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 ) انقطغ ( انمهاجمح مهارج طادطا / 

اْ ِفَٙٛ ِٙاجّح اٌىشج ٠ش١ش اٌٝ " ِذاٌٚح االٔمعاض ػٍٝ اٌىشج اٌرٟ فٟ دٛصج إٌّافظ        

تٙذف االعرذٛار ػ١ٍٙا اٚ ذشر١رٙا " , وّا ذؼٕٟ ِٙاسج ِٙاجّح اٌىشج وزٌه اػرشاظٙا ٟٚ٘ فٟ 

اٌّٙاجّح غ١ش لاصشج ػٍٝ اٌّذافؼ١ٓ اٌطش٠ك اٌٝ اٌّٙاجُ . ٚذجذس االشاسج اٌٝ اْ اجادج ِٙاسج 

فمػ , تً اصثخ اداؤ٘ا اِشا د٠ٛ١ا ٌىافح ِشاوض اٌٍؼة فٟ اٌىشج اٌذذ٠ثح , درٝ ٠رىاًِ اداء 

 اٌالػث١ٓ اٌّٙاسٞ ٘ج١ِٛا ٚدفاػ١ا .

,   حؼاِاٌمذَ اٌوشج جضئ١ح ٘اِح فٟ ِٙاساخ ذؼرثش ِٙاسج ئفرىان اٌىشاخ ِٓ اٌخصَٛ       

ٚاٌغثة فٟ أ١ّ٘ح  . وض اٌّرأخشج ظّٓ ِشاوض اٌٍؼة وافحخاصح ً ٌّذافؼٟ اٌفشق ٚأصذاب اٌّشا

إلدرفاظ تاٌىشج ألغٛي ٚلد ِّىٓ ِٓ ا الػثٟ اٌفش٠ك إٌّافظ٘ٛ األ١ّ٘ح اٌثاٌغح ٌـ ِٕغ إلفرىان ا

ّْ اإلخالي تأٞ ششغ ِٓ ششٚغ اإلفرىان  اٌىشج ٚاإلٔطالق تٙجّح جذ٠ذج . ٚوزٌه ٌىغة,  ٚئ

شج عٛاء ػٍٝ سوٍح د اٌفش٠ك إٌّافظالي ٠إدٞ ئٌٝ اسذىاب اٌّذافغ ٌخطأ ِؼ١ٓ لذ ٠ذصً ِٓ خ

شذ,  ِثاششج أٚ غ١ش ِثاششج ُّ  ٛٞ . ىة ٌٍخطأ ػٍٝ تطالح أٚ ئٔزاس شفأٚ لذ ٠ذصً اٌ

 

غشق ٚفما ٌٍٛلد اٌزٞ ٠ٙاجُ ف١ٗ  حاٌٝ ثالث( ٌّٙاجّحالطغ ٚذشر١د اٌىشج ) ٠ّىٓ ذمغ١ُ غشق

  -ٟ٘ :اٌالػة اٌّذافغ اٌالػة إٌّافظ اٌّغرذٛر ػٍٝ اٌىشج 

 : قطغ وذشريد انكزج قثم ان ذصم انى انالػة  -1

ٚف١ٙا ٠رمذَ اٌالػة  . لطغ اٌرّش٠ش٠ؼٕٟ إٌّافظ ِٙاجّح اٌىشج لثً أْ ذصً ٌالػة اٞ 

دشوح اٌالػة , اْ ١طش ػ١ٍٙا ِٓ اِاَ اٌالػة إٌّافظ لثً اْ ٠غاٌّذافغ تاذجاٖ اٌىشج ٌمطؼٙا 

عرمثاي اٌىشج ِّا ٠ؼٕٟ اْ فشصح اٌّذافغ ٘زٖ ذجثش اٌالػة اٌّٙاجُ اٌٝ اٌرذشن تغشػح ال

 ْ وث١شج .ػٍٝ اٌىشج ذىٛاٌّذافغ دصٛي 

 : ذشريد انكزج نحظح اطرالو انالػة انمىافض نها ) محاونح انحصىل ػهيها (  -2

ذرٛفش اٌفشصح اٌىث١شج ٚف١ٙا  . ػٍٝ اٌىشجٌذظح االعرالَ لثً ل١اَ إٌّافظ تاٌغ١طشج  اٞ

ار اْ اٌالػة اٌّٙاجُ فٟ ذٍه اٌٍذظح , ٌٍّذافغ ٌّٙاجّح اٌالػة إٌّافظ اٌّغرمثً ٌٍىشج 

اٌٚح لطغ اٌغ١طشج ػٍٝ اٌىشج ِّا ٠ر١خ ٌالػة اٌّذافغ اٌٛلد ٌّذ فٟ و١ف١ح٠ىْٛ جً ا٘رّاِٗ 

 اٌىشج ٚذشر١رٙا . 
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  : وأخيزا تؼذ اطرالو انمىافض نهكزج -3

ش٠مح ػ١ٍٗ اْ ٠رّرغ ١ك اٌغشض ِٓ اٌّٙاجّح فٟ ٘زٖ اٌطٌٚغشض ٔجاح اٌالػة اٌّذافغ فٟ ذذم

فعال ػٓ عشػح سد فؼً , تصفاخ تذ١ٔح ػا١ٌح ِغ اعرطاػرٗ ػٍٝ اٌرذىُ فٟ دشواخ جغّٗ 

 اٌّٙاجّح . ِرٝ ٠ثذألثً وً شٟء ٚٚػ١ٍٗ اْ ٠ذسن , ٚاعرجاتح ج١ذج 

 اعرالِٙا ٟ٘ أفعًلثً ٚصٌٛٙا ٌٍّٕافظ أٚ ٌذظح ٚلطؼٙا ٚذؼرثش ِذاٌٚح ِٙاجّح اٌىشج  

ج ِٙاس٠ذراج اٌالػة ألداء تشىً ػاَ ٚ, ٔجادا فٟ اٌغ١طشج ػٍٝ اٌىشج ٚاالعرذٛار ػ١ٍٙا  اٌطشق

 . ٚاٌرٛل١د إٌّاعة ٚاٌىث١ش ِٓ اٌؼمال١ٔح الٔطالق تاٌغشػح إٌّاعثح تفؼا١ٌح ااٌّٙاجّح 

 

 زج ــكـح انـمـاجـهـىاع مـاو

٠ك ِٛاصٍح اٌرذس٠ثاخ ٚاٌرّش٠ٕاخ اٌرٟ ذرعّٓ ٠ّىٓ اْ ٠رمٓ اٌالػة ِٙاسج اٌّٙاجّح ػٓ غش

ِفشداخ دٛي اٌّٙاجّح فعال ػٓ اٌخثشج اٌّىرغثح ِٓ خالي االشرشان فٟ اٌّثاس٠اخ اٌّخرٍفح , 

  -وّا ٠ٍٟ: ٟٚ٘ ِٓ ِٙاجّح اٌىشج , أٛاع  روش٠ّٚىٕٕا 

  :(  اٌّٙاجّح االِا١ِح) او ـه االمـزج مـكـح انـمـاجـهـم -1

٠ىْٛ اٌالػة اٌّٙاجُ ٚاٌّغرذٛر ػٍٝ ٘زا إٌٛع ِٓ أٔٛاع ِٙاجّح اٌىشج ػٕذِا  ٠ٚغرخذَ

 . اٌىشج ٠جشٞ ِثاششج فٟ ٔفظ اذجاٖ اٌالػة اٌّذافغ , اٞ ِٓ االِاَ ِثاششج 

 

 :  ( اٌّٙاجّح اٌجأث١ح)  ةـاوـجـه انـزج مـكـح انـاجمـهـم -2

ػٕذِا ٠ىْٛ اٌالػة ِٙاسج اٌّٙاجّح تغ١ح اعرخالص اٌىشج ٘زا إٌٛع ِٓ أٛاع  ٠ٚغرخذَ

ٚذرُ ِٙاجّرٗ تادذٜ إٌّافظ ٚاٌّغرذٛر ػٍٝ اٌىشج ٠جشٞ اٌٝ جأة اٌالػة اٌّذافغ , 

  -اٌطشق اٌرا١ٌح :

 ٗ ِثاششج شر١د اٌىشج ِٓ اِاِذثث١د اٚ ذ - أ

 ) اٌّىاذفح ( تاعرخذاَ اٌىرف اٌمأٟٛٔ  - ب
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  : (اٌّٙاجّح اٌخٍف١ح  )مهاجمح انكزج مه انخهف  -3

ٚذإدٜ ٘زٖ اٌّٙاساخ ػٕذِا ٠ىْٛ اٌالػة إٌّافظ اٌّغرذٛر ػٍٝ اٌىشج ِرمذَ تٙا جش٠ا اٌٝ 

االِاَ ٚتغشػح , ٚفٟ ٘زٖ اٌذاٌح ٠ىْٛ اٌرصشف االٔغة ذثؼا ٌٍّٛلف ٘ٛ اٌجشٞ تغشػح 

 ِٚٙاجّح اٌىشج ِٓ اٌخٍف ِذاٚال اعرخالصٙا ِٓ إٌّافظ تذزس .

 

  : حـقـهـشحـانـت او مه انخهف ةاوجه انزج مكح انمـاجهم -4

اٌفشٍِح ػٍٝ اٌالػة أٚ اإلٔضالق ػ١ٍٗ ذؼرثش ػٕصشاً اعاع١اً فٟ ِٙاساخ وشج اٌمذَ ٚاٌرٟ 

ٟٚ٘ ِٙاسج ١ٌغد دىشاً ػٍٝ اٌّذافؼ١ٓ ئّٔا , رٛل١د إٌّاعة ٚاألعٍٛب األٔغة ذرطٍة اٌ

٠ٚؼرثش اٌفش٠ك اٌزٞ ٠رمٓ ػٕاصشٖ . اٌّٙاج١ّٓ ٠ٍضُِٙ ئذماْ ٘زٖ اٌّٙاسج تىً جضئ١ح ذخّصٙا 

ٔضالق ٚاٌفشٍِح ٚاٌفش٠ك اٌزٞ ٠مَٛ تأوثش ػذد ِٓ ٘زٖ اٌّثادسج تؼ١ذاً ػٓ ئسذىاب ِٙاسج اإل

 .ٟ دفاػ١ح شاعؼح ٚٚظؼٗ ذذد ظغػ ػاٌ ِٓ ِغاداخ إٌّافظاألخطاء لادساً ػٍٝ دشِاْ 

رّرؼ١ٓ افٟ  إٌٛع ٘ٛ االِثًٚ٘زٖ      ُّ ٌرؼاًِ ِغ اٌّٙاج١ّٓ اٌمادس٠ٓ ػٍٝ اٌّشاٚغح ٚاٌ

ُِذراجاً , د١ٛٞ ٚظ١فٟ ٠رخزٖ اٌؼمً اٌثششٞ ٚاٌرٛل١د إٌّاعة ٌٙا ٠ؼرثش اِش  . تاٌغشػح اٌفائمح

اً . ٚذشًّ ِٙاسج اٌفشٍِح ػٍٝ ٌرذس٠ة ٚافش ٚجٙٛد دث١ثح ٌٍرّش٠ٓ ٚاإلعرؼذاد ٌٙا ٔفغ١اً ٚتذ١ٔ

ْْ ئٔضٌمد ػٍٝ  ػاللح اٌؼمً اٌثششٞ تاٌرٕثإ ٚلذسذٗ ػٍٝ ذٛلغ أوثش األِٛس ذشش١ذاً ٌٍذذٚز . ٚئ

رمذَ اٌّٙاجُ ف١ُؼشلً ِٓ اٌالػة ٌّٚغد اٌىشج أٚالً فال دذٚز ٌخطأ أِا ارا فمذخ اٌىشج فغ١

 . جاتشاً اٌذىُ ػٍٝ ِٕذه ئِا تطالح أٚ ذذز٠ش شفٛٞ, جأثه 

 

 

 -وذرىقف مهارج انمهاجمح ػهى جاوثيه اطاطييه هما :

 ٚاٌّغافح ت١ّٕٙا اٌّٙاجُ ٚاٌّذافغ ة ِٛلف اٌالػ -

 غش٠مح ِشالثح اٌالػة اٌّذافغ ٌالػة اٌّٙاجُ  -
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 :مهارج انمهاجمح ) انقطغ ( انىىاحي انفىيح )طزيقح األداء ( ن

  االقرزاب : -

اِا ِثاششج  اٌّغرذٛر ػٍٝ اٌىشج تاٌّٛاجٙحإٌّافظ ٠ىْٛ الرشاب اٌالػة اٌّذافغ ِٓ اٌالػة  

٠ٚىْٛ االلرشاب تمٛج ِٕاعثح ٌذشوح ِٓ االِاَ اٚ اٌجأة اٚ اٌخٍف ػٍٝ دغة اٌّٛلف , 

 . اٌّٙاجُ

 انزجم انمهاجمح نهكزج :  -

ٌؼًّ اوثش ِغادح  اٌشجً اٌّٙاجّح ٌٍىشج ٌإلِاَ ِغ دٚساْ اٌمذَ ٌٍخاسج حّشجذ٠مَٛ اٌالػة ت 

اِا فٟ  . اٚ عذثٙا ٌٍخٍف  اٌىشج ٌإلِاَ ٌالعرذٛار ػٍٝ اٌىشج ِغ ثثاخ ِفصً اٌمذَ ٌذفغ ذّىٓ

شػ اٌمذَ تاذجاٖ اٌىشج داٌح اٌّٙاجّح ِٓ اٌجأة ٠مَٛ اٌالػة تغذة اٌشجً ِٓ االسض ِٚذ ِ

 .  ٌّٛاجٙرٙا تٛجٗ اٌمذَ االِاِٟ اٚ تاغٓ اٌمذَ ٌٍجأة

ذغرّش اٌمذَ غ١ش اٌّٙاجّح ٌٍىشج   : ) رجم االرذكاس ( انزجم غيز مهاجمح نهكزج  -

 . ثمً اٌجغُ ١ٕرمً ػ١ٍٙاٌشوثح اٌِفصً  ِغ ثٕٟتاٌذشوح االػرثاس٠ح ٌٍشوط 

 ِالدظح أْ ذمٛط اٌجزع ٌٍخٍف ال ٠ّىٓ ِٓ ٠رُ ذم٠ٛظ اٌجزع ٌإلِاَ ِغ       ذع :ــــانج -

 . االٔطالق تاٌغشػح إٌّاعثح تؼذ اٌغ١طشج ػٍٝ اٌىشج

 .٠غرخذَ اٌالػة اٌزساػاْ ٌٍّذافظح ػٍٝ اذضاْ اٌجغُ       انذراػان : -

 ١ّ٠ً اٌالػة تشاعٗ ٌالِاَ ِغ تماء إٌظش ِشوضا ػٍٝ اٌىشج .      ص :أزـــان -

 

 انمزذكشاخ االطاطيح نىجاح انمهاجمح تاوىاػها : * 

 عشػح االعرجاتح  -1

 اٌرٛل١د إٌّاعة اٌذل١ك  -2

 ا١ٌٍالح اٌثذ١ٔح اٌؼا١ٌح  -3

 ٚاالدغاط اٌؼاٌٟ تاٌّىاْ دغٓ اٌرمذ٠ش  -4

  حإٌّاعث اٌٍذظحدغٓ اٌرصشف فٟ  -5

 االػصاب  ىْٛ اٌالػة ٘ادئ ٚغ١ش ِشذٚد٠اْ  -6

 ِٚا ٠ٕٛٞ اٌم١اَ تِٗذاٌٚح لشاءج افىاس اٌالػة إٌّافظ  -7

 فٟ و١ف١ح اٌرصشف عشػح ادسان خطح اٌالػة إٌّافظ  -8
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 : انمهاجمح ) قطغ انكزج ( مهارج األخطاء انشائؼح في اداء 

 

 ػذَ ِشجذح اٌشجً اٌّٙاجّح ٌٍىشج  -

 ػذَ ثٕٟ ِفصً اٌشوثح ػٕذ اٌّٙاجّح  -

 ج اثٕاء ذٕف١ز اٌّٙاجّح ِّا لذ ٠غثة ػشلٍح اٌالػة إٌّافظػذَ إٌظش اٌٝ اٌىش -

 اعرخذَ اٌّىاذفح فٟ ظٙش اٌالػة إٌّافظ اٚ صذسٖ ِغ اعرخذاَ اٌىٛع .  -

 ػذَ ِشاػاج اٌرٛل١د اٌغ١ٍُ اٌذل١ك ػٕذ ذٕف١ز اٌّٙاجّح  -

 اذخار لشاس ذٕف١ز ِٙاسج اٌّٙاجّح  تػء -


