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ماٌدردي مؼب مظؾطػؾ ماظؼؾؾقي ماٌؽؿلؾوت دورمم- ادؿـؿور
مم-األدرةم

 *ظقؾك طقاطل

 تؼدؼؿ

ممإنمماظذلبقيممطعؿؾقيممتشؿؾمماطؿلوبمماظؿالعقذممععرصيممعومومعفوراتممععقـيم،مػلم م مم م مممممم  مممم مممم مممممًمممممممم مؽبمممم مم مم مؾبمم مم مممممم مم مممم م م ممم م
ممجزءممعـمغظوممسالضوتماجملؿؿع. ممم ممم ممم م مممم ممم وتـعؽسمدؼـوعقؽقوتمتطقرماظـظومماالجؿؿوسلممممم مم

م محؿؿوم ماظؿؼدم مأو ماظرطقد مصذلات مو مممًم م ممممممم ممم ممم مممم م مم مم سؾك اظقحدتني األطـر أػؿقة يف اجملؿؿع م
.ماظؾؿونمؼبمجقػرػؿومععـقؿونمبوظؿعوونمصقؿومبقـفؿومؼبماألدرة و ادلدردةوػؿا 

م ماألرػول. ماظؽؾرلمتربقي ماجملؿؿع مضبؿقؼفو ماظيت ماظؿـظقؿوت مبٔ مؼقجد م"ال إذ
ماالجؿؿوسقي،مصفلمتمثرمؼبم مأػؿقؿفو مؼػققماألدرةمؼبمضقة ماظصغرل،معو مأو عـفو

مأنمصدىما مبلدوظقىمعؿعددةم.طؿو ظؿغرلاتماظيتمتطرأمحقوةماجملؿؿعمبلطؿؾفو
مم.1سؾقفومتذلددمؼبماشلقؽؾماالجؿؿوسلمبرعؿفم"

ؼعؿدلماٌلؿقىماظـؼوؼبمسوعيمواظؿعؾقؿلمخوصيمعـمأضقىماٌمذراتماحملددةم
ماظلؾقطقيمواظيتمشلومدورمطؾرلمؼبمتعدؼؾم ظؽػوءاتماظقاظدؼـماٌعرصقيموعفورتفؿو
اووػوتفؿومسبقمتربقيماظطػؾم"صـؿوئٍمأشؾىماظدرادوتماألجـؾقيمواظعربقيمسؾكم

تؾٔمأنماٌلؿقىم،م1990،ماظطقىم1989اظؼرذلمم،Pourtoit 1979حدمدقاءم
مظذلبقيم ماظقاظدؼي ماٌؿوردوت مؼب متلثرلا ماألضقى ماظعوعؾ مؼعؿدل مظؾقاظدؼـ اظؿعؾقؿل

                                                                                                         
*
 .ظؾقٌمؼبماألغـروبقظقجقوماالجؿؿوسقيموماظـؼوصقيابوحـيمّرطزم 
ماالجؿؿوسقي،مسـوبيمعرادمزسقؿلمعمدلوتم1 مبوجلمزبؿور،مم،اظؿـشؽي م.ص،م2002عـشقراتمجوععي

مج72 ماٌصرؼي، ماظـفضي معؽؿؾي ماظؼوػرة، ماظغراوي، مربؿد مترعبي ماجملؿؿع، موبقدجم: معوؼؽػر مسـ ،م2.
 .460..مص1971
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موسددم ماظقاظدؼـ، مدـ معـفو ماألخرى ماٌؿغرلات مبؼقي معع مبوٌؼورغي األبـوء
م .2األرػول"

معلموظقيمسؾقفومتؼعماجملؿؿع،معـمصردمظؽؾماألولماٌقرـمبوسؿؾورػومصوألدرة
مظلـقاتموتلؿؿرمعقالدػؿ،معـماألوظبماظؾقظيمعـذموتـشؽؿفؿماألرػولمتربقي
مرذدػؿمٌرحؾيمحؿكمرقؼؾي ماألدرةمتلثرلمصننمظذظؽ. معراحؾمؼبماظػردمؼالزمم
محقوتف مٌفوممعؽؿؾيمطؿمدليماٌدرديماألدرةموؼشوركم.3"اٌكؿؾػيماظعؿرؼيم

م.موررضفموودوئؾفمبراذبفمظفموطـظومماألدرة،
معـمطػؾاظمػذامبػؽرماالغؿؼولمؼبماألوظبمبوظدرجيمؼؽؿـماٌدرديمدورمنطؿومأ

مأنمصوألطقدمواظؿعؿقؿ،مظؾؿفرؼدماظؼوبؾيمرؾقعؿفمإظبماظلقوضقيماألوظقيمرؾقعؿف
مْؿؾؽموػقمإظقفومصبقهمبؾماظقصوضمخوويموػقماٌدرديمإظبمؼلتلمالماظطػؾ

ماٌدرسموؼؼقممواظؽقنماظذاتمعؽقغوتمزبؿؾػمحقلمدوذجيموغظرؼوتمععورف
ممم.وتـؿقؿفومبؿصقققفو

 إذؽاظقة اظدرادة

مسؿؾقيمصننماٌـولمدؾقؾموسؾكماظطػؾ،متـؼقػمسؿؾقيمؼبمطؾرلمدورمظألدرة
ماألبمعـمطؾمسوتؼمسؾكمتؼعمايلوبموعؾودئمواظؽؿوبيماظؼراءةماظطػؾمتعؾقؿ
م.ايولمبطؾقعيماٌدرديمجوغىمإظبمواألم

محفرمواظؽؿوبي،مواظؼراءة،ماظؽالم،:مظؾغقؼيماٌفوراتماظطػؾمتعؾقؿمؼعؿدل"إذم
معومدـقاتمؼبمواظؽؿوبيماظؼراءةمعفوراتماطؿلوبموؼؾدأ.ماظؿعؾؿمسؿؾقيمؼبماظزاوؼي

مدورمم.4"بعدمصقؿوماظدراديمدـقاتمخاللموتؿعززمظؿؾـكماٌدردي،مضؾؾ وؼؽؿـ
اظقاظدؼـمؼبممتشفقعفمسؾكمذظؽمصفؿوماظؾذانمؼعؾؿوغفمطقػقيماظؿقدثمواالدؿؿوعم

مظؾؿعؾرلمسـمرأؼفمعـال مصرصي مواظؽؿوبي،محقٌمؼعؿدلماظؽالم مأنم،مواظؼراءة طؿو
                                                                                                         

ماٌغرب،-،ماظدارماظؾقضوء19،معـشقراتمسؾقمماظذلبقيماظطػؾمبٔماألدرةمواٌدرديأحراذق،ماظغوظل،م 2
 .21.عطؾعيماظـفوح،مص

3 knol.google.com/.../دوسدمصؾوحم،اظذلبقيماإلصالحمرػونمواٌدردي-االدرة-بٔ-اظؿقاصؾ. 
م،01مطماىوععي،مذؾوبمعمدليماإلدؽـدرؼي،م،وتربقؼوموثؼوصقوماجؿؿوسقوماظطػؾمتربقيمطؿول،م،رورقم4

 .68.ص،م2008
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مطلنم ماظؽؾؿوتمأو مطوغًمبشؽؾمبلقطم،طؿدرؼؾفمسؾكمتردؼد موظق معفؿي اظؼراءة
مضصصو، مظف ماألمؼؼرأوا مأزلوء مسؾك متعرؼػف مواظـؾوتوت،مأو مايققاغوت مو ذؽول

وتلؿقؿفومظف،مطؾمػذامؼلوسدمؼبمتـؿقيمذطوئفموضدراتفماظعؼؾقيم،وحؿكمرصقدهم
مظقؽؿشػماظطػؾماظؾقؽيمعـمحقظفموؼـؿلمثؼوصؿف،اظؾغقيموػلماظقدقؾيماظرئقلقيم

مصؽؾمػذامؼلوسدهمطـرلامسؾكمتـؿقيمخقوظف،موهضرلمسؼؾفمظالخذلاعمواالبؿؽور،
م ماظؽؿوب مؼلوسد مأصؽورم"طؿو معـ مظف مؼؼدم مّو ماظطػؾ مذطوء متـؿقي مسؾك اظعؾؿل

موؼـؿلم ماٌـظؿ، ماظعؾؿل ماظؿػؽرل مسبق موتقجفف ماظذػـقي مضدراتف متطقر جدؼدة
 .5ظؾطػؾمسبقماظعؾؿ"مياالووػوتماإلصبوبق

عقجفيمظألرػولمعـماظلـماظـوظـيمإظبماظلوددي،مإنمعرحؾيمعومضؾؾماظؿؿدرسم
ؼعؿدلمتلفقؾماألرػولمؼبمػذهممومابؿدائل.وعـفومؼـؿؼؾماظطػؾمإظبماظلـيماألوظبم

مبعدمدـقاتمضؾقؾي،موؼؽقنماظؿعؾقؿم ماخؿقورؼو،مضؾؾمأنمؼصؾحمإجؾورؼو اٌرحؾي
م مؼب مإعو مأو ماظؼرآغقي مظؾؿدارسماظؽؿوتقى متوبعي مأضلوم مؼب مأو ماألرػول رؼوض

ماالبؿدائقي.
صوٌلفدم"ومػقمعمدليماظؿـشؽيماالجؿؿوسقيماألوظبمبعدماألدرةمؼبماجملؿؿعم

م.6دالعل"اإل
ماظصالة،م موتعؾؿ ماظلقر موحػظ مايروف مضراءة مسؾك ماظطػؾ مؼؿدرب وصقف

م.وػذامؼلفؾمظؾطػؾماالخؿالطمبغرلهموؼمػؾفمظؾؿدردي،مواالغضؾوط
مؼبم مايلودقي مذدؼدة مصذلة متعوجل مصعوظي مودقؾي ماألرػول مرؼوض متعؿدل طؿو

م مبٔ معو ماظطػؾ مؼبممدـقات،م6-3حقوة متؽؿـ ماظرؼوض معمدلي معفؿي مصنن ظذا
موضدراتفؿم معقاػؾفؿ مإبراز مسؾك متعؿؾ مو مايقوة معؾودىء ماألرػول تعؾقؿ
معفؿوم م"تمديمرؼوضماألرػولمدورا مإذ ماٌدردقي. مظؾققوة وتقجقففؿ،موتلػقؾفؿ
محؾم مسؾك موعلوسدتف موتقجقفف مبف مواالػؿؿوم مورسوؼؿف ماظطػؾ متربقي مؼب وبورزا

                                                                                                         
،ماظؼوػرة،مدارمابـماىقزيمظؾطؾعمواظـشرمواإلسالم،مطمدؿيمأغشطيمؼبمتـؿقيمذطوءماظطػؾم،غصر،مؼودرم5

 .37.صم،2010،م01
6

مزسقؿلمعرادماالجؿؿوسقي،ماظؿـشؽيمعمدلوت  م،2002،مزبؿورمبوجلمجوععيمعـشقراتم،سـوبي،
 123.ص
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ػؾمؼعؿؿدمسؾكمشرلهمإظبمرػؾمأطـرمادؿؼالظقيموضدرةمعشؽالتفمواالغؿؼولمبفمعـمر
سؾكماالسؿؿودمسؾكمغػلف،مععمعراسوةمطؾمعومعـمذلغفمضؿونمِقماظطػؾمبشؽؾم

م.7عؿقازن"
طبصصماظؿعؾقؿماظؿقضرليمظألرػولماظذؼـمملمؼؾؾغقامدـماظؼؾقلماإلظزاعلمؼبم

موتفقماٌدردي، ماظعوئؾقي ماظذلبقي مؼب ماظـؼص مجقاغى مادؿدراك معـف ؽيماظغوؼي
األرػولمظؾدخقلمظؾؿدرديماألدودقيموذظؽم"بؿعقؼدػؿماظعوداتماظعؿؾقيمايلـيم
مواإلخالصم ماظقرـ محى مسؾك موتربقؿفؿ ماىلؿل مِقػؿ مسؾك وعلوسدتفؿ
وتربقؿفؿمسؾكمحىماظعؿؾموتعقؼدػؿمسؾكماظعؿؾماىؿوسلموممتؽقـفؿمعـمتعؾؿم

م.8عؾودىءماظؼراءةمواظؽؿوبيموايلوب"
مظؾعىمصمممم مػقمخؾؼمصضوءمعالئؿ مضؾؾماظؿؿدرسمـ معو مـ وشلدفمعـماظؿعؾقؿ

واظؿعؾؿ،مؼؼذلحمسؾكماظطػؾمأغشطيمػوعيموؼعطلمظفمإعؽوغقيماظؿطقرمواظـؿقمرصؼيم
م.9أرػولمآخرؼـ،مواطؿلوبمعفوراتمظغقؼيمواجؿؿوسقي

ماٌرحؾيممفوتشؿؾاظيتممقيدلاعٍماظؿعؾقؿاظمو اظؾغيماظعربقي،مم:تؿؿـؾمؼبمػذه
ماظصقي،م مواحملقط، ماظطؾقعي مواإلدالعقي، ماًؾؼقي ماظذلبقي مايلوب، عؾودئ

،موغذطرمؼبمػذهماظـؼطيمعوماظرؼوضي..مورطقزةمطؾمػذهماألغشطيمواٌقادمػقماظؾعى
مصوسؾيمإعبوظقيمتلؿعؿؾم ماٌشروعمػلمررؼؼي مإنمبقداشقجقي مؼؾلم" مؼبمعو ذطر

ماظؽوئ ممتس مأػداف مظؿقؼقؼ مطـشوط ماٌلؿقىماظؾعى مسؾك مأي ماإلعبوظل ـ
م.10ايرطلماظذػينم،االجؿؿوسلمواٌعرؼبم"

دورمم-ادؿـؿورماٌؽؿلؾوتماظؼؾؾقيمظؾطػؾمؼبماٌدرديعقضقع اظؾقث: 
 -األدرة

                                                                                                         
م،18اظؽرادؽ،عمدصوترم،اٌدرديمضؾؾمعومظطػؾموادذلاتقفقيمطػضوءماظؼرآغقيماظؽؿوتقىم،رضقانميلـ، 7

 36.ص.م2009
م.،مص2002زبؿور،مبوجلمجوععيمعـشقراتم،سـوبيمزسقؿل،معرادماالجؿؿوسقي،معمدلوتماظؿـشؽي 8

96. 
،م2009،م18عمدصوترماظؽرادؽ،م،اظؿعؾقؿماظؿقضرليمسؾكموضعماإلصالحم،رععقن،مغقرؼيم–بـغدلؼطم 9

 17.ص
10 http://eloustadhothmane.blogspot.com/.../blog-post_25  
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مماظػؽيماٌلؿفدصي:ماظلـيمأوظبمابؿدائل
مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماظـشوط:مغشوروتمظغقؼيمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 أػؿقة اظؾقث

معرجعقوتم مهؽؿفو ماظيت متؾؽ موخوصي ماٌكؿؾػي ماظعؾؿقي ماظدرادوت وؿع
دقؽقظقجقيمسؾكمأػؿقيماظلـقاتماًؿسماألوظبمعـمايقوةموسؾكمدورمأدوظقىم
اظرسوؼيمواظذلبقيماٌؿؾعيمخالشلومؼبمتشؽقؾمعالعحمذكصقيماظطػؾماٌلؿؼؾؾقيموؼبم

ظـفوح،"صوٌالحظمتػؿؼمضدراتفموعفوراتفمسؾكماظؿعؾؿمواالطؿشوفموحىماظعؿؾموا
مأوظلم متعؾقؿ معـ مؼلؿػقدون ماظذؼـ ماألرػول مأن ماظدرادوت مػذه مغؿوئٍ مععظؿ عـ
أثـوءمػذهماٌرحؾيمسودةمعومؼؿؿقزونمسـمشرلػؿمٓـمملمؼلؿػقدوامعـمػذاماظـقعم

11عـماظؿعؾقؿمبوظؿػققماظدرادل"
. 

مضؾؾم معو ماظؿعؾقؿ م مأػؿقي مسؾك ماظقضقف ماالدؿطالسقي ماظدرادي مػذه هوول
ودورهمؼبماظؿقصقؾماظدرادلمظدىماظطػؾمؼبماظلـيماألوظبمعـماظؿعؾقؿماٌدردلم

االبؿدائل،موماظؽشػمسـمتلثرلمماظعقاعؾماالجؿؿوسقيمماظيتمتؿقؽؿمؼبممتدرسم
ماظطػؾم.

 أدؽؾة اظدرادة

مذبؿقسيم  مسـد ماظدرادل ماظؿقصقؾ مؼب ماالجؿؿوسقي ماظعقاعؾ مدور ععرصي
مؼبمطؾمعـمعدرديممقذعاألذكوصماٌؾققثٔموتشؿؾمتال مأعر وعدردٔموأوظقوء

م.13/05/2010إظب09اٌلؿؼؾؾموعدرديمعػديمزطرؼومبوظلوغقومعـم
هدؼدمتلثرلماظعقاعؾماالجؿؿوسقيموماظدْقشراصقيم)ماىـس،مومعلؿقىم 

ماظعؾؿلم مواٌمػؾ ماإلضوعي، معؽون مو ماألدرة، مؼب ماألرػول مسدد مو اظؿعؾقؿ،
ماٌ ماألذكوص مآراء مسؾك ماخل( ماظعؿؾمظألبقؼـ،... مأذؽول مادؿكدام مؼب ؾققثٔ

                                                                                                         
 40.دوبؼ،مصمعرجعم،واٌدرديماألدرةمبٔماظطػؾمأحراذق،ماظغوظل، 11
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مؼبم ماظصعقبوتماظؾودؼيم مظؾؿغؾىمسؾكماٌشوطؾمو ماٌدردي مو مماٌشذلكمبٔماألدرة م مممممممم  م ممممم ممم مم م م مم ممم م مم م م مممممم مم ممممم مم ممم م مم م مم م م م مم
مممًمماًؿسماحملوورماٌذطقرةمدؾػوم. ممممم مممممممم ممم مم  م

ماألخذم  مسـد ماألعر موأوظقوء مواظؿالعقذ ماٌدردٔ مآراء مؼب ماظػروق إصبود
اظؿغؾىمسؾكمبوالسؿؾورمدرجيمادؿكدامماظعؿؾماٌشذلكمبٔماألدرةمواٌدرديمؼبم

 ؼبماحملوورماٌذطقرةمضقدماظدرادي.م،اظصعقبوت
ماٌؽؿلؾوتم  مادؿـؿور مخالل معـ ماألدرة مدور مظؼقوس مادؿؾقون ادؿكدام

اظؼؾؾقيمظؾطػؾمؼبماٌدردي،موضدماذؿؿؾماظدظقؾمسؾكمأربعيمربوور:معـماظـقاحلم
اظدرادقي،ماالجؿؿوسقي،ماظصققيمواالضؿصودؼي.معؼوبالتمععماٌدردٔمومأوظقوءم

م.ألعرمواظؿالعقذا
ماظدرادي  مذبؿؿع ممتؽقمن مممممم م ممم م م مم  مم م موسددػؿ م)اٌدردٔ ماألعر04عـ مأوظقوء ،م40،

مدرادي.ممحوالت20عالحظيمو أضلوم(م04)اظؿالعقذم

 اظػرضقات: 

ممممممممغػذلضمأنمماٌلؿقىماالجؿؿوسلمواظؿعؾقؿلمألوظقوءماظؿالعقذمؼمثرمدؾؾوماوم  مممممممممم مممممممممم مم مممممممممم م مممم م ممم ممم م ممم ممم م مم
ماصبوبومسؾكمغؿوئففؿ.

موؼبممغػذلض  ماٌـزل مداخؾ مأوظقوئفؿ مّؿوبعي مضبظقن ماظذؼـ ماظؿالعقذ ممأنم مم م ممممم م م ممم مم ممممممم مممممم م م مم م م م ممممم مممم مممم م  م
ماٌدرديمغؿوئففؿمأحلـمعـمغؿوئٍمأوظؽؽماظذؼـمالمضبظقنمبوٌؿوبعيماٌشذلطي.

مضؾؾم  معو معرحؾي مؼب مواظؼراءة مايروف مؼؿعؾؿ ماظذي ماظطػؾ مانم ممغػذلض ممم ممم ممم ممم م م ممممممممم م ممم مم مممممم م مممم م مم ممم م  مم م م مم
ماظؿؿدرسمضبظكمبـؿوئٍمأحلـمعـماظذيمملمؼؿؾؼمأيمتعؾقؿ.م

ماظؿال  مغػذلضمأنم مممم م  مم م م مصؼطمداخؾماٌـزلممم مأوظقوئفؿ ماظذؼـمضبظقنمّؿوبعي عقذ
مغؿوئففؿمؼبماظغوظىمأحلـمعـمغؿوئٍمأوظؽؽماظذؼـمالمضبظقنمّؿوبعيمأوظقوئفؿ.
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 غؼاط اظؾقث

مععؾقعات حقل اظقاظدؼـ -01

ماظؿعؾقؿل مواٌلؿقى ماظقاظدؼـ مدـ ماٌفـي، معـطؼيم، م)ععربي/عػرغلي(، اظـؼوصي
وربووظيماظؿعرفمأطـرمسؾكماظعوئؾيمعـمخاللمزؼورةم،مايلماٌؼقؿٔمبف،ماظـشلة
ماٌـزلم

  واالجؿؿاسقةأدؽؾة تؿعؾؼ حبقاة اظطػؾ اظـػسقة  -02

مم ماألب مأو ماألم مؼؿقؿ مػق مم–ػؾ معطؾؼي مضعقػ.م–األم مدخؾ مذات م-سوئؾؿف
معـطقيم....مم-رؾقعيماظطػؾم:مػودئ

 ..اظؾقًم.م–ايضوغيمم–اظؿعرفمسؾكماظؿعؾقؿماألوظلمظؾطػؾ:ماٌلفدم

 سالضة األوظقاء بادلدردة  -03

ػؾمم–إذامطونماألبمواألممسؾكمدراؼيمّومػقمعقجقدمؼبماظؽؿوبماٌدردلم-أ
م-أممتـفزػومظفم-ػؾمتصقحمظفم–تلوسدمابـفومسؾكماظؼقوممبوظقاجؾوتماٌـزظقيم

 أممترصضمعلوسدتفموالمتفؿؿم.
 م-حضقرماىؿعقيم-ػؾمظدؼفؿمدراؼيمجبؿعقيمأوظقوءماظؿالعقذ-ب
ماظطػؾمإظبماٌدرديمػم-ج مّراصؼي مم–ؾمتؼقم ػؾمػذهم–ػؾمتؼوبؾٔماٌعؾؿ

مػؾمػـوكمأدؽؾيمربضرةمتقجفمظؾؿعؾؿم؟مَمتؿعؾؼ؟م-اظزؼورةمعـؿظؿيم؟م
مػؾمتؼقعٔمبوظزؼورةمبعدمغؿوئٍماالخؿؾوراتمم-د

  واظـقاب اظعؼاب : اظطػؾ حتػقز يف األوظقاء دور -04

مطونمإذامتؿصرفموطقػمجقدةمغؿوئٍمسؾكمهصؾمإذامرػؾفومتشفعمطقػ
 .اظلوبؼماظـالثلمؼبمصوتفمعومادؿدراكمؼبمؼلوسدمذظؽموػؾماظعؽس،

 ماٌعؾؿم–ماٌدرديم-اٌراضؾيمم–ماظؾقًمإظبماظطػؾمصشؾمؼعقدمػؾم
 ممم.عفوراتفمتـؿقيمأجؾمعـمعـودؾيمترؼـفوماظيتمايؾقلمعوػل
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 : تقزؼع سدد أوظقاء اظؿالعقذ حسب صؽات اظعؿر01جدول رضؿ 

 عدردة ادلسؿؼؾؾ عدردة عػدي زطرؼاء

 %اظـسؾة اظعدد صؽات اظعؿر %اظـسؾة اظعدد صؽات اظعؿر

 30م06مدـيم35-25 20م04مدـيم25-35

 50م10مدـيم45-35 40م08مدـيم35-45

 20م04م55-45 30م06م45-55

 00م00م65-55 10م02م55-65

 100م20ماظعددماالعبوظل 100م20ماظعددماالعبوظل

 2010 عقداغل حقل ادؿـؿار ادلؽؿسؾات اظؼؾؾقة ظؾطػؾ يف ادلدردة عايحتؼقؼ 
  Crasc ادلدردة –يف إرار ادلؾؿؼك اظقرين األدرة 

م45-35ؼؾٔماىدولمأنماظػؽيماظعؿرؼيمألوظقوءماظؿالعقذمتذلاوحمأشؾؾفومبٔم
وػذامعومصبعؾـومغػذلضمأنماٌلؿقىماظعؾؿلمظألوظقوءم،مدـيمبوظـلؾيمظؾؿدردؿٔ

 سؿقعومؼلوسدمسؾكمعشورطيماٌدرديموعلوسدةماظطػؾمؼبمبـوءمتعؾؿوتف.

 : تقزؼع سدد أوظقاء اظؿالعقذ حسب ادلسؿقى اظؿعؾقؿل2 جدول رضؿ

 عدردة ادلسؿؼؾؾ)حضري( عدردة عػدي زطرؼاء ) دوار(
ادلسؿقى 
 اظؿعؾقؿل

 اظـسؾة% اظعدد
 ادلسؿقى
 اظؿعؾقؿل

 %اظـسؾة اظعدد

 10 02 بدونمتعؾقؿ 20 04 بدونمتعؾقؿ

 15 03 ابؿدائل 30 06 ابؿدائل

 20 04 عؿقدط 25 05 عؿقدط

 30 06 ثوغقي 15 03 ثوغقي

 25 05 جوععل 10 02 جوععل

اظعددم
ماالعبوظل

20 100 
اظعددم

 االعبوظل
20 100 

 2010 ظؾطػؾ يف ادلدردة عايحتؼقؼ عقداغل حقل ادؿـؿار ادلؽؿسؾات اظؼؾؾقة 

  Crasc ادلدردة –يف إرار ادلؾؿؼك اظقرين األدرة 
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ؼؿضحمظـومعـمخاللمػذهماٌعطقوتمتػووتمبٔماٌلؿقىماظؿعؾقؿلمظألوظقوءم
حقٌمؼذلاوحماٌلؿقىماظؿعؾقؿلمظألوظقوءمسؿقعوم،مبٔماٌدردؿٔمحقزماظدرادي

ثؿمم،%55بـلؾيم واٌؿقدطمبوظـلؾيمٌدرديمعػديمزطرؼوم"دوار"ماالبؿدائلبٔم
مأي مؼؿؾؼقا ممل م اظذؼـ مبـلؾي مغلؾي %20تعؾقؿ مجوععلمموأضؾ متعؾقؿ مظدؼفؿ ٌـ

مواىوععلم10% ماظـوغقي مبٔ متراوحً مغلؾي مصلطدل ماٌلؿؼؾؾ معدردي مأعو ،
وأضؾمغلؾيمعـمأصرادماظعقـيمم%35واٌؿقدطمبـلؾيمماالبؿدائلثؿمم.%55مبـلؾي

م.%10اظيتمظقسمظدؼفومأيمتعؾقؿم
مارت مدوبؼو ماظؾقٌماظبمععرصيملوبـوءمسؾكماٌعطقوتماٌذطقرة مانمغقدعمدائرة ؼـو

متقزؼعم ماظؿوظل ماىدول مؼقضح محقٌ ماٌؾققثٔ، مظلؽـوت ماالجؿؿوسل اظقضع
ماظػؽوتماالجؿؿوسقيمحلىمغقسقيماظلؽـوت.

 تقزؼع اظعائالت حسب غقع ادلسؽـ :3 جدول رضؿ

 عدردة ادلسؿؼؾؾ)حضري( عدردة عػدي زطرؼاء ) دوار(

 اظعدد غقع ادلسؽـ
اظـسؾة

% 
 % اظـسؾة اظعدد غقع ادلسؽـ

)ععممحقش
مجرلان(

05 25 
 حقشمعبوسل

00 00 

 35 07 ذؼيمؼبمسؿورة 20 04مذؼيمؼبمسؿورة

 35 07 دؽـمخوص 20 04مدؽـمخوص

دؽـم
(cohabitation)م

07 35 
)Cohabitation(   

 دؽـ
06 30 

 100 20 اظعددماالعبوظل 100 20ماظعددماالعبوظل

 2010حتؼقؼ عقداغل حقل ادؿـؿار ادلؽؿسؾات اظؼؾؾقة ظؾطػؾ يف ادلدردة عاي 
  Crasc ادلدردة –يف إرار ادلؾؿؼك اظقرين األدرة 
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معدل عدد 
 4أفرادها

 45 % 

معدل عدد  2
 أطفالها  

35% 

معدل عدد  6

 أطفالها
15% 

معدل عدد %5

8أفرادها   
5% 

عـمخاللمارالسـومسؾكموثوئؼماظؿالعقذ،موبعضماظزؼوراتماظيتمطونمبنعؽوغـوم
إجراؤػو،موجدغومأطدلمغلؾيمتؿؿـؾمؼبمدؽـوتمأطـرمعـمروبؼموتلؽـفومسوئؾيم
ماظلؽـوتمتؼعمؼبماظدوارموػقم موػذه مواألحػود. متؿؽقنمعـماىد،ماألبـوء طؾرلة

مغلؾي مأعو ماٌـوزل، مػذه موادؿقداث متغقرل مُ مظؽـ مضدؼؿ ماظذؼـممحل اظؿالعقذ
م مغلؾي مصؿؿـؾ ماىرلان( معع م)حقش مؼب مٌدرديم%25ؼلؽـقن مبوظـلؾي مأعو .

مأنم مإال مذؼؼ، مأو م مخوصي مدؽـوت مظدؼفؿ مصقؿـ ممتـؾً مغلؾي مصلطدل اٌلؿؼؾؾ
ذعوعم-األحقوءماظؼرؼؾيمعـمعدرديماٌلؿؼؾؾمػلمإعومأحقوءمطقظقغقوظقيم)طودطقر

 ػلمسؿر(.ماظشؿس(مأومدؽـوتمعؾـقيموظؽـفومؼبمحلمراضلم)بو

عدردة عػدي  - اظقاحدة: ععدل سدد األرػال يف األدرة 01اظشؽؾ رضؿ  
 -زطرؼا

 2010حتؼقؼ عقداغل حقل ادؿـؿار ادلؽؿسؾات اظؼؾؾقة ظؾطػؾ يف ادلدردة عاي 

  Crasc ادلدردة –يف إرار ادلؾؿؼك اظقرين األدرة  -
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ععدلمسددم%50

02أرػوشلو  

ععدلمسددم%30

04أرػوشلوم  

ععدلمسددمم%20

6أرػوشلوم  

م8ععدلمسددمأرػوشلوم

0% 

 عدردة ادلسؿؼؾؾ - اظقاحدة: ععدل سدد األرػال يف األدرة 2 اظشؽؾ رضؿ

 2010عقداغل حقل" ادؿـؿار ادلؽؿسؾات اظؼؾؾقة ظؾطػؾ يف ادلدردة "عاي حتؼقؼ 

  2010Crasc/ 09/  29-28 ادلدرس( –يف إرار ادلؾؿؼك اظقرين )األدرة  -

مبٔ)متقحلماظـؿوئٍمأنمععدلمسدد مؼذلاوحمسؿقعو ماألدرة م(4-2األرػولمؼب
م%5وأضؾمغلؾيم،م%15بـلؾيم رػولأم6،مثؿماظػؽيماظيتمععدشلوم% 80بـلؾيم

م.ّدرديمعػديمزطرؼوم8معـمؼصؾمععدلمسددمأرػوشلو
ماظػؽيماظيتمم،2ععدشلوم %50بقـؿومعدرديماٌلؿؼؾؾمصلطدلمغلؾيم ثؿمبعدػو

اظػؽيماظيتم ػلوم%20وأضؾمغلؾيم %30بـلؾيمم04مأرػوشلوؼذلاوحمععدلمسددم
م.6وأرػوشلؼؾؾغمععدلمسددم

إنمػذهماٌعطقوتمأدتمبـومإظبماظؿػؽرلمؼبماظؾقٌمسـمسقاعؾمأخرىمتؾٔم
ظـومأطـرماظػروضوتماظيتمتمثرمؼبمتعؾؿماظطػؾمدؾؾومأومإصبوبومعـفومععرصيمغقسقيم

طقغفوممتـؾمعرجعقوتمعفؿيمتػقدماظطػؾمؼبمماظؿعؾؿمؼبمعرحؾيمعومضؾؾماظؿؿدرس
معرحؾيماظؿؿدرس.

مم

 م
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 ؼؾني اظؿعؾقؿ األوظل ظؾؿالعقذ ادلؾققثني: : 4 جدول رضؿ

 عدردة ادلسؿؼؾؾ عدردة عػدي زطرؼاء

 اظـسؾة اظعدد اظػؽة
 اظـسؾة اظعدد اظػؽة %

% 
اظؿالعقذماظذؼـمملم
متعؾقؿم مأي ؼؿؾؼقا

 أوظل
 10م02

مملم ماظذؼـ اظؿالعقذ
 05 01 ؼؿؾؼقامأيمتعؾقؿمأوظل

ماظذؼـم اظؿالعقذ
مؼبم متعؾقؿفؿ تؾؼقا

 صؼطمؽؿوتقىاظ
 10م02

متؾؼقام ماظذؼـ اظؿالعقذ
م مؼب ماظؽؿوتقىتعؾقؿفؿ

 صؼط
01 05 

ماظذؼـم اظؿالعقذ
مؼبم متعؾقؿفؿ تؾؼقا

 ايضوغيمصؼطم
 20م04

اظؿالعقذماظذؼـمتؾؼقام
ايضوغيممؼبمتعؾقؿفؿ

  صؼط
04 20 

ماظذؼـم اظؿالعقذ
مؼبم متعؾقؿفؿ تؾؼقا

مؽؿوتقىاظ
موايضوغي

 05م01

متؾؼقام ماظذؼـ اظؿالعقذ
م مؼب ماظؽؿوتقىتعؾقؿفؿ

 وايضوغي
02 10 

ماظذؼـم اظؿالعقذ
متعؾقؿفؿم تؾؼقا

مصؼطماظؿقضرلي
 20م04

متؾؼقام ماظذؼـ اظؿالعقذ
ماظؿقضرليم تعؾقؿفؿ

 صؼط
05 25 

ماظذؼـم اظؿالعقذ
مؼبم متعؾقؿفؿ تؾؼقا

ايضوغيم
 واظؿقضرليم

 25م05

متؾؼقام ماظذؼـ اظؿالعقذ
مايضوغيم مؼب تعؾقؿفؿ

  واظؿقضرلي
06 30 

اظؿالعقذماظذؼـم
ؼبممتؾؼقامتعؾقؿفؿ

مؽؿوتقىاظ
موايضوغي

مواظؿقضرلي

 10م02

متؾؼقام ماظذؼـ اظؿالعقذ
م مؼب ماظؽؿوتقىتعؾقؿفؿ

مايضوغيم و
 واظؿقضرلي

01 05 

 100 20 اظعددماالعبوظل 100م20ماظعددماالعبوظل

 2010حتؼقؼ عقداغل حقل ادؿـؿار ادلؽؿسؾات اظؼؾؾقة ظؾطػؾ يف ادلدردة عاي 
  Crasc  ادلدردة –يف إرار ادلؾؿؼك اظقرين األدرة  -
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عؿابعة يف اظؾقت 

 صؼط

30% 

 عؿابعة عـعدعة

35% 

عؿابعة يف اظؾقت 

 و ادلدردة

20% 

 عؿابعة يف ادلدردة

15% 

 عدردـــــة عػدي زطرؼاء

مؼبم متعؾقؿفؿ متؾؼقا ماظذؼـ مظؾؿالعقذ مػل مسؿقعو مغلؾي مأطدل مأن ماىدول ؼؾٔ
متؾؼًم ماظيت ماظػؽي ممتـؾفو مغلؾي موأضؾ مععو. مػؿو مأو ماظؿقضرلي مأو ايضوغي

متعؾقؿفوماألوظلمؼبماٌلفدمصؼطمأوماظيتمملمتؿؾؼمأيمتعؾقؿ.
بعدمعراجعيمػذهماٌعطقوتممُمحضقرمبعضمايصصمؼبمعودةماظـشوروتمم

ٌعرصيمعلؿقىماظؿالعقذمم،وضؿـومبؿلفقؾمبعضماٌالحظوتماشلوعيماظيتم اظؾغقؼي
أدتمبـومإظبمربطمعلؿقاػؿمبعوعؾٔموػؿوماظؿعؾقؿماٌلؾؼمأيم"عومضؾؾماٌدردل"م

مآخر مسدغو مثؿ ماظؿؿدرس. مأثـوء ماظقاظدؼـ مضؾؾ معـ مغؿوئٍممواٌؿوبعي مٌعرصي اظلـي
ماظؿالعقذمطقغفوماٌمذرماألدودلماظذيمؼؾٔمصقيماظػرضقوتمأومسدعفو.

 مبدردة عػدي زطرؼا ؼؾني عؿابعة األوظقاء ألبـائفؿ أ: ذؽؾ
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 مدرســـــت المستقبل

 مبدردة ادلسؿؼؾؾ عؿابعة األوظقاء ألبـائفؿ ذؽؾ ب:

 
                      

 2010حتؼقؼ عقداغل حقل ادؿـؿار ادلؽؿسؾات اظؼؾؾقة ظؾطػؾ يف ادلدردة عاي 
  Crasc ادلدردة –يف إرار ادلؾؿؼك اظقرين األدرة  -                            

م)أ ماظشؽؾ ماٌدردؿٔ،م-ؼؾٔ مطال مؼب مألبـوئفؿ ماألوظقوء معؿوبعي مغلؾي مب(
،ممأعوم%55غلؾيمّدرديماٌلؿؼؾؾمبـلؾيمممتـؾمأطدلمادلؿابعة ادلشورطةصـلؾيم

م. %20مّدرديمعػديمزطرؼوممتـؾمغلؾي
م مغلؾي محٔمم%15مادلؿابعة باظؾقت متـؾ صؼطو مؼب ماٌلؿؼؾؾ، ّدردي

مبـلؾي مم%30مندػو مأعو مزطرؼو، معػدي ممادلؿابعة يف ادلدردة صؼطّدردي
ّدرديمعػديمزطرؼو،مأعومم%15ّدرديماٌلؿؼؾؾموم%10مزالمتؿفووصـلؾؿفوم

مم%20مصقؿـؾقنمغلؾيمظقس ظدؼفؿ أي عؿابعةعـم ماٌلؿؼؾؾمو م%35ّدردي
مّدرديمعػديمزطرؼو.
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 آخر اظسـة اظؿالعقذ:ععدالت 5 جدول رضؿ

م)حضري(معدرديماٌلؿؼؾؾمعدرديمعػديمزطرؼوءم)دوار(

 % اظـسؾة اظعدد غؿائج اظؿالعقذ اظـسؾة% اظعدد غؿائج اظؿالعقذ

معـممضعقػ )أضؾ
10/05 

 10 02 ضعقػ 15م03

معـ:ممعؿقدط
 7-م10/5

 25 06 عؿقدط 30م08

/م10عـ:محلـ

7-8 
 35 08 حلـ 35م07

معـ:مجقد
 10-9/م10م

 30 04 جقد 10م02

 100 20 اظعددماالعبوظل 100م20ماظعددماالعبوظل

 2010حتؼقؼ عقداغل حقل ادؿـؿار ادلؽؿسؾات اظؼؾؾقة ظؾطػؾ يف ادلدردة عاي 
  Crasc ادلدردة –إرار ادلؾؿؼك اظقرين األدرة  يف -

م مأنمغلؾي ماظعوعي معـمم%55تؾٔمغؿوئٍماظؿالعقذ ماظعقـيمعلؿقاػؿ عـمأصراد
حلـمإظبمجقدمّدرديمعػديمزطرؼومبقـؿومؼبمعدرديماٌلؿؼؾؾمصفلممتـؾمغلؾيم

ؼبمطالماٌدردؿٔ،مثؿمم%25بـلؾيم ثؿماظؿالعقذماظذؼـمعلؿقاػؿمعؿقدط ،65%
ماظضعقػيمصفلممتـؾمأضؾمغلؾيمؼبمطالماٌدردؿٔ.

 غؿائج اظدرادة:

م معـ مأشؾؾفو متذلاوح ماظؿالعقذ مألوظقوء ماظعؿرؼي مبوظـلؾيمم45-35اظػؽي دـي
مصلوظقوءم ماٌدردؿٔ، مبٔ معؿػووت ماظؿعؾقؿل معلؿقاػؿ محقٌ موعـ ظؾؿدردؿٔ،

واٌؿقدط،مأعومماالبؿدائلىمبٔماظؿالعقذمّدرديمعػديمزطرؼومعلؿقاػؿمؼبماظغوظ
معدرديماٌلؿؼؾؾمصلطدلمغلؾيمْـؾفومعـمظدؼفؿمعلؿقىمثوغقيمأومجوععل.م

األعفوت(مم–وعـمخاللمارالسـومسؾكموثوئؼماظؿالعقذمواٌؼوبالتم)اٌعؾؿوتم
موبعضماظزؼوراتماظيتمأجرؼـوػومؼبمدؽـوتماظؿالعقذموجدغومعوؼؾل:
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ماألرػولمؼبمعـمحقٌمسددمم- ماألدرة م(4–2تذلاوحمأسدادػؿمعـم)اظقاحدة
مبمسؿقعو مإالمأنماظػرقمؼؽؿـمؼبمتػووتماظـلىم %80ـلؾي ؼبمطالماٌدردؿٔ.

أعومعدرديمعػديمم%50مغلؾيم2مأرػوشلومبٔمعدرديماٌلؿؼؾؾماظيتمْـؾمسدد
م.% 35زطرؼوم
إنمأطـرمحوالتماظعقـيمػؿمماظؿالعقذمتؾؼقامتعؾقؿفؿماألوظلمؼبمايضوغيمأومم-

اظؿقضرليمأومػؿومععومم،وػذامعومتعؽلفماظـؿوئٍ،مصؿـمخاللماٌعدالتماظيتم
مطونماظعومماٌلؿقىمأنماظدراديمطشػًماالعؿقوغوتمأثـوءماظؿالعقذمسؾقفومهصؾ

مطوغقاماظذؼـماظؿالعقذمغلؾيمودفؾًمّدرديمعػديمزطرؼومحلـمإظبمعؿقدطمعـ
مطوغًمعـممغلؾيمعشذلطيمأحلـمّؿوبعيمضبظقن ماٌلؿؼؾؾموغؿوئففؿ ّدردي

مثؿمايضوغيمؼبماألوظلمؿتعؾقؿفوػؿمعـماظؿالعقذماظذؼـمتؾؼقامم.ايلـمإظبماىقد
م.اظؿقضرليماظؿعؾقؿ
موعـمخاللماٌؼوبؾيماطؿشػـو:م-

شلوماظدورماإلصبوبلمأنماحملػزاتماظيتمؼلؿعؿؾفوماألوظقوءمؼبمبعضماألحقونم
مؼبمتشفقعماظطػؾمسؾكماظدرادي

سوئؾؿٔمصؼطمصقؿومطبصمسالضيماألوظقوءمبوظؽؿوبماٌدردلمصؼدموووبًمم-
م مبقـؿو ماظؾغقؼي ماٌقاد مؼب ماىدؼد ماٌؼرر معع مطـرةماظغوظؾقي معـ مادؿغرابو أبدوا

ماظؽؿى.
ماظم- مأوظقوء مطؿوبمؿالعقذتلوؤل مطؿوبمؼلؿك موجقد ماظعؾؿقيم"مسـ اظذلبقي

دوبؼمألواغفم”متؽـقظقجقوم”ؼبمعـفوجماظلـيمأوظبمورأوامأنمادؿمم"واظؿؽـقظقجقي
 بوظـلؾيمظؿؾؿقذماظلـيماألوظب.

مصقؿومطبصمزؼوراتماألوظقوءمإظبماٌدارس:مصؿ مؼـرلماالغؿؾوهمػقمأنمعـمأعو و
مم–ؼراصؼماظؿؾؿقذم)اظطػؾ(مإظبماٌدرديمػقماألمم -،مومالمؼؿعدىماألعرم-شوظؾو

سـدمبوبماٌدرديمصؼطمخشقيمتعرضماظطػؾمظؾكطػمأوماالبـمإؼصولمم–أحقوغوم
ماٌعؾؿياالدؿغالل معع ماظؿقدث مو ماألعرم-. مأعؽـ مؼؼقعقنمم.-إن ماظذؼـ أعو

ممبوظزؼورة مجوععل، ماظؿعؾقؿل معلؿقاػو ماظيت ماظػؽي مصفؿ معـؿظؿ مأنمععبشؽؾ
ماظؾقً،موماٌدرديمبٔماظقثقؼماالتصولمسـمتعدلماٌدرديمإظبموظقوءاألمزؼورات



 دور األدرة ادؿـؿار ادلؽؿسؾات اظؼؾؾقة ظؾطػؾ يف ادلدردة

91 

المؼلوسدمسؾكمتؿؾعماظطػؾممصوغفسشقائلممبشؽؾممتًمظقماظزؼوراتمػذهموأن
مظلمومضؾؾمعـمظؾؿؾؿقذماظؿقصقؾلماٌلؿقىمسؾكماالرالعمؼـرلمإذم،بشؽؾمجدي

م.االبـمهصقؾمعؿوبعيمسـدمسؾقفوماظذلطقزمصبىمعـورؼمسبقماػؿؿوعفماألعر
مضبصؾماظذيمػذاموماٌدردي،مداخؾمابـفمدؾقكمتعدؼؾمسؾكماألعرموظلموؼعؿؾ

مؼبماظطػؾماغضؾوطمعـماٌدرديمإظبماألعرموظلمزؼورةمصؿزؼدماألدر،مبعضمسـد
مأجقاءمسؾكمتؿعرفمأنمبوألدرةماظصؾيمررؼؼمسـماٌدرديمتلؿطقعموم.اٌدردي
ؼلوسدمبدورهمسؾكمتـؿقيمعفوراتماظطػؾمماألدريماىقمطونمإذامصقؿوماظؾقً،

مؼلقدهمطونمعوموإذام،اظـػقرػقمجقمعضطربمؼدسقمإظبممأمم،اظػؽرؼيمواظقجداغقي
م.ماظؿلقىمأمماظؿشدد،

 خامتة

مبوسؿؾورػؿومؼؿؽوعؾمأنماألػؿقيمعـمأصؾحمواٌدرديماألدرةمبٔماظؿعوونمإن
مصقفمتربكماظذيمبوظؾقًماظصؾيمتقثقؼمؼؿطؾىموػذامعؿؽوعؾؿٔمعمدلؿٔمأػؿ

مبوظؾقًماظصؾيمتقثقؼمصننمعـف،مععورصفمواطؿلىمظؾققوةماغطؾؼموعـفماظؿؾؿقذ
مإظبماٌودةموتعؾقؿفماظطػؾمتقجقفمؼبموصعوظيمعمثرةمأداةماٌدرديمصبعؾ موبوظـظر

مإرورم94 مؼب معطوظؾقن ماألوظقوء م"صنن ماظذلبقؼي ماىؿوسي مغظوم مبٔممعـ اظؿؽوعؾ
مواٌدرديمّؿوبعيممتدرس مذظؽمإالمسـمررؼؼمضـقاتمماألدرة أبـوئفؿ،موالمؼؿؿ

وررقمزبؿؾػي،ماالتصولماٌؾوذرمبلسضوءماظػرؼؼماإلداريمأوماظذلبقيمؼبمأوضوتم
أوممربددةمشلذاماظغرض،مأومؼبمإرورمظؼوءاتمدورؼيمعـظؿيمؼبمغفوؼيمطؾمثالثل،

 12سـمررؼؼمعؽؿىمعبعقيمأوظقوءماظؿالعقذ".
  

                                                                                                         
12
 .edu.dz                 1990www.infpe.-12-14 بؿورؼخ 90/31 اظؼوغقن 
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 03 دظقؾ ادلؼابؾة :1عؾقؼ

ماظلـيماألوظبمممممممممممممممممممممممممممممممممممماٌلؿفدصي:ماظػؽي 

ماٌـطؼي: 

ماىـس: 

مممممممممممممممماٌلؿقىماظؿعؾقؿل:مممممممممممممممممعفـيماظقاظد: 

مثؼوصؿف:

 مممممماٌلؿقىماظؿعؾقؿل:ممممممممممممممممعفـيماظقاظدة: 

مثؼوصؿف: 

مزؼورةماٌـزل: 

ماظؾـًم:م/ماظقظد 

ماظلـ: 

ماٌقالد: 

ماظـشلة: 

ماألم: 

مسالضيمذظؽمبوظؿعؾقؿماألوظب: 

مػؾماألممسوعؾي: 

مأؼـمطونمؼؾؼكماظطػؾمأثـوءمدوسوتماظعؿؾمضؾؾماظؿؿدرس: 

مم-ايضوغيم-ػؾمحضلمبؿعؾؿمأوظلمضؾؾماظلـيماألوظبمأممال:ماٌلفد 

مأؼـمؼؼضلمرػؾؽموضًماظراحي؟ 
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ماظقضًماظؾعى؟  مػق مم-عو م مؼػضؾفو ماظيت ماألظعوب مػل مؼؽقنم–عو ػؾ

مـزلمأممؼبماًورجداخؾماٌ

مػؾمػـوكمرضوبيمعـمضؾؾؽؿ؟مطؿمؼؼضلموضؿفمعؼوبؾماظؿؾػوز؟ 

مؼبم  مؼػعؾف مسؿو مطبدلك م؟ػؾ ماٌـزل مؼب مرػؾؽؿو معع متؿقووران ػؾ

ماٌدردي؟

مػؾمتؿوبعٔماظدلغوعٍماٌؼررمؼبماظؽؿوبماٌدردل: 

مبدرجيم  مصقفو م)اٌرشقب مأدودقيأو مأغفو مترون ماظيت ماألغشطي مػل عو

مطؾرلة(

مقؿماظطػؾماظؼراءةم؟عـمؼؼقممبؿعؾ 

مػؾمتلوسدؼـمابـؽمؼبمانوزماظقاجؾوتماٌـزظقي: 

مػؾمتصققٔمظفماظؿؿورؼـ: 

مػؾمترصضٔ: 

مإظبماٌدردي:م-ػؾمتراصؼٔمابـؽم 

معؿكمتراصؼف)ػو(: 

مػؾمظدؼؽمسالضيمجبؿعقيمأوظقوءماظؿالعقذ: 

مػؾمتؼوبؾٔماٌعؾؿمدائؿو: 

مػؾماظزؼورةمعـؿظؿيمأممال: 

 بعدمغؿوئٍماالخؿؾورات:مػؾمتؼوبؾٔماٌعؾؿ 

م
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مدورماألوظقوءماظعؼوبمواظـقاب: 

مماظـقاب 

مػؾمتؼقعٔمبؿشفقعمرػؾؽمإذامحصؾمسؾكمغؿوئٍمعرضقي: 

مؼؾدظفم  ماظذي ماجملفقد مبػضؾ ماشلدؼي مػذه مإن ماظطػؾ مإخؾور مؼؿؿ ػؾ

مأثـوءموبعدماظدرس

ماظعؼوب 

مغؿوئٍم  مؼب مابـؽ ماخػؼ مإذا متلؿكدعفو ماظيت ماظطرؼؼي مػل عو

ماالعؿقوغوت:

مإخػوقم  مادؿدراك ماجؾ معـ معـودؾي مودؼـفو ماظيت ماظطرؼؼي مػل عو

مابـؽ:

مػؾمتؼقعقنمبودؿدراكمدرودفماظػوئؿي: 

معومػلماظطرؼؼيماظيتمهػزؼـمبفومابـؽ: 

مدؾىمصشؾماظطػؾمؼعقدمإظب: 

ماظؿفوونمممغؼصماٌراضؾيمممممماٌدرديممممممماٌعؾؿممممممررؼؼيماظؿدرؼس 

م  ماجؾ معـ معـودؾي مترؼـفو ماظيت ماظطػؾمايؾقل متقازن مسؾك احملوصظي

موتـؿقيمعفوراتف.

ماٌؿغرلماألدودلمؼبماظلـيماألوظب: 

اظظروفماالجؿؿوسقيماٌؿغرلة.م-اظؿقصقؾم:ماًدلةمم 

م


