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 تطٛص ذنزخ يف ْعاّ َتتابع َٚضتب يف مجٝع ايبؾض ٜؾريايٞ َفّٗٛ .1

  ايكِٝ(-ايشناء-ايتعًِ-ايُٓٛ)

عًِ ٜٗتِ بزصاع٘ َعاٖض ايهائٔ اؿٞ ٚتطٛصٙ,ٚتفشك عًٛن٘ ٚايعًُٝات ايعك١ًٝ ايؤرٜ٘  .2

 ايٝ٘,ٚايهؾف عٔ رٚافع ايغًٛى ْٚتائذ٘ ٜؾريايٞ َفّٗٛ

 ايكِٝ(-ايشناء-ايتعًِ-ايُٓٛ) 

ع١ًُٝ تهاٌَ يف ايتػريات ايفٝظٜٛيٛدٝ٘ ٚايغٝهٛيٛدٝ٘ تٗزف ايٞ ؼغني قزص٠ ايفضر عًٞ  .3

  ايتشهِ يف ايبٝئ٘ ٜؾريايٞ َفّٗٛ

 ايكِٝ(-ايشناء-ايتعًِ-ايُٓٛ)

ايع١ًُٝ َٓعُ٘ ٚتغري ٚفل اعػ ٚتتكزّ بٓاء عًٞ قٛاعزميهٔ ايتعضف ايٝٗاٚرصاعتٗا  .4

  ّٜٛؾريايٞ َفٗ

 ايكِٝ(-ايشناء-ايتعًِ-ايُٓٛ)

ايظٜارٙ اييت تطضا عًٞ سذِ ايهائٔ اؿٞ َٚا ٜتبعٗا َٔ تػريات اخضٟ َٓش بزء تهٜٛٓ٘ يف  .5

  صسِ االّ ايٞ إ تٓتٗٞ سٝات٘ ٜؾريايٞ َفّٗٛ

 ايكِٝ(-ايشناء-ايتعًِ-ايُٓٛ)

ٜؾريايٞ  ايغًغً٘ املتتابع٘ املتُاعه٘ َٔ ايتػريات اييت تٗزف ايٞ انتُاٍ ْنر ايهائٔ .6

  َفّٗٛ

 ايكِٝ(-ايشناء-ايتعًِ-ايُٓٛ)

ايتػريات ايعنٜٛ٘ عٛاء اؾغ١ُٝ َٓٗا تتعًل بؾهٌ اؾغِ ٚاالعناء ايعاٖضٙ ٚسذُٗا  .7

  ٜؾريايٞ َفّٗٛ

 ايكِٝ(-ايشناء-ايتعًِ-ايُٓٛ)

ايتػريات ايفٝظٚيٛدٝ٘ ايزاخًٝ٘ ٖٚٞ املتعًك٘ بايػزر ٚاالدٗظ٠ ايزاخًٝ٘ يف اؾغِ ٜؾريايٞ  .8

  َفّٗٛ

 ايكِٝ(-ايشناء-ايتعًِ-ايُٓٛ)

ع١ًُٝ ؼزخ راخٌ ايهائٔ اؿٞ ٜٚعٗض اثاص ٖشا ايُٓٛعًٞ ؽهٌ تػريات يف اؾاْب  .9

  اؾغُٞ ٚتػريات يف عًٛى ايفضر ٜؾريايٞ َفّٗٛ

 ايكِٝ(-ايشناء-ايتعًِ-ايُٓٛ)

 تػريات ال ؼزخ فذاٙ ٚيهٔ بقٛص٠ تزصدنٝ٘ ٜؾريايٞ َفّٗٛ .11

 ايكِٝ(-ايشناء-ايتعًِ-ايُٓٛ)

 

21 

 



 

3 
 

 علم نفس  ))) النمو ((((2نموذج اجابة الوحدة               
غ٘ َتتابع٘ َٔ ايتػريات ٚايتطٛصات املضئٝ٘ اسٝاْا ٚغرياملضئٝ٘ اسٝاْا اخضٟ ٜؾريايٞ عً .11

 َفّٗٛ

 ايكِٝ(-ايشناء-ايتعًِ-ايُٓٛ)

يف سٝاٙ نٌ اْغإ َضاسٌ ٚامش٘ َٔ سٝح طفٛيت٘ ثِ اْتكاي٘ يًُضاٖك٘ ثِ ايضؽز ٜؾري  .12

  ايٞ اسز َبارئ

 (ريَغتُضتػ-ضرٜ٘ٚدٛرفضٚم ف-ٜغرئَ ايعاّ يًدال-سٌ)ٜغرييف َضا

 اختالف االفضار َٔ سٝح ايطٍٛ ٚايكقض ٜؾري ايٞ اسز َبارئ .13

 (تػريَغتُض-ٚدٛرفضٚم فضرٜ٘-ٜغرئَ ايعاّ يًدال-سٌ)ٜغرييف َضا

َعزٍ ايُٓٛ رنتًف َٔ طفٌ ايٞ اخض ٚيهٔ تغًغٌ ايُٓٛ َٛسز يزٟ نٌ االطفاٍ ٜؾري  .14

  ايٞ اسز َبارئ

 (تػريَغتُض-ٜ٘ٚدٛرفضٚم فضر-ٜغرئَ ايعاّ يًدال-سٌ)ٜغرييف َضا

يتزصٜب ايفضر عًٞ ؽطٞ َضسً٘ َٔ َضاسٌ ايُٓٛ قبٌ اٚاْٗا ميهٔ إ ٜؤرٟ ايٞ  ١قاٚي .15

 عذظ ايطفٌ اٚ تؾٜٛ٘ منٛٙ ٜؾري ايٞ اسز َبارئ

 (تػريَغتُض-ٚدٛرفضٚم فضرٜ٘-ٜغرئَ ايعاّ يًدال-سٌٜغرييف َضا)

٘ ٜؾري ايٞ اسز عهإ املٓاطل ايغ١ًٝٗ ؽتًف بٓٝ٘ ادغاَِٗ عٔ عهإ املٓاطل اؾبًٝ .16

  َبارئ

 (تػريَغتُض-ٚدٛرفضٚم فضرٜ٘-ٜغرئَ ايعاّ يًدال-سٌ)ٜغرييف َضا

اختالف االفضار َٔ سٝح ايشناء فُِٓٗ ايشنٞ َِٚٓٗ ؽزٜز ايشناءَٚٓدفض ايشناء  .17

  ٜؾري ايٞ اسز َبارئ

 (تػريَغتُض-ٚدٛرفضٚم فضرٜ٘-ٜغرئَ ايعاّ يًدال-سٌ)ٜغرييف َضا

بني االفضار,فهٌ فضر ُٜٓٛ مبعزٍ رنتًف عٔ غريٙ ٜؾري ايٞ  ٖٞ االختالف ايعكًٝ٘ خاف٘ .18

  اسز َبارئ

 (تػريَغتُض-ٚدٛرفضٚم فضرٜ٘-ٜغرئَ ايعاّ يًدال-سٌ)ٜغرييف َضا

 نٌ َضسً٘ َٔ َضاسٌ ايُٓٛ تتٛقف عًٞ َا قبًٗا ٚتؤثض فُٝا بعزٖا ٜؾري ايٞ اسز َبارئ .19

 (َغتُضتػري-٘ضرٜٚدٛرفضٚم ف-ٜغرئَ ايعاّ يًدال-سٌٜغرييف َضا)

 ايُٓٛ قز ٜهٕٛ بطئ يف َضسً٘ ٚعضٜع يف َضسً٘ اخضٟ,ٜؾري ايٞ اسز َبارئ .21

 (تػريَغتُض-ٜغرئَ ايعاّ يًدال-١ٜٚدٛرفضٚم فضر-اختالف عضع٘)

 يف َضسً٘ املٝالر ٜهٕٛ ايُٓٛ عضٜعا ثِ ٜبطئ بعز سيو ٜؾري ايٞ اسز َبارئ .21

 (ػريَغتُضت-ٜغرئَ ايعاّ يًدال-ٚدٛرفضٚم فضرٜ٘-اختالف عضع٘)

تُٓٛ ايًػ١ مبعزالت كتًف٘ فتهٕٛ بطٝئ٘ يف ايبزاٜ٘ ثِ تُٓٛ بغضع٘ ٜؾري ايٞ اسز  .22

 َبارئ

 (تػريَغتُض-ٚدٛرفضٚم فضرٜ٘-ٜغرئَ ايعاّ يًدال-سٌ)ٜغرييف َضا

 قز ٜهٕٛ منٛٙ ايعكًٞ عضٜعا بُٝٓا منٛٙ اؾغُٞ بطٝئا ٜؾري ايٞ اسز َبارئ .23

 (تػريَغتُض-رٜ٘دٛرفضٚم فضٚ-ٜغرئَ ايعاّ يًدال-ٜغرييف َضاسٌ)
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 ٜغريايٓٛ َٔ ايضاؼ ايٞ ايكزّ ٜؾري ايٞ اسز َبارئ ايُٓٛ .24

 (تػريَغتُض-ٜغرئَ ايعاّ يًدال-ٜ٘ٚدٛرفضٚم فضر-قزرٙ-اػاٖات)

تُٓٛافابع ايٝزٜٔ قبٌ ايكزَني,ٚنشيو ايطفٌ ٜتشهِ يف ايبقض قبٌ االٜزٟ ٜؾري ايٞ  .25

  اسز َبارئ ايُٓٛ

 (تػريَغتُض-ٔ ايعاّ يًدالٜغريَ-ٜ٘ٚدٛرفضٚم فضر-قزرٙ-اػاٖات)

فايُٓٛ ٚاالصتكاء ٜبزا َٔ احملٛص املضنظٟ يًذغِ َتذٗا حنٛ االطضاف ٜؾري ايٞ اسز َبارئ  .26

 ايُٓٛ

 (تػريَغتُض-ٜغرئَ ايعاّ يًدال-ٜ٘ٚدٛرفضٚم فضر-قزرٙ-اػاٖات)

ٜتِ منٛ ايكًب ٚايضاؼ ٚاؾشع عٓز اؾٓني قبٌ ظٗٛص االطضاف ٚايشصاعني ٚايٝزٜٔ قبٌ  .27

 ابع ٜؾري ايٞ اسز َبارئ ايُٓٛاالف

 (تػريَغتُض-ٜغرئَ ايعاّ يًدال-ٜ٘ٚدٛرفضٚم فضر-قزرٙ-اػاٖات)

 ٜبزا َٔ اعًٞ ايضاؼ ٜٚتذ٘ ايٞ اخض ايكزّ ٜؾري ايٞ اسز َبارئ ايُٓٛ .28

 (تػريَغتُض-ٜغرئَ ايعاّ يًدال-ٜ٘ٚدٛرفضٚم فضر-قزرٙ-اػاٖات)

ٞ نٌ َٔ ايٝز ايُٝين ايٞ اطضاف ٜٚبزا َٔ َٓتقف ايقزص ٜٚتذ٘ َٔ ميٓ٘ ٜٚغضٙ اي .29

 افابعٗاٚايٝزايٝغضٟ ايٞ اطضاف افابعٗا ٜؾري ايٞ اسز َبارئ ايُٓٛ

 تػريَغتكبٌ(-ٜغرئَ ايعاّ يًدال-ٚدٛرفضٚم فضرٜ٘-قزرٙ-اػاٖات)

االدظاء ايعًٝأَ دغِ اؾٓني تتهٕٛ قبٌ االدظاء ايغفًٞ فايشصاعإ تُٓٛ قبٌ ايغاقني  .31

 ٜٛؾري ايٞ اسز َبارئ ايُٓ

 (تػريَغتُض-ٜغرئَ ايعاّ يًدال-ٜ٘ٚدٛرفضٚم فضر-قزرٙ-اػاٖات)

ايٓؾاط ايعاّ ٜغبل رائُا ايٓؾاط ايٓٛعٞ اٚ اـال يف نٌ االعتذابات اؿضنٝ٘  .31

 ٚايعك١ًٝ ٜؾري ايٞ اسز َبارئ ايُٓٛ

 تػريَغتكبٌ(-ٜغرئَ ايعاّ يًدال-ٚدٛرفضٚم فضرٜ٘-قزرٙ-اػاٖات)

تطٝع إ ٜغتذٝب اعتذاب٘ ْٛعٝ٘ ٚذنضى ايعنٛ ايشٟ اؾٓني ذنضى دغُ٘ نً٘ ٚال ٜغ .32

 ٜضٜز إ ذنضن٘ ٜؾري ايٞ اسز َبارئ ايُٓٛ

 (تػريَغتُض-ٜغرئَ ايعاّ يًدال-ٜ٘ٚدٛرفضٚم فضر-قزرٙ-)اػاٖات

ايفاظ ايطفٌ تهٕٛ عاَ٘ يف ايبزاٜ٘ فهٌ ايضداٍ بابا ثِ ميٝظ بني االب ٚبكٝ٘ ايضداٍ  .33

 ٜؾري ايٞ اسز َبارئ ايُٓٛ

 تػريَغتكبٌ(-ٜغرئَ ايعاّ يًدال-ٚدٛرفضٚم فضرٜ٘-قزرٙ-ت)اػاٖا

قزص٠ ايطفٌ عًٞ ايهتاب٘ مل تهتٌُ اسا مل تٓنر عنالت٘ ٚقزصات٘ ايالطَ٘ يف ايهتاب٘  .34

 ٜؾري ايٞ اسز َبارئ ايُٓٛ

 (تػريَغتُض-ٜغرئَ ايعاّ يًدال-ٜ٘ٚدٛرفضٚم فضر-قزرٙ-اػاٖات)

٘ عاَ٘ بهًٝت٘,ثِ تبزا اعناء َعٝٓ٘ اٚ عٓزَا ٜغتذٝب ايهائٔ اؿٞ يًُٛاقف اعتذاب .35

 ٚظائف خاف٘ يف ايعٌُ ٜؾري ايٞ اسز َبارئ ايُٓٛ

 (تػريَغتُض-ٜغرئَ ايعاّ يًدال-ٜ٘ٚدٛرفضٚم فضر-قزرٙ-)اػاٖات
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 ٜغري ايُٓٛ سغب منط َعني ٜٚتذ٘ َٔ ايضاؼ ايٞ ايكزَني ٜؾري ايٞ اسز َبارئ ايُٓٛ .36

 (تػريَغتُض-يعاّ يًدالٜغرئَ ا-ٜ٘ٚدٛرفضٚم فضر-قزرٙ-)اػاٖات

ايطفٌ ذناٍٚ إ ميٌٝ ظغُ٘ نً٘ يًٝتكط ؽٝئا اَاَ٘ ثِ ٜتعًِ بعز سيو نٝف ذنضى  .37

 ٜزٜ٘ فكط ٜؾري ايٞ اسز َبارئ ايُٓٛ

 (تػريَغتُض-ٜغرئَ ايعاّ يًدال-ٜ٘ٚدٛرفضٚم فضر-قزرٙ-)اػاٖات

 طٛاٍ سٝات٘ايتػريات اييت ؼزخ يًفضر يف كتًف دٛاْب٘ ايعن١ٜٛ ٚايعك١ًٝ التتٛقف  .38

 (تػريَغتُض-ٜغرئَ ايعاّ يًدال-ٜ٘ٚدٛرفضٚم فضر-قزرٙ-)اػاٖات

ٜتهٕٛ دغِ االْغإ َٔ فُٛع٘ َٔ اـالٜا ؼتٟٛ نٌ ٚسزٙ عًٞ بعض االدغاّ  .39

املغتط١ًٝ املتٓاٖٝ٘ يف ايقػض تغُٞ بايهضَٚٛعَٛات اٚ ايقبػٝات تكّٛ ْكٌ ايقفات َٔ 

  ايُٓٛ ايٛايزٜٔ ايٞ االبٓاء ٜؾريايٞ اسزعٛاٌَ

 املزصع٘(-ايػزر-ايػشاء-ايٛصاث٘)

ٖٞ عباص٠ عٔ اـقائك اييت تٓتكٌ َٔ االباءٚاالدزارٚاالعالف ايٞ االبٓاءعٔ طضٜل  .41

  اؾٝٓات ٚايهضَٚٛعَٛات ٜؾريايٞ اسزعٛاٌَ ايُٓٛ

 املزصع٘(-ايػزر-ايػشاء-ايٛصاث٘)

 اْتكاٍ ايقفات َٔ االب ايٞ االبٔ َباؽضٙ ٜؾريايٞ اسزعٛاٌَ ايُٓٛ .41

 املزصع٘(-ايػزر-ايػشاء-يٛصاث٘ا)

 بايتكاء سٝٛإ َٟٓٛ َٔ االب ببٜٛن٘ االّ اييت ؼٌُ ٜؾريايٞ اسزعٛاٌَ ايُٓٛ .42

 املزصع٘(-ايػزر-ايػشاء-ايٛصاث٘)

 تعٌُ عًٞ احملافع١ عًٞ ايقفات ايعاَ٘ يًٓٛع ٜؾريايٞ اسزعٛاٌَ ايُٓٛ .43

 املزصع٘(-ايػزر-ايػشاء-ايٛصاث٘)

ٕ ايكائِ يف سٝاٙ ايٓٛع عا١َ ٚسٝا٠ االفضار ٜؾريايٞ تٗزف ايٞ احملافع١ عًٞ االتظا .44

  اسزعٛاٌَ ايُٓٛ

 املزصع٘(-ايػزر-ايػشاء-ايٛصاث٘)

اْتكاٍ ايقفات َٔ االدزار ٚاالعالف ايٞ االٚالر ٚال تهٕٛ ٖشٙ ايقفات َٛدٛرٙ يف  .45

  ايٛايزٜٔ ٜؾريايٞ اسزعٛاٌَ ايُٓٛ

 املزصع٘(-ايػزر-ايػشاء-ايٛصاث٘)

عضٙ نًٗا َٔ طٛاٍ ايكاَ٘ يعز٠ ادٝاٍ فآْا ْتٛقع يف ايػايب إ عٓز طٚاز فضرٜٔ َٔ ا .46

  ابٓائِٗ عًٞ ْفػ ايؾانً٘ ٜؾريايٞ اسزعٛاٌَ ايُٓٛ

 املزصع٘(-ايػزر-ايػشاء-ايٛصاث٘)

 عٛاٌَ ايزاخ١ًٝ اييت ناْت َٛدٛرٙ عٓز االخقاب ٜؾريايٞ اسزعٛاٌَ ايُٓٛ .47

 املزصع٘(-ايػزر-ايػشاء-ايٛصاث٘)

ا٠ ايفضر فٝهتغب ايطفٌ َٓٗا ايهجري َٔ املٗاصات َٔ خالٍ ايتكًٝز احملط٘ االٚيٞ يف سٝ .48

  ٚاالصؽار ٜؾريايٞ اسزعٛاٌَ ايُٓٛ

 املزصع٘(-ايػزر-ايػشاء-االعضٙ)
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اعتُاع االباء ايٞ اطفاهلِ ٜٚاخشٕٚ صغباتِٗ َٚطايبِٗ بعني االعتباص عٓزَا ٜنعٕٛ  .49

 اسزعٛاٌَ ايُٓٛ ايكٛاْني ٚايكٛاعز ٜعًُٕٛ عًٞ مبط عًٛى اطفاهلِ ٜؾريايٞ

 املزصع٘(-ايػزر-ايػشاء-االعضٙ)

فضض االباء ْعُا فاصَاٜتدشٕٚ قضاصات اعتٓارا ايٞ َاٜضٕٚ اْ٘ َٓاعب ٜؾريايٞ  .51

  اسزعٛاٌَ ايُٓٛ

 املزصع٘(-ايػزر-ايػشاء-االعضٙ)

بعتكز بعض االباء إ افنٌ ايطضم يًتعبري عٔ اؿب الطفاهلِ ٜهُٔ يف اؽباع صغباتِٗ  .51

  ٌَ ايُٜٓٛؾريايٞ اسزعٛا

 املزصع٘(-ايػزر-ايػشاء-االعض٠)

 اتاس٘ االباء اجملاٍ الطفاهلِ الٕ ٜفعًٛا َاٜؾاءٕٚ َٚاٜضغبٕٛ ٜؾريايٞ اسزعٛاٌَ ايُٓٛ .52

 املزصع٘(-ايػزر-ايػشاء-االعض٠)

تكّٛ بزٚص ايتعًِٝ النغاب ايفضراملعضف٘ يًتعاٌَ َع اجملتُع ٚاالْتكاٍ بؾهٌ طبٝعٞ  .53

  سزعٛاٌَ ايُٓٛايٞ َضسً٘ ايؾباب ٜؾريايٞ ا

 (املزصع٘-ايػزر-ايػشاء-)االعض٠

ايػزر اييت تفضط عٔ طضٜل قٓٛات ػُع َٛارٖا َٔ ايزّ ثِ تقب افضاطٖا عرب ايكٓٛات يف  .54

  ػاٜٚف اؾغِ غزر

 ايٓداَٝ٘(-ايزصقٝ٘-فُاء-قٜٓٛ٘)

تهٕٛ افضاطاتٗا عٔ طضٜل قٓٛات ٚتٛفٌ ٖشٙ االفضاطات ايٞ عطح اؾغِ اٚ راخٌ  .55

  زرػاٜٚف٘ ٖٞ غ

 ايٓداَٝ٘(-ايزصقٝ٘-فُاء-قٜٓٛ٘)

 نٌ سيو َا عزا ايػزر غزر تقب افضاطاتٗا يف ايزّ َباؽض٠ ٖٞ .56

 ايٓداَٝ٘(-ايزصقٝ٘-فُاء-كٜٓٛ٘اي)

ْكك افضاطٖا يف ايطفٛي٘ قز ٜتغبب يف معف قزصات٘ ايعك١ًٝ ٚايعنًٝ٘ ٚتاخض املؾٞ  .57

  ٚايعالز ٜؾري ايٞ اسز عٛاٌَ ايُٓٛاييت متجٌ ايػز٠

 ايًعاب١ٝ(-ايهعضٜ٘-يٓداَٝ٘ا-)ايزصقٝ٘

 غز٠ تكع يف دٝب فػري يف اسزٟ ععاّ اؾُذُ٘ يف املٓطك٘ ايغفًٞ َٔ املذ متجٌ ايػز٠ .58

 ايًعاب١ٝ(-ايهعضٜ٘-ايٓداَٝ٘-)ايزصقٝ٘

 غزٙ افضاطٖا بعز ايبًٛغ ٜؤرٟ ايٞ تندِ يف ايُٓٛ ٜٚاخش اػاٖا عضمٝا متجٌ ايػز٠ .59

 ايًعاب١ٝ(-ايهعضٜ٘-ايٓداَٝ٘-)ايزصقٝ٘

ف ٖشٙ ايػزٙ ؽظٜٔ َارٙ ايٝٛر ٚافضاط ٖضَٕٛ ايجرينغني ايشٟ ٜؤثض يف ايُٓٛ متجٌ ٚظائ .61

 ايػز٠

 ايًعاب١ٝ(-ايهعضٜ٘-ايٓداَٝ٘-ايزصقٝ٘)
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غزٙ ػعٌ ايفضر ميٌٝ ايٞ ايهغٌ باالماف٘ ايٞ ايضغب٘ يف ايّٓٛ ٚطٜارٙ ايعقبٝ٘  .61

  ٚاالسغاؼ باالعٝاء متجٌ ايػز٠

 (ايًعاب١ٝ-ايهعضٜ٘-ايٓداَٝ٘-ايزصقٝ٘)

طٜارٙ افضاط اهلضَٕٛ َٔ ٖشٙ ايػزٙ قز ٜؤرٟ ايٞ طٜارٙ عضع٘ ايتٓفػ ٚطٜارٙ رقات ايكًب  .62

  ٚاؿزٙ يف االْتكاٍ متجٌ ايػز٠

 ايًعاب١ٝ(-ايهعضٜ٘-ايٓداَٝ٘-ايزصقٝ٘)

طٜارٙ افضاطٙ يف ايطفٛي٘ ٚاملضاٖك٘ تؤرٟ ايٞ ايعًُك٘ ٜؾري ايٞ اسز عٛاٌَ ايُٓٛ اييت متجٌ  .63

  ايػز٠

 ايًعاب١ٝ(-ايهعضٜ٘-اَٝ٘ايٓد-)ايزصقٝ٘

بتشفٝظ منٛ مجٝع اْغذ٘ اؾغِ مبايف سيو اْغذ٘ ايععِ ٜؾري ايٞ اسز  بكّٛ ٖضَٕٛ .64

  عٛاٌَ ايُٓٛ اييت متجٌ ايػز٠

 ايًعاب١ٝ(-ايهعضٜ٘-ايٓداَٝ٘-)ايزصقٝ٘

يتطٛص ايبزْٞ ٚميهٔ إ ذنفظٙ يف مجٝع اْغذ٘ اؾغِ ٜؾري ايٞ اسزعٛاٌَ ايُٓٛ آٜعِ  .65

  اييت متجٌ ايػز٠

 ايًعاب١ٝ(-ايهعضٜ٘-ايٓداَٝ٘-)ايزصقٝ٘

اسا سزثت ٖشٙ ايظٜارٙ قبٌ ايبًٛغ فاْٗا تؤرٟ ايٞ اعتُضاص ايُٓٛسيت ٜقبح ايطفٌ عُالقا  .66

  ٜؾري ايٞ اسز عٛاٌَ ايُٓٛ اييت متجٌ ايػز٠

 ايًعاب١ٝ(-ايهعضٜ٘-ايٓداَٝ٘-)ايزصقٝ٘

ػاٙ ايعضمٞ ٜؾري ايٞ سزٚخ ايظٜارٙ بعز ايبًٛغ ٜؤرٟ ايٞ تندِ االطضاف ٚمنٖٛا يف اال .67

  اسزعٛاٌَ ايُٓٛاييت متجٌ ايػز٠

 ايًعاب١ٝ(-ايهعضٜ٘-ايٓداَٝ٘-)ايزصقٝ٘

  ايػزٙ ايزصقٝ٘ َضنب تكّٛ بافضاطٙ .68

 ايهايغّٝٛ(-االْغٛيني-ايُٓٛ-ايجٝٛصٚنغني)

 معف عكًٞ ٚايٞ تاخري املؾٞ ٚايهالّ عٓز ايطفٌ  اىل  ٜؤرْٟكق٘ َضنب  .69

 هايغّٝٛ(اي-االْغٛيني-ايُٓٛ-ٚنغنيايجري)

ٖٛ  يف ايبًٛغ فإ ايطفٌ ُٜٓٛ منٛ عضٜعا ال ٜتٓاعب ٚعضعت٘ ايطبٝعٝ٘ ت٘طٜارٖضَٕٛ  .71

  ٖضَٕٛ 

 ايهايغّٝٛ(-االْغٛيني-ايُٓٛ-ٚنغني)ايجري

ٖضَٕٛ إ سزثت ٖشٙ ايظٜارٙ بعز ايبًٛغ فإ سيو بؤرٟ ايٞ اصتفاع رصد٘ سضاص٠ اؾغِ عٔ  .71

  ايزصد٘ ايعار١ٜ 

 ايهايغّٝٛ(-ينياالْغٛ-ايُٓٛ-ايجٝٛصٚنغني)

 ٚعضع٘ ايتٓفػ ٚتتابع مضبات ايكًبٜؤرٟ ايٞ معف ايكًب ٚدشٛظ ايعٝٓني ْكق٘  ٖضَٕٛ  .72

 ايهايغّٝٛ(-االْغٛيني-ايُٓٛ-ٚنغنيايجري)
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ز ٜؤرٟ اسٝاْا ايٞ اْفعايٝ٘ ٜؤرٟ ايٞ ايؾعٛص باينٝل ٚايبالرٙ ٚاـٍُٛ ٚق ْكق٘ ٖضَٕٛ .73

 سارٙ

 ايهايغّٝٛ(-االْغٛيني-ايُٓٛ-ٚنغنيايجري)

سا ناْت االّ انجض تعضما المطضابات ٜاتٞ طفًٗا سزٜح ايٛالرٙ انجض َٝال يًبهاء ا .74

  ٜؾري ايٞ

 تعضض اؿاٌَ يالؽع٘(-اختالف ساالت ايزّ-اَضاض االّ اؿاٌَ-اْفعاالت االّ اؿاٌَ)

ي٘ رٚص اعاعٞ يف ايُٓٛ ٚدنب إ ٜتٓٛع يٝٓاعب طبٝع٘ عٌُ ايفضر ٚاملضسً٘ ايعُض١ٜ اييت  .75

  ايٞ اسز عٛاٌَ ايُٓٛ ميض بٗا ٜؾري

 املزصع٘(-ايػزر-ايٛصاث٘-ايػشاء)

  اينػط ايٓفغٞ املغتُض ٜكًل ايضسِ  .76

 ايػزر(-ايٛصاث٘-ايػشاء-اؿاي٘ االْفعاي١ٝ يالّ)

ٚفٛهلا ايٞ َضس١ً َعٝٓ٘ َٔ املضاٙ اييت تؾهٛ َٔ االدٗاض املتهضص ايشٟ ذنزخ عٓز .77

 اؿٌُ

 زر(ايػ-ايٛصاث٘-ايػشاء-اؿاي٘ االْفعاي١ٝ يالّ)

االْفعاالت ايٓفغ١ٝ َٔ اِٖ اعباب االدٗاض ٚانجضٖا ؽٝٛعا فٗٞ تؤثض ٜٚٓعهػ تاثريٖا  .78

  بؾهٌ َباؽض عًٞ ايضسِ اؿغاؼ 

 ايػزر(-ايٛصاث٘-ايػشاء-اؿاي٘ االْفعاي١ٝ يالّ)

تعضض املضا٠ اثٓاء اؿٌُ يًتٛتض ٚبعض املؾهالت اييت تؤثض عًٞ ْفغٝتٗا ٚػعًٗا انجض  .79

ؤثضعًٞ فش٘ اؾٓني َٚٔ املُهٔ إ ٜتغبب يف سزٚخ َٛت َفادئ عضم٘ يًعقبٝ٘ مما ٜ

  يًطفٌ 

 ايػزر(-ايٛصاث٘-ايػشاء-اؿاي٘ االْفعاي١ٝ يالّ)

 تٛتضاالّ ميهٔ إ ٜػري االٜض يف املؾُٝ٘ ٜٚؤثض عًٞ منٛ ايطفٌ ايشٟ مل ٜٛيز بعز  .81

 ايػزر(-ايٛصاث٘-ايػشاء-اؿاي٘ االْفعاي١ٝ يالّ)

ايعقبٝ٘ يفرتٙ ط١ًٜٛ َٔ ايٛقت اثٓاء اؿٌُ ايشٟ ٜؤرٟ  َعاْاٙ االّ َٔ اينػٛمات .81

 يالدٗاض 

 ايػزر(-ايٛصاث٘-ايػشاء-اؿاي٘ االْفعاي١ٝ يالّ)

ايٓٝهٛتني يف ايزخإ ٜٚؤثض عًٞ اؾٗاط ايتٓفغٞ يًضمٝع فتظار يزٜ٘ ْغب٘ االَضاض  .82

 ايتٓفغٝ٘ نايغعاٍ ٚايضبٛ ٚايتٗابات ايكقابات اهلٛائٝ٘ ٚاؿٓذضٙ 

 ايػزر(-ايٛصاث٘-ايػشاء-تزخني االّ)

 ٜغبب ْكقإ نبري يف َغتٜٛات َنارات االنغزٙ خاف٘ فٝتاَني ؼ ٚفٝتاَني ٙ  .83

 ايػزر(-ايٛصاث٘-ايػشاء-تزخني الّ)

 ٝ٘ اؿضد٘ يف املذ االخش يف ايُٓٛ بٜنض عضقً٘ تطٛص املغاصات ايعق .84

 ايػزر(-ايٛصاث٘-ايػشاء-تزخني الّ)

 طاْٝ٘ بعز ٚالرت٘ ٜظٜز استُايٝ٘ افاب٘ ايطفٌ باٚاصّ عض .85
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 ايػزر(-ايٛصاث٘-ايػشاء-الؽع٘يتعضض اؿاٌَ )

 طٜارت٘ عٔ املعزٍ ايطبٝعٞ ماص ٜٚؤرٟ ايٞ عٛاقب عٝئ٘ ٜؾري ايٞ اسز عٛاٌَ ايُٓٛ  .86

 املزصع٘(-ايػزر-ايٛصاث٘-ايػشاء)

يتُٓٝ٘ ايكزصات ايعكًٝ٘ املدتًف٘  ٜؾري ايٞ اسز عٛاٌَ املقزصاالعاعٞ يًطاق٘ اؿضنٝ٘  .87

  ايُٓٛ

 املزصع٘(-ايػزر-ايٛاصث٘-ايػشاء)

 

ٜعتُزعًٝ٘ ايفضر يف منٛ ٚبٓاءاـالٜا اؾزٜز٠ اييت ؼٌ قٌ اـالٜا ايتايف٘ ٜؾري ايٞ  .88

  اسز عٛاٌَ ايُٓٛ

 املزصع٘(-ايػزر-ايٛاصث٘-ايػشاء)

تفاعٌ ايقبػٝات االتٝ٘ َٔ ايٛايز َع ايقبػٝات االتٝ٘ َٔ ايٛايزٙ ٜؾري ايٞ اسز عٛاٌَ  .89

 ايُٓٛ

 املزصع٘(-ايػزر-ايٛاصث٘-)ايػشاء

ٜؾٌُ ايعٓافض ٚاملضنبات االعاعٝ٘ االطَ٘ اييت تغاعز عًٞ ايُٓٛ ٜؾري ايٞ اسز عٛاٌَ  .91

 ايُٓٛ

 املزصع٘(-ايػزر-ايٛاصث٘-ايػشاء)

ٜؤرٟ ْكق٘ ايٞ اَضاض خاف٘ ناالعكضبٛط ٚيني ايععاّ بااالماف٘ ايٞ اْ٘ ٜؤرٟ ايٞ  .91

  ٛاٌَ ايُٓٛمعف ايفضر يف َكاَٚ٘ االَضاض ٜؾري ايٞ اسز ع

 املزصع٘(-ايػزر-ايٛصاث٘-ايػشاء)

 ٜكّٛ ببٓاءخالٜا اؾغِ ٚمنٖٛا ٚتعٜٛض ايتايف َٓٗا ٜؾري ايٞ اسز عٛاٌَ ايُٓٛ .92

 املزصع٘(-ايػزر-ايٛصاث٘-ايػشاء)

 ساد٘ اؾغِ ايٞ ايفٝتاَٝٓات ٚايربٚتٝٓات ٚايزٖٕٛ ٜؾري ايٞ اسز عٛاٌَ ايُٓٛ .93

 املزصع٘(-ايػزر-ايٛصاث٘-ايػشاء)

 اعطاءاؾغِ ايطاق٘ ايالطَ٘ ٜؾري ايٞ اسز عٛاٌَ ايُٜٓٛكّٛ ب .94

 املزصع٘(-ايػزر-ايٛصاث٘-ايػشاء)

ٜكّٛ بٛقاٜ٘ اؾغِ َٔ ايعزٜزَٔ االَضاض ايٓاػ٘ عٔ ْكك ايفٝتاَٝٓات ٚاالَالح ٜؾري  .95

  ايٞ اسز عٛاٌَ ايُٓٛ

 املزصع٘(-ايػزر-ايٛصاث٘-ايػشاء)

ايزٍٚ االؽز فكضا يف رٍٚ ايعامل ايجايح  ايتاخض يف ايُٓٛ عٓز االطفاٍ ايشٜٔ ٜعٝؾٕٛ يف .96

  ٜؾري ايٞ اسز عٛاٌَ ايُٓٛ

 املزصع٘(-ايػزر-ايٛصاث٘-ايػشاء)

 اؾٛ املنطضب ال ٜتٝح يًطفٌ فضف٘ يف اؽباع اؿاد٘ ايٞ االَٔ ٚاالْتُاء .97

 مجاع٘ ايضفك٘(-ٚعائٌ االعالّ-املزصع٘-االعضٙ)

 بٌ تهغب ايطفٌ َعاصف ٚخربات دزٜز٠ مل ٜهٔ ٜعضفٗا َٔ ق .98
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 مجاع٘ ايضفك٘(-ٚعائٌ االعالّ-املزصع٘-)االعضٙ

 تهغب ايطفٌ ايعارات ٚايتكايٝز ٚاـضافات ٚاالعاطري ٚايطكٛؼ ٚايزٜٔ  .99

 مجاع٘ ايضفك٘(-ٚعائٌ االعالّ-املزصع٘-االعضٙ)

 تؤثض يف ايُٓٛاالدتُاعٞ َٔ خالٍ ايتٛافٌ بني اجملتُعات ٚايتعضف عًٞ ثكاف١ االخض .111

 مجاع٘ ايضفك٘(-االعالّٚعائٌ -املزصع٘-)االعضٙ

 تعًِ ايتفاعٌ االدتُاعٞ َع صفام ايغٔ ٚتهٜٛٔ ايقزاقات ٚاالتقاٍ باالخضٜٔ .111

 (مجاع٘ ايضفك٘-ٚعائٌ االعالّ-املزصع٘-)مجاع٘

 متاصؼ تاثريٖا عًٝ٘ يف ايفرتٙ اييت تهٕٛ فٝٗا فرتٙ ايتؾهٌ .112

 مجاع٘ ايضفك٘(-ٚعائٌ االعالّ-املزصع٘-االعض٠)

 االقتقارٟ عًٞ منٛ ايطفٌ ٚمعٗا االدتُاعٞ ٜٚؤثض .113

 مجاع٘ ايضفك٘(-ٚعائٌ االعالّ-املزصع٘-االعض٠)

 ٜهتغب ايطفٌ َٓٗا ايهجري َٔ ايغًٛنٝات ٚخاف٘ يف عٓٛات٘ االٚيٞ  .114

 مجاع٘ ايضفك٘(-ٚعائٌ االعالّ-املزصع٘-االعضٙ)

ايطفٌ ُٜٓٛ ادتُاعٝا َٔ خالٍ تعاًَ٘ َع اقاصْ٘ ٚرنرب اعايٝب ايتعإٚ ٚايتٓافػ  .115

  ح ٚايتنشٝ٘ ٚايتغاَ

 (مجاع٘ ايضفك٘-ٚعائٌ االعالّ-املزصع٘-)االعض٠

 مجاع٘ َضدعٝ٘ دنب إ ٜتٛافل َعٗا إ ذنعٞ فٝٗا مبهاْ٘ طٝب٘  .116

 ٚعائٌ االعالّ(-االعض٠-املزصع٘-مجاع٘ ايضفام)

 تغِٗ يف تعُٝل ايٛطاع ايزٜين يف ْفٛؼ ايٓاؽئ٘ .117

 (االعض٠-املزصع٘-مجاع٘ ايضفام-)ٚعائٌ االعالّ

ُري ٚتعًِ ايتُٝٝظ بني ايقٛاب ٚاـطا ٚبني اـري ٚايؾض َٚعاٜري االخالم تهٜٛٔ اين .118

  ٚايكِٝ 

 مجاع٘ ايضفام(-ٚعائٌ االعالّ-املزصع٘-االعض٠)

 ٖزفٗا عز ايعذظ مبا تكزَ٘ َٔ َعاصف ٚخربات َٓٛع٘ َٚٓعُ٘  .119

 مجاع٘ ايضفك٘(-ٚعائٌ االعالّ-املزصع٘-)االعض٠ 

ًِٝ ٖزفٗا تؾهٌٝ ؽدقٝ٘ ايفضر َٔ مجٝع ايتٓؾئ٘ االدتُاع١ٝ ع١ًُٝ تضبٝ٘ ٚتع .111

 ٚتبزأ ف٢ اؾٛاْب عٛاءايضٚسٝ٘ ايعك١ًٝ اؾغ١ُٝ اٚ املعضفٝ٘ اٚ ايغًٛنٝ٘ 

 (االعض٠-ٚعائٌ االعالّ-مجاع٘ ايضفام-)املزصع١

ٖزفٗا ؼٌٜٛ سيو ايطفٌ ايٞ عنٛ فاعٌ قارص عًٞ قٝاّ ارٚاصٙ االدتُاعٝ٘ َتُجال  .111

 نٝ٘ يًُعاٜٝري ٚايكِٝ ٚايتٛدٗات ايغًٛ

 االعض٠(-ٚعائٌ االعالّ-مجاع٘ ايضفام-املزصع١)

اٚدزٖا اجملتُع تؤرٟ رٚصا صئٝغا يف ع١ًُٝ ايتٓؾئ٘ سٝح تتزخٌ يتؤثض يف ايطفٌ ٚتٛد٘  .112

 سٝات٘ ٚتؾهًٗا يف َضاسًٗا املبهضٙ 

 االعض٠(-ٚعائٌ االعالّ-مجاع٘ ايضفام-املزصع١)
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 علم نفس  ))) النمو ((((2نموذج اجابة الوحدة               
اعػ ٚمٛابط قزرٙ هلا عًط٘ تٓعِٝ خاف٘ بٗا فتتهٕٛ تًو ايتفاعالت ٚفل   .113

 ناسرتاّ قُٝ٘ ٚتفهريٙ مما ٜٓتر عٓ٘ َغاٚا٠ ٚثبات يف ايتعاٌَ 

 االعض٠(-ٚعائٌ االعالّ-مجاع٘ ايضفام-املزصع١)

َؤعغ١ االدتُاع١ٝ اييت اْؾاٖا اجملتُع يتكابٌ ساد٘ َٔ سادات٘ االعاع١ٝ ٖٚٞ تطبع  .114

 يًُٗٓ٘ اييت تٓاعب٘ افضارٙ تطبٝعا ٚتهؾف َٝٛهلِ ٚاعتعزراتِٗ ٚتغتجُضٖا ٚتعزنٌ فضر

 االعض٠(-ٚعائٌ االعالّ-مجاع٘ ايضفام-املزصع١)

 ق٠ٛ ادتُاعٝ٘ َٛدٗ٘ تعٌُ عًٞ بٓاء ايؾدق١ٝ ايغ١ٜٛ  .115

 االعض٠(-ٚعائٌ االعالّ-مجاع٘ ايضفام-املزصع١)

ؼكل يالفضارانتغاب عن١ٜٛ اجملتُع ٚاملغاُٖ٘ يف ْؾاطات اؿٝا٠ االدتُاعٝ٘  .116

  املدتًف٘ 

 االعض٠(-ٚعائٌ االعالّ-ضفاممجاع٘ اي-املزصع١)

ٜعتربٖا االطفاٍ منٛسدا ٜغتُزٕٚ َٓ٘ ايٓٛاسٞ ايجكاف١ٝ ٚاـًفٝ٘ اييت تغاعزِٖ عًٞ إ  .117

 ٜغًهٛا عًٛنا عٜٛا 

 االعض٠(-ٚعائٌ االعالّ-مجاع٘ ايضفام-املزصع١)

ٌُ َا بزات٘ االعضٙ بٌ افبشت متتًو َكَٛات يتؤرٟ ٚظائف قز تعذظعٓٗا ٖٞ ته .118

  االدتُاعٝ٘ ايبعض املؤعغات 

 االعض٠(-ٚعائٌ االعالّ-مجاع٘ ايضفام-املزصع١)

تغِٗ يف تؾهٌٝ قِٝ ايطفٌ َٚعتكزات٘ ٚعًٛن٘ عٝح ٜتذ٘ حنٛ ايُٓط املضغٛب فٝ٘  .119

  رٜٓٝا ٚخًكٝا ٚادتُاعٞ 

 االعض٠(-ٚعائٌ االعالّ-مجاع٘ ايضفام-املزصع١)

الْغاْٝ٘ اييت ال ع١ًُٝ اْغاْٝ٘ ٚادتُاعٝ٘ سٝح ٜهتغب ايفضر َٔ خالهلا طبٝعت٘ ا .121

 تٛيز َع٘ ٚيهٓٗا تُٓٛ َٔ خالٍ املٛقف عٓزَا ٜؾاصى االخضٜٔ ػاصب اؿٝاٙ 

 االعض٠(-ٚعائٌ االعالّ-مجاع٘ ايضفام-املزصع١)

ٖٞ اِٖ ايٓعِ ٚاملؤعغات االدتُاعٝ٘ ٚاقزَٗا باعتباص إ نٌ عنٛ فٝٗا ي٘ َضنظ ٚي٘  .121

  رٚص ٖٚٞ عامل١ٝ 

 االعض٠(-عالّٚعائٌ اال-مجاع٘ ايضفام-املزصع١)

  اْٗا منٛسز َقػض يًُذتُع سات٘  .122

 االعض٠(-ٚعائٌ االعالّ-مجاع٘ ايضفام-املزصع١)

املؤعغ٘ ايرتبٜٛ٘ االٚيٞ اييت ٜتًكٞ فٝٗا ايطفٌ َبارئ ايرتبٝ٘ االدتُاعٝ٘ ٚايغًٛى ٚاراب  .123

  احملافع٘ عًٞ اؿكٛم ٚايٛادبات 

 االعض٠(-ٚعائٌ االعالّ-مجاع٘ ايضفام-املزصع١)

ك٘ ايٛفٌ بني ايٛدزإ ٚايفهض نُا متجٌ املهإ ايشٟ تًكٔ فٝ٘ ايكِٝ تؾهٌ سً .124

  َٚٛاطٜٔ اؿهِ 

 االعض٠(-ٚعائٌ االعالّ-مجاع٘ ايضفام-املزصع١)
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 علم نفس  ))) النمو ((((2نموذج اجابة الوحدة               
ٖٚٞ اراٙ يٓكٌ ايجكاف٘ ٚؽتاص َٔ ايجكاف٘ َاتضاٙ َُٗا سٝح تكّٛ بتفغريٙ ٚافزاص  .125

  االسهاّ عًٝ٘ 

 ٠(االعض-ٚعائٌ االعالّ-مجاع٘ ايضفام-املزصع١)

  ضٙ يف ْفغٝ٘ ايفضر بغبب اْتؾاصٖاٖٞ ٚع١ًٝ َؤث .126

 االعض٠(-ٚعائٌ االعالّ-مجاع٘ ايضفام-)املزصع١

 عاعزت عًٞ ْكٌ املعًَٛات بهجاف٘ عايٝ٘ ٚبغضع٘ اينٛء  .127

 االعض٠(-ٚعائٌ االعالّ-مجاع٘ ايضفام-)املزصع١

ايٞ ْػريات  االقُاصايقٓاعٝ٘ اييت ارت ايٞ طٜارٙ ن١ُٝ ْٚٛعٝ٘ ْكٌ املعًَٛات مما ٜؤرٟ .128

 دٖٛض١ٜ يف َفاِٖٝ ايتٓؾئ٘ ٚايتعًِٝ ٚايتزصٜب

 مجاع٘ ايضفام(-املزصع٘-االعضٙ-ٚعائٌ االعالّ)

اؿاعبات اييت مت تٛظٝفٗا يف فاالت عزٜزٙ ػاٚطت ؽظٜٔ املعًَٛات ايٞ ايتٓبؤ بٓتائر  .129

 ايتذاصب ايعًُٝ٘ ٚؼًٌٝ املعاٖض ايع١ًُٝ

 ايضفام(مجاع٘ -املزصع٘-االعضٙ-ٚعائٌ االعالّ)

ايٓؾئ ٜٓدضط فٝٗا عهِ عزّ انتُاٍ ايٓنر ٚخقائك َضاسً٘ ايُٓائٝ٘ ٚطبٝع٘  .131

  قتٟٛ ٚؽهٌ تًو املٛاقع احملًُ٘

 مجاع٘ ايضفام(- -االعضٙ-ٚعائٌ االعالّ-االْرتْت)

  ٚعًٝ٘ ارت ايٞ ارَإ االطفاٍ  .131

 مجاع٘ ايضفام(- -االعضٙ-ٚعائٌ االعالّ-االْرتْت)

 رٕٚ ٚعٞ اٚصقاب٘ دنعًِٗ عضم٘ يالحنضاف  قناءاالطفاٍ عاعات ط١ًٜٛ .132

 مجاع٘ ايضفام(- -االعضٙ-ٚعائٌ االعالّ-)االْرتْت

 ٜؤرٟ ايٞ فكزإ ثك٘ ايطفٌ بٓفغ٘ ٚامعاف ؽدقٝت٘  .133

 مجاع٘ ايضفام(- -االعضٙ-ٚعائٌ االعالّ-االْرتْت)

ٜعضض ايطفٌ يًتعضف عًٞ ايهجرئَ االفهاص بعنٗاَػًٛطاٚخاف٘ املعتكزات ايػضٜب٘  .134

 جكافات اييت ال تتٛافل َع فتُع٘ ٚاي

 مجاع٘ ايضفام(- -االعضٙ-ٚعائٌ االعالّ-)االْرتْت

نجضٙ املعًَٛات اييت ٜتعضف عًٝٗا ايطفٌ رٕٚ ايتانزَٔ فشتٗا ٚبايتايٞ تعضض ايطفٌ  .135

  ملا ٜغُٞ"َتالطَ٘ االْٗاى املعًَٛاتٞ"

 مجاع٘ ايضفام(- -االعضٙ-ٚعائٌ االعالّ-)االْرتْت

 ٙ ٚاالْطٛاءنُا قزتعضمِٗ يالبتظاط ٚ املناٜك٘ ٚتؾعضِٖ بايٛسز .136

 مجاع٘ ايضفام(- -االعضٙ-ٚعائٌ االعالّ-)االْرتْت

نُٝ٘ نبري٠ َٔ املعًَٛات قز تغبب ايطفٌ اٚ املضاٖل تؾٛـ ٚؽعٛصبعزّ ايتٛاطٕ  .137

  اؾغزٟ ٚاملعضيف 

 مجاع٘ ايضفام(- -االعضٙ-ٚعائٌ االعالّ-)االْرتْت
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 علم نفس  ))) النمو ((((2نموذج اجابة الوحدة               
قٍٛ عًٞ اٟ َعًَٛات ٚتغبب االباس١ٝ اييت قز ٜتعضض ٜعطٞ االطفاٍ ٚع١ًٝ عًٗ٘ يًش .138

 هلا ايطفٌ 

 مجاع٘ ايضفام(- -االعضٙ-ٚعائٌ االعالّ-)االْرتْت

ميٓع ايطفٌ َٔ ايكٝاّ بٓؾاطات ادتُاعٝ٘ نايٛادبات املزصع١ٝ ٚاملٓظي١ٝ ٚقناءٚقت َع  .139

  االعض٠ ٚاالفزقاء 

 مجاع٘ ايضفام(- -االعضٙ-ٚعائٌ االعالّ-)االْرتْت

 
 

 

 هٕٛ يف ايعاَٝني االٍٚ ٚايجاْٞ سني ٜتعضف ايطفٌ نًٝا عًٞ اَ٘ ت .141

 املضاٖك٘(-املٝالر-اؾٓني-ايضماع٘)

متتزسيت ايغٓٛات ايجايج٘ ٚايضابع٘ ٚاـاَغ٘ َٔ ايعُض ٜبزا ايطفٌ يف ٖشٙ املضس١ً  .141

 ٜهتؾف ايعامل انجض ٚتبزا قزصات٘ تتطٛص متجٌ َضسً٘

 املضاٖك٘(-ايضماع٘-اخضٙايطفٛي٘ ايٛعطٞ ٚاملت-ايطفٛي٘ املبهضٙ)

 تبزا يف ايغٓ٘ ايغارع١ ٚتٓتٗٞ يف ايجاْٝ٘ عؾضٙ َٔ عُض ايطفٌ متجٌ َضسً٘ .142

 املضاٖك٘(-ايطفٛي٘ ايبهضٙ ايضماع٘-ايطفٛي٘ ايٛعطٞ ٚاملتاخضٙ)

ٜبزا ايطفٌ ٜغتكٌ بعض ايؾئ عٔ اَ٘ ٜٚهٕٛ يٓفغ٘ فتُع٘ اـال َٔ االفزقاء بعز  .143

 رخٛي٘ املزصع٘ متجٌ َضسً٘

 املضاٖك٘(-ايضماع٘-ايطفٛي٘ املبهضٙ-ي١ ايٛعطٞ ٚاملتاخضٙايطفٛ)

 تبزا َٓش ايبًٛغ ٚؽتًف بني ايشنٛص ٚاالْاخ متجٌ َضسً٘ .144

 ايضماع٘(-ايطفٛي٘ املبهضٙ-ايطفٛي٘ ايٛعطٞ ٚاملتاخضٙ-املضاٖك٘)

 تبزا يف ايعكز ايجايح َٔ ايعُض ٚتعتربٖشٙ املضسً٘ َضسً٘ ايعطاء ٚايبٓاء متجٌ َضسً٘ .145

 ايطفٛي٘ املبهضٙ(-ايطفٛي٘ ايٛعطٞ ٚاملتاخض٠-ملضاٖك٘ا-ايؾباب)

 تبزا َع ْٗاٜ٘ َضسً٘ ايؾباب ٚتعتُز عًٞ َتٛعط االعُاص يف اجملتُع متجٌ َضسً٘ .146

 ايطفٛي٘ ايٛعطٞ ٚاملتاخضٙ(-املضاٖك٘-ايؾباب-ايؾٝدٛخ٘)

َاناْت االّ اؿاٌَ تتٓاٍٚ ْٛعا ٚاسزا َٔ االطعُ٘ ٚال ؼب غريٙ ٚنإ ٖشا ايطعاّ  .147

 كض ايٞ نجرئَ ايعٓافض اهلاَ٘ يًُٓٛ ٜؾري ايٞ اسز عٛاٌَ ايُٜٓٛفت

 اؿاي٘ االْفعاي١ٝ(-تٓاٍٚ ايعكاقري-اختالف ايزّ-ايطعاّ)

اؿقب٘ االملاْٝ٘ يف االؽٗض ايجالث٘ االٚيٞ يًشٌُ قز ٜؤرٟ ايٞ ايقُِ ٚافاب٘ ايعني باملٝاٙ  .148

 ايبٝناء ٚايتدًف ايعكًٞ  ٜؾري ايٞ اسز عٛاٌَ ايُٓٛ

 (اَضاض االّ اؿاٌَ  -تٓاٍٚ ايعكاقري-اختالف ايزّ-ّ)ايطعا

ايقُِ اٚ ايعُٞ اٚ ايبهِ اٚ اَضاض ايكًب اٚ مُٛص املذ نُا قزٜعاْٞ َٔ تاخض يف منٛٙ  .149

 اؾغُٞ ٚايعكًٞ ٜؾري ايٞ اسز عٛاٌَ ايُٓٛ

 ( اَضاض االّ اؿاٌَ( -تٓاٍٚ ايعكاقري-اختالف ايزّ-)ايطعاّ
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 علم نفس  ))) النمو ((((2نموذج اجابة الوحدة               
ثٓاء ؽٗٛص اؿٌُ االٚيٞ اٚ تعاطٞ دضعات نبريٙ َٔ تعاطٞ بعض املٛار ايهُٝٝائٝ٘ ا .151

االْغٛيني ٜؤرٟ ايٞ ْكك ؽزٜز يف ايغهض مماٜؤرٟ ايٞ افاب٘ اؾٓني ٚؽًف٘ ايعكًٞ ٜؾري 

 ايٞ اسز عٛاٌَ ايُٓٛ

 اؿاي٘ االْفعاي١ٝ(-تٓاٍٚ ايعكاقري-اختالف ايزّ-)ايطعاّ

 ري ايٞ اسزعٛاٌَ ايُٓٛتًف اـالٜاايزفاعٝ٘ يًذٓني بطضٜك١ َا اٚ باخضٟ يًُٓٛ ٜؾ .151

 ي١ٝ(عااؿاي٘ االْف-اختالف ايزّ-االّ  َضاضا-)ايتعضض يالؽع٘

ٜؤرٟ ايٞ افاب٘ اؾٓني باالعاق٘ ايعك١ًٝ اٚ باَضاض اخضٟ ناَضاض ايًٛنُٝٝا اٚ  .152

ايغضطإ اٚ افػض سذِ ايزَاغ ٚاييت ٜقاسبٗا يف ايعار٠ االعاق١ ايعك١ًٝ ٜؾري ايٞ اسزعٛاٌَ 

  ايُٓٛ

 اؿاي٘ االْفاع١ًٝ(-اختالف ايزّ-اَضاض االّ  -ؽع٘)ايتعضض يال

ٜؤرٟ ايٞ اطالم االّ ملنارات س١ٜٛٝ يهضٜات ايزّ اؿُضاءيزٟ اؾٓني عٝح تزَضٖا ٜؾري  .153

  ايٞ اسزعٛاٌَ ايُٓٛ

 ي١ٝ(اؿاي٘ االْفعا-تٓاٍٚ ايعكاقري-زّاختالف اي-)االَضاض

 ٖٞ عطف َتبارٍ بني ؽدقني ٜضٜز نٌ َُٓٗا اـري يالخض .154

 االعض٠(-ٚعائٌ االعالّ-االْرتْت-مجاع٘ ايضفام)

 مجاع٘ ق١ٜٛ ايتُاعو ػُع بني افضار َتغاٜٚني يف املهاْ٘ ٚايٛمع االدتُاعٞ .155

 االعض٠(-ٚعائٌ االعالّ-االْرتْت-مجاع٘ ايضفام)

 ؼكل يًفضر اؽباع سادات٘ ايٓفغ١ٝ ٚاالدتُاعٝ٘  .156

 االعض٠(-ٚعائٌ االعالّ-االْرتْت-مجاع٘ ايضفام)

يف ت١ُٝٓ ايفضر عًٞ ؼٌُ املغؤيٝ٘ االدتُاعٝ٘ ٚغضؼ قِٝ االعرتاف عكٛم االخض تغاِٖ  .157

 االعض٠(-ٚعائٌ االعالّ-االْرتْت-مجاع٘ ايضفام)

 ٚعٝط ادتُاعٞ ٖاّ َٚؤثض يف ؼكٝل ايُٓٛاالدتُاعٞ يًفضرٚانتُاٍ ْنر ؽدقٝت٘ .158

 االعض٠(-ٚعائٌ االعالّ-االْرتْت-مجاع٘ ايضفام)

 ٛ االدتُاعٞ ٚتهٕٛ ؽدق١ٝ ايطفٌتًعب رٚصا ٖاّ يف ايُٓ .159

 االعض٠(-ٚعائٌ االعالّ-االْرتْت-مجاع٘ ايضفام)

 مجاع٘ اٚي١ٝ فػري٠ تتهٕٛ بؾهٌ عفٟٛ ٚتكّٛ عًٞ ايتذاْػ يف ايعُض ٚاالٖتُاَات .161

 االعض٠(-ٚعائٌ االعالّ-االْرتْت-مجاع٘ ايضفام)

ؾئ٘ االدتُاعٝ٘ اؾُاعات االدتُاعٝ٘ املضدعٝ٘ اييت تًعب رٚصا َؤثضا يف ع١ًُٝ ايتٓ .161

 خاصز ْطل االعضٙ ٚيف املزصع٘ ٚخاصدٗا 

 االعض٠(-ٚعائٌ االعالّ-االْرتْت-مجاع٘ ايضفام)

 ايتؾاب٘ يف املٍٝٛ ٚاهلٛاٜات ٚايٛظٝف٘ االدتُاعٝ٘ .162

 االعض٠(-ٚعائٌ االعالّ-االْرتْت-مجاع٘ ايضفام)

 املجٌ ايكائٌ:إ ايطٝٛص عًٞ اؽهاهلاتكع .163

 االعض٠(-االعالّ ٚعائٌ-االْرتْت-مجاع٘ ايضفام)
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 علم نفس  ))) النمو ((((2نموذج اجابة الوحدة               
 فايطفٌ اؿغٔ ايشٟ ايتشل مبذُٛع٘ فاعز٠ ٜهتغب َٓٗاايكِٝ ٚاالخالم ايفاعزٙ .164

 االعض٠(-ٚعائٌ االعالّ-االْرتْت-مجاع٘ ايضفام)

 تٛفف باْٗا العاؼ اؿٟٝٛ يُٓٛايهائٔ ايبؾضٟ .165

 املضاٖك٘(-ايطفٛي٘ املتاخضٙ-ايطفٛي٘ املبهضٙ-َاقبٌ املٝالر)

 ِ ايٓطل ٚايهالّ ٚانتغاب ايًػ٘يف تعًَضسً٘ ٜبزأ ايطفٌ  .166

 املضاٖك٘(-ايطفٛي٘ املتاخضٙ-ايطفٛي٘ املبهضٙ-ايضماع٘)

 َضسً٘ تتقف بانتؾاف ايطفٌ يًعامل اـاصدٞ .167

 املضاٖك٘(-ايطفٛي٘ املتاخضٙ-ايطفٛي٘ املبهضٙ-ايضماع١)

َضسً٘ ٜظرار طٍٛ ٚٚطٕ ايطفٌ ٜٚطضاتػريعًٞ ٖٝهً٘ ايععُٞ َٔ ايؾهٌ ايػنضٚيف  .168

  ايٞ ايععُٞ

 املضاٖك٘(-ايطفٛي٘ املتاخضٙ-ايطفٛي٘ املبهضٙ-ايضماع٘)

 َضسً٘ ظٗٛص االعٓإ ايًبٓٝ٘ .169

 املضاٖك٘(-ايطفٛي٘ املتاخضٙ-ايطفٛي٘ املبهضٙ-ايضماع٘)

 َضسً٘ تتقف بايتُٝٝظبني االفٛات عًٞ اختالفٗا .171

 املضاٖك٘(-ايطفٛي٘ املتاخضٙ-ايطفٛي٘ املبهضٙ-ايضماع٘)

 ٌ االدتُاع١ٝ يٛايز١ٜ ٚاحملٝطنيَضس١ً تهٕٛ فٝٗااعتذابات ايطف .171

 املضاٖك٘(-ايطفٛي٘ املتاخضٙ-ايطفٛي٘ املبهضٙ-ايضماع٘)

 َضس١ً ٜتاثضفٝٗاايطفٌ ظٛ االعض٠ ايعاّ .172

 املضاٖك٘(-ايطفٛي٘ املتاخضٙ-ايطفٛي٘ املبهضٙ-ايضماع٘)

 ْفعايٞ ايٞ عزر َٔ صرٚر نُك االفبع اٚ نجضٙ ايقضاخ متجٌ َضسً٘تٛتض ايطفٌ اال .173

 املضاٖك٘(-ايطفٛي٘ املتاخضٙ-ايطفٛي٘ املبهضٙ-ايضماع٘)

َضسً٘ انتغاب ايجك٘ يف ْفػ ايطفٌ ٚعًٛن٘ َع َٔ سٛي٘ َٔ ايٓاؼ ٚخاف٘ ٚايزٜ٘  .174

  متجٌ َضسً٘

 املضاٖك٘(-ايطفٛي٘ املتاخضٙ-ايطفٛي٘ املبهضٙ-ايضماع٘)

 اطًل)دإ بٝادٝ٘(عًٞ ٖشٙ املضس١ً اعِ املضس١ً اؿغ١ٝ اؿضنٝ٘ متجٌ َضسً٘ .175

 املضاٖك٘(-ايطفٛي٘ املتاخضٙ-ايطفٛي٘ املبهضٙ-٘)ايضماع

تهٜٛٔ ايعالقات اؿغ١ٝ متجٌ املضس١ً اييت ٜبزا ايطفٌ يف تاٌَ االؽٝاء سٛي٘ ًٜٝٗا  .176

  َضس١ً

 املضاٖك٘(-ايطفٛي٘ املتاخضٙ-ايطفٛي٘ املبهضٙ-ايضماع٘)

 َضسً٘ َٔ َضاسٌ ايُٓٛايبؾضٟ ٚتتنُٔ عَُٛا بزاٜ٘ املؾٞ متجٌ .177

 املضاٖك٘(-ايضماع٘-ايطفٛي٘ املتاخض٠-ايطفٛي٘ املبهضٙ)

َضسً٘ متتز َٔ عُض ايغٓتني ايٞ ايغارع٘ اسا تغتكبٌ رٚص اؿناْ٘ ٚصٜاض االطفاٍ  .178

  متجٌ َضسً٘

 املضاٖك٘(-ايطفٛي٘ املتاخضٙ-ايطفٛي٘ املبهضٙ-)ايضماع٘
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 علم نفس  ))) النمو ((((2نموذج اجابة الوحدة               
ٜتُهٔ ايطفٌ يف ايغٓ٘ ايجا١ْٝ َٔ املؾٞ ٚاؾضٟ ٚايغٝطضٙ عًٞ سضن٘ املعزٙ متجٌ  .179

 َضسً٘

 املضاٖك٘(-ايطفٛي٘ املتاخضٙ-ايطفٛي٘ املبهضٙ-ايضماع٘)

يف ايغٓ٘ ايجايج٘ ٜعربايطفٌ عٔ ْفغ٘ ظٌُ َفٝزٙ ٜٚفِٗ بٝئت٘ ٜٚتذٝب ملطايب ايهباص  .181

  متجٌ َضسً٘

 املضاٖك٘(-ايطفٛي٘ املتاخضٙ-ايطفٛي٘ املبهضٙ-)ايضماع٘

 يف ايغٓ٘ ايضابع٘ ٜهجضايطفٌ َٔ االعئً٘ ٜٚبزا يف االعتُار عًٞ ْفغ٘ متجٌ َضسً٘ .181

 املضاٖك٘(-ايطفٛي٘ املتاخضٙ-ايطفٛي٘ املبهضٙ-)ايضماع٘

 يف ايغٓ٘ اـاَغ٘ ٜٗتِ بًباع٘ ٚتظرار ايجك٘ بٓفغ٘ ٜٚقبح َٛاطٓا فػريا متجٌ َضسً٘ .182

 (املضاٖك٘-ايطفٛي٘ املتاخضٙ-ايطفٛي٘ املبهضٙ-)ايضماع٘

 ايغٓ٘ ايغارع٘ بزء منٛايؾدق١ٝ ٚايتهٜٛٔ ايشاتٞ متجٌ َضسً٘ .183

 املضاٖك٘(-ايطفٛي٘ املتاخضٙ-ايطفٛي٘ املبهضٙ-)ايضماع٘

َضس١ً ٜكٌ فٝٗا اعتُارا ايطفٌ عًٞ ايهباص ٜٚظرار اعتُارٙ عًٞ ْفغ٘ ٚسات٘ متجٌ  .184

 َضسً٘

 املضاٖك٘(-ايطفٛي٘ املتاخضٙ-ايطفٛي٘ املبهضٙ-)ايضماع٘

 ا االْتكاٍ َٔ بٝئ٘ املٓظٍ  ايٞ بٝئ٘ اؿناْ٘ ٚصٜاض االطفاٍَضسً٘ ٜتِ فٝٗ .185

 املضاٖك١(-ايضماع٘-ايطفٛي٘ املتاخضٙ-ايطفٛي٘ املبهضٙ)

اٖات ٚايعارات ػئ٘ االدتُاعٝ٘ ٚانغاب ايكِٝ ٚاالاملضسً٘ تبزا ع١ًُٝ ايتٓؾ .186

 االدتُاع١ٝ ٜٚتعًِ فٝٗا ايتُٝٝظ بني ايقٛاب ٚاـطا 

 املضاٖك١(-ايضماع٘-املتاخضٙايطفٛي٘ -)ايطفٛي٘ املبهضٙ

ٜتُٝظايطفٌ يف ٖشٙ املضسً٘ باالعتُاراملباؽضعًٞ َٔ سٛي٘ ٚيف ايٛقت ْفغ٘ ميٌٝ ايٞ  .187

  ايشاتٝ٘ 

 املضاٖك١(-ايضماع٘-ايطفٛي٘ املتاخضٙ-ايطفٛي٘ املبهضٙ)

ميٌٝ ايٞ اؿضن٘ املغتُضٙ املتُجً٘ مبُاصع٘ ايًعب ٚاالْؾط٘ ٚايتٓكٌ َٔ َهإ ايٞ  .188

 اخض 

 املضاٖك١(-ايضماع٘-ايطفٛي٘ املتاخضٙ-٘ املبهضٙايطفٛي)

 ٌَٝ  ايطفٌ ايٞ تكًٝز افعاٍ االخضٜٔ َٚٔ بِٝٓٗ االبٛإ  .189

 املضاٖك١(-ايضماع٘-ايطفٛي٘ املتاخضٙ-)ايطفٛي٘ املبهضٙ

 ٌَٝ االطفاٍ يف ٖشٙ املضسً٘ ايٞ ايعٓار ٚاالفضاص عًٞ كايف٘ ايضاٟ .191

 املضاٖك١(-ايضماع٘-ايطفٛي٘ املتاخضٙ-ايطفٛي٘ املبهضٙ)

 ميٌٝ االطفاٍ ايٞ انتغاب املٗاصات اييت ٜضاٖا يف االؽدال َٔ سٛي٘  .191

 املضاٖك١(-ايضماع٘-ايطفٛي٘ املتاخضٙ-)ايطفٛي٘ املبهضٙ

 انتؾاف ايعامل اؾزٜز رٕٚ ايًذٛء ايٞ االٌٖ  .192

 املضاٖك١(-ايضماع٘-ايطفٛي٘ املتاخضٙ-)ايطفٛي٘ املبهضٙ
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 علم نفس  ))) النمو ((((2نموذج اجابة الوحدة               
 ُٛ ايًػٟٛ رٕٚ ايٓعض ايٞ َغتٟٛ ايًػ٘ ميتًو االطفاٍ َكزص٠ َتُٝظ٠ عًٞ ايٓ .193

 املضاٖك١(-ايضماع٘-ايطفٛي٘ املتاخضٙ-ايطفٛي٘ املبهضٙ)

 ذنب االطفاٍ االيعاب ٚاالؽٝاء اييت فٝٗا فو ٚتضنٝب  .194

 املضاٖك١(-ايضماع٘-ايطفٛي٘ املتاخضٙ-)ايطفٛي٘ املبهضٙ

 ميٌٝ االطفاٍ ايٞ ايتاثض باالَٛص ايتافٗ٘  .195

 املضاٖك١(-ايضماع٘-املتاخضٙ ايطفٛي٘-ايطفٛي٘ املبهضٙ)

امعاف 7تظرار ايهتً٘ اؾغ١ُٝ يًطفٌ عٛاء نإ سنضا اٚ اْجٞ ايٞ إ تقبح حنٛ  .196

 يف ايطفٛي٘ املبهضٙ......َانإ عًٝ٘ سني ٚيز متجٌ يف ايُٓٛ 

 ايعكًٞ(-اؿضنٞ-االْفعايٞ-اؾغُٞ)

 يف ايطفٛي١ املبهض٠......ٗا متجٌ ايُٓٛ تُٓٛاالعٓإ يف بزاٜ٘ املضس١ً ٚتتغاقط يف ْٗاٜت .197

 ايعكًٞ(-اؿضنٞ-االْفعايٞ-اؾغُٞ)

بطٍٛ قاَت٘ عٓزايٓنر  إ قاَ٘ ايطفٌ يف عٔ اـاَغ٘ تعترب اعاعا ال باؼ ب٘ يًتٓبؤ .198

  يف ايطفٛي١ املبهضٙ......متجٌ ايُٓٛ 

 ايعكًٞ(-اؿضنٞ-االْفعايٞ-اؾغُٞ)

تٓاٍٚ ايطعاّ متجٌ ٜهتٌُ يف ٖشٙ املضسً٘ منٛاالعٓإ املؤقت٘ مماميهٔ ايطفٌ َٔ  .199

 يف ايطفٛي١ املبهضٙ.........ايُٓٛ 

 ايعكًٞ(-اؿضنٞ-االْفعايٞ-اؾغُٞ)

ٜغتطٝع طفٌ ايجايج١ اؾضٟ بغالع١ ٚايكفظ نُاميهٓ٘ ٖشا ايتاطص َٔ ايتشهِ يف  .211

 يف ايطفٛي١ املبهضٙ.........سضنت٘ متجٌ ايُٓٛ 

 ايعكًٞ(-اؿضنٞ-االْفعايٞ-اؾغُٞ)

ايطفٌ ايغٝطضٙ ْٛعا َا عًٞ عنالت ايزقٝك٘ ايٞ سزَا سٝح يف عٔ اـاَغ٘ ٜغتطٝع  .211

 يف ايطفٛي١ املبهضٙ..........ٜتُهٔ َٔ َغو ايكًِ ٚاملكك متجٌ ايُٓٛ 

 ايعكًٞ(-اؿضنٞ-االْفعايٞ-اؾغُٞ)

ٜكٍٛ)بٝادٝ٘( إ عزّ قزص٠ ايطفٌ عًٞ ايزخٍٛ يف عًُٝات سٖٓٝ٘ اعاع١ٝ َعٝٓ٘ يعزّ  .212

 يف ايطفٛي١ املبهضٙ................ٛ تٛفض املٓطل ايالطّ متجٌ ايُٓ

 (ايعكًٞ-اؿضنٞ-االْفعايٞ-)اؾغُٞ

يف ..........َضسً٘ ٜتغِ يف تفهريٙ بايبغاط٘ ٚايغشاد٘ ٚسٚ بعز ٚاسز متجٌ ايُٓٛ  .213

 ايطفٛي١ املبهضٙ

 (ايعكًٞ-اؿضنٞ-االْفعايٞ-)اؾغُٞ

 يف ايطفٛي١ املبهضٙ.....ٜتُٝظ تفهريايطفٌ باملفاِٖٝ املتُضنظٙ سٍٛ سات٘ متجٌ ايُٓٛ  .214

 (ايعكًٞ-اؿضنٞ-االْفعايٞ-)اؾغُٞ

يف .....ال تضٜاْٞ متجٌ ايُٓٛ  عٓزَاٜػُض ايطفٌ عٝٓٝ٘ ثِ ٜكٍٛ يٛايزٜ٘ اْهُا .215

 ايطفٛي١ املبهضٙ

 ايعكًٞ(-اؿضنٞ-االْفعايٞ-)اؾغُٞ
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 علم نفس  ))) النمو ((((2نموذج اجابة الوحدة               
 يف ايطفٛي١ املبهضٙ.....ايطفٌ ذنػ باؿٌ اعتُارا عًٞ َا تظٚرٙ ب٘ سٛاع٘ متجٌ ايُٓٛ  .216

 (ايعكًٞ-اؿضنٞ-االْفعايٞ-)اؾغُٞ

يف ......ٜزصى ايطفٌ االؽٝاء ارصانا ٜتٛافل َع َاٜضاٙ ٖٛ َٔ داْب ٚاسزفكط متجٌ ايُٓٛ  .217

 ايطفٛي١ املبهضٙ

 (ايعكًٞ-اؿضنٞ-االْفعايٞ-)اؾغُٞ

ٜغتدزّ االطفاٍ اْطباعتِٗ اؿغ١ٝ بزصد٘ انربَٔ اعتدزاَتِٗ يًُٓطل متجٌ  .218

 طفٛي١ املبهضٙيف اي .............ايُٓٛ

 (ايعكًٞ-اؿضنٞ-االْفعايٞ-)اؾغُٞ

 يف ايطفٛي١ املبهضٙ .............ٜظاٍ االطفاٍ مياصعٕٛ ايتفهري ايتشٛيٞ متجٌ ايُٓٛ .219

 (ايعكًٞ-اؿضنٞ-االْفعايٞ-)اؾغُٞ

الٜغتطٝع االطفاٍ ايكٝاّ بعًُٝات سٖٓٝ٘ سكٝك٘ صغِ اِْٗ ٜتعإًَٛ َع اؽٝاء ٚاقعٝ٘  .211

 يف ايطفٛي١ املبهضٙ.................متجٌ ايُٓٛ 

 (ايعكًٞ-اؿضنٞ-االْفعايٞ-)اؾغُٞ

َاطايت اْطباعات ايطفٌ ٚارصانات٘ اؿغٝ٘ تكٝز تفهريِٖ متجٌ ايُٓٛ  .211

 يف ايطفٛي١ املبهضٙ.................

 (ايعكًٞ-اؿضنٞ-االْفعايٞ-)اؾغُٞ

 ايطفٛي١ املبهضٙيف .................الْفعاالت باؿزٙ ٚايؾٝٛع متجٌ ايُٓٛ تتقف ا .212

 ايعكًٞ(-اؿضنٞ-االْفعايٞ-)اؾغُٞ

عزّ ايتٛاطٕ سٝح ٜهٕٛ ايطفٌ عٗال االعتجاصٙ متجٌ ايُٓٛ باملضسً٘ تتغِ  .213

 يف ايطفٛي١ املبهضٙ............................

 ايعكًٞ(-اؿضنٞ-االْفعايٞ-)اؾغُٞ

 ١ املبهضٙيف ايطفٛي...............ٜعضف مبضسً٘)عزّ ايتٛاطٕ( متجٌ ايُٓٛ  .214

 ايعكًٞ(-اؿضنٞ-االْفعايٞ-)اؾغُٞ

خٛف ايطفٌ َٔ َقزص َعني ٜؤرٟ ايٞ اسغاع٘ بفكزإ االَٔ مما ٜٛيز عًٛنا ملٛادٗ٘  .215

 يف ايطفٛي١ املبهضٙ ................املٛقف املدٝف متجٌ ايُٓٛ

 ايعكًٞ(-اؿضنٞ-االْفعايٞ-)اؾغُٞ

ملظاز اِْٗ ٜػنبٕٛ التف٘ االعباب االطفاٍ يف ٖشٙ املضسً٘ عضٜعٛ ايػنب َٚتكًبني ا .216

 يف ايطفٛي١ املبهضٙ .................ٚعضعإ َا ٜضمٕٛ متجٌ ايُٓٛ

 ايعكًٞ(-اؿضنٞ-االْفعايٞ-)اؾغُٞ

ايػنب اْفعاٍ فشٞ ٜؤرٟ ايطفٌ َٔ خالي٘ رٚصا ٖاَا يُٓٛ ايشات متجٌ ايُٓٛ  .217

 يف ايطفٛي١ املبهضٙ...................

 ايعكًٞ(-ضنٞاؿ-االْفعايٞ-)اؾغُٞ
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 .............َٔ املِٗ عزّ ايغُاح يًطفٌ باخش َاٜضٜز َٔ خالٍ ثٛصات ايػنب متجٌ ايُٓٛ .218

 يف ايطفٛي١ املبهضٙ

 ايعكًٞ(-اؿضنٞ-االْفعايٞ-)اؾغُٞ

يف ......ؽعٛص ايطفٌ غطضٜٗزر َهاْت٘ ايعاطفٝ٘ يزٟ َٔ ذنب نايٛايزٜٔ متجٌ ايُٓٛ  .219

 ايطفٛي١ املبهضٙ

 ايعكًٞ(-اؿضنٞ-االْفعاىل-)اؾغُٞ

يف ............ٛص بايعٓف َع قزّٚ طفٌ دزٜز عٛاء َٔ ٚايزت٘ اٚ طفٌ طائض متجٌ ايُٓٛ عؾاي .221

 ايطفٛي١ املبهضٙ

 ايعكًٞ(-اؿضنٞ-االْفعايٞ-)اؾغُٞ

 يف ايطفٛي١ املبهضٙ.....تعٗض يف عًٛى عزٚاْٞ مز َٔ ٜٗزر َهاْ٘ ايطفٌ متجٌ ايُٓٛ  .221

 كًٞ(ايع-اؿضنٞ-االْفعايٞ-)اؾغُٞ

بزا ايطفٌ باالْفقاٍ عٔ اَ٘ ٚاالعتكالٍ ٚاالعتُارعًٞ ْفغ٘ يف بعض االفعاٍ متجٌ  .222

 يف ايطفٛي١ املبهضٙ............ايُٓٛ 

 ايعكًٞ(-اؿضنٞ-االْفعايٞ-)اؾغُٞ

يف ايطفٛي١ .......تغِ تقضفات٘ ٚعًٛنٝات٘ يف بزاٜ٘ ٖشٙ املضسً٘ باالْاْٝ٘ متجٌ ايُٓٛ ت .223

 املبهضٙ

 ايعكًٞ(-اؿضنٞ-ايٞاالْفع-)اؾغُٞ

ؽعٛص ايطفٌ بايجك٘ املتباري٘ ٚايتٛافل بٝٓ٘ ٚبني عٓافض اعضت٘ ٚفتُعت٘ متجٌ ايُٓٛ  .224

 يف ايطفٛي١ املبهضٙ...........

 ايعكًٞ(-اؿضنٞ-االْفعايٞ-)اؾغُٞ

يف .........ميٌٝ ايٞ َعاْزٙ ايػري ٚسب االطضاءات ٚصغبت٘ يف ايتٓافػ رائُا متجٌ ايُٓٛ  .225

 هضٙايطفٛي١ املب

 ايعكًٞ(-اؿضنٞ-االْفعايٞ-)اؾغُٞ

ٜكٌ اعتُار ايطفٌ عًٞ االخضٜٔ ٜٚؾعض بؾئ َٔ االعتكالي١ٝ ٚعزّ صغبت٘ يف اؿقٍٛ  .226

 يف ايطفٛي١ املبهضٙ ............عًٞ صعاٜ٘ ايهباص متجٌ ايُٓٛ

 ايعكًٞ(-اؿضنٞ-االْفعايٞ-)اؾغُٞ

يف ............متجٌ ايُٓٛ  ميتاط ايطفٌ خالٍ ٖشٙ املضسً٘ باؿ١ٜٛٝ ٚايٓؾاط ايظائز .227

 ايطفٛي١ املبهضٙ

 ايعكًٞ(-اؿضنٞ-االْفعايٞ-)اؾغُٞ

 .......َضسً٘ تطًل عًٞ االطفاٍ ايشٜٔ تكع اعُاصِٖ بني ايعاَني ايغارؼ ٚايتاعع متجٌ .228

 املضاٖك٘(-ايضماع٘-ايطفٛي٘ املبهضٙ-ايطفٛي٘ املتاخضٙ)

 ..........عًُِٝٗ االبتزائٞ متجٌايغٔ ايشٟ ٜكبٌ فٝ٘ االطفاٍ ايٞ املزصع٘ يٝبزؤٚا ت .229

 املضاٖك٘(-ايضماع٘-ايطفٛي٘ املبهضٙ-ايطفٛي٘ املتاخضٙ)
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َضسً٘ ٜظرار اعتُارٙ عًٞ ْفغ٘ يتتعاظِ اعتكاليٝت٘ ٚاْفقاي٘ ايشاتٞ عٔ االتهاي١ٝ  .231

 ...........عًٞ ايٛايزٜٔ متجٌ

 املضاٖك٘(-ايضماع٘-ايطفٛي٘ املبهضٙ-ايطفٛي٘ املتاخضٙ)

يعٝاْٞ ٜبزا تهْٛ٘ ْتٝذ٘ يتعضض ايطايب ايٞ َعاصف املزصع١ٝ اؾزٜز٠ تهٕٛ ايتفهري ا .231

 ................متجٌ

 املضاٖك٘(-ايضماع٘-ايطفٛي٘ املبهضٙ-ايطفٛي٘ املتاخضٙ)

 ٜٚتُٝظ االطفاٍ يف ٖشٙ ايفرتٙ بايبشح عٔ ايتكزٜض ٚاالعتشغإ َٔ خاصز االعض٠  .232

 ..............متجٌ

 املضاٖك٘(-ايضماع٘-املبهضٙايطفٛي٘ -ايطفٛي٘ املتاخضٙ)

 ٜطًل عًٝٗا يفغ ايطفٛي٘ اهلارئ٘ ْعضا الخنفاض ايٓغيب يف ايُٓٛاؾغزٟ متجٌ .233

 املضاٖك٘(-ايضماع٘-ايطفٛي٘ املبهضٙ-ايطفٛي٘ املتاخضٙ)

 ٜبزا يف ٖشٙ املضسً٘ اعتبزاٍ االعٓإ ايًٝٓ٘ يٝشٌ قًٗا اعٓإ ايطفٌ ايزائُ٘ متجٌ .234

 املضاٖك٘(-ايضماع٘-بهضٙايطفٛي٘ امل-ايطفٛي٘ املتاخضٙ)

 ١ٝ ٚتهٕٛ االْا تعرب عٔ سات٘ متجٌتهٜٛٔ ؽدقٝت٘ ايطفٌ ٚاالعتكالي .235

 املضاٖك٘(-ايضماع٘-ايطفٛي٘ املبهضٙ-ايطفٛي٘ املتاخضٙ)

 ٖزٚءايطفٌ ٚتػٝري منطٝ٘ ؽدقٝت٘ متجٌ .236

 املضاٖك٘(-ايضماع٘-ايطفٛي٘ املبهضٙ-ايطفٛي٘ املتاخضٙ)

 ٘ بطٝئا َكاصْ٘ مبا عبكٗا َٔ َضاسٌ متجٌٜهٕٛ ايُٓٛ اؾغُٞ يف ٖشٙ املضسً .237

 املضاٖك٘(-ايضماع٘-ايطفٛي٘ املبهضٙ-ايطفٛي٘ املتاخضٙ)

 تتباطٛءعضع٘ منٛاؾغِ تتغاصع االطضاف بايطٍٛ متجٌ .238

 املضاٖك٘(-ايضماع٘-ايطفٛي٘ املبهضٙ-ايطفٛي٘ املتاخضٙ)

اَني ايغارؼ ٜطًل َقطًح ايطفٛي٘ املتٛعط٘ عًٞ االطفاٍ ايشٜٔ تكع اعُاصِٖ بني ايع .239

 ٚايجأَ متجٌ

 املضاٖك٘(-ايضماع٘-ايطفٛي٘ املبهضٙ-ايطفٛي٘ املتاخضٙ)

 ميجٌ ٖشا ايُٓٛ ......ٜٚهٕٛ ايشنٛص انجض طٛال يف ْٗاٜ٘ ٖشٙ املضسً٘  .241

 اؿضنٞ(-ايعكًٞ-االْفعايٞ-اؾغُٞ)

يف ايطفٛي٘ ..........ٙ ٚايعؾٛائٝ٘ تعرب عٔ ايُٓٛغتطٝع ايغٝطضٙ عًٞ سضنات٘ املفادأٜ .241

 املتاخضٙ

 ايعكًٞ(-االْفعايٞ-اؾغُٞ-اؿضنٞ)

ت٘ اؿضنٝ٘ بٓفغ٘ نُا يف تبزٌٜ املالبػ ٚاؾضٟ اٚميٌٝ ايطفٌ ايٞ تضتٝب استٝاد .242

 يف ايطفٛي٘ املتاخضٙ...............تعرب عٔ ايُٓٛ

 ايعكًٞ(-االْفعايٞ-اؾغُٞ-اؿضنٞ)
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كفظ ٚيعب ايهض٠ يتغًل ٚايعًُٝ٘ اتتغِ سضنات ايطفٌ باـؾْٛ٘ يف ٖشٙ املضسً٘ ن .243

 يف ايطفٛي٘ املتاخضٙ.........تعرب عٔ ايُٓٛ

 ايعكًٞ(-االْفعايٞ-اؾغُٞ-اؿضنٞ)

اتٗا ايٓاعُ٘ ٖٚزٚءايعابٗا اؿضنٝ٘ تعرب عٔ ٝاالْاخ عًٞ سضنتٗا ٚعًٛن ؼافغ .244

 يف ايطفٛي٘ املتاخضٙ............ايُٓٛ

 ايعكًٞ(-االْفعايٞ-اؾغُٞ-اؿضنٞ)

اٚعع فٝتعًِ املٗاصات االعاعٝ٘ ناؿغاب ٚايهتاب٘ ايتعضض يعالقات ادتُاعٝ٘  .245

 يف ايطفٛي٘ املتاخضٙ...........ٚايكضاءٙ تعرب عٔ ايُٓٛ

 ايعكًٞ(-االْفعايٞ-اؾغُٞ-االدتُاعٞ)

يف ايطفٛي٘ .............ٜتٓاَٞ خٝاي٘ يٝجُض يف ابزاع٘ ٚتعاٜؾ٘ َع ايٛاقع تعرب عٔ ايُٓٛ .246

 املتاخضٙ

 ايعكًٞ(-االْفعايٞ-اؾغُٞ-االدتُاعٞ)

ٜتُٝظاالطفاٍ يف ٖشٙ ايفرتٙ بايبشح عٔ ايتكزٜض ٚاالعتشغإ َٔ خاصز االعضٙ عٔ  .247

 يف ايطفٛي٘ املتاخضٙ................ايُٓٛ

 ايعكًٞ(-االْفعايٞ-اؾغُٞ-االدتُاعٞ)

ٜظٜز َغاس٘ ايتٓافػ يًٛفٍٛ ايٞ املغتٜٛات املتُٝظ٠ يف ايزصاع٘ اٚ ايضٜام٘ اٚ غريٖا تعرب  .248

 يف ايطفٛي٘ املتاخضٙ............عٔ ايُٓٛ

 ايعكًٞ(-االْفعايٞ-اؾغُٞ-االدتُاعٞ)

ٜظرار َغتٟٛ ايشناء يزٜ٘ ٚبايتايٞ تظرار اؿق١ًٝ ايًػ١ٜٛ ٚايجكافٝ٘ يزٜ٘ تعرب عٔ  .249

 يف ايطفٛي٘ املتاخضٙ............ايُٓٛ

 (ايعكًٞ-االْفعايٞ-اؾغُٞ-)االدتُاعٞ

ملٗاصات َجٌ سٌ املؾهالت عٔ ٜغتطٝع ايطفٌ يف ٖشٙ املضسً٘ انتغاب بعض ا .251

 يف ايطفٛي٘ املتاخضٙ.................ايُٓٛ

 (ايعكًٞ-االْفعايٞ-اؾغُٞ-)االدتُاعٞ

ٜقبح ايطفٌ انجض َكزصٙ عًٞ ايتشنري ٚايفِٗ ٚايرتنٝظ ٜٚبزا اـٝاٍ يزٜ٘ بايتشٍٛ َٔ  .251

 يف ايطفٛي٘ املتاخضٙ..............عزّ ايٛاقعٝ٘ ايٞ ايٛاقعٝ٘ عٔ ايُٓٛ

 (ايعكًٞ-االْفعايٞ-اؾغُٞ-دتُاعٞ)اال

ٜٚهٕٛ يزٜ٘ ايطفٌ يف ٖشٙ املضسً٘ سب االعتهؾاف ٚاالعتطالع ٚايتعًِ تعرب عٔ  .252

 يف ايطفٛي٘ املتاخضٙ...............ايُٓٛ

 االْفعايٞ(-اؾغُٞ-االدتُاعٞ-ايعكًٞ)

يطفٛي٘ يف ا.............تٛعع ْطام خربت٘ تعرب عٔ ايُٜٓٛغب ايطفٌ اتظاْا اْفعايٝا ٚتٜه .253

 املتاخضٙ

 (االْفعايٞ-اؾغُٞ-االدتُاعٞ-)ايعكًٞ
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يف ايطفٛي٘ ..................عٔ ايُٓٛسيو عرب ع عامل ايطفٌ ٜٚقبح انجض تعكٝزا ٜٜتغ .254

 املتاخضٙ

 االْفعايٞ(-اؾغُٞ-االدتُاعٞ-)ايعكًٞ

ٜهتغب ايطفٌ ايهجري َٔ املٗاصات االنارميٝ٘ ٚاؾغُٝ٘ ُٜٚٓٛ سنائ٘ ٚتظرار  .255

 يف ايطفٛي٘ املتاخضٙ.................عُكا ٚاتغاعا تعرب عٔ ايُٓٛبقريت٘ 

 االْفعايٞ(-اؾغُٞ-االدتُاعٞ-ايعكًٞ)

ُٜٓٛ اعتكالي٘ عٔ ٚايزٜ٘ ٜٚتًدك عٔ االْفعاالت اؿارٙ املتكًب٘ اييت ناْت تغٝطض يف  .256

 خضٙيف ايطفٛي٘ املتا.............املضسً٘ ايغابك٘ يٝشٌ قًٗا ايعٛاطف تعرب عٔ ايُٓٛ

 (االْفعايٞ-اؾغُٞ-االدتُاعٞ-)ايعكًٞ

 َضسً٘ ٜبزا ايطفٌ باالعتكالٍ ايتزصدنٞ ٚاؾظئٞ عٔ اعضت٘ متجٌ .257

 املضاٖك٘(-ايطفٛي٘ املبهضٙ-ايضماع٘-)ايطفٛي٘ املتاخضٙ

 َضسً٘ تهٕٛ يزٟ ايطفٌ ايكزصٙ عًٞ املٛادٗ٘ االسزاخ اييت تعرتم٘ متجٌ .258

 املضاٖك٘(-ضٙايطفٛي٘ املبه-ايضماع٘-ايطفٛي٘ املتاخضٙ)

َضسً٘ ٜؾٗزفٝٗادغزايطفٌ ايعزٜزَٔ ايتػريات ناعتبزاٍ االعٓإ ايًٝٓ٘ بايزائُ٘  .259

 متجٌ

 املضاٖك٘(-ايطفٛي٘ املبهضٙ-ايضماع٘-ايطفٛي٘ املتاخضٙ)

 املضسً٘ اييت ٜتعضض ايؾدك يتػريات نبريٙ دغزٜ٘ ٚعكًٝ٘ متجٌ .261

 املضاٖك٘(-ايطفٛي٘ املبهضٙ-ايضماع٘-ايطفٛي٘ املتاخضٙ)

ً٘ ميٌٝ ايفضر ايٞ اعتكالٍ بٓفغ٘ عٔ اعضت٘ عٝح مينٞ نٌ ٚقت٘ َع افزقائ٘ َضس .261

 متجٌ

 (املضاٖك٘-ايطفٛي٘ املبهضٙ-ايضماع٘-)ايطفٛي٘ املتاخضٙ

 ذنح ايفضرعٔ املجٌ ايعًٝا يف سٝاٙ ايععُاء ٚاملؾاٖري يٝكتزٟ بِٗ متجٌ .262

 (املضاٖك٘-ايطفٛي٘ املبهضٙ-ايضماع٘-)ايطفٛي٘ املتاخضٙ

 ظ عزٙ ايتعاٌَ ٚايعقبٝ٘ ٚقاٚي٘ ايتُضر ٚايتفضر بايضاٟ متجٌَضسً٘ تتُٝ .263

 (املضاٖك٘-ايطفٛي٘ املبهضٙ-ايضماع٘-)ايطفٛي٘ املتاخضٙ

 َضس١ً ٜزصى فٝٗا االْغإ دٓغ٘ ٚاْ٘ َػاٜضيًذٓػ االخض متجٌ .264

 ايطفٛي١ املبهضٙ(-ايضماع٘-ايطفٛي٘ املتاخضٙ-املضاٖك٘)
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 َضس١ً يٓنٛز اؾغُاْٞ ٚايعكًٞ ٚاالدتُاعٞ ٚايٓفغٞ متجٌتؾري ايٞ اقرتاب ايفضرَٔ ا .1

 ايطفٛي١ املبهضٙ(-ايضماع٘-ايطفٛي٘ املتاخضٙ-املضاٖك٘)

 َضس١ً ٖٞ تػريات دغز١ٜ ٚعك١ًٝ ٚعاطفٝ٘ ٚادتُاعٝ٘ متجٌ .2

 ايطفٛي١ املبهضٙ(-ايضماع٘-ايطفٛي٘ املتاخضٙ-املضاٖك٘)

 َضس١ً ظٗٛصايعنالت ٚتٛعع املٓهبني عٓزايشنٛص متجٌ .3

 ايطفٛي١ املبهضٙ(-ايضماع٘-ايطفٛي٘ املتاخضٙ-املضاٖك٘)

 َضس١ً قاٚي١ ايتدًك َٔ ايغًط٘ ٚايؾعٛص باالعتكالٍ ايشنٛص متجٌ .4

 ايطفٛي١ املبهضٙ(-ايضماع٘-ايطفٛي٘ املتاخضٙ-املضاٖك٘)

 َضس١ً تعترب َضسً٘ ايجٛص٠ ٚايتُضرعًٞ ايٛاقع متجٌ .5

 املبهضٙ( ايطفٛي١-ايضماع٘-ايطفٛي٘ املتاخضٙ-املضاٖك٘)

 َضس١ً اطرٜار ايعٓارٚايعقبٝ٘ اَال َٓ٘ يف إ ذنكل َطايب٘ متجٌ .6

 ايطفٛي١ املبهضٙ(-ايضماع٘-ايطفٛي٘ املتاخضٙ-املضاٖك٘)

ايًذٛء ايٞ ايتشضص َٔ َٛاقف ٚصغبات ٚايزٜ٘ يف ع١ًُٝ يتانٝز ْفغ٘ ٚاصائ٘ ٚفهضٙ يًٓاؼ  .7

 َضس١ً متجٌ

 املبهضٙ( ايطفٛي١-ايضماع٘-ايطفٛي٘ املتاخضٙ-املضاٖك٘)

 َضسً٘ ايعُضاييت تتٛعط ايطفٛي٘ ٚانتُاٍ ايضدٛي٘ اٚاالْٛث٘ مبعٓب ايُٓٛاؾغُٞ متجٌ .8

 ايطفٛي١ املبهضٙ(-ايضماع٘-ايطفٛي٘ املتاخضٙ-املضاٖك٘)

 اـٛف َٔ ايفؾٌ االنارميٞ ٚاـٛف َٔ االخفام متجٌ َضسً٘ متجٌ .9

 ايطفٛي١ املبهضٙ(-ايضماع٘-ايطفٛي٘ املتاخضٙ-املضاٖك٘)

 ايعًُاء ٜعزْٚٗا بزءَٝالردزٜزيًفضر متجٌبعض  .11

 ايطفٛي١ املبهضٙ(-ايضماع٘-ايطفٛي٘ املتاخضٙ-املضاٖك٘)

 ايغًط٘ ٚميٌٝ ايٞ تٛنٝزسات٘ متجٌ ٜهٕٛ ايفضر فٝٗا ثائضا َٚتُضرا عًٞ .11

 ايطفٛي١ املبهضٙ(-ايضماع٘-ايطفٛي٘ املتاخضٙ-املضاٖك٘)

 ايُٓٛ ٘ املشًٖ٘ ميجٌٜتُٝظ ايُٓٛ يف ايغٓٛات االٚيٞ َٔ املضاٖك٘ بغضعت .12

 االدتُاعٞ(يًُضاٖل-ايعكًٞ-االْفعايٞ-اؾغُٞ)

 ايُٓٛ فُٛع٘ ايتػريات اييت ؼزخ خاصدٝا الْغإ ميجٌ .13

 االدتُاعٞ(-ايعكًٞ-االْفعايٞ-اؾغُٞ)

 ٜظٜز ْؾاط ايػزراؾٓغٝ٘ يزٟ ايشنٛص ٚاالْاخ ٜٚضافكٗا منٛ االعناء اؾٓغ١ٝ ميجٌ .14

 االدتُاعٞ(يًُضاٖل-ايعكًٞ-االْفعايٞ-اؾغُٞ)ايُٓٛ

تاتٞ عضع٘ نبريٙ يف املضاٖك٘ عكب فرتٙ ط١ًٜٛ َٔ ايُٓٛ اهلارئ ايشٟ ٜتقف ب٘ ايطفٛي٘  .15

 االدتُاعٞ(-ايعكًٞ-االْفعايٞ-اؾغُٞ) املتاخضٙ ميجٌ ايُٓٛ
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 ايشناء ُٜٓٛ منٛا َٓتعُا سيت ايجاْٝ٘ عؾض ثِ ٜتعغض قًٝال يف اٚائٌ فرتٙ املضاٖك٘ ميجٌ .16

 ايُٓٛ

 االدتُاعٞ(-ايعكًٞ-ْفعايٞاال-)اؾغُٞ

تظرار َكزص٠ املضاٖل عًٞ االْتباٙ فٗٛ ٜغتطٝع إ ٜغتٛعب َؾانٌ ط١ًٜٛ َٚعكزٙ يف  .17

  ٜغض ٚعٗٛي٘ ميجٌ

 االدتُاعٞ(-ايعكًٞ-االْفعايٞ-)اؾغُٞ

 تعٗض ايفضٚم ايفضرٜ٘ بؾهٌ ٚامح ٚفرتٙ املضاٖك١ يف فرتٙ ظٗٛص ايكزصات اـاف٘ ميجٌ .18

 االدتُاعٞ(-ايعكًٞ-االْفعايٞ-)اؾغُٞ

 تشنض املضاٖل االعتزالٍ ٚايتفهري ميجٌ .19

 االدتُاعٞ(-ايعكًٞ-االْفعايٞ-)اؾغُٞ

 ميٌٝ ايٞ اؾٓػ االخض ٜٚؤثض ٖشا املٌٝ عًٞ منط عًٛن٘ ميجٌ .21

 (االدتُاعٞ-ايعكًٞ-االْفعايٞ-)اؾغُٞ

تهٜٛٔ عالقات َع االخضٜٔ ٚخقٛفا االنربعٓا عٛاءَٔ اؾٓػ ْفغ٘ اٚ َٔ اؾٓػ  .21

 ٓغٝ٘ ميجٌاالخض اؾ

 (االدتُاعٞ-ايعكًٞ-االْفعايٞ-)اؾغُٞ

 ٜٚؤنزؽدقٝت٘ ميجٌ االخضٜٔ ايجك١ ٚتانٝزايشات فٝدفف َٔ عٝطضٙ .22

 (يًُضاٖلاالدتُاعٞ-ايعكًٞ-االْفعايٞ-)اؾغُٞ

ٜزصى ايعالقات ايكائُ٘ بٝٓ٘ ٚبني االفضار االخضٜٔ ًُٜٚػ ببقريت٘ اثاص تفاعً٘ َع ايٓاؼ  .23

  ميجٌ

 (يًُضاٖلاالدتُاعٞ-يعكًٞا-االْفعايٞ-)اؾغُٞ

 دٛاْب االثضٙ ٚاالْاْٝ٘ ميجٌ ٜتدًك املضاٖل َٔ بعض .24

 (يًُضاٖلاالدتُاعٞ-ايعكًٞ-االْفعايٞ-)اؾغُٞ

تتانز يزٜ٘ َعاٖضايجك٘ بايٓفػ ٚتانٝزا يشات ٜٚتٛيزؽعٛصا باالْتُاء ٚايٛالء ؾُاع٘  .25

  ايضفام ميجٌ

 (يًُضاٖلاالدتُاعٞ-ايعكًٞ-االْفعايٞ-)اؾغُٞ

 املضاٖل َع االفضار االخضٜٔ اٚ ْفٛصٙ ٚعظٚف٘ عِٓٗ ميجٌيف تأ .26

 (يًُضاٖلاالدتُاعٞ-ايعكًٞ-االْفعايٞ-)اؾغُٞ

ايجك٘ ٚتانٝزايشات فٝتدفف َٔ عٝطضٙ االعضٙ ٜٚؤنز ؽدقٝت٘ ٜٚؾعضٙ مبهاْت٘  .27

 ميجٌ

 (يًُضاٖلاالدتُاعٞ-ايعكًٞ-االْفعايٞ-)اؾغُٞ

ٜريِٖ ْٚعُِٗ ٜٚتشٍٛ بٛالئ٘ اعب االفزقاء ٚاـالٕ َٚغايهِٗ ٚملرننع العايٝ .28

  اؾُاعٞ َٔ االعضٙ ايٞ ايضفام ميجٌ

 (يًُضاٖلاالدتُاعٞ-ايعكًٞ-االْفعايٞ-)اؾغُٞ
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 ايُٓٛ ايعالقات ايكائُ٘ بٝٓ٘ ٚبني االفضار االخضٜٔ ميجٌ املضاٖل ٜزصى .29

 (يًُضاٖلاالدتُاعٞ-ايعكًٞ-االْفعايٞ-)اؾغُٞ

فٗا هلِ ٜٝطًل عًٝ٘ ١ٜٖٛ اؾُاع٘ اٚتهً ايؾ١ً تظٚر نال َٔ اعنائٗا املضاٖكني مبا .31

 ايُٓٛ  ميجٌ

 (االدتُاعٞ-ايعكًٞ-االْفعايٞ-)اؾغُٞ

فقال عٔ االعض٠ باهل١ٜٛ ٓتتغع املغاف٘ بني املضاٖل ٚاٟ َٔ ٚايزٜ٘ ٜٚتٛافض يزٜ٘ بايتٓشٞ َ .31

 ايُٓٛ ميجٌ

 (يًُضاٖلاالدتُاعٞ-ايعكًٞ-االْفعايٞ-)اؾغُٞ

 ٌ اٚ ايٓبش ٚبايتايٞ االثاب٘ اٚايعكاب ميجٌٜقبح االقضإ ٚع١ًٝ الظٗاص ايتكب .32

 (االدتُاعٞ-ايعكًٞ-االْفعايٞ-)اؾغُٞ

تؾهٌٝ عًٛى املضاٖل يف االػاٙ ايشٟ تضغب٘ اؾُاع٘ َع َزٙ بايُٓٛسز ايشٟ دنب إ  .33

 ذنتشٟ ب٘ ميجٌ

 (يًُضاٖلاالدتُاعٞ-ايعكًٞ-االْفعايٞ-)اؾغُٞ

اط٘ االدتُاعٞ ٜٚزصى سكٛق٘ ٚٚادبات٘ اتغاع رائض٠ ايتفاعٌ االدتُاعٞ فتتغع رائض٠ ْؾ .34

 ميجٌ ايُٓٛ

 (يًُضاٖلاالْفعايٞ-اؾغُٞ-ايعكًٞ-)االدتُاعٞ

خالٍ ارصاى ايكزصات ٚاصتفاع ايكزص٠  اصتفاع ايكزص٠ عًٞ ؼٌُ املغؤي١ٝ ٚتكِٝ ايشات َٔ .35

 عًٞ ؼٌُ املغؤي١ٝ ميجٌ ايُٓٛ

 االْفعايٞ(يًُضاٖل-اؾغُٞ-ايعكًٞ-االدتُاعٞ)

ٚاصتفاع ايكزصٙ عًٞ ؼٌُ املغؤٚيٝ٘ ٚتكِٝ ايشات َٔ خالٍ ارصاى ايكزصات ارصاى ايكزصات  .36

 ميجٌ ايُٓٛ

 االْفعايٞ(يًُضاٖل-اؾغُٞ-ايعكًٞ-االدتُاعٞ)

 ٚاؽاس ايكضاصات مبا ٜتعًل بايكناٜا املقريٜ٘ اييت متػ سٝاٙ ايفضر اـاف٘ ميجٌ ايُٓٛ .37

 االْفعايٞ(يًُضاٖل-اؾغُٞ-ايعكًٞ-)اـًكٞ ٚايزٜين

اء ٚتاْٝب اينُري اطاء بعض االخطاء اييت مت اصتهابٗا نايػؿ ٛص بايغدضٜ٘ ٚاالطرصايؾع .38

 يف االَتشاْات ميجٌ ايُٓٛ

 اؾغُٞ(يًُضاٖل-ايعكًٞ-االدتُاعٞ-اـًكٞ ٚايزٜين)

تعًِ املؾاصن٘ ايٛدزاْٝ٘ ٚايتغاَح ٚاالخالقٝات ايعاَ٘ املتعًك٘ بايقزم ٚايعزاي٘  .39

 ٚايتعا٢ْٚ ٚايٛالء ميجٌ ايُٓٛ

 اؾغُٞ(يًُضاٖل-ايعكًٞ-االدتُاعٞ-اـًكٞ ٚايزٜين)

 ِ اـًكٝ٘ ايٓٛعٝ٘ ميجٌ ايُٓٛبارئ اـًف١ٝ ايعاَ٘ قٌ املفاٖٝذنٌ امل .41

 اؾغُٞ(يًُضاٖل-ايعكًٞ-االدتُاعٞ-اـًكٞ ٚايزٜين)

 ذنٌ اينٛابط ايزاخ١ًٝ يًغًٛى قٌ اينٛابط اـاصدٝ٘ ايٓٛعٝ٘ ميجٌ ايُٓٛ .41

 اؾغُٞ(يًُضاٖل-ايعكًٞ-االدتُاعٞ-اـًكٞ ٚايزٜين)
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اينُري ٖٛ ايشٟ ذنٍٛ عًط٘ ايتشهِ يف عًٛى ايفضر ايٞ راخً٘ ٚيٝػ ايٞ عًط٘ خاصدٝ٘  .42

 ميجٌ ايُٓٛ

 اؾغُٞ(يًُضاٖل-ايعكًٞ-االدتُاعٞ-اـًكٞ ٚايزٜين)

ايتكًٝزٟ اـًكٞ ايتكًٝزٟ ايٞ املغتٟٛ بعزايؾعٛص بايشْب يتٓكٌ املضاٖكني َٔ املغتٟٛ  .43

 ميجٌ ايُٓٛ

 اؾغُٞ(يًُضاٖل-ايعكًٞ-االدتُاعٞ-ٞ ٚايزٜيناـًك)

ٕ عًٛن٘ الًٜتظّ باملعٝاص ايكُٝٞ فعايٝ٘ غريَالئُ٘ سني ٜزصى ايفضرأذنزخ اعتذابات اْ .44

 ميجٌ ايُٓٛ

 اؾغُٞ(يًُضاٖل-ايعكًٞ-االدتُاعٞ-اـًكٞ ٚايزٜين)

ٜقٓعٕٛ الْفغِٗ ٚاالخضٜٔ  نجدالمراهقينٖٞ َضسً٘ ععٞ ايٞ ايهُاٍ ْٚتٝذ٘ يشيو  .45

 اٜري اخالقٝ٘ َضتفع٘ ميجٌ ايَُٓٛع

 اؾغُٞ(يًُضاٖل-ايعكًٞ-االدتُاعٞ-)اـًكٞ ٚايزٜين

سني ٜعذظ عٔ ؼكٝل منٛسز "ايهُاٍ االخالقٞ" ايشٟ سزرٙ,ٜؾعض املضاٖل بايشْب ٜٚعاْٞ  .46

 َٔ امطضاب اينُري ميجٌ ايُٓٛ

 اؾغُٞ(يًُضاٖل-ايعكًٞ-االدتُاعٞ-اـًكٞ ٚايزٜين)

 َٔ ايطفٌ يف تكبٌ ايًّٛ ميجٌ ايُٓٛاملضاٖل انجض اعتعزارا  .47

 اؾغُٞ(يًُضاٖل-ايعكًٞ-االدتُاعٞ-اـًكٞ ٚايزٜين)

طٜارٙ سزٙ املؾاعض ايشْب عٔ املضاٖل ٚتهضص سزٚثٗا قز ٜؾعضٙ بعز ايهفاءٙ ايؾدقٝ٘  .48

 ميجٌ ايُٓٛ

 اؾغُٞ(يًُضاٖل-ايعكًٞ-االدتُاعٞ-اـًكٞ ٚايزٜين)

 اٙ االَبالٙ ميجٌ ايُٓٛاهلضب يف اسالّ ايٝكع٘ اٚ ايٞ تهٜٛٔ اػ .49

 اؾغُٞ(يًُضاٖل-ايعكًٞ-االدتُاعٞ-اـًكٞ ٚايزٜين)

املضاٖك٘ فرتٙ ٜكع٘ رٜٓٝ٘ تٛمع فٝٗا املعتكزات ايزٜٓٝ٘ اييت قز نْٛٗاايفضر يف طفٛيت٘  .51

 َٛمع ايفشك ٚاملٓاقؾ٘ ميجٌ ايُٓٛ

 اؾغُٞ(يًُضاٖل-ايعكًٞ-االدتُاعٞ-اـًكٞ ٚايزٜين)

 يٓغب٘ يبعض قزرات ايغًٛى االخالقٞ ميجٌ ايُٜٓٛظرار تغاق٘ ٚتغاًٖ٘ با .51

 اؾغُٞ(يًُضاٖل-ايعكًٞ-االدتُاعٞ-اـًكٞ ٚايزٜين)

 ٚتتشهِ اسالّ ايٝكع٘ ٚايِٖٛ يف َؾاصٜع املضاٖل ميجٌ ايُٓٛ .52

 اؾغُٞ(يًُضاٖل-ايعكًٞ-االدتُاعٞ-اـًكٞ ٚايزٜين)

تػضم فٝٗا ميجٌ ٕ ايٛاقعٞ فٝغاهبً٘ تقٛصات خٝايٝ٘ بعٝزٙ عٔ االَٜفضض عًٞ َغتك .53

 ايُٓٛ

 اؾغُٞ(يًُضاٖل-ايعكًٞ-االدتُاعٞ-اـًكٞ ٚايزٜين)

 اـضٚز عًٞ ايكإْٛ ٚايجٛص٠ عًٞ ايكٛاعز ايغًٛنٝ٘ ٚايػؿ ميجٌ ايُٓٛ .54

 اؾغُٞ(يًُضاٖل-ايعكًٞ-االدتُاعٞ-اـًكٞ ٚايزٜين)
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ؽعٛص املضاٖل بكزصات٘ اؾٓغ١ٝ ٚبفؾ١ً يف اؽباع املطايب اؾٓغ١ٝ بغبب اينػٛط  .55

 دتُاعٝ٘ ميجٌ ايُٓٛاال

 اؾغُٞ(يًُضاٖل-ايعكًٞ-االدتُاعٞ-االْفعايٞ)

 االعتكالٍ ٚتهٜٛٔ ؽدقٝت٘ مبا ٜنُٔ هلا اؿضٜ٘ ميجٌ ايُٓٛ .56

 اؾغُٞ(يًُضاٖل-ايعكًٞ-االدتُاعٞ-االْفعايٞ)

 ارصاى املضاٖل يًعامل احملٝط ب٘ ميجٌ ايُٓٛ .57

 اؾغُٞ(يًُضاٖل-ايعكًٞ-االدتُاعٞ-)االْفعايٞ

 رعًٞ االعتزعاءٚايتعضف ٚتكٟٛ احملافع٘ ميجٌ ايُٓٛقزص٠ ايفض .58

 اؾغُٞ(يًُضاٖل-ايعكًٞ-االدتُاعٞ-)االْفعايٞ

 ض فٝظرار تبعا يشيو ايتشنض ميجٌ ايُٓٛبني ايتعًِ ٚايتشن ٜتغع املزٟ ايظَين .59

 اؾغُٞ(يًُضاٖل-ايعكًٞ-االدتُاعٞ-)االْفعايٞ

 ايُٓٛ هري صاتباطاقٜٛا ميجٌفتٜضتبط ايتدٌٝ باي .61

 اؾغُٞ(يًُضاٖل-ايعكًٞ-االدتُاعٞ-)االْفعايٞ

نًُا اقرتب ايفضر َٔ ايضؽزٚنُاٍ ايٓنر ٜٚتُٝظ اعًٛب املضاٖل بطابع فين مجايٞ ميجٌ  .61

 ايُٓٛ

 اؾغُٞ(يًُضاٖل-ايعكًٞ-االدتُاعٞ-)االْفعايٞ

ٌ قزص٠ بعض االفضار عًٞ اعتعٝاب ٚتفِٗ االيفاظ ٚاملتػريات ايًػ١ٜٛ عًٞ اختالقٗا ميج .62

 ايُٓٛ

 اؾغُٞ(يًُضاٖل-ايعكًٞ-االدتُاعٞ-)االْفعايٞ

اَهاْٝ٘ ٚعٗٛي٘ ايكٝاّ بادضاءايعًُٝات اؿغابٝ٘ اينضٚصٜ٘ اٚ االعاع١ٝ ٚباالخك  .63

 ع١ًُٝ اؾُع ميجٌ ايُٓٛ

 اؾغُٞ(يًُضاٖل-ايعكًٞ-االدتُاعٞ-)االْفعايٞ

 عٗٛي٘ االعتزالٍ عًٞ ايكاعز٠ َٔ دظٜئتٗا ميجٌ ايُٓٛ .64

 اؾغُٞ(يًُضاٖل-ايعكًٞ-دتُاعٞاال-)االْفعايٞ

 َكزصٙ بعض االفضار عًٞ اَهاْٝ٘ فِٗ ٚارصاى االؽهاٍ اهلٓزع١ٝ املتٓٛع٘ ميجٌ ايُٓٛ .65

 اؾغُٞ(يًُضاٖل-ايعكًٞ-االدتُاعٞ-)االْفعايٞ

اَهاْٝ٘ بعض االفضار عًٞ اعتشناص االصقاّ بايؾهٌ املباؽض َع ايكزصٙ عًٞ اعتزعاء  .66

 االصقاّ ٚااليفاظ ميجٌ ايُٓٛ

 اؾغُٞ(يًُضاٖل-ايعكًٞ-االدتُاعٞ-االْفعايٞ)

 عٗٛي١ َعضف٘ اؾظٜئات اييت تٓطٟٛ ؼت يٛاء قاعزٙ َعضٚف٘ ميجٌ ايُٓٛ .67

 اؾغُٞ(يًُضاٖل-ايعكًٞ-االدتُاعٞ-)االْفعايٞ

 ٚاالساط٘ مبقارص املعضف٘ ٚتكُٝٝٗا ٚاختٝاص املفٝز َٓٗا ٚاعتدزاَ٘ بٓاء ميجٌ ايُٓٛ .68

 اؾغُٞ(يًُضاٖل-ايعكًٞ-االدتُاعٞ-)االْفعايٞ
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 ٜظرار منٛ ايكزصات ايعكًٝ٘ ٚخقٛفا ايغضع٘ االرصانٝ٘ ٜٚعٗضاالبتهاص ميجٌ ايُٓٛ .69

 اؾغُٞ(يًُضاٖل-ايعكًٞ-االدتُاعٞ-)االْفعايٞ

 ٚخقٛب٘ ايشناءٚاملٖٛب٘ ميجٌ ايُٓٛاالفهاص  االبزاع ٚاؾزٚايتٓٛع ٚايػين يف .71

 اؾغُٞ(يًُضاٖل-ايعكًٞ-االدتُاعٞ-)االْفعايٞ

 ادٝ٘:تقبح ايكزصات ايعكًٝ٘ انجضرق٘ يف ايتعبري ميجٌ ايُٜٓٛكٍٛ بٝ .71

 اؾغُٞ(يًُضاٖل-ايعكًٞ-االدتُاعٞ-)االْفعايٞ

 ٜهٕٛ ايشناء ايعاّ انجض ٚمٛسا َٔ متاٜظ ايكزصات اـاف١ ميجٌ ايُٓٛ .72

 اؾغُٞ(يًُضاٖل-ايعكًٞ-االدتُاعٞ-)االْفعايٞ

 قٌٝ املعضيف ٚاَهاْتٝ٘ ميجٌ ايُٓٛتظرار عضع٘ ايتش .73

 اؾغُٞ(يًُضاٖل-ايعكًٞ-االدتُاعٞ-الْفعايٞ)ا

ٜضنظ اْتباٖ٘ فٝٗاحنَٛٛمٛع َعني قزر اٜناٜقبح قارصا عًٞ تضنٝظ اْتباٖ٘ ملزٙ  .74

 طًٜٛ٘ ميجٌ ايُٓٛ

 اؾغُٞ(يًُضاٖل-ايعكًٞ-االدتُاعٞ-)االْفعايٞ

ايتشنض ٜكّٛ عًٞ اعاؼ ايفِٗ ٚعًٞ اعاؼ ارصاى ايعالقات ايكائُ٘ بني عٓافض املٛمٛع  .75

 ٟ ٜتشنضٙ ميجٌ ايُٓٛايش

 اؾغُٞ(يًُضاٖل-ايعكًٞ-االدتُاعٞ-)االْفعايٞ

 ٜقبح ايتشنض قائِ عًٞ اعاؼ اعتٓباط عالقات دزٜز٠ بني عٓافض املٛمٛع ميجٌ ايُٓٛ .76

 اؾغُٞ(يًُضاٖل-ايعكًٞ-االدتُاعٞ-)االْفعايٞ

ضرٙ ميجٌ َبٓٝا عًٞ اعاؼ اعتدزاّ ايقٛص ايًفعٝ٘ ٚعًٞ املعاْٞ اجمل ـٝاٍ فضرا ٜقبح ا .77

 ايُٓٛ

 اؾغُٞ(يًُضاٖل-ايعكًٞ-االدتُاعٞ-)االْفعايٞ

 اطًل عًٝ٘)دإ بٝادٝ٘(َضسً٘ ايعًُٝات ايقٛص١ٜ)االدضاءات ايؾه١ًٝ( ميجٌ ايُٓٛ .78

 اؾغُٞ(يًُضاٖل-ايعكًٞ-االدتُاعٞ-)االْفعايٞ

ٜهتغب ايؾاب يف ٖشٙ املضسً٘ ايكزص٠ عًٞ ايتفهري االعتزاليٞ فُٝاٖٛابعز َٔ عامل٘  .79

 ال ب٘ ميجٌ ايُٓٛاـ

 اؾغُٞ(يًُضاٖل-ايعكًٞ-االدتُاعٞ-)االْفعايٞ

قضاءات املضاٖكني يف ٖشٙ املضسً٘ ٜزٚص َععُٗا سٍٛ املٛمٛعات اييت تتفل َع َٝٛهلِ  .81

 اـاف٘ ٚايهتب اييت تتٓاٍٚ َؾهالت ايؾباب ميجٌ ايُٓٛ

 اؾغُٞ(يًُضاٖل-ايعكًٞ-االدتُاعٞ-)االْفعايٞ

 ٚايكزصٙ عًٞ انتغاب املٗاصات ٚاملعًَٛات ميجٌ ايُٓٛتُٓٛ ايكزصٙ عًٞ ايتعًِ  .81

 اؾغُٞ(يًُضاٖل-ايعكًٞ-االدتُاعٞ-)االْفعايٞ

 تُٓٛاملعاصف ٚتتنح املٍٝٛ ايتعًُٝٝ٘ ميجٌ ايُٓٛ .82

 اؾغُٞ(يًُضاٖل-ايعكًٞ-االدتُاعٞ-)االْفعايٞ



 

29 
 

 علم نفس  ))) النمو ((((2نموذج اجابة الوحدة               
َٔ  منٛ بعض املفاِٖٝ اجملضرٙ ناؿل ٚايعزاي٘ ٚايفن١ًٝ َٚفّٗٛ ايظَٔ ٜٚتذ٘ ايتدٌٝ .83

 احملغٛؼ ايٞ اجملضر ميجٌ ايُٓٛ

 اؾغُٞ(يًُضاٖل-ايعكًٞ-االدتُاعٞ-)االْفعايٞ

منٛاملٍٝٛ ٚاالٖتُاَات ٚاالػاٖات ايكائُ٘ عًٞ االعتزالٍ ايعكًٞ ٜٚعٗض اٖتُاّ املضاٖل  .84

 مبغتكبً٘ ايزصاعٞ ٚاملٗين ميجٌ ايُٓٛ

 اؾغُٞ(يًُضاٖل-ايعكًٞ-االدتُاعٞ-)االْفعايٞ

ايتفهري ايٓكزٟ اٟ اْ٘ ٜطايب بايزيٌٝ عًٞ اؿكائل االَٛص ٚالٜكبًٗا  ميٌٝ املضاٖل ايٞ .85

 قبٛال اعُٞ َغًُا ب٘ ميجٌ ايُٓٛ

 اؾغُٞ(يًُضاٖل-ايعكًٞ-االدتُاعٞ-)االْفعايٞ

 اسالّ ايٝكع٘ سٍٛ املؾهالت ٚايتطًعات ٚاؿادات سٝح ًٜذا املضاٖل ال ؽعٛصٜا تهرت .86

 ايٞ اؽباعِٗ ميجٌ ايُٓٛ

 اؾغُٞ(يًُضاٖل-ايعكًٞ-تُاعٞاالد-)االْفعايٞ

 املضاٖل ٜغتطٝع اعتٝعاب َؾهالت َعكز٠ يف عٗٛي١ ٜٚغض ميجٌ ايُٓٛ .87

 اؾغُٞ(يًُضاٖل-ايعكًٞ-االدتُاعٞ-)االْفعايٞ

 ُٜٓٛ ايتشنض َعتُزا عًٞ ايفِٗ ٚاالعتٓاز ميجٌ ايُٓٛ .88

 اؾغُٞ(يًُضاٖل-ايعكًٞ-االدتُاعٞ-)االْفعايٞ

 اـٝاٍ ٜٚتذ٘ َٔ احملغٛؼ ايٞ اجملضر ميجٌ ايُٓٛ تظرار ايكزصٙ عًٞ ايتدٌٝ ٜٚتبًٛص .89

 اؾغُٞ(يًُضاٖل-ايعكًٞ-االدتُاعٞ-)االْفعايٞ

 املٌٝ ايٞ ايضعِ ٚاملٛعٝكٞ ْٚعِ ايؾعضٚايهتابات االربٝ٘ ميجٌ ايُٓٛ .91

 اؾغُٞ(يًُضاٖل-ايعكًٞ-االدتُاعٞ-)االْفعايٞ

 ميجٌ ايُٓٛ ايغعٞ حنٛ االعتكالٍ االْفعايٞ عٔ ايٛايزٜٔ ٚغريِٖ َٔ ايهباص .91

 اؾغُٞ(يًُضاٖل-ايعكًٞ-االدتُاعٞ-االْفعايٞ)

 ٜٓتكٌ بغضع٘ َٔ ساي٘ ايفضح ايٞ ساي٘ ايٝاؼ ميجٌ ايُٓٛ .92

 اؾغُٞ(يًُضاٖل-ايعكًٞ-االدتُاعٞ-االْفعايٞ)

ُٜٓٛيزٟ املضاٖل َؾاعض اـٛف َٔ اجملٍٗٛ ٚاملضض ٚاالفاب٘ ٚايفؾٌ يف االَتشاْات ٚايفكض  .93

 ميجٌ ايُٓٛ

 اؾغُٞ(يًُضاٖل-ايعكًٞ-الدتُاعٞا-االْفعايٞ)

طٜارٙ ٚامش٘ يف ايطٍٛ ٚايٛطٕ ْتٝذ٘ يُٓٛاْغذ٘ ايععاّ ٚايعنالت ٚنجضٙ ايزٖٕٛ خاف٘  .94

 عٓز االْاخ ٚنشيو منٛاهلٝهٌ ايععُٞ بؾهٌ عاّ ميجٌ ايُٓٛ

 (يًُضاٖلاؾغُٞ-ايعكًٞ-االدتُاعٞ-)االْفعايٞ

 

 

 

 


