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 بعض معامل التعؾيؿية اجلدودة يف تدروس الػؾسػة

 *عبد الؼادر عدالة 

 طرح ادلشؽل:

؟موإديمأيمعدىمميؽـم ؟مومعامػلمبعضمععاٌفاماظؾارزة عامععـكماظؿعؾقؿقةماىدؼدة
تطؾقؼمػذهماٌعاملميفمتدرؼسماظػؾلػةميفماظطقرماظـاغقي؟موػؾمميؽـمأنمندميفمرؾقعةم

ػذاماظعؿؾماظرتبقيمومسؾكمتطؾقؼمػذهماظـظرؼةماظرتبقؼةمماظػؾلػةمعامؼلاسدغامسؾكمأداء
م؟ اىدؼدة

 . معامل التعؾيؿية اجلدودة1

 ؟ أ. ما هي التعؾيؿية اجلدودة

م"اظؿعؾقؿقة" مظؽؾؿةم1طؾؿة م didactique ترذية مطؾؿة معـ معشؿؼة مػل مdidactikaو
م عـماظققغاغقةمومطاغتمتطؾؼمسؾكمضربمعـماظـظؿمؼشرحمععارفمسؾؿقةمأومتؼـقة.مو

اظرتبقةمومعامؼؿعؾؼم ردةميفمبعضماٌعاجؿم:م"اظؿعؾقؿقةمػلمعامؼفدفمإديااظؿعرؼػاتماظق
مباظطرقم مال متفؿؿ مأغفا موايؼ ماظؿعؾقؿ". مررق مدرادة معقضقسف مسؾؿ م"ػل باظؿعؾقؿ".
اظؾقداشقجقةماظرتبقؼةمصقلب،مومإمنامبؽؾمعامؼؿعؾؼمباظعؿؾقةماظرتبقؼة.مصفلم"تفؿؿم

قةموعرطؾاتفامعـمعؿعؾؿنيمومعدردنيموعمررؼـموإعؽاغقاتمبؽؾمجقاغبماظعؿؾقةماظؿعؾقؿ
مومررائؼمومطؾمعامػقمجزءمعـمػذاماظـظام".

ومجيدرمباظذطرمأنمجمالماظؾقثماظرتبقيميفمػذهماظـظرؼة،مالمؼؼؿصرمسؾكمطقػقةم
غؼؾماٌعؾقعاتموماٌػاػقؿمإديماٌؿعؾؿ،ماألعرماظذيمؼشؽؾماظؿعؾقؿممبعـاهماظعادي.موإمنام

مأودعمتؿفاذبفمأررافمثالثة:مجمالمدرادؿفا
ماٌادةماظؿعؾقؿقة،ماٌعؾؿموماٌؿعؾؿ.

معؿعؾؿمممممممممممممممممممممممم

م

م

                                                                                                                   
ماىزائر،مسضقميفماجملؿقسةماظقرـقةماٌؿكصصةمٌادةماظػؾلػة.م–ذمصؾلػةمبقػرانمأدؿام*

1
م5998اىزائر،مم–/ماٌرطزماظقرينمظؾقثائؼماظرتبقؼةم/معطؾعةمػقعةم5998اظؽؿابماظلـقيمم 

مععؾؿمععرصة
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م:مػقماجملالماٌعريفمأي:معاذامغعؾؿ؟ اظطرفماألول
م:مػقماجملالماظؾقداشقجلمأي:معـمؼؿعؾؿ؟مممممممممممم اظطرفماظـاغل
مؾؿ؟:مػقماجملالماظـػللمظؾؿؿعؾؿمأي:معـمغع اظطرفماظـاظث

ميفماظؿعؾقؿم ععرصة / عؿعؾؿ : اظعالضة محماؼدا مصردا متعؿربماٌعؾؿ ماظؿؼؾقدؼة :ماظرتبقة
وتعؿربمسؼؾفمصارشامؼـؾغلمحشقهمباٌعرصةمبقـؿاماظؿعؾقؿقةمتـظرمإظقفمسؾكمأغفمصردمصّعالم

مؼشاركميفماظؿعؾقؿمأومؼعقؼماظؿعؾقؿمبـاءمسؾكمععارصفماظلابؼة.
مععؾؿ مععرصة اظعالضة ماظرت / متفؿؿ ماظؿؼؾقدؼ: ماظقاجبممةبقة ماٌعرصة مغقسقة مو بؽؿقة

تدرؼلفامبقـؿاماظؿعؾقؿقةمتدسقمإديمتؽققػمػذهماٌادةماٌعرصقةمععمعلؿقىماظؿؾؿقذمومععم
ماالخؿؾاراتماٌـففقةمومععمذيؾةمعـماألػدافماظلؾقطقةموماإلجرائقة.مم

ماٌ ماظؾقداشقجقةماحملضة مػلماظيتممتـؾماظعالضة معؿعؾؿ:مو م/ لؿاةماظعالضة:مععؾؿ
اٌربم.مصؿامػلمررقماظؿدرؼسماألصضؾ؟مومعامػلممcontratم didactiqueباظعؼدماظؿعؾقؿل

ماآلظقاتماظؽػقؾةمبؿؽقؼـماظؿؾؿقذمععرصقامومتؼقميفمدؾقطقا؟
ماظقدائؾم ماٌعريف، محمؿقاػا مخصقصقاتفا، مدرادقة معادة مظؽؾ ماظؿعؾقؿقة: صروع

ظؾؿؾؿقذ.موطذامظؽؾمعادةمأػدافمواألداظقبماظؾقداشقجقةماظؽػقؾةمبؿؾؾقغمػذاماحملؿقىم
حمددةمتصبميفماألػدافماظعاعةماٌؿقخاةمعـماٌـفاجماظرتبقيماظعاممظدوظةمعـماظدول.م

ماظؿارؼخ متعؾقؿقة متعؾقؿقةمم،صفـاك ماظؾققظقجقا، متعؾقؿقة ماىغراصقا تعؾقؿقة
ماظرؼاضقات...إخل

 ب. األهداف الرتبووة

ومجملؿقعماٌقاد.مصفلمسؾارةمسـمػلمأولمعؽقنمظؾؿـفاجماظرتبقيماظؿعؾقؿلمٌادةمأ
ماٌدردةم متلعك ماظذي ماٌقارـ معؾؿح مهدد مصفل ماياضر. ميف متردؿ مظؾؿلؿؼؾؾ صقر

مظؿؽقؼـفمسربماٌراحؾماظدرادقة.
مظؼدماخؿؾػمروادماظؿعؾقؿقةميفمتصـقػماألػدافمصفـاكمسدةمتصاغقػمعـفا:م

مىماظطقؼؾأػدافماٌد              مممممممممممممممممممممممممممممممممممم

ماألػدافماٌـففقةممممم

مأػدافماحملؿقى              مممممممممممممممممممممممممممممممممممم

ماألػدافماظعاعة        مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

ماألػدافماًاصة        

 األػدافماإلجرائقة      ممممممممممممممممممممممممممممممممممم        

م

م(.5974تصـقػمروغرتيم)

م(مممممممممممممم5975تصـقػمديمطؿقؾم)
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ماظغاؼاتممممممممممممممممممماظػاسؾمػقماٌربل   مممممممممممممممممممممممم

ماظػاسؾمػقماٌربلم  تصـقػمػاعؾنيمممممممممممممممماٌراعلمممممممممممممممممم

ماألػدافماظعاعةمممممممممممماظػاسؾمػقماظؿؾؿقذمممممممممممممممممممممممممم

ماظػاسؾمػقماظؿؾؿقذ          األػدافماًاصةممممممممممممممممممممممممممممممم
 وماإلجرائقةممممممممممممم 

 
 

 تصـقػمبريؼزؼا
م

م

ماألػدافماًاصةمممممماألػدافماإلجرائقةمم         اٌراعلمممممممممماألػدافماظعاعةممممم     اظغاؼاتمممم           

م

م

م

م2 ج. شرح األهداف الرتبووة

ماظم:اظغاؼات ماظعاعة ماٌؾادئ مظؼقؿمػل مترذية مػل ماظرتبقي. ماظـظام متقجف يت
ماجملؿؿعمومثؼاصؿفموآعاظف.مإغفامهددمعؾؿحماٌقارـماٌرادمتؽقؼـف.

ماظؿلاعح. مصضقؾة ماإلدالعل، مباظرتاث ماالسؿزاز ماظقرـ، محب صاظغاؼاتم أعـؾة:
مسربم معقاد مظعدة مبراعج مسدة موراء معـ مؼرجكمبؾقشفا ماٌرحؾةمسدة معـ عراحؾمدرادقة

ماٌرحؾةماظـاغقؼةمورمبامحؿكماىاععقة.االبؿدائقةمإديم
معـماٌراعل مجمؿقسة متشؿؼ ماظقاحدة ماظغاؼة م)عـ ماظغاؼات. معـ متشؿؼ مػل مو :

اٌراعل(.مصفلمتعؽسماظـقاؼاماظرتبقؼةماظيتمهددػامجمؿقسةمععقـةمعـماٌربنيمظربغاعجم
م مدرادل. مرقر ميف مععقـة مصاٌراعلمعادة ماظؾعقدة، ماألػداف مػل ماظغاؼات مطاغت صنن

مافمضرؼؾةمغلؾقا.أػد
أعـؾة:متـؿقةمروحماالدؿؼصاءمسـدماظؿؾؿقذ،مإطلابفمععارفمرؼاضقة،متـؿقةماظؼدرةم

مظدؼفمسؾكماظؿػؽريماٌـطؼلماظلؾقؿ.
ماظعاعة مسدةمم:األػداف مبقادطة مبؾقشف مؼؿؿ ماظقاحد مصاٌرعك ماٌراعل. معـ تشؿؼ

تـؿقؿفاممحرطقةمأوموجداغقةمتؿؿم–أػداف.موماهلدفماظعاممػقمضدرةمسؼؾقةمأومغػسم
مظدىماظؿؾؿقذمبقادطةمسدةمدروسمأومحماور،مأيمخاللمصصؾمدرادلمأومدـةمدرادقة.

                                                                                                                   
م:ماظؿؽقؼـمسـمبعدمم2 م؛مذريؼؽل،مدم؛مبقخؾزة،مأ. اىزائر،معـشقراتموزارةمم-اإلردالماألول.م–حمؿد،مز

م.5999ة،ماظرتبق
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 ادلربي      

الػاعوول 
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ماظؼدرةمسؾكماظؿعؾريماظدضقؼ.م-أعـؾة:م
ماظؼدرةمسؾكمادؿعؿالمومضراءةماًرائطماىغراصقة.م-
معؼاظةمم- مطؿابة م)أو مصؾلػقة مغصقصمبطرؼؼة معـاضشة مسؾكمهؾقؾمو اظؼدرة

 صؾلػقةمحقلمغص(.
مهرؼرمعؼاظةمصؾلػقة.اظؼدرةمسؾكمم-

تشؿؼمػلماألخرىمعـماألػدافماظعاعة.مصفلمعرتؾطةممبقؿقىمم:األػدافماًاصة
درسمععني.مظذامصؿدةمهؼقؼفامضصريةمغلؾقا.مصنذامطانماهلدفماظعاممػقمطؿابةمعؼاظةم
ماٌشؽؾم مسؾكمإبراز ماظؼدرة مؼؽقن مأن مصننماهلدفماًاصمميؽـ محقلمغص، صؾلػقة

ةمسؾكمإبرازمعقضػمصاحبماظـصمعـماٌشؽؾمأوماظؼدرةمسؾكماٌطروحميفماظـصمأوماظؼدر
مإبرازمايفجماظقاردة...اخل.
مأعـؾةمعـمعقادمأخرى:

اهلدفماظعاممػقماظؼدرةمسؾكماظؿعؾريمممممممماهلدفماًاصمػقماظؼدرةمسؾكمإنازم
معؼدعةمأدبقةمدؾقؿة.

مسؾكمض ماظؼدرة ماهلدفماًاصمػق م م م م م م م ماًرائطم مضراءة مػق راءةماهلدفماظعام
ماًرائطماظطؾقعقة.

محؾم مسؾك ماظؼدرة ماهلدفماًاصمػق م م م م م ماٌعادالتم محؾ مػق اهلدفماظعام
مععادالتمعـماظدرجةماألوديممبففقلمواحد.

 

مبطرؼؼةم مغػلفماهلدفماًاصمعصاشا األػدافماإلجرائقة:ماهلدفماإلجرائلمػق
مظؾؿالحظةمواظؼقاس.دضقؼةمسؿؾقةمتصػماألداءماٌؿقضعمضقامماظؿؾؿقذمبف.مومػقمأداءمضابؾم
مومصقؿامؼؾل،مخنصصمايدؼثمسـماألػدافماإلجرائقة.م

 د. شرح األهداف اإلجرائية

ؼعينماألداءماٌؿقضعمضقامماظؿؾؿقذمبفمسـدمدرادةمحمقرمتعؾقؿلمم:اهلدفماإلجرائل
أومسـدمتؾؼلمدرسمغظريمأومتطؾقؼلمٌادةمتعؾقؿقةمعا.ممبعـكموصػماياصؾمأومغاتجم

ؾمظؾؿالحظةموماظؼقاس.مظذا،موبمصقاشؿفمبدضةموإجيازمتعؽسماظؿعؾقؿل.مومػقمضاب
ماظطابعماظعؿؾلماظرباشؿاتلمهلذاماهلدف.

م:مأػؿقةماألػدافماإلجرائقة
اهلدفماإلجرائلمؼدصعماٌعؾؿمإديمتـظقؿمسؿؾفمحبقثمؼمديمإديمهؼقؼمدؾقكمم-5

متعّؾؿلمزاػر،مضابؾمظؾؿالحظةموماظؼقاس.
اٌعؾؿمعدىمناحفميفماظؿدرؼسمومؼلؿحمظفمماهلدفماإلجرائلمععقارمخيؿربمبفم-2

مباظؾقثمسـمأدؾابماظػشؾمضصدماظرصعمعـمعلؿقىمأدائفماظرتبقي.
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ماٌؿعؾؿمم-3 مصقفعؾ مصعاال. مو مواضقا مدفال، ماظؿعؾؿ مجيعؾ ماإلجرائل اهلدف
عؿقجفامبقسلموإرادةمإديمرؾبماٌعرصةمومعؼؾالمسؾكماظؿؽقؼـ،مألنماهلدفماٌرادمبؾقشفم

محمددموواضحمأعاعف.
معلؿقىمم-4 مسؾك مظؾقضقف ماظؿالعقذ مأوظقاء مأؼدي ميف مدظقؾ ماإلجرائل اهلدف

اظؿقصقؾمظدىمأبـائفؿ.مومدظقؾميفمؼدماهلقؽاتماٌشرصةمسؾكماظرتبقةموماظؿعؾقؿمسؾكم
معدىمناسةماظعؿؾقةماظؿعؾقؿقةمألغفمػدفمؼرتجؿميفمدؾقكمعالحظمومضابؾمظؾؼقاس.

عـفامتؼـقةم)عقفر(.مومتؿؽقنمم:مػـاكمسدةمتؼـقاتطقػقةمصقاشةماهلدفماإلجرائل
معـمثالثمخطقاتمومػل:

مهدؼدماظلؾقكماٌؿقضعمضقامماٌؿعؾؿمبف،مومػقمدؾقكمعالحظمومضابؾمظؾؼقاس.مم-5
مغؼقل:مأنمؼؽؿب،مأنمؼـفز،مأنمؼؼارن،مأنمؼعّرف...اخل.

هدؼدمذروطماألداءماظيتمجيرىمصقفامػذاماظلؾقك.مغؼقل:مبادؿكدامماظؽؿابمم-2
ممماآلظةمايادؾة،متقزقػمععؾقعاتماظدرس...اخلاٌؼرر،مبادؿكدا

هدؼدمععقارماألداءماٌؼؾقلمظؾقؽؿمسؾكمعلؿقىماظـفاح.مغؼقل:مطؿقةماٌردودمم-3
مايدم مععقـة، مزعـقة معدة ماٌطؾقبميف ماٌردود مغقسقة مععقـة، مزعـقة معدة اٌطؾقبميف

ماظدروسميفماظرجقعمإديمناألدغكماٌطؾقبمألداءمععني.معـال:محؾممترؼـميفماٌـطؼمدو
مدضائؼ.م5

ماظؿطؾقؼقة.م ماإلجرائقةميفماٌقاد مو مبنيماألػدافماًاصة عالحظة:مؼلفؾماظؿؿققز
م مصاألػدافماًاصة ماظـظرؼة. ماٌقاد مؼصعبميف مم–ظؽـف ماٌقاد مػذه مذاتفامم–يف ػل

ماألػدافماإلجرائقة.

 تصـيف )بؾوم( لألهداف اإلجرائية

معؿدرجمظألػدافمؼـ مسـمدؾؿ مسؾارة مصفقمتصـقػمبؾقم مإديماٌعؼد. ؿؼؾمعـماظؾلقط
ميفمذيقعم مو ماظدرادقة ماٌقاد مسؾكمطؾ متطؾقؼف محماؼد،محبقثمميؽـ مو تصـقػمسام
اٌلؿقؼاتمومؼلؿحمبنجراءمتؼقؼؿمجديمومدضقؼمعـموراءماالعؿقاغاتماظيتمورىمسؾكم

ماظؿؾؿقذ.
م:علؿقؼاتماظؿصـقػ

معلؿقىمايػظم-5 مؼطؾبمتذطر مصقف مو ماالدرتجاع مو معلؿقىماظؿذطر ععؾقعاتم:
مخمؿؾػة.

م:مأنمؼصـػ،مأنمؼعدد،مأنمؼذطر،مأنمؼلرتجع.األصعالماظلؾقطقةماظداظة
:مهقؼؾمععؾقعاتمعـمصقغةمإديمأخرىمأومإسادةمبـاءمظألصؽارمأومعلؿقىماظػفؿم-2

ماظؼدرةمسؾكمواوزماٌعطقاتمالدؿـؿاجمعامؼرتتبمسـفا.
ماظداظة ماظلؾقطقة مأاألصعال مؼقضح، مأن مؼرتجؿ، مأن محيقّل، مأن مأنم: مؼؾكص، ن

مؼعؾؾ.
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ماظؿطؾقؼم-3 مخاللمعلؿقى معـ مسؿؾل مإجراء مإدي مصفؿف ممت معا مترذية معلؿقى :
مأسؿالمذاتمرابعمورؼديمطؿاميفماظرؼاضقاتمأومولقديمطؿاميفماظؽقؿقاء.

ماظداظة ماظلؾقطقة مأنماألصعال مأنمؼربػـ، محيلب، مأنم مؼلؿعؿؾ، مأن مؼـظؿ، :أن
مؼؿـؾل،مأنمؼـؿج،مأنمؼردؿ،مأنمؼطؾؼ.

مبلقطةماظؿقؾقؾمعلؿقىم-4 مصرسقة مإديمسـاصر ماظؿعؾقؿقة ماٌادة معلؿقىموزئة :
مواظعالضاتمبنيم ماظرئقلقة ماظعـاصر مهؾقؾ مؼؿـاول مو متـظقؿفا. مإسادة مو مبـقؿفا ظػفؿ

ماألجزاءمومطذاماألدسماظيتمتؼقممسؾقفاماظؾـقة.
:مأنمحيؾؾ،مأنمجيزيءماٌقضقع،مأنمؼؼارن،مأنمؼقضح،ماألصعالماظلؾقطقةماظداظة

مني.أنمؼؾ
مأيمعلؿقىماظرتطقبم-5 ميفمضاظبمجدؼد ماظؿعؾقؿقة ماٌادة :معلؿقىموضعمأجزاء

مإسادةمتـظقؿماٌادةميفمػقؽةمجدؼدةمطؿاميفمتلظقػمضصةمأوميفموضعمخطة.
:مأنمؼرطب،مأنمؼؼرتح،مأنمخيطط،مأنمؼصؿؿ،مأنمؼربط،ماألصعالماظلؾقطقةماظداظة

مأنمؼعقدمتـظقؿمذلءمعا،مأنمؼلؿكؾص.
م:معلؿقىمايؽؿمسؾكمضقؿةماٌادةماظدرادقةمداخؾقامأومخارجقا.علؿقىماظؿؼقؼؿم-6

م:مأنمؼؼقؿ،مأنمؼؼرر،مأنمؼقازن،مأنمؼـاضش،مأنمحيؽؿ.األصعالماظلؾقطقةماظداظة

ممناذج لؾتطبيق يف مادة الػؾسػة لتالميذ الطور الثانوي:   2

 أ. الـؿوذج األول:

مدرسمتطؾقؼل.العؿل: 
م)هؾقؾمومعـاضشة(. 3اظػؾلػة.مغصمظؾؿػؽرم)ردؾ(محقلمضقؿةمادلوضوع:

 األهداف الرتبووة:

ماظغاؼة:مبثماظروحماظـؼدؼةمظدىماظؿؾؿقذ.
ماٌرعك:متدرؼسماظػؾلػةميفماظطقرماظـاغقيمطؿامتـؿلماظؿػؽريماظـؼدي.

ماهلدفماظعام:متـؿقةماظؼدرةمسؾكماٌعاىةماظػؾلػقةمظؾـصقصمومػلمضدرةمسؼؾقة.
إبرازمثالثةمأحؽاممومحفؿنيمععمبقانماهلدفماًاصموماإلجرائل:ماظؼدرةمسؾكم

مغقسقفاميفمداسةمبؿقجقفماألدؿاذ.
ماٌعرصةم مإدي مظؾقصقل ماإلغلان محياوهلا مسـقدة، محماوالت معـ ماظػؾلػة متـشل "
مترضلم مال مثالثة ممبكخذ مععقؾة ماظـاسمباظؿلؾقؿ ماظيتمؼؿؼؾؾفا ماٌعرصة مإذ اظصقققة،

ابف.مومػلمشاعضةمثاغقا،مثؿماظػقؾلقف.مصفلمأوالمتؿعفؾماظقؼنيمضؾؾمأنمتؿقاصرمأدؾ
                                                                                                                   

مآداب.م3 ماظـاغقة مظؾلـة ماظـصقصماظػؾلػقة مطؿاب معـ مغصمعلخقذ مسؾؿقة/ مبـظرة ماظػؾلػة م: مبرتراغد م–رّدؾ،
 .5994اىزائر،مم.ت.و.،م
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ػلمعؿـاضضةمبعضفامععمبعضمثاظـا.موإغؽمظؿكطقماًطقةماألوديميفمدؾقؾماظػؾلػةمإذام
أدرطتمػذهماظـؼائصميفمتػؽريماظعاعة،مالمظؿلرتؼحمإديمذؽمخاعؾمسؼقؿ،مبؾمتؼقؿميفم
عؽانمتؾؽماٌعرصةمععرصةمأخرىمتؿؿقزممبقؾفامإديماظؿفرؼب،ماظدضة،ماالررادموماظشؿقل.م
موأسينمباظشؿقلمأنمؼؿلعمسؾؿـامحبقثمؼؿـاولمعـماظؽقنمأودعمعامميؽـمأنمؼؿـاوظف".
ومسؿؾماظػؾلػةمػقمأنمتزؼؾمػذهماظـؼائصمعـماٌعرصةماإلغلاغقةمعامادؿطاستمإديم
ذظؽمدؾقال،مبدونمأنمتشؽمذظؽماظشؽماظذيمؼؿـؽرمهلامذيؾةمواحدةمومؼـػقفا.مصؾؽلم

ظرشؾةميفماٌعرصةماظصقققة.موأنممتؿزجمػذهمتؽقنمصقؾلقصا،مؼـؾغلمظؽمأنمتشؿدمبؽما
اظرشؾةمبايذرميفمضؾقلمعامتؼؾؾف.مومالمعـدوحةمظؽمسـمحذقمعـطؼلمومدضةميفماظؿػؽري.م

م)برتراغدمردؾ(. صاظػؾلػةمصاسؾقةمالمتـػؽمحبـامسـماظؽؿال".
معؼدعة:

م) مرؼاضلمإنؾقزيمععاصر مصقؾلقفمو مروادم5970-5872صاحبماظـص: معـ .)
ماٌـطؼ معـمآثاره:ماظقضعقة ماٌـطؼماظرؼاضل. مو معـمعمدللماظرؼاضقاتماٌعاصرة مو قة

"عؾادئماظرؼاضقات"ماظذيماذرتكميفمتلظقػفمععم)ومإؼؿفقد(موطؿاب:م"اظػؾلػةمبـظرةم
مسؾؿقة".

:ممؼـدرجماظـصميفمصؾلػةمماٌعرصةمومؼؿـاولمضقؿةماظػؾلػةم اإلرارماظػؾلػلمظؾـص
مودورػاميفماظؾقثماظعؾؿل.

ماٌشؽؾ مإذررح ماظؿػؾلػم: مصؽقػمؼؽقن مؼؼقـقة، مشري ماظػؾلػقة مطاغتماظؼضاؼا ا
مدؾقالمظؾقصقلمإديمايؼقؼة؟

ماظؿقؾقؾ

معقضػمصاحبماظـص:ماظؾقثمسـمايؼقؼةمؼؿؿمباظػؾلػةموماظؿػؾلػ.
ماظعـصرماألول:م)تـشل...ثاظـا(

مايؽؿ:ماظػؾلػةمععرصةمراصضةمظؾؿعرصةماظشائعةموماظلاذجة.
ئقة،مشاعضةمومشريمعـطؼقة.مظؽـماظػؾلػةمالمػلمايفة:ماٌعرصةماظلاذجةمدوشؿا

دوشؿائقةموالمػلمشاعضةمومػلميفماظقضتمغػلفمعـطؼقةم)أيمشريمؼؼقـقة،مواضقة،م
مدضقؼةمومععؼقظة(.

مإذن،ماظػؾلػةمػلماًصؿماظؾدودمظؾؿعرصةماظلاذجة.
مغقسفا:محفةمصقرؼةم)عـطؼقة(معـمغقعماظؼقاسمايؿؾل:

مظقسمأطؾمأمػقمب.مطؾمجمظقسمبمإذنمطؾمجم
ماظعـصرماظـاغل:م)وإغؽ...ؼؿـاوظف(

ماذؿغالم مذاتف مػق ماظعؾؿقة مايؼقؼة ماظؾقثمسـ مو مرصضمايسماٌشرتك ايؽؿ:
مباظػؾلػة.
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مظؾؾقغم مصؽرؼة محرطة ماظؿػؾلػ مو متػؾلػ. ماظلاذجة ماٌعرصة ميف ماظشؽ ايفة:
مايؼقؼة.مومايؼقؼةمتؿصػممبامؼؾل:

مععرصةمورؼؾقة.م-
 ععرصةمدضقؼةموواضقة.م-
 صةمضابؾةمظؾؿػلريمباظلؾؾقةمومايؿؿقة.ععرم-

ماظروحم مإذن، ماظعؾؿ. مؼـشل مال مبدوغفا مو ماظعؾؿل. ماظؿػؽري ميف معؾادئ مطؾفا مػل و
إديموجقدماظعؾؿ.مومباخؿصار،مإنمطانمػـاكمتػؾلػ،مم–باظضرورةمم–اظػؾلػقةمتؼقدم

صفـاكمحبثمسـماظدضة،مسـماٌقضقسقةموماٌعؼقظقة.مإذن،مإنمطانمػـاكمتػؾلػمطانم
كمحبثمسـماظعؾؿ.معـمػذهماظـؿقفةمغلؿـؿج:مإنمملمؼؽـمػـاظؽمحبثمسـماٌعرصةمػـا

 ملمؼؽـمػـاظؽمتػؾلػمرؾؼامظؼاغقنمسؽسماظـؼقض.ماظعؾؿقةم
مغقسفا:محفةمصقرؼةمعـمغقعمبرػانماظؼقاس

 المأ.مغلؿـجمالجمم]جمأمم[إذنمم]ج(مم)بممب(مم)أم[
م.]وسؿؾماظػؾلػة...ماظؽؿالم[:م اظعـصرماظـاظث

ايؽؿم:ماظؾقثمسـمايؼقؼةمالمؼعينماظرصضماٌطؾؼمظؾؿعرصةماإلغلاغقةمبرعؿفاحم
مؼؾل:مبروحمغؼدؼةمظؾؿقضقعمومظؾذاتمبػطـةمعـطؼقةم ممبا وإمنامجيبمأنمؼؿؿقزمدائؿا
ماظػقؾلقفم معـ مطؾ مبفا مؼؿقؾك موػلمصػاتمجيبمأن ماظؿعؾري. ميفماظؿػؽريمو وبدضة

مواظعامل.
ماظصقرةماٌـطؼقةمظؾـص:

مديمظؾؿعرصةماظلاذجةمػقمذرطمظؾؾقغمايؼقؼة.طؾمعقضػمغؼ
ماظػؾلػةمعقضػمغؼديمظؾؿعرصةماظلاذجة

م

مإذنماظػؾلػةمذرطمبؾقغمايؼقؼة
معـاضشة:م

ماظؿػؾلػمعـم مأظغقـا مإذا اظروحماظػؾلػقةمباظػعؾمدساعةماظروحماظعؿؾقة،محقثمأغـا
ماظؾقثماظعؾؿل،ماخؿػكمػذاماظؾقث.

ماٌـطؼمومعـاػج اظؾقثماظعؾؿل.موظقمالماٌـطؼموظقمالمماظؾقثماظػؾلػلمػقمعصدر
ػذهماٌـاػج،مٌامطاغتمػـاظؽمسؾقم.مومتارؼخماٌعرصةمؼـؾتمذظؽ.مظؽـ،مػؾمػذامؼعينم

 أنمغصماظػقؾلقفمخالمعـمطؾمذاتقة؟
ظؼدمأطدغامومأثؾؿـامدائؿامبلنمطالمماظػقؾلقفمؼرتاوحمبنيماظذاتقةمواٌقضقسقة.مومإذام

ما معـ مطـريا مؼؼرتب م)ردؾ( مطالم ماظـاحقةمطان موعـ ماٌـطؼقة محففف مظؼقة ٌقضقسقة
معذػبم مػق مو ماٌـطؼقة". ماٌذػيبم"ظؾقضعقة مؼعؽسماغؿؿاءه مصنغف ماظعؾؿقة، مو اظقاضعقة
ؼؼقؿمايؼقؼةمسؾكمرطقزتنيمإثـؿنيمومػؿاماٌـطؼموماظقاضعماظػقزؼائلموعامواوزػؿامصفقم

قف،مبؾمػقمضربمعـماألوػام.مصاظػقؾلقفماظذيمؼؿقدثمسـفم)رّدؾ(مظقسمأيمصقؾل
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ماظػؾلػةم مصؼقؿة مردؾ. مبف مؼعؿؼد ممبا مؼعؿؼد مصقؾلقفمورؼيبموضعل ماألودي باظدرجة
تؼاسممبدىمعامتؼدعفمعـمخدعاتمظؾعؾقمماظرؼاضقةموماظػؾلػقةموماالجؿؿاسقةموأسؿالم
مععم مباالذرتاك مأو ممبػرده مأظػفا ماظيت متؾؽ مدقاء مذظؽ مسؾك مذاػدة ماظػؽرؼة )ردؾ(

مآخرؼـمعـؾم)واؼؿفقد(.
:مظؾػؾلػةمدورمصعالميفمغشلةماظعؾؿمومتؼدعف.مصؾدونمروحمصؾلػقةمالمتقجدماظـؿقفة

روحمسؾؿقةمومبدوغفامالمؼقجدمسؾؿمومالمؼؿؼدم.مشريمأنمظؾػؾلػةمأدوارامأخرىمالمتؼؾم
أػؿقةمتؿؿـؾميفمطقغفامعـففامظـؼدماظؼقؿمومغؼدماألوضاعماالجؿؿاسقةمعـمأجؾماٌلاسدةم

مػلمغظرةمذاعؾةمظإلغلانموماظقجقد.سؾكمتؼدؼؿمايؾقلماٌؿؽـة.مومطذا،م

 ب. الـؿوذج الثاني:

م:مدرسمتطؾقؼلالعؿل
محقلماظشكصقةم)هؾقؾمومعـاضشة(. 4:مغصمظؾػقؾلقفم)ابـمدقـا(ادلوضوع

 األهداف الرتبووة:

ماظغاؼة:ممتفقدماظرتاثماإلدالعلمععمهؾقؾفمومغؼده.
ماٌرعك:ماظؿعرضمظؾػؽرماإلدالعلميفمبرغاعجمتدرؼسماظػؾلػة.

دفماظعام:متشفقعماظؿؾؿقذمسؾكمهؾقؾمومغؼدماظرتاثماإلدالعلماظػؾلػلم)ضدرةماهل
مومضدرةمسؼؾقة(مةوجداغق

اهلدفماًاصماإلجرائل:معالحظةمعدىماظـػاذمإديماحملؿقىماظػؽريمأومعالحظةم
معدىماظؼدرةمسؾكمعـاضشةمغصمضدؼؿمعـماظرتاث.م

م)...(متل مؼشريمإظقفمطؾمأحدمبؼقظفمأغا ماظعاضؾميفمأغؽم"اٌرادمباظـػسمعا عؾمأؼفا
اظققمميفمغػلؽمػقماظذيمطانمعقجقدامذيقعمسؿرك،محؿكمأغؽمتؿذطرمطـريامممامجرىم
مظقسمثابتم موبدغؽموأجزاؤه مالمذؽميفمذظؽ. مثابتمعلؿؿر مصلغتمإذن مأحقاظؽ. عـ
علؿؿرا،مبؾمػقمأبداميفماظؿقؾؾموماالغؿؼاص.مومهلذامحيؿاجماإلغلانمإديماظغذاءمبدلمعام

معـمأجزاءمهؾؾميفمبدغفم) مغػلؽمأغفميفمذعةمسشرؼـمدـةمملمؼؾؼمذلء مصؿعؾؿ )...
مصذاتؽمعغاؼرةمهلذام ماٌدة،مبؾمذيقعمسؿرك. مذاتؽميفمػذه مبؼاء متعؾؿ مأغتم بدغؽمو

ماظؾدنموأجزائفماظظاػرةموماظؾارـقة.)...(
مأغفم محؿك مذاتف، مؼلؿقضر مصنغف ماألعقر، معـ مأعر ميف معؿفؿا مطان مإذا ماإلغلان إن

مإغلمصعؾتمطذا مؼؽقنمشاصالمسـمذيقعممؼؼقل: ماياظة مويفمعـؾمػذه مصعؾتمطذا. أو
أجزاءمبدغف،موماٌعؾقممباظػعؾمشريمعامػقمعغػقلمسـف.مصذاتماإلغلانمعغاؼرةمظؾؾدن.م

م)...(
                                                                                                                   

اىزءماألولمم–ابـمدقـا،مرداظةميفمععرصةماظـػسماظـارؼة/ماظـصمعلخقذمعـمطؿابماظـصقصماظػؾلػقةماٌقلرةمم4
 .5995م.ت.و/ماىزائرم
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إنماإلغلانمؼؼقل:مأدرطتماظشلءماظػالغلمبؾصريمصاذؿفقؿفمأومشضؾتمعـف.موطذام
بلذغلمومتػؽرتمؼؼقل:مأخذتمبقديمومعشقتمبرجؾلمومتؽؾؿتمبؾلاغلموممسعتم

مومتقػؿؿفمومختقؾؿف.مصـقـمغعؾؿمباظضرورةمأنميفماإلغلانمذقؽامجاععامجيؿعم يفمطذا
ماظؾدنم مػذا مأجزاء معـ مظقسمذلء مأغف مباظضرورة مغعؾؿ مو ماألصعال. ماإلدراطاتمو ػذه
جمؿعامهلذهماإلدراطاتموماألصعال.مصنغفمالمؼؾصرمباألذنمومالمؼلؿعمباظؾصرمومالمميشلم

اظرجؾ.مصػقفمذلءمجمؿعمىؿقعماالدراطاتموماألصعالمصنذنماإلغلانمباظقدموالمؼلخذمب
ماظذيمؼشريمإديمغػلفمبلغامعغاؼرمىؿؾةمأجزاءماظؾدن،مصفقمذلءموراءماظؾدن".

ميفماإلطار الػؾسػي لؾـص ماألغا مؼؿـاولمرؾقعة :مؼـدرجماظـصميفمصؾلػةماٌعرصةمو
ماإلغلانمأيمجقػرهمأومػقؼؿف.

مةمجلدؼةمأممروحقة؟:مصفؾمػقمعـمرؾقعطرح ادلشؽل
مػقم مصاألغا مروحقة. مرؾقعة معـ م)األغا( ماظشكص مجقػر ماظـص: مصاحب عقضػ

ماىاغبماظـػللميفماإلغلانموماىاغبماظـػللميفماإلغلانمػقماألغا.
م]تلعؾ...ماظؾارـقة[:م5اظعـصر

مايؽؿ:مػقؼةماإلغلانمظقلتمعـمرؾقعةمبدغقة.
ابؿةمسربماظزعـمرشؿماظؿغريمايفة:مظقمتلعؾمطؾمواحدميفمغػلفمظقجدمأنمػقؼؿفمث

ماًارجلموماظداخؾلمسؾكماٌلؿقىماظؾدغل.
مغقسفا:محفةمحددقةم)ادؿؾطاغقة(

م]إنماإلغلان...ظؾؾدن[:م2اظعـصرم
مايؽؿ:مػقؼةماإلغلانمظقلتمعـمرؾقعةمبدغقة.

ايفة:مهؿؾماٌرءمٌلموظقةمخؾؼقةمأومضاغقغقةمدظقؾمسؾكمأنمجقػرهمأومػقؼؿفمعـم
أنماظـػسمػلماظيتمتؿقؿؾماٌلموظقةمومظقسماىلد.مصاىلدمرؾقعةمروحقة،محقثم

مظقسمأداةمظؿـػقذمأومأعرماظـػس.
مغقسفا:محفةماجؿؿاسقة.

م]إنماإلغلانمؼؼقل...وراءماظؾدن[ :3اظعـصرم
معػارقم ماظذػـقة مو مايرطقة مايلقة، ماظؼدرات مو ماألصعال مذيقع معرطز ايؽؿ:

مظؾفلد.موػقماظعؼؾ.
مماحلجة: محادة مظؽؾ مو مسضق مذيقعمظؽؾ مأن مصرضـا موظق مواحدة. مععقـة وزقػة

مبفذهمايادةمأوم ماظؼدراتمعقجقدةميفمسضقمواحدمأومحادةمواحدة،مصنغف األصعالمو
مإذن،مصاٌرطزم محمال. مػذا مؼؿذوق...إخلمو مو مؼرى،مؼلؿع،مؼشؿ ماظقاحد ماظعضق بفذا

ماظذيمؼؿقؽؿميفماإلغلانمظقسمبدغقا.مصفقمعػارقمظؾؾدنمأيمعـمرؾقعةمروحقة.

مفةمصقرؼةمعـمغقعماظربػانمباًؾػ.مومصقرتفماظرعزؼة:مغقسفا:ح

مقمممممم]كم-? )قمممممك(م[
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ماظصقرةماٌـطؼقةمظؾـص:
مإعامأنمؼؽقنمجقػرماإلغلانمعـمرؾقعةمبدغقةمأومروحقةم

مظؽـفمظقسمعـمرؾقعةمبدغقة
م

مإذن،مجقػرماإلغلانمعـمرؾقعةمروحقة.
م

معـاضشة:
م ميفمسصرغا مام–ؼلؿققؾمسؾكماٌرء ميفمضقء مو مايدؼـة أنمم–ٌلؿفداتماظعؾؿقة

ماظيتمطاغتمرادكةميفمأذػانماظؽـريمعـماظػالدػةم ماٌقؿاصقزؼؼقة ماإلثـقـقة ؼؼقلمبفذه
معـذماظؼدممإديماظعؼالغقةمايدؼـةمععم)دؼؽارت(.

إنماظطبماٌعاصر،مسؾؿماظـػسمومربماظـػلل،مطؾمعـمغاحقؿف،مأثؾتمباظؿفاربم
ػسموماىلد.مصاظظاػرةماظـػلقةمؼراصؼفامتغريماظعؾؿقةموجقدمترابطموممتػاسؾمبنيماظـ

مإديم متعقد ماألعراضماظعضقؼة معـ مطـريا مأن مطؿا مصقزؼقظقجل(. دؾقطلم)عقرصقظقجلمو
م دقعاتقؽقة(مصضالمسـمأنمبعضماألعراضمم–أدؾابمغػلقةمسصؾقةم)أعراضمبلقؽق

ماظـػلقةمتعقدمإديمخؾؾمسؾكمعلؿقىماظعضقؼةم)بعضماألعراضماظعصابقةموماظذػاغقة(.
مالمػلمروحقةما مؼرىماٌادؼقنمو مطؿا ظـؿقفة:مذاتماإلغلانمالمػلمعادؼةمصرصة

معزدوجةم مرؾقعة مػلمعـ مإمنا مو ماٌـاظقني. معـ مشريه مو مؼرىم)ابـمدقـا( مطؿا خاظصة
مضقاعفامغػسمومجلدمعؿػاسالن.

معالحظات
ؼالحظمأنماظـصمأرضقةمخصؾةمظؿطؾقؼمػذهماظؿعؾقؿقةماىدؼدة،مإذمأنماظػاسؾميفم

معـمجفة،مومعـماٌعاىةمػ ماألدؿاذمؼؼقممبدورماٌرذدموماٌقجف.مػذا قماظؿؾؿقذمبقـؿا
جفةمأخرىمأنماهلدفماإلجرائلماظؿطؾقؼلم)اظذيمؼـضقيمهتماهلدفماظعامماٌؿؿـؾم

باظدرجةماظـاغقة(مػدفمحؼقؼلمومميؽـمعالحظؿفميفممةيفمتـؿقةمضدرةمسؼؾقةمأوموجداغق
ةماٌؾاذرةمبنيماٌؿعؾؿموماٌادةماظؿعؾقؿقةمػذاماظـشاط.مومعـمجفةمثاظـة،متؿقؼؼماظعالض

صالمؼعقدماألدؿاذم)وصقا(مسؾكماٌادةموردقالمعـمم–أيمبنيماظؿؾؿقذموماظرتاثماظػؾلػلم
مومػلمسالضةمذاتمأػؿقةميفمػذهماظـظرؼةماىدؼدة.م–اٌػؽرمإديماظؿؾؿقذم

طمومعـمجفةمرابعة،ماظعؿؾمسؾكمتـؿقةماظؼدراتماإلجرائقةمبشؽؾمعؿدرجمعـماظؾلق
إديماٌعؼدمضروريمجداميفمععاىةماظـصقصمومػقمؼؿؿمالميفمسدةمأغشطةمإمناميفمغشاطم
متؼققؿفم مثؿ معـطؼقة ميفمصقرة مترطقؾف مثؿ مإديمهؾقؾف مصفؿف ماظـصمو مصؿـمذرح واحد.

موعـاضشؿف.م)تطؾقؼمتصـقػمبؾقم(
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 ج. الـؿوذج الثالث :

مدرسمتطؾقؼلمالعؿل:
مةمبنيماظػؾلػةموماظرؼاضقات.إنازمعؼاظةمصؾلػقةمحقلماٌؼارغمادلوضوع:

 األهداف الرتبووة:
ماظؿـلقؼمبنيماٌقادماظؿعؾقؿقةمظؿؽقؼـمعقارـمعـؼػموواع.مالغاوة:
متدرؼسماظػؾلػةميفماظطقرماظـاغقيمطؿادةمتعؿؿدمسؾكمشريػامعـماٌقاد.مادلرمى:

ماٌؼارغةمبنيماظػؾلػةموماظعؾقم.مومػلمضدرةمسؼؾقة.ماهلدف العام:
اظؼدرةمسؾكمإجراءمعؼارغةمبنيماظػؾلػةمواظرؼاضقات.ممجرائي:اهلدف اخلاص و اإل

مباالدؿعاغةمبلعـؾةمومبنذرافماألدؿاذ.
ماظؽؿقة،مصؿاممادلؼدمة: مؼؾقثميفماظعالضةمبنيماٌؼادؼر مطاغتماظرؼاضقاتمسؾؿا إذا

مػلمعقارـماالتػاقموماالخؿالفمبقـفامومبنيماظػؾلػةم؟مومعامسالضةمطؾؿقفؿامباألخرى؟
ماظؿقؾقؾ
معؼارغةمالتحؾيل: طروؼة

 مواطن االتػاق:
م.مطؾؿاػؿامتؿـاولمباظؾقثمضضاؼامغظرؼةمجمردة.5

ماىربم)ساديم+معـطؼ(ممممممممممممممممممممممممم
ماظرؼاضقاتمممممممممممممماظؿقؾقؾ

ماهلـددةممممممممممممممممممممممممم
محلابماإلحصاءموماالحؿؿالمممممممممممممممممممممممم

م

مغظرؼةماظقجقدممممممممممممممممممممم
ماظػؾلػةممممممممممممممغظرؼةماظؼقؿ

مغظرؼةماٌعرصةممممممممممممممممممممم
ماظػقؾلقفمواظرؼاضلمم-2 مإدؿـؿاجلمصؽؾمعـ مغظري، ميفمطؾؿقفؿا ماظربػـة رابع

مؼشؿغؾمبػؽرهموالمؼدخؾمإديماٌكرب.
 اظطابعماظـظريماإلدؿـؿاجلموراءمضدممطؾؿقفؿام)عـماظـاحقةماظؿارخيقة(م-3
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م:االخؿالفمعقارـ

 الػؾسػة اظرؼاضقات

معقضقسفا:ماظعالضةمبنيماٌؼادؼرماظؽؿقةمممممممممممممممممممممممممممممممممممممم-5

مادؿداللمرعزيممممممممممممممممم-2

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

م

جمالماظؾقثثمحمثدود:ماظعالضثةمبثنيماٌؼثادؼرممممممم-3

ماظؽؿقة.

ماععمعاغعمظؾرؼاضقاتإذن،مميؽـموضعمتعرؼػمج

ماظربػانماظرؼاضلمضطعلمومغؿائففمؼؼقـقة.م-4

عصدرماظؿـظري:متػؽريمعـطؼل.مومعـف،مصاظصدقممم-5

 اظرؼاضلمصقريم)غلؼمصرضلمادؿـؾارل(.مممم

معقضقسفامػقماظؽقػقات.م-5

مغصقصم)ظغةماظؽالم(م-2

م

م

جمثثالماظؾقثثثمشثثريمحمثثدود،ممممم-3

معؿفددمومعؿغري.

إذن،مؼلثؿققؾموضثثعمتعرؼثػمجثثاععممم

معاغعمهلام

اظربػثثانماظػؾلثثػلمشثثريمضطعثثلممممم-4

 وغؿائففمشريمؼؼقـقة.ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

ماظؿػؽريماٌـطؼلمممممممممممممممممممممممممممممممممم

معصدرماظؿـظريممممممممدرادةماظقاضعماظعقينموماظؿارخيلم-5

مس.ايدمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 ومعـف،مصاظصدقماظػؾلػلمصقريمومعادي.ممممممممممممممممممممممممممممم

ماظعالضة:
مم-5 ماظرؼاضقات مو ماظرؼاضل مم–اظؾقث مسام ماظػؾلػلمم–بشؽؾ مظؾؿلعؾ عقضقع

م)عقدانمصؾلػةماظرؼاضقات(.
معؼدعةمم-2 مطان ماٌـطؼ مػذا مو ماألردطل. ماٌـطؼ مغشلة موراء مطاغت اٌقؿاصقزؼؼا

ؼاضلمايدؼث.مومػذاماٌـطؼماألخريمػقمأداسماظرؼاضقاتمضرورؼةمظـشلةماٌـطؼماظر
م)هلقبم ماظرؼاضل ماظؿقؾقؾ مسؾؿ مأداس مػل ماظعدد مغظرؼة مطاغت مصنذا اٌعاصرة.
اظؿقؾقؾ(،مصننمغظرؼةماظعالضاتماٌـطؼقةمػلمأداسمغظرؼةماظعدد.مومػلمأؼضامتؼقمم

ماظؼضاؼا. مدوال مغظرؼة مسؾك متؼقم مػذه مو ماألصـافم)اجملؿقسات( مغظرؼة إذن،ممسؾك
مصاظػؾلػةماظؼدميةمومعـطؼماظػالدػةمطانمهلؿامدورمطؾريميفمغشلةماظرؼاضقاتماٌعاصرة.

ماظـؿقفة:م
ماظرؼاضقاتمتؼؿضلماظؾقثماظػؾلػلمأوماظروحماظػؾلػقةميفماظـشلةموماظؿطقر.

معالحظات
أرضقةمخصؾةمظؿطؾقؼماظؿعؾقؿقةمم–ػقماآلخرمم–ؼالحظمأنمإغشاءماٌؼاظةماظػؾلػقةم

ػاسؾمػـامػقماظؿؾؿقذموحدهمإنمطانمؼـفزػاميفماظؼلؿمععمأدؿاذهموزعالئفماىدؼدة.مصاظ
ماظـصمظؿقؾقؾفم محصة ميف مؼـشط ماظؿؾؿقذ مطان موإن ماألودي. مباظدرجة مأؼضا مصاسؾ صفق

مثقابت
م
معؿغريات
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مغصمعػروضمسؾقف.م مبدون مغصمصؾلػل مإغشاء مبصدد مٌؼاظة مطؿابؿف ميف مصفق وتؼققؿف،
مضامعـمغص.بقـؿاميفماياظةماظلابؼة،مؼطؾبمعـفمإغشاءمعؼالماغطال

أعامسـماهلدفماإلجرائل،مصفقمػـامواضحموأطقد.مصاظؿؾؿقذمػقماظذيمؼطرحماٌشؽؾم
ماظـؿقذ مويف معقضػف. مسؾك مؼربػـ ماظذي موػق ماٌشؽؾ. معـ معقضػا مؼؿكذ ماظذي مػق مجو
اظلابؼ،مؼـؾتمغؼاطماالتػاقمومؼـؾتمغؼاطماالخؿالفمومؼؾنيماظعالضة.مومػقميفمذيقعم

مؼقزػ مبنيماٌراحؾمؼؽقػماٌعارفمو مبقـفمو مصاظعالضةمإذن،معؾاذرة معؼاظف. فامإلناز
مؼثؼثقثلفم مبثشؽثؾمدضثقثؼمو مصفقمسؿؾمجيعؾماألدؿاذمؼالحظماألداء ماظؿعؾقؿقة. اٌادة

مومذيقعمم–باظؿاظلمم–و مػلممثرةمذيقعماألغشطة ماظػؾلػقة مصاٌؼاظة مؼؼقعف. مو ؼؼقؿف
ماىفقدماظرتبقؼة.

 ادلراجع: 

م ماظلـقي ماظ5998اظؽؿاب ماٌرطز ماىزائرم/ مػقعة ماظرتبقؼة/عطؾعة مظؾقثائؼ قرين
م5998
مم- مبعد ماظؿؽقؼـمسـ مأعؾمبقخؾزة، مدواوديمذرؼؽل، محمؿد، اإلردالمم–زطرؼا
 .5999،معـشقراتموزارةماظرتبقةماىزائرم5999األولم

برتراغدمردؾ،ماظػؾلػةمبـظرةمسؾؿقة،مترذيةمزطلمنقبمحمؿقد،اظـصمعلخقذم
ما مظؾلـة ماظػؾلػقة ماظـصقص مطؿاب مأريدمعـ مبؾؾشري، مربقع، محمؿد مآداب، ظـاغقة

مأورؼاذل،
مطؿابم معـ ماظـصمعلخقذ ماظـارؼة، ماظـػس مععرصة ميف مرداظة مدقـا، مبـ مسؾل ابق

م مثاغقي ماظـاظـة مظؾلـة ماٌقلرة مؼعؼقبل،مم–اظـصقصماظػؾلػقة محمؿقد ماألول، اىزء
م.5995جؾقلمحؾؿق،مسؾدماٌاظؽمريروش،ماٌعفدماظرتبقيماظقرينماىزائرم


