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اًحاة اخلامس 

 خامتة اًححر

 اخلالظة:اًفعي ألول

تياًء ؿىل هخاجئ اًحَاانث واملياكضة اًيت ٔبحراُا اًحاحثون من كدي ، ميىن ٌَحاحثّي 

 :اس خخالض اًيخاجئ من ُذٍ ادلزاسة ؿىل اًيحو اًخايل

ة احلىومِة  اًعف اًثامن اٌَلة اًـرتَة ًعالةميكراءت يف ثـيالكدزتهَف  .1  يف املدزسة اًثاهًو

 اًـرتَة اًيعوض كراءت جيَد فدـضِم( همازتاًلراءت )كراءت ؿىل اًلدزت ختخَف.نيدازيألوىل 

 .اًـرتَة كراءتاًيعوض الجيَد الٓخر واًحـغ

من يف ا اٌَلة اًـرتَة ًعالة اًعف اًرميما يه اًـوامي اًيت ثعحح ؾلداثلدزت اًلرٔبت ثـي .2

ة ا  : هَيدازي ُياك ازيان مهنمٔلوىلاملدزسة اًثاهًو

 ؿمل ألظواث/ ظـوتة ألصواث . بٔ 

 ظـوتة هعق احلروف  .1

ت حىت ثؤثر ؿىل اءال ًـَد اًعالة املاذت اًيت ًدزسوّنا خاظة يف همازت اًلر .2

 .اًعالكة

 .ماثخلري كاًًحا اًرتكمي وؿالماث احلراكث ٔلن اًـريب اًيط كراءت ظـوتة .3

 (ٔبظَؽ)جيد اًعالة ظـوتة يف كراءت اًيط اًـريب كري الاحامتؾي  .4

 اًعـوابث املهنجَة. ة

و ضَق اًوكت املخاخ ًخـمل اٌَلة اًـرتَة .1  .ؾوامي ختعَط اًوكت ُو

 .ؾوامي اًعالة روي اخلَفِاث اًخـَميَة اخملخَفة .2

 ؿامي ألسَوة .3

 ؿامي اًوسائط .4

 ؾوامي حتفزي اًعاًة .5
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 الاكرتاحاث:اًفعي اًثاين

ًخلدمي مدخالث ٕاجياتَة يف ؿامل اًخـَمي ، ُياك اًـدًد من الاكرتاحاث اًيت جية 

ذٍ الاكرتاحاث يه  :ٔبخذُا يف الاؾخحاز ، ُو

جية ذامئًا حتسّي اًخـمل اًفـال ابس خخدام ألساًَة والاسرتاثَجَاث املمخـة : ٌَمـمل .1

وكري املمةل اًيت س َىون ًِا ثبٔزري ؿىل ثعوزاث اًعالة ، خاظة ٌَعالة اذلٍن ًـاهون 

ٕاىل املدزسة  (اًـامة) املدزسة اإلتخدائَة/من الاهخلال واًخىِف مٌاملدزسة اإلتخدائَة

ة احلىومِة  وخاظة ٌَعالة اذلٍن ثَلوا ٌَخو ذزوًسا يف اٌَلة .  نيدازيألويلاًثاهًو

 .اًـرتَة

ىون وضًعا ؾيدما : ٌَعالة .2 جية ٔبن ًيددَ حًِدا ؾيدما ٌرشخ املـمل ادلزش يف اًفعي ٍو

 .ٌس متر اًخـمل

من اًرضوزي ٕاضافة وحتسّي مرافق اًخـمل ٌَعالة ، حبَر حيعي اًعالة : ٌَمدازسة .3

ميىن اًلِام تذزل ؾن . ؿىل موازذ ثـَميَة اكمةل ويف اٍهناًة ميىهنم حتسّي حتعََِم اًخـَميي

ظًرق سايذت ؿدذ اًىذة املخـَلة ابٌَلة اًـرتَة ، سايذت كدزت املـَمّي من خالل اًخدًزة 

امليخؼم ، مبا يف رزل املـَمّي يف ألوضعة اًيت ميىن ٔبن ثعلي ٕاماكانث املـَمّي يف 

 .اًخدٌزس حىت حىون كدزهتم ؿىل اًخدٌزس ٔبفضي

ملًزد من اًحاحر ، كدي اًححر ، جية ٕاؿداذ ثلِمي ٔبذواث اًححر وظركَ كدز اإلماكن  .4

 .، ٔلهَ ابس خخدام ٔبذواث وظرق اًححر ًمت احلعول ؿىل مجَؽ اًحَاانث

 

 

 

 

 

 

 


