
 

 أخزجـــــــش ٔفســــــه

 :أخزي / أكيذ يب أخي

 في انًُزذٖ  األسبسيخانًشبسكخ األْذاف ٔانًالدظبد في لذ لشأد 

 نزا ال داعي نزكشْب ُْب يشِ أخشٖ

ٔيٍ ثعذِ كيفيّ انزمييى صى ثعذ رنك  االخزجــــــــــــــبس عهٗ طٕل  أسئهخ نزا سُُزمم إنٗ

 .انذهٕل ٔإسشبداد انًخزصيـــــــــــــــٍ 

 

  براالختبـــــأسئلـــة : أوال 

 :ػٓ ج١ّـــــــــغ األسئٍخ ا٢ر١خ ( ال ) أٚ ( ٔؼــــُ )   أجت ثــــــ

  X ))ال                   ( /) ــــى   َعـــــــــــــــــــ األسئهــــــــــــــــــخ

 ْم أَذ يشربح اآلٌ -1
 ؟انًُزذٖٔأَذ رزصفخ 

  

إرا رذذس ادذ أفشاد  -2
ٔأَذ  أسشرـــك أنيـــك

 ثــ رزصفخ انًُزذٖ
 رصغي الأَذ  

الٌ ثبنك ,  إنيـــــــّ
 يشغٕل ثبنًُزذٖ 

 صخ ؟؟؟

  

  (األسق)ْم رعبَي يٍ  -3
 نيـــاَل ؟ 

  لهّ انُٕو أيب : األسق
ثصعٕثخ في ثذء انُٕو 

أٔ االسزًشاس فيّ أٔ 
انُٕٓض ثبكشا ثغيش 

 .انًعزبد

  

ْم رعبَي يٍ اآلالو  -4
 انشلجـــخ ٔانظــٓش ؟

  

ْم رعبَي يٍ انزٓــبة  -5
 انعيُيٍ ؟ 

  

ْم رمعي ٔلزَب طٕياَل  -6
 انُذ أٔ انذبسٕةأيــبو 

يزشأح ثيــٍ خًــس 
سبعبد فأكضش يٕييـــــــــــَب 

 ؟

  

ْم عُذ يغبدسرــك  -7
ثشكم  –نهًُزذٖ أٔ انُذ 

يٕاريك شعٕس   -عبو 
  ثبنشغجخ في انذخٕل إنيّ ؟

 

  



 

 

ْم كبَذ نذيك  -8
 ٔأَشطخاْزًبيبد 

ْٕٔيبد كُذ رًبسسٓب 
ٔاآلٌ أَذ يًٓم نٓب 

 ثشكم كهي رمشيجـــــب ؟ 

  

ْم رعبَي يٍ اظطشاثبد  -9
َفسيـخ كبالسرعــــبش 

ٔرذشيك اإلصجع ثصٕسح 
 يسزًشح ؟

  

ْم رعبَي يٍ انمهك  -01
ٔانزفكيـــش انًفشغ  في 

 , يب يذذس فئّ انًُزذٖ
عُذيب ركٌٕ ثعيـــذَا عٍ 

انكًجيٕرـــــــــــــش 
 ٔاالَزشَـــــــــــــذ ؟

  

عُذ اَزٓبئك يٍ رصفخ  -00
  انًُزذٖاالَزشَذ أٔ 

 :ثبألخص 
ْم رشعــش ثبنزعــت 

 ٔانخًـــٕل ؟
 أٔ

انُٕو  إنٗرهجــــأ 
 نفزـــــشحانعًيـــك 

 طٕيـــــهخ ؟

  

ْم رشعش ثبنذزٌ  -02
ٔاالكزئــــــبة إرا ثميذ ثعيذا 
عٍ انًٕلع أٔ دشيذ يُّ  

نفزشح يٍ  -انًُزذٖ  –
 انزيٍ ؟

  

ْم عُذيب ركٌٕ ثيٍ  -03
أصذلبئك ٔأْهك  يكٌٕ أغهت 

انذذيــــــش عٍ االَزشَذ 
 ؟انًُزذٖٔ

  

ْم لًذ ثًذبٔالد  -04
مهيم عذد انسبعبد انزي زن

انًُزذٖ رمعيٓب أيبو 
 شكم عــــــبؤانذبسٕة ث

بءد كم يذبٔنزك ـــٔث
 ثبنفشم ؟

  

 ْم أَذ يزمهت انًزاط  -05
سبعبد غبظت ٔأخشٖ )

دزيٍ ٔأخشٖ يب رطيك ادذ 
 (انخ ... 

  

  



  كيفية التقييـــــــــم: ثبنيب 

 

 

 (رم١١ُ ٔفسه ثٕفسه)ِؼذي ٔمبعه ثٕفسه رؼ١ٓ  ثؼذ أْ أرّّذ وً اإلجبثــــبد ٠ّىٕه ا٢ْ

 :ٚرمس١ُ إٌمبط  وبألرٟ 

 فٟ وً ِشٖ رحصً ػٍٝ

 َمبغ  01= َعى 

 َمطخ  1= ال 

 (ال رٕسٝ وُ ِؼذي ٔمبعه ) سجبره ؟؟  إرا لّذ ثزٌه ً٘ حسجذ د

وٍّب صادد ػذد األسئٍخ اٌزٟ أججذ ػٕٙب ثٕؼُ وٍّب وبٔذ دسجبره فٟ رضا٠ذ  << سوضٞ  ِؼٟ / سوض ا٢ْ 

 ٌزمزشة ِٓ اإلدِبْ أوضش

 ٚوٍّب وبٔذ األسئٍخ اٌزٟ أججذ ػٕٙب ثال وٍّب لٍذ ِؼذالد اإلدِبْ ٌذ٠ه ٌزٕزٟٙ ػٕذ اٌّؼذي اٌغج١ؼٟ 

 ثًعُٗ 

  ٓفآٌف ِجشٚن رجبٚصد  >>  { طجيعي }٠ىْٛ رم١ّه اٌؼبَ  (  00 – 0) إرا وبٔذ ِؼذي ٔمبعه ث١ـــــ

ٌىٓ ػ١ٍه ثبٌّحبفظخ ػٍٝ ٘زا االخزجـــبس ثٕز١جخ ج١ذٖ ٚوٍّب الزشثذ ِٓ اٌصفش وبْ رٌه أفضً ٚأفضً  ،، 

 .اٌّسزٜٛ 

 

  ِّٓب ٠ؼٕٟ >>  {ثذايخ إديبٌ } ٠ىْٛ رم١١ّه اٌؼبَ (  100 - 00) إرا وبٔذ ِؼذي ٔمبعه ث١ــــ

اٌزم١ٍــــً ِٓ  ٌّؼذي اٌغج١ؼٟ ٚرٌه ثؤثسظ اٌغشق ٟٚ٘الزشاثه ِٓ اٌخغش فؼ١ٍه ثبٌحزس ٚاٌشجٛع إٌٝ ا

، ٚإال فؼ١ٍه ثإرجـــبع اإلسشبداد اٌزٟ سزؤرٟ فٟ أخش االخزجـــــبس   أٚ إٌذ اٌحبسٛة أِبَ ســـبػبد اٌجٍٛط

. 

 

  ٓٚوٍّب  { يــــــذيـــــــــٍ} ٠ىْٛ رم١١ّه اٌؼبَ (  100 – 100) أِب إرا وبْ ِؼذي ٔمبعه ث١

اٌز٘ــــــــــبة إٌٝ أخصبئٟ   أخزٟ / إدِبٔب ِّب ٠ؼٕٟ ػ١ٍه ٠ـــب أخٟوٍّب وٕذ أوضش  100الزشثذ ِٓ اٌـــ 

 ٔفسٟ 

 ٌّؼبٌجخ ِشىٍزه 

ِب دِذ رشٜ فٟ ٔفسه اٌمذسح ػٍٝ االٌزضاَ أٚ إرجــــــــــــبع اإلسشبداد ٚاٌحٍٛي اٌزٟ فٟ أخش االخزجـــــــبس 

 ( اٌز٘بة ٌألخصبئٟ إٌفسٟ )ي أفضً ثٙب ٚإال فبٌخ١بس األٚ

 أصال إسشبداد أخصبئ١١ٓ فٟ ٘زا اٌّجبي ِٓ ػٍّبء ٚثبحض١ٓ ٚغ١شُ٘  عجؼب اإلسشبداد ٚاٌحٍٛي  

    أثشصُ٘



 
 االخزجـــــــــــــــــــــــــــــــــــبس فٟ  ٌّؼذي اٌزم١١ُ   صٛسح

 

 : انزي اعزًذ عهيٓب االخزجـــــــــبس انًصبدس

اٌجبحضخ اٌزٟ ٟ٘ أٚي ِٓ شّخصذ )  و١ّجشٌٟ ٠ٛٔغ: ِٛضٛع ثحٛس اٌؼبٌّخ األِش٠ى١خ    -1

إدِبْ االٔزشٔذ ػٍٝ أٗ ٠ؼذ ِشضب ٚحبٌٗ إدِبْ ٠ؼب١ٔٙب اٌّذِٓ ٚ٘ٛ وغ١شٖ ِٓ أٔٛاع 

 اإلدِبْ ٚاٌزٟ حذدد ف١ٗ األػـشاض ٚاٌحٍٛي ٚاٌّمزشحبد ٚاٌٝ آخــــــــــــــــــــــــــــشٖ 

 (. ِّب ٠زؼٍك ثٙزا اٌّٛضٛع 

 . ذ اٌّٛالغ لبِذ ثِٗٛضٛع ٔشش ػٍٝ اح)  إٌذإدِبْ  -2

  {ٕ٘ـــــــــــــبء اٌشِــــــــٍٟ . َ }  

 

 . وش٠ـــــــــــــّخ ٘ـــــــبشــــــُ.  دِٓ أحذ األخصبئ١١ٓ إٌفس١١ٓ    ثّؼبٚٔٗ -3

 

 M10 :أػذاد االخزجــــبس 

 وكل على اهلل  حممد علي املت
 



 

 

 أخزي انعزيزح / َعشض نك أخي انعزيز : ٔفيًب يهي 

 

 (عالط اإلديـــــــــــبٌ)ٔاإلسشبداد انزي يمذيٓب ثعط االخزصبصييٍ ثٓزا انًجبل انذهٕل 

 

 احللول واإلرشـــــــــــــــــــبدات : ثبلثب

أنواع اإلدمبن إدمبن أي نوع من  قع للعالج ملن و

 على شبكة االنرتنث العبملية

  

 .انشيــــــــــــــــــــــهي ُْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبء . و : أٚال 

 

 

ا ٌُ ٠ؼججه ٘زا إر)  

(ٕ٘بن خ١بساد أخشٜ فٟ آخش اٌزٛج١ٙبد الشأ٘ب الحمب

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

. 



 

 

 

.

 

 

  أِب ِب جبء ػٓ اٌجحش إٌّمٛي ػٓ اٌذوزٛسح ٚاٌجبحضخ األِش٠ى١خ

 اٌؼبٌّخ فٟ ثحضٙبفسٛف أروش اٌحٍٛي فمظ اٌزٟ روشرٙب    و١ّجشٌٟ ٠ٛٔغ. د 

 : "وأقتبس 
 

Practice the opposite

Setting goals



Reminder cards

Stop-watches

Personal inventory

"

 ٚأِب اٌجحش ثؤوٍّٗ فٙٛ ع٠ٛـــــــــــــــــــــــً ال ٠سؼٕٟ أْ أسدف ِب جبء ثٗ ٕ٘ب

 : ٌىٓ ٌّٓ أساد اٌجحش فٙٛ فٟ اٌشاثظ اٌزبٌٟ 

 

اٌشاثظ اٌزبٌٟ ساثظ ػبدٞ ٠ّىٓ رصفحٗ ثذْٚ :  اٌؼبٍَِحٛظخ ٌّششف١ٓ اٌمسُ  

 فٟ اٌّٛضٛع أسدفزٗ  (األٚســـظ قِجٍخ اٌشش) اٌزسج١ــــــــــً فٟ ِٛلغ اٌّجٍخ

 ^_^ {٠ّىٕىُ اٌزؤوذ ثؤٔفسىُ }    لشاثخ صفحخ إٌٝ اصٕز١ٓ الْ اٌجحش ع٠ٛـــــــــــً

 

 ػٍٝ ِجٍخ اٌششق األٚســظ اٌؼشث١خ  إٌٝاٌّزشجُ ( و١ّجشٌٟ ٠ٛٔغ. د)ساثظ ثحش 
 

http://www.aawsat.com/details.asp?section=15&article=421476&issueno=10411 

 

 

 والسالم عليكن ورمحة اهلل وبركاتـــــــــــــه
M10 

 
 وخ األسبس١خ  فٟ إٌّزذٜػذ إٌٝ اٌّشبس

 ٌزشٜ ثم١ــــــــــــــــــــــــخ اٌّٛضٛع
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