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ثٌصفسز ثٌشة١غز
ثأل٘ذثف ثٌضؼٍ١ّ١ز
ثٌؼٕجصش ثٌفٕ١ز
 oثٌذسط ثألٚي :ثٌٕمطز
 oثٌذسط ثٌثجٔ :ٟثٌخػ
 oثٌذسط ثٌثجٌث :ثٌّغجزز
 oثٌذسط ثٌشثدغ :ثٌشىً ٚثألسظ١ز
 oثٌذسط ثٌخجِظ :ثٌظً  ٚثٌعٛء
 oثٌذسط ثٌغجدط :ثٌٍْٛ
ثٌم ُ١ثٌدّجٌ١ز
 oثٌذسط ثألٚي :ثٌٛزذر
 oثٌذسط ثٌثجٔ :ٟثإلصضثْ
 oثٌذسط ثٌثجٌث :ثإل٠مجع
 oثٌذسط ثٌشثدغ :ثٌسشوز
ثٌفٓ ثٌشلّٟ
ٔذزر ػٓ ثٌّٛلغ

اىدزس األوه :اىىحدة
اىىحدة Unit
ثٌٛزذر فِ ٟدجي ثٌفٓ ثٌضشى ٟ٘ ٍٟ١صؼذ١ش ٚثعغ ٠شًّ ػٕجصش ِضؼذدر ِٕٙج ٚزذر ثٌؼًّ ثٌفٕٝ
ٚٚزذر ثٌشىً ٚٚزذر ثألعٍٛح ثٌفٕٚٚ ٟزذر ثٌفىشر أٚ ٚزذر ثٌٙذف أ ٚثٌغشض ِٓ ثٌؼًّ ثٌفٕ..ٟ
ٚال صؼٕ ٟثٌٛزذر دجْ صى ْٛأخضثةٙج ِضشجد ٗٙدً أْ صٕدر ف ٟأْ صىِ ْٛضّجعىز .شىً سلُ 1

شىً سلُ 1
صؼضذش ثٌٛزذر ٘ ٝثألعجط ثٌشة١غٚ ٝدم١ز أعظ ثٌضصّ ُ١ثألخشِ ٜج ٘ ٝإال غشق ِخضٍفز ٌضأو١ذ
صفز ثٌٛزذر دثخً ثٌؼًّ ثٌفٕ ،ٝثٌٛزذر ف ٝثٌضصّ ُ١صضسمك دٛخٛد ػجًِ سة١غّ٠ ٝثً ِشوض
ثٌضصّٚ ُ١ػجًِ ثجٔ٠ ٜٛم َٛدّٕضٌز ثٌضجدغ ٌٍؼجًِ ثٌّغ١طش.
٠ٚؼضذش ثٌدجٔخ ثٌٙجَ ف ٝثٌٛزذر ثٌّشة١ز أْ ثٌىً ٠غ١طش ػٍ ٝثألخضثء ز١ث ٔش ٜػٕجصش ثٌضصِّ ُ١غ
دؼعٙج ثٌذؼط لذً ِالزظز ثٌؼٕجصش ثٌّٕفصٍز ٚسدّج ٠سض ٜٛوً ػٕصش ػٍِ ٝؼٕ ٝخجص إال أٔٙج
صع١ف ِؼٕ ٝآخش ٌٍضى ٓ٠ٛوىً ٠ٚش ٜثٌّشج٘ذ ثٌضصّ ُ١ثٌىٍِ ِٓ ٝدشد صدّ١غ ثٌّفشدثس
ٚصضسمك ثٌٛزذر ثٌفٕ١ز ف ٝثٌضصّ ِٓ ُ١خالي إ٠دجد ػاللجس د( ٓ١ػٕجصش ثٌضصّ ِٓ )ُ١خالي ػاللز
ثألخضث ء دؼعٙج دذؼطٚ ،ػاللز ثٌدضء دجٌىً ٘ٚزٖ ثٌؼاللجس صسىّٙج ٔظُ ثٌضشثوخ ٚثٌضّجط ٚثٌضمجغغ
ٚثٌضشجدٗ ٚثٌضدجٚس ٚصؼًّ ػٍ ٝث٠دجد ثٌضشثدػ د ٓ١ثألشىجي ٚثٌٕظش إٌٙ١ج وٛزذر ٚثزذر
وحدة اىعمو اىفىي Unit technical work
ٌىً ػًّ فٕٚ ٟزذر صشدػ أخضثءٖ ثٌّخضٍفز ٚصٛخذ دٕٙ١ج ٚدذ٘ ْٚزٖ ثٌٛزذر ٠ظٙش ٘زث ثٌؼًّ ِفىىج
ِضٕجثشث ال ٔغك ٚال سثدطز ٚدجٌضجٌ٠ ٟفضمش ألُ٘ ػجًِ ف ٟثالٔذِجج ٚثٌٛزذر ف ٟثٌؼًّ ثٌفِٕ ٟ٘ ٟج
ّ٠ىٓ أْ ٔطٍك ػٍ ٗ١وٍّز ثٌد١شطجٌش ف ٟثٌٕظش٠ز ثٌّغّجر دٙزث ثالعُ أ ٞثٌىً ثٌؼجَ أ ٚثٌ١ٙتز
 ٛ٘ٚثٌى١جْ ثٌّغ١طش ػٍ ٟشض ٝثٌضفجصٌٚ ً١غز ثٌفٓ ثٌضشى ٍٟ١ثٌض ٟصعغ ثٌٛزذر لٛثِٙج ثإل٠مجع
– ثٌخػ – ثٌّغجزز – ثٌىضٍز – ثٌٍّّظ – ثٌضىشثس – ثٌٍ – ْٛثٌعٛء – ثٌخطٛغ – أٔغجَ ثٌغطٛذ إٌخ ،
فئْ ٘زٖ ثٌؼٛثًِ صضشخُ فشد٠جً زغخ صدشدز ثٌفٕجْ ٚشخص١ضٗ .شىً سلُ 2

شىً سلُ 2
وحدة اىشنو Unit Figure
إْ ثٌضخط١ػ ثٌزٔ ٞعؼٗ أل ٜصٕظ ُ١الدذ أْ صذذأ دضسذ٠ذ لجػذر ٌضدّ١غ ثٌؼٕجصش دأعٍٛح ٕ٠أ ػٕٗ
ٚزذر ٚلذ ٠ى٘ ْٛزث ثٌضدّ١غ ِذٕ١ج ػٍ ٟثٌطٛي أ ٚثٌّٛظٛع أ ٚثٌٍ ْٛأ ٚثٌغشض … ثٌخ.
ما هى أوسب األمامه اىتي يمنه أن يىضع فيها هرا اىمسبع األسىد اىصغيس داخو هري
اىمساحت اىبيضاء األمبس؟
وزدا عيي ذىل وقىه ما ييي
أٔٗ دّدشد أْ صضٛثخذ ٘زٖ ثٌّغجزز ثٌغٛدثء ثٌصغ١شر دثخً ثألخش ٜثٌذ١عجء ثٌىذ١شر ،فغٛف صث١ش
ف ٟث ٌٕفظ صٛصشث ٕ٠ضح ػٓ صفجػً ثٌم ٜٛثٌّٕذؼثز ِٓ ثٌّغجزز ثٌغٛدثء ِغ خٛثٔخ ٚأسوجْ
ثٌّغجزز ثٌذ١عجء
فٕدذ ٌىً ِٓ ٘زٖ ثٌؼٕجصش ثٌذصش٠ز غذ١ؼز زشو١ز ٚصذؼج ٌزٌه صغ١ش ثألزجع١ظ ٌ ٛصغ١ش ٚظغ ثٌؼٕجصش .
 ِٓٚشجْ ٘زٖ ثألزجع١ظ أْ صدؼً دٔ١ج ثٌصٛسر ثٌثٕجة١ز ثألدؼجد – ِجد٠ج – صضسٛي إٌ ٟػجٌُ خذ٠ذ ،
فٕشؼش دأْ ثٌخػ – ِثال – ِجةً ٌٍسشوز فِ ٟدجالس خذ٠ذر صخضشق ثٌسذٚد ثألسدغ ٌإلغجس ٚأْ
ثٌّغجزز لجدٍز ٌٍضّذد ٚ.دفشض أْ ػٕجصش ثٌضى ٌُ ٓ٠ٛصضد ػٍ ٟأْ صىِ ْٛشدؼ ٓ١صغ١ش ٓ٠أعٛدٓ٠
دثخً ِشدغ أخش أد١ط وذ١ش ،فٕٙج عٛف ٠ضذجدس إٌ ٟثٌز٘ٓ عؤثي ثجٟٔ
عىامو ضعف وحدة اىشنو وعالجها
أْ صى ْٛثٌغشػز شجٍِز ٌّٛظٛػ ٓ١أ ٚأوثش ٠ضصجسػجْ ف ٟثٌغ١جدر ف١دزدجْ ثٌٕظش ٔسّ٘ٛج دمذس
ِضغج ٞٚف ٟآْ ٚثزذ سغُ إِىجْ ثٌفصً دّٕٙ١ج ّ٘ٚج ٠دخ صمغّّٙ١ج إٌ ٟخضةٔ .ٓ١١شِ ٜثال فٟ
٘زٖ ثٌسجٌز فأ ِٓ ٞثٌدضة ٓ١١ثٌؼٍ ٞٛأ ٚثٌغفٍ ٟوّج ّ٠ىٓ أْ ٠ى ْٛثٌّٛظٛع لجةُ دزثصٗ ف ٟصٛسر
ِغضمٍز
لذ صشًّ ثٌصٛسر ِٛظٛػجس ِضؼذدر صفصً دٕٙ١ج ِغجزجس خ١جٌ١ز

(لذ ٠ىٚ ْٛظغ خػ ثألفك فِٕ ٟضصف ثٌصٛسر صّجِج وف١ال ٌمغّٙج إٌٔ ٟصفِ ٓ١ضغج( ٓ١٠ٚػٍ، ٞٛ
عفٍٟ
وزٌه صعؼف ٚزذر ثٌشىً أ٠عج صٛعطش ثٌصٛسر خطٛغ سأع١ز
إرث زٍّش ثٌصٛسر شىٍ ٓ١أزذّ٘ج ٚثظر ٠ذي ػّج ٠ؼذش ػٕٗ ٚثٌثجِٔ ٟذُٙ
⦁ لذ صعؼف ٚزذر ثٌشىً ٌ ٛصثد ػذد ثٌشلغ ثٌّضدجٚسر ثٌّضذجٕ٠ز ثألٌٛثْ ّ٠ٚىٓ ثٌضغٍخ ػٍ ٟرٌه
دئدخجي خطٛغ خذ٠ذر ف ٟثٌصٛسر ٌضشدػ د٘ ٓ١زٖ ثٌشلغ ثٌّضذجٕ٠ز
زٔ ٓ١ش ٜأْ صشًّ ثٌصٛسر ػذدث ِٓ ثٌّٛظٛػجس ثٌّٕفصٍز
ٚثإلزغجط دّذٚ“ ٞزذر ” ثٌضى ٓ٠ٛلذ ٠ضطٍخ ف ٟدجدا ثألِش صذس٠ذج دصش٠ج إلدسثن ِذ ٜإِىجٔ١ز
صدّ١غ ثٌؼٕجصش ثٌّضفشلز ِغ دؼعٙج ٌٕ١شأ ػٕٙج “وً” فجٌذؼط لذ ٕ٠ظش إٌ ٟفشع ِٓ ٔذجس ٠سًّ
ػٕجصش ِضؼذدر ـ ٘ٚ ٟس٠مجس ـ ٚلذ ٠ظٓ أْ ف ٟصؼذد٘ج ِج ال ٠سمك ” ثٌٛزذر ” غ١ش أٔٗ لذ ٠ذذ ٚخطأ
٘زث ثالػضمجد ٌ ٛإٔٔج لذ دسدٕج أٔفغٕج ػٍ ” ٟدغششز ” ثٌؼ ٓ١ز ٓ١ثٌٕظش إٌِ ٟثً ٘زٖ ثٌّٛظٛػجس
فضذذ ٚثٌدض٠تجس ثٌصغ١شر ِغ دؼعٙج ” وً ” ٌٗ و١جْ ِغضمً
وحدة اىفنسة Unit idea
٠مٛي أفالغ ْٛأْ ٕ٘جن ػجٌّ ٓ١أزذّ٘ج ػجٌُ ثٌفىش ٚثألخش ػجٌُ ثٌّجدرٚ ،ػجٌُ ثٌفىش ٘ ٛػجٌُ
ِضىجًِ غ١ش ِضغ١ش ال ٠فٕٚ ٟال ٕ٠ض ،ٟٙأِج ػجٌُ ثٌّجدر ف ٛٙغ١ش ِضىجًِ ٍِب دجٌشش عش٠غ ثٌضٚثي
ٕ٠ٚض ٟٙدجٌّٛس
ٌٍٚفىشر لٛر رثص١ز صؼًّ ػٍ ٟثٔذفجػٙج خجسج ثٌفٕجْ فضدؼٍٗ ٚع١طج ٌضفجػٍٙج ِغ ثٌّجدر ٚثٌفىشر
ثٌغٍّ١ز ٚزذر ال صمذً أْ صضدضأ ٚصفشض ثٌضذؼ١ز ػٍ ٟأخضثةٙج ٌضظً ِضىجٍِز وىًٚ ،ثٌفىشر ٟ٘
ثٌض ٟصسذد أعٍٛح ثٌؼًّ  ٟ٘ٚثٌسذ ثٌفجصً دِ ٓ١ج ِ٘ ٛمذٛي أ ٚغ١ش ِمذٛي
ٚخالصز ثٌمٛي أْ ٚزذر ثٌفىشر صضطٍخ أال صفصً د ٓ١ػٕصشِ ٓ٠ضشثدطٚ ،ٓ١صطٍخ أ٠عج أال صدّغ دٓ١
ػٕصش ٓ٠ال سدجغ دّٕٙ١جٚ ،ثٌفىشر ٘ ٟثٌض ٟصٛخٗ ثٌفٕجْٚ ،ثٌفٕجْ ٘ ٛثٌزٛ٠ ٞخٗ ثٌّجدر ٌضسم١ك
ثٌفىشرٚ .فّ١ج  ٍٝ٠دؼط ثألِثٍز ثٌّضٕٛػز ثٌض ٝصٛظر ٚزذر ثٌضصّ.ُ١

شازك هرا اىمىضىع:


ص٠ٛضش

ف١ظ دٛن




معجب بهري:
إػدجح صسّ...ً١

اترك رد
ضع ردك هنا...

إمأل الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى األٌقونات لتسجٌل الدخول:
**مطلوب(البرٌد اإللكترونً لن ٌتم نشره)**مطلوب( تسجٌل خروج  /تغٌٌر ) ( تسجٌل خروج  /تغٌٌر ) ( تسجٌل
خروج  /تغٌٌر ) ( تسجٌل خروج  /تغٌٌر )

أبلغنً بالتعلٌقات الجدٌدة عبر البرٌد اإللكترونً.

أعلمنً بالمشاركات الجدٌدة عن طرٌق برٌدي اإللكترونً
أضف تعلٌق ا ً

أٔشب ِٛلؼجً أِ ٚذٔٚز ِدجٔ١ز ػٍٚٚ ٝسددش٠ظ دٚس و..َٛ

إٌغجء

ؼٕٟ

إعادة تدوٌن المقالة

إغالق وقبول

ِضجدؼز ثعضخذثَ ِٛلغ ثٌ٠ٛخ ٘زث أٔه صٛثفك ػٍ ٝثعضخذثِٙج.
ٌّؼشفز ثٌّض٠ذ – دّج ف ٟرٌه و١ف١ز ثٌضسىُ فٍِ ٟفجس صؼش٠ف ثالسصذجغ – شج٘ذ ٕ٘ج :ع١جعز
ٍِفجس صؼش٠ف ثالسصذجغ

