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 (*)عثذ الرؤوف الرماوح

 

 ٗفبطخ اىَقوهح، اىلهاٍٞخ اىنزت ٍؾز٘ٙ رؾيٞو ٍؼبٝٞو إٌٔ ٍِ اىَؼبطوح اىؼيَٞخ اىَبكح ؽلاصخ رؼل ::الملخص

 ٕنا ٗاىجؾش.اىؾٞبرٞخ ثبىَ٘اقف اىَزؼيٌ هثظ ػيٚ َٝبػل مٜ ٝزضَْٖب أُ ٘ٙىيَؾز ْٝجغٜ ألّٔ ،اإلٍالٍٜ اىفقٔ مزت

 اىَؼبطوح، اىفقٖٞخ اىقضبٝب ض٘ء فٜ اىَْٞٞخ اىغَٖ٘هٝخ فٜ اىضبّ٘ٛ اىضبىش ىيظف اىفقٔ مزبة ٍؾز٘ٙ ثزؾيٞو ٝقً٘

 ألٌٕ واؽٔاقز فاله ٍِ اىَؼبطوح اىفقٖٞخ ىيقضبٝب اىَلهًٗ اىَؾز٘ٙ رضَِٞ ٍلٙ ػيٚ اىزؼوف اىٚ ٕلف ؽٞش

 فٜ اىقضبٝب ريل رضَِٞ ٍلٙ ٗمنىل اىؼَوٝخ، ىيَوؽيخ ٍْبٍجزٔ ٍغ اىفقٔ مزبة ٝزضَْٖب أُ َٝنِ اىزٜ اىقضبٝب

 َٝنِ اىزٜ اىَؼبطوح اىفقٖٞخ اىقضبٝب  إٌٔ رؾلٝل ثٖلف اىزؾيٞيٜ اى٘طفٜ اىَْٖظ ػيٚ اىجبؽش اػزَل ٗقل اىَْٖظ،

 ريل ض٘ء فٜ اىنزبة ٍؾز٘ٙ ٗرؾيٞو ٗاىلاهٍِٞ، زظِٞاىَق ّظو ٗعٖخ ٍِ  اىلهاٍٜ اىَؾز٘ٙ ٝزضَْٖب أُ

 اىْزبئظ ٍِ عَيخ ئىٚ اىزؾيٞو مىل ض٘ء فٜ ٍز٘طالا  اىَقزوؽخ، األٍئيخ ؽَت ٍْٗبقشزٖب ٗرفَٞوٕب اىقضبٝب،

 ىطجٞؼخ ٗفقبا  فئبد فٜ ٗرطجٞقٖب ىيَْٖظ ٍظبؽت مْشبط اىَؼبطوح اىفقٖٞخ اىقضبٝب ٕنٓ رلهٌٝ أثوىٕب ٗاىز٘طٞبد

 اىقضبٝب، ثزيل اىطالة ٗػٜ ىزَْٞخ ؽلٝضخ اٍزوارٞغٞبد اٍزقلاً ٍغ فَٖٖب، اىطالة ػيٚ رَٖو ؽزٚ اىَ٘ض٘ع

 . .ىلٌٖٝ اىزفنٞو ٍٖبهاد ىزَْٞخ اإلعوائٞخ األّشطخ ٍِ ٍغَ٘ػخ اىَؾز٘ٙ ٗرضَِٞ
  

 .اىفقٔ، اىقضبٝب اىفقٖٞخ اىَؼبطوح، اىَِٞ، رؾيٞو اىَؾز٘ٙالكلماخ المفتاحيح: 

 
An Analysis of the Content of the Book of Feqh for the Third Class of the 

Secondary Level in the Republic of Yemen in the Light of Recent Feqh Issues 
 

Abdulraoof Al romanah 
 

Abstract: Being recent or up to date is one of the most important criteria in 

analyzing the content of the school syllabus، especially the books of Islamic Feqh. 

This is because the content of these books should contain recent topics that help to 

relate the students to situations in daily life. This research analyses the content of the 

book of Feqh for the third secondary class in the republic  of Yemen in the light of 

recent Feqh's issues. it aims at finding out the extent to which the taught syllabus 

contains recent Feqh issues. Also it includes suggestions of some important Feqh 

issues which are adequate to the students' age and which can be included in this 

syllabus. The researcher followed descriptive method in his analysis. He tried to pin 

point the most important issues according to the students and the syllabus designers 

which can be included in this syllabus. The analysis is carried out، interpreted and 

discussed in the light of these opinions and suggestions. The analysis has led to some 

finding and recommendations. One of the most important suggestions is to teach the 

recent Feqh's issues suggested and to sort these issues according to the nature of the 

topics and its adequacy to the level of students in order to facilitate learning them. 

Moreover، new techniques and methods of teaching should be followed in 

introducing such recent topics to attract the students and make them aware of these 

new issues. This syllabus also Ahould include some activities which are related to 

these topics and which improve the students' thinking skills. 
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ىالمػدمظ:ى
 َٔ هلا ملا ٚسيو ،ايز١ٜٝٓ األسهاّ عًٝ٘ تته٧ ايشٟ األعاعٞ ايضنٔ اإلعال١َٝ ايؾضٜع١ عزُت

 دتُٝع ٚؽا١ًَ نا١ًَ ٚقٛاعزٖا اإلعال١َٝ ايؾضٜع١ ٖشٙ أسهاّ فذا٤ت ،املغًِ ايفضر سٝا٠ يف أ١ُٖٝ

 دتُاع١ا ٚبني ،ٚادتُاع١ ،ٚاآلخض ٚسات٘ ايفضر ٚبني ،ٚصب٘ ايفضر بني ايعالقات فٓعُت ،اذتٝا٠ ْٛاسٞ

 ،األرٜإ عا٥ض ع٢ً ايغٝار٠ هلا بإٔ تفدض إٔ اإلعال١َٝ يًؾضٜع١ حيل ايزقٝل ايتٓعِٝ ٚبٗشا ،ٚاألخض٣

 َٚطايبِٗ ايٓاؼ سادات صاعت سٝح اإلعالَٞ اجملتُع يف املطًك١ ايغًط١ فاسب١ تهٕٛ ٚإٔ

 اإلعال١َٝ ضٜع١ايؾ َٔ املٓبجك١ اإلعال١َٝ ايعًّٛ أسز ٖٛ ٚايفك٘ ،َٚهإ طَإ يهٌ فاذت١ فأفبشت

 َضاسًِٗ مبدتًف ايطالب ع٢ً ٚاملكضص٠ اي١ُٝٓٝ ادتُٗٛص١ٜ يف اإلعال١َٝ ايرتب١ٝ َٓاٖر ٚأسز ،عا١َ

 ٖٚٛ ،ْؾاط٘ ْٛاسٞ نٌ يف اإلْغإ أفعاٍ يتٓعِٝ تعاىل اهلل ؽضعٗا اييت باألسهاّ ايعًِ فٗٛ ،ايزصاع١ٝ

 . نالَِٗ َٔ بأيفاظ َقاغ١ ؽضع١ٝ أسهاّ َٔ ايعًُا٤ اعتدضد٘ َا نشيو

 أؽاص ٚاييت ايػاٜات َٔ زتُٛع١ حتكٝل إىل ٜٗزف تزصٜغ٘ فإٕ رصاعٞ نُٓٗر ايفك٘ عٔ أَا

 :َٚٓٗا( 1981) قٛص٠ إيٝٗا

 بػريٙ ٚعالقت٘ بضب٘ اإلْغإ عالق١ تٓعِ اييت ايز١ٜٝٓ ايتؾضٜعات ع٢ً املتعًِ ٚقٛف َٔ 

 .عٓ٘ ٜٓشضفٛا إٔ حيبِٗ ٚال يعبارٙ اهلل ٜضماٙ فُا ،املدًٛقات
 عبٌٝ أفنٌ ٖٞ ارتبري ايعِ قبٌ َٔ ؽضعت اييت ٚايكٛاْني األسهاّ ٖشٙ بإٔ ارتايك اميإاإل 

 بعذظ ايبؾض ٜقٓع٘ آخض تؾضٜع أٟ َٔ باإلتباع األٚىل ٖٚٞ ٚتعاىل عبشاْ٘ اهلل تك٣ٛ إىل

 .فٝ٘ ؽو ال ٚققٛص
 ىلإ ٚتكٛرٙ ٚدٌ عظ هلل ارتؾٛع ٜظٜٓٗا ع١ًُٝ مماصع١ ايز١ٜٝٓ يًؾعا٥ض املتعًِ مماصع١ 

 .األخالم َٚهاصّ ايتك٣ٛ باب عًٝ٘ ٚتفتح ،االيتظاّ
 

 ادتُٗٛص١ٜ يف ايتعًِٝ ع٢ً ايكا٥ُني باٖتُاّ سعٞ فكز َٚٓٗر نعًِ ايفك٘ أل١ُٖٝ ْٚعضًا

 نتابني بٛاقع (نتب عت١) ايجا١ْٜٛ املضس١ً يطالب املٓاٖر َٔ زتُٛع١ ي٘ ٚمعت سٝح ،اي١ُٝٓٝ

 ٚنشا ،ايتعًُٝٞ ٚاحملت٣ٛ ايتع١ًُٝٝ األٖزاف َٔ ١زتُٛع املٓاٖر هلشٙ ٚسزرت ،رصاعٞ فف يهٌ

  . ايتكٛامي١ٝ األع١ً٦ َٔ زتُٛع١

 فكز ،ّٜٛ بعز ًَٜٛا َتغاصع ٚتهٓٛيٛدٞ عًُٞ تكزّ َٔ ايبؾضٟ اجملتُع ٜؾٗزٙ ملا ْٚعضًا

 ٚاييت َعضفتٗا عًٝٓا ٜٓبػٞ اييت ،املعافض٠ ايفك١ٝٗ ٚايكناٜا األَٛص َٔ ايهجري ظٗٛص إىل ايتكزّ ٖشا أر٣

 يف يًطايب نشيو بز ال ٚاييت ،هلا املٓاعب ايؾضعٞ اذتهِ يبٝإ فكٗٞ دٗز إىل ْفغ٘ ايٛقت يف حتتاز

 .ٚأسهاَٗا املعافض٠ ايكناٜا ٖشٙ َجٌ ع٢ً ٜتعضف إٔ املضس١ً ٖشٙ َجٌ

 ٚايبشٛخ ايزصاعات إٔ إال ،خاف١ ايفك٘ َٚٓاٖر ،عا١َ اإلعال١َٝ ايرتب١ٝ أ١ُٖٝ َٔ ٚبايضغِ

 بايكناٜا ايفك٘ ٚخاف١ املٓاٖر ٖشٙ اٖتُاّ معف أنزت قز اجملاٍ ٖشا يف قق١املتد ايرتب١ٜٛ

 ٖشٙ َجٌ يف ٚايطايب ،ايضأٖ ايٛقت يف املغًِ اإلْغإ إيٝٗا حيتاز اييت ،املعافض٠ ايفك١ٝٗ ٚاملغتذزات

 إىل :ٖٞ ٚاييت ،املؾه١ً ٖشٙ سٍٛ ايزصاع١ ٖشٙ إدضا٤ ايباسح اصتأ٣ ٖٓا َٚٔ ،خاف١ ايتع١ًُٝٝ املضس١ً

 ادتُٗٛص١ٜ يف ايجاْٟٛ ايجايح يًقف ايفك٘ نتاب يف املعافض٠ ايفك١ٝٗ ايكناٜا تنُني مت َز٣ أٟ

 .اي١ُٝٓٝ

 :البحث مذكلظ

 -:اآلتٞ ايض٥ٝغٞ ايغؤاٍ عٔ اإلداب١ يف ايبشح َؾه١ً تتشزر
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 ايكناٜا يبعض اي١ُٝٓٝ ادتُٗٛص١ٜ يف ايجاْٟٛ ايجايح يًقف ايفك٘ نتاب ستت٣ٛ تنُني َز٣ َا :ؼ

 املضس١ً؟ يطالب ايالط١َ املعافض٠ ايفك١ٝٗ

 :ايتاي١ٝ األع١ً٦ ايض٥ٝغٞ ايغؤاٍ ٖشا َٔ ٜٚتفضع 

 يف ايجاْٟٛ ايجايح يًقف ايفك٘ نتاب يف تنُٝٓٗا ايالطّ املعافض٠ ايفك١ٝٗ ايكناٜا َا 

 ايجاْٟٛ؟ ايجايح ايقف ٚطايبات طالب ْعض ٚد١ٗ َٔ اي١ُٝٓٝ ادتُٗٛص١ٜ
 ؟ اذتايٞ ايفك٘ نتاب يف املعافض٠ ايفك١ٝٗ ايكناٜا ٖشٙ تنُني َز٣ َا 
 ايفك١ٝٗ ايكناٜا ٖشٙ م٤ٛ يف ايجاْٟٛ ايجايح يًقف ايفك٘ َكضص يتطٜٛض املكرتح ايتقٛص َا 

 املعافض٠؟
 

 :البحث أهداف

 :اآلت١ٝ األٖزاف حتكٝل اىل اذتايٞ ايبشح ٜغع٢

 ايفك٘ َكضص يف نُٝٓٗات ٜٓبػٞ اييت املعافض٠ ايفك١ٝٗ ٚايكناٜا املغتذزات بأِٖ قا١ُ٥ بٓا٤ 

 .اي١ُٝٓٝ ادتُٗٛص١ٜ يف ايجاْٟٛ ايجايح يًقف
 يف ايجاْٟٛ ايجايح يًقف ايفك٘ َكضص يف املعافض٠ ايفك١ٝٗ ايكناٜا تنُني َٔ ايتشكٝل 

 .اي١ُٝٓٝ ادتُٗٛص١ٜ
 ايفك١ٝٗ ايكناٜا ٖشٙ م٤ٛ يف ايجا١ْٜٛ املضس١ً يطالب ايفك٘ َكضصات يتطٛص َكرتح تقٛص بٓا٤ 

 .املعافض٠
 

 :البحث أهموظ

 تتذ٢ً أ١ُٖٝ ٖشا ايبشح يف ايٓكاط االت١ٝ:

 خالٍ َٔ ٚسيو :ايتزصٜػ ٚطضا٥ل املٓاٖر خربا٤ تعاىل اهلل بإسٕ ايبشح ٖشا َٔ عٝغتفٝز 

 ٚاملضس١ً خاف١، ايجاْٟٛ ايجايح ايقف يطالب ايالط١َ املعافض٠ ايفك١ٝٗ بايكناٜا قا١ُ٥ تكزِٜ

 يف املضس١ً ٖشٙ يطالب ايفك٘ َٓاٖر ٚتطٜٛض بٓا٤ يف بٗا ٜغرتؽز ٚاييت عا١َ، ايجا١ْٜٛ

 تنُني َز٣ ع٢ً يًٛقٛف (احملت٣ٛ حتًٌٝ أرا٠) ع١ًُٝ أرا٠ ٚتكزِٜ اي١ُٝٓٝ، ادتُٗٛص١ٜ

 ٚنشا املعافض٠، ايفك١ٝٗ يًكناٜا اي١ُٝٓٝ ادتُٗٛص١ٜ يف ايجاْٟٛ ايجايح يًقف ايفك٘ َكضص

 خاف١ ايجاْٟٛ ايجايح يًقف ايفك٘ َكضص تطٜٛض عٓز ب٘ االعتعا١ْ اميهٔ َكرتح تقٛص تكزِٜ

 ايرتبٜٕٛٛ، ٚاملؾضفٕٛ املعًُٕٛ ايبشح ٖشا َٔ ٝغتفٝزع ٚنشيو .عا١َ ايجا١ْٜٛ ٚاملضس١ً

 ايفك٘ َٓاٖر يتطٜٛض َٓع١ُ ع١ًُٝ بزا١ٜ اميجٌ مبا ٚسيو ايجا١ْٜٛ، املضس١ً طالب ٚنشا

 . املعافض املغًِ سٝا٠ بٛاقع ٚصبطٗا عا١َ،
 ايفك٘ َكضصات بتطٜٛض تعين ٚأعاخ رصاعات إلدضا٤ ايباسجني َاّأ ايباب ايبشح ٖشا عٝفتح 

 .املعافض٠ ايفك١ٝٗ ايكناٜا م٤ٛ يف عا١َ
ى

 :البحث حدود

 ايجايح ايقف يطالب (ٚايجاْٞ األٍٚ ادتظ٤) ايفك٘ نتاب َكضص حتًٌٝ يف ايبشح عٝكتقض

 ،ٚاألْؾط١ ،األٖزاف) املٓٗر َٓع١َٛ بك١ٝ رٕٚ فكط احملت٣ٛ ع٢ً اي١ُٝٓٝ ادتُٗٛص١ٜ يف ايجاْٟٛ

 .مجٝعًا املٓٗر يعٓافض ايرتمجإ ٖٛ احملت٣ٛ ألٕ ;ِايتكٜٛ



 301  2313(، 9)4، ٍغيخ األمبكَٝٞخ األٍوٝنٞخ اىؼوثٞخ ىيؼيً٘ ٗاىزنْ٘ى٘عٞب -أماراتاك

 

 ع٢ً ع٢ً جتضٜب٘ رٕٚ تٛفٝف٘ زتضر ع٢ً ايباسح أعزٙ ايشٟ املكرتح ايتقٛص ٚعٝكتقض

 يف املعافض٠ ايفك١ٝٗ ايكناٜا تنُني َز٣ بٝإ ٖٛ اذتايٞ يًبشح ايض٥ٝغٞ اهلزف ألٕ ايٛاقع أصض

 .اي١ُٝٓٝ بادتٗٛص١ٜ ايجاْٟٛ ايجايح قفيً ايفك٘ نتاب َكضص

 :البحث مصطلحات

 ًٌٝايجايح يًقف ايفك٘ َكضص ع٢ً اذتهِ تغتٗزف َٓع١ُ ع١ًُٝ بأْ٘ ايباسح ٜعضف٘ :حت 

 بؾإٔ فعاي١ قضاصات اختاس بػ١ٝ ،املعافض٠ ايفك١ٝٗ ايكناٜا م٤ٛ يف اي١ُٝٓٝ بادتُٗٛص١ٜ ايجاْٟٛ

 .املٓٗر ٖشا تطٜٛض
 ٚاألخالق١ٝ ٚايفهض١ٜ ايز١ٜٝٓ ٚايكِٝ املعاصف زتُٛع١ بأْ٘ ايباسح ٜعضف٘ :ستت٣ٛ 

 (عٓاٜٚٔ) َٛامٝع حتت ٚتٓزصز تتٛطع ٚاييت ،ٚغريٖا ٚاإلقتقار١ٜ ٚايغٝاع١ٝ ٚاإلدتُاع١ٝ

 .َا نتاب أٟ يف َتعزر٠
 ظظ٥ٝ٘ اي١ُٝٓٝ بادتُٗٛص١ٜ جاْٟٛاي ايجايح ايقف طًب١ ع٢ً املكضص ايهتاب ٖٛ :ايفك٘ نتاب 

 صقِ بكضاص (2004ّ) عاّ ايُٝٔ يف ٚايتعًِٝ ايرتب١ٝ ٚطاص٠ ٚأقضت٘ أعزت٘ ٚايشٟ ٚايجاْٞ األٍٚ

(5). 
 ٚايشٜٔ ٚاألربٞ ايعًُٞ بكغُٝ٘ ايجاْٟٛ ايجايح ايقف طالب ِٖ :ايجاْٟٛ ايجايح ايقف طالب 

 .اي١ُٝٓٝ ادتُٗٛص١ٜ يف ٜزصعٕٛ
 تكع مل اييت اذتزاث١ٝ املغا٥ٌ بأْٗا (2000ّ)األؽكض َضدع ٜعضفٗا :املعافض٠ ايفك١ٝٗ ايكناٜا َٔ 

 26ل.جتاٖٗا ٜتقضفٕٛ نٝف املغًُٕٛ يٝعضف ،ايؾضعٞ سهُٗا ايعًُا٤ ٜبشح ٚاييت ،قبٌ
 

 يًقف ايفك٘ َكضص يف تنُٝٓٗا جيب ٚاييت رصاعًٝا املأيٛف١ غري املغا٥ٌ بأْٗا :ايباسح ٜٚعضفٗا

 م٤ٛ يف بؾأْٗا ؽضعٞ سهِ إىل ايتٛفٌ يف ايعًُا٤ جيتٗز ٚاييت ،اي١ُٝٓٝ ادتُٗٛص١ٜ يف ايجاْٟٛ ايجايح

 .ٚايٓك١ًٝ ايعك١ًٝ بٗا املتعًك١ ايتفق١ًٝٝ أريتٗا

 :الدابػظ الدرادات

 َعضفتٗا إىل حيتاز اييت اهلا١َ املٛامٝع َٔ املعافض٠ ايفك١ٝٗ ايكناٜا َٛمٛع ألٕ ْعضًا

 ال اذتاي١ٝ ايزصاع١ َٛمٛع فإٕ ،سيو ٚغري ايؾضعٞ سهُٗا ملعضف١ ٚسيو ،ايجا١ْٜٛ املضس١ً يف ايطايب

 ،ايعضب١ٝ ايزصاع١ٝ املٓاٖر يف املعافض٠ ايفك١ٝٗ ايكناٜا ٖشٙ تٓاٚيت ي٘ َؾاب١ٗ عابك١ رصاعات َٔ خيًٛ

 :ايزصاعات تًو َٚٔ

 م٤ٛ يف مبقض ايجا١ْٜٛ املضس١ً يف اإلعال١َٝ ايرتب١ٝ نتب تكِٜٛسٍٛ  (1993) عٛض أمحز رصاع١

 ٖشٙ ٖزفت "املتطضف١ ايفهض١ٜ ايتٝاصات َٔ قِٝٓٗٚحت املعافض٠ ايفك١ٝٗ بايكناٜا ايطالب تبقريٖا

 بأِٖ ايطالب تبقريٖا م٤ٛ يف مبقض ايجا١ْٜٛ املضس١ً يف اإلعال١َٝ ايرتب١ٝ نتب تكِٜٛ إىل ايزصاع١

 يف 92/93ّ  عاّ اإلعال١َٝ ايرتب١ٝ نتاب ستت٣ٛ بتشًٌٝ ايباسح قاّ سٝح املعافض٠، ايفك١ٝٗ ايكناٜا

 ايبٓه١ٝ ٚاملعاَالت ايعٓف َجٌ اإلعالَٞ، ايزٜٔ دٛاْب بهاف١ املضابط١ ادتزي١ٝ بايكناٜا قا١ُ٥ م٤ٛ

 بقٛص٠ ارتالف١ٝ ايكناٜا تٓاٚيت اإلعال١َٝ ايرتب١ٝ نتب إٔ ايزصاع١ ٖشٙ ْتا٥ر ٚأظٗضت .ٚغريٖا

 (11)  ايجاْٞ ايقف ٚنتاب قناٜا مخػ األٍٚ ايقف نتاب تٓاٍٚ سٝح ٚامش١ ٚغري ستزر٠

 .قناٜا (6) ايجايح ايقف ٚنتاب قن١ٝ

 ٖشٙ ٖزفت (األطٖض١ٜ ايجا١ْٜٛ املضس١ً يطالب ايفك٘ ستت٣ٛ تطٜٛض( سٍٛ 1993) فضز ستُز رصاع١

 ٚاالدتُاعٞ ايغٝاعٞ ايتطٛص عٔ ايٓاجت١ املعافض٠ ايفك١ٝٗ بايكناٜا تقٛص ٚمع إىل ايزصاع١

 عٔ ايكناٜا عٔ ايزصاع١ نؾفت ٚقز .ايجا١ْٜٛ املضس١ً يطالب ايفك٘ ستت٣ٛ يتنُٝٓٗا ٚاالقتقارٟ،



 ػجل اىوؤٗف اىوٍبّخ....رؾيٞو ٍؾز٘ٙ مزبة اىفقٔ ىيظف اىضبىش اىضبّ٘ٛ                            301

 

 قن١ٝ ٚأبضطت ٚايغٝاع١ٝ ايطب١ٝ ايكناٜا ٚبعض ايبٓه١ٝ باملعاَالت املتعًك١ املقضف١ٝ ايكناٜا

 .ٚغريٖا ٚاملػاال٠ ايتطضف

 م٤ٛ يف ٚايفين ايجاْٟٛ ايتعًِٝ يف اإلعال١َٝ ايرتب١ٝ نتاب تكِٜٛ( سٍٛ 1999) ٖاؽِ َضار رصاع١

 نتب تكِٜٛ إىل ايزصاع١ ٖشٙ ٖزفت. ايز١ٜٝٓ ايطالب ٚتغاؤالت املعافض٠ ايفك١ٝٗ ايكناٜا بعض

 ايطالب ٚاٖتُاّ املعافض٠ ايكناٜا بعض م٤ٛ يف ٚايفين ايجاْٟٛ ايتعًِٝ يف اإلعال١َٝ ايرتب١ٝ

 ايطالب بإٖتُاّ سعٝت اييت املعافض٠ ايكناٜا َكز١َ يف إٔ إىل ايزصاع١ ْتا٥ر ٚأؽاصت .ٚتغاؤالتِٗ

 َعادت١ مضٚص٠ اىل ٜؾري مما ،األمضس١ ٚطٜاص٠ ،ٗاب ٚايتربع األعنا٤ ْٚكٌ ٚايتطضف ايتعقب

 .عٓٗا ايتأخض ٚعزّ املعافض٠ ايكناٜا هلشٙ اإلعال١َٝ ايرتب١ٝ َٓاٖر ستتٜٛات

 بغًط١ٓ ايجا١ْٜٛ يًُضس١ً اإلعال١َٝ ايرتب١ٝ نتب تكِٜٛ( سٍٛ 2003) ٛععٝزٟباي قٝػ رصاع١

 ايجا١ْٜٛ باملضس١ً اإلعال١َٝ ايرتب١ٝ بنت تكِٜٛ إىل ايزصاع١ ٖزفت. املعافض٠ ايكناٜا م٤ٛ يف عُإ

 تٛاد٘ اييت املعافض٠ ايفك١ٝٗ ايكناٜا أِٖ إٔ أظٗضت سٝح ،املعافض٠ ايكناٜا م٤ٛ يف عُإ بغًط١ٓ

 ايكناٜا ايجا١ْٜٛ املضس١ً يف اإلعال١َٝ ايرتب١ٝ َٓٗر ستت٣ٛ بٓا٤ عٓز َضاعاتٗا ٚجيب ايعُاْٞ اجملتُع

 (االْرتْت املعًَٛات ٚؽبه١ ايفنا٥ٝات) اذتزٜج١ ايتكٓٝات اعتدزاّ عٔ ايٓاجت١ ٚاملداطض٠ االدتُاع١ٝ

 .املتطضف١ األفهاص َٚٛاد١ٗ ايعٛمل١ ٚقناٜا

 حتزٜات م٤ٛ يف ايجا١ْٜٛ املضس١ً يف اإلعال١َٝ ايز١ٜٝٓ ايرتب١ٝ َٓٗر تكِٜٛ( سٍٛ 1999) اليف رصاع١

 ،ايجا١ْٜٛ باملضس١ً اإلعال١َٝ ب١ٝايرت نتب ستت٣ٛ يف ايعٛمل١ تنُني َز٣ ايزصاع١ اعتٗزفت. ايعٛمل١

 ٜٓبػٞ ٚاييت ،ايجا١ْٜٛ املضس١ً يطالب املعافض٠ ايالط١َ ادتزي١ٝ بايكناٜا قا١ُ٥ إىل ايزصاع١ ٚتٛفًت

 املعافض٠ ايكناٜا م٤ٛ يف اإلعال١َٝ ايرتب١ٝ نتب ستت٣ٛ تٓعِٝ بنضٚص٠ ٚأٚفت ،املٓٗر يف تنُٝٓٗا

 ملؾهالت االعتذاب١ عٔ فناًل ،ٚايتهضاص اذتؾٛ ٚعزّ تٛاطٕٚاي ٚايتهاٌَ ايرتابط فٝٗا ٜضاع٢ إٔ ع٢ً

 .َعِٗ ٚستاٚصتٗا َٚٓاقؾتٗا املعافض٠ بايكناٜا تتعًل اييت ايطالب

 ايفك١ٝٗ املغتذزات م٤ٛ يف ايجا١ْٜٛ املضس١ً يف ايفك٘ َكضصات تكِٜٛ( سٍٛ 2008) عزْإ املايهٞ رصاع١

 ايفك٘ نتب يف املعافض٠ ايفك١ٝٗ ملغتذزاتا ٖشٙ تنُني َز٣ ايزصاع١ ٖشٙ اعتٗزفت. املعافض٠

 باملغتذزات ْٗا١ٝ٥ قا١ُ٥ إىل تٛفًت سٝح ،ايغعٛر١ٜ ايعضب١ٝ باملًُه١ ايجا١ْٜٛ املضس١ً يطالب

 بنضٚص٠ ايزصاع١ أٚفت ٚقز ،َععُٗا َٔ ايجا١ْٜٛ يًُضس١ً باملًُه١ ايفك٘ َٓاٖر خًت ٚاييت ايفك١ٝٗ

 ايطالب ٜؾعض ست٢ باملًُه١ ايجا١ْٜٛ املضس١ً يطالب ايفك٘ نتب ستت٣ٛ يف املغتذزات ٖشٙ تنُني

 .ايعقض ملكتنٝات اإلعالَٞ ايزٜٔ بتًب١ٝ

 قًتٗا َٔ ايضغِ ع٢ً ايزصاعات ٖشٙ إٔ ايباسح ٚدز ايغابك١ يًزصاعات اعتعضامٓا خالٍ َٔ

 املعافض٠ ايفك١ٝٗ ايكناٜا إىل ٚتطضقت ايعضب١ٝ ايزٍٚ بعض يف اإلعال١َٝ ايرتب١ٝ نتاب تٓاٚيت

ََُز ايزصاعات تًو َٔ ٚاْطالقا ايفك١ٝٗ، ٚأسهاَٗا ايكناٜا بتًو ايطالب ٚعٞ ت١ُٝٓ يف أُٖٝتٗاٚ  َع

 يطالب املعافض٠ ايفك١ٝٗ ايكناٜا م٤ٛ يف ايفك٘ نتاب ستت٣ٛ ٚحتًٌٝ ٖشٙ، رصاعت٘ اىل ايباسح

 اإلملاّٚ اٜاايكن ٖشٙ مبجٌ ايطالب تٛع١ٝ يف ألُٖٝتٗا ٚسيو اي١ُٝٓٝ، بادتُٗٛص١ٜ ايجا١ْٜٛ املضس١ً

 .ايفك١ٝٗ بأسهاَٗا

ى

 :الدرادظ منؼج

 ايكناٜا أِٖ حتزٜز بٗزف ايتشًًٝٞ ايٛففٞ املٓٗر ع٢ً ايزصاع١ ٖشٙ يف ايباسح اعتُز

 بادتُٗٛص١ٜ ايجاْٟٛ ايجايح يًقف ايفك٘ نتاب ستت٣ٛ ٜتنُٓٗا إٔ اميهٔ اييت املعافض٠ ايفك١ٝٗ

 .ٚايطالب ،ٚايباسح املدتقني ْعض ٚد١ٗ َٔ اي١ُٝٓٝ
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  :ظطونالو الدرادظ مجتمع

 يف ايجاْٟٛ ايجايح ايقف طالب ع٢ً املكضص ايفك٘ نتاب يف اذتايٞ ايبشح زتتُع ٜتُجٌ

بفضعٝ٘ ايعًُٞ  ايجاْٟٛ ايجايح يًقف ايفك٘ نتابُٖٚا  ٚاألربٞ ايعًُٞ بكغُٝ٘ اي١ُٝٓٝ ادتُٗٛص١ٜ

 .(5) صقِ بكضاص 2004ّ عاّ ٚايتعًِٝ ايرتب١ٝ ٚطاص٠ٚاألربٞ )

ى

 :الدرادظ متعور

 تٛافض َٔ ايتشكٝل مت سٝح ،املعافض٠ ايفك١ٝٗ ايكناٜا َتػري اذتاي١ٝ ايزصاع١ َتػريات َٔ

 خالٍ َٔ ٚسيو ،اي١ُٝٓٝ بادتُٗٛص١ٜ ايجاْٟٛ ايجايح يًقف ايفك٘ نتاب ستت٣ٛ يف ايكناٜا ٖشٙ

 .ايباسح قبٌ َٔ احملزر٠ املعافض٠ ايفك١ٝٗ ايكناٜا قا١ُ٥ م٤ٛ يف حتًًٝٗا

ى

 :رادظالد ةأدا

 :ُٖا أراتني إعزار مت ايزصاع١ ٖزف يتشكٝل

 طالب ع٢ً تٛطٜعٗا مت َعافض٠ فك١ٝٗ بكناٜا قا١ُ٥ تتنُٔ اعتبٝإ عٔ عباص٠ :األٚىل األرا٠

 -:ضتٛ آصا٥ِٗ ع٢ً يًتعضف اي١ُٝٓٝ بادتُٗٛص١ٜ ايجاْٟٛ ايجايح ايقف ٚطايبات

 ايجايح يًقف ايفك٘ نتاب شت٣ٛمب بايكا١ُ٥ ايٛاصر٠ املعافض٠ ايفك١ٝٗ ايكناٜا تنُني أ١ُٖٝ 

 .اي١ُٝٓٝ ادتُٗٛص١ٜ يف ايجاْٟٛ

 ايفك٘ نتاب مبشت٣ٛ تنُٝٓٗا أ١ُٖٝ ٜضٕٚٚ االعتبا١ْ يف تضر مل اييت املعافض٠ ايفك١ٝٗ ايكناٜا 

 .اي١ُٝٓٝ ادتُٗٛص١ٜ يف ،ايجاْٟٛ ايجايح يًقف

 يف متجًت ٚقز ايجاْٟٛ ايحايج يًقف ايفك٘ نتاب ستت٣ٛ يتشًٌٝ أرا٠ عٔ عباص٠ ٖٚٞ: ايجا١ْٝ األرا٠

 ايقف ٚطايبات ٚطالب احملهُني ْعض ٚد١ٗ َٔ أ١ُٖٝ سات تعز ٚاييت ،َعافض٠ فك١ٝٗ بكناٜا قا١ُ٥

 آصا٤ َٔ إيٝٗا أمٝف َٚا ،األٚىل األرا٠ حتتٜٛٗا اييت ايكا١ُ٥ ع٢ً بٓا٥ٗا يف أعتُز ٚاييت ،ايجاْٟٛ ايجايح

 ايغؤاٍ يف تهضاصًا األنجض ايكناٜا ٖشٙ تنُني أ١ُٖٝ سٍٛ ايجاْٟٛ ايجايح ايقف ٚطايبات طالب

 .املفتٛح

ى

 :األداة صدق

 ع٢ً االعتُار خالٍ َٔ املعافض٠ ايفك١ٝٗ بايكناٜا قا١ُ٥ إعزار مت ايزصاع١ ٖشٙ يتٓفٝش 

 األربٝات ٚنشا اذتاي١ٝ بايزصاع١ املضتبط١ ايغابك١ ٚايبشٛخ ايزصاعات َٓٗا املقارص َٔ ايعزٜز

 ٚطبٝع١ ايجا١ْٜٛ يًُضس١ً ايفك٘ تعًِٝ أٖزاف ٚنشا املعافض٠ ايفك١ٝٗ ناٜاٚبايك بايفك٘ املضتبط١

 عضمٗا مت األرا٠ ٖشٙ فزم َٔ ٚيًتأنز .ٚاالدتُاع١ٝ ايٓغب١ٝ ٚخقا٥قِٗ ايجا١ْٜٛ املضس١ً طالب

 يًتعضف ٚايبهايٛصٜٛؼ ٚاملادغتري ايزنتٛصاٙ رصد١ حيًُٕٛ ممٔ املدتقني احملهُني َٔ عزر ع٢ً

 املعافض٠ ايكناٜا تنُني أ١ُٖٝ سٍٛ آصا٥ِٗ ابزا٤ ٚطًب شتتقًا (24) عزرِٖ بًؼ شٟٚاي آصا٥ِٗ ع٢ً

 ٜضْٚ٘ َا تعزٌٜ أٚ إماف١ أٚ سشف ٚنشا ،ايجاْٟٛ ايجايح يًقف ايفك٘ يهتاب ايكا١ُ٥ يف ايٛاصر٠

 .َٓاعبًا

ى
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ى :التحلول ثبات
 ايتدقك يف أسزُٖا أثٓني مبشًًني باالعتعا١ْ ايتشًٌٝ ثبات َٔ يًتأنز ايباسح قاّ

 ايتشًٌٝ طضٜك١ ع٢ً تزصٜبُٗا بعز املشنٛص٠ يًُضس١ً اإلعال١َٝ ايرتب١ٝ َار٠ َزصؼ ٚاآلخض ،ْفغ٘

 ثِ َٚٔ ،ْفغ٘ ادتظ٤ بتشًٌٝ ايباسجإ قاّ ثِ ،ايهتاب َٔ حتًًٝٗا املضار ٚايٛسز٠ ادتظ٤ ٚحتزٜز

سٝح  احملًًني بني االتفام ْغب١ سغاب ثِ، ٖٛيغيت طضٜك١ سغب ع٢ً ايجبات َعاَالت اعتدضاز

 .ايبشح ألغضاض ناف١ٝ % ٖٚٞ ْغب١ 91.2بًػت 

 

 :التحلول خطوات

 :اآلت١ٝ يًدطٛات ٚفكًا – ايتشًٌٝ ع١ٓٝ – ايهتابني ستت٣ٛ حتًٌٝ مت
 ٚتنُٝٓ٘ َضاعات٘ َز٣ عٔ تهؾف إٔ اميهٔ مبذُٛعٗا فٗٞ ٚسز٠ ٚسز٠ ايهتابني اعتباص 

 .ايجا١ْٜٛ املضس١ً َٔ ايجاْٟٛ ايحايج ايقف يطالب ايالط١َ املعافض٠ ايفك١ٝٗ يًكناٜا
 يًتشًٌٝ ٚسز٠ ايفكض٠ اعتُار. 
 ُِٝاذتاي١ٝ ايزصاع١ إيٝٗا تٛفًت اييت املعافض٠ ايفك١ٝٗ ايكناٜا تنُٝٓٗا ٚمت يًتشًٌٝ بطاق١ تق، 

 ْغبتٗا ٚسغاب ،سز٠ ع٢ً فضع١ٝ فك١ٝٗ قن١ٝ نٌ تهضاصات صفز فضاغات بٗا ٚخقك

 .احملهُني ايغار٠ ع٢ً بعضمٗا ٗاتقزٜك ٚدض٣ ،تضتٝبٗا ٚبٝإ ،امل١ٜٛ٦
 يًعز ٚسز٠ ايتشًٌٝ بطاق١ يف املتن١ُٓ ايكِٝ َٔ ق١ُٝ نٌ اعتباص. 
 ًٌٝأٚ ايًفغ بٓفػ ايك١ُٝ تهضصت إسا أْ٘ ٚاعترب فكضات٘ نٌ حتًٌٝ مت سٝح ايهتاب ستت٣ٛ حت 

 .تهضاص فٝٗا تضر َض٠ يهٌ حيغب نهٌ يًتشًٌٝ ٚسز٠ يف آخض عٝام يف
 سز٠ ع٢ً فك١ٝٗ قن١ٝ يهٌ ايٓغيب ايٛطٕ ٚسغاب ايتشًٌٝ بطاق١ يف ايكِٝ تهضاصات صفز َٔ 

 100 ×  ايهتاب فكضات زتُٛع ع٢ً ايك١ُٝ تهضاص عزر قغ١ُ خالٍ
 سٝح ايجا١ْٜٛ باملضس١ً ايجاْٟٛ ايجايح يًقف ايهتاب ستت٣ٛ يهٌ دزٍٚ يف ايتشًٌٝ ْتا٥ر تفضٜؼ 

 .َغتكٌ بؾهٌ املعافض٠ كناٜااي ٖشٙ َٔ احملت٣ٛ ٜتنُٓ٘ َا ع٢ً يًٛقٛف دزٍٚ عضض مت
ى

  :اإلحصائوظ المطالجظ

 .ايفضع١ٝ بأع٦ًت٘ ايزصاع١ عؤاٍ عٔ يإلداب١ امل١ٜٛ٦ ٚايٓغب ايتهضاصات اعتدزاّ مت

 

 :الدرادظ نتائج

 ايفك١ٝٗ ايكناٜا م٤ٛ يف ايجاْٟٛ ايجايح يًقف ايفك٘ نتاب ستت٣ٛ بتشًٌٝ ايبشح ٖشا ٜكّٛ

 يف ايجاْٟٛ ايجايح يًقف ايفك٘ نتاب ستت٣ٛ تنُني َز٣ عضفت إىل ايباسح ٜٗزف سٝح . املعافض٠

 عٔ اإلداب١ اذتايٞ ايبشح حياٍٚ اهلزف هلشا ٚيًٛفٍٛ املعافض٠ ايفك١ٝٗ يًكناٜا اي١ُٝٓٝ ادتُٗٛص١ٜ

 -:ايتاي١ٝ األع١ً٦

 الثالث للصف الغػه كتاب محتوى وتضمنؼا أن ومكن التي المطاصرة الغػؼوظ الػضاوا أهم ما :أواًل

 الثانوي؟ الثالث الصف وطالبات طالب نظر وجؼظ انويالث

 ع٢ً تٛطٜعٗا مت قن١ٝ(36) ع٢ً حيتٟٛ اعتبٝإ بطاق١ تٛطٜع مت ايغؤاٍ عٔ ٚيإلداب١

 مت ٚقز ٚطايب١ طايبًا(220) ٚعزرِٖ ادتٓغني َٔ ايجا١ْٜٛ املضس١ً طالب َٔ عؾٛا١ٝ٥ ع١ٓٝ

 ايجاْٟٛ ايجايح يًقف ايفك٘ نتاب يف كناٜااي تطبٝل أ١ُٖٝ سٍٛ آصا٥ِٗ ملعضف١ عؾٛا٥ًٝا اختٝاصِٖ

 :ايتايٞ ايٓشٛ ع٢ً ٚنإ ،امل١ٜٛ٦ ْغبٗا ٚاعتدضاز ،ايتهضاصات تًو ٚمجع ،تهضاصٖا ٚبٝإ
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 املعافض٠ ايفك١ٝٗ يًكناٜا ايجاْٟٛ ايجايح يًقف ايفك٘ نتاب تنُني أ١ُٖٝ ٜٛمح (1)  زٍٚادت

 اىفقٖٞخ اىقضٞخ ً
 األَٕٞخ كهعخ

 َْجٜاى اىَؼله اإلعَبىٜ
 % طغٞو % ٍزٍ٘ظ % مجٞو

 32.72 214 27،72 61 18،89 40 51،36 113 اإلهٕبة 1
 32.41 207 26،54 65 24،54 54 40 88 اىزطوف 2
 30.50 190 5،90 13 18،6 41 61،8 136 اىغٖبك 3
 32.39 213 21،8 48 22،27 49 52،72 116 اى٘طْٜ اى٘الء 4
 31.32 217 16،8 37 20،90 46 60،90 134  اىَقلهاد رؼبطٜ 5
 30.15 212 22،27 49 23،63 52 50،45 111 اىغَْٞخ األٍواع 6
 31.51 204 37،72 83 30،45 67 24،54 54 األػضبء ّقو 7
 32.11 216 27،27 60 30،45 67 40،45 89 اىوؽَخ ٍ٘د أٗ قزو 8
 23.79 208 21،8 48 20،90 46 51،8 114 اىزلفِٞ 9

 31.46 203 24،54 54 17،72 39 50 110 اىقبد رْبٗه 10
 32.42 206 29،09 64 31،8 70 32،72 72 اىََٞبه ىٗاط 11
 29.09 216 47،72 105 22،72 50 27،72 61 اىيٗاط قجو اىطجٜ اىفؾض 12
 32.72 213 31،63 30 31،8 70 51،36 113 اىضأه 13
 32.41 206 37،72 83 27،27 60 28،63 63 )اىََٖشٞخ(اىؼْظوٝخ 14
 30.50 209 34،54 76 28،63 63 31،8 70 اإلعٖبع 15
 32.39 214 30 66 30،45 67 36،8 81 األٍ٘اه غَٞو 16
 31.32 215 33،18 73 25،45 56 39،9 86 اإلّزوّذ 17
 30.15 216 40،90 90 15،45 34 41،8 92 األطفبه ثٞغ 18
 31.51 214 34،54 76 21،8 48 40،90 90 اىفضبئٞخ اىقْ٘اد 19
 32.11 208 46،8 103 29،09 64 15،6 41 اىزغَٞو عواؽخ 20
 23.79 212 14،09 31 20 44 62،27 137 اىجطبىخ 21
 31.46 205 22،27 49 44،9 97 26،8 59 االٍزٖالمٞخ اىقوٗع 22
 32.42 199 33،18 73 34،54 76 22،72 50 االّزبعٞخ اىقوٗع 23
 29.09 208 35 77 19،54 43 40 88 اىؼ٘ىَخ 24
 32.72 212 44،54 98 10،90 24 40،90 90 اىوؽٌ رأعٞو 25
 32.41 135 25 55 20 44 16،36 36 االئزَبُ ثطبقخ 26
 30.50 214 45،30 67 25،90 57 23،18 51 اىزأٍِٞ ػقل 27
 32.39 214 46،36 102 25،90 57 25 55 االىنزوّٗٞخ اىزغبهح 28
 31.32 192 50 110 19،54 43 17،72 39 اىغنػٞخ اىقالٝب اٍزقلاً 29
 30.30 204 43.63 96 19.54 47 27.72 61 ٗاألعْخ اىْطف ثْ٘ك 30
 30.14 214 27.27 60 21.36 62 41.8 92 اىَوأح ٗالٝخ 31
 31.78 208 36.8 81 28.63 63 29.9 64 األٍِ فٜ اىَوأح ػَو 32
 32.23 211 24.54 54 14.9 31 57.25 126 اىَٞبٓ ري٘س 33
 36.97 214 33.63 74 20 44 57.27 96 اىَٞبؽٜ اىيٗاط 34
 33.14 217 19.9 42 18.63 41 60.9 134 اىؼوفٜ اىيٗاط 35
 31.66 209 25.9 57 30.45 67 38.63 85 اىَظوفٞخ اىف٘ائل 36

 

 ٚطايبات طالب ٜض٣ اييت املعافض٠ ايفك١ٝٗ ايكناٜا إٔ صتز (1) ادتزٍٚ يف ايٓعض خالٍ َٔ

 ، ايبطاي١ :ايتايٞ ايٓشٛ ع٢ً ْعضِٖ ٚد١ٗ َٔ أُٖٝتٗا سغب تضتٝبٗا اميهٔ ايجاْٟٛ ايجايح ايقف

 األَضاض، ايجأصٚ اإلصٖاب، ايتزخني، ايٛطين ايٛال٤، املٝاٙ تًٛخ ، ايعضيف ايظٚازٚ املدزصات تعاطٞ، ادتٗار

، ايضمح١ َٛت أٚ قتٌ ، ايضسِ تأدري ،األطفاٍ ٚبٝع املضأ٠ ٚال١ٜ، ايغٝاسٞ ايظٚاز ،ايكات تٓاٍٚ ، ادتٓغ١ٝ

 يف املضأ٠ عٌُ ،اإلدٗاض، املغٝاص طٚاز، األَٛاٍ غغٌٝ، املقضف١ٝ ايفٛا٥ز، االْرتْت، ٚايعٛمل١ يتطضفا 

 ،االعتٗالن١ٝ ايكضٚض ،ٚاألد١ٓ ايٓطف بٓٛىٚ ايظٚاز قبٌ ايطيب يفشكا ،املُٗؾ١ٝ ايعٓقض١ٜ ،األَٔ

 ارتالٜا اعتدزاّ ،ايتذٌُٝ دضاس١ ،اإلْتاد١ٝ كضٚضاي ،ايتأَني عكز ،األعنا٤ ْكٌ ،االيهرت١ْٝٚ ايتذاص٠

 (4)  ٚعزرٖا تهضاصات عؾض٠ ع٢ً دعًت اييت تهضاص املعز١َ ايكناٜا أنجض .اال٥تُإ بطاق١ ،ادتشع١ٝ

 .ايقػريات ٚازط ،باألطفاٍ ادتٓغٞ ايتشضـ ،ايقٓاعٞ ايتًكٝح ، االعتٓغاذ :ٖٚٞ قناٜا
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 المطاصثرة ى الغػؼوثظى للػضثاواى الثثانويى الثالثثى الصف في يالمدرد الغػه كتاب تضمون مدى ماى:ثانوًا

 الدؤال في تكرارًا الػضاوا وأكثر والطالبات الطالب نظر وجؼظ من األولووظ ذات بالبطاقظ والمحددة

ى؟المغتوح
٘  يهتاب ايعاّ بايتشًٌٝ ايباسح قاّ  :ايغؤاٍ ٖشا عٔ يإلداب١ ٟ  ايجايهح  يًقهف  ايفكه  يف ايجهاْٛ

ٕ  َبًٝٓا مٛعَٛ نٌ فكضات عزر م٤ٛ ٌ  ايٓغهيب  ايهٛط ٍ  ايٓتها٥ر  ٚرصاعه١  َٛمهٛع  يهه ٞ  ٚادتهزٚ  اآلته

 :سيو ٜٛمح
ٟ  ايجايهح  يًقف املزصعٞ ايفك٘ نتاب َٛمٛعات فكضات عزر ٜٛمح (2) صقِ دزٍٚ ٕ  ايجهاْٛ  ٚايهٛط

 .َٛمٛع يهٌ ايٓغيب
 اىَْجٜ اى٘ىُ اىفقواد ػلك اىَ٘ض٘ع ػْ٘اُ           ً

 5،8 95 اىشوٝؼخ ٍقبطل 1

 3،8 63 ٖبكاالعز 2

 3،6 60 اىشوػٜ اىزَيل 3

 5،3 87 اىٖجخ 4

 5،5 90 اى٘طٞخ 5

 6 91 اىَ٘اهٝش 6

 5 82 اى٘اهصُ٘ 7

 4،5 74 اىَقلهح اىقوٗع 8

 5 82 اىقضبء 9

 5،7 92 اىلػ٘ٙ اصجبد طوق 10

 5،4 88 اىؾلٗك 11

 8،2 134 اىوكٓ ؽل 12

 3،4 56 اىَوقخ ؽل 13

 4،5 74 اىؾواثخ ؽل 14

 5 81 اىيّب ؽل 15

 4،9 83 اىقنف ؽل 16

 7،8 111 اىقَو شبهة ػق٘ثخ 17

 5،6 92 اىْفٌ قزو ػق٘ثخ 18

 6 99 ٗاألٗهُٗ اىغْبثبد 19

  1634  ٍ٘ض٘ػبا  19

 
 ع٢ً اؽتٌُ قز ايجاْٟٛ ايجايح يًقف ايفك٘ نتاب إٔ صتز (2) ادتزٍٚ يف ايٓعض خالٍ َٔ

 ع٢ً ارتُض ؽاصب ٚعكٛب١ ايضر٠ سز سقٌ سٝح غب١ٝايٓ أٚطاْٗا يف ٚتبآٜت َٛمٛعًا (19) عزر

 ايٛطٕ ع٢ً ٚاالدتٗار ايغضق١ ملٛمٛعٞ ايٓغب١ٝ األٚطإ دا٤ت فُٝا  (8،8)،(8،2) بني َا ْغب١ٝ أٚطإ

 ْغب١ ٖٚٞ  (6-4،5) بني َا ْغب١ٝ أٚطإ ع٢ً املٛمٛعات بك١ٝ سقًت فُٝا (3،8)،(3،4) ايٓغيب

 .َتغاٟٚ بؾهٌ املٛمٛعات ع٢ً ايفكضات يتٛطٜع اٖتُاّ ٓاىٖ ٜهٔ مل اْ٘ بٝز َا سز إىل َتكاصب١
 ادتزٍٚ قضا٠٤ خالٍ َٔ ايجاْٟٛ ايجايح ايقف يطالب ايفك٘ نتاب ستت٣ٛ تٛفٝف يف ٚاملتأٌَ

 :اآلتٞ ٜالسغ  (2)صقِ
 نإ ٚإ مجٝعٗا املكافز ٖشٙ تٓاٍٚ َٔ اإلعال١َٝ ايؾضٜع١ َكافز سنض عٓز احملت٣ٛ ٚقف 

 .ايؾضٜع١ ٖشٙ َكافز عٔ ن١ًٝ فٛص٠ عط٢أ أْ٘ إال شتتقض بؾهٌ

 ايًٛاط سز ٜتٓاٍٚ إٔ ايظْا ارتقٛل ٚد٘ ٚع٢ً ادتزٍٚ ملٛمٛع تٓاٚي٘ عٓز احملت٣ٛ ققض 

 .أٚهلِ ٖٚٛ يألطفاٍ ادتٓغٞ ٚايتشضـ
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 ايجأص قن١ٝ سنض ع٢ً طضس٘ ٜضنظ إٔ َٔ ايٓفػ قتٌ ملٛمٛع تٓاٚي٘ عٓز احملت٣ٛ حياٍٚ مل 

 ١َُٗ َعضف١ٝ خًف١ٝ متجٌ بقٛص٠ إثضا٥ٗا ٚستاٚيت٘ ُٝيناي اجملتُع يف َغتع١ًُ نكن١ٝ

 .ايعاٖض٠ ٖشٙ ع٢ً يًكنا٤

 ِيف يًطالب امل١ُٗ اذتٝات١ٝ املٛمٛعات َٔ زتُٛع١ احملت٣ٛ ْع ٍٕ  املجاٍ عبٌٝ ع٢ً َٓٗا ٚاسز آ

 .يًطايب ايعُض١ٜ املضس١ً ٚسٝا٠ سٝاتٓا يف امل١ُٗ األخض٣ اذتزٚر ٚبعض ٚاملٛاصٜح ٚايٛف١ٝ اهلب١

 ًايباسح قاّ سٝح املعافض٠ ايفك١ٝٗ ايكناٜا م٤ٛ يف ايجاْٟٛ ايجايح يًقف ايفك٘ ستت٣ٛ ٌٝحت 

 ايجايح ايقف نتاب ستت٣ٛ يف ايكناٜا ٖشٙ َٔ َعافض٠ قن١ٝ نٌ ٚصٚر تهضاصات عغاب

 :سيو ٜٛمح اآلتٞ ٚادتزٍٚ ايجاْٟٛ

 املعافض٠ ايفك١ٝٗ يًكناٜا ايجاْٟٛ ايجايح يًقف ايفك٘ نتاب تطبٝل َز٣ (3) زٍٚادت
 اىَْجٜ اى٘ىُ اىزنواه اىَؼبطوح اىفقٖٞخ اىقضبٝب ً

 0 0 اإلهٕبة 1

 0 0 اىزطوف 2

 0 0 اىغٖبك 3

 0 0 اى٘طْٜ اى٘الء 4

 1 16  اىَقلهاد رؼبطٜ 5

 0 0 اىغَْٞخ األٍواع 6

 0 0 األػضبء ّقو 7

 0 0 اىوؽَخ ٍ٘د أٗ قزو 8

 0 0 اىزلفِٞ 9

 0 0 اىقبد رْبٗه 10

 0 0 اىََٞبه ىٗاط 11

 0 0 اىيٗاط قجو اىطجٜ اىفؾض 12

 0 0 اىضأه 13

 0 0 (اىََٖشٞخ) اىؼْظوٝخ 14

 0 0 اإلعٖبع 15

 0 0 األٍ٘اه غَٞو 16

 0 0 اإلّزوّذ 17

 0،06 1 األطفبه ثٞغ 18

 0 0 اىفضبئٞخ اىقْ٘اد 19

 0 0 اىزغَٞو عواؽخ 20

 0 0 اىجطبىخ 21

 0 0 االٍزٖالمٞخ اىقوٗع 22

 0 0 االّزبعٞخ اىقوٗع 23

 0 0 اىؼ٘ىَخ 24

 0 0 اىوؽٌ رأعٞو 25

 0 0 االئزَبُ ثطبقخ 26

 0 0 اىزأٍِٞ ػقل 27

 0 0 االىنزوّٗٞخ اىزغبهح 28

 0 0 اىغنػٞخ اىقالٝب اٍزقلاً 29

 0 0 ٗاألعْخ اىْطف ثْ٘ك 30

 0 0 اىَوأح ٗالٝخ 31

 0 0 األٍِ فٜ اىَوأح ػَو 32

 0 0 اىَٞبٓ ري٘س 33

 0 0 اىَٞبؽٜ اىيٗاط 34

 0 0 اىؼوفٜ اىيٗاط 35

 0،06 1 اىَظوفٞخ اىف٘ائل 36
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 0 0 االٍزَْبؿ 37

 0 0 اىظْبػٜ اىزيقٞؼ 38

 0 0 ثبألطفبه اىغَْٜ اىزؾوُ 39

 0 0 اىظغٞواد ىٗاط 40

 0 0 اىَ٘اػ افزطبف 41

 
 نتاب ستت٣ٛ يف املعافض٠ ايفك١ٝٗ ايكناٜا َٔ قن١ٝ نٌ تهضاصات عغاب ايباسح قاّ

 تتنُٔ ألْٗا ٚايكٝاؼ يًعز نٛسز٠ ايفكض٠ ع٢ً فٝٗا اعتُز ٚايشٟ ايجاْٟٛ ايجايح يًقف ايفك٘

 :اآلت١ٝ االعتٓتادات إىل ايباسح تٛفٌ (3) ادتزٍٚ يف ايٓعض خالٍ َٚٔ. َع٢ٓ

 ايفك١ٝٗ بايكناٜا االٖتُاّ إىل نبري بؾهٌ ايجاْٟٛ ايجايح يًقف ايفك٘ نتاب ستت٣ٛ ٜفتكض 

 ٜتنُٔ مل أْ٘ بزيٌٝ املتعاصف١ ايفك١ٝٗ ٚاألسهاّ يًكناٜا تٓاٚي٘ يف املأيٛف عٔ خيضز ٚمل فض٠املعا

 ع٢ً معٝف١ ٚط١ْٝ ٚبٓغب ستزر٠ تهٔ ٚمل م١ُٝٓ ٚبقٛص٠ َعافض٠ فك١ٝٗ قناٜا ثالخ ع٣ٛ

 :ايتايٞ ايٓشٛ

 .٪1 ٜغاٟٚ ْغيب بٛطٕ املدزصات تعاطٞ -

 .٪0،06 ٜغاٟٚ ْغيب بٛطٕ األطفاٍ بٝع -

 .٪0.06 ٜغاٟٚ ْغيب بٛطٕ املقضف١ٝ ايفٛا٥ز -
 املفرتض َٔ أْ٘ َع املطًٛب باملغت٣ٛ ٜهٔ مل املعاَالت داْب يف ٚالعُٝا ٚمشٛي٘ احملت٣ٛ عُل 

 تِٗ اييت املعافض٠ ايفك١ٝٗ ايكناٜا يتنُٝٓ٘ ٜتٛعع إْ٘ املعاَالت زتاٍ ٚيف ايقف ٖشا ستت٣ٛ إٔ

 إىل تغتٓز ٚاييت ،اذتٝات١ٝ ايكناٜا َٔ نجري يف ايؾضع١ٝ املعضف١ تكزِٜ ٚإىل ايطايب سٝا٠ ٚاقع

 ؽعٛص أٚ ايطايب يز٣ امطضاب سيو ٜغبب ال ست٢ اذتهِ ٖشا فالب١ إىل ايفضر ٜط٦ُٔ ريٌٝ

 .ٚأبعارٙ بتطٛصٙ ايٛاقع َغاٜض٠ يف قزصتٗا ٚعزّ اإلعال١َٝ ايؾضٜع١ بتكقري

 املدتًف١ ٚاملغُٝات يعقض١ٜا ايكناٜا تٓاٍٚ يف احملت٣ٛ ٜٛقف مل ايظْا ملٛمٛع احملت٣ٛ تٓاٍٚ عٓز 

 ٖشا يف َغتفشاًل دٗاًل ٖٓاى ٚإٔ عُٝا ال ايعضيف ايظٚاز أٚ ايغٝاسٞ ايظٚاز َٓٗا ٚاييت يًظْا ٚاحملضف١

 عُٝا ال ايقشٝح املغاص يف ٚيٛمعِٗ سيو َٔ يًتششٜض ٚايطايبات ايطالب َٔ نجري يز٣ املٛمٛع

 رٕٚ اذتضاّ اصتهاب يف أٚقعِٗ قز ادتاًٖني ايٓاؼ بعض يز٣ املؾضٚع ايظٚاز ٖشا َجٌ اْتؾاص ٚإٕ

 .تٓاٚهلا املفرتض ايكناٜا أِٖ َٔ ٖٚٞ سيو تٛمح َكز١َ َعضف١

 إؽباعا املٓاٖر هلا تكزّ مل ندقٛف١ٝ اي١ُٝٓٝ ايب١٦ٝ يف املٓتؾض٠ ايكناٜا َٔ ايجأص قن١ٝ 

 بٛفف٘ ضٚاألع اآلبا٤ َٔ نجري يز٣ ايرتب١ٜٛ املظايل ٚتٛمح ايعاٖض٠ ٖشٙ َٔ حتز َٚعادتات

   ،ثأصٙ َٔ ٜٓتكِ مل إٕ َعٝبًا ٚاعتباصٙ بٌ َؾضٚعًا ال َربصًا سكًا

 ٖٓاىٚ .بشيو ايهف١ًٝ املعادتات تكزِٜ يف املٓاٖر تغِٗ مل ٚاييت ايرتب١ٜٛ األخطاص َٔ ٖٚشٙ

 ايجاْٟٛ ايجايح ايقف يطالب ايفك٘ ستت٣ٛ يف بتٓاٚهلا أنرب اٖتُاًَا ايطالب ْتا٥ر أظٗضت قناٜا

 طٚاز، ادتٓغٞ ايتشضـ ،ايبطاي١، ايتزخني، ايكات تٓاٍٚ، ادتٓغ١ٝ األَضاض، اإلصٖاب ٖٞ ي١ٝعا ٚبٓغب

 تكزِٜ ٜٚضٜز ١َُٗ ْعضِٖ ٚد١ٗ َٔ أْٗا َع إيٝٗا ٜؾري أٚ ٜتٓاٚهلا مل املٓٗر ستت٣ٛ إٔ إال ،ايقػريات

 . قا١ُ٥ نشاد١ اجملاالت ٖشٙ يف أنرب َعضف١

 يًقف ايفك٘ نتاب ستت٣ٛ إٔ َفارٖا عا١َ ذ١ْتٝ إىل ايتٛفٌ اميهٔ ايغابل ايعضض َٔٚ

 ٚايالطّ املعافض٠ ايفك١ٝٗ ايكناٜا َٔ ايهجري تٓاٚي٘ عزّ إىل ٜفتكز اي١ُٝٓٝ بادتُٗٛص١ٜ ايجاْٟٛ ايجايح

 ٜؾعض مما ايكناٜا ٖشٙ يتنُني االْعزاّ رصد١ إىل ٜقٌ معفًا ٖٓاى ٚإٕ . املضس١ً ٖشٙ يطالب

 ،ٜعٝؾٗا اييت اذتٝا٠ ٚاقع ٚبني ،َعاصف َٔ ي٘ ٜكزّ َٚا يكا٥ِا احملت٣ٛ بني اْفقاٍ بٛدٛر ايطايب

 َٔ َغتٓبط١ ؽضع١ٝ أسهاّ إىل ايتٛفٌ يف ايعًُا٤ قزص٠ يف ايتؾهٝو َٔ ساي١ إسزاخ ؽأْ٘ َٔ ٖٚشا
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 َٔ نذظ٤ ايكناٜا ٖشٙ جتاٙ ايتعضف يف اذتضز عٔ ٚتبعزٙ ٚاٖتُاَات٘ ايطايب استٝادات تًيب أريتٗا

 .١اذتٝاتٝ ايطايب ؽدق١ٝ

 

 الثانوي؟ الثالث الصف لطالب الغػه مػرر لتطوور المػترح التصور ما الثالث الدؤال رن ولإلجابظ

 إلثضا٤ آخضٜٔ يباسجني اجملاٍ تاصنني ،ايغؤاٍ هلشا اإلداب١ عٔ ناف١ٝ ايبشح فتٛفٝات 

 َٔ باطاالصت َٓٗر ٜٚكرتح ٜض٣ ايباسح إٔ إس ،داَع١ٝ ٚأطضٚسات صعا٥ٌ ؽهٌ يف أنرب بقٛص٠ املٛمٛع

 َٔ ٜكابًٗا َا عغب نٌ األْؾط١ ٖشٙ يف باإلداب١ ايطايب ٜكّٛ املكضص يًُٓٗر َقاسب١ أْؾط١ خالٍ

 .هلا َؾابٗ٘ َٛمٛعات

ى

 :التوصوات

 ٖشٙ بتٓاٍٚ نف١ًٝ تهٕٛ أْٗا ٜض٣ ٚاييت املكرتسات َٔ ظ١ًُ ٜٛفٞ فايباسح ايبشح هلشا ختاًَا ٚبعز

 :ٖٚٞ ،املٓٗر يف صٚعٝت َا إسا ايكناٜا

 َقاسب نٓؾاط ايجاْٟٛ ايجايح ايقف طالب يز٣ املعافض٠ ايفك١ٝٗ ايكناٜا بزصاع١ ايباسح ٜٛفٞ .1

 املٓاٖر بٛمع املدتقني قبٌ َٔ ايكناٜا ٖشٙ تؾٌُ (متاصٜٔ) تطبٝك١ٝ نضاع١ ٚإعزار ،يًُٓٗر

 بؾأْٗا سهِ إفزاص رٕٚ املغتذزات َٔ زتُٛع١ احملت٣ٛ ٜتنُٔ إٔ ع٢ً ٚايتعًِٝ ايرتب١ٝ بٛطاص٠

 ،(بايعٌُ ايتعًِٝ) ايرتب١ٝ يف ٜغ٢ُ َا ٖٚٛ ايقشٝح سهُٗا عٔ ٚايتٓكٝب ايبشح يًطالب ٜٚرتى

 العتٓباط املقارص َٔ زتُٛع١ إىل ايضدٛع إىل األعاعٞ املٛمٛع يف ايطايب تٛدٝ٘ خالٍ َٔ ٚسيو

 ٛمٛعَ رصاع١ عٓز املجاٍ عبٌٝ فع٢ً ايفك١ٝٗ، ٚاجملالت ٚايهتب ايفك١ٝٗ ناجملاَع ،َٓٗا األسهاّ

 ٚتٓاٍٚ ٚاذتؾٝؿ باملدزصات َٚتعًكًا خافًا ٜهٕٛ إٔ بز ال ايعٓٛإ هلشا املقاسب فايٓؾاط ارتُض

 .سيو ٚغري ٚايتزخني ايكات

 األعنا٤ عضق١ املٛمٛع هلشا املقاسب ايٓؾاط ٜؾٌُ إٔ بز ال ٚادتٓاٜات ايغضق١ عٔ اذتزٜح ٚعٓز .2

 املاٍ ٚعضق١ ،ٚايكضٚض اذتغابات ٌٜٛحت ٚنشا ،ايؾضعٞ سهُٗا عٔ ٚايبشح اآلخضٜٔ إىل ْٚكًٗا

 .سيو ٚغري ايغٝاصات سٛارخ دٓاٜات ٚنشا ايعاّ

 هلشا املقاسب ايٓؾاط ٜتٓاٍٚ إٔ بز فال ايعاّ املاٍ ٚسفغ ،ايؾضٜع١ َكافز عٔ اذتزٜح ٚعٓز .3

 . اال٥تُإ بطاق١ ٚاعتدزاّ ايتأَٝٓات ٚأْٛاع األَٛاٍ ٚغغٌٝ اإليهرت١ْٝٚ ايتذاص٠ املٛمٛع

 ٚطٚاز ايعضيف ايظٚاز ،(املٛمٛع) ايزصؼ هلشا املقاسب ايٓؾاط ٜتنُٔ إٔ بز ال ايظْا عٔ حاذتزٜ ٚعٓز .4

 اذتهِ ٚنشا ،يًظْا ايؾضعٞ اذتهِ َع باملكاص١ْ ايؾضعٞ اذتهِ عٔ ٚايبشح ايغٝاسٞ ٚايظٚاز املغٝاص

 .ٖاٚغري ٚاإلْرتْت ادتٛاٍ ،اذتزٜج١ االتقاالت ٚعا٥ٌ طضٜل عٔ ٚايطالم ايظٚاز يعكٛر ايؾضعٞ

 َٛت أٚ قتٌ ٖٛ ،ايزصؼ هلشا املقاسب ايٓؾاط ٜهٕٛ إٔ البز ،ايٓفػ قتٌ َٛمٛع رصاع١ ٚعٓز .5

 . ايكناٜا هلشٙ ايؾضعٞ اذتهِ ٚبٝإ املٝت دج١ ٚتؾضٜح ايزَاغٞ ٚاملٛت ايضمح١

 ،املقضف١ٝ ايفٛا٥ز ع٢ً َؾتُاًل ايزصؼ هلشا املقاسب ايٓؾاط ٜهٕٛ إٔ جيب ايضبا عٔ اذتزٜح ٚعٓز .6

 .اإليهرت١ْٝٚ ٚايتذاص٠ األَٛاٍ غغٌٝ إىل ؽاص٠اإل ٚنشا

 ع٢ً تغٌٗ ست٢ املٛمٛع يطبٝع١ ٚفكًا ف٦ات يف املعافض٠ ايفك١ٝٗ ايكناٜا ٖشٙ تطبٝل ٜتِ إٔ .7

 .فُٗٗا ايطالب
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 .املعافض٠ ايفك١ٝٗ باملغتذزات ايطالب ٚعٞ يت١ُٝٓ سزٜج١ اعرتاتٝذٝات اعتدزاّ .8

 َؾهالتِٗ م٤ٛ يف ايجا١ْٜٛ املضس١ً يطالب يفك٘ا َٓاٖر ٚتطٜٛض يتكِٜٛ رصاعات زتُٛع١ إدضا٤ .9

 .اإلعال١َٝ يأل١َ ايجكاف١ٝ اهل١ٜٛ ٚأبعار ايز١ٜٝٓ اذتادات م٤ٛ ٚيف ايعٛمل١ ٚقناٜا اجملتُع َٚتطًبات

 ٚايبشح ايفك١ٝٗ املغتذزات بعض بزصاع١ ايطالب يتهًٝف املقاسب١ األْؾط١ داْب ع٢ً ايرتنٝظ .10

 .هلا فكٗٞ سهِ عٔ

 ٚأسهاّ َتػريات َٔ اجملتُع ع٢ً ٜطضأ َا اعتٝعاب يف ٚمضٚصت٘ اإلعالّ بك١ُٝ الب٘يط املعًِ إؽعاص .11

 .َٓٗا ايؾضع

 أٚ املغتذزات هلشٙ األسهاّ ٚحتزٜز ،اذتزٜج١ ايفك١ٝٗ املغتذزات م٤ٛ يف ايفك٘ َٓاٖر بٓا٤ مضٚص٠ .12

 .األٚىل ايجالث١ ٚايقفٛف ايجاْٟٛ ايجايح يًقف ايفك٘ نتاب ستت٣ٛ يف سيو إىل اإلؽاص٠

 .ايفك١ٝٗ املغتذزات يتزصٜػ يًُعًُني إصؽار١ٜ أري١ إعزار .13

 طالب يز٣ ايتفهري َٗاصات يت١ُٝٓ اإلدضا١ٝ٥ األْؾط١ َٔ زتُٛع١ ادتزٜز احملت٣ٛ ٜتنُٔ إٔ .14

 .ايجا١ْٜٛ املضس١ً

 

 :المراجع قائمظ

 ضىء في عمان تسلطىح اإلسالميح الترتيح كتة تقىيم (. 2313) ًااىَوك قٌٞ اىجٍ٘ؼٞلٛ،

اىَيطبُ  عبٍؼخ اىزوثٞخ ميٞخ(. ٍْش٘هح غٞو ٍبعَزٞو هٍبىخ) المعاصرج القضايا تعض

 . قبثً٘

 ضىء في الثاوىي الثالث للصف الفقه كتاب محتىي تحليل(. 1425) ٍؼ٘ك ثِ طبىؼ، اىؼزٞجٜ

 اىَيل عبٍؼخ اىزوثٞخ، ميٞخ(. ٍْش٘هح غٞو ٍبعَزٞو هٍبىخ) المعاصرج الفقهيح القضايا

 .ٍؼ٘ك

ضىء  فيتقىيم كتة الترتيح اإلسالميح في المرحلح الثاوىيح تمصر  (.1993ػ٘ع، أؽَل )

 .المتطرفحمه التياراخ الفكريح  المعاصرج وتحصيىهمتثصيرها الطالب تالقضايا 

 رؼيٌٞ صبّّ٘ٛؾ٘  اىزلهٌٝ اىَظوٝخ،ٗطوق  ىغَؼٞخ اىَْبٕظاىَإرَو اىؼيَٜ اىقبٌٍ 

 .1143 – 1133ص أغَطٌ  5-2 َبىٞخاىغبٍؼخ اىؼ اىقبٕوح، أفضو،

 األزهريح الثاوىيح المرحلح لطالب الفقه محتىي تطىير(. 1993) أؽَل ػجلٓ ٍؾَ٘ك فوط،

 .األىٕو عبٍؼخ ، اىزوثٞخ ميٞخ(. ٍْش٘هح غٞو ٍبعَزٞو هٍبىخ)

 والذيه العرتيح اللغح تعليم في تطثيقيح ومىاقف تحليليح دراسح(. 1991) ٍيَٞبُ ؽَِٞ ق٘هح،

 اه اىَؼبهف.. اىقبٕوح: كاإلسالمي

 ض٘ء فٜ اىضبّ٘ٝخ ثبىَوؽيخ اإلٍالٍٞخ اىلْٝٞخ اىزوثٞخ ٍْٖظ رقٌ٘ٝ(. 1999) ػجلهللا ٍؼٞل الفٜ،

 ٗطوق ىيَْبٕظ اىَظوٝخ ىيغَؼٞخ ػشو اىؾبكٛ اىؼيَٜ اىَإرَو. اىؼ٘ىَخ رؾلٝبد

 .اىزلهٌٝ

 ذاخالمستج ضىء في الثاوىيح المرحلح في الفقه مقرراخ تقىيم(. 2339) ػلّبُ ،اىَبىنٜ

 .اىقوٙ أً عبٍؼخ غٞو ٍْش٘هح(. ٍبعَزٞو هٍبىخ (المعاصرج الفقهيح
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 فبي الفىبي الثباوىي التعلبيم فبي اإلسبالميح الترتيبح كتبة تقىيم(. 1999) ػيٜ ٍؾَل ٍواك ٕبشٌ،

 غٞرو ٍبعَزٞو هٍبىخ) الذيىيح الطالب وتساؤالخ المعاصرج الفقهيح القضايا تعض ضىء

 . اىشٞـ مفو فوع بطْط عبٍؼخ اىزوثٞخ ميٞخ(. ٍْش٘هح
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