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 اٌجبة األًّي

 ِمذِّخ

 اٌفظً األًّي     : خٍفْخ اٌجؾش  

ِٓ اٌٍغبد األعنجْخ اٌيت ّزُ رذسّغيب رمشّجًب   اٌٍغخ اٌوشثْخِٓ ادلوٌٍَ  أْ 

 رجذأ اٌزوًٍُْ  اٌوبِخ ً اإلعالِْخ إِب يف ادلذسعخ  هٍَ مجْن ِغزٌّبد اٌزوٍُْ 

. وّب أْ ٌىً ِؤعغخ ىذفًب اٌوبٌْخً اٌضبٌّٔخ ً ثزذائْخ إلاً ِٓ سّبع األؿفبي

هٍُ اٌذّٓ   دساعخ   هٍَ اٌزٌاطً  أً  سلزٍفًب يف روٍُ اٌٍغخ اٌوشثْخ  ِضً اٌمذسح

 فؾغت. وشفخ لٌاهذ اٌٍغخادلأً 

اٌٍغخ ًادليبساد  هٍَ أِشّٓ  مهب ِبدح  ِٓ اٌنبؽْخ اٌنلشّخ رشزًّ ادلوشفخ اٌٍغٌّخ 

ثْنّب رشًّ  .هٍُ األطٌاد ًادلفشداد ًاٌمٌاهذ ِٓ اٌٍغٌّخ. رزؼّٓ ٌِاد اٌٍغخ

  ًاٌىزبثخ ًاٌمشاءح ىالَ ًاٌ  االعزّبم  يبسادرزىٌْ ِٓ ادل ادليبساد اٌٍغٌّخ

ّجذأ ادلوٍُ   ٌٍزالِْز. يف رمذُّ ادلٌاد ٌٍّشؽٍخ ادلزٌعـخ (20:2009)شبسْ 

يف ؽفق ادلفشداد ّزُ رذسّت  اٌزالِْزدح اٌٍغخ اٌوشثْخ ثبدلفشداد. ٌزغيًْ ِب

  اٌىزبثخ ىِ ِٓ  ادليبساد اٌٍغٌّخ وبٔذهٍَ وزبثخ ادلفشداد يف اٌزوٍُ. اٌزالِْز

 يف روٍُ اٌٍغخ اٌوشثْخ. اٌزالِْز  اٌيت روزرب ِغبهذح  األسثن
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يف  ادلفشداد ىِ وً اٌىٍّبد اٌٌاسدح (89:2002عٌعنزَ ) لبي

ِٓ اٌىٍّبد اٌيت ذلب ِونَ  يف اٌٍغخ.   ىِ رلٌّهخ وبَ يف اٌادلفشداد .ًاٌٍغخ

ًٌزٌه ٌزىٌّٓ  ،ىٓ أْ رمف ًؽذىبمتال  ىِ وٍّخ  ادلفشداد  ،اٌوشثْخ خيف اٌٍغً

ً اٌىٍّبد اجلًّ ادلفْذح يف اٌٍغخ اٌوشثْخ زبزبط إىل ادلفشداد أً األٌفبف األخش جلو

 هٍّْخ   ، ِٓ ادليُ أْ رىٌْ ىنبن. ًثبٌزبيلادلونَذلب ٌىَ رىٌْ مجٍخ ِفْذح ً

 .ادلفْذح اجلًّ اٌوشثْخ رىٌّٓ ِٓ  زالِْزؽزَ ّزّىٓ اٌ رشوْت  روٍُ

ٌغخ رأٌْف اٌشِء ِٓ ِىٌٔبرو اٌجغْـخ ًّمبثٍو اٌزؾًٍْ )ادلوغُ  اٌرتوْت

ِيبساد اٌىزبثخ ىِ ًوبٔذ .  ِٓ ِيبساد اٌىزبثخ(ًىٌ 368،ص 1اٌٌعْؾ، ط

 ٍغخ اٌوشثْخ.وبٌاٌٍغٌّخ اٌيت غلت زبمْميب يف رذسّظ اٌٍغبد األعنجْخ ِٓ ادليبساد 

ٌ ىٌ رشرْت ّزُ ِشاعوزو ِٓ هٍُ ضل اٌوشثْخ   اٌىزبثخ يف  وْت ثبٌرت شادادلً

 إٌمبءوْفْخ رىٌّٓ اجلًّ اٌوشثْخ. يف هٍّْخ  ب، ؽْش ّزوٍُ فْيظشفًِوشفخ اٌ

 وٍُاٌزًيف هٍّْخ  هزغبهذٌزوٍّْْخ اٌٌعبئً اٌػلزبط ادلوٍُ إىل   اٌرتوْتٌِاد 

اعزخذاَ  هٍّْخ  ٍّضًٌَزٌه  اٌزوٍُ ًاٌزوٍُْ أوضش فوبٌْخ أٔشـخؽْش رىٌْ 

جببٔت رٌه وبٔذ اٌٌعبئً ؽْنّب ّمٌَ ثوٍّْخ اٌزوٍُ زلزبعخ اٌزوٍُ. ًًعبئ

ٌغيٌٌخ اٌزالِْز هٍَ فيُ ادلبدح اٌذساعْخ ثشىً عْذ. إرا وبٔذ هٍّْخ روٍُْ 
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خذاَ اٌٌعبئً ادلوْنخ ً ّظوت اٌزالِْز اٌفيُ هٍَ ادلٌاد ًاٌزوٍُ دًْ اعز

يف  اٌزالِْزطوٌثخ  ىزا عٌف ّؤدُ إىلً اٌذساعْخ ؽْش رىٌْ هٍّْخ  شلٍخ.

 فيُ زلزٌّبد ادلٌاد اٌيت رزُ دساعزيب.

لبي ًاٌزوٍُ أداح ِبدّخ ؽلىٓ اعزخذاِو ٌزمذُّ ادلٌػٌم.  ًًعبئ

شِء ّغزخذَ ٌزؾفْض اٌومً ًاالعزوذاد  ِى ًٌعبئ(اٌ 20:2004ِريعٌا)

ٌعٍْخ بٌو ًؽلىٓ اعزخذاَ اٌٌعبئًٌزشغْن أٔشـخ اٌزوٍُ.  اٌزالِْزًاىزّبَ 

 ً اٌٍوجخ ً غري رٌه.ِضً اٌىزت ًاألفالَ زالِْزٌزٌعْو اٌشعبئً ادلبدّخ ٌ

اٌضبٌّٔخ ِفزبػ  يف ادلذسعخ لبِذ اٌىبرجخاعزنبداً إىل ٔزبئظ ادلالؽلبد اٌيت 

 فْوشفدلوٌٍِبد ِٓ ِوٍِّ اٌٍغخ اٌوشثْخ ؽٌي هٍّْخ روٍُ اٌٍغخ اٌوشثْخ ، ًا اٌفالػ

، ذس يف هٍّْخ روٍُ اٌٍغخ اٌوشثْخأْ ىنبن اٌوذّذ ِٓ اٌلٌاىش أً احلمبئك اٌيت زب

، ّمً اىزّبَ زالِْزأِبَ اٌاٌٍغخ اٌوشثْخ  رىٍُ ألً عشأح هٍَ اٌزالِْزدبب يف رٌه: 

 اٌزالِْزًال رضاي ٔزبئظ روٍُ  اٌوشثْخ  ًِّٓ رشوْت اجل ثزوٍُ ٌِاد اٌزالِْز

األدَٔ ذ احلً ىزا ال ّجٍغ لّْخ  (60)عزني هٍَ لذس زٌعؾ ادل ثمّْخ ِنخفؼخ

 .(70)عجوني هٍَ لذسإلصلبص اٌٍغخ اٌوشثْخ يف ادلذسعخ 
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اطلفبع لذسح اٌزالِْز هٍَ األعجبة أْ ، ِٓ اٌلٌاىش  هثنبءً هٍَ ىز

سح لذس عزٌْ ًِٓ ادلغبهذ ٌرتلْخ لذ دلزٌعؾ هٍَرشوْت اجلًّ اٌوشثْخ  ثمّْخ ا

اٌزالِْز هٍَ رشوْت اجلًّ ىِ اعزخذاَ ٌوجخ ٌٌِٔثٌيل. ًىزه اٌٌعبئً رغبهذ 

 اٌزالِْز هٍَ عيٌٌخ اٌفيُ هٍَ ادلٌاد اٌذساعخ، ألْ اٌغشع ِٓ ىزه اٌٌعبئً ىِ

يف هٍّْخ  اٌزالِْزِٓ روٍُ ادلفشداد ثغيٌٌخ ًزبغني لذساد  اٌزالِْزمتىني 

 اجلٍّخ.

" روٍُْ ادلفشداد  صُ رشّذ اٌىبرجخ أْ رجؾش هنيب زبذ ادلٌػٌم ِٓ ً

اجلًّ   ٌرتلْخ لذسح اٌزالِْز هٍَ رشوْت ٌٔثٌيلٌِ  اٌوشثْخ ثبعزخذاَ ٌوجخ

دبذسعخ اٌضبٌّٔخ ِفزبػ  )دساعخ ربشّجْخ هٍَ رالِْز اٌفظً اٌغبثن )د( " اٌوشثْخ

 .ًٔظ(ذثبغِ ثبٔ ُدباٌفالػ غ

 اٌفظً اٌضّبَٔ    : زبمْك اٌجؾش 

 اهزّبدا هٍَ خٍفْخ اٌجؾش اٌغبثمخ، فزؾمْك اٌجؾش ىزه اٌشعبٌخ ِبٍِّ :

ٌوجخ رشوْت اجلًّ اٌوشثْخ لجً اعزخذاَ  هٍَلذسح اٌزالِْز  رىٌْ وْف .1

ذسعخ اٌضبٌّٔخ بدلثزالِْز اٌفظً اٌغبثن ٌيف روٍُْ ادلفشداد اٌوشثْخ ٌٔثٌيل ٌِ

 ؟ثبغِ ثبٔذًٔظ  ُذْاٌفالػ غِفزبػ اإلعالِْخ 
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ٌوجخ اعزخذاَ  ثوذرشوْت اجلًّ اٌوشثْخ  هٍَلذسح اٌزالِْز  رىٌْ وْف .2

ذسعخ اٌضبٌّٔخ بدلث زالِْز اٌفظً اٌغبثنٌيف روٍُْ ادلفشداد اٌوشثْخ  ٌٔثٌيلٌِ

 ؟ثبغِ ثبٔذًٔظ  ُذِْفزبػ اٌفالػ غ اإلعالِْخ

ثوذ رشلْخ لذسح اٌزالِْز هٍَ رشوْت اجلًّ اٌوشثْخ ِغزٌٍ وْف  .3

 زالِْز اٌفظً اٌغبثنٌاعزخذاَ ٌوجخ ٌٌِٔثٌيل يف روٍُْ ادلفشداد اٌوشثْخ 

 ؟ثبغِ ثبٔذًٔظ ُ ذِْفزبػ اٌفالػ غ اإلعالِْخذسعخ اٌضبٌّٔخ بدلث

 اٌفظً اٌضّبٌش   : أغشاع اٌجؾش 

  : ثنبء هٍَ زبمْك اٌجؾش اٌغبثك فأغشاع اٌجؾش ِبٍِّ 

ٌوجخ رشوْت اجلًّ اٌوشثْخ لجً اعزخذاَ  هٍَلذسح اٌزالِْز  ِوشفخ .1

زالِْز اٌفظً اٌغبثن دبذسعخ اٌضبٌّٔخ ٌاٌوشثْخ روٍُْ ادلفشداد يف  ٌٔثٌيلٌِ

 .ثبغِ ثبٔذًٔظ ُذِْفزبػ اٌفالػ غ اإلعالِْخ

ٌوجخ اعزخذاَ  ثوذرشوْت اجلًّ اٌوشثْخ  هٍَلذسح اٌزالِْز فخ ِوش .2

ذسعخ اٌضبٌّٔخ بدلث زالِْز اٌفظً اٌغبثنٌيف روٍُْ ادلفشداد اٌوشثْخ ٌٔثٌيل ٌِ

 .ثبغِ ثبٔذًٔظ ُذْغِفزبػ اٌفالػ  اإلعالِْخ
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ثوذ ٌمذسح اٌزالِْز هٍَ رشوْت اجلًّ اٌوشثْخ ِغزٌٍ اٌرتلْخ فخ ِوش .3

زالِْز اٌفظً اٌغبثن ٌاعزخذاَ ٌوجخ ٌٌِٔثٌيل يف روٍُْ ادلفشداد اٌوشثْخ 

 .ثبغِ ثبٔذًٔظ ُذْغِفزبػ اٌفالػ  اإلعالِْخ ذسعخ اٌضبٌّٔخبدلث

 اٌفظً اٌشّاثن     : فٌائذ اٌجؾش

ٌٍزالِْز : رشعٌ اٌىبرجخ أْ رىٌْ ىزا اٌجؾش رشلْخ دافوْخ ٌزالِْز يف  .1

 روٍُْ اٌٍغخ اٌوشثْخ  العّْب يف روٍُْ رشوْت اجلًّ اٌوشثْخ.

هٍَ رشوْت ٌٍّذسط : رشعٌ اٌىبرجخ أْ رىٌْ دافوخ ٌرتلْخ لذسح اٌزالِْز  .2

اجلًّ اٌوشثْخ يف اخزْبس ًعبئً اٌزوٍُْ ادلزنٌم اٌزُ ػلظً ٔلبَ هٍّْخ 

 اٌزوٍُْ ً اٌزوٍُ ً ّوـِ اٌزالِْز خذِخ شلزبصح.

ٌٍّذسعخ : رشعٌ اٌىبرجخ أْ رىٌْ ِغبهذح ٌٍّذسعخ يف زبغني ٌٔم  .3

 ادلذسعني ًاٌزالِْز ؽزَ ٔزْغخ روٍّيُ .

صٔب ٌٍمبسء ً اٌىبرت آخش إرا آساء ٌٍمشاء ً اٌىبرجخ : وبْ ىزا اٌجؾش ٌِا .4

 ّجؾش حبضب هّْمب فّْب ّزوٍك ثبعزخذاَ ٌوجخ  يف روٍُْ ادلفشداد.
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 اٌفظً اخلبِظ: أعبط اٌزفىري

ِٓ اٌونبطش اٌجششّخ ًادلشافك ًادلوذاد ًاإلعشاءاد  رلٌّهخاٌزوٍُ ىٌ  

( رٌفري ؽبٌخ أً 1ثوغ ٌزؾمْك أىذاف اٌزوٍُ ىِ: هٍَ اٌيت رؤصش  ثوؼيب 

يف شىً لبثً ٌٍمْبط ًؽلىٓ ِالؽلزو  اٌزالِْز( زبذّذ عٌٍن 2ششؽ ٌٍزوٍُ ، 

 (. 77:2009)محٍه،  ( روش احلذ األدَٔ ِٓ اٌغٌٍن ادلـٌٍة3، 

روٍُ اٌٍغخ اٌوشثْخ ِن  اٌزالِْزروٍُ اٌٍغخ اٌوشثْخ هٍَ أٔو زلبًٌخ ٌزوٍُْ 

ٓ ؿشّك رنلُْ هنبطش سلزٍفخ ٌٍؾظٌي هٍَ األىذاف اٌيت غلت غيً هٌادلوٍُ 

زبمْميب. اٌغشع ِٓ روٍُ اٌٍغخ اٌوشثْخ ىٌ إرمبْ اٌٍغٌّبد ًأسثن ِيبساد ٌغٌّخ ِضً 

ًاٌمشاءح ًاٌىزبثخ. يف روٍُ اٌٍغخ اٌوشثْخ هٍَ ِغزٌٍ  ىالَاالعزّبم ًاٌ حِيبس

اد األًٌْخ ادلغزفبدح يف ادلذسعخ اإلعالِْخ ؽلىٓ أْ ّـٍك هٍْيب ادلجزذا ًادلٌ

 أٌٔام ِٓ روٍُهٍَ ِوشفخ  اٌزالِْزحبْش ّزّىٓ  ادلفشدادىزا ادلغزٌٍ ىِ ِبدح 

 فشداد سلزٍفخ يف اٌٍغخ اٌوشثْخ.ادل

ادلفشداد ىِ ِٓ أىُ اٌونبطش يف ( 2:1986لبي ىنشُ غنزٌس رشغبْ )

. ألطٌاداًًاٌظشف  اٌنؾٌٍاٌوٌٍَ أً اٌٍغخ اٌوشثْخ ثبإلػبفخ إىل لٌاهذ اٌٍغخ 

إْ إرمبْ ادلفشداد ىٌ اٌشِء األعبعِ اٌزُ غلت روٍّو ًوششؽ ألًٌئه اٌزّٓ 
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ّشّذًْ أْ ّىٌٌٔا ِبىشّٓ يف اٌٍغخ، ألْ عٌدح ٌغخ اٌشخض روزّذ ثشىً ًاػؼ 

اجلًّ اٌوشثْخ،  رشوْت هنذ وزبثخ. هٍَ ٌٔهْخ ًوّْخ ادلفشداد اٌيت ٌذّو

، جلٍّخ وبٍِخ ًذلب ِونَْش رىٌْ اؾزبط ادلفشداد إىل ِفشداد أخشٍ حبزع

ِٓ رىٌّٓ اجلًّ  اٌزالِْزؽزَ ّزّىٓ  ٌٍزالِْزًثبٌزبيل فئْ روٍُ اجلٍّخ ِيُ عذا 

 اٌوشثْخ.

. يف ادلوغُ ادلوبِٔ اجلبِن ىٌ رأٌْفيب، أُ ػُّ ثوؼيب إىل ثوغاٌرتوْت 

. هٍُ اٌنؾٌٍ ً اٌظشفرْت اٌزُ رزُ ِشاعوزو ِٓ هٍُ وْت ىٌ اٌرتاٌرت

ٔفغيب ىٌ اٌوٍُ اٌزُ ّنبلش ٌِلف اجلًّ اٌٍغخ اٌوشثْخ ِٓ ؽْش  اٌنؾٌٍ

ىٌ رغْري أطً اٌىٍّخ إىل هذح وٍّبد سلزٍفخ ٌزؾمْك اٌظشف هٍُ إهشاة. ً

 .ادلونَ ادلـٌٍة اٌزُ ال ّزؾمك هبدح إال ِن ىزه اٌزغْرياد

وً ِب ؽلىٓ اعزخذاِو ٌزٌعْو اٌشعبئً ِٓ ادلشعً إىل  ِى اٌٌعبئً

ًاالىزّبَ ثـشّمخ زبذس هٍّْخ  ىٓ ِٓ زبفْض األفىبس ًادلشبهشادلزٍمِ ؽزَ ّزّ

غغنَ ً ثشّغ يف أسّف ط.عذؽلٓ ًروش (. 6:2003، أسّف ط.عذؽلٓ )اٌزوٍُ

اٌيت ؽلىٓ  اٌزالِْزأْ ًعبئً ىِ أٌٔام سلزٍفخ ِٓ ادلىٌٔبد يف ثْئخ ( 6:2006)

ِبدّخ ؽلىٓ أْ أْ زبفض اٌزوٍُ ثْنّب غلبدي ثشغلض ثأْ ًعبئً اإلهالَ وٍيب أدًاد 
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ْ ًعبئً اإلهالَ ىِ أهٍَ اٌزوٍُ. ًثوجبسح أخشٍ ،  اٌزالِْزرمذَ سعبئً ًزبفض 

 ٌزالِْزهنظش ِٓ ِظبدس اٌزوٍُ أً ادلشوجبد ادلبدّخ اٌيت زبزٌُ هٍَ ثْئخ روٍّْْخ 

 هٍَ اٌزوٍُ. اٌزالِْزؽلىٓ أْ زبفض 

هنذ اخزْبس ىنبن اٌوذّذ ِٓ ادلوبّري اٌوبِخ اٌيت غلت ًػويب يف االهزجبس 

 ًىِ:(،  7:2008، وّب ششؽخ سًدٍ عْغٍْنب ً صفَ سّْنب ) ًعبئً اإلهالَ

 ادلـبثك ثبٌغشع .1

 ادلـبثك ثبدلٌاد اٌزوٍّْْخ  .2

 اٌزالِْزظبئض خبادلـبثك  .3

 بٌنلشّخثـبثك ادل .4

 اٌزالِْزـبثك أعبٌْت روٍُ ادل .5

 ششًؽ اٌجْئخ ًادلشافك ًادلؤّذّٓ ًاٌٌلذ ادلزبػ.ثـبثك ادل .6

روٍّْْخ يف ِؤٌخ  وبألدًاحاٌٌكْفخ اٌشئْغْخ ٌٌعبئً اإلهالَ اٌزوٍّْْخ ىِ 

رؤصش هٍَ ادلنبؿ ًاٌلشًف ًاٌجْئخ اٌيت ّنلّيب ادلوٍُ ًؼلٍميب. ؽلىٓ أْ ّؤدُ ً

اعزخذاَ ًعبئً اٌزوٍُ يف هٍّْخ اٌزوٍُ إىل رٌٌْذ سغجبد ًاىزّبِبد عذّذح، 

 .ٌزالِْزعٍت اٌزأصري اٌنفغِ ؽزَ  ًرٌٌْذ اٌذافن ًاٌزؾفْض ألٔشـخ اٌزوٍُ
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ىٌ ٌٔم ِٓ اٌرباهخ يف االعرتارْغْخ. يف اٌٍوت غلت أْ ّىٌْ ِنٌثٌيل 

ادلشء روًْب يف إداسح اٌزىزْىبد ًإداسح األٌِاي ًاٌمذسح هٍَ رـٌّش اخلْبي ٌٍزفىري 

 ًاٌشِءيف وْفْخ اٌفٌص ثبٌٍوجخ. رغزخذَ ىزه اٌٍوجخ أعيضح اٌنشد ، ًاٌجْذق ، 

 (.12:2015)أفْه ثٌدٍ عنـٌعٌ  االطـنبهِ ًاحلىُ ادلظغش ٌٍّغّن

يف إٔشبء ِنٌثٌيل اٌزوٍُ ِٓ رـٌّش ٌوجخ  ًاٌوذّذ ِٓ ادلضاّب العزخذاَ ًعبئ

 ىزا اٌنٌّرط اٌزوٍِّْ ادلجزىش. اٌجوغ ِنيب: 

 عٌف رظجؼ هٍّْخ اٌزوٍُ أوضش ًػٌؽًب ًإصبسح ٌالىزّبَ  .1

 ٍْخ عٌف رظجؼ هٍّْخ اٌزوٍُ أوضش رفبه .2

 وفبءح اٌٌلذ ًاٌـبلخ  .3

 رغْري دًس ادلوٍّني ضلٌ إٔزبعْخ أورب  .4

 ثغْـخ يف طنن.  .5

 اٌزوٍُْ، فّٓ ادلزٌلن أْ هٍّْخ  اٌٌعبئًحبْش أٔو ِن عيٌٌخ ًِضاّب ىزه 

 (4،23،2015)ِشًّخ  :  ًاٌزوٍُ عزوًّ ثشىً أوضش فوبٌْخ
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 :ِنيب ِنٌثٌيل رزّضً اٌوٌْة يف ًعبئؾ ٌوجخ 

اٌٌعبئؾ إهذادًا ًِفبىًّْب دلْمخ رزٌافك ِن ادلبدح رزـٍت ىزه  .1

 اٌزوٍّْْخ

وذًس  اٌزالِْزغلت اعزخذاَ رلبي ًاعن إرا ونذ رغزخذَ  .2

 ٌٍوجخ

ٌمٌاهذ اٌٍوجخ ّغّؼ ثبالػـشاة أصنبء  اٌزالِْزإْ هذَ فيُ   .3

 اٌٍوجخ

اإلعبثخ هٓ األعئٍخ إرا وبْ  اٌزالِْزعٌف ّزُ اخلٍؾ ثني  .4

)ِشًّخ   اد اٌيت مت رذسّغيب ِٓ لجًال ّفيٌّْ ادلٌ اٌزالِْز

:4،23،2015.) 

 اٌزالِْزًعبئً اإلهالَ إىل اٌمذسح هٍَ زبغني لذساد ىزه ّيذف رـٌّش 

 صالصخ أعضاء ، ًىِ: إىليف هٍّْخ اجلٍّخ. ّزىٌْ ىزا ادلنزظ 

 اعُ ادلنزظ ًاٌٌطف .1

  ٌِاد ادلنزظ .2

 .ِنٌثٌيل خـٌاد رنفْز ًعبئً اٌٍوجخ .3
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يف روٍُ اٌٍغخ ِنٌثٌيل أّْ اعزخذاَ ٌوجخ اٌىبرجخ  رغزّجؾ ِٓ اٌجْبْ اٌغبثك

ًىِ رٍوت دًسا ىبِب يف اٌوشثْخ ىِ ٌوجخ ادلشئْخ ً احلشوخ هٍَ شىً اٌٌٍؽخ 

 هٍّْخ اٌزوٍُْ ًاٌزوٍُ خبطخ يف رشلْخ لذسح اٌزالِْز هٍَ رشوْت اجلًّ اٌوجْخ.

 رِ :ً ٌششػ أعبط اٌزفىري اٌغبثك رزمذَ اٌىبرجخ اٌشعُ اٌجْبِٔ األ
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 نوبويلوماستخدام لعبة 

 قدرة التالميذ على تركيب اجلمل العربية
 ترتيب الكلمات.أ

 ترتيب اجلمل.ب
 إكمال اجلمل .ج

 تدأ و اخلرببد. استخدام املفردات يف اجلملة امل

لعبةالقبل استخدام   
 

لعبةالبعد استخدام   
 

يشرح املعلم عن الكفاءات املطلوب حتقيقها وكيفية  .أ

 للةة العربية.اب نوبويلوماستخدام وسائل اإلعالم يف لعب 
 سيتم دراستهاقدم املعلم مادة املذكرة اليت .ب
 مثانيةجمموعات حيث يوجد  أربعةالطالب إىل  يتم تقسيم.ج

 طالب يف أزواج.

ابللةة العربية من  نوبويلوميبدأ الطالب يف تشةيل لعبة .د
 خالل اتباع التعليمات يف مؤامرة اللعبة.

 ابلصور واإلجاابت على  املفرداتتقييم مدى مالءمة .ه
 .لعبة اللوحةيف األسئلة املقدمة 

 

 تعليم املفردات العربية

على الرتكيب اجلمل العربية قدرة التالميذ  
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 اٌفظً اٌغبدط : فشػْخ اٌجؾش

اٌجؾش طْبغخ  لبي عغٌٌْْٔ اٌفشّؼخ ىِ إعبثخ ِؤلزخ هٓ ِشىٍخ 

أْ رىٌّٓ ِؤلزخ نيب يف شىً اجلٍخ االعزفيبِْخ. ًخٍفْخ اٌجؾش اٌيت مت اٌزوجري ه

ألْ اجلٌاة ىٌ ِأخٌر هٓ سًاّخ ٌٍنلشّخ ِزظً، الرغزنذ هٍَ احلمبئك اٌزغشثْخ 

اٌيت مت احلظٌي هٍْيب ِٓ خالي مجن اٌجْبٔبد. ًثبٌزبيل فئْ اٌفشّؼخ ؽلىٓ ذبب يف 

 ْخ اٌجؾش، ًدلب اجلٌاة اٌزغشّجَ.عبٔت االعٌثو إىل خٍف

 ًثبٌزبيل، اٌفشّؼخ يف ىزا اٌجؾش وّب ٍِّ : 

لِ اٌمذسح اٌزالِْز هٍَ ثْخ ّشاعزخذاَ ٌوجخ ِنٌثٌيل يف روٍُْ ادلفشداد اٌوش

 رشوْت اجلًّ اٌوشثْخ.

 اٌفظً اٌغبثن : اٌذساعخ اٌغبثمخ

ًّْٔخ ثوذِب ؽٍٍذ  اٌىبرجخ هٓ سلزٍف ادلظبدس وزبثْخ وبٔذ أً أٌىرت 

ً ِٓ اٌذساعخ اٌغبثمخ .ٌٔثٌيلٌٌِوجخ هٓ اٌذساعخ اٌغبثمخ ادلزوٍمخ ثبعزخذاَ 

 ِب ٍِّ : اٌىبرجخاٌيت رزوٍك أً رنبعت ِن ادلشىٍخ اٌيت حبضزيب 
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اٌجؾش اٌزُ لبِذ ذبب ٌٔس هني رلْذح  جببِوخ ٌِالْ ِبٌه إثشاىُْ  .1

ٌٔثٌيل  يف  "اعزخذاَ  ٌوجخ  ٌِاإلعالِْخ احلىٌِْخ ِبالٔظ زبذ ادلٌػٌم  

 ". رشلْخ  وفبءح  ادلفشداد

ادلفشداد ىِ ِٓ اٌونبطش اذلبِخ ٌٍغخ. ّزـٍت روٍُ ادلفشداد ًعبئً 

روٍّْْخ إلصشاء ادلفشداد. روٍُ ادلفشداد يف ِذسعخ ىذاّخ ادلجزذئني اٌضبٌّٔخ ِبالٔظ 

ثبدلًٍ. رغزخذَ ىزه اٌذساعخ علغب  اٌزالِْزّغزخذَ اٌىزت فمؾ ؽزَ ّشوش 

ٌزؾًٍْ اٌجْبٔبد. ىزا اٌنٌم ِٓ األحببس  "t-testثبعزخذاَ طْغخ "وّْب 

هجبسح هٓ ربشثخ رزىٌْ ِٓ رلٌّهزني : اٌزؾىُ ً اٌزغشثخ. رغزخذَ أداح مجن 

اٌجْبٔبد ادلشالجخ ًادلمبثالد ًاالخزجبساد ًاٌزٌصْك. رليش اٌنزبئظ أْ اٌٍوت 

ِمبسٔخ لّْخ اٌنششاد ادلنٌثٌيل فوبي ٌزؾغني إرمبْ ادلفشداد. ؽلىٓ أْ ٔشٍ ِٓ 

، (4:29يف ىزه اٌذساعخ ) tِٓ رلٌّهخ اٌزؾىُ ًاٌزغشّجْخ، أْ ٔزْغخ اخزجبس  

 (.2:68) 5( ً  %2:42) 1هنذ ِغزٌٍ %  tأورب ِٓ لّْخ اخزجبس 

اٌجؾش اٌزُ لبِذ ذبب إدٍ سفْذا يف شوجخ روٍُْ ِوٍِّ ٌٍّذسعخ  .2

. 2003ٌِْخ ِبالٔظ اإلثزذائْخ جببِوخ ٌٌِنب ٍِه إثشاىُْ اإلعالِْخ احلى
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وٌعٍْخ ٌزوٍُ اٌشّبػْبح يف ِبدح االسرجبؽ  ِنٌثٌيل " رـٌّش ٌوجخزبذ ادلٌػٌم 

 ثني أعضاء يف اٌزالِْز اٌفظً اٌضبٌش".

ِٓ ادلشؽٍخ  اٌزالِْزاٌشّبػْبد ىِ ِبدح إٌضاِْخ غلت أْ ّزمنيب  

يف  اٌرتلِمت إعشاء ىزا اٌجؾش يف ِذسعخ .  االثزذائْخ إىل ادلشؽٍخ اٌضبٌضخ

 اٌضبٌش أ  اٌفظًِٓ  اٌجؾش ازذل اٌوْنو، ِبالٔظ. وبٔذ  وٌِٓ،  وٌٍعٓ لشّخ

ٌٔم اٌجؾش . اٌزؾىُ وبٌفظًة  اٌضبٌش ً اٌفظً  ربشّيبًىٌ فظً 

اٌجؾش  اىٌ ؿشّمخ اٌجؾش ًاٌزـٌّش. هتذف ىز اٌجؾش اادلغزخذَ يف ىز

عٌدح دلوشفخ  هٍَ إٔزبط يف شىً ًعبئؾ روٍّْْخ ٌِعيخ ٌٍوجخ.ٌىَ ػلظً 

   .ثبخزجبس هٓ ؿشّك إعشاء األحببس خاٌجبؽض ذادلنزغبد ادلـٌسح ، لبِ

 821: ً  87.5ًرزىٌْ اٌذساعخ ِٓ اٌزؾمك ِٓ طؾخ احملزٌٍ ثنغجخ ِٓ 

: ِٓ اٌنزبئظ ، ًرمُْْ ِوٍِّ  88،5: ِٓ رظذّك خرباء اٌزظُّْ ثنغجخ 

ِئٌّخ ِٓ ثنغجخ  اٌزالِْز: ِٓ اٌنزبئظ ًاعزجْبٔبد  88،7اٌشّبػْبد ثنغجخ 

 اٌٍوجخ أْ إىل خٍظذ األسثوخ اٌزمّْْبد ِٓ. :87.8 اٌنزبئظ هذدِزٌعؾ 

 دًْ روٍّْْخ وٌعٍْخ اعزخذاِيب ًرغزؾك عْذح ٌٔهْخ راد ادلزمذِخ

أَ يف ؽني أْ زبًٍْ اٌجْبٔبد ادلنزغخ أْ ِغزٌٍ األمهْخ ىِ ً.ِشاعوخ
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احملذد  .ىزا ّذي هٍَ أْ اٌذالٌخ اٌنبربخ أطغش ِٓ ِغزٌٍ اخلـأ000،0

%. ًىٌ ِبثك ثبحلغبثبد اٌْذًّخ  أْ  "د" احلغبثْخ 50أً  0،500ىِ  

ِشفٌع  ho . رشري اٌنزْغزبْ ِٓ اخزجبس األمهْخ ىزا إىل أٔو 3،500ىِ 

 ًha  ِمجٌي. ً ثبدلونَ ًعٌد فشًق راد دالٌخ إؽظبئْخ يف ٔزبئظ روٍُ ِبدح

 اٌشّبػْبد  يف ِبدح االسرجبؽ ثني أعضاء يف اٌزالِْز اٌفظً اٌضبٌش أ ً ة.

اٌجؾش اٌزُ لبٌِا ذبُ أسّف عٌعنـٌ ً سىشعٌ ً رلَ عشُ فشعزٌُ يف  .3

عٌساثبّب.  ٍُ االؽْبء جببِوخ عٌٔبْ اِفًْ اإلعالِْخ احلىٌِْخشوجخ روٍُْ ه

روٍُ ثبدلذح خالّب اجلغُ هٍَ  وٌعبئً ٌٔثٌيلٌِ" اٌٍوجخ زبذ ادلٌػٌم 

 ."اٌزالِْز ٌٍفظً احلبدٍ هشش ثبدلذسعخ اٌوبٌْخ هٍُ اٌـجْوْخ

ًطف  ًٌٔثٌيل ٌِهتذف ىزه اٌذساعخ إىل رـٌّش ًعبئؾ أٌوبة  

اٌوٍُ اٌـجْوْخ يف ادلذسعخ اٌوبٌْخ ٌٍفظً عذًٍ اإلهالَ وٌعٍْخ ٌٍزوٍُ 

ىزا اٌنٌم ِٓ األحببس هجبسح احلبدُ هشش ِشؽٍخ األًىل دبذح خالي اجلغُ. 

ٌزـٌّش اذلذف ِٓ ىزه د 4هٓ حبش رنٌُّ ثبعزخذاَ ظلٌرط رـٌّش ظلٌرط 

ِنٌثٌيل اٌوٍُ ، ًزبذّذًا ًعبئؾ اٌزوٍُ اخلٌٍُ يف شىً أٌوبة اٌذساعخ

. احلبدُ هشش اٌظف رالِْزرمزظش اٌزغشثخ هٍَ  .ًأعيضح روٍُاٌـجْوْخ 



 

18 

 

ٔزبئظ ىزه اٌذساعخ ىِ يف شىً ًعبئً اإلهالَ االؽزىبسّخ اٌٍوجخ اٌيت 

: ِٓ عٌأت رنغْك اٌٌعبئؾ  90زبظً هٍَ طالؽْخ اٌنلشّخ ِن عذًٍ 

: اجلٌأت اٌٌكْفْخ أً عٌدح ًعبئً  92.86: اجلٌأت اٌجظشّخ ،  94، 

:. ِٓ  88.33اإلهالَ يف اٌوشع اٌزمذؽلِ ِفيٌَ اإلهالَ ًاجلٌأت ًعبئً 

ىزا اٌٌطف ، اؽزىبس ًعبئً اإلهالَ ٌوجخ شلىٓ ًهٍّْب ؽلىٓ رنفْزىب 

 ألٔشـخ اٌزذسّظ ًاٌزوٍُ يف ىْىً ادلٌاد ًًكْفخ اخلٍْخ.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


