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 او الوزاوغت) الوحاورة ( بالكزة ه ـىيـوـتـذاع والـخـارة الـهـه خاهسا /

ُِٔشٝس  رز٤خ ُي ، كبُٔشاٝؿخ  ًشح اُوذّ إٔ رزذٌْ ثبٌُشح ٝر٘بٝس ثٜبُؼجخ ٖٓ أُْٜ ك٢ 

بُخذاع ٛٞ اُٞع٤ِخ اُز٢ ك .ثظٞسح ع٤ِٔخ  ثبٌُشح ٖٓ أُ٘بكغ٤ٖ ًٝزُي ُِزٔش٣شاد ٝاُزغذ٣ذاد

دشًخ اُالػت أُغزذٞر ػ٠ِ اٌُشح رٞهؼبً خبؽئبً ، ٝػ٤ِٚ رٌٕٞ اعزجبثخ رجؼَ أُ٘بكظ ٣زٞهغ 

أُ٘بكظ ثبُ٘غجخ ُذشًخ اُالػت اُذو٤و٤خ خبؽئخ ، ٓٔب ٣ٌٖٔ اُالػت ٖٓ اُو٤بّ ثبُزظشف اُخطط٢ 

 .  ثبألعِٞة أُ٘بعت اُز١ ٣خزبسٙ

بظ أُذبٝسح اٝ أُشاٝؿخ ثبٜٗب " كٖ اُزخِض ٖٓ اُخظْ ٝٓخبدػزٚ ٓغ االدزل رؼشفٝ

ثبٌُشح ٝػذّ ر٤ٌٔ٘ٚ ٖٓ ٓؼشكخ ارجبٙ أُٜبجْ " . ٢ٛٝ ػشٝسح الصٓخ ُالػت ار ٣جت ػ٤ِٚ 

  .اروبئٜب ٝخبطخ أُٜبجْ ٝٛزا ال ٣ٔ٘غ ٖٓ ػشٝسح اروبٕ أُذاكغ ُٜب

" رِي اُذشًبد اُز٢ ٣إد٣ٜب اُالػت ثبٌُشح ٓذبٝال رخط٢ ٓذاكغ ٓ٘بكظ ٣ؼزشع اٝ ٢ٛ 

   .ؽش٣وٚ اٝ ٣ؼـؾ ػ٤ِٚ"

إ أُذبٝسح رؼزٔذ اطال ػ٠ِ رًبء اُالػت ٝدغٖ رظشكٚ ٝعشػخ رِج٤زٚ ك٢ ا٠ُ بس ٣ٝش

ٝرخزِق ٜٓبسح أُشاٝؿخ اٝ ػ٠ِ اٌُشح ك٢ اهَ ٓغبدخ ٌٓٔ٘خ . ٝهذ هظ٤ش ٓغ اُغ٤طشح اُزبٓخ 

أُذبٝسح ػٖ ٜٓبسح اُذدشجخ اٝ اُجش١ ثبٌُشح ًٕٞ اُذدشجخ رزْ ؿبُجب ك٢ ارجبٙ ٝادذ ٝثجضء 

كؼال ػٖ ًٜٞٗب ٓغجٞهخ ، رزْ ثبًضش ٖٓ جضء ٝثبًضش ٖٓ ارجبٙ  ك٢ د٤ٖ إ أُشاٝؿخ، ٝادذ 

الشي إٔ ٜٓبساد أُشٝاؿخ ُذٟ اُالػج٤ٖ رخزِق ث٤ٖ الػت ٝآخش، كٜ٘بى ٖٓ ثؼ٤ِٔخ خذاع . ٝ

، ٓضَ اُالػت االسج٘ز٢٘٤ ٤ٓغ٢ ٝؿ٤شٙ  ٣زٔزغ ثٔٞٛجخ ًج٤شح ٣ٝٔزِي هذس ًج٤ش ٖٓ أُٜبساد

٣ج٤ذٕٝ أُشاٝؿخ بُالػجٕٞ اُز٣ٖ ك . ٝٛ٘بى ٖٓ ٤ُظ ػ٠ِ ٗلظ اُوذس ٌُٝ٘ٚ ٣ذبٍٝ ر٤ٔ٘خ ٜٓبسارٚ

 الػجٕٞ ٤ٔٓضٕٝ ثلشهْٜ خبطخ ُٞ ًبٗٞا ٣غزخذٜٓٞٗب ُظبُخ اُلش٣ن . 

، كجخالف اُؼَٔ اُجٔبػ٢  ٝرذغْ ٜٓبسح أُشٝاؿخ اٌُض٤ش ٖٓ أُٞاهق اُٜج٤ٓٞخ اُظؼجخ

رجو٠ أُشاٝؿخ دَ عذش١ ُذٟ ثؼغ اُالػج٤ٖ اُز٣ٖ ٣ٞكشٕٝ ٤ٓضح ئػبكخ ُٔذسث٤ْٜ ٣ٌْٜٔ٘ ٖٓ 

رؼزجش أُشاٝؿخ اُلؼبُخ ٖٓ اُظلبد اُج٤ذح اُز٢ ٣جت إ ٣زغْ ثٜب ُزُي  . ْٜخالُٜب االػزٔبد ػ٤ِ

٣ٝؼزجش رُي  أُ٘بكظ ،اُالػت د٤ش اٜٗب رٞد١ ا٢ُ صػضػخ االعزوشاس ك٢ ٗلظ الػج٢ اُلش٣ن 

 ٓ٘بر ج٤ذ ُزغج٤َ االٛذاف .
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ٖٓ أُٜبساد األعبع٤خ ثٌشح اُوذّ ٝاُز٢ ُٜب ٝهغ ػ٠ِ اُجٜٔٞس د٤ش ٣زلبػَ ٓغ أُذبٝسح ٝ

. ٝػذّ ٗجبح اطؼت أُٜبساد اُلشد٣خ ٝآزؼٜب الٜٗب ٖٓ ، اُالػت اُز١ ٣ج٤ذ ٛزٙ أُٜبسح ٣ٝزوٜ٘ب 

د٤ش ٣ؼزجش كوذ اٌُشح ثغجت عٞء ، صب٢ٗ اْٛ أُٞاهق اُز٢ رإد١ ا٠ُ كوذ اُلش٣ن ٌُِشح أُشاٝؿخ 

ش٣ش ٛٞ اْٛ اعجبة كوذ اُلش٣ن ٌُِشح ، ٣ٝجت ٓالدظخ إ ادزٔبٍ كشَ أُشاٝؿخ ٝػ٤بع اُزٔ

  .اٌُشح هبئْ ػ٠ِ اكؼَ اُالػج٤ٖ ك٢ اُؼبُْ اال إ ٗغجخ كوذٛب رض٣ذ ػٖ أُغز٣ٞبد االد٠ٗ

 : او الوحاورة بالكزة الوزاوغتواغزاض * أهذاف 

 . ٝاشـبُٚ ٝرشز٤ذ اٗزجبٛٚ  أُ٘بكظاُزخِض ٖٓ  -1

 ًغش ٓظ٤ذح اُزغغَ  -2

 .  اُلش٣ن أُ٘بكظ ٝاػطبء كشطخ ُِضٓالء العزذذاس اُلشاؽ أُ٘بعتئسثبى ٓذاكؼ٢  -2

 عذت أُشاهجخ ػٖ اُالػت اُض٤َٓ .  -3

 ثوبء اٌُشح رذذ ع٤طشح اُلش٣ن .  -4

 ٓذبُٝخ اُذظٍٞ ػ٠ِ اخطبء خظٞطب ثبُوشة ٖٓ ٓ٘طوخ اُجضاء اٝ داخِٜب .  -5

 ربخ٤ش اُِؼت ًٝغت أُض٣ذ ٖٓ اُٞهذ ٓٔب ٣ز٤خ ُِضٓالء اػبدح ر٘ظ٤ْ أُشاًض .  -6

 أُ٘بُٝخ أٝ اُزٜذ٣ق . ُالػت خِن ٝػغ ٣غٔخ ك٤ٚ  -5

 

 هزاحل اداء الوزواغت او الوحاورة 

 ٢ٌُ رإدٟ ٛزٙ أُٜبسح ػ٠ِ أًَ ٝجٚ الثذ ٝإ رٔش ثٔشادَ ٢ٛ : 

ٝاُذَ اُز٢٘ٛ الرخبر اُوشاس اُغش٣غ ُٔب ع٤وّٞ ثٚ  ٢ٛ ٓشدِخ اُزل٤ٌش الوزحلت االولى :

 اُالػت ؽجوب ُِٔٞهق اُز١ ٛٞ ك٤ٚ . 

 : ٓشدِخ ر٘ل٤ز اُوشاس ، ٝروغْ ا٠ُ :  الوزحلت الثاًيت

٢ٛ اُذشًخ اٌُبرثخ ٝاُؼ٤ِٔبد ا٤ُٔٛٞخ اُز٢ ٣وّٞ ثٜب اُالػت أُإد١  اُخذاع أُ٘بعت : -

 ُخذاع أُ٘بكظ . 

٢ٛٝ ٓشدِخ االداء اُذو٤و٢ ُِزـِت ػ٠ِ أُ٘بكظ ٣ٝجت ٓشاػبح :  اداء اُذشًخ اُٜ٘بئ٤خ -

 إ رٌٕٞ اُذشًخ عش٣ؼخ ٝٓلبجئخ . 
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 ت ـزاوغـوـاح الـجـز ًـاصـٌـػ

  -٢ٌ ٣زْ ر٘ل٤ز أُشاٝؿخ ث٘جبح ال ثذ إ رزٞاكش ك٢ ر٘ل٤زٛب ػذح طلبد ٜٓ٘ب ٓب ٢ِ٣ :ُٝ

 اٛزٔبّ اُالػت ثؼ٘ظش أُلبجبح ػ٘ذ ه٤بٓٚ ثبُٔذبٝسح .     :  الوفاجاة  -

ا١ إ ٣ٌٕٞ رٞه٤ذ اُالػت ع٤ِٔب ، كال ٣ذبٝس ٓ٘بكغٚ ٝٛٞ ػ٠ِ    :  التىقيت السلين  -

 ٓغبكخ ثؼ٤ذح ٓ٘ٚ. 

إ ٣ٌٕٞ اُالػت عش٣ؼب خل٤ق اُذشًخ ٓغ اجبدح اعزؼٔبٍ جغٔٚ ٝٗظشٙ :  االًسابيت  -

 ُِز٣ٞٔٚ .

ا١ ٣جت إ ٣ٌٕٞ اُالػت ٝاصوب ٖٓ ٗلغٚ اص٘بء :  طزق الوحاورة الثقت بالٌفس وتٌىع  -

  .ٓذبٝسرٚ ُِٔ٘بكظ ، ٝإ ٣٘ٞع ؽشم أُذبٝسح دز٠ ٣ظؼت ػ٠ِ أُ٘بكظ رذذ٣ذ ارجبٛٚ

 

 ذاعـخـت ) الوحاورة ( والـزاوغـوـىاع الـاً

( ا٠ُ إ اُز٣ٞٔٚ ٣جؼَ أُذاكغ ك٢ د٤شح ٖٓ آشٙ ُٖٝ ٣غزط٤غ 0202) هفتي ابزاهين٣ش٤ش 

اُزٞهغ ثظٞسح هبؽؼخ ُٔب ع٤وّٞ ثٚ أُٜبجْ أُغزذٞر ػ٠ِ اٌُشح ، ٝأُشاٝؿخ اٗٞاع ٝهذ اشزٜش 

ٝثشٌَ ثؼغ اُالػج٤ٖ ثبداء ٝر٘ل٤ز ٓشاٝؿبد ٓؼ٤٘خ اجبدٝا ر٘ل٤زٛب كغ٤ٔذ ثؼؼٜب ثبعٔبئْٜ ، 

 ع ٢ٛٝ :ػبّ كٜ٘بى اٗٞاع سئ٤غ٤خ ُِخذا

 الخذاع بذوى كزة -

 الخذاع بالكزة  -

 الخذاع الوزكب  -

ػجبسح ػٖ اُذشًخ ٝاُذشًبد اُز٢ ٣إد٣ٚ اُالػت ثجغٔٚ أٝ ثجضء ٓ٘ٚ ثبٌُشح أٝ كبُخذاع 

ثذٜٝٗب ُِذظٍٞ ػ٠ِ سد كؼَ ٓؼ٤ٖ ثبالرجبٙ أُؼبًظ ُِذشًخ األط٤ِخ ُِٜٔبجْ ٖٓ ٓب ٣غٔخ ُٚ 

ػ٠ِ هذسح اُالػت اُذش٤ًخ ٖٓ  اداء اُخذاع ٝأُذبٝسح٣زٞهق ٗجبح ٝ . اُشهبثخثبُزخِض ٖٓ 

دشًبد اُجزع ئ٠ُ اُششبهخ ك٢ ػ٤ِٔبد اُِق  عشػخ ك٢ دشًبد اُوذ٤ٖٓ ئ٠ُ أُشٝٗخ ك٢

ٝاُذٝسإ ، ك٢ٜ ٜٓبسح رغز٘ذ ثظٞسح ٤ًِخ ئ٠ُ ٓب ٝطَ ئ٤ُٚ اُالػت ٖٓ ٜٓبساد دش٤ًخ أعبع٤خ 
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اًىاع اهن وفيوا يلي ًؼزض .  األداء ٝٓشٝٗخ اُذشًخ ٝسشبهزٜب ًٝزُي دسجخ رٞاكوٚ ك٢ عشػخ

 -:ثشٌَ ٓجغؾ  الوزاوغتالوحاورة او 

 ٝرُي ٖٓ خالٍ : :  الخذاع بالزجليي -0

 رجبدٍ دشًخ اُشج٤ِٖ اُغش٣ؼخ كٞم اٌُشح ٝدُٜٞب ٓٔب ٣شزذ اٗزجبٙ أُ٘بكظ .  -

 دكغ اٌُشح ا٠ُ االٓبّ ثجبٗت هذّ اسرٌبص أُ٘بكظ .  -

 ثؼجٞس ثبؽٖ اُوذّ ٖٓ كٞم اٌُشح ك٢ ارجبٙ صْ عذجٜب ُِجبٗت االخش .اُخذاع  -

 خذاع اُزٔش٣ش ثٞجٚ اُوذّ اُخبسج٢ ك٢ ارجبٙ صْ أُشٝس ك٢ ٗلظ االرجبٙ . -

 ثغشػخ ٓلبجئخ  ا٣وبف اٌُشح صْ دكؼٜب ُالٓبّ -

 عذت اٌُشح ُِخِق صْ دكؼٜب الدذ اُجبٗج٤ٖ -

غ اُخطٞح اُز٢ روّٞ ثٜب اُوذّ اُالػجخ ا٣وبف اٌُشح ثشٌَ ٓلبج٢ء اص٘بء اُجش١ اُغش٣غ ٓ -

ٓغ ٓذبُٝخ رضج٤ذ اٌُشح ثجبؽٖ اُوذّ ًخذػخ ٌُٖٝ ٣زبثغ اُالػت اُجش١ ثغشػخ ثبٌُشح 

 .  أُ٘بكظربسًب 

اُؼشثبد أُخزِلخ ًإٔ ٣زظبٛش اُالػت ثؼشة اٌُشح ٓضالً ثشذح صْ ال ٣وّٞ ثزُي أٝ  -

  . ٣ِٔغٜب ثخلخ أٝ اُؼٌظ

 خالٍ :ٝرُي ٖٓ الخذاع بالجذع :  -0

ْٔ اعزجبثخ أُ٘بكظ ثٜزا االرجبٙ ، ٝثؼذٛب ٓجبششح ز٤ٓالٕ اُجزع ا٠ُ جٜخ ٓؼ٤٘خ ُز -

 ٣إد١ اُالػت دشًزٚ االط٤ِخ أُوشسح عِلب . 

 . اُز٣ٞٔٚ ا٠ُ جبٗت ٝأُشٝس ا٠ُ اُجبٗت االخش -

 اُز٣ٞٔٚ ٓشر٤ٖ ا٠ُ اُجبٗت ٝأُشٝس ك٢ أُشح اُضبُضخ . -

 ٝرُي ٖٓ خالٍ : الخذاع بالٌظز : -3

اُ٘ظش ا٠ُ صا٣ٝخ ٓؼ٤٘خ ثبرجبٙ ٓؼ٤ٖ ٢ٌُ ٣شذ اٗزجبٙ أُ٘بكظ ا٠ُ ٛزا االرجبٙ ٖٝٓ صْ  -

 اُزذشى ثبالرجبٙ االخش . 

 اُز٣ٞٔٚ ثبُزظ٣ٞت ػ٠ِ أُش٠ٓ .  -
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 ٝرُي ٖٓ خالٍ : الخذاع بالكالم :  -4

اال٣ؼبص ا٠ُ اُالػت اُض٤َٓ ثبُشًغ ثبرجبٙ ٓؼ٤ٖ ٖٝٓ صْ اداء أُشاٝؿخ ثبالرجبٙ  -

 االخش 

 ٝرُي ٖٓ خالٍ : بلف الجسن كاهال هغ الكزة :الوزكب ع الخذا -5

اُؼـؾ ػ٠ِ اٌُشح ٝا٣وبكٜب ٖٝٓ صْ عذجٜب ثذشًخ ٝادذح ُزٌٕٞ اٌُشح ٝاُالػت ك٢  -

 االرجبٙ أُؼبًظ رٔبٓب . 

 

 او الوزاوغت ههارة الوحاورة  لتطىيز هاهتػىاهل 

، كإٔ رٌٕٞ الػت ٓٞٛٞة  ُٜٔبسح أ١ الػتبُٔٞٛجخ ٖٓ أُذذداد اُشئ٤غ٤خ ك : الوىهبت* 

اُلطشح ع٤غَٜ ػ٤ِي ًض٤شا اًزغبة اُؼذ٣ذ ٖٓ ٜٓبساد أُشٝاؿخ ٝأُشٝس ٖٓ أُ٘بكغخ ثغُٜٞخ 

ُٝؼِ٘ب ٗجذ اُؼذ٣ذ ٖٓ اُ٘جّٞ ،  عُٜٞخ ػ٠ِ اُالػت األهَ ٓٞٛجخ ، ٝثالشي ٣ٌٕٞ األٓش أهَ ٣ٝغش

 . اٌُجبس ٣ٔزٌِٕٞ ٓٞٛجخ ٜٝٓبسح أُشاٝؿخ ثشٌَ كطش١

اعزـالٍ ٜٓبسح أُشاٝؿخ ال ٣ٌٕٞ ك٢ أ١ ٝهذ ٖٓ أُجبساح أٝ ك٢ ًَ ٌٓبٕ  : لتىظيف األهثلا

، كأد٤بٗب ًض٤شح ٣ش٣ذ  ، ٝٛزا خطأ شبئغ ٣وغ ك٤ٚ ؿبُج٤خ اُالػج٤ٖ اُظـبس ُ٘وض خجشارْٜ ثبُِٔؼت

٢ ، دٕٝ إٔ ٣ٌٕٞ ُٜب كبئذح ك٤٘خ ك اُالػت اُظبػذ إٔ ٣جٜش ٓذسثٚ أٝ ٓزبثؼ٤ٚ ثٜٔبسح أٝ ٓشاٝؿخ ٓب

 ا٠ُ، ُزا كإ اُالػت أُٜبس١ أٝ ٖٓ ٣غؼ٠ ُزط٣ٞش ٜٓبسارٚ ٣جت أٝال إٔ ٣ظـ٠  ع٤ش اُِؼت

  . رؼ٤ِٔبد ٓذسثٚ ثشإٔ أُشٝاؿخ االٓضَ ٝاُز٢ رل٤ذ اُلش٣ن ٝال رؼط٢ شٌال جٔب٤ُب ٌُِشح كوؾ

، ٝئٕ ًبٗذ  ال ٣وزظش رط٣ٞش ٜٓبساد أُشاٝؿخ ػ٠ِ جبٗت أُٞٛجخ اُلطش٣خ كذغت : لوتابؼتا

، كٌض٤ش ٖٓ اُالػج٤ٖ سؿْ ًْٜٞٗ ٣ِؼجٕٞ ٓغ أٗذ٣خ ًجشٟ ئال أْٜٗ  أُٞٛجخ رِؼت دٝسا ًج٤شا

خالٍ ْٜ ك٢ أُِؼت ٣ؼٌلٕٞ ػ٠ِ رؼِْ أُٜبساد اُجذ٣ذ ٝأُشاٝؿبد اُز٢ ٖٓ شأٜٗب إٔ رل٤ذ أدائ

ٓزبثؼخ هذس ٝاكش ٖٓ أُجبس٣بد ٖٓ اُالػج٤ٖ اُشجبة ػ٠ِ ُزا كإ ،  أُٞهق اُٜج٤ٓٞخ أُخزِلخ

، األٓش اُز١ ٣ؼضص خجشاد اُالػت  أجَ رؼِْ رِي أُٜبساد ٝاًزغبثٜب ثبُزذس٣ت ثشٌَ رذس٣ج٢

٢ رزطِت جبٗت ٜٓبس١ أٝ ثوذس أُٜبساد اُز٢ ٣ٔزٌِٜب ٝاُز٢ ٣غزذػ٤ٜب ر٤٘ٛب ك٢ أُٞاهق اُز

 .ٓشاٝؿخ ك٢ عج٤َ ئرٔبّ جِٔخ رٌز٤ٌ٤خ ٓؼ٤٘خ أٝ دَ ٓٞهق ٛج٢ٓٞ ٓؼوذ
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 :ثبعزخذاّ ثؼغ اُزٔبس٣ٖ أُذبٝسح اٝ أُشٝاؿخ ) اُخذاع ( اُخطٞاد اُزؼ٤ٔ٤ِخ ُٜٔبسح 

٣الدع إٔ اُخطٞاد اُزؼ٤ٔ٤ِخ اُزب٤ُخ رظِخ أل١ ٗٞع ٖٓ أٗٞاع أُشاٝؿخ ٓغ ػشٝسح ئروبٕ       

الٕ ُٜب دٝس كؼبٍ ك٠  ، اُجش١ ثبٌُشح ًٜٔبسح أٝال صْ اُجذء ثزٔش٣٘بد اإلدغبط ثبٌُشحاُالػت 

  : أداء أُشاٝؿخ ثاروبٕ

ّ ٤ُوّٞ اُالػت 3 ّ :2شاد ؽج٤خ ٓٞػٞػخ ػ٠ِ خؾ ٓغزو٤ْ ث٤ٖ ًَ ٝادذح ٝأخشٟ ٓغبكخ ً -1

اج٤ب ٓغ ػشٝسح دٔب٣خ اٌُشح ثجغْ اُالػت ضثبُجش١ ثبٌُشح ٖٓ ث٤ٖ اٌُشاد أُخزِلخ جش٣ب صج

  . ػ٠ِ اػزجبس إٔ اٌُشح اُطج٤خ ٓ٘بكظ

 . اُطج٤خ شحرؼ٤ن أُغبكخ ث٤ٖ اٌُ األداء ص٣ْإدٟ ٗلظ اُزٔش٣ٖ اُغبثن ٓغ اُزذسط ك٢ عشػخ  -2

صْ ٣وٕٞٓٞ ثبُجش١ ثبٌُشح ك٢ ج٤ٔغ االرجبٛبد ٓغ رلبدٟ  ُالػجٕٞ ٣ولٕٞ داخَ ٓغبدخ ٓذذدحا -3

 . صْ ٓذبُٝخ ُٔظ ًشح اُض٤َٓ ٝٓغ اُزوذّ ثبُزٔش٣ٖ رؼ٤ن أُغبدخ رذس٣ج٤ب، ًشح اُض٤َٓ 

زذسة اُالػت ػ٠ِ ئروبٕ رذش٣ي جغٔٚ ألداء أُشاٝؿخ ثذٕٝ ًشح ٖٓ اُضجبد صْ أُش٢ ٣ -4

 . كبُجش١

  . حُزٔش٣ٖ اُغبثن ٌُٖٝ ثبعزخذاّ اٌُشاٗلظ  -5

زذسة اُالػت ػ٠ِ ٗلظ اُزٔش٣ٖ اُغبثن ٌُٖٝ ٓغ ٝجٞد ٓ٘بكظ عِج٢ صْ ا٣جبث٢ ٣ذبٍٝ ٣ -6

 . اعزخالص اٌُشح ٖٓ اُالػت أُغزذٞر ػ٠ِ اٌُشح

َ الػجبٕ ٓغ ثؼؼْٜ ادذْٛ ٓغزذٞر ػ٠ِ اٌُشح ٝاألخش ٣ذبٍٝ اعزخالص اٌُشح ٓ٘ٚ ػٖ ً -7

أُشاٝؿخ ٣ٌٝشس اُزٔش٣ٖ ثذ٤ش  ثذ٤ش رذزغت ػذد أُشاد اُ٘بجذخ ألداء، ؽش٣ن ٜٓبجٔزٚ 

  . ٣ظجخ أُذاكغ ٜٓبجْ ٝأُٜبجْ ٓذاكغ
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 : الوحاورة او الوزواغت ) الخذاع (ههارة في اداء  األخطاء الشائؼت

 

، ٣غزذٞر ػ٠ِ اٌُشح ٝثبُزب٢ُ كوذ اٌُشح  ػذّ دٔب٣خ اٌُشح ثجغْ اُالػت ٓٔب ٣جؼَ أُ٘بكظ ال -1

ث٤ٖ اٌُشح ٝأُ٘بكظ ػ٘ذ أداء  غ اُجغْئ٠ُ ػشٝسح ٝػ ُٝؼالط رُي ٣وّٞ أُذسة ثزٞج٤ٚ الػج٤ٚ

 . أُشاٝؿخ

 ١ ػ٠ِ اٌُشح ٝثشٌَ ٓجبُؾ ك٤ٚ . رش٤ًض اُ٘ظش ا٠ُ اعلَ ا -2

ثطئ اُذشًخ ػ٘ذ ٓذبُٝخ اُو٤بّ ثٜٔبسح اُخذاع ٝأُذبٝسح ٓٔب ٣ز٤خ ُِٔ٘بكظ ٝهذ اًجش ٝاكؼَ  -3

 ك٢ اعزخالص اٌُشح . 

٤ِٚ ك٢ ٓٞهق ٓ٘بعت ُِزٔش٣ش ٝثذٕٝ سهبثخ ه٤بّ اُالػت ثبعزخذاّ أُشاٝؿخ ك٢ د٤ٖ ٝجٞد صٓ -4

. ُٝؼالط رُي ٣وّٞ أُذسة ثاػطبء ثؼغ اُزذس٣جبد اُخبطخ ثٌشق صٝا٣ب أُِؼت أٝال ُشؤ٣خ 

 . أُ٘بكظ ٝصب٤ٗب اُض٤َٓ ٝئػطبء ثؼغ اُزذس٣جبد اُز٘بكغ٤خ ٝاُز٢ رشجٚ ٓب ٣ذذس ثبُٔجبس٣بد

ت أٝ ئرا ًبٕ أخش الػت ثبُلش٣ن ٝٛ٘ب ئرا ًبٕ اُالػت أُذاكغ ك٢ اُضِش اُذكبػ٢ ٖٓ أُِؼ -5

ئرا إٔ كوذ اُالػت ، كأ٣ُٞٝخ اُزٔش٣ش ٛ٘ب رظجخ ِٓذخ ، ٝجت ػ٠ِ اُالػت أال ٣غزخذّ أُشاٝؿخ 

ٌُِشح ع٤ٌِق كش٣وٚ ٗز٤جخ أُجبساح . ُٝؼالط رُي ٣وّٞ أُذسة ثاػطبء ثؼغ اإلسشبداد 

٣ُٞٝخ ُِزٔش٣ش ُِض٤َٓ ثذال ٝاعزخذاّ ٓجذأ األٓبٕ ٝػذّ أُخبؽشح ك٢ ٛزا اُجضء د٤ش رؼط٠ األ

 .ٖٓ أُجبصكخ ثبُٔشاٝؿخ

 

  


