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فرع األدب
أواًل المدارس الشعرية:

)1( مدرسة اإلحياء والبعث:
أســس )البارودي( لمدرســة )اإلحياء والبعث(، أو ما يعرف باالتجاه الكالسيكي في الشعر العربي، وقد سار علي 
نهج )البارودي( تالميذه بالمشافهة، أو بالمراسلة، أو بقراءة ما ُنشر من أشعاره في كتاب )الوسيلة األدبّي�ة(، وقد 
خطا تالميذ )البارودي( بالشــعر خطوة فاقت ماصنعه )البارودي(، وقد ســاعدهم على ذلك انفتاحهم على الثقافة 
العربيــ�ة، وعمق النضال الوطني، وإيمانهم بعظمة األمة العربيــ�ة، وارتب�اطهم بقضايا العصر المختلفة )قضية المرأة 
– موقفهم من االحتالل اإلنجليزي- موقفهم من القصر الحاكم- فكرة إنشاء الجامعة المصرية(، مما أدى إلى ظهور 
بعض ســمات التجديد في شــعرهم؛ حيث اهتموا بالنواحي البي�اني�ة؛ لعنايتهم بروعة األســلوب، وجالل الصياغة، 
وأفسحوا المجال لمزيد من التجارب الذاتي�ة، وتنّوعت أغراضهم، وابتكروا المعاني، وواءموا بين اتجاهين، األول: 
األخذ من التراث، والثاني: االلتفات إلى ثقافة العصر، واهتموا بغيرهم أكثر من االهتمام بالذات؛ وارتبط جيلهم 
بالصحافة؛ فسهل أسلوبهم، كما طغت المناسبات على أشعارهم؛ النشغالهم بقضايا عصرهم، وكانت أشعارهم 
في مجملها تربط المضمون بأحداث العصر، لكنها تســتمد الشكل من القديم؛ من حيث البدء بالتصريع والغزل، 
وخطاب الصاحبين، وتعدد الموضوعات في القصيدة الواحدة، واإلكثار من الِحَكم. على أّن بعضهم لم يلتزم بهذا 

اإلطار التقليدي، بل خرجوا عنه أحياًنا كـ)شوقي( و)حافظ( و)محرم( في بعض قصائدهم.
أحمد شوقي:

تنّوعت ثقافة شــوقي؛ حيث درس الحقوق، وســافر إلى فرنســا، واطلع هناك على المســارح األوربي�ة، وجالس 
كبار الشعراء الفرنسيين، وارتبط بالجماهير والنقاد والحركة الوطني�ة؛ فاتجه في بعض شعره اتجاًها إسالمًيا، كما 
اتجه إلى وصف منجزات العصر، وعدل عن المديح إلى التاريخ، ويذكر له ريادته للشــعر المسرحي، وعدل عن البدء 

بوصف الناقة إلى وصف السفين�ة.
أحمد محرم: 

حاول أن يطوع الشعر العربي إلى القصص التاريخي الحماسي، وذلك في ديوانه مجد اإلسالم، الذي يطلق عليه 
البعض )اإللياذة اإلسالمية(.

)2( ريادة مطران للرومانتيكية، )االتجاه الوجداني في الشعر العربي(: 
بــدأ االتجــاه الوجدانــي في األدب العربي على يد )مطران( الذي  نشــأ في )لبن�ان(، وكان ذا ثقافة فرنســية، وارتبط 
بالشــعراء الفرنســيين، وأخذ على )اإلحيائيين( انصرافهم عن النفس وما يشغلها، واهتمامهم بالمناسبات والمجامالت 
على حساب الفكر والوجدان،  كما عاب عليهم اهتمامهم بالصياغة على حساب المعنى، وتقليدهم للقدماء، وعدم تحقق 

الوحدة الفني�ة في معظم قصائدهم، وعدم وضوح شخصيتهم في الّشعر(.
يقوم االتجاه الوجداني على اكتشــاف الفرد ذاته، وعمله على النهوض بها، واعتزازه  بثقافته الجديدة، ووعيه االجتماعي، 

وتطلعه إلى اُلمثل العليا.
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وقد حرص أصحاب االتجاه الوجداني على الخروج من أْسر األنماط الشعرية المكررة، وحاولوا ابتكار صيغة شعرية حديث�ة 
يمتزج فيها التراث بالعصرية، وتقوم الصورة الشعرية على مفهوم فني ينتفع بالنظريات الجديدة في األدب والفن والموسيقى 

واللغة، وتنطلق الصورة الفني�ة من الوجدان.
ومن أهم ســمات االّتجاه الوجداني لدى مطران: تصوير المشــاعر في ذاتي�ة واضحة، وتشــخيص الطبيعــة واالمتزاج بها، 
والخيال الكلي الذي يعكس الكون ومظاهره، وتصوير مشاعر الُمحب المخلص ذى العاطفة الجّياشة، وظهور التشاؤم بوجه 

عام، وتحقق الوحدة الفني�ة.
)٣( مدرسة الديوان: 

روادها ) عباس العقاد – إبراهيم عبدالقادر المازني – عبد الرحمن شكري (، وقد عايشوا أزمة خانقة فرضها االستعمار 
اإلنجليزي الذي عمل على مصادرة الحرّيات، وكْبت اآلمال، فهرب أولئك الشبان من عالم الواقع إلى الخيال، وامتزجوا 

بالطبيعة، وعابوا على من سبقهم من اإلحيائيين نفس المآخذ التي عابها )مطران(.
ومن أهم خصائص جماعة الديوان أنهم: 

جمعوا بين الثقافة العربي�ة، والثقافة اإلنجليزية، واستهدفوا المثل العليا.	 
القصيدة عندهم كائن حي، لكل جزء وظيفته ومكانه، بحيث ال تتعدد أغراضها، وال تتن�افر أجزاؤها، ويضمها عنوان 	 

واحد في وحدة فني�ة.
الشعر عندهم تعبير عن إحساس الشاعر، ويعظمون دور الصورة في نقل األحاسيس.	 
اهتموا بوضع عنوان للديوان كله؛ ليدل على إطاره العام.	 
طغيان الجانب الفكري وغلبة الذهني�ة في شعرهم.	 
التخلص من سيطرة اآلداب القديمة واستعمال لغة العصر.	 
ظهور مسحة التشاؤم والحزن، والتأمل في الكون، والصدق في التعبير.	 
القافية المتنوعة أو المرسلة.	 

ومن الجدير بالذكر أن رّواد جماعة )الديوان( فشلوا في صداقتهم، وهاجم بعضهم بعًضا.

)4( مدرسة )أبولو(:
د االتجاه اإلحيائي، وانفــراط عقد جماعة الديــوان، وطغيان الذهني�ة على إنت�اجهم الشــعرّي ســبًب�ا في ظهور    كان تجمُّ
مدرسة )أبوّلو(، التي كان رائدها أحمد زكي  أبو شادي، ووكيلها إبراهيم ناجي، ومن رّوادها: الهمشري، وعلي محمود طه، 

وصالح جودت، ومحمود حسن إسماعيل. 
تأثــروا بــ)خليــل مطران(، وأحّســوا باســتقالل الشــخصية بعد ثــورة )1919(، وتأثــروا بالصــراع الدائر بين 	 

اإلحيائيين والديوانيين.
كما تأثروا ببعض شعراء المهاجر؛ فمالوا في أشعارهم إلى وجهة عاطفية حاّدة. 	 
عاش بعضهم في )إنجلترا( فترات طويلة ؛ فتأّثروا بالرومانتيكية اإلنجليزية.	 
آمنوا بذاتي�ة التجربة الشعرية، والحنين إلى مواطن الذكريات، وتحقيق الوحدة الفني�ة. 	 
استعملوا اللغة استعمااًل جديًدا؛ حيث: استعملوا ما توحي به دالالت األلفاظ والمجازات والصور، واستعملوا 	 

الرموز، والكلمات األسطورية، واألجنبي�ة، والرشيقة، ومالوا في صورهم إلى التجسيد والتشخيص.
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ظهر في شــعرهم حب الطبيعة، واالمتزاج بها، ولم يتن�اقض ذلك مع ما عرفوا به من تشاؤم؛ ألنهم يأخذون 	 
من الطبيعة الجانب الُمظلم منها.

الميل إلى تحرير القصيدة من وحدة القافية، وتقسيم القصيدة إلى مقاطع تتعدد قوافيها، واستخدام الشعر 	 
المرسل، ومالوا إلى الموسيقى الهادئة ال الصاخبة.

)5( مدرسة المهاجر: 
 تضافرت عدة عوامل كالفقر، واالضطهاد، والتعّصب، األمر الذي دفع بعض شعراء الشام للهجرة إلى األمريكتين، 

وقد تمّثل نشاط أولئك المهاجرين في جماعتين: 
1-   مهاجري أمريكا الشمالية الذين عرفوا باســم )الرابطة القلمية(، وقد غالوا في التجديد والثورة على الشعر 

التقليدي، واهتموا بالنثر .
2-  مهاجري الجنوب فــي البرازيل، وقد عرفوا بالُعصبة األندلســية، وقــد مالوا إلى المحافظــة وعقد الصلة بين 

القديم والجديد، ويكاد يكون إنت�اجهم مقصوًرا على الشعر .

تمّيز شعر المهاجرين بعدة خصائص، أهمها:
كان شعرهم محّلًقا مع العاطفة، منطلًقا في معاني�ه، وأخيلته، كما مالوا إلى الرمز، واللغة الحية، واتخذوا القصة 	 

وسيلة للتحليل النفسي للعواطف والمشاعر وتجسيد المواقف والمعانى وتقابل اآلراء والفكر وتصارعها.
الشعر عندهم معبر عن موقف اإلنسان في الحياة، وله دور إنساني ساٍم في تهذيب النفس. 	 
حفل شعرهم بالتأمل في حقائق الكون والحياة، وفي الخير والشر، وفي الحياة والموت ؛مما أتاح لخيالهم أن يجسد 	 

لهم األمور الغيبي�ة ويجعلها حية تشاركهم حياتهم .
ومن استغراقهم في التأمل نشأت النزعة الروحية في شعرهم، وبخاصة حين وازنوا بين موقف اإلنسان من القيم 	 

الروحية العاطفية في المجتمعات الشرقية والقيم المادية في المجتمعات الغربي�ة .
شعروا بحنين جارف إلى وطنهم العربي، وعّبروا عما يدور فيه من مآٍس، فأقبل القّراء على قراءته.	 
اهتموا بالوحدة الفني�ة، والصور الشعرية، ومزجوا بين الخيال الجزئي والكلي.	 
كان ُبعد أدباء الرابطة القلمية عن أصول اللغة العربي�ة ســبًب�ا في تساهلهم في اللغة، ونتج عن ذلك وقوع بعضهم 	 

في أخطاء لغوية.
ظهر في شعرهم اإلحساس بالقلق، ونزعوا إلى استبطان النفس.	 
تصّرفوا في األوزان والقوافي، فكتبوا الشعر المرسل، والشعر المنثور، والموشحات، والمزدوجات، والمقطوعات، 	 

واألغاني الشعبي�ة.
)6( المدرسة الواقعية: 

جّدت على واقعنا المعاصر عوامل خّففت من اتجاه الشــعراء للرومانتيكية، ووجهتم إلى الواقعية بنسب متفاوتة، 
فظهر جيل من الشعراء: 

بدأوا متأثرين بالرومانتيكية، لكنهم سرعان ما تخلصوا منها، واتجهوا للواقعية، وقد فهموا الشعر على أنه تعبير 	 
عن الواقع بوجوهه المختلفة وعن تن�اقضات الحياة، ولم تقتصر التجربة الشعرية عندهم على العاطفة والشعور 
والخيال، بل َتْجمُع أموًرا متعددة منها: موقف اإلنســان من الكون، ومن التاريخ، ومن األساطير، وقضايا الوطن، 

وإحياء التراث.
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كُثر في شعرهم الحديث عن النهاية والموت.	 
استخدموا اللغة الحية، واستخدموا اللغة العامية، واأللفاظ األجنبي�ة، والقافية المتنوعة. 	 
التكوين الموسيقي للقصيدة يعتمد على وحدة موسيقية تتكرر وهي التفعيلة، دون ارتب�اط بكم محدد لعددها في 	 

كل بيت، والتخلص من نظام الشطرين، واالعتماد على السطر الشعري.
اهتموا بالصورة، وتوظيف الرمز واألسطورة. األمر الذي أدى إلى غموض بعض تجاربهم.	 
أقاموا من القصيدة وحدة موضوعية، تتضافر فيها المعاني والصور والموســيقى في بن�اء ناٍم متطور يســتدعي من 	 

القارئ اليقظة.
ثانًي�ا: فنون النثر:

 1- المقال: هو بحث قصير ُمرّكز في األدب  أو العلم أو السياسة أو االجتماع  ينشر في صحيفة أو مجلة.
2-  الرواية: شكل من أشكال القصة، طرأ عليها بعض التغّيرات فخصوها باسم الرواية؛ حيث أصبحت األحداث 
تحاكي الواقع المعيش في زمان معلوم، ومكان معروف، وصار أشخاصها من طين�ة البشر وليسوا كائن�ات 

خرافية، أما اللغة فصارت مما يتخاطب به الناس في الحياة اليومية.
من أجل محاكاة الواقع يت�ابع الكاتب بعض الشخصيات أو األشــياء، ويصفها وصًفا شاماًل قد يؤّدي إلى اإلمالل؛ 	 

لذلك يجوز حذف بعض المشاهد منها دون أن يؤّثر ذلك على بن�ائها الفنّي. 
الرواية ذات حجم كبير نسبًي�ا ال تقل عن ثالثين ألف كلمة أما حّدها األقصى فال نهاية له، ومن أشهر كّتاب 	 

الرواية»محمد حسين هيكل« و»نجيب محفوظ«.
3-  القصة القصيرة: عمل فني يتميز بإحكام البن�اء؛ فهي محدودة الشــخصيات، قليلة األحداث، قصيرة المدى 
الزمني، وهي تتّسم بالمرونة من حيث عدد كلماتها، وزمن قراءتها، والتعبير فيها غاية في اإليجاز، فكل وصف 
مقصود، وكل عبارة لها داللتها، يلجأ إليها الُكّتاب؛ ألنها تمكنهم من إيصال الفكرة أو المغزى في صورة حكاية 

قصصّية تحاكي الواقع بعيًدا عن المباشرة والتقريرية. 
)4( المسرحية:

قصة تمثيلية، تعرض فكرة أو موضوًعا أو موقًفا من خالل حوار يدور بين شخصيات مختلفة، وتتقدم عن طريق 	 
الحوار والصراع بين الشــخصيات، حتى يبلغ قمة التعقيد، ويســتمر ليفضي في النهاية إلى انفراج ذلك التعقيد 

ويصل إلى الحل المسرحي المطلوب .
يتكون هيكل المسرحية العام من : العرض، والتعقيد، والحل .	 

أسس بن�اء المسرحية: 
1- الفكرة، ويشترط لها أن تكون ناضجة؛ لتحقق المتعة والفائدة، وأال تقّدم في صورة مباشرة.

2- الحكاية، وهي جسد المسرحية، وعن طريقها تتقدم األحداث.
3- الحوار، وهو مظهر المسرحّية الحّسي، ويشترط فيه الحيوّية، والفصاحة، وإيضاح الفكرة.

4-   الشــخصيات، وهي النماذج البشرية التي ُتنجز الحوار، وقد تكون محورية أو ثانوية، وقد تكون ثابت�ة أو نامية 
متطورة.

5-  الصراع: وهو المظهر المعنوي للمســرحية، والكاتب المسرحي الجيد هو الذي يجمع الشخصيات حول فكرة 
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ُتظهر ما بينها من صراع يتن�امى حتى يصل إلى النهاية، وقد اســتقرت الفكرة المسرحية، ووصل المشاهد إلى 
المغزى.

 اعتنى الكاتب المسرحي قديًما بوحدة الزمان، والمكان، والحدث، أما الكاتب المعاصر فلم يُعد يعني�ه ذلك؛ فقد 	 
عّوضتــه التقني�ة ووســائل االتصال، فأصبح مهتًما بدقــة توزيع االهتمام، ومراعاة التــوازن بين الفصول؛ ليخضع 

األحداث لجاذبي�ة النهاية.
مرت المسرحية تاريخّيا بمرحلتين: 	 

1-  الحرب العالمية األولى، وثورة )1919(، وقد عرف المسرح في تلك الفترة ميالد المسرحية االجتماعية على يد 
)محمد تيمور(، والمسرحية التاريخية على يد )محمود تيمور(، وظهرت المسرحية الشعرية عند )شوقي(، 
كما ظهر)توفيق الحكيم( بأبعاده المســرحية المختلفة: الوطنيــ�ة، والرمزيــة، والذهنيــ�ة، واالجتماعية، 

ومسرحية التحليل النفسي.
2-  الحرب العالمية الثاني�ة، وثورة )1952(، وقد عرف المســرح في تلك الفترة ُكتاًبا قدموا مسرحياٍت تركز على 
إبراز سلبي�ات االســتعمار، كما ترّكز على مشكالت الفالحين، وتهتم بنقد المجتمع، من خالل إسقاط ِعَبر 

التراث والتاريخ على الواقع. 

فرع البالغة
التجربة الشعرية:  هي الصورة الكاملة النفسية أو الكوني�ة التي يصّورها الشاعر حين يفكر في أمر من األمور 

تفكيًرا يستحوذ على مشاعره وأحاسيسه فال يجد متنفًسا إال فيما ينظمه من شعر.
عناصرها:

الوجدان أو العاطفة أو اإلحساس أو االنفعال أو الشعور.	 
الفكر .	 
الصور التعبيرية بما تشتمل عليه من ألفاظ، وتراكيب، وصور وأخيلة، وموسيقى.  	 

 الوحدة الفني�ة: تتمثل في:
 1-  وحدة الموضوع. 2- وحدة الشعور  .3- تسلسل الفكر والصور في ظل الوحدة الفكرية والشعورية وترابطها، 
وتكاملها، بحيث تؤدي كل فكرة أو صورة وظيفتها الحيوية في بن�اء التجربة، وبحيث تساعد على نمو اإلبداع الفني 

واكتماله فيها .
الصورة الجزئي�ة: تتمثل في الصور البي�اني�ة والتي قد تشّكل أحياًنا خيااًل مرّكًبا )صورتين في جملة واحدة(، أو 

خياال ممتًدا ) أن يكون المشبه واحًدا، والمشبه به متعددا، أو أن يذكر للمشبه به عدة صفات(.
الصورة الكلية: صورة تتمثل فيها الحركة، واللون، والصوت .

فرع النحو
الوحدة األولى: 

ْن( المصدرية الناصبة وال النافية.	 
َ
(: تتكون من ) أ )أالَّ

(: تتكون من )إن( الشرطية الجازمة وال النافية، وقد يأتي بعدها فعل الشرط وجوابه، وقد يحذف فعل 	  )إالَّ
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الشرط بعد إالَّ وتقديره تفعل ذلك.
همزة القطع: هي التي تكتب وتنطق في بداية الكالم ووسطه.	 

ألف الوصل: هي ألف ال تكتب فيها الهمزة، وتنطق في بداية الكالم، وتسقط في وسط الكالم، ولها مواضع في 
األســماء: )ابن – ابن�ة - اثن�ان- اثنت�ان- امرؤ- امرأة- اســم( وفي أول المصدر الخماســي والسداسي، وفي فعل األمر 

الثالثي والخماسي والسداسي، والفعل الماضي الخماسي والسداسي، وفي حرف )ال( التعريفية.
عند إسناد الفعل المضارع المعتل اآلخر  إلى واو الجماعة: ُيحذف حرف العلة، وُتضاف واو الجماعة، وُيراعى 	 

أن الفعل أصبح من األفعال الخمسة، يرفع بثبوت النون وينصب ويجزم بحذف النون.
وعند إســناد الفعل المضارع المعتل اآلخر  إلى نون النسوة ُيترك حرف العلة كما هو وُتضاف نون النسوة، 	 

وُيالحظ أن الفعل عندئٍذ مبني على السكون. 
عند رسم الهمزة المتوسطة، غالًبا ما ُيراعي أمران: ضبط الهمزة والحرف الذي يسبقها، فإن كان أحدهما 	 

مكســوًرا كتبت على نبرة، فإن لم توجد كسرة، وكان أحدهما مضموًما كتبت على الواو، وإن لم يوجد كسرة، 
وال ضمة، وُوجدت فتحة تكتب الهمزة على األلف. 

أما الهمزة المتطرفة فغالًبا ُيراعي ضبط الحرف الذي قبلها فقط، فلو كســر ما قبلها تكتب على الياء، ولو 	 
كان ما قبلها مضموًما تكتب على الواو، ولو كان ما قبلها مفتوًحا تكتب على األلف، ولو كان ما قبلها ساكًنا أو 

حرف مد تكتب على السطر. وإذا كانت الهمزة متطرفة مسبوقة بألف ال يوضع بعدها ألف تنوين . 
الوحدة الثاني�ة:

اسم الفاعل: اسم مشتق للداللة على من قام بالفعل ويصاغ من الثالثي على وزن فاعل، ويكون من غير الثالثي 
على وزن المضارع مع إبدال حرف المضارعة ميًما مضمومة وكسر ما قبل اآلخر .

صيغ المبالغة: 
ــال – مفعال – فعول –  أبنيــ�ة تؤخذ مــن الفعل للداللة على المبالغة في معنى الوصف وأوزانها المشــهورة ) فعَّ

فعيل – َفِعل(.
اسم المفعول:  اسم مشتق يصاغ من الفعل المبني للمجهول للداللة على من وقع عليه الفعل.

يصــاغ مــن الثالثي الصحيح على وزن مفعول، ومن الثالثي المعتل على وزن المضارع مع إبدال حرف المضارعة 
ميًما مفتوحة، ويكون من غير الثالثي على وزن  مضارعه مع إبدال حرف المضارعة ميًما مضومة وفتح ما قبل اآلخر .

 اسم الفاعل، واسم المفعول وصيغ المبالغة إذا كانت معرفة بأل تعمل عمل فعلها بال شروط، وإذا كانت 	 
مجردة من أل يشترط لعملها شرطان:

2- أن يسبقها نفي، أو استفهام، أو مبت�دأ، أو موصوف، أو نداء. 1- أن تدل على الحال أو االستقبال.  
 اسما الزمان والمكان، يصاغان من الثالثي على وزن َمفعل، ومن غير الثالثي على نفس وزن اسم المفعول 	 

من غير الثالثي، وقد يضاف السمي الزمان والمكان تاء مربوطة. 
اسم التفضيل: 

اســم مشــتق للداللة على وزن أفعل للداللة على شــيئين اشــتركا في معنى واحد، وزاد أحدهما على اآلخر فيه. 
ويشترط لصوغه أن يكون الفعل ماضًيا، ثالثًي�ا، تاًما، مثبًت�ا، مبنًي�ا للمعلوم، ليس الوصف منه على وزن أفعل الذي 

مؤنث�ه فعالء، متصرًفا، قاباًل للتفاوت، ويأتى اسم التفضيل على وزن: أفعل، أو ُفْعَلى.
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ويتكّون أسلوب التفضيل من: مفضل، واسم التفضيل، ومفضل عليه، وقد يحذف المفّضل عليه. 	 
حاالت اسم التفضيل وحكمه:

1- معرٌف بأل، وتجب مطابقته للمفّضل.
2- مضاف إلي نكرة، ويلزم اإلفراد والتذكير والتنكير.

3- مجرد من أل واإلضافة، ويلزم اإلفراد والتذكير والتنكير.
4- مضاف لمعرفة، ويجوز أن يلزم أو يطابق.

االسم الواقع بعد اسم التفضيل يعرب تمييَزا إذا لم يكن هو المفضل عليه. أما إذا كان هو المفضل عليه فيعرب اسًما 
مجروَرا بمن أو مضاًفا إليه.

اسم المرة: مصدر يدل على حدوث الفعل مرة واحدة، يصاغ من الفعل الثالثي على وزن َفْعلَة، ومن الفعل غير الثالثي 
بزيادة تاء تأنيث على مصدره األصلي، وإذا تشابه المصدر األصلي مع اسم المرة تأتي المرة منه بوصفه بكلمة )واحدة( .

اســم الهيئ�ة: مصدر يدل على هيئ�ة الفعل حين وقوعه، يصاغ من الفعل الثالثي على وزن ِفْعلَة، وإذا تشــابه 	 
المصدر األصلي مع اسم الهيئ�ة  تأتي الهيئ�ة  منه بوصفه أو بإضافته. 

المصدر الصريح: حدث مجرد من الزمن، منه السماعي )الثالثي( ومنه القياسي ) الرباعي والخماسي والسداسي(.	 
الفعل الثالثي، مصادره ســماعية، واألفعال الرباعية والخماســية والسداســية مصادرها قياســية، وعند اإلتي�ان 

بالفعل الرباعي نزن الفعل، وله أربعة أوزان:
1- )أفعل(، الصحيح: مصدره يأتي على وزن إفعال، والمعتل يأتي مصدره على وزن إفالة أو إفعلة.

2- )فّعل(، الصحيح مصدره يأتي على وزن تفعيل، والمعتل على وزن تفعلة.
3- )فاعل(، ومصدره يأتي على ِفعال أو ُمفاعلة.

4- )فعلل(، ومصدره يأتي على وزن فعالل أو فعللة.
أما الفعل الخماســي فُينظر إلى بدايت�ه فإن كان مبدوًءا بألف وصل تضاف له ألف قبل اآلخر، وإن كان صحيًحا 

مبدوًءا بت�اء زائدة ُيضم ما قبل اآلخر، فإن كان معتاًل مبدوًءا بت�اء زائدة ُيكسر ما قبل اآلخر.
أما الفعل السداسي فهو دائًما مبدوء بألف وعند اإلتي�ان بمصدره ُتضاف له ألف قبل اآلخر.

المصدر الميمي: اسم يب�دأ بميم زائدة، ليس على وزن مفاعلة، يصح أن يحل محله المصدر الصريح .	 
المصدر الصناعي: اسم ينتهي بي�اء مشددة وتاء مربوطة بشرط أال ُيعرب نعًتا أو معطوًفا على نعت.	 
المصدر المؤول: 1- أن والفعل المضارع.  2- ما والفعل الماضي.    3- أن واسمها وخبرها .	 
 المقصور:  كل اسم معرب مختوم بألف الزمة، يعرب حسب موقعه في الجملة بعالمات أصلّية مقدرة.	 

 عنــد تثنيت�ه وجمعه جمًعا مؤنًث�ا ســالًما: في المقصور الثالثي ُترّد األلف إلــى أصلها، وفي غير الثالثي تقلب ياًء، 
وعند جمعه جمًعا مذّكًرا سالًما تحذف األلف.

المنقوص:  كل اســم ُمعرب مختوم بي�اء الزمة مكسوٍر ما قبلها، يعرب حسب موقعه في الجملة بعالمات 	 
أصلّيــة، وقد تحذف يــاؤه في المفرد، ويعّوض عنها بتنوين الِعَوض إذا كان مجرًدا مــن أل واإلضافة وتاء 

التأنيث مرفوًعا أو مجروًرا.
عند جمعه جمًعا مذّكًرا سالًما تحذف ياؤه، وعند تثنيت�ه، وجمعه جمًعا مؤنًث�ا سالًما تبقى كما هي.
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الممدود:  كل اسم ُمعرب آخره همزة قبلها ألف زائدة، يعرب حسب موقعه بعالمات أصلية. عند تثني�ة 	 
االســم الممدود وجمعه جمًعا سالًما يراعى في ذلك نوع الهمزة إن كانت أصلية أو زائدة أو منقلبة، ويعرف 

نوع الهمزة بالرجوع للفعل المضارع.
هناك أفعال تالزم البن�اء للمجهول لفًظا ال معنًى، واالسم بعد هذه األفعال يعرب فاعاًل، وليس نائب فاعل، 	 

وهناك أفعال مالزمة للبن�اء للمجهول لفًظا ومعنًى، وما بعدها يعرب نائب فاعل  .
الوحدة الثالثة:

قد يكون المبت�دأ ضميًرا أو اسًما ظاهًرا أو مصدًرا مؤواًل، والخبر قد يكون مفرًدا أو جملة أو شبه جملة.	 
تدخل على المبت�دأ الم االبت�داء وال تؤّثر في إعرابه، وعند دخول )إن( تدخل )الم االبت�داء( على الخبر.	 
يجوز أن يجيء الخبر معرفة إلفادة التخصيص والتوكيد.	 
يتقدم الخبر على المبت�دأ وجوًبا إذا كان الخبر من الكلمات التي لها حق الصدارة، أو كان الخبر شبه جملة والمبت�دأ 	 

نكرة أو به ضمير يعود على الخبر، أو المبت�دأ مخصوًصا بالمدح أو الذم بعد )حبذا وال حبذا(، أما إذا كان الخبر 
شبه جملة والمبت�دأ معرفة، أو كان المبت�دأ مخصوًصا بالمدح أو الذم بعد )نعم وبئس( جاز تقديم الخبر.

يحذف الخبر وجوًبا بعد لوال، ويحذف المبت�دأ وجوًبا إذا كان الخبر مخصوًصا بالمدح مع نعم أو مخصوًصا 	 
بالذم مع بئس.

النواسخ: 
كان وأخواتها: تدخل على الجملة االســمية فترفع المبت�دأ ويســمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها، ومنها: 

)كان، أمسى، أصبح، ظل، بات، صار، ليس، مازال، مادام (، ويجوز أن يتقدم الخبر على االسم وأحياًنا يجب. 
أفعال المقاربة )كاد، كرب، أوشك(، وأفعال الرجاء )عســى، حرى، اخلولق(، وأفعال الشروع كثيرة 	 

منها:)أخذ، شرع، طفق، بدأ، جعل(، وهذه األفعال تعمل عمل كان وأخواتها بشــرط أن يكون خبرها جملة 
فعلية فعلها مضارع مجّرًدا من أن دائًما مع أفعال الشــروع، ويكثر تجرده مع كاد وكرب ويكثر اقترانه بها مع 

أوشك وعسى.
( .تدخل على الجملة االسمية فتنصب المبت�دأ ويسمى اسمها، 	  ، كأّن، ليت، ولعل، لكنَّ ، أنَّ إن وأخواتها: )إنَّ

وترفع الخبر، يجوز أن يتقدم الخبر على االسم، وأحياًنا يجب.
تكسر همزة إنَّ في المواضع التالية:في أول الكالم، بعد)أال(، بعد القول، في جواب القسم، في صدر جملة 	 

الصلة، في بدء جملة الحال، بعد حيث.
تفتح همزة أنَّ إذا أمكن تأويلها هي واسمها وخبرها بمصدر يعرب حسب موقعه في الجملة.	 
تتّصل )ما( الكافة بإن وأخواتها فتبطل عملها، وما بعدها مبت�دأ ما عدا )ليت( يجوز فيها اإلعمال واإلهمال. 	 
 )ال( النافية للجنس تعمل عمل )إن( وأخواتها بث�الثة شروط :	 

1- أن يكون اسمها وخبرها نكرتين.
 2- أن يكون اسمها متصاًل بها بال فاصل.

3-  أال تســبق )ال( بحرف جر. اســمها يأتــي مفــرًدا، ويأتي مضاًفــا، ويأتي شــبيًها بالمضاف، وإذا لم تتوفر 
الشروط يلغى عملها.
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 الضمير المنفصل البارز قد يكون في محل رفع مبت�دأ، وقد يكون في محل نصب مفعول بــه. أما الضمير 	 
المتصل فيقع فاًعال، أو مفعواًل، أو اسًما لكان أو أحد أخواتها، أو إن أو أحد أخواتها، كما يعرب أحياًنا مضاًفا 

إليه أو في محل االسم المجرور.
الجمل التي ليس لها محل من اإلعراب:

2- االبت�دائي�ة. 1- صلة الموصول.   
3 – جملة جواب الشرط غير الجازم حتى ولو اقترن بالفاء.

4 - جملة جواب الشرط الجازم غير المقترن بالفاء.
6 – الجملة االعتراضية. 5 –  جملة جواب القسم.    

7- الجملة المعطوفة على جملة ليس لها محل.
الجمل التي لها محل من اإلعراب: 

1- جملة الخبر.
2- جملة النعت، )جملة تصف نكرة(.

3- جملة الحال، )جملة فضلة تصف معرفة قبلها(.
4- جملة المفعول به، ) بعد القول(. 

5- جملة المضاف إليه، بعد الظروف التي تضاف للجمل.
6- جملة جواب الشرط الجازم المقترن بالفاء.

7- الجملة المعطوفة على جملة لها محل.
الوحدة الرابعة:

من ألفاظ التوكيد المعنوي )نفس – عين - كال – كلتا- كل – جميع(، بشــرط أن يتصل بها ضمير وأن يصح 	 
حذفها.

كال – كلتا:إذا أضيفتا إلى ضمير تعربان إعراب المثنى، وإذا أضيفتا إلى اسم ظاهر تلزمان األلف وإعرابهما يكون بعالمات 
مقدرة رفًعا ونصًبا وجًرا.

المثنى وما ُيلحق به:  
المثنى ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون على مفرٍد من حروفه.

االسم الدال على المثنى إذا لم يكن له مفرد أو كان مفرده من غير حروفه، يسمى ملحًقا بالمثنى. تحذف نون المثنى، 
وما ُيلحق به عند اإلضافة.

جمع المذّكر السالم وما ُيلحق به:  
جمع المذكر الســالم ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون على مفرد من حروفه بشــروط. إذا 
فقد االسم المجموع جمًعا مذكًرا سالًما أحد الشروط ُيسمى ملحًقا بجمع المذّكر السالم. تحذف نون جمع المذّكر 

السالم، وما ُيلحق به عند اإلضافة.
جمع المؤّنث السالم وما ُيلحق به:  

جمع المؤنث السالم ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء على مفرده، 
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إذا فقد االســم المختوم بألف وتاء أحد القيود الواردة في التعريف ُيسمى ملحًقا بجمع المؤنث السالم. يعرب 
جمع المؤنث السالم، وما يلحق به بعالمات أصلية إال في حالة النصب.

األسماء الخمسة: ) أب – أخ – حم – فو – ذو (:
ترفع بالواو – تنصب باأللف – تجر بالياء)عالمات فرعية(، بشــرط أن تكون مفردة غير مثنى وال جمع-أن تكون مضافة– 

أال تضاف لياء المتكلم.
من المنصوبات: )المفاعيل – المختص- الُمغرى به – الُمحّذر منه- معمول المشتق أو معمول اسم الفعل أحيانا 

– الحال – التمييز – بعض أنواع المستثنى(.
المفعول به: اسم يقع عليه فعل الفاعل، وهناك أفعال تنصب مفعولين.	 
المفعول المطلق: مصدر منصوب يؤكد فعله أو يبين هيئت�ه، وينوب عــن المفعول المطلق: مضاف، أو 	 

صفته أو عدده أو إشارته أو ضميره أو مرادفه أو آلته أو نوعه.
المفعول ألجله: مصدر منصوب يبين سبب حدوث الفعل. 	 
الحال: هو وصف منصوب أو في محلِّ نصب، ُيذَكر َفَضلًة في الجملة الفعلية لبي�ان هيئ�ة صاحبه .	 
 المفعول معه: وهو اسم فضلة منصوب يأتي بعد واو معية وقبلها جملة فعلية أو اسمية مشتملة على فعل 	 

أو ما يشبهه، بشرط أالَّ تكون الواو للعطف.
التمييز:  هو اسٌم فضلة نكرة يذكر ليزيل اإلبهام عن الممّيز، وهو ملحوظ أو ملفوظ.	 
االستثن�اء: إخراُج شيٍء جزئّي من ُحكم كلّي باستخدام أحد أدوات االستثن�اء: )إال – غير – سوى – خال – عدا 	 

– حاشا(، يطلق على الشيء الكلّي: المستثنى منه، والشيء الجزئي: المستثنى.
أقسامه:

ينقســم أسلوب االســتثن�اء باعتب�ار وجود المستثنى منه أو عدم وجوده، ومجيء الكالم مثبًت�ا أو منفّيا إلى ثالثة 
أقسام: )تاٌم مثبت – تاٌم منفّي – ناقٌص منفّي(.

أسلوب االختصاص: جملة تب�دأ بضمير، وبعد الضمير لفظ يصح حذفه يسمى المختص، وللمختص ثالث صور:
1- معرفة.    2- مضاف إلى معرفة.      3- لفظ أي أو أيه.

يعرب المختص: مفعواًل به منصوب لفعل محذوف تقديره، أخص أو أعني أو أقصد.
أســلوب اإلغراء، جملة تب�دأ بشــيء حســن نشجع الســامع على االلتزام به، ويسمى ذلك الشــيء الحسن 	 

)المغرى به(، ويعرب مفعواًل به لفعل محذوف تقديره )الزم(.
قد يأتي الُمغرى به مفرًدا وهنا يجوز حذف الفعل، وقد يأتي مّكرًرا أو ومعطوًفا وهنا يجب حذف الفعل.

أســلوب التحذير، جملة تب�دأ بشيء ســيء نحّذر السامع منه، ويسمى ذلك الشيء الســيء )الُمحّذر منه(، 	 
حّذر(.

ُ
ويعرب مفعواًل به لفعل محذوف تقديره )احذر( أو )أ

قد يأتي الُمحّذر منه مفرًدا وهنا يجوز حذف الفعل، وقد يأتي مّكرًرا أو ومعطوًفا وهنا يجب حذف الفعل.
اسم الفعل: اسم يؤدي معنى الفعل، وال يقبل عالماته، ومنه الماضي مثل: )هيهات – شتان – سرعان ...(، 	 

ّف – وي – واًها(، واألمر، مثل: )صه- حى– هلم – آمين – عليك – دونك – أمامك ....(، 
ُ
والمضارع مثل:)أ

كل أســماء األفعال مبني�ة، ويعرب ما بعدها حسب موقعه في الجملة بعد معرفة معنى اسم الفعل، وكل 
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أسماء األفعال سماعية ما عدا اسم فعل األمر الذي ُيصاغ على وزن )َفعاِل(، مثل: )حذاِر(، واسم الفعل منه 
الُمرتجل الذي ال يصلح إال اســم فعل، ومنه المنقول الذي قد يســتعمل اسم فعل، وقد يستعمل شبه جملة، 

وللتفرقة بينهما البد من فهم السياق ومعرفة القرائن.
ُيضبط العدد من ثالث جهات:

أواًل: الموافقة والمخالفة: )1 ، 2( يوافقان التمييز، واألعداد من )3: 9( تخالف، و)10( وهى مفردة تخالف، ولو 
ُرّكبت مع غيرها توافق، وباقي األعداد ال تت�أثر.

ثاني�ًا: ضبط التمييز: )االســم الواقع بعد العدد(: كل األعداد تمييزها ) االســم الذي بعدها( مفرد منصوب، ما 
عدا)100( و)1000( والمضاعفات مفرد مجرور، وعشرة فما أقل: جمع مجرور.

ثالثًا: اإلعراب: كل األعداد تعرب حسب موقعها فى الجملة مع مراعاة أن العدد)2( يأخذ إعراب المثنى، وألفاظ 
العقود من )90:20( تأخذ إعراب جمع المذكر السالم، واألعداد: )11(، ومن )13: 19( نقول عند إعرابها اسم مبنى 

على فتح الجزأين في محل ) حسب موقعها(.
الرقم )12( الجزء األول منه)2( حسب موقعه بعالمات المثني.  العدد على وزن فاعل يطابق المعدود.

الوحدة الخامسة:
الفعــل الماضــي: يبنى علــى الفتح إذا لم يتصل به شــيء أو اّتصل به ضمير نصب أو ألف االثنين أو تاء التأنيث، 

ويبنى على الضم إذا اتصلت به واو الجماعة، ويبنى على السكون إذا اتصل بضمير رفع متحرك. 
الفعل المضارع:  يبنى إذا اتصلت به نون التوكيد أو نون النسوة، ويعرب فيما عدا ذلك، فينصب: إذا سبقه حرف 

نصب:) أْن، لن، كي، الم التعليل، حتى، فاء السببي�ة، الم الجحود، واو المعية(.
ويجزم في ثالث حاالت:

 1- إذا سبقه حرف جزم: ) لم – لما – الم األمر – ال الناهية (.
2-  يجزم الفعل في جواب الطلب » األمر والنهي » جواًزا بشرط أن يتقدم على الفعل، وأن يكون الفعل المضارع 

مترتًب�ا على الطلب وأن يصح وضع )إْن( .
3- بعد أدوات الشرط الجازمة التي تجزم فعلين ) فعل الشرط، وجواب الشرط(.

ان، أين، حيثما(.	  يَّ
َ
األدوات هي:  ) إن ْ، َمن، ما، مهما، متى، أ

يجب اقتران جواب الشرط بالفاء، إذا كان جواب الشرط:	 
جملــة اســمية أو طلبّيــ�ة أو فعلية فعلها جامد أو جملــة منفية بـ)ما(، أو )لن( أو مبدوءة بــ)قد(، أو بالتســويف، 

وجواب الشرط المقترن بالفاء ال يت�أثر بأداة الشرط بل يعرب حسب موقعه.
يرفع المضارع إذا لم يسبقه ناصب وال جازم.	 
النصب يكون بالفتحة، والرفع بالضمة، والجزم بالسكون أو بحذف حرف العلة .	 
األفعال الخمسة ترفع بثبوت النون، وتنصب وتجزم بحذف النون .	 
فعل األمر:  يبنى على ما يجزم به مضارعه .	 
إسناد الفعل إلى الضمائر:  	 

الفعل: إما أن يكون صحيًحا أو معتاًل، والفعل الصحيح: إما سالٌم أو مهموز أو مضّعف، والفعل الُمعتل: إما مثال 
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أو أجوف أو ناقص.
 الضمير المّتصل بالفعل قد يكون فاعاًل فيسمى ضمير رفع أو مفعواًل فيسمى ضمير نصب.

ضمائر الرفع: قد تكون ساكنة )واو الجماعة – ألف االثنين – ياء المخاطبة(، وقد تكون متحّركة )تاء الفاعل، نا 
الفاعِلين – نون النسوة(.

الفعل الماضي ال يســند إلــى )ياء( الُمخاطبة، والفعل المضارع واألمر ال يســندان إلى )تــاء( الفاعل وال إلى )نا( 
الفاعِلين.

األفعال الخمسة: مصطلح ُيطلق على األفعال المضارعة الُمسندة إلى ضمائر الرفع الساكنة، وترفع بثبوت النون، 
وتنصب وتجزم بحذفها.

عند إسناد الفعل إلى ضمائر الرفع قد يبقى كما هو، وقد يعتريه تغيير بالحذف أو فّك التضعيف يؤدي أحياًنا إلى 
تغّير في الوزن أو ُمسّمى الحرف أو اإلعراب والبن�اء. 

تأكيد الفعل بالنون:
 المضارع يؤّكد بنون التوكيد وجوًبا: إذا سبق بقسم، واتصل بالالم، وكان مثبًت�ا، ودااًل على المستقبل، ويؤّكد 

بالنون جواًزا إذا دّل على الطلب، وفيما عدا ذلك يمتنع.
الفعل األمر يجوز توكيده بالنون مطلًقا، والماضي يمتنع مطلًقا.

بن�اء الفعل للمجهول: 
3- تتغير صورة  الفعل بحيث: 2– ُيحول ما بعده لنائب فاعل.  1- يحذف الفاعل. 

إذا كان الفعل صحيًحا:
 أ- صحيًحا ماضًيا: ُيضم أوله وُيكسر ما قبل آخره، ولو كان غير ثالثي يضم أوله وثالثه.

ب- صحيًحا مضارًعا: نضم أوله ونفتح ما قبل آخره .
وإذا كان الفعل معتاًل:

 أ -  معتاًل مضارًعا ا: أ-  ُيقلب حرف العلة ألًفا.
ب- أما المعتل الماضي وحرف العلة في اآلخر أو قبل اآلخر يقلب حرف العلة لياء. 

الوحدة السادسة:
األدوات:
كم االســتفهامية تمييزها مفرد منصوب، إال لو سبقت )كم( بحرف جر يجوز في تمييزها النصب والجر، كم 	 

الخبرية تمييزها مجرور.
حــروف الجر األصلية: )من - إلى – عن – على- في – الباء – الكاف -  الالم – الواو -التــاء – مذ – منذ – 	 

حتى - خال – عدا – حاشا(
 يجر االسم المفرد وجمع التكسير بالكسرة، ويجر المثنى وجمع المذكر السالم بالياء، ويجر الممنوع من 	 

الصرف بالفتحة إن لم يكن مضاًفا أو معرًفا ب)أل(.
حروف الجر الزائدة:  وهي التي يمكن االستغناء عنها في الكالم .	 
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)من( حرف جر زائد بشرط أن يسبقها نفي أو استفهام و أن يكون مجرورها نكرة.	 
)الباء( زائدة في خبر ليس، وخبر ما العاملة عمل ليس، وأسلوب التعجب أفعل بـ، وبعد كفى .	 
) الكاف ( تأتي زائدة قبل كلمة مثل .	 
(:حرف جر شبي�ه بالزائد وقد تحذف )ُرّب( ويبقى عملها، وتوضع واو تسمى واو ُرّب،.	  )ربَّ
النداء: ينصب المنادي ) المضاف، الشبي�ه بالمضاف، النكرة غير المقصودة (	 

          يبنى على ما يرفع به ) العلم، النكرة المقصودة (، نداء ما فيه )أل ( أيها أيتها 
         ويجوز حذف أداة النداء .

 الوحدة السابعة:
الممنوع من الصرف: 

الممنوع من الصرف ال ينون ويجر بالفتحة إال إذا ُعرف بأل أو أضيف فإنه يجّر بالكسرة .
األعالم الممنوعة من الصرف: المؤنث) الثالثي ساكن الوسط يصرف ويمنع من الصرف(، األعجمي ) المذكر الثالثي 

ا. ساكن الوسط يصرف(، المنتهي باأللف والنون، على وزن الفعل، والعلم على وزن ُفعل، والعلم المرّكب تركيًب�ا مزجيًّ
الصفات الممنوعة من الصرف:على وزن فعالن، أو وزن أفعل، أو وزن ُفَعل، والعدد على وزن َمفعل وُفعال .

كما يمنع من الصرف: االسم المنتهي بألف مقصورة أو ممدودة زائدة، وصيغة منتهى الجموع: وهي كل جمع 
تكسير بعد ألف تكسيره حرفان أو ثالثة أحرف يتوسطهما ياء ساكنة. 



مفاهيم 
اللغة اإلنجليزية ) لغة أولى (

الصف الثالث الثانوي
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2  
 

Past simple, past continuous, past  and           
  past  continuous 

  
 
 
  

 

 

 

Uses of the past simple: 
● actions which started and finished in the past, e.g. She 

lived in New York for three months only. She didn’t 
live in Paris. 
My uncle returned from Algeria in 2010. 
Did you visit the New Administrative Capital Museum a week ago? 

● a sequence of actions or events, e.g. 
She finished her degree, then moved back to Egypt. 

● repeated actions and habits in the past, e.g. 
Heba wrote lots of novels during her thirties. 
Karim didn’t like going swimming when he was little. 
Did you often paint pictures at primary school? 

Past habits 
Uses of used to/didn’t use to 

● to describe situations and regular habits in the past: People 
used to leave a lot of rubbish on the beach. There didn’t 
use to be a sports centre in our town. 

● to compare the past and the present: 
My father used to stay up late when he was young, but now he goes to bed early. 

Uses of would + infinitive 
● to describe past habits and typical behaviour (not to describe past situations): 

In the past, we would go to the seaside, but this summer we decided to go to the village instead. I 
asked my brother to volunteer with me many times, but he wouldn’t do it. 

Uses of the past continuous: 
● to speak about an action that was in progress at a particular time in the past: I was doing my homework at 9 pm yesterday. 
● an action that was already in progress when another action took place, e.g. 

Amira was studying in Cairo when she met her husband. When/While I was walking to school, I saw a terrible 
accident. 

● two actions in progress in the past at the same time, e.g.   While I was listening to the lecture, I was making notes. 

Note:        Use during, not while before a noun: 

I met two of my old friends during the party.  
          Uses of the past perfect simple: 

● for actions or events which happened at an earlier time than another event in the past 
● We often use it with adverbs and time expressions such as after, before, once, when, until, already, etc. I‟d 

finished all my homework, so I decided to play tennis. 

When the journalist arrived to do the interview, the player had already left. Once 
I‟d read the book, I understood what she had achieved. 
We didn’t hear about the earthquake until we had read the newspaper. 
I had no sooner remembered his phone number, than I decided to contact him. 
Had Hatim arrived before the match started? 
My father was angry because I hadn’t followed his advice. 
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3  
 

Present simple,  continuous
 and          continuous 

 

Note: Use infinitive + ing after before and after if there is no subject after them: 

Before going home, I had bought some bread. 

Past perfect continuous 
She had been waiting for a long time when I arrived. 
Had you been watching TV when that stranger knocked on the door? 
Had you been waiting for a long time when I arrived? 

Uses of the past perfect continuous: 
● to emphasise that the activity had been continuing for some time before another action in the past. Compare:         

 I studied before I went to bed.                   I‟d been studying for two hours before I went to bed. 
● to talk about how long something had been happening: 
She‟d been studying for four hours when the computer broke down. 

Note:    Don‟t use the past perfect continuous when you use sense verbs or say how many times you 
did/reported the action: 
I had sent ten emails before I left the office.  They had known each other for ten years before they became partners! 

 

Uses of the present simple 
● for actions, facts or for situations that are always or usually true: The moon orbits the Earth. / We live in the 
centre of Cairo. 
● for habits and repeated actions: Children often help their parents and grandparents to do things. 

Frequency adverbs 
● Use frequency adverbs with present simple verbs to say how often something happens. Common 

frequency adverbs: never >> sometimes >> often >> usually >> always 

● Frequency adverbs are usually before present simple verbs: We always help our parents when they‟re busy. 

Note: frequency adverbs come after the verb be: It is usually sunny in my country. 

We use present simple after time conjunctions to express future: After Jack reaches London, he will send us an email.  

 Both the present perfect simple (have/has + past participle) and the present perfect continuous  

(have/ has + been + verb -ing) are used to talk about actions or situations which started in the past, but are still 

connected to the present. The actions are either still happening, they finished a very short time ago or they have a direct 

effect on the present. 

Present continuous 
Uses of the present continuous (am/is/are + present participle) 
● to describe a temporary situation that is happening now:     I‟m staying in Paris for six months in January. 
● to describe a current situation which is different to a past situation: 
  Young people aren’t talking to each other on the phone these days. 
● to describe an action happening at a specific time in the future (future arrangement): 
  We are travelling to London tomorrow; we‟ve got our visas and booked the tickets. 
● to describe an action that people do again and again:         Why is he always making so much noise? 
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village. (think=consider) 

 
(think=believe) 

  
 

 
 

 
 

 

NOTE: 

 

Stative verbs 
Uses of stative verbs 
● for thoughts and opinions: think, know, mean, imagine, believe  

  I think Alexandria is a beautiful city. 
● for feelings and emotions: like, love, miss, wish, want 
  We miss our parents when we are far away from them. 
● to describe how you see the world: hear, see, look, smell, taste 

  The chicken smells delicious! 
● for possessions and measurements: belong, have, measure, weigh 
That pencil belongs to me. Can you give it back to me, please? 
We cannot use stative verbs in the continuous form: 
I want to study abroad when I‟m older. 
NOT 
I am wanting to study abroad when I‟m older. 

The present perfect simple 
● The focus is on the result of an action in the present: 

I‟ve worked here for a long time, so I can show you what to do. 
● The action is „to work‟ and the present perfect simple is used to focus on the result of „working‟ in the present, which is 

that this person can show someone else how to do something. actions that have results in the present, e.g. 
He is happy that he has scored a goal in the match. 

Uses of the present perfect 
● actions that started in the past and still continue, e.g.           I’ve started French classes. (and I‟m still going to them). 
                                                                                                 We‟ve done a lot of work today. (and we‟re still working). 
● experiences (often with ever and never), e.g.  

Have you ever interviewed a famous person?                                                                                                                                                                                                                                                                 I‟ve never been on a plane. 
● actions which haven‟t happened (often with still or yet), e.g. 
They haven’t developed a treatment yet.                        Salma still hasn’t won a professional match. 
● periods of time with since or for, e.g. 
She‟s played football since she was five/since her childhood.                                                                                                                                                                                                                                  I have lived abroad for 5 years 
It‟s years since we last met! We haven’t met for years! 
                       Note :              since three o‟clock/ for two hours.  
 When we use the present perfect simple, we don‟t say when an action happened, but we can say how  long an action that it 

still happening has happened, for example, since 2018 or for five years. 

 You can‟t use the verb to be and other verbs like know in the present perfect continuous tense.  

     So we                                      say “I have known him for years” (not I have been knowing him for years.) 

The present perfect continuous 
● The focus is on the activity itself and this is usually an  activity that someone has been doing either all the time or regularly 

for a specific period of time. You also use  time expressions with since or for to say how long an action has been 
happening. 
We’ve been interviewing a lot of people about their experiences. 
Mohammad has been doing some research in that area. 
I’ve been working on this project since January. 
Use the present perfect continuous to focus on the reason. 
He is tired because he has been working all day
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Present perfect for future use 

In clauses with after, once and when we normally use the present simple to talk about the future, e.g. 

When I finish my studies I‟ll go and live abroad. Sometimes, however, we use the present perfect. 

Once I‟ve done the research, I‟ll write the report. 

After she‟s finished her degree, she‟ll get a job as a lawyer. The airport will open again when they‟ve moved the plane.  

Common mistakes 

When I‟ll get there, I‟ll let you know. (When I‟ve got there, I‟ll let you know.) 

I‟ll keep researching until I‟ll discover a cure. (I‟ll keep researching until I‟ve discovered a cure.) 

Talking about the future 

● Use the future simple (will or won‟t + infinitive) for: predictions with no evidence, quick decisions, offer, request 

and future facts. 

In ten years‟ time, the world won’t be very different. 

Will you finish the article by the end of the day? 

We’ll see more and more robots in shops in the next few years. It‟s hot. I‟ll turn on the fan. 

Don‟t worry; I‟ll help you clean up this mess. 

● Use the future continuous (will or won‟t + be -ing form) for: events that will be happening at a certain time in 

the future. 

This time next year, I’ll be living in Spain. 

Will you be studying this evening? 

I won’t be going to that school next week; I‟m on sick leave. 

● Use the future perfect (will / won‟t + have + past participle) for: actions that will or won‟t be completed before 

a specific time in the future. 

Before the end of this century, they‟ll have found life on other planets. 

Will they have found a cure by 2040? 

I won’t have finished typing the report by the time you get here.

Future tenses 
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Phrasal verbs 
Phrasal verbs are verbs which consist of a verb followed by one or two prepositions. The combination of the verb 
and preposition(s) in a phrasal verb creates a new meaning which is different than the meaning of the verb and 
preposition(s) on their own. 

Separable phrasal verbs 
● The verb and preposition(s) in some phrasal verbs are always separated by a noun and these are called 

separable phrasal verbs. The noun comes in between the verb and the preposition: 
turn up: Can you turn the sound up? I can‟t hear it. 

Inseparable phrasal verbs 
● The verb and preposition(s) in some phrasal verbs are never separated by a noun and these are called 

inseparable phrasal verbs. The noun always comes after the phrasal verb: 
look into: Let‟s look into other ways of having a virtual meeting. 
catch up: I need to catch up with my homework this evening. 

● In some phrasal verbs, the verb and preposition(s) can be either separated by a noun or not but the meaning is the same: 
turn off: Can you turn your camera off? OR Can you turn off your camera? 

● But with some phrasal verbs the meaning is different when the verb and preposition(s) are separated by a noun 
from when they aren‟t separated by a noun:           pick up: 
I can still pick up my little sister. (to physically move someone or something upwards) 
We‟re going to pick my aunt up from the airport tomorrow. (to meet someone somewhere and then  take them with 
you to another place.) 

Verb patterns with gerund and infinitive 
When two verbs are used together, the second verb is either in the gerund form (or verb-ing) or the infinitive form (to 
+ present participle). 

Verbs that are always followed by the infinitive, e.g. decide, encourage, need, seem, try, want, arrange, 
agree, hope, expect, plan, offer, learn. 
We decided to work on the project together.                                                                                                                                                                                                                                  The book seems to be back in the library now. 

Verbs that are always followed by the gerund, e.g. avoid, enjoy, finish, miss, recommend, admit, deny, 
dislike, practise, risk, consider, suggest 
You should avoid looking at your phone in bed.              I enjoy watching films in English. 

Verbs that can be followed by the gerund or infinitive: 
Some verbs can be followed by either a gerund or an infinitive+to and the meaning stays the same, e.g. 
continue, hate, like, start: 
We will continue looking for the photos until we find them. We will 
continue to look for the photos until we find them. 

                                                               Some verbs can be followed by either a gerund or an infinitive but the meaning changes according to the verb form 
which is   used, for example, stop, remember, forget, regret and try. 
 When I run, I need to stop to take a break every 15 minutes.(to stop doing an activity so you can do another activity) 
Let‟s stop thinking of ideas now and start making a plan. (to stop doing an activity) 
Please remember to bring your digital camera tomorrow. (Don‟t forget to bring it.) 
I remember meeting this man last year at the wedding reception. (I saw this man last year and now I remember that action.) 

I regret wasting all my money; now I have no money to buy this T-shirt. (I‟m sorry because I have wasted all my money.) 
We regret to inform you that you have not been accepted for this job. (We are sorry to tell you this.)  
Try taking this medicine for your headache. It‟s very good. (Try something as an experiment to see if it works.) 
I‟m trying to learn Chinese, but it‟s very difficult. (Try to + infinitive means that something is difficult, but you make  
an effort to do it.) 
 

 

Phrasal verbs, verb patterns 
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Uses of seem to + infinitive 

● to talk about how something or someone appears to be when we cannot be completely sure: 

She hasn‟t said anything, but Grandma seems to be having fun. 

Uses of (be) meant to + infinitive 

● to talk about what the purpose or truth of something should be: 

They were meant to arrive by now. 

It was meant to be a chocolate cake, but I dropped it. 

Uses of (be) supposed to + infinitive 

● to talk about obligations: 

I‟m supposed to look after my brother on Friday night. 

● to talk about arrangements: 

I‟m supposed to cook dinner on Monday evenings. 

● to talk about expectations: 

It was supposed to rain this morning. 

● to talk about our beliefs about something: 

It is supposed to be the best phone that you can buy. 
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Get something done 
Uses of get something done: 

● You use the structure get/have + object + done to say that someone will complete a particular task: 

I always get my housework done in the afternoon. 

Heba always helps her mother to get the washing done. 

● Use the past simple form of get/have to talk about completing a particular task in the past: 

I got my project work done last weekend. 

● Use will get/have + object + done to talk about completing a particular task in the future: 

I will get the book report done tomorrow. 

Causative verbs 
Use of make (someone) infinitive without to: 

● to say that someone forces someone (else) to do something: 

Our teacher made us read the book again. 

Use of let (someone) infinitive without to: 

● to say that someone can do something because someone (else) has given them permission to do it: 

The teacher sometimes lets us do an easy exercise for homework. 

Use of allow (someone) infinitive “to”: 

● to say that someone can do something because someone (else) has given them permission to do it: 

My parents allow me to stay up later at the weekend. 

Use of stop (someone) from verb-ing: 

● to say that someone / a situation makes it possible for someone (else) to continue doing something: 

The very hot weather sometimes stops us from going outside. 
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Adjectives and adverbs 

 
                            

Adjectives  
Use an adjective to describe a noun. An adjective always comes before the noun it describes 

 Use an adjective after verb to be and sense verbs: 
Tamer is angry; what has happened?                                     Come and have lunch with me; the food tastes nice  
● to describe a noun. We put the adjective before the noun.    She is a talented singer. That‟s an expensive car.  
● If there is no noun, we put the adjective after the verb be. I am happy.    It is interesting.  

Uses of comparative adjectives 
● to make comparisons: We need a bigger house. 
● to compare two things: My brother is older than me. 
● to describe how something changes: She is growing taller. 

NOTE:  We use a lot, much, far or a little before the comparative adjective to say that there‟s a big or a small 
difference between the two things:   The Giza pyramids are far older than the Cairo Citadel. 

  Those cakes are a little cheaper than these ones    Nessma is much more sensible than she used to be 

Uses of superlative adjectives 
● to compare three or more things: I like all your books, but this one is the best. 

● to describe extremes: Mount Everest is the highest mountain on earth. 

● With short adjectives (1 syllable), we usually add -er to make comparatives and -est to make superlatives. 
 

Adjective    Comparative   Superlative 
Long longer longest 

● When an adjective ends in -e, we add -r to make comparatives and -st to make superlatives. 
 

Nice nicer nicest 
● When an adjective ends in a vowel and a consonant, we double the consonant. 
 

Big bigger biggest 
● When an adjective ends in a consonant and -y, we replace it with -ier in 
comparatives and -iest in superlatives. 
 

Happy happier happiest 
● With long adjectives (two or more syllables), we usually add more for comparatives and most for superlatives. 
 

Expensive more 
expensive 

most 
expensive 

● Some adjectives have irregular comparatives and superlatives. 
 

Good better best 

Bad worse worst 

Far farther/furthest farthest/furthest 

Compound adjectives  
● Use compound adjectives (adjective or adverb + past participle) to describe a noun. Put the compound 
adjective before the noun it describes. Use a hyphen to link the two parts of the adjective together. 

She is a very well-rounded person.                            Spanish is a widely-spoken language. 

Comparative phrases 
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Mayar did quite well in the match. We liked her performance. 
● Sometimes adverbs modify adjectives, making them stronger or weaker. 
It is not very cold today. 
The child is quite happy. 
The car looks absolutely wonderful. 
● An adverb can modify a whole sentence:     Fortunately, I had brought an umbrella. 

Adverbs and adjectives can have different functions: Gaber is a serious worker; he works seriously. 
 (Here an adjective modifies a noun, while an adverb modifies a verb.) 
● We can also use adverbs to modify the adjectives. 
It‟s not very cold today.                                                                                                                                                                                     It‟s quite cold today.      It‟s extremely cold today 

Use an adverb to describe an action. 
● An adverb usually comes after a verb: 
Nobody treats her differently to the other employees. 
● An adverb can also come before a verb to emphasize the verb. 
I wasn‟t sure if I could successfully combine my job with playing handball. 
● Adverbs usually end in –ly, but some adverbs are irregular. 
I found a job very fast.                            I won the race easily. 
Ahmad has always worked hard. Heba can swim well. 
 
 
 
 
 

10  

● Use of exactly the same as    to say that there is no difference between two things or people: 

Your family‟s car is exactly the same as my family‟s car. There‟s no difference between them at all. 

● Use of almost as … as or slightly … than   

        to say that there is a small difference between two things or people:        

     The trip to Brazil is almost as expensive as the trip to Canada.   

    My town is slightly more popular with tourists than your town. 

● Use of far … than     to say that there is a big difference between two things:  

       I think studying science is far more interesting than studying maths.  

 

Use of adverbs 
● to describe the verb:         The children talked loudly during the film. 

● Many adverbs end in -ly but not all.         Waleed played very well in the handball match 

● We can form an adverb by doing the following to an adjective: 
1 adding ly: serious ------- > seriously 
2 adding ly: wonderful ------- > wonderfully 
3 Adding ally: automatic ------- > automatically 
4 deleting e and adding ly : terrible -------- > terribly 
5 deleting y and adding ily: easy ------- > easily 
● Some adverbs have the same form as adjectives: hard, fast, early, late, right, wrong, high, low.  
● The train is late. (adjective)                  I know it never comes late. (adverb) 
Irregular adverbs 
● The adverb of good is well. They play football well. 
● The adverb hardly is not related to the adverb hard. She tried hard in the exam. (hard = worked very 
hard) I can hardly hear the film. (hardly = almost not) 
There are four types of adverbs: adverbs of manner, place, time and frequency. Position of adverbs 
 

Type Position Example 
manner They usually go in end position. They 

sometimes go in the middle of the sentence 
if the adverb is not an important part of 
the clause. 

I dressed quickly. 
I quickly dressed and left the 
house. 

place They usually go in the end position. They 
sometimes go in front position in writing. 

Can you sit over there? 
Outside, there was a small pond. 

time They usually go in end position. If the 
adverb is important, the adverb goes in 
front position. 

I‟m going to the cinema 
tomorrow. 
Today, we‟re seeing our cousins. 

frequency They usually go in mid position, but they 
can go in front or end position. 
always, ever and never do not usually go 
in front position. 

They often have homework. 
My dad usually goes to the 
cinema on Saturday. 

Sometimes I play video 
games. She never eats meat. 

 
● We can use adverbs before adjectives and, less commonly, before adverbs. 
This exam is incredibly 
difficult. That film was 
surprisingly funny. 
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Mayar did quite well in the match. We liked her performance. 
● Sometimes adverbs modify adjectives, making them stronger or weaker. 
It is not very cold today. 
The child is quite happy. 
The car looks absolutely wonderful. 
● An adverb can modify a whole sentence:     Fortunately, I had brought an umbrella. 

Adverbs and adjectives can have different functions: Gaber is a serious worker; he works seriously. 
 (Here an adjective modifies a noun, while an adverb modifies a verb.) 
● We can also use adverbs to modify the adjectives. 
It‟s not very cold today.                                                                                                                                                                                     It‟s quite cold today.      It‟s extremely cold today 

Use an adverb to describe an action. 
● An adverb usually comes after a verb: 
Nobody treats her differently to the other employees. 
● An adverb can also come before a verb to emphasize the verb. 
I wasn‟t sure if I could successfully combine my job with playing handball. 
● Adverbs usually end in –ly, but some adverbs are irregular. 
I found a job very fast.                            I won the race easily. 
Ahmad has always worked hard. Heba can swim well. 
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Use the passive to focus on the action or activity, rather than the people doing the action. If you don‟t 
know which person, the only option is to use the passive. Sometimes you want to say who did the 
action in a sentence and then you use by + the person at the end of the sentence. 

The present simple passive 
● You form the present simple passive with am/is/are + past participle. 
● Use the present simple passive for facts, regular activities or processes that are always the same: 

Cotton clothes are made in Egypt. 

The past simple passive 
● You form the past simple passive with was/were + past participle. 
● You use the past simple passive for actions, activities and processes that were completed in the 

past and aren‟t happening now: 
The competition was stopped because of a technical 
problem. Ali and Yassar were awarded a prize by a teacher 
at their school. 
The passive with will and modal verbs 

● You use will/modal verb + be + past participle to form the passive with will and modal verbs: 
I will be given some more responsibility at work next 
month. All of these sports can be played at your local 
sports centre. 
I may be awarded a scholarship for university if I do well in my exams. 

The passive infinitive 
● The passive infinitive is a passive form of verbs which are always followed by to, for example have 

to, has  to, need to, etc. 
● You form the passive infinitive with to be + past participle: 

All of these reports have to be written before we can go home. 

The present perfect passive 
You use have/has been + past participle to form the present perfect passive. 
You use the present perfect passive to talk about recent actions and events that have 
results. New schools have been built recently. 

The past perfect passive 
You use had + been + past participle to form the past perfect passive. 
You use the past perfect passive to talk about actions that happened before other actions in the 
past. After the problem had been discussed, we reached a reasonable solution. 

The passive 
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Quantifiers 
Quantifiers are words or phrases that we use before nouns to show how much of something there 
is. Consider whether the noun you want to say the amount of is a singular or a plural noun and 
whether it‟s a countable (i.e. you can use a number directly before it) or an uncountable (i.e. you 
can‟t use a number directly before it) noun. 

Quantifiers to show that there’s nothing or a small amount 
● None is used with countable and uncountable nouns to say that there‟s nothing: 

None of the books I ordered have arrived yet. 
Despite her illness, she lost none of her enthusiasm for life. 

● A few is used with countable nouns and it means a small number: 
A few of my friends thought that I was too old to become an actor. 

● Few is used with countable nouns and it means a very small number: 
Few people know what job they want to do when they‟re still a child. 

● A little is used with uncountable nouns and it means a very small number: 
We only need a little help from our teacher and then we can finish the project. 

● Little is used with uncountable nouns and it means a very small amount of something with the 
negative meaning of „not enough‟: 
There‟s little hope that they‟ll arrive before 4 p.m. 

Quantifiers to show that there’s a large amount 
● Much is used to refer to uncountable nouns in negative sentences and questions: 

There isn‟t much chance of me going to work on a farm. 
● Many / A lot of is used with countable nouns for a large number of people. They can be used in 

positive sentences, negative sentences and questions: 
Many / A lot of people don‟t find their perfect job until they‟re over thirty. 

● In affirmative sentences, we sometimes use much and many in more formal styles: 
There is much concern about development projects in Egypt. 
The manager has sent many emails to customers recently. 

Quantifiers that refer to one thing in a group 
● Each is used with countable nouns to focus on one person or thing in a group: 

Each student in this class has their own special qualities. 
● Every is used with countable nouns to focus on all of the people or things in a group and usually 

shows that something happens regularly or something is true for everyone: 
After finishing secondary stage, every student hopes to join the faculty they want. 

● Some and any are used with countable and uncountable nouns. 
Some is used in positive sentences. 
I have some novels to read. 

Note: 
We can use some in questions when we make offers or requests. 

Would you like some tea?                                 Can I have some more sugar? 
Any is used in negative sentences and questions. 
I don‟t have any plays to read.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Did you buy any toys? 
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Modal verbs are used for degrees of possibility, ability and permission. They are also used for requests, 
suggestions and advice. 

● can / can’t + infinitive without to is used to talk about possibility, present ability and permission: 
We can’t see the stars very clearly tonight. (possibility) 
I can usually cope with difficult situations. (present ability) 
You can talk to the teachers in ten minutes. (permission) 

● could/couldn‟t + infinitive without to is used to talk about possibility and past ability. 
When I was six, I could ride a bike, but I couldn’t swim. (past ability) 

● have to / don’t have to is used to say that something is necessary/not necessary: 
Students have to do their school work and take exams. (necessary) 
You don’t have to read every page in the book. (not necessary) 

● might  is used to show that we think there‟s a small chance that something will happen, but it‟s still                             possible: 
I might visit you next week; I haven‟t decided yet. 

● should / shouldn’t + infinitive without to is used that say that it is or isn‟t a good idea to do something, for 
example when giving advice: 
You should spend more time on self-care. You shouldn’t hesitate to ask for help. 

● Use should/ought to have + past participle to express regret (for doing or not doing an 
action in the past.) 

● You shouldn’t/oughtn’t to have wasted your time playing on your cell phone. Now your 
grades are quite low. 

● use must/mustn’t+ infinitive for a rule, law, warm invitation and strong advice: You mustn’t talk in 
the library. You must wash your hands before you eat. You must come and have dinner with us. 

Modal verbs for making deductions about the past: 
must, can’t/couldn’t, may/might 
Must 

● Use must + have + past participle when you are sure about what happened. 
It must have been very difficult to live without computers in the past. 

May/might/could 
● Use might / may / could + have +past participle when you think it is possible that something happened but 

you‟re not sure. 
She might’ve told him about the accident, I‟m not sure.. 
They may not have understood you properly; she did the opposite! 

Can’t/couldn’t 
● Use can‟t or couldn‟t have + past participle when you are sure it is not possible that something happened. 

He can’t have known that the pool closed at 7pm or he would be here by now. They 
couldn’t have arrived before us because they didn‟t leave until 6pm. 

Would + infinitive for talking about past habits 
Would/wouldn’t 

● Use would + infinitive to talk about past habits and typical behaviour in the past. 
My grandmother would tell me a story every night before I went to bed. His 
brother wouldn’t ride a bicycle very often. 

● Don‟t use a hyphen if the compound adjective follows the noun it describes. 
Smart phones are widely used all over the world. 
The Arabic language is widely spoken in all the villages. 
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Relative clauses 

● Use relative clauses to give more information about someone or something.

● Use who or that to refer to people, and which or that to refer to things.

● Use Whom to refer to an object (then whom is followed by a subject.)

My cousin whom I visited in the hospital is getting better now. Manal who

won the gold medal is over the moon!

● Use whose to refer to possession or relationship, where to refer to places, and when to refer to time.

This is the honest man whose job is to guard our cars.

The park is the place where I usually spend a nice time with my friends. July is the

month when we spend our summer holiday outside Cairo.

● Put the relative clause immediately after the noun you are talking about:

Mr Sami works at a bank. He is loved by all. Mr Sami,

who works at a bank, is loved by all.

● Use non-defining relative clauses with commas, to give further (non-essential) information about something

or someone. (In this type, that can‟t replace who, whom and which.)

The ancient temple, which was mentioned in the guide book, was difficult to find. Mr Kamel,

who is 50 years old, is the new manager.

Aisha, whose father is a famous doctor, is my best friend.

● Use defining relative clauses, without commas, to give essential information to explain who or what you

are talking about. In this type, that can replace who and which.

He is the writer who/that wrote these interesting articles. The place

where we used to live was very noisy.

So and such

We can use so to mean very, often to emphasise or to give a reason for something.

● Use so + adjective/adverb (+ that …) The novel is so interesting.

The novel is so interesting that I decided to read it again. Sami

behaves so politely that all his friends respect him.

● We can also use so much + uncountable noun + (that) … or so many + plural noun + (that) … He has

spent so much time working that he felt exhausted.

Hala has so many tasks to do that she can‟t go to the club with her friends.

● We can use such in the same way but always before a noun.

Use such + (adjective) + uncountable/plural noun + (that) …

Egypt has such amazing monuments that a lot of tourists enjoy seeing them.

● We can also use such a/an + (adjective) + countable singular noun + (that) …

It is such a nice film that I watched it twice.  Gamal is such an honest man that all people trust him. 

        Relative              
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● Direct speech is a way of saying what someone said, using quotation marks. 
Jack said, “I visited Luxor last week”. 

● Indirect /Reported speech is used to report what someone has said without using quotation marks. 
Jack said that he had visited Luxor the week before. 

                    Reported statements 
In reported statements, ... 

● we use told instead of said to. Said remains as it is. We can use other reporting verbs instead of said such as 
stated, declared, explained …etc. 

● we can use that between the reporting verb and the statement. 
● we usually move verb tenses one step back and change pronouns according to the meaning. 

{Present simple ➞ past simple / present continuous ➞ past continuous / present perfect ➞ past perfect 
/ will go ➞ would go…etc.} 
“I will visit my relatives in Tanta,” Leila said. 
Leila said that she would visit her relatives in Tanta. 

● we usually make changes to time and place words and phrases: tomorrow ➞ the next / the following day 
- yesterday ➞ the day before/the previous day- this week ➞ that week / here ➞ there …etc. 
She said to me, “I bought a new mobile last week”. 
She told me that she had bought a new mobile the week before. 

● past perfect verbs and past modal verbs don‟t change. 
Yasmeen said, “I could solve the problem after I had discussed it with my parents”. Yasmeen 

said that she could solve the problem after she had discussed it with her parents. 
● we don‟t change the tense when we report a fact and when someone says something now or around now. 

Adel says, “I am ready for the trip”. Adel says 

that he is ready for the trip. 
“Mercury is the smallest planet in the Solar System,” the teacher said. The 

teacher said that Mercury is the smallest planet in the Solar System. 

Reported questions 

In reported questions, ... 
● we use asked instead of said to and we use asked, inquired or wanted to know instead of said. 
● for Yes/ No questions, we add if/whether between the reporting verb and the question. 

She said, “Do you like reading short stories?”             She asked if / whether I liked reading short stories. 
● we change tense verbs, pronouns and time / place words as we do in reported statements. 
● in wh-questions, we don‟t use if / whether: we use the same question word. 
● we change the word order. Question marks are not used. 

Tamer said, “What are you doing now?”                                                                                                                              Tamer inquired what I was doing then 

My friend said, “When did you return from London?” My friend asked me when I had returned from London. 

Reported orders, suggestions and advice 
● We usually report orders, suggestions and advice with a reporting verb + object + (not) to + infinitive. 
● Verbs which are followed by object + (not) to + infinitive: advise, ask, encourage, instruct, order, tell, urge, 

and warn:                                                       The teacher said to us, “Revise the lesson again”. The teacher advised us to revise the lesson again.  

The policeman said to me, “Don’t drive so fast”.  The policeman instructed me not to drive so fast.  

● Suggest and recommend are followed by verb + -ing or that + subject + infinitive without to. 
Rami said, “Let’s go to the library”. Rami suggested going to the library. 
Dalia said to me, “You should follow the doctor‟s advice”.                                             Dalia recommended following the doctor‟s advice. 
 I said to Heba ,”You should avoid repeating mistakes”.  

     Reported speech 



33

مفاهيم اللغة اإلجنلزيية )لغة أوىل( الصف الثالث الثانوي

 

18  

 

 

 

Zero conditional 
Statements and negative statements 
 

If/When present present 

        If I feel tired, 
  I go to bed. (It‟s      my habit.) 

    When I am happy,   I smile. 

     When he is unhappy, 
  he does not (doesn’t) smile. 

 

 
 
 
 
 
 
 

                 Wh- questions 
 

 

Use of the zero conditional 
● to describe facts and actions which are usually true. In these sentences, if = when: 
If ice gets hot, it melts.                          When it rains, the streets get wet. 

First conditional 
Statements and negative statements 

 

If Present will + infinitive 

If you work hard, you will (you’ll) do well at school. 

If you do not (don’t) work 
hard, 

you will not (won’t) do very well. 

 

Subject will + present if + present 

You will (you’ll) do well at school if you work hard. 

You will not (won’t) do very well   if you don‟t work hard. 

             Wh- questions 
 

What will you do if you pass (do not pass) the exam? 

        Use of the first conditional 
● to talk about events that we think are possible or probable in the future: 
If you go to London, you will see red buses 

Second conditional 
Statements and negative statements 
 

If past simple would + infinitive 

    Subject present 
if/when + 
present 

I go to bed if I feel tired. 

He does not 
(doesn’t) smile 

when he is 
unhappy. 

What do you do if you feel tired? 

 

NOTE: 

 

  
 

 

  

 

 

Conditional sentences 
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 Making suggestions 

If she was / were taller,  she would (she’d) be in the school team. 

If  you did not (didn’t) work hard,   you would not (wouldn’t) do very well. 
 

If would + infinitive if + past simple 

     She   would (She’d) be in the school 
team 

  if she was / were taller. 

      You  would not (wouldn’t) do very well  if you did not (didn’t) work hard. 

Wh- questions 
 

    What would you do  if you didn’t pass the exam? 

Use of the second conditional 
● to talk about events that are unlikely to happen: 

If he was / were very rich, he would buy an aeroplane. 

Third conditional 
Statements and negative statements 

 

If past perfect would have + past participle 
If Hanan had been at school yesterday,    she’d have met the new teacher. 
If my brother hadn’t walked so slowly,   he wouldn’t have missed the bus. 

 

would have + past participle if past perfect 
Hanna would have met the new 
teacher 

if she had been at school 
yesterday. 

My brother wouldn’t have missed 
the bus 

if he hadn’t walked so slowly. 

       Wh- questions 
 

What would you have done if you’d been late for the exam? 

Use of the third conditional 

 to talk about a different past, in which something did or did not happen, and we imagine a different result: 

 If he had been careful, he wouldn’t have made these mistakes. 
(He wasn’t careful, so he made these mistakes.) 
 

Giving advice about the future: 
● How / What about + verb-ing?               How about going to bed earlier? 

What about doing your homework with a friend? 
● Have you considered/thought about + verb-ing?            Have you considered making a study plan? 

Have you thought about asking to take the exam again? 
● Why don‟t you + infinitive without to?           Why don’t you try a new sport?
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A question tag is a short phrase at the end of a statement that turns it into a question: 

He likes musicals, doesn’t he? (negative tag) 
Your sister can‟t drive, can she? (positive tag) 

Uses of tag questions 
● The meaning of a question tag depends on how you say it. When the intonation falls, we are 
not really asking a question, we just want the listener to agree with us. 

That film was brilliant, wasn’t it? 
● If we are asking a real question, our intonation rises. 

You‟re enjoying yourself, aren’t you? 
● After Let‟s … the question tag is shall we: Let‟s go to the park, shall we? 

● After I‟m …, the negative question tag is aren‟t I? (= am I not?): I‟m right, aren’t I? 

Notes: 
● In question tags, we change nouns into pronouns: 
Teachers play an important role in our lives, don’t they? 
● We use it instead of this and that and they instead of these and those:  

                                                                                                                                                                                                  That question was difficult, wasn’t it? 
● Tag questions are affirmative with none of, nobody, never and hardly:  
                                                                                                       None of those boys were lazy, were they? 
● We use they instead of someone, everybody, no one 
and nobody: Nobody came early, did they? 
● We use it instead of nothing and everything: Nothing is correct, is it? 

 

 

 
 

Countable nouns 
● Nouns with singular and plural forms are called countable nouns: 
a bottle, two bottles, a hundred bottles; a child, three children; a man, ten men 

● Singular countable nouns can be used with a/an or one: 

Ali is eating a banana. Sara would like an apple. Hassan has eaten one banana and two oranges. 

● Plural countable nouns can be used with numbers, How many, so/not many, a few, fewer: 

How many grapes would you like? Can I have a few grapes?  

Fewer people live in the country today than in the past. 
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Uncountable nouns 
● Nouns which have only one form (no plural) are called uncountable nouns: 

air, water, light, money, glass, paper 

● Uncountable nouns are used with some, How much, so/not much, (a) little: 

Be careful, there‟s some glass on the floor.                  How much light is there in the cave? 

We don‟t have much money. There is only a little water to drink. 

● Uncountable nouns can‟t be preceded by a/an:      Money is the root of all evil. 

● Before uncountable nouns, we can use: a piece of/pieces of …, etc. 

My teacher gave me useful pieces of advice to follow. 

Indefinite article 

Uses of the indefinite article a/an 

● to refer to something for the first time: Her father has just bought a new car.  

When Ali visited Thailand, he had a ride on an elephant. 

● to talk about someone‟s job: Imad wants to be a scientist when he finishes university.  

                                          His sister, Sara, wants to be an architect. 

● to one of many things: My uncle and aunt live in a flat in the town centre. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      I usually have an egg for breakfast. 

 A or an? 

● If a noun (or adjective before a noun) starts with a vowel sound, use the indefinite article an: 

an animal, an elephant, an interview, an orange bus, an unusual building 

● The letter u at the beginning of a word is pronounced as if it begins with the consonant y. In these cases, 

use the article a: a uniform, a university, a useful boo 

Definite article 
Uses of the definite article the 

● to refer to something you have already talked about: 

His father works in an office. The office is near the city centre. 

She bought a book by Charlotte Brontë yesterday. The book is called Jane Eyre. 

● when there is only one of something, or when everyone knows 
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which thing or person you are talking about: 

The moon looks very near to the earth tonight. 

(There is only one moon and earth.) 

We had a picnic in the park at the weekend. (This is 

the park we all know, probably the nearest or only 

park in the town.) 

● with superlative adjectives and other words 

(first, last, only, etc.): 

That‟s the best film I‟ve ever seen. 

The Nile is the longest river in the world. 

The first letter of the alphabet is A. 

Note: We say: I have lunch with my family. 

The lunch (which) I had with friends in Alexandria is unforgettable. 

 

 

  
  

● Punctuation marks are signs such as full stops, commas and question marks. We use them in sentences 
to make the meaning clear. 

Sentence endings 

Full stop 
● Use a full stop (.) at the end of declarative, imperative and conditional sentences: 

Yasser and Peter went to the club an hour ago. 
● Use a full stop (.) after abbreviation: 

My grandson Ahmad was born in Jan. 2020. 
● Use full stops in initials for personal names: 

T. S. Eliot (Tomas Stearns Eliot) was a great poet. 
Let‟s find an A.T.M. so I can withdraw some money. 

● In British English, full stops are placed outside the final quotation mark. 
The general manager said,”This is a great day for the company”. 
 
Question mark 

● Use a question mark (?) at the end of direct questions (interrogative sentences and tag questions). 
When did Amani leave for the supermarket?  

You seem busy now, don‟t you? 

 
 

NOTE:  
  

  
  

  
  

  
  

  

Punctuation Marks 
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Exclamation mark 
● An exclamation mark is used after a command, an interjection, or what shows surprise or anger. 

“Look out behind you!” she yelled. 
I‟m so excited to go to the park tomorrow! What an amazing place! 

Note: 
We sometimes use a full stop after a command when we don't focus on interjection, surprise or anger. 
Sit down. 
Capital letters 

● Use capital letters to mark the beginning of a sentence. 
We went to London last summer. 

● Use capital letters at the beginning of proper nouns. Proper nouns include personal names 
(including titles before names), nationalities and languages, names of countries, continents, days of 
the week and months of the year, public holidays as well as geographical places. 
Dr Adel Fahmi is the consultant at Cairo Hospital. 
Rami and Fadi can speak Japanese although they live in South Africa. 

● Use capital letters for the titles of books, magazines and newspapers, plays and music. 
„Oliver‟ is the main character in „Oliver Twist‟ written by Charles Dickens. 
Pauses or breaks 

● The comma, semicolon and colon are used to indicate a pause in series. 
Comma 

● Use a comma (,) to show a separation of ideas or elements within the structure of a sentence. 
● Use a comma after yes and no, and before please in sentences. We sometimes use a comma after 

Please at the beginning of a sentence. 
Yes, it‟s a quarter past three, Samir. 
Could I have more cake, please? 

Please, allow me to use your camera. 
● You also use a comma before or after the name of the person you are speaking to. 

Omar, you have done an excellent job. 
● Use a comma to separate two complete sentences: 

When I was doing the housework, a stranger knocked on the front door. 
● Use commas to separate lists or elements within sentences. 

Huda bought two kilos of sugar, a packet of tea, a bottle of oil and five loaves of bread. 
● Use commas to separate a list of similar words, adjectives or phrases. 

It‟s important to write in clear, simple, accurate words. 
● Use commas to separate words or phrases that mark where the voice would pause slightly, 

(after transitions.) 
I can‟t tell you now. However, all will be revealed tomorrow at midday. 

● Use a comma to separate the direct speech from the rest of the sentence. The comma comes before 
the quotation mark. 
Tamer said, “I have already tidied my room”. 

● Use commas to mark non-defining clauses. (The clauses which add extra / non-essential information). 
The police officer, who arrived after just five minutes, arrested the criminal. 

● Use a comma to set off a tag question from the rest of the sentence. 
She is your sister, isn‟t she? 

● Use a comma to separate parts of the date. 
              May 2, 2016, was when I graduated. 

● Put a comma at the end of the direct sentence in case the speaker is placed after that sentence. 



39

مفاهيم اللغة اإلجنلزيية )لغة أوىل( الصف الثالث الثانوي

 

24 
 
 

“I‟m coming home late tonight,” my father said. 

Colons (:) 
● Use colons to introduce lists 

There are three main reasons for the success of the government: challenging work, determination and 
patience. 

● Use a colon between sentences when the second sentence explains or justifies the first sentence. 
Try to keep calm during the interview: this will cause a good impression. 

Semicolon (;) 
● Use the semicolon between two independent clauses linked by a transitional expression (e.g., accordingly, 

consequently, for example, nevertheless, so, thus). 
● Heavy rain had continued to fall at the airport; consequently, all flights were canceled. 

Apostrophe 
● Use an apostrophe with an s (‟s) to show who owns something. The‟s is added after singular nouns or 

names. 
This is our aunt‟s house. 

● When a name or a singular noun ends in -s, either add an apostrophe or an apostrophe as well as another                            (s). 
This is Charles‟s phone.            These are James‟ books             My father is at his boss‟s party 

● For plural nouns that end in -s, put the apostrophe after the -s.                  Miss Leila is marking her pupils‟ 
work. 

● When plural nouns do not end in -s, just add‟s to these plural nouns.         Doctors look after people‟s health. 

● To make a possessive form of two people joined by and, such as Rami and Sameh, or Mary and Anne, 
put‟s only after the second name.                     We were at Eman and Ahmad‟s party. 

● The apostrophe can also be used to show that one or more letters in a contraction have been left out. 

We‟ll come to your party, but Sue won‟t be able to come. She‟s meeting her uncle at the airport. 

Quotation marks (“) 
● In direct speech, we enclose what is said within a pair of single or double quotation marks, although single 

quotation marks are becoming more common. 

Wael said, “I haven‟t put those shelves up yet”.  

She said, “Where is the nearest fish restaurant?”                                                                                                                                                                                                                                                      “I‟m coming home late tonight,” my father said. 

● We can put quotation marks around titles.          Have you watched the famous film „Titanic‟? 

● We can use quotation marks when we mention a word or phrase in a sentence. 

What does „punctuation‟ mean? 

Hyphen (-) 
● Use a hyphen to join two or more words together into a compound term. Do not separate the 
words with spaces.         My eight-year-old boy loves reading                                    

    Do you have sugar-free cookies? 
● Don‟t use a hyphen if the compound adjective follows the noun it describes. 

English is widely spoken.                                 We use a widely-spoken language. 
Use a hyphen to link prefixes to words. These things happened before the pre-enlightenment era.





مفاهيم 
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 Remember
Part 1

He saw the Sphinx when he went to Giza.
When he went to Alexandria, he saw the sea.

When      a train leaves the town, it 
goes

across the desert.

Before past a factory. 

  I think this is
these are

the eye of a goat. 
seeds of a watermelon.

Then she drew
It’s
 I want

the rest of the bus 
a bag of flour.
 three kilos of onions.
half a litre of water

How many 
(eggs) were 
How much 
(sugar) was

there?
left?

All
Most of
A lot of  
Some of

the
eggs.
sugar. 

A few of the eggs.
A little of the sugar.

None of the
eggs.
sugar.

How

long
wide
high is the

cupboard? About
Over

Under
(2 metres)

long.
wide.
 high. 
tall.tall man?

How much 
 does the book
 do the other books

cost?
weigh?

It costs L.E.3 
They weigh three quarters 
of a kilo.

I need some (spices).                             You can get them at (Hamdi’s).
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Part 2

What do we need to make coffee? 

That
smells 
looks

good! (What’s in it? )

They’ve started!
(Runner 7) has finished.
But (runner 5) is still running

What has she drawn?
She’s drawn the body.
But she hasn’t drawn the head yet.

Has she drawn the
tail?
head?

Yes, she has. 
No, she hasn’t.

I’ve asked my friend to take something.

 Where’s Huda gone?
She’s gone to the pharmacy to get Salim some medicine.

Since Bill came to Egypt, he’s been to Cairo and Tanta.

Have you ever (flown a plane)? Yes, I’ve (flown a plane) many 
a few

times.

No, I’ve never (flown a plane).

What’s Abdallah done in his life?                   He’s flown a lot of planes.

 Have you ever been to (Aswan)? (Yes, I have.)

When did you go there? I went there last year.)

I don’t need to go there. I’ve already been there

I know a place where there is a (castle).

(He)
(had)

a lot of (water).
quite a lot of (water)

(drank)
some. 
some more.
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Part 3

(Now he had)
less.
only a little. 
no more (water).

(There were)
too many
not enough 
too few

(people).

(There was)
too much
not enough 
too little

(money).

(It was)
quite
 very

(hot).

(The elephant is)
(The lorry is)

too (heavy).
(strong) enough.

(She has got)
more (tomato sauce)
fewer (onions)

than
(vinegar).
(lady’s fingers).     

How much does she need altogether? 

We’ve (only) got...
grammes.
kilos.
litres.

We  need some more.
 don’t need any more.

That’s

too
much.
many.

more than enough 
not enough

too  little.
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Part 4
It says “No smoking”. This means (that) you must not smoke.

We know it is Egyptian because it says ” Made in Egypt”. 

Can you tell me 
Ask your friend

what the time is?
 when the bus leaves

She wants to know
 if 
whether

this is your book.

Tell him how old you are.

You said it was made of the best material.
I could wash it.
it would make my hair grow.
I had to buy one.

He said he was an actor. 

He told me he didn’t have any children.

You asked where I came from.

I said I came from Zagazig. 

Who
What
Where

do you think  
this is? 
it means? 
he’s doing?
 he’s going? 

I’m not sure.
I don’t know
I’ve no idea

what he’s doing

I think he’s 
He seems to be

walking
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Part 5

1. I thought they were roads, and I was right.

2.  It’s a bird, isn’t it?

3. It’s got wings, hasn’t it?

4. You like bananas, don’t you? 

5. Birds don’t fly like that, do they?

6. It hasn’t got feathers, has it?

7. You don’t work on Fridays, do you? 

It

could
can’ t
must

be a
 fish.
 bird.
new  invention.

We might be imagining it.

He
must
 could 
might

have
followed the road. 
gone this way.

It is possible to go there by car.

If

I was here, I would be able to see the river.
 you crossed the river, you might see fishermen.

he had seen the sign, he wouldn’t have taken the photos.

 
  While he was driving south, he saw the pigeon houses.

It’s
I’m
The sun’s

going to
rain. 
do my homework (tomorrow).
shine.
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The school year starts in September.
On the seventeenth of July Hassan saw an elephant at the circus.

This is

the
house
woman
children

that 
which

Jack built.

These are
that 
who

lost her child
laughed.

The shop (that/which) sold meat belonged to Abdallah.
The shopkeeper (who/ that) sold meat was called Abdallah.

This is  for

me

us

them

you

her

him

It’s

mine

ours

theirs

yours

hers

his

If

I

you

she

he

we

you

they

look

looks

look

in a mirror,

I

you

she

he

we

you

they

can see

myself.

yourself.

herself.

himself.

ourselves.

yourselves.

themselves.

Which do you prefer oranges or dates?   I prefer oranges.

Its leg was broken.      Its clothes were dirty.  

It had no hair.
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He said “open it” so I opened it.

What did you do yesterday?         

Did you fly to the moon?     No, I didn’t.       

Did you eat?       Yes. I did.  

How did you come?      I came by bus.

She went to the butcher and bought some meat.

There was a boat on the canal.                               There were two boys in the boat.

Language for Situations
1- IF you aRe taLkIng about PeoPLe LIveS 

• When/ Where were you born? 
• Where are you from?
• Where do you come from?
• Where do you live?
• Have you ever (been to Europe)? 
• What  about ( America )? Have you been there?

2- IF you aRe taLkIng about tHe FutuRe 
Tomorrow 
Next week,                                   I’m going to visit Cairo .It’s going to get dark soon.
When I leave school ,         

3- IF you aRe teLLIng a StoRy 

 Do you know any stories about (giants)? 
This is a story about a girl. She is called Cinderella
 The play starts in the market. 
Once (there was a sailor called Sindbad)
One day.                              Later                                             Soon after .
(A lot  of things happened but) at last.
ln the end .. .                        He went. ……but on the way…..
 that the same thing happened. Every day…….. and…………..
But. One day...so……..  
Did it really happen?                          No, of course it didn’t really happen!
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4- IF you aRe taLkIng about WoRDS

What does “ambulance” mean?

“Hummus” means “chick-peas”.

(She sleeps on a dusty floor). That’s. why she’s called(“Cinderella”).

5- IF you aRe taLkIng about aCtIonS

What’s happening?

They’ve scored! It’s a goal! Well done! 

6- on tHe teLevISIon oR RaDIo 

Good (afternoon), ladies and gentlemen. Here we are in (Khan Khalili). 
We’re going to (talk to some tourists).

7- IF you aRe not SuRe about SoMetHIng  

What is it?                                  I think ………….. 

Whose is it?                               I’m not sure.

Which is (yours)?                      I don’t know.

Why do you think that?          Because …………..

8- IF you aRe CoMPaRIng tHIngS

 In my country, (shops are closed on Sundays). 
It’s the same/ different here

9- IF you aRe LookIng FoR SoMetHIng oR FInDIng tHe Way 
Is there (a post office )?
  Excuse me
are there (any shops) (near here?
Where is the nearest (post office?
Where can I get (some broad)?    At (that shop) ... .
10- IF you aRe tRaveLLIng 
How can I get to (Siwa)?             (By bus), etc.
When does the (bus) leave?
When does it arrive (in Tanta?
How long does the  journey take? 
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11- IF SoMetHIng IS goIng WRong
Whoops!/ Ouch!... Please be careful.
Oh, I’m sorry. Are you all right? 

12- IF you LIke SoMetHIng oR SoMeone

I like that.                                                       

That’s very interesting. 

That looks good.

That smells good.

13- IF YOU DON’T LIKE SOMEONE 
Go away!
I’m not afraid of you. 

14- IF you aRe In a SHoP oR ReStauRant 
Can I have some (bananas), please?
Have you got any…………..?    
I want some (oranges), please. 
How much/ How many do you want?
How much are they/ do they cost? 
That’s too much!                                                  
   Can’t you make it less?
Have you got anything cheaper?
 That’s enough, thank you.                                     
 I don’t need any more....
15- IF you Want SoMeone to Do  SoMetHIng 

Do you mind (coming to the studio)?             

 No, of course not.

I don’t mind at all.... 
16- IF you aRe tHInkIng oF DoIng SoMetHIng

Why don’t we (make a play) 

All right. What do we need?

Let’s We need (some rice) to (make “mahshi”)...
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17- IF you aRe SHoWIng SoMeone HoW to Do SoMetHIng

This is how you do it.
First.. You can ...             
 Next.. Then ...                        
Finally... . 

18- IF you Want to knoW SoMetHIng
Can you tell me (the time)?   Can you show me teach me how to (swim)?

19- IF YOU WANT TO SPEAK TO SOMEONE YOU DON’T KNOW 

Excuse me, can I have a few words?

Excuse me, can l ask a few questions? 

Tell me what do you think of (Egypt)?

Do you like (Egypt)?

20- IF tHey Dont SPeak MuCH engLISH, tHey May Say

I’m afraid, I don’t understand.

Please, say that again.

 I can’t speak English very well…………..

21- IF you bRIng SoMetHIng to SoMeone

Here you are. 
This is for you...  

22- IF you aRe not SuRe

Does this belong to you?
Is this yours? It isn’t mine. 

23- WHat to Say........... IF you Want to HeLP SoMeone

Can I help you?     
No thanks. I can do it myself 
I’m sorry you’re ill. 
Thank you. You’re very kind.
Yes, please. Could you (get me Some medicine)? 
Can I get you something?
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24- If SoMeone CoMeS to your HoMe
Welcome! I’m pleased to meet you.
What can I get you?
Tea or coffee? Or something cold? 
Some (tea) please.
With or without sugar?  
 How much?         
  Just a lot, /little, please.         
  None, thank you
I like my (tea) without sugar... 
TO A SECOND PERSON...
How about you?
LATER                                                
Here you are.
Help yourselves.                                 
Have some (fruit).
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Papier de concept G12 français première langue :
1-Les pronoms personnels :

2-les pronoms relatifs :

Pronoms relatifs simples Pronoms relatifs composés

Sujet qui lequel, laquelle

COD que lesquels, lesquelles

C. du nom dont duquel, de laquelle, desquels, 
desquelles

COI / COS à qui ; à quoi auquel, à laquelle, auxquels, aux-
quelles

3-Discours rapporté :
Discours direct : Les paroles sont rapportées telles quelles.
Discours indirect : Il rapporte les paroles en introduisant une subordonnée complé-
tive.
Il se caractérise par l’absence de guillemets ainsi que des points d’interrogation et 
d’exclamation. On change les adjectifs, les pronoms personnels et possessifs ainsi 
que certains mots interrogatifs.
NOTEZ BIEN : Lorsque le verbe introducteur est au passé, on applique des chan-
gements dans le temps des verbes de la complétive et dans les indicateurs spa-
tio-temporels :
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Présent =>imparfait Aujourd’hui =>Ce jour-là Est-ce que=> si  / s’il

Futur =>conditionnel 
simple

Hier =>La veille
Avant-hier => l’avant-veille

Qu’est-ce que => Ce que
Qu’est-ce qui => Ce qui

Futur antérieur =>Condi-
tionnel passé

Demain =>Le lendemain
Après-demain => Le 
surlendemain

Les questions inversées =>si

Passé composé =>Plus-
que-parfait

(jour) prochain =>Le (jour) 
suivant
(jour) passé, dernier => Le 
(jour) précedent

Les questions directes 
ne commençant pas par 
«est-ce que »=> gardent le 
pronom interrogatif

L’impératif=> De+ infinitif

4- La forme active et passive :
La voix active présente le sujet comme agent de l’action.
La voix passive présente le sujet comme agent subissant l’action.
=>La transformation passive n’est possible qu’avec les verbes qui acceptent  
un complément d’objet direct (verbes transitifs) et en présence d’un C.O.D.

5-Les mots interrogatifs :
Quand, comment, pourquoi, qui... sont des mots interrogatifs qui servent à intro-
duire une phrase interrogative.

❐ Quel (quelle, quels, quelles)                           ❐ Où 
❐ Lequel , laquelle, lesquels, lesquelles  
❐ Qui                ❐ Quoi             ❐ Que         ❐ Combien   ❐ Combien de    
❐ Comment      ❐ Pourquoi       ❐ Quand     ❐ Est-ce que  

6-Le subjonctif :
Le subjonctif est par excellence le mode de l’incertain qui souligne les possibilités 
de réalisation d’une action, mais peut aussi les mettre en doute.
On met toujours au subjonctif une proposition sujet introduite par «que».
Il est utilisé pour exprimer :
-> l’ordre - le souhait - la défense - l’indignation, la menace 
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Il se trouve systématiquement après les locutions conjonctives suivantes :

à condition que
afin que

avant que
bien que

de façon que
de peur que

en admettant que
encore que

pour que
pourvu que       de crainte 

que
quoique
sans que

7-Règles de « si »
Pour exprimer une idée de condition ou d’hypothèse.
-> Si + présent → futur  
-> Si + imparfait → conditionnel présent  
-> Si + plus-que-parfait → Conditionnel passé 
8- Les expressions de « cause-conséquence-but »

a) L’expression de la cause
• La cause exprime un fait à l›origine d›un autre fait.
Introduite par : comme, puisque, parce que, étant donné que, d’autant plus/moins 
que, vu que… en effet
Introduite par :
à, de, par, pour, grâce à, à cause de, en raison de, du fait de… + nom commun.

b) L’expression de la conséquence

•  La conséquence exprime l›effet logique provoqué par une action. 
Introduite par si bien que, c’est pour cela que, au point que, si… que, trop… pour 
que… donc… par conséquent, dès lors, c’est   pourquoi, tellement… que…

c) L’expression du but

• Le but exprime l›objectif recherché à la suite d›une action dont il constitue une 
conséquence voulue.
Introduite par : pour que, afin que, de peur que, de crainte que, dans l›espoir que…
→ Ces locutions conjonctives sont suivies du subjonctif. Elles s’emploient quand le 
sujet de la proposition principale est différent de celui de la subordonnée.
Introduite par : pour, afin de, de peur de, en vue de, de crainte de…+ infinitif.
→ Ces locutions s’emploient quand le sujet de la proposition principale est le même 
que celui de la subordonnée.
9- Lexique et expressions :
Pour donner un avis ou une opinion :

·	 Que pensez-vous de ce livre ? Comment trouvez-vous ce livre ?
Quel est votre avis sur ce livre ?  (Quelle est votre opinion ?)
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·	 Je pense que….. Je crois que…..
À mon avis ….. Mon opinion, c’est …..
Pour moi, c’est….. 

·	 J’aime (bien, assez, beaucoup) – J’apprécie – j’adore 
Je n’aime pas beaucoup (pas du tout)
Je déteste – j’ai horreur de …..
Je préfère Pierre à Jean
J’aime mieux voyager avec Pierre.
Je suis d’accord !       /  Je ne suis pas d’accord !

Je suis pour... !          /  Je suis contre... !
Pour dire si on comprend :

·	 Pardon ? – Je ne comprends pas – 
Je ne vous suis pas (suivre)
C’est incompréhensible.

·	 Qu’est-ce que vous voulez dire ?
·	 Qu’est-ce que vous entendez par… ?
·	 J’ai compris- Je vous suis – 
·	 Je vois ce que vous voulez dire.

L’image de soi :
·	 Avoir une bonne / mauvaise image

·	  (auprès de…) – soigner son image – 
                améliorer son image.

·	 L’allure, le look

Elle a un look, une allure de star.
Il ressemble à un….- Il a l’air de …
Il se donne une allure (un look) branché (e).

·	 Le physique 

avoir  un physique de jeune premier
être mince / gros (enveloppé)
 avoir  un corps musclé (les muscles)
la  peau – avec un teint éclatant / terne / mat
être bronzé  (le bronzage)
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être ridé (les rides)
avoir une barbe – se raser
avoir les cheveux longs / courts – être chauve

·	 Être en forme
avoir  la forme – avoir du tonus

·	 Être à la mode

être tendance – être branché (elle est très branchée cinéma américain) 
L’environnement

·	 Les lieux 
un environnement – un cadre de vie – un site naturel – un paysage

·	 La pollution 
polluer  - salir / nettoyer – laver – purifier – un produit polluant – une station 
d’épuration 
être sale / propre

·	 Les transformations 
(se) dégrader (une dégradation)- détruire (une destruction) – abimer  -
couper – diminuer – (une diminution) – réduire (une réduction)

Apparence – Possibilité - Probabilité
·	 L’apparence

 On dirait que c’est du chinois 
Ça semble être…                                                                                                            
l’impression que c’est …
Je n’ai pas l’impression que ce soit…/ 
   Il semble que ce soit …/ Il ne semble pas que ce soit … (subjonctif)
    Pierre semble … (parait … a l’air…) fatigué

·	 La possibilité / l’impossibilité
Il est possible/ impossible qu’il fasse beau demain (subjonctif)
Il se peut qu’il fasse beau. (subjonctif)
Il risque de faire beau.

·	 La probabilité / l’improbabilité
Il est probable qu’il fera beau.
Il est peu probable qu’il fasse beau. (subjonctif)
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De l’idée à la réalisation 
·	 L’idée

avoir l’idée de…-concevoir – la conception
le projet – faire un projet- un plan – un brouillon – un dessin – une  maquette

·	 La réalisation
réaliser quelque chose  - préparer – fabriquer – monter – construire – 
composer – produire

·	 L’amélioration
améliorer – perfectionner – les retouches – retoucher – refaire – reprendre 

la fin – finir – l’achèvement – achever – terminer

Évolution et progression

·	 Évolution et changement

une évolution (évoluer) – un développement ((se) développer)
un changement (changer) – une modification ((se) modifier) -                                
une transformation ((se) transformer) – une variation (varier)
un bouleversement (bouleverser)

·	 Progression

La terre se réchauffe de plus en plus.
Il y a de moins en moins de glace au pôle Nord
Plus il fait chaud, moins il y a de glace.
Au fur et à mesure que la température s’élève, la glace fond.

L’enchainement des idées

·	 Succession d’idées qui vont dans le même sens

Je ne sors pas. D’abord (premièrement, Tout d’abord) parce qu’il pleut.
Ensuite(Deuxièmement) parce que je suis fatigué.
Enfin, parce qu’il y a un match à la télé.
De plus, c’est un match de rugby.
Par ailleurs, Catherine doit téléphoner.
Quand on présente deux idées : ` D’une part…D’autre part…

·	 Enchainement d’idées qui peuvent s’opposer

D’un côté (D’une part) je suis fatiguée. D’un autre côté (D’autre part) j’ai 
envie de sortir.  
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·	 Enchainement en opposition

Il pleut. Pourtant (cependant) j’ai envie de sortir.
Aujourd’hui il pleut. En revanche (Par contre) demain, il doit faire beau.

·	 Enchainement avec « or »

Hugo (15 ans) veut conduire la voiture de son père.
Or, il n’a pas le permis. Il faut donc l’empêcher de le faire. (dans une 
démonstration avec conclusion)

Les catastrophes

·	 Pour parler d’un événement

 se passer – arriver                                                                                                                                     
Qu’est-ce qui s’est passé ? Qu’est- e qui est arrivé ?
avoir lieu - se produire                                                                                          
catastrophe a eu lieu (s’est produite, s’est passée) dans la nuit de lundi. 
Un tremblement de terre a eu lieu (s’est produit)

·	 Les catastrophes

une tempête – un vent violent (souffler) – la foudre (tomber) –     un ouragan 
– une inondation (inonder)  un incendie – le feu – les flammes – brûler – un 
tremblement de terre  (trembler)  une éruption  volcanique – un volcan – entrer 
en éruption une avalanche – un glissement de terrain  

·	 Les dégâts et les victimes

une victime – un mort – un blessé (grave)
(se) tuer – (se) blesser – (se) noyer                                                                                                                                     
les dégâts
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1 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Partie 1 : Vocabulaire 
 

 

 Les matières scolaires 
Le français La technologie L’histoire Les mathématiques 
L’anglais La physique La géographie Les arts plastiques 
L’arabe La chimie L’éducation civique L’EPS 
L’allemand La philosophie L’éducation musicale Le dessin 
Les SVT (sciences de la vie et de la Terre) L’EPS (éducation physique et sportive)  

 Le lycée 
Le gymnase La récréation Le terrain de sport Le self-service 
Le laboratoire La bibliothèque La salle de classe Le CDI 

Les fournitures scolaires 
Un tube de colle Un cahier Un feutre Une gomme 
Un surligneur Un cartable Une horloge Une règle 
Un taille-crayon Un crayon Un tableau Des ciseaux n.m. 

N.B : Le CDI (centre de documentation et d’information) 
  La salle de classe 
Le professeur  
(le prof)  

La professeure  
(la prof) 

Un(e) élève Une table 

Une corbeille à papier Un bureau Un ordinateur Une chaise 
Un tableau Un TNI Un squelette Une carte 

   

 Les couleurs 
Rouge  Bleu(e) Noir(e) Blanc(blanche) 
Jaune Vert(e) Gris(e Violet / Violette 

Des couleurs ne changent pas au féminin et au pluriel 
Orange Marron Bleu- clair Bleu-marine 

 

 Les jours de la semaine 
Lundi  Mardi Mercredi  Jeudi  
Vendredi  Samedi  Dimanche  Le congé 

 

 Les saisons de l’année  
Le printemps L’été L’automne L’hiver 

N.B : On utilise (en) devant toutes les saisons : (en été) sauf ( au printemps) 
 

 Les mois de l’année  
Janvier  Février Mars Avril 
Mai  Juin Juillet Août 
Septembre  Octobre Novembre Décembre 

N.B : On utilise la préposition (en) devant les mois de l’année :ex : (en avril)  
 

N.B : Le TNI (Tableau numérique et interactif)
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 Le CDI 

Un CD pour écouter de la musique 
Un DVD pour regarder des films 
Une BD - Un magazine   

 

pour lire des histoires 
Un dictionnaire  pour traduire des textes. 
L’ internet pour surfer ou chercher des informations. 
 

 Les tâches ménagères 
Faire la vaisselle Faire la cuisine Faire le lit Mettre la 

table 
ranger la chambre repasser les vêtements passer l'aspirateur 

 Les caractères  
Intelligent (e)  Bavard (e) Génial (e) Timide 
Patient(e) Souriant (e) Gentil ( le) Sympathique 
Impatient(e) Ordonné (e) Fantastique Sociable 
Gourmand (e) Désordonné (e)  Sincère Romantique 

 Les caractères physiques 
Grand (e) Brun (e) Roux (rousse) Maigre 
Petit (e) Long (ue) Court (e) Marron  
Blond (e) Gros (se) Mince Châtain (e) 
 

 Les professions 
Un (e) professeur (e) Un (e) acteur     (trice) Un (e) libraire 
Un (e) avocat        (e) Un (e) dessinateur (trice) Un (e) photographe 
Un (e) infirmier  (ère)  Un (e) directeur  (trice) Un (e) vétérinaire 
Un (e) cuisinier   (ère) Un (e) vendeur   (euse) Un (e) peintre 
Un (e) boulanger (ère) Un (e) coiffeur    (euse) Un (e) dentiste 
Un (e) pharmacien (ne) Un (e) joueur      (euse) Un (e) journaliste  
Un (e) informaticien (ne) Un (e) chanteur  (euse) Un (e) bibliothécaire 
N.B : Ces mots ne se changent pas au féminin (docteur -  médecin  - ingénieur - pompier) 
 

 Le climat ( la météo) 
Le temps  Le vent Le nuage Il fait froid (chaud) 
Le climat  La pluie L’orage (m) Il fait modéré (beau) 
Le soleil La neige Le ciel est bleu (gris) Il fait mauvais 

 
 La nature 

Un arbre  Un scarabée  La forêt Un paysage 
Un oiseau  Un insecte L'herbe  (f) Une feuille  
Un lac  Un fleuve  La mer  Une montagne  
Un volcan  Une rivière La plage Une coccinelle 
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 Le sport 
Le football Le rugby La boxe L'escalade 
Le basket-ball Le judo La 

gymnastique 
Le tennis 

Le volley-ball Le ping-pong La randonnée La pétanque 
Le handball Le karaté Le golf La natation 
Le badminton Le kitesurf L’équitation Le VTT(vélo tout terrain) 

 Les équipements du sport 
Un ballon Des baskets Des raquettes Un filet 
Une balle  Un panier Une corde Un kimono 
Un vélo Un cheval Un volant Des boules de fer 
un maillot de bain Des gants Une planche Un maillot de gymnastique 

    

 Les vêtements et les accessoires 
Un pantalon  Un manteau  Un sac à main  Des chaussettes (f) 
Un anorak Un maillot Un collier  Des chaussures  (f) 
Un gilet Un tee-shirt Un foulard  Des baskets        (f) 
Un pull-over  Un survêtement Un chapeau  Des bottes          (f) 
Un costume  Une blouse  Un bracelet  Des sandales      (f) 
Un short  Une robe  Une casquette  Des boucles        (f) 
Un pyjama  Une jupe  Une écharpe  Des lunettes        (f) 
Un blouson  Une veste  Une ceinture  Des accessoires  (m) 
Un chemisier  Une chemise  Une cravate Des gants            (m) 

 
 Pièces de la maison et les meubles de la chambre  

Un salon  Une cuisine Un rideau 
Une salle de séjour  Une terrasse  Un placard  
Un jardin  Une chambre à coucher Un tapis  
Un couloir  Une entrée Une chaise 
L'escalier  Un lit  Une lampe  
Une salle  Un range-CD  Une étagère 
Une pièce  Un fauteuil  Une armoire 
Une salle de bains  Un bureau  Une table de chevet 
Une salle à manger  Un réveil  Une chaîne  

 

 Les moyens de transport 
Le vélo L'avion (m) La voiture L'autocar (m) 
Le scooter L'autobus (m) La bicyclette  
Le taxi Le train Le bateau  
Le métro Le bus Le tramway  
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 Les aliments 
Des biscuits Du sucre Du miel Du chocolat 
Des lentilles (f) Du beurre De l'huile (f) Un œuf 
Des pâtes (f) Du lait Du fromage Du yaourt 
De la viande Le saucisson Un poulet Du poisson 
Du riz La crevette Du pain Du thé 
Du café L'eau gazeuse   (f) L'eau minérale (f) Du jus  
Produits sucrés Matières grasses Produits laitiers Des boissons 

 Les fruits et légumes 
Le raisin La salade La fraise L'ananas (m) 
Le citron La carotte La pomme L'orange (f) 
Le concombre La courgette La tomate L’ananas (m) 
Les haricots verts (m) La pomme de terre 

 
 Les animaux  

    Un chat Un canard Une vache Une chèvre 
Un chien Un lapin Un coq Une poule 
Un cheval Un mouton Un taureau Une brebis 

 Les habitats des animaux 
L'écurie       : pour les chevaux L'étable        : pour les vaches 
La bergerie : pour les moutons Le poulailler ; pour les poules 

  Les noms des magasins   
Magasin de vêtements La pâtisserie La librairie 
Magasin de fruits et de légumes La poissonnerie La pharmacie 
Magasin de chaussures La boulangerie La boucherie 
La fruiterie   L'épicerie 

  Les nombres  
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

un(e) 
deux 
trois 
quatre 
cinq 
six 
sept  
huit 
neuf 
dix 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

 

onze 
douze 
treize 
quatorze 
quinze 
seize 
dix-sept 
dix-huit 
dix-neuf 
vingt 

 

21 
22 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
100 

 

vingt et un 
vingt - deux 
trente 
quarante 
cinquante 
soixante 
soixante-dix 
quatre-vingt(s) 
quatre-vingt-dix 
cent 

 

200 deux cent(s) 
300 trois cent(s) 
400 quatre cent(s) 
500 cinq cent(s) 
600 six cent(s) 
700 sept cent(s) 
800 huit cent(s) 
1000 mille 
2000 deux mille(s) 
1000000 million  

 Les rayons du supermarché 
Viandes Boissons Confitures, biscuits, chocolats 
Pains Fruits et légumes Riz, Pâtes, Légumes secs 
Huiles Produits laitiers Produits de la mer 
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 Les articles contractés 
à de 

(à + le = au) 
- Je vais au club 

(à + les = aux) 
- Il va aux pyramides. 

(de + le = du) 
- Je viens du club 

(de + les = des) 
- Il vient des pyramides. 

(à + l’) 
- Elle va à l’école 

(à + la) 
- Je vais à la piscine. 

(de + l’) 
- Il vient de l’école 

(de + la) 
- Je viens de la piscine. 

 

 Les adjectifs démonstratifs 
masculin féminin 

(ce + consonne) 
ce pantalon 

(cet + voyelle) 
cet uniforme / homme 

(cette + consonne) 
cette jupe 

(cette + voyelle) 
Cette école 

Pluriel 
J'aime beaucoup ces pantalons ! Comment tu trouves ces jupes ? 

 

 Les articles  
 Définis Indéfinis 

masculin féminin masculin féminin 

Singulier 
(le)  (l’)  
le livre  

l’ordinateur 

(la) (l’) 
la gomme 
l’horloge 

(un) 
 un cahier 
un garçon 

(une) 
une leçon 
une fille 

Pluriel 
(les)  

les livres  
les ordinateurs 

(les)  
les gommes  
les horloges 

(des)  
des cahiers 
des garçons 

(des)  
des leçons 
 des filles 

 

 Les adjectifs possessifs 
                singulier               pluriel 

Les pronoms masculin féminin masculin / féminin 
Je  mon sac /  ami ma règle /mon amie  mes règles / mes amies 
Tu ton père /  hôtel ta mère / ton école tes parents / tes sœurs  
Il-Elle  son copain /  anorak sa copine / son horloge  ses copains / ses copines 
Nous notre sac / ami notre règle/ amie  nos règles / nos amies 
Vous votre père / hôtel votre mère / école vos parents / vos sœurs 
Ils - Elles leur copain / ami leur copine / horloge leurs copains / leurs copines 

N.B : Devant une voyelle ou un (h) muet au féminin singulier, on utilise les 
adjectifs possessifs du masculin : (mon, ton, son) 

 

Partie2 : langue /grammaire 
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 Le féminin des noms et des adjectifs 
                               Masculin  Féminin 

Nom /Adjectif + ( e ) un ami bavard une amie bavarde 
Féminin = masculin un élève  timide une élève  timide 
Nom /Adjectif   ( s ) un garçon gros une fille grosse 
 
Nom /Adjectif   ( x ) 

un garçon roux une fille rousse 
un garçon sérieux une fille  sérieuse 

Nom /Adjectif  ( er ) un boulanger une boulangère 
 

Nom /Adjectif ( eur ) un vendeur une vendeuse 
un acteur une actrice 

Nom /Adjectif  ( ien ) un informaticien une informaticienne 
Nom /Adjectif   ( c ) un sac blanc une chemise blanche 
N.B : Certains noms de professions ne s’emploient pas (encore) au féminin le pompier, le 
médecin. 
- Les adjectifs de couleur sont invariables quand ils sont accompagnés d’un nom ou d’un autre 
adjectif : des jupes bleu clair, bleu ciel… Les noms employés comme adjectifs de couleur sont 
invariables, excepté rose et violet : des pulls marron. 

 
 Le pluriel des noms et des adjectifs 

Singulier Pluriel 
 
Nom /Adjectif + ( S ) 

un restaurant, un crayon, 
souriant, blond, timide 

des restaurants, des crayons, 
souriants, blonds,  timides 

Nom /Adjectif   ( s ) un garçon gros des garçons gros 
 
Nom /Adjectif   ( x ) 

un garçon roux des  garçons roux 
un garçon sérieux des garçons sérieux 

Nom /Adjectif  ( al ) un animal /  génial des animaux /  géniaux 
Nom /Adjectif  
( eau ) 

un bureau, beau des bureaux, beaux 

N.B : Les adjectifs de couleur sont invariables quand ils sont accompagnés d’un nom ou d’un 
autre adjectif : des jupes bleu clair, bleu ciel… Les noms employés comme adjectifs de 
couleur sont invariables, excepté rose et violet : des pulls marron /orange 
- Exceptions : un bal / des bals, un festival / des festivals. 

 
 Le pluriel des noms et des adjectifs 

singulier pluriel 

t, d, n un restaurant, un sac 
un crayon, mince  + s des restaurants, des sacs 

des crayons, minces 
s un mois, gros  = des mois, gros 
x roux  = roux 
al un animal, génial  aux des animaux, géniaux 

eau un bureau, beau  + x des bureaux, beaux 
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 L’interrogation  
( Les mots interrogatifs)  L’emploi  (pour demander) 

- Quel / Quelle / Quels / Quelles …? 
- Qui/ à qui / avec qui / chez qui …? 
- À quelle heure ……………....…. ? 
- Quand …………………….....…. ? 
- Comment …………………....…. ? 
- Combien de ………… .……...…. ? 
- Où / D’où / Par où …………..…. ? 
- Pourquoi ………………….....…. ? 

- le genre. 
- les personnes. 
- le rendez-vous. 
- le temps. 
- le prénom / l’état / les caractères/ le moyen. 
- le nombre / la quantité. 
- le lieu. 
- la cause. 

 
 Répondre à une question par  (oui / non / si) 

Question positive Question négative 
- Tu veux aller au cinéma ? 
– Oui, à quelle heure ? 
– Non, merci 

- Tu ne vas pas sortir ? 
– Si, je vais en ville. 
– Non, je vais lire. 

 
 La négation  
La négation La forme affirmative La forme négative 

ne / n’…....…. pas 
ne / n’….… jamais 
ne / n’……..... plus 
ne / n’…….… rien 
ne / n’…. personne 

- Tu aimes la boxe ?  
- Il va toujours au club ?  
- Tu veux encore un dessert ?  
- Tu bois quelque chose ?  
- Tu vois  quelqu’un au club ?  

- Non, je n’aime pas la boxe. 
- Non, il ne va jamais au club. 
- Non, je n’ai plus faim. 
- Non, je ne bois rien. 
- Non, je ne vois personne. 

 
 Le comparatif 

Adjectif  / Adverbe Exemples 
- plus  …….… que 
- aussi ….…… que 
- moins ……… que 

Nous allons plus vite que vous. 
Ma ville est aussi grande que ta ville.  
Ta chambre est moins grande que la mienne. 
 

Nom Exemples 
- plus de  …….… que 
- autant de …..… que 
- moins de ………que 

- Elles ont plus de livres que toi. 
- Ils ont autant de copains que moi. 
- Elle mange moins de fruits que son frère. 

verbe Exemples 

- …….. autant que 
  

- J’étudie plus que mon frère. 
 

- 

Elle travaille 

autant que sa sœur .  La cause  L’obligation 
Pourquoi tu étudies? 

– J’étudie pour réussir. 
Pourquoi est-ce qu’elle ne dit rien ? 
– Parce qu’elle est timide. 

Devoir + infinitif 
- Tu dois respecter tes parents. 

Falloir + infinitif 
- Il faut respecter les horaires.  

…….. moins que-

- Il mange moins que mon frère.  - .……  plus que 
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 Les prépositions avec 

les transports 
 La douleur et les sensations 

Comment tu te déplaces ? 
- en bus / avion / métro / bateau / train  
- par le bus / le métro / la voiture 
- à pied / moto / vélo / bicyclette 

- J’ai mal au bras / à la main /  
aux yeux 
(avoir froid  / avoir chaud  / 
 avoir peur/avoir envie de  / avoir soif  
/ avoir faim/avoir sommeil  / 
 avoir besoin de) 

 

 Les prépositions de lieu 
- L’ordinateur est sur le bureau.  
- Le chat est sous la table. 
- La voiture est devant le parc. 
- Le tableau est derrière le bureau. 

- Le poster est entre les deux portes. 
- La piscine est à côté de la maison. 
- La bibliothèque est à gauche du lycée. 
- Le stade est à droite de la patinoire. 

 

 Les adverbes de quantité 
un peu avant un adjectif ou un adverbe et après un verbe 
très avant un adjectif ou un adverbe 
beaucoup après un verbe 
beaucoup de/d’ /peu de/d’ avant un nom (singulier non comptable ou pluriel) 
 

 Le présent  
Aimer :  j’aime, tu aimes, il/elle /on aime, nous aimons, vous aimez, ils /elles aiment 

Essayer : j’essaie, tu essaies, il essaie, nous essayons, vous essayez, ils /elles essaient 
acheter  : j’achète, tu achètes, il  achète, nous achetons, vous achetez, ils /elles achètent 
préférer : je préfère, tu préfères, il préfère, nous préférons, vous préférez, ils /elles préfèrent 
manger  : je mange, tu manges, il mange, nous mangeons, vous mangez, ils /elles mangent 
 
Finir :  je finis, tu finis, il/elle /on finit, nous finissons, vous finissez, ils /elles finissent 
 Les verbes pronominaux  (se lever) 

forme affirmative  forme négative 
- Je me lève 
- Tu te lèves 
- Il / elle / on se lève 
- Nous nous levons 
- Vous vous levez 
- Ils / elles se lèvent 

- Je ne me lève pas 
-Tu ne te lèves pas 
- Il / elle / on ne se lève pas 
- Nous ne nous levons pas 
- Vous ne vous levez pas 
- Ils / elles ne se lèvent pas 
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 L'impératif 

Des verbes La forme affirmative La forme négative 
Ecouter 
Prendre 
Se préparer 

écoute, écoutons, écoutez 
prends, prenons, prenez 
prépare-toi, préparons-
nous, préparez-vous 

n’écoute pas, n’écoutons pas, n’écoutez pas 
ne prends pas, ne prenons pas, ne prenez 
pas 
ne te prépare pas, ne nous préparons pas, ne 
vous préparez pas 

 
affirmative.     (Tu t’habilles )    (habille-toi) 

 Futur proche  Passé récent 
aller + infinitif. 

Elle va faire du vélo 
venir de / d’ + infinitif. 

Elle vient de faire du vélo. 
 

 Le passé composé 
Le passé composé se compose de l’auxiliaire être ou avoir au présent + le participe passé. 

l’auxiliaire avoir 
Les verbes  La forme affirmative La forme négative 

 
danser-manger – 

lire – boire – 
chanter – parler – 
prendre - visiter 

   

J’ai dansé 
Tu as dansé 
Il / elle / on a dansé 
Nous avons dansé 
Vous avez dansé 
Ils / elles ont dansé 

Je n’ai pas dansé 
Tu n’as pas dansé 
Il / elle / on n’a pas dansé 
Nous n’avons pas dansé 
Vous n’avez pas dansé 
Ils / elles n’ont pas dansé 

l’auxiliaire être 
Les verbes La forme affirmative La forme négative 

tomber-aller, venir, 
arriver, 

partir, rester,  
descendre, entrer, 
sortir, tomber… 

+  les verbes 
pronominaux 

Je suis tombé(e) 
Tu es tombé(e) 
Il / elle est tombé(e) 
Nous sommes tombé(e)s 
Vous êtes tombé(e)(s) 
Ils / elles sont tombé(e) s 

Je ne suis pas tombé(e) 
Tu n’es pas tombé(e) 
Il / elle / on n’est pas tombé(e) 
Nous ne sommes pas tombé(e)s 
Vous n’êtes pas tombé(e)(s) 
Ils / elles ne sont pas tombé(e)s 

L’accord 
N.B : Avec avoir, le participe passé est invariable. Avec être, il s’accorde en genre et en 
nombre avec le sujet. 

Le participe passé 
Verbes en (er)    Verbes en (ir)    

(arriver → arrivé)  (aller →   allé)   (finir   →   fini)        (partir  → parti) 
Verbes irréguliers 

(naitre → né)            (être → été)  
(mettre → mis)        (ouvrir → ouvert) 
(prendre →  pris)    (faire →  fait)  
(écrire →  écrit) 

(venir → venu)      (perdre  →  perdu) 
(lire → lu)              (boire → bu) 
(voir  → vu)           (pouvoir → pu)  
(avoir  → eu) 

Les mots du passé 
Hier – avant-hier – passé(e) - dernier(ère) – il y a + temps  

: Avec les verbes pronominaux, la place et la forme du pronom changent à la forme N.B
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 Les pronoms personnels du sujet 
sujets  toniques (pour insister sur le sujet) 

Je suis ……………. 
Tu es ……………... 
Il / Elle / On est ….. 
Nous sommes ……. 
Vous êtes ………… 
Ils / Elles sont ……. 

Moi, je suis ……………. 
Toi, tu es ……………... 
Lui, Il est ….. / Elle, elle est ….. 
Nous, On est ….. Nous, nous sommes …. 
Vous, vous êtes ………… 
Eux, Ils sont ……. / Elles, elles sont ……. 

N.B : On + 3e  personne du singulier = Nous + 1ère  personne du pluriel. 
 

 Les pronoms personnels  
COD (Direct) COI (Indirect)   

COD / COI à l’impératif ( indéfini)   ( indéfini) à avec lieu 
me / m’ 
te / t’ 
le, la / l’ 
nous 
vous 
les 

 
 

en 

me / m’ 
te / t’ 
lui 
nous 
vous 
leur 

moi 
toi 
lui / elle 
nous 
vous 
eux / elles 

 
 

y 

1- À la forme affirmative : le 
pronom se place après le verbe.  

(me → moi) (te → toi) 
2- À la forme négative : le 
pronom se place avant le verbe. 

(me) (te) 
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 Pour demander … préféré (e) (sport – boisson – plat –rayon – produit – parfum – 
dessert – repas – moyen de transport – lieu – animal : Quel(le) ……. tu préfères? 

 Pour demander les équipements nécessaires pour un jeu : De quoi on a besoin 
pour …..? / Quels objets on utilise pour ……? Qu’est-ce qu’il faut pour……? 

 Pour conseiller quelqu’un : Il faut ….. / Tu dois …../ Vous devez……./ v. à 
l’impératif 

 Pour s’informer sur l’heure / les horaires : quelle heure est-il ? 
 Pour s’informer sur le lieu : Où….? 
 Pour s’informer sur un jeu : ……, c’est quoi? / ……, qu’est-ce que c’est? 
 Pour annoncer des projets : v. aller + v. à l’infinitif 
 Pour exprimer vos goûts : v. aimer – préférer – adorer – détester  
 Pour exprimer l’obligation: v. devoir + v. à l’infinitif 
 Pour demander l’opinion : Quel est votre avis sur …? / Quelle est votre opinion 

sur….? / Vous êtes pour ou contre ……? / Que pensez-vous de ….? / Qu’est-ce 
que vous en pensez ? / Comment vous trouvez…? 

 Pour exprimer l’opinion: À mon avis…./ À mon opinion…./ Pour 
moi……/Selon moi…../Moi, je trouve que ……../Je pense que ……/Je vois que 
……./Je suis pour…../Je suis contre….. 

 Pour proposer une activité: Ça te dit …? / Ça vous dit …?/ Je t’invite à …./ Tu 
viens avec moi….. / Tu as envie d’aller avec moi….?  

 Pour accepter une proposition: C’est une bonne idée / Oui, je veux bien / C’est 
super! / C’est sympa! / Oui / Ça me fait plaisir / D’accord / ok / Bien sûr / C’est 
génial! / Avec plaisir 

 Pour refuser une proposition : Désolé, je ne peux pas / Ça ne me dit rien / Non, 
je ne veux pas / Pas d’accord ! / Non, merci 

 Pour demander le nombre : Combien de …..?/Quel est le nombre de ….? 
 Pour demander le prix : Quel est le prix ….?/ Combien coûte ….? …., c’est 

combien? / Ça fait combien? 
 Pour exprimer les sensations : V. avoir + chaud – froid – faim – soif – peur – 

envie de …   
 Pour décrire: Comment est …? 
 Pour demander quelque chose poliment: Je voudrais … s’il vous plait! / donnez-

moi…..s’il vous plait! / Est-ce que ……? 
 Pour demander l’itinéraire : Comment aller…..? / Pour aller……? 
 Pour  indiquer l’itinéraire: Va /Allez tout droit/ Tournez à droite / Prends le 

métro/ C’est en face. 
 Pour demander la recette: Quels sont les ingrédients? Comment faire…? 

Partie 3 : Situations 
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 Pour demander les activités pendant le week-end: Qu’est-ce que tu fais pendant 
le week-end? / Tu fais quoi pendant …… ?/ Quelles sont tes activités pendant 
…… ? 

 Pour dire les activités : Je vais à la campagne / Je fais du vélo….. 
 Pour demander ce qu’on sait faire: Qu’est-ce que tu sais faire…? 
 Pour dire ce qu’on sait faire : Je sais monter à cheval…. 
 Pour parler des activités passées: v. au passé composé : J’ai fait……./ je suis 

monté……. 
 Pour dire la cause / pour expliquer quelque chose : Parce que / car / à cause de / 

pour + v. à l’infinitif. 
 Pour demander la permission; Je peux + infinitif …… ? 
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Glossaire 
arbitre n.  entraînement n.m.  patinoire n.f.  
affaire n.f.  épaule n.f.  peluche n.f.  
affiche n.f.  escalade n.f.  pétanque n.f.  
anniversaire n.m.  feu de signalisation n.m.  piste cyclable n.f.  
badminton n. m.  filet n.m.  produits laitiers n.m.  
BD (Bande dessinée) 
n.f.  

film n.m 
film (d'horreur ) 

promenade n.f.  

bateau n.m.  garde-robe n.f.  recommandation n.f.  
bonne humeur  gardien de but n.  récréation n.f.  
bouche n.f.  globe terrestre n.m.  repas n.m.  
bracelet n.m.  grenouille n.f.  retrouvailles n.f.  
brochure n.f.  grille n.f.  romans n.m.  
bureau n. m.  hanté adj.  rond-point n.m.  
campagne n.f.  horloge n.f.  sculpture n.f.  
canyoning n.m.  insecte n.m.  sécurité routière  
chanson, n. f.  itinéraire n. et adj.  sport extrême n.m.  
chauve-souris n.f.  jambe n.f.  surprise n.f.  
cheveux n.m.  jumelles n. et adj.  symbole, n.m  
compétition n.f.  littérature n.f.  tenue n.f.  
corbeille à papier n.f.  look n.m  toboggan n.m.  
cour n.f.  lunettes n. f.  trousse n.f.  
cours n.m.  magazine n. m.  tube de peinture  
croquette (pour chien)n.f.  maquette n.f.  vacances n. f.  
déguisement n.m.  mer n.f.  ventre n.m.  
deltaplane n.m.  montagne n.f.  verre n.m.  
dent n.f.  montre n. f.  vignette (BD) n.f.  
désordonné (e) adj.  nez n.m.  ville n. f.  
désordre n.m.  niveau n.m.  voiture n. f.  
dictionnaire n.m.  œuvres d'art  voix n. f.  
doigt n.m.  ordinateur n.m.  voyage n. m.  
drapeau n.m.  palette (de peinture) n.f.  webcam n.f.  
emploi du temps n.m.  passage piéton n.m.  yeux n.m.  
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مفاهيم 
اللغة األلمانية ) لغة أولى (

الصف الثالث الثانوي
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Wortschatz, Redemittel und Redewendungen
•   Es wird überprüft, ob du die Hauptinhalte komplexer Texte zu konkreten und 

abstrakten Themen verstehen kannst.
•   Es wird überprüft, ob du vielen Texte über aktuelle Ereignisse und über Themen 

aus deinem Interessengebiet die Hauptinformation entnehmen kannst.
•   Es wird überprüft, ob du Texte verstehen kannst, in denen vor allem sehr 

gebräuchliche Alltags- oder Berufssprache vorkommt.
•   Es wird überprüft, ob du private Briefe verstehen kannst, in denen von 

Ereignissen, Gefühlen und Wünschen berichtet wird.
•   Es wird überprüft, ob du Artikel und Berichte über Probleme der Gegenwart lesen 

und verstehen kannst, in denen die Schreibenden eine bestimmte Haltung oder 
einen bestimmten Standpunkt vertreten. 

Das literarische Werk «die Welle»: 
•  Im ersten Kapitel werden die Hauptfiguren eingehender vorgestellt. Der Leser 

wird direkt in die Situation hineingeworfen und befindet sich an der Gordon High 
School. Hier unterrichten Ben Ross und seine Frau Christy seit mittlerweile 
zwei Jahren. Eine weitere wichtige Person für die weiterführende Handlung ist 
die Chefredakteurin und Schülerin Laurie Saunders – die die Schülerzeitung 
herausbringt. Ihre beste Freundin ist Amy Smith. Der Football Star der Schule ist 
David Kollins. Wie in jeder Klasse gibt es auch einen Außenseiter: Robert Billings. 

•  Im Geschichtsunterricht zeigt Ross seinen Schülern einen Film über die damaligen 
Konzentrationslager der Nationalsozialisten. Er spürt die tiefe Betroffenheit der 
ganzen Klasse, die nicht verstehen kann, dass ein Volk stillschweigend diese 
Grauen hinnimmt und blind der Ideologie eines Regimes folgt. Ross ärgert sich in 
dieser Situation einmal mehr darüber, dass Robert der Außenseite der Klasse ist 
und seine Meinung nicht ernst genommen wird. 

•  Laurie ist tief betroffen von der Dokumentation und den Ereignissen im Zuge des 
Nationalsozialismus. Ist es so einfach, ein ähnliches Phänomen in der Gegenwart 
zu wiederholen? Nun kommt es zu Schilderungen allgegenwärtiger Wettbewerbe 
zwischen den beiden Freundinnen Laurie und Amy. Den Jugendlichen geht es 
vielmehr darum, besser auszusehen und sich in ihrer Gemeinschaft cool zu 
geben. Alex Cooper und Carl Block treten als die Witzbolde der Schule auf. 

•  Ben Ross widmet sich seinen Literaturstudien über das Naziregime. In ihm keimt 
die Idee, ein Experiment in seiner Klasse durchzuführen, um das Verhalten der 
Bürger in Deutschland zum damaligen Zeitpunkt zu verdeutlichen. 
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•  Ross beginnt nun mit dem Experiment. Schüler sollen anhand ihrer Haltung ihre 
Lerneinstellung signalisieren. Die ganze Klasse zieht mit – auch der Außenseiter 
Robert findet Gefallen daran. So langsam merken alle, dass sich eine völlig neue 
Stimmung in der Klasse entwickelt. Robert taucht in das Experiment ab. 

•  Ben kehrt am nächsten Tag in die Klasse zurück. Eigentlich wollte er dieses 
Experiment nach einem Tag beenden, setzte dieses nach der Reaktion seiner 
Schüler fort. Selbst Robert hat sich die Haare gekämmt und das Hemd in die 
Hose gezogen. An der Tafel prangert der Grundsatz. Gemeinsam werden die 
Grundsätze wiederholt und der Gemeinschaft der Titel – die Welle – gegeben. 

•  Zuhause erzählt Laurie von dem Experiment und erntet vonseiten ihrer Mutter 
keine Begeisterung. Sie gibt an, ihre Kinder offen erzogen zu haben. Die Schüler 
nehmen die Erfahrung aus den Versuchsreihen mit nach Hause und fachsimpeln 
mit ihren Eltern darüber. Christie – Ben Ross Frau – trägt sich an diesem Punkt 
des Romans mit der Sorge, dass Ben diesen Versuch zu weit treiben wird. 

•  Der Teamgeist hat sich auch auf das Football-Team übertragen. In der ganzen 
Schule hängen die Plakate der Gemeinschaft. Jeder möchte ein Mitglied dieser 
Gemeinschaft werden. Die Welle untersagt jegliche Form von Wettkämpfen in der 
Gruppe. So entwickelt sich aus dem einstigen Spiel eine Bewegung. Laurie äußert 
in diesem Zusammenhang erste Bedenken, doch diese stoßen auf Ablehnung, 
denn alle Schüler sind von der Welle begeistert. 

•  Immer mehr Schüler wollen in den Geschichtskurs, um Teil der Welle zu werden. 
Auch außerhalb des Geschichtskurses kursieren die Macht und der Einfluss dieser 
Gemeinschaft an der ganzen Schule. Laurie erinnert sich an die Zeit zurück, als 
die Welle noch ein Spiel war. In der ganzen Schule ist zu spüren, dass sich keiner 
der Welle entziehen kann. Mrs Saunders macht sich Sorgen um Robert, der sein 
Verhalten komplett geändert hat. 

•  Ben Ross wird zum Direktor Owens zitiert. Dieser stört sich nicht an der Welle, 
doch vielmehr an der Begrüßung und ihren Grundsätzen. Ben versichert dem 
Direktor, alles unter Kontrolle zu behalten. 

•  Laurie findet in der Redaktion der Schülerzeitung einen Brief eines Unbekannten. 
Ein Schüler schildert, dass er dazu überredet wurde, ein Mitglied der Welle 
zu werden. Es sei schon bald zu spät, in die Gemeinschaft einzutreten, alle 
Nichtmitglieder würden ihre Freunde verlieren. In der gesamten Schule machen 
Poster, Fahnen sowie Flyer der Welle die Runde. 

•  Laurie macht die gesamte Entwicklung dieser Gemeinschaft immer mehr Angst. 
Sie möchte nicht an der Versammlung teilnehmen und fühlt sich fortan verfolgt. 
Auch mit ihrem Freund ist Schluss. 
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•  Laurie macht sich daraufhin auf den Weg zu einem Fußballspiel, um ihrer Freundin 
Amy ins Gewissen zu reden. Brad hingegen lässt sie nur auf die Tribüne, wenn sie 
das Begrüßungsritual der Welle macht. 

•  Die Welle kommt immer mehr in Verruf. So verurteilt der Trainer der 
Fußballmannschaft Ben Ross für die Welle. 

•  Ben beschäftigt sich nach der Schule mit der Bewegung der Hitlerjugend. Christy 
spricht mit ihm über ihre Ängste. In der Zwischenzeit treffen David und Brain auf 
Laurie. Im Streit wirft David Laurie zu Boden. 

•  Ben bereitet gemeinsam mit Alex und Carl eine große Versammlung vor, in der er 
verkündet, dass die Welle zu einer nationalen Jugendbewegung auch auf anderen 
Schulen eingeführt werden soll. Die Klasse ist außer sich und jubelt.

•  Nun versammeln sich alle Mitglieder in der Aula: Die Menge wartet und fragt sich, 
was als nächstes passiert. Ben wirft mit einem Projektor das Bild von Hitler auf 
die Wand und verweist auf die Zustände und die Macht dieser Person in einem 
ganzen Land.

Grammatik:
■ Die Modalverben
Modalverben beschreiben das Verhältnis einer Person zur Handlung. Sie drücken 
z. B. Fähigkeit oder Notwendigkeit aus: Herr Kleinschmidt kann sehr gut kochen. Es 
muss jeden Abend für seine Gäste Essen zubereiten. Deshalb stehen Modalverben 
meistens mit einem Infinitiv:
➤  Bei den Modalverben bevorzugen wir in der Vergangenheit das Präteritum, auch 

im mündlichen Gebrauch.
➤  Wenn Modalverben die Funktion von Hilfsverben haben, bildet man das Perfekt 

mit haben, dem Infinitiv des Verbs und dem Infinitiv des Modalverbs. Wird ein 
Modalverb als Vollverb verwendet, bildet man das Perfekt mit haben und dem 
Partizip II. Das Verb möchte(n) hat keine eigene Vergangenheitsform.

➤  Neben der Grundbedeutung der Modalverben, z. B. Fähigkeit (Franz kann am 
nächsten Spiel nicht teilnehmen.) oder Notwendigkeit (Der Arzt muss Franz 
untersuchen.), können Modalverben noch weitere Bedeutungen haben.

➤  Modalverben können zur Wiedergabe oder Weitergabe von Informationen oder 
Gerüchten dienen.

Mit sollen gibt man Informationen wieder, die man irgendwo gehört oder gelesen 
hat. Der Wahrheitsgehalt der Informationen ist nicht sicher.
Mit wollen gibt man Informationen wieder, die jemand über sich selbst gesagt hat. 
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Ob die Aussage stimmt, weiß man nicht. Sätze mit wollen in subjektiver Bedeutung 
werden selten verwendet.
➤  Man kann mithilfe von Modalverben auch eine Vermutung ausdrücken.
Mit können, müssen oder dürfen kann man einen vermuteten, nicht bewiesenen 
Sachverhalt in der Gegenwart, Vergangenheit oder Zukunft beschreiben.
➤  Die subjektive Bedeutung von Modalverben lässt sich im Präsens oft nur aus 

dem Kontext erkennen.
■ Das Perfekt
Wir verwenden das Perfekt
➤  zum Berichten über vergangene Ereignisse, vor allem mündlich:
Familie Schmidt ist nach Köln gefahren. Der kleine Otto hat sich auf die Reise sehr 
gefreut.
➤  zum Beschreiben vergangenen Geschehens in persönlichen Texten:
Lieber Gustav, wir sind gut in Köln angekommen. Gestern habe ich im Zoo viele 
Raubtiere gesehen und eine
Currywurst gegessen. Herrlich! Viele Grüße von Otto
Das Perfekt mit sein bilden Verben,
➤  die einen Ortswechsel beschreiben und keine Akkusativergänzung haben:
Das Flugzeug ist gelandet. (Aber: Der Pilot hat die Maschine sicher gelandet.)
➤  die eine Zustandsveränderung beschreiben.
➤  und einige besondere Verben: sein: Ich bin in Italien gewesen, bleiben: Ich bin 

dort drei Wochen geblieben,
werden: Peter ist 15 Jahre alt geworden.
➤  Alle anderen Verben bilden das Perfekt mit hoben.
■ Das Präteritum
Wir verwenden das Präteritum
➤  in schriftlichen Erzählungen oder Berichten über vergangene Ereignisse, z. B. 

in Aufsätzen, literarischen Texten, Zeitungstexten, Reportagen u. ä.: Vor meiner 
Reise nach Köln schenkte mir meine Oma ein Buch.

Aus dem Kölner Zoo brach gestern ein Löwe aus. Die Polizei sperrte die Gegend 
um den Zoo ab.
➤  bei den Verben hoben, sein und werden: Der kleine Otto war gestern im Kölner 

Zoo.
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■ Das Plusquamperfekt
Das Plusquamperfekt, auch die Vorvergangenheit genannt, ist das Tempus der 
Vorzeitigkeit gegenüber dem Präteritum und dem Perfekt. Es gibt die Vergangenheit 
wieder, die vor dem Präteritum / Perfekt geschehen war und die für die Handlung im 
Präteritum / Perfekt wichtig ist. Deshalb heißt sie auch Vorvergangenheit.

 

4 
 

▪ Das Plusquamperfekt 
Das Plusquamperfekt, auch die Vorvergangenheit genannt, ist das Tempus der Vorzeitigkeit gegenüber dem 

Präteritum und dem Perfekt. Es gibt die Vergangenheit wieder, die vor dem Präteritum / Perfekt geschehen war 

und die für die Handlung im Präteritum / Perfekt wichtig ist. Deshalb heißt sie auch Vorvergangenheit. 
 
                                                 vorher 
 
 
 
           Zeit  
                                    Plusquamperfekt                                    Präteritum                               Zeit 
      Ich verließ das Restaurant. Vorher hatte ich die Rechnung bezahlt. 

 
▪ Futur I 

Das Futur I verwendet man 

► zum Berichten über zukünftige Ereignisse, wenn man die Absicht betonen möchte. 
     Ich werde Tante Annelies im Krankenhaus besuchen. (Ich verspreche es.) 
► zum Beschreiben von erwartetem, zukünftigem Geschehen oder Visionen und Prophezeiungen. 
    Die Erdbevölkerung wird zunehmen. Im Jahr 2111 werden wir mit Außerirdischen kommunizieren. 
► zum Ausdruck einer Vermutung in der Zukunft oder der Gegenwart 
    Die Ausstellung wird dir gefallen. Paul wird noch im Büro sein. 
-►Eine Vermutung kann man mithilfe von modalen Adverbien unterstützen bzw. modifizieren, 

größere Sicherheit: Die Ausstellung wird dir bestimmt/sicher/sicherlich gefallen, 

           weniger Sicherheit: Er wird wahrscheinlich/vermutlich noch im Büro sein. 
▪ Konjunktiv II 

Der Konjunktiv II wird hauptsächlich zum Ausdruck von irrealen Sachverhalten (z. B. irrealen Wünschen) oder 

besonderer Höflichkeit verwendet. Man kann ihn auch in der indirekten Rede einsetzen. 

müssten: müssten vermittelt etwas weniger Sicherheit als müssen. 

dürf ten: In Vermutungsbedeutung wird dürfen immer im Konjunktiv II verwendet. 

▪ Konjunktiv I 
Im offiziellen Sprachgebrauch, z. B. in den Nachrichten, wird dafür der Konjunktiv I verwendet. 

Der Minister sagte, er sei erschüttert. 

-► Die Wiedergabe von Meinungen und Äußerungen wird in der Regel ergänzt von 

► Verben wie: Herr/Frau X meinte/sagte/antwortete/fragte/erwiderte/betonte/teilte mit... 

► Wendungen wie: Herr/Frau X war der Meinung/Ansicht/Auffassung, dass ...  

Wissenschaftlichen Untersuchungen zufolge ... /Nach neuesten Erkenntnissen ...  

Die Gegenwartsform des Konjunktiv I wird aus der Stammform des Präsens und den Endungen -e/-est/-e (Singular) 

und -en/-et/-en (Plural) gebildet. 

-► Die am häufigsten verwendeten Formen sind die 3. Person Singular und die 3. Person Plural.  

-► Wenn der Konjunktiv I mit dem Indikativ identisch ist, ersetzt man ihn durch den Konjunktiv II. 

-► Die Formen des Konjunktiv I in der 2. Person Singular und der 2. Person Plural werden kaum verwendet und 

gelten als veraltet. Auch sie werden durch den Konjunktiv II ersetzt. 

▪ Verben mit einem Objekt 
      Verben mit Akkusativobjekt 

Der Akkusativ tritt vorwiegend als Objekt (Frage: wen? oder was?) oder hinter einer Präposition auf. 
Horst holt den Schlüssel für den Wagen. 

Aktion / Geschehen Aktion / Geschehen 

Ich verließ das Restaurant. Vorher hatte ich die Rechnung bezahlt.
■ Futur I
Das Futur I verwendet man
➤   zum Berichten über zukünftige Ereignisse, wenn man die Absicht betonen 

möchte.
Ich werde Tante Annelies im Krankenhaus besuchen. (Ich verspreche es.)
➤  zum Beschreiben von erwartetem, zukünftigem Geschehen oder Visionen und 

Prophezeiungen.
Die Erdbevölkerung wird zunehmen. Im Jahr 2111 werden wir mit Außerirdischen 
kommunizieren.
➤  zum Ausdruck einer Vermutung in der Zukunft oder der Gegenwart
Die Ausstellung wird dir gefallen. Paul wird noch im Büro sein.
➤  Eine Vermutung kann man mithilfe von modalen Adverbien unterstützen bzw. 

modifizieren, größere Sicherheit: Die Ausstellung wird dir bestimmt/sicher/
sicherlich gefallen, weniger Sicherheit: Er wird wahrscheinlich/vermutlich noch im 
Büro sein.

■ Konjunktiv II
Der Konjunktiv II wird hauptsächlich zum Ausdruck von irrealen Sachverhalten (z. B. 
irrealen Wünschen) oder besonderer Höflichkeit verwendet. Man kann ihn auch in 
der indirekten Rede einsetzen.
müssten: müssten vermittelt etwas weniger Sicherheit als müssen.
dürften: In Vermutungsbedeutung wird dürfen immer im Konjunktiv II verwendet.
■ Konjunktiv I
Im offiziellen Sprachgebrauch, z. B. in den Nachrichten, wird dafür der Konjunktiv I 
verwendet.
Der Minister sagte, er sei erschüttert.
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➤  Die Wiedergabe von Meinungen und Äußerungen wird in der Regel ergänzt von
➤  Verben wie: Herr/Frau X meinte/sagte/antwortete/fragte/erwiderte/betonte/teilte mit...
➤  Wendungen wie: Herr/Frau X war der Meinung/Ansicht/Auffassung, dass ...
Wissenschaftlichen Untersuchungen zufolge ... /Nach neuesten Erkenntnissen ...
Die Gegenwartsform des Konjunktiv I wird aus der Stammform des Präsens und 
den Endungen -e/-est/-e (Singular) und -en/-et/-en (Plural) gebildet.
➤  Die am häufigsten verwendeten Formen sind die 3. Person Singular und die 3. 

Person Plural.
➤  Wenn der Konjunktiv I mit dem Indikativ identisch ist, ersetzt man ihn durch den 

Konjunktiv II.
➤  Die Formen des Konjunktiv I in der 2. Person Singular und der 2. Person Plural 

werden kaum verwendet und gelten als veraltet. Auch sie werden durch den 
Konjunktiv II ersetzt.

■ Verben mit einem Objekt
Verben mit Akkusativobjekt
Der Akkusativ tritt vorwiegend als Objekt (Frage: wen? oder was?) oder hinter einer 
Präposition auf.
Horst holt den Schlüssel für den Wagen.
Verben mit Dativobjekt
Der Dativ tritt hauptsachlich als Objekt (Frage: wem?) oder hinter einer Präposition 
auf.
Paul hilft der Freundin aus dem Mantel.
■ Verben mit zwei Objekten
Verben mit Akkusativ und Dativ
Wenn in einem Satz ein Dativ- und ein Akkusativobjekt auftreten, wird in der Regel 
die Person im Dativ und die Sache im Akkusativ gebraucht.
Verben mit zwei Akkusativen
Es gibt nur ganz wenige Verben, die zwei Akkusativergänzungen haben können.
Verben mit Akkusativ und Genitiv
Ergänzungen im Akkusativ und Genitiv stehen oft bei Verben, die mit kriminellen 
Delikten und ihrer strafrechtlichen Verfolgung zu tun haben.
■ Verben mit präpositionalem Kasus
Viele Verben haben eine Ergänzung mit einer Präposition. Die Präposition gehört 
zum Verb und bestimmt den Kasus: Paul träumt von der deutschen Grammatik. 
Oskar denkt an seine Arbeit.
➤  Zu den Verben mit präpositionaler Ergänzung gehören viele reflexive Verben.
➤  Einige Verben haben Ergänzungen mit und ohne Präposition.
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■ Das Verb brauchen
Wenn brauchen als Vollverb verwendet wird, hat es die Bedeutung benötigen. Die 
Bedeutung des Vollverbs brauchen ist manchmal schwer von dem Verb gebrauchen 
zu unterscheiden. Gebrauchen bedeutet benutzen, verwenden. In manchen 
Kontexten sind beide Verben möglich.
Die Verwendung von brauchen als Modalitätsverb* ist standardsprachlich nur mit 
Negation und zu korrekt und hat die Bedeutung nicht müssen.
■ Das Verb lassen
Das Verb lassen kann als Vollverb und ähnlich wie ein Modalverb mit einem 
zweiten Verb im Infinitiv verwendet werden. Die Bedeutung von lassen ändert 
sich entsprechend. Sich lassen dient in der 3. Person auch als Passiversatzform. 
Vollverb (Bedeutung 1) = „nicht mehr tun“ , Vollverb (Bedeutung 2) = „zurücklassen“ 
modalverbähnlich (1) = „veranlassen“ , modalverbähnlich (2) = „erlauben“ 
Passiversatzform sich lassen (3. Person) = können (+ Passiv)
■ Reflexive Verben
Manche Verben werden mit einem Reflexivpronomen gebraucht. Das 
Reflexivpronomen zeigt an, dass sich die Handlung auf das Subjekt des Satzes 
bezieht.
Die Reflexivpronomen in der 1. und 2. Person Singular und Plural entsprechen den 
Personalpronomen.
➤  In der 3. Person Singular und Plural und in der formellen Form ist das 

Reflexivpronomen im Dativ und Akkusativ immer sich.
➤  Unterschiedliche Formen zwischen Akkusativ und Dativ gibt es nur in der 1. und 

2. Person Singular, mich -mir -dich -dir
Bei reflexiven Verben, die eine Akkusativergänzung haben, steht das 
Reflexivpronomen im Dativ.
■ Vorgangs- und Zustandspassiv
Im Passivsatz steht die Handlung im Vordergrund, nicht die handelnde Person.
Das Passiv wird mit dem Hilfsverb werden und dem Partizip II gebildet: Franz wird 
untersucht.
➤  Passiv Perfekt und Passiv Plusquamperfekt werden immer mit sein und dem 

verkürzten Partizip worden
(Achtung: Das Partizip II von werden als Vollverb im Aktivsatz ist geworden: Ich bin 
krank geworden.)
➤  Einige Verben können kein Passiv bilden. Das sind unter anderem
➤  hoben und sein als Vollverben: Ich habe Angst. Ich bin morgen nicht da.
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➤  Verben der Zustandsveränderung: Die Blume verblüht. Der Patient ist gestorben.
➤  unpersönliche Verben des Geschehens: Es regnet. Es ist etwas passiert.
Wenn es im Passivsatz kein Subjekt gibt, steht es oder ein anderes Satzglied an 
Position I.
Das Passiv mit Modalverben wird im Perfekt und Plusquamperfekt immer mit haben 
gebildet. Nach dem Partizip II stehen werden und das Modalverb im Infinitiv:
Das Zustandspassiv beschreibt das Ergebnis einer vorausgegangenen 
abgeschlossenen Handlung.
Das Zustandspassiv wird mit dem Hilfsverb sein und dem Partizip II gebildet.
Zum Ausdruck der Vergangenheit verwendet man die Form des Präteritums.
■ Passiv-Ersatzformen
Passiv-Ersatzformen umschreiben Passivkonstruktionen. Sie stehen im Aktiv und 
werden (vor allem in der mündlichen Kommunikation) häufiger verwendet als das 
Passiv.
➤  Passiv-Ersatzformen haben in der Regel eine modale Funktion. Sie können eine 

Möglichkeit, eine Notwendigkeit, eine Empfehlung, einen Auftrag oder ein Verbot 
ausdrücken.

➤  Möglichkeit/Unmöglichkeit: Die Aufgabe lässt sich (nicht) lösen. Die Aufgabe ist 
(nicht) zu lösen. Die Aufgabe ist (nicht) lösbar.

➤  Notwendigkeit/Auftrag/Empfehlung: Die Tür ist abends abzuschließen.
➤  Verbot/Empfehlung: Die Nebenwirkungen des Medikaments sind nicht zu 

unterschätzen.
■ Infinitivkonstruktionen mit sein und haben
Die Infinitivkonstruktion kann einen dass-Satz ersetzen, wenn das Subjekt in beiden 
Teilsätzen gleich ist. Einige Adjektive und Partizipien in Verbindung mit dem Verb 
„sein“ oder Nomen mit dem Verb „haben“ bilden sehr häufig die Infinitivkonstruktion.
■ Die Präpositionen
Präpositionen stehen meistens vor einer abhängigen Wortgruppe bzw. einem 
abhängigen Wort. Sie können eine Richtung oder eine Lage, einen Zeitpunkt 
oder eine Zeitdauer, eine Art und Weise, einen Grund, einen Gegengrund, einen 
Gegensatz, eine Folge, einen Zweck oder eine Bedingung kennzeichnen.
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Semantische Zuordnung der Präpositionen:
1. Lokalangaben
beschreiben einen Ort oder eine Bewegung. Dank der lokalen Präpositionen 
erkennt man also woher etwas kommt, wo sich etwas befindet oder wohin sich 
etwas bewegt. Sie können eine Antwort auf die Frage wo, wohin und woher geben. 
Die genannten drei W-Fragen hängen wiederum von bestimmten Verben ab, z.B: 
Verben mit Akkusativ- und Direktiv-Ergänzung, Verben mit Situativ-Ergänzung
➤  Lokale Präpositionen mit Akk: um ... herum, entlang, an ... entlang, gegen, 

durch, bis, bis an, bis zu, an ... vorbei, um 
➤  Lokale Präpositionen mit Dativ: ab, bei, bis zu, gegenüber, von …. aus 
➤  Lokale Präpositionen mit Genetiv: abseits, diesseits, außerhalb, innerhalb, 

oberhalb, unterhalb, seitens 
➤  Wechselpräpositionen nutzen Dativ und Akkusativ: Je nach Situation im Satz.
Der Akkusativ wird verwendet, wenn eine Bewegung von A nach B stattfindet und 
man fragt danach mit „wohin“
Der Dativ wird benutzt, wenn man von einer Position/Ort (bzw. KEINER Bewegung 
von A nach B) spricht und man fragt danach mit „wo“
Zu den Wechselpräpositionen gehören: zwischen, auf, neben, vor, an, in, hinter, 
unter, über
2. Temporalangaben
➤  Die Präpositionen «ab und von ...an»: geben einen gegenwärtigen oder 

zukünftigen Zeitraum mit einem festgelegten Beginn an. Das Ende bleibt dabei 
offen.

➤  Die Präposition «seit»: gibt einen Zeitraum an, der in der Vergangenheit 
begonnen hat und bis zur Gegenwart andauert und wahrscheinlich noch länger 
andauern wird. Das Verb wird stets im Präsens gebraucht!

➤  Die Präposition «zwischen»: gibt einen Zeitraum mit Beginn und Ende an.
➤  Die Präposition «für»: gibt einen zukünftigen Zeitraum an.
➤  Die Präposition «über»: gibt einen Zeitraum an, die mehr als oder länger 

bedeutet.
➤  Die Präposition «bei»: gibt eine Gleichzeitigkeit an.
➤  Die Präposition «bis»: gibt einen Endpunkt eines Zeitraums an.
➤  Die Präposition «gegen»: gibt ungenaue und ungefähre Zeitangabe an.
➤  Die Präposition «von ... bis»: gibt einen Zeitraum mit genauem Beginn und Ende an.
➤  Die Präposition «vor»: gibt einen Zeitpunkt oder einen Beginn an, dessen 

Geschehen vor einem Ereignis passiert, also Reihenfolge von Ereignissen.
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➤  Die Präposition «während»: benutzt man, wenn zwei Zustände oder Handlungen 
gleichzeitig andauern oder stattfinden.

➤  Die Präposition «außerhalb»: bedeutet „nicht in(nerhalb)“.
➤  Die Präposition «innerhalb»: bedeutet irgendwann in einem bestimmten 

Zeitraum.
3. Weitere Angaben
➤  Formen: Modalangaben - Wie?/Womit?/Woraus?: beschreiben, „wie“ oder „auf 

welche Art und Weise“ etwas passiert, (aus, entsprechend, gemäß, in, mit, nach, 
unter, zu, zufolge, auf, durch, ohne, laut, mangels, mittels, mithilfe)

➤  Formen: Finalangaben - Wofür?/Wozu? Ziel, Zweck oder Adressat wird 
angegeben (zu, für, zwecks)

➤  Formen: Kausalangaben - Warum?: Grund oder eine Ursache wird angegeben 
(aus, vor, wegen, aufgrund, bezüglich, infolge)

➤  Formen: Konditionalangaben - Wann? Irreale Bed./feste Wendung oder 
Bedingung wird angegeben. (an, bei)

➤  Formen: Konzessivangaben - Einschränkung oder Gegengrund wird angegeben. 
(außer, trotz, ungeachtet)

➤  Formen: Adversativangaben - Gegensatz wird angegeben. (entgegen)
➤  Formen: Alternativangaben - Alternative wird angegeben. (statt (anstatt), anstelle)
■ Substantive mit einer festen Präposition
Wie bei Verben und Adjektiven gibt es auch Substantive mit einer festen 
Präposition.
Diese festen Präpositionen fungieren als Attribut des Nomens und ermöglichen wie 
alle Attribute einen Satz komplexer bzw. aus zwei Sätzen einen Satz zu machen.
zwei Sätze: Ich ärgere mich ständig über meinen Chef. Das macht mich krank. ein 
Satz: Der ständige Ärger über meinen Chef macht mich krank.
Manchmal gibt es zu dem Substantiv mit Präposition ein passendes Verb und/oder 
Adjektiv mit Präposition.
■ Zusammengesetzte Sätze
1. Hauptsätze: Konjunktionen
➤  Einteilige Satzverbindungen
Die Konjunktionen, die zwei Hauptsätze miteinander verbinden, sind und, oder, 
denn, aber und sondern.
➤  Sie stehen zwischen den Sätzen. Ihre Position ist nicht veränderbar.
➤  Sätze mit denn, aber und sondern werden durch Komma getrennt. Bei Sätzen mit 

oder und und wird in der Regel
kein Komma gesetzt.
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➤  Zweiteilige Satzverbindungen
Die zweiteiligen Konjunktionen, die zwei Hauptsätze miteinander verbinden, sind 
zwar … aber, entweder … oder, und nicht nur … sondern … auch.
➤  Im zweiten Hauptsatz steht das konjugierte Verb an zweiter Stelle nach aber, 

oder, sondern.
➤  Wenn in beiden Sätzen Subjekt und Verb identisch sind, kann der zweite Satz 

verkürzt werden.
2. Hauptsätze: Konjunktionaladverbien
➤  Einteilige Satzverbindungen
Die Konjunktionaladverbien, die zwei Hauptsätze miteinander verbinden, sind 
inzwischen, währenddessen anschließend, danach, dann, deshalb, deswegen, 
darum, daher, folglich, infolgedessen, demzufolge, sonst, andernfalls, trotzdem, 
dennoch, dagegen und stattdessen
Das konjugierte Verb steht in beiden Hauptsätzen an Position zwei.
➤  Die Konjunktionaladverbien deshalb/deswegen/darum/daher verweisen auf den 

Grund, der im ersten Hauptsatz angegeben wird.
➤  Die Konjunktionaladverbien folglich/infolgedessen/demzufolge verweisen auf eine 

Folge im zweiten Hauptsatz.
➤  Zweiteilige Satzverbindungen
Die zweiteiligen Konjunktionen, die zwei Hauptsätze miteinander verbinden, sind 
zwar - trotzdem/dennoch, einerseits - andererseits und weder- noch.
➤  Wenn in beiden Sätzen Subjekt und konjugiertes Verb identisch sind, kann der 

zweite Satz verkürzt werden.
➤  Sie können an verschiedenen Positionen des Satzes stehen.
■ Nebensätze: Konjunktionen
1. Temporale Nebensätze
In temporalen Nebensätzen verwendet man wenn, als, während, solange, seit/
seitdem, bis, bevor/ehe und nachdem/sobald.
In temporalen Nebensätzen verwendet man wenn in der Gegenwart, in der Zukunft 
und bei mehrmaligen Ereignissen
in der Vergangenheit.
➤  Als gebraucht man bei einmaligen Ereignissen oder Zuständen in der 

Vergangenheit.
➤  Solange zeigt eine Gleichzeitigkeit von Handlungen an (wie bei während). Es 

kann aber auch Vorzeitigkeit ausdrücken. Die Handlung des Hauptsatzes findet 
nach der Handlung des Nebensatzes statt.
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➤  Bei Sätzen mit nachdem oder sobald wird die zeitliche Abfolge zusätzlich mit 
einem Zeitformwechsel der Verben unterstrichen.

➤  Hauptsatz im Präsens, Nebensatz im Perfekt
➤  Hauptsatz im Präteritum, Nebensatz im Plusquamperfekt
➤  Auch wenn oder als können nicht gleichzeitig ablaufende Handlungen 

beschreiben und synonym zu nachdem und sobald verwendet werden.
2. Kausale Nebensätze
In kausalen Nebensätzen verwendet man weil und da. Nebensätze mit weil oder da 
geben den Grund für die Handlung im Hauptsatz an, wobei da seltener und eher 
schriftsprachlich gebraucht wird.
3. Konditionale Nebensätze
In konditionalen Nebensätzen verwendet man wenn und falls. Nebensätze mit wenn 
und falls bezeichnen eine Bedingung.
➤  Wenn kann auch temporale Bedeutung haben. Manchmal sind temporale und 

konditionale Bedeutung nicht klar voneinander zu trennen.
➤  Falls hat ausschließlich konditionale Bedeutung.
4. Konsekutive Nebensätze
In konsekutiven Nebensätzen verwendet man sodass und so... dass. Nebensätze 
mit sodass und so... dass geben die Folge aus der Handlung des Hauptsatzes an. 
Sie können deshalb nur hinter dem Hauptsatz stehen.
5. Konzessive Nebensätze
In Konzessiven Nebensätzen verwendet man obwohl, obgleich und obschon. 
Nebensätze mit obwohl, obgleich, obschon beschreiben Umstände, die eigentlich 
gegen die Handlung des Hauptsatzes sprechen.
In der Regel gebraucht man im Deutschen obwohl. Obgleich und obschon werden 
immer seltener verwendet.
6. Finale Nebensätze
In finalen Nebensätzen verwendet man damit. Nebensätze mit damit drücken 
eine Absicht oder ein Ziel aus. Oft ist das Subjekt in Haupt- und Nebensatz 
unterschiedlich.
➤  Wenn das Subjekt in beiden Sätzen identisch ist, kann man auch eine 

Infinitivkonstruktion mit um ... zu verwenden.
7. Modale Nebensätze
In modalen Nebensätzen verwendet man indem, wie, als, ohne dass, dadurch … 
dass und je … desto/umso.
Nebensätze mit indem und dadurch ... dass beschreiben die Art und Weise einer 
Handlung oder das Mittel, mit dem eine Handlung ausgeführt wird.
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➤  Bei Vergleichssätzen steht als, wenn im Hauptsatz der Komparativ steht.
Steht kein Komparativ im Hauptsatz, beginn der Nebensatz mit wie.
➤  Vergleichssätze mit je ... desto/umso werden mit zwei Komparativen gebildet. Die 

Komparative stehen jeweils
direkt hinter je bzw. desto/umso.
8. Adversative Nebensätze
In adversativen Nebensätzen verwendet man während, wohingegen und wogegen.
Nebensätze mit während können nicht nur zeitliches Geschehen beschreiben, 
sondern auch Gegensätze.
➤  Sinngerichtete Infinitivkonstruktionen
Man verwendet um … zu, ohne … zu und an(statt).
➤  Mit sinngerichteten Infinitivkonstruktionen kann man ein Ziel, eine Absicht, eine 

nicht erfüllte Erwartung oder eine nicht genutzte Möglichkeit beschreiben.
➤  Infinitivkonstruktionen haben kein eigenes Subjekt. Sie beziehen sich auf das 

Subjekt im Hauptsatz.
➤  Infinitivkonstruktionen können vor oder nach dem Hauptsatz stehen.
➤  Hauptsatz und sinngerichtete Infinitivkonstruktion werden immer durch Komma 

getrennt.
➤  Infinitivkonstruktionen mit ohne ...zu drücken aus, dass eine erwartete Handlung 

nicht stattfindet.
➤  Infinitivkonstruktionen mit (an)statt ...zu drücken aus, dass eine erwartete 

Handlung nicht stattfindet, dafür aber eine unerwartete Handlung realisiert wird.
➤  Bei trennbaren Verben steht zu zwischen dem Präfix und dem Verbstamm.
■ Verbabhängige Nebensätze
Dass-Sätze sind Verbergänzungen. Sie stehen oft für ein Akkusativobjekt.
Martin erwartet Schnee. Martin erwartet, dass es schneit.
➤  Dass-Sätze sind Nebensätze. Das konjugierte Verb steht an letzter Stelle. Dass-

Sätze können vor oder nach dem Hauptsatz stehen. Das Subjekt von Haupt- und 
Nebensatz ist oft nicht identisch.

➤  Dass-Sätze werden vom Hauptsatz durch Komma getrennt.
■ Infinitiv mit zu
Infinitivkonstruktionen mit zu sind Verbergänzungen. Er steht nach Verben, Nomen + 
Verb, sein + Adjektiv. Infinitivsätze haben kein eigenes Subjekt. Sie beziehen sich auf 
Wesen oder Sachen, die im Beziehungssatz genannt werden. Sie stehen vor oder 
hinter dem Beziehungssatz und können in der Regel durch Komma getrennt werden.
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➤  Bei trennbaren Verben steht zu zwischen dem Präfix und dem Verbstamm
➤  Die Infinitivkonstruktion kann einen dass-Satz ersetzen, wenn das Subjekt in 

beiden Teilsätzen gleich ist.
■ Fragesätze als Nebensätze
Indirekte Fragen sind Nebensätze. Das konjugierte Verb steht an letzter Stelle.
➤  Bei Fragen mit Fragewort benutzt man das Fragewort als Einleitung des 

Nebensatzes.
➤  Bei Fragen ohne Fragewort gebraucht man die Subjunktion ob.
➤  Indirekte Fragesätze werden vom Hauptsatz durch Komma getrennt
■ Relativsätze
➤  Mit einem Relativsatz beschreibt man Personen oder Sachen näher. Der 

Relativsatz ist ein Nebensatz. Er wird mit einem Relativpronomen eingeleitet und 
steht nach dem Hauptsatz.

➤  Der Relativsatz wird durch Komma vom Hauptsatz getrennt.
➤  Das Relativpronomen richtet sich in Genus und Numerus nach dem Bezugswort 

im Hauptsatz, im Kasus nach der Stellung im Relativsatz.
➤  Bei Relativsätzen mit präpositionalen Ausdrücken steht die Präposition vor dem 

Relativpronomen. Der Kasus
richtet sich nach der Präposition.
➤  Die Relativpronomen welcher; welche, welches als Alternative zu der, die, das 

werden selten und hauptsächlich in der Schriftsprache verwendet.
■ Relativsätze mit wo(-)
➤  Formen: Lokalangaben: Bei Relativsätzen kann man entweder die 

Lokalpräposition vor dem Relativpronomen oder wo, woher, wohin verwenden, 
wenn man Lokalangaben ausdrücken will. Nach Städte- und Ländernamen steht 
nur wo oder wohin/woher.

➤  Formen: Präpositionalangaben: Der Relativsatz besteht aus einem Verb mit 
Präposition und bezieht sich auf die gesamte Aussage des Satzes.

Die Stadtverwaltung hat den Abriss der alten Kirche beschlossen, wogegen die 
Bürger sofort protestiert haben.
■ Relativsätze mit was und wer
➤  Man verwendet was nach den Indefinitpronomen nichts, alles, etwas, einiges, 

weniges, das und nach substantiviertem Superlativ.
➤  Der Relativsatz bezieht sich auf die gesamte Aussage des Satzes.
➤  Man verwendet wer bei Bezug auf eine unbestimmte Person.
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■ Nominalisierte Adjektive
Nominalisierte Adjektive dienen zur Bezeichnung von Personen oder Abstrakta.
Nominalisierte Adjektive werden wie attributiv verwendete Adjektive dekliniert.
■ Adjektivdeklination
■ Adjektivdeklination nach bestimmten Artikeln
Der Artikel zeigt bereits eindeutig den Fall an. Wenn der Artikel schon den Fall anzeigt, 
muss das Adjektiv das nicht tun.
➤  Im Nominativ Singular und im Akkusativ neutral und feminin wird ein „e“ angehängt
➤  Im Akkusativ maskulin sowie im Plural, Dativ und Genitiv bekommen Adjektive, 

egal mit welchem Artikel davor, immer die Endung „en“
➤  Adjektivdeklination nach dem Nullartikel
Ohne Artikel vor dem Adjektiv ist das Adjektiv gezwungen, den Fall zu zeigen. Also 
muss man die Endung der bestimmten Artikel im jeweiligen Fall an das Ende des 
Adjektivs anhängen. Die einzige Ausnahme ist der Genitiv maskulin und neutral. 
Hier zeigt das „s“ am Ende des Nomens schon eindeutig, dass es sich um den 
Genitiv handelt und das Adjektiv bleibt bei seiner „-en“ - Endung.
➤  Adjektivdeklination nach unbestimmten Artikeln, Possessiv- und Negativartikeln
Weil im Nominativ und Akkusativ aber auch Artikel auftreten, die gar keine Endung 
haben (ein, mein,...), muss dort das Adjektiv den Fall zeigen. Also muss man im 
Nominativ- und Akkusativ-Singular, die Endung des bestimmten Artikels (der, die, 
das...) an das Ende des Adjektivs setzen. Im Plural, im Dativ und Genitiv macht das 
schon der Artikel. Also braucht das Adjektiv seine Endung nicht zu wechseln und 
bleibt bei der „-en“ - Endung.
➤  Komparation
Die meisten Adjektive können gesteigert werden. Es gibt drei Steigerungsstufen.
Positiv: Anne schwamm schnell. Komparativ: Marie schwamm schneller. Superlativ: 
Martina schwamm am schnellsten.
➤  Der Komparativ der Adjektive wird mit -er gebildet: schnell - schneller, der 

schnelle Läufer - der schnellere Läufer.
➤  Der Superlativ der Adjektive wird mit am .. .-sten bzw. -st- gebildet: schnell - am 

schnellsten,
der schnelle Läufer - der schnellste Läufer.
➤  Einige einsilbige Adjektive mit den Vokalen a, o und u bilden den Komparativ und 

Superlativ mit einem Umlaut.
alt, arg, arm, hart, kalt, lang, nah, scharf, schwach, schwarz, stark, warm, grob, 
groß, hoch, dumm, gesund, jung, klug, kurz
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➤  Adjektive auf -er und -ei verlieren im Komparativ ein e: teuer - teurer.
➤  Adjektive auf -sch/-s/-s/-z und -d/-t bekommen im Superlativ ein -e-: frisch - am 

frischesten.
➤  Vergleiche werden mit als oder wie gebildet.
➤  Steht das Adjektiv im Komparativ, verwendet man als, steht das Adjektiv im 

Positiv, gebraucht man wie.
➤  Bei zusammengesetzten Adjektiven (Adjektiv + Adjektiv/Partizip) wird entweder 

der erste oder der zweite Teil
gesteigert: das meistgelesene Buch, der schwerwiegendste Vorwurf.
➤  Der Superlativ kann auch relativiert werden: Er ist einer der beliebtesten 

Schauspieler Hollywoods (= Er ist einer
von mehreren sehr beliebten Schauspielern.). Nomen und Adjektive stehen im 
Genitiv Plural.
➤  Partizipien als Adjektive
Partizipien als Adjektive werden attributiv verwendet. Das heißt, sie stehen vor dem 
Nomen und werden dekliniert.
➤  Partizipien geben eine temporale Beziehung zur Haupthandlung wieder.
➤  Das Partizip I beschreibt einen noch andauernden Vorgang.
Das lernende Kind sitzt auf dem Sofa. (= Das Kind sitzt auf dem Sofa und lernt.)
➤  Das Partizip II beschreibt einen abgeschlossenen Vorgang.
Der Dieb flüchtete mit den gestohlenen Wertsachen. (= Die Wertsachen wurden 
gestohlen, danach flüchtete der Dieb damit.)
➤  Partizipien können mit verschiedenen Angaben erweitert werden.
Erweiterte Partizipien findet man vor allem in der Schriftsprache, z. B. in 
beschreibenden Texten oder in wissenschaftlichen Publikationen.
➤  Das Partizip I in Verbindung mit zu bildet das sogenannte Gerundiv. Dieses Attribut 

ist eine Passiv-Ersatzform und
kennzeichnet eine Notwendigkeit oder eine Möglichkeit.
Die zu lernenden Vokabeln stehen auf Seite 100. (= Die Vokabeln, die noch gelernt 
werden müssen, stehen auf Seite 100.)
➤  Reziprokpronomen
Reziproke Pronomen drücken eine wechselseitige Beziehung aus. Im Deutschen 
verwendet man dafür das unveränderliche Pronomen einander. Das Subjekt steht 
im Plural.
In Verbindung mit einer Präposition verwendet man meist einander. Die Präposition 
und das Pronomen werden zusammengeschrieben: miteinander, aufeinander, 
nebeneinander, ……
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➤  Indefinitpronomen
Indefinitpronomen, auch unbestimmte Fürwörter genannt, können in Funktion eines 
Artikels oder als Stellvertreter für ein Nomen auftreten.
➤  Indefinitpronomen als Stellvertreter für ein Nomen können für eine unbestimmte 

Menge einer Person oder einer Sache stehen. Die Person oder Sache ist 
entweder unbekannt oder ihre Menge ist nicht näher bestimmt.

➤  Es gibt eine Vielzahl von verschiedensten Indefinitpronomen, teils bleiben sie 
unverändert, teils werden sie dekliniert. Sie können entweder nur für Personen 
oder Sachen, für beides oder nur im Singular oder Plural stehen.

➤  Indefinitpronomen nur für Personen
Die Indefinitpronomen man, jemand und niemand werden nur für Personen 
gebraucht. Diese Pronomen können alleinig im Singular gebraucht werden, eine 
Pluralform für diese Pronomen existiert nicht.
➤  Indefinitpronomen nur für Sachen
Die Indefinitpronomen etwas, irgendetwas, nichts, alles und welch- werden nur für 
Sachen gebraucht.
➤  Indefinitpronomen für Personen und Sachen
Folgende Indefinitpronomen können sowohl für Personen als auch für Sachen 
benutzt werden: all- , einige-, jede-, ein-, kein-, welche-(Plural), manche- und 
mehrere- .
➤  Pronominaladverbien
Pronominaladverbien werden mit da-(r)-, wo-(r)– und hier- + Präposition gebildet. 
Deshalb werden sie auch als Präpositionaladverbien bezeichnet. (darauf: da-r-auf / 
worauf: wo-r-auf / hierauf: hier-auf)
Das Vorkommen des Fugen-r bei Pronominaladverbien, die mit da- und wo- gebildet 
werden, ist davon abhängig, ob die Präposition mit einem Vokal oder einem 
Konsonanten beginnt. Wenn die Präposition mit einem Konsonanten beginnt, fällt 
das Fugen-r weg.
Pronominaladverbien werden anstelle einer lokalen, temporalen oder modalen 
Ergänzung verwendet.
Pronominaladverbien können auch anstelle einer Präpositionalergänzung, die zu 
einem Verb, Nomen oder Adjektiv mit fester Präposition gehört, verwendet werden.
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دليل مفاهيم اللغة األملانية  - لغة  أجنبية ثانية
الصف الثالث الثانوي

I)Grammatik!
1)Die Possessivartikel:*Die Possessivartikel im Nominativ:

Maskulin Neutral Feminin Plural

ich mein Sohn mein Kind meine Tochter meine Kinder 

du Dein dein deine deine

er/es Sein sein seine seine

sie Ihr ihr ihre ihre

wir unser unser unsere unsere

ihr euer euer eure eure

sie Ihr ihr ihre ihre

Sie Ihr Ihr Ihre Ihre

*Die Possessivartikel im Akkusativ:

Maskulin

ich meinen  Sohn

du deinen

er/es Seinen

sie ihren

wir unseren

ihr euren

Sie/sie (Pl.) Ihren/ihren

2)Die Verben (sollen)/(werden)/(mögen):
sollen mögen werden

Ich soll mag werde

Du sollst magst wirst

er/es/sie soll mag wird

wir sollen mögen werden

ihr sollt mögt werdet

Sie/sie (PL.) sollen mögen werden
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Die Präposition “mit” +Dativ:
- Papa fährt immer mit →  dem Bus/dem Auto/der U-Bahn/den Freunden.
Dativ: lokale Präpositionen auf die Frage”Wo”:
- Wo ist dein Auto?
- Vor dem Buchladen /dem Haus/ der Schule.
- Zwischen den Häusern.
Ebenso: an/auf/bei/hinter/neben/über/unter/zwischen
an dem = am/ bei dem = beim/in dem= im
Lokale Präpositionen auf die Frage”Wohin”
- Wohin bist du gestern gefahren?
- Zum Buchladen/Zur Schule/Nach Bonn/ Nach Frankreich/In die Schweiz.
- zu dem = zum/zu der = zur
Höfliche Aufforderung: Konjunktiv II
- Könnten/Würden Sie bitte einen Moment warten?
*Temporale Präpositionen:
an + Dativ: am Montag/Morgen/zweiten Oktober/ Wochenende → an + dem = am
um: um sieben Uhr
von …. bis: von Montag bis Freitag / von 9 bis 12 Uhr
vor + Dativ: vor einem Tag/Monat Jahr/ einer Stunde/Woche
seit Dativ: seit einem Tag
 Ich wohne sit einem Monat in Berlin. Frage: seit wann?
bei + Dativ: beim Abendessen
in + Dativ: in einem Monat/ Jahr/einer Stunde/einer Woche/zwei Tagen
in der Nacht/ in der Freizeit/ in den Ferien
bis: bis Montag/bis morgen/acht Uhr Frage: Bis wann?
ab + Dativ: ab morgen/ab acht Uhr
für + Akk: einen Tag/Monat/ein Jahr/eine Woche
Demonstrativpronomen:
- Nominativ: der/das/die/die   - Akkusativ: den/das/die/die
Die sind super!    Den finde ich langweilig.
Frageartikel: Welch-  /Demonstrativpronomen: Dies-
- Nominativ: Welcher Zug/Welches Auto/Welche Bluse/Welche Röcke
- Dieser Zug/Dieses Auto/Diese Bluse/Diese Röcke
- Akkusativ: Welchen Rock möchten Sie?
- Diesen Rock
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Verben mit Dativ: gefallen/gehören/passen/stehen/schmecken
- Die Bluse gefällt/gehört/passt/steht mir.
- Das Essen schmeckt uns.
Konjunktion: denn
- Ich mache gern Sport, denn ich will fit bleiben.
Komparativ: gut, gern, viel

+
Positiv

++
Komparativ

+++
Superlativ

gut besser am besten

gern lieber am liebsten

viel mehr am meisten 

Die Personalpronomen im Dativ:

Nominativ Dativ Nominativ Dativ

ich mir wir uns

du dir ihr euch

er/es ihm sie (Pl.) ihnen

sie(fem.) ihr Sie Ihnen

Die Ordinalzahlen: -1.-19. ➝ -te/-ab 20 ➝ -ste
Der erste/zweite/dritte/…….usw   - Am+-ten → am dritten/siebten…..usw 
→ Wann
Der vierundzwanzigste    - Am dreißigsten
Die Personalpronomen im Akkusativ:

Nominativ Akkusativ Nominativ Akkusativ

ich mich wir uns

du dich Ihr euch

er ihn sie(pl.) sie

es/sie(fem.) es/sie Sie Sie
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II) Wichtige Wendungen!

- Űber das Befinden 
sprechen:

- Mein Bein tut weh.
- Ich bin krank.
- Ich habe starke Schmerzen.

- Handlungsanweisungen 
angeben:

- Bleiben Sie im Bett!  - Geh zum Arzt.
- Nehmen Sie das. Das hilft gegen di Schmerzen.

- Einen offiziellen Termin: - Haben Sie am….einen Termin frei?

- vereinbaren/verschieben: - Kann ich heute kommen/nicht kommen?
- Brauche ich einen Termin oder kann ich 
vorbeikommen?
- Kann ich den Termin auf ... verschieben?
- Ich kann jetzt nicht kommen?

- Orientierung: -  Wo ist…./Wo finde ich…../Wo bekomme ich…../
Wo kann ich….kaufen? / Wie komme ich zu …?

- Am Schalter: - Ich brauche … . 
- Wann kommt der Zug?
- Auf welchem Gleis fährt der Zug ab?
- Wo muss ich umsteigen?
- Was kostet die Fahrkarte? 
- Hat der Zug Verspätung?
- Kommt der Bus pünktlich? 
- Eine Fahrkarte, bitte.
- Hin und zurück, bitte.

- Dienstleistungsgespräche: - Mein Handy ist kaputt.
- Können Sie mir helfen?
- Wie lange brauchen Sie für die Reparatur?
- Können Sie einen Technikr schicken?

- Bitten formulieren: - Würden Sie mir einen Flug buchen?
- Könntest/Würdest du das Fenster aufmachen?
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- Nachricht auf dem 
Anrufbeantworter:

- Hier spricht …. .
- Bitte rufen Sie zurück unter…..!
- Vielen Dank und auf Widerhören.

- Kleidung kaufen: - Haben Sie Hosen in Größe ….?
- Die Hose ist zu klein/groß.
- Wo kann ich bezahlen?
- Wo finde ich Damenkleidung/Herrnkleidung?
- Gibt es den Rock in Blau?
- Welch Bluse steht mir besser?

- Vorlieben: - Mir gefällt/gefallen…. . Und dir?
- Kaffee schmeckt mir sehr.
- Ich finde ….
- Ich weiß nicht.

- Glückwünsche: - Alles Gute zum…/zur…
- Ich gratuliere dir zum/zur… .
- Viel Glück (zum Geburtstag)
- Herzlichen Glückwunsch (zum Geburtstag)
- (Ein) Guts nus Jahr! / Frohe Ostern

- Einladen: - Ich lade dich zu…..ein
- Kannst du kommen?/Haben Sie Zeit?/ Ich würde 
mich freuen./Bitte gib Bescheid bis ….. .

- Zu-und Absagen: -  Vielen Dank für die Einladung!/Ich danke dir für 
die Einladung.

- Ich komme gern.
-  Leider kann ich nicht kommen./Leider habe ich 

keine Zeit./Tut mir leid. Aber es geht nicht. Ich 
muss ….

- Briefe schreiben: Lieb/Lieber …,/Viele Grüße/Herzliche Grüße/Bis 
bald/ Dein/Deine …



الصف الثالث الثانوي

مفاهيم 
اللغة اإليطالية 
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اللغة اإليطالية – لغة أجنبية ثانية
) دليل مفاهيم ( الصف الثالث الثانوي

I concetti del terzo anno - libro “ Progetto italiano Junior”
I-Elementi comunicativi e lessicali:

I progetti extracurricolari
Fare lezione di guida\ cantare in un concorso \ organizzare una mostra \ proteggere 
l’ambiente\ fare il gemellaggio con un’altra scuola \ fare lezione di cucina \ partecipare \ 
educazione ambientale \ il bosco \ la gara finale \ il manager del gruppo
Fare progetti Quest’anno parteciperemo a un concorso musicale
Fare previsioni Secondo me, stasera pioverà
Fare ipotesi Che ore sono? Saranno le 2.00
Fare promesse Va bene, domani finirò tutto

Saremo tutti delle stelle
Decidere \ ecologia \ arte \ fare una brutta figura \ divertente \ cantare \ canzone \ 
suonare uno strumento \ il conservatorio \ fortunato \ difficile \ leggere le note
L’oroscopo: i segni zodiacali; Gemelli \ Scorpione \ Ariete \ Toro\ Pesci\ Leone\ Bilan-
cia \ Cancro \ Capricorno \ Sagittario \ Vergine
I caratteri: Creativo \ indipendente \ coraggioso \ amichevole \ sensibile \ logico \ forte \ 
realista \ leader \ ha paura dei rischi

Chiedere conferma  e confermare:-
Ma veramente….? Ma certo che ….
Ma sul serio..? Scherzi?
Èvero che…..? Chiaro!
Davvero …? Ti giuro ….
Ma dai! Dico sul serio

Ambiente ed ecologia
Fare le prove \ il prossimo passo \ cominciare \ la campagna \ illuminazioni\ in mezzo 
al verde \ contare su di ..\ essere portato per \ accompagnare \ convincere \ la carriera\ 
dare fastidio a… risparmio di acqua \ energia eolica \ energia solare \ lampadine led \ 
auto elettriche \ protezione delle foreste \ uso dei mezzi pubblici \ uso della bici – raccolta 
differenziata \ riciclaggio\ basso consumo\
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La musica
Lo strumento , la chitarra, la batteria, il basso, la tastiera, il piano forte, la band, il conser-
vatorio, il violino, cantare \ cantante \ ascoltare

Esprimere Gioia  \ Esprimere rammarico o disappunto:-
Che bella giornata! Peccato!
Che bella idea! Che peccato!
Che bello! Che rabbia!
Che bella sorpresa! Mannaggia!
Che bella notizia! Che brutta notizia!
Che fortuna! Accidenti!

L’ho sentita
Trovare \ problemi ambientali \ strano \ Vecchio \ il disco\ Il(la) solito (a) \ moderno\ più\ 
cercare \ i versi \ ascoltare \ versione \ lento \ volta \ un paio di ..\ la terra \ pericolo \ rifiuti 
\ cassonetto \ il clima inquinamento \

Offrire, accettare  o rifiutare collaborazione, aiuto:-
Ti posso aiutare?
Vuoi una mano?

La posso aiutare?
Hai bisogno di aiuto?
Posso fare qualcosa?

Volentieri!
Grazie, molto gentile!

Purtroppo non puoi aiutarmi
Grazie, ma credo di poter fare da solo\a

No, grazie!             \       Grazie, non è niente,

Facciamo spese
Centro commerciale\ negozio \ accessori \ scarpe \ abiti\ divertirsi \ comprare \ ve-
stirsi di nero \ appuntamento \ incontrarsi \ girare \ annoiarsi da morire\
I capi d’abbigliamento: jeans\ camicia \ giacca\ gonna \ maglietta\ giubbotto \tuta da gin-
nastica \ borsa \ felpa \ occhiali da sole\ nero \
rosso \ bianco \ giallo \ marrone ecc..
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Chiedere parere \  Esprimere parere:-
Che ne pensi ? Lo\ la trovo molto ….

Che ne dici ? Secondo me, è….

Cosa ne pensi di? Penso che sia..\ credo che sia..

È molto elegante!

È di \ alla moda

È bellissimo!

Che numero porti?
Prepararsi \ in fretta\ aiutare \ vetrina \ commessa(o)\ sconto \ il periodo \ i saldi \ pagare 
\ prezzo \ taglia \ numero \ euro \ consumatore

Chiedere il prezzo, parlare del colore, parlare del numero\ la taglia

Quanto costa?\   Quant’è? \ Quanto viene? \ c’è lo\ uno sconto ?

Di che colore è? \  c’è anche in blu?

Che numero porti? \ che taglia è? \ è un pò stretto

II-  Elementi grammaticali:
1-Futuro semplice:

- I verbi regolari
PulirePrendereMandare

PuliròPrenderòManderòIo

puliraiPrenderaiManderaiTu

PuliràPrenderàManderàLui- lei

puliremoPrenderemomanderemoNoi

PuliretePrendereteMandereteVoi

PulirannoPrenderannomanderannoLoro
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Alcuni verbi irregolari
essere avere fare andare venire

Io sarò avrò farò andrò verrò
Tu sarai avrai farai andrai verrai
Lui\ lei sarà avrà farà andrà verrà
Noi saremo avremo faremo andremo verremo
Voi sarete avrete farete andrete verrete
Loro saranno avranno faranno andranno verranno

Si usa con : domani \ fra o tra \ prossimo \ da grande \ se

2-Futuro composto
sarò\sarai\sarà
tornato(a)
saremo\sarete\
saranno
arrivati(e)

avrò\avrai\avrà
mangiato
avremo\avrete\ 
avranno
studiato

dopo che
(non) appena
quando

Fedrico verrà

….e il suo uso
Futuro composto                                                  futuro semplice

Dopo che avrò finito l’esame ……                      farò un viaggio
Prima azione futura                                            Seconda azione futura

3-Pronomi diretti ( oggetto)

-Mi salutano sempre                             = (salutano  me)
-ti ascolto con attenzione                     = (ascolto te)
-lo incontro ogni mattina                       = (incontro Marco)
- la suonava da giovane                       = (suonava la tastiera)
-La ringrazio, signore                            = (ringrazio Lei)
-ci conosce bene                                  = (conosce noi)
-vi prego                                               = (prego voi)
-li chiamo adesso                                 = (chiamo loro)
-le leggo spesso                                   = (leggo le riviste)
- Sai che abito in campagna?   - Sì, lo so
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4-Pronomi diretti nei tempi composti

Quel ragazzo         l’    ho     conosciuto      un anno fa
Quella ragazza      l’     ho        vista            proprio ieri
Quei ragazzi          li      ho      incontrati      la settimana scorsa
Quelle ragazze      le     ho       invitate          a casa mia
Hai comprato le mele? Sì,   ne   ho comprati   due chili
Mi puoi aiutare      o     puoi aiutarmi

5-I verbi riflessivi al presente indicativo

Svegliarsi

Io mi sveglio molto presto  Noi ci svegliamo per andare a scuola
Tu ti svegli da solo?   Voi vi svegliate facilmente?
Lui\ lei\ Lei si sveglia alle 8  Loro si svegliano sempre alla stessa ora

I verbi riflessivi reciproci

Io ti vedo spesso, tu mi vedi spesso = (noi) ci vediamo

Tu la ami molto, lei ti ama molto = (voi) vi amate molto

Pietro guarda Lisa, Lisa guarda Pietro = Pietro e Lisa si guardano

6-I verbi riflessivi nei tempi composti

Essere al presente + il partecipio passato del verbo riflessivo

Esempi

Io mi sono preparato in tempo
Tu ti sei svegliata in ritardo
Giorgia si è sentita male
Noi ci siamo conosciuti(e) ieri
Voi vi siete fermati(e) a Piazza Navona
Loro due si sono incontrati(e) stamattina
Si usa con : Ieri \ passato \ scorsoa \ fa ecc……

I verbi riflessivi con i verbi modali

A che ora ci possiamo vedere?

Mi dispiace, oggi non possiamo vederci



الصف الثالث الثانوي

مفاهيم 
اللغة الصينية 
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اللغة الصينية كلغة ثانية الصف الثالث الثانوي

从 1 课到 7 课重要点 

香港 Xiānggǎng

刚才 Gāngcài

刚 Gāng

- 刚才她从香港来。Gāngcài Tā cóng xiānggǎng lái .

- 她刚才从香港来。Tā Gāngcài cóng xiānggǎng lái .

-他刚走。Tā gāng zǒu

身高 Shēngāo

个子 Gèzi

- 她身高 162 cm (公分 gōngfēn cm)。

- Tā shēngāo 162 cm

- 他个子很高。tā gèzi hěn gāo
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没/没有

我没有回家。 

- wǒ méiyǒu huí jiā.

得 Dé

 着 Zhē

-

- 我看书看得很快 。- Wǒ kàn shū kàn dé hen kuai. 

-他戴着眼镜。Tā dài zhē yǎnjìng.

女儿 Nǚr 儿子 érzi

女人 Nǚrén 男人 nánrén

女孩 Nǚhái 男孩 nánhái

矮 Ǎi 

高 Gao

胖 Pàng

长 Chǎng
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短 Duǎn

可爱 kě'ài

- 他的儿子很可爱。Tā de érzi hěn kě'ài.

漂亮 Piàoliang

帅 Shuài

- 他很帅。 tā hěn shuài.

- 她很漂亮。 tā hěn Piàoliang.

- 我有很漂亮狗。Wǒ yǒu hěn piàoliang gǒu.

- 我吃了很漂亮比萨饼。Wǒ chīle hěn piàoliang bǐsàbǐng.

一 ...... 就....... yī ….. Jiù …..

 打电话 dǎ diànhuà

- 你一到家就给他打电话。Nǐ yī dào jiā Jiù Gěi tā dǎ diànhuà.
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一边 …… 一边 …… yībiān …. Yībiān ….

报纸 Bàozhǐ

- 爸爸喜欢一边喝咖啡一边看报纸。

- Bàba xǐhuān yībiān hē kāfēi yībiān kàn bàozhǐ.

跟 …… 一样 Gēn…… yīyàng

跟 ……不一样 Gēn…… bù yīyàng

(A)跟 (B) 一样  + adj (A) gēn (B) yīyàng   + adj

(A)跟 (B) 不一样   + adj (A) gēn (B) bù yīyàng   + adj

-北京跟香港不一样 。

- Běijīng gēn xiānggǎng bù yīyàng.

比 Bǐ

(A)比 (B) + adj (A) bǐ (B) + adj

- 香港的人口比这里的人口多。
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- xiānggǎng de rénkǒu bǐ zhèlǐ de rénkǒu duō.

(B)没有(A) + adj (B) méiyǒu (A) + adj

- 这里的人口没有香港的人口多。

- zhèlǐ de rénkǒu méiyǒu xiānggǎng de rénkǒu duō.

停 Tíng

停车 tíng chē

 车停  Chētíng

- 这里停车。 Zhèlǐ tíng chē.

- 这里没有车停。 Zhèlǐ méiyǒu chētíng.

记得 Jìdé

忘记 Wàngjì

- 我还记得你。  wǒ hái jìdé Nǐ .

到…place…去 dào … place.. qù

到…place …来 dào … place.. lái



111

مفاهيم اللغة الصيني�ة - الصف الثالث الثانوي
-

- 他到中国去。 Tā dào zhōngguó qù 

- 你到中国来。 nǐ dào zhōngguó lái 

哪些 Nǎxiē

哪 Nǎ

-

- 你去了哪些地方？ Nǐ qùle nǎxiē dìfāng? 

- 你去了哪个地方？ Nǐ qùle nǎge dìfāng?

差点儿 Chàdiǎnr

-

- 我差点儿不认识他了。 wǒ chàdiǎnr bù rènshì tāle.

虽然 …….. 但是 …….. Suīrán ….. dànshì …..

- 虽然天气很热，但是下雨了。

- Suīrán tiānqì hěn rè, dànshì xià yǔle.

场 Chǎng
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-

- 我看了一场京剧。 Wǒ kàn le yī chǎng jǐngjú.

 更 Gèng

- 看京剧的年轻人少，看京剧的老人更少。

- Kàn jīngjù de niánqīng rén shǎo, Kàn jīngjù de lǎorén gèng
shǎo.

懂 Dǒng

- 看懂。Kàn dǒng.

- 听懂。Tīng dǒng.

- 看不懂。Kàn bù dǒng.

- 听不懂。Tīng bù dǒng.

越来越 yuè lái yuè

-

越来越 + adj/verb 
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- 喜欢京剧的年轻人越来越多。

- xǐhuān jīngjù de niánqīng rén yuèláiyuè duō .

- 我越来越喜欢吃面条。

- Wǒ yuèláiyuè xǐhuān chī miàntiáo.

各种各样 gèzhǒnggèyàng

-

- 我喜欢吃各种各样的菜。

- Wǒ xǐhuān chī gèzhǒnggèyàng de cài.

小时 Xiǎoshí

- 我太困了，昨天晚上我只睡了四个小时。

- Wǒ tài kùn le, zuótiān wǎnshàng wǒ zhǐ shuì le sì gè xiǎoshí.

演奏 Yǎnzòu

拉 Lā
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演 Yǎn

- 我的朋友演奏了中国的小提琴曲。

- wǒ de péngyǒu yǎnzòu le zhōngguó de xiǎotíqín qǔ .

Adj + 极了 Adj + Jíle

- 他拉得好极了。 Tā lā dé hǎo jíle. 

鼓掌 gǔ zhǎng

鼓起掌来 gǔ qǐ zhǎng lái

-

- 他的演奏一结束，大家就鼓起掌来。

- Tā de yǎnzòu yǐ jiéshù, dàjiā jiù gǔ qǐ zhǎng lái.

当 ………的时候 Dāng ….. de shíhòu

-

- 当我踢足球的时候，手摔伤了。

- Dāng wǒ tī zúqiú de shíhòu, shǒu shuāi shāngle.
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从 8 课到 15 课重要点

1-原谅    forgive

2-累     tired

3-网友 pen friend

4-久    long

5-名胜古迹 places of historical

6-以为 to think

7-差不多 similar

8-故事 story

9-网上路游 travel on internet

10-大熊猫 panda

11-放学 let out school

12-离开 to leave

13-修 to fix

14-事情 matter

15- 烦 annoyed

16-理解 to under stand

17-批评 to criticize

18-懒 lazy

19-耳机 headphone

20-走 to leave

21-生气 angry

22-态度 atitude

23-男孩 boy

24-孙子 grandson

25-生 to give birth to

26-妻子 wife

27-照顾 look after

28-保密 secret

29-父母 parants

30-健康 healthy

31-生活  life



116

مفاهيم اللغة الصيني�ة - الصف الثالث الثانوي

语言点

1-春节时中国最重要的传统节日

2-春联有一千多年的历史。

51-纸条（张）scroll

52-上联 first line of couplet

53-过节 celebrate festival

54-菜单（份）menu

55-凉菜 cold dishes

56-热菜 hot dishes

57-鸡蛋汤(碗) soap

58-葡萄酒 graphwine

59-沙拉 salad

60-甜点 desserts

61-挣钱 earn money

62-抓 hold with fingers

63-筷子 chopstick

64-刀 knife

65-叉 fork

32-幸福   happinese

33-继承  to inherit

34-机会 chance

35-理想 ideal

36-尊重 respect

37-兴趣  hoppy

38-红灯 lantern

39-放鞭炮 to set off (firecrackers)

40-蜡烛  candle

41-戴 put

42-穿 wear

43-新娘 bride

44-新郎

45-性格 personality

46-开朗 alwayes cheerful

47-传统 tradition

48-春联 couple of spring festival

49-贴 to glue

50-吉利 luky
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3-祝你在新的一年里晚事如意！

4-A:恭喜、恭喜

新娘、新朗：欢迎你们

5-干杯、干杯，为新郎、新娘干杯。

6-妈妈。求求您…………….。(reguest permission)

6-你总是让我………………..。 (compiaining)

7-没有退票怎么办？ (discussing solutions )

8-请原凉…………….(apologizing )

9-很抱歉…………….。（apologizing ）

10-真不好意思。（apologizing ）

11-别担心

12-真棒了。

有名地放：

1-长城  the great wall

2-故宫 the palace museum

3-颐和园 the summer palace
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4-长郎 the long corridor of the summer palace

5-苦明湖 the ku ming hu

6-成都

语法点：

去..…………到-
1-我要到中国去

-………………….呢
1-我还要送给你一件礼物呢。

-虽然…………..但是………………..
1-虽然售票处没有票了，但是一定会有人来退票。

-只   (only)
1-昨天我只睡了 4 个小时。

-就
1-今天我不到下午四点就回家了。

-才
1-张先生今年才三十多岁

-越……………………越………………..
1-知识越多越好。

-对…………..
1-他总是对我保密。
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-着(after verb to continuous)
1-桌子上摆着红色的蜡烛。

-动+名+动+得+补
1-他讲故事讲得很好。

-要
1-孩子们要帮父母打扫房间。

-过
1-你以前吃过日本菜？

-A 比 B
1-他比我高

-A 没有 B
1-我没有爸爸高

-对…………..感兴趣

1-他对服装感兴趣





الصف الثالث الثانوي

مفاهيم 
اللغة اإلسبانية 
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دليل مفاهيم اللغة اإلسبانية لغة أجنبية ثانية
الصف الثالث الثانوي

Guía de conceptos para G.12 - Español como segunda lengua
I. Contenidos léxicos:
“En el tiempo libre”:

cantar - cantante - canción - arquitectura - pintura - dibujar - arte abstracto - exposición 
- galería de arte - escultura - novela - cuento - actuar - actor - obra de teatro - película 
- literatura - poesía - poema - danza - bailar - tango - ópera –fotografía - aventura - 
romántico - acción - enfadado - nervioso - preocupado - aburrido - miedo

“Mi personaje”:
biografía - disco - concierto - intenso - personal - profesional - serie de televisión 
- publicar - participar - director de cine - recibir - ganar - obtener - premio - grabar 
- nacer - morir - construir - casarse - divorciarse - trasladar - acabar - terminar 
- empezar - aniversario - protagonista - artes escénicas - conservatorio - festival - 
concurso - éxito - popularidad - mundial - entrada - carrera

“En Internet”:
hacer click - ícono - adjunto - archivo - pulsar - adjuntar - tecnología - informático/a 
permiso - favor - cafetera - comprensiva - adelgazar - aconsejar - coger - cerrar 
- abrir - apagar - encender - subir - bajar - ordenador - portátil - práctico - rápido - 
lento - mejor - peor - menor - mayor - calidad - partido - medicamentos - termómetro

“¿Qué voy a ser de mayor?”:
deseo - plan - intención - cumplir - traducir - cuidar - aprender - investigar - resolver-
costumbre - paisaje - ciencias naturales - fábrica - taller - veterinario - empresario-
militar - policía - bailarín - diseñador - escritor - autor - peluquero - mecánico 
- electricista - poeta - arqueólogo - biólogo - político bombero - marinero trabajador - 
psicólogo - filósofo - guía - comercial - alcalde - poetisa - alcaldesa - líder - creativo 
- técnico - aventurero - solidario - reflexivo - sociable - cárcel - ladrón - selectividad 
- suspender - conseguir - especialidad - egiptología - ingeniería - empresariales 
- medicina - turismo - bellas artes - multinacional - entrevista - tutora - palomita 
- imaginación - curar - extranjero - diseñar - arte dramático - carrera - crisis - 
paraguas - microondas - tesis - ejercer - precioso

“En el centro comercial”:
sugerir - proponer - molestar - quedar - terror - vieja - moda - fondo - pendientes - 
cinturón - relojería - zapatería - papelería - perfumería - librería - farmacia - tienda 
- óptica - demasiado - caro - barato - oferta - rebajas - probar - probador - precio - 
alrededor - efectivo - tarjeta - elegir - aproximadamente - ensalada - gambas - tarta 
- mayonesa - tortilla - fenomenal - enseguida - qué aproveche - talla - ancho - estrecho 
- estupendo - corto - largo - firmar - costar - filete - servilleta - pantalla - ratón - teclado - 
cómica - de risa - infusión - propuesta - invitación
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“En el país del Nilo”:

ciudadela - delta - oasis - canal - desierto - costa - territorio - región - tropical - selva 
- lago - cordillera - gran presa - capital - moneda - embajada - visado - tráfico - 
contaminación - puente - norte - noroeste - noreste - oeste - este - suroeste - sureste 
- sur - economía - geografía - clima - sistema político - sociedad - idioma - lengua 
- naturaleza - agricultura - ganadería - servicios - fuente - electricidad - habitante 
- presidente - monarquía - república - parlamento - jefe de estado - rey - príncipe 
- gobierno - motivo - nativo - agrícola - costumbre - industria - elecciones - fuente 
de ingreso - principal - nadie - alguno - demasiado - otro - poco - mucho - cubiertos 
- cuchillos - cucharas - vasos - aparato - dividir - comunidad - obtener - funcionar - 
desembocar - opinar - creer - pensar - desperdiciar - terrible - limpio - impresionante 
- increíble - potable - dátiles - pesca - maíz - cítricos - trigo - algodón - caña de azúcar 
- acuerdo - desacuerdo - basura - admiración - orgullo - palmera - amable - cuidar

“En tiempo del faraón”:

fiesta de disfraces - civilización - pertenecer - importar - maquillarse - llevar - arreglar 
- ponerse - soñar - misterioso - fascinante - oscuro - avanzado - fresca - amplia - 
travieso - comerciante - sacerdote - templo - tumba - esposo/a - joya - cesta - manga 
- oro - peluca - reina - burro - barro - tela - ladrillo - paja - nivel - riqueza - tesoro 
- belleza - elegancia - banquete - esperanza - cereales - tela - diversión - infancia - 
vecino - piedra - material - cazar - pescar - collar - corona - esclavo/a - palacio

Para recordar (2)
romperse - regalar - recordar - enviar - mejorar - duda

Para recordar (3)
sobresaliente - notable - aprobado - suspenso - comunicarse - asistir - adelante - 
ánimo - espectacular - decepcionante - beca - becario - pausa - estancia
II. CONTENIDOS FUNCIONALES

II. CONTENIDOS FUNCIONALES
Expresar: Gustos/ Las preferencias o admiración y orgullo

- Utilizamos los verbos del tipo gustar: - ¿Qué / Te gusta .………?

- A mí también - ¿Cuál  .………?

- A mí tampoco - A mí sí

- ¡Qué bien/ mal + verbo! - A mí no

- ¡Es increíble / impresionante! - ¡Qué bonito / interesante!
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Preguntar y expresar la frecuencia y el estado de ánimo

- ¿Con qué frecuencia visita a tu tío?
-  Una vez a la semana, dos veces,..., 

muchas veces, todos….

- ¿Cómo te sentiste? ¿Qué te pasa?
-  Estar + adjetivo / tener + nombre: con-

tento, triste, enfadado, nervioso, enfer-
mo, aburrido, preocupado/miedo

Hablar de la biografía de Alguien y presentar a alguien
Hablar de la fecha / el lugar de nacimiento. - Hablar de sus obras importantes.

- Hablar de sus estudios. - Hablar de algunos ciclos de su vida.

- Le presento al señor Luis. - Te presento al señor Luis.

Pedir ayuda y pedir o dar permiso / Expresar obligación y necesidad /
la ausencia o falta de obligación y necesidad
- ¿Poder+ infinitivo? - Utilizar el modo Imperativo
- Tener / no tener que + infinitivo - Hay/ No hay que + infinitivo

Para comparar o comparar acciones
Más/ tan /menos + adjetivo + que /como/que
Verbo+ más que/tanto como/ menos que
Con los siguientes adjetivos puedes usar también otras formas:
Bueno Mejor
Malo Peor
Grande Mayor
Pequeño Menor
Mayor / menor se usan principalmente para comparar la edad de las personas.

Expresar deseos/ información segura o planes e intenciones en un futuro 
cercano

-  Para hablar del futuro cuando queremos 
presentar la información como segura 
y totalmente controlada utilizamos

 el presente.

-  Para predecir y expresar planes e 
intenciones en un futuro cercano utili-
zamos ir a + infinitivo.

- Querer + infinitivo
-  Me gustaría: Sirve para hablar de 

algo que quiero hacer o tener en el 
futuro.

-  Me gusta: Sirve para valorar y hablar 
de personas, objetos y actividades 
que ya existen.
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Proponer o sugerir/ invitar / rechazar o aceptar una propuesta o invitación 
o aceptar pero con restricciones
- ¿Vamos + a...? - De acuerdo. 

- (No), (no), (muchísimas) gracias - Sí, pero…

- ¿Qué tal si…? - Te invito a + SN/ inf.

- ¿Vienes + a...? Vale, ¿por qué no?

(Sí), vale No sé, bueno…

- ¿Quedamos...? - (No), lo siento. Es que…

Bueno, vale, pero… - ¿Por qué no...?

Para pedir de manera indirecta/ hablar de la manera de pagar y de precios 
aproximados

- No tengo servilleta. - Oiga, ¿me trae otro refresco?

- Estas gafas valen unos 300 libras - ¿Cómo vas a pagar? ¿…efectivo o…tarjeta?

Este piso vale más o menos 2 millones 
libras

- Aquel coche cuesta aproximadamente 
250000 libras

Para dar o pedir opinión, acuerdo y desacuerdo de una opinión
y organizar el discurso

- Para mí…
- Estoy de acuer-
do

-  Primero / En 
primer lugar

- No estoy de 
acuerdo

- ¿Crees…? -Yo 
creo …

- Sí
-  Segundo / En 

segundo lugar
- No sé, creo…

- ¿Qué pien-
sas…?

- Es verdad
-  Por una parte / 

Por otra parte
- Bueno, no sé, 
pienso…

- ¿Qué opinas…? - Opino…
-  Para terminar / 

Por último / Para 
finalizar

- Sí, es verdad, 
pero…

-  Desde mi punto 
de vista …

- Pienso …
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III. CONTENIDOS GRAMATICALES 
Cuantificar gustos e intereses

- Me encanta             - Me gusta mucho 
- Me gusta bastante - Me gusta 
- No me gusta mucho - No me gusta nada

V. gustar,…
Con verbos del tipo gustar, encantar,...hay que utilizar siempre un pronombre:
A mí             
A ti                                                                     
A él /ella                                                            
A nosotros/as                                                           
A vosotros/as
A ellos / ellas   

me 
te
le
nos
os
les

Gusta/an

la arquitectura
las películas có-
micas
hacer fotos

Para hablar del pasado
INDEFINIDO PERFECTO IMPERFECTO

- Se usa cuando una ac-
ción sucede en un periodo 
de tiempo ya terminado.
-  Algunas formas tempo-

rales que se usan con 
indefinido son:

Ayer/anoche… /El otro día/ 
El lunes pasado…/El día 
12…/La semana pasada…/
En 1983…/ En agosto,…/ 
Hace unos días/un mes,….

-  Usamos el Perfecto con 
acciones anteriores al 
“ahora” pero situadas 
en el mismo periodo de 
tiempo de ese “ahora”.

-  Algunas de las formas tem-
porales que se usan con el 
pretérito perfecto son:

Hoy/Esta mañana,.../ 
Hace poco, / ya, todavía, 
nunca,…….

- Usamos el imperfecto 
para:
• Describir en pasado.
•  Hablar de acciones ha-

bituales en el pasado.
-  Algunas de las formas 

temporales que se usan 
con el pretérito perfecto 
son:

-  Antes, en la época de.., 
cuando…, de…

Verbos regulares del pretérito imperfecto
Verbos en –AR

LLEVAR
Verbos en –ER

HACER
Verbos en –IR

VIVIR
Yo llevaba 
Tú llevabas 
Él/ella/usted llevaba 
Nosotros/as llevábamos 
Vosotros/as llevabais 
Ellos/as/ustedes llevaban

Yo hacía 
Tú hacías 
Él/ella/usted hacía 
Nosotros/as hacíamos 
Vosotros/as hacíais 
Ellos/as/ustedes hacían

Yo vivía 
Tú vivías 
Él/ella/usted vivía 
Nosotros/as vivíamos 
Vosotros/as vivíais 
Ellos/as/ ustedes vivían
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Verbos irregulares del pretérito imperfecto
SER IR VER

Yo era 
Tú eras 
Él/ella/usted era 
Nosotros/as éramos 
Vosotros/as erais 
Ellos/as/ustedes eran

Yo iba 
Tú ibas 
Él/ella/usted iba 
Nosotros/as íbamos 
Vosotros/as ibais 
Ellos/as/ustedes iban

Yo veía 
Tú veías 
Él/ella/usted veía 
Nosotros/as veíamos 
Vosotros/as veíais 
Ellos/as/ustedes veían

Cuando hablamos de una persona
A veces necesitamos un artículo 
Verbo ser + nombre o adjetivo Verbo ser + artículo un + nombre + adjetivo

PARA PREGUNTAR

- ¿Qué? - ¿En qué?
- ¿Dónde? - ¿Adónde?
- ¿Cuándo? - ¿Desde cuándo? / ¿Hasta cuándo?
- ¿Cómo? - ¿Con cuántos?

El Imperativo
Utilizamos El Imperativo Para:
 Dar órdenes o instrucciones y aconsejar.
Los pronombres se colocan siempre delante del verbo, pero, con el Imperativo, los 
ponemos detrás.

formas irregulares del imperativo
Ser Hacer Tener Poner Decir Ir Venir Salir

Tú Sé Haz Ten Pon Di Ve Ven Sal
Usted Sea Haga Tenga Ponga Diga Vaya Venga Salga

Pronombres de complemento directo y de complemento indirecto

- ¿Me llevas al centro? - Sí, me han comprado uno.
- Te quiero. - Te han comprado uno, ¿no?

- La carta, la envió él.
- Le han comprado un portátil a mi 
hermano Said.

- Desde esa ventana no nos pueden 
ver.

- Ayer mis padres nos compraron dos 
ordenadores.

- ¿A vosotros no os han invitado?
-  ¿Os han comprado un ordenador por-

tátil a cada uno?
- Tus libros, los tengo en casa. - ¿Y tú, qué les has dicho?
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Qué/ Cuál, Cuáles
¿Qué prefieres, un ordenador portátil o 
un móvil?

Estas camisas son bonitas, pero… 
¿Cuál prefieres, la negra o la naranja

El género de los nombres: las profesiones
Normalmente los sustantivos terminados en –o son masculinos y son femeninos 
lo que terminados en -a
Los sustantivos terminados en –dor, -tor y –sor hacen el femenino añadiendo una 
-a al masculino. Por ejemplo: escritor, investigador, profesor.
Los sustantivos terminados en –dor, -tor y –sor hacen el femenino añadiendo una 
-a al masculino. Por ejemplo: escritor, investigador, profesor.
En algunos casos, la diferencia se marca con una terminación diferente:
Por ejemplo: actor , alcalde, poeta ...

El número de los nombres
Muchos nombres que acaban en –s, 
tienen la misma forma para el singular 
y el plural.
Ej.: el / los lunes, martes,…

Sólo siguen la regla general, cuando la 
última vocal tiene acento escrito. 
País → países, 

Los artículos definidos e indefinidos

El, los/ un, unos → nombre masculino La, las / una, unas → nombre femenino

LOS CUANTIFICADORES
-  Todo, otro, mucho, poco, demasiado, 

nada, nadie: son un tipo de palabras 
que se llaman cuantificadores. Se 
usan para expresar la cantidad 
de objetos o personas de los que 
hablamos, o bien para graduar la 
intensidad de una acción o de una 
cualidad.

-  Uno, alguno, poco, mucho, todo 
y demasiado son afirmativos. 
Concuerdan con el nombre y por eso 
tienen forma masculina o femenina y 
singular o plural.

-  Otro puede aparecer en frases 
afirmativas y negativas. Concuerda 
con el nombre y por eso tiene forma 
masculina o femenina y singular o 
plural.

-  Nada y nadie son negativos. Nada 
se usa para cosas y nadie para 
personas. Cuando aparecen en una 
frase, el verbo lleva obligatoriamente 
la negación no. Son invariables.
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تعليمات هامه : 
أقرأ املفاهيم بعناية واستفيد منها جيدا 	 
توجد افكار رئيسة لدروس املنهج أقرائها جيدا 	 
توجد خرائط تساعدك 	 
القرن ) مائة عام (	 
القـــــرن السادس عشــــر يب�دأ من عام 1500م حىت عام 1599م	 
القــــرن السابـــــع عشر يبــدأ من عام 1600م حىت عام 1699م     ) وهكذا بايق القرون ( 	 
العقد ) عشر سنوات (	 
العقـــــــــد االول يبـــــــدأ من العام 1 حىت العام 9	 
العقد الثـــــــــــاين يب�دأ من العام 10 حىت العام 19  )وهكذا (	 
 	*********************

املفــاهيم 
 الــــفرمان:  قرار السلطان العثماين 	 
االمتي�ازات: تسهيالت تعطيها بعض الدول يف بالدها لضمان التشجيع علي االستثمار } مصر – تونس – املغرب {	 
حق االنتفاع: نظام ظهر يف ملكية االرض بمصر خالل العصر العثماين 	 
نظام االلزتام: نظام جمع الضرائب من الفالحني " املنتفعني خالل العصر العثماين والغاه محمد علي 	 
طوائف احلرف: نظام طبقه العثمانيون لتنظيم احلرف من خالل شيخ حيث جيمع الضرائب ويشرف على االنت�اج 	 
املجمع العليم : هيئ�ة علمية اقامها نابليون يف مصر علي غرار ما ظهر يف فرنسا بعد الثورة الفرنسية وكان هدفه ربط 	 

العلم بالسياسة وكان نافذة اطلت منها مصر علي العالم وكسر العزلة املفروضة علي مصر خالل العصر العثماين .  
فراغ سيايس : سقوط أو غياب النظام احلاكم مما يؤدي حلدوث صراعات للوصول للسلطة كما حدث يف ) 1801 – 1805 ( .	 
االحتكار : نظام اقتصادي طبقة محمد علي يقيض بتحكم الدولة يف االقتصاد بهدف املنافسة التجارية . 	 
البن�اء السيايس : نظام احلكم حيث الهيئ�ات احلاكمة سواء تنفيذية او تشريعية او قضائي�ة .	 
القانون االسايس : قوانني أصدرها محمد علي عام 1837م لتنظم العالقات بني الدواوين )يشبه الدستور (. 	 
املجال احليوي : هي املناطق املجاورة للدولة واليت تؤثر فيها وتت�أثر بها.	 
قانون املقابلة : صدر يف عهد اخلديو إسماعيل وكان العمل به اختي�اريا 1871 م ثم اصبح إجباريا 1873 م  بهدف جمع 	 

االموال لسداد الديون اليت ظهرت نتيجة االستثمارات االجنبي�ة واالستدانة ونتج عنه استقرار ملكية االرض يف يد الفالح . 
صندوق الدين : أول هيئ�ة رسمية أوروبي�ة للتدخل يف شئون مصر الداخلية وكان اقرتاحا فرنسيا عام 1876م .	 
املراقبة الثن�ائي�ة : هيئ�ة وافق على إنشاءها إسماعيل ملراقبة األمور المالية للدولة وتتكون من مراقب اجنلزيي وأخر فرنيس . 	 
الدائرة السني�ة : أمالك اخلديو إسماعيل .	 
أمالك الدومني : أمالك االسرة احلاكمة .	 
قانون التصفية 1880م : أصدرته حكومة رياض لصالح الدول الدائن�ة يقيض بتحديد نفقات احلكومة املصرية 	 

باقل من نصف االيرادات ووضع أمالك الدائرة السني�ة والدومني حتت إدارة دولية  .
مؤتمر االستانة  1882م :  دعت له فرنسا وعقد يف السفارة اإليطالية باالستانة بعنوان حبث املسالة املصرية بعد 	 

اندالع حوادث االسكندرية  وكانت تسعى من خالله ملنع إجنلرتا من االنفراد بمصر . 
النجلزة : سياسة اتبعتها بريطاني�ا يف مصر تهدف لطبع اإلدارة املصرية بطابع إجنلزيي تطبيقا ألفكار القانون  	 

دافرين عام 1883م . 
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البيوع اجلربية »الوفائي�ة« : نوع من البيوع ظهر نتيجة »لدخول االستثمارات االجنبي�ة يف الزراعة عندما يعجز 	 
الفالحني عن سداد ديونهم« أدي لتسرب األرض من يد املصريني لألجانب .

قانون العمد 1896م : صدر باوامر من كرومر  نص علي أن يكون املرشح لشغل وظيفة العمدة وشيخ البلد ممن 	 
يملكون عشرة أفدنة علي االقل فزاد نفوذ االعيان وفتح لهم الباب لدخول مجالس املديريات واملجالس الني�ابي�ة 

والتشريعية فدافعوا عن مصاحلهم الزراعية.
عصبة األمم : منظمة عاملية تم إنشائها عقب احلرب العاملية األويل بدعوة من الرئيس األمريكي ولسون بهدف 	 

حل الزناعات الدولية بالطرق السلمية لكنها ختلت عن مبادئها يف قضايا العرب وفلسطني.
القومية املصرية » اجلامعة املصرية« :  ظهرت بعد سقوط الدولة العثماني�ة وانتهاء فكرة اجلامعة االسالمية اليت 	 

تبن�اها السلطان عبد احلميد الثاين بعد احلرب العاملية األويل حيث تبلورت خاللها فكرة الدولة املدني�ة احلديث�ة.
السلطة التشريعية: هي سلطة الرقابة والتشريع حيث إصدار القوانني وتمثل نواب الشعب أو الربلمان .	 
جلنة ملرن :  جلنة أرسلتها إجنلرتا ملحاولة احلصول على موافقة املصريني على احلماية الربيطاني�ة  غري أن الشعب 	 

قاطعها بفضل سكرتري اللجنة املركزية للوفد عبدالرحمن فهيم فاضطرت للتفاوض مع الوفد بقيادة سعد زغلول .
الدستــور : مجموعة القواعد اليت تريس مبادئ حماية احلقوق واحلريات العامة وحتدد شكل الدولة وقواعد احلكم 	 

وهي املنظمة لعمل السلطات بالدولة من حيث اختصاصاتها وحدودها وعالقاتها بعضها ببعض من ناحية ، 
وعالقاتها بالفرد بما تعلق باحلقوق والواجبات واحلريات العامة من ناحية أخري .

وزارة الشعب: وزارة سعد زغلول »أول وزارة دستورية - أول وزارة منتخبة« وكان ذلك عام 1924م بعد صدور 	 
دستور 1923م . 

أحزاب األقلية: أحزاب ليس لها قاعدة شعبي�ة وتستمد قوتها من السلطة احلاكمة واعتمد عليها امللك ملواجهة 	 
حزب الوفد .

النظام االقطاعي:  ظهر بمصر خالل العصر امللكي يقيض بتملك مجموعة صغرية مساحات واسعة من األرض 	 
أما بقية الشعب فمن األجراء واملستخدمني وصغار الفالحني ويشبه حال فرنسا قبل قيام الثورة الفرنسية.

تأميم: حتويل امللكية اخلاصة باألفراد واملؤسسات مللكية الدولة حيث تقوم الدولة بإدارتها واالنتفاع بمواردها .	 
اتفاقية اجلالء 1954: عقدت بني مصر وبريطاني�ا بعد ثورة يوليو 1952م وتقيض خبروج بريطاني�ا من مصر خالل 	 

عشرين شهر .
قانون االصالح الزراعي: من اجنازات ثورة 23 يوليو االجتماعية وصدر يف سبتمرب 1952م -خالل فرتة الوصاية على 	 

أحمد فؤاد الثاين- لوضع حد أقىص مللكية األرض الزراعية وتوزيع البايق علي الفالحني 
التفرقة العنصرية: نظام طبقة االستعمار االورويب يقيض بتفضيل االقلية االوروبي�ة وحتكمها سياسًيا واقتصادًيا.	 
اللجوء السيايس: نظام تمنحه الدول للنشطاء السياسيني املضطهدين يف بالدهم يوفر لهم احلماية بمنحهم حق 	 

اإلقامة عندها.  
صندوق الدعم الفين املصري: أقامته مصر يف عهد عبدالناصر لتقديم اخلرباء والفنيني لتنمية القارة األفريقية. 	 
عدم االحنياز :  »احلياد االجيايب« منظمة شارك عبدالناصر يف تأسيسها عام 1955م خالل مؤتمر باندوجن ملواجهة 	 

التكتالت العسكرية العاملية حيث املعسكر الشريق بزعامة االحتاد السوفييت واملعسكر الغريب بزعامة الواليات املتحدة.
سياسة الفرنسة: سياسة اتبعتها فرنسا يف بعض الدول اليت احتلتها بهدف محو الشخصية العربي�ة االسالمية 	 

فيها  »اجلزائر وتونس«.  
عهد األمان:  أصدره الباي محمد  يف تونس بهدف تشجيع االجانب علي حتديث البالد وبمقتضاه تساوي املواطنون 	 

أمام القانون .
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رجل أوروبا املريض: مصطلح أطلقته دول أوروبا علي الدولة العثماني�ة خالل القرن 19م يدل على عجزها عن 	 
حماية ممتالكاتها.

الفاشست: تنسب للحزب الفايش الذي حكم إيطاليا حتت قيادة موسوليين قبل احلرب العاملية الثاني�ة والذي 	 
أعلن أن ليبي�ا جزء من إيطاليا وهي أرث تارييخ لها وسعي إلحياء االمرباطورية الروماني�ة والسيطرة علي البحر 

املتوسط وسياسته كانت السبب يف إعدام عمر املختار على يد جرزياين.
دوليت الوفاق: إجنلرتا وفرنسا عندما اتفقتا على مراعاة مصالح كاًل منهما لآلخر يف مصر ومراكش عام 1904م .	 
دول الوسط: فريق ألماني�ا يف احلرب العاملية االويل وتضم معها النمسا واملجر ثم انضمت لهم الدولة العثماني�ة .	 
احللفاء؛ فريق يضم دوليت الوفاق »إجنلرتا وفرنسا« جبانب روسيا وإجنلرتا للقتال مًعا أثن�اء احلرب العاملية األوىل والثاني�ة	 
الثورة العربي�ة 1916م:  الثورة اليت اطلقها شريف مكة احلسني بن علي ضد تركيا يف احلرب العاملية االويل متحالفا 	 

مع دول احللفاء 
مراسالت احلسني مكماهون 1916م: املراسالت اليت دارت بني شريف مكة احلسني بن علي وبريطاني�ا يف احلرب 	 

العاملية األويل وعرب فيها الشريف حسني عن مطالبه بان يتوىل اخلالفة وأن يقيم دولة عربي�ة حتت سيادته وتم 
رفضها من إجنلرتا . 

االنت�داب: شكل من أشكال االحتالل ظهر بعد احلرب العاملية االويل بقرار من املجتمع الدويل " عصبة االمم " .     	 
اجلامعة العربي�ة: منظمة قام مصطفى النحاس بالدعوة لتأسيسها أثن�اء احلرب العاملية الثاني�ة تضم يف عضويتها البالد 	 

العربي�ة املستقلة. 
ميث�اق الضمان اجلماعي 1950م :  »معاهدة دفاع مشرتك« عقدت بني البالد العربي�ة يف أعقاب هزيمة حرب فلسطني 	 

عام 1948م لكنها لم تتحقق نظرا لالنقسام اليت حدث بني أعضائها مما أدي إىل الدخول يف اتفاقيات ثن�ائي�ة بديلة عنها . 
جيـتــــــو: مكان عاش فيه اليهود يف البالد اليت يتواجدون فيها للمحافظة علي قوميتهم وتعين " احلياة يف عزلة 	 

داخل املجتمع " . 
تصريح بلفور  »وعد بلفور «:  وعد أصدره وزير اخلارجية الربيطاين عام 1917م موجه » لروتشيلد رئيس الطائفة 	 

اليهودية بإجنلرتا« يمنح فيه اليهود وعد بإقامة وطن لهم يف فلسطني لتحقق بريطاني�ا مكاسب سياسية واقتصادية 
أثن�اء احلرب العاملية االويل . 

الكتاب االبيض: السياسة اإلجنلزيية جتاه فلسطني بعد فرض االنت�داب عليها وقد تغريت حسب االحداث الداخلية 	 
والعاملية عدة مرات »األول عام 1920 – الثاين 1930 – الثالث 1939«. 

اللجنة العربي�ة العليا 1935م: جلنة أسسها شيوخ قبائل فلسطني اختذت عدة قرارات للحد من سيطرة اليهود علي البالد 	 
واملحافظة علي عروبتها وبسبب رفض قراراتها اندلعت الثورة العربي�ة الكربى عام 1936م ضد االنت�داب الربيطاين .

األمم املتحدة: منظمة عاملية ظهرت يف أعقاب احلرب العاملية الثاني�ة أصدرت قرار بتقسيم فلسطني ووضع القدس 	 
حتت ادارة دولية .  

قرار 242 لسنة 1967م:  قرار أصدره مجلس االمن يف أعقاب حرب 1967 يقيض بانسحاب إسرائي�ل وقد رفضت 	 
إسرائي�ل تنفيذه .

حرب االستزناف: حرب خاضتها مصر يف أعقاب نكسة 1967م وترجع أهميتها إىل االنتقال من مرحلة الدفاع 	 
ملرحلة الهجوم ويطلق عليها مرحلة الصمود والتصدي .

خطة المآذن العالية: خطة وضعها رئيس أركان حرب القوات املسلحة املصرية »الفريق سعد الدين الشاذيل« 	 
لعبور قناة السويس وتدمري خط بارليف .
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كشكول اجلميس: دراسة أعدها رئيس هيئ�ة العمليات »محمد عبد الغين اجلميس« عن أنسب التوقيت�ات للقيام 	 
بعمليات هجومية خالل احلرب مع إسرائي�ل وقد طبقها الرئيس السادات وحافظ االسد الرئيس السوري خالل 

حرب اكتوبر 1973م .
مبدأ احلشد : مبدأ استعدت به مصر يف حرب أكتوبر يقيض برفع الروح املعنوية للقوات املقاتلة وجتهزي السالح 	 

الكايف قبل بدء احلرب    
احلكم املطلق: هو احلكم الديكتاتوري أو احلكم املستب�د أو احلكم األوتوقراطي وخالله جيمع احلاكم كل السلطات يف يده .	 
االحكام العرفية : نظام استثن�ايئ يفرض يف حالة األزمات الطارئة واختالل األمن وتقرر فيه حالة الطوارئ ومنع 	 

التجول وتمنح فيه السلطة التنفيذية سلطات واسعة .طبقته إجنلرتا أثن�اء احلرب العاملية اإلويل يف مصر -وطبقه 
فاروق عقب حريق القاهرة-.

قانون الطوارئ: قانون خيّول احلكومة بالقيام بأعمال أو فرض سياسات ال ُيسمح لها عادًة القياُم بها وتستطيع 	 
احلكومة إعالن هذه احلالة أثن�اء الكوارث، أو حاالت العصيان املدين، أو الصراعات والزناعات املسّلحة حبيث 
تنب�ه املواطنني إىل تغيري سلوكهم الطبيعي وتأمر اجلهات احلكومية بتنفيذ خطط طوارئ و جيوز تعليق احلقوق 

واحلريات أثن�اء حالة الطوارئ .

الفرمانات السلطاني�ة 
فرمان مايو 1805م:  فرمان اصدره السلطان العثماين بتعيني محمد علي والًيا علي جدة باحلجاز بن�اء عن طلب 	 

من خورشيد باشا إلبعاد محمد علي عن مصر بهدف التخلص من محمد علي وتوطيد حكمه لكن محمد علي لم 
يمتث�ل للفرمان بت�أيي�د العلماء .

فرمان يوليو 1805م:  املوافقة علي تعيني محمد علي والًيا علي مصر حيث ريض بذلك العلماء والرعية  بن�اء على 	 
اجتماع دار املحكمة

فرمان 1806م: صدر من السلطان بنقل محمد علي إىل والية سالونيك بالبلقان وتعيني مويس باشا وذلك امتث�اال منه 	 
ملطالب إجنلرتا ولكن تدخلت الزعامة الشعبي�ة واقنعت السلطان العثماين بتثبيت محمد علي والًيا على مصر عام 
1806م األمر الذي أدي لتدهور عالقة بريطاني�ا بالسلطان العثماين فكان سبب من أسباب قدوم حملة فريزر 1807م . 

فرماين »فرباير  ويوني�ة« 1841م:  لتحجيم دور محمد علي وربط مصر برتكيا مرة اخري سياسًيا وعسكرًيا واقتصادًيا .	 
فرمان 27 مايو 1866م:  قرار من السلطان إلسماعيل ألغي بعض قيود فرماين 1841م وجعل وراثة العرش يف أكرب 	 

أبن�اء إسماعيل الذكور وزيادة اجلزية اليت تدفعها مصر للسلطان من 400 ألف جني�ه إىل 750 ألف جني�ه وترتب 
علي ذلك استدانة إسماعيل 3 ماليني جني�ه وزيادة عدد اجليش من 18 إىل 30 ألف جندي وحق مصر يف ضرب 

النقود وإعطاء الرتب املدني�ة حىت الرتب�ة الثاني�ة . 
فرمان 8 يوني�ه 1867م: منح اسماعيل لقب خديوي بدال من وإىل وتمتعه ببعض االستقالل يف إدارة شئون البالد 	 

الداخلية والمالية وعقد املعاهدات اخلاصة بالربيد واجلمارك ومرور البضائع والركاب والضبط للجإلىات االجنبي�ة .
فرمان 10سبتمرب 1872م: منح إسماعيل حق االستدانة من اخلارج دون الرجوع إىل السلطان العثماين مما أدى لرتاكم الديون.	 
الفرمان الشامل يوني�ه 1873م: قرار أعطي ملصر حقها الكامل يف االستقالل فيما عدا عقد املعاهدات السياسية 	 

والتمثي�ل الدبلومايس و صناعة املدرعات احلربي�ة ودفع اجلزية السنوية للسلطان ويشبه يف مضمونه تصريح 
28 فرباير 1922م .

فرمان أغسطس 1879م: قرار السلطان لتقيي�د املزايا والصالحيات اليت منها للخديوي إسماعيل من قبل بمقتيض 	 
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الفرمانات السابقة وخاصة الفرمان الشامل غري أن إجنلرتا وفرنسا رفضته حىت يظل لها اليد العليا يف إدارة شئون 
مصر الداخلية .

فرمان 1882م: أصدره السلطان أثن�اء أحداث الثورة العرابي�ة فيه قرار بعصيان أحمد عرايب مما ساعد إجنلرتا يف 	 
االستفادة من التن�اقضات وتعميق اخلالفات األمر الذي أدي لتدخلها يف مصر بمظهر حامية عرش اخلديو واحتالل 

مصر وفشل الثورة العرابي�ة .    

املعاهدات واالتفاقيات 
صلح العريش ين�اير 1800م:  صلح وقعه كليرب قائد احلملة الفرنسية مع الصدر االعظم العثماين وقائد األسطول 	 

اإلجنلزيي وارتبط بمشاكل احلملة الفرنسية الداخلية واخلارجية ونص علي خروج احلملة الفرنسية من مصر 
بكامل أسلحتها علي نفقة الدولة العثماني�ة ورفضته احلكومة اإلجنلزيية مما أدي لفشله و يدل ذلك علي نفوذ 

إجنلرتا وحتكمها يف سواحل مصر الشمالية منذ موقعة أبو قري البحرية .  
صلح اميان 1802م: صلح تم عقده بني إجنلرتا وفرنسا يف اطار حروب الثورة الفرنسية كنتيجة لتغري التحالفات 	 

يف أوروبا وبمقتضاه تم خروج إجنلرتا من مصر عام 1803م وختليها عن صلح املماليك مما أدي إىل هروب املماليك 
للصعيد والسيطرة علي املني�ا وقطع املالحة يف الني�ل. 

صلح كوتاهية 1833م: صلح عقد بني محمد علي والدولة العثماني�ة النتهاء حروب الشام االويل وبمقتضاه بسط 	 
محمد علي نفوذه علي الشام وأدنه وكريت ومعظم اجلزيرة العربي�ة واحلجاز وحاول محمد علي وبعدها االنفصال 
وتكوين رابطة عربي�ة وفشل برفض دول اوربا محاوالته املختلفة، ويف أعقابه عقد السلطان العثماين معاهدة يف 

يوليه 1833م مع روسيا دفاعية هجومية ضد األخطار املختلفة.
تسوية لندن يوليه 1840م: وقعتها الدول األوربي�ة ماعدا فرنسا - حيث تم االتفاق من وراء ظهرها نظرًا للتن�افس 	 

التقليدي بني إجنلرتا وفرنسا - إلنهاء مشروع محمد علي التوسعي وعودة تبعية مصر للدولة العثماني�ة وفشل 
مشروع محمد علي العرويب وانهاء قدرات مصر االقتصادية غري أنها جعلت ملصر شخصية دولية بعد أن كانت 

مجرد والية عثماني�ة وارتبط بها صدور فرماين 1841م . 
معاهدة بلطة ليمان  1838م: معاهدة اقتصادية عقدت بني إجنلرتا والدولة العثماني�ة إللغاء نظام االحتكار التجاري الذي 	 

اتبعه محمد على يف  مصر ويب�دأ التنفيذ يف يوليو 1839م ورفضها محمد علي  لكن تم تنفيذها يف إطار معاهدة لندن 1840م . 
مؤتمر األستانة  1882م: مؤتمر دعت له فرنسا بعد مذحبة االسكندرية يف يونيو 1882م للنظر يف املسألة املصرية 	 

.  وافقت إجنلرتا وألماني�ا والنمسا وإيطاليا علي حضوره وانعقد املؤتمر  باالستانة يف مقر السفارة اإليطإلىة اتفق 
املجتمعون علي ميث�اق الزناهة تعهدوا فيه أال تنفرد أي دولة  بالعمل يف مصر سواء باحتالل قطعة من األرض أو 
احلصول علي امتي�از معني دون أن تتمتع به كافة الدول وأدرك مندوب بريطاني�ا خطورة هذا امليث�اق، فأضاف عبارة 

»إال إذا حدث ما يؤدي إىل ذلك« مما سمح لهم بالتدخل واحتالل مصر .
معاهدة 1936م: معاهدة الصداقة والتحالف املصري الربيطاين واليت نظمت العالقات بني مصر وإجنلرتا أثن�اء 	 

وبعد احلرب العاملية الثاني�ة واليت بمقتضاها دخلت مصر عصبة االمم والغت االمتي�ازات االجنبي�ة .
معاهدات الصلح العامة 1820م: اتفاقيات عقدتها بريطاني�ا مع شيوخ اخلليج العريب نصت علي حتريم جتارة 	 

الرقيق ووقف نشاط القرصنة.
مؤتمر برلني عام 1878م: دعت له ألماني�ا عندما اختل التوازن الدويل يف البلقان بعد انهزام الدولة العثماني�ة أمام 	 

روسيا وفرضت معاهدة سان استيفانو عليها واليت أدت  لظهور دولة بلغارية الكربى إلضعاف الدولة العثماني�ة 
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فأصبحت أوروبا علي وشك حرب من أجل مستقبل الدولة العثماني�ة لذلك اقرتح املستشار األلماين بسمارك 
عقده حلل هذه املشكالت وفيه تم ترضية الدول علي حساب الدولة العثماني�ة وكان بداية لظهور حتالف ألماني�ا 

والنمسا وايطإليا ضد إجنلرتا وفرنسا وروسيا .
معاهدات االمتي�ازات1767م: فرضتها فرنسا علي املغرب»مراكش« ثم قلدتها الدول الكربى وفرضت نفس معاهدات 	 

للتدخل باملغرب   
مؤتمر اجلزيرة 1906م: دعي له قيصر ألماني�ا وليم الثاين بسبب استبعاد ألماني�ا من سياسة املساومات ومنع دول 	 

الوفاق لها من احلصول علي امتي�ازات بمد سكة حديد يف أمالك الدولة العثماني�ة وانتهي بت�دخل فرنسا بها بدعم 
من حلفائها بينما وجدت ألماني�ا نفسها معزولة وسيطرت فرنسا علي االوضاع السياسية باملغرب »مراكش«.

اتفاقية سايكس – بيكو 1916م: مظهر غدر احللفاء »الوفاق« بالعرب أثن�اء احلرب العاملية االويل واليت تنص 	 
علي تقسيم البالد العربي�ة رغم أن القوات العربي�ة كانت حترز تقدما علي القوات العثماني�ة يف الشام  لكن روسيا 

البلشفية أعلنت نص االتفاقية .
مؤتمر سان ريمو 1920 م: جاء لتعديل نصوص اتفاقية سايكس بيكو بما حيقق رغبة إجنلرتا وأطماع اليهود بعد 	 

احلرب العاملية االوىل .
معاهدة 1936م بني فرنسا وسوريا: سببها بوادر احلرب العاملية الثاني�ة كانت بهدف حتدد عالقة فرنسا مع سوريا 	 

علي أسس قوية  تنص علي أن تقف سوريا جبانب فرنسا أثن�اء احلرب بكل إمكاناتها وكسبت لبن�ان من وراء الكفاح 
السوري وإعزتام فرنسا توقيع معاهده مماثلة مع لبن�ان لكن احلكومة الفرنسية يف باريس رفضت مشروعي املعاهدة 
واستمرت فرنسا حتكم سوريا ولبن�ان بمقتىض االنت�داب وتم تعطيل الدستور وعملوا على فصل لواء اإلسكندرونة 

حىت استولت عليه تركيا عام 1939م .
معاهدة 1930م بالعراق: نصت علي استقالل العراق ابت�داء من دخوله عصبة األمم ووجود قوات بريطاني�ة يف 	 

العراق يف بعض املواضع وحماية املواصالت الربيطاني�ة خاصة الطريان لم حتقق للعراق االستقالل التام  وبعدها 
سارت حركة املقاومة ضعيفة  

معاهدة بورتسموث: عقدت بني بريطاني�ا والعراق بعد احلرب العاملية الثاني�ة وتنص علي حق إجنلرتا يف إقامة 	 
قواعد جوية يف العراق واعرتض الشعب العرايق علي االتفاقية ولم يتم تنفيذها .

بروتوكول االسكندرية 1944م: مجموعة القواعد اليت اتفق عليها ممثلي الدول العربي�ة املشاركة يف املشاورات 	 
التمهيدية وكان النواة االويل لتأسيس اجلامعة العربي�ة ووقعت عليه سبع دول .

مؤتمر المائدة املستديرة 1939 م: دعت له إجنلرتا للتوصل حلل يف فلسطني وعقد بعد فشل جلنة بي�ل يف اصدار 	 
حل يريض اجلميع خاصة فلسطني واستشعارها قيام حرب عاملية ثاني�ة  فأصدرت بريطاني�ا الكتاب األبيض 

الثالث عام 1939م .
مؤتمر بلتيمور 1942م: عقد يف الواليات املتحدة نتيجة التقاء املصالح األمريكية مع مصالح الصهيوني�ة حضره 	 

مندوبني عن منظمات اليهودية واألمريكية واألوروبي�ة واملنظمات الصهيوني�ة يف فلسطني كما حضر املؤتمر هاري 
ترومان الذي سوف يصبح رئيًسا للواليات املتحدة بمساعدة اليهود وفيه تعهدت أمريكا بإنشاء دولة يهودية يف 

فلسطني وألغت الكتاب الثالث وساعدت يف تشكيل قوة عسكرية يهودية
اللجنة اإلجنلزيية األمريكية 1946م: عقدت نتيجة قيام املنظمات اليهودية بعمليات إرهابي�ة للضغط علي احلكومة 	 

اإلجنلزيية وفيه ختلت بريطاني�ا عن موقفها جتاه فلسطني بعد احلرب العاملية الثاني�ة باشراك الواليات املتحدة يف 
إجياد حل  للقضية الفلسطيني�ة واحنازت قرارات اللجنة لليهود.
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مؤتمر لندن 1947م : دعت احلكومة الربيطاني�ة لعقده للوصول إىل حل املشكلة الفلسطيني�ة ورفض اليهود حضور 	 
املؤتمر إال إذا وافقت بريطاني�ا على إقامة دولة يهودية وحضر العرب املؤتمر وكشفوا عن املخطط اليهودي إلبادة 

العرب وفشل املؤتمر يف الوصول إىل حل وقررت بريطاني�ا رفع االمر لألمم املتحدة  .
هدنة رودس 1949م: وقعتها البالد العربي�ة »دول املواجهة إلسرائي�ل« عام 1949م مع إسرائي�ل بعد حرب فلسطني 	 

وأصبح إلسرائي�ل بموجبها منفذ علي خليج العقبة حيث مين�اء ايالت .
مؤتمر اخلرطوم عقد يف اغسطس 1967 م: وفيه قررت الدول العربي�ة دعم دول املواجهة إلسرائي�ل حيث إن وجود 	 

إسرائي�ل ال يمثل خطر علي فلسطني فقط بل تهديد للدول العربي�ة كلها . 
مؤتمر كامب ديفيد 1978م: كان نتيجة ملبادرة السالم عام 1977م انعقد بدعوة من رئيس أمريكا كارتر وفيه 	 

تم االتفاق علي انسحاب إسرائي�ل من سين�اء وتطبيع العالقات بني مصر وإسرائي�ل وحتقيق احلقوق املشروعة 
للشعب الفلسطيين . 

معاهدة السالم 1979م: عقدت بني مصر وإسرائي�ل وفيها تقرر انسحاب إسرائي�ل التام من سين�اء، وتم وضع 	 
اطار للعالقات بني البلدين، والقاسم املشرتك بينها وبني كامب ديفيد هو التمسك حبقوق الشعب الفلسطيين 
وانتهت حبصول مصر علي سين�اء والدخول يف نزاع قانوين بشأن طابا اليت حصلت مصر عليها نتيجة قرار هيئ�ة 

التحكيم الدولية عام 1989م .
مؤتمر أوسلو بالرنويج : يعد امتدادًا لما ورد يف كامب ديفيد من حتقيق احلقوق املشروعة لشعب فلسطني وفيه 	 

حدثت ترتيب�ات بني الفلسطينيني واإلسرائيليني برعاية مصرية أمريكية ونتج عنه قيام سلطة وطني�ة فلسطيني�ة 
يف غزة وأريحا كبداية لقيام وطن فلسطيين 

مؤتمر مدريد بإسباني�ا : عقدت بني عدة أطراف عربي�ة وإسرائيلية برعاية مصرية امريكية  	 
هدنة مدروس 1918: بني بريطاني�ا والدولة العثماني�ة إلنهاء احلرب العاملية األوىل وبمقتضاها دخلت القوات 	 

الربيطاني�ة املوصل.

احلوادث الهامة 
مذحبة القلعة 1811م: دبرها محمد علي للمماليك للقضاء عليهم مستغل طلب السلطان العثماين منه التوجه 	 

للحجاز لضرب احلركة الوهابي�ة فخيش محمد علي من عودة املماليك لعدائة والسيطرة علي احلكم منتهزين فرصة 
غياب اجليش فقرر التخلص منهم وذلك بدعوتهم للقلعة وحاصرهم وقيض علي معظمهم إال من استطاع الفرار .

حادثة قصر الني�ل1881م: حيث سعي خاللها رياض رئيس الوزراء اعتقال عرايب وزمالئه وتقديمهم ملحاكمة عسكرية 	 
يف قصر الني�ل غري أن الضباط خرجوا بفرقهم وهاجموا املحكمة واخرجوا الضباط وهاجموا مقر املحكمة فهرب املجلس 

العسكري واجتهوا للخديو الذي استجاب ملطالبهم بعزل عثمان رفقي وتعني البارودي وزيرا للحربي�ة .
حادثة العربة يوليو 1881م: مقتل جندي مصري يف حادثة سيارة صدمه أورويب مما أدي إىل جتمهر الضباط ملقتل 	 

زميلهم األمر الذي أدي اىل قرار اخلديو بنفيهم للسودان ورفض طلب البارودي بعودهم األمر الذي أدي الستقالة 
البارودي وتعني داود يكن .

مؤامرة الضباط الشراكسة »اغتي�ال عرايب ابريل 1882م«: وتم معرفتهم وحكم عليهم بالنفي للسودان وجتريدهم 	 
من رتبهم العسكرية غري أن اخلديو رفض بن�اء عن نصيحة إجنلرتا وفرنسا وانتهي االمر بالنفي للسودان مع بقائهم 

علي رتبهم .
مذحبة االسكندرية يونيو 1882م: دبرتها إجنلرتا بهدف التدخل يف مصر حبجة حماية الرعايا االجانب فيها ، فادركت 	 

فرنسا ني�ة إجنلرتا يف االنفراد بمصر االمر الذي أدي دعوة فرنسا لعقد مؤتمر االستانة . 
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حادثة فاشودة 1898م: حادثة وقعت يف أرض السودان وتمت فيها مواجهة غري مسلحة بني إجنلرتا وفرنسا 	 
وانتهت بانسحاب فرنسا وترك إجنلرتا يف السودان االمر الذي أدي إىل التقارب اإلجنلزيي الفرنيس وختلي اخلديو 

عباس حليم عن احلركة الوطني�ة .
حادثة دنشواي 1906م: حادثة وقعت يف محافظة املنوفية استغلها كرومر لقتل روح املقاومة يف الشعب انتهت 	 

رغم قسوة األحكام لصالح املصريني بعزل كرومر وتعيني جورست وتنظيم كفاح الشعب واصدار طبعتني من 
جريدة اللواء باإلجنلزيية والفرنسية . 

مقتل السردار 1924م: حادثة وقعت بمصر حيث قام عدد من الشباب املصري بقتل السردار حاكم السودان 	 
اإلجنلزيي بعد فشل مفاوضات سعد ماكدونالد انتهت باستقالة سعد زغلول وانفراد إجنلرتا بالسودان وعودة 

احلكم املطلق الفردي .
حادثة 4 فرباير 1942م: محاصرة إجنلرتا لقصر عابدين إلجبار امللك علي عودة النحاس للوزارة ملساندة إجنلرتا يف 	 

احداث احلرب العاملية الثاني�ة بعد ظهور ميول امللك املحورية وبذلك خالفت إجنلرتا شروط معاهدة 1936 ببقاء 
قواتها يف قناة السويس. 

حادثة اغادير 1911م : بعد مؤتمر اجلزيرة تدخلت فرنسا يف املغرب فأرسلت ألماني�ا اسطولها إىل اغادير لتحد من 	 
تقدم فرنسا غري انها فشلت بسبب وقوف إجنلرتا مع فرنسا وبها حصلت ألماني�ا علي الكنغو الفرنسية لرتضية 

كرامتها وكان مكسب هزيل .
حوادث الرباق 1929 م : أول الصدمات الكربى بني العرب واليهود يف فلسطني وكانت بسبب تعدي اليهود علي حق 	 

العرب يف حائط   الرباق الذي يضم حائط املبكى ويعتربه اليهود من مقدساتهم وهو ملتصق باملسجد األقىص غري 
أن إجنلرتا تدخلت لصالح اليهود ضد العرب فاستخدموا الشدة مع العرب بينما تعاملوا بالرفق واللني مع اليهود 

واصدرت بعدها الكتاب االبيض الثاين لعام 1930م .
مذحبة دير ياسني عام 1947م : مذحبة وقعت من اليهود ضد أهل دير ياسني يف فلسطني بعد قرار تقسيم االمم 	 

املتحدة عام 1947م واعالن بريطاني�ا انها سوف تنهي انت�دابها علي فلسطني يف مايو 1948م كنتيجة لتدفق اعداد 
كبرية من اليهود لفلسطني من الذين شاركوا يف احلرب العاملية الثاني�ة إىل فلسطني وكان ذلك بهدف اجبار العرب 

علي ترك ارضهم مما مهد إلعالن دولة يهودية علي ارض فلسطني .

افكار الفصل االول
فكر حكام فرنسا يف احتالل مصر قبل الثورة الفرنسية عدة مرات نظرا ملوقع مصر اجلغرايف بالنسبة لطرق التجارة 	 

وكانت يف مجملها تأخذ طابع عسكري فيما عدا فكرة لويس اخلامس عشر واليت تزامنت مع حركة علي بك الكبري .
التن�افس بني إجنلرتا وفرنسا بدأ يف القرن 17م واستمر للقرن ال18 أخذ شكل تن�افس استعماري ، بعد الثورة الفرنسية 	 

1789م اليت كانت ثورة اجتماعية نتج عنها القضاء علي النظام امللكي االقطاعي واقامة اجلمهورية واعدام لويس 
السادس عشر ومحاولة تغيري النظام بأوروبا فتحالف ملوك اوروبا ضدها ملنع تسرب افكارها ومحاصرتها داخل 
فرنسا ، غري ان فرنسا حققت نصر عسكري فرنيس ونظرا لدور إجنلرتا ضدها فقد سعت لتوجيه ضربة عسكرية 
لها ليس يف عقر دارها لتفوقها البحري ولكن عن طريق مصر لتحقق لفرنسا تسهيل جتارتها ، وتهديد مصالح إجنلرتا 

وتقويض إمرباطوريتها ، وتكوين امرباطورية فرنسية بالشرق .
املجتمع املصري قبي�ل احلملة الفرنسية: كانت حتت احلكم العثماين منذ القرن ال16م  وتدهورت أحوالها ورغم 	 

ذلك قاومت احلملة
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االوضاع االقتصادية:  الزراعة: ساد نظام االنتفاع »االرض ملك الدولة« تزرع بتكليف الفالحني ودفع الضرائب 	 
املقررة ، وكان جمع الضرائب يتم عن طريق االلزتام »يتعهد امللزتم جبمع الضرائب من الفالحيني للدولة« وعيوبه 
قسوة امللزتم يف جمع الضرائب واستغالل نفوذه يف فرض ضرائب لنفسه مما ادي إىل عدم االهتمام بأمور الزراعة 

وكذلك بسبب اهتمام الدولة بأمور الري وحفظ األمن. 
الصناعة: كانت يدوية سيطر عليها نظام طوائف احلرف حيث جمع الضرائب يتم من خالل شيخ الطائفة .	 
التجارة: اخلارجية: خسرت مصر اقتصاديا بسبب الكشوف اجلغرافية حيث حتول الطريق إىل رأس الرجاء الصالح 	 

الذي سيطرت عليه إجنلرتا ، اقتصرت صالت مصر التجارية يف حوض البحر املتوسط ووادي الني�ل وبالد العرب .
الداخلية : تأثرت بسبب عدم استقرار االمن وعدم ثب�ات قيمة العملة واختالف املكايي�ل واملوازيني وسيطر التجار 	 

االجانب علي التجارة وخاصة بسبب التنظيم املحكم لهم واالمتي�ازات التجارية لهم وزاد االمر سوء الضرائب 
والهدايا املرسلة للسلطان العثماين .

احلالة االجتماعية : ينقسم املجتمع إىل طبقتني : احلاكمة : هم االتراك واملماليك أصحاب السلطة والنفوذ 	 
املحكومة : املصريني وكانوا شرحيتني وسطي من العلماء واالعيان والتجار وعامة الشعب من الفالحني وصغار احلرفيني 	 
التعليم ساد اجلهل وسادت اخلرافات ولم يبق سوي التعليم الديين يف األزهر فقط .	 
احلالة السياسية: قام احلكم علي ثالث ادارات تراقب بعضها بعض وهي: الواىل سلطة تنفيذية نائب عن 	 

السلطان – الديوان سلطته تشريعية مراقبة الواىل وعزله – املماليك  ومثلوا االدارة املحلية حيث حكموا األقاليم .
عيوبه: قصر مدة حكم الواىل ، زيادة سلطة الديوان واحلامية العسكرية ، ومع ضعف الدولة وتطلع املماليك للسيطرة علي 	 

البالد ايام علي بك الكبري الذي استغل حروب تركيا ضد روسيا فاستقل بمصر وضم احلجاز وسعي لضم الشام حتت قيادة 
أبو الدهب الذي ختلي عنه واحناز للسلطان وحكم مصر وأعادها للدولة العثماني�ة وبعد موته دخلت البالد يف اضطرابات 

بني املماليك فانهارت االوضاع االقتصادية وعند نزول احلملة مصر كان حكم مصر مملوكي »مراد وابراهيم بك« 
نزول احلملة أرض مصر واملقاومة 	 
وجد نابليون أن خري وسيلة لتوطيد سلطته بمصر بإرسال منشور فأرسله يف يونيو 	 

1798م كرسالة ترغيب وترهيب حيث: سعي ملجاملة الدولة العثماني�ة، اجتذاب 
الذين  املماليك  ومحاربة  لهم  فيها  احلكم  أهلية  حكومة  سيقيم  بأنه  املصريني 
يستنفذون خرياتهم ويظلمون الشعب وهـــدد حبرق القري واملناطق اليت تعرتض 

الفرنسيني.
مقاومة احلملة: بدأت يف اإلسكندرية من املصريني وتمت السيطرة عليها بعد مقاومة أهلها بزعامة محمد كريم 	 

ثم أعدمه الفرنسيون . 
مقاومة املماليك بقيادة مراد بك ىف شرباخيت وإمبابة وتمت هزيمة قوات املماليك . ودخل الفرنسيون القاهرة 	 

وفر مراد بك للصعيد وإبراهيم بك والواىل العثماين للشام .
دارت موقعة أبو قري البحرية أغسطس 1798م  بني االسطول الفرنيس واالسطول اإلجنلزيي بقيادة نلسون وفيها تم 	 

اغراق اسطول فرنسا والقضاء على آمال فرنسا ىف السيطرة على حوض البحر املتوسط وقطع الصلة بني فرنسا واحلملة .
اعزتم نابليون القضاء علي املماليك يف الصعيد بقيادة مراد بك  خلطورة املقاومة على املالحة ىف نهر الني�ل ورفض 	 

مراد بك التسليم للفرنسيني مقابل أن حيكم الصعيد حتت اشراف الفرنسيني ورغم أن نابليون جنح ىف هزيمته إال 
أن الفرنسيني فشلوا ىف إخضاع  الصعيد والذين انهكوا قوة الفرنسيني حيث استخدام حرب املناوشات واملعارك 
املتفرقة ضد الفرنسيني وانضمام قوة من شبة اجلزيرة العربي�ة للمقاومة والطبيعة اجلغرافية حيث طول الوادي 

وتعاون بعض قوات املماليك مع أهاىل الصعيد .
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ثورة القاهرة األولـى أكتوبر 1798م  قادها األزهر ضد الفرنسني وفيها تم قتل حاكم القاهرة الفرنيس وبعض جنوده، 	 
استخدم نابليون القوة واالرهاب لقمع الثورة واعدم الكثري من الثائرين و دخل األزهر باخليول مما أثار الشعور الديين 

لدي املصريني واثبت كذب ما جاء باملنشور وامتدت الثورة إىل االقاليم املجاورة لتخفيف الضغط علي األزهر .
التحالف العثماين اإلجنلزيي الرويس ضد الفرنسيني وذلك بإرسال حملتني من الشام ومن اإلسكندرية لطرد 	 

الفرنسيني وعندما علم نابليون قرر اخلروج حبملة علي الشام ملالقاة القوات القادمة من هناك يف مارس 1799م 
غري أنه فشل يف اقتحام عكا بسبب قوة أسوار عكا واستبسال أهلها بقيادة احمد باشا اجلزار وملعاونة االسطول 

اإلجنلزيي لعكا حيث تواجده بالبحر التوسط منذ أبوقري البحرية.  
عاد نابليون ملصر وواجه قوات عثماني�ة نزلت أبو قيـر وجنح يف هزيمتها ىف أبو قري الربية ورحل نابليون بعدها من الشرق 	 

عائد إىل فرنسا ىف أغسطس 1799م بعد معرفته نب�أ األخطار اليت تواجه احلكومة ىف فرنسا مع النمسا وحلفائها يف اوروبا .
اتفاق العريش ين�اير 1800م بعدما توىل كليرب قيادة احلملة قرر خروج احلملة بسبب االخطار الداخلية واخلارجية 	 

اليت واجهت الفرنسني ووقع الصلح مع الدولة العثماني�ة وقائد األسطول اإلجنلزيي وفيه خترج فرنسا من مصر 
على نفقة الدولة العثماني�ة ولكن حكومة إجنلرتا رفضت العرض وطالبت باستسالم الفرنسيني فرفضت فرنسا 

شروط إجنلرتا ودخل كليرب ىف حروب ضد العثمانيني وهزمهم وطردهم إىل الشام .
ثورة القاهرة الثاني�ة ) مارس : إبريل ( 1800م: انتهز املصريون املتاعب اليت تواجه القوات الفرنسية ، وقام املصريون 	 

بالثورة ومهاجمة املعسكرات الفرنسية . ولكن سرعان ما قىض الفرنسيون على الثورة ىف الوجه البحري بالقوة  .. 
ولكن ىف الوجه القبلي اتفق كليرب مع مراد بك علي اخضاع الثورة وإعطائه حكم الصعيد حتت سيادة الفرنسيني 

ووافق مراد بك . بعدها قتل كليرب يف يونيو 1800 على يد سليمان احلليب الشاب السوري احد طالب األزهر .
حاول مينو البقاء وحتويل مصر إىل مستعمرة فرنسية لذلك قام بوضع خطة إصالحية غري أن إجنلرتا اتفقت مع 	 

العثمانيني لطرده وارسلت اسطول إىل أيب قري  ىف فرباير 1801م وانضم إلىها اجليش العثماين وبعض املماليك وتم 
دخول القاهرة واستسلمت احلملة وغادر الفرنسيون مصر ىف سبتمرب عام 1801م  .

أثر الوجود الفرنيس ىف مصر »نت�اجئ احلملة الفرنسية«:	 
لم تكن احلملة الفرنسية على مصر مجرد حملة عسكرية تهدف للغزو واالحتالل ودليل ذلك اصطحاب نابليون 	 

معه مجموعة من العلماء بتنظيم شئون احلكم واإلدارة ىف مصر على نمط ما حدث بفرنسا بعد الثورة بنقل احلكم 
للطبقة الوسطي وإن كان نقل شكلي دون أن يكون هناك فرصة حقيقية للممارسة الفعلية حيث كان غرضه 

التعرف على ما يدور ىف أذهان صفوة املصريني .  
اآلثار السياسية للحملة الفرنسية : » دواوين احلكم« سعي نابليون لالتصال املباشر بطبقة العلماء واالعيان لتخطيط 	 

سياسات احلكم وذلك لما لهم من مكانة مرموقة يستطيع من خاللهم تقرير وتنفيذ ما يراه لذا اقام الدواوين ولكنها 
كانت مرتبطة بمصالح الفرنسني. 

ديوان القاهرة: يتكون من تسعة أفراد من املشاخي للتداول ىف أحوال العاصمة .	 
دواوين األقاليم:  لكل مديرية ديوان من سبعة أعضاء يهدف للنظر ىف الشكاوي ومنع املشاحنات وجباية الضرائب واألموال	 
الديوان العام: سلطـة مركزية عليا ويتشكل من ديوان القاهرة ودواوين األقاليم بـواقع تسعة عن كل إقليـم 3 	 

جتار  و3 علماء و3 من املشاخي ورؤساء العربان »البدو« بهدف تدريب املصريني على نظام مجالس الشورى وتلقى 
األوامر بما يعود عليه بالنفع ىف مجاالت القضاء واملواريث وامللكية العقارية والضرائب وقد تم اختي�ار الشيخ عبد 

هللا الشرقاوي شيخ األزهر أول رئيًسا له باالنتخاب 
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ثاني�ًا: اآلثار االقتصادية واالجتماعية :    
الـزراعـة:  تمت دراسة مجرى نهر الني�ل وفحص القنوات واجلسور وإجراء جتارب لزراعة بعض الغالت بمصر مثل 	 

النب وقصب.
السكر وهى املحاصيل اليت حتتاج إليها فرنسا وإدخال بعض املحاصيل اجلديدة املجلوبة من فرنسا مثل املشمش 	 

واخلوخ والتفاح والكمرثى وتم االهتمام بزراعة الذرة واألرز والقمح  .
الصنـاعـة: اقرتح مينو انشاء مصانع ال تضم عمال مصريني حىت ال تتسرب أسرار الصنعة لهم وكذلك بالنسبة 	 

ملصانع النسيج واحلدادة والساعات والدباغة وحروف الطباعة وتم إنشاء طواحني الهواء وأصلح الرتسانة لصناعة 
السفن اليت أقامها مراد بك باجلزية .

التجـارة: ركدت التجارة خالل احلملة يف الشمال والشمال الشريق بسبب حصار إجنلرتا للشواطئ املصرية وجود اجليش 	 
العثماين يف سوريا وكان نابليون أول من بدأ سياسة التفاهم مع شريف مكة وعلي هذا االساس اهتم مينو بإحياء التجارة 
حيث فتح أسواق جتارية ملصر عرب بالد البحر األحمر حيث سارت املراكب بني جدة وينبع والسويس محملة باملنتجات 

املصرية كان ضمن برنامج مينو إقامة عالقات مع سنار ودار فور ىف السودان واحلبشة وبلدان شمال إفريقيا .
الصـحـة العـامـة: تم إنشاء مستشفى عسكري وإنشاء محاجر صحية ىف رشيـد واإلسكندريـة والقاهـرة ودمياط .	 
القـضـاء: أجري نابليون تغيري يف نظام القضاء املصري الشرعي بعد عودة حملته من عكا حيث أصبـح القضــاء 	 

باالنتخاب فيما بني املصريني بدال من االتراك املعينني من السلطان و حدد نابليون رسم القضاء بواقع 2% من 
املتن�ازع علية بعد أن كانت مرتوكة لألهواء وأضاف مينـو بعض اإلصالحات األخرى فقرر رفض مبدأ دية القـتي�ل 

وترك االمر للقضاء وانشأ لكل طائفة يف مصر محكمة خاصة بها   .
ثالًثا: آثار احلملة العلمية والفكرية: أهم اثار احلملة حيث صحب نابليون معه عدد من العلماء والفنانني يف 	 

مختلف املجاالت بلغوا 146عالم قام بهم املجمـع العـليم علي غرار ما حدث يف فرنسا وكان نابليون عضو فيه وقد 
هدف بونابرت من إنشاء املجمع العليم إىل العمل على تقدم العلوم واملعارف ىف مصر ودراسة أحوال مصر السياسة 

واالقتصادية والطبـيعية والتاريخية و ربط العلم بالسياسة وابداء الرأي العليم للحكومة  .
اجنازاته :- أقام مطبعـتني مطبعة عربي�ة وأخرى فرنسية وإصدار جريدتني فرنسيتني احدهما علمية اقتصادية 	 

واألخرى سياسية وأصدر مينو جريدة  باللغة العربي�ة ليخاطب فيها املصريني ليأمن وجوده عن طريق نشر األوامر 
والقرارات اإلدارية لتوضيح أهداف احلكومة وحيذر الناس من االستماع ألصحاب امليول املعادية للفرنسيني وكان 

املجمع العليم نافذة أطلت منها مصر علي التقدم العليم بالعالم .
وقد كانت احلملة الفرنسية على مصر صدمة حضارية وثقافية حيث:  كان املجمع العليم بإجنازاته نافذة أطلت 	 

منها مصر على العالم وما يدور يف أوروبا ونبهت الدواوين اىل فكرة املشاركة ىف احلكم بداًل من احلكم املستب�د 
وأظهرت أنماط جديدة للحياة االجتماعية والعادات والعالقات ختتلف عن السائدة ىف مصر .   

كما كان لعلماء احلملة »إجنـازات كبـرى وهـى تأليف كتاب وصف مصر وهو أول موسوعة عن مصر ومحاولة 	 
حفر قـناة تصل بني البحر املتوسط واألحمر« غري أن املشروع فشل حلسابات خطأ ىف مستوى سطح البحريني 
والعثور على حجر رشيد مما مكن شامبليون من قراءة الكتابة املصرية القديمة ما ترتب عن ذلك من التعرف علي 

التاريخ املصري القديم . 
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افكار الفصل الثاين
أسهم خروج احلملة الفرنسية من مصر يف حدوث فراغ سيايس وأزمات سياسية بمصر .	 
تلكأت إجنلرتا باجلالء حلماية مصاحلها االقتصادية بت�أمني التجارة ومحاولة تكوين امرباطورية اجنلزيية يف وادي الني�ل .	 
جناح السلطان العثماين يف استعادة حكمه ملصر يرجع إىل امتالكه أمور السيادة والشرعية .	 
تمزيت العالقة بني إجنلرتا واملماليك بعد خروج احلملة الفرنسية بالتب�اين نتيجة تغري العالقات اخلارجية للدولة العثماني�ة .	 
العالقة بني القوي السياسية يف مصر بعد خروج احلملة الفرنسية قامت على سياسة تغليب املصالح الشخصية .	 
تطلع السلطان الستعادة نفوذه علي مصر باستخدامه مبدأ فرق تسد للتخلص من املماليك .	 
أسهمت العالقات اخلارجية للدولة العثماني�ة مع فرنسا يف إضعاف التحالف اإلجنلزيي اململوكي مما أدي إىل 	 

توقيع صلح اميان .
اندلعت ثورة الشعب املصري يف مارس1804 م ألسباب سياسية واقتصادية .	 
استغل محمد علي أحداث ثورة  الشعب املصري 1804م لكسب ود الشعب والظهور انه غري طامع يف احلكم  .	 
كانت نت�اجئ حملة إجنلرتا علي مصر 1807م سبب يف توطيد حكم محمد علي وحدوث انقسام يف صفوف الزعامة الشعبي�ة .	 
استغل محمد علي األزمة االقتصادية 1808م من اجل حتقيق هدف التخلص من قيود صك الوالية .	 
استغل محمد علي طلب السلطان منه القضاء علي احلركة الوهابي�ة باحلجاز للتخلص من املماليك بت�دبري مذحبة 	 

القلعة لهم ليب�دأ بعدها يف بن�اء الدولة احلديث�ة اداريا واقتصاديا وسياسيا .
أول اجراءات محمد علي االقتصادية تتعلق بتغيري امللكية الزراعية وبأزمة فيضان الني�ل .	 
أصبح محمد علي بمقتيض تطبيق سياسة االحتكار منافسا للدول اخلارجية .	 
كان تطور الزراعة يف عصر محمد علي بهدف زيادة الدخل عن طريق زيادة مساحة األرايض بتطوير مشاريع الري 	 

وادخال أسإلىب جديدة وادخال نب�اتات تساعده يف التطور الصناعي واالهتمام بالتعليم الزراعي واحتكارها بقيامه 
بدور املستثمر الزراعي  

كانت سياسة محمد علي الصناعية تهدف لبن�اء القوة الذاتي�ة ملصر عن طريق احتكار االنت�اج الصناعي وجنح يف 	 
حل مشكلة نقص األيدي العاملة الماهرة عن طريق االهتمام بالتعليم الصناعي .

كانت سياسية محمد علي التجارية تسعي لتحقيق فائض جتاري وقد انعكس ذلك علي تأمني طرق التجارة وتطورها 	 
مما أعاد ملصر مكاناتها التجارية اليت فقدتها نتيجة الكشوف اجلغرافية »رأس الرجاء الصالح«.

تغريت الطبقات االجتماعية بمصر نتيجة سياسة محمد علي االقتصادية حيث ظهرت طبقات واختفت أخري 	 
واليت لم يت�أثر أوضاعها بتطبيق سياسة االحتكار طوائف احلرف .

اهتم محمد علي بالتعليم والبعثات ألسباب اقتصادية وعسكرية  لكنه بدأ بالتعليم العايل لتجهزي املعلمني وارتبط 	 
استمرار ازدواجية الفكر والثقافة يف عهد محمد علي باملدارس املدني�ة جبانب التعليم الديين باألزهر 

كانت فكرة احلكم لدي محمد علي قائمة علي احلكم املطلق جبمع السلطات بي�ده كما استفاد  محمد علي من احلملة 	 
الفرنسية يف االمور السياسية بإنشاء دواوين احلكم ، اصدار القانون االسايس 1837م  لتنظيم عمل الدواوين 
احلكومية ، يدل إنشاء محمد علي اجلمعية احلقاني�ة عام 1842م على محاربة الفساد ، صالحيات ديوان اخلديو 
دليل علي اجلمع بني السلطات وتشكيل مجلس التجارة للفصل يف املنازاعات التجارية بني األهإىل واألجانب 

ودخل يف تشكيلها األجانب .
بدأ إحالل املصريني تدريجيا يف الوظائف يف أواخر عهد محمد علي كنتيجة مباشرة لتسوية لندن1840م السياسية 	 

وتم تمصري كل الوظائف اإلدارية فيما عدا اجليش يف السبعين�ات من القرن 19 يف عهد إسماعيل .
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أصبحت فكرة محمد علي يف إنشاء قوة عسكرية نظامية أكرث إحلاحا يف اوائل القرن19 بعد حروب احلجاز والفرق 	 
بني القوة العسكرية غري النظامية  واجليوش احلديث�ة النظامية أسإلىب التدريب - استبعد محمد علي جتني�د 
املصريني يف بادئ األمر ألسباب سياسية واقتصادية بدأ محمد علي يف إعداد اجلنود للجيش احلديث عقب ضم 
السودان وكان اختي�ار محمد على مدين�ة أسوان إلنشاء أول مدرسة حربي�ة يرجع ألسباب سياسية واجتماعية وكان 
الدافع وراء جلوء محمد علي لتجني�د السودانيني تمرد األتراك واالرناؤود واستبعاد املصريني وكان إنشاء محمد 
على للبحرية املصرية 1811م  ألسباب عسكرية وأول ترسانة أنشاها محمد علي يف مصر لصناعة السفن كانت 
تطل على نهر الني�ل واهتم محمد علي بتحصني حدود البالد وكان بشكل أكرب احلدود الشمالية واستفاد محمد 

علي من أخطاء املماليك عند نزول احلملة الفرنسية باالهتمام بــبن�اء احلصون والقالع .
لم تكن ملصر سياسة خارجية قبل محمد علي بسبب التبعية الشرعية وتبلورت فكرة استقالل محمد علي عن 	 

الدولة العثماني�ة بشكل واضح يف حرب الشام وظهرت فجوة يف العالقة بني محمد علي والسلطان العثماين بعد 
حرب اليونان .

تمكن محمد علي من تهديد مصالح إجنلرتا يف الهند عندما سيطر علي اليمن 	 
واخلليج العريب وساعدت تلك احلروب يف توطيد حكم محمد علي. 

قام اليونانيون بالثورة ضد السلطان العثماين ألسباب سياسية واستعان بمحمد 	 
علي وحقق محمد علي خاللها بن�اء قوته الذاتي�ة .

ساعدت احلروب اليت خاضها محمد علي يف السودان يف حتقيق فكرة املجال 	 
احليوي وتأمني دولته من خطر املماليك- انشأ محمد علي مدين�ة اخلرطوم يف 
السودان واليت تعد إصالح سيايس وانشأ محمد علي مدين�ة كسال يف السودان 
وارتبط اهتمام محمد علي بالزراعة يف السودان بادخال زراعات مصرية مثل 
القمح واخلضروات والفاكهة وبتقدم التعليم املصري استفاد السودانيون من 
زيارة محمد علي للسودان1838م يف املجال التعلييم وأصبح البحر األحمر حتت 

السيادة املصرية بعد حروب محمد علي يف السودان 
حاول محمد علي احتالل الشام وكانت املحاولة الثاني�ة لضم محمد علي الشام أثن�اء احلروب الوهابي�ة رأي محمد 	 

علي أن يضم الشام ملصر بدافع االمن القويم  وقد تنوعت أساليب ضم الشام لدي محمد علي كانت من إصالحات 
محمد علي يف الشام تنشيط الزراعة والتجارة لتحقيق أهداف اقتصادية وحقق محمد علي انتصارات سريعة يف 
الشام واختذ بعد ضم الشام إجراءات أضرت بالوجود املصري هناك مثل فرض التجني�د اإلجباري ومن إجراءات 
محمد علي واليت تؤكد علي تبعية بالد الشام ملصر إقرار سلطة احلكومة املركزية وساعد توسع محمد علي يف الشام 
علي تقوية الرابطة العربي�ة كان لضم محمد علي الشام آثار اجيابي�ة علي االقتصاد املصري  ، ثم قيام محمد علي 
بإخضاع األمراء اإلقطاعيني ونزع السالح منهم وفرض التجني�د لذلك يرجع كراهية السوريني حلكم محمد علي .

تدخلت الدول األوربي�ة يف حرب الشام بعقد صلح كوتاهية 1833م لوقف تقدم محمد علي وبعدها رتب السلطان 	 
العثماين ملواجهة محمد علي عسكريا إلخراجه من سوريا بتوقيعه املعاهدة السرية مع روسيا بعدها فشلت 
محاوالت محمد علي االنفصالية وجتدد القتال بعد فشل مساعي فرنسا للصلح وانتصرت قوات محمد علي 
علي االتراك يف نزيب فتدخلت اوروبا وفرضت شروط معاهدة لندن للمحافظة علي التوازن الدويل ولعودة تبعية 
مصر السياسية واالقتصادية والعسكرية لرتكيا ثم فرض فرماين 1841م لهيمنة تركيا علي مصر وانتهاء مشروع 

وطموحات محمد علي السياسية والعسكرية . 
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ترتب علي تسوية لندن1840م  الزام محمد على تنفيذ املعاهدات اليت عقدها السلطان وخاصة بلطة ليمان االمر 	 
الذى أدي النهيار سياسة محمد علي االقتصادية وفتح البالد أسواقها امام املنتجات االوربي�ة خاصة بعد الغاء 

الضريب�ة الدخولية يف عصر سعيد .
تغري نظام املليكة الزراعية يف مصر بعد محمد علي خاصة يف عصر سعيد بتوسيع حقوق امللكية وتوجد عالقة بني إصدار 	 

قانون املقابلة وتملك االرايض يف عهد إسماعيل و مواجهة أزمة الديون اخلارجية كما حدث تطور يف الزراعة زمن اسماعيل -
وتوجد عالقة بني انتعاش الصناعات احلربي�ة يف عهد عباس وسعيد والسياسة اخلارجية للدولة العثماني�ة »حرب 	 

القرم« ضد روسيا حيث إلزتام مصر بشروط معاهدة لندن .
نتج عن تطبيق سياسة الباب املفتوح يف التجارة السماح للمنتجني الزراعيني من تسويق منتجاتهم  وتأثر النشاط 	 

االقتصادي يف مصر سلبي�ا يف عهد خلفاء محمد علي عندما قام األجانب بتوريد احتي�اجات مصر أدي نشاط التجار 
األجانب لتتطور النقل.

اهتم سعيد بالنقل واملواصالت وانشأ شركتان للمالحة وهذا أدي إىل تنشيط التجارة الداخلية واخلارجية ومنح 	 
فرنسا امتي�از حلفر قناة السويس ربط مناطق التسويق باإلنت�اج وبالتإىل تطورت وسائل النقل واملواصالت .

حدوث ميل عام للمجتمع املصري ملحاكاة األوربيني يف نمط احلياة يرجع إىل دخول االستثمارات األجنبي�ة وأثرت 	 
سياسة الباب املفتوح علي القوي االجتماعية يف مجال التجارة وتن�اقص دور التاجر املصري غري أن طبقة االعيان 

استفادت بصورة كبرية .
أن التعليم هو الوسيلة لبن�اء شخصية مصر الثقافية يتفق هذا مع اإلصالحات اليت قام بها إسماعيل واهتم إسماعيل 	 

بالبحوث اليت ساعدت يف اكتشاف منابع نهر الني�ل فاهتم بإنشاء اجلمعية اجلغرافية وأنشأ إسماعيل لتعليم أبن�اء 
الفقراء ملواجهة طغيان املدارس األجنبي�ة - اجلمعية اخلريية اإلسالمية هيئ�ة أنشئت يف عهد إسماعيل كان لها 

دور يف نشر الثقافة عن طريق التأليف والنشر وجمعية املعارف .
تأثر اجليش سلبا خالل عصر عباس االول حيث أعيد اجلند املرتزقة، ويف عصر سعيد جنح يف حتقيق العدالة 	 

االجتماعية بني العسكريني جبعل التجني�د اجباري ، أعاد اسماعيل بن�اء اجليش كقوة كربي وساهم عن غريه يف 
تثقيف العسكرين وارتبط تدهور اجليش اواخر عصر اسماعيل باألزمة المالية .

كانت الغاية االسيم للخديو إسماعيل من استصدار الفرمانات السلطاني�ة تغيري وضع مصر السيايس للتخلص 	 
من القيود السابقة  وفرمان1866 من خالل تغيري سياسة اصدار العملة وعدد احليش وحدث صدام بني إسماعيل 

وأسرة محمد علي نتيجة حصوله علي فرمان مايو1866 م .
حقوقها 	  ملصر  ثبت  والذي  إلسماعيل  يونيو1873م  فرمان  السلطان  أعطي 

الكاملة يف االستقالل ما عدا حق التمثي�ل الدبلومايس ويرجع ذلك إىل استمرار  
تبعية مصر للدولة العثماني�ة وجنح إسماعيل يف احلصول علي أرفع مناصب 

احلكومة املصرية يف مصر يف فرمان يوني�ه1867م . 
كان لألزهر الشريف يف منطقة القرن اإلفريقي دورا دعوى وتثقيفي ، وكان هدف 	 

إسماعيل من إقامة نهضة عمراني�ة يف القرن اإلفريقي حماية البعد االسرتاتييج 
ملصر ، يعد مد مواسري املياه العذبة إىل القرن اإلفريقي من االجنازات املصرية يف 

مجال التشيي�د والبن�اء 
وايضا قيام اإلدارة املصرية ببن�اء املساجد والكنائس فيها لتعزيز اجلانب الرويح 	 

واهتم إسماعيل بتطوير عالقات القرن اإلفريقي التجارية مع جريانها حيث 
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تمهيد الطرق وتوفري األمن مما انعكس اجيابي�ا على املجاالت العمراني�ة واالجتماعية واالقتصادية والصحية 
واعتمدت اإلدارة املصرية يف نشر السالم االجتماعي بمنطقة القرن اإلفريقي علي العرف والتقإلىد ودعم احلكومة 

املصرية ماديا ، كذلك ساهم وجود اجليش املصري يف تعلم الصوماليني بعض احلرف الصناعية .
كان توسع مصر يف احلبشة عصر اسماعيل كارثة عسكرية وسياسية واقتصادية علي مصر حيث تم هزيمته 	 

وخسارة 3 مليون جني�ة واعاد ال وروبا خطر محمد علي فبدأت دول اوروبا يف التدخل عام 1875م إلعاقة تقدم 
مصر ومنع ظهور محمد علي آخر .

افكار الفصل الثالث
دخلت مصر يف أزمات سياسية مع القوي األوربي�ة يف النصف الثاين من القرن 19م بسبب الديون انتهت بعزل إسماعيل .	 
االزمة المالية يف عهد إسماعيل جاءت بسبب قناة السويس وادخال مظاهر احلضارة االوربي�ة والتخلص من 	 

القيود السلطاني�ة .
الدافع األسايس لدخول القوي األوربي�ة يف مصر قناة السويس والتوسع يف اجلنوب مما دفع اسماعيل الستقدام 	 

بعثة كيف فأرسلت فرنسا بعثة  املسيو فــيه  »حىت ال تنفرد إجنلرتا بمصر« .
ظهرت أول وصاية أوربي�ة أثن�اء األزمة المالية يف عهد إسماعيل من خالل اقرتاح دولة فرنسا بإنشاء صندوق الدين 	 

أول من قدم فكرة توحيد الديون يف مصر اجلانب الفرنيس وذلك من خالل مشروع صندوق الدين فتت�ابع التدخل 
باملجلس األعلى للمالية واملراقبة الثن�ائي�ة ثم جلنة التحقيق اليت اصدر لها مرسوم مارس 1878م بصالحيات 

واسعة وانتهي االمر بعزل اسماعيل.
جاء فرمان اغسطس 1879م للخديوي توفيق لفرض التبعية المالية والسياسية والعسكرية ملصر للدولة العثماني�ة 	 

كما يف فرمان 1841م ومعاهدة لندن 1840م والغاء كافة الفرمانات السابقة إلسماعيل وقد عارضت إجنلرتا وفرنسا 
تنفيذ فرمان أغسطس.

1879م من أجل ضمان الهيمنة على اإلدارة املصرية .	 
توقف العمل بنظام املراقبة الثن�ائي�ة أواخر فرتة حكم إسماعيل بسبب تشكيل الوزارة املختلطة و كان رئيس وزراء 	 

مصر أواخر عصر إسماعيل هو شريف وصدرت يف عهد وزارته أول الحئة وطني�ة  .
قام توفيق بتويل الوزارة »مخالفا بذلك الحئة مجلس الوزراء« وأعاد املراقبة الثن�ائي�ة ثم قام رياض باشا باعتماد 	 

تنظيم املراقبة الثن�ائي�ة ومنحها صالحيات واسعة ففقدت مصر مبدأ سيادة الدولة .
تسببت سياسات املراقبة الثن�ائي�ة يف تذمر مالك األرايض الزراعية من قرارات احلكومة املصرية 1880م ، وفقدت 	 

مصر حصتها يف أرباح القناه ففقدت مصر شراكتها بالقناة ، وضع أمالك اخلديو إسماعيل وأسرته حتت إدارة دولية 
طبقا ألحكام قانون التصفية الذي ظل معمول به حىت الوفاق الودي 1904م .

من أسباب ظهور احلركة الوطني�ة زيادة حدة األزمة المالية وهو من األسباب االقتصادية وسياسة التدخل 	 
االجنيب وخضوع توفيق لألجانب وحتمل عبء الدفاع عن مصر االعيان واملتعلمني وضباط اجليش الناقمني 

علي سياسة رياض وتوفيق . 
أدرك املثقفون بان اإلصالح لن يأيت إال بتطبيق دستور 1879 م وإنشاء مجلس النواب .	 
مظاهر احلركة الوطني�ة ظهرت يف مطالب جمعية حلوان )احلزب الوطين(  يف منتصف 1881م واليت أعلنت رغبتها 	 

يف تعديل قانون اللجنة الدولية 1880م ومخالفة لقرارات قانون التصفية إعادة أمالك اخلديو واألسرة احلاكمة 
للحكومة والغاء املراقبة الثن�ائي�ة وأخذ رياض موقف معادي لها وكذلك ظهرت  جمعية مصر الفتاة اليت تركزت 

اهدافها حول املطالب احلريات العامة السياسية.
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من األسباب السياسية اليت أدت الندالع الثورة العرابي�ة احلكم املطلق والوزارة املستب�دة واالقتصادية سياسات 	 
املراقبة الثن�ائي�ة وارتبط قيام الثورة العرابي�ة بإلغاء قانون املقابلة وصدور قانون التصفية .

انعكست األحوال االقتصادية يف عهد رياض على العسكريني سلبي�ا حيث تم إحالة عدد كبري منهم للتقاعد 	 
واقتصرت الرتقية العسكرية يف عهد عثمان رفقي على خرييج املدارس احلربي�ة طبَقا ملرسوم يوليو 1880م حيث 
تدهور الوضع الوظيفي للعسكريني »أي حرمان العسكريني من الرتقية« تمزيت الثورة العرابي�ة بأنها ثورة لها 

قيادة عسكرية وطابع مدين وشعيب .
أول انتصار حقيقي للثورة العرابي�ة هو تعيني البارودي وزيًرا للحربي�ة يف وزارة رياض وغلب على مطالب الضباط 	 

بعد جناحهم يف عزل عثمان رفقي 1881 م الطابع الفئوي .
توحدت احلركة املدني�ة مع احلركة العسكرية أثن�اء الثورة العرابي�ة ألول مرة يف مطالب مايو 1881م وترتب علي 	 

ذلك زيادة اخلالف بني اخلديو توفيق والعرابيني وقد سعي اخلديو بعدها ابعادهم للسودان حبجة القضاء علي 
الثورة املهدية فرفض الضباط الدراكهم بنوايا اخلديو وبعد فشله سعي لالستفادة منهم خلدمة أهداف اقتصادية 

عن طريق اشرتاك اجلنود يف حفر الرياح التوفيقي مما زاد من شكوك الضباط حنو اخلديو .
يرجع ارتب�اط استقالة البارودي من وزارة احلربي�ة حبادثة العرية يوليو 1881 م وتويل وزارة احلربي�ة داود يكن الذي 	 

ضيق علي الضباط مما ادي إىل قيام مظاهر عابدين الكربى يف سبتمرب 1881م واليت عزل فيها رياض بن�اء عن 
نصيحة قنصل إجنلرتا وفرنسا .

تشكلت وزارة شريف يف سبتمرب 1881 م وتويل البارودي فيها وزيًرا للحربي�ة للمرة الثاني�ة ومصطفي فهيم وزيرا 	 
للخارجية بن�اء على توصية العسكريني »عرايب« وتم تشكيل مجلس نواب ولم خيتلف عن مجلس شورى النواب 
1866 م يف تشكيله وقد اختلفت الحئة مجلس النواب فرباير 1882 م عن الحئة مجلس النواب ديسمرب 1881 م يف 
إقرار مناقشة املزياني�ة بعد فشل إجنلرتا وفرنسا يف إلغاء مجلس النواب طلبت�ا من شريف باشا عدم مناقشة املزياني�ة 

فتوترت العالقة بني شريف والعرابني ملناقشة املجلس للمزياني�ة .
 تشابهت املذكرة املشرتكة الثاني�ة مع املذكرة املشرتكة األوىل يف التهديد بالتدخل العسكري وتويل توفيق الوزارة 	 

للمرة الثاني�ة برئاسته وابقي على عرايب وزيًرا للحربي�ة وخاللها وقعت مذحبة 
االسكندرية اليت دبرتها إجنلرتا وعقب مذحبة اإلسكندرية 1882 م تشكلت 

وزارة برئاسة إسماعيل راغب وعني فيها أحمد عرايب وزيًرا للحربي�ة .
دعت فرنسا بعدها لعقد مؤتمر االستانة لتضييق اخلناق على إجنلرتا حىت ال 	 

تنفرد بمصر للنظر يف املسألة املصرية ، وبعدها تم دخول إجنلرتا واحتاللها  
اإلسكندرية يوليو 1882 م وإعالن األحكام العرفية  وفشل يف دخول مصر من 

جهة الشمال والغرب عرب كفر الدوار .
لعبت الصحراء الشرقية دورا يف هزيمة جيش عرايب يف التل الكبري يف سبتمرب 1882م وذلك بعد هزيمته االويل 	 

بالقصاصني حيث فشل عرايب يف حتقيق احلشد الشعيب الداخلي وتفتيت وحدة احلركة الوطني�ة وإصدار السلطان 
العثماين فرمان بعصيان عرايب ووثوق عرايب يف وعود ديليسبس ووقوف الدول الكربى ضد الثورات للمحافظة علي 
التوازن الدويل وجنحت القوات اإلجنلزيية دخول مصر من جهة الشرق . تم تغيري وضع مصر السيايس أعقاب 

االحتالل الربيطاين على مصر من خالل تعيني اللورد كرومر .
اعتمدت إجنلرتا على اللورد دافرین لوضع خطوط اإلدارة اإلجنلزيية ملصر الذي وضع القانون األسايس عام 1883م	 
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طبًقا لقانون دافرين 1883م تبقي السلطة يف يد اخلديو ووزرائه حتت إشراف اجنلزيي يعين أن إجنلرتا حكمت 	 
بطريقة غري مباشرة 

القاسم املشرتك بني أفكار دافرين ونابليون هو محاولة املحافظة علي بقاء مصر والية عثماني�ة للمحافظة علي 	 
عالقتهم برتكيا.

الغى املراقبة الثن�ائي�ة يف املرة األوىل اخلديو إسماعيل يف عصر الوزارة املختلطة ثم االحتالل اإلجنلزيي  كنتيجة 	 
لصدور القانون االسايس لدافرين عام 1883م .

كانت أولوية اهتمام االحتالل الربيطاين إصالح الزراعة يف مصر عن طريق تطور الري والصرف وزراعة القطن ، 	 
جنح األعيان يف الدفاع عن مصاحلهم الزراعية خالل عهد االحتالل من خالل السلطة التشريعية وبصدور قانون 

العمد 1896م .
وضعت سلطات االحتالل الربيطاين الصناعات املحلية يف منافسة غري متكافئة نتيجة كرثة الضرائب املفروضة 	 

وارتب�اط تدهور الصناعات الصغرية غري احلكومية زمن االحتالل بإلغاء نظام طوائف احلرف وقله القدرة التسويقية 
للمنتجات املصرية داخلًيا يف عهد  االحتالل بسبب فرض ضرائب على اآلالت  مما أدى لزيادة التكلفة. 

أدت االستثمارات االجنبي�ة لظهور البيوع اجلربية واليت اثرت علي اوضاع مالك االرايض الزراعية كما كان إنشاء 	 
البنك األهلي يف مصر 1898 م نتيجة ارتفاع شأن الوكاالت التجارية األجنبي�ة وفقدان مصر سيادتها المالية .  

تأثرت روح اإلبداع والتعلم يف مصر بفضل القوانني اليت وضعها دنلوب حيث كان التعليم خيدم اجلهاز االداري 	 
للدولة وايضا ملحاولة اخراج جيل خاضع مستسلم لالحتالل .

حدث خمول للحركة الوطني�ة يف مصر بعد فشل الثورة العرابي�ة بسبب سياسات االحتالل الربيطاين وخضوع 	 
توفيق وتغليب البعض ملصاحله الشخصية استمرت كذلك ملدة 10 سنوات )عقد( خالل حكم توفيق .

مظاهر املقاومة خالل تلك الفرتة ظهرت يف تأسيس جريدة املؤيد عام 1889 م يف إطار اجلامعة اإلسالمية وبهدف 	 
مهاجمة االحتالل الربيطاين وجريدة العروة الوثقى وكذلك جمعية االنتقام اليت انتهي نشاطها عام 1883م .

بدأ عباس حليم حكمه بمعاداة االحتالل حيث اعرتض كرومر على عزل مصطفي فهيم وتعيني حسني فخري 	 
رئيسا للوزارة بهدف احلفاظ على السلطة الفعلية فضغط  كرومرعلي فخري فقدم استقالته .

اختل مبدأ سيادة الدولة يف عهد اخلديو عباس حليم الثاين بدليل وجود اإلدارات الدولية كما حدث يف عصر اسماعيل .	 
سعي عباس حليم للتقرب من السلطان والشعب فاعاد الشعور الوطين لدي املصريني ضد االحتالل وتشابه 	 

مجلس شورى القوانني يف عهد عباس حليم مع مجلس النواب يف عهد توفيق يف املطالبة بمناقشة املزياني�ة .
ازدهر املناخ الثقايف يف مصر خالل الربع األخري من القرن 19 حيث انتشرت الصالونات الفكرية واملنت�ديات األدبي�ة 	 

يف مصر يف الربع األخري من القرن 19 وساعدت على ظهور كوادر وطني�ة مثل مصطفي كامل الذي اعتمد علي اخلديو 
والسلطان وفرنسا يف كفاحه ضد االحتالل الربيطاين .

أدي وقوع حادثة فاشودة بعد خروج اجليش املصري من السودان 1884م إىل التن�افس االستعماري االوريب فخضعت 	 
تاجورة وجيبويت لسيطرة فرنسا وخضع اجلزء اجلنويب من مديرية خط االستواء لسيطرة إجنلرتا وخضعت اريرتيا 
ومصوع إليطإلىا وسعت إجنلرتا للفوز بأكرب جزء فوقع صدام مع فرنسا يف فاشودة . تعد مقدمة لسياسة الوفاق 

الودي بني إجنلرتا وفرنسا انتهت حادثة فاشوده بالوفاق بينهم  وذلك للتحالف معا ضد قوة ألماني�ا املتن�امية .
تراجع بعدها عباس حليم وسعي ملهادنة االحتالل ووقع االتفاقية الثن�ائي�ة 1899م يف حكم السودان لذا قرر مصطفي 	 

کامل االعتماد علي الدولة العثماني�ة ملواجهة االجنلزي وأصدر 1905 م  جريدة العالم اإلساليم واعتمد علي الشعب 
وأصدر جريدة اللواء عام 1900 بهدف حتقيق اجلالء والدستور .
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تغري موقف فرنسا جتاه إجنلرتا وظهر ذلك بعد زيارة ملك إجنلرتا باريس 1903 م وعقدت املفاوضات بني إجنلرتا 	 
وفرنسا انتهت بإبرام الوفاق الودى 1904 م لتقسيم النفوذ االستعماري يف شمال افريقيا .

بعدها سعت سلطات االحتالل لقتل روح املقاومة واستغلت حادثة دنشواي عام 1906 م يف محافظة املنوفية لكنها 	 
واجهت موقفا صعبا من خالل توحيد صفوف احلركة الوطني�ة وكان له األثر الكبري يف تطور احلركة الوطني�ة واصدار 

طبعتني من جريدة اللواء ملخاطبة املجتمع الدويل وانشاء احلزب الوطين لتنظيم كفاح الشعب ضد االحتالل .
بعد تويل محمد فريد حركة الكفاح الوطين واجه عدة عقبات اهمها ختفيف جورست قيود االحتالل اإلجنلزيي يف 	 

السياسة الداخلية ملصر وسياسة كتشرن احلديدية .
قام محمد فريد بتوسيع دائرة احلزب الوطين حبيث ال تقتصر على املثقفني طالب بإنشاء مدارس ليلية ونقابات عمالية.	 

افكار الفصل الرابع
عدم طرح فكرة القومية املصرية قبل ثورة 1919 بسبب الوالء للدولة العثماني�ة وتمسك احلركة الوطني�ة قبل 	 

احلرب العاملية بها وعدم طرح املصريني فكرة االستقالل الوطين عن تركيا قبل ثورة 1919 إىل الهوية الثقافية 
وفكرة اجلامعة اإلسالمية واحلركة الوطني�ة يف أواخر القرن 19 وبداية القرن 20 علي االستقالل من االحتالل 

الربيطاين بدليل إنشاء جريدة العالم االساليم .
ترتب علي دخول تركيا احلرب العاملية األويل عام 1914 تغيري األوضاع السياسية يف مصر واختذت إجنلرتا إجراءات 	 

مقيدة للسلطة استب�داد إجنلرتا باملصريني أثن�اء احلرب العاملية األويل وعزلت اخلديو عباس حليم الثاين وعينت 
السلطان حسني كامل وإعالن األحكام العرفية وتم إلغاء السيادة العثماني�ة واليت استمرت قرابة اربعة قرون وتم 

فرض احلماية علي مصر 1914م وبالتإىل عدلت إجنلرتا قرارات دافرين .
ظهرت بوادر األمل عند املصريني بالتخلص من االستعمار الربيطاين نتيجة افكار ويلسون حق تقرير املصري وطرح 	 

فكرة احلل الدويل بإنشاء عصبة األمم كان هدف ويلسون من املبادئ أثن�اء احلرب العاملية األويل جذب الشعوب 
معه يف احلرب وتم عقد مؤتمر الصلح يف باريس نتيجة تغري خريطة العالم وفق نت�اجئ احلرب العاملية االويل وبرزت 

فكرة القومية املصرية بعد انتهاء احلرب العاملية األويل يف عهد السلطان احمد فؤاد .
طالب  سعد زغلول ورفاقه انهاء احلماية الربيطاني�ة واعالن مصر دولة مستقلة  فرفض املندوب السايم الربيطاين 	 

ورفض كذلك سفر الوفد املصري إىل إجنلرتا حبجة عدم امتالك الوفد الصفة القانوني�ة ولكن أصبح الوفد املصري 
بالتوكيالت اكتسب صفة شرعية سياسية أصبح الوفد املصري العمود الفقري للحركة الوطني�ة يف مصر باعتب�اره 

وكيال عن األمة لذا تم نفي سعد زغلول ورفاقه  اىل مالطة .
تعد ثورة 1919 أول ثورة قومية يف تاريخ مصر احلديث واملعاصر وبداية ظهور األمة املصرية كأمة واحدة دون تفرقة 	 

بني املصريني وبداية لظهور الدولة املدني�ة اليت يقوم نظامها السيايس علي أساس القومية املصرية وليس الدين .
كما كانت ثورة 1919 ثورة شعبي�ة شاملة حيث انقطاع الصلة بني القاهرة واالقاليم و شارك فيها الفالحني و األزهر 	 

والكنيسة املرقسية و مشاركة املرأة املصرية يف ثورة 1919 سجلت أخطر تطور اجتماعي ـ قامت ثورة 1919 يف كل 
أحناء مصر وقامت علي يد كل فئات الشعب يؤكد علي انها ثورة شعبي�ة شاملة واستويل الثوار على مدين�ة زفيت 

وقطع الفالحني خطوط السكك احلديدية .
تأثر وضع القوات الربيطاني�ة يف مصر أثن�اء ثورة 1919 عندما واجهت إجنلرتا ثورة 1919 عقب اشتعالها بأسلوب 	 

البطش فغري املصريون أسلوبهم إىل املقاومة السلبي�ة وتكوين عدة جلان سرية فقررت بريطاني�ا تغري سياستها 
فوافقت علي ارسال الوفد إىل باريس وحرصت إجنلرتا علي وجود شرعية دولية للحماية علي مصر عن طريق اعرتاف 
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دول مؤتمر الصلح باحلماية وفشل مهمة الوفد واعتمدت سياسة سعد زغلول جتاه القضية املصرية بعد مؤتمر 
الصلح علي التواصل مع الربلمانات األوروبي�ة ورفض قبول احلماية إلعطاء امل للشعب يف االستقالل فقامت 
بإرسال جلنة ملرن اليت قاطعها الشعب ولعبت جلنة الوفد املركزية بقيادة عبد الرحمن فهيم دورا هاما يف إفشال 

جلنة ملرن من خالل االعتماد علي تنظيم حركة الشعب املصري ضد االحتالل .
بدأت مرحلة املفاوضات املصرية الربيطاني�ة عام 1920م استهدفت مصر من مفاوضاتها مع ملرن احلصول على 	 

االستقالل لكنها فشلت إلصرار إجنلرتا إعطاء مصر استقالال صوريا .
صدر تصريح 28 فرباير عام 1922 يف عهد السلطان احمد فؤاد وبعدان قامت إجنلرتا بنفي سعد زغلول إىل جزيرة سيشل 	 

والغيت احلماية الربيطاني�ة علي مصر بعد تصريح 28 فرباير 1922 وأدي استمرار بقاء التحفظات األربعة لتصريح 
28 فرباير1922م حلرمان مصر من تكوين جيش و تأمني املواصالت الربيطاني�ة واستمرار احلكم الثن�ايئ للسودان .

تأثرت بعض أحوال املصريني اجيابي�ا بتصريح 28 فرباير من خالل تطبيق مبادئ مرتبطة باحلرية واملساواة وضع 	 
دستور 1923م والذي تدخل امللك فيه لينزتع له صالحيات واسعة حبل الربلمان واقالة الوزارة ومع ذلك بدأت 
املرحلة الليربإلىة واصبحت األمة هي مصدر السلطات وتشكلت أول وزارة برلماني�ة عرفت بوزارة الشعب نتج 
عنها من الناحية االقتصادية حترير االقتصاد املصري من السيطرة األجنبي�ة و تقليل دور البنك األهلي وجعلت 

التعليم اجباري وتمليك الفالحني لألرايض ووحدة وادي الني�ل االمر الذي أغضب االجنلزي من وزارة الشعب . 
فشلت مفاوضات سعد مكدونالد إجنلرتاعلي بقاء قواتها يف منطقة القناة وقد أضر بعض املصريني بقضيتهم 	 

الوطني�ة عام 1924م عندما تم استخدام العنف كوسيلة لتحقيق مطالبهم بقتل السري يل ستاك مما أدى  إىل قيام 
إجنلرتا بتوجيه إنذار شديد اللهجة حلكومة سعد زغلول واحتالل قوات إجنلرتا جمارك اإلسكندرية وطالبت باخرج 
اجليش املصري من السودان ) للمرة الثاني�ة( وكان ذلك يف عهد امللك فؤاد بعد استقالة سعد زغلول ووافقت وزارة 

احمد زيوار على اإلنذار الربيطاين وقامت بسحب اجليش املصري من السودان .
مظاهر انتكاس احلركة الوطني�ة بعد مقتل السري يل ستاك حل الربلمان يوم انعقاده وتويل حكومات اقلية وكان 	 

تشكيل وزارة عديل يكن االئت�الفية يدل علي مخالفة دستور 1923م بعد تدخل إجنلرتا ملنع سعد زغلول من تشكيل 
الوزارة وتويل بعدها وزارة محمد محمود الذي استب�د بمصر وتويل اسماعيل صديق الذي اصدر دستور 1930م 

وبمقتضاه زادت صالحيات امللك .
ترتب على غزو إيطاليا احلبشة وتهديد حدود مصر اجلنوبي�ة والغربي�ة ورفض إجنلرتا لتعديل تصريح 28 فرباير يف عهد 	 

وزارة توفيق نسيم  قيام ثورة املصريني عام 1935م بعد تصريح صمويل هور وتم تأليف جبهة وطني�ة إلعادة دستور 
1923م وقدم توفيق نسيم االستقالة إىل امللك يف ين�اير 1936 نتيجة املتغريات السياسية - كان تشكيل وزارة علي ماهر يف 
ين�اير 1936م مشروطة بإجراء انتخابات حرة  أجريت بالفعل وفاز فيها حزب الوفد باألغلبي�ة وشكل مصطفى النحاس 
الوزارة وتم تأليف وفد املفاوضات املصرية مع بريطاني�ا  برئاسة مصطفى النحاس لعقد معاهدة 1936م من جميع 

األحزاب ما عدا احلزب الوطين وتوقيع معاهدة 1936م " الصداقة والتحالف " .  
تأثرت مصراجيابي�ا بنصوص معاهدة 1936م من خالل الغاء االمتي�ازات األجنبي�ة وانضمام مصر لعصبة األمم 	 

وتقوية اجليش املصري وعودة احلكم الثن�ايئ للسودان بعدها أقال امللك فاروق وزارة مصطفي النحاس 1937م 
وتم تعيني علي ماهر رئيسا للديوان امللكي وزادت جبهة املعارضة للمعاهدة بسبب ازدياد نفوذ القصر ظهر انتهاك 
بريطاني�ا ملعاهدة 1936م عندما قامت حبادثة4 فرباير1942م إلعادة النحاس للوزارة وبعد انتهاء احلرب والزتام مصر 
بتقديم الدعم إلجنلرتا خشيت إجنلرتا من مطالبة حكومة الوفد منها ثمنا ملساعدتها أثن�اء احلرب العاملية الثاني�ة 

وسمحت للملك فاروق بإقالة حكومة الوفد عام 1944 م .
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بعد انتهاء احلرب العاملية الثاني�ة تعددت مظاهر الفشل السيايس حلكومات األقلية وظهر ذلك يف فشلها يف تعديل 	 
معاهدة 1936م ، كانت عهود حكومات األقلية يف الفرتة من 1944م حىت 1950م عهود إرهاب وعدم استقرار ، كما 
فشلت حكومة النقرايش عندما عرضت قضية مصر على مجلس األمن عام 1947م الذي تركها معلقة ولم يتخذ 

قراًرا يف القضية كذلك فشلت الدول العربي�ة يف حربها ضد إسرائي�ل عام 1948 م .
بعد اجراء االنتخابات اليت فاز بها مصطفي النحاس والذي منح الشعب احلريات وفشل يف تعديل معاهدة 1936م 	 

فقام بالغائها مما أدي لقيام حركات الفدائيني بالقناة وردت إجنلرتا بضرب مبين محافظة اإلسماعيلية يف عهد وزير 
الداخلية فؤاد سراح الدين استغل امللك فاروق فرصة حريق القاهرة ليحكم البالد حكما ديكتاتوريا فقام بـفرض 
األحكام العرفية وإقالة حكومة الوفد برئاسة مصطفى النحاس وشكلت وزارة على ماهر ولكنه استقال ثم تلتها 

وزارات أخرى من حكومات األقليات حىت قامت ثورة يوليو 1952م خالل عصر حكومة جنيب الهإلىل .
تعددت االسباب اليت أدت لقيام ثورة 1952م بني أسباب سياسية واقتصادية واجتماعية وعسكرية يف أواخر العهد 	 

امللكي وكان أكرب العوامل اليت أثارت سخط وغضب الضباط الشبان الوطنيني يف أربعين�ات القرن العشرين ارسال 
جيش مصر إىل فلسطني دون استعداد وتدريب فكانت هزيمة مصر يف حرب فلسطني 1948م . 

كانت انتخابات نادي الضباط أواخر 1951م بمثابة صراعا بني الضباط الوطنيني وعمالء امللك وقام امللك فاروق 	 
بنقل اللواء محمد جنيب من منصب مدير سالح احلدود  لسالح املشاة وعني بدال منه  حسني سرى - ولفتت 
انتخابات نادي الضباط أواخر 1951م اهتمام الرأي العام يف مصر داخل وخارج اجليش ويعد اجتماع الضباط يف 

يوني�ه 1952م اخطر اجتماع عسكري منذ الثورة العرابي�ة . 
قام الضباط األحرار بتعجيل ميعاد الثورة ليأيت مبكرا ثالث سنوات بسبب عدم االستقرار السيايس وارتبط حتديد 	 

املوعد األول لقيام ثورة 23 يوليو 1952م بالتحديات األمني�ة والسياسية تم تعيني إسماعيل بك شيرين وزيرا للحربي�ة 
، العالقة بني وزير احلربي�ة إسماعيل بك شيرين والضباط تشابه مع عالقة داود يكن معهم .

القضاء علي االستعمار وأعوانه من مبادئ ثورة 23 يوليو 1952م وكان يمثل املبدأ األول - املبدأ الثاين القضاء على االحتكار 	 
وسيطرة رأس المال - املبدأ الثالث القضاء علي اإلقطاع-- املبدأ الرابع إقامة عدالة اجتماعية- املبدأ اخلامس إقامة 

جيش وطين قوي إقامة حياة ديمقراطية سليمة من مباديئ ثورة 23 يوليو 1952 وكان يمثل املبدأ السادس .
قامت ثورة 23 يوليو 1952م بإلغاء دستور 1923م بهدف التمهيد بإلغاء امللكية واعالن اجلمهورية تم الغاء دستور 	 

1923م نهائي�ا يف عهد احمد فؤاد الثاين تم إنهاء حكم األسرة العلوية ملصر رسميا بتعيني محمد جنيب رئاسة 
اجلمهورية وتم التوقيع علي اتفاقية اجلالء مع بريطاني�ا يف أكتوبر 1954م وأعلن جمال عبد الناصر تأميم شركة 
قناة السويس عام 1956م كما أدت ثورة 23 يوليو بإعادة توزيع امللكية الزراعية بما حيقق مبدأ القضاء على االقطاع 
واصدار قانون اإلصالح الزراعي  يف عهد احمد فؤاد الثاين - حققت ثورة 23 يوليو 1952م مكتسبات اجتماعية 
لطبقة العمال عن طريق قوانني املعاشات والتأمين�ات ومنح املرأة حقها يف الرتشيح واالنتخابات ، اتبعت ثورة 
1952م أسإلىب زراعية جديدة كالتوسع األفقي وظهر ذلك من استصالح االرايض الصحراوية وحرصت ثورة 23 

يوليه علي حتقيق األمن المايئ والغذايئ للشعب حيث بن�اء السد العايل . 
ظهر الدعم املصري سياسيا واعالميا لدول إفريقيا بشكل واضح عام 1960م بدليل استقالل 17 دولة ، تعددت 	 

أساليب مصر يف مساندة شعوب إفريقيا فقد اعتمدت يف قضية روديسيا الشمالية واجلنوبي�ة علي األسلوب 
الدبلومايس ، قامت ثورة 23 يوليو بت�دعيم حقوق اإلنسان يف إفريقيا بمحاربة التفرقة العنصرية يف جنوب افريقيا 
سياسيا واقتصاديا ، دعمت نيجرييا وغانا والكونغو وأعلنت مصر بعد ثورة 1952م أن من حق الشعب اإلفريقي 
التمتع بما تملكه القارة من موارد وثروات ومنع االستعمار من استغاللها ويعرب شعار »إفريقيا لألفريقيني« الذي 

رفعته مصر يف أول مؤتمر للقارة اإلفريقية ابريل 1958م يف مدين�ة أكرا عن سياستها جتاه القارة .
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ظهر تأثري مصر على املنظمة اإلفريقية واضحا 1964م حيث تولت رئاستها ، ويف عهد الرئيس عبد الفتاح السييس 	 
حدثت طفرة يف العالقات املصرية اإلفريقية ، فتولت رئاستها مرة أخري عام 2019 م وظهر دور مصر على املنظمة 
اإلفريقية يف إنشاء الصندوق الفين املصري للتعاون مع دول القارة يف انشاء السدود وهذا يعكس أهمية الدور 
املصري يف اجلانب االقتصادي ومصادر الطاقة وذلك من خالل إرسال خرباء وفنيني ، حرصت مصر علي حفاظ 
األفارقة علي هويتهم عن طريق تدعيم اجلوانب الثقافية من خالل البث اإلذاعي ولعب األزهر دورا إسالميا 

وثقافيا يف القارة من خالل تب�ادل املعلمني واألساتذة .  
أخذت مصر علي عاتقها بعد ثورة 23 يوليو 1952م مساندة الشعوب العربي�ة ضد االستعمار مثل مساندة الثورات 	 

العربي�ة األسيوية )العراق واليمن( مساندة مصر يف استقالل شمال افريقيا واتبعت مصر سياسة احلياد االجيايب 
وعدم االحنياز ضد التحالفات العسكرية لذلك تعرضت مصر ملؤامرات استعمارية بعد ثورة 23 يوليو 1952م مثل 

العدوان الثاليث وعدوان 1967م .
افكار الفصل اخلامس

كانت البالد العربي�ة  من املحيط للخليج ختضع لالحتالل قبل احلرب العاملية االويل باستثن�اء قلب اجلزيرة العربي�ة 	 
واحلجاز وبالد الشام والعراق كانت ما تزال حتت احلكم العثماين .

لفتت احلملة الفرنسية نظر إجنلرتا ألهمية موقع مصر والشرق وكانت أول اجلهات يف شبه اجلزيرة العربي�ة  اليت 	 
عقدت معها بريطاني�ا اتفاقية هي اجلنوب الشريق " سلطنة عمان " وحرصت علي زوال أي وجود لفرنسا وهولندا 
بها واحتلت جزيرة بريم 1799م لتأمني مستعمراتها بالهند ثم تركت بريم مع بقاء حامية بريطاني�ة يف عدن وحلج 
1802م بعد خروج احلملة الفرنسية من مصر لتأمني جتارتها - خشيت بريطاني�ا من وجود محمد علي باجلزيرة 
العربي�ة علي جتارتها يف الشرق يف املحيط الهندي وحبر العرب فسارعت إجنلرتا بعقد معاهدة الصلح العامة 1820م 
- لتحقيق مبدأ السيطرة والهيمنة حتت ستار انساين للمحافظة علي حقوق االنسان وهو منع الرقيق واخذت بعدها 

القيام بدور الوسيط يف حل املنازعات  وفرضت احلماية على مسقط 1891 والكويت 1899م  .
كانت العالقات بني فرنسا واجلزائر عالقات ودية ومصالح مشرتكة باسترياد القمح منها بسبب حروب الثورة الفرنسية 	 

واحلصار االقتصادي االورويب علي فرنسا وبدأت العالقات يف التوتر بمطالبة اجلزائر بديونها ورفضت فرنسا وماطلت  .
استغلت فرنسا االشتب�اكات بني السفن اجلزائرية وسفن بابا روما يف البحر املتوسط  فاقحمت نفسها كمدافعة عن 	 

سفن البابا وبعد احلصار ارسلت فرنسا انذار اىل اجلزائر 1827م لتحقيق مبدأ النفوذ والسيطرة طالبت بان تكون لها 
احلق األويل بالرعاية يف اجلزائر ورفض اجلزائريون واحتلت فرنسا اجلزائر واخذت تركيا موقف سليب من االحتالل.

نظم االمري عبدالقادر اجلزائري املقاومة يف مدين�ة بسكرة وعقدت معه فرنسا معاهدة دي ميشيل 1834واعرتفت 	 
به حاكمًا على وسط وغرب اجلزائر ثم نقدت صلح التفنة باحتالل قسنطين�ة 1837م، ثم قامت بقصف طنجة 

لتتوقف مراكش عن دعم املقاومة اجلزائرية وضعفها.
واجه خالد بن عبد القادر اجلزائري يف مؤتمر الصلح موقف متعنت كما حدث مع سعد زغلول بمصر عندما ختلي 	 

ولسون عن مبادئه.
القاسم املشرتك بني جماعة علماء اجلزائر اليت واجهت الفرنسني واجلمعية اخلريية اإلسالمية التصدي للتوغل 	 

الثقايف واختذت جماعة االندماج بقيادة عباس فرحات موقفًا من االحتالل الفرنيس للجزائر يوصف بالتقارب 
حيث التأثر بالثقافية الفرنسية.

اتبعت فرنسا مع شعب اجلزائر سياسة عنصرية بعد احتاللها  1830 م  بل ومنح الضياع للمستوطنني الفرنسيني 	 
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وعملت على تشجيع هجرة األوربيون واليهود وكانت فرنسا تهدف من استي�الء الشركات على األرايض اجلزائرية 
لزراعتها باحتي�اجات فرنسا كما استغلت املحاجر واملناجم .

تركزت املساعدات املصرية للثورة اجلزائرية  ىف اجلوانب السياسية والعسكرية واالقتصادية واالعالم فتعرضت 	 
مصر خلطر العدوان الثاليث يف عهد حكومة يج موليي�ه ) اجلمهورية الرابعة ( 

واعرتض 	  االستفتاء  خالل  من  مصريهم  تقرير  اجلزائريني  على  اخلامسة  اجلمهورية  مؤسس  دجيول  شارل  عرض 
املستوطنيني يف اجلزائر وكونوا منظمة اجليش السري لقتل اجلزائريني وانتهي االمر باالستقالل باتفاقية ايفيان 1962 م .  

توجهت فرنسا الحتالل تونس بعد احتاللها للجزائر بهدف استكمال مخططها االستعماري وجنحت يف ابعاد السلطان 	 
العثماين عن محاولة السيطرة علي تونس واستغلت محاولة الباي محمد لتحقيق مبادئ املواطنة واملساواة عن طريق 

اجراءات تشريعية وتدخلت مع الدول الكربى باالمتي�ازات يف شؤون تونس  مما اوقع تونس يف الديون . 
نتيجة لألحداث العاملية يف البلقان بهزيمة الدولة العثماني�ة من روسيا والىت فرضت عليها معاهدة سان ستيفانو 	 

1878م مما أدى لظهور دولة بلغارية كمخلب قط لروسيا اللتني تعاونت�ا للقضاء على الدولة العثماني�ة مما دعا 
الدول الكربى لتسوية تلك األمور ىف مؤتمر برلني 1878م الذى دعا له بسمارك مستشار ألماني�ا فحصلت إجنلرتا 

على قربص حبجة الدفاع عن تركيا وعند غضب فرنسا وافقتها إجنلرتا باالنفراد بتونس.   
فشلت  فرنسا  يف محو الشخصية العربي�ة اإلسالمية لتونس ألسباب سياسية وديني�ة ) احزاب وطني�ة واجلامعة االسالمية(.	 
اتبع زعماء احلركة الوطني�ة بعد احلرب العاملية االوىل حلصول تونس على استقاللها على اسلوب الدبلومايس .	 
تراجع الدور الفرنيس عامليا بعد احلرب العاملية الثاني�ة كان له دورا مؤثرا يف حصول تونس علي استقاللها من فرنسا .	 
كان املغرب حائط صد ضد اوربا يف شمال افريقيا منذ القرن 16م يف مواجهة اسباني�ا والربتغال يف معركة وادي املخازن 	 

وانتصار املنصور السعدي - رغم وقوع سبت�ة ومليلة حتت سيطرة اسباني�ا ، ثم تدخلت دول أوروبا بمعاهدات التحديث 
فيها بدء التوغل العسكري من قبل فرنسا قبل االحتالل ملراكش من احلدود الشرقية ) احتالل كولومب بيشار( ثم 
حاولت فرنسا السيطرة علي مراكش بموافقة عدة دول وهي إجنلرتا واسباني�ا وإيطاليا وحاولت ألماني�ا أن حتد من 
انطالقات فرنسا يف مراكش حيث استهدفت دول الوفاق منع مد خطوط سكة حديد الماني�ة منعا للتوغل األلماين 
ىف املنطقة فكان مؤتمر اجلزيرة الذي جاءت نت�اجئه لصالح فرنسا غري أن إجنلرتا وضعت مين�اء طنجة حتت ادارة دولية 
حلماية مصاحلها وختلت ألماني�ا عن حتدياتها لسياسة فرنسا ىف املغرب بعد عام 1911م حبصولها علي الكنغو الفرنسية .

بدأت حركة املقاومة مسلحة ضد اسباني�ا بالريف املغريب علي يد عبد الكريم اخلطايب وفشلت املحاولة لتحالف 	 
فرنسا واسباني�ا ضده.

حاولت فرنسا بث فتن�ة داخلية باملغرب والقضاء علي الثورات بالقوة ويف احلرب العاملية الثاني�ة وقف محمد 	 
اخلامس مع احللفاء كما فعل النحاس الذي كان يطمح يف حتقيق االستقالل لكنهم ختلوا عنه بعد احلرب وتم 
نفية مما وحد صفوف احلركة املغربي�ة بني العرب والبربر ضد فرنسا بانضمام اجلالوي زعيم البربر للمقاومة 

فكان سبب�ا يف عودة السلطان واستقالل املغرب .
آخر الدول األفريقية اليت خرجت من السيطرة الفرنسية موريت�اني�ا 1960م  - جيبويت 1977م .   	 
آثار  توسع فرنسا يف شمال افريقيا منذ مؤتمر برلني غضب الدول الكربى خاصة إيطاليا لذا عقدت إيطاليا سلسلة 	 

اتفاقيات عام 1882 و1887م ملواجهه التوسع الفرنيس وركزت إيطاليا علي احتالل ليبي�ا حيث اعتربتها امتداد طبيعي 
لها وترضية لكرامتها واستخدامها للتوسع بإفريقيا وخاصة انها املنطقة الوحيدة الغري محتلة بشمال افريقيا .

قامت إيطاليا بسلسة صفقات استعمارية مع الدول الكربى خاصة روسيا اليت كانت تسعي للسيطرة علي البسفور الرتكي .	 
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بدأ التدخل بنفوذ اقتصادي وثقايف وتدخلت حبجة حماية مصاحلها مستغلة قتال تركيا يف اليمن ولم تستطع 	 
تركيا حماية ليبي�ا برا أو حبرا لتأيي�د بعض الدول لها ولضعف قوتها وقوة إيطاليا وظهور اكرث من جبهة قتال ضدها 

وبالتايل فشلت تركيا يف  الدفاع عن ليبي�ا داخليا بسبب سياستها اخلارجية .
كانت املقاومة الليبي�ة تنتشر بصورة كبرية يف املناطق الداخلية وبرقة اثن�اء وبعد احلرب العاملية االويل ومع تويل 	 

الفاشست بقيادة موسوليين وسعيهم إلحياء االمرباطورية الروماني�ة والسيطرة علي البحر املتوسط تعرضت 
املقاومة املسلحة لعمر املختار علي يد  جرا زياين لسياسية االبادة اجلماعية مما ادي إىل اسر عمر املختار واعدامه . 

كان وجود إيطاليا بشرق افريقيا وليبي�ا تهديدا إلجنلرتا وكان الندالع احلرب العاملية الثاني�ة اثره يف طرد إيطاليا من 	 
ليبي�ا وفشلت دول الوفاق ىف تمزيق االرايض الليبي�ة  بعد نهاية احلرب العاملية الثاني�ة ألسباب تتعلق بموقف مصر .  

افكار الفصل السادس 
دخول الدولة العثماني�ة احلرب العاملية األويل ارتبط باسرتداد امالكها وحماية نفسها وما تبقي من امالك معها .	 
قيام الدولة العثماني�ة بدخول احلرب العاملية األوىل وقصف مين�اء أوديسا وسباستبول الروسيان معلنة اجلهاد 	 

املقدس الذي أثار خوف إجنلرتا ودول الوفاق خاصة اذا أعلن املسلمني تلبي�ة هذا النداء الذي لم يستجب له العرب 
لفقدانهم الثقة يف نوايا الدولة العثماني�ة واجتهت إجنلرتا للتحالف مع الشريف حسني إلعالن الثورة العربي�ة بهدف 

الرغبة يف مواجهة نداء اجلهاد . 
احلذر الذي ساد بني زعماء العرب يف التأيي�د الفعلي للدولة العثماني�ة أثن�اء احلرب العاملية األويل يرجع إىل عدم 	 

التوصل حلل للمشكالت بني العرب والرتك يف مؤتمر الطالب العرب بب�اريس، اجته االجنلزي للتعاون مع الشريف 
حسني بعد قيام احلرب العاملية األويل بسبب الرغبة يف توازن القوي

فضلت إجنلرتا التعامل مع الشريف حسني ملكانت�ه كشريف مكة ونسبه وبدأت املراسالت بين�ه وبني مكماهون 	 
خاصة بسبب رفض معظم الزعماء العرب فكرة أن تكون الدولة العثماني�ة ممثلة للشعوب اإلسالمية ، اقتصر 
نفوذ الشريف حسني وفق ما نصت عليه ردود املندوب السايم الربيطاين يف املراسالت علي غرب شبه اجلزيرة 

ورفضت إجنلرتا مطلب اخلالفة والدولة العربي�ة اليت كان حيلم بها .
دخل شريف مكة احلرب دون ضمانات خوفا من حترك القوات الرتكية ضده ولعبت قوات شريف مكة دورا بارزا يف 	 

احلرب ويف انهاء الوجود العثماين من احلجاز والشام وأنهت إجنلرتا الوجود العثماين بالعراق  بدخول البصرة وبغداد.
جاءت اتفاقية سايكس بيكو كمظهر لغدر احللفاء بالعرب أثن�اء احلرب ولعبت روسيا البلشفية دورا يف فضح نوايا 	 

دول الوفاق حيث اقتصر التقسيم علي إجنلرتا وفرنسا فقط كما كان موقف الوفاق من القوات العربي�ة يف بريوت 
دليال اخر علي الغدر، حيث منعت األمري فيصل من دخول بريوت.

جاء مؤتمر الصلح ليثبت أنه حقق مصالح وأطماع الدول الكربى وارتبطت قرارات مؤتمر سان ريمو بإصدار إجنلرتا 	 
لوعد بلفور لتحقيق اطماع اليهود يف فلسطني وكان بداية التأيي�د الربيطاين لليهود . 

أسس عبد العزيز أل سعود الدولة السعودية الثالثة بضم نفوذ ال الرشيد ومغادرة الشريف احلجاز  ثم ضم عسري 	 
بعد نزاع عسكري مع اليمن ثم عقد  اتفاقية الطائف مع اليمن إلنهاء الصراع املسلح بينهم .

سوريا ولبن�ان: ادي فرض االنت�داب الفرنيس علي سوريا ولبن�ان إىل تفتيت وحدة سوريا وظهور دولة لبن�ان الكبري 	 
علي حساب سوريا وربط االقتصاد فيهم بفرنسا وسيطرة فرنسا علي اجلهاز االداري فقامت ثورة سلطان باشا 
االطرش عام 1925م  يف جبال الدروز ورغم استخدام القوة لكنها فشلت يف اخضاعها فرتاجعت ولكن فرنسا ظلت 

لها اليد العليا يف البالد رغم وجود احلكومة والربلمان كما حدث مع مصر خالل تصريح 28 فرباير 1922م .
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عقدت حكومة االنت�داب معاهدة 1936م مع سوريا بسبب بوادر احلرب العاملية الثاني�ة غري أن حكومة فرنسا ىف 	 
باريس رفضت واعادت االمر للسيطرة الفرنسية وأستب�دت بالسوريني وتن�ازلت لرتكيا عن االسكندرونه  عام 1939م.

يف احلرب العاملية الثاني�ة ضعف موقف فرنسا بسقوط باريس وانقسام الشعب الفرنيس وحتالفت حكومة فييش 	 
مع ألماني�ا أدي لدخول قوات فرنسا احلرة سوريا ولبن�ان بدعم إجنلرتا اليت أعلنت احرتامها لرغبات الشعوب يف 

االستقالل مما ساهم يف تقويض أمال فرنسا.
تشكل الربلمان وانتخب شكري القوتلي رئيسا لسوريا  وبعد احلرب اعتقد شارل دجيول انه سيمارس نفس 	 

السياسة يف سوريا إال أن موقف إجنلرتا وأمريكا والدول العربي�ة أدي الستقالل سوريا يف ابريل 1946م ولبن�ان يف 
ديسمرب 1946م لكن لبن�ان عاىن من الطائفية.

العراق:  أطلق االجنلزي خالل عملياتهم العسكرية يف العراق العديد من البي�انات اليت تؤكد أن االجنلزي ما جاءوا إىل العراق 	 
إال لتحريره من األتراك كما فعل نابليون يف منشوره وقامت ثورة العشرين بسبب رفض االنت�داب وتأثرهم بثورة 1919م.

اضطرت احلكومة اإلجنلزيية إىل الرتاجع وتشكلت حكومة وطني�ة مؤقته برئاسة عبد الرحمن اجليالين ، وتمت مبايعة 	 
فيصل بن احلسني ملًكا علي العراق ودخلت العراق يف مفاوضات انتهت بتوقيع معاهدة 1930 اليت لم حتقق للعراق 

استقالل تام سيطرت إجنلرتا على املطارات رغم دخول العراق عصبة االمم كما حدث مع معاهدة 1936م بمصر .
سارت املقاومة يف العراق بطيئ�ة ألسباب طائفية وأطماع سياسية واجتماعية حىت قيام احلرب العاملية الثاني�ة 	 

ورفضت احلكومة بقيادة حكمت سليمان السماح بزيادة القوات الربيطاني�ة وانتهت احلرب بانتصار إجنلرتا ودخول 
العراق يف مفاوضات لالستقالل بدأت بمعاهدة بورتسموث وفشلت ثم أدخل نوري السعيد العراق حلف بغداد 
مع إجنلرتا ثم تأثرت بمصر واستجابت للمعارضة العراقية فتم قيام ثورة يوليو 1958م واليت الغت امللكية واعلنت 

اجلمهورية وانسحبت من حلف بغداد وانضمت مع مصر يف منظمة عدم االحنياز 
الفصل السابع 

قسم االستعمار الوطن العريب إىل أجزاء منفصلة وأقام احلواجز اجلمركية بني أجزائه .	 
سعي االستعمار إىل زيادة التعصب يف األقطار العربي�ة من خالل .إثارة النعرات املحلية .	 
إثارة االستعمار للنعرات املحلية يستهدف من خاللها الزيادة من حدة التعصب الديين والطائفي يف العراق ولبن�ان 	 

واليمن واملغرب .
اجته االستعمار إىل تسمية العرب أسماء مختلفة سوريون ... مصريون .. لبن�انيون  .. ألضعاف الروح القومية.	 
اجتاه اإليطاليون لنشر ثقافتهم يف ليبي�ا كان بغرض اخراج ليبي�ا عن إطار القومية العربي�ة .	 
سعي علماء االستعمار إىل تفجري قضايا على أساس فكرة التميزي العنصري فمثال البربر ليسوا عرب ولكن من نسل 	 

الوندال أو الرومان وأن اللبن�انيني من أصل االفرجن  الصليبيني.
خلق االستعمار أسر ذات أطماع وألهاها بعروش وهمية ) وظهر ذلك بشكل واضح يف سياسة إجنلرتا يف العراق 	 

وتعيني فيصل ملكًا( .
سعي االستعمار إىل خلق مصالح أسرية وعصبي�ات سببت نوعا من التفكك يف وحدة العرب ) وظهر ذلك واضحا 	 

يف اخلالف بني الشريف حسني وعبد العزيز أل سعود (.
"ال خوف على القومية العربي�ة مهما كانت التحديات" بسبب وجود روابط  اللغة والتاريخ والثقافة .	 
أقوي عوامل تنمية الشعور العريب بوجوب إحياء القومية العربي�ة يف فرتة ما بني احلربني. هو التقدم التكنولويج 	 

والتعليم واملحنة املشرتكة ووحدة املصري  - . 
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ظهرت صور عديدة للتقارب العريب يف العقد الرابع من القرن العشرين منها تقارب مصري سعودي والذي يعود 	 
اخلالف فيه لدوافع  سياسية منذ عصر محمد علي – ومعاهدة االخاء بني االسره السعودية والهاشمية – ومعاهدة 

الطائف بني السعودية واليمن.
ظهرت بعض اشكال التقارب الفئوية بني املثقفني العرب االطباء عام 1937م واملحامني عام 1944م واملهندسني 	 

عام 1945م .  
عقد مؤتمر بلودان ردا علي اصدار مشروع تقسيم فلسطني علي يد بي�ل ، واجتمع العرب من اجل فلسطني يف 	 

مؤتمر المائدة املستديرة 1939م بسبب احلرب العاملية الثاني�ة . 
مصر وانشاء اجلامعة العربي�ة 	 
ترحيب إجنلرتا بإقامة نوع من الوحدة بني العرب يرتبط بأهداف  سياسية واقتصادية وعسكرية حيث احلرب 	 

العاملية الثاني�ة . 
دعوة بريطاني�ا إلقامة نوع من الوحدة خالل احلرب العاملية الثاني�ة يظهر الطبيعة الربيطاني�ة القائمة علي تن�اقض املواقف .	 
الهدف اليت سعت إجنلرتا إلىه من وراء تصريح ايدن األول والثاين ضمانا ملساعدة العرب لها يف احلرب .	 
من العوامل اليت كان لها اثر بالغ على نمو الروح القومية واليت سببت تقاربا عربي�ا الهجرة اجلماعية الصهيوني�ة إىل فلسطني .	 
اتبع مصطفي النحاس يف الدعوة إلنشاء جامعة الدول العربي�ة يف البداية أسلوب االنتقال التدرييج .	 
يظهر االتفاقيات الثن�ائي�ة بني مصر والبالد العربي�ة عند انشاء اجلامعة وجود خالفات بني البالد العربي�ة علي شكل الوحدة .	 
تعترب اجلامعة العربي�ة شكال من اشكال التعاون بني الدول العربي�ة وقام احتاد هذه اجلامعة علي أساس احلكومات 	 

وليس الشعوب .
ظهرت بعض اجيابي�ات اجلامعة العربي�ة يف القضايا االقتصادية واالجتماعية والثقافية والصحية .	 
أظهرت محنة فلسطني فشل اجلامعة عسكريا وسياسيا لذا تم عقد ميث�اق الضمان اجلماعي والذي لم يتحقق بسبب 	 

االنقسامات العربي�ة . 
ساندت مصر بعد ثورة يوليو ) عهد عبدالناصر( حركات التحرر يف املغرب العريب وبالد اخلليج العريب واليمن 	 

والسودان ، وقبل ثورة 1952م ) عهد فاروق ( يف احلصول على االستقالل ومن ذلك ليبي�ا وسوريا ولبن�ان .
الصراع العريب اإلسرائيلي 

عاش اليهود يف جيتو خاص بهم يف البالد املتواجدين بها وتعود العالقات السيئ�ة بني اليهود والشعوب األوروبي�ة 	 
إىل رفض اليهود فكرة االندماج مع الشعوب األوربي�ة يف دول قومية .

 	 ، أوروبا  وخاصة  العالم  يف  والفكرية  االقتصادية  النهضة  من  اليهود  استفاد 
فكر اليهود يف اقامة وطن قويم لهم يف فلسطني ومحو حقيقة تاريخية بعروبة 
فلسطني بمساندة الدول الكربى لهم واقاموا عدة مؤتمرات لذلك اواخر القرن 

19 وبداية القرن 20م  .
السالح األقوى لليهود يف تأسيس الدولة اليهودية ارتكز على البعد االقتصادي لهم وظهر 	 

شعار العودة إىل فلسطني أوائل القرن العشرين .
اصدار إجنلرتا لوعد بلفور يظهر جتاهل حقوق الشعب الفلسطيين يف أرضه وأن 	 

بريطاني�ا منحت نفسها حق التصرف يف فلسطني.
موقف عصبة االمم بعد احلرب العاملية االويل يظهر حتكم اليهود يف قرارات الدول واملنظمات العاملية  . 	 
انتقال األرايض من العرب إىل اليهود كان هدف رئييس حلكومة االنت�داب الربيطاين يف فلسطني ، حددت بريطاني�ا 	 
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سياستها بالكتاب االبيض االول 1922م والذي ترتب علي اجراءته الصدام حول الرباق مما أدي إىل صدور الكتاب 
االبيض الثاين والذي أظهر التن�اقض يف املواقف الربيطاني�ة والذي وضع قيود علي الهجرة غري ان اليهود جنحوا يف 

سحب ما جاء به ضد مخططاتهم .
كان لتويل هتلر النازي حكم ألماني�ا أثر سليب علي فلسطني بسبب الهجرة مما ادي إىل عقد اللجنة العربي�ة العليا 	 

1935م واليت رفضت إجنلرتا مطالبها فاندلعت الثورة العربي�ة الكربى 1936م وتشابه املوقف اإلجنلزيي يف  التعامل 
مع الفلسطينيني اثن�اء الثورة العربي�ة الكربى مع املوقف اإلجنلزيي من ثورة 1919م وحاولت بريطاني�ا قمعها بالقوة 
وفشلت - أدى ظهور بوادر احلرب العاملية الثاني�ة لسعي بريطاني�ا إلنهاء الثورة بالتب�احث غري أنها ارسلت جلنة بي�ل 
1937م اليت أصدرت قرار بتقسيم فلسطني الذي رفضه العرب ووافق عليه اليهود، اخلريطة املجاورة لتقسيم فلسطني  
1937 م واليت نستنتج منها تركز األماكن املقدسة حتت السيطرة اإلجنلزيية وفلسطني الصحراء قرب احلدود املصرية 

واالردني�ة. عقد مؤتمر المائدة املستديرة 1939م الذي دعت له بريطاني�ا بسبب احلرب العاملية الثاني�ة.
واصدرت إجنلرتا  الكتاب األبيض الثالث عام 1939م والذي أعطى للعرب جانب�ا بسيطا من حقوقهم. 	 
بعده حتولت وجهة اليهود لالعتماد علي الواليات املتحدة خاصة بعد احلرب العاملية الثاني�ة.	 
يرجع الدعم االمريكي لليهود ألسباب اقتصادية وسياسية واسرتاتيجية .	 
جاءت قرارات مؤتمر بلتيمور لتظهر اخلالف اإلجنلزيي االمريكي وتبين ترومان 	 

رئيس أمريكا حتقيق ما يلى:
أهداف اليهود يف اقامة دولة لهم بالقوة املسلحة .	 
سعى اليهود بعد احلرب لكسب تعاطف دويل معهم بالرتويج ملذاحب النازي ، أكرث 	 

القرارات حسًما  لصالح اليهود تمثلت يف قرارات اللجنة اإلجنلزيية األمريكية 
أخر محاوالت إجنلرتا إلجياد حل للقضية  الفلسطيني�ة يتمثل يف مؤتمر لندن 

وبعدها تم رفع االمر لألمم املتحدة عام 1947م . 
قرار تقسيم االمم املتحدة لفلسطني 1947م بني العرب واليهود وتدويل مدين�ة القدس 	 
بعده قامت مذاحب للعرب علي أرض فلسطني إلجبارهم علي الهروب )دير ياسني(، ثم 	 

أعلن  اليهود دولتهم بعد اعالن بريطاني�ا انهاء االنت�داب واعرتفت بها الدول الكربى .
جاءت حرب فلسطني 1948م ردا علي ما حيدث علي أرض فلسطني غري أن التفكك العريب ودعم  القوي الكربى 	 

لليهود أدي لهزيمة العرب واحتالل كل فلسطني ماعدا الضفة الغربي�ة لنهر االردن والقدس وقطاع غزة ثم قيام 
إسرائي�ل باحتالل صحراء النقب وتأسيس ايالت علي خليج العقبة بعد هدنة رودس مع دول املواجهة إلسرائي�ل 

واليت تعد اعرتاف عريب غري مباشر بإسرائي�ل .  
مصر والصراع العريب اإلسرائيلي 

العدوان الثاليث 1956م : التقت مصالح االستعمار مع الصهيوني�ة للمرة الثاني�ة حيث مصالح إجنلرتا بعد تأميم قناة 	 
السويس وفرنسا لدعم مصر للجزائر وإسرائي�ل لضرب أكرب قوة تمثل خطر عليها وهى مصر أنذرت بريطاني�ا وفرنسا 
كال من مصر وإسرائي�ل اثن�اء العدوان الثاليث بوقف املناوشات احلدودية والوقوف على بعد أميال قليلة من جانيب 
قناة السويس مما يعين فقدان مصر شبه جزيرة سين�اء أخلت القيادة املصرية سين�اء اثن�اء العدوان الثاليث خوفا من 
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محاصرة اجليش املصري بعد ان احتلت مدين�ة بور سعيد ثم ما لبث العدوان أن فشل وانسحبت الدول املعتدية 
بسبب احلشد الشعيب الداخلي وثورة العمال املتعطلني يف فرنسا وإجنلرتا ودعم العالم ملصر بعد فشل العدوان 

الثاليث على إسرائي�ل جنحت إسرائي�ل يف حتقيق فائدة اقتصادية حبرية املالحة يف خليج العقبة .
عدوان 5 يونيو 1967م : ظهر التآمر االستعماري املرتبط بتحقيق أهداف توسعية إلسرائي�ل وأهداف اسرتاتيجية 	 

اقتصادية ألمريكا وجنحت إسرائي�ل يف استخدام الدعم الدويل وعنصر املفاجأة واحتالل غزة وسين�اء والضفة الشرقية 
للقناه  وغرب االردن واجلوالن .

وأصدر 	  1967م  نكسة  بعد  ضوء  نقطة  اخلرطوم  يف  العرب  اجتماع  كان 
مجلس االمن قرار 242 لسنة 1967م الذي لم حترتم إسرائي�ل قراراته بل 
قامت السياسة الصهيوني�ة بعد عدوان 5 يونيو علي اتب�اع مبدأ االستيطان 
بينما أيدت مصر قراراته وطالبت إسرائي�ل بتنفيذه اال أنه افتقر للحزم الالزم 

يف تنفيذه مثل الكتاب االبيض الثاين.
اجتاهات مصر بعد 1967م : اجتاه داخلي يف حشد الشعب واجليش والعرب للحرب واجتاه خاريج للحصول علي 	 

الدعم الدويل الالزم 
حرب االستزناف:  دخلتها مصر عقب عدوان 5 يونيو 1967م واهتمت فيها القيادة بالعامل النفيس للجنود من 	 

خالل إعادة ثقتهم يف أنفسهم وقادتهم ، وإعادة تدريب القوات وتنظيم الوحدات ، وتم خاللها االنتقال من الدفاع 
للهجوم داخل سين�اء واستزناف قدرة إسرائي�ل العسكرية وفيها تم استشهاد الفريق عبد املنعم رياض رئيس اركان 

حرب القوات املسلحة املصرية .
حرب أكتوبر 1973م : 

دخلت مصر يف حرب مقدسة إلدراكها ان ما اخذ بالقوة لن يسرتد اال بالقوة خبربة ابن�ائها وبالتعاون مع سوريا 	 
بتخطيط املشري احمد اسماعيل الذي تويل القيادة يف اجلبهة املصرية والسورية و صاحب خطة اخلداع االسرتاتييج 

واليت أذهلت إسرائي�ل والعالم 
وسعد الدين الشاذيل رئيس االركان صاحب خطة المآذن العالية ومحمد عبد الغين اجلميس رئيس هيئ�ة العمليات الذي 	 

قدم دراسة عن أنسب التوقيت�ات للحرب وخاللها تمكنت مصر من حترير أجزاء من سين�اء، فيما عرف بكشكول اجلميس.
جنحت مصر خالل حرب 1973م حتويل مسار الصراع بفقد إسرائي�ل الثقة يف جهاز املخابرات وهبوط قدرة وسائل 	 

االستطالع بفضل خطة اخلداع االسرتاتييج وعنصر املفاجأة .
تمكنت مصر يف تقويض أسس العقيدة القتالية بفضل قدرة املقاتل العريب وقدرة الدفاع اجلوي املصري .	 
انتهت نظرية احلدود االمنة إلسرائي�ل بفضل اإلرادة والعزيمة والتدريب اجليد واالسلحة احلديث�ة .	 
ألغت نظرية التفوق النوعي إلسرائي�ل بفضل قدرة اجلندي العرب يف استخدام احدث االسلحة وقدرة القائد واملخطط .	 
أجربت الدفاعات اجلوية املصرية العالم املتقدم علي تغيري انظمته الدفاعية .	 
تعلمت  الدول النامية من مبدأ احلشد ضرورة توفر  السالح حىت تتحكم يف مصريها بنفسها وهو ما قام به محمد علي من قبل .	 
النت�اجئ االسرتاتيجية حلرب اكتوبر كانت انهاء حالة الالسلم والالحرب  ) الهدف األسايس (.	 
اظهرت أهمية التضامن العريب والذي جاء من خالل مؤتمر اخلرطوم حيث الدعم المادي لبعض الدول  والعسكري 	 

للبعض االخر ومن الدول اليت قدمت الدعمني السعودية والكويت .
أثبتت احلرب دور سالح البرتول كسالح فعال وكذلك دوره السيايس الذي أحدث انشقاق بني  دول حلف شمال 	 
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االطلنطي بسبب مساندة امريكا إلسرائي�ل حيث رفضت بايق دول احللف موقف امريكا واحنازت للموقف العريب 
خوفا من قطع البرتول عنها.

، موقف الدول االفريقية يدل علي جناح الدبلوماسية املصرية .   	 
تغيري مسار السياسة املصرية : القاسم املشرتك بني كل مراحل التفاوض املصري اإلسرائيلي سواء يف مبادرة 	 

السالم عام 1977م أو مؤتمر كامب ديفيد عام 1978م أو معاهدة السالم عام 1979م يتمثل يف احلرص علي حقوق 
الشعب الفلسطيين وانهاء االحتالل .

ورفع العلم املصري علي طابا كان يف عهد الرئيس محمد حسين مبارك كان الزتام باتفاقية بمعاهدة السالم حيث 	 
انهاء املشكلة بالوسائل السلمية . 

ما جري ويجري من مفاوضات بني اجلانبني الفلسطيين واإلسرائيلي يف اسلو ومدريد جاء كنتيجة مؤتمر كامب ديفيد 	 
ومعاهدة السالم .

افكار الفصل الثامن
ثورة 25 ين�اير 2011 م 	 
بداية املعارضة الوطني�ة منذ عام 2004م ضد النظام القائم وكان لدي الشباب رغبة قوية يف التخلص من احلزب 	 

الوطين احلاكم ألنه ال يعرب عن اإلرادة الشعبي�ة حيث تزوير ارادة الناخبني .
عوامل قيام ثورة 25 ين�اير 2011م تركزت على االبعاد السياسية واالقتصادية .	 
أثبتت أحداث ثورة 25 ين�اير 2011م و30 يونيو 2013م أن اجليش جزء ال يتجزأ من الشعب حيث احنيازه لإلرادة 	 

الشعبي�ة فهو جيش الشعب . كرثة التغريات الوزارية عقب تنيح الرئيس حسين مبارك تعرب عن عدم االستقرار 
الداخلي وبادر قيام املجلس العسكري حبل مجلس الشعب والشوري وتم اجراء انتخابات وفاز حزب احلرية 

والعدالة بأغلبي�ة وترأس املجلسني . 
تويل محمد مريس احلكم والذي انتهج سياسة أدت لثورة 30 يونيو 2013م .	 
القاسم املشرتك بني احلزب الوطين وحزب احلرية والعدالة هو اصدار القوانني اليت حتيم منافعهم ، رغبتهم يف 	 

السيطرة علي السلطة بكل الوسائل والتمكني لهم .
االعالن الدستوري يف 2013م والذي يشبه دستور 1930م ، والفشل االقتصادي يف ادارة شئون البالد كان من أهم اسباب ثورة	 
30 يونيو 2013م . 	 
الدعوة النتخابات رئاسية مبكرة كانت املطلب الشعيب بعد فشل محمد مريس يف احلكم ورفضه كانت بسبب 	 

نزول الشعب للشارع .
بي�ان القوات املسلحة يف 23 يونيو 2013م دليل علي رغبة اجليش يف املحافظة علي مؤسسات الدولة املصرية ومنع 	 

حدوث حرب أهلية أو فتن�ة طائفية وانهاء االنقسامات بالطرق السلمية .
تسلم السلطة »رئيس املحكمة الدستورية« املستشار عديل منصور يف أعقاب ثورة 30 يونيو 2013م . 	 
إصدار دستور 2014م كان خالل حكم املستشار عديل منصور وعلي أساسه تم اجراء انتخابات رئاسية  بني   املشري عبد 	 

الفتاح السييس بعد أن تقدم باستقالته من وزارة الدفاع  والسيد حمدين صبايح وفاز الرئيس عبد الفتاح السييس 
بالرئاسة  وبدأت صفحة جديدة يف تاريخ مصر املعاصر يسودها االستقرار االمين والسيايس والنهضة والتنمية. 
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حكام مصر منذ احلملة الفرنسية 
قبل قدوم احلملة الفرنسية: 	 
علي بك الكبري من عام 1767م حىت عام 1773م ) فرتة االنفصال باحلكم (	 
محمد بك ابو الدهب من عام 1773م حىت عام 1775م 	 
مراد وابراهيم بك حىت نزول احلملة الفرنسية 	 
بعد خروج احلملة الفرنسية: 	 
خسرو باشا من 1801م حىت عام 1803م 	 
خورشيد باشا من عام 1804م حىت عام 1805م 	 
أسرة محمد علي »االسرة العلوية« : 	 
محمد علي باشا من عام 1805م حىت عام 1848م 	 
عباس باشا االول من عام 1848م حىت 1854م 	 
سعيد باشا من عام 1854م حىت عام 1863م 	 
اخلديو اسماعيل من عام 1863 حىت عام 1879م 	 
اخلديو توفيق من عام 1879م حىت عام 1892م 	 
اخلديو عباس حليم الثاين من عام 1892م حىت عام 1914م 	 
السلطان حسني كامل من عام 1914م حىت عام 1917م 	 
امللك أحمد فؤاد االول من عام 1917م حىت عام 1936م 	 
امللك فاروق االول من عام 1936م حىت ثورة يوليو 1952م 	 
االمري أحمد فؤاد الثاين من عام 1952م حىت 1953م »مجلس وصاية من قيادة ثورة يوليو 1952م« 	 
بعد انتهاء النظام امللكي : 	 
الرئيس محمد جنيب من عام 1953م حىت عام 1954م 	 
الرئيس جمال عبد الناصر من عام 1954م حىت عام 1970م 	 
الرئيس السادات من عام 1970م حىت عام 1981م 	 
الرئيس مبارك من عام 1981م حىت عام 2011م 	 
املجلس العسكري حتت قيادة املشري طنطاوي من عام 2011م حىت 2012م 	 
الرئيس محمد مريس من عام 2012م حىت عام 2013م 	 
املستشار عديل منصور من عام 2013م حىت عام 2014م 	 
الرئيس عبد الفتاح السييس من عام 2014م  حىت االن 	 
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مفاهيم وافكار الدروس وخرائط مادة الجغرافيا السياسية
للصف الثالث الثانوي 2021/ 2022م

تعليمات هامه : عزيزى الطالب  
أقرأ المفاهيم بعناية واستفيد منها جيدا 

توجد افكار رئيسة لدروس المنهج أقرائها جيدا 
توجد خرائط تساعدك أقرأ مفتاح الخريطة ومدلول الرموز وااللوان جيدا.

عند تحليلك للرسومات البي�اني�ة والجداول البد من معرفة الهدف منها وقراءة العمود االفقى – والرأسى جيدا 

اجلغرافيا 
السياسية

يهتــم  البشــرية  اجلعرافيــا  فــروع  مــن  فــرع 
والبشــرية  الطبيعيــة  املقومــات  بدراســة 
الــى تؤثــر ىف وزن الدولــة الســياىس وعالقتهــا 

خلارجيــة ا

األمة

مـن  رقعـة  علـى  تعيـش  البشـر  مـن  جماعـة 
األرض لفـرة زمنيـ�ة طويلـة تربط بـن أفرادها 
والعـادات  واللغـة،  كالديـن  مشـركة  روابـط 
وقـد  املشـرك،  والتاريـخ  والـراث،  والتقاليـد 
توجـد األمـة ىف عـدة دول مثـل األمـة العربيـ�ة، 

وقـد توجـد داخـل دولـة واحـدة 

اجليوبوليتك

علــم يــدرس أثــر العوامــل اجلغرافيــة والبشــرية 
الدولــة  سياســة   ىف  تؤثــر  الــى  واالقتصاديــة 
ــس  ــدة وجتان ــى وح ــان داخل ــه هدف ــة ول اخلارجي

الشــعب ،وخــارىج التوســع.

الدولة 
الوحدوية أو 

املركزية

هــى الدولــة الــى توجــد فيهــا حكومــة واحــدة 
ومجلــس نيــ�اىب واحــد، وتســيطر احلكومــة 
املركزيــة فيهــا علــى جميــع الســلطات املحلية 
ىف الواليــات واألقاليــم واملحافظات،وتتمــز 
 – قلبهــا  والعاصمــة   – ســكانها  بتجانــس 

ــا ــل فرنس ــة مث ــكاني�ة العالي ــة الس والكثاف

العوملة

والنظــم  األنمــاط  تغيــر  عمليــة  هــى 
االقتصاديــة واالجتماعيــة تقــوم بهــا الــدول 
األقــوى لفــرض هيمنتهــا علــى الــدول األخــرى 
وتشــمل عوملــة اقتصاديــة وعوملــة اجتماعيــة.

الدولة 
الفيدرالية

ــكل  ــارات ول ــات أو إم ــدة والي ــن ع ــون م تتك
أمــا  الــذايت،  االســتقالل  مــن  نــوع  واليــة 
األمــور الســيادية فمــن اختصاص الســلطة 
ــة  ــن والسياس ــاع واألم ــل الدف ــة مث املركزي
اخلارجيــة. تتمتــع بدســتور فيــدرايل. يوجــد 
التــوازن بــن الســلطة املركزيــة والســلطات 
ــول اىل  ــن ان تتح ــة ال يمك ــكل والي ــة ل املحلي
نظــام كونفــدراىل. وطبًقــا للنظــام الفيــدراىل 
ــاص  ــن اختص ــيادة م ــة بالس ــور املتعلق األم

ــا ــة وحده ــة املركزي احلكوم

التحليل 
السياىس 

للقوة

بــن  للصــراع  اجلغرافيــة  األبعــاد  دراســة  
السياســة  مســرح  علــى  املتن�افســة  القــوى 
اجلغرافيــة  مجــاالت  العاملية»أحــد 
ــع أو  ــى موق ــراع دول عل ــية«.مثل ص السياس

طاقــة مصــدر 

االحتاد 
الكونفدراىل

أو  دولتـن  انضمـام  عـن  عبـارة  هـى 
بينهمـا،  معاهـدة  ينظمـه  احتـاد  ىف  أكـر 
سـلطة  لـه  مشـركة،  غايـات  لتحقيـق 
دولـة  كل  احتفـاظ  مـع  مشـركة،  مركزيـة 
بشـخصيتها القانونيـ�ة و سـيادتها اخلارجية 
وتتمـز  االوروىب(  االحتـاد  والداخلية)مثـل 
ان كل دولـة لهـا دسـتورها وعلمهـا وعملتهـا 
اخلاصـة وهـو احتاد ضعيـف وممكن يتحول 

سويسـرا ىف  حـدث  كمـا  فيـدراىل  اىل 
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النظام 
العالىم 
اجلديد

مجموعــة التفاعــالت بــن أعضــاء املجتمــع 
الــدوىل علــى املســتوين اإلقليــى والعالــى 
الــى جتــرى وفقــًا لنســق أو منظومــة معينــ�ة 
للقيــم )مســتقاة مــن فلســفة العوملة(ظهــر 
بعــد تفــكك االحتــاد الســوفيى ىف التســعين�ات 
فيــه  وســيطرت  العشــرين  القــرن  مــن 
الواليــات املتحــدة والــدول الرأســمالية علــى 

مــوارد الــدول الناميــة

العاصمة

حكومــة  فيهــا  تســتقر  الــى  املدينــ�ة  هــى 
مــا تركــز فيهــا ســلطاتها  الدولــة، وغالبــًا 
الثالثــة التشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــ�ة 
واملؤسســات  األجنبيــ�ة  الــدول  وســفارات 

الكــرى.

الدولة

هــى وحــدة سياســية وتشــغل منطقــة معينــ�ة 
مــن ســطح األرض، تضــم ســكاًنا دائمــن، 
علــى  مستقرة،تســيطر  حكومــة  حتكمهــا 

واخلارجيــة. الداخليــة  شــئونها 

قلب الدولة
هــى منطقــة تشــكل أهميــة وثقــاًل ســكاني�ًا 

أو اقتصاديــًا أو ثقافيــًا أو سياســًا للدولــة.

املوقع 
الدولــة الفلكي موقــع  الفلكــى  باملوقــع  يقصــد 

ــرض. ــر الع ــول ودوائ ــوط الط ــبة خلط الشكل املجزأبالنس

أراىض  فيــه  تكــون  الــذى  الشــكل  هــو 
الدولــة غــر متصلــة جغرافيــًا ويأخــذ ثالثــة 
ودولــة  مجــزأة  بريــة  دولــة  وهــى  أنمــاط 
ــزأة. ــة مج ــة حبري ــة بري ــزأة ودول ــة مج حبري

الدول 
البحرية

هــى الدولــة الــى تشــرف علــى مســطحات 
مفتوحــة. حبريــة 

دولة حبرية 
مجزأة

ــاه  ــل املي ــى تفص ــة ال ــة اجلزري ــى الدول ه
ــن. ــان والفلب ــل الياب ــا مث ــن جزره ب

الدول 
الداخلية 
احلبيسة

لهـا  وليـس  اليابـس  داخـل  تقـع  الـى  الـدول  هـى 
تتصـل  ولكـن  املفتوحـة  بالبحـار  مباشـر  اتصـال 
أراىض  ىف  املـرور  طريـق  عـن  اخلـارىج  بالعالـم 
الـدول املجـاورة مثـل أثيوبيـ�ا وأفغانسـتان وأوغنـدا 

لهـا  الدوليـة   االنهـار  أهميـة  وتزيـد  وسويسـرا 

دولة برية 
مجزأة

أراضيهـا  بـن  تفصـل  الـى  الدولـة  هـى 
دول أخـرى مثل أالسـكا التابعـة للواليات 

كنـدا. بينهمـا  وتفصـل  املتحـدة 

املواقع  
املركزية

موقـع  مثـل  للعالـم  جغرافيـًا  املتوسـطة  هـى 
القديـم. العالـم  وسـط  لتمركزهـا  مصـر 

دولة برية 
حبرية مجزأة

أراضيهـا  مـن  جـزء  يكـون  الـى  الـدول  هـى 
موجـودًا  األخـر  واجلـزء  اليابـس  مـع  متصـاًل 
إيطاليـا  جزيـرة  شـبه  مثـل  البحـر  ىف  كجزيـرة 
لهـا  التابعتـن  وصقليـة  سـرديني�ا  وجزيـرىت 
واللتـن تنفصـالن عنها بمياه البحر املتوسـط.

املواقع 
الهامشية

هى الواقعة على األطراف  مثل نيوزيالند.

وأسراليا

الشكل املحتوى 
)الدولة 
اجليبي�ة(

هـى الدولـة الـى تقـع داخل دولـة أخرى وال 
إليهـا إال باملـرور ىف أراىض  يمكـن الوصـول 
دولـة  مثـل  لهـا  املطوقـة  الـدول  وأجـواء 

إفريقيـا جنـوب  بدولـة  املحتـواة  ليسـوتو 

املواقع 
االسرتاتيجية

بالغـة  أهميـة  تكتسـب  الـى  املواقـع  تلـك  هـى 
طـرق  ىف  حتكمهـا  وإمكانيـ�ة  إلشـرافها  نظـرًا 
وتعـد  الريـة  أو  الدوليـة  البحريـة  املالحـة 
املواقع االسـراتيجية ىف غاية األهمية بالنسـبة 
السـلم  وقـت  أو  احلـرب  وقـت  سـواء  للدولـة 
ومـن نماذجهـا: قنـاة السـويس- مضيـق بـاب 

طـارق. جبـل  مضيـق  املنـدب- 

خصائص 
السكان

هى مجموعة اخلصائص السكاني�ة الى 
تمز مجموعة بشرية عن أخرى مث 
السن والنوع واللغة الديانة واحلالة 

التعليمية... وغرها.
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مساحة 
الدولة

وهـى رقعـة األرض الى تشـغلها الدولة وهذه 
واضحـة  سياسـية  حبـدود  املحـددة  الرقعـة 

املعالـم ومعـرف بهـا دوليـًا.

القوة 
التنظيمية 

للدولة

ومسـتويات  احلكومـة  نوعيـة  تعـى 
الدولـة »وتسـى  واحلكـم داخـل  اإلدارة 

وسياسـية”. اجتماعيـة  قـوة  أيضـًا 

الشكل 
املنتظم أو 

املندمج

إىل  الدولـة  وسـط  مـن  املسـافة  تكـون  أى 
لشـكل  )أقـرب   تقريبـ�ًا  متسـاوية  أطرافهـا 

وفرنسـا. وبلجيـكا  مصـر  مثـل  الدائـرة( 

النظام 
السياىس 
ىف صورته 
االجتماعية

هـو نظام اجتماعـى يقوم بـأدوار ووظائف 
قـوة  أو  سـلطة  إىل  اسـتن�ادًا  متعـددة 
املجتمـع-  مـوارد  إدارة  يف:  يسـتخدمها 
حتقيـق األمن الداخلـى واخلاريج- حتقيق 

العامـة. املصالـح  مـن  قـدر  أكـر 

الشكل 
املندمج ذو 

الربوز

عـدا  مندمجـة  الدولـة  تبـ�دو  الشـكل  هـذا  ىف 
جـزء منهـا يـرز داخـل دولـة أخـرى مثـل دولـة 

وافغانسـتان. الديمقراطيـة  الكونغـو 

النظام 
السياىس 
ىف صورته 
املؤسسية

التشـريعية  املؤسسـات  مجموعـة  هـو 
والتنفيذيـة والقضائيـ�ة الـى تتـوزع بينها 

السـيايس. القـرار  واختـاذ  صنـع  عمليـة 

الشكل 
املستطيل 
الشريطي

يطلـق هـذا الشـكل علـى الدولـة إذا بلـغ طولهـا 
سـتة أمثـال عرضهـا ويكـون شـكل الدولـة قريب�ًا 
مـن املسـتطيل وقـد يكـون االمتـداد طـوىل مـن 
الشـمال إىل اجلنـوب مثـل شـيلى وإيطاليـا وقـد 
يكـون االمتـداد عـرىض مـن الشـرق للغـرب مثل 

تركيـا ومنغوليـا.

النظام 
االنتخايب

الـى  والتشـريعات  القواعـد  مجموعـة 
االنتخابيـ�ة العمليـة  تنظـم 

االنتخابات
الشـعب  حتقـق  بـن ممثلـى  اختيـ�ار مـن  أداة 

فـوارق بـدون  املسـاواة 
احلدود 

االثنوغرافية
هـى احلـدود احلضاريـة الـى ترسـم علـى 

اسـاس اللغـة أو الديـن

القوة 
الديموغرافية 

)السكاني�ة(

هـى القـوة الـى تسـتمدها الدولـة مـن عدد 
وأحوالهـم  التقنيـ�ة  ومهاراتهـم  سـكانها 
والنوعـى  العمـرى  وتركيبهـم  الصحيـة 
تماسـكهم  ومـدى  االجتماعـى،  ونشـاطهم 

اللغـات( األديـان،  )األعـراق،  القـوىم  

املياه الداخلية

املتصلـة  المائيـ�ة  االشـكال  كل  وتضـم 
بالبحـر وتقـع فـوق يابـس الدولة وتشـمل 
االنهـار  ومصبـات  السـاحلية   البحـرات 

الدولـة. بي�ابـس  املحاطـة  واخللجـان 

القوة 
املورفولوجية

سـهولة  ىف  يؤثـر  الدولـة)  شـكل  بهـا  يقصـد 
ومسـاحتها   ) اجزائهـا  علـى  السـيطره 

توفراملـوارد وحتقـق االكتفـاء الـذاىت ويقلل من 
الزناعـات علـى احلدود(

املياه اإلقليمية

احلافـة  تمثـل  البحريـة  امليـاة  مـن  نطـاق 
للدولـه  السـياىس  احلـد  منـه  اخلارجيـة 
وتسـتغل  عليهـا  سـيادتها  الدولـه  وتمـارس 
مابهـا مـن ثـروات وتمتـد ملسـافة 12 ميـل غالبـا 
مـن بدايـة خـط السـاحل أو خـط »األسـاس«.
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التخوم

طـول  )لهـا  مسـاحة  لهـا  جغرافيـة  مناطـق   -
وعـرض( كالغابـات والصحارى. ظاهـرة جغرافية

2- ليس لها أساس قانوىن أو معاهدة
3-  ظاهـرة ثابتـ�ة ىف املكان ال تتغـر بتغر الظروف 
وظيفتهـا  تتغـر   فقـد  حتريكهـا(   )اليمكـن 

لكنهـا تبقـى كمـا هـى.
4-  تضـم أحيانا مـوارد طبيعيـة  - هى مناطق 

وصـل ذات توجه خارىج.

املياه التكميلية 
أو املالصقة

للدولـة  اإلقليميـة  امليـاه  نهايـة  مـن  تمتـد 
السـاحلية إىل مسـافة محـددة ىف اجتاه البحر 
سـلطات  امليـاه:  هـذه  ىف  الدولـة  وتمـارس 
بالرقابـة  خاصـة  وإجـراءات  جمركيـة 
األمـن  لتحقيـق  الضروريـن  واإلشـراف 
مصاحلهـا  علـى  للمحافظـة  لهـا  والسـالمة 

البحـار. اعـاىل  مـن  جـزأ  وهـى  احليوىـة 

احلدود 
السياسية

علـى  ترسـم  خطـوط  السياسـية  احلـدود 
اخلريطـة تبـن مسـاحة الدولـة  الـى تمـارس 
مـن  بهـا  مـا  سيادتها،وتسـتغل  الدولـة  عليهـا 
مـوارد وبانتهـاء احلـدود تنتهـى سـيادة الدولـة

1- عبارة عن خطوط ليست لها مساحة.
2- ظاهـرة سياسـية وال يتعـدى عرضهـا بضع 

بوصـات أحياًنا.
خـالل  مـن  شـرعية   قانونيـ�ة  3-  ظاهـرة 
اتفاقيـة أو معاهـدة قابلـة للنقـل واحلركة 
كثـرة،  حـاالت  ىف  واالختفـاء  بـل  والتغـر 

بشـرية. ظاهـرة  ألنهـا 
مجـرد  ألنهـا  طبيعيـة  مـوارد  بهـا  تظهـر  4-  ال 

. ط خطـو
5 - خطوط  فصل ذات توجه داخلى

املياه املحايدة

هـى منطقـة تلـى منطقـة امليـاه التكميليـة 
جتـاه البحـر وتدعـى بعـض الدول سـيادتها 
العمليـات  ممارسـة  الدولـة  وتمنـع  عليهـا 
حـددت  وقـد  فيهـا  األجنبيـ�ة  العسـكرية 
مناطـق  لنفسـها  القويـة  الـدول  بعـض 
جتاربهـا  فيهـا  لتجـرى  املحيـط  وسـط 
النوويـة والصاروخيـة املختلفـة ومـن هنـا 
هـذا  تدعـى  الـى  بالدولـة  االعـراف  فـإن 
احلـق يعتمـد علـى قـوة الدولـة وهـى جـزأ 

البحـار. أعـاىل  مـن 

احلدود 
الطبيعية

رسـمها  يتـم  الـى  السياسـية  احلـدود  »هـى 
مثـل  واضحـة  طبيعيـة  ظاهـرات  اسـاس  علـى 
اجلبـال – االنهـار – البحار البحـرات – املمرات 

اخللجـان«.  – املالحيـة 
تعـد احلـدود الطبيعيـة مـن اقـوى احلـدود الى 

تفصـل بـن دولتـن ويصعـب اخراقها

أعاىل البحار 
)املياه الدولية(

هـى عبـارة عـن املناطـق البحريـة املفتوحـة 
للجميـع بـدون قيود والى ال تدعـى أى دولة 
ألى  حيـق  وال  للبشـرية  مشـاع  أى  ملكيتهـا 

دولـة أن تت�دخـل ىف حريـة املالحـة فيهـا

احلدود 
الهندسية

هـى الـى تسـر مـع خطـوط طـول ودوائـر عـرض 
أقـواس. أو  مسـتقيمة  خطـوط  املـكان الـذى تعيـش فيـه االقليـة وحتتفـظ وطن االقليةوهـى 

بهويتهـا فيـه

الرصيف 
القاري

ويمتـد  البحـر  ميـاه  حتـت  لليابـس  امتـداد  هـو 
مـن خـط السـاحل حـى عمـق 100 قامـة )القامـة 
استكشـاف  حـق  وللدولـة  سـم(   182 تسـاوى 
املـوارد االقتصاديـة المائي�ة واملعدنيـ�ة املوجودة به 
واسـتغاللها وقد ظهـرت قيمته بعد االكتشـافات 
الـدول ىف  أمـام سـواحل بعـض  الهائلـة  البروليـة 
حبـر الشـمال واخلليـج العـرىب وخليـج املكسـيك.

التكتالت 
االقتصادية

درجـة مـن درجـات التكامـل االقتصـادى 
الـدول  مـن  مجموعـة  بـن  يقـوم  الـذى 
املتجانسـة جغرافيـًا، وثقافيـًا واجتماعيـًا 
املصالـح  مـن  مجموعـة  وجتمعهـا 

املشـركة. االقتصاديـة 
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الشركات 
متعددة 

اجلنسيات

شـركة يؤسسـها أفـراد أو مسـاهمون مـن دول 
قانـوىن  بشـكل  وتتمتـع  مختلفـة  وجنسـيات 
محـدد ىف عقـد التأسـيس ىف دولـة مـا تسـى 
الرئيـى  املركـز  فيهـا  يوجـد  الـى  املقـر  دولـة 
للشـركة وتأخـذ جنسـية هـذه الدولـة وختضع 
لقوانـن دولـة املقـر ولكل شـركة فـروع ىف عدد 

كبـر مـن الـدول.

األحالف 
العسكرية

مجموعـة  بموجبـه  تتعهـد  رسـى  اتفـاق 
ىف  بينهـا  فيمـا  تتعـاون  بـأن  الـدول  مـن 
لقدرتهـا  املشـرك  االسـتخدام  مجـال 
العسـكرية ضـد دولـة أو مجموعـة دول.

املشكلة 
السياسية

هـى أى تهديـد للدولـة مـن الداخـل واخلـارج 
اسـتقرار  أو  أراضيهـا  علـى  سـيادتها  يمـس 

وتماسـكه شـعبها 

العالقات 
الدولية

مجموعـة تفاعـالت بـن أطـراف أو وحدات 
دوليـة  تكتـالت  منظمـات،  )دول،  دوليـة 
االقتصاديـة  العالقـات  مثـل  أخـرى( 
والدبلوماسـية  والعسـكرية  والسياسـية 

ودول( منظمـات  )أو  الـدول  بـن 

األنهار 
املحلية

هـو النهـر الذى جيرى مـن منبعـه إىل مصبه داخل 
احلـدود السياسـية لدولـة واحـدة ولـذا ال تظهـر 
مشـكلة سياسـية مثـل انهـار السـن واللـوار وبـو 

واملسيسـي.

احلرب

صـراع مسـلح بـن دولتن أو أكر تنشـب 
نظـر  وجهـة  مـن  وطنيـ�ة  مصالـح  نتيجـة 
معـرف  قانونيـ�ة  حالـة  وهـى  الدولتـن، 

حدوثهـا. بإمـكان 

األنهار 
الدولية

وهـى األنهـار الـى جتـرى عـر احلـدود السياسـية 
لعـدد مـن الدولة مثل نهـر الني�ل وقـد تفصل بن 
الـدول ويتـم اختاذها كحد سـياىس بينها مثل نهر 
الرايـن وهنـا يثـ�ار الـزناع بـن الـدول على ترسـيم 
خـط احلدود السياسـية مـع إحدى ضفـى النهر 

أو مع اقتسـام سـطح املجـرى أو قاعه.

التحكيم
هـو األسـلوب القانـوىن حلـل الـزناع حيـث 
يصـدر احلكـم بـن دولتـن ويعـد احلكـم 

إلزامـًا للطرفـن مثـل قضيـة طابـا.

األقليات
ذات  العـدد  قليلـة  بشـرية  مجموعـات 
مجتمـع  ىف  مثي�التهـا  عـن  ختتلـف  خصائـص 

. يـة كر أل ا

الهجرة 
اإلجبارية 

)القسرية(

إرادتـه  بـدون  اإلنسـان  تعـرض  تعـى 
الـذى  الوطـن  داخـل  أو  خـارج  للهجـرة 

. يـه و يأ

التفرقة 
العنصرية

التميـز بن البشـر على أسـاس اللـون أو اللغة 
الدين. أو 

الهجرة غري 
الشرعية

انتقـال شـخص مـن دولـة ألخـرى من غر 
املنافـذ الرسـمية للدول  

منطقة 
القلب ذات 

األهمية 
الثقافية 
والديني�ة

واملراكـز  الثقافيـة  املؤسسـات  فيهـا  تركـز 
الدينيـ�ة للدولـة مثـل: مكـة املكرمـة ىف اململكة 

السـعودية. العربيـ�ة 

منطقة القلب 
ذات الرتكزي 

السكاين

مثـل  الدولـة  سـكان  أغلبيـ�ة  فيهـا  يركـز 
شـمال شـرق افغانسـتان الـى يركـز فيها 

السـكان.
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النظام 
الرئايس

يقوم النظام الرئاىس على اآليت:
الرئيس هو رأس الدولة يسود وحيكم.

السلطة التنفيذية فيه مستقلة عن السلطة 
التشريعية.

السلطة التشريعية تقوم وحدها بالتشريع.
السلطة القضائي�ة مستقلة عن باىق السلطات.

ويالحظ ىف هذا النظام:
ناحيـة  مـن  الثـالث   للسـلطات  الكامـل  االسـتقالل 

أخـرى. ناحيـة  مـن  اختصاصـه  ىف  كٌل  والتخصـص 
والنمـوذج لذلك هو النظـام الرئاىس األمريكى 

)الواليات املتحدة(.

النظام الربلماين

يتمز بـ:

وجود برلمان هو مصدر السلطة 
والتشريع ومنتخب من الشعب.

وجود رئيس أو ملك )يسود وال حيكم(.

رئيس الوزراء هو الذى يتوىل مسئولية 
احلكم )ينتخب من الشعب(.

وتعد اململكة املتحدة )بريطاني�ا( نموذجًا 
لهذا النظام.

شبه رئاىس 
)شبه 

برلماين(

الرئـاىس  النظامـن  بـن  وسـط  نظـام  هـو 
اآلتيـ�ة: بالسـمات  ويتمـز  والرلمـاىن 

يوجـد رئيـس منتخـب مباشـرة مـن الشـعب 
التنفيذيـة. السـلطة  رأس  علـى 

برلمان منتخب يشكل احلكومة.
السـلطة ىف هـذا النظام مشـركة بـن الرئيس 

واحلكومة وينظمها الدسـتور.
تعد فرنسا نموذجًا للنظام شبه الرئايس.

العواصم 
القديمة

لقـرون  اسـتمرت  الـى  العواصـم  هـى 
طويلـة مركـزًا ثقافيـًا واقتصاديـًا رئيسـيًا 
ولنـدن  وباريـس  القاهـرة  مثـل:  للدولـة 

داخليـة. عواصـم  وهـى  ورومـا 

منطقة 
القلب ذات 

األهمية 
االقتصادية

للـدول  االقتصاديـة  األنشـطة  فيهـا  تركـز 
تقـع  الـى  العظـى  البحـرات  منطقـة  مثـل: 

وكنـدا. األمريكيـة  املتحـدة  الواليـات  بـن 

العواصم 
املستحدثة

هى الى قررت احلكومات نقلها من 
مكانها إىل مدن اخرى لسبب أو ألخر مثل 

اليابان الى نقلت عاصمتها من مدين�ة 
كيوتو الداخلية إىل مدين�ة طوكيو املدين�ة 
الساحلية الى تطل على املحيط الهادى 
لتكون: مصدرًا حلياة الدولة من الناحية 

التجارية كما أنها مركزًا حضاريًا كبرًا. 

منطقة 
القلب ذات 

األهمية 
السياسية

تركز فيها املقرات السياسية للدولة ومنها 
تصدر القرارات مثل: القاهرة الكرى ىف 

مصر.
القرن

100 عام مثال القرن 20م

القـرن  ومنتصـف  :1999م   1900 يب�دأمـن 
1950م تعـى  20م 

التوفيق
الـزناع للجنـه محايـدة مهمتهـا تقديـم  إحالـة 
تقريـر للطرفـن يتضمـن مقراحـات لتسـوية 

الـزناع 

املساعى 
دولة مترعة قد تكون صديقة للطرفن احلميدة 



166

مفاهيم اجلغرافيا - الصف الثالث الثانوي

أفكار الدروس:
الدرس التمهيدى :

ارسطو. من ٣٨٣ ق. م حتى ٣22 ق. م المشأ اليونان
تحدث عن عناصر الدولة المثالية  )عدد سكان الدولة. مواردها. العاصمة. الجيش الحدود السياسية( وركز على 

الموارد والموقع والمناخ والحدود المجصنه مثل الحدود الطبيعية واالسوار تحدث عن المواقع المحصنة والمناخ. 
ابن خلدون  من1٣٣2 حتى 1٤0٦ )عالم عربى (

أهم ظاهرتين بن�اء الدولة)القبيلة. المدين�ة( وتكلم عن دورة حياة الدولة )نشأة. شباب. نضج. اضمحالل(
فريدريك راتزل من 1844 حتى 1904) عالم المانى ( اول من وضع مؤلف يحمل اسم الجغرافيا السياسية الدولة 

واعتب�ارها كائن حى )ميالد. نمو. وفاة(  وتحدث عن تغير خريطة العالم السياسية
رودلف كيلين.) عالم سويدي( أشهر من كتب فى الجيوبولتيك ولها هدفين داخلي. خارجي. 

أهداف الجغرافيا السياسية 
دراسة الوحدات السياسية وتحديد عناصر القوة والضعف

تحليل التجمعات اإلقليمية والعالمية تحليل جغرافي
التعرف على المشكالت السياسية 

توفير البي�انات والمعلومات التخاذ قرار سياسى وعسكرى 
مجاالت الجغرافيا السياسية 

دراسة الدولة من خصائص طبيعية وبشرية وعالقات خارجية
التحليل السياسى للقوة ويدرس أثر البعد الجغرافى فى الصراع بين القوى المتن�افسة

النظام العالمى ويتميز بالشمولية يشمل دراسته :التكتالت االقتصادية  واألحالف العسكرية 
ظاهرة العولمة - قضايا األمن المائى والطاقة - المنظمات الدولية واالقليمية

آثار التدخالت العسكرية
التقني�ات الحديث�ة:

االستشعار من بعد يستخدم فى تحديد الحدود واكتشاف الثروات ومراقبة الشواطئ والممرات المائي�ة والمياه 
اإلقليمية والدولية.

نظم المعلومات الجغرافية : تستخدم فى توفير بي�انات رقمية عن الموارد والثروات واستخدام االراضي
وسائل االتصال السلكى والالسلكي: جعلت العالم قرية صغيرة بسبب تدفق المعلومات عبر الحدود

الدرس الدوله وأنواعها :

•  الدولة تتطلب  وجود سلطة واألمة يجمع شعبها لغة واحدة أو دين واحد  
أنواع الدول: دول وحدوية  - دول فيدرالية 

• خصائص الدولة الوحدوية
(،0تتسم  )الصين  عدا  المساحة  كبيرة  ليست  0معظمها  الدولة.  ونواة  قلب  0العاصمة  السكان.  بتجانس  تتميز 

بالكثافة السكاني�ة المرتفعة. قلة وجود عوائق طبيعية بها عدا )اليابان(.
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•  خصائص الدولة الفيدرالية تتمتع بدستور واحد. 0تنقسم فيها السلطة لمركزية وتختص بالوظائف السيادية. 
وسلطة محلية وتختص بادارة الشؤون الحياتي�ة. 0هناك توازن بين السلطة المركزية والسلطة المحليه0للشعب 

الحق فى مشاركة إدارة الشؤن المركزية0مثل)استراليا والهند والبرازيل والواليات المتحدة االمريكية(
اهم خصائص االتحاد الكونفدالى :0لكل دولة من دول االتحاد دستورها وعلمها الخاص وعاصمتها. تتمتع   
كل دولة بحق التمثي�ل بشكل مستقل0لكل دولة العملة الخاصة بها كما أنه قد يكون لالتحاد عملة موحدة0تختص 

حكومة كل دولة فى االتحاد بالوظائف السيادية. مثل )االتحاد االوروبي(
العاصمة: مركز للحكم واالدارة والموسسات الكبرى وتوجد عدة عوامل الختي�ارها منها التاريخى وسهولة 

الوصول والحماية والدفاع والسيادة القومية 
عندما تفتقد العاصمة لعامل الحماية والدفاع فهذا يعنى أنها تقع على اطراف الدولة أو على الساحل مثل عواصم 
دول المغرب العربى، وتوجد عدة دول نقلت عاصمتها من مدن ساحلية إلى مدن داخلية مثل نيجيريا ) من الجوس 

الى أبوجا ( وتركيا ) من استانبول الى انقرة (، وقد يمكنك تحديد شكل الدولة من موقع العاصمة فيها.

الدرس الثاني: المقومات الطبيعية لقوة الدولة

1- الموقع :
الموقع الفلكي:  وهو الموقع بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض ويمكن من خالله تحديد شكل الدولة فإذا 
كانت الدولة تمتد بين دوائر عرض عددها كثير وخطوط طول عددها قليل  هذا يعنى أن الدولة مستطيلة طولية مثل 
شيلى وفيها يتنوع المناخ واالنت�اج  وإذا كان العكس كانت الدولة مستطيلة بالعرض مثل منغوليا، والشكل المستطيل 
يواجه مشاكل فى الدفاع واالتصال ، واذا تساوى الفرق بين خطوط الطول ودوائر العرض اصبحت الدولة مندمجة 
الشكل  ويسهل ادارتها وحركة الجيوش وتنميتها .واذا زادت خطوط الطول ودوائر العرض فى الدولة فهذا يعنى كبر 

مساحتها وكترة وتنوع مواردها.
والمركزية.والمواقع  الهامشية  المجاورة.والمواقع  للدول  وبالنسبة  والماء،  لليابس  الجغرافي:0بالنسبة  الموقع 

االستراتيجية)التى تشرف على المضايق والممرات المائي�ة مثل قناة السويس(.
2- المساحة: 

كلما كانت المساحة كبيرة ادى ذلك الى تنوع الصخور والموارد والدفاع بالعمق واستيعاب عدد اكبر من السكان 
كما  العكس  الصغيرة  المساحة   ، كبيرة  لجهود  وتحتاج  تنميتها  يصعب  لكن  الطبيعية    بالكوارث  تأثرا  أقل  وتكون 

يسهل احتاللها وتكون أكثر تأثرا بالكوارث الطبيعية.   
٣-الشكل : 

يؤثر فى قوة وضعف الدولة وافضل االشكال المندمج واكثره  سؤا المحتوى أو الجيوب. 
٤-التضاريس: 

الجبال لها ايجابي�ات مثل انها نقاط دفاعية وتستخدم كحدود احيانا وكمناطق سياحية وفيها االثروات المعدني�ة 
جبال  بسبب  اسباني�ا  فى  والباسك  كتالوني�ا  اقليم  فى  كما  االنفصال  على  وتشجع  تنميتها،   يصعب  سلبي�اتها  لكن 

البرانس – أما السهول يسهل تنميتها والمواصالت والزراعه بها لكن يسهل احتاللها.
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٥- المناخ:
 يؤثر فى التربة والنب�ات والنشاط البشرى وتوزيع السكان المناطق شديدة البرودة أو شديدة الحرارة يقل السكان 

بها وتقل االنشطة البشرية أما المناخ المعتدل والمتنوع  يزيد سكانها وتتنوع مواردها. 
٦-النب�ات الطبيعي: 

الغابات ) مصدر لألخشاب والمطاط والدخل القومى ولها اهميتها العسكرية(
الحشائش ) تربى عليها الثرة الحيواني�ة كما فى االرجنتين واستراليا والبرازيل و....(

الدرس الثالث : المقومات البشرية
حجم  أما  والغذاء  االمن  توفير  يصعب  لكن  وجيش  ومبدعين  عاملة  أيدى  يوفر  الكبير  السكان  السكان:حجم    •

السكان الصغير العكس وتضطر الدولة للدخول فى احالف عسكرية.   
•  خصائص السكان)التركيب النوعي. التركيب العمري. الهجرة. الدين. اللغة. الحالة التكنولوجية( 

•  الهرم السكانى اذا زادت قاعدته وقمته فهذا يعنى ارتفاع نسبة صغار السن وكبار السن وزيادة اإلعالة
اما اذا زادت فئة الشباب فهذا يدل على زيادة االنت�اج ، واذا كانت الدولة مستقبله للمهاجرين تزيد بها نسبة الذكور 

ويوجد بها عدم تجانس أما المرسله العكس  
•  التركيب االقتصادي: )اإلنت�اج الزراعي. الموارد المعدني�ة والطاقة. اإلنت�اج الصناعي. النقل( 

•   القوة العسكرية: )تقاس بعدد الجيش وكفاءة المقاتل وجهاز المخابرات  وحجم االنفاق العسكرى واالسلحة وكفائتها(. 
•   القوة التنظيمية: ) تقاس بالتقسيم االدارى وكفاءة الحكومة وشفافيتها وقدرتها على السيطرة على اجزاء الدولة 

وقدرة المؤسسات على اتخاذ القرار(.
الدرس الرابع: النظام السياسى واالنتخابى بالدولة

النظام الرئاسي:  الرئيس يسود ويحكم0السلطة التنفيذية مستقلة عن التشريعية والقضائي�ة مستقلة عن باقى السلطات.
النظام البرلماني:  وجود رئيس يسود وال يحكم0برلمان هو مصدر السلطة الشريع 0رئيس الوزارة  منتخب يتولى 

مسئولية الحكم. 
النظام الشبة رئاسي:   هو نظام وسط بين النظامين 0رئيس منتخب من الشعب برلمان منتخب يشكل الحكومة 
الحظ االختالف بين االنظمة السابقة  فى اختصاصات الرئيس  ، لكن الجميع مشترك فى استقالل السلطات. 

جغرافية االنتخابات )ظهرت على يد اندرية سجفريد( ولها جوانب جغرافية ومنها:
تدرس تقسيم الدولة الى دوائر انتخابي�ة وتدرس عددها وحدودها وموقعها وشكلها ومساحتها.

سلوك  دراسة  للتصويت.  المكانى  التب�اين  دراسة  االنتخابي�ة.  الدوائر  توزيع  بدراسة.  االنتخابي�ة  الجغرافيا  تهتم 
الناخبين.تحليل الظروف االقتصادية. إثر االنتخابات فى تغيير  الظروف البشرية.

الوحدة الثاني�ة الدرس األول : الحدود السياسية

قديما كانت عبارة عن نقاط على هوامش الدول أو قالع أو اسوار مثل سور الصين العظيم  ومنذ ظهور القوميات 
الحديث�ة فى القرن 17م ظهرت الحدود الخطية وهى ظاهرة بشرية تحدد مساحة الدولة ومواردها والمجال الجوى 
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العوامل المؤثرة فى نشأة الحدود السياسية
1- زيادة عدد السكان مثل  ما حدث فى قارة اوربا حيث تم إزالة التخوم ورسم الحدود الفاصلة بين دول  القارة

بها فكان البد من  الثروات والموارد االقتصادية  الهامشية حيث تم اكتشاف  المناطق  إلى تنمية  2-  الحاجة 
استثمارها لذا كان يجب تخطيط الحد السياسى بين الدول فى تلك المناطق سواء على اليابس والماء.

3- المعاهدات المبرمة  بين الدول . خوفا من طغيان دولة على دولة اخري
4- تقسيم االستعمار لمستعمراته ادى الى نشأة الحدود فى آسيا وافريقيا وامريكا الجنوبي�ة 

5- الحروب مثل حدودالغالب والمغلوب وحدود الهدنة التى اصبحت حدود سياسية 
مراحل تخيطيط الحد 

المرحلة األولى التعريف والتخطيط تشمل المعاهدات ووصف الحد تفصيليا لتفادى النزاعات
المرحلة الثاني�ة التحديد على الخريطة

يظهر دور الجغرافيين ويتم فيها االستعانة بالخرائط التفصيلية والصور الجوية وفيها يمكن تغيير مسار الحد
ألمرحلة الثالثة التعيين على الطبيعة 

يتم فيها تعيين  الحد على الطبيعة واستخدام طرق توضيح الحد مثل األسالك الشائكة واالعمدة واالسوار 
 ألمرحلة الرابعة إدارة الحد وهى مرحلة المحافظة  على الحد واالتفاق على منافذ العبور. نقاط تفتيش وجمارك. 

لجان فض المنازعات
وظائف الحدود السياسية  

1-الفصل بين الدول وضع اتفاقيات رسمية بين الدول للحراسة والتفتيش والجمارك 

2 -  الحماية واالمن هى االكثر أهمية وساهمت التقني�ات الحديث�ة ايجابي�ا فى مراقبتها وحمايتها وسلبي�ا فى 
سقوط نظرية الحد االمن.

الثروة ويتم مراقبة تدفق البضائع على الحدود وتاريخ  3-  الحماية االقتصادية : تحدد نصيب كل دولة من 
صالحية المنتج   وتحدد الرسوم الجمركية.

4-  الوظيفة السياسية والقانوني�ة :يتم منع دخول االفراد والكتب التى تضر بسالمة الوطن ويخضع االفراد 
داخل الدولة لقانونها.

الدرس الثاني: أنواع الحدود السياسية
•  حدود طبيعية:  جبلية من أمثلتها جبال االنديز بين شيلى واالرجنتين وجبال البرانس بين فرنسا واسباني�ا والهيمااليا بين 
الهند والصين. نهرية مثل نهر الراين بين فرنسا والماني�ا والريوجراند بين الواليات المتحدة والمكسيك 
وبوج بين بي�الروسيا واوكراني�ا ثم بولندا ،  بحيرية مثل بحيرة فيكتوريا بين كيني�ا وأغندا وتنزاني�ا. وبحيرات 

انت�اريو وايرى وهورن وسوبيريور بين كندا والواليات المتحدة  ، وبحرية فى البحار والمحيطات.

•  حدود بشرية: هندسية تسير مع خطوط الطول ودوائر العرض مثل حدود مصر الغربي�ة الجنوبي�ة.

 •  حدود انثوغرافية و يتم رسمها على أساس اللغة كما فى قارة أوروبا او الدين مثل الحدود بين الهند وباكستان.
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الدرس الثالث: تطور خريطة العالم السياسية

•  فى النصف االول من القرن 20م 
انقسام الماني�ا الى الشرقية و الغربي�ة

•  فى النصف الثانى من القرن   20م
ظهر االستقطاب العالمى )كتلة شيوعية وكتلة راسمالية( وبينهم دول عدم االنحياز فى الخمسين�ات من القرن 20م

•  اواخر القرن  20م
تفكك االتحاد السوفيتى انهيار الكتلة الشيوعية. حل حلف وارسو. اتحاد الماني�ا. انتصار الرأسمالية.

وبداية  الـ20  القرن  من  االخيرة  سنوات  العشر  فى  السياسية  العالم  خريطة  مستقبل  على  أثرت  التى  •   العوامل 
األلفية الثالثة:0 انتهاء الصراع األيدلوجي. ظهور العولمةوالبنك الدولى وصندوق النقد الدولي.

0سباق التسلح0ثورة االتصاالت الحديث�ة.0 مشكلة الالجئين والهجرة الغير شرعية0الصراع على المياة العذبة.
•  المشكالت السياسية الحدودية :

اآلن  إلى  تحل  لم  المدينتين  على  إسباني�ا  استي�الء  المشكلة  حدوث  سبب  والمغرب   اسباني�ا  بين  ومليلة  •   سبت�ة 
ولكن يحاول المغرب إيجاد حل بشكل ودى مع اسباني�ا. 

•   مشكلة كشمير بين الهند وباكستان وسبب حدوث المشكلة االستعمار البريطانى اقتراحات األمم المتحدة لحل المشكلة 
وقف إطالق الناروتجريد كشمير من السالح وإجراء استفتاء اما االستقالل عن الدولتين او االنضمام إلحداهما. 

•   النزاعات السياسية الناتجة عن حركة الرعاة على الحدود. تعددت اسبابها ومنها زيادة السكان ورسم الحدود فى 
أقليم السافانا دون مراعاة للتوزيع المكانى للقبائل والكوارث الطبيعية وأهمها الجفاف فى غرب افريقيا.

 .1981 والسنغال  موريت�اني�ا  بين  منها.االتفاقية  الحدود  على  الرعاه  حركة  تنظم  اتفاقيات  عقد  تم  المشكلة  •   لحل 
واالتفاقية بين بوركين�ا فاسو والنيجر 2003. ومجموعة االيكواس 1998.وبين موريت�اني�ا ومالي. و السعودية واليمن. 

الدرس الرابع: مشكالت اقتصادية ذات بعد سياسي:

•  تظهر فى حالتين:  عند تحديد المياه االقليمية والدولية بين الدول فى البحار والمحيطات وعند االستفادة من 
مياه االنهار الدولية 

تقسيم المياة بين المناطق المشتركة
•  بالنسبة للدول المتجاورة. 

•   تونس وليبي�ا حدوث المشكلة بسبب ظهور الغاز والبترول وكان الحكم لصالح تونس بسبب  شكل دولة تونس 
المجزأ البرى البحرى. 

بالنسبة للدول المتقابلة : تظهر فى المضايق البحرية مثل مضيق هرمز ومضيق باب المندب  ومضيق صقلية 
•   مشكالت األنهار الدولية:  وتتمثل فى حق المالحه واقتسام المياة والصيد وتوليد الكهرباء لذا عقدت االتفاقيات 
ومنها معاهدة باريس 185٦واتفاقية برشلونة 1921 وتم االتفاق على حرية المالحة فى االنهار الدولية مثل الراين 

والدانوب.
•   مشكالت الصراع على الموارد الطبيعية ومصادر الطاقة وخاصة البترول كما حدث فى الحرب العالمية الثاني�ة 

فى منطقة القوقاز.
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أهمية التعاون الدولى لمواجهة المشكالت االقتصادية. ) المؤسسات الدولية (
2-  البنك الدولى لالنشاء والتعمير. 1-  منظمة األمم المتحدة.   

4-   صندوق النقد الدولى.  3-  منظمة للتنمية الصناعية اليوني�دو.   
٦-   منظمة األغذية والزراعة 5-   مركز التجارة الدولي.   

الدرس الخامس: المشكالت االجتماعية ذات البعد السياسى
•  المشكالت االجتماعية. ومنها االقليات والهجرة غير القانوني�ة واالجبارية.

االقليات : نتجت عن حركة السكان 
•   نماذج لبعض االقليات. 

1-   االقليات القومية ونتجت عن تفكك االتحاد السوفيتى السابق الى عدة دول مستقلة  اصبح بها قومية 
روسية والعكس كما نتج عن  تفكك يوغسالفيا عدة دول بها اقلية قومية مثل األقليات االلباني�ة فى صربي�ا 

و مقدوني�ا واالقليات الصربي�ة والكرواتي�ة فى البوسنه والهرسك 
2-   األقليات الديني�ة0

3-   االقليات اللغوية: وهى االقل انتشارا وهناك بعض الدول تعترف باستخدام اللغة لالقليات مثل سماح 
اللغة  الستخدام  وتجبرهم  لغاتهم.  االقلية  استخدام  يرفض  وبعضها  لغتهم   بممارسة  لالكراد  العراق 

الرسمية للدولة مثلما فعلت ايطاليا مع االقلية النمساوية بها. 
4-  االقليات العرقية: : مثل الزنوج بالعالم الجديد. وا القوقازيين بجنوب أفريقيا. 

•  عوامل تأثير األقليات على استقرار الدولة. 
 •   التوزيع الجغرافى لالقلية:   ووطن االقلية اذا تركزت االقلية على أطراف الدولة تكون أكثر خطرا على الدولة.  

وكذلك الخصائص القومية. وحجم االقلية وقوتها االقتصادية يؤثروا على استقرار 
الدولة. 

•   الهجرة اإلجبارية )الهجرة القسرية (:  يمكن أن تكون بسبب كوارث طبيعية. أو تكون تهجير لدوافع قومية. او حروب.
•   الهجرة الغير شرعية:  مثل هجرة األفارقة الى االتحاد االوربى و تشهد دول الخليج العربى هجرة غير شرعية من 

جنوب شرق آسيا. 
•  سلبي�اتها على المجتمع

 1-   الناحية األمني�ة والسياسية) جريمة منظمة(  2-   الناحية االجتماعية) عدم تجانس ( 
3-   الناحية االقتصادية ) سوق عمل غير شرعية (  4-   الجانب الصحى ) انتشار االمراض(

الوحدة الثالثة:  الدرس األول: التكتالت االقتصادية
•   مراحل تكوين التكتالت

المرحلة األولى رفع الحواجز الجمركية والغير جمركية بين الدول االعضاء
المرحلة الثاني�ة  االتحاد الجمركى )تحديد تعريفة موحدة على السلع المستوردة من خارج التكتل (

المرحلة الثالثة  السوق المشتركة ) تحرير تدفق العمالة وراس المال بين أعضاء التكتل(
 المرحلة االرابعه ) تنسيق السياسات المالية والنقدية بين الدول االعضاء( بعدها االندماج االقتصادى الكامل

مقومات قيام التكتالت االقتصادية 
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•   المقومات الجغرافية :االتصال األرضي. 
•    المقومات البشرية والتكنولوجية : وجود حجم سكانى مناسب يعنى توفر سوق و قيام انشطة إقتصادية ووجود 

حجم من العمالة الى جانب المستوى التكنولوجى المتقارب وتشابه العادات والتقاليد 
•   المقومات االقتصادية: تنوع الموارد. توفرعناصر اإلنت�اج األساسية. توفر البني�ة األساسية 
•   المقومات السياسية: قد يؤدى اختالف النظم السياسية بين دول التكتل احيانا الى فشله

•   المقومات العسكرية: ليست شرطا لقيام التكتل ولكن وجودها قد يساعد على نجاحه
•   أهداف قيام التكتالت االقتصادية 

•    تيسير االستفادة من المراكز البحثي�ة. الحصول على مزايا اإلنت�اج الكبير تسهيل عملية التنمية االقتصادية 
•   تنويع االنت�اج وتحقيق مستوى الرفاهية المواطنين وتخفيف أثر الصدمات الخارجية

نماذج للتكتالت االقتصادية ) أى تكتل أقتصادى تجمع اقليمى (
االتحاد االوروبي: يضم 28 دولة مقومات نجاحه طبيعية المساحة 4.2م كم2 وتنوع مظاهر السطح ، بشرية  عدد 

سكانه 500مليون نسمة الماني�ا االكثر سكانا ومالطة االقل سكانا وتتنوع فيه الثقافات واللغات 
•   أهم مؤسساته : المجلس االوروبى – البرلمان األوروبى – مجلس االتحاد االوروبى – المفوضية األوروبي�ة  

تحول من سوق أوروبي�ة الى اتحاد اوروبى بعد معاهدة ماسترخت 1991م ووضع شروط كوبنهاجن 1992م لالنضمام 
اليه ويعد أحد متغيرات النظام العالمى الجديد 

مجلس التعاون لدول الخليج العربي:  يضم ٦ دول مقومات نجاحه طبيعية المساحة 2.4م كم2 موقعه متميز  ، 
بشرية  عدد سكانه 50مليون نسمة يجمعهم لغة ودين وعادات وتقاليد وتاريخ مشترك واحد ونجح فى إنشاء قوات 

درع الجزيرة لحماية أعضاءه كما نجح في االتحاد الجمركى والسوق الخليجية المشتركة 
•   أهم مؤسساته:   المجلس االعلى – المجلس الوزارى  – االمانة العامة ومقرها الرياض  يفتقد لتنوع الموارد 

وعدد السكان المناسب.
الكوميسا:  تضم 21 دولة وعدد سكانها 550 مليون نسمه ومصر تمثل ثقل سكانى فيها  والمساحة 12م كم2 ومقرها 

لوسكا بزامبي�ا وأهم المؤسسات وكالة االستثمار االقليمية للكوميسا ومجلس أعمال الكوميسا 
ومفوضية المنافسة بالكوميسا

األبيك:  منت�دى التعاون االقتصادى لدول آسيا والمحيط الهادى يضم 21 دولة ويوجد فى 4 قارات وبالتالى يفتقد 
لالتصال االرضى لكنه االكبر فى المساحة وعدد السكان 

النافتا :هى منظمة التجارة الحرة لدول أمريكا الشمالية وتضم 3 دول وهي وتشترك أيضا فى األبيك  
اتحاد المغرب العربى يضم 5 دول ومنها تونس وليبي�ا تشترك فى الكوميسا أيضا. 

الدرس الثانى االحالف العسكرية:

أهداف االحالف العسكرية
•   ردع األعداء اى الدفاع عن كيان دول الحلف وحماية امنها القومي. 

•   زيادة القوة سياسة التسلح الجماعى  كبديل لسياسة التسلح المنفرد.حتى ال تستنزف الموارد االقتصادية  
•   تسوية النزاعات بين دول االعضاء بالطرق السلمية 

•   حماية المصالح المشتركة بين الدول االعضاء 
واشنطن  فى  مؤتمر  عقد  بعد  اسس  العالمية  الساحة  على  العسكرية  االحالف  اهم  االطلنطى  شمال  •    حلف 
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1949م يضم دول غرب اوربا والواليات المتحدة األمريكية 28 دوله 
•    سبب نشاته   تشديد االتحاد السوفيتى  حصاره لبرلين الغربي�ة 1948، واتخذو من بروكسل عاصمة بلجيكا مقر 

للحلف مهمته. الدفاع عن اوربا الغربي�ة من تهديدات االتحاد السوفيتى. 
•    مع انهيار حلف وارسو. بدا حلف الناتو يغير من نظرته االستراتيجية عن طريق 0السعى نحوتوسع الحلف شرقا 
ربط مستقبل األمن األوربى باالزمات الكبرى داخل اوربا وعلى اطرافها  إيجاد دور للحلف فى االزمات األوربي�ة 

والشرق األوسط. 
•   األثر الدولى واالقليمى للحلف

•   أنشا االتحاد السوفيتى حلف وارسو لمواجهة حلف شمال االطلنطي. 
•   سياسة سباق التسلح للحلفين. 

•   عدم قدرة المنظمة الدولية على تحقيق األمن والسالم الدوليين. 
•   أبرز مجهودات حلف شمال األطلسى فى حفظ السالم العالمي. 

التدخل فى البوسنة والهرسك. إرسال قوات لحفظ السالم بمقدوني�ا. تدخل الحلف لتخفيف آثار الزلزال باكستان. 
إغاثة متضررين إعصار كاترين�ا

•   حلف وارسو. نشاته 1955 لمواجهة تهديدات النانو. 0تم توقيع ميث�اقه فى وارسو ببولندا. 
•    لم توقع الصين على الميث�اق. 0انسحبت ألباني�ا من الحلف سنه 19٦8م لتدخل االتحاد السوفيتى وقتها عسكريا 

فى تشيكوسلوفاكيا. 
•    انهيار حلف وارسو. بسبب فشل سياسة جورباتشوف االقتصادية )الشفافية واالنفتاح السياسي. 0االعتماد 
على القطاع الخاص. 0تشجيع االستثمار األجنبى داخل اإلتحاد السوفيتي. 0االنفتاح االقتصادى على الغرب(.  

•   فظهرت النزعة االنفصالية بين جمهوريات االتحاد السوفيتى وتخلت الدول عن التزماتها تجاه الحلف 
•   هدم سور برلين. اعالن الوحدة األلماني�ة 0مماادى ال حل الحلف رسميا 1991م

الوحدة الرابعة: الدرس األول ماهية العالقات الدولية

تطور العالقات الدولية عبر الزمن قديما :فى العصر الفرعونى المعاهدة بين رمسيس الثانى والحيثيين. 0الفرس 
والروم مع الممالك الخاضعة لهما. عالقات الدولة اإلسالمية مع جيرانها.  حديث�ا تمثلت فى العالقات الدبلوماسية 

والتعليمية والقانوني�ة واصبحت تشمل العالم كله 
العوامل المؤثرة فى العالقات الدولية

•   الموقع. تختلف العالقات الدولية لدولة الهامشية عن الدولة المركزية.
•   المساحة تختلف العالقات لدولة عمالقة ذات إمكاني�ات عن الدولة القزمية.

•   عدد السكان. يؤثر على العالقات خاصة إذا كانت عدد سكانى كبيرمثل الصين.
•   الوزن االقتصادي.القوة العسكرية.

تأثر العالقات الدولية وقت الحرب:
وتنظيم  الحرب  ومنع  السلم  ضمان  مهمتها  األولى  العالمية  الحرب  بعد  المتحدة  األمم  عصبة  انشاء      -1

العالقات الدولية ولكنها فشلت 
2 -   األمم المتحدة أنشأت بعد انتهاء الحرب العالمية الثاني�ة وهدفت الى الحفاظ على السلم واالمن الدوليين 

وتدعيم التعاون الدولي.
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•  دور منظمة األمم المتحدة لحل المشكالت السياسية مساندة حركات التحرير. حل العديد من النزاعات. 
إرسال قوات حفظ سالم فى البوسنه وكرواتي�ا.

•    الناحية اإلنساني�ة مساعدة الالجئين. تقديم إغاثة انساني�ة لبعض الدول. دعم حقوق اإلنسان.
طبيعية العالقات الدولية فى السلم.   •

•   طرق حل النزاعات الدولية
2 -   الوساطة. 1 -  المفاوضات.  

 3 -   المساعى الحميدة.  4 -   التوفيق.  5 -   التحكيم

الدرس الثاني: النظام العالمى الجديد
•  مراحل تطور النظام العالمى الجديد

•  اول من طرح فكرة النظام العالمى الجديد الرئيس األمريكى ويلسون بعد الحرب العالمية األولى
•   ظهر النظام العالمى الجديد اول مرة فى خطاب جورباتشوف وظهر عندما اعلن عن بدأ حقبة جديدة مع الغرب 
العالقات  عن  االيدلوجية  الصفة  نزع  القوى.  توازن  من  بدل   المصالح  توازن  مبدأ  وإحالل  السالح.  0نزع  منها 

الدولية. تخطى الحواجز لتحقيق مصالح البشرية.
•  شاع مصطلح النظام العالمى الجديد منذ أزمة الخليج 1990 غزو العراق للكويت 

•  متغيرات النظام العالمى الجديد
•  سعى دول اوربا الغربي�ة تحقيق التكامل االقتصادي.

•  سعى الدول الناشئة فى جنوب شرق اسيا دول النمور االسيوية  للحصول على مكانة إقتصادية
•  ظهور الماني�ا واليابان كقوتين اقتصاديتين عظميين.

•   الثورة الصناعية الثالثة.     إيجاد حلول لعدة قضايا عالمية         .تكوين قوات حفظ سالم.
•  خصائص النظام العالمى الجديد 

تحرير التجارة العالمية. •  ثورة  هائلة فى وسائل االتصال.  
تدويل المشاكل التى تواجه العالم.     ظهور التكتالت االقتصادية.   

تقلص دور  السيادة الوطني�ة.       ظهور شركات متعددة الجنسيات.  
•  أهداف النظام العالمى الجديد 

•   المحافظة على االستقرار العالمي.        0احترام سيادة كل دولة.    نشر قيم الديمقراطية وحقوق اإلنسان. 
•  إثر النظام العالمى الجديد على الدول النامية والمتقدمة. 

•  احتكار الدول الرأسمالية للسالح والمال والتكنولوجيا. 
•  تحويل المساعدات االقتصادية الى شرق اوربا على حساب الدول النامية 

•  الصراع  على التكنولوجيا و الصراع الخفى على المادة الخام  مثل اليورانيوم مما جعل أفريقيا مطمع للدول المتقدمة.     
•  تضاؤل دور دول عدم االنحياز     اختراق األمن الثقافى العربي.      انتشار العنف والحروب األهلية وحروب الحدود. 
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خريطة العالم السياسية قبل الحرب العالمية األولى

خريطة العالم السياسية عام 2015م
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خريطة آسيا قبل تفكك االتحاد السوفيتي عام 1991م

خريطة آسيا اآلن
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الوحــدة األولـى: اجلغرافيا الطبيعية للعالم36 الوحــدة األولـى: اجلغرافيا الطبيعية للعالم36

تضاريــس أوربــــــا

تضاريس قارة أوربا

احمليط القطبى الشمالى

البحر األسود

هضبة امليزيتا

جزيرة 
أيسلندا

بحر 
الشمال

جبال أورال

لبلطى
ر ا

البح

جبال األلب

جبال 
القوقاز

نهر السنينهر الراين

نهر بو

نهر اللوار

هضبة فرنسا

س
جبال البران

جبال األلب الدينارية

السهـــل األوربى العظيـــم

البحر املتوسط

احمليط 
األطلنطى

بحر املانشبحر قزوين

نهر الدانوب

جلا
نهر الفو

2000 - 5000 متر
2000 - 1000

1000 - 500
500 - 200

من صفر - 200

الشمالية

الدائـــــرة

القطبية

صفر٤٠٠٣٠٠٢٠٠١٠٠ كم

الـجـبـــــــال: ١

تتميز بـ:

- االرتفاع. 
-  يغطى قممها الجليد شتاًء.

-  تفصــل بينهــا أودية تجــرى بهــا األنهار، 
مثل: نهرى الراين والدانوب.

أهمها : 
سالسل جبال األلب. 

امتدادهـا:

تمتد: من الغرب للشرق فى وسط القارة
مسمياتها: تختلف مســمياتها من دولة 

ألخرى فتعرف بـ : 
-  جبال األلــب الدين�ارية: فى شــبه 

جزيرة البلقان.
- جبال البرانس: فى شمال إسباني�ا.

أوروبا طبيعية

دول االتحاد األوروبى
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أوًل: علم النفس
الوحدة األولى

الفصل األول: الذكاء الواحد والذكاءات المتعددة
المفهوم الفلسفي للذكاء: يرى » أرسطو«  أن النفس الدني�ا هي التى تقوم بالوظائف الحيوية التي تقوم بها كل 
الكائن�ات الحية »النب�ات والحيوان واالنسان«، أما العقل فيتميز به اإلنسان عن غيره من الكائن�ات، والعقل أرقي صور 

النفس الذي يتحكم في ذكاء اإلنسان وتفكيره.
المفهوم البيولوجي: الذي يرى وجود جانبين للحياة العقلية، هما: الجانب المعرفي والجانب الوجداني ووظيفتهما 

األساسية مساعدة  الكائن العضوي على التكيف بطريقة أكثر فاعلية.
المفهوم االجتماعي: يشير إلى قدرة الفرد على التفاعل مع اآلخرين.

 المعنى النفسي للذكاء: حيث يعرفه »تيرمان« بأنه القدرة على التفكير المجرد.
 يعرفه »وكسلر« بأنه قدرة الفرد على العمل الهادف والتفكير المنطقي.

يعرفه »سبيرمان« على أنه القدرة على ادراك العالقات.
تعريف  »جاردنر «  للذكاء:  هو القدرة على حل المشكالت في سياقات مختلفة.

الذكاء اللغوي: قدرة الفرد على فهم واستخدام اللغة المنطوقة والمكتوبة بطالقة ومرونة، ويتضمن الذكاء اللغوي 
اســتخدام اللغة في القراءة والكتابة، وتكوين وتركيب الجمل، وفهم المعاني، وتعبير الفرد عما بداخله والتواصل مع 
اآلخرين مثل: الشــعراء.ويمكن تنمية هذا النوع من الذكاء من خالل التدريب على كتابة موضوعات التعبير وكتابة 
القصة القصيرة،الشعر، والمقال ثم النشر في مجلة المدرسة، تسميع الكلمات والجمل والنصوص لنفسك قبل أن 

تسمعها لآلخرين.
الذكاء المنطقى الرياضى: هو قدرة الفرد على اســتخدام األعداد والرموز المجردة بفاعلية، وتنظيم  العالقات 
واســتخدام  لغة األرقام في الوصف والتحليل، والتصنيف، والتفكير العقالني، واالســتنت�اج، وحل المشكالت 
بطريقة علمية مثل: المحاسبين ومعلمى الرياضيات. ويمكن تنمية هذا النوع من الذكاء من خالل التدريب على 
القيام بالعمليات الحسابي�ة والرياضية بشكل يومي، واجراء عمليات الترتيب والتصنيف بإستمرار وربط المعطيات 

بالمطلوب دائما.أيًضا  حل األلغاز والقيام بالحساب الذهني يومًيا.
الذكاء البصرى المكانى: قدرة الفرد على اإلدراك البصري للعالقات المكاني�ة من حوله وتطويرهــا، ومعرفة 
األشــكال،واألحجام، وإدراك الفرد لبعدي المكان، بل والبعد الثالث أحيانا من قبل المتميزين في الذكاء البصري 
المكاني، ولذا يتطلب هذا النوع من الذكاء حساســية الفرد لأللوان واألشــكال والمساحات والفراغات وعالقاتها 
باألشياء مثل مصممى األزياء والمهندسين المعماريين ويمكن تنمية هذا النوع من الذكاء من خالل حل المتاهات 

وتركيب وبن�اء األشياء، وتصميم النماذج والمجسمات.
الذكاء الجســمى الحركى: قدرة الفرد على اســتخدام جسمه ككل أو جزء منه في أداء مميز، وفي التعبير عن أفكاره 
وأحاسيسه ومشاعره مثل:العبى الكرة والرياضيين ويمكن تنمية هذا النوع من الذكاء من خالل الممارسة اليومية 
لألنشطة الرياضية. والقيام ببعض األنشطة اليدوية كعمل السجاد والنحت. أيًضا القيام بأعمال الفك والتركيب 

والتمثي�ل الصامت. 
الذكاء الموسيقى: قدرة الفرد على إدراك النغمات الموسيقية واإلحســاس بها،وتذوقها، وتمييزها، وتحويلها 
كالمؤلف الموسيقي، والتعبير عنها كالمؤدي، ويتضمن هذا الذكاء حساسية الفرد لألصوات واإليقاعات واأللحان، 
واإلحســاس بنغمات وطبقات الصوت مثل: الموسيقين والعازفين. ويمكن تنمية هذا النوع من الذكاء من خالل  

العزف على آلة موسيقية، وأداء األغاني القصيرة أو  تقليد اآلخرين. 
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الذكاء االجتماعى: قدرة الفرد على إدراك مشاعر اآلخرين، وتعبيراتهم، وعالقاتهم، وفهمها، واالستجابة لكل ذلك 
بفاعلية ، ويتضمن ذلك فهم اآلخرين وتعبيراتهم اللفظية، والجسمية والتفاعل معها والتعاطف معهم، كما يتضمن 
فهــم الفرد لطبيعة العالقة بين�ه وبين اآلخرين بعضهم البعض، وســرعة التصرف في المواقف االجتماعية التي قد 
تتطلب من الفرد أحيانا سرعة البديهة  مثل: األخصائين النفسين واالجتماعين. ويمكن تنمية هذا النوع من الذكاء 
من خالل المشــاركة في جماعات النشاط المدرسية، والقيام بزيارة األصدقاء واألقارب بشكل دوري إدارة الحوار مع 

اآلخرين والقيام بأدوار قيادية.
الذكاء الشــخصى: قدرة الفرد على فهم ذاته وامكاناته الحقيقية وتمييزها وتصنيفهــا، والتصرف تبعا لهذه 
اإلمكانات ، ويتضمن هذا الذكاء معرفة الفرد لنفسه ولقدراته الحقيقية، ومعرفته كذلك لجوانب ضعفه وقوته مثل  
الفالسفة والعلماء. ويمكن تنمية هذا النوع من الذكاء من خالل – التعرف علي نقاط القوة ونقاط الضعف لديك 

أيًضا أهدافك  وتسجيل األحداث اليومية، القراءة، وممارسة األنشطة الفردية.
الفصل الثانى: نظريات التعلم وتطبيقاتها التربوية

تعريف التعلم: التعلم هو تغير شبه دائم في سلوك الفرد ناتج عن الخبرة والممارسة.
نظريات التعلم: 

أواًل نظرية التعلم الشرطى الكالسيكي: مؤسسها إيفان بافلوف 
أ- بعض المفاهيم األساسية المرتبطة بالنظرية:

المثير الطبيعي: هو المثير الذي تنشــأ عنه االســتجابة الطبيعية عند تقديمه في البداية، وهو الطعام  «مسحوق 
اللحم«  ويرمز إليه » م/ ط«.

االستجابة الطبيعية: هي االستجابة بسيالن اللعاب نتيجة المثير الطبيعي وهو الطعام، ويرمز لها بالرمز »س/ط«.
المثير المحايد: هو المثير الذي التنشــأ عنه اســتجابة سيالن اللعاب قبل اقترانه بالمثير الطبيعي، وقد استخدم 

»بافلوف« صوت الجرس كمثير محايد في البداية.
المثير الشرطي: هو المثير المحايد في البداية ثم أصبح بعد اقترانه بالمثير الطبيعي »الطعام « لعدة مرات قادًرا بمفرده 

علي انتزاع االستجابة »سيالن اللعاب« التى يصدرها المثير الطبيعي، لذا سمي مثيًرا شرطًيا،ويرمز له بالرمز » م / ش«.
االســتجابة الشرطية: هي االســتجابة التى تنشأ نتيجة المثير الشــرطي،حيث نالحظ أن تقديم المثير الشرطي 
بمفرده  – دون مصاحبة المثير الطبيعي له - يكون قادرا علي انتزاع االســتجابة الطبيعية وهي سيالن اللعاب، ويرمز 

لها بالرمز »س/ش«.
ب- بعض قوانين النظرية:

قانون التدعيم: تتوقف قدرة المثير الشــرطي في إصدار االســتجابة الشرطية علي عدد مرات اقترانه وتدعيمه 
بالمثير الطبيعي، وكذلك الفاصل الزمنى بين المثير الشرطي والمثير الطبيعي.

قانون األنطفاء: عند تكــرار تقديم المثيــر الشــرطي دون أن يعقبــه أو يدعمه المثيــر الطبيعي، فإن االســتجابة 
الشرطية تتضاءل تدريجًيا ويحدث لها ما يسمي »باالنطفاء «.

قانون االسترجاع التلقائى: عند تقديم المثير الشرطي بعد فترة من حدوث االنطفاء يمكن أن تظهر االستجابة الشرطية 
مؤقًتا، ولكن ليس بنفس قوة االستجابة السابقة،. وهنا يقال إنه تمت عملية استرجاع تلقائي لالستجابة الشرطية.

جـ - التطبيقات التربوية:
تعلم ردود األفعال اإلنفعالية وتعديل بعض االستجابات غير المرغوبة أيًضا تكوين اتجاهات موجبة وإحالل أو 

إطفاء نماذج شرطية وتعليم القراءة من خالل االقتران.  
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ثانًي�ا: نظرية التعلم بالمحاولة والخطأ
مؤسسها إدوارد لي ثورنديك

أ- قوانين نظرية التعلم بالمحاولة والخطأ
قانون التمرين: يشير إلى ممارسة االرتب�اط بين المثير واالستجابة، ويتضمن هذا القانون نمطين.

قانون االستعمال: ويقصد به » أن التمرين أو الممارسة تؤدي إلى تقوية الرابطة بين المثيرواالستجابة » وبالتالي 
كلما زادت مرات الممارسة قوي االرتب�اط أكثر.

قانــون اإلهمال أو عدم االســتعمال: يشــير إلــى »عدم الممارســة أو التمرين لفتــرة من الزمن يؤدي إلى إضعاف 
الرابطة بين المثير واالستجابة«.

قانون األثر: يشير »ثروندايك« إلى أن قوة االرتب�اط ال تنشأ فقط بسبب تكرار مرات االقتران بين المثير واالستجابة، 
وانما تنشأ بسبب األثر الطيب الناشئ عن التعزيز الذي يلي حدوث االستجابة.

قانون االســتعداد أو التهيوء: يصف هذا القانون األســس الفسيولوجية لقانون األثر، فهو يفسر حاالت االرتي�اح 
وعدم االرتي�اح التي أشار إليها »قانون األثر« وبالتالي فهو يحدد الظروف التي يشعر فيها المتعلم بالرضا أو الضيق.

ب- التطبيقات التربوية:
استث�ارة دافعية المتعلمين وتعلم مهارة ما يعتمد علي الممارسة ويعتمد علي تقوية الروابط بين المثيرات واالستجابات.

ثالًثا: نظرية التعلم بالفهم واالستبصار » الجشطلت «
مؤسسها: مجموعة من العلماء في ألماني�ا ومنهم »كوهلر وكوفكا وفرتهيمر«

قدمت نظرية التعلم الجشــطالتي تفســيًرا جديًدا للتعلم من خالل معرفة كيف يدرك الفرد نفســه والبيئ�ة 
المحيطــة به في قانون »الكل أكبر من مجموع أجزائه« ومثال ذلك حينما تقــرأ كلمة »أم« ال تقرأ حروف منفصلة »أ  

م«ولكن تقرأ الكلمة كوحدة كلية.
جـ- خصائص التعلم بالفهم واالستبصار:

- االنتقال من مرحلة ما قبل الحل إلي مرحلة الحل فجائي.
-  األداءالقائم علي الحل باالستبصار يكون خالًيا من األخطاء واالحتفاظ به يظل لفترة طويلة، ويسهل انتقاله 

في المواقف المتشابهه، كما أنه موجود لدي جميع الكائن�ات، وال يحدث له انطفاء.
د- التطبيقات التربوية:

التعلم قائم علي الفهم ويعتمد علي إدراك العالقات، وإعادة تنظيم المعلومات ويحدث نتيجة اإلدراك الكلي للموقف. 
رابًعا: نظرية تجهيز ومعالجة المعلومات

أحــد مؤسســها دونالد أ نورمــان وتقوم على التعلــم يرتبط ارتب�اطــا وثيقا بتخزين المعلومات وبعض العمليات 
المعرفية األخرى،كما أنه يتضمن ويتطلب القدرة علي أداء مجموعة من المهام بدقة شديدة؛ فالتعلم لدي »نورمان » 
يتم من خالل التخزين الجيد للمعلومات،وبالتالي إضافة معلومات جديدة إلي الذاكرة، ثم األداء الجيد، وهذا اليمكن 

أن يتم كعملية أوتوماتيكية تتحكم فيها قوانين ، ويقوم التعلم على االستقبال والترميز واالحتفاظ واالسترجاع.
قوانين نظرية تجهيز ومعالجة المعلومات 

قانون العالقة السببي�ة: لكى يتعلم الفرد العالقة بين الفعل والنتيجة البد أن تكون هناك عالقة سببي�ة واضحة بينهما.
قانون التعلم السببي:لهذا القانون جزءان  الجزء األول يتعلق بالنت�ائج المرغوبة حيث يميل الكائن الحى إلى تكرار 

االستجابات التى لها عالقة سببي�ة واضحة بالنت�ائج المرغوب فيها.
الجزء الثانى يتعلق بالنت�ائج غير المرغوب فيها، حيث يميل الكائن الحي إلى تجنب االستجابات التى لها عالقة 

سببي�ة واضحة بالنت�ائج غير المرغوب فيها.
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قانون التغذية الراجعة المعلوماتي�ة:
يشير هذا القانون إلى أن ناتج أى عمل تؤديه،أو فعل تفعله أو حدث سيوفر لك كًما من المعلومات عن هذا العمل 
أو الفعل تسمي »التغذية الراجعة المعلوماتي�ة« تفيدك في تصحيح المسار، وبالتالى يحدث التعلم، ومن هنا يرتبط 

التعلم ارتب�اطا وثيقا بالفهم.
التطبيقات التربوية للنظرية:

فهم العديد من العمليات المعرفية المركبة، كما ان السلوك اإلنسانى ينتج من تفاعل الظروف الحالية المثيرة 
و ذكريات الخبرة السابقة، أيًضا  ضرورة االعتماد على التكرار اللفظى للمادة المتعلمه في المراحل العمرية االولى  
للمتعلم، كما يعد التدريب الموزع أكثر فاعلية من التدريب المكثف، باالضافة إلي االهتمام  بكل مــن االنتقال 

االيجابي ألثر التعلم، واالهتمام بنشاط المتعلم  وهذا يتسق مع تكنولوجيا الكمبيوتر.  
الفصل الثالث: مبادىء التعلم الجيد وأسس االستذكار الفعال

أواًل: الدافعيــة والتعلــم: يقــوم التعلم على دافع ودوافع اإلنســان أرقى من دوافع الحيوان فهــى ترقى عن الدوافع 
البيولوجية والفسيولوجية لتشمل الدوافع االجتماعية المكتسبة مثل: الحاجة إلي تقدير الذات واالنجاز.

ثانًي�ا: التعلم والتعزيز: يلعب التعزيز سواء أكان موجًبا أم سالًبا دوًرا هاًما في التعلم؛ فقد تعلم الحيوان في كثير 
من التجارب اعتماًدا علي هذا المبدأ؛ فمن المعروف أن كل ما يشــبع الدوافع ويرضي الرغبات ويتفق مع الميول هو 
نوع من المكافأة وهو تعزيز موجب ، وقد يكون التعزيز الســلبى مفيًدا أحيانا حينما يحرم الشخص المخطئ من شيء 

يحبه ويوجه انتب�اهه إلي أخطائه حتى يتجنبها.
ثالًثا: الممارسة والتعلم: هناك نوعان من الممارسة أثن�اء التعلم هما: الممارسة الموزعة والممارسة المركزة 

رابًعا: الدور اإليجابي للمتعلم: كلما زاد الجهد اإليجابى الذي تب�ذله فى تعلم المادة الدراسية مثل: إعداد الدرس 
مقدًما، وتلخيصه أثن�اء تعلمه والمشاركة في المناقشة، وطرح األسئلة التي تتصل بالموضوع كان تعلمك أكثر جودة.

خامًســا: قابلية التعلم لالنتقال: تزداد كفاءة التعلم إذا كان تعلم موضوع معين يؤثر إيجابًي�ا ويفيدك في تعلم 
موضوع آخر.

أسس االستذكار الفعال:
أواًل: االنتب�اه:  ويقوم على تخصيص وقت معين لالستذكار وتخصيص مكان معين والتدريب علي االستذكار في 

الظروف المتغيرة والتخلص من المشكالت النفسية 
ثانًي�ا: زيادة الرغبة في االستذكار:يرتبط هذا األساس بمبدأ الدافعية ويمكن أن تحقق ذلك لنفسك من خالل: 

التفكير في األهداف والتن�افس مع الذات وتخصيص وقت محدد لالنتهاء من االستذكار.
ثالًثا: المشاركة النشطة:يصبح االستذكار أكثر فعالية إذا كنت نشًطا أو إيجابًي�ا، ويمكن أن يتحقق ذلك بالطرق 

اآلتي�ة: المراجعة وتدوين المذكرات.
رابًعا: استخدام طرق القراءة الجيدة: القراءة بالفهم تيسر لك الكثير من التعلم.

الوحدة الثاني�ة: النمو اإلنساني
 الفصل األول: النمو- تعريفه ومبادئه والعوامل المؤثرة فيه

أواًل: تعريف النمو:
يمكن تعريف النمو اإلنسانى على أنه سلسلة التغيرات التى تحدث للكائن الحى منذ لحظة الحمل وحتى 

الشيخوخة أو الوفاة وذلك فى الجوانب الجسمية والعقلية واالنفعالية واالجتماعية واللغوية والخلقية.
ثانًي�ا: مبادئ عامة للنمو:

1- النمو يسير من العام إلى الخاص.   2- النمو تغير مستمر.  3- توجد فروق فردية بين األفراد فى معدالت النمو. 
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4- تميل جوانب النمو المختلفة إلى االرتب�اط ببعضها  5-  تختلف سرعة النمو من مرحلة إلى أخرى.
6- يسير النمو فى اتجاهات طولية واتجاهات عرضية. 

ثالًثا:العوامل المؤثرة فى النمو:
1- الوراثة: هى انتقال الصفات أو الخصائص الوراثي�ة من الوالدين إلى اآلبن�اء.

2-  الغدد: هى أعضاء داخلية فى الجسم، تتكون من مجموعة من األنسجة التى تت�ألف من خاليا عصبي�ة وخاليا 
عضليــة، ويحتوى الجســم على مجموعتين مــن الغدد، وهما: الغــدد القنوية مثل: »الغــدد الدمعية، والغدد 
اللعابي�ة، الغدد العرقية، والغدد الدهني�ة، وغدة البروســتاتا« والغدد الالقنوية »الصماء« مثل: الغدة النخامية 

والتي تفرز هرمون النمو والغدة الدرقية والتي تفرز هرمون الثيروكسين. 
3-  األســرة:إذا كانت العالقات بين الطفل ووالديه تتســم بالحــب، والقبــول والثقــة واالحترام فهــذا يجعل 

الطفليتقبل ذاته ويتقبل اآلخرين ويثق فيهم.
4-  الغذاء:يؤدى الغذاء دوًرا مهما فى النمو حيث أنه يســاعد فى إعطاء الجســم الطاقة الالزمة له كما يساعد فى 

بن�اء خاليا الجسم وتعويض التالف منها.
5-  رياض األطفال ودور الحضانة:تعد الروضة المعبر الذى ييسر انتقال الطفل من البيت إلى المدرسة، كما أنها 

البوتقة التى تنصهر فيها فروق التنشئة االجتماعية الخاصة لتتحول إلى تنشئة اجتماعية عامة.
6-  المدرســة:هى تلك المنظمة الرســمية التى كفلها المجتمع بحكم تطور الحياة وتعقدها، وأوكل إليها مهمة 

تربي�ة النشء وتعليمهم بشكل ثقافى مقصود. 
7-  جماعة الرفاق:هى الجماعة التى تتكون من مجموعة من األفراد المتقاربين فى السن أو المستوى الدراسى أو 

فى السكن أو الميول واالتجاهات، ويربط بينهم مجموعة من الروابط العاطفية واالجتماعية.
8- وسائل اإلعالم: تعد وسائل اإلعالم امتداًدا لدور األسرة فى التنشئة، 

9-  اإلنترنت والكمبيوتر:إن تعلم الطفل والمراهق وتنشــئتهما قد تأثرت كثيًرا بالثورة المعلوماتي�ة، إال أن هناك 
بعض المخاطر تتطلب تقنين استخدامه بالنسبة لألطفال.

الفصل الثاني: النمو في مرحلة الطفولة  »الرضاعة – المبكرة – الوسطى – المتأخرة«
1- المرحلة الجنبني�ة: العوامل التى تؤثر على الجنين فى البيئ�ة الرحمية قبل الوالدة:

2-   أمــراض األم الحامــل: أن أى مــرض يصيــب األم الحامــل وخاصة فى الشــهور الثالثــة األولــى للحمل يؤذى 
الجنين،ومــن أهــم األمراض التى قد تصيب األم الحامــل وتمثل خطورة على الجنين هــى الحصبة األلماني�ة 

واألمرا ض التن�اسلية.
3- غذاء األم: يجب ان تحصل األم الحامل على غذاء مناسب ومتكامل، بصفة خاصة البروتين.

4- تعرض األم لألشــعة: من الخطرتعريض الحوض ألشــعة أكس ألنه يؤثر ســلًبا على الجنيــن،و قد يعرضه 
لإلجهاض.

5-  حاالت اختالف الدم: تتكون كرات الدم الحمراء من عناصر أساســية منها عناصر موجبة وسالبة، فإذا كان دم 
األم به عناصر سالبة ودم األب به عناصر موجبة يحدث عدم التوافق بين الصورة الموجبة التى توجد فى دم 

.»RH« الجنين والصورة السالبة
6- زيادة عدد مرات الحمل عن أربعة: إن زيادة عدد مرات الحمل عن أربع يسبب ضرر لألم والجنين مًعا.

7-  الحالة االنفعالية لألم:  التعرض للضغوط النفســية، أو االكتئ�اب، أو الحزن الشديد « تؤثر بشكل كبير على، 
األم الحامل وعلى الجنين والتى تسبب »الغثي�ان أو  إمكاني�ة التعرض لإلجهاض«. 

8-   تدخين األم الحامل: يؤدى تدخين األم الحامل إلى نقص فى وزن الجنين والى النزيف أثن�اء الحمل، وقد  تصل 
إلي وفاة الجنين.
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9-  ســوء استعمال األم الحامل لألدوية: أثبتت الدراسات أن الكثير من األدوية التى تتن�اولها األمهات الحوامل بدون 
إشراف طبى قد يكون لها تأثير سيئ على األجنة،ويؤدى إلى تشوهات جسمية وتخلف عقلى وضرر للجهاز العصبى. 

ثانًي�ا: النمو فى مرحلة الرضاعة
تعتبر مرحلة إنطالق القوة الكامنة

1- مظاهر النمو
أ-  النمو الجســمى: تختلف معايير النمو الجســمى باختالف العوامــل الوراثيــ�ة والبيئ�ة وباختالف النوع بينما 
يبلــغ طول رأس الرضيع ربع طول الجســم نجــد أن طول رأس الراشــد تبلغ ُثمن طول الجســم،وتعتبر عملية 
التسنين من أهم مظاهر النمو الجسمى فى هذه الفترة، حيث يب�دأ ظهور األسنان اللبني�ة أو المؤقتة فى الشهر 
السادس، وقد يت�أخر ظهورها إلى الشهر الثامن، كذلك تنمو العضالت فى حجمها وتزداد القدرة على التحكم 

فى العضالت الكبيرة. 
ب-  النمــو العقلــى: يختلف النمو العقلى لــدى الرضيع عنه لــدى الطفل فى المراحــل العمرية التالية، حيث إن 

الذكاء يكون حسًيا حركًيا وليس تجريدًيا وال يستطيع استخدام الرموز أو اللغة بكفاءة.
جـ-  النمــو االنفعالى واالجتماعى: يب�دأ الطفل فى إقامة عالقات اجتماعيــة وانفعالية مع الوالدين وترتبط  قدرة 

الطفل في إقامة هذه العالقات بمدى إدراكه  لرعاية ومحبة والديه له واالهتمام به وحمايت�ه واللعب معه.
د-  النمو اللغوى: يب�دأ الطفل فى نطق الكلمة األولى وذلك فى الفترة من الشهر السادس إلى الشهر الثالث عشر، 

ومع نهاية السنة األولى يستطيع أن يفهم تعليمات اآلخرين وأوامرهم.
2- الصفات اإليجابي�ة  

يكتسب الطفل بعض الصفات اإليجابي�ة منها « الثقة فى السنة األولى، االستقاللية فى السنة الثاني�ة... إلخ.
ثالًثا: النمو في مرحلة الطفولة المبكرة »ما قبل المدرسة«: 

تمتد هذه المرحلة من بداية السنة الثالثة وحتى دخول الطفل المدرسة االبت�دائي�ة.
1- مظاهر النمو

أ-  النمو الجسمى: تستمر األسنان فى الظهور ويكتمل عدد األســنان المؤقتة، ويب�دأ تســاقطها لتظهر األسنان 
الدائمة، تنمو األطراف نمًوا سريًعا، وينمو الجذع بدرجة متوسطة  ويزداد الوزن بمعدل كيلو جرام واحد تقريًب�ا 
فى السنة، ويكون البنون أقل وزنا بدرجة بسيطة من البن�ات  تب�دأ غضاريف الهيكل العظمى للطفل بالتحول 

إلى عظام  تنمو العضالت الكبيرة بصورة أسرع من العضالت الصغيرة الدقيقة.
ب- النمو العقلى: هى مرحلة التفكيرالحسى والتمركز حول الذات، وال يستطيع الطفل فى هذه المرحلة أن يركز 

على بعدين أو أكثر.
ج-  النمو االنفعالى: مثل انفعال الخوف يالحظ أن البن�ات أكثر تعرًضا للخوف من األوالد انفعال الغضب  تظهر 
نوبات الغضب لدى الطفل عند حرمانه من إشــباع رغباته، أوعندما تعاق حركته، وتكون هذه النوبات فى 

صورة احتجاج وعناد ومقاومة انفعال الغيرة: تدب نار الغيرة فى نفس الطفل عند ميالد طفل جديد.
د- النمو اللغوى: فى نهاية هذه المرحلة يتسم التعبير اللغوى بالوضوح والدقة.

هـ-  النمــو االجتماعــي: يبــ�دأ الطفل في هــذه المرحلة في التعلق بالوالدين خاصة باألم، كما يســتطيع أن يميز 
اجتماعًي ابين األشخاص المألوفين له مثل األب واألم واألشقاء وبين الغرباء. 

2- كيفية اكتساب الصفات اإليجابي�ة فى هذه المرحلة 
إذا توافرت ظروف نفســية واجتماعية مناسبة للطفل فإنه يكتســب االســتقالل الذاتى وقوة اإلاردة، وتزداد 

دافعيت�ه  لالنجاز
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رابًعا: النمو في مرحلتي الطفولة الوسطى والمتأخرة:  »طفل المدرسة االبت�دائي�ة من 6 سنوات وحتي 12 سنة«.
1- مظاهر النمو

أ-  النمو الجســمى: يتســم النمو الجسمى فى هذه المرحلة بالبطء وتتغير نسب النمو فى هدوء وال تطرأ زيادات 
مفاجئة فى الحجم ويب�دأ وزن الطفل تقريًب�ا في هذه المرحلة من حوالي 21 – 23 كجم، وطوله من 120 – 122 

سم  وفي نهاية هذه المرحلة أي سن 12 سنة يبلغ طول الطفل تقريًب�ا 149 سم، والوزن 36- 38  كجم.
ب-  النمو العقلى »المعرفى«: هى مرحلة العمليات العياني�ة  الحسية أو مايعرف بالعمليات العياني�ة »القدرة على 
التفكير المنطقى فى األمور الحســية« ومن مظاهر النمو المعرفى أيًضا حب الطفل لالستكشاف وارتي�اد 

المجهول ومعرفة ما ال يعرفه.
ج-  النمــو االنفعالــى: تتســم هذه المرحلة خاصة الثالث ســنوات األخيرة منهــا بالهــدوء، والثب�ات االنفعالى، 

ويسميهابعض الباحثين مرحلة الطفولة الهادئة.
د-  النمو الحركى: يستطيع الطفل أن يتحكم فى أدائه الحركى، وتتسم حركاته بالقوة والسرعة واإلتقان والرشاقة  

مثل لعب كرة القدم أو السلة أو القفز.
ه -  النمــو االجتماعى: يتســع العالم االجتماعى للطفل بالتحاقه بالمدرســة حيث يواجه الطفل فى هذه الســن 
جماعتين جديدتين تســهمان فى نمو شــخصيت�ه وفى تنشــئت�ه االجتماعية وهما: المعلمون واألقران، ويظل 

تأثير األسرة مستمًرا على الطفل.
2- الصفات اإليجابي�ة للطفل في هذه المرحلة 

تتضمن زيادة النضج العقلى واالنفعالى واالجتماعي. 
الفصل الثالث: النمو في المراهقة

معنى المراهقة:المراهقة هى المرحلة التى يعبرها الطفل كى ينتقل من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الرشد ليصير 
راشدا ناضًجا سواء كان رجاًل أو امرأة، وتمتد هذه المرحلة طوال العقد الثانى تقريب�ا من عمر الفرد، فهى تب�دأ بحدوث 

البلوغ الجنسى وتنتهى بالوصول إلى سن الرشد.
ثانًي�ا: المطالب والتحديات األساسية فى مرحلة المراهقة:

1-تحقيق عالقة ناضجة مع الرفاق: إن شعور المراهق بالقيمة يبنى على أساس كيفية ردود فعل اآلخرين له وعلى 
استحسان رفاقه

2- تحقيــق هوية الجنــس: أن اعتن�اق المراهق للدور المناســب لجنســه، وقبولــه لطبيعته البيولوجيــة يب�دأ فى 
سنوات الطفولة.

3-  اتخاذ القرا رات فيما يتعلق بالمستقبل المهنى: إن أكثر ما يصيب المراهق بالقلق واالضطراب هو عدم القدرة 
على االســتقرار وتحديد هويــة مهني�ة، مما يدفع بالمراهقيــن إلى المبالغة فى التوحــد باألبطال الجماهيرية 

حفاًظا على تماسكهم الذاتي.
4- تنمية القيم والمعايير الخلقية: تنفرد المراهقة أكثر من أى مرحلة أخرى باالهتمام الشديد بالقيم والمعايير 

الخلقية.
1-   النمو الجسمى: تحدث طفرة كبيرة في النمو مع البلوغ، ويعد البلوغ ثانى فترة يحدث فيها أسرع تغيرات 

جسمية.
2-  النمو العقلى والمعرفى: يب�دأ الذكاء الحســى فى الطفولة ثم ينمو تدريجيا نحو الذكاء المجــرد فى مرحلة 
المراهقــة حيث يصــل أقصاها حتى 18  ســنة، وتتمايز القدرات العقلية العامة ثم تظهر بعد ذلك القدرات 

العقلية الخاصة
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3-  النمو االنفعالى: يوجد اتفاق عام على أن مرحلة المراهقة هى مرحلة » أزمة » ومرحلة الضغوط والعواصف”. 
وأهم العوامل التى تزيد من االنفعاالت والعصبي�ة والصراع لدى المراهق هى:

-  ينشأ الصراع لدى المراهق بين رغبت�ه فى أن يعامل معاملة الشخص الكبير فى الوقت الذى يعامله فيه والديه 
ومعلميه كما لو كان الزال طفاًل .

-  ينشــأ الصراع فى نفس المراهق بين دوافعه الجنســية التى تثيره وتســتفزه وبين الموانــع الخارجية ممثلة فى 
التقاليد والعرف والقوانين.

-   ينشــأ الصرا ع لدى المراهق بين رغبت�ه فى االســتقالل عن والديه واعتماده على نفسه، وبين ميله الشعورى أو 
الالشعورى إلى االعتماد عليهما، وهو فى حاجة حقيقية إليهما ألنه لم ينضج بعد.

-  يرتبط  الصراع بتوازن جوانب النمو، والنمو الجســمى يســبق النموالعقلى، واالنفعالــى، واالجتماعى، ومن هنا 
يب�دو المراهق فى حجم الراشد الكبير ولكن سلوكه ال زال بعيدا عن سلوك الراشد

-  ينشــأ الصراع فى نفس المراهق بين رغبت�ه فى تحقيق ذاته وفشــله فى بعض المواقف؛ فقد يريد المراهق أن 
يتفوق د راسيا، ولكنه ال يستطيع أو ال يعرف كيف يحقق ذلك.

4-  النمــو االجتماعى: يتســع المجال االجتماعى للمراهقين عنه لدى الطفل، فبعد أن كان يعتمد على األســرة 
وأفرادهــا أو األفــراد فى الحضانة، وريــاض األطفال، واألقارب، والجيران فى عالقتــه واتصاالته االجتماعية 

أصبح المجال خارج األسرة.
5-  النمــو الخلقــى واالهتمامات الديني�ة: نجــد المراهق يحــل المبادئ الخلقيــة العامة محل المفاهيــم الخلفية 
النوعية أو الخاصة، كما يحل الضوابط الداخلية للســلوك محل الضوابط الخارجية والمراهقة هى مرحلة 
ســعى إلى الكمال، ونتيجة لذلك نجد المراهقين يصنعون ألنفســهم ولآلخريــن معاييًرا أخالقيــة مرتفعة 

يصعب أحيانا الوصول إليها وحين يعجز عن تحقيق نموذج » الكمال األخالقى«.
الوحدة الثالثة: الشخصية وأساليب التوافق النفسي والجتماعي

الفصل األول: الشخصية
مفهوم الشخصية كمثير: الشخصية هي مايمتلكه الفرد من مظاهر خارجية، ومقدرة هذه المظاهر في التأثير 

على اآلخرين، أو طبقا لما قال به فلمنج  من أن الشخصية هي مجموعة األفعال التي تؤثر في اآلخرين.
مفهوم الشــخصية كاستجابة: تتحدد شخصية الفرد في ضوء استجابت�ه للمثيرات، وأسلوب توافقه وانسجامه 

مع الظواهر االجتماعية في البيئ�ة.
مفهوم الشخصية كتنظيم داخلي وســيط بين المثير واإلستجابة: تنظيم داخلي يقوم على التفاعل والتكامل 

والتأثير المتب�ادل بين مكوناتها يتوسط المثير واالستجابة التي يصدرها الفرد.
تعريف ألبرت للشخصية: »ذلك التنظيم الدين�امي داخل الفرد لجميع أجهزته النفسجسمية، الذي يملي على 

الفرد طابعه الخاص، والمميز له في السلوك والفكر«.
نظرية األنماط: من أقدم النظريات واضعها هيبوقراط وقسم الشخصية إلى أربع أنماط هى:

النمط السوداوى: هذا النمط بطيء التفكير لكنه قوي االنفعال، يميل إلى االنطواء والتشاؤم واالنقباض واالكتئ�اب.
النمط الصفراوى: وصاحبه طموح وعني�د وجاد، وحاد الطباع وسريع االستث�ارة والغضب.

النمط الدموى: وصاحبه سهل االستث�ارة، وسريع االستجابة، ويتميز بالتفاؤل والمرح والنشاط.
النمط البلغمى: وصاحبه بطيء االستث�ا رة، ويغلب عليه الخمول والتبلد االنفعالي.

ب- نظرية التحليل النفسى: ويؤكد التحليل النفسي عموما على خبرات الطفولة المبكرة،والدوافع الالشعورية، 
والصراعات، واإلحباطات كمحددات للشخصية، كما تركز على الطاقة النفسية كمحرك أساسي للسلوك، 

والحيل والميكانيزمات الدفاعية كوسيلة لمواجهة القلق.
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ج-  النظرية السلوكية: تنظر السلوكية إلى الشخصية على أنها مجموعة من العادات المكتسبة، أو المتعلمة 
وفقا لقوانين التعلم ، وفي أحكامهم على الشخصية يركزون فقط على السلوك الظاهر الذي يمكن مالحظته، 
وقياسه ، بغض النظر عما يحدث داخل الفرد، وبخاصة ما يتعلق بما يحدث داخل العقل، بل وذهب واطسون 
برفض تأثير العوامل الوراثي�ة على الشخصية، إال أن السلوكيين من أمثال ســكنر، ودوالرد، وميلر نزعوا إلى 

إدراك أهمية العوامل الوراثي�ة، ودوافع الفرد في تشكيل سلوكه، ومن ثم في شخصيت�ه.
د-  النظرية اإلنســاني�ة: يطلق عليها القوة الثالثة لعلم النفس بعد نظرية التحليل النفسى والسلوكية، وهى تركز 
على الطبيعة اإلنساني�ة الخيرة؛ حيث ترى أن اإلنسان خير بطبعه،ووا ع لسلوكه، والسلوك دائًما له هدف 
محدد ومن رواد هذة النظرية، إبراهام ماسلو، الذى ركز على بعض الموضوعات ذات الصبغة اإلنساني�ة مثل: 

تحقيق الذات.
نماذج لبعض أنواع الشخصيات:

1-  الشخصية الطبيعية أو العادية: هو  ذلك الفرد الذي تظهر خصائص شخصيت�ه بصورة متكاملة،وأنه يستطيع 
توجيه هذه الخصائص بشكل متوازن نحو تحقيق هدف حياتي معين ، وذهب آخرون إلى اعتب�ار الشخص 
الطبيعــي بأنــه الشــخص الذي يتمتع بالصحة النفســية والعقلية الســليمة، وهناك من يرى أن الشــخصية 
الطبيعية تعنى الخلو من األضطرابات النفسية والعقلية تتمتع برازانة العقل، والثب�ات االنفعالي، وأنه سعيد 

ويتمتع بنشاط  كاف، واستثمار كامل لكل امكاناته.
2-  الشــخصية اإلنطوائي�ة: التوجد شــخصية منطوية انطواء كامــال، ويميل إلــى االنعزال والوحدة وتحاشــيه 
للتواصــل االجتماعــى وإلي التأمل منفردا بما يشــبه أحالم اليقظة وقليل االهتمــام بالنواحي المادية، وتغلب 

عليه االعتب�ارات النظرية والمثالية وحساس المزاج؛ لذلك تجده سريع االنفعال.
3-  الشــخصية الهيســتيرية: تتصف بحب الذات واالهتمام بها، وحب الظهور ومحاولة جذب انتب�اه واهتمام 
اآلخرين، والتواكل على اآلخرين في المسئولية ،القابلية الشديدة لإليحاء والتأثر باآلخرين، القابلية للمبالغة 

والكذب والتمثي�ل،وانفعاالتهم طفولية وسريعة التقلب وتتسم بالسطحية.
4-  الشخصية السيكوباتي�ة: شخصية ضد مجتمعية، اليتصرف بإرادة واعية وكاملة  تتصف بظهور أضطراب 
الســلوك في ســن مبكرة، وإتخاذ هذا األضطراب اتجاًها مؤذيا أو مضادا للمجتمــع ، االندفــاع الخارج عن 
السيطرة اإلرادية، استجابت�ه لوسائل الشدة أو اللين ، عدم النضج العاطفى، والنقص في الحكم على األمور، 

مع توفر بعض االتجاهات لألنحراف السلبى.
5-  الشخصية الدوني�ة: يعد النقص مركب نفسى الشعورى يرجع إلي العديد من العوامل النفسية، ومن أهم 
صفاتهــا يعانــي من عجز دائم في تلبي�ة التزاماته ومناشــطه الحياتي�ة يتخذ مرتب�ة أدنى فــي التعامل مع الغير، 
يقتنع دائما بأن يكون في وضع الخنوع والخضوع واالستســالم، ويفتقر للشــعور بالثقة واالستقاللية، يرضى 

باألدوار الهامشية في الحياة.
ال  ما  انتب�اهه  ويلفت  الخرافى  التفكير  عن  ويبتعد  التفكير  في  العلمي  بالمنهج  المبدعة:يتسم  6-  الشخصية 
العادي وتتسم  وقضايا قد ال يفكر فيها الشخص  التفكير في مشاكل  العادي، ودائم  انتب�اه الشخص  يلفت 

حلوله للقضايا والمشاكل بالحداثة وغير التقليدية.
الفصل الثانى: االتجاهات والقيم

اواًل: تعريف االتجاه: إن االتجاه تركيب عقلى نفسى أحدثت�ه الخبرة، وهو تركيب يتميز بالثب�ات واالستقرار 
النسبى، يوجه سلوك األفراد قريب�ا من أو بعيدا عن عنصر من عناصر البيئ�ة.

ثانًي�ا: مكونات االتجاه:
 1-المكون المعرفى: ويشتمل على معتقدات الفرد وأفكاره وتصوراته  ومعلوماته نحو موضوع ما
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2-المكون االنفعالى: ويشير إلى مشاعر الفرد وانفعاالته نحو موضوع معين.
3-  المكون السلوكي: تحمل االتجاهات معها ميال أو نزوعا للقيام أو عدم القيام بفعل أو سلوك معين، فإذا أعجبن�ا 
شيء، أو شخص، أو جماعة، أو موضوع معين فقد نسلك بما يتيح لنا أن نسانده أو نؤيده أو نقترب منه بشكل ما.

ثالًثا: أهمية دراسة االتجاهات:
انتشار مفهوم االتجاه يرجع إلى عدة أسباب منها:

تتســم االتجاهات بالثب�ات النسبى، فأحكام الفرد عن الموضوعات والقضايا التى تهمه ثابت�ة نسبي�ا. كما أنها 
أنها متعلمة ومكتسبة، وبالتالى يمكن تغييرها وتطوير برامج لتدعيم االتجاهات المرغوبة، أيًضا يمكن من خالل 
االتجاهات الكيفية التى يستجيب بها األفراد لمواقف الخبرة التى يمرون بها، كما تساهم االتجاهات فى رسم حدود 

الصلة بين قيم المجتمع وتوجهات األفراد.
رابًعا: خصائص االتجاهات:

1- االتجاهات مكتسبة  ومتعلمة، وليست وراثي�ة.
2- االتجاهات تتكون وترتبط بمثيرات ومواقف اجتماعية، ويشترك عدد من األفراد أو الجماعات فيها.

3-  االتجاهات ال تتكون فى فراغ ولكنها تتضمن دائما عالقة بين فرد، وموضوع من موضوعات البيئ�ة، أو قضية 
من القضايا.

4- االتجاهات تتعدد، وتختلف حسب المثيرات التى ترتبط بها.
5- يتضمن االتجاه عنصًرا عقليا يعبر عن معتقدات الفرد، أو معرفته العقلية عن موضوع االتجاه.

6- يتضمن االتجاه عنصًرا انفعاليا يعبر عن تقييم الفرد، ومدى حبه، أواستجابت�ه االنفعالية  لموضوع االتجاه.
7- يتضمن االتجاه عنصًرا سلوكيا يعبر عن سلوك الفرد الظاهر الموجه نحو موضوع االتجاه.

8- االتجاهات تعتبر نت�اجا للخبرة السابقة، وترتبط بالسلوك الحاضر، وتشير إلى السلوك فى المستقبل.
خامًسا: وظائف االتجاهات:

1- تحدد طريق السلوك وتفسره.
2- تنظم العمليات الدافعية واالنفعالية واإلدراكية حول بعض النواحى الموجودة فى المجال الذى يعيش فيه الفرد.

3- تنعكس فى سلوك الفرد فى أقواله، وأفعاله، وتفاعله مع اآلخرين فى الجماعات.
4- تيسر للفرد القدرة على اتخاذ القرارات فى المواقف النفسية المتعددة.

5- توجه استجابات الفرد لألشخاص، واألشياء، والموضوعات بطريقة تكاد تكون ثابت�ة.
6- تساعد الفرد على أن يشعر، ويدرك، ويفكر بطريقة محددة إزاء موضوع ما.

7- تعبر عن مسايرة الفرد لما يسود مجتمعه من معايير، وقيم، ومعتقدات.
8- تتبلور  أو توضح صورة العالقة بين الفرد وعالمه االجتماعى.

سادًسا: تغيير االتجاهات:
علــي الرغم مــن أن االتجاهات ثابت�ه نســبي�ا، وتقــاوم التغيير،إال أنهــا عرضه للتعديــل والتغيير،نتيجــة للتفاعل 

المستمر بين الفرد، ومتغيرات البيئ�ة.
أهم العوامل التى تساعد على إحداث تغيير في االتجاهات:

أ- ضعف االتجاه وعدم رسوخه.
ب - وجود اتجاهات متوازية أو متساوية فى قوتها 
ج - وجود خبرات مباشرة تتصل بموضوع االتجاه.

د - سطحية أو هامشية االتجاه
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أهم العوامل التى تجعل تغيير االتجاهات أمًرا صعًبا:
أ- قوة االتجاه القديم ورسوخه.

ب - الجمود الفكرى، وصالبة الرأى عند األفراد.
ج - مصاحبة االنفعال الشديد لالتجاه، وتحوله إلى تعصب يعمى األعين، ويصم اآلذان.

د - إدراك االتجاه الجديد على أنه تهديد للذات.
ه- محاولة تغيير االتجاه رغم إرادة الفرد.

و - الدوافع القوية عند الفرد تعمل على مقاومة تغيير االتجاهات.
ز - حيل الدفاع تعمل على الحفاظ على االتجاهات القائمة وتقاوم تغييرها.

القيم
اواًل: تعريف القيم:

فى اللغة: تعنى قيمة الشئ، وقدره أو ثمنه، وان كانت القيمة أعم من الثمن، ألن الثمن هو مايقدرمن مال عوًضا 
للشــئ عند البيع، أما القيمة فتعني كل ماهو جدير باهتمام الشخص وعنايت�ه العتب�ارات؛اجتماعية، أو إقتصادية، أو 

أخالقية، أو ديني�ة، أو جمالية، أو نفسية.
ثانًي�ا: خصائص القيم:

1- القيم أكثر عمومية وتجريًدا وشموال من االتجاهات.
2- القيم أكثر ثب�اتا من االتجاهات وأقل قابلية للتغيير منها.

3-تنطوي القيم عادة علي جانب تفضيلي وأخالقي.
ثالًثا: اكتساب القيم: إن القيم نت�اج لعمليات التعلم، فقد يكتسب الفرد قيمه كما يكتسب أنماط سلوكه األخري 
بالمالحظــة والتقليد، وينطبق عليها في هذه الحالة ماينطبق علي أشــكال التعلم االجتماعي األخــري والناتجة من 

تفاعل الفرد مع متغيرات بيئت�ه.
رابًعا: العوامل التي تؤثر في القيم: لما كانت القيم نت�اجا للتعلم، فال بد أن تت�أثر بالعوامل التي تؤثر في أشكال 

التعلم األخرى،كالسن والقدرارت والخبرات التعليمية، والوضع االقتصادي االجتماعي، أو الخلفية الثقافية.
خامًسا: دور التنشئةاالجتماعية وتشكيل القيم لدى الفرد:

تؤدي األسرة منذ مراحل مبكرة من العمر دوًرا هاًما فى تحديد دالالت االشياء واألحداث واألشخاص،وما هو مالئم 
وما هو غير مالئم من أنماط السلوك والدوافع، مثل دعم سلوك االستقالل أو اإلنجاز، أوالمنافسة، فخصال الطفل 
الوراثي�ة والعقلية تشكل أسلوب تفاعله مع الخبرات واألحداث التى يتعرض لها فى األســرة،والبيئ�ة االجتماعية 

المحيطة، كما أنها أساس الفروق الفردية بين األشخاص.
الفصل الثالث: أساليب التوافق

اواًل: تعريف التوافق:
يتضمن التوافق معنيين رئيسيين، هما:

1-  تعديل ســلوك الفرد بحيث يتــواءم مع الظروف المتغيرة فى البيئــ�ة النفســية، واالجتماعية بــل، والمادية، 
المحيطة به، ويلعب التعلم الدور الحاسم فى هذا الصدد.

2-  تعديل البيئ�ة النفسية، واالجتماعية، بل والمادية المحيطة بالفرد بحيث تصبح أكثر قابلية إلشباع دوافعه 
وتحقيق أهدافه.
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ثانًي�ا: أنواع التوافق
1- التوافق النفسي »الشخصى «

يقصد به المواءمة بين الشخص وذاته، ويعني ذلك أن يكون الفرد راضًيا عن نفسه، متقباًل لها مع التحرر النسبي 
من التوترات والصراعات التى تقترن بمشاعر سلبي�ة نحوالذات، ويرتبط التوافق النفسي ارتب�اًطا وثيًقا بمدى إشباع 

الدوافع والحاجات الفردية وتحقيق األهداف الشخصية.
2- التوافق االجتماعي:

يقصد به المواءمة بين الشخص، وغيره من الناس، ويشمل ذلك جميع المجاالت االجتماعية التى يعيش فيها الفرد 
كالمدرسة واألسرة والمهنة، ويرتبط التوافق االجتماعي ارتب�اًطا وثيًقا بمدى إشباع الدوافع والحاجات االجتماعية.

ثالًثا: اإلحباط والصراع والقلق
تعريف اإلحباط: هو الشعور الذى ينت�اب الفرد عندما يوجد ما يحول بين�ه وبين تحقيقه

ألهداف مرغوبه، أو هو الحالة االنفعالية والدافعية التى يشــعر بها الفرد عندما يواجه ما يحول بين�ه وبين إشباع 
دوافعه، مثل مشاعر الفشل، والضيق.

العوامل التي تؤدى لالحباط:
أ-  عوامل خاصة بالفرد كوجود جوانب قصور أو عدم كفاية فى الفرد نفســه، أو نقص قدرات معين�ة،أو نقص 

خصائص نفسية معين�ة كالقدرة على التحكم فى النفس، أو التى تعوق الفرد عن تحقيق أهداف معين�ة. 
ب -  عوامــل خاصــة بالبيئــ�ة يعود اإلحباط إلى ظروف وعوائــق ترتبط بالبيئ�ة التى يعيش فيها الفرد، أكثرمن 

ارتب�اطها بالفرد ذاته، كالمعاناةاالقتصادية التى تحول دون تحقيق الفرد ألهدافه.
2-الصراع:

حالــه انفعاليــه دافعية غير ســاره قوامها الشــعور بالحيرة والتــردد والضيق والقلق،تصيب الفردعندمــا تتن�ازعه 
اتجاهات مختلفة ذات قوى متساوية بشأن بعض دوافعه وأهدافة التي يسعى إلى إشباعها وتحقيقها،أوالمواقف 

التي يواجهها، فيعجز عن اتخاذ وجهة معين�ة أو الوصول إلى حل محدد.
أ- أنواع الصراعات:

صراع اإلقدام – اإلقدام: يحدث هذا الصراع حين يحا ول الشخص االختي�ار بين هدفين كالهما جذاب،ويعد هذا 
النوع من الصراع أيسر أنواع الصراعات قابلية للحسم.

صراع اإلحجام – اإلحجام: وينشأ هذا الصراع عندما يحاول المرء االختي�ار بين هدفين كالهما منفر.
صراع األقدام – اإلحجام: حين يكون الهدف الواحد جذاًبا ومنفًرا فى وقت واحد فإن الشخص يعاني فى هذه 

الحالة من صراع اإلقدام – اإلحجام.
نت�ائج اإلحباط والصراع: تعتمد على مجموعة من العوامل هى:

1-  نوع العائق: تتوقف نت�ائج اإلحباط  والصراع على نوع العائق الذى يتعرض له الفرد، فطريقة االستجابة لصراع 
خلقى »كالغش فى االمتحانات« ومايصاحبه من شعور بالذنب، تختلف عن االستجابة لعائق اقتصادى » 

كنقص الدخل« حين يبحث المرء عن عمل إضافى مثال لزيادة دخله.
2-  الخبرة الســابقة: تؤثر خبرة الشــخص الســابقة فى التعامــل مع مواقف اإلحباط والصراع فــى تحديد نمط 
استجابت�ه فى الموقف الحاضر، فخبرات الفشل السابق قد تؤدى إلى مزيد من القلق والتوتر، أما إذا كان المرء 
قــد تعــرض فى الماضى لخبرات نجاح فى التغلب على العوائق فإنه قد يشــعر عند مواجهة الموقف الراهن 

بالثقة بالنفس ويتسم بالمثابرة.
3-  تفسير الشخص للموقف: تتوقف درجة شدة العائق وخطره على مدى شعور الفرد  بتهديده لذاته من ناحية، 

وعلى درجة تقدير الشخص لذاتة من ناحية أخرى.
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4-  طبيعة الدافع: تؤثر طبيعة الدافع فى نوع االستجابة التى تصدر عن الشخص الذى يعانى من خبرة اإلحباط 
أو الصراع، فإذا كان الدافع ثانوًيا فإن الشخص ال يستجيب إال بشعور خفيف بالضيق، أما إذا كان الدافع 

أساسًيا فإن التوتر الذى يصاحب تعويقه يكون طويل األمد.
إمكانات إشباع الدوافع أو تحقيق األهداف: يتوقف األثر الناجم عن اإلحباط والصراع على اإلمكانات المتاحة 

إلشباع دوافع الفرد أو تحقيق أهدافه.

القلق
أ- تعريف القلق: حالة من التوتر الشــامل المســتمر،يتوقع فيهــا الفرد خطرا، وتهديدا واقعيــا، أو رمزيا مصحوًبا 

بأعراض جسمية وفسيولوجية وانفعالية ومعرفية.
ب - مظاهر القلق: الناحية الجسمية والفسيولوجية: يظهر القلق متمثاًل فى شكل أعراض مثل ضربات القلب، 

واضطراب المعدة، أو اإلسهال، وكثرة التبول، وكثرة إفراز العرق.
الناحية االنفعالية: عدم القدرة على التركيز واإلجهاد والتعب دون مبرر كما قد توجد من عالمات أخرى مميزة 

مثل برودة األطراف، واألرق.
الناحية المعرفية: فإنه يسبق القلق ويتزامن معه إدراك وتوقع مستمر لحدوث شئ سيئ أو مكروه للفرد.

مستويات القلق:
 القلق فى صورته المعتدلة: هو قلق دافعي وميسر وصحي إذ يؤدى إلى حل المشكالت، واإلبداع،ويسهل عمليات 

التعلم، والتوافق.
القلق المنخفض: ويؤدى إلى شعور صاحبه بالالمباالة، والكسل، واالهمال، وعدم الرغبة فى االنجاز.

القلق المرتفع: يؤدى ارتفاع مستوى القلق إلى عصبي�ة واستث�ارة، وخفض للوظائف المعرفية، ومن أهمها القدرة 
على التفكير، والقدرة على اتخاذ القرارت كما يؤدى إلى شــعور دائم بعدم الكفاية، والعجز، وقلة الحيلة، وعدم القدرة 

على البت فى األمور.
الفصل الرابع: أساليب حل الصراعات ومواجهة االحباطات

أواًل: األساليب المباشرة
1- بذل الجهد إلزالة العائق والوصول إلى الهدف: تعنى مضاعفة الجهد إلزالة هذه العوائق.

2-  البحــث عن طــرق أخرى للوصول إلى الهدف: إذا وجد الشــخص أن الطريقة التى يســتخدمها  للوصول إلى 
الهدف ال تؤدى إلى ذلك بالرغم مما يب�ذله من جهد ونشاط؛ فإنه يب�دأ فى البحث عن طريقة أخرى تؤدى إلى 

ذلك.
 3-  اســتب�دال الهدف بغيره: تعنى احالل هدف آخر يسهل الوصول إليه محله،وتتوقف كفاءة هذه الطريقة على 

نجاح الهدف الجديد عند إحرازه بإشباع الدافع أو الحاجة.
4-  استخدام أسلوب حل المشكلة: تتطلب هذه الطريقة أن يحاول الشخص جمع أكبرقدر من المعلومات عن 
الهدف الذى يسعى إليه، أو األهداف المتصارعة لديه، ثم يجرب عمليات التحليل المعتادة فى سلوك حل 
المشكلة، ويجرى الوصول إلى الهدف ليتعرف على عواقبه وتوابعه،وقد ينتهى به ذلك إلى قبول الهدف أو 

التخلى عنه.
ثانًي�ا:  األســاليب غير المباشرة: تتسم بأنها ال شعورية، وبعضها قد يكون أقرب إلى الســواء، ويمارسها معظم 

الناس وتسمى الحيل الدفاعية ومنها:
1-  الكبت: هو نوع من النســيان الالشــعوري يســعى المرء، بطريقة ال إراديــة إلى إبعــاد الدوافع غيــر المقبولة 
والذكريات المؤلمة أو المشين�ة أو المخيفة عن دائرة الشعور والوعي، واخفائها فى الالشــعور، والتي تظهر 

فيما بعد في شكل أحالم النوم، الهفوات وذالت اللسان.



195

مفاهيم ملخص كتاب علم النفس واالجتماع الصف الثالث الثانوي

2-  اإلعالء »التســامي«: هو تحويل الطاقة النفســية المتعلقة بأحد الدوافع أو األهداف غيــر المقبولة اجتماعيا 
وتوجيهها إلى نشاط اجتماعي مقبول ومفيد.، فالدافع الجنسي مثال يمكن عالجه بالنشاط األدبي والفني 

والرغبات العدواني�ة يمكن أن تتسامى من خالل بعض األنشطة الرياضية.
3-  التعويــض: هــو حيلة دفاعية الشــعورية يلجأ إليها الفرد لتخفيف حــدة التوتر الناجم عن خبــرة اإلحباط أو 
الصراع وما يصاحبها من شــعور بالنقص أو إحســاس بالفشــل، وهو نوع من تغيير األهداف إال أنه في حالة 

التعويض يكون الشعورًيا.
4- التبرير: هو محاولة الشــعورية إلعطاء أســباب تب�دو مقبولة اجتماعيا، أو معقولة منطقًيا على الرغم من أنها 

بالفعل غير سليمة.
5-  اإلزاحــة »اإلحــالل أو النقل«: حيلــة دفاعية يلجأ إليها الشــخص لنقل اإلنفعاالت من معانيهــا األصلية غير 
المقبولة إلى معان أخرى بديلة تكون أكثر قبواًل لدى الشــخص، وقد تتخذ اإلزاحة صورة النقل من أشياء أو 

أشخاص معينين إلى أشخاص أخرين.
6-  اإلســقاط: حيلة أخرى يلجأ إليها اإلنسان حين يلصق عيوبه أو نقائصه أو فشله باآلخرين، وهو بذلك وسيلة 

إلنكار وجود هذه العيوب أو األخطاء فيه.
7-  التقمص »التوحد«: هى عكس حيلة اإلســقاط، وفيها يســعى المرء إلى خفض التوتر النفســي الناجم عن 
اإلحباط والصراع عن طريق التحلى ببعض الصفات والخصائص التى يتســم بها شخص آخر، أو عن طريق 

التوحد الوجداني مع هذا الشخص.
8-  النكوص: هو ارتداد إلى بعض أساليب التوافق القديمة التى كانت تشبع رغبات الشخص وتحقق أهدافه فى 

مرحلة سابقة من مراحل نموه، على الرغم من أنه يكون قد تعدى هذه المرحلة.
9- اإلنكار:تظهر هذه الحيلة فى صورة رفض الشخص االعتراف بأنه فى حالة إحباط أو صراع.

ثانًي�ا: علم الجتماع
الوحدة األولى: نظرية علم الجتماع والعمليات الجتماعية

الفصل األول: النظرية االجتماعية بن�اؤها ووظائفها 
أواًل: تعريف النظرية في علم االجتماع

»النظرية عبارة عن نسق من المعرفة التي تتسم بالتعميم، وتفسر الجوانب المختلفة للواقع«، وتختلف النظرية 
العلمية عن غيرها من النظريات الرياضية مثاًل في أنها تخضع للتحقق من صدقها عن طريق المالحظة األمبيريقية 
»التجريبي�ة«، كما أنها تساعد العلماء فى الوقت نفسه على اكتشاف قوانين جديدة،أو وضع فروض الختب�ار صدقها 

ثانًي�ا: بن�اء النظرية في علم االجتماع
1- الشكل األساسى

2- مجموعة من التصورات.
3- مجموعة من األحكام » البديهيات، والقضايا، والفروض « تتعلق بالعالقة المنطقية بين هذه المفاهيم.

4- التعريفات اإلجرا ئي�ة ابت�داء من الفروض، والمتغيرات، والمؤشرات.
5- المنهج المستخدم الختب�ار العالقات بين الفروض.

6- تحليل البي�انات.
7- تفسير النت�ائج.

8- تقييم البن�اء المنطقى المنهجى التجريبى للنظرية فى ضوء تحليل البي�انات وتفسيرها.
ثالًثا: وظائف النظرية في علم االجتماع

تحديد االتجاه األساسى للعلم عن طريق تحديد نوع المادة أو الوقائع التى يجب جمعها عن الظاهرة المدروسة.
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تقديم إطار تصوري يسترشد به العالم عند جمعه للحقائق، وهذا اإلطار يساعد العالم على إدراك ما بين الوقائع 
من عالقات ويرشده إلى نوعية الوقائع التى يتعين عليه جمعها.

 تلخيــص الوقائع وتلخيص العالقات بينها: إن كل قانون، أو فرض، أومفهــوم تتضمنه النظرية ليس إال تلخيًصا 
لعدد ال نهاية له من المالحظات التى قام العلماء بإدراجها

التنبؤ بالوقائع: إذا كانت النظرية تلخص الوقائع وتقرر وجود نظام عام يربط بين المالحظات التى يتوصل إليها 
العالم فإنها تصبح أيًضا تنبؤات بما سيحدث فى المستقبل

تحديد أوجه النقص فى معرفتن�ا: إنن�ا ال نســتطيع أن نعرف ما ينقصنا فى أى مجال إال إذا عرفنا أواًل ما هو متوفر 
لدين�ا، واذا كانت المعرفة المتوفرة لدين�ا كثيرة؛ فإنه يصعب علين�ا أن نعرفها جيدً ا، ولما كانت النظرية تلخص، 
وتنظم المعرفة المكتسبة؛ فإنها تساعدنا على التعرف على ما ينقصنا من معرفة، وبالتالى ترشدنا إلى الجوانب التى 

يجب أن نركز بحثن�ا عليها.
النظريــة تقوم بمهمة ترشــيد التطبيق: إن الغايــة النهائي�ة للعلم هى التطبيق، بمعنى أن العلماء يدرســون ظواهر 
الكون ويحاولون التوصل إلى القوانين التى تحكمها من أجل اســتخدام نت�ائج دراســاتهم فى التعامل مع الطبيعة 
والســيطرة عليها، والنظرية العلمية بما أنها تلخيص لكل الحقائق التى اكتشفها العلماء؛ فهي تقوم بمهمة ترشيد أى 

توجيه التطبيقات العلمية فى مجاالت الحياة المختلفة.
رابًعا: نماذج من بعض النظريات في علم االجتماع

تعريف النظرية البن�ائي�ة الوظيفية في علم االجتماع
إن البن�ائي�ة الوظيفية قد استخدمت بعدة معان فى علم االجتماع وهى:

1- اإلسهام الذى يقدمه الجزء للكل قد يكون المجتمع أو الثقافة وهذا هو المعنى الذى استخدمه دوركايم،وبارون، 
ومالينوفسكى.

2- اإلسهام الذى تقدمه الجماعة إلى أعضائها، أو اإلسهام الذى يقدمه المجتمع الكبير للجماعات الصغيرة التى 
يضمها.

3- تستخدم لإلشارة إلى دراسة الظواهراالجتماعية بوصفها عمليات، وآثار ألبني�ة اجتماعية مثل أنساق القرابة 
أو الطبقة.

إن االفتراضات األساسية للنظرية البن�ائي�ة الوظيفية يمكن تلخيصها في:
1- يجب تحليل المجتمعات تاريخًيا على أنها أنساق ذات أجزاء متداخلة.

2- إن عالقات السبب والنتيجة متكررة.
3-  إن األنساق االجتماعية هى فى حالة توازن دين�اميكى، ألن التكيف للقوى المؤثرة فى النسق تحدث حًدا أدنى 

من التغير فى داخل النسق.
4-  إن التكامل التام ال يمكن حدوثه ألن كل نسق اجتماعى له انحرافاته ولكنه أخيًرا يميل إلى أن يكون متعاداًل من 

خالل األنظمة داخل النسق.
5- إن التغير هو عملية توافقية بطيئ�ة فى األساس.

6-  إن التغير هو نتيجة لتكيف التغيرات التى تحدث خارج النسق، والتى تنمو من خالل التمايزات واالختراعات 
الداخلية.

الفصل الثاني: التفاعل  االجتماعي والعالقات االجتماعية 
 اواًل: مفهوم التفاعل اإلجتماعي: »السلوك المتب�ادل بين األفراد والجماعات في المواقف والمناسبات المختلفة«.

ثانًي�ا: أهمية التفاعل االجتماعي:
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1- التفاعل ضروري إلشباع الحاجات االجتماعية، ألن تب�ادل الحاجات يتطلب التفاعل.
2- التفاعل ضروري الستمرار الجماعة وبقائها. 

3- للتفاعل نت�ائج إيجابي�ة على شخصية الفرد في مختلف مراحل حياته.
4-التفاعل الذي يتم وفق قوانين وقيم متفق عليها يؤدي إلى التعاون البن�اء، ويساعد على تقوية الروابط، 

ثالًثا: أنواع التفاعل االجتماعي
3- التفاعل الفردي أو الجماعي      2- التفاعل البن�اء أو الهدام.  1- التفاعل المباشر أو غير المباشر. 

5- التفاعل التلقائي أو العرضي. 4- التفاعل الدائم أو المؤقت.  
أواًل: مفهوم العالقات االجتماعية: »بأنها الســلوك الذي يصدر عن مجموعة من الناس إلى المدى الذي يكون كل 

فعل من األفعال آخًذا في اعتب�اره المعاني التي تنطوي عليها أفعال اآلخرين«.
ثانًي�ا: أهمية العالقات االجتماعية:

1-  الجانب االجتماعي: نجد أنها تهدف إلى مساعدة األفراد على االندماج السوي في الجماعة والتكيف معها.
2- الجانب األخالقي: تهدف إلى ترســيخ مبادئ اجتماعية عامــة تقوم على احترام الفــرد وحرياته وتقدير القيم 

االجتماعية.
3- الجانب النفسي: فإنها تهدف إلى تحقيق الشعور باألمن والحماية واالنتماء واالرتب�اط باآلخرين.

الفصل الثالث: العمليات اإلجتماعية 
تعريف العمليــة االجتماعية:  »النموذج الذي تتسلســل وفقه عدة وقائع وحوداث اجتماعيــة ناتجة بعضها عن 

بعض«.
أواًل: التعــاون االجتماعــي: يعرف بأنه هو العملية االجتماعية التي تنطوى على قيام فردين أو أكثــر بالعمل مًعا 
لتحقيق غاية مشتركة، وهوبهذه الصورة ال يتحقق إال عن طريق العمل الجماعي بخالف الحال في عمليات التن�افس 

والصراع، حيث يستطيع الفرد الواحد أن يعمل بمفرده لتحقيق الغاية التي ينشدها.
العوامل المؤثرة في التعاون االجتماعي:

1-  العامــل البيئــي: فالبيئــ�ة الخارجية بما تتضمنــه من وحدة المصالح واألهداف، تــؤدي باألفراد إلــى التعاون 
لتحقيق المصلحة المشتركة، وما فيه الخير العام.

2-  العامــل العقائدي أو الروحي: فالتعــاون عملية اجتماعية يرجع الفضل في ترويض األفــراد عليها إلى العقيدة 
السليمة التي تؤثر على األسرة.

3-  العامــل النفســي:  فقــد ذهب بعض علمــاء النفس إلى أن التعــاون بالرغم من أنــه عملية اجتماعيــة غير أنه 
يستجيب لبعض الدوافع الفطرية الكامنة في الطبيعة اإلنساني�ة؛ فالنفس اإلنساني�ة تنطوى على طائفة 

من الدوافع الغيرية بجانب إنطوائها على الدوافع الذاتي�ة.
أهمية التعاون االجتماعي:

أ- بالنسبة للفرد: تساعد الفرد على إشباع حاجاته ويزيد من شعوره باألمن ويكتسب محبة اآلخرين وتقديرهم.
ب -  بالنسبة للجماعة: التعاون بين أفراد الجماعة يجعلهم حريصين على المحافظة على وجود الجماعة وبقائها 

ويسهم في تحقيق أهدافها.
ج -  بالنســبة للمجتمع: للتعاون في حياة المجتمع أهمية كبرى حيث يســاعد على تطور المجتمع وتقدمه مما 

يحافظ على كيان المجتمع ويدعم وحدته واستقراره ويحقق أهدافه.
ثانُي�ا: التكيف االجتماعي: يقصد بالتكيف« العملية االجتماعية التي تهدف إلى التوفيق بين األفراد والجماعات 

بحيث يتفهم كل طرف أفكار ومشاعر الطرف اآلخر، ليحدث بينهما تقارب يؤدي إلى تحقيق مصلحة مشتركة«.
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أهمية التكيف:
أ- تطبيع اإلنسان بالبيئ�ة االجتماعية التي يعيش فيها.

ب -  وتب�دو وظيفة التكيف وأهميت�ه بوضوح عندما ينتقل إنســان من بيئ�ة اجتماعية إلى أخرى تختلف عنها في 
أنماطها الثقافية فهى تساعده على خفض حدة الصراع بداخله والتوافق مع البيئ�ة الجديدة.

ثالًثا: التن�افس االجتماعي: هو  »عملية اجتماعية يقوم من خاللها شــخصين أو أكثر أو جماعتين أو أكثر بالعمل 
للوصول إلى هدف معين بحيث يحرص كل طرف من أطراف التن�افس على الوصول إلى هذا الهدف قبل اآلخر”.

أهمية التن�افس االجتماعي:
يتولد التن�افس عادة عن التعاون، وتكون عملية التن�افس مفيدة وإيجابي�ة وســليمة النت�ائج ما دامت ذات هدف 
واحد يخدم الجماعة، ولكن إذا اتجه التن�افس نحو تحقيق أهداف فردية تتعارض مع أهداف الجماعة ودون التزام 
بقوانين هذه الجماعة وأخالقياتها، في هذه الحالة يصبح التن�افس عملية مفرقة ومنبًعا  للشقاق والعداوة والتفرقة.

خصائص التن�افس:
1-يحدث التن�افس عادة بين طرفين متعادلين في القوة.

2- تستخدم أطراف التن�افس القواعد والطرق المشروعة.
3- يتجه المتن�افسون نحو األهداف، وليس نحو األشخاص.

4- يسعى كل منهما إلى تحقيق نفس الهدف الذي يسعى إليه الطرف االخر.
5- غالًبا ما يحدث التن�افس بين أفراد ال يعرفون بعضهم بعًضا.

 رابًعا: الصراع االجتماعي: هو عملية اجتماعية ســلبي�ة هدامة، ألنه يعبــر عن القوى االجتماعية ومدى تصادمها، 
وتنشأ هذه العملية نتيجة للظروف االجتماعية واالقتصادية والسياسية غير المستقرة. 

 أسباب الصراع االجتماعي وعوامله:
1- االعتقاد في أن التفاوت في توزيع الثروة، وغياب العدالة االجتماعية.

2- قد يتولد الصراع السلبي عن التن�افس المتطرف الذي يستخدم أطرافه أساليب غير مشروعة في تحقيق مآربهم.
3- ينشأ الصراع عادة عن تعارض المصالح الشخصية.

الفصل الرابع: الظاهرة االجتماعية
اواًل: تعريف الظاهرة االجتماعية: يعرف»اميل دور كايم« مؤسس علم االجتماع الفرنسي بأن الظواهر االجتماعية 

»كل ضرب من السلوك ثابًت�ا كان أم غير ثابت يمكن أن يب�اشر نوًعا من اإللزام على األفراد« 
ثانًي�ا: خصائص الظواهر االجتماعية:

1-  التلقائي�ة: فالظواهر االجتماعية ظواهر تلقائي�ة بمعنى أنها تنشــأ كلما اجتمع الناس بعضهم ببعض وترابطت 
مصالحهــم واتحدت رغباتهم، ومن ثم فهي ليســت مــن صنع فرد أو مجموعة من األفراد ولكنها من صنع 

المجتمع فهي تصدر بوحي من العقل الجمعي الذي ينشأ من اجتماع األفراد وتب�ادل آرائهم.
2-  الظاهــرة اإلجتماعيــة شــيئي�ة: إن شــيئي�ة الظاهرة االجتماعيــة تعني أنها خارجــة عن ذواتن�ا وعن تجســداتها 

الفردية، فهي ال تولد بمولد الفرد وال تفنى بفنائه.
3-  الجبــر واإللــزام: الظاهــرة االجتماعية تفرض نفســها على األفــراد فال يســعهم أن يخالفوهــا أو يخرجوا على 

قواعدها ونظمها واال تعرضوا للجزاء.
4-  العموميــة واإلنتشــار: تتميز الظاهرة االجتماعية باالنتشــار بين جميــع أفراد المجتمع، وهــي تظهر في صورة 
واحدة إلى حد ما، وتتكرر خالل فترة طويلة من الزمن، ويمكن إحصاؤها وقياسها ومقارنتها بغيرها »مثال 

ذلك:األسرة”
5- الظاهرة االجتماعية نسبي�ة: تخضع ألثر الزمان والمكان، والتثبت على شكل واحد مثل الظاهرة الطبيعية.
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6-  الظاهــرة االجتماعيــة تاريخية: تمثــل فترة في حيــاة المجتمع، وهذه الظاهرة هــي مادة التراث التاريخي وما 
ينطوي عليه من عرف، وعادات، وتقاليد.

7-  الترابط: مترابطة يؤثر بعضها في بعض ويفسر بعضها البعض اآلخر، فهي ال تعمل منفردة،وال يمكن دراستها 
منعزلة.

الوحدة الثاني�ة: علم الجتماع وقضايا التنمية
الفصل األول: عالقة علم االجتماع بالعلوم األخرى

أواًل: الفلسفة: هى أقدم بكثير من علم االجتماع ومع أن الفلسفة وعلم االجتماع يعدان بمثابة نوعين مختلفين 
من جهد العقل اإلنساني، إال أن االختالف بينهما يشبه بصفة عامة ذلك االختالف الذى يفصل بين العلم اإلمبيريقى 
والفلسفة، وهواختالف ينصب أساًسا على مستويات التجريد والمعالجة المنهجية؛ فكالهما يحاول أن يصف 
الواقع ويفسره، وكالهما أيًضا يعتمد على مالحظة الوقائع والتعميم المشتق من هذه المالحظات ، والعلم اإلمبيريقى 
يستمد التعميمات المتصلة بميدان محدد من البحث من الوقائع التى تم مالحظتها فى هذا الميدان، أو من ميادين 

وثيقة الصلة به ؛ أما الفلسفة فهى على النقيض من ذلك، ألنها تسعى – أساسَا – إلى فهم الحقيقة في صورة كلية.
ثانًي�ا: األنثروبولوجيا: هي علم دراســة اإلنســان وتدرسه من خالل النظم االجتماعية التي يتكون منها المجتمع 
مثل النظام القرابى والعائلي، واالقتصادي، كما تهتم ثقافًيا بدراسة العادات والتقاليد المشكلة لثقافة المجتمع 
عن طريق دراســة اللغة، وعناصر الثقافة المادية، وغير المادية ،و تهتم بدراســة اإلنســان البدائي، بينما يتن�اول علم 
االجتماع بالدراســة الحضارات األكثر تقدًما بشكل قطاعات على عكس األنثربولوجيا تعمل بشكل كلى. وعادة ما 
يعيش األنثروبولوجيون فى المجتمع الذى يدرسونه حيث يالحظون السلوك مالحظة مباشرة، ويسجلون العادات 
واألعراف مستعينين فى ذلك باإلخباريين، والمنهج األنثربولوجي هو بالضرورة منهج كيفى أو عالجى، أما علماء 

االجتماع فغالًبا ما يعتمدون على اإلحصاءات واالستبي�انات؛ لذلك فإن تحليالتهم غالًبا ما تكون رسمية وكيفية.
ثالًثا: علم النفس: يهتم بدراسة قدرات العقل على إدراك األحاسيس، ومنحها معانى معين�ة ثم االستجابة لهذه 
األحاسيس ويكاد يلتقي علم االجتماع، وعلم النفس عند نقطة معين�ة تشكل مبحثا متميزا هو علم النفس االجتماعى 
الذى يهتم بتن�اول الوســائل التى من خاللها تخضع الشخصية »أو السلوك« للخصائص االجتماعية للفرد أو الوضع 
االجتماعى الذى يشغله،كما يهتم علم النفس بدراسة الشخصية والهوية وعلوم األعصاب بهدف شرح وتفسير 
الخبرات والمشكلة الفردية، ويقدم الحلول للفرد، أما علم االجتماع فيهتم باألثر االجتماعى على الشخصية والهوية، 
وهو ال يسعى للكشف عن اآلثار النفسية أو العصبي�ة، بل أنه يقدم حلوال تستهدف إحداث التغيرات على المستوى 

المجتمعى وليس الفردى.
رابًعا: علم التاريخ: التاريخ يدرس الماضى اإلنسانى بوصفه سباًقا من األحداث، والمواقف، والعمليات الفريدة، 
والملموســة، ويسعى إلى الكشف عن أنماط التكرار والتردد الكامنة خلف اإلطار الفردى، والتاريخى، والزمانى لهذه 
األحداث، فى حين أن األنماط المتكررة من االعتماد اإلنسانى المتب�ادل هو موضوع دراسة العلوم االجتماعية التى 

ينتمى علم االجتماع إليها.
خامًســا: علم السياسة: ينقسم هذا العلم إلى مبحثين أساسيين هما: النظرية السياسية، واإلدارة الحكومية، 
ويرتبط كال المبحثين بروابط عميقة بالســلوك السياســى، فغالًبا ما نجد برامج النظرية السياســية تتن�اول اآلراء 
السياســية المتعلقة بالحكومة، أما برامج اإلدارة فغالًبا ما تزود الدارس بوصف شامل لبن�اء الهيئ�ات الحكومية 
ووظائفها، واذا كان علم االجتماع يهتم بدراسة كل جوانب المجتمع، فإن علم السياسة يكرس كل اهتمامه لدرا سة 

القوة.
سادًســا: علم االقتصاد: يهتم بدراســة إنت�اج وتوزيع الســلع والخدمات أن علماء االقتصاد شأنهم فى ذلك شأن 



200

مفاهيم ملخص كتاب علم النفس واالجتماع الصف الثالث الثانوي

علماء االجتماع يفكرون فى ضوء األنســاق واألنساق الفرعية، حيث يؤكدون فكرة العالقات بين األجزاء ،ويهتم علم 
االقتصاد بدراسة كيفية قيام الجماعات الكبرى بتوزيع الثروات االجتماعية ،أما علم االجتماع فال يهتم فقط بدراسة 

كيفية قيام الجماعات بتوزيع ثرواتها، لكن أيضا بشرح وتفسير السبب وراء قيامهم بذلك، وما الذى يؤثر فيه.
الفصل الثاني: الثقافة من منظور علم االجتماع

أواًل: مفهوم الثقافة: هي ذلك الكل المعقد الذي يتضمن المعارف، والمعتقدات، والفنون، واآلداب، واألعراف، 
والقوانين، وغير ذلك من منجزات اإلنسان كفرد، أو كمجتمع، وقد عرفته منظمة اليونيسكو بأنها »جميع معارف 

اإلنسان المتعلقة بالطبيعة والمجتمع«.
ثانًي�ا: الرؤى المتعلقة بالثقافة

1- الثقافة كمعرفة فالثقافة                         2 -الثقافة كبن�اء من المفاهيم األساسية 
3-الثقافة كبن�اء من المفاهيم المترابطة.

ثالًثا: خصائص الثقافة
1- الثقافة عملية إنساني�ة.                             2-الثقافة عملية اجتماعية مكتسبة.
3-الثقافة عملية متغيرة.                              4- الثقافة عملية متنوعة المضمون.

5-  الثقافة عملية تحدد أسلوب الحياة.
رابًعا: عناصر الثقافة

1- العموميات: وهي التي يشترك فيها غالبي�ة أفراد المجتمع الواحد 
2-الخصوصيات: وتختص بها جماعة معين�ة من أفراد المجتمع دون غيرها من الجماعات

3- »المتغيرات البديلة«: ومن أمثلتها التجديدات واالختراعات التي تظهر في ظل ثقافة معين�ة.
خامًسا: أشكال الثقافة: هناك شكالن أساسيان هما: الثقافة المادية والثقافة غير المادية.

سادًســا: وظيفة الثقافة: ٌتحدد ثقافة أي مجتمع أســلوب الحياة فيه ســواء من ناحية وســائل اإلنت�اج وعالقات 
اإلنت�اج واألنظمة السياســية واالجتماعية أم من ناحية األفكار، والقيم، والعادات، والتقاليد، وآداب السلوك  كما أنها 
توفر للفرد االتجاهات، والقيم التي تساعده في تكوين ضميره الذي يتواءم به مع جماعته، ويعيش متكيف معها ، 

كذلك شعوره باالنتماء 
الفصل الثالث: ثقافة العمل التطوعي

أواًل: مفهوم التطوع: التطوع هو أن يتعهد الشخص بمحض إرادته دون قهر أو إجبار بمنح جانب من وقته أو ماله 
أوطاقته لخدمة مجتمعه.

ثانًي�ا: قيمة العمل التطوعي: إبراز الدور الهام الذي تلعبه المجتمعات األهلية غير الحكومية في تلبي�ة االحتي�اجات 
والعمل  العطاء  كقيم  المجتمع؛  في  محورية  قيم  منظومة  لترسيخ  هادفة  عملية  التطوعي  فالعمل  األساسية  
غيرالهادف للربح، واالنتماء والوالء فنشر ثقافة التطوع لدى الشباب يرسخ في نفوسهم التوا زن بين الروح الفردية 
والجماعية فهى أحد أهم اآلليات التي تحد كثيًرا من المشكالت التي تعاني منها المجتمعات المحلية، كذلك تساعد 

فى ترسيخ الدور الذى تلعبه مؤسسات التنشئة االجتماعية فى المجتمع.
ثالًثا: أشكال العمل التطوعي

1-  السلوك التطوعي »غير المقصود«، وُيقَصد به الممارسات التطوعية التي يمارسها األفراد استجابة لظروف 
طارئة أو لمواقف إنساني�ة.

العمل  هذا  بأهمية  اإليمان  عن  الناتجة  التطوعية  الممارسات  به  وُيقَصد  »المقصود«،  التطوعي  2-  الفعل 
وضرورته، وال يأتي نتيجة لحوادث طارئة، وانما هو عمل قائم بذاته.
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رابًعا: أنواع المشاركة في العمل التطوعي:
عنه،أو  الدفاع  أو  بالتشجيع،  سواًء  الخيري  للمشروع  المعنوي  الدعم  خالل  من  وذلك  المعنوية:  1-  المشاركة 

التعريف به في المحافل العامة.
2- المشاركة المالية: ونعني بها دعم المشاريع الخيرية بالمال.

3-  المشاركة العضوية: ونعني بها أن يكون الفرد عضًوا فّعااًل في األعمال التطوعية،  وهذا يتطلب بذل الجهد، 
والتضحية بالوقت، والتفكير الجاد.

خامًسا:نماذج للعمل التطوعي
1- داخل المدرسة: تنظيف الحدائق وزراعة أشجار داخل المدرسة وأعمال تنظيف المدارس تزيين المدارس والممرات. 

2-خارج المدرسة: زيارات وحفالت لدور المسنين واأليت�ام والمعاقين وذوي االحتي�اجات الخاصة.
الفصل الرابع: ثقافة العمل الحر

أواًل: تعريف العمل الحر:
هــو عمل اختي�اري يقع عبء مســئولياته على صاحبه، وتعود إليــه مخرجاته المادية، واألدبيــ�ة، والمعنوية، وقد 
يكون عمال فى مجال واحد أو تتعدد المجاالت حسب اهتمامات من يقوم به أوتفرضه عليه ظروف السوق ،كما ينظر 
إلى العمل الحر على أنه العمل الذى ال يتبع أى جهة ســواء حكومية أو خاصة، ويقوم الشــخص به بنفســه لحسابه 

الخاص، ويستثمر جهده، وماله فى الحصول على أقصى ربح ممكن من هذا العمل.
ثانًي�ا: بيئ�ة العمل الحر

تعتمد نسبة العمل الحر فى المجتمع على الفرص التى توفرها، البيئ�ة وعلى قدرات، وتفضيالت السكان، وتت�أثر 
تلك النواحى بدورها بالتكنولوجيا المتوفرة، ومســتوى النمو االقتصادى، والثقافة، والمؤسسات، والديموجرافيا 
االجتماعيــة؛ حيــث تلعب الحالة االقتصادية دورا أساســيا فى ممارســة العمل الحر؛ فقد ذهب »بلو » إلى أن هناك 
عامالن اقتصاديان أساسيان يؤثران على بيئ�ة العمل الحر هما: التغيرات التكنولوجية وتغير البيئ�ة الصناعية، فهو 
يالحظ أن تلك التغيرات البنيوية قد حدت من مزايا الشركات الكبرى وخلقت فرًصا أفضل للشركات الصغيرة ألن 
بقائها لم يعد معتمدا على العامل االقتصادى وحده ،كما أن القيم الثقافية تؤثر بشكل أساسى على سلوك العمل، وفى 
ظل هذا الطرح، يحدد »رؤيتين عامتين فيما يختص بالعالقة بين القيم الثقافية، وسلوك العمل، األولى » دافيدسون 
» شرح السمات النفسية الكلية لعملية الشراكة، والتى تقوم على فرضيتين: أوالهما: على المستوى الفردى والتى 
ترى أن الفرد الذى يتمتع بقيم الشراكة سيكون أكثر قدرة على التعبير عن سلوكيات العمل الحر، وثانيهما: على 
المســتوى الكلى » فكلما زاد مثل هؤالء األفراد فى المجتمع زادت توجهات المجتمع نحو الشراكة والعمل الحر«، ومن 
الواضح أن تلك الرؤية تقوم على المنظور الفردى للثقافة الثاني�ة » الشــرعية االجتماعية«، وتلك الرؤية تفترض أن 
القيم، والمعتقدات التى تفرض نفســها على المجتمع ســوف تؤثر على سلوكيات العمل الحر بغض النظر عن قيم، 

ومعتقدات هؤالء األفراد أنفسهم.
ثالًثا: متطلبات العمل الحر

1-  التخطيط:
- تحديد السوق: من هم العمالء وماذا يريدون؟

- تحديد األولويات: كيف يمكن تقديم كل ما يرغبه العمالء وبأى أولوية ؟
- مسائل التمويل: كيف يمكن دفع المال الكافى لدعم خطة العمل ؟

- طاقم العمل: فهل يمكن مثال استقدام طاقم عمل من سوق أو شركات منافسة؟
- التنظيم واإلدارة: هل التنظيم مصمم بحيث يضمن الجودة ؟
- إدارة التمويل: كيف يمكن القيام بالمحاسبي�ة على األموال ؟
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2-األداء:
- حساب التكلفة والكفاءة: كيف يمكن تحقيق أفضل المخرجات بأقل التكاليف؟

- المواءمة: كيف يمكن أن تتواءم مع المجموعات المختلفة من العمالء فى السوق ؟
- اإلبقاء على نفس خط األداء: ما الذى تحتاج لمعرفته ؟

- الشفافية والمحاسبة: كيف يمكن اظهار أسلوب اإلدارة الحكيم الذى نتبعه كتنظيم ؟
- التخطيط االستراتيجى: كيف يمكن القيام بالعمل الجماعى لتحسين البرامج؟

رابًعا: مزايا العمل الحر: ينفذ حلمه ويعمل ما يحب ويصبح صانع قراره وينظم ساعات العمل بنفسه ويستطيع 
إدارة العمل من المنزل ويعطيه العمل الحر الثقة بالذات  ويجد المتعة في أن يكون مسئوال عن عمله ويعمل بقدر ما 
يتحصل عليه من هذا العمل ويســتطيع االستقاللية والسيطرة على عمله وتوجيهه ويشعر بالسعادة عند إدراك أن 

الناس يقدرون ما ينتجه ويتيح إمكاني�ة الشراكة مع األصدقاء من خالل التعاون.
خامًسا: نماذج من العمل الحر: نموذج عمل تجارى ناجح يشبه مخطط هيكلى يتضمن عناصر أساسية: 

شــرائح العمالء التى يتقدم الخدمه لهم.  – القيم المقترحة من خالل النموذج لحل مشــكالت العمالء وتلبي�ة 
إحتي�اجاتهــم. – القنوات التى ســيتم من خاللهــا التواصل مع العمالء. – مصادر اإليرادات للمشــروعات –  الموارد 

الرئيسية، الشراكات الرئيسية، هيكل التكاليف.

الوحدة الثالثة: علم الجتماع والقضايا المجتمعية
الفصل األول: توظيف البحوث االجتماعية في خدمة قضايا التنمية

أواًل: سبل تحقيق البحث العلمي للمساهمة في عملية التنمية
1-تقديم المشورة العلمية، والحلول العلمية والعملية للمشكالت التي تواجه المجتمع.

 2- نقل وتوطين التقني�ة الحديث�ة والمشاركة في تطويرها، وتطويعها لتالئم الظروف المحلية لخدمة أغراض التنمية.
3-ربط البحث العلمي بأهداف الدولة وخطط التنمية، والبعد عن االزدواجية والتكرار واإلفادة من الدراسات السابقة.

4-  تنمية جيل من الباحثين المتميزين وتدريبهم على إجراء البحوث األصيلة ذات المستوى الرفيع وذلك عن 
طريق إشراك الطالب في تنفيذ البحوث العلمية.

ثانًي�ا: مقومات البحث العلمي
1- توفير الدعم المالي الكافي لتجهيز البني�ة التحتي�ة.

2-تدريب الكوادر الفني�ة، والكفاءات البشرية الوطني�ة، والمناسبة لمجال البحث.
3-اإلعداد الجيد للبرامج التدريبي�ة، والعمل على استقطاب العقول المهاجرة.

4-أهمية وجود وتطوير منظومة التشريعات، والسياسات الحازمة، والالزمة لتطوير البحث العلمي.
ثالًثا:البحث العلمي لخدمة قضايا التنمية

أ- ضرورة توثيق الصلة بين الدولة وأجهزتها المعني�ة وبين األجهزة والهيئ�ات والمراكز العلمية بالمجتمع 
ب- االهتمام بالتخطيط الجيد للعمالة لتوفير كوادر بشرية قادرة على التعامل مع المتغيرات الجديدة.

ج - رفع مستوى كفاءة الفرد العامل، وزيادة إنت�اجيت�ه عن طريق إعداد وصياغة مقاييس معيارية لقياس األداء.
د - وضع نظم جيدة إلدارة اإلنت�اج تقوم على أساس جودة المنتج وتحديد مواصفاته القياسية وسالمة عمليات الصنع.
ه - االهتمام بإنشاء قواعد للبي�انات والمعلومات الحديث�ة تقوم على استخدام الكمبيوتر وشبكات المعلومات.
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الفصل الثاني: العولمة
أواًل: تعريف العولمة: هي حرية انتقال األفكار واالتجاهات القيمية والسلوكية واألذواق فيما بين الثقافات، 
وهي عملية يتحول من خاللها العالم كله إلى مجتمع واحد تتعدد ثقافاته وحضاراته ولكن تتشابه فيه نظم االقتصاد 

والسياسة والعالقات الدولية واالعتماد على نظم االتصال الحديث�ة.
العولمة عملية مستمرة، وهي عملية تلقائي�ة ال تحدث بتخطيط  مسبق.

ثانًي�ا: مزايا العولمة: هناك مزايا كثيرة للعولمة، فتحول العالم إلى قرية كوني�ة صغيرة يمكن للشعوب المختلفة 
أن تستفيد من خبرات الشعوب األخرى 

ثالًثا: آثار العولمة:
1-  التب�ايــن في مســتوى التنمية: في الوقت الذي تعمل فيه العولمــة على توحيد العالم؛ فإنهــا تؤدي إلى تعميق 
بعض صور التب�اين عبر العالم، ومن أهم هذه الصور االختالف بين دول الشمال، ودول الجنوب في مستوى 

التنمية االجتماعية.
2- انتشار النزعة االستهالكية: يصاحب نشر ثقافة العولمة انتشار قيم االستهالك، حيث يتحول االستهالك 

إلى قيمة في حد ذاته.
أ-  التقليــد: حيــث ين�دفع األفراد إلى تقليد بعضهم البعض في ميدان االســتهالك، وكلما أشــبع الفــرد رغبة 

استهالكية يجد نفسه أمام رغبة أخرى.
ب -  التقدم في فنون الدعاية واإلعالن: وأســلوب عرض السلع؛ حيث تستخدم هذه الفنون كل صور اإلغراء 

لجذب األفراد إلى عالم االستهالك.
ج -  االرتب�اط بين االســتهالك والمكانة االجتماعية: حيث يميل الناس إلى إضفاء مكانة أعلى على من يستهلك 

أكثر، وهنا يتحول االستهالك إلى رمز للمكانة.
رابًعا: آليات العولمة: «االنترنت، والفضائي�ات، والهاتف المحمول«

1-  االنترنت: الشبكة العنكبوتي�ة، اوالفيس بوك، اوالبريد االلكتروني، وتقني�ات، التخاطب.
أسباب سرعة انتشار اإلنترنت:

- االندماج والشمول: بين خصائص الوسائل اإلعالمية األخرى من كتب، وإذاعة، وتلفاز، وصحف،ومجالت. 
- االنتشار: حيث وصلت إلى كل بيت في العالم حتى إلى أكثر الدول انغالًقا.

-  التفاعلية: أحدثت شــبكة اإلنترنت نوًعا من التفاعل بين المشاهد، ومصدر المعلومات ســهولة االتصال، 
والنقل، والتخزين حيث يعد من أسرع، وأرخص وسائل االتصال في العالم. 

2-  الفضائي�ات: فإن دخول البث الفضائي معظم البيوت إن لم يكن كلها، أسهم في إحداث تغيير ملموس 
للمجتمع في بن�ائه، ووظائفه، ومعتقداته، وقيمه، وأفكاره.

3- الهاتــف المحمول: يعد حالًيا من الوســائل التي تدمج بين أكثر من وســيلة اتصال، حيث يحتوي الهاتف 
المحمول حديًث�ا على تلفاز، وانترنت وال سيما »الفيس بوك«، وغيرها، باإلضافة إلى الكاميرات،و”البولوتوث«، 
والذاكرة، وبذلك يكون بإمكان الشــخص أن يتواصل مع أي شخص، وفي أي مكان على سطح الكرة األرضية، 

وأن ينشر ثقافة معين�ة
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الفصل الثالث: التطرف 
أواًل:  مفهوم التطرف: يقصد بالتطرف الفكري، الفكر المتشدد الذي يبتعد عن االعتدال، والوسطية، والسماحة 

في تن�اول البشر لكافة األمور الحياتي�ة، وما يترتب علي ذلك من سلوك عنيف بين بعض البشر.
للرأي تعصًبا ال يعترف معه بوجود اآلخرين،وجمود الشخص  »حالة من التعصب  إلى:  التطرف  ويشير مفهوم 
جموًدا ال يسمح برؤية واضحة لمصالح غيره، وال مراعاة لظروف العصر، وال بفتح نافذة.للحوار مع اآلخرين، وموازنة 
في  والفظاظة  األسلوب،  في  والخشونة  التعامل،  في  »الغلظة  التطرف  مفهوم  يعنى  كما   ،» عندهم  بما  عنده  ما 

الدعوة«.
ثانًي�ا: مستويات التطرف

1- معرفي: يتسم المتطرف بإنعدام القدرة على التأمل والتفكير وإعمال العقل بطريقة مبدعة وبن�اءة.
وجداني، ويتسم المتطرف بشدة االندفاع، والمبالغة، والكراهية المطلقة للمخالف في الرأى.

سلوكي، ويتسم المتطرف باالندفاعية دون تعقل، ويميل سلوكه دائًما إلى العنف.
ثالًثا: األسباب التي تدفع الشباب إلى التطرف الفكرى وممارسة العنف:

يمثلها  أخرى  قضايا  ثالث  هناك  أن  اإلرهاب«  العنف،  »التطرف،  الثالثة:  القضايا  نمو  وراء  األسباب  أهم  من 
»الرفض، واإلحباط، والتبرير الموجه« 

النفسيةمن  بنيت�ه  به  تتميز  وما  نفسه،  الشباب  لشخصية  يعود  ذاتًي�ا،  يكون  قد  للتطرف  المسبب  العامل 
خصائص، وما تأثرت به تنشئت�ه االجتماعية من قبل األسرة وجماعة الرفاق.

افتقاد الشباب للقدوة وغيابها سواء في البيت أو في المدرسة أو في الجامعة 
الجهل، وسوء الفهم للدين.

 ضعف ثقة الشباب في كثير من أجهزة الدولة، ومؤسساتها.
ضعف انتماء هؤالء الشباب ألوطانهم.

 اإلحباط من أهم أسباب التطرف.
التفاوت الطبقي الواضح بين فئات المجتمع نتيجة غياب العدالة في توزيع الدخول.

الفراغ الفكري هو مفسدة للشباب.
إستخدام وسائل التطور التكنولوجي، وخصوًصا اإلنترنت، دونما حسيب أو رقيب.

رابًعا: سبل مواجهة التطرف، والعنف.
 فتح قنوات حوار، وتواصل مع الشباب، والمراهقين من قبل العلماء، والدعاة.

تجديد الخطاب الديني ليشمل إجابات، وحلواًل وسطية إلشكاليات الواقع ومستجداته.
تضمين المقرارات التعليمية المادة الديني�ة الكافية لتكوين الشخصية السوية المعتدلة.

إشاعة جو الحرية، وروح النصيحة.
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دليل الطالب
أرقام الصفحاتاسم املوضوعاسم الفرع

  
 

أوًل: الفلسفة

 املوضوع األول :-
ص١٦٩: ص١٧٢»الفلسفة وقضايا البيئ�ة«

املوضوع الثاين:-
ص١٧٢ : ص ١٧٦»رؤية الفلسفة لألخالق البيولوجية والطبي�ة«

املوضوع الثالث :-
ص ١٧٦: ص ١٧٩»الفلسفة وأخالقيات املهنة«

املوضوع الرابع :-
ص ١٨٠: ص ١٨٢»التفلسف وعالقته بالقيم«

ثانًي�ا: املنطق

املوضوع األول :-
ص ١٨٢: ص ١٨٦»االستدالل االستقرايئ وتطبيقه يف العلوم الطبيعية«

املوضوع الثاين :-
ص ١٨٦ : ص ١٨٩»معىن االستنب�اط وتطبيقه يف العلوم الصورية«

املوضوع الثالث :-
ص ١٨٩ : ص١٩٠»التكامل بني املنهج االستقرايئ واملنهج االستنب�اطي«

املوضوع الرابع:- 
ص١٩٠: ص١٩٢»املنطق وتكنولوجيا االتصال«
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 املوضوع األول » الفلسفة وقضايا البيئ�ة«
مفهوم فلسفة البيئ�ة 

ــويج  ــدم التكنول ــى التق ــت عل ــي ترتب ــكالتها ال ــ�ة ومش ــة البيئ ــم بدراس ــذي يهت ــة “ ال ــفة التطبيقي ــروع الفلس ــد ف ــي أح ه
ــ�ة  ــد البيئ ــة لتهدي ــان. و نتيج ــها اإلنس ــى رأس ــة وعل ــ�ات احلي ــاة الكائن ــة حلي ــ�ة الطبيعي ــدد البيئ ــذي ه ــب ال ــي الرهي والعل

ــون إىل: - ــاء يدع ــفة والعلم ــل الفالس ــة جع الطبيعي
• إقامة التوازن بني مطالب اإلنسان املتن�امية يف السيطرة على البيئ�ة واالستفادة من مواردها

• ضرورة احرتام الطبيعة واحرتام حقوق الكائن�ات األخرى بها من النب�اتات واحليوانات.
• احرتام حقوق األجيال القادمة يف هذه املوارد الطبيعية.

املعىن اللغوي للبيئ�ة.
فى اللغة العربي�ة : إن أصل اشتقاق كلمة بيئ�ة »بوأه و تبوأ«• 
البيئ�ة تعنى المكان أو المنزل الذي ينزل به الكائن الحي ويتخذ منه بيًت�ا. • 

املعىن االصطاليح للبيئ�ة 
» مجمــوع األشــياء والظواهــر املحيطــة بالفــرد واملؤثــرة فيــه حيــث نقــول البيئــ�ة الطبيعيــة أو اخلارجيــة والبيئــ�ة 

العضويــة أو الداخليــة والبيئــ�ة االجتماعيــة والبيئــ�ة الفكريــة.«
 أول من استخدم كلمة البيئ�ة بهذا المعنى االصطالحي في القرن الثالث الهجري هم العلماء المسلمين حيث • 

يعد )ابن عبد ربه(صاحب كتاب العقد الفريد أقدم من ذكروا هذا المعنى االصطالحي للفظ البيئ�ة لإلشارة إلى 
الوسط الطبيعي )الجغرافي – المكاني – االحيائي (الذي يعيش فيه الكائن الحي بما في ذلك اإلنسان وكذلك 

لإلشارة إلى المناخ السياسي واألخالقي والفكري المحيط باإلنسان.
املراحل األساسية لتعامل اإلنسان مع البيئ�ة:-

- مرحلة التقديس والتأليه 
ــة  ــيطرة الكامل ــتطيع الس ــة ال يس ــة موحش ــ�ة طبيعي ــط بيئ ــه وس ــا نفس ــان فيه ــد اإلنس ــي وج ــة األوىل ال ــي املرحل *ه
عليهــا فلجــأ إىل تأليههــا وتقديســها مثلمــا فعــل البابليــون والهنــود اختــذوا مــن مظاهــر الطبيعــة والكائنــ�ات احليــة آلهــة 

صرحيــة أو رمــوزا آللهــة أو جتســيدا لهــا.
- مرحلة التفسري والتوظيف.

ــث.  ــر احلدي ــع العص ــى مطل ــة ح ــفات الطبيعي ــور الفلس ــ�ة وظه ــارة اليوناني ــع احلض ــوح م ــة بوض ــذه املرحل ــدأت ه ب
فقــد جنــح أرســطو يف تقديــم تفســره للعالــم الطبيعــي علــى أن األرض هــي مركــز العالــم الطبيعــي وهــو التفســر الــذي 
ســيطر علــى علــوم وفلســفات العالــم وركــز ىف نظــرة اإلنســان إىل البيئــ�ة املحيطــة علــى إنهــا )البيئــ�ة الــي هيأهــا هللا 

خلدمــة اإلنســان بــكل مــا فيهــا مــن كائنــ�ات حيــة(.
-مرحلة االستغالل والسيطرة 

* بــدأت مــع ظهــور العلــم احلديــث بمناهجــه احلديثــ�ة.*وكان الفالســفة والعلمــاء يــروا أنــه كلمــا جنــح اإلنســان ىف فهم 
الظواهــر الطبيعيــة بمنهجــه التجريــي اســتطاع اســتغالل كل مقــدرات الطبيعــة خلدمتــه وحقــق تقدمــه املنشــود مــن 
اســتغالل مواردهــا الطبيعيــة وتســخر كائن�اتهــا خلدمتــه وحتقيــق رفاهيتــ�ه * ولعــل مــن أهــم ســلبي�ات هــذه املرحلــة 

قلــه احلديــث عــن حقــوق الكائنــ�ات األخــرى.
-مرحلة القهر واالستب�داد

.بلغ العلم املعاصر ىف هذه املرحلة تطورا جديدا استطاع فيه اإلنسان بتقدمه أن يصل إىل مرحلة قهر الطبيعة
* وكان لذلــك أثــارا علــى البيئــ�ة أهمهــا : -إحــداث حتــوالت فيمــا بــني كائن�اتهــا نب�اتــات أو حيوانــات ممــا أصبــح يهــدد 

بالفعــل احليــاة الربيــة بــل وحيــاة اإلنســان نفســه علــى هــذا الكوكــب.
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ــا  ــة وأعماره ــ�ات احلي ــة الكائن ــن طبيع ــر م ــن أن تغ ــاخ ، يمك ــ�ة واالستنس ــة الوراثي ــات الهندس ــر تكنولوجي - تطوي
ــة. ــبه طبيعي ــى ش ــة أو ح ــد طبيعي ــابها وال تع ــط أنس ــث ختتل ــكالها حبي وأش

مرحلة االحرتام والصون 
 * وهــى املرحلــة الــي حنياهــا اآلن حيــث تنبــ�ه العلمــاء واملفكــرون والفالســفة إىل خطــورة اآلثــار الســلبي�ة املرتتبــ�ة علــى 
ــوا  ــة وحتول ــدرات الطبيع ــث بمق ــاد العب ــن ازدي ــا وم ــذرون منه ــدأوا حي ــرى.* فب ــي البش ــدم العل ــب التق ــض جوان بع

ــوة إىل :- للدع
• وضع التشريعات والقوانني الالزمة لصون البيئ�ة الطبيعية وحقوق الكائن�ات األخرى.

• إيقاظ أخالقيات البحث العلي الي حتىم حقوق الكائن�ات األخرى وحقوق األجيال البشرية القادمة.
نشأة الفلسفة البيئي�ة ىف الشرق القديم :

 الفكر البييئ يف مصر القديمة
كشف المصريون القدماء عن حبهم الشديد للبيئ�ة الطبيعية فبقدر ما حاولوا السيطرة على مواردها وتسخيرها • 

لخدمة وبن�اء حضاراتهم الفني�ة المبهرة بقدر ما قدسوا هذه البيئ�ة وظواهرها الطبيعية لدرجة العبادة
لقد أدرك المصري القديم ضرورة الحفاظ على البيئ�ة ومن أدلة ذلك:• 

	0 كتاب املوىت( حيث جتدهم يدركون أن احلفاظ على البيئ�ة أحد وسائل التقرب إىل اإلله(
	 تعويــذة إعــالن الــرباءة أمــام اإللــه العظيــم( الــي يســتهلها املتــوىف بقولــه الســالم عليــك يــا أيهــا اإللــه العظيــم(

ويؤكــد املتــوىف علــى احرتامــه للكائنــ�ات األخــرى وحلقوقهــا فيقــول: لــم أحــرم الماشــية مــن عشــبها، لــم أصنــع 
الفخــاخ لعصافــر اآللهــة........ 

	 احــرتام الفكــر املصــري القديــم للبيئــ�ة: حيــث كانــت مظاهــر الطبيعــة )مثــل الســماء، واحليوانــات (هــي منهــل
الديانــة املصريــة.

	 .تقديس املصري القديم نهر الني�ل لدرجة العبادة وتوجيه الرتاتي�ل واألناشيد خالل صلواتهم
الفكر البييئ يف الصني القديمة 

• )الطاو( هو املبدأ الذي تأىت منه كل األشياء وهو القانون الطبيعي أو الكيان الذايت لألشياء.
• آمنوا الطاويون حبكمة الوجود الطبيعي واتساقه وانتظامه وهم أقدم من قالوا بالرتابط بني األشياء. 

•إن العالقة بني كائن�ات الطبيعة هي الي ال يتمايز فيها اإلنسان عن غره من الكائن�ات األخرى. 
•كمــا دعــا فالســفة البيئــ�ة وأخالقياتهــا اليــوم إىل إلغــاء التميــز املصطنــع بــني اإلنســان والكائنــ�ات األخــرى واملســاواة 

بينهــم حيــث حييــا الــكل مــع الــكل ىف تن�اغــم طبيعــي.
ــو أول  ــا ه ــين�ه إنم ــه وحتس ــم وقيادت ــر العال ــى تغي ــادر عل ــه ق ــان أن ــور اإلنس ــن أن يتص ــًرا م ــى( مبك ــذر )الؤت ــد ح •لق

ــه ــى خراب ــة يع ــب بالطبيع ــم أو التالع ــر العال ــان تغي ــاوالت اإلنس ــى أن مح ــد عل ــوف للتأكي ــه فيلس حتذيــر يطلق
 الفكر البييئ عند املفكرين العرب :-

 إسهامات » على بن رضوان« يف الفكر البييئ.
• دراسة تأثر املكان وعناصر البيئ�ة واملناخ وتأثرها على اإلنسان ومدي سالمتها وربط ذلك بأنواع األمراض واألوبئ�ة 

املنتشرة يف مصر.
• قــدم يف كتابــه دراســة بيئيــ�ة أيكولوجيــة تربــط بــني األســباب والنتــ�اجئ وتؤكــد علميــة املنهــج املســتخدم وشــموليت�ه 

ودقتــه وتكامــل فقراتــه ممــا حياكــي الكتــب املعاصــرة لفلســفة البيئــ�ة.

• درس موقع مصر اجلغرايف ومناخها من أجل بي�ان أثارها على السكان.
• أكد على أثر البيئ�ة يف أخالق وعادات وتقاليد املصريني.
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- إسهامات » ابن خلدون« يف الفكر البييئ.
• مز بني البيئ�ات الصاحلة للعمران البشري والبيئ�ات الغر صاحلة.

• حتدث عن األقاليم اجلغرافية املختلفة وتأثرها يف أحوال البشر وصنائعهم وعلي املباين واملالبس.
• حتــدث عــن أثــر الهــواء يف أخــالق البشــر وطبائعهــم وضــرب مثــل الســودان ومــدي تأثــر األقليــم احلــار علــى تكويــن 
ــر  ــراط يف نظ ــزن واألف ــا احل ــى أهله ــب عل ــي يغل ــاردة ال ــالد الب ــس الب ــى عك ــرور عل ــرح والس ــزة بالف ــخصية املم الش

العواقــب حــي أنهــم يدخــرون قــوت ســنتني مــن احلبــوب مــن شــدة اخلــوف علــى مدخراتهــم.
• خصــص جانــب كبــر مــن مقدمتــه للحديــث عــن أثــر البيئــ�ة ونوعيــة العمــران علــى توعيــة البشــر ومــدي تأثرهــا 

ــية. ــئونهم السياس ــى ش عل
تعقيب على آراء بن رضوان وبن خلدون يف الفكر البييئ.

هــذه اآلراء لــم تتعــدي النظريــة العلميــة الوصفيــة للبيئــ�ة وعالقتهــا باإلنســان عــن طريــق رصــد التأثــر املتبــ�ادل بينهــم 
ــر كان  ــرت ، فاألم ــد ظه ــن ق ــم تك ــة ل ــان يف الطبيع ــل اإلنس ــن تدخ ــة ع ــ�ة الناجت ــكالت البيئي ــك إىل أن املش ــع ذل ويرج
يقتصــر علــى محاولــة اإلنســان. للســيطرة علــى البيئــ�ة واســتخراج مواردهــا واالســتفادة منهــا بمــا هــو ضــروري حلياتــه 

وصناعتــه وحضارتــه.
 موقف الفالسفة املعاصرين من قضايا البيئ�ة واحلفاظ على بقاء األنواع :

-بيرت سنجر 
•اســتن�د ســنجر يف إقــراره حقــوق احليــوان واملطالبــة باملســاواة بــني كل الكائنــ�ات احليــة إىل املذهــب النفعــي الــذي كان بنتــ�ام 

مــن أحــد أهــم ممثليــه.
•ويظهــر األســاس األخــاليق الــذي اســتن�د عليــه ســنجر يف الدفــاع عــن حقــوق احليــوان يف مبــدأ املنفعــة العامــة الــذي 

ينــص علــى أعظــم قــدر مــن الســعادة ألكــرب قــدر مــن النــاس.
• وبمــا أن احليوانــات قــادرة علــى الشــعور بالســعادة والشــقاء أو اللــذة واأللــم مثلهــا مثــل البشــر تمامــا فعلــى البشــر 
أن يضعــوا يف حســابتهم املنفعــة الــي جينيهــا الباحــث العلــي مــن التجــارب علــى احليــوان فعلينــ�ا أن نضــع يف حســبانن�ا 

معانــاة هــذه احليوانــات يف املعامــل.
•إنهــا دعــوة إلنصــاف احليوانــات وحســن معاملتهــا مــن قبــل ســنجر وأتب�اعــه حيــث نقــد كل صــور العنــف الــي تمــارس 

ضــد احليوانــات يف التعامــل معهــا بغــرض االســتفادة منهــا يف التجــارب املعمليــة أو خالفــه.
-توم ريجان 

 وقــد شــارك »تــوم ريجــان« »ســنجر « يف الدعــوة إىل احلفــاظ علــى حقــوق احليــوان متفقــا علــى مســلمة يؤمــن بهــا 
ــان  ــق اإلنس ــن ح ــإن كان م ــم ف ــاك حلقه ــو انته ــة ه ــة أو متع ــل منفع ــرية ألج ــ�ات البش ــذاء الكائن ــي ) أن إي ــع ه اجلمي

البشــرى عــدم األذى فهــو كذلــك مــن حــق احليــوان غــر البشــرى(
-ألدوليوبولد وأخالق األرض

• طالــب ليوبولــد بــأن يتســع مجــال البحــث األخــاليق اإليكولــويج ليشــمل أخــالق األرض » إذ ينبغــي أن توســع أخــالق 
األرض حــدود املجتمــع كــي تضــم الرتبــة وامليــاه والنب�اتــات واحليوانــات أو أجمــاال األرض«.

•أكــد ليوبولــد علــى أن أخــالق األرض تغــر دور اإلنســان العاقــل مــن مســتعمر ملجتمــع األرض إىل مواطــن فيهــا ينبغــي 
عليــه احــرتام األعضــاء.

ــيدها  ــه س ــى أن ــه عل ــر لنفس ــان أال ينظ ــى اإلنس ــاه األرض فعل ــاين جت ــر اإلنس ــة التفك ــر منظوم ــد تغي ــد ليوبول •يري
ــادي. ــو ع ــه عض ــى إن ــا عل ــر إليه ــا ينظ ــا وإنم ــم فيه واملتحك

-األيكولوجيا العميقة عند أرين نايس. 
»تعى احرتام القيمة الذاتي�ة لكل الكائن�ات احلية بغض النظر عن مدى فائدتها لإلنسان«.



210

مفاهيم الفلسفة الصف الثالث الثانوي

•  إن املبــدأ األســايس لأليكولوجيــا العميقــة هــو االعتقــاد بــأن البيئــ�ة املعاشــه تعــى احــرتام كل مــن فيهــا للعيــش 
واإلزدهــار بغــض النظــر عــن الفوائــد الفعليــة لالســتخدام البشــرى.

 املبادئ الثماني�ة لأليكولوجيا العميقة عند »أرين نايس«
۱-إن عافية وترعرع احلياة البشرية وغر البشرية على كوكب األرض لها قيمة حبد ذاتها.

2-إن ثراء وتنوع أشكال احلياة يسهمان يف حتقيق هذه القيم ولهما أيضا قيمة حبد ذاتهم.
٣-ليس للبشر احلق يف إنقاص هذا الرثاء والتنوع إال من أجل تلبي�ة احلاجات احليوية.

٤-إن ترعرع احلياة البشرية وغر البشرية يتوفقان مع عدد سكان أصغر.
٥-إن التدخل البشرى يف العالم غر البشرى مبالغ فيه والوضع يزتايد سوءا.

6-جيب تغير السياسات الي تؤثر يف البيئ�ات السياسية والثقافية واالقتصادية واأليديولوجية.
7- سيكون التغر األيديولوىج الرئييس هو الذي يثمن نوعية احلياة )اإلقامة يف أوضاع القيمة األصلية(.

8-أولئك الذين يؤيدون النقاط السابقة عليهم إلزام مباشر ملحاولة إجناز التغر.
 -أخالق املسئولية عند »هانز يوناس« 

 •تنبــع أخــالق املســئولية يف اإلنســان ألنــه هــو الكائــن الــي األكــرث وعيــا واألكــرث إدراكا لضــرورة التعــاون املتبــ�ادل بــني 
الكائنــ�ات احليــة يف الطبيعــة فاإلنســان هــو الــذي يســتطيع أن يــدرك املســئولية ومــن ثــم فعليــه حتملهــا وهــذا يفــرض 

عليــه اإللــزام واملســئولية اخللقيــة 
•تمــزت أخــالق املســئولية عنــد يونــاس بأنــه ينبغــي أن تكــون كذلــك أخــالق للمســتقبل حيــث ينبغــي أن تهتــم 

باملســتقبل والدفــاع عــن مصلحــة األجيــال املقبلــة.
•جيــب علــى اإلنســان وكل البشــر أن يتحملــوا مســئولياتهم األخالقيــة حنــو املســتقبل ســواء كان مســتقبل الطبيعــة أو 

مســتقبل األجيــال البشــرية القادمــة.
-حقوق األجيال املستقبلية عند هانز يوناس.

۱-إن االلــزتام اخللقــي باملســئولية جتــاه األجيــال املقبلــة ينبــع مــن أننــ�ا نمثــل الصلــة الرئيســية يف كل مــا ســيؤثر عليهــم 
 . لسلب با

2- يؤكــد يونــاس أن هــذه احلقــوق ليســت فقــط مــن املســئولية األبويــة وإنمــا واجــب طبيعــي جتــاه األجيــال املقبلــة 
فعلــى املــرء دائمــا أن ال يتصــرف بطريقــة جتعــل مــن نتــ�اجئ أفعالــه تدمــر لكرامــة اإلنســان يف املســتقبل.

٣- جعــل »يونــاس« املســئولية األخالقيــة تقــوم علــى االرتقــاء حبيــاة األجيــال املقبلــة يف املســتقبل حبيــث يضــع علــى 
عاتــق األجيــال احلاليــة جتنــب املســتقبل املهــدد بانعــدام املصــادر الماديــة الــي ســتكون أساســا حلياتهــم وتتحــدد 

هــذه املســئولية يف اآليت. 
•وجود موارد بشرية ىف املستقبل.

•وجود ثروات مادية وطبيعية تعتمد عليها هذه األجيال الالحقة.
ميث�اق حماية حقوق األجيال املقبلة نتيجة دعوات هانز يوناس.

۱-لألجيال املقبلة حق يف كوكب األرض بأال يكون غر ملوث وغر تالف.
2-علــي كل جيــل يشــرتك يف ملكيــه كوكــب األرض وتراثــه واجــب جتــاه األجيــال املقبلــة ملنــع األضــرار الــي ال يمكــن 

إصالحهــا
٣-   مــن أهــم مســئوليات كل جيــل أن حيتفــظ برقابــه دائمــة وتقييــم واع للتغــرات الناجتــة عــن التكنولوجيــا الــي تؤثــر 

ســلبا علــى احليــاة بكوكــب األرض. 
٤-جيب اختاذ جميع اإلجراءات املالئمة شامله التعليم والبحث والتشريع لضمان هذه احلقوق.

٥- جيب حث احلكومات واملنظمات غر احلكومية واألفراد على تنفيذ هذه املبادئ متخيلني وجود األجيال املقبلة.
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األسس اليت قدمها » داني�ال كاالهان« الحرتام حقوق األجيال املقبلة.
1-األجيال احلالية جيب أال تتصرف بطرق تشكل خطرا على وجود األجيال املقبلة.

2-األجيال احلالية جيب أال تتصرف بطرق تشكل خطرا على مقدره أجيال املستقبل يف العيش بكرامة.
٣-األجيال احلالية يف دفاعها عن مصاحلها اخلاصة جيب أن تفعل ذلك بطريقه تقلل من املخاطر إىل حد ما.

مداخل حماية البيئ�ة:
2-مدخــل يهــم الفاعلــني االقتصاديني 1-مدخل يهم أصحاب القرار 

بالقطــاع العــام واخلاص
٣-  مدخــل يهــم اجلمعيــات واملنظمــات 

غــر احلكوميــة 
	 سن التشريعات املالئمة

حلماية البيئ�ة واحلرص 
على تنفيذها 

	 تشجيع البحث العليم
والثقافة البيئي�ة

	 ختصيــص جــزء مــن املــوارد لشــئون
البيئــ�ة 

	 اعتمــاد تقنيــ�ات ووســائل للحــد مــن
ــرات البيئي�ة التأث

	 التخفيف من التلوث البييئ واملساهمة
يف كافه معاجله الختالل البييئ.

	 املشــاركة يف مجهــودات حمايــة
البيئــ�ة
	 نشـر الثقافـة البيئيـ�ة عـن طريـق

البيئيـ�ة الرتبيـ�ة  برامـج  اإلسـهام يف 
تهــدد  الــي  األخطــار  كل  مواجهــه 

البيئيــ�ة التوازنــات  باختــالل 

املنظمات غري احلكومية للحفاظ على البيئ�ة
نماذج اجلمعيات واملنظمات البيئي�ه غري احلكومية اليت تهتم باحلفاظ على البيئ�ة يف العالم

2-املنظمة العاملية حلماية احليوانات الربية 1-منظمه السالم األخضر حلمايه البيئ�ه والسلم 
منظمـة تطوعيـة غـر حكوميـة ممثلـه يف حـوايل  التعريف:

٤0 دولـه بأوربـا وأمريـكا اجلنوبيـ�ة والشـمالية
يصل أعضائها إىل أربعة ماليني عضو 

منظمه غر حكومية لها فروع يف 26 دولة 
يصل عدد أفرادها إىل ٤.7مليون

حماية البحار والغابات االهتمامات
املحافظة على املوارد الطبيعية 

احلد من األسلحة النووية
التخلــي عــن اســتعمال املبيــ�دات الكيماويــة 

ــامة الس

حمايــة جميــع أنــواع احليــاة الربيــة وخاصــة 
باالنقــراض املهــددة 

املساهمة يف إنشاء محميات طبيعية للحيوانات 
الربية

حماية الغابة كوسط طبيعي للحيوانات

املوضوع الثاين»رؤية الفلسفة لألخالق البيولوجية والطبي�ة«
مفهوم األخالق التطبيقية :-

العلــم  مياديــن  مختلــف  داخــل  املمارســة  لتنظيــم  تســعى  الــي  العمليــة  األخالقيــة  القواعــد  مــن  •  مجموعــة 
ومهنيــ�ة. واقتصاديــة  اجتماعيــة  أنشــطة  مــن  بهــا  يرتبــط  ومــا  والتكنولوجيــا 

•  حتــاول أن حتــل املشــاكل األخالقيــة الــي تطرحهــا تلــك املياديــن اعتمــادا علــى مــا يتــم التوصــل إليــه بواســطة التــداول 
والتوافــق وعلــى املعاجلــة األخالقيــة للحــاالت اخلاصــة واملعقــدة أو املســتعصية.

 األخالق البيولوجية والطبي�ة أو األخالق البيوطية )البيوتيقا(
•هــي أحــد فــروع األخــالق التطبيقيــة وقــد اســتخدم لفــظ البيوتيقــا ألول مــرة العالــم االمريكــى »فــان بوتــر« حينمــا 

كتــب مقــااًل بعنــوان »البيوتيقــا علــم البقــاء« •وقــد ظهــرت عــده تعريفــات لهــذا العلــم منهــا:-
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تعريف جاكلني روس للبيوتيقا :-
» علــم معيــاري يهتــم بالســلوك اإلنســاىن الــذي يمكــن قبولــه ىف إطــار القضايــا املتعلقــة باحليــاة واملــوت وهــو يشــتمل 	 

ــئول  ــير املس ــا التس ــي يتطلبه ــروط ال ــة الش ــا بمجموع ــم جميع ــدة تهت ــات عدي ــني ختصص ــع ب ــات جتم ــى دراس عل
ــويج«. ــب و البيول ــ�ة للط ــات احلديث ــارف والتكنولوجي ــد للمع ــريع واملعق ــدم الس ــل التق ــاني�ة ىف ظ ــاة اإلنس للحي

مفهوم للبيوتيقا 
 »هــي الدراســة الفلســفية للجــدل األخــاليق الــذي أوجــده التقــدم الكبــر وأحرزتــه العلــوم البيولوجيــة والطبيــ�ة ومــا 
ترتــب عليهــا مــن إشــكاليات ومســائل أخالقيــة ال تتعلــق فقــط بمجــاالت علــوم احليــاة والتكنولوجيــا احلديثــ�ة ىف علــم 

الطــب بــل أيضــا تتعلــق بمجــاالت عديــدة أخــرى مثــل السياســة والقانــون والديــن إىل جانــب الفلســفة«.
الفلسفة والبيوتيقا

۱-عالقة البيوتيقا بالفلسفة:-  البيوتيقــا هــي فكــر أخــاليق جديــد فهــي جتديــد ملبحــث أو فــرع أســايس مــن فــروع الفلســفة 
وهــو اإلكســيولوجيا )مبحــث القيم (حســب التقســيم الكالســيكي للفلســفة. 

۲- دور الفالسفة يف نشأة البيوتيقا وتطورها :-
هانز يوناس داني�ال كاالهان 

•أسس )مركز هاستيغز( لنشر الفكر البيوتيقى 
• أسس مجلة ناطقة باسم)البيوتيقا( 

•املشاركة ىف تأليف أول موسوعة بيوتيقيه.

علــى  والتأكيــد  البيوتيقــى  الفكــر  عامليــة  ىف  ســاهم   •
الطابــع الشــمويل للبيوتيقــا وربطهــا بأخالقيــات البيئــ�ة.  
 •تطويــره أحــد املفاهيــم األساســية الــيت يقــوم عليها 

الفكــر البيوتيقــى وهــو مفهوم املســئولية.
•التنبيــ�ه علــى خطــورة األحبــاث الطبيــ�ة /البيولوجيــة 
ــكل  ــة بش ــارب العلمي ــاث والتج ــاص واألحب ــكل خ بش

عــام علــى حاضــر اإلنســاني�ة ومســتقبلها.
٣- الطابع الفلسفي للفكر البيوتيقي 

أ-تظهرالفلســفة ىف الفكــر البيوتيقــى مــن خــالل تشــكيل اللجــان األخالقيــة الــي صاحبــت نشــأته.وكان الفالســفة 
مــن أبــرز أعضاءهــا

ب-أكــد أقطــاب الفكــر البيوتيقــى علــى الطابــع العلــي والعملــي والواقعــي للفكــر البيوتيقــى. وارتب�اطــه بالفلســفة 
الربجماتيــ�ة الــي كانــت ومــا تــزال أبــرز التيــ�ارات الفلســفية الفكريــة األمريكيــة.

ج-  دور الفكــر البيوتيقــى ىف جتديــد بعــض املفاهيــم واملصطلحــات القديمــة. ومنهــا مفاهيــم أخالقيــة أساســية مثــل 
مفهــوم احلــق والواجــب واخلــر هــذا مــن صميــم الفلســفة وقيمهــا.

د-  أفــرزت التكنولوجيــا احليويــة قضايــا متعــددة بــدءا مــن أطفــال األنابيــب ووصــوال للخريطــة اجلنينيــ�ة لإلنســان، 
ــدل  ــن اجل ــر م ــوم الكث ــر الي ــاء ،تث ــم وزرع األعض ــوت الرحي ــة وامل ــوك احليوي ــتأجرة والبن ــام املس ــرورا باألرح وم

ــن.       ــوين والدي ــفي والقان الفلس
ــن  ــان م ــوق اإلنس ــن وحق ــامح والتضام ــوار والتس ــة واحل ــم الديمقراطي ــيخ قي ــى إىل ترس ــر البيوتيق ــؤدى الفك هـ-  ي

خــالل مناقشــة القضايــا ذات البعــد الفلســفي.
مجاالت األخالق البيوطبي�ة:

أ-أخالقيات العيادة 
• توضــع أخالقيــات العيــادة مــن جانــب املؤسســات واملنظمــات املعنيــ�ة وجلــان األخالقيــات حــى يســهل اختــاذ القــرار 
ورســم خارطــة العــالج مــع تقديــر واحــرتام املريــض الــذي يضــع ثقتــه ىف الطبيــب والهيئــ�ة املعاونــة لــه واملؤسســة 

العالجيــة الــي يعالــج فيهــا.
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•  حــدد ديفيــد روس هــذه األخالقيــات علــى »أنهــا ترتبــط بــكل مــا يواجــه األطبــاء والفــرق الطبيــ�ة مــن قــرارات 
وشــكوك واختالفــات قيميــه ومشــكالت ســواء كان ذلــك أمــام ســرير املــرض ، أو داخــل غــرف العمليــات ، أو ىف 

مكاتــب االستشــارات الطبيــ�ة أو ىف العيــادة حــى مــزل املريــض.                    
•  إذن أخــالق العيــادة ذات أطــراف ثالثــة هــي ) املريــض ، الطبيــب ، املجتمــع ( وأن كانــت كل هــذه األطــراف تتن�اقــش 

وختتلــف وتقــرر حالــه املريــض الصحيــة وآالمــه وكيفيــه القضــاء عليهــا.
ب- أخالقيات البحث العليم:

•  يقصــد بأخالقيــات البحــث العلــي ىف مجــال البيوطبيــ�ة بأنهــا : »بيــ�ان اجلوانــب األخالقيــة ىف األحبــاث العلميــة الي 
تتخــذ اإلنســان وأجــزاء جســمه موضوعــا لها.«

• اهتم )ديفيد روس( بشكل خاص بث�الث قضايا أساسية هي :
• حتقيق سعادة جميع أفراد املجتمع ومصاحلهم املشرتكة.

• مراعاة مسئولية الطبيب إزاء مرضاه.
• مطالب املرىض الذين يرغبون ىف االستفادة مما يستجد من عالج.

• فهنــاك جلــان عديــدة ىف العالــم ألخالقيــات البحــث العلــي مهتمــة بوضــع بروتوكــوالت للبحــث العلــي املتعلقــة 
بإجــراء التجــارب علــى البشــر ىف جميــع التخصصــات ومختلــف أنــواع األمــراض.

ج- أخالقيات السياسة الصحية
هــي مجموعــه القوانــني واخلطــط الــي تضعهــا الســلطات الطبيــ�ة املختصــة وتوجههــا ملجمــوع املواطنــني ىف اى دولــه 

دون تميــز.
- حتدد أخالقيات السياسة الصحية ىف ثالثة مستويات رئيسية هي:

-الصحــة العموميــة :-أى توفــر الشــروط املناســبة لصحــة اإلنســان وتقــوم اســرتاتيجيتها ىف الغالــب علــى الوقايــة 
واحلمايــة مــن جانــب ، وحتســني احلالــة الصحيــة مــن جانــب أخــر.

-منظومــة العــالج :-أى املبــادئ العامــة الــي بموجبهــا يتــم تقديــم اخلدمــة الصحيــة للمواطنــني ىف أى منطقــه مــن 
مناطــق ســكانهم.

ــرف  ــن ط ــرية م ــة أو بش ــوارد مادي ــت م ــواء كان ــالج س ــة للع ــوارد الالزم ــر امل ــى توف ــة : وتع ــوارد الصحي ــع امل  – توزي
الســلطات الصحيــة املختصــة.

ينبغي ىف إطار هذه املستويات الثالثة احلرص من قبل السلطات املختصة على ما يلي
أ – حق املواطنني ىف معرفة هذه التنظيمات املوكول إليها خدمتهم.

ب – التحقق من مدى احرتام حرية وحماية كرامه األفراد املرىض.
ج – التحقق من مدى الزتام اجلميع بمبادئ العدالة واملساواة ىف احلصول على اخلدمات العالجية.

ــاع  ــواء ىف القط ــة س ــزة الصحي ــة لألجه ــم األخالقي ــع بالقي ــزتام اجلمي ــن ال ــن م ــة والتيق ــق الدولي ــزتام باملواثي د – االل
ــم. ــذه القي ــر به ــب ويت�اج ــن يت�الع ــة كل م ــي ومعاقب ــاص أو األهل ــويم أو اخل احلك

القضايا الفلسفية واألخالقية الناجمة عن الثورة البيولوجية يف ميدان الطب:-
۱- اإلجناب الصناعي :-

ــرح  ــا يط ــى مم ــربع بامل ــث مت ــرف ثال ــوء لط ــد اللج ــة عن ــكالت خاص ــن مش ــه م ــا تطرح ــي :-وم ــح الصناع أ-التلقي
مشــكلة هويــة الطفــل وحقــه يف التعــرف علــى والــده البيولــويج.

ب- اإلخصاب خارج الرحم :- وما يطرحه من مشكالت تتعلق بتغير طرق اإلجناب الطبيعية.
ج- بنــوك األجنــة :- ومــا تطرحــه مــن مشــكالت شــروط حفظهــا و مشــروعية التخلــص مــن األجنــة الفائضــة وإنتــ�اج 

أجنــة بشــرية خصيصــا للبحــث العلــي ممــا يتعــارض مــع مبــدأ كرامــة اإلنســان.
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د -بنوك املين :وما تطرحه من مشكالت االجتار يف عناصر اجلسم خاصة بعد الرتويج لما عرف ببنوك مى العباقرة. 
 هـ- استئجار األرحام :-وما يطرحه من مشكالت :-

ـ امتهان إحدى الوظائف اإلنساني�ة الي تؤديها املرأة وهي وظيفة األمومة.
ـ االبزتاز المادي الذي حيتمل إن يتعرض له الزوجان من طرف األم احلاضنة.

ـ إهمال الطفل سواء من األم احلاضنة أو األم االجتماعية يف حالة إصابت�ه بتشوه أو مرض ورايث خطر.
٢- قضية زرع األعضاء وموت الدماغ:-

ــاء  ــ�درة األعض ــط بن ــا يرتب ــا م ــة منه ــني ،خاص ــتفيدين والماحن ــة باملس ــكالت املتعلق ــرح املش ــاء :-ويط أ-زرع األعض
ــان. ــتغالل واالمته ــان لالس ــرض اإلنس ــاء وتع ــار باألعض ــكلة االجت ــود ملش ــا يق ــزرع مم ــة لل القابل

ب- مــوت الدمــاغ :-يطــرح مــوت الدمــاغ مشــكلة التوافــق حــول قبولــه كمعيــار لوقــوع املــوت ؟ وحتديــد مــى حيصــل 
؟هــل بمــوت الدمــاغ ككل أم بمــوت الدمــاغ العلــوي رغــم اســتمرار جــذع الدمــاغ يف أداء وظائفــه؟.

ــي  ــد ال ــة األم ــد والطويل ــرة األم ــة قص ــني الغيبوب ــز ب ــكلة التمي ــ�ة مش ــة النب�اتي ــرح احلال ــة النب�اتي�ة:-تط ج- احلال
ــة ؟. ــة الداعم ــائل االصطناعي ــزع الوس ــروعية ن ــدى مش ــكلة م ــوع ؟ ومش ــة الالرج ــت لنقط وصل

د- قيمــة احليــاة :-هــل للحيــاة قدســية يف ذاتهــا ؟ أم هــي حــق مــن حقــوق اإلنســان ؟وماهــي نوعيــة احليــاة الــي نقدرهــا 
؟ هــل احليــاة بــكل أشــكالها ؟ أم تقديــر حيــاة نوعيــة تســتلزم التضحيــة باألخريــن إذا كان يف ذلــك محافظــة علــى حيــاة 
النــاس عموما.مثــال :- إجــراء التجــارب علــى األجنــة واملشــوهني :- هــل يف ذلــك تقديــر تقديــر للحيــاة عامــة؟ وتســتلزم 
قواعــد األخــالق اجلديــدة وضــرورة حتقيــق املوافقــة املســتنرة واالمتنــ�اع عن كل مــا ينتهــك الكرامــة اإلنســاني�ة و االمتن�اع 

عــن كل مــا يغــر يف الطبيعــة اإلنســاني�ةوحتقق الثقــة الالزمــة بــني الطبيــب واملريــض.

بعض املشكالت األخالقية اليت تطرحها تقني�ات الهندسة الوراثي�ة:-
 ۱- اجلينوم البشري

)DNA( هو أحد فروع علم الوراثة املتعلق بدراسة كامل المادة الوراثي�ة والذي يعرف اختصار
ــئولة  ــ�ات املس ــدده واجلين ــي ته ــرة ال ــراض اخلط ــان واألم ــن باإلنس ــة أحس ــق معرف ــري حتقي ــوم البش ــة اجلين أهمي

ــا.  ــة له ــة الناجح ــداد األدوي ــهل إع ــا يس ــا مم عنه
 هناك العديد من املشكالت الي يطرحها فك أسرار الوراثة البشرية :-

• التنبــوء الــورايث :-يتمثــل يف إمكانيــ�ة أن يعــرف اإلنســان مســتقبله الصــي ســلفا ويرتتــب علــى ذلــك عــدة نتــ�اجئ 
أهمهــا:-  -اضطــراب حيــاة اإلنســان خاصــة إذا علــم بإصابتــ�ه بمــرض خطــر يف وقــت محــدد دون توافــر إمكانيــ�ة عالجــه.

-تعــرض املعلومــات الوراثيــ�ة اخلاصــة باألفــراد لعمليــات قرصنــة واســتغالل مــن طــرف شــركات التامــني ومكاتــب 
التأمــني  مــن  االســتفادة  مــن  اخلطــرة  الوراثيــ�ة  باألمــراض  باإلصابــة  للمهدديــن  إقصــاء  يف  وتتمثــل  التشــغيل 

والتوظيــف والضمــان االجتماعــي وغرهــا.
• إجهاض األجنة : خاصة املتوقع إصابتهم بعض العيوب اخللقية أو األمراض أوألتفه األسباب

• توفر مخزون احتي�اطي من اخلاليا واألنسجة : وهذا قد يفيد يف :-
• والقضاء النهايئ على العقم. • عالج األمراض الوراثي�ة. 

يقول العالم أحمد زويل:
• مســئولية اجلينــوم البشــري ال تتوقــف عنــد حتديــد األمــراض والصفــات اجلســمية ، بــل لديــه إمكاني�ة 

حتديــد طريقــة تفكر الشــخص.
ــر  ــا تأث ــ�ة له ــة ، والبيئ ــتعداد للصف ــي االس ــه يعط ــة ؛ ألن ــة واالجتماعي ــات األخالقي ــد الصف ــن حتدي ــئول ع ــوم مس •اجلين

ــتعداد.  االس
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۲- االستنساخ البشري :-
•وهــو أخــذ المــادة الوراثيــ�ة مــن نــواة خليــة جســم الكائــن املــراد استنســاخه مــع بويضــة مفرغــة النــواة مــن كائــن حيمــل 
نفــس اجلنــس ،ويتــم دمــج المــادة الوراثيــ�ة مــع البويضــة باســتخدام تيــ�ار كهــريب وتــزرع يف أنبوبــة اختبــ�ار. وبعــد ذلــك 

يتــم نقلهــا لرحــم األم البديلــة.
اآلثار السلبي�ة املرتتب�ة على االستنساخ البشري :-

© معاناة األفراد املستنسخني من مشكالت الشيخوخة املبكرة الذي تسبب يف موت النعجة دوللي قبل األوان.
© احلرمان من عائلة حقيقية وهوية ممزة واحلرة يف حتديد العالقة الي تربطهم سواء باألصول أو بالفروع أو باألقارب.

© القضــاء علــى مفهــوم الوالديــة فــال حاجــة لوجــود األب واألم وبالتــايل إلغــاء مفهــوم العائلــة واألمومــة واإلرث 
والــزواج....

©تهديد األجيال القادمة بالفقر البيولويج وباالنقراض لفصل اإلجناب عن اجلنس.
©حتويل اإلنسان إىل كائن مصنوع سيفقد اخلصائص البشرية بالتدريج.

يرى د / مصطفى محمود:                           
D أن االستنســاخ ثــورة علميــة، ولكنهــا ثــورة عبثيــ�ة؛ ألن االستنســاخ بــكل صــوره يقــى علــى فكــرة التنــوع ىف كل 

أشكال احلياة.

D ويــرى أن حكمــة اخلالــق جتلــت ىف تكاثــر اإلنســان عــن طريــق الــزاوج لتحقيــق التنــوع بــن النــاس، وبالتــاىل 
تنــوع األفــكار واألفعــال.

 معايري األخالقيات الطبي�ة احلديث�ة :-
١-املنفعة :-                                                          

هــي كل فعــل مــا فيــه اخلــر ملصلحــة املريــض. واختــاذ خطــوات إجيابيــ�ة إلزالــة الضــرر عــن كاهــل املريــض ولتحقيــق 
ذلــك جيــب تطبيــق هــذه األهــداف علــى كل مريــض مــن أجــل حتقيــق مصلحــة املجتمــع ككل.مثــال ذلــك تعــد الصحــة 
ــالل  ــن خ ــ�ة م ــراض الوراثي ــن األم ــة م ــراض والوقاي ــة األم ــا أن مكافح ــا كم ــ�ا مهم ــا طبيًّ ــ�ه هدًف ــض بعين ــدة ملري اجلي

األحبــاث وتطبيــق اللقاحــات محققــة للهــدف نفســه بعــد توســيع نطاقــه ليشــمل املجتمــع ككل.
 ٢-عدم إحلاق األذى :- 

وتعــين عــدم التســبب يف إضــرار املريــض ســواء عمــدا أو نتيجــة لإلهمال.تدعم املعايــر األخالقيــة والقانونيــ�ة للمجتمع 
تطبيــق معيــار ســليم للرعايــة مبــى علــى جتنــب خطــر إحلــاق األذى بالبشــر أو تقليلــه إىل احلــد األدىن.

ورغــم أن األخطــاء الطبيــ�ة تقــع بالفعــل إال أن هــذا املبــدأ ينــم عــن الــزتام مبــديئ مــن قبــل مقــديم الرعايــة الصحيــة 
ــم.  ــاد األذى عنه ــم وإبع ــة مرضاه حبماي

٣-احرتام االستقاللية الفردية :- 
وتعى حق الفرد يف التحكم يف الرعاية الصحية اخلاصة به والبعد عن اإلكراه.

جيــب علينــ�ا طبقــا للقــرارات املتعلقــة بالرعايــة الصحيــة احــرتام اســتقاللية املريــض بمعــى أنــه يمتلــك القــدرة علــى القيــام 
بأفعــال بمحــض إرادتــه وعــن وعــى وفهــم لألمــور بــدون تأثــرات خارجيــة قــد تتحكــم يف اختــاذه للقــرار احلــر واإلرادي للفعل.

٤- املساواة والعدل :-
ــة  ــة االقتصادي ــن واحلال ــرق والدي ــس والع ــن اجلن ــر ع ــض النظ ــع بغ ــراد املجتم ــع أف ــة جلمي ــة الصحي ــر الرعاي  توف

ــاة. ــودة احلي ــن ج ــن م ــأنها أن حتس ــن ش ــي م ــ�ة ال ــ�ات اجليني ــول للتقني والوص
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 أخالقيات الباحث املتعلقة بالوراثة البشرية :-
املوافقة املستنرية

» وهــي مصطلــح يصــف الــزتام األطبــاء أو الباحثــني بالســماح للمــرىض بــأن يكونــوا مســاهمني نشــيطني فيمــا يتعلــق 
بالرعايــة الــي يتلقونهــا أو املشــاركة يف األحبــاث«.

عناصر املوافقة املستنرية
اإلفصاح:- هو إخبار املريض باملعلومات املتصلة بالبحث من قبل الطبيب أو الباحث.	 
الفهم: هو وعى املريض وإدراكه للمعلومات الي حصل عليها.	 
األهلية :-	 
هي القدرة على فهم املعلومات املتعلقة بقرار ما وإدراك العواقب املتوقعة من اختاذه أو عدم اختاذه.       	 

- املبــدأ األخــاليق القائــل بعــدم إحلــاق األذى يوجــب علــى الطبيــب حمايــة األشــخاص غــر املؤهلــني مــن اختــاذ 
القــرارات الــي مــن شــانها أن تعرضهــم لــألذى ، أو تلــك الــي لــم يكونــوا ليتخذوهــا لــو كانــوا مؤهلــني وبدرجــة كافيــة.

- الطواعية :- 	 
ــة  ــرض ألي ــ�ة دون أن يتع ــاث اجليني ــاركته يف األحب ــه أو مش ــة بعالج ــرارات املتعلق ــاذ الق ــض يف اخت ــق املري ــر إىل ح  تش
تأثــرات أو ضغــوط داخليــة أو خارجيــة مــن أي نــوع. وتشــمل الضغــوط اخلارجيــة قــدرة األخريــن علــى فــرض إرادتهــم 
ــب  ــى الطبي ــب عل ــه يتوج ــى أن ــة ال يع ــب الطواعي ــا أن مطل ــد هن ــب ونؤك ــراه أو التالع ــوة أو اإلك ــض بالق ــى املري عل
ــة ذات  ــم األخالقي ــن املفاهي ــد م ــن العدي ــا م ــة جذوره ــتمد الطوعي ــض. تس ــة للمري ــم النصيح ــن تقدي ــ�اع ع االمتن

ــخصية. ــرارات الش ــاذ الق ــى اخت ــدرة عل ــتقاللية والق ــة واالس ــل احلري ــة مث الصل
املوافقة :- وتعى قبول املريض )املفحوص( للمشاركة يف األحباث بن�اء على اقتن�اعه بأهمية دوره.	 

املضامن األخالقية للتحري الورايث:
الشرحالعواقب 

۱ -التميز على أسس 
جيني�ه

* األشخاص املصابون بشذوذات جيني�ة - الي ال تظهر جميعها ىف صورة خلل وظيفي أو مرض 
* يمنع عنهم التأمني على احلياة، والتأ مني الصىح، أو احلصول على التعلم أو الوظائف املناسبة

2- التفرقة ىف املعاملة
* حيرص أصحاب العمل على تعيني األشخاص الذين تظهر جين�اتهم أنهم مقاومون 

للمخاطر الصحية املرتبطة بمواقع عملهم 
* وهو ما يعد بالنسبة لهم خيارا أرخص من جعل بيئ�ة العمل أكرث أمنا للجميع.

٣. اليوجيني�ا

تطبيق الضغوط االجتماعية أو السياسية على األفراد الختاذ قرارات إجنابي�ة على 
أساس املعطيات الوراثي�ة.و يكون كاآليت :-

• الزتاوج بني من يمتلكون اجلين�ات الوراثي�ة املرغوبة.   
 •تقليل الزتاوج بني فردين يمتلكان صفات وراثي�ة متنحية خطرة،     •النسوة احلوامل 

بأطفال بهم شذوذ جيى ُيكرهن على اإلجهاض.

٤. احلتمية اجليني�ة

* وهى االعتقاد بأن اخلصائص السلوكية والشخصية، مثل الذكاء أو السلوك 
اإلجراىم تنتج معظمها عن بني�ة الفرد اجليني�ة.

* وبالتاىل فهى تطبق توجها قدريا على الصحة واملرض. 
*ومن املمكن أن يستخدم ذلك األسلوب لتبرير التعصب، واالستمرار ىف ممارسة 

أوجه الظلم على األسس العرقية أو األثني�ة وبالتاىل قد يتم خلق طبقة اجتماعية من” 
املنحطني جينًي�ا”.
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موقف علماء الدين من قضية االستنساخ :-
استنساخ احليوان والنب�ات :-

فيمــا يتعلــق بتطبيــق االستنســاخ علــى احليــوان فهــو مبــاح التســاع عالــم احليــوان والتصــرف فيــه مــن هــذه الناحيــة 
مبــاح لعــدم وجــود ضوابــط أخالقيــة يف اإلجنــاب بــني احليوانــات كمــا عنــد اإلنســان كمــا أن تطبيقــه يف النبــ�ات ال قيــود 

عليــه إال إذا كان االستنســاخ يضــر باحليــوان أو النبــ�ات بغــر فائــدة أو يضــر باإلنســان.
استنساخ اإلنسان :

-يتمــز اإلنســان عــن بــايق املخلوقــات بأخالقيــات ومشــاعر وأحاســيس حيددهــا تشــريع ثابــت يدعــو لضــرورة وجــود 
ــان  ــع األدي ــق جمي ــك تتف ــ�ه ولذل ــ�ه ورعايت ــن أبي ــا وال ع ــه وحنانه ــن أم ــتغى ع ــد أن يس ــن للولي ــرى.فال يمك ــاط أس رب

ــة. ــر طبيعي ــورة غ ــري بص ــر البش ــؤدي للتكاث ــة ت ــأي طريق ــاخ ب ــم االستنس ــض وحتري ــى رف ــماوية عل الس
املوضوع الثالث » الفلسفة وأخالقيات املهنة«

قيمة العمل يف نهضة األمم :-
-العمــل مــن الوظائــف األساســية الــي تمــز اإلنســان عــن احليــوان ومــا تمنحــه الطبيعــة مــن خــرات مثــل احلليــب 

الطبيعــي لألبقــار ال يســتهالك بشــكله الطبيعــي و يت�دخــل اإلنســان لتطهــره وتنقيتــ�ه مــن الســموم.
-إنن�ا نعمل على حتويل الطبيعة الي ال تستجيب مباشرة حلاجاتن�ا فنحن نعمل من أجل حتويل األعشاب إىل حبوب.

ــه  ــوة يدي ــى بق ــه إذا اكتف ــبه ولكن ــكل ين�اس ــتغاللها بش ــة واس ــض الطبيع ــل تروي ــن أج ــل م ــر للعم ــان مضط - اإلنس
ــا كبــًرا، ومــن هنــا ضــرورة اســتعانت�ه بالتقنيــ�ات الــي تمثــل اجلانــب  وعضالتــه إلجنــاز هــذا العمــل فلــن حيقــق تقدًم

ــان.  ــل اإلنس ــي يف عم اإلبداع
تعريف أخالق املهنة :-

العالقة الي تربط بني األخالق العامة واألخالق املهني�ة هي عالقة الكلي باجلزيئ.
وهــي »املبــادئ واألســس واملعايــر األخالقيــة الــي ال تســتقيم املهنــة بدونهــا فالطابــع اإللــزايم لســلوك املشــتغلني بهــا 

ال يركــن للضمــر أو الــوازع الديــين فقــط ، بــل للقواعــد املســتنبطة مــن األداء األمثــل لهــذه الوظيفــة«.
معايري أخالقيات املهنة: 

الفريق األول : 
ــب  ــم والطبي ــة للمعل ــي امللزم ــر والنواه ــة األوام ــر يف خصوصي ــذا يظه ــام -وه ــاص والع ــع اخل ــا الطاب ــل بداخله •حتم

ــي.  ــع االجتماع ــة أو الواق ــخصية أو الديان ــول الش ــا للمي ــن مخالفته ــض النظرع ــا بغ ــون بأدائه ــل القان ورج
•رفضوا كل أشكال السلطة ) الدولة ، والدين ، واألعراف السائدة ( الي حتاول صبغ أخالقيات املهني�ة بصبغتها.

• جعلوا املمارسة العملية هي املسئول الوحيد لضبط هذا املعاير. 
-مثال أخالقيات املعلم تعد قانونا ملزما ملن يشتغل بمهنة التدريس رجال كان أم أنيث، مصريا كان أم أمريكيا. 

الفريق الثاين :
•ضرورة ارتب�اط أخالق املهنة بالطابع الثقايف الذي تمارس فيه.

• مثــال : أداب املعلــم جيــب أن تكــون عامــة مــن حيــث دفء العالقــات الــي ترتبــط بــني األســتاذ وتالميــذه) احلــب والرفــق 
واأللفــة ( وتكــون ملزمــة مــن حيــث متطلبــات املهنــة )اإلخــالص يف العمــل والعدالــة يف التقييــم والرتفــع عــن الرذائل(.

أمــا األمــور املتعلقــة بأجــر املعلــم وضــرورة احرتامــه لألعــراف العامــة والقوانــني وميــول الطــالب ومعتقداتهــم فيجــب 
أن تتســم بالنســبي�ة تبعــا لشــخصية املعلــم مــن جهــة ، وطبيعــة الثقافــة الســائدة مــن جهــة أخــري. 

الفريق الثالث: 
 •ضرورة فحص الثقافة السائدة يف املجتمع قبل وضع املعاير األخالقية ملهنة املعلم منها :- 

الســمات اخلاصــة بشــخصية املعلــم امليــول ، واملهــارات األدائي�ة.طبيعــة املتعلمــني - وضــع املعلــم ومكانتــ�ه يف 
املجتمــع.- طبيعــة الــدور الــذي تقــوم بــه الدولــة حيــال املؤسســات التعليميــة.
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• أي معايــر ملهنــة املعلــم التراعــي املؤثــرات الســابقة فســوف تتحــول إىل شــعارات أو قوانــني ولــواحئ جامــدة ســرعان مــا 
حيطمهــا الواقــع مثــال: الشــخص الــكاره ملهنــة التدريــس واملحتقــر لهــا أو الشــاعر بالضألــة ال يمكــن مطالبتــ�ه بااللــزتام 

بــآداب املهنــة أو تطبيــق أخــالق املعلــم يف ســلوكه.
تفعيل اإللزام اخللقي وتطبيق االلزتام األخاليق :-

مبحث أخالقيات املهنة هي تلبي�ة حلاجة الواقع السبب املباشر لظهور أخالق املهنة :- 
1-هو عجز األخالق العامة عن الوفاء بما حتتاجه كل مهنه من الزتام خلقي.

ــلوك  ــط س ــدة لألخــالق التطبيقيــة لضب ــر جدي ــق وضــع معاي 2-حاجــة املجتمــع إلصــالح اخللــل األخــاليق عــن طري
ــني. املهني

نماذج تبني عدم الزتام أصحاب املهنة بقواعد وأخالقيات املهنة :-
 استخدام املوظف العام ممتلكات املؤسسة ألغراض شخصية.	
 الطبيب الذي يدخن أمام مريضه و املدرس الذي يدخن أمام تالميذه.	
 ضابط املرور والسائق الذي خيالف قواعد املرور.	
 مخالفة املوظف العام للقواعد واألنظمة يف تقديم اخلدمات.	
 اإلعاليم الذي ال يب�ذل اجلهد للتأكد من صحة املعلومة وصياغتها كما يهوى.	
 عدم الزتام املصانع باملواصفات واملقاييس املعيارية واستخدامها مواد ضارة.	
  املهندس الذي يعد رسوما ملبان تستخدم خامات ومواد غر مطابقة للمواصفات.	
 التاجر الذي خيدع ويضلل املستهلك يف وصفه جلودة منتجه.	
 املعلم الذي يبيع ضمره ويسرب االمتحان لبعض طالبه. 	
 عدم انضباط والزتام املدير بوقت العمل.	

أهمية مواثيق أخالقيات املهنة :-
أ-الصورة الذهني�ة اإلجيابي�ة:- 

املصالح  ألصحاب  اإلجيابي�ة  الصورة  على  املحافظة  إىل  يؤدي  بها  وااللزتام  العمل  وقيم  األخالقية  املواثيق  تفعيل 
املتعاملني مع املؤسسة. 

ب-االلزتام باملسئوليات القانوني�ة واالجتماعية
اهتمــام العاملــني باملؤسســة بمراعــاة االلــزتام باملعايــر األخالقيــة مثــل : حمايــة البيئــ�ة مــن األدخنــة واملخلفــات 
ــن  ــة ع ــة الناجت ــ�ة واالجتماعي ــائلة القانوني ــب املس ــع( لتجن ــوب التصني ــن عي ــة م ــات خالي ــليم املنتج ــة وتس الصناعي

ــاليق. ــزتام األخ ــدم االل ع
جـ- حتسني األداء يف العمل :                         

االلــزتام بأخالقيــات وقيــم العمــل والســلوك يف إطــار التشــريعات والقوانــني يســاهم يف حتســني األداء فاملخالفــة 
وعــدم االلــزتام بالضوابــط القانونيــ�ة تؤثــر ســلبًا علــى التكاليــف نتيجــة القضايــا اجلنائيــ�ة واملدنيــ�ة املرفوعــة ضدهــا 

ــ�اج.                              ــة اإلنت ــاع تكلف ــؤدي إىل ارتف ــا ي مم
د- االستخدام األمثل للموارد:-

االهتمــام باملواثيــق األخالقيــة ضــروري عنــد اختــاذ قــرارات تتعلــق باإلنتــ�اج مثــال : إنتــ�اج أصنــاف معيبــ�ه مــن املنتجــات 
ــات  ــبب إصاب ــد تس ــ�ة ق ــدات الرديئ ــا أن اآلالت واملع ــاء كم ــن أخط ــا م ــا به ــح م ــا لتصحي ــادة إنت�اجه ــر إع ــب األم يتطل

للعاملــني بهــا ، األمــر الــذي يرتتــب عليــه تعطــل اإلنتــ�اج واخنفــاض اإلنت�اجيــة وإهــدار املــوارد.
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دور الفلسفة يف وضع املواثيق األخالقية املهني�ة :-
قام الفالسفة بدور كبر يف وضع املواثيق األخالقية املهني�ة من خالل ما يلي :-

الواقع املجتمعي واملعاير األخالقية 	  القيم األخالقية األساسية من خالل دراسة  الثقايف واستخالص  الواقع  حتليل 
الي يتطلبها املجتمع.

حتديد األسس والقواعد العامة والضوابط الالزمة ألداء أعمال املؤسسة استن�ادا إىل ما يقدمه الفيلسوف. 	 
وضــع أســس ميثــ�اق أخــالق املهنــة ) اإلطــار املرجعــي للمعايــر الــي حتكــم الســلوك( وذلــك بتحديــد معايــر الســلوك 	 

املهــين ويكــون بمشــاركة الفيلســوف واملتخصصــني يف املهــن املختلفــة.
مبــادئ االلــزتام بالســلوك اإلداري والوظيفــي داخــل املؤسســة.أي االلــزتام بأخالقيــات العمــل يف الســلوك الوظيفــي 	 

هــو املنتــج النهــايئ مليثــ�اق أخــالق املهنــة ، وهــو مــا يــؤدي إىل جــودة العمــل وجــودة املنتــج.
أخالقيات الوظيفة العامة :-

تعريف الوظيفه العامة :-
 ، العامة  املصلحة  خدمة  هدفها  األخالقية  واملباديء  القيم  ضوء  يف  حتديدها  يتم  واملسئوليات  املهام  من  مجموعة 
بها  املدني�ة املعمول  الوظيفى الي يشغلها و تنص عليها قوانني وأنظمة اخلدمة  وختص شاغليها حبقوق وامتي�ازات 

دون أن يرتتب على ذلك أية حقوق لشاغليها «.
-تعريف أخالقيات الوظيفة العامة:-

»مجموعــة املعايــر الــي يمكــن مــن خاللهــا احلكــم علــى الســلوك باعتبــ�اره صحيحــا أو خاطئــا مــن الوجهــة اإلنســاني�ة 
وحيــدث الفســاد اإلداري بســبب االحنــراف عــن القواعــد واملعايــر األخالقيــة لتحقيــق مصالــح شــخصية غالبــا تكــون 

علــى حســاب املصلحــة العامــة«

مربارات اهتمام املؤسسات عناصر أخالقيات الوظيفة العامة 
بأخالقيات الوظيفة العامة 

آليات لتحسني االعتب�ارات 
األخالقية يف الوظيفة العامة 

• اللزتام باألنظمة والقوانني

•احرتام قيم وعادات املجتمع

•العدالة وعدم التحزي

• احرتام وقت العمل

•النتماء والولء للمنظمة

• حب العمل

يف  واإلخــالص  والزناهــة  •األمانــة 
لعمــل ا

•السرعة واإلتقان يف إجناز العمل

أو  الدولة  ممتلكات  على  •املحافظة 
الشركة   

• حتسني اخلدمات املقدمة للجمهور.

مــن  األعمــال  تنفيــذ  يف  •الشــفافية 
املوظفــني. جانــب 

• تنمية قدرات العاملني املهني�ة 
وحتفزيهم على حتسني األداء.

•تعــزز أداء املنظمــة كوحــدة كليــة مــن 
خــالل العمــل كفريــق واحــد.

األخريــن  ومصالــح  حقــوق  •احــرتام 
-تعزيــز مكانتهــا لــدي املتعاملــني معهــا.

•ضمــان حريــة الــرأي والتفكــر واإلبــداع 
ملني للعا

•تقدير األداء األخاليق املتمزي  للموظفني
•التحديد الواضح لسلطات املوظفني 

•العقل والضمر الذايت لضمان 
الستمرارية

•حتسني النظام الرقايب املعمول
•وضع جزاءات رادعة ملن يرتكب 

مخالفات 
 •مراجعــة التعليمــات اإلداريــة القديمــة 
بالســلوك  تتعلــق  الــي  واإلجــراءات 

األخــاليق 
•التأكيــد علــى أهميــة ســلوك املوظفــني 
لســلوك  كمنــوذج  العليــا  الدرجــات  يف 

املوظفــني األخريــن

ــي  ــة ال ــائل املتاح ــن الوس ــتفادة م •الس
ــاليق ــل األخ ــرتام العم ــزز اح تع
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الواجب املهين للفيلسوف يف احلفاظ على الهوية الثقافية للمجتمع :-
۱-الفكر الفلسفي مجموعه من االختالفات والتب�اين�ات وذلك حسب اختالف ظروف كل مجتمع. 

2-يت�أثــر اإلنتــ�اج الفلســفي لــكل فيلســوف بهويــة األمــة مــن حيــث طبيعتهــا وخصائصهــا وتاريخهــا فالفيلســوف ال 
يعــزل نفســه عــن مجتمعــه وإنمــا يســتخلص فكــره الفلســفي مــن أمــور الواقــع االجتماعــي.

٣-يرجــع دور الفيلســوف إىل رســم الهويــة الوطنيــ�ة أو القوميــة ملجتمعــه فالفيلســوف هــو الــذي يضــع عقيــدة للوحدة 
حلمايــة األمــة مــن التجزئــة كمــا فعــل األلمــان ومنهــم »هيجل«. 

٤-الفالســفة لهــم دور يف يف نقــل الــرتاث احلضــاري للمجتمعــات األخــرى وشــرحه وتلخيصــه وعرضــه واإلبــداع فيــه 
واإلضافــة والتجديــد كمــا فعــل »الفــارايب« »وابــن رشــد« يف نقــل وشــرح الفلســفة اليونانيــ�ة مــع احلفــاظ علــى هويــة 

املجتمــع. 
رؤى الفالسفة للعمل على اختالف ثقافتهم وعصرهم :-

 أفالطون :-
 • حــدد احلاجــات األساســية لإلنســان يف ثــالث هــي ) الغــذاء واملســكن وامللبــس (. ويري أفالطــون أن تلبيــ�ة احلاجات 

تتــم مــن خــالل ســبيلني هما :
-الســبي�ل األول :- كل فــرد يقــوم بإجنــاز هــذه األنشــطة الثالثــة بالتت�ابــع فيقســم وقتــه بينهــا وهــو يوجــد يف املجتمعات 

البدائي�ة
ــا  ــذا م ــه وه ــل وقت ــا كام ــص له ــاط خيص ــراد يف نش ــص األف ــى ختص ــورة عل ــات املتط ــوم املجتمع ــاين : تق ــبي�ل الث -الس
يســي بتقســيم العمل.واســتفادة اجلميــع مــن تقســيم العمــل جيعــل املنتــج مــن نوعيــة جيــدة و العامــل يكــون 

مســرتحيا يف عملــه.
•الفارق بني أفالطون ورجال االقتصاد  يتجسد يف:-

-أفالطــون : -ال يهــم أفالطــون أي أهميــة لزيــادة اإلنتــ�اج املرتتــب علــى تقســيم العمــل و الهــدف النهــايئ للعمــل هــو 
تلبيــ�ة حاجــة طبيعيــة ومــن هنــا نظرتــه إىل العمــل كخدمــة. 

-رجال االقتصاد:- -يهتم االقتصاديون باملشكالت املرتتب�ة على زيادة اإلنت�اج - وينظروا للعمل كسلعة.
ـري ) أفالطــون ( أن املواطنــني األحــرار يقومــون بالبحــث الفلســفي واالشــتغال بالسياســة ليــس لديــه وقــت  • ـي
كايف إىل تلبيــ�ة حاجاتــه األساســية.وحدد أفالطــون أدوار العبيــ�د يف إجنــاز األعمــال املزليــة ويتحملــون عــن املواطنــني 
ــا  ــرف ،ألنه ــاب اآلالت واحل ــاة أصح ــون حي ــرار ال حيب ــني األح ــون أن املواطن ــرزق يــري أفالط ــل ال ــاء حتصي ــرار  أعب األح

ــة . ــع الفضيل ــق م ــان وال تتف ــرف اإلنس ــن ش ــط م حت
تعقيب على موقف أفالطون يف العمل. 

ــ�ة  ــكالت املرتتب ــه للمش ــل بإغفال ــادي للعم ــد االقتص ــل البع ــه أغف ــل إن ــيم العم ــص وتقس ــرة التخص ــى فك ــذ عل •يؤخ
علــى وفــرة اإلنتــ�اج.

•أغفل دور العمل كسلعة ونظر للعمل على أنه مجرد خدمة.
•نظرتــه الضيقــة للعمــل جعلــت رؤيتــ�ه عنصريــة ألن قصــر العمــل علــى فئــة العبيــ�د وهــي نظــرة تتعــارض مــع 

احلديثــ�ة. الديمقراطيــة 
فكرة العمل عند أرسطو :-

 يري أن املدين�ة أعلى وحدة اجتماعية وسياسية وظيفتها توفر أسباب السعادة ألعضائها.
 يعترب أرسطو نظام الرق نظما طبيعيا ويصف العبي�د باآليت:-

*ألة للحياة:- إلجناز األعمال األلية املنافية لكرامة املواطن احلر
 *آلة مزلية :- تساعد على تدبر احلياة داخل املزل
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- يــرى أرســطو أن الطبيعــة تــؤدي إىل إجيــاد التمايــز بــني البشــر جتعــل بعضهــم قليــل الــذكاء أقويــاء البينــ�ة ، وبعضهــم 
أكفــاء للحيــاة السياســية، وينتــج عــن ذلــك أن البشــر صنفــان، صنــف حــر  بالطبيعــة وصنــف عبــد بالطبيعــة أيضــا. 

تعقيب على موقف أرسطو يف العمل 
ــة  ــرق مرفوض ــرة ال ــن فك ــرثوة ولك ــ�اج ال ــؤدي إىل إنت ــي ي ــي اجتماع ــام طبيع ــرق كنظ ــام ال ــذ بنظ ــطو األخ ــى أرس ــذ عل •يؤخ

وتتعــارض مــع حقــوق اإلنســان.
•فكرة الرق لها طابع عنصري ألنه قصرها على غر اليونانني.

•اعترب أن التمايز بني البشر أمر طبيعي وهو أمر غر مؤكد يف ضوء العلم املعاصر.
 فكرة العمل عند الفارايب 

 -يــري أن املدينــ�ة أول درجــة يف االجتمــاع الكامــل والســمة الــي تمــز املدينــ�ة الفاضلــة، وشــيوع التعــاون يف أداء العمــل 
بــني أفرادهــا مــن أجــل بلــوغ الســعادة فــإذا حتقــق لهــا ذلــك أصبحــت فاضلــة واتســم أهلهــا بالنظــام.

 -ويوجــد علــى قمــة املدينــ�ة الفاضلــة النــي أو احلاكــم  ويقــع يف قاعدتهــا العمــال والفالحــون والصيــادون و بينهمــا 
اجلنــد والعلمــاء وهــو نــوع مــن تقســم العمــل ، والتــدرج يف الســلطة.

تعقيب على موقف الفارايب يف العمل 
	.تأثره بأراء أفالطون وأرسطو يف تقسيم العمل
	  .أشار إىل ضرورة التعاون من أجل البقاء متأثًرا بالدين اإلساليم

فكرة العمل عند بن خلدون 
•العمل يف رأيه هو ما يقيم به اإلنسان فلوال العمل والكسب لم يكن قيمة لإلنسان. 

الكسب هو »الذي يستفيده البشر من قيم أعمالهم ولو عطل أحد عن العمل فقد الكسب كلية«. 
ــة بيعهــا بأعلــي مــن  ــة الكســب بتنميــة المــال بشــراء الســلع والبضائــع ومحاول • عــرف مهنــة التجــارة بأنهــا )محاول

ثمــن الشــراء(
أخالقيات مهنة التاجر عند بن خلدون :-

-أن يكون الرحب بالنسبة إىل رأس المال قلياًل، ألن القليل يف القليل كثر .
-عدم الغش يف البضائع أو تضليل املشرتي  عدم االحتكار – يف رأي ) ابن خلدون ( مفسدة للرحب.

فكرة العمل عند آدم سميث 
قامت فلسفته على التوفيق بني املصالح اخلاصة والعامة ومن أهم افكاره:- 

	. تشكل املصلحة اخلاصة ومبدأ احلرية األساس النظري لفلسفته االقتصادية
	 االعتقــاد يف ســالمة وكفــاءة نظــام طبيعــي قــادر علــى حتقيــق التــوازان والتوافــق واالنســجام بني املصالــح اخلاصة

لألفــراد وبــني املصلحــة العامــة )فكــرة اليــد اخلفيــة( الــي تعــين أن األفــراد يف ســعيهم لتحقيــق صاحلهــم اخلاص 
حيققــون دون أن يشــعروا املصلحــة العامة.

	 .ضرورة ترك احلرية التامة واملطلقة للفرد يف العمل دون أن حتد هذه احلرية حدود إال حدود املنافسة
فكرة العمل عند هيجل- 

	 يعــرف العمــل باعتبــ�اره إنت�اجــا لإلنســان بواســطة اإلنســان ، العمــل أداة التحريــر الوحيــدة لإلنســان مــن ســيطره
الطبيعــة .

	 يــري أن عالقــات اإلنســان بالطبيعــة ليســت عالقــات معرفيــة ، لكنهــا عالقــات حتويــل وتغــر متب�ادلــة فالعمــل
يف نهايــة املطــاف نشــاط اجتماعــي ينجــزه النــاس بعضهــم لصالــح بعــض مــن أجــل تلبيــ�ة حاجاتهــم فالعمــل هــو 

أســاس العالقــات االجتماعيــة.
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 املوضوع الرابع »التفلسف وعالقتة بالقيم«
مفهوم التفلسف :-

وهو »ضرب من النشاط الفكري الذى يتن�اول حقائق احلياة بالنقد بدال من أخذ األمور على عالتها«.	·
الفيلسوف »جوازيا رويس« املرء يتفلسف حينما يفكر تفكرا نقديا .	·

التفلسف ال ينمو يف بيئ�ات تمارس السيطرة والقهر مثل :-
	.بيئ�ة أسرية :-ال تسمح باحلوار
	.بيئ�ة تعليمية وتربوية : تعتمد على التلقني واحلفظ واالستظهار منهجا لكسب املعرفة
	 .أجهزة اإلعالم :- ال تؤمن بتنوع األفكار واآلراء وتعدد أساليب الوصول إىل احلقيقة

ــا عــن األقــوام املتوحشــة وتقــاس حضــارة  قيمــة وأهميــة التفلســف :-ويــرى ديــكارت أن التفلســف هــو الــذى يمزن
ــخصيات  ــق وش ــعة أف ــماحة وس ــل بس ــة تتعام ــوال ناضج ــج عق ــف ينت ــا .التفلس ــف فيه ــيوع التفلس ــدر ش ــم بق األم
ــد  ــف يوج ــدون التفلس ــئولية وب ــعور باملس ــس والش ــة بالنف ــدق والثق ــة والص ــجاعة والصراح ــم بالش ــتقلة تتس مس

ــتكانة. ــلبي�ة واالس ــن إىل الس ــف أو يرك ــان إىل العن ــه اإلنس ــب ويتج التعص
املعىن الفلسفي للقيم:-

ــة  ــول طبيع ــه ح ــث في ــز البح ــفة ويرك ــية ىف الفلس ــث األساس ــد املباح ــيولوجيا ( أح ــم ) األكس ــث القي ــكل مبح يش
القيــم وأصنافهــا ومعايرهــا وهــذا املبحــث يرتبــط بــكال مــن املنطــق وعلــم األخــالق وفلســفة اجلمــال ومبحــث القيــم 

»يهتــم بالبحــث ىف قيــم األشــياء وحتليلهــا وبيــ�ان أنواعهــا وأصولهــا ويفســر القيــم كاآليت:
- بنسبتها إىل الصور الغائي�ة املرتسمة ىف الذهن كان تفسرها مثاليا.

- بأسباب طبيعية أو نفسية أو اجتماعية كان تفسرها واقعيا أو موضوعيا.
قيمة احلق:-

ــد كان  ــأ وق ــوع ىف اخلط ــن الوق ــن م ــم الذه ــي تعص ــني ال ــث ىف القوان ــذي يبح ــم ال ــو العل ــق وه ــم املنط ــها عل  • يدرس
ــوع ىف  ــن الوق ــة م ــو األداة العاصم ــة أو األداة فه ــون«أي األل ــماه »األورجان ــذي س ــه ال ــب في ــن كت ــو أول م ــطو ه أرس
أخطــاء التفكــر وهــو بالتــايل األداة الــي يســتخدمها جميــع البشــر ىف ضبــط تفكرهــم وجعلــه تفكــرا علميــا منظمــا.

قيمة اخلري :-
هــي الــي يدرســها علــم األخــالق وهــو الــذي يبحــث ىف اخلــر أو الشــر ومعرفــة الفضائــل وكيفيــة اقتن�ائهــا لزتكــو بهــا 

النفــس ومعرفــة الرذائــل لتبعــد عنهــا النفــس. 
•وهذا العلم قد يسي بعلم تهذيب األخالق أو فلسفة األخالق أو احلكمة العملية أو احلكمة اخللقية.

قيمة اجلمال :-
يدرسها علم اجلمال ) االستاطيقا ( »يبحث ىف شروط اجلمال ومقاييسه ونظرياته« وله قسمان:

عملي خاص : ويبحث ىفنظري عام : ويبحث ىف
الصفات املشرتكة بني األشياء اجلميلة 

وحيلل هذا الشعور حتليال نفسيا و تفسرا فلسفيا .
وحيدد الشروط الى تمز بني الئش اجلميل والقبيح

مختلف صور الفن وينقد األعمال الفني�ة              
يطلق عليه النقد الفى ويقوم على الذوق والعقل معا 

ــ�ة ىف  ــورة الغائي ــة الص ــاس بقيم ــى تق ــل الف ــة العم قيم
ــا (   ــى له ــر النف ــذوق ) األث ــل وبال العق
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طبيعة القيم:-
القيم املوضوعية املطلقةالقيم الذاتي�ة

ألنهــا  نســبي�ة  وهــى  معينــ�ة  غايــات  لتحقيــق  وســيلة  هــى 
ختتلــف باختــالف األفــراد وباختــالف الزمــان واملــكان والثقافة 
مقيــاس  هــو  الفــرد  اإلنســان  أن  ـرى  ـي  : بروتاجــوراس 
األشــياء جميعــا بمعــين أنــه يقيــس اخلــر والشــر بمــا 
ينفعــه فــإن قــال اإلنســان عــن ئش خــر فإنــه خــر وشــر 

ــه. ــبة ل ــر بالنس ــو ش فه
ســبينوزا : يــرى أننــ�ا ال نرغــب ىف ئش ألن لــه قيمــة بــل أن 

لــه قيمــة ألننــ�ا نرغــب فيــه .
ــو  ــا ه ــكل م ــر ل ــي اخل ــان يس ــز : أن اإلنس ــاس هوب توم

موضــوع لشــهواته أو لرغباتــه .

ســقراط : رفــض النظــرة النســبي�ة للقيــم ويــرى أن الــئش لــه 
قيمــة ىف حــد ذاتــه والعقــل هــو األداة الكتشــاف هــذه القيمــة .

ـرى أن للخــر مثــاال ثابتــ�ا واحــد ال يتغــر  أفالطــون : ـي
ــم  ــرات يف العال ــل واخل ــميات الفضائ ــددت مس وإن تع

املحســوس.
ماكــس شــيلر : يــرى أن القيــم موضوعيــة وثابتــ�ة يتحتــم 
علينــ�ا اكتشــافها ال اخرتاعهــا والقيمــة قصديــة وهــي 

الــي حتــدد الشــعور. 
القيمــة  وأن  الفعــل.  ىف  كامنــة  القيمــة   : مــور  جــورج 
ــدس. ــدرك باحل ــة ت ــدة مطلق ــا فري ــز بأنه ــة تتم الباطن

ذاتي�ة  القيم  ولكن  الوقت  نفس  يف  وموضوعية  ذاتي�ة  فالقيم  األخر  ينفى  منهما  كل  بأن  القيم  بني  التميز  يعى  ليس 
من حيث أنها صادرة من الذات الفردية الي تقدر القيمة وموضوعية من حيث أنها يتفق عليها الناس جميعا فالقيم 

تتصل بالناحية الذاتي�ة ىف أي كائن وىف الوقت نفسه لها مصدر موضوعي ىف الواقع.
القيم نت�اج اجتماعي يتعلمه الفرد :-  

*القيم هى نت�اج اجتماعى يتعلمها الفرد ويكتسبها من خالل عملية التنشئة االجتماعية .
*القيم مصدرها احلياة تتم من خالل تفاعل الناس وهي جزء رئييس من الثقافة القومية ألي مجتمع .

*تقوم ىف نفس اإلنسان بالدور الذي يقوم به ربان السفين�ة جيريها ويرسيها عن قصد وإىل هدف معلوم 
*معاير التفضيل الي يستهدي بها أفراد املجتمع ىف االختي�ار بني األفعال من خالل عمليات التفاعل االجتماعي . 

ارتب�اط الفكر الفلسفي بالقيم :-
*يرتبط الفكر الفلسفي بالقيم ارتب�اط وثيقا بفلسفة القيم وبالواقع الفعلي ىف حياة الناس اليومية.

*يب�دأ الفكر الفلسفي نشاطه ويركز على أمور الواقع فالناس ىف حياتهم الواقعية حيكمون باحلق على أقوال وباخلر على أفعال 
وباجلمال على األشياء

*الفيلسوف يستخلص القيم من حياة الناس لينقلها من اخلفاء إىل العالني�ة ومن الغموض إىل الوضوح . 
جتعله  الي  القيم  دارسها  تكسب  الي  هي  أسايس  دور  والعوملة  املعلومات  عصر  ىف  الفلسفة  تلعبه  الذي  الدور  *إن 
قادرا على التعايش مع العصر فالفلسفة هي مجهود لتنسيق القيم لتحديد موقع القيم املعرفية ىف مجموع الغايات 

البشرية .
القيم اليت تكسبها الفلسفة :-  

قيمة البحث عن احلقيقة :-
وهي القيمة الي جتعل صاحبها يهتم بكشف احلقائق فهي نشاطا لوعي اإلنسان بالعالم املحيط.	 
فهو يوازن بني األشياء على أساس ماهيتها ويسعى إىل معرفة العلل واألسباب األوىل.	 
وهي تتكون لدي الفرد منذ بداية معرفته بالعالم املحيط به ومن خالل التميز بني سؤالني أساسيني أحدهما لماذا ؟ 	 

وهو سؤال الفلسفة اخلالد واآلخر بـ كيف؟ وهو سؤال العلوم الفزيائي�ة والبيولوجية .
بمهارتني  ترتبط  وهي  اإلنسان  عليها  حيصل  الي  واحلقائق  املعلومات  خالل  من  النمو  إىل  القيمة  هذه  تتجه  -ثم 
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أساسيتني وهما مهارة القراءة ثم مهارة استخدام منهج ىف التفكر أي قدرة الذهن على التعامل .
نظريات احلقيقة :-

• نظرية التطابق :
تعين هذه النظرية عند أصحابها أن ما هو حقيقي هو ما يتطابق مع واقع موضوعي .

وذلــك طبيعــة أي جملــة خربيــة يكــون تصديقهــا بتصديــق اخلــرب الــذي ورد فيهــا عندمــا يتطابــق مــع الواقــع المــادي 
امللمــوس أمــايم مثــال القــول بــأن الكتــاب علــى املنضــدة فــإذا كان الكتــاب موجــود بالفعــل علــى املنضــدة أمــايم فهــذا 

القــول حقيقــي ويعــرب عــن حقيقــة موضوعيــة.
• نظرية الرتابط :-

ــ�ا  ــة إذا كانــت تنســجم مــع حقائــق أخــرى مكــررة يف ضــوء معرفتن ــارة أو القضيــة تكــون صحيح الرتابــط يعــين أن العب
ــ�اجئ .  ــات إىل نت ــن مقدم ــل م ــتنب�اط وينتق ــدس واالس ــن احل ــتمدا م ــقا مس ــدس نس ــة إقلي ــال ىف هندس ككل. مث

• النظرية الربجماتي�ة 
هــذه النظريــة عنــد »وليــم جيمــس« و»جــون ديــوي« و»شــيلر« تقــوم علــى أن معيــار احلقيقــة الوحيــد هــو معيــار 

النجــاح العملــي وعلــى النتــ�اجئ العمليــة املرحبــة الــي تــؤدي إليهــا .
فالعبارة صحيحة ىف نظر الربجماتي�ة إذا كانت تعرب عن واقع وحتقق النت�اجئ املتوقعة .

وهــذه النظريــة تنظــر  إىل الفكــرة احلقيقيــة علــى أنهــا أشــبه خبطــة عمــل ناجحــة وإذا لــم يتحقــق هــذا النجــاح العملــي 
فلــن تكــون الفكــرة حقيقيــة وجــب التخلــص منهــا. 

قيمة االستقالل الذايت:- 
يقصــد بهــا مــدي ثقــة اإلنســان ىف قراراتــه اخلاصــة للحــد دون االعتمــاد علــى التبعيــة لألخرين حى ولــو كانــوا يتفوقون 

عليــه باخلــربة أو العمــر وهــي ترتبــط بذاتــه الفــرد وقدرتــه علــى اختاذ القــرار .
*هي قيمة فلسفية تظهر ىف تعدد املذاهب الفلسفية الي تن�اولت املوضوع الواحد ىف العصر الواحد .

أن التفكر الفلسفي يني القدرة على ممارسة النقد وتقبله والفحص واملقارنة ويتسم باملرونة الفكرية 
ــتقالل  ــت روح االس ــة ويمي ــم بالتبعي ــث يتس ــر حي ــق الغ ــن طري ــر ع ــال ىف التفك ــون احل ــا يك ــك تمام ــس ذل *وعك
والقــدرة علــى ممارســة النقــد *وقــد وصــف »فرنســيس بيكون«هــذا النــوع مــن التفكــر فســماه »أوهــام املســرح« .

 قيمــة االســتقالل الــذايت هــي الوجــه الظاهــر لشــعور الفــرد باحلريــة إذ أن تمتــع الفــرد باحلريــات مثــل حريــة الــرأي 
وحريــة النشــر وحريــة العقيــدة هــي الدليــل علــى أنــه يمــارس اســتقالله الــذايت .

قيمة التسامح الفكري :-
هــي التســليم املتفهــم بوجــود أفــكار أخــرى مخالفــة ألفــكارى والقبــول بهــذا االختــالف، وهــذه القيمــة جتعــل اإلنســان 

قــادرا علــى االنفتــاح علــى أفــكار األخريــن ألن احلقيقــة أكــرب مــن أن يدركهــا عقــل واحــد.

أهمية التسامح الفكرى :-
حيقق املقدرة على التعايش بني األفراد والشعوب، واملحافظة على حقوق الغر 	 
حتقيق املصلحة العامة و املحافظة على مصالح األفراد و عدم التعدى عليها .	 
يرفع قيمة العلم واحلوارات الفعالة و جيعل األفراد يهتمون بالوصول إىل أهدافهم بالطرق السليمة.	 
جيعل صاحبه قادرا على التغير والتطور والبعد عن والغضب واالنفعال.	 
خيلص الفرد من أخطائه الى قام بها وشعوره بالذنب و مسامحته لنفسه .	 
يرىق الشخص الذى يب�ادل اإلساءة بالتسامح، وجتعله إنسانا مليئ�ا باخلر.	 
جينب حدوث املشاكل بني األصدقاء بسبب سوء ظنهم ببعضهم البعض و التماس األعذار .	 
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قيمة احلرية اإلنساني�ة :-
هــي قــدرة اإلنســان علــى إدراك الضــرورة الــي يرتتــب عليهــا شــعوره باملســئولية وااللــزتام بواجبــات يف احليــاة خيتارهــا 
ــ�ار  ــا ىف االعتب ــه واضع ــني نفس ــ�ه وب ــها بين ــوازن بينهــا و ين�اقش ــروف أو ي ــك يراعــي كل الظ ــو يف ذل ــرة وه ــه احل بإرادت
عالقتــه مــع األخريــن بنــ�اًء علــى مــا يمليــه عليــه ضمــره بغــض النظــر عــن أيــة ضغــوط خارجيــة فــو ملــزتم ومســئول 

عــن اختي�اراتــه وأفعالــه.

املعىن االصطاليح للحريةاملعىن االشتقايق للحرية
•  معناهــا االشــتقايق تعــين انعــدام القســر اخلاريج واإلنســان 

احلــر بهــذا املعــين هــو الــذي ال يتحكــم ىف حركتــه أحــد.
•  تومــاس هوبــز :- حريــة اإلنســان كحريــة الســيل فطالمــا 
ــي دون  ــارها الطبيع ــر ىف مس ــيل تس ــاه الس ــة مي أن حرك
أن يضــع أحــدا ســدا ىف طريقهــا فهــو يتحــرك إىل أســفل 
بشــكل تلقــايئ وحــر وكذلــك اإلنســان فهــو حــر طالمــا لــم 

يقــف أمــام حركتــه الطبيعيــة ىف احليــاة أي عوائــق

»اختيــ�ار الفعــل عــن رويــة بعــد تفكــر عميــق وتدبــر مــع 
اســتطاعة عــدم اختيــ�اره أو اســتطاعة اختيــ�ار ضــده«

أنواع احلرية:- 
حريــة االختيــ�ار :- هــى تتعلــق بمشــكلة االختيــ�ار اإلرادي عنــد اإلنســان فــكل ســلوك يســلكه اإلنســان عــادة مــا يســبقه إمكانيــ�ة 

االختيــ�ار بــني البدائــل ويفكــر وخيتــار بــإرادة حــرة وعقــل واعــي .
حريــة الفعــل :- تبــ�دأ عندمــا ينتقــل اإلنســان مــن االختيــ�ار العقلــي للفعــل أي ممارســته دون اخلضــوع للضغــوط اخلارجيــة الــي 

تؤثــر عليــه أي هــي اإلقــدام علــى الفعــل.
حدود احلرية :-

 احلرية والشعور:-
• فاحلرية تب�دأ حينما نشعر بأنن�ا قادرون على الفعل التلقايئ الذي يعرب عن شخصيتن�ا املستقلة ودون ضغوط 

• وهذا هو الفرق بني حياة احليوان وحياة اإلنسان، فاحلياة اإلنساني�ة الصحيحة تب�دأ من حيث تنتهي احلياة الغريزية أي من 
جاءت  أو  انفعاالت  نتيجة  ليست  أفعاله  وأن  احلر  الفعل  على  وقادر  االختي�ار  على  قادر  وبأنه  بذاته  اإلنسان  شعور  يب�دأ  حيث 

كردود أفعال غر  إرادية.
احلرية والضرورة

ــفة  ــميه الفالس ــا يس ــة مم ــات مختلف ــل درج ــدود تمث ــذه احل ــدود، وه ــة ح ــا للحري ــة وإنم ــت مطلق ــان ليس ــد اإلنس ــة عن  احلري
ــرورة. بالض

 احلرية والضرورة حدان متضايفان ال يفهم أحداهما بدون اآلخر .
ــن  ــى يمك ــة ح ــني الطبيع ــة قوان ــة بمعرف ــ�ا مرتبط ــة وحياتن ــن الطبيع ــزء م ــر ج ــن كبش ــة وحن ــرورة الطبيعي ــاك الض ــال هن  فمث
ــفين�ة  ــدأت الس ــة وب ــد أو الزه ــدف الصي ــم به ــفين�ة وأحبرت ــم س ــد أخذت ــك ق ــض أصدقائ ــت وبع ــال أن ــ�ا. مث ــخرها خلدمتن تس
تتمايــل بســب األمــواج والريــاح فمــاذا أنتــم فاعلــون؟ فــإذا كنــت تعلــم قوانــني الريــاح وقوتهــا وســرعتها لتتحكــم ىف الســفين�ة 

ــاح. ــني الري ــك قوان ــة بمعرفت ــرورة الطبيعي ــذه الض ــك إزاء ه ــت حريت ــد حقق ــك ق فإن
احلرية واملسئولية :-

• إن احلرية واملسئولية حدان ال ينفصل أحدهما عن اآلخر فأنت تكون حرا بقدر ما تتحمل املسئولية. 
• فاحلياة اإلنساني�ة قوامها احلفاظ على النظام االجتماعي واخلضوع للقوانني األخالقية وااللزتام باألعراف واملواثيق.

• احلرية املطلقة تتحول إىل فوىض إذا لم يلزتم اإلنسان بهذه النظم والقوانني و سيفقد إنسانيت�ه و حريت�ه. 
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• أن حياتن�ا اإلنساني�ة عبارة عن سلسلة من االختي�ارات أو املواقف الي علين�ا أن خنتارها متحملني النت�اجئ. 
ــل  ــا تتحم ــدر م ــرا بق ــون ح ــت تك ــر فأن ــن اآلخ ــا ع ــل أحدهم ــي أن نفص ــكان ال ينبغ ــدان متماس ــا ح ــئولية إذ أنهم ــة واملس • احلري

ــه. ــذي تفعل ــل ال ــئولية الفع مس
أنــت حــر بقــدر مــا حتافــظ لآلخريــن علــى نفــس القــدر مــن احلريــة وتقــف عنــد حــدود الســماح لألخريــن بممارســة حريتهــم 
ــة  ــة مطلق ــد حري ــن ال توج ــراًرا لك ــا هللا أح ــد خلقن ــا »لق ــم. حق ــن وإضراره ــذاء األخري ــدم إي ــى ع ــك عل ــدر حرص ــر بق ــت ح وأن

ــر «. ــم تض ــا ل ــر م ــت ح ــة فأن ــة منظم ــا حري ــان وإنم لإلنس

 املوضوع األول »االستدالل االستقرايئ وتطبيقه ىف العلوم الطبيعية«
علم املنطق  

أكــرث تعريفــات املنطــق قبــوال هــو أنــه علــم االســتدالل وهــو العلــم الــذي يهتــم بدراســة املناهــج واملبــادئ املســتخدمة يف 
التميــز بــني التفكــر االســتداليل الصحيــح والتفكــر االســتداليل غــر الصحيح«.

تعريف االستدالل :- »هو العملية العقلية الي نستخلص من خاللها النت�اجئ من املقدمات« .
أنواع االستدالل:-

االستدالل االستقرايئاالستدالل االستنب�اطي
-هو كل استدالل ال تتجاوز نتيجته ما ورد ىف املقدمات

مــن  أصغــر  أو  مســاوية  دائمــا  فيــه  النتيجــة  تــأيت   -
. تهــا ما مقد

- ينتقل من العام إىل اخلاص أو من الكلي إىل اجلزيئ.  

مــن  أكــرب  فيــه  النتيجــة  تــأيت  اســتدالل  كل  هــو   -
تكوينــ�ه. ىف  ســاهمت  الــي  املقدمــات 

الربهــان  “إقامــة  أرســطو  عنــد  باالســتقراء  ويقصــد   -
علــى قضيــة كليــة بالرجــوع إىل أمثلــة جزئيــ�ة وينتقــل مــن 
حــاالت فرديــة أو جزئيــ�ة إىل قضيــة كليــة ومــن خــاص إىل 

ــول”                                             ــوم إىل املجه ــن املعل ــام وم ع
أنواع االستدالل االستقرايئ عند أرسطو :-

االستقراء الناقصاالستقراء التام
•يسىم بالتعداد التام أو االحصايئ 

• وهــو الــذي نربهــن فيــه علــى صــدق قضيــة عامــة مــن 
الــي تتضمنهــا  خــالل فحــص واختبــ�ار كل احلــاالت 
تلــك القضيــة ولذلــك اعتــربه املناطقــة لــون مــن ألــوان 

االســتنب�اط .
• االســتقراء التــام ممكنــا إذا تــم فحــص أو حصــر كل 

أعضــاء فئــة معينــ�ة 
نقد االستقراء التام :-

1-يفتقــد القفــزة االســتقرائي�ة مــن املعلــوم إىل املجهــول 
اســتقرايئ  تعميــم  عــن  احلديــث  يمكــن  ال  وبالتــايل 

حقيقــي.
يكــون  التــام  التعــداد  أو  باالحصــاء  2-االســتقراء 
ــمل  ــا تش ــدث عنه ــي نتح ــة ال ــت الفئ ــتحيل إذا كان مس

محــدود.  ال  عــدد 

تعــداد و فحــص عــدًدا محــدوًدا مــن أمثلــة معينــ�ة ليتــم 
تعميمهــا علــى احلــاالت املماثلــة.
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احلجج االستنب�اطية واالستقرائي�ة بني التفسري التقليدي واملعاصر
احلجة االستنب�اطية يف التفسري التقليدي :-

-تشكل مقدماتها أساًسا حاسًما لصدق نتيجتها. 
-الصحــة والبطــالن يف احلجــة االســتنب�اطية ترجــع إىل عالقــة معينــ�ة صوريــة بــني املقدمــات والنتيجــة بصــرف النظــر 

عــن الواقــع الفعلي.                     
 -احلجــة االســتنب�اطية تكــون صحيحــة إذا كانــت النتيجــة تلــزم عــن املقدمــات وغــر ذلــك تكــون باطلــة وهــذا يعــين أن 

صحــة نتيجــة احلجــة االســتنب�اطية أو بطالنهــا يعتمــد علــى صــورة احلجــة وليــس علــى مادتهــا أي الواقــع .
 احلجة االستقرائي�ة يف التفسري التقليدي :-

- ال تشكل مقدماتها أساسا حاسما لصدق نتيجتها بل تقدم املقدمات بعض الدعم لتلك النتيجة .
 يتم تقويم احلجج االستقرائي�ة بوصفها أفضل أو أسوأ ) أقوي أو أضعف ( وفق درجة دعم مقدماتها لنت�اجئها .

 -احلجة االستقرائي�ة ال تصل أبدا إىل درجة اليقني ) صدقها احتمايل (
ــة إذا  ــا صادق ــة أنه ــة احلج ــن نتيج ــال ع ــة فيق ــع الفعلي ــور الواق ــق بأم ــتقرائي�ة يتعل ــة االس ــذب ىف احلج ــدق والك الص

ــه. ــون كاذب ــع تك ــة للواق ــاءت مخالف ــي وإذا ج ــع الفعل ــة للواق ــاءت مطابق ج
التفسري املعاصر : 

يرى أن التفسري التقليدى لم يستطيع التميزي بني احلجة االستقرائي�ة واالستنب�اطية وفيما يلي توضيح نقاط القصور:
)١( احلجة االستنب�اطية: 

2- تنتقل من مقدمات احداهما كلية إىل نتيجة خاصة1-تنتقل من مقدمات كلية إىل نتيجة كلية

كل حيوان فان
كل إنسان حيوان

إذن كل إنسان فان

كل شاعر مرهف احلس
حافظ إبراهيم شاعر

إذن حافظ إبراهيم مرهف احلس

)٢( احلجة االستقرائي�ة:

2- تنتقل من مقدمات خاصة إىل نتيجة خاصة1-تنتقل من مقدمات كلية إىل نتيجة كلية

كل األبقار ثديي�ات ولها رئات
كل احليت�ان ثديي�ات ولها رئات

كل البشر ثديي�ات ولها رئات
إذن فمن املرجح أن لكل الثديي�ات رئات 

كان طه حسني فيلسوفا كما كان أدبي�ا
كان العقاد فيلسوفا كما كان أدبي�ا

أحمد لطفي السيد أديب
لذا حيتمل أن يكون أحمد لطفي السيد فيلسوف و أديب

رؤية التفسري املعاصر يف التميزي بني احلجة االستنب�اطية واالستقرائي�ة:
)٢( احلجة االستقرائي�ة)١( احلجة االستنب�اطية

- بني املقدمات والنتيجة عالقة صارمة.
ــة وال  ــرورة مطلق ــق ض ــا وف ــن مقدماته ــزم ع ــة تل - حج

ــرى. ــة أخ ــدق أي قضي ــة بص ــأي طريق ــط ب ترتب
- مهما أضيفت من مقدمات أو تم اكتشـاف معلومات 

رة فذلـك ال يؤثر  إطالق يف صحة احلجة. مغاـي

- بني املقدمات والنتيجة عالقة أقل دقة وإحكاًما.
- حجــة نتيجــة تلــزم عــن مقدماتهــا بشــكل احتمــايل 

فقــط، وترتبــط بصــدق قضايــا أخــرى.
- إضافـة مقدمـات جديـدة قـد ينتج عنـه حجة أضعف 

أو أقـوى حيـث يتوقف األمـر على املقدمـات املضافة.
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املماثلة االستقرائي�ة االحتمالية )احلجة باملماثلة(
املماثلة االستقرائي�ة 

هي حجة استقرائي�ة تعين التشابه أو التن�اظر بني أمرين أو أكرث.والهدف منها هو محاولة شرح أمر غر مألوف باإلشارة 
ىف  يتمثالن  الشيئني  إن  الستنت�اج  وتستخدم  لنا،  مألوف  آخر  شيئ�ا  الئش  هذا  فيها  يشارك  الي  السمات  بعض  إىل 

جوانب أخرى غر تلك الي نعرفها.
حيفل تاريخ العلم بالعديد من األمثلة اليت استعان فيها العلماء بفكرة املماثلة للتوصل إىل حلول ملشكالتهم . 

 مثــال 1 ) قديمــا( اكتشــاف »ارخميــدس« لقانــون اإلزاحــة عــن طريــق إدراك الشــبه بــني انغمــاس جســمه يف المــاء 
وبــني انغمــاس التــاج وإزاحــة المــاء وعالقــة المــاء املــزاح باحلجــم.

مثال 2 حديث�ا اقرتح الفزيايئ »رزفورد« و »نيلزبور« فرضا مؤداه إن الذرة تماثل النظام الشميس إي تعمل كما لو كانت 
نظاما شمسيا مصغرا.

ــني  ــ�ة وب ــات الكهربائي ــني الومض ــابه ب ــه التش ــض أوج ــف بع ــني« اكتش ــني فرانكل ــف »بنجام ــ�ا اكتش ــال ٣ حديث مث
ــربق . ــرة ال ظاه

تعريف املنهج العليم 
املعى األول : املعرفة املنهجية املنظمة الي نستخدمها بغرض فهم الظواهر وتفسرها يف كثر من املعارف اإلنساني�ة 

املعــى الثــاين:- طريقــة محــددة ىف الســعي حنــو احلصــول علــى املعرفــة املنظمــة بإتبــ�اع قواعــد املنهــج التجريــي الــذي 
يعتمــد ىف األســاس علــى املالحظــات والتجــارب والفــروض وإمــكان اختبــ�ار القضايــا والتنبــؤ بالظواهــر ثــم الســيطرة 

عليهــا والتحكــم فيهــا.
فرنسيس بيكون والروح العلمية :-

أوال اجلانب النقدي ) السليب(:-
• أوهام اجلنس :- 

• تعد هذه األخطاء ظاهرة بشرية عامة مشرتكة بني البشر . متأصلة ىف تركيب العقل اإلنساين 
• فالعقل ال يقبل إال مع ما يوافق غروره و ال يلتفت إىل التجارب الي ال تريض إال هواه .

- تبــين رأيــا ملجــرد انتشــاره وشــهرته ويلتفــت إىل مــا يؤيــده ويهمــل مــا يعارضــه مــن شــواهد ســلبي�ة ومــن أمثلتــه أيًضــا 
التســرع يف إصــدار األحكام.

• أوهام املسرح :-
•هــذه األخطــاء ليســت فطريــة ولكنهــا تنشــأ عــن طريــق التأثــر بنظريــات القدمــاء . دون نقــد أو تمحيــص وكأن 

الشــخص متفــرج ىف مســرح يشــاهد املمثلــني دون إن يكــون لــه دور.
• فالناس ىف كل زمان يقعون حتت تأثر اآلراء الراجئة كما يت�أثرون باملشاهر ويسلمون بآرائهم. 

• أوهام الكهف :-
• تنشأ من التكوين اخلاص من الناحية البدني�ة والذهني�ة لكل فرد و أساليب الرتبي�ة.

• تمثل نقاط الضعف البشرية ىف كل شخص على حده .
• كل ما حييط بالفرد من ظروف ومقومات شخصية كاملستوي الثقايف وطبيعة املهنة والبيئ�ة االجتماعية.

• لكل منا كهف يعيش ىف داخله فهناك بعض العقول تعجب بكل ما هو قديم وعقول تعجب بما هو جديد.
• أوهام السوق: -

تلــك األخطــاء الــي يقــع فيهــا املــرء نتيجــة االســتخدام اخلاطــئ للغــة أو نتيجــة لغموضهــا وحقيقــة أن اإلنســان هــو 
الــذي وضــع اللغــة ومــن ثــم فهــو يظــن انــه قــادر علــى أن يكيفهــا كمــا يشــاء إال إن األلفــاظ تعــود فتتحكــم بدورهــا ىف 

العقــل . وبالتــايل أصــاب الفلســفة والعلــوم بالسفســطة واجلمــود ، فهــي أكــرث األوهــام إثــارة للمتاعــب.
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ثانًي�ا: اجلانب اإلجيايب عند بيكون :-
أنه طريقة أكرث فعالية لتفسر الظواهر تتلخص ىف :

1-املالحظة وجمع املعلومات للظاهرة موضوع البحث.
2-ترتيب املعلومات ىف ثالث قوائم هي:

• قائمة احلضور : توضع فيها الظواهر الي تشارك يف صفة ما.
• قائمة الغياب: وتوضع فيها الظواهر الي تفتقر إىل هذه الصفة. 

• قائمة التفاوت: توضع فيها الظواهر الي تمتلك هذه الصفة بدرجات متفاوتة وأطلق عليها قائمة التدرج 
٣- حتليل البي�انات الواردة بالقوائم.                 ٤-تفسر الظاهرة )القانون( 

تعقيب على منهج بيكون :-
•رأي بيكون إن منهج االستقراء أهم وسيلة لالكتشاف واالخرتاع ويقودنا من الوقائع اجلزئي�ة إىل التعميمات العامة.

ــي  ــدة تكف ــة واح ــلبي�ة معارض ــة س ــددة ألن حال ــاالت متع ــدا حب ــأيت مؤي ــم أن ي ــة التعمي ــى صح ــة عل ــي للربهن • ال يكف
ــ�ة . ــاالت اإلجيابي ــن احل ــي م ــث العل ــم يف البح ــلبي�ة أه ــاالت الس ــم واحل ــض التعمي لنق

 • علــى الرغــم أن العلمــاء ال يأخــذون بهــذه القوائــم يف أحباثهــم ولكــن يبقــي لبيكــون الفضــل والريــادة يف املنهــج 
التجريــي.

• يعاب على منهج بيكون أنه أغفل الفرض العلي على الرغم من أهميت�ه يف الوصول إىل القانون .
 مراحل املنهج االستقرايئ التجرييب:-

يمر املنهج االستقرايئ التقليدي بث�الث مراحل 
املرحلة األوىل : مرحلة البحث حيث يدور فيها احلديث حول املالحظة والتجربة.

املرحلة الثاني�ة : هي مرحلة الكشف والي تتعلق بمعين ودور الفروض ىف البحث العلي .
املرحلة الثالثة : مرحلة الربهان فتتعلق بطرق التحقق من صدق الفروض .

املالحظة:- 
املشــاهدة الدقيقــة لظاهــرة معينــ�ة يوجــه فيهــا الباحــث حواســه أو أدواتــه حنــو فحــص جزئيــ�ات الظواهــر املدروســة 
ــز  ــي تعج ــر ال ــني الظواه ــالت ب ــث إلدراك الص ــب الباح ــن جان ــ�ا م ــاًل إجيابيًّ ــد تدخ ــي تع ــا .فه ــن صفاته ــف ع للكش

ــا .  ــن إدراكه ــية ع ــات احلس العملي
جتمع املالحظة بني استخدام كال من العقل و احلواس. 

التجربة 
هــي مجموعــة اإلجــراءات املصطنعــة علــى جزئيــ�ات الظاهــرة حبيــث تصبــح هــذه اجلزئيــ�ات ىف وضــع خيالــف ظــروف 
العالــم المــادي الطبيعــي وذلــك بتحويــل الرتكيــب اخلــاص بهــا . ‘أو تعديــل الظــروف الــي توجــد فيهــا حــى نتمكــن 
مــن الكشــف عــن القوانــني الــي حتكمهــا .فالتجربــة بهــذا املعــين تعتــرب مالحظــة مســتث�ارة ألنــه يالحــظ الظاهــرة الــي 

يدرســها و يعدهــا بإرادتــه بهــدف تفســر الظاهــرة. 
أنواع التجارب 

         -التجربة العلميةالتجربة السلبي�ة )أو غري املباشرة(:-التجربة املرجتلة
جتربــة أوليــة جتــري لرؤيــة مــا يرتتــب 

علــى إجرائهــا مــن آثــار
.ويلجــأ إليهــا الباحــث إذا كان جيهــل 

خــواص األشــياء .

اللــون  هــذا  ىف  الباحــث  يت�دخــل  ال 
مــن التجــارب. وإنمــا تقــوم الطبيعــة 
يت�دخــل  ال  حيــث  الباحــث  بــدور 
يقــوم  لكنــه  إجــراء  أي  يف  الباحــث 

التغيــرات. بمتابعــة 

�ا ىف املرحلة األخرة  يت�دخل الباحث جتريبيًّ
الفروض  صدق  من  التحقق  يريد  عندما 
الي يضعها أي أن التجربة العلمية تهدف 
إىل غاية أكرث وضوًحا من الغاية الي تريم 

إليها التجربة املرجتلة
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شروط التجربةأغراض التجربة
1- التدخل ىف الظواهر للكشف عن فرض معني. 

2- التحقق من صدق فرض معني أي محاولة لتأيي�د 
أو تفني�د أمر موضع شك.

٣- الكشف عن نتيجة غر معروفة.

اآلراء  إدخــال  وعــدم  واملوضوعيــة  احليــاد  ۱-حتــري 
املالحظــات  علــى  وتأثرهــا  الدينيــ�ة   واملعتقــدات 

لتجــارب. وا
2-اليقظة واالنتب�اه لكل ما هو غر متوقع .

٣-مراعــاة القواعــد األخالقيــة املعروفــة عنــد إجــراء 
املالحظــات والتجــارب علــى احليوانــات أو البشــر ومــن 

ــا : أهمه
املالحظــات  بموضوعــات  الضــرر  إحلــاق  عــدم   -

البشــر(. )خاصــة  والتجربــة 
إجــراء  عنــد  القانونيــ�ة  املوافقــات  علــى  احلصــول   -

لتجــارب. ا
الفرض العليم :- يقصد به تفسر مؤقت أو اقرتاح حبل ممكن ملشكلة البحث .

شروط وضع الفرض العليم:- 
• يعتمد على املالحظات والتجارب ألن احلقائق اخلارجية هي املعيار الواقعي الذي جينبن�ا الوقوع يف اخلطأ 

• خيلو الفرض من التن�اقض.
• ال يتعارض مع حقائق العلم املثبت�ة إال إذا كان لدى الباحث أدلة جتريبي�ة جديدة واضحة .

• يتعلق الفرض بوقائع وظواهر محسوسة مشاهدة حى نتمكن من اختب�ارها والتحقق من صدقها.
قيمة وأهمية الفرض العليم يف املنهج االستقرايئ :-

- الكشف عن العالقات القائمة بني الظواهر الي حتدد شكل ومضمون القوانني .
-تضيق الفجوة الي تفصل بني األمثلة اجلزئي�ة وبني القانون العام .

-الفرض يصبح قانوًنا إذا تأكد من صدقه. أما إذا ثبت بطالن الفرض يتم استب�داله بفروض أخرى. 
- الفروض الكاذبة قد تقود أحيانا إىل الكشف عن احلقيقة .

-عمليه وضع الفروض يصعب تعليمها أو نقلها ألنها تعتمد على قدرة الباحث على التخيل وثقافته الواسعة. 
مرحلة الربهان أو التحقق من صدق الفروض:-

• بعــد عمليــة وضــع الفــروض العلميــة تــأيت عمليــة نقــد وتقييــم مــن خــالل طــرق اختبــ�ار جتريبيــ�ة وذلــك للتأكــد مــن 
صدقهــا . 

• تستن�د عملية التحقق من صدق الفروض على ضرورة التسليم بفكرة العلة و املعلول ) لكل ظاهرة سبب (
فلكي نمارس أي درجة من درجات التحكم ىف أي ظاهرة البد أن نسلم بهذا املبدأ ) العلة و املعلول ( .

 الشرط الضروري والشرط الكايف
-الشرط الضروري :هو ظرف ال يمكن أن يقع احلدث إال يف حضور غره.

 -الشرط الكايف : يساعد الشرط الضروري إلحداث أثر فهو شرط مكمل للشرط الضروري.
العالقــة العليــة ليســت عالقــة منطقيــة خالصــة أو عالقــة اســتنب�اطية . ألننــ�ا ال نســتطيع كشــفها باســتدالالت 

منطقيــة ولكــن يمكــن اكتشــافها بالطــرق التجريبيــ�ة.
طرق التحقق من صدق الفرض عند جون ستيورات مل

 طريقه االتفاق :-  
-تقــوم هــذه الطريقــة علــى االعتقــاد يف تــالزم العلــة واملعلــول واتفاقهمــا يف الوجــود ، بمعــين أنــه مــي وجــدت العلــة 

وجــد املعلــول .
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-إذا اشــرتكت حالتــان أو أكــرث مــن حــاالت الظاهــرة الــي نبحثهــا ىف ظــرف واحــد فــإن هــذا الظــرف املشــرتك يكــون علــة 
الظاهــرة أو معلولهــا .

نقد طريقه االتفاق عند مل :-
مــن املمكــن أن حتــدد ســبب�ا معينــ�ا لوقــوع ظاهــرة معينــ�ة ألنــه الوحيــد املشــرتك ىف حــدود معرفتنــ�ا ويتضــح أنــه ليــس 

هــو الســبب احلقيقــي ألننـــا أغفلنــا ســبًب�ا أخـــر أو لــم يكــن معـــروًفا لنــا.
- طريقه االختالف 

طريقة االختالف أي التالزم يف الغياب أي أنها الوجه السلي للحضور ،فكلما غابت العلة غاب املعلول.   
 - إذا وجــدت حالــة حتــدث فيهــا الظاهــرة املبحوثــة ،وأخــرى ال حتــدث فيهــا ،وكانــت احلالتــان تتفقــان يف كل الظــروف 

باســتثن�اء ظــرف واحــد ، كان الظــرف الــذي ختتلــف فيــه احلالتــان هــو علــة الظاهــرة.
-طريقة اجلمع بني االتفاق واالختالف .

العالقة  لبي�ان  الطريقتني  الباحث  ويجري  معلولها،  غياب  يستلزم  العلة  ،وغياب  معلولها  وجود  يستلزم  العلة  وجود  إن   
الطردية بني العلة واملعلول. 

-طريقة التالزم ىف التغري. 
ــأن أي تغــر حيــدث يف  كلمــا تغــرت العلــة تغرمعلولهــا بطريقــة طرديــة. أي أن هــذه الطريقــة تقــوم علــى األعتقــاد ب

العلــة البــد وأن حيــدث يف مقابلــه تغــر يف املعلــول. 
-طريقة البوايق عند مل 

ــن  ــني م ــول مع ــة ملعل ــي عل ــني ه ــن العلت ــ�ة م ــة معين ــأن عل ــم ب ــني ،وعل ــني مختلف ــني ملعلول ــث علت ــف الباح إذا اكتش
ــايق . ــول الب ــة املعل ــي عل ــة ه ــة الباقي ــون العل ــتدل أن تك ــني ،فيس املعلول

دور العلماء املسلمني يف املنهج االستقرايئ التجرييب:-
جابر بن حيان رجل التجارب العلمية 

  “رجــل التجــارب العلميــة الــي أطلــق عليها)التدريبــ�ات( ألنهــا شــرطا ضروريــا للعلــم احلقيقــي، فيقــول: »فمــن كان 
دربــا كان عالمــا حقــا، ومــن لــم يكــن دربــا لــم يكــن عالمــا«. »قــد عملتــه بيــ�دي وعقلــي مــن قبــل، وحبثــت عنــه حــى 

صــح وامتحنتــ�ه فمــا كــذب«.
املنهج االستقرايئ التجريىب ىف ثالثة خطوات هى :-

1- يأىت الكيمياىئ بفرض من خالل مشاهداته، وذلك حى يفسرالظاهرة .
2-أن يستنبط من الفرض نت�اجئ ترتتب عليه نظريا.

ــون  ــرض إىل قان ــول الف ــت حت ــإن صدق ــتصدق أم ال، ف ــت س ــا إذا كان ــت م ــة، ليثب ــ�اجئ إىل الطبيع ــذه النت ــود به ٣-أن يع
علــىم.

 خطوات املنهج التجرييب عند احلسن بن الهيثم .                              
 1-اعتمــد »ابــن الهيثــم« علــى االســتقراء كمنهــج يقيــين يهــدف إىل البحــث عــن حقيقــة األشــياء بقولــه: »ونبتــ�دئ ىف 

البحــث باســتقراء املوجــودات، وتصفــح أحــوال املبصــرات«.
2-املنهج التجريي هوالذى ينتقل فيه الذهن من املعرفة اجلزئي�ة إىل املعرفة الكلية.

٣-وهو دراسة احلاالت اجلزئي�ة املختلفة، وحتليلها وقياسها، ثم حتويلها إىل بي�انات رياضية .
٤-الوصول إىل القانون العام الذي ينطبق على جميع احلاالت املشابهة.

ــواص  ــز خ ــه: تمي ــم« بقول ــن الهيث إليه »اب ــار ــا أش ــو م ــ�ة وه ــق اجلزئي ــة احلقائ ــ�دأ بدراس ــم يب ــل«: إن العل ــول »راس ٥- يق
اجلزئيــ�ات.
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 املوضوع الثاين » معىن االستنب�اط وتطبيقه يف العلوم الصورية« 
الرياضيات علم اليقني:- 

الرياضيــات علــم اليقــني ألنهــا علــم اســتنب�اطي . نقطــة إلتقــاء جوهرية مع املنطــق وتظهــر يف نظريات املنطــق الريايض 
احلديــث واملعاصــر اختلطــت الرياضيــات باملنطــق حبيــث ال ندري أين يبــ�دأ املنطــق وأين تنتهــي الرياضيات . 

يرى )راسل (أن املنطق أصبح أكرث رياضية والرياضيات أصبحت أكرث منطقية .
العالقة بني املنطق االستنب�اطي والرياضيات عن أرسطو:- 

بني أرسطو مبادئ العلوم الصورية الربهاني�ة والعالقة بني املنطق االستنب�اطي والرياضيات:- 
• يقــول أرســطو ) جيــب أن يبــ�دأ كل علــم برهــاين مــن مبــادئ غــر مربهنــة ) مقدمــات ( وإال ســترتاجع خطــوات الربهــان 

إىل مــا ال نهايــة.
• اعتمدت الرياضيات على االستدالالت االستنب�اطية من حيث أنها مفاهيم عقلية مجردة ) غر مادي(.  

النظريات الفلسفية املفسرة للرياضيات :-
نظرية )۱(:- أن احلقائق الرياضية مجرد بن�اءات أو كيانات فكرية موجودة ىف العقل فقط.

نظريــة )2(:- تــرى أن حقائــق الرياضيــات ومعادالتهــا وعناصرهــا ليســت ســوى وقائــع مجــردة توجــد ىف عالــم 
منفصــل عــن عاملنــا المــادى الفزيــاىئ.

نظرية )٣(:- أن الرياضيات موجودة فقط ىف أوراق العلماء أي ال عالقة لها بالواقع .
نظرية )٤(: أن حقائق الرياضيات قائمة ىف عاملنا الواقعى المادى.

 الرياضيات نسق استنب�اطي :-
ــات  ــة مقدم ــد بمثاب ــة تع ــا الرياضي ــم والقضاي ــن املفاهي ــة م ــن مجموع ــف م ــزاء يت�أل ــط األج ــل مرتاب ــ�اء متكام ــايض بن ــق الري النس
النســق ويضــم النســق مجموعــة أخــرى مــن القضايــا وهــي املربهنــات الــي يتــم اســتنب�اطها مــن املقدمــات ليكتمــل البنــ�اء الريــايض 

خصائص قضايا النسق الريايض االستنب�اطي :-
• قضية تعرب عن حتصيل حاصل بمعى أن محمولها ال يضيف جديدا إىل موضوعها .

• تعتمد على مبدأ عدم التن�اقض بني طرفيها . 
• تعرب عن اللزوم املنطقى بمعى أن الشطر الثاىن يلزم منطقيا عن الشطر األول.

مقدمات النسق الريايض
أواًل املفاهيم الرياضية :- 

التعريفات الرياضية ) املعرفات (:-أ- 
إن أول خطوة يقوم بها عالم الرياضيات هى تعريف املصطلحات واملفاهيم الرياضية الى يستخدمها حى ال حيدث أي 
لبس أو غموض ولكل نسق من أنساق الرياضيات تعريفاته اخلاصة به .فهى تعريفات اشرتاطية يضعها عالم الرياضيات 

وليس لنا أن نعرتض عليها بشرط أن يلزتم بهذه التعريفات طوال النسق وال يغرها. مثل النقطة ) ليس لها أجزاء ( 
الالمعرفات :-ب- 

هــى ألفــاظ واضحــة بذاتهــا يرتكهــا العالــم بــدون تعريــف. يســتخدمها ىف تعريــف مفاهيــم أخــرى حــى ال تمتــد 
التعريفــات إىل مــا ال نهايــة .فهــى تعــد أســاس التعريفــات الرياضيــة فنحــن نعــرف لفظــا بآخــر حــى نصــل إىل حــدود ال 

ــرض . ــول ، ع ــزء ، ط ــل: ج ــات. مث ــا الالمعرف ــق عليه ــف نطل ــل التعري تقب
ثانًي�ا القضايا الرياضية :-

البديهيات :-أ- 
قضايــا واضحــة بذاتهــا أي ال حتتــاج إىل دليــل أو برهــان إلثبــ�ات صدقهــا .يعجــز العقــل عــن إثب�اتهــا لوضوحهــا و تعتمــد 

علــى اتســاق العقــل مــع ذاتــه . مثــل الــكل أكــرب مــن أي جــزء مــن أجزائــه.                 
املســلمات :  هــي حقائــق بســيطة ال حتتــاج إىل برهــان، يســلم بهــا الريــايض ليتخذهــا أساســا للربهــان علــى قضايــا أ- 

أخــرى ليــس لهــا عموميــة البديهيــات مثــل: املســتقيمان املتوازيــان ال يلتقيــان أبــدا .



2٣٣

مفاهيم الفلسفة الصف الثالث الثانوي

شروط وضع املسلمات:  • االتساق :- أي غر متن�اقضةمع بايق النسق.
•الكفاية :- لكي تربهن بواسطتها على جميع نظريات النسق.

•االستقالل أي ال تكون مشتقة من مسلمات أخرى.
العالقة بني البديهيات واملسلمات :-

البديهيات مبادئ عقلية أولية سابقة على املسلمات . املسلمة مكملة للبديهيات باعتب�ارها قضايا أولية يف النسق . 
تعتمد البديهيات واملسلمات على املبادئ املنطقية :-

الثالث املرفوععدم التن�اقضالذاتي�ةالقانون
وال التعريف تتغــر  ال  الــئش  حقيقــة 

نفســه( هــو  )الــئش  تتبــ�دل 
)صــورة ســالبة للذاتيــ�ة( بمعــين 
أن الــيء ال يمكــن أن حيمــل صفــة 

ــت   ــس الوق ــا يف نف وال حيمله

امتنــ�اع  أو  املمتنــع(  )الوســط   
الــيء إمــا إن  الوســط  بمعــين أن 
ــة  ــض الصف ــة أو نقي ــف بصف يوص

بينهــم  وســط  وال 
)أ( ال يمكــن أن يكــون )ب( و)ال ) أ هو أ (الرمز

ب( يف نفــس الوقــت
) أ( مــا أن يكــون )ب( أو )ال ب( 

وال وســط بينهمــا 
الطالــب ال يمكــن أن يكــون حاضــر الطالب هو الطالبمثال

وال حاضــر يف نفــس الوقــت
الطالب إما أن يكون حاضر أو 

ال حاضــر وال وســط بينهمـا
املربهنات )النتيجة - النظرية الرياضية (

هــى املرحلــة الــى يتــم خاللهــا إتمــام البنــ�اء الريــاىض فبعــد أن يضــع الريــاىض مقدماتــه مــن تعريفــات والمعرفــات 
وبديهيــات ومصــادرات يبــ�دأ ىف اســتنب�اط النتيجــة أو النظريــة. وصــدق النظريــات يتوقــف علــى صــدق املقدمــات أى أن 
صــدق النظريــة مرهــون بصــدق املقدمــات الــى تلــزم عنهــا لزومــا منطقيــا بغــض النظــر عــن مطابقتهــا للواقــع الفعلــي.

احلجج االستنب�اطية :-
•يهتم املناطقة ىف االستدالالت االستنب�اطية باجلمل اخلربية الي يصح وصفها بالصدق أو بالكذب.

•ويكون احلكم على احلجة االستنب�اطية بالصحة والبطالن.
ولها عدة حاالت منها :- 

۱- يمكــن أن تكــون احلجــة االســتنب�اطية صحيحــة 
رغــم صــدق جميــع قضاياهــا ) مقدماتهــا ونتيجتهــا( .      

كل الثديي�ات لها رئات           صادقة
كل احليت�ان ثديي�ات                صادقة
إذن كل احليت�ان لها رئات       صادقة

حجة صحيحة       

2-يمكــن أن تكــون احلجــة االســتنب�اطية فاســدة )باطلــة( رغــم 
صــدق جميــع قضاياهــا )مقدماتهــا ونتيجتهــا(                 
كل القطط ثديي�ات      صادقة
كل النمور قطط            صادقة
كل األسود ثديي�ات      صادقة

حجة فاسدة
٣- يمكــن أن تكــون احلجــة االســتنب�اطية صحيحــة 

ــا .   ــا ونيتجته ــذب مقدماته ــم ك رغ
لكل املخلوقات ذات العشر أرجل أجنحة     كاذبة
لكل العناكب عشر أرجل                                      كاذبة
إذن لكل العناكب أجنحة                                      كاذبة

حجة صحيحة          

٤-أن صــدق قضايــا احلجــة ) مقدمــات ونتــ�اجئ ( ال يعــين صحــة 
رغــم  صحيحــة  احلجــة  تكــون  فقــد  مطلقــة.  بصفــة  احلجــة 

ــدة  ــون فاس ــد تك ــا وق ــع قضاياه ــدق جمي ص
كل الثديي�ات لها رئات    صادقة       كل القطط ثديي�ات   صادقة
كل احليت�ان ثديي�ات       صادقة        كل النمور قطط          صادقة
إذن كل احليت�ان لها رئات صادقة       كل األسود ثديي�ات     صادقة
           حجة صحيحة                                           حجة فاسدة                        
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٥-يمكن أن تكون احلجة االستنب�اطية صحيحة رغم 
كذب مقدماتها وصدق نتيجتها:-
كل الطيور ثديي�ات                   كاذبة
كل القطط طيور                        كاذبة

إذن كل القطط ثديي�ات           صادقة
حجة صحيحة

6-يمكن أن تكون احلجة االستنب�اطية فاسدة رغم كذب 
جميع قضاياها ) مقدماتها ونتيجتها(

كل الثديي�ات ذوات أجنحة      كاذبة
كل ذوات أجنحة احليت�ان        كاذبة
إذن كل الثديي�ات تطر               كاذبة

حجة فاسدة
الصياغة الرمزية للحجة االستنب�اطية :-

احلجج الي تصاغ باللغة العربي�ة وأي لغة طبيعية صعبة على التقويم . وذلك يرجع إىل :-
•طبيعة ألفاظ اللغة الغامضة .

•األساليب املجازية  .  •العبارات االصطالحية املضللة .  • التب�اس اللغه و غموض تراكيبها . 
 سمات وخصائص اللغة الرمزية .

• تعكس صورية املنطق • توفر الوقت واجلهد ىف التعامل معها.  • حتدد معاين واضحة لكل مفهوم . 
أوال: رابط السلب ) الدالة املتن�اقضة (  )~(:-

أدوات رابط السلب ) ليس ، لم ، لن ، غر، ال... ( ، مهمة رابط السلب - تغير قيم صدق القضية الي يدخل عليها .                      

 احلكم :- إذا صدقت قضية معين�ة يكون سلبها كاذبا والعكس صحيح.               
ال يتسم رابط السلب بالصفة التب�ادلية أو التكافؤ املنطقي ألنه قضية بسيطة . 

~ ق ق
ك ص

ص ك
ثاني�ا :رابط الفصل ) الدالة االنفصالية ( :-

نمز هنا بني نوعني من الفصل :-                                                         
الفصل القوي :- يستخدم بدالله استبعادية تمنع وحتول )اجلمع بني بديلن(.أي يستحيل أن يصدق البديالن معا.

الفصل الضعيف :- يمكن أن جيمع بني البديلني معا. أي يمكن أن يصدق فيه البديالن معا .
) v ( رابط الفصل الضعيف

من أدوات رابط الفصل ) أما ........أو (  - ) .....أو .....(
احلكم : يصدق الفصل الضعيف إذا صدق طرفيه معا أو صدق أحد طرفيه .       

يكذب يف حالة واحدة فقط إذا كذب طرفاه معا.
رابــط الفصــل :- يتصــف خباصيــة التب�ادليــة أي يمكننــ�ا عكــس وضــع 
القضيتــني البســيطتني دون تغيــر ىف قيمــة صــدق قضيــة الفصــل املركبــة 

ــني )ق v ل( = ) ل v ق (  ــني القضيت ــا ب ــؤا منطقي ــاك تكاف ــث أن هن حي

قv ل  ل ق
ص ص ص
ص ك ص
ص ص ك
ك ك ك

ثالثا: رابط الوصل ) الدالة العطفية (  )  .  ( :-   
من أدوات الدالة العطفية )و – لكن( 

احلكم : يصدق رابط الوصل إذا صدق طرفيه معا.
يكذب يف حالة إذا كذب طرفاه معا أو كذب أحد طرفاه.

رابــط الوصــل :- يتصــف خباصيــة التب�ادليــة أي يمكننــ�ا عكــس وضــع 
القضيتــني البســيطتني دون تغيــر ىف قيمــة صــدق قضيــة الفصــل املركبــة 

ــني )ق . ل( = ) ل . ق (      ــني القضيت ــًا ب ــؤًا منطقي ــاك تكاف ــث أن هن حي

ق . ل  ق  ل
ص ص ص
ك ك ص
ك ص ك
ك ك ك
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رابعا :رابط الشرط )الدلة اللزومية (   )  ( :-
من أدوات الدالة اللزومية ) إذا ( 

احلكم : يصدق رابط الشرط يف كل احلاالت ماعدا صدق املقدم وكذب التايل.   
  يكذب رابط الشرط يف حالة صدق املقدم وكذب التايل .

 التكافــؤ املنطقــي: ال يتصــف بالصفــة التب�ادليــة أي ال يمكننــ�ا عكــس 
وضــع القضيتــني البســيطتني ألنــه حيــدث فرقــا يف القيمــة الصدقيــة 

ق  ل  ق  ل
ص ص ص
ك ك ص

ص ص ك
ص ك ك

خامسا :رابط التشارط ) دالة التكافؤ(  )   (:-                          
من أدوات دالة التشارط) إذا وفقط إذا ( 

احلكم : يصدق رابط التشارط إذا صدق طرفاه معا أو كذب طرفاه معا
  يكذب  إذا اختلف طرفاه صدقا وكذبا .

ــع  ــس وض ــ�ا عك ــة أي يمكنن ــة التب�ادلي ــف بالصف ــي: يتص ــؤ املنطق  التكاف
القضيتني البسيطتني ألنه ال حيدث تغير يف القيمة الصدقية  .  

     ) ق  ل    (  = ل(  )ق  

ق  ل  ق  ل

ص ص ص

ك ك ص

ك ص ك

ص ك ك

املوضوع الثالث » التكامل بن املنهج االستقرايئ واملنهج االستنب�اطي«
• العلــم هــو اســتجابه لســائر األنشــطة البشــرية وأســلوبه خيتلــف عــن األســاليب األخــرى فيقــدم العلــم تفســرات 

موضوعيــة، وذلــك ألن العلمــاء لديهــم معايــر موضوعيــة للحكــم بهــا علــى الشــواهد واألحبــاث 
• والعلم له قيمة كربى بسبب صرح املعرفة الذى بن�اه العلماء و بسبب التطورات التقني�ة .

العلم بني النظرة التقليدية واملعاصرة :-

املنظور املعاصراملنظور التقليديوجه التمايز

الطبيعة

ــرر  ــه متح ــى أن ــص، بمع ــا خال ــم موضوعي * العل
ــز. ــاة أو التح ــن املحاب م

*ألن العلمــاء خيضعــون لســلطة املنهــج التجريــي 
املتمثــل يف املالحظــة والتجربــة وفــرض .

املنهــج التقليــدي لــم يعــد مالئــم للبحــث العلــي فلجــأ 
العلمــاء إىل اســتخدام املنهــج الفــريض االســتنب�اطي 
ــتقرايئ             ــتنب�اطي واالس ــني االس ــني املنهج ــع ب ــذي جيم ال

الغرض 

هو  التجريي  االستقرايئ  املنهج  من  الغرض  أن 
يعتمد  وهو  جديدة  ونظريات  قوانني  على  العثور 
الكمية  بالطرق  السببي�ة.ويرتبط  مبدأ  على 

والكيفية يف إجراء البحوث.

يف املنهـج الفـريض االسـتنب�اطي يقـوم الباحـث بدراسـة 
وحتليـل النظريـات السـابقة وحيـاول التوصل مـن خاللها 
إىل فـرض صـوري جديـد يقـوم باختبـ�ار التنبـؤات املرتتب�ة 

علـى الفـرض بالطـرق التجريبيـ�ة املعروفـة.       

الفرض

ــث أن  ــبق، حي ــرأي مس ــه ب ــ�دأ حبث ــث ال يب *إن الباح
هدفــه يتمثــل ىف العثــور علــى تفســر جديــد للظواهــر 
أى أنــه فــرض مــن الدرجــة األوىل يتــم التوصــل إليــه 

بنــ�اء علــى املالحظــة أو املشــاهدة الدقيقــة.

يقــوم  ثــم  الصــوري  الفــرض  بت�أســيس  يبــ�دأ 
املالحظــة  إىل  بالرجــوع  الفــرض  هــذا  بتفنيــ�د 
والتجربــة. فــرض مــن الدرجــة الثانيــ�ة ألنــه جيتــاز 
عــددا كبــرا مــن املالحظــات والتجــارب الدقيقــة.

خصائص العلم يف املنهج العليم املعاصر:-
•-املوضوعية :- تعين أن العلم محايد ال يت�أثر بأحكام القيمة وال يت�أثر برغبات األفراد وأهوائهم .

• التعميم والتجريد : ليس املقصود معاجلة وحل مشكلة فقط وإنما حل املشكالت املماثلة لها يف املستقبل.
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•القابلية للتعديل والتغير :-  النت�اجئ الي يتوصل إليها العلم غر نهائي�ة وقابلة للنقاش والتعديل.
• التحقق من صدق الفروض:- يمثل اخلطوة األوىل للوصول إىل القوانني، و النظريات ىف مجال العلوم الطبيعية.

إن الباحثـني ىف تلـك العلـوم ال خيتـربون فروضـا مفـردة ، وإنمـا خيتـربون أنسـقة نظريـة كاملة.يتضـح ذلـك ىف مياديـن 
البيولوجيـا، واجليولوجيـا، ونظريـات نشـأة الكـون، فالتجربـة ىف الفزيـاء ال تفنـد فرضـا واحـدا ، وإنمـا تفنـد مجموعـة 

نظريـة كاملـة.
• القابلية للقياس :- 

• ختتلــف العلــوم ىف قدرتهــا علــى اســتخدام الرياضيــات كأداة للقيــاس.  فالعلــوم الطبيعية)مثــل الفزيــاء والكيميــاء( 
ــوم  ــك إىل أن العل ــبب ىف ذل ــود الس ــاس. ويع ــو القي ــم ه ــام ألن العل ــة األرق ــات ولغ ــة الرياضي ــاس ولغ ــتخدم القي تس
الطبيعيــة تمتلــك مجموعــة مــن العالقــات الثابتــ�ة الــى يمكــن التعبــر عنهــا باألرقــام ، مثــل الثوابــت ىف العلــوم 

ــك. ــت بالن ــوء، وثاب ــرعة الض ــت س ــة ثاب الطبيعي
 أما العلوم االجتماعية )علم النفس وعلم االجتماع وعلم االقتصاد( فما زالت تسعى لتحقيق هذه اخلاصية.

 • التنبؤ واملخاطرة بتكذيب النظريات :-
التنبــؤ هــو املعيــار احلقيقــى الــذى يمــز بــني العلــم والالعلــم والتنبــؤ ىف العلــم عبــارة عــن قضيــة يتــم حتديدهــا بدقــة، 

ويتــم صياغتهــا ىف صــورة كميــة، وتتنبــ�أ بمــا ســيحدث ىف ظــل توافــر شــروط محــددة.   
وظيفه الفرض يف املنهج العليم املعاصر :-

القدرة على تفسر ظواهر الطبيعة الي نالحظها و تقديم تنبؤات عن ظواهر لم يالحظها. 
الفــرض العلــي ليــس مجــرد ختمــني أو تفســر مؤقــت للظواهــر .بــل يعتمــد علــى اخليــال فهــو بذلــك يعــرب عــن 

العلميــة. العبقريــة 
شروط الفرض العليم يف املنهج العليم املعاصر :-

ــب  ــارب واذا صع ــات والتج ــتخدام املالحظ ــ�د )التكذيب(باس ــل للتفني ــه قاب ــورة جتعل ــه بص ــم صياغت ــب أن تت 1- جي
ذلــك فالفــرض ال يكــون دقيــق مــن الناحيــة املنطقيــة؛ فــإذا أثبتــت جناحــه يتحــول الفــرض إىل نظريــة مقبولــة أمــا إذا 

تبــني إخفاقــه فنقــوم بتعديلــه أو التخلــي عنــه.
 2- إمــكان اختبــ�اره بواســطة طــرق ضبــط جتريبيــ�ة وإمــكان تكــرار تلــك االختبــ�ارات مــن قبــل أشــخاص مؤهلــني نطلــق 

عليهــم النظــراء أو األقــران مــن العلمــاء ضمانــا لســالمة وصحــة تلــك التجــارب.
٣ - حيدد الفرض عالقة محددة بني متغيرين أو أكرث حبيث يمكن التحقق منها.

٤ - جيب أن يرتتب على األخذ به مقارنات تقبل االختب�ار باستخدام املعطيات التجريبي�ة.
القواعد االسرتشادية لطرق البحث يف املنهج العليم املعاصر:-

ــع  ــرة موض ــة الظاه ــق مقارن ــن طري ــرض ع ــة الف ــم صياغ ــا وتت ــكلة م ــر مش ــة لتفس ــروض الصوري ــة الف  1- صياغ
ــرى. ــر  أخ ــث بظواه البح

2- االستدالل على مايرتتب على هذه الفروض من نت�اجئ وصياغتها يف صورة رمزية أو رياضية.
٣- التحقق من النت�اجئ عن طريق املالحظة والتجربة.

ــة  ــا احتمالي ــل دائم ــم تظ ــات العل ــروض ونظري ــة ألن ف ــر النظري ــن عناص ــر م ــ�ار كل عنص ــاء اختب ــتطيع العلم * ال يس
ــتقبلية. ــارب املس ــات أو التج ــارض املالحظ ــال أن تتع ــى احتم ــ�ة إذ يبق ــت يقيني وليس

خصائص الفرض يف املنهج العليم املعاصر:-
ــرض ال  ــة( ألن الف ــرتون - الطاق ــر )اإللك ــيس املباش ــإلدراك احل ــع ل ــات ال ختض ــة إىل كيان ــروض الصوري ــر الف  • تش



2٣7

مفاهيم الفلسفة الصف الثالث الثانوي

ــابقة  ــات س ــق ونظري ــروض وحقائ ــى ف ــل عل ــرة ب ــة املباش ــى املالحظ ــوم عل يق
• يتحقق الفرض جتريبي�ا بطرق غر مباشرة ويتم ذلك عن طريق التحقق التجريي من النت�اجئ الالزمة عن الفرض.

 • ال يفسر الفرض دائما ظاهرة مفردة وأنما يفسر عدد من القوانني والنظريات العلمية السابقة.
• القابليــة للتفنيــ�د )التكذيــب( باإلضافــة إىل القابيلــة للتأييــ�د هــي معيــار التميــز بــني النظريــات العلميــة وغــر 
ــق. ــد املنط ــا لقواع ــ�د وفًق ــة للتفني ــا قابل ــن أنه ــد م ــب التأك ــل جي ــروض ب ــدق الف ــة ص ــي بمعرف ــن النكتف ــة فنح العلمي

نماذج للتفسري يف املنهج العليم املعاصر:-
كارل همبل: 

يمز »همبل« يف نظريت�ه بني نموذجني يف التفسر هما:
 أ-النموذج االستداليل العقلي      ب -النموذج االستقرايئ االحتمايل

التفســر املحكــم اجليــد يتــم صياغتــه كنتيجــة حلجــة معينــ�ة يتــم اشــتقاقها مــن مجموعــة مــن املقدمــات ويتطلــب ذلــك 
وجــود أحــد القوانــني العامــة الــى ينــ�درج حتتهــا احلــدث املــراد تفسره.والتفســر عنــد همبــل قائــم علــى أســاس ســبي”  

»وليــم هوويــل« : طــور املنهــج االســتقرايئ إىل النهــج الفــريض االســتنب�اطي حبيــث يبــ�دأ بالفــرض ال املالحظــات 
والتجــارب.

كلود برنار  )أيدهوويل( يف:-
۱-الفرض أسبق من التجريب                  

2- يتم االختب�ار عادة عن طريق استنب�اط نت�اجئ جزئي�ة تلزم عن هذا الفرض ثم يأىت دور التجريب واملالحظة.       
٣- فإذا جاءت النت�اجئ متفقة مع النت�اجئ املستنبطة من الفروض يسلم بها مؤقتا وإذا لم تتفق يتم تعديلها أو إلغاؤها.

املوضوع الرابع » املنطق وتكنولوجيا االتصال« 
مفهوم السيربنطيقا والنظام السيربنطيقي :-

مفهوم السيربنطيقا :- 
ــا  ــل به ــي تعم ــرق ال ــل الط ــة وحتلي ــي :” دراس ــا وه ــي له ــس احلقيق ــر( املؤس ــرت في ــات )نورب ــم الرياضي ــد عال ويع
الطبيعــة والكائنــ�ات احليــة املختلفــة مــن أجــل االســتفادة مــن هــذه الطــرق يف تطبيقهــا علــى اآلالت ذاتيــ�ة احلركــة 

االوتوماتيكيــة.” أي 
النظام السيربنطيقي :- 

هو مجموع العناصر املتفاعلة الي تقوم على تب�ادل المادة أو الطاقة أو املعلومات
- هي علم شمويل يهتم بدراسة عمليات االتصال أو تلقي املعلومات وختزينها ومعاجلتها وتب�ادلها 

- تتقاطع السبرنيطيقا مع عدد كبر من العلوم فهي تقوم على أسس رياضية جتد تطبيقاتها يف املعلوماتي�ة والطب 
والتعليم وعلم النفس واالجتماع واالقتصاد واملوسيقي

مجاالت السبرينطيقا: -
• صناعة وتطوير اإلنسان اآليل املعروف بالروبوت.

• كلمة روبوت مشتقة من الكلمة تشيكية بمعى اخلادم أو العبد وقد أهتم )فير( بها حي أصبحت تطبيقاته حتتل 
مكانة كبرة يف مختلف جوانب احلياة و جند الروبوتات يف كثر من املواقع مثل مصانع السيارات والطائرات وإطفاء 

احلرائق وغرها.
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سلبي�ات تكنولوجيا الروبوتات:- 
۱-  حتيل اإلنسان للتقاعد وترفع نسب البطالة. مما يمثل تهديًدا حقيقًيا للبشرية جيعل نصف سكان األرض عاطلني 

عن العمل.
2- يعد سبًب�ا يف القضاء على الطبقة الوسطي واتساع الفجوة بني األغني�اء والفقراء .

٣-  يرى البعض أنن�ا مقبلون على مرحلة تتخطي فيها اآلالت البشر يف كل مهام احلياة ألن التكنولوجبا املتوفرة اآلن 
يمكنها أن جتعل األعمال ألية دون حاجة للبشر.

التضمين�ات االجتماعية واألخالقية للحوسبة اآللية :-
اآلثار اإلجيابي�ة لتكنولوجيا املعلومات:-

1- بفضل تكنولوجيا االتصال وشبكة اإلنرتنت تمكن اإلنسان من ممارسة أشكال عديدة من االتصال والتواصل بني 
األفراد واجلماعات بسهولة متجاوزين حدود الزمان واملكان.

2- ينمو احلوار اجلماعي عن طريق مواقع التواصل االجتماعي والربيد اإللكرتوين. 
٣- تساهم يف تقليل العزلة بني كبار السن وذوي االحتي�اجات اخلاصة وتدفعهم ملمارسة أدوار اجتماعية جديدة .
٤- تفرز الوسائل أنماط جديدة من طرق التفكر اخلالق وتعزز التماسك االجتماعي وزيادة احلوار بني الشعوب.

 الصور السلبي�ة لتكنولوجيا املعلومات 
1-االنسحاب من دائرة العالقات االجتماعية وتعمق شعور الفرد بالوحدة وفقدان القدرة على ممارسة العالقات اإلنساني�ة.

2- زيادة مشكلة إدمان الفرد الستخدام شبكة اإلنرتنت وشعور الفرد بالتوتر إذا توقف عن استخدامها .
٣- ظهور مشكالت تتعلق بالقانون واألخالق وتأثر كل ذلك على نشأة أنواع جديدة من اجلرائم املتعلقة باإلنرتنت.

٤- ظهور مشكالت مستحدثة مثل انتهاك اخلصوصية الفردية والسطو على امللكية الفردية والتصنت على األخرين.
٥- احلصول على الصور والهويات بصورة غر مشروعة الستغاللها يف أنشطة غر مشروعة .

 6-استخدام العالمات التجارية وأسماء الغر دون ترخيص وصوال إىل ما يسي باإلرهاب اإللكرتوين.
كيفية التعامل مع الصور السلبي�ة لتكنولوجيا املعلومات )عناصر املواطن الرقمية(:-

•  الثقافة الرقمية : تهدف إىل االستخدام اآلمن لتعليم الطالب املعلومات على اإلنرتنت و املحافظة عل حقوق امللكية 
الفكرية للغر والتوثيق عند استخدام املعلومات.

• السلوك الرقىم: هو االلزتام بالسلوك الرقىم بما يعرف باسم »سياسة االستخدام املقبول« 
• تعامل دائما مع املعلمني وزمالئك باحرتام، حى لوكنت ال جتتمع معهم وجها لوجه.

• احم خصوصيتك، وال تقوم بإرسال رسالة إلكرتوني�ة أو نشر أى معلومات ال تريد أن يعرفها عنك األخرين.
• الصحة والسالمة الرقمية: هى التوعية باملخاطر اجلسدية والنفسية الناجمة عن استخدام التكنولوجيا الرقمية 

وإدمان اإلنرتنت.
 تعقيب على اآلثار اإلجيابي�ة والسلبي�ة للتضمين�ات األخالقية واالجتماعية للحوسبة اآللية   

على  السلبي�ة  اجلوانب  مخاطر  على  والتنبي�ه  واإلجيابي�ة  السلبي�ة  اجلوانب  حتليل  يف  تكمن  األخالق  فلسفة  مهمة   
حياة الفرد ورفاهية املجتمع وتقديم االقرتاحات الي من شأنها توعية النيء بها .اجلوانب السلبي�ة قد تكون سالح 
يستخدمه األعداء لتدمر الوطن من خالل تدمر الشباب ،تظهر أهمية الوازع األخاليق املستن�د للعقالني�ة إىل جانب 

الوازع الديين يف التأكيد على عدم انتهاك خصوصية األخرين وعدم إحلاق األذي بالغر وتوضيح املقصود باحلرية  
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األساس املنطقي للحاسوب :-
»ليبنز« : قادت اكتشافاته إىل اخرتاع أول كمبيوتر بداىئ وكشف عن املنطق الثن�اىئ الذى أرىس القواعد لقيام أنظمة 

املعلومات.
»جورج بول« : أسس ما يسىم بـ »جرب املنطق« واستخدم صيغا معين�ة لرتمز العالقات املنطقية، فالصيغ الرمزية ىف 

اجلرب  يمكنها وصف العالقة العامة بني مجموعات من األشياء الى لها خصائص معين�ة مشرتكة. 
»جون فن« : يعالج املصطلحات باعتب�ارها متغرات جربية وليس مصطلحات كلية تشر إىل أشياء موجودة بالفعل.

دور املنطق يف تطوير احلاسوب :-
تركه  الذى  املنطقى  اإلبداع  من  جانب  وهي  املكونات المادية : يقوم على الثوابت املنطقية مثل الفصل والوصل ، 

مؤسسو املنطق الرمزى ومنهم »جورج بول« وظهر ما يسىم بالدوائر اإللكرتوني�ة الي هي أساس بن�اء احلاسوب.
املكون الثاين الربمجيات : إدارة قواعد البي�انات مرورا بتصميم لغات الربمجة وصوال للذكاءاالصطناعي يقوم باحث الذكاء 

االصطناعى ىف بن�اء قواعد البي�انات يقوم بتخزين هذه البي�انات من خالل تصنيفه لها على أساس العالقات املنطقية .
مفهوم الذكاء االصطناعي:- 

»مصطلح يطلق على علم من أحدث علوم احلاسب اآليل يهدف إىل أن يقوم احلاسب بمحاكاة عمليات الذكاءالي تتم 
داخل العقل البشري حبيث تصبح لدي احلاسوب القدرة على حل املشكالت واختاذ القرارات بأسلوب منطقي ومرتب 

وبنفس طريقة تفكر العقل البشري.«
دور املنطق يف تطوير احلاسوب :-

انقسمت آراء العلماء حول دور املنطق يف الذكاء االصطناعي:-
الفريق املؤيد:- )علماء املنطق(: يروا أن املنطق هو قلب الذكاء االصطناعي ألنه يشتمل على األنساق الصورية ومنهم.

»جون مكاريث«: الذي ابتكر نسق منطقي يقوم على ألية التفكر الذكي.
»كوالسكي«: ال توجد غر لغة واحدة فقط صاحلة للتعبر عن املعلومات هى لغة منطق املحمول.  

املنطق على معاجلة ظواهر عقلية  للمنطق وهذا يظهر ىف عدم قدرة  تأيي�ده  املؤيد :- غاىل ىف  الفريق  * تعقيب على 
معين�ة مثل التفكر غر الرتيب والتفكر باحلس املشرتك.

الفريق املعارض: ) علماء النفس(: يسي فريق علم النفس الذى يتبى االجتاه السيكولوىج ىف فهم ودراسة الذكاء 
االصطناعى . اعتقدوا أن مشروع الذكاء االصطناعى سيكون أكرث جناحا لو جتنبوا صرامة وقطعية املنطق -واهتموا 

بدال منه بفحص تركيب عمليات التفكر البشرى . 
* تعقيب على الفريق املعارض :- لم يوضح كيف يمكن حتقيق الطريق الى يتبن�اها .

دور املنطق يف الذكاء االصطناعي :-
وجود  من  ذكى  نظام  أي  خيلو  ال  الذكية  النظم  بتعدد  االصطناعى  الذكاء  ىف  الرمزى  املنطق  يلعبها  الى  األدوار  تتعدد 

بصمة منطقية واعتمد علماء الذكاء االصطناعى على تطبيق املنطق ىف مجالهم على عنصرين أساسيني هما :- 
أ-اللغة املنطقية الرمزية       ب-آليات االستدالل املنطقي

 دور وأهمية املنطق يف تكنولوجيا االتصال يف اآليت:-
أ- تمثي�ل املعرفة ) مرحلة التجهز للربنامج الذكى ( 

ب- تشغيل هذا الربنامج من خالل آليات االستدالل وطرق التفكر املتعددة ) مرحلة التنفيذ ( والى يتم فيها إدخال 
الذكى على جهاز احلاسوب  بالربنامج  أوامر االستدالل اخلاصة  املعارف ) مرحلة الربمجة ( املمثلة منطقيا وكذلك 

ليقوم الربنامج بإجناز املهمة املطلوبة منه ويتم ذلك من خالل لغات الربمجة.
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تقسم األدوار املنطقية للذكاء االصطناعي :-
١- يساهم املنطق يف تمثي�ل املعرفة :- 

الرمزية  اللغة  وهي  للتفاهم  وسيلة  العلماء  يتخذها  علمية  لغة  وجود  بأهمية  الشعور  بدأ  الرمزى  املنطق  ظهور  مع 
وأدرك العلماء أن تعامل اإلنسان مع مشكلة ما بذكاء يأىت نتيجة للمعلومات املتوفرة لديه عنها وعن البيئ�ة املحيطة به. 
 فبدأت محاكاة العقل البشرى بزتويد احلسابات حبصيلة ضخمة من املعرفة تمكنها هى األخرى من التعامل بذكاء مع 
املشكالت عن طريق لغة املنطق الرمزي كبديل لقدرات اإلنسان العقلية. فالتمثي�ل املنطقى يبسط مهمة آله االستدالل 

حيث تتحول عملية االستدالل إىل سلسلة من العمليات األولية لالستدالل املنطقى واسرتجاع املعلومات.
٢- يعترب املنطق مصدرا ألنماط التفكري  :-

النموذج  هو  فاملنطق  الذكاء  قلب  هو  الذي  التفكر  دراسة  علم  باعتب�اره  املنطق  إن  االصطناعى  الذكاء  علماء  أدراك 
املعيارى للتفكر البشرى واألىل. لذلك سعى علماء الذكاء االصطناعى إىل معرفة نمط التفكر االستنب�اطى ودراسته 

ألن نمط التفكر المألوف والتقليدى ال يستطيع التعامل مع كثر من املشكالت. 
٣-دور املنطق يف تصميم وبن�اء العديد من لغات الربمجة :-

املنطق املرناملنطق غري الرتيب

مـن  ينتقـل  الـذي  القاطـع  هـو   -: الرتيـب  •  املنطـق 
عنهـا. تلـزم  نتيجـة  إىل  معينـ�ة  مقدمـات 

•  املنطـق غر الرتيب:- وهواسـتنت�اج بعـض النت�اجئ دون 
حاجـة إىل امتالك معـارف كاملة. 

غـر  وبراهـني  أدلـة  وجـود  حالـة  ىف  النتـ�اجئ  إىل  القفـز  أو 
كافيـة. 

التفكـر  لنمـط  مـكارىث«  »جـون  اقـرتاح  سـاعد  وقـد   •
غـر الرتيـب علـى القفـز إىل نتـ�اجئ بوجـود أقـل املعلومات 

الرتابـة. مشـكلة  علـى  والتغلـب 

• نـوع مـن املنطـق متعـدد القيـم حيتمـل أكـرث مـن قيمـى 
الصـدق والكـذب وهـذا اللـون أنشـأه ) لوكاشـفتيس (

• يقوم بتمثي�ل املعاىن الغامضة ىف جمل اللغة الطبيعية.
٣-  يتعامـل مـع القضايـا أواملواقـف الـى تشـتمل علـى 
درجـة متفاوتـة مـن احلكـم مثـل التشـخيص الطىب 

أو األطـوال واألحجـام .
• ظهـور احلاجـة ملنطـق مـرن يسـاعد ىف تمثيـ�ل املعرفـة 

املتعلقـة بالعالـم احلقيقـى أو اخلـارىج . 


