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 اًحاب اًثاين 

 إلظار اًنؼصي
 

 اٌَلة تُئة :ًفطي ألّولالا

 . اًحُئة أٔ 

شومي املنواخ واجللصافِوا ومونن إلكاموة واملـصفوة ادلصهَوة ٌَخـَومي ج مبـىن اًحُئوة   

ؼيوص وىوو موحوود يف ؿوا.م احلَواة اشلي ًخعوور ث ، وتـحارة ٔأدصى اًحُئوة   لك موا واًعحَـة

اًحُئوة اٌَلوة فيومجي مجَوؽ ألشو َاء واًـوامل املوحوودة حوًنوا  .(ZakiyahDarajat) ابس متصار

وة  املخـَلة ترتكِة اٌَلة وحمنَهتا. ؤأما اًحُئة اًـصتَوة   مجَوؽ ألشو َاء واًـواموي املادًوة واملـنًو

اًيت ثؤثص يف اًـمََة اًخـَمي وحصقة اًعالب يف حصكِة اٌَلة اًـصتَة وثوسفـيم وجشوجـيم ؿوىل 

شواىسه مو  املوؤثصات امليَاوة ج وموا  املخـَموةثعحَلا يف واكؽ حِاهتم اًَومِة ٔأو لك موا سو ميـو 

يف هجوود ٌَحطوول ؿوىل  وألمنانت احملَعة تو املخـَلة ابٌَلة اًـصتَة، واًويت يىهنوا ٔأن ثوؤثص

اًنجاح يف ثـَمي اٌَلة اًـصتَة. وجش متي ىوشه اًحُئوة ؿوىل ألحووال ازلراسوة واًنشوَعات ويف 

وةاملسى  وكريىا. وٕان الا  يف ثـَومي اٌَلوة اًثانَوة املخـَموةم  ٔأمه ألشو َاء ًنجواح ًحُئوة اٌَلًو

 .  (1110)زىس، 

 

وةوالا   اًويت ثلطوسىا اًحاحثوة   مجَوؽ ألشو َاء واًـواموي املادًوة  ًحُئوة اٌَلًو

ة اًيت م  شبّٔنا ٔأن ثؤثص يف معََة اًخـَومي وحصقوة اًعاًحوات يف حصكِوة اٌَلوة اًـصتَوة  واملـنًو

 وثسفـيم وجشجـيم ؿىل ثعحَليا ًخلكم يف واكؽ حِاهتم اًَومِة ابٌَلة اًـصتَة. 

ةٔأن يف الا   ة ؾنس اًعاًحات،  ًحُئة اٌَلًو املسرس ٌس خعَؽ ٔأن ًلوم اًىفاءة اٌَلًو

ـصف ادلي املس خزسمة ؾنوس موا ًوخلكم موؽ اًعاًحوات ٕاموا يف اًخـَومي، واٌَـوة، واٍمتًصنوات  ًو

وة ومو  ذوالل  وكريىا ونشضل املسرسة فـَهيا ٔأن ثلسر ؿىل مـصفة اًعاًحوات يف اًىفواءة اٌَلًو
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س اًحُئة اًـصتَة. واٌَلة ل حمنو ٕال توحود ذضل ٔأضح  املسرس ثلويا ؿىل ظَحهتم يف ثع وٍص وثـًو

ة.   اًحُئة اٌَلًو

 

 ًحُئة اٌَلوًة. ٔأكسام الاب

ووةٕان الا   ووةثنلسووم ٕاىل كسوومّي: الا ًحُئووة اٌَلًو  الاضووعناؾَة ًحُئووة اٌَلًو

(Artifisial)ةوالا  (.Natural)اًعحَـة ًحُئة اٌَلًو

ةالا .1  الاضعناؾَة )اًحُئة اًصمسَة( ًحُئة اٌَلًو

( ٍىوون موذـمل 1اًحُئة الاضعناؾَة ًيا دور ىام لندساب اٌَلة اًثانَة و :    

( ٍىوون موذـمل حمسو نا يف اسو خزسام 1خمخَفا يف اس خزسام ًلخو ؿىل حسة اًؼصوف، 

اشلى ًٍصوس اسودِـاب اًلواؿوس  املخـَموة( ىوشا اًخـَومي ٌشو حؽ  4اٌَلة ابؾخحوار اًلواؿوس، 

ة ٔأو نؼار اٌَلة ؾو  كواؿوس اٌَلوة املسروسوة. يف انحِوة ٔأدوصى ٔأن سو َعصة اٌَلوة  اٌَلًو

ة اٌَلة اًيسف.     اًيسف ل جساؿس  نثريا يف س َعصة امليارات اٌَلًو

 

ةالا .1  اًعحَـَة )اًحُئة كري اًصمسَة( ًحُئة اٌَلًو

لووة ألحصوواب يف نفووس املووصحةل، اًسوو خزسهما ج اًحُئووة اًعحَـَووة   اٌَلووة اًوويت  

ون، اٌَلووة املسوو خزسمة يف ألددووار املخـَمووةسوو خزسهما ج اًوووازلٍ  ٔأو املرشووفّي، اٌَلووة 

ألس خاذات يف معََوة اًوخـمل واًخـَومي يف  املعحوؿة ٔأو إلًَىرتونَة واٌَلة اًيت جس خزسهما

 .(1110)زىس،  اًفطي ٔأو كريه

لق ٔأفضي اًنخاجئ حت يتألسَوب ألمثي اً اٌَلة يف اًحُئة اًعحَـَة  خـمل ٕان اً  

َمس ًوما تـس ًوم اًفائسة اًـمََة اًوخـمل اٌَلوة ث يتنفسو، اً املخـَمةٔلنو ًـمتس ؿىل رقحة 

ؼيوص ألداء اٌَلووي ألحسو  مو  اًحُئوة اًصمسَوة ث وثـمل اٌَلة ابًعًصلة اًعحَـَة  اًـصتَة.

اًيت حصنز يف ثـَمي كواؿس اٌَلة ٔأو اس خزسام تنِة اٌَلة ابًخوؾَة. ورٔأى دولى ٔأن ظًصلة 

يف الثطال ؿىل  املخـَمةيف الثطال ثؤثص نثريا يف اٌَلة اًثانَة املسروسة. يارس  املخـَمة



01 

 

 

يوشا ًؼيوص ٔأهَوة اًلصاءة والاسو يع ابٌَلوة اًثانَوة مث ٍوصد وجيو ة ؿَهيوا ابٌَلوة اًثانَوة. ًو

ةالا  يف اثَان املثريات ٌَمخـمل.  ًحُئة اٌَلًو

ةًلطس ابل   اًعحَـَة اس خزسام اٌَلة تلصض اًخفامه ونلي املـَوموات،  ًحُئة اٌَلًو

ٔأي مؽ اًرتني ؿىل احملخوى. وىشا ما نفـهل ؾنوسما نخحوسث مسو خزسمّي اٌَلوة ألوىل ٔأو 

اٌَلة اًثانَة  املـَمةيف اًشارع ٔأو املَـة مثال. ويف امللاتي، ؾنسما ٌس خزسم اٌَلو اًثانَة 

يف قصفة اًطف يف ثسًرة ًلوي، فال شم ٔأن اًرتني ىناك لٍىون ؿىل احملخوى، توي 

ة. ًطح  ىوسف اٌَلوة يف ىوشه احلواةل اٌَلوة ذاهتوا. مثوي ىوشه الا ًحُئوة ؿىل اًطَف اٌَلًو

ة  عناؾَة. نسؾوىا تُئة شلكَة ٔأو اض اٌَلًو

لس دًت اًححووث ٔأن اًعحَـَوة ثوؤدي ٕاىل اندسواب ٔأرسع اٌَلوة اًثانَوة مو     ًو

اًثانَووة تطووورهتا  ث ٔأنووو لكووام زاد زموو  اًخـووصض اٌَلووةالاضووعناؾَة. نووام دًووت اًححووو 

اًعحَـَة، حتس  مس خوى اندساب اٌَلة اًثانَوة، ؤأنوو ٕاذا جسواوى اًوزم ، فوٕان اًحُئوة 

اًعحَـَة ثـعي نخاجئ ٔأفضي م  اًحُئة الاضعناؾَة، اًيت   قصفة اًطف. وىوشا ًـويف 

ٔأن ثـمل اٌَلة اًثانَة يف موظهنا ألضيل ٔأفضي مو  لكلوة ٔأحنحَوة يف قصفوة ضوف موا يف 

 ـيس ما ذارج موظهنا ألضيل.مسرسة ٔأو امل 

 

 اًفطي اًثاين: ثبٔزري اٌَلة 

 اٌَلة . أٔ 

اٌَلة   مجموؿة م  اًصموز اًطوثَة اًيت حيمكيا نؼام مـّي واًيت ًخـارف ٔأفصاد جممتوؽ ذي 

 .(1111)نفسال،  زلافة مـَنة ؿىل دللهتا م  ٔأخي حتلِق الثطال تـضيم وتـظ

كس ٔأؾعى اًـصتَة نثريا م  املفصدات ٕاىل اٌَلات ألدصى يف اًـا.م إلساليم، نوام ٔأن دور 

اًالثَنِة ٕاي مـؼم اٌَلات ألوروتَة. ذالل اًـطور اًوسعى اكنوت اًـصتَوة ألداة اًصئَُسو َة 

ٌَثلافِووة، وذاضووة يف اًـَوووم واًصتضووَات واًفَسووفة، وسووخة ذاضل ٕاىل ٔأن ثلوورتض اٌَلووات 

ابملفصدات اٌَلة اًـصتَة. دراسة اٌَلة اًـصتَة ًُست ٌَفيم اًـَوم إلسوالمِة سسو ، ألوروتَة 
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تي ٔأنورث مو  ذاضل ًفيوم اًـومل واًثلافوة واًس َاسوة والاكذطواد شلضل ثـَومي اٌَلوة اًـصتَوة   

ة.   مشجـة اٌَلاًو

ب راىومي اخلعَوة: "ؤأموا اًلوصض ألسواي مو  ثـَومي اٌَلوة اًـصتَوة ىوو ٔأن إ كال محموس 

ٌس خعَؽ اًعاًة ٔأن ًـر ؾ  نفسو ثـحريا اكمال حصَحا ابٌَسان ٔأو ابًلمل ؤأن ًفيم ما ًلوصٔأ ٔأو 

 ما ٌسمؽ ؤأن ٌشارك يف اًخفىري فامي حوهل تلسر ما جسمؽ تو ومواىحة".  

 ة اًخاًَة: ويى  ثوضَ  حتلِق ذاضل ابثحاع ألساًَ

 ٔلسَوب اًخـحري اًالكيم واًىذا احتسّي  .1

 ثـود اًفطحى يف احلسًر واًىذاتة  .1

 ضحط احلصاكت واًسىنات ًلك دصف .4

 اًنعق اًسَمي حلصوف اٌَلة  .6

 حصة اًىذاتة وحامًيا .1

 ـسىا مـَمو اٌَلة اًـصتَة  :ثة ان جتواًلسرات اًيت 

 كسرة اٌَلة  .1

 اًلسرة يف جمال اًثلافة  .1

 الاحرتاف املييفاًلسرة ؿىل  .4

 اًلسرة ؿىل إلًشان اًنفساين .6

 

 اٌَلة اًـصتَة  . ب

ـر هبا اًـوصب ؾو  ٔأقصاضويم. وكوس وضوَت ٕاًَنوا مو  ثاٌَلة اًـصتَة   اًلكامت اًيت 

ظًصق اًنلي. وحفؼيا ًنا اًلصأٓن اًىصمي وألحادًر اًرشًوفة، وموا رواه اًثلوات مو  منثوور 

ثـس مو  ٔأر  اٌَلوات املخرصوفة  تَواات ٔأن .م  -ثق –اٌَلة اًـصتَة  .)ًُيف( اًـصب ومنؼوهمم

حىو  ٔأركاىوا ؿوىل ٔأركاىوا ؿووىل إلظوالق، ول نلوول ٔأّن إلجنًَيوة ٔأو اًفصانسو َة ٔأر  ٔلّنووام 
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َوة، ٔلن اندشوار اٌَلوة  اندرشات يف ٔأماه  نثرية م  اًـا.م، وجس خـمالن نثوريا يف احملافوي ازلًو

 .  )ىالي( ؿىل ركهيا، تي ٔأنو ًنشبٔ ثحـا ٔلس حاب نام ثنعحق ؿىل ٔأدصىًُس دًَال 

اٌَلة اًـصتَة ًلة قنَة، دكِلة، شاؾصة، متخاز ابًوفصة اًيائةل يف اًطَف، نام ثسل توحوسة 

و  ظصتلهتا يف حىوٍ  ادلةل ؿىل درخة م  اًخعور ٔأؿىل مهنا يف اٌَلات اًسامِة ألدوصى. 

ًلة ممتية م  اًناحِة اًطوثَة، فلس اش متَت ؿىل مجَؽ ألضوات اًيت اش متَت ؿَهيا اٌَلات 

)موسهور،  اًسامِة ألدصى. ؤأضوات اٌَلة اًـصتَة جس خلصق لك هجاز اًنعق ؾنوس إلنسوان

1001).  

 

 اٌَلة اًـصتَة لكلة ٔأحنحَة  .1

اًيت ًمت ثـَمييا )ثخـمل( يف تَئهتا احللِلِة وموظهنوا حنحَة ٔأو ٌَلة اًثانَة فيمجي اٌَلة الٔ 

مشاتو وكًصة منو وذضل ٌرسي يف مجَوؽ ًلوات اًـوا.م وؿوىل سوخِي املثوال:  ألضيل ٔأو

وسوواء اكن  .سونُسو َةٕان املسرسة املـيس دار اًسوالم هونخوور توالد ثـَمي اٌَلة اًـصتَة يف

 يف تسل اٌَلة ؾص ٔأو ًسرس  ثـًصف اٌَلة ألحنحَة ٔأن ًسرسيا كري ؾص  يف تسل ؾص (

اًخـمل مؽ ٕاجياد تُئوة ؾصتَوة يف  املخـَمةو  املـَمةٕاىل ثفاؿي املوضوع حيخاج كري ؾص  فٕان 

ٕاجياتَة واملخوكؽ ٔأن نخاجئيا س خىون ومهنج ازلرسة وضفِة مىذحَة حتََََة ًوو اضعناؾَة. 

س امي يف تسل ثؤمو هوادر ٔأاكديَة م  خمخَفي ازلول اًـصتَة، وحتاول حتس  م  موهنج توي 

وثـَمي اٌَلوة اًـصتَوة لكلوة ٔأحنحَوة ٔأو اثنَوة ابؾخحارىوا ًلوة ازلٍو  واًثلافوة توي واًخجوارة 

 واًس َاحة. 

 

 امللطود ابٌَلة ألحنحَة  .1

املطوعَ   ظـمية يف نخواهبام ًيوشاًـصف اًحاحثان محمود اكمي اًناكة ورشسي ٔأمحس "

ٍىون اًفصد كادرا ؿوىل اسو خزسام ًلوة كوري ٕان ثـمل ًلة ٔأحنحَة ًـيف ٔأن  "حِر ًشهصان
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ٔأي كووادرا ؿووىل فيووم ًلخووو ألول اًوويت ثـَميووا يف ضوولصه ٔأو نووام ًعَووق ؿَهيووا اٌَلووة ألم، 

ة ٔأدوصاى ٌس متؽ ٕاٍهيا وممتىنا مو  ممارسو هتا الكموا وكوصاءة، ونخاتوة وتـحوار  رموزىا ؾنسما

ّي: نلول  ٔأوهلوام اسو خلدال ىوشه اٌَلوة واثنُوهتام ىوشه اٌَلوة: ٕان ثـمل اٌَلة ًمت ؿىل مسو خًو

       .  )اكمي(

ىوو اشلي اجلَس ٌَـصتَة لكلوة ٔأحنحَوة  املخـَمةوؿىل سخِي اًخفطَي يىننا اًلي: ٕان 

 املس خوى اشلي يىنو م : ًطي تـس هجس ًحشهل يف ثـمل ىشه اٌَلة ٕاىل 

 ثبًَٔف ألضوات اًـصتَة واًخَي تُهنا . أٔ 

 وحصاهَهبافيم اًـنارص اخملخَفة ًحنِة اٌَلة اًـصتَة  . ب

 جية اس خلصاء اًلواؿس اًـامة اًيت حتمك اًخـحري اٌَلوي . ذ

ًبًٔف الاس خزسام اًطحَ  ٌَلة يف س َاكيا اًثلوايف ٔأي ٔأن ًوسرك ازللةل اًطوحَحة  . د

 زلافهتا.ٌَلكمة اًـصتَة يف 

  

ووشهص ًوسووف مطووعفى اًلووا  و محمووس مطووعفى ًزووسان يف نخاجهتووا "ٕان اٌَلووة  ًو

ًسرسيا جممتؽ "موا" ٔأو مجموؿوة مو  اعمتـوات ٔأو خشوص "موا" يف ألحنحَة   اٌَلة اًيت 

م  ٔأخي حتلِوق ٔأقوصاض حموسدة اعمتؽ ًَـّر هبا الكما ٔأو نخاتة ٔأو ًلصٔأىا، ٔأو ٌس متؽ ٕاًَو 

خوكووف ثـوومل اٌَلووة ألحنحَووة ؿووىل سوواًء اكن ىووشا اًخحلووق داذووي اًووحالد ٔأو ذارهجوا،  ًو

و  "اًلصاءة، اًىذاتة، اًالكم ٔأو فيم اٌَلة ألحنحَة ؾنوسما ًنعوق هبوا ألىساف ألرتـة 

   .(1011)مطعفى،  الٓدصون"

لول ممسوح نور ازلٍ  يف امللاتةل اًيت ٔأحًصت مـو مانطوو "اٌَلوة ألول   اٌَلوة  ًو

خلكميا ًَي ّنار.  اًيت ًخـَميوا ٔأما اٌَلة ألحنحَة   اًيت نشبٔ فهيا إلنسان وحصؾصع فهيا ًو

مفثال ٕاذا وزل وحصؾصع ٕانسان "ما" يف تُئة روس َة فٕانوو سوُذحسث يف املـاىس واملسارس، 

لول ؾهنا "ٔأّّنا اٌَلة سيةلاٌَلة اًـصتَ خسا" وملاذا؟ ٔلنّوو اندسوة اٌَلوة  ة تعالكة، تي ًو

 اًفصق تّي اندساب اٌَلة وثـَميا". وىشا ىو
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 ثـَمي اٌَلة اًـصتَة . ج

 ثـًصف اًخـَمي  .1

ومطووسر اًووخـمل يف تُئووة اًووخـمل. اًخـَوومي ىووو  ملـَمووةاًخـَوومي ىووو معََووة اًخفاؿووي اب

يك جيس حسوث معََة نلي اًـمل، وثوي امليوارة وألذوالق،  املـَمةاملساؿس اشلي ًـعى 

 وحىوووٍ  اًسووَوك واًخطووسًق يف اًعووالب. ٔلخووي ذضل، اًخـَوومي ىووو معََووة ملسوواؿسة

 حِسا.  اًخـمل هَُس خعَؽ اًعالب

وكوال محموود  .ثسٌرسا مبـىن حـوهل ًـَميوا -ًسرس   –درس م  مطسر اًخسٌرس

نحرصوو يف ٕاًطووال  ووة ًو ًووونس ٔأن اًخووسٌرس ىووو ؿامووي موو  ؿامووي موو  ؾوامووي اًرتتًو

املـَومات ٕاىل اشلىة وضم حوافغ اًنشئ مبسائي اًفنون واًـَوم . وؾواموي زوالث، 

وكووال ٔأًضووا اًخووسٌرس ىووو معََووة اًخووسٌرس وفهيووا  .، واملـَوموواتاملخـَمووة، املـَمووة  

 . املخـَمةو  املـَمةؾنرصان ًـىن 

ٌَخسٌرس، ًوىو  يف اًواكوؽ دلةل  مشاهبة فىصة زلًو اًخـمل م  ألدص خانة يف 

وخل  املخـَموةٍ  ًـَموون ثَور املـَموةخمخَفة. يف س َاق اًخـَمي و  ٍ  يىو  ٔأن ًوخـمل ًو

 ؿوىل ثلَوري ريزبٔ ي حمسد )املـصيف(، نام يى  ٔأن ثوحمخوى املوضوع ًخحلِق يشء موضوؾ

 يف املوكف )اًـاظفي(. 

. املـَمووةوإلتووساع موو   اتاًخـَوومي اًىِفِووة مذـَلووة خووسا موو  حِوور اًعاًحوو 

ة تسمع م  املخـَمة ٍ  اًلادٍر  ؿىل جسيَي ىشه ازلوافؽ املـَمةون اشلٍ  زلهيم دوافؽ كًو

سوف ثؤدي ٕاىل اًنجاح ىف حتلِق ٔأىوساف اًوخـمل. ويىو  كِواس ٔأىوساف اًخـَومي مو  

م  ذالل معََوة اًخـَومي. ثطوممي اًوخـمل  اتحً اواكف وكسرات اًعذالل اًخلريات يف امل

ٍ  ثطي املخـَمةٍ  حـي املـَمةاجلَس، تسمع م  املصافق اًيت حىفى، ٕاىل خانة إلتساع 

 . ٕاىل ٔأنرث ثسيوةل ٔأىساف ٌَخـمل

ووة   وكووال محمووود ًووونس ٔأن اًخووسٌرس ىووو ؿامووي موو  ؿامووي موو  ؾوامووي اًرتتًو

نحرص يف ٕاًطال املـَومات ٕاىل اشلى  وضم حواف  غ اًنشئ مبسائي اًفنون واًـَوم.ًو
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وكووال ٔأًضووا  .(1001)ًووونس،  واملـَوووانت املخـَمووةو  املـَمووةوؾوامووي زووالث،   

 .(rohani, 1991) املخـَمةو  املـَمةاًخسٌرس ىو معََة اًخسٌرس وفهيا ؾنرصان ًـىن 

 اًـصتَة اٌَلة ثـَمي مفيوم .1

اس ًخـَوق ٔأؾعت اًرتتَوة سويام واسوـا يف حِواة اًنواس. توي ثلوسم حضوارة اًنو

منش اًـطور اًلسية حـَت اًرتتَة ٍمتٍصص كومي اًثلافوة مو  اجلَوي  .ابًرتتَة املس متصة حال

ٕاىل اجلَي. ٔلّن اٌَلة   ٔأًضا حزء م  اًثلافة، ؿىل اًصمغ م  نلوي حوانوة اًثلافوات 

وووة وموكوووف ٕاجيوووا  مووو  ذوووالل اًخـَوووميألدوووصى، ويىووو  مووورياث ا  مليوووارات اٌَلًو

(Agustina ،1111) . .ٕان اًرتتَة حاخة رئُس َة يف حِاة اًناس ٔلهَة ظَة اًـومل

فاًرتتَة اًسـي اًواؾي ًخمنَة ظاكة اًخَمَشات حصانمج اًخـَومي يك حمنوو اًخَمَوشات حمنَوة 

 اكمةل يف مـارفيم وهماراهتم وسَوويم. 

مشوو خاكة موو   (Pembelajaran)ففووي اًرتتَووة ثـَوومي، واكنووت لكمووة "اًخـَوومي" 

عَـووو(ajar)"ؿوومّل"  . وزًووست مبـووىن اًيُووسى اشلى ًـعووى ٕاىل اًشوورص يك ًـَمووو ٔأًو

يا مث "peب" " اًويت مبـوىن معََوٍة، Pembelajaran" يف ٔأذريىا فطارت "an" يف ٔأًو

فاضعالح اًخـَومي اضوعالح خسًوس ٌسو خزسم  .فـٍي، ظًصلة اًخـَمي يك ًخـمل اًعاًحات

 ٕلشارة ؿىل ٔأفـال املسرس واًعالب.

ام، وىو مطعَ  رضوري يف لك حماولت اًرتتَة حو  ٕاذا فٕان يف اًخـَمي ثـَّ 

اًوخـمل ىوو ثلورّي يف اًسوَوك . (Rosyidi ،1110) ل ٍىون اًخـمّل فال حىون اًرتتَة

، يىو  ٔأن ٍوصى يف امللوام املخـَموةواًلسرة داإَة نسخِة، واًيت ثبئت م  داذوي ٔأنفوس 

 اًحَئِووة ٔأو اًورازَووة اًوويت نيخَووف تووّي واحووس مووؽ الٓدووصألول موو  أآثر اًـوامووي 

(Mohamad). 

كدي ثـَمي اٌَلة اًـصتَة ًخـَمي اًـنارص فهيوا، واحوسة مهنوا املفوصدات. املفوصدات 

حزء همم م  ثـمل اٌَلة، ٔلّن حلِلوة اٌَلوة   مجموؿوة مو  املفوصدات. "املفوصدات مو  

 ٌَعاًحات اٌَلة الاحنيب اٌَلة اًـصتَة.ؾنارص اٌَلة جتة 



06 

 

 

 

 اًالكم همارة  :اًفطي اًثاًر

 اًالكمؾ  همارة  ثـًصف  . أٔ 

  همارة ٔأي كسرة يف وشف ألضووات اًنعلوي ٔأو اًلكموة ًخـحوري ألفونر  اًالكمهمارة 

اكًصٔأي وإلرادة واًشـص م  اخملاظة ٕاىل رشًوم اًوالكم. ويف مـوىن اًواسوؽ، اًوالكم ىوو 

سو خفِس مو  تـوظ اًـضوالت وألنسوجة هجاز اًـالمو نؼوص ٌو ات اًو  ثلوسر ٔأن ٌسومؽ ًو

نجز حاخاهتم اًوالكم يف  .(AcepHermawan) اًـضََة يف حسم اًفصد ًـصض اًفىص ًو

املفِسة، وؾنس املخلكمّي ىوو املـوىن اًلوال ابًونفس اشلي  ٔأضي اٌَلة ؾحارت ؾ  ألضوات

. ٔأموا اًخـًصوف (1114)منعوور ٕا.،  اشلى ًـر ؾنس  تبًٔفواظ، وادلوال املرتنوة يف احللِوق

 الاضعالىح ٌَالكم فيو املنعق اشلي ًـر تو املخلكم ؾام يف نفسو م  حاحسو ٔأو ذاظصه

 .(1114)منعور، 

اًالكم ىو حصمجة اٌَسان ثـَمو إلنسان ؾ  ظًصق إلس يع واًلصاءة واًىذاتة، وىو م   

.  (1111)ؿََوان،  اًـالمات املمية ًإلنسان، ومـنو اًلال ابًنفس اشلي ًـر ؾنوو تبًٔفواظ

درس اًلكم ىو ٔأساس يف ثـامي تّي املسرسة واًعاًحات، تي مو  ٔأمه ألسواس يف اًـمََوة 

 اًخـَمَة لكيا فاًسؤال واجلواب واملناكشة واحملادزة ٔأو ألنشعة ألدصى ٍىون اًالكم ٔأهيا. 

 

 ٔأنواع اًالكم  . ب

 اًخـحري نوؿان: ثـحري شفوي وثـحري نخا . 

 ىو موا  اًشفوي واًخـحري اًىذا ٔأو إلنشاء احملادزة ما ًـصف ابمسفاًخـحري اًشفوي ىو 

 ًـصف ابمس إلنشاء اًخحٍصصي. 

 

 : اًخـحري اًشفوي



07 

 

 

ثحسو ٔأهَخوو يف ٔأنوو الثطوال اًرسًوؽ توّي اًفوصد وكوريه، واًنجواح فِوو حيلوق نثوريا مو  

وة يف املَوادٍ  اخملخَفوة، ومو  مشوالكثو يف املَوسان مزامحوة اٌَلوة اًـامِوة،  اًـصاض احلَاًو

 ًحات واًخـحري اًشفوي ضور نثرية نـصض تـضيا فامي ًيل: وكَحهتا ؿىل ٔأًس نة اًعا

 اًخـحري اجلص .1

 اًخـحري ؾ  ضور اًيت جيمـيا اًعاًحات  .1

 اًخـحري اًشفوي ؾلة إلخاتة ؾ  ألس اةل .4

 حسًر اًعاًحات ؾ  حِاهتم ونشاظيم داذي املسرسة.  .6

 ممَىة احلَوان واًنحات واًعري .1

 .واملناػصاتاحلعة  .4

  

 :اًخـحري اًىذا 

مم  ثفطهل ؾوهنم املسوافات اًزمانَوة ٔأو املننَوة وس َةل الثطال تّي اًفصد وكريه، اًىو 

 واحلاخة ٕاًَو يف مجَؽ املي  وم  ضوره. 

 نخاتة ألددار، لدذَار ٔأحس هنا وثلسيو ٕاىل حصَفة اًفطي. .1

 مجؽ اًطور واًخـحري اًىذا  ؾهنا وؾصضيا يف اًفطي. .2

 إلخاابت اًخحٍصًصة ؾ  ألس اةل ؾلة اًلصاءة  .3

 ثَرَص اًلطص واملوضوؿات امللصوءة ٔأو املسموؿة. .4

 )ٕاجصاىمي، املوخو اًفيف ملسري اٌَلة اًـصتَة( نخاتة املشاهصات واًَومِات .5

 

 ٔأىساف همارة اًالكمج. 

محمود اكمي اًنلة ًلول ٔأن ٔأهَة همارة اًالكم يف س َاق ثـَمي اًلة ألحنحَوة ًؼيوص يف 

ة ٌَلة نفسيا. خانة اًوالكم ىوو خانوة رئُنو مو  منوا  ثـَومي اٌَلوة  اجلوانة اًشفًو

ح  مـؼم مماري ثـَمي اٌَلوة ألحنحَوة ًـخور ٔأن هموارة اًوالكم   اًيوسف ألحنحَة. 
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ٌَلة ألحنحَة. اًصئُن ًرانمج ثـَمي ا
1
ألن يف حِاثنا اًَومِة نلول ٔأن خشطا ماىصا يف  

اٌَلة إلنسونس َة ؿىل سخِي املثال، فنلول يف ذىننا ٔأن ذضل خشطوا حِوس يف اًخحوسث 

 . ابٕلنسوس َة

 ثـَوومي اٌَلووة اًـصتَووة يف املؤسسووات اًخـَميَووة اًوويت ء ثعحَليووا يف خمخَفووة ٔأنووواع اًوحووسة 

ملحخسىئ ٕاىل مس خوى اجلوامـي، يف ٔأنشوعهتا جسوم  ٌَعاًحوات اًخـَميَة ٕاما م  مس خوى ا

إبثلان مىوانت امليارات وػَفهتا ونسوخِا، وىوشا ٔلن اٌَلوة اًـصتَوة ل ثـموي مكسو خلدةل 

 .(1011)اًنفة،  فلط ًوىهنا ثـمي مكنخج ٔأو مـرة

ىووو رٔأس املووال وفىووص ٔأن ٕاثفووان همووارات اٌَلووة اًـصتَووة ابٕلضووافة ٕاىل ذضل، 

واد اًخوسٌرس وظًصلوة ثوسٌرس اٌَلوة ألساي ًلك مسرسوة اٌَلوة اًـصتَوة يف ثعووٍص مو

 اًـصتَة تفـاًَة ونفاءة. 

 سوف املطعفى ًلول ٔأن ٔأىساف م  ثـَمي ّنارة اًالكم اًخاي:   

 اًسيوةل يف اًالكم  .1

جية ؿىل اًعاًحات احلطول ؿىل فصضة هحرية ملامرسة اًالكم حو  ٍمتىنووا مو  

مـلوهل سَسة وممخـة، ٕاما يف مجموؿة ضولرية ٔأو مجموؿوة هحورية ٔأنور اًخعور ىشه امليارة 

 يف اًـسد. 

 اًوضوح .1

يف ىووشا احلووال ًووخلكم اًعاًحووات تسكووة ووضوووح، ٕامووا موو  ادلووي املفطووََة 

 والارمائَة

 ٍىون مسؤول .4

اًالكم اجلَس ثؤنس ؿىل املخحسث مسؤول ؾ  اًخحسث ثشلك حصوَ ، ممارسة 

فىص فهيا جبسًة حول ماىَة املوضوع احملادزة، واًلصض مو  احملادزوة، وهَوف احلوال  ًو

 اًخحسث واًزمخ يف ذضل اًوكت.

 جيـي اًسمؽ نلسًة  .6
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وىوو ٍىوون  ممارسة اًخحسث اجلَس ٔأزناء اًخعوٍص همارة الاس يع دكِلة وحامسة

 ألىساف اًصئُن ًيشا اًرانمج اًخـَمي. 

 جيحي اًـادة  .1

ً  ثخحلق ؿوادة اًوالكم دون اًنَوة احللِلوة مو  اًعاًحوات. ىوشه اًـوادة يىو  

وُس  حتلِليا م  ذالل ثفاؿي خشطوّي ٔأو ٔأنورث ممو  زلهيوم مذفوق ؿَهيوا مو  كدوي، ًو

  .(Mustofa ،1111) ابًواحة يف جممتؽ هحري

 

 ٔأهَة همارة اًالكم . د

 :(1111)ىادى،  رشح نوع ىادي ؾ  اهَة همارة اًالكم فامي ًيل

ٕاذا ٔأردان ٔأن جنيل ٔأهَة اًخحسث وكميخو يف حِاة اًخرش فَنا ٔأن نعَق اًـنان خلَاًنوا 

ًنخطور جممتـا ما م  اعمتـات وكس ثـعَوت ًلوة اًوالكم ًوموا ٔأو تـوظ ًووم، حوصى مواذا 

ؾسوواه ٔأن ًطوونؽ ذضل اعمتووؽ؟ ومووا اشلي يىوو  ٔأن  جيووسث هل؟ ل شووم ٔأن اًخواضووي 

ؽ، نام ٔأن احلَاة فِو س خطاب ابًشَي واًـلود، ول قصو يف س َفذلس تّي ألفصاد ذضل اعمت

فاًخحسث م  ٔأنرث فنون اٌَلة وػَفِا يف معََة الثطال، ومـؼم اًنواس ٌسوَرون ذضل، 

ٔأوكاهتم يف اًخحسث، ولجعة ٔأًضوا يف ذضل، فلوس ذَوق ظل إلنسوان موذلكام كدوي هتَوؤه 

يف  املخـَموةنوام ٔأنوو وسو َةل م وإلفيام، ٌَىذاتة ٔأو اًلصاءة، فاًالكم وس َةل إلنسان يف اًفي

تناء زلذو تنفسو، وملسرثو ؿىل املواحدة ابًلكمة، والارجتال يف مواكف اًيت ثعَة ذضل، 

ة زلى  وىنوا ، فِدسوؽ كاموسوو اٌَلووي املخـَموةنام ٔأن اًالكم ٌسيم يف زتدة اًرثوة اٌَلًو

وسه ثخض  ٔأهَة اًلصاءة ٔأًضا  وحتسوُنو، ذاضوة ٕاذ ٔأحسو  وارثحاظيا تف  ودورىوا يف جتًو

 ٕاحذَار مادة كصأٓنَة خادة وحِسة ومناس حة ٌَمخـَمّي.

 

 ٔأقصض اًالكم . ه

 اًالكم ىو: قصضأٔ و 

 ٔأن ًنعق ألضوات اٌَلة نعلا حصَحا وواحضا. .1
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 ٔأن ًنعق ألضوات املخجاورة واملدشاهبة. .1

ة. لٔأن يي يف تّي احلصاكة اً .4  طرية، واحلصاكة اًعًو

 امللسمة يف اًىذاب نعلا حصَحا مـرا.ٔأن ًنعق اًلكامت وادلي  .6

 ٔأن ًـر ؾ  فىصة مس خزسما اًطَف املناس حة  .1

 ٔأن ٌسال نثريا م  ألس اةل املخـَلة مبواكف احلاًة اًَومِة اًسائسة.  .4

ٔأن ًـوور تطوووثو ؾوو  املواكووف اخملخَفووة اًووالكم، مثووي موفووق إلسوو خفيام، وإلددووار  .1

 واًخـجة.

ؿووام، مثووي موكووف إلسوو خفيام، ألددووار ٔأن ٌشوورتك يف حمادزووة ؿامووي ؾوو  موكووف  .1

 واًخـجة.

 ة. حمنَة اًلسرة ؿىل احملادزة واملناكش

 

 مادة اًالكم . و

وموو  مث جتووة يف ثـَوومي همووارة اًووالكم ثووسًرة مووا ًخـَووق تووبّٔنم املواكووف ؤأمووا    

 ٔأساًَة ثسٌرس اًيت ثوفق هبشه املواكف اًساتلة نام ًبئت: 

 

 ٔأوًل: احملادزة 

اكنت احلاخة ٌَمحادزة ٔأنرث يف حِاة اًناس ًومِة حِامن ًنطي ابٔلدٍص  اثطوال   

شووفيَا حوو  ل شووم ٔأن احملادزووة موو  امه اًوووان اًنشوواط اٌَلوووى ٌَطوولار واًىدووار. 

واحملادزة مطسرحادث وثـيف ٔأن ٌشرتك خشطان ٔأو انرث يف اًالكم ؾ  يشء مـوّي. 

واًىدوار وثـوس اخلعووة ألوىل يف مـصفوة وثـس احملادزة م  ٔأمه ٔأًوان اًنشواط اًطولار 

 اٌَلة اًـصتَة. 

 

 

 اثنَا: املناكشة
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ووس    لطووس هبووا احلووسًر املشوورتك اشلي ٍىووون فِووو مًؤ   مطووسر انكووي، ًو

ومـارض، وسائي وجمَة. ؤأسواس املناكشوة   ٔأهموا نشواط ٕلاثرة اًخفىوري اًناكوس. 

دعوة ٌَلِوام تـموي ٔأو  وفهيا املناكشات اًيت ؾنس اخلالف يف مسبةٔل ما ٔأو ؾنس وضوؽ

ندلوي ٔأن نَخففوت الٓن ٌَلوسرات  ؾنس ثلسمي معي موا لك ىوشه اعوالت ٌَمناكشوة. ًو

 .)اخلعَة( ومليارات واملَول اًيت جية ٔأن نس هتسفيا يف ثـَمييا

 

 اثًثا: حنًة اًلطة

اًلطة   حنًة نرًثة جس متس ٔأحساهثا م  اخلَال ٔأو اًواكؽ ٔأو مهنام مـوا، وثخوىن   

ؿىل كواؿس مـَنة، وحنًة اًلطص مو  ٔأًووان اًوالكم  اًياموة، فاًلطوة ذوري مـوّي 

ٌَخسًرة ؿىل همارات اًالكم، سة اًناس ٌَلطص جيـَيا ؿوامال مو  ؾواموي حصكِوة 

 اًالكم. 

كطص وذرات ممخـة ٌش خاكون ٌَخحسث ؾهنا. فبّٔول وحن  نـصف ٔأن اًخَمَشات زلهيم 

دعوة يف ثـَمي اًلطص   ٔأن نخار اًخَمَشات كططيم تسل مو  ٔأن ًفصضويا ؿَوهيم 

. وىشه اًلطص يى  ٔأن حىون مدارشة مو  ذورة اًخَمَوشات ٔأو كوري مدوارشة املـَمة

 اندس هبا م  اًلصاءة ٔأو الاس يع.

 

 راتـا: ألس اةل وألحوتة

ألس اةل وألحوتة م  ٔأنسة اًعصق ؤأثسعيا ؤأنرثىا فـاًَة يف ثسرس احملادزة   

اسو خزسام ىوشا ألسو اَوب تبٔسو اةل وٕاخواابت  املـَموةابٌَلة اًـصتَوة، وؿوادة موا ًحوسٔأ 

ة ًنذلوي   املـَموةكطرية، مث ومؽ منو كسرة ازلارسّي ؿىل الاسو خجاتة ٌَمواكوف اًشوفًو

يي ٕاىل املـلوس، ومو  املواكوف اًطولري ٕاىل ٕاىل مصاحي ٔأنرث ثلوسما، فِخلوسم مو  اًسو 

  حوىًصة جس خلصق ؿسة دكائق.

 

 ةاًفطي اًصاتؽ: اًححوث اًساتل
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 ازلراسات اًساتلات اًيت ثخـَق ابزلراسة اًيت ثححر اًحاحثة يف ىشا اًححر، مهنا:  .1

وة( حتت املوضوع: دور ا1114) اًححر اشلي نخحو محمس ٔأمص ضادق . أٔ  يف  ًحُئة اٌَلًو

،ونخاجئ ىشا اًححر خاوى اًلصتَة الكم اًعالب مبـيس إلذالّ هونُنلانحصكِة همارة 

ة، املواد، ظًصلة 1 : ) ( معََة ثـَمي اٌَلة اًـصتَة ازلذََة فهيا: ٔأىساف اًحُئة اٌَلًو

( معََوة اًخـَومي اٌَلوة اًـصتَوة اخلارحِوة فهيوا: 1اًخسٌرس، وسائي اًخـَميَة، ثلومي، )

( 4دات، ٕاضالح اٌَلة، احملادزة، احملارضة، جمةل اجلساًرة، )اًحُئة ٌَلصاءة، اًلاء املفص 

( ؾنرص املـّي جوصامج 6وحود اًخسًرة اًَويم ذارج اًفطي ٌَنعق اٌَلة اًـصتَة، )

ة: وحود املسى ، وحود خمر اٌَلوي، اًنؼوم، اًـلاب واًيسًة، ؾنرص  اًحُئة اٌَلًو

ة: ًخوخو تعالب خسًس،  نلطوان اذلاسوة اًعوالب تـوس اًـصاكِي جصامج اًحُئة اٌَلًو

 .  (1114)ضادق،  اًوضول ٕاىل املسرسة

 

(، حتوت املوضووع: حىووٍ  تُئوة اٌَلووة 1111) اًححور اشلي نخحوو وردة اًفوصدوس . ب

وةاًـصتَة يف مـيس اجلامـة ٌَحنات جبامـة ٔأندساري تنجصماسوّي، ٔأن     اًحُئوة اٌَلًو

ة ٔأساس َة ٕاحسى اًـوامي اًيت  س واثلان همارات ًلًو ثؤثص ثبٔزريا هحريا يف ثسًرة وثـًو

موو  همووارات الاسوو يع واًووالكم واًلووصاءة واًىذاتووة زلى ظَحووة خامـووة ٔأو ثالمِووشة 

املسارس ٔأو املـاىس. ألن تُئوة اٌَلوة همموة ًخعووٍص هموارة اٌَلوة اًـصتَوة. ونخواجئ ىوشا 

يس اجلامـة ألول واًثاين واًصاتؽ، ٔأن ( حىوٍ  تُئة اٌَلة اًـصتَة يف مـ 1اًححر  : )

( 1حىوٍ  تُئة اٌَلة اًـصتَة يف مـيس اجلامـة ألول لك مو  مـيوس اجلامـوة اًثواين. )

وحىوٍ  تُئة اٌَلة ًوخس يف املـيس ألول لك ًووم يف ألسو حوع ٕال ًووم اًسوخت ويف 

حوع ًـيف ًوم مـيس اًثاين ًوما يف ألس حوع ًـيف ًوم ويف مـيس اًصاتؽ ًومّي يف ألس  

 . (1111)اًفصدوس،  اًثالاثء وادلـة

 

(، حتت املوضوع: تُئة اٌَلة اًـصتَة ودورىوا يف 1111متمي ظل ) اًححر اشلي نخحو . ت

حصكِة همارة إلس يع واًالكم مبـيس اًسالم مالنق ؤأما املهنج ىشا اًححر ىو موهنج 
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ة يف اًفطي وذارج اًفطوي واندسواب اًعوالب اًوضفي وتلويي ؤأما  ٔأنشعة اٌَلًو

همارة إلس يع واًالكم نـون ٕاىل س حخّي: اًسخة ازلاذيل واًسخة اخلوار  ودور 

)ظل،  اًحُئة اًـصتَة يف حصكِة همارة إلس يع واًوالكم مبـيوس اًسوالم جيوصي نوام ٍوصام

1111) . 

 

 : ةازلراسة اًساتلة وازلراسة اًيت ٔأىساىا اًحاحثامللارنة تّي  .1

ًحُئوة س ٔأموص ضوادق، حتوت املوضووع: دور اازلراسة اًساتلة ألّول اًيت ٔأحصاىوا محمو . أٔ 

ووة ، خوواوى اًلصتَووة يف حصكِووة همووارة الكم اًعووالب مبـيووس إلذووالّ هونُنلووان اٌَلًو

ًوخلكم ؾو  ازلراسوة ونيخَف ؾ  ىشه ازلراسة اًيت ًلووم هبوا اًحاحور يف ٔأن ىوشه 

ةدور ا وازلراسوة اًويت ٔأداىوا  .يف حصكِة همارة اًالكم يف املـيس إلذالّ ًحُئة اٌَلًو

وة ًرتكِوةثبٔزري اًحُئة اٌَلاًحاحر   اًححر ؾ   ى زل ةاًـصتَواٌَلوة هموارة اًوالكم  ًو

 مبـيس دار اًسالم هونخور ٌَحنات احلصم اًصاتؽ اًـوام  ازلراي اًعاًحات ٌَفطي ألّول

1110-1111 

ازلراسة اًساتلة اًثاين اًيت ٔأحصاىوا وردة اًفوصدوس، حتوت املوضووع: حىووٍ  تُئوة   . ب

اٌَلة اًـصتَة يف مـيس اجلامـة ٌَحنوات جبامـوة ٔأندسواري تنجصماسوّي، ونيخَوف ؾو  

ىشه ازلراسة اًيت ًلوم هبا اًحاحر يف ٔأن ىشه ازلراسة ًخلكم ؾ  حىوٍ  تُئة اٌَلوة 

ثوبٔزري اًحُئوة ـة. وازلراسة اًيت ٔأداىا اًحاحر   اًححور ؾو  اًـصتَة يف مـيس اجلام

ووة ًرتكِووةاٌَل مبـيووس دار  ى اًعاًحووات ٌَفطووي ألّولزل ةاًـصتَوواٌَلووة همووارة اًووالكم  ًو

   1111-1110اًسالم هونخور ٌَحنات احلصم اًصاتؽ اًـام  ازلراي 

 

ازلراسة اًساتلة اًثاًور اًويت ٔأحصاىوا متومي ظل، حتوت املوضووع: تُئوة اٌَلوة اًـصتَوة  . ث

ودورىا يف حصكِة همارة إلس يع واًالكم مبـيس اًسالم موالنق، ونيخَوف ؾو  ىوشه 

اًـصتَوة  ازلراسة اًيت ًلوم هبوا اًحاحور يف ٔأن ىوشه ازلراسوة ًوخلكم ؾو  تُئوة اٌَلوة

ودورىا يف حصكِة همارة إلس يع واًالكم. وازلراسة اًيت ٔأداىا اًحاحور   اًححور 
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ة ًرتكِةثبٔزري اًحُئة اٌَلؾ    ى اًعاًحات ٌَفطوي ألّولزل ةاًـصتَاٌَلة همارة اًالكم  ًو

  1111-1110مبـيووس دار اًسووالم هونخووور ٌَحنووات احلووصم اًصاتووؽ اًـووام  ازلراي 


