
 

 المدرسي.العروض في المسرح  أشكال

تعددتتأ كاددالع وضعددمسر وض بددم تع دبدددا تعددتت كوددتو..ل وضتمدستددع     دس دد .ل 

    د  الدالع اللدج كءدسوم وض تعدع وضتال تد.  بل لأ إدتوع ستعدتم ضلطلقلأ وضال ندع ضدت  

سوض عم.ددع     ضاددع تاددعم وضتل تدد. ك  وضطدتعددع وضتعلتتتددع وض عتددلتل .ددع تلعددع وض علس ددلأ 

ع وضت ألاددالع و.ددع موبددتع وضبددلفتل .ددع وض دد  ضتس ددتع وض ددلتل وضتموبددتع ع  علدل.ددل تنددس 

تاعم دلأل ل  سوضتسوز  وضن بع     س د  الدالع ود.و ن عدج  تل ت.وض بم تع وضتع تءعع وض

نسعل    وضمغددع سوض  دلض ع ددت  وضتل تد. سوض دلتل وضتموبدتع س  دتط وض تمبدع وضتعلت دع 

   سوضتمدسي 

أ س تطددستم  علس ددلوضع  دد  وألبددلضتا وض تتيددع .ددع م.ددت تعددت  وض بددمم وض تمبدد

ألنه ت تلك قت دع تثيتمتدع ت لعلتدع  د  الدالع تسوءدت عن دم وض مءدع      عقلدلتلأ وضتال ت.

الدالع  لبدع ستعت ت وض الوتل ضلعمر وض بم ع على ء تد   دسوا وسنبدل      س د  

عدتمل والبدتتعلدتع ضعت دع مؤتل ت سمتع ض.ل وضعسل والنعالبتع سوضضنل  سوضد م تت عجوضب   

وض سضددسع وضتددع تعتضددته وضع لتددع وض بددم تع وض تمبددتع ضت عتددج كوددتو..ل وضتسو ددلتع ضددت  

 وضطلضا 

وض بمم وض تمبدع كتول تمدستدع تعلت تدع ت اد  والبدت لتل  نده .دع تطدستم  ك دح 

وض ددن.ا وضتعلت ددع ع سكتضددل اددثتول ن بددتع  ددؤيمل .ددع دنددلم اال ددتع وضتل تدد. ع ضادد   دد  

ك  ال ُت.تم دلضااع وض نع .عدط  وضعمر وض بم ع وض تمبع وضسوءدع .ع تعتتم وضضمسمل 

وضتع تاس   تتواللع .ع دندلم س دتل  سضدسع وضعدمر  وضتعلت تع ستتنلبى كو تع وألوتو 

  تمبتخ وضعتم وض امتع ضدت  وض بم ع ع أل  كوتو  وضعمر وض بم ع وض تمبع تتض 

   ضاع تمتعع .ت.ل دلض بتس  وض طلسا  تل ت.وض

س   الدالع ود.ا وألبددلا تنسعدأ ك دلا  وضعدمسر وض بدم تع وض تمبدتع دتندسع 

 وضت د  سوضتع.ل وض عت ع  با وض فلأ وضع متع سوض مو ع وضتموبتع سطمتعدع وألبدلضتا 

ضلعددمر  دد   تدد  وض  لمبددع وض علتددع   سقتمتدده  تال تدد.وض بددتس  تددتالمم  دد   توفتددعوأل

 وض تلعع     ت.تلسوض ؤتيوض  تل ت.وض بم ع وض تمبع دت  وض



 

تادس  وض بدمم  ك وض تمبدتع تتل ضلعدمسر وض بدم تع س   الالع وألاالع وض تع

   ستدتعدت كتضدل وضتال تد. وض تمبع وضلدنع وألبلبدتع .دع وضتادست  وض عم.دع سوضيعدل.ع ضدت  

ع  ع لتع وضت.متا سوضال  دلالل ضتعتم مبلضع إنبدلنتع وءت لعتدع عل تدع ضل ءت د  وضطالددع 

   وض عطتلأ تمءع    وضتسو.ج    الالع و.ا      ضت عج كعلى

.ع   تس  وضد د  علدى  وضتثيتمتعوضعتم دتعتتم   ا تال ض.و تاس  وض بمم وض تمبع

    سوض بمم وض تمبع توالع وض تمبع دلعتدلما  تال ت.الف ع ضلكنسوع سقتم وض علس لأ وض 

تل تنظت .ددل وض  ددع وضتطددستمي وضدد.ي تبددتطت  ت اتددك إاددالضتلأ وض تددلل سوض ءت دد  سإعددل

  وض بمم دطمتعع تمو تع تمدستع ستعلت تع على الادع 

سدنلم على  ل بدج ت دح وض بمم وض تمبع سبتلع تعلت تع كسال سسبتلع ت..تدتع 

دددث سم اددل  تتءلول.ددل .ددع وضبددلدج ض عم.ددع سواتاددل   تل تدد.تعددسم دزتددلتل ستسعتددع وض يلنتدلع

    د.ل .ع  لضما س بتعدله قت ت م  ض نلبدع ضل الاع وضتع سع ووض عتعع ضلس سع إضى وض ل

 د  وض ندلوا وضدال  د تع ضانده ك ددح ضدمسمل   تعدت‘ سد ل ك  وض بمم وض تمبع

إضدى  ع.دمسأ سددس.ع زتلتل وض عم.ع سوضالدمل .ع وضتعلتم سوض تلل ع سود.و  دل تعدل ست.د   

وضتثاتت على وض لع وضسيتعع دت  وضنالط وض تمبع دعسضه: تندغع ك  تندع  وض نلاط الدلم  

ت.ل  وض ن.ا     نلاط وض ن.ا ستاتج  ن.ل يم تعست إضت.ل ضاع تغ.ت.ل ستن  
(1)

  

ض لوتلت.ددل  سك لان.ددل سنتتءددع ض.دد.و تعددتتأ كاددالع وضعددمسر وض بددم تع وض تمبددتع

   الالض.دل ع  سنبدتطت  ك  نبدتعمر كودم وألادالع  س عم.ته تل ت.ضتثيتمتع .ع سعع وضو

 تع وض تمبتع سكو .ل :سوأل لا  وضتع تتسوءت .ت.ل وضعمسر وض بم 

 أوال: عروض المسرح المدرسي داخل الصف 

و.و وضااع ضه وضعتمل وضتعلت تع سوضتمدستع على ت ستع وض لتل وض عممل .دع وض ندلوا 

ستبددتالتم  اددل  وض دد  د دد ته وضتعلتتتددع وض عتددلتل .ددع تعددتتم   بددمموضتموبددتع ضعددمر 

مموأ ض بددم ت.ل د عددع وضددتمسا وضعل تددع سوألتدتددع إضددى  اددل  عددمر ت تددسي ودد.ا وض عدد

 تعلت ع وضغمر  نه سبتلع ضإلتضلم سوضتعلم   

                                                 

  48( ص1978)دتمسأ: توم وض بتمل ع  1ع ط وضنالط وض تمبعج  عدع ع ( .. ع تس.ت1)



 

سض.دد.و وضادداع ال ددلفص س بددتستلأ تاستنتددع تبددلعت .ددع تيدتددأ قت دده وضتعلت تددع 

 وع:سوضتثيتمتعع س   كوم و.ا وضال لفص سوض بتستلأ 

 المستوى األول:

 وض  : سوضت  وضعمسر توالع 

وضددتما .ددع وضعددمر  ك  ع لتددع إعددتوت ستددثضت  كي  سضددسع  عددت   دد   ددلتل

 وض لءع إضدى وبدتالتوم سبدلفع  تنسعدع ضعدمر  دسوت وضدتعلم تندد   د  تعنع  وض  بمم ع 

على وضس   سوضتسضتح .ع ك تل  ايتمل  أسوضأ ءمتتوعتم قتمل وضال لأ 
(1)

  

تعت ددت علددى والتددزوع وض اددمل سوض ددسوم دطمتعددع  وندده سوض بددمم  دد  ال س ددتلته

وض اددلمك .ددع وضعددمر  تل تدد.ت ددلضتع ك  وض  كوددم الطسوتدده وال   س ددتمو تددع ت ددسمتع 

م    الالع .امل وضعدمروض  بمم تعت ت على .عع وض علتاع    وضتسم سو   ض ت  وض نظ 

الال.ددل إضددى وضطمتعددع عسودد.و  ددل تعطددع ضنددل قددسل  تنلوتددع .ددع ع لتددع والبددتءلدع سوستموك 

 سضددسعلأ.ددع تعددتتم وض   دد  وضتال تدد. وضتعلتتتددع وض عننددع وضتددع اددل  تتعل ددع  ع.ددل وض علددم

سوضتدع كس دلأ وضتال تد. إضدى عدتم والبدتءلدع ض.دل  د   تل تد.وض علس لتتع وضتموبدتع ضدت  وض

     ن. عاموأ وضبنت  الالع آضتلأ وضتاموم وض عتلتل .ع تعتتم وضتمسا

سو.و ال تدتم ت عتعده إال  د  الدالع وضادمسط وض الف دع سوض دؤيمل .دع ع لتدع وضدتعلم 

د ددسمل  دلاددمل إضددى  ددت ادتددم   سودد.ا وضاددمسط وضتددع دك اددل  وض علددم ك  تبددتطم علت.ددل 

 والالتتدلمع وضتعلت تدععتتعلج دد::  تنظدتم  دلتل وضتعلدتم ستعدتت .ل ع     وض علضتدلأ سوألنادطع 

وضتسءته ع وض نلخ والن علضع والءت لعع ضلتعلم 
(2)

  

وضع لتع وضتنظت تع ض لتل وضتعلم ك م .ع غلتع وألو تع ادس  .ث  سدنلم على  ل بدج 

لتل تتددنظم دطمتعددع ك.عددلع سك ددتو  تمو تددع تبددلعت .ددع ع لتددع تس ددتع وأل.اددلم ودد.ا وض دد

.ددع وض دد       وألتوم دسبددلطع عتءبددتتتوضال نددع .ددع  ددلتل وضددتما ست ستل.ددل إضددى .اددمل 

س د  كودم وضالطدسوأ وضتدع تتدع.ددل وض علدم .دع إعدتوت ودد.ا وض سوضدت  ك  تدتعدت عد  زتددلتل 

                                                 

 طدعددع ع )دغددتوت: سزومل وضتمدتدع ع 6ع ط علدم وضددن ا وضتمددسيعددتوضءلتع وضزسدعدع سآالددمس  ع  (1)
  42( ص1989 وض تنلمع

  41( وض  تم ن به ع ص2)



 

ع لتع كقما إضدى وضطمتعدع وضتدع الندأ بدلفتل تعتت .ل ع ست دح وض وضزوفتل ستاموم وأل.الم

ض.ل ألن.ل تعتدم طمتعع تعتتم  علس دلأ   وضتال ت. .ع تعتت .ل سو.و  ل تبدا عتم وبتءلدع

وض ؤتي إضى وضتادستج سوضمغددع  وألتوفع سضتا طمتعع عمر  بم ع تعت ت على وضلعا

ع وضع دع .دع .دع توالدع وض د  ع سوض علدم  د  الدالوضتل تد.  سوسد.لم وضد.ي تنبدءم  ع.دل 

ُتالضدد  تءمدتدده ودد.ا إضددى ع لتددع والتدددلم  ك    ادد  وضعددمر وض بددم ع توالددع وض دد  

    الدالع ت بدتم وض سضدسع وضتال ت.  وضتال ت. ضعت ع وض عم.ع وضتاستنتع وضتع تس ع إضت.ل 

ضددت  وضتال تدد. سوضعتددلم د نلقاددع وضتال تدد. عدد  .اددمل ودد.و وض سضددسع س دد  يددم ست لتلدده   

ضألوددتو  سقت ددع وض سضددسع وض عددتم  دد  الددالع دتوتددع  التتلمتددعوالتبددتطت  طددمم وألبددفلع 

 ستااتع وضعمر س تى ن.لتع تعتت ه   

وستمواتدددع  وضتال تددد. سوددد.ا وضطمتعدددع ت ددددح  عتدددلمو  عتعتدددل .دددع  عم.دددع قدددتمل

سوالبددتتعلدتع ضعت ددع وض سضددسع وض عددتم دددثايم عددتت  دد  وضتال تدد. وض اددتمات  .ددع وضع لتددع 

وتسو وضعددمر .ددع توالددع وض دد  سوددم  دد  ن ددا وض م لددع وضت يتلتددع سوضتال تدد. وضدد.ت  اددل

م ض.م و.و وضعمر    وض عت 

.دع    وضمفتبدع وضنعدلط إضدى ك ل ع لتع وضتسءته .ك  وض علم  لزم دل  تسءه تال ت.ا 

    وضتدع تابداوض ضدل ت  ع ستمبدتخ وال.الموضضدمسمتع  وض سضسع ست لسع وضتماتز على

 تتم وضعمر وض بم ع ض..ا وأل.الم   وضتل ت. الدمل  تزوتتل    الالض.ل نتتءع تع

تمدط قت ع وض سضدسع  ك سوض نلخ والن علضع سوالءت لعع ضلتعلم     ت لسع وض علم 

س د  الدالع  وضتل تد.  تدلل  إضدىداال تلأ وءت لعتع  دثالس.ل  د  وض تدلل سوضدتفدع وضعمتددع 

ع ض ضدد س  وأل ددتو  وضتددع تنتء.ددل ك.اددلم وض سضددس تعلمدتددهناللددج قت ددع  ك ودد.و نبددتطت  

م    الالع وضعمر وض بم ع توالع   وض   وض عت 

سوددد.و تاللدددج ضندددل ت دددلعال سءدددتونتل سعلط تدددل  ددد  الدددالع .عدددع والبدددتءلدع ض.ددد.ا 

 وضاال تلأ ألن.ل تعتدم قمتدع إضى سوقعه س نلاله وض تلتع وض عتلت وضعتش .ته توف ل   

   إعدتوت ستعددتتم  سضدسع وضعددمر وض بدم ع توالددع وض د  ال تت عددج سطمتعدع 

تعلت ددع إال  دد  الددالع  علددم تت تددز داال ددتع بددلساتع علضتددع ست تلددك طمتعددع نءل دده وض



 

ضمكت.م .دع تطدستم سنءدلم وضعدمر وض بدم ع  د  وضتال ت.  تت عموطتع ا ل.ع البتءلدع 

 الالع  المات.م اثعضلم .لعلت  .ع نتل  ستاست  و.و وضعمر وض عتم   

 بدم تع س   الالع .ضك نبتطت  تعدتتم  ء سعدع  سوضدت  ألادالع وضعدمسر وض

توالع وض   ض بم ت.ل    وض سوت وض عممل  د  وض ن.دل  س  لسضدع ت ستل.دل ا سضدسعع 

 عمر تبتنت إضى ك.الم تعلت تع   

 

 ن س.  ضالطع تما .ع وضتعدتم وض بم ع ض لتل وضتثمتخ وسبال ع: -

تادس  وضتل تد. قدت وبدتسعا  وضتدلمتخ وسبدال ع  د  الدالع تموبدته ض دلتل  ك دعت 

لددى وضدطددسالأ سوالنت ددلموأ وضتددع  عع.ددل وض بددل س  كينددلم وض تس ددلأ وضتددلمتخ ستعم.دده ع

ع س عم.ته ضلعتتدت  د  وألدطدلع وضد.ت  نلضدلسو س دلمدسو ددبدلضع سوبتاد.تسو ع  وسبال تع

تعتدم .ضك  عت ع سقلعتل تنطلج  د  الالض.دل دكيدلمل وضتال تد.  د  كءدع  ك ت ا  ضل تما 

 عج .ت.ل وض بدل س  ونت دلموأ تاد.ت  وضتعدتم وض نع وض بم ع ع  إ ت  وض علمك وضتع

ض.ل وضتلمتخ 
(1)

  

ت لسع وض تما    الدالع .ضدك دندلم قلعدتل كبلبدتع ضتبلبدع س دتوأ وض سضدسع 

 وض بم ع  با تبلبل.ل وض امي .ع دنلم س توأ  سضسع وضعمر 

تلءث إضدى  ؤضد  ددلمع ضده  ك سإ.و ضم تت ا     إعتوت وض سضسع وض  بمم علته 

إضدى  دتلغلت.ل وضتمو تدع وض دنتدع علدى  عوض ش وتتعتوت وضس توأ إ.ع    لمبع عم.ع س 

 .امل كبلبتع .ع ونطالج س تلغع وض سضسع   

سكتضل ت لسع وبتالمل وض تما وض التص ض لتل وضتلمتخ  دسع كودم وأل.ادلم وضتدع 

.دع  تال تد.وض نءزوأ وضتع تبدت تت  ن.دل وضءبتت.ل و.ا وأل تو     وضتلمتخ س عم.ع كوم 

 وض عم.تع ته تطستم  نظس 

س   الالع   لمبع سنءلم طمتعدع  بدم ع  دلتل وضتدثمتخ  د  وضدتما وض ن.ءدع 

نبتطت  ك  ن  ع على ي موأ عتتتل .ع قت .ل وضنسعتع دسبلطع ت عتج وض.ت  وض ندع ع 
                                                 

:  ناددسموأ ءل عددع )ع ددل   1ع ط وضتمدتددع وض نتددع سطموفددج تتمتبدد.ل(    ددت اللتددع كدددس وضددما ع 1)
  244ع  243( ص ص 1996وضعتا وض  تس عع 



 

وضدد.ي تاددس  وضتل تدد.  دد  الالضدده قددلتمو علددى وضتعدتددم وض نددع عدد  ون علالتدده نتتءددع وضت لعددع 

وضدطسضتع وضتع ونت م .ت.ل وض بل س  ع س  لسضدع كالدم   وض بع سوضسءتونع    وض علمك

وضءبدتتع سوض دستتع سوض ماتدع  سقدلدلتت.موع إابلا وضتال تد. قدتمل البدتالتوم  .دلموت.م 

 كينلم تعدتموت.م وض نتع ضتءبتت وضاال تلأ وض ثالس.ل     سضسعلأ وضتلمتخ  

إضدى  دا  سنبتنتا كتضل دسبدلطع وضتعدتدم سوض.دت  وض ندع تسءتده بدلسك وضتال تد.

وضع ع سوض الماع وضء لعتع وضتدع ت اد  وبتالال د.ل  د  الدالع وضتدمودط سوضدتال م وضد.ي 

 ععه وض بل س  كينلم وضدطدسالأ سوض عدلمك ع ستعادا ضندل ود.و كتضدل مسم وضء لعدع .دع 

وضتعدتم وض نع ضتطستم وضعمر وض  بمم توالع وض  
(1)

    

م ع وض نددلوا توالددع ست ادد  والبددت لتل  دد   ددلتل وضلغددع وضعمدتددع ا سضددسع ض بدد

تبدلعت علدى تعلدتم .عده سقسوعدت سنطدج  ك  ضدألتوم كال.نل وضلغع  يال .دت ا   وض   ع .لس

سوبددتغالض.ل .ددع تعلددتم وض  ددمتوأ ستماتددا  سكبددلسد.لوضلغددع وضبددلتم  دد  الددالع وض  لتيددع 

وضء لع سوبتع لالت.ل    الالع  دسوم وض سضدسع سوضاال دتلأ وضتدع تنعدع ضندل  علس دلأ 

.ع و.و وض ءلع بلوم وض بمم .ع كايم دلتو  وضعلضم عد  تعلدتم وضطلددع ع  وض سضسع   س

وضلغلأ وض تع س ن. قمس  عتتتل 
(2)

  

 دد   ل سضددسعلت.إ  وضع لتدع وض  بددم ع ضتطددستم تما وضلغددع وضعمدتددع ك  ت ددل  

 ددلتل وألتا وضعمدددع تعت ددت علددى وألالدد. دع ددتتل  عتنددع  دد  وض ددن.ا وض عددمم س  لسضددع 

وضطلددع س د  يدم   ع دسبدلطع تسزتد  وألدتدلأ وضادعمتع علدىت ستل.ل إضى  سضسع  بدم

دتعبتم وأل.علع وض سءستل .ع وضال دلأ وضادعمتع إضدى  دسوموأ  دنتدع  تال ت.تعسم وؤالم وض

على  دتفتع وضتبلتم سوضتبلم ست لع وأل.الم وضتع سضع.ل وضالعم    الالع اتلدته ض.د.ا 

 وضع تتل  

د عم.دع ندسع سكبدلسا وضع دتتل   ضتل تد.و ت.ت  و.ا وضع لتع إضى زتدلتل  علس دلأ

ود.ا وضع دتتل   دل     .ع ضدط وض تدعع تعطمتعع وضن سض و وضاعمتع كسال ع س   يم  عم.ع

                                                 

  244( تنظم: وض  تم ن به ع ص  1)
( 1983عوضتمدتدع طدعدع سزومل )دغتوت: سزومل وضتمدتع ع وض بمم وض تمبععسنع امس ع ع  ت ( 2)

  53ص



 

تبددلعت وضتل تدد. علددى وضنطددج وضبددلتم س عم.ددع قسوعددت وضن ددس ضت دددح ضدده تمبددل .ددع طمتعددع 

 وسضعلم وض عدم .ع وألبلسا   

سع سو ددت  دد  وض سضددسعلأ سوض علددم توالددع وض دد  علتدده ك  ال تت بددك .عددط دندد

وضتموبدتع ددع علتدده ك  تثالد. دنظددم والعتددلم ك  ونددلك  سوضدت  كالددم    اد  والبددت لتل 

 ن.ددل س بددم ت.ل توالددع وض دد    س دد  وضددتمسا وض عددممل وض  ادد   ددتلغت.ل ستطدتع.ددل 

 ان س.   بم ع توالع وض   كتضل وع  لتل وضءغمو.تع  

ضتمو ل وض دتادمل ع  تد  ت اد  تؤت  دثبلسا و ك ست ا  كتضل  ض لتل وضءغمو.تع 

تءبددتسو اال ددتلأ تم ددز ض عددلضم تلددك وض ددلتل ع علددى بدددتع وض يددلع ع ت ادد   ك ضلتال تدد. 

ت يع تسم وضلتع ع سآالم تسم وضن.لم ع سآالم تسم وضا ا سوضع م  ك ضلتل ت. 
(1)

  

 سعالقلت.دل وض ددؤيمل  ستثيتمودل ود.ا وضطمتعدع تددت  ضلتال تدد.  لوتدلأ ود.ا وضظددسووم

.ددع  تددلل  ستثيتموددل سدنددلم وضطدتعددع ع سكتضددل  عم.ددع كو تددع ودد.ا وضظددسوومتاددست  .ددع 

 وسنبل    

اسبتلع تعلت تع ت.ت  إضى ت عتج ستسضتح طدتعدع والتوم س  ا  وبتالتوم ع لتع 

 وض لتل وضتموبتع   

 عت دتل علدى .عدع والمتءدلع ع  كن.دل وألتوم وضدتمو ل وض دتادمل  د  ال لف د.ل  إ 

تعت دت علدى طدمم .ادمل  عتندع تادس  س دتل ونطدالج ضتنظدتم  ود.ا ضا  طمتعدع والمتءدلع

 تدالممض.ل وعتدلموت.ل .ع وضااد  عد  وأل.ادلم سوض ادلعم وضتدع   ا.تتهستااتع س توأ 

 قت ع وض سضسع وضمفتبع   

تؤالد.  د  الدالع  دلتل وضدتما س د    عل  وضمفتبدبم ع )وض نلوا( ع وض ادمس.ع  

ع  ك.الموم .ع  دتلغع وضع لتدع وض بدم تع  يم تعسم وضتال ت. دلالتتلم اال تلت.م ضلتعدتم

وض دثالس.ل  دد    دتم وضددتما ع سو  ضل علددم وضدتسم وض سءدده سوض ددنظم ض.د.ا وأل.اددلم  تددى 

 تتثات      ع تعتت .ل عل تلً س.نتلً  

                                                 

  77( ص1993)دتمسأ: توم س اتدع وض.الع ع  1ع ط وض بمم وض تمبع(  ب   معع ع  1)



 

سال اك   دث  وبتالتوم ود.و وضاداع وض بدم ع تدعد  وض تدلل .دع وض دلتل وض تمبدتع 

تس  ء.دت سدالل دع إ.و  تسوت.دمستمبدخ .دع  .تنبلا وض علفج .ع ن سا وألط لع دب.سضع

ت دأ  ست يدتالعإعدتوتو  كن بد.معقت أ و.ا وألع لع وض بم تع    قدع وضتال تد. وألط دلع 

إامو  وض علم ستسءت.ه 
(1)

  

ك د أ و.ا وضطمتعع  تتلت.ل وضسوبعع .دع وضتدثيتم ضدتا .عدط علدى  بدتس  تلعدع 

وضتددع اددل  تعددلنع  ن.ددل وضتل تدد. وض علس ددلأ سإن ددل علددى  بددتس  تنظددتم وض ددلالأ وضن بددتع 

دكتءددلت وض اددل  وض الفددم ضلتعدتددم عدد  ك.اددلما سون علالتدده وضن بددتع سوالءت لعتددع  دد  الددالع 

  الماته .ع تعتتم وضعمر توالع وض     

ضتبدأ ضده سظت دع سو دتل إ.  وست.دل ع وألتوم  كسوضلعدا  ك سوض ن.ا وضن بع تؤادت 

ال د   اللس.ده ع ستزتدت وبدتيلمته ضن بده ع تل.   إضته وضط ع ضاع تبتاا  انه  العما ست

سقددت  ت .دم  دتيل ت ت دما عدد  طمتعدع وضت يتدع وض  بدسا ض.د.و وض دت  ك ت دلسع   ضادع كس

 ضادع تغتدمكس ع ضاع تيدأ دعر وضت ل تع وضتدع نبدت.ل  وست.ل عضلعا  كتضلتلءث وضط ع 

   دع ضن بده .ع وضالتدلع دلضنبد كايم إ تلعل ت   ل ع تى تءعله     وضطمتعع وضتع ءم  د.ل

 
(2)

  

 تعت و دت وضتءدلما وضتدع تعت دت‘ونه  وض تمبع      تزوأ وضعمر وض بم ع إ 

ضتاداع ضده  إضت.دلس تسضده  وضتل تد. تاس  وضد د  عنده .دع  بدتس  مغددععلى  ماع س.عع 

بدس  ت دت   كسائ ت ت  ع  كسسوض ضسع .ع  عم.ع ال لفص اع  لضع  وس تلع لضع 

 .ته  .ع  عم تل ت..ع  تلتهع تمغا وض

س د  وض سضددسعلأ وض . دع كتضددل .دع  تددلل وضتل تد. وضتموبددتع سوضتدع  دد  وض  ادد  

 تلغت.ل اعمر  بم ع توالع وض   وع  بم ع  لتل وضعلسم وضطدتعتع ا لتل عل تع 

طد.ددل ضت دددح  سضددسعل تعددسم دتءبددتتا .ددع  ضتل تدد..ددل ال س ددتلت.ل وضتاستنتددع ض عم.ددع وض

  وضتما قلعع 

                                                 

  77  تم ن به ع ص ( وض 1)
 سوآلتواضليعل.دددع  وألعلدددىضدددسطنع و)وضاستدددأ: وض ءلدددا  ع بدددتاسضسءتع وضلعدددا( بدددسزونل  تلدددم ع  2)

  177( ص 1999 ع 120وضعتت  بلبلع علضم وض عم.عسوض نس ع



 

قددلنس  تسمو  وألمر  ددسع وضادد ا س علمنت.ددل .تعددسم  علددم وض ددلتل دتسضددتح  

دنظلم )دطلت سا(
()

ع .ت ا  والبت لتل    وضت يتع اث  ت يع و ت وضطالا وضا ا سآالم 

ت يع وألمر سوع تتسم سوضيلضد  سوضمودد  ع سواد.و ددتسم وضنءدسم سوضاسوادا سادع .ضدك 

ع  ك تعت ت على سعع وض علم س دلتموته سقتموته  تد  تبدتطت   علدم وض د  وضدسوعع  ت دس 

وض دلتئ سوأل.الم إضى  سم سوقعتع  ل سبع ضتتما.ل وضتال ت. ستؤ نسو د.ل )
1
 ) 

وضع لتدع وضتمو تدع توالدع وض د   نءدلمدال دسص  ضتل تد.س   كءع  عم.دع مكي و

نلادطت  .دع وض بدتس  وضتموبدع تال تد.  كس  ء سعدع  تل تد.الدت  د  سءدست ستطستمول ع

 د    وضتع بم ع    وض ن.ا وض عت توالع وض   ضتعتتم طموفج  التل ع تالتم وضتءمدع وض  

عدا وض تعدلم  علتده وضل كندسوعو  تاس  على  دلع سيتعدع د دل تمغدا ت عتعده  د  وض ا  

  ا ل .ع وضدتفع سوض ءت    .ت ل دت  وضتال ت.

ضادد  ودد.ا وضطمتعددع والنتعلفتددع  دد  قدددع وضتال تدد. ال تددتم علددى  بددلا ت بددا دعتددع 

م .دع تطدستم سنءدلم وضتءمددع وض  بدم ع توالدع وض د  ع وضتال ت. وض.ت  ضم تدتضسو دداموف.

تال تد. ع   دل تءعل.دم سإ.و  ت   يع و.و وضت تتز بس  ت  ع ضنل إ ددلط ن بدع ضدعتدع وض

 وضت لعع سوالبت لتل    و.ا وضتءمدع  على غتم قلتمت  

سبدتلع ت    سوض بدمم تعدسكالتدموً  تمدستدع كسال . دع إ   . ع وض بمم وض تمبع 

وض عدددممل ع س  لسضدددع تس دددتل.ل .امتدددل إضدددى وضتال تددد. دثق دددم وضطدددمج  ضتدبدددتط وض دددسوت

تعدلنس   د  عدتم وضعدتمل علدى والبدتتعلا دبددا تال ت. سكسض .ل   سونلك وضايتم    وض

 وضتموبتع وضطمتعع وضتعلتتتع وض عتلتل .ع تلعع وض سضسعلأ 

ودد.ا وساددالضتع د اددلماع  تم.دد  ك سوضعددمر وض بددم ع توالددع وض دد  ت ددلسع 

وض م لع .ع توالع وض   ضاع ن  ع    الالع .ضك علدى واتبدلا كعلدى   ت.تالء ت  

   ا  تمءع   انع .ع تلعع وض سضسعلأ دثايم عتت 

                                                 

  سكتضدددل دلالبدددم دطلت دددسام( ع وض عدددمس  دلالبدددم  161 –م  83) االستتدددسا دتسضت دددلتسا  
م .لددك ع سعددلضمسءغمو.تددعع إغمتعددع متلضددتلأ ع عددلضم دطلت ددساوض اددتم     ع تددس.ع .ددع س ددنء 

 -عددددددددددد :  سقددددددددددد  ستاتدتدددددددددددتتل )وض سبدددددددددددسعع وض دددددددددددمل -م161وسبدددددددددددانتمتع وضعدددددددددددلم 
http:www.//ar.wikipedia.org.)  والنتمنتأ(  –ع )اداع وض علس لأ وضتسضتع 

  54( عسنع امس ع ع وض بمم وض تمبع ع وض  تم وضبلدج ن به ع ص 1)
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إعددتوت  سوضددت  .ددع ) بددم ع وض نددلوا(  إتدلع.ددل وضسوءدداس دد  وضضددمسمتلأ 

ال تت دسع وضعدمر إضدى ن دلفح إمادلتتع كس  ك وضعمسر    قدع وض علم توالع وض    

عددى ونددل سونددلك وعتدلطددلً ع . تن.ددل ضدد  تت تددز وضعددمر عدد  وض  ددع  علس ددلأ عل تددع تل

وض تمبتع داعم سض  تعسم د .ل ه )
1
 ) 

 تال  دت  دع لتدع تالض  ألبلت.ل  ك    ا  إ   بم ع وض نلوا ستلعع وأل.الم

سوضتددثضت  وض بددم ع ع سض.ددم وضعددتمل وض ت تددزل .ددع  ددتلغع وضعددتم وضتمو لتتاتددع  عددتوتوس

دح عندددتنل تءدددلنا .دددع دندددلم س دددتوأ وأل.ادددلم س عم.دددع دطمتعدددع  تمودطدددع ع ضادددع ت ددد

   الالع وطالع وض ام  سوض علدم سوض ؤضد   وضتال ت.  وضالطسوأ وض نلبدع ضتلعع  بتس 

على ايتم    وضعضلتل وضن بتع والءت لعتدع س  لسضدع والبدت لتل  ن.دل .دع  دتلغع ك.ادلما 

وضتادستج سوسد.دلم دطمتعع  بم تع  عت تل على دبلطع وألاتلم س تواللت.ل    عنل دم 

تتد  بتم وأل دتو   ىعل وضتل ت.  ساللج مسم وض الوع سوض  لءاأ وضاس تتتع  تى تبلعت 

 دطمتعع  تسو لع دعتتل اع وضدعت ع   بتس  وض لع سوضمتلدع 

ا ل ت ا  وبتالتوم طمتعع كالم     وضن ل.  وض عممل .ع وض توما .ع   دص 

وض  ددمتوأ علددى وض نلقاددلأ .عددط ع ت ادد  ك  تعت ددم تعلددتم  ك وضلغددع والنالتزتددع دددتالً  دد  

نضدد  اددع ال ددع .ددع  ادد.ت ت يتلددع ع  تدد  تعبددم وض  ددع إضددى  ء سعددلأ ع ستثالدد. اددع 

 ء سعددع دطلقددع  اتددسا علت.ددل وضال ددع وضتددع بددس  تبددتنتء.ل وض ء سعددع وألالددم  ع يددم 

أ وددع وبددم كس .عددع كس  دد ع  يددع ُتطلددا  دد  ك ددتوم ت.ءفددع وضال ددع وض دد.اسمل سإ  الندد

 :ال ع

 success (n.)   نءلم

  succed (v.)تنءح   

 successful (adj.)نلءح    

ستعسم وض متج وآلالم دلاتال  وضال دع  وضال ععست ا  ك  تطلا  ن.م ت يتع عاا 

  يع:سعاب.ل 

                                                 

  155بلدج ع ص ض و  تمض و( والم زت  وضتت  ع 1)



 

  innocentدميم    

 guilty تو       

 insideدلضتوالع    

 outsideدلضاللم     

ضال دع سو دتل ألايدم  د   عندى ستعدسم  ددلألتوم  ك  تطلدا وض علدم وضعتدلم ا ل ت اد

وض متج وآلالم دلاتال  وضال دع ع سوض عدلنع وض التلد  ض.دل  بدا وض سوقد  وض التل دع  يدع 

 ال ع:

   weatnيمسل     

  fortuneد عنى   

  luck ظ     

.ع اع  مل تعسم وضتال ت. دت.ءفع وضال لأ ع سإ.و كالطث وض متدج .دع  عم.دع  عندى 

كالم ) وضال ع تعلت وضت يتع  مل
1
 ) 

  ال  وضعمر توالع وض    :المستوى الثاني

د التلددد  وضتموبدددتع  ضتلعدددع وض علس دددلأإ  اددداع وض ددد  والعتتدددلتي ودددس  ادددل  

   س   الدالع سوضطلدع .ع اع  عمموت.ل وألتدتع سوضعل تع ك لم وضتال ت.  سكبلضتد.لسبلفل.ل 

وضءلنددا  ودد.و ُت ادد  وبددتالتو ه ضتعددتتم  اددلوت سعددمسر  بددم تع وضغلتددع  ن.ددل ت عتددج

 وض عم.ع وضعل ع سوألالالقع سوضتتنع س تى وضن بع  

ع وضبدسمل ع ستالتع وض علم .ع وضما .ك.و ال  وضتنظتم وضعلتي   ضل  ع ُت ا  م.  

سوضاموبع تسض  .سج وألتمو  سَت:َُضمُّ تالتع وضتال ت. ءندل إضى ءندا  تدى تتدتح  بدل ع 

سءدست  بدل ع سوبدعع ضلت يتدع ع ادتمل ضلت يتدع ع ست اد  تنظدتم وض  دع دطمتعدع كالدم  ض

س متع وادم    وض ماع ع سوض  سع على  بل ع .دع سبدط وض  دع تادس  .ضدك ونبدا 

إضى ) بم ع وض نلوا( وس .ع وض  ع ع س.ضك المتددلط وض دلتل وض تمبدتع د ادل  تدتم .تده 

                                                 

)وضعدلومل: وض.تفدع وض  دمتع وضعل دع ضلاتدلا ع   ع بدمم وألط دلع ( تنظم:    ت  ل دت كددس وضالتدم 1)
  58( ص1988



 

ت  تع وضعلم ع سضاد  دطمتعدع  غدلتمل ضلطمتعدع وضتعلتتتدع ع سود.و  دل ت ددا وضتال تد. .دع 

)وض  ع 
1
 ) 

تمتعع إضى  لضدع ن بدتع  تسوزندع س  تعدع  تدى  ك ال ت ا   تل ت.وض ك   سو.و تعنع 

ن ددمما  دد  ععددتل وضطمتعددع وضتعلتتتددع وضتددع اددل  تتلعددى وض علس ددلأ وض ن.ءتددع وض عددممل 

 وض علس لأ دسوبطت.ل .ع توالع وض   ضتلعع 

 . ددددع .ددددع تناددددتط وض ءددددلالأ وضتمدستددددع سوضتعلت تددددع  كتول عددددتسودددد.ا وضطمتعددددع ت

سوضت  تلتع ضت  وضتال ت. ع ستبلوم كتضل .ع  علضءدع دعدر وضبدلساتلأ وضعتسونتدع وضتدع 

 تنسعدع  تلءدلأوسدتوع سوض تع إضدى ت عتدج ن ت  ع دت  وضتال ت. ستع ع على اللج مسم

 .ع اع  مل على طسع وضبنع وضتموبتع   

ضلتمو ل وضتعلت تع سظلف  ايتمل ع  تد  تبدلعت علدى تسضدتح  ك   س   وض عمس  

  سود.و  دل تدؤتي  وضتمسا سام .ل ع ستدبتط وض دعسدلأ سوضء د  ددت  وضلعدا سوضتعلدتم

 .ونتل سسءتونتل   وضتل ت.  إضى تناتط و

إ.  ع دت ستع ود.و وض ادل  نابدا كو تدع .دع والقتدموا إضدى عدلضم وضتل تد. وض دندع 

ع ضعدا على قتم وضتيعت  سوضتبلتع سوضتم.ته وض.دلت  ضلدندلم ع سود.و ال تت عدج إال  د  الدال

إضدددى ت عتعددده وض بدددمم  سوددد.و  دددل تبدددعى وألتسوم س علتادددت.ل دطمتعدددع .متتدددع سء لعتدددع

 وض تمبع 

 ثانيا: عروض المسرح المدرسي داخل المدرسة

 

تعت ت و.و وضعمر على والتتلم وض سووا سوضطلقلأ وسدتوعتع وضتدع  دلسع وض علدم 

ع توالدع وض د  سو  وألع دلع وضال د ت ععلت.ل    الالع ع له توالع وض    تتعم  ك 

 وع و تتوت ضتطستم وضعمسر توالع وض تمبع  

ستتض   و.و وضااع وض بم ع  وضعمسر سوض الوت وض بم تع سوالبتعموضدلأ 

 سكعتددلتوضتتنتددع  الألعتددلتوضتددع تددتم تنظت .ددل .ددع وض تمبددع و ت ددلال دلض نلبدددلأ  سوألغددلنع

                                                 

  70ع  69ع ص ص وض  تم ن به (  1)



 

تموبدع ع سغتدم .ضدك سوض علدم سوالبدتعالع ع سو ت دلالأ ن.لتدع وضعدلم وض سوألممكا وضبنع 

ست ضددمول  سوألبددلت.للأ وضتددع ت ت ددع د.ددل وض تمبددع ستاددلمك د.ددل وضتال تدد. د دد  وض نلبدد

 )وألوع
1

   ) 

ودد.ا وضطمتعددع تالضدد  ضضددسودط  دد  الددالع والتتددلم وضددنص  دد  نل تددع قتمتدده  إ 

 ضل الوتل سوالبتتعلا   ضتل ت.و سإ النتعتوالع وض تمبع  وضتل ت.  س الم ته ضعتمل 

الددلم   ددتست وض دد  سوض م لددع  تال تدد.وضادداع   اددلماع وضس دد  ال ددلفص ودد.و 

سوضع م ع ستاس  اللضعل إضى ضءندع وضلغدع وضعمدتدع سوضت يتدع وض سءدستل .دع وض تمبدع  د  

كءع والبت لتل    سقأ وض مو  ستطستم قلدلتلأ وضطلدع وض نتع ستسءته نالط.م .ع وضع ع 

كس  دتما وضلغدع  –ت إ  سءد –وضال   ع   ستادم  علدى ود.ا وضع لتدع وض ادم  وض ندع 

 إددتوعلأوضعمدتع كس والينل   عل   سد..و تادس  نادلطلأ وض تمبدع س دل تااد  عنده  د  

سنسول ضل بمم وض تمبع ) كسضتعطالدتع سطالا  دتعت  تاسنس   لتل 
2
 ) 

  إ  عمسر وض بمم توالع وض تمبع تتدتح وض تعدع سوضدتعلم سوض ادلماع  د  الدالع 

ضندل   دمو ل.م وضتعلت تدع ستعادا.دع  التلد   ضتل ت.لم وك  ستن ت.ا سإعتوت وضع ع وض بم ع

 تال تددد.وددد.ا وض ادددلماع وضت لعدددع وض بدددع سوضسءدددتونع ضعت ت.دددل وضتثيتمتدددع .دددع ن دددسا وض

دددثوم  تل تدد. لتددع زتددلتل  عم.ددع وضوض اددلمات  .ددع تعددتتم ودد.و وضعددمر   ست ددلسع ودد.ا وضع

تم .امتدع سيعل.تدع   قدوضءسونا والءت لعتدع سوضسطنتدع سوضتتنتدع ض دل ت  لده وض بدم تلأ  د

وض اددلماع وض بددم تع تعت ددت علددى وأل.عددلع  ك سد ددل  ع.ددع ن ددسا وض عم.ددع  تل تدد.تبددلعت وض

سإيددلمل وضت لعددع دددت   ء سعددع وأل.ددموت ع سوضع ددت  دد  .ضددك وددس وضتسو ددع .ددع   لمبددع 

 توالع وض تمبع    وضتال ت. ستم وضءلنا وض علس لتع ضت  وض بمم اسبتلع ضم.ت ستط

ت(    ددث  وسمادلت سوضتسءتده إظ.دلم ض ظدلأ تادالتص تندتا سو.و  ل تؤاتا )بتل

وضط ددع .ددع  ك عن.ددل )وضلعددا وضددتمو ع( ع  تدد  تاددس  وضط ددع   دديال س ت مءددل     س.ضددك 

وضتمو ل تع ع ستاا  وض تلل     .متتل سء لعتل     سوضلعا وضتمو ع تءمدع  يتمل تاس  

                                                 

  168بلدج ع ص ض و  تمض و( والم زت  وضتت  ع 1)
  115بلدج ع ص   تم وضال تمو  ععسنع امس ع ع وضت يتع اللم  توفمل و ت ( 2)



 

تظ.دم )وضلعدا وضت دسمي( تسم وض علم .ت.ل وسامو  سعدم والنت ل  سوسالالص ع ا دل 

دلبتالتوم وضععع ع سوضلعا وضتاالت ع دلبتالتوم وضءبم )
1
 ) 

 دد  الددالع وض بددمم تءعلدده تاتادد  دعضددل  دد  الدلتددل  ضددألتوم تل تدد.إ    لمبددع وض

تت لعع    وض ءت د  داداع  ك تلم  د عم.ت.ل  تى تبتطت   ك وض تلل وضتع    وضضمسمي 

 لأ وضتع تسوء.ه دتات  س عم.ع  تت لت  وض لالأ سوض عسق ك وتءلدع .ت لسع 

توالدع وض تمبدع  د  وضنادلطلأ وضدال  د تع سوض بدمم علدى  تل ت.سعنت ل ُت َمم وض

 د  ءدزم ادتدم  د  وض  دلتم وضتدع  تال تد.تال دتص ع تندتا عد  .ضدك  م دل  وضسءه وض

 تبتاللص  ن.ل وض علنع سوأل.الم  

علددى  ك ددل إتومل ودد.و وض بددمم .تعت ددت علددى وألبددتل. وض تال ددص وضدد.ي تاددم 

  و  وستومي    قدع إتومل وض تمبعوضع لتع وض نتع سإعتوت وض بم تع ع .ضال ع  وسام

سعلته تءا  وعت لت كبدتل.  تال دص دلض بدمم وضتمددسي .دع ادع  تمبدع ع س.دع  دلع 

تع.م سءستا وقما    تاس  إضى والالت لص وم المتءس  علوت وض نس  وضء تلدع ع ضاد  

وضتمدسي سإتدلع.م وض دلتئ وضتمدستدع  د  كءدع ت عتدج ُتاَمط زتلتل  علم..م .ع وض بمم 

كوددتو  تمدستددع  دد  الددالع ع ل.ددم .ددع وض بددممع س.ددع  ددلع سءددست  تال  ددت  .ددع 

ع ستتددسضى وددع وساددمو  وستومي وض تمبددع ع تءددا علددى وستومل تبددلت ه  .ددلم وال ت ددل

ع .تعسم دتث ت   لءلته وض لتتع سوضتعنتع ).عط
2
 ) 

ع ال لفص عمسر وض بمم وض تمبع .ع توالدع س   و.و وض نطلج ُت ا   نلقا

 وض تمبع    الالع وض بتستلأ وضياليع وضالل ع دلضد   سا ل تلع :

 المستوى األول :

  سضسعلأ وضعمسر وض بم تع توالع وض تمبع

 تدددهتوالدددع وض تمبدددع ودددع سضدددسم .ام وضعدددمر وض بدددم عإ  كودددم   تدددزوأ 

ل .ددع وض ددسوم إال وض بددم تع  دد  الددالع وض ددسوم ع  الاددعم ت تددأ  ضدد س      وض اددم

                                                 

( 1985: توم يعل.ددع وألط ددلع ع  )دغددتوت 1ع ط  عت ددع .ددع  بددمم وألط ددلع(  بددا ي ت تددى ع  1)
  34ص

  202ع ص بلدج وض  تمض و( والم زت  وضتت  ع 2)



 

وضغ سر وض.ي تعضدع علدى تدمودط وأل دتو  ستمددك ععدع وضط دع .دع ء.دت وضت بدتم ض دل 

 د   ادلوت ت يتلتدعع  ك ل دهتموا ستب عه سدلضتلضع تال   ضتتده  تعدع وض تلدعدع ض دل تءدمي 

وض نتدددع ضل ادددلوت دلضاددداع  وسددددتوعلأسسضدددسم وض دددسوم ضددده تسم مفتبدددع .دددع إت دددلع 

ون علالتده  إظ.دلم  على ب لأ وضاال تع ضل دتالم دء.دع سوض ض س  ع س   الالضه نتعم

ستدتل   لالته وضن بتع وضتع ُتندعم ا ل بت عله .ع  الوت ال عع )
1
 ) 

ك  تاسنددل سوضدد ت  دعتددتت  عدد   مل سوض ددسوم .ددع وض بددمم وض تمبددع إ  وض ادد

وضتععتدددت سوضغ دددسر .دددع إظ.دددلم وض عدددلنع سوأل.ادددلم وضتدددع تعتضدددت.ل  سضدددسع وضعدددمر 

 دل ت تددز وض دسوم وض بدم ع وض تمبدع بد.سضته .ددع  سكتضدلع  وض تمبدعوض بدم ع توالدع 

ضتعل ع سوضت لعدع قتمل .ع ع لتع و كايموضنطج ضلال لأ  تى ن  ع    الالع .ضك على 

    وضتل ت. وض ؤتي ضل الوت وضتل ت. دسوبطع وأل.المستلعع     وض  يع وضتل ت.

 تتدده وض دلاددمل علتنددل  عم.ددع تسم وض بددمم توالددع وض تمبددع ألو م  وضدل دد ستدد

د دل تتلعدلا  د  الدالع  تل تد.ت.تفع وض .لموأ سزتلتل سعع وضسغتم وض دلامل .ع واتال  س

سم وندل كتضدل   وض بمم   ض.ضك تثالد.  وضتل تد. تسما .دع وض بدمم وض تمبدع ع ..دس وض  د

ك  تسظَّ  ضالت ع وضتل ت. ال وضعاا ع .لض نلبدع وضتع تتم وال ت لع د.ل  وض بمم وض تمبع 

ض تمبع ضتبأ  . ع .دع .وت.دل دعدتم كو تدع ونعالبد.ل ا نلبددع  د  الدالع كادالع توالع و

وضتعدتم وضتع تاللع.ل وضتال ت. تعدتمو عن.ل   وض بمم وض تمبع ت.ت  إضى إابلا وضتال تد. 

الدموأ تعدتمتع .وتتع    الالع عالقت.م د سضسع وض نلبدع )
2
 ) 

ضتل ت.  ت.ل ع سو  واتال  وض.ل كو ت وألتوموض الماع .ع ع لتع  ك سو.و تتع على 

وضتعدتمتع سوالدتالمتع وس كءدت   د  تعدتتم  سضدسع  بدم ع ض نلبددع  عتندع    ضعلدلتت.م

 ك     وض  ا ت ععه وستومل وض تمبتع . ك سإ.و ال  وضتثاتت على نسع وض نلبدع ض ل تمتت 

ال تثتع .ضدك علدى  بدلا .سج س تدسع سمغددلأ وضتال تد. .دع ت عتدج سونءدلز  سضدسع 

عددت  ال تددؤيم .ددع ن سبدد.م سسعددت.م   سعلددى وض علددم كس وض اددم  وض نددع ك  تعددع طدتعددع  
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  188ع 187بلدج ع ص ص ض و  تمض ووالم زت  وضتت  ع ( 2)



 

 د   تد  وضاداع تل تد. متدع إضى علضم وضك  تاس  ق   روض  تم    وض سضسعلأ سوضتع 

عنددت ل تاتادد  ستدتاددم اددتفل  تل تدد.ع تعددتت .ل   أل  وضوض لءددسوض ضدد س  سوضتددع تعتضددع 

لز تتددلوع دده سوالمتتدلم ضعت دع  دل  ععده  د  ونءد.كنده بتادعم دلضبدعلتل  وألتوم  عتنل .ع

 اتماسو .ع وضعمر وض بم ع  توض تمبع وآلالمت  وض.ت  ضم  تال ت.ك لم ز الفه    

م .ع وضعمسر وض بم تع توالع وض تمبع :  س   كوم وض سوضت  وضتع ُتعت 

 ك  وض سضسعلأ وألالالقتع:

تدع ت.دم وضتال تد. سوع تلك وض بم تلأ وضتع  تتنلسع  سضسعلأ سقضدلتل وءت لع

 دد  وضيعل.ددع وضعل ددع ضل ءت دد  ع  كنسوعددل.ددع وض مو ددع وضتموبددتع وضتددع تعددتم ض.ددم ع كس تادداع 

ستبددلوم .ددع دنددلم وضنبددتا والءت ددلعع سوألالالقددع ضل ءت دد  ع ستددتعم وضعددتم )وألالالقتددع 

وض سءستل .ع وض ءت   )
1
 ) 

 لأوساددالضتتد دد  علددى كوددم  ك إ   دد  كوددتو  وض بددمم وض تمبددع وض . ددع وددع 

.دع  تلتده وضتموبدتع سوضدتفتدع سوالءت لعتدع .دع وضسوقد  وض عدلش ع  تل ت.وضتع تعلنع  ن.ل وض

ستعددسم دكظ.لموددل دطمتعددع تعست تددع تبددلعتا .ددع ت عتددج و تتلءلتدده .ددع وض تددلل وضتموبددتع 

سوض ءت دد  ع ستبدددلعتا .دددع  عم.دددع كودددم وض عددسج سوضسوءددددلأ دتنددده سددددت  دعتدددع ز الفددده 

ع س عم.ع  عسج اع  دن.م دلتءدلا وآلالدم ع سكتضدل  عم.دع  وض تسوءتت   عه .ع وض تمبع

.ددع وض ءت دد  ض ددل ضددتت.م  دد   سوألبددمل وضتعلت ددعوض  ددتط وضتتمتبددع وض ؤضدد   دد  وضاددلتم 

تدع دايتدم  د  وضسوءددلأ وض تل تد.س عم.دع بدلسك وض تعستمال لفص س  تزوأ تبلعت .ع 

دادداع بددلتم     وض ءت دداددث.موت  بددلو ت  .ددع دنددلم  تل تدد.تاددس  علددى عددلتع.م ضتمدتددع وض

سوض بمم ُتظ.م ض.م و.ا وضسوءددلأ ضادع تدنعاا علدى وألبدمتت  وضتعلت تدع سوالءت لعتدع 

 ستسضتح .ضك ألو تت.ل  

                                                 

  57ص  ع وض  تم وضبلدج( ا لع وضتت   بت  ع 1)



 

ستضددم  ء سعددع وضعددتم وألالالقتددع عددتل ت معددلأ ع  ن.ددل  وألالددالج ع د  .س دده 

ع وألالالقع ع والضتزوم د ل علته ع وضض تم ع وض تج سوأل لندع سوضعتوضدع ستدتالع وضدتت  قت د

كالالقتع ض    تست و.ا وض ء سعع )
1
 ) 

 د  تنظدتم ضبدلساه سون علالتده ع  تل ت.ك  تاس  علته وض إ  و.ا وضعتم تعاا ضنل  ل 

 س   وض  تمر ك  تلتدزم د.دل .دع  تلتده وضتموبدتع سوالءت لعتدع ضتادس  تسو.د  ود.ا وضعدتم

  نطلعلأ ض علضءع تلك وضبلساتلأ   سكبلبتلت.ل

 : ا  وض سضسعلأ والءت لعتع

ونلك  ءلع سوب   تنتظم وضالتا وض.ي تبتطت  تثضت   بم تلأ ضألط لع تعدلضا 

 ااالأ وءت لعتع ول ع   س.دع وضسوقد  ك  وض بدم تلأ وضتدع ظ.دمأ  تدى وآل  ضدم تعدم 

دتسم .عدلع .دع  علضءدع  ادالع وضت تتدز وضعن دمي ع كس وضت مقدع والءت لعتدع كس   لمددع 

ا سوضبدالم سغتمودل  د  وض ادلاع وض ت لق دع .دع وض .م وضضتج ضلسطنتع ع كس  االع وض دم

وضع م وض تت  )
2
 ) 

سدنددلم علددى  ددل بدددج ع .ددك  وضعضددلتل والءت لعتددع وض عل ددمل وضتددع ت ددت  نتتءددع 

ع  تغتددموأ سنددسوزع الل ت.ددل ظددمس  وضدلددت  دد  ظددسووم وقت ددلتتع سبتلبددتع سوءت لعتددع 

ج  سضدسعلت.م تنطلد ك ت ت  د تلغع وض سوضدت  وض بدم تع وض تمبدتع .ءا على وض تس

وضد.ت  علادسو ستمقددسو ست دلعلسو  تال تد.لضتلأ وضتع تاس   ؤيمل علدى وضضتعلضا و.ا وساا

   و.ا وأل تو  دسوبطع إظ.لم دعر وضاال تلأ سوأل.الم وضتع تمتدأ نتتءع وأل.علع 

وض تنلقضع    ءموم و.ا وأل تو  ستعتم ض.م وض لسع وض نلبدع ض علضءع تلك وضظسووم  د  

وض ضدد س  والءت ددلعع   دد  وض ضددل ت   تع وضعددمر وض بددم ع  ضدد.و تعدد سضددسع الددالع

وأليتمل ضت  وضاتلا سوض ؤض ت  وض.ت  كايمسو    تنلسع قسوعت وضبلسك والءت دلعع وضالفدج 
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  83( ستن متت سومت ع وض  تم وضبلدج ع ص  2)



 

سوضتسوض  سو تموم وآلالمت  سند. وضعلتوأ غتم وض بت دعع سوضتثاتدت علدى وضعدتم وض عم.تدع 

وضتبل ح دت  وألط لع )سوالءت لعتع وأل تلع الضتعلس  سوضا.ل ع س
1

   ) 

سوضبددلساتلأ سسضدد   تلددك وضظددسووم يددع  ددؤيمل .ددع عددال  ك دددح وض بددمم كتول 

دطمتعع تمو لتتاتع .لعلع تبلوم .ع ت لتع وألبدلا وضتع النأ     وض لسع وض نلبدع ض.ل 

سموم .ضك ع سك دح وضطلضا كبتمو ض..ا وض لالأ ضانه تءا ك  تتغلدا علت.دل  د  الدالع 

 لتفه والءت لعتع سوضسطنتع دلتءلا دلتا س ءت عه   وضتزو ه د د

    وض سضسعلأ وضسطنتع:

سوددع وض بددم تلأ وضتددع تددتسم   سضددسعلت.ل  ددسع دعددر وضعددتم سوض سوقدد  .وأ 

وضدعت وضسطنع ع وض.ي تتعم قتم والنت لم سوضس تل وضسطنتع ع سوضتضد تع  د  كءدع وضدسط   

طل دلضتلمتخ وضدسوقعع ضلدلدت ع سضاد  ك  تاس   متد –دلضضمسمل  –سو.و وضنسع ال تاتمط 

ضلسقدلف  وضتلمتالتدع  –ك  تاس  إدتوعل التلضتل ضل اتمك ع سضانده تادتم  د  قمتدا كس دعتدت 

انسع    وسقنلع )
2
 ) 

 تددد. ع ستت ددد  وددد.و وضندددسع  ددد  وضعدددمسر دتعزتدددز وضدددمسم وضسطنتدددع ضدددت  وضتال

ضعست ددع وضتددع تاددس  علددى تءددلا  سطندده سوتءددلا وض سوقدد  وس عم.ددع سوءددا اددع .ددمت  ددن.م 

.ع وض تمبع ضت عتج وضنتدلفا وض  تدزل .دع وضدتمسا ع س عم.دع كتضدل  عدسج  تل ت.علتعه ا

وضطلدددع وض اددلمات   عدده .ددع وضع لتددع وضتموبددتع ع س عم.ددع ات تددع وض  ددلظ علددى   تلاددلأ 

 سضتا ضه س تا    تال ت.ن.ل دلألبلا تعست إضى ال.ع وضوضتسضع توالع وض تمبع ساللمء.ل أل

دلددتا    ددلضحكتضددل  عم.ددع  ءددم وض ددؤو موأ وضتددع تددؤيم علددى  تل تدد.تطت  وضستبدد

سندد. وضتدتالالأ وضاللمءتدع سوضتواللتدع وضتدع تزعدزع سو د  دلدتا ست لباه سدنلفه ستطدسما 

 ست دح وس اطلضا ضه  سق ه وضاللص دلضت تي إضى و.ا وض  لسالأ   ا عوبتعمومس

سوضء ددددلع سوضدبددددلطع   ت تددددلز د اددددمل  تمودطددددع دددددلضعسل و إ  ودددد.ا وض سوضددددت  

.امتددل سوءت لعتددل سبتلبددتل ضتعددتتم وضلغددع  تل تدد. بددتس  ..ددم وضتموعددع سوضسضددسم ع سك  

وضب.لع وضعمتدع     تومك سوبتتعلا وضطلدع .ع  التل   مو ل.م وضتموبتع أل  وضعدمر 
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  58ع ص بلدج وض  تم وض ( ا لع وضتت   بت  ع  2)



 

توالع وض تمبدع تعدمر إضدى ء تد  وض مو دع وضتموبدتع سال تالدتص د م لدع  عتندع  يدع 

 عمسر توالع وض    

ع علدى وأل.ادلم وضمفتبدد.دع  يددع ود.ا وضعدمسر ك  تؤادت وض ادم  وض ندع  ت اد س

   تل ت.كوتو..ل دعت ع وض سضسع ضت  وض  ا  ك  ت عج    وضسوض . ع وضتع 

 ت   سضسعلأ وض نلبدلأ

سوندددلك  ء سعدددع  ددد  وض سضدددسعلأ تعدددسم  عل دددس وضلغدددع وضعمدتدددع س تمبدددسول 

تمدستددع ستم.ت.تددع  كوددتو .ت.ددل علددى   عت ددتت  وأل تددل .ددع ايتددم  دد   ستثضت .ددل دكعددتوتول

 قت ع اع  نلبدع  إضىس نتد.ت  .ت.ل 

 عتت وألم    1

 عتت وض علم    2

 م.عع وضعلم وألبدسعتع    3

 عتت وضطلضا    4

 وضعتت وضسطنع    5

 وضيسموأ وضسطنتع                            6

  ال  وضعمر توالع وض تمبع  المستوى الثاني :

ض تمبددع وضعلعددلأ وض تمبددتع وض ال  ددع تتالد.  اددل  وضعددمر وض بددم ع توالدع و

ضلعدددمسر وض بدددم تع والعتتلتتدددع دادددال.ل وض عتدددلت سوضتعلتدددتي ع سوض ادددل  وآلالدددم تادددس  

وضعمر وض بم ع .ع توالدع بدل لأ وض تمبدع نتتءدع ضعدتم تدس.م وضعلعدلأ وض ال  دع 

 ضلعمسر توالع وض تمبع   

.ل علددى .تادد:س  .ددع وغ:لدد:ا وألسق::دد:لأ وضعدد:مر توالدد:ع وض تمبدد:عع س.ددع .نلفدد:

 ااع  لعع ستاس  و.و وضااع نلدعل    وض بمم وضدتوفعع  ت  النأ وض مادع وضتعدتمتدع 

وضموق دددع ودددع وضندددسول وألسضدددى ضلعدددمر وض بدددم ع  ك دددل وض بدددمم وضدبدددتط كس ) بدددمم 

وض  ددطدع( سوددس عدددلمل عدد   ن ددع  م.سعددع إضددى وألعلددى .وأ بددتلمل الل تددعع تبددتمتح 

كعددت  وض اددلوتت  وضدد.ت  عددلتل تءلبددس  ك ددلم وض  يلددس  الل .ددل كس تالتدفددس  سموموددل عدد  



 

وض ن ع كس ت تطس  د.ل    يال  نسومع ستمء  ك ع و.و وض بمم إضى عمدع )ييددا(ع 

سوض بمم وضدبتط .ع وضع م وضمس لنع سو.و وض بمم ضب.سضع   له ت اد  ك  تتنعدع  د  

 ال  إضى آالم )
1
 ) 

ع سود.و  دل وف لتإ  .نلم وض تمبع تاس   ال  ل ضلعمسر وض بم تع وض تمبتع 

 .فلت.م وضع متدع على والتال   تال ت.وضتنتا ضنل ك   الوتل وضعمر تا   كو تت.ل ضء ت  

     س مو ل.م وضتعلت تع

ك  تادس  وبدتالتوم ود.و وض ادل  داداله وضطدتعدع وضد.ي تنبدءم    ا سنتتءع ض.ضك 

 بددا مؤتددع س.اددم وض اددم  .ددع  س بددتستلته س  دد  ك.اددلم وضعددمر وض بددم ع وض عددتم

 د  الدالع .عدع  ادلوتل وضء .دسم كسال ع س د   تدثيتموكايدم  سءعله و.و وض ال   تسظت 

  عه دااع .نع سإدتوعع   ست لعل.م وض  يلت  وبتالتوم الالع 

 لل  دل:ع  موعد:م  وض ند:لم سوض ا:وض ع على ل  :تالتوم و.و وض ا:الع وب:::  ال:س 

 ع::تل

لا  وضءلدسا ك  تاس   ال  وضعمر .ع سبط .نلم وض تمبع     موعلل ك د   1

 وض تسوءتت    تال ت.ي ال تؤيم على  الوتل ال.ع وضدلضااع وضطدتعع وض.

إضددى ودعددت  اددل   دد   سإت ددلض.ل علددى وض اددم  سوض علددم إتعددل  آضتددع وض ددسأ  2

 وضء .سم  

غددط وضاال ددع وضءددلندع  دد  قدددع وض علددم وضبددتطمل علددى وضلكس علددى وض اددم     3

ضتددع تددس ع دلالنضدددلط قدددع .ضددك ع كس س.ضددك دلبددتالتو . ل وضعدددلموأ وض سء.ددع و تال تدد.وض

تدثيتمو بدلدتل  وؤيم ط  لضع وض.تسم وضتع تاس  الال..ل والت لج    وض عل ت  وآلالمت  دضد

على بتم وضعمر دااله وضطدتعع ستؤيم كتضل على عتم تس دتع وأل.ادلم دادال.ل وضتدع 

 ت.ت  إضى ت عتع.ل وضعمر وض تمبع  

تتالد. اداع وضعدمر وض بدم ع :  رسية خيار  المد المدرسيي ثالثا : عروض المسرح

وض تمبع اللم  وض تمبع آضتع وضع ع وض بم ع وض تال ع     ال   ال دص ضلعدمسر 
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وض بم تع وض.ي ت تسي على ء ت   عس لأ سنءلم ستال ع وضعمر    تتادسم سكزتدلم 

ع ااضتدلأ ع دع  تنسعدع  د  .ندس  وألتوم  س اتل  س سبتعى تعدتمتدع سطموفدج سكبدلضتا

وض ام.س  سوض المءس     قدع  تتمتدع وضنادلطلأ وض تمبدتع ضتعدتسو نتدل  .نع تعسم د.ل 

و.و وضع ع ضل .مءلنلأ وضبنستع وضتع تعسم دتنظت .دل سزومل وضتمدتدع .دع وضعل د ع كس .دع 

وض  ل.ظددع وضتددع تاددم  علددى ودد.ا وضناددلطلأ   ست ددلسع دعددر وض اددم.ت  إعددتوت ع ددع 

ددع عدتت  د   دتوما وض  ل.ظدع تعس س  دتعتت ه    كءع  الوتته    ق عكتضل  بم ع

 تال تد. ل   تبدعل ض ادلوتل عدتت ادتدم  د كس وضعضلم   س د  وض ؤادت ك  تادس  ود.و وض اد

 وض توما وض تنسعع سوض التل ع  

إ  تعتتم و.ا وألاالع    وضعمسر تتم ع  طمتج  وض مقع وض بم تع وضتع تضم 

ع وضد.ت  تع لدس  الدلم  تال ت.  سوسدت      التل  وض توما وضتلدعع ضل تتنع كس وض  ل.ظ

نطددلج وض تمبددع ستسو .ددل وضمبدد ع وضتددع تاددم  علت.ددل .ددع ايتددم  دد  وأل تددل   تتمتددع 

وضنادددلطلأ وض تمبدددتع .دددع وضتمدتدددع ع ستادددلمك وددد.ا وض دددمج تس دددل .دددع وض .مءلندددلأ 

سوض نلبددلأ ع ستادس  كعضدلؤول  د  طلددع وض د س  وض نت.تدع .دع وض م لدع والدتتوفتدع ع 

مو ع وض تسبطع سوضيلنستع )ستالمك  ع.م دعر طلدع وض 
1
 ) 

ع  وض سووا ع  وضطلقلأ وض نتدع سوضت يتلتدع ستنطلج وض مج وض بم تع .ع وضد   

.ع  التل  وض توما وض سءستل .ع وض تتنع س.ضدك دلالتتدلم وضعنل دم وضا دسمل وضتدع ت اد  

 دد  الالض.ددل تعددتتم عددمر  بددم ع نددلءح تت يددع دء تدد   عس ددلأ وضعددمر وض بددم ع 

علدى  بددتس  وض .مءدل  ستاددس  كتضدل  ال  ددل ضلطلددع .ددع وض ددتوما وض ؤولدع ضلتعددتتم 

سدتسوءددت دعددر وضدددل يت  سوض اددم.ت  وضتمدددستت  سوض نتددت  ضتعددستم ودد.ا وألع ددلع ألو تت.ددل 

وض ادددلمات  سوض تلعدددت  ض.ددد.ا ضدددت  وضتال تددد. سضضدددمسمت.ل .دددع دندددلم وضددد.سج وضعدددلم ضدددت  

    وضعمسر

ض دلتل وض بدم تع وضتدع تعدتم ستءا ك  تاس  ونلك   تقع .ع والتتلم وضن سص سو

ضألط لع ست.سق.ل سوس بدلا وض دلتج د.دل  د  ءلندا وض الدم  ا تدع دكنتدل   بدم تلأ 
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اللضتع    وض ادلعم وضزوف دع ع سدسبد  وض الدم  ك  تبد س دكنتلءده إ.و ادل  علدى  بدتس  

م.ت     وض.سج وض نع سوقتن  دضمسمل تعتتم ك ب  وض بم تلأ إضى وألط لع )
1
 ) 

تتددلم وضن ددسص تدعددت وض الددم  سوض اددم  وض نددع عدد  والالتتددلم إ  وضتقددع .ددع وال

وضعادددسوفع ضنسعتدددع وض سوضدددت  وض التدددلمل .دددع وضعدددمسر وض بدددم تع وض تمبدددتع الدددلم  

وض تمبع ع سو.و تءعلنل نت لت  الطسمل قت ع وض سوضت  وضتع ت اد  ك  تدؤيم بدلدتل علدى 

    ت.مسيعل.سعع وضتال ت. 

تاسنسو على وطالع ادل  د دلالأ  ك  م  سوض ام  وض نع س تى وض ؤض  سوض ال

تعددتسو   ددسغلت.م وض نتددع دادداع بددلتم  ك وضطلدددع وضن بددتع سوالءت لعتددع  تددى تبددتطتعسو 

س عدم ضتعتتم وضءسونا وضتمدستع سوضتعلت تدع سوضتم.ت.تدع   سو  تعدتت وضعدمسر وض بدم تع 

 .ع سوضسءدتونعدبدا تعتت  سضسعلت.ل وض الماع تءت   ء تع.ل ضت ا  .ع وضن س وض عم

   تل ت.ضتاست  اال تع وض

 سوضت  وضعمسر اللم  وض تمبع ضت  وضتال ت.  المستوى األول :

تاددس  وض سضددسعلأ وضتددع تتنددلسع وضطدتعددع  تبددلعت وضتال تدد. علددى ..ددم سإتموك 

ظددسووم وضطدتعددع ع اددلض طم ع وضء ددل  ع وضيلددس  ع . ددسع وضبددنع ع وضءدددلع ع وضستتددل  ع 

سووم وضتع تاغع .و  وضتال ت. )وضطعا ع وضندلأ ع وض تسونلأ ع اع وضظ
2
 ) 

تددلأ اددع ظددلومل ع  عم.ددع بدد لأ س عط تال تدد.إ  ودد.ا وض سضددسعلأ تدددت   ضل

وض ادلمات  وبدتنتل  كوددم وأل.ادلم .ت.دل ع   ددلسضت  ت ستل.دل  دد   تال تدد.ست دلسع دعدر وض

 تدع تنطلدج  د  .عدع وسنبدل   وتوفتدع سءستل .ع وضنص إضى اال تلأ قت .ل وض ءمتل وض

 دتم ع    تستلت.ل  ضلتع ؤتيوض 

سضدسعلأ ضعت دع ود.ا وض  .مسوبدتتعلدوضتال تد. ال ت دت  إال  د  الدالع ..دم  سو.و

 وض  يلت  ض.ل   تال ت.وض عت تل على وبتءلدع وض وألتوفتع    ت  وض  لمبع 

إ  وضعمر وض بم ع ض  تت سع إضى  تءمدع غنتع إال عنت ل ت ددح وض ت مءدس  

تعددتم ضلط ددع  ك م ع لتددع وض اددلماع ع ال تءددا ءددزمو  ندده ستاددلماس  .تدده ع سضاددع تددت
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تن دس ووت دل .م  د   ك تت سم ن.لتلت.ل  ن. وضدتوتع ع دع تءا  ك  بم تلأ .ع  عتسما 

ت دع إضدى اللت دع  ك  م لع إضى  م لع د ت  تبتيلم التلع وضط ع ستن س  الماته إضدى 

وضع ع وضتمو ع )
1
 ) 

د علتادع  عتعتدع  توفتدعود.ا وض ادلماع وض بدم تع وال تت د  ك  س   الالع ود.و 

 ددد   تددد  وض لضدددع وضن بدددتع س مو دددع ن دددسوم ضدددتعاا .عدددع وبدددتءلدت.م ضعت دددع   تال ت.لض

.. ل ءتتو  ل تعدتم ض.دم ضتادس  وض سضدسع تال ت. ت .م وض ك وض سضسع     وض.ت     و.و 

تءددتس   تبددعل  دد  وضسقددأ .ددع .سوضعددمر وض ادداع  ندده تطددستمو ض علس ددلت.م وض امتددع ع 

     ده  سإ بلبه سر دااع تمو ع تؤيم .ع سعع وضتل ت.وض عم  تلدعع وض سضسع

ع ست م ددس  علددى  اددلوتت.ل  وض  ددددع ضددت  وضتل تدد. وألالددم س دد  وض سوضددت  

  وألبددطسمتع سوض تتيددع وضتددع وغلددا وض التددلأ  إ. سبدد لع.ل ع وددع  التددلأ وضدطسضددع ع 

ع وضعظ دى  د  تتنلسع كدطلال ادلمو سدطالأ ع  لتل ال دع ض بدم تلأ وألط دلع سوضغلضدتد

ء .ددسم  بددمم وألط ددلع  دد  وضدنددت  سوضدنددلأ تعاددعس  وضدطسضددع   سإ.و  بددم ع ق ددص 

وضدطسضع وضسوقعتع  ن.ل سوضالمو.تع .عت تاس    تم تمستح سإض.لم ض.م )
2
 ) 

.ع دنلم ك تو   سضدسعع   لتل )وضدطسضع( ا  سم كبلا إعتوت.ع  س   وض  ا 

ضدطسضتدع وألبدطسمتع  تتواللدع اال تلأ وتاس  وض ك وضعمر وض عتم اللم  وض تمبع     

ضان.ددل .ددع ن ددا وضسقددأ  سو دد لأ وضاال ددتع وألبددطسمتع  تل تدد.سالتددلع وض سعددع دد  

د دد لت.ل وض ظ.متددع وضاللمءتددع   سعنددت ل تءت دد  ودد.ا وض دد لأ ضتادداع   ددسمو كبلبددتل 

دااع وتءدلدع نتتءدع سءدست وض  لمقدلأ سوض  لءداأ وضتدع  ع.ل  تل ت.تت لعع وض ك تبتطت  

 تل تد.بطسمي إضدى عدلضم  تدلل سالتدلع وضو.ا وضاال تلأ وض ت سضع    علض .ل وألت  ل.ل 

 تدد  وضسظت ددع س عتعددع سءستوددل    اادد  كبددموم  ودد.ا وضاال ددتلأوضدد.ي تمتددت وض تددت.ج 

ودل اداال س ضد سنل .دع تعدتتم ؤ دنع على  ء سعع ك.علع تعتضع دنلضلبدا سوض بدا وض

 وضع ع وضتمو ع   

                                                 

)ع دل : توم وض ادم ضلطدلعدع  5ع طض بمم .ع تعلدتم وضط دعوضتمو ل سو نل  عدتوض  تت وضعنلنعع  (1)
  49( ص2000سوضنام سوضتسزت ع 

  81ع ص بلدج ض و  تمض و( سن متت سومت ع 2)



 

 بدم تع وضتدع تعت دت  وضالتدلع كبدلسدل ض علضءت.دل وضعدمسر وض ك س  ل الادك  .تده 

تمووددل كسبدد  ك.عددل .نتددل  دد  غتموددل ألن.ددل تددس.م ض اددلوتول  ء سعددع ادتددمل  دد  وألضددسو  

سوض ماددلأ وستعلعتددع سوأل ددسوأع سودد.ا ال.ددل تيددمي د ددم وضط ددع وض ددغتم سبدد عه 

مل س سوبهع سدلسضل.ع إضى  ل تاتعه وضالتلع    د.ءع .ع وضدن ا س مادع وضت اتدم س بد

ضلد ددم ستعظددع ضلععددع سون عددلع وض اددلعم      ددل تءعددع  تددلل وض ددغتم وضتس تددع وضمتتدددعع 

علض ل زوالمو س لتفل دلالنطدلعلأ )
1
 ) 

إ  وض بددم تلأ .وأ وض ضدد س  وضالتددلضع وألبددطسمي س علضءت.ددل وض نتددع وضالتلضتددع 

تلدك د بلعتل وض نظم وضدعتت ع  وضسوقد  تعدل.دل وضتال تد. ستبدتسعدس  ك.ضدع  علنت.دل  د  

 وضعمسر وضسوقعتع وض عننع .ع  ن  وض لسع والعتتلتتع .ع وضعمر  

تددلع .ددع وضعددمر وض بددم ع إ  وضعددمر وض بددم ع وض دنددع علددى الل ددتع وضال

ددم عدد   ددتومك وض وض تمبددع  سمغدتدده وضالتلضتددع وضتددع ت تلء.ددل ست لمبدد.ل  تال تدد.ك  تعد 

 ستت نى ت عتع.ل   

ك  تاددس  .ددع  عظددم  لنتع وض تسونتددع إضددى اال ددتلأ إنبدد إ  ت ستددع وضاال ددتلأ

وأل تددل  اللمقددع ض  تستتددع وضز ددل  سوض اددل  .ددع ع لتددع والنتعددلع ضلبددمعع .ددع ت عتددج 

 ض.ل   س لءته تل ت.وض دطمتعع التلضتع  تلضع ضعلط ع وألاتلم 

  نتدع وضدعتدتل عد  وألادالع وض ثضس.دعو ت وض دتوالع وض  تس     تزوأ وضالتلع ونه تع

تتمك كيمو يعل.تل ستعلت تل   ا  والبت لتل  ن.ل .دع وض . ع وضتع  وض سضسعلأسكتضل    

إعتوت وض بم تلأ وض تمبدتع الدلم  وض تمبدع ودع    بدم تلأ  د  وضتدمو  وض بدم ع 

دددلضتمو  وض بددم ع وضعددلض عع  وضتال تدد.ع دعددر وأل تددل ع  دد  كءددع تعددم  وضعددلض عع س.دد

ندت تعدتت .ل ت ا  تعتتم دعر وض بم تلأ وضعلض تع توالع وض ؤببدلأ وضتعلت تدع ع سضاد  ع

الدت     موعلل وضال لفص والءت لعتع وض متدطع دلألالالقتلأ )
2
 ) 

                                                 

توفدمل  إ دتوموأ)وضادلمقع:  1ع ط ط لع   سقلف   لتعدى عل دعضلن س  بمم ( تسب  علتتودع ع 1)
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  58ع ص بلدج ض و  تمض وا لع وضتت   بت ع ت (2)



 

إ  وألتا وض بدددم ع وضعدددلض ع سوبددد  وأل.دددج  ددد   تددد  غدددزومل وض سضدددسعلأ 

وض سءددددستل علددددى وضبددددل ع وضعلض تددددع وألتدتددددع سوضيعل.تددددع سوض نتددددع ع سوألتا وضعددددلض ع ضدددده 

 تى وضبتلبدتع  ن.دل ع ضاد  ال س تلأ   تزل .ع اللج وض  لوتم وض امتع سوالءت لعتع س

   ضمسمتلأ والتتلم و.ا وض سضسعلأ ضعمسر وض بدمم وض تمبدع الدلم  وض تمبدع 

وض تسوءددتت  .ددع وض مو ددع  تال تدد. الف ددع إضددى  بددتس  سعددع ء تدد  وضتاددس  وأل.اددلم  ك 

وض مو ددع وض تسبددطع  تال تدد. تلأ تاددس   اددلوتت.ل كنبددا إضددى وضتموبددتع ع سودد.ا وض بددم

 ثاتت كايم سعتل سن سو .ع وض عم.ع    دعتع وض مو ع وألتنى   سوضيلنستع ع ..م دلضت

ض تمبددتع الددلم  إ  والطددالع علددى وض بددمم وضعددلض ع .ددع وضعددمسر وض بددم تع و

.ددع وضعددمر ك.اددلمو سوبددعع .ددع  عم.ددع  مسوض سءددستت   ع.دد تال تدد.وض تمبددع تابددا وض

 ضادعسا وأل تو  وضتع  دمأ د.د.ا و ال س تلأ تلمتخ وضاعسا وضعلض تع ع س عم.ع كوم

ود.ا  توأل دم   سكتضدل تعد.دع دتوتدع  تال تد.تء.ل.دل وض وضتدعيعل.تدع وضبتلبدتع سوض تغتموأ وض

دث.عدلع   بدسدع  بدلدل كتدتدل  تل تد. تطدتع.دلتو ضغستدل سكتدتدل تبدتطت  وضوض بم تلأ م ت

.دع وض دتت   تل تد.تعزتدز وضءلندا وألبدلسدع ضدت  وض بم تل ع ست لسع و.ا وض بم تلأ 

موأ وضءتتتل  با تتوسض.ل .ع قدتم وض سضدسع ع سود.و  دل تعادا دندلمو سع لتع ..م وضعدل

   تل ت.زو .ع وضتاست  وض عم.ع ضت  وض ت ت

سإ  كنبددا وض بددم تلأ وضتددع ت ادد  تعددتت .ل .ددع وض بددمم وض تمبددع  دد  وألتا 

وضعددلض ع الددلم  وض تمبددع علددى بدددتع وض يددلع ع  بددم تلأ اابدددتم ع  ددسضتم ع سدعددر 

   وألتا وضتسنلنع ضتاس  ماتزل كبلبتع .ع دندلم يعدل.ت.م   بم تلأ وض بمم وسغمتعع

ت لسع ك  تتءبدت  ه و.ا وض بم تلأ    إدتوع سالتلع سوب وض تطسمل ع سكتضل ض ل ت  ل

    تل ت.ضتاللج  سمل إدتوعتع .ع .و  وض

سو.و  ل تتءده إضتده كايدم وضاتدلا سوض دؤض ت  سوض الدمءت  سوض  يلدت  .دك   ءدسوم 

وض   إن ل وس تلك وض عتمل وسنتلءتع وضتع تت يع .دع وال دطموع  د  وضنالط وسدتوعع .ع 



 

وض دددلتل ع ست ستدددع وضالتدددلالأ إضدددى ع لتدددلأ ع ست عتدددج وأل دددالم علدددى  دددسم كادددالع 

عتنتع )
1

   ) 

سونلك  سضسعلأ تن ع وض علتتم وضء لضتع سوألتدتع ضدت  وضطدالا .دع وضعدمسر 

بد.م .دع تن تدع ستطدستم .سج وض بم تع اللم  وض تمبع  الض بدم تلأ وضادعمتع وضتدع تُ 

وضتل ت. .ع وبتتعلده ست.سقه ست تعه دلألتا )
2
 ) 

.دع وض بدم تلأ وضادعمتع ض.دل  وضتدع س   وض ؤات إ  و.ا وضاال دتلأ كس وأل.ادلم

تسم .ع مدط وض سمل وضاعمتع دث تو  تمويتع    وألتا وضعمددع وض دثالس.  د  وضتدلمتخ 

.دع  مو لده وضع متدع ع سكتضدل تلعدا  تد.تل ادعم سوأل دتو  وضتدع تتالتل.دل وضسوضطدتعع سوض

 وألالالقتدع وض.ي تزتت    يعل.ع وضتل تد.  تسمو  . ل .ع وتبلع   لسم وض سضسع وضاعمي

دلالنبددءلم  ع.ددل نتتءددع وألبددلسا  تل تدد.ض ددل ض.ددل  دد  ويددم ن بددع تبددلعت وضع  سوضسءتونتددع

 استعتل تت لعع  ع.ل  بتل ست تل ت.تعتتم وض  لمقلأ وضتع تءعع وضوضاعمي وض اسج س

سإ.و ال  وضتد.سج  ك دم تغلدا علتده وضسءدتو  كس والن عدلع ع .كنده إضدى ءلندا .ضدك 

كتضل تت دع ددلضت اتم ست تدل  إضدى قدتم  د  وض .دم ع سض.د.و نادس  كايدم وبدتعتوتو ضتد.سج 

تبدتع ع  ك وضاعم إ.و .. نل  عنلا ع س   و.و وض نطلج تندغع ضلالعم كس  ؤض  وألط لع 

ما.م سو  تدتعددت عدد  وبددتع لع وألض ددلظ وضغمتدددع كس وضعل تددع كس وضعمتدددع  دد   ددتو وألض ددلظ

وضتمواتدددا وض ععدددتل كس وض دددسمل وضادددعمتع وض ماددددع ألن.دددل تادددس  دعتدددتل عددد   دددتومك 

وألط لع )
3

   ) 

إ  وألبدددلسا وضادددعمي ض سضدددسعلأ وضعدددمر وض بدددم ع وض عدددتم .دددع وض بدددمم 

.ع  ضتالعا دلألض لظسإتموا.م ع سو  و تتعلا وضتال ت.ك  تاس  .ع  بتس  وب ع وض تمب

ماتدز  ع.دل ع سود.و ع   موقدع بتم وأل دتو  ست عدتا وضت تل ت.وض سوموأ وضاعمتع تدعت وض

 تم.ر ع لتع وض الوتل   تل ت.  ل تءعع وض
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  75ص



 

سونددلك  سضددسعلأ كالددم    ادد   ددتلغت.ل .ددع طددلد   بددم ع تبددت تت  ن.ددل 

 ق دص وض عنتس  وض اتغلس  .دع وض بدمم الدلم  وض تمبدع ا سضدسعلأ  دثالس.ل  د  

وألط لع كس  ؤض ع ض.م ع  اال تلأ تعم.سن.ل .ع وض تلل كس .ع وضع ص )
1
 ) 

ك  تاس  ك.المول  ثالس.ل     التلأ  مأ علت.م .دع وضبدلدج  سو.ا وض سوضت  

ساال دددتلأ  سضدددسعلأ وءت لعتدددع   ددد ع وضع دددص كس وض تدددلل وضتموبدددتع كس بدددسوم .ددد

وض علتضع إضى قت .ل والءت لعتع تلمتالتع ض.ل  تب     وض عم.ع .ع تعتتم وض ام سوض سوعظ 

 سوسنبلنتع  

  ال  وضعمر اللم  وض تمبع  المستوى الثاني: 

تثالددد.  ادددل  وضعدددمر سوض عت دددت تنظت ددده ضتنظدددتم وضعدددمسر وض بدددم تع الدددلم  

وض تمبع وضتع تام  علته  تتمتدع وضنادلطلأ وض تمبدتع .دع وضعطدم سوض  ل.ظدلأ توف دل 

 ااع ) بمم وضعلدع والتطلضع( 

ودد.و وض بددمم تعت ددت .ددع دنلفدده وض ع ددلمي علددى دعددر آضتددلأ  ك ت س دد  وض ؤادد

والاتغلع وضتع تبلعت .ع ت عتج عنل م وضعدمر وض بدم ع وض نتدع وض عتدلتل .دع وضتعدتتم 

  با   .سم مؤتع وضعمر وض بم ع  

سقددت وعتددلت  وض اددم.س  دادداع عددلم علددى نددسع سو ددت  دد  كاددالع وض بددمم سوددس 

وضدسو ع وضمودد  وض ت يدع .دع وضبدتلمل ع سإ.و الدم   بمم )وضعلدع( وضد.ي تنت.دع دلضءدتوم 

وضدعر على و.ا وضعلعتل .ك  .ضك    دلا والءت.لت وض.ي تءا تع تعه ستن تته )
2
 ) 

إ  تسظت  و.و وض ال  وض ال دص ضلعدمسر وض بدم تع الدلم  وض تمبدع تعت دت 

وتا .ع تعتتم  ادل تل ت.ع وض.ي تد   عن.ل وض توفعتتت  بتستلأ  نلطج وضلعا والعلى ت 

تالضددع س عنددى وض اددم ضاددع ت ددتت  ك  بددا قددتمت.ل وضتنظت تددع ع سوضتددع  دد  الالض.ددل ت ادد  

 تاس   دممو س ت لعال      تستتع وض نطعع وض النتع  وتوفع  ءزم 

سونددلك  ء سعددع  دد  وض بددتلز لأ وض اسنددع ض بددمم وضعلدددع ض.ددل تالالأ .امتددع 

ع ستبددتالتم  .مسالددمسء يلدت ستنظت تدع  يددع )وضادسوضتا( وضءلندتددع وضتددع تالدتم تالددسع وض  
                                                 

  154ع ص بلدج وض  تم ض وع عسنع امس ع ع ت ( 1)
  401( وض  تم ن به ع ص  2)



 

كتضدددل سال دددلم وض  يلدددت  .دددع دعدددر وض ادددلوت وض اسندددع سوض ل دددلع .دددع تعدددتتم وضعدددمر 

 وض بم ع  

تبدت تت وض الدم  وض ندع كس ع  كتضدلونلك بتلمل الل تع  سءستل تب ى د:)وضبلتك(  

دادداع  س الندده البددتالتوم دعددر وض نددلظم وض عدددمل عدد   اددل  وض سضددسع ن.ددل وض اددم  

  سءز 

 طدددلضع .تبدددتالتم ضددددتم وضعدددمرمل وأل ل تدددع .دددع  بدددمم )وضعلددددع( والتك دددل وضبدددتل

   قدع وض الم  .ع ن.لتع اع . ع كس  ا.ت آالدم سددتم كتضل   ستبتالتم ونلك فهسونت.ل

  ا.ت ال ج   اع 

ك ددل .ددع  عت ددع وض بددمم وأل ل تددع .تسءددت   بددل ع وضتددع ت  ددع  ددل دددت  الادددع 

  دملع ستبدتالتم عدلتل ضءلدسا وض دمج وض بمم سقلعع وض الوتلع سغلضدل  ل تثال. اداع وض

وض سبددتعتعع ..ددع كنبددا وألطددم ضتعددتتم وض بددم تلأ وضعلض تددع وضسوقعتددعع وضتددع تددتسم  ددسع 

قضلتل وءت لعتع كس بتلبتع  سع  الاع وسنبل     وضسوقد  وض عدلش كس د دم  وضنظدم 

ع  وسطلم وضز نع ضل ت  )
1

   ) 

لأ وض بددمم وض تمبددع سد ددل ك  غلضدتددع وضعددمسر وض بددم تع تعددتم .ددع  .مءلندد

. د  وض ؤادت ك   بدمم وضعلددع ودس وألنبدا .دع  ع  تلضع إضى نعع وضسقدلف  وض دلادملتاس  

تعتتم وضعمسر وض بم تع وضتع ت  ع .ع طتلت.ل .نس  تاداتع وض ضدلم وضد.ي تدس ع إضدى 

  سضسع  عت  د سمل  اي ع  

 دلفص  د  ء.دع سال تل تد.وض ددت   .دلموأ.ك.و كُتعنأ وضلعدع وض بم تع سمدطدأ 

دلض ادد.ت وض ادددالص تتددثيمس   تال تدد..لض ع وض بددمم وض نتددع سوضداددمتع  دد  ء.ددع كالددم 

 موم دلض سوم وضبلا   كايم    تثي س سما وض بم تع وض ت ماع

سعددع  دد  سإ  اددع  ددل وددس  سءددست علددى الادددع وض بددمم تءددا ك  تاددس   ء 

وضعدمر وضتعل ع  ع.ل دثو تع ادتمل ع سد.د.و .دك  ء تد  عنل دم     وض  تمروض علفج 

 تءا ك  ت.تم دت عتج وض الماع وضعلط تع .ع دنلم وأل تو   
                                                 

)ع دل : توم  د لم ضلنادم  1ع ط.ع تمدتع وضط ع وض   سوض سبتعى سوضتمو ل ( ندتع عدتوض.لتي ع  1)
  130( ص 2001سوضتسزت ع 



 

س   وضال لفص وضتال لتع .ع وضعمر وض بم ع ضلتال تد. وضتثاتدت علدى وألادالع 

ع ستثالددد.  ستاددد.ت ونتدلوددده ض.دددل تل تددد.وض تد.دددمسوض مادددلأ سوألضدددسو  سوضتاستندددلأ وضتدددع 

ع وضتع تؤتي د.م إضى د العموم .ع وبتعدلع وض سضسعلأ    الالع د.مءع و.ا وألاال

 وض تعع وضء لضتع ضلتسءته وض عم.ع  

ك  تتءدده ن ددس  سوضتلعددع  وألتومددده وض اددم  وض نددع  دد  الددالع  سإ  اددع  ددل تعددسم

ن ددس  تل تدد.ضك لبددتا وضتال تدد. دلضنءددلم ع س.ضددك  دد  كءددع ت عتددج طددمج وتءلدتددع ضددت.  و

تلعت.دل  د  وضت يتلتدع س وض عم.ع    الالع وبتعدلضه ض علس لته وض.وتتع نتتءع ض عع وض  لمبدع

    قدع وضتل ت.

ضنعدع  وض علس دلأ  ءتدتك  تادس  .دع  بدتس  إعدتوت  إ  يعل.ع وض الم  كس وض علم 

ضل ت م  د سوم .نع تدتس اثنه ع سي سد.ضك نعتم  دل نبد ته دكطدلم سوضدح   دتت وضنظدم 

س ن تت عنده إضدى عدسوضم كالدم  كوض بم تع وض غتملع وض ت لبكع سال   الالضه إضى علضم 

وطم  ءلسملع ونه د يلدع عتبع  يدتع على زوستع نظدم  د  وضدتوالعع د عندى ك  وض ت دم  

وضطلضا تنبى ن بده  ت مءدل ستنءد.ا داتلنده إضدى  مادع وضعدمر وضتواللتدعع تضد  قت ده 

طسعل ديدلأ .ع  سض  وضعمرع سو.ا وضعدتم وض ءلزتدع تغدلتم  سقع.دل وض  دتت ضامبدع 

وض لضع )
1
 ) 

إضددى وضعددمر وض بددم ع الددلم   وضتال تدد.  ءدد.التددع سودد.و  ددل تعاددا ضنددل ك  ع 

ت عددج ضنددل ع لتددع ت لعددع ء ددلعع سسءددتونع ضلعددمر وض بددم ع  إضتددهساددتوم وض تمبددع 

وض عتم ع سو.ا وضطدمج .دع وض بدمم وض تمبدع ودع كعلدى  دلالأ وضنءدلم وضتدع تعدسم د.دل 

  لضاضتلعع وضط كعلى وضع لتع وض بم تع .ع طمتعت.ل وضت يتلتع ضت عتج  بتستلأ وءت.وا

سضعع    كبدلا  .اع وضعتتت    وض بم تلأ وضتع تاللطا وألط لع اسن.دل غتدم 

 نظ ع على  التع كس  ت  دلمز )
2

   ) 
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وبدتءلدع   بدتستلأ.دع ت تتدت  إتدلع.دلسونل ك ال لفص س  تدزوأ  د  وض  اد  

وض تعدتتل عدمسر وض بدمم وض تمبدع  سادالعوضتال ت. ضطدتعع و.الم سوضت  وضعدمسر 

 وض نلبددعوتعدل   ع لتدع والتتدلم وض سضدسعلأ  .ل .ع ن سالبت لتلضع متع وض مو ع و عسو

 :الألتع وو تت.ل ستثاتت تال.تل الطسمت.ل 

 

سد ل كننل ند   طدتعع إاالع وضعمسر وض بم تع ضل بمم وض تمبع وضتع تاس  

وضء.لأ وضتمدستع سوض نتع ا تلع دتعتتم  سضسعلأ تتالمم    وض فلأ وضع متع وض س ءستل 

وضتع ت تعم سوع ))ب  وضتالتع  8: 6.   وض  ا  و  ندتك دل ض م لع  عضلم وض تمب.ع .

ستتطلعس  إضى اع  لوس غمتا سالتلضع ع س   ونل  ع.ت.ل وضتال ت. وأل سم وض ثضس.

تءتس  .ع وضع ص وضالمو.تع  لتل الالدع     .لض زوتل وضب متع سوضع لضعع عسألقزوم 

سع لمتأ وض  دلم ع سوضدبلط وضطلفم  لتل  وض.ت  تبتطتعس  ت ستع وضعش وضى .وا ع

 (2تبدع ععسع وضتال ت. .ع ب  وضبلتبع سوضبلدعع سوضيل نع (()

 
 دد  وضدبددلطع اسن.ددل ت تددع إضددى   إ  وضن ددسص وض  تمضددع ض.دد.ا وض م لددع ت تددلز دطددلد

 وض سضسعلأ وضالتلضتع وضتع    وض  ا  إ  تعع  عت وضعمر س ؤض  وضنص  بتس  

  ر ال   تع سطدتعع ك.الم وضاال تلأ وض ؤطمل  .ع تاست  وضعمتءلنا وض  متوأ وضاال

 ت تتت ستس تع وألوتو  سوض علنع سأل.الم عوضاال تع  ل دع وضء.ت وألادم . لوض  مت

   ت   بدتس  تعدتت وضتاست  وض عم.ع ضت  وضتال ت.   ك وضتع تتاللل.ل طدتعع وضعمر ع 

سمغدددلأ  ك.اددلمبدد   دد  الالضدده تعطددع ضنددل دعددت  عم.ددع سء ددلضع تت اضالبددتتعلوألع ددلم 

تدتعددت  ؤضدد   إ دددل ضددتعلم نتتءددع  ددل تعدلدده  دد  .ضددك  س دد  وض ادد  إتدلعدده كتضددل  وضتال تدد.

 تدى  ض ظدع .دع وضعدمر كسعوضعمر سوض ادم  ااد  تسقعدلأ ك دتو  وضعدمر  د  

ضده  وأل دتو وس تو  ست عتا  تعع وض الوتل سوضتعلم ال   تبلبع بتم   تلدععالت عت بتم 

                                                                                                                                               

ع )دغددتوت: توم وضاددفس  وضيعل.تددع سوضناددمع وض سبددسعع وض بددمم وض تمبددعيددل م  .ددتيع .ددع  (2)
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.ع  سو دلع  ادلوتل  .ع ع لتع وضتمقاوض  لءفلأ وضتع ت غع وضتل ت. ض.ل ق ع .ع  ن  

  وضعمر

(بنع تدتك ))وضتل ت. .ع و.ا وض م لع دلالنتعدلع 9:12و ل  م لأ وضدطسضع سوع    بنع )

   علضم وضالتلع وضى علضم وايم سوقعتدعع .تادس  دتوتدع والبدتعتوت ض عم.دع دعدر وض  دلوتم 

سوضت ام .ع ون علالتده  عضتته وضعتم على وضت  ع وض بؤسضت وض ععتل ست دح .ع .وأ وض عأ

ق ص وضاءلعع سوض اللطمل سوضعند  سوضع دص وضدسضتبدتع  ي  ستبت.سكايم    وضبلدج

 (1) سوض غل موأ سق ص وضم لضع سوض اتا ت  بسوم النأ  عتعتع وم التلضتع(( 

ل .م ضتت اندس  د  و  وضتال ت. .ع و.ا وض م لع علتًل تتبلفلس  ع  كي اعم تالوتسنه و 

 عم.تدده ع سعلددى وتددع  ددلع و  وض سضددسعلأ وض التددلمل ض.دد.ا وض م لددع تبددت.سي ءددسوند.م 

وضن بددتع ض تددسض.م ض اددلوتل كاددتلم اللمءددع  ددتست وض نطددج سوض عتعددع تاددس  .ت.ددل وضءلنددا 

وضتم.ت.ع بلفتوً كايم    وضءلنا وض سضدسعع ضد.و  د  وض  تدمر و  ت دلسع  عدت وضدنص 

 ت عتع.ل وضبلسك وضعلم أ والنبلنتع سوالءت لعتع وضتع ت.ت  وضى سوضعمر وتءلت وض علمدل

( .نءت     دتوتع ود.ا وض م لدع تنتعدع وضتل تد. 15_ 12سو.و نظمنل وضى وض م لع وض يلضتع )

 دد   لضددع تت دد  دلالبددتعموم وضعددلط ع وضنبدددع وضتددع تبدد ت.ل عل ددلم وضددن ا ) م لددع 

 لدع  عمسندع ض تدمل وض مووعدع وضتدع وضا س ( وضدى  م لدع وادت تععتدتوً س بلبدتع سودع  م

تتددتم  .ت.ددل وضتل تدد.  دد  وضط سضددع وضددى وضماددت سوضنضددس  ع س دد  ونددل بتن  ددم ووت ل نددل 

 د سو  لأ وض بم تع وض  ا  تعتت .ل ضل.ت  وم .ع  يع و.و وضب  سوضتع ت ا  ونءلزول 

______________________ 

 25عص  ب   معع ع وض بمم وض تمبعع وض  تم وضبلدج ن به -(1)

 

 

 دلآلتع    

كسالً: و  تؤات وض بم تع وض عت ع على وضعتم سوض يدع وضعلتدل ع سود.ا ك.ضدع سبدتلع تيعت تدع 

 تبلعت وضتل ت. على تن تع وضءلنا وضمس ع ضتته  



 

يلنتلً : و  تاس  ضل بم تع وودتو  تمدستدع سوالالقتدع تبدلعت .دع تنظدتم ون عدلالأ وضتل تد. 

 تد  ود.ا والادتلم  دؤطمل .دع ءلندا  سضدسعع وض ضطمدع .ع و.و وضبد  ضادع تعدع ء

تدنعاا علددى تنظددتم تلددك والن عددلالأ عل دلً و  وض بددمم دسبددلفله وض نتددع وض تعددتتل وضاددل لع 

تتمك ويدموً .دع ن دسا سوبدتتعلا ودؤالم وضتال تد. سود.و  دل تاداع والدتال  وض بدمم .دع 

   ( 1تثيتمل    دلقع وض نس  والالم  (( )

ضسعتع سوض نتع ددت   بدمم وضط دع سوض بدمم وض تمبدع سنتتءتًع ضدعر وض توالالأ وض س

.ددع  ددل دتددن.م  دد   تدد  آضتددلأ وضع ددع وض نددع سطدتعددع نبددتطت  و  ندددت  نددسع والالددتال  

 وألوتو  ضاع سو ت  نه  

و   بددمم وضط ددع  بددمم تعنددى ددده توف ددلً وض ؤببددلأ وض نتددع سوضيعل.تددع ضتطددستم وضءلنددا 

 بددمم تت تدد  د سضددسعلأ سوبددعع  وضتمست ددع سوضتم.ت.ددع سوضتاددستعع ضددت  والط ددلع ع

تتالع .ت.ل وضءلنا وض  لع سوضعمدع سوضعلض ع وض  ع وألس.م .دع ونتعدلم وض سضدسعلأ ع 

 بمم وضط ع تعت ت .ع نتلءه وض نع على   لمبدت  س تال  دت  دنتدل  تلدك وضعدمسر 

 دد  وضنل تددع والالموءتددع سوضت يتلتددع سوض نتددع ض.ددم دددلع ادتددم .ددع ناددثل ستاددست  وضعددمر 

 ت  والط لع  وض بم ع ض

و    تدزوأ  بدمم وضط دع توف دلً تثالد. .دع سقدأ وضت ضدتموأ وض نتدع وضسقدأ وضادل.ع .دع 

تتمتدلتدده وض نتددع وضتددع تبددلعت توف ددلً .ددع نتددل  ستطددستم وضعددمر وض بددم ع .ددع وبددلضتده 

 وض التل ع ع

  

ك ل وض بمم وض تمبدع  بدمم تعندى دده وض ؤببدع وضتمدستدع  وض بد لل دلض تمبدع ضتطدستم 

ودددمز ناددلط تعلت ددع كسالً سوضءلنددا وضتمدددسي يلنتددلً تعددت وض بددمم وض تمبددع )) وضءلنددا وض

ال ن.ءددع .ددع وض ددتوما   .لضتال تدد. وضدد.ت  تعددت س  وع ددلع  بددم تع ضء .ددسم   ددتستع 

تتددثض   دد  تال تدد. سكبددلت.ل سكسضتددلم و ددسم تتعل ددس  ع وضددل.ع وضددى .دد  وألتوم الضمبددم 

 بددمم وض تمبددع تاددس   سضددسعلته ( و  وض1سوضددتتاسم سوض سبددتعى س.دد  وضالطلدددع (( )

 الت ددمل علددى وضءلنددا وضتعلت ددع .ددع  بددم ع وض نددلوا س سضددسعلأ وض نلبدددلأ وضتددع 



 

ت ت ددع ددد.اموول وض تمبددع بددنستلً ع وض بددمم وض تمبددع تعت ددت علددى تددمستر سواتاددل  

 .لموأ وضتال ت. وألتوفتع ألسع  مل ستاس  .ت.ل وضتل ت.  ؤتتدلً سضدتا   ديالً ا دل  سءدست 

ضط ع سض  تاس  ضتت.م الدمل س  لمبع بلدعع .ع  ءدلع وألتوفدع بدلدعلً سود.و .ع  بمم و

وض بدمم تعت دت .ددع ءلندده والعددتوتي علدى وض عل ددس  سوض تمبدس  وضدد.ت  ت تلادس  الدددمًل 

  تسوضعع .ع و.و وض ءلع وض نع سوضتمدسي 

   

 

 

 

 

________________ 
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