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عبد الؼادر عدالة

*

طرح ادلشؽل:
عامععـكماظؿعؾقؿقةماىدؼدة ؟مومعامػلمبعضمععاٌفاماظؾارزة ؟موإديمأيمعدىمميؽـم
تطؾقؼمػذهماٌعاملميفمتدرؼسماظػؾلػةميفماظطقرماظـاغقي؟موػؾمميؽـمأنمندميفمرؾقعةم
اظػؾلػةمعامؼلاسدغامسؾكمأداء مػذاماظعؿؾماظرتبقيمومسؾكمتطؾقؼمػذهماظـظرؼةماظرتبقؼةم
اىدؼدة ؟ م

 .1معامل التعؾيؿية اجلدودة
أ .ما هي التعؾيؿية اجلدودة ؟
طؾؿة م"اظؿعؾقؿقة" 1مترذية مظؽؾؿة  didactiqueو مػل معشؿؼة معـ مطؾؿة مdidactikaم
اظققغاغقةمومطاغتمتطؾؼمسؾكمضربمعـماظـظؿمؼشرحمععارفمسؾؿقةمأومتؼـقة.مومعـم
اظؿعرؼػاتماظقاردةميفمبعضماٌعاجؿم:م"اظؿعؾقؿقةمػلمعامؼفدفمإدي اظرتبقةمومعامؼؿعؾؼم
باظؿعؾقؿ" .م"ػل مسؾؿ معقضقسف مدرادة مررق ماظؿعؾقؿ" .موايؼ مأغفا متفؿؿ مال مباظطرقم
اظؾقداشقجقةماظرتبقؼةمصقلب،مومإمنامبؽؾمعامؼؿعؾؼمباظعؿؾقةماظرتبقؼة.مصفلم"تفؿؿم
بؽؾمجقاغبماظعؿؾقةماظؿعؾقؿقةموعرطؾاتفامعـمعؿعؾؿنيمومعدردنيموعمررؼـموإعؽاغقاتم
ومررائؼمومطؾمعامػقمجزءمعـمػذاماظـظام" .م
ومجيدرمباظذطرمأنمجمالماظؾقثماظرتبقيميفمػذهماظـظرؼة،مالمؼؼؿصرمسؾكمطقػقةم
غؼؾماٌعؾقعاتموماٌػاػقؿمإديماٌؿعؾؿ،ماألعرماظذيمؼشؽؾماظؿعؾقؿممبعـاهماظعادي.موإمنام
جمالمدرادؿفامأودعمتؿفاذبفمأررافمثالثة :م
اٌادةماظؿعؾقؿقة،ماٌعؾؿموماٌؿعؾؿ .م
ممممممممممممممممممممممممعؿعؾؿ م

م
م

ععرصة م

ععؾؿ م

*مأدؿاذمصؾلػةمبقػرانم–ماىزائر،مسضقميفماجملؿقسةماظقرـقةماٌؿكصصةمٌادةماظػؾلػة .م
1ماظؽؿابماظلـقيم/5998ماٌرطزماظقرينمظؾقثائؼماظرتبقؼةم/معطؾعةمػقعةم–ماىزائر،م 5998م
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اظطرفماألول :مػقماجملالماٌعريفمأي:معاذامغعؾؿ؟ م
اظطرفماظـاغل :مػقماجملالماظؾقداشقجلمأي:معـمؼؿعؾؿ؟مممممممممممم م
اظطرفماظـاظث :مػقماجملالماظـػللمظؾؿؿعؾؿمأي:معـمغعؾؿ؟ م
اظعالضة  :عؿعؾؿ  /ععرصة :ماظرتبقةماظؿؼؾقدؼةمتعؿربماٌعؾؿمصردامحماؼداميفماظؿعؾقؿم
وتعؿربمسؼؾفمصارشامؼـؾغلمحشقهمباٌعرصةمبقـؿاماظؿعؾقؿقةمتـظرمإظقفمسؾكمأغفمصردمصعّالم
ؼشاركميفماظؿعؾقؿمأومؼعقؼماظؿعؾقؿمبـاءمسؾكمععارصفماظلابؼة .م
اظعالضة مععؾؿ  /مععرصة  :متفؿؿ ماظرتبقة ماظؿؼؾقدؼة مبؽؿقة مو مغقسقة ماٌعرصة ماظقاجبم
تدرؼلفامبقـؿاماظؿعؾقؿقةمتدسقمإديمتؽققػمػذهماٌادةماٌعرصقةمععمعلؿقىماظؿؾؿقذمومععم
االخؿؾاراتماٌـففقةمومععمذيؾةمعـماألػدافماظلؾقطقةموماإلجرائقة.مم م
اظعالضة:مععؾؿم/معؿعؾؿ:مومػلماظيتممتـؾماظعالضةماظؾقداشقجقةماحملضةماٌلؿاةم
باظعؼدماظؿعؾقؿل didactiqueمcontratماٌربم.مصؿامػلمررقماظؿدرؼسماألصضؾ؟مومعامػلم
اآلظقاتماظؽػقؾةمبؿؽقؼـماظؿؾؿقذمععرصقامومتؼقميفمدؾقطقا؟ م
صروع ماظؿعؾقؿقة :مظؽؾ معادة مدرادقة مخصقصقاتفا ،محمؿقاػا ماٌعريف ،ماظقدائؾم
واألداظقبماظؾقداشقجقةماظؽػقؾةمبؿؾؾقغمػذاماحملؿقىمظؾؿؾؿقذ.موطذامظؽؾمعادةمأػدافم
حمددةمتصبميفماألػدافماظعاعةماٌؿقخاةمعـماٌـفاجماظرتبقيماظعاممظدوظةمعـماظدول.م
صفـاك متعؾقؿقة ماظؿارؼخ ،متعؾقؿقة ماىغراصقا متعؾقؿقة ماظؾققظقجقا ،متعؾقؿقةم
اظرؼاضقات...إخل م

ب .األهداف الرتبووة

ػلمأولمعؽقنمظؾؿـفاجماظرتبقيماظؿعؾقؿلمٌادةمأومجملؿقعماٌقاد.مصفلمسؾارةمسـم
صقر مظؾؿلؿؼؾؾ متردؿ ميف ماياضر .مصفل مهدد معؾؿح ماٌقارـ ماظذي متلعك ماٌدردةم
ظؿؽقؼـفمسربماٌراحؾماظدرادقة .م
ظؼدماخؿؾػمروادماظؿعؾقؿقةميفمتصـقػماألػدافمصفـاكمسدةمتصاغقػمعـفا:م م
أػدافماٌدىماظطقؼؾ م
ممممممممممممممممممممممممممممممممممم

تصـقػمروغرتيم( .)5974م
ممممممممممممممممممممممممممممممممممم

األػدافماٌـففقةممم م
أػدافماحملؿقى م
األػدافماظعاعة م

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
تصـقػمديمطؿقؾم()5975مممممممممممممم م
األػدافماًاصة م
ممممممممممممممممممممممممممممممممممم

األػدافماإلجرائقة

م
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مممممممممممممممممممممممم اظغاؼاتممممممممممممممممممماظػاسؾمػقماٌربل م
تصـقػمػاعؾنيمممممممممممممممماٌراعلمممممممممممممممممم ماظػاسؾمػقماٌربل م
مممممممممممممممممممممممممماألػدافماظعاعةمممممممممممماظػاسؾمػقماظؿؾؿقذ م
اظػاسؾمػقماظؿؾؿقذ م
مممممممممممممممممممممممممماألػدافماًاصةم
وماإلجرائقةممممممممممممم

تصـقػمبريؼزؼا
م

م
اظغاؼاتمممم

ماٌراعلمممممممممماألػدافماظعاعةمممم

مماألػدافماًاصةمممممماألػدافماإلجرائقة م

م

م
الػاعل
هوووووو
ادلربي

م

الػاعوول
هووووووو
ادلربي

الػاعووووول
هوووووووووو
التؾؿيذ

الػاعووووول
هوووووووووو
التؾؿيذ

الػاعووووول
هوووووووووو
التؾؿيذ

ج .شرح األهداف الرتبووة  2م
اظغاؼات :مػل ماٌؾادئ ماظعاعة ماظيت متقجف ماظـظام ماظرتبقي .مػل مترذية مظؼقؿم

اجملؿؿعمومثؼاصؿفموآعاظف.مإغفامهددمعؾؿحماٌقارـماٌرادمتؽقؼـف .م
أعـؾة :محب ماظقرـ ،ماالسؿزاز مباظرتاث ماإلدالعل ،مصضقؾة ماظؿلاعح .صاظغاؼاتم
ؼرجك مبؾقشفا معـ موراء مسدة مبراعج مظعدة معقاد مسرب مسدة معراحؾ مدرادقة معـ ماٌرحؾةم
االبؿدائقةمإديماٌرحؾةماظـاغقؼةمورمبامحؿكماىاععقة .م
اٌراعل :مو مػل متشؿؼ معـ ماظغاؼات .م(عـ ماظغاؼة ماظقاحدة متشؿؼ مجمؿقسة معـم
اٌراعل).مصفلمتعؽسماظـقاؼاماظرتبقؼةماظيتمهددػامجمؿقسةمععقـةمعـماٌربنيمظربغاعجم
عادة مععقـة ميف مرقر مدرادل .مصنن مطاغت ماظغاؼات مػل ماألػداف ماظؾعقدة ،مصاٌراعلم
أػدافمضرؼؾةمغلؾقا .م
أعـؾة:متـؿقةمروحماالدؿؼصاءمسـدماظؿؾؿقذ،مإطلابفمععارفمرؼاضقة،متـؿقةماظؼدرةم
ظدؼفمسؾكماظؿػؽريماٌـطؼلماظلؾقؿ .م
األػداف ماظعاعة :متشؿؼ معـ ماٌراعل .مصاٌرعك ماظقاحد مؼؿؿ مبؾقشف مبقادطة مسدةم
أػداف.موماهلدفماظعاممػقمضدرةمسؼؾقةمأومغػسم– محرطقةمأوموجداغقةمتؿؿ متـؿقؿفام
ظدىماظؿؾؿقذمبقادطةمسدةمدروسمأومحماور،مأيمخاللمصصؾمدرادلمأومدـةمدرادقة .م
 2محمؿد،مزم؛مذريؼؽل،مدم؛مبقخؾزة،مأ.م:ماظؿؽقؼـمسـمبعدم– ماإلردالماألول -.ماىزائر،معـشقراتموزارةم
اظرتبقة،م .5999م
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أعـؾة:م-ماظؼدرةمسؾكماظؿعؾريماظدضقؼ .م
ماظؼدرةمسؾكمادؿعؿالمومضراءةماًرائطماىغراصقة .م ماظؼدرةمسؾك مهؾقؾمومعـاضشةمغصقص مبطرؼؼةمصؾلػقةم(أومطؿابة معؼاظةمصؾلػقةمحقلمغص).
ماظؼدرةمسؾكمهرؼرمعؼاظةمصؾلػقة .ماألػدافماًاصة:متشؿؼمػلماألخرىمعـماألػدافماظعاعة.مصفلمعرتؾطةممبقؿقىم
درسمععني.مظذامصؿدةمهؼقؼفامضصريةمغلؾقا.مصنذامطانماهلدفماظعاممػقمطؿابةمعؼاظةم
صؾلػقة محقل مغص ،مصنن ماهلدف ماًاص مميؽـ مأن مؼؽقن ماظؼدرة مسؾك مإبراز ماٌشؽؾم
اٌطروحميفماظـصمأوماظؼدرةمسؾكمإبرازمعقضػمصاحبماظـصمعـماٌشؽؾمأوماظؼدرةمسؾكم
إبرازمايفجماظقاردة...اخل .م
أعـؾةمعـمعقادمأخرى :م
اهلدفماظعاممػقماظؼدرةمسؾكماظؿعؾريمممممممماهلدفماًاصمػقماظؼدرةمسؾكمإنازم
عؼدعةمأدبقةمدؾقؿة .م
اهلدفماظعاممػقمضراءةماًرائطممممممممماهلدفماًاصمػقماظؼدرةمسؾكمضراءةم
اًرائطماظطؾقعقة .م
اهلدف ماظعام مػق محؾ ماٌعادالت م م م م م م ماهلدف ماًاص مػق ماظؼدرة مسؾك محؾم
ععادالتمعـماظدرجةماألوديممبففقلمواحد .م
األػدافماإلجرائقة:ماهلدفماإلجرائلمػقمغػلفماهلدفماًاصمعصاشامبطرؼؼةم
دضقؼةمسؿؾقةمتصػماألداءماٌؿقضعمضقامماظؿؾؿقذمبف.مومػقمأداءمضابؾمظؾؿالحظةمواظؼقاس .م
ومصقؿامؼؾل،مخنصصمايدؼثمسـماألػدافماإلجرائقة.م م

د .شرح األهداف اإلجرائية

اهلدفماإلجرائل :مؼعينماألداءماٌؿقضعمضقامماظؿؾؿقذمبفمسـدمدرادةمحمقرمتعؾقؿلم
أومسـدمتؾؼلمدرسمغظريمأومتطؾقؼلمٌادةمتعؾقؿقةمعا.ممبعـكموصػماياصؾمأومغاتجم
اظؿعؾقؿل.مومػقمضابؾمظؾؿالحظةموماظؼقاس.مظذا،موبمصقاشؿفمبدضةموإجيازمتعؽسم
اظطابعماظعؿؾلماظرباشؿاتلمهلذاماهلدف .م
أػؿقةماألػدافماإلجرائقة:م م
-5ماهلدفماإلجرائلمؼدصعماٌعؾؿمإديمتـظقؿمسؿؾفمحبقثمؼمديمإديمهؼقؼمدؾقكم
تعؾّؿلمزاػر،مضابؾمظؾؿالحظةموماظؼقاس .م
-2ماهلدفماإلجرائلمععقارمخيؿربمبفماٌعؾؿمعدىمناحفميفماظؿدرؼسمومؼلؿحمظفم
باظؾقثمسـمأدؾابماظػشؾمضصدماظرصعمعـمعلؿقىمأدائفماظرتبقي .م
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 -3م اهلدف ماإلجرائل مجيعؾ ماظؿعؾؿ مدفال ،مواضقا مو مصعاال .مصقفعؾ ماٌؿعؾؿم
عؿقجفامبقسلموإرادةمإديمرؾبماٌعرصةمومعؼؾالمسؾكماظؿؽقؼـ،مألنماهلدفماٌرادمبؾقشفم
حمددموواضحمأعاعف .م
 -4م اهلدف ماإلجرائل مدظقؾ ميف مأؼدي مأوظقاء ماظؿالعقذ مظؾقضقف مسؾك معلؿقىم
اظؿقصقؾمظدىمأبـائفؿ.مومدظقؾميفمؼدماهلقؽاتماٌشرصةمسؾكماظرتبقةموماظؿعؾقؿمسؾكم
عدىمناسةماظعؿؾقةماظؿعؾقؿقةمألغفمػدفمؼرتجؿميفمدؾقكمعالحظمومضابؾمظؾؼقاس .م
طقػقةمصقاشةماهلدفماإلجرائل:مػـاكمسدةمتؼـقاتمعـفامتؼـقةم(عقفر).مومتؿؽقنم
عـمثالثمخطقاتمومػل :م
-5مهدؼدماظلؾقكماٌؿقضعمضقامماٌؿعؾؿمبف،مومػقمدؾقكمعالحظمومضابؾمظؾؼقاس.م م
غؼقل:مأنمؼؽؿب،مأنمؼـفز،مأنمؼؼارن،مأنمؼعرّف...اخل .م
-2م هدؼدمذروطماألداءماظيتمجيرىمصقفامػذاماظلؾقك.مغؼقل:مبادؿكدامماظؽؿابم
اٌؼرر،مبادؿكدامماآلظةمايادؾة،متقزقػمععؾقعاتماظدرس...اخل م
 -3مهدؼدمععقارماألداءماٌؼؾقلمظؾقؽؿمسؾكمعلؿقىماظـفاح.مغؼقل:مطؿقةماٌردودم
اٌطؾقب ميف معدة مزعـقة مععقـة ،مغقسقة ماٌردود ماٌطؾقب ميف معدة مزعـقة مععقـة ،مايدم
األدغكماٌطؾقبمألداءمععني.معـال:محؾممترؼـميفماٌـطؼمدون ماظرجقعمإدي ماظدروسميفم
5مدضائؼ .م
عالحظة:مؼلفؾماظؿؿققزمبنيماألػدافماًاصةموماإلجرائقةميفماٌقادماظؿطؾقؼقة.م
ظؽـف مؼصعب ميف ماٌقاد ماظـظرؼة .مصاألػداف ماًاصة م– ميف مػذه ماٌقاد م– مػل مذاتفام
األػدافماإلجرائقة .م

تصـيف (بؾوم) لألهداف اإلجرائية

تصـقػمبؾقممسؾارةمسـمدؾؿ معؿدرجمظألػدافمؼـؿؼؾ معـماظؾلقطمإديماٌعؼد.مصفقم
تصـقػ مسام مو محماؼد ،محبقث مميؽـ متطؾقؼف مسؾك مطؾ ماٌقاد ماظدرادقة مو ميف مذيقعم
اٌلؿقؼاتمومؼلؿحمبنجراءمتؼقؼؿمجديمومدضقؼمعـموراءماالعؿقاغاتماظيتمورىمسؾكم
اظؿؾؿقذ .م

علؿقؼاتماظؿصـقػ :م

 -5معلؿقى مايػظ :معلؿقى ماظؿذطر مو ماالدرتجاع مو مصقف مؼطؾب متذطر مععؾقعاتم
خمؿؾػة .م
األصعالماظلؾقطقةماظداظة:مأنمؼصـػ،مأنمؼعدد،مأنمؼذطر،مأنمؼلرتجع .م
-2معلؿقىماظػفؿ:مهقؼؾمععؾقعاتمعـمصقغةمإديمأخرىمأومإسادةمبـاءمظألصؽارمأوم
اظؼدرةمسؾكمواوزماٌعطقاتمالدؿـؿاجمعامؼرتتبمسـفا .م
األصعال ماظلؾقطقة ماظداظة :مأن محيقلّ ،مأن مؼرتجؿ ،مأن مؼقضح ،مأن مؼؾكص ،مأنم
ؼعؾؾ .م

م
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 -3معلؿقى ماظؿطؾقؼ :معلؿقى مترذية معا ممت مصفؿف مإدي مإجراء مسؿؾل معـ مخاللم
أسؿالمذاتمرابعمورؼديمطؿاميفماظرؼاضقاتمأومولقديمطؿاميفماظؽقؿقاء .م
األصعال ماظلؾقطقة ماظداظة:أن مؼـظؿ ،مأن مؼلؿعؿؾ ،مأن م محيلب ،مأن مؼربػـ ،مأنم
ؼؿـؾل،مأنمؼـؿج،مأنمؼردؿ،مأنمؼطؾؼ .م
 -4معلؿقى ماظؿقؾقؾ :معلؿقى موزئة ماٌادة ماظؿعؾقؿقة مإدي مسـاصر مصرسقة مبلقطةم
ظػفؿ مبـقؿفا مو مإسادة متـظقؿفا .مو مؼؿـاول مهؾقؾ ماظعـاصر ماظرئقلقة مواظعالضات مبنيم
األجزاءمومطذاماألدسماظيتمتؼقممسؾقفاماظؾـقة .م
األصعالماظلؾقطقةماظداظة:مأنمحيؾؾ،مأنمجيزيءماٌقضقع،مأنمؼؼارن،مأنمؼقضح،م
أنمؼؾني .م
 -5معلؿقى ماظرتطقب:معلؿقىموضعمأجزاءماٌادةماظؿعؾقؿقةميفمضاظبمجدؼدمأيم
إسادةمتـظقؿماٌادةميفمػقؽةمجدؼدةمطؿاميفمتلظقػمضصةمأوميفموضعمخطة .م
األصعالماظلؾقطقةماظداظة :مأنمؼرطب،مأنمؼؼرتح،مأنمخيطط،مأنمؼصؿؿ،مأنمؼربط،م
أنمؼعقدمتـظقؿمذلءمعا،مأنمؼلؿكؾص .م
-6معلؿقىماظؿؼقؼؿ:معلؿقىمايؽؿمسؾكمضقؿةماٌادةماظدرادقةمداخؾقامأومخارجقا .م
األصعالماظلؾقطقةماظداظة:مأنمؼؼقؿ،مأنمؼؼرر،مأنمؼقازن،مأنمؼـاضش،مأنمحيؽؿ .م

 : 2مناذج لؾتطبيق يف مادة الػؾسػة لتالميذ الطور الثانوي م
أ .الـؿوذج األول:
العؿل :درسمتطؾقؼل .م
ادلوضوع:مغصمظؾؿػؽرم(ردؾ)محقلمضقؿةماظػؾلػة( .هؾقؾمومعـاضشة) .م
3

األهداف الرتبووة:

اظغاؼة:مبثماظروحماظـؼدؼةمظدىماظؿؾؿقذ .م
اٌرعك:متدرؼسماظػؾلػةميفماظطقرماظـاغقيمطؿامتـؿلماظؿػؽريماظـؼدي .م
اهلدفماظعام:متـؿقةماظؼدرةمسؾكماٌعاىةماظػؾلػقةمظؾـصقصمومػلمضدرةمسؼؾقة .م
اهلدفماًاصموماإلجرائل:ماظؼدرةمسؾكمإبرازمثالثةمأحؽاممومحفؿنيمععمبقانم
غقسقفاميفمداسةمبؿقجقفماألدؿاذ .م
" متـشل ماظػؾلػة معـ محماوالت مسـقدة ،محياوهلا ماإلغلان مظؾقصقل مإدي ماٌعرصةم
اظصقققة ،مإذ ماٌعرصة ماظيت مؼؿؼؾؾفا ماظـاس مباظؿلؾقؿ مععقؾة ممبكخذ مثالثة مال مترضلم
اظػقؾلقف.مصفلمأوالمتؿعفؾماظقؼنيمضؾؾمأنمتؿقاصرمأدؾابف.مومػلمشاعضةمثاغقا،مثؿم
 3م ردّؾ ،مبرتراغد م :ماظػؾلػة مبـظرة مسؾؿقة /مغص معلخقذ معـ مطؿاب ماظـصقص ماظػؾلػقة مظؾلـة ماظـاغقة مآداب–.م
اىزائر،مم.ت.و،.م.5994
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ػلمعؿـاضضةمبعضفامععمبعضمثاظـا.موإغؽمظؿكطقماًطقةماألوديميفمدؾقؾماظػؾلػةمإذام
أدرطتمػذهماظـؼائصميفمتػؽريماظعاعة،مالمظؿلرتؼحمإديمذؽمخاعؾمسؼقؿ،مبؾمتؼقؿميفم
عؽانمتؾؽماٌعرصةمععرصةمأخرىمتؿؿقزممبقؾفامإديماظؿفرؼب،ماظدضة،ماالررادموماظشؿقل.م
وأسينمباظشؿقلمأنمؼؿلعمسؾؿـامحبقثمؼؿـاولمعـماظؽقنمأودعمعامميؽـمأنمؼؿـاوظف" .م
ومسؿؾماظػؾلػةمػقمأنمتزؼؾمػذهماظـؼائصمعـماٌعرصةماإلغلاغقةمعامادؿطاستمإديم
ذظؽمدؾقال،مبدونمأنمتشؽمذظؽماظشؽماظذيمؼؿـؽرمهلامذيؾةمواحدةمومؼـػقفا.مصؾؽلم
تؽقنمصقؾلقصا،مؼـؾغلمظؽمأنمتشؿدمبؽماظرشؾةميفماٌعرصةماظصقققة.موأنممتؿزجمػذهم
اظرشؾةمبايذرميفمضؾقلمعامتؼؾؾف.مومالمعـدوحةمظؽمسـمحذقمعـطؼلمومدضةميفماظؿػؽري.م
صاظػؾلػةمصاسؾقةمالمتـػؽمحبـامسـماظؽؿال"( .برتراغدمردؾ) .م
عؼدعة :م
صاحب ماظـص :مصقؾلقف مو مرؼاضل مإنؾقزي مععاصر م( .)5970-5872معـ مروادم
اظقضعقةماٌـطؼقةمومعـمعمدللماظرؼاضقاتماٌعاصرةموماٌـطؼماظرؼاضل.معـمآثاره:م
"عؾادئماظرؼاضقات"ماظذيماذرتكميفمتلظقػفمععم(ومإؼؿفقد)موطؿاب:م"اظػؾلػةمبـظرةم
سؾؿقة" .م
اإلرارماظػؾلػلمظؾـص :ممؼـدرجماظـصميفمصؾلػةمماٌعرصةمومؼؿـاولمضقؿةماظػؾلػةم
ودورػاميفماظؾقثماظعؾؿل .م
ررح ماٌشؽؾ :مإذ ا مطاغت ماظؼضاؼا ماظػؾلػقة مشري مؼؼقـقة ،مصؽقػ مؼؽقن ماظؿػؾلػم
دؾقالمظؾقصقلمإديمايؼقؼة؟ م

اظؿقؾقؾ م

عقضػمصاحبماظـص:ماظؾقثمسـمايؼقؼةمؼؿؿمباظػؾلػةموماظؿػؾلػ .م
اظعـصرماألول:م(تـشل...ثاظـا) م
ايؽؿ:ماظػؾلػةمععرصةمراصضةمظؾؿعرصةماظشائعةموماظلاذجة .م
ايفة:ماٌعرصةماظلاذجةمدوشؿائقة،مشاعضةمومشريمعـطؼقة.مظؽـماظػؾلػةمالمػلم
دوشؿائقةموالمػلمشاعضةمومػلميفماظقضتمغػلفمعـطؼقةم(أيمشريمؼؼقـقة،مواضقة،م
دضقؼةمومععؼقظة) .م
إذن،ماظػؾلػةمػلماًصؿماظؾدودمظؾؿعرصةماظلاذجة .م
غقسفا:محفةمصقرؼةم(عـطؼقة)معـمغقعماظؼقاسمايؿؾل :م
طؾمأمػقمب.مطؾمجمظقسمبمإذنمطؾمجمظقسمأ م
اظعـصرماظـاغل:م(وإغؽ...ؼؿـاوظف) م
ايؽؿ :مرصض مايس ماٌشرتك مو ماظؾقث مسـ مايؼقؼة ماظعؾؿقة مػق مذاتف ماذؿغالم
باظػؾلػة .م

م
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ايفة :ماظشؽ ميف ماٌعرصة ماظلاذجة متػؾلػ .مو ماظؿػؾلػ محرطة مصؽرؼة مظؾؾقغم
ايؼقؼة.مومايؼقؼةمتؿصػممبامؼؾل :م
مععرصةمورؼؾقة .ممععرصةمدضقؼةموواضقة.مععرصةمضابؾةمظؾؿػلريمباظلؾؾقةمومايؿؿقة.و مػل مطؾفا معؾادئ ميف ماظؿػؽري ماظعؾؿل .مو مبدوغفا مال مؼـشل ماظعؾؿ .مإذن ،ماظروحم
اظػؾلػقةمتؼقدم– مباظضرورةم– مإديموجقدماظعؾؿ.مومباخؿصار،مإنمطانمػـاكمتػؾلػ،م
صفـاكمحبثمسـماظدضة،مسـماٌقضقسقةموماٌعؼقظقة.مإذن،مإنمطانمػـاكمتػؾلػمطانم
ػـا كمحبثمسـماظعؾؿ.معـمػذهماظـؿقفةمغلؿـؿج:مإنمملمؼؽـمػـاظؽمحبثمسـماٌعرصةم
اظعؾؿقةممملمؼؽـمػـاظؽمتػؾلػمرؾؼامظؼاغقنمسؽسماظـؼقض.
غقسفا:محفةمصقرؼةمعـمغقعمبرػانماظؼقاس م
](أممب)مم(بممج)م[مإذنم]مأممج[مغلؿـجمالجممالمأ.
اظعـصرماظـاظث :م]موسؿؾماظػؾلػة...ماظؽؿال[ .م
ايؽؿم:ماظؾقثمسـمايؼقؼةمالمؼعينماظرصضماٌطؾؼمظؾؿعرصةماإلغلاغقةمبرعؿفاحم
وإمنامجيبمأنمؼؿؿقزمدائؿاممبامؼؾل:مبروحمغؼدؼةمظؾؿقضقعمومظؾذاتمبػطـةمعـطؼقةم
وبدضة ميف ماظؿػؽري مو ماظؿعؾري .موػل مصػات مجيب مأن مؼؿقؾك مبفا مطؾ معـ ماظػقؾلقفم
واظعامل .م
اظصقرةماٌـطؼقةمظؾـص :م
طؾمعقضػمغؼديمظؾؿعرصةماظلاذجةمػقمذرطمظؾؾقغمايؼقؼة .م
اظػؾلػةمعقضػمغؼديمظؾؿعرصةماظلاذجة م
م

إذنماظػؾلػةمذرطمبؾقغمايؼقؼة م
عـاضشة:م م
اظروحماظػؾلػقةمباظػعؾمدساعةماظروحماظعؿؾقة،محقثمأغـامإذامأظغقـاماظؿػؾلػمعـم
اظؾقثماظعؾؿل،ماخؿػكمػذاماظؾقث .م
اظؾقثماظػؾلػلمػقمعصدرماٌـطؼمومعـاػج ماظؾقثماظعؾؿل.موظقمالماٌـطؼموظقمالم
ػذهماٌـاػج،مٌامطاغتمػـاظؽمسؾقم.مومتارؼخماٌعرصةمؼـؾتمذظؽ.مظؽـ،مػؾمػذامؼعينم
أنمغصماظػقؾلقفمخالمعـمطؾمذاتقة؟
ظؼدمأطدغامومأثؾؿـامدائؿامبلنمطالمماظػقؾلقفمؼرتاوحمبنيماظذاتقةمواٌقضقسقة.مومإذام
طان مطالم م(ردؾ) مؼؼرتب مطـريا معـ ماٌقضقسقة مظؼقة محففف ماٌـطؼقة موعـ ماظـاحقةم
اظقاضعقة مو ماظعؾؿقة ،مصنغف مؼعؽس ماغؿؿاءه ماٌذػيب م"ظؾقضعقة ماٌـطؼقة" .مو مػق معذػبم
ؼؼقؿمايؼقؼةمسؾكمرطقزتنيمإثـؿنيمومػؿاماٌـطؼموماظقاضعماظػقزؼائلموعامواوزػؿامصفقم
ضربمعـماألوػام.مصاظػقؾلقفماظذيمؼؿقدثمسـفم(ردّؾ)مظقسمأيمصقؾلقف،مبؾمػقم
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باظدرجة ماألودي مصقؾلقف مورؼيب موضعل مؼعؿؼد ممبا مؼعؿؼد مبف مردؾ .مصؼقؿة ماظػؾلػةم
تؼاسممبدىمعامتؼدعفمعـمخدعاتمظؾعؾقمماظرؼاضقةموماظػؾلػقةموماالجؿؿاسقةموأسؿالم
(ردؾ) ماظػؽرؼة مذاػدة مسؾك مذظؽ مدقاء متؾؽ ماظيت مأظػفا ممبػرده مأو مباالذرتاك مععم
آخرؼـمعـؾم(واؼؿفقد) .م
اظـؿقفة:مظؾػؾلػةمدورمصعالميفمغشلةماظعؾؿمومتؼدعف.مصؾدونمروحمصؾلػقةمالمتقجدم
روحمسؾؿقةمومبدوغفامالمؼقجدمسؾؿمومالمؼؿؼدم.مشريمأنمظؾػؾلػةمأدوارامأخرىمالمتؼؾم
أػؿقةمتؿؿـؾميفمطقغفامعـففامظـؼدماظؼقؿمومغؼدماألوضاعماالجؿؿاسقةمعـمأجؾماٌلاسدةم
سؾكمتؼدؼؿمايؾقلماٌؿؽـة.مومطذا،مػلمغظرةمذاعؾةمظإلغلانموماظقجقد .م

ب .الـؿوذج الثاني:

العؿل:مدرسمتطؾقؼل م
ادلوضوع:مغصمظؾػقؾلقفم(ابـمدقـا) حقلماظشكصقةم(هؾقؾمومعـاضشة) .م
4

األهداف الرتبووة:

اظغاؼة:ممتفقدماظرتاثماإلدالعلمععمهؾقؾفمومغؼده .م
اٌرعك:ماظؿعرضمظؾػؽرماإلدالعلميفمبرغاعجمتدرؼسماظػؾلػة .م
اهل دفماظعام:متشفقعماظؿؾؿقذمسؾكمهؾقؾمومغؼدماظرتاثماإلدالعلماظػؾلػلم(ضدرةم
وجداغقةمومضدرةمسؼؾقة) م
اهلدفماًاصماإلجرائل:معالحظةمعدىماظـػاذمإديماحملؿقىماظػؽريمأومعالحظةم
عدىماظؼدرةمسؾكمعـاضشةمغصمضدؼؿمعـماظرتاث.م م
"اٌرادمباظـػسمعامؼشريمإظقفمطؾمأحدمبؼقظفمأغام()...متلعؾمأؼفاماظعاضؾميفمأغؽم
اظققمميفمغػلؽمػقماظذيمطانمعقجقدامذيقعمسؿرك،محؿكمأغؽمتؿذطرمطـريامممامجرىم
عـ مأحقاظؽ .مصلغت مإذن مثابت معلؿؿر مال مذؽ ميف مذظؽ .موبدغؽ موأجزاؤه مظقس مثابتم
علؿؿرا،مبؾمػقمأبداميفماظؿقؾؾموماالغؿؼاص.مومهلذامحيؿاجماإلغلانمإديماظغذاءمبدلمعام
هؾؾميفمبدغفم()...مصؿعؾؿمغػلؽمأغفميفمذعةمسشرؼـمدـةمملمؼؾؼمذلءمعـمأجزاءم
بدغؽمومأغتممتعؾؿمبؼاءمذاتؽميفمػذهماٌدة،مبؾمذيقعمسؿرك.مصذاتؽمعغاؼرةمهلذام
اظؾدنموأجزائفماظظاػرةموماظؾارـقة )...(.م
إن ماإلغلان مإذا مطان معؿفؿا ميف مأعر معـ ماألعقر ،مصنغف مؼلؿقضر مذاتف ،محؿك مأغفم
ؼؼقل:مإغلمصعؾتمطذا مأومصعؾتمطذا.مويفمعـؾمػذه ماياظةمؼؽقنمشاصالمسـمذيقعم
أجزاءمبدغف،موماٌعؾقممباظػعؾمشريمعامػقمعغػقلمسـف.مصذاتماإلغلانمعغاؼرةمظؾؾدن.م
( )...م
 4م ابـمدقـا،مرداظةميفمععرصةماظـػسماظـارؼة/ماظـصمعلخقذمعـمطؿابماظـصقصماظػؾلػقةماٌقلرةم– ماىزءماألولم
م.ت.و/ماىزائرم.5995
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إنماإلغلانمؼؼقل:مأدرطتماظشلءماظػالغلمبؾصريمصاذؿفقؿفمأومشضؾتمعـف.موطذام
ؼؼقل:مأخذتمبقديمومعشقتمبرجؾلمومتؽؾؿتمبؾلاغلموممسعتمبلذغلمومتػؽرتم
يفمطذامومتقػؿؿفمومختقؾؿف.مصـقـمغعؾؿمباظضرورةمأنميفماإلغلانمذقؽامجاععامجيؿعم
ػذه ماإلدراطات مو ماألصعال .مو مغعؾؿ مباظضرورة مأغف مظقس مذلء معـ مأجزاء مػذا ماظؾدنم
جمؿعامهلذهماإلدراطاتموماألصعال.مصنغفمالمؼؾصرمباألذنمومالمؼلؿعمباظؾصرمومالمميشلم
باظقدموالمؼلخذمباظرجؾ.مصػقفمذلءمجمؿعمىؿقعماالدراطاتموماألصعالمصنذنماإلغلانم
اظذيمؼشريمإديمغػلفمبلغامعغاؼرمىؿؾةمأجزاءماظؾدن،مصفقمذلءموراءماظؾدن" .م
اإلطار الػؾسػي لؾـص:مؼـدرجماظـصميفمصؾلػةماٌعرصةمومؼؿـاولمرؾقعةماألغاميفم
اإلغلانمأيمجقػرهمأومػقؼؿف .م
طرح ادلشؽل:مصفؾمػقمعـمرؾقعةمجلدؼةمأممروحقة؟ م
عقضػ مصاحب ماظـص :مجقػر ماظشكص م(األغا) معـ مرؾقعة مروحقة .مصاألغا مػقم
اىاغبماظـػللميفماإلغلانموماىاغبماظـػللميفماإلغلانمػقماألغا .م
اظعـصر:5م]تلعؾ...ماظؾارـقة[ م
ايؽؿ:مػقؼةماإلغلانمظقلتمعـمرؾقعةمبدغقة .م
ايفة:مظقمتلعؾمطؾمواحدميفمغػلفمظقجدمأنمػقؼؿفمثابؿةمسربماظزعـمرشؿماظؿغريم
اًارجلموماظداخؾلمسؾكماٌلؿقىماظؾدغل .م
غقسفا:محفةمحددقةم(ادؿؾطاغقة) م
اظعـصرم:2م]إنماإلغلان...ظؾؾدن[ م
ايؽؿ:مػقؼةماإلغلانمظقلتمعـمرؾقعةمبدغقة .م
ايفة:مهؿؾماٌرءمٌلموظقةمخؾؼقةمأومضاغقغقةمدظقؾمسؾكمأنمجقػرهمأومػقؼؿفمعـم
رؾقعةمروحقة،محقثمأنماظـػسمػلماظيتمتؿقؿؾماٌلموظقةمومظقسماىلد.مصاىلدم
ظقسمأداةمظؿـػقذمأومأعرماظـػس .م
غقسفا:محفةماجؿؿاسقة .م
اظعـصرم ]:3إنماإلغلانمؼؼقل...وراءماظؾدن[ م
ايؽؿ :معرطز مذيقع ماألصعال مو ماظؼدرات مايلقة ،مايرطقة مو ماظذػـقة معػارقم
ظؾفلد.موػقماظعؼؾ .م
احلجة :مظؽؾ مسضق مو مظؽؾ محادة موزقػة مععقـة مواحدة .موظق مصرضـا مأن مذيقعم
األصعالموماظؼدراتمعقجقدةميفمسضقمواحدمأومحادةمواحدة،مصنغفمبفذهمايادةمأوم
بفذاماظعضقماظقاحدمؼرى،مؼلؿع،مؼشؿمومؼؿذوق...إخلمومػذامحمال.مإذن،مصاٌرطزم
اظذيمؼؿقؽؿميفماإلغلانمظقسمبدغقا.مصفقمعػارقمظؾؾدنمأيمعـمرؾقعةمروحقة .م
غقسفا:حفةمصقرؼةمعـمغقعماظربػانمباًؾػ.مومصقرتفماظرعزؼة:م م
]م(قمممممك) ?-مك[ممممممق م
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اظصقرةماٌـطؼقةمظؾـص :م
إعامأنمؼؽقنمجقػرماإلغلانمعـمرؾقعةمبدغقةمأومروحقةم م
ظؽـفمظقسمعـمرؾقعةمبدغقة م
م

إذن،مجقػرماإلغلانمعـمرؾقعةمروحقة .م
م
عـاضشة :م
ؼلؿققؾ مسؾك ماٌرء ميف مسصرغا م– مو ميف مضقء ماٌلؿفدات ماظعؾؿقة مايدؼـة م– مأنم
ؼؼقلمبفذهماإلثـقـقةماٌقؿاصقزؼؼقةماظيتمطاغتمرادكةميفمأذػانماظؽـريمعـماظػالدػةم
عـذماظؼدممإديماظعؼالغقةمايدؼـةمععم(دؼؽارت) .م
إنماظطبماٌعاصر،مسؾؿماظـػسمومربماظـػلل،مطؾمعـمغاحقؿف،مأثؾتمباظؿفاربم
اظعؾؿقةموجقدمترابطموممتػاسؾمبنيماظـػسموماىلد.مصاظظاػرةماظـػلقةمؼراصؼفامتغريم
دؾقطل م(عقرصقظقجل مو مصقزؼقظقجل) .مطؿا مأن مطـريا معـ ماألعراض ماظعضقؼة متعقد مإديم
أدؾابمغػلقةمسصؾقةم(أعراضمبلقؽقم– مدقعاتقؽقة)مصضالمسـمأنمبعضماألعراضم
اظـػلقةمتعقدمإديمخؾؾمسؾكمعلؿقىماظعضقؼةم(بعضماألعراضماظعصابقةموماظذػاغقة) .م
اظـؿقفة:مذاتماإلغلانمالمػلمعادؼةمصرصةمطؿامؼرىماٌادؼقنمومالمػلمروحقةم
خاظصة مطؿا مؼرى م(ابـ مدقـا) مو مشريه معـ ماٌـاظقني .مو مإمنا مػل معـ مرؾقعة معزدوجةم
ضقاعفامغػسمومجلدمعؿػاسالن .م
عالحظات م
ؼالحظمأنماظـصمأرضقةمخصؾةمظؿطؾقؼمػذهماظؿعؾقؿقةماىدؼدة،مإذمأنماظػاسؾميفم
اٌعاىةمػقماظؿؾؿقذمبقـؿاماألدؿاذمؼؼقممبدورماٌرذدموماٌقجف.مػذامعـمجفة،مومعـم
جفةمأخرىمأنماهلدفماإلجرائلماظؿطؾقؼلم(اظذيمؼـضقيمهتماهلدفماظعامماٌؿؿـؾم
يفمتـؿقةمضدرةمسؼؾقةمأوموجداغقةمباظدرجةماظـاغقة)مػدفمحؼقؼلمومميؽـمعالحظؿفميفم
ػذاماظـشاط.مومعـمجفةمثاظـة،متؿقؼؼماظعالضةماٌؾاذرةمبنيماٌؿعؾؿموماٌادةماظؿعؾقؿقةم
أيمبنيماظؿؾؿقذموماظرتاثماظػؾلػلم–مصالمؼعقدماألدؿاذم(وصقا)مسؾكماٌادةموردقالمعـم
اٌػؽرمإديماظؿؾؿقذم–مومػلمسالضةمذاتمأػؿقةميفمػذهماظـظرؼةماىدؼدة .م
ومعـمجفةمرابعة،ماظعؿؾمسؾكمتـؿقةماظؼدراتماإلجرائقةمبشؽؾمعؿدرجمعـماظؾلقطم
إديماٌعؼدمضروريمجداميفمععاىةماظـصقصمومػقمؼؿؿمالميفمسدةمأغشطةمإمناميفمغشاطم
واحد .مصؿـ مذرح ماظـص مو مصفؿف مإدي مهؾقؾف مثؿ مترطقؾف ميف مصقرة معـطؼقة مثؿ متؼققؿفم
وعـاضشؿف.م(تطؾقؼمتصـقػمبؾقم) م
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ج .الـؿوذج الثالث :
العؿل:مدرسمتطؾقؼل م
ادلوضوع:مإنازمعؼاظةمصؾلػقةمحقلماٌؼارغةمبنيماظػؾلػةموماظرؼاضقات .م

األهداف الرتبووة:

الغاوة:ماظؿـلقؼمبنيماٌقادماظؿعؾقؿقةمظؿؽقؼـمعقارـمعـؼػموواع .م
ادلرمى:متدرؼسماظػؾلػةميفماظطقرماظـاغقيمطؿادةمتعؿؿدمسؾكمشريػامعـماٌقاد .م
اهلدف العام:ماٌؼارغةمبنيماظػؾلػةموماظعؾقم.مومػلمضدرةمسؼؾقة .م
اهلدف اخلاص و اإلجرائي:ماظؼدرةمسؾكمإجراءمعؼارغةمبنيماظػؾلػةمواظرؼاضقات.م
باالدؿعاغةمبلعـؾةمومبنذرافماألدؿاذ .م
ادلؼدمة :مإذامطاغتماظرؼاضقاتمسؾؿامؼؾقثميفماظعالضةمبنيماٌؼادؼرماظؽؿقة،مصؿام
ػلمعقارـماالتػاقموماالخؿالفمبقـفامومبنيماظػؾلػةم؟مومعامسالضةمطؾؿقفؿامباألخرى؟ م
اظؿقؾقؾ م
طروؼة التحؾيل:معؼارغة م
مواطن االتػاق:
.5مطؾؿاػؿامتؿـاولمباظؾقثمضضاؼامغظرؼةمجمردة .م
ممممممممممممممممممممممممماىربم(ساديم+معـطؼ) م
اظرؼاضقاتمممممممممممممماظؿقؾقؾ م
ممممممممممممممممممممممممماهلـددة م
ممممممممممممممممممممممممحلابماإلحصاءموماالحؿؿال م
م

مممممممممممممممممممممغظرؼةماظقجقد م
اظػؾلػةممممممممممممممغظرؼةماظؼقؿ م
مممممممممممممممممممممغظرؼةماٌعرصة م
 -2م رابع ماظربػـة ميف مطؾؿقفؿا مغظري ،مإدؿـؿاجل مصؽؾ معـ ماظػقؾلقف مواظرؼاضلم
ؼشؿغؾمبػؽرهموالمؼدخؾمإديماٌكرب .م
-3ماظطابعماظـظريماإلدؿـؿاجلموراءمضدممطؾؿقفؿام(عـماظـاحقةماظؿارخيقة)
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عقارـماالخؿالف :م

الػؾسػة

اظرؼاضقات

عقضقسفامػقماظؽقػقات .م
عقضقسفا:ماظعالضةمبنيماٌؼادؼرماظؽؿقةمممممممممممممممممممممممممممممممممممم م
-5م
-5مم
ثقابت م
-2مغصقصم(ظغةماظؽالم) م
-2مادؿداللمرعزيمممممممممممممم م
م
عؿغريات م
م
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم م
م

م

-3مجمالماظؾقثثمحمثدود:ماظعالضثةمبثنيماٌؼثادؼرم -3مجمثثالماظؾقثثثمشثثريمحمثثدود،م
عؿفددمومعؿغري .م
اظؽؿقة .م
إذن،مميؽـموضعمتعرؼػمجاععمعاغعمظؾرؼاضقات م إذن،مؼلثؿققؾموضثثعمتعرؼثػمجثثاععم
عاغعمهلام م
-4ماظربػانماظرؼاضلمضطعلمومغؿائففمؼؼقـقة .م
-5ممعصدرماظؿـظري:متػؽريمعـطؼل.مومعـف،مصاظصدقم -4ماظربػثثانماظػؾلثثػلمشثثريمضطعثثلم
وغؿائففمشريمؼؼقـقة.مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
اظرؼاضلمصقريم(غلؼمصرضلمادؿـؾارل).ممم
ممممممماظؿػؽريماٌـطؼلممممممممممممممممممممممممم م
-5معصدرماظؿـظريممممممممدرادةماظقاضعماظعقينموماظؿارخيل م
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممايدس .م
مممممممممممممممممممممممممممومعـف،مصاظصدقماظػؾلػلمصقريمومعادي.

اظعالضة :م
 -5ماظؾقث ماظرؼاضل مو ماظرؼاضقات م– مبشؽؾ مسام م– معقضقع مظؾؿلعؾ ماظػؾلػلم
(عقدانمصؾلػةماظرؼاضقات) .م
 -2م اٌقؿاصقزؼؼا مطاغت موراء مغشلة ماٌـطؼ ماألردطل .مو مػذا ماٌـطؼ مطان معؼدعةم
ضرورؼةمظـشلةماٌـطؼماظرؼاضلمايدؼث.مومػذاماٌـطؼماألخريمػقمأداسماظرؼاضقاتم
اٌعاصرة .مصنذا مطاغت مغظرؼة ماظعدد مػل مأداس مسؾؿ ماظؿقؾقؾ ماظرؼاضل م(هلقبم
اظؿقؾقؾ)،مصننمغظرؼةماظعالضاتماٌـطؼقةمػلمأداسمغظرؼةماظعدد.مومػلمأؼضامتؼقمم
سؾك مغظرؼة ماألصـاف م(اجملؿقسات) مو مػذه متؼقم مسؾك مغظرؼة مدوال ماظؼضاؼا .مإذن،م
صاظػؾلػةماظؼدميةمومعـطؼماظػالدػةمطانمهلؿامدورمطؾريميفمغشلةماظرؼاضقاتماٌعاصرة .م
اظـؿقفة:م م
اظرؼاضقاتمتؼؿضلماظؾقثماظػؾلػلمأوماظروحماظػؾلػقةميفماظـشلةموماظؿطقر .م
عالحظات م
ؼالحظمأنمإغشاءماٌؼاظةماظػؾلػقةم– مػقماآلخرم– مأرضقةمخصؾةمظؿطؾقؼماظؿعؾقؿقةم
اىدؼدة.مصاظػاسؾمػـامػقماظؿؾؿقذموحدهمإنمطانمؼـفزػاميفماظؼلؿمععمأدؿاذهموزعالئفم
صفق مصاسؾ مأؼضا مباظدرجة ماألودي .موإن مطان ماظؿؾؿقذ مؼـشط ميف محصة ماظـص مظؿقؾقؾفم
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وتؼققؿف ،مصفق ميف مطؿابؿف مٌؼاظة مبصدد مإغشاء مغص مصؾلػل مبدون مغص معػروض مسؾقف.م
بقـؿاميفماياظةماظلابؼة،مؼطؾبمعـفمإغشاءمعؼالماغطالضامعـمغص .م
أعامسـماهلدفماإلجرائل،مصفقمػـامواضحموأطقد.مصاظؿؾؿقذمػقماظذيمؼطرحماٌشؽؾم
و مػق ماظذي مؼؿكذ معقضػا معـ ماٌشؽؾ .موػق ماظذي مؼربػـ مسؾك معقضػف .مويف ماظـؿقذجم
اظلابؼ،مؼـؾتمغؼاطماالتػاقمومؼـؾتمغؼاطماالخؿالفمومؼؾنيماظعالضة.مومػقميفمذيقعم
اٌراحؾمؼؽقػماٌعارفمومؼقزػفامإلنازمعؼاظف.مصاظعالضةمإذن،معؾاذرةمبقـفمومبنيم
اٌادةماظؿعؾقؿقة.مصفقمسؿؾمجيعؾماألدؿاذمؼالحظماألداءمبثشؽثؾمدضثقثؼمومؼثؼثقثلفم
و– مباظؿاظل م– مؼؼقؿفمومؼؼقعف.مصاٌؼاظةماظػؾلػقةمػلممثرةمذيقعماألغشطةمومذيقعم
اىفقدماظرتبقؼة .م

ادلراجع:
اظؽؿاب ماظلـقي م /5998ماٌرطز ماظقرين مظؾقثائؼ ماظرتبقؼة/عطؾعة مػقعة ماىزائرم
 5998م
 مزطرؼا محمؿد ،مدواودي مذرؼؽل ،مأعؾ مبقخؾزة ،ماظؿؽقؼـ مسـ مبعد م– ماإلردالماألولم،5999معـشقراتموزارةماظرتبقةماىزائرم.5999
برتراغدمردؾ،ماظػؾلػةمبـظرةمسؾؿقة،مترذيةمزطلمنقبمحمؿقد،اظـصمعلخقذم
عـ مطؿاب ماظـصقص ماظػؾلػقة مظؾلـة ماظـاغقة مآداب ،محمؿد مربقع ،مبؾؾشري ،مأريدم
أورؼاذل ،م
ابق مسؾل مبـ مدقـا ،مرداظة ميف مععرصة ماظـػس ماظـارؼة ،ماظـص معلخقذ معـ مطؿابم
اظـصقص ماظػؾلػقة ماٌقلرة مظؾلـة ماظـاظـة مثاغقي م– ماىزء ماألول ،محمؿقد مؼعؼقبل،م
جؾقلمحؾؿق،مسؾدماٌاظؽمريروش،ماٌعفدماظرتبقيماظقرينماىزائرم .5995م
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