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Research Summary 

Throws the current research is to  identify the  ((effect   taking  notes 

in the  collection of  the  fifth grade literary   students in material 

rhetoric and application)) strategy to achieve that was chosen   

experimental   method   approach to  the   study   also identified the 

researcher  Diyala  province, a place to  conduct research and chose 

researcher junior high  school  and   high school students  in the  

province Diyala   as a society  to  look consisted sample   of  56 s 

tudents  were   randomized  to   the experimental  groups  and  the 

control group  was   preparing appropriate  plans   were  applied  

experience,  starting from Sunday 01/03/2015 until  the day 

Wednesday, 1.4 / 2015.autam choice achievement test tool to search 

in end of the experiment , the researcher   suggested     a difference   

in favor   of   the experimental   group and   in the light of   the 

outcome,   the researcher   recommended   range    recommendations   

also proposed  a set of   proposals  with  respect to the subject 0f 

research.                                                                                            

)) بثييير بشييسب قدقي  يييحويت بدحتحظييلال ذم لصيييق  ضييحت  بفصييي  يرمييا بفث ييا بإيييلت رػ بف عيير  ظييذ       

وف  ؼقيي  كفيي   ييا بخ قييلا بدييـف  بف دريثييا مـفدييًل فؾحابشييي ـيي  بخلييلمس بٕ يف ذم مييل ب بفثحتؽييي وبف طثقيي    

حح  بفثلحا مرـز حملؾظي  يلػ مؽلكًل إلجربء بفث ا وبخ لا بفثلحيا ضيحت  بديحباال بٓظحب ييي وبفيلك ييي 

  ضلفثييًل  ييا بخ قييلارا عصيي اب ظىليي ب قي ظييذ 56ذم مرـييز حملؾظييي  يييلػ ـؿد ؿييو فؾث ييا و لفػيي) بفعقـييي مييت )

ريثقيييي وةيييلعطي و يييا بظيييحب  بخلطيييب بدـلشيييثي و يييا  طثقييي  بف درعيييي وكفييي  بع يييحبًء ميييت يييي   بٓحيييح جمؿييي ظ غ دم

و ا بخ قلا بٓخ ثلا بف  صقع ب بب فؾث ا وذم هنلييي .1/4/5115ح ى ي   بٓاععلء 1/3/5115بد بؾ 

بن فثلحييا بف درعييي    يي  بفثلحييا بػ وجيي   ؾييرج فصييلفت بددؿ ظييي بف دريثقييي وذم ةيي ء بفـ قدييي بشيي ـ   ب

رشييسب قدقي  ييحويت بدحتحظييلال بشييسب قدقي ؾعلفييي فزيييل ب بف  صييق  بفييحابخل فييحى ضييحت  بفصيي  بخلييلمس 

علشي ع   بشييسب قدقي  ييحويت بدحتحظيلال ذم  ييحايس مييل ب فييكف  بو  بٓظيحب ي ذم مييل ب بفثحتؽيي وبف طثقيي  

رجيييربء  ابشيييلال  لثؾيييي ـييي  بؿيييسح جمؿ ظيييي بؿسبحيييلال ؾيييق  ويييا م ةييي   بفث يييا ومـفيييل  بفثحتؽيييي وبف طثقييي  

فؾحابشييي بإلفقييي ذم ؾييرو  أخييرى مييت ؾييرو  بفؾغييي بفعرعقييي مـفل)بفؼ بظييح البف عثيير البف يي  البٓمييحتءال بٓ   

 وبفـص ص... .
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 ـلو  بفثلحا م ة   بٓشسب قدقلال بإحييي ذم بف حايس فثقلن  لثررل ذم اؾو بدس  ى       

بفعؾؿا وبدعرذم فؾطحت  وزيل ب لصقؾفا بفحابخل ومت ركه بٓشسب قدقلال را بشسب قدقي 

بثر بشسب قدقي  حويت بدحتحظلال ذم لصق   حويت بدحتحظلال فكف  لح  ظـ بن بفث ا بإلت عييي )

  وبخ لا بفثلحا بدـف  بف دريثا مـفدًل ضحت  بفص  بخللمس بٕ يف ذم مل ب بفثحتؽي وبف طثق 

فؾحابشي ـ  حح  محاشي مت محباال بدرـز ذم حملؾظي  يلػ مؽلكًل إلجربء بفث ا وبخ لا بفثلحا 

  56مت )ضحت  بدحباال بٓظحب يي وبفيلك يي ذم مرـز حملؾظي  يلػ ـؿد ؿو فؾث ا و لفػ) بفعقـي 

ضلفثًل  ا بخ قلارا عص اب ظىل ب قي ظذ جمؿ ظ غ دمريثقي وةلعطي و ا بظحب  بخلطب بدـلشثي و ا 

ح ى ي   بٓاععلء 1/3/5115 طثق  بف درعي وكف  بع حبًء مت ي   بٓحح بد بؾ 

.و ا بخ قلا بٓخ ثلا بف  صقع ب بب فؾث ا وذم هنليي بف درعي      بفثلحا بػ 1/4/5115

بن رشسب قدقي  حويت   ؾرج فصلفت بددؿ ظي بف دريثقي وذم ة ء بفـ قدي بش ـ   بفثلحا وج 

بدحتحظلال بشسب قدقي ؾعلفي فزيل ب بف  صق  بفحابخل فحى ضحت  بفص  بخللمس بٓظحب ي ذم 

علش ع   بشسب قدقي  حويت بدحتحظلال ذم  حايس مل ب بفثحتؽي فكف  بو  مل ب بفثحتؽي وبف طثق  

رجربء  ابشلال  لثؾي ـ  بؿسح جمؿ ظي بؿسبحلال ؾق  وا م ة   بفث ا ومـفل ف طثق  وب

فؾحابشي بإلفقي ذم ؾرو  أخرى مت ؾرو  بفؾغي بفعرعقي وكف  فػعلفق فل ذم بف حايس ذم بف  ب بف ا 

  ـلوهلل بفثلحا .

 

 

  



 

 

 بفػص  بٕو 

 مىلؽؾي بفث ا: 

بن مل ب بفثحتؽي ظلك) وملزبف)  علين مت  ع علال خم ؾػي ذم  عؾؿفل و عؾقؿفل ال بك عحال آثلا  ؾ  

بفصع علال وبة ي مت خحت  بفضع  بفظلرر ذم مس  يلال بفطحت  ذم ركه بف  ب ؾضحتً ظت 

  1.)بفىلؽلوى بف ا ي ؽؾا ظـفل محاش ب ركه بف  ب 

بهنل  لثرال بعؾغ بف لثر علٕع لث بفػؾسػقي بف ا بر ا  بفثحتؽي دمّؿحومت بـير بٓشثل  بف ا ب ال بػ 

هبل بفثلحي ن بفعر  ذم وؿ) مثؽر مو كىللب بفعؾ   بفعرعقي ال وكؿ) معفل كؿ ًب و ؾ) ذم بفعص ا 

ال وـلك) بجلف   بدثكوفي ذم  ابشي بفثحتؽي جف  ًب ؽر جمحيي   بد لخرب بػ حح بف ؿ   وبف ؽؾّ 

  5).  بفس بءعلفـسثي فؾعلمل وبد عؾا ظذ

ـيرب بٓشثل  ال رك ؿح يؽ ن ال ن طلررب بفضع  ذم بفثحتؽي عغ بفطحت  معؼحب أومت رـل كدح   

بفسثب ذم بف  ب بفثحتؽقي كػسفل ال ـلن  ؽ ن م ة ظلهتل ـيرب ومعؼحب وهلل  ػرظلال ظحب 

بفؽ ل  بفثحتؽا و ػصقحتال ـيرب ل لج بػ بدزيح مت بفؼح وبف  ةقت وبف  ؾق  ال بو ؿح يؽ ن ذم 

ال ؾف  ـ ل  م جز بجيلزًب خمحتً ٓ ي ـلشب وضلفب بفػر  بٓ يف ال ؾلشؾ عه ؽر مىل ج ال وم ة ظل ه 

مؼ ضثي وم جزب عىلؽ  صحيح ال مو خؾ ه مت بف حايثلال بف ا  ـؿا مؾؽي بف عثر ال بك حي  ي ظذ 

  3)ي.يييييا مفلابال فغ يي عسقطيييي حايثلال كؿطقي  ؼؾقحيي  ـؿ

ةع  بفطؾثي ذم  اال بفثحتؽي فقس وفقح بفؾ ظي ال و ابش ه ٓ ص  بفطلفب  ن  أ  بفثلحا ويس ـ  

  4)1عـ لج حلرضه و ربث ملةقه و حتً يظفر بثره ذم حقل ه 
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ويعزى ركب بفضع  رػ بفعحيح مت بفع بم  ذم مؼحم فل بفطرب   بدع ؿحب ذم  حايس ركه بف  ب 

وحػظ بد  ن وبف ؿ   ظـح بدؼروء و كـره وبف لـقح ظذ ؾلؽؾب بفطرب    ع ؿح بإلمحتء وبف ؾؼغ 

  1).دمز ي بدعرؾي

وركب مل أـح ه بفؽير مت بفحابشلال وبٕع لث ال رك ب ػؼ) ظذ وج   ةع  وبةت ذم  عؾقا بفثحتؽي 

الو ابشي  5116ال ال و ابشي بفزؽقثقي  5114ال و ابشي بخلػلجا  5115)  ابشي بإّؿري  -ومـفل :

   وؽررل مت بفحابشلال بٓخرى.5111بفسؾطلين ال

  بن شثب ذم ركه بدىلؽؾي يع   بػ بٓشلفقب بف ؼؾقحيي بفىلل عي بف ا ي ثعفل 1996و رى) بف ب ع     

بدحاال ذم  ؼحيا بف  ب بفحابشقي فؾطلفب ور  أشؾ   ٓ يمف  عغ بفـا وؿؾ   بفطحت  بفكيت 

  5)يحاش ن ركب بفـا .

بصييلاال بفقييه بفحابشييلال بك رن بدىلييؽؾي  ؽؿييت ذم بفطرب يي  وبٕشييلفقب بد ثعييي وي ػيي  بفثلحييا مييو مييل    

وبف يييا ؽلفثييييًل ميييل  سيييي  رل بفسيييط قي ذم  ييييحايس ريييكه بفيييي  بال وبن بؽؾيييب بدحاشييييغ  يييا رظييييحب را ظييييذ 

بفطريؼي بف ا  مـيح ظيذ ـيا بدعؾ ميلال وفيقس ك ظفيل ؾضيحت ظيت بإلظيحب  بفؽثيرب فؾطيحت  بف يا دمعي  

ومل  ـيي  ضرب يي  ظييت عقييو بٕشييقؾي و ؼييحيا بف غكيييي بفربجعييي مييت ؿثيي  بدييحاال ال   مييت بفصييعب بإلجلعييي

فؼيلء بو  حايس بفثحتؽي ميت بٓري    ميل كلف يه ؾيرو  بفؾغيي بفعرعقيي بٓخيرى ال رك يغؾيب ظيذ  حايسيفل بإل

وفييقس مييت عييل  بدثلفغييي بكب ؿؾـييل بن  ييحايس رييكه بفيي  ب ٓ  مىلييدو ال ؽيير ؾقفييل  بفث ييا و ييلابٓمييحتء 

عيحى حػيظ بد ي ن وبف ؿيي   ظـيح حيح بدؼييروء ال بميل بفطرب ي  بف ييا  يير بف ػؽير ؾـييل اًب ميل يمخيك هبييل ال ي 

ـيييلن كفييي  ميييت بفطلفيييب ب  ميييت بديييحاال  يييل أويؿؽيييت بن كضيييق  بػ ريييكب ؽقيييل  بفرؽثيييي فؾيييحاال شييي بء 

ه بف  ب ال فكب ظز  بفثلحا ظذ دمريب رشسب قدقي ححييي ذم  حايس ركيعرؿ  شر بفعؿؾقي بف حايسقي 
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فعؾفيييل  سيييفا ذم حييي  ععيييي  يييع علال بف يييا ي بجففيييل ضيييحت    يييحويت بدحتحظيييلالوريييا رشيييسب قدقي 

 بفص  بخللمس بٓ يف ذم مل ب بفثحتؽي وبف طثق  .

  ل شث     ح  مىلؽؾي بفث ا بإلت ذم بفسمب  بٔيت :   

ٕ يف ذم مل ب ) ر  إلشسب قدقي  حويت بدحتحظلال أثر ذم بف  صق  فحى ضحت  بفص  بخللمس ب

 بفثحتؽي وبف طثق ؟  .

 أمهقي بفث ا

عحأال بفعـليي علفؾغي بفعرعقي و عؾؿفل مـك كزو  أو  آيي مت بفؼرآن بفؽريا ظذ بفرش    ذ بهلل ظؾقه   

ال رك ؿل  شث لكه و علػ : " بؿَْرأْ عِلْشِا   1)وشؾا ؾؼح كزف) علإيِّ ظذ بفؼربءب وبفؽ لعي وضؾب بفعؾا. 

َرُ  * بف ِكي َظؾ َا عِلْفَؼَؾِا * َظؾ اَ  ـْ بإِلكَسلَن َمل  َاعَِّ  بف ِكي َخَؾَ  * َخَؾَ  بإِلكَسلَن ِمْت َظَؾٍ  * بؿَْرأْ َوَاعَُّ  بَٕ

رعقي بفسثب بفر قس ذم بك ىللارل   .  ؾؽلن كزو  بفؼرآن بفؽريا علفؾغي بفع5-1مَلْ َيْعَؾْا " )ش اب بفعؾ : 

رك بش طلظ) فغي بفؼرآن بفؽريا أن    حى فغلال ُأخر ذم عحت رل  ل حّػز بفعؾ ء ف ةو ظؾ   بفؾغي 

بفعرعقي وبفث ا ذم مػر بهتل و ربـقثفل ظذ وج ه ص ى مت بفث ا كف  أن بفؼرآن بفؽريا ظريف بفـظا 

  5)وبٕشؾ   ؾفا خلفحب عخؾ  ه 

"ؾي  ؾيرق ؿي   ذم  هليل بدي اُل  ُيؽ يُب  بف ا ٓ دمفح كػسفل ظذ كؼ فغ فل وبحقل فل بميٌ  بٓميَ ذم بإؼقؼي بن 

   3)ذم ركه بإقلب .  يُ ييوبدسؽـ يُ يييجـب فغ فا رٓرُضع) ظؾقفا بفكف
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و  يييلثر أمهقيييي بفثحتؽيييي فييي  فؾؿػيييلرقا بفثحتؽقيييي ميييت مؽلكيييي  قيييزب ذم رظيييحب  بفيييـػس و ؽييي يت بفىلخصيييقي     

و  جقييه بفسييؾ ن بإلكسييلين ال ؾفييا هتييح  بػ هتييكيب بف جييحبن و صييػقي بفىلييع ا فييحى بفطييحت  عصيي اب 

   1)وبة ي وؿق  بن بفثحتؽي را بٓجيلز ذم بفؽحت  . 

بدػيضيي بػ ؾفييا ـ يل  بهلل وـييحت  بفعيير  فيكف  بوػ بفؼييحملء بٓمهقييي وفؾثحتؽيي بمهقييي ـثييرب ذم بفسيثق  

بفثلفغي بف ا ب سؿ) علٕ لفي وبؿقؿ) حملوٓال جل ب إلظل ب بإقلب فؾثحتؽي واعطفل علفعؾ   بٓخرى 

  5)وفؽت ركه بد لوٓال مل  يؿر ٕهنل مل  ؽؿ  مل عحأ بفسلعؼ ن .

ى علـز ؿحا مت بٕظدل  ال ؾؾا يـىلل فحى بفعر  ؾُت اشا ظ"بفثحتؽُي ؾُت حي و ؼ   ـرش قـل ص  ن    

بفحيـقييييييي وٓ ؾيييييت ك يييييٍ) ابٍج م ؿقييييييز  ابال ضييييياؾقيييييو بدسييييي  ى ظييييييذ شيييييثق  بدييييييل  وكفيييييي  عسيييييثب بد 

 طييي ا  بفثحتؽييييِ  ن ظؾييياَ ركػسيييفل ميييي  بفثحتؽيييي بفعرعقيييي بد ؿيؾيييي عيييلفؼرآن بفؽيييريا وفغ يييه ال وفؾؿ ظييي ابال 

    3وأوجَح كظلمًل خل ًل عه ".) مس ؼ ٍ  عىلؽ ٍ 

رَن بف طقػي بٓوػ فؾثحتؽي را بٓؿـل  ظت ضري  بف لثر وبٓم ل  ظت ضري  بف ىل ي   وفكف  ـلن    

بدملرفل بػ لري  بفـػس بـير وؽلي فل دم يح بٓشؾ   أصح ال يؼ   بفزيلال بإُ  بَن بطفر بفحٓٓال 

بفحيثلجي ال وكصلظي بٓجيلزال وعربظي بفصـعي  ؾنكب ـلَن مو كف  بدعـى بفثؽر ال  ذم مػف   بفثحتؽي بكلؿي

   4)وبفىلع ا بفصل ج ـلن بٓظدلز. 
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ؾؾقس) بفثحتؽي ؿثي  ـي   ء بٓ ؾـيًل ميت بفػـي ن يع ؿيح ظيذ  يػلء بٓشي عحب  بفػطيري ال و ؿيي ر ابن   

  1)بجل   ال و ثغ بفػروج بخلػقي عغ  ـ   بٕشلفقب . 

وح ييى  سيي طقو بفؾغييي بن  ييم ي وطقػ فييل وفؽييا  ؼيي   بفثحتؽييي ع  ؼقيي  بٓرييحب  بدـىليي  ب بف ييا يييرب      

بيصلهلل بػ بكرلن بفطيحت  ي  جيب أْن  ؽي ن رـيلن ضريؼيي  سيلظح بديحاال ظيذ بفؼقيل  عؿفلميه ال فيكف  

طريؼييي ال ؾلفطريؼييي  ييزز أمهقييي بفطريؼييي ذم بف عؾييقا ال رك رّن كدييلح بدعؾييا يرجييو رػ حييح  ـثيير رػ كدييلح بف

بفـلج ي را بف ا      رػ بفغليي بدـىل  ب ذم أؿ  وؿ) وأيرس جفح ميت بدعؾيا وبدي عؾا وبيضيًل ريا 

  5)بف ا  ىلّدو ظذ بف ػؽر بإر وبفعؿ  عـىللق. 

وبن ضرب   بف حايس بدس خحمي ذم  حايس بفثحتؽي مل  ـ ػو ـيرًب ميت بٓدملريلال بفعؾؿقيي بإحيييي ذم    

بفسعقي وبف عؾقا ال وف  كرثـل كسي عر  ريكه بفطرب ي  أفػقـلريل ميرال علدربحي  كػسيفل بف يا ميرال مقحبن 

ويرى بفثلحا بن بف ثيليت ذم ك يل    طثقي     3)هبل ضرب    حايس بفؼ بظح بفـ  يي ) ؿقلال ال بش ؼربء   .

 ييحويت بدحتحظييلال ارييغ عػلظؾق فييل ذم بف ييحايس خص  ييًل  بشييسب قدقي  حايسييقي ححييييي ـنشييسب قدقي

بن بفثلحا وجحب صي ي ذم بفحابشيلال بفسيلعؼي ذم بفؾغيي بفعرعقيي وبك ػل فيل ذم  يحايس بفثحتؽيي وبف طثقي  

عصيي اب خل يييال فييكف   ظفيير بإلجييي بػ رجييربء بفث ييا بإييلت عؿ ةيي ظه ومرحؾ ييه بفحابشييقي ال ؾضييحتً 

 ف ا   دذ علفـؼلق بٔ قي : ظت أمهقي بفث ا وبإلجي بفقه ب

 بمهقي بفؾغي ع  ػفل فغي بفؼرآن بفؽريا . -1
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 651ال ص 1988بفسقح ال   3)



 

 

   

 

أمهقيييي بفثحتؽيييي ـ هنيييل رحيييحى ؾيييرو  بفؾغيييي بفعرعقيييي بدفؿيييي بف يييا  ؽــيييل ميييت بف ؿييي   ظيييذ أ با  -5

بفؼييرآن بفؽييريا وأععييل ه ومربمقييهال ؾضييحتً ظييت رن هلييل أمهقييي ذم  ـؿقييي بفييكوج بٕ يف وبٓحسييلال 

 وهبل يؼلال بٕ   وُيؿقز حسـه مت ا يقه وعقؾه مت ؿثق ه . عد   بفـص ص بٕ عقي ال

بٓشيييييفل  ذم باؾيييييل  بفطرب ييييي  بف حايسيييييقي وٓشيييييق   يييييحايس بفؾغيييييي بفعرعقيييييي ال رك بن دمرييييييب ريييييكه  -3

بٓشييلفقب وبٓشييسب قدقلال ال يؿؽييت بن يسييفا ذم بةييلؾي م  بةييعي فؾث يي ث وبفحابشييلال ذم 

 ركب بدقحبن . 

ل   رييكب بفث يييا ذم مسييي  ى بفـفييي   ذم بدسييي  ى بفعؾؿيييا بإلؾييل ب فؾدفيييلال بدخ صيييي ميييت ك ييي -4

 فؾطؾثي ذم مل ب بفثحتؽي وٓشق  ذم بدرحؾي بإلظحب يي وبفيلك يي .

 رح  بفث ا :

ذم لصييييق  ضييييحت  بفصيييي    هيييييح  بفث ييييا بإييييلت بػ معرؾييييي أثيييير بشييييسب قدقي  ييييحويت بدحتحظييييلال     

 بخللمس بٕ يف ذم مل ب بفثحتؽي وبف طثق  .

  عيغ م  شيب لصيق   1.15)) فيقس رـيلن ؾيرج كو  ٓفيي رحصيل قي ظـيح مسي  ى ) فث يا : ؾرةقي ب

بفطيحت  بفييكيت يحاشي ن علشيي ع   بشييسب قدقي  يحويت بدحتحظييلال وم  شييب لصيق  بفطييحت  بفييكيت 

 يحاش ن علش ع   بفطريؼي بف ؼؾقحيي   .

 -ي  ح  بفث ا بإلت عي :ححو  بفث ا : 

لمس بٕ يف ذم بديييحباال بٓظحب ييييي وبفيلك ييييي بفـفلاييييي بف لععيييي دحيرييييي .ظقـيييي ميييت ضيييحت  بفصييي  بخلييي1

  رعقي حملؾظي  يلػ .

 .باععي م ة ظلال مت مل ب بفثحتؽي وبف طثق  بدؼرا  حايسفل فؾص  بخللمس بٕ يف .5

   . 5115 -5114.بفػص  بفيلين مت بفعل  بفحابخل ) 3



 

 

 لحيح بدصطؾ لال

مت بٓجربءبال بف ا ي ثعفل بدحاال  ـعؽس ذم بك ق مت بٓؾعل   را جمؿ ظي -.بٓشسب قدقي:1

يم هيل ـحت مت بدحاال وبفطحت  ذم بد بؿ  بف عؾقؿقي  رعطفل ظحتؿي ج رريي مو بٓرحب  بف عؾقؿقي 

  1(بٕرحب  ف  ؼق  وشقؾي أكسب أهنل أشلال ظذ بإلشسب قدقي بخ قلا ي ا حقا

بشسب قدقي مت بشسب قدقلال بف عؾا بإحيا  سلظح بفطحت  ظذ بش قعل   -: حويت بدحتحظلال .5

بفـص ص بفثحتؽقي مت خحت  بٓش    بػ حملرضب ؿصرب يعيحرل بديحاال وميت ثيا ؿيربءب بفيـا بػ بن 

يصييي  بفطيييحت  بػ معؾ ميييلال  ييي ق ي ميييت خيييحت   غكييييي معؾ ميييلهتا ظيييت ضريييي   يييحويت بدحتحظيييلال 

   5) ػلرقا   ق ي ظت بد ة   .و ص ق فل فق   ؾ ب بػ م

ؾعلفقييي أـل يؿقييي مفؿييي  سييلظح بفطييحت  ظييذ بفسـقييز و لػييز ؿييحابهتا ظييذ  -:علهنييل5113ظرؾفييل ظييع   

  3) بف كـرال و  جففا فقؽ ك ب مـظؿغ فقحوك ب بدحتحظلال ال ععح بخك بف ؿ) بفؽلذم فؾ حويت.

ف ـىلييقب مييل فييحى بفطييحت  مييت معؾ مييلال ظييت  سيي عؿ  بشييسب قدقي  -: ويعرؾفييل بفثلحييا بجرب قييًل علهنييل

بد ةيي   فقيي ا  صيي ق فل ععييح بخييك بدحتحظييي مييت ؿثيي  بدييحاال فقسيي ػقح عييلؿا بفطييحت  ذم مـلؿىليي فا 

حيي   كػييس بفػؽييرب ال و سييدق  مييل    ييؾ ب رفقييه  علوكقييًل ال فقؿييي  ؾؽييرب وبحييحب فؾؿدؿيي   ذم بد ةيي   

 بف بحح .
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َؾُه ـ  مت :3  -.بف  صق  َظر 

)) بكدلز أو لصق   عؾقؿا ذم بف  ب ويعـا عؾ غ مس  ى مت بفؽػليي ذم بفحابشي  -:علكه ظرؾه بإػـا

ال ش بء ذم بدحاشي ب  ذم بجللمعي ال ولح  كف  بخ ثلابال بف  صق  بدؼــي ال بو  ؼحيربال بدحاشغ بو 

  1بٓثـلن معًل    . )

بدعؾ ملال وبدفلابال بدؽ سثي مت ؿث  بدعؾؿغ ــ قدي فحابشي م ة   أو  -:   علكه5118)ش اه 

   5)وححب  ابشقي حمحو ب  . 

رييي  بفـ قديييي بفـفل قيييي بف يييا  ثيييغ مسييي  ى بفطيييحت  )ظقـيييي بفث يييا  و اجيييي  -:ويعرؾيييه بفثلحيييا بجرب قيييلً 

قفيييل ذم بٓخ ثيييلا  ؼيييحمفا ذم ميييل ب بفثحتؽيييي ذم ؽضييي ن )ميييحب بف درعيييي   يؾيييي علفيييحاجلال بف يييا حيصييي  ظؾ

 بف  صقع بدعح مسثؼًل مت ؿث  بفثلحا كػسه.

 -. بفثحتؽي ظرؾفل ـ  مت :4

علهنل )) ب لعي  بدعـى وب ابن بفغر  علفػلظ شفؾي وظكعه شؾقؿي مت   ري   371محي ) ال  ظرؾفل بٔ

  3) 1بف ؽؾ  ال ٓ  ثؾغ بهلكا بفزب ح ظذ ؿحا بإلجي ال وٓ  ـؼا كؼصًل يؼ   ون بفغليي   

 ل يي بدعـى بجلؾق  ععثلاب   ق ي ؾصق ي هلل ذم بفـػس بثر خحت  مو محتءمي ـ     5111)ضلرر 

  4) ـحت  فؾؿ ضت بفكي يؼل  ؾقه ال وبٕصخلص بفكيت ُولضث ن .
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: جمؿ ظي بد ة ظلال بفثحتؽقي بف ا ي ضؿـفل ـ ل  بفثحتؽي أمل بف عري  بإلجرب ا فؾثحتؽي ؾف 

_ 5114وبف طثق  بدؼرا  حايسه ذم بفص  بخللمس بٓظحب ي ))بفػر  بٓ يف   فؾعل  بفحابخل )

    بفطثعي بفيلفيي وبفعؼون.5115

 بفػص  بفيلين

  ابشلال شلعؼي

 فثعي بفحابشلال كبال بفعحتؿي عؿ ة   بفث ا: ي ضؿت ركب بفػص  ظرةل

رحؾ) بفحابشي بػ بفعحتؿي عغ بٓشسب قدقلال بفػعلفي وؽر بفػعلفي  - :5113.) ابشي ظعال1

 ف حويت بدحتحظلال ولصق  ضؾثي بجللمعي بفحباشغ فؾغي بإلكؽؾقزيي ذم مل ب بٓش قعل  بفؼرب ا.

 ف دريثا دحت ؿي ركب بدـف  مو بد غربال بدحاوشي .بش عؿؾ) بفثلحيي بدـف  ب -أ.مـف  بفحابشي:

   ضلفب وضلفثي .83ضثؼ) دمرعي بفث ا ظذ ظقـي عؾغ ظح رل )- .ظقـي بفحابشي :

 ؿلم) بفثلحيي عـػسفل ع طثق  بف درعي وبش خربج بفـ ل  .ج. بفؼل ا علفحابشي: 

خ ثلابال وؾ  بد غربال وذم ة ء بٓخ ثلابال بف  صقؾقي :ؿلم) بفثلحيي عثـلء بٓب بب بفحابشي:  - 

 بٓرحب   بد ة ظي فؾحابشي .

وجحال بن رـلن ظحتؿي م جثي كب  ٓفي رحصل قي عغ بٓشسب قدقلال بفػعلفي  -ه.ك قدي بفحابشي:

ف حويت بدحتحظلال ولصق  ضؾثي بفؽؾقيال وظحتؿي شلفثي كبال  ٓفي رحصل قي عغ بٓشسب قدقلال 

  1)ظلال ولصق  ضؾثي بفؽؾقي.ؽر بفػعلفي ف حويت بدحتح

                                                           

 5113ظع ال  1)



 

 

   

 

ريحؾ) بفحابشيي بػ بف عير  ظيذ بثير ميـف  بف حيحبال ذم  يحايس ميل ب   5111ال بفػربجيا ابشي ) 5

 .ضحت  بفص  بخللمس بٓ يف بفثحتؽي علش خحب  خرب ب بدػلرقا ذم بف  صق  وبٓش ثؼلء فحى

 بددؿ ظ غ بد ؽلؾق غ. بظ ؿح بفثلحا ظذ بف صؿقا بف دريثا كو -أ. مـف  بفحابشي:

   ضلفثل.69 لفػ) ظقـي بفحابشي مت ) - . ظقـي بفحابشي:

  اال بفثلحا عـػسه جمؿ ظلال بفث ا. -ج. بفؼل ا علف درعي:

   بف دريثقيي وبفضيلعطيبش خحب  أ بب فؼقلال بٓخ ثلا بف  صقع فؾؿدؿ ظ غ)   ا - . ب بب بفحابشي:

 ؾضحتً ظت كف  ؿل  بفثلحا ع ص قت رجلعلال بفطحت  عـػسه.

 ه. ك قدي بفحابشي:

وجيي   ؾييرج كو  ٓفييي رحصييل قي عييغ بددؿ ظييي بف دريثقييي وبددؿ ظييي بفضييلعطي ودصييؾ ي بددؿ ظييي -

   1.)بف دريثقيال وظؾقه  رؾي بفػرةقي بفصػريي بٕوػ و ؼث  بفػرةقي بفثحيؾي

 عؼي وبفث ا بإلت بد بزكي عغ بفحابشلال بفسل

ب ػؼ) بفحابش لن بفسلعؼ لن مو بفث ا بإلت ذم ـ ن بدـف  بف دريثا ر  مـف   -أ. مـف  بفحابشي:

 بفث ا .

 ثليـ) بفحابش لن بفسلعؼ لن ذم حدا بفعقـي بك ـلك) ظقـي بفحابشي بٓوػ را  - . ظقـي بفحابشي:

  ضلفثل بمل ظقـي بفث ا  بإلت ؾ ؽ ك) 49ظقـي بفحابشي بفيلكقي ؾؽلك)   ؽ ن مت )   ضلفثل بمل75)

   ضلفثًل .56مت ) 
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ب ػؼ) بفحابش لن بفسلعؼ لن مو بفث ا بإلت ذم ـ ن بفؼل ا علف درعي ر  -:ج. بفؼل ا علف درعي

 بفثلحا كػسه . 

 بٓخ ثلا بف  صقع ر  بٓ بب بفؼقلالب ػ  بفث ا بإلت مو بفحابش لن حقا ـلن  -: . أ بب بفحابشي

ب ػؼ) بفث ا بإلت مو بفحابش لن بفسلعؼ لن ذم  ػ ج بددؿ ظي بف دريثقي ظذ  -:ه. بفـ قدي

 بددؿ ظي بفضلعطي وكف  علش خحب  بٓشسب قدقلال بإحييي فؾ حايس.

 بفػص  بفيلفا

 ال ٕكيييه بديييـف  بدحت يييا ف  ؼقييي  ب ثيييو بفثلحيييا بديييـف  بف دريثيييا ذم ع ييييه بإيييلت- ميييـف  بفث يييا: -بوٓ

 رح  بفث ا وؾرةق قه ورجربءب ه .

ر  عركلم  ظؿ  دعرؾي ـقػقي رجربء بف درعي ويعح أ بب ا قسي حيؼ  هبل بدـف   -بف صؿقا بف دريثا:-

   1بف دريثا أرحبؾه . )

 

 -فىلؽ  بٔيت :ؿل  بفثلحا علظ     صؿق  دمريثقل كب ةثب جز ا فؾث ا بإلت ؾدلء بف صؿقا ظذ ب

 بٕ بب بد غر بف لعو بد غر بدس ؼ  بددؿ ظي

 بددؿ ظي بف دريثقي

 بشسب قدقي

  حويت بدحتحظلال 

 

 بف  صق 

 

 بخ ثلا لصقع 

 بفطريؼي بف ؼؾقحيي بددؿ ظي بفضلعطي
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 جم ؿو بفث ا:-ثلكقل

بفـفلايي ذم  يلػ محيـي ععؼ عي ال رك عؾغ ي لف  جم ؿو بفث ا بإلت مت بدحباال بإلظحب يي وبفيلك يي  

   محباال فؾثـلال.11  محاشي فؾثـغ ال و )51  محاشي ع بؿو )31ظح  بدحباال ؾقفل )

      ظقـي بفث ا:-ثلفيل

بخ ييلا بفثلحييا ظقـييي بفث ييا مييت ضييحت  بفصيي  بخلييلمس بٓظييحب ي ذم محاشييي  يييلػ ذم مرـييز محيـيييي 

و ييا بخ قييلا بفعقـييي عصيي اب ظىليي ب قي وبد ؽ كييي مييت جمؿيي ظ غ  5115-5114ععؼ عييي فؾعييل  بفييحابخل 

  ضلفثل و يي  بددؿ ظيي 59  ضلفثل و ي  بددؿ ظي بف دريثقي وبفيلكقي وظح رل ) 31بٓوػ وظح رل)

بفضييييلعطي و ييييا بشيييي ثعل  بفطييييحت  بفربشييييثغ فؾعييييل  بفسييييلع  وعييييكف  ب ييييثت بفعييييح  بفـفييييل ا فؾؿدؿ ظييييي 

   ضلفثًل . 58دؿ ظي بفضلعطي)  ضلفثًل وفؾؿ58بف دريثقي )

ظييذ بفييرؽا مييت ـيي ن بفطييحت  عييقعفا مييت وشييب بج  ظييا وبؿ صييل ي - ؽييلؾم بددؿ ظييلال : -ابععييل

وبحييح وبن بخ قييلا بددؿيي ظ غ ـييلن ظىليي ب قل ؾؼييح  ييا بف لـييح مييت بف ؽييلؾم ذم بف  صييق  بفييحابخل فؾعييل  

 بفسلع  وبفعؿر بفزمـا فؾطحت  .

    71.555عؾغ م  شب  اجلال ضحت  بددؿ ظي بف دريثقي)-  :.بف  صق  بفحابخل فؾعل  بفسلع1

   اجي . وظـح بش ع    71.511 اجي ال وعؾغ  م  شب  اجلال ضحت  بددؿ ظي  بفضلعطي)

  فعقـ غ مس ؼؾ غ دعرؾي  ٓفي بفػروج بإلحصل قي ال ب ضت أن بفػرج فقس  t-testبٓخ ثلا بف ل ا ) 

  ب غر مت  1.551  ال رك ـلك) بفؼقؿي بف ل قي بد س عي )  1515عكي  ٓفي رحصل قي ظـح مس  ى ) 

  . وركب يح  ظذ رن جمؿ ظ ا بفث ا 61  ال وعحاجي حريي )55111بفؼقؿي بف ل قي بجلحوفقي ) 

   ي ةت كف  . 1م ؽلؾق لن رحصل قل ذم  اجلال بفؾغي بفعرعقي فؾعل  بفحابخل بفسلع  . وجحو   ) 

 



 

 

   1جحو  ) 

 ك ل   بٓخ ثلا بف ل ا فحاجلال ضحت  جمؿ ظ ا بفث ا فؾعل  بفسلع 

 

 بددؿ ظي

ظح  

أؾرب  

 بفعقـي

بد  شب 

 بإسليف

 

 بف ثليت

بٓك رب  

 بدعقلاي

 اجي 

 بإريي

مس  ى  بفؼقؿي بف ل قي

 بفحٓفي

1515 

 بجلحوفقي بد س عي

بف ديييييييييييييييييري

 عقي

  

58 71.555 161.77 11.543  

 

61 

 

 

1.551 

 

 

5.111 

 

فقس عكي 

  ٓفي 

 بفضلعطي

 

58 71.511 181.55 11.611 

 

  صيفرًب 196.131عؾغ بد  شب بإسليف فطحت  بددؿ ظيي بف دريثقيي ) -.بفعؿر بفزمـا فؾطحت  :5

  صييفرب . وظـييح بشيي ع   بٓخ ثييلا  197.171ال وعؾييغ م  شييب أظؿييييييييييييلا ضييحت  بددؿ ظييي بفضييلعطي ) 

  فعقـ يييغ مسييي ؼؾ غ دعرؾييي  ٓفيييي بفػيييروج بإلحصيييل قي ال ب ضييت أن بفػيييرج فيييقس عيييكي  t-testبف ييل ا ) 

  ب ييغر مييت بفؼقؿييي 15181  رك ـلكيي) بفؼقؿييي بف ل قييي بد سيي عي ) 1515 ٓفييي رحصييل قي ظـييح مسيي  ى) 

  . وركب يح  ظذ أن جمؿي ظ ا بفث يا م ؽلؾق يلن  51  ال وعحاجي حريي )  5.111بف ل قي بجلحوفقي ) 

   ي ةت كف  . 5قل ذم بفعؿر بفزمـا . وجحو  ) رحصل 

 



 

 

   

 

   5جحو  ) 

 ك ل   بٓخ ثلا بف ل ا فؾعؿر بفزمـا فطحت  جمؿ ظ ا بفث ا حمس عل علفىلف ا

 

 بددؿ ظي

ظح  

أؾرب  

 بفعقـي

بد  شب 

 بإسليف

 

 بف ثليت

بٓك رب  

 بدعقلاي

 اجي 

 بإريي

مس  ى  بفؼقؿي بف ل قي

 بفحٓفي

1515 

 بجلحوفقي بد س عي

 بف دريثقي

  

58 196.131 65.345 7.543  

 

51 

 

 

1.181 

 

 

5.111 

 

فيييقس عيييكي 

  ٓفي 

 بفضلعطي

 

58 197.171 51.614 6.533 

بظ ؿح بفثلحا ظذ بخ ثلا ابؾت فؾكـلء ال ٕكه مت بٓخ ثلابال بف ا جرى   .  اجلال بخ ثلا بفكـلء : 3

فؾ  ؼقيي  مييت  ؽييلؾم جمؿيي ظ ا بفث ييا ال وؿييح  ييا بظييحب  بشيي  اب خل ييي   1)  ؼـقـفييل ظييذ بفثققييي بفعربؿقييي

فإلجلعي ظت بدصػ ؾلال ال و ا   زيعفل ظذ ضيحت  جمؿ ظ ا بفث ييا بف دريثقيي وبفضيلعطي ال و لفػي) 

ًٓ بشيي غرؿ) شيي غ  ؿقؼييي فإلجلعييي ظـفييل ال  يي  ) ع بؿييو  اجييي وبحييحب فؽيي  شييمب  ال  مييت شيي غ شييمب

ؿدؿييييييي ظ غ ؾثؾييييييغ بد  شييييييب بإسييييييليف فؾؿدؿ ظييييييي بف دريثقيييييييي ع سييييييب م  شييييييب  اجييييييلال بفييييييكـلء فؾ

   اجييييييييي ال 35.53   اجييييييييي ال ذم حييييييييغ عؾييييييييغ بد  شييييييييب بإسييييييييليف فؾؿدؿ ظييييييييي بفضييييييييلعطي )31.154)

  دعرؾي  ٓفي بفػرج عغ بددؿ ظ غ ال طفر أكه t-testوعلش ع   بٓخ ثلا بف ل ا فعقـ غ مس ؼؾ غ )

  ال رك ـلكيي) بفؼقؿييي بف ل قييي بد سيي عي 1.15  ى  ٓفييي )فييقس رـييلن ؾييرج كو  ٓفييي رحصييل قي ظـييح مسيي
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  ال وريييكب 51  وعحاجيييي حرييييي )5.111  وريييا أ يييغر ميييت بفؼقؿيييي بف ل قيييي بجلحوفقيييي بفثلفغيييي )1.181)

 -  ي ةت كف  :3يح  ظذ أن جمؿ ظ ا بفث ا م ؽلؾق لن ذم ركب بد غر وبجلحو  )

  3جحو )

 قي بد س عي وبجلحوفقي فؾؿدؿ ظ غبد  شب بإسليف وبٓك رب  وبفؼقؿي بف ل 

 بف دريثقي وبفضلعطي ذم بخ ثلا بفكـلء  

ظح   بددؿ ظي

بؾرب  

 بفعقـي

 بد  شب

 بإسليف

 بٓك رب 

 بدعقلاي

  اجي

 بإريي

مس  ى  بفؼقؿي بف ل قي

 بفحٓفي

 1.15 

 بجلحوفقي بد س عي

فقس عكي  5.111 1.181 51 11.535 31.154 58 بف دريثقي

  بفي
 9.558 35.53 58 بفضلعطي

 

 خلمسل :ةثب بد غربال بفحخقؾي ذم بف درعي :

ظذ بفرؽا مت رجربء بف ؽلؾم بإلحصيل ا ذم بد غيربال بفسيلعؼي بفيكـر عيغ أؾيرب  جمؿي ظ ا بفث يا ال     

حيلو  بفثلحيا ؿيحا بإلمؽيلن ةيثب م غييربال أخيرى ف  ؼقي  بفسيحتمي بفحبخؾقيي وبخللاجقيي فؾ درعييي ال 

. وميييييت ريييييكه   1)رك أن بفث ييييي ث بف دريثقيييييي معرةيييييي فع بمييييي  ؿيييييح  يييييمثر ذم شييييير بف درعيييييي وذم ك ل دفيييييل

 :بفع بم 

                                                           

 111-118ال ص 1989أع  ظحت  ال   1)



 

 

   

 

 ػل ى بفثلحا أثر ريكب بفعلمي  ال حقيا مل   عير  بف درعيي ذم ريكب بفث يا  -:. بإ ب ث بدصلحثي  1

بي حيييي ب ث   بو  بفػقضييييلكلال –ٕي طيييير  ضييييلاث أو حييييل ث يعرؿيييي  شيييير أ بء بف درعييييي )بٓظل يييير 

 أخرى. 

مل يؽيييت هليييكه بفعؿؾقيييلال أثييير ذم بفث يييا بإيييلت ال ٓن ميييحب بف درعيييي  -. بفعؿؾقيييلال بد عؾؼيييي علفـضييي  : 5

 ـلك) م ححب فؾؿدؿ ظ غ بف دريثقي وبفضلعطي .

رييي  بٕثييير بد  فيييح ميييت  يييرن ظيييح  ميييت ضيييحت  جمؿييي ظ ا بفث يييا بف دريثقيييي  -:. بٓكيييحثلا بف دريثيييا  3

  1)ر ذم م  شب لصقؾفا بفحابخل . وبفضلعطي ال  ل ؿح يمث

ومل حيحث ذم دمرعي بفث ا  ء مت ركب ظحب حلٓال بفغقيل  بفػر ييي بف يا ـلكي) ليحث ذم جمؿي ظ ا  

 بفث ا عـسب ةققؾي وعىلؽ  م سلوي  ؼريثًل عغ ضحت  بددؿ ظ غ .

صق  بفطحت  شقطر بفثلحا ظذ ركب بفعلم  ال رك بش عؿؾ) أ بب م ححب فؼقلال ل-. أ بب بفؼقلال : 4

   .بٓخ ثلا بف  صقعال وركه بٕ بب را )

حيييلو  بفثلحيييا ؿيييحا بإلمؽيييلن بف ؼؾقييي  ميييت أثييير ريييكب بفعلمييي  ذم شييير . أثييير بإلجيييربءبال بف دريثقيييي :  5

 -بف درعي و ي  كف  ؾق   يليت :

حييرص بفثلحييا ظييذ  يييي بف درعييي وكفيي  علٓ ػييلج بدثييح ا مييو ر باب بدحاشييي  -:  أ .  يييي بفث ييا

ومييحاال بفؾغييي بفعرعقييي ععييح  رخثييلا بفطييحت  عطثقعييي بفث ييا وأرحبؾييه  ـييا ٓ ي غيير كىلييلق بفطييحت  ذم 

 بف درعي  ل يمثر ظذ شحتمي بفـ ل   . 

ث يييا بف دريثقيييي وبفضيييلعطي ال  اال بفثلحيييا عـػسيييه جمؿييي ظ ا بف -:  . بديييحاال )بفؼيييل ا علف درعيييي  

وركب يضػا ظذ بف درعي مزيحًب مت بفحؿيي وبد ةي ظقي ال ٕن  ؽؾقي  ميحاال فؽي  جمؿ ظيي جيعي  ميت 
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بفصييعب بفسييقطرب ظييذ شيير أ بء بف درعييي ال ؾؼييح يؿ ؾيي  أحييح بدحاشييغ معؾ مييلال ظييت بفيي  ب أـييير مييت 

 فـ ل  .بٕخر ال أو  ػلال صخصقي أو ؽر كف  مت بفع بم  ؿح  مثر ذم  ؿي ب

جرى بف  زيو بد سلوي فؾ صا بفحابشيقي عيغ جمؿي ظ ا بفث يا بف دريثقيي -ج .   زيو بإصا :

وبفضيييلعطي ال ؾؼيييح ـيييلن بفثلحيييا ييييحاال حصييي غ أشيييث ظقًل فؽييي  جمؿ ظيييي ع سيييب ميييـف  وزباب بفسعقيييي 

 فيييحاوال بفؾغيييي بفعرعقيييي ال و يييا ريييكب علٓ ػيييلج ميييو ر باب بدحاشيييي ف ـظيييقا جيييحو    زييييو بإصيييا فييي  ب

   ي ةت كف  :3بفثحتؽي وبف طثق  فؾص  بخللمس بٕ يف وجحو  )

  3جحو )

   زيو بإصا ف  ب بفثحتؽي وبف طثق  ظذ جمؿ ظ ا بفث ا

 بف ؿ) بفحاال بددؿ ظي بفق  

 بٓثـغ

 8.11 بٕوػ بف دريثقي

 8.51 بفيلكقي بفضلعطي

 بٓاععلء

 8.11 بٕوػ بفضلعطي

 8.51 بفيلفيي بف دريثقي

 

بَن أ بب بفث ا را بٓخ ثلا بف  صقع وبهلح  مـي ر  ؿقلال محى  -بظحب  ب بب بفث ا : -خلمسل

لصق  ضحت  بفص  بخللمس بٓظحب ي ذم مل ب بفثحتؽي وبف طثق  وؿح ب ثو بفثلحا بخلط بال 

 -:بف لفقي ورا



 

 

   

 

فؽ ل  بفثحتؽي وبف طثق   أظح بفثلحا بخلريطي بٓخ ثلايي د   ى بد ة ظلال بٓاععي .1

 -فؾص  بخللمس بٕ يّف وفؾؿس  يلال بٓاععي مت  صـق  عؾ   بدعرؾقي بف ا  ضا:

لحيح كسثي بفسـقز فؽ ِّ جزء مت بف  ب بفحابشقي مت خحت  معرؾي ظح  بٕرحب  بدؼراب  .2

 %111فؾؿ ة   بفحابخّل مؼس مي ظذ ظحِ  بٕرحب  بفؽّع فؾ  ب بفحابشقي مرضو  ذم 

 أي رّن :

 ظح  أرحب  بد ة   بفحابخلّ                      

 111 ×يييييييييييييي يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييكسثي بفسـقز=   ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

                                               ظح  أرحب  عقو بف  ب بفحابشقي                 

حسل  وزن بٕرحب  ع صـقػفل ) معرؾي ال ؾفا ال  طثق  ال لؾق    وكف  ع سل  بفـسثي بدق يي -

 . 111 ×فعح  بٕرحب  ذم ـ ِّ مس  ى ظذ عقو بٕرحب  

كسثي  × حسل  ظح  بٕشقؾي فؽ  خؾقي ـلٔيت :ظح  بٕشقؾي فؽ ِّ خؾقي = بفـسثي بدق يي فؽ  رح -

  1).  ظح  بٕشقؾي بفؽعّ  ×بفسـقز 
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   4جحو )  

 بخلريطي بٓخ ثلايي )جحو  م ب ػلال 

 

 )  قلؽي مػر بال بٓخ ثلا ظذ كؿب بٓخ قلا مت م عح  ويعح ركب  -:  قلؽي مػر بال بٓخ ثلا.3

  1)بفـ   مت بـير بك ب  بٓخ ثلابال بد ة ظقي مت حقا بفصحج وبفيثلال 

                                                           

 597: ص1978بفؾؼليّن وعركس   1)

 

 

 بٓرحب 

 

 ظح  ؾؼربال بٓخ ثلا

 

ظح  

بفػؼربال 

 بفؽع
ظح   بد ة ظلال

 بفصػ لال

وزن 

 بد   ى

 كـر 

53% 

 ؾفا

17% 

 طثق  

54% 

لؾق  

36% 

جمؿ   

 %111بٓرحب 

 لؾق   طثق  ؾفا  كـر

 6 5 1 5 1 18 8 3 3 4 %35 13 بٓش علاب

 4 1 1 1 1 16 7 5 3 4 %16 7 بفؽـليي

ظؾا 

 بدعلين

6 15% 3 3 5 4 15 1 1 1 5 5 

 5 5 1 1 1 17 5 6 5 4 %34 15 بٓكىللء

 51 7 4 5 4 66 54 16 11 15 %111 38 بددؿ  



 

 

   

 

يغطا بد ة ظلال بف ا  ا لحيحرل و ا   ا بدربظلال ذم بظحب  بٓخ ثلا بن -: حج بٓخ ثلا.4

  فؾ لـح مت  حج مػر بال بٓخ ثلا وذم ة ء كف  1مؾ  )ظر  بٓخ ثلا ظذ ظح  مت بخلزبء 

  ا بظل ب  قلؽي ععي بدػر بال فؽا  صثت مـلشثي.

ععح بف لـح مت  حج بٓخ ثلا ضث  بٓخ ثلا ظذ ظقـي -:بف دريب بٓش طحتظا فحتخ ثلا.5

  ضلفثل فغر  لحيح زمت بٓخ ثلا و ا حسل  ثثلال بٓخ ثلا 45كي مت )بش طحتظقي مؽ 

 %ورا  اجي ظلفقي مت بفيثلال .85اي ىللا ش ن  ووجح بكه يسلوي -علش خحب  معل في ـق  ا

   ؾؼرب .51عؾغ ظح  مػر بال بٓخ ثلا ععح بجربء بف عحيحتال ظؾقه ) -: فحتخ ثلا بفص اب بفـفل قي.6

ؿل  بفثلحا عـػسه ع حايس بد ة ظلال بٓاععي وؿح بش غرج  -: حايس بد ة ظلال -شل شل

   ؿقؼي فؾ صي بف بححب وكف  بع حبء 45بف حايس)باععي بشلعقو   عؿعح  حص غ بشث ظقًل وع بؿو )

 .1/4/5115ح ى ي   بٓاععلء 1/3/5115مت ي   بٓحح بد بؾ 

د ة ظلال بد ح ب فؽ  مت ععح بٓك فلء مت  حايس ب - طثق  بٓخ ثلا بف  صقع : -شلععل

. وكف   5115/ 4/ 5  بٓححبددؿ ظ غ ضث  بٓخ ثلا بف  صقع ظذ  بددؿ ظ غ ذم ي   ) 

 فؾ ص   ظذ بفثقلكلال بفـفل قي فثقلن محى بثر بشسب قدقي  حويت بدحتحظلال.

 

  



 

 

 بفػص  بفربعو

 ظر  بفـ قدي و ػسررل وبٓش ـ لجلال وبف   قلال وبدؼسحلال

ععيييح  طثقييي  بٓخ ثيييلا بف  صيييقع ظيييذ ضيييحت  جمؿييي ظ ا بفث يييا  -ظييير  بفـ قديييي و ػسيييررل :أوٓ : 

و صييييي قت بإلجلعييييييلال ال و يثقييييي) بفثقلكييييييلال  ثييييييغ أن م  شيييييب  اجييييييلال ضيييييحت  بددؿ ظييييييي بف دريثقييييييي 

   اجييييي ال وعلشيييي خحب  13554   اجييييي ال وم  شييييب  اجييييلال ضييييحت  بددؿ ظييييي بفضييييلعطي )17511)

سي ؼؾ غ فؾؿ بزكيي عيغ ريكيت بد  شيطغ ال طفير أن بفؼقؿيي بف ل قيي بد سيي عي بٓخ ثيلا بف يل ا فؾعقـ يغ بد

  ال وـلكيييييي) بفؼقؿييييييي بف ل قييييييي بجلحوفقييييييي 55  و اجييييييي حريييييييي )1.15  ظـييييييح مسيييييي  ى  ٓفييييييي )3.545)

  ال وف  ـلك) بفؼقؿي بف ل قي بد س عي أـز مت بفؼقؿي بف ل قي بجلحوفقي ال هلكب  يرؾي بفػرةيقي 5.111)

ي جيح ؾييرج كو  ٓفييي رحصييل قي ظـييح  -  بفػرةييقي بفصيػريي بفثحيؾييي بف ييا  يـا ظييذ أكييه :بفصيػريي و ؼثيي

  عييييغ م  شييييب  اجييييلال بددؿ ظييييي بف دريثقييييي وم  شييييب  اجييييلال بددؿ ظييييي 1.15مسيييي  ى  ٓفييييي )

 بفضلعطي ال وركب يح  ظذ  ػ ج ضحت  بددؿ ظي بف دريثقي.

 بفث ا بإلت يؿؽت بش ـ لج بٔيت:ثلكقل: بٓش ـ لجلال : ذم ة ء بفـ ل   بف ا أشػر ظـفل 

.بن رشسب قدقي  حويت بدحتحظلال بشسب قدقي ؾعلفي فزيل ب بف  صق  بفحابخل فحى ضحت  بفص  1

 بخللمس بٓظحب ي ذم مل ب بفثحتؽي وبف طثق .

 ثلفيل: بف   قلال :  ذم ة ء ك ل   بفث ا بإلت ي يص بفثلحا علٔيت : 

 بدحتحظلال ذم  حايس بفثحتؽي وبف طثق  ..بش ع   بشسب قدقي  حويت 1

 .بش ع   بشسب قدقي  حويت بدحتحظلال ذم  حايس علؿا ؾرو  بفؾغي بفعرعقي .5

 ابععل: بدؼسحلال : بش ؽ ٓ ف     ؾ) رفقه بفث ا بإلت يضو بفثلحا بدؼسحلال بٔ قي: 



 

 

   

 

بفؼ بظيييحال بف عثيييرال بفؾغيييي بفعرعقيييي) .رجيييربء  ابشيييي  لثؾيييي فؾحابشيييي بإلفقيييي ذم ؾيييرو  أخيييرى ميييت ؾيييرو 1

  .بف  ال بٓمحتءال بٓ   وبفـص ص

 .رجربء  ابشي  لثؾي فؾحابشي بإلفقي ذم مربح   ابشقي أخرى . 5

 .بجربء  ابشي  لثؾي فؾحابشي بإلفقي ذم بد ب  بفحابشقي بٓخرى.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 بفؼربن بفؽريا -

 ال مؽ ثي بفػحتح فؾـؼ وبف  زيو ال بفؽ ي) .  1ال ق مـلر  بفث ا بفسع ي ال محخ  بػ  1989أع  ظحت  ال  -

   ال بفثحتؽي بف بة يال بفطثعي بٓخرب الضفربن ال بيربن .1991بجللا  وأمغال ظعال ومصطػىال  -

بثر بش خحب  بكؿ كجا جلكقه وـؾ ز ملير ذم بـ سل  بدػلرقا   ال5115 .بإؿري ال رحي  محقح ظؾ   -

 ال جلمعي  يلػ ال ـؾقي بدعؾؿغ  ال )اشلفي ملجس ر ؽر مـىل اب  . ى ضلفثلال بفص  بخللمس ب يفبفثحتؽقي فح

 ع علال  حايس بفثحتؽي و ابش فل فحى ضؾثي بفص  بخللمس  ال 1993بخللفحي ال شـحال ظثح بفؼل ا ال -

 ي ملجس ر مـىل اب . ال جلمعي عغحب  ال ـؾقي بفسعقي )بعت اصح ال )اشلفبٓ يف مت وجفي كظر بدحاشغ وبفطؾثي 

أثر بٔيلال بفؼرآكقي ) أميؾي ظر    ذم لصق  ضحت  بفص   ال  5114ال بخلػلجا ال ظحكلن ظثح ضحتن  -

 جلمعي علع  ال ـؾقي بفسعقي بٕشلشقي ال. ) اشلفي ملجس ر ؽر مـىل اب   بخللمس بٕ يف ذم بفثحتؽي ال

ال  با بفؽ ب فؾطثلظي  حايس بفؾغي بفعرعقي ال ضرب   5119بفحفقؿا ال ـلم  حمؿ   كدا وضه ظع حسغال -

 وبفـؼ ال عغحب  ال بفعربج .

أثر دمز ي بفؼلظحب ذم لصق  ضلفثلال بفص  بخللمس بٕ يف   ال 5116 بفزؽقثقي ال صق ء حست ظثح بهلل ي ال -

 ال ـؾقي بفسعقي بٕشلشقيال جلمعي علع  ) اشلفي ملجس ر ؽر مـىل اب   .  ذم مل ب بفثحتؽي وبٓح ػلظ هبل

 ال عحون مؽلن فؾطثو .  ؾل  ظت بفثحتؽي بفزيلالال بمحح حست ال   الال  -

 ال حل  )عـغ  ال بفسع  يي .1الق شسب قدقي ذم بف عؾا بفـىلبب 111 ال5111بفىلؿري المل  حمؿح ال -

ال  با بفع  ب ال عروال  1ال ق بد جز ذم ضرب    حايس بفؾغي بفعرعقي وآ بهبل   ال 1988بفسقيييييييح ال حمؿح أمححال -

 ال فثـلن.



 

 

   

 

أثر ععي بفطرب   بف حايسقي ذم لصق  ضحت  بدرحؾي بإلظحب يي   ال1984بفعزبوي ال حست ظع ؾرحلن ال  -

 ال اشلفي ملجس ر ؽر مـىل اب ال جلمعي عغحب  ال ـؾقي بفسعقي .  ذم ؿ بظح بفؾغي بفعرعقي

ال لؼق  حمؿح حما بفحيت ظثح  1ال ج بد بزكي عغ أيف  ل  وبفث سيبٔمحي ال بإست عت عؼ الال    ال ال -

 بإؿقح ال مطلعو بفسعل ب ال بفؼلررب ال م . 

أثر مـف  بفؼرب ت ذم لصق   ضلفثلال بدرحؾي بإلظحب يي ذم مل ب بفثحتؽي  ال 5111بفسؾطلين الشعل  م شى ال -

 لجس ر ؽر مـىل اب ال جلمعي  يلػ ال ـؾقي بفسعقي بٓشلشقي.ال اشلفي موبٓح ػلظ هبل

 ال مطثعي  ليؿز ال بفؽ ي) . 1ال ق ال بد عؾا ذم ظؾا بفـػس بفسع ي  5111بفعؿر ال عحا ظؿرال -

ال بثر مـف  بف ححبال ذم  حايس مل ب بفثحتؽي علش خحب  خرب ب بدػلرقا ذم  5111ال  حمؿح ال بفػربجا-

 جلمعي علع  ال ـؾقي بفسعقي . ضحت  بفص  بخللمس بٓ يفالبف  صق  وبٓش ثؼلء فحى 

ال بفؼلرربال بفـلرش ظلمل 3ال ق حايس بد ب  بٓج  ظقيال  1978بفؾؼلينال أمحح حسغ وعركس أمحح اة بنال -

 بفؽ ل .

ال بثر أشؾ   بفـحوب ذم لصق  ضلفثلال بفص  بخللمس بٕ يف  1996بف ب ع ال شعل  ظثح بفؽريا ظثلال ال -

 . اصح بعت –ال جلمعي عغحب  ال ـؾقي بفسعقي  اشلفي ملجس ر ؽر مـىل ابال  بٕ   ذم مل ب

ال  با بفع  ب ال عروال ال فثـلن  4ق بفـػيس م ش ظي ظؾا بفـػس وبف  ؾق   ال  1994الظثح بدـعا ال بإػـا -

 . 

 البٕا ن . ال  ظ ن 5ال ق بفؾغي بفعرعقي وبف عريب ذم بفع  بإحيا   ال1988خؾقػي ال ظثح بفؽريا ال  -

 ال م  .ال  بشسب قدقلال بف حايس بد ؼحمي الجلمعي بٓشؽـحايي 5111صلرغال ظثح بإؿقح حستال  -

ابيؼال ال ؾقز عل ن ال بف كقل  1ال ق ال بشسب قدقلال بفثحتؽي بفعرعقي بفؾغي ـ شقؾي فؾسؾطيص  نال ـريس قـل ال  -

 )ع ا ظز بٓكسكق) . 1999ال 



 

 

عـلء  فق  ف حايس بفثحتؽي ذم ة ء بخطلء ضؾثي بؿسل  بفؾغي بفعرعقي   ال  1998  ظثح ظ ن ال ؾلة  كلراال -

ال جلمعي عغحب  ال ـؾقي بفسعقي ال بعت  ذم ـؾقلال بفسعقي ذم بفعربج ذم بد ة ظلال بدؼراب فؾص  بخللمس بٓ يف

 اصح ال )بضروحي  ـ  ابه ؽر مـىل اب .

ال مرـز بفؽ ل  فؾـؼ ال بفؼلررب ال  5ال ق بفعرعقي بدرجو ذم  حايس بفؾغيال  5116ظطل ال رعربرقا حمؿح ال  -

 م  .

بفعحتؿي عغ بٓشسب قدقلال بفػعلفي و ؽر بفػعلفي ف حويت بدحتحظلال و لصق    ال 5113ظعالوا ب حمؿحال  -

 ال جلمعي عغحب ال ـؾقي بفسعقي بعت اصح .ضؾثي بجللمعي بفحباشغ فؾغي بٓكؽؾقزييذم مل ب بٓش قعل  بفؼرب ا

 ال ظلمل بفؽ ب ال بفؼلررب ال م  . ذم بفؾغي و ابش فل ال   1974ال حمؿحال ظقح  -

ال  با بفؽ ل  بفؾثـلينال عروالال 3ق  الاب ح بفسعقي بفعلمي وأ    بف حايسال  1996ؾليح ال ظثح بإؿقح ال  --

 فثـلن .

 ال وزباب بف عؾقا بفعلت ال العغحب ال  بفعربج.5الق بفثحتؽي وبف طثق   ال 1999مطؾ   البمحح ال -

 الب مػلرقا ومصطؾ لال  ذم بفعؾ   بفسع ي ال 5118ال ك ب  بمحح ال وظثح بفسحت  م شى بفعحيعال   ش اب-

  با بدسرب ال ظ ن ال بٕا ن .

ال  با  1ال ق ال  حايس بفؾغي بفعرعقي وؾؼًل ٕححبث بفطرب   بفسع يي   5111ضلرر ال ظؾ ي ظثحبفؾه ال -

 بدسرب ال ظ ن ال بُٕا ن . 

 با بفيؼلؾي ال  البشلشقلال  عؾقا بفؾغي بفغي بفعرعقي وبفسعقي بفحيـقي   ال 1981 ا ظع وآخرونال ي كس ال ؾ  -

 بفؼلرربال م  .

 

 



 

 

   

 

  1مؾ   )                                               

 بش ء بخلزبء وأفؼلهبا بفعؾؿقي مر ثي ع سب بفؾؼب بفعؾؿا

 مؽلن بفعؿ  بف خصا بشا بخلثر وفؼثه بفعؾؿا ال

جلمعي  يلػ/ـؾقي بفسعقي فؾعؾ    باصل  ب.  شلمل ك اي  ل ج 1

 بٓكسلكقي

 جلمعي عغحب / ـؾقي بعت اصح ق.ال فغي ظرعقي ب.  شعح ظع زبير 5

جلمعي  يلػ/ـؾقي بفسعقي فؾعؾ    ؿقلال و ؼ يا أ.  ظحكلن حمؿ   ظثلال 3

 بٓكسلكقي

ملجح ظثح بفس لا ظثح  ب.  4

 بفؽريا

 جلمعي  يلػ/ بفسعقي بدؼحب  ق.ال ظؾ   حقلب

 جلمعي  يلػ / ـؾقي بفسعقي بٓشلشقي ق.ال فغي ظرعقي أ.  ميـى ظؾ بن بجلىلعؿا 5

جلمعي  يلػ / ـؾقي بفسعقي فؾعؾ    ق.ال. فغي ظرعقي أ. .  بمرب حمؿ   خضر 6

 بٓكسلكقي



 

 

جلمعي  يلػ/ ـؾقي بفسعقي فؾعؾ    ق.ال.  رعقي بشحتمقي بفعزبوي أ. .  خلفح بعربرقا 7

 بٓكسلكقي

ب. .  زيـب ظثح بإسغ  8

 مححبن

 بجللمعي بدس ـ يي /ـؾقي بفسعقي ق.ال فغي ظرعقي

ب. . ظثح بإست ظثح بٓمر  9

 بمحح

 جلمعي  يلػ/ ـؾقي بفسعقي بٓشلشقي  ق.ال فغي ظرعقي

جلمعي  يلػ/ ـؾقي بفسعقي فؾعؾ    فغي ظرعقي /ك   بمحح  .    ؾق  رحت   11

 بٓكسلكقي

 ـؾقي بفسعقي فؾعؾ   بٓكسلكقي ق.ال بف لايخ  .  حست محقح حست  11

 ا لشي جلمعي  يلػ  ق.ال بف لايخ  .  ش ر حسغ ؾلة  15

 بظحب يي  يلػ فؾثـغ / ععؼ عي محاال بفؾغي بفغرعقي ؾمب  ظثح بهلل حست  13

 

 

 

 



 

 

   

 

   5مؾ  )  

  اجلال ضحت  جمؿ ظ ا بفث ا ذم بخ ثلا بف  صق 

 بددؿ ظي بفضلعطي  بددؿ ظي بف دريثقي  ال

1 18 15 

5 16 11 

3 19 13 

4 13 11 

5 16 14 

6 18 11 

7 18 14 

8 11 15 

9 15 15 

11 15 15 

11 17 13 

15 16 15 

13 17 15 



 

 

14 11 11 

15 17 14 

16 17 13 

17 11 13 

18 16 15 

19 17 14 

51 17 13 

51 19 11 

55 11 18 

53 51 14 

54 16 14 

55 19 11 

56 16 14 

57 17 15 

58 16 11 

 


