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 دراصُ حتلًلًُ حملتىّ مكزرات العلىو الشزعًُ
الدييًُ لتالمًذ املزحلُ االبتدآًُيف ضىْ التضاؤالت   

 :مكدمُ
وىٽٸ ځڄ ځچ٢پٴ ثألهڂُز ثٽٺذٌُر ٽپْچىثس  ،َىځًج د٪و َىٿ دضٌدُز ثأل١ٲجٻ ََهثه ثالهضڂجٿ

ثألوٽً ځڄ ٩ڂٌ ثإلڅْجڃ وأعٌهج ٩پً څڂىڇ و٩پً فُجصه ٹپهج. ٱڂٌفپز ثٽ٢ٲىٽز ځڄ أهڀ 
ٽضچ٦ُڀ ثٽ٪جٿ ٽپٖنُٚز ٱٍ ثّجُّز ڃ ثٽو٩جةڀ ثألأل  ثإلڅْجڃ؛ثٽڂٌثفټ ثٽ٪ڂٌَز ثٽضً َڂٌ دهج 

ٹڂج أڃ ثأل١ٲجٻ ٱً أي ځؾضڂ٨ َ٪ووڃ دقٴ ٍهٌر ثٽقجٌٝ  ثٽڂٌفپز،ضٖٺټ ٱً هيڇ صإڅڂج 
أڃ  َچذٮٍ ثٽضٍثٽڂهجٿ وٽً وصپذُز ثفضُجؽجصهڀ ځڄ أ هڀ،ثٽڂْضٶذټ.وځڄ عڀ ٱئڃ ثٽ٪چجَز در  وعڂٌ

 صىٽُهج ثٽڂؤّْجس ثٽض٪پُڂُز ثهضڂجځهج.

ٍ ڄ ٱٶو أؽڂ٪ش ثٽذُجڅاجس ألٹغاٌ ځا    هًثّاز ٱاً ثٽىالَاجس ثٽڂضقاور ٩پاً أعاٌ ثٽنذاٌثس         ځاجةض
وأٹاوس ٩پاً ٝاٌوًر صٚاڂُڀ داٌثځؼ صٌدىَاز        ،ځْاٌُر فُاجصهڀ   مالٻ ثٽضً َض٪ٌٛ ٽهج ثأل١ٲاجٻ  

) ٱضقُاااز ّاااپُڂجڃ،  صضچجّاااخ ځااا٨ ٵااوًثصهڀ ومٚجةٚاااهڀ وفجؽُاااجصهڀ.  ثٽضاااٍداااجٽنذٌثس  هڀوَاا ضَوٽ
6891 ،7 ))*(. 

ز فجؽجصهڀ، ځڄ ځهاجٿ ثٽڂاىثه ثٽض٪پُڂُاز ثٽڂنضپٲاز     وإىث ٹجڅش ثٽ٪چجَز دٖنُٚز ثأل١ٲجٻ وصپذُ
إى صچجٟ دهج ځْتىٽُز صچڂُز ثٽٶُڀ ودچجء ثٽٖنُٚز ځڄ ځنضپٰ  .څهج أٽٚٴ دڂجهر ثٽضٌدُز ثإلّلځُزٱئ

ؽىثڅذهااج، ًوفااًج ووؽااوثڅًج و٩ٶااًل وؽْااوًث. وىٽااٸ ځااڄ ځچ٢پااٴ أڃ  ثٽضٌدُااز ثإلّاالځُز ٽُْااش ځااجهر  
ضڂَُ دأڅهج صٌدُز ځضٺجځپز صو٩ى إٽً صٌدُاز ثٽڂْاپڀ ځاڄ ؽڂُا٨     ص ٽٺىڅهجدټ  ثٽضٶپُوٌهًثُّز دجٽڂ٪چً 

 (61، ه س، ٩پً ثٽؾڂذل١ً)ؽىثڅذه.

هټ فٶٶش ثٽضٌدُز ثإلّلځُز ٱً ځوثًّاچج ًّاجٽضهج و٭جَضهاج    ٵجةًل:   وَضْجءٻ أفو ثٽذجفغٍ
ث هيثٽڂٌفپز ثالدضوثةُز؟ وصؾُخ څضجةؼ دقغه ٩ڄ  ٱٍومجٙز  ،ٱً دچجء ثٽقُجر ثٽٲٌهَز وثالؽضڂج٩ُز

ال څااٌي أ١ٲجٽچااج ٵااو أڅٖااتىث ٩پااً ثٽڂااچهؼ   إىڃ  ألڅهااج ٽااى ٹجڅااش دجإلعذااجس ٱپڂااجىث دااجٽچٲٍ؛ ثٽضْااج ٻ 
ثٽْپُڀ، وثٽ٢ٌَٴ ثٽڂْضٶُڀ، ومجٙز ٱً هيڇ ثٽڂٌفپز ثٽ٪ڂٌَز ثٽضً َٺىڃ ٱُهج ثٽ٢ٲټ ٽذچً ثٽضٲٺٌُ 

 ،6881، ّااُو ثٽْااجَـ)وثٽٖنٚااُز، وٱااً فجؽااز إٽااً ځااڄ َأمااي دُااوڇ إٽااً أًٛ ثٽااوَڄ ثٽڂڂهااور.  
691.) 

وڅ٦ًٌث ألهڂُز ځچجهؼ ثٽضٌدُز ثٽوَچُز وأعٌهج ٩پً ثٽچٔء ٱٶو ٥هٌس ثٽٖٺىي ځڄ أڅهاج ٵاو   
٩ٶاوس ثٽچاووثس   وٽايث ٱٶاو    وثإلهًثٷ،ٲهاڀ  ثٽځجٽش إٽً ثٽٖٺپُز وثٽؾڂىه وثٽقٲ٤ وثالّاض٦هجً هوڃ  

 ،صااو٩ى إٽااً ثالهضڂااجٿ دڂااچهؼ ثٽضٌدُااز ثٽوَچُااز ثٽضااٍوثٽڂقپااً  ثٽ٪ٌدااٍوثٽڂااؤصڂٌثس ٩پااً ثٽڂْااضىي 
دڂاااج َضچجّاااخ ځااا٨ ٵاااوًثصهڀ   ،قضاااىي ثٽڂاااجهر ثٽضاااً ّاااضٶوٿ ٽپضلځُاااي مااالٻ ثٽڂٌثفاااټ ثٽض٪پُڂُاااز  ځو

ٍ وؽ٪پهج ځجهر أّجّاُز ٱاً ځٌثفاټ ثٽض٪پاُڀ ثٽڂنضپٲز.     ،وثصؾجهجصهڀ ، ٩اَثٍي إداٌثهُڀ ؽپهاىٿ    )٩اوٽ
 (681، 6881( ) ُّو ثٽْجَـ،679، 6881( ) ځقڂو ٩ذو ثٽٶجهً،1، 689

دجٽْااپىٷ  ثٽااوَچٍڄ فُااجر ثٽ٢ٲااټ دأڅهااج ځٌفپااز ثٽضٖااذه  و٢َپااٴ ٩پااً ثٽڂٌفپااز ثالدضوثةُااز ځاا 
ٹڂج َٺضْخ ځذوةًُج د٪ٜ ثٽٖ٪جةٌ ثٽوَچُاز   ثٽڂْؾو،ٲً هيڇ ثٽڂٌفپز َيهخ ثٽ٢ٲټ إٽً ٱ، ثٽ٦جهٌٌ

وَلفا٤ ٩پاً ثٽْاپىٷ ثٽاوَچً ٽپ٢ٲاټ ٱاً هايڇ ثٽڂٌفپاز ٩اوٿ ثالٹضڂاجٻ            وثٽٚىٿ،ثٽ٪جځز ٹجٽٚلر 
وٌَؽاا٨ أفااو ثٽذااجفغُڄ هاايڇ ثٽچضُؾااز إٽااً ثٽ٢ااٌٳ    .ٱاائىث ٙااجٿ ال َغااجدٌ فضااً َٺڂااټ ثٽُااىٿ   ،وثٽوٵااز

  

 )*( اتبع الباحثان نظام التوثيق التالي للمراجع ) اسن الباحث، سنة النشر، الصفحة أو الصفحات(
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، 6881، أځُچز ُّو ٩غڂجڃ) وثألّجٽُخ ثٽؾجٱز ثٽضً ص٪جٽؼ دهج ثٽڂوًّز أهوثٯ ثٽضٌدُز ثإلّلځُز.
668.) 

ٱاً ثٽڂٌفپاز ثالدضوثةُاز َٺضْاخ      ضپڂُاي وَََو ځڄ أهڂُاز ثٽضٌدُاز ثٽوَچُاز ٱاً هايڇ ثٽڂٌفپاز أڃ ثٽ      
هاايڇ ثٽڂٌفپااز صڂغااټ ثٽپذچااجس ثألّجّااُز ٱااً    ٱااٍثٽڂٲااجهُڀ ثٽوَچُااز  ثٽوَچُااز،فُظ إڃثٽ٪وَااو ځااڄ ثٽڂٲااجهُڀ  

 ثٽڂ٪ٌٱز ثٽوَچُز.

أڃ ثٽ٢ٲاټ َٚا٪خ ٩پُاه ثٹضْاجح صپاٸ ثٽڂٲاجهُڀ        ٩پٍ وَؤٹو د٪ٜ ثٽ٪پڂجء ٱً هيث ثٽٚوه
أو دٲق٘ ثٽىٵجة٨ ثٽضً صٌه إٽُاه ٩اڄ ١ٌَاٴ     ثٽڂچ٢ٶٍ،وثالصؾجهجس ثٽوَچُز ٩ڄ ١ٌَٴ ثالّضوالٻ 

فُظ َٺضْخ ٹغُاًٌث   ،٪ٌ دهج ٩ڄ ١ٌَٴ ثإلًٕجه وثٽضىؽُه ځڄ ثٽىثٽوَڄفىثّه، وإڅڂج َضڂغپهج وَٖ
ڂٶًٌثس ثٽوَچُز دجٽْچىثس ٽوًثّز ثٽدؾجڅخ ځج َٺضْذه څضُؾز  هڂجځڄ ځٖج٩ٌ وثٽوَه ثٽوَچُز ومذٌثص

 (618، 6886، ثٽُْو ثٽذهٍٱؤثه )ثٽوًثُّز ثٽڂنضپٲز.

وثٯ ثٽضاٍ صاو٩ى إٽاٍ صپذُاز     وٵو صٞڂچش وعُٶز أهوثٯ صوًَِ ثٽ٪پىٿ ثٽ٩ٌُٖز ثٽ٪وَو ځڄ ثألها 
 ثالفضُجؽجس ثٽوَچُز ٽضلځُي هيڇ ثٽڂٌفپز، وځڄ هيڇ ثألهوثٯ:

٭ٌُ أٙىٻ ثٽ٪ٶُاور ثإلّالځُز ثٽٚاقُقز ٱاٍ څٲاىُ ثٽضلځُاي، ٭اٌُ ځقذاز ث  ٩اَ وؽاټ           
وص٪٦ُڂه ومُٖضه ٱٍ څٲىُ ثٽضلځُي، ٭ٌُ ځقذاز ثٽٌّاىٻ ٙاپً ث  ٩پُاه وّاپڀ  وصاىٵٌُڇ ٱاٍ        

ثٽضلځُي ٩پً ١ج٩ز ث  ٩َ وؽټ،  و١ج٩ز ًّىٽه ٙاپً ث  ٩پُاه وّاپڀ،    څٲىُ ثٽضلځُي، صچٖتز 
صٌدُز ثٽضلځُي ٩پً ثٽ٪چجَز دٺضجح ث  ٩َ وؽټ، وّچز ًّىٽه ٙپً ث  ٩پُه وّپڀ ٵٌثءر وفٲ٦ًج 
وٱهڂًج و٩ڂاًل، صچٖاتز ثٽضلځُاي ٩پاً ځقذاز ثٽْاپٰ ثٽٚاجٽـ ځاڄ ثٽٚاقجدز وثٽضاجد٪ُڄ ٽهاڀ دئفْاجڃ             

ٌ ٩پً څهؾهڀ، ص٪ٌَٰ ثٽضلځُي دأفٺجٿ ثٽ٪ذجهثس ثٽڂچجّذز ٽهڀ، ودُجڃ ځقجّاڄ  وثالٵضوثء دهڀ وثٽُْ
ثٽااوَڄ ځااڄ ملٽهااج، صااوًَخ ثٽضلځُااي ٩پااً أهثء ثٽ٪ذااجهثس ٩پااً وؽهااه ثٽڂٖااٌو٧ وص٪ىَااوهڀ ٩پااً    
ثًصُجه أځٺچضهج وثفضٌثځهاج، إٹْاجح ثٽضلځُاي ثٽٶاُڀ وثِهثح ثإلّالځُز ثٽڂچجّاذز ٽهاڀ، ٭اٌُ ًوؿ         

غٶز دجٽچٲِ ٽوي ثٽضلځُي، صچٖتز ثٽضلځُي ٩پً ثٽٖ٪ىً دأهڂُز ثٽىٵش وصوًَذهڀ ثٽضٲج ٻ وثٽٖ٪ىً دجٽ
٩پااً ثالّااضٲجهر ځچااه، صچٖااتز ثٽضلځُااي ٩پااً فااخ ثألځااز ثإلّاالځُز وثالڅضڂااجء إٽُهااج وصٶىَااز ثٽڂااىهر   

 وثٽضٌثفڀ دُڄ أٱٌثههج. .

ّجّاُز ٱاً   دڂاچهؼ ثٽضٌدُاز ثإلّالځُز ثٽپذچاجس ثأل     ثٽڂٲجهُڀ ثٽوَچُاز  ٖٺټصوځڄ هيث ثٽڂچ٢پٴ 
هاايڇ  ثٽڂ٪ٌٱااز ثٽوَچُااز،فُظ ص٪ضڂااو ثألفٺااجٿ ثٽچ٦ٌَااز وثٽڂڂجًّااجس ثٽ٪ڂپُااز ث٩ضڂااجهًث ٵىَااًج ٩پااً          

  ڇْاج٩و صٹڂاج   ،٩پً صٲهڀ ثٽڂجهر ثٽض٪پُڂُز ٱهڂًج ّپُڂًج ووثٝقًجثٽڂض٪پڀ  صْج٩و هج. والٕٸ أڅثٽڂٲجهُڀ
پُاز، وٵاو ١جٽاخ ٩اوه ځاڄ      ْپُڀ ٱً ثٽقُجر ثٽ٪ڂٿ ثٽّضنوثوثالهڀ وثٽضڂُُـَ وثٽضٚچُٰ أًَٞج ٩پٍ ثٽٲ

ثٽڂٲاجهُڀ ثٽوَچُاز ثٽلٍځاز ٽپڂض٪پڂاُڄ دڂاج َْاج٩و ٩پاٍ ؽ٪اټ ثٽڂاجهر ثٽ٪پڂُاز           ثٽ٪پڂجء داجٽضٌٹَُ ٩پاً   
  ثٽڂٶوځز إٽُهڀ أٹغٌ ٵذىال ځڄ ؽهضهڀ.

وثالؽضڂج٩ٍ،ٹڂج  ثٽ٪ٶپٍدچڂىڇ  صچڂى ځٲجهُڀ ثٽ٢ٲټ ٱئڃو١ذٶًج ألهدُجس ثٽضٌدُز و٩پڀ ثٽچٲِ 
٩پً أڃ ٹغًٌُث ځڄ ځٲجهُڀ ثأل١ٲاجٻ صضٖاٺټ ٱاً ثٽڂٌثفاټ ثألوٽاً ځاڄ       أڃ ثٽ٪وَو ځڄ ثألدقجط صؤٹو 

ذومىٻ ثٽ٢ٲټ ثٽڂوًّز ثالدضوثةُز صٚذـ ٽوَه عٌور ٽٮىَز وٹڂُز ځڄ ثٽڂ٪جًٯ وثٽنذٌثس ٱ ،ثٽ٪ڂٌ
 ٩پً ص٪پڂهج وثٹضْجدهج. ڇوصْج٩و ،ثٽضً صؤهپه إٽً صٖٺُټ ثٽڂََو ځڄ ثٽڂٲجهُڀ

ٽپڂض٪پڂااُڄ َضىٵااٰ ٩پااٍ صقوَااو ثٽڂٲااجهُڀ   ثٽذااٌثځؼ ثٽڂٶوځاازوځااڄ هاايث ثٽڂچ٢پااٴ ٱاائڃ څؾااجؿ  
٩پاً ١ذُ٪از    وثٽض٪اٌٯ ، ٽهؤالء ثٽڂض٪پڂُڄ، وځڄ عڀ ثٽ٪ڂټ ٩پٍ صىُٝقهج وصچڂُضهج ٽوَهڀ زثٽلٍځ

ٍ صٺىَچهج ٽوي ثأل١ٲاجٻ،   إهًثٹهاج ٽاوي   ٱاٍ  ٌصذ٠ صا  ثٽڂٲاجهُڀ ثٽوَچُاز   داأڃ هچاجٷ ثٽ٪وَاو ځاڄ      وثٽاى٩
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ځاڄ   صلځُاي ثٽڂٌفپاز ثالدضوثةُاز   ٰ داه  دڂوًٹجس فْاُز، هايث ٱٞاًل ٩اڄ ځ٪ٌٱاز ځاج َضٚا        ثٽضلځُي 
٩پً ځاج َؾهپاىڇ ځاڄ ثألځاىً      ثٽض٪ٌٯځُىٻ څقى ځ٪ٌٱز ٹجٱز ثألُٕجء ثٽڂق٢ُز دهڀ، وً٭ذضهڀ ٱً 

ثٽوَچُز، وَيٹٌ ځؾجوً  أڅه ً٭ڀ أڃ ثٽڂٲهىځجس ثٽوَچُز ثٽڂؾٌهر صأمي ٽوي ثٽ٢ٲټ ٱً ّڄ ثٽ٢ٲىٽز 
ځُْاٌر أځاٌ ځهاڀ ٽپٮجَاز، وهايث هاى       ڃ إځوثهڇ دهيڇ ثٽڂٲهىځجس ٱً ٙاىًر ّاهپز   ٱئځوًٹجس فُْز 

هوً ثٽضٌدُز ثٽوَچُز ٱً ثٽڂوًّز، دټ وٱً ثٽذُش أًَٞج، ٱچقڄ څ٪اٌٯ أڃ ثأل١ٲاجٻ هثةڂاًج ٕاٮىٱىڃ     
، وٽُِ ٭ٌَذًج أڃ َْأٻ ثٽ٢ٲاټ  ٩پٍ وؽه ثٽنٚىٗ دجألّتپز ٱُڂج َض٪پٴ دجألځىً ثٽٮُذُز وثٽوَچُز

ه؟ وٵو َْأٻ ٩ڄ ثٽؾچز وثٽچجً، و٩اڄ  أَڄ ث ؟ وأڃ َْأٻ ٩ڄ ثٽڂىس، وأَڄ َيهخ ثٽڂُش د٪و ځىص
ٍ و٭ُاٌ ىٽااٸ ځاڄ ثٽٮُذُااجس    ،ثٽڂلةٺاز وثٽٖااُج١ُڄ  َْااڂ٨ ٩چهاج وٽااڀ ٌَهاج، وهاايڇ ثألٕااُجء وإڃ    ثٽضا

ثٽقوَظ ٩چهج، وَٚذـ أٹغٌ ً٭ذز ٱً ثٽضقاوط   قخٹجڅش ځؾٌهر ځ٪چىَز دجٽچْذز ٽپ٢ٲټ، إال أڅه َ
 (.91، ٩6881چهج ٹپڂج ثٍهثه څٞؾًج وڅڂىًث  )ځؾجوً، 

ً ج َوٱ٨ وٽ٪ټ ځڂ ثٽضْاج ٻ فاىٻ ثٽ٪وَاو ځاڄ ثٽڂْاجةټ وثألځاىً        صپڂُي ثٽڂٌفپز ثالدضوثةُز إٽا
ٽ٪وَو ځڄ هيڇ ثٽڂْجةټ ثٽڂض٪پٶاز دايثس ث    ثثالّضٺٖجٯ وفخ ثالّض٢ل٧ وٱهڀ  ٱٍثٽوَچُز، ً٭ذضه 

. .  و٭ُاٌ ىٽاٸ،   وثٽ٢ُٖجڃ.ٹجٽؾچز وثٽچجً : أځىً ثٽٮُخ، ووثٽٚلر ،وثألڅذُجء ،وثٽڂلةٺز ،ص٪جٽً
ٍ ٹغٌُ ځڄ هيڇ ثألځاىً   ٱٍ ثٽضلځُي ٽن٢أ أڃ څضؾجهټ صٲٺٌُ وځڄ ث ٍ  صْاضقىى  ثٽضا ثهضڂجځاجصهڀ.   ٩پا

ٺذٌُ ځڄ ثٽڂضج٩خ ثٽضً څلٵُهج ځ٨ أ١ٲجٽچج صچؾڀ ٩ڄ ٩اوٿ ثهضڂجځچاج   ثٽ أڃ ثٽٶوًوَؤٹو ثٽذ٪ٜ ٩پً 
داټ إڃ ٹغُاًٌث ځڂاج    ، دقجؽجصهڀ ٱً فُچهج، وإمٲجٵچج  ٱً ځْاجٌَر ثٽضٮُُاٌ ثٽايي ٢َاٌأ ٩پاً فُاجصهڀ       

َقوط ځڄ صٶٌُٚ ٱً فٴ أ١ٲجٽچج هى أڃ څضهجوڃ ځ٨ ځج ٢ٌَفىڇ ځاڄ أّاتپز صٖاٌُ إٽاً إفْجّاهڀ      
 .، وصچڂُز ځ٪جًٱهڀ څقىهج ص٪ٌٱهجدڂٖٺلس صىثؽههڀ ٌَ٭ذىڃ ٱً 

وفجؽاجصهڀ  ٩چوهڀ، وڅ٦ًٌث ٽڂج ص٪ٺْه صْج الس ثأل١ٲجٻ ثٽوَچُز ځڄ ؽىثڅخ ثٽضٲٺٌُ ثٽوَچً 
ش د٪ٜ ثٽوًثّجس ثٽچ٦ٌ إٽً صْج الس ثأل١ٲاجٻ ثٽوَچُاز،   إٽً صچڂُز ثٽٖ٪ىً ثٽوَچً ٽوَهڀ، ٱٶو ٽٲض

ووؽهش ثٽچ٦ٌ إٽً ثالهضڂجٿ دهج وهًثّضهج، وٹجڃ ځڄ أهڀ ځج إٔجًس إٽُه څضجةؼ هيڇ ثٽوًثّجس أڃ 
؛ فُاظ َضچاجوٻ ؽىثڅاخ ځنضپٲاز ځاڄ      ثٽوَچٍ ٽاوَهڀ ٽوي ثأل١ٲجٻ ٌَصذ٠ دچڂى ثٽٖ٪ىً  ثٽوَچٍثٽضٲٺٌُ 

 ً ثٽ٪ٶُااور وثٽ٪ذااجهثس وثألماالٳ، ٱٶااو إٔااجًس هًثّااز ځقڂااو    ثٽڂ٪ٌٱااز ثٽوَچُااز وثٽْااپىٷ ثٽااوَچً ٱاا
( ّاچىثس ثًصذ٢اش داجٽضٲٺٌُ ٱاً     1 – 5( إٽً أڃ أّتپز ثأل١ٲجٻ ٱً ّڄ ) 6899ًَجٛ ٩َََر )

 ،وثٽچااجً ،وثٽؾچااز ،وثٽىٝااىء ،ودجٽٚاالر ،ىثس ث  ص٪ااجٽً، وىثس ثٽچذااً ٙااپً ث  ٩پُااه وّااپڀ    
)ځقڂااو ًَااجٛ ٩ََااَر،    ً ثٽااوَچٍ ٽااوَهڀ ، و٭ٌُهااج ځڂااج َااٌصذ٠ دجٽٖاا٪ى  وثٽ٪ٲجًَااش، وثٽڂلةٺااز

6899 ،176 – 668.) 

ثًصذااجٟ أّااتپز ثأل١ٲااجٻ دااجٽضٲٺٌُ ٱااً ثألځااىً    ځااوي ٹڂااج أوٝااقش څضااجةؼ هًثّااز أمااٌي  
 ،ود٦ااجهٌر ثٽڂااىس ،ثٽڂض٪پٶااز دجٽضٌدُااز ثٽؾچْااُز ځغااټ: وؽااىه ثإلڅْااجڃ وځىٽااوڇ، وأَٞااج وؽااىه ث  

(، وهى څٲاِ  691 – 656 6898، ودجٽؾچز وثٽچجً ٱً أٹغٌ ځڄ ځٌفپز ٩ڂٌَز )صىهًي ځٌٵ٘
ثألځٌ ثٽيي إٔجًس إٽُه هًثّز أمٌُر أوٝقش څضجةؾهج ثًصذجٟ أّاتپز ثأل١ٲاجٻ داجٽضٲٺٌُ ٱاً ىثس     

وأځاىً ثٽٮُاخ، وٵاو     ،وثِماٌَڄ  أڅٲْاهڀ،  وىثس ثأل١ٲاجٻ  ،ٙپً ث  ٩پُاه وّاپڀ   ثٽچذٍوىثس  ،ث 
%( 65.55دايثس ث  ص٪اجٽً، )  %( ٽألّاتپز ثٽڂض٪پٶاز   16.17)ثٽضجٽُاز:   چْاذز ثٽٕٮپش هيڇ ثألّتپز 

%( ٽألّاتپز ثٽڂض٪پٶاز داأځىً ثٽٮُاخ،     67.79ٙپً ث  ٩پُه وّپڀ، ) ثٽچذٍٽألّتپز ثٽڂض٪پٶز ديثس 
 – 165، 6888ثٽااٌثٍٳ ځنضااجً،   %( ٽألّااتپز ثٽڂٌصذ٢ااز داايثس ثأل١ٲااجٻ وثِمااٌَڄ )٩ذااو   11)

161.) 
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ٺڄ إ٭ٲجٽه ٩چو ص٪ٌٯ صْج الس ثأل١ٲجٻ ص٪و أځًٌث دجٽ٬ ثألهڂُز ال َڂ ځڂج ّذٴ أڃوَضٞـ 
، دټ إڅچج څْض٨ُ٢ أڃ څؤٹو َهڀو٩پً ثالهضڂجځجس ثٽوَچُز ٽو ،ٽوي ثأل١ٲجٻ ٍمٚجة٘ ثٽضٲٺٌُ ثٽوَچ

ثٽوَچُاز ثٽڂچجّاذز ٽهاڀ، وثالّاضٲجهر     ثٽڂٲاجهُڀ  أڃ صْج الس ثأل١ٲجٻ ثٽوَچُز َڂٺڄ ٱً ٝاىةهج ص٪اٌٯ   
 ٽوَهڀ. ثٽوَچٍضچڂُز ثٽٖ٪ىً ځچهج ٱً دچجء ثٽذٌثځؼ وثألڅ٢ٖز ثٽوَچُز ثٽضً َڂٺڄ أڃ صٶوٿ ٽهڀ ٽ

، ٽپىٵاىٯ ٩پاٍ ثٽضْاج الس ثٽوَچُاز ثٽضاٍ      وځڄ هچج صذٌٍ أهڂُز ثٽْچىثس ثألوٽً ځڄ ثٽض٪پُڀ
َُغٌُهج صلځُي ثٽڂٌفپز ثالدضوثةُز، وځڄ عڀ ثٽىٵىٯ ٩پٍ ثٽڂٲجهُڀ ثٽوَچُاز ثٽلٍځاز ٽهاؤالء ثٽضلځُاي     

وي صااىثٱٌ هاايڇ ثٽڂٲااجهُڀ ٱااٍ ٱااٍ ٝااىء صْااج الصهڀ ثٽوَچُااز، وهاايث ٵااو َْااج٩و ٱااٍ ثٽىٵااىٯ ٩پااٍ ځاا 
 ثٽڂٶًٌثس ثٽوًثُّز ثٽڂٶوځز ٽهڀ.

 : مشللُ الدراصُ
و ٩پاً ځاج صاڀ     ،صؾڂ٪ش ؽىثڅخ ځٖٺپز ثٽوًثّز ثٽقجٽُز ځڄ ملٻ ثٽچٶاجٟ ثٽڂايٹىًر ّاجدٶج   

ٍ صذاُڄ ٵپاز ثٽوًثّاجس    فُظ ٩ٌٝه ٱُهج،  ثٽوَچُاز ثإلّالځُز ثٽلٍځاز     ثٽڂٲاجهُڀ صچجوٽاش صقوَاو    ثٽضا
ٱٞال   ، ومٚىٙج ٱٍ ٝىء ثٽضْج الس ثٽوَچُز ٽضلځُي هيڇ ثٽڂٌفپز،ضوثةُزثٽڂٌفپز ثالد ضلځُي ٽ

ٍ دٌڅاجځؼ ثٽضٌدُاز ثٽوَچُاز     ٱٍ وٹُٲٍ ٹڂ٩ٍڄ وؽىه ٵٚىً   ّاُو ثٽْاجَـ،  ) ثٽڂٌفپاز ثالدضوثةُاز   ٱا
ٙاجٽـ داڄ ّاپڂجڃ    (، )6887،ځقڂىه ٩ذوڇ ٱاٌثػ (، )6881، ځقڂو ځقڂو ّجٽڀ ٢٩ُز(، )6881

 (.٩،6898ذو ثٽ٪َََ ثٽڂٲوي

ً َز وثٝقز ٽضٶوَڀ ځغټ هيڇ ثٽڂٲجهُڀ،وهيث ځج أٹوصه ثٽ٪وَو ځڄ  ٩وٿ وؽىهإٽٍ  زٱدجإلٝج
( 6881ُّو ثٽْجَـ،(، )٩6891َثٍي،  (، )٩وٽ6899،18ٍإدٌثهُڀ ځقڂو ٢٩ج، ثٽوًثّجس. )

 (. 61،هـ6116، ثٽٖجٱ٪ٍإدٌثهُڀ ځقڂو )

ثٽڂ٪پڂُڄ وځڄ ملٻ ّؤثٻ  ،ثٽڂض٪وهر ٽپڂوثًُ ثالدضوثةُز ُڄوځڄ ملٻ ٍَجًثس ثٽذجفغ
إٽً  زڂىؽهثٽصذُڄ أڃ هچجٷ د٪ٜ ثالڅضٶجهثس ثٽضٌدُز ثٽڂُوثڅُز ٢لح ثإلٌٕثٯ ٩پيوثٽڂىؽهُڄ و

وځڄ هيڇ  ،ځچهج مجٙز مٌُرثٽڂٌفپز ثالدضوثةُز ٩جځز وثٽْچىثس ثأل ٱٍځچجهؼ ثٽضٌدُز ثإلّلځُز 
  ثالڅضٶجهثس ځج َپٍ:

وثٽڂضچى٩ااز وثٽڂضٺااًٌر،   أڃ ثٽضلځُااي َْااأٽىڃ ثٽ٪وَااو ځااڄ ثألّااتپز ثٽوَچُااز ثٽڂض٪ااوهر         -أ 
وَذقظ ثٽڂ٪پڂىڃ ٩ڄ إؽجدجس ٽهيڇ ثٽضْج الس دُڄ هٱضٍ ثٽٺضخ ثٽڂٶًٌر هوڃ ؽاووي؛  
ځڂااج ٵااو َٲٶااو ثٽڂ٪پااڀ وثٽڂااض٪پڀ ثٽغٶااز ٱااٍ أڃ ثٽڂٶااًٌ ثٽوًثّااٍ ثٽاايٌ دااُڄ أَااوَهڀ َپذااٍ     

 دٚىًر أو دأمٌي ثفضُجؽجس ٹټ ځچهڂج. 

ال ٲجهُڀ وځ٪پىځاجس هَچُاز ٵاو    ځڄ ځ٪جًٯ وځ ٽضلځُي هيڇ ثٽڂٌفپز أڃ ٹغًٌُث ځڂج َٶوٿ  -ح 
ثمضُاجً ثٽڂىٝاى٩جس    أڃدجٽٮٌٛ ثٽڂ٢پىح ٱٞل ٩ڄ ٹىڅه ٭ٌُ ځضىثٍڃ، ٹڂاج   ٍَٲ

 ووځاڄ عاڀ ٱائڃ    ؛٩پاً ثٽٲاٌو٧ ثٽڂنضپٲاز ٽپغٶجٱاز ثإلّالځُز      ٕاجځلً  ٭ٌُ ځاى٧ٍ صىٍَ٪اجً  
ثٽضپڂُي َچهً هيڇ ثٽڂٌفپز وٍثهڇ ځڄ هيڇ ثٽغٶجٱز ٵپُټ وًُٙوڇ ځڄ ثٽ٪پڀ دٖا٪جةٌ هَچاه   

 . صٚذـ ثٽٺغٌُ ځڄ ثفضُجؽجصه ٭ٌُ ځٖذ٪ز ، وٝتُټ

 ،٩ااوٿ ثًصذااجٟ ځچااجهؼ ثٽضٌدُااز ثٽوَچُااز ٱااً هاايڇ ثٽڂٌفپااز دڂٌثفااټ ثٽچڂااى ومٚجةٚااهج   -ػ 
َااؤعٌ  ثٽااوَچٍٱااجٽض٪پُڀ  ،أّااجٽُخ صوًَْااهج ٱااٍأڅٖاا٢ضهج أو  ٱااٍځقضىثهااج أو  ٱااٍّااىثء 

څه َضٚټ دڂ٢پاخ ځاڄ ځ٢جٽاخ    دأثٽڂ٪پڀ  هيث إىث أفِدٖٺټ وثٝـ ٱٍ ثٽڂض٪پڀ مجٙز 
 ثٽ٪ج١ٲٍ.ثٽؾْڂً أو ثٽ٪ٶپً أو ثالؽضڂج٩ً أو  څڂىڇ
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ال صٌث٩اً   ٩ٲاىٌ، صى٨ٍَ ځىٝى٩جس ثٽضٌدُز ثإلّلځُز ٩پً ثٽٚٲىٯ َاضڀ دأّاپىح    -ه 
ٱُهج مٚجة٘ څڂى صلځُي ثٽڂٌفپز ثالدضوثةُز، فُظ صى٨ٝ هيڇ ثٽڂٶًٌثس دچاجء ٩پاً   

وثٽچ٦ٌر ثٽيثصُز أل٩ٞاجء ٽؾاجڃ وٝا٨ ثٽڂٶاًٌثس ثٽوًثّاُز، وځا٨        ،ثٽنذٌر ثٽٖنُٚز
 ثال٩ضٌثٯ دڂج ٽپنذٌر ځڄ ٱجةور إال أڅهج وفوهج ٭ٌُ ٹجٱُز. 

 أفڂو،ځقڂو ٩ذو ثٽٶجهً  ثٽْجدٶز وځچهج: ) ُڄوصضٲٴ ثٽ٪وَو ځڄ ثٽوًثّجس ځ٨ ځلف٦جس ثٽذجفغهيث 
(،  6881ُّو ثٽْجَـ (، ) 65-5، 6881أفڂو فْڄ فچىًر،  (، )671-1111 ،6881

ِ، ځقڂىه ٹجځټ ثٽچجٵز، ٩پً أفڂو ٩پً َىڅ ٍٱضق(، )18، 6887إدٌثهُڀ ځقڂو ٢٩ج، )
 (. 11، 6896ځوٹىً، 

٩پً ٹضخ ثٽضٌدُز ثإلّلځُز ثٽڂٶًٌر ٩پً صلځُي ثٽڂٌفپز  ُڄ١ل٧ ثٽذجفغثوځڄ ملٻ 
 وٽچأمي ځغجاًل ،)6117، وفضً ٩جٿ6111 ثٽوًثٍّځڄ ثٽ٪جٿ  دجٽڂڂپٺز ثٽ٪ٌدُز ثٽْ٪ىهَز ثالدضوثةُز

أڃ  جڃوؽو ثٽذجفغ ٽٰٚ ثٽْجهُ  ثالدضوثةٍ( ٱٶوثٽٌثد٨ وفضً ثثٽٰٚ ثٽٺضخ ځڄ  ٩پٍ ىٽٸ وهى 
ثٽٺضخ ال َض٪وي ٹىڃ صٶوَڀ وصأمٌُ وٍَجهر وفيٯ ٱً  ڇثٽضٮٌُُ وثٽض٢ىٌَ ثٽيي فوط ٱً هي

د٪ٜ ثٽڂىٝى٩جس ود٪ٜ ثٽٚىً، ٱضجًر صأصً آَجس ثٽٶٌآڃ ثٽٺٌَڀ ٱً أوٻ ثٽٺضجح وصجًر ٱً 
َو د٪ٜ ثٽٚىً ٩پً ثٽڂىٝى٧ وصجًر صَ ثٽضجٽٍ،، وصجًر َقيٯ ځىٝى٧ وَٶًٌ ٱً ثٽ٪جٿ ڇمٌآ

ٽپ٢ٲټ ٹذ٪ٜ  ثٽپٮىٌوصجًر صقيٯ، ٱٞل ٩ڄ أڃ هچجٷ د٪ٜ ثَِجس ثٽٶٌآڅُز صٲىٳ ثٽچڂى 
أ٭ٲپش ثٽ٪وَو ځڄ ثٽڂىٝى٩جس  هجځؾڂپ ٱٍ ٹڂج أڃ هيڇ ثٽٺضخ ،ثَِجس ځڄ ّىًر ثٽذٶٌر وثٽڂجةور

ٱً ٽپضلځُي ضىثٱٌ  أڃ ص َچذٮٍوثٽڂض٪پٶز دذ٪ٜ ثِهثح وثألملٳ ثٽضً  ،وثٽڂٲجهُڀ ىثس ثألهڂُز
 هيڇ ثٽڂٌفپز. 

ثٽىٵىٯ ٩پٍ ثٽضْج الس ثٽوَچُز ثٽضٍ َُغٌُهج صلځُي ثٽڂٌفپز  ځڂج ّذٴ صذوو أهڂُز
ثالدضوثةُز، وىٽٸ ٽپىٵىٯ ٩پٍ ثٽڂٲجهُڀ ثٽوَچُز ثٽلٍځز ٽهڀ ٱٍ ٝىء هيڇ ثٽضْج الس،  وځڄ عڀ 

ٽڂٶوځز إٽُهڀ دجٽڂڂپٺز ثٽىٵىٯ ٩پٍ ځوي صىثٱٌ هيڇ ثٽڂٲجهُڀ ٱٍ ځٶًٌثس ثٽ٪پىٿ ثٽ٩ٌُٖز ث
 .ثٽ٪ٌدُز ٽْ٪ىهَز

 

 حتديد املشللُ:
َڂٺڄ صقوَو ځٖٺپز ثٽوًثّز ٱٍ أڃ ثٽڂٲجهُڀ ثٽوَچُز ثٽضٍ صٶوٿ ٽضلځُي ثٽڂٌفپز ثالدضوثةُز 
)ځڄ ثٽٰٚ ثٽٌثد٨ إٽٍ وثٽْجهُ ( ٵو صٺىڃ ٭ٌُ ځچجّذز ٽنٚجة٘ هؤالء وٽقجؽجصهڀ 

ٺٍټ ٹجٯ وځچجّخ؛ٽيث صْ٪ٍ هيڇ ثٽوًثّز إٽٍ وځض٢پذجصهڀ، وال صؾُخ ٩ڄ صْج الصهڀ ثٽوَچُز دٖ
صقوَو ثٽڂٲجهُڀ ثٽوَچُز ثٽڂچجّذز ٽضلځُي ثٽڂٌفپز ثالدضوثةُز ٱٍ ٝىء ثٽضْج الس ثٽوَچُز ثٽضٍ 
َُغٌُوڅهج، وځڄ عڀ ثٽىٵىٯ ٩پٍ ځوي صىثٱٌ هيڇ ثٽڂٲجهُڀ ٱٍ ځقضىي ځٶًٌثس ثٽ٪پىٿ ثٽ٩ٌُٖز 

 ٺز ثٽ٪ٌدُز ثٽْ٪ىهَز ثٽڂٶًٌر ٩پٍ صلځُي ثٽڂٌفپز ثالدضوثةُز دجٽڂڂپ

 أٍنًُ الدراصُ : 
  َپٍ:َڂٺڄ أڃ صٲُو هيڇ ثٽوًثّز ٱُڂج 
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، وځڄ عڀ صقوَو ثٽڂٌفپز ثالدضوثةُزثٽضٍ َُغٌُهج صلځُي ثٽوَچُز ثإلّلځُز ثٽضْج الس صقوَو  
أڃ ٌَٹَ ثٽڂ٪پڂىڃ وثٽٶجةڂىڃ  چذٮٍَ ثٽڂٲجهُڀ ثٽوَچُز ٱٍ ٝىء هيڇ ثٽضْج الس، وثٽضٍ

 ثإلّلځُز.ز ٩پُهج ٱً هًوُ ثٽضٌدُز ثٽوَچُز دجٽ٪ڂپُز ثٽض٪پُڂُ

 ،ثٽوَچُز ثٽلٍځز دجٽضْج الس وثٽڂٲجهُڀصَوَو ًؽجٻ ثإل٩لٿ ځڄ ثٽڂهضڂُڄ دجٽضٌدُز ثٽوَچُز  
 .ٽضلځُي ثٽڂٌفپز ثالدضوثةُز وثٽڂچجّذز

 ځقضىي ځٶًٌ ثٽ٪پىٿ ثٽ٩ٌُٖزٵو صٺٰٖ ثٽوًثّز ثٽقجٽُز ٩ڄ د٪ٜ ؽىثڅخ ثٽٶٚىً ٱً  
ځڂج ٵو َٲُو ٱً  ؛وًثء ثٽضقُْڄ وثٽض٢ىٌَ وىٽٸ ّ٪ًُج ،ٽڂٌفپز ثالدضوثةُزثٽضلځُي ثٽڂٶوٿ 

ثٽڂٌفپز  هيڇ ثٽڂقضىَجس ٽضلځُيوٹيٽٸ ثٽٶجةڂُڄ ٩پً صٶوَڀ  ،صىؽُه څ٦ٌ ثٽڂْتىٽُڄ
 ثالدضوثةُز.

ثڅ٢لٵاًج   صلځُاي ثٽڂٌفپاز ثالدضوثةُاز،   دضاوًػ َچجّاخ   ثٽڂٲجهُڀ ثٽوَچُاز   صٶوٿ أڃ هيڇ ثٽوًثّز 
إعااٌثء  ٱااٍَْااج٩و ثٽاايٌ ٵااو ثألځااٌ  ، ٽوَچُااز وثٽڂضڂغپااز ٱااً صْااج الصهڀ ثٽوَچُاازثهڀ ځااڄ ثهضڂجځااجص

 هؤالء ثٽضلځُي. ٽوي ٍدجٽْپىٷ ثٽوَچٍ ثٽڂ٪ٌٱز ثٽوَچُز وثٽى٩

ٽڂج ٽهيڇ  ثٽضٍ َُغٌُهج صلځُي ثٽڂٌفپز ثالدضوثةُز؛ثٽقجؽز إٽً صقوَو ثٽضْج الس ثٽوَچُز  
 .ثٽڂٌفپزٱً هيڇ  صهڀثٽضْج الس ځڄ هوً ځهڀ ٱً فُج

و٩وٿ إمٞج٩هج  ٽضلځُي ثٽڂٌفپز ثالدضوثةُز،ٽقجؽز إٽً صقوَو ثٽڂٲجهُڀ ثٽلٍځز ث 
 ٽپڂ٪پڂُڄ ووثٝ٪ٍ ثٽڂچجهؼ.ٽلؽضهجهثس ثٽٖنُٚز 

ٽ٢لح ثٽڂٌثفټ  ثٽضْج الس وثٽڂٲجهُڀ ثٽوَچُزٱضـ ثٽڂؾجٻ أځجٿ هًثّجس أمٌي ٱً ځؾجٻ  
 ثٽڂنضپٲز.ثٽض٪پُڂُز 

 حدود الدراصُ : 
 ٽقجٽُز ٩پً ځج َپٍ:ثٵضٌٚس ثٽوًثّز ث     

 مً حًح احملتىّ: -1
ثٵضٚااٌ ثٽضؾٌَااخ ٩پااً ځٶااًٌثس ثٽ٪پااىٿ ثٽٖاا٩ٌُز ٽپٚااٲىٯ ځااڄ ثٽٌثداا٨ إٽااٍ ثٽْااجهُ         

 ٿ.  1117/ 1111، 6119-6117ثالدضوثةٍ دجٽڂڂپٺز ثٽ٪ٌدُز ثٽْ٪ىهَز ٽ٪جٿ 

 مً حًح العًيُ: -2
ثٽ٪ٌدُااز ٩ُچااز ٩ٖااىثةُز ځااڄ صلځُااي هاايڇ ثٽٚااٲىٯ دڂچ٢ٶااز ٩ْااٌُ ثٽض٪پُڂُااز دجٽڂڂپٺااز         

ثٽضٌدُااز ثٽڂُوثڅُااز ٱااٍ ثٽٲٚااټ     حد٪ااٜ أوٽُااجء ثألځااىً، وثٽڂ٪پڂااُڄ، و١اال     ٸثٽْاا٪ىهَز، وٹاايٽ 
 ٿ. 1115/1111، 6117-6111ثٽوًثٍّ ثٽغجڅٍ ځڄ ثٽ٪جٿ ثٽؾجځ٪ٍ 

 مً حًح اجملال الشمين: -3
 ٿ.  1111/1117، 6119-١6117ذٶش ثٽوًثّز ٱً ثٽ٪جٿ ثٽوًثٍّ 

 أٍداف الدراصُ :  
 جٽُز إٽً : ثٽوًثّز ثٽقش هوٱ
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ثٽڂٌفپز ثالدضوثةُز ځڄ  ثٽضٍ َُغٌُهج صلځُيثٽوَچُز ثإلّلځُز  ثٽضْج السصقوَو  -6
 .ثالدضوثةٍ دجٽڂڂپٺز ثٽ٪ٌدُز ثٽْ٪ىهَز ثٽْجهُفضً ثٽٰٚ  و ثٽٌثد٨ ثٽٰٚ

ٍ   ٽضلځُاي ثٽڂٌفپاز ثالدضوثةُاز   ثٽوَچُاز ثإلّالځُز ثٽلٍځاز     ثٽڂٲجهُڀصقوَو  -1 ٝاىء   ٱا
 صْج الصهڀ ثٽوَچُز. 

ثٽڂٲااجهُڀ ٱااٍ ځٶااًٌثس ثٽ٪پااىٿ ثٽٖاا٩ٌُز ثٽڂٶوځااز ٩پااً ځااوي صااىثٱٌ هاايڇ ىٯ ثٽىٵاا  -6
 ٽضلځُي ثٽڂٌفپز ثالدضوثةُز دجٽڂڂپٺز ثٽ٪ٌدُز ثٽْ٪ىهَز.

  :تضاؤالت الدراصُ
 :صغٌُ ثٽوًثّز ثٽضْج الس ثٽضجٽُز

 ؟وثةُز دجٽڂڂپٺز ثٽ٪ٌدُز ثٽْ٪ىهَزځج ثٽضْج الس ثٽوَچُز ثٽضٍ َُغٌُهج صلځُي ثٽڂٌفپز ثالدض-6
 ځج ثٽڂٲجهُڀ ثٽوَچُز ثٽلٍځز ٽضلځُي ثٽڂٌفپز ثالدضوثةُز  ٱٍ ٝىء صْج الصهڀ ثٽوَچُز ؟-1
ځج ځوي صىثٱٌ ثٽڂٲجهُڀ ثٽوَچُز ثٽلٍځز ٽضلځُي ثٽڂٌفپز ثالدضوثةُز ٱٍ ٝاىء صْاج الصهڀ   -6

 ثٽوَچُز ٱٍ ځٶًٌثس ثٽ٪پىٿ ثٽ٩ٌُٖز دهيڇ ثٽڂٌفپز؟

  الدراصُ:أدوات 
 ثٽڂٌفپز ثالدضوثةُز. ثٽضٍ َُغٌُهج صلځُي ٽوَچُز ث ٽؾڂ٨ ثٽضْج السثّضذجڅز  
ٱٍ ٝىء صْج الصهڀ  ثالدضوثةُز ثٽڂٌفپز ٽضلځُيثٽوَچُز ثٽلٍځز  ٽضقوَو ثٽڂٲجهُڀثّضذجڅز  

 . ثٽوَچُز
ثّضڂجًر ٽضقپُټ ځٶًٌثس ثٽ٪پىٿ ثٽ٩ٌُٖز دجٽڂڂپٺز ثٽ٪ٌدُز ثٽْ٪ىهَز ٱٍ ثٽٚٲىٯ ځڄ  

 ُز.ثٽٌثد٨ وفضً ثٽْجهُ ځڄ ثٽڂٌفپز ثالدضوثة

 الدراصُ:ميَج 
ثٽٶجةڀ ٩پً وٰٙ ثٽىثٵ٨  فضً صؾُخ ثٽوًثّز ٩ڄ أّتپضهج ثّضنوځش ثٽڂچهؼ ثٽىٙٲٍ،

وځ٪٢ُجصه، ځڄ ملٻ ځٌثؽ٪ز ثٽوًثّجس وثٽذقىط وثٽڂٚجهً ثألّجُّز ٽألهح ثٽضٌدىٌ ٱً 
 ٸثٽضْج الس ثٽوَچُز ثٽضٍ َُغٌُهج صلځُي ثٽڂٌفپز ثالدضوثةُز، وٹيٽ ٩پًځؾجٻ ثٽوًثّز، وٽپىٵىٯ 
ٽهڀ، ځْضنوځز صقپُټ ثٽڂقضىي ثٽيٌ َٶ٨ ٱٍ څ٢جٳ ثٽذقظ ثٽىٙٲٍ ثٽڂٲجهُڀ ثٽوَچُز ثٽڂچجّذز 

 ٹأهثر ٽضقپُټ ٹضخ ثٽ٪پىٿ ثٽ٩ٌُٖز دجٽڂٌفپز ثالدضوثةُز ٱٍ ثٽڂڂپٺز ثٽ٪ٌدُز ثٽْ٪ىهَز.

  الدراصُ:مصطلحات 
 الخظاؤالث الدّنْت:  

وَچُز ثٽ ىثس ثٽوالٽزٽضْج الس ث ځؾڂى٩ز ځڄ ٱٍ هيڇ ثٽوًثّز:َٶٚو دجٽضْج الس ثٽوَچُز 
، ثألځىً ثٽٮُذُزثٽ٪ذجهثس، وو دجٽ٪ٶُور، صپڂُي ثٽڂٌفپز ثالدضوثةُز إ١جً ٩لٵز ٱٍصٶ٨ وثٽضٍ ّلځُز ثإل

 وثٽٌّىٻ ٙپٍ ث  ٩پُه وّپڀ، وأٙقجده، ودجِهثح، وثألملٳ، وثٽنپٴ وثٽٺىڃ وثٽ٪جٽڀ ثٽڂق٠ُ. 

  المفاىْم الدّنْت اإلطالمْت:

ثٽٺپڂز أو ثٽڂ٢ٚپـ أو ثٽ٪ذجًر ىثس  ثٽوَچٍ ثإلّلځٍ ٱٍ هيڇ ثٽوًثّز : َٶٚو دجٽڂٲهىٿ
ثٽ٪ذجهثس، و دجٽ٪ٶُور، صپڂُي ثٽڂٌفپز ثالدضوثةُزثٽضٍ صٶ٨ ٱٍ إ١جً ٩لٵز وثٽوالٽز ثٽوَچُز ثإلّلځُز 
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، وثٽٌّىٻ ٙپٍ ث  ٩پُه وّپڀ، وأٙقجده، ودجِهثح وثألملٳ، وثٽنپٴ ثألځىً ثٽٮُذُزو
 ، وىٽٸ ٹڂج َضٚىًڇ ٩ٶپُج، وَچٲ٪ټ ده وؽوثڅُج.ڀ ثٽڂق٠ُوثٽٺىڃ وثٽ٪جٽ

 خطىات الدراصُ : 
 :  ثِصٍ ثصذج٧ثٽوًثّز، وصقٶُٴ أهوثٱهج صڀ  صْج السٽإلؽجدز ٩ڄ 

ځج ثٽضْج الس ثٽوَچُاز ثٽضاٍ َُغٌُهاج صلځُاي ثٽڂٌفپاز       وڅٚه: ، ثألوٻ ثٽضْج ٻٽإلؽجدز ٩ڄ  -6
 َأصٍ:ځج  صڀ ثالدضوثةُز دجٽڂڂپٺز ثٽ٪ٌدُز ثٽْ٪ىهَز ؟

٩پااً ثٽٺضجدااجس وثٽوًثّااجس ثٽضٌدىَااز ثٽضااً صچجوٽااش صْااج الس ثأل١ٲااجٻ دٚااٲز          ثال١اال٧ -أ
 مجٙز.وصْج الصهڀ ثٽوَچُز دٚٲز ،٩جځز

ثٽضاٍ َُغٌُهااج صلځُاي ثٽڂٌفپااز   ثٽضْاج الس ثٽوَچُااز ثإلّالځُز    ٽؾڂاا٨إ٩اوثه ثّاض٢ل٧ ًأي    -ح
 فپز.ثالدضوثةُز ځڄ ثٽٰٚ ثٽٌثد٨ إٽٍ ثٽٰٚ ثٽْجهُ ځڄ هيڇ ثٽڂٌ

 حوثٽڂ٪پڂُڄ، و١ل ،ثألځىً د٪ٜ ثٽضلځُي، ود٪ٜ أوٽُجءإؽٌثء ځٶجدلس ٕنُٚز ځ٨  -ػ
دٮاٌٛ ؽڂا٨ ثٽضْاج الس ثٽوَچُاز      ثٽضٌدُز ثٽڂُوثڅُاز دٺپُاز ثٽٖاٌَ٪ز دؾجځ٪از ثٽڂپاٸ مجٽاو؛      

 ٽضلځُي ثٽڂٌفپز ثالدضوثةُز.ثإلّلځُز 

ٌفپااز ثالدضوثةُااز، وثٽضااٍ صااڀ  ثٽضااٍ َُغٌُهااج صلځُااي ثٽڂ وٝاا٨ ثٽضْااج الس ثٽوَچُااز ثإلّاالځُز   -ه
 ثٽڂقٺڂُڄ. ځؾڂى٩ز ځڄٱً ٵجةڂز، و٩ٌٝهج ٩پً  ؽڂ٪هج

وىٽاٸ ٩پاً    ٽضلځُي ثٽڂٌفپز ثالدضوثةُاز، ثٽضىٙټ إٽً ٵجةڂز دجٽضْج الس ثٽوَچُز ثإلّلځُز  -هـ
 % ٱأٹغٌ.  71وفيٯ ثٽضْج الس ثٽضً ٽڀ صق٤ دچْذز  ،أّجُ ثٽضْج الس ثألٹغٌ صٺٌثًًث

ځااج ثٽڂٲااجهُڀ ثٽوَچُااز ثٽلٍځااز ٽضلځُااي ثٽڂٌفپااز     وڅٚااه : ثٽغااجڅٍ،   ٻثٽضْااجٽإلؽجدااز ٩ااڄ   -1
 أؽٌَش ثٽن٢ىثس ثِصُز :  ثالدضوثةُز  ٱٍ ٝىء صْج الصهڀ ثٽوَچُز ؟

 ثٽڂٲاجهُڀ ٩جځاز،  وثٽوًثّاجس ثٽضٌدىَاز ثٽضاً أؽٌَاش ٱاً ځُاوثڃ        ،٩پاً ثٽٺضجداجس   ثال١ل٧ -أ
 . دٚٲز مجٙز وثٽڂٲجهُڀ ثٽوَچُز ثإلّلځُز 

؛ دهاوٯ   ٽضلځُاي ثٽڂٌفپاز ثالدضوثةُاز   ٩پً ٵجةڂاز ثٽضْاج الس ثٽوَچُاز ثإلّالځُز      ثال١ل٧ -ح
 .ٽضلځُي هيڇ ثٽڂٌفپزثٽوَچُز ثإلّلځُز  ثٽڂٲجهُڀ ثإلٱجهر ځچهج ٱً إ٩وثه ٵجةڂز

ٱاً   ٽضلځُاي ثٽڂٌفپاز ثالدضوثةُاز   ثٽوَچُاز ثإلّالځُز ثٽلٍځاز     دجٽڂٲاجهُڀ إ٩وثه ٵجةڂز ځذوةُز  -ػ
 ثٽڂقٺڂُڄ دهوٯ : ځؾڂى٩ز ځڄ و٩ٌٝهج ٩پً  ،ز ثإلّلځُزٝىء صْج الصهڀ ثٽوَچُ

ٽپڂٲاجهُڀ ثٽٌةُْاز ثٽاىثًهر ٱاٍ      ثٽٲ٩ٌُاز  ثٽوَچُاز ثإلّالځُز   ثٽڂٲاجهُڀ  ځوي ثڅضڂاجء  صقوَو -    
 .ثٽٶجةڂز

 ٽضلځُي ثٽڂٌفپز ثالدضوثةُز.  ثٽڂٲجهُڀځ٪ٌٱز ځوي ځچجّذز صپٸ -  
ٽپڂٲجهُڀ  ثإلؽٌثةٍپض٪ٌَٰ ٽ ووٱٶًجز څ٦ٌهڀ، ثٽوَچُز ثإلّلځُز ١ذٶًج ٽىؽه ثٽڂٲجهُڀص٪وَټ -    

 ٱً هيڇ ثٽوًثّز.  ثٽوَچُز 
 ،ثألٹغااٌ صٺااٌثًًثثٽڂٲااجهُڀ وىٽااٸ ٩پااً أّااجُ  ،ثٽىٙااىٻ دجٽٶجةڂااز إٽااً ٙااىًصهج ثٽچهجةُااز -ه

% ٱاأٹغٌ، وٹايث فايٯ ځاج أؽڂا٨ ثٽڂقٺڂاىڃ       71ثٽضاً ٽاڀ صقا٤ دچْاذز      ثٽڂٲجهُڀ وفيٯ 
 . دڂٲهىٿ هَچٍ ٩پً أڅه ٽُِ 
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ځااج ځااوي صااىثٱٌ ثٽڂٲااجهُڀ ثٽوَچُااز ثٽلٍځااز ٽضلځُااي وڅٚااه: ٽااظ، ثٽغج ثٽضْااج ٻڄ ٽإلؽجدااز ٩اا -6
ثٽڂٌفپااز ثالدضوثةُااز ٱااٍ ٝااىء صْااج الصهڀ ثٽوَچُااز ٱااٍ ځٶااًٌثس ثٽ٪پااىٿ ثٽٖاا٩ٌُز دهاايڇ       

 أؽٌَش ثٽن٢ىثس ثِصُز :  ثٽڂٌفپز؟

ځاڄ  دچجء أهثر ثٽضقپُټ ٽُضْضنوٿ ځ٪ُجًًث ٱٍ صقپُټ ځقضىي ٹضخ ثٽ٪پىٿ ثٽٖا٩ٌُز دجٽٚاٲىٯ   -أ
 ثٽٌثد٨ إٽٍ ثٽْجهُ ځڄ ثٽڂٌفپز ثالدضوثةُز دجٽڂڂپٺز ثٽ٪ٌدُز ثٽْ٪ىهَز.  

 ٩ٌٛ ٵجةڂز ثٽضقپُټ ٩پً د٪ٜ ثٽڂقٺڂُڄ إلدوثء ځلف٦جصهڀ فىٽهج.-ح
ص٢ذُٴ أهثر ثٽضقپُټ ٩پٍ ٹضخ ثٽ٪پىٿ ثٽ٩ٌُٖز ثٽڂٶًٌر ٩پٍ صلځُي ثٽٚٲىٯ ځڄ ثٽٌثدا٨  -ػ

ٽ٪ٌدُااااز ثٽْاااا٪ىهَز ٱااااٍ ثٽ٪ااااجٿ    إٽااااٍ ثٽْااااجهُ ځااااڄ ثٽڂٌفپااااز ثالدضوثةُااااز دجٽڂڂپٺااااز ث     
 ٿ.  1111/1117، 6117/6119ثٽوًثٍّ

ثٽڂ٪جٽؾز ثإلفٚاجةُز: فُاظ صاڀ ثّاضنلٗ ځؾڂاى٧ صٺاٌثً ٹاټ ٵُڂاز )ثٽڂٲاجهُڀ ثٽوَچُاز(،           -ه
 وفْجح ثٽچْذز ثٽڂتىَز ٽضٺٌثًهج. 

 إفٚجةًُج، وصٲٌُْهج.وځ٪جٽؾضهج  ،صْؾُټ ثٽچضجةؼ-1
 وثٽڂٶضٌفجس. ،صٶوَڀ ثٽضىُٙجس-5

 والدراصات الضابكُ اإلطار اليظزٍ

 : ثٽضْج الس ثٽوَچُز ) ص٪ٌَٲهج، أّذجدهج، أهڂُضهج، أڅىث٩هج(6

 تعزيف التضاؤالت الدييًُ:
جٽ٢ٲټ ثٽٚٮٌُ ٱ ثإلّلځُز؛ثإلڅْجڃ ځڄ أهڀ ځج صْضهوٱه ثٽضٌدُز  ٱٍ ثٽىؽوثڅٍَُ٪و ثٽؾجڅخ   

ٵاوً   -دايٽٸ  و٩اڄ ّاٌ ثٽىؽاىه ٱهاى َْا٪ً       ثٽناجٽٴ، ٩اڄ  ًج فُڄ َذوأ صٶپُاخ ٙاٲقجس ثٽٺاىڃ دجفغا    
وٱاً ځٌفپاز ځذٺاٌر ځاڄ فُاجر       ثٽڂؾهاىٻ، وثألځاڄ ٱاً څٲْاه صؾاجڇ هايث       ثٽ٢ڂأڅُچاز، ٽذ٪اظ   -إځٺجڅه 

وَچ٢پٴ َْأٻ ځاڄ ثٽناجٽٴ؟ ځاڄ ثٽڂاودٌ؟ ځاڄ وًثء ثألفاوثط ثٽضاً         ثٽنجٽٴ،ثٽ٢ٲټ َذوأ ثٽذقظ ٩ڄ 
وآمايهج ځاچهڀ؟ ځاڄ ٙاجفخ ثٽٶاوًر       ،ٱً هايث ثٽٺاىڃ؟ ځاڄ ځچٖاب ثٽقُاجر ووثهذهاج ٽألفُاجء        ٌصؾٌ

 ؟ٱً ثألًٛ وال ٱً ثٽْڂجء ٍٕءٽٶجهًر ثٽيي ال َ٪ؾَڇ ث

وصْضُٶ٤ ٱ٢ٌر ثٽ٢ٲټ ٱً ّڄ ځذٺٌر ؽوًث ٱٌُوؿ َذقظ ٽهج ٩ڄ إؽجدز ځٶچ٪از دجٽچْاذز ٽاه،    
وهً ٱً ثٽقٶُٶز دوء َٶ٦ز هيڇ ثٽقٶُٶز ثٽٞنڂز، وهً فٶُٶز ثٽنپٴ، وفٶُٶز ثألٽىهُاز فاُڄ َذاوأ    

ٽڂجىث؟ ثٽٖڂِ أٹذٌ ځڄ ثٽٶڂٌ. . ٽڂجىث ؟ أَاڄ آماٌ    .ًٍٵجء.َْأٻ: ثٽْڂجء ځووًر. . ٽڂجىث؟ ثٽْڂجء 
ثألًٛ؟ ځج ثٽيي َقڂټ ثألًٛ؟ وځج ثٽيي َقڂټ ثٽْڂجء؟ أو َْأٻ ٹُٰ ؽتش إٽً ثٽىؽىه؟ إٽً 

 ،هى ثٽيي ؽ٪پهاج  …ٱتجس أمٌي ځڄ ثألّتپز ثٽضً ٽُِ ٽهج إال إؽجدز وثفور:  ث  هى ثٽيي مپٶهج 
 . هٺيث  

أڃ َچذهاه أفاو أو َْاضپٲش څ٦اٌڇ، ٱٶاو صٺٲاټ ثٽناجٽٴ        هوڃ  ،وثٽ٢ٲټ دچٲْاه هاى ثٽايي َْاأٻ    
ٌ ّذقجڅه، وهى َأمي ٩پاً ثٽٲ٢اٌر ځُغجٵهاج، أڃ َىٵ٦هاج وَىؽههاج ٽضذقاظ ٩چاه         وځاڄ  ، إٽُاه  وصهضاو

وّااجةټ هاايث ثٽذقااظ ثٽْااؤثٻ، وٽٶااو فااىي ثٽٶااٌآڃ ثٽٺااٌَڀ د٪ااٜ ثَِااجس ثٽٶٌآڅُااز ثٽضااً فڂپااش ٱااً  
ً   عچجَجهج ثٽو٩ىر إٽً ثٽضْج ٻ ّىثء ٹجڃ هيث ثٽضْج ٻ ٙ ّْ ُخْم ِِ   )ق  : ٌَقًج ٹڂج ٱاً ٵىٽاه ص٪اجٽ ْل َأَرَأ

َْا  َأَ َُ           َّ   ْ ِحُْيم ِ ِ     ْْ   ُز الُ    ِو  ََ ْْ َِِل   ِو  َْاَم   ِت َم    ٌِْإ اْلِ     َّ ْْ   َل َط   ْزَمداا َِِل   َ  ُْْيُم الُ  ا َخَع   َل الُ    ُو َكَُ   
ُْْيُم الن َياَر َطْزَمد1َٔحْظَمُعٌَ } ُّْخْم ِِ  َخَعَل الُ ُو َكَُ ْْ ُز الُ  ِو        { ُقْل َأَرَأ ََ ْْ َِِل ِو  َْاَم ِت َم  ٌِْإ اْلِ   َّ اا َِِل َ 

ٍْْل َحْظُيُنٌَ  ِ ِْو َأَ َُا ُحْبِصُزًَ } ، أو فڂپش ه٩ىر ٝاڂچُز  (71-76ّىًر ثٽٶٚ٘) {1َّْٕ ِحُْيم ِ َُ
ًَاْخِخاَلِف اوځڄ هيث ٵىٽه ص٪جٽً ،ځڄ ملٻ إعجًر ثٽضْج ٻ ًَاأَلْرِض  ًَاِث  ُِْق الظ َما ِْْل :) ِِ   ِ ِ َخ لُ 
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َْ الظ َماِ  ِم ْ م  ا     ًََما َأنَشَل الُُّو ِم َّنَفُع الن اَص  ُِْك ال ِخِ َحْدِزُ ِ ِ اْلَبْسِز ِ َما  ًَاْلُف َْ ا  ًَالن َياِر  َ َ ْز
ِِ اْلُمَظ رِّزِ   ًَالظ  َسا َّاِذ  ًََحْصِزِّف الزِّ ًََ ث  ِ َْيا ِمْ ُكلِّ َدآ  ٍت  ٌِْحَيا  َْ الظ  َما     ِ ِو األْرَض َ ْعَد َم ْْ   َ

َّْعِ ُُ ٌَ }   ٌٍْإ  َّاٍث لَِّ   ، وثٽٶاٌآڃ هچاج َاوٱ٨ ثٽٲٺاٌ ثٽذٖاٌي      (611)ّاىًر ثٽذٶاٌر،    {ًَٗٙٔاأَلْرِض ٓ
إٽً ثٽضْج ٻ ٽڂجىث ٹجڃ ثٽٺىڃ دهيث ثٽچ٦جٿ ثٽذو٨َ؟ ځڄ ثٽيي څ٦اڀ هايث ثٽٺاىڃ ثٽٌفُاخ؟ ځاج ځٚاٌُ       

 ٱُه ؟  وثؽذٍهيث ثٽٺىڃ؟ وٽڂجىث مپٴ؟ وځج 

ٙاپً ث    –وه٩اج ثٽٌّاىٻ    ،ٌٯ دجٽْؤثٻ ٹىُّپز ځاڄ وّاجةټ ثٽڂ٪ٌٱاز   دټ إڃ ثٽٶٌآڃ ث٩ض
إٽااً ثإلؽجدااز، وهچااجٷ ثٽ٪وَااو ځااڄ ثَِااجس ثٽضااً صقڂااټ ٱااً عچجَجهااج ثٽْااؤثٻ ځااڄ ٵذااټ   –٩پُااه وّااپڀ 

وځاڄ ىٽاٸ    ،ٽإلؽجداز ٩چهاج   -ٙپً ث  ٩پُه وّاپڀ   -ثٽڂؤځچُڄ، أو ٭ٌُهڀ، وصقڂټ ه٩ىر ٽپٌّىٻ 
ِّْ)ٵىٽه ص٪جٽً :  ُْ ٌَث      ْظَ ُلٌَنَك َك ٌْْا اْلُب َْْض اْلِب ز  ِ  َ ْ  َح ْ ُح ًََل ًَاْلَسحِّ  ٌَاِقُْج ِلُن اِص  َِ َم األِىُ ِت ُقْل ِى

ًَاح ُ  ٌْا الُّ َو َلَعُ ُي ْم ُحْفُُِس        ٌَاِ َي ا  ْْ َأْ  ٌَُْث ِم  ًَْأُحٌْا اْلُب ِْ اح َ َ  ْ  اْلِبز  َم ًََلـِي  {81ٌَٔ }ِمْ ُظُيٌِرَىا 
 .ىٽٸ ځڄ ثَِجس إٽً ٭ٌُ (698)ثٽذٶٌر،

ٍ  ٹاجڃ ٢َاٌؿ ثألّاتپز    -ٙپً ث  ٩پُاه وّاپڀ    -.وثٽٌّىٻ  أٙاقجده ٽُغُاٌ ثڅضذاجههڀ،     ٩پا
وَْٶُهڀ ثٽڂىث٤٩ ثٽڂاؤعٌر ٱاً ٵجٽاخ ثإلٵچاج٧ وثٽڂقجؽاز، وځاڄ        ،وَٶوؿ صقٲ٦هڀ ،وَقٌٷ ىٹجءهڀ

هٽٺاڀ  أصوًوڃ ځڄ ثٽڂٲپِ؟، أصوًوڃ ځج فاٴ ثٽؾاجً؟، أو ال أ   « :ٙپً ث  ٩پُه وّپڀ  -ىٽٸ أٵىثٽه
إىث ٱ٪پضڂىڇ صقجدذضڀ؟، أصوًوڃ ځڄ ثٽڂْپڀ؟، أصوًوڃ ځاڄ ثٽڂاؤځڄ؟، أًأَاضڀ ٽاى أڃ څهاًٌث       ٍٕء٩پً 

 ؟  .ٍٕءَٮضْټ ځچه ٹټ َىٿ مڂِ ځٌثس ؛ هټ َذٶً ځڄ هًڅه  ،دذجح أفوٹڀ

وؽىهڇ دىؽىه ثٽڂؾضڂا٨ ثٽذٖاٌي، وهاى     ثٵضٌڃ ،ثؽضڂج٩ٍوهيث ځڄ ځچ٢پٴ أڃ ثٽوَڄ څ٦جٿ 
ز، أٽقش ٩پً ثإلڅْجڃ ځچي وؽىهڇ، وّىثء أم٢أ ثإلڅْجڃ ٱاً إؽجدضاه   څٲُْ وٽقجؽجسإؽجدز ألّتپز 

٩ااڄ هاايڇ ثألّااتپز، أو أٙااجح، ٱٶااو ٹااجڃ َؾااو ٱااً هاايڇ ثإلؽجدااز إٕااذج٩ًج ٽقااخ ثالّااض٢ل٧ ٩چااوڇ،     
و١ڂأڅُچااز َىثٙااټ دهااج فُجصااه، وفُچڂااج ٹااجڃ َٺضٖااٰ م٢ااأ ثإلؽجدااز، ٱاائڃ ٩ٶپااه َقااجً، وَااَوٻ        

٩ٶپاه، وځچ٢ٶاه    ٍڄ إؽجداز أماٌي ألّاتپز صٌٝا    ثال١ڂتچجڃ ٩ڄ څٲْه، و٩ٌّجڃ ځج ٹجڃ َذقاظ ٩ا  
 وص٢ڂتڄ څٲْه.

وځڄ هيث ثٽڂچ٢پاٴ څؾاو أڃ ثٽضْاج الس ثٽوَچُاز ٩ڂپُاز ٱ٢ٌَاز ٽاوي ثأل١ٲاجٻ، َْاضنوځىڅهج          
ٽپض٪ذٌُ ٩ڄ فجؽجصهڀ وٽڂ٪ٌٱز ثٽ٪جٽڀ ثٽڂق٠ُ دهڀ، ٱهاڀ َْاأٽىڃ ٩اڄ ثألٕاُجء، و٩اڄ مپٶهاج، و٩اڄ        

و٩اڄ ثٽقاجٻ إڃ ٽاڀ صٺاڄ هايڇ ثألٕاُجء ٭ُاٌ         ٩لٵضهڀ دهج، و٩ڄ ٹُٲُز ٩ڂپهج و٩ڄ ّذخ وؽىههاج، 
ځىؽىهر، وٹټ هيڇ ثألّتپز و٭ٌُهج دل ٕٸ هٍ ١ٌَٶز ځڄ ١ٌٳ إٕذج٧ فجؽجس ثأل١ٲاجٻ دٚاٲٍز   

 ٩جځز، وفجؽجصهڀ ثٽوَچُز دٚٲٍز مجٙز. 

 :َاودوافع تالمًذ املزحلُ االبتدآًُ،أصباب تضاؤالت 
ٽُٲاٸ ٭ڂاىٛ ځاج َقا٠ُ      ؛ ضهصٺغاٌ أّاتپ   ثځقخ ٽلّض٢ل٧ وثٽڂ٪ٌٱز، وٽيد٢ذُ٪ضه ثٽ٢ٲټ 

إٽاً ٹٖاٰ ٭ڂىٝاه، ٱڂاج داجٻ ثٽ٢ٲاټ ثٽايي ځاجٍثٻ          -فضاً ثٽٺذاجً    -وثٽڂؾهىٻ هثةڂًج َْا٪ً   . ده
َ٪ضڂو ٱاً أ٭پاخ ؽىثڅاخ فُجصاه ٩پاً ثٽٺذاجً ؟ داوهً أڃ َْا٪ً دقغاًج ٩اڄ ثٽڂ٪ٌٱاز ٽٺاټ ٭اجځٜ              

ً ٥ڂااأ ثٽ٢ٲااټ ٽلّااض٢ل٧، وَٖااذ٨ ً٭ذضااه إٽاا     ٌَقاا٠ُ دااه، ٱجٽْااؤثٻ دأفوثعااه وٕنٚااُجصه َااٌو    
ٹذُاٌ، وَٶپاټ أو َڂقاى صاأعٌُ ٹاټ ٭اجځٜ        ثٽڂ٪ٌٱز، وَََټ صىصٌڇ ومىٱاه ځاڄ ثٽڂؾهاىٻ إٽاً فاوٍ     

 وَْذخ ٽه ثٽٶپٴ وثٽضىصٌ. ،َق٠ُ ده

 : ځج َپٍثٽووثٱ٨ ثٽضً صغٌُ أّتپز ثأل١ٲجٻ  ځڄ  أڃ  صىهًي ځٌٵ٘ وٵو أوٝقش هًثّز 

 ثٽٌ٭ذز ٱً ثٽقٚىٻ ٩پً ثڅضذجڇ ثِمٌَڄ. -1  فخ ثالّض٢ل٧. -6
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 صٶپُو ثٽٺذجً. -1           ىٯ وثٽٶپٴ.ثٽن -6

 ( 619، 6898صىهًي ځٌٵ٘، )صأؽُټ ځى٩و ثٽچىٿ. -5

أڃَّ ثٽ٢ٲټ ٩چوځج َضٺپڀ ثٽٺالٿ ال َٺاٰ ٩اڄ صىؽُاه      A.T. Jersildَلف٤ أ. س. ؽٌُّپو و
ثألّتپز دٚٲز مجٙز ؛ وىٽٸ إلًٝجء ٱٞىٽه، وٽٺڄ هچجٷ أّذجدًج أمٌي ٹغٌُر ځغټ : ً٭ذضه ٱً 

څضذاجڇ ثِماٌَڄ، أو ثإلفْاجُ دجألځاجڃ، أو ثٽٌ٭ذاز ٱاً ثٽضْاپُز، أو        ثٽڂؾضڂ٨، أو ؽيح ثالفضٺجٷ دج
        ً صهڀ، أو ثځْج٩ور ٭ٌُڇ، ٹڂج َپؾأ ثأل١ٲجٻ إٽً ثألّاتپز ثٽڂپقاز ٹڂاج ٽاى ٹاجڅىث ٌََاووڃ إ٥هاجً ٵاو

إٽً ً٭ذاز   هٍٹىُّپز ٽپض٪ذٌُ ٩ڄ ثڅٲ٪جالصهڀ، وٵو صٺىڃ ثألّتپز ثٽ٪وَور ثٽضً َىؽههج ثأل١ٲجٻ ځج 
ٱڂڄ ثٽىّجةټ ثٽضاً َْاضنوځهج ثٽ٢ٲاټ ٽپضاوًَخ      ،ثٽغٌعٌر هوڃ ثٽٌ٭ذز ٱً ثٽقٚىٻ ٩پً إؽجدزٱً 

 .( 51ٌّؽُى ّذُچً، ه. س، ) صىؽُه ثألّتپز . ه٩ٍپً ثٽٺلٿ 

ٱهى  وثألځهجس،أڃ ثٽ٢ٲټ فُڄ َىؽه أّتپضه ثٽٺغٌُر إٽً ثِدجء   ځلٷ ؽٌؽِ وٌَي 
هثٱ٨ فخ ثالّض٢ل٧  ٱٶو َٶٰ هوثٱ٪ه،ٽٸ وٹي ،وثهضڂجځجصه ،وً٭ذجصه، ديٽٸ َ٪ذٌ ٩ڄ أٱٺجًڇ

Curiosity  ٌوًثء أّتپز ثٽ٢ٲټ دهوٯ ٍَجهر مذٌثصه وثالّضَثهر ثٽڂ٪ٌٱُز فىٻ ٹجٱز ثٽ٦ىثه
وٵو صٺىڃ ځنجوٯ ثأل١ٲجٻ هثٱ٪ًج  څٲْه، ٱٍٱً ؽْڂه أوو وثألُٕجء ثٽضً ٌَثهج ٱً دُتضه أ

٪ٜ ثٽ٦ىثهٌ ٱىٳ ثٽ٢ذُ٪ُز ثٽ٢ُىً أو دو ٱٶو َْأٻ ثٽ٢ٲټ ٩ڄ د٪ٜ ثٽقُىثڅجس أ ،ألّتپضهڀ
ً٭ذز ځچه ٱً  ثٽ٢ٲټ؛ٹڂج ٵو َْأٻ  وثٽ٢ڂأڅُچز،ثٽٮىٻ( دهوٯ ثّضغجًر ثألځڄ  –ثألٕذجؿ  -)ثٽڂىس

ثٽقٚىٻ ٩پً ثڅضذجڇ ثِمٌَڄ څقى ثالهضڂجٿ ٩ڄ ١ٌَٴ ١ٌؿ ثألّتپز ثٽٺغٌُر.)ځلٷ ؽٌؽِ، 
 .(611ه.س،

١ٲجٻ َىؽهاىڃ ثألّاتپز ٱاً    ٱٶو أعذضش أڃ ثألّذجح ثٽضً صؾ٪ټ ثأل  فْجٿ هُذز أځج هًثّز 
 ٱضٌر ثٽ٢ٲىٽز ثٽڂذٺٌر هً: 

 ځنجوٯ ١ٲىٽُز ال أّجُ ٽهج ځڄ ثٽڂچ٢ٴ. -1   څٶ٘ ثٽنذٌر. -6
 ّىء ثٽٲهڀ. -1   فخ ثالّض٢ل٧. -6
 فجؽز ثٽ٢ٲټ إٽً ثألځڄ وثٽ٢ڂأڅُچز. -1  څٖجٟ ٩ٶټ ثٽ٢ٲټ. -5
 إعجًر ثِمٌَڄ. -9 ثٽضأٹو ځڄ ٙقز ثٽڂ٪پىځجس. -7
إٽااً فااخ ثالّااض٢ل٧،   ثٽقجؽاازثٽچٲْااُز، و٩پااً ًأّااهج   إٕااذج٧ فجؽااجصهڀ -8

 وٹيٽٸ إٽً ثٽٖ٪ىً دجألځڄ وثٽ٢ڂأڅُچز.
صهڀ إٽً صٲٌُْ مذٌثس ثٽقُجر وثٽٌد٠ دُچهج، ٱجٽ٢ٲټ َْ٪ً جفجؽ -61
 پىٙىٻ ٽ

، هُذزفْجٿ ) ٌَصذ٠ دقُجصه ٍٕءإٽً ثٽىٝىؿ وثٽٲهڀ وثٽضٲٺٌُ ٱً ٹټ 
6897، 18-51 ). 

 أمٌي ٽپضْج الس ځچهج :  أّذجدًج  ٩ىث١ٰ إدٌثهُڀ وصُٰٞ 

 ٩ڄ ثٽ٪جٽڀ ثٽڂق٠ُ دهڀ.  ثأل١ٲجٻٍَجهر مذٌر  -6
ٕذج٧ فخ  -1 هڀ ثالّض٢ل٧إ ڂجء ، ٽٽَو ً ّأ ُجء،پض٪ٌٯ ٩پ ىځُز. وو٥جةٲهج، ثألٕ ُجر ثُٽ ً ثٽق  وٱىثةوهج ٱ
ٌ وؽىه  -6 ض٢ل٩ُز ٩ڄّ  تپز ّث ُجء،ّأ  ځڄ مپٶهج ؟ وځڄ أوؽوهج ؟ ڀوثٽٺجةچجس ځڄ فىٽه ثألٕ
وهوً ٹااټ ځااڄ   وثٽذچااجس،ثٽٲااٌوٳ ثٽڂىًٱىٽىؽُااز دااُڄ ثٽذچااُڄ     ثٽٺٖااٰ ٩ااڄ  -1

 .( 69، ٩6896ىث١ٰ إدٌثهُڀ ځقڂو، ) ثٽؾچُْڄ ٱً ثٽقُجر.
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إٽاً إٽٶاجء    صلځُاي ثٽڂٌفپاز ثالدضوثةُاز َڂُپاىڃ    وٽ٪ټ ملٙز ثٽٶىٻ ٱً هيڇ ثٽچٶ٢از أڃ       
ش هايڇ ثألّاذجح   َٶٰ وًثءهج ثٽ٪وَو ځڄ ثألّاذجح ثٽڂنضپٲاز ّاىثء أٹجڅا     ،٩وه وثٱٌ ځڄ ثٽضْج الس

صهڀ ثٽڂنضپٲاز  جأو إٕاذج٧ ٽقجؽا   ثِمٌَڄ،ٱً إعجًر ثڅضذجڇ  ً٭ذًز ٿ، أًجٵپٶ ٿأ مىٱًج، ٿأ ثّض٢ل٧،فخ 
 پڂؾهىٻ. ٽأو ٹٰٖ  و١ڂأڅُچز، ،أځڄ:ځڄ

 الدييًُ:تضاؤالت الأىىاع 
هچااجٷ ثٽ٪وَااو ځااڄ ثٽڂقااجوالس ثٽ٪ٌدُااز ثٽضااٍ وٝاا٪ش صٚااچُٲجس ٽپضْااج الس ثٽٚااجهًر ځااڄ 

ځقڂو ًَاجٛ   هًثّز  ثأل١ٲجٻ،ثٽوًثّجس ثٽضً صچجوٽش صٶُْڂجس ثألّتپز ٩چو هيڇ وځڄ ثأل١ٲجٻ، 
 ٶْڀ ٱُهج ثألّتپز إٽً: ثٽيٌ َ ٩َََر ،

 ثٽڂوًّز.، وثألٌّر، وصٖڂټ:صْج الس ٩ڄ ىثس ثٽ٢ٲټ -
 ،ٵٞاجء أوٵاجس ثٽٲاٌث٫    ، وَچوًػ صقضهاج: وثٽذُتز ثٽنجًؽُز ثٽٺذٌي ثٽڂؾضڂ٨،صْج الس ٩ڄ  -

 وثٽَوثفٰ. ثٽقٌٖثس،٩جٽڀ  ،٩ًجٽڀ ثٽ٢ُى، ٩جٽڀ ثٽقُىثڃ
، ً، وثٽغڂااجً، وثٽَهااى٩ااجٽڀ ثٽچذجصااجس ځغااټ: ثٽنٞااٌثوثس ، وصٖااڂټصْااج الس ٩ااڄ ثٽ٢ذُ٪ااز -

 وثٽْڂجء.، ثألًٛوثألٕؾجً، و
 .( 191، 6899ًَجٛ ٩َََر،  ثِمٌ( )ځقڂووثٽ٪جٽڀ  )ثٽوَڄ،صْج الس ځج وًثء ثٽ٢ذُ٪ز  -

 ًأي أڅهج صووً ٱً ٱپٸ علعز أڅىث٧ : ٱ٪چو فوَغه ٩ڄ أّتپز ثأل١ٲجٻ  ٩ڂجه إّڂج٩ُټ أځج 

     ثٽوَچُز. -6
 ثٽؾچُْز. -1
 .( 111-111، 6881ځقڂو ٩ڂجه إّڂج٩ُټ، )دچٲِ ثٽ٢ٲټ ودجِمٌَڄ.  -6

 ثٽضْج الس إٽً علعز أڅىث٧:  ّجٽڀ هُٺټ وٵْڀ 
             ثألّتپز وثالّضٲْجًثس ثٽوَچُز. -6
 ثألّتپز وثالّضٲْجًثس ثٽؾچُْز. -1
 ،ّاااجٽڀ هُٺاااټ ) پز وثالّضٲْاااجًثس ثٽڂض٪پٶاااز دجٽڂ٪پىځاااجس ثٽ٪جځاااز.   ثألّااات -6

 6881، 619-671.) 
وثٽذجفغجڃ ٵو أٱجهث ځڄ ثٽضٚچُٲجس ثٽْجدٶز ٱٍ صقوَو ځقجوً ٵجةڂز ثٽضْج الس ثٽوَچُاز ثٽضاٍ   

 َْأٽهج صلځُي ثٽڂٌفپز ثالدضوثةُز دجٽڂڂپٺز ثٽ٪ٌدُز ثٽْ٪ىهَز. 

 :األطفالأٍنًُ تضاؤالت  -رابعًا 
 پنُ٘ أهڂُز صْج الس ثأل١ٲجٻ ٱً ثٽچٶجٟ ثٽضجٽُز : َڂٺڄ ص

، ڇثالڅضذاجڇ ٩چاو   ٍصچڂا أڅهج صچڂُز ىٹجء ثٽ٢ٲټ، وفذه ٽلّض٢ل٧، وثٽٺٰٖ، وثٽضغٶُٰ، ٹڂج  -6
 ثٽڂلف٦ز، وؽڂ٨ ثٽذُجڅجس وثٽڂ٪پىځجس.ٹيٽٸ و

 .وصچڂُضهج ثٹضْجح ثٽڂ٪پىځجس ثٽوَچُز -1
صٶجٽُوڇ، وځڄ عڀ َٺىڃ ٽهج هوً ٱ٪اجٻ ٱاً   صچڂُز ځ٪پىځجس ثٽ٢ٲټ ٩ڄ ځؾضڂ٪ه، و٩جهثصه، و -6

ً  ،٩ڂپُز ثٽض٢ذ٨ُ ثالؽضڂج٩ً ٽپ٢ٲټ ٍ  وصچڂُاز ٵو ثالّاضڂج٧، وثٽضٲج٩اټ ثالؽضڂاج٩ً     صاه ٩پا
ځ٨ وثٽوَه، وإٹْجده ثٽڂٺىڅجس ثألّجُّز ٽپقُجر ثالؽضڂج٩ُز وثألهوثً ثالؽضڂج٩ُز ثٽڂهڂاز  

 ځغټ هوً ثٽَوػ، وثٽَوؽز، وثٽىٽو، وثٽذچش.
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وثٽ٪جٽڀ ثٽڂقا٠ُ داه، وصچڂُاز ځ٪پىځجصاه وځ٪جًٱاه ٱاً        ثٽ٢ذُ٪ز،ٲټ ٩ڄ صچڂُز ځ٪پىځجس ثٽ٢ -1
ځنضپاٰ ځُااجهَڄ ثٽڂ٪ٌٱاز، وثّااضنوثٿ ثألٱٺاجً وثًِثء ثٽڂؾااٌهر ثٽضاً ال َڂٺچااه أڃ َٚااټ     

 إٽً ثّضنوثځهج دڂٲٌهڇ.
ومجٙاز ٩چاو ثفضاٌثٿ ثٽٺذاجً      وأدىَاه، ثٽڂضذجهٻ دُڄ ثٽ٢ٲاټ   ثٽ٪ج١ٲٍصچڂُز ؽى ځڄ ثٽوٯء  -5

 ځٌ ثٽيي َؤهي إٽً ّهىٽز صىؽُهه وٵُجهصه.ألّتپز ثٽ٢ٲټ؛ ثأل
 .صْج٩و ٩پً څڂى ثٽ٢ٲټ د٢ٌَٶضه ثٽنجٙز فْخ ٵوًثصه ثٽٲٌهَز -1
وثٽڂٲجهُڀ  ثٽڂ٢ٚپقجس،وٵوًصه ثٽڂ٪چىَز، وصوًَذه ٩پً ثّضنوثٿ د٪ٜ ، صچڂُز ٕنُٚز ثٽ٢ٲټ -7

 ثٽؾوَور.
 پضچٲُِ ٩ڄ ً٭ذجس ثأل١ٲجٻ ثٽڂٺذىصز.ٽص٪و وُّپز  -9
(،  .681-699، 6881 ،ّااجٽڀ هُٺااټ)ټ، وصچڂُااز ٵوًصااه ٩پااً ثٽضٲٺُااٌ.  إعااٌثء مُااجٻ ثٽ٢ٲاا -8

)ځااالٷ (،  71-16 ،6897فْاااجٿ هُذاااه،  (، )191، 6899ځقڂاااو ًَاااجٛ ٩ََاااَر،   )
ثٽاااٌثٍٳ ځنضاااجً،   )٩ذاااو(،  611، 6898 صاااىهًي ځاااٌٵ٘، (، )671ه.س، ؽاااٌؽِ، 

6888 ،81 – 88.) 

 ا (املفاًٍه  الدييًُ ) تعزيفَا، أىىاعَا، تعلنَا، وحتلًلَ -2
 املفاًٍه الدييًُ اإلصالمًُ : تعزيف
دٚٲٍز ٩جځز، وثٽڂٲهىٿ  صٶوَڀ ص٪ٌَٰ ٽپڂٲهىٿوصچى٩ش ثٽوًثّجس ثٽضٍ فجوٽش ص٪وهس  

 ځج َپٍ :ثٽض٪ٌَٲجس وځڄ هيڇ  ثٽوَچٍ دٚٲٍز مجٙز،

ٽٲ٤ َوٻ ٩پً وؽىه ٩لٵجس ځٖضٌٹز دُڄ   :هثةٌر ثٽڂ٪جًٯ ثٽووٽُز ٽپڂچجهؼ دأڅه ص٪ٌَٰ
 (  Tanir  ,   (333 ,1993 1ثألفوثط ثألُٕجء وثٽقٶجةٴ و

ٱٺٌر ٩جځز أو ځ٪چً ٩جٿ َؾڂ٪هڂج ٩جهًر ٽٲ٤ أو  : وٱٍ ىمٌُر ٩پڀ ثٽچٲِ َ٪ٌٯ دأڅه 
 (.196، 6899ٹڂجٻ ثٽوّىٵٍ، ) 1ًځَ أو إٕجًر 

ځؾڂى٩ز ځڄ ثألُٕجء أو ثٽٌځىٍ أو ثٽقىثهط  وَ٪ٌٯ ځٌُٻ وصچْىڃ ثٽڂٲهىٿ دأڅه: -
٘ ځٖضٌٹز ٱُڂج دُچهج،وَڂٺڄ ثإلٕجًر إٽُهج دجّڀ أو ثٽضٍ صؾڂ٨ ځ٪ًج، دچجًء ٩پً مٚجة

 (.  6، 6886ځٌُٻ وصچْىڃ،  1)ًځَ ځ٪ُڄ 

ځؾڂى٩ز ځڄ ثألُٕجء أو ثألٕنجٗ أو ثٽقىثهط أو  :وَ٪ٌٱه ؽىهس ّ٪جهر وٍځُپه دأڅه -
وثٽضٍ َڂٺڄ أڃ  ،َڂٺڄ ؽڂ٪هج ځ٪ًج ٩پً أّجُ ٙٲز ځٖضٌٹز أو أٹغٌ ،ثٽ٪ڂپُجس

، 6899ؽىهس أفڂو ّ٪جهر ؽڂجٻ َ٪ٶىح ثٽُىّٰ،)ڄَٖجً إٽُهج دجّڀ أو ًځَ ځ٪ُ
16).   

  ثٽض٪ٌَٲجس:َو ځڄ ثٽذجفغُڄ ثٽڂٲهىٿ ثٽوَچٍ دجٽض٪ٌَٰ وٱُڂج َپٍ أهڀ هيڇ وصچجوٻ ثٽ٪وٵو  

ثٽپٲ٤ ثٽيٌ ٽه هالٽز هَچُز إّلځُز صٶ٨ : ( دأڅه 6899ص٪ٌَٰ ځقڂو ًَجٛ ٩َََر )  -
أو ثألملٳ  ،ثألفٺجٿ ثٽ٩ٌُٖزأو  ،أو ثٽڂ٪جځلس،ٱٍ إ١جً ثٽ٪ٶجةو، أو ثٽ٪ذجهثس

وثِهثح، أو ثٽڂ٪جځلس ثالؽضڂج٩ُز ثإلّلځُز أو ثٽٌُْر، وىٽٸ ٹڂج َضٚىًڇ ثٽ٢ٲټ 
ځقڂو ًَجٛ  )٩1ٶپًُج وَچٲ٪ټ ده وؽوثڅًُج صذ٪ًج ٽپڂٌفپز ثٽ٪ڂٌَز ثٽضٍ َٶ٨ ٱُهج 

   1(688، ٩6899َََر، 
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ٌدُز ثإلّلځُز صوٻ صؾٌَوثس ٱٍ ځؾجٻ ثٽض: ( دأڅه 6891)  ثٽْىَوٌوص٪ٌٱه وٝقً  -
وٌَځَ إٽُهج دپٲ٤ أو ٩ذجًر وَڂٺڄ أڃ َٺىڃ ٽهج هالٽز  ،٩پً ٱتز ځڄ ثٽڂ٪پىځجس

وٝقً ٩پٍ  1)ّپىٹُز ځغټ إَڂجڃ ووفوثڅُز، ص٢ٲُٰ ثٽٺُټ وثٽڂَُثڃ، ٍٹجر ثٽٲ٢ٌ
 1( 61، 6891ثٽْىَوٌ، 

 ثٽٺپڂجس أو ثٽ٪ذجًثس ىثس ثٽوالٽز ثٽوَچُز ( دأڅه: 6885څجٌٙ ٭ذُٔ )  ه٪ٌٱوَ -
ٙپً ث  ٩پُه -ثإلّلځُز ثٽضٍ صٶ٨ صقش  إ١جً ٩لٵز ثٽ٢ٲټ دج  ص٪جٽٍ أو ثٽچذٍ

  1 (61، 6885څجٌٙ ٱؤثه ٭ذُٔ،  )1أو دچٲْه ودجِمٌَڄ -وّپڀ

( دأڅه: صٚىً ٩ٶپٍ ځؾٌه ألفـوثط أو إُٔجء أو ځىثٵٰ 6887ىٌ )ٞوَ٪ٌٱه أفڂو ثٽ -
ٽوَڄ صضٺىڃ ٩ڄ ١ٌَٴ أو ٽٶُڀ وّپىٹُجس ځضٚپز   دج، أو ٽٲتز ځڄ ثٽڂ٪پىځجس

وَ٪ذٌ ٩چهج دٺپڂز أو  ،ثٽنذٌثس ثٽڂضضجد٪ز ٽپٲٌه وَؾڂ٪هج ٩چٌٚ أو ٩چجٌٙ ځٖضٌٹز
  . (118 – 165، 6887أفڂو ثٽٞىٌ ّ٪و، )1ځ٢ٚپـ أو ٩ذجًر هَچُز

( دأڅه: ثٽپٲ٤ ثٽيٌ ٽه هالٽز هَچُز إّلځُز مجٙز 6889وآمٌوڃ )، وَ٪ٌٱه أفڂو ُّو -
، أو ثٽڂ٪جځلس أو ثألفٺجٿ ثٽ٩ٌُٖز أو ثألملٳ وثِهثح ٱٍ إ١جً ثٽ٪ٶجةو أو ثٽ٪ذجهثس

ثٽ٢ٲټ ٩ٶپًُج وَچٲ٪ـټ ده  ڇوىٽٸ ٹڂج َضٚىً ،أو ثٽ٪لٵجس ثألمٌي ثإلّلځُز أو ثٽٌُْر
 ،6889أفڂو ُّو إدٌثهُڀ وآمٌوڃ،  )1وؽوثڅًُج، صذ٪ًج ٽپڂٌفپز ثٽ٪ڂٌَز ثٽضٍ َٶ٨ ٱُهج

77 – 79 )1 

  :أىىاع املفاًٍه الدييًُ
وَو ځڄ ثٽضٚچُٲجس ٽپڂٲجهُڀ ثٽوَچُز، وځڄ أهڀ هيڇ ثٽضٚچُٲجس وثٽضٍ ثًصٺَ ٩پُهج هچجٷ ثٽ٪

 :  وثٽيٌ َضڂغټ ٱٍ ،پڂٲجهُڀ ثٽوَچُزٽه ةأفڂو ُّو وٍځل ثٽذجفغجڃ ٱٍ هيڇ ثٽوًثّز صٚچُٰ

 إلَڂجڃ ٽځٲجهُڀ ٱٍ ثٽ٪ٶُور: وهٍ ثٽڂٲجهُڀ ثٽضٍ صهضڀ دجٽٚٲجس وثأل٩ڂجٻ ثٽضٍ ص٪و هٽًُل -أ
ودڂج أڅَٻ ٩پٍ ًّپه ځڄ ٹضخ ّڂجوَز صقڂټ ص٪جٽُڀ ثٽوَڄ ثٽقچُٰ  ،٩َ وؽټ ثٽىعُٴ دج 
ثٽٶٞجء وثٽٶوً، وثإلٌّثء وثٽٌّىٻ وثٽچذٍ، وث ، وثٽٌح، و، ڃ، وثإلفْجځغټ ثإلَڂجڃ
  1ثألٙچجٿ وثألوعجڃووثٽڂ٪ٌثػ، 

أًٹجڃ ثإلّلٿ ٱٍ    -ٙپً ث  ٩پُه وّپڀ- ځٲجهُڀ ٱٍ أًٹجڃ ثإلّلٿ: وٵو ٩وه ثٽچذٍ-ح
أفجهَغه ثٽٌَٖٲز، وځچهج دچٍ ثإلّلٿ ٩پٍ مڂِ: ٕهجهر أڃ ال إٽه إال ث ، وأڃ ځقڂوث 
ًّىٻ ث ، وإٵجځز ثٽٚلر، وإَضجء ثٽَٹجر، وٙىٿ ًځٞجڃ، وفؼ ثٽذُش ٽڂڄ ثّض٢ج٧ إٽُه 

 وصٞڂڄ هيڇ ثٽٲتز ثٽڂٲجهُڀ ثِصُز: 1ّذُل
وثٽضُڂڀ، وثألىثڃ، وثٽٌٹى٧، ثٽ٢هجًر، وثٽىٝىء،  ځغټ: وثٽٚلر وځج َپقٴ دهج، ثٽٖهجهر    

وثٽَٹجر وځج ، وثالّضٮٲجً، وثٽٶچىس وثٽنٖى٧، وثٽيٹٌ، وثٽڂٮٲٌر، وثٽْؾىه، وثٽڂقٌثح،
وثٽٺ٪ذز  ،ثٽ٪ڂٌر وثٽقؼ وځج َپقٴ ده ځغټ: ،وثٽضٌثوَـ ،وثٽُٚجٿ ،ثٽٚوٵز: َپقٴ دهج ځغټ
 ،ٌٱجسو٩ ،وثإلٵجځز ،وثٽْ٪ٍ ،وثٽ٢ىثٯ ،وثٽچْٸ ،وثإلفٌثٿ ،وثٽڂُٶجس ،وثالّض٢ج٩ز

  1وثٽڂٖ٪ٌ ثٽقٌثٿ(
ثٽٺجٱٌ، وثٽڂٌٖٷ، وثٽڂقْڄ، وثٽڂْپڀ، وثٽڂؤځڄ،  :ځٲجهُڀ صن٘ څڂجىػ ثٽذٌٖ، ځغټ-ػ

  1ثٽڂچجٱٴ، وثٽڂپقو، وثٽ٦جٽڀووثٽٲجّٴ، 
 ،وثٽٶج٩ووڃ ،ىڃٲوثٽڂنپ ،ثٽؾهجه ٱٍ ّذُټ ث  :ځٲجهُڀ ٱٍ ثٽؾهجه وثٽْپىٷ وثٽ٢ذجة٨: ځغټ-ه

 ،وثٽٲؾىً ،وثٽضٶىي ،وثٽڂچٺٌ ،وثٽڂ٪ٌوٯ ،ثٽٖٺٌو ،وثٽقڂو ،وثٽٲضـ ،وثٽچٌٚ ،وثٽٌدجٟ
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 ،وثٽذج١ټ ڃ،وثٽ٢ٮُج ،وثٽ٢ج٭ىس ،وثٽٲجفٖز ،وثٽٮـٍ وثٽيڅخ ،وثٽٌٕـو ،وثٽٞلٻ ،وثٽهوي
  1وثٽٖىًي، وثٽچؾىي ،وٕهجهر ثٽَوً ،وثٽْقش

، ًثألوٽو وثٽقُجر ثٽوڅُج، ،وثٽڂىس ،ثٽقُجر :ځٲجهُڀ ٱٍ ٙٲجس ثٽوڅُج وثِمٌر، ځغټ-هـ
 1ثِمٌروثٽضٮجدڄ، وثٽٶج٩ًز، وثٽْج٩ز، وثٽچجٵىً، و ثٽذٌٍك، وثٽٚىً،وثٽقجٱٌر، و
ثٽغىثح، وثألؽٌ، وځٲجهُڀ ٱٍ ثٽؾَثء وٙٲجس ثٽؾچز وثٽچجً: ځغټ ثٽٶ٠ْ وثٽ٪وٻ وثٽؾَثء، -و

  1ثٽٲلؿ، وثٽٲىٍ، وثٽ٪يثح وثٽ٪ٶجح، وثٽقو وثٽض٪َََ، وثٽٶٚجٗ، وثٽؾچز، وثٽٲٌهوُو
إدپُِ، وثٽؾڄ، وثٽٺٌٍّ، وثٽ٪ٌٓ، وثٽىفٍ، وثٽٮُخ،  :ځغټ ،ځٲجهُڀ صضٚټ د٪جٽڀ ثٽٮُخ-ٍ

 1ثٽڂلةٺزو
ثٽؾَء، وثٽىٵٰ، وثَِز، و ثٽضلور،وثٽٶٌآڃ، و: ثٽڂٚقٰ، ځغټ ځٲجهُڀ صضٚټ دجٽٶٌآڃ-ؿ

 1 ( 91 – 96 ،6889وآمٌوڃ،  ،أفڂو ُّو إدٌثهُڀ )  1ثٽٌد٨وثٽقَح، و

 : املفاًٍه الدييًُ تعله ثالجا : 
دجٽضٌدُز وثٽض٪پُڀ أڃ أفو ثألهوثٯ ثٽڂهڂز ثٽضٍ َچذٮٍ أڃ صؤٹو  ڄُځ٪٦ڀ ثٽڂهضڂ يٌَدوثَز  

٩پُهج ثٽڂوثًُ ٱٍ صوًَِ ځنضپٰ ثٽڂىثه ثٽوًثُّز وځنضپٰ ثٽڂْضىَجس ثٽض٪پُڂُز هٍ ثٽضأٹُو 
 دٌوڅٌ  أڅچج أځجٿ ؽُټ ؽوَو َٲٌٛ ٩پُچج أڃ څىؽه ٽه څ٦ڂًج ؽوَور ي٩پٍ ص٪پڀ ثٽڂٲجهُڀ، وٌَ

ؽوَوًث وصچ٦ُڀ ثألٱٺجً دقْخ ٩لٵجصهج  ثٽڂ٪ٌٱز دچجًء ءٌٝوًر دچجٽپض٪پڀ، وځڄ عڀ ٱئڅه َؤٹو ٩پٍ 
ځجٿ ځڄ ثٽضٲٺٌُ ثٽ٪جهٌ ألوديٽٸ َڂٺڄ ځْج٩ور ثٽضلځُي ٩پٍ ثالڅضٶجٻ څقى ث ،ٱٍ ځٲجهُڀ أّجُّز

ثٽضٍ صؾ٪ټ ثألُٕجء ثٽڂنضپٲز ثٽڂضڂجََر صچٞىٌ ٱٍ ٙچٰ  ،إٽً ثٽضٲٺٌُ دىث٢ّز ثٽڂٲجهُڀ ثٽڂلةڂز
  .فُظ ٩ٞىَضهج ٱٍ هيث ثٽٚچٰ وثفو وصْضؾُخ ٽهج ځڄ 

وَٶٚو دض٪پڀ ثٽڂٲهىٿ أٌ څٖجٟ َض٢پخ ځڄ ثٽٲٌه أڃ َؾڂ٨ دُڄ ُٕتُڄ أو فجهعُڄ أو أٹغٌ، 
ٌٛ أڃ َؤهٌ إٽٍ څڂى ثٽڂٲجهُڀ ٽوًؽز ضوهيث ثٽچٖجٟ ثٽيٌ َٶىٿ ده ثٽٲٌه ځڄ أؽټ ثٽضٚچُٰ َٲ

ُٲًج ٙقُقًج دقُظ َٲٌٳ أڅه ٩چوځج صٶوٿ ٽه إُٔجء ؽوَور أو ځنضپٲز ٱئڅه َْض٨ُ٢ أڃ َٚچٲهج صٚچ
وَ٪ضذٌ ثٽٲٌه ٵو ص٪پڀ ثٽڂٲهىٿ فُچڂج َٶىٿ د٪ڂپُز ثٽضٚچُٰ  ،دُڄ ثألځغپز ثٽڂىؽذز وثألځغپز ثٽْجٽذز
ىٽٸ أڃ ص٪پڀ ثٽڂٲهىٿ هى څضجةؼ ثٽضٲج٩ټ دُڄ ثٽؾهو ثٽڂذيوٻ  چًٽألُٕجء ثٽؾوَور دوًؽز ځٶذىٽز، وځ٪

  1ٱٍ هيث ثٽْذُټٽضهُتز ثٽڂىثٵٰ ثٽض٪پُڂُز ٽپٲٌه وځج َڂجًّه ځڄ څٖجٟ 

 ځچهج:إٽً أڃ ١ذُ٪ز ص٪پڀ ثٽڂٲهىٿ ځذُچز ٩پً أِّ   ؽجڅُُه وٵو إٔجً  
 1أڃ ثٽڂٲهىٿ ځٺىڃ ثٽضٲٺٌُ وهى ٹپُجس ٩ٶپُز ثّضوالٽُز -6
 1َض٢پخ ص٪پڀ ثٽڂٲهىٿ ٩ڂپُجس ثٽضڂَُ دُڄ ثألځغپز وثٽلأځغپز -1
  1غپز ٱٍ ثٽٚچٰصڂٺڄ ثٽڂض٪پڀ ځڄ ص٪پڀ ثٽڂٲهىٿ ځضىٵٰ ٩پٍ ٵوًصه ٱٍ صؾڂ٨ُ ثألځ -6
  1ص٪پڀ ثٽڂٲهىٿ َچ٦ڀ ٱٍ ّپڀ هٌځٍ َٖضڂټ ٩پٍ أڅڂجٟ ځنضپٲز ځڄ ثٽض٪پڀ -1
  1ص٪پڀ ثٽڂٲهىٿ َ٪ضڂو ٩پٍ إصٶجڃ ثٽض٪پڀ ثٽْجدٴ ٽه ٱٍ ثٽْپڀ ثٽهٌځٍ -5
 (.18-19 6889 ٱؤثه ّپُڂجڃ ٵلهر،) 1ثٽڂٲهىٿ څٖجٟ ٩ٶپٍ َضٞڂڄ ّپىٷ ثٽضٚچُٰ -1

صٺىَڄ ثٽڂٲهىٿ  ً ځٌفپزڄ ٱٍ ص٪پڀ ثٽڂٲهىٿ: ثٽڂٌفپز ثألوٽٱئڅه َڂَُ دُڄ ځٌفپضُ  أوٍدټ أځج 
صچوځؼ هيڇ ثٽنٚجة٘ ٱٍ ٙىًر صڂغُپُز فُظ وهٍ ٩ڂپُز ثالٹضٖجٯ ثالّضٶٌثةٍ ٽپنٚجة٘ 

أځج  1هيڇ ثٽٚىًر ځ٪چٍ ثٽڂٲهىٿ صٺىڃوهٍ ٙىً َچڂُهج ثٽ٢ٲټ ځڄ مذٌثصه ثٽٲ٪پُز، و ،ٽپڂٲهىٿ
څى٧ ځڄ ثٽض٪پڀ  هيث ثٽض٪پڀو ،ص٪پڀ ځ٪چٍ ثّڀ ثٽڂٲهىٿهٍ ٱثٽڂٌفپز ثٽغجڅُز ځڄ ٩ڂپُز ص٪پڀ ثٽڂٲهىٿ 

ثٽٌځٌَ فُظ َض٪پڀ ثٽ٢ٲټ أڃ ثٽٌځَ ثٽڂچ٢ىٳ أو ثٽڂٺضىح ثٽٺپڂز  ځغټ ثٽڂٲهىٿ ثٽيٌ ثٹضْذه ٱٍ 
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وٱٍ هيڇ  ،وهچج َوًٷ ثٽ٢ٲټ ثٽضْجوٌ ٱٍ ثٽڂ٪چٍ دُڄ ثٽٺپڂز وثٽٚىًر ثٽضڂغُپُز ،ثٽڂٌفپز ثألوٽٍ
ودجٽ٢ذ٨ ٵو َض٢پخ ثألځٌ ومجٙز ٱٍ ثٽض٪پڀ  ،ثٽوالٽٍثٽقجٽز صٺضْخ ٹپڂز ثٽڂٲهىٿ ثٽڂ٪چٍ 

ثٽوًثٍّ أڃ ص٪ٌٛ ٩پٍ ثٽضپڂُي ثٽنٚجة٘ ثٽڂقٺُز ٽپڂٲهىٿ، وىٽٸ دجّضنوثٿ ثٽـض٪ٌَٰ هوڃ أڃ 
 َـٶىٿ 

 ) .٩ڂپُز ثٽض٪پڀ ثّضُ٪جح ثٽڂٲهىٿً وٱـٍ هـيڇ ثٽقجٽـز صْڂ ،هــى دجٹضٖــجٯ هــيڇ ثٽنٚجةـ٘
 ٱؤثه 

 1 (616-611 ،6887أدى ف٢خ، آځجٻ ٙجهٳ، 

ٱٍ څ٦ٌصهج ٽض٪پڀ ثٽڂٲهىٿ أڃ څٖجٟ ص٪پڀ ثٽڂٲهىٿ َچٞىٌ ٩پً ٩ڂپُز   ځٌُٻ وصچْىڃ  وصٌي
أّجُّز هٍ: ثٽضڂَُُ دُڄ ثأل٩ٞجء ثٽڂچضڂُز ٽپٚچٰ وثأل٩ٞجء ٭ٌُ ثٽڂچضڂُز ٽه وثٽض٪ڂُڀ ثٽيٌ 

ؽىهس ّ٪جهر وؽڂجٻ ثٽُىّٰ، . )َ٪چٍ ص٪ڂُڀ ثالّضؾجدز أو ثٽٌځَ ٩پٍ ؽڂ٨ُ أ٩ٞجء ثٽٚچٰ
6899، 71.) 

ٹذٌُ ٩پٍ مذٌر ثٽٲٌه ّىثء ٹجڅش هيڇ ثٽنذٌر  ٱئڃ ص٪پڀ ثٽڂٲجهُڀ َ٪ضڂو إٽٍ فٍو ثوٽي
وٹيث َ٪ضڂو ٩پٍ صؾوه ص٪پڀ ثٽڂٲجهُڀ ٩پً ثٽ٦ٌوٯ ثٽڂق٢ُز دجٽڂض٪پڂُڄ ، ځذجٌٕ أو ٭ٌُ ځذجٌٕر

  1ٱٍ دُتجصهڀ ثٽڂنضپٲز

 : ځج َپ٩ٍچو ص٪پڀ ثٽڂٲجهُڀ ثٽوَچُز  ًصٌث٩ وځڄ ثألِّ ثٽضٍ

ثٽڂ٪پڀ فُچڂج ٌَ٭خ ٱٍ ص٪پُڀ ثٽڂٲجهُڀ أڃ َضذ٨ ١ٌَٶز صنضپٰ ٩ڂج إىث ٹجڃ ٩پٍ  َؾخ -6
  1ٌَ٭خ ٱٍ ص٪پُڀ ثٽڂهجًر أو ثٽچ٦ٌَز أو ٩ڂپُز أمٌي ځقوهر 

  1عڀ ثٽڂٲهىٿ ثألٹغٌ صٖ٪ذًج أو ص٪ٶُوًث  ،َؾخ أڃ َض٪پڀ ثٽ٢ٲټ ثٽڂٲهىٿ ثٽذ٠ُْ - 1
ألڃ  ؛ڂجس ثٽڂوًُ ٱٍ ثٽٲٚټَؾخ أڃ صڂغټ ثٽنىثٗ ثٽڂٖضٌٹز ثٽهوٯ ثٽٌةُِ ٽض٪پُ -6

ٽه ځٲهىځه ثٽنجٗ وثٽىفُو دجألُٕجء وثألفوثط، وٽٺچچج څٖضٌٷ ځ٨ ثِمٌَڄ  ځچج ٹًل
 ثٽڂهڂز.٩پً ثألٵټ ٱٍ ثٽنىثٗ ثٽٌةُْز و

وَؾخ أڃ ٌَصذ٠ ثٽڂٲهىٿ دجٽ٪ڂپُجس ثٽ٪ٶپُز  ،َؾخ أڃ َٺىڃ ٽپڂٲهىٿ ٵج٩ور صقوهڇ -1
ٍ ٽهج مىثٗ مجٙز دهج وصض٢پخ ثألمٌي    ٹجٽڂهجًر وثٽض٪ڂُڀ وثٽچ٦ٌَجس وثٽض

 1 مجًٙج ثهضڂجځًج
ځـ٨ ثٽڂٲجهُڀ ٽـوي ثٽڂؾضڂ٨ ٱٍ ثٽٌٖوٟ  ثٽوثًُّڄ ځضٲٶًج يَؾـخ أڃ َٺـىڃ ثٽڂٲهىٿ ٽـو -5

 أڃ ٱٍ ثٽ٪جٽڀ ٹپه هچجٷ فٶجةٴ وإُٔجء صٖضٌٷ ٹپـهج ٱٍ ٹجًٻ ـ وثٽنىثٗ، وٽٶو أوٝ
ڀ ځڄ أڃ ٱهڀ مىثٗ هيث ثٽڂٲهىٿ ځغـټ ثٽٖـڂِ وثٽٌؽـټ، وىٽٸ ٩پً ثٽٌ٭

 1وثٽ٪لٵجس دُچهج صضٮٌُ  ثٽڂ٢ٚپقجس
   .وثٽڂؤعٌر ٽپڂٲجهُڀ ثٽڂهڂز َؾخ أڃ َٺىڃ ثٽهوٯ ثٽٌةُِ ٽپڂوًُ هى إٹْجح ثٽضلځُي ثٽنىثٗ -1
 1ٲهىٿ ثٽٲٌهٌ ٽپوثًُّڄ ٽپڂَؾخ أڃ َٺىڃ هچجٷ صى٨ُّ  -7

 :العىامل املؤثزَ يف تعله املفاًٍه  
، وثٽڂٲهىٿ ثٽوَچٍ دىؽه پڀ ثٽڂٲجهُڀ دىؽه ٩جٿهچجٷ د٪ٜ ثٽ٪ىثځټ ثٽضٍ ٵو صقىٻ هوڃ ص٪  
 ځڄ أهڂهج:  مجٗ

     .څى٧ ثٽڂٲهىٿ  -6
 .أځغپز ثٽڂٲهىٿ  - 1
     .ثٽنذٌثس ثٽْجدٶز ٽپڂض٪پڀ -6
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 1( 86-81، 6887ځقڂىه ٩ذوڇ ٱٌثػ،  )1ثٽ٪ڂٌ ثٽَځچٍ ٽپڂض٪پڀ  -1

 أڃ أهڀ ثٽ٪ىثځټ ثٽضٍ صؤعٌ ٱٍ ص٪پڀ ثٽڂٲهىٿ: :وآمٌوڃ، أفڂو ُّو وٌَي

 هوً ثٽنذٌر ٱٍ ص٪پڀ ثٽڂٲهىٿ -1    أځغپز ثٽڂٲهىٿ-6
 صچ٦ُڀ ثٽڂجهر ثٽوًثُّز صچ٦ُڂًج هٌځًُج-1 ٩ڂپُز ثٽوځؼ وص٪پڀ ثٽڂٲجهُڀ ثٽؾوَور-6
    ٙٲجس ثٽڂٲهىٿ ومٚجةٚه-1    ١ذُ٪ز ثٽڂٲهىٿ-5
           ثٽڂڂجًّز ثٽ٪پڂُز-9     ثٽضٚچُٰ-7
 ثٽنذٌثس ثٽْجدٶز-61           ثٽپٮز-8

 ثٽضچ٦ُڀ ثٽهٌځٍ ٽپڂٲجهُڀ-61  ٽز ثٽچٲُْز ٽپ٢جٽخ     ثٽقج-66
 صىُٝـ څٶُٜ ثٽڂٲهىٿ-61   ثٽضوًػ ٱٍ ص٪پڀ ثٽڂٲجهُڀ-66
  ثمضُجً ١ٌٳ ثٽضوًَِ ثٽڂچجّذز-65

  ( 661  – 615 ،6889، وآمٌوڃ، أفڂو ُّو إدٌثهُڀ ) 

ز أعچاجء  ٹڂج أڃ هچجٷ ٩ىثځټ أمٌي صؤعٌ ٱٍ ص٪پڀ ثٽڂٲجهُڀ ځغټ ثٽپق٦جس ثٽْجٽذز وثٽڂىؽذا  
وٹيث ًه ثٽٲ٪ټ أعچجء ٩ڂپُز ثٽض٪پڀ، وٱُهج أًَٞج ١ٌَٶز ځٶجدپز ثٽٲٌه ٽپنذٌثس ثٽْجدٶز  ،ص٪پڀ ثٽڂٲهىٿ

وٹايٽٸ ٩اوه ثٽڂٲاجهُڀ     ،صؾٌَاو ثٽڂٲاجهُڀ ثٽضاٍ َض٪پڂهاج ثٽ٢ٲاټ      يأو ٩ڄ ١ٌَٴ ثٽٺذجً، وٹايث ځْاضى  
أو  ،٢ٲاټ ثٽڂاض٪پڀ  إٽاً ٭ُاٌ ىٽاٸ ځاڄ ثٽ٪ىثځاټ ثٽضاٍ صاووً ٱاٍ ٱپاٸ ١ذُ٪از ثٽ           ،ثٽضٍ صٶوٿ ٽپڂض٪پڂاُڄ 

 1أو ١ذُ٪ز ثٽڂٲهىٿ ثٽيٌ َضڀ ص٪پڂه ،١ذُ٪ز ثألځىً ثٽڂق٢ُز دجٽڂىٵٰ ثٽض٪پُڂٍ

 

 حتلًل املفاًٍه :
صقپُټ ثٽڂٲهىٿ ٵو َٲُو ٱٍ ص٪ٌٯ ثٽڂ٪پڀ ٩پً څى٧ ثٽڂٲهىٿ وٙٲجصه ثٽڂڂَُر،وثٽٶىث٩و  

َٚٲه،  ثٽضٍ صچ٦ڀ دهج هيڇ ثٽٚٲجس، وځٌصذضه دُڄ ثٽڂٲجهُڀ ثألمٌي، وڅى٧ ثٽض٪ٌَٰ ثٽيٌ
     1وثمضُجً ثألځغپز وثٽلأځغپز ثٽضٍ صقٶٴ ص٪پڂه وثٹضْجده وثڅضٶجٻ أعٌڇ ٽڂىثٵٰ أمٌي ؽوَور

وصقپُټ ثٽڂٲهىٿ دج٩ضذجًڇ أهثر ٽضن٠ُ٢ ودچجء ثألڅ٢ٖز ثٽض٪پُڂُز ثٽڂضٚپز دض٪پڀ ثٽڂٲهىٿ  
أڃ م٢ىثس صقپُټ ثٽڂٲهىٿ  :    إَؾُڄ وآمٌوڃ فُظ ٌَيٌَُْ وٱٴ ځؾڂى٩ز ځڄ ثٽن٢ىثس 

 ڂټ: صٖ

    1ص٪ٌَٰ ثٽڂٲهىٿ-1           1ثّڀ ثٽڂٲهىٿ-6
   1ىٹٌ ثألځغپز ثٽڂىؽذز ٽپڂٲهىٿ-1   1ىٹٌ ثٽنٚجة٘ ثٽڂڂَُر ٽه-6
 1ىٹٌ ثٽڂٲجهُڀ ثٽوڅُج ٽپڂٲهىٿ-1   1ىٹٌ ثٽڂٲجهُڀ ثٽ٪پُج ٽپڂٲهىٿ-5
 ( (  1Eggen, P. D. and Others  , 1979  , 98ىٹٌ ثٽڂٲجهُڀ ثٽڂڂجعپز-7

 أڃ صقپُټ ثٽڂٲهىٿ َضٞڂڄ وٰٙ ځج َپٍ: هر ٱؤثه ٵل وٌَي  

 1ثٽنٚجة٘-6    1ص٪ٌَٰ ثٽڂٲهىٿ-1              1ثّڀ ثٽڂٲهىٿ-6
  

  .ثٽڂٲجهُڀ ثٽضقضُز-1      1ثٽڂٲجهُڀ ثٽٲىٵُز-5     1ثألځغپز-1
 . ( 91 – 96، 6889)ٱؤثه ّپُڂجڃ ٵلهر،     1ثٽڂٲجهُڀ ثٽڂضچجّٶز-7
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وهيث ثٽضقپُټ ال  ،ٽپڂٲهىٿ وځََوًث ځنضپٲًج صٰٚ ؽجڅذًج وٹټ هيڇ ثألد٪جه ٱٍ ص٪پڀ ثٽڂٲهىٿ
ٱٍ و٨ٝ ثٽضقپُټ  ٨ ص٪پُڂه ٱقْخ دټ َْج٩وڇَُؾَٿ إ٢٩جء ثٽڂ٪پڀ ٱهڂج ىٹُج ٽپڂٲهىٿ فضً َْض٢

 1ٹأّجُ ٽپضوًَِ وثٽض٪پُڀ

 أڃ صقپُټ ثٽڂٲهىٿ َڂٌ دجٽن٢ىثس ثٽضجٽُز:  :ؽىهس ّ٪جهر وٍځُپه وٌَي 

 1صقوَو څى٧ ثٽڂٲهىٿ  -6
ص٪ٌَٲجس ثٽڂٲجهُڀ ٩پً أًد٪ز أِّ ً صذچ فُظ:هٰ ثٽڂٲهىٿ ثٽڂٌثه ص٪پُڂُٙج٭ز ص٪ٌَ -1

   :ًةُْز هٍ

 1ثٽض٪ٌَٲجس ثٽضٍ صذچً ٩پً أّجُ ثٽٚٲجس ثٽڂوًٹز ٽپڂٲهىٿ -أ
  1ثٽض٪ٌَٲجس ثٽضٍ صٺىڃ ٩پً أّجُ ثٽڂضٌثهٱجس وهالٽز ثألٽٲج٣ ثٽپٮىَز -ح
 ٩1پً أّجُ ثٽڂْپڂجس أو ثٽچ٦ٌَجس ً ثٽض٪ٌَٲجس ثٽضٍ صذچ-ؽـ
  ٩1پً أّجُ ثٽى٥ُٲز أو ثالّضنوثٿ  چًثٽض٪ٌَٲجس ثٽضٍ صذ -ه

 1صقوَو ثٽٚٲجس ثٽڂڂَُر ٽپڂٲهىٿ  -6
 1صقوَو ٵج٩ور ثٽڂٲهىٿ -1
 1صقوَو ځىٵ٨ ثٽڂٲهىٿ ځڄ هٌٿ ثٽڂٲجهُڀ ثألمٌي -5
  1ثمضُجً ثألځغپز وثٽلأځغپز ثٽڂچجّذز ٽضوًَِ ثٽڂٲهىٿ -1
 : ٍثٽچقى ثٽضجٽوَٺىڃ ىٽٸ ٩پً  ،ثٽ٪ڂټ ٩پً ص٢ذُٴ ثٽڂٲهىٿ أو ثڅضٶجٻ أعٌڇ -7

دج٩ضذجًهج أځغپز صچضڂٍ ٽپڂٲهىٿ  ،أڃ َٚچٰ ثٽضپڂُي ثألځغپز ثألمٌي ثٽضٍ َٶجدپهج -أ
 1أځغپز ال صچضڂٍ إٽُهو أواًل

أڃ َوًٷ ثٽضپڂُي ثٽڂٲجهُڀ ثألمٌي ثٽضٍ صٖڂټ ثٽڂٲهىٿ أو صٺىڃ ځ٪ه ٩پً  -ح
 1ثٽڂْضىي څٲْه أو إڅهج صٶ٨ صقضه

ص٪ٌَٰ ثٽڂذوأ ٩پً أڅه ثٽ٪لٵز دُڄ  َڂٺڄو ثٽڂٖٺپز:صٺىَڄ ثٽڂذوأ وفټ  -ؽـ
ْضنوٿ صو 1وثٽڂٖٺپز ځىٵٰ ٱُه ٭ڂىٛ وَض٢پخ فًل1ځٲهىځُڄ أو أٹغٌ 

ْضنوٿ ثٽڂٲجهُڀ وثٽڂذجها ٱٍ فټ صثٽڂٲجهُڀ ٽٲهڀ ثٽڂذجها وصٺىَچهج، ٹڂج 
 1ثٽڂٖٺلس

َضُـ ص٪پڀ ثٽڂٲهىٿ ٽپڂض٪پڀ ځٲجهُڀ أمٌي ٽهج ثٽوًؽز څٲْهج ځڄ ثٽٚ٪ىدز وٽٺڄ  -ه
 (. 661 – 617 ،6899،ؽىهس ّ٪جهر وؽڂجٻ ثٽُىّٰ) .دَځڄ أٵټ

   الدراصات الضابكُ: 
 دراصات تياولت التضاؤالت عيد األطفال: -أواًل

 (: 1987دراصُ حضاو ًٍبُ ) -1

ض٪ٌٯ ٩پً څى٧ ثألّتپز ثٽضً َىؽههج أ١ٲجٻ ځج ٵذټ ثٽڂوًّز ٽپٺذجً ثٽهوٱش هيڇ ثٽوًثّز 
وڅى٧ ثالّضؾجدجس ثٽضً صپٶجهج صپاٸ  و٩وههج، ٞجڅز(ځٌٖٱجس هوً ثٽق –أځهجس  –ځڄ فىٽهڀ )آدجء 

ثألّتپز ځڄ هؤالء ثٽٺذجً، وٵو ٕڂپش ٩ُچز ثٽذقظ ځجةز ځڄ ثِدجء، وځجةز ځڄ ثألځهجس، ومڂْاُڄ  
ځااڄ ځٖااٌٱجس هوً ثٽقٞااجڅز، وٵااو ثّااضنوٿ ثٽذجفااظ ثّااضذُجڃ أّااتپز ثأل١ٲااجٻ ٱااً ځٌفپااز ځااج ٵذااټ   

ثالؽضڂج٩ُز ثالٵضٚجهَز ثٽغٶجٱُز ٽألٌّر، ځاڄ   ځٶُجُ ثٽڂْضىَجس، وثٽڂوًّز وثّضؾجدجس ثٽٺذجً ٽهج
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 –ٱاً ځٌفپاز ځاج ٵذاټ ثٽڂوًّاز       –ودٌڅجځؼ أّاتپز ثأل١ٲاجٻ     ،ځٌٍوٳ و٩ذوثٽڂؾُځٌٍوٳ   إ٩وثه
 وځڄ أهڀ ثٽچضجةؼ: وإؽجدجصهج ثٽچڂىىؽُز.

( ّاچىثس ٹڂاًج وڅى٩اًج فْاخ     1-1صنضپٰ أّتپز ثأل١ٲجٻ ٱً ځٌفپز ځج ٵذاټ ثٽڂوًّاز ځاڄ )    -
أصاش  عاڀ  أصش ثٽؾىثڅخ ثٽوَچُز وثٽ٢ذُ٪ُز وثٽؾچُْز ٱاً ثٽڂٶوځاز،    ځٞڂىڃ ثٽْؤثٻ، فُظ

 د٪و ىٽٸ ثٽؾىثڅخ ثالؽضڂج٩ُز وثٽقُجصُز وثٽڂچ٢ٶُز.
 صَهثه ثألّتپز ٹڂج وڅى٩ًج ٹپڂج صٶوٿ ثٽ٢ٲټ ٱً ثٽ٪ڂٌ. -
 ثٽٲٌوٳ دُڄ ثٽؾچُْڄ ١ٲُٲز و٭ٌُ ؽىهٌَز. -

 (: 1988دراصُ رياض عشيشَ ) -2

(، 1-5څخ ثٽچٲُْز ٱً أّتپز ثأل١ٲجٻ ٱً ثٽ٪ڂٌ دُڄ )ثٽؾىث ص٪ٌٯهوٱش هيڇ ثٽوًثّز 
وٵو ثّضنوٿ ثٽذجفظ ٱً هيڇ ثٽوًثّز أهثصُڄ هڂج : ځٶُجُ صْج الس ثأل١ٲجٻ، وثألّتپز  ،(7-9)

ثٽضً َىؽههج ثأل١ٲجٻ، وٹجڅش ٩ُچز ثٽذقظ ځڄ أ١ٲجٻ ځوَچز ثٽڂچُج وصضٺىڃ ځڄ ځؾڂى٩ضُڄ، 
( ّچىثس، وثٽڂؾڂى٩ز ثٽغجڅُز ٩وههج 1-5ڂٌ )( مڂْز أ١ٲجٻ ٱً ثٽ٪5ثٽڂؾڂى٩ز ثألوٽً ٩وههج )

( ّچىثس، وٹجڃ ځؾڂى٧ ثألّتپز ثٽضً ؽڂ٪هج هؤالء ثأل١ٲجٻ، 9-7أفو ٩ٌٖ ١ٲًل ٱً ثٽ٪ڂٌ )
( ّؤثاًل ؽڂ٪ش ځڄ أ١ٲجٻ 671( ّؤثاًل ځچهج )6651وصڀ صقپُپهج ٱً هيڇ ثٽوًثّز هى )

 (.9-7( ّؤثاًل ؽڂ٪ش ځڄ أ١ٲجٻ ثٽ٪ڂٌ)771(، )1-5ثٽ٪ڂٌ)

ٍ ثٽذجفاظ دجٽضقپُاټ   وٵو ٵاجٿ   ٍ  ثإلفٚاجةٍ،  ثٽٺڂا ألّاتپز ثأل١ٲاجٻ ٩ُچاز ثٽذقاظ ٱاً       وثٽٺُٲا
( ّاچىثس َٲٺاٌ ٱاً ىثس ث ،    1-5ؽىثڅخ فُاجصهڀ ثٽڂنضپٲاز، وٵاو ٹٖاٰ هايث ثٽضقپُاټ أڃ ثٽ٢ٲاټ )       

ٍ وَٚ٪خ ٩پُه صٶذټ ٱٺٌر ٩وٿ ثٽڂغپُز ٽيثصه، وَٲٺاٌ ٱاً    وثٽٚالر،   ،، ٙاپً ث  ٩پُاه وّاپڀ   ثٽچذا
 ثٽڂلةٺز.و ،وثٽؾچز، وثٽ٪ٲجًَش

 (: 1989دراصُ تىدرّ مزقص ) -3

ٍ أهاڀ أّاتپز ثأل١ٲاجٻ    وداٌٍ  أ ص٪اٌٯ ثٽوًثّز إٽً ځقجوٽاز   هيڇ  هوٱش َىؽهىڅهاج إٽاً    ثٽضا
ځٌثفااټ ثٽ٪ڂااٌ ثٽڂنضپٲااز، وصٶااوَڀ أّااجٽُخ ٩پڂُااز وصٌدىَااز ٽپااٌه ٩پااً أّااتپز      ٱااٍأوٽُااجء ثألځااىً 

 وٵاو صٺىڅاش   ، دهيڇ ثألّجٽُخ ثأل١ٲجٻ وځىثؽهضهج وصٶوَڀ ځٶضٌفجس ځڄ أؽټ صذٌُٚ أوٽُجء ثألځىً
وځاڄ   ،( ّاچز 61-8( ّاچىثس، وځاڄ )  8-1( ّاچىثس، وځاڄ )  1-6ثٽ٪ُچز ځڄ ثأل١ٲجٻ ځاڄ ثٽ٪ڂاٌ )  

 أهڀ ثٽچضجةؼ:

أڃَّ أّتپز ثأل١ٲجٻ ٱاً ثٽنجځْاز وثٽْجهّاز صضناي إٔاٺجاًل ځنضپٲاز صهاوٯ ٱاً ؽىهٌهاج إٽاً           
ٍ  ثأل١ٲاجٻ دجٽ٪اجٽڀ ثٽڂقا٠ُ دهاڀ، وإٕاذج٧ فاخ ثّاض٢ل٩هڀ        ٍٍَجهر و٩ أّاڂجء ثألٕاُجء    ص٪اٌٯ  إٽا

وثّض٪ڂجالصهج وو٥جةٲهج، وٱىثةوهج ٱً ثٽقُجر ثٽُىځُز، ٹڂج أوٝقش ثٽوًثّز أڃ ثٽووثٱ٨ ثٽضً صغٌُ 
أّتپز ثأل١ٲجٻ ٱً ځٌفپاز ثٽ٢ٲىٽاز ثٽڂذٺاٌر هاً ٩پاً ثٽضٌصُاخ: فاخ ثالّاض٢ل٧، و ثٽٌ٭ذاز ٱاً           

ټ ځى٩او ثٽچاىٿ، و ٹڂاج    ثٽقٚىٻ ٩پً ثڅضذجڇ ثِمٌَڄ و ثٽناىٯ، و ثٽٶپاٴ و صٶپُاو ثٽٺذاجً، و صأؽُا     
ثٽڂض٪پٶاز   صپاٸ   ىٙټ ثٽذجفظ إٽً أڃ هچجٷ د٪ٜ ثألّاتپز صىؽاو ٱاً أٹغاٌ ځاڄ ځٌفپاز، ومجٙاز       ص

و٥اجهٌر ثٽڂاىس، ووؽاىه ث ، ځا٨ ثالماضلٯ ٱاً أهڂُضهاج        ، ثٽؾچْاُز، ووؽاىه ثإلڅْاجڃ   ٍ دجٽچىثف
 دجٽچْذز ٽٺټ ځٌفپز ٩ڂٌَز ٽپ٢ٲټ.

 

  (:1991)دراصُ صامل ًٍلل  -4
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أهڀ ثألّتپز ثٽضً ٢ٌَفهج ثأل١ٲجٻ ٩پً ثٽٺذجً، وٹيث إؽجدجس  ثٽض٪ٌٯ زهوٱش هيڇ ثٽوًثّ
ثٽٌثٕوَڄ ثٽڂچجّذز ٩ڄ د٪ٜ أّتپز ثأل١ٲجٻ ثٽٖجة٪ز، وٵو صٺىڅش ٩ُچز ثٽذقظ ځڄ ٩ُچز ٩ٖىثةُز 

( 111( أّاٌر ځٚااٌَز ځاڄ ځنضپاٰ أفُااجء وځچاج١ٴ ځوَچاز ثٽٶااجهٌر دجإلٝاجٱز إٽااً )      651دپٮاش ) 
ڂوثًُ ثالدضوثةُز دڂنضپٰ څى٩ُجصهج دڂوَچز ثٽٶجهٌر، وٵو أّٲٌس ځ٪پڀ وځ٪پڂز دووً ثٽقٞجڅز، وثٽ

 ثٽچضجةؼ ٩ڄ أڃ ثألّتپز ثٽوَچُز ثفضپش ثٽڂٌصذز ثألوٽً ځڄ فُظ ثٽٺڀ.

أځاٌ   ،وأّاتپز ثٽڂ٪پىځاجس ثٽ٪جځاز   ،ٹڂج صىٙټ ثٽذجفظ إٽً أڃ ١ٌؿ ثٽ٢ٲټ ٽألّتپز ثٽوَچُز 
صٞاـ ٽپذجفاظ ٝا٪ٰ ثٽڂْاضىي     ّهټ وځٶذىٻ وأٵټ فٌؽًج ځاڄ ١ٌفاه ٽألّاتپز ثٽؾچْاُز، أَٞاًج ث     

ألٱٌثه ثٽ٪ُچز ځڄ أوٽُجء ثألځىً، وٵپز هًثَز ثٽٺغٌُ ځڄ أٱٌثه ثٽ٪ُچز ځاڄ ثٽ٪پڂاجء،    ثٽضٌدىٌ ثٽغٶجٱٍ
وثٽنذٌثء، وثٽڂضنُٚٚڄ مجٙز ځڄ ٭ٌُ ثٽڂٖضٮپُڄ دجٽ٪پىٿ ثٽضٌدىَز، وثٽچٲُْز، وأوٽُجء ثألځىً 

 دأهڂُز أّتپز ثأل١ٲجٻ وثّضٲْجًثصهڀ.،أًَٞج 

 ( 1999د الزاسق خمتار )دراصُ عب -5

صقوَو ثٽڂٲجهُڀ ثٽوَچُز ثٽلٍځز أل١ٲجٻ ځٌفپز ځج ٵذټ ثٽڂوًّز ځڄ  ثٽوًثّزهيڇ هوٱش 
وٹيث ثٽىٵىٯ ٩پً ځوي صىثٱٌ هيڇ ثٽڂٲجهُڀ ٽوي  ،( ّچىثس ٱً ٝىء صْج الصهڀ ثٽوَچُز5-1)

 ثٽ٢جٽذجس ثٽڂ٪پڂجس. 

ځى٩ٍاز   ( ځٲهىځاجً 51ُز دپٮاش ) وٵو صىٙپش ثٽوًثّز إٽً ٵجةڂز دجٽڂٲجهُڀ ثٽوَچُز ثإلّالځ 
٩پاً ٹاټ    پڂاجس ٹڂج أعذضش ثٽوًثّز ٩وٿ صىثٱٌ ثٽڂٲجهُڀ ٽاوي ثٽ٢جٽذاجس ثٽڂ٪   .٩پً ځقجوً ثٽوًثّز

( وهااً 56.91ٌٛ )ٮااودپٮااش څْااذز ثٽ٢جٽذااجس ٱااً ثالمضُااجً ثٽڂ٪ڂااىٻ ٽهاايث ثٽ، ځقااجوً ثٽوًثّااز
 % ٱأٹغٌ.91څْذز ٽڀ صٚټ إٽً ځ٪ُجً ثٽضىثٱٌ ثٽڂ٪ڂىٻ ده ٱً ثٽوًثّز وهى 

 (:2111دراصُ مصطفٌ عبد اهلل ) -6

ثٽڂٲجهُڀ ثٽوَچُز ثٽڂچجّاذز أل١ٲاجٻ ځٌفپاز ځاج ٵذاټ ثٽڂوًّاز       هوٱش هيڇ ثٽوًثّز إٽٍ صقوَو 
دچجء دٌڅجځؼ َچڂاً ثٽٖا٪ىً ثٽاوَچٍ ٽاوي أ١ٲاجٻ       ، وثٽىٵىٯ ٩پٍ أِّٹڂج ص٪ٺْهج أّتپضهڀ ثٽوَچُز

٩پااٍ ٱ٪جٽُااز د٪ااٜ أڅٖاا٢ز  ، وٹاايٽٸ ثٽىٵااىٯ ځٌفپااز ځااج ٵذااټ ثٽڂوًّااز ٵااجةڀ ٩پااً هاايڇ ثٽڂٲااجهُڀ  
ٍ ثٽذٌڅجځؼ ثٽڂٶضٌؿ  ، وٵاو ثّاضنوٿ ثٽذجفاظ    صچڂُاز ثٽٖا٪ىً ثٽاوَچٍ ٽاوي أ١ٲاجٻ ځاج ٵذاټ ثٽڂوًّاز         ٱا

ٵجةڂااز دجٽڂٲااجهُڀ ثٽوَچُااز ثٽڂچجّااذز أل١ٲااجٻ ځااج ٵذااټ      ځؾڂى٩ااز ځااڄ ثألهوثس ٽضقٶُااٴ أهوثٱااه ځااڄ:    
، أل١ٲجٻ ځج ٵذټ ثٽڂوًّز ثمضذجً ثٽڂ٪ٌٱز ثٽوَچُز، ثٽڂوًّز، ٵجةڂز دجألِّ ثٽلٍځز ٽذچجء ثٽذٌڅجځؼ

وٹجڃ ځڄ أهڀ ثٽچضجةؼ ثٽڂٌصذ٢ز دجٽوًثّاز   ځٶُجُ ثٽى٩ٍ دجٽْپىٷ ثٽوَچٍ أل١ٲجٻ ځج ٵذټ ثٽڂوًّز.
 (ّؤثاًل. 651) ثٽقجٽُز ثٽضىٙټ إٽٍ ٵجةڂز دجٽضْج الس ثٽوَچُز دپٮش

 (:2114دراصُ حمند جابز) -7

 8-1ٽڂٌفپاز ثٽضأُّْاُز )  هوٱش هيڇ ثٽوًثّاز إٽاً ثٽىٙاىٻ ٽپضْاج الس ثٽوَچُاز  أل١ٲاجٻ ث      
ٽهاڀ ٱاٍ ٝاىء     زّچىثس( دووٽز ثإلځجًثس ثٽ٪ٌدُز ثٽڂضقور، وٹيٽٸ صقوَو ثٽڂٲاجهُڀ ثٽوَچُاز ثٽلٍځا   

هيڇ ثٽضْج الس، وٵو ثّضنوٿ ثٽذجفاظ ثّاضذجڅز ٽؾڂا٨ ثٽضْاج الس، عاڀ ٵاجٿ د٪ڂاټ ٵجةڂاز دجٽضْاج الس          
ٽضْاج الس.وٵو صىٙاپش ثٽوًثّاز    ثٽوَچُز، وٹيٽٸ ثٽڂٲجهُڀ ثٽوَچُز ثٽلٍځز ٽپضلځُي ٱٍ ٝىء هايڇ ث 

( صْااج اًل ٱااٍ ځؾااجٻ ثٽ٪ذااجهثس وثٽڂ٪ااجځلس    67( صْااج اًل ًةُْااًج ٱااٍ ځؾااجٻ ثٽ٪ٶُااور و)   16إٽااٍ )
( صْاج اًل ٱاٍ ځؾاجٻ ثألمالٳ     66( صْج اًل ٱٍ ځؾاجٻ ّاٌُر ثٽچذاٍ ٙاپٍ ث  ٩پُاه وّاپڀ و)      66و)
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١ٲااجٻ ؛ ألڃ هاايڇ وثِهثح ثإلّاالځُز،وٵو أوٙااش ثٽوًثّااز دٞااٌوًر  ثإلؽجدااز ٩ااڄ صْااج الس ثأل 
 ثٽضْج الس  ص٪ٺِ ثهضڂجځجس وفجؽجس ثأل١ٲجٻ وثإلؽجدز ٩چهج صٖذ٨ هيڇ ثالفضُجؽجس. 

 :ٽهيث ثٽڂقىً ص٪ٶُخ ٩پً ثٽوثًّجس ثٽْجدٶز

 إٔجًس د٪ٜ ثٽوًثّجس إٽً أڃ أّتپز ثأل١ٲجٻ صَهثه ٹڂًج وڅى٩ًج ٹپڂج صٶوٿ ثٽ٪ڂٌ دجٽ٢ٲټ ٹڂج -6
 (.6897ذز )وفْجٿ هُ (،6899)هًثّز ًَجٛ ٩َََر  ٱٍ ؽجء

ثصٞـ ځڄ ثٽوًثّجس ثٽضً صچجوٽش أّتپز ثأل١ٲجٻ دٖٺټ ٩جٿ أو أّتپز ثأل١ٲجٻ ثٽوَچُز دٖٺټ  -1
ثٽوَچُز ٽڀ  هڀوأڃ ثهضڂجځجص ثأل١ٲجٻ،وأوٽىَز ٱً صٲٺٌُ  ځهڂزثفضټ ځٺجڅز  ٍمجٗ أڃ ثٽؾجڅخ ثٽوَچ

ثٽُىٿ صٶضٌٚ ٩پً ثٽضٲٺٌُ ٱُڂج هى ځٖجهو وځقْىُ دټ ص٪وس إٽً ثٽضٲٺٌُ ٱً ٩جٽڀ ثٽٮُخ و
 ثِمٌ.

ٌُ ځٶضٌٚر ٭ثٽڂنضپٲز  ثٽچىثفٍثهضڂش د٪ٜ هيڇ ثٽوًثّجس دقٌٚ صْج الس ثأل١ٲجٻ ٱً  -6
وصىهًي ، (6899وًَجٛ ٩َََر ) ،(6897ٹڂج ٱً هًثّز فْجٿ هُذز ) ٍ،٩پً ثٽؾجڅخ ثٽوَچ

 (.6881وّجٽڀ هُٺټ ) ،(6898ځٌٵ٘ )
دُڄ ثٽؾچُْڄ ١ٲُٲز،  وڅى٩هج أٹوس د٪ٜ هيڇ ثٽوًثّجس أڃ ثٽٲٌوٳ دُڄ ٹڀ أّتپز ثأل١ٲجٻ -1

 (.6897ٹڂج ٱً هًثّز فْجٿ ثٽوَڄ هُذز ) ،و٭ٌُ ؽىهٌَز
( أڃ ثألّتپز ثٽوَچُز 6881وهًثّز ّجٽڀ هُٺټ ) ،(6897) هُذزثصٲٶش هًثّز فْجٿ ثٽوَڄ  -5

 صقضټ ثٽڂٌصذز ثألوٽً ٱً ثهضڂجځجس ثٽ٢ٲټ ځڄ فُظ ٹڀ وڅى٧ ثألّتپز ثٽضً َْأٽهج ثٽ٢ٲټ.
٨ٝ إ١جً ٽإلؽجدز ٩ڄ د٪ٜ ثٽضْج الس ثٽضً صٌه ٩پً هوٱش د٪ٜ هيڇ ثٽوًثّجس إٽً و -1

 (.6881وّجٽڀ هُٺټ ) ،(6897ٹڂج ٱ٪پش هًثّز فْجٿ هُذز ) ،ٽْجڃ ثٽ٢ٲټ
ثّضؾجدجس أوٽُجء ثألځىً وثٽڂ٪پڂجس ألّتپز ثأل١ٲجٻ ال صأمي ثٽ٢ٌَٴ ثٽٚقُـ، وهيث ځج أٹوصه  -7

 (.6881و ّجٽڀ هُٺټ ) ،(6897) هُذزهثًّز فْجٿ 

ٱهچجٷ ځڄ ث٩ضڂو ٩پً  ؛تپز ثأل١ٲجٻ ٱً هيڇ ثٽوًثّجس ٹجڅش ځضچى٩زأڃ ١ٌٳ ثّضٶٚجء أّ -9
(، 6881وّجٽڀ هُٺټ ) ،(6898صىهًي ځٌٵ٘ ) هًثّضٍ :ثٽڂٶجدپز ٱً ثّضٶٚجء ثألّتپز ځغټ

 و٩ذو ،(6899ځقڂو ًَجٛ ٩َََر ) هًثّضٍ :ځغټ سوثالّضذُجڅجوځچهج ځج ث٩ضڂو ٩پً ثٽڂٶجَُِ 
 (.6888ثٽٌثٍٳ ځنضجً )

 ٩پً ٹُٲُز ؽڂ٨ ثٽضْج الس ځڄ ثأل١ٲجٻ، وٹيث ثٽض٪ٌٯ ٱٍ ُڄثٽْجدٶز ثٽذجفغأٱجهس ثٽوًثّجس  -8
د٪ٜ صْج الس ثأل١ٲجٻ ثٽوَچُز، وٹيث ثّضؾجدجس ثٽڂ٪پڂجس وأوٽُجء ثألځىً فىٻ هيڇ  ص٪ٌٯ

أهوثصهج وڅضجةؾهج وإ١جًهج  ٱٍثٽقجٽُز ثٽوًثّز ثٽضْج الس، وثٽنلٙز أڅهج أٱجهس ثٽوًثّجس 
 ځچهج دجٽضْج الس ثٽوَچُز ثإلّلځُز.ومٚىًٙج ځج َض٪پٴ  ثٽچ٦ٌٌ

 فِ املزحلُ االبتدآًُ: الرتبًُ اإلصالمًُ واملفاًٍه الدييًُ دراصات تياولت   -ثاىًًا
 (:1985) ٍ دراصُ وضحِ علِ الضىيد -1

ثٽىٵااىٯ ٩پاًا ثألهااوثٯ ثٽض٪پُڂُااز ٽڂااچهؼ ثٽضٌدُااز ثإلّاالځُز ٽپڂٌفپااز   إٽاٍا ثٽوًثّاازهاايڇ هااوٱش 
ؿ ٽهايث   ، ثٽٶ٢ٌَزثٽْجهُ مجٙز ٱً ثٽڂوثًُ  ثالدضوثةُز ٩جځز وثٽٰٚ ٱً ځقجوٽز ٽى٨ٝ صٚىً ځٶضٌا

 ثٽڂچهؼ.  

وٵااو أدااٌٍس  ثٽضقپُپااٍ، ثٽىٙااٲٍوٵااو ث٩ضڂااوس ثٽذجفغااز ٱااً هًثّااضهج ٩پااً ځااچهؼ ثٽذقااظ  
ثٽوًثّز أهڂُز صقوَو أهوثٯ ثٽضٌدُز ثإلّلځُز ٱً ٹټ ځٌفپز ص٪پُڂُز دڂج َضچجّخ ځ٨ ثٽڂْاضىَجس  



 

  دراسة حتليلية حملتوى مقزرات العلوم الشزعية يف ضوء التساؤالت الدينية لتالميذ املزحلة االبتدائية 

  

 

22 

 

 ً ثٽڂْااضىي  ٍثٹُااز وثٽقجؽااجس ثٽچٲْااُز وثالؽضڂج٩ُااز ٽپضلځُااي وأڃ صٌث٩اا   ثٽ٪ڂٌَااز وثٽپٮىَااز وثإله
 وثٽڂهجًي وځج َچوًػ صقش ٹټ ځْضىي ځڄ هيڇ ثٽڂْضىَجس. وثٽىؽوثڅٍ ثٽڂ٪ٌٱٍ

 

 

 :(1985) عبد الصند إبزاًٍهدراصُ عبد امليعه  -2
 صقوَو ثألِّ ثٽڂچجّذز ٱً ثمضُجً ثٽڂقضىي ثٽڂضٺجځټ ٱاً ثٽضٌدُاز   إٽٍ ثٽوًثّزهيڇ  هوٱش

ثٽوَچُز ٱً ثٽٚٲىٯ ثألمٌُر ځڄ ثٽقپٶز ثالدضوثةُز، دڂاج َْاج٩و ٱاً ص٢اىٌَ ځچاجهؼ ثٽضٌدُاز ثٽوَچُاز        
 ٱً ثٽڂٌثفټ ثالدضوثةُز. 

ځچهؼ ثٽذقظ ثٽىٙٲً ثٽضقپُپً، وٵو أدٌٍس ثٽوًثّز  ٩پًوٵو ث٩ضڂو ثٽذجفظ ٱً هًثّضه 
ً ځاچهؼ ثٽڂاىثه ثٽوًثّاُز    صٲاىٳ ثٽڂَثَاج ثٽضاً صچْاخ إٽا      ٍځَثَج ثٽڂچهؼ ثٽڂضٺجځاټ ٱاً ثٽض٪پاُڀ ثٽاوَچ    

ألڅه َىٱٌ ځڄ ثٽنذٌثس ځاج َقٶاٴ ثٽچڂاى ثٽڂضٺاجٱب ٽٺاټ ؽىثڅاخ ثٽٖنٚاُز، وٝاٌوًر          ،ثٽڂچٲٚپز
 ُٙج٭ز ثٽڂٲجهُڀ ثٽوَچُز ٱً ٙىًر إؽٌثةُز َڂٺڄ ثٽ٢لح ځڂجًّضهج ځڂجًّز ٩ڂپُز.

 (:1985) ُدراصُ سيً شحات -3
ثٽلٍځاز ٽضلځُاي ځٌفپاز ثٽض٪پاُڀ      ص٪ٌٯ ثٽڂٲجهُڀ ثٽوَچُز ثإلّلځُز إٽٍ ثٽوًثّز هيڇ هوٱش

ٱً ٝىء هيڇ ثٽڂٲجهُڀ، وٵو ٵجٿ ثٽذجفظ دضقپُټ  ثألّجٍّ، وصٶىَڀ ځقضىي ځچجهؼ ثٽض٪پُڀ ثألّجٍّ
ځقضىي ثٽٺضخ ثٽڂوًُّز ٱً ثٽٚٲىٯ ځڄ ثألوٻ إٽً ثٽغجٽظ، عڀ ٵجٿ دجٽڂٶجًڅز دُڄ ثٽڂٲجهُڀ ثٽوَچُز 

 ضخ ثٽضٌدُز ثٽوَچُز.ثٽضً صقىَهج ثٽٶجةڂز وثٽڂٲجهُڀ ثٽىثًهر ٱً ځقضىي ٹ

وٵو صىٙټ ثٽذجفظ إٽً أڃ هچجٷ ځٲجهُڀ هَچُاز الٍځاز ٽضلځُاي ثٽقپٶاز ثألوٽاً ځاڄ ځٌفپاز        
ٍ  ثألّجّاٍ، ثٽض٪پاُڀ   صوًَْاهج ٽهاڀ ٱاً هايڇ ثٽڂٌفپاز ځغاټ: ثألٽىهُاز، وثإلَڂاجڃ، وثإلّاالٿ،          وَچذٮا

ي ثٽقپٶز ثألوٽاً ځاڄ   وثٽضىفُو، وثٽچذىر، وثٽوثً ثِمٌر، وأڃ هچجٷ ځٲجهُڀ هَچُز ٭ٌُ الٍځز ٽضلځُ
 ٩ٍوٿ صوًَْهج ځغټ: ثٽٌوؿ، وثٽضىدز، وثٽچيً، وثألځٌ دجٽڂ٪ٌوٯ، وثٽچه ٍوَچذٮ ثألّجٍّثٽض٪پُڀ 

٩ڄ ثٽڂچٺٌ، وثٽنُجڅز، وأڃ هچجٷ ځٲجهُڀ هَچُز ځذغىعز ٱً ثٽٺضخ ثٽڂوًُّز ٱاىٳ ځْاضىي ثٽضلځُاي    
ٹٌ ٱااً ځقضااىي ثٽڂچااجهؼ  ځغااټ: ثٽچٲااجٳ، وثٽڂااٌوءر، وثٽَهااو، وثٽض٪ََااز، وأڃ هچااجٷ ځٲااجهُڀ ٽااڀ صااي  

ثٽڂوًّااُز ځاا٨ أهڂُضهااج ٽضلځُااي ثٽقپٶااز ثألوٽااً ځااڄ ځٌفپااز ثٽض٪پااُڀ ثألّجّااً ځغااټ: ثٽقْااچجس،           
 وثٽُْتجس، وثٽٌٖٷ دج ، وثٽٺٌٿ.

 :(1988)الشٍزاىِالفكار  صعًددراصُ علِ  -4
إٽٶجء ثٽٞىء ٩پً ځ٪جٌَُ صأٽُٰ ٹضجح ثٽ٪پاىٿ ثٽوَچُاز ٱاً ثٽٚاٰ     إٽٍ هوٱش هيڇ ثٽوًثّز 

ود٪ٜ ثٽڂ٪جٌَُ ثٽ٪جځاز ٽضاأٽُٰ ٹضاخ ثٽضٌدُاز ثإلّالځُز ٱاً ٙاٲىٯ ځٌثفاټ          ثالدضوثةٍ،هُ ثٽْج
ځڄ وؽهز څ٦اٌ   ثالدضوثةٍوىٽٸ ځڄ ملٻ صٶوَڀ ٹضجح ثٽ٪پىٿ ثٽوَچُز ٽپٰٚ ثٽْجهُ  ،ثٽض٪پُڀ ثٽ٪جٿ

 وځڄ أدٌٍ څضجةؼ هيڇ ثٽوًثّز: ،ثٽضٌدُز ثإلّلځُز وځ٪پڂُهج ٍځىؽه

 ٺضجح إٽً ٌٕوٟ ځهڂز ځغټ: فوثعز ثٽڂجهر.صٲضٶٌ ثٽڂجهر ثٽ٪پڂُز هثمټ ثٽ -
 ثڅقٚجً أّجٽُخ ثٽضٶىَڀ ٱً ؽجڅخ وثفو وهى ثٽؾجڅخ ثٽضقُٚپً ٱٶ٠. -

هثمااټ ثٽٺضااجح ٵااو ّااجًس ٩پااً وصُااٌر وثفااور، وهااً ثٽااٌه        ثٽڂااجهر١ٌَٶااز ٩ااٌٛ وصچ٦ااُڀ   
 ثٽڂذجٌٕ.
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 (:1988) ٌ حمند عكًل الطًطًودراصُ حمند حمنىد اخلىالده،  -5

ڄ ثٽ٪لٵااز دااُڄ ثځااضلٷ ثٽڂ٪پڂااُڄ  ثٽڂٲااجهُڀ ثٽوَچُااز ٽپٚااٰ     فجوٽااش ثٽوًثّااز ثٽٺٖااٰ ٩اا  
، ودااُڄ ثٹضْااجح ١لدهااڀ ٽهااج، وٵااو ١ذٶااش ثٽوًثّااز ٩پااً ّااضز وعلعااُڄ ځ٪پڂااًج   ثالدضااوثةٍثٽْااجهُ 

ثألًهڃ، و٩پاً أٽاٰ    -وځ٪پڂـز ٱً ثٽڂوثًُ ثٽقٺىځُز ووٹجٽاز ثٽٮاىط ثٽووٽُاز ٱاً ځقجٱ٦از أًداو      
 هڀ، وٵو أ٥هٌس ثٽوًثّز ثٽچضجةؼ ثٽضجٽُز:وځجةضُڄ وّذ٪ز وأًد٪ُڄ صپڂُيًث ځڄ صلځُي

فٺىځاز( ځ٪اًج إٽاً ثٽڂْاضىي ثٽڂٶذاىٻ      -ٽڀ َٚټ ځْضىي صقُٚټ ثٽڂ٪پڂُڄ )وٹجٽز  -
 صٌدىًَج.

ودااُڄ  ثإلّاالځُز،وؽااىه ٩لٵااز ځتىَااز دااُڄ ثځااضلٷ ثٽڂ٪پڂااُڄ ثٽڂٲااجهُڀ ثٽوَچُااز        -
 ثٹضْجح صلځُيهڀ ٽهج.

 (:1989دراصُ شعباٌ حمند حمنىد ) -6

ځ٪ٌٱاز ځهاجًثس ثٽىٝاىء وثٽٚالر ثٽضاً َؾاخ إٹْاجدهج صلځُاي         إٽاٍ  ز ثٽوًثّا هايڇ  هوٱش 
هااؤالء ځٶضااٌؿ ځچجّااخ َْااج٩و  ٩لؽااٍ، عااڀ دچااجء دٌڅااجځؼ ثألّجّااٍثٽٚااٰ ثٽْااجهُ ځااڄ ثٽض٪پااُڀ 

وٵااو ث٩ضڂااو ثٽذجفااظ ٩پااً ثٽڂااچهؼ     ٩پااً صقْااُڄ أهثةهااڀ ٽڂهااجًثس ثٽىٝااىء وثٽٚاالر.     ثٽضلځُااي
الهضڂجٿ داجٽٌد٠ داُڄ ثٽؾىثڅاخ ثٽغلعاز )ثٽؾجڅاخ      ، وٵو أدٌٍس ثٽوًثّز أهڂُز ثوثٽضؾٌَذٍثٽىٙٲً 
( ٱً ثٽض٪پُڀ وإٹْجح ثٽڂهاجًثس، وٝاٌوًر إٙاوثً    ثٽ٪ڂپٍثٽؾجڅخ  -ثٽضٌدىٌثٽؾجڅخ  -ٍثألٹجهَڂ

ځٌٕو ٽپڂ٪پڀ َىٝـ ٱُه ځؾڂى٩از ځاڄ ثٽ٢اٌٳ وثألّاجٽُخ ثٽضوًَْاُز ثٽضاً َڂٺاڄ ثّاضنوثځهج ٱاً          
 صوًَِ ثٽضٌدُز ثإلّلځُز.

 (:1989ً عبد العشيش املفدّ )دراصُ صاحل بً صلًناٌ ب -7

ځ٪ٌٱااز أهااڀ ځٖااٺلس صااوًَِ ٱااٌو٧ ثٽضٌدُااز ثإلّاالځُز ٱااً      إٽااٍ هااوٱش هاايڇ ثٽوًثّااز   
ثٽڂااوثًُ ثالدضوثةُااز دڂچ٢ٶااز ثٽٌَااجٛ ثٽض٪پُڂُااز، وثٽضىٙااټ إٽااً ثٽڂٶضٌفااجس وثٽىّااجةټ ثٽلٍځااز     

لځُز ٽپضٮپااخ ٩پااً هاايڇ ثٽڂٖااٺلس، وصٶااوَڀ ځٶضٌفااجس ٽض٢ااىٌَ ځچااجهؼ ٱااٌو٧ ځااجهر ثٽضٌدُااز ثإلّاا   
 وصقُْڄ صوًَْهج ٱً ثٽڂٌفپز ثالدضوثةُز مجٙز، وٱً ځٌثفټ ثٽض٪پُڀ ثٽ٪جٿ دٚٲز ٩جځز.

وځڄ أدٌٍ څضجةؼ هيڇ ثٽوًثّز، ثصٲجٳ ٹټ ځڄ ثٽڂوًُّڄ وثٽڂوٌََڄ وثٽڂاىؽهُڄ ٱاً أڃ ځاج َض٪پڂاه     
ثٽضلځُااي ٱااً ځااىثه ثٽضٌدُااز ثإلّاالځُز ال َااٌصذ٠ دجٽْااپىٷ ثٽاايي َڂجًّااىڅه، وأڃ ځقضااىي ثٽڂچااجهؼ 

ٽپضلځُي وأڃ ثٽضلځُي َٖ٪ٌوڃ دجٽضچجٵٜ دُڄ ځج َض٪پڂىڅاه   ٍ وًثُّز ال َضچجّخ وثٽڂْضىي ثٽٲ٪پثٽ
ٍ ٹڂاج أڅهاڀ ثصٲٶاىث ٩پاً ٝاٌوًر ث٩ضذاجً ثٽْاپىٷ         ،ٱاً ثٽڂؾضڂا٨  ً ٱً ثٽڂوًّز وځج َاوو   ثإلّالځ

 ثٽيي َڂجًّه ثٽڂ٪پڀ وثٽڂض٪پڀ ځڄ ثٽڂ٪جٌَُ ثألّجُّز ٱً صٶىَڂه وثٽقٺڀ ٩پُه.

 (:1991ند حضً أمحد )دراصُ صياْ حم -8
ثٽىٵااىٯ ٩پااً أعااٌ ثّااضنوثٿ وفااوثس ځضٺجځپااز ٽپضٌدُااز ثٽوَچُااز     إٽااٍ هااوٱش هاايڇ ثٽوًثّااز  

وهًثّز أعٌهج وأعٌ ثّضنوثٿ ثٽضٮيَاز ثٽٌثؽ٪از ٱاً     ثألّجٍّ،ثإلّلځُز ٽپٰٚ ثٽغجٽظ ځڄ ثٽض٪پُڀ 
 هًثّضهج ٩پً ٹټ ځڄ صقُٚټ ثٽضلځُي وّپىٹهڀ.

وٵااو أدااٌٍس ثٽوًثّااز أڃ ثّااضنوثٿ ثٽىفااوثس   ثٽضؾٌَذااٍ،ثٽڂااچهؼ  ٩پااٍوٵااو ث٩ضڂااوس ثٽذجفغااز  
    ِ إٽااً ٍَااجهر صقٚااُټ   ٌ وَااؤه ،ثٽڂضٺجځپااز ٱااً صااوًَِ ثٽضٌدُااز ثإلّاالځُز َََااو ځااڄ ٱ٪جٽُااز ثٽضااوًَ

وأڃ ثّااضنوثٿ ثٽىفااوثس ثٽڂضٺجځپااز ٱااً صااوًَِ ثٽضٌدُااز ثٽوَچُااز  ثٽااوَچً،ثٽضلځُااـي وصقْااڄ ٱااً ّااپىٹهڀ 
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ٍَااجهر صقٚااُټ  ٱااٍأعااٌڇ ثٽٲ٪ااجٻ ٽااه ثٽضااوًَِ  ٍٽٌثؽ٪ااز ٱااثإلّاالځُز ځاا٨ ثّااضنوثٿ أّااپىح ثٽضٮيَااز ث  
 دووڃ صٮيَز ًثؽ٪ز.و ٠أٹغٌ ځڄ ثّضنوثٿ ثٽىفوثس ثٽڂضٺجځپز ٱٶ ٍثٽضلځُي وصقْڄ ّپىٹهڀ ثٽوَچ

 (:1991صُ حمند حمند صامل عطًُ )ادر -9
ثألوٽااً ځااڄ ثٽض٪پااُڀ  ٽپٚااٲىٯ صٶااىَڀ ٹضااخ ثٽضٌدُااز ثإلّاالځُز    إٽااٍ هااوٱش هاايڇ ثٽوًثّااز 

ٽااٸ ځااڄ فُااظ )ثٽڂٞااڂىڃ، وصچ٦ااُڀ ثٽڂااجهر، وثٽپٮااز، وثٽىّااجةټ ثٽض٪پُڂُااز، وثٽضٶااىَڀ   وى ثألّجّااٍ،
 وثإلمٌثػ(.

 وٵو أدٌٍس ثٽوًثّز ځؾڂى٩ز ځڄ ثٽچضجةؼ أهڂهج:
أڃ ځٞڂىڃ ثٽٺضخ ثٽغلعاز ٽاڀ َٶاوٿ ځ٪اجًٯ ومذاٌثس ځٌصذ٢از دقجؽاجس ثٽضلځُاي          -

 وځٖجٹپهڀ.
صؾجهاجس ثٽنج١تاز ٱاً    أڃ ځٞڂىڃ ثٽٺضخ ثٽغلعز ٽڀ ٌَث٧ څذي ثٽ٪اجهثس ثٽْاُتز وثال   -

 ثٽڂؾضڂ٨.
 زقٚاا٘ ثٽڂنٚٚاا ثٽأڃ ځٞااڂىڃ ثٽٺضااخ ثٽغلعااز ال َضچجّااخ فؾڂااه ځاا٨ ٩ااوه      -

 پڂٶًٌ.ٽ
 أڃ صچ٦ُڀ ځجهر ثٽٺضخ ثٽغلعز ثٱضٶٌ إٽً ثإلَؾجٍ وثٽضٌٹَُ. -
ٍ أڃ ثٽضٶىَڀ ٱً ثٽٺضخ ثٽغلعز َچقٌٚ ٱً ؽجڅذُڄ ٱٶ٠ هڂج: ثٽقٺاڀ   - ځاوي ٱهاڀ    ٩پا

ڀ، ٱاً فاُڄ أهڂاټ ثٽؾىثڅاخ ثألماٌي ثٽضاً       صقٚاُپه  ؽجڅاخ  ٩پٍثٽضلځُي، عڀ ثٽقٺڀ 
 صڂِ ٕنُٚز ثٽضپڂُي ثٽچٲُْز وثالؽضڂج٩ُز.

 

 

 (:1991دراصُ حمند صالح الديً فتحِ ) -11

ٱهااڀ وصقوَااو ثٽااووً ثٽاايي صٶااىٿ دااه ثٽضٌدُااز ثٽوَچُااز ثإلّاالځُز     إٽااٍ هااوٱش هاايڇ ثٽوًثّااز  
 ٽضلځُي.ثٽضٌدىَز ٽوي ث دڂقضىثهج وأهوثٱهج ځڄ أؽټ ٭ٌُ وصچڂُز ځذجها ثإلّلٿ

ومپٚاش ثٽوًثّاز إٽاً أڃ ٹضاخ      ثٽىٙاٲً، وٵو ث٩ضڂو ثٽذجفاظ ٱاً هًثّاضه ٩پاً ثٽڂاچهؼ      
ٽااڀ صااٌث٧ ٱُهااج ثٽچْااذز ثٽڂتىَااز   ثألّجّااٍثٽضٌدُااز ثٽوَچُااز ثإلّاالځُز دجٽقپٶااز ثالدضوثةُااز ځااڄ ثٽض٪پااُڀ  

ُي ٭ٌّهج وصچڂُضهج ٽوي صلځځڄ فُظ  ز ٽٺټ ځڄ ځذجها ثإلّلٿ ثٽضٌدىَز ثٽڂ٢پىد ثٽچْذٍوثٽىٍڃ 
 وىٽٸ ځڄ ٵذټ ثٽٶجةڂُڄ ٩پً ثٽ٪ڂپُز ثٽض٪پُڂُز. ،هيڇ ثٽڂٌفپز

 (:1994صُ صًد الضايح )ادر -11

ص٪ااٌٯ ځٖااٺلس ثٽضٌدُااز ثإلّاالځُز ٱااً ثٽڂٌفپااز ثالدضوثةُااز ځااڄ    إٽااٍ ثٽوًثّااز هاايڇ هااوٱش
ٹڂااج فجوٽااش ثٽوًثّااز وٝاا٨ د٪ااٜ ثٽڂٶضٌفااجس ثٽ٪لؽُااز ٽهاايڇ     ،وؽهااز څ٦ااٌ ځ٪پڂُهااج وځىؽهُهااج 

وداجٽڂقضىي ثٽ٪پڂاً ٽٺضاخ    ، إ٩اوثهڇ   فُاظ   صذُڄ أڃ هچجٷ ځٖجٹټ صض٪پٴ دجٽڂ٪پڀ ځڄوٵو  ،ثٽڂٖٺلس
، ودجٽىّاااجةټ ثٽض٪پُڂُاااز ،وثألڅٖااا٢ز ثٽڂوًّاااُز  ،وثإلهثًر ،ودجٽڂَُثڅُاااز ،هاايڇ ثٽڂٌفپاااز، ودجٽضلځُاااي 

( ځىؽاه ٱاً   611( ځ٪پاڀ، ) 111وثٽڂؾضڂ٨، وٵو ١ذٴ ثالّضذجڅز ٩پً ) ،ودجألٌّر ثٽٲچٍ،ودجٽضىؽُه 
 ٵچج وٵٌثهج. ځوڃ ځقجٱ٦ز

 :( 1997دراصُ حمنىد عبده ) -12
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ثٽضٌدُز ثٽوَچُز ثإلّلځُز ٽپڂٌفپز ثالدضوثةُز  ٱٍ ثٽوًثّز إٽً دچجء ځچهؼ هيڇ هوٱش
١ذُ٪ز ثٽڂؾضڂ٨ وثألٍهٌَز ٵجةڀ ٩پً أِّ ځٖضٶز ځڄ هًثّز ١ذُ٪ز ثٽضٌدُز ثٽوَچُز ثإلّلځُز، 

ُز ثألٍهٌَز، وځْجٌَر ٱپْٲز ثألٍهٌ ثٽڂ٪جٌٙ ومٚجة٘ څڂى صلځُي ثٽڂٌفپز ثالدضوثة ثٽڂٌٌٚ
  :ثٽضجٽُز، وٵو ثّضنوٿ ثٽذجفظځج َڂهو ٽپڂٌفپز وأهوثٱه، و

وهاى   ،ثٽضٌدُاز ثٽوَچُاز ثإلّالځُز دجٽڂٌفپاز ثألٍهٌَاز     ٹضخ ځ٪ُجًًث ٽضقُټ ځقضىي  -
 ځڄ إ٩وثه ثٽذجفظ. 

علعااز ثمضذااجًثس صقٚااُپُز ځنضپٲااز ؛ ٽٶُااجُ څڂااى ثٽڂٲااجهُڀ ثٽوَچُااز ٩چااو صلځُااي          -
 . ثالدضوثةٍ، وهٍ ځڄ إ٩وثهڇثٽٌثد٨، وثٽنجځِ، وثٽْجهُ  ثٽٚٲىٯ

ځٶُجُ ثصؾجهجس ٽض٪ٌٯ ثصؾجهجس ٩ُچز ځاڄ صلځُاي ثٽڂٌفپاز ثالدضوثةُاز ثألٍهٌَاز       -
وځاڄ أهاڀ   . إ٩اوثه ثٽذجفاظ  وهاى أَٞاًج ځاڄ     ،څقى هًثّز ثٽضٌدُز ثٽوَچُز ثإلّلځُز

 ثٽچضجةؼ : 
ور ثإلّلځُز، وثٽ٪ذاجهثس،  هچجٷ ٵٚىً ٱً د٪ٜ ثٽڂٲجهُڀ ثٽٲ٩ٌُز ثٽڂض٪پٶز دجٽ٪ٶُ -

 وثٽڂ٪جځلس، وثٽضهيَخ، وثألملٳ. 

هچجٷ ثمضلٻ ٱً ثٽضىثٍڃ دُڄ ثٽڂٲجهُڀ ثٽٌةُْز ثٽڂضٞڂچز ٱً ثٽڂقضىي ځڄ فُاظ   -
ڂٲاجهُڀ ثٽ٪ٶُاور   ٱ ، صڂهُوهج ٽڂج َٶوٿ ځڄ ځٲاجهُڀ ٱاً ثٽڂٌفپاز ثإل٩وثهَاز ثألٍهٌَاز     

% وځٲاجهُڀ   66.69% وځٲجهُڀ ثٽؾهجه وثٽٌُْ صڂهو دچْاذز  11.11صڂهو دچْذز 
 % 1.11ثٽڂ٪جځلس صڂهو دچْذز 

 ( 1997دراصُ أمحد الضىّ ) -14
هااوٱش هاايڇ ثٽوًثّااز إٽااً صقوَااو ځٲااجهُڀ ٱٶااه ثٽ٪ذااجهثس ثٽلٍځااز ٽ٢االح ثٽض٪پااُڀ ثٽ٪ااجٿ،          
وځٶجًڅضهج، دجٽڂٲجهُڀ ثٽڂٞڂچز ٱً ځقضىي ځچجهؼ ثٽضٌدُز ثإلّلځُز دجٽض٪پُڀ ثٽ٪اجٿ، وٹايث ثٽىٵاىٯ    

جهُڀ ٱٶه ثٽ٪ذجهثس ثٽلٍځز ٽ٢لح ثٽض٪پُڀ ثٽ٪جٿ ٩پً ثٽڂٌثفټ ثٽڂنضپٲز، وځڄ ٩پً ٹُٲُز صى٨ٍَ ځٲ
 أهڀ ثٽچضجةؼ : 

ثٽضٌدُز ثٽوَچُز ثإلّالځُز داجٽض٪پُڀ ال صضٞاڂڄ د٪اٜ ځٲاجهُڀ ٱٶاه       ځچجهؼ ځقضىَجس  -
 ثٽ٪ذجهثس ثٽلٍځز ٽ٢لح هيث ثٽض٪پُڀ. 

ثإلّالځُز ٱاً   د٪ٜ ځٲجهُڀ ٱٶه ثٽ٪ذجهثس ثٽضً صضٞڂچهج ځقضىَجس ځچجهؼ ثٽضٌدُز  -
٩پاً  ّاچىثس ثٽوًثّاز دڂاج َٲُاو ١الح        ٩اجهالً  ثٽض٪پُڀ ثٽ٪جٿ ٭ٌُ ځى٩ٍز صىٍَ٪ًج

 هيث ثٽض٪پُڀ. 

 : ٽهيث ثٽڂقىً ص٪ٶُخ ٩پً ثٽوًثّجس ثٽْجدٶز

أوٝقش د٪ٜ ثٽوًثّجس ثٽضً صچجوٽش ثٽضٌدُاز ثٽوَچُاز ٱاً ثٽڂٌفپاز ثالدضوثةُاز أڃ ځاج        -6
وأڃ ثٽضلځُاي َٖا٪ٌوڃ دجٽضچاجٵٜ     ،ّىڅهَوًّه ثٽضلځُي ال ٌَصذ٠ دجٽْپىٷ ثٽيي َڂجً

 وځج ٌَوڅه ٱً ثٽڂؾضڂ٨.  هدُڄ ځج َوًّىڅ
ىٹٌس د٪ٜ ثٽوًثّجس ثٽضً صچجوٽش ثٽضٌدُز ثٽوَچُز ٱً ثٽڂٌفپز ثالدضوثةُز أڃ ځقضىي  -1

 ٽپضلځُي ٱً هيڇ ثٽڂٌفپز.   ٍځچجهؼ هيڇ ثٽڂٌفپز ال َضچجّخ ځ٨ ثٽڂْضىي ثٽ٪ٶپ
َٶاوٿ ٽضلځُاي ثٽڂٌفپاز ثالدضوثةُاز ځاڄ ځ٪اجًٯ       أدٌٍس د٪ٜ ثٽوًثّجس ثٽْجدٶز أڃ ځاج   -6

 هڀ.وځٖٺلصثٽضلځُي، ومذٌثس ٭ٌُ ځٌصذ٠ دقجؽجس 
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أوٝقش د٪ٜ ثٽوًثّجس أڃ ٹضخ ثٽضٌدُز ثإلّلځُز ٱً ثٽڂٌفپاز ثالدضوثةُاز ثٱضٶاٌس     -1
وهايث َذاٌٍ ثٽقجؽاز إٽاً ٝاٌوًر       وثٽض٢ىَټ،وثٽضٌٹَُ وثصْڂش دجٽٌْه  ٍإٽً ثإلَؾج

 وثٽضٌٹَُ. دجإلَؾجٍَضْڀ  و٨ٝ هيڇ ثٽڂقضىَجس ٱً إ١جً
ثالدضوثةُاز   زىٹٌس د٪ٜ ثٽوًثّجس ثٽْجدٶز أڃ ځىٝى٩جس ثٽضٌدُز ثٽوَچُز ٱً ثٽڂٌفپ -5

ثٱضٶٌس إٽً ٩چجٌٙ ثٽضٖىَٴ وثإلعجًر ثٽضً صؾ٪ټ ځچهج ځىٝى٩جس ځقذذز إٽً څٲىُ 
 ثٽضلځُي. 

ثٵضٌٚس ٹغٌُ ځڄ ثٽوًثّجس ٩پً إ٥هجً ؽىثڅاخ ثٽٞا٪ٰ وثٽٶاىر ٱاً  ثٽڂقضاىي أو       -1
ؼ ثٽڂضچااجوٻ دجٽوًثّااز هوڃ أڃ َااضڀ وٝاا٨ صٚااىً ځٶضااٌؿ ٽپض٢ااىٌَ ٩پااً  ٝااىء ثٽڂااچه

 ځچجهؼ ثٽضٖنُ٘.

ٌ ثإل١اجً  ٍ صٺڂڄ ثإلٱجهر ځاڄ ثٽوًثّاجس ثٽْاجدٶز ٱا    و وٹايث ثألهوثس   ،ٽهايڇ ثٽوًثّاجس   ثٽچ٦اٌ
 . دٶٚىً ثٽڂقضىيځج َض٪پٴ  ثٽڂْضنوځز وثٽچضجةؼ ثٽضً صىٙپش إٽُهج، ومٚىًٙج

 الدراصُ:إجزاْات  -ثالجًا 

 ٶُٴ أهوثٯ ثٽوًثّز ٵجٿ ثٽذجفغجڃ دجإلؽٌثءثس ثٽضجٽُز:ٽضق

ؽڂ٨ صْج الس صلځُي ثٽڂٌفپز ثالدضوثةُز ) ځڄ ثٽٰٚ ثٽٌثد٨ إٽاٍ ثٽْاجهُ ( وصٚاچُٲهج    -أًال
 ووٝ٪هج ٱٍ ٵجةڂز.وٽ٪ڂټ ىٽٸ ٵجٿ ثٽذجفغجڃ دڂج َأصٍ:

ُاي ثٽڂٌفپاز   ثٽضاٍ َُغٌُهاج صلځ   ٽؾڂا٨ ثٽضْاج الس ثٽوَچُاز ثإلّالځُز     ځٲضىفاز  ثّاضذجڅز صٚڂُڀ  -6
  ثالدضوثةُااااز )) ځااااڄ ثٽٚااااٰ ثٽٌثداااا٨ إٽااااٍ ثٽْااااجهُ ( دجٽڂڂپٺااااز ثٽ٪ٌدُااااز ثٽْاااا٪ىهَز،وٵو       

، ود٪ااٜ أوٽُااجء ثألځااىً ثٽڂ٪پڂااُڄ، ود٪ااٜ دضىٍَاا٨ ثالّااضذجڅز ٩پااً ٩ُچااز ځااڄ جڃٵااجٿ ثٽذجفغاا
دپٮاش   ١لح ثٽضٌدُز ثٽڂُوثڅُز صنٚ٘ ثٽ٪پىٿ ثٽ٩ٌُٖز دٺپُز ثٽٖا٩ٌُز ؽجځ٪از ثٽڂپاٸ مجٽاو    

 : جٽٍٹجٽض( ځى٩ٍز 161)

  (.616أوٽُجء ثألځىً ) -أ
 (.  161) ثٽڂ٪پڂىڃ-ح
 .(١88لح ثٽضٌدُز ثٽڂُوثڅُز ) -ػ

جڃ دجإلٕاٌثٯ ٩پاٍ ١الح ثٽضٌدُاز ثٽڂُوثڅُاز      َٶىځا  جٹجڅا  ڂجأڅه جڃ ٩پٍ ىٽٸ وٵو ّج٩و ثٽذجفغ
ثٽٲٌٙااز ٽٖااٌؿ أهااوثٯ ثٽوًثّااز، وٹُٲُااز ؽڂاا٨    ڂااجځڂااج أ٢٩جه وثٽاايهجح إٽااٍ ځااوثًُ صااوًَذهڀ  

 أهڂُز صقٌي ثٽوٵز ٱً ؽڂ٨ هيڇ ثٽضْج الس.  ثٽضْج الس، وٹيث

ثالّضذجڅز ځ٨ ٩ُچز ثٽوًثّاز أ١اىٻ ٱضاٌر ځڂٺچاز وٙاپش ٱاً        جأڃ َضٌٹ جڃٹڂج فجوٻ ثٽذجفغ
فضً َضْچً ألٱٌثه ثٽ٪ُچز ؽڂ٨ أٹذاٌ ٹڂُاز ځڂٺچاز     ٕهٌ وڅٰٚ؛إٽً ځج َََو ٩ڄ  ثألفُجڃ د٪ٜ

 ذقظ ١ىثٻ هيڇ ثٽٲضٌر.٩پً ثصٚجٻ هثةڀ د٪ُچز ثٽ جڃوٹجڃ ثٽذجفغ ،ځڄ صْج الس ثأل١ٲجٻ

( ځى٩ٍاز  761د٪و ؽڂ٨ ثٽضْج الس ٵجٿ ثٽذجفغجڃ دضٚچُٰ هيڇ ثٽضْج الس، وثٽضاٍ دپٮاش )    -1
 ٩پٍ ځقجوً ٹجٽضجٽٍ :

وصٞااڀ  ڂٌصذ٢ااز دجٽ٪ٶُااور صْااج الس صلځُااي ثٽڂٌفپااز ثالدضوثةُااز ثٽ   ثألوٻ:ثٽڂقااىً 
 صْج اًل. 611

دجٽٮُذُاجس وصٞاڀ   ڂٌصذ٢از  صْاج الس صلځُاي ثٽڂٌفپاز ثالدضوثةُاز ثٽ     ثٽغاجڅٍ: ثٽڂقىً 
 صْج اًل. 651
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 دجٽ٪ذاجهثس وصٞاڀ    ڂٌصذ٢از  صْاج الس صلځُاي ثٽڂٌفپاز ثالدضوثةُاز ثٽ     :ثٽغجٽظثٽڂقىً 
 صْج اًل. 161

دجٽٌّاىٻ ٙاپٍ ث    ڂٌصذ٢ز صْج الس صلځُي ثٽڂٌفپز ثالدضوثةُز ثٽ :ثٽٌثد٨ثٽڂقىً 
 صْج الًًًًًُُُ. صْج اًل. ٩97پُه وّپڀ وأٙقجده وصٞڀ 

 ً ِ  ثٽڂقاااى ڂٌصذ٢اااز دااااجِهثح  صْااااج الس صلځُاااي ثٽڂٌفپاااز ثالدضوثةُااااز ثٽ   :ثٽناااجځ
 صْج اًل. 91وصٞڀ  وثألملٳ

داجٽنپٴ وثٽٺاىڃ   ڂٌصذ٢از  صْاج الس صلځُاي ثٽڂٌفپاز ثالدضوثةُاز ثٽ     :ثٽْجهُثٽڂقىً 
 صْج اًل.  68وثٽ٪پڀ وثٽڂق٠ُ وصٞڀ 

ً ځااڄ صؾڂُاا٨ ثٽضْااج الس ٱااٍ فااَٿ فْااخ ٱتجصهااج ّااجدٶز ثٽاايٹٌ، وىٽااٸ هثمااټ ٹااټ ځقااى    -6
ثٽ٪ذااجهثس، ثٽٌّااىٻ ٙااپٍ ث  ٩پُااه وّااپڀ وأٙااقجده،    ، ثٽٮُذُااجس،ثٽ٪ٶُااورثٽڂقااجوً )

، ثٽنپااٴ وثٽٺااىڃ وثٽ٪پااڀ وثٽڂقاا٠ُ(، وفاايٯ ثٽضْااج الس ثٽضااٍ ٽااڀ       ثِهثح وثألماالٳ
صضٺًٌ وىٹٌس ځٌر وثفور، وصووَڄ ثٽُٚج٭جس ثٽڂنضپٲز ثٽضٍ وًهس ٱاٍ ٹاټ صْاج ٻ    

 ځڄ صْج الس ثٽڂقجوً ثٽْجدٶز. 

ٺٌثًثس ثٽضْاج الس ثٽوَچُاز ٽضلځُاي ثٽڂٌفپاز ثالدضوثةُاز دجٽڂڂپٺاز ثٽ٪ٌدُاز ثٽْا٪ىهَز         فْجح ص -1
 ثٽوًثّز ؛ٽضقوَو أهڂُضهج دجٽچْذز ٽپضلځُي ٩ُچز ثٽوًثّز.   ځقجوًٽٺټ صْج الس 

ثٽضىٙااټ إٽااٍ ٵجةڂااز دجٽضْااج الس ثٽوَچُااز ځى٩ٍااز ٩پااٍ ځقااجوً ثٽوًثّااز ثٽضااٍ ّااذٶش          -5
ٻ، وهاايث ځااج ّچ٪ٌٝااه ٱااٍ څضااجةؼ ثٽوًثّااز ٱُڂااج ثإلٕااجًر إٽُهااج، وصٺااٌثًثس ٹااټ صْااج 

 ُّأصٍ .

 : ٽضلځُي ثٽڂٌفپز ثالدضوثةُز دجٽڂڂپٺز ثٽ٪ٌدُز ثٽْ٪ىهَزدچجء ٵجةڂز دجٽڂٲجهُڀ ثٽوَچُز ثٽڂچجّذز -عجڅُج

ځٚجهً دچجء ثٽٶجةڂز : صڀ ثٽٌؽى٧ إٽً ٩ور ځٚاجهً ٽذچاجء ٵجةڂاز ثٽڂٲاجهُڀ ثٽوَچُاز ثٽڂچجّاذز       -6
 هٍ : ُز دجٽڂڂپٺز ثٽ٪ٌدُز ثٽْ٪ىهَز، وٽضلځُي ثٽڂٌفپز ثالدضوثة

 ثٽوًثّجس ثٽْجدٶز. -

 ثٽضٍ صڀ ثٽضىٙټ إٽُهج ځڄ ثٽن٢ىر ثٽْجدٶز ځڄ م٢ىثس ثٽوًثّز.صْج الس ثأل١ٲجٻ ثٽوَچُز -

 زثٽوَچُا  ُڀهجثٽٶجةڂز ٱٍ ٙىًصهج ثألوٽُز : ٱاٍ ٝاىء ثألّاتپز ثٽضاٍ صاڀ فٚاٌهج صاڀ صقوَاو ثٽڂٲا         -1
 116ثٽڂچوًؽااز صقضهااج، وثٽضااٍ دپٮااش)   وثٽڂٲااجهُڀ ثٽٲ٩ٌُااز  ، ( ځٲااجهُڀ1ز، وثٽضااٍ دپٮااش ) ثٽٌةُْاا

 ثٽڂقجوً ثٽضجٽُز :(ځٲهىځج ځى٩ٍز ٩پٍ 

 ثٽڂقىً ثألوٻ : ځٲجهُڀ ځٌصذ٢ز دجٽ٪ٶُور.          
  دجٽٮُذُجس.  : ځٲجهُڀ ځٌصذ٢ز  ثٽغجڅٍ ثٽڂقىً          
 . دجٽ٪ذجهثس: ځٲجهُڀ ځٌصذ٢ز  ثٽغجٽظثٽڂقىً          
 دجٽٌّىٻ ٙپٍ ث  ٩پُه وّپڀ وأٙقجده. : ځٲجهُڀ ځٌصذ٢ز  ٽٌثد٨ثثٽڂقىً          
 ځٲجهُڀ ځٌصذ٢ـز دجِهثح وثألملٳ.     : ِثٽڂقىً ثٽنجځ         

 دجٽنپٴ وثٽٺىڃ وثٽ٪پڀ وثٽڂق٠ُ.: ځٲجهُڀ ځٌصذ٢ز  ثٽْجهُثٽڂقىً          



 

  دراسة حتليلية حملتوى مقزرات العلوم الشزعية يف ضوء التساؤالت الدينية لتالميذ املزحلة االبتدائية 

  

 

28 

 

و١ٌٳ صوًَِ  ثٽٶجةڂز ٱٍ ٙىًصهج ثٽڂذوةُز ٩پٍ أًد٪ز ځڄ ثٽڂضنُٚٚڄ ٱٍ ځچجهـؼ ٩ٌٛ -6

ثٽاىثًهر   ثٽڂٲاجهُڀ ( إلدــوثء ثٽٌأٌ ٱاٍ هايڇ ثٽٶجةڂاز ځـاـڄ فُاظ: ځچجّاذز       ) ثإلّلځُز؛ ثٽوًثّجس 
وځااوي ثًصذااجٟ هاايڇ   ٽٌةُْااز ثٽڂٶجدپااز ٽهااج. ثٽٲ٩ٌُااز دجٽڂٲااجهُڀ ث ٽڂٲااجهُڀثثًصذااجٟ  يدجٽٶجةڂااز، وځااو

صٞاڂُڄ ثٽٶجةڂاز د٪اٜ    وأّٲٌ ىٽٸ ٩ڄ  ثٽڂٲجهُڀ دضْج الس ثأل١ٲجٻ ثٽىثًهر ٱٍ ٵجةڂز ثٽضْج الس،
ثٽڂٲجهُڀ ثٽؾوَاور وفايٯ د٪اٜ ثٽڂٲاجهُڀ ثألماٌي وثٽىٙاىٻ ٽپٶجةڂاز ثٽچهجةُاز ٽپڂٲاجهُڀ، وهايث ځاج            

 ّىٯ څچجٵٖه ٱٍ څضجةؼ ثٽوًثّز. 

 بياْ أداَ التحلًل:   -ثالجًا 
ثّااضنوٿ ثٽذجفغااجڃ ٱااٍ هًثّااضهڂج، ٵجةڂااز صقپُااټ، ٵجځااج دذچجةهااج ٽُضْااضنوٿ ځ٪ُااجًًث ٱااٍ صقپُااټ  

٪پىٿ ثٽ٩ٌُٖز دجٽٰٚ ثٽٌثد٨ وثٽنجځِ وثٽْجهُ ځڄ ثٽڂٌفپز ثالدضوثةُز دجٽڂڂپٺاز  ځقضىي ٹضخ ثٽ
 ثٽ٪ٌدُز ثٽْ٪ىهَز،وٵو صڀ  دچج هج وٱٶًج ٽپن٢ىثس ثٽضجٽُز:

 صقوَو أهوثٯ ثٽٶجةڂز، وهٍ : -أ

 ڂٌصذ٢ز دجٽ٪ٶُور. ثٽڂٲجهُڀ صقوَو ثٽ          
  دجٽٮُذُجس.  ڂٌصذ٢ز ثٽڂٲجهُڀ صقوَو ثٽ          

 . دجٽ٪ذجهثسڂٌصذ٢ز ثٽڂٲجهُڀ ثٽ صقوَو          
 دجٽٌّىٻ ٙپٍ ث  ٩پُه وّپڀ وأٙقجده.ڂٌصذ٢ز ثٽڂٲجهُڀ ثٽ صقوَو          
 ڂٌصذ٢ـز دجِهثح وثألملٳ.    ثٽڂٲجهُڀ ثٽ صقوَو          

 دجٽنپٴ وثٽٺىڃ وثٽ٪پڀ وثٽڂق٠ُ.ڂٌصذ٢ز ثٽڂٲجهُڀ ثٽ صقوَو          

ثٽضقپُااټ ٩پااً ثٽڂقٺڂااُڄ ثٽْااجدٴ ىٹااٌهڀ، وٵااو أدااوي ثٽْااجهر    د٪ااو ىٽااٸ ٩ٌُٝااش ٵجةڂااز   -ح 
 ثٽڂقٺڂىڃ ٩وهًث ځڄ ثٽڂلف٦جس، صڀ وٝ٪هج ٱٍ ثٽقْذجڃ. 

وٽپضقٶاٴ ځاڄ عذاجس ثٽضقپُاټ، وثٽڂٶٚاىه داه ثٽىٙاىٻ ٽپچضاجةؼ څٲْاهج إىث صاڀ ثٽضقپُاټ ٩ااور             -ػ
ځٌثس، دجصذج٧  ثٽٶىث٩و څٲْهج، وثإلؽٌثءثس ځاڄ ٵذاټ ثٽٖان٘ څٲْاه، أو ثٽىٙاىٻ إٽاً       

ٽچضااجةؼ څٲْااهج، إىث أؽااٌي ثٽضقپُااټ أٹغااٌ ځااڄ ځقپااټ ٱااٍ وٵااش وثفااو، دجصذااج٧ ثٽٶىث٩ااو         ث
وثإلؽااٌثءثس څٲْااهج، ٩پااً أڃ َٶااىٿ ٹااټ ځقپااټ دجٽ٪ڂااټ ځْااضٶًل ٩ااڄ ثِمااٌ، ٱٶااو ثصذاا٨       
ثٽذجفغااجڃ ثألّااپىح ثٽغااجڅٍ، فُااظ ٵااجٿ ٹااټ ځچهڂااج دضقپُااټ ثٽٺضااخ ځچٲااٌهر وځْااضٶپز ٩ااڄ      

 (.Cooperٽز ٹىدٌ )ثألمٌي، وفْجح هًؽز ثٽغذجس دجّضنوثٿ ځ٪جه

 ىسبة االتفاق =

 عدد مرات االتفاق

 ×011 

 عدد مرات االتفاق + عدد مرات االختالف

                                                 

( وهڀ :  أ.ه/ إدٌثهُڀ دهپىٻ، أّضجى ځچجهؼ و١ٌٳ صوًَِ ثٽوًثّجس ث ) ؽجځ٪ز ثٽڂپٸ مجٽو.  –إلّلځُز دٺپُز ثٽضٌدُز 

 ؽجځ٪ز ثٽڂپٸ مجٽو. –ه/ ثٽڂهوٌ ثٽذوًٌ، ځوًُ ځچجهؼ و١ٌٳ صوًَِ ثٽوًثّجس ثإلّلځُز دٺپُز ثٽضٌدُز     

 ؽجځ٪ز ثٽڂپٸ مجٽو. –ه/ ٩ڂٌ ٩ذو ثٽٶجهً ثٽٖڂضپٍ، ځوًُ ځچجهؼ و١ٌٳ صوًَِ ثٽوًثّجس ثإلّلځُز دٺپُز ثٽضٌدُز     

 ؽجځ٪ز ثٽڂپٸ مجٽو. –و ٭چىٿ، ځوًُ ځچجهؼ و١ٌٳ صوًَِ ثٽوًثّجس ثإلّلځُز دٺپُز ثٽضٌدُز ه/ أفڂ   
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   ثمضلٱًج، ٱضٺىڃ ثٽچْذز: 96  ځٌر، ځٶجدټ   576ودپ٬ ٩وه ځٌثس ثالصٲجٳ   

 ىسبة االتفاق=

170 

 ×011     =87.71 %  

170 +87 

 

 جةڂز.وهٍ څْذز ٩جٽُز ؽوّث وصوٻ ٩پً عذجس ثٽٶ

٩ُچز ثٽوًثّز: صضأٽٰ ٩ُچز ثٽوًثّز ځڄ ٹضخ ثٽ٪پاىٿ ثٽٖا٩ٌُز ثٽڂٶاًٌر ٩پاً ٙاٲىٯ ثٽڂٌفپاز        -
 11ثالدضوثةُز ثٽڂڂپٺز ثٽ٪ٌدُز ثٽْ٪ىهَز ځڄ ثٽٰٚ ثٽٌثدا٨ إٽاً ثٽٚاٰ ثٽْاجهُ، و دپا٬ ٩اوه هاج        

( َىٝاـ صىٍَا٨ هايڇ ثٽٺضاخ ٩پاٍ      6ٹضجدًج ځى٩ٍز ٩پً ثٽٲٚاپُڄ ثألوٻ وثٽغاجڅٍ، وثٽؾاووٻ ًٵاڀ )    
 ٲىٯ ثٽوًثُّز.ثٽٚ

 
 

 (ٔخدًل )
 حٌسع كْنت الدراطت مْ كخب العٌُإ الشزكْت الم زرة كُِ حالمْذ

 المززُت اال خدائْت  الممُيت العز ْت الظعٌدّت

 الفصل الدراسي الصف الدراسي اسه اللتاب و

 التوحيد 0

 األول الرابع

 الفقُ 2

 التوحيد 7

 الثاىي الرابع

 الفقُ 4

 التوحيد 1

 األول ساخلام

 احلديث 6

 الفقُ 7

 التجويد 8

 التوحيد 9

 الثاىي اخلامس

 احلديث 01

 الفقُ 00

 التجويد 02

 التوحيد 07

 األول السادس

 احلديث 04

 الفقُ 01

 التجويد 06

 التوحيد 07

 الثاىي السادس

 الفقُ 08

 التجويد 09

 احلديث 21

 كتابا  21 اجملنوع
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 ص٢ذُٴ أهثر ثٽوًثّز وڅ٦جٿ ثٽضقپُټ ثٽڂضذ٨ : ثصذ٨ ثٽذجفغجڃ ثٽن٢ىثس ثٽضجٽُز ٱٍ څ٦جٿ ثٽضقپُټ :

ث٩ضذااٌث ٹضااخ ثٽ٪ُچااز وفااور وثفااور، ٱهااٍ دڂؾڂى٩هااج صْااهڀ ٱااٍ صٖااٺُټ ثٽذچااجء    -6
 ثٽڂ٪ٌٱٍ وثٽڂٲجهُڂٍ ٽپضپڂُي.

ث٩ضڂاااوث ثٽٲٶاااٌر ٹىفاااور ٽپضقپُاااټ، وصاااڀ فْاااجح ٩اااوه ثٽٲٶاااـٌثس ثٽضاااٍ ٝاااڂهج    -1
فْجح ٩اـوه ثٽٲٶاٌثس ثٽضاٍ صچجوٽاش ٹاټ ځٲهاىٿ ځاڄ ثٽڂٲهىځاجس          ثٽڂقضىي، عڀ

ځى٨ٝ ثٽضقپُټ، وفْجح ثٽچْذز ثٽڂتىَز ٽپضٞڂُڄ، وصڀ ث٩ضڂجه ثٽٲٶاٌر ٹىفاور   
ٽپضقپُټ دج٩ضذجًهج أّهټ وأڅْخ ثٽڂٶجَُِ ثٽضٍ َڂٺڄ ثصنجىهاج أّجّاًج ٽپضقپُاټ    
ٱٍ دقىط صقپُټ ثٽڂٞڂىڃ. وصڀ فْجح ٩وه ثٽٲٶٌثس ثٽضٍ َٖضڂټ ٩پُهاج ٹاټ   

 ٹضجح. 

صٚڂُڀ ثّضڂجًر ثٽضقپُټ ٽپڂٲجهُڀ ثٽٌةُْز وثٽڂٲهىځجس ثٽٲ٩ٌُز ثٽڂض٪پٶز دجٽذُتاز،   -6
وُمٚاا٘ ٱااٌث٫ ٽقْااجح صٺاااٌثً ثٽڂٲهىځااـجس و٩وههااـج، وؽااٌي صٚاااوَٶهج       

 د٪ٌٝهج ٩پً ثٽْجهر ثٽڂقٺڂُڄ.

صقپُااټ ځقضااىي ٹااټ ٹضااجح ٩پااً فااور، فُااظ صااڀ صقپُااټ ٹااټ ٱٶٌثصااه، ځاا٨ صقوَااو      -1
 ٽڂٲهىٿ دٖٺټ ٝڂچٍ أو ٌَٙـ.ثٽٚىًر ثٽضٍ وًه ٱُهج ث

 املعاجلُ اإلحصآًُ: 
صااڀ ثّااضنلٗ ځؾڂااى٧ صٺااٌثً ٹااټ ٵُڂااز )ثٽڂٲهىځااجس ثٽوَچُااز(، وفْااجح ثٽچْااذز ثٽڂتىَااز   

 ٽضٺٌثً ٹټ ٵُڂز، وهيث ځج ّچ٪ٌٝه ٱٍ څضجةؼ ثٽوًثّز ٱُڂج ُّأصٍ.

 :عزض ىتآج الدراصُ ومياقشتَا
 هج ثٽغلعز وهٍ :َڂٺڄ ٩ٌٛ څضجةؼ ثٽوًثّز ځڄ ملٻ ثإلؽجدز ٩ڄ أّتپض

 اليت ُيجريٍا تالمًذ املزحلُ االبتدآًُ  باملنللُ العزبًُ الضعىديُ ؟ ما التضاؤالت الدييًُ -الضؤال األول
صاااڀ ؽڂااا٨ ثٽضْاااج الس ثٽوَچُاااز وصٚاااچُٲهج، وٵاااو صاااڀ ثّاااضذ٪جه وٽإلؽجداااز ٩اااڄ هااايث ثٽْاااؤثٻ 

وثڅُااز ځااٌر وثفااور، عااڀ   ثٽضْااج الس ثٽضااٍ ىٹٌهااج أوٽُااجء ثألځااىً وثٽڂ٪پڂااىڃ و١االح ثٽضٌدُااز ثٽڂُ    
وٝ٪ش هيڇ ثٽضْج الس ٱٍ فَٿ فْخ ٱتجصهج، ود٪وهج صڀ فْجح صٺٌثًثس هيڇ ثٽضْاج الس؛  أٌ  
٩ااوه ثٽڂااٌثس ثٽضااٍ ىٹااٌ ٱُهااج أوٽُااجء ثألځااىً وثٽڂ٪پڂااىڃ و١االح ثٽضٌدُااز ثٽڂُوثڅُااز صْااج اًل ځااڄ     

 الس ثٽوَچُز ثٽضْج الس دأَز ُٙٮز، وٵو و٩ٍش هيڇ ثٽضْج الس ٩پٍ ّضز ځقجوً ٱٍ ٵجةڂز ثٽضْج
 ٹڂج َپٍ:

 (ٕخدًل ) 
 كدد الخظاؤالث ًنظبخيا  ِ كل مسٌر مْ مساًر الدراطت

 عيواٌ احملور احملاور و

 عدد التساؤالت 

 يف كل حمور

 اليسبة املئوية

 % 20.91 012 رتبةة بالققيد  التساؤالت امل األول 0

 %21.89 041 بالغيبياترتبةة التساؤالت امل الثاىي 2

 %71.02 219 بالقباداترتبةة التساؤالت امل الثالث 7

 %00.19 77 .وأصحابُصلي اهلل عليه وسلمبالرسول رتبةة التساؤالت امل الرابع 4
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 %00.82 82 رتبةةة بادآداب واألخالق. التساؤالت امل اخلامس 1

 %4.08 29 باخللق واللوٌ والقله واحمليط.رتبةة التساؤالت امل السادس 6

 %011 694 اإلمجالي

ٽضلځُاي ثٽڂٌفپاز ثالدضوثةُاز    ضْج الس ثٽوَچُز ثإلّالځُز  جٽديٽٸ أځٺڄ ثٽضىٙټ إٽً ٵجةڂز دو  
ً  ّاضز ځى٩ٍز ٩پاً   ( 181دپٮش ) )ځڄ ثٽٚٲىٯ ثٽٌثد٨ إٽٍ ثٽْجهُ ( و داجٽٌؽى٧ إٽاٍ    ،ځقاجو

 ځڄ هيڇ ثٽوًثّز ( څلف٤ ځج َأصٍ:1ٵجةڂز ثٽضْج الس ) ثڅ٦ٌ ځپقٴ 

( صْاااج اًل دچْاااذز ٩118اااوه ځاااڄ ثٽضْاااج الس فُاااظ دپٮاااش ) داااأٹذٌ  ثٽغجٽاااظ ثٽڂقاااىً ف٦اااٍ -
وٽ٪ټ ىٽٸ ٌَؽا٨ إٽاً ثفضاىثء ثٽڂقاىً ٩پاً ځؾاجالس       ، %( ځڄ إؽڂجٽً ثٽضْج الس61.61)

دجٽٚاالر، ثٽڂض٪پٶااز  ثٽضلځُاايصْااج الس  ځؾااجالس هااً:٩ااور ثٽڂقااىً  هاايث ٱٶااو ٕااڂټ ؛ ځض٪ااوهر
صْاج الس  وثٽ٪ڂاٌر،   داجٽقؼ  ثٽڂض٪پٶاز  ثٽضلځُاي صْاج الس  دجٽٚاىٿ،  ثٽڂض٪پٶز  ثٽضلځُيصْج الس 
دجٽَٹاجر وثٽٚاوٵز،   ثٽڂض٪پٶز  ثٽضلځُيصْج الس دجٽ٢هجًر وثٽىٝىء وثٽضُڂڀ، ثٽڂض٪پٶز  ثٽضلځُي

 .دجٽو٩جء وآهثدهثٽڂض٪پٶز  ثٽضلځُيصْج الس 

هيڇ ثٽڂٌفپز َْأٻ فىٻ ٹټ ځج َٶ٨ أځجځه، أو  ٱٍ ضپڂُيإٽً أڃ ثٽ ىٽٸ أَٞج، ٌَؽ٨ ٹڂج ٵو
وَض٪جځټ ځ٪ه دقىثّه وَٖاجهوڇ وَْاڂ٪ه وَپڂْاه، وَاٌي ثِماٌَڄ      ٹټ ځج هى ځقْىُ ځپڂىُ، 

َٖاجهو وثٽاوڇ ىثهذاًج إٽاً ثٽٚالر وأځاه        ضپڂُاي َٲ٪پىڅه، وځؾجٻ ثٽ٪ذـجهثس ٭چاً دهايڇ ثٽڂٖاجهوثس ٱجٽ   
ٍ صٚپً أځجځاه   وٹايٽٸ َٲ٪اټ هاى      ،َْاض٪و ٽپٚالر دجٽىٝاىء   وهاى  ځچهڂاج   ٹالً َاٌي  و ،ثٽڂچاَٻ  ٱا

 .ٽىٝىء وثٽ٢هجًر ځ٨ ٍځلةهدچٲْه ىٽٸ ٱٍ ځٚپً ثٽڂوًّز وَڂجًُ ث

 وثٽڂوًّااز وًدڂااج َااؤهٌ ثألىثڃ دچٲْااه     ٹڂااج َْااڂ٨ ثألىثڃ ٱااً ثٽٖااج٧ً، أو ثٽضپُٲََااىڃ،    
وٌَي ثٽٺ٪ذز إځاج ٱاً ٙاىًر ځ٪پٶاز ٩پاً ثٽقاجة٠ أو ٩پاً ّاؾجهر ثٽٚالر أو ٌَثهاج فاُڄ َْاڂ٨             

ثٽٺ٪ذااز ځاا٨  وٹغُااٌ ځااڄ ثٽضلځُااي ىهذااىث دأڅٲْاهڀ ٽپڂْااؾو ثٽقااٌثٿ وٕااجهووث  ثِىثڃ ٱاً ثٽضپُٲََااىڃ، 
وَؾضڂا٨  وَٲاٌؿ دهاج   ٽضپڂُي ٹڂج أڃ ثٽٚىٿ وٕهٌ ًځٞجڃ ځچجّذز ؽڂُپز َ٪ُٖهج ث أوٽُجء أځىًهڀ،

ً  وٵاش فىٻ ځجةور ثإلٱ٢جً ٱاً ثڅض٦اجً    ځ٨ أٌّصه  ،وّاڂج٧ ٙاىس ثٽڂاؤىڃ ٌَٱا٨ ثألىثڃ     ،ثإلٱ٢اج
 ،وىداـ ماٌوٯ ثٽ٪ُاو    ،وً َز ثٽقؾجػ ٱً ثٽٖاج٧ً وٱاً ثٽڂچاَٻ وهاڀ َپذْاىڃ ثٽڂلداِ ثٽذُٞاجء       

 د٪ٜ ثألفُجڃ ځ٨ أدُه إٽً ثٽڂْؾو وً َضه ٽپڂٚپُڄ ٌَٱ٪ىڃ أَوَهڀ دجٽو٩جء.  ٱٍهجده وى

ثٽڂٖاجهور ؽ٪پاش ثٽ٢ٲاټ َٺغاٌ ځاڄ صْاج الصه ٱاً هايث ثٽڂؾاجٻ، وٹاټ هايڇ             ثألُٕجءٹټ هيڇ 
ثألّذجح و٭ٌُهج ؽ٪پش ثٽڂقٺڂُڄ وثٽڂنضُٚڄ َؤٹووڃ ٩پً أهڂُاز هايڇ ثٽضْاج الس، وځچجّاذضهج     

؛ ألڅهج صٶ٨ ٱاً ځؾاجٻ إهًثٹاه وفىثّاه ٱهاً ځڂاج َٖاجهوڇ، وَپڂْاه ٹاټ          ثةُزٽضلځُي ثٽڂٌفپز ثالدضو
 . ثٽڂوًّزَىٿ ٱً فُجصه ّىثء ٱً ثٽڂچَٻ، أو ثٽٖج٧ً، أو ٱً 

َضٞـ أَٞج ځاڄ ثٽؾاووٻ ثٽْاجدٴ أڃ ثٽضْاج الس ثٽڂض٪پٶاز دجٽ٪ٶُاور فٚاپش ٩پاٍ ثٽڂٌصذاز          
ْااج الس، ٹڂااج ؽااجءس   ( ځااڄ إؽڂااجٽٍ ثٽض % 16.81( صْااج ال ودچْااذز ) 651ثٽغجڅُااز؛ ٱٶااو دپاا٬ )   

ثٽضْاج الس ثٽڂض٪پٶاز دجٽٮُذُاجس ٱاٍ ثٽڂٌصذااز ثٽغجٽغاز فُاظ دپا٬ ٩ااوه ثٽضْاج الس ٱاٍ هايث ثٽڂقااىً )           
(. وٵو ؽجءس ثٽضْج الس ثٽڂض٪پٶز دجِهثح وثٽڂ٪اجځلس ثإلّالځُز ٱاٍ    % 11.98(ودچْذز )615

ڂاااجٽٍ ( ځاااڄ إؽ% 66.91( صْاااج ال ودچْاااذز)  91ثٽڂٌصذاااز ثٽٌثد٪اااز، فُاااظ دپٮاااش ثٽضْاااج الس )
ثٽضْج الس، أځج ثٽضْج الس ثٽڂٌصذ٢ز دڂقىً ثٽٌّىٻ ٙپٍ ث  ٩پُه وّپڀ وأٙاقجده ٱٶاو ؽاجءس    

( ځاڄ إؽڂاجٽٍ ثٽضْاج الس.    % 66.18( صْاج ال ودچْاذز)    77ٱٍ ثٽڂٌصذز ثٽنجځْز، فُظ دپٮش )
ٱاً أٵااټ ځٌصذاز ځااڄ فُاظ ٩ااوه     ثٽنپاٴ وثٽٺااىڃ وثٽ٪پاڀ ثٽڂقاا٠ُ  ٹڂاج ؽاجءس صْااج الس ثٽ٢ٲاټ ٩ااڄ    

ووثٝااـ ٵپااز ٩ااوه    ،ثٽضْااج الس إؽڂااجٽٍ%( ځااڄ 1.69( دچْااذز ) 18ٶااو دپٮااش )  ثٽضْااج الس ٱ
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َْاأٻ ٹغُاًٌث ٱاً هايث ثٽڂؾاجٻ ٩اڄ ثألٕاُجء         ضپڂُاي ثٽضْج الس ٱً هيث ثٽڂؾجٻ ٩پً ثٽاٌ٭ڀ ځاڄ أڃ ثٽ  
ثٽڂق٢ُز ده ٱهى َْأٻ ٩ڄ ثٽٖڂِ، وثٽٶڂٌ، وثٽچؾىٿ، وثٽذقجً، وثٽؾذجٻ. .. وٹټ ځج َاووً فىٽاه   

ٱااً هاايث ثٽڂؾااجٻ ال صااووً ٱااً ٱپااٸ    ځااڄ مااجٽٴ هاايڇ  ٽضلځُااي الس ثځااڄ إٔااُجء وٽٺااڄ ځ٪٦ااڀ صْااج
صووً ٱً ٱپٸ ثٽْؤثٻ ٩ڄ ٹُٲُز ٩ڂپهاج وأَاڄ صايهخ ؟ وٽڂاجىث صايهخ ؟ وٽڂاجىث        إڅڂجثألُٕجء ؟    و

هً ځىؽىهر ؟ وځجىث ٽى ثمضٲش ؟ وځجىث ٽى څٶٚش ؟ إٽً ٭ٌُ ىٽٸ ځڄ ثٽضْج الس ثٽضً ال صٶ٨ ٱً 
ځااڄ ثٽٚاا٪خ إهًثؽهااج صقااش    ځؾااجٻ ثٽڂٲااجهُڀ ثٽ٪پڂُااز، وثٽضااٍ    وإڅڂااج ٱااٍ   ،ځؾااجٻ هاايڇ ثٽوًثّااز  

 ثٽضْج الس ثٽوَچُز ثإلّلځُز. 

 ما املفاًٍه الدييًُ الالسمُ لتالمًذ املزحلُ االبتدآًُ يف ضىْ تضاؤالتَه الدييًُ ؟ -الضؤال الجاىِ
ضلځُاي  ٽوٽإلؽجدز ٩ڄ هيث ثٽْؤثٻ صڀ صقوَو ثٽڂٲجهُڀ ثٽوَچُز ثإلّلځُز ثٽڂچجّذز، وثٽلٍځاز  

وىٽاٸ ځاڄ    ،ٱاً ٝاىء صْاج الصهڀ ثٽوَچُاز     ثٽڂٌفپز ثالدضوثةُز ) ځڄ ثٽٚاٰ ثٽٌثدا٨ إٽاٍ ثٽْاجهُ(     
ثّاضذجڅز   ځاڄ مالٻ  ملٻ فْجح ثألوٍثڃ ثٽچْذُز ٽضٺٌثً ثٽڂىثٱٶز ٩پً ځچجّذز ٹټ ځٲهاىٿ، وىٽاٸ   

ٌٳ ځچجهؼ و١ٽڂنضُٚڄ ٱً ث ٽذ٪ٜ وثٽضً وؽهش ٽهڀصقوَو ثٽڂٲجهُڀ ثٽوَچُز ثٽلٍځز، وثٽڂچجّذز 
ثٽ٪پىٿ ثٽ٩ٌُٖز، ود٪و فيٯ ثٽڂٲجهُڀ ثٽڂضوثمپز أو ثٽڂٺًٌر وٽضقٶُٴ أٹذٌ ٵوً ځڄ ٙوٳ  صوًَِ

ثٽوًثّز، وڅ٦ًٌث الًصٲج٧ ثألوٍثڃ ثٽچْاذُز وصٶجًدهاج ٩پاً دچاىه ثالّاضذجڅز       ضلځُيځچجّذز ثٽڂٲجهُڀ ٽ
وداايٽٸ أځٺااڄ  ،ٱااأٹغٌ ،%(75ٵااوًڇ ) ٍٱٶااو صااڀ فاايٯ ثٽڂٲااجهُڀ ثٽضااً ٽااڀ صقٚااټ ٩پااً وٍڃ څْااذ  

ٽضلځُي ثٽڂٌفپاز ثالدضوثةُاز )ځاڄ    ثٽضىٙټ إٽً ٵجةڂز دجٽڂٲجهُڀ ثٽوَچُز ثإلّلځُز ثٽڂچجّذز وثٽلٍځز 
ً  ّضزٱً ٝىء صْج الصهڀ ثٽوَچُز ځى٩ٍز ٩پً  ثٽٰٚ ثٽٌثد٨ إٽٍ ثٽْجهُ( ( 6وؽاووٻ )  ،ځقاجو

ز )ځاڄ ثٽٚاٰ   ٽضلځُي ثٽڂٌفپز ثالدضوثةَُىٝـ ثٽٶجةڂز ثٽچهجةُز ٽپڂٲجهُڀ ثٽوَچُز ثإلّلځُز ثٽلٍځز 
 ٱً ٝىء صْج الصهڀ ځى٩ٍز ٩پً ځقجوً ثٽوًثّز. ثٽٌثد٨ إٽٍ ثٽْجهُ(

 
 

 

 

 (ٖخدًل )
 لخالمْذ المززُت اال خدائْت ال ائمت النيائْت لُمفاىْم الدّنْت اإلطالمْت الالسمت 

  َ ضٌ  حظاؤالحيم مٌسكت كَُ مساًر الدراطت)مْ الصف الزا ع ِلِ الظادص(

 عيواٌ احملور احملاور و

عدد 

 التساؤالت 

 يف كل حمور

 اليسبة املئوية

 % 20.87 047 رتبةة بالققيد . املفاٍيه  امل األول 0

 %20.21 079 بالغيبيات.رتبةة املفاٍيه امل الثاىي 2

 %71.02 097 بالقبادات.رتبةة املفاٍيه امل الثالث 7

 %00.19 72 وأصحابُ. صلي اهلل عليه وسلم بالرسول رتبةة املفاٍيه امل الرابع 4

 %00.11 78 رتبةةة بادآداب واألخالق. املفاٍيه امل اخلامس 1

 %7.82 21 باخللق واللوٌ والقله واحمليط.رتبةة املفاٍيه امل السادس 6
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  614 اإلمجالي

 ً ٽضلځُااي ثٽڂٌفپااز ٽڂٲااجهُڀ ثٽوَچُااز ثإلّاالځُز ثٽلٍځااز  ٵجةڂااز دج وداايٽٸ أځٺااڄ ثٽضىٙااټ إٽاا
ٱً ٝاااىء صْاااج الصهڀ ځى٩ٍاااز ٩پاااً ځقاااجوً وثٽناااجځِ وثٽْاااجهُ( ثالدضوثةُاااز ) ثٽٚاااٰ ثٽٌثدااا٨

ودجٽٌؽى٧ إٽٍ ٵجةڂز ثٽڂٲجهُڀ  ) ثڅ٦ٌ  ًځقجو ّضزځى٩ٍز ٩پً  ( ځٲهىځج 151دپٮش ) ،ثٽوًثّز
 ځڄ هيڇ ثٽوًثّز (  څلف٤ ځج َأصٍ:6ځپقٴ 

( ځٲهىځاًج أي  687ٱٶاو دپٮاش ثٽڂٲاجهُڀ )    ؛ دأٹذٌ ٩وه ځڄ ثٽڂٲجهُڀ ثٽغجٽظثٽڂقىً ٍ ف٦ -
%( ځااڄ إؽڂاجٽً ثٽڂٲااجهُڀ وٽ٪اټ ىٽااٸ ٌَؽاا٨ إٽاً ثفضااىثء ثٽڂقاىً ٩پااً ځؾااجالس     61.61ز )دچْاذ 

ثٽڂض٪پٶااز  دجٽٚاالر، وثٽڂٲااجهُڀثٽڂض٪پٶااز  ثٽڂٲااجهُڀ ځؾااجالس هااً: ٩ااورځض٪ااوهر، ٱٶااو ٕااڂټ ثٽڂقااىً  
 دجٽو٩جء وآهثده.ثٽڂض٪پٶز  دجٽقؼ،وثٽڂٲجهُڀثٽڂض٪پٶز  وثٽڂٲجهُڀ، دجٽٚىٿ

ٱٍ ثإلؽجداز ٩اڄ ثٽْاؤثٻ ثألوٻ فُاظ      ثٽوًثّز ثٽقجٽُزإٽُه  صىٙپشوٽ٪ټ هيث َضٲٴ ځ٨ ځج 
 ٹجڃ ځقىً ثٽ٪ذجهثس هى أٹغٌ ثٽڂقجوً ځڄ فُظ ثٽ٪وه، ٱجٽضلځُي َْأٽىڃ ٹغُاًٌث ٱاٍ هايث ثٽڂقاىً     

ڂؾجٻ ثٽ٪ذجهثس ٭چً دجٽڂٖجهوثس ثٽضً ّذٶش ثإلٕجًر إٽُهج، وثٽڂقٺڂىڃ َضٲٶىڃ ځ٨ هيڇ ثٽوًثّز ٱ
ڄ ثٽڂٲجهُڀ ثٽضً ٵو صْهڀ ٱً ثإلؽجدز ٩ڄ ثٽضْج الس ثٽڂپقز ٱً أڃ هيث ثٽڂؾجٻ َقضجػ إٽً ثٽ٪وَو ځ

 ٽأل١ٲجٻ ٱً هيث ثٽڂؾجٻ. 

وَضٞااـ أَٞااج ځااڄ ثٽؾااووٻ ثٽْااجدٴ أڃ ثٽڂٲااجهُڀ ثٽڂض٪پٶااز دجٽ٪ٶُااور فٚااپش ٩پااٍ ثٽڂٌصذااز  
( ځااڄ إؽڂااجٽٍ ثٽڂٲااجهُڀ، ٹڂااج ؽااجءس    % 16.97( ځٲهىځااج ودچْااذز ) 616ثٽغجڅُااز؛ ٱٶااو دپٮااش )   

ُااجس ٱااٍ ثٽڂٌصذااز ثٽغجٽغااز، فُااظ دپاا٬ ٩ااوه ثٽڂٲااجهُڀ ٱااٍ هاايث ثٽڂقااىً )         ثٽڂٲااجهُڀ ثٽڂض٪پٶااز دجٽٮُذ 
(. وٵااو ؽااجءس ثٽڂٲااجهُڀ ثٽڂض٪پٶااز دااجِهثح وثٽڂ٪ااجځلس ثإلّاالځُز ٱااٍ % 16.65(ودچْاذز ) 668

( ځڄ إؽڂجٽٍ ثٽڂٲاجهُڀ،  % 66.86( ځٲهىځج ودچْذز)  79ثٽڂٌصذز ثٽٌثد٪ز؛ فُظ دپٮش ثٽڂٲجهُڀ )
ٽٌّاىٻ ٙاپٍ ث  ٩پُاه وّاپڀ وأٙاقجده ٱٶاو ؽاجءس ٱاٍ ثٽڂٌصذاز          أځج ثٽڂٲجهُڀ ثٽڂٌصذ٢ز دڂقاىً ث 

أَٞاج  ٹڂج ؽجءس ( ځڄ إؽڂجٽٍ ثٽڂٲجهُڀ،% 66.11( ځٲهىځج ودچْذز) 71ثٽنجځْز؛ فُظ دپٮش )
ٱاً أٵاټ ځٌصذاز ځاڄ فُاظ ٩اوه ثٽضْاج الس ٱٶاو          ثٽنپٴ وثٽٺىڃ وثٽ٪پڀ ثٽڂقا٠ُ ٩ڄ  ثٽڂٲجهُڀ ثٽوَچُز

ثٽڂٲاجهُڀ، وٹڂاج ثصٞاـ  ّاجدٶًج ٱاٍ ثإلؽجداز       ڂاجٽً  %( ځاڄ إؽ 6.91دچْاذز ) ځٲهىځج (  15دپٮش ) 
ٹااجڃ ځچ٢ٶُااًج أڃ صااأصٍ ثٽڂٲااجهُڀ ثٽوَچُااز  ٵپااز ٩ااوه ثٽضْااج الس ٱااً هاايث ثٽڂؾااجٻ  ٩ااڄ ثٽْااؤثٻ ثألوٻ 

 ثٽڂٌصذ٢ز دهيث ثٽڂقىً أًَٞج ٱٍ ثٽڂٌصذز ثألمٌُر.  

ًُ  يف ضىْ تضاؤالتَه  ما مدٍ تىافز املفاًٍه الدييًُ الالسمُ لتالمًذ املزحلُ االبتدآ -الضؤال الجالح 
 الدييًُ يف مكزرات العلىو الشزعًُ بَذه املزحلُ؟

ٵااجٿ ثٽذجفغااجڃ دضقپُااټ ځقضااىي هًوُ ٹااټ ٹضااجح ځااڄ ثٽٺضااخ     وٽإلؽجدااز ٩ااڄ هاايث ثٽْااؤثٻ 
ثٽڂٶًٌر ٩پٍ صلځُي ثٽٰٚ ثٽٌثد٨ وثٽنجځِ وثٽْاجهُ ځاڄ ثٽڂٌفپاز ثالدضوثةُاز دجٽڂڂپٺاز ثٽ٪ٌدُاز       

ٲجهُڀ ثٽاىثًهر ٱاٍ ثٽڂقضاىي دجّاضنوثٿ ٵجةڂاز ثٽضقپُاټ، وٱُڂاج        ثٽْ٪ىهَز، وثّضنلٗ صٺٌثًثس ثٽڂ
 َپٍ ٩ٌٛ ألهڀ ځج وًه ٱٍ څضجةؼ ثٽضقپُټ:

دجٽچْذز ٽچضجةؼ صقپُټ ٹضخ ثٽ٪پىٿ ثٽ٩ٌُٖز دجٽٰٚ ثٽٌثد٨ ځڄ ثٽڂٌفپز ثالدضوثةُز دجٽڂڂپٺز 
 ثٽ٪ٌدُز ثٽْ٪ىهَز ٱجٽؾووٻ ثٽضجٽٍ َىٝـ أهڀ څضجةؼ صقپُټ هيڇ ثٽٺضخ 

 (ٗخدًل )
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 حسُْل كخا ِ الخٌزْد ًالف و لُصف الزا ع اال خدائِ.)الفصل األًل ًالثانِ(نخائح 
   ـزة ٕٕٔ  زة، ًكدد الف زاث المخعُ ت  المفيٌماث الدّنْت  :   ٖٖٖكدد الف زاث اليُِ  :  

اليسبة املئوية مً عدد الفقرات 

 املتقلقة باملفَومات الدييية
 ً  اليسبة املئوية م

 القدد الللي للفقرات
 اجملةةال لتلرارا

 رتبةة بالققيد املفاٍيه  امل 71 % 01.1 28.6%

 الغيبياترتبةة املفاٍيه  امل ال يوجد %صفر صفر %

 بالقباداترتبةة املفاٍيه  امل 29 8.7% 27.7%

 وأصحابُ صلي اهلل عليه وسلمرتبةة املفاٍيه  امل 26 7.8% 20.4%

 واألخالق. رتبةة بادآداب املفاٍيه  امل 09 1.7% 01.8%

 باخللق واللوٌ والقله واحمليط.رتبةة املفاٍيه امل 07 7.9% 01.6%

 اجملنوع 022 76.6% 011%

وځااڄ ثٽؾااووٻ ثٽْااجدٴ َضٞااـ أڃ ځقااىً ثٽ٪ٶُااور ٹااجڃ أٹغااٌ ثٽڂقااجوً صٺااٌثًًث؛ فُااظ ٹااجڃ  
ځڄ إؽڂجٽٍ ٩وه ثٽٲٶٌثس ثٽاىثًهر ٱاٍ ٹضاخ ثٽضىفُاو وثٽٲٶاه وثٽضؾىَاو وثٽقاوَظ         %5.11صٺٌثًڇ 

ځاااڄ ٩اااوه ثٽٲٶاااٌثس ثٽڂض٪پٶاااز %19.1ڂٶاااًٌر ٩پاااٍ صلځُاااي ثٽٚاااٰ ثٽٌثدااا٨ ثالدضاااوثةٍ ودچْاااذز  ثٽ
دجٽڂٲهىځجس ثٽوَچُز،أځج ثٽڂٲجهُڀ ثٽڂض٪پٶز دجٽ٪ذجهثس ٱ٪پٍ ثٽاٌ٭ڀ ځاڄ أڅهاج صٞاڂچش أٹذاٌ ٩اوه ځاڄ        
ثٽڂٲجهُڀ ثٽلٍځز وثٽڂچجّذز ٽضلځُي ثٽڂٌفپز ثالدضوثةُز ٱئڅهج  صٞڂچش ٩وهث أٵټ ځاڄ فُاظ ثٽاىًوه    

ٱٶٌثس ثٽٺضخ ثٽڂٶًٌر ٩پٍ صلځُاي ثٽٚاٰ ثٽٌثدا٨ ثالدضاوثةٍ ځاڄ ثٽڂٌفپاز ثالدضوثةُاز دجٽڂڂپٺاز         ٱٍ 
ځڄ إؽڂجٽٍ ٩وه ثٽٲٶٌثس ثٽىثًهر ٱٍ ٹضخ ثٽضىفُاو  %9.7ثٽ٪ٌدُز ثٽْ٪ىهَز؛ فُظ ٹجڅش ثٽچْذز  

ځاڄ ٩اوه   %16.7وثٽٲٶه وثٽضؾىَو وثٽقوَظ ثٽڂٶًٌر ٩پً صلځُي ثٽٰٚ ثٽٌثد٨ ثالدضوثةٍ ودچْذز 
 ٌثس ثٽڂض٪پٶز دجٽڂٲهىځجس ثٽوَچُز.ثٽٲٶ

أځج ثٽڂٲجهُڀ ثٽڂض٪پٶز دجٽٌّىٻ ٙپٍ ث  ٩پُه وّاپڀ وأٙاقجده ٱٺجڅاش څْاذضهج ځاڄ فُاظ        
ځڄ إؽڂجٽٍ ٩وه ثٽٲٶاٌثس ثٽاىثًهر ٱاٍ ٹضاخ ثٽضىفُاو وثٽٲٶاه ثٽڂٶاًٌر ٩پاٍ صلځُاي          %7.9ثٽىًوه 

هىځااجس ثٽوَچُااز، أځااج  ځااڄ ٩ااوه ثٽٲٶااٌثس ثٽڂض٪پٶااز دجٽڂٲ %16.1ثٽٚااٰ ثٽٌثداا٨ ثالدضااوثةٍ ودچْااذز  
وثألملٳ ٱٺجڅش څْذضهج ځڄ إؽڂجٽٍ ٩اوه ثٽٲٶاٌثس ثٽاىثًهر ٱاٍ     ثِهثح  ثٽڂٲجهُڀ ثٽڂٌصذ٢ز دڂقىً

ځاڄ   %65.9ودچْاذز %5.7ٹضخ ثٽضىفُاو وثٽٲٶاه ثٽڂٶاًٌر ٩پاٍ صلځُاي ثٽٚاٰ ثٽٌثدا٨ ثالدضاوثةٍ         
ٽٺىڃ وثٽ٪پاڀ وثٽڂقا٠ُ   دجٽنپٴ وثڂٌصذ٢ز ٩وه ثٽٲٶٌثس ثٽڂض٪پٶز دجٽڂٲهىځجس ثٽوَچُز. أځج ثٽڂٲجهُڀ ثٽ

ٱٺجڅش څْذضهج ځاڄ إؽڂاجٽٍ ٩اوه ثٽٲٶاٌثس ثٽاىثًهر ٱاٍ ٹضاخ ثٽضىفُاو وثٽٲٶاه ثٽڂٶاًٌر ٩پاٍ صلځُاي             
ځڄ ٩وه ثٽٲٶٌثس ثٽڂض٪پٶز دجٽڂٲهىځجس ثٽوَچُز، %61.1ودچْذز %%6.8ثٽٰٚ ثٽٌثد٨ ثالدضوثةٍ 

ٱپڀ َاٌه أٌ ځٲهاىٿ    وٵو ؽجءس ثٽڂٲجهُڀ ثٽڂٌصذ٢ز دجٽٮُذُجس ٱٍ ثٽڂٌصذز ثألمٌُر ځڄ فُظ ثٽىًوه
 ځڄ ځٲجهُڀ هيث ثٽڂقىً ٱٍ ٹضخ ثٽضىفُو وثٽٲٶه ثٽڂٶًٌر ٩پٍ صلځُي ثٽٰٚ ثٽٌثد٨ ثالدضوثةٍ.

وځڄ داُڄ ثٽڂٲاجهُڀ ثٽوَچُاز ثٽاىثًهر ٱاٍ ځقاىً ثٽ٪ٶُاور وثٽڂض٪پٶاز دڂ٪ٌٱاز ث  ٩اَ وؽاټ )            
 ء ث  ثٽقْااچٍ، ٩ذااجهر ث  وفور،ثٽٖااٌٷ، ث  ثٽڂ٪ذااىه، وؽااىح ١ج٩ااز ث ، ثٽضىفُااو وأڅىث٩ه،أّااڂج

ث  ثٽااٌثٍٳ، ثالّااض٪جڅز دااج ، صىفُااو ثألّااڂجء وثٽٚااٲجس، ث  ثٽنااجٽٴ، ثإلَڂااجڃ ثٽقااٴ، صىفُااو           
 ثٽٌدىدُز . .......(

أځااج ثٽٶااٌآڃ ثٽٺااٌَڀ ٱٶااو وًهس د٪ااٜ ثٽڂٲااجهُڀ ثٽٶپُپااز ځچهااج: ) ځ٪چااً ثٽذْااڂپز، ّااىًر          
ٽٌّااټ ٱڂااڄ ثٽڂٲااجهُڀ ثٽااىثًهر )   ثٽٲجصقز،صٲْااٌُ ّااىًر ثٽٲجصقااز،. ......(، أځااج ځ٪ٌٱااز ثألڅذُااجء وث    
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ثٽقٺڂز ځڄ إًّجٻ ثألڅذُجء وثٽٌّټ، أوٻ ځج صو٩ى إٽُه ثٽٌّټ أٵىثځهڀ، ًّټ ث  إٽٍ ثٽنپٴ، أوٻ 
 ثٽٌّټ وآمٌهڀ، ٙٲجس ثٽٌّټ.............(.

ودجٽچ٦ٌ ٱٍ څضجةؼ ثٽضقپُټ څؾو أڃ ځقضاىي ثٽٺضاخ ثٽڂٶاًٌر ٵاو أ٭ٲاټ ثٽ٪وَاو ځاڄ ثٽڂٲاجهُڀ         
ور ځچهج ) ً َز ث ، ّوًر ثٽڂچضهً، ث  ٽڀ َپو وٽڀ َىٽو، ثٽٖاٌٷ ثألٙاٮٌ،   ثٽڂٌصذ٢ز دڂقىً ثٽ٪ٶُ

ثٽٌٖٷ ثألٹذٌ، ٩ٌٓ ثٽٌفڂڄ، ث  فٍ ال َڂىس،ث  ثٽهجهٌ،ث  ٱىٳ ٹټ ٕاٍء، ثٽ٢اج٭ىس، ث    
ثٽْڂ٨ُ، مپٴ ث  ٽإلڅْجڃ، ځ٪چٍ ال فىٻ وال ٵىر إال داج ، ثٽضذاٌٷ دجألٕاؾجً وثألفؾاجً، أّاڂجء      

ْڂجوَز، ٩وه ثٽٌّټ، أملٳ ثٽٌّټ،أّڂجء ثألڅذُجء، ځ٪ؾَثس ثألڅذُجء، ٩وه ثٽٌّاټ،  ثٽٌّجالس ثٽ
أوٻ ځڄ ٹپڀ ث ، أوٻ ځڄ ٙجٿ، أوٻ ځڄ ٹپڀ ثٽچڂټ، څىؿ ٩پُه ثٽْلٿ،إدٌثهُڀ ودچجء ثٽٺ٪ذز، هاىه  
٩پُه ثٽْلٿ،أ١ىٻ وأٵٌٚ ّىًر ځڄ ثٽٶٌآڃ ثٽٺٌَڀ، ثٽڂٺٍ وثٽڂوڅٍ ځڄ ثٽٺاٌَڀ، أوٻ څْانز ځاڄ    

ٺٌَڀ، ٩ٌوُ ثٽٶٌآڃ ثٽٺٌَڀ، ؽڂا٨ ثٽٶاٌآڃ ثٽٺاٌَڀ، صچاَالس ثٽٶاٌثڃ ثٽٺاٌَڀ، ٩اوه ّاىً         ثٽٶٌآڃ ثٽ
 وفٌوٯ ثٽٶٌآڃ ثٽٺٌَڀ،. ......(.

أځج ٱُڂج َض٪پٴ دڂقىً ثٽٮُذُجس، وځج ثٕضڂټ ٩پُه ځڄ ځٲجهُڀ ٱ٩ٌُز، وځٺىڅاجس ٽپڂٲهاىٿ،   
وثٽقْاجح، أو   ٱئڃ ځقضىي ثٽٺضخ ٽڀ َضٞڂڄ أٌ ځٲهاىٿ ځچهاج، ّاىثء ٱُڂاج َض٪پاٴ دڂ٪ٌٱاز ثٽٶُجځاز       

 ځ٪ٌٱز ثٽڂلةٺز، أو ځ٪ٌٱز ثٽؾچز وثٽچجً، أو ځ٪ٌٱز ثٽؾڄ وثٽُٖج١ُڄ. 

وٱُڂج َض٪پٴ دڂقىً ثٽ٪ذجهثس وځج ثٕضڂټ ٩پُه ځڄ ځٲجهُڀ ٱ٩ٌُز وځٺىڅجس ٽپڂٲهاىٿ، ٱائڃ   
ځقضىٌ ثٽٺضخ ٵو ثٕضڂټ ٩پٍ د٪ٜ ثٽڂٲجهُڀ ځچهج: ) ځٺجڅز ثٽٚلر ٱٍ ثإلّالٿ، ځ٪چاً ثٽٚالر،    

جء ثٽٚپىثس ثٽٲجةضز، أفٺجٿ ثٽڂْاذىٳ،أًٹجڃ ثٽٚالر، ّاؾىه ثٽْاهى، أوٵاجس      ٌٕوٟ ثٽٚلر، ٵٞ
ثٽٚااالر، وثؽذاااجس ثٽٚااالر، ثٽضٖاااهو، ثألىثڃ وثإلٵجځاااز، ثالّاااضچؾجء، ثالّاااضؾڂجً، ثٽضاااُڂڀ، ٙاااٲز  
ثٽٚلر، ثٽ٢هجًر وٱٞپهج، ٌٕوٟ ثٽىٝىء، وثؽذجس ثٽىٝاىء، ٱاٌوٛ ثٽىٝاىء، ثٽڂاىثالر ٱاٍ      

 ء........(ثٽىٝىء، ّچڄ ثٽىٝىء، څىثٵٜ ثٽىٝى

إال أڃ ځقضىي ثٽٺضخ ثٽڂٶًٌر ٵو أ٭ٲټ ثٽ٪وَو ځڄ ثٽڂٲجهُڀ ثٽڂضٞڂچز ٱٍ ځقاىً ثٽ٪ذاجهثس   
ځچهج: ) ځذ٢لس ثٽٚلر، ّؾىه ثٽْاهى، ٙالر ثٽض٢اى٧، ّاچڄ ثٽٚالر، ٙالر ثٽٞاقً، ٙالر         
ثٽڂٌَٜ، ثٽٶٌٚ ٱٍ ثٽٚالر، ثٽؾڂا٨ ٱاٍ ثٽٚالر، ثٽچْاُجڃ ٱاٍ ثٽىٝاىء، أٵْاجٿ ثٽڂُاجڇ، ثٽڂْاـ           

 ىًح، څَوٻ ثٽوٿ َچٶٜ ثٽىٝىء، ثٽڂجء ثٽ٢هىً،. ..(.٩پً ثٽؾ

وٹااايٽٸ ثٽڂٲاااجهُڀ ثٽڂٌصذ٢اااز دڂ٪ٌٱاااز ٹاااټ ځاااڄ: ثٽَٹاااجر وثٽٚاااوٵز، وثٽٚاااىٿ، وثٽقاااؼ         
وثٽ٪ڂٌر،وثٽو٩جء وآهثده؛ فُظ ٽڀ صٌه ٱٍ ځقضىي ثٽٺضخ ثٽڂٶًٌر ٩پً صلځُي ثٽٰٚ ثٽٌثدا٨ ځاڄ   

 ثٽڂٌفپز ثالدضوثةُز دجٽڂڂپٺز ثٽ٪ٌدُز ثٽْ٪ىهَز.

ض٪پٴ دڂقىً ثٽٌّىٻ ٙپٍ ث  ٩پُه وّپڀ وأٙقجده ٱڂڄ ثٽڂٲاجهُڀ ثٽاىثًهر ٱاٍ    أځج ٱُڂج َ
ځقضىي ثٽٺضخ ) ځقڂو ٙپٍ ث  ٩پُه وّپڀ آماٌ ثٽٌّاټ، ځقڂاو ٙاپٍ ث  ٩پُاه وّاپڀ و٩جٽڂُاز        
ثٽو٩ىر، ثٽٚلر ٩پً ثٽچذٍ ٙپً ث  ٩پُه وّپڀ، ځ٪چاً ٕاهجهر أڃ ځقڂاوًث ًّاىٻ ث .....(إال أڃ     

 ً ر ٵاو أ٭ٲاټ ثٽ٪وَاو ځاڄ ثٽڂٲاجهُڀ ثٽڂچوًؽاز صقاش هايث ثٽڂقاىً ځچهاج:) ځىٽاو            ځقضىٌ ثٽٺضخ ثٽڂٶاٌ
ثٽٌّىٻ ٙپً ث  ٩پُاز وّاپڀ، ٩اوه ٍوؽاجس ثٽچذاٍ ٙاپً ث  ٩پُاه وّاپڀ، مپاٴ ثٽٌّاىٻ، وٱاجر            
ثٽٌّىٻ ٙپً ث  ٩پُز وّاپڀ، ٩اوه أواله ثٽٌّاىٻ ٙاپً ث  ٩پُاز وّاپڀ، ځقجوٽاز ٵضاټ ثٽٌّاىٻ          

٭َور أفو، ٙٲجس أدٍ دٺٌ، ٕاٲج٩ز ثٽٌّاىٻ ٙاپً ث  ٩پُاز      ٙپٍ ث  ٩پُز وّپڀ، ٭َور دوً،
 وّپڀ، ثٽهؾٌر، څَوٻ ثٽىفٍ، فُجر ٩ڂٌ دڄ ثٽن٢جح........(

وٱُڂج َض٪پٴ دڂقىً ثِهثح وثٽڂ٪جځلس ثإلّلځُز، وځج َٖاضڂټ ٩پُاه ځاڄ ځٲاجهُڀ ٱ٩ٌُاز      
ز ثألًفاجٿ،  ٱئڃ ځقضىي ثٽٺضخ ٵو صٞڂڄ ثٽ٪وَو ځڄ ثٽڂٲاجهُڀ ځچهاج: ) آهثح ثألٹاټ وثٽٖاٌح، ٙاپ     
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ثٽض٪ااجوڃ ٩پااٍ ثٽذااٌ وثٽضٶااىي، ثٽؾهااجه ٱااٍ ّااذُټ ث ، ثألځااٌ دااجٽڂ٪ٌوٯ وثٽچهااٍ ٩ااڄ ثٽڂچٺااٌ، دااٌ  
ثٽىثٽوَڄ،. .....( إال أڃ ځقضىٌ ثٽٺضخ ثٽڂٶًٌر ٵو أ٭ٲټ ثٽ٪وَو ځڄ ثٽڂٲاجهُڀ ځچهاج: ) آهثح ٵٞاجء    

ٖاج ٿ، ّاڂج٧   ثٽقجؽز، ٩ُجهر ثٽڂٌَٜ، ٩اجهثس ثٽٲ٢اٌر ٱاٍ ثإلّالٿ، آهثح ثٽقاوَظ، ثٽضٲاج ٻ وثٽض      
ثأل٭جڅٍ وثٽڂىُّٶً، ٭ٜ ثٽذٚاٌ، ثٽچڂُڂاز، ثٽايهجح ٽپْاقٌر، ثٽپ٪اڄ، ثٽڂقاجًٿ ٽپڂاٌأر، ثٽض٪جځاټ         

 ځ٨ ثٽُهىه، ثٽ٦هجً،. ....(.

وأمٌُث وٱُڂج َض٪پٴ دڂقىً ځ٪ٌٱز ثٽنپٴ وثٽٺاىڃ وځاج ثٕاضڂټ ٩پُاه ځاڄ ځٲاجهُڀ ٱ٩ٌُاز،        
ٽقٺڂز ځڄ مپٴ ثٽنپٴ، مپاٴ  ٱئڃ ځقضىٌ ثٽٺضخ ٵو صٞڂڄ د٪ٞج ځڄ ځٲجهُڀ هيث ثٽڂقىً ځچهج:) ث

ثٽڂؤځڄ وثٽٺجٱٌ، ثٽقٺڂز ځڄ مپٴ ثٽ٪ٶټ............( إال أڃ ځقضىٌ ثٽڂٶًٌر ٵاو أ٭ٲاټ ثٽ٪وَاو ځاڄ     
ثٽڂٲجهُڀ ځچهج: )ثٽقٺڂز ځڄ مپاٴ ثٽٺاىڃ، ثٽقٺڂاز ځاڄ مپاٴ ثٽؾذاجٻ، مپاٴ ثٽچاجُ داأٽىثڃ ځنضپٲاز،           

 ذقٌ، څَوٻ ثٽڂ٢ٌ..........(.مپٴ ثإلڅْجڃ ځڄ ١ُڄ، ٩ذجهر ثٽقُىثڅجس  ، دچجء ثٽٺ٪ذز، مپٴ ثٽ

أځااج ٱُڂااج َض٪پااٴ دضقپُااټ ٹضااخ ثٽ٪پااىٿ ثٽٖاا٩ٌُز دجٽٚااٰ ثٽنااجځِ ځااڄ ثٽڂٌفپااز ثالدضوثةُااز   
 دجٽڂڂپٺز ثٽ٪ٌدُز ثٽْ٪ىهَز ٱجٽؾووٻ ثٽضجٽٍ َىٝـ أهڀ څضجةؼ صقپُټ ځقضىي هيڇ ثٽٺضخ.

 (٘خدًل )
 خدائِ )الفصل األًل ًالثانِ(نخائح حسُْل كخب الخٌزْد ًالف و ًالخدٌّد ًالسدّث لُصف الرامض اال 

   ـزة ٕٔ٘، ًكدد الف زاث المخعُ ت  المفيٌماث الدّنْت  :     زة ٕٗٗٔكدد الف زاث اليُِ  :  
ً عدد الفقرات  اليسبة املئوية م

 املتقلقة باملفَومات الدييية
ً القدد   اليسبة املئوية م

 الللي للفقرات
 اجملةةال التلرار

 رتبةة بالققيد امل املفاٍيه  71 1.21% 29.8%

 الغيبياترتبةة املفاٍيه  امل 07 % 1.910 1.0%

 بالقباداترتبةة املفاٍيه  امل 60 4.27% 24.4%

 وأصحابُ.  صلي اهلل عليه وسلمبالرسول رتبةة املفاٍيه  امل 47 7.21% 08.8%

 . رتبةة بادآداب واألخالقاملفاٍيه  امل 77 2.28% 07.2%

 باخللق واللوٌ والقله واحمليط.رتبةة يه املاملفاٍ 22 0.12% 8.7%

 اجملنوع 210 07.78% 011%

ودڂ٪ااجوهر ثٽچ٦ااٌ ٱااٍ څضااجةؼ ثٽضقپُااټ څؾااو أڃ ځقااىً ثٽ٪ٶُااور ٹااجڃ أٹغااٌ ثٽڂقااجوً صٺااٌثًًث؛  
ځڄ إؽڂجٽٍ ٩وه ثٽٲٶٌثس ثٽىثًهر ٱاٍ ٹضاخ ثٽضىفُاو وثٽٲٶاه وثٽضؾىَاو       %5.11فُظ ٹجڃ صٺٌثًڇ 

ځااڄ ٩ااوه ثٽٲٶااٌثس  %18.9ٽٚااٰ ثٽنااجځِ ثالدضااوثةٍ ودچْااذز  وثٽقااوَظ ثٽڂٶااًٌر ٩پااً صلځُااي ث 
ثٽڂض٪پٶز دجٽڂٲهىځجس ثٽوَچُز،أځج ثٽڂٲجهُڀ ثٽڂض٪پٶاز دجٽ٪ذاجهثس ٱ٪پاً ثٽاٌ٭ڀ ځاڄ أڅهاج صٞاڂچش أٹذاٌ         
٩وه ځڄ ثٽڂٲجهُڀ ثٽلٍځز وثٽڂچجّذز ٽضلځُي ثٽڂٌفپز ثالدضوثةُز ٱئڅهج صٞڂچش ٩وهًث أٵاټ ځاڄ فُاظ    

ًر ٩پٍ صلځُاي ثٽٚاٰ ثٽناجځِ ځاڄ ثٽڂٌفپاز ثالدضوثةُاز دجٽڂڂپٺاز        ثٽىًوه ٱٍ ٱٶٌثس ثٽٺضخ ثٽڂٶٌ
ځااڄ إؽڂااجٽٍ ٩ااوه ثٽٲٶااٌثس ثٽااىثًهر ٱااٍ ٹضااخ  % 1.16ثٽ٪ٌدُاز ثٽْاا٪ىهَز؛ فُااظ ٹجڅااش ثٽچْااذز   

ثٽضىفُااو وثٽٲٶااه وثٽضؾىَااو وثٽقااوَظ ثٽڂٶااًٌر ٩پااً صلځُااي ثٽٚااٰ ثٽنااجځِ ثالدضااوثةٍ ودچْااذز           
 ثٽوَچُز. ځڄ ٩وه ثٽٲٶٌثس ثٽڂض٪پٶز دجٽڂٲهىځجس 11.1%

دجٽٌّىٻ ٙاپٍ ث  ٩پُاه وّاپڀ وأٙاقجده ٱٺجڅاش څْاذضهج       ڂٌصذ٢ز أځج ثٽڂٲجهُڀ ثٽڂض٪پٶز ثٽ 
ځڄ إؽڂاجٽٍ ٩اوه ثٽٲٶاٌثس ثٽاىثًهر ٱاٍ ٹضاخ ثٽضىفُاو وثٽٲٶاه وثٽضؾىَاو          %6.15ځڄ فُظ ثٽىًوه 

ځااڄ ٩ااوه ثٽٲٶااٌثس  %69.9وثٽقااوَظ ثٽڂٶااًٌر ٩پااٍ صلځُااي ثٽٚااٰ ثٽنااجځِ ثالدضااوثةٍ ودچْااذز    
ً  ثٽڂض٪پٶز د ٱٺجڅاش څْاذضهج ځاڄ     ثِهثح وثألمالٳ  جٽڂٲهىځجس ثٽوَچُز. أځج ثٽڂٲجهُڀ ثٽڂٌصذ٢از دڂقاى

إؽڂجٽٍ ٩وه ثٽٲٶٌثس ثٽىثًهر ٱاٍ ٹضاخ ثٽضىفُاو وثٽٲٶاه وثٽضؾىَاو وثٽقاوَظ ثٽڂٶاًٌر ٩پاٍ صلځُاي          
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ځااڄ ٩ااوه ثٽٲٶااٌثس ثٽڂض٪پٶااز دجٽڂٲهىځااجس    %66.1ودچْااذز  %1.19ثٽٚااٰ ثٽنااجځِ ثالدضااوثةٍ  
داجٽنپٴ وثٽٺاىڃ وثٽ٪پاڀ وثٽڂقا٠ُ ٱٺجڅاش څْاذضهج ځاڄ إؽڂاجٽٍ ٩اوه          ڂٌصذ٢از  ٲجهُڀ ثٽثٽوَچُز. أځج ثٽڂ

ثٽٲٶٌثس ثٽىثًهر ٱٍ ٹضخ ثٽضىفُو وثٽٲٶه وثٽضؾىَو وثٽقوَظ ثٽڂٶًٌر ٩پً صلځُي ثٽٰٚ ثٽنجځِ 
ځاڄ ٩اوه ثٽٲٶاٌثس ثٽڂض٪پٶاز دجٽڂٲهىځاجس ثٽوَچُاز، وٵاو ؽاجءس          %9.7ودچْاذز   %6.51ثالدضوثةٍ 

ځاڄ   % 1.816دجٽٮُذُجس ٱاٍ ثٽڂٌصذاز ثألمُاٌر ځاڄ فُاظ ثٽاىًه فُاظ دپٮاش         ثٽڂٲجهُڀ ثٽڂٌصذ٢ز 
إؽڂجٽٍ ٩وه ثٽٲٶٌثس ثٽىثًهر ٱاٍ ٹضاخ ثٽضىفُاو وثٽٲٶاه وثٽضؾىَاو وثٽقاوَظ ثٽڂٶاًٌر ٩پاً صلځُاي          

 ځڄ ٩وه ثٽٲٶٌثس ثٽڂض٪پٶز دجٽڂٲهىځجس ثٽوَچُز. %5.6ثٽٰٚ ثٽنجځِ ثالدضوثةٍ ودچْذز 

ر ٱٍ ځقىً ثٽ٪ٶُور وثٽڂض٪پٶز دڂ٪ٌٱز ث  ٩اَ وؽاټ ) ث    وځڄ دُڄ ثٽڂٲجهُڀ ثٽوَچُز ثٽىثًه
ثٽنجٽٴ، ث  ثٽٌثٍٳ، ث  ثٽڂ٪ذىه، وؽىح ١ج٩ز ث  ٩َوؽټ، ٩وٿ ځىثالر ځڄ فاجه ث  وًّاىٽه،   
ثٽضىفُو وثٽچهٍ ٩ڄ ثٽٌٖٷ،ثٽ٪ذجهر ثٽقٶز  ، ص٪٦اُڀ ث  وصٶوَْاه، ثإلّالٿ وثإلَڂاجڃ وثإلفْاجڃ،      

أڃ ال إٽه إال ث ، صىفُاو ثألٽىهُاز، صىفُاو ثٽٌدىدُاز، ثٽٖاٲج٩ز، ثٽٖاٌٷ        ثٽذْڂپز،ثالّض٪جىر، ٕهجهر
 ثألٹذٌ، ثٽٌٖٷ ثألٙٮٌ، ؽقو وفوثڅُز ث  ص٪جٽً....(

أځج ثٽٶٌآڃ ثٽٺٌَڀ ٱٶو وًه ثٽ٪وَو ځڄ ثٽڂٲجهُڀ ثٽڂچوًؽز صقضه وځچهج:) آهثح صلور ثٽٶاٌآڃ  
،....(، أځج ځ٪ٌٱز ثألڅذُجء وثٽٌّټ ٱڂڄ ثٽٺٌَڀ، فٺڀ ثإله٭جٿ، فٺڀ ثإل٥هجً، أفٺجٿ ثٽچىڃ ثٽْجٹچز

 ثٽڂٲجهُڀ ثٽىثًهر ) أوٻ ثٽٌّټ، مجصڀ ثٽٌّټ، ځهڂز ثٽٌّټ....(.

ودجٽچ٦ٌ ٱٍ څضجةؼ ثٽضقپُټ څؾو أڃ ځقضاىي ثٽٺضاخ ثٽڂٶاًٌر ٵاو أ٭ٲاټ ثٽ٪وَاو ځاڄ ثٽڂٲاجهُڀ         
و وٽااڀ ثٽڂٌصذ٢از دڂقااىً ثٽ٪ٶُااور ځچهااج ) ً َااز ث ، ٩اآٌ ثٽاٌفڂڄ، ث  فااٍ ال َڂااىس، ث  ٽااڀ َپاا  

َىٽو، ثٽ٢ج٭ىس، ث  ثٽْڂ٨ُ، مپٴ ث  ٽإلڅْجڃ، ځ٪چً ال فىٻ وال ٵىر إال دج ، أّڂجء ثٽٌّجالس 
ثٽْااڂجوَز، ٩ااوه ثٽٌّااټ،أملٳ ثٽٌّټ،أّااڂجء ثألڅذُااجء، ځ٪ؾااَثس ثألڅذُااجء، ثٽقٺڂااز ځااڄ إًّااجٻ     

 ثألڅذُجء، أڅذُجء دچٍ ثٌّةُټ، أٙقجح ثٽٺهٰ.....(.

، وځج ثٕضڂټ ٩پُه ځڄ ځٲجهُڀ ٱ٩ٌُز، وځٺىڅاجس ٽپڂٲهاىٿ،   أځج ٱُڂج َض٪پٴ دڂقىً ثٽٮُذُجس
ٱئڃ ځقضىي ثٽٺضخ ٽڀ َضٞڂڄ أٌ ځٲهاىٿ ځچهاج، ّاىثء ٱُڂاج َض٪پاٴ دڂ٪ٌٱاز ثٽٶُجځاز وثٽقْاجح، أو         
ځ٪ٌٱااز ثٽڂلةٺااز، أو ځ٪ٌٱااز ثٽؾچااز وثٽچااجً، أو ځ٪ٌٱااز ثٽؾااڄ وثٽٖااُج١ُڄ. ٱُڂااج ٩ااوث ځٲااجهُڀ ٵپُپااز   

 صض٪پٴ دجٽذ٪ظ د٪و ثٽڂىس أو ثٽٶذىً.

ُڂج َض٪پٴ دڂقىً ثٽ٪ذجهثس وځج ثٕضڂټ ٩پُه ځڄ ځٲجهُڀ ٱ٩ٌُز وځٺىڅجس ٽپڂٲجهُڀ، ٱائڃ  وٱ
ځقضااىٌ ثٽٺضااخ ٵااو ثٕااضڂټ ٩پااٍ د٪ااٜ ثٽڂٲااجهُڀ ځچهااج: ) ٙااٲز ثٽٚاالر، ّااچڄ ثٽٚاالر، ٙاالر       
ثٽض٢ااى٧، أفٺااجٿ ثٽڂْااذىٳ، أوٵااجس ثٽٚاالر، ّااؾىه ثٽْااهى، ځااذ٢لس ثٽٚاالر، آهثح ثٽٚاالر،        

ٽڂُااجڇ، ثٽڂْااـ ٩پااٍ ثٽنٲااُڄ، ثٽضااُڂڀ، ٕااٌوٟ ثٽضااُڂڀ، ثٽڂْااـ ٩پااٍ   ثٽٚاالر ٱااٍ ثٽڂْااجؽو، أٵْااجٿ ث 
 ثٽؾىًح.....(

إال أڃ ځقضىي ثٽٺضخ ثٽڂٶًٌر ٵو أ٭ٲټ ثٽ٪وَو ځڄ ثٽڂٲجهُڀ ثٽڂضٞڂچز ٱٍ ځقاىً ثٽ٪ذاجهثس   
ځچهج: ) أٵىثٻ ثٽٚالر، ٙالر ثٽؾڂ٪از، ثٽؾڂا٨ ٱاٍ ثٽٚالر، ٙالر ثٽڂْاجٱٌ، فٺاڀ صاٌٷ ثٽٚالر            

ٽٚلر، صقُز ثٽڂْؾو، ثٽٚلر ٱٍ ثٽقاٌٿ ثٽڂٺاٍ، ٙالر ثٽڂاٌَٜ،     ٹْل، آهثح ثٽٚلر، صأمٌُ ث
ثٽٶٌٚ ٱٍ ثٽٚلر، صٌٷ ثٽٚلر ٩ڂوًث، ثالّضؾڂجً، ثالّضچؾجء، ٹُٲُز ثٽىٝاىء، أه٩ُاز ثٽٚالر،    

 ثٽْىثٷ، ثٽچُْجڃ ٱٍ ثٽىٝىء، څىثٵٜ ثٽىٝىء....(.

وٹااايٽٸ ثٽڂٲاااجهُڀ ثٽڂٌصذ٢اااز دڂ٪ٌٱاااز ٹاااټ ځاااڄ: ثٽَٹاااجر وثٽٚاااوٵز، وثٽٚاااىٿ، وثٽقاااؼ         
ثٽ٪ڂٌر،وثٽو٩جء وآهثده؛ فُظ ٽڀ صٌه ٱٍ ځقضاىي ثٽٺضاخ ثٽڂٶاًٌر ٩پاٍ صلځُاي ثٽٚاٰ ثٽناجځِ        و

 ځڄ ثٽڂٌفپز ثالدضوثةُز دجٽڂڂپٺز ثٽ٪ٌدُز ثٽْ٪ىهَز. 
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أځج ٱُڂج َض٪پٴ دڂقىً ثٽٌّىٻ ٙپٍ ث  ٩پُه وّپڀ وأٙقجده ٱڂڄ ثٽڂٲاجهُڀ ثٽاىثًهر ٱاٍ    
پڀ، ځ٪ٌٱااز ثٽٌّااىٻ، ٱٞااټ ځقڂااو ځقضااىي ثٽٺضااخ ) وؽااىح ١ج٩ااز ثٽٌّااىٻ ٙااپٍ ث  ٩پُااه وّاا

ٙااپٍ ث  ٩پُااه وّااپڀ، ثٽهؾااٌر، ځ٪چااً  ٕااهجهر أڃ ځقڂااوًث ًّااىٻ ث ، څااَوٻ ثٽااىفٍ، ه٩ااىر           
ثٽٌّااىٻ.....(إال أڃ ځقضااىٌ ثٽٺضااخ ثٽڂٶااًٌر ٵااو أ٭ٲااټ ثٽ٪وَااو ځااڄ ثٽڂٲااجهُڀ ثٽڂچوًؽااز صقااش هاايث  

ٽاز ٵضاټ ثٽٌّاىٻ    ثٽڂقىً ځچهج:) ثإلّاٌثء وثٽڂ٪اٌثػ، ځىٽاو ثٽٌّاىٻ ٙاپٍ ث  ٩پُاز وّاپڀ، ځقجو       
ٙپٍ ث  ٩پُز وّپڀ، ٵٚز ثأل٩ڂً، أٿ ثٽٌّىٻ ٙپٍ ث  ٩پُه  وّاپڀ، وثٽاو ثٽٌّاىٻ ٙاپٍ ث      
٩پُاه وّاپڀ، ٙاٲجس ثٽٌّاىٻ ٙاپٍ ث  ٩پُاه وّاپڀ، ُمپاٴ ثٽٌّاىٻ ٙاپٍ ث  ٩پُاه وّاپڀ، وٱاجر              
 ثٽٌّىٻ ٙپٍ ث  ٩پُه  وّپڀ، ٭َور أفو، ٭اجً فاٌثء، ٩اَور داوً، ٕاٲج٩ز ثٽٌّاىٻ ٙاپٍ ث        
٩پُه وّپڀ، ځ٪ؾَثس ثٽٌّىٻ ٙپٍ ث  ٩پُه وّپڀ، څْخ ثٽٌّىٻ ٙاپٍ ث  ٩پُاه وّاپڀ، ٩ڂاٌ     

 دڄ ثٽن٢جح، ٩وه ثٽٚقجدز، ٩غڂجڃ دڄ ٩ٲجڃ، أدى دٺٌ ثٽٚوَٴ، أدى ځىًّ ثألٕ٪ٌٌ...(

وٱُڂج َض٪پٴ دڂقىً ثِهثح وثٽڂ٪جځلس ثإلّلځُز، وځج َٖاضڂټ ٩پُاه ځاڄ ځٲاجهُڀ ٱ٩ٌُاز      
ٞااڂڄ ثٽ٪وَاو ځاڄ ثٽڂٲاجهُڀ ځچهااج: ) آهثح ٵٞاجء ثٽقجؽاز، صقاٌَڀ ٩ٶااىٳ       ٱائڃ ځقضاىي ثٽٺضاخ ٵاو ص    

ثٽىثٽااوَڄ، ٩ااوٿ إَاايثء ثٽؾااجً، ٩ُااجهر ثٽڂااٌَٜ، صقااٌَڀ ثٽٺاايح، ثٽچٲااجٳ، صقااٌَڀ ثٽٮُذُااز، ثٽٌَااجء،     
ثٽقُجء، آهثح ثٽ٢٪اجٿ وثٽٖاٌثح، ثٽٌٱاٴ داجٽقُىثڃ،....( إال أڃ ځقضاىي ثٽٺضاخ ثٽڂٶاًٌر ٵاو أ٭ٲاټ          

٭اٜ ثٽذٚاٌ، ثٽچ٦جٱاز، آهثح ثٽپذاجُ، إًهاجح وٵضاټ ثٽچاجُ، ثٽچڂُڂاز،         ثٽ٪وَو ځڄ ثٽڂٲجهُڀ ځچهج: )
ثٽيهجح ٽپْقٌر، ثٽپ٪ڄ، ٙپز ثٽٌفڀ، ثٽضىدز ځڄ ثٽيڅىح، ثٽٮٔ ٱاٍ ثٽذُا٨، فٺاڀ ثٽَڅاً، ثٽڂقاجًٿ      
ٽپڂٌأر، ثٽض٪جځټ ځ٨ ثٽُهىه، ثٽ٦هجً، ٍوثػ ثٽڂُْجً، آهثح ثالّضتيثڃ، ٕاٌوٟ ٵذاىٻ ثٽ٪ڂاټ......(    

ځ٪ٌٱااز ثٽنپااٴ وثٽٺااىڃ وځااج ثٕااضڂټ ٩پُااه ځااڄ ځٲااجهُڀ ٱ٩ٌُااز، ٱاائڃ   وأمُااٌث وٱُڂااج َض٪پااٴ دڂقااىً
ځقضىي ثٽٺضخ ٵو صٞڂڄ د٪ًٞج ځڄ ځٲجهُڀ هيث ثٽڂقاىً ځچهاج:) آَاجس ث  وځنپىٵجصاه، مپاٴ ثٽپُاټ       
وثٽچهجً، مپٴ ثٽٖڂِ وثٽٶڂٌ، مپٴ ثإلڅْجڃ، ٩ذجهر ثٽقُىثڅاجس  ، ځٚاٌُ ثألًٛ َاىٿ ثٽٶُجځاز،     

 ڀ ث  ٱٍ ثٽٺىڃ.....(مپٴ ثٽذقٌ، وثؽخ ثإلڅْجڃ څقى څ٪

أځااج ٱُڂااج َض٪پااٴ دضقپُااټ ٹضااخ ثٽ٪پااىٿ ثٽٖاا٩ٌُز دجٽٚااٰ ثٽْااجهُ ځااڄ ثٽڂٌفپااز ثالدضوثةُااز  
 دجٽڂڂپٺز ثٽ٪ٌدُز ثٽْ٪ىهَز ٱجٽؾووٻ ثٽضجٽٍ َىٝـ أهڀ څضجةؼ صقپُټ ځقضىٌ هيڇ ثٽٺضخ.

 (ٙخدًل )
 . )الفصل األًل ًالثانِ(نخائح حسُْل كخب الخٌزْد ًالف و ًالخدٌّد ًالسدّث لُصف الظادص اال خدائِ

   ـزة ٕٖٖ  زة، ًكدد الف زاث المخعُ ت  المفيٌماث الدّنْت:  ٔٙ٘ٔكدد الف زاث اليُِ:  

ً عدد الفقرات  اليسبة املئوية م

 املتقلقة باملفَومات الدييية
ً القدد   اليسبة املئوية م

 الللي للفقرات
 اجملةةال التلرار

 .الققيد رتبةة باملفاٍيه  امل 77 4.6% 20.8%

 الغيبيات.رتبةة املفاٍيه  امل 16 7.1% 06.7%

 بالقبادات.رتبةة املفاٍيه  امل 88 1.6% 26.4%

 وأصحابُ. صلي اهلل عليه وسلمرتبةة املفاٍيه  امل 11 7.1% 06.1%

 رتبةة بادآداب واألخالق. املفاٍيه  امل 74 2.2% 01.2%

 وٌ والقله واحمليط.باخللق واللرتبةة املفاٍيه امل 28 0.8% 8.4%

 اجملنوع 772 20.2% 011%

وَضٞـ ځڄ ثٽؾووٻ ثٽْجدٴ  أڃ ځقاىً ثٽ٪ذاجهثس ٹاجڃ أٹغاٌ ثٽڂقاجوً صٺاٌثًًث فُاظ ٹاجڃ         
ځاڄ إؽڂاجٽٍ ٩اوه ثٽٲٶاٌثس ثٽاىثًهر ٱاٍ ٹضاخ ثٽضىفُاو وثٽٲٶاه وثٽضؾىَاو وثٽقاوَظ             %5.1صٺٌثًڇ 
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٩ااوه ثٽٲٶااٌثس ثٽڂض٪پٶااز  ځااڄ  %11.1ثٽڂٶااًٌر ٩پااٍ صلځُااي ثٽٚااٰ ثٽْااجهُ ثالدضااوثةٍ ودچْااذز     
دجٽڂٲهىځجس ثٽوَچُز، وهيڇ ثٽچضُؾز ځچ٢ٶُز، ٱ٪وه ثٽڂٲجهُڀ ثٽڂضٞڂچز ٱٍ ځقىً ثٽ٪ذجهثس هٍ أٹذاٌ  

ځاڄ إؽڂاجٽٍ ٩اوه    %1.1ثٽڂٲجهُڀ ځڄ فُظ ثٽ٪اوه، أځاج ثٽڂٲاجهُڀ ثٽڂض٪پٶاز دجٽ٪ٶُاور ٱٺجڅاش څْاذضهج         
ًر ٩پٍ صلځُي ثٽٰٚ ثٽْاجهُ  ثٽٲٶٌثس ثٽىثًهر ٱٍ ٹضخ ثٽضىفُو وثٽٲٶه وثٽضؾىَو وثٽقوَظ ثٽڂٶٌ

ځاڄ ٩اوه ثٽٲٶاٌثس ثٽڂض٪پٶاز دجٽڂٲهىځاجس ثٽوَچُاز، أځاج ثٽڂٲاجهُڀ ثٽڂض٪پٶاز          %16.9ثالدضوثةٍ ودچْذز 
ځاڄ  %6.5دجٽٌّىٻ ٙپٍ ث  ٩پُه وّاپڀ وأٙاقجده ٱٺجڅاش څْاذضهج ځاڄ فُاظ ثٽاىًوه        ڂٌصذ٢ز ثٽ

ظ ثٽڂٶاًٌر ٩پاٍ صلځُاي    إؽڂجٽٍ ٩وه ثٽٲٶٌثس ثٽىثًهر ٱاٍ ٹضاخ ثٽضىفُاو وثٽٲٶاه وثٽضؾىَاو وثٽقاوَ      
 ځڄ ٩وه ثٽٲٶٌثس ثٽڂض٪پٶز دجٽڂٲهىځجس ثٽوَچُز.%61.5ثٽٰٚ ثٽْجهُ ثالدضوثةٍ ودچْذز 

وثألملٳ ٱٺجڅش څْذضهج ځڄ إؽڂجٽٍ ٩اوه ثٽٲٶاٌثس   ثِهثح  أځج ثٽڂٲجهُڀ ثٽڂٌصذ٢ز دڂقىً 
         ُ  ثٽااىثًهر ٱااٍ ٹضااخ ثٽضىفُااو وثٽٲٶااه وثٽضؾىَااو وثٽقااوَظ ثٽڂٶااًٌر ٩پااٍ صلځُااي ثٽٚااٰ ثٽْااجه

 ځڄ ٩وه ثٽٲٶٌثس ثٽڂض٪پٶز دجٽڂٲهىځجس ثٽوَچُز. %61.1ودچْذز%1.1ثالدضوثةٍ 

داجٽنپٴ وثٽٺاىڃ وثٽ٪پاڀ وثٽڂقا٠ُ ٱٺجڅاش څْاذضهج ځاڄ إؽڂاجٽٍ ٩اوه          ڂٌصذ٢از  أځج ثٽڂٲجهُڀ ثٽ
ثٽٲٶٌثس ثٽىثًهر ٱٍ ٹضخ ثٽضىفُو وثٽٲٶه وثٽضؾىَو وثٽقوَظ ثٽڂٶًٌر ٩پٍ صلځُي ثٽٰٚ ثٽْاجهُ  

ځڄ ٩وه ثٽٲٶٌثس ثٽڂض٪پٶز دجٽڂٲهىځجس ثٽوَچُز، وٵو ؽجءس ثٽڂٲجهُڀ %9.1ودچْذز%6.9ثالدضوثةٍ 
ثٽڂٌصذ٢ااز دجٽٮُذُااجس ځنضپٲااز ٩ڂااج ّااذٶش ثإلٕااجًر إٽُااه ٱااٍ ٹضااخ ثٽٚااٰ ثٽٌثداا٨ وثٽنااجځِ ځااڄ       

ځاڄ إؽڂاجٽٍ   %6.5ثٽڂٌفپز ثالدضوثةُز دجٽڂڂپٺز ثٽ٪ٌدُز ثٽْ٪ىهَز ځڄ فُظ ثٽاىًوه؛ فُاظ دپٮاش    
ىفُاو وثٽٲٶاه وثٽضؾىَاو وثٽقاوَظ ثٽڂٶاًٌر ٩پاٍ صلځُاي ثٽٚاٰ         ٩وه ثٽٲٶٌثس ثٽىثًهر ٱاٍ ٹضاخ ثٽض  

ځااڄ ٩ااوه ثٽٲٶااٌثس ثٽڂض٪پٶااز دجٽڂٲهىځااجس ثٽوَچُااز، وهااٍ څْااذز    %9.1ثٽْااجهُ ثالدضااوثةٍ ودچْااذز  
 ځٌصٲ٪ز څْذًُج ځٶجًڅز دجٽٰٚ ثٽٌثد٨ وثٽنجځِ.

 وځڄ داُڄ ثٽڂٲاجهُڀ ثٽوَچُاز ثٽاىثًهر ٱاٍ ځقاىً ثٽ٪ٶُاور وثٽڂض٪پٶاز دڂ٪ٌٱاز ث  ٩اَ وؽاټ )           
ثٽضىفُو وأهڂُضاه، ثٽ٪ذاجهر، ثٽضىداز وثالّاضٮٲجً، ثال٩ضاٌثٯ دٲٞاټ ث ، ثإلَڂاجڃ دجٽٶٞاجء وثٽٶاوً،          
 أڅىث٧ ثٽٖٲج٩ز، ٕهجهر أڃ ال إٽه إال ث ، ثٽٌٖٷ دج ، ثٽٺٲٌ وأڅىث٩ه، وؽىح ١ج٩ز ث . .......(

ص٪پڀ ثٽٶاٌآڃ  أځج ثٽٶٌثآڃ ثٽٺٌَڀ ٱٶو وًه ثٽ٪وَو ځڄ ثٽڂٲجهُڀ ثٽڂچوًؽز صقضه وځچهج:) ٱٞټ 
وص٪پُڂاااه، فٲااا٤ ثٽٶاااٌآڃ ثٽٺاااٌَڀ، عاااىثح صااالور ثٽٶاااٌآڃ ثٽٺاااٌَڀ، آهثح صااالور ثٽٶاااٌثڃ ثٽٺاااٌَڀ           

 وثّضڂج٩ه،ثٽض٪ىى وثٽذْڂپز، أفٺجٿ ثٽڂو، أفٺجٿ ثٽچىڃ ثٽْجٹچز،. ......(.

ودجٽچ٦ٌ ٱٍ څضجةؼ ثٽضقپُټ څؾو أڃ ځقضاىي ثٽٺضاخ ثٽڂٶاًٌر ٵاو أ٭ٲاټ ثٽ٪وَاو ځاڄ ثٽڂٲاجهُڀ         
٪ٶُور ځچهج ) ٙٲجس ث ، ً َاز ث ، ٩آٌ ثٽاٌفڂڄ، أّاڂجء ث  ثٽقْاچٍ، ث       ثٽڂٌصذ٢ز دڂقىً ثٽ

ثٽهجهٌ، ٩وٿ ځىثالر ځڄ فجه ث  وًّىٽه، ثٽيدـ  ، ث  َ٪پڀ مجةچز ثأل٩ُڄ وځاج صنٲاٍ ثٽٚاووً،    
ث  ثٽٶىٌ، ثٽٖهجهصجڃ، ث  ٽُِ ٹڂغپه ٍٕء، ث  ثٽٺذٌُ، ّاؾىه ثٽاضلور، ٵاىٻ آځاُڄ د٪او ثٽٲجصقاز،       

ر ثٽٺهٰ، ثٽڂٺٍ وثٽڂوڅٍ ځڄ ثٽٶٌآڃ ثٽٺٌَڀ، ّىًر ثٽٲُټ، ّذخ څَوٻ ثٽٶٌآڃ ثٽٺٌَڀ، ّىًر ّىً
 دچٍ إٌّثةُټ، أوٻ څْنز ځڄ ثٽٶٌآڃ ثٽٺٌَڀ، ٹضذز ثٽٶٌآڃ ثٽٺٌَڀ.......(.

أځج ٱُڂج َض٪پٴ دڂقىً ثٽٮُذُجس، وځج ثٕضڂټ ٩پُه ځڄ ځٲجهُڀ ٱ٩ٌُز، وځٺىڅاجس ٽپڂٲهاىٿ،   
أّااذجح همااىٻ ثٽؾچااز، أهااټ ثٽؾچااز،   : (  ځااڄ ثٽڂٲااجهُڀ ځچهااجٱاائڃ ځقضااىي ثٽٺضااخ صٞااڂڄ ٩ااوهث  

ثٽڂذٌٖوڃ دجٽؾچز، ٕهجهر ثٽٌّىٻ ألهټ ثٽؾچز، ثٽذ٪ظ د٪و ثٽڂىس، څ٪ُڀ ثٽٶذٌ و٩يثده، أفىثٻ َىٿ 
ثٽٶُجځز، ٩لځجس َىٿ ثٽٶُجځز، أفىثٻ ثٽچجُ َىٿ ثٽٶُجځز، فٌٖ ثٽچجُ َىٿ ثٽٶُجځز، ثٽڂُْل ثٽوؽجٻ، 

 ثٽڂلةٺز  ......( ثٽقٺڂز ځڄ مپٴ ثٽؾڄ، ٩ذجهر
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هيث وٵو أ٭ٲټ ځقضىي ثٽٺضخ ثٽڂٶًٌر ثٽ٪وَو ځڄ ثٽڂٲجهُڀ ثٽڂض٪پٶز دڂقىً ثٽٮُذُاجس ځچهاج:   
) َاااىٿ ثٽٶُجځاااز ٱاااٍ ثٽٶاااٌآڃ ثٽٺاااٌَڀ، أّاااڂجء َاااىٿ ثٽٶُجځاااز، فاااجٻ ثٽٺٲاااجً َاااىٿ ثٽٶُجځاااز، ثٽٚاااٌثٟ   

ز، ځاىس ثٽڂلةٺاز،   وځىٵٲهج َىٿ ثٽٶُجځز، ٩وه ثٽڂلةٺا  سوځىثٙٲجصه، ثٽىًوه ٩پٍ ثٽچجً، ثٽقُىثڅج
إٔهٌ ثٽڂلةٺز، ٙٲجس ثٽڂلةٺز، ٱٞټ ثٽڂلةٺز ٩پٍ ثٽذٌٖ، أدىثح ثٽقچز، ف٢اخ ؽهاچڀ، أٍوثػ   
ثٽچْااجء ٱااٍ ثٽؾچااز، ځٲضااجؿ ثٽؾچااز، أفااىثٻ ثٽچااجُ د٪ااو ثٽڂااىس، ٙاالر ثٽؾااڄ، أواله ثٽؾااڄ،أواله         

 ثٽُٖج١ُڄ، ثٽڂْپڀ وثٽٺجٱٌ ځڄ ثٽؾڄ،.......(

ضڂټ ٩پُه ځڄ ځٲجهُڀ ٱ٩ٌُز وځٺىڅجس ٽپڂٲجهُڀ، ٱائڃ  وٱُڂج َض٪پٴ دڂقىً ثٽ٪ذجهثس وځج ثٕ
ځقضىي ثٽٺضخ ٵو ثٕضڂټ ٩پاٍ د٪اٜ ثٽڂٲاجهُڀ ځچهاج: )ٹٲاٌ صاجًٷ ثٽٚالر، ٱٞاټ ثٽٚالر، آهثح          
ثٽڂٖااٍ إٽااٍ ثٽٚاالر، ّااؾىه ثٽْااهى، ٙاالر ثٽؾڂج٩ااز، أفٺااجٿ ثٽڂْااذىٳ، ځضجد٪ااز ثإلځااجٿ ٽپڂااأځىٿ،  

ثٽ٪ُااوَڄ، ٙاالر ثٽٺْااىٯ، ٙاالر  ٙاالر أهااټ ثأل٩اايثً، ٙاالر ثٽؾڂ٪ااز، ٙاالر ثٽض٢ااى٧، ٙاالر 
ثالّضْااٶجء، ثٽڂْااـ ٩پااٍ ثٽنٲااُڄ، ثٽضااُڂڀ، ص٪ٌَااٰ ثٽَٹااجر، ٕااٌوٟ ثٽَٹااجر، فٺااڀ ثٽَٹااجر، آهثح       
ثٽَٹجر، ٍٹاجر دهُڂاز ثألڅ٪اجٿ، ٍٹاجر ثٽناجًػ ځاڄ ثألًٛ، ٍٹاجر ثٽايهخ وثٽٲٞاز، ٍٹاجر ٩اٌوٛ            

، ٕااٌوٟ ثٽضؾااجًر، ٍٹااجر ثٽٲ٢ااٌ، أهااټ ثٽَٹااجر، ٙااوٵز ثٽض٢ااى٧، ص٪ٌَااٰ ثٽٚااىٿ، فٺااڀ ثٽٚااىٿ       
ثٽٚىٿ، ٵٞجء ثٽٚىٿ، فٺڀ ثٽقؼ، ٌٕوٟ وؽىح ثٽقؼ وثٽ٪ڂٌر، ځىثٵُش ثٽقؼ وثٽ٪ڂاٌر، ٙاٲز   
ثإلفٌثٿ، ځْضقذجس ثإلفاٌثٿ، ځق٦اىًثس ثإلفاٌثٿ، أًٹاجڃ ثٽقاؼ وثٽ٪ڂاٌر، ٙاٲز ثٽ٪ڂاٌر، ٙاٲز          

 ثٽقؼ، ثٽْ٪ٍ، ١ىثٯ ثٽىهث٧، ؽڂٌر ثٽ٪ٶذز، ٌٕوٟ ٵذىٻ ثٽو٩جء......(

أ٭ٲټ ثٽ٪وَو ځڄ ثٽڂٲجهُڀ ثٽڂضٞڂچز ٱٍ ځقاىً ثٽ٪ذاجهثس    إال أڃ ځقضىي ثٽٺضخ ثٽڂٶًٌر ٵو
ځچهج: ) فٺڀ ٙلر ثٽْچڄ، ٙلر ثٽٞقً، أًٹجڃ ثٽٚلر، ٌٕوٟ ثٽٚلر، أوٵجس ثٽٚلر، ٵُاجٿ  
ثٽپُټ، ثٽٚلر ثٽٲجةضز، ٵٞجء ثٽٲىثةش، صجًٷ ثٽٚلر، ثٽٚلر دجٽقايثء، ٙالر ثٽڂاٌَٜ، ثٽٶٚاٌ     

ثٽٖنُٚز، فٺڀ ځجڅ٨ ثٽَٹجر، ص٪ٌَاٰ ثٽٚاوٵز، ٍٹاجر    ٱٍ ثٽٚلر، ٙلر ثٽڂْجٱٌ، ٍٹجر ثٽڂلدِ 
ثألّهڀ، ځٚجًٯ ثٽَٹجر،فٺڀ ځڄ َٲ٢ٌ ٩ڂوًث، دپا٨ ثٽپ٪اجح ٱاٍ ثٽٚاىٿ، ثٽٺالٿ ثٽٶذاُـ وثٽٚاىٿ،        
ثٽْااقىً، ثٽضذاا٧ٌ دجٽااوٿ وثٽٚااىٿ، ثٽپ٪ااڄ وثٽٚااىٿ، ثٽذنااىً وثٽٚااىٿ، ٕااٌوٟ ثألٝااقُز، فٺڂااز   

ًځٞاجڃ، ثٽض٪ؾُاټ ٱاٍ ثٽقاؼ، ځاجء      ثٽ٢ىثٯ ثٽٺ٪ذز، فٺڂز ثٽْ٪ٍ، فٺڀ فؼ ثٽٚذٍ، ثٽ٪ڂٌر ٱاٍ  
ٍځااَٿ، ځٶااجٿ إدااٌثهُڀ، ځٺااز ٱااٍ ثٽٶااٌآڃ، صٶذُااټ ثٽقؾااٌ ثألّااىه، ځٌثفااټ دچااجء ثٽٺ٪ذااز، ثألوٵااجس      
ثٽڂْااضقذز ٱااٍ ثٽااو٩جء، ثٽااو٩جء ثٽڂْااضقخ ٩چااو ٵذااٌ ثٽٌّااىٻ ٙااپً ث  ٩پُااه وّااپڀ، ه٩ااجء ثٽچااىٿ، 

 ..(.فٺڂز ثٽذوء دجّڀ ث  ٵذټ ٹټ ٍٕء،ثٽٌٵُز ثٽ٩ٌُٖز، ٱىثةو ثٽو٩جء. ..

أځج ٱُڂج َض٪پٴ دڂقىً ثٽٌّىٻ ٙپٍ ث  ٩پُه وّپڀ وأٙقجده ٱڂڄ ثٽڂٲاجهُڀ ثٽاىثًهر ٱاٍ    
ځقضاااىي ثٽٺضاااخ )ٕاااٲج٩ز ثٽٌّاااىٻ ٙاااپٍ ث  ٩پُاااه وّاااپڀ، ځقذاااز ثٽٌّاااىٻ ٙاااپٍ ث  ٩پُاااه          
وّااپڀ،٩لځجس ځقذااز ثٽٌّااىٻ ٙااپً ث  ٩پُااه وّااپڀ، ٙااٲجس ثٽٌّااىٻ ٙااپٍ ث  ٩پُااه وّااپڀ،      

ٙاپً ث  ٩پُاه وّاپڀ، ځ٪چاً ماجصڀ ثٽچذُاُڄ، ثٽىثؽاخ څقاى ثٽنپٲاجء           ثٽىثؽخ ٩پٍ ثٽڂْاپڀ ٽپٌّاىٻ  
ثٽٌثٕوَڄ، ٱٞاټ أداٍ دٺاٌ ثٽٚاوَٴ ًٝاٍ ث  ٩چاه، ثٽىثؽاخ څقاى ٍوؽاجس ثٽٌّاىٻ ٙاپً ث             
٩پُه وّپڀ، ٙٲجس ٩جةٖز دچش ثٽٚوَٴ، ٙٲجس موَؾز دچش مىَپو، ثإلٌّثء وثٽڂ٪ٌثػ.....(إال 

ڄ ثٽڂٲجهُڀ ثٽڂچوًؽز صقاش هايث ثٽڂقاىً ځچهاج:)څَوٻ     أڃ ځقضىٌ ثٽٺضخ ثٽڂٶًٌر ٵو أ٭ٲټ ثٽ٪وَو ځ
ثٽىفٍ، هؾٌر ثٽٌّىٻ ٙپً ث  ٩پُه وّپڀ، ځىٽو ثٽٌّاىٻ ٙاپً ث  ٩پُاه وّاپڀ، ځقجوٽاز ٵضاټ       
ثٽٌّىٻ ٙپً ث  ٩پُه وّپڀ، ٵٚز ثأل٩ڂً، أ٩وثء ثٽٌّىٻ ٙپً ث  ٩پُه وّپڀ، فؾز ثٽىهث٧، 

ٻ ٙاپٍ ث  ٩پُاه وّاپڀ، ٙاپـ ثٽقوَذُاز،      وٱجر ثٽٌّاىٻ ٙاپٍ ث  ٩پُاه وّاپڀ، ځ٪ؾاَثس ثٽٌّاى      
ٱج١ڂز دچش ثٽٌّىٻ ٙپً ث  ٩پُه وّپڀ، فْجڃ دڄ عجدش، ٩ذو ثٽٌفڂڄ دڄ ٩ىٯ، أداى هٌَاٌر،   

 مجهٿ ثٽٌّىٻ، څْخ ثٽٌّىٻ ٙپً ث  ٩پُه وّپڀ،. ....(.
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وٱُڂج َض٪پٴ دڂقىً ثِهثح وثٽڂ٪جځلس ثإلّلځُز، وځج َٖاضڂټ ٩پُاه ځاڄ ځٲاجهُڀ ٱ٩ٌُاز      
جٽٺضخ ٵو صٞڂڄ ثٽ٪وَو ځڄ ثٽڂٲاجهُڀ ځچهاج: ) ثٽچٲاجٳ وأڅىث٩اه، ثٽٺايح، فْاڄ ثٽنپاٴ،        ٱئڃ ځقضىي

إٱٖجء ثٽْلٿ، ٹٰ ثألىي، ثٽٶىٻ ثٽپُڄ، ٱٞټ ثٽقُجء، ثٽ٪ٲى وثٽڂْاجځقز، ثٽٚاوثٵز، داٌ ثٽىثٽاوَڄ،     
فٲا٤ ثٽپْاجڃ، فاٴ ثٽ٢ٌَااٴ، آهثح ثالّاضتيثڃ، ځقذاز ثٽڂْااپڀ ألمُاه ثٽڂْاپڀ......( إال أڃ ځقضااىٌ        

ٶًٌر ٵو أ٭ٲټ ثٽ٪وَو ځڄ ثٽڂٲاجهُڀ ځچهاج: )٩ُاجهر ثٽڂاٌَٜ، ثٽٺذاٌ، ثٽٌَاجء، ثٽض٪جځاټ ځا٨         ثٽٺضخ ثٽڂ
 ثٽُهىه، آهثح ثٽقوَظ، ٌٕوٟ ٵذىٻ ثٽ٪ڂټ......(

وأمًٌُث وٱُڂج َض٪پٴ دڂقىً ځ٪ٌٱز ثٽنپٴ وثٽٺاىڃ وځاج ثٕاضڂټ ٩پُاه ځاڄ ځٲاجهُڀ ٱ٩ٌُاز،        
) مپاٴ ثٽْاڂجء وثألًٛ، ث    ٱئڃ ځقضىي ثٽٺضخ ٵو صٞڂڄ د٪ًٞج ځاڄ ځٲاجهُڀ هايث ثٽڂقاىً ځچهاج:     

َنٌػ ثٽقٍ ځڄ ثٽڂُش، مپاٴ ثٽپُاټ وثٽچهاجً، مپاٴ ثٽٖاڂِ وثٽٶڂاٌ،. ...( إال أڃ ځقضاىي ثٽٺضاخ         
ثٽڂٶًٌر ٵو أ٭ٲټ ثٽ٪وَو ځڄ ثٽڂٲجهُڀ ځچهج: ) آَجس ث  وځنپىٵجصه، مپٴ ثٽچجُ، مپٴ ثإلڅْاجڃ ځاڄ   

ٺٌ څ٪اڀ ث  ٱاٍ ثٽٺاىڃ.    ١ُڄ، ثٽقٺڂز ځاڄ مپاٴ ثٽؾذاجٻ، ځٌثفاټ ثٽنپاٴ، وثؽاخ ثإلڅْاجڃ څقاى ٕا         
.)..... 

ودٶٌثءر څضجةؼ صقپُټ ځقضىي ٹضاخ ثٽ٪پاىٿ ثٽٖا٩ٌُز ثٽڂٶاًٌر ٩پاٍ صلځُاي ثٽٚاٰ ثٽٌثدا٨         
وثٽنجځِ وثٽْجهُ ځڄ ثٽڂٌفپز ثالدضوثةُز دجٽڂڂپٺز ثٽ٪ٌدُز ثٽْ٪ىهَز، وثٽضٍ ّاذٴ ثإلٕاجًر إٽُهاج    

ٶًٌثس ٝ٪ُٲز ځٶجًڅز دقؾاڀ  ٱُڂج ّذٴ َؾو ثٽذجفغجڃ أڃ څْذز صٺٌثً ثٽڂٲجهُڀ ٱٍ ځقضىي هيڇ ثٽڂ
ځج صڀ ثٽضىٙټ إٽُه ځڄ ځٲجهُڀ، وهيڇ ثٽڂٲاجهُڀ داجٽ٢ذ٨ صاڀ دچج هاج ٱاٍ ٝاىء فجؽاز ځپقاز ٽپضلځُاي          

إٽاٍ فاو ٽاُِ    -وهٍ صْاج الصهڀ ثٽوَچُاز، وهايث َٖاٌُ إٽاٍ أڃ ځقضاىي ٹضاخ ثٽ٪پاىٿ ثٽٖا٩ٌُز د٪ُاو          
إٽاٍ أڃ صضذچاٍ ځچجهؾچاج    ٩ڄ فجؽجس ثٽضلځُي ٱٍ هيڇ ثٽڂٌفپاز وهايث َذاٌٍ أهڂُاز ثٽقجؽاز       -دجٽٶپُټ

فجؽجس ثٽضلځُي ثٽڂىؽهز إٽُهڀ، وهايث َ٪٢اٍ ثٽڂچاجهؼ ٵاىر ٱاٍ دچجةهاج وثمضُاجً ځقضىثهاج وځاڄ عاڀ           
َٶذپىڃ ٩پٍ ځج ٱٍ ځقضىي هيڇ ثٽڂٶًٌثس ځڄ ځ٪جًٯ وځ٪پىځجس وځٲاجهُڀ، .وٵاُڀ، ودٖاٺټ ٩اجٿ     

      ٍ أهڂُاز ص٪اوَټ    څْض٨ُ٢ ثٽٶىٻ: إڃ څضجةؼ ثٽوًثّز صضٲٴ ځ٨ څضاجةؼ د٪اٜ ثٽوًثّاجس ثٽضاٍ ه٩اش إٽا
ځچاااجهؼ ثٽ٪پاااىٿ ثٽٖااا٩ٌُز ٽاااضلةڀ فجؽاااجس وځض٢پذاااجس صلځُاااي ثٽڂٌفپاااز ثالدضوثةُاااز دٚاااٲز ٩جځاااز    
وصْااج الصهڀ ثٽوَچُااز دٚااٲز مجٙااز، ٽضااؤهٌ هوًهااج ٱااٍ صَوَااو ثٽ٢ااـلح دجٽڂٲااجهُڀ ثٽوَچُااز ثٽضااٍ       

 َقضجؽىڅهج.

 واملكرتحات:التىصًات 
 :التىصًات  -

 ٹجڃ ځڄ أهڂهج :مپٚش ثٽوًثّـز إٽً ؽڂپز ځـڄ ثٽضىُٙجس، 

ثالّضٌٕجه دٶجةڂز ثٽڂٲجهُڀ ثٽضٍ صڀ ثٽضىٙټ إٽُهاج ٩چاو صن٢ا٠ُ ٹضاخ ثٽضٌدُاز ثٽوَچُاز        -6
 1وأڅ٢ٖضهجثإلّلځُز 

وځؤٽٲٍ ٹضخ  ،٩لٿثڅضذجڇ ًؽجٻ ثٽضٌدُز وثٽض٪پُڀ، وثٽٶجةڂُڄ ٩پً وّجةټ ثإل هصىؽُ -1
ثًهر ٱٍ ثٽٶجةڂز ثٽڂٲجهُڀ ثٽوَچُز ثإلّلځُز ثٽى ٞڂُڄثٽضٌدُز ثٽوَچُز إٽٍ ٌٝوًر ص

وثٽلٍځــز ٽضلځُي ثٽض٪پُڀ ثٽ٪جٿ ٱٍ دٌڅجځؼ ثٽضٌدُز ثٽوَچُز ٱٍ ثٽڂٌثفټ ثٽض٪پُڂُز 
 .ثٽڂنضپٲز

ثٽ٪ڂټ ٩پً إدٌثٍ أهاوثٯ ثٽضٌدُاز ثٽوَچُاز، وصقوَاو ثألّاجٽُخ وثألڅٖا٢ز وثٽٲ٪جٽُاجس         -6
 ثٽضٍ صْهڀ ٱٍ صقٶُٶهج، وىٽٸ ٩چو إ٩وثه ثٽڂچجهؼ ثٽڂوًُّز.
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ر ثٽچ٦ٌ ٱٍ أهوثٯ وځقضىي ځچجهؼ ثٽض٪پُڀ ثٽ٪جٿ ٱاٍ ځؾاجٻ ثٽضٌدُاز    ثٽ٪ڂټ ٩پً إ٩جه -1
 ثٽوَچُز إلهمجٻ ثٽڂٲجهُڀ ثٽوَچُز دڂؾجالصهج ثٽڂنضپٲز.

ٝـٌوًر صقوَو فجؽجس ثٽضلځُي، وهًثّاضهج دٖاٺټ ٹاجٍٯ، وإ٢٩ج هاج فؾڂاًج أوّا٨        -5
 ٱٍ ثٽڂچجهؼ، ځ٨ صٌٷ ثٽڂؾجٻ ځٲضىفاًج أځاجٿ ثٽڂ٪پاڀ ٽُاؤهٌ هوًڇ ثٽٲج٩اټ ٱاٍ صپذُاز       

 هيڇ ثٽقجؽجس. 

ثٽضأٹُااو ٩پااً ص٢ذُٶااجس ثٽضٌدُااز ثٽوَچُااز  ٱااٍ ثٽٺضااخ، ځااڄ ماالٻ صڂٌَچااجس وأڅٖاا٢ز       -1
 ځضچى٩ز ٙٲُّز وال ٙٲُّز.

ثإلٱااجهر ځااڄ ٵجةڂااز ثٽضقپُااټ ثٽڂْااضنوځز ٱااٍ هاايڇ ثٽوًثّااز ٩چااو صٚااڂُڀ ٹضااخ ثٽ٪پااىٿ     -7
 ثٽ٩ٌُٖز دجٽڂٌفپز ثالدضوثةُز.

أمااٌي، ٹجٽ٪ااـپىٿ وثالؽضڂج٩ُااجس؛   إؽااٌثء ثٽڂََااو ځااڄ ثٽوًثّااجس ٩پااً ٹضااخ ځااىثه     -9
 ٽپىٵىٯ ٩پً وثٵ٨ ثٽڂٲجهُڀ ثٽوَچُز ٱُهج.

صَوَو ثٽڂٺضذجس دجٽڂٌثؽ٨ ثٽوَچُز ثٽضٍ َْضٲُو ځچهج ثٽڂ٪پڀ ٱٍ صقٌُٞ هًوّه، وص٪ُچاه ٱٍا    -8
 ثإلؽجدز ٩ڄ صْج الس صلځُيڇ. 

٨ إٵجځااز هوًثس صوًَذُااز ٽپڂوًّااُڄ ٽضااوًَذهڀ ٩پااٍ ثألّااجٽُخ ثٽڂنضپٲااز ٽپض٪جځااټ ځاا   -61
 صْج الس ثٽضلځُي ثٽوَچُز وثٽ٢ٌثةٴ ثٽڂچجّذز ٽإلؽجدز ٩چهج.

 املكرتحات 
ـ ځڄ ملٻ هيڇ ثٽوًثّز، وځڄ ملٻ ځج صڀ ثٽضىٙټ إٽُه ځڄ څضاجةؼ   أڃ هچاجٷ ثٽ٪وَاو    َضٞا
    ٌ  هًثّاجس أماٌي   ٱُهاج  ځڄ ثٽڂٖٺلس ځج صَثٻ دقجؽز إٽٍ ثٽوًثّز، وثٽضاٍ ځاڄ ثٽڂڂٺاڄ أڃ صؾاٌ

  ځغټ: 

 ٱاٍ ځٌثفاټ ثٽض٪پاُڀ    ثٽضٌدُز ثٽوَچُز ثإلّالځُز ثٽڂٶاًٌر فجٽُاجً    هًثّجس صٶىَڂُز ٽٺضخ -6
 ٽهڀ. زفجؽجس ثٽضلځُي ځڄ ثٽڂٲجهُڀ ثٽوَچُز ثٽلٍځ ٱٍ ٝىء ثألمٌي

آٽُجس ؽڂ٨ ثٽضْاج الس ثٽوَچُاز   دچجء دٌڅجځؼ صوًَذٍ ٽڂ٪پڂـٍ ثٽضٌدُـز ثإلّـلځُز ٩پٍ -1
 ثٽضٍ َُغٌُهج صلځُيهڀ  وٹُٲُز ثإلؽجدز ٩چهج.

ځااـومټ ثٽڂٲااـجهُڀ ٱااـٍ دچااجء ځچااجهؼ ثٽضٌدُااز ثإلّاالځُز ٱااٍ ثٽڂٌثفااټ   صضذچااًهًثّااـجس -6
 1ثٽض٪پُڂُز     ثٽڂنضپٲز

 1هًثّجس ٽض٢ىٌَ إ٩وثه ځ٪پڀ ثٽضٌدُز ثإلّلځُز ٱٍ ٝىء ثفضُجؽجس صلځُيهڀ-1

 1ثألٌّ ٱٍ ٝىء ثفضُجؽجس أدچجةهڀ ثٽوَچُز يهًثّجس ٽضچڂُز ثٽى٩ٍ ثٽوَچٍ ٽو-5

ٍ ثٽغٶج   -1 ز ٭ٌُا ثٽضٌدُاز ثإلّالځُز ٱٍا         ثإلّالځُز ٱاز  دچاجء دٌڅاجځؼ ٱـا ٽڂ٪پڂٍا ثٽڂاىثه ثٽوًثُّا
 1صلځُيهڀ صْج الس ٝىء

ص٢ىٌَ دٌثځؼ ثٽضٌدُز ثٽوَچُز ثإلّلځُز ثٽقجٽُز ٱٍ ٝىء ځاج صاڀ ثٽضىٙاټ إٽُاه ځاڄ ځٲاجهُڀ        -7
 1ٱٍ ثٽوًثّز ثٽقجٽُز  هَچُز

ٱاٍ ثٽڂٌثفاټ ثٽض٪پُڂُاز    ثٽضلځُي  يذ٪ُز ٽچڂى ثٽڂٲجهُڀ ثٽوَچُز ثإلّلځُز ٽوضهًثّجس ص -9
 1ثٽڂنضپٲز
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 املزاجع
 املزاجع العزبًُ: -أواًل
ځٺضذز ثٽٺىَش،  صوًَْهج،ثٽضٌدُز ثإلّلځُز و١ٌٳ  (:ىـٔٓٗٔ) ِ زاىْم مسمد الشا عَ -6

 ثٽٲلؿ.

 ځٺضذز ثٽچهٞز ثإلّلځُز.  ،١ٌٳ صوًَِ ثٽضٌدُز ثإلّلځُز (: 188ٔ)ِ زاىْم مسمد كطا  -1

ثٽضْج الس ثٽوَچُز أل١ٲجٻ ثٽڂٌفپز ثالدضوثةُز ٱً ثإلځجًثس ځڄ  (:11ٗٔ)أزمد زظْ زنٌرة  -6
، ّچز 11ځؾپز ٕؤوڃ ثؽضڂج٩ُز ڃ ٩و  وثٽڂ٪پڂُڄ،وؽهز څ٦ٌ ثِدجء 

66. 

هثً ثٽٲٺٌ  ثٽٶجهٌر، وثٽض٪پُڀ،ځ٪ؾڀ ځ٢ٚپقجس ثٽضٌدُز   (: 18ٓٔسكَ  دًٍ)أزمد  -1
 .ثٽ٪ٌدٍ

 ڀ ثٽپٮىَز وثٽوَچُز ص٢ىًهج وصچڂُضهـج، هثًثٽڂٲجهُ(:118ٔ)أزمد طْد مسمد ِ زاىْم ًآخزً  -5
 1 ثٽڂضقورثٽ٪ٌدُز  ثإلځجًثس ثٽٶپڀ،

هًثّز صقپُپُز ٽڂٲجهُڀ ٱٶه ثٽ٪ذجهثس ٱً ځقضىي ځچجهؼ ثٽضٌدُز  (:111ٔ)أزمد ال ٌٍ  -1
ځؾپز ثٽذقظ ثٽ٪پڂً و٩پڀ ثٽچٲِ، صٌدُز ثٽڂچُج،  ثٽ٪جٿ،ثٽوَچُز دجٽض٪پُڀ 

    118 – 165، ٗ ٗ 6، ٩وه 61ځؾپو 

       څقى ثصؾجهجس فوَغز ٱً ُّجّز ثٽض٪پُڀ ودٌثځؾه  (:188ٔ)كبد السُْم  الميدُأزمد  -7
، ثٽٺىَش، وٍثًر ثإل٩لٿ، 61، ٩وه 8ځؾپو  ثٽٲٺٌ،٩جٽڀ  وځچجهؾه،
 .6899ّذضڂذٌ 

أٝىثء ٩پً ١ٌٳ صٌدُز ثٽ٢ٲټ ثٽڂْپڀ ٽوي د٪ٜ ځٲٺٌي   (: 11ٓٔ)أمْنت طْد كثما   -9
 أٹضىدٌ. 61-٢8ٲىٽز ٱً ثإلّلٿ، ثٽٶجهٌر ٽپ ٽٍثإلّلٿ، ثٽڂؤصڂٌ ثٽوو

 ثٽغجڅٍ ثٽْچىٌأّتپز ثأل١ٲجٻ وأد٪جههج ثٽضٌدىَز، ثٽڂؤصڂٌ  :(111ٔ)حٌدرٍ مزقص زنا  -8
، ثٽڂؾپو 6898( ځجًُ 19-15صچٖتضه و٩ًجَضه، ) ثٽڂٌٌٚٽپ٢ٲټ 

-656ثٽغجڅً، ځٌٹَ هًثّجس ثٽ٢ٲىٽز، ؽجځ٪ز ٩ُڄ ٕڂِ، ٗ ٗ 
691. 

صوًَِ ځٲجهُڀ ثٽپٮز  (:6887)ؽڂجٻ َ٪ٶىح ثٽُىّٰ   (: 188ٔ)خٌدث أزمد طعادة  -61
، هثً ثٽؾُټ، 6ثٽ٪ٌدُز وثٽٌَجُٝجس وثٽ٪پىٿ وثٽضٌدُز ثالؽضڂج٩ُز، ١ـ 

 دٌُوس، ٽذچجڃ. 

هًثّز الّضؾجدجس ثٽىثٽوَڄ وثٽڂٌٖٱجس ٱً هوً   (:181ٔ)زظاإ ِطماكْل ىْبت  -66
ز هٹضىًثڇ ثٽقٞجڅز ألّتپز ثأل١ٲجٻ ٱً ځٌفپز ځج ٵذټ ثٽڂوًّز، ًّجٽ

 ٭ٌُ ځچٖىًر، ٹپُز ثٽضٌدُز، ؽجځ٪ز ٩ُڄ ٕڂِ.

م٢جح، ثٽٺىَش، ثٽپؾچز  ٙوٵٍصٌؽڂز  ثالدضوثةُز،ځچهؼ ثٽڂوًّز  (:181ٔ)رً زد ًحزا   -61
 ثٽى١چُز ثٽٺىَضُز.
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ٍ ثٽ٪لٵز دُڄ ثٽڂ٪ضٶوثس ثٽنج١تز ٽوي ثِدجء وثٽضقُٚټ ثٽوَچ (:11ٙٔ) شساحتسّْ مسمد  -66
، ځؾپز ثٽذقظ ٱً ثألّجٍّثألوٽً ځڄ ثٽض٪پُڀ ٽوي ثألدچجء ٱً ثٽقپٶز 

 ، َچجٌَ. 1، ځؾپو 1ثٽضٌدُز و٩پڀ ثٽچٲِ، ٹپُز ثٽضٌدُز ؽجځ٪ز ثٽڂچُج، ٩وه 

إؽجدجس ثٽٌثٕوَڄ ثٽڂچجّذز ٩پً د٪ٜ أّتپز ثأل١ٲجٻ  (: 11ٓٔ)طالم زظْ كَُ ىْيل  -61
 .٩91وه  ثألٍهٌ،ؽجځ٪ز  ثٽضٌدُز،ځؾپز ٹپُز  ثٽٖجة٪ز،

صٌؽڂز ٱىٍَز ځقڂو ٩ذو ثٽقڂُو ٩ًُْ  ٽپ٢ٲټ،ثٽضٌدُز ثٽپٮىَز   (: د. ث)طزخٌْ طبْنَ  -65
 .هثً ثٽٲٺٌ ثٽ٪ٌدً، ثٽٶجهٌر، و٩ذو ثٽٲضجؿ فْڄ ٩ذو ثٽٲضجؿ

إ٩وثه وفوثس ځضٺجځپز ٽپضٌدُز ثٽوَچُز ثإلّلځُز  (: 11ٓٔ)طنا  مسمد زظْ أزمد  -61
ثٽضٮيَز وهًثّز أعٌهج وأعٌ ثّضنوثٿ  ثألّجٍّدجٽٰٚ ثٽغجٽظ ځڄ ثٽض٪پُڀ 

صٌدُز  هٹضىًثڇ، وّپىٹهڀ،ثٽٌثؽ٪ز ٱً هًثّضهج ٩پً صقُٚټ ثٽضلځُي 
 ؽجځ٪ز أُّىٟ. –ّىهجػ 

 ثألّجٍّثألفجهَظ ثٽچذىَز ٱً ثٽقپٶز ثألوٽً ځڄ ثٽض٪پُڀ   (: 181ٔ)طْد الظاّر زمدا   -67
 ؽجځ٪ز أُّىٟ.-ځجؽْضٌُ ٭ٌُ ځچٖىًر، صٌدُز ّىهجػ ،هًثّز صٶىَڂُز

ځٖٺلس صوًَِ ثٽضٌدُز ثإلّلځُز ٱً ثٽڂٌفپز   (: 11ٗٔ) _____________ -69
ثالدضوثةُز وځٶضٌفجس ٩لؽهج، ٹپُز ثٽ٪پىٿ ثٽضٌدىَز، صٌدُز ٵچج، ؽجځ٪ز 

 ، ٩وه هَْڂذٌ .  ثٽىثهٌؽچىح 

ځٶضٌؿ ٽضقُْڄ أهثء صلځُي ثٽٰٚ  ٩لؽٍدٌڅجځؼ  (: 181ٔ)شعبا  مسمد مسمٌد  -68
ٝىء وثٽٚلر، ځجؽْضٌُ ٱً ځهجًثس ثٽى ثألّجٍّثٽْجهُ ځڄ ثٽض٪پُڀ 

 ٭ٌُ ځچٖىًر، صٌدُز ثٽڂچُج.

أهڀ ځٖٺلس صوًَِ ثٽضٌدُز   (: 181ٔ)صالر  ْ طُْما   ْ كبد العشّش المفدٍ  -11
ثإلّلځُز ٱً ثٽڂوثًُ ثالدضوثةُز دڂچ٢ٶز ثٽٌَجٛ ثٽض٪پُڂُز، ځجؽْضٌُ 

 ٭ٌُ ځچٖىًر، ٹپُز ثٽضٌدُز، ؽجځ٪ز ثٽڂپٸ ّ٪ىه . 

ثٽڂٲااجهُڀ ثٽوَچُااز ثٽلٍځااز أل١ٲااجٻ ځٌفپااز ځااج ٵذااټ  (: 111ٔ)م  ٌد كب  د ال  زاست مرخ  ار مس -16
ثٽڂوًّااز ٱااً ٝااىء صْااج الصهڀ ثٽوَچُااز وځااوي صىثٱٌهااج ٽااوي ثٽ٢جٽذااجس        
ثٽڂ٪پڂجس دٖا٪ذز ًَاجٛ ثأل١ٲاجٻ، ًّاجٽز ځجؽْاضٌُ ٭ُاٌ ځچٖاىًر، ٹپُاز         

 ثٽضٌدُز، ؽجځ٪ز أُّىٟ.

ً ځٶضااٌؿ ٽضچڂُااز ثٽڂٲااجهُڀ   ٱ٪جٽُااز دٌڅااجځؼ ص٪پُڂاا  (:ٕٔٓٓكب  د اع كُ  َ مسم  د ِ   زاىْم )   -11
ثٽ٪پڂُااز ثٽٖااجة٪ز ٱااً صْااج الس أ١ٲااجٻ ځااج ٵذااټ ثٽڂوًّااز وثٹضْااجح د٪ااٜ  
ځهااجًثس ٩ڂپُااجس ثٽ٪پااڀ، ځ٪هااو هًثّااجس ثٽ٢ٲىٽااز دؾجځ٪ااز ٩ااُڄ ٕااڂِ       
دجالٕضٌثٷ ځ٨ ځٌٹَ ثٽوًثّجس ثٽڂ٪ٌٱُز، ځؤصڂٌ   هوً صٌدُز ثٽ٢ٲټ ٱً 

ُڄ ځاااجَى، هثً ثٽٞاااُجٱز دؾجځ٪اااز ٩ااا   18 – 17ثإلٙااالؿ ثٽقٞاااجًي    
 ٕڂِ.

أِّ صٺجځټ ځقضىي ص٪پُڀ ثٽوَڄ ٱً ثٽٚٲىٯ  (: 18٘ٔ)كبد المنعم ِ زاىْم كبد الصمد -16
صٌدُز ٩ُڄ  ځچٖىًر،ځجؽْضٌُ ٭ٌُ  ثالدضوثةُز،ثٽغلعز ثألمٌُر ځڄ ثٽقپٶز 

 ٕڂِ.
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ثٽڂٲجهُڀ ثٽوَچُز ثٽلٍځز ٽضلځُي ثٽض٪پُڀ ثٽ٪جٿ    (: 18ٙٔ)كشاسٍ ِ زاىْم خُيٌإ  كدلِ -11
 ّجٽز هٹضىًثڇ ٭ٌُ ځچٖىًر، ٹپُز ثٽضٌدُز، ؽجځ٪ز ثٽڂچىٱُز.ٱً ځٌٚ، ً

هًثّجس ځٶجًڅز ٱً ثٽضٌدُز ثإلّلځُز،  (: ه. س)ثٽؾڂذل١ً، وأدى ثٽٲضىؿ ثٽضىثڅًْ  ٩ٍپ -15
 ثٽٶجهٌر، ځٺضذز ثألڅؾپى ثٽڂٌَٚز.

صٶوَڀ ٹضجح ثٽ٪پىٿ ثٽوَچُز ٽپٰٚ ثٽْجهُ  (: 188ٔ)طعْد الف ار الشىزانَ  ِكُ -11
ً ځڄ وؽهز څ٦ٌ ثٽضٌدُز ثإلّلځُز وځ٪پڂُهج ٱً ثٽڂچ٢ٶز ثالدضوثة

 ثٽٮٌدُز، ځجؽْضٌُ ٭ٌُ ځچٖىًر، ٹپُز ثٽضٌدُز، ؽجځ٪ز أٿ ثٽٶٌي.

ٵٚ٘ أ١ٲجٻ هوً ثٽقٞجڅز، ثألڅؾپى ثٽڂٌَٚز،  (: 18ٖٔ)كٌاطف ِ زاىْم مسمد -17
 ثٽٶجهٌر.

 .ڂٌَٚز، ثٽٶجهٌرثٽ ثألڅؾپى٩پڀ ثٽچٲِ ثٽضٌدىٌ،  (: 111ٔ) ؤاد أ ٌ زطب، آمال صادت -19

 ثٽٶجهٌر، ثٽُٖنىمز،ثألِّ ثٽچٲُْز ٽپچڂى ځڄ ثٽ٢ٲىٽز إٽً  (:11ٖٔ)البيَ الظْد   ؤاد -18
 .ثٽ٪ٌدٍهثً ثٽٲٺٌ 

 ثّضٌثصُؾُجس و١ٌثةٴ ثٽضوًَـِ وثٽچڂـجىػ ثٽضوًَُْز، هثً (:118ٔ)  ؤاد طُْما  قالدة -61
  1ثٽڂ٪ٌٱز ثٽؾجځ٪ُز، ثٽٶجهٌر 

أّجُّجس ص٪پُڀ  (: 18ٔٔ)مل الناقت، كَُ أزمد مدكٌر مسمٌد كا ٌّنض، ِ خسَ كُ -66
 ثٽپٮز ثٽ٪ٌدُز وثٽضٌدُز ثٽوَچُز، هثً ثٽغٶجٱز ٽپ٢ذج٩ز وثٽچٌٖ.

صٌدُز ثٽ٢ٲټ دُڄ ثٽڂجًٝ وثٽقجٌٝ، ثٽٶجهٌر، هثً  (:18ٙٔ) خسْت زظْْ طُْما   -61
  .ثٽٌٖوٳ

 .6 ػىمٌُر ٩پڀ ثٽچٲِ،   (:188ٔ) كمال الدطٌقِ -66

ٽضلځُي ثٽڂٌفپز ثالدضوثةُز ٱٍ ٝىء  زٽڂٲجهُڀ ثٽوَچُز ثٽلٍځ(:ا ٕٗٓٓ) اطممسمد خا ز ق -61
صْج الصهڀ ثٽوَچُز وأّجٽُخ صچڂُضهج، ځؾپز ثٽذقظ ٱٍ ثٽضٌدُز و٩پڀ 

  ثٽچٲِ،ٹپُز ثٽضٌدُز، ؽجځ٪ز ثٽڂچُج،٩وه َچجٌَ.

قظ هًثّز څٲُْز ٽپڂٲجهُڀ ثٽوَچُز ٩چو ثأل١ٲجٻ، ځؾپز ثٽذ (:188ٔ) مسمد رّاض كشّشة -65
، 6، ٩وه 1ٱً ثٽضٌدُز و٩پڀ ثٽچٲِ، ٹپُز ثٽضٌدُز، ؽجځ٪ز ثٽڂچُج، ځؾپو 

 ٗ ٗ176-668 

 ثٽڂوًٍّثٽڂچهؼ  (: 11ٖٔ) مسمد صالذ الدّْ كَُ مداًر،  خسَ كبد الم صٌد الدّب -61
 .8أّْه وص٢ذُٶجصه ثٽضٌدىَز، هثً ثٽٶپڀ، ثٽٺىَش، ١ـ 

ٱً ٝىء ځذجها  ثألّجٍّز ٱً ثٽض٪پُڀ ثٽضٌدُز ثٽوَچُ (:11ٔٔ)مسمد صالذ الدّْ  خسَ  -67
 ثإلّلٿ ثٽضٌدىَز، هٹضىًثڇ ٭ٌُ ځچٖىًر، دچجس ٩ُڄ ٕڂِ.

ز ثإلّلځُز ٱً ثٽووٻ ُثڅضٶجهثس ځىؽهز ٽڂچجهؼ ثٽضٌد (: 11ٓٔ)مسمد كبد ال ادر أزمد  -69
 ، َىڅُى.11، ّچز 86ثٽ٪ٌدُز، ځؾپز ثٽضٌدُز، ٵ٢ٌ، ٩وه 

 ، هثً ثٽٶپڀ، ثٽٺىَش.6ٽىثٽوَڄ إٽً صچٖتز ثٽ٢ٲټ، ٟهٽُټ ث(: 11ٙٔ)مسمد كماد ِطماكْل  -68
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صٶوَڀ ٹضخ ثٽضٌدُز ثإلّلځُز ٱً ثٽٚٲىٯ ثٽغلعز  (:6881)ځقڂو ځقڂو ّجٽڀ ٢٩ُز  -11
 ، ځجؽْضٌُ ٭ٌُ ځچٖىًر.ثألّجٍّثألوٽً ځڄ ثٽض٪پُڀ 

هًثّز ځٶجًڅز دُڄ ځوي ثځضلٷ  (: 188ٔ)مسمد مسمٌد الرٌالده، مسمد ك ْل الطْطَْ  -16
، ثالدضوثةٍ٪پڂُڄ ٽڂٲجهُڀ ځچجهؼ ثٽضٌدُز ثإلّلځُز ٽپٰٚ ثٽْجهُ ثٽڂ

 .9، ّچز 11، ٩وه ثٽ٪ٌدًودُڄ ثٹضْجح ١پذضهڀ ٽهج، ًّجٽز ثٽنپُؼ 

ځچهؼ ځٶضٌؿ ٱٍ ثٽضٌدُز ثإلّلځُز ٽضلځُي ثٽڂٌفپز ثالدضوثةُز  (:111ٔ)مسمٌد كبده  زاج -11
صٌدُز  ز هٹضىًثڇ،ثألٍهٌَز وأعٌڇ ٱٍ صچڂُز ثٽڂٲجهُڀ وثالصؾجهجس، ًّجٽ

  .ثألٍهٌ

ٱج٩پُاز دٌڅاجځؼ ځٶضاٌؿ ٽضچڂُاز ثٽٖاـ٪ىً ثٽاوَچٍ ٽاوي          (: ٕٕٓٓ)مصطفَ كبد اع ِ  زاىْم  -16
ثٽضٌدىَاز، ٹپُاـز ثٽضٌدُاـز، ؽجځ٪از      ځؾپـز ثٽذقاىط  أ١ٲجٻ ځج ٵذټ ثٽڂوًّز،

  .څىٱڂذٌ ،89ثألٍهٌ، ٩وه 

  .، هثً ثٽقٌَز، ثٽٶجهٌرثٽڂٖٺلس ثٽچٲُْز ٽپ٢ٲټ و١ٌٳ ٩لؽهج )د.ث (:مالك خزخض  -11

ځقڂو فڂو ٢٩ُټ ثٽ٢ُ٢ٍ، هثً  صٌؽڂز:صوًَِ ثٽڂٲجهُڀ،  (: 11ٖٔ)مْزل ًحنظٌ  -15
  .ثألځټ، ثألًهڃ

هًثّز صؾٌَذُز ٽڂوي ٱ٪جٽُز دٌڅجځؼ ځٶضٌؿ ٱً صچڂُز د٪ٜ  (:11٘ٔ)ناصز  ؤاد َبْش  -11
ځٲجهُڀ ثٽضٌدُز ثٽوَچُز ثإلّلځُز ٽوي أ١ٲجٻ ثٽٌوٝز، هٹضىًثڇ ٭ٌُ 

 چٖىًر، صٌدُز ثٽڂچُج.ځ

ځچهؼ ځٶضٌؿ ٱً ثٽضٌدُز ثإلّلځُز ٽپٰٚ ثٽْجهُ  (:18٘ٔ)ًضسَ كَُ الظٌّدٍ  -17
 ٕڂِ.دچجس ٩ُڄ  ځچٖىًر،ځجؽْضٌُ ٭ٌُ  ثٽٶ٢ٌَز،دجٽڂوثًُ  ثالدضوثةٍ

ص٢ىً ځٲهىٿ د٪ٜ ثٽڂٲجهُڀ ثٽوَچُز ٽوي ٩ُچز ځڄ  (: 11ٕٔ____________ ) -19
 ، 8ٵ٢ٌ،ّچز ثٽضٌدُز،فىٽُز ٹپُز ثةُز،ثالدضوصلځُي وصپڂُيثس ثٽڂٌفپز 

 . ٩8وه 
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