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 عًِ ايٓفػ ٚا٫دتُاعيف 

   ألكاديمية اكتاب        

  قُز عًٞ أ/

 

 

 

 

  ألكاديمية ا
 فِ 

 عمو امىفس َاالجتهاع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ي ــــــد علــــمحمأ/
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  قُز عًٞ أ/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أ٫ٚ عًِ ايٓفػ
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   ألكاديمية اكتاب        

  قُز عًٞ أ/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  خ٬ٍ اعنا٤ اؿػ عٔ  ايعامل اـاصد٢ اٚ  اعتكباٍ املعًَٛاتايت٢ تكّٛ ع٢ً  العملية العقلية المعرفية االولىهو َٔ

 ايعامل ايزاخ٢ً ي٬ْغإ .

 نجض تعكٝزا نا٫ْتباٙ ٚا٫رصاى ٚايتشنض يًعًُٝات ا٫خض٣ ا٭ ٚاملُٗز ويعد االحساس ابسط العمليات المعرفية

 .ٚايتفهرل 

) ايٓعض١ٜ ايٛظٝف١ٝ ( عضفت ا٫سغاؼ عًٞ اْ٘ ع١ًُٝ سغ١ٝ ْاػ١ عٔ ايتعضض يبعض املٓبٗات أٚ ا٭َٛص  تعضٜف اعذلؽارٟ :

إَا راخًٝا أٚ خاصدٝا عٝح نٌ عنٛ ٜغتكبٌ َٓبٗا َعٝٓا ٜ٪رٟ ايٞ سزٚخ صر٠ فعٌ َعٝٓ٘ َٔ خ٬ٍ ايٓٛاقٌ ايعقب١ٝ احملغٛع١ 

 يف اؾغِ .

اـط٠ٛ ا٫ٚيٞ يًٛفٍٛ ايٞ َضس١ً ا٫رصاى ٚا٫ْتباٙ فٗٛ ع١ًُٝ  عًٞ أْ٘. ٜعضف ا٫سغاؼ يف عًِ ايٓفػ : تعضٜف اعذلؽارٟ أخض

 ت املار١ٜ يف اعنا٤ اؿٛاؼ فضر ٚاييت تٓتر ببعض امل٪ثضاا٭ؽٝا٤ اـاصد١ٝ ٚايزاخ١ًٝ يً ْفغ١ٝ تٓتر عٔ اْعهاؼ خقا٥ك

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ٚتتفضع ايٞ :   -5
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 انيا : انواع العمليات الحسية ث

 الموضوع

 األول

 أواًل تعريف اإلحساس
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 ج2
 عًِ ايٓفػ ٚا٫دتُاعيف 

   ألكاديمية اكتاب        

  قُز عًٞ أ/

 

 

 

 

 

 ب يًشاع١ ٚإ ٜهٕٛ ع٢ً رصد١ َٓاعب١ َٔ ايؾز٠ تهف٢ يتٓبٝ٘ اٚ  اعتجاص٠ عنٛ اؿػ ٫ بز َٔ ٚدٛر َٓب٘ اٚ َجرل َٓاع

 ست٢ ٜغتكبٌ ٖشا املجرل .

 ي٬سغاؼ باملجرل .ع٢ً ايؾز٠ اي٬طَ٘  ) ايعتب١ (ٜٚطًل َقطًح 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 . إسا قًت  ؽز٠ املجرل عٔ ٖش٠ ايزصد١ ف٬ ٜٓؾأ عٓ٘ اسغاؼ 

  ٌبني ا٫سغاؼ   باملجرل ٚعزّ ا٫سغاؼ ب٘ . اؿز ايفافٌمتج 

                  

 

 

 

 

  

 ثالثا :مراحل عملية االحساس

 ايعتب١ املطًك١ ايعتب١ ايكقٟٛ ايعتب١ ايفاصق١

 (ٖٓاى ث٬خ أْٛاع يًعتبات ) َغتٜٛات 

o  ايعتب١ املطًك١.  َغت٣ٛ ؽزتٗا ٜهٕٛ اقٌ َٔ َغت٣ٛ ٭٫ٕ حنػ بًُػ سصات ايػباص ايت٢ تكع ع٢ً دًزْا 

o ٕاختباص ملعضف١ قزص٠ أسز ا٭فضار ع٢ً ايغُع فاْ٘ ٜغتدزّ أرٚات تقزص أفٛاتا َٓدفن٘ ثِ  عٓزَا دنض٣ طبٝب ا٭س  

 ٜضتفع ايقٛت تزصدنٝا ست٢ ٜقٌ يزصد٘ ٜغُعٗا املفشٛل .

 

  ٌُٓ٫ٕ َغتٟٛ ؽزت٘ اقٌ َٔ ايعتب١ املطًك١ . ٫ ْغُع فٛت اي 

 ٜهٕٛ أقٌ َٔ َغتٟٛ ايعتب١ املطًك١ . ٫ ْضٟ ايفرلٚعات أٚ حنػ باملٝهضٚبات عًٞ دًٛرْا ٫ٕ َغتٟٛ ؽزتٗا 

  َٔ عًٞ َكٝاؼ صخذل . ٫ٕ َغتٟٛ ؽزتٗا اقٌ َٔ ايعتب١ املطًك١  2.9:  ٫2 ذنػ ايبؾض باشلظات ا٭صم١ٝ اسا ناْت

 اٚ اعًٞ َٔ سيو ْؾعض باشلظات ا٫صم١ٝ ٭ٕ ؽزتٗا ٚفًت ايٞ َغتٟٛ ايعتب١ املطًك٘ . 3.ٚعٓزَا تهٕٛ رصدت٘ 

 

 َجاٍ
 

 َجاٍ
 

 التنبية او االستثارة
 

  1امهرحمة 

 ٢ٖ  اؿز ا٫ر٢ْ َٔ ؽز٠ املجرل اي٬طَ٘ سيت ميهٔ  ا٫سغاؼ ب٘ ٚاعتكباي٘ .   

 ايعتب١ املطًك١
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 عًِ ايٓفػ ٚا٫دتُاعيف 

   ألكاديمية اكتاب        

  قُز عًٞ أ/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مل ذنزر ايعًُا٤ َغتٟٛ أٚ رصد١ ايعتب١ ايكقٟٛ ؼزٜزا رقٝكا سيت ٫ ٜتعضض ا٫ْغإ يٮسٟ .يشيو َعًَٛاتٓا

 عٔ ايعتب١ ايكقٟٛ تكضٜب١ٝ ٚيٝغت فاص١َ .

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يعتب١ ايكقٟٛا

  ٜٓقح ا٭طبا٤ بعزّ ايٓعض يكضل ايؾُػ أثٓا٤ ؿعات ايهغٛف ْٚقشِٗ باصتزا٤ ْعاصات عٛرا٤ !. 

 كٌ عٔ ايعتب١ ايكق٣ٛ .ت، ٚطًك١ ٠ املجرل ايعتب١ املؽزذاٚط تتإٔ  ٢ ٜتِ اٱسغاؼ بأ٣ َجرل، ف٬بز ــيه 

 

 . ٜٓقح بعزّ ا٫قذلاب ايؾزٜز ايٞ  ايزٟ دٞ يف ا٭فضاح سيت ٫ ٜ٪رٟ سيو ايٞ اٜشا٤ اٚ فكزإ ايغُع 

 . دنب عًٞ اؿزارأٜ اصتزا٤ ايٓعاص٠ ايٛاق١ٝ عٓز ايكٝاّ باعُاشلِ  سيت ٫ ٜتغبب عزّ اصتزا٥ٗا بأمضاص بايػ١ يًعني 

 ح ا٫طبا٤ ايعاًَني يف َقاْع اؿزٜز ٚايقًب باصتزا٤ دٛاْيت ٬َٚبػ خاف١ سيت ٫ ٜتعضمٛا ٫مضاص سضا٥ل اؾًز .ٜٓق 

 . ٟٜٓقح ا٭طبا٤ ايعاًَني يف َقاْع ا٭زلز٠ ٚايهُٝاٜٚات باعتدزاّ ايٛاقٞ سيت ٫ ٜتعضض عنٛ ايؾِ يٮس 

 َجاٍ
 

 ٚاييت ت٪رٟ ايٞ اٜشا٤ ايعنٛ اؿاؼ ٚإؿام اينضص ب٘ .ٜٚكقز بٗا اؿز ا٭قق٢ ايش٣ تقٌ إيٝ٘ رصد١ ؽز٠ املجرل،    

 

 َجاٍ
 

 ق١ايعتب١ ايفاص

 معلومـــة اثرائيـــــــة 

 ٜٚكقز بٗا ايفضم ف٢ ايتٓب١ٝ أٚ ا٫عتجاص٠ ايش٣ دنعٌ ايفضر ٚاعٝا بٛدٛر فضم بني َجرلٜٔ .

 َجاٍ
 

o  إسا ٚمعت ف٢ ٜزى ثك٬ً ٚطْ٘ َا١٥ دضاّ ثِ امفت ايٝ٘ دضاَا ٚاسزا فإٕ ٖشٙ اٱماف١ ٫ ػعًو تؾعض بٛدٛر فضم بني

  دِ متجٌ ايعتب١ ايفاصق١ .10. ت ع٢ً ا٭قٌ إىل ايجكٌ ايٛطْني ٚيه٢ تؾعض بايفضم بُٝٓٗا فٝذب إماف١ عؾض٠ دضاَا

 

  فإْو ٫ تؾعض بٛدٛر فضم بني 39% ٚقاّ اخٛى بتػرلٖا ٚأفبشت 40اسا نإ َغتٟٛ عطٛع ؽاؽ١ َٛباًٜو  %

 1/10% فُٝا أنجض .فكز سزرٖا ايعًُا٤  44% فُٝا أقٌ . أٚ 36ايغطٛعني ٚيهٞ تؾعض بٛدٛر فضم دنب إ تهٕٛ 

 ٠ أٚ ايٓكقإ .عٛا٤ بايظٜار

 

 

 َجاٍ
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 عًِ ايٓفػ ٚا٫دتُاعيف 

   ألكاديمية اكتاب        

  قُز عًٞ أ/

 

 
 

 

 

 

 .)ٞيهٌ ساع١ عنٛ اعتكباٍ خال بٗا ٜغُٞ )املغتكبٌ اؿغٞ ناملغتكبٌ ايبقضٟ ٚايغُع 

 عباص٠ عٔ ْٗا١ٜ عقب َتدقك يف ا٫عتذاب١ ملجرلات َع١ٓٝ ٚاعتكباشلا . : امهستقبن امحسى ٖٛ 

 ِاؽعاع١ٝ (  –ٝا١ٝ٥ نُٝ –َٝهاْٝه١ٝ  –) فٝظٜا١ٝ٥ عٛا٤  طاق١باعتكباٍ املجرل يف فٛص٠  ُقَو عضَ االستقبان امحس  

      

 

 

 

 

 

 

 إىل ْٛع اخض َٔ ..( َٝهاْٝهٝ٘فٝظٜا١ٝ٥ اٚعٛا٤ ناْت  )بتشٌٜٛ طاق١ املجرل  ُقَو عضَ االستقبان امحسى

 َٔ )ٚخاف٘ املذ (ست٢ ٜتُهٔ اؾٗاط ايعقب٢ ايطاق١ ٢ٖ ايطاق١ ايعقب١ٝ ايت٢ تأخش فٛص٠ ا٫ؽاصات ايهٗضب١ٝ ايهُٝٝا١ٝ٥ 

  ايتعاٌَ َعٗا .

 

                    

 

 

 

 

 

 فٝٓؾط اؾظ٤ املغ٦ٍٛ عٔ ا٫سغاؼ ف٢  ٜتِ ْكٌ اٱؽاصات ايهٗضب١ٝ ايهُٝٝا١ٝ٥ ) ايزاي١ ع٢ً املجرل( إىل املذ ضس١ًف٢ ٖشٙ امل

 املذ ٜٚغذٌ ٖشٙ اٱؽاصات نإسغاؼ .

 ٙٚا٫رصاى (  بعز إمتاّ ع١ًُٝ ايتغذٌٝ ميهٔ يًعًُٝات املعضف١ٝ ايتاي١ٝ إٔ ؼزخ َجٌ ) اٱْتبا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2امهرحمة  االستقبال

 3امهرحمة  حتويل الطاقة

 4امهرحمة  خـيف املتسجيل االشارة اجلديدة 

 َجاٍ
 

 َجاٍ
 

 ايعقب ايبقضٟ) ؽبه١ٝ ايعني( تغتكبٌ اين٤ٛ ف٢ فٛص٠ َٛدات نٗضَٚػٓاطٝغٝ٘ .  

 

بضاعِ ايتشٚم اييت ؼتٟٛ عًٞ خ٬ٜا َغتكب٬ت ايشٚم ) ايطعِ ( ٚتكع ٖش٠ املغتكب٬ت 

ٝانٌ ايقػرلٙ . ٖٚٞ املغ٦ٛي١ سٍٛ اشلٝانٌ ايقػرل٠ املعضٚف١ باعِ اؿًُٝات .ٖش٠ اشل

 عٔ اعتكباٍ ادظا٤ ايطعاّ املشاب بٛاعط١ ايًعاب .

 

 

 َجاٍ
 

بعز إٔ قاَت اؿًُٝات  باعتكباٍ ايطعاّ املشاب تكّٛ بتش١ًٜٛ َٔ ؽهٌ َٔ أؽهاٍ ايطاق١ ايٞ ؽهٌ آخض ) ايطاق١ 

 ايعقب١ٝ ( . 

 دٓيب يػتٓا ٫بز ي٘ َٔ َذلدِ سيت ٜغتطٝع إ ٜفِٗ َا ٜكٛي٘ ا٫خضٕٚ  .نُجاٍ َبغط يهٞ ٜفِٗ املزصب ا٭ 

 َجاٍ
 

بعز اعتكباٍ ٚؼٌٜٛ ايطاق١ ٜتِ ْكٌ ا٫ؽاصات بٛاعط١ ايعقب اؿغٞ املغ٦ٍٛ عٔ اؿاع١ ايٞ املذ يٝغذًٗا نإسغاؼ 

 ١ٝ ناٱْتبا٠ ٚا٫رصاى .يتشزخ باقٞ ايعًُٝات املعضف١ٝ ايتاي
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 عًِ ايٓفػ ٚا٫دتُاعيف 

   ألكاديمية اكتاب        

  قُز عًٞ أ/

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 ) ؽدك َج٬ً(. بٛدٛر َٓب٘ أٚ َجرل تبدأ عهمُة اإلبصار -1

" ايعقب ايبقض٣ " املتقٌ بؾبه١ٝ ايعني باعتكباٍ فٛص٠ ٖشا ايؾدك ع٢ً ١٦ٖٝ  ُقَو عضَ االستقبان امبصرى -2

 .طاق١ م١ٝ٥ٛ فٝظٜا١ٝ٥ 

ق١ ٢ٖ ايطاق١ ايعقب١ٝ ايت٢ تأخش فٛص٠ ا٫ؽاصات ٖشٙ ايطاق١ إىل ْٛع آخض َٔ ايطا حَُن امغصب امبصرىُ -3

 ايهٗضبا١ٝ٥ايهُٝٝا١ٝ٥ 

 مما ٜ٪ر٣ إىل تٓب١ٝ ٚتٓؾٝط َٓطك١ اٱبقاص ف٢ املذ، ٖش٠ ا٫ؽاصات ايٞ املذ  ُقَو يذا امغصب بىقن -4

يهٔ فٛص٠ ايؾدك تهٕٛ عًٞ ايؾبه١ٝ َكًٛب١ ٖشٙ ا٫ؽاصات نإسغاؼ بقض٣ .  تسجُناالبصار  هىطقة تتَمى -5

   املذ بإعارتٗا ايٞ ايٛمع ايطبٝعٞ . فٝكّٛ

 

 

 

 

 

 

 ) نُٝٝا٥ٞ (. بٛدٛر َٓب٘ أٚ َجرلامشو تبدأ عهمُة  -1

 ٖشا املجرل يف فٛص٠ اؽهاٍ يًطاق١ ٫ ٜتعاٌَ َعاٖا املذ .باعتكباٍ  با٭ْفاملتقٌ  امشهُِقَو عضَ االستقبان  -2

١ ايعقب١ٝ ايت٢ تأخش فٛص٠ ا٫ؽاصات ٖشٙ ايطاق١ إىل ْٛع آخض َٔ ايطاق١ ٢ٖ ايطاقشهِ حَن امغصب امُ -3

 ٚنُٝٝا١ٝ٥ .ايهٗض

 ف٢ املذ،  يؾِمما ٜ٪ر٣ إىل تٓب١ٝ ٚتٓؾٝط َٓطك١ اٖش٠ ا٫ؽاصات ايٞ املذ  ُقَو يذا امغصب بىقن -4

سلٞ . ثِ تكّٛ بعز سيو باقٞ ايعًُٝات نإٔ ٖشٙ ا٫ؽاصات نإسغاؼ  تسجُنب امشو فِ امهخ هىطقة تتَمى -5

ٜضنظ عًٝ٘ ) اْتب٘ ( ٚبعزٖا ٜفغض ٖشا املجرل ٜٚعطٞ ي٘ َعين ٚر٫ي٘ نإٔ ٜعضف إ ٖش٠ ايضا٥ش١ ٜٓتب٘ ايؾدك شلش املجرل ٚ

  صا٥ش١ فٌ أٚ ٜازلني ) ارصاى ( .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلبصار عملية 

 

 شمال عملية 
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 عًِ ايٓفػ ٚا٫دتُاعيف 

   ألكاديمية اكتاب        

  قُز عًٞ أ/

 

              

 

                                                                                    ض٠ تع٬ًٝ نا٬َ ًَشٛظ١ : ظًٌ ايزا٥                                                   َكايٞ (.  –أدب عٔ نٌ مما ًٜٞ ) اختٝاصٟ   

 ع١ًُٝ ٜتِ فٝٗا ايتكاط أٚ ػُٝع يًُعطٝات اؿغ١ٝ اييت تضر ايٞ اؾٗاط ايعقيب ٖٞ ... -1

  التفكٌر                     رةالذاك              االحساس                   اإلنتباه                  

 يت تقٌ َٔ ايعامل اـاصدٞ . مع تعضٜف َٔ عٓزى ملا تؾرل ايٝ٘ ايعباص٠ ع١ًُٝ ٜتِ فٝٗا نؾف ٚتؾفرل املجرلات اؿغ١ٝ اي -2

...................................................................................................................................................................................................... 

عقب١ٝ يف ايٓعاّ  اـاصدٞ ٚؼًٜٛٗا ايٞ ْبنات نٗضٚ ع١ًُٝ فغٝٛيٛد١ٝ تتُجٌ يف اعتكباٍ ا٫ثاص٠ اؿغ١ٝ َٔ ايعامل -3

 ايعقيب ٖٞ ....

 التفكٌر                الذاكرة             ساالحسا             اإلنتباه              

 ٜعتُز عًٞ دٗاط َٛدٛر يف ا٭سٕ ايزاخ١ًٝ ٚميهٓٓا َٔ عظٍ ا٫سغاعات مجٝعا ٖٛ ا٫سغاؼ ... -4

 السمعً               الحركً          التــــوان              الجلدي                 

 ملٓبٗات ٚؼٍٛ تًو ا٫ؽاص٠ يهُٕٛ عٌُ نٗضبا٥ٞ .ٚظٝف١ املغتكب٬ت انتؾاف اْٛاعا قزر٠ َٔ ا -5

 صح       خطأ

 اقٌ رصد١ َٔ املٓب٘ ٜغتطٝع عنٛ اؿػ نؾفٗا ٚايتٓب١ ايٝٗا ايعتب١.... -6

 الفارقـــة                 المطلقة             القصوي             التمٌزٌة              

 عنًٞ ا٫سغاؼ ..ايكزص٠ عًٞ تقزٜض ن١ُٝ اٱْكباض اي  -7

 السمعً                 الحركً التــــوازن                        الجلدي              

 ٖٓاى اؽاصات م١ٝ٥ٛ ٫بز إٔ ؽنع يظَٔ ٚق٠ٛ َعٝٓ٘ سيت تضاٖا ايعني .. ٜعز ػغٝزا يًعتب١ ... -8

 الفارقــــة                 المطلقة            القصوي التمٌزٌة                            

 اقٌ قزص َٔ ايظٜار٠ أٚ ايٓكقإ يف ايتٓب١ٝ ْغطٝع ا٫سغاؼ ب٘ ..ٖٞ ايعتب٘ ... -9

  التفاضلٌة                المطلقة            القصوي              التمٌزٌة               

اتف بإٔ ؽفض ايقٛت عٔ ٖشا املغتٟٛ .ٜعز ٖشا ايتششٜض عٓز اعتدزاَو يغُاع١ ٖاتفو احملٍُٛ ػز ؼشٜض عًٞ ؽاؽ١ اشل -10

 تٛمٝشا يًعتب٘ ....

  التفاضلٌة                المطلقة             القصوي               الفارقة               

ٜعز  .ُٝذل املضبع٬ بز شلا َٔ ثكٌ ٜظٕ ث٬ث١ دضاَات ع٢ً ايغٓتفيه٢ تغتجاص ساع١ ايًُػ ف٢ أطضاف ا٭فابع باينػط ،  -11

 ػغٝزا يًعتب٘ ...

 التفاضلٌة          فارقة         ال           القصوي              مطلقةال                

 

 1   تدريب
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 عًِ ايٓفػ ٚا٫دتُاعيف 

   ألكاديمية اكتاب        

  قُز عًٞ أ/

 

 ايكزص ا٭رْٞ َٔ ايتٓب١ٝ اي٬طّ يًتُٝظ بني َٓبٗني ٖٞ ايعتب٘ .... -12

 التفاضلٌة                المطلقة            القصوي               الفارقة               

 دنب إٔ رنتًف ٚطٕ مثضتني َٔ ايطُاطِ بكزص َعني سيت ميهٔ ايتُٝظ بُٝٓٗا ... متجٌ ايعتب٘  -13

  المطلقة والفارقة                 المطلقة            القصوي              لتمٌزٌة ا             

 كطٗا عْٝٛٓا ٚسمل يعزّ ٚفٛشلا ايٞ َغتٟٛ ايعتب١ ...ٖٓاى افٛات ٫ تغُعٗا اسآْا ٚأمٛا٤ ٫ تًت -14

 التفاضلٌة                المطلقة              القصوي              الفارقة              

 َعًَٛاتٓا عٔ َغتٟٛ ايعتب١ ايكقٟٛ .... -15

 مطلقة                 تقرٌبٌة                صارمة               دقٌقة               

 صرنذل ٭ٕ َغتٟٛ املجرل . ٫2.9 حنػ باشلظات ا٭صم١ٝ اينعٝف١ اييت تهٕٛ أقٌ َٔ  -16

 أقل من العتبة المطلقة                     ٌتجاوز العتبة المطلقة               

 تساوي العتبة القصوي                       تساوي العتبة الفارقة              

 % فًٔ ؼػ باخت٬ف ..سيو ٫ْو مل تقٌ يًشز ا٫رْٞ َٔ ايعتب٘ ...92% ايٞ 90ُت بضفع َغتٟٛ عطٛع ؽاؽ١ ٖاتفو َٔ اسا ق -17

 طلقة والفارقة مال              القصوي               الفارقة                المطلقة              

يٓؾاط ٚتٓطًل َٓٗا ْبنات عقب١ٝ .تؾرل ايٞ اسزٟ َضاسٌ خ٬ٜا َتدقق٘ تتًكٞ تٓبٝٗات سغ١ٝ َع١ٓٝ تزفعٗا ايٞ ا -18

 .. -ع١ًُٝ ا٫سغاؼ ٖٚٞ َضس١ً 

 تحوٌل الطاقة         التنبٌة واالستثارة          التسجٌل               االستقبال               

 سٌ ٚمح مبجاٍ .املضا. تؾرل ايعباص٠ ايٞ اسز تضمج١ املذ ي٬ؽاصات ايكار١َ َٔ ايعقب ايغُعٞ ايٞ فٛت  -19

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

ٜقزص اؽع١ ٚؽعاٜا َٔ  ٜٓقح ا٫طبا٤ افشاب َٗٓ٘ ؿاّ املعارٕ باصتزا٤ امل٬بػ ايٛاقٝ٘ ٚايٓعاصات ايٛاقٝ٘ ٫ٕ ؿاّ املعارٕ -20

 املُهٔ إ تنض اعنا٤ اؿغٔ ٫ْٗا تقٌ ايٞ ايعتب١ ...

  التمٌزٌـــــــة               القصوي             الفارقة                 المطلقة              

 يؾاٟ ( ٚفٌ ايٞ ايعتب٘ .سٖبت ايٞ ايطبٝب بعز تٓاٚيٞ يًؾاٟ َٔ سافغ اؿضاص٠ َباؽض٠ سيو ٫ٕ َغتٟٛ ؽز٠ املجرل ) ا -21

 القصوي                   الفارقة           المطلقة              ةــــــلتمٌزٌا             

 ٖٞ املكزاص ايشٟ ٜٓبػٞ إٔ ٜقٌ ايٝ٘ اخت٬ف بني اؽاصتني َتؾابٗتني سيت ٜتُهٔ ايؾدك َٔ ايتُٝظ بِٝٓٗ .متجٌ ايعتب٘  -22

  المطلقة والقصوي               القصوي            الفارقة                  المطلقة              

 ٘ .ــــ٘ .....َُٗــــــضٟ يــــــب ايبقـــــايعق -23

  أربعة                      ثالثة                اثنان                واحد                
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 عًِ ايٓفػ ٚا٫دتُاعيف 

   ألكاديمية اكتاب        

  قُز عًٞ أ/

 

نًٝٛ دضاّ فاْ٘ ٫ ذنغٔ بتُٝظ بني  1نًٝٛ ٚٚمعت ي٘  100يو ٜتُضٕ ب  اسا نٓت يف فاي٘ يضفع ا٫ثكاٍ ٚٚدزت فزٜل -24

 ايجكًني ..٫ْ٘ مل ٜقٌ يًعتب٘ ...

 المطلقة والقصوي             القصوي              الفارقة             المطلقة                 

 بات فاْو مل 15ملب٘ ٚقاّ اسز افزقا٥و باطفا٤  100اسا نٓت دايغا يف قاع١ بٗا  -25

 ال تحس النها لم تصل للعتبه المطلقه       ال تحس النها لم تصل للعتبه القصوي                

 ً من العتبه الفارقه ال تحس النها ادن           ستحس النها تخطت العتبه الفارقه                 

 بٗا سيو ٫ْٗا مل تقٌ ايٞ ايعتب٘  عٓزَا نٓت تغرل ف ايؾاصع ٚقع عًٞ نتفو صٜؾ٘ طا٥ض فًِ ؼػ -26

                          القصوي         الفارقة         المطلقة والقصوي          المطلقة                   

عٓزَا نٓت دايغا يف َهتيب قاّ فزٜكٞ غفض رصد١ سضاص٠ ايتهٝف رٕٚ إ اْتب٘ ايٝ٘ فاسغغت باخت٬ف يف رصد١  -27

 .دنغز سيو ايعتب٘ ..اؿضاص٠ ..

 المطلقة والقصوي          القصوي                  الفارقة            المطلقة                     

 ( متجٌ ايعتب٘ ... 20000ٚ  20يهٞ تٓتب١ ساع١ ايغُع يقٛت َا ٫بز إ تكع سبشبات َٛدات٘ بني )  -28

  التمٌزٌة          القصوي                   لفارقةا            المطلقة                  

 . تؾرل ايعباص٠ ايٞ اسز ايعتبات ٚمح مبجايني .فًِ اعتطٝع ايغُع  1عٓزَا فتشت ايتًفاط ٚدزت رصد١ ايقٛت عٓز َغتٟٛ  -29

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

 ٚمح مبجاٍ ملا تؾرل ايٝ٘ ايعباص٠ .٬ٜسغ ايفٓإ عٓز ايكٝاّ بايضعِ ٚدٛر اخت٬ف يف يْٛني َتؾابٗني دزا َٔ رصد١ ايًٕٛ ..  -30

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

31- جاٍ تطبٝكٞ ( مب غُعايَضاسٌ ع١ًُٝ ا٫سغاؼ عًٞ )ساع١  ٚمح 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  أ 
  ب

 ج
 د 

 ب  أ 

 
 ج

 د 

  أ 
 ب

 
 ج

 د 

  أ 
 ب

 
 ج

 د 

  أ 
 ب

 
 ج

 د 



 

    

11 

 ج2
 عًِ ايٓفػ ٚا٫دتُاعيف 

   ألكاديمية اكتاب        

  قُز عًٞ أ/

 

 

 

 

 

 

                                            

 

o  َٔ ً٘صغبات ٚاس٬ّ ...(ٜعٝؿ اٱْغإ يف عامل ب٘ ايهجرل َٔ املجرلات اؿغ١ٝ املدتًف١ با٫ماف٢ ايٞ املجرلات اييت تهُٔ بزاخ ( 

o .)ٙاملغتشٌٝ إٔ ٜٓتب١ ا٫ْغإ ايٞ نٌ ٖشٙ املجرلا رفع١ ٚاسزٙ فٗٛ رنتاص َا ُٜٗ٘ ٚتغُٞ ع١ًُٝ ا٫ختٝاص )با٫ْتبا َٔ 

o . إ ا٫ْتباٙ ٜكّٛ مبُٗ٘ املقفاٙ أٚ ايفًذل  أٚ املضؽح بايٓغب١ يًُجرلات 

 

 

 

 

 رل سغٝا أٚ َعٜٓٛا .تعضٜف اعذلؽارٟ : ٖٛ ع١ًُٝ تضنٝظ ايؾعٛص يف ؽ٧ َجرل عٛا٤ نإ ٖشا املج

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 ) اٱدباصٟ ( 

   ذنبـ٘ ايفـضر   ٖٛ ا٫ْتبـاٙ اىل ؽـ٧ 

 .ٚميٌٝ ايٝ٘

 
   ــضر ــٔ ايف ــزا َ ــاز دٗ ٫ٕ  ٫ ذنت

َنُٕٛ ايؾـ٧ ايـشٟ ٜٓتبـ٘ ايٝـ٘     

ــبع   ايفـــضر  ٜضمـــٞ َٝٛيـــ٘ ٜٚؾـ

 صغبات٘ .

 
ــاٍ :  ــاص اَج ــافِٗ اْتع ــاٍ يدلْ ٫طف

 املفنٌ نٌ ّٜٛ يف ٚقت قزر .

 ٖٚــٛ ا٫ْتبــاٙ ايــش٣ ذنــاٍٚ فٝــ٘ ايفــضر      

ــجرل أٚ    ــ٢ َ ــظ عً ــ٢ ايذلنٝ ــ٘ عً ــاص سات إدب

ــشا    ــاط ٖ ــشاب ٫صتب ــرل د ــٌ ٚغ ــٛع مم َٛم

 .٘ املٛمٛع مبغتكبً

  . نبرلًا َٔ فاسب٘ ًابشٍ دٗز  ايٞذنتاز  

: ايطايب سني ٜنطض ي٬ْتباٙ إىل رصؼ َجاٍ  

ذاس٘ ف٢ ا٫ختباص ـْ٘  ٜعضف إٔ ْ٭  ٫ ذنب٘

 ٜضتبط بٗشا ايزصؼ .

َجاٍ : عٓزَا تضنظ اْتباِٖ ٚتبشٍ دٗزا 

 نبرلا عًٞ ناف١ املضادع يتأيٝف نتاب .

   فٝـ٘ املـجرل    ٖٛ ا٫ْتباٙ ايـش٣ ٜفـضض

ــ٢ ايفــضر ، فٝذــدل ايفــضر   ْفغــ٘ عً

ــ٘ رٕٚ    ــاٙ إيٝ ــاصٙ ٚا٫ْتب ــ٢ اختٝ عً

 . غرلٙ

  ٍيــا٫ْتباٙ  َجا 

 ٛ٣ ، فٛت اْفذاص ق 

 . فٛت ايضعز املفاد٧   

  

َجاٍ : ا٫ْتباٙ ايٞ اْفذاص ناٚتؿ 

 عٝاص٠ يف عاعات َتأخضٙ َٔ ايًٌٝ .

 أوال : تعريف االنتباة

 المقدمة

٢ٖ ي٬ْتباٙ اْٛاع ث٬ث١ ٜٛدز سزٚث٘، عبابأٚ ا٫ْتباٙ َجرلات عاؼأ ع٢ً : 

 

 الموضوع
 الثاني

 

 االنتبـــــــــــــــــاة
 

   . يًُجرلات ا٣ ايذلنٝظ ع٢ً َجرل رٕٚ املجرلات ا٫خض٣  

 

 َجاٍ
 

زَا تهٕٛ يف أسز ا٫عٛام ٚقز ابتعزت عٔ فزٜكو فعٓزَا ٜٓارٟ عًٝو فإْو تضنظ عًٞ فٛته٘ عٓ

 فكط ٚتغتبعز أفٛات ايبا٥عني . 

 ًَشٛظ١ ) ا٫ْتبا٠ ٜؾب٘ ايفًذل أٚ املضؽح ( 

 

 ثانيا: انواع االنتباة
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 عًِ ايٓفػ ٚا٫دتُاعيف 

   ألكاديمية اكتاب        

  قُز عًٞ أ/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     .١ اىل َغت٣ٛ ايعتب١ ايكق٣ٛتفاملجرل ايك٣ٛ دنشب ا٫ْتباٙ افنٌ َٔ املجرل اينعٝف بؾضط أ٫ تقٌ قٛ

 . ا٢ٖ ًٜفت ا٫ْتباٙ انجض َٔ اين٤ٛ ايباٖتاين٤ٛ ايظ َجاٍ :

 

 . اْتباٖو يٮيعاب ايٓاص١ٜ املًْٛ٘ ٚايظا١ٖٝ يف ايغُا٤ يف أسز اٱستفا٫ت 

 . اْتباٖو يقٛت اْفذاص ؽزٜز يف اسز ايطضم 

 

 ْات دزٜز٠ اٱع٬ٕ ف٢ تقُِٝ إع٬فاملجرل ايش٣ ٜتهضص انجض َٔ َضٙ دنشب ا٫ْتباٙ ٖٚشا َا ٜضاع١ٝ صداٍ 

 

 . قٝاّ املزصؼ بتهضاص املع١ًَٛ انجض َٔ َض٠ ػشب ايط٬ب أنجض 

  عٓزَا ْارٟ أسز ايزناتض عًٞ أسز ايط٬ب يف احملامض٠ يتششٜض٠ َٔ ايه٬ّ اؾاْيب مل ًٜتفت

 َٔ َض٠ اْتب٘ ايٝ٘ ٖشا ايطايب .ايطايب ايٝ٘ ٚعٓزَا نضص ايتششٜض ي٘ انجض 

 

 

  دنشب ا٫ْتبا٠ افنٌ َٔ املجرل ايجابت     .             املتػرلفاملجرل 

 .بكٛي٘ )اٜٗا املٛاطٕٓٛ دا٤ْا ا٭ٕ َا ٢ًٜ ( عٓزَا ٜػرل املشٜع ْدل٠ فٛت٘ يٝعًٔ خدل ٖاّ  َجاٍ :

 

 . ٙقز ميٌ ايط٬ب َٔ ؽضح أسز املزصعني عٓزَا ٫ ٜػرل يف فٛت٘ اٚ طضٜك٘ ارا٤ 

 يف فٛت٘ ٚطضٜك٘ ايكا٤ٙ يًدطب٘ . ًٜتفت املقًني يًدطٝب عٓزَا ٜػرل 

 

 

 فقٛص٠ ا٫ْغإ انجض دشب ي٬ْتبا٠ َٔ فٛص٠ اؾُار ٚا٫غ١ٝٓ انجض دشب ي٬ْتبا٠

 . َٔ ايه٬ّ ايعار٣

 

 

 . َٜٛؾاٖز٠ ايتًفاط  أنجض دشبا ي٬ْتباٙ َٔ زلاع ايضار 

 زٕٚ فٛص .قضا٠٤ ايكقك ٚبٗا فٛص تٛمٝش١ٝ انجض دظبا ي٬ْتباٙ َٔ ايكقك ب 

 

 ثايجا : ايعٛاٌَ ايت٢ تطاعد ع٢ً تسنٝص االْتبا٠

 : العوامل الخارجية ) الموضوعية ( أوال

 َجاٍ
 

 َجاٍ
 

 َجاٍ
 

 َجاٍ
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 عًِ ايٓفػ ٚا٫دتُاعيف 

   ألكاديمية اكتاب        

  قُز عًٞ أ/

 

 

 

 

 

 . ٘ٝاف٬ّ ا٫ُْٝٝؾٔ انجض دشبا َٔ ايكقك ايٛصق 

 

 فاملجرل املتشضى أنجض يفتًا يٲْتباٙ َٔ املجرل ايجابت.

 

 ا٫ع٬ٕ املتشضى انجض دشبا ي٬ْتباٙ َٔ ا٫ع٬ٕ ايجابت .

 ايضعّٛ املتشضن١ يف ققك ا٫طفاٍ أنجض دشبا ي٬ْتباٙ َٔ ايقٛص ايجابت٘ .

 

 فاملجرل ايهبرل دنشب ا٫ْتباٙ افنٌ َٔ املجرل فػرل اؿذِ .

 

 تًذأ بعض ايؾضنات بهتاب٘ اع٬ٕ غط نبرل يًػا١ٜ سيت دنشب ا٫ْتباٙ .

 تكّٛ بعض احمل٬ت بعٌُ يٛسات ٚنتاب٘ اـقِ اٚ ايتدفٝنات عذِ نبرل .

 و انجض .عٓزَا تزخٌ يف أسز املهتبات فايهتب نبرل٠ اؿذِ ػشب اْتباٖ

 

 

  افنٌ َٔ املجرل ايزاخ٢ً ايبعٝز  ا٫ْتباٙ دنشب فاملجرلايعاٖضايكضٜب

 ايقفشتإ ا٭ٚىل ٚا٭خرل٠ يف ايقشف اي١َٝٛٝ أنجض دشبًا يٲْتباٙ َٔ ايقفشات ايزاخ١ًٝ. َجاٍ : 

  

 عٓٛإ ايهتاب ٜهٕٛ انجض دشبا ي٬ْتباٙ َٔ ايه٬ّ بزاخً٘ .

 َباصا٠ نض٠ ايكزّ ٜهٕٛ انجض دشبا ي٬ْتباٙ . ا٫ع٬ٕ قبٌ بزأ

 ٜكّٛ با٥عٛا ايفانٗ٘ بٛمع ايجُاص ايٓامذ٘ ٚايفضط ا٫ٍٚ يف َكزَ٘ عضمِٗ يًفان٘ .

 ٜكّٛ افشاب ايفغاتني بٛمع اسزخ ايتقُُٝات ٚامجًٗا يف ٚادٗ٘ احملٌ سٝح تهٕٛ انجض دشبا ي٬ْتباٙ 

 

 يف فاي١ أٚ قٝط٘ دنشب ا٫ْتباٙ . املجرل املدتًف عُا ٜٛدز

 ) خايف تعضف ( دنشب اْتباٖو ؼزخ أسز املُجًني ا٭داْب ببعض  اؾٌُ ايعضب١ٝ يف فًِ ادٓيب َجاٍ :

 

 غُو ايبًطٞ .ايدنشب اْتباٖو ٚدٛر زله١ مجدلٟ يف فٓزٚم َٔ 

 دنشب اْتباٖو زلاعو ٯسإ يف فًِ ادٓيب .

 اح يف فٓزٚم َٔ املاْـذٛ .دنشب اْتباٖو ٚدٛر مثض٠ َٔ ايتف

 َجاٍ
 

 َجاٍ
 

 َجاٍ
 

 َجاٍ
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 . فايؾدك اؾا٥ع ٜٓتب٘ إىل صا٥ش١ ايطعاّ انجض َٔ غرل٠ 

  . رافع سب ايبكا٤ دنعٌ ا٫ْغإ َٓتبٗا بؾهٌ دٝز ملٛاقف اـطض أٚ ايتٗزٜز 

 رافع ايفنٍٛ دنعٌ فاسب٘ يف ساي٘ اْتباٙ ٚاٖتُاّ بهٌ َا ٖٛ دزٜز . 

 

 بايٛاقع٘ اٚ اؿزخ أنجض َٔ اٟ ؽ٧ اخض . ٜهٕٛ نٌ تضنٝظٙ عًٞ ا٫ملاّايقشفٞ 

ايؾدك ايشٟ يف ساد٘ ايٞ َا٤  يغز رافع ايعطؿ ٜٓتب١ ايٞ اٟ ت٬د٘ يف ايؾاصع أنجض 

 َٔ غرلٙ .

 ايؾدك ايشٟ ٜتامل ي٬ٝ ٜهٕٛ نٌ تضنٝظٙ ايبشح عٔ َغهٔ يف ايبٝت .

 

ّ ايٓا١ُ٥ قز ٫ ٜٛقعٗا فٛت ايضعز يهٓٗا تهٕٛ ؽزٜز٠ اؿغاع١ٝ ٣٫ فٛت ٜقزص فا٭

 َٔ طفًٗا  .

 

املٝهاْٝهٞ قز ٫ دنشب اْتباٖ٘ املاص٠ يف ايؾاصع ٚامنا ٜهٕٛ ؽزٜز اؿغاع١ٝ ٫ٟ فٛت 

 ٜقزصٙ َٛتٛص ايغٝاص٠ .

 ايضٜامٞ قبٌ ايبز٤ يف ايغبام ٜهٕٛ َغتعزا يغُاع فٛت فافض٠ ا٫ْط٬م .

يؾدك ايشٟ ٜٓتعض ٚفٍٛ أسز افزقا٥٘ ي٬فطاص َع٘ يف اٍٚ اٜاّ صَنإ فاْ٘ ٜٓتب٘ ايٞ ا

 ٚقع خطٛات٘ عًٞ ايغًِ .

 اؾٓٛر يف نتٝب٘ اؾٝؿ ٜهٕٛ َتٛقع ففاص٠ طابٛص ايغاع٘ ايغارع٘ َٔ نٌ ّٜٛ .

 شخص الذي ينتبة للمثيرات .هي العوامل التي تتعلق بذات ال

 : العوامل الداخلية ) الذاتية ( ثانيا

 َجاٍ
 

 َجاٍ
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 أٚ املُٗ٘ ايت٢ ٜضنظ فٝٗا ظاٖض٠ ذناٍٚ فٝٗا َجرل دزٜز دشب اْتباٙ ايفضر ايٝ٘ ٚابعارٙ عٔ ايعٌُ ا٫ف٢ً  : ا٫ْتباٙ تؾتت

  اْتباٖ٘ .

  ٍٚايففضر بشٍ املظٜز َٔ اؾٗز ٚايذلنٝظ يًتػًب عًٞ أثض املجرل ايشٟ ؽتت اْتباٖ٘ ٖٚشا اؾٗز ايظا٥ز ٜ٪رٟ ايٞ ايتعب ذنا

 ٚايتٛتض ٚنجض٠ ا٭خطا٤ ٚقً٘ ايذلنٝظ .

اط٘ : ؼٌٜٛ اْتباٙ ايؾدك عٔ َُٗت٘ اؿاي١ٝ ٚسقٍٛ ا٫شلا٤ات ٚا٫ْكطاعات املتهضص٠ ٚاييت ت٪رٟ ٫يػا٤ ْؾ تعضٜف اعذلؽارٟ

 ٚاٜكاف٘ مما ٜ٪رٟ ـغاص٠ ايٛقت .

 سا صنظ ايطايب ف٢ َشانضت٘ ٚفذأٙ زلع مٛما٤ عايٝ٘ َٔ اـاصز فشيو ٜؾتت اْتباٖ٘ . إ             

 

 

 

  ٟاسا نإ ايؾدك ٜكٛر ايغٝاص٠ ٚزلع صْني اشلاتف فإٕ سيو ٜ٪رٟ يتؾتت اْتباٖ٘ ٚايتفهرل سٍٛ َعضف١ ١ٜٖٛ ايؾدك ايش

  ذناٍٚ ا٫تقاٍ ب٘ .

 َع١ًَٛ ) ٜٛدز عز٠ اَٛص ميهٓٗا إ تؾهٌ ايكٛاطع ٚعٛاٌَ ا٫شلا٤ ٚعزّ ايذلنٝظ يف ايزصاع١ ( 

 ا٫ستٝادات اؾغز١ٜ . -ايعا١ً٥ –ا٭فزقا٤  –اؿاعٛب  –َٓٗا اشلاتف 

 

 

 

 

 

  عزر َٔ ايٓاؼ ػاٙ املجرل ايٛاسز ٜتنح أثض املٍٝٛ ف٢ اخت٬ف ايٓٛاس٢ ايت٢ ٜٓتب٘ ايٝٗا      

   

 ْ ذز إ ايطفٌ ٜٓؾػٌ بًعب ا٫طفاٍ ـعٓز طٜاص٠ ا٫عض٠ ٭سز احمل٬ت ايتذاص١ٜ

املعضٚم١ ف٢ احملٌ ٚ تٓؾػٌ ا٭ّ بايفغاتني ا٭ْٝك١ ٜٚٓؾػٌ ا٭ب با٭طٜا٤ ايضداىل أٚ 

 ؟ ٜٓؾػٌ مبٛمٛع أِٖ ٖٚٛ نِ عٝزفع َٔ ايٓكٛر

 

١ َٔ ط٥٬َٞ ايٞ َعضض ايهتاب ٚدزت اسزِٖ ٜبشح يف عٓز سٖابٞ َع فُٛع

 ايضنٔ اـال يف ا٫سٝا٤ ٚايجاْٞ يف نتب ايفًغف١ ٚا٫خض يف نتب ايفٝظٜا٤ .

 هثـــــــــــان

 زابعا : تصتت االْتبا٠ ٚايعٛاٌَ املطبب١ ي٘

 ـانثه

 َجاٍ
 

 َجاٍ
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 ة ضع خطا واضحا حول االجابة الصحيح ملحوظة                                                                        أجب عن اآلتي                                                
 اقذلح تعضٜفا َٔ عٓزى ي٬ْتباٙ َع ايتٛمٝح مبجاٍ .  -1

........................................................................................................................................... 

\........................................................................................................................................... 

 َٝظ بني ا٫ْتباٙ ا٫ْتكا٥ٞ ٚا٫صارٟ مبجاٍ َٔ عٓزى . -2

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

 ٖٞ ... جرلات سات ايع٬ق١ ٚدعًٗا َضانظ يًٛعٞع١ًُٝ اْتكاي١ٝ ؾًب امل -3

  ذاكرةال          حساساال                 نتباهاال            دار اال                 

 َٛباًٜو ..ٜعز ػغٝزا يعًُٝ٘ . تضنٝظى ٚاختباصى يًعب٘ ببذٞ َٔ بني ا٫يعاب ٚايتطبٝكات ا٫خضٟ عًٞ -4

 الذاكرة           االحساس                 االنتباه             االدار                 

 تنٝل حنٛ املجرلات املٛدٛر٠ ف ايب١٦ٝ فٝكبٌ ايفضر ع تٓاٍٚ بعنٗا ٚاُٖاٍ ايبعض ا٫خض. متجٌ ٖشا ع١ًُٝ......  -5

 الذاكرة            االحساس                االنتباه              االدار                        

سا سزخ سضٜل يف َزصعتو فاْو تضنظ عًٞ اَانٔ تٛادز طفاٜات اؿضٜل رٕٚ ا٫َانٔ ا٫خضٟ .ٜعتدل ٖشا َجا٫ عًٞ ا -6

 ع١ًُٝ ....\

 الذاكرة          االحساس                نتباه اال           االدار                   

 ي٘ ..تغُٞ ٖش٠ ايع١ًُٝ ...عٓزَا تضنظ عًٞ عٝاص٠ ايض٥ٝػ رٕٚ ايغٝاصات ا٫خضٟ ايتابع٘  -7

 الذاكرة         االحساس                االنتباه             االدار                           

 اعتدزاّ ٚايزتو يًػضباٍ يتٓعٝف ا٭صط َٔ ايؾٛا٥ب ..ٜعز ػغٝزا يع١ًُٝ ... -8

 الذاكرة         االحساس                  االنتباه            االدار              

 بغبب رخٍٛ َجرل اخض ٜ٪رٟ ٱيػا٤ ايٓؾاط ٚإٜكاف١ . ٚمح مبجاٍ ملا تؾرل ايٝ٘ ايعباص٠ ؼٌٜٛ اْتباٙ ايؾدك عٔ َُٗت٘ ا٫ف١ًٝ  -9

........................................................................................................................................... 

 ٬ت ..ٜزٍ سيو اْو قُت بعًُٝ٘ اصرت إ تؾذلٟ َٛباٌٜ ٚرخًت اسز ايؾضنات فاخذلت َٛباٌٜ اٜفٕٛ َٔ بني نٌ أْٛاع املٛباٜ -10

 الذاكرة          االحساس                 االنتباه            االدار                     

 .....ٙ نٌ ّٜٛ بفاصغ ايقدل يف طَٔ قزر.. ٜؾرل ٖشا  ايٞ ا٫ْتباٙ ؾاٖز٠ طفٌ يدلْاف٘ املفنٌ ايشٟ ٜٓتعضَ -11

  االجباري          التلقائً االنتقائً       لالشعوريا       االرادي االنتقائً                            

ٛاٌَ امل٪ثض٠ ف ا٫ْتباٙ اْتباٖٞ يغٝاص٠ ٬َنٞ عٓز زلاعٞ يه٬نػ تًو ايغٝاص٠ ايشٟ ٜؾب٘ فٛت عٝاص٠ ا٫ععاف.. اٟ ايع -12

 . ٜؾرل ٖشا املٛقف

 حجم           موضع                  اختالف            ر  تغٌ                   

 

 2   تدريب
 



 

    

17 

 ج2
 عًِ ايٓفػ ٚا٫دتُاعيف 

   ألكاديمية اكتاب        

  قُز عًٞ أ/

 

 ......ا٫ْتباٙ  ْٛع َٔ ا٫ْتبا٠ ٜعظٍ فٝ٘ ايفضر ْفغ٘ بايهاٌَ خاصز اطاص املجرل ايشٟ ٜؾز اْتباٖ٘.. ا٫ ٖٚٛ -13

 العمدي                االنتباه االجباري         االنتقائً التلقائً         النتقائً ا                   

سٖبت َع ث٬ث٘ َٔ افزقا٥و ايٞ َعضض ايهتاب  ف٬سعت ٚدٛر اخت٬ف اْتباِٖٗ  فا٫ٍٚ  ٜٓتب٘ ايٞ نتب ؽك ايفًغف٘  -14

 ...ايعٛاٌَ امل٪ثض٠ يف ا٫ْتباٙ ا٫ ٖٚٛ  ايٞ أسزٚايجاْٞ ايٞ نتب ؽك ايضٜامٝات ٚا٫خض يهتب ؽك اؾٝٛيٛدٝا. ٖشا ٜضدع 

      المٌول             والحاجات العضوٌة الدوافع المهمه                   

 موضع المثٌر                      التاهب واالستعداد الذهنً                    

 ت مُٔ ايعٛاٌَ امل٪ثض٠ ف ا٫ْتباٙ.. ٖٚٞ ٫يٛإ ايظا١ٖٝ ٚايضٚا٥ح ايٓفاس٠ انجض دشبا ي٬ْتباٙ.. ٫ْٗا رخًا -15

  حركة المثٌر             موضع المثٌر             شدة المثٌر         تغٌر المثٌر                    

  اييت تتقٌ باملجرل سات٘ ٖٚٛ ...َجٌ ٖشا اسز ايعٛاٌَ ات ايغاع٘ ا٫ اسا تٛقفت فاد١٦. حنٔ ٫ ْؾعض بزق -16

 ركة المثٌرح                     تغٌر المثٌر         شدة المثٌر           ف المثٌراختال             

اْتعاص طايب ٭تٛبٝػ ايضس١ً اييت تٓعُٗا املزصع١ ملز١ٜٓ امل٬ٖٞ اييت ؼتٟٛ عًٞ ا٫يعاب املفن١ً يزٜ٘ َٚتابع١ ا٭تٛبٝغات  -17

 ا باملٛقف . عًٞ ايطضٜل . اعتدضز ايعٛاٌَ ايزاخ١ًٝ ي٬ْتباٙ املؾاص إيٝٗ

........................................................................................................................................... 

 اقذلح َفَٗٛا دزٜزا َٔ عٓز يتؾتت ا٫ْتباٙ .  -18

........................................................................................................................................... 

 أسز ايعٛاٌَ امل٪ثض٠ يف ا٫ْتباٙ ا٫ ٖٚٛ ...ٜعدل عٔ  ا٫ْتباٙ اىل أمل ؽزٜز ف٢ أسز أعنا٤ اؾغِ ٜعز اْتباٙ -19

 تلقائى            انتقائى               ال ارادى             ارادى               

ٜٗتِ نجرلٜٔ َٔ خدلا٤ اٱع٬ٕ بذلى ْفػ اٱع٬ٕ عًٞ َغافات كتًف١ عًٞ ايطضٜل يٝجرل اْتباٙ عا٥كٞ ايغٝاصات دنغز أسز  -20

 ايعٛاٌَ ؾشب ا٫ْتباٙ ٖٚٛ

 حركة المثٌر              موضع المثٌر         المثٌرتكرار        راختالف المثٌ              

ٜعز  ؾدك عٔ َُٗت٘ اؿاي١ٝ، ٚسقٍٛ اٱشلا٤ ٚا٫ْكطاعات املتهضص٠ ٚاييت ت٪رٟ ٱيػا٤ ْؾاط٘ ٚإٜكاف٘ؼٌٜٛ اْتباٙ اي -21

 تعضٜفا يـ ...

 الذاكرة          تشتت االنتباه             االدرا           تركٌز االنتباه              

ٚيهٓ٘ ٜهٕٛ ؽزٜز اؿغاع١ٝ ٫ٟ فٛت ٜقزصٙ َٛتٛص املٝهاْٝهٞ قز ٫ دنشب اْتباٖ٘ افٛات ن٬نغات ايغٝاصات املاص٠  -22

 دنغز أسز ايعٛاٌَ ؾشب ا٫ْتباٙ ٖٚٛايغٝاص٠ اييت ٜكّٛ باف٬سٗا . 

               المٌول                    الحاجات العضوٌةالدوافع المهمه و               

 موضع المثٌر                           التاهب واالستعداد الذهنً                 

 .دنغز أسز ايعٛاٌَ ؾشب ا٫ْتباٙ  رافع ايفنٍٛ أٚ سب ا٫عتط٬ع دنعٌ فاسب١ يف ساي١ اْتباٙ يهٌ َا ٖٛ دزٜز . -23

    دوافع المهمه والحاجات العضوٌة ال                                                   المٌول               

 حجم المثٌر                             الستعداد الذهنً التاهب وا               

دنغز أسز ايعٛاٌَ ؾشب ا٫ْتباٙ ٬ْسغ عٓز اقذلاب ) عٝز ا٭ّ ( ْـذز اع٬ْات يبعض ايؾضنات يف بزا١ٜ عضض املغًغ٬ت .  -24

ٖٛٚ ... 

 ركة المثٌر ح        موضع المثٌر           شدة المثٌر            تغٌر المثٌر                
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اْتباٖو ٚتضنٝظى ايؾزٜز ٭سز ا٫ع٬ْات يؾػٌ ٚظٝف١ َعٝٓ٘ فكُت بهتاب٘ ناف١ ايؾضٚط ٚايطًبات احملزرٙ با٫ع٬ٕ  -25

 .ٜعدل املٛقف أسز اْٛاع ا٫ْتباٙ ..... 

 تلقائى ال               القسري             الارادىال             الشعوري               

أسز ايعٛاٌَ ؾشب ا٫ْتباٙ  سيو دنغزاي١ اصٖام ؽزٜز فاْو تٓذشب ايٞ عضٜضى َٚهإ صاستو َٔ َهتبو.. اسا نٓت يف س -26

ٖٚ... ٛ 

 التاهب واالستعداد الذهنً            التعود               المٌول          الدوافع المهمه والحاجات العضوٌة               

ٞ َٗٓزعني اؾضافٝو يف عٌُ ا٫ع٬ٕ بز٫ َٔ ايهتابات ايٓق١ٝ اييت ٫ ػشب ًٜذأ افشاب ايؾضنات ايٞ ا٫عتُار عً -27

 ... دنغز أسز ايعٛاٌَ ؾشب ا٫ْتباٙ ٖٚٛا٫ْتباٙ ..

 حركة المثٌر             موضع المثٌر              شدة المثٌر                        تغٌر المثٌر               

 . ٚمح مبجاٍ  ٜعدل املٛقف أسز اْٛاع ا٫ْتباٙ  َٚؾاٖزٙ املغًغ٬ت املغًٝ٘ ٚاملُتع١..تضنٝظ ايغٝزات عًٞ َتابع٘  -28

........................................................................................................................................... 
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 عًِ ايٓفػ ٚا٫دتُاعيف 

   ألكاديمية اكتاب        

  قُز عًٞ أ/

 

 

 

 

 

 

 

 

 عًُٝ٘ عك١ًٝ َعضف١ٝ ْنف٢ فٝٗا َع٢ٓ َٚػظ٣ ٚر٫ي١ ع٢ً َا تٓكً٘ ايٝٓا سٛاعٓا ٚاساعٝغٓا َٔ َعًَٛات سغ١ٝ .  ا٫رصاى

ٖٛ َعاؾ١ ايزَاغ يًُعًَٛات اييت تأتٞ َٔ اؿٛاؼ، عٝح ٜكّٛ ايٓعاّ ايعقيب املضنظٟ املعكز ع٢ً ؼزٜز  تعضٜف اعذلؽارٟ :

 . ايعامل احملٝط بٓاٚتٓعِٝ ٚتفغرل املعًَٛات يفِٗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٝٸ١ فضرٜٸ١، يشيو ٜٛاد٘ ايعزٜز َٔ ا٭ؽدال ْفػ املٛقف ٚيهِٓٗ ٜزصنْٛٗا بطضٜك١  :َع١ًَٛ اثضا١ٝ٥  ٝٸ١ اؿغ تعتدل ٖشٙ ايعًُ

ٝٸض املعًَٛات اؿغ١ٝ اييت ْتًكاٖا ٚتهٕٛا يٛ ٚتغاعز ع٢ً ص١ٜ٩ ايعامل نُ ؽتًف عٔ ايٰخض، غرل  نإ َغتكض بايضغِ َٔ تػ

 نا١ًَ أسٝاًْا.

 

 

 

 

 

 

 

 :ٌضٚطا  ب أنجض ٖٛ املجرل ا٭عاعٞ ايشٟ ي٘ خقا٥ك ايؾه. 

  :املجرلات ا٭خض٣ ا٭قٌ بضٚطًا ا٭صم١ٝ ٖٞ     

 

 

 

 

 

 ا٫رصاى

 

 أوال : تعريف االدراك

 قاىَن امشكن َاألرضُة

 

1 

 هثـان

 الموضوع
 الثالث

  

 قٛاْني االدزاى  |ثاْٝا 
 

 َجاٍ
 

α  ْ٘تفغرل ْٛع ايدلفّٝٛ ايشٟ اٖزاٙ يٞ فزٜكٞ بأ 

α ٌبٞ أسز أفزقا٥ٞ َٚٔ خ٬ٍ ْدلات فٛت٘ عضفت اْ٘ قُز ٚاْ٘ ٖش٠ ايٓدل٠ تزٍ عًٞ أْ٘  اتق

 سظٜٔ يًػا١ٜ .

 َجاٍ
 

 . تعٗض بكع١ َٔ ايفضاٚي١ عًٞ قُٝك ابٝض 

 . تعٗض ايهتاب١ بايٕٛ ا٫عٛر عًٞ عبٛص٠ بٝنا٤  بٛمٛح 

 ٖ ٖٞٚ ٌٜفعٓزَا ٜكّٛ أسز افزقا٥و بايتكاط فٛص٠ يو فإ ايهاَرلا ػعٌ  ٓاى خاف١ٝ يف املٛبا

 اـًف١ٝ مباب١ٝ  يتعٗض اْت  بٛمٛح .

 َجاٍ
 

ا٫سغاؼ ُات عٛرا٤ عًٞ ٚصق١ بٝنا٤ ٭ٕ ٖشا ٖٛ إسا ٚفًتو صعاي١ فإْو ٫ تزصنٗا عًٞ أْٗا ع٬َات أٚ نً

 ا٫رصاى .٬ عًٞ اْٗا بضق١ٝ ت١٦ٓٗ بايٓذاح أصعًٗا اسز أفزقا٥و ايٝو ٖٚشا ٖٛ بٌ اْو تزصنٗا َج

 تفغرل ايًٕٛ ا٭محض ف٢ اؽاص٠ املضٚص باْٗا تع٢ٓ ايتٛقف . 
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 عًِ ايٓفػ ٚا٫دتُاعيف 

   ألكاديمية اكتاب        

  قُز عًٞ أ/

 

 يف ايدلٚط.عٓزَا ٜتغا٣ٚ ايؾهٌ َع ا٭صمٝ٘  زخذن : ايػُٛض ا٫رصان٢  -1                               

 ) أٚ عٗٛي٘ ع١ًُٝ ا٫رصاى ( ذنزخ عٓزَا ٜهٕٛ ايؾهٌ أنجض بضٚطا ٚٚمٛسا َٔ ا٭صم١ٝ  ايٛمٛح ا٫رصانٞ: -2                             

                 

                  

 

 

 

 

 

 أٚ َٔ اجملٌُ إىل ايتفاصٌٝ ( ) ايهٌ إىل األجصا٥٤٘ فع١ًُٝ ا٫رصاى تغرل َٔ اإرصاى ايقٝػ١ ايه١ًٝ ٭٣ َٛمٛع ٜغبل إرصاى أدظ 

 نٗا نٛحدٙ نًٝ٘ أٚاًل َع أْٗا َهْٛ٘ َٔ عد٠ أحلإ .حُٝٓا ٜطتُع ايفسد إيٞ قطع١ َٛضٝك١ٝ فإْ٘ ٜدز                       

 

 

 

 

 

 

 (ٚ ايت٢ تًخك٘ . تطبك٘)أٟ َٔ املجريات اييت يًغٝام ايشٟ ٜٛدز فٝ٘  ْزصى املجرل اؿغٞ ٚفكا               

                           

 .( Bضتدزى احلسف ) أفكًٝا( ٚيٛ 13) سقِضتدزى اي زأضًٝايف ٖرا ايصهٌ إذا قسأت                              
        
 ْ أتٞ فٝ٘ايت٢ ت)ايغٝام (باخت٬ف اؾ١ًُ  أٚذز ايه١ًُ ايٛاسز٠ رنتًف َعٓاٖا ـإْٓا نجرلا َا  ، 

 )َسض (. ٚف٢ مج١ً أخس٣ مبع٢ٓ ، ) ضبب (  قد تطتخدّ ف٢ مج١ً مبع٢ٓ                              

 

  

 

 

 هثان

 3 قاىَن امسُاق

 هثـان

 2 امصُػة امكمُة

 همحَظة

 هثان

12  

C        A  13     
14  

 هثان

 َجاٍ
 

α  . ٜقعب ارصاى مثض٠ َٔ ايفضاٚي١ عًٞ عذار٠ محضا٤ 

α ل ايقشضا١ٜٚ ٜضتزٕٚ ايظٟ ؽتًف ٬َبػ اؾٓٛر يف اؾٝؿ سغب ايب١٦ٝ . ففٞ َقض ٚخاف١ يف املٓاط

 ايقشضاٟٚ ٚأٜنا ا٫ب١ٝٓ ٚايعضبات  تهٕٛ بايًٕٛ ا٭ففض سيت ٜقعب عًٞ ا٫عزا٤ متٝٝظِٖ .

 

 َجاٍ
 

 ٜزصى ايفضر ايه١ًُ قبٌ ارصان٘ يًشضٚف .نُا ٜزصى ايؾدك َٔ خ٬ٍ ايهٌ ٫ ا٫دظا٤ .

 ٬ٍ ؽهٌ ايبٓا٤ نهٌ ٚيٝػ اؾظ٤ .تزصى إٔ ٖشا ايبٓا٤ ٖٛ بٓا٤ ملزصع١ َٔ خ

 َجاٍ
 

 ن١ًُ" دزن " قز تغتدزّ يف مج١ً أٚ عٝام مبعين خٛف ٚيف مج١ً أخضٟ مبعين دب١ٓ ) طعاّ ( .

 عين صاعب . ن١ًُ "َعٝز " قز تغتدزّ يف ده١ً مبعين َعٝز يف داَع١ ٚيف مج١ً أخضٟ مب

 الجشطت



 

    

21 

 ج2
 عًِ ايٓفػ ٚا٫دتُاعيف 

   ألكاديمية اكتاب        

  قُز عًٞ أ/

 

 

 

 

     . حنٔ ْزصى املجرلات ايػرل ناًَ٘ ع٢ً اْٗا ناًَ٘ ٚسيو بعز عز ايفذٛات ايت٢ تهٕٛ َٛدٛرٙ بٗا 

 إذا شاٖدْا حصاْا ٜٓكص٘ أذٕ أٚ ذٌٜ ، فإْٓا ْدزن٘ حصاْا َهتُال ،           

 ع١ يف ايصخف ٚاجملالتٚايهًُات املتكاط ٚنريو االشهاٍ اهلٓدضٝ٘ ف٢ ايصٛزٙ ْساٖا َهتًُ٘ .                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 يع١ًُٝ املعضف١ٝ ايت٢ تتعاٌَ َع املجرلات ف٢ فٛصتٗا اـاّا يى فاالحساس 

 ايع١ًُٝ املعضف١ٝ ايت٢ تضنظ ع٢ً َجرل َٔ ٚعط املجرلات أما االنتباه فًى 

   اؼ اٚ ا٫ْتبا٠ ايٝٗاايع١ًُٝ املعضف١ٝ ايت٢ تعطٞ َع٢ٓ ٚر٫ي١ ع٢ً املجرلات ايت٢ ٜتِ ا٫سغ فًىأما اإلدراك . 

                      

ٖشٙ ايعًُٝات ايج٬ت َتزاخ١ً َٚت٬ط١َ يزصد١ إٔ ايفافٌ ايظ٢َٓ بٝٓٗا ٜهار رنتف٢ َٔ ؽز٠ تزاخًٗا  

َٚٔ عضع١ ا٫ْتكاٍ َٔ ا٫سغاؼ إيٞ ا٫ْتباٙ فا٫رصاى .ٖٚش٠ ايغضع١ ٖـٞ ايـيت تغـاعز ايفـضر عًـٞ      .

 .ٔ اسزاخَايتعاٌَ بهفا١٥ َ٘ َا ٜٛادٗ٘ 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 قاىَن االغالق أَ امتكهُن 4

 

 هثان

 همحَظة

 َجاٍ
 

 ْزصى ٖشا ايؾهٌ عًٞ اْ٘ دٝتاص عًٞ ايضقِ َٔ اْ٘ غرل َهتٌُ . 

 

 : ايفسم بني االحطاس ٚاالْتبا٠ ٚاالدزاى يجُاثا

 

ـ   ٘ رٕٚ املـجرلات ا٫خـضٟ ) اْتبـا٠ ( ثـِ     عٓزَا تؾاٖز ايدلم يف ايغُا٤ فاْو تضٟ يْٛ٘ ٚؽهً٘ ) اسغاؼ ( ٚتضنـظ عًٝ

 تعط١ٝ َعين ٚر٫ي١ ٚتفغضٙ عًٞ اْ٘ بضم ٚاْ٘ اسز ايعٛاٖض ايطبٝع١ٝ .) ارصاى ( .

 

 َجاٍ
 



 

    

22 

 ج2
 عًِ ايٓفػ ٚا٫دتُاعيف 

   ألكاديمية اكتاب        

  قُز عًٞ أ/

 

 

 

 

 

 . ٖٓاى عٛاٌَ عزٜز٠ تعٌُ ع٢ً تٛدٝ٘ إرصانٓا يًعامل 

 . ارصن٢ يًطفٌ ايش٣ ٜقضخ ، رٕٚ إٔ اْؾػٌ َج٬ بغٝاص٠ تغرل ف٢ ايؾاصع ، أٚ طا٥ض٠ تطرل ف٢ اؾٛ                

  َعضفت٘ ايغابك٘ .ف٢ م٤ٛ  ١ذنغايفضر ٜفغض َا 

 ايٓاؼ رنتًفٕٛ ف٢ إرصاى ايؾ٧ ايٛاسز ، ٚسيو ملا بِٝٓٗ ف٢ فٛاصم ف٢ اـدل٠ف . 

 

   ايؾدك ايعار٣ ٫ ٜزصى ف٢ فٛص٠ ا٭ؽع١ َا ٜزصن٘ ايطبٝب ، ٫ٚ ٜـزصى فـ٢ 

 .ايغٝاص٠ َا ٜضاٙ املٝهاْٝه٢ 

 . رنتًف إرصاى املزصؼ يٛصق١ ا٫َتشإ عٔ ارصاى ٚيٞ اَض ايطايب 

 . ٟرنتًف ارصاى املٝهاْٝهٞ  يقٛت املٛتٛص يًغٝاص٠ عٔ ارصاى ا٫ْغإ ايعار 

 

 

 
 
  تفغرلْا يًُجرلات اؿغ١ٝ ، يف سا٫ت ايتٛتض ، ٚايكًل ٚايضما ، ٚايػنب ٚاؿظٕ ، ت٪ثض

 . ٚإرصانٓا شلا

 

 ٚ ٜتفِٗ سيو اسا َظست َع اسز افزقا٥و ٖٚٛ يف ساي١ َظاد١ٝ دٝز٠ ٜزصى

 ٜٚتباري٘ َعو ٚايعهػ فشٝح .

 

 

 

 

  يًُجرلات اؿغ١ٝ ف٢  ْازصن٘ ٭ْٗا ؼقض تفغرلْشلا أثض عُٝل ف٢ تؾٜٛ٘ َا ايعٛاطف

  .طا١ٜٚ َع١ٓٝ  أٚ ف٢ اػاٙ َعني

 
 

   ) ٍايكسد ف٢ عني اَ٘ غصا ( .) حبٝبو ميضؼ يو ايصيط ٚعدٚى ٜت٢ُٓ يو ايػًط ( 

 تًب١ٝ ابٓٗا املزيٌ .قز تغضم ا٫ّ ي 

  ٙقز ٜهٕٛ سهُو خاط٧ يف ايفقٌ بني ْظاع راص بني اخٝو ٚاسز صفكا٤

 ْتٝذ١ يتػًٝب ايعاطف١ عًٞ ايعكٌ . 
 

 

 

 

  (ايتعقب ٖٛ)احنٝاط ايفضر ا٭ع٢ُ ملٛمٛع َعني أٚ مز َٛمٛع َعني 

 انثه

 زابعا : ايعٛاٌَ املؤثس٠ ف٢ االدزاى

 َجاٍ
 

 َجاٍ
 

 َجاٍ

 

 قُن فِ األهثان
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 عًِ ايٓفػ ٚا٫دتُاعيف 

   ألكاديمية اكتاب        

  قُز عًٞ أ/

 

    ، ٘ثض ع٢ً نٝف١ٝ إرصاى ايفضر يهٌ َا ٜتعًـل مبٛمـٛع تعقـب٪ٜ

 

  ُٞ٫سز ايٓٛارٟ ايضٜام١ٝ دنعٌ ايفضر ٫ ٜزصى عٝٛب ٖشا ايٓارٟ ا٫حنٝاط ا٫ع 

 

 

   ٜهٕٛ َٛمٛعٝا ،

 ٚٚاقعٝا ف٢ إرصان٘ يٮؽٝا٤ .

  ز ٜزصى أؽٝا٤ فٗٛ ق

    ٫ ٚدٛر شلا ف٢ ايٛاقع ، نإٔ ٜزصى أؽدافا ٫ ٜضاٖا غرلٙ .

 

  سني ٜضٟ ايؾدك أؽباسا يف غضفت٘ ٜٚعتكز إ أباٙ ايشٟ تٛيف َٔ اعٛاّ قز

 سنض ٚذنزث٘ فاْ٘ ٜعاْٞ َٔ َضض عكًٞ .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َجاٍ
 

 َجاٍ
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 عًِ ايٓفػ ٚا٫دتُاعيف 

   ألكاديمية اكتاب        

  قُز عًٞ أ/

 

 

 

 لحوظة ضع خطا واضحا حول االجابة الصحيحةم                                  أحب عن كال مما يلي : 

ابتهض تعضٜفا َٔ عٓزى ملا  ٖٛ عرلٚص٠ اْتكا٤ ٚتٓعِٝ ٚتفغرل املعطٝات اؿٛاع١ٝ يف ؽهٌ تقٛصات عك١ًٝ قاب١ً ي٬عتعُاٍ . -1

 تؾرل ايٝ٘ ايعباص٠ . 

.............................................................................................................................................. 

صبط َقارص َع١ًَٛ عزٜز٠ يٝغت فكط سٛاع١ٝ ٚإمنا أٜنا ؽك ايشانض٠ ٚايزافع١ٝ فٝٗا ع١ًُٝ أنجض تعكٝزا ٜٚتطًب  -2

 ٚايتكِٝٝ .....

  التفكٌر              االنتباة               االدرا                 االحساس                  

عٓزَا نٓت تكٛر عٝاصتو يف أسز ايطضم يف املٓقٛص٠ فتٛقفت يض٩ٜتو اين٤ٛ ا٫محض يف اؽاص٠ املضٚص ايشٟ ٜزٍ عًٞ عًٞ ايٛقٛف  -3

 ... دنغز سيو ع١ًُٝ .

               االدرا التذكر                            االنتباة                   االحساس                 

 عٓز زلاعو ٭غ١ٝٓ فكًت يقزٜكو إٔ ٖش٠ ا٫غ١ٝٓ يعُضٚ رٜاب ... دنغز سيو ع١ًُٝ  -4

  التفكٌر             االدرا               االنتباة                  االحساس                  

 عٓز زلاعو يقافض٠ اؿهِ فغضت سيو عًٞ اْٗا فافض٠ اْتٗا٤ ايؾٛط ا٫ٍٚ َٔ املباصا٠ .  -5

  االدرا               االنتباة             االحساس                       التعلم                 

عٓز مػطو عًٞ سص فتح ايهُبٝٛتض اـال بو فغُعت فٛتا فعضفت إٔ ٖشا ايقٛت فارص عٔ خًٌ يف ايضاَات . دنغز ٖشا  -6

 املٛقف أسز ايعًُٝات املعضفٝ٘ ٖٚٛ ....

  ذاكرةال            االدرا                االنتباة                   االحساس                 

 ...ٖٞ ....ع١ًُٝ ػُٝع ا٫ْطباعات اؿغ١ٝ ٚؼًٜٛٗا ايٞ فٛص٠ عك١ًٝ  -7

  ذاكرةال              االنتباة االدرا                              االحساس                    

ٜٛمح ..Appleايؾضن١ املقٓع١ شلشا املٛباٌٜ . قٛيت ي٘ إ صَظ ايتفاس٘ ٖشٙ ٖٛ ؽعاص ؽضن١  يين أسز افزقا٥ٞ عٔأعٓزَا ع -8

 ٖشا املٛقف يع١ًُٝ ...

 الدرا   ا               الذاكرة            االنتباة                  االحساس                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 3   تدريب
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 عًِ ايٓفػ ٚا٫دتُاعيف 

   ألكاديمية اكتاب        

  قُز عًٞ أ/

 

 

 ٛ .....ايؾهٌ ايتايٞ ٜٛمح أسز قٛاْني ا٫رصاى ... ٖٚ -9

 التكمٌل                السٌاق       الصٌغة الكلٌة           الشكل واألرضٌة              

 

 

 

عٓز قٝارتو يًغٝاص٠ ٚيف اسز تكاطعات طضم َا ، صنظت عًٞ اؽاص٠ ايٛقٛف ايشٟ ٜبزٚا انجض أ١ُٖٝ بايٓغب١ يٮؽٝا٤ ا٫خضٟ  -10

 ....ًٞ اسز قٛاْني ا٫رصاى ا٫ ٖٚٛ ع املٛقفنا٭ؽذاص ٚاملباْٞ ٚغرلٖا ..ميجٌ ٖشا 

 الصٌغة الكلٌة        قانون االغالق           الشكل والخلفٌة              السٌاق                

ايكٞ عًٝٓا َزصؼ مجًتني ُٖٚا ) صأٜت عٝز ٖٚٛ ٜغتكٌ رصاد٘ ْاص١ٜ ( ) فضست فضسا ؽزٜزا ٫قذلاب َٛعز ايعٝز ( ففغضْا  -11

 عًٞ ؽدك ٚايجا١ْٝ عًٞ اْٗا تزٍ عًٞ أسز ا٭عٝار .. ٜزٍ ٖشا عًٞ اسز قٛاْني ا٫رصاى ٖٚٛ .. ا٭ٚيٞ بأْٗا تزٍ

 الصٌغة الكلٌة         قانون االغالق          الشكل والخلفٌة                السٌاق               

 ًٞ قإْٛ ....ٜعتُز ايفضر عٓز قٝاَ٘ عٌ  َغابك١ ايهًُات املتكاطع١ يف ايقشف ٚاجمل٬ت ع -12

 قانون االغالق         الشكل والخلفٌة               الصٌغة الكلٌة              السٌاق                

ؽتًف اؾٝٛـ يف يٕٛ امل٬بػ ايشٟ ٜضتزٜٗا اؾٓٛر سغب طبٝع١ ا٭صض .ٚنشيو يٕٛ ايعضبات . ..ميجٌ سيو اعتُارِٖ عًٞ  -13

 قإْٛ ....

 الصٌغة الكلٌة       الغموض االدراكً                 السٌاق         الغالققانون ا              

 ٜفنٌ ايهتاب٘ بايًٕٛ ا٫بٝض عًٞ ايغبٛص٠ ايغٛرا٤ .. ٜعز ٖشا قإْٛ َٔ قٛاْني ا٫رصاى ٖٚٛ ... -14

 لكلٌةالصٌغة ا         قانون االغالق                   السٌاق         الشكل والخلفٌة              

 عٓزَا ٜزصى ايفضر املزصع١ ٜزصنٗا نٛسزٙ ٚاسزٙ ا٫ٚ ٫ٚ ٜزصنٗا عًٞ اْٗا َهْٛ٘ َٔ فقٍٛ ..ٜزٍ سيو عًٞ قإْٛ  -15

 الشكل والخلفٌة                    السٌاق            الصٌغة الكلٌة       قانون االغالق              

  ايب١٦ٝ ايظصاع١ٝ أٚ ايػابات .ميجٌ سيو قإْٛ يف عاسات اؿضب ٜػطٞ اؾٓزٟ ْفغ٘ بٛصم ا٫ؽذاص يف -16

 الصٌغة الكلٌة          قانون االغالق      الغموض االدراكً               السٌاق                

 عٗٛي١ ص١ٜ٩ مثض٠ َٔ اؾٛاف١ يف قفك  ٧ًَ بايفضاٚي١ ... ٫ٕ سيو ميجٌ أسز قٛاْني ا٫رصاى ٖٚٛ ... -17

 الصٌغة الكلٌة       قانون االغالق           الشكل واالرضٌة      الدراكًغموض اال              

 بزأت بعض املزاصؼ ا٫دٓب١ٝ بتعًِٝ ايطفٌ ايهًُات ا٫ٚ ثِ اؿضٚف...بشيو اعتُزٚا عًٞ قإْٛ َٔ قٛاْني ا٫رصاى ٖٚٛ  -18

 السٌاق            الصٌغة الكلٌة         قانون االغالق       الشكل والخلفٌة               

  ايؾهٌ ايتايٞ ٜٛمح أسز قٛاْني ا٫رصاى ... ٖٚٛ ..... -19

 التكمٌل                    السٌاق       الصٌغة الكلٌة         الشكل واألرضٌة               

 

 

( ٚقُٓا بتفغرل ن١ًُ يٝػ َٔ  ؽِٝ صداٍ قبًٝتٓا  اؾزنيشٜشٙ ايطعِ (  )  اؾزنعضض املزصؼ ٖاتإ اؾًُتإ عًٞ ايغبٛص٠ ) -20

 مبعٓٝني كتًفني ..ٜعز سيو ػغٝزا يكإْٛ ...  دزن
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 ج2
 عًِ ايٓفػ ٚا٫دتُاعيف 

   ألكاديمية اكتاب        

  قُز عًٞ أ/

 

 السٌاق           الصٌغة الكلٌة         رضٌةالشكل واأل                التكمٌل              

 ارصانٞ شلشٙ ايقٛص٠ عًٞ أْٗا مثض٠ تفاح .ميجٌ تطبٝل يكإْٛ .. -21

 التكمٌل                  السٌاق            الصٌغة الكلٌة              الشكل واألرضٌة        

 

 

تعضٜف ا٫رصاى ) ع١ًُٝ عكٝ٘ َعضف١ٝ ْنفٞ فٝٗا َعٞ َٚػظٟ ... ( . أعًِ اْو قضأتٗا بقٛص٠ فشٝش١ ٚبٗشا تهٕٛ قز طبكت  -22

 أسز قٛاْني ا٫رصاى ٖٚٛ ...

 الشكل واألرضٌة                   السٌاق            الصٌغة الكلٌة                      التكمٌل          

          ايؾدك ايعارٟ ٫ ٜزصى ٜزصى يف ْتٝذ١ ايتشايٌٝ ايطبٝ٘ َا ٜزصن١ ايطبٝب املتدقك ...ٜعز أسز ايعٛاٌَ امل٪ثض٠ يف اٱرصاى  -23

 لة االنفاعلٌة والمزاجٌة الحا                  التعصب               العواطف        الخبرة والتعلم السابق          

 . ايتذاصب ٚعضف طبٝعتٗا ٚعبٌٝ ايتعاٌَ َعٗا َٔ سٝح إرصانٗا، نُٔ ٜتعضض يًشزخ أٚ ايكن١ٝ يًُض٠ ا٭ٚىلب يٝػ َٔ َض -24

 أسز ايعٛاٌَ امل٪ثض٠ يف اٱرصاى . تٛمح ٖش٠ ايعباص٠

 التعصب            فاعلٌة والمزاجٌة الحالة االن               العواطف        الخبرة والتعلم السابق           

ًًا إىل اٱدناب١ٝ ٚايتفا٩ٍ يف ساٍ ععارت٘ ٖٚهشا عٓز  قز ْضٟ سهِ ؽدك -25 َا٥ًًا إىل ايغًب١ٝ ٚايضفض يف ساٍ نزصٙ َٚا٥

٫ٚ ْض٣ َٓٗا إ٫ اؾٌُٝ يف ساٍ ايضما. تٛمح ٖش٠  هزصايتفهرل يف َغأي١ َع١ٓٝ فإْٓا ٫ ْض٣ َٓٗا إ٫ ايغ٤ٛ يف ساٍ اي

 يعباص٠ أسز ايعٛاٌَ امل٪ثض٠ يف اٱرصاى .ا

 التعصب            الحالة االنفاعلٌة والمزاجٌة                العواطف               الصحة النفسٌة           

ٌٳٸ عٝبٺ ن١ًًٝ ٷ  -26 ٜٳا،  & قاٍ ايؾافعٞ: ٚعنيٴ ايضَٸما عٔ ن َٚ ٔٳٸ عٳنيٳ ايغٴٸدٵطٹ تٴبٵزٟ امَلغٳا ا ايبٝت عٔ أسز ايعٛاٌَ ...ٜعدل ٖشٚٳَيهٹ

 امل٪ثض٠ يف ا٫رصاى . 

     الحالة االنفاعلٌة والمزاجٌة                 التعصب                 العواطف              الصحة النفسٌة           

 أسز ايعٛاٌَ امل٪ثض٠ يف اٱرصاى .)َايٞ غنبت فناع أَضٟ َٔ ٜزٟ ( ميجٌ بٝت ايؾعض ٖشا ايٞ  -27

   الحالة االنفاعلٌة والمزاجٌة                   التعصب                العواطف              الصحة النفسٌة           

. ػغز  قز قٌٝ: سبٸو ايؾ٤ٞ ٜعُٞ ٜٚقِ، فكز ٜض٣ اؿبٝب َٔ قبٛبت٘ ٬ًَنا; ثِ بعز إٔ ٜعفض بٗا ٜعٗض ي٘ خ٬ف سيو -28

 رصاى .أسز ايعٛاٌَ امل٪ثض٠ يف اٱايعباص٠ ايغابك١ 

  الحالة االنفاعلٌة والمزاجٌة                    التعصب               العواطف        الخبرة والتعلم السابق           

 اْؾػايٞ بٓؾاط أسز صداٍ املفضقعات ٖٚٛ ٜكّٛ بفو قٓبً٘ ظٛاص َبين رٕٚ إٔ أْؾػٌ بغٝاصات ايؾضط١ . تزٍ ٖش٠ ايعباص٠ عًٞ  -29

 المؤثرة فً االدرا  العوامل                        النتباة تشتت ا           

 العوامل الخارجٌة المؤثرة فً االنتباة                        قوانٌن االدرا            

ض٠ ػغز ايعباص٠ ايغابك١ أسز ايعٛاٌَ امل٪ثإ قضا٥تو يًكضإٓ بايتذٜٛز يعز٠ َضات عٝهٕٛ اعٌٗ َٔ قضا٥تو ي٘ يًُض٠ ا٭ٚيٞ  -30

 يف اٱرصاى .

 الحالة االنفاعلٌة والمزاجٌة                   التعصب                العواطف       الخبرة والتعلم السابق            

فزٜكٞ َٝغض٠ ايشٟ ٜؾذع فضٜل َا يف نض٠ ايكزّ ٚبايضغِ َٔ إ ٖشا ايفضٜل رنطأ نجرلا َٚغتٛاٙ ٜذلادع .فإ ْكزت ٖشا  -31

 ػغز ايعباص٠ ايغابك١ أسز ايعٛاٌَ امل٪ثض٠ يف اٱرصاى . عك٬ َتشذضا .ايفضٜل فغٛف أدز 
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 ج2
 عًِ ايٓفػ ٚا٫دتُاعيف 

   ألكاديمية اكتاب        

  قُز عًٞ أ/

 

 الحالة االنفاعلٌة والمزاجٌة                  العواطف                  التعصب       الخبرة والتعلم السابق             

 ٌَ امل٪ثض٠ يف اٱرصاى .ػغز ايعباص٠ ايغابك١ أسز ايعٛا املٌٝ بؾز٠ ايٞ فهض٠ ٚاسز٠ رٕٚ غرلٖا ... -32

 التعصب         الحالة االنفاعلٌة والمزاجٌة            الصحة النفسٌة       الخبرة والتعلم السابق             

ػغز ايعباص٠ ايغابك١ أسز  تِٖٛ أسز افزقا٥و بض١ٜ٩ أخ١ٝ ايشٟ تٛيف َٔ عٓني ط١ًٜٛ ٖٚٛ ٜبتغِ ي٘ يف غضف١ ١َْٛ .. -33

  اٱرصاى .ايعٛاٌَ امل٪ثض٠ يف

 التعصب       الحالة االنفاعلٌة والمزاجٌة                  العواطف            الصحة النفسٌة               

 . ميجٌ سيو اسز قٛاْني ا٫رصاى ٚمح مبجايني .  ن١ً يًٓباتاٯاؾٓزب، ٜقعب ص١ٜ٩ سؾض٠  -34

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

 ص١ٜ٩ بكع١ َٔ اؿدل عٔ قُٝك ابٝض . ميجٌ سيو أسز قٛاْني ا٫رصاى . ٚمح مبجايني .  -35

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

  سيو ايٞ اسز قٛاْني ا٫رصاى . ريٌ مبجايني .ص٩ٜتو شلشا ايؾهٌ عًٞ أْ٘ َضبع . ٜؾرل -36

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

 ٜتِ ارصاى ن١ًُ َعٝز عًٞ سغب َٛقعٗا يف مج١ً َا . ريٌ مبجايني َٔ عٓزى . ملا تؾرل ايٝ٘ ايعباص٠ .  -37

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

 ا٫رصاى عًُٝ٘ عًٝا َعكز٠ َضتبط١ بايب١ٝٓ املعضف١ٝ يًفضر . اعتدًك ايع٬ق١ بني ا٫رصاى ٚايعًُٝات ا٫خضٟ .  -38

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 
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 عًِ ايٓفػ ٚا٫دتُاعيف 

   ألكاديمية اكتاب        

  قُز عًٞ أ/

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٌْعاّ يتدظٜٔ َٚعاؾ١ املعًَٛات اييت ٜغتكبًٗا ايفضر . الذاكزَ ي 

َعضفٝ٘ تع٢ٓ ؽظٜٔ َا مت انتغاب٘ َٔ َعًَٛات ، بٗزف اعذلداعٗا عٓز اؿاد١ إيٝٗـا بعـز    ع١ًُٝتعزيف اسرتشادٍ : 

 اْكنا٤ فذل٠ َٔ ايٛقت قز تطٍٛ أٚ تكقض.

 قزصٙ ايعكٌ ع٢ً اعذلداع املعًَٛات ٚاـدلات ٚاملعاصف ايت٢ تعًُٓاٖا  عٓز اؿاد١ إيٝٗا  التذكز فًى. 

 . ؿكا٥ل ٚ ايتذاصب ٚا٫ْطباعات ٚاملٗاصات ٚايعارات ايغابك١ يًعكٌاعتزعا٤ ا ٖٛ ايكزص٠ عًٞ : تعزيف اسرتشادٍ

 اعتشناص املامٞ يف ايًشع١ اؿاي١ٝ ( (

 َٔ َفّٗٛ ايتشنض فايتشنض ٖٛ ْؾاط ايشانض٠. أكثز مشىال مفًىم الذاكزَ                        

 

 

 

 

             

َٔ دٛاْب عًٛنٓا ٚسٝاتٓا اي١َٝٛٝ ٜتأثض مبا منًو َٔ قزصات  هٌ داْبٚايتعًِ ف مطمب اساسٌ مو مطالب احلًاَ .1

 ع٢ً تشنض ا٭سزاخ ٚاـدلات املام١ٝ 

 اعتٓارًا ايٞ خدلاتٓا ايغابك١ . إٔ ْٛاد٘ اؿامض  أٚ إٔ خنطط يًُغتكبٌ الذاكزَ ال نستطًعبدوى  .2

 

ٜفِٗ ن٬َو ٭ْ٘ ٜٓغ٢ َفضرات ايًػ٘ َٚعا٢ْ  يٛ ؽًٝٓا اْغإ يٝػ يزٜ٘ قزصٙ ع٢ً ايتشنض فًٛ نًُت٘ ئ                  

بٌ إٕ ٖشا اٱْغإ إسا اعتٝكغ َٔ ايّٓٛ فًٔ ٜعضف نٝف ٜػغٌ ٚدٗ٘ ، ٚيٛ ْارٜت٘ ئ ٜضر عًٝو ٫ْ٘ ٜٓغٞ ازل٘ . ايهًُات

  ٫ٚ ٜعضف أٜٔ ٜػغٌ ٚدٗ٘ ، ٚئ ٜعضف نٝف ًٜبػ ٬َبغ٘  ٭ٕ ٖشٙ ا٭َٛص ٫بز إٔ ْتعًُٗا ٚخنظْٗا ف٢ ايشانض٠.

 

 

 

 أهمية الذاكرة  -انيا ث

 همحَظة

 انثه

 الموضوع

 لرابعا

 
 

 َجاٍ
 

 قزص٠ ايفضر عًٞ تشنض صقِ َٛباًٜ٘ أٚ ازل٘ .

 قزص٠ ؽضطٞ املضٚص عًٞ تشنض صقِ ايغٝاص٠ املدايف١ .

 قزص٠ ؽاٖز عًٞ ٚاقع١ عطٛ َغًح عًٞ تشنض ٬ََح ٚؽهٌ ٬َٚبػ اؾٓاٙ .
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 ج2
 عًِ ايٓفػ ٚا٫دتُاعيف 

   ألكاديمية اكتاب        

  قُز عًٞ أ/

 

 

 

 

 

 

 

   ٜقعب ايفقٌ بٝٓٗا ٖٚشٙ املضاسٌ ٢ٖ َتها١ًَ َضاسٌ أعاع١ٝ َتتابع١ ث٬ث١ع١ًُٝ ايتشنض ف٢ تتِ          

 . َٔ خ٬ٍ سٛاع١ ايفضر املعًَٛاتغتكبٌ ٚفٝٗا ٜ

عًٝٗـا ٭طـٍٛ فـذل٠ َـٔ      فـ٢ كـظٕ ايـشانض٠  يًُشافعـ١     املعًَٛات  ٚمع فٝٗا ٜتِ 

 يتهٕٛ داٖظ٠ عٓزَا ذنتادٗا ايفضر .ايٛقت.

 َض٠ أخض٣ عٓز اؿاد١ إيٝٗا . ٠ املعًَٛاتاعذلداع ٚاعتعارٜتِ فٝٗا 

 

 

 

 

 

 

 

 إىل ث٬ث١ أْٛاع ٢ٖ : املز٣ ايظ٢َٓ اي٬طّ يتدظٜٔ املعًَٛات تقٓف ايشانضٙ سغب 

 

 

 .(ايًُغ١ٝ -ايغُع١ٝ  -ايبقض١ٜ )فٗٓاى ايشانض٠  املغ٦ٍٛ عٔ اعتكباٍ املجرل اؿغٞ  عضى احلستصهف اىل انىاع وفقًا ل .1

 . باملٛمٛع ف٢ فٛص٠ سغ١ٝ أٚي١ٝ خاّحتتفظ تزتبط بعممًُ االحساس حًث  .2

ْتبـاٙ  رنتفـ٢ َـا مل ٜـتِ اٱ   جا١ْٝ فٗٛ دزا َٔ ايٛقت تقٌ إىل دظ٤ َٔ اي ققرلٙيفذل٠   املىضىع أو املثري احلسِحتتفظ ب .3

 إيٝ٘ ٚايذلنٝظ فٝ٘ ٚ ْكً٘ إىل ايشانض٠ ققرل٠ املز٣.

 

 

 

 

 الذاكرة الحسية  -1

 َساحٌ عٌُ ايرانس٠ -ثايجا 

 َجاٍ
 

مع اَاّ طفٌ يٛس١ بٗا فُٛع١ َٔ ايطٝٛص ٚاؿٝٛاْات ٚاتضن٘ ٜضنظ فٝٗا يزقٝكتإ أٚ أنجض قًـ٬ٝ ثـِ بعـز    

سيو يٛس١ اخضٟ بٗا سٝٛاْات اخضٟ انجض َٔ ايًٛس١ ا٫خضٟ ٚاطًب َٓ٘ إ رنتاص َا مل ٜٛدز يف ايًٛسـ١ ا٫ٚيـٞ   

 ٚبٓا٤ا عًٝ٘ عتعضف ق٠ٛ سانضت٘ .

 

 َجاٍ
 

 

قاٚي١ تشنض عٓٛإ اٚ تًٝفٕٛ أسز احملاٍ ايتذاص١ٜ بعز ص٩ٜتو ٱع٬ٕ عٓـ٘ أثٓـا٤ َـضٚصى بايغـٝاص٠ يف إسـزٟ      

 ايطضم ايغضٜع١ .
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 ج2
 عًِ ايٓفػ ٚا٫دتُاعيف 

   ألكاديمية اكتاب        

  قُز عًٞ أ/

 

 

 

 يفذل٠ ققرل٠ َٔ ايٛقت )َٔ ثا١ْٝ إىل ْقف رقٝك١ (  حتتفظ باملعمىمات التِ تأتًًا مو الذاكزَ احلسًُ -1

 سٝح ٜتِ فٝٗا ا٫ْتباٙ ايٞ املٛمٛع ٚايذلنٝظ فٝ٘ .تزتبط بعممًُ االنتباه.  -2

   ؼتاز إىل ايتدظٜٔ يفذل٠ ط١ًٜٛ  .ايت٢ ٫ تتعامن مع املثريات -3

             ٫ْٗا ؼت٣ٛ ع٢ً َعًَٛات ْغتدزَٗا ف٢ اؿاٍ. ) ايٓؾط١ ( تسمِ بالذاكزَ العاممُ -4

  َ٪قت١  َٚضس١ً أٚي١ٝ مضٚص١ٜ يٓكٌ ٚؼٌٜٛ املعًَٛات إيٞ كظٕ ايشانض٠ ط١ًٜٛ املزٟ أى يذَ الذاكزَ              

 

ذناٍٚ ؽضط٢ املضٚص إ ٜغتعٝز صقِ ايغٝاص٠ املدايف١ ايت٢ َضت أَاَ٘ َٔ ؿعات يٝغذٌ عًٝٗا كايف٘ فٗٛ  عٓزَا              

َا مل ف٢ ٖشٙ اؿاي١ ٜعتُز ع٢ً ايشانض٠ ققرل٠ املز٣ ٚإسا مل ٜتِ تغذٌٝ ٖشٙ املدايف١ بغضع١ فإْٗا عضعإ َا ؽتف٢ ٚتٓغ٢ 

  ٜتِ ؼًٜٛٗا إيٞ كظٕ ايشانض٠ ط١ًٜٛ املزٟ .

 

 

 

 

 

  اسزاخ َٚعًَٛات متت ف٢ املام٢ ايبعٝز  . تتعمق بتذكز -1

اٱرصاى ب٭ٕ املعًَٛات ٚاـدلات ايت٢ تقٌ إىل ٖشٙ ايشانض٠ ٫بز َٔ َعاؾتٗا   بعممًتِ اإلدراك والتعمم تزتبط -2

 ٚايتعًِ.

شنض سقٛيو ع٢ً ٖز١ٜ أٚ عٓزَا تتشنض سزثا َٔ ا٭سزاخ ايت٢ َضت بو ف٢ عٓٛات طفٛيتو  أٚ عٓزَا تت              

 دا٥ظ٠  أٚ عٓزَا تتشنض أٍٚ ّٜٛ سٖبت فٝ٘ إىل املزصع١ فإٕ نٌ ٖشٙ ايشنضٜات ٜتِ اعذلداعٗا َٔ ايشانض٠ ط١ًٜٛ املز٣ .

 

 

 

 

 

 

 

 الذاكرة قصيرة المدى-2

 الذاكرة طويلة المدى-3

 انثه

 همحَظة

 انثه

 َجاٍ
 

 عًِٝٗ َزصعِٗ سيت ٫ ٜٓغاٖا . تزٜٚٔ ايط٬ب املعًَٛات ا٫ماف١ٝ ٚا٫َج١ً اييت قز ايكاٖا

 اتقًت عًٞ اسز افزقا٥و تطًب َٓ٘ صقِ رنتٛص فإْو عتزْٚ٘ يف اؿاٍ سيت ٫ تفكزٙ .

 َجاٍ
 

  سُٝٓا ٜكّٛ اسز ا٭ؽدال بتكًٝز ايفٓاْني فإْ٘ ٜتشنض ناف٘ ايتفافٌٝ ٖٚٛ ٜ٪رٟ ٖشا ايعٌُ بإٔ ٜتشنض

 سضنات٘ .ْدلات فٛت٘ ٚ

 . تشنضى ملزصعٝو ٚط٥٬َو  يف املزصع١ ا٫عزار١ٜ ٚايضس٬ت ٚاملٛاقف اؾ١ًُٝ اييت اعتُتعت بٗا 
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 عًِ ايٓفػ ٚا٫دتُاعيف 

   ألكاديمية اكتاب        

  قُز عًٞ أ/

 

 

 

 

     

  

 .فكزإ را٥ِ أٚ َ٪قت يًكزصٙ ع٢ً ايتعضف أٚ ا٫عتزعا٤ ملا مت ايتعضض ي٘ َٔ قبٌ َٔ َجرلات أٚ خدلات ٖٛ 

ُٳٗا يف ٚقتٺ : ذلؽارٟ تعضٜف اع ٖٛ عذظ ايفضر أٚ إخفاق٘ يف اعتعار٠ ٚاعذلداع املعًَٛات ٚا٭فهاص ٚاـدلات اييت عبل إٔ تعًَٸ

 .عابُل َٔ سٝات٘

 .  ٖٛ ايفكزإ ايتزصدنٞ ملا عبل إٔ انتغب٘ ايفضر َٔ َعًَٛاتٺ ٚخٹدلات :تعضٜف اعذلؽارٟ اخض 

 

 سُٝٓا نٓت يف ايقف ايجايح ا٫بتزا٥ٞ . فكزإ اعِ َزصؼ املٛعٝكٞ                 

 

 

 

 

 قز ذنزخ ْغٝإ َع َضٚص ايٛقت يعزّ اعتدزاّ املعًَٛات املدتظْ٘  يف ايشانض٠.  -1

 

 

 

 
 قز ذنزخ ايٓغٝإ ْتٝذ١ يتؾ١ٜٛ املعًَٛات سني ٜتِ ؽظٜٓٗا بطضٜك١ غرل فشٝش١  : -2

 

 

 

 

  املٛاقف امل٪مل٘ ايت٢ عبل ايتعضض شلا. ٜٚع٢ٓ صغب١ ايؾدك ف٢ عزّ تشنض  -3

 . اْتكاٍ اـدلات امل٪مل٘ َٔ را٥ض٠ ايؾعٛص اىل اي٬ؽعٛص                 

 

 

 

 تزاخٌ املعًَٛات اييت ٜتِ ؽظٜٔ َع بعنٗا ايبعض ٜ٪رٟ ايٞ ْغٝاْٗا .  -4

  ا٫ْتباٙ تؾابٗ٘ َجٌ عٛاٌَ تضنٝظ ا٫ْتباٙ ٚعٛاٌَ تؾتت عزّ ايذلنٝظ أثٓا٤ املشانضٙ ٜ٪ر٣ اىل تزاخٌ املعًَٛات امل 

 

 

 

 تعريف النسيان  -1

 الهســــياى -خامسًا

 َجاٍ
 

 . ٕفعٛب١ تشنض قإْٛ سٌ َغ١ً٦ صٜام١ٝ   يف  ا٫َتشا 

 ذلّ ا٫ٍٚ يف َار٠ ايفًغف١ .فعٛب٘ تشنض  اداب٘ يغ٪اٍ خال باي 

 . ًٜ٘ٛفعٛب١ تشنض صقِ  ايباعٛصر ؿغاب ايفٝػ اـال بو ٫ْو مل تغتدزَ٘ يفذل٠ ط 

 

 َجاٍ
 

   ْ٧ طاذًٝظٜ٘ بٓطل خـسفغ نًُ٘ با٫. 

  ِاملشانض٠ اـاط١٦ نايكضا٠٤ بطضٜك١ عضٜع١ ت٪رٟ ايٞ ؽظٜٔ املعًَٛات بطضٜك١ غرل فشٝش١ َٚٔ ث

 َهت١ًُ . اعذلداع َعًَٛات غرل

 

 َجاٍ
 

 . ٘ٝصغب١ أسز ا٫ؽدال يف عزّ تشنض سارث٘ َ٪مل١ سزثت ٭ب 

 .  صغب١ أسز ايطًب١ يف عزّ تشنض ْتٝذ١ صعٛب١ يف أسز املٛار 
 َجاٍ

 

 امغَاهن امهؤدُة ممىسُان

 

 . ٘ٝصغب١ أسز ا٫ؽدال يف عزّ تشنض سارث٘ َ٪مل١ سزثت ٭ب 

 .  صغب١ أسز ايطًب١ يف عزّ تشنض ْتٝذ١ صعٛب١ يف أسز املٛار 
 َجاٍ
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 عًِ ايٓفػ ٚا٫دتُاعيف 

   ألكاديمية اكتاب        

  قُز عًٞ أ/

 

 

 

 

ث٬خ ف٦ات أعاع١ٝ  ٜٓزصز ؼت نٌ َٓٗا عـزر   ايٞٚتكاّٚ ايٓغإ  ٚتكغِٝ  تٛدز فُٛع١ َٔ ايعٛاٌَ تغاعز ع٢ً ايتشنض

 ٢ٖٚ : ايفضع١َٝٔ ايعٛاٌَ 

 

 
 

 

 

 

 الفهم الجيد للموضوع -1

يٝغٌٗ  دنب إٔ تبزأ رصاعت٘ َٔ ايعاّ إىل اـال ٛمٛع  ًُيتشكٝل ايفِٗ اؾٝز ي

 تشنض٠.

 

 

 

ربط الموضوع بأهداف لها معني -2

 في حياة الفرد

 يٝغٌٗ تشنض٠ أفنٌ َٔ غرلٙ .

 

 

 

ربط الموضوع المراد تذكره بموضوع -3

 آخر أكثر أرتباطًا به

فتشنض اعِ ؽدك َا عٝقبح ع٬ٗ  إسا اعتطعت إدنار تؾاب٘ بٝٓ٘ ٚبني أسز 

 زقا٥و ي٘ ْفػ اٱعِ .أف

 

 

 

اٱستفاظ  تجبٝتٗا ٚ إٕ إعار٠ ؽظٜٔ املٛمٛعات ٚتهضاصٖا أنجض َٔ َض٠ ٜغاعز ف٢ اإلعادة والتكرار والحفظ-4

 .ٚتشنضٖا بٗا

 

 

 

تنظيم المعلومات المراد تخزينها -5

وترميزها  ووضعها فى إطار 

 مترابط ومنظم

 ايشانض٠ عًٝو إ تنع ٖشا ايضقِ يف يفإسا أصرت اٱستفاظ بضقِ ٖاتف يؾدك َِٗ  

بتٓعِٝ َعني  نإٔ تهٕٛ ا٭صقاّ ايج٬ث١ ا٭ٚىل ٢ٖ َفتاح املٓطك١ ايت٢ ٜٛدز سٖٓو  

بٗا ٖشا ايؾدك  ٚإٔ تضبط ا٭صقاّ ا٭صبع١ ا٭خرل٠ بضقِ آخض ُٜٗو : نغ١ٓ ٬َٝرى 

 ،أٚ ع١ٓ اؿقٍٛ ع٢ً ايؾٗار٠ اٱعزار١ٜ ، أٚ ايؾٗار٠ ايجا١ْٜٛ.

 

 

 

التوظيف والتطبيق العملى -6

) ممارسة الموضوع  للموضوع

 عمليا (

 

 

 

فكط   ئ ٜتِ بايكضا٤ٙ  عز تطبٝل املٛمٛع ع٢ً عٗٛي١ تشنضٙ فتعًِ يػ١ دزٜز٠اٜغ

 بٌ ٫بز َٔ مماصع١ ٖشا ايغًٛى عًُٝا .

 

 

 

3 

 أ(عٛاٌَ تتعًل باملٛضٛعات ٚاملعًَٛات املساد ترنسٖا

 عَاهن تحسُن امذاكرة

 َجاٍ
 

 َجاٍ
 

 َجاٍ
 

 َجاٍ
 

 َجاٍ
 

 َجاٍ
 

 ا تؾضع يف َشانض٠ باب َعني َٔ أسز املٛار فعًٝو أ٫ٚ أت تكـضأٙ  َعٓز

 نً٘ ثِ بعز سيو تعٝز َشانض٠ نٌ باب بايتفقٌٝ .

     عٓزَا تشانض َٛمٛع ايشانض٠ يف عًِ ايٓفػ فعًٝـو إ ؼـٍٛ ٖـشا

يت تغـبب ايٓغـٝإ   يغًٛنٝات يف سٝاتو نتذٓب ايعٛاٌَ ايايزصؼ 

 ٚا٫خش بايعٛاٌَ اييت ؼغٔ ايشانض٠ 

  ًٞصبط ايعًُٝات املعضف١ٝ باملزصع١ املعضف١ٝ يف ايذلّ ا٫ٍٚ تغاعزى ع

أٚ صبط ع١ًُٝ ا٫سغاؼ مبٛمٛع َؾاب٘ ي٘ يف َـار٠  تشنض املٛمٛع . 

 ايعًّٛ اييت عبل يو رصاعتٗا .

       نٌ َض٠ تعٝز فٝٗا َشانض٠ َٛمـٛع َعـني ٜغـٌٗ عًٝـو تـشنضٖا

 فُٝا بعز .

      ٜٔغٌٗ عًٝو تشنض باعٛصر ايفٝظا اـال بـو اسا نـإ َهـٕٛ َـ

 اعزار طٚد١ٝ أٚ فضر١ٜ  .

     ٘ايتفعا٫ت ايهُٝٝا١ٝ٥ اييت قُت بتذضبتٗا يف املعُـٌ ٜجبـت املعًَٛـ

 انجض َٔ سفعٗا ْعضٜا .

  ٠ يف ايكٝاؼ ٜجبت املع١ًَٛ انجـض َـٔ قضا٥تـ٘ رٕٚ    سٌ َغا٥ٌ نجرل

 اؿٌ ع١ًٝ .
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 عًِ ايٓفػ ٚا٫دتُاعيف 

   ألكاديمية اكتاب        

  قُز عًٞ أ/

 

 

 

 

 

ٖد٤ٚ اجلٛ احملٝط بايفسد       -1
 ٚخًٛٙ َٔ املصتتات

ر٨ ٜغُح بتغذٌٝ املعًَٛات ٚؽظٜٓٗا بهفا٠٤ ٚبايتاىل ٜغٌٗ إٕ تٛفرل اؾٛ اشلا

 تشٖضٖا ٚاعذلداعٗا ٚقت اؿاد٘ إيٝٗا.

 املُازض١ املٛشع١  -2
فايتعًِ ايش٣ تتدًً٘ فذلات صاس١ )املُاصع١ املٛطع١ ( أفنٌ ف٢ اعتعارت٘ ٚاعذلداع٘ 

 ملُاصع١ املضنظ٠ (أَ ايتعًِ ايش٣ ٫ تتدًً٘ فذلات صاس١ )

تٓظِٝ ايٛقت  ٚتٛشٜع٘ حطٔ   -3
ع٢ً األعُاٍ اجلاد٠ ٚاألْصط١ 

 ايرتف١ٝٗٝ

ايط٬ب ايشٜٔ ٜضنظٕٚ ايزصاع١ ف٢ ا٭عابٝع ايت٢ تغبل ا٭َتشإ فكط  ٜٚٓؾػًٕٛ 

طٛاٍ ايعاّ ايزصاع٢ بأْؾط١ أخض٣ ٜضتهبٕٛ خطأ نبرلا ٭ٕ سؾٛ ايشٖٔ بهِ نبرل 

 َٔ املعًَٛات ف٢ فذل٠ ققرل٠ ٜعضمٗا يًٓغإ .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

املعًَٛات ايت٢ ٜتِ تشنضٖا بغٗٛي٘ ٢ٖ املعًَٛات ايت٢ ٜتِ تغذًٝٗا  ٚؽظٜٓٗا عٓزَا  اإلْتباٙ ٚايٝكظ١ ٚاحل١ٜٛٝ

 ٜهٕٛ ايؾدك ْؾطا  َٚٓتبٗا  .

 

 

تشنض املعًَٛات ايقٛت١ٝ أفنٌ َٔ تشنض املعًَٛت ايبقض١ٜ ٭ٕ فزٟ ايقٛت ٜبكٞ َز٠  ايكسا٠٤ اجلٗس١ٜ ٚبصٛت 

 أطٍٛ .

 

 

 ب( ايعٛاٌَ ايب١ٝ٦ٝ االجتُاع١ٝ )اخلازج١ٝ(

 ج( ايعٛاٌَ ايصخص١ٝ ايرات١ٝ اخلاص١

 َجاٍ
 

  اثٓا٤ فذل٠ ا٫َتشإ با٫خك دنب عًٝو إٔ تأخش فذل٠ صاس١ بني رصاع١ َار٠ َٚار٠ اخضٟ ٚاؾًٛؼ يف َهإ كقك ٖار٨

 انض دظ٤ نبرل َٔ َار٠ َعٝٓ٘ يف ٚقت ققرل ٚدنب أٜنا إ ي٦ًُانض٠ ٚتٓعِٝ ايٛقت عٝح ٫ تنػط ْفغو ٚتش

 

 َجاٍ
 

    داع اؽذلاى أنجض َٔ ساع١ نايغُع ٚايبقض يف املشانض٠ ٜغـاعزى عًـٞ اعـذل

 ٚتشنض املعًَٛات دٝزا ٚبغٗٛي١ .

 َجاٍ
 

      املشانض٠ يف ايغاعات ا٫ٚيٞ َٔ ايّٝٛ أفنٌ َـٔ ايًٝـٌ ٭ٕ ايعكـٌ ٜهـٕٛ يف

 اعًٞ رصدات ايٓؾاط ي٘ .
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 ملحوظة ضع خطا واضحا حول االجابة الصحيحة                                                                 -ابات :ـــــــتر أدق االحــاخ

 بأْٗا عباص٠ عٔ قزص٠ عك١ًٝ تتُجٌ بعًُٝات ؽزٜز٠ ايتعكٝز ؼزخ بأعقاب ايزَاغ ٚيف أدظا٤ قزر٠ َٓ٘، تغذٌ ٚؼفغ ٖشٙ -1

 ايعًُٝات ا٭سزاخ ٚاـدلات ٚاملعًَٛات املدتًف١ َٚٔ ثِ تتِ ع١ًُٝ اعذلداعٗا أٚ تشنض أدظا٤ َٓٗا ٚقت اؿاد١ شلا.

 التذكر               االدرا              االنتباة          االحساس                

  "املٗاصات اؿضن١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ املدتًف١سفغ أٚ اعتبعار أٚ إبكا٤ باْٗا " ع١ًُٝ ......  بز ايضمحٔ ايعٝغٟٛع -2

 التذكر                 االنتباة           االحساس            االدرا               

 ٖٞ ع١ًُٝ إرصاى يًُٛاقف املام١ٝ مبا ٜؾًُٗا َٔ خدلات ٚإسزاخ ت٪رٟ رٚصا ٖاَا يف سٝا٠ ايفضر" -3

 االنتباة                 التذكر          االدرا             االحساس               

 ايع١ًُٝ ايعك١ًٝ اييت ٜتِ بٗا تغذٌٝ اٱْغإ ـدلات٘"بأْٗا " ع١ًُٝ ...... محزٟ ايفضَاٟٜٚعضف  -4

   االدرا                  االنتباة          االحساس               التذكر               

 ػغز ايعباص٠ .....صت عًٞ اعذلداع َا عبل يو تعًُ٘  ١ يف ا٫َتشإ يعزّ قزعزّ قزصتو عًٞ عًٞ ا٫داب١ عٔ بعض ا٫ع٦ً -5

 التذكر                االدرا             االنتباة              النسٌان                

 تشنض دزى  ٫سزاخ سضب انتٛبض ايشٟ ؽاصى فٝٗا . ٜؾرل ايٞ اسز اْٛاع  ايشانض٠. ٚمح مبجايني .  -6

......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

ايع١ًُٝ اييت تغتزعٞ بٗا خدلتٓا ايغابك١ عٛا٤ عٔ طضٜل ايتدٌٝ، أٚ ايهًُات، ٚتتطًب ث٬خ َضاسٌ: ايتعًِ، ا٫ستفاظ،  -7

 ا٫عتزعا٤"

 التذكر               االدرا              االنتباة           االحساس                

 ٖٞ ايشانض٠ .....ٝا ٚسيو يفذل٠ ققرل٠ دزا بعز اختفا٤ املجرل.ؽظٕ املعًَٛات يف ؽهٌ غرل قًٌ ٚغرل َعاجل ْغب سانض٠  -8

 الصرٌحة               الفورٌة       طوٌلة المدى      قصٌرة المدى                

  اعتكباٍ املعًَٛات رٕٚ أٟ تؾػٌٝ ر٫يٞ أٚ خال باملعاْٞ، َٚٔ ثِ فٗٞ متجٌ ا٫ْطباع ايغضٜع سانض٠ ٜتِ فٝٗا -9

 الصرٌحة             الفورٌة          ىطوٌلة المد       ىقصٌرة المد               

 عزّ قزصتو عًٞ اعذلداع َعًَٛاتو ْتٝذ١ عز٠ عٛاٌَ ٫ اصار١ٜ ْابع١ َٔ ؽعٛص َ٪مل عابل َضصت ب٘ . ريٌ مبجايني .  -10

......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

ب١ً يفذل٠ ط١َٝٓ ققرل٠ دزا، ثِ خنتاص َٓٗا ا٭نجض غاعزْا يف اؿفاظ ع٢ً تغذٌٝ فشٝح يًُجرلات اؿغ١ٝ املغتكسانض٠ ت -11

 ٖٞ ايشانض٠ .....داٖظ١ٜ يًُعاؾ١.

 الصرٌحة               الفورٌة        ىطوٌلة المد      ىقصٌرة المد               

 اؿٛاؼ ٖٞ ايٓافش٠ اييت ٜطٌ َٓٗا ا٫ْغإ عًٞ ايعامل اـاصدٞ . ٜعدل سيو عٔ َضس١ً ... -12

 التعرف             االستجاع            التخزٌن            االستقبال                

 4   تدريب
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، إ٫ خ 30-20إىل  15يفذل٠ تذلاٚح بني ايشانض٠ اييت تغتكبٌ املعًَٛات َٔ ايشانض٠ اؿغ١ٝ، ٚميهٔ ا٫ستفاظ بٗشٙ املعًَٛات  -13

 إسا مت إعار٠ تكزِٜ ٚتهضاص ٖشا املجرل.

 الصرٌحة               الفورٌة        طوٌلة المدى     قصٌرة المدى                 

ا٫ستفاظ باملٛمٛعات ايًفع١ٝ نأفٛات أنجض َٓٗا نُعإ، ٖٚٞ اييت تكّٛ بايعًُٝات املعضف١ٝ ايفعاي١ يف  فٝٗا سانض٠ ٜتِ -14

.ٖٞ  عاّ ْعاّ َعاؾ١ املعًَٛات، ٖٚٞ تؾهٌ ْعاّ َتهاٌَ يف ايشانض٠ ٚخقٛفا يف اػاٙ َعاؾ١ املعًَٛات بؾهٌ

 ايشانض٠ ...

 الصرٌحة             الفورٌة         طوٌلة المدى        قصٌرة المدى                  

 املشانض٠ َضاصا ٚتهضاصا يًزصؼ يتغذ١ًٝ ٚتجبٝت٘ يف ايشانض٠ .ٜعدل عٔ اسز َضاسٌ ايشانض٠ . -15

 التعرف           اع جاالست              التخزٌن            االستقبال                  

 تؾرلسيو  ايٞ  مل تتشنض صقِ عٝاص٠ افابت اسز ا٫ؽدال يف اسز ايطضم ٚاْت يف طضٜكو يضدٌ املضٚص يتبًػ١ . -16

 الذاكرة طوٌلة المدي                 الذاكرة الصرٌحة                  

 عوامل النسٌان             الذاكرة قصٌرة المدي                  

 ٓزَا ٜكّٛ ايفضر  باعذلداع صقِ ايغٝاص٠ اييت فزَت٘ .. دنغز ٖشا املٛقف َجا٫ يع١ًُٝ ....ع -17

 التذكر            االدرا                  االنتباة            االحساس                  

اييت نٓت تعتُز عًٝٗا يف  اعتدزاَو يدلْاَر تقُُٝات سزٜح عٝذعٌ بعز فذل٠ غرل قارص عًٞ ايتعاٌَ َع ايٓغذ ايكزمي١ -18

 ايغابل . تؾرل ايٞ اسز عٛاٌَ ايٓغٝإ ....

 التضاؤل              التشوٌة              ل التداخ                الكبت                 

 عٓزَا ٜكّٛ ايفضر باعذلداع قإْٛ أٚ انجض عٓز قٝا١َ عٌ َغ١ً٦ صٜامٝ٘ فاْ٘ ٜكّٛ بع١ًُٝ ... -19

 التذكر            االدرا               االنتباة               االحساس                 

 عٓزَا ٜكّٛ ؽدك بتًكٞ يٕٛ ايغٝاص٠ اييت خطفت ايطفٌ ..ٜعدل سيو عٔ   أسز َضاسٌ عٌُ ايشانض٠  -20

 التعرف             االستجاع            التخزٌن             االستقبال                 

ؽٗٛر ايعٝإ عًٞ اؿارخ فاعتزعاى صدٌ ايؾضط١ يٛفف ٬ََح ٚأٚفاف اؾاْٞ .َٔ املفذلض أْو عتكّٛ بأسز نٓت اسز  -21

 َضاسٌ عٌُ ايشانض٠ ٖٚٞ ....

 التعرف          االستجاع              التخزٌن              االستقبال                 

 ل ي٘ َشانضت٘ .ٜغرل سيو ايٞ َضاسٌ عٌُ ايشانض٠ .قٝاّ ايطايب بايتعضف عًٞ ا٫داب١ ايقشٝش١ يغ٪اٍ عب -22

 االولً والثالثة             التخزٌن          االسترجاع              االستقبال                 

 اٚفاف ٬َٚبػ فُٛع١ َٔ ا٫فضار قاَٛا بع١ًُٝ عطٛ َغًح عًٞ أسز ايبٓٛى .عٓزَا ٜكّٛ ايفضر باعذلداع  -23

 ..........فإْ٘ عٝكّٛ بع١ًُٝ 

 التذكر             االدرا               نتباة اال             حساس اال               

عٓز قٝارتو يغٝاص٠ يف أَضٜها يغٓٛات ط١ًٜٛ ٚعٓزَا تعٛر ايٞ َقض عتذز اْو غرل قارص عًٞ إ تغٛم اٟ ْٛع َٔ ايغٝاصات  -24

 ... تؾرل ايعباص٠ ايٞ اسز عٛاٌَ ايٓغٝإ ......

 التضاؤل             التشوٌة              التداخل                 الكبت                 

 ؿع١ ؽٗٛصى با٫مل فٛص ٚخظ إبض٠ ٱفبعو . ٜؾرل سيو ايٞ اسز اْٛاع ايشانض٠ .... -25
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 الصرٌحة              حسٌةال       طوٌلة المدى         قصٌرة المدى                

يف ايٛقت اؿايٞ ٜعتُز عًٞ تهٓٛيٛدٝا ايتعًِٝ ٚخاف١ ايغبٛص٠ ايشن١ٝ اييت ٜغتكبٌ ايطايب املعًَٛات عًٝٗا افبح ايتعًِٝ  -26

 عٔ طضٜل انجض َٔ ساع١ فبايتايٞ ٜتِ ؽظٜٓٗا دٝزا .تؾرل ايعباص٠ ايٞ أسز عٛاٌَ ؼغني ايشانض٠ ٖٚٞ ايعٛاٌَ ....

 الموضوعٌة                 الذاتٌة                البٌئٌة          التً تتعلق بالموضوعات            

 َٔ اـطأ إ تشانض َار٠ ايًػ١ ا٫ْـذًٝظ١ٜ ٚبعزٖا ايفضْغ١ٝ َباؽض٠ . ٫ْٗا عت٪رٟ ايٞ .... -27

 التضاؤل                التشوٌة            التداخل                               الكبت                

 عزّ ا٫ٖتُاّ أٚ ا٫ْتباٙ يًُجرلات احملٝط١ يًفضر . بضٖٔ مبجاٍ ملا تؾرل ايٝ٘ ايعباص٠ .سانض٠ تت٬ؽٞ عٓز  -28

......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

 ٜكّٛ َزصعٞ َار٠ ايعًّٛ بؾضح ايتفاع٬ت ايهُٝٝا١ٝ٥ يف املعٌُ َٚٔ ثِ تضى ايط٬ب ٜ٪رْٚٗا ػضٜبٝا  . -29

 تؾرل ايعباص٠ ايٞ اسز ايعٛاٌَ اييت تتعًل باملٛمٛعات ...

 حسن توزٌع الوقت             خلو الجو من المشتتات                 

 تطبٌق العملً ال                     االنتباة والٌقظة                

 اُٖايو يف املشانض٠ طٛاٍ ايغٓ٘ ثِ تأتٞ يتشانض اخض يٝايٞ ا٫َتشإ رنايف أسز عٛاٌَ ؼغني ايشانض٠ . -30

 حسن توزٌع الوقت               من المشتتات خلو الجو                

 التطبٌق العملً                      االنتباة والٌقظة                 

 ريٌ با٭َج١ً عًٞ أ١ُٖٝ ايشانض٠  ي٬ْغإ .  -31

......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

شع١ ثِ اخفت عٓ٘ ٖش٠ ايٛصق١ عٓزَا عضمت ا٫ّ عًٞ طفًٗا ٚصق١ َٔ نتاب بٗا فُٛع١ َٔ ايضعَٛات يبعض اؿٝٛاْات يً -32

 ٚطًبت َٓٗا إٔ ٜتشنضٖا فًِ ٜتشنض َٓٗا ؽ٧ ..دنغز ٖشا املٛقف ػغٝزا يًشانض٠ .....

 الصرٌحة                الفورٌة              طوٌلة المدى               قصٌرة المدى                  

 ٝظا اـاف٘ بو ٫ٕ مت ؽظٜٓٗا يف ايشانض٠ ...٫ تٓغٞ عٓٛإ فزٜكو املكضب ايٝو اٚ تٓغٞ باعٛصر ايف -33

  الفورٌة                الحسٌة             قصٌرة المدي                طوٌلة المدي                  

 ا٫ستفاظ مبذُٛع١ َٔ ايقٛص عًٞ اشلاصر رٜغو اٚ ف٬ؽ١ تعدل عٔ اسز َضاسٌ عٌُ ايشانض٠ . -34

 االولً والثالثة               التخزٌن                االسترجاع                    االستقبال                 

 سانض٠ تكّٛ باعتكباٍ املعًَٛات َٔ املزخ٬ت اؿغ١ٝ َٔ ايعامل اـاصدٞ ٚؼتفغ بٗا يف فٛص٠ خاّ . -35

 . الصرٌحة                الفورٌة              طوٌلة المدى              قصٌرة المدى                  

ص٩ٜتو ؿارث٘ رٖػ اسز ا٫ؽدال يف طضٜل عضٜع عتشاٍٚ داٖزا يٓغٝإ ٖشا اؿارخ ا٫يِٝ . تؾرل ايعباص٠ ايٞ اسز عٛاٌَ  -36

 ايٓغٝإ ٖٚٛ ....

 التضاؤل                التشوٌة                   التداخل                       لكبت ا                
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 ٜعهػ عكًٞ صاقٞ  ْؾاط ايتفهرل ٜٚعز ٚايتزبض ايتفهرل ع٢ً ٚسج٘ املدًٛقات بكٝ٘ عٔ بايعكٌ ا٫ْغإ تعاىل اهلل َٝظ 

 عًُٝ٘ ٜعزٚ  َعضفٝ٘ عكًٝ٘ عًُٝ٘ فٗٛ ٚا٫رصاى ا٫سغاؼ يف ذنزخ َا عٔ كتًف٘ بطضٜك٘ املٛمٛع ايٛاقع ا٫ْغإ فٝ٘

 ا٫ْغإ . ٚعٞ يف  ا٫سزاخ اٚ ا٫ؽٝا٤ اٚ اٖضايعٛ بني ٚايضٚابط ايع٬قات اْعهاؼ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يًتفهرل : َتعزرٙ تعضٜفات ٜٚٛدز- 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ٍايعامل ايشٟ ٜعٝؿ فٝ٘،  منشد١ ٚايعًُٝات ايش١ٖٝٓ اييت ٜ٪رٜٗا عكٌ اٱْغإ، ٚاييت متهٓ٘ َٔ ٖٛ فٌُ ا٭ؽها

 . ٚبايتايٞ متهٓ٘ َٔ ايتعاٌَ َع٘ بفعاي١ٝ أندل يتشكٝل أٖزاف٘ ٚخطط٘ ٚصغبات٘ ٚغاٜات٘

 َا َٔ طضم  ع٢ً أْ٘ اٱدضا٤ ايشٟ ٜتِ فٝ٘ تكزِٜ اؿكا٥ل يتُجٌٝ سكا٥ل أخض٣ بطضٜك١ تغتكض٨ َعتكزًا ٘ دٕٛ رٜٟٛعضف

 .َعتكزات عابك١ عًٝ٘

 ٛإٔ ايتفهرل ٖٛ ايع١ًُٝ اييت مياصؼ ايشنا٤ َٔ خ٬شلا ْؾاط٘ ع٢ً اـدل٠ أٟ اْ٘ ٜتنُٔ ايكزص٠ ع٢ً اعتدزاّ  ٜٚض٣ رٜبٛت

 يًٛفٍٛ شلزف َا .  ٘ اىل اصض ايٛاقعايشنا٤ املٛصٚخ ٚإخضاد

 

 

 

 

 ايغبب اٚ ٚاملعًٍٛ ايعً٘ اٚ ٚايٓتا٥ر املكزَات بني ايع٬قات ارصاى َجٌ َعني َٛقف عٓافض بني ايع٬قات ٖٛ ارصاى 

 َؾه١ً . َا ذنٌ ؽدك عٓزَا زخذن َا ٖٛ اٚ  &.   ٚايٓتٝذ٘

 

 أواًل | تعريف التفكير

 املكز١َ

 الموضوع
 الخامس

 

 ــُرــــامتفكـــ

 

 تعريف استرشادي

 

 التفكير 

 

 َجاٍ
 

     ٕارصاى ايع٬قات بني املكزَات ) اؿزٜز ٜتُزر باؿضاص٠ ٚ ايٓشاؼ ٜتُزر باؿضاص٠ ٚنشيو ايشٖب ( يًٛفٍٛ ايـٞ ايٓتٝذـ٘ بـأ

 نٌ املعارٕ متزر باؿضاص٠ .  

  ايكٛاْني اييت رصعتٗا يًٛفٍٛ ؿًٗا ) فٍٗٛ ( .   ا٫عتٓار ايٞ َعطٝات َغ١ً٦ صٜام١ٝ ) َعًّٛ ( ٚتشنض 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC_(%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC_(%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF)
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 ِفُٝا ًْدقٗا ي٘ املُٝظٙ اـقا٥ك َٔ مبذُٛع٘ ا٫ْغاْٞ ايتفهرل ٜتغ : ًٜٞ- 

 

 

 

 اىل : ايتفهرل َغتٜٛات فٓف َا ٖٛ ؽٝٛعا اٚ قبٍٛ ايتقٓٝفات انجض ٚيهٔ ايتفهرل ملغتٜٛات تقٓٝفات عزٙ تٛدز- 

 ىشاط عقمِ غُر هباشر

 عابك٘ ٚخدلات َعًَٛات ع٢ً ٜعتُز  . 

 ٫ ْزصى َا ٜزصن٘ طبٝب ايععاّ يف ا٫ؽع٘ ْتٝذ٘ خدلات٘ ايغابك٘ اييت َض بٗا . َجاٍ :

 ىشاط عقمى غُر هرئِ

 ٍايفضر عٔ ٜقزص ايشٟ ايعاٖضٟ ايغًٛى َٔ عًٝ٘ ٜغتز . 

٫ ٬ْسع٘ بؾهٌ َباؽض ٚيهٔ ْغتزٍ عًٝ٘ َٔ خ٬ٍ عًٛى ايتفهرل َفّٗٛ افذلامٞ  َجاٍ :

 ايفضر . نايؾدك ؽاصر ايشٖٔ اٚ ايشٟ ذنٌ َغ١ً٦ صٜامٝ٘ . 

ىشاط هَجٌ َمُس 

 عشَائِ

 َٟعني سزخ اٚ َٛقف اٚ َٛمٛع  حنٛ َٛد٘ ا  . 

 : املٝهاْٝهٞ ٜهٕٛ تفهرلٙ َكقٛر َٚٛد٘ ٫ف٬ح َؾانٌ ايغٝاصات ٚايزصادات . َجاٍ

القات اىغكاس امغ

 َامرَابط

 صَظٟ ٞيفع ؽهٌ يف ٚا٫ؽٝا٤ ٚا٫سزاخ ايعٛاٖض بني  . 

 :ايؾاعض ٜعدل عٔ اْفعا٫ت٘ َٚؾاعض٠ َٚٝٛي٘ يف فٛص ابٝات ؽعضٜ٘ .  َجاٍ

 سمَل هتطَر غُر هحدَد

 ايغابك١ اـدلات ٚتٓعِٝ تهاٌَ ع٢ً ٜٚعتُز  . 

 تهضٙ . ٜكّٛ املٗٓزؼ باعتدزاّ خدلات٘ يف تقُِٝ َٓاطٍ عقض١ٜ َٚب َجاٍ

 ايتفهري ايعًٝا ايتفهري األضاضٞ املطت٣ٛ

 ايتعسٜف

 ٖٞٚ اييت ايضٚتٝٓٝ٘ ايَٝٛٝ٘ با٫عُاٍ تتعًل 

 ايفضر. بٗا ٜكّٛ

طًب٘ اسز : تشنض صقِ َٛباٌٜ ٚايزى عٓزَ٘ ٜ َجاٍ

 ا٫ؽدال . 

 ٖٞٚ ٌيًعًُٝات ٚاملعكز ايٛاعع با٫عتدزاّ تتق 

 بتفغرل ايفضر ٜكّٛ عٓزَا سيو ذنزخ ٚ ايعكًٝ٘

 اٚ ع٪اٍ عٔ ي٬داب٘ َٚعاؾتٗا املعًَٛات ٚؼًٌٝ

 0سًٗا  ٫  ميهٔ َؾهً٘ سٌ

: قاٚي٘ سٌ َؾهً٘ ايتهػ املضٚصٟ غطٛات  َجاٍ

 ايتفهرل ايعًُٞ . 

 .ا٫عاعٝ٘ ايتفهرل َٗاصات  فٝٗا ٜٚغتدزّ  .قزٚر بؾهٌ ايعًُٝات  ايعكًٝ٘ فٝٗا زّٜٚغتد  االضتخداّ

 تصتٌُ ع٢ً

 ( ٚامل٬سع٘ ايتشنض َجٌ ) َٗاصات 

 ٖٞٚ اىل ا٫ْتكاٍ قبٌ تعًُٗا اينضٚصٟ َٔ َٗاصات 

 . ايعًٝا ايتفهرل َغتٜٛات

 ٚصا٤ َٚا ٚا٫بزاع٢ ( ) ايٓاقز ايتفهرل َجٌ َٗاصات 

 0ٚغرلٖا  املعضف٘

 ثانيا | خصائص التفكير االنساني

 ثالثا | مستويات التفكير
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 ّٛ (ـــــــــعٓز ) بً َغتٜٛات ايتفهرل

 ٖٚٞ تبزأ َٔ ايكاعز٠ إىل أع٢ً اشلضّ:

 َغتٜٛات ايتفهرل ايزْٝا --1

 : تشنض املعًَٛات أٚ اعذلداع َا مت انتغاب٘ َٔ َعًَٛات َغبك١.ايتشنض

 : بٝإ املع٢ٓ ٚؽضح املع١ًَٛ ٚايذلمج١ ٚايتفغرل.ايفِٗ

 ٚ فُٗ٘ يف كتًف اجملا٫ت.: تطبٝل َامت تعًٍُ٘ أايتطبٝل

 َغتٜٛات ايتفهرل ايعًٝا . -2

 : فقٌ املٛار أٚ املفاِٖٝ إىل أدظا٤ عٝح ميهٓ٘ َٔ فِٗ تهٜٛٔ املعًَٛات ٚايتُٝٝظ بني اؿكا٥ل ٚا٫عتز٫٫ت.ايتشًٌٝ

 َٚٔ ٖٓا اؿز ايفافٌ بني َغتٜٛات ايتفهرل ايزْٝا ٚايعًٝا.

 اص أٚ املٛار، بؾهٌ َزصٚؼ.: إفزاص أسهاّ سٍٛ ق١ُٝ ا٭فهايتكِٝٝ

 : ٚبؾهٌ آخض اٱبزاع، ٖٚٛ دًب نٌ َا ٖٛ دزٜز ٚكتًف َٔ َعًَٛات َٚؾاصٜع ٚأفهاص َٚٛاٖب، ٚغرل سيو.اٱبتهاص

 

 

  

 َٗاص٠ ايتفغرل  -1

 تكف يتاي ٚايعٛاٌَ ا٫عباب اِٖ ؼزٜز خ٬ٍ َٔ ٜزصعٗا اييت املؾهً٘ اٚ ايعاٖضٙ فِٗ اىل ايتٛفٌ ع٢ً ايفضر بكزصٙ تضتبط 

 .خًفٗا

  إىل طٜار٠ عزر ايغهإ بقٛص٠ َطضرتؾرل ْتا٥ر اٱسقا٤ات ف٢ َقض :  1َجاٍ

 طٜار٠ عزر املٛايٝز بايٓغب١ يعزر ايٛفٝات -افذلامات َكذلس١:

 تؾرل اٱسقا٤ات إىل اخنفاض ْغب١ ا٭١َٝ ف٢ ايضٜف:  2َجاٍ 

 طٜار٠ ْغب١ تعًِٝ ايفتٝات. -افذلامات َكذلس١:

 ص١َْٗاص٠ املكا -2

 بٝٓٗا. ٚا٫خت٬ف ايؾب٘ اٚد٘ ٚفشك ا٫ؽٝا٤ بني ايع٬قات ارصاى ع٢ً ايفضر بكزصٙ تضتبط 

ٖٞ ع١ًُٝ فشك ؽ٦ٝني أٚ فهضتني أٚ َٛقفني ٫نتؾاف أٚد٘ ايؾب٘ ٚا٫خت٬ف . تعضٜف اعذلؽارٟ : 

 عٔ طضٜل تفشك ايع٬ق١ بُٝٓٗا ٚايبشح عٔ ْكاط ا٫تفام ْٚكاط ا٫خت٬ف .

 :  َجاٍ

 بني ايًٌٝ ٚايٓٗاص. ٘ املفتٛس٘ َجٌ : قاصٕاملكاصْ

 بني املظاصع ٚايتادض َٔ سح املؾك٘ ٚايضبح.  املكاصْ٘ املػًك٘ َجٌ : قاصٕ

 َٗاص٠ ايتقٓٝف -3

 اـقا٥ك سغب كتًف٘ ف٦ات يف املعًَٛات اٚ ايبٝاْات ٚتٓعِٝ تضتٝب ع٢ً ايفضر بكزصٙ تضتبط 

 . بٝٓٗا املؾذلن٘

تقٓٝف ايهتب عٝح تهٕٛ نتب ايهُٝا٤ يف صنٔ خال بٗا ٚنشيو : قٝاّ أَني املهتب٘ ب َجاٍ

 ايفًغف١ .....اخل 

 

 رابعا | نماذج من مهارات التفكير

 معلومة اثرائية

 

 مستويات التفكير 
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 عًِ ايٓفػ ٚا٫دتُاعيف 

   ألكاديمية اكتاب        

  قُز عًٞ أ/

 

 َٗاص٠ ايتشًٌٝ -4

 يهٞ ٚابعارٖا عٓافضٖا اىل تفهٝهٗا خ٬ٍ َٔ ايكاٖضٙ اٚ املؾهً٘ رصاع٘ ع٢ً ايفضر بكزصٙ تضتبط 

 رصاعتٗا . ٜغٌٗ

 عطٌ ٚسً٘ .: قٝاّ املٝهاْٝهٞ بتفهٝو ايغٝاص٠ سيت ٜغٌٗ عًٝ٘ انتؾاف اي َجاٍ

 َٗاص٠ ايذلنٝب -5

  عًُٝ٘ يف ؼزٜزٖا مت اييت عٓافضٖا َٔ املضنب٘ ايعاٖض بٓا٤ اعارٙ ع٢ً ايفضر بكزصٙ تضتبط 

 ايتشًٌٝ.

 : بعز إ قاّ املٝهاْٝهٞ بتفهٝو ايغٝاص٠ ٚاف٬ح َا بٗا َٔ اعطاٍ ٜكّٛ بتذُٝع ادظا٤ ايغٝاص٠ .  َجاٍ

 

 َٗاص٠ ايتٓب٪ -6

 عابك٘ ٚخدلات َعًَٛات َٔ يزٜ٘ ملا َا ْتٝذ٘ َؾهً٘ ايعاٖض٠ اٚ يف ذنزخ َا تٛقع ٢ًع ايفضر بكزصٙ تضتبط 

  عٓٗا .

: تٛقع ايفًٝغٛف ٫ْتؾاص اؾضا٥ِ  بٓا٤ عًٞ َا يزٜ٘ َٔ خدلات َٚعًَٛات ٚ َا ٜضاٙ َٔ اس٬ٍ ا٫ي٘ قٌ  َجاٍ

 ا٫ْغإ بايتايٞ اصتفاع َغت٣ٛ ايبطاي٘ .

 َٗاص٠ ايٓكز -7

 ٚايؾٛاٖز ا٫ري٘ مجع ٚ ايتكق٢ َٔ يًتشكل انجض اٚ َا فهضٙ اخناع ع٢ً يفضرا بكزصٙ تضتبط 

 . عزَ٘ َٔ بكبٛشلا سهِ افزاص ثِ َٚٔ فشتٗا َز٣ عٔ مبٛمٛعٝ٘

: قاّ فزٜكو ايشٟ نإ ٜٛر إٔ ٜغافض، بتشًٌٝ ٚرسض َٛمٛع اشلذض٠ غرل ايؾضع١ٝ َٔ ناف٘  َجاٍ

 اؾٛاْب ثِ افزص سهِ بضفض ٖشٙ ايفهض٠ . 
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 عًِ ايٓفػ ٚا٫دتُاعيف 

   ألكاديمية اكتاب        

  قُز عًٞ أ/

 

 

 

 

 -أخذل ا٫داب١ ايقشٝش١ ٚ ا٫رم َٔ بني ا٫دابات املعطا٠: (1

 أصدعت عبب غنب ٚايزى إيٞ سزٚخ َؾه٬ت يف ايعٌُ ، دنغز سيو َٗاص٠............... .1

 ايتفغرل .ر  ا٫بزاع .ز  ايتقٓٝف .ب  ايٓكز .أ 

  سيو  إيٞ َٗاص٠ ..............قغِ ايعًُا٤ املٛاصر ايب١ٝ٦ٝ إيٞ َٛاصر َتذزرٙ َٚٛاصر غرل َتذزر٠ ، ٜؾرل .2

 املكاص١ْ .ر  ايذلنٝب .ز  ايتفغرل .ب  ايتقٓٝف .أ 

 َٗاص٠ عك١ًٝ ٜتِ فٝٗا فو ظاٖض٠ ن١ًٝ َضنب١ َٔ عٓافضٖا امله١ْٛ شلا إيٞ َهْٛاتٗا اؾظ١ٝ٥ ٖٞ َٗاص٠............. .3

 ايتٓب٪ .ر  ايتشًٌٝ .ز  ايتفغرل .ب  ايذلنٝب .أ 

ملعاصف ٚاملعًَٛات أٚ تٛظٝفٗا َٔ ادٌ ٚمع خطط رقٝك١ يًُغتكبٌ َٗاص٠ مضٚص١ٜ يهٌ فا٫ت اؿٝا٠ ، ٚتغتدزّ اـدلات ٚا .4

 ،ػغز ايعباص٠ َٗاص٠...........

 ايتشًٌٝ .ر  ايتفغرل .ز  ايتٓب٪ .ب  املكاص١ْ .أ 

 ٜعز ايتكِٜٛ ايقشٝح يًعباصات اٚ ايكناٜا إسزٟ َٗاصات ايتفهرل ٖٚٞ َٗاص٠................ .5

 ايتٓب٪ .ر  ايتقٓٝف .ز  املكاص١ْ .ب  ايٓكز .أ 

اِٖ أعباب أْتؾاص ا٭َضاض ٖٛ طٜار٠ ايتًٛخ ايب٦ٝٞ سٍٛ اٱْغإ ٜؾرل سيو إيٞ إسزٟ َٗاصات ايتفهرل ٖٚٞ َٗاص٠ أصدع ايباسجني إٔ  .6

........... 

 ايتفغرل .ر  ايتقٓٝف .ز  ايذلنٝب .ب  املكاص١ْ .أ 

يف عٓزَا ٜكّٛ ايتذاص بقٓع أثاخ غضف١ فإْ٘ ٫ ٜٓؾض قطع اـؾب ٜٚضنبٗا بطضٜك١ عؾٛا١ٝ٥ ، ٚإمنا ٜضنظ عًٞ تقُِٝ َعني  .7

 سٖٓ٘ ٜضٜز تٓفٝشٙ ، ٜؾرل ٖشا املٛقف إيٞ إسزٟ َٗاصات ايتفهرل ٖٚٞ َٗاص٠ ...................

 ا٫سغاؼ .ر  ا٫ْتباٙ .ز  ايتفهرل .ب  ا٫رصاى  .أ 

تٛقعو يغكٛط أَطاص عٓز إسغاعو بإخنفاض رصدات اؿضاص٠ ، ٚتامجع ايػّٝٛ ،دنغز ٖشا املٛقف إسزٟ َٗاصات ايتفهرل ٖٚٞ  .8

 َٗاص٠..............

 ايتقٓٝف .ر  ايتٓب٪ .ز  ايتشًٌٝ .ب  ملكاص١ْا .أ 

ٜكٍٛ اسز ايف٬عف١ )إٔ أقغِ نٌ ٚاسز٠ َٔ املعن٬ت اييت عأختدلٖا إيٞ أدظا٤ عًٞ قزص املغتطاع ،عًٞ قزص َا تزعٛ اؿاد١ إيٞ  .9

 سًٗا عًٞ أفنٌ ايٛدٛٙ (،ػغز ايعباص٠  إسزٟ َٗاصات ايتفهرل ٖٚٞ َٗاص٠.......

 ايتٓب٪ .ر  ايتفغرل .ز  املكاص١ْ .ب  ايتشًٌٝ  .أ 

ايضتٝب ايضأعٞ يعًُٝات ٚ َٗاصات ايتفهرل ٚتزصدٗا َٔ ا٭رْٞ إيٞ ا٭عًٞ ٜهٕٛ سغب رصد١  تعكٝزٖا ، تؾرل ايعباص٠ ٱسزٟ  .10

 َٗاصات ايتفهرل ٖٚٞ َٗاص٠............

 ايتٓب٪ .ر  ايتقٓٝف .ز  ايتفغرل .ب  ايتشًٌٝ .أ 

ٖٓاى َؾه١ً ،ٜؾرل املٛقف إيٞ أسزٟ عٓزَا ْضٟ ؽدك سظٜٔ فإْٓا ٫ ْعضف فُٝا ٜفهض يهٔ ْقٌ َٔ سيو إيٞ أْ٘ قز ٜهٕٛ  .11

 خقا٥ك ايتفهرل ا٫ْغاْٞ ٖٚٛ ........................

 ْؾاط عكًٞ غرل َض٥ٞ .ب  ْؾاط َٛد٘ ٚيٝػ عؾٛا٥ٞ .أ 

 عًٛنا َتطٛصا غرل قزٚر .ر  ْؾاط عكًٞ غرل َباؽض .ز 

إسزٟ خقا٥ك ايتفهرل اٱْغاْٞ ٫ ٜعز ايتفهرل اٱْغاْٞ إسغاعًا بٌ ٜعتُز عًٞ َعًَٛات ٚخدلات عابك١ ، تؾرل ايعباص٠ إيٞ  .12

..............ٖٛٚ 

 ْؾاط عكًٞ غرل َض٥ٞ .ب  ْؾاط َٛد٘ ٚيٝػ عؾٛا٥ٞ .أ 

 أْعهاؼ يًضٚابط  بني ايعٛاٖض .ر  ْؾاط عكًٞ غرل َباؽض .ز 

 5   تدريب
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 ٚقعت يف َؾه١ً َع أسز أفزقا٥و ٚأخشت تفهض بٗزف سًٗا ، ٜؾرل سيو إيٞ إٔ ايتفهرل.................. .13

 ؾاط َٛد٘ يٝػ عؾٛا٥ْٞ .ب  ٜغتزٍ َٔ ايغًٛى ايعاٖضٟ .أ 

 أْعهاؼ يًضٚابط  بني ايعٛاٖض .ٙ  ٜعتُز عًٞ اـدلات ايغابك١ .ز 

تفههت يعب١ أخٝو ايقػرل ٚ ٖٛ ًٜعب فكُت أْت بإف٬سٗا ٚػُٝعٗا سيت ٜغتطٝع ايًعب بٗا َض٠ أخضٟ ،ٜؾرل سيو يتُتعو  .14

 مبٗاص٠..............

 ايذلنٝب .ر  املكاص١ْ .ز  ايتفغرل .ب  ايتقٓٝف .أ 

دزت ْٛعإ مت إفزاصُٖا سزٜجًا فأخشت تتبني َكزاص ا٫خت٬ف بُٝٓٗا َٔ سٝح اٱَهاْٝات ٚ ايغعض ، دنغز سٖبت يؾضا٤ ٖاتف فٛ .15

 سيو َٗاص٠............

 ايتقٓٝف .ر  ايتفغرل .ز  ايتٓب٪ .ب  املكاص١ْ .أ 

 ٜعز ايتفهرل ٖٛ َا ميٝظ ا٫ْغإ عٔ عا٥ض ايها٥ٓات اؿٝا٠ ....َٔ خ٬ٍ ايعباص٠ أقذلح َفَٗٛا َٔ عٓزى يًتفهرل. -16

................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 

 َٝظ مبجاٍ َٔ عٓزى بني َٗاص٠ ايتفغرل َٚٗاص٠ ايتقٓٝف. -17

................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 

 ٜتُٝظ ايتفهرل اٱْغاْٞ بعز٠ خقا٥ك ....ريٌ بأَج١ً َٔ عٓزى )))ٜهتفٞ أثٓني((. -18

................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 

َٔ خ٬ٍ  تعز َٗاصتٞ ايتشًٌٝ ٚايذلنٝب ٚدٗإ يع١ًُ ٚاسز٠ ف٬ ؼًٌٝ إ٫ ملؾه١ً َعكز٠  ٫ٚ تضنٝب إ٫ ؾظ٥ٝات َفهه١.. -19

 يعباص٠ َٝظ مبجاٍ َٔ عٓزى بني َٗاص٠ ايتشًٌٝ َٚٗاص٠ ايذلنٝب.ا

................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 

قاّ ايًعامل دضاٖاّ بٌٝ بايعزٜز َٔ ايتذاصب سيت تٛفٌ ٱخذلاع ايتًٝفٕٛ ٚ ايشٟ عاِٖ يف سٌ َؾانٌ ايتٛافٌ بني ا٭َانٔ  -20

 غتٜٛات ايتفهرل.ٚ بعنٗا يف ايبًزإ املدتًف١ .....ريٌ مبجاٍ َٔ عٓزى عًٞ َا ػغزٙ ايعباص٠  َٔ َ

................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 

 َٝظ مبجاٍ َٔ عٓزى بني َٗاص٠ ايتٓب٪ َٚٗاص٠ ايٓكز. -21

................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
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 ٖٛ  َٔ ٘املعاٜرل املٓع١ُ ٚاملتفاع١ً فُٝا بٝٓٗا ٚايت٢ دنُع عًٝٗا ا٫فضار يتٓعِٝ عًٛنِٗ ٚؼزٜز ع٬قاتِٗ فُٛع

  . عنِٗ ببعض ف٢ كتًف دٛاْب اؿٝا٠ ب

 
 

 

ٜضٟ دًٝني إٔ ايٓعِ ا٫دتُاع١ٝ ٖٞ ا٫ْغام املٓع١ُ ايزا١ُ٥ ْغبٝا يًتقضف ٚا٫ػاٖات ٚا٫غضاض : 1تعضٜف اعذلؽارٟ

 ٚا٫ؽٝا٤ املار١ٜ ٚايضَٛط ٚاملجٌ اييت تٛد٘ أغًب ْٛاسٞ اؿٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ .

 

 ْٗا ايكٛاعز املٛمٛع١ٝ ٚاملعذلف بٗا ٚاييت ؼهِ ايق٬ت بني افضار اجملتُع .دٝٓظ بضز ٜعضفٗا بأ:2تعضٜف اعذلؽارٟ 

 

ٖٛ فُٛع١ ا٭رٚاص ٚايع٬قات ا٫دتُاع١ٝ املٓع١ُ اييت تتقٌ مبذاٍ َعني َٔ فا٫ت اؿٝا٠  : 3تعضٜف اعذلؽارٟ

 ا٫دتُاع١ٝ ٚؽنع ملعاٜرل ثابت١ .

 
 إٔ ٜكّٛ باْٛاع َٔ ايغًٛى ايت٢ ؼع٢ بايكبٍٛ ف٢ اجملتُع َجٌ ايؾبه٘ ٚاـطٛب٘ يه٢ ٜتظٚز ايفضر ٫بز                        

 ٚعكز ايكضإ .                       

       

                        

 

 

 

 

  

  )ايٓظاّ االقتصاد٣(                                                       ت٬ٗىايعٌُ ٚا٫ْتاز ٚايتًُو ٚتٛطٜع ايجضٚٙ ٚا٫ع (1

 

 ) ايٓظاّ األضس٣ ( .                                     احملافع٘ ع٢ً ايٓٛع ٚايع٬قات ايت٢ تكّٛ ع٢ً احملب٘ ٚايتعإٚ (2

 

 

 ظائف النظم االجتماعيةوثانيُا:

 الموضوع

 األول

 

 ظم االجتماعيةأواُل:تعريف اله

 َجاٍ
 

 َجاٍ
 

ا٤ بٝت يو عًٞ قطع١ أصض متًهٗا ٫بز إٔ تكّٛ مبذُٛع١ َٔ تؾضع يف بٓيهٞ 

 قز ٚمعٗا اجملتُع . اييت ا٫دضا٥ات ٚؽنع جملُٛع١  َٔ املعاٜرل ٚايكٛاْني

 

 َجاٍ
 

قٝاّ ايزٚي١ بإْؾا٤ املظاصع ايغُه١ٝ ٚاعتق٬ح ٬َٜني ا٭فزْ٘ ٚطصاعتٗا ٚتطٜٛض املقاْع اييت ؼتاز ايٞ تطٜٛض  يتًب١ٝ 

 سادات ا٭فضار  ٚايفا٥ض ٜتِ تقزٜضٙ .

 

 َجاٍ
 

َع ا٭رٚاص ا٫دتُاع١ٝ احملزر٠،  تكّٛ بايزٚص يف بٓا٤ فضح اجملتُع، ٚتزعِٝ ٚسزت٘، ٚتٓعِ عًٛى أفضارٖا مبا ٥٬ِٜ 

 يٝػ فكط عٔ طضٜل ايظٚاز فشغب ٚيهٔ عٔ طضٜل ا٫ْـذاب اٜنا . ٚٚفكا يًُٓط اؿناصٟ ايعاّ

 : اختًف عًُا٤ ا٫دتُاع سٍٛ ٚمع تعضٜف قزر يًٓعِ ا٫دتُاع١ٝ . َع١ًَٛ اثضا١ٝ٥
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 ج2
 عًِ ايٓفػ ٚا٫دتُاعيف 

   ألكاديمية اكتاب        

  قُز عًٞ أ/

 

 

 )ايٓظاّ ايد٢ٜٓ ( .                                                    ا٫عتكار بٛدٛر اي٘ ٜٓعِ ايهٕٛ ٚميٓشٓا ايطُأْٝٓ٘ (3

 

 )ايٓظاّ ايطٝاض٢ (.                                 ا٭َٔ ٚمُإ اؿكٛم ا٭عاعٝ٘ ناملًهٝ٘ ٚايتعبرل عٔ ايضأ٣ (4

 

 

 )ايٓظاّ ايرتب٣ٛ (.                                                  ايتعًِٝ ٚا٫ْزَاز ف٢ مجاعات ٚايتهٝف َع َعاٜرلٖا (5

 

 

 )ايٓظاّ ايرتٚجي٢ (.ا٫عتُتاع بٛقت ايفضاغ ٚػزٜز اؿٜٝٛ٘                                                                          (6

 

 

 . )ايٓظاّ ايكضا٢٥(                                                         َعضف١ ا٭عايٝب املؾضٚع٘ يًشقٍٛ ع٢ً اؿكٛم (7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َجاٍ
 

قٝاّ املغًُني مبذُٛع١ َٔ ايؾعا٥ض ايز١ٜٝٓ اـاف١ بِٗ ٚاييت تكضبِٗ َٔ اهلل ٚتكشف يف قًٛبِٗ ايط١ٓٝٓ٦ُ ٚايغ٬ّ  

 ض٠ ٚفٝاّ ٚنفاي١ ايٝتِٝ ايٓفغٞ ناؿر ٚايعُ

 َجاٍ
 

  فٗض طاقات أفضار اجملتُع مُٔ بٛتك١ خار١َ يًُذتُع، تنُٔ تعظٜظ رٚص أبٓا٥٘ يف ايغعٞ حنٛ ايضفا١ٖٝ

 ٜنُٔ ايعزٍ ٚاملغاٚا٠ بني أفضار اجملتُع ايٛاسز.نُا تٛفض ايزٚي١  ٚا٭َإ ٚؼكٝكُٗا.

  ار اجملتُع ايٛاسز.ٜنُٔ ايعزٍ ٚاملغاٚا٠ بني أفضتٛفض اؿه١َٛ ناف١ ايغبٌ مبا 

 

إقضأ املظٜز ع٢ً َٛمٛع.نّٛ: 

https://mawdoo3.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%A7%

D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9

%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A 

إقضأ املظٜز ع٢ً َٛمٛع.نّٛ: 

https://mawdoo3.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%A7%

D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9

%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A 

 

إقضأ املظٜز ع٢ً َٛمٛع.نّٛ: 

https://mawdoo3.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%A7%

D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9

%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A 

 َجاٍ
 

كٝل ايتهٝف ا٫دتُاعٞ يًفضر، سٝح ٜٗزف إىل فكٌ ؽدق١ٝ ايفضر ٚاؾُاع١ يف إٓ ٚاسز يتشكٝل ايتٓؾ١٦ ؼ

ا٫دتُاع١ٝ ايٓادش١، عٛا٤ ناْت َباؽض٠ أّ غرل َباؽض٠، ٚبايتايٞ فإْٸٗا ؼكل يًفضر إَها١ْٝ ايتأقًِ َع َا ذنٝط ب٘ 

 َٔ ب١٦ٝ ادتُاع١ٝ.

 

إقضأ املظٜز ع٢ً َٛمٛع.نّٛ: 

https://mawdoo3.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%A7%

D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8

%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A 

إقضأ املظٜز ع٢ً َٛمٛع.نّٛ: 

https://mawdoo3.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%A7%

D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8

%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A 

 َجاٍ
 

طاق١ ايظا٥ز٠ أٚ تقضٜف ا٫ْفعا٫ت أٚ اي تقضٜفيقٝاّ بعض ايؾضنات ٚاملقاْع بعٌُ رٚصات يهض٠ ايكزّ بني ايعُاٍ 

َٔ صتاب١ ايعٌُ  ِٗرنًقٚ  غتعٝز اٱْغإ سٜٝٛت٘ ْٚؾاط٘ٝي ٚأٜنا تعٜٛض يًٓكك اؾغُاْٞ ايشٟ ٜعاْٞ َٓ٘ ايفضر

 .ايضٚتٝين ٚمنطٝت٘

 

 مبادئه-ماهٌته-مفهومه-التروٌح /https://www.balagh.com/article :اقرأ المزٌد على الرابط

 

 مبادئه-ماهٌته-مفهومه-التروٌح /https://www.balagh.com/article :اقرأ المزٌد على الرابط

 َجاٍ
 

 عًَٛني بضرعصفع ايعًِ عٔ املٚغبٌٝ ايٛسٝز ايشٟ ًٜٛس إيٝ٘ ا٭فضار يًشقٍٛ ع٢ً سكٛقِٗ ٚسضٜتِٗ، ٖٛ اي  

 . تدافُنيايعامل ْٚقض٠ املعًّٛ، ٚايفقٌ بني امل

 . ٘عٓزَا ٜتعزٟ أسز املظاصعني عًٞ قطع٘ أصض ؾاصٙ فإٕ املعًّٛ ًٜذأ يًكنا٤ ٫عذلرار سك 

 

إقضأ املظٜز ع٢ً َٛمٛع.نّٛ: 

https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7

%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1 

 

 مبادئه-ماهٌته-مفهومه-التروٌح /https://www.balagh.com/article :اقرأ المزٌد على الرابط

 

 مبادئه-ماهٌته-مفهومه-التروٌح /https://www.balagh.com/article :اقرأ المزٌد على الرابط
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 عًِ ايٓفػ ٚا٫دتُاعيف 

   ألكاديمية اكتاب        

  قُز عًٞ أ/

 

 

 

 

 

ٖٛ فُٛع٘ َٔ ايعًُٝات ايت٢ تعٌُ ع٢ً ْكٌ املعضف٘ ٚاملٗاصات ٚايكِٝ بطضٜك٘ صزلٝ٘ أٚ غرل صزلٝ٘ اىل ا٭فضار  

 يتشًِٜٛٗ اىل َٛاطٓني فاؿني َؾاصنني بادنابٝ٘ ف٢ اجملتُع .

 

باص٠ عٔ دٴ١ًُ َٔ ايعٓافض ٚايع٬قات املٓبجك١ عٔ ايٓعِ ايغٝاع١ٝ ٚا٫قتقار١ٜ ٚايغٛعٝٛثكاف١ٝ، ٖٛ ع : 1تعضٜف اعذلؽارٟ

 ٜٚتُجٌ رٚصٖا يف بًٛص٠ أٖزاف ايذلب١ٝ ٚغاٜاتٗا، ٚتغٝرل أَٛص املزصع١ ٚأرٚاصٖا ٚفكًا ملبار٨ تهٜٛٔ ا٭فضار املٓتُني إيٝٗا.

 

َٔ ايكٛاعز ٚايتٓعُٝات ٚاٱدضا٤ات اييت تٓتٗذٗا رٚي١ َا يتٛدٝ٘ أَٛص  فُٛع١ َذلابط١ َع بعنٗا ايبعض : 2تعضٜف اعذلؽارٟ

ايتعًِٝ ٚتغٝرل ؽ٪ْٚٗا ععًٝا إىل ا٫صتكا٤ بايكِٝ ٚاملبار٨ ايعا١َ يٮ١َ مبا ٜتُاؽ٢ َع ايغٝاعات ايذلب١ٜٛ يتعهػ ايفًغف١ 

 مبدتًف أؽهاشلا: ايفهض١ٜ، ٚا٫دتُاع١ٝ، ٚايغٝاع١ٝ يف رٚي١ َع١ٓٝ.

 

  ْكٌ ايذلاخ ايجكاف٢ َٔ ا٭دٝاٍ املامٝ٘ اىل ا٭دٝاٍ املعافضٙ . (1

 ت١ُٝٓ ايكِٝ ٚا٫ػاٖات املضغٛب٘ ادتُاعٝا . (2

 فٝاغ١ ؽدق١ٝ املٛاطٔ مبا ٜتفل َع أٖزاف اجملتُع . (3

 تٛدٝ٘ ٍَٝٛ ا٭فضار ٚت١ُٝٓ قزصاتِٗ مبا رنزّ قناٜا اجملتُع . (4

 َٛاد١ٗ َؾه٬ت اجملتُع . (5

 ايكِٝ ا٭خ٬قٝ٘ ف٢ ا٭بٓا٤ . غضؼ  (6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                 

   
 

 ثالثًا:مناذج مو الهظم االجتماعية

 َجاٍ
 

 ِٖيف ؼكٝل ايُٓٛ ٚا٫عتُضاص يف اؿفاظ ع٢ً ؽدقٝت٘ ٚسات٘ َٔ خ٬ٍ قٝاَ٘ بايضبط املغتُض بني زلات  ٜغا

ثكافت٘ احمل١ًٝ ٚايٛافز٠ رٕٚ إسزاخ أٟ احن٬ٍ أٚ تػرل أٚ سٚبإ أٟ َُٓٗا يف اٯخض، فتظرار أبعار ايتفاعٌ 

 .١ًٝٚايتهٝف َع اؿفاظ ع٢ً َعامل ايؾدق١ٝ احمل

 .ٜٴًيب ناف١ سادات اجملتُع ا٫قتقار١ٜ، ٚخاف١ ا٭ٜزٟ ايعا١ًَ املزصب١، ٚايتهٓٛيٛدٝا اؿزٜج١ ٚايضق١ُٓ 

  سيت ٜغتطٝعٕٛ صفض َا ٜضْٚ٘ كايف يعاراتِٗ ٚتكايٝزِٖ  ايط٬ب عٓزاملزصع١ بت١ُٝٓ َٗاصات ايتفهرل

 جملتُع .ٚقُِٝٗ  ٚنشيو  ت١ُٝٓ قزصتِٗ عًٞ سٌ املؾه٬ت اييت تٛادِٗٗ يف ا

  قٝاّ املزصع١ بعٌُ أْؾط١ فف١ٝ ٫ٚ فف١ٝ بتهٜٛٔ فُٛعات َٔ ايط٬ب يًكٝاّ بٗا فتُٓٞ بشيو َٗاصات

 ٚقِٝ اخ٬ق١ٝ نايتعإٚ ٚايتٓافػ .
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 ج2
 عًِ ايٓفػ ٚا٫دتُاعيف 

   ألكاديمية اكتاب        

  قُز عًٞ أ/

 

 

 

 

 

ٖٛ فُٛع١ ايٛعا٥ٌ ٚايعارات ٚايتكايٝز ٚا٭فهاص ايت٢ تٗزف اىل اعتػ٬ٍ َٛاصر ايب٦ٝ٘ ٫ؽباع اؿادات ا٭عاعٝ٘   

  ي٬فضار.

ٝا٠ فتُُع َا اقتقارًٜا يف طَٔ فُٛع١ٌ َٔ ايع٬قات ا٫قتقار١ٜ ٚايكا١ْْٝٛ اييت ؼهِ ٚتزٜض ٚتٴٍٓعِ س:  1تعضٜف اعذلؽارٟ

 َٴعني، سٝح ٜ٪ثٸض ٖشا ايٓعاّ يف طبٝع١ ايع٬قات املتباري١ بني ايبؾض ٚكتًف املٛاصر ٚع٢ً صأعٗا املٛاصر ايطبٝعٝٸ١.

 

أقق٢ تًو ايضٚابط ايع٬قات املتعًك١ بتٓعِٝ اعتػ٬ٍ طؽقٝك املٛاصر ا٫قتقار١ٜ احملزٚر٠ بٗزف ايٛفٌ إىل : 2 تعضٜف اعذلؽارٟ

 إؽباع ممهٔ يضغبات أفضار اجملتُع  ٚساداتِٗ املتعزر٠

 

 أقضأ ٚثكف ْفغو .املدتًط .  -اٱؽذلانٞ –ٖٓاى اْٛاع َٔ ايٓعِ ا٫قتقار١ٜ أُٖٗا ايٓعاّ ايضأزلايٞ  َع١ًَٛاثضا١ٝ٥ :

 

 ٖشا ايٓعاّ ٜ٪ر٣ رٚصٙ ف٢ اجملتُع َٔ خ٬ٍ ث٬خ عًُٝات ٢ٖٚ :   

صأؼ  –ايعٌُ  –) ا٭صض  ٚتتهٕٛ َٔ ث٬ث١ عٓافض ٢ٖ  ٚتع٢ٓ اؿقٍٛ ع٢ً املٛاصر ٚؼًٜٛٗا اىل عًع ْافع٘ 

 ٚأسٝاْا تٓعِٝ ا٫ْتاز ٚا٫عتجُاص ( –املاٍ 

 ت٬ٗنٝ٘ . أ٣ تٛطٜع سافٌ ا٫ْتاز ع٢ً املٛاطٓني ْٚكٌ املٓتذات َٔ اشل٦ٝات ا٫ْتادٝ٘ اىل اشل٦ٝات ا٫ع 

  ٚتع٢ٓ اعتدزاّ سافٌ ع١ًُٝ ا٫ْتاز َٔ عًع ٚخزَات ٫ؽباع سادات ا٭فضار . 

 

 

 

 

 

 

  : ايٓعاّ ا٫قتقار٣ دظ٤ َٔ ايٓعاّ ا٫دتُاع٢ ايعاّ ٜ٪ثض ٜٚتأثض بايٓعِ ا٭خض٣ ٚأري٘ سيو  ٢ٖ 

 

 .اىل ؼكٝل ا٭ٖزاف ا٫قتقارٜ٘ ايت٢ ؼزرٖا اؿهَٛ٘  ٭ْ٘ ٜٗزف ٜضتبط ايٓعاّ ا٫قتقار٣ بايٓعاّ ايغٝاع٢ .1

نُا ٜضتبط بايٓعاّ ا٭عض٣ ٭ٕ ا٭عضٙ عٓزَا تٛفض استٝاداتٗا املعٝؾٝ٘ فاْٗا تٓؾط سضن١ ايؾضا٤ ٚبايتاىل تٛفض عا٥ز  .2

 ٜغتدزّ ف٢ ؼغني أ٫ت ا٫ْتاز ٚرفع أدٛص ايعُاٍ .

 

 

 

  
 

 

 َجاٍ
 

ٓتر َٔ املقٓع بٓا٤ َقٓع عًٞ قطع١ أصض متًهٗا ٫ْتاز ارٚات َٓظي١ٝ َٔ ايب٬عتٝو ) ع١ًُٝ ا٫ْتاز ( ثِ ْكٌ امل

ٚتٛطٜع١ عًٞ ايؾضنات ٚاحمل٬ت  ايتذاص١ٜ ) ع١ًُ ايتٛطٜع ( ثِ ٜكّٛ ا٫ؽدال بايؾضا٤ يغز استٝاداتِٗ ) ع١ًُٝ 

 ا٫عت٬ٗى ( 

 َجاٍ
 

ؾط سضن١ ايؾضا٤ يف ايغٛم مما صب١ املٓظٍ تؾذلٟ ايغًع ٚؼقٌ عًٞ َا تكزَ٘ اشل٦ٝات ا٫قتقار١ٜ َٔ خزَات فتٓ

 ٜ٪ثض يف طٜار٠ اْتاد١ٝ املقٓع ٜٚ٪ثض بايتايٞ عًٞ ا٫قتقار فٝظٜز رخٌ صب ا٫عض٠ .
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ل ايكاْْٛٝ٘ املتقً٘ بايغًط٘ ٚطضٜك١ اؿهِ ٚؼزٜز ايع٬ق٘ بني اؿانِ ٖٛ فُٛع٘ َٔ ايعٛاٖض ٚايٓقٛ  

 ٚاحملهَٛني ٚتٛفرل استٝادات أفضار اجملتُع َٔ أَٔ ٚمحاٜ٘ ٚعزٍ . 

 

ٓٸ١ٓ، ٚاييت تًعب رٚصًا ٖاًَا يف تٓعِٝ عٌُ امل٪عغات  :1تعضٜف اعذلؽارٟ  ٖٛ عباص٠ عٔ فُٛع١ َٔ املُاصعات ٚايغًٛنٝات املك

 . اجملتُع ايٛاسز بؾهٌ قاْْٛٞ ٚايك٣ٛ يف

 

باص٠ عٔ يٛا٥ح قا١ْْٝٛ ٚقٛاعز تعٌُ رٚي١ َا ع٢ً تطبٝكٗا ع٢ً ايؾعب ايشٟ ؼهُ٘، ععًٝا يتشكٝل ع :2تعضٜف اعذلؽارٟ 

 ايضفا١ٖٝ ٚا٭َإ يًزٚي١ راخًًٝا ٚخاصدًٝا، ٚبايتايٞ ؼكٝل ايعزر ا٭ندل َٔ املقاحل اييت تتُاؽ٢ َع َقاحل ايؾعب،

 

   

 اؽباع اؿادات ا٭عاعٝ٘ ٭بٓا٤ اجملتُع . (1

 تٛطٜع ثضٚات اجملتُع تٛطٜعا عار٫ ٚاؿز َٔ ظاٖض٠ ايقضاع ع٢ً ايجضٚٙ ٚاستهاص املٛاصر . (2

 تغدرل املٛاصر ا٫قتقارٜ٘ ـز١َ ا٭ٖزاف ايعًٝا يًُذتُع . (3

 ع١ًُٝ تزصز ايغًط٘ . ؼزٜز ع٬ق١ ايزٚي٘ مبٛاطٓٝٗا ٚتٓعِٝ  (4

 

  ِفِ اطار امقاىَن َقد تحدُد امغالقات بُىًا َبُن امهَاطىُنُغى . 

ممجًِٝٗ  اختٝاص َٔ خ٬ٍ بؾهٌ غرل َباؽضٜؾذلى املٛاطٕٓٛ ف٢ ٚمع ايكٛاْني بؾهٌ َباؽض َٔ خ٬ٍ ا٫عتفتا٤ات ، أٚ (1

 (.زميكضاطٞايٓعاّ اي )ف٢ اجملايػ ايٓٝاب١ٝ 

 . (زنتاتٛصٟاياٚ  ٚتٛقضاطٞ) ايٓعاّ ا٭ ٖشٙ ايكٛاْني َٔ اؿانِ تفضض عًِٝٗ (2

 

 

 

 

 

 

 

  
 



 

    

49 

 ج2
 عًِ ايٓفػ ٚا٫دتُاعيف 
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 امسمطٌ امتشرُغٌُ 

  )امبرمهان َامهجامس امىُابٌُ (

امسمطٌ امتىفُذٌُ 

 -امهحافظُن –)امحكَهٌ 

 االدارٍ امهحمٌُ (

 

 امسمطٌ امقضائٌُ

 

 بتؾضٜع ٚعٔ ايكٛاْني كتٚؽ

 ايغًط١ ايتٓفٝش١ٜ .ٚتضاقب 

 

مبا  بتٓفٝش ايكٛاْني ٚؽتك

 ذنكل ايقاحل ايعاّ يًٛطٔ 

 .ؽتك عُا١ٜ اؿكٛم ٚايٛادبات  -

 ف٢ اـ٬فات ايت٢ قز تٓؾأ بني قٌايف -

  ايغًطتني ايتؾضٜع١ٝ ٚايتٓفٝش١ٜ. 

  ايزٚي١ َٚٛاطٓٝٗا. 

  املٛاطٓني بعنِٗ َع بعض. 

 

 

                         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٜكتن٢ تٓعِٝ ايزٚي١ ٚدٛر ث٬خ عًطات َغتك١ً ٢ٖ 

فٗٞ َضٖٕٛ بتشكٝل عٝارتٗا  ٣ رٚي١بكا٤ أٚ  عًط١ ايزٚي١ ايها١ًَ ٚايزا١ُ٥ ع٢ً مجٝع َٛاطٓٝ٘

 َكّٛ اعاعٞ َٔ َكَٛات ايزٚي١ .

 

تعريف 

 سيادة الدولة

 َجاٍ
 

ؾ١ٓ اـُغني تنع ايزعتٛص ) ايغًط١ ايتؾضٜع١ٝ (  فإسا اصتهب ؽدقا دضمي١ َا فإٕ صداٍ ايؾضط١ تكّٛ 

بايكا٤ ايكبض عًٝ٘ ) عًط١ تٓفٝش١ٜ ( ثِ ٜكّٛ ايكنا٤ بافزاص اؿهِ عًٝ٘ ) ايغًط١ ايكنا١ٝ٥ ( ٚفكا 

 ايب٬ر . يزعتٛص
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 دــــب عٔ ا٫تـــٞ : ا

فُٛع١ ا٭رٚاص ٚايع٬قات اٱدتُاع١ٝ املٓع١ُ اييت تتقٌ مبذاٍ َعني َٔ فا٫ت اؿٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ ٚؽنع ملعاٜرل ثابت١  -1

.... ٖٞٚ. 

 ايتػرل ا٫دتُاعٞ  -ايٓعِ ا٫دتُاع١ٝ           ب - أ

 اينبط ا٫دتُاعٞ        ايتٓؾ١٦ ا٫دتُاع١ٝ  -دـ

 ط أٚ ا٫عايٝب ايغًٛن١ٝ اييت ؼزخ بقٛص٠ َٓتع١ُ راخٌ اجملتُع . ٜؾرل ايٞ .....فُٛع١ َٔ ا٫منا -2

 ايتػرل ا٫دتُاعٞ  -ايٓعِ ا٫دتُاع١ٝ           ب - ب

 اينبط ا٫دتُاعٞ        ايتٓؾ١٦ ا٫دتُاع١ٝ  -دـ

َقاْع دزٜز٠ .يغز ساد٘ تعٌُ ايزٚي١ عًٞ اْؾا٤ املظاصع ايغُه١ٝ ٚاعار٠ تؾػٌٝ املقاْع اييت تٛقفت َٔ قبٌ بٌ بٓا٤  -3

 اجملتُع .تؾرل ايعباص٠ يًٓعاّ ......

 ايذلبٟٛ -ا٫عضٟ                            ب -أ          

 ايغٝاعٞ  -ايزٜين                           ر -دـ

يت ٜتكضبٛا ايٞ اهلل فٝاّ بعض ايٓاؼ َٜٛٞ ا٫ثٓني ٚاـُٝػ َٔ نٌ اعبٛع اقتنا٤ا بضٚعًٓا ايهضِٜ ٚاْعاَِٗ يف ايق٠٬ س -4

 . تؾرل ايعباص٠ يًٓعاّ ......

 ايذلبٟٛ -ا٫عضٟ                            ب -أ          

 ايغٝاعٞ  -ايزٜين                           ر -دـ

 قٝاّ ا٫ب ي٬ٝ ْٚٗاصا بايعٌُ َع ادٌ تٛفرل نٌ َا ذنتاد٘ ا٫بٓا٤ ٚطٚدت٘ .. ٜؾرل ايٞ ايٓعاّ .... -5

 ايذلبٟٛ -ا٫عضٟ                                 ب -أ          

 ايغٝاعٞ  -ايذلٚذنٞ                            ر -دـ

بعز اْتٗار اَتشإ اخض ايعاّ  اسٖب َع اعضتٞ ايٞ ا٫عهٓزص١ٜ  يكنا٤ اٚقات مج١ًٝ ٚا٫عتُتاع با٫َانٔ اـ٬ب١ بٗا .  -6

 ٜؾرل ايٞ ايٓعاّ ....

 ايذلبٟٛ -ب                        ا٫عضٟ          - أ

 ايغٝاعٞ  -ايذلٚذنٞ                            ر -دـ

سزٜجا قاَت ايزٚي١ بعٌُ اْع١ُ كتًف١ يف داَعات َزصؼ َٓٗا ْعاّ ايعاّ ايٛاسز ْٚعاّ ايغاعات املعتُز٠ ٚغرلٖا  -7

 يتٓاعب نٌ طايب مبا ذنكل اٖزاف١ . ٜؾرل ايٞ ايٓعاّ ....

 ايذلبٟٛ -ا٫عضٟ                                    ب-أ          

 1   تدريب
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 ايكنا٥ٞ -ايذلٚذنٞ                               ر -دـ

قٝاّ ايزٚي١ بٛمع قٛاْني فاصَ٘ يًتعاٖض بتزٜٔ املهإ ٚايظَٔ يًكٝاّ بايتعاٖض .فُٔ سل ا٫فضار طًب سكٛقِٗ ٚاٜنا َٔ  -8

 يٓعاّ ....سل ا٫خضٕٚ عزّ قطع ايطضم .. ٜؾرل ايٞ ا

 ايذلبٟٛ -ا٫عضٟ                                 ب-أ           

 ايغٝاعٞ  -ايذلٚذنٞ                            ر -دـ

 عٓزَا ٜكّٛ فضر بغضق١ َا اًَه١ فاْين اصدع ايٞ ايٓعاّ ..... -9

 ايذلبٟٛ -ا٫عضٟ                                 ب-أ          

 ايغٝاعٞ  -ٞ                            رايذلٚذن -دـ

ايغًط١ اييت  تعٌُ عًٞ تٓفٝش فُٛع١ قٝاع١ٝ سات َٛاففات َٛسز٠ َٔ ايكٛاعز . ريٌ مبجاٍ َٔ عٓزى عًٞ ايٓعاّ ايشٟ  -10

 تؾرل ايٝ٘ ايعباص٠ . 

......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

يتذاص ٚاؾظاصٜٔ عًٞ خفض ايغًع١ مما ٜ٪ثض بايطبع عٓز غ٤٬ ايًشّٛ ٚايزداز تتذ٘ ا٫عض٠ ايٞ عًع اخضٟ يفذل٠ سيت ػدل ا -11

 عًٞ ايبٛصف٘ .

 ايذلبٟٛ -ا٫عضٟ                                 ب-أ          

 ايغٝاعٞ  -ايذلٚذنٞ                            ر -دـ

 فُٛع١ َٔ ا٭عػ اييت تتبعٗا ايزٚي١ يٓكٌ ايجكاف١ َٔ دٌٝ ايٞ دٌٝ ...ايٓعاّ  -12

 ايذلبٟٛ -ا٫عضٟ                                 ب-أ          

 ايغٝاعٞ  -ايذلٚذنٞ                            ر -دـ

تعٌُ ايزٚي١ عًٞ اعطا٤ ايؾباب قطع اصامٞ ٫عتق٬سٗا أٚ اصامٞ فاؿ١ يًظصاع٘ ٚبشيو تهٕٛ قز افارت ٚاعتفارت .  -13

 تؾرل ايعباص٠ ايٞ ايٓعاّ .

 ايذلبٟٛ -ب                                 ا٫عضٟ-أ           

 ايغٝاعٞ  -ايذلٚذنٞ                            ر -دـ

 عٓزَا تتعضض ايظٚد١ يغ٤ٛ َعا١ًَ ايظٚز شلا ٚتضٜز ايط٬م فاْٗا عتشتاز  بؾهٌ َباؽض ايٞ ايغًط١ ..... -14

 ايتٓفٝش١ٜ  -ايتؾضٜع١ٝ                           ب-أ           

 ايز١ٜٝٓ -ايكنا١ٝ٥                          ر -ـد

بعز َضاقب١ أسز ا٫فضار يفذل٠ ط١ًٜٛ مت ايكبض عًٞ أندل تؾهٌٝ عقابٞ َتدقك يف عضق١ ايغٝاصات .ػغز ايعباص٠  -15

 ايغًط١ ....

 ايتٓفٝش١ٜ  -ايتؾضٜع١ٝ                           ب-أ           
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 ايز١ٜٝٓ -ر       ايكنا١ٝ٥                    -دـ

ٜكّٛ را٥ُا َغذل امحز عًُإ ٖٚٛ َزصؼ ايتاصٜذ، بايشٖاب ايٞ اسز املٓطام ا٫ثض١ٜ مبضافك٘ فُٛع١ َٔ ط٬ب٘ ي٬عتُتاع  -16

 ٚيٝهغبِٗ ثكاف٘ سناصات َٔ عبكْٛا عًٞ اصض ايٛاقع ٚسيو يف اداط٠ ْقف ايعاّ .

 .متجٌ ايفكض٠ ايغابك٘ ٚاسز٠ اٚ انجض َٔ ايٓعِ ا٫دتُاع١ٝ 

 ايذلبٟٛ ٚايذلٚذنٞ  -ايزٜين ٚا٫قتقارٟ                          ب-أ           

 ايذلبٟٛ -ايكنا٥ٞ ٚايغٝاعٞ                       ر -دـ

عٓزَا ٜكّٛ فًػ ايؾعب باملٛافك١ عًٞ قإْٛ َنُْٛ٘ ايػضا١َ ٚايغذٔ ملٔ ٜٓؾض اخباصا غرل فشٝش١ عًٞ ايغٛؽٝاٍ َٝزٜا  -17

 ٠ ايغًط١ ..... ػغز ايعباص

 ايتٓفٝش١ٜ  -ايتؾضٜع١ٝ                           ب-أ           

 ايز١ٜٝٓ -ايكنا١ٝ٥                          ر -دـ

 تعتدل ع١ًُٝ ايذلب١ٝ ٚع١ًٝ اجملتُع يف ت١ُٝٓ ايفضر ٠ؽدقٝت٘ . طبل مبجاٍ َٔ عٓزى عًٞ ٚظا٥ف ايٓعاّ ايذلبٟٛ .  -18

......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

 ا تكّٛ ؽضن١ َا بٓكٌ املٛار ايػشا١ٝ٥ َٔ املقزص ايٞ احمل٬ت تغُٞ ع١ًُٝ ....عٓزَ -19

 ا٫ْتاز  -ايتٛطٜع                                  ب-أ           

 ا٫عت٬ٗى ٚايتٛطٜع  -٫عت٬ٗى                          ر -دـ

 ار١ٜ أٚ خزَاتٗا .متجٌ ع١ًُٝ .....مجٝع املٓؾ٦ات اييت تكّٛ بؾضا٤ اٚ اعت٦ذاص املٛاصر ا٫قتق -20

 ا٫ْتاز  -ايتٛطٜع                                  ب-أ           

 ا٫عت٬ٗى ٚايتٛطٜع  -٫عت٬ٗى                          ر -دـ

 عٓزَا تكّٛ ا٫ّ بؾضا٤ َا ؼتاد١ َٔ احمل٬ت .متجٌ ع١ًُٝ .... -21

 ا٫ْتاز  -ب                   ايتٛطٜع               -أ           

 ا٫عت٬ٗى ٚايتٛطٜع  -٫عت٬ٗى                          ر -دـ

 تكّٛ قه١ُ ا٫عض٠ بايفقٌ يف اـ٬فات ايظٚد١ٝ ميجٌ سيو اسزٟ عًطات ايزٚي١  ٖٚٞ ... -22

 ايتٓفٝش١ٜ  -ايتؾضٜع١ٝ                           ب-أ

 ايز١ٜٝٓ -ر       ايكنا١ٝ٥                    -دـ

 تتٛيٞ بعض ايغًطات ايضقاب١ عًٞ اؿه١َٛ تؾرل سيو اسزٟ عًطات ايزٚي١  ٖٚٞ ... -23

 ايتٓفٝش١ٜ  -ايتؾضٜع١ٝ                           ب-أ

 ايز١ٜٝٓ -ايكنا١ٝ٥                          ر -دـ
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تؾرل تُضاص ايع٬قات اييت تغٛرٖا احملب١ ٚايتعإٚ تٗزف ايٓعِ ا٫دتُاع١ٝ ايٞ احملافع١ عًٞ ايٛدٛر ايبؾضٟ َٔ خ٬ٍ اع -24

 ... ٖٛٚ  ايٓعِ ا٫دتُاع١ٝ ٭سز ايعباص٠ 

 ايذلبٟٛ -ا٫عضٟ                                   ب-أ           

 ايغٝاعٞ  -ا٫قتقارٟ                           ر -دـ

 تزٚعٛ يٛدٛر٠ ق٠ٛ عًٝا متٓح ايضاس١ ايٓفغ١ٝ ٖٚٛ ايٓعاّ .... تضتبط ظاٖض٠ خًل ا٫صساّ بأسز ايٓعِ ا٫دتُاع١ٝ ٚاييت -25

 ا٫عضٟ -ايزٜين                                      ب-أ           

 ايغٝاعٞ -ا٫قتقارٟ                           ر -دـ

            يٓعاّايٞ ا عتهُاٍ ايعاّ ايزصاعٞ ، ٜؾرلعط١ً ْقف ايعاّ تعٌُ عًٞ تكًٌٝ اينػط عًٞ ايط٬ب قبٌ ا -26

 ايذلبٟٛ ٚايذلٚذنٞ  -ايزٜين ٚا٫قتقارٟ                          ب-أ

 ايذلٚذنٞ -ايكنا٥ٞ ٚايغٝاعٞ                       ر -دـ

 متجٌ اؿه١َٛ أسز ٚظا٥ف ايٓعِ ا٫دتُاع١ٝ اييت تهفٌ سض١ٜ ايتعبرل ٚايضأٟ ٖٛ ايٓعاّ .... -27

 ايذلبٟٛ -ب                           ا٫عضٟ        -أ          

 ايغٝاعٞ  -ا٫قتقارٟ                           ر -دـ

ٝب ٚبأعاي اؿٝا٠ دٛاْب كتًف يف ا٫دتُاع١ٝ ايع٬قات ٚؼزر – ايغًٛى ٚتٓعِ – املتعزر٠ اٱْغإ سادات يتًب١ٝ تغع٢ -28

 عباص٠ َٓتع١ُ ٚ٭ْٗا تغع٢ اىل صبط أدظا٤ اجملتُع املدتًف١.ػغز اي

 ايٓعِ ا٫دتُاعٝ٘  -ب                  ايتػرلا٫دتُاعٞ  -أ

 ايتُٓٝ٘ ا٫دتُاعٝ٘  -ر                 ايتكزّ ا٫دتُاعٞ -ز        

  ايٞ ايتعضٜف ٜؾرلٖشا.مضٚص١ٜ إْغا١ْٝ سادات يتًب١ٝ ٚاملٓع١ُ ايكا١ُ٥ ايطضم عٔ عباص٠(: أٚددلٕ) تعضٜف -29

 ايتكزّ ا٫دتُاعٞ -ب                 اعٞ ا٫دتُ ايتػرل-أ

 ايٓعِ ا٫دتُاعٝ٘  -ر           ايتُٓٝ٘ ا٫دتُاعٝ٘ -ز

 َتهاٌَ بٓا٤ يف َعًا تضتبط ادتُاع١ٝ ٚصَٛط ٚقِٝ عًٛنٝ٘ ٚأعايٝب ا٭فهاص َٔ ْغل عٔ عباص٠(: أْزصعٕٛ) تعضٜف  -30

 ؾرل ايعباص٠ ايٞ ٚع٢ً ايضغِ َٔ إٔ ايتعاصٜف ؽتًف يف أيفاظٗا إ٫ أْٗا تؾذلى يف عز٠ ففات:ت

  ايتكزّ ا٫دتُاعٞ-ب                    ايتػرل ا٫دتُاعٞ -أ       

 ايتُٓٝ٘ ا٫دتُاعٝ٘ -ر                 ايٓعِ ا٫دتُاعٝ٘-ز        

  ايٓعاّ ايٞ اص٠ايعب تؾرل.ايطبٝعٝٸ١ املٛاصر صأعٗا ٚع٢ً املٛاصر ٚكتًف ايبؾض بني املتباري١ ايع٬قات طبٝع١ يف ايٓعاّ ٖشا ٜ٪ثٸض -31

   ا٫عضٟ-ب                                              ايغٝاعٞ-أ            

 ايذلبٟٛ -ر                                        ٫قتقارٟ ا-ز            
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  قُز عًٞ أ/

 

 املتاس١، املٛاصر اعتجُاص خ٬ٍ َٔ املدتًف١، ايفضر١ٜ ا٫ستٝادات تًب١ٝ إىل ٚخقا٥ق٘ أْٛاع٘ اخت٬ف ع٢ً   ايٓعاّ ٖشا ٜٗزف  -32

ٌٸ داْب إىل ٛٸع ا٫ستٝادات اٱْغا١ْٝ،متجٌٝ ايعباص٠ ايٓعاّ املؾا س  نٌ املتعًٍك١ بك١ً املٛاصر، ٚتٓ

 ايذلبٟٛ -ب                                             ايغٝاعٞ  -أ             

 ٫عضٟ ا-ر                                        ا٫قتقارٟ -ز               

 يعباص٠ ايٞ ايٓعاّ ا تؾرل ٚايطًب ايعضض ق٣ٛ ايغٛم آيٝ٘ ع٢ً أعتُارٙ -33

 ايغٝاعٞ  -ب                                                  ايذلبٟٛ  -أ

 ا٫قتقارٟ -ر                                             ايكنا٥ٞ -ز   

 ع٬قات املتباري١ بني ايبؾض ٚكتًف املٛاصر ٚعًٞ صأعٗا املٛاصر ايطبٝع١ٝ .. سًٌ َا تؾرل ايٝ٘ ايعباص٠ . ْعاّ ٜ٪ثض يف طبٝع١ اي -34

......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

  ايٓعاّ ػغزايعباص٠.املتطٛصٙ َضاسً٘ يف استهاصٜ٘ َٓافغ٘ اىل ٚتتشٍٛ،  املٓتذني بني املٓافغ٘ عٝارٙ  -35

 ا٫قتقارٟ-ب                                                 ايغٝاعٞ  -أ

 ا٫عضٟ  - ر                                                      ايذلبٟٛ -ز 

 ايٓعاّ ػغزايعباص٠. شلا َهدلا منٛسدا اجملتُع ٜعتدل نُا، سات٘ يًُذتُع َقػضا منٛسدا إْٗا بٌ اجملتُع ففات تعهػ  -36

 كنا٥ٞ اي - ب                                              ا٫قتقارٟ -أ

 ايغٝاعٞ  - ر                                                     ا٫عضٟ -ز

 ايفضر َعٗا ٜتعاٌَ اييت ا٭ٚىل اٱْغا١ْٝ اؾُاع١ ٖٞ بٌ ٚتٓعُٝٗا اؾُاع١ يف اٱْغإ سٝا٠ اعتُضاص ادٌ َٔ ٚدزت قز  -37

 ص٠ ايٓعاّعباػغزاي.َغتُضا استهانا بٗا ٚذنتو

 ايكنا٥ٞ  - ب                                              ا٫قتقارٟ -أ            

 ايذلبٟٛ ( - ر                                                     ا٫عضٟ -ز            

 ؿٝا٠ ا٭عاعٞ املضنظ ٖٚٞ،١ا٫دتُاعٝ ؽدقٝت٘ أمناط تؾهٌ اييت عُضٙ َٔ ا٭ٚىل ايغٓٛات اٱْغإ ٜعٝؿ ففٝٗا  -38

 هإ ايطبٝعٞ يٓؾأ٠ ايعكا٥ز ايز١ٜٝٓ ٚاعتُضاصٖا.ػغزايعباص٠ ايٓعاّ ٚامل،ايفضر

 ايكنا٥ٞ – ب                                                  ا٫قتقارٟ -أ          

 ا٫عضٟ ( - ر                                                      ايزٜين – ز           

ٚايٓعضات ايعامل١ٝ، ٚايٓقٛل، ٚا٭َانٔ املكزع١، أٚ  ٚا٭خ٬م، املع١ٓٝ، ٚاملُاصعات ايغًٛنٝات َٔ ثكايف-ادتُاعٞ ْعاّ  -39

عِ . ايٓاسز  ايٓبٛات، أٚ املٓعُات، اييت تضبط اٱْغا١ْٝ بايعٓافض اـاصق١ يًطبٝع١، أٚ املتعاي١ٝ، أٚ ايضٚسا١ْٝ. ػغزايعباص٠ 

 جاٍ .ٚمح مب
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 ٕٛبٌ تتػرل بفعٌ عٛاٌَ ايطبٝع١ ) ايضٜاح ،ا٭َطاص ...(ثابت١  ٫ تعٌ ظٛاٖض ايه 

  ِٜبكٛي٘ : ٖرلاقًٝطػ"  "قز عدل عٔ ٖشٙ اؿكٝك١ ايفًٝغٛف ايْٝٛا٢ْ ايكز 

 (إٔ ا٫ْغإ ٫ ٜٓظٍ ايٓٗض َضتني  ٭ٕ َٝاٖ٘ تتذزر باعتُضاص "" )

  تتؾهٌ َٔ ايبؾض ايشٜٔ رننعٕٛ باعتُضاص ٭ْٗا ٜهٕٛ أؽز ٚمٛسا ف٢ ،  ) ايتػرل اٱدتُاعٞ (ُاع١ٝايعٛاٖض ا٫دتيف ايتػرل

  يًتػرل ف٢ أٚماعِٗ ايعن١ٜٛ ٚايٓفغ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚا٫قتقار١ٜ ٚايغٝاع١ٝ ٚايجكاف١ٝ .

 

ٖٛ ٌٛٴٍ ٚايتبزٴٍ ايت٢ تطضأ ع٢ً ن  دٛاْب اؿٝا٠ ف٢ اجملتُع خ٬ٍ فذل٠ ط١َٝٓ َع١ٓٝ ". كتًف فٛص ٚأؽهاٍ ايتش

ظاٖض٠ َٔ ايعٛاٖض ا٫دتُاع١ٝ سات ايتأثرل املغتُض ٚاييت تعتُز عًٞ فُٛع١ َٔ ا٭فهاص ايبؾض١ٜ تعضٜف اعذلؽارٟ :

 أٚ دظ٥ٞ . ٚايٓعضٜات املغتشزث١ ٚا٫صا٤ ٚا٫ٜزٚيٛدٝات اييت ٜتُٝظ بٗا نٌ عقض َٔ ايعقٛص ايبؾض١ٜ ٜٚهٕٛ ايتػرل ؽاٌَ

 

 

1- 

  فتُع بغٝط إىل فتُع َجٌ ا٫ْتكاٍ ، أٚ َٔ َضس١ً أىل أخض٣ ".  ي٘اْتكاٍ اجملتُع تزصدنٝا َٔ ساي١ إىل سا ٜٚع٢ٓ َٔ 

 .َٔ ايعقٛص ايكزمي١ اىل ايعقٛص ايٛعط٢ اىل ايعقٛص اؿزٜج١ا٫ْتكاٍ َضنب أٚ 

 اجملتُع ٭٤ ، سٝح تقٛص ايبعض إٔ قإْٛ ايتطٛص ٜٓطبل ع٢ً اجملتُع ا٫ْغا٢ْ  ٚقز ُاعتعرل َفّٗٛ ايتطٛص َٔ عًِ ا٫سٝا ٕ

 اٱْغا٢ْ ف٢ تطٛص٠ ٜؾب١ ايها٥ٔ اؿ٢ ف٢ تطٛصٙ .

1-  

 ٛٴٍ أٚ تبزٴٍ حنٛ ا٭فنٌ ف٢ خقا٥ك اجملتُعات ، فٗٛ اصتكا٤ َغتُض يٓعِ اجملتُع، ٚاطرٜار اعتُارٙ ع٢ً  ٜٚع٢ٓ ا٫عايٝب  ؼ

 ع١ًُٝ ف٢ َٛاد١ٗ َؾه٬ت١ ٚايٛعا٥ٌ اي

   ؼٍٛ اجملتُع َٔ ا٭١َٝ إىل ايتعًِٝ ، أٚ َٔ أعتدزاّ أعايٝب بزا١ٝ٥ ف٢ ايتٓكٌ ٚاٱتقاٍ ، إىل أعايٝب سزٜج١ َٚعافض٠

. 

2-  

  ، غتٜٛات تشغني امليتع٢ٓ تٛظٝف املٛاصر ايطبٝع١ٝ ٚايبؾض١ٜ ، ٚايٛعا٥ٌ ايع١ًُٝ ٚايتهٓٛيٛد١ٝ ف٢ بضاَر َزصٚع١ ٚكطط١

  املار١ٜ ٚاملع١ٜٛٓ ف٢ اجملتُع .

 

 المقدمة

 ايفضم بني  َفّٗٛ ايتػرل ا٫دتُاع٢ ٚاملفاِٖٝ ا٫خض٣ ؟

 

 الموضوع

 الثاني

 أواُل:تعريف الهظم االجتماعية

امتػُر اإلجتهاعِ
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o  ، درلاتٗا تزفع با٫ْغإ اىل ايتػرل ا٫دتُاع٢ فايطبٝع١ شلا أثضٖا املًُٛؼ ف٢ إسزاخ ايتػرل 

o  قز رَضت َزْا ٚأبارت أقٛاَُا  ( عٍٝٛٚط٫طٍ ٚعٛافف ٚاعافرل ٚاَطاص  )نُا إ قغ٠ٛ ايطبٝع١ . 

            

 

 

 

 

 

o ع٬ق١ بني عزر ايغهإ ٚبني َغت٣ٛ املعٝؾ١ ٚايعُاي١ ٚايبطاي١ َٚغت٣ٛ ا٭دٛص فٗٓاى. 

o  ايتكزّ ٚايتدًف َضْٖٛإ باؿضن١ ايغها١ْٝ .ف  

 

 

 

 

 

o  فهًُا سزخ تػرل ثكاف٢ عٛا٤ أنإ ٖشا ايتػرل َارٜا اٚ َعٜٓٛا نًُا أر٣ إىل إسزاخ تػرلات ادتُاع١ٝ ف٢ ايعارات ٚايتكايٝز

   اع١ٝ .ٚا٭عضاف ا٫دتُ

 
 

 

 

 

o َٛاف٬ت َٝغض٠ ٚرٚصا باصطا ف٢ ؼكٝل ايضفا١ٖٝ يٲْغإ َٔ خ٬ٍ تٛفرل إعهإ َٓاعب  تًعب. 

o ٚ. اطرٖاص ايفٕٓٛ ٚاٯراب ٚايعًّٛ ٜضتبط با٫قتقار سٝح ؼتاز إىل إَهاْات َار١ٜ يه٢ تظرٖض  

 

 

 

 

  

  

  

 ثاًْٝا:عٛاٌَ ايتػري اإلجتُاعٞ

 

 َجاٍ
 

ض ايبشض املتٛعط عٔ عهإ اقًِٝ ايتٓزصا أٚ عهإ املٓاطل ْضٟ اخت٬ف ايتػرل ا٫دتُاعٞ يغهإ اقًِٝ سٛ

ا٫عتٛا١ٝ٥ َٔ سٝح عاراتِٗ ٚقُِٝٗ ٚتطٛص اعايٝب َعٝؾتِٗ ٜٚضدع سيو يتػرل ايعضٚف املٓاخ١ٝ ٚايب١ٝ٦ٝ  

 ٖٚشا َا ٜقٓع تفاٚتا بني عضع١ ايتػرل َٔ فتُع ٭خض .

يف ايظصاع١ ٚعز استٝاداتِٗ .ٚعًٞ ايٓكٝض  ا٫َطاص املتٛعط١ عًٞ بعض ا٫َانٔ ٜغتدزَٗا عهإ املٓطك٘

 عٓزَا تهٕٛ عٍٝٛ فٝزَض املٓاطٍ ٚايظصع ٚايٓغٌ .

 

 َجاٍ
 

ا٫ثاص املذلتب١ عٔ ايٛمع ايغهاْٞ يف اسز احملافعات َٔ سٝح عزر ايغهإ ٚنجافت٘ ٚعز٫ت املٛايٝز ٚايٛفٝات 

ٖٚذضات٘ ايزاخ١ًٝ ٚاـاصد١ٝ قز تغبب تفهها يف اؿٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ ٚتغبب سضانا  بايظٜار٠ ٚايٓكقإ

 ادتُاعٝا يف قافعات اخضٟ .

 َجاٍ
 

 َجاٍ
 

رخٍٛ املضأ٠ بك٠ٛ ايٞ عٛم ايعٌُ يف أٚصٚبا سٝح يعبت أرٚاص ١َُٗ  يف ايعٌُ ٚايٛظا٥ف اؿه١َٝٛ 

 ٚا٫عُاٍ امل١ٝٓٗ ا٭خضٟ .

  

اْتؾاص فهض٠ اؿض١ٜ ٚايزميكضاط١ٝ يف فتُعات نجرل٠ عاعز عًٞ تػرل ؽاٌَ يف سٝا٠ ٖش٠ اجملتُعات 

 ١ًُٝٝ .ٚيٓعُٗا ايغٝاع١ٝ ٚا٫قتقار١ٜ ٚايتع
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o اجملتُع فاؿهِ ايزميكضاط٢ ٜغِٗ ف٢ إسزاخ ايتػرل حنٛ ا٫فنٌ ف٢. 

o ْ٘١َ ٚاـاف١ ٚإقا١َ ايعزٍ اؿكٛم ٚاملُتًهات ايعاَإ ٚفٝا١ْ ا٭َٔ ٚا٭ٜتٝح يًُٛاطٓني سضٜات َغ٦ٛي١ ٜٚٛفض شلِ  ٭

  ا٫دتُاع٢ بِٝٓٗ  ٚاعتجُاص َٛاصر اجملتُع مما ٜعٛر بايٓفع ع٢ً اؾُٝع .

 

 

 

 

 

o  ا أٚ عًبا (. )ادناب ف٢ إسزاخ ايتػرل ا٫دتُاع٢ نبرلفاؿضٚب شلا أثض 

o َا ؽًف١ اؿضب َٔ قتٌ ٚتؾضٜز ٚتٗذرل ٚٚف٢ ا٫خ٬م ٚايكِٝ ايغا٥ز٠  ٢ٖ ت٪ثض ف٢ طبٝع١ ايع٬قات ا٫دتُاع١ٝ.  

o  سٝح اخنفنت َعز٫ت 1973َا سزخ ف٢ اجملتُع املقض٣ أثٓا٤ سضب ايعبٛص ف٢ انتٛبض  يًتػرل ا٫دناب٢ يًشضٚب ّ

  .شلا  اؾضمي١ ف٢ اجملتُع إىل أر٢ْ َغت٣ٛ 

o  أَا َا ميجٌ ايتػرل ايغًب٢ شلا فٗٛ سيو اشلذّٛ اي٣ٚٛٓ ايش٣ تعضمت ي٘ َزٜٓت٢ ٖرلٚؽُٝا ْٚاداطان٢ بايٝابإ ف٢ ْٗا١ٜ

  خنض ٚايٝابػ .يٮٚتضتب عًٝ٘ رَاص ؽاٌَ  اؿضب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ

 

 

 

 

 

 

o ايكار٠ ٚايظعُا٤ شلِ رٚص باصط ف٢ إسزاخ ايتػرل ا٫دتُاع٢ . 

o   مجاٍ عبز ايٓافض ف٢ َقض، ٚغاْز٣ ف٢ اشلٓز ، ًْٚٝغٕٛ َاْز٬ٜ ف٢ دٓٛب أفضٜكٝا .  

 

 

 

 

 

 

o نًٗا سات أثض ف٢ ايتػرل  فا٫خذلاعات ٚا٫بتهاصات ٚا٫نتؾافات ايع١ًُٝ ٚايتكزّ ف٢ ٚعا٥ٌ ا٫تقا٫ت ٚاملٛاف٬ت

   ا٫دتُاع٢ ٚأثضت ف٢ تػٝرل ٬ََح سٝاتٓا املعافض٠ .

 

 

 

  

  

  

  

 َجاٍ
 

 عبز ايكارص اؾظا٥ضٟ  اعػ ايزٚي١ اؾظا٥ض١ٜ اؿزٜج١ ٚصَظ يًُكا١َٚ مز ا٫عتعُاص ٚا٫مطٗار ايفضْغٞ .

 ٖٚٓاى ايهجرل َٔ ايظعُا٤ ٚايكارص٠ ايشٜٔ غرلٚا فتُاعتِٗ اَجاٍ عُض َهضّ ٚعظٜظ املقضٟ ٚعُض املدتاص .

 

 َجاٍ
 

  اعتدزاّ ايتهٓٛيٛدٝا يف ايقٓاع١ أرٟ ايٞ مدا١َ ا٫ْتاز ٚايتدقك يف ايعٌُ ٚتضنٝظ ايك٠ٛ يف

 املزٕ ٚطٜار٠ اشلذض٠ إيٝٗا .

  ًٞايتكزّ ايتهٓٛيٛدٞ يف اجملا٫ت ايطب١ٝ عاعز يف ؽفٝض َعز٫ت ايٛفٝات ٖٚشا ٜ٪ثض ع

 ايذلنٝب ايغهاْٞ ٚبزٚص٠ ٜ٪ثض يف اؿٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ .

 َجاٍ
 

سضب فًغطني َٚا ْتر عٓٗا َٔ رَاص  ٚسضب اَضٜها ٚسًفا٥ٗا عًٞ ايعضام ايشٟ ْتر عٓٗا ْٗب ثضٚاتٗا ٚقتٌ 

 ٚتزَرل ملٓاص٠ ايعًِ .

 َجاٍ
 

ا١ٜ سضٚب أٚ ثٛصات ٚاؿضب ايعضاق١ٝ َع أَضٜها ٚسًفا٥ٗا أٚ  1990اْٗٝاص ا٫ؼار ايغٛفٝيت عاّ 

 ْٜٛٝٛ يف َقض  اثضا  اقتقارٜا ٚفهضٜا عًٞ أفضار اجملتُع . 30ٜٓاٜض ٚ  25نجٛص٠ 
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 يًتػرل ا٫دتُاع٢ منطإ اعاعٝإ َٔ سٝح َقارص٠ ُٖا :   

 التغير الخارجى لتغير الذاخلى ا

ٖٚٛ ايتػرل ايش٣ ذنزخ ْتٝذ١ تفاع٬ت تتِ راخٌ اجملتُع 

 . ْفغ٘

 . ايجٛصات، ٚا٭خش بٓعِ اقتقار١ٜ دزٜز٠  

: ايكضاصات اٱراص١ٜ ٚايتعًِٝ ٚاملؾضٚعات ايهدلٟ  َجاٍ

 ٚنشيو بعض اؿضنات ايزاع١ٝ يًتذزٜز أٚ ا٫ف٬ح .

 

بػرلٙ َٔ  ٘اتقاي أت٢ َٔ خاصز اجملتُع ْتٝذ١ٜايش٣  ٖٚٛ ايتػرل

  ٚايتهٓٛيٛدٝا نايعٛمل١ نجرلٙ اجملتُعات بفعٌ عٛاٌَ

 . ٚاؿضٚب

اشلظ٠ ا٫قتقار١ٜ اييت سزثت يف أَضٜها تأثضت بٗا َقض  َجاٍ :

 ٚباقٞ ايزٍٚ .

 

 

 االجتماعى للتغير السلثيح واآلثار المظاهر االجتماعى للتغير اإليجاتيح واآلثار لمظاهرا

 تكزّ ايعًِ أر٣ اىل صفا١ٖٝ ايفضر ٚاجملتُع . (1

ؼغٔ ٚعا٥ٌ ا٫تقاٍ ٚايتٛافٌ ٚاعتُار ا٭فضار ٚاؾُاعات ا٫دتُاع١ٝ  (2

 بعنِٗ ع٢ً بعض .

 ظٗٛص َفاِٖٝ دزٜز٠ َجٌ سكٛم اٱْغإ ٚايزميكضاط١ٝ  (3

 تطٛص أرٚاص املضأ٠ . (4

 اشلذض٠ َٔ ايكض٣ ٚا٭صٜاف إىل املزٕ . (5

 ظٗٛص ق٠ٛ ايطبك١ ايعا١ًَ. (6

 إىل املضانظ ايقٓاع١ٝ . َٔ ايعٌُ ف٢ ايبٝٛت دشب ايعُاٍ ٚايعا٬َت (7

 تكزّ بضاَر ايضعا١ٜ ا٫دتُاع١ٝ . (8

 ايُٓٛ اؿناص٣ ٚايعُضا٢ْ . (9

ايذلنٝظ ع٢ً اؾاْب املار٣ ف٢ اؿٝا٠   (1

 ملع٣ٛٓ .ٚإُٖاٍ اؾاْب ا

 ١ٝ ايفضر١ٜ .ْاملٌٝ إىل ا٭ْا (2

 اْتؾاصايعبح ٚايتُضر ٚاي٬َبا٠٫. (3

 معف ايذلابط ا٭عض٣ . (4

ظٗٛص ايهجرل َٔ ا٫حنضافات ايغًٛنٝ٘  (5

 ٚا٫دتُاعٝ٘

 طٜار٠ اينػٛط ايٓفغ١ٝ . (6

 تظاٜز أٚد٘ ا٫عت٬ٗى غرل ايضؽٝز. (7

 ثايجا : َظاٖس ايتػري االجتُاع٢ ٚاثاز٠

 زابعا : امناط ايتػري االجتُاع٢
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 ادب عٔ ا٫تٞ : 

شا عٔ اسز عٛاٌَ ايتػرل ٖٚٛ ٚاملٛاف٬ت اؾزٜز٠ .ٜعدل ٖ تكّٛ ايزٚي١ بتٛفرل سٝا٠ ٜغرل٠ ٚعًٗ٘ َٔ خ٬ٍ اـزَات نايطضم -1

 ٌَ ...ايعا

 ايطبٝعٞ -ايجكايف                                   ب-أ           

 ايزميٛدضايف -ا٫قتقارٟ                           ر -دـ

 ًٝا متٓح ايضاس١ ايٓفغ١ٝ ٖٚٛ ايٓعاّ ....تضتبط ظاٖض٠ خًل ا٫صساّ بأسز ايٓعِ ا٫دتُاع١ٝ ٚاييت تزٚعٛ يٛدٛر٠ ق٠ٛ ع -2

 ا٫عضٟ -ايزٜين                                      ب-أ           

 ايغٝاعٞ -ا٫قتقارٟ                           ر -دـ

ملكٛي١ . ٫سز ٜكٍٛ صاٜت ًَٝظ : إ ايقضاعات اؿضب١ٝ تٛيز تػرلات ادتُاع١ٝ . ريٌ مبجايني َٔ عٓزى عًٞ َا تؾرل ايٝ٘ ا -3

 ٖٛاٌَ ايتػرل ا٫دتُاعٞ . 

............................................................................................................................................... 

 ، ٜؾرل سيو ايٞ ايٓعاّ ...... عط١ً ْقف ايعاّ تعٌُ عًٞ تكًٌٝ اينػط عًٞ ايط٬ب قبٌ اعتهُاٍ ايعاّ ايزصاعٞ -4

 ايذلبٟٛ ٚايذلٚذنٞ  -ايزٜين ٚا٫قتقارٟ                          ب-أ           

 ايذلٚذنٞ -ايكنا٥ٞ ٚايغٝاعٞ                       ر -دـ

 متجٌ اؿه١َٛ أسز ٚظا٥ف ايٓعِ ا٫دتُاع١ٝ اييت تهفٌ سض١ٜ ايتعبرل ٚايضأٟ ٖٛ ايٓعاّ .... -5

 ايذلبٟٛ -ا٫عضٟ                                   ب-أ          

 ايغٝاعٞ  -ا٫قتقارٟ                           ر -دـ

 ايتشٍٛ املٓعِ َٔ ا٫ؽهاٍ ايبغٝط٘ ا٫نجض تعكٝزا ..ػغز ايعباص٠ ... -6

 ايتُٓٝ٘  -ايتطٛص ا٫دتُاعٞ                  ب-أ          

 ايتػرل ا٫دتُاعٞ  -ر                   ايتكزّ               -دـ

 تػرل اجملتُع ايبؾضٟ َٔ ا٫عض٠ ايٞ ايكضٜ٘ فاملز١ٜٓ ثِ اجملتُع ايكَٛٞ .ػغز ايعباص٠ .. -7

 ايتُٓٝ٘  -ايتطٛص ا٫دتُاعٞ                  ب-أ          

 ايتػرل ا٫دتُاعٞ  -ايتكزّ                                 ر -دـ

 يتػرل ايتكزَٞ ايشٟ ٜضتبط بتشغٔ را٥ِ يف ظضٚف اجملتُع املار١ٜ ٚاي٬َار١ٜ ..ػغز ايعباص٠ ٖٛ ساي١ ا -8

 ايتُٓٝ٘  -ايتطٛص ا٫دتُاعٞ                  ب-أ          

 ايتػرل ا٫دتُاعٞ  -ايتكزّ                                 ر -دـ

 دزاّ ايهُبٝٛتض ، ػغز ايعباص٠ اْتكاٍ اجملتُع َٔ اعتدزاّ ا٫ي٘ ايهاتب٘ ايٞ اعت -9

 2   تدريب
 



 

    

61 

 ج2
 عًِ ايٓفػ ٚا٫دتُاعيف 

   ألكاديمية اكتاب        

  قُز عًٞ أ/

 

 ايتُٓٝ٘  -ايتطٛص ا٫دتُاعٞ                  ب-أ          

 ايتػرل ا٫دتُاعٞ  -ايتكزّ                                 ر -دـ

ع١ٝ يف ؼٛيت َايٝظٜا َٔ بًز تعتُز عًٞ تقزٜض املٛار ا٭ٚيٝ٘ ايبغٝط٘ ايٞ اندل ايزٍٚ املقزص٠ يًغًع ٚايتكٓٝ٘ ايقٓا -10

 َٓطك١ دٓٛب ؽضم اعٝا ..ػغز ايعباص٠ ...

 ايتُٓٝ٘  -ايتطٛص ا٫دتُاعٞ                  ب-أ          

 ا ايتػرل ا٫دتُاعٞ -ايتكزّ                                 ر -دـ

 ِ ٖٚٛ ...ا٫ْتكاٍ َٔ ايبزا٠ٚ ايٞ ايضٜف ثِ اؿنض بطضٜك٘ تزصدنٝ٘ ..ػغز ٖش٣ ايعباص٠ عٔ اسز املفاٖٝ -11

 ايتُٓٝ٘  -ايتطٛص ا٫دتُاعٞ                  ب-أ          

 ا ايتػرل ا٫دتُاعٞ -ايتكزّ                                 ر -دـ

نٌ َا ػٛر ب٘ ايب١٦ٝ عًٞ ا٫ْغإ َٔ خرلاتٗا أٚ قغاٚتٗا ٜزفع باجملتُع ايٞ ايتعزٌٜ ٚايتهٝف ..تؾرل ايعباص٠ ٭سز  -12

 ٫دتُاعٞ ٖٚٛ ايعاٌَ ..عٛاٌَ ايتػرل ا

 ايجكايف -ايطبٝعٞ                                  ب-أ         

 ا ايغٝاعٞ  -ا٫قتقارٟ                          ر -دـ

 

 ع١ًُٝ َزصٚع١ َٓع١ُ ٜٛدٗٗا ا٫ْغإ َغتدزَا نٌ َا متًه١ مبا ذنكل غاٜات٘.تؾرل ايعباص٠ ايٞ اسز املفاِٖٝ ٖٚٛ .. -13

 ايتُٓٝ٘  -ايتطٛص ا٫دتُاعٞ                   ب-أ          

 ايتػرل ا٫دتُاعٞ -ايتكزّ                                    ر -دـ

ؽتًف فضل ايعٌُ َٔ ايضٜف ايٞ اؿنض فتهجض فضل ايعٌُ يف املزٕ عٔ ايضٜف ..ػغز ايعباص٠ اسز عٛاٌَ ايتػرل  -14

 ا٫دتُاعٞ ٖٚٛ ايعاٌَ .....

 ايجكايف -يتهٓٛيٛدٞ                            با-أ         

 ايزميٛدضايف -ا٫قتقارٟ                            ر -دـ

 منٛ ادتُاعٞ يًذٛاْب ايه١ُٝ ٚايهٝفٝ٘ يف سٝا٠ ا٫ْغإ َعتُز٠ عًٞ ا٫عايٝب ايع١ًُٝ ..تؾرل ايعباص٠ ٫سز املفاِٖٝ ٖٚٛ  -15

 ايتُٓٝ٘  -ب         ايتطٛص ا٫دتُاعٞ          -أ          

 ايتػرل ا٫دتُاعٞ -ايتكزّ                                    ر -دـ

 غرلات املتتابع١ املتزصد١ اييت ؼزخ يف تضنٝب اجملتُع أٚ ايع٬قات أٚ ايٓعِ ٚايكِٝ ايغا٥ز٠ . سًٌ ملا تؾرل ايٝ٘ ايعباص٠ . -16

............................................................................................................................................... 

 خت٬ف ؽهٌ ايتذاص٠ ٚؼٛشلا ايٞ ايتغٛم ا٫يهذلْٚٞ تؾرل ايعباص٠ ايٞ اسز عٛاٌَ ايتػرل ا٫دتُاعٞ ٖٚٛ ايعاٌَ .... -17

 غٝاعٞ اي -ايتهٓٛيٛدٞ                            ب-أ          
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 ايزميٛدضايف -ا٫قتقارٟ                            ر -دـ

ميهٔ ي٬ْغإ إ ٜػرل سٝات٘ اسا َا اعتطاع إ ٜغتجُض اػاٖات٘ ايعكًٝ٘ ـز١َ فتُع٘ تؾرل ايعباص٠ ايٞ اسز عٛاٌَ  -18

 ايتػرل ٖٚٛ ايعاٌَ ....

 ضايف ايزميٛد -ايطبٝعٞ                                  ب-أ         

 ا ايجكايف -ا٫قتقارٟ                          ر -دـ

ٜضٟ ؽٓزص إٔ  باعتُضاص ايتػرل ايتكين ٜغتُض ايتػرل ا٫دتُاعٞ . ريٌ مبجاٍ َٔ عٓزى عًٞ أسز عٛاٌَ ايتػرل ا٫دتُاعٞ  -19

 ايشٟ ػغزٙ ايعباص٠ . 

............................................................................................................................................... 

عٓز ؽل قٓا٠ تٛؽه٢ بايكضب َٔ َٔ َز١ٜٓ أبٛ زلبٌ ايغٝاس١ٝ دٓٛب قافع١  أعٛإ خٛيت املٓطك١ َٔ فشضا١ٜٚ إيٞ  -20

 طصاع١ٝ . سًٌ ايعباص٠ يف م٤ٛ رصاعتو ٭سز عٛاٌَ ايتػرل . 

............................................................................................................................................... 

 ٖضقًٝطػ " إْو ٫ ؽطٛ يف ايٓٗض ايٛاسز َضتني ف٬ أْت ْفػ ايؾدك ا٫ٍٚ ٫ٚ ايٓٗض ْفغ٘ نشيو ٜؾض ايٞ َفّٗٛ -21

                                                            )                                             ( 

ٜعضف أٜنا بأْ٘ ظاٖض٠ َٔ ايعٛاٖض ا٫دتُاع١ٝ سات ايتأثرل املغتُض، ٚاييت تعتُز ع٢ً فُٛع١ َٔ ا٭فهاص ايبؾض١ٜ،  -22

 يعقٛص ايبؾض١ٜ.ػغز ايعباص٠ ٚايٓعضٜات املغتشزث١، ٚاٯصا٤، ٚا٭ٜزٜٛيٛدٝات اييت ٜتُٝظ بٗا نٌ عقض َٔ ا

 َفّٗٛ ايتػرل ا٫دتُاعٞ -ب                       ٓعِ ا٫دتُاعٝ٘ َفّٗٛ  اي-أ         

 عٛاٌَ ايتػرل-ز                      ايٓعِ ا٫دتُاعٝ٘  ٚظا٥ف-ب        

 ايٞ ايعباص٠ تؾرل.ايغٛا٤ ع٢ً ظ١ٝ٥ٚاؾ ايه١ًٝ ْٚتا٥ذ٘ ٚأعباب٘ عٛاًَ٘ َٚعضف١ تفغرلٙ يف رنتًفٕٛ ا٫دتُاع عًُا٤ -23

  ا٫دتُاعٞ ايتػرل -ب                                     ا٫دتُاعٝ٘ ايٓعِ -أ

 ا٫دتُاعٞ ايتػرل عٛاٌَ-ز                                              ايٓعِ ٚظا٥ف-ز

 ايعباص٠ ػغز.ٛص١ٜتط ٚعا٥ٌ خ٬ٍ َٔ يٮَاّ ٜتشضى اجملتُع بإٔ ايفًغف١ٝ ايفهض٠ ٖٚٞ  -24

  ا٫دتُاعٝ٘ ايٓعِ ٚظا٥ف-ب                            ا٫دتُاعٝ٘ ايٓعِ َفّٗٛ-أ

 ا٫دتُاعٞ ايتػرل عٛاٌَ-ر                           ا٫دتُاعٞ ايتػرل َفّٗٛ-ز  

 ؼكل إىل تٓتٗٞ أٚ خرل، ٖٛ َا ؾزتٓ اييت املٛمٛع١ٝ، ا٭ٖزاف أٚ ٚاملكبٛي١، املٓؾٛر٠ ا٭ٖزاف حنٛ تغرل اييت اؿضن١ ٖٛ  -25

  ايعباص٠ ػغز.ايٓفع

 زّ ا٫دتُاعٞ ايتك-ب                                     ا٫دتُاعٝ٘ ايتُٓٝ٘ -أ

 ايٓعِ ا٫دتُاعٝ٘  ر                                    ايتطٛص ا٫دتُاعٞ -ز   

 ع٢ً ٚايغٝطض٠ اٱْتاد١ٝ، ٚايكزص٠ ايجكاف١، سٝح َٔ أع٢ً، غت٣َٛ إىل ايبؾضٟ اجملتُع اْتكاٍ إىل ايه١ًُ تؾرل نُا  -26

 ايطبٝع١.ػغز ايعباص٠
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 ايتطٛص ا٫دتُاعٞ  -ب                                      ايٓعِ ا٫دتُاعٝ٘  -أ

 ايتُٓٝ٘ ا٫دتُاعٝ٘ ر                                   ايتكزّ ا٫دتُاعٞ  -ز  

 ُٔ ا٫ْتكاٍ َٔ ايبغٝط إىل املضنب، ػغز ايعباص٠ تتن ٭ْٗا بايتػرل; ايعًُا٤، أسٖإ يف ، ايفهض٠ ٖشٙ  اقذلْت  -27

 ايتطٛص ا٫دتُاعٞ  -ب                                    ايتُٓٝ٘ ا٫دتُاعٝ٘ -أ

 ايٓعِ ا٫دتُاعٝ٘-ر                                     ايتكزّ ا٫دتُاعٞ  -ب 

بزٟٚ بأْ٘ نٌ ؼٍٛ ٜكع يف ايتٓعِٝ ا٫دتُاعٞ عٛا٤ يف بٓا٥٘ اٚ يف ٚظا٥ف٘ خ٬ٍ فذل٠ طَٓٝ٘ َعٝٓ٘  ٜعضف٘ امحز سنٞ -28

 .ػغز ايعباص٠ 

 َفّٗٛ ايتػرل ا٫دتُاعٞ-ب                               َفّٗٛ ايٓعِ ا٫دتُاعٝ٘ -أ

 ٛاٌَ ايتػرل ا٫دتُاعٞع -ر                                               ٚظا٥ف ايٓعِ -ز  

ا٫خت٬ف ايشٟ ٜطضأ عًٞ ا٭رٚاص ا٫دتُاع١ٝ اييت ٜكّٛ بٗا ا٫فضار . ٚمح مبجاٍ ملا تؾرل ايٝ٘ ايعباص٠ يعٛاٌَ ايتػرل ا٫دتُاعٞ  -29

. 

............................................................................................................................................... 

ارٟ اعتدزاّ ايتابًت يف فاٍ ايذلبٝ٘ ٚايتعًِٝ ايٞ اسزاخ تػرلات نبرل٠ يف فاٍ ايتعًِٝ .ػغز املكٛي٘ اسز عٛاٌَ  -30

 ايتػرل ا٫دتُاعٞ ٖٚٞ ايعٛاٌَ 

            ايجكافٝ٘  -ب                                                           ايطبٝعٝ٘ -أ

 تهٓٛيٛدٝ٘  -ر                                                  رميٛدضافٝ٘ -ز  

مل تغتطع ايزخٍٛ إىل قًب اجملتُع، ٫ٚ ايتأثرل يف عُك٘، بٌ اقتقض رٚصٖا ع٢ً ايٓاس١ٝ ا٫قتقار١ٜ ٚايتذاص١ٜ  ذز أْٗاـْ -31

ُِٝٗ ٚعاراتِٗ ٚقٛاِْٝٓٗ َٚ٪عغاتِٗ ا٫دتُاع١ٝ.ػغز فشغب، فٗٞ مل ت٪ثض يف اؿٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ يًعضب، ٚمل متػ ق

  ايعباص٠ اسزعٛاٌَ ايتػرل ا٫دتُاعٞ ٖٚٞ ايعٛاٌَ

 ايغٝاعٝ٘  -ب                         ايطبٝعٝ٘  -أ

 ا٫قتقارٜ٘ ر                 ايتهٓٛيٛدٝ٘ -ز

ا يف املضنظ ايجايح. إ٫ إٔ ايُٓٛ ايغهاْٞ سٍٛ ايعامل ٫ تظاٍ ايقني ٚاشلٓز ُٖا أندل رٚيتني ًُٜٝٗا اي٫ٜٛات املتشز٠ بعٝز -32

  يف اخنفاض. َعز٫ت ايُٓٛ ايغهاْٞ يف ايزٍٚ املتكز١َ يف اخنفاض.ػغز املكٛي٘ اسز عٛاٌَ ايتػرل ا٫دتُاعٞ ٖٚٞ ايعٛاٌَ 

 ايزميٛدضافٝ٘  -ب                         ايطبٝعٝ٘  -أ

 ا٫قتقارٜ٘  -ر                         ايجكافٝ٘ -ز
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 عًِ ايٓفػ ٚا٫دتُاعيف 

   ألكاديمية اكتاب        

  قُز عًٞ أ/

 

% يف 82إىل  1950% يف 68يف ايعكٛر ايغابك١، أفبشت ايزٍٚ ايٓا١َٝ دظ٤ نبرلا َٔ عهإ ايعامل، سٝح تظاٜزت َٔ  -33

.ػغز ايعباص٠  2010% يف 18إىل  1950% َٔ إمجايٞ عهإ ايعامل يف 32، يف سني اخنفض عهإ ايزٍٚ املتكز١َ َٔ 2010

 ايعٛاٌَاسز عٛاٌَ ايتػرل ا٫دتُاعٞ ٖٚٞ 

 ايزميٛدضافٝ٘  -ب                        ايطبٝعٝ٘  -أ

 ا٫قتقارٜ٘  -ر                      ايجكافٝ٘ -ز   

ا٫خت٬ف ايشٟ ٜطضأ عًٞ ا٫رٚاص ا٫دتُاع١ٝ اييت ٜكّٛ بٗا ا٫فضار . ٚمح مبجاٍ عًٞ َا تؾرل ايٝ٘ ايعباص٠ يعٛاٌَ ايتػرل  -34

 ا٫دتُاعٞ . 

............................................................................................................................................... 
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٘ ٚشلا رٚص أعاع٢ ف٢ تؾـهٌٝ  َٔ أنجض ايعًُٝات ا٫دتُاع١ٝ تأثرلا ع٢ً ايفضر ف٢ كتًف َضاسٌ سٝات 

 . تهٜٛٔ اػاٖات ايفضر َٚٝٛي٘ ْٚعضت٘ يًشٝا٠ٜتِ عٔ طضٜكٗا  ٚؽدقٝت٘ 

o . ٘ٝٚيكز اٖتِ ايعًُا٤ ٚاملفهضٜٔ مبٛمٛع ايتٓؾ٦٘ ا٫دتُاع 

o ٢ بعارٙ عٔ أفشاب ايغـ٤ٛ ، ٚعـزّ تزيًٝـ٘ أٚ ايتغـاٌٖ َعـ٘ فـ      ارٜب ايطفٌ ٚأْقح مبضاعا٠ ا٫عتزاٍ ف٢ ت ) ايػظاىل(اٱَاّ ف

  . املعا١ًَ

o  فرل٣ إٔ اعتدزاّ ايعكاب ٚايؾز٠ ف٢ َعا١ًَ ايطفٌ ٜهغب٘ عارات ماص٠ ) ابٔ خًزٕٚ(اَا . 

 

 

 

 

 ادتُاعٝـ١  مجاعـ١  اٚ َا جملتُع ا٫دتُاع٢ ايغًٛى ٚأمناط ٚقًُٝا طضقًا خ٬شلا َٔ ٜتعًِ ايفضر ٭ٕ تعًِ عًُٝ٘ 

 . اؾُاع١ ٖشٙ ٚعط ٚأ اجملتُع سيو ف٢ ايعٝؿ َٔ ٜتُهٔ ست٢ َع١ٓٝ

 تقبح ٚثكاف١ٝ، ادتُاع١ٝ بأبعارٺ ايبٝٛيٛدٞ اؾاْب اعتبزاٍ ع١ًُٝ أْٗا> ا٫دتُاع١ٝ يتٓؾ١٦ا رٚصناِٜ إٌَٝ تعضٜف اعذلؽارٟ :

 ”.فتُع٘ راخٌ ايفضر يغًٛى ا٭عاع١ٝ املٛدٗات ٖٞ

 

 

ع٢ً ايفضر تغاعز اْٗا ٢ٖٚ ُاع١ٝا٫دت ايتٓؾ١٦ يع١ًُٝ ا٭ٖزاف َٔ عزر ع٢ً املعافض٠ اجملتُعات َععِ تتفل  : 

 يف َع اٯخضٜٔ .أايتهٝف ا٫دتُاع٢  ٚايت (1

 ا٭عتك٬ٍ ايشات٢  ٚا٫عتُار ع٢ً ايٓفػ . (2

 انتغاب املعاصف ٚا٫ػاٖات ٚايكِٝ ايضٚس١ٝ ٚاـًك١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايٛدزا١ْٝ . (3

 انتغاب املعاٜرل ا٫دتُاع١ٝ ايت٢ ؼهِ عًٛن١ ٚتٛدٗ٘ . (4

   تُاع١ٝ .تعًِ ا٫رٚاص اؾ (5

 

 

 

 المقدمة

 ثانيا : اهداف التنشئة االجتماعية

 الموضوع 

 الثالث

 اوال : تعريف التهشئة االجتماعية

 َجاٍ
 

 يًػ١ ا٫ْـذًٝظ١ٜ سيت تغتطٝع ايتأقًِ َعِٗ  .عٓزَا تٛر ايغفض ايٞ اَضٜها ف٬بز إٔ ؼقٌ عًٞ نٛصؼ يف ا 

  .إنغاب ايفضر ايكِٝ ا٫دتُاع١ٝ اٱدناب١ٝ َجٌ ايتعإٚ ٚاؿض١ٜ ٚا٫عتك٬ٍ ٚا٫عتظاط بايٓفػ ٚاسذلاّ ايهبرل 
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o ٢ٖٚ ايت٢ تتِ ف٢ ا٫عض٠ ٚاملزصع١ . : َكصٛد٠ تٓص١٦  

o ٚايعغهض١ٜ ٚامل٪عغات ايغٝاع١ٝ  ٚا٫قتقار١ٜ ٚٚعا٥ٌ ا٫ع٬ّ ٢ٖٚ ايت٢ تتِ َٔ خ٬ٍ رٚص ايعبار٠ : َكصٛد٠ غري تٓص١٦  . 

 نبرل .ايتٓؾ١٦ املكقٛرٙ تهٕٛ صزل١ٝ ٚايػرل َكقٛر٠ تهٕٛ غرل صزل١ٝ ايٞ سز  َع١ًَٛ :

 

 

    

o ٚمجاعـ١ ايضفـام   ٚ رٚص ايعبـار٠  ٚاملزصعـ١   ٚ) ا٭عـض٠   ؼكل أٖزاف اجملتُع ٚتًب٢ استٝادات٘ َٚٓٗـا  دتُاع١ٝاَ٪عغات  ٖٓاى 

 رٚص ايجكاف١ ( ٚا٫سظاب ايغٝاع١ٝ  ٚٚعا٥ٌ ا٫ع٬ّ 

 

 

ٕ  اؿـب  ٜتباري٫ٕٛبٓا٤ بٓا٤ ادتُاع٢  اٚ مجاع١ ادتُاع١ٝ فػرل٠  تتهٕٛ َٔ ا٫ب ٚا٫ّ ٚا  تعريف األسره هى  ٜٚتكـازلٛ

  ع١ًُٝ. ادتُاع١ٝ بطضٜك١ ٜتقضفٕٛ أؽدافا يٝقبشٛا  ا٫بٓا٤ ٚتضب١ٝ  املغ٪ي١ٝ

 استٝاداتِٗ ٚتٛفرل فشٝش١ تٓؾ١٦ تٓؾ٦تِٗ أطفاشلُا حنٛ ُٗاٚٚادب ٚأّ أب َٔ تتهٕٛ اييت ا٫ٚيٞ ايٓٛا٠ ٖٞ : اعذلؽارٟ تعضٜف

ٛٸ يف ٚاملعٜٓٛٸ١ املارٜٸ١  . اجملتُع يف اعٜٛا٤ أؽدال ٜقبشٛا سيت ٠ ٚاشلز٤ٚ ٚايضمح١ ٚاملٛرٳٸ٠ بٸاؿ ٜغٛرٙ د

 

 ٚميهٔ إبضاط رٚص ا٫عض٠ ف٢ ٖشٙ ايع١ًُٝ فُٝا ٢ًٜ :  تعز ا٭عض٠ اِٖ َ٪عغات ايتٓؾ١٦ ا٫دتُاع١ٝ 

 . امل٪عغ١ ا٫دتُاع١ٝ ا٫ٚىل ايت٢ ٜٓؾا فٝٗا ايطفٌ ٜٚؾبع سادات٘ ا٫عاع١ٝ ايت٢ ٫ ٜغتطٝع ايعٝؿ بزْٚٗا -1

 .َجٌ ايًػ١ ٚايزبٔ ٚايعارات ٚاراب ايغًٛىا٫عض٠ كتًف املٗاصات ٚاملعاصف ا٫ٚي١ٝ  َٜٔتًك٢ ايفضر  -2

 ايضقٝب ع٢ً مماصعات َ٪عغات ايتٓؾ١٦ ا٫خض٣ َع ا٫بٓا٤ . ٢ٖ -3

 . ايٛعط ايشٟ ٜتعًِ ايفضر ف٢ اطاص٠ ا٫مناط ايغًٛن١ٝ ايت٢ ؼزر َا عٝهتغب٘ فُٝا بعز ف٢ امل٪عغات ا٫خض٣   ٢ٖ -4

 

 

 

 

 

 

 ثالثا : اشكال التنشئة االجتماعية

 رابعا : مؤسسات التنشئة االجتماعية

 ١الجتُاعٝا ١دٚز األضسٙ ف٢ ايتٓص٦خاَطًا:

أهميح األسررج ىرى عمليرح التة ر ح     

 االجتماعيح 

 

 َجاٍ
 

 ٜ كّٛ ايؾدك املغ٪ٍٚ عٔ ا٭عض٠ بتٛفرل اؿادات ا٭عاع١ٝ ناملا٤ ٚايػشا٤ ٚاملأ٣ٚ ٭فضار أعضت٘ غرل ايكارصٜٔ ع٢ً 

  ي١ أْفغِٗ.تٛفرلٖا بأْفغِٗ بغبب فٹػٳض ايعٴُض أٚ نٹبٳضٙ، أٚ قز ٜهٕٛ بغبب ا٭َضاض اييت متٓعِٗ َٔ إعا

  . ٜهتغب فٝٗا ايطفٌ ثكاف١ فتُع١ َٔ عارات ٚتكايٝز ٚاعضاف  ٚيػ١ ٚرٜٔ فايجكاف١ ؽتًف َٔ فتُع ٫خض 

 

  :ّٛإقضأ املظٜز ع٢ً َٛمٛع.ن

https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7

%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9 
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   ألكاديمية اكتاب        

  قُز عًٞ أ/

 

 

 

 األسلوب السالة األسلوب الموجة

 -اعًٛب ايكبٍٛ :-1

   ٜعتُز ٖشا ا٫عًٛب ع٢ً اظٗاص ايٛايزٜٔ َؾاعض اؿب

 ٚا٫ٖتُاّ ٚايتكبٌ ي٬بٔ بقٛصٙ يفع١ٝ ٚغرل يفع١ٝ 

  ٜٚذلى ٖشا ا٫عًٛب اثاص طٝب١ ف٢ ؽدقٝت١ سٝح ٜ٪ر٣ اىل

 ايتكزٜض ا٫دناب٢ يًشٝا٠.

  -اعًٛب ايضفض :-1

 ُجٌ ف٢ ارصاى ا٫بٓا٤ يعزٚإ ا٫با٤ ٚغنبِٗ َٔ ا٫بٓا٤ ٜت

ٚايتكًٌٝ َٔ ؽاِْٗ ٚاٖاْتِٗ ٚايغدض١ٜ َِٓٗ ٚصفض 

 ا٫بٓا٤ ب٬ عبب قزر 

  ر٣ ٖشا ا٫عًٛب اىل ايتكزٜض ايغًب٢ يًشات ٚايٓعض٠٪ٜ

 .  ايغًب١ٝ يًشٝا٠ ٚايعزٚا١ْٝ

 

 

 

 

 -اعًٛب اؿظّ ٚايزميكضاط١ٝ :-2

  ع٢ً ايتظاّ ايٛايزٜٔ اؾز١ٜ ٚاؿٛاص  ٜعتُز ٖشا ا٫عًٛب

ٚاملٓاقؾ١ ف٢ تكِٜٛ ايغًٛنٝات غرل املضغٛب١ َٔ ا٫بٔ 

ٚتؾذٝع ايغًٛنٝات املضغٛب٘ ايت٢ تقزص ع١ٓ َٚؾاصنت١ 

 ف٢ ع١ًُٝ اؽاط ايكضاص ٚؼٌُ املغ٦ٛي١ٝ

  ٕٜغاعز سيو ع٢ً ا٫عتكضاص ا٫ْفعاىل ٚايجك١ بايٓفػ ٚاتظا

 .ايضا٣ ايؾدق١ٝ ٚايبعز عٔ ايتعقب ف٢

  -اعًٛب ايتزيٌٝ ٚاؿُا١ٜ ايظا٥ز٠ :-2

  ٜعتُز ٖشا ا٫عًٛب ع٢ً قٝاّ ايٛايزٜٔ با٫ؽباع ايفٛص٣

ؿادات ا٫بٔ َُٗا نإ ْٛعٗا ٚايكٝاّ باملغ٦ٛيٝات ايت٢ 

 ٜفذلض إ ٜكّٛ بٗا ٚعِ تٛد١ٗٝ املغ٦ٛي١ٝ

 ٖٚشا ٜ٪ر٣ اىل ايتٛانٌ ٚا٫عتُار ع٢ً غرل٠ ٚعذظ٠ 
 خ اؿٝا٠.ٚفؾ١ً ف٢ َٛاد١ٗ اسزا

 

 

 

 

 

   -اعًٛب املض١ْٚ ٚايغُاس١ :-3

  ٜٜٔتُجٌ فُٝا ٜض١ْٚ ا٫بٓا٤ َٔ َض١ْٚ ٚزلاس١ َٔ ايٛايز

 .ف٢ َٓاقؾ١ اصا٥ِٗ ٚٚمع قٛاعز َض١ْ ينبط عًٛنِٗ 

  ر٣ اىل ؽعٛص ا٫بٓا٤ با٫ط٦ُٓإ ٚايجك١ بايٓفػ ٚايضغب١٪ٜ

 .ف٢ ا٫ْـذاط ٚاملبارص٠ بايضا٣ ٚاعتزاٍ ايغًٛى

 

  -: ب ايتغًط ٚايتؾزراعًٛ-3

ٜعتُز ٖشا ا٫عًٛب ع٢ً قٝاّ ايٛايزٜٔ باينبط ايتاّ يغًٛى 

ا٫بٔ رٕٚ ايغُاح ي١ باملٓاقؾ١ ٚايضفض ايتاّ ٫صا١٥ ٚع٢ 

ا٫بٓا٤ ايطاع١ املطًك١ ًٜٚذا ايٛايزٜٔ اىل ا٫فضاط ف٢ ايعكاب 

 .املار٣ ٚاملع٣ٛٓ 

يتدضٜب ٜ٪ر٣ سيو اىل متضر ا٫بٓا٤ ٚاحنضافِٗ ًَِٚٝٗ اىل ا

 ٚا٫ْطٛا٤ ٚعزّ ايجك١ بايٓفػ ٚمعف ا٫ْـذاط.

 

 

 

 

 

 عُة  فى االسرةىهاذج هن اسامُب امىشئة االجتها

 َجاٍ
 

عٓزَا ٜكّٛ ا٫با٤ بتكبٌ أبٓا٥ِٗ نُا ِٖ ٚعزّ َفاصْتِٗ بػرلِٖ ٜؾعضِٖ سيو بايط١ٓٝٓ٦ُ ٚسيو ٜٓعهػ 

 عًٞ عًٛنِٗ ٚتكزٜضِٖ ا٫دنابٞ يٓفغِٗ ٚيًشٝا٠ .

 َجاٍ
 

عٓزَا ٜهٕٛ ٚعزّ اُٖاٍ اصا٤ٙ ٚعزّ تٛبٝد٘ إ خايفِٗ اٚ سيت  يًطفٌ سني ٜتشزٸخ دنب عًٞ ا٫با٤ ا٫ْقات

ا٫عتكضاص عًٞ خطأ فايبشاٚص ا٫دنابٞ ٚاملٓاقؾ١ عٝتٛفًٛا ايٞ اقٓاع٘ بٛدٗات ْعضِٖ ايقشٝش١. ٚسيو  

 .ا٫ْفعاىل ٚايجك١ بايٓفػ ٚاتظإ ايؾدق١ٝ ٚايبعز عٔ ايتعقب ف٢ ايضا٣

 

إقضأ املظٜز ع٢ً َٛمٛع.نّٛ: 

https://mawdoo3.com/%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8

%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%A6%D8%A9_

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%

B9%D9%8A%D8%A9 

إقضأ املظٜز ع٢ً َٛمٛع.نّٛ: 

https://mawdoo3.com/%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8

%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%A6%D8%A9_

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%

B9%D9%8A%D8%A9 

 َجاٍ
 

 تٛدب١ٝ ا٫با٤ ي٬بٓا٤ يف املٛاقف املدتًف١ ٚفتح فاٍ املٓاقؾ١ ٚاؿٛاص ا٫دنابٞ ٚاملض١ْٚ ٚتكبٌ ايٓكز .
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 ج2
 عًِ ايٓفػ ٚا٫دتُاعيف 

   ألكاديمية اكتاب        

  قُز عًٞ أ/

 

 

 
 

 تعز املزصع١ امل٪عغ١ ايتع١ًُٝٝ ايضزل١ٝ امل١ُٗ يف اجملتُع بعز ا٭عض٠ . -1

 تكّٛ بايذلب١ٝ ْٚكٌ ايجكاف١ املتطٛص٠ ٚتعًِ املظٜز َٔ املعاٜرل ٚ٭رٚاص ا٫دتُاع١ٝ . -2

 يٛادبات ٚتكزٜض املغ٦ٛي١ٝ .تزعِ اسغاؼ ايفضر باؿكٛم ٚا -3

 

ٜتزصب فٝ٘ ايٓؾ٧ عًٞ قٛاعز ايٓعاّ ٚمماصع١ ا٫ْؾط١ ٚتهٜٛٔ ايع٬قات ٚت١ُٝٓ املٗاصات ٚتٛدٝـ٘ َٝـٛشلِ َـٔ     ٖٞ دلتُع َصغػس 

 خ٬ٍ املٓاٖر ايزصاع١ٝ ٚاملؾاصن١ يف ا٭ْؾط١ ٚايتفاعٌ بني ايط٬ب ٚبعنِٗ ٚبني ايط٬ب ٚاملعًُني .

َ٪عغ١ ْعا١َٝ تغتطٝع إٔ تغز ايعذظ يف مآي١ ايجكاف١ اييت قز تعاْٞ َٓٗا ا٭عض٠ يف ظ٬ٍ املعضف١ 

احملزٚر٠ يزٜٗا يف عقض تزفل املعًَٛات، أٚ يف مشاي١ َا تكزَ٘ يًطفٌ َٔ َعضف١ ٚثكاف١، ْتٝذ١ اْؾػاشلا عٓ٘ ٭عباب 

طصع ايكِٝ ا٫ْغا١ْٝ يزِٜٗ ..ٚايعٌُ عًٞ رفع قزصاتِٗ َٚٗاصاتِٗ يف كتًف اجملا٫ت ٚعز٠

 ايتزصٜب عًٞ ا٫ْنباط ٚاسذلاّ قٛاعز ايٓعاّ . -1

 انغاب ايط٬ب املٗاصات ٚاملعاصف مما ٜغاعز يف إعزارِٖ يًكٝاّ بأرٚاصِٖ ا٫دتُاع١ٝ . -2

 تبغٝط ثكاف١ اجملتُع ْٚكًٗا َٔ خ٬ٍ ْعاّ تعًُٝٞ َتزصز . -3

 غابِٗ ايكِٝ ٚا٫ػاٖات ايقشٝش١ .تعزٌٜ ا٫ػاٖات ايغًب١ٝ يًط٬ب ٚان -4

   ت١ُٝٓ االطاز ايجكايف املصرتى َٔ خالٍ -1
 ْكٌ قِٝ اجملتُع ٚأفهاصٙ َٔ دٌٝ ايٞ دٌٝ . -أ   

 تٓك١ٝ ايذلاخ ٚػزٜزٙ ٚاْتكا٤ أفنٌ َا فٝ٘ يتؾهٌٝ ؽدق١ٝ ايطايب . -ب   

تكدِٜ ايسعا١ٜ ايٓفط١ٝ ٚاالجتُاع١ٝ يًطالب َٔ خالٍ   -2
 زتِٗ يف سٌ َؾه٬تِٗ .َغاع -أ   

 ا٫ْتكاٍ بايطفٌ َٔ ا٫عتُار عًٞ غرلٙ ايٞ ا٫عتك٬ٍ ٚايتٛافل ايٓفغٞ ٚا٫دتُاعٞ  -ب   

َساعا٠ قدزات ايطالب ٚتفُٗٗا ، َٔ خالٍ :3
 فكٌ َٗاصاتِٗ ٚإرصان٘ يًٛاقع . -أ   

 منٛ ايؾدق١ٝ يف اطاصٖا ا٫دتُاعٞ . -ب   

 ٚذنكل أٖزاف٘ بطضٜك١ تت٥٬ِ َع َعاٜرل اجملتُع .تعًِٝ ايطايب نٝف ٜنبط عًه٘  -4

 انغاب ايط٬ب ايعارات ايقش١ٝ ايغ١ًُٝ . -5

 ذاط .ـإنغاب ايط٬ب أعايٝب ايتفهرل ايعًُٞ ٚتؾذٝعِٗ عًٞ ا٫ْ -6

 تٛدٝ٘ ايط٬ب ٫ختٝاص اجملاٍ ايتعًُٝٞ ٚايتدققٞ املٓاعب . -7

 يٝكتزٟ بٗا ايط٬ب َجٌ املعًِ . تٛع١ٝ ايعاًَني باملزصع١ بأ١ُٖٝ ايكز٠ٚ اؿغ١ٓ -8

 َٓح اَتٝاطات يتؾذٝع ايغًٛى ا٫دتُاعٞ اؾٝز ايشٟ ٜضتنٝ٘ اجملتُع . -9

 (المدرسة وعملية التعلممقدمة )

 تعريف المدرسةأواًل : 

 وظائف المدرسةثانيًا :

دور المدرسة في التنشئة ثُا : ثال

 االجتماعية

 املدزض١ ٚايتٓص١٦ االجتُاع١ٝ
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 عًِ ايٓفػ ٚا٫دتُاعيف 

   ألكاديمية اكتاب        

  قُز عًٞ أ/

 

 تكّٛ املزصع١ بإعزار ا٫فضار َٔ مجٝع اؾٛاْب ايٓفغ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايغًٛن١ٝ ٚا٫خ٬ق١ٝ ٚامل١ٝٓٗ . -1

  ْؾاطات٘ ا٫دتُاع١ٝ .تغعٞ إ ٜهٕٛ ايفضر عنٛ ْافع يف اجملتُع ٜٚغاِٖ يف -2

 َ٪عغات٘ . ٫ ميهٔ ا٫قتقاص عًٞ َا تكزَ٘ املزصع١ فاملغ٦ٛي١ٝ مجاع١ٝ عًٞ عاتل اجملتُع بهٌ -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعٌُ رٚص ايعبار٠ عًٞ تعًِٝ ايفضر ٚاؾُاع١ ايتعًِٝ ٚاملعاٜرل ايز١ٜٝٓ اييت متز ايفضر بإطاص عًٛنٞ َعٝاصٟ . .1

 ى اٱدتُاعٞ .ت١ُٝٓ ايقػرل ٚتٛسٝز ايغًٛ .2

 ايتكضٜب بني ايطبكات . .3

 تضمج١ ايتعايِٝ ايز١ٜٝٓ إيٞ عًٛى عًُٞ . .4

 

 

 

 تعًِٝ ايفضر ٚاؾُاع١ ايتعايِٝ ايز١ٜٝٓ ايغُا١ٜٚ اييت ؼهِ ايغًٛى مبا ٜتنُٔ ععار٠ اجملتُع . .1

 ايزع٠ٛ إيٞ تضمج١ ايتعايِٝ ايغُا١ٜٚ إيٞ عًٛى عًُٞ . .2

 ٓ٘ ٜٚعٌُ يف اطاصٙ .إَزار ايطفٌ بإطاص عًٛنٞ َعٝاصٟ صاض ع .3

 إنغاب ايطفٌ ثُٝا ٚاػاٖات َٚعاصف ر١ٜٝٓ ٚادتُاع١ٝ ٚخًك١ٝ ٚثكاف١ٝ َتٓٛع١ . .4

 ت١ُٝٓ اينُرل يزٟ ايطفٌ  ايفضر ٚاؾُاع١. .5

 تٛسٝز ايغًٛى اٱدتُاعٞ ٚايتكضٜب بني كتًف ايطبكات اٱدتُاع١ٝ . .6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المدرسة وتقدم المجتمعرابعُا : 

 ادةــــــــــدور العب
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   ألكاديمية اكتاب        

  قُز عًٞ أ/

 

  

 

 

 ادب عُا ٜأتٞ : 

ا تهٝٝف ايفضر َع ب٦ٝت٘ ا٫دتُاع١ٝ ٚتؾهًٝ٘ يتُجٌٝ َعاٜرل فتُع٘ ٚتكّٛ ٖشٙ ع١ًُٝ ايتفاعٌ اييت ٜتِ خ٬شل -1

 .تؾرل ايعباص٠ ايٞ تعضٜف .... ايع١ًُٝ اعاعا ع٢ً ْكٌ ايذلاخ ايجكايف ا٫دتُاعٞ

 ايٓعِ (  –ايتٓؾ١٦  –اينبط  –) ايتػرل 

بؾهٌ َباؽض ع٢ً عًٛى ايطفٌ عٔ طضٜل ع١ًُٝ ادتُاع١ٝ ؼزخ اعتذاباتٗا تػرلات َباؽض٠ يف ايب١٦ٝ احملٝط١ ٚت٪ثض  -2

 َا تتنُٓ٘ َٔ اعايٝب يًُذاطا٠ ادنابٝا اٚ عًبٝا يف تزعِٝ اٚ تعزٌٜ عًٛن٘ يف املٛاقف املدتًف١ .

 ايٓعِ ( –ايتٓؾ١٦  –اينبط  –) ايتػرل 

قع٘ اعنا٤ اؾُاع١ ٖٞ ايع١ًُٝ اييت ٜتعًِ فٝٗا ايطفٌ إ ٜغًو َا ٜتفل َع َا تتطًب٘ ارٚاص ادتُاع١ٝ َع١ٓٝ َٚع َا ٜتٛ -3

 َٔ عًٛنٝات ٚتقضفات ممٔ ٜكّٛ بٗشٙ ا٫رٚاص اييت تذلاٚح بني رٚص ا٫بٔ اٚ ا٫ب١ٓ ٚايظٚز اٚ ايظٚد١ ٚرٚص ا٫ّ ٚا٫ب .

 ايٓعِ ( –ايتٓؾ١٦  –اينبط  –) ايتػرل 

ؾضبٗا ٜٚتأثض بٗا، ع١ًُٝ تفاعٌ ادتُاعٞ تتِ بني ايطفٌ ٚايكا٥ُني ع٢ً صعاٜت٘ َٔ خ٬ٍ فُٛع١ َٔ ا٫عايٝب اييت ٜت -4

ٚتٗزف تًو ايع١ًُٝ اىل تضب١ٝ ٖشا ايطفٌ َٚغاعزت٘ ع٢ً ُٜٓٛ طبٝعٝا يف سزٚر اقق٢ َا ت٪ًٖ٘ ي٘ قزصات٘ يف ايٓاس١ٝ 

 ايعك١ًٝ ٚاؾغ١ُٝ ٚايعاطف١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايضٚس١ٝ .

 ايٓعِ ( –ايتٓؾ١٦  –اينبط  –) ايتػرل 

٥ٔ بٝٛيٛدٞ اىل نا٥ٔ ادتُاعٞ  ٜقبح عنٛا يف اجملتُع ايشٟ ٜعٝؿ ايع١ًُٝ اييت ٜتشٍٛ ايفضر عٔ طضٜكٗا َٔ فضر نا -5

 .فٝ٘  ٜٚتعًِ َٔ خ٬شلا ايكِٝ ٜٚهتغبٗا ٜٚتؾضبٗا ٜٚنٝفٗا اىل ا٫طاص املضدعٞ يًغًٛى اـال ب٘

 ايٓعِ ( –ايتٓؾ١٦  –اينبط  –) ايتػرل 

ؽدقٝت٘، ٚاييت إ فًشت ٖشٙ ايؾدق١ٝ َٔ اِٖ ايعًُٝات ؽأًْا يف سٝا٠ ايفضر، ٭ْٗا تًعب رٚصا أعاعٝا يف تهٜٛٔ  -6

 ٚمح مبجاٍ ملا تؾرل ايٝ٘ ايعباص٠ .  عاُٖت بزٚصٖا يف تكزّ اجملتُع ٚصفع١ ؽأْ٘ .

...................................................................................................................................... 

ِٖ امل٪عغات ا٫دتُاع١ٝ اييت أقاَٗا ا٫ْغإ ٚأْؾ٦ٗا ٚسبو بٗزف اعتُضاص بكا٥٘ يف اؾُاع١ ا٫ْغا١ْٝ تعتدل َٔ أ -7

 ٚتٓعُٝٗا ٚتهٝفٗا .

 مجاع١ ايضفام ( –ا٭عض٠  –رٚص ايعبار٠  –) املزصع١ 

ا ٜتِ غضؼ َٔ امل٪عغات ايذلب١ٜٛ امل٪ثض٠ يف تضب١ٝ ٚتٓؾ١٦ ا٫فضار ٚتؾهٌٝ ؽدقٝتِٗ تؾه٬ٝ َتُٝظا فعٔ طضٜكٗ -8

 ا٫ميإ ٚايعكٝز٠ ٚايكِٝ املجًٞ ٚايفنًٞ اييت ذنض عًٝٗا ايزٜٔ .

 مجاع١ ايضفام ( –ا٭عض٠  –رٚص ايعبار٠  –) املزصع١ 

ٖٞ اسزٟ ٚعا٥ط ايتٓؾ١٦ ا٫دتُاع١ٝ فٗٞ َ٪عغ١ ادتُاع١ٝ تضب١ٜٛ َتُٝظ٠ اْؾ٦ٗا اجملتُع بٗزف تض١ٜ ٚتٓؾ١٦ ايقػاص  -9

 يًُٛاط١ٓ ايقاؿ١ جملتُعِٗ .ٚتعًُِٝٗ ٚت٦ٝٗتِٗ اٚ اعزارِٖ 

 مجاع١ ايضفام ( –ا٭عض٠  –رٚص ايعبار٠  –) املزصع١ 

 َ٪عغ١ ٫ ْعا١َٝ تعٌُ عًٞ تك١ٜٛ ع٬ق١ ا٫ْغإ باـايل عبشاْ٘ ٚتعايٞ . -10

 مجاع١ ايضفام ( –ا٭عض٠  –رٚص ايعبار٠  –) املزصع١ 

 َٓش ْع١َٛ اظافضٙ إيٞ َا ؽا٤ اهلل . ٖٞ اـ١ًٝ ا٫ٚيٞ اييت ذنتو بٗا ايٛيٝز ايبؾضٟ استهانا َباؽضا -11

 مجاع١ ايضفام ( –ا٭عض٠  –رٚص ايعبار٠  –) املزصع١ 

 3   تدريب
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 عًِ ايٓفػ ٚا٫دتُاعيف 

   ألكاديمية اكتاب        

  قُز عًٞ أ/

 

 تعٌُ عًٞ تبغٝط ايذلاخ املعضيف ْٚكً٘ َٔ دٌٝ ا٫با٤ اٚ املعًُني ايٞ دٌٝ ا٫بٓا٤ . -12

 مجاع١ ايضفام ( –ا٭عض٠  –رٚص ايعبار٠  –) املزصع١ 

يف رعِ ايعكٝز٠ ٚتجبٝت ايغًٛى ايقشٝح ففٞ املامٞ ناْت داَعا ٚداَع١  َ٪عغ١ ٜغتُض اثضٖا يف سٝا٠ ايفضر ٚاجملتُع -13

 ؽا١ًَ ...

 مجاع١ ايضفام ( –ا٭عض٠  –رٚص ايعبار٠  –) املزصع١ 

 مجاع١ ادتُاع١ٝ بٝٛيٛد١ٝ ْعا١َٝ َه١ْٛ َٔ فُٛع١ أفضار . -14

 مجاع١ ايضفام ( –ا٭عض٠  –رٚص ايعبار٠  –) املزصع١ 

و اجملتُع فبزاخًٗا ٜٛدز نٌ طبكات اجملتُع بػض ايٓعض عٔ اٚد٘ ا٫خت٬ف بني َ٪عغ١ صزل١ٝ تعٌُ عًٞ متاع -15

 ا٫فضار .

 مجاع١ ايضفام ( –ا٭عض٠  –رٚص ايعبار٠  –) املزصع١ 

 تظٚر اجملتُع ا٫ْغاْٞ بأعنا١٥ ايقػاص اؾزر ٚايعٌُ عًٞ ؼكٝل ساداتِٗ اينضٚص١ٜ . -16

 ام (مجاع١ ايضف –ا٭عض٠  –رٚص ايعبار٠  –) املزصع١ 

 تعٌُ عًٞ ت١٦ٝٗ فضل اؿٝا٠ شل٪٤٫ ا٫عنا٤ ايقػاص ٚاعزارِٖ يًشٝا٠ إعزارا فاؿا يف اجملتُع . -17

 مجاع١ ايضفام ( –ا٭عض٠  –رٚص ايعبار٠  –) املزصع١ 

ٚع١ًٝ يًتعضف عًٞ املٖٛٛبني فُٗٞ اييت تضٟ ا٫خت٬فات بني ا٫فضار فايذلب١ٝ اييت تٓتر أطفا٫ تؾب٘ بعنٗا فٗٞ تضب١ٝ  -18

 ٚتٓؾ١٦ فاؽ١ً . تؾرل ايعباص٠ ايٞ رٚص ....

 مجاع١ ايضفام ( –ا٭عض٠  –رٚص ايعبار٠  –) املزصع١ 

 تكزّ ايزعِ املارٟ ٚاملعٟٓٛ ا٫قتقارٟ ٚايٓفغٞ ٚا٫دتُاعٞ ٭عنا٥ٗا . -19

 مجاع١ ايضفام ( –ا٭عض٠  –رٚص ايعبار٠  –املزصع١  

ايؾعٛص با٫ْتُا٤ ٚايتٓب٪ مبؾه٬ت اجملتُع ٚايعٌُ عًٞ سٌ تعتدل َضنظ ا٫ؽعاع يف ايب١٦ٝ فٗٞ تغاعز عًٞ تظن١ٝ  -20

 ٖش٠ املؾه٬ت ....

 مجاع١ ايضفام ( –ا٭عض٠  –رٚص ايعبار٠  –) املزصع١ 

 تعٌُ عًٞ تٛفرل اؿب ٚاؿٓإ ٚا٫َٔ ٚا٫َإ يًٛيٝز ايبؾضٟ . -21

 مجاع١ ايضفام ( –ا٭عض٠  –رٚص ايعبار٠  –) املزصع١ 

بٓا٥ِٗ قزص َٔ اؿض١ٜ يف ابزا٤ ايضا٤ سيت يٛ نإ كايف شلِ ٚبٗشا ٜذلبٞ ايطفٌ عًٞ ٜكّٛ بعض ا٫با٤ باعطا٤ ا -22

 ا٫عتك٬ي١ٝ ايشات١ٝ ٚسٌ املؾه٬ت اييت تٛادِٗٗ  .تؾرل ايٞ اعًٛب ....

 ايتؾزر ( –ايتزيٌٝ  – كبٍٛاي – ١ْٚ ٚايغُاس١)املض

 س أْٗا ؼتنٔ ا٭طفاٍ ٚتزصبِٗ عًٞ املٗاصات اؿضن١ٝ .تعتدل بزٌٜ عٔ ايٛسز٠ ٚاـ١ًٝ ا٫ٚيٞ يف اجملتُع يفذل٠ َٛقٛت١ إ -23

 مجاع١ ايضفام ( –ا٭عض٠  –رٚص ايعبار٠  –) املزصع١ 

ايع١ًُٝ اييت تغتٗزف تأٌٖٝ ايفضر يًُؾاصن١ يف ْؾاط مجاع١ َع١ٓٝ عٔ طضٜل تعًِ املعاٜرل ٚا٭رٚاص اييت تتٛقعٗا  -24

 اؾُاع١ ٚتكضٖا . سًٌ َا تؾرل ايٝ٘ ايعباص٠ . 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 
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تجبت يف ا٫ْغإ أصناْ٘ اـًك١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚاملع١ٜٛٓ املٓبجك١ َٔ ايعكٝز٠ فٗٞ املقزص ا٫ععِ يبح قِٝ ايتنش١ٝ يف  -25

 عبٌٝ ايعكٝز٠ ٚايٛطٔ ...

 مجاع١ ايضفام ( –ا٭عض٠  –رٚص ايعبار٠  –) املزصع١ 

 ب بضأٜو .ايعكاب يٝػ اعًٛبا تضبٜٛا َضفٛض تضبٜٛا يهٓ٘ اؿٌ ا٫خرل . عك -26

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

رقٝك١ ٚعزّ ا٫ؽباع ايفٛصٟ يهٌ َا  30ٖٓاى اعاخ اٚصٚب١ٝ ت٪نز عًٞ عزّ ا٫ٖتُاّ بايطفٌ ٖٚٛ ٜبهٞ ا٫ بعز  -27

 ٜطًبْٛ٘ ا٫ عٓزَا دنتاط اَض َا . رنايف ٖش٠ ا٫عاخ اعًٛب ...

 ايتؾزر ( – ُا١ٜ ايظا٥ز٠اؿ – كبٍٛاي – ١ْٚ ٚايغُاس١)املض

 ايطفٌ تطبٝعا ادتُاعٝا ٚتؾهً٘ أٚ تهْٛ٘ يف ايغٓٛات ا٫ٚيٞ َٔ عُضٙ . تعٌُ عًٞ تطبٝع -28

 مجاع١ ايضفام ( –ا٭عض٠  –رٚص ايعبار٠  –) املزصع١ 

 تعتدل أراٙ اعتهُاٍ فتهٌُ َا قز مت ايبز٤ فٝ٘ َٔ قبٌ يف ايبٝت . -29

 مجاع١ ايضفام ( –ا٭عض٠  –رٚص ايعبار٠  –) املزصع١ 

 قز ٫ تتٓاعب َع َضسًت٘ ايعُض١ٜ صغبات اطفاشلِ بٌ ٚادباص٠ عًٞ ايعٝؿ ٚفل َعاٜرل اعض١ٜ ٜكّٛ بعض ا٫با٤ بعزّ تٓفٝش  -30

 تؾرل ايعباص٠ ايٞ اعًٛب ....

 ايتؾزر (  –ايتزيٌٝ  –ايضفض  –)املض١ْٚ 

 شلا أندل ا٭ثض يف تؾهٌٝ ٚتهٜٛٔ ؽدق١ٝ ايطفٌ تؾه٬ٝ ٜبكٞ َع٘ ٚميتز . -31

 ع١ ايضفام (مجا –ا٭عض٠  –رٚص ايعبار٠  –) املزصع١ 

ٜكّٛ بعض ا٭٫ٚر با٫تهاٍ عًٞ ا٫با٤ يف اْـذاط أعُاشلِ . عكب بضأٜو عًٞ أعًٛب ايتٓؾ١٦ ايشٟ ٜ٪رٟ با٫بٓا٤ شلش٠  -32

 ايٓتٝذ١ . 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

ٜعتدل َقزص خقب يًُعضف١ َٚٛقع ٖاّ يًُبار٨ ايضٚس١ٝ بٌ تهار تهٕٛ اجملاٍ اؿكٝكٞ ايشٟ تشٚب فٝ٘ ايفٛاصم  -33

 َٗٛٗا ا٫قتقارٟ ٚا٫دتُاعٞ .ايطبك١ٝ مبف

 مجاع١ ايضفام ( –ا٭عض٠  –رٚص ايعبار٠  –) املزصع١ 

 تبزأ ايذلب١ٝ اـًك١ٝ راخًٗا باختٝاص ايضدٌ يًظٚد١ ايقاؿ١ . -34

 مجاع١ ايضفام ( –ا٭عض٠  –رٚص ايعبار٠  –) املزصع١ 

 ا٫بزاعٞ ٚايٓاقز .تعٌُ عًٞ تؾهٌٝ افضار قارصٜٔ عًٞ ا٫صتكا٤ باجملتُع ٚبأْفغِٗ بايتفهرل  -35

 مجاع١ ايضفام ( –ا٭عض٠  –رٚص ايعبار٠  –) املزصع١ 

 را٥ُا سني ٜتكزّ عضٜػ ٜكّٛ ا٫ب بعظٍ ا٫خ ايقػرل ٫خت٘ ) ايعضٚؼ ( ٚتُٗٝؾ١ . تؾرل ايعباص٠ ايٞ اعًٛب ... -36

 ايتؾزر (  –ايتزيٌٝ  –ايضفض  –)اؿظّ 

ٜٔ عًٞ اؽاس ايكضاصات أٚ سٌ املؾه٬ت اييت تقارفِٗ يف اؿٝا٠ . إ ا٫عض اييت تغتدزّ اعًٛب ايضفض تٓؾ٧ أبٓا٤ عادظ -37

 طبل مبجاٍ َٔ عٓزى عًٞ َا ػغزٙ ايعباص٠ . 

...................................................................................................................................... 
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 فتكّٛ بتقشٝح ايغًٛى اـاط٧ عٓز ايطفٌ ٚتعزٌٜ ايػرل َٓاعب .تعتدل أراٙ تقشٝح  -38

 مجاع١ ايضفام ( –ا٭عض٠  –رٚص ايعبار٠  –) املزصع١ 

 تكّٛ را٥ُا بايتٓغٝل َع غرلٖا َٔ امل٪عغات ا٫خضٟ سات ا٫ثض ايذلبٟٛ ناملٓظٍ ٚاملغذز .

 مجاع١ ايضفام ( –ا٭عض٠  –رٚص ايعبار٠  –) املزصع١      

أعزٖا اجملتُع يتظٜٚز ا٭فضار باـدلات ٚاملٗاصات ا٫دتُاع١ٝ يتغُح شلِ بايتفاعٌ َع ايب١٦ٝ اييت ُاع١ٝ َ٪عغ١ ادت -39

اعتدًك ٚظٝفتني َٔ ٚظا٥ف ٜعٝؾٕٛ فٝٗا عٔ طضٜل ْعاّ َعضيف تضانُٞ َبغط ٜضاعٞ قزصات ا٭فضار املدتًف١ . 

 امل٪عغ١ املؾاص ايٝٗا ايعباص٠ . 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

 

 ـــــــب ٚادـــــــــ

 ابتهض اَج١ً َٔ عٓزى عًٞ اعايٝب ايتٓؾ١٦ ا٫دتُاع١ٝ يف ا٫عض٠ .
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  ْغا٢ْ ٫رٕٚ َعاٜرل مابط١ يًغًٛى ا فتُع ٜعز اينبط ا٫دتُاع٢ َٔ اِٖ َكَٛات اجملتُع ا٫ْغا٢ْ ف٬ ٜٛدز 

  ُاع١ٝ ، ٚاشلٝهٌ ايٛظٝف٢ يًذُاع١ ٚاجملتُع .سٝح ٜ٪ر٣ رٚصا َُٗا ف٢ اعتكضاص ايٓعِ ٚامل٪عغات ا٫دت    

 

                     

 ٖٛ ؽضاف ع٢ً عًٛنِٗ ٚأعايٝبِٗ ف٢ ايتفهرل ٫ايك٠ٛ ايت٢ مياصعٗا اجملتُع ع٢ً أفضارٙ ٚايطضٜك١ ايت٢ ٜغًهٗا ي١ًُٓٝٗ ٚا

   ا٫حنضاف .ٚايعٌُ ينُإ ع١َ٬ ايبٓا٤ ا٭دتُاع٢ ٚاؿضل ع٢ً أٚماع٘ ْٚعُ٘  ٚايبعز عٔ عٛاٌَ 

فُٛع١ َٔ اٯيٝات ٚا٭عػ ٚايغٝاعات اجملتُع١ٝ ٚايغٝاع١ٝ اييت تتٛىل َغ٪ٚي١ٝ :  تعضٜف  اعذلؽارٟ اينبط ا٫دتُاعٞ

تٛدٝ٘ ٚتغٝرل عًٛى ا٭فضار يف فتُع َا ععًٝا يًٛفٍٛ إىل ا٫يتظاّ ٚا٫تباع ايتاّ يًكٛاعز اؿان١ُ يًُذتُع أٚ يف١٦ 

 ادتُاع١ٝ أٚ سه١َٝٛ َا.

 

 

 

 

 

 ذنزر عًُا٤ ا٫دتُاع ؽهًني أعاعٝني يًنبط ا٫دتُاعٞ:

  ا٫دتُاع١ٝتزخٌٝ يـاملعاٜرل ا٫دتُاع١ٝ ٚايكِٝ َٔ خ٬ٍ ع١ًُٝ تٴعضف باعِ ايتٓؾ١٦  ٖٚٞ -ٚعا٥ٌ غرل صزل١ٝ يًنبط  . 

 ٞٛم٢ أٚ ايؾشٚس يف ٖٞ ايعكٛبات اـاصد١ٝ اييت تفضمٗا اؿه١َٛ ملٓع سزٚخ ايف - ايٛعا٥ٌ ايضزل١ٝ يًنبط ا٫دتُاع

 اجملتُع. ٖٚٓاى بعض ايباسجني ايٓعضٜني، َجٌ إٌَٝ رٚصناِٜ، ٜؾرلٕٚ إىل ٖشا ايٓٛع َٔ اينبط باعِ ايتٓعِٝ.

 

 

 المقدمة

 الموضوع
 الرابع

 

 الضبط االجتماعى
 

 مفهوم الضبط االجتماعى   –اوال 

 َجاٍ
 

 عًٞ ا٭صامٞ ايظصاع١ٝ .ايتعزٟ  ايزٚي١ بٛمع قٛاْني فاص١َ يًشز َٔٝاّ ق 

 . قٝاّ ايزٚي١ بٛمع قٛاْني فاص١َ ملٓع ايتٗضب اينضٜيب 

 . قٝاّ  ايزٚي١ بٛمع قٛاْني فاص١َ يتعاطٞ ايغا٥كني يًُدزصات 

  
 معلومة اثرائية

 

 شكلي الضبط
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 ٚايت٢ تبزأ با٭عض٠ ثِ املزصعـ١ ٚتٓعُٝـات    دتُاع٢ َٔ خ٬ٍ ع١ًُٝ ايتٓؾ١٦ ا٭دتُاع٫١ٜٝهتغب ايفضر ع١ًُٝ اينبط ا

 .دتُاعٞ ْاتر عٔ ايتٓؾ١٦ ( : اينبط ا٫ َع١ًَٛ)  ايعٌُ .

   ايشٟ ٜعتُز ع٢ً رافع١ٝ ايفضر اٱدناب١ٝ حنٛ ا٫َتجاٍ يًكِٝ  ٢طّ يًنبط اٱدنابي٬املقزص ا ٢ٖٚع١ًُٝ ايتٓؾ١٦ ا٫دتُاع١ٝ

 .ٚاملعاٜرل ٚاينٛابط ا٭دتُاع١ٝ ، ٖٚٓا ٜقبح اينبط ا٭دتُاع٢ مبطا راخًٝا ٶ ، إس ٜعٌُ اينُرل نضقٝب راخ٢ً 

  دق١ٝ ايفضر تتبًٛص َٔ خ٬ٍ ع١ًُٝ ايتٓؾ١٦ فٝقبح قارصا ع٢ً ايتفاعٌ َع احملـٝط ا٫دتُـاع٢ ايـش٣ ذنتٜٛـ٘     فُكَٛات ؽ

 .  َٚٓنبطا بنٛابط٘

 

 

 

 

 

 

تنأَ بني أفضارٖا  ينُإ متاعهٗا  ٚبكا٥ٗا ايعٌُ ع٢ً ؼكٝل ا٫َتجاٍ ملعاٜرل ٚقِٝ اؾُاع١ ا٫دتُاع١ٝ ، ٚاحملافع١ ع٢ً اي -1

 ٚاعتُضاصٖا .

 : ٜتزخٌ اينبط ا٫دتُاعٞ ؿُا١ٜ ايٓعِ ا٫دتُاع١ٝ عٓزَا تغٛر ساي١ ايفٛمٞ ٚا٫مطضابات . َجاٍ

 ٗا .إيظاّ ا٭فضار باسذلاّ اؿكٛم ايعا١َ ٚاـاف١ ٚايٓعاّ ا٫دتُاع٢ ، َٚٓع ايتذاٚطات املدايف١ يًكإْٛ ، َٚعاقب١ أفشاب -2

 : َعاقب١ ايزٚي١ يًتعزٟ بايبٓا٤ عًٞ ا٫صض ايظصاع١ٝ ٚاطاي١ ٖشا ايتعزٜات بٌ ٚايغذٔ ٚايػضا١َ شلِ .  َجاٍ

عٓٛات يهٌ َٔ تعضض يًػرل يف      4" عكاب املتشضـ َز٠  ٫ تكٌ عٔ عٓتني ٫ٚ تتذاٚط  2021يغ١ٓ  141: افزاص قإْٛ صقِ  َجاٍ 

 أَٛص أٚ اذنا٤ات أٚ تًُٝشات دٓغ١ٝ أٚ إباس١ٝ أٚ بايكٍٛ أٚ ايفعٌ . َهإ عاّ أٚ خال أٚ َطضٚم بإتٝإ 

 ا٫صتكا٤ بايغًٛى ا٫دتُاع٢ يٮفضار ٚؼكٝل ا٭َٔ ا٫دتُاع٢ راخٌ اجملتُع . -3

ٖٚٛ قإْٛ ٜٓعِ ا٫دتُاعات ٚايتعاٖضات ايغـ١ًُٝ املقـض١ٜ .ًٜـظّ     2013يغٓ٘  107بافزاص قإْٛ ايتعاٖض : قاَت ايزٚي١  َجاٍ

املعاٖضات بإب٬غ ايغًطات قبٌ ث٬ث١ اٜاّ عٌُ عًٞ ا٫قٌ ٚيٛطٜض ايزاخ١ًٝ إ ٜكضص َٓـع املعـاٖض٠ إسا ناْـت تؾـهٌ      َٓعُٞ

 تٗزٜزا يٮَٔ . 

 إقا١َ ايعزاي١ بني مجٝع أفضار اجملتُع ف٢ اؿكٛم ٚايٛادبات . -4

ٕ عٛا٤ ٫ فضم بني َغًِ اٚ َغـٝشٞ ابـٝض اٚ   ٚاٜنا مجٝعٓا اَاّ ايكاْٛ: َٔ سل اؾُٝع ايذلؽح ٫ْتدابات فًػ ايؾعب  .  َجاٍ

 اعٛر ...

 بط االجتماعى  التنشئه االجتماعيه ودورها فى الض –ثانيا 

 أهداف الضبط االجتماعى –ثالثا 

 َجاٍ
 

  تعز ا٫عض٠ امل٪عغ١ ايض٥ٝغ١ٝ يع١ًُٝ ايتٓؾ١٦ ا٫دتُاع١ٝ يف املضاسٌ ايعُض١ٜ ا٭ٚيٞ فزٚصٖا ٖٛ ايشٟ ٜٓؾ٧

ٜٚهضؼ َبزأ ا٫سذلاّ ٚايطاع١ ٚا٫ْنباط ٜٚعظط عاطف١ ا٫ْتُا٤ ٚاحملب١ ٚايضمح١ عٓز ايطفٌ  ٚذنٍٛ بني ايفضر 

 ١ُ .ٚا٫حنضاف عٔ َعاٜرل اجملتُع ٚقٝ
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ِْٛعني ىلإ ا٫دتُاع٢ اينبط ا٭دتُاع عًُا٤ ٜكغ   : 

 
 

  ْغــإ نــايكِٝ ٚايعــاراتٖٚــٛ ايــش٣ ٜٓبــع  َــٔ راخــٌ اٱ 

ٚايتكايٝز ٚاملعاٜرل ا٭خ٬ق١ٝ ايتـ٢ انتغـبٗا َـٔ ايجكافـ١     

 ف٢ فتُع٘ . ايغا٥ز٠

     ٚتتٛىل امل٪عغات ا٫دتُاع١ٝ املدتًف١ تزعِٝ ٖـشا اينـبط

ــتٓهاص أٚ     ــات  نا٫ع ــا إىل ايعكٛب ــٔ رنايفٗ ــضض َ ٜٚتع

 ا٫عتٗذإ أٚايتٛبٝذ أٚايطضر أٚاينضب.

 ٍاملعاٜرل ٚايكِٝ ا٫دتُاع١ٝ اييت تضبٞ عًٝٗـا ا٭فـضار    َجا :

 ٚنشيو اينُرل ٜٛدٕٗٛ ا٫فضار حنٛ ايغًٛنٝات ايفامـ١ً 

ــضٟ      ــًٛنٝات اخـ ــتٓهضٕٚ عـ ــرل ٜٚغـ ــاعز٠ ايػـ نُغـ

 نايهشب ٚايغضق١ .  

  ٜٚتُجٌ ف٢ ايكٛاْني ٚايًٛا٥ح ٚايتؾضٜعات ايت٢ تنعٗا

 اجملتُعات اؿزٜج١ يتٓعِٝ ايع٬ق١ بني ا٭فضار ٚاؾُاعات

تطبٝل ٖشٙ ايكٛاْني ٚايًٛا٥ح ٜٚتعضض َٔ ب ٚتكّٛ ايزٚي٘

 رنايفٗا ايعكاب .

 ٍب اسز ايؾضنات َٔ : عٓزَا ٜتٗضب افشا 1 َجا

 اينضا٥ب ٜعضض ْفغ٘ يًُغا١ً٥ ايكا١ْْٝٛ .

  ٍعٓزَا ٜعذلض أسز ايبًطذٝ٘ طضٜل ؽاب َغامل 2َجا :

ٜٚكّٛ بغضق٘ عٝاصت٘ ٜعضض ْفغ٘ يًُغا١ً٥ ايكا١ْْٝٛ 

يتعزٜ٘ عًٞ ممتًهات ايػرل ٚتتٛيٞ ايؾضط١ ٚايكنا٤ 

 .  َعاقبت٘

 

 

 

 

 

 أ١ُٖٝ اينبط ا٫دتُاعٞ

ٜذلى اينبط ا٫دتُاعٞ أثضًا عاًَٝا يف اجملتُع ملا ي٘ َٔ أ١ُٖٝ بايػ١، ٖٚٞ: ذنكل اينبط ا٫دتُاعٞ يًُذتُعات ايتٛاطٕ ٚا٫عتكضاص. 

بِٝٓٗ، ٜٚعٸز ٚع١ًٝ َج٢ً يتطبٝل ا٭ْع١ُ ٚايتدًك َٔ ايفٛم٢. ٜغاعز ايكٛاْني ٚا٭ْع١ُ ٜٓعِ ايع٬قات بني ا٭فضار ٚاملعا٬َت فُٝا 

يف تطبٝل ايضقاب١ ٚفضمٗا ع٢ً اجملتُعات، ٚفضض ايغٝطض٠ أٜنًا ع٢ً تقضفات ٚعًٛنٝات ا٭فضار يف اجملتُع َٔ خ٬ٍ ايتٓؾ١٦ 

اينٛابط ا٫دتُاع١ٝ ٚعز ٖشٙ ايجػضات مبا ٜطبك٘ عكِٗ َٔ ا٫دتُاع١ٝ. ٜضنظ اينبط ا٫دتُاعٞ ع٢ً َعاقب١ كايفٞ ايكٛاْني ٚ

ٛٸّ ا٫حنضافات ا٫دتُاع١ٝ  .عكٛبات. ٜغٝطض ع٢ً ا٭َٛص املتٓاطع عًٝٗا يف اجملتُعات ٚذنكل ايعزاي١ بِٝٓٗ، ٜٚك

 

إقضأ املظٜز ع٢ً 

َٛمٛع.نّٛ

https://mawdoo3.com/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A8%D8%B7_%D8%A7%D :

9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A 

 أْٛاع ايضبط االجتُاع٢ –زابعا 

 

 معلومة اثرائية

 

 أهمية الضبط

 

https://mawdoo3.com/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A8%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://mawdoo3.com/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A8%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
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  اينبط ا٫دتُاع٢ َٚٛاد١ٗ ا٫حنضافات ٚسغِ ايٓظاعات يهٌ فتُع آيٝات٘ ٚأعايٝب٘ ف٢ ؼكٝل. 

 خ٬ق١ٝ ايغا٥ز٠٭ٚتغتُز ٖشٙ ا٭عايٝب فاعًٝتٗا َٔ ايعارات ٚايتكايٝز ٚا٭عضاف ٚايكإْٛ ٚاملعتكزات ايز١ٜٝٓ ٚا . 

  ز ٚا٭عضاف ٚايزٜٔ ايعارات ٚايتكايٝ )ٚ تقٓف أعايٝب اينبط ا٫دتُاع٢ تقٓٝفا ثٓا٥ٝا ، ٢ٖٚ : أعايٝب اينبط غرل ايضزل١ٝ

  .ف٢ سني ٜعز ايكإْٛ َٔ أبضط أعايٝب اينبط ايضزل١ٝ  (ٚايضأ٣ ايعاّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 
: فُٛع١ ايكٛاعز أٚ ا٭ٚاَض ٚايٓٛا٢ٖ ايعا١َ اجملضر٠ املهتٛب١ ايقارص٠ َـٔ اجملتُـع ممـج٬     ( القانون ) الت ريع تعريف

 ف٢ عًطات٘.

ُٴذتُع عباص٠ عٔ ف تعضٜف اعذلؽارٟ : ُٛع١ َٔ اُ٭عٴػ ٚايكٛاعٹز اييت ؼُهِ امُلذتُع ٚتعٌُ ع٢ً تٓعُٝ٘، سٝح ٫ ميهٔ يً

 . ايعٝؿ بٹٓذاح إسا نإ أفضارٙ ٫ رننعٕٛ يٹكٛاْني ؼهُِٗ

 

 

 

 .ٜعز ايكإْٛ أٚ ايتؾضٜع ايٛع١ًٝ ايضزل١ٝ ايت٢ ٜغتطٝع اجملتُع َٔ خ٬شلا إٔ ذنهِ ٜٚنبط عًٛى افضارٙ .1

 .ايٛمٛح ٚايع١َُٝٛ ب ٚمتٝظٙيظاّ ٚاؾظا٤ عٓقض٣ اٱب ٜتُتع .2

 

 

 

 

 

 

 التشريع ) القانون (

 هميتهأ

 خاَطُا:ٚضا٥ٌ ايضبط االجتُاعٞ

 

 َجاٍ
 

  . افزاص قإْٛ بعزّ ايبٓا٤ عًٞ ا٫صض ايظصاع١ٝ َٚٔ رنايف سيو ٜتعضض يًغذٔ ٚغضا١َ َاي١ٝ 

  ٛات، أٚ بػضا١َ ٫ تكٌ ٓك ع٢ً أْ٘ ٜعاقب باؿبػ َز٠ ٫ تكٌ عٔ عت١ أؽٗض ٫ٚ تتذاٚط مخػ عٜٓقإْٛ افزاص

عٔ مخغُا١٥ دٓٝ٘، ٫ٚ ػاٚط أيف دٓٝ٘ نٌ َٔ اعتػٌ ايزٜٔ يف ايذلٜٚر بايكٍٛ أٚ بايهتاب١ أٚ بأ١ٜ ٚع١ًٝ 

 أخض٣ ٭فهاص َتطضف١، يكقز إثاص٠ ايفت١ٓ أٚ ؼكرل أٚ اطرصا٤ أسز ا٭رٜإ ايغُا١ٜٚ أٚ ايطٛا٥ف املٓت١ُٝ إيٝ٘

 

 

أبرز وسائل الضبط  
 االجتناعى 

 

 تؾضٜع اي

 ايزٜٔ 

 

 ايعارات

 

 ايذلب١ٝ

 

 ايضأٟ ايعاّ

 
 ا٭عضاف

 1) 
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ايزٜٔ َٔ أِٖ اعايٝب اينبط ا٫دتُاع٢ ٚأنجضٖا تاثرلا ف٢ سٝا٠ ا٭فضار  ملا ٜ٪رٜ٘ َٔ ٚظا٥ف ٖا١َ تعٌُ ع٢ً تـزعِٝ ٚاعـتكضاص   

  :ايٓعِ ا٫دتُاع١ٝ ف٢ اجملتُع  

 ٚنٝف١ٝ َعٝؾ١ أعضت٘ ٚنٝف١ٝ إقا١َ ع٬قات٘ َع اٯخضٜٔ .سٝا٠ نٌ فضر  ٚذنزر ي٘ قٛاعز عًٛن٘ -1

عًٛى ا٭فضار ٚاؾُاعات ٜٚنبط٘ ; ٭ْ٘ ٜكّٛ ع٢ً فهض٠ ايجٛاب ٚايعكاب ف٢ ايزْٝا ٚ اٯخض٠ ، ففعٌ اـرلات ايت٢ اَض اهلل تعاىل -2

ايت٢ ٢ْٗ اهلل عٔ فعًٗا ) نتذٓـب ا٫عتـزا٤   بفعًٗا ) نطاع١ اهلل ، ٚطاع١ ايٛايزٜٔ ، ٚاسذلاّ ايهبرل ، ٚايتٛامع( ٚػٓب املعاف٢ 

 ضق١ ، ٚايظْا ، ٚايضبا ، ٚايػؿ( ذنكل ايجٛاب يًعبز ايطا٥ع ًٜٚشل ايعكاب بايعبز ايعاف٢ .غع٢ً ايٓفػ ٚع٢ً ايػرل ، ٚاي

 

 

 

 

 

 

 

ٚتتٛقع َِٓٗ  فضارٖافُٛع١ َٔ ا٭فعاٍ ٚا٭عُاٍ ٚأيٛإ َٔ ايغًٛى املتهضص ايت٢ تفضمٗا اؾُاع١ ع٢ً أ 

 اؾُاع١ ٚعدطٗا ٚاْتكاَٗا. ٫عتٝا٫٤ تعضمٛا اإٔ ٜغًهٖٛا  ٚ

ا٭مناط ايغًٛن١ٝ املتهضص٠ ٚاملهتغب١ ادتُاعًٝا، ٚاييت تفضمٗا اؾُاع١ ع٢ً ا٭فضار، ٜٚتٛقـع َـِٓٗ إٔ    ٖٞ:  تعضٜف اعذلؽارٟ

كايفٝٗا، عـٛا٤ با٫عـتٝا٤ أٚ ا٫عـتٗذإ أٚ ايٓفـٛص ٚا٫ْتكـاّ،       ٜتٸبعٖٛا ٚإ٫ٍ تعضمٛا يًذظا٤ ا٫دتُاعٞ، ايشٟ تٛقع٘ اؾُاع١ ع٢ً

  ست٢ ٜٗتزٟ بٗا ايٓاؼ ٚتغٌٗ َعٝؾتِٗ َع بعنِٗ.

 ٚتظٜٔ ايؾٛاصع عٓز قزّٚ ؽٗض صَنإ .عارات ا٭فضاح ٚأسظإ ٚطضم َٚضاعِ اـطب٘ ٚايظفاف َجاٍ : 

 

  

 العادات والتقاليذ
 

 

 

 

 

 

 هميتهأ

 َجاٍ
 

  ٌٜٴػف ٕٸ ايزٜٔ مل  ٕٸ ايزٜٔ دا٤ يتٓعِٝ مجٝع دٛاْب اؿٝا٠، نع٬ق١ اٱْغإ بضب٘، ٚع٬قت٘ َع اٯخضٜٔ، ست٢ إ أ

ع٬ق١ اٱْغإ بٓفغ٘، ٚٚمع َٔ ايكٛاْني َا ٜهفٌ يٲْغإ اؿٝا٠ اٯ١َٓ املغتكضٸ٠، فكز ٍْعِ قٛاعز ايبٝع 

 ٚايؾضا٤، ٚقٛاعز اؿٝا٠ ا٭عض١ٜ.

 ُٝل ا٫خ٬م يف ايٓفٛؼ نايقزم ٚا٫َاْ٘ فكز ٜكٍٛ ا٭ب ايٞ ابٓ٘ تهًِ ايقزم ٫ٕ فٝ٘ ٜعٌُ ايزٜٔ عًٞ تع

 ثٛاب ٫ٚ تتهًِ بايهشب فٝعاقبو اهلل . 

 

إقضأ املظٜز ع٢ً َٛمٛع.نّٛ: 

https://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7

%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D8%AD%D9%8A

%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%

D9%86 

 

 معلومة اثرائية

 

 الفرق بين 

 

ٚيهٔ ٖٓاى فضٚقات بٝٓٗا: ٚايعارات ٖٞ عباص٠ عٔ تكايٝز تكتبػ بؾهٌ ناٌَ راخٌ اؾٌٝ ايٛاسز، إس تٓتكٌ  ايعاراتتٴعز َٔ أْٛاع  ايتكايٝز

اعتشزاثٗا إىل أَانٔ أخض٣، َٚع ايظَٔ ٜكّٛ بٗا مجٝع أفضار ايكب١ًٝ يف املٓاعب١ ْفغٗا عٛا٤ بعز اقتٓاعِٗ بٗا أٚ ٭ْ٘ َٔ ايٛادب ايعارات َٔ َهإ 

ملامٞ تبغ١ َٔ اعًِٝٗ اتباع عارات قبًٝتِٗ ٚبعـز سيو ٜقبح اتباع ٖشٙ ايعار٠ أَضًا َكب٫ًٛ بني ايٓاؼ ٚبشيو تهٕٛ ايعار٠. أَا ايتكايٝز فٗٞ عار٠ َك

 إىل اؿامض، َٚٔ اؿامض إىل املغتكبٌ، فٗٞ َتٛاصث١ عدل ايظَٔ َٔ دٌٝ إىل آخض.

 

2 الـــــدين

) 

 3 العادات االجتماعية
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 متجٌ دظ٤ا َُٗا َٔ ايزعتٛص غرل املهتٛب املتفل عًٝ٘ بني افضار اجملتُع .  .1

 تغِٗ ف٢ اعتكضاص اجملتُع ٚاحملافع١ ع٢ً نٝاْ٘ ٚٚسزت٘. .2

يعـار٠ بأعـايٝب عـزٙ    متجٌ مضٚص٠ ادتُاع١ٝ ٚتغتُز قٛتٗا َٔ ٖشٙ اينضٚص٠  يشيو ٫ ميًو ا٭فضار كايفتٗا  ٚتتهٕٛ ا .3

 َٓٗا ايكز٠ٚ ٚايتؾذٝع ٚايتًكني ٚايتكًٝز ٚعٔ طضٜل اٱيظاّ بايًطف أٚ ايؾز٠ .

 

 فعٔ طضٜل ايتعٛر تتشٍٛ اىل عارٙ يقٝك٘ با٫ْغإ ٫ٚ ٜغذلٜح ست٢ ٜ٪رٜٗا. مثال الصاله : 

 

 ايضزلٞ، أٚ ت٪ثض ع٢ً منط أٚ استفاٍ مبٓاعب١ َع١ٓٝ، ٚقز تقبح ايهجرل َٔ ايعارات عباص٠ عٔ دظ٤ًا َٔ ايكا ْٕٛ

 .ايزعتٛص َجٌ عار٠ اؾ١ٗ اييت دنب ع٢ً املضنبات إٔ تغرل عًٝٗا َٔ ايؾاصع

 

 

 

 

         ٌٜض٣ عًُا٤ ا٫دتُاع إٔ ايذلب١ٝ َٔ ابضط ايٛعا٥ٌ ايفعاي١ ف٢ ؼكٝل اينـبط ا٫دتُـاع٢ بعـز ايـزٜٔ ٚسيـو َـٔ خـ٬ٍ ٚعـا٥

 .ايذلب١ٝ ايعا١َ ، ٚايتعًِٝ ايضزل٢ خاف١ 

ٖٞ فُٛع١ ايكِٝ ا٭خ٬ق١ٝ املغتُز٠ َٔ ايكٛاعز ايز١ٜٝٓ، ٚايعارات ا٫دتُاع١ٝ، ٚاييت تغاِٖ يف تٛدٝ٘  اعذلؽارٟ :تعضٜف 

عًٛى ا٭فضار راخٌ فتُعِٗ، ٚتعضف أٜنًا، بأْٗا: امل٪ثضات اييت ت٪ثض ع٢ً ا٭فضار، مُٔ ايب١٦ٝ اييت ٜتٛادزٕٚ فٝٗا، ٚتكغِ إىل 

 ايعا١ً٥، ٚاحملٝط اـاصدٞ.

 ثرز دور الترتيح ىى عمليح الضثط االجتماعى ىيما يلى :وي

 ٚت٪ثض ف٢ عًٛنِٗ ٚتٗشب٘. تضٚض ا٭فضار ادتُاعٝا .1

 ِٗ ايكِٝ ٚاملعاٜرل ٚاٯراب ٚا٭خ٬م ٚايكٛاعز ايعا١َ يًغًٛى.ٝتػضؼ ف .2

 َضغٛب فٝ٘ َٔ ايغًٛى. غرل ِٖ بأمناط ايغًٛى املضغٛب فٝٗا  ٚسجِٗ ع٢ً ا٫بتعار عُا ٖٛرتظٚ .3

 ف٢ تهٜٛٔ ايؾدق١ٝ اٱْغا١ْٝ ايغ١ٜٛ ٚػعٌ َٔ ايفضر إْغاْا ٚاعٝا َٚزصنا ؿكٛق٘ ٚٚادبات٘.تغِٗ  .4

 

            ٌؼح ا٫ّ اطفاشلا عًٞ اسذلاّ ايهبرل ٚايعطـف عًـٞ ايقـػرل َٚغـاعز٠ احملتـاز ٚعـزّ ايهـشب ٚتـظصع فـِٝٗ ؼُـ

 املغ٦ٛي١ٝ .

  ٚمبعاقبـ١  بٗـا يف ايتعاَـٌ َـع صفاقـ٘ َٚزصعـ١ٝ .       قٝاّ املزصع١ بتهضِٜ ايطايب املجايٞ يتفٛق١ ٫ٚخ٬ق٘ اييت متٝـظ

 ايطايب ايشٟ اعتزٟ عًٝ٘ طًَٝ٘ بايفقٌ . 

      قٝاّ املزصع١ بعٌُ َغابك١ ٫ختٝاص افنٌ فقٌ َٔ ْاس١ٝ ايٓعاف١ .ؿح ايط٬ب عًٞ ايٓعافـ١ ٚايتعـٛر عًـٞ تـضى

 املهإ ْعٝفا عٛا٤ يف املزصع١ اٚ خاصدٗا .

  أهميتها

 ة  ــــالتربي

 َجاٍ
 

4) 

 َجاٍ
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 . عٔ اتفام َتبارٍ بني غايب١ٝ ايٓاؼ تتغِ با٫عتكضاص ٚتقزصٚا٭سهاّ ايغا٥ز٠ ف٢ اجملتُع فُٛع١ اٯصا٤  

ايضأٟ ايعاّ ٖٛ تهٜٛٔ فهض٠ أٚ سهِ ع٢ً َٛمٛع أٚ ؽدك َا، أٚ فُٛع١ َٔ املعتكزات ايكاب١ً  :1تعضٜف اعذلؽارٟ 

 ايضأٟ صغِ تبآِٜٗ ايطبكٞ أٚ ايجكايف أٚ يًٓكاـ ٚبشيو تهٕٛ فشٝش١ أٚ خاط١٦، ٚؽك أعنا٤ يف مجاع١ أٚ أ١َ تؾذلى يف

 ا٫دتُاعٞ، فٝعذلض سيو َع ايضأٟ اـال ايشٟ ٜؾرل إىل أَٛص َٚغا٥ٌ ؽدق١ٝ تتعًل بفضر ٚاسز.

ايضأٟ ايعاّ ٖٛ سيو ايتعبرل ايعًين ٚايقضٜح ايشٟ ٜعهػ ٚد١ٗ ْعض أغًب١ٝ اؾُاع١ ػاٙ قن١ٝ َع١ٓٝ يف : 2 تعضٜف اعذلؽارٟ

 ٚقت َعني.

 

 

 ْٗٝاص .ع يًكإْٛ ٚق٠ٛ شلا ٚطْٗا ف٢ اؿفاظ ع٢ً اجملتُع ٚفٝا١ْ قُٝ٘ ٚمحاٜتٗا َٔ ا٫َٓب .1

ق٠ٛ مابط١ ٚفعاي١ يغًٛى أفضار اؾُاع١ ا٫دتُاع١ٝ َٚٛاقفِٗ ٚنٌ فضر ف٢ اؾُاع١ ا٫دتُاع١ٝ ٜعٌُ سغابا شلـشٙ   .2

 ايك٠ٛ ٚرنؾ٢ بطؾٗا .

 ٌٝظجت٘ اؼز غايب١ٝ ايٓـاؼ ٚطـايبٛا باحملانُـ١ ايعادًـ١      عٓزَا قاّ اسز ايؾباب بكطع صأؼ اسز ا٫ؽدال ٚايتُج

 ٚايضارع١ يًفاعٌ بٌ طايبٛا بإعزا١َ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
طاص اؾُاع١ ا٫دتُاع١ٝ ٚتعٗض فُٝا ٜكـّٛ بـ٘ ا٭فـضار    افُٛع١ َٔ ا٫فهاص ٚاٯصا٤ ٚاملعتكزات ايت٢ تٓؾأ ف٢  

 ؾُع٢.عًٛنِٗ ا ف٢َٔ أعُاٍ  َٚا ًٜذإٔٚ إيٝ٘ 

ايعٴضف ٖٛ فُٛع١ َٔ املعاٜرل أٚ املفاِٖٝ أٚ املعاٜرل ا٫دتُاع١ٝ أٚ املكاٜٝػ املتفل عًٝٗـا أٚ املٓقـٛل   

 عًٝٗا أٚ املكبٛي١ بؾهٌ عاّ، ٚاييت نجرلٶا َا تأتٞ يف فٛص٠ عار٠.

 

 

 امـــالرأى الع 

 األعراف االجتماعية

  أهميته

5) 

6) 

 ع٢ً َغت٣ٛ ب١٦ٝ عٌُ، أٚ رٚي١، َٔ فُٛع١ ايعٓافض ايتاي١ٝ: ٜتهٕٛ ايضأٟ ايعاّ يف اجملتُع عٛا٤ٶ نإ عٓافض ايضأٟ ايعاّ

ا٭فضار: ِٖ ايعٓقض ايفعاٍ، ٚاملِٗ َٔ عٓافض ايضأٟ ايعاّ، ٚإٕ أٟ صأٟ عاّ َُٗا ناْت طبٝعت٘ َضتبٌط اصتباطًا َباؽضًا با٭فضار  

٘ٹ.  ٘ٹ مُٔ اجملاٍ اـال فٝ  ايشٜٔ ٜغعٕٛ إىل تطبٝك

 صأٟ ٚاسز بني ناف١ ا٭فضار، فٝشضفٕٛ ع٢ً ايزفاع عٓ٘، ْٚؾضٙ عٓز أؽدال آخضٜٔ. ايضأٟ املؾذلى: ٖٛ ا٫تفام ع٢ً  

٘ٹ، ٚاييت ٜٓك   ا٭فهاص ٚا٫ػاٖات: ٖٞ ناف١ ايتفافٌٝ اييت ٜتهٕٛ َٓٗا ايضأٟ ايعاّ، ٚاييت تعز بٓٛرًا َٔ ايبٓٛر اـاف١ ب

 تطبٝكٗا ع٢ً تطبٝل ايضأٟ ايعاّ.

 .ايعاّ دظ٤ًا َٔ ايٛاقع، أٟ إٔ ميتًو رٚصًا أعاعًٝا، ٚسكٝكًٝا، ٚصزلًٝا يف اجملتُعايتٓفٝش ايٛاقعٞ: ٖٛ إٔ ٜقبح ايضأٟ   

 
 

 معلومة اثرائية

 

 عناصر الرأي العام

 

 َجاٍ
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 فضار باـنٛع شلشٙ املعتكزات .ٜغتُز ايعضف قٛت٘ ٚفاعًٝت٘ َٔ فهض اجملتُع َٚعتكزات٘ مما ًٜظّ ا٭   

 

     ايعٴضف يف اي٫ٜٛات املتشز٠ ٚيف أملاْٝا إٔ ًٜتظّ ايغا٥كٕٛ بايغرل يف اؾاْب ا٭مئ َٔ ايطضٜـل، بُٝٓـا ٜغـرلٕٚ يف َٔ

 ذًذلا ٚأعذلايٝا َٚٛصٜؾٝٛؼ ٚباصبارٚؼ يف اؾاْب ا٭ٜغض.ـإْ

 يف ٚ ٜٓشٕٓٛ أَاّ بعنـِٗ ايـبعض يف ايتكايٝـز ايٝٗٛرٜـ١     ٫ٚ  ٜٓشٕٓٛ أَاّ بعنِٗ ايبعض يف نٛصٜا ٚايٝابإ ٚايقني

اي٫ٜٛات املتشز٠، تهٕٛ ايتش١ٝ بايٓعض يف ايعني ٖٚظٸ ايضأؼ ٚابتغا١َ َع عزّ ا٫حنٓا٤; ٜٚٛاد٘ باطٔ ايٝـز اؾاْـب   

 عٝح ٫ ٜهٕٛ ٭ع٢ً ٫ٚ ٭عفٌ يف املقافش١ اييت تتِ يف ب١٦ٝ ا٭عُاٍ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  أهميتها

 َجاٍ
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 أدب عٔ   عٔ ا٫تٞ عٛا٤ ناْت اع١ً٦ َكايٞ أٚ اختٝاصٟ  .

 ابتهض تعضٜفا َٔ عٓز يًنبط ا٫دتُاعٞ مبجاٍ .  -1

............................................................................................................................................... 

 زٜٔ َٔ أنجض ايٛعا٥ٌ تأثرلا يف سٝا٠ ا٭فضار ٚمبط عًٛنِٗ . أنز ايعباص٠ مبجاٍ َٔ عٓزى .ٜعتدل اي -2

............................................................................................................................................... 

 ا َُٗا َٔ ايزعتٛص غرل املهتٛب . بضٖٔ مبجاٍ َٔ عٓزى . متجٌ ايعارات ا٫دتُاع١ٝ دظ٤ -3

............................................................................................................................................... 

 َٝظ با٫َج١ً بني ْٛعٞ اينبط .  -4

............................................................................................................................................... 

ُٴذتُع ايعٝؿ بٹٓذاح إسا  -5 عباص٠ عٔ فُٛع١ َٔ اُ٭عٴػ ٚايكٛاعٹز اييت ؼُهِ امُلذتُع ٚتعٌُ ع٢ً تٓعُٝ٘، سٝح ٫ ميهٔ يً

 ٚمح مبجاٍ ملا تؾرل ايٝ٘ ايعباص٠ . ْني ؼهُِٗ .نإ أفضارٙ ٫ رننعٕٛ يٹكٛا

............................................................................................................................................... 

تُاع١ٝ، ٚاييت تغاِٖ يف تٛدٝ٘ عًٛى ا٭فضار راخٌ فُٛع١ ايكِٝ ا٭خ٬ق١ٝ املغتُز٠ َٔ ايكٛاعز ايز١ٜٝٓ، ٚايعارات ا٫د -6

فتُعِٗ، ٚتعضف أٜنًا، بأْٗا: امل٪ثضات اييت ت٪ثض ع٢ً ا٭فضار، مُٔ ايب١٦ٝ اييت ٜتٛادزٕٚ فٝٗا، ٚتكغِ إىل ايعا١ً٥، ٚاحملٝط 

 اـاصدٞ.

............................................................................................................................................... 

اٯيٝات أٚ ايعًُٝات اجملتُع١ٝ ٚايغٝاع١ٝ اييت تٓعِ عًٛى ايفضر ٚاؾُاع١ يف قاٚي١ يًٛفٍٛ "إىل ا٫َتجاٍ ٚاملطابك١ َع ٖٛ 

  قٛاعز فتُع َعني أٚ سه١َٛ أٚ ف١٦ ادتُاع١ٝ"

 ايتٓؾ١٦ ا٫دتُاع١ٝ  -راملؾه٬ت ا٫دتُاع١ٝ              -ز   ايتػرل ا٫داَاعٞ        -ب    اعٞ               اينبط ا٫دتُ-ا

تعضف بأْٗا ايع١ًُٝ اييت َٔ خ٬شلا ٜبزأ ايفضر، املٛيٛر بإَهاْات عًٛن١ٝ ٚاعع١ بؾهٌ نبرل، يف تطٜٛض ايغًٛى ايفعًٞ  -7

 ٚمح مبجاٍ ملا تؾرل اي١ٝ ايعباص٠ .  ملعاٜرل اؾُاع١".ايشٟ ٜكتقض ع٢ً أمٝل ْطام ملا ٖٛ َكبٍٛ بايٓغب١ ي٘ ٚفًكا 

............................................................................................................................................... 

ٝاٍ عٌُ َٔ ا٭عُاٍ أٚ سارث١ َا . تؾرل ايعباص٠ ٫خزٟ تعبرل أغًب١ٝ ايٓاؼ عٛا٤ نإ باٱعذاب أٚ ايغدط أٚ ا٫سذلاّ س -8

 ٚعا٥ٌ اينبط ا٫دتُاعٞ ٖٚٞ .

                    ايكإْٛ                    -ر ا٫عضاف                                              -ز    ايعارات ا٫دتُاع١ٝ                        -ب                             ضأٟ ايعاّ اي-أ

 4   تدريب
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تهٕٛ ايتش١ٝ بايٓعض يف ايعني ٖٚظٸ ايضأؼ ٚابتغا١َ َع عزّ ا٫حنٓا٤; ٜٚٛاد٘ باطٔ ايٝز اؾاْب عٝح ٫ ٜهٕٛ ٭ع٢ً ٫ٚ  -9

 تؾرل ايعباص٠ ايٞ ...٭عفٌ يف املقافش١ اييت تتِ يف ب١٦ٝ ا٭عُاٍ.

 ا١ُٖٝ ايذلب١ٝ  -ا١ُٖٝ  ايكإْٛ                             ر-ز                         ايعضف     ا١ُٖٝ-ب   ا١ُٖٝ ايعارات                                             -أ

 

 رل عٔ َفّٗٛ . ....مبجاٍ تٛمٝشٞ ٜعز اعتدزاّ ايك٠ٛ ايبز١ْٝ أٚ ايٛعا٥ٌ ايضَظ١ٜ يفضض أٚ اعُاٍ يًكٛاعز ٚا٭فعاٍ املكضص٠ تعب -10

............................................................................................................................................... 

 عزّ ٚمع باطٔ ايكزّ يف ٚد٘ ؽدك اخض ٭ٕ سايو ٜعتدل اعا٠٤ ي٘ . تؾرل ايعباص٠ إيٞ إسز٣ ٚعا٥ٌ اينبط ا٫دتُاعٞ ٖٚٞ ...  -11

 ا٭عضاف -ايعارات                                       ر-ايضأٟ ايعاّ                                              ز-ب                               ايتؾضٜع                  -أ

رل ايعباص٠ ايٞ تٛفض امل٪عغات ايتع١ًُٝٝ ايعًِ بكزص َا ت٧ٝٗ املٓاح املٓاعب يتُجٌ املعاٜرل ٚايكِٝ يتشكٝل اينبط ا٫دتُاعٞ . تؾ -12

 اسز٣ ٚعا٥ٌ اينبط ا٫دتُاعٞ ٖٚٛ ....

 ايذلب١ٝ -ا٫عضاف                                       ر-ايزٜٔ                                                       ز-ايتؾضٜع                                               ب-أ

 َٔ أٟ فضر ٫ ٜٓتُٞ إيٞ أفضار ايعا١ً٥ . ػغز إسزٟ ٚعا٥ٌ اينبط ا٫دتُاعٞ . ٖٚٞ .... صفض بعض اؾُاعات طٚاز بٓاتِٗ -13

 ايزٜٔ  -ر  ايعارات                                      -ا٭عض٠                                                  ز -ايضأٟ ايعاّ                                                     ب -أ

ْٛع َٔ أْٛاع اينبط اٱدتُاعٞ ايشٟ مياصؼ ايتطبٝل املٓعِ ملعٗض ايك٠ٛ اييت ميًهٗا فتُع ٜتُتع بٓٛع َٔ ايتٓعِٝ  -14

 ايغٝاعٞ ا٫نجض رق١ . تؾرل ايعباص٠ ٫سزٟ ٚعا٥ٌ اينبط ا٫دتُاعٞ ٖٚٞ ....

 ا٭عض٠ -ايضأٟ ايعاّ                               ر-ايكإْٛ                                                 ز-ب     ايزٜٔ                                                           -أ

ايعًُٝات أٚ ا٫دضا٤ات املكقٛر٠ ٚغرل املكقٛر٠ اييت ٜتدشٖا فتُع َا يضقاب١ عًٛى ا٫فضار فٝ٘ ايتأنز أِْٗ ٜتقضفٕٛ ٚفل  -15

 يت صزلت شلِ . ػغز ايعباص٠ أٖزاف اينبط ا٫دتُاعٞ ريٌ مبجايني . املعاٜرل ٚايكِٝ ٚايٓعِ اي

............................................................................................................................................... 

 ايعباص٠ ٫سز أعايٝب اينبط ا٫دتُاعٞ ٖٚٛ ... سهِ مُين يٮغًب١ٝ سٍٛ قن١ٝ اْغا١ْٝ َطضٚس١ . تؾرل -16

 ايذلب١ٝ  -ايكإْٛ                                      ر-ايضأٟ ايعاّ                                            ز-ب                                          ايزٜٔ            -أ

َعني َع بك١ٝ ا٭ؽدال ٚاؾُاعات ٚايطبكات ثِ اجملتُع ن١ً . ػغز ايعباص٠  مماصعات ٚقِٝ ًَظ١َ ؼزر ع٬قات ؽدك -17

 َفّٗٛ . 

 ايتٓافػ ا٫دتُاعٞ-اينبط ا٫دتُاعٞ                   ر-ز       ا٫دتُاعٞ                 ايتهٝف-ب       عٞ             ايقضاع ا٫دتُا-أ

ع٤٬ُ يتٝكٓ٘ بأْ٘ ٜتٓاف٢ َع َبار٥٘ ا٫خ٬ق١ٝ . ػغز ايعباص٠ أسز أعايٝب عٓز صفض أمحز ا٭ؽدال قبٍٛ صؽ٠ٛ َٔ أمحز اي -18

 اينبط ا٫دتُاعٞ ٖٚٛ ...

 ايذلب١ٝ -ر            ايكإْٛ                          -ايضأٟ ايعاّ                                            ز-ايزٜٔ                                                              ب-أ
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 أٚ معف١ ٚتكِٜٛ عًٛى أفضارٖا . سًٌ ايعباص٠ ا٭عض٠ ٖٞ اؿامٔ ا٭ٍٚ يف ت١ُٝٓ اينبط ا٫دتُاعٞ  -19

............................................................................................................................................... 

فُٛع١ َٔ املعاٜرل أٚ املفاِٖٝ أٚ املعاٜرل ا٫دتُاع١ٝ أٚ املكاٜٝػ املتفل عًٝٗا أٚ املٓقٛل عًٝٗا أٚ املكبٛي١ بؾهٌ عاّ، ٚاييت  -20

 نجرلٶا َا تأتٞ يف فٛص٠ عار٠.

 ايذلب١ٝ  -ٕ                                      رايكاْٛ -ايعارات ا٫دتُاع١ٝ                         ز-ايعضف ا٫دتُاعٞ                             ب-أ
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 ٖٞ)) احنضاف ايغًٛى ا٫دتُاعٞ عٔ ايكِٝ ٚاملعاٜرل اييت سزرٖا اجملتُع يًغًٛى ايقشٝح  ((.               

 

 تُاع١ٝ :َفّٗٛ املؾه١ً ا٫د:  تعضٜف اعذلؽارٟ

بأْٗا املغاي١ أٚ  ٚساي١ َٔ اؿًٝٛي١ رٕٚ قٝاّ ا٭فضار بأرٚاصِٖ ا٫دتُاع١ٝ املتفل عًٝٗا أٚ إعاق١ اسز ايٓعِ ا٫دتُاع١ٝ ،    

املغا٥ٌ سات ايقف١ اؾُع١ٝ اييت تتٓاٍٚ عزرا َٔ ا٭فضار يف اجملتُع ، ؼٍٛ رٕٚ قٝاَِٗ بأرٚاصِٖ ا٫دتُاع١ٝ ٚفل اٱطاص املتفل 

 ٚايشٟ تكع ع٢ً املغت٣ٛ ايعارٟ يًذُاع١ .عًٝ٘ 

 

) ساي١ ٜعٝؾٗا أٚ ٜتأثض بٗا عزر َٔ ا٭فضار يف اجملتُع ٚأْٗا ت٪ثض يف تهٝفِٗ ٚيف طضٜك١ إصما٤ ساداتِٗ  :  تعضٜف اخض

 ايبٝٛيٛد١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ (.

 

 . ف٘ يؾدك اٚ مجاع١ معٝ اٱعا٠٤ ٚاٱٜشا٤ : قٝاّ اسز ا٫ؽدال اٚ فُٛع١ بايتُض  ب َجاٍ

 

   

  

 

 . ؼزٜز ايكِٝ اييت ٜكاؼ عًٞ اعاعٗا ايغًٛى ا٫حنضايف 

 . ٘ٝرصاع١ ايغًٛى ا٫حنضايف يف م٤ٛ املٛقف ايشٟ سزخ ف 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
الموضوع 

 ١غغغغغغالت اإلجتُاعٝغغغغغاملصه الخامس

 
 املكد١َ 

عٞ مما قز ٜ٪رٟ ايٞ ظٗٛص بعض املؾه٬ت ا٫دتُاع١ٝ تتؾابو ٚتتعكز ايع٬قات ا٫دتُاع١ٝ ْتٝذ١ تطٛص ايٓعاّ ا٫دتُا

 املتبا١ٜٓ يف طبٝعتٗا ٚاييت قز تعهػ احنضاف ايغًٛى ا٫دتُاعٞ عٔ املعاٜرل ا٫دتُاع١ٝ املدتًف١ املتعاصف عًٝٗا . 

 

 

 مفهوم المشكلة االجتماعية 

 دراسة المشكالت االجتماعية تكون من خالل :



 

    

85 

 ج2
 عًِ ايٓفػ ٚا٫دتُاعيف 
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  ( عضفت٘ َٓع١ُ ايقش١ ايعامل١ٝ ( WHO . 
ايتٗزٜز باعتدزاَٗا مز ايشات اٚ ؽدك اخض أٚ مز فُٛع١ َٔ  )) ا٫عتدزاّ املتعُز يًك٠ٛ ايبز١ْٝ ايفع١ًٝ أٚبأْ٘ 

 ا٭ؽدال أٚ اجملتُع نهٌ مما ٜغفض عٔ ٚقٛع افابات أٚ ٚفٝات أٚ اٜشا٤ ْفغٞ أٚ ع٤ٛ منٛ اٚ سضَإ(( .
  : ٖٞ ٜؾرل  ٖشا ايتعضٜف ايٞ  ث٬خ َعاٖض َٔ ايعٓف- 

  ْٞا٫ٜشا٤ ايبز 
  ٞاشلذّٛ ايًفع 
 ُاع١ٝ اـضٚز عٔ املعاٜرل ا٫دت 

ٖٛ تعبرل عٔ ايك٠ٛ اؾغز١ٜ اييت تقزص مز ايٓفػ أٚ مز أٟ ؽدك آخض بقٛص٠ َتعُز٠ أٚ إصغاّ ايفضر ع٢ً  تعضٜف اعذلؽارٟ :

 إتٝإ ٖشا ايفعٌ ْتٝذ١ يؾعٛصٙ با٭مل بغبب َا تعضض ي٘ َٔ أس٣. 

 هشكالت أساسُة

تضتبط بعزّ نفا١ٜ اـزَات املتٛفض٠ يف اجملتُع 

 ٫ؽباع سادات ايفضر .

َجٌ : ْكك املزاصؼ أٚ املغتؾفٝات عٔ اؿاد١ 

 ايفع١ًٝ يًُذتُع .

: ْكك املباْٞ ايغه١ٝٓ ْتٝذ١ طار٠ عزر  َجاٍ

 ايغهإ 

 

 

 

 

 هشكالت تىظُهُة

بذلنٝظ اـزَات عًٞ َٓاطل َع١ٓٝ رٕٚ ط تضتب

اخضٟ فتقبح املؾه١ً بغبب عزّ ايعزاي١ يف 

 تٛطٜع اـزَات .

ٚدٛر ناف١ اـزَات بهجض٠ يف املزٕ َجاٍ : 

 عٓٗا يف ايكضٟ .

 َؾه٬ت َضم١ٝ

 –ايكتٌ  –َجٌ ايغًٛى ا٫دضاَٞ ) ايغضق١ 

 ا٭سزاخ ....( –ايتؾضر  –ايتغٍٛ 

 : ا٫رَإ  َجاٍ

 

 

 

 

 

 َؾه٬ت فتُع١ٝ

تضتبط بغ٤ٛ ايع٬قات بني اؾُاعات املدتًف١ راخٌ 

 ٌ ايعٓف .اجملتُع ايٛاسز ، َج

 : ايعٓف ٚا٫صٖاب  َجاٍ

تقٓف 

املؾه٬ت 

 ا٫دتُاع١ٝ

 تقٓف املؾه٬ت ا٫دتُاع١ٝ ايٞ عز٠ فُٛعات

 مفهوم العنف 

 تصٓٝف املصهالت االجتُاع١ٝ

 َصه١ً ايعٓف 
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املُتًهات(. ٜٚغتدزّ ايعٓف يف مجٝع  اعتدزاَات كتًف١ يًُقطًح إىل تزَرل ا٭ؽٝا٤ ٚاؾُارات )َجٌ تزَرل تؾرلح ــــتٛمٝ

أحنا٤ ايعامل نأرا٠ يًتأثرل ع٢ً اٯخضٜٔ، نُا أْ٘ ٜعتدل َٔ ا٭َٛص اييت ؼع٢ باٖتُاّ ايكإْٛ ٚايجكاف١ سٝح ٜغع٢ ن٬ُٖا إىل 

 قُع ظاٖض٠ ايعٓف َٚٓع تفؾٝٗا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( ٚتعين ايك٠ٛ املعانغ١ يك٠ٛ املهافآت، فٗٞ تٴؾرل إىل ايعكٛبات Coercive Powerذًٝظ١ٜ: ـ)باٱْ: َٚع١ًَٛتعضٜف اعذلؽارٟ 

 إ٫ ايعٌُ أَانٔ يف غايبٶا ايكغض١ٜ ايك٠ٛ ٚتٴغتدزّٚاٱنضاٙ أسٝاْٶا ٱدباص ا٭ؽدال ع٢ً اتباع أَض َا أٚ ؼكٝل صغبات َع١ٓٝ،

كزإ ٚظٝفت٘ إٕ مل ٜ٪ر ١َُٗ َطًٛب١ َٓ٘، فٗشٙ ايك٠ٛ ظف ؼت ايتٗزٜز نتٗزٜزٙ بفاملٛ ٚقٛع أَجًتٗا َٚٔ نجرلٶا، فعاي١ غرل أْٗا

ايكغض١ٜ تٓذح ع٢ً املز٣ ايكقرل إ٫ أْٗا ػعٌ املٛظف غرل ععٝز ٚغرل َتفاعٌ َع َضٚص ايٛقت، ٖٚشا ٜ٪رٟ بايٓٗا١ٜ إىل فكزإ 

 املٛظفني ٚعزّ ايكزص٠ ع٢ً اؿفاظ عًِٝٗ.

 

 

 

 

 

 

 

 

ٟٸ سٓل، ثاص، ٖاز، عدط، اغتاظ، عٛر ايػنب يػ١ً: تعضٜف اعذلؽارٟ َٚع١ًَٛ َٸاإىل ايفعٌ َغنٹبٳ; أ  عاطف١ بأْٸ٘ فٝعضف افط٬سًا أ

١ ٜؾعض بٗا اٱْغإ عٓز تعضم٘ ـطُض َا، أٚ ْتٝذ١ ؽعٛصٙ بايتعب، أٚ ايتٛتض، أٚ ا٫عتٝا٤، أٚ عزّ تًب١ٝ ا٫ستٝادات طبٝعٝ

ٝٸ١ اييت قز تقٝب اٱْغإ عٛا٤ًا أناْت ٖشٙ املؾاعض ايبؾض١ٜ ا٭عاع١ٝ، نُا قز ٜهٕٛ ايػنب صر فعٌ ع٢ً بعض املؾاعض ا يغًب

ٕٸ  ٝٸ١ أٚ َٛد١ٗ إيٝ٘ َٔ قبٌ اٯخضٜٔ، ٚقز ٜهٕٛ ْتٝذ١ عزّ تكبٸٌ َعتكزات اٯخضٜٔ، ٚآصا٥ِٗ، ٚأفعاشلِ، ٚاؾزٜض بايشنض أ سات

ُٕ أخض٣; سٝح ٜٓ تر عٓ٘ أفعا٫ً أٚ ن٬ًَا غرل َضغٛب ايػنب ٜهٕٛ صر فعٌ َكبٍٛ َٚٓطكٞ أسٝاًْا إ٫ أْٸ٘ ٜهٕٛ َبايػًا فٝ٘ بأسٝا

 ب٘، أٚ غرل عك٬ْٞ، ٚعٓزٖا عٝؾعض ايؾدك املكابٌ بايتٗزٜز، ٚا٫عتٝا٤، ٚبايتايٞ عٝ٪ثض عًبًا ع٢ً ايتٛافٌ ايفعاٍ َع اٯخضٜٔ.

 

 

 

 

العنف  

 والقوة

قزص٠ ايؾدك عًٞ فضض اصارت٘ عًٞ ا٫خضٜٔ قغضَا اٚ ايتشهِ فِٝٗ عٛا٤ بطضٜك١ 

 ؽضع١ٝ أٚ غرل ؽضع١ٝ بٓا٤ عًٞ َا ميًو َٔ َقارص ق٠ٛ دغز١ٜ أٚ ْفغ١ٝ أٚ َع١ٜٛٓ .

العنف  

 والغضب

 سٝح ٜعز ايعٓف أققٞ رصدات ايػنب . ٖٓاى ع٬ق١ ٚثٝك١ بني ايعٓف ٚايػنب 
  ٟٛايػنب اْفعاٍ ٜتُٝظ بزصد١ عًٝا َٔ ايٓؾاط يف اؾٗاط ايعقيب ايغُبتاٟٚ ٚبؾعٛص ق

َٔ عزّ ايضما ٜغتذٝب ايؾدك ي٬ْفعاٍ ٚايػنب بتٛد١ٝ ايعٓف ايٞ ايعكبات اييت 

١ٜ أٚ تعٛم اؽباع رٚافع٘ أٚ ؼكٝل اٖزاف٘ عٛا٤ ناْت ايعكبات اؽدافًا أٚ عٛا٥ل َار

 قٝٛرَا ادتُاع١ٝ .

 

 ٜضتبط َفّٗٛ ايعٓف ٜٚتزاخٌ َع بعض املفاِٖٝ ا٫خضٟ

 ( ف٬ ميهٔ رصاع١ ايعٓف رٕٚ ا٫ؽاص٠ ايٞ تًو املفاِٖٝ . ايعزٚإ –ايتعقب  –ايػنب  –َجٌ ) ايك٠ٛ 
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ايػٹرل٠ ٚعُاؼ َفضط.  ايتعقب ٖٛ ا٫عتكار أٚ ايتقضفات اييت تٓطٟٛ ع٢ً أخش َٛاقف رٕٚ متشٝك بغبب تعضٜف اعذلؽارٟ :

ٜعضٸف ايفًٝغٛف دٛصز ايتعقب بأْ٘ "ٜناعف فٗٛرى عٓزَا تٓغ٢ ٖزفو". ٜعٗض املتعقب َعاٜرل فاص١َ يًػا١ٜ ٚبتغاَح قًٌٝ 

 ػاٙ يٮفهاص أٚ اٯصا٤ املعاصم١.

تطضف١ ٚعاطف١ٝ تتذاٚط ٜعضٸف تٝٓٛ يٝؾتغاص َقطًح ايتعقب ع٢ً أْ٘ ايغعٞ ٚصا٤ أٚ ايزفاع عٔ ؽ٤ٞ َا بطضٜك١ َ:  تعضٜف اخض

ٜٴعضٳٸف ايتعقب ايزٜين بأْ٘ اٱميإ ا٭ع٢ُ ٚاٱعتعزار ٫مطٗار املعاصمني ٚغٝاب ٚعٞ يًٛاقع.  اؿزٚر ايطبٝع١ٝ. 

 هضٙ ايكزّ اٚ يًشظب ايغٝاعٞ ايشٟ تٓتُٞ ايٝ٘ . : ايتعقب يفضٜكو املفنٌ ي سيو َجاٍ

 

 

 

 

 

 

 

 

خضٜٔ عُزًا، ٜٚضتبط ايعزٚإ ٚايعٓف ببعض اؿا٫ت املضم١ٝ َجٌ امطضابات ٖٛ عًٛى َٛد٘ ٱٜشا٤ اٯ تعضٜف اعذلؽارٟ :

ايؾدق١ٝ املنار٠ يًُذتُع، ٚا٫مطضابات ايشٖا١ْٝ، ٚؼت تأثرل بعض ا٭ر١ٜٚ، ٜٚزخٌ ؼت بٓز ايعزٚإ دضا٥ِ ايعٓف َجٌ ايكتٌ 

غًٛى ايعزٚاْٞ، ٚايعٛاٌَ ا٫دتُاع١ٝ ٚايٓفغ١ٝ، ٚا٫غتقاب ٚايغضق١ باٱنضاٙ ٚاملؾادضات، ٜٚٗتِ ايطب ايٓفغٞ بتشزٜز رٚافع اي

ٚأعايٝب ايٛقا١ٜ ٚايغٝطض٠ ع٢ً ايعٓف ٚايعزٚإ. ٜهٕٛ ايغًٛى ايعزٚاْٞ ؽا٥عًا بني اؿٝٛاْات; باملكابٌ ٜهٕٛ عًٛى اٱْغإ 

 عزٚاًْٝا عٓز سزٚخ إسباط ْتٝذ١ عزّ ؼكٝل ا٭ٖزاف.

 ع١ٝ ٚايعًّٛ ايغًٛن١ٝ، ٖٛ صر فعٌ َٔ ؽدك ٜهٕٛ ع٢ً ؽهٌ ٜهٕٛ ايعزٚإ سغب ايتعضٜف يف فاٍ ايعًّٛ ا٫دتُا

 ٜٛفٌ صعاي١ غرل عاص٠ إىل ؽدك آخض، ٚقز ٜتنُٔ صر ايفعٌ ١ْٝ اٱٜشا٤.
 

 

              

              

              

              

               

 

 

 

 

 

 

العنف 

 التعصبو

 . ايتعقب ٖٛ ساي١ خاف١ َٔ اؾُٛر ايفهضٟ أٚ ايعكا٥زٟ ٜٚهُٔ دٖٛض ايتعقب يف تٛسز ايفضر َع صأٟ اؾُاع١ اييت ٜٓتُٞ ايٝٗا 

  ٜعز ايعٓف أسز اؽهاٍ ايتعبرل عٔ ايتعقب. 

 ايفْٛ٘ يف ايضأٟ ٚايفهض َٚٔ أَج١ً سيو ايتعقب ايهضٟٚ .ٜكًٌ فٝ٘ ايؾدك َٔ ؽإٔ ا٭ؽدال ا٫خضٜٔ ايشٜٔ رن 

العنف 

 والعدوان

 . ٜضتبط ايعٓف بايعزٚإ اصتباطَا ٚثٝكَا .ففٞ ساي١ ايعٓف تٓفذض ايعزٚا١ْٝ فضذن١ َش١ًٖ يف ؽزتٗا 

 حنٛ مماصع١ ايعٓف عاي١ٝ املضتفع١ اييت تزفع فاسبٗا ايعٓف ٖٛ ا٫عتذاب١ ايغًٛن١ٝ سات ايغ١ُ ا٫ْف

 . ملا ٜذلتب َٔ ْتا٥ر عًٞ ٖشا ايفعٌرٕٚ ٚعٞ أٚ تفهرل 

 . ٜٔايعزٚإ ٖٛ ايغًٛى ايشٟ ٜٓتر عٓ٘ اسٟ َارٟ أٚ ْفغٞ ي٬خض 

 . اسٕ ايفضم بني ايعٓف ٚايعزٚإ ٖٛ فضم يف ايزصد١ 

 االخالص١ إٔ ايعٓف ٖٛ ق١ُ ايعدٚإ ٜٚأخر ثالث أشهاٍ :
 .عٓف َٛد٘ حنٛ ايشات 

 ط .عٓف َٛد٘ حنٛ َقارص اٱسبا 

 . عٓف َٛد٘ يًُُتًهات ايعا١َ أٚ اـاف١ 
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 َٝا فُٝا ًٜٞ :تتعزر اٯثاص  املدتًف١ املذلتب١ عًٞ ايعٓف ادتُاعَٝا ٚفش 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  : ًٜٞ تتعافض امل٪عغات اٱدتُاع١ٝ ) ا٫عض٠ ، املزصع١ ، .....( يف ؼكٝل َا 

 . ْؾض ثكاف١ اؿٛاص راخٌ اجملتُع ٚتكبٌ ايضأٟ ٚايضأٟ ا٫خض 
 . ايتٛع١ٝ بأمضاص ايعٓف عًٞ ايفضر ٚاجملتُع 
 ٚ ٞايعٓقض١ٜ ٚايتعقب مبدتًف فٛصٙ .َكا١َٚ ظٛاٖض ايتُٝٝظ ا٫دتُاعٞ ٚايطبك 
 . تفعٌٝ رٚص َضانظ اٱصؽار ايٓفغٞ يًشز َٔ ظاٖض٠ ايعٓف 

ٖٞ مح١ً عامل١ٝ تطًكٗا عٜٓٛا ا٭َِ املتشز٠ ٚيف إطاصٖا ٚع٢ً املغت٣ٛ ايٛطين ٜتِ تٓفٝش  مُلٓاٖن١ ايعٓف ايكا٥ِ ع٢ً ايٓٛع ا٫دتُاعٞ ّٜٛ أْؾط١ 16مح١ً  : َجاٍ   

ّٜٛ أْؾط١ ملٓاٖن١ ايعٓف ايكا٥ِ ع٢ً ايٓٛع ا٫دتُاعٞ"، بٗزف صفع ايٛعٞ اجملتُعٞ  16ُٝع قافعات اؾُٗٛص١ٜ ؼٌُ ْفػ املغ٢ُ "مح١ً فُٛع١ َٔ ا٭ْؾط١ ظ

 10ضأ٠، ٚتغتُض ست٢ ْٛفُدل، ايّٝٛ ايعاملٞ يًكنا٤ ع٢ً ايعٓف مز امل 25ايعاّ بأؽهاٍ ايعٓف مز املضأ٠ ٚأ١ُٖٝ ايكنا٤ عًٝ٘. ٚتٓفش ا٭ْؾط١ نٌ عاّ يف ايفذل٠ َٔ 

(، ْفش اجملًػ ايكَٛٞ يًُضأ٠ فُٛع١ َتٓٛع١ َٔ ا٭ْؾط١ ؼت عٓٛإ نْٛٞ بايتعإٚ بني امل٪عغات 2020-2015رٜغُدل، ايّٝٛ ايعاملٞ ؿكٛم ا٫ْغإ. ٚخ٬ٍ ايفذل٠ )

صداٍ / أطفاٍ /ط٬ب داَعات َٚزاصؼ/ عاًَني بايٛطاصات  ايٛط١ٝٓ اؿه١َٝٛ ٚغرل اؿه١َٝٛ ٚؽضنا٤ ايت١ُٝٓ. ٚتغتٗزف اؿ٬ُت مجٝع ؽضا٥ح اجملتُع ْغا٤/

 . ٚاشل٦ٝات
  

 

 

 اآلثار المترتبة علي العنف 

: 

 آثاص ادتُاع١ٝ

َجٌ ايعٓف ايغا٥ز يف بعض ا٭عض ٚايشٟ قز ٜ٪رٟ يٞ ايتفهو 

ا٭عضٟ ايشٟ ٜذلتب عًٝ٘ ْتا٥ر ٚخ١ُٝ عًٞ ناف١ أفضار ا٭عض٠ 

 خاف١ ا٭طفاٍ ايشٜٔ قز ٜهتغبٛا عًٛى ايعٓف .

 تٛمٝح انجض  : 

طٜار٠ استُاٍ اْتٗاز ٖشا ايؾدك ايشٟ عا٢ْ َٔ ايعٓف ايٓٗر  ٜٓتر عٓ٘

 سات٘ ايشٟ َٛصؼ يف سك٘.

  ٞأثض ايعٓف ع٢ً ا٭عض٠: تفهو ايضٚابط ا٭عض١ٜ ٚاْعزاّ ايجك١ ٚت٬ؽ

 اٱسغاؼ با٭َإ ٚصمبا ْقٌ إىل رصد١ ت٬ؽٞ ا٭عض٠.

 تُع فإٕ أٟ أثض ايعٓف ا٭عضٟ ع٢ً اجملتُع: ْعضًا يهٕٛ ا٭عض٠ ْٛا٠ اجمل

عٝكٛر بايٓٗا١ٜ، إىل  -َٔ خ٬ٍ ايعٓف ا٭عضٟ –تٗزٜز عٝٛد٘ حنٖٛا 

 تٗزٜز نٝإ اجملتُع بأعضٙ. 

  ٌٴ يف سزٚخ فعٛب١ بايتٛافٌ َع اٯخضٜٔ، باٱماف١ إىل ايؾعٛص تتُجٸ

باؿكز ٚايهضا١ٖٝ َٔ اجملتُع احملٝط فٝتٛيز بشيو ايعٓف يز٣ املعتز٣ 

َٳٔ سٛي٘، ٜٚعارٟ بشيو عًٝ٘، فٝفكز بشيو َٗاصات ا٫ خنضاط َع 

ُٳٔ سٛي٘ ٚثكت٘ بٓفغ٘  اجملتُع احملٝط بأنًُ٘ خاعضًا بشيو ثكت٘ فٝ

 ٚثك١ اٯخضٜٔ ب٘.

 

 آثاص فش١ٝ 

ٚايعاٖات  َجٌ : ايعٓف ايشٟ ٜ٪رٟ ي٬فابات اؾغز١ٜ 

ايٓاػ١ عٓ٘ ، نُا ٜ٪رٟ إيٞ امطضابات ْفغ١ٝ نايكًل 

 ٚايتٛتض ٚعزّ ايؾعٛص با٭َإ .

ٜعٌُ ايعٓف ع٢ً تزَرل َٗاصات ٚقزصات ايؾدك، :   تٛمٝح

ٝٸ١، ٚقز  فكز ٜهٕٛ املعتز٣ عًٝ٘ عضم١ يٲعاق١ ايعكً

ٞٸ ناٌَ ٜقٌ إىل ا٭عنا٤  ٜهٕٛ عضم١ يتزٖٛص فش

ٝٸ١.  ايزاخً

: تعضض ايطفٌ يًعٓف يف املزصع١ ٜ٪رٟ يٲٜشا٤ ايبزْٞ  َجاٍ

 ٚايٓفغٞ .

ؾُٗٛص : تعضض ٫عب نض٠ ايكزّ يًعٓف َٔ داْب ا َجاٍ

 مما ٜتغبب يف اسٟ ْفغٞ ي٬عب . 

 دور المؤسسات االجتماعية في مواجهة العنف 

: 
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   ألكاديمية اكتاب        
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 ادــــب عٔ ا٫تـــــٞ : 

ٌٴ يزٜ٘ امطضابَ -1 َٳٔ ذنق َٳٔ ٜقبح صافنًا يًُزصع١ بغبب ايعٓف، َِٚٓٗ  ٝٸ١ ٔ ا٭طفاٍ  َٔ ايؾدق اتٷ يف تهٜٛ

  .ػغز ايعباص٠ اسز ا٫ثاص املذلتب١ عًٞ ايعٓف ٚمح مبجاٍ .ايقشٝش١

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

ٌٳ ٜٚغٛرٴ سٝات٘ ايتؾا٩ّ ايشٟ ٜ٪رٸٟ بقاسبٹ٘ إىل اٱرَإ ع٢ً ايتزخني أٚ املدزٸصات أٚ غرلٖا، ٚق ايطفٌ قز ٜفكزٴ  -2 ز ًٜذأ ا٭َ

ِٳ ا٭َٛص يف ْفػ املعتز٣ عًٝ٘، فٝقٌ ب٘ إىل ايتفهرل با٫ْتشاص. َٔ إٔ تتفاق ػغز  ايبعض إىل ايؾشٚس أسٝاًْا، َٚٔ املُه

 ايعباص٠ اسز ا٫ثاص املذلتب١ عًٞ ايعٓف ٚمح مبجاٍ .

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

. تٓاقض املكٛي١ اسز املفاِٖٝ  يٝػ ايعٝب يف اـ٬ف ٚ يهٔ ايعٝب يف ايتعقب يًضأٟ ٚ اؿذض ع٢ً عكٍٛ ايٓاؼ ٚ آصا٥ِٗ -3

 املضتبط١ بايعٓف ٖٚٛ .....

 ايػنب -ايك٠ٛ                                   ر-ز                   ايتعقب           -ايعزٚإ                                     ب-أ

قزص٠ ايؾدك اٚ اؾُاع١ عًٞ فضض اصارتِٗ عًٞ ا٫خضٜٔ عًٞ ايضغِ َٔ ٚدٛر َكا١َٚ ٚسيو َٔ طضٜل اؾظا٤ بٝذل ب٬ٚ " ٖٞ  -4

ٚمح ايٞ اسز املفاِٖٝ املضتبط١ بايعٓف تؾرل ايعباص٠ عٛا٤ نإ يف ؽهٌ عكاب اٚ َٓع املهاف٦ات اييت ناْت متٓع باْتعاّ . 

 مبجاٍ 

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

 عباص٠ ايٞ اسز املفاِٖٝ املضتبط١ بايعٓف ٖٚٞ ... تؾرل اي إْٓا حناٍٚ رًَٚا تفغرل ا٭َٛص ٚفل َا ْضٜز، ٫ ٚفل َا ٖٞ عًٝ٘ -5

 ايػنب-ايك٠ٛ                                   ر-ايتعقب                              ز-ايعزٚإ                                     ب-أ

تؾرل ايعباص٠ ايٞ اسز املفاِٖٝ . نٌ ؿع١ إٕ ا٫ْغإ ايشٟ ٫ ٜعضف إٔ ٜقػٞ ٫ ميهٓ٘ زلاع ايٓقا٥ح اييت تػزٖا اؿٝا٠ يف – -6

 املضتبط١ بايعٓف ٖٚٞ ..

 تعقباي-ايك٠ٛ                                   ر-ز                              ايػنب-ايعزٚإ                                     ب-أ

شقٍٛ عًٞ املضغٛب فٝٗا . تؾرل ايعباص٠ ٭سز املفاِٖٝ ايكزص٠ عًٞ ايتأثرل يف عًٛى ا٫خضٜٔ غتًف ايطضم صغُا عِٓٗ يً -7

 املضتبط١ بايعٓف ٚمح مبجاٍ 

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

 

 5   تدريب
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تؾرل ايعباص٠ ايٞ اسز .  ١ٜ ، ٖٛ أق٣ٛ َٔ أعت٢ أعًش١ ايزَاص اييت ٚمعتٗا بضاع١ ا٫ْغإاي٬عٓف ٖٛ أععِ ق٠ٛ يف َتٓاٍٚ ايبؾض -8

 املفاِٖٝ املضتبط١ بايعٓف ٖٚٞ ..

 ايػنب-ايك٠ٛ                                   ر-ز                           عزٚإاي-ب                                     تعقباي-أ

فٝدل باْٗا " استُاٍ إ ٜهٕٛ اسز ا٫فضار قارصا يف ْطام ع٬ق١ ادتُاع١ٝ عًٞ تفٝش اصارت٘ اـاف١ صغِ  عضفٗا َانػ -9

 تؾرل ايعباص٠ ايٞ اسز املفاِٖٝ املضتبط١ بايعٓف ٖٚٞ ..املكا١َٚ ٚسيو بػض ايٓعض عٔ ا٫عاؼ ايشٟ ٜكّٛ عًٝ٘ ٖشا ا٫ستُاٍ 

 ايػنب-ايك٠ٛ                                   ر-ايتعقب                              ز-ب  ايعزٚإ                                   -أ

 ايتغبب با٭مضاص ٚإبكا٤ ا٭س٣ با٭ؽدال ٚاملُتًهات . تؾرل ايعباص٠ ايٞ أسز املفاِٖٝ املضتبط١ بايعٓف .  -10

 ايتعقب-ايك٠ٛ                                   ر-ز                 ايػنب             -ايعزٚإ                                     ب-أ

تؾرل  . ٫ ميهٓو َقافش١ قبن١ َػًك١ .. ٫ٚ ميهٓو إٔ تٓاقؿ عكٌ َكفٌ .. ٫ٚ ميهٓو إٔ ؼاٚص عك١ًٝ َتشذض٠ -11

 ايعباص٠ ايٞ اسز املفاِٖٝ املضتبط١ بايعٓف ٖٚٞ ..

 ايتعقب-ايك٠ٛ                                   ر-ايػنب                              ز-ب      ايعزٚإ                               -أ

 ِ املضتبط١ بايعٓف ٖٚٞ تؾرل ايعباص٠ ايٞ اسز املفاٖٝايكزص٠ عًٞ فضض ايزعا٣ٚ ا٫خ٬ق١ٝ ٫سز ا٫طضاف فضما . ايفٔ دٛيزٜظ "  -12

 ايػنب-ايك٠ٛ                                   ر-ز                           عزٚإاي-ب                                     تعقباي-أ

تؾرل ايعباص٠ ايٞ اسز ساي١ عاطف١ٝ تذلاٚح رصداتٗا َٔ ايغدط ايٞ ايػٝغ ايؾزٜز مما ٜزفع ايفضر ايٞ اٜشا٤ ْفغ٘ ٚا٫خضٜٔ .  -13

 .. املفاِٖٝ املضتبط١ بايعٓف ٖٚٞ

 ايتعقب-ر                                  عزٚإاي-ز             ايػنب                     -ب                                 ك٠ٛاي-أ

 تعضض بعض ايؾباب يًنػٛط ايٓفغ١ٝ ٜ٪رٟ بِٗ يًغًٛى ا٫دضاَٞ . دنغز سيو إسز٣ املؾه٬ت ا٫دتُاع١ٝ ٖٚٞ املؾه٬ت  -14

 تُع١ٝ اجمل-ر                                   عاع١ٝ ا٭-ز                           تٓع١ُٝٝيا-ب                           ضم١ٝامل-أ

 ايكزص٠ عًٞ اسزاخ أَض َعني ٚفضض ا٫صار٠ بطضٜك١ َا عًٞ عًٛى ا٫خضٜٔ . تؾرل ايعباص٠ ايٞ أسز املفاِٖٝ املضتبط١ بايعٓف ٖٚٛ  -15

 ايػنب-ايك٠ٛ                                   ر-ز                           عزٚإاي-ب                                     تعقباي-أ

 تؾرل ايعباص٠ ايٞ اسز املفاِٖٝ املضتبط١ بايعٓف ٖٚٞ .. اندل خطأ ا٫ تفطٔ ـط١٦ٝ ْفغو ... -16

 ايتعقب-ر                                  عزٚإاي-ز                            ايػنب      -ب                                 ك٠ٛاي-أ 

 ايتُٝٝظ ايعٓقضٟ إسز٣ أقزّ املؾه٬ت اييت تعاْٞ َٓٗا ايهجرل َٔ ايزٍٚ . تقٓف َٔ املؾه٬ت ...... مبجاٍ ؽاصح  -17

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

فعٌ ٜتغِ بايهضا١ٖٝ ػاٙ َٛمٛع أٚ ؽدك َا ٜٗزف إيٞ تزَرل ٚإٜشا٤ اٯخض٠ . تؾرل ايعباص٠ ٭سز املفاِٖٝ املضتبط١ بايعٓف  -18

...... ٖٛٚ 

 ايتعقب-ر                                  ٚإعزاي-ز             ايػنب                     -ب                                 ك٠ٛاي-أ
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تعاْٞ بعض ايزٍٚ َٔ أطَات ؼاٍٚ إدنار اؿًٍٛ شلا َجٌ أط١َ ْكك املٝا٠ ايعشب١ اييت ٫ تهفٞ يغز ساد١ ايظصاع١ . تقٓف  -19

 ٖش٠ ا٭ط١َ مُٔ اسز٣ املؾه٬ت ا٫دتُاع١ٝ ٖٚٞ املؾه٬ت ....

 تُع١ٝ اجمل-ر                                   عاع١ٝ ا٭-ز                           تٓع١ُٝٝاي-ب                           ضم١ٝامل-أ

تقٓف ٖش٠ ا٭ط١َ مُٔ اسز٣ املؾه٬ت ا٫دتُاع١ٝ ٖٚٞ ٜٗادض نجرل َٔ ؽباب ايكض٣ إىل املزٕ يًبشح عٔ عٌُ .  -20

 املؾه٬ت ....

 تُع١ٝ اجمل-ر                                   عاع١ٝ ا٭-ز                           تٓع١ُٝٝاي-ب                           ضم١ٝامل-أ

ايطبك١ٝ َٔ أقزّ املؾه٬ت اييت ْعاْٞ َٓٗا ٚقز تٓاٚيتٗا ايزصاَا ٚايكقك نُٛمٛع اٖتُاَٗا يفذلات ط١ًٜٛ َٚا طايت قا١ُ٥  -21

 سيت ا٫ٕ يف بعض ا٫َانٔ ٚتقٓف مُٔ املؾه٬ت .... 

 تُع١ٝ اجمل-ر                                   عاع١ٝ ا٭-ز                           تٓع١ُٝٝاي-ب                           ضم١ٝامل-أ

 ق٠ٛ دغز١ٜ أٚ يفع١ٝ أٚ سضن١ٝ تقزص َٔ طضف َا ػاٙ طضف اخض فتًشل ب٘ ا٫س٣ ايٓفغٞ ٚاؾغزٟ .تؾرل ايٞ َفّٗٛ ... -22

 ايتعقب-ر                                  عزٚإاي-ز             ايػنب                     -ب                                 ك٠ٛاي-أ

َا ْضاٙ يف ٚعا٥ٌ ا٫ع٬ّ ٚاؿًكات ايتًفظ١ْٜٝٛ َٔ مٝٛف سُٝٓا رنتًف إسزاُٖا يف ايضأٟ َع ا٫خض ٜٚفؾٌ يف اقٓاع٘ ٜبزأ يف  -23

 ز املقطًشات املضتبط١ بايعٓف ٚمح مبجاٍ اشلذّٛ عًٝ٘ . ٜعدل ٖشا املٛقف عٔ أس

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

ايكزمي١ . اقذلح َفَٗٛا يًُؾه١ً  ايظٚاز املبهض تعاْٞ َٓ٘ ايٓغا٨ يف بعض ايزٍٚ ايٓا١َٝ ْتٝذ١ ايعارات ٚايتكايٝز -24

 ا٫دتُاع١ٝ يف م٤ٛ فُٗو يًعباص٠ ايغابك١ . 

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

ايكٝاّ بايتظاَات َعٝٓ٘ بٛاعط١ ٚسزات يف ْغل طٟ تقُِٝ مجاعٞ ٚسيو عٓزَا  تايهٛت باصعْٛظ " ٖٞ ايكزص٠ املعُُ٘ ينُإ -25

يف ساي١ ايتُضر اعتدزاّ ايػضض َٔ طضٜل دظا٤ات تقبح ٖش٠ ا٫تظاَات َؾضٚع١ باصتباطٗا باشلزاف اؾُاع١ٝ ٚسٝح ٜتٛقع 

 جاٍ . ٚمح مباملفاِٖٝ املضتبط١ بايعٓف ٖٚٞ  تؾرل ايعباص٠ ايٞ اسزعًب١ٝ ٜكتنٝٗا املٛقف . 

...................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

 

 بايتٛفٝل ٚايٓذاح


