوقع والتي اإليجار
 .لألصل االقتصادية املنافع املنشأة

 التي الزّمنية املّدة :محاسبية )دورة /( فرتة
 الخاضعة الجهة بيانات ملخص يغطيها
 يف يتم بحيث بالعادة سنة وهي للرقابة
 واملركز الختامية الحسابات إعداد نهايتها

 .الجهة لهذه املايل
 التّقارير حولها تقدم فرتة :املرحلية الفرتة
  .كاملة مالية سنة من أقل وتكون املالية
 يف التّدقيق ويعني :تدقيق /فحص

 البيانات /الحسابات /املالية العمليات
 صحتها مدى من التّحقق يةاملال

 عىل دورية بصورة وسالمتها ومرشوعيتها
 .املالية الرّقابة صور من صورة وهو .الغالب
 من واحدة :املرشوع استمرارية فرض

 املنشاة ان تفرتض والتي املحاسبية الفروض
 م رسة يف ستستمر تأسيسها تم التي

 .سنوات لعدة وأع لها نشاطها
 من واحدة :املحاسبية الفرتة فرض

 عمر تقسيم تعني والتي املحاسبية الفروض
 .متساوية زمنيه فرتات إىل وأنشطتها املنشأة

 :املستقلة االقتصادية الوحدة فرض
 تفرتض والتي املحاسبية الفروض من واحدة

 .املالك عن مستقلة شخصية لها املنشأة ان
 من واحدة :النّقدي القياس وحدة فرض

 وحدة أن يفرتض والذي املحاسبية الفروض
 كافة واثبات لقياس وسيلة تعترب النّقد

 .مثال كالّدوالر املحاسبية العمليات
 ال وأفكار معلومات :املحاسبية الفروض

 يجب ولكن صحتها من التّحقق uكن
 والقوائم املعلومات لفهم عليها االتّفاق
 .املالية

 نشط سوق وجود تعني :للتداول القابلية
 سوقية قيمة عىل لالحصو  خالله من uكن

 حساب يف يساعد مؤرش عىل الحصول /(
  ).الّسوقية القيمة
 مشرتك مرشوع يف طرف :باملرشوع القائم

  .املرشوع ذلك عىل مشرتكة رقابة وله
 من املنشأة نتيجة تب] قا©ة :الّدخل قا�ة
 اإليرادات Sقابلة وذلك خسارة /ربح

 /الّسنة خالل بها املرتبطة باملرصوفات
 .املحاسبية ةالفرت 

 تب] قا©ة :)امليزانية( املايل املركز قا�ة
 .معّ]  تاريخ يف للمنشأة املالية الحالة

 والخصوم األصول لجميع ملخصا وتتضّمن
 .للمنشأة امللكية وحقوق

 التي القروض :عنها املتنازل القروض
 رشوط ضوء يف عنها بالتّنازل املقرض يتعهد

  .محددة
 أحدثتها التي املدينة والذمم القروض
 أوجدتها التي املالية املوجودات :املنشأة
 الخدمات /والبضائع األموال بتوفV املنشأة
 تم التي تلك عن عدا للمدين مبارشة

 املدى عىل /مبارشة بيعها بهدف إيجادها
Vأنها عىل تصنيفها يجب والتي القص 

 والذمم والقروض للمتاجرة، بها محتفظ
 ضمن تدخل ال ملنشأةا أوجدتها التي املدينة

 االستحقاق حتى بها املحتفظ االستث رات
   .منفصل بشكل مصنفة ولكنها

 لتعديل إعداده يتم قيد :تسوية قيد
 الفرتة نهاية يف الحسابات بعض أرصدة
 املالية

 األصيل القيد يلغي الذي القيد :عكيس قيد
 الّسابق القيد طريف عكس فيه يتم قيد وهو

 .الحسابات رصدةأ إلقفال /خطأ لحدوث
 طرق إحدى هو املحاسبي اإلجراء وهذا

 تسجيل عند املحاسبة يف األخطاء تصحيح
 .اليومية قيود

 حقوق صايف :للسهم الّدفرتية القيمة
 للرشكة املالية الّسنة نهاية يف املساهم]

 ك  .بها املكتتب األسهم عدد عىل مقسوماً 
 ويتم للسهم، الّصافية القيمة بأنها تعرف
 الّدفرتية القيمة قسمة بواسطة بهاحسا

 .العادية األسهم عدد عىل األصول إلج يل
 هي الّدفرتية القيمة :الّدفرتية القيمة

 األصول إج يل /الّرشكة أصول قيمة صايف
 االلتّزامات وباقي املطلوبات خصم بعد

 الّدفرتية القيمة وSقارنة .املستحقة املالية
 تطيعيس الّسوقية قيمتها مع للرشكة

 الّسهم سعر كان إذا ما تحديد املستثمر
 .العادلة قيمته من أقل /أعىل

 التي القيمة عن عبارة :الّسوقية القيمة
 معّ]  استث ر بيع من عليها الحصول uكن

  .نشط سوق يف
 يتم أن uكن التي القيمة :العادلة القيمة

 مشرتي ب] أصل استبدال أساسها عىل
 وبائع الّرشاء يف غبةوالرّ  الّدراية له يتوافر
 معاملة يف البيع يف والرّغبة الّدراية له يتوافر

  .بينه  متكافئة
 الجزء ذلك :املضمونة غU املتبقية القيمة

 والذي املؤجر األصل من املتبقية القيمة من
 قبل من فقط تحقيقه املؤجر يضمن ال

  .باملؤجر عالقة له طرف
 الحالية القيمة :املستعملة القيمة

 التي املقدرة املستقبلية النّقدية دفقاتللت
 ألصل املستمر االستع ل من تنشأ أن يتوقع
  .النّافع عمره نهاية يف منه التّخلص ومن
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 نهاية يف تتم التي القيود :اإلقفال قيود
 حسابات إقفال عليها ويرتتب املالية الّسنة

 ).املؤقتة الحسابات( النّتيجة
 إعداد بعد تجرى قيود :التّسوية قيود
 وهي .القيود إقفال وقبل املراجعة ميزان

 والنّفقات الّدخل حسابات لجعل رضورية
 املحاسبية القيود طريقة مع متفقة

 املحاسبية القيود عن عبارة فهي .الّرتاكمية
 الفرتة نهاية يف إجراؤها يجب التي

 وإجراء يسجل ¢ حدث لتسجيل املحاسبية
 إعداد قبل الالزمة املحاسبية التّصحيحات

 .النّهائية بصورتها الختامية الحسابات
 هي الختامية القيود أن :الختامية القيود
 املحاسبية الفرتة نهاية يف املسجلة القيود
 املال رأس حسابات أرصدة كل تغلق والتي

 األرصدة هذه مبالغ تصبح وبذلك املؤقتة
 النّهاية يف القيود هذه وتؤدي الّصفر، مادية

 .املال رأس حساب يف نقصان /زيادة إىل
 يف التّجارية املعلومات تسجيل عملية :قيود

 هذه تكون أن وuكن الحسابية، الّسجالت
 قيودا /للتسوية قيودا /عادية قيودا القيود

 .عكسية قيودا /ختامية
 البيع سعر صايف :لالسرتداد القابل املبلغ
  .أعىل أيه  املستخدمة، قيمته /لألصل
 /األصل تكلفة :الكلالسته القابل املبلغ
 يف التّكلفة عن به استعيض آخر مبلغ

  .املتبقية قيمته ناقصا املالية القوائم
 به يعرتف الذي املبلغ :املسجل املبلغ
 أي خصم بعد العمومية امليزانية يف لألصل

 وخسائر مرتاكم )إطفاء( استهالك
  .قيمته يف املرتاكمة االنخفاض

 يأةه :الّدولية املحاسبة معايU مجلس
 معايV ملؤسسة املعايV لوضع مستقلة
 تأسس .IFRS  الّدولية املالية التّقارير
 العام يف الّدولية املحاسبة معايV مجلس
 الّدولية املحاسبة معايV للجنة خلفا ،2001

)IASC(. 

 القابضة الّرشكة عن عبارة :املجموعة
  .لها التّابعة والّرشكات
 Vغ ومبلغ توقيت ذو مطلوب :املخصص
  .مؤكدين
 فحص عملية :الِحسابات ُمراَجَعة
 والّرشكات املؤسسات مختلف حسابات

 تلك دفاتر يف القيود دقة من للتأكد
 امليزانية ومطابقة وسالمتها، املؤسسة
 .بها الخاّصة الحسابات لواقع العمومية

 الطّبيعي الّشخص :الحسابات مراقب
 مراقبي سجل يف الهيأة لدى املسجل

 املحايد الفني الرّأي يبدي ذيال الحسابات
 القوائم ووضوح عدالة مدى حول واملستقل

 املحاسبة ملعايV وفقاً  املعدة للرشكة املالية
 .الهيأة لدى املعتمدة الّدولية

 حكومي إجراء :الحكومية املساعدات
 اقتصادية منافع توفV لغرض يصمم

 املنشات من لنطاق /للمنشأة مخصصة
 واملساعدات .حددةم ملعايV طبقا مؤهلة

 تشمل ال املعيار هذا حسب الحكومية
 من مبارش غV بشكل تقدم التي املنافع
 التّجارية الظّروف يف مؤثر إجراء خالل

 يف األساسية البنية تجهيز مثل العامة
 التّجارية القيود /التّطوير تحت املناطق

  .املنافس] عىل تفرض التي
 وليس مشرتك مرشوع يف طرف :املستثمر

  .املرشوع ذلك عىل مشرتكة رقابة له
 طرق إحدى :الحساب عىل مشرتيات

 عىل املشرتي فيها يحصل والذي الّرشاء
 فرتة خالل منها جزء /قيمتها ويسدد الّسلعة

 .معيّنة زمنية
 يتم التي البضاعة :نقدية مشرتيات

 طريق عن اما نقدا قيمتها ودفع رشاءها
 .البنك /الّصندوق
 ب] تعاقدي ترتيب :املشرتك املرشوع

 خاضع اقتصادي نشاط ملبارشة أكo /طرف]
   .املشرتكة للرقابة

 به يقصد :الحسابات عىل املصادقة
 يف ذلك ويتمثل املالية القوائم عىل املصادقة

 والذي عدالتّها مدى حول املراقب رأي
 .الرّقابة عملية نهاية يف تقريره يف يضمنه

 التي يةالنّقد املبالغ :إداِريَة َمصاريف
 تقوم إنجازات مقابل الّرشكة قبل من تدفع

 األرباح لحساب وتحمل الّرشكة إدارة بها
 .والخسائر
 املرتبطة املصاريف :البيع مصاريف

 .البضاعة بيع بعملية
 تنفق التي املصاريف :التّوزيع مصاريف

 .ونقلها املباعة الّسلع تغليف عىل
 دفعه يتم الذي املبلغ :تشغيلية مصاريف

 تكاليف لدفع /األصل تشغيل تمراريةالس
 .التّجارية التّعامالت
 بالبضائع، يتعلق في  :فوب مصاريف

 تكاليف أي شاملة البضائع تكلفة يعني
 /الربي النّقل املناولة، بالتّغليف، تتعلق
 األخرى املصاريف وجميع الربي التّأم]

 تدفع التي /الّدفع املستحقة /املدفوعة
 عىل البضائع لتحميل دفعها يتوجب /عادة
 .التّصدير ميناء يف النّاقلة ظهر

 تتحملها التي التّكاليف جميع :املرصوفات
 مثل ،اإليرادات عىل حصولها مقابل املنشأة
 يف املستخدمة والخدمات البضائع تكلفة

 .العمليات
 يف وتعني .املقابلة وتسمى :املطابقة
 اإليرادات مطابقة مبدأ املحاسبة

 يتم بحيث ببعضها، علقةاملت واملصاريف
 من يخصها Sا املحاسبية الفرتة تحميل

 تحقيق يف ساهمت التي املرصوفات
 وإدراجها الفرتة نفس تخص التي اإليرادات

 هل النّظر بغض والخسائر األرباح بيان يف
 هذا من الهدف .ال ام املرصوفات دفع تم

 نشاط نتيجة تحديد يف يساعد أنه املبدأ
 مرصوفات Sقابلة خسارة /ربح من املنشأة
 .بإيراداتها الفرتة
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 من ناشئ للمنشأة حايل التّزام :املطلوب
 تسويتها عن ينجم أن يتوقع سابقة أحداث
 تتضمن ملوارد املنشأة من صادر تدفق
  .اقتصادية منافع

 عن عبارة مطلوبات أيّة :املالية املطلوبات
 .تعاقدية التّزامات
 عىل لتّعبVا هذا يطلق :املحاسبية املعادلة
 للمحاسبة أساسية عنارص ثالثة ب] العالقة

 ورأس واملطاليب )املوجودات( األصول هي
 أن uكن العالقة وهذه العمل، صاحب مال

 = األصول :كالتّايل معادلة صورة يف توضع
 .العمل صاحب مال رأس + املطاليب
Uاملالية التّقارير إلعداد الّدولية املعاي: 
 عاملية لغة لتكون Vاملعاي هذه صّممت
 تكون بحيث التّجارية للشؤون مشرتكة

 للمقارنة وقابلة مفهومة الّرشكات حسابات
 .عدة دول يف

Uمن مجموعة :الّدولية املحاسبة معاي 
Vإظهار كيفية تحّدد التي املحاسبية املعاي 

 املالية البيانات يف املحاسبية العمليات
 .ومعالجتها

 إلنتاج الكلية التّكلفة :التّكلفة معدل
 فرتة خالل ما مؤسسة تتحملها والتي سلعة
 .اإلنتاج وحدات عدد عىل مقسومة زمنية
 ظروف يف الكلية التّكلفة حساب وعند

 املعتاد من االحتكار /املثالية املنافسة
  .العادية األرباح تضم]
 يتم الذي الفائدة معدل :الخصم معدل
 قروض عىل املركزي البنك قبل من فرضه

 هو التّجارية األوراق ويف .التّجارية لبنوكا
 مبلغ Sوجبها يتحدد الذي الخصم نسبة

 األوراق حامل يتحمله الذي الفائدة
 قيمتها من االستفادة بقصد التّجارية
 .االستحقاق تاريخ قبل الحالية
 يف حكومية مساعدات :الحكومية املنح
 التّزام مقابل يف ملنشأة محولة مصادر شكل
 املتعلقة الظّروف ببعض تقبيلمس /سابق

 من ويستبعد .للمنشأة التّشغليية باألنشطة
 uكن ال التي الحكومية املساعدات ذلك

 مع املعامالت /لها معقولة قيمة تحديد
 عن Dييزها uكن ال التي الحكومة

  .للمنشأة العادية التّجارية املعامالت
 غV الحكومية املنح :بالّدخل الخاّصة املنح
  .باملوجودات ملتعلقةا تلك

 املنح :باملوجودات الخاّصة املنح
 أن هو الرّئييس رشطها يكون التي الحكومية

 / تصنيع /برشاء املؤهلة املنشأة تقوم
 اىل يضاف .اآلجل طويل أصل عىل الحصول

 وموقع نوعية تحديد يشرتط قد أنه ذلك
 خاللها uكن التي الزّمنية الفرتة /املوجودات

  .فيها حيازته /صلاأل  عىل الحصول
 املطلوبات )/األصول( املوجودات

 :للمتاجرة بها املحتفظ )الخصوم(
 /امتالكها تم التي املطلوبات /املوجودات

 من ربح توليد لغرض رئييس بشكل تحملها
 هامش /الّسعر يف األجل قصVة التّقلبات
 املالية املوجودات تصنيف ويجب التّعامل،

 النّظر بغض رةللمتاج بها محتفظ أنها عىل
 من جزءا كانت إذا امتالكها سبب عن

 فعليا Æطا لها أنها عىل دليل يوجد محفظة
 وتعترب .األجل قصV الّربح لتحقيق حديثا

 واملطلوبات املشتقة املالية املوجودات
 بها محتفظ أنها عىل املشتقة املالية

 أدوات أنها عىل حددت أنها إذا إال للمتاجرة
  .وفعالة تحوط
 عن عدا املوجودات :الّرشكة وداتموج

 النّقدية التّدفقات يف تساهم والتي الّشهرة
 التي النّقد توليد وحدة من لكل املستقبلية

 النّقد توليد ووحدات املراجعة تحت هي
  .األخرى

 تلك هي للبيع املتوفرة املالية املوجودات
 )أ( :ليست هي التي املالية املوجودات

 )ب( املنشأة اأوجدته مدينة وذمم قروض

 /االستحقاق حتى بها محتفظ استث رات
 .للمتاجرة بها محتفظ مايل موجودات )ج(
  )نقد(

 دفرت يف الحسابات قا©ة :املراجعة ميزان
 مجموع من يقابلها ما مع العام األستاذ

 ذلك بعد ليتم والّدائنة املدينة الحركات
 والتي والّدائنة، املدينة األرصدة استخراج
 امليزانية ضبط يف ستخدمت بدورها

 رقابة وسيلة فهي .الّدخل وقا©ة العمومية
 .محاسبية

 قا©ة :مراجعة ميزان تحقق، ميزان
 بدفرت املفتوحة الحسابات أرصدة تتضمن
 /باملجاميع معّ]  تاريخ يف العام األستاذ

 .األرصدة
 حساª كشف ):عمومية( ختامية ميزانية

 املايل كزاملر  تب] متوازنة مالية قا©ة أو
 أرقاماً  وتتضمن معّ]  تاريخ يف للمنشأة

 وعن )املوجودات( األصول عن فعلية
 الفرق استخالص مع ،)الخصوم( االلتّزامات

 حقوق يف نقص /زيادة شكل يف بينه 
 ).خسارة /ربح( املكلية
 من متكاملة مجموعة :محاسبي نظام

 املعلومات توفV بهدف معا تعمل العنارص
 .والرّقابة يطالتّخط ألغراض
 سبيل يف ترصف أموال :رأس!لية نفقات

 .ثابتة أصول عىل الحصول
 .مسبقا مدفوعة نفقات :مسبّقة نفقات
 هي املؤجلة النّفقات :مؤجلة نفقات

 يف منافع تقل أن يتوقع التي املرصوفات
 أن يجب والتي عديدة حسابية فرتات

 فهي .املقدرة اإلنتفاع فرتة خالل تستهلك
 أكo منها تستفيد ايرادية يعتهابطب نفقات

 .مـالية فرتة من
 دفعه عىل يوافق /يدفعه ما قيمة :النّفقات
 خدمات /سلع مقابل البائع] إىل املشرتون

 وحدات إىل /إليهم البائعون يقدمها
 وال .املشرتون يحددها أخرى مؤسسية
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 يتحمل الذي املشرتي يكون أن يشرتط
 التي ةالوحد نفس هو الثّمن دفع مسؤولية

 .الخدمة /الّسلعة Dتلك
 االستث رات من وتتكون :املعادلة النّقدية

 مقدار إىل تحويلها uكن والتي األجل قصVة
 ال والتي النّقدية من ومعروف محدد

 حيث من املخاطر من عالية لدرجة تتعرض
Vقيمتها يف التّغي.  

 بالخزينة النّقدية بها ويقصد :النّقدية
 يف النّقديةو  .لبالطّ  تحت والودائع
 واألوراق املعدنية العمالت تعني املحاسبة
 والنّقود، والحواالت والّشيكات النّقدية

 النّقدية تتضمن ال ولكن البنوك يف والودائع
 الّشيكات /بالّدين اإلشعارات /الربيد طوابع

 .فيه ُوقِّعت الذي لليوم الالحق التّاريخ ذات
 أخUا الّداخل أوال، مرصوف أخUا الوارد
 إدارة يف مستعملة طريقة :أوال خارج

 التّامة واملنتجات واملواد البضائع مخزونات
 من إخراجها فيها يتمّ  بحيث والتّالفة،
 ثمّ  ومن إليها، الواردة األسعار بأخر املخازن

 باألسعار مقيّمة املخازن هذه قيمة تبقى
 يف بها منصوح غV وهي القدuة، األوىل

Vاملحاسبي املعيار( الّدولية ةاملحاسبي املعاي 
 .)2 رقم الّدويل

 خارج أوال الّداخل أوال، يرصف أوال وارد
 املخزونات لتسجيل محاسبي أسلوب :أوال

 الطّريقة هذه وتعرف .التّجارية األع ل يف
 يعني وهذا .أوالً  يخرج أوالً الوارد بطريقة

 يجري املخازن من الّسلع سحب أن
 .به دخلت الذي بالّرتتيب

 االفرتاضات من :املحاسبية الوحدات
 املعلومات أن املحاسبة يف األساسية

 مستقلة، محاسبية لوحدة تجمع املحاسبية
 يف تتحكم اقتصادية /قانونية وحدة وأي

 عن مسئولة وتكون االقتصادية مواردها
 .محاسبية وحدة تسمى املوارد هذه

 من مجموعة أصغر :النّقد توليد وحدة
 تدفقات تولد التي للتحديد القابلة األصول

 والتي املستمر االستع ل من داخلة نقدية
 التّدفقات عن كبV حد إىل مستقلة هي

 / األخرى املوجودات من الّداخلة النّقدية
 .املوجودات مجموعات

 /ألجل إما البنك يف املال وضع :ودائع
 وتشمل .الطّلب تحت جاري حساب

 التّوفV وحسابات الجارية الحسابات
 .الطّلب تحت والودائع
 األشخاّص  يودعها املال من مبلغ :َوديَعة

 يف البنوك لدى االعتباريون /العاديون
 .معيّنة وبفائدة معّ]  ألجل خاّصة حسابات

 تعد التي األصول بها يقصد :املالية الورقة
 املقرتض من لكل بالنّسبة قيمة ذات

 من للمقرض املقرتض يرهنها والتي واملقرض
 Sوجب بالتّزاماته املقرتض وفاء نض  أجل

 للمقرض ويحق .بينه  املربم القرض اتّفاق
 األموال بعض /آل السرتداد األصول استخدام

 إخفاق حال يف املقرتض بها يدين التي
 .الّسداد يف املقرتض
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 صنفان؛ وهي الكتاب لخياطة آلة :اإلِبرةُ    
 يصلح ما ومنها للخرم يصلح ما فمنها

  .للحبك
 طريف عىل مساحة جانِبُها، :اللَّْوَحةِ  إِِبطُ 

 .غ4ها /للزخرفة ترتك اللوحة
 .سم6*4 مقياسه الورق من قطع :اإلِبْطي

 روايّة من تؤخذ التي النّسخة :األُبوغراف
 .وسيط بدون ىأخر 

 عىل ونحوه الرّمل إلقاء :الكُُتِب  إِتْراُب 
 .التّرتيب له ويقال الكتابة،

 متّسقة الّسطر يف الحروف جمع :االتِّساُق 
 حروف تكون بحيث مستقيمة متتابعة
 .اإلتقان غايّة يف منظومة الكلمة
 قسمته حرف كّل  الخطّاط يعطي أن :اإلْ$امُ 

 من ليهاع يكون أن يجب التي األقدار من
 .غلظ /دقة /قرص /طول
 يف تظهر التي الخطوط :األَْسالك آثارُ 

 .الورقة
 للقارئ املؤلّف إذن :التّْصحيحِ  إِجازة

 .والتّصحيح باإلصالح
 بنسخ املؤلّف يسمح أن :الّنْسخِ  إِجازة

 .املخطوط
 ورشحه بنسخه الّرتاث بعث :اإلحياء
 .عليه التّعليق /نقده /تلخيصه /ونرشه

 يف وثقوبا أنفاقا تحفر صغ4ة حرشة :األَرَضةُ 
 .تغذيتها لتأمl املخطوطات

 مادة ماؤه يتّخذ الرّائحة طيّب شجر :اآلِرسُ 
 .الخرضة إىل مائال الحرب سواد يجعل ملّونة

 النّباتيّة األغريّة جنس من مادة :اإلِْرشاُس 
  .الكتب تجليد يف بها  يلصق

 .الخرز يف تستعمل كب4ة إبرة :اإلِْشفى
  .الورق لقياس مقدار :ْصبعُ اِإل 

 وهي الّصحف، من الُحزمة :اإلِْضبارةُ 
 .اإلضwمة

 الخطوط مجموع :املكتوبة املِساحة إِطار
 من املكتوبة املساحة تحدّ  التي األربعة
 .املخطوط جهات

 بوضع املتشابهة الحروف zييز :اإلعجامُ 
 .ببعض بعضها التّباس ملنع نقط

 الكائنات من موعةمج :األَكِْتينُوِميسيتاُت 
 تصيب الطّبيعة يف االنتشار الواسعة الّدقيقة

 بقع صورة يف اإلصابات فتظهر املخطوطات
 من وتنبعث واألحمر، األبيض بl ملّونة

 .األرض رائحة تشبه رائحة املصابة الّصفحة
 اللوحات عىل الغرّاء لوضع آلة :تَْغريَةٍ  آلَةُ 

 .التّجليد باطن وأوراق املنفصلة
 .وغ4ه كالقلم الكتابة أدوات :ةُ اآللَ 

 من /الّشيخ �ليها الكتب من رضب :األَماِيل 
 الطّلبة فيتلقفها بحرضته، عنه ينوب

 .دفاترهم يف بالتّقييد
 /كلمة يف حرف من االنتقال :النّظَر انِْتقال
 سطر /أخرى كلمة يف مشابه حرف إىل سطر
  .آخر

 املؤلّف كتبها التي سخةالنّ  :األوتوغراف
 أي صوص؛النّ  عالقات مخطط :البِْبلْيُوْغرام  .الكتاب من القسم :الباب   .هبيد

 وذيوله امل� بl تربط التي العالقة
 شابه وما ومعارضته، وتعاليقه وحواشيه

  .ذلك

 الكتاب بعدها يتقّرر عرضة آخر :البحرانية
  .زيادة بعدها يكون وال

 وىلاأل  الكلwت :لِلنَِّص  االْسِتْداللِيّة الِبدايّة
  .أخرى من نسخة zييز من zّكن التي

  .منه األوىل الكلwت :املَُخطوط ِبدايّة
 من األوىل الكلwت :األصيل صُّ النّ  بدايّة

  .الكتاب م�
 علم كلwت من سحريّة كلمة :بُُدوحٌ 

 لحwيته املخطوط بدايّة يف تكتب الحروف
 ،)كابيكاج( ككلمة والحرشات األرضة من

  .الُجّمل بحساب يعادلها �ا /بكاملها وتكتب
 يفصل الذي الفارغ الفضاء :ْرَجXالدّ  براحُ 
lب lللكتابة درج.  

 باملنسوج يصنع :البيزنطي الَربُْشZن
 شكله الذي طرنجيالشّ  مثل الحريري
 أضالعه جميع الذي واملضلع مربعات
  .متساوية
  .مثلثات شكله :العر[ الَربُْشZن
 التي رشطةاأل  من نوع /مدرجة :الَربُْشZن

�z لالذيو  أسالرّ  من مخطوط كراسات. 
 مشابهة بطريقة تصنع ف4ةالضّ  فهذه

  .والربانيس الجالبيب لربشwن
 ويرد .الحك يف الّسكl استعwل :البَْرشُ 
 /القديم الرّق وجه قرش وهو .الكشط �عنى

 صعوبة حالة يف عليه للكتابة املستعمل
  .النّقي الرّق عىل الحصول

 غ4ه، و الورق من الّصغ4ة الرّقعة :ةُ البِطاقَ 
 ومعناه )بتاكيون( أصلها يونانيّة واللفظة

  .والرّسالة الرّقعة
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 من تستعمل فرالسّ  جناحا :فرالسّ  بَطائِنُ 
 وتخاطان لفةالسّ  /الخرقة /الجلّد /الكاغد

 الكتاب من واألخ4ة األوىل الكراسة مع
  .بالغراء يلصق فإنه الكاغد باستثناء

  .اخيلالدّ  الغالف :الِغالف بَطْنُ 
 صحيفة من تبّقى ما :الّصحيَفةِ  بَِقيّة

 يسمح بشكل الطّيّة من قريبا مقطوعة
 الّصحيفة من الثّا� النّصف بخياطة

   .املزدوجة
 غر،الصّ  متناهيّة حيّة كائنات :البَكْتcيا

 .االنقسام برسعة تتمّيز الخلية، وحيدة
 راتقط كترسب املرتفعة طوبةالّر  مع توجد
 تحدث وهي املخطوطات، إىل املطر

  .الكتابة مواد يف وكرويّة عضويّة تبقعات
 من تصنع الكتب، لتجليد أداة :البالطَةُ 

  .دالجيّ  األسود /األبيض خامالّر 
 بلغت /املقابلةُ  بلَغْت  :/املُقابَلَةِ  يف بَلَغَ 

  .مقابلة
gلحاء من يصنعونها الهنود كان كتب :بو 
 ويكتبون ويصقلونه، يدهنونه التّوز، شجر
 ثوب قطعة يف يلقونه ثمّ  متفرق، وهو عليه

  .لوحتl بl مشدود
 للّدواة تُعمل املنفوشة، الّصوفة :البوَصةُ 

 وهي ليقة، سميت بلت فإذا تبل، أن قبل
  .وعرضها الورقة لطول مقياس
 هوامش يف يرتك الذي الفراغ :البَياض

  .حيفةالصّ 
 اعندم املؤلّف يستعمله لفظ :البيان

  .الحاشية محل ويحل امل� يف يستطرد
 املصحف، أجزاء فيه تجمع صندوق :البَيُْت 

 صنعه مادة وحددت تابوت :أيضا ويسّمى
 - عود بيت : ييل كw نصوص يف وأوصافه

 محالة ربعة عود بيت بغطائه عود بيت
 ربعة عود بيت - بالّذهب املموه بالنّحاس

  .…عود بيت - نحاس �قبيض  بالجلّد مغىش

 القوسl عىل وتطلق :الطّْغراءِ  يَْضةُ بَ 
lمن النّون حريف كتابة من غالبا النّاتج 
 الخارجي القوس ،)بن(و )خان( كلمتي
 الّداخيل والقوس الطّغراء، بيضة يسّمى
 الطّغراء بيضة وتقع الّداخلية، البيضة يسّمى

 رائعة استدارة ولها اليرسى، الجهة يف
  .يلجم اتّزان يف الّرسأة مع تتناسب

 علق قد يكون مwّ  الكتب تطه4 :ْبِخcالتّ 
 إىل املُسودة من إخراجه :الِكتاِب  تَْبييُض   .جراثيم من بها
ةُ التّ   .اإلتراُب  :ْرتيبالتّ   .األصل ورةالصّ   والجزء الكعب تغشيّة :الُجْزnُّ  ْجليدُ التّ   .تتمة به ألحق الكتاب ذنب :ِتمَّ

 عىل بزخارف يدتجل :الفاخر ْجليدالتّ   .فقط له املجاور
 كّل  تغشيّة فيه يتمّ  تجليد :الكُيلِّ  جليدالتّ   .يدويا مذهبة والجوانب الكعب
 فتتألّ  بزخارف تجليد :املِْعZريّ  ْجلِيدالتّ   .األلواح ظاهر

 القرن يف شاع معwرية، وأشكال أعمدة من
ُ  ْجليدالتّ   .امليالدي عرش ادسالسّ   الكتاب املجلّد يجلّد أن :املُكَرسَّ

 مكان حرف وضع صحيف،التّ  :ْحريفالتّ   .نميقالتّ و  حسlالتّ و  زيlالتّ  :ْحبcُ التّ   .بالغالف الكتاب كسوة :ْجليدالتّ   .�فرده اللسان يجلّد ثمّ  اللسان، دون
 بهالشّ  القريبة الحروف من آخر حرف

 الحرف هاءإنّ  :حريفالتّ و  .حاء الجيم كجعل
 القلم سن جعل :حريفالتّ و  .رفيع بشكل
 من م� رشح عىل هامش وضع :ْحِشيَّةُ التّ   .قطعه عند األخرى من أطول
 شكل يف نّصمعlّ  إخراج :املَْخطوِط  تَْحِقيُق   .املتون
 مؤلّفه التي الّصورة إىل يكون ما أقرب

 التي النّسخ كّل  بl املقارنة عىل اعتwدا
  .الكتاب من بقيت

 إنجازه يتمّ  منحن /مستقيم خطّ  :ْحِنيُش التّ 
 لحwيتها الكتب عىل يدّون ما :ْحويطةالتّ   .مطواة بواسطة الكارتون /الجلّد عىل
 عن معلومات :ْختيمةالتّ  /ْختيمُ التّ   .اآلفات من

 تذكر وأحيانا غالبا نهايته يف توضع املخطوط
 ناسخه، واسم عنوانه، كذكر بدايته يف

 يف هاوضع طريقة :الَحوايش تَْخريجُ    .املخطوط نسخ وملن ومكانه، سخالنّ  وتاريخ
 و� املؤلّف نقله نّص  كّل  نسبة :ْخريجُ التّ   .فحةالصّ 

 إىل واإلشارة قائله إىل وأصله مصدره يذكر
 من فيه ما إىل الحاشيّة يف نبيهالتّ و  مصدره،

 األفقيّة الخطوط مجموع :ْخِطيطُ التّ   .نقصان /زيادة
 حتى يّةرالطّ  األوراق بl باعدالتّ  :ْخليصالتّ   .الكتابة تضبط التي املتوازيّة

 أرقامها وضبط فحاتالصّ  ترتيب :تيبالرتّ   .تلتصق ال
 بعد تباعا تقرأ بحيث ي؛الطّ  قبل املتتابعة

 صاحب من الورّاق طلب :خيصالرتّ   .الكتاب ملزمة صنع
 بشكل فحةالصّ  تنظيم :فحاِت الّص  تَرِْكيُب   .املخطوط تزيl :صيعالّرتْ   .نسخه يف له يأذن أن املخطوط

 صالنّ و  الهوامش بl ناسبالتّ  يحقق
 يف وصياغته املخطوط تركيب :كيبالرتّ   .فحةالصّ  يف املاثلة العنارص كّل  وترتيب
  .ملالّر ب الخطّ  رّش  :ميلالرتّ   .منسجم تأليف

  .خريخالتّ  بإكثار الكتاب تسويد :ْسخيمالتّ 
 التي باملخطوط ارةالضّ  اآلثار :سويسالتّ 

 تشابه عن اشئالنّ  الكلمة تغي4 :ْصحيفالتّ   .طوطاملخ زخرفة من نوع :ْشجcُ التّ   .األرضة تحدثها
  .حروفها

َْخُطوَطاُت                                                                                                                                              املجال
ْ
   33 َامل

..328..



 عىل الةالصّ  حدّ  إىل الكتاب بدايّة :ْصديرُ التّ 
 /فحاتالصّ ب الكتاب ترقيم :ْصفيحُ التّ   �. بيالنّ 
  .املكتوب عىل الكتابة إعادة :طْريسالتّ   .طورالسّ  بl فضاء :ضاعيفالتّ   .عقيبةالتّ ب قيمالرتّ 
 املداد يف زكيّة رائحة جعل :طْييُب التّ 

  .اإلعجام :ْعجيمُ التّ   .املسك /بالكافور بخلطه
 بدايّة يف اسخالنّ  يثبت أن :املضادة ْعقيبةالتّ 

 فحةالصّ  من األخ4ة الكلwت فحةالصّ 
 القدماء استعمله قيمالرتّ  من نوع :ْعقيبَةُ التّ   .ابقةالسّ 

 والوصلة، قاصالّر  تسّمىو  مؤلّفاتهم لرتتيب
 فحةالصّ  نهايّة يف خاسالنّ  يثبت أن وهي
 كلمة أّول األخ4 طرالسّ  من كلمة آخر تحت

 إن الحياة أشكال كّل  عىل القضاء :ْعقيمالتّ   .املوالية فحةالصّ  يف
 عذراء /يرقة /بويضة /جرثومة /خلية كانت
 عىل سلبي أثر لذلك يكون أن دون

 الكيمياويّة املواد بواسطة يتمّ و املخطوط،
 أي يدون؛ وما عليقالتّ  يف لفظ :ْعليقةالتّ   .ةبيعيّ الطّ  والوسائل

 /إضافة /رشح من الكتاب حاشيّة عىل يعلق
 الخطأ عند عالمة وضع :الكتاب يف عليمالتّ   .فائدة /استدراك

 لحwيته املخطوط يف يكتب ما :ْعويذةالتّ   .القراء من وغ4ه واضعها ليعرفه
 املعلومات يجمع الذي املخطوط :ْقميُش التّ   .االندثار من

 وتاريخ اسخالنّ  اسم كتابة :الِختام تَْقييدُ   .مختلفة مصادر نم
 من كلمة أّول اسخالنّ  يضع أن :ْقييدةالتّ   .املخطوط نهايّة يف ومكانه سخالنّ 

 تسبقها، التي فحةالصّ  أسفل يف فحةالصّ 
 فال فحاتالصّ  تسلسل عىل للمحافظة وذلك

 الوصلة وهي أخرى، عىل صفحة متتقدّ 
 باللفظ متتابعة عبارات عّدة ابتداء :كْرارُ التّ   .بةعقيالتّ و  قاصالّر و 

 يوقع مw نفسه بالحرف كلwت عّدة /نفسه
 عّدة عىل اعتwدا الكتاب كتابة :لْفيُق التّ   .الخطأ يف اسخالنّ 

 وغ4ها الكربيتيّة الغازات :الجوي لَُوثالتّ   .نسخ
 مختلفة مواد من بها يتعلّق وما واألتربة

 أوله خطّ  الكلمة عىل �د أن هو :ْمريضالتّ   .باملخطوط أرضارا تلحق
 ملكيّة إىل يش4 نيص هامش :َملُّكُ التّ   .تغي4ا /تصحيفا فيها أن ثبت إذا ادالصّ ك

 حال يف املؤلّف يستعمله لفظ :ْنبيهالتّ   .بعينه لشخص املخطوط
 كيميا¡ مركب :الكربون أكسيد ثا�  .حاشية /تعليق /استطراد
(CO2) النّ  أوكسيد ثا�  .باملخطوطات مرضXيتحد غازي ملوث :رتوج 

 الحوامض لتشكيل الهواء يف طوبةالّر  مع
 املحدِّث فيه يجمع الذي الفهرس :بَُت الثّ   .وتتلفها املكتبيّة املواد تداهم التي

 املعجم، معانيه ومن .وأشياخه مروياته
 صحائف §ا� من مكّونة َملْزمة :Zنيةُ الثّ   .املواد الئحة الربنامج،

 صحيفتl من مكّونة ملزمة :نائيةالثّ   .زدوجةم
lحجم ذات الورق من مقطوعة :الُجذاَذةُ   .مزدوجت 

 مرادفا القديم يف املصطلح هذا جاء :الُجزْء  .البحث مادة جمع يف تستعمل صغ4؛
 ويف .وكتاب ومجلّد ونسخة مخطوط لكلمة

 يشتمل صغ4 تأليف به أريد الحديث علم
 مع بعض إىل بعضها ضمّ  :الكراريس َجْمعُ   .يبسها :الَوَرق َجفافُ    .معlّ  مطلب عىل

 صناعة يف خطوة أّول وهي ودقّها، تسويتها
  .الكتاب

 تشمل األبواب عىل مرتبة كتب :الَجواِمعُ   .الكتاب غالف :الَجنُْب   .الفهرس :الجناح
 /املؤلّف كان .الكتاب جانب :الحاشية  .الخارجية الحاشيّة :ليمنىا الحاشيّة .اخليةالدّ  الحاشيّة :اليرسى الحاشيّة  .الجامع واحدها األبحاث جميع

 صفحة جانبي عىل فراغا لها يرتك اسخالنّ 
 عليقالتّ  من القارئ نليتمكّ  املخطوطة

 /إضافة يريد عندما املؤلّف أما .حشيةالتّ و 
 و�يزه امل� يف يدرجه فإنه استطرادا /تفس4ا
 شية،حا بيان، تعليق، فائدة، تنبيه، :بقوله
 هذه ماثل وما مبحث لطيفة، إشارة

 يف العر© أليفالتّ  يف هذا ظهر وقد .األلفاظ
 غ4 الكتاب أوجه من جهة كّل  :الحافَّةُ   .الهجري ابعالسّ  القرن نهايّة

 /نتيمرتالسّ ب الكتاب ارتفاع قياس :الَحْجمُ   .جليدالتّ  من الخياطة موضع :الِكتاب َحبُْل   .املخيطة
 سبةالنّ ب الكتاب عرض يعطي البوصة،
 كلالشّ  العاديّة غ4 والكتب ادرةالنّ  للكتب

 آكلالتّ  من حwيته :املَْخطوط ِحْفظُ   .املستطيلة /املربعة مثل
  .الكتاب نهايّة :الَخاِ$ةُ   .دهورالتّ و 

  .الهامش :الَخدُّ 
  .الكتابة إفساد :الَخْربََشةُ 

  .املخطوط ألفاظ من يشء ذهاب :الَخرْمُ 
  .منها أجزاء وذهاب صانهانق :الكتِب  ُخُروم
  .صدره :الكتاب ُخطبَةُ 

 خمس من مكّونة ملزمة :الُخZسيّةُ 
 عىل تساعد التي البيانات :ِص النّ  َخوارِجُ   .مزدوجة صحائف

 جليد،التّ  مثل من املخطوط تأريخ معرفة
 ملك،التّ و  ذهيبالتّ و  قالّر و  والورق والكتابة،
  .صحيحاتالتّ و  وقيعات،التّ و  والوقف،
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 زخرفة يف يستعمل خيط :الخوَصةُ 
  .املخطوط

 التي ويلةالطّ  الخيوط :ْخزيمُ التّ  ُخيوطُ 
  .املخطوط خياطة بعد زائدة تبقى
 الكتابة سطور مجموع :ْفَحةِ الّص  َدَرجُ 

  .ولالطّ  حيث من متطابقة
  .ونحوه املخطوط أثر ا¬حاء :رُْس الدّ 

 مدّمرة صغ4ة حرشات :الكتب دود
 قوبالثّ و  األنفاق يف تسبّب للمخطوطات

  .العميقة
  .الكتاب فاتحة :يباجةالدّ 
 عىل يطلق فرتالدّ  /حفالصّ  مجمع :يوانالدّ 
ل كّل    .شعر /ن® من محصَّ
 يف تصنع التي ورالصّ  ألوان من نوع :باِ[ الذّ 

  .املخطوطات
 أي فحة؛الصّ  أسفل عىل تارة يطلق :ُل الذي
 تتمة به يراد وتارة صالنّ  أسفل يكون الذي

 وهو .بعده جاء /حدث ما /املصنف فات ما
  .بالكتاب امللحق

  .الكتاب أعىل :أُْس الرّ 
 املخطوط رأس يف جلّديّة طيّة :أِْسيَّةُ الرّ 

  .الحوايش لحwيّة
 صحائف أربع من مكّونة ملزمة :باعيَّةُ الرّ 

  .مزدوجة
 لصناعة األوراق عليها zّدد بالطة :خامةالّر 

  .املخطوط دفف
   .قيقالّر  لّدوالج البيضاء حيفةالصّ  :قُّ الّر 
   .عقيبةالتّ  :قاُص الّر 
 وتزيl وتحسينها الكتابة تزويق :بْرََجةُ الزّ 

   .الكتاب
 واألشكال املزينة العنارص مجموع :ْخرَفةُ الّز 

  .لتحسينه مخطوط يف املصورة
  .املخطوطات من طوبةالّر  إزالة :رْطََبةُ الزّ 

 صحائف سبع من مكّونة ملزمة :باعيَّةُ السّ 
  .مزدوجة

 صحائف سّت  من مكّونة ملزمة :ِسيَّةُ داالسّ 
  .مزدوجة

 حتى كتابتها تتضايق التي الكتب :ْفِريَّةُ السّ 
 بالخطّ  أسفار بضعة الواحد فرالسّ  يستوعب

 تسميّة وهي به َفرُ السّ  ليسهل املعتاد
  .أصيلة مغربيّة

 /كانت كلمة سخةالنّ  من ينقص ما :ْقطُ السّ 
 ليهإ ينبه ذلك، من أك® /كامال سطرا /جملة

  .املقابلة طريق عن املحّقق
 اإلشارات من نظام :حائفالّص  شارَةُ 

 من املشّكلة املالزم بعض يف يستعمل
 نجد .مستقلة املطويّة حائفالصّ  من العديد

 شارة يحمل صحيفة كّل  من الوجه أن فيها
 رقم ومن امللزمة إىل يش4 حرف من مركبة
  .املزدوجة حيفةالصّ  إىل يش4
 يف توضع عالمة :يِّزةاملُمَ  ارَةالشّ 

  .نظ4اتها لتمييزها املخطوطات
 نسخ من نسخة كّل  اعتبار :اِهدُ الشّ 

  .تناقله مراحل من مرحلة املخطوط
 الكتابة فوق شافة ورقة وضع :فُّ الشّ 

  .مطابقة نسخة الستخراج األصليّة
 ورود شكل عىل وزينات زخارف :كُوَفةُ الشّ 

  .واملخطوطات املصاحف بها تزخرف وأوراق
 تلوين يف يستعمل مركّب :بْغُ الّص 

 من يؤخذ مركّب وهو ونحوها، املخطوطات
 والعفص األخرض الجوز وقرش مانالّر  قرش

  .شابهها وما واإل§د األخرض
 وغ4ه ورق من فيه يكتب ما :حيَفةُ الّص 

 قالّر و  والحجر باتالنّ و  والقwش كالجلّد
  .والعظم

 عىل تتغّذى صغ4ة حرشات :اِرصُ الّرص 
  .املخطوطات وكعوب الورق سطح

 / بيضاء املرتوكة فحةالصّ  :الِوقاية َصْفَحةُ 
  .الكتاب نهايّة /أول يف ائدةالّز 

  .الورقة وجه :ْفحُ الّص و  ْفَحةُ الّص 

 من الخطأ الكالم إللغاء عالمة :ْفرُ الّص 
  .سخةالنّ 

 �عالجتها ملساء الورقة إعادة :ْقُل الّص 
  .خاّصة معالجة

   .الهامش بليقا صالنّ  م� :لُب الّص 
 آكلالتّ  من حwيته :املَْخطوِط  ِصيانَةُ 

 األيام، �رور له يتعرّض الذي دهورالتّ و 
 /الفيزيا¡ تركيبه يف املبارش دخلالتّ ب وذلك

  .الورق /جليدالتّ  كإصالح الكيميا¡
 اإلشارة بها zّت التي العبارة :الَوقْف صيَغةُ 

  .معlّ  مخطوط وقف إىل
  .حفلصّ ا من الُحزمة :بارةالضّ 
 من أكدالتّ و  الكتاب نّص  تقويم :بْطُ الضّ 

  .أيضا كلالشّ  وهو صحته،
 فوق بخطّ  الكالم إبطال عمليّة :ُب الّرضْ 

 يجعل /بقوسl عليه يحوق /عليه املرضوب
 ذلك غ4 إىل وآخرها، يادةالزّ  أّول يف دائرة

  .بالّرض  بها يتمّ  التي موزالّر  من
  .خرفةالّز و  للتّذهيب طوابع :ُس الّرضْ 
 يف مهw دورا يلعب حراري إشعاع :ْوءالضّ 

 من تأث4ا أقّل  وهو املخطوطات، إتالف
  .الغازية امللوثات

  .الكتاب به يختم الذي الخاتم :ابَعُ الطّ 
  .وبدايته أّوله :الِكتاِب  طالَِعةُ 

 /الحرب إلزالة خّصصامل ائلالسّ  :اِمُس الطّ 
 أوراق يف الواقعة اآلثار من ونحوهw اللون

  .الكتاب
 /الكتاب /حيفةالصّ  ومار،الطّ  :امورالطّ 

  .امللفوفة الوثيقة
 وأسwء أسwءهم العلم أهل كتابة :بَُق الطّ 
 آخر يف الكتاب قراءة الّس مج يحرض من

  .wعاتالسّ  تسّمىو  أوله /الكتاب
 القد�ة املخطوطات يجهز الذي :رّاحالطّ 

  .ميمالرتّ  ألجل
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 تطريز يف يتخذ مطالنّ و  كلالشّ  :ْرزُ الطّ 
  .املخطوطات

 الفضاء :جليدالتّ  زخرفة يف بها يراد :ريُق الطّ 
 شابههw، ما /متوازيl خطl بl املحصور

  .وعرضه فرالسّ  صفح طول عىل املمتد
 كانت والكراريس، حفالصّ  :نوجالطّ 

  .اإلسالم قبل الح4ة يف فيها تنسخ األشعار
 بالجلّد يُلحق وبالثّ  من نوع :يّارةالطّ 

  .العلwء تتعليقا عليه تكتب
 عىل بها تقوم صعبة لطريقة اسم :اِهرُ الظّ 

 وال بعد، نسخه يتمّ  � لكتاب سفر إعداد
 وتعتمد املهرة، به يقوم كاتبه، عند يزال
 .الكراريس عدد معرفة -  :عىل ريقةالطّ  هذه

  .الورق قالب معرفة - 
 عبارة إىل وتش4 )ظ( الهامش يف تختزل :ظَنَّ 
  .أظنه
 الّصفحة العنوان، ةصفح :الِكتاب ظَْهرُ 

  .األوىل
  .للصحيفة الخلفيّة الجهة :الورقة ظَهر
 من األوىل فحاتالصّ  :ْهريةالظّ 

  .عنوانها صفحات /املخطوطات
 اإلسناد حيث من األعىل سخةالنّ  :العالِية

  .املحدثl عند
 يدي بl الذي املخطوط أنّ  عىل تدّل  عبارة

  .علwء عىل مقابل مقروء القارئ
 صنع يف الكراريس اعتwد :رّاسبالك الَعدُّ 

 هو ذلك وكان األوراق، وليس عقيبةالتّ 
  .ائعالشّ 

 أوراق كّل  يف عقيبةالتّ  اعتwد :بالورقة الَعدُّ 
  .الكتاب
 منه الفراغ بعد قراءته .1  :الِكتاب َعرُْض 
 الهامش .2 .األخطاء من خلوه من للتأكد

  .الكتاب يف الخارجي /اخيلالدّ 
 مرّة يخالشّ  أمام سخةالنّ  استظهار :الَعرَْضةُ 
 كتابه الكاتب يؤلّف أليفالتّ  ويف واحدة،

 يدعو وقد تنقص وقد تزيد قد كث4ة مرات
 من األخ4ة العرضة اعتwد إىل املؤلّف

  .مخطوطه
  .امللحقة األوراق :الُعصفور
  .اإلحالة عالمة :الَعطَْفةُ 
  .فيلالسّ  الهامش :الُعْقُب 
 اسخالنّ  يضعها لتيا العالمة :اِإلبْطالِ  َعَالمة

  .الكالم خطأ إلظهار سخةالنّ  يف
 فوق بخطّ  صاد رأس :ْمريضالتّ  َعالَمةُ 
  .الكالم

 يف وضعت التي العالمة :املائيَّةُ  الَعالمة
 الكاغد عن لتميزه األورپي الكاغد صنع

 ويؤكّد .العالمة هذه من يخلو الذي العر©
 يف ظهر عر© ابتكار أنّها امرا¡السّ  قاسم
 ابعالسّ  القرن نهايّة منذ العر© طوطاملخ

 األوربيون الورق صناع وقلدها الهجري
  .�صانعهم خاّصة عالمة إليها وأضافوا
 رقم /حرف من تتألّف عالمة :املَلْزََمةِ  َعالَمةُ 
 يف فيلالسّ  الهامش يف اسخالنّ  يضعها

  .ملزمة كّل  من األوىل فحةالصّ 
 ترقيم يف استعملت إشارة :الَعالمة

 والالتينيون اليونانيون استعملها طوطاتاملخ

  .قد�ا
 الغراء، مع يطبخ كان مرّ  نبات :الَعلَْقمُ 

   .املخطوطات من األرضة لطرد ويستعمل
 نشأة يتناول الذي العلم :الخطّاطة ِعلم

  .وأشكاله هتطّور و  الخطّ 
 دراسة القدماء عند يعني :املَْخطوط ِعلْمُ 
 كتابة من باملخطوطات يتعلّق ما كّل 

 ذلك، إىل وما وترميم وتجارة وصناعة
 دراسة الحديث العرص يف ويعني

 بكل العنايّة مع ماديّة كقطعة املخطوط
 وتعليقات، حواش، من بامل� يحيط ما

 وzلكات، واستطرادات، ووقفيات،
 يف عليه ويطلق .ذلك شابه وما وإجازات،

 .)Codicologie /الكوديكولوجيا( الغرب

 خرفةالّز و  قشالنّ  يدرس علم :قوشالنّ  ِعلْمُ 
  .املخطوطات يف

  .املمزقة األوراق لرتميم غراء :ْضبcالتّ  ِغراء
 واألوراق اآلثار لحwيّة يصلح غشاء :الِغالفُ 
 من،الّز  عوادي من واملخطوطات املكتوبة

 لجمع حاضن من البدايّة يف بد ال وكان
 بl ُحفظ القرآن يكون أن ويفرتض فالّرص 

lدفت lغالفا أصبح تطّور أن دوبع .خشبيت 
 قيد عىل باق إسالمي غالف أقدم أن ويبدو

 الجلّد من ليس )فقط منه قطعة( الوجود
 العهد إىل يرجع األرز خشب من بل
 وهو الهجري الثّالثّ  القرن يف ولو�الطّ 

  .بأملانيا برلl �تحف محفوظ
 ال حتى وحبسها احتكارها :الكُتُب ُغلول

  .منها يستفاد
  .واستهالله بدايته :تابالك فاتَِحة
 جزء كّل  من األوىل فحةالصّ  :األْجزاء :فاتَِحة
  .الغالب يف مزخرفة تكون

 املصحف، من األوىل فحةالصّ  :الفاتحة
  .الفاتحة سورة توجد وضمنها مزخرفة تكون
 إشارة /الستطراد يستعمل لفظ :فائدة
  .امل� داخل مفيدة

 .يشء كّل  من املفيد املخترص :الَفْذلَكَةُ 
 الكتب من املخترصات عىل يطلق

  .خاّصة منها اريخيّةالتّ و 
 اخليّةالدّ  املقّدمات من نوع :الَفرُْش 
 بعض استعمله واألبواب للفصول /للكتب

 /الكتاب يف ما وتفصيل لبسط القدامى
  .الباب
 من الجديدة سخةالنّ  األصل، مقابل :الَفْرعُ 

  .املخطوط
  .طورالسّ  بl البياض :الُفْسَحةُ 

 تحت يندرج مwّ  الكتاب أجزاء أحد :ُل الَفْص 
  .الباب

 إّال  تُرى ال صغ4ة ميكروبات :الِفطِْريّات
 نشاطها يرتبط الهواء، مع تنتقل باملجهر،
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 وقلَّت طوبةالّر  نسبة ارتفعت فإذا قس،الطّ ب
 يف الغذائيّة العنارص وجود مع اإلضاءة

 تكاثرت )والربوتl الكربون( املخطوطات
 عن يسفر الذي األمر امليكروبات، هذه

  .املخطوطات صفحات يف تبقعات
 استشهد التي األشعار قا·ة :األَْشعارِ  ِفْهرَُس 

 .املؤلّف بها
 أسwء فيها تذكر قا·ة :األَْعالمِ  ِفْهرَُس 
 وملوك، وأدباء، وشعراء علw،ء من األعالم

 .كتابه يف املؤلّف ذكرهم الذين ذلك وغ4
 األلفاظ قا·ة :يَّةِ الَحضارِ  األَلْفاِظ  ِفْهرَُس 

 واأللبسة واألطعمة كاألوا� الحضاريّة
 ذكرها التي ذلك وغ4 واألسلحة واألدويّة
 .كتابه يف املؤلّف
 األمثال قا·ة :والِحكَمِ  األَْمثالِ  ِفْهرَُس 

 .املؤلّف بها استشهد التي والحكم
 الواردة القرآنيّة اآليات قا·ة :اآليَات ِفْهرَُس 

 ذكرها التي البلدان قا·ة :البُلْدانِ  رُس ِفهْ   .الكتاب يف
 .كتابه يف املؤلّف
 التي املخطوطات جرد :روسالطّ  ِفْهرس

  .استعwلها إعادة zت
 إىل يرشد الذي الكتاب :الفهارس ِفْهرس
  .املخطوطات فهارس
 :الكُتُِب  ومجموعات املَُجمِِّعX ِفْهرس

 الخطية، املجموعات تأريخ يتوّخى جرد
 التي واملكتبات املخطوطات مال¸ وتعقب

  .ذاك /املخطوط هذا فيها وجد
 الفهرس :املُؤرََّخة املخطوطات ِفهرس
 سبيالنّ  /قيقالدّ  أريخالتّ  عىل يشتمل الذي

  .للمخطوطات
 التي املوضوعات قا·ة :املَْوضوعاِت  ِفْهرَُس 
  .كتابه يف املؤلّف عنها تحدث
 ساخالنّ  يرتجم الذي الفهرس :ّساخالنّ  ِفْهرس

  .املخطوطات ينسخون كانوا نالذي

 تعريفي فهرس :املخطوطات نَُسخُ  ِفَهرس
 أماكن يف املتفرّقة املخطوطات بنسخ

  .متعددة
 من مجموعة فيها تذكر قا·ة :الِفْهرَُس 
 عن معلومات بطاقة إعداد .1  :الَفْهرََسةُ   .ما ترتيبا ترتب العنارص
 معجم .2 ).املطبوعة /املخطوطة( الكتب
 العلwء، من لعا� واملرويات يوخشّ ال أسwء
 .3 .بتالثّ و  والربنامج املشيخة لها ويقال

  .ورقة عرشون فهرسة كّل  يف الكراسة
 بخطّ  أصال سخةالنّ  تكون أن :ْسَخةِ النّ  ِقَدمُ 

 /قراءات /سwعات /zلكات عليها /املؤلّف
  .إجازات
 غ4 قراءة مخطوط قراءة :الخاِطئة الِقراَءةُ 
  .حريفالتّ  يف اسخالنّ  يوقع ما سليمة

 من يخالشّ  عىل لميذالتّ  يقرأ أن :الِقراءة
 يف �ا يلقى ما يقارن منصت يخالشّ و  كتاب

 لهذا ويقّدم .حافظته وعته �ا /نسخته
  ".فالن عىل قرأت" بعبارة
 .املخطوط من الّضائع الجزء :القطع

 ضاعت املخطوط من قسم /جزء :الِقطَْعةُ 
  .األخرى أقسامه

 الكتاب، فمّ  مقابل يف الكتاب رظه :الَقفا
 األلف يف وهو الحرف، مؤخرة أيضا به ويراد
  .اليمl جهة املمتد القص4 العلوي الجزء
 اسخالنّ  يقفز أن :املِثْل إىل املِثلِ  من الَقْفزُ 

 /للكلمة شبه لوجود الكلwت من عدد عىل
  .لفالّز  وهو باالستمرار يوهم لعبارة

 املواد من �جموعة هاالتّ إز  :الِكتابة َقلْعُ 
 مثل الغرض لهذا تستعمل كانت التي
 الي�w بالشّ و  العر© مغالصّ و  بيداجالسّ 

  .ذلك شابه وما والعفص
 التي الحرشيّة اآلفات مجموعة :الَقوارُِض 

 يف ملزمة من ألك® كامال قرضا تحدث
 /املالزم ألحرف القرض كان سواء املخطوط

  .فحاتالصّ  داخل يف

 لحظة الكتاب آخر يف يسّجل ما :الفراغ قَيْدُ 
  .سخةالنّ  كتابة من االنتهاء

 طالعها سخةالنّ  أنّ  إىل إشارة :املُطالَعةِ  قَيْد
 مستفيدا فيها نظر /مادتها من وانتقى أحد
  .منها
 عرب الكتاب أقالم تداولته لفظ :ُشدَّ  قَْيدٌ 

 :�عنى اململو¼ العرص يف سائلالّر و  الوثائق
  .الكتاب نهايّة يف وصورته .سجيلالتّ  تمّ 

  .اسخُ النّ  :الكاتُِب 
  .بعضه وذهب نقص إذا :املُنَْخرِمُ  الِكتاب

 باملفهوم املخطوط علم :الكُوديكُولوجيا
 باعتباره املخطوط دراسة وهو الحديث

 العا� وضع من واملصطلح مادية، قطعة
 والكلمة /A. Dain) دان ألفونس( الفرنيس

 أي كوديكس الالتينيّة اللفظة من مركبة
 �عنى لوجوس اليونانيّة اللفظة ومن كتاب
 الفرنيس املعجم دخلت وقد دراسة، علم،
  .م1959 سنة

 تبخ4 يف يستعمل العلوك من رضب :الالّذن
  .إلنقاذها الكتب
 جلود تزيl يف استعwلها تمّ  مادة :الالِّكيَّةِ 
  .وطالئها الكتب
 وخالصته وجوهره محتواه :الِكتاب لُباُب 

  .وزبدته
 يف الكتاب من اقطالسّ  تخريج :َحُق اللَّ 

 موضع من الكاتب بخطّ  وهو الحوايش،
 ثمّ  فوق، إىل صاعدا خطا طرالسّ  من سقوطه
 جهة إىل يس4ة عطفة طرينالسّ  بl يعطفه

 يف ويبدأ اللََّحُق، فيها يُكتب التي الحاشيّة
 للخطّ  مقابال اللحق بكتبة الحاشيّة

  .املنعطف
 من األوليان تانفحالصّ  :دارةالّص  لَْوحُ 

  .املخطوط
 من الكالم فواتح كتابة :االِْفِتتاحات لِيَُق 

 ونحوها واالبتداءات والفصول األبواب
  .بالحمرة
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 سخ،النّ  قواعد يعرف ال الذي اسخالنّ  :املاِسخُ 
  .مّساخ نّساخ كّل  :القدماء يقول

 الذي املعنوي /الحقيقي خصالشّ  :املالِكُ 
  .الكتاب �لك

 للتدليل املخطوط يف عمليست :املَبَْحُث 
  .إشارة /فائدة بيان عىل

  .خرفيةالّز  األشكال من نوع :املِْربجُ 
  .فاترالدّ و  الجرائد رؤوس لتسويّة آلة :املِْربَدُ 

عُ   تحولت الذي القديم الكتاب :املُبَقَّ
  .األصفر /البني اللون إىل صفحاته
 صّححها التي املؤلّف نسخة :املَُبيََّضةُ 
  .اسالنّ  يف وأذاعها وارتضاها وهّذبها ونّقحها
 تستخدم التي للمرملة القديم االسم :املِْرتَبَةُ 

  .الكتابة لتنشيف
  .الكتاب مسند :الِكتاب ُمتَّكَأ
 هو /الكالم يف ندالسّ  إليه انتهى ما :املَْ�ُ 

  .الكالم صلب هو /الحوايش ودونه صالنّ 
 صفحات يركّب الذي انعالصّ  :املَُجْدِوُل 
  .املخطوط

 واإلسالم الجاهليّة يف استعمل لفظ :َجلَّةُ املَ 
 فيها يكتبون كانوا صحيفة، /كتاب معناه

  .عامة واملعارف الحكمة
  .الكراسة يجلّد الذي :املُجلّد
 عرشة /جزءا عرش أحد من وعاء :املُجلّد
 وكان .الكتاب من الجزء هي واملجلّدة أجزاء،
  .ورقات عرش تضم التي الكراسة قد�ا يعني
 يف يقع ما فيه يسجل كتاب :ُس املَْجلِ 

  .العلwء الّس مج
  .بقلم وإفساده الكتاب تغي4 :املَْجَمَجةُ 
 /األجزاء /األوراق من عدد :املَْجموعُ 

 لفهرسة وتخضع واحد كتاب يضّمها الرّسائل
رُ   .موّحدة  ويصلح الكتابة حروف يقيم الذي :املَُحرِّ

  .قطالسّ 

  .كلالشّ ب متّصال كان إذا صحيفالتّ  :املَُحرَّفُ 
 من رشح عىل حاشيّة يضع الذي :املَُحيشِّ 

   .وحالّرش 
 املخطوطات بتحقيق يقوم الذي :املحّقق

  .اثيةالرتّ 
 كلمة عن تنوب قليلة حروف :املُْختََرصاُت 

 نسخه الذي الكتاب :األَْصيل املَْخطوطُ   .لالختصار تستعمل كلwت عّدة عن /واحدة
 وهو نسخه، عىل أرشف /بيده املؤلّف

  .األصلية سخةلنّ ا
 يعالج الذي املخطوط :الجامعي املَْخطوطُ 

 الجامعات يف تدرس التي األربع املواد
 والقانون، الالهوت، :وهي األوىل األورپيّة

  .الحرّة الفنّونو  ب،الطّ و 
 عىل أورپا يف يطلق :الَحديث املَخطوطُ 
 ويقّدمه بيد املؤلّف يكتبه الذي املخطوط

 ظهر الحديث طوطواملخ .ارشالنّ  /للطّابع
 عىل يطلق أن و�كن .باعةالطّ  ظهور بعد

 يف باعةالطّ  ظهور بعد العر© املخطوط
 الحديث املخطوط يطلق كw العر©، العا�
   .املرقون الكتاب عىل

 بخطّ  مكتوب كتاب :الَخزائني املَْخطوطُ 
 هبالذّ ب مزدان وغالف §l وورق جميل
  .سلطان /وزير كخزانة خاّصة خزانة برسم

 � الذي كرةالنّ  املخطوط :ِعيُّ الدّ  املَْخطوطُ 
 نسخة عىل /املؤلّف /يخالشّ  أصل عىل يقابل
  .موثّقة

 املخطوط :اإلسالمي العر[ املَْخطوطُ 
 غ4 واملخطوط العر© بالخطّ  منسوخ العر©
 العر© بالحرف املنسوخ العر©

 العربيّة غ4 اإلسالميّة ولالدّ  كمخطوطات
 الحاميّة واللغات وداءالسّ  أفريقيّة كلغات

 كالفارسيّة األورپيّة الهنديّة واللغات
  .وغ4ها واألورديّة واألفغانيّة
 املخطوط هو :املسيحيّ  الَعر[ املَْخطوطُ 

 فيه تناول بالعربيّة مسيحيّ  كتبه الذي

 عقديّة قضايا فيه عالج /عربيا موضوعا
  .نرصانية

 يربز الذي املخطوط :الِعلْمي املَْخطوطُ 
 باقي عن zيزه قد خاّصة سwت

 يف خصوصا متداول وهو .املخطوطات
  .األور© اثالرتّ 

 توجد ال الذي املخطوط :الَفريدُ  املَْخطوطُ 
  .الخزانات يف أخرى نسخ منه

 العر© املخطوط هو :الكَرْشو� املَْخطوطُ 
 كرشونة ومدينة يا�،الّرس  بالحرف املكتوب

 البطن ى�عن كرشون قيل رسيانية، تسميّة(
 صارىالنّ  ألحد اسم هو وقيل يا�،الّرس ب

  ).يانالّرس 
 الذي :واآلخر األّول املَبْتور املَْخطوطُ 

  .هايةالنّ و  البدايّة من أوراق تنقصه
 تنقصه الذي :األّول املَبْتور املَْخطوطُ 

  .األوىل األوراق
 بعض تنقصه الذي :املَبْتور املَْخطوطُ 

  .األوراق
 /األول من املبتور هو :املُبَْهمُ  املَْخطوطُ 

 العلل من علة به /معا كليهw من /األخ4
  .واملعيب املقطوع يسّمىو

 ألف الذي املخطوط :املَرَْحيل املَْخطوطُ 
 البن( األعيان وفيات ككتاب مراحل عىل

  ).خلكان
 أخذ الذي املخطوط :املَُصوَّرُ  املَْخطوطُ 

  .منسوخا وليس ورةالصّ ب
  .املؤّرخ غ4 املخطوط :املُطْلَُق  املَْخطوطُ 
 املخطوط من املنقول :املَنْسوب املَْخطوطُ 

  .عليه واملقابل األصيل
 كتب الذي املخطوط :املَؤرَّخُ  املَْخطوطُ 

  .كتابته تاريخ
 إّال  منه توجد ال الذي هو :ادرالنّ  املَْخطوطُ 

 zيزه قد وزخارف بصور يتميز /نسخ بضع
  .ودمنة كليلة ككتاب املخطوطات باقي عن

َْخُطوَطاُت                                                                                                                                              املجال
ْ
   33 َامل

..333..



 من مكّون مخطوط :الَهجXُ  املَْخطوطُ 
 قالّر  من( مختلفة أ¬اط ذات صحائف
  ).والورق

  .األوراق بعض مبتور :َمْخُرومٌ  َمْخطُوطٌ 
 .باليد كتب الذي الكتاب :املَْخطوطُ 

 الكتاب ظهور مع ظهر حديث مصطلح
 املخطوطات :القيِّمة املَْخطوطات  .املطبوع
 عىل وبةاملكت مهّمة مواضيع عىل املحتويّة

  .§ينة مادة
ُب   األشكال يحدث الذي انعالصّ  :املَُذهِّ

 من هو /املخطوط يف املذهبة والبدايات
 خرفةالّز  /الكتابة يف هبالذّ  يستخدم كان
 عمل يف معا هw /الفضة األحيان بعض ويف

    .واحد
  .سخةالنّ  ضبط تتوخى عمليّة :املُراَجَعةُ 

 لهألج ينسخ الذي خصالشّ  :املُْستَكِْتُب 
  .املخطوط
 صغ4ة ثقوبا يحدثون كانوا :قِّ الّر  ِمْسطَرَةُ 

 عىل األبعاد متساويّة حيفةالصّ  حوايش يف
 خاللها و�ررون املطلوبة، طورالسّ  عدد

 عليهم فتستوي عليها يكتبون ثمّ  خيوطا،
 قطع غ4ها مع املجلّد جلّدها فإذا طور،السّ 

    .معها قوبالثّ  تلك وأخذ حفالصّ  جوانب
َدةُ املُسَ   امليلء للكتاب األويل كلالشّ  :وَّ

  .ذلك إىل وما واالضطراب شطيبالتّ و  باملحو
حُ   عمل يصحح الذي خصالشّ  :املَُصحِّ

 وضبطها الكتب بنسخ يقوم الذي /ساخالنّ 
  .وتصحيحها
فُ   عن الخطأ يروي الذي حفيالصّ  :املَُصحِّ

  .الحروف بأشباه حفالصّ  قراءة
 بأصل نسخته اسخالنّ  يقارن أن :املُعارََضةُ 

  .أخطاء من بها ما وإصالح موثوق
  .املعارضة :املُقابلة

 املخطوط عبارات يف النّظر :الّنَسخِ  ُمقارَنَةُ 
 إىل للوصول مختلفة، أم متطابقة كانت إن

 عىل يثبت معد� مقبض :ْجليدِ التّ  ِمْقبَُض   .املؤلّف عبارات من عبارة أقرب
  .للحwية واياالّز  /الغالف
َمةُ   يف املحّقق يكتبها مقّدمة :التّْحقيقِ  ُمَقدِّ

 النّسخ فيها يذكر املطبوعة النّسخة بدايّة
 فيها ويرتجم عمله، وطريقة املعتمدة،

 وغ4 إليه املخطوط نسبة ويثبت املؤلّف،
َمةُ   .ذلك  مقدّمة تقوم أّوله، :املَْخطوِط  ُمَقدِّ

 العنوان، ذكر :منها وظائف عّدةب املخطوط
 التي والفصول بوابواأل  الكتاب، ومصادر

 املؤلّفات بعض جاءت وقد .منها يتكّون
  .سيبويه ككتاب مقدّمة دون اثيّةالرتّ 

 عن الُحيل لقلع تستعمل أداة :املِْقلَعُ 
  .املخطوط
  .الكتب فيه تنسخ الذي املكان :املُنَْتَسخُ 

 بالالتينيّة؛ املخطوط الكتاب :َمنُوْسكْربْتوم
 أي يّة؛األصل املخطوطة القديم يف وتعني

 عليها أطلق التيو  بيده املؤلّف خطها التي
  .امليالدي عرش ابعالسّ  القرن يف األوتوغراف

 سواء األّول املخطوط صاحب :املؤلّف
  .تالمذته عىل أماله أم بيده أكتبه

 اصطالح يف سخالنّ  بقواعد العارف :اِسخُ النّ 
 ينسخه، الذي العلم قواعد ومعرفة الكتب

 مخطوط أصل عن لينق الذي الورّاق وهو
 من عىل املصطلح هذا استعwل اقترص وقد
 أجرة مقابل الكتب بنسخ يعمل كان

  .يتقاضاها
 عن كتبه الذي املخطوط كاتب :النّاِسخُ 
  .معlّ  مخطوط من املتبقيّة القطعة :تَْفةُ النّ   .سابق مخطوط عن نقله أم سwعا املؤلّف

  .األصل من صالنّ  نقل :ْسخُ النّ 
 للمخطوط شكل أقدم :ساُس األَ  ْسَخةُ النّ 

  .صالنّ  لتاريخ املتعددة نسخه إخضاع بعد

 سواء منها املنسوخ سخةالنّ  :األَْصُل  ْسَخةُ النّ 
 نسخته عن متفرعة /املؤلّف بخطّ  كانت

  .عّدة أصول للمخطوط يكون أن و�كن
 تأÇ التي القد�ة النّسخة :األَصلِيَّةُ  النّْسخة

 طوطاتللمخ النّسبيّة الّشجرة رأس عىل
 سخةالنّ  هي /املؤلّف نسخة :األُمُّ  ْسَخةالنّ   .النّصوص نقد ملعاي4 باستيفائها

 املخطوط نسخ كّل  إخضاع بعد تحصل التي
 علwء عند صالنّ  بتاريخ يسّمى ملا

 انحدرت التي سخةالنّ  يعني الفيلولوجيا،
 تمّ  وإذا سخ،النّ  كّل  منها انطلقت /منها

 قيامال بعد مختلفة نسخ عىل الحصول
  .أّمات نسخا كلها فتعترب صالنّ  بتأريخ

 الذي الوحيد األصل :ْستورالدّ  ْسَخةُ النّ 
 الخطية، سخالنّ  كّل  األمر آخر إليه تعود
 إخضاع بعد تحصل التي سخةالنّ  وهي

  .صالنّ  لتاريخ الخطيّة سخالنّ 
 سخةالنّ  /األمّ  سخةالنّ  :يَْخةُ الشّ  ْسَخةُ النّ 

   .املعتمدة
 وهي ستور؛الدّ  سخةالنّ  :يَّةُ العالِ  ْسَخةُ النّ 

 لنص املحفوظ كلالشّ  عىل شاهد أقدم
  .املؤلّف

 املتبقيّة الوحيدة سخةالنّ  :الَفريَدةُ  ْسَخةُ النّ 
  .معlّ  مؤلّف من
 بالقلم، املكتوبة سخةالنّ  :الَقلَِميَّةُ  ْسَخةُ النّ 
  .املطبوعة سخةالنّ  وتقابلها املخطوطة أي
 تفككت التي سخةالنّ  :املَُفكَّكَةُ  ْسَخةُ النّ 

  .أوراقها وتفرقت
 يف املعتمدة /األصل :املَنْصوبَةُ  ْسَخةُ النّ 

  .املقابلة
 كاتب بخطّ  الواحد املخطوط :النّْسَخةُ 

 املادة دراسة يشمل :الخارِجيّ  ْقدُ النّ   .واحد
 الخط، نوع جليد،التّ  نوع مثل بها املكتوب

  .املخطوط حجم
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 محتوى أيّ  امل� تحقيق :اِخِيلُّ الدّ  ْقدُ النّ 
  .املخطوط

 إىل تهدف التي قنيّةالتّ  :صوصالنّ  نَْقدُ 
 للنص األصيل /حيحالصّ  كلالشّ  بناء إعادة

 فيه، كلمة لكل قيقالدّ  الفحص طريق عن
  .باألخرى رواياته من واحدة كّل  ومقارنة

 التي سخةالنّ  :املُْعتََمدُ  األَْعىل َمطُ النّ 
  .سخالنّ  من معيّنة عائلة منها تنحدر

 مفرتضة /معروفة نسخة :األَْعىل طُ مَ النّ 
 معlّ  نّص  من األخرى سخالنّ  كّل  أن يعتقد

  .منها انحدرت قد
 أنفاقا تحفر صغ4ة حرشات :األَبَْيُض  ْمُل النّ 

  .تغذيتها لتأمl املخطوطات يف وثقوبا
 لتزويق مخطوط يف املنجز سمالّر  :ْمنََمةُ النّ 
  .صالنّ 

 /امل� من األخ4ة الكلwت :املَْخطوطُ  نِهايّة
  .امل� نهايّة عىل الةالدّ  العبارة

 آخر يف املوجودة واملساحة الفراغ :الهاِمُش 
   .فحةالصّ 

 به يبخرون القدماء كان طائر :الُهْدُهدُ 
  .األرَضة لقتل الكتب

 /مخطوطا وقف الذي خصالشّ  :الواِقفُ 
  .العامة للفائدة  أك®

 من جزء /كتاب :كوديكولوجية ِوْحَدةٌ 
 خالل أنجزت الكتب من عةمجمو  /كتاب
 واملكان مانالّز  حيث من واحدة عمليّة

  .قنيةالتّ و 
 الكتب ببيع اشتغل الذي خصالشّ  :الَوّراُق 

  .القديم يف ونسخها
 صحيحالتّ و  االنتساخ عمليّة :الِوراَقةُ 

  .واوينالدّ و  الكتبيّة ؤونالشّ  وسائر سف4التّ و 
 يخصص الذي الوصف :املَْخطوِط  َوْصفُ 

 يصف كأن كتاب /دورية يف معlّ  ملخطوط
  .حّققه الذي املخطوط الباحث

 سبيل يف وقفا الكتب وضع :الكُتُِب  َوقْفُ 
 /مدرسة /مؤسسة /ملسجد بتسليمها هللا

  .مكتبة
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بقايا كائنات حيّة موجودة يف : أحفور

  .الّصخور خالل فرتة زمنيّة طويلة
  .مادة أّولّية تستعمل يف البناء: إسمنت
  .ترميم املعادن وترصيصها: إصالح
عمليّة تحويليّة ناتجة عن تفاعل : أكسدة

  .كيميا; ملاّدة مع األكسج8
واد متفجرة ما يحىش > كّل : األلغام

/ بالّضغط عليه/ هتتفرقع عند مسّ 
/ سفن/ بتوقيته، وتستخدم لتدمE جنود

  .ات األعداء يف الحروبمعدّ / تحصينات
مادة معدنيّة تستعمل ألغراض : أملنيوم

  . عّدة
عملّية تحدث للمعادن يف حالة : انك�ش

 Eّالجزيئات من حالة التّربيد من خالل تغ 
رجة حرارة سائلة إىل حالة صلبة حسب د

  .الغرفة
  . حجر بركاS صلب أسود: بازلت
نوع من الّسبائك النّحاسيّة : برونز

  .املعدنّية نشأت خالل العرص الربونزيّ 
آلة بسيطة تستعمل لغرض تغيE : بكرّة
  .ة املؤثرةالقو  اتّجاه
نوع من الزّجاج يأa يف شكل حجر : بلور

  .أبيض شفاف
بلورات من املعدن الخالّص مع : بلورات

  .مسحة ورديّة اللون
يسّمى الط8ّ الهندي و: بنتونايت

  . يستخرج من باطن األرض
  . عبارة عن ط8 غE نقيّ : بنتونيت

املكان الذي تحّول فيه املعادن : بوتقة
ّية من جسم صلب إىل بفعل الحرارة العال

  .سائل
مادة زيتّية سائلة قابلة لالشتعال : رتولپ

تستخرج من باطن األرض، كi أنّها 
  .تستخدم لعّدة أغراض

مادة مرنة تسكب نتيجة : پالستيك
  . الحرارة، وتستعمل لعّدة أغراض

مادة معدنيّة موجودة يف : پوتاسيوم
جسم اإلنسان، تساعد عىل تنظيم 

  .الّسوائل واألعصاب وانقباض العضالت
هو الّصخر الخام الذي : پوكسيت

  .يستخرج منه فلز األملنيوم
 الربودة للiدة عمليّة توفE: تربيد

  .املعدنيّة ألغراض عّدة
حاد املاّدة املعدنّية nاثل واتّ : تجانس

  .بحيث تصبح ماّدة متجانسة
صلب املاّدة املعدنّية بعد أن : دتجمّ 

  .كانت سائلة
عمليّة يجرى تطبيقها عىل : تخم4

  .املعدن عن طريق املعالجات الحراريّة
 عملّية تستخدم املواد املعدنيّة: ترشيح

  .الّصلبة عن الّسائلة
عمليّة يتّم فيها : تشكيل كهربا8

  . استخدام طاقة كهربائيّة يف موصل
عمليّة يخضع لها املعدن عن : تشكيل

طريق عوامل وأدوات تكسبه شكال 
  .وأبعادا حسب املطلوب

إعادة تصنيع املعادن وتدويرها : تصفّية
  . للحصول عىل خليط متجانس

تكوين  عملّية تساعد عىل: تعريّة
تعريّة : املعادن الرّئيسيّة، وهي نوعان

  .ميكانيكيّة وكيميائيّة
 املعدن تفريغ خالل من تتمّ  عمليّة :تفريغ

   .حدودها إلظهار الزّخرفة قطع عىل
زيادة عمليات البحث والتّنقيب : تكثيف

  .عن املعادن
عمليّة معالجة النّفط : تكرير الپرتول

منه، ثّم  بها ونزع املادة املرغوبة الخامّ 
  .تحويلها إىل منتجات صالحة لالستهالك

وصل مادت8 ببعضهi البعض : تلحيم
  .بواسطة الحرارة

تغE يف شكل املعدن بعد تعرضه : Eّوج
  .االنصهار/ للحرارة

عمليّة تحويل الغاز : Eييع الغاز
إىل سائل لتسهيل شحنه  الطّبيعي الجاّف 

  .ونقله
Gتخدم يف يس فلزّيّ  عنرص كيميا;ّ : تنغس

  .اإلضاءة، واألجهزة
عمليّة البحث عن الپرتول تحت : تنقيب

  .سطح األرض
عمليّة تصفيّة املعادن من : تنقّية

  . مختلف الّشوائب
من كربيتات الكالّسيوم املا;  خامّ : جبس

املتبلور، ولونه كلون الّصدف،  الطّبيعيّ 
يستخدم يف الطّالء، وتقويم الحجارة، و

  .ورةوتجبيس العظام املكس
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العالِم الذي يدرس علم : جيولوجيّ 
  .فوقها/ األرض سواء تحتها

علم طبقات األرض يدرس : جيولوجيا
  .علوم األرض، وبنيتها، ومميزاتها

تعريّة األرايض بفعل املياه : حت
  .الّرياح/ األمواج/ الجاريّة

نوع من الحجر تقوم عليه  :حجر البناء
عمليات تشطيب للحصول عىل شكل 

  .مع8ّ 
نوع من الحجر يعترب من : ر ج4يّ حج

ن من أشهر األنواع الرّسوبيّة، يتكوّ 
  .كربونات الكالّسيوم

مقياس لقياس املكان الذي يشغله : حجم
  .جسم ما

يعترب الحديد من أقدم املعادن : حديد
وهو عنرص ) fe(اكتشافا رمزه العلمي 

  .مهم كيميا;ّ 
عمليّة تغE األشكال املعدنيّة عند : حرارة

  .ضها للحرارةتعر 
  .تة خشنةعبارة عن صخور مفتّ : حىص
ات الّضخمة نوع من املعدّ : حّفارة

املستعملة يف البناء، وهي آلة ضخمة 
  .تستعمل للهدم والحفر والجرّ 

عملّية اخرتاق األرض للبحث عن : حفر
  .مصدر الپرتول
مكان يوجد فيه أبار النّفط : حقل پرتول

  .الستخراج الپرتول من باطن األرض
مكان يوجد فيه الغاز، ويقع : حقل غاز

  .أغلبه تحت املاء
/ مجموعة النّفايات الحديديّة: خردة

  .الحطام من قطع الحديد
صخر سلييس يشبه الطّبايش : دياتومايت

يف حالتّه النّقّية ينتج عن تراكم هياكل 
  .الّدياتومات الّسليسيّة

مادة تستعمل للبناء وهو صخر : رخام
  .كليس متحّول

  ).pb(عنرص كيميا; رمزه : رصاص
  .كميّة املاء املوجودة يف جسم ما: رطوبة

صخور تّم / حىص/ عبارة عن رمل: ركام
  .استخراجها الستخدامها كمواد بناء

وتسّمى رمال الّسيليكا، : رمل زجاجي
  . وهي صخور رمليّة بيضاء نقّية

مادة طبيعيّة تتكّون من جزيئات : رمل
   .الّصخور املفتتة واملعادن

مادة نفطيّة ذات لزوجة عالّية : زفت
 Eولون أسود، تستخرج خالل عمليّة تقط

  .النّفط الخام يف درجة حرارة عاليّة
  ).zn( ، رمزهمعدSّ  عنرص كيميا;ّ : زنك
وهو ) he(رمزه  عنرص كيميا;ّ : زئبق

 . سائل فيضّ 
نوع من الّ�وات الطّبيعيّة : زيواليت

  .اة باعتباره معدنا طبيعيّ مّ ملها
قيرتلوي، هي / املعدن الّسائل: سائل

  .لسلسلة سبائك فلزيّة غE متبلورةأسiء 
عملّية تشكيل املعادن من خالل : سباكة

م املراد صهره، ووضعه داخل مجسّ 
  .إنتاجه وتكوينه

مواد معدنيّة تتكّون من خلط : سبائك
  .أك�/ معدن8
 حاداتّ  من تتكّون معدنيّة ماّدة :سبيكة

 بعضهi مع أك� /ئي8كيميا عنرصين
    .البعض
 والّسبائك املعادن من مصنوع :سلك

   .واحد كهربا;ّ  موصل من ويتكّون املختلفة،
املواد التي ال قيمة لها، والتي : شوائب

ترافق الخامات الثّمينة أثناء عمليات 
  .التّعدين

عمليّة يتّم فيه صّب مادة سائلة : صّب 
  .يف قالب، ثّم يسمح بالتّصلب

صخور متكّونة نتيجة : رسوبّية صخور
/ لرتسيب الّرتاب الطّيني املحمول باملاء

  .بالّرياح خالل فرتة زمنيّة طويلة
صخور متحّولة نشأت : لةصخور متحوّ 

الّصخور الرّسوبيّة / من الّصخور النّاريّة
 Eالتي كانت موجودة من قبل تحت تأث

  .  الحرارة والّضغط
ة عن ناملتكوّ  الّصخور: ناريّةصخور 

د الّصهارة الخارجيّة من د وتّرب طريق تجمّ 
  . باطن األرض

تحتوي عىل مجموعة من : صخور
املعادن تتواجد يف الطّبيعة، وتعترب جزءا 

  .مهiّ يف تركيب القرشة األرضيّة
تسّمى رقائق معدنيّة تستخدم و : صفائح
  .للّزينة
عمليّة تجرى عىل بعض املواد : صقل

واملعادن لتنعيمها وتنعيمها والتّحكم يف 
  .ثخانتها

عمليّة تحويل ومعالجة : صناعة معدنّية
املعادن، والتي تصنع عددا كبEا من 
املنتجات التي يتّم استخدامها يف مناطق 

  .مختلفة
 املعدنيّة الّصناعة عمليات من عمليّة :صهر
 ةاملادّ  خامات من مزيج تسخ8 فيها يتمّ 

 خامّ  عىل للحصول االنصهار درجة فوق
  .املعدن

يستخدم يف  مركب بلوريّ : صوديوم
صناعة الزّجاج ومواد التّنظيف، وبعض 

  .تركيبات األدويّة
  .االنصهار /الحرارة درجة يف ارتفاع :ضغط

  .حنأداة تستخدم للطّ : طاحونة
 أنواع من نوع هو رسو�ّ  صخر :طباش4
  .أغراض لعّدة يستخدم لذيا الجEيّ  الحجر
  .املعدن وجعله ناعi جّدا دّق : طحن

 عمليّة الّرتسيب الكهربا;ّ : طالء كهربا8ّ 
  . للمعادن يف طالء كهربا;ّ 
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ماّدة يطىل بها الّسطح وهو يف : طالء
  . حالة سائلة

 مصدره الّصخورو يسّمى الّصلصال : ط[
ت، واملوجودة ضة للتفتّ الّسيليكاتيّة املعّر 

  لّرتبة يف ا
تقنيات جديدة هدفها عزل : عزل

  األسطح والحرارة عن طريق أجهزة خاّصة
تهم استخراج املعادن مهمّ : ع�ل املناجم

  . القيّمة وغEها من املواد
أحد مصادر الطّاقة وهو : غاز طبيعيّ 

ة للصناعة مورد طاقة أوليّة مهمّ 
  .الكيiويّة

حالة من حاالت املادة الثّالث : غاز
خذ شكل الحيّز الذي لون، وتتّ شفافة ال

كسج8، وثاS أكسيد و توضع به كاأل 
iهEالكربون وغ.  

جسيiت حبيبيّة ناعمة وخفيفة : غبار
  .ق يف الهواءبشكل كاف ل� تعلّ 

  .تنقيّة املعادن من الّشوائب: غربلة
بني اللون قابل / صخر أسود: فحم

  . لالشتعال واالحرتاق
8 تسخ/ مكان يستخدم للتدفئة: فرن

  .ماّدة ما
ماّدة معدنيّة بيضاء تستخدم لعّدة : فّضة

  .النّقود/ أغراض كالّزينة
ماّدة معدنيّة تتكّون من : فلدسبار

  .سليكات األملنيوم
 برسعة الكهرباء تنقل معدنيّة ماّدة :فلزات

  .الّضوء عكس عىل القدرة ولها ،عاليّة
ماّدة معدنّية هي >ثابة ثروة : فوسفات

ة تستخدم لعّدة أغراض طبيعيّة باطنيّ 
  .زراعيّة وصناعّية

ماّدة معدنيّة موجودة يف : فوسفور
جسم اإلنسان تساعده عىل تكوين 

  .وتحريك عضالته الطّاقة،

 مجموعة من تتكّون معدنّية سبيكة :فوالذ
  .والكربون كالحديد، العنارص من

ماّدة معدنّية نذيبها لنصنع : بكقابل للسّ 
  .منها أشكاال مختلفة

ماّدة معدنّية نادرة تستخرج من : رقصدي
غالبا ما تستعمل يف و  ،حجر القصدير

  .علب الّصفيح
رشيط طويل ممّدد مصنوع من : قضيب
  .الّصلب
إذابة املواد املعدنيّة ووضعها يف : قوالب

قولب لتشكيل مختلف األشكال التي 
  . نريد صناعتها

وضع املواد املعدنيّة يف قوالب : قولبة
  .ّرغبةلتشكيلها حسب ال

ماّدة معدنيّة موجودة يف : كالّسيوم
جسم اإلنسان، ولها أهميّة عضويّة كبEة 

  .يف تشكيل العظام واألسنان
يسّمى الّصلصال الّصيني، وهو : كاول[

أحد الّصخور الّدقيقة، أبيض اللون، 
يستخدم لعّدة أغراض أهّمها صناعة 

  .األواS الفخاريّة
ح يعترب الكربيت من األمال : كربيت

املعدنيّة، وهو ثالّث أكرب معدن يف جسم 
يستخدم لعّدة وظائف أهّمها واإلنسان، 

  .إزالة الّسموم
أدوات معدنّية تستعمل لعّدة : كبس

  .أغراض
مجموعة معادن ومواد عضويّة : كتلة

  . مجتمعة مع بعضها البعض
  . هياكل معدنيّة مختلفة: كتلة

عنرص معدS يستخدم لعّدة : كروم
عة الّسيارات والّدراجات أغراض، كصنا

  .النّاريّة
كرس آالت معدنيّة تستعمل ل: كّسارة

  .عّدة أشياء

يسّمى الحجر الجEي، لونه أبيض، : كلس
يستخدم لعّدة أغراض أهّمها الحّد من 

  . انجراف الّرتبة
: معدSّ له عّدة أنواع عنرص: كلوريد

  .كلوريد الّصوديوم، الكالّسيوم، البوتاسيوم
  .يستخدم للبناء ناريّ  صخر: گرانيت

مربمج  آلة تعمل بنظام ميكاني�ّ : لفافة
كهربائيّا، وتستخدم لتحويل املقاطع 
املختلفة إىل أشكال قوسّية وغEها، 

  . تستعمل يف اإلنشاءات
 ّcالجبال، / ماء مصدره اآلبار: ماء معد

والتي تحتوي عىل مادa الهيدروج8 
  .كسج8و واأل 

ة يتكّون من من األحجار الكر�: املاس
عنرص الكربون، يستعمل لعّدة أغراض، 

  .كالّزينة والحيل مثال
وتأخذ شكل  ،ماّدة قابلة لالنسياب: مائع

اإلناء الحاوي لها، كi تشمل الّسوائل 
  . والغازات أيضا

يحفره اإلنسان يف سطح األرض : محجر
موارد طبيعيّة باطنيّة، منها الستخراج 

  .الرّخام والحىص
أشهر األحجار الكر�ة التي من : مرجان

نستعملها لعّدة أغراض كصناعة الحيل 
  .مثال

  . ماّدة معدنّية قابلة للتشكيل: مرونة
إذابة ماّدة معدنيّة وصنع : مسبوك

  . أشكال مختلفة منها
جوف له  الجامد الذي ال: مصمت

  .كالحجر ونحوه
أداة تستخدم لطحن مختلف : مطحنة

حوق أنواع الحبوب، وتحويلها إىل مس
  .ناعم

مادة صلبة موجودة يف األرض : معدن
  .تستعمل لعّدة أغراض
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خاصيّة فيزيائيّة تتميّز بها : مقاومة
  .النّواقل املعدنيّة يف الّدوائر الكهربائّية

  .آلة سحق الحجارة: مقلع
عنرص كيميا; موجود يف : مگنيزيوم

جسم اإلنسان، له عّدة وظائف أهمها 
  .إنتاج الطّاقة

 ،امللح من كلوريد الّصوديوم يتكّون: ملح
  .يف التّوابلويستعمل لعّدة أغراض أهّمها 

أماكن خاّصة لصناعة : مناجم الحديد
الحديد، تعتمد عىل مسEين وآالت 

  .اتومعدّ 
أماكن خاّصة لصناعة : مناجم الّذهب

تعتمد عىل عiّل وآالت و الّذهب، 
  .اتومعدّ 

أماكن خاّصة لصناعة : مناجم القصدير
املعدنيّة الفضيّة اللون اللينة األجسام 

  .املستعملة يف الطّالء والتّلحيم
أماكن خاّصة لصناعة : مناجم الّنحاس

تعتمد عىل عiل وآالت و النّحاس، 
  .اتومعدّ 
مكان خاّص لصناعة مختلف : منجم

ات يعتمد عىل معدّ وأنواع املعادن، 
  .وآالت وعiل

ماّدة معدنيّة تستعمل لعّدة : نحاس
  . ة الحيل والّزينةأغراض كصناع

عة فّن الزّخرفة يف أشكال متنوّ : نحت
  .باستخدام أدوات خاّصة

تصفيّة املواد وغربلتها من : نخل
  .الّشوائب واألوساخ بواسطة املصفاة

مادة طبيعيّة تتكّون من : نفط
يستخرج من باطن والهيدروكربونات، 

  . يستعمل لعّدة أغراضواألرض، 
جود يف عنرص كيميا; طبيعي مو : يود

  . منتجات غذائيّة معيّنة
   .الطّبيعة يف موجود كيميا;ّ  عنرص :يورانيوم
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 ب� أيّ  املتنافس�، ب� اتّفاق :أفقي اتّفاق 
 املستوى نفس عىل املتواجدة املؤسسات

 سبيل عىل -  التّوزيع /اإلنتاج سلسلة من
 اإلنتاج التّطوير، البحث، مجال يف املثال

 األفقيّة لالتّفاقيات ;كن .التّسويق /والرشاء
 األمر تعلق إذا السيA املنافسة، تقيد أن

 عندما /األسواق تقاسم /األسعار بتحديد
 وتكون بالسوق األفقي التّعاون هذا ;ّس 

 /االبتكار اإلنتاج، األسعار، عىل سلبيّة أثار له
 ذلك، عىل عالوة .املنتجات وجودة تنّوع
 وسيلة يكون أن األفقي للتعاون ;كن

 تخفيض يف ويساهم املخاطر، لتقاسم
 اإلبداع وإطالق تالخربا وتبادل التّكاليف،

 .أرسع بشكل الّسوق عىل
 املؤّسسات ب� اتفاقيّة :التّخّصص اتّفاق
 تتخّصص خاللها من التّي بالرشوط مرتبط

 /الّسلع من خاّص  /محّدد نوع إنتاج يف
 أن التّخّصص التّفاقيات ;كن .الخدمات

 توزيع /اإلنتاج نوعيّة تحس� يف تساهم
 املعنيّة ساتاملؤسّ  أنّ  إىل بالنظر املنتجات

 بعض تصنيع عىل نشاطها تركّز أن ;كن
 فعاليّة أكd بشكل العمل وبالتايل املنتجات،

   .تنافسيّة أكd بأسعار منتوجاتها وعرض
 ب� مربم اتّفاق :عمودي اتّفاق

 منها واحدة كّل  تعمل أكd /مؤّسست�
 مختلفة مستويات عىل االتّفاق حسب

 تحّدد تّيوال التّوزيع /اإلنتاج سلسلة من
 بعض بيع إعادة /بيع رشاء، رشوط لها

 املنتج ب� االتّفاق مثل الخدمات /الّسلع
 .موزعيه /وموزعه

 ب� ترتيبات عن عبارة :كارتل /اتّفاق
 املنافسة عىل القضاء /من للحدّ  املؤّسسات

 هذه القانون ;نع .عليهم nارس التّي
 بها يقصد عندما الّرتتيبات /االتّفاقات

 اإلخالل /منها الحدّ  /املنافسة حّريّة عرقلة
 يف .منه كبq جزء يف /الّسوق نفس يف بها

 األكd الّرتتيبات تسّمى العمليّة املAرسة
 اتّحادات( بكارتيالت املنافسة عىل خطرا

 تحديد عىل يتّفقون بحيث )االحتكار
 األسواق، تقاسم اإلنتاج، من الحدّ  األسعار،

 التّالعب األقاليم، /الّزبائن تخصيص
 االتّفاق ;كن كA املناقصات، بإجراءات

 .واحد آن يف العنارص هذه من العديد عىل
 عىل أرضارا االتّفاقات هذه تحدث

 املؤّسسات أن إذ ككّل  واملجتمع املستهلك�
 وكسب األسعار ارتفاع عىل املسؤولة هي

  .تنافسيّة األسواق كانت إذا إالّ  أكرب أرباح
 ب� اتّفاقيّة :طويروالتّ  البحث اتفاقيّة

 يف مشرتكة بنشاطات معا للقيام مؤّسسات
 معارفهم توظيف أجل من والتّطوير البحث
 واملخاطر التّكاليف وتقاسم الخربات وتبادل

 هذه .جديدة منتجات باخرتاع املتعلّقة
 عمليّة ترسيع يف تساعد قد االتّفاقات

 /نوعيتها وتحس� الخدمات /الّسلع تسويق
 تشجيع وبالتّايل اإلنتاج، يفتكال تخفيض
 .املستهلك� ملصلحة التّقني التّقّدم

 كانت إذا الّشبكة آثار تظهر :الّشبكة أثر
 ما ملستخدم بالنسبة تزيد ما منتوج قيمة
 /نفسه املنتوج مستخدمي لعدد تبعا

 االقتصاد خرباء يتحّدث .متوافقة منتجات
 هو كA للشبكة، الخارجيّة اآلثار حول إذن
 إضافيون مستهلكون ينظّمّ  عندما لالحا
 املستهلك� شبكة إىل الّشبكة خارج من

 للمستهلك� ميزة توفّر فهي املوجودة

 تنشأ وال سلفا، الّشبكة أعضاء هم الّذين
 من إّ�ا الّشبكة داخل من امليزة هذه

  .خارجها
 هذا يشتمل: التّجاريّة العالمة أحادي

 افسةاملن عدم التّزامات من كّل  املصطلح
   .الّرشاء وحّصص
 حالة :الّرشاء واحتكار البيع احتكار
 واحد بائع سوى بها يوجد ال التّي الّسوق

 لغياب نظرا واحد مشرت )/محتكر(
 سوق قوة لديه املتعامل هذا املنافسة،

 وضعيّة وجود يعادل ما أيّ  للغايّة قويّة
 عندما االحتكار، حالة يف  .مطلقة هيمنة
 اإلنتاج يكون نظّم،م غq النّشاط يكون

 ستكون مAّ  أكd مرتفعة واألسعار منخفضا
 ;كن كA .تنافسيّة ظروف ظّل  يف عليه
 يحقق الّذي ذلك هو املحتكر اعتبار أيضا

 األرباح يعني( املتوسط من أعىل أرباحا
 .)املال لرأس الطّبيعي العائد تتجاوز التّي

 غq األسعار تكون الّرشاء، احتكار حالة يف
 يف وعاليّة الّرشاء عمليّة يف منخفضة ديّةالعا

 االحتكارات ب� تقليديا �يز .البيع عمليّة
 .القانونيّة واالحتكارات الطّبيعيّة

 ترتكز عندما : الطّبيعّية االحتكارات/1
 تكون ، واحدة يد يف األنشطة معظم

 تضمن التّي االقتصاديّة لألداءات األفضليّة
 نشاط أمام نحن أخرى، وبعبارة املسؤوليّة،
 وكلA ،"متزايدة عائدات" مع اقتصادي

 عائداتها كانت العمليات، تركيز ازداد
 تربز : القانونّية االحتكارات/2 .أفضل
 به تتمتّع الّذي االحتكار يكون ال عندما

 ولكن اقتصادي منطق عن ناتجا  املؤّسسة
 من تعطي ترشيعيّة هيئة لقرار نتيجة
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 ملAرسة الحرصي الحّق  معّ�  لتنظيم خالله
 ;كن احتكار هناك أخqا، .اقتصادي نشاط

 الحّق  إىل الّسوقيّة سلطته تستند أن
 .أسايس تسهيل استغالل يف االستئشاري

 يوجد ال التّي الّسوق حالة :القلّة احتكار
 عدد /البائع� من قليل عدد سوى فيها
 يف تنشط التّي الّرشكات.املشرتين من قليل
 عند أنّه وتدرك بعضها تعرف الّسوق هذا

 أسعار، املثال، سبيل عىل هام، قرار اتّخاذ
 تؤثّر فهي املعنّية املنتجات ونوعيّة اإلنتاج
 وسلوكها األخرى الّرشكات عىل كبq بشكل

 رشكة كّل  فإن لذلك ونتيجة .الّسوق يف
 املحتملة الفعل ردود بالتأكيد تنظر سوف

 سبيل عىل .األخرى الفاعلة الجهات من
 املنتجات وجودة وإنتاج سعر ثال،امل

 كبq بشكل تؤثر سوف القرار هذا املعنيّة
 .الّسوق يف وسلوكها األخرى الّرشكات عىل

 تأخذ سوف رشكة كّل  فإن لذلك، ونتيجة
 من املحتملة الفعل ردود االعتبار بع�

 يستخدم ما غالبا .األخرى الفاعلة الجهات
 ةلإلشار  املنافسة قضايا يف املصطلح هذا
 الّرشكات فيها تحتّل  التّي الحاالت إىل

 /ثال� /ثنا� بشكل مجتمعة وهي الكبqة،
 سوق إنّ  .الّسوق يف بارزة مكانة رباعي
 مخاطر فيه تكون سوق هو القلة احتكار
 فيه يوجد الّذي الّسوق من أكرب االتّفاق
 من .املتنافسة الّرشكات من العديد
 يف هي التّي الّرشكات تقوم أن املرّجح
 نفسها بتنظيم القلة احتكار وضعّية
 والتّعسف جAعي مهيمن مركز الحتالل

   .الوضعّية هذه يف
 احتكار من خاّصة حالة :ثنا6 احتكار

 تتضّمن التي األنشطة من فرع فهو :القلّة
 عادة املنافسة، قضايا يف .فقط اثن� بائع�

 الحاالت لوصف املصطلح هذا يستخدم ما
 فقط اثنان كبqان بائعان فيها يكون التّي

 ح� يف التّنافسيّة البنيّة عىل يهيمنان
 مع الّصغار الباعة من البقيّة تتكّيف

Aسلوكه. Aين البائع� عىل يطلق كqالكب 
  ."الثّنا� االحتكار "اسم

 يف وسيط عن عبارة :بالشكاوي اإلخطار
 املنتوج برشاء يقوم بحيث التّوزيع سلسلة

 وبيعه املنتج دعن من كبqة بكميات
 تجار /اآلخرين الجملة لتّجار أقّل  بكميات
   .التّجزئة

 من 17 املادة تلزم :تجميع عن اإلخطار
 2003 سنة يوليو 19 يف املؤّرخ 03 /03 األمر

 باملنافسة املتعلّق واملتّمم املعّدل
 بأيّ  املنافسة مجلس بتبليغ املؤسسات

 الّسوقيّة حّصته تتجاوز أن شانه من تجميع
 املشاركة للمؤسسات يسمح اال .باملائة 40
 هذه كانت إذا التّجميع عمليّة إنجاز يف

 يعلن � املجلس وأن عنها مبلّغ غq األخqة
  .املنافسة سq مع متوافقة إنها

 خالله من ;كن الّذي اإلجراء :استبدال
 نظر من للتبادل قابلة املواد اعتبار

 همبإمكان كان إذا .املستهلك� /املنتج�
 لطبيعته، مكافئا يعتربونه آخر منتج رشاء

 هذين اعتبار فيمكن سعره، /استعAله
 .نفسه املالئم الّسوق من املنتج�

 يف التّحقيق إجراءات تنّص  :الغ@ استشارة
 من بها املعمول التّرشيعات من العديد
 استشارة عىل املنافسة ضبط سلطات طرف

 كذل تتطلّب التي الحاالت يف أخرى أطراف
 ألنّه وذلك.سليمة قرارات اتّخاذ لغرض
 لها يكون أن املتّخذة قراراتها لبعض ;كن
qبإمكانها الحاالت هذه .ما حالة عىل التّأث 

 يف اتخاذها ;كن التّي القرارات nّس  أن
 والتحقيق االقتصاديّة التّجميعات ترخيص

 هذه .للمنافسة املنافيّة املAرسات يف
 من ;كن كتابيّة، /تكان شفويّة االستشارة،

 الّسq حول فعليّة معلومات جمع خاللها
   .املعنيّة لألسواق الحقيقي

 nنح: املنافسة مجلس ملف عىل اطّالع
 املؤرخ 03- 03 رقم األمر من 30 رقم املادة

 لألطراف واملتّمم، املعدل 2003 يوليو 19 يف
 بالتجارة املكلّف الوزير ممثّال وكذا املعنيّة

 من إعداده تمّ  الّذي امللف عىل عاالطّال  حّق 
 نسخة عىل والحصول املنافسة مجلس طرف

 باستثناء امللّفات كّل  يخّص  الحّق  هذا .منه
 يف الحق يعدّ  .مهنيّة أرسارا املتضّمنة تلك

 الّضAنات ب� من امللف عىل االطّالع
 املوّجهة الخاّصة اإلجراءات يف األساسيّة
 .الّدفاع حّق  لحAيّة
 الّسلطات nلك :العرتاضاتا إعالم

 األحيان، معظم يف املنافسة عن املسؤولة
 /لتعريف ومتنّوعة مختلفة قانونيّة أدوات
 املنافسة، مجال يف املطبّقة القواعد تحديد
 تقّدمها التّي الّرتجمة أو /تنفيذها رشوط

 .القواعد هذه تطبيق عن املسؤولة الهيئات
 يّةرسّ  تجاريّة معلومة كّل  :ّرسيّة أعMل
 ;كن تنافسيا امتيازا ما ملؤّسسة تعطي
 ّرسيّة تشملو  "األعAل ّرسيّة "اعتباره
 الّصناعيّة، األرسار /اإلنتاجيّة األرسار األعAل

 هذه تشمل وقد .التّجاريّة األرسار عن فضال
 التّوزيع، وأساليب البيع، أساليب األخqة
 اإلعالن، واسرتاتيجيات املستهلك، وماهيّة
 يبقى ولكن والّزبائن، املورّدين وقوائم

 الخاّصة بالظّروف مرتبطا الّدقيق التّعريف
  .حالة لكل

 االسرتاتيجي السلوك :الّسوق إغالق
 الّذي املؤّسسات من مجموعة /للمؤّسسة

 قبل من الّسوق إىل الوصول فرص يقيّد
 .من /املنبع من سواء املحتمل� املنافس�

 كاالأش الّسوق إغالق يتّخذ أن ;كن
 مع للتعاقد املطلق الرّفض من مختلفة،

 من دقّة أكd أشكال إىل املنافس� هؤالء
 ;كن .الوصول نوعيّة تدهور مثل التّمييز

 تحتفظ أن املثال، سبيل عىل ملؤّسسة،
 قنوات /الخام املواد مصادر من هامّ  �صدر
 وبالتايل حرصيّة، عقود خالل من التّوزيع
 .س�املناف عىل الّسوق إغالق
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 ):الظّل اقتصاد( رسمي غ@ اقتصاد
 االقتصادي الّنشاط املفهوم هذا ويشمل

 الئحة إىل الفاعلة أطرافه تخضع ال الّذي
 ملAرسة الالّزمة الّرشوط تحّدد تنظيميّة

 التّجاريّة املعامالت تحكم التّي تلك /مهنة
 الّسجل يف التّسجيل( بها يقومون التّي

 .الّرضيبي امااللتز  .الفوترة .التّجاري
 دقيقة معلومات غياب )الّصّحي االلتزام

 الّصعب من يجعل االقتصاد أداء عن
  .عنه تنافيس تحليل تطوير للغايّة

 اقتصاديات تتحّقق :الّتشكيلة اقتصاديات
 هذه تقوم ملا ما مؤّسسة يف التّشكيلة

 خالل من إنتاجها تكاليف بخفض األخqة
 مات،والخد املنتجات من تشكيلتها توسيع
 القدرة امتالك املؤّسسة عىل ينبغي ولهذا
 متAثلة، مكّونات استخدام عىل

 أنفسهم واملوظف� نفسها بالتسهيالت
 سبيل عىل .املنتجات من العديد إلنتاج
 التّأم� منتجات بيع ما لبنك ;كن املثال

 تجزئة بهدف املحلّيّة فروعه يف بالتجزئة
 عىل )باملكت إيجار مثل( الثّابتة تكاليفها

 + بنكيّة منتجات( املنتجات من أكرب عدد
 .) م�أ التّ  منتجات
 /التّزاميّة آليّة :املنافسة بعدم االلتزام

 توزيع، /توريد عقد يف متضّمنة تحفيزيّة
 إنتاج، بعدم نفسه املشرتي تلزم بحيث
 منافسة منتجات بيع إعادة /بيع رشاء،

 عىل تغطيّة /العقد موضوع للمنتجات
 هذا من احتياجاته من باملئة 80 األقّل 
  .به املرّخص املورد من املنتجات من النّوع
 تقوم االتّفاق من خاّص  نوع :امتياز

 �نح )االمتياز مانح( املؤّسسة �وجبه
 عن)االمتياز من املستفيد( أخرى مؤّسسة

 مبارش غq /مبارشة مايل تعويض طريق
 حقوق من مجموعة استغالل يف الحّق 

 /إلنتاج )االمتياز( املهارة /ريّةالفك امللكيّة
 .الخدمات /الّسلع من معيّنة أنواع تسويق

 عموما تتعلّق حقوق من املجموعة هذه
 /شعارات /مسّجلة أسAء /تجاريّة بعالمات
 الخربة /املؤلف حقوق /�اذج /أساليب

 تحتوي ما عادة .االخرتاع براءات /الفنيّة
 تعلّقةامل االلتزامات عىل االمتياز اتفاقيّة

 مشرتك شعار /شائع اسم استخدام .1 :بـــ
 .2  النّقل؛ وسائل /للمحالّت موّحد وعرض
 إىل لالمتياز املانح من الفنيّة الخربة انتقال

 التّجاريّة املساعدة توفq 3. .منه املستفيد
 املستفيد إىل االمتياز مانح قبل من والتقنيّة

  .االتّفاق مّدة خالل االمتياز من
 أوامر يصيغ أن املنافسة ملجلس ن;ك :أمر

 للمAرسات حدّ  وضع إىل ترمي معلّلة
 كA.معاينتها nّت والتّي للمنافسة املقيّدة

 القيام عدم /للقيام أوامر شكل عىل تقّدم
  .القرار يف مفّصلة عمليات /بعمليّة
 املعّدل األمر من 14 املادة تحظر :بطالن
 يوليو 19 املؤرخ 03-03 رقم واملتّمم

 الّرشوط /واالتّفاقات االلتزامات 2003
 تحت املنافسة من تحدّ  التّي التّعاقديّة

 � ما باطلة االتّفاقات هذه .البطالن طائلة
 9 /8 املاّدت� �وجب الحظر هذا من تعف

 03-03 رقم واملتّمم املعّدل املرسوم من
 تعدّ  ال 2003 جويليّة 19 املؤّرخ

 سلبي رأي موضوع كانت التّي املAرسات
 التّي تلك /املنافسة مجلس طرف من

 املنافسة مجلس من ترخيص محّل  كانت
  .باطلة املؤسسات من بطلب

 يؤّدي تعاقدي بند :املنافسة عدم بند
 عىل واحد بطرف /الّرشاء عقد يف باألطراف

 بعدم مبارش غq /مبارش التّزام إىل األقل
 مستقل بشكل بيع إعادة /بيع رشاء، صنع،
 /الّسلع مع املتنافسة دماتالخ /الّسلع

  .العقد موضوع الخدمات
 مصطلحات :االعرتاضات /الّتقرير بيان
 التّي الوثيقة لوصف تستخدم عاّمة

 املقيّدة املAرسات وصف عىل تحتوي

 التّحقيق أثناء تحديدها تم التّي للمنافسة
 أساس هي الوثيقة هذه .الّشكوى يف

 ملعنيّةا لألطراف تسمح التّي النّزاع عملّية
qالّشكاوى عىل رّدا موقفها عن بالتعب 

 تقرير هو .البيان يف لها تعرضوا التّي
 املنافسة مجلس طرف من "مخطر"

 فرتة بفتح املعنيّة الّرشكات /لألشخاّص 
 بتأكيد األطراف خاللها تقوم والتّي "نزاع"

 بشأن قراره املجلس يتّخذ ولن .مواقفها
 نهايّة يف إالّ إليه تقّدم التّي املAرسات

  .الفرتة هذه
 بيع تربط تجاريّة مAرسة :مرتابط بيع

 املAرسة لهذه ;كن .آخر منتج برشاء منتج
 غq مAرستها كانت إذا املنافسة تقيّد أن

 واستعAلها املنتجات بطبيعة مّربرة
 تبيان إىل االقتصاديّة النّظريّة nيل .التّجاري

 يف سوقيّة بقوة تتمتّع التي املؤّسسة أن
 معيّنة رشوط ضمن لها ;كن معّ�، سوق

 تشويه أجل من الوضعيّة هذه استخدام
qهذه مثل .املرتبط املنتج سوق س 

 من الخروج إىل باملنافس� تؤّدي املAرسة
 وضع الحقا للمؤّسسة و;كن الّسوق هذه

 نظر وجهة من .املعنيّة للمنتجات األسعار
 لها يكون التّي املرتابطة املبيعات املنافسة،

qاملنتج الّسوق تغلق رئيس سلبي تأث 
 البيع يؤّدي قد ذلك إىل باإلضافة .املربوط
 الرّابط املنتج أسعار يف ارتفاع إىل املرتابط

 ومنتج رابط منتج عن مثال واملرتابط
  .الحرب خراطيش الطّابعات، :مرتابط
 نهايّة يف متواجدة مؤّسسة :الّتجزئة تاجر

 من منتوج برشاء تقوم التّوزيع، سلسلة
 .النّها� للمستهلك لتبيعه الجملة تاجر

 الوضعيّة هي االقتصاديّة التبعيّة :تبعيّة
 مAثل بديل أيّ  الّرشكة فيها nلك ال التّي
 الّرشوط ظل يف التّعاقد رفض أرادت ما إذا

   .ممّونها /زبونها قبل من عليها املفروضة
 التّي املنتوجات تجارة :موازيّة تجارة

 الّذي الرّسمي التّوزيع نظام خارج مّ تت
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 بإمكان كان إذا .معيّنة مؤّسسة وضعته
 مختلفة أسعارا nارس أن املؤسسات

 مختلفة بلدان /مناطق يف املنتوج لنفس
 املفاوض� بإمكان نشاطها، nارس أين

 أين البلدان /املناطق يف املنتوجات رشاء
 تكون أين وبيعها األد¦ األسعار تكون
 التّدفّق هذا يسّمى .األعىل خqةاأل  هذه

 .املوازيّة بالسوق للمنتوجات
 مرتبط الخطر لرفع التّجميع :اإلنقاذ تجميع

 يف املوجودة /املفلسة املؤّسسة تربير"ب
 للّسلطات يسمح بحيث "حرجة وضعيّة

 لعمليّة الّرتخيص باملنافسة، املكلّفة الوطنيّة

 تعزيز /نشأة إىل أّدى وإن حتى التّجميع

 هذه أن بالحسبان آخذا هيمنة، لوضعيّة

 عىل االستحواذ جراء من تحدث � الوضعيّة

 إنقاذ أجل من نشأت إ�ا املفلسة، املؤّسسة

 هذه .الحرجة وضعيتها بسب املؤّسسة

 وجود عدم حالة يف إالّ تتمّ  أن ;كن ال املوافقة

 وإنشاء التّجميع عمليّة ب� مبارش ارتباط أيّ 

 .لهيمنةا لوضعيّة وتعزيز
 مجموعة عن عبارة :املؤّسسات تجميع

 نحو عىل تقوم املستقلّة املؤّسسات من
 وضع �وجبه يتّم خاّص  عقد بإبرام دائم

 تقديم وكذلك املشرتك لالستخدام مواردها
 هذه تشكيل يسمح مشرتكة، عروض

 يف املشاركة من للمؤسسات املجّمعات
 من املزيد عادة تتطلّب التّي العمليات

 لديهم التّي تلك من أوسع خربات /رداملوا
 شائعة، االتّحادات هذه .مستقّل  بشكل

 والتّشييد البناء قطاع يف املثال سبيل عىل
 املبا§،( الّضخمة مشاريعها تتطلّب والتي

 ب� الوثيق التّعاون )الّرسيعة الطّرق
  .والبناء والتّخطيط الهندسة رشكات
 دماجان عند • :التّجميع عمليّة تتم :تجميع

 قبل من مستقلة كانت أكd /مؤسست�

 عىل مؤّسسة تتحّصل عندما • .)االندماج(

 عندما •.)السيطرة( أخرى مؤّسسة مراقبة

 جميع دا©ة بصفة مشرتكة مؤّسسة تؤّدي

 ولكنها مستقلة، اقتصاديّة مؤّسسة وظائف

 عّدة /مؤسست� ب� نشئتأ  الواقع يف

 تزاول موّحدة مؤّسسة( منفصلة مؤسسات

  .)نشاطها
 عمليات جّل  :القطاعات حسب تحقيق
 لتقييم تجرى التّي املعلومات عن البحث

 حسب تحقيق( معّ�  قطاع أداء كان إذا ما
 /املAرسات كانت إذا ما )/القطاعات

 القطاع هذا يف النّاشطة املؤّسسات مشاريع
 الجيد األداء مع متوافقة غq /متوافقة

 عوانوأ  الّضباط جانب إىل  .للمنافسة
 التّحقيقات هذه تُجرى القضائيّة، الّرشطة

 من /التّجارة وزارة أعوان قبل من إّما أساسا
  .املنافسة مجلس مقّرري

 اقتصاديات تتحّقق :التّكاليف تخفيض
 هذه تقوم عندما ما مؤّسسة يف الّسلّم
 من الوحدويّة تكاليفها بخفض األخqة
 يعني هذا( اإلنتاج حجم زيادة خالل

 ارتفع كلAّ التّكاليف توسطم انخفاض
 .امتالك املؤّسسة عىل يتعّ�  ولهذا ) اإلنتاج
 عىل الثّابتة تكاليفها توزيع عىل القدرة
 ذلك، عىل كمثال .اإلنتاج من أكرب كّميات

 كلAّ ما ملنتوج الوحدويّة التّكلفة تنخفض
 م» عىل املحّملة املنتجات عدد ارتفع

 حجم ذات الّشاحنة تكون /نفسها الّشاحنة
 من املزيد بنقل لها يسمح مAّ  أكرب

 الحاالت جّل  يف يتطلّب حيث املنتجات،
 .واحد سائق استخدام

 ;كن :احرتازيّة تداب@ /مؤقتة تداب@
 إطار يف احرتازيّة تدابq اتّخاذ للمجلس
 املقيّدة باملAرسات املتعلّقة امللّفات معالجة

 الظّروف ذلك اقتضت إذا للمنافسة،
 غq محدق رضر وقوع لتفادي عجلةاملست

 التّي املؤّسسات لفائدة إصالحه ممكن
 /املAرسات هذه جراء من مصالحها تأثرت

  .العاّمة االقتصاديّة باملصلحة اإلرضار عند

 بنيّة /إجراء عن عبارة :أسايس تسهيل
 يكون .ما نشاط ملAرسة رضوريّة تحتيّة

 عمليّة تكون عندما أساسيا أمرا التّسهيل
 تواجهها /ممكنة غq اإلنتاج عادةإ 

 جغرافيّة، ماّديّة، سواء كبqة صعوبات
 ذلك عن مثاال نأخذ .اقتصاديّة /قانونيّة
 يستخدمها التّي الوطنيّة الكهربائيّة الّشبكة
 تزويد عمليّة يف الكهرباء منتجي مختلف

 التّي الحاالت ففي الّنهائي� .املستهلك�
 شبكة ناءب املنتج� عىل فيها يستعىص
 البنيّة إىل يلجؤون بهم الخاّصة التّوزيع
   .املوجودة التّحتيّة
 من شخص /مؤّسسة استفادة :تطّفل

 دون أخر شخص بذلها وجهود إجراءات
 سبيل عىل .معه التّكاليف تقاسم /دعمه
 قرار اتّخاذ يستطيع تجزئة تاجر املثال،
 لتقديم )التّكاليف وتحمل( عارض� تكوين
 حول املحتمل� للّزبائن أفضل إعالم

 وبالتايل املنزليّة، األجهزة أحد استخدام
 التّجزئة لتّجار ;كن ولكنّ  .املبيعات زيادة

 التّكاليف هذه يتحّملون ال الّذين اآلخرين
 تقّدمها التّي تلك من أقل أسعار تقديم

 الفئة هذه .العارض� دّربت التّي املؤّسسة
 تطّفل�م" �ثابة إليهم ينظر التّجار من

 طرف من املمّولة الجهود من يستفيدون"
 محّفزا يكون لن الّذي األّول التّجزئة تاجر
  .منتجاته تطوير جهود مواصلة عىل

 التّعاون يتجسد أن ;كن :دويل تعاون
 تعاون( دولت� ب� املنافسة مجال يف الّدويل

 تعاون /ثال� تعاون( دول عدة أو )ثنا�
 أن ;كن تّعاونال هذا ).األطراف متعّدد
 ما غالبا ولكن رسمي غq بشكل يتطّور
 هذا رسميّة، تعاون اتفاقيات شكل يتّخذ

 حول املعلومات تبادل إىل يهدف التّعاون
 /باالتّفاقات املتعلّقة الخاّصة الّشؤون

 مصلحة تقّدم والتّي االقتصاديّة التّجميعات
 مختلف تنسيق وكذا .للسلطات مشرتكة
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 األساسيّة النّقاط بعض معالجة أساليب
 واإلجراءات الّسوق تعريف /كتحديد

 مجال يف املتبادل والتّعاون – .....التّصحيحيّة
 بالنسبة .التّرشيعيّة النّصوص احرتام مراقبة

 نشq الحكومي، املستوى وعىل الجزائر إىل
 الجزائر ب� املوقّع الّرشاكة اتفاق إىل أساسا

 االتّفاق هذا .2005 سنة األوروپي واالتّحاد
 ويف .املنافسة مسائل يعالج فصال يتضّمن

 عىل 2010 سنة نهايّة التّوقيع تمّ  اإلطار، هدا
 املنافسة، عنوان تحت توأمة عقد
 األوروپيّة الّسلطات ومجموع الجزائر ب�

  .الفرنيس الجانب يديرها والتّي للمنافسة
 :الهيمنة وضعّية استعMل يف تعّسف

 /مؤّسسة فيها ونتك التّي الحاالت تعني
 -  لالتّفاق الحاجة دون – مؤّسسات عّدة
 لتحديد الّسوق يف قويّ  موقف لها

 مستوى يف التّجاريّة رشوطهم أو أسعارهم
  .تنافيس وضع عن النّاجمة تلك من أعىل

 :االقتصاديّة التّبعيّة وضعيّة يف تعّسف
 عمل من هو التّعّسف من النوع هذا

 املتعامل� عم عالقاتها يف مهيمنة مؤسسات
 سوى آخر خيار له ليس الّذين االقتصادي�

   ∙معها التّعامل
 من النّوع هذا :التّبعيّة وضعيّة يف تعّسف
 األمر من 11 املادة حسب ممنوع التّعسف

 /19 يف املؤرّخ 03-  03 رقم واملتّمم املعّدل
 رفض عىل سيAّ ال تنّص  التّي 2003 /07

 لتّمييزي،ا البيع رشعي، مّربر بدون البيع
 اإلشارة تجدر .أد¦ بسعر البيع بإعادة اإللزام

 هذه نّص  يف املذكورة لتّعّسف أشكاال أن إىل
 مAرسات تشّكل أن أيضا ;كنها املادة

 محظورة تعدّ  والتي "عاديّة" ملنافسة مقيّدة
 واملتّمم املعّدل األمر من 7و 6 املواد حسب

 2003 يوليو19 يف املؤّرخ 03-  03 رقم
 الّسهل من غالبا وأنه .واملتّمم ّدلاملع

 حالة عكس عىل الحالة، هذه يف ضبطها
 .التّبعيّة وضعيّة يف التّعسف

 يحظر :الهيمنة وضعيّة يف تعّسف
 تتمثّل والتّي الهيمنة وضعيّة يف التّعسف

 للمنافسة املضاّدة التّجاريّة املAرسات يف
 يف ملؤّسسة تسمح أن شأنها من التّي

 يف وضعيتها تعزيز /الحفاظ هيمنة وضعيّة
 من النّوع هذا ;نع املنافسة قانون .الّسوق

 ب� القا©ة املنافسة يشّوه ألنّه الّسلوك،
 باملستهلك أرضارا ويلحق املؤّسسات

 وضعيّة يف هي التّي املؤّسسة ويعفي
 مع املنافسة يف فعليا الّدخول من الهيمنة

 .األخرى املؤّسسات
 ):الّشبكة ىلع املنافسة فتح( تفكيك

 بفتح تسمح تقنيّة عمليّة هو التفكيك
 الواقع، يف .للمنافسة املحلّيّة الهاتف شبكة

 املحلّيّة الّشبكة الجدد املتعاملون ;تلك ال
 للبلد التّاريخي املتعامل ;لكها التّي

 كّل  تربط والتّي )الجزائر اتّصاالت(
 تسمح .الهاتفيّة االتّصاالت �ركز مستخدم

 املتنافسة للرشكات لتّفكيكا عمليّة
 من جزئيا إّما املحلّيّة الّشبكة إىل بالوصول

 خالل من كلّيا وإما الجز� التّفكيك خالل
   .التّام التّفكيك
 التّي التّكاليف :نشاط بدء تكاليف
 نشاط لبدء تخطّط التّي الّرشكة تتكبّدها
 هذه .معيّنة سوق قطاع يف اقتصادي
 املثال، سبيل عىل تشمل، التّكاليف
 والتطوير البحث إلطالق الّالزمة النّفقات

(D & R)، مرافق عىل الحصول تكاليف 
 املرتبطة التّكاليف وكذا التّوزيع /اإلنتاج

  .)اإلشهار( املنتوج بتسويق
 /سلعة إنتاج تكاليف :ثابتة تكاليف

 الّسلع كميّة مع باملوازاة تتغqّ  ال خدمة
 عّداتامل تكلفة مثل :املنتجات /والخدمات

 .واإليجار العقاريّة، والرضائب الثّقيلة،
 :لالسرتجاع القابلة غ@ التكاليف
 ثابتة تكاليف هي املسرتجعة غq التكاليف

 .اسرتدادها ;كن ال والتي دفعها تمّ  قد

 األنشطة ببعض مرتبطة التّكاليف هذه
 ;كن ال متخّصصة أصوال تتطلّب التّي

 بيعها /أخرى الستعAالت بسهولة توجيهها
 األصول لهذه الّسوق فرص .بسهولة

 التّكاليف عن أمثلة إعطاء ;كن .محدودة
qر :املسرتجعة غAالتّي املعّدات يف االستث 

 معّ�  منتوج تصنيع خاللها من ;كن ال
 محّددين لزبائن املنتجات وتحس� فقط

 معيّنة وتكاليف واإلشهار الّدعايّة ونفقات
  .والتطوير البحث من

 وفق تتغqّ  التّي التّكاليف :متغّ@ة تكاليف
 املواد الّصغq، العتاد تكاليف .اإلنتاج حجم

 عمليّة يف املستخدمة والطاقة األّوليّة
  .املتغqة التّكاليف عن أمثلة هي اإلنتاج
 التّكلفة هامش :حّديّة /هامشيّة تكلفة

 املؤّسسة تتحّملها التّي التّكاليف جميع ;ثّل
 العاديّة، الحالة يف .يّةإضاف وحدة إلنتاج
 أساسا مرتبطة التّكلفة هوامش تكون

 مادام صحيح املفهوم هذا .متغqة بتكاليف
 استثAرات تحقيق يتطلّب ال اإلضايف اإلنتاج
 من أقل الهامشيّة التّكلفة ومادامت إضافيّة
 فاملؤسسات لإلنتاج، املتوسطة التّكلفة
  .إنتاجها زيادة يف فائدة تحّقق

 بعض تأخذ :املناقصات جراءاتبإ تالعب

 شكل املناقصات يف التّالعب عمليات

 من فبدال .للمنافسة التّقييديّة املAرسات

 الّصفقة، لكسب األسعار بأفضل عرض تقديم

 حول منافسيه مع بالتّفاوض ما مقاول يقوم

 أعىل، بسعر الّصفقة بانتزاع له يسمح اتّفاق

 ّدةمضا مAرسة يعترب العمل من النّوع هذا

 الخاّص  التّرشيع خالل من للمنافسة

 العقوبات عن النّظر بغض باملنافسة،

  .األعAل هاته ملثل األخرى الجزائيّة
 دون املؤّسسة فيها تقوم التّي الحالة :iييز
 تجاريّة رشوط بوضع موضوعي سبب

   .متAثل� تجاري� لرشكاء مختلفة
 ب� التّنافيس للسلوك تنسيق :تآمر /تواطؤ

 إىل تؤدي قد التّي املؤّسسات من يدالعد
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 وتحقيق اإلنتاج من الحدّ  األسعار، ارتفاع

 بإمكان كان التّي تلك من أعىل أرباح

 ال .قبل من تحقيقها املعنيّة املؤسسات
 اتفاقيات عىل دا©ا التّواطؤ سلوك يعتمد

 يكون أن ;كن بل .املؤّسسات ب� رصيحة

 املؤّسسة فيها تكون ظروف عن ناتجا

 مع الرتباطها ولكن معاملتها يف ستقلةم

 الّنوع هذا مواقفهم، تؤيّد يجعلها منافسيها

   "الّضمني التّواطؤ" يسّمى عموما التّواطؤ من
 يسمح توزيع نظام :انتقا6 توزيع

 مع )عموديّة( اتفاقيات بإبرام للموردين
 اختيارهم يتمّ  املوزّع� من محدود عدد
 تحدّ  .نفسها الجغرافيّة املنطقة من

 من ناحيّة، من االنتقا� التّوزيع اتفاقيات
 أخرى ناحيّة ومن املعتمدين املوزّع� عدد
 غq للموزّع� البيع عمليات nنع فهي

 من الوحيدون املشرتون .املعتمدين
 اآلخرون املوزّعون هم املعتمدين املوزّع�
 يستخدم .النّهائيون واملستهلكون املعيّنون

 املنتجات لتوزيع نتقا�اال  التّوزيع غالبا
 الّساعات،: مثل التّجاريّة العالمات ذات

  .املوضة وعنارص العطور
 هو الحرصي التّوزيع نظام :حرصي توزيع
 �نح ما ملؤّسسة يسمح الّذي النّظام

 لتوزيع الحرصي الحّق  أخرى مؤّسسة
 شيوعا األكd األشكال .خدماتها /سلعها
 زيعللتو  الحرصي الحّق  هي العقود لهذه

 يهدف .معّ�  ملتعامل البيع /معّ�  إقليم يف
 تشجيع إىل الحرصيّة منح من عادة املورد
 خدمة وتقديم منتجاته لتحس� املوزّع
 تكون الحاالت أغلب ويف للزبائن أفضل
 بسبب محدودة للموزّع الّسوق سلطة

 .التّجاريّة العالمات ب� املنافسة
 لحريّة عرقلة يعترب :حرصي توزيع

 ويحظر بها اإلخالل /منها الحدّ  /فسةاملنا
 طبيعته كانت مهA عقد /عمل كّل 

 يف باالستثAر ملؤّسسة يسمح وموضوعه
 هذا تطبيق مجال يف يدخل نشاط مAرسة

 عمليات كّل  عىل الحظر هذا ويطبّق .األمر
 ومن .الخدمات وتقديم والتوزيع اإلنتاج
 العموديّة االتّفاقات عىل يطبّق أن املرّجح

Aاألفقيّة االتّفاقيات عىل أيضا يطبّق ك. 
 األنشطة جميع املفهوم هذا يشملو :توزيع

 من بدءا ما، خدمة /لسلعة التّسويقيّة

 التّوزيع إىل وصوال بالجملة البيع عمليات

 بوضوح الجزائري القانون تضّمن .بالتجزئة

 إلعادة املستوردون بها يقوم التّي العمليات

 األصليّة حالتها عىل الخدمة /املنتوج هذا بيع

Aلقانون تخضع األنشطة هذه جميع أن ك 

 .املنافسة
 ألطراف تسمح فرصة :االستMع جلسات

 من مصلحة لها التّي لألطراف /املعنيّة
 وجهة عن التّعبq من اإلجراء هذا خالل

 جلسات عقد ;كن عموما، .شفويا نظرهم
 املتعلّقة اإلجراءات إطار يف استAع

 وكذا للمنافسة ملقيّدةا باملAرسات
 .بالتّجميعات الخاّصة امللفات يف التّحقيق

 تأثq يعني مصطلح :ضئيل /أدl حدّ 
 داخل باملنافسة خاّصة مAرسة /اتفاق
 غq يكون أن ;كن والذي معّ�  سوق
 املصطلح هذا تتخذ التّي الّدول .معترب

 الّسوق حّصة تعترب ما غالبا لها، مرجعا
 تتجاوز ال املعنيّة تللمؤسسا املرتاكمة

 للحكم حاجة هناك ليست معّينة، عتبات
 nثل فرنسا، يف .املعنيّة املAرسات عىل
 بالنسبة %10 نسبة العتبة هذه

 املتنافسة املؤّسسات ب� للمAرسات
 املتنافسة غq للمؤّسسات بالنسبة %15و

Aبينها في. 
 املتعلّقة األهّميّة قياس :الّسوق حّصة

 سوق /نشاط من فرع منض ما �ؤّسسة
 القدرة /املبيعات اإلنتاج، مع باملقارنة معّ� 

 /القطاع هذا مؤسسات لجميع اإلنتاجيّة
 التّجاريّة األهداف ب� ومن .الّسوق هذا

 إىل باإلضافة يوجد، غالبا، املذكورة للّرشكات

 الّسوق، يف حّصتها وزيادة األرباح، �وّ  ذلك
 إيجابيّة عالقة هناك تكون ما غالبا حيث

 الحجم واقتصاديات الّسوق يف حّصتها ب�
 الّسوق حّصص املنافسة، مجال يف .واألرباح

 .الّسوق قّوة وجود عىل هام مؤّرش  هي
 االكتفاء عدم الّصدد، هذا يف الّرضوري فمن

 حيث من الّسوق حّصص مستوى بدراسة
 �ستوى مقارنتها أيضا بل املطلقة، القيمة

 التّي الّرشكات حتّىف ذلك، ومع .املنافس�
 nلك ال كبqة سوقيّة حصص لديها

  .سوقيّة قوة بالرضورة
 عام مصطلح :الفكريّة امللكّية حقوق

 باالخرتاعات، املتعلقة امللكيّة حقوق يصف

 اإلنتاج أنواع من وغqها الفني اإلبداع

 العالمات املثال سبيل وعىل الفكري

 بقوة هذه امللكيّة حقوق nنح .التّجاريّة

 استغالل يف الحرصي الحق صاحبها القانون

 .الفكريّة الطّبيعة ذو "املنتوج" هذا
 استخدام يف باالحتكار يحظى فإنّه وبالتايل،

 وضمن محّددة زمنّية لفرتة عادة املنتوج

 القّوة هذه تسمح .معيّنة جغرافيّة منطقة

 الفكريّة امللكّية حّق  لصاحب االحتكاريّة

 املنتوج تكرارو  وتقليد استخدام تقييد

 الفكريّة امللكيّة  حقوق nنع .املذكور

 الطّفييل، التّرصّف من األخرى املؤسسات

Aالبحث نشاط تشجيع عىل تعمل أنها ك 

 لصاحب ينبغي فال ذلك، ومع .والتطوير

 ييسء بشكل يستخدمها أن الحقوق هذه

  .للمنافسة الجيد الّسq إىل
 بّقةاملط املAرسة :مطلقة إقليميّة حMيّة

 تعلق فيA املورّدين /املنتج� قبل من
 تقسيم اىل تؤّدي التّي منتجاتهم بيع بإعادة

 الحAيّة حالة يف األقاليم، /األسواق
 ملوزّع إالّ  املنتج يسمح ال املطلقة، اإلقليميّة

 كّل  معّ�، إقليم يف منتوجه بتسويق واحد
 اإلقليم هذا يف سلبي )/نشط( ايجا¸ بيع
  ..املوزّع� لباقي ممنوعا يعدّ 
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 تعيق /nنع التّي العوامل :الّدخول حواجز

 وتكون .معيّنة سوق إىل مؤّسسات دخول

 حجم( الّسوق يف معّ�  هيكل عن مثال ناتجة

 وفاء املسرتجعة، وغq الثّابتة التّكاليف

 للمنتجات التّجاريّة للعالمات املستهلك�

 املوجودة الّرشكات سلوك عن )املوجودة

 ;كن الحكومات أن إىل اإلشارة تجدر .مسبقا

 مثال( الّدخول لحواجز مصدرا أيضا تكون أن

 غqها /الرّخص رشوط وضع طريق عن

 .مهنة مAرسة إىل للوصول
 يف :االقتصاديّة العاّمة املصلحة خدمة
 بالخدمات األمر يتعلق األورپي، القانون

 من تقد;ها ويعدّ  االقتصادي، الطّابع ذات
 وتشمل .العامة الّسلطة وليّةومسؤ  صالحيّة

 متناول يف األسايس، اإلمداد :املثال سبيل عىل
 الّسلكيّة واالتّصاالت كالطاقة، الجميع،

 املياه النّقل، الربيديّة، الخدمات والّالسلكيّة،
 عىل يتعّ�  .النّفايات من التّخلص وخدمات

 ذات الخدمات هي ما تحديد األعضاء الّدول
 امليزة حسب العاّمة ةاالقتصاديّ  الفائدة
 إعطائها مع املعنيّة للنشاطات الخاّصة
 أداء ضAن أجل من موارد /حرصيّة حقوقا
 .وجه أحسن عىل املهام
 سيطرة /جMعّية /مشرتكة رقابة

 عندما املشرتكة الّسيطرة تكون :مزدوجة
 عىل لشخص� /ملؤّسست� بإمكان يكون
 أخرى، مؤّسسة عىل نفوذ مAرسة األقل
 القرارات تعطيل عىل القدرة يعني وهذا
 .للرشكة التّجاريّة االسرتاتيجيّة تحّدد التّي

 �وجب املشرتكة الّسيطرة هذه وتكون
   .باملؤّسسة املحيط الواقع /القانون

 ملزم� نكون الّذي الّرسّ  ذلك :مهني رسّ 
 عن ناتج ألنّه /يفرضه القانون ألنّ  سواء به،

 ّذينال األشخاّص  .مهنيّة استخدامات
 �وجب حّساسة أرسار عىل يطّلعون
 الجيّد األداء من nكينهم وقصد مهامهم

 أن ;كن.املهني بالّرس  ملزمون املهام لتلك
 من 48 املادة املثال سبيل عىل نذكر

 والتي العموميّة للوظيفة الجزائري القانون
 عىل يجب": ييل ما عىل رصاحة تنص

 عليه و;نع .املهني بالرس االلتزام املوظف
 أيّ  /بحوزته وثيقة أيّة محتوى يكشف أن

 �ناسبة عليه اطّلع /به علم خرب /حدث
 رضورة تقتضيه ما عدا ما مهـامه، مAرسة
 واجب من املوظّف يتحّرر وال .املصلحة

 من مكتوب برتخيص إالّ املهني الّرس 
   ." املؤّهلة الّسلميّة الّسلطة

 مAرسات /اتفاقات :املفروض البيع سعر
 مبارش، غq /مبارش وموزّع مورّد ب� قةمنسّ 

 /أد¦ /ثابت بيع سعر بإنشاء تتعلّق
 عىل يتوّجب أد¦ /ثابت بيع سعر مستوى
 /املنتج بيع إعادة عند تطبيقه املوزّع
 الّذي اإلجراء يعترب .لعمالئه خدمة تقديم
 عاّمة بصفة مفروض، بيع سعر يعتمد
 .)أسود بند ( للمنافسة رصيح تقييد �ثابة
 سعر الحّر، االقتصاد يف :الّتوازن سعر

 العرض ب� توازن سعر فقط ليس التّوازن
 الّسعر هذا يضمن ما غالبا ولكنّ  والطلب

 عنارص أحسن إعطاء املنافسة بفضل
 مواد أموال، رؤوس عاملة، يد ( اإلنتاج
 املستهلك� بإرضاء ويسمح ).أوليّة

 .األسعار بأحسن
 اسرتاتيجيّة زترتك :الّسوق من الطّرد سعر

 عموما، الهيمنة، وضعيّة يف ما مؤّسسة
 بواسطة الّسوق من املنافس� طرد حول

 إذا .اإلنتاج تكلفة من أقّل  أسعار تحديد
 إقصاء يف الطّاردة املؤّسسة نجحت

 من الجديدة املؤّسسات وردع منافسيها
 ذلك بعد ;كنها فإنّه الّسوق، إىل الّدخول

 ;نع .معتربة أرباح وتحقيق األسعار رفع
 من املهيمنة املؤسسات املنافسة قانون

 �ثابة تعدّ  والتي الطّاردة األسعار مAرسة
 اعتبار ;كننا .الهيمنة وضعيّة يف تعّسف
 من منخفض مستوى يف املحّددة األسعار
 أسعار أنها املتغqة املتوسطة التّكلفة
 حّجة أليّة امتالكها عدم بسبب طاردة،

 ألنّه املنافس�، صاءإق سوى اقتصاديّة
 بيع وال إنتاج عدم املنطقي من سيكون

 من أعىل سعره يكون أن ;كن ال منتج
   .املتوسطة املتغqة التّكلفة

 12 املادة تنص :منخفض تعسفي سعر
 املؤّرخ 03- 03 رقم واملتّمم املعّدل األمر من
 يحرض" : ييل ما عىل 2003 جويليّة 19 يف

 منخفضة بيع رأسعا مAرسة /األسعار عرض
 مقارنة للمستهلك� تعّسفي بشكل

 إذا والتسويق، التّحويل اإلنتاج، بتكاليف
 /تهدف املAرسات /العروض هذه كانت
 عرقلة /مؤّسسة إبعاد إىل تؤّدي أن ;كن
  .الّسوق إىل الّدخول من منتجاتها أحد

 لها خّولت التّي الهيأة :الّضبط سلطة
 لنّشاطا ضبط مهّمة العموميّة الّسلطات

 الّدولة تراقبه اقتصادي قطاع يف االقتصادي
 الّسوق قوى توازن وضAن تقويّة بهدف

 سلطات ب� من .املنافسة حريّة وكذا
 ضبط لجنة :نذكر الجزائر يف املهّمة الّضبط

 واملواصالت للربيد الّضبط سلطة الكهرباء
  .والالسلكيّة الّسلكيّة

 يقع ):العمودي السوق( املصّب  سوق
 سلسلة من األخqة املرحلة يف الّسوق هذا

 ذلك مثال .ما ملنتوج والتّوزيع اإلنتاج
 للّسيارات والتّجزئة بالجملة التّوزيع أسواق
 إنتاج سوق عن متأخرة مرحة يف توجد
  .الّسيارات هذه

 يف يقع ):األفقي السوق( املنبع سوق
 اإلنتاج سلسلة من متقّدمة مرحلة

 أسواق لكذ مثال .ما ملنتوج والتّوزيع
 التي للّسيارات بالجملة والتوزيع اإلنتاج
 بيع سوق عن متقّدمة مرحلة يف توجد

  .النّهائي� للمستهلك� الّسيارات
 /�نتوج املتعلّقة الّسوق :مرتبط سوق
 إىل األخqة هذه تنتمي ال حيث ما خدمة
 أن ألدائها ;كن لكن الّدراسة محّل  الّسوق

 عىل .أساسا ةاملدروس الّسوق بأداء يتأثّر
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 الّصلة ذات الّسوق ألداء ;كن ذلك، عكس
 .املدروس الّسوق أداء عىل اثر له يكون أن

 الّذي الّسيارات غيار قطع أسواق ذلك مثال
   .نفسه الّسيارات بسوق متصال سوقا ;ثّل

 تقيم أن بدّ  ال التّي الّسوق :مالئم سوق
 تمّ  التّي التّقييديّة املAرسات أثار فيه

 :لـ تباعا املالئم الّسوق تعريف يتم .فحصها
 �Aرسات املعنيّة الخدمات /الّسلع طبيعة

 /اإلشهار خدمة /غيار قطع /الّسيارات مثل(
 سوق تشمل ....)املرصفيّة الخدمات
 بصفة الّصلة ذات الخدمات /املنتجات

 التّي الخدمات /املنتجات جميع عاّمة
 تبداللالس /للتداول قابلة املستهلك يعتربها
 واالستخدام أسعارها خصائصها، بسبب

 املعامالت نوع ). .له معّدة كانت الّذي
 الخدمات /الّسلع هذه عىل nارس التّي

  ...).سمرسة إصالح، توزيع، استqاد، إنتاج،(
 األمر من 44 املادة تقّدم :وإخطار شكوى

 يوليو 19 يف املؤّرخ 03- 03 رقم واملتّمم املعّدل

 باستطاعتهم الّذين اّص األشخ قا©ة 2003

 املقيّدة املAرسات ضدّ  إجراءات اتّخاذ

 املنافسة مجلس إخطار وبإمكانهم للمنافسة

 الجAعات املؤّسسات، التّجارة، وزير : وهم

 واملاليّة، االقتصاديّة الهيئات املحلّيّة،

 وجمعيات والنّقابيّة املهنيّة الجمعيات

 كن; ذلك، عىل زيادة .املستهلك� حAيّة

 ما /بنفسه نفسه يخطر أن املنافسة ملجلس

  ."الّذاº اإلخطار"  :بــ يسّمى
 املنافسة ملجلس ;كن :الّسلبيّة شهادة
 داعي ال أنه عىل تنّص  شهادة إصدار

 /اتفاقيّة /مدبّر عمل /ما اتّفاق يف لتدّخله
 /معيبا اتّفاقا اعتبارها ;كن والتّي مAرسة
 ;كن .هيمنة وضعيّة عن ناتجا تعّسفا

 ترصّفها، مرشوعيّة يف تشّك  التّي للرشكات
 ترصيح شهادة عىل للحصول طلب توجيه
 .املنافسة مجلس إىل التّدّخل بعدم

 من النّوع هذا عىل الحصول إجراءات

 املرسوم خالل من محّددة الّشهادات
 ماي 12 يف املؤرخ 05- 175 رقم التّنفيذي

 عىل الحصول كيفيات يحّدد الذي ،2005
 االتّفاقات بخصوص التّدخل بعدم رصيحالتّ 

 .الّسوق عىل الهيمنة ووضعيّة
 املرسوم من 2 املاّدة تنّص  :عموميّة صفقة
 2003 يوليو 19 من 03- 03 واملتمم املعّدل
 املنافسة قانون أحكام أن عىل رصاحة
   .العموميّة الّصفقات عىل تنطبق
 مجلس ملقّرر ;كن :املعلومات طلب

 إلجراء الّالزمة لوماتاملع جمع املنافسة
 .آخر شخص أيّ  لدى /املؤسسات يف تحقيق

 غرامات فرض للمجلس ;كن األمر لزم فإذا
 غq معلومات تقّدم التّي املؤّسسات عىل

 لألعوان ;كن كذلك .كاملة غq /صحيحة
 لإلدارة والخاضع� الرّقابة ألسالك التّابع�
 .املعلومات طلبات تشكيل بالتّجارة املكلّفة
 نحو عىل املؤّسسات تستجيب ال عندما
  .الطّلبات هذه عىل مرض
 03- 03 األمر من 60 املادة تنص :عفو

 واملتّمم املعّدل 2003 يوليو 19 يف املؤرخ
 تخفيض يقّرر أن للمجلس ;كن أنه عىل
 عىل بها الحكم عدم /الغرامة مبلغ

 باملخالفات تعرتف التّي املؤّسسات
 القضيّة يف حقيقالتّ  أثناء إليها املنسوبة
 وتتعّهد فيها بالتحقيق اإلرساع يف وتتعاون

 ترضّ  التّي املخالفات ارتكاب بعدم
 .باملنافسة

 املصطلح هذا يستعمل :االحتكار عقوبة
 قبل من املتّخذة اإلجراءات /اإلدارة لتحديد

 املAرسات ملحاربة العموميّة الّسلطات
   عاجزة مؤّسسة حجة .للمنافسة املقيّدة

 مجلس بإمكان :ماليّة عقوبة /ةغرام
 عىل ماليّة غرامة /عقوبة تسليط املنافسة
 كA.املنافسة قواعد �خالفة قامت مؤّسسة

 عىل ماليّة عقوبة فرض سلطة ;لك
 /إليها املوّجهة لألوامر nتثل ال مؤّسسة

 �علومات /صحيحة غq بصفة تجيب
 .املطلوب األجل خارج /ناقصة

 .معّ�  سوق يف ؤّسسةامل قّوة :سوقيّة قّوة
 عىل األخqة هذه قدرة :االقتصاد يف معناها
 النّاجمة األسعار عن مرتفعة أسعار تحديد

 بالتّكلفة يتعلّق نظريا(املنافسة وضعيّة عن
 .)الّربحيّة من مزيد لضAن ( الهامشيّة

 عن املنافسة مجال يف الّسوق قوة تحّدد
 سيAّ ال للّسوق هيكيل تحليل طريق

 منها يتطلّب أمر.الّسوق ّصصح حساب
 آخرين منتج� وجود إمكانيّة دراسة

 لالستبدال القابلة املنتجات /نفسه للمنتوج
 .للمقارنة قابل حجمها كان وإذا
 أكd /واحد مشرتي قدرة :رشائّية قّوة

 الّسوق يف االقتصادي وزنهم إىل استنادا

 .مفيدة رشاء رشوط عىل للحصول املعنيّة
 توازن يف مهAّ  جانبا لّرشائيّةا القّوة تشّكل

 ;كن ألنّه املنافسة مجال يف القوى

 سياسة يعرتضوا أن األقوياء للمشرتين

 وخلق الّسعر مجال يف األقوياء البائع�

 القوة ولكن، .املعني الّسوق يف القوى أتوازن

 ،.إيجابّية آثار بالرضورة عنها تنتج ال الّرشائيّة
 قوي مشرتي تواجد عند املثال، سبيل عىل

 النّتيجة تكون أن وتستطيع ضعيف وبائع

 بقدرة املشرتي يتمتّع ال التّي الحالة يف أسوء

 لهم الّذين البائع� قدرة مقابل كبqة رشائيّة

  .الّسوق يف معتربة حصص
 املنافسة قيود :سوداء بنود /iييزيّة قيود

 التّجاريّة املAرسات /االتّفاقات خالل من
 لقانون املطبّقة الّدول أغلب يف تعترب التّي

 األحيان أغلب يف تنتج وال .خطqة املنافسة
 كثq يف تعرقل فإنها لذا .إيجابيّة نتيجة أيّ 
 األمثلة أبرز من .املنافسة قانون األحيان من

 حول اتفاقات األفقيّة : التّمييزيّة للقيود
 كّميات تحديد /األسواق تقسيم األسعار،

 /للمشرتيات جةاملنت الخدمات /املواد
 يف التّمييزيّة القيود عن وأمثلة .املسلّمة

 مؤسسات ب� �عنى( العموديّة العالقات
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 سلسلة يف مختلفة مستويات يف تتموقع
 البيع أسعار هي ) التّوزيع /اإلنتاج

 تعترب .اإلقليميّة القيود وبعض املفروضة
 سوداء رشوط عىل املحتويّة االتّفاقات
  .املنافسة قواعد عم متوافقة استثنائيا

 �وجب تعاقدي، بند :)اتفاق( كارتل
 عىل( وزبونه مورد ب� استشاريّة اتفاقيات

 لهذا يسمح ،)التّجزئة تاجر املثال سبيل
qإذا آخرين موردين من سلعة رشاء األخ 

 إال أفضل، رشوط عىل الحصول بإمكانه كان
 هذه تقديم يقبل ال املعّ�  املورد كان إذا

 من الرّغم وعىل .الّرشوط سبنف الّسلعة
 .العميل بها يتمتّع التي االختيار حريّة

 مبيعات /فيها مرغوب غ@ مبيعات

 أجريت فيها، املرغوب غq املبيعات :سلبّية

 أنّه غq .الفرديّة الّزبائن طلبات عىل بناء

 العاديّة الّرتويجيّة األنشطة تصل عندما

 ئنزبا إىل أيضا الحرصي اإلقليم من للزبائن

 جزء /آخرين ملوزّع� حرصي إقليم داخل

 آخرين ملوزع� املخّصص� الّزبائن من

 مبيعات تعترب عادة فهي مبيعات وتسبّب

 ومعظم املجتمعي القانون يرى .سلبّية

 االتّفاقات تقييد يف األورپبيّة الّدول

 قيود أنها الّسلبيّة للمبيعات العموديّة

 .اإلعفاء من تستفيد ال nييزيّة
 تشّكل :إيجابيّة مبيعات /نشطة يعاتمب

 الّزبائن عن البحث-  :النّشطة البيع عقود

 الّزبائن ب� من /حرصي إقليم داخل

 عن املثال سبيل عىل أخر ملوزّع الحرصي�

 - .الّزيارات خالل /املبارش الربيد طريق
 التّي اإلقليم داخل معّ�  زبون عن البحث

 يف عالناإل  خالل من آخر ملوزّع حرصا منحت
 الّرتويجيّة األنشطة من غqها /اإلعالم وسائل

 /مستودع إنشاء -  .زبائن تستهدف التّي
 .آخر ملوزّع الحرصي اإلقليم داخل بيع نقطة
 حّق  من تحدّ  التّي البنود تكون ما وعادة

 آخر موزع إقليم يف بنشاط البيع يف املوزّع

 التّوزيع شبكات تنظم التّي العقود يف مدرجة

 أن ;كن األوروپي، الّصعيد وعىل .يّةالحرص

 عىل ينطبق الّذي الّشامل اإلعفاء من تستفيد

   .العموديّة االتّفاقات
 املنافسة مجلس :املنافسة مجلس

 موضوعة مستقلّة إداريّة هيئة الجزائريّة

 إىل باإلضافة بالتجارة، املكلّف الوزير لدى

 واألشخاّص  الحكومة لدى االستشاريّة مهامه

 أيضا ينظر املنافسة، قواعد بتطبيق ّم�املهت

 التّجاريّة املAرسات رشعيّة مدى يف

 مشاريع رشعّية يف ويفصل عليه، املعروضة

 ;كنه كA .له املقّدمة االقتصادي التّجميع

 .ملهامه مAرسته خالل عقوبات تسليط
 املAرسات بخصوص قرارات املجلس يصدر

 املعنيّة، األطراف من إليه املرفوعة املشبوهة

 نفسه تلقاء من /التّجارة وزارة مصالح

  ).الّذاº اإلخطار(
 خالله من الّذي املحرض: عادل محرض

 مقيّدة �Aرسات املتّهمة األطراف تقوم
 يجب .جيدة ظروف يف بالدفاع للمنافسة

 األطراف لهؤالء األمر بادئ يف يكون، أن
 نفسها عن للدفاع حجج تقديم يف الحّق 

 يف املتناقض الطّابع( ةجيد ظروف يف
 األطراف يستفيد أن بدّ  ال ولكن ،)اإلجراء

 قبل من مللّفاتهم املوضوعي التّحقيق من
 من العادلة واملعالجة التّحقيقات مصالح

 .الحكم إصدار أجل
 بتقييم يسمح مؤّرش  عن عبارة :مرونة

 يف الحاصل للتّغq معيّنة قيمة استجابة
 فهي ةاملنافس ناحيّة من أخرى، قيمة

 الكّميّة يف التّغq لحساب أساسا تستخدم
 يف تغq حدوث عند املطلوبة /املعروضة

 التّغqات هذه ب� العالقة تلّخص .األسعار
 ما : مثال .املرونة معامل يسمى معامل يف

 عىل الطّلب يف للزيادة املئويّة النّسبة هي
 ∗ باملئة؟ 1 :بـ سعره انخفاض نتيجة التّفاح

  .nاما مرن غq الطّلب :0 جابةاإل  كانت إذا
 قوي الطّلّب :1+ اإلجابة كانت إذا ∗

 1+و 0 ب� ما اإلجابة كانت إذا ∗ .املرونة

 نتيجة الطّلب ارتفع إذا ∗  .متغqّة املرونة
  سالبة املرونة .الّسعر ارتفاع

 /اإلعانات :الّدولة إعانات /مساعدات
 الّدولة، طرف من املمنوحة املساعدات

 منظAّت /ملؤّسسات املبارشة غq /رشةاملبا
 من الحدّ  بإمكانها اقتصاديّة أنشطة nارس

 .املنافسة
 يستخدم :للمنافسة املضادة مMرسات

 املعنى ومع مكان يف أحيانا املصطلح هذا
 املقيّدة املAرسات" ملصطلح نفسه

 النّصوص يف تداوال األكd "للمنافسة
 تابعة يّةمدير املثال، سبيل عىل .الرّسميّة

 املAرسات مديريّة"بـ تعرف التّجارة لوزارة
 ."للمنافسة واملضاّدة التّجاريّة

 تضليليّة، رشعيّة، غ@( تجاريّة مMرسات

 من كثq يف مAرسات، :)تعسفيّة نزيهة، غ@

 املنافسة لسq مبارشا عائقا تشّكل ال األحيان،

 القواعد مع تتعارض ولكنّها معّ�  سوق يف

 تلك /تجاري نشاط ملAرسة ملحّددةا األخرى

 ملتعامل خاّصا رضرا تشّكل أن ;كن التّي

 أن ;كننا .مبارشة للمستهلك /أخر اقتصادي

 :املAرسات من األخرى الفئة للتوضيح نذكّر
 رفض ∗ .والتعريفات باألسعار اإلعالم عدم ∗

 دون نشاط مAرسة ∗ .الفوترة عدم ∗ .البيع

 رشاء /بيع ∗ .الّسمعة تشويه∙ ∗ .ترصيح

  .التّضلييل اإلشهار ∗ .nييزي
 الجزائر يف :للمنافسة مقّيدة مMرسات

 املAرسات كّل  فان الّدول، أغلب غرار وعىل
 الحسن بالسq املساس شأنها من التّي

 تسميّة تحت جمعت قد للمنافسة
 وتشمل "للمنافسة املقيّدة املAرسات"

 ب� االتّفاقيات ∗ :املAرسات هذه
 عىل الحصول إىل تهدف التّي ؤّسساتامل

 عن النّاتج بالّسعر مقارنة مرتفع سعر
 وضعيّة يف تعّسفات ∗ .تنافسيّة وضعيّة
 لدى يكون التّي الحاالت يف الهيمنة
 املؤّسسات، من العديد وأحيانا مؤّسسة

 وضع توافق، عىل حصول إىل الحاجة دون
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 لتحديد الّسوق يف الكفايّة فيه �ا قوي

 مستوى يف ) التّجاريّة رشوطهم /( األسعار

 الوضعّية عن النّاجمة تلك من أعىل

 التّبعيّة يف التعّسفات ∗ .التّنافسّية

 يكون التّعّسف من الّنوع هذا :االقتصاديّة

 الفاعل� مع عالقتها يف املهيمنة املؤّسسات يف

 ِسوى خيار لديهم ليس الّذين االقتصادي�

 منخفض سعرب املAرسة ∗ .معهم التّعامل

 رفع أجل من منافسيها إبعاد منها والهدف

 /عمل كّل  ∗ .املعقول املستوى فوق أسعارها
 .ما ملؤّسسة االستئثAر حّق  يعطي عقد

 يف مؤّسسة مAرسة :اقصائّية مMرسة
 املAرسات خالل من تسعى الهيمنة وضعّية

 وصول جعل /حظر إىل للمنافسة املقيّدة

 ومن .صعوبة أكd الّسوق إىل املنافس�

 وضعّية يف مؤّسسة قرار ذلك، عىل األمثلة

 بعدم معيّنة ملادة اإلنتاج سوق يف الهيمنة

  .منافسيها ملنتجات املوزّع� الّزبائن nوين
 املؤّسسات ب� التّنسيق :منّسقة مMرسة

 عىل وتعتمد رسمي، اتفاق إبرام دون
 الّسوق مخاطر إىل التّعرض دون التّعاون

 يف املنّسقة املAرسة تتكّون قد .التّنافسيّة
 ب� مبارش غq /مبارش اتصال يف الّدخول

 وضعيّة عىل التّأثq �عنى املؤّسسات
 منافسيهم تعريف طريق عن الّسوق

  .مستقبال املعتمدة بالوضعيّة
 منافسا املؤّسسة تعترب :محتمل منافس
 قادرة املؤّسسة هذه أن تبّ�  إذا محتمال

 التّغqات ومواكبة Aراتاالستث تحقيق عىل
 تكون عندما الّسوق، لدخول الالّزمة
 معتربة الّسوق يف املنجزة األرباح يف الّزيادة
 التّقييم .مربحة العمليّة هذه يجعل ودا©ة
 الّدخول إمكانيّة ألنّ  واقعيا يكون أن يجب
 نظريّة كانت إذا كافيّة غq معّ�  لسوق
 وقالسّ  إىل الّدخول يكون أن يجب .محضة
 من محتمل دخول ألي ;كن حتى رسيعا

 سوق يف املساهم� عىل ضغوط مAرسة
 آجال يف يتمّ  أن يجب عادة الّدخول .معّ� 

 سنة تتجاوز ال آجال يف فمثال، قصqة،
 األوروپي التّرشيع مرجعا أخذنا إذا واحدة
 .العموديّة املعامالت قيود بإعفاء الخاّص 

 آجال ّدةمل ;كن خاّصة، حاالت يف ذلك مع
 الّذي الوقت .الحسبان يف تؤخذ أن أطول
 يف املتواجدة املؤّسسة تحتاجه أن ;كن

 يكون أن ;كن قدراتها لتكييف الّسوق
  .اآلجال هذه لتحديد مرجعا

 منافسة :التّجاريّة العالمات بy منافسة
 من معّ�  لنوع وضعت التّي الّرشكات ب�

 /ريّةتجا عالمات املقّدمة، الخدمات /الّسلع
 عن خدماتهم /منتجاتهم nيّز ملصقات

 ال املنتجات فهذه .�نافسيهم الخاّصة تلك
 يف الهامّ  والعنرص بينها فيA كثqا تختلف
 تجاريّة لعالمات انتAئها يف يكمن nايزها

 مثال "بيبيس" ضدّ  "كوال كوكا" .مختلفة
  .التّجاريّة العالمات ب� للمنافسة
 :نفسها اريّةالتّج العالمة يف منافسة
 تّجار /الجملة تّجار املوزّع�، ب� منافسة
 التّجاريّة العالمة من ما منتوج عىل التّجزئة،

 "ليفيس" الجينز املثال، سبيل عىل .نفسها
LEVIS ن بأقل بيعه ;كنÃ دائرة يف 
 بدائرة مقارنة )الخصم مخازن( التّوزيع

  .)الكربى املتاجر سلسلة( أخرى
 هي املحتملة نافسةامل :محتملة منافسة

 ملنتج� الّسوق دخول عن تنجم قد التّي
 متوسط تفوق التّي األرباح تجذبهم جدد
 املؤّسسات طرف من املنجزة األرباح تلك

 مؤسسات دخول .الّسوق يف املتواجدة
 الكّميّة من سيزيد الّسوق يف أخرى

 انخفاض إىل ويؤّدي املورّدة اإلجAليّة
 .العادة فوق املحّققة األرباح وإزالة األسعار

 التأثq" من نوع لها املحتملة املنافسة هذه
 املؤّسسات سلوك عىل "االنضباط يف

 املنافسة تهديد فإن ذلك، ومع .املتواجدة
 تكون ما عند نسبيا صغqا يعترب املحتملة
   .كبqة الّدخول حواجز

 من يقوم التّي الخدمة /الوضعيّة :منافسة
 األسعار أفضل قديمبت والّسلع بائع خاللها

 /منتجاتهم /�نافسيهم مقارنة لزبائنهم
 أجل من وهذا بجودة nتاز التّي خدماتهم

 للمستهلك املنافسة تسمح .أرباحهم زيادة
 تكاليف من األقرب األسعار من باالستفادة

 املؤسسات، تتحّملها أن ;كن التّي اإلنتاج
 .معقول ربح هامش إىل باإلضافة

 شخص بها يتمتّع لتّيا املعرفة :مهارة
 عملّية /ما منتج حول مؤّسسة /طبيعي

 الحصول يتم ما غالبا والتي التّصنيع،
 والتّطوير البحث أعAل طريق عن عليها

 املهارة عبارة تعني .واملكلّفة املهّمة
 مجموعة عادة املنافسة قواعد حسب

 مهّمة ّرسيّة تكون تقنيّة معلومات
 املهارة يعني "الّرس " مصطلح .ومعرّفة

 طريق عن /مجموعها يف تعترب التّي
 يسهل ال /معروفة غq عنارصها، تجميع

 تعني" جوهري" مصطلح .عليها الحصول
 أن ينبغي معلومات تتضّمن املهارة أن

 "محّدد" مصطلح ويعني .مفيدة تكون
 من ماديّة وسيلة عىل مسّجلة املهارة أنّ 

 الّرشوط تلبّي أنّها من التّأكّد أجل
 .الجوهري بالّرس  قةاملتعلّ 

 nارس التّي املؤّسسة :عموميّة مؤّسسة
 /مبارشا كبqا أثرا العموميّة الّسلطات عليها

qاملاليّة املشاركة /امللكيّة بحكم مبارش غ/ 
 يكون أن يفرتض .تحكمها التّي القواعد

 بصفة العموميّة للسلطات املهيمن األثر
 أغلبيّة امتالك.أ :التّاليّة الحاالت  يف خاّصة

 .للمؤّسسة به املكتتب املال رأس
 يف املساهم� أصوات غالبيّة يف التّحكم.ب

 نصف من أكd تعي� إمكانيّة.ج  .املؤّسسة
 مراقبة /إدارة اإلداريّة، الهيئة أعضاء

 .املؤّسسة
 ملكافحة الجزائري للترشيع طبقا :مؤّسسة
 /طبيعي شخص كّل  هي املؤّسسة :االحتكار
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 الحكومة، قبل من مملوك /ّص خا اعتباري،
 اإلنتاج أنشطة دا©ة بطريقة ;ارس

 الستفاء.االستqاد /والخدمات والتّوزيع
 أن املؤّسسة عىل الزّاميا ليس الّرشوط هذه

 فإن كذلك األرباح، تحقيق إىل تهدف
 تلقائيا مقصاة ليست العموميّة الهيئات

  .التّعريف هذا من
 مؤّرش  :الّسوق يف التّجميع مؤّرش 

 املنافسة، سلطات من العديد تستخدمه
 سلطة تجميع درجة بقياس يسمح وهو

 سوق يف النّاشطة للمؤّسسات الّسوق
 طريق عن املؤرش هذا احتساب يتم .معيّنة
 لجميع الّسوق لحّصص الّرتبيعي الجمع

 يف املثال، سبيل عىل  .القطاع يف املؤّسسات
 منها واحدة كّل  رشكات، خمس يضمّ  سوق
 مؤّرش  إذن ٪20 تبلغ الّسوق يف حّصة لديها

HHI 400 = 000 400.2+ 400 : يساوي 
+400+ 400+ . Aّاملؤرش كان كل IHH 

 يف مجّمعا اإلنتاج كان مرتفعا، ما لسوق
 عامة بصفة .املؤّسسات من قليل عدد

 ينخفض ،1000 من أقّل  HHI يكون عندما
 1000 ب� يكون عندما .الّسوق تجميع

 متوسط تجميع عىل يدّل  فهو 1800و
 فهو 1800 من أكرب  HHI يكون وعندما
  .عايل تجميع
 يطبع يعد، :للمنافسة الرسميّة النرشة
 الرّسميّة الّنرشة املنافسة مجلس وينرش

 قرارات عىل السيAّ تحتوي والتّي للمنافسة
 واألنظمة التّعليAت املنافسة، مجلس وآراء

 ةالّصادر  العدالة قرارات وكذا واملنشورات
  .باملنافسة مجال يف

 :املوضوعّية اإلقليميّة مبدأ /اآلثار نظريّة
 املنافسة قواعد تطبّق ال النّظريّة، لهذه وفقا

 تمّ  التّي الّرشكات عىل فقط الوطنيّة
 عىل أيضا ولكن الوطني الّرتاب يف تأسيسها
 الّرتاب خارج تأسيسها تمّ  التي الّرشكات
 تهممعامال  /سلوكهم ينتج عندما الوطني

 الّرشكات جنسيّة اإلقليم هذا داخل تأثqا
 تطبيق مجال يف مال©ة أيّة من مجرّدة
 وضعيّة /باالتّفاقات املتعلقة القواعد
 عىل اآلثار نظريّة وتنطبق كالتجميع الهيمنة
   .جنسيتها عن النّظر بغض الّرشكات جميع

 وضعيّة مؤّسسة تحتّل  :الهيمنة وضعّية
 قّوة وضعيّة "الّسوق يف nلك عندما الهيمنة

 قيام عرقلة عىل القدرة تعطيها اقتصاديّة
 تعطيها الوضعيّة هذه "فعليّة منافسة
 حدّ  إىل منفردة بترصّفات القيام إمكانيّة

 وأخqا ممّونيها /زبائنها /منافسيها إزاء معترب
 وضعيّة يف املؤّسسة لدى .النّها� املستهلك

 إمكانيّة ،سوقيّة بقّوة تتمتّع والتّي الهيمنة
 تلك من أعىل مستوى يف األسعار تحديد

 منتجات تبيع أن تنافيس، وضع عن الناجمة
 مستوى خفض /املطلوب املستوى دون

 ستكون التّي تلك من أد¦ عتبة إىل االبتكار
 .املؤّسسات فيه تتنافس التّي الّسوق يف لها

 تعيينه يتمّ  اعتباري /طبيعي شخص :وكيل

 .معيّنة مهّمة يذلتنف ثالث طرف قبل من
 يف حرّا الوكيل /املفّوض يكون الحال بطبيعة
 املهّمة هذه إلنجاز الّالزمة الوسائل اختيار

 التّي املAرسات عن املسؤول فهو وبالتّايل

 التّفويض عقود بعض توجد لكن .بها يقوم

 الواجب القواعد دقيقة بصورة تحّدد التّي

 هذه يف :التّفويض هذا تنفيذ عمليّة يف إتّباعها

 /املفّوض إىل املAرسات تنسب ال الحالة
 يف تعترب، ال .التّفويض صاحب إىل وإ�ا الوكيل

 املربمة العقود الحاالت، من األخq النّوع هذا

 باألحرى /اتفاقا وعمالئها املؤّسسات ب�

  .للمنافسة مقيّدة مAرسة
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 بن هللا عبد إىل ينسب مذهب :باضيّةاإل 

 يف ويرجع هـ،80 سنة توىف الذي إباض،
 وينترشىف .زيد بن جابر إىل وتأسيسه نشأته
 سلطنة يف وكذلك العر4، املغرب بالد بعض
 رشح املذهب هذا كتب أهم ومن ،ع:ن
 بن يوسف بن ملحّمد العليل وشفاء النّيل

  .أطفيش
 من الّشيعيّة الطّوائف كربى :عرش ثنااإل 

 عرش اثنيّ  بإمامة تدين األتباع، عدد حيث
 الّشيعة لهم ينسب البيت، آل من إماما

 خرهمآ و  طالب أY بن عيلّ  أولهم ،العصمة
 عىل قتطلّ  التيّ  األس:ء ومن .املهدي محّمد
 .القطعيّة الجعفريّة، اإلماميّة، :الفرقة هذه

 بإقليم ظهرت دينيّة حركة :األحمديّة
 القرن ىف )حاليا باكستان( الهند يف البنجاب

 عرش التّاسع الهجرى عرش الثّالثّ 
 إىل نسبة االسم هذا  عليها أطلق.امليالدى
 عليها ويطلق ،)أحمد غالم مjزا( مؤّسسها

 قريّة وهيّ ( قاديان إىل نسبة اديانيّةالق أيضا
 هذه مؤّسس فيها ولد )البنجاب بإقليم تقع

 الحركة هذه ظهور من الرّغم وعىل الحركة،
 هيأة أنّ  إال مسلم يدّ  وعىل مسلم مجتمع يف

 الحركة هذه انحراف عىل نّصت األزهر
 .اإلسالم لتعاليم املخالفة آلرائها

 عىل ماإلسال  قبيل يطلق كان لفظ :األحناف
 مثل اإلبراهيميّة الّديانة أتباع ديناملوحّ 

 املذاهب ظهور ومع ،)نوفل بن ورقة(
 إىل املنتسبv عىل أطلق يّةسالماإل  الفقهيّة
 )ثابت بن النّع:ن حنيفة أY( اإلمام مذهب

 املذهب هذا ويعتمد هـ،150 سنة املتوىف
 وقول واإلج:ع، والّسنة الكتاب عىل

 ثم مجال فيه لالجتهاد ليس ما يف الّصحا4
 .واالستحسان القياس
 امل:رسة عىل يطلق لفظ :الّسيايس اإلسالم

 النّظام إقامة إىل تهدف التيّ  الّسياسيّة
 إىل أصوله يف يرجع الذي اإلسالميّ  الّسيايسّ 
 املدينة يف � النّبيّ  أقامه الذي املجتمع
 ويضطلع الرّاشدة، الخالفة وإحياء املنورة

 سياسيّة حركة /إسالمي سيايسّ  حزب بهذا
  .والجائزة املباحة الوسائل تستخدم إسالميّة

 :بـــ أيضا تسمى شيعيّة فرقة :اإلس�عيليّة
 الّشيعة مع فقتتّ  ،...الباطنيّة الّسبعيّة،
 األ�ة إمامة صحة عىل )عرش  ثنااإل  ( اإلماميّة

 إىل طالب أ4 بن عىل من ابتداء األول :الّستة
 اإلس:عييلّ  التّيار ل�ثّ و  � الّصادق جعفر

 والّصويفّ  العرفا�ّ  الجانب الّشيعيّ  الفكر يف
 وجهاد والخلق هللا طبيعة عىل يركز الذي

 الحقيقةَ  الزّمان إمامُ  يجسد وفيه النّفس،
 حيث من الّشيعة فرق ثا�ّ  وهي املطلقة

  .عرش ثنيّ اإل  بعد العدد
 /تنظj /فكر كّل  يشمل لفظ :االسئصاليّة

 التّعايش وترفض اآلخر إلبادة وتدع حركة
 األوحد املرجع نفسها من وتجعل معه،
 وكذا .عمليا الّصواب /الحّق  وصاحبة فكريا

 حول التّقارب لتحقيق التّنازل يرفض من كّل 
 حيّ  مثال الّصهيو�ّ  الكيانو  .عليه املختلف

 محاكم وتبقى االستئصايلّ  الّسلوك عىل
 عىل شاهد ربأك والنّازيّة األندلس يف التّفتيش

 الج:عات تبنّته منحرف برشيّ  وسلوك فكر
 والّدمار الّرضر إلحاق يف سببا كانو  ،والّدول

   .بالجميع
 وسياسيّة جت:عيّةا نظريّة :االشرتاكيّة
 عرش التّاسع القرن أواخر ظهرت ،واقتصاديّة

 نظام إقامة إىل جوهرها يف تدعو ،)19(
 من الّرأس:ىل النّظام عن يختلف اجت:عيّ 

 اإلنتاج، لوسائل الخاّصة امللكيّة إلغاء حيث
 - الّدولة ملكيّة وتعنيّ  .طبقات وجود وعدم

 اإلنتاج ألدوات - املجتمع عن بالنّيابة
 أنّ  أيّ  األفراد، دون والخدمات والّصناعات

 ال الّدولة ىف واالجت:عيّة الّصناعيّة الهيآت
 خدمة نحو /الّربح نحو تتوّجه أن يجوز
 من .املجتمع لخدمة توجه اوإ�ّ  الفرد،

 واملساواة والتّخطيط العاّمة امللكيّة أّسسها
 .الّ�وة توزيع يف

 التيّ  املدرسة عىل يطلق لفظ :األشعريّة
 التّى الّسلفيّة يف الوسطيّة النّزعة �ثل

 بينه:، ووازنت والعقل النّقل بv جمعت
 يفف ،األشعرى الحسن أبو اإلمام أّسسها

 اجتمع الّسلفيv مدارس نم املدرسة هذه
 واالشتغال العقىل النّظر مع واملأثور النّقل
 �ثل الّذى الفقه، أصول علم مع الكالم بعلم

-  .التّرشيع ىف اإلسالميّة العقالنيّة فلسفة
 من كوكبة يدّ  عىل املدرسة هذه تطورت

 الحرمv وإمام الباقال�، مقدمتهم ىف أ�تها،
  .الغزاىل حامد أبو اإلسالم وحجة الجوينى،
 ،اسلبي معنى له أُعِطيّ  فظاللّ  :األصوليّة

 ورفض بدينه ك�سّ  من كل عىل فأُطلِق
 والقصد الكريم، ورسوله با� إ�أنّه زعزعة

اَرات     املجال يَّ ِة  َالتَّ ََذاِهِب  َاْلِفْكِريَّ
ْ
ُظِم  َوامل ِة  َوالنُّ ْجِتَماِعيَّ ِة  الَاِ    36 َوالِاْقِتَصاِديَّ

..353..



 املتمسك املسلم صورة تشويه ذلك من
 التّقدم عدو أنّه عىل للناس وإظهاره بدينه

 تطور مادة تدريس بإلغاء ونادت( والحضارة
 العقدين يف وارتبط )بيعيّةالطّ  العلوم

 �صطلحات العرشين القرن من األخjين
 .اإلرهاب العنف، التّطرف، :نحو سلبيّة

 وخلط فادحة أخطاء به لصق لفظ :األقباط

 والّد�وجرافيّة، العقديّة التّاريخيّة النّاحيّة من

 عىل األقباط لفظ إطالق الخطأ من أنّه معتربا

 به نتهىوا املسلمv، دون مرص مسيحيى

 املرصيv يعنيّ  )األقباط( لفظ أن إىل التّحقيق

  .جميعا
 هللا ىف يشّكون الذين عىل يطلق :اإللحاد
 الّدينيّة املعتقدات من أمر ىف /وإلها وجودا

 عن الّسائدة للنصوص إنكار فهو ...املطلقة
 .الّدينيّة املعتقدات /هللا

 الّسلطة /الّسلوك عىل يطلق :اليّةياإلمرب
 جديدة، أرض بغزو إّما ما؛ دولة �ارسها التيّ 
 .لصالحه أخرى دولة سيادة بتطويع وإّما
 أهمّ  االستع:ريّة الحركة شكلت وقد

 ألغيت بسببها إذ اإلمربيايل، للفكر تجسيد
 واالستيطان اإلحالل سياسات ومورست دول

  .اإلمربيايلّ  الّسلوك أشكال من شكل أفظع يف
 مهدى تباعأ  عىل يطلق :املهديّة األنصار

 املهدى أنّه م1886 ىف اّدعى الذي الّسودان،
 تأسيا األنصار، اتباعه عىل وأطلق املنتظر،
 الج:هj تحريك يف دور له وكان .� بالنّبى

 حركات كإحدى ملموس بدور قامت التّى
 .اإلسالمى للعا� األوروپى للغزو التّصدى
 فاإلس:عيليّة الباب؛ إىل منسوب :البابّية

 /الّشيخ عىل للداللة باب كلمة نيستعملو 
 باب كلمة أطلق من أّول والنّصjيّة األساس،

 فيطلقونها الّدروز وأما الفارىس، سل:ن عىل

 يستعمل الذي األول الرّوحا� الوزير عىل

 الّشjازى محّمد عىل ادعى وقد .الكىل العقل

 طوائف تنتظره الذي الغائب اإلمام باب أنّه

 .اإللهيّة الحقيقة مظهر باب وأنّه الّشيعة،

 حقيقة كثjة، لفرق شامل لقب :الباطنّية

 وأس:ؤها وأزياؤها واحدة، اتّجاهاتهاو 

 قد والنّحل امللل كتب من كثjا أنو  ،مختلفة

 :وهي عرش خمسة ألقابهم أن اتفقت
 واإلس:عيليّة، والقرامطة، الباطنيّة،

 والرّافضة والتّعليمّية والّسبعيّة، واملباركيّة،

 واملزدكيّة، والزّنادقة، واملالحدة، واإلباحيّة،

 والخرمندينيّة، واملحمرة والخرميّة، والبابكيّة،

 إظهار الباطنيّة فرق بv املشرتك والجامع

 الّدعوة باطن حقيقة خالف هو ما وادعاء

  .واملعتقد
 األَُجرَاء الع:ل طبقة عىل يُطلق :بروليتاريا

 ومصدر اعيّ الّصن اإلنتاج يف يشتغلون الذين

 العمل، قوة من �لكون ما بيع هو دخلهم

 سلعة كأيّ  أنفسهم يبيعون فهم وبهذا،

 نتيجة الفقر من تعا�ّ  الطّبقة وهذه تجاريّة،

 تتأثر التيّ  هي وألنها لها، الرّأس:يلّ  االستغالل

 الّدوريّة، واألزمات الكساد بحاالت غjها من

 املجتمع أعباء جميع الطّبقة هذه وتتحمل

 .لجهوده متكافئة �ميزات التّمتع دون
  .واالجت:عي الّدعوة قرينة والربوليتاريا

 حسv( وهو هللا، بهاء إىل ينسب لفظ :البهائيّة

 له وكان هللا، بهاء نفسه سمىو  )املازندرا� عيلّ 

 اعترب البابيّة؛  الحركة مساندة ىف كبj دور

 همفعقيدت للبابيّة؛ امتدادا البهائيّة الّدارسون

 لكّل  أنّ  ترى التيّ  الباطنيّة للنحلة انعكاس

  .تأويل تنزيل ولكل ،باطنا ظاهر
 إىل تنسب ديانة عىل يطلق لفظ :البوذيّة
 - 560( بوذا مؤّسسها اشتهربه الّذى اللقب

 :الّسنسكريتيّة اللغة ىف ومعناه )م .ق 480
jالذي الخالف ومن .العارف /العا� /املستن 

 أن بوذا، تعاليم ىف اإلله وضع حول وقع
 للكون، خالق إله وجود أنكر أنّه فريقارأى

 ىف أنّ  يعتقد كان أنّه :الّرأى هذا أنصار ويقول
 ومنهم .شئ كّل  ىف متغلغال عاّما روحا العا�

 .دينى منه أك� إصالحى مذهبه أنّ  رأى من
 من شكل :التّفس=ي الخطاب تجديد
 من باإلفادة قيتحقّ  التّجديد أشكال

 تطبيق وحسن الجديدة، املدنيّة ثاتمستحد

 ىف النّاس يشغل ما عىل القرآنيّة املفاهيم
 وبحمل املعنى، ىف بالتّوسع الحديثة، العصور

 بالتّمدن واالهت:م الّشبيه، عىل الّشبيه

 ومسألة املرأة، وقضيّة والّسياسة، اإلسالمى،

 التّهذيبى، والجانب االقتصادى، اإلصالح

 والتّفسj املوضوعى، التّفسj أيضا ومنه

 ّYالنّفىس، األد jالعلمي والتّفس...  
 الفقه تنميّة به يراد لفظ :الفقهي التّجديد

 االحتفاظ مع هو وبأساليبه داخله من
 وإعطاء املميز، وبطابعه األصيلة بخصائصه

 وما العرص مشاكل عىل إسالميّة إجابات
  .ومعضالت قضايا من يستجد

 أشكال نم شكل :األدب يف التّجديد

 الفنون عرفته الذي التّطور يف يتجىل التّجديد

 وما قصjة، وقصة وروايّة مرسحيّة من األدبيّة

 قواعد من الجديدة الفنون هذه يحكم

 تراثيّة جذور بجانب الحديثة العامليّة لآلداب

 ظهور من الّشعر ماعرفه ذلك ومن .عربيّة

  ...النّ� وقصيدة التّفعيلة، شعر
 �جاالت يتعلّق شامل لفظ :التّجديد
 والخطاب واألدب والتّفسj كالفقه مختلفة

 بات الّرتاث مجال ويفّ  ،الفكريّة والحركات
 تقعيد طائفة به يراد أوجه، ح:ل اللفظ

 يف أخرون يرى حv يف األصول، وفق النّوازل
 .للنّوازل األصول إخضاع التّجديد

 اإلنسان مجاوزة عىل يطلق لفظ :فالتّطّر 
 عىل فيصدق طرفيه، أحد إىل ىشء وسط

 ىف وينتظم الغلو، عىل يصدق ك: التّسيب،
 والتّفريط الحد، زةاو ومج اإلفراط، سلكه

jسواء حد عيلّ  والتّقص. 
 مع الفرد عيش عىل يُطلق لفظ :التّعايش

 ج:عات /أخرى ج:عة مع ج:عة /النّاس
  .الّسلِمي التّعايش  ومنه واملََودَّة اآللفة عىل

 سياسيّة، أبعاد ذو تيار :الّتغريب
 حياة صبغ إىل يرميّ  وثقافيّة، واجت:عيّة،

 باألسلوب بخاّصة واملسلمv بعاّمة األمم
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 ّYشخصيتهم إلغاء بهدف وذلك ،الغر 
 وجعلهم املنفردة، وخصائصهم املستقلة،

 وتشكل .الغربيّة للحضارة التّبعيّة أرسى
 االستهالك وثقافة أبعادها بكّل  العوملة

  .التّغريب ومظاهر وسائل أهمّ  رباليّةواللي
 انتهجته نهج عىل يُطلق لفظ :التّكف=

 الكفر، إىل القبلة أهل بعض نسبت ج:عات
 إىل ودعت املجتمع، بتكفj أحيانا وحكمت
 عىل باالعت:د عليه والخروج منه الخروج

 أهليّة �لك ال ممن شخصيّة اجتهادات
  .لالجتهاد
 عرش الّسادس لقرنvا يف ظهر اتّجاه :التّنوير
 الليربايلّ  الفكر عن تعبjا عرش والّسابع

 العقليّة اإلنسانيّة النّزعة ذيّ  البورجوازيّ 
 نزعة نيتضمّ  ك: والتّجريبيّة، والعلميّة

 وذلك الالهوت، إقصاء بعد واضحة ماديّة
 الفكر من بدال والعقل الطّبيعة بإحالل
 ظواهر تفسj يف والخرايفّ  الثّيولوجيّ  الغيبيّ 
  .قوانينه ووضع العا�

 تقابل الجهميّة، /للجهم مذهب :الجربيّة
  .املعتزلة به قالّت  الذي االختيار مذهب
 علوم أهمّ  من علم :والتّعديل الجرح

 من الّصحيح به زيتميّ  به إذ الحديث،
  .الرّوايات من املردود من واملقبول الّسقيم،
 إسالميّة ج:عة  :املسلمK اإلخوان ج�عة

 الّشمويلّ  الفهم بفكرة تؤمن صالحيّةإ 
 الحياة مظاهر كّل  ينظم وأنّه لإلسالم،

 .ونظام وفكرة ودولة دعوة فهو وجوانبها،
 األمة، يف اإلصالح نواحيّ  كّل  فكرتهم وتشمل
 مارس يف رص� البنا حسن يدّ  عىل تأّسست

 .م1928 عام
 ):الجزأرة( الحضاريّ  البناء ج�عة

 دمسج( )الطّلبة مسجد ج:عة( ىوتسمّ 
 أقدم تعترب ،)بالعاصمة املركزيّة الجامعة
 يف ظهرت الجزائر، يف حركيّة مدرسة

 نبيّ  بن مالك بأفكار متأثرة الّستينيات
 من والحضاريّة الفكريّة أصولها ومستلهمة

 الوسط يف نشاطها كثفت .أطاريحه
 ومستوياته أطواره بجميع التّعليميّ 
 ورغم .املجتمع وصفوة النّخبة مستهدفة

 إال الكتابات، معظم يف )الجزأرة(ب فهاتوصي
 جامعيv كانوا إطاراتها معظم أنّ 

vاالختصاصات ذويّ  من فرونكوفوني 
 ج:عة( أنفسهم ونيسمّ  الذين العلميّة

 بج:عة وصفهم ويعتربون )الحضاري البناء
 ذيّ  اإلصالحيّ  مرشوعهم يف قدحا )الجزأرة(

 أهم من .الّرصفة املحليّة الوطنيّة الجذور
 .الحركة منظريّ 
 إسالميّة ج:عة :والتّبليغ الّدعوة ج�عة
 تقومو  واإلرشاد، بالوعظ تؤمن دعويّة
 من لكّل  اإلسالم فضائل تبليغ عىل دعوتها

 بأن أتباعها ُملزِمةً  إليه، الوصول تستطيع
 لتبليغ وقته من جزءاً  منهم واحد كّل  يقتطع
 التّشكيالت عن بعيداً  ونرشها الّدعوة
 أعضاؤها ويلجأ الّسياسيّة، والقضايا الحزبيّة

 يف املسلمv ومخالطّة للدعوة الخروج إىل
 ونواديهم، ومتاجرهم ودورهم مساجدهم

 يف والّرتغيب والّدروس املواعظ وإلقاء
 بعدم وينصحون للدعوة، معهم الخروج
 خصومات /املسلمv مع جدل يف الّدخول

  .الحكومات مع
 مع ظهر وفلسفيّ  فكريّ  مفهوم :الحداثة

 الثّورة ستهوكّر  األوروپيّة النّهضة حركة

 عتباراال  إعادة إىل الّدعوة خالل من الفرنسيّة

 ثم وفقط، اإنسان كونه حيث من لإلنسان

 تعمل التيّ  التّيارات عىل يطلق فأصبح تطور

 .املوروث مع معرفيّة قطيعة أجل من وتناضل
 الحركات يشمل لفظ :الهدامة الحركات

 اإلسالميّة الّشخصيّة لقلخ تسعى التيّ 
 روح بغرس أصالتّها، عن املرتدة املزدوجة

 .اإلسالم وصالحيّة سالمة يف واليأس الّشك
  .واالسترشاقيّة والّصهيونيّة، املاسونيّة، :ومنها

 عل:ء عىل يطلق لفظ :االسترشاقيّة الحركة
 الحضارات بدراسة املهتمv وأمريكا أروپا

 واللغة التّاريخ يثح من والّرشقيّة اإلسالميّة
 واملعتقدات والعادات والعلوم واآلداب

jبعض نبّه وقد ،...واألساط vأنّ  إىل الّدارس 
 األكاد�يّة الّدراسة مجال تعدى االسترشاق

  .استع:ريّة أهداف إىل
 فكريّة إصالحيّة حركة :الّسنوسيّة الحركة
 إسالمي، طابع ذات وسياسيّة وثقافيّة
 دور لها وكان والجهاد فالتّصوّ  بv جمعت

jوبخاّصة بأفريقيا، الّسياسيّة الحياة ىف كب 
 من )العقيدة( تنقيّة إىل دعت فقد .ليبيا

 من املحّمديّة الّسنن وتطهj الّشوائب،
،jواملزج األساط vالفقهيّة املذاهب ب 

 � التّى املذاهب من إليها واإلضافة األربعة
 .أتباع لها يعد

 الذي العام التّيار ىلع يطلق لفظ :الحركة

 الفئات من فئة /الطّبقات من طبقة يدفع

 القيام بهدف صفوفها تنظيم إىل االجت:عيّة

 /االقتصاديّة حالتّها لتحسv موحد بعمل
 مثل جميعاً، تحسينها /الّسياسيّة /االجت:عيّة

 والحركة الفالحيّة والحركة الع:ليّة الحركة

 عاّم، وبشكل .الطّالبيّة والحركة ،النّسائيّة

  .الحزب من �اسكاً  وأقّل  شموالً أك� فالحركة
 اإلنسان حّق  عىل يطلق لفظ :الّرأيّ  حريّة

 اختياره، بحسب فكرياً  موقفاً  يتبنى أن يف
 وفقاً  غjه: /الكتابة /بالقول عنه يَُعربِّ  وأن

  .القانون يُبينها التيّ  واألوضاع للرشوط
 كّل  ملع يف الحّق  عىل يّدل لفظ :الحريّة

 بالنّظام يرضّ  وال القانون يخالف ال يشء
 فهم يف البعض يغايلّ  وقد .بالغj /العامّ 
 تفلتا فيجعلها لها والتّنظj الحريّة قيمة

  .لاللتّزام ونقيضا
 إىل املنتسبv عىل يطلق لفظ :الحنابلة
 الّشيبا� )حنبل بن أحمد( اإلمام مذهب

 وم: هـ،241 سنة املتوىف األربعة األ�ة آخر
 سنة، /كتاب من باملأثور التّمسك :�يّزهم

 العقديّة، القضايا من عدد ىف آراؤهم ولهم
 والقدر الكبjة، مرتكب وحكم كاإل�ان،
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 يوم هللا ورؤيّة والّصفات، اإلنسان، وأفعال
  .القيامة
 لهم الباطنيّة من فرقة /مذهب :الّدروز
 ىف الّدروز  مذهب ظهر وقد رسيّة، عقائد
 عىل مرص يف امليالديّ  عرش لحاديّ ا القرن
 ؛الفاطمي الخليفة هللا بأمر الحاكم عهد

 بن محّمد( اسمه رجل بها ظهر حيث
 فارس، بالد من مرص قدم )الّدرزيّ  إس:عيل

 هللا، بأمر الحاكم بألوهيّة القائلv فوافق
 الّدين هذا إىل وأضاف بها لإل�ان النّاس ودعا

 غالة ائدوعق القد�ة العقائد من طائفة
 يف قبوال الّدعوة هذه تصادف فلم الّشيعة

 هنالك فوجد الّشام إىل صاحبها ففر مرص
   .مصغيّة آذاناً 

 من شكل عىل يطلق لفظ :الّدكتاتوريّة
 فرد يتواله الذي الّسيايسّ  الحكم أشكال
 /قانونيّة قيود تقيده ال بحيث يحكم واحد

 الحكم من نوع فهيّ  عرفيّة، /دستوريّة
 الّدكتاتوريون خالله من يحصل اداالستبد

  .دستوريّة غj بوسائل عادة الّسلطة عىل
 مذاهب كّل  أصال تعدّ  فكرة :الّدهريّة

 فهيّ  البرشيّة، عرفتها التيّ  واملاديّة اإللحاد 
 واملادة الزّمان قدم يف اعتقد من كّل  مذهب
 والعنايّة والخلق األلوهيّة وأنكر والكون،
 إنكار مع ىويتواز  .والحساب والبعث
 )األرواح تناسخ( عقيدة والحساب البعث
 تنتقل البرش أرواح بأنّ  أصحابها يعتقد الذي
 آخر حيّ  كائن جسد إىل حيّ  كائن جسد من
 تسعد /الرّوح هذه فتشقى األول، موت بعد

 حاله كانت الذي اإلنسان اكتسبه ما حسب
  .جسده يف

 الكلمة من مشتقة كلمة :الّدWقراطّية
 النّاس، عامة تعنيّ  التيّ  )د�وس( اليونانيّة

 الّشعب، ةعامّ  حكم وتعنيّ  )كراتوس(و
 لتداول الّسلميّة العمليّة فهيّ  وعموما،
 تؤديّ  التيّ  الج:عات، /األفراد بv الّسلطة

 الحقوق يضمن اجت:عيّ  نظام إيجاد إىل

 به ويؤمن االلتّزامات، أداء عىل ويسهر
jشكل عىل ككل املجتمع عليها ويس 

 اإل�ان حول تتمحور اجت:عيّة أخالقيات
 واملساواة الّشعب، وسيادة ،الفرد بحريّة

 واملشاركة الحزبيّة، والتّعدديّة القانونيّة،
 الّسلطة الّسلميّ  والتّداول الّسياسيّة،
   .الحر واالنتخاب
 االقتصاديّ  النّظام يطلق لفظ :الّرأس�ليّة

 العرض قواعد تطبيق عىل يقوم الذي
 حريّة وعىل ة،الحّر  الّسوق يف لبوالطّ 

 وعىل االقتصادي، النّشاط يف الخاّص  القطاع
 واملرشوعات لألفراد الخاصة امللكيّة حق

 الليرباليّة وبv بينها الّربط يتم ما غالبا لذلك
 بv املطلقة الحريّة قيمة قاسم لوجود

،vآدم( الرّأس:ليّة منظريّ  أهم ومن املذهب 
  ).Smith Adam/ثسمي

 الّشيعة غالة عىل يطلق لفظ :الرّافضة
 وغjه: وعمر بكر أY إمامة يرفضون الذين

 عيلّ  بأحقيّة ويعتقدون ،� الّصحابة من
 كانوا األوائل والرّافضة .غjه دون بذلك  �

 إمامته: يرفضون وإ�ا الّشيخv يكفرون ال
 نسبة بينهم شاع الذين املحدثv خالف عىل

   .للصحابة الكفر أع:ل
 /فرد سلوك عىل يّدل لفظ :الرّهبانيّة

 واختيار املجتمع، عن االنعزال حياة ج:عة
 تتخذ وقد العبادة، يف واالستغراق التّقشف،
 ارتبطت ولقد .لذلك وسطا الّدير /الّصحراء
 ويرجع باملسيحيّة، الّدينيّ  التّاريخ يف الرّهبنة

 إىل املسيحيv بv ظهورها سبب املؤرخون
 يصربون ال ما ملوكهم من يرون كانوا أنّهم
 أما ذلك، وابتدعوا صوامع فاتخذوا عليه،
  .فيه رهبانيّة فال اإلسالم دين

 دةمتعدّ  معان عىل يطلق لفظ :الزّندقة
 اإل�ان وعدم العا�، بأزليّة القول :نحو

 والكفر، واإللحاد والّضالل والّشك بالّربوبيّة،
 الثّنويّة املذاهب وعىل بإلهv، والقول

 واملانويّة، واملزدكيّة املجوسيّة /كالّزرادشتيّة

 عقائد إبطان اإلسالم، وإظهار الكفر وإبطان
 ،أخرى بعقائد والنّطق باالتفاق، كفر هي

 من ليس ما ابتداع وعىل اإلسالم، إىل باإلضافة
 الّسنة أهل مذهب مخالفة وعىل الّدين،

 كان التيّ  املجون حياة وعىل والج:عة،
  .والكتاب لّشعراءا بعض يحياها

 الثّالث الّشيعة فرق إحدى :الّزيديّة
 أصحابها يتبع اإلسالميّ  العا� يف املوجودة

 بن الحسv بن العابدين زين عىل بن زيد(
 باالعتدال ويتميزون )� طالب أ4 بن عىل

  .الّسنة أهل فكر من يقرتبون جعلهم الذي
 اليونان، بالد يف نشأ فكرى اتّجاه   :الّسفسطّة

 الّذى العجز نتيجة قرون بخمسة امليالد بلق
 يومئذ،و ...والّسياسة والّدين الفلسفة أصاب
 وتعّددت الكون، تفسj عن الفلسفة عجزت

 الّسفسطة واختصت األوىل النّشأة يف اآلراء
 ودراسة البالغة قواعد بتعلم األمر بدايّة يف

 الحقوق ومعرفة الطّبيعة وفنّون التّاريخ
 الجدل فنّ  عىل اقترصت ثم والواجبات،

 بالحق التّزام دون الغلبة عىل والحرص
 لكلمتيّ  مرادفة وأصبحت والفضيلة،

  .والخداع التّضليل
 االتّجاه عىل يُطلق لفظ :النّصيّة الّسلفيّة

 ظاهر كثjة أحيان وىف النّص، غلّب الذي
 سبل من وغjه: والقياس الّرأى عىل النّص

 الرّوايّة ندع فوقف العقىل، النّظر وآليات
 االشتغال وحرّم الّدرايّة، عند وقوفه أك�من

 الوافدة الفلسفات عن فضال الكالم بعلم
 يطلق الذين هم وهؤالء اإلسالم، حضارة عىل

 الشتغالهم الحديث، أهل أحيانا عليهم
 علوم ورفضهم الرّوايّة، وعلوم املأثور بصناعة

  .العقىل النّظر
 والالحق فالخل مقابل الّسلف :الّسلفيون
 أغلب يشمل ،عامّ  لفظ وهو واملعارص،

 بدرجات ومدارسه ومذاهبه الفكر تيارات
 ماضيا لها ألن مت:يزة، ومعان متفاوتة

 له وتنتسب إليه ترجع و�وذجا ومرجعيّة
   .ومناهجه ثوابته وتستصحب وتحتذيه
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 إىل املنتسبv عىل يُطلق لفظ :الّشافعّية
 ّشافعىال إدريس بن محّمد اإلمام مذهب
 املذهب هذا ويعتمد هـ،204 عام املتوّىف 

 فقول واإلج:ع، والّسنة الكتاب عىل
 كتاب الّشافعى ولإلمام القياس، ثم الّصحا4

 األصول ىف آخر وكتاب )األمّ ( وهو الفقه ىف
 دون من أّول الّشافعى ويعد )الرّسالة( وهو

 .األصول علم ىف
 الحطّ  عىل عملت فكريّة نزعة :الّشعوبيّة

 الّدين من والنّيل العرY، الجنس من
 العرب غj شأن لرفع وتعصبت اإلسالمي،
 ورقيّ  بأمجادهم، والتّفاخر الفرس وبخاّصة

 أبعاد ذات فارسيّة دعوة وهي .حضارتهم
 انهيار إثر فعل كرد نشأت عرقيّة

 الخلفاء عهد عىل الّساسانيّة اإلمرباطوريّة
 الفرس من أجيال دخول وإثر الرّاشدين

 اإلسالميّة الّدولة خدمة يف والنّبط والّرتك
vومعارف علوم من �لكون ما معهم ناقل 

  ...وعادات
 الّسيايسّ  النّظام أّسس أحد :الّشورى

 اختلفت وإن املبدأ حيث من اإلسالميّ 

 نوعv عىل وهي وتطبيقها تنزيلها أساليب

 الحاكم استطالع بها ويراد وُملْزَِمة، ُمْعلَِمة

 رأيّ  عامة واليّة ويلّ  من وكّل  ،)راألم ويلّ (

vمهام من عليه يعرض في: املسلم. 
 تقابل أنها إىل الّدارسv بعض ويذهب

 يطبق الذي الّد�قراطيّ  النّظام بآخر، /بشكل

 اإلسالميّ  النّظام كان وإن الغربيّة، الّدول يف

  .الغرY النّظام عن بينا اختالفا يختلف
 التيّ  الفرق /قةالفر  عىل يُطلق لفظ :الّشيعة
 هللا كرم طالب أ4 بن عىل( اإلمام تشايع
 دعوى عىل يقوم فمذهبهم بيته، وآل )وجهه

 واأل�ة )طالب أ4 بن عىل( إمامة أنّ  وعقيدة
 )والتّعيv والوصيّة بالنّص( هي إ�ا بنيه من

 عرشيّة، االثنا :الّشيعيّة الفرق ومن
 والّشيعة ،...الّزيديّة الكيسانيّة، واإلس:عليّة،

 وال )طالب أY بن عيلّ ( يقدمون األوائل

 عىل )� وعمر بكر أY( الّشيخv يكفرون
 عقيدة يف يغالون الذين املتأخرين خالف

  .التّشيع
 سياسيّة وحركة اجت:عيّة نظريّة :الّشيوعيّة

 وسائل شيوع إىل يهدف اقتصاديّ  ونظام
 الفرص تكافؤ شعار تحت والّ�وة اإلنتاج

 عىل الّسيطرة خالل من وذلك .واملساواة
 املجتمع أفراد لصالح ومقّدراته املجتمع

 التي باملزايا آخر عن فرد �تاز وال بالتّساويّ 
 (الّشيوعيّة وتعترب املجتمع، عىل تعود

 التّيارات من تاريخيا تيارا )املاركسيّة
 Karl /ماركس كارل( ويعد املعارصة،

Marx( يّة،الّشيوع للنظريّة الرّوحيّ  األب 
 الّشيوعيّة النّظريّة يف توّغل من أهم ومن

 هو فيها والتّطبيق الكتابات يف وأسهم
jفالد� vلين.  
 الذين القوم عىل يطلق لفظ :الّصابئة
 هم /لهم دين ال /املالئكة /الكواكب يعبدون

 نبيّ  وال كتاب لهم وليس هللا يوحدون قوم
 إىل يصلون أنّهم :وقيل .عبادة طقوس وال

 غjّ  من عىل أيضا ويطلق .الّش:يل القطب
 آمن من يصفون العرب كان فقد دينه،

  .بالّصابئ  � محّمد النّبيّ  بدعوة
 تصيب التيّ  اليقظة عىل يدل لفظ :الّصحوة

 )اإلسالميّة( بــ يوصف ما غالبا األّمة، /الفرد
 اإلسالميّة الحركات أدبيات من اللفظ ألن

 .األمة استنهاض مرشوع حملت التيّ 
 اللفظ أن ع:رة محّمد املفكر ويضيف

 نزوع عىل - املعارص واقعنا ىف-  إطالقه يشيع
 الّرتاجع عرص بعد اإلسالميّة، النّهضة إىل األمة

 عىل تجاهد صحوة وأنها الحضارى،
 الّذاÀ التّخلف جبهة .1 :جبهتv /صعيدين
 .2 .الحضاريّ  الّرتاجع حقبة عن املوروث

 تهميش تريد لتيّ ا الغربيّة، التّحديات جبهة
 بالتّبعيّة وإلحاقها اإلسالميّة، األمة دور

 عىل وهيمنته الغرب استغالل ليتأبد للغرب،
 الّصحوة  هذه ووصف .اإلسالم عا�

 النّهوض مشاريع عن لها يز�يّ  باإلسالميّة،
 والفلسفات املذاهب أصحابها اختار التّى

 و�اذج النّهوض، لدعوات مرجعيّة الغربيّة
 /ليرباليّة بها يبرشون التيّ  يثالتّحد

  .قوميّة /اشرتاكيّة
 الجبل صهيون إىل يُنسب لفظ-  :الّصهيونيّة

 وقيل القد�ة، القدس عليه قامت الذي
 وأقام � عليه داود احتله الذي الحصن

 أيضا وتطلق .صهيون املس:ة مملكته عليها
 .عاّمة وأمتهم وج:عاتهم اليهود كنيسة عىل

 دولة إنشاء عن مسؤولة قوميّة حركة وهي
 ومن لليهود، قومى كوطن الحديثة إرسائيل
 أقطار من اليهود كل ترحيل أيضا أهدافها

 داود مملكة واستعادة فلسطv إىل العا�
 حساب عىل صهيون عاصمة وإحياء البائدة

  .واإلسالمي الفلسطينيّ  الّشعب
 طرق :الطّرقّية /الّصوفّية الطّرق

 الّسلوك، يف منتخبة ووسائل مخصوصة
 ورسوم قواعد مجموعة عىل تشتمل

 ويستهدفها الّسالك ينشدها مقصودة
 وتحصيل قلبه تصفيّة إىل يؤدىّ  �ا فىرياضته

 إىل للوصول الّروحيّة والقوى الك:ل صفات
 .تعاىل هللا معرفة

 ، العا� إىل نسبة العل:نيّة :الَعل�نيّة
 عةنز  الّدنيا؛ إىل نسبة )الّدينوة( أيضا وتسمى
 ترى واجت:عيّة وسياسيّة وفكريّة فلسفيّة

 الّذاتيّة األسباب تدبره بذاته، مكتفيا العا�
 هي والّدنيا والواقع فالعا� ..فيه املودعة
 والّدولة اإلنسا�ّ  لالجت:ع التّدبj مرجعيّة
 والحياة االجت:ع فإنّ  ثم ومن والحياة،
 خارج من مدبر إىل حاجة يف ليست والّدولة

 واإلنسان الطّبيعة، هذه وراء ومن العا� هذا
 قيمه ويبدع ونهؤ ش يدبر بذاته، مكتف
 ىف وليس والتّجربة، العقل بواسطة ونظمه
   .التّدبj هذا تحكم س:ويّة رشيعة إىل حاجة
 وذهب التّطرف، عىل يصدق لفظ :الغلوّ 

 الّرشعيّة النّصوص أن العجميّ  اليزيد أبو
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 )عالتّنطّ (و )التّشدد(و )الغلوّ ( بv تقرن
 املطلوب االعتدال حد مجاوزة جميعا وكأنها

 الغلو أسباب أنّ  .به يلتزم أن املسلم من
 ومنها الّشخص بذات يتصل ما منها كثjة،
   .العامّ  بالجو يتصل

 ينتسبون الذين عىل يطلق لفظ :القرآنيون
 القرآن، أهل أنّهم ويزعمون اإلسالم إىل

 وحيدال مصدرهم هو القرآن أنّ  ويرون
 ال الّسنة وأن اإلسالم، يف والتّرشيع لإل�ان
 ة�دّ  � النّبيّ  بعد كُتبت إ�ا ألنها بها؛ يُحتج

 وال باألحاديث يعرتفون ال فهم طويلة،
 أساس عىل � للنبيّ  تنسب التيّ  الرّوايات

 ذكر وال فقط، القرآن بحفظ وعد قد هللا أن
  .الحفظ هذا يف للسنة

 ترمى جت:عيّةا سياسيّة فكرة :القوميّة
 ج:عة كّل  توحيد إىل األوىل بالّدرجة

 لنظام وخضوعها البرش، من متجانسة
 الّشعب أفراد شعور هي /واحد سيايسّ 

 من ينبع شعور وهو واحدة، ألمة بانت:ئهم
 والتّاريخ بالثّقافة واالعتزاز بالوالء، اإلحساس
 الّسياسيّة الحياة يف ذلك و�ثل القومي،

 عىل تقام أن يجب بأنها الحكومات اقتناع
 عليهم يطلق األفراد من مجموعة أساس

 بأن بالقوميات املؤمنون وينادى الّشعب،
 ك: بها، مستقل وطن قوميّة لكل يكون
 يكون أن أجل من القوميات زع:ء يكافح

 .املصj وتقرير االستقالل يف الحّق  لشعبهم
 اإلسالميّة املوسوعة أشارت هذا جانب وإىل
 من كثj أذهان يف اقرتنت لقوميّةا  أن إىل

 أقاموها دعاتها بعض ألن بالعنرصيّة، النّاس
 معv، عنرص إىل االنتساب أساس عىل

 تقسيم أساس عىل ونظريات بحوث وقامت
 وغاىل متباينة، وعنارص أجناس إىل العا�

 دماء ذات نقيّة شعوب وجود فزعم بعضهم
 دماء ذات مختلفة أخرى وشعوب طاهرة،
 القوميّ  االستعالء إىل ذلك وأدى ملوثة،

 العا� يفّ  واقرتنت .العنرصي والتّعصب

Yالقوميّ  والفكر القوميّة الحركة العر 
 قواسم من التّيارين يف ملا باالشرتاكيّة

 أشكال أبرز البعث تيار وشّكل مشرتكة،
   .القومي فالتّطّر 

 وأبناء املسلمv بv مذموم خلق  :الكراهيّة
 يكون ،الحّب  نقيض وهو الواحد، الوطن
 /فقط لنفسه هوحبّ  لآلخرين اإلنسان ببغض
 واالنتصار أخرى لج:عة ج:عة بغض

 األمراض من الكثj عنها وينجر لنفسها،
 والّشحناء، والبغضاء، الحسد، :نحو الخلقيّة
 الظّلم إىل تؤديّ  وقد والنّميمة، والغيبة،

  ...والعدوان
 يف زيرتكّ ايسّ الّسي الفكر يف تقليد :الليربالّية

 بالّدولة، وعالقتها الفرديّة الحريّة قيمة
 تكون ما غالبا حقوق لهم األفراد إنّ  ويقال
 عن مستقل وجودها طبيعيّة، حقوقاً 

 القيود قاعدة مكّونة املجتمع، عن /الحكومة
 وهي الحكومة، صالحيات عىل الّدستوريّة

 للدولة، األد� بالّسلطة وثيقاً  ارتباطاً  ترتبط
 عىل لإلبقاء أداة سوى ليست الحكومة إنّ  إذ

 الّرضوريّ  والّسيايسّ  االجت:عيّ  اإلطار
   .الحر الفرديّ  للعمل

 الكالم ملْ عِ  فرق من فرقة :املاتريديّة
 )املاتريديّ  منصور أ4(لــ تنسب الّسني،
 مثل واملاتريديّة )ماتريت /�اتريد( املولود

 أهل مدرسة ىف الّشعب أنشط من األشعريّة
 بدايّة( واحد وقت يف ظهرتا والج:عة، الّسنة
 اجت:عيّة ظروف وليدتا وه: ،)ه4 القرن

  .فقط املكان بينه: فصل واحدة، وفكريّة
 الّسيايسّ  النّظام عىل يطلق لفظ :املاركسيّة

 كارل( من كّل  له نظر الذي واالقتصاديّ 
 Friedrich /أنگلز فريدريك(و )ماركس
Engels( من كّل  واقعا وأعمله jفلد� 

vلين/Lénine Ilitch Vladimir ( 
 بعد ) Staline Joseph/جوزيف ستالv(و

 عىل ويقوم م،1917 سنة البلشفيّة الثّورة
،vواملاديّة الجدليّة املاديّة :ه: أساس 

 الرّأس:يلّ  املجتمع بأن تقول وهي التّاريخيّة،
  .للربوليتاريا الربجوازيّة استغالل إىل يستند
 هو معناها أصلو  امةهدّ  حركة :نيّةاملاسو 

 أنصار( عليهم يُطلق وأنصارها )الحرّ  البناء(
 وهي .رسيّة جمعيات يؤلفون )الحر البناء
 الّدين الحتواء اليهوديّة أوجدتها حركة

  .اإلسالمي والّدين املسيحيّ 
 إىل املنتسبv عىل يُطلق لفظ :املالكيّة
 )أنس بن مالك( الهجرة دار إمام مذهب

 هذا ويعتمد هـ،179 سنة املتوىف صبحىاأل 
 واإلج:ع، والّسنة الكتاب عىل املذهب
 والعمل املدينة، أهل وعمل والقياس،
 .املرسلة باملصالح

 منذ بها دانوا قد�ا، الفرس ديانة :املجوسيّة
 ).الّزرادشتيّة( خصوصا بالدهم ىف ظهرت

 للدولة( الرّسمى الّدين كانت التّى
 . م .ق 226 عام تأّسست ىالتّ  )الّساسانيّة

 املجوسيّة  وجابت النّار، بعبادة ارتبطت وقد
 املعمورة أرجاء القد�ة األديان من كغjها

 والعراق والهند والّصv واليونان مرص يف
  .العرب بعض بها ودان وغjها،

 /املذاهب يقابل لفظ :األصيلة املذاهب
 التيّ  املذاهب به ويراد التّحريفيّة املدارس

 ما وغالبا .والّسنة الكتاب من أصالتّها تمدتس
 الّسنيّة الفقهيّة املذاهب إىل املعنى ينرصف
   والعقيدة الكالم علم مذاهب مقابل األربعة

 عىل يطلق لفظ :الّتحريفيّة املذاهب
 األحمديّة، الكليّة، العل:نيّة :كـــ مدارس

 أنّ  إىل الّدراسات تذهب .القديانيّة البهائيّة،
 النّزعة بدافع أوجدها راالستع:

 حملت وأنها واالقتصاديّة، االستع:ريّة
 وأصالة تتناقض ثوريّة /تجديديّة أفكارا

   .أساسا حررالتّ  إىل يدعو الذي اإلسالم
 عدة يشمل لفظ :الفقهيّة املذاهب
 البقاء، له وكتب اشتهر ما منها مذاهب،

 به خاّصة مراجع فيه نتدوّ  � ما ومنها
 واإلمام ،)سعد بن الليث( اإلمام كمذهب
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 )األوزاعى( واإلمام ،)الطّربى جرير ابن(
 :هى )8( فث:نيّة املشهورمنها أما وغjهم،
 وه: الّزيدى واملذهب اإلمامى املذهب
 واملذهب اإلباىض واملذهب الّشيعة، لطائفة

 واملالكيّة الحنفيّة ومذاهب الظّاهرى،
  .والحنابلة والّشافعيّة

 القرن أواخر ظهرت ميّةكال  فرقة :املرجئة
 املختلفv أمر بإرجاء قالّت  الهجري، األول

 بعيدا محايدا موقفا وباتخاذها ،الّصحابة من
 فرقة فصارت تطورت والخوارج الّشيعة من

 والكفر اإل�ان مسائل يف آراؤها لها كالميّة
 اإل�ان مع ترضّ  ال :قولهم ومنها واملعايص،

 وذهب طاعة، الكفر مع تنفع ال ك: معصيّة
 همألنّ  باملرجئة لُقبوا أنّهم إىل آخرون

  .النّيّة عن العمل يرجئون
 الّسنة أهل من كالميّة فرقة :املعتزلة

 لاألوّ  القرن أواخر ظهرت والج:عة،
 األول، العبايسّ  العرص يف وازدهرت الهجري،
 إمامها اعتزال إىل تسميتها أصل ويرجع

 الحسن( أستاذه مجلس )عطاء بن واصل(
 برأيّ  )البرصيّ  الحسن( يرض � إذ ؛)البرصي

 الذي الكبjة مرتكب حول )عطاء بن واصل(
 منزلة يف هو بل مؤمنا، وال كافرا ليس اعتربه

vب vاملنزلت.   
 يف املواطنv كّل  أن عىل يّدل لفظ :املواطنة
 والواجبات، الحقوق يف متساوون املجتمع
 والحريّة املساواة عىل املواطنة وتعتمد

 وفلسفة ،االجت:عيّة واملسؤوليّة واملشاركة
 عىل أساسا تقوم الغرYّ  الفكر يف املواطنة
 الّرضائب مقدمتها ويف بالواجبات االلتّزام
 االجت:عيّة الحقوق وض:ن م:رسة مقابل

 جوهر تشكل املواطنة أّسسو  والّسياسيّة،
 املواطن بv االجت:عيّ  العقد وصلب

  .الزّمنيّة والّسلطة
 عيىس املسيح إىل تنسب ديانة :لنّرصانيّةا

 تسميّة حّول اآلراء تعّددت ،�  مريم بن
 سموا أنّهم قال من فمنهم بالنّصارى، أتباعه

 دعوته، ىف � املسيح نرصوا ألنهم بذلك
 وقال بينهم، ما يف لتنارصهم :قال من ومنهم
 وهى نارصة لها يقال أرضا نزلوا همألنّ  آخرون

 .بفلسطv الخليل رضأ من املسيح قريّة
 الكاثوليك، املسيحيّة الطّوائف ومن

   .النّساطرة والربوتستانت، األرثوذكس،
 دين الهندوكيّة /الهندوسيّة :الهندوسيّة

 عليها أطلق الهند، انسكّ  معظم يعتنقه
 :اسم .م .ق الثّامن القرن من ابتداء

 القوة وهو )براه:( إىل نسبة )الربهميّة(
 كثjا تطلب التيّ  الكامنة ةالّسحريّ  العظيمة

 واألناشيد األدعيّة كقراءة العبادات، من
 أنقاض عىل قامت القرابv، وتقديم

 عن وتسلمت أفكارها، وترشبت ،)الويديّة(
 واألساطj القد�ة، الهنديّة املالمح طريقها

 قبل الهند يف �ت التيّ  املختلفة الرّوحانيّة
  .اآلريv دخول

 الخصائص إحدى ىلع يدل لفظ :الوسطيّة
 األساسيّة املعا� إحدى وهى لإلسالم، العامة

 قال غjها عن � أمته بها هللا ميّز التيّ 
 لتكونوا وسطا أمة جعلناكم وكذلك( :تعاىل

 عليكم الرّسول ويكون النّاس عىل شهداء
 العدل أمة فهيّ  ].143 :البقرة[ )شهيدا

 يف والتّفريط اإلفراط طريفّ  بv واالعتدال
 الّدنيا يف تشهد والتّى والّسلوك، كرالف

 الوسط خط عن انحراف كّل  عىل واآلخرة
 الحركات من كثj تبنّت وقد .املستقيم

 Ýّ  الفكرة هذه لإلسالم العاملة والج:عات
 ووسم والتّطرف الغلو عن بنفسها تنآى

  )اإلرهاب(
 الّشيخ إىل تنسب تجديديّة حركة :الوهابيّة

 العيينة ىف ولد ّذىال الوهاب عبد بن محّمد
 1115( العربيّة بالجزيرة نجد �نطقة

 اإلسالم مفهوم تنقيّة إىل دعت ).م 1703/هـ
 الجربيّة مفاهيم من اإلسالمى والفكر

 ومفاهيم )العقيدة( ىف واالتّحاد والحلول
 ).والّرشيعة الفقه( مجال ىف التّقليد
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 أك� /دولت� ب� اتّفاق :املدفوعات اتّحاد
 .بينه� املاليّة العالقات ينظم
 لتمثل إنشاؤها تم منظمة :تجاريّ  اتّحاد

 داخل واملؤسسات الّرشكات جميع مصالح
 الحكومة عىل للضغط وخاّصةً  ما، صناعةٍ 
 .املعلومات وتبادل
 البلدان ب� 1932 يف أبرم :أوتاوا اتّفاق

 الربيطاO الكومنولث رابطة يف األعضاء
 .بينها في� الجمركيّة الحواجز لتخفيض

 بلجيكا ب� 1932 يوليو يف أبرم :أويش اتّفاق
 الحواجز لتخفيض وهولندة واللكسمبورڤ

 .بينها في� الجمركيّة
 الذي االتّفاق ):رشكات( أويل اتّفاق

 األوليّة والخطوات العامة املبادئ يتضمن
 يف الّدخول /اختياري استحواذ عرض لتقديم
 .أك� /رشكت� ب� اندماج عمليّة
 ب� يعقد مكتوب، غb اتّفاق :ُودِّيّ  اتّفاق

 .املنافسة أرضار من للحد ما، لسلعة املنتج�
 العبارة هذه تعني :ATA اتّفاقيّة

 إىل لإلشارة شائع بشكل املستخدم املصطلح
 املرور إذن بشأن يّةالجمرك االتّفاقيّة

)ATA( اتّفاقيّة لبضائع املؤقت لإلدخال 
)ATA( التّعاون مجلس أقرها لتي sالجمر 

 .1961 سنة بروكسل يف
 املصطلح هذا يعني :استنبول اتّفاقيّة
 عىل للداللة االستخدام الّشائعة العبارة
 مجلس تبناها التي املؤقت اإلدخال اتّفاقيّة
 .1990 عام نبولاست يف الجمرs التّعاون

 الجمركيّة للتّعريفات العاّمة االتّفاقيّة
 معاهدة /دولية اتّفاقية ):الجات( والتّجارة

 يف دولة 86 وقعتها األطراف متعّددة دولية

 من أخرى جوالت 7 عقد وتمّ  م،1948 سنة
 العاملية التّجارة تحرير حول املفاوضات،

 لكافة الفرية امللية ح�ية شّق  وبها
 و�ت العا�، أنحاء مختلف يف املنتجات

 شاقّة مفاوضات خالل من االتّفاقية هذه
 املختلفة الحواجز رفع رضورة إىل انتهت

 البلدان، ملف ب� الّسلع وتدفق انتقال امام
 نرش وكذلك الجمركية، الحواجز واهمها
 الح�ئيّة مبدأ ملواجهة الحرّة التّجارة مفهوم

 أجل نم وذل املايض، القرن يف ساد الذي
  .الواحدة القريّة عا� ظّل  يف البرشيّة رفاهيّة
 رسميا تعرف :الّدويل الربي النّقل اتّفاقيّة
 )1975( للبضائع الّدويل النّقل باتّفاقيّة
 للنقل وتسهيال الّدويل، النّقل دفاتر �قتىض
 عىل املركبات باستخدام للبضائع الّدويل
 مجموعة املتعاقدة األطراف تطبق الطّرق،

 يف اإلداريّة اإلجراءات من وموّحدة بسطةم
 .الطّرق عىل الّدويل النّقل

 اتّفاقيّة ):الجمركّية( جوهانسربغ اتّفاقيّة
 يف املتبادلة اإلداريّة املساعدة لتقديم دوليّة

 � ).جوهانسربغ اتّفاقيّة( الجمركيّة الّشؤون
 .بعد التّطبيق حيز االتّفاقيّة هذه تدخل

 إىل أدت 1957 مارس 25 :روما اتّفاقيّة
 .األوروپيّة االقتصاديّة الرّابطة نشوء

 يف عقدت اتّفاقيّة هي :سميثونيان اتّفاقيّة
 املتحدة بالواليات )سمثونيان( معهد

 بعض تجديد بهدف ،1971 عام األمbكيّة
 واملحافظة )وودز بريتون( اتّفاقيّة نصوص

 هذه أن إال الثّابتة، الّرصف أسعار عىل
 أدى م� هدفها تحقيق يف تنجح � ةاالتّفاقيّ 
 .عمالتها رصف أسعار تعويم إىل بالّدول

 هذه تعني ):الجمركّية( كيوتو اتّفاقيّة
 للداللة االستخدام الّشائع التّعبb العبارة

 وتنسيق لتبسيط الّدوليّة االتّفاقيّة عىل
 مجلس تبناها والتي الجمركيّة اإلجراءات

 .1973 امع كيوتو يف الجمرs التّعاون
 للتّطبيق وملزمة جديدة لقواعد املعدلة
 قبولها فيها األطراف جميع عىل يتوجب

 .تحفظ دون
 العبارة هذه تعني :املعّدلة كيوتو اتّفاقيّة
bعىل للداللة االستخدام الّشائع التّعب 

 وتنسيق لتبسيط الّدوليّة االتّفاقيّة
 تبناها والتي )املعدلة( الجمركيّة اإلجراءات

 عام بروكسل يف الجمرs التّعاون مجلس
1999. 

 1975 سنة موقّعة اتّفاقيّة :لومي اتّفاقيّة
 أفريقيا يف ودول األوروپي االتحاد ب�

 الهادي واملحيط الكاريبي البحر ومنطقتي
 موريتانيا األعضاء العربيّة الّدول ومن

 االتّفاقيّة و�نح وجيبو� والّسودان
 األوروپي تّحاداال  إىل اإلفريقيّة للصادرات

 .الجمركيّة الرّسوم من اإلعفاءً  منها مزايا
 االتّفاقيّة ):الجمركّية( ن=و> اتّفاقيّة
 ملنع املتبادلة اإلداريّة للمساعدة الّدوليّة

 فيها والتّحقيق الجمركيّة املخالفات
 ).نbو� اتّفاقيّة( وإحباطها

 هذه تعني ):املعدلة( ن=و> اتّفاقيّة
 للّداللة االستخدام الّشائع عبbالتّ  العبارة

 اإلداريّة للمساعدة الّدوليّة االتّفاقيّة عىل
 والتّحقيق الجمركيّة املخالفات ملنع املتبادلة

 مجلس قبل من واملعتمدة وإحباطها، فيها
 .نbو� يف 1977 عام الجمرs التّعاون
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 تعني :الّساحل إىل البضائع نقل إجراء
 :�قتضاه الذي رsالجم اإلجراء العبارة هذه

 )ب( حرا، تداوال املتداولة البضائع )أ(
 عنها اإلفصاح يتمّ  � التي املستوردة البضائع
 الّسفينة غb سفينة يف نقلها برشط

 اإلقليم يف فيها وصلت التي املستوردة
sمكان يف سفينة م� عىل وتحميلها الجمر 

 يف آخر مكان إىل ونقلها الجمرs اإلقليم يف
 تفريغها يتمّ  الذي الجمرs قليماإل  نفس
 .عندئذ فيها

 :الجمركيّة الرّسوم اسرتجاع إجراءات
 عند تتضمن التي الجمركيّة اإلجراءات

 )جزئياً  /كلياً ( مبالغ رد البضائع تصدير
 الجمركيّة والّرضائب بالرّسوم تتعلق

 التي املواد عىل /البضائع عىل املحتسبة
 .نتاجهاإ  يف املستهلكة املواد /تحتويها

 التي اإلجراءات :املستقل التّحقق إجراءات
 من للتّأكد مستقلة متخصصة جهة بها تقوم

 تتمتع األنظمة الخدمات، املنتجات، أن
 .لها حددت التي وبالّرشوط بالخصائص
 جمركيا إجراء :الجمرL التّخزين إجراءات

 املستوردة البضائع فرز �وجبه يتمّ 
 محدد كانم يف الج�رك لسيطرة الخاضعة

 رسوم دفع بدون )جمرs مستودع(
  .االستbاد ورضائب

 من تصمم برامج :الّشاملة الجودة إدارة
 املنتجات لجودة املستمر التّحس� اجل

   .التّسويق وعمليات والخدمات
 اسرتاتيجيات :الّتنافسّية االسرتاتيجيات

 التّصدي من وباقتدار الّرشكة �كن
 وقتف اقوى واعطائها للمنافس�
  .ممكن اسرتاتيجي

 تاجر /املنتج ب� تعاقدية عالقة :االمتياز
 )االمتياز مقدم( الخدمة مؤسسة /الجملة

 )االمتياز صاحب( املستقل� التّجار وب�
 وتشغيل امللكيّة حق برشاء يقومون الذين
   .االمتياز نظام وحدات من أك� /وحدة

 يدفعه رسم :للحاويات اعطال بدل
 النّقل حاويات ارجاع يف رهتأخ عند املستورد

 .امليناء إىل
 مخزنة بضائع :الجSرك Qخازن بضائع

 الرّسوم دفع لح� الج�رك �ستودعات
 .عليها

 الّشحن ميناء يوضح عقد :الّشحن بوليصة
 البضاعة ووصف الّشحن وتكاليف والوصول

 .إليها املرسلة والجهة
 التّقنيات تبتكر التي القوى :تكنولوجيّة بيئة

  .الّسوقيّة والفرص الجديدة ملنتجاتوا
 بازارات عن عبارة :الّشابكة عرب تبادل

 فيها يشرتك الّشبكة عىل )مفتوحة أسواق(

 بضائعهم بها املوردون ويضع عادة، املشرتون

  .الّشابكة يف عنها املعلن للمتطلبات وفقاً 
 من يتمّ  التي العمليّة :الّدوليّة التّجارة
 عّدة ب� لّسلعوا الخدمات تبادل خاللها

 مع صنعها يتناسب مواد بإنّتاج وتسمح دول
 أقل بتكلفة أخرى بدول موجودة موارد
 عديد إنتاج عىل وتساعد هذا أرخص، وسعر

 تغطيّة وبالتّايل كبbه بكميات الّسلع من
 .أفضل بشكل املستهلك احتياجات

 الّتاجر بW الّشابكة عرب الّتجارة
 إىل اتوالخدم الّسلع بيع :واملستهلك

  .الّشابكة عرب النّهائيّ� العمالء
 الّرشكات بW الّشابكة عرب التّجارة

 التّجار شبكات استخدام ):B2B( واألعSل
 وأماكن املفردات ومواقع الّشابكة عرب

 عىل املنتجات وكتالوجات التّحيزي التّبادل
 وغbها واالقتسام املشاركة ومواقع الّشابكة

 العمالء إىل تصل التي الّشابكة موارد من
 أك� بصورة الحالي� العمالء وخدمة الجدد
 الفعالة الّرشاء طرق عىل والحصول فعاليّة

  .األفضل واألسعار
 دفع تتضمن معامالت :جمرL تخليص
 الوثائق واحضار والّرضائب الرّسوم

 .البضاعة لتخليص الالزمة واملستندات

 االجنبي الّسوق لدخول طريقة :ترخيـــص
 املرخص مع التّفاق الّرشكة عقد طريق عن
 حق �نح حيث االجنبي الّسوق داخل له

 واالخرتاع، التّجاريّة، والعالمة االنتاج،
 األخرى القيمة مواد /التّجاريّة واالرسار

   .ريع /رسوم مقابل
 املبيعات تصميم :التّجاريّة األعSل ترويج
 التّجاريّة األع�ل فرص لتكوين املصّمم
 الّرشكات عمالء ومكافأة اءالّرش  وإثارة

  .املبيعات موظفي وتحقيز
 :الّشحن قيمة تحمل اساس عىل التّسع=

 املناطق اساس عىل تسعb اسرتاتيجيّة
 �وجبها الّرشكة تتحمل حيث الجغرافيّة،

 ل¥ منها جزءاً  /الفعليّة الّشحن رسوم جميع
  .التّجاريّة االع�ل عىل تحصل
 .امليناء تحديد يتمّ  (DES): الّسفينة تسليم
 .امليناء تحديد يتمّ  :(DEQ) املرىس تسليم
 :املكان تحديد يتمّ  ):(EXW املصنع تسليم

 .مبانيه يف البضاعة بتجهيز البائع يقوم
 يتمّ  :)DDP( الجSرك خالّص  تسليم
 .الوصول مكان تحديد
 يتمّ  :)(FOB الباخرة ظهر عىل تسليم
 الّرشط هذا يعترب :التّحميل ميناء تحديد
 البائع عىل يجب تقليديا، بحريا رشطا

 قام التي الّسفينة ظهر عىل البضائع تحميل
 الكلفة تقسيم يتمّ  بتعيينها، املشرتي

 عىل يجب .الّسفينة حاجز عىل واملخاطر
 يتمّ  .للتّصدير البضاعة تخليص البائع

 .فقط البحري النّقل يف الّرشط هذا استع�ل
 بتكامل يختص تسويق :دويل تسويق

 اسواق داخل التّسويقيّة االجراءات وحيدوت
  . مختلفة جغرافيّة

 :الكتالوجات طريق عن التّسويق
 املطبوعة الكتالوجات عرب املبارش التّسويق
 اىل الربيد عرب املرسلة االلكرتونيّة /واملرئيّة
 /املتاجر يف املتوفرة تلك /املختارين العمالء

  .الّشابكة شبكة عىل املعروضة
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 عىل الحكومة تفرضها بةرضي :تعريفة
 من والهدف املستوردة املنتجات بعض

 الّرشكات وح�يّة اإليرادات زيادة التّعريفة
  .املحليّة
 من التّقييم يتمّ  :العامليّة األسواق تقييم
 بيست وتحليل املحيل اإلج�يل النّاتج خالل

)PEST( الجهات واحصائيات والّسفريات 
 والبنك الّدويل النّقد وصندوق الحكوميّة

 ... املتحدة األمم وتقارير الّدويل
 يتمّ  :) (CFRالّشحن وأجرة التّكاليف

 بدفع البائع يقوم :الوصول ميناء اسم تحديد
 توصيل يتمّ  حتى الّشحن وأجرة التّكاليف

 ثانيّة، ناحيّة من .الوصول ميناء إىل الّسلع
 تتعدى عندما املشرتي إىل املخاطر نقل يتمّ 

 هذا استع�ل يتمّ  .الّسفينة اجزح البضائع
 .فقط البحري النّقل يف الّرشط

 : (CIF)الّشحن وأجور والتّأمW التّكاليف
 هذا يشابه :الوصول ميناء تحديد يتمّ 

 الحالة هذه يف أنه إال )CFR( ال رشط الّرشط
 ويدفع يشرتي أن البائع عىل يجب فإنه

 الّرشط هذا استع�ل يتمّ  .للمشرتي التّأم�
 .فقط البحري النّقل يف

 ل¥ الّرتتيبات وضع :الّسوق يف التّمركز
 ومرغوباً  ومميّزاً  واضحاً  مكاناً  املنتج يحتل

 اذهان يف املنافسة املنتجات مع مقارنة
 وصياغة وتكوين املستهدف�، املستهلك�

 املزيج وكذلك للمنتج، التّنافيس التّمركز
  .له التّفصييل التّسويقي

 اسم استخدام :لتّجاريّةا العالمة توسيع
 معدل /جديد منتج إلطالق ناجح تجاري
  .جديدة فئة ضمن
 البضاعة لكميّة تقن� :تصدير حّصة

 عىل للّسيطرة وذلك بتصديرها املسموح
 .االرتفاع من االسعار
 البضاعة من معيّنة كميّة :الكوتا /حّصص

 منخفضة جمركيّة بتعريفة املستوردة
 تسميّة يتمّ  :) (CPTإىل مدفوعة الحمولة

 إىل للحمولة البائع يدفع :الوصول ميناء

 إىل تنتقل املخاطر أن إال الوصول، نقطة
 النّاقل إىل البضاعة تسليم �جرد املشرتي

 .األول
 يتمّ  :(CIP) إىل مدفوعة والتّأمW الحمولة

 مصاريف البائع يدفع :الوصول ميناء تحديد
 نأ  إال الوصول، نقطة إىل والتّأم� النّقل

 تسليم �جرد املشرتي إىل تنتقل املخاطر
 .األول النّاقل إىل البضاعة

خالّص املصاريف حتى رصيف الّشحن 
(FAS) يجب :يتّم تحديد ميناء الّتحميل 

 رصيف عىل البضاعة يضع أن البائع عىل
 البائع يقوم املحدد امليناء عند الّشحن

 تم للتّصدير، البضاعة تخليص بتجهيزها
bهذا يستعمل .2000 نسخة يف هذا تغي 

 .فقط البحري النّقل يف املصطلح
 الحكومة �نحه إذن :است=اد رخصة

 .معيّنة بكميات سلع بجلب للمستورد
 الّسلع لتخزين أرضيات بدل :تخزين رسوم

 .امليناء يف
 واملواد الّسلع عىل رضائب :جمركيّة رسوم

 .واملصدرة املستوردة
 يتمّ  sاستهال منتج املعمرة غb الّسلع

 مرة استع�له بعد االغلب يف استهالكه
  .املرات من قليل عدد بعد /واحدة
 املنظ�ت جميع :التّجاريّة االعSل سوق
 التي والخدمات الّسلع تشرتي التي

 والخدمات املنتجات صنع يف تستخدم
 للغb تأجbها /بيعها اعادة لغرض /االخرى
  .الّربح مقابل

 ميّةحكو  وحدات :الحكومي الّسوق
 استئجار /برشاء تقوم )واقليميّة محليّة(

 الرّئيسيّة الوظائف لتنفيذ الخدمات /الّسلع
  للحكومة
 مساحات :املفتوحة التّجارة شبكات

 يع� وفيها الّشابكة عىل ضخمة سوقيّة
 بعضهم عىل )B2B( واملشرتون البائعون

 املعلومات ويتقاسمون الّشابكة يف البعض
  .كفاءة كلب التّعامالت ويتّممون

 الجهات وجميع الّرشكة :تسويقيّة شبكة
 والوسطاء واملستهلك� الّداعمة املستفيدة
 واملوردين واملوزع� واملتاجرين واملوظف�

 )املفرق( التّجزئة وتجار الجملة وتجار
  ... االعالن ووكاالت
 فقط :الّشابكة عىل موجودة رشكات

 )كوم الّدوت( عليها يطلق التي الّرشكات
 وجود بدون فقط الّشابكة عىل يعمل ممن
Oبالّسوق لها ومكاتب مبا.  
 يف صاعدة رشكة :للسوق تابعه رشكة
 عىل تحافظ ان تريد الّصناعات احدى
   .الّسوق يف مشاكل احداث بدون حصتها
 احدى يف رشكة :الّسوق يف تخّصصيّة رشكة

 /تتجاهلها صغbه قطاعات تخدم الّصناعات
  .كاتالّرش  بقيّة عنها تسهو
 إحدى يف رشكة :للسوق قائدة رشكة

 الّسوق، يف كبbة حّصة �تلك الّصناعات
 تغbات يف الّرشكات بقيّة تقود ما وعادة
 وتغطيّة الجديدة املنتجات وطرح الّسوق
  .الّرتويج ومرصوفات التّوزيع

 يف صاعدة رشكة :للسوق متحديّة رشكة
 من تزيد ل¥ بشدة تناضل الّصناعات احدى
  .الّسوقيّة حصتها
 �اهيّة بيانا تتضمن شهادة :صحيّة شهادة

 ومدى تصنيعها يف الّداخلة واملواد البضاعة
 .لالستهالك صالحيتها
 بوجود تتسم صناعة :ضخمة صناعات

 التّنافسيّة املزايا الستحداث قليلة فرص
 بالّضخامة مزاياها من مزيّة كل تتسم ولكن

  .كبb لعائد وجلبها
 العديد توفر ناعةص :متخّصصة صناعات

 مزايا الستحداث للّرشكات الفرص من
  .عاليّة عوائد لجلب /ضخمه تنافسيّة

 فيها يؤثر التي الّصناعة :صناعة دوليّة
 املتواجدين للمتنافس� الّدويل الوضع عموم
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 وضعهم عىل والجغرافيّة املحليّة األسواق يف
   .االسواق تلك داخل االسرتاتيجي

 معاً  االثن� /مصطلح /اسم :تجاريّة عالمة
 الخدمات /املنتجات تعريف به ويقصد
 وذلك بائع� مجموعة /ببائع الخاّصة

  .املنافس� عن لتمييزهم
 عمليّة :التّجاريّة األعSل رشاء عمليّة

 االع�ل مشرتو يقرر حيث القرار صنع
 والخدمات للمنتجات حاجتهم التّجاريّة
 والتّقييم بالتّحديد ويقومون املشرتكة
 البديلة التّجاريّة العالمات ب� من واالختيار
  .واملوردين

عوائق التّجارة غ= املتعلقة بالرّسوم 
 عىل تقع التي املاليّة غb املوانع :والّتعريفة

 عروض ضد التّحيز مثل جنبيّةاأل  املنتجات
 التي املنتج ملعايb التّحيز /جنبيّةاأل  الّرشكات
  .الجنبيّةا الّرشكة منتج خصائص مع تتعارض
 وكميّة نوع تب� ةوثيق :تجاريّة فاتورة

 .املصدرة /املستوردة البضاعة
 التّسويقيّة املنظ�ت من نوع :دويل قطاع

 �عالجة فيها القطاع يقوم حيث الّدوليّة،
 تنظيم ويتم للّرشكة، الّدوليّة االنشطة جميع

 والبحث، واالنتاج، التّسويق، موظفي
 وحدات ضمن واالختصاصي� والتّخطيط،

 /الجغرافيّة للمنطقة طبقاً  تشغيليّة
 يكون دويل كفرع /املنتجات مجموعات

  .داخله االرباح وتكوين املبيعات عن مسئوالً 
 مبيعات موظفو :الخارجيW البيع قوى

 يذهبون )ميداني� موظف�( خارجي�
  .العمالء يتواجد حيث اىل ويسافرون

 بناء ةالعالم قيمة :التّجاريّة العالمة قيمة
 السمها والوعي لها الّشديد الوالء عىل

 مع القويّة واالرتباطات املدركة والجودة
 براعات مثل األصول من وغbها العالمة

 املميّزة التّجاريّة والعالمات االخرتاع،
  . القنوات وعالمات

 ب� ما تجمع ضخمة متاجر :كربى متاجر
 وتجار التّخفيض ومتاجر الّسوبرماركت

 الطّعام اىل باإلضافة ستودعاتامل تجزئة

 املنزليّة، واالجهزة األثاث، عىل كذلك وتحتوي

  .األخرى املنتجات من والعديد واملالبس
 األدوات مجموعة الّتسويقي املزيج

 املنتج، :بها املتحكم التّكتيكيّة التّسويقيّة
 الّرشكة تقوم والّرتويج، واملكان، والّسعر،

 ستجابةاال  لتكوين االدوات هذه �زج
  .املستهدف الّسوق داخل املطلوبة

 تسويق اسرتاتيجيّة :موائم تسويقي مزيج
 املزيج عنارص وضبط تعديل فيها يتمّ  عامليّة

 العاملي الّسوق بحسب التّسويقي
 التّكاليف من مزيد تحمل مع املستهدف

 أكرب، وعائد سوقيّة حّصة عىل الحصول بأمل
 رايس قتسوي نظام املطبق التّسويقي النّظام
 لإلنتاج املتتاليّة املراحل بتنسيق يقوم

 /املشرتكة امللكيّة خالل من ليس والتّوزيع
 حجم طريق عن بل التّعاقديّة العالقات

 .األطراف أحد وقوة
 تحديد يتمّ  :(DAF) الحدود عىل مسلم
 .املكان

 يتمّ  )DDU( الرّسوم دفع دون من مسلمة
 .الوصول مكان تحديد
 منتجات مقارنة ليّةعم :مرجعيّة مقارنة
 الّرشكات /املنافس� مع وأع�لها الّرشكة
 طرق إليجاد األخرى الّصناعات من الرّائدة

  واألداء والنّوعيّة الجودة لتحس�
 يوفر استهالs منتج :متخّصص منتج

 تجاري، �يّيز ذا يكون /فريده خصائص
 مميّزة مجموعة لدى الرّغبة توجد وحيث

  . لرشائه ّص خا جهد لبذل النّاس من
 عامليه منظمة :الّدوليّة التّجارة منظمة

 الّدوليّة التّجارة حركة عىل باإلرشاف تقوم
 بوضع وتختص وانسيابها حريتها لض�ن
 جنيف يف مقرها يقع التّجاريّة، القوان�

 لديها دوله 160 من وتتكون بسويرسا
 .املراقب بدور تقوم دوله 24و كامله عضويّة
 الّدوليّة، املنظ�ت من عنو  :دوليّة منظمة

 داخلها واملوظف� العليا االدارة تضع حيث

 والتّشغيليّة التّصنيعيّة املرافق خطّط
 التّسويقيّة، الّسياسات ووضع العامليّة،

 .اللوجستيّة واالنظمة املاليّة والتّدفقات
 مع الّدوليّة التّشغيل وحدة فيها وترتبط
 ديرم مع وليس مبارشة التّنفيذي الرّئيس
  .الّدويل القطاع
 تصنعه موقع :للّرشكة الكرتو� موقع

 املعلومات يضمّ  الّشابكة عىل الّرشكة
 عىل لإلجابة املصّممة األخرى واملميّزات

 معهم العالقات وبناء املستهلك� أسئلة
 البيع من بدال املشرتكة الّدعايّة وتكوين
 ويقوم وخدماتها الّرشكة ملنتجات املبارش
 املقدم التّفاعيل االتّصال مع عاملبالتّ  املوقع

  .املستهلك من
 للمستهلك توفر ميزة :تنافسيّة ميزة

 املخفضة، األسعار مثل املنافس� عىل للتّغلب

 وتقديم املعززة، والفوائد املطورة، والنّوعيّة

 العمالء، وخدمة أفضل، توصيل وزمن رشوط

 طاقم وتوفb مجانيّة، فنيّة نصائح وتقديم

 املنتجات ارجاع وسياسة جيد، بتدري مدرب

   ... والتّمييز املطورة،
 :املكان تحديد يتم (FCA) حرّ  ناقل
 األول النّاقل إىل البضاعة بتسليم البائع يقوم

 محدد مكان ويف )املشرتي يحّدده الذي(
 هذا يعترب .للتّصدير جاهزة البضاعة وتكون

 مثل النّقل، أساليب لكل مناسباً  املصطلح
 والنّقل القطارات عرب والنّقل ويالج النّقل
 .املتعّدد النّقل وأسلوب الربي
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 ش	ليّة ةكوكب :)الّشبل( األصغر األسد  
 األكرب والّدب األسد مجموعتي ب� صغ�ة
 وسميت معانلال قليلة نجوم عىل تحتوي

  .والحوض أوالدها و بالظّباء العرب عند
 نشكل التي وهي ش	ليّة مجموعة :األسد

  .الفلكيّة لربوجا خامس
 حوايل تظهر شهب زّخات :األسديّات

 من صادرة وكأنها نوفمرب شهر منتصف
 دوريا تحدث ظاهرة وهي األسد، كوكبه

 مرت كل	 وذلك Nبل مذنّب عودة Lناسبة
  .تقريبا سنة 33 ةمدّ 

 بالنّسبة اإلشعاعيّة هي :طيفية إشعاعّية
  .املوجيّة للوحدة
 يف الّضوء أشعة مثل هي :الّسينيّة األشعة
 باصطدامها األجسام بعض وتحدثها طبيعتها

 أنها خصائصها ومن الكاثوديّة شعةاأل  مع
 وتحدث الفوتوغرافيّة الّصفائح عىل تؤثر

 ولها األجسام بعض تفلور أيّ  ااستشفاع
 غ� املعتمة املواد عرب النّفاذ عىل قدرة

 خالياال عىل شديد تأث� لها ك	 الّشفافة
  .الحيّة
 أجسام من تنبعث ناشعة :ألفا أشعة

 الهليوم نوى من وتتكّون النّشاط إشعاعيّة
  .الّشحنة ايجابيّة وهي
 أجسام من أيضا تنبعث :بيتا أشعة

 كه�بات من وتتكون النّشاط إشعاعيّة
  .سلبية
 :بنفسجيةفو /البنفسجي فوق أشعة
 الطّيف يف البنفسجي فوق كهرطيسيّة أشعة
 ولكنها املجردة بالع� مرئيّة غ� أيضا وهي
 جهاز ومن الفوتوغرافيّة الّصفائح عىل مؤثرة

 منطاد بواسطة األريض الجو غىل يرسل
 اللتّقاط مسبار منطاردا يسمى خاّص 

 أليا ونقلها الجويّة األحوال عن املعلومات
 عامل غىل ةاصّ خ راديويّة بغشارات
nاألرض يف ميكاني.  

 هتامات من تتكون أشعة :كونيّة أشعة
 عند الهواء تؤين التي وهي الطّاقة فائقة

  .األرض بجو اتصالها
 األرض تتلقى الذي الزّمني املقدار :إش*س

 التّقدير ويكون وحرارتها، الّشمس ضوء فيه
 /الّشهر /الواحد اليوم يف الّساعات بعدد
  .الّسنة

 فوق عطارد /الزّهرة عبور :إنافة الءاعت
  .الّشمس قرص
 ب� الفرتة :)اقرتا2 قمري شهر (أق*ر
 29 ومعدلها متواليت� مرت� الهالل ظهور
 التّوايل من 2،9و دقيقة 44و ساعة يوما

  .الّريايض البحث أنتجه ما حسب
 وجودا العنرص لهذا أن تبّ�  لقد :أكسج4

 لكواكبا بعض يف القلّة متفاوتة بنسبة
 التّحليل يدل ك	 النّجوم يف وكذلك الّسيّارة
  .ذك عىل الطّيفي

 كوكب خلف كوكب احتجاب :انخساف
 وراء نجم احتجاب به يقصد ما وكث�ا أخر،

 وينتهي باالنغ	ر االنخساف يبتدئ القمر
  .باالنجالء
 الكواكب سابع :)يورانوس ( أورانوس

 اكتشفه ونبتون زحل ب� واقع وهو الّسيارة
 وهو مذنب أنّه فظن 1781 سنة هرشل

 مليارين من يقرب Lا الّشمس عن بعيد
 مدة يف الّشمس حول يدور كم مليون 870و

 10 يف محوره وحول سنة 84 بنحو تقدر
 10005 نحو قطرة يبلغ دقائق 7و ساعات

  .كم
 ايجابيّة الهيدروج� ذرة نواة :بروتون أويل

 شحنة تساوي وهي الكهربائيّة الّشحنة
  .اإللكرتون أي الكه�ب

 التي األربعة املشرتي 	رأق أّول :إيو
 الفلn العا� 1610 يناير شهر يف اكتشفها
 والذي اسمه يحمل باملنظار غالييل اإليطايل

 :فهي األخرى الثّالثة أما صنعه، من كان
 أق	ر وللمشرتي وكالّستو، وغاني	د اپأور

 وقد األربعة تلك من بكث� أصغر أخرى
  .1951و1892 ب� في	 اكتشفت

 ذرة من يتكّون جسيم :)أيّونات ج( أيّون
 يحمل وهو دريّة مجموعة من /واحدة
 االنحالل عن وينشأ كهربائيّة شحنة

 بعض تأث� عن /املركبات لبعض الكهربا�
 شارد /شاردة ذرة سميّ  وقد اإلشعاعات،

 أين :مثال ،يقال يشء يف أيونات أحداث(
 الهواء تأين : يقال ك	 مّؤينا فأصبح الهواء
  ).نامتأيّ  فصار
 األريض الجوّ  من املؤيّنة الطّبقة :سف; أيّونو
 من الّصادرة الهرتزيّة املوجات تعكس التي

 ب� يرتاوح Lا علوها وقدرّ  الكو� اإلشعاع
  .كم 600و 60

 ندرك التي القا�ة البقع تلك :القمر بحار
 القمر سطح عىل املجرّدة بالع� بعضها

 أشبه قةالحقي يف وهي البدر، ليلة يف والسي	
  .بالبحار منها الجرداء والّصحاري بالّسهول

 :هي املداريّة الربوج :استوا?ّ  مداريّ  برج
  .والجديّ  وامليزان والّرسطان الحمل

  38 َاْلَفَلُك                                                                                                                                                    املجال

..365..



 الّشمس عن سيّار أبعد :)بلوتو( بلوتون

 يف واألخ� التّاسع وهو اآلن حتى معروف
 حلقة عن النّظر بغض العادي الّرتتيب

 عىل بناء اار سيّ  اكانم تحتل التي الكويكبات

 قاعدته وضع الذي األملا� الفلn بود قانون

 ب� املسافات بانتظام ةخاصّ ال املشهور

 النّظر بعض وكذلك الّسيارة وكواكبها الّشمس

 األمريn العا� أخ�ا اكتشفه الذي الجرم عن

  .سيار انه وظن واورانوس زحل ب� كوال
 أي كه�بات انبعاث :ضو? كهر تأث;

 الّضوئيّة اإلشعاعات بعض مع لكرتوناتإ
  .ضوئية طاقة عن عبارة وهي
 الكون Nدد نظريّة انطلقت :الكون Eّدد
 ةعامّ ال بالنّسبة ةخاصّ ال اينشاي� نظريّة من

 الهوالندي الفلn هو وضحهاا من وأول
 تبعه ثم 1917 سنة يف وذلك  Sitter سيرت

  /Friedman) فريدمان( األملا� فيها وتوسع
 .Lemaitre) /لومرت( البلجيn بسطها يف وزاد

 خط من قريبة أيّ  :استوائيّة عرض خطوط
  .االستواء
 التّصوير تطبيق :بالتّصوير األطياف دراسة
 دراسة يف التّصوير آلة واستع	ل الّضو�

  .األطياف
 الزّمن لقياس وحدة :)دقائق ج( دقيقة
 60 إىل وتنقسم الّساعة من 1/60 تساوي

 الزّاويّة لقياس وحدة أيضا يوه ثانيّة
 التي الّدرجة من 1/60 تساوي والقوس

  .الّدائرة محيط من 1/360تعادل
 به يراد دوليا صار إنگليزي تعب� :فلNّ  دليل
 األجرام من صنف ذكر عىل مقترصة قا�ة

 التّعاليق /اإليضاحات بعض مع الّس	ويّة
  .مثال املزدوجة النّجوم كدليل
 يعود قمري دور :متون دور /التّو2 الّدور
 من التّاريخ نفس يف هنهايت بعد الهالل ظهور
 متون ملكتشفه نسب وقد الّشمسيّة الّسنة

 الخامس القرن يف عاش الذي األثيني اليونا�
  .الّسالم عليه املسيح ميالد فبل

 وعمالقها الّسيّارة الكواكب سادس :زحل
 نحو قطرة يبلغ إذ املشرتي بعد الثّا�

 Lا الّشمس عن بعيد وهو كم 115000
 ويطوف مليار ونصف كم مليار من يقرب
 بين	 سنة 30 يبلغ يكاد طولها مدة يف حولها
 يفوق يكاد ال محوره عىل دورانه مدة طول

 95 األرض لكتلة بالنّسبة وكتلته ساعات 10
 أعظمها وهو تيتان منها معروفة أق	ر 9 وله

  .وفيبي ومي	س كشفا وأقدمها حج	
 اليوم أساس عىل توقيت :نجمي زمن

  .النّجمي
 املجموعة يف الّسيارة الكواكب ثا� :الزّهرة

 واألرض عطارد مداري ب� مداره الّشمسيّة
 .كم مالي� 108 نحو الّشمس عن بعده
 لكتلة بالنّسبة وكتلة كم 12400 نحو هقطر 

 حول طوافه مدة وتقدير 80 ,0 نحو :األرض
 عىل دورانه مدة يوما 225 نحو الّشمس

 ساعة 20 من كب� خالف حولها وقع محور
 الكثيف جوه وجود بسبب يوما 250 إىل

  .سطحه يحجب الذي
 األصل يف هو الّسديم :)سدم ج( سديم

 سحب عىل الفلك يف ويطلق الرّقيق الّضباب
 جومالنّ  ب� الفضاء يف املتكتلة الرّقيقة املادة

 لظهورها املجرات عىل يطلق يقال كان ك	
 تتألف كانت وإن البعد بسبب الّسحب مثل
 النّجوم وهي .ضخمة عنارص من

 يوجد ما كث�ا التي النّجوميّة واملجموعات
  .العنارص ودقيقة ضبابيّة أي سدم فضائها يف

 الكرة سطح عىل يقع :الّشمس سفع
 الكلف من غ�ها عن تتميز الّشمسيّة

 حلك كلمة نقرتح لذلك سوادها ةبشد
 أقل الّسفع وألنّ  سفع من بدال حلكة جمع
  .الحلك من سوادا
 يف للشمس كاملة دورة مدة :نجميّة سنة

 فلكيّة سنة أيضا وتسمى الظّاهري فلكها
 دقائق 9و ساعات 6و يوما 365 :وقدرها

  .ثوان 10و

 ن،يسيّار بذلك عنى :أسفل /سلفي سيّار
 دون مداريه	 ألن والزّهرة عطارد :ه	
 وقد الّشمس ملركزيّة بالنّسبة األرض مدار
 ب� من واملريخ األرض بعضهم اعترب

 باقي أن عىل بناء الّسفليّة الّسيارات
 من انطالقا الّشمسيّة املجموعة يف الّسيارات
  ).العليا هي املشرتي،
 ألن وعطارد الزّهرة :الّدخليّان الّسياران

 بالنّسبة رضاأل  فلك يف داخالن ه	كيفل
  .الّشمس ملركزيّة
 املرسل الّصاروخ عن يقال  :فضا? صاروخ

  .يارةالسّ  الكواكب ب� الفضاء إىل
 الذي األبيض الخفيف الّضياء :بروجيّ  ضوء

 رشوقها قبيل الّشمس مطلع فوق النّاظر يراه

 وسمي مبارشة غروبها بعد مغيبها وفوق

  .الربوج دائرة يف يرى ألنه الربوجي بالّضوء
 وهو الّضو� الكمّ  وحدة :ضوئية /ضويء
 ينترش التي الّضوئيّة الطّاقة من الجزيء

  .الثّانية يف كم 300.000 برسعة بانتشارها
 أوىل :تروبوسف; الّسفىل الجوّ  طبقة

 واقعة وهي الجوي األرض غالف طبقات
  .الّسرتاتوسف� أيّ  الّسكاك تحت

 ملقابلة الكلمة هذه خّصصنا :طواف
 مع االلتّباس يقع لئال األجنبي املصطلح

(Rotation)  املحور حول الّدوران وهو 	بين 
 .أخر حول سمج دوران به يقصد الطّواف
 كان قد¬ا :)نيازك ج( نيزك جويّة ظاهرة
 تحدت ظاهرة كل عىل يدل األجنبي اللفظ

 كالربق الّضوئيّة للظواهر خصص ثم الجو يف
 وأصبح القطبي والّشفق والهالة قزح وقوس

 فهو النّيزك أما الّشهب عىل أخّص  بصفة يدل
 القص� الرّمحّ  Lعنى األصل فاريس لفظ

 الجوّ  يف تظهر التي علةالشّ  عىل فأطلق
  .الّشهب أنواع أحد النّيزك وصار كالرّمح
 القمري الّدور عن يقال :الّذهبي العدد
  .واتسن )9( بتسع مّدته قّدرت الذي
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 واملسافة الّشمس من سيّار اقرب :عطارد
 يف حولها يدور وهو كم 57850000 بينه	

 وجهه يغ� أن دون أيامنا يوما 88 تبلغ مدة
 هي محوره عىل دورانه ومدة لها املقابل

  . كم 5000 :فهو قطره أما يوما 88 أيضا
 الجنوب يف واقع وهو الربوج ثامن :العقرب

 هو النّ� ونجمة الرّامي /والقوس امليزان ب�
  .العقرب قلب
 532 :قدرها مدة :شمسّية قمريّة فرتة
 دوري ب� الّرضب عمليّة حاصل وهو سنة،
  ).19x28 أي والّشمس القمر

 سطح عىل املكان :املغناطييس القطب
 امليل فيه يساوى الذي األرضيّة الكرة

 القطب غ� وهو درجة 90 املغناطييس
  .الجغرايف

 ال أي كهربائيا محايد جسيم :محايد كهرب
 ومن منه الّذرّة تتكون سالب وال إيجا³

  .الربوتونات وهي األويّالت
 عىل التّعب� هذا يطلق :دورية كواكب
  .دوريا �تتغ لكونها املتغ�ة النّجوم
 األجرام أحد هو الّسيار :سيّار - سيّار كوكب

 الّشمس حول تدور والتي ذاتيا املضيئة غ�
 بلغ وقد األرض بينها ومن مجموعتها يف

  .تسعة اآلن حتى املعروف عددها
 الحديثة الّدراسات أثبتته م	 :كوكب

 الواقعة الكويكبات بحلقة سمي Lا ةخاصّ ال
 كسائر تدور يوالت واملشرتي املريخ ب�

 هذه أن الّشمس حول الّسيارة الكواكب
 صغ�ة أجرام من الحقيقة يف تتكون الحلقة

 مختلفة صخريّة كتل عن عبارة تقريبا كلها
  .واألحجام األشكال
 الجدي جنو³ تقع جنوبيّة ةكوكب :املجهر

  .الحوت بفم الزّاوي امليل ويف
 هو فلكه /س	وي جرم مدار :فلك مدار

 يسلكه الذي اإلهليلجي /املستدير الطّريق
 منه جاذبيّة وأقوى كتلة أعظم جرم حول

 /الّشمس حول الّسيارات أفالك /اراتكمد
  .الّسيارات حول األق	ر كمدارات
 التّدخالت بواسطة قياس آلة :مدخال
  .الّضوئيّة
 الهزات يسجل جهاز :الزّالزل مرسمة
 مدتها وطول وقتها تحديد مع األرضيّة
 رجات مأ  زالزل كانت سواء شدتها ومدى
 اإلنسان يحدثها التي التّفج�ات عن ناتجة

  .مثال النّوويّة /الذريّة لتّجاربا يف
 جهاز :الطّيف مرسمة -  طيفيّة مرسمة

 جهاز وهو الّضو� الطّيف بتصوير خاّص 
 عن بيانات عىل للحصول املرقب إىل يضاف

 سي	 وال الّس	ويّة لألجرام الكي	� الّرتكيب
  .النّجوم
 املجموعة يف الّسيارة الكواكب رابع :املريخّ 

 وهو واألرض والزّهرة عطارد بعد الّشمسيّة
 وله كم مليون 228بنحو الّشمس عن بعيد
 مّدة أي ويومه مك 6800 بنحو يقدر قطر

 مدة وهي يومنا يفوق محوره عىل دورانه
 بالنّسبة كتلته أما الّشمس حول طوافه
 ه	 قمران واملريخ 0,11  فهو األرض لكتلة

  .ود¬وس فوبوس
 ثالث :الوسطى الجويّة الطّبقة مزوسف;

 ب� قعةوا وهي األريض الجو طبقات
 التي سف� والّرتمو الثّانيّة أي الّسرتاتوسف�

 التّقسيم حسب ذلك وكل العليا هي
  .الجويةّ  بالتّغ�ات املختّص  اإلرصادي

 التي الّصواريخ من نوع :فضا?ّ  مسبار
 الّشمسيّة املجموعة فضاء إىل ترسل

  .واالستكشاف للبحث الّسيارة وكواكبها
 بانمتقار  موضعان :التّعّفن مستنقع

 األمطار بحر من الّرشقيّة الجهة يف يقعان
 وأن باملستنقع� سميا وقد القمر سطح عىل

  .هناك ماء يوجد �
 يف حج	 الّسيّارة الكواكب أعظم :املشرتي

 بنحو هقطر  ردّ ق الّشمسية، املجموعة

 ضعفا 318 تبلغ كتلة وله كم142000
  .األرضية للكتلة بالنّسبة
 أطياف إلحداث يستخدم جهاز :مطياف

 وهو دراستها قصد املختلفة اإلشعاعات

 لتوليد حيود محززة /منشور عىل أساسا محتو

 (collimateur)   مّسددة وعىل اللطيف
 لفحص Lنظار متصل مرت ميكرو ومبئال

  .الّدقة بكامل الطّيف
 /ضعف عىل يدل رقم :االنكسار معامل

 وسط /جهاز بواسطة األشعة انحراف شدة
  .كارس

 جهاز وهو األشعة انكسار مقياس :مكرس
  .االنكسار معامل معرفة به تتأ¹

 مليون ألف املليار يساوي :)مالي; ج( مليار

 مريكيّةاأل  املتحدة الواليات يف البليون وهو

 عىل يساوي البالد هذه غ� يف البليون لكن

  .مليار ألف /مليون :العموم وجه
 األمواج طول لقياس جهاز :ممواج

 أيضا له يقال الكهربائيّة املغناطيسيّة
  .الكهرطيسية األمواج مقياس
 من مركب فلn منظار :العبور منظار
 بالخط الكواكب مرور به يرصد ثابت محور
  .الزّوايل

 القوميّة اإلدارة تسميّة مخترص :نازا /سانا
 الواليات يف الفضاء وشؤون الجويّة للمالحة
  .األمريكية املتّحدة
 املجموعة يف الّسيارة الكواكب ثامن :نبتون

 الكويكبات حلقة عن النّظر بعض الّشمسيّة
 واملشرتي املريخ سيارت� محل تحل التي
 يبلغ الذي املجردة بالع� مر� غ� وهو

 الذي لبعده املجردة بالع� مالي� مسةخ
 للشمس بالنّسبة كم مالي� خمسة يبلغ

 بنحو يقدر قطره ألنّ  النّسبي حجمه ولصغر
  .كم 45000

 وقد قديم نجم هو الحقيقة يف :جديد نجم

 من أصبح حتى مادته وتكثّفت حجمه تقلص
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 وان تيضء وال ترى ال التي النّجوم أقزام

 هي النّجوم هذه ومثل حرارتها شدة ازدادت

 إستعارا وتستقر ح� إىل ح� من تنفجر التي

 فتظهر النّاريّة األسهم تستعر ك	 عظي	

 ما رسعان ثم جديدة نجوم وكأنها للناظرين

  .املتبددة مادتها انطفاء بعد تختفي
 الّس	ء يف الظّاهريّة النّقطة :اإلشعاع نقطة
  .الّشهب زحة منها تنطلق التي

 نقطة نقطتان وه	 :االعتدال نقطة
  .الخريفي االعتدال ونقطة الّربيعي االعتدال

 الّس	وي االستواء نقطة :األوج نقطة
  .ما ملكان الزّوال خط يف الواقعة
 واألرض الّشمس ب� املسافة :فلكية وحدة
 كم000 500 149 يبلغ Lا متوسطها ويقدر

 املسافات لتقدير استع	لها خصص وقد
 ب� للمقارنة ّشمسيّةال باملجموعة املتعلقة
 مركزها عن الّسيارة للكواكب األبعاد

  .الّشميس
 وذي األكرب الّدب ب� ش	ليّة ةكوكب :الوشق
  .العنان ممسك /األعنة

 الحقيقي الّشميس الوقت :الفلN الوقت
 الزّمنيّة الفرتة تفاوت سببه تعديل بعد

  (Culminations) تكبدي ب� الفاصلة
 /زوال خطّ  إىل الّشمس مركز من متتاليت�
 نفس إىل 12 الّساعة أي الظّه�ة من املتوسط
  .كامل يوم بعد الّساعة

 الذي قيرص يوليوس إىل نسبة :يوليويسّ 
 وذلك إليه، املنسوب التّقويم عهده يف وضع

  .امليالد قبل 46 سنة يف
 عبور ب� املدة :حقيقيّ  شميسّ  يوم

 يف الزّوال لخط متواليت� مرت� الّشمس
 التّغي� بعض افيه يحدث وقد ما، مكان

 األرض، حركة انتظام يف يقع اضطراب بسبب
 الّشميس اليوم هو املدة هذه ومعدل
 منتصف ماب� هو الّشميس واليوم العادي،

  .يليه الذي الليل ومنتصف الليل

 القمر طلوع ب� املدة عن يقال :قمريّ  يوم
 قّدره وقد التّابع، اليوم يف يليه الذي والطّلوع
 وهي دقيقة 50و اعةس 24 بنحو بعضهم

  .االختاليف التّباين بسبب تتغ� مدة
 لخط نجم عبور ب� املّدة :نجميّ  يوم

 التّايل، اليوم يف ثانيّة مرّة وعبوره الهاجر
 4 بنحو الّشميس اليوم من أقرص مدة وهي

 الكامل األرض دوران مدة إنها وقيل دقائق،
  .الثّابتة للنجوم بالنّسبة محورها عىل
 لخط مع� نجم عبور مدة :نجمي يوم

 وقدرها متتاليت� مرت� )(Méridien الزّوال
  .ثوان 4و دقيقة 56و ساعة 23

 الذي الثّالثّ  الكوكب :)يونو( يونون
 ب� الواقع الكويكبات نطاق يف اكتشف

 األملا� الفلnّ  اكتشفه وقد واملشرتي، املّريخ
 الكويكبات أصغر وهو ،1803 سنة هاردينغ
 النّطاق يف لغ�ها بالنّسبة ىالكرب  األربعة

 سبقه أن بعد كم 326 :بنحو هقطر  قّدر
  .كم 193 يبلغ تقدير
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ائع  ألفبائّي 
ّ

  سبب�الخطأ  صوابه  الخطأ�الش

  أ

رََجــاه ) أَْمــًال وأََمــًال وإْمــًال أََملَــه يأُملُــه : (املعجــم الوســيطالــوارد يف املعــاجم ضــّم املــيم بالّضــّم؛ فقــد جــاء يف   آَمُل يف الّتفّوق  آُمُل يف الّتفّوق   .وترقَّبه

  أطفاٌل أبرياءٌ   
  أطفاٌل أبرياءُ / أبرياءُ 

ــوَّن ألنّ  ــاُء؛ ال تُن ــن الّرصــ أبري ــة م ــا ممنوع ــا ف، ألنّ ه م مــن رصف هــذه الكلمــة منتهيــة بــألف التأنيــث املمــدودة، وهــي ليســت مــن ه ــوهَّ ــد ت   .الرصف فيها هي وجود ألف التأنيث املمدودةة املنـع مــن علّـ حـرف واحـد بعـد ألفهــا، والواضـح أنّ الجمــوع لوجــود ق رشوط صــيغة منتهــى هــا ال تحّقــأنّ أصــل الكلمــة، وق
  كرس أَبْزيَم الحزام  الحزامكرس إِبْزيَم / إِبْزيمَ 

ـــزيم: (يف املعجـــم الوســـيطوردت الكلمــة يف املعــاجم بكرســ الهمــزة؛ فقــد جــاء  ـــة يف  :اِإلبْ ـــْرَوة معدنيّ   .)طرف الحزام اآلخر عىل الوسطأحــد طرفيّهــا لســان، توصــل بــالحزام ونحــوه لتثبيــت ُع
ــوَّن ألنّ   أبهاُء واسعةٌ   أبهاٌء واسعةٌ  مها من منعها من الّرص همزتها منقلبـة عـن األصـل، فهـي ليسـت زائـدة كـc هــا ليســت ممنوعــة مــن الرصــف ألن أبهــاٌء؛ تُن   .أَفْعال: ف، ووزنهاتوهَّ

ــاء   فرض عليه أَتاوة  إِتاوةفرض عليه / إِتاوة ــد ج ــزة؛ فق ـة الهم ــاجم بكرسـ ــة يف املع ) ج. (مــا يُؤخــذ كَرًْهــا) اإلتــاوة: (يف املعجــم الوســيطوردت الكلم   .أَتاَوى
ل إليك أن  ل إليك با9 أن / تقرضني ألف دينارأَتََوسَّ   تقرضني ألف دينارأَتََوسَّ

ل إليك بأن    ألَف دينارتقرضني أَتََوسَّ
ــء  ــىل الّيش ــيس ع ــه، ول ــل ب ــىل املتوسَّ ــاء ع ــدخل الب ــولت ــأن تق ــه، ك ــن أجل ــل م ــm : (املتوسَّ ــه بعين ــل إلي توسَّ ــار ــف دين ــدخل )ضــارعتm أن يقرضــه أل ل من أجله، وال يصــّح أن ت   . الباء عىل الّيشء املطلوب أو املتوسَّ

  الفرعونّيةإحدى األرس هذه أَثارة من / أثارة
  األرس الفرعونّيةإِثارة من إحدى هذه 

ويف . بقيّة الّيشء: ، و)العّالمة: األثارة: (املعجم الوسيطوردت الكلمة يف املعاجم بفتح الهمزة؛ فقد جاء يف 
 حض جض مص خص حص مس خس حس جس �ُّ�:التّنزيل العزيز

  )4/األحقاف ( َّ مظ حط  مض خض
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  ).عىل(ال يتعّدى بحرف الجّر ) أثر(الفعل   فيه/ أثّر به  أثر عليه 
  غLهاألَثَرة الطّمع يف حّق بلغت به / األثَرة

  حّق غLهبلغ به اإليثار الطّمع يف 
ــيط ــم الوس ــاء يف املعج ــار: (ج ــtه : اإليث ــرء غ ــيل امل تفض

ــه ــىل نفس ــرَة) ع ــا األثَ ــق : أّم ــنّفس وتُطل ــّب ال ــي ُح فه
  .أخالقيzا عىل من ال يهدف إّال إىل نفعه الخاّص 

  أبناٌء أثرياءٌ   أبناٌء أثرياءُ / أثرياء
  

ــا  ـف، ألنّه ــن الّرصـ ــة م ــا ممنوع ــوَّن ألنّه ــاُء؛ ال تُن أثري
منتهيــة بــألف التأنيــث املمــدودة، وهــي ليســت مــن 
م مــن رصف هــذه الكلمــة  ــوهَّ ــد ت أصــل الكلمــة، وق
أنّهــا ال تحّقــق رشوط صــيغة منتهــى الجمــوع لوجــود 
حـرف واحـد بعـد ألفهــا، والواضـح أن علّـة املنـع مــن 

  .وجود ألف التأنيث املمدودةالّرصف فيها هي 
ــا تعنــي  أجابه عن سؤاله  أجابه عىل سؤاله ـــ : ألنّه ــه فــيc يخــّص ســؤاله ف ــى طلب ــه لبّ أنّ ـــن( ـــة والكشـــف ) ع ـــادت اإليضـــاح واإلبان ـــا أف هن

  .يف هذا الّسياق) عىل(وهذه معاٍن ال تُقيدها 

  أجازة اعتياديّة  إجازة اعتياديّة
) إجـــازة(والحديثـــة الـــوارد يف املعـــاجم القد�ـــة 

ــ ــدر ـبكس ــل مص ــا يف األص ــا؛ ألنّه ــزة ال بفتحه رة الهم
ــة )أجــازة(الفعــل  ؛ فقــد جــاء يف معجــم اللّغــة العربيّ

إذن بالتّغليــب عــن العمــل بعــذر ) إجــازة: (املعــارصة
  .اعتياديّة/ عارضة/ إجازة مرضيّة. من األعذار

تُنــوَّن ألنّهــا ليســت ممنوعــة مــن الّرصــف ألّن : أجــزاءٌ   هذه أجزاُء من العمل  العملهذه أجزاٌء من / أجزاءٌ 
همزتها أصليّة، فهـي ليسـت زائـدة كـc توّهمهـا مـن 

  .أَفْعال، وليس فَْعالء: منعها من الّرصف، ووزنها
ـــة   عاش يف أَْجَواَء كئيبةٍ   كئيبةٍ عاش يف أَْجواٍء / أَْجواءٍ  ـــواء(تســـتحق كلم ـــا ) أَْج ـــا همزته ـف؛ ألنّه الّرصــ

ــة عــن  ــن منقلب ــا م ــc توّهمه ــدة ك ــي زائ األصــل، فه
  .أَفْعال: منعها من الّرصف، ووزنها

  تلكالصورة أحبُّ إيلَّ من هذه / أحبُّ إيلَّ 
  من تلكهذه الصورة أحبُّ عيلَّ 

) إىل(بحرف الجر ) أحّب (الوارد تعّدية أفعال التّفضيل 
  يق ىق يف ىف يث ىث نث �ُّ� :كc يف قوله تعاىل

  )33: يوسف(  َّ لكاك
  .ال يتعّدى إالّ بإضافة حرف الجرّ ) يحتاج(الفعل   احتاج الطّالب إىل كتاٍب   الطّالب كتابًااحتاج 

  .ال يتعّدى إالّ بحرف الجرّ ) احتاج(ألّن الفعل   احتاج الطّالب إىل كتاب  احتاج الطّالب كتابًا
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ـــب يف   شارك يف إحدى املؤeرات  املؤeراتشارك يف أحد / أحد ـــد(الواج ـــابق ) أح ـــا يف أن يط ـــدود دا�ً املع
ــؤ�رات  ــرد امل ــث، ومف ــذكt والتأني ــؤ�ر(التّ ــذا )م ؛ ل

tوجب التّذك.  

  إحدى املستشفيات  املستشفيات أحدُّ 
ــذكّ ــو م ــرد مستشــفى، وه ــظ ر، والواجــب يف اللّ املف ف

ــــد( ــــ) أح ــــا يف التّ ــــدود دا�ً ــــابق املع ذكt أن يط
: وقـــــد جـــــاء يف املعجـــــم الوســـــيط. والتأنيـــــث

ـــَفى( ـــاِء  :املستش ـــز باألطب ـــفاِء، يَُجهَّ ـــاٌن لالستش مك
ـــــة واألِرسَّة ـــــm واألدوي ـــــة. ()واملمرِّض ) ج). (محدث

  .مستشفياٌت، وَمشاٍف 
  مرةالكتاب إحدى عرشة قَرأت هذا / إحدى

  أََحَد عرشة مرةقَرأت َهَذا الكتاب / إحدى
أحد عرش : اشرتط النحاة مطابقة جزأي العدد املركب

 tخض ��ُّ :والتأنيث، وعليه جاء قوله تعاىلملعدود يف التذك 
 )4/يوسف(  َّ جع مظ حط  مض

ـف هــا ليســت ممنوعــة مــن الّ أحيــاٌء؛ تُنــّون ألنّ   همهداء أحياُء عند ربّ الشّ   همعند ربّ الّشهداء أحياٌء / أحياءٌ  رصـ
 cفهمزتهــا منقلبــة عــن أصــل، فهــي ليســت زائــدة كــ

  .أفعال: ف، ووزنهامها من منعها من الّرص توهّ 
ــرف   اختلفوا يف الّثمن  اختلفوا عىل الّثمن ــثّمن، وح ــبب ال ــوا بس ــم اختلف ــد أنّه ــنحن نري ف

  .فيه معنى الّسببيّة أو التّعليل) يف(الجّر 

  َخزَاه هللا  أَْخزَاه هللا
مزيًدا بالهمزة؛ ) أَْخزَى(الوارد يف املعاجم لهذا املعنى   :قوله تعاىل :ويف التّنزيل العزيز، حكايًة عن قوم لوط .أخجله: و. )أَْخزاه أهانه: (فقد ورد يف املعجم الوسيط

  )78 :هود( َّ جحمج حج مث هت مت ختُّ�

  صواَب عن طَأَ فالٌن أَخْ   واَب طَأَ فالٌن الّص خْ أَ 
ى إىل املفعول بنفسه؛ فقد جاء يف يتعدَّ ) أَْخطَأَ (الفعل 

ويرى ). � يُِصبْه: أَْخطَأَ الهدَف ونحَوه: (املعجم الوسيط
يًا ه �كن تصحيحه متعدّ كتور أحمد مختار عمر أنّ الدّ 
  ).حاد(عىل تضمينه معنى الفعل ) عن(ب 

  شاهدت أَْخطُبوطًا ضخpً   أُْخطُبوطًا ضخpً شاهدت / أُْخطُبوطًا
ــا؛  ــزة، ال بفتحه ــّم الهم ــاجم بض ــة يف املع وردت الكلم

ــد جــاء يف املعجــم الوســيط ــوطُ : (فق ــواٌن : األُْخطب حي
الرَّْخويّـات لـه �ّـا� أرجـل رأسـيّة، يُرضـب بَْحرٌي مـن 

  ).به املثُل يف شّدة التََّشبُِّث �ا ُ�ِْسُكه
  .هو الذي يُْخَىل ال السكان) املنزل(  املنزلتّم إخالء السكان من   املنزل من السكانتّم إخالء / إخالء
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ءُ  ءُ / أخالَّ ءٌ   أقارٌب أخالَّ   أقارٌب أخالَّ
ــوَّن  ُء، ال تُن ــالَّ ــا أخ ـف، ألنه ــن الّرصـ ــة م ــا ممنوع ألنّه

منتهيــة بــألف التأنيــث املمــدودة، وهــي ليســت مــن 
ــوهّ  ــد ت م مــن رصف هــذه الكلمــة أصــل الكلمــة، وق

ق رشوط صــيغة منتهــى الجمــوع لوجــود هــا ال تحّقــأنّ 
ة املنـع مــن علّـ حـرف واحـد بعـد ألفهــا، والواضـح أنّ 

  .ف فيها هي وجود ألف التأنيث املمدودةالّرص 
ـــــزة، ال   أُصيب يف إِْخَمِص قدمه  أَْخَمِص قدمهأُصيب يف  /أَْخَمِص  ـــــتح الهم ـــــاجم بف وردت الكلمـــــة يف املع

ــد جــاء يف املعجــم الوســيط ـها؛ فق ــُص : (بكرسـ : األَْخَم
  ).باطُن القدم الذي يتجاىف عن األرض

  .تجمع جمع مؤنّث سا�) حاجات(ألّن   كثLةأريد أن أقيض حاجات   كثLةأريد أن أقيض حوائج 
  .استعان استعانة: من الفعل استبان، مثل  اسِتبانة  اسِتبيان

اسـتلم الحـاّج الحجـر (ألّن اسـتلم �عنـى ملـس، ومنـه   تسلّمت أوراق االمتحان  االمتحاناستلمت أوراق 
  .�عنى أخذ) تسلّم(أّما ) األسود

 

� تســـمع عـــن العـــرب ) اشـــتقت لكـــم(ألّن عبـــارة   اشتقت إليكم  اشتقت لكم
mالّسابق.  

  يتناول الغذاءأّرص الرّجل عىل ضيفه أّن   ضيفه الغذاءأّرص الرّجل عىل تناول 
. ألنّــه مــcّ ال يعقــل أّن يكــون اإلرصار موّجًهــا للتّنــاول

ـــاول  والّصـــواب أّن يكـــون اإلرصار عـــىل الّضـــيف لتن
  .الغذاء

  .غt مستخدم يف العربيّة) أعاق(ألّن الفعل   عاقني  أعاقني عن املذاكرة
ـــو   أعتذر عن عدم الحضور  أعتذر عن الحضور ـــه ه ـــذر عن ـــور(ألّن املعت ـــدم الحض ـــيس ) ع ول

  .الحضور
ــل   أعطيُت علًيا ثوبًا  أعطيُت لعيل ثوبًا ــى(ألّن الفع ــن دون ) أعط ــولm م ــّدى إىل مفع يتع

ــارشة  ــولm مب ــب مفع ــل ينص ــّر أي أّن الفع ــرف ج ح
  .دون الحاجة إىل حرف جرّ 

  ).عن(ال بـ ) من(ألّن الفعل اقتبس يتعّدى بـ   بعض آرائهاقتبس الكاتب من فالن   آرائه فالن بعضاقتبس الكاتب عن 
ألن الّدركــة هــي املنزلــة الّســفىل أّمــا الــّدرجات فهــي   أقىص دركات االنحطاط  االنحطاطأقىص درجات 

  .منازل بعضها فوق بعض
  .التّعريف ال تدخل عىل الغt) ال(  الّسليم إّن هللا ال يحّب العمل غL  الغL سليمإّن هللا ال يحّب العمل 
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ل إليك بأن    تقرضني ألَف دينارأَتََوسَّ
ل إليك أن تقرضني  ل إليك / ألَف دينارأَتََوسَّ   ديناربا9 أن تقرضني ألَف أَتََوسَّ

ــء  ــىل اليش ــيس ع ــه، ول ــل ب ــىل املتوسَّ ــاء ع ــدخل الب ــولت ــأن تق ــه، ك ــن أجل ــل م ــm : "املتوسَّ ــه بعين ــل إلي توّس ــار ــف دين ــدخل "ضــارعتm أن يقرضــه أل ل من أجله، وال يصــح أن ت   . الباء عىل اليشء املطلوب أو املتوسَّ
  ).البيت، امللجأ الجزاء(ألّن املثابة هي   مثل أ{  أنت ~ثابة أ{
  انتظرتك لحظة أو ُهنيهة  انتظرتك بُرهة

  .الحm الطّويل من الّدهريف لســـان العـــرب البـــن منظـــور تعنـــي ) الُربهـــة(ألّن 
tأّما الهُنيهة أو اللّحظة فمقصود بها الوقت القص.  

  .هو جرُّ يشء عىل وجه األرض) الّسحب(ألّن   خرج الفريق من املباراة  املباراةانسحب الفريق من 
ــدر(  تكّدر العيش  العيشانكدر   ــtه ) انك ــّض يف س ــّدر(أرسع وانق ــدّر ) تك ــاء ك امل   .تكّدرت معيشة فالن: ويقال

  ب

يتعــّدى بنفســه وبــّت فــالن األمــر؛ ) بــتَّ (ألّن الفعــل   بّت األمر  بتَّ يف األمر   .أّي نواه وجزم به
ــا   بعد لحظات سنبدأ  نبدأبعد لحظات سوف  ــزّمن البعيــد أّم ــدّل ) الّســm(ســوف تــّدل عــىل ال فت   .عىل الزّمن القريب

  حّق غLهبلغت به األثرة الطمع يف   يف حق غLهبلغ به اإليثار الطّمع 

ــا  ـف، ألنه ــن الّرصـ ــة م ــا ممنوع ــّون ألنه ــاء؛ ال تُن ــوّهم مــن رصف هــذه الكلمــة منتهيــة بــألف التأنيــث املمــدودة، وهــي ليســت مــن أثري ــد ت   .الرصف فيها هي وجود ألف التأنيث املمدودةحـرف واحـد بعـد ألفهــا، والواضـح أن علّـة املنـع مــن منتهــى الجمــوع لوجــود أنهــا ال تحقــق رشوط صــيغة أصــل الكلمــة، وق
/ بعض الّناس/ بعضهم   البعض يتحّدث   .ويك� أّن تأ� مضافة) أل(بعض ال يتّصل بها   بعض العلpء

  ت

  .الفعل تحّرى يتعّدى بنفسه  تحّرى األمر  تحّرى عن األمر
ــرس(ألّن   تصّفحت املحتوى  تصّفحت الفهرس ــن االســتغناء عنهــا ) فه   .لوجود بدائل مناسبةكلمــة فارســيّة �ّك

  .درّجة إىل األمر تدريًجا واستدرجه  تعلّم األمر تدريًجا  تعلّم األمر تدريجًيا

د عىل العمل   تعّود العمل  تعوَّ
يتعـــّدى بنفســـه وال يحتـــاج ) تعـــوَّد(ألّن الفعـــل    :ومنه قول أ� �ام). عىل( لحرف الجرّ 

  تعّود بسط الكّف حّتى لو أنّه
  .ثناها لقبض � تطعمه أنامله
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  .يتعّدى بنفسه) تعّود(ألّن الفعل   تعّودت القراءة  تعّودت عىل القراءة 
ـــن(ألن   أمَعن الّنظر  eّعن يف األمر ـــاًدا، وال ) �عَّ ـــذلّل انقي ـــاغر وت ـــا تص   .املراد من اللّفظتفيد التّدقيق والتّمحيص معناه

  .هنا) الالم(إًذا ال معنى لـ   جاء وحده  جاء الرّجل لوحده  ج
  .ال تقبل دخول الالم) وحده(ألّن كلمة   جاء الطّالب وحده  جاء الطّالب لوحده

  .كc ورد يف املعاجم  أْجِوزة الّسفر  جوازات الّسفر
  .بضّم الخاء؛ فهي من الِخطابة) ُخطبة(أّما   حرضت ِخطبة صديقيّ   صديقيّ حرضت ُخطبة   ح

  ).اقرتح(ألّن ساهم معنّاها   أسهم  ساهم يف العمل  س
ــــع(ألّن بســــيط معنّاهــــا   بسيط/ سهل  الّسؤال بسيط تقــــول أرض ) ممتّدومتّس   .بسيطة ومكان بسيط

  ش

  والّتوضيحبيشء من اإلسهاب رشحت املوضوع 
  .ويعّد اإلسهاب لغًوا وعياً، أّما اإلطناب فبالغةهـــو بســـط الكـــالم لتكثـــt الفائـــدة ) اإلطنـــاب(ألّن   من اإلطناب والّتوضيحرشحت املوضوع بيشء 

ـف،   الشهداء أحياٌء عند ربهم  ربهمالشهداء أحياُء عند  ــن الرصـ ــة م ــت ممنوع ــا ليس ــّون ألنه ــاٌء؛ تُن   .أفعال: توهمها من منعها من الرصف، ووزنهافهمزتهــا منقلــة عــن أصــل، فهــي ليســت زائــدة كــc أحي

  شهر ربيع اآلِخر  شهر بيع اآلَخر
ــاء  ــ خ ــواب كّرس ــر(الّص ــم )اآلِخ ــاء يف املعج ــد ج ؛ فق بيـــُع مـــن الشـــهور : الوســـيط شـــهر ربيـــع األّول (الرَّ مقابــل (اآلِخــر : ، وجــاء فيــه أيًضــا)وشــهر ربيــع اآلِخــر أحـــد الشـــيئm، : فجـــاء �عنـــى) اآلَخـــر(أمـــا ). األّول   .َغtْ �عنى : و. ويكونان من جنس واحد

قوة  ّرضبُه عىل الُرتقوة  ض   ّرضبُه عىل الرتَّ
ـــة  ـــىل العظم ـــm ع ـــاء واملتعلّم ـــض األطب ـــق بع ــدر يطل ــىل الّص ــاتق يف أع ــر والع ــرة النّح ــm ثغ ـفة ب قــوة(بضــّم التّــاء، وهــذا خطــأ وصــوابه ) الُرتقُــوة(املّرشـ ) الرتَّ   .بفتح التّاء وجمعها تراِق ترايق وترائق

  ع
ألنّه جمع ملفرد ) إّ¢ا األعcل بالنِّيَّات(�قال رسول هللا  عرّفت نّيات اآلخرين  عرّفت نوايا اآلخرين   ).نيّات(وبالتّايل يكون جمع نيّة ) نيّة(مؤنّث 
الرصف؛ ألنَّ همزتها منقلبة عن ) أَْجَواء(تستحق كلمة   عاَش يف أَْجواٍء كئيبةٍ   عاَش يف أَْجواَء كئيبةٍ 

 cتوّهمها من منعها من أصل، فهي ليست زائدة ك
  .أَفْعال: الرصف، ووزنها
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  ف
  

  .يف كالم العرب) وريث(إذ � تسمع   الوارث  الوحيدفالن هو الوريث 
  .بهذا املعنى املراد) تصنت(ألنّه ال يوجد يف العربيّة   يتنّصت  فالن يتصنت
  .� يرد عن العرب) َصنََت (ألن الفعل   فالن يتنّصت  فالن يتصنت

ــــزة، ألن   فرض عليه إِتاوة  أَتاوةفرض عليه  ــــ الهم ــــاجم بكرس ــــة يف املع مها من مهمزتهــا منقلبــه عــن أصــل، فهــي ليســت زائــدة كــc وردت الكلم   .الرصف، ووزنها أَفْعال نعها منتوهَّ
نِّ املبكِّر نِّ املبكِّرة  يف هذا السِّ نِّ (ألّن   يف هذه السِّ   .مؤنّثة) السِّ

  ق
ــات(ألّن   أُّمات الكتبقرأت   قرأت أُّمهات الكتب ــل و) أّمه ــا هــو عاق ــات(تســتخدم ملّ ــا ) أّم مل   .هو غt عاقل، والكتب غt عاقل
  عرشة مرّةقَرأت هذا الكتاب إحدى   أََحَد عرشة مرّةقَرأت هذا الكتاب 

ر ـأحد عش: اشرتط النحاة مطابقة جزأي العدد املركب
 ُّ�: ملعدوده يف التّذكt والتأنيث، وعليه جاء قوله تعاىل

  ).4يوسف ( َّ  جع مظ حط  مض خض
  .ألّن األْشهر ال يجوز الفصل بن املُضاف واملُضاف  قصص ُفالن ورواياته  قصص وروايات ُفالن

  .توكيد معنويّ ) نفسه(ألّن   الكتاب للمؤلِّف نفسه  الكتاب لنفس املؤلِّف  ك
  .، ال أصل لها يف عربيّتنا"االستcرة"ألّن   االستبانة  كتبت االستpرة

  املرأت� صامتكال الّرجل� ذهب، كلتا   املرأت� صامتاكال الرّجل� ذهبا، كلتا   
ــىل اســcن وضــعا لتأكيــد االثنــm وال ) كلتــا –كــال(ألّن  ــc داّل ع ــة، فلفظه ــىل التّثني ــc ع ــدالّن يف ذاته   .املثنّىاملفرد ومعنّاها فقط يدّل عىل ي

ال بـــ ) مــن(يتعــّدى بحــرف الجــّر ) عصــم(ألّن الفعــل   لست معصوًما من الخطأ  الخطألست معصوًما عن   ل   ).عن(

  م
  

  .تختّص بالزّمان) منذ(تختّص باملكان ) من(  ما رأيته منذ أمس  ما رأيته من أمس
  ).مصون –يصون –صان (أصل الفعل   مالك َمصون عندي  مالك ُمصان عندي

  للرّفع/ مديرون   يف جمع مديرمدراء 
  للّنصب والجرّ / مديرين 

وهـو مـن ) ُمْفِعـل(اسـم فاعـل عـىل وزن ) ُمدير(ألن 
ــاعّي  ر(مــن الجــذر ) أدار(الفعــل الّرب أدار : يقــال) َدوَّ

أحسـن يحسـن فهـو ُمحسـن، : يدير فهـو ُمـدير، مثـل
عند الجمـع ال تجمـع جمـع تكسـt بـل تجمـع جمـع 

ــع  ــا يجم ــا م ــالمة، أّم ــىل وزن الّس ــان ع ــا ك ــt م تكس
ـــول وزراء  ـــيم فنق ـــt وحك ـــر وأم ـــل وزي ـــل، مث فعيّ
وحكــcء وأمــراء ويصــّح أن يكــون لفــظ مــدراء جمــع 

�عنّـى سـّد ) َمـَدرَ (مـن ) مـاِدر(تكسt السـم الفاعـل 
mّالحّجارة باملدّر وهو الط.  
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هــو اســم مقصــور؛ ألفــه زائــدة ) مشــرتى(ألّن املفــرد   املشرتيات  املشرتوات
ثالثـة أحـرف عنـد الجمـع لجمـع املؤنّـث الّسـا� عىل 

  .تقلّب ألفه ياءً 

  
  

ـــة(ألّن األصـــح أن ننســـب إىل املفـــرد واملفـــرد   األصوب تسكِّينها  الواواملطار الّدَويل بفتح  ) دول
  .وواوها ساكنة

ــن الفعــل عــرض   ِمعرض الكتاب بكرس الّراء  الّراءمْعرَض الكتاب بفتح  ــان واملكــان م ــرِّض ألّن اســم الزّم يع
  .يصاغان عىل وزن َمْفِعل

  املعلّم أثّر يف الّتلميذ  التلميذاملعلّم أثّر عىل 
ر(ألّن الفعل  كـc يقـول ).البـاء(و ) يف(يتعـّدى بــ ) أثـَّ

  :عنرتة
  أشكو من الهجر يف ّرس ويف علنِ 

  .شكوى تؤثّر يف صلِد من الحجرِ 
  ).الّالم(ال بـ ) عىل(يتعّدى بـ ) نأسف(ألّن الفعل   الفّنيّ نأسف عىل هذا العطل   الفّنيّ نأسف لهذا العطل   ن

  ـه
  ).بؤيرة(وتصّغر ) آبار(مؤنّثة، وجمعها ) برئ(ألّن   هذه برئ عميقة  هذا برئ عميق

ــزاءٌ   هذه أَجزاء من العمل  هذه أَجزاء من العمل ـف، أج ــن الرصـ ــة م ــت ممنوع ــا ليس ــوَّن ألنه ؛ ُتن
 cألنهـــا همزتهـــا أصـــلية، فهـــي ليســـت زائـــدة كـــ

  .أَفْعال: توّهمها من منعها من الرصف، ووزنها
ـــاء   هذا تنبيه للموضوع  هذا تنويه للموضوع التّنويـــه ليســـت كالتّنويـــه؛ فالتّنويـــه يعنـــي الثّن

ــي  ــره، وه ــن ذك ــع م ــmّ والرّف ــخص مع ــارة بش واإلش
  ).التّنبيه(بعيدة عن 

ـــل(ألّن   وصل فالن إىل الجزائر  وصل فالن الجزائر  و ـــّل الزم ال) وص ـــه إالّ  فع ـــّدى إىل مفعول يتع
  .بحرف الجرّ 

  ي
  .تأ� ملّا ليس له ثالث وال رابع) آخر(ألّن   ُجpدى اآلخريأ� شهر رجب بعد شهر   شهر جpدى الّثا�يأ� شهر رجب بعد 

شـــارك (ألّن هــذه اللّفظـــة معرّفــة يف نيّـــة اإلضــافة   بعض  )البعض(يقولون 
  ).بعض التّالميذ يف االحتفال
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 كاءالذّ  يف ناشئ مجال :حوسبي إبداع  

 تولید علی اآلالت قدرة عىل يركز االصطناعي
  .وتقييمها إبداعيّة مخرجات

 عمليّة :البيانات عىل مبني قرار اتّخاذ
 من بدال البيانات عىل بناء القرارات اتّخاذ
  .املالحظة /الحدس مجرد

 باينالتّ  من والخلو وحيدالتّ  درجة :ساقاالت
  .املكّون /النّظام أجزاء ب>

 عدد لحساب مقياس :املقيّم! اتّفاق
 البرشيون املقيمون فيها يتفق التي املرات

 أيضا عليه ويطلق .ما Gهمة القيام عند
  ).املقيم> موثوقيّة( )/الفسق> اتفاق(

 ةمتالتّ  من نوع :الّروبوتّية العمليات أ'تة
 الرّوبوتات /الربمجيات فيها تحاP العمليات

   مT۔ ملهمة البرش إنجاز كيفيّة
 االصطناعي كاءالذّ  استخدام :ذكيّة أ'تة

 والعمليات املهام ألداء األخرى قنياتالتّ و 
  .برشي تدخل دون
 تدخل دون يعمل نظام /عمليّة :أ'تة

  .برشي
 عىل اإلجابة مهمة :املرئيّة األسئلة إجابة
  .مدخلة بصورة تتعلّق معيّنة أسئلة
 إجابة أنسب تحديد عمليّة :األسئلة إجابة
  .الطّبيعيّة باللغة ما لسؤال
 النّصوص تحليل يف نظام :االتّجاه أحادي

  .نّص  من معّ>  جزء قبل يأd يالذّ  النّّص  يقيم
 األشياء ملنح طريقة :خوارزمي احت6ل
 أيضا عليها ويطلق .مسبقة احتTليّة

  ).سولومونوف ةاحتTليّ (

 وقوع الحتTل قياس :رشطي احت6ل
  آخر۔ بحدث مسبوق معّ>  حدث

 مرشوط احتTلی توزيع :الحق احت6ل
  .البيانات معاينة بعد املعامالت nثل

 عدم nثل احتTيل توزیع :مسبق احت6ل
  .معاينتها قبل البيانات يقينيّة

 لوغاريتم :لوغاريتميّة احت6الت
   ما۔ لحدث احتTالت
 لفحص إنصاف مقياس :متكافئة احت6الت

 بطريقة اسم يتوقع املصنف كان إذا ما
   .الّسّمة قيم لجميع متساويّة
 اإليجابيات نسبة لتحديد مقياس :اإلحكام
  .فعليّا صحيحة كانت التي املحّددة
 ملقارنة إحصائيّة طريقة :أكب اختبار

 يعمل منهT أيّ  لتحديد أكu /أسلوب>
 ذا االختالف كان إذا ما فهمو  أفضل، بطريقة

  .إحصائيّة داللة
 xوذج أداء تقييم عمليّة :النّموذج اختبار
 بيانات باستخدام وذلك كامال؛ تدريبا مدرب

  .االختبار
 تورينج آالن طوره اختبار :تورينج اختبار
 ذP سلوك إظهار عىل اآللة قدرة لتقييم
  .البرشي للذكاء مكافئ
 فعله يجب ما دتحدي عمليّة :الفعل اختيار

  .الوكيل بواسطة اليّةالتّ  الخطوة يف
 اختيار عمليّة :البيانات عينات أخذ

 �ثّل البيانات عينات من فرعيّة مجموعة
 األxاط تحليل ألجل أكرب؛ بيانات مجموعة

  .واالتجاهات

ح! عينات أخذ  لتحس> طريقة :املرشِّ
 االحتTالت حساب طريق عن دريبالتّ 

 عشوائيّة وعيّنة ستهدفة،امل األصناف لجميع
  .ياألخر  األصناف من

 حجم لتقليل أسلوب :جزئيّة عينات أخذ
 من فرعيّة مجموعة باختيار البيانات
  .األصليّة البيانات

 تجارب إلجراء طريقة :سهلة عينات أخذ
 � بيانات مجموعة باستخدام الّرسيعة

   .علمي أساس عىل تجمع
 ةمجموع :االصطناعي كاءالذّ  أخالقيات

 وجيهالتّ  واألساليب واملبادئ القيم من
 كاءالذّ  تقنيات تطوير يف األخالقي الّسلوك

  .واستخدامها االصطناعي
 /كفاءة ملدى نوعيّ  /كميّ  مقياس :األداء
  .النّموذج صحة
 األدوات :الرّئيسة البيانات إدارة

 البيانات لحوْكمة املستخدمة والعمليات
  .وصيانتها الرّئيسة

 اليّةالتّ  الخطوة اختبار عمليّة :الحوار إدارة
 الهدف حقيقالتّ  األنسب تكون التي حوار يف

  .املنشود
 من مجموعة :الربمجيات تطوير أدوات
 إنشاء تتيح التي الربمجيات تطوير أدوات

   .معيّنة منصة عىل تطبيقات
مقياس إحصا� لصدى ارتباط : ارتباط

  متغ�ين رياضيا۔
فاعليّة  مقياس لإلشارة إىل مدى: ارتباك

  .النّموذج يف تحقيق مهمته
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احتTل حدوث حدث ما ضمن : أرجحيّة
  صنف معّ>۔/ فئة

إطار عمل خوارزمي عايل : إرشاد عامّ 
املستوى nكن استخدامه لحل مشكالت 

  .حس> املختلفةالتّ 
منهجيّة بحث عاليّة املستوى : إرشاد فائق

تعمل عىل أ�تة عمليّة اختيار األساليب 
دمجها لحل مشكالت البحث  /اإلرشاديّة
  .املعقدة
قديم حل رسيع التّ أسلوب : إرشادي

ملشكلة قد ال يكون هو الحل األمثل، 
  .ولكنه تقريبي

دالة ال تبالغ يف تقدير : إرشاديّة مقبولة
تكلفة الوصول إىل الهدف يف خوارزميّة 

  .البحث
طريقة إلضافة تشويش : شويشالتّ إزالة 

ثم يحاول مصطنع إىل مجموعة البيانات 
  .هاالتّ النّموذج از 

عملّية وضع بيانات : استبدال تقديري
  .مقدرة بدال من بيانات مفقودة/ منمذجة

/ عمليّة توليد: استخراج الخصائص
اشتقاق متغ�ات مفيدة وغ� متكررة من 

/ البيانات األوليّة لوصف خصائص األشياء
  . الكيانات

عمليّة تحديد العالقات : استخراج العالقة
   الكيانات املذكورة يف النّص۔ب>

عمليّة الحصول : استخراج املعلومات
عىل املعرفة عن طريق استعراض الّنصوص 

  .بحثا عن أصناف األشياء محّددة وعالقاتها
عمليّة : حميلالتّ حويل و التّ االستخراج و 

جمع البيانات من مصادر مختلفة 
وتحويلها إىل صيغة مناسبة وتخزينها يف 

   .مستودع مركزي
مقياس لتحديد نسبة : االستدعاء

حددت تحديدا  التياإليجابيات الفعليّة 

املعدل (ويطلق عليه أيضا . صحيحا
  ).حيحالصّ اإليجا� 

عمليّة استنتاج : استدالل استخالصی
  .نتائج محتملة بناء عىل معلومات معروفة

Yعملّية استنتاج نتائج : استدالل استقرا
ويطلق عليها  عاّمة بناء عىل حاالت معيّنة،

  ).استقراء(أيضا 
عمليّة استنتاج نتائج : استدالل استنباطي

. حقائق مقبولة عموما/ بناء عىل بيانات
  ).استنباط(ويطلق عليها أيضا 
مجال من مجاالت : استدالل بديهي

كاء االصطناعي يركز عىل تطوير آالت الذّ 
ذات قدرات برشيّة لعمل افرتاضات حول 

  .اليوميّةاملواقف االعتياديّة 
عمليّة توليد : استدالل غZ متّصل

. نبؤات عىل حزمة من املشاهداتالتّ 
  ).استدالل جزمي(ويطلق عليها أيضا 

طريقة لحل : استدالل قائم عىل الحالة
مشكالت جديدة باستخدام حلول 

  .ملشكالت الّسابقة مTثلة
نبؤات يف التّ عمليّة توليد : استدالل مبارش

  .طّلبالوقت الحقيقي عند ال
مجال من مجاالت : زما\- استدالل مكا\

مثيل التّ كاء االصطناعي يهتم بالذّ 
  .واالستدالل يف املكان والزّمان مثل اإلنسان

عمليّة تقوم بتوف� : استدالل مؤ'ت
إطار عمل منظّم لخوارزميات تعلّم األلة؛ 

  .ألجل تحديد املشكالت وحلّها
ة جزء من طريق: االستدالل واتّخاذ القرار

�ثيل املعرفة واالستدالل يركز عىل تصميم 
  .خوارزميات االستدالل وتحليلها وتنفيذها

عمليّة لعمل تنبؤات عن طريق : استدالل
تطبيق xوذج مدرب عىل أمثلة غ� 

  .موسومة
خوارزميّة تقّسم : قسيمالتّ اسرتاتيجيّة 

  .املتغ�ات عرب خوادم املعامالت

ت مجال من مجاال : اسرتجاع املعلومات
علوم الحاسب يهتم بالبحث عن 

لة من الصّ املستندات ذات / املعلومات
  . مصادر مختلفة

مجموعة من / كلمة: استعالم بحثي
يدخلها املستخدم يف محرك  التيالكلTت 

  .البحث للعثور عىل محتوی
طريقة لتقسيم جملة : استعالم متواز

االستعالم إىل عمليات متعّددة تنقذ 
  .يادة رسعة االستعالمبطريقة متوازيّة لز

  .عبارة لطلب اسرتجاع معلومات: استعالم
 اإلشارة معالجة استخدام :اآللة است6ع
  .األصوات فهم من اآللة لتمك> اآللة وتعلّم
النّتيجة من مثال يف / جانب اإلجابة: اسم

  .علّم املوّجهالتّ 
خوارزميّة متقدمة : كيُفيالتّ االشتقاق 

الشتقاق عن للنزول االشتقاقی تُنّقذ ا
طريق معرفة أشكال البيانات من تكرارات 

  .سابقة
Yمشتقة دالة متعّددة : اشتقاق جز

غ� يف متغ� واحد التّ املتغ�ات يكون فيها 
  .فقط

مراقبة املحتوى : إرشاف عىل املحتوى
ي يقدمه املستخدمون، وتطبيق الذّ 

القواعد واإلرشادات املحّددة مسبقا 
  .لتحديد مدى مالءمته

نوع بيانات يستخدم : ر البياناتإطا
  .لتمثيل مجموعات البيانات

شبكة تشتمل عىل ُعقد : إطار الُحجج
عارضات ب> التّ مثّل الحجح، وحوافّت �ثّل 

  .هذه الحجج
إحداثيات تحّدد إطار : إطار تحديد

  .يشء/ مستطيل يحيط Gنطقة
xوذج قيايس لتبادل : إطار وصف املوارد
  .البيانات عىل الويب
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بنيّة بيانات مثل الحاالت النّمطيّة : ارإط
  .لتقسيم املعرفة إىل بني فرعيّة

عمليّة تحديث النّموذج : إعادة تدريب
  .املدرب عن طريق تدريبه ببيانات جديدة

خطوة أخ�ة يف نظام : إعادة ترتيب
القيود / وصيات تأخذ يف االعتبار املعاي�التّ 

  .ةاإلضافيّة إلعادة ترتيب العنارص املسّجل
مخزن مؤقت : جربةالتّ إعادة تشغيل 

عزيزي لتخزين التّ علّم التّ للذاكرة يف 
علّم التّ انتقاالت الحالة املكتسبة أثناء عمليّة 
  .واستخدامها الحقا لتدريب النّموذج

االعتقاد املسبق حول : اعتقاد مسبق
  درب عليها۔ التّ البيانات قبل البدء ب

يف  خاّصيّة االتساق املقصود: اعت6ديّة
  .الّسلوك والنّتائج
طريقة إعالنيّة متطورة : اإلعالن املوّجه

  .تستهدف الجمهور األكu تقبال للعروض
عمليّة الكشف عن : اكتشاف األشياء

مقطع / األشياء من فئة معيّنة يف صورة
  ڤيديو

عمليّة تحديد : اكتشاف الّشذوذ
غ� الطّبيعيّة يف / املشاهدات غ� املعتادة

خصائصها املختلفة عن  البيانات بسبب
  .غالبيّة البيانات املعالجة

عمليّة : اكتشاف القيم الّشاذة الجديدة
تختلف عن  التيتحديد البيانات الجديدة 

  .دريبالتّ باقي بيانات 
طريقة لتحديد : اكتشاف القيم الّشاذة

تبدو غ� متسقة مع معظم  التيالقيم 
بعيدة / القيم األخرى يف مجموعة البيانات

اكتشاف الّشذوذ (، ويطلق عليها أيضا عنها
  ).غ� املوّجه

نظام : االكتشاف jساعدة الحاسب
شخيص الّرسيري عن التّ يساعد يف مهام 

طريق االكتشاف املؤ�ن يف الّسجالت 
  .الطّبيّة

بنيّة شبكة عصبيّة ترشيحيّة : إكسسيبشن
تعتمد عىل طبقات ترشيحيّة قابلة للفصل 

  .عمقا
: اعمة باستخدام النّواةالدّ آلة املتّجهات 

خوارزميّة تصنيف تحّول متجهات بيانات 
اإلدخال إىل مساحة بعديّة أعىل لزيادة 

  .الهامش ب> األصناف املوجبة والّسالبة
xوذج تعلّم آلة : اعمةالدّ آلة املتّجهات 

موّجه يستخدم يف تصنيف البيانات 
وتحليل االنحدار إليجاد حدود قرار ذات 

  .هوامش قصوی
شبكة عصبيّة : ة بولتزمان املقيدةآل

اصطناعيّة عشوائيّة تتعلّم توزيع 
االحتTالت عىل املدخالت عن طريق 

  .تطبيق xاذج شبكيّة
شبكة عصبيّة من الفقد : آلة بولتزمان

املتصلة املتTثلة، وتتخذ قراراتها الخاّصة 
  .نشيطالتّ بشأن 

طريقة يف تعلّم اآللة تطيق : آلة تشاركيّة
يّة فرق تسّد عن طريق مشاركة اسرتاتيج

علّم، والجمع ب> الرّدود يف نتيجة التّ مهام 
  . واحدة

بنيّة شبكة عصبيّة : آلة تورينج العصبيّة
  .nكنها استنتاج الخوارزميات من األمثلة

مجموعة بيانات عاّمة تشتمل : إم نيست
عىل صور األرقام مكتوبة بخط اليد 

لة تستخدم لتدريب خوارزميات تعلّم اآل
  .املوّجه واختبارها

يتم بها الّنظام البيانات  التيرجة الدّ : أمن
واملعلومات عن طريق الّسTح بالوصول 
املناسب إىل البيانات بناء عىل مستويات 

  .فويضالتّ 
مؤنة مسؤولة عن / شخص: أم! البيانات
قنيّة املعلومات التّ حتيّة التّ توف� البنيّة 

ت حوكمة وحTيّة البيانات وفقا لسياسا
  . البيانات ومTرساتها

: اتيّةالذّ طبقة االنتباه / اmالذّ االنتباه 
طبقة يف الّشبكة العصبيّة تخرج تسلسال 

ضمينات عن طريق تطبيق التّ جديدا من 
آلّية االنتباه عىل املعلومات الواردة من 

  . عنارص سلسلة املدخالت
آليّة انتباه : انتباه ذاm متعّدد الّرؤوس

ل عدة مرات لكل موضع يف ذاd تعم
  . تسلسل اإلدخال

طريقة لتحديد : قاطعيّةالتّ األنرتوبيا 
الفرق ب> توزيع> احتTلي> عن طريق 
تعميم الخسارة اللوغاريتميّة عىل 

  صنيف املتعّدد۔التّ مشكالت 
عمليّة حساب املتغ�ات : انتشار أمامي

الوسيطة وتخزينها يف شبكة عصبيّة من 
  . طبقة اإلخراجطبقة اإلدخال إىل

طريقة لتطبيق : انتشار عكيس عرب الزّمن
االنتشار العكيس عىل الّشبكات العصبيّة 

  .كراريّةالتّ 
خوارزميّة تستخدم عند : انتشار عکيس

تدريب الّشبكات العصبيّة االصطناعيّة 
قليل األخطاء عن طريق إيجاد قيمة التّ 

  .املشتقة املطلوبة الحساب أوزان الّشبكة
تظهر فيها  التينسبة عدد املرات  :انتشار
  .يف عيّنة) نعم(حالة 

عمليّة لتقليل األبعاد : انتقاء الخصائص
تعمل بها النTّذج عن طريق استبعاد  التي

  . الخصائص غ� املهمة
تغ� غ� متوقع يحدث : انجراف املفهوم

Gرور الوقت للخصائص اإلحصائيّة للمتغّ� 
  . املستهدف

حليل التّ ع من نو : االنحدار الخطي
اإلحصا� يوضح العالقة ب> عّدة متغ�ات 
إلنشاء xوذج تنبؤي وتوضيح االتجاهات 

  .يف البيانات
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انحدار : غریالّص انحدار املربعات 
خطي مدرب عن طريق تقليل دالة 

  .2الخسارة إل 
: انحدار لوجستي متعّدد األصناف

استخدام االنحدار اللوجستي املشكالت 
صناف املتعّددة، ويطلق صنيف ذات األ التّ 

  ).انحدار متعّدد الحدود(عليه أيضا 
xوذج إحصا� : انحدار لوجستي

يستخدم دالة لوجستيّة لتحويل تنبؤ 
. 1و  0النّموذج الخطي إىل قيمة ب> 

  ). xوذج لوجيت(ويطلق عليه أيضا 
أسلوب غ� : انحدار موزون محليّا

معاميل ينقذ االنحدار حول نقطة معنيّة 
  .تخدام بيانات تدريب محليّةباس

مقياس إنصاف لفحص : اإلنصاف الفردي
ما إذا كان األفراد املتشابهون قد صنِّفوا 

  .بنفس الطّريقة
مقياس إنصاف يقيم ما : إنصاف مغاير

نف يعطي نفس النّتيجة الصّ إذا كان 
ألفراد متطابق> باستثناء سمة حساسة 

  .اكu/ واحدة
الخوارزميّة  قدرة: انعدام تأثZ اإلزاحة

ور تصنيفا صحيا حتى الصّ عىل تصنيف 
  .ورةالصّ عندما يتغ� موضع األشياء داخل 

قدرة الخوارزميّة : انعدام تأثZ الحجم
ور تصنيفا صحبتا بفضل الصّ عىل تصنيف 

  . غي� يف حجمهاالتّ النّظر عن 
 Zقدرة الخوارزميّة : ورانالدّ انعدام تأث
بغض  ور تصنيفا صحيتاالصّ عىل تصنيف 

  . غي� يف اتجاههاالتّ النّظر عن 
فرضيّة تصف حالة nكن : كاءالذّ انفجار 

كاء أن تنتج آالت الذّ فيها لآلالت فائقة 
. كاء البرشيالذّ أكu ذكاء، يفوق ذكاؤها 

  ).تفرد)/ (تفرد تقني(يطلق عليها أيضا 
أxوذج لغوي للتنبؤ : أwوذج لغوي مقنع

ة للفراغات باحتTلّية ملء الكلTت املرّشح
  .بناء عىل الّسياق املحيط

قاعدة بيانات كب�ة للصور : إxج نت
مليون صورة  11تتكون من أكu من 

الف ) 20(مسTّة ومصنفة يف العرشين 
  . فئة معّدة ألبحاث رؤيّة الحاسب

أداة مفتوحة املصدر لتحليل : بانداز
البيانات ومعالجتها مبنيّة عىل لغة برمجة 

  .بايثون
قة ملطابقة أبعاد املصفوفات طري: بت

ذات األحجام املختلفة إلتاحة إجراء 
  .عمليات حسابيّة ب> تلك املصفوفات

أسلوب إليجاد حل جيد، : بحث إرشادي
ورة الحل األمثل، يف غضون الّرض ليس ب

  .فرتة زمنيّة معقولة
البحث الّشجري باستخدام مونت 

نع القرار تبحث عن الصّ خوارزميّة : کارلو
ات املثىل يف مجال معّ> عن طريق القرار 

الجمع ب> محاكاة مونت کارلو وطريقة 
  . البحث الّشجري

أسلوب لحل : بحث القوة الغاشمة
مشكلة عن طريق تجربة جميع الحلول 

  . املمكنة حتى العثور عىل الحّل املناسب
مقطع / استخدام صورة: بحث مريل

  .ڤيديو لالستعالم عن محتوى مشابه برصيا
كاء االصطناعي يف الذّ تطبيق : ّززبحث مع

عم الدّ تحليل البيانات واختبار الفرضيات 
  . البحث يف املجاالت املختلفة

مجال يهتم بتصميم : برمجة استقرائيّة
خوارزميات لربامج حاسب، ذات تحكم 

  .معقد من مواصفات غ� كاملة
طريقة إحصائيّة لبناء : برمجة بايزيّة

كالت املفتوحة xاذج احتTليّة، وحّل املش
  .ذات املعلومات غ� املكتملة

نوع من : برمجة مجموعة اإلجابات
رصيحيّة لحل مشكالت البحث التّ الربمجة 
  . املعقدة

إطار لحل : برمجة منطقيّة استخالصيه
املشكالت بطريقة ترصيحيّة يف ما يتعلّق 

  .بتمثيل املعرفة عىل مستوى أعىل
إحدى طرق الربمجة : برمجة منطقيّة

نفيذ فيها عىل قواعد التّ يعتمد  تيال
  . املنطق

برمجيات : برمجيات مفتوحة املصدر
کودها متاح مجانا ألي شخص للوصول 

  .إليه وتعديله واستخدامه وتوزيعها
 التيعليTت التّ مجموعة من : برمجيات

  . توجه الحاسب إىل ما يجب القيام به
 مستوى /الخصائص متّجه يف ُمدخل :بُعد

   .ضم>التّ  طبقة يف عنرص /تينرس يف إحداثيات
ابتة الثّ فرضيّة حول البنيّة : بنيّة إدراكيّة

االصطناعي واملعرفة / للعقل البرشي
Pواملهارات الفجدة إلنتاج سلوك ذ.  

حكم التّ مخطط لنظام : بُنيّة الوكيل
حكم التّ الخاّص بالوكيل يوضح مكّونات 

  .نظيم الوظيفيالتّ و 
اكرة الذّ يّة جزء من خل: بوابة النّسيان

تنظم تدفق  التيالقص�ة املدى املطولة 
  .املعلومات غ� الخليّة
بوت محادثة قائم : بوت محادثة موّجه

عىل قواعد ويشتمل عىل سلسلة من 
ويطلق عليه . املحادثات املعدة مسبقا

)/ بوت محادثة قائم عىل قواعد(أيضا 
  ). يوت محادثة قائم عىل كلTت مفتاحيّة(

برنامج ذكاء اصطناعي  :بوت محادثة
يستخدم أساليب معالجة اللغات الطّبيعيّة 
للتفاعل مع املستخدم> عن طريق 

  الّنصيّة / وتيّةالصّ املحادثات 
برنامج مؤ�ت يقوم Gهام متكررة : بوت

  .ملحاكاة النّشاط البرشي
نقطة مركز تجميع محّددة : بؤرة تجميع

: بواسطة خوارزميّة تجميع، مثل
  .الوسيط/ جميع املتوسطخوارزميات ت

���������  40  ا�جال �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �������������� �� �� �� ات�������������������������
َ
َبَيان

ْ
ل

َ
اِء  ا

َ
ك

َّ
اِ�يِّ  َوالذ

َ
ْصِطن ِ

َ
�  

..380..



: )أو مجموعة االختبار(بيانات االختبار 
البيانات املستخدمة لتقييم أداء xوذج 

دريب التّ تعلّم اآللة بعد مرحلتي 
بيانات (ويطلق عليها أيضا . حققالتّ و 

  ).قييمالتّ 
أّي شكل من : مدخالت/ بيانات اإلدخال

أشكال البيانات املدخلة إىل نظام معالجة 
أّي من مكّوناته لغرض / معلومات

  .املعالجة/ خزينالتّ 
البيانات املولدة تلقائيّا : بيانات اآللة
  .بواسطة األلة

: حققالتّ مجموعة / حققالتّ بيانات 
البيانات املستخدمة لتقييم أداء xوذج 

  .دريبالتّ تعلّم اآللة بعد مرحلة 
: دريبالتّ مجموعة / دريبالتّ بيانات 
وذج تعلّم اآللة تقدم إىل x التيالبيانات 

  .دريبالتّ أثناء مرحلة 
مجموعة البيانات : البيانات املستثناة

دريب التّ � تستخدم عن قصد أثناء  التي
وستستخدم لتقييم قدرة النّموذج عىل 

  .عميمالتّ 
تجمعها  التيالبيانات : البيانات املظلمة

املؤسسات وتعالجها وتخزنها أثناء 
تستخدم جاريّة، ولكن ال التّ العمليات 

زيادة / حليالتالتّ ألغراض أخرى، مثل 
  .اإليرادات

البيانات املتعلقة باملوقع : بيانات املوقع
  .أصل آخر/ الجغرايف لجهاز

أي معلومات تنتج : بيانات ثانويّة
  .بطريقة ثانويّة من األنشطة الرّقميّة

بیانات قد يسبب : بيانات حساسة
  .سوء استخدامها آثارا ضارة/ إفشاؤها

البيانات املخزنة يف : ات خارجيّةبيان
  . مصادر خارجيّة

بيانات اجتTعيّة : بيانات دxوغرافيّة
الجنس : واقتصاديّة حول الّسكان، مثل

  .خل والعملالدّ عليم و التّ والعمر و 
مجموعة من املعرفات : بيانات رئيسة

تحّدد كيانات األعTل  التيوالّسTت 
Tلالرّئيسة وتوفر سياقا ملعامالت األع.  

تجّمع يف  التيالبيانات : بیانات زمنيّة
  . أوقات مختلفة

البيانات املتعلّقة : بيانات شخصّية
  .عرف عليهالتّ nكن / بشخص معرف

مجموعة بيانات كب�ة : بيانات ضخمة
تتطلب تقنيات قابلة للتوسع لتخزينها 
ومعالجتها وإدارتها؛ وتحليلها نظرا 
لخصائص حجمها وتنوعها ورسعتها 

  .ينهاوتبا
الخصائص املمثلة بأعداد : بيانات عدديّة

  .أرقام حقيقيّة/ صحيحة
شكل من أشكال : بيانات عملياتيّة

البيانات ذات طبيعة ديناميكيّة وتتغ� 
  . Gرور الوقت

مشكلة يف : بيانات غZ متوازنة األصناف
صنيف عندما يكون عدد األصناف يف التّ 

  . مجموعة بيانات مختلفا اختالفا كب�ا
ليس  التيالبيانات : بيانات غZ مهيكلة

هي غ� منظّمة بطريقة / لها أّي بنيّة
  .محّددة مسبقا

البيانات : بيانات يف الوقت الحقيقي
  .nكن الوصول إليها فور توليدها التي

تشتمل  التيالخصائص : بيانات فئويّة
  .عىل مجموعة منفصلة من القيم املحتملة

ن مصدر بيانات تصل م: بيانات متدفقة
  .يعمل بصفة مستمرة

البيانات : مخرجات/ بيانات مخرجة
أّي / النّاتجة عن نظام معالجة املعلومات

  .جزء من أجزائه

البيانات املستخدمة : بيانات مرجعيّة
  .صنيف البيانات األخرىالتّ 

لها  التيالبيانات : بيانات مهيكلة جزئيا
نظيم، وتتميّز بتعقيدها وتغ� التّ بعض 

  مخططها۔
بيانات منظّمة بطريقة : يانات مهيكلةب

  . محّددة مسبقا وفقا ملجموعة من القواعد
: واصل االجت6عيالتّ بيانات وسائل 

يشاركها املستخدمون عليا  التيالبيانات 
  .واصل االجتTعيالتّ عىل وسائل 

/ تعرف التيالبيانات : بيّانات وصفيّة
  .تصف البيانات األخرى

بصيفة مناسبة �ثيل للمعلومات : بيانات
  .النّفل/ املعالجة/ للتخزين

خوارزميّة تقبل قيT مدخلة، : بZسبرتون
وتنفذ دالة عىل املجموع املرجع للقيم 

  .املدخلة، وتعطي قيمة مخرجة واحدة
عزيزي يشتمل عىل التّ علّم التّ عا� يف : بيئة

  .الوكيل ويسمح له برصيد حالة ذلك العا�
افرتاض أن ميل البرش إىل : تأثZ اليزا

اآلالت تترصف ترصفا مشابها للبرش عن 
  .طريق ربط املصطلحات بتجارب سابقة

حالة تفيد فيها العمليّة : تأثZ متباین
ترض مجموعات / الخوارزمّية التخاذ القرار

  .فرعيّة معيّنة أكu من غ�ها
Zمعالجتها۔ / تأخ� يف نقل البيانات: تأخ  

جموعات غّ�ات يف مالتّ : تباين البيانات
/ البيانات من جانب معدل اإلرسال

  .الجودة/ الالتالدّ / يفةالصّ 
باين ب> متغ�ين التّ مقياس ملدى : تباين

Tغ� مرتبط> ببعضه.  
األحرف املضافة إىل / عدد البتات: تبط!

النّصوص، / ورالصّ : بنيّة بيانات، مثل
  .لتمك> مزيد من املعالجة
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 أكu /واحد ءيش متابعة عمليّة :األشياء تتّبع
  معّ>۔ مشهد يف

 استخراج عمليّة :الويب تجريف
  .الويب مواقع من املعلومات

 تطبق خوارزميّة :الكمي جزيءالتّ 
 يف معيّنة خاّصّية عىل الكمي جميعالتّ 

   .البيانات مجموعة
 من البيانات جمع عمليّة :البيانات تجميع

 وتشمل قارير،التّ  إعداد /للتحليل مصادر عدة
 طريق عن تلخيصها /لبياناتا تجميع

 /املجموع حساب :مثل حسابيّة، عمليات
  .األقىص الحد /األد© الحد /املتوسط
 تنبؤات ب> للجمع طريفة :الن6ّذج تجميع

 تنبؤي أداء عىل للحصول متعّددة xاذج
  .أفضل

 الهرمي جميعالتّ  من نوع :انقسامي تجميع
 ثم مجموعة، يف أوال األمثلة جميع فيه تجمع

 شجرة إىل متكررا تقسيT املجموعة قسمت
   .هرميّة

 تجميع خوارزميّة :باملتوسط تجميع
 عدد إىل البيانات لتصنيف املتوسط تستخدم

 تشابه عىل بناء املجموعات من محّدد
   .خصائصها

 للبيانات تجميع خوارزميّة :باملنوال تجميع
 بؤر لتحديد املنوال باستخدام الفئويّة
  .املجموعات تجميع

 يحدد تجميع خوارزميّة :بالوسيط جميعت
   .املجموعات تجميع بؤر الوسيط فيها

 تجمیعی تعلّم طريقة :بوتسرتاب تجميع
 xاذج يف فةالدّ و  االستقرار لتحس> تستخدم

  .واالنحدار صنيفالتّ 
 هرميّة شجرة إلنشاء طريقة :تكتيل تجميع

 مجموعته، يف مثال كل تعي> طريق عن
  .املجموعات ربألق املتكرر مجالدّ و 

 ترتب تجميع خوارزميّة :'حوري تجميع
 �ثّل هرميّة غیر مجموعات يف البيانات
  .تجميع بؤرة /مركزي متّجه بواسطة

 خوارزميات من نوع :هرمي تجميع
 وليدالتّ  الهرميّة للبيانات املناسبة جميعالتّ 

  .املجموعات من الّشجرة
 خاّصيّة تحويل عمليّة :وحدات تجميع
 وتسمى متعّددة ثنائيّة خاّصيّة ىلإ مستمرة
  .القيم من نطاق عىل بناء صناديق /وحدات
 املوّجه غ� اآللة تعلّم يف طريقة :تجميع
 مجموعات، يف املتشابهة األشياء لتجميع
  ).املجموعات تحليل( أيضا عليها ويطلق

 تعديل عمليّة :املعامالت تحديث
   .دريبالتّ  أثناء النّموذج معامالت
 املعنيّة الطّرق من فئة :افقيتو  تحسین

 محدودة مجموعة من األمثل الحل بإيجاد
 الّشامل البحث يكون عندما االحتTالت، من
  .ممکن غیر

 خوارزميّة :الجسي6ت رسب تحس!
 الطّيور رسب حركة من مستوحاة تحس>
  .الحل مساحة يف األمثل الحل إليجاد

 خوارزميّة :املضيئة ودةالدّ  رسب تحس!
 املضيئة الحرشات سلوك تحاP بز  ذكاء

 يغالصّ  دالة من األقىص الحد قاطلتّ اال
  .املتعّددة
 الطّرق من مجموعة :عشوايل تحس!

 باستخدام تعظيمها /دفالصّ  دالة قليلالتّ 
  .عشوائيّة متغ�ات
 تحس> من نوع :األرساب متعّدد تحس!

 للمشكالت الحل يقدر الجسيTت رسب
 من بدال تعّددةم أرساب باستخدام املعقدة

  .واحد رسب
 األد الحد إيجاد عمليّة :محدب تحس!

 .رياضيّة أساليب باستخدام محدبة دالة من
 من فرعيّة مجموعة محدبة مجموعة

 املرسوم الخط يبقى حيث اإلقليدي الفضاء
 بالكامل الفرعيّة املجموعة يف نقطت> أيّ  ب>

  .الفرعيّة املجموعة داخل

 من عنرص أفضل راختيا عمليّة :تحس!
 أيضا عليها ويطلق .املمكنة البدائل جميع

  ).ريايض تحس>(
 تعميم لتقييم آليّة :املتقاطع حققالتّ 

 طريق عن الجديدة البيانات عىل النّموذج

 /واحدة فرعيّة مجموعة عىل النّموذج اختبار
uدريبالتّ  مجموعة من مأخوذة أك.  

 من اسلوب :أجزاء عىل متقاطع تحقق
م املتقاطع حققالتّ  أساليب  عشوائيّا يقسِّ

 مجموعات إىل معيّنة بيانات مجموعة
 xوذج دريبالتّ  تستخدم متساويّة فرعيّة
  .وتقييمه اآللة تعلّم

 :نقطة عزل طريق عن متقاطع تحقق
 عىل املتقاطع حققالتّ  من خاّصة حالة

 املجموعات عدد فيها يكون مجموعات
   .املشاهدات لعدد مساويا
 دريبالتّ  أثناء تستخدم ةعمليّ  :تحقق
 وأدائه اآللة تعلّم xوذج جودة لتقييم

  .تحقق مجموعة باستخدام
 وفقا رصفالتّ  عىل النّظام قدرة :ذاm تحكم

   .تعلّمه وطرق لقواعده
 التي حكمالتّ  آليات من نوع :ذکي تحكم

 االصطناعي كاءالذّ  أساليب تستخدم
  .البرشي كاءالذّ  خصائص ملحاكاة املختلفة

 نظام خاّصيّة :ذاتيا غZ /ذاm غZ كمتح
  .خارجي تحكم قيود تحت بعمل

 قواعد يف تستخدم عمليّة :االستعالم تحليل
  .أدائه وتحس> االستعالم حليلالتّ  البيانات

اسلوب إحصا� لتحديد : تحليل االنحدار
. ابعة واملستقلةالتّ العالقة ب> املتغ�ات 

  ۔)دارxوذج انح/ انحدار(يطلق عليه أيضا 
فحص منهجي للبيانات : تحليل البيانات

  . صويرالتّ عن طريق العينات والقياس و 
عمليّة تحديد : تحليل الخوارزميات

عقيد الحوسبي للخوارزميات وأدائها؛ التّ 

���������  40  ا�جال �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �������������� �� �� �� ات�������������������������
َ
َبَيان

ْ
ل

َ
اِء  ا

َ
ك

َّ
اِ�يِّ  َوالذ

َ
ْصِطن ِ

َ
�  

..382..



وذلك من أجل تقييم مدى مالءمة 
  مقارنتها بخوارزميات أخرى۔/ تطبيقاتها

حليل التّ طريقة : تحليل الّسالسل الزّمنيّة
  .جمعت خالل فرتة زمنيّة التيبيانات ال

طريقة معياريّة التّخاذ : تحليل القرار
  . الخيارات املثىل يف ظل ظروف غ� مؤكدة

عمليّة استخدام : تحليل املشاعر
خوارزميات تعلّم / الخوارزميات اإلحصائيّة

اآللة لتحديد املشاعر واآلراء املضمنة يف 
  .صورة/ نّص 

آليّة إليجاد : تحليل املصفوفة إىل عوامل
يقرتب حاصل رضبها  التياملصفوفات 

  . النّقطي من املصفوفة املستهدفة
أسلوب تستخدم : تحليل املكّون الرّئيس

إلزالة تكرار املعلومات وتقليل خصائص 
  .مجموعة البيانات إىل مكّوناتها الرّئيسة

Yطريقة تستخدم : تحليل داليل عشوا
  .يعيّةكمكّون داليل يف فهم اللغات الطّب

دراسة البيانات القا°ة عىل : تحليل مکا\
  .املوقع الكتشاف األxاط والرّؤى

عمليّة : خمةالضّ تحليالت البيانات 
فتصل كميّة كب�ة من البيانات املتنوعة 
الكتشاف األxاط واالرتباطات واالتّجاهات 

  .تقّدم رؤى وتدعم اتخاذ القرار التي
یات مفهوم يضم عمل: تحليالت البيانات
حقق من صحتها التّ جمع البيانات و 

ومعالجتها وتصويرها؛ ألجل اكتشاف رؤي 
  . مفيدة يف اتّخاذ القرار

نوع من تحليالت : تحليالت النّقرات
الويب يستخدم ملراقبة زوار املواقع 

  .اإللكرتونيّة وتحليلهم
طريقة الجمع بيانات : تحليالت الويب

استخدام مواقع الويب وتحليلها وتقديم 
  . تقارير عنها

استخدام بیانات سابقة : تحليالت تنبؤيّة
مع xاذج رياضيّة للتنبؤ بالنّتائج 

  .األحداث غ� املعروفة/ املستقبليّة
عمليّة استخدام : تحليالت سلوكيّة

البيانات املتعلقة بسلوكيات املستخدم> 
  . نبؤ بهاالتّ لفهم نواياهم وأفعالهم و 

وذج x: تحليالت يف قاعدة البيانات
تحليل يدمج معالجة البيانات يف قاعدة 

  . البيانات
مصطلح عاّم يُستخدم عادة : تحليالت

لوصف مجموعة متنوعة من ذكاء األعTل 
: لة، مثلالصّ واملبادرات األخرى ذات 

  .تحليالت البيانات وتحليالت الويب
قدرة النّظام عىل االستمرار : تحّمل الخطأ

مع وجود  يف أداء الوظيفة املطلوبة حتى
  .أخطاء

حيّز يحدث التّ نوع من : تحيّز اإلبالغ
كرار املوجود يف التّ عندما ال يعكس 

كرار املوجود يف العا� التّ مجموعة البيانات 
  .الحقيقي

تفضيل صانع القرار البرشي : تحيّز األ'تة
ينتجها نظام صنع قرار  التيللتوصيات 

تنتج بدون  التيمؤ�ت عىل املعلومات 
ى عندما يرتكب نظام صنع القرار أ�تة حت

  املؤ�ت أخطاء۔
تحيّز يف اختيار البيانات : تحيّز االختيار

  .املستخدمة يف تدريب xاذج تعلّم اآللة
افرتاض أن : تحيّز االنتساب للمجموعة

ما ينطبق عىل فرد واحد ينطبق عىل كل 
  .أفراد املجموعة

امليل : جانس خارج املجموعةالتّ تحيّز 
اء خارج املجموعة عىل أنهم لرؤيّة أعض

أكu تشابها من األعضاء داخل يف 
  .املجموعة عند مقارنة خصائصهم

نوع من تحيّز االختيار ال : غطيّةالتّ تحيّز 
�ثّل فيه البيانات املختارة مجموعة العيّنة 

  .املستهدفة
قيمة تقيس الفرق ب> : نبؤيالتّ حيّز التّ 

وقعات ومتوسط األسTء التّ متوسط 
  .ليّة يف مجموعة البياناتالفع

أكيدي التّ حيّز التّ نوع من : تحيّز املخترب
ي يواصل فيه املخترب تدريب الذّ 

النّموذجي إىل أن نؤكد الفرضيّة املطروحة 
  .مسبقا

امليل إىل تفضيل : تحيّز تأكيدي
/ تؤكد املعتقدات التياملعلومات 

  .الفرضيات املوجودة مسبقاء
حيّز التّ من نوع : تحيُّز داخل املجموعة

/ فضيل ملجموعة الّشخصالتّ يكون فيه 
  .خصائصه

حيّز يكون فيه التّ نوع من : تحيُّز ضمنيّ 
االفرتاض وفقا لعقل الّشخص / االرتباط

  .وذكرياته
نوع من تحيّز : تحيّز عدم االستجابة

االختيار توجد فيه فجوات مشاركة يف 
ويطلق عليه أيضا . البيانات املجموعة

  ).ةتحيّز املشارك(
أخذ العينات نوع من تحيّز االختيار : تحيّز

  .ال تجمع فيه البيانات عشوائيا
كاء الذّ تفضيل نظام / انحياز: تحيّز

ويطلق . االصطناعي مجموعات عىل أخرى
  ).تحيّز خوارزمي(عليه أيضا 

بيانات مخزنة : تخزين البيانات النّشطة
nكن الوصول إليها برسعة لالستخدام 

  .الفوري
تخزين : لبيانات غZ الّنشطةتخزين ا

/ ال تستخدم التيالبيانات غ� النّشطة 
  يوصل إليها إال نادرا۔ 
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عمليّة تحليل توجهات : تخصيص
املستخدم> وأxاطهم لتخصيص املنتجات 

  .للمستخدم> األفراد
كاء الذّ فرع من فروع : خطيطالتّ 

االصطناعي معني باختيار مجموعة من 
. هدف معّ>  األفعال املناسبة لتحقيق

خطيط والجدولة التّ (ويطلق عليه أيضا 
  ).املؤ�تة

ميزّة احتياطيّة يف بوت : تدّخل برشي
محادثة تسمح بتويل موظف مركز 

  .االتصال املحادثة بدال من بيوت املحادثة
mتدريب ذا : dوجيه التّ طريقة تعلّم ذا

صنيف عندما تكون التّ تستخدم يف 
ن البيانات البيانات غ� املسTة أكu م

  .املسTة
عمليّة تدريب النّموذج : تدريب مخّصص

  .عىل القيام بتنبؤات معيّنة
دريب التّ اسرتاتيجيّة : تدريب مرحيل

xوذج مرحال؛ ألجل تحس> جودة 
  .دريبالتّ ترسيع عمليّة / النّموذج

طريقة تعلّم شبه مونيه : تدريب مشرتك
صنيف عندما تكون التّ تستخدم يف 
املسTّة أكu من البيانات البيانات غ� 

املساة، وتشتمل مجموعة البيانات عىل 
مجموعت> مدنتقاالت> ومتكاملت> من 

  الخصائص 
تحس> املعامالت / عمليّة تحديد: تدريبا

تشكل xوذجا يعتمد عىل خوارزميّة  التي
. دريبالتّ تعلّم اآللة باستخدام بيانات 

  ). تدريب النّموذج(ويطلق عليها أيضا 
طريقة يف ترجمة : جمة اآللة العصبيّةتر 

اآللة تستخدم شبكة عصبيّة اصطناعيّة 
كب�ة للتنبؤ باحتTليّة سلسلة من 

  .الكلTت، غالبا يف جمل كاملة
فرع من اللغويات : ترجمة اآللة

الكالم من / الحوسبيّة يهتم برتجمة النّّص 
  .لغة إىل أخرى

عمليّة �ثيل الكلTت : ترجمة صواتيّة
ارات يف لغة ما باستخدام الحروف والعب

الهجائّية للغة أخرى مع الحفاظ عىل 
  .نطقها األصيل

أسلوب يتيح زيادة : ترشيح معكوس
عينات فتجه الخصائص من بعد مصفر إىل 

ترشيح (ويطلق عليه أيضا . تعد أكرب
  ).شيحالرتّ تفكيك )/ (متوسع جزئيا

عمليّة ترشيح لتدريب األوزان عن : ترشيح
ح ومصفوفة اإلدخالطريق خلط    .املرشِّ

 لتحويل طريقة :النّشط الواحد ترميز

 جميع فيها يع> متجهات إىل البيانات

  .1 إىل يع> واحد عنرص باستثناء 0 إىل العنارص
نوع من الوسائط : تزييف عميق

/ يوضع فيها صورة شخص التياملصطنعة 
  .صوته/ صوته، بدل من صورة شخص آخر

دالل منطقي طريقة است: تسلسل أمامي
يبدأ بالحقائق املعروفة وبطبق القواعد 
بطريقة تكراريّة للحصول عىل حقائق 

  .ونتائج جديدة
طريقة استدالل منطقي : تسلسل عكيس

تعمل بطريقة تراجعيّة من الهدف 
اإلثباتات املؤيدة لذلك / لتحديد البيانات

  .الهدف
عمليّة إضافة معلومات : تسمّية البيانات
وعة البيانات الستخدامها وصفيّة إىل مجم

  .مدخالت لنموذج تعلّم اآللة
عمليّة تحديد الكيانات : تسمّية الكيانات

واستخراجها ووشمها يف الّنّص املساعدة 
  .اآللة عىل فهم الجمل غ� املهيكلة

علّم شبه التّ نوع من طرق : تسمّية ذاتيّة
املوّجه يدرب فيه xوذج عىل بیانات 

النّموذج إلعطاء مسTّة، ثم يستخدم هذا 
  .تسميات مستعارة للبيانات غ� املسTّة

أسلوب تعلّم موّجه : تسويّة الجزمة
لتحس> أداء الّشبكة العصبيّة واستقرارها 

عن طريق تحويل مخرجات الطّبقة 
  .البينيّة إىل صيغة موحدة

طريقة لتغي� نطاق : تسويّة الخصائص
فيم خاّصيّة إىل نطاق قيايس من القيم، 

  . 1إىل  0من / 1+إىل  1- من  عادة
عمليّة تصميم : تسويّة قاعدة البيانات

البيانات يف قاعدة بيانات عن طريق إنشاء 
كرار التّ عالقات ب> الجداول إلزالة 

  . بعيّة غ� املتسقةالتّ و 
نوع من النّمذجة اإلدراكيّة : شابكّيةالتّ 

يستخدم الّشبكات العصبيّة االصطناعيّة 
  . كريّةلرشح القدرات الف

بيانات ال : بیانات مشوشة/ تشويش
  . معنى لها تؤثر يف تحليل البيانات

عمليّة تجاهل املعلومات : تصفيّة انتقائيّة
كيز عىل املعلومات الرتّ املشوشة من أجل 

  .املهمة
أسلوب يستخدم يف : تصفيّة تعاونيّة

وصيّة لعمل تنبؤات حول التّ أنظمة 
Tمات املستخدم بنا عىل اهتTمات اهت

  .املستخدم> اآلخرين
أسلوب : تصفيّة قاملة عىل املحتوى

وصيّة لعمل تنبؤات التّ يستخدم يف أنظمة 
حول اهتTمات املستخدم بناء عىل 

  .خصائص العنرص وإعجابات املستخدم
: وليدي للمنتجاتالتّ صميم التّ 

تولد املسودات بجميع  التيالربمجيات 
الخصائص واملتطلبات املحّددة إلنشاء 

  . تصميTت املنتجات
Yطريقة تعلّم موّجه : تصنيف إحصا

لتدريب النTّذج عىل تصنيف بیانات 
جديدة غ� مسTّة بناء عىل بيانات ذات 

  .عالقة ومسTّة
نتيجة توقع : تصنيف إيجا� خاطئ

النّموذج خطأ عىل أنها إيجابيّة، وهي يف 
  . الواقع سلبيّة
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نتيجة توقعها : تصنيف إيجا� صحيح
  .موذج توقعا صحيحا عىل أنها إيجابيّةالنّ 

Yصنيف التّ نوع من أنواع : تصنيف ثنا
يتنبأ بفئة واحدة فقط من ب> فئت> 
محتملت> شجرة ثنائيّة بنيّة شجريّة 
تشتمل كل عقدة فيها عىل عقدت> 

uفرعيت> عىل األك.  
نتيجة توقع : تصنيف سلبي خاطئ

قع النّموذج خطأ أنها سلبيّة، وهي يف الوا
  .إيجابيّة

نتيجة توقعها : تصنيف سلبي صحيح
  . النّموذج توقعا صحيحا عىل أنها سلبيّة

صنيف يص� التّ نوع من : تصنيف متعّدد
  ب> أكu من صنف>۔

نوع من خوارزميات تعلّم اآللة : تصنيف
. ينتمي إليها مدخل معّ>  التيتحّدد الفئة 

  ). تصنيف قيايس(ويطلق عليه ايضا 
�ثيل رسومي : ناتتصوير البيا

وء عىل األxاط الضّ للمعلومات يسلط 
واالتجاهات يف البيانات، ويساعد القارئ 

  . عىل اكتساب رؤى رسيعة
قنيّة لزيادة التّ استخدام : كاءالذّ تضخيم 

  .كاء البرشيّةالذّ 
عمليّة تحويل متّجه عايل األبعاد : تضمین

  .إىل فضاء منخفض األبعاد
برنامج : روفعرُّف اآليل عىل الحالتّ 

ور الصّ يتعرف عىل النّصوص املوجودة يف 
ويحّولها إىل نصوص nكن قراءتها عن 

  .طريق اآللة
أسلوب من أساليب : عرُّف عىل األشياءالتّ 

/ ورالصّ رؤيّة الحاسب يحدد األشياء يف 
  .مقاطع الڤيديو

مهمة يف رؤيّة : عرّف عىل األفعالالتّ 
يد حليل مقاطع الڤيديو وتحدالتّ الحاسب 

ويطلق عليها أيضا . األفعال البرشيّة
  ).عرف عىل األفعال البرشيّةالتّ (

مجال من مجاالت : عرف عىل األwّاطالتّ 
تعلّم اآللة يركز عىل تحديد أxّاط 

  .انتظامها/ البيانات
عمليّة تحديد : ورالّص عرُّف عىل التّ 

املفاهيم املوجودة يف / األxاط/ األشياء
تصنيف (أيضا ورة، ويطلق عليها الصّ 
  ). عرف املر�التّ )/ (ورالصّ 
عمليّة تحويل الكالم : عرف عىل الكالمالتّ 

ويطلق . إىل نصل باستخدام الخوارزميات
)/ عرف اآليل عىل الكالمالتّ (عليها أيضا 

وليد الكالم  .)تحويل الكالم إىل نص(
عمليّة توليد الكالم البرشي بطريقة 

ل ويطلق عليها أيضا تحوي. اصطناعيّة
  . النّّص إىل كالم

عمليّة : عرف عىل الكيانات املس6ّةالتّ 
/ تحديد أسTء الكيانات وفئاتها يف النّّص 

  الكالم۔
عرف عىل التّ عمليّة : عرف عىل املشاعرالتّ 

  .صورة/ كالم/ املشاعر املضّمنة يف نّص 
أسلوب يف تعلّم آلة : تعزيز اشتقاقي

صنيف واالنحدار إلنشاء التّ يستخدم يف 
  .ذج تنبؤ قوي من xاذج تنبؤ ضعيفةxو 

حركة اجتTعيّة : تعزيز اإلنسانيّة
وفلسفّية لفهم فرص تعزيز حالة اإلنسان 

  .قنيات املتقدمةالتّ وقدرته عن طريق 
مجال يركز عىل تعزيز : تعزيز البرش

قنيّة كأنها التّ قدرات اإلنسان باستخدام 
  .جزء متكامل مع جسم اإلنسان

لوب تعزيز يجمع ب> أس: تعزيز تًكًيُّفي
عيفة اإلنشاء الضّ عدد من املصنّفات 

  .مصنّف قوي
باين يف التّ حيّز و التّ طريقة لتقليل : تعزيز

علّم املوّجه، وتحويل خوارزميات تعلّم التّ 
اآللة من متعلّم> ضعفاء إىل متعلّم> 

  .اقوياء
مقدار الوقت الالزم : تعقيد زمني

  . لتشغيل خوارزميّة

Yاستخدام األدوات : تعلّم إحصا
  . اإلحصائيّة لتحليل البيانات وفهمها

طريقة لتحديث : كّيُّفيالتّ تعلّم اآللة 
xاذج تعلّم اآللة وإعادة تدريبها تدريجيا 

  .غ�ات الجديدةالتّ للتكيف مع 
Yمجال يركز عىل : تعلّم اآللة العدا

تصميم خوارزميات فاعلة لتعلّم اآللة، 
  .منيّةحديات األ التّ ألجل مواجهة 

مجال فرعي من : تعلّم اآللة املستمر
تعلّم اآللة يتعلّم فيه النّموذج تدريجيا 
. من البيانات الجديدة بطريقة متسلسلة

  ). تعلّم مستمر(يطلق عليه أيضا 
عمليّة أ�تة مهام : تعلّم اآللة املؤ'ت

تعلّم اآللة ليناء النTّذج وتدريبها 
  .واختبارها ونرشها

 االصطناعي للذكاء فرعي المج :اآللة تعلّم
 املتاحة البيانات من األxاط بتعلّم يهتم

 بيانات عىل مبنيّة قرارات /تنبؤات لعمل
   .رصيحة برمجة دون جديدة
نوع من تعلّم اآللة املوّجه : شابهالتّ تعلّم 

شابه التّ يقوم بتدريب مقياس للعثور عىل 
  .ب> شيئ>

 مبنيّة أساليب :املعريف وصيفالتّ  تعلّم
 معريف توصيف البناء البيانات عىل

 تعتمد تلقائيّة شبه /تلقائيّة طرق باستخدام
  .اآللة تعلّم /النّصوص يف نقيبالتّ  عىل

مجموعة من األساليب : تعلّم الخصائص
مثيالت املطلوبة التّ للعثور تلقائيا عىل 
تصنيفها من / االكتشاف الخصائص

  .البيانات األوليّة
ة تعلّم تعالج طريق: علّم الّشغوفالتّ 

  .دريب قبل تلقي استعالمالتّ بيانات 
أسلوب تعلّم غ� : تعلّم الفرق الزّمني

عزيزي يتعلّم فيه التّ علّم التّ موّجه يف 
نبؤ بقيمة متغ� يف نهايّة سلسلة التّ الوكيل 

  .من الحاالت
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طريقة تعلّم تؤجل : علّم الكسولالتّ 
دريب حتى تلقي عمليّة التّ معالجة بيانات 

  .الماستع
علّم التّ طريقة : تعلّم بأمثلة قليلة

مصنفات فاعلة من عدد قليل من أمثلة 
  .دريبالتّ 

طريقة : تعلّم بدون أمثلة مبارشة
عرف عىل األصناف التّ لتمك> النّموذج من 

  .دريبالتّ � يسبق رؤيتها أثناء  التي
طريقة لتعلّم مصنفات : تعلّم jثال واحد

يطلق و. فاعلة من مثال تدريبي واحد
  ).تصنيف Gثال واحد(عليها أيضا 

طريقة من طرق تعلّم : تعلّم تدريجي
علّم فيها مستمرا التّ دريب و التّ اآللة يكون 

  .كلT ظهرت أمثلة جديدة
أسلوب من أساليب تعلّم : تعلّم ترابطي

اآللة قائم عىل قواعد؛ الكتشاف العالقات 
املتغ�ات يف / املهمة ب> الخصائص

  .تمجموعة البيانا
نوع من تعلّم اآللة يتعلّم : تعلّم تعزيزي

الّسياسة املثىل عن طريق املكافآت 
  .والعقوبات األجل تحس> إجTيل املكافاة

 mنوع من تعلّم اآللة : وجيهالتّ تعلّم ذا
يستخدم بيانات غ� مسTة لتعلّم 
الخصائص؛ وذلك باالعتTد عىل تسميات 

ة مستعارة محّددة بصورة ذاتيّة يف عمليّ 
  . وجيهالتّ 

نوع من تعلّم اآللة : تعلّم شبه موّجه
يستفيد من البيانات املسTة وغ� املسTة 
للتدريب سمة حساسة سمة برشيّة لها 

  .اعتبار خاّص لبعض األسباب
عمليّة بناء شجرة : تعلّم شجرة القرار

/ صنيفالتّ قرار من البيانات األداء مهام 
  .االنحدار

Yرع من تعلّم ف: تعلّم عالئقي إحصا
علّم اإلحصا� ملعالجة التّ اآللة يجمع ب> 

علّم العالئقي التّ قن يف البيانات و التيعدم 
. للتعامل مع البُنی العالئقيّة املعقدة

  ).تعلّم اآللة العالئقي(ويطلق عليه أيضا 
مجال فرعي من : علّمالتّ تعلّم عمليّة 

تعلّم اآللة يستخدم الكتشاف خوارزميّة 
علّم من التّ تحسينها عن طريق / علّمالتّ 

الخ�ات من / كميّة صغ�ة من البيانات
  .املهام الّسابقة
مجال فرعي من تعلّم اآللة : تعلّم عميق

يستخدم عدة طبقات مخفيّة يف الّشبكات 
العصبيّة لحل املشكالت املعقدة عن 
طريق تحديد أهم الخصائص األساسيّة 

  لبيانات اإلدخال۔
ع من تعلّم االلة نو : تعلّم غZ موّجه

يكتشف األxاط يف مجموعة بيانات غ� 
  .مسTّة

علّم التّ نوع من : تعلّم مبني عىل الخطأ
يستخدم فيه الوكيل معلومات حول 
االختالف ب> الّسلوك الحايل واملستهدف 

  .لتعديل سلوكه
طريقة من طرق تعلّم اآللة : تعلّم متّحد

املوزع درب النّموذج يف أجهزة متعّددة 
يانات محليّة للمحافظة عىل خصوصيّة ب

  .البيانات
أسلوب يف تعلّم اآللة تتعلّم : تعلّم منقول

فيه الخوارزميّة أداء مهمة محّددة، ثم 
  .تستخدم تلك املعرفة يف أداء مهام أخرى

نوع من تعلّم اآللة يستخدم : تعلّم موّجه
مجموعة بيانات مسTّة لتدريب xوذج 

  .صنيفالتّ / للتنبؤ
طريقة تعلّم شبه موّجه : نشط تعلّم

nكن للخوارزميّة فيها اختيار بعض 
  .البيانات للتعلّم منها

مجال من مجاالت : أثZالتّ تعلّم wوذج 
تعلّم اآللة يركز عىل تطوير فهم الوكيل 

الربمجي لنتائج الّسلوك ورشوطه املسبقة 
  ).أث�التّ تعلّم (ويطلق عليه أيضا . يف بيئته
رة النّموذج عىل تقديم تعميم قد: تعميم

  .تنبؤات صحيحة بناء عىل بيانات جديدة
طريقة لتزويد : تغذيّة البيانات

املستخدم> ببيانات محدثة من مصادر 
  . البيانات

دراسة : فاعل ب! اإلنسان والحاسبالتّ 
فاعل ب> املستخدم> التّ تصميم وتنفيذ 
  .وأجهزة الحاسب

ل مجا: فاعل ب! اإلنسان والّروبوتالتّ 
يركز عىل تبادل املعلومات واألفعال ب> 
اإلنسان والّروبوت ألداء املهام عن طريق 

  .واجهة املستخدم
يصل إليها النّموذج  التيالحالة : تقارب

دريب اإلضايف عىل التّ عندما ال يحقق 
البيانات املوجودة تحسينا كب�ا يف 

  .النّموذج
مقياس لتحديد : قاطع عىل االتّحادالتّ 

ور من الصّ / اكتشاف األشياء دقة مهام
حديد املتوقع مع التّ طريق مقارنة إطار 

  .حديد الفعلیالتّ إطار 
Yنبؤ بقيمة التّ عمليّة : تقدير استقرا

  .املتغ�ات خارج نطاق املشاهدات
طريقة لتحديد : تقدير األرجيّة األعىل

تزيد من احتTليّة  التيقيم العامالت 
  . البيانات املرصودة

ورة الصّ عمليّة تقديم : ورالّص تقسيم 
  .الرّقميّة إىل مجموعات من البكسالت

عمليّة تقسيم النّّص إىل : تقسيم النّّص 
  .وحدات صغ�ة تسمى وحدات لغويّة

نوع من أنواع توازي : تقسيم سZ العمل
النّموذج تقسم فيه املعالجة إىل سلسلة 

  .من املراحل تعمل عىل أجهزة مختلفة
ص البيانات خصائ: تقلّب البيانات

  .املتعلقة Gعدل تغ�ها Gرور الوقت
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طريقة لتقليل عدد : تقليص األبعاد
املتغ�ات يف متجه الخصائص؛ ألجل 

  .تبسيط النّموذج
أسلوب يستخدم ملوازنة : تقليل العينات

البيانات غ� املتوازنة األصناف عن طريق 
  .حذف أمثلة من صنف األغلبيّة

دأ تعليمي مب: جريبيالتّ تقليل املخاطر 
ي يقلل من الخسارة الذّ لتحديد النّموذج 

  . دريبالتّ عىل مجموعة 
مبدأ استقرا� : تقليل املخاطر الهيكيل

خصيص عن التّ تستخدم ملعالجة فرط 
دريب التّ طريق املوازنة ب> مالءمة بيانات 

  .وتعقيد النّموذج
أسلوب تسويّة تستخدم للتعامل : تقليم

وضع حّد مع القيم الّشاذة عن طريق 
أقىص بقيمة ثابتة لجميع قيم الخصائص 

  .أقل من قيمة محّددة/ تكون أعىل التي
تقييم حزمة بطريقة : تقييم الخطوة

  .أماميّة وخلفيّة
مقياس لتقييم جّودة : تقييم ثناY اللغة

  .النّّص املرتجم آليا من لغة إىل أخرى
وصّية بع> ترتيبا التّ جزء من نظام : تقييم

ئ بواسطة عمليّة توليد لكل عنرص أنش
  .شيحاتالرتّ 

مقياس إنصاف لفحص ما : تكافؤ الفرص
إذا كان القصف يتوقع اسT مفضل 

  . بطريقة متساويّة لجميع قيم الّسّمة
مقیاس انصاف يفحص ما : تكافؤ تنبؤي

إذا كانت معدالت إحكام املصنف متكافئة 
ويطلق عليه . لجميع املجموعات الفرعيّة

  ). نبؤيالتّ دل تكافؤ املع(أيضا 
مقياس لإلنصاف يكون : تكافؤ دxوغرايف

استيفاؤه عندما ال تعتمد نتائج تصنيف 
  .النّموذج عىل سمة حساسة معيّنة

عملّية دمج البيانات من : تكامل البيانات
مصادر مختلفة يف عرض موحد وواضح 

  .للمستخدم>
تكامل : كامل ب! اإلنسان واآللةالتّ 
  .ت ذكاء اآللةفاعل البرشي وقدراالتّ 

تكرار البيانات عىل عدد : تكرار البيانات
من أجهزة الحاسب داخل نظام موزّع 

Tن مستوى االتساق يف الوصول إىل الضّ 
  . املعلومات

تحديث واحد ألوزان النّموذج أثناء : تكرار
  .دريبالتّ 

مشكلة يف الّشبكات : تكيف مشرتك
العصبيّة عندما تعتمد الخاليا العصبيّة 

Tدا كب�ا عىل خاليا عصبيّة محّددة اعت
  .أخرى بدال من سلوك الّشبكة ككل

مجال فرعي من مجاالت : تكييف املجال
تعلّم اآللة يهدف إىل تطبيق خوارزميّة 
سبق تدريبها يف مجال معّ> عىل مجال 
آخر مختلف، ولكن له ارتباط باملجال 

  األّول۔ 
مشكلة تتعلق باتخاذ القرار : تلبيّة القيود

محدوديّة الخيارات، والهدف هو تلبيّة  مع
مجموعة معيّنة من القيود عن طريق 

  .ايجاد قيم مجموعة من املتغ�ات
Yعمليّة اختصار جزء من : تلخيص تلقا

الالت الدّ اللغات الطّبيعيّة مع الحفاظ عىل 
  .املهمة

ي nثل كيفيّة الذّ الّشكل : 'ثيل البيانات
  .اتخزين البيانات ومعالجتها ونقله

مجال فرعي : 'ثيل املعرفة واالستدالل
كاء االصطناعي يهتم برتميز املعرفة الذّ يف 

البرشيّة يف أنظمة الحاسب االستخالص 
  .استنتاجات منطقيّة

كاء الذّ مجال من مجاالت : 'ثيل املعرفة
االصطناعي يركز عىل �ثيل معلومات 

العا� الحقيقي يف شكل nكن للحاسب 
  .ام معقدةاستخدامه ألداء مه

�ثيل يشتمل فقط عىل : 'ثيل متناثر
  .عنارص غیر صفريّة

نائيّة االتجاه من الثّ ميز الرتّ 'ثيالت 
اسلوب تعلّم عميق يعتمد : املحّوالت

عىل بنيّة املحّوالت املعالجة اللغات 
  . الطّبيعيّة

عدد العنارص ذات القيمة صفر يف : تناثر
مصفوفة مقسوما عىل إجTيل عدد / شجه

  .إلدخاالتا
  . املخرج من xوذج تعلّم اآللة: تنبؤ

: نقيب يف البيانات غZ املهيكلةالتّ 
عمليّة اكتشاف األxاط يف كمّية كب�ة من 
البيانات غ� املهيكلة واستخراج املعلومات 

  .املفيدة منها
عمليّة تطبيق : نقيب يف النّصوصالتّ 

نقيب يف البيانات الستخراج التّ أساليب 
  .الّرؤي من املستندات النّصيّةاألxاط و 

اختالف أنواع البيانات : تنّوع البيانات
البيانات املهيكلة وشبه : وصيغها، مثل

  . املهيكلة وغ� املهيكلة
Zآليّة يف تعلّم اآللة لتجميع : تهش

البيانات املنويّة عندما يكون عدد الفئات 
كب�ا يف ح> يكون العدد الفعيل للفئات 

  .انات صغ�ا نسبيايف مجموعة البي
عمليّة تحديد األوزان : تهيئة األوزان

  .األوليّة للشبكة العصبيّة
أسلوب يستخدم لترسيع : توازي النّموذج

االستدالل بتقسيم النّموذج عىل / دريبالتّ 
  .اجهزة متعّددة

إطار عمل للحوسبة العلميّة : تورتش
مفتوح املصدر مع دعم واسع 

توب بلغات الخوارزميات تعلّم األلة، مك
  الربمجة يس و لوا۔
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شكل من أشكال : تجميع –توزيع 
املعالجة ملجموعات بيانات كب�ة عن 

 وتوزيعها املطلوبة الحوسبة تقسيم طريق
 وبعد املجموعات، من مختلفة عقد عرب

  .عقدة كل من اإلجTليّة النّتيجة تجمع ذلك
 الوقت يقيس احتTيل توزيع :أّيس  توزيع

  .األحداث ب>
 مستمر احتTيل توزيع :طبيعي عتوزي

 واالنحراف املتوسط Gعامل> يعرّف
 توزيع( أيضا عليه ويطلق .املعياري
  ).جاويس
 عدد يوضح احتTيل توزيع :هنديس توزيع

 يف نجاح أول لتحقيق الالزمة جاربالتّ 
  .برنويل تجربة
 عدد عرب املعالجة لتوزيع طريقة :توزيع

  .مجموعة يف العقد من
 وسعة األداء لزيادة طريقة :أفقي توسيع

 تقسيم طريق عن وفرالتّ و  خزينالتّ 
 إىل ونسخها البيانات، مجموعات
  .الخوادم من مجموعات

 أداء لزيادة طريقة :عمودي توسيع
 تحس> طريق عن البيانات معالجة

  .خزينالتّ  /اكرةالذّ  /املعالجات
 يتضمن معريف �ثيل :املعريف وصيفالتّ 

 والعالقات لّسTتوا األصناف من مجموعة
  .املعرفيّة املجاالت النّمذجة

 الطّلب عند الوصول إمكانيّة خاّصيّة :توّفر
  .معتمدة جهة من

 إيقاف تتضمن ضبط طريقة :مبكر توقف
تقليل  من االنتهاء قبل النّموذج تدريب
  .دريبالتّ خسارة 

عمليّة اختيار : شيحاتالرتّ توليد 
  .وصيّةالتّ وصيات األوليّة بواسطة نظام التّ 

عمليّة تحويل : توليد اللغات الطّبيعّية
  .البيانات املهيكلة إىل لغة طبيعيّة

بنيّة بيانات متعّددة األبعاد : تینرس
  .مصفوفة بنوع موّحد

منّصة مفتوحة املصدر : تينرسفلو
  .طبيقات تعلّم اآللةالتّ 

خاّصيّة بيانات لها توزیع ثابت عىل : ثبات
  .أكu/ بعد واحد

/ قة لدى املستخدمالثّ وى مست: قةالثّ 
املنتج / صاحب املصلحة يف أن النّظام

  . سيعمل بالّشكل املطلوب
نظام يف تحليل الّنصوص : ثناY االتّجاه

ي يأd قبل وبعد جزء معّ> الذّ يقيّم النّّص 
  .من نّص 

برنامج حاسب يستخرج : جارف الويب
  .املعلومات من مواقع الويب

ضيات فرع من فروع الّريا: جرب خطي
  .يختص Gعالجة املعادالت الخطيّة

مقياس : بيعيالّرت جذر متوسط الخطأ 
. الفرق ب> القيم املتوقعة والقيم الفعليّة

جذر متوسط االنحراف (ويطلق عليه أيضا 
  ).بيعيالّرت 

عمليّة جمع البيانات : جمع البيانات
وقياسها، وتشمل الحصول عليها وتسميتها 

  .وتحسينها
: كاء االصطناعيالذّ بجمعيّة الّنهوض 

مجتمع علمي غ� ربحي مكرس للنهوض 
ثقيف العاّم وتدريب التّ بالبحث العلمي و 

كاء الذّ املTرس> واالستخدام املسؤول 
  .االصطناعي

/ جهاز استشعار: جهاز الّشابكة األشياء
مشغل يف نظام شابكة األشياء يتفاعل مع 

   .فس�التّ قابليّة . العا� املادي
mمشغلة تحقق :  آلّيةجهاز روبو

الخدمي / ناعيالصّ خصائص الّروبوت 
/ ولكنها تفتقد املحاور القابلة للربمجة

  .اdالذّ حكم التّ درجة 

عزيزي التّ علّم التّ قيم املعامالت يف : الحالة
ي الذّ كوين الحايل للبيئة التّ تصف  التي

  .يستخدمه الوكيل الختيار فعل
تؤثر  التيكميّة البيانات : حجم البيانات

خزين ويف إدارتها التّ يف موارد املعالجة و 
  أيضا۔ 

�رر إىل  التيعدد العينات : حجم الحزمة
دريب التّ xوذج تعلّم اآللة يف كل تكرار 

  .النّموذجي
عدد املشاهدات الفرديّة : حجم العيّنة

  .جربةالتّ �ثّل املجموعة يف  التي
العدد اإلجTيل للعنارص يف : حجم تينرس

  . تينرس
صنيف التّ معیار عددي : صنيفالتّ  حدّ 

  .مشاهدة جديدة إىل تصنيف ثنا�
 التيالفاصل ب> األصناف : حدود القرار

صنيف التّ تعلّمها النّموذج يف مشكالت 
  . املتعّدد/ نا�الثّ 

مجموعة فرعيّة صغ�ة : حزمة صغZة
اخت�ت عشوائيا من حزمة أمثلة؛ األجل 

  .دريبالتّ استخدامها يف عمليّة 
مجموعة من األمثلة املستخدمة : مةحز 

  .لتدريب النّموذج
معدل كيفيّة توقع النّموذج : الحساسّية

توقعا صحيا لألسTء اإليجابيّة عندما تكون 
  .إيجابيّة بالفعل
�ثيل للكلTت يف نّص : حقيبة كل6ت

يصف تكرارها داخل مستند بغض النّظر 
  .عن ترتيبها

ة من املعلومات املكتسب: حقيقة أساسّية
  . املالحظة املبارشة بدال من االستدالل

حالة يف تعلّم اآللة : حلقة تغذيّة راجعة
تؤثر فيها تنبؤات النّموذج عىل بيانات 

  .دريبالتّ 
مجموعة من املهام املشغلة عىل : ِحمل

  نظام حاسب معّ>۔
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مجال ناشئ يف علوم : حوسبة الكمّ 
الحاسب يستخدم ظواهر ميكانيكا الكم 

  .بيّةألغراض حوس
 حوسبي عمل إطار :املكامن حوسبة
 كراريّةالتّ  العصبيّة الّشبكات عىل يعتمد
 بيانات ويتطلب يناميكيّةالدّ  لألنظمة مالئم

  .قليلة حوسبة وموارد صغ�ة تدريب
 معا© لفهم معالجة :دالليّة حوسبة

 nكن بصيغة عنها عب�التّ و  املعلومات
  .اليا قراءتها

 إدارة عىل ظامالنّ  قدرة :ذاتيّة حوسبة
  .املستخدم تدخل دون موارده

 لتمك> حوسبي أسلوب :سحابيّة حوسبة
 من للتوسع قابلة مجموعة إىل الوصول

 خدمة توف� مع املشرتكة الحاسب موارد
  .الطّلب عند وإدارة ذائيّة

 أجهزة من مجموعة :شبكيّة حوسبة
 كأنها وتعمل بالّشبكة، املتصلة الحاسب

 املهام لتنفيذ ايضافرت  عمالق حاسب جهاز
   .الكب�ة

 فيها تنفذ حوسبيّة طريقة :طرفّية حوسبة
 :مثل الّشبكة، طرف يف الحوسبة عمليات

 األجهزة /األشياء شابكة استشعار أجهزة
   .البيانات مراكز من بدال املحليّة،
 كاءالذّ  مجاالت من مجال :عاطفيّة حوسبة

 عىل قادرة أنظمة بتطوير يهتم االصطناعي
 .ومعالجتها البرشيّة املشاعر عىل رّفعالتّ 

 اصطناعي ذكاء( أيضا عليه ويُطلق
  ).عاطفي
 تحاP حوسبيّة طريقة :عصبيّة حوسبة

 خوارزميات باستخدام البرشي ماغالدّ 
 ورسعة الطّاقة كفاءة لتحس> خاّصة وأجهزة

 هندسة( أيضا عليها ويطلق الحوسبة
  ).عصبيّة

 دةع يتضّمن موزع نظام :موزّعة حوسبة
عدة  يف واحد كنظام تعمل برمجيّة مكّونات

  .أجهزة حاسب

مجموعة من األساليب : حوسبة ناعمة
تتعامل مع النTّذج  التيالحوسبيّة 

قريبيّة وتقدم حلوال فاعلة للمشكالت التّ 
  .املعقدة

منصات تعتمد عىل : حوسيّة إدراكيّة
خّصصات العلميّة للذكاء االصطناعي التّ 

فك� البرشي عن تّ الاملحاكاة عمليات 
  .طريق أxوذج محوسب

الّسياسات والعمليات : حوكمة البيانات
تحّدد حقوق  التينظيميّة التّ والهياكل 

اتخاذ القرار واملسؤوليات لدعم إدارة 
  .البيانات

طريقة اإلسقاط البيانات غ� : حيلة النّواة
الخطيّة إىل فضاء ذي بعد أعىل لتسهيل 

  .تصنيف البيانات
إطار للتعلّم العميق : عامالتخادم امل

  .ي يتتبع معTالت النّموذجالذّ املوزع 
خاّصيّة معظم قيمها : خاّصيّة كثيفة

  .ليست صفريّة
خاّصيّة البيئات معيّنة : خاّصيّة ماركوف

تحّدد فيها انتقاالت الحالة عن طريق 
ضمنيّة املعلومات يف الحالة الحاليّة وفعل 

  .الوكيل
خاّصيّة لها عدد : خاّصيّة متقطعة

  . محدود من القيم املمكنة
متّجه خصائص تكون : خاّصيّة متناثرة

  .فارغة/ أغلب قيمة صفريّة
خاّصيّة مصطنعة تنشأ عن : خاّصيّة مركّبة

  .أكu/ طريق رضب خاّصيت>
خاّصيّة لها عدد ال نها� : خاّصيّة مستمرة
  .من القيم املمكنة
/ احدةخاّصيّة ولّدتها و : خاّصيّة مصطنعة

  .أكu من خصائص اإلدخال
مميزة للبيانات nكن / صفة: خاّصيّة

نبؤ، غالبا ما التّ استخدامها مدخال لعمليّة 
  ).سّمة(تستخدم مرادفا لكلمة 

وقت وتاريخ محّددان : ختم زمني
مرتبطان Gلف رقمي لتوثيق وقت إنشاء 

  إرسالها۔/ تغي�ها/ حذفها/ البيانات
ق عمليّة ناتج تطبي: خريطة الخصائص

ترشيح عىل بيانات اإلدخال باستخدام 
ح، ويطلق عليه أيضا  خريطة (مرشِّ

  ).نشيطالتّ 
دالة كسارة تستخدم : 1خسارة إل 

لحساب القيمة املطلقة للفرق ب> القيم 
  .املتوقعة والقيم الفعليّة

دالة خسارة : عظيمالتّ - قليلالتّ خسارة 
تستخدم يف الّشبكة توليديّة تنافسيّة 

الة الدّ فيها املولد تقليل هذه يحاول 
  .ويحاول املميز تعظيمها
دالة خسارة : خسارة لوغاريتميّة

  .نا�الثّ تستخدم يف االنحدار اللوجستي 
نوع من دوال الخسارة : خسارة مفصليّة

ي يهدف إىل تعظيم الهامش الذّ للتصنيف 
دريب والحدود عن طريق التّ ب> أمثلة 

مكان من ليبعد قدر اإل : حساب شد القرار
  .كل مثال

دالة خسارة مستخدمة : خسارة وارسست!
نافسيّة بناة عىل التّ وليد التّ يف شبكات 

  .مقياس مسافة محرك األرض ب> توزيع>
مقياس يوضح مدى تعد تنبؤ : خسارة

النّموذج عن االسم الفعيل باستخدام دالة 
  ).تكلفة(ويطلق عليه أيضا . الخسارة

يايض تعريف ر: خصوصيّة تباينيّة
للخصوصيّة يف تعلّم اآللة يتيح جمع 
اإلحصاءات حول مجموعة البيانات 
وتحليلها ومشاركتها بناة عىل البيانات 

  . الّشخصيّة مع حTيّة خصوصيّة األفراد
حكم يف الوصول التّ الحّق يف : خصوصيّة

إىل العنارص املاديّة واملعلومات الّشخصيّة 
  .واستخدامها
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ي يحدث عند ذّ الالخطأ : خطأ االختبار
  .تشغيل xوذج عىل بيانات جديدة

ي يحدث عند الذّ الخطأ : دريبالتّ خطأ 
  .دريبالتّ تشغيل xوذج عىل بيانات 

طريقة للعثور : بيعي األقلالّرت الخطأ 
عىل أفضل مالءمة للبيانات لتقليل مربع 
األخطاء ب> البيانات الفعليّة وخط 

  . املالءمة
ملتنبي املسافة ب> ا: قريبالتّ خطة 

  .املستهدف وصنف الفرضيّة
حجم خطوة تحريك : خطوة ترشيحيّة

حات   . املرشِّ
أنظمة / نظام: خليّة روبوتات صناعيّة

روبوت صناعيّة تشمل آالت ومساحات 
  . محميّة

عقدة يف الّشبكة العصبيّة : خليّة عصبّية
تعالج قيم إدخال متعّددة، وينتج منها 

 يطلق عليها أيضا. قيمة مخرج واحد
  ). خليّة عصبيّة اصطناعيّة(

خوارزميّة تحاP سلوك : خوارزميّة النّحل
أرساب النّحل يف العثور عىل الطّعام عن 
طريق البحث العشوا�، وnكن استخدامها 

  .حس>التّ لحل مشكالت 
خوارزميّة مستوحاة : خوارزميّة تطوريّة

طور الطّبيعي لتقديم حلول التّ من 
  . حس>التّ املشكالت البحث و 

خوارزميّة تنشئ : خوارزميّة تعلّم اآللة
xاذج تعلّم اآللة باستخدام بيانات 

  .دريبالتّ 
خوارزميّة تغ� سلوكها : خوارزميّة تَكَيُّفيّة

شغيل بناء عىل املعلومات التّ يف وقت 
  .املتاحة، واملعاي� املحّددة مسبقا

خوارزميّة تختار أفضل : خوارزميّة جشعة
ثناء إيجاد الحل حل فوري ملشكلة ما أ 

  .األمثل الّشامل

خوارزميّة مطابقة أxاط : خوارزميّة ريتي
تستخدم يف محركات القواعد املقارنة 

  .األxاط باألشياء
وقت خوارزميّة تعطي : خوارزميّة يف أيّ 

نتيجة صالحة حتى لو حصل مقاطعتها 
قبل أن تنتهي، وتتحسن جودة النّتائج 

  .تعملتدريجيّا ما دامت الخوارزميّة 
علّم التّ طريقة يف : خوارزميّة كيو مجدولة

عزيزي لتخزين دوال كيو يف جدول التّ 
  .الكل مجموعة من الحاالت واألفعال

عليTت التّ مجموعة من : خوارزميّة
  . أداء مهمة معيّنة/ املحّددة لحل مشكلة،

لغة برمجة منطقيّة ترصيحيّة : داتا لوج
تتضّمن مجموعة محدودة من الحقائق 

لقواعد، وnكن استخدامها يف قواعد وا
  .البيانات االستنباطيّة

آليّة تشجع الوكيل عىل أداء : دافع داخيل
سلوك معّ> نابع من طبيعته ومن دون 

  .تغذيّة راجعة مبارشة من البيئة
دالة تستخدم لتحديد : دالة الخسارة

الخطأ ب> ناتج الخوارزميّة والقيمة 
دالة (املستهدفة، ويطلق عليها أيضا 

  ).كلفةالتّ 
دالة تشتمل : دالة القاعدة الّشعاعيّة

  .عىل قيم تعتمد عىل املسافات من املركز
علّم التّ آليّة تحفيز يف : دالة املكافأة

يلزم الوكيل  التيعزيزي تحّدد الكيفيّة التّ 
  .اتباعها للقيام بأفعال يف بيئة ما

شابه ب> التّ دالة لقياس : دالة النّواة
ل البيانات إىل فضاء متّجه مثال> وتحوي

  . عايل األبعاد
   تحسينها۔ النّموذج يحاول دالة :الهدف دالة

معادلة رياضيّة تستخدم : دالة تنشيط
يف الّشبكة العصبيّة االصطناعّية املعالجة 
املدخالت املوزونة للعقد وتوليد 

  .املخرجات

نوع من دوال : دالة ريلو املترسبة
الخطيّة  نشيط يعتمد عىل الوحدةالتّ 

املصححة ولكن له میل صغ� للقيم 
  .الّسالبة

دالة تع> مخرجات : دالة سيجمويد
املتعّدد الحدود إىل / االنحدار اللوجستي

  .فر والواحدالصّ احتTالت قيمتها ب> 
دالة تكون املنطقة فوق : دالة محدبة

  . رسميا البياd عبارة عن مجموعة محدبة
ی للتعرف اختبار علم: دراسة استئصاليّة

عىل تأث� اللبنات األساسيّة لنظام تعلّم 
  .اآللة يف أدائه العامّ 

 التيحيحة الصّ نبؤات التّ معدل : قةالدّ 
  .صنيفالتّ يقدمها xوذج 

طريقة لتمثيل املعرفة : دالالت بسيطة
  األساسيّة حول مجال معّ>۔

عمليّة دمج البيانات من : دمج البيانات
ت أكu مصادر مختلفة لتوف� معلوما

  .اتساقا ودفة
�ريرة تدريب كاملة عىل مجموعة : دورة

  . البيانات بأكملها
 بطل عىل فاز عمالق حاسب :بلو ديب
 )كاسباروف جاري( الّشطرنج لعبة يف العا�
  .1997 عام

ذاكرة يستخدمها : شغيلالتّ ذاكرة إعادة 
الوكيل لتخزين انتقاالت الحالة، وnكن 

  .جربةتّ الاستخدامها إلعادة تشغيل 
نوع من : اكرة القصZة املدى املطولةالذّ 

تعالج  التيكراريّة التّ الّشبكات العصبيّة 
وابع التّ تسلسل البيانات بأداء مقبول لكل 

  .الطّويلة والقص�ة
 التيقنيات التّ : ذكاء اصطناعي تحاوري

تستخدم تعلّم اآللة ومعالجة اللغات 
صوd مع / وف� تفاعل نيصالتّ الطّبيعيّة 

  .فاعل اإلنسا©التّ املستخدم> يشبه 
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فرع من فروع : ذكاء اصطناعي ترميزي
كاء االصطناعي يهتم بتمثيل املعرفة الذّ 

  .البرشيّة يف حقائق وقواعد رصيحة
فرع من : ذكاء اصطناعي شبه ترميزي

علّم عن التّ كاء االصطناعي يهتم بالذّ فروع 
منيّة الضّ طريق استخدام املعلومات 

  .رّقميمثيل الالتّ و 
ذكاء اصطناعي عاّم : ذكاء اصطناعي ضار

افرتايض قد يكون مرضا باإلنسانيّة بدال من 
  .أن يكون مفيدا

نوع من أنظمة : ذكاء اصطناعي ضيق
كاء االصطناعي قادر فقط عىل القيام الذّ 

ذكاء (Gهام محّددة، ويطلق عليه أيضا 
  ).اصطناعي ضعيف

نظام حوسبي nكنه : ذكاء اصطناعي عامّ 
داء أّي مهمة فكريّة nكن لإلنسان أ 

حل املشكالت واإلبداع : أداؤها، مثل
ويطلق عليه أيضا . كيّفالتّ والقدرة عىل 

  ).ذكاء اصطناعي قوي(
مجال يركز عىل : ذكاء اصطناعي مجّسد

كاء االصطناعي يف الذّ دمج قدرات 
علّم من طريق التّ الرّوبوتات و�كينها من 

  .فاعل مع البيئة املحيطةالتّ 
مجال من : ذكاء اصطناعي موّزع

كاء االصطناعي يركز عىل حل الذّ مجاالت 
املشكالت باستخدام عملیات منسقة 

ذكاء (ومتزامنة، ويطلق عليه أيضا 
  ) اصطناعي المركزي

ذكاء اصطناعي : ذكاء اصطناعي وّدي
عاّم افرتايض يدعم القيم اإلنسانيّة وله أثر 

  . إيجا� يف البرشيّة
مجال من مجاالت علوم : ذكاء اصطناعي

الحاسب يركز عىل بناء أنظمة قادرة عىل 
: أداء مهام تتطلب عادة ذكاة برشيّا، مثل

ويطلق . اdالذّ طوير التّ علّم واالستدالل و التّ 
  ).ذكاء اآللة(عليه أيضا 

نظام مبني عىل البيانات : ذكاء األع6ل
يشتمل عىل جمع البيانات وتخزينها 

  .عم اتخاذ القراروتحليلها وتصويرها لد
تخّصص يركز عىل الّسلوك : ذكاء الّرسب

تتفاعل فيT بينها  التيالجTعي للعنارص 
باستخدام أنظمة لالمركزيّة وذاتيّة 

  .نظيمالتّ 
مجال دراسة يركز عىل : ذكاء حوسبي

افع البيولوجي واللغوي لتطوير الطّرق الدّ 
الحوسبيّة، ويشمل الّشبكات العصبيّة 

  .طوريّةالتّ بابيّة والحوسبة الضّ واألنظمة 
ذكاء اصطناعي افرتايض : ذكاء خارق

nكنه تجاوز القدرات البرشيّة ويطلق 
  ).ذكاء اصطناعي خارق(عليه أيضا 

بيئة رقمّية ذات حساسيّة : ذكاء محيطي
  .لألشخاص وداعمة لحياتهم اليوميّة

كاء الذّ xط تصميمي يكّمل : ذكاء معزز
ن يصبحوا البرشي، ويساعد البرش يف أ 

ويطلق عليه . أذکی وأرسع يف أداء املهام
  ).كاءالذّ تعزيز (أيضا 

. عدد األبعاد يف تينرس: رتبة تينرس
درجة / مرتبة تينرس(ويطلق عليه أيضا 

  ۔ )تينس
نوع من رقائق الحاسب : رقاقة عصبيّة

تعمل كشبكة عصبيّة لتحس> أداء  التي
  .كاء االصطناعيالذّ تطبيقات 

/ مقياس نظري للوقت: الكربى) 0(رمز 
اكرة الالزم> لتنفيذ الخوارزميّة بالنّظر الذّ 

  .إىل حجم املشكلة
روبوت فصّمم للتفاعل : روبوت تعاو\

  .املبارش مع اإلنسان يف بيئة عمل مشرتكة
روبوت nكنه أداء مهام : روبوت خدمات

املعدات باستثناء تطبيقات / مفيدة للبرش
  .ناعيّةالصّ األ�تة 

روبوت يؤدي املهام بدرجة : mروبوت ذا
  .اdالذّ حكم التّ عاليّة من 

روبوت nكنه تنفيذ املهام : روبوت ذ�
فاعل مع التّ عن طريق استشعار محيطه و 

املصادر الخارجيّة، وتكييف سلوكه وفقا 
  .لذلك

روبوت مؤ�ت وقابل : روبوت صناعي
  .ناعيّةالصّ طبيقات التّ للربمجة يستخدم يف 
روبوت : دة الربمجةروبوت قابل إلعا

مصمم بطريقة �كن من تعديل حركاته 
وظائفه املساندة دون الحاجة / املربمجة

  .اىل عمل أّي تغي� مادي
حرك التّ روبوت قادر عىل : روبوت متنقل

  . يف بيئته وليس مثبتا يف مكان واحد
جهاز قابل للربمجة قادر عىل : روبوت

أداء املهام املطلوبة تلقائيا عن طريق 
  .تشعار بيئتهاس

خدمات شخصيّة روبوت : روبوت
يستخدمه الّشخص العادي ألداء مهام 

  .غ� تجاريّة
مجال من مجاالت : روبوتيّة سحابيّة

الرّوبوتيّة تستخدم فيه الّروبوتات 
: قنيات الّسحابيّة لتوسيع قدراتها، مثلالتّ 
  .خزين والحوسبةالتّ 

دراسة كيفيّة بناء : روبوتيّة رسبيّة
تتسق سلوكياتها عن طريق روبوتات 

فاعالت املحليّة دون االعتTد عىل بنيّة التّ 
  .تحكم مركزي/ تحتيّة خارجيّة

مجال يركز عىل تصميم : روبوتيّة
  .الرّوبوتات وتطويرها وتطبيقها

كاء الذّ مجال من مجاالت : رؤيّة الحاسب
االصطناعي يركز عىل تحليل البيانات 

ا، املرئيّة صور وڤيديو وفهم محتواه
  ). رؤيّة اآللة(ويطلق عليه أيضا 

بوت تديره محركات : زاحف الويب
البحث لتصفح وفهرسة محتوى مواقع 

ويطلق عليه . الويب املتاحة عىل الّشابكة
  ).عنكبوت الويب(أيضا 
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 تحّدد اشتقاقي نزول خوارزميّة :الزّخم
 مشتقة عىل بنا علّمالتّ  خطوة فيها

 الخطوة ومشتقة الّسابقة الخطوات
  .الحاليّة

أسلوب يف تعلّم اآللة : زيادة البيانات
إلنشاء بیانات جديدة عن طريق معالجة 

  .البيانات األصليّة
أسلوب يستخدم املوازنة : زيادة العينات

البيانات غ� املتوازنة األصناف عن طريق 
  .تكرار أمثلة من صنف األقليّة

عمليّة إضافة وزن إىل : زيادة الوزن
ت عيناته Gقدار يتناسب ي قللالذّ نف الصّ 

  .مع عامل تقليل العينات
مكتبة شه�ة مفتوحة : لZن- سايكيت

املصدر تستخدم يف تعلّم اآللة مكتوبة 
  .بلغة بايثون

لغة استعالم للوصول إىل بيانات : سباركل
  . إطار عمل وصف املوارد ومعالجتها

معدل رسعة إنشاء : رسعة البيانات
/ تحليلها /تخزينها/ إرسالها/ البيانات

  تصويرها۔
رسم بيا© nثل األوزان : سطح الخسارة
  .مقابل الخسارة
قدرة النّموذج عىل تعلّم : سعة النّموذج

  .مشکالت معقدة
  . الخلو من املخاطر غ� املقبولة: سالمة

سلسلة من عدد من : سلسلة كل6ت
  .الكلTت يف نّص 

وذج عشوا� يصف xأ : سلسلة ماركوف
يعتمد  التيملحتملة سلسلة من األحداث ا

فيها احتTل كل حدث عىل الحدث 
عمليّة (ويطلق عليه أيضا . الّسابق فقط

  ).مارکوف
ميزة ليشء ما nكن للبرش / صفة: سّمة

وغالبا ما . بالطّرق املؤ�تة/ عرّف عليهاالتّ 
  ). خاّصيّة(تستخدم كمرادف لكلمة 

دالة تعطي احتTليّة لكل : سوفت ماکس
  .يف متعّدد األصنافصنف يف xوذج تصن

سياسة يف : سياسة إبسيلون الجشعة
عزيري تتبع سياسة عشوائيّة مع التّ علّم التّ 

  .سياسة الجشع/ احتTل إسبلون
علّم التّ سياسة يف : سياسة عشوائيّة

  .عزيزي تختار الفعل عشوائياالتّ 
الّربط االحتTيل للوكيل من : سياسة

  .زيزيعالتّ علّم التّ الحاالت إىل األفعال يف 
نظيم س� العمل التّ طريقة : سZ العمل

/ الخاّص باستخراج الرّؤی من البيانات
  . إنتاج xاذج تعلّم اآللة

نوع من أنواع : شبكة االعتقاد العميق
علّم العميق مكّون من تكديس التّ شبكات 

  .عدة اآلالت بولتزمان املقيدة
شبكة عصبيّة بتقريب : الّشبكة الهدف

ة رئيسة تطبّق دآلة مستقر لشبكة عصبيّ 
  .إحدى الّسياسات/ كيو

xوذج شب¾ nثل املتغ�ات : شبكة بايزيّة
وتوابعها الّرشطيّة باستخدام االستدالل 

  البايزيه 
خوارزميّة تعلّم : شبكة توليديّة تنافسّية

آلة غ� موّجه مكّونة من شبكت> عصبيت> 
شبكة مولدة وشبكة �يّيزيّة، تتنافسان يف 

  .صفريّة النّاتج إطار لعبة
نوع من حوسبة : دیالّص شبكة حالة 

املكامن ينشئ شبكة تكراريّة متصلة 
عشوائيا ويدرب أوزان اتصال اإلخراج 

  املناسبة إلنتاج املخرجات املرغوبة 
شبكة : شبكة دالة القاعدة الّشعاعيّة

عصبيّة اصطناعيّة تستخدم دالة األساس 
النّصف قطريّة كدالة تنشيط املهام 

  .صنيف غ� الخطيّةتّ ال
شبكة عصبيّة تستخدم : شبكة سياميّة

ور عن طريق تدريب الصّ لتصنيف 

شبكت> عصبيت> يف وقت واحد لتعلّم 
  .ورالصّ شابه ب> التّ 

 يف حوسبي xوذج :اصطناعيّة عصبّية شبكة
 الّشبكات من مستوحى االصطناعي كاءالذّ 

 .الحيوانات ألدمغة البيولوجيّة العصبيّة
  ).عصبيّة شبکة( أيضا عليه ويطلق

شبكة عصبيّة : شبكة عصبيّة بايزيّة
احتTلّية تعتمد عىل نظريّة بايز لحساب 

  .قن يف األوزان واملخرجاتالتيأوجه عدم 
شبكة : شبكة عصبيّة ترشيحيّة عكسيّة

  .عصبيّة ترشيحيّة تعمل بطريقة عكسيّة
نوع من : شبكة عصبيّة ترشيحيّة

قة املستخدمة يف الّشبكات العصبيّة العمي
ور والڤيديوهات الصّ حليل التّ إنشاء xاذج 
  ومعالجتها۔ 

نوع من : شبكة عصبيّة تكراريّة
الّشبكات العصبيّة يستخدم لفهم 
املعلومات املتسلسلة وتحديد األxاط عن 

  .شغيل عدة مراتالتّ طريق 
شبكة : شبكة عصبيّة ذات تغذيّة أماميّة
علومات عصبيّة اصطناعيّة تنتقل فيها امل

دا°ا يف اتجاه واحدة من طبقة اإلدخال 
  .إىل طبقة اإلخراج

نوع من طرق : شبكة عصبيّة شبكيّة
علّم العميق يعالج البيانات املمثلة عىل التّ 

  . شكل شبكات
شبكة عصبيّة : شبكة عصبيّة كبسوليه

اصطناعيّة تتكون من مجموعة من الخاليا 
العصبّية كبسوالت �ثّل معامالت إنشاء 

  لكيان معّ>۔
شبكة : شبكة عصبيّة متعّددة الطّبقات

عصبيّة تشتمل عىل أكu من طبقة من 
  .العقد االصطناعيّة/ الخاليا العصبيّة

نوع من الّشبكات : شبكة عصبيّة نبضيّة
تحاP نظام اإلشارات املوفر  التيالعصبيّة 
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ماغ حيث تتواصل الخاليا الدّ للطاقة يف 
منة عن طريق العصبيّة بطريقة غ� متزا

  .نائيّةالثّ القيم 
ترشيحيّة قابلة للفصل : شبكة عصبيّة

عمقا بنيّة شبكة عصبيّة ترشيحيّة يحّل 
شيح القابل للفصل عمقا محّل الرتّ فيها 

  .وحدات إنسيبشن
عميقة نوع من الّشبكات : شبكة عصبيّة

العصبيّة االصطناعيّة يشتمل عىل عدة 
 .طبقات ب> طبقتي اإلدخال واإلخراج

  ). xوذج عميق(ويطلق عليه أيضا 
خوارزميّة تجمع ب> : شبكة كيو العميقة

عزيزي والّشبكات العصبيّة التّ علّم التّ 
عامل التّ العميقة لحل املشكالت املعقدة، و 

  . مع البينات كث�ة األبعاد
شبكة �ثّل أشياء العا� : شبكة معرفيّة

شبكة (وتسمى أيضا . الحقيقي وعالقاتها
  .)دالليّة

بديل التّ طريقة الهيكلة : شجرة الّسلوك
dب> األفعال املختلفة يف وکيل ذا.  

خوارزميّة تعلّم موّجه : شجرة القرار
تستخدم رسوما بيانيّة شجريّة إلجراء 

  .عمليات تحليل القرار
شجرة قرار : شجرة رسيعة ومقتصدة
صنيف ذات التّ بسيطة تستخدم ملشكالت 

  .املعلومات املحدودة
شخص nكن : املعرّف بالبياناتالّشخص 

معرفته عن طريق بيانات شخصيّة 
  .مسجلة

علّم التّ رشط يستخدم يف : رشط اإلنهاء
  .عزيزي لتحديد موعد انتهاء الحلقةالتّ 

خاّصيّة نظام اإليصال : الّشفافّية
املعلومات املناسبة حول النّظام إىل 
أصحاب املصلحة، وتشمل امليزات 

  .واملكّونات واإلجراءات

عدد العنارص املوجودة يف : شكل تينرس
  .ابعاد تينرت

مفاهيمي قد يكون له / کیان مادي: شيئ
  .أكu/ بسمة واحدة

استخدام الربمجيات : صحافة روبوتيّة
يطلق . لكتابة املحتوى دون تدخل برشي

  ).صحافة مؤ�تة(عليها أيضا 
مقياس ثقة للتحقق من : صحة البيانات

انساقها وامتثالها دقة البيانات واكتTلها و 
  . للوائح

قدرة النّظام عىل استعادة : مودالّص 
  .العمليات برسعة بعد وقوع حادث

استعارة تستخدم لوصف : صندوق اسود
خوارزميّة ذات بنيّة داخليّة غ� / نظام

أعTل غ� ظاهرة، تؤدي إىل / معروفة
  .عدم فهم كيفيّة عملها

نف األكu شيوعا يف الصّ : صنف أغلبّية
تشتمل عىل  التيوعة البيانات مجم

  .أصناف غ� متوازنة
نف األقل شيوعا يف الصّ : صنف أقليّة

تشتمل عىل  التيمجموعة البيانات 
  .أصناف غ� متوازنة

صنف من صنفي : إيجا�صنف 
نا� nثل ما يسعی االختبار الثّ صنيف التّ 

  . للعثور عليه
صنيف التّ صنف من صنفي : صنف سلبي

  .حتTل األخر لالختبارنا� nثل اال الثّ 
اسم nثل إحدى الفئات املحّددة : صنف

  .للتصنيف
النّصوص : فئة عاّمة البيانات، مثل: صيغة

  .وت والڤيديو واألرقامالصّ ور و الصّ و 
بط يضيف جزاء الضّ نوع من : 2ضبط إل 

إىل األوزان، مكافئا املجموع مربعات 
  ۔)ضبط ريدج(ويطلق عليه أيضا . األوزان

عمليّة إزالة وحدات : اطضبط اإلسق
مختارة عشوائيا يف طبقة الّشبكة الخطوة 

  .مشتقة واحدة
بط يضيف جزاء الضّ نوع من : 1ضبط إىل 

إىل األوزان، مكافئا ملجموع القيم املطلقة 
  .لألوزان

عمليّة تعديل معامالت : ضبط دقيق
xوذج مدرب لتلبيّة متطلبات مشكلة 

  .جديدة
ضبط  عمليّة: بطالضّ ضبط معامالت 

جربة التّ بط عن طريق الضّ معامالت 
والخطأ العثور عىل مجموعة املعامالت 

  .تعطي النّموذج األكu دقة التي
عمليّة تستخدم ملنع فرط : ضبط

خصيص عن طريق إضافة معلومات التّ 
  .إضافيّة

الطّبقة األخ�ة يف الّشبكة : طبقة إخراج
  .تشتمل عىل النّتيجة التيالعصبيّة 

الطّبقة األوىل يف الّشبكة : طبقة إدخال
  .تتلقی بیانات اإلدخال التيالعصبيّة 

تعديل الحق للتنبؤ : طبقة املعايرة
  .نبؤالتّ لتقليل تحيّز 

عمليّة اختزال مصفوفة : طبقة تجميع
أنشئت بواسطة طبقة ترشيحيّة إىل 

  . مصفوفة أصغر
طبقة يف الّشبكة : طبقة ترشيحيّة

حات شيحيّة تستخدم املالرتّ العصبيّة  رشِّ
  .شيحالرتّ إلجراء عمليات 

طبقة مخفيّة يف شبكة : طبقة متّصلة كليّا
عصبيّة اصطناعيّة تنصل كل عقدة فيها 

. اليّةالتّ بكل عقدة يف الطّبقة املخفيّة 
  ) طبقة كثيفة(ويطلق عليها أيضا 

طبقة مصطنعة تقع ب> : طبقة مخفيّة
طبقتي اإلدخال واإلخراج يف الّشبكة 

  .العصبيّة
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مجموعة من الخاليا العصبيّة يف : بقةط
/ شبكة عصبّية تعالج الخصائص املدخلة

  .مخرجات تلك الخاليا العصبيّة
املتخّصص يف تحليالت : عا� بيانات

البيانات ولديه مهارات فنيّة لحل 
املشكالت املعقدة باستخدام أدوات علم 

  .البيانات وأساليبها
 يالتعدد الفقد الفرعيّة : فرعالتّ عامل 

  .تولّدها العقدة
علّم التّ إجTيل املكافات يف : العائد

ي يتوقعه الوكيل عند اتباع الذّ عزيزي التّ 
  .سياسة معيّنة

رقم واحد nكن أن يكون مثاال : عدد
  .0لتينرس برتبة 
حالة تتوفر فيها الّسTت : عدم إدراك

الحساسيّة، ولكن � تستخدم يف بيانات 
  .دريبالتّ 

فكرة أن : إلنصافعدم توافق مقاييس ا
بعض مفاهيم اإلنصاف ال nكن تحقيقها 
يف وقت واحد؛ ومن ثم ال يوجد مقياس 
واحد لتحديد اإلنصاف يف جميع مشکالت 

  تعلّم اآللة
لها  التيخاّصيّة البيانات : عدم ثبات

  .أكu/ توزیع متغ� عىل بعد واحد
عدد الخاليا العصبيّة يف : عرض الطّبقة

  .بكة العصبيّةطبقة معيّنة من الشّ 
تخّصص يصف : علم األعصاب الحوسبي

الجهاز العصبي باستخدام طرق نظريّة 
  . ورياضيّة

خّصصات التّ مجال متعّدد : علم البيانات
يركز عىل استخراج معلومات مفيدة ورؤى 

/ من البيانات عن طريق عمليّة االكتشاف
  . اختبار الفرضيات

مجال يهدف إىل : علوم إدراكيّة مجّسدة
اسة آليات تطوير العمليات اإلدراكيّة در 

  .فاعل مع البيئةالتّ وتأكيد دور 

دراسة متعّددة : علوم إدراكيّة
خّصصات للعقل وعملياته وكيف nكن التّ 

  .الثالثّ محاكاتها يف 
تتعلّم األوزان  التيعدد الطّبقات : عمق

  .يف شبكة عصبيّة
عمليّة حسابيّة لرضب : عملّية ترشيحّية
ح، رشيحة من مصف وفة املدخالت واملرشِّ

ثم جمع جميع القيم يف املصفوفة 
  . النّاتجة

: عمليّة قرار مارکوف املالحظة جزئيا
تعميم لعمليّة قرار ماركوف يتيح 

قن التيخطيط للوكيل يف ظل عدم التّ 
nكن  التيويحّسن اتّخاذ القرار يف البيئات 

  .مالحظتها جزئيا
عمليّة تحكم : عمليّة قرار مارکوف

وا� ذات وقت منفصل تستخدم عش
حس> التّ لنمذجة صنع القرار يف مشاكل 

  .قنالتيعند عدم 
خوارزميّة تعلّم : عيّنات تومبسون

إرشاديّة تقوم باألفعال بطريقة متسلسلة 
وازن ب> تعظيم األداء الفوري التّ حقيق التّ 

nكن أن  التيوتجميع املعلومات الجديدة 
  .تحسن األداء يف املستقبل

تحديد عنرص بيانات من : نة بياناتعيّ 
  .مجموعة بيانات/ نوع بيانات

عنرص بیانات nكن لخوارزميّة تعلّم : عيّنة
  .اآللة معالجته

طريقة تعلّم تجميعي : غابة عشواليّة
تنشئ عددا من أشجار الفرار وتجمع 

  .مخرجاتها للحصول عىل أفضل نتيجة
مجال علمي يهتم : الغويات حوسبيّة

  .نسان من منظور حوسبيبفهم لغة اإل 
اختصار يستخدم : غZ مناسب للعمل

لوصف محتوى معّ> بأنه غ� مناسب 
بالقرب من / للعرض يف أماكن العمل

  .األطفال

أسلوب تحقق يحدد : فحص النّمونج
  .مدى وفاء النّموذج Gواصفات معيّنة

جي (دريب التّ فحول توليدي مسبق 
m �( : ذج اللغويّةTّالكب�ة عائلة من الن

  تعتمد عىل محول۔ 
حالة عندما : فخ القيم غZ العدديّة

يصبح عدد يف xوذج ما قيمة غ� عدديّة 
دريب، بسببه تصيح األعداد التّ اثناء عمليّة 

  .األخرى قيT غ� عاديّة
تنبؤ بحاجة إىل بحث / فكرة: فرضيّة

  .جربةالتّ واختبار عن طريق 
مشكلة يف تعلّم اآللة : خصيصالتّ فرط 

تحدث عند إنشاء xوذج يطابق بيانات 
دريب بصقة وثيقة للغايّة، يجعل التّ 

عميم عىل البيانات التّ النّموذج يفشل يف 
  .الجديدة
مشكلة يف تعلّم اآللة : عميمالتّ فرط 

تحدث عندما يفشل النّموذج يف xذجة 
دريب بطريقة كافيّة، التّ تعقيد بيانات 

  .نبؤيّةالتّ يؤدي إىل ضعف القدرة 
فضاء فتجه منخفض : ضم!التّ اء فض

األبعاد نسبيا تع> عليه خصائص من 
  .فضاء متجه ذي أبعاد أعىل

مجموعة من الخصائص : فضاء الخصائص
حدث / لة Gيزات معيّنة ليشءالصّ ذات 

  . راسةالدّ قيد 
عزيزي ينتقل بها التّ علّم التّ آليّة يف : فعل

  .الوكيل ب> حاالت البيئة
مجال فرعي من : ةفهم اللغات الطّبيعيّ 

معالجة اللغات الطّبيعيّة يهتم ببناء آالت 
  . قادرة عىل فهم لغة اإلنسان الطّبيعيّة

خاّصيّة نظام ذكاء : حكمالتّ قابليّة 
اصطناعي �كن الكيانات الخارجيّة من 

  . دخل يف عملهالتّ 
القدرة عىل رشح العوامل : فسZالتّ قابليّة 
كاء الذّ  تؤثر يف نتائج نظام التياملهمة 
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. االصطناعي بعيارات مفهومة لإلنسان
ذكاء اصطناعي قابل (ويطلق عليها أيضا 

  ۔ )للتفس�
عامل التّ قدرة النّظام عىل : وسعالتّ قابليّة 

  .مع كميّة العمل املتزايدة
منصة تتيح : قاعدة البيانات كخدمة

استخدام وظائف قواعد البيانات عىل 
  .الّسحابة

من البيانات  مجموعة: قاعدة البيانات
املنظّمة وفقا لبنيّة مفاهيميّة بغرض دعم 

  .طبيقات يف مجال معّ> التّ 
 االحتTالت يف قاعدة :سلسلالتّ  قاعدة

 املجموعة مشرتك توزيع مكّون أيّ  الحساب
 باستخدام العشوائيّة املتغ�ات من

 أيضا وتستخدم .فقط الّرشطيّة االحتTالت
 بلحسا كاملالتّ و  فاضلالتّ  حساب يف

  .أكu /الت>د تكوين مشتقة
قاعدة بيانات : قاعدة بيانات تشغيليّة

تستخدم لتخزين البيانات ومعالجتها يف 
  .الوقت الحقيقي

قاعدة بيانات : قاعدة بيانات عالئقّية
تنظم فيه البيانات وفقا لنموذج عالئقي 
يتكون من مجموعة من الجداول تعلّم 

تعلّم عالئقي (اآللة العالئقي انظر 
xوذج عالئقي xوذج بيانات له ). حصا�إ 

  بنيّة تعتمد عىل مجموعة من الجداول۔
قاعدة : قاعدة بيانات غZ عالئقّية
  . بيانات ال تستخدم xوذجا عالئقيّا

قاعدة بيانات : اكرةالذّ قاعدة بيانات يف 
اكرة الرّئيسة بدال من الذّ تخزن البيانات يف 

  .ابةرسيع أوقات االستجالتّ محرك األقراص 
شبكيّة قاعدة بيانات : قاعدة بيانات

مثيل البيانات التّ تستخدم العقد والحواف 
  وعالقاتها۔ 

با� الضّ قاعدة يف املنطق : قاعدة ضبابيّة
  .مكتوبة عىل شكل جملة رشطيّة

قاعدة بيانات تتّضمن : قاعدة معرفة
قواعد االستدالل ومعلومات حول الخربة 

  .البرشيّة يف مجال ما
كاء الذّ خاّصيّة يف نظام : نبؤالتّ ىل القدرة ع

االصطناعي لتمك> فرضيات أصحاب 
  املصلحة حول مخرجات النّظام 

قليل مشكلة التّ آليّة : قص اشتقاقي
انفجار املشتقة عن طريق تقييد القيمة 
القصوى للمشتقات عند تدريب xوذج 

  .باستخدام النّزول االشتقاقي
يط، عمليّة استشعار املح: قيادة ذاتيّة

  .حرك بتحكم واكتفاء ذاdالتّ و 
مقياس يستخدم يف : شابهالتّ قياس 

جميع لتقييم مدى تشابه التّ خوارزميات 
  .مثال>

الخصائص البيولوجيّة : قياسات حيويّة
 التيوالّسلوكيّة لألفراد القابلة للقياس 

  .عرف املؤ�ت واملصادقةالتّ تستخدم يف 
يّة قيد يطيق عىل الخوارزم: قيد اإلنِّصاف

أكu من تعريفات / للتأكد من أن واحدا
  . اإلنصاف قد استويف

نسبة النّتائج : قيمة تنبؤيّة إيجابيّة
تعد إيجابيّة  التياإليجابّية املتوقعة 

  .صحيحة
نسبة النّتائج الّسلبيّة : قيمة تنبؤيّة سلبيّة

  . تعد سلبيّة صحيحة التياملتوقعة 
قيمة ملحوظة يف مجموعة : قيمة شاذة

نات تبدو غ� متسقة مع معظم القيم بيا
  .بعيدة عنها/ األخرى

مقياس لقياس متوسط : كفاءة خوارزميّة
الوقت الالزم للخوارزميّة لتنفذ العمل 

  . كامال عىل مجموعة من البيانات
الّسلسلة من ثالث كلTت : كل6ت ثالثيّة

  يف نص۔ 
  .سلسلة من كلمت> يف نّص : كل6ت ثنائيّة

ة تجميع تدريجيّة خوارزميّ : کوبويب
  . وغ� موّجهة تولد تصنيفا هرمينا األصناف

عرف التّ غ� مادي nكن / يشء مادي: کيان
  .عليه و�ييزه بوضوح

واجهة برمجة تطبيقات بلغة : کZاس
البايثون تستخدم يف تعلّم االلة، وتعمل 

  .علّم العميقالتّ عىل عدد من أطر 
لغة برمجة عاليّة املستوى : لغة آر

دم عىل نطاق واسع للتحليل تستخ
  .اإلحصا� وتعلّم اآللة

لغة مستخدمة للوصول إىل : لغة استعالم
  . املعلومات املخزنة يف قاعدة البيانات

لغة استعالم : لغة االستعالم املهيكلة
موحدة تستخدم يف قواعد البيانات 

  . عريف البيانات وإدارتهاالتّ العالئقيّة 
ارات لغة تستخدم اإلط: لغة اإلطار

  .لتمثيل املعرفة
لغة : كاء االصطناعيالذّ لغة ترميز 

ميز املوسعة الرتّ ترميزيّة مبنيّة عىل لغة 
)XML ( لتطوير تطبيقات اللغات

  .الطّبيعيّة
مجموعة من الكلTت : لغة رسميّة

املختار أحرفها من األبجديّة وفقا 
  .املجموعة من القواعد

 عب�التّ لغة برشيّة nكن : لغة طبيعيّة
  .إشارة/ كالم/ عنها بنّص 
مجال من مجاالت إدراك اآللة : ملس اآللة

يهتم Gعالجة املعلومات اللمسيّة بواسطة 
  .اآللة

متجه للتنبؤات بدون تسويّة : لوجيت
  .صنيفالتّ ينشئها xوذج 

واجهة مستخدم : لوحة معلومات
صويرات التّ رسوميّة تجمع املعلومات و 

 التيؤرشات امل/ املعاي�/ العرض املقابيس
  .تساعد يف املراقبة واتّخاذ القرار
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مكتبة رسوميّة مفتوحة : مات بلوت لیب
املصدر بلغة بايتون تستخدم لتصوير 

  .جوانب مختلفة من تعلّم اآللة
قدرة الّنظام عىل الحفاظ عىل أدائه : متانة

  .تحت أّي ظرف
مجموعة من قيم : متّجه الخصائص

  .إىل xوذج�ثّل عيّنة �ّرر  التيالخصائص 
متجه تكون أغلب قيمة : متجه متناثر

  .صفريّة
نقاط البيانات األقرب : اعمةالدّ املتّجهات 

  .إىل املستوي املتعّدد األبعاد
مقياس يلخص أداء : متوسط اإلحكام

تسلسل مرّتب للنتائج عن طريق حساب 
  .قة لكل نتيجة ذات صلةالدّ متوسط قيم 

أسلوب مستخدم يف : جميعالتّ متوسط 
لّشبكات العصبيّة االصطناعيّة إلنتاج ا

xوذج متوسط من مجموعة من النTّذج 
  .قةالدّ متواضعة 

متوسط : بيعيالّرت متوسط الخطأ 
بيعيّة لكل مثال، محسوبا الّرت الخسارة 

بيعيّة عىل عدد الّرت بقسمة الخسارة 
  .األمثلة

مقياس يستخدم : متوسط الخطأ املطلق
حساب لتقييم دقة النّموذج عن طريق 

متوسط الفرق املطلق ب> القيم املتوقعة 
  .دريبالتّ نبؤ لجميع أمثلة التّ و 

مثال من بيانات االختبار : مثال اختبار
أكu وقد / يتكون من خاّصيّة واحدة

  .يحوي اسT أيضا
دريب التّ مثال من بيانات : مثال تدريبا

أكu وقد / يتكون من خاّصيّة واحدة
  . يحوي اسT أيضا

Yمت عمدا : مثال عدا مدخالت ُصمِّ
لخداع xوذج تعلّم اآللة لدفعه الرتكاب 

  .األخطاء

مثال يتضمن خصائص، : مثال غZ مسّمی
  .ولكن بدون اسم

  .مثال يشتمل عىل اسم: مثال مسّمی
مثال من مجموعة البيانات يتكون : مثال

أكu وقد يحوي اسT / من خاّصيّة واحدة
  . ايضا

اسلوب  :مجموع املربعات املتبقّية
باين ب> البيانات والقيم التّ احصا� لقياس 

  .قديرالتّ تنبأ بها xوذج  التي
مجموعة من : مجموعة الخصائص

يتدرب عليها xوذج تعلّم  التيالخصائص 
  .اآللة

مجموعة من البيانات : مجموعة بيانات
/ nكن الوصول إليها بصيغة واحدة التي
uأك.  

 صف يف قاعدة بيانات/ سجل: مجموعة
عاليقّية، وتستخدم أيضا كمرادف ملتجه 

  ).يف تعلّم األلة(الخصائص 
مجموعة من األشياء املتشابهة : مجموعة

يف خصائصها، واملنظّمة حسب الوجه 
  . شابه بينهاالتّ 

مكّون من مكّونات : محرك استدالل
النّظم الخب�ة يقوم بعمليّة االستدالل 
االستنتاج معلومات جديدة من الحقائق 

  . واعد املخزنة يف قاعدة املعرفةوالق
ن طريقة تستخدم / خوارزميّة: ُمحسِّ

قليل دالة الخسارة عن طريق ضبط التّ 
  .معامالت الّشبكة العصبيّة

بنيّة شبكة عصبيّة ملعالجة : ُمحوِّل
البيانات املتسلسلة باالعتTد عىل آليّة 

شبكة (اd ويطلق عليها أيضا الذّ االنتباه 
  ).ةاملحّوالت العصبيّ 

صميم العاّم التّ : مخطط قاعدة البيانات
  .لقاعدة البيانات

شخص يدير : مدير قاعدة البيانات
قواعد البيانات وأنظمتها، وهو مسؤول 

  .عن صيانتها
مربع ناتج دالة : مربع الخسارة املفصليّة

ي يتعامل مع القيم الذّ الخسارة املفصليّة 
الّشاذة بطريقة أكu رصامة من دالة 

  . املفصليّةالخسارة 
دالة خسارة تستخدم يف : مربع الخسارة

االنحدار الخطي لحساب مربعات الفرق 
ويطلق عليها . ب> القيم املتوقعة والفعليّة

  ). 2أيضا خسارة إىل 
: غرى املوزونة تناوبيّاالّص املربعات 

وصيّة التّ خوارزميّة تستخدم يف أنظمة 
لتقليل دالة الهدف أثناء تحليل املصفوفة 

  . عواملإىل
تيبي لصنف يف xوذج الرتّ املوضع : مرتبة

ي يصنف األصناف من الذّ تعلّم اآللة 
  .األعىل إىل األد

ح ح يقوم بعمليات : مرشِّ شيح عن الرتّ مرشِّ
طريق فحص املدخالت مع مراعاة 

)/ نواة(ويطلق عليه أيضا . أبعادها
  ).كاشف الخصائص(

مركبة قادرة عىل : مركبة ذاتيّة القيادة
حرك بتحكم التّ الستشعار محيطها و ا

مركبة (واكتفاء ذاd ويطلق عليها ايضا 
  ).مؤ�تة

مكان يضّم مجموعة من : مركز بيانات
الخوادم واجهزة تخزين البيانات مع 
اتصال عايل الّرسعة إلدارة تطبيقات 

تنظيف البيانات عمليّة  .املؤسسة وبياناتها
متعّددة املراحل املراجعة البيانات 

يحها للتأكد من انها يف صيغة وتصح
موحدة، ويتضمن ذلك معالجة القيم 
املفقودة والبيانات املشوشة، وحل 

  .كراراتالتّ ناقضات و التّ 
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Yز تلقا نوع من الّشبكات العصبيّة : ُمرمِّ
االصطناعيّة يستخدم إلنتاج �ثیالت 

  .بيانات فاعلة للتعلّم غ� املوّجه
مثيل الخام التّ نظام تعلّم آلة حول : ُمرمِّز

  . إىل �ثيل معالج
- املساحة تحت منحنى اإلحكام

مساحة تحت منحتي نقاط : االستدعاء
االحكام واالستدعاء �ثّل قيT مختلفة 

  . صنيفالتّ لحدود 
: املساحة تحت منحنی ّدقة األداء

مقياس تقييم يُستخدم لتحديد أداء 
النّموذج عن طريق النّظر يف جميع حدود 

  .ةصنيف املمكنالتّ 
مجموعة من : مسار روبوت صناعي

تؤدي  التيناعيّة الصّ خاليا الّروبوتات 
بعض الوظائف مع املعدات املرتبطة بها 

  .يف أماكن محميّة
علّم التّ سلسلة من املجموعات يف : مسار

عزيزي �ثّل سلسلة من انتقاالت حالة التّ 
  .الوكيل

وکيل برمجيات : مساعد شخيص ذ�
اعي املساعدة كاء االصطنالذّ يستخدم 

  .األشخاص يف املهام األساسيّة
نظام مصمم لدعم : مساعدة الّسائق

الّسائق يف مهام القيادة وتعزيز الّسالمة 
أنظمة (والرّاحة، ويطلق عليه أيضا 

  ).مساعدة الّسائق املتقدمة
مقياس للتشابه ب> : ابالرتّ مسافة ناقل 

ويطلق عليه أيضا . توزيع> احتTلي>
  ).ستین املتقطعة مسافة وارس(

مجموعة تتفاعل مع / شخص: مستخدم
  .تستفيد منه/ نظام

برمجيات تستخدم : مستدل داليل
الستخالص النّتائج املنطقيّة من مجموعة 

  . من الحقائق والبديهيات املؤكدة

: مستقلّة وموزعة بصفة مت6ثلة
وزيع التّ لها نفس  التياملتغ�ات العشوائيّة 

ة عن بعضها االحتTيل وتكون مستقل
  . البعض

مستودع بيانات : مستودع البيانات
جمعت من مصادر متعّددة يف مخزن 
بيانات مركزي ومتسق لدعم تحليل 

  .البيانات
حد فاصل ب> : مستوي متعّدد األبعاد

مساحت> فرعيت> يستخدم الفصل 
  .صنيفالتّ مساحة البيانات من أجل 

عمليّة املرور عىل جميع : مسح الّشبكة
  .يف الّشبكة الفقد

عمليّة املرور عىل جميع : مسح الّشجرة
  .العقد يف شجرة

عامل nكنه املساعدة يف تسميّة : املُسّمي
يطلق . ور عند الطّلبالصّ البيانات مثل 

  ).مقيم(عليه أيضا 
حالة من املسؤوليّة عن يشء ما : مسؤوليّة
  .عي>التّ / االتفاق/ نظيمالتّ بناء عىل 
املعلومات / اناتعنرص من البي: مشاهدة

  .املتعلقة بعنارص البيانات
متّجه للمشتقات الجزئيّة يف دالة : مشتقة

غ� يف األوزان التّ ي يقيس الذّ النّموذج 
  .غ� يف الخطأالتّ بالنّظر إىل 

دور يف إدارة البيانات : مرشف بیانات
يتضمن تنفيذ سياسات حوكمة البيانات 

  .والحفاظ عليها داخل املؤسسة
مشكلة تحديد ما يبقى : طارمشكلة اإل 

  .األحداث/ دون تغي� نتيجة األفعال
مشكلة تحدث : مشكلة انفجار املشتقة

يف تدريب الّشبكات العصبيّة عندما ترتاكم 
مشتقات خطأ كب�، تؤدي إىل xوذج غ� 

حديثات الكب�ة جدا التّ مستقر بسبب 
  . لألوزان

حالة تظهر : مشكلة تاليش املشتقة
مة مشتقات الطّبقات عندما تصبح قي

املخفيّة يف البدايّة منخفضة يف شبكة 
  .عصبيّة عميقة

مستودع من مجموعة : مصدر بيانات
قاعدة / مجموعة بيانات وصفيّة/ بيانات
بيانات وصفيّة، nكن عن طريقة / بيانات

البيانات الوصفيّة / الوصول إىل البيانات
  . حليلالتّ ألغراض 

أداء مصفوفة تلخص : قةالدّ مصفوفة 
صنيف وتوضح مدى نجاح التّ xوذج 

  .صنيفاتالتّ 
مصفوفة من : مصفوفة العنارص

وصيّة مولدة التّ ضمينات يف أنظمة التّ 
بواسطة تحليل املصفوفة إىل عوامل، 

  .املتضمن اإلشارات كامنة حول كل عنرص
مصفوفة يف أنظمة : مصفوفة املستخدم

وصيّة تشتمل عىل عوامل كامنة حول التّ 
  .ملستخدمتفضيالت ا

نوع تكيُّفي من : مصنف استنباطي
محركات االستدالل يستخدم لتحس> دقة 

  .صنيفالتّ 
مصنف احتTيل : مصنف بايز البسيط

يعتمد عىل نظريّة بايز لتحليل البيانات 
  .وتصنيفها
خوارزميّة تستخدم لتصنيف : مصنِّف

أصناف بناًء عىل / البيانات إىل مجموعات
  . يكليّةالخصائص الّسلوكيّة واله

عمليّة : قريبيّة للسالسلالتّ املطابقة 
العثور عىل تطابق تقريبي للسالسل بدال 

  .امةالتّ من املطابقة 
معادلة رياضيّة تكراريّة : معادلة بل6ن

علّم التّ تستخدم يف عدد من خوارزميات 
عزيزي لحساب املكافأة اإلجTليّة التّ 

  .املتوقعة إثر القيام بالفعل
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مجال فرعي : ت الرّقميّةمعالجة اإلشارا
من معالجة اإلشارات يركز عىل استخدام 

حليل اإلشارات الرّقميّة التّ أجهزة الحاسب 
  .ومعالجتها

مجال فرعي : وتيّةالّص معالجة اإلشارات 
من معالجة اإلشارات يركز عىل تحليل 

  .وتيّة ومعالجتهاالصّ اإلشارات 
مجال هنديس يركز : معالجة اإلشارات

: إلشارات ومعالجتها، مثلعىل تحليل ا
  .ور والڤيديوهاتالصّ وتيات و الصّ 

شكل من : معالجة البيانات املوزعة
أشكال معالجة البيانات توزع فيه 

  .العمليات ب> شبكة من أجهزة الحاسب
معالجة مجموعة من : معالجة الحزمة

فاعل التّ الربامج بأقل قدر من / البيانات
  .البرشيه

خوارزميّة استخدام : ورالّص معالجة 
استخراج معلومات مفيدة / ورالصّ ملعالجة 

ور الصّ معالجة (ويطلق عليه أيضا . منها
  ).الرّقميّة

نوع من الحوسبة : معالجة العمليات
بفم العمل إىل عمليات فرديّة وغ� قابلة 

  .فاعليّةالتّ طبيقات التّ للتجزئة لدعم 
فرع من : معالجة اللغات الطّبيعيّة

تولید / ناعي يهتم بفهمكاء االصطالذّ فروع 
/ اللغة البرشيّة سواء كانت عىل شكل نّص 

  .كالم
معالجة مخرجات : معالجة الحقة

  .النّموذج بعد تشغيل النّموذج
حالة تحلل فيها : معالجة متباينة

الّسTت الحساسة لألشخاص يف العمليّة 
الخوارزمّية التخاذ القرار بطريقة ال تعامل 

املختلفة عىل حد فيها املجموعات الفرعيّة 
  .سواء

طريقة للتعامل مع : معالجة متوازيّة
الحوسبة العاليّة عن طريق تقسيم مهام 

الربنامج وتشغيلها يف نفس الوقت عىل 
  .معالجات متعّددة
عمليّة تحويل البيانات : معالجة مسبقة

األوليّة إىل صيغة مفهومة قبل استخدامها 
  .يف تدريب xوذج

 لتعديل خاّص  معامل :ضبط معامل
   .النّموذج معامالت وتقدير النّموذج تدريب
تعب� / قيمة ثابتة مرضويّة Gتغ�: معامل
  .ريايض
متغ� يف xوذج nكن تدريبة : معامل

  .بطريقة تكراريّة بواسطة نظام تعلّم اآللة
نسبة األمثلة : املعدل اإليجا� الخاطئ

. يتنبأ بأنها إيجابيّة التيالّسلبيّة الفعليّة 
  ).سقوط(طلق عليها أيضا وي

معامل ضبط يستخدم يف : علّمالتّ معدل 
حس> لتحديد حجم التّ خوارزميات 

الخطوة، يف كل تکرار، ويطلق عليه أيضا 
  ).حجم الخطوة(

مقياس ملدى عدم : معدل الخطأ الفارغ
صحة املصنف إذا تنبأ فقط بصنف 

  .األغلبيّة
نسبة األمثلة : املعدل الّسلبي الخاطئ

. يتنبأ بأنها سلبيّة التييّة الفعليّة اإليجاب
  ).معدل الخطأ(ويطلق عليها أيضا 

قيمة تحّدد األهميّة : بطالضّ معدل 
أيضا (ويطلق عليها . بطالضّ النّسبيّة لدالة 

  ).المدا
مقياس لتحديد : صنيفالتّ معدل خطأ 
تكون فيها تنبؤات  التيعدد املرات 

  .النّموذج غ� صحيحة
تساعد  التيلومات املع: معرفة بديهيّة

  .البرش عىل فهم األنشطة اليوميّة
بيانات معالجة لها معنى يف : معلومات

  سياق معّ>۔

مجال معني بجمع : معلوماتيّة الّسلوك
البيانات غ� املتجانسة وتحليلها وتفس�ها 

  .لتمثيل الّسلوك البرشي وxذجته
نظام تعلّم آلة يحول : مفكِّك ترميز

  . �ثيل خاممثيل املعالج إىلالتّ 
ر مخّصص ر مصمم التباع : مقدِّ مقدِّ
  .توجيهات محّددة

ر معادلة يف تعلّم اآللة تستخدم : مقدِّ
الختيار أفضل xوذج بيانات بناء عىل 

  .املشاهدات الحقيقيّة
مقياس : )1إف (مقياس )/ إف(مقياس 

نا� عن الثّ صنيف التّ لدقة النّموذج يف 
حكام وافقي لإل التّ طريق حساب املتوسط 

عرف عىل الوجوه نظام التّ . واالستدعاء
عرف عىل شخص من التّ حاسب قادر عىل 

  . ڤيديو/ صورة
تعريف لإلنصاف قابل : مقياس اإلنصاف

  .للقياس
مقياس لتقييم أداء النّموذج أثناء : مقياس

  .االختبار/ دريبالتّ 
عزيزي التّ علّم التّ نتيجة عدديّة يف : مكافأة

  .م بفعل يف حالة ماتحّدده البيئة عند القيا
ملف مولد بواسطة الحاسب : ملف سجل

يشتمل عىل سجل لجميع األنشطة داخل 
  .تطبيق/ نظام تشغيل/ خادم
جزء من شبكة توليديّة تنافسيّة : ُممِيز

ي أنشأه املولد الذّ يفحص ما إذا كان املثال 
  .حقيقيا أم مزيفا

منتج بقدرات ذكيّة يتطور : منتج ذ�
  .احتياجات العمالء باستمرار لتلبيّة

رسم بيا© : االستدعاء - منحنى اإلحكام
nثل اإلحكام مقابل االستدعاء عند حدود 

  .تصنيف مختلفة
 يوضح خسارة منحنی :عميمالتّ  منحنى

 حققالتّ  ومجموعة دريب،التّ  مجموعة
   .خصيصالتّ  رشط عن الكشف يف للمساعدة
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 خطا بوضح بيا© رسم :الخسارة منحنی
   .دريبالتّ  كراراتت يف النّموذج
 ألداء رسومي �ثيل :األداء دّقة منحنی
  .املمكنة الحدود جميع يف املصنف
 يتيح موحد تقني حل :تحليالت منصة
 حليالت،التّ  لعمليات الكاملة ورةالدّ  إجراء

 ومعالجتها البيانات إعداد ويشمل
  .وإدارتها وتخزينها

 النّظم أنواع من نوع :ضبا� منطق
 عن موسعة بطريقة عب�التّ  يتيح املنطقيّة
 �ييز توف� طريق عن املنطقيّة البيانات
   .والخطأ وابالصّ  ب> القيم متعّدد
 تلفي عىل النّظام قدرة :اآللة منظور
 وتفس�ها الخارجيّة البيئة من البيانات
 البرش استخدام لكيفيّة مTثلة بطريقة

  .لحواسهم
 مهمة :تسلسل إىل تسلسل تحويل مهمة
 سلسلة إىل الكلTت من سلسلة تحویل
  .الكلTت من أخرى

 نطاق لتغي� طريقة :الخصائص مواءمة
 الخصائص نطاق املطابقة خاّصيّة قيم

  .البيانات مجموعة يف األخرى
 عند ينشأ تعارض :باينالتّ - حّيزالتّ  موازنة
 nنع باين،التّ و  حيّزالتّ  تقليل محاولة

 خارج عميمالتّ  من املوّجهة الخوارزميات
  .دريبالتّ  مجموعة
   .البيانات واكتTل دقة :البيانات موثوقيّة
 توقعات تلبيّة عىل القدرة :موثوقيّة
 حققالتّ  nكن بطريقة املصلحة أصحاب

   .منها
 يولد آلة تعلّم برنامج :محتوی مولِّد

 اللغات معالجة أساليب باستخدام املحتوى
   .الطّبيعيّة

 يّةتنافس توليديّة شبكة من جزء :مولِّد
 نوع جينيّة خوارزميّة .مزيفة بيانات ينيش

 يستخدم يالذّ  طوريّةالتّ  الخوارزميات من
 حلول إليجاد الطّبيعي االنتقاء مبادئ
  .حس>التّ  ملشكالت مناسبة
 :صغZة بحزم عشواY اشتقاقي نزول

 بيانات تقسم اشتقاقي نزول خوارزميّة
  .املشتقة لتقدير صغ�ة حزم إىل دريبالتّ 

 نزول خوارزميّة :عشواY شتقاقيا نزول
  واحدا۔ فيها الحزمة حجم يكون اشتقاقي

 للعثور تحس> خوارزميّة :اشتقاقي نزول
 اتخاذ طريق عن الةالدّ  من األد الحد عىل

 سالب مع تتناسب متكررة خطوات
  .املشتقة

 يفّضل املشكالت لحل مبدأ :أوكام نصل
  .املعقدة النTّذج عىل األبسط النTّذج

 يالذّ  النّطاق تقدير من نوع :قةالثّ  اقنط
 املطلوبة القيم من مجموعة عىل يشتمل
 خصائص تقدير يف قةالثّ  مستوى ملطابقة
   .املرصودة البيانات

 إىل برشي مستخدم من إدخال أيّ  :نطق
 بوت :مثل تحاوري، اصطناعي ذكاء نظام

  .الكالم عىل عرفالتّ  وانظمة املحادثة،
 :تَكَيُّفي ا�ضب- عصبيّ  استدالل نظام

 با�الضّ  املنطق ب> يجمع أسلوب
 تطبيق قابليّة لتحس> العصبيّة والّشبكات

  .وأدائه نبؤالتّ 
 من مجموعة :بالّروبوت حكمالتّ  نظام

 التي الطّاقة ووظائف املنطقي حكمالتّ 
 للروبوت امليكانيكيّة البنيّة يف تتحكم

  .املحيطة البيئة مع وتواصله
 ملفات إدارة نظام :عاملوزّ  امللفات نظام
 من مجموعة عرب امللفات تخزين يتيح

 موحدة عرض طريقة إعطاء مع األجهزة،
  .للعمالء

نظام تكفّي : نظام املناعة االصطناعي
لحل املشكالت مستوحى من جهاز املناعة 

  .البرشي

هيكل رسمي لجميع : نظام تصنيف
أنواع األشياء يف مجال معّ>، / األصناف

  .هرميّة/ حةممثلة بصيفة مسط
تطبيق تعلّم آلة قادر عىل : نظام تنبؤيّ 

اكتشاف العالقات ب> املتغ�ات يف 
مجموعات البيانات الّسابقة للتنبؤ بالنّتائج 

  . املستقبليّة
نظام يويص املستخدم> : نظام توصيات

Gجموعة من العنارص بناء عىل اختياراتهم 
يطلق عليه ايضا خوارزميّة . وسلوكياتهم

  . محرك توصيات/ توصيات
حدث التّ نظام حاسب nكنه : نظام حوار

  .مع اإلنسان بلغة طبيعيّة
Zقدرة : نظام خب Pنظام حاسب يحا

الخب� البرشي عىل اتخاذ القرارات يف 
مجال معّ> بناء عىل قاعدة معرفة 

  .تتضمن حقائق وقواعد
نظام معلومات يساعد : نظام دعم القرار

شكالت واتخاذ يف تقييم البدائل وحل امل
  . القرارات

نظام قادر عىل : نظام ذكاء اصطناعي
: أداء مهام تتطلب عادة ذكاء برشيّا، مثل

  .اdالذّ طوير التّ علّم واالستدالل و التّ 
نظام يتضّمن روبوتا : نظام روبوت

أكu وأي أجهزة تدعمه ألداء / واحدا
  . مهامه

نظام : نظام قائم عىل قاعدة معرفة
خزين التّ ة معرفة حاسب يستخدم قاعد

معرفة الخرباء البرشي>، إضافة إىل محرك 
  .استدالل لحل املشكالت

نظام خب� : نظام قائم عىل قواعد
علّم من التّ يتضمن قواعد رشطيّة بنيت ب

  .باستخدام معرفة الخرباء/ بيانات حقيقيّة
نظام يتكون من : نظام متعّدد الوكالء

عدة وكالء يتفاعلون يف بيئة مشرتكة 
  .حقيق أهداف محّددةلتّ ا
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محرك : نظام هادوب للملفات املوزعة
تخزين مفتوح املصدر، يعتمد عىل نيّة 
نظام ملفات جوجل، ومصهم للتخزين 

  .الفاعل للملفات الكب�ة
تتفاعل  التيمجموعة من العنارص : نظام

  .مع بعضها لتحقيق أهداف محّددة
مجال من مجاالت : حكمالتّ نظريّة 

طبيقيّة يتعامل مع سلوك التّ الّرياضيات 
غذيّة التّ يناميكيّة باستخدام الدّ األنظمة 

الرّاجعة للتأث� يف الّسلوك من أجل تحقيق 
  .الهدف املنشود

مجال من : علّم الحوسبيالتّ نظريّة 
كاء االصطناعي يركز عىل الذّ مجاالت 

جميع جوانب تصميم خوارزميات تعلّم 
 التياآللة وتحليلها لتحديد املشكالت 

نظريّة (ويطلق عليه أيضا . nكن تعلّمها
  ).علّمالتّ 

مجال من : علّم الخوارزميالتّ نظريّة 
 التيعلّم الحوسبي التّ مجاالت نظريّة 

علّم بطُرُق غ� إحصائيّة التّ تُحلل حدود 
  . وغ� احتTليّة

نظريّة أساسيّة : قريب الّشاملالتّ نظريّة 
تنص عىل أن الّشبكات العصبيّة nكنها 

ريب أّي دالة مستمرة يف ظّل اإلعداد تق
  .املناسب

نظريّة تنّص عىل أن : نظريّة الحد املركزي
توزيع املتوسطات ملشاهدات مستقلة 

وزيع الطّبيعي كلT التّ يقرتب من xوذج 
أصبح حجم العّينة أكرب، بغض النّظر عن 

  .الّشكل اإلحصا� لتوزيع املجموعة
لكامن دراسة االستدالل ا: نظريّة القرار

وراء االختبارات والقرارات يف ظل عدم 
  .قنالتي

فرع من فروع النّمذجة : نظريّة اللعبة
عاون التّ اع و الّرص الّرياضيّة يهتم بدراسة 
  .ب> صناع القرار العقالني>

 التيدراسة العمليات : نظريّة املعلومات
النّقل : تجري عىل املعلومات الرّقميّة، مثل

  .غطالضّ خزين و التّ و 
 لحساب رياضيّة معادلة :بايز ريّةنظ

 احتTليّة تصف التي الّرشطيّة االحتTالت
 ويطلق .الّسابق حدث عىل بناء حدث وقوع
  ).بايز قاعدة)/(بايز قانون( أيضا عليها

طريقة رقميّة توفر : نظريّة شبكة تينرس
تخزينا ومعالجة فاعلة للبيانات ذات 

  .عقيد العايل األبعادالتّ 
نسخة من متغ�ات  حفظ: نقطة حفظ

النّموذج يف نقطة زمنيّة معّينة، عىل وجه 
دريب التّ يتيح تصدير أوزان النّموذج واداء 

  .غ� جلسات متعّددة
موقع الخصائص ذات : نقطة مهمة

  .ورةالصّ األهميّة يف 
مكتبة مفتوحة املصدر بلغة بايثون : wباي

تقدم عمليات مصفوفات قويّة للمهام 
  .ةالعلميّة والّرياضيّ 

 أدوات استخدام :املوضوعات wذجة
 املوضوعات الكتشاف اآللة تعلّم /إحصائيّة

  .الوثائق من مجموعة يف الليّةالدّ 
اسلوب يدمج املتغ�ات : wوذج احت6يل

العشوائيّة يف xوذج لتقديم توزيع احتTيل 
  .كحل

أسلوب يف الّشبكة : wوذج االنتباه
جانب  كيز عىلالرتّ العصبّية يتيح للشبكة 

واحد من املدخالت املعقدة يف كل مرة 
. حتى تصنّف مجموعة البيانات بأكملها

  ). آليّة االنتباه(ويطلق عليه أيضا 
xوذج انحدار : wوذج انحدار احت6يل

قن التييستخدم أوزان الخصائص وعدم 
  .قن بهالتينبؤ وعدم التّ وليد التّ بها 

wوذج برمجي لالعتقاد والّرغبة 
وذج برمجي يستخدم الربمجة x: والقصد

  .الوكالء األذكياء وتنفيذهم

xوذج يشتمل عىل : wوذج تسلسيل
  . مدخالت ذات اعتTد متسلسل

xوذج تعلّم آلة nيّز ب> : wوذج تصنيف
  . أكu/ صنف> منفصل>
xوذج يستخدم يف : wوذج 'ييزي

صنيف واالنحدار للتنبؤ باألسTء عن التّ 
Tل الّرشطي طريق تحديد االحت

. للمخرجات بالنّظر إىل الخصائص واألوزان
  ).xوذج رشطي(ويطلق عليه أيضا 

نبؤ بالنّتائج التّ xوذج يتيح : wوذج تنبؤي
األحداث غ� املعروفة بناء / املستقبليّة

  .عىل بيانات سابقة
xوذج تعلّم آلة nكنه : wوذج توليدي

إنشاء أمثلة جديدة مشابهة لبيانات 
  .دريبالتّ 

xوذج يدرب بطريقة غ� : wوذج ثابت
متّصلة مرة واحدة، ثم يستخدم الفرتة من 

  . الوقت
طريقة لوصف متغ� : wوذج خطي

االستجابة كمجموعة خطبة من متغ�ات 
  . وقعالتّ 

xوذج تدرب تدرينا : wوذج دينامي¥
متواصال باستخدام بيانات تدخل باستمرار 

  .يف النّموذج
النTّذج اإلحصائيّة  فئة من: wوذج شب¥

مثيل التّ تستخدم الرّسوم الّشبكيّة  التي
  . العالقات االحتTليّة ب> املتغ�ات

نوع من الّشبكات : wوذج عريض
العصبيّة يشتمل عىل عدد من خصائص 

  . تتصل مبارشة بعقدة إخراج التياإلدخال 
xوذج بيانات : wوذج غZ عالئقي

دون منطقي يخزن البيانات ويعالجها 
  .اتباع xوذج عالئفي

xوذج تعلّم آلة ال : wوذج غZ معاميل
يضع افرتاضات محّددة حول شكل دالة 
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عي>، وال يفرتض مجموعة محدودة من التّ 
  .املعامالت

xوذج يحدد : wوذج لغة أحادي االتّجاه
احتTليّة وجود كلمة يف نصل بناء عىل 

يطلق عليه أيضا . ي يأd فيلهاالذّ النّص 
)xوذج لغة سببي.(  

xوذج يحدد : wوذج لغة ثناY االتجاه
احتTليّة وجود كلمة يف نّص بناء عىل 

  .ي يأd قبلها وبعدهاالذّ النّّص 
Zوذج لغوي كبw : وذج لغوي مكّونx

  .من عدد كب� من املعامالت
: wوذج لغوّي للّتطبيقات الحواريّة

xوذج لغوي كب� يعتمد عىل محول 
  .تحاوريّة لتوليد ردود

xوذج يحّدد احتTليّة : wوذج لغويّ 
وجود سلسلة معيّنة من الكلTت يف 

  . جملة
xوذج له : يغالّص wوذج متعّدد 

  .مخرجات بصيغ متعّددة/ مدخالت
xوذج يقبل املدخالت : wوذج مخّصص

الخاّصة Gستخدم ويعطي تنبؤات بناء 
  .عىل تلك املدخالت

يّة تدريب النّاتج من عمل: wوذج مدرّب
  .النّموذج

xوذج مرجعي ملقارنة : wوذج مرجعي
مدى جودة أداء xوذج آخر أكu تعقيدا 

  .يف مشكلة معيّنة
مكّون / xوذج: دريبالتّ wوذج مسبق 

من xوذج درب باستخدام مجموعة 
  .بيانات أخرى

xوذج تعلّم آلة يضع : wوذج معاميل
عي> التّ افرتاضات محّددة حول شكل دالة 

  .عامالتالتّ فرتض مجموعة محدودة من وي
�ثيل ملا تعلّمته خوارزميّة تعلّم : wوذج

دريب ويطلق عليه التّ اآللة من بيانات 
  ).xوذج تعلّم اآللة(أيضا 

طريقة لتصميم قواعد : نو سيکوال
البيانات تتيح تخزين البيانات واالستعالم 

 البيانات قواعد عن مختلفة بطريقة عنها
  ).عالئقيّة غ�( أيضا عليها ويطلق .العالئقيّة

مجموعة محّددة من : نوع البيانات
لها بنيّة محّددة ومجموعة  التيالبيانات 

  .من العمليات املتاحة
مجموعة من قيم : نوع بيانات مجرد

تكون  التيلة الصّ البيانات والعمليات ذات 
  .مستقلة عن أّي تنفيذ

معدل كيفيّة توقع النّموذج : النّوعيّة
قا صحيا لألسTء الّسلبيّة عندما تكون توق

املعدل (ويطلق عليه أيضا . سلبيّة بالفعل
  ) حيحالصّ الّسلبي 
 يوفر املصدر مفتوح عمل إطار :هادوب

 البيانات من كب�ة ملجموعات موزعة معالجة

  .الحاسب أجهزة من مجموعات عرب
 يهدف هجوم :العضويّة استنتاج هجوم

 بيانات ةعيّن كانت إذا ما تحديد إىل

 أم اآللة تعلّم أxوذج تدريب يف استخدمت

  .ال
  . قياس تحاول الخوارزميّة تحسينه: هدف

عمليّة اختيار : ذهندسة الخصائص
وإنشاء خصائص مفيدة من البيانات 

  .دريب xوذجالتّ األوليّة 
مجال يركز عىل اكتساب : هندسة املعرفة

املعرفة من خرباء املجال واملصادر األخرى، 
  .ينها يف قاعدة املعرفةوتخز

طريقة لتنظيم البيانات : هياكل البيانات
وتخزينها يف ذاكرة الحاسب للوصول إليها 

  . ومعالجتها بكفاءة
مجموعة من : طبيقاتالتّ واجهة برمجة 

وال والربوتوكوالت واألشياء الدّ األوامر و 
يستخدمها املربمجون للتواصل مع  التي

  .األنظمة الخارجيّة

واجهة : دم تحاوريّةواجهة مستخ
فاعل مع التّ مستخدم تتيح للمستخدم> 

أجهزة الحاسب بطريقة تشبه املحادثة ب> 
  .البرش

طريقة تصنيف : واحد مقابل الكّل 
للتعامل مع املشكالت متعّددة األصناف 
باستخدام مصنفات ثنائيّة متعّددة، Gعنى 

  . مصنف ثنا� واحد لكل نتيجة محتملة
كاء االصطناعي مع الذّ مج د: الواقع املّمتد

تقنيّة الواقع االفرتايض واملعزز واملختلط 
  .إلضافة إمكانات متقدمة

دائرة إلكرتونيّة : وحدة املعالجة املركزيّة
حكم يف أداء التّ تنفذ تعليTت الربنامج و 

  . الحاسب
دالة : )ريلو(وحدة خطيّة مصّححة 

تنشيط تعطي القيمة صفر إذا كان 
ا، وتعطي نفس قيمة صفر / املدخل سالبا

  .املدخل إذا كان املدخل موجبا
وحدة لغويّة ذات معنى : وحدة لغويّة

حرف يستخدمها / جزء كلمة/ كلمة
  .نبؤالتّ النّموذج للتدريب و 

دائرة : وحدة معالجة الرّسوميات
إلكرتونيّة تقوم بحوسبة متوازيّة لترسيع 

  .ور العرضها عىل جهاز إلكرتو©الصّ إنشاء 
معالج دقيق : ة الّرؤيّةوحدة معالج

  .مصمم لترسيع مهام رؤيّة الحاسب
دائرة متكاملة : وحدة معالجة تينرس

  .مخّصصة لتحس> أداء معالجة تعلّم اآللة
قيمة تستخدم كمعامل لخاّصيّة يف : وزن

للروابط ب> خاليا الّشبكة / xوذج خطي
  .العصبيّة

عمليّة تعيّ> فئة : وّصم اقسام الكالم
  .خصائصها النّحويّة الكلمة حسب

حكم يدرك بيئته التّ ان ذاd يک: وكيل ذ�
  . حقيق أهداف محّددةالتّ ويقوم بأفعال 
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برمجي nكنه إدراك / کيان مادي: وكيل
  .رصف ذاتيا لتحقيق هدفالتّ بيئته، و 

وكيل يتفاعل مع بيئة عرب : وکيل مجسد
  .افرتايض/ جسم مادي
ة امتداد لشبكة الويب العامليّ : ويب داليل

لتمك> مشاركة البيانات وإعادة 
طبيقات عن طريق التّ استخدامها عرب 

تحديد مخازن البيانات واملفردات وقواعد 
  . عامل مع البياناتالتّ 
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  وا�راجع ا�صادر

  

  .ساحد طارق عزيز الجزائر، يف التاريخ فجر آثار -
  .باتنة الشهاب، دار أعشوت، سعيد بك& والتحريف، األصالة ب� اليوم إسالم -
  .شنيتي البش& محّمد الحضارةن وشواهد التّاريخ جذور يف قراءة الجزائر -
 والحضارة، اإلسالميّة العلوم يف البحث كزمر  إصدارات والقانون، الّرشيعة ب� وحCيتها الطّفل حقوق -

 .2019 الجزائر، األغواط،
 .محّمد علوي التاريخ، قبل ما عصور -
  .للقاسمي الشامية، الّصناعات قاموس -
 يف التّعريب بشؤون تعنى دوريّة مجلّة( من ،57 ـ 55 ـ 68 ـ 53 ـ 50 ـ49 :األعداد الطّب تعريب مجلة -

حة الطِّّب      ).الكويت دولة الّصّحّية، العلوم وترجمة لتأليف العرbّ  املركز عن تصدر العاّمة، والصِّ
  .غانم الّصغ& محّمد القديم، الجزائر لتاريخ والّرتاثّية الحضاريّة املظاهر -
 .1969 الرباط، العرb، العاl يف التّعريب لتّنسيق الّدائم املكتب والنّظم، واملذاهب والفنّون العلوم أسCء معجم - 
 دعم( مرشوع اإلsّاr، املتّحدة األمم برنامج إصدار ،)تونس( فرنيسّ  عرbّ  االنّتخابيّة صطلحاتامل معجم -

 .2012 )تونس يف االنّتخاb املسار
  .2014 كتب، سلسلة الّسياسيّة، للتّنميّة البحرين معهد الّسياسية، املصطلحات معجم -
 طه، فتحي محّمد ،)عرb– إنگليزي( الجويّة األرصاد يف املستعملة والفنيّة العلميّة املصطلحات معجم -

 .1987 القاهرة،
  .والعرشين الواحد القرن أبواب حتى والحديثة القدxة املهن معجم -
  .الفتاح عبد الّسيد محّمدي هدي الّسمعيّة، الّدالالت تخريج كتاب يف والفنّون الحرف مصطلحات معجم -
 .2016 مرص، ّية،العرب اللغة مجمع الجميلة، الفنّون مصطلحات معجم -
  .طوb ومصطفى بنب� شوقي ألحمد كوديكولوجي، قاموس العرbّ، املخطوط مصطلحات معجم -
 .الكايف عبد الفتاح عبد إسCعيل د اإلنسان، حقوق مصطلحات معجم -
  .غانم الّصغ& محمد القديم، املغرب بالد يف التاريخ قبل ما وحضارات مواقع -
  .القاهرة زقزوق، حمدي ودمحم العاّمة، اإلسالمية املوسوعة -
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