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 ررةان  ا د 12 _ 9(ا ( ،روا  دراا.  
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  أطتز ا ط  از أادرا،  اران ا ن 
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 روظت ا ن  أناوا ن دراا   لن ا ل اا

  .ن ل در اط اول
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 دراوي الاط نرا درا.  
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  :مقدمـــــــــــــــــــــــــــــة

 امواب اة ا ا رز  رة  أمد ام ن 

ره دة اظو ا ل،  اام  إواوب  و وء اظر 

 درن اا رم ادة ا ر دي وا ،  و ن 

 ذ نو  ويو  نو ، م ال ارا  رؤمك  ان ذ

ادر ارك ن ا ا  أوون اذور واذور،  أو دة 

و ،ث ن ادر ارك ن ا ا  ل اوق ام ن 

   ،تواوق واوك وارات وام وارف وابار  أا

 ق ارك ن ا  اات ا، وذا ادر  وأط

   .اط اروري وال اري، واك ا واو ار واد

 ا رض اوغ  إ ن ق ل ان ا ددادان أو ،

ادرا ،ث ل  رزا دي ان   ارذه ات   ارز

وم ال ا ن  ل ،وا وروا مل  أ ق ت اا

وذك رب  ت  وا و  وانوان  اء

اطل ل  ادرا  دان  إس درا ،د ل ار  اطل 

ادرا ن  ارة ا، ود   ألس   واسا س 

 ق ت ان  اوا مأط  ذال  ود دا 

 دارس ادت ا طرابذا ا واو ذه ا دة اب إأ 

 ر  وا دردارس اذه ا ن نج وا  د ا 

اوي  ارادياو اذي وم ن طرق دل اوك ار و اوك 

 اردي اطل ود ا ذا اج  درا ط  طن ون ن 

دراا.  

  ا او ن  إت  ذه ادرا   ول  أزتود  



 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

  

1. ا   

  ارت .2

        أ اث. 3        

  أداف اث . 4        

  ام ارا ث.5  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 اث إ اولال 



الفصل األول                                                                        إشكالیة البحث       
 

 

5 

  :اإلشكالیة -1

 رم ا دنا   ، قر ا  و وأ       رةظ

طو      ءواب ات أ ل اا  ،مذه ا نو   را ن ،

 م اا و ا .  

   أوا رورة ن رورت ار ت ادارس    امو ن 

 ،داوال  وأ  واءء وا مراداأ ا.  

ن ادادام ودرام     ،ا ذا ام       أرادا ون و   

 إ اذي ل اروق ارد ظر    ام،     ار ،وإمودوام 

 اطرات  أووت  إن ك ام وذك را  روا اذك  ن  أن

   ت اا  أو ا   ،د را        ا    رؤ ذيا

ن  .ا مورون  ا ب دل اب ان ربا    ط أنو 

 ج   او ا إ   در دةأو دأو إر .                                         

)و طد ا ر، 2005 ،13ص(  

   اء   و اذ   ا رو  ادر ارو

 ر  ان  ل  ا ات أم ن و ادارس،  واون ازل،

م ودة  وا  م  سء ا ر د ..     داولوا ف ارن او

أو  ف أو ر أو ص  ال ب ، أو    ،ن ادول و 

ا، أو  ث ض  ال دون اوى ادي اوط ر      

  )2 ص ، 2001 ، از د أد .(ن اران ن

 دراوف اا   ذا رى د طو .. داا را  ذاتو.  

ون ازج واب    د د  ض اول ادرا ط أو أر        

ن دو م و ام  ذك طء  ام ودم ادرة  ارز  

ور ون ار     .اذن واول وأ ل م إ   دة ؟ ورود   



 

 

 

  

  د 

1  وج اا   

1 1  وج اف ار  

1  2  وج ا ظردئ اا  

1. 3 وج ا ظرا درر ا  

2  وج ات ا  

2 . 1   جا  ز ازا وا  

2. 2  وج اا  با   

2 . 3  وج ام ا   

   

  

  

  

  اج او اال 
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  د

طور ار ن     أاوال  زاد ام  و دداج او  إن

 وا ا ت اتان      أ ر ج   طراتا ،  إ 

إ  وج اور اظ  اأ  نات       ان ا ددن ا ن ر

إ  درد       إ نون ان ا رد ا واج     أ  ن

ادد ن اوال اري ا ل اج او       إ إ تاطراض 

   بأ   ل دطراتا  ووا ا.  

و  ون ت اا  وج ادم ا ن أن ظر ن طود أ

 اج او  ص ج       ت  د  و ،ب  واوت ار ار

 طت اطراا     وت اطراا  ود ا لو ،     ك إذ  ل

ذا ا  ب اج وان ا وعا  ب ل واطت ا  ،ر

زات از لطب ال وطش ا  ززذا ا  و  م طرق

و . ززرى وادرة  ر و وا ج ن طرق ااوا ن  أ

ذا ال وف رف ن ب  ذا اوع ن اج وام اس ا د       

    ا   رف أ  ، ذه ا ل   و ز از ب وا 

داطرق ا  . 
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1 -  وج اا   

1-1-  وج اف ار  وبو أ وج اب   اطت اطراج ا

  و اذي دل  ادام أس ام ا ت  ر ، و ذك دف      

 .ر اوك ر اواق 

رد ر اف أو اوك   اج او و ج رز  رة دل وك او

را   رة دون أن طر رراض اأو ا ،   ا ر ب ا 

، أي وال ور أو  ور ، أو ذاك ن رات أو ن وراء ذا اطراب

 و وج ارة   أن ا و "    ا ط را"    وون او او ،

د  .( ؤداه أ إذا ر ار  د و أن دث اوار  ر اوك 

وي ، ان ا65، ص 2011ر.(    

 Kalرف ش  -1-1-1   i che        ل قط و إ  وج اا

          .ارط  دئ ام

 Daviرف ود و دازون    -1-1-2 zon    Gol den et    جا

درا اوك   ل ا ار ،    ظر  دئ ام ب   او رط

   ).243 -242، ص  2005إرام،  د ار( .ا ل م

1-2-  وج ا ظردئ اا  

1-2-1-  ط ار ما         ذا  د ذيا وج اا  و

 أ س اواد ا      إ طور راط ن  رط، و   اوع ن ام 

 رطم ان ا ظر  وف أ. 

د أت ر أ ب زءا را ن و ن ل  ام ال   -1-2-2 

ر اوا ،ا  وكذا ا ر    ل أوط ارم ا ظر ر 

  .ن اوك إذا  أب دم  ن و واب ارا رة إ أ
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       طر ن أ ا ردئ اض ا ر  و   ن أ م

، و ك  إ زدة  دوث ا        أي ل ؤدي   ادم ا، و

ر ر أو  رن إظ فوأي ا م ادا ورا ور اد ظ   

د ظور اوك     ر ر إ دأ اب و  إظر  ؤم و ر     

 وبر را دم و، و ،ا ردأ ا ر أم  د   وكا

د ار ذيب ارادر ط زاءأ إ  ن مدأ ا م ،    م أيد ل

  .ا ون ن  اوول إ ادف اروب 

1-2-3- م اا  مدوة  أو ا    ن من  ، أي اردة ا ل ،

     دة ا ن وكن ا   بم ا ث دورا ن و ور  م

و ،وذج اض ا ونو د و روط اض ا دورا    حر ا

م اتا ذا ،  رب ا  ،و و  وذجدوة أو اا

  .ل م اوك اذي در  ،ن ن اادة

 روط كو  و دوا م  و ت اا   ت اا

 و  د ا ط  م ا   ص، ود ا     دا إ  كذ

اا و ا و  ،صذا ا رم اا  د.  

 1-2-4- رم اا   

          ، دةل ا ن م  ر  توات أن ا ر ن أدو دم

 وطرق ا ونم ا ل ، دا    ا رل ا ن م أ   أو ،

 را طر .  

، م ط ن ل اواد ارطم ظر ام ار ن اس  و 

، و  أو ام ا ، ل م اس أ ن ل ار  اواف و

ود ا و دام  اا  ن ادرة ا ت أنإ  ر رد ودو ل
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 درة تر ان أ  د ، زيرل ادارم ان ا دةا .  

   ). 248  244، ص  2005د ار إرام ، (

 ن اج او و  و ن ارب ا م  اء ، و و

 ا  وا ظرا طن ا  م ، وا  سأ  وم ت ا

ا إزا  ت وي اوك ام ا و طوك ا.  

1-3- طرا وا درر ات  ا  

را راض اا إ وج اا  ظر رة أ  

ط دات ن ضرا  ،و ،راو و  ن در ل  رون أن

إ  ظر دورد و رووت ا  ة ان، وووع ام ن ا

 ب طرا وك اراض اء واء واا ص أذه ا ،

، أي أن اراع ازة ظر  دئ ام ود  أ إ اراع

 ر رد ورأي دو  ددا اوك ا روريس او ا.  

  د ادر او أن اوك ا  و إ و ن اداتو

رد أو اوا ،وه ا لرا ءأ   مرةف وان اوا و ،

ل ا ا رض  ارد، ان ران و ات ارط  اوا

   وون أن اطراب ا  ن أد اوال ا رى او

- با وك م ب أوا  ل.  

- ر أو  ر و م.  

-   فوا ردا واب فو ذا  ط .  

ارات او   أي أن ء او د اوا إ أن اراض ا و 

، و ورا و ن دة ادا د إ دات  ان ل ن در  و

  ون ك ارطت ن طرق ات ارط و ن ذا اون 
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 طرا    ر ر ورة م رطذا      ا ءإط ع اطو ا ،

ابا را رطس ا  م ، د ود رط س  و

 ، ذيا طران ا ضرج    ص ان ا وعذا ا  ذا و ،

   نوك ا إ  وأن       ج ا را إظ رطج ا   ،

  تن ا رة  وت اطراا رط  ).  ود بر،   ز

 ) 201، 200، ص2200

  2-  وج ات ا  

2-1-  وج اا  ز ازا   

2-1-1-  ز ازف ار        راطا  ززن ا رق ك ا 

)ا(  د ذيا راراط اا ن     ، و وك دوث لا و

 اراط   ) اوك ادم  (الو  اراط ا ل دم ار أو 

ارا وك ون ن ازز أء  اراط ارا ازز اوب          

  ).285،ص 2011د ارن اوي،.(وازز اب

اطر ا م زز أو دم اوك اوب إ  ب و زز او

  ).211، ص  2002زب ود ر ، . ( ؤدي إ اراره 

 د  دم ر  د ل إرا دف زدة ال ووع ذا ال    

اوب، إذ      واف  ،ذه ا دم اوك وو ذا  زز

 راوك ا إ وي ، (. إن ارد ا2002  285، ص.(  

  وم ازز و ا و ا إ ن 

ز داز  مد  روردر ا  رد ت ا زز (إ (  وكا

 ل رة دث  ذه ا ، ن أ ذك ات ا  ات         

 .ازوو ا ل و ارب
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ر زز مد د    د ذا  ون ا  أي ،  ة ن وك

 ).285، ص  2002د ارن اوي ، . ( اة 

2-1-2-  ز ازا  طوات  

وو ب ر وم  ادد او وادق واع      اص -2-1-2-1

 دا طر ،ر در وك اا       ا  وم راءات اف ام، و

او وول إ اص  وم  اون  ات د ام       

ار ظروف اط ون اوك اوري، ث و ا ظروف   

رراض ان او  دار إ ف  ضرا  طا .  

 دف ار   ون ام  ط ك ارات وام  اج -2-1-2-2

روك ان ا  وي اوك اط ا دا دد ج أن او ،

، و .......)دا و  ارن      د اذات ، ون ت(إ ام ارض 

ول د ذك ال  زدة و دى اص س  ا و ادم   

  ) . 258،  257،ص6200د ار إرام، .(

2-1-3- ب ازأز  ا   

 2-1-3-1-  دوك ادام اا ن       ود  ق واط  دم

ؤدارة و اا ت ا  ت اوا ت رؤ و ،     نا 

، و  س ادئ اظر ر      اون  و د ت ذا ا وادارس و

 ل أرا مراءه اب إط    

دد اواب ارو  اوك و اطوب  دى اص ووع         - 

  .اج

  .                                      )ر اف  )ل رد ادت ادد  -

،   أو  د    رو د ظور و دل واب اوك ا -

  . اوك اروب ظور
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 د ار  ).ددة ن ل  اطوة ا  ادال ذه اوط دت  و -

  ).259،260، ص 2005إرام،

2-1-3-2-    ذا  داما        وذجم اد ذا  دامن ا

 وبرا وده    ا  رع  لطم اأ دام      ، وو ا  م ن

د  (.روب  ،  رض اطل د ر  وف اوك ار    اب

  .)60، ص 2011ارن اوي، 

، أن در أو ظم و أو د   ان اذا  ادام ازز -2-1-3-3

 ظ أن  و ذاز ازا  دم د   و أنأ  ةا   أي ،

 و    ن  دة ن ص  أو أدا  أو ،  دا     زل ل و

  اب

ن ل ازز اذا د ارض  ورا د از دف  ازز ادي أو   و

 .دح  أو د ر اوي ازم ن 

   ).61ص ،2011د ارن اوي، (

د ام داء ا و ام       وم م اطل و درم  زز ذوام    

اذا    و و    ت وا  لا   لطم ا أي ،

و  ، أي ء ودر اذات   ادرب ام  ازو ا  وم طر ظ و 

  ). 137ص  ، 2008د ارؤوف ر ، .(اور درة  ط اذات

2-1-4-  تدااز ازا     ج  ز ازا  دم

دان ا   وتدان ا ت أو ،راء اطا ،   ت اا   ،

ت ا ج  دان ادرار ا .)ر، ز ود ب2002  211، ص(. 
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2-2-  وج اا  با     

  رف اب  -2-2-1

د دوث اوك   ر أو ؤم  إظر أود  أوظ  أذي إعن اب 

ن  واب ف ن ادم ا       ادال  اطراب ،  أوروب  ر 

  ث نون  أ نررب واب ال ال     اطر اوز ا

وا  ن رو و  ر . راخبوا  اد   وندرا أ 

ك ، إذ   لن ا ذطرد اص أوإ یظھ�ر عن�دما در  و  ر 

  .ن اب أواع أ  واب ل ب

   أواع اب  -2-2-2

   اب ار   أواعون 

2-2-2-1- ف ا   ذوا    لطود ا ن مد ن نرل ا

  .دة ار ظور و اطرب

اطل ار ظور اوك ن او        أد ون    اؤت اد -2-2-2-2

  ود  ن  رة رات ت ادأو  .  

2-2-2-2-1- زا وبا  

 د  أو ءإ   طر ذيف اون    أوا ل  ورا و راعا

 طورات اا. 

ادي   ادة  إرل أورات رة  وإراطن رن  د

    د ر ن  بر د ب،  أوور        ا  ءط   لطا

 رل ،دوء و  ط نوم أو ا را ر نرا 

ا 

د اطل ن ات      أناؤت رة رة ن        د ن ذا (

 .)رف ام  ال ارىاف اطرق ا ا د و ن 
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  اؤت اد أوبروط -2-2-2-2-2

  اؤت رن روط ددة   اد أوبح  إن 

ب اج ا واورة ل ط د ن ا دوء ن اج               -أ

 د د ل ان ا دز لطا،       د د ذا  ون د لذا او

ن إ   ب وك ا  ها. 

 د  ط لاطل  ذر أن  إذ ،اطل  واش ادل ب  -ب 

 إ أو   ر)ل ن   قا ا اواد ن أ دة رق

ط ن ثا( ذا وأ ب أن بذ  إ ر أو ن أي إ زل   

زلا رة ند، زمدوء ان واط نرور ح  كذ.  

  .أذار أووت  أو ات ن ذك د اطل ن در  ل ل -ج 

 ن ٫ ارة    د  اطل    د  أن   اذي  اوت  ث  ن  أ  -د 

 دى إ  إ ؤدي .دن اد دة أن رى ا اج راء ظت

 .ذك ن أر م ن دق س دة ارة ذه زاد ود ،ان ذي اطل

 ر  و ط     اطل  إم ب ؤت ا اد أوب طق د -ه 

 وإ.. دوء ارة ذه اطل ل زم أن ب ذك  وس و  ر

 . أو ذك ادد اوت دد نا ن

   ن ،  اب ن وع أ  اد وب و ا ادات ن ورم

 واو  اطراب  ن  إ زد   ؤدي  وف ا ن إذا  و ون

 راع م ا واف ا ذه ل  دم  و وذا )وارك وادوان

 ا ل  ن  رر  أو ط  ل  دا  ن و  اطل ن ادد

 و  واو  اط اوك  ات ذه ل   وادرن رن

   .اج طب ن طب ادوا اوك إف  ل

 ادام ال-2-2-2-3

 اوك أواع ن  را أن ا ا او ورف ا اد رف

ب ا جزرة ا ` ن أن      رات  رة  رد  .  ن  
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 رة  ر  ت  إذا  (از   اوك  واب  ن ر ل أن روفا

 ض ن ادد زم اء ن وذا، در ا إ ؤدي )ر ل

   س  إ ؤدي    ، وت ن  وون و  أطم ت

  ونر.  

 ، اول ، ر ااء    ن` ا اوك أواع  ا ون

زوف،٫ ان ا مطوى ، اا  ا رة  رك  ، اذواع  ووك  أأو ا 

 طم أو،  ار ف أو اظر اطل م ن او رة در ا ات

 .وي  ء

   روط ادام ال-2-2-2-3-1

ون و لا  ،أي  ؤدي إ وة ارء اطا وك وا ا 

    روط وار ن د

 د -أن ال روفا ن ال طر طق  واق اظم  - أ

 رة      إ  ط  دا ؤدي-اء ن اه اد د اطل ون أن

ر ول ا ذه رةد-ا ا د أ أو أ د-أ دزا وكر  ا 

 .ل ن  ن . أر  روبا

 وام  ات  ن  . اد  اط  أن ن  د  اطل  وم ء ازاد ذا 

 ارة  ذه    ارا  ن  دة    ذرون  ا  ء  ن  وذا  . . زال 

رن ا دامل ارون او  د أ ن مظرار اوا .   

 وات٫ طل اري اك ب ال طق د ا اد ا -ب 

  .راك رى    دا

 إ  اذي أدى  اوك  ظور  ل    ر  ن    أي ،   ك  اد  -ج 

 ،  روب  ا وك ر   د  ر اد ارب رد إن !ال اداك

و  فو لطن( ا و ( ن إذا دا ن دا أنأ   راه أو.  

   .اطل  دل أو وار  دل أ  ال رة ل -ه

 .روب  ا ر اوك در  أي،  ور ال ون أن ب -و

 ).79_70، ص 1993، إرامد ار (
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2-3-  وج ام ا  

2-3-1-  وج اا زا   

، و   ظرت اج او  أس وث ودرات ر وم -

 ر     س د  ر را، و رو ون و ام 

ب ار وكا.  

-  زررضأو ا ا  و ، م ك ودر وو ذا.  

  .اطرات اب ب دد ات ودد  -

  .ن زة ا أر  ظري و -

،  ن ادام اب ارى  أ90 %د ادا ل إ  ان  -

  .اوال  أن%  75 – 50ل ن

  .أدا وا و ددة  -  

  .ن أن ون  ل ن اوادن و ازواج و ارت د ادرب ازم  -  

   . ور ال و اد -  

  -  داق أ  را رق و.) ، م ن د2009،  590ص.(.  

2-3-2-  وج اوب ا  

  .وك اطرب طم  -

ث ن ادر ا    اص ن اراض اظرة دون ا    رز -

  .طراب، ودون ول ا ل، وذا د ؤدي إ ظور أراض أرى

 -    طراب دا ر لد و إ  رظا وطراب ان   ا ق

  .وراء ذا اوك اظر
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-             و وذج ل   ر ب وت اطراا

  .أس اراط 

 .)100، ص  2007ط وري اش ،  ).ون اء و وراأ -

  

 ادد ن ارب  ل      أماج او  أنن ل  دم ص 

 إ   ونن ، ا موواع أأ ت ان  ا ددا  د ذيا 

ا  نو رت اا   نن ارا  دراا.  

  ا زز اوان   واب، ت ذا اج ازز ا أواع أموو ن 

 ن  وت  أواع  ززوا ، روبااوك  واب  وا زدة إ ؤدي

   ل  ا  ادت  ك  إ  د ا اواز ادام اوك اد و 

ب اوا ت أوط. نل و ا  زز ن  بدر  لطا     ن ر 

 اد   اطط   او    ا ود  ن  ر  زء ووم .ا ادات

 دم      ل  طل ن  ا اوك واب ن ر زدة  ل

ر أي،  اه إظء اوا  د لطدر ا  وك إ.   

ب أا ق و  ن برى أف أ ت اؤ دو-واو أ  

 ون  و  .ا اوك إ إف ؤدي -ا اوك  زدة إ ؤدي

   .ادلمجوا ا اج ن و ..و ، ز ون أن ب،  اب

 ،ل دم ن ب،   اطل ت ن ر ج  زا دورا ال وب

 دل وكا ا  وك ارأ. 



  

  

 

 

  

  

  د 

1  وطا   

1 1 فر  وطا  

1  2  وطل ارا  

   اطرات او طل3.  1

2  درار اا  

2 . 1  درار اف ار  

2 . 2  درار اواع اأ   

2 3با  درار اا  

2  4ن درارت ا   

   

  

  

  

  اطو وار ادرا ثاال 
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  د

 ا ول اا  وندارون واول ا وا  إندم 

 ار د ر ذا اوق و إن ذا ام ن ل  ،ون اطل 

ود  ر،   ك ك سأنو   أ   لطم ا ر

ود ول ادارون ن  ،د  ر  ال  ا  اورر ن 

  ودة  ذا ال  ل ود  إودرام اطو  أمل 

 و سا ا ل اطا  لا  ،   ز وإ  ر

  لطا  ء   و كون ذ رساأ   وعوا  

  لزواطن انك أذ. 
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1-وطا   

  :تعریف الطفولة 1 -1

ار ا ل    انارال ا ر   أمر اطو ن 

 وا س  ر وو    ال وذا ري ء 

 رذه ا ون). طد ا د5ص ،1989 ،را(.  

 وطا ر ن   د ول  ن لطا    رة ااوأ 

 . إل و ج 

را -13/04/2013 ا 205. For um Ror o Com 44. / 

158787.Ht ml   1-2 وطل ارا  

   و وطوم ا لرا ث ن لطس اء ا ز دو  

_  وطاورة( اا(  

_  ا وطا)طوا(  

_  ا وطرة(ان () ارد ا وا135ص  ،2006 ،ا . (.  

 وطاورة أو اا  

 دن او را  ن وي(ون ارد ا، 199355ص٫.(  

 روا ر ضا  قط، أو  ر  درل ا،  طورات ا ظراو

  .).55ص ، ، 2008ده ذب د ا د (.وء ا ا  ، ااو 

 طوا ا وطا  دن ا رذه ا در  إن ا ا،  و

رة  أو ،ان  ادر أدي  ارةار رج  أول  دأ

ن (    .رزطف ا ، 1991، 448ص.(.  
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  رذه ا قورات  ام ال وط ادا  ا، 

 زا رات ام  ا ب وانوأ  دط اذه  ،ا  و

ار ذك رد اطل و و اب ات  و ذا و دارة 

ت ددة وطرد  ا ا وزداد  إ ا م 

 دن وا اردو (.وأ زز، 2001 ، 61ص.(.  

 ا وطرةاا   

و اطو  ،اواطو اوط  ،  ر و ن رناطو ا

ا طوا، و رال ا ،  درو ض وا  ونا ر

  ط اوي اوره أودم ظ، ن ز ت ال ا بو ودة ا

طدي ا لا، رذه ا لط  دوو رم ا  ن و، 

وذا  ادا   ،  ط وف ث واف رف  رات

رو   تطب و ط ، إن  رذه ا  ول لطاإ 

 ر ن، ورا وا ذا ر و. ) ذاد ا ن311ص ،1997 ،ر(.  

  واب وه ا دا و ا إطرق  وان

و اا   

 إنو ا ،  را  ا ا رز اطل  ذه ار د

ت اوا زا ا  ء و دمذا ا بوا ن ودةوا 

و ل او  وادران اطل رز د را  ل او ا ، او 

 ا،    قطرا  دمذا اموذي  أط اووا ا   لطا

   شب اا   د ،   كم ذو وا  طءب ا

د دث اطرة  أريا اذي دأ  ذه ارة در ارح رة 

  .ا  اوغ 
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طل ا  ن ا رة  و ف اد  ام  اطل  ان 

ا  ل،    لو و دور  درك ،ر ا ل و 

  رصو  لوإ    و ،و  ا  نط درأ 

 ر  ،رل اطك اد ذ مو،   كل ذ  لطواإ  ط ر ،

او وذه ات ا وا    و  ابون ن ذه 

 أ ، و  ذا  كذ  د،  ل و ره ل  ،ووان و إ 

ودو ا اطل  ار  ظر  ،ا  ن ذك ن و  و

  وع ن ل ددة ل وا  و او

 -و ار اظ.  

 -و ات ا.  

 -و اا.  

 -دور اا.) ندء ا ، 1998، 83ص.(.  

  ا  او ون ظر

1-ت ا دودة ل اا  لط، ر واو.  

و د ف   وون  ار ن ارات وق  اب-2

وق ا،  م رص  ت ا و،  ذات  ارن 

  .ا ن  ارق

وون ادت دودة وظر د  ،ادا زداد ت اطل رن -3

   ون ا  ء ما،  د ان ودن و قا  مر ن

 ا ل ارةوراد ان ا ما م ام ،ر ما  دز و.  
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4-دويادوان ا ورذل ا دوان،  ظدوان اا ث ال ا .  

)رون  طوا وال ا، 2002،  32-31ص.(.  

   م  ذا  ذبذن ا وت و ف،  كذ ا ا

ا ل وطن ا ل اد ازا ر، واور وان ا قو، 

 درة رواب واوا طن ا زا  درة را  كذ وكم ا 

  .).53ص ،، 2001دة اد د وارون (وون د ار 

 طا ن ا لطف او و رذه ا  و ا ا وا

  . وا  ادات او اد واداب ال  ل ارة

  .).114ص  ،س -ب ،ر ل اد  (

در  لطا   را وا ،  مل اون و ك درذ

وت و   راء  ت ن  ، دا و ،ار  اطل

 ،ور ر ،وار، را ا ،  ات ا طلوا ،ات 

  و ار وا  وك اطل   ور ض اط

_ رار وا واره اا  رم وا  ب.  

  . ب اذب  زدة ادم اووأاذ ووع  _

_ ا را وة ادزإو ، اواا رأي وداء ا.  

_ ذج ارض اذو رادذو ا  وا دوات اوا     .  

  

  

  

  

  

     



الدراسي والتأخرالفصل الثالث                                                                 الطفولة    
 

 

28 

   اار  او 

رو اا   

  ر در وا رذه ا  لطد ا9  ظا ط وات

دأ ذف اوت  ط ا ال ن  اص ،وات  10و  وزن ،

   ص د ر ا .  

 . دي رة ار  اص 12و ر ، ظ م11ا  ن

  .)379ص ،2008ود وذة اروي ، (

  و اا   

وز ذه ارة دوث طور ر  ر اطل ث  ره ار 

 رو  ب ن ت ان ا ر،  نرد ادوار ا  درو

وزد ذك درة اطل  اب  ، زد ن وي  وان  اري 

ق ان طر كت وذوفا، طرح وا تب او   

را ا ،  ووء اا،   من ا ددك او

ان  ار  وول  . وظ اء  ،ن ل ذا ار و اطل

  . و ؤدي ا زدة ارة  ،ما  ل  دا ق ظر ظ

 كذ ورا وا  درةا رذه ار  ،ءةوا ذا  ،ا ورد رفو

ر ا"دددع ار اا "، طو ونظ وا  در زدادو ر ره، 

وادرة  ام وارز  ،زداد ا رات ا و ،وام ل 

  .ودا ده ا م ام اردة

  .م ط ا م دة ادم ن _

  .ادم ن م ر زة ا م زة _

  .ادم ن م رزة ول اذات ا م ردة _

_  رم او ا رة م ن دما.  
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وان  زاد درة اطل  اه، ن ان ظم ط اذ، و ذا ار

رات و اطل در  اب اؤ   ووع دد رة اطول،رز ا

ذك  ص اظ وادراك ده در  ادراك  ار ا ت اه،

  ذر ان ام س ت ن ازا ،ا ودرك ار اورة ا ر

، را وار لروف ، وان ا  و را  ر ز لطوا

  .ذا اص

ا  لل ا ن طر ادا ا، وا دت اووء وا 

ف ووا ت اء ووم ا طورمون او.   

  ).37ص ،، 1999ل د ادي (

و اا  

ن ذا ،  د و ارار ا    ص او ا ظأ

  ا ا ل اد و ا،  د ري رةن ا  دي ٫د واا، 

ا د ونب و دات اواطف وا،  ظ   ولول ا

رات و ظ ذك و ض ا،  ا  ارن ون  ،اول 

ن ان  ، ف ن وات واء ر،   ط اوف دي اطل 

 در ق و طوا وطات اوا  ن ادم او

 دوا، طف اوات ا  بت او ده رظو.  

اطل  "ان ارار ا و ل م  اوول ا م اراءة  ول

 فو ي فا ط ر ان (". ام ا،2000،  28ص.(.  

وزد ن در  ارز  ،ود ادا دي اطل م رار ا و ن

ق د از ا   اطل ن دم ارار ودم اف  .اه وارة ،

و  ح و اطل ل ا اور  ،ودان ا  اس ن م اراءة 

  . ود ار ادا ان ون درا  ق اح وادم
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  .).54 ص ،، 2001د ر ادادي (

وذر ان اف ا ا واط د اطل ر ا اف وم 

  وار ن (.ام ا ،2000،  28ص.(.  

و اا  

در ود دث   زات و ر  ار ا و ام و 

  ا وق ات   10 ا واوزن زدة  5ود  اطول زدة 

ان  ذه ار  اطول واوزن وب ا ذ ن ام رب وه 

  ار او ا ث  ذه ار ول ذه 

ن ار اطل زول طول اظر و ط اطل ان رس اء  – 1

  .ار ن ره دة اطول

2 –  ا  ا د ،  د ان  رة دا  وس دم ظ

  .ن ن ا وي  اس د ات  د ا

  زداد او ار ون اطل  ا اب اذي ج ا ظم ارت – 3

  .).42-41ص  ،2008 ،اطف ن رج  د(

ووو اا  

زداد ط ادم وص اض وزداد اطوال وك اف ا ودد اوت 

 90 وزداد وزن ا  ل   ذه ار ا ،د د از وزدا

  . ن وز د اراد

ف اوظ م دادر ا دة ادا ا ا رذه ا  و.  

  .ول ت اوم در  ل وا ر ت  وط ل وم

)ل  وض، 2000،  224ص.(.  
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  اطرات او طل  -1-3

1-3-1- وت اطرف ار     

ك او ت ار او طق ط اطرت او  أط او

ر ر روب  او ا ظر ا واط ارد او ا  ار،

  موب اطرورد او ال ا ن واء ،  ونر او

 دد م طر اون وون ن  ؤء اراد اطرن و

 م ،ام دةوا م ادم ور ود ، (.و ن2001 ،  11ص.(.  

 و نطرل اطن اذك ام او ر طر م ون و

، ل وا كوذ ، ر رو م  ا ن ا رر او

و ا رو و و.) ، موي ورط123ص  ،1987ا.(.  

 و ا و رت اون ا و و ن ار و ريو

وم دور ن اب ا ا    راع  ذا وا ، اطل

  .).401 ،ص 1989ر ون ، (. اط واد  ار

 و ت رونظ نذك ام او وت اطرذ ذوو اان ا

ن ورم ام و ت و  ل ، ط دن وطرظ ا م ق

، ا ا، ورب ظد اا  دل ا   و نطرا ط د 

 .).43ص  ، 2004 وارون ، (. ار وف ذا اطع ن اذ
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  ف اطرت او طل  -1-3-2

طرت و ون ر ذه ا ،رت ا وك اطل وع اط

 و اا   

 ازال او ا ار ، ا ، اطرت ارط وك ال واطم

  .ام اواد ارة 

  .اوط  اول ارادي ، اطرت اراج

م وات اطرا ، مم ، اا ، ا وا ا.   

  .).35_34ص   ،2011م ،  د ازز ارام(

و د اطل ب ول ا او رف ام او اداع م   اطراب اذب

وو وك ب ن   دث او اق و م  ، دث  ا  ل

  .ا ا ش  اطل

رطراب اا و ،  ل اطر ا  ك   لطا  ب و

رف ان ا ذه ،ان  ب اذط   ذ ر را وا.  

) ، ل ا د2009،  32ص.(.  

درار اطراب اا  رامدد ا ط  ذيك اذ  ر دراذ اا

   را ونو دراف اا   وطت اوق ا

وا را س ا ن رال ا ا  دا.) ، ل د1998، 

  .).237ص 
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2-  درار اا  

2-1-  درار اف ار  و  ول ادم ا ص أو ف أو ر أو

أو ا أو ا  أو  لوا  ا.  

  .).502ص  ، د د ام زران(

ران إاوى ادي اوط  دود ث ض  ال دون  

  ) .371، ص  2007ود د ام  و آرون ، ( .رن ن 

ان طراب دا ون  ارات در ودك  أن اطلك د وذ

  .).74ص ،1999اد  د اد ، (.دم درم  ام 

Learط وت ام  ارح رك ni ng Di sabi l i t i es   

 ن ون ن اطرات  ا ، وام ، واراءة ،اطل اذ أوكل 

  .ورات اوال

  ).459ص  ،1999رال،  _ه ٫ رزور _ف وزف(

 أوا ا  ال اوظ  ا  اوا  ن 

، داووا وت اطراا  ف ا  س ا ض  أو ب

ص  ، 2008،  وآرونود وض ا م (.ا أواوال ا  أواواس 

24.( 

ر  ال  وت   اراطادرا  ا  ارورف 

ا  وت  ارط  أن ن  ن او ن اداد ،

  .).108ص  2011دت د اد،(. ن او ن اداد 
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SRI ) ادرا رف رل رت  ار فر أمون  GYRI L BUET   ) 

ادن  طون وم   أوكادرا طق  ل  ار" ول   اذي

 دراا ف اف  أنا  وبطل ا ووذيرة ا مدو .  

)sr i gyr i l  buet   1951 p  77 ..(  

  

   80اذ اذي ون وي  ال ن  " ور ذك 

 .".ن س ره از أراوي 

  .).237ص ،1998دور ل د ول وظ ، ا(

ت  أر د رام نررا  درا "ذذي اق  ا ط 

وا، دراف اا   وطو  ت ارو   دا 

.")chrراار ا  إس  i st i ne l ngr am   1953  

p17 ..(  

  ادرا  ار أواع -2-2

 ر ارم ن ا س ك اق ن ء اس وار  رف دد 

 درااإ   قا  ك لار أا  دراا.  

  .).85ص  ، ، 2005د اط و ر (

   أددة  ألادرا  ار ذ 

  .).42ص ، ،1988ل د ري ازراد( 

درا     رر اطب  اإذ م   اواد ادرا  ر _1

  ق و ا  دراواد ايا  ن ببا .  

درا  ض اواد  راث ر اطب  ص  ض اواد  ر _2

اطب د درات  نأ  ، اراظر    ودم  اض  اإذ

 .ارده  د  ض اواد دون اض 
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  ..)88 ص ، ، 2010طرس ظ طرس (

   إ ذكود ت 

 -  ا درار اا   أو ز او ا  ط ور أو إ ر

 ا ت اأو ا زة اا). ، زة ا2005  65، ص .(  

ر ا ن ت اك او وا  ن أت و دة ، أو او

ا )...... ، وريد  د114، ص  2006ر(.  

ارن ن ارات ا وا  إرا  روو  ادرا اوظ  ار - 

  . ا ا ا و  اطل أو ارةاطرات   أو

) زة ا، 2005 ، 65ص(.  

  ادرا  ار أب-2-3

ؤر   ام  إؤ وال ددة ب  ار ار  إن

 أب إث زي ،  ن م وو وون ا  وام و ل 

ذا  روا ب إ  ،  ون ند ل واواض ا ل 

 رو و ظونب وطا،  روم  ا   ل ر ل

  .ر 

 رروا  دراان  إ وبا  وا وا ا

  رؤ ا وا دذواو ا و تدر رد  إب وا.  

   .).28ص ، ، 2006وف ذب واد(

2-3-1- ل اواا   

  .وود ض اطرات ا ا ؤدي إ ص ارز  - 

  .اق ا ازاد  -

 -  زان اف ا س و ف ا .  
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  .واف اطوح ازاد  - 

  .ال و اوف  - 

2-3-2-  ل اواا  

ا ادر ب ار، ف ا ن ادرس واذ، اور  - 

  .ص  واط ار 

 -  زو اا  دم ،دزاء اق ا ت ارة ا زا ا

  .ل ادئ 

 -  ا اوا وى ارة ف ا ديواإ ، 

  إ ر ازء و اوة

2-3-3-  ل اواا  

  .و ل  ار  اذء  -

  .  ار  ادرة  ارز  - 

 -  دة درا  فوا ؤدي إ درة  را.  

 )،  مد ا ود 2007  372، ص .(    

 وي اوا درال ان ا طل ار ودن و ءورذ  ، ن

 درال ا ؤل ،اوان ا ددل ادا دا ب  د ر لطون ا

، درا د ارد او،  رض ل اب ا ن  لواده ا دوا

  ونرا  لا رء اذا  ن مر دراا  ف.  

  .).87ص  ،1982 ، وآروناطب (

2-3-4-   لوا  

  ف ا ام 

  اور اذ  إوء اذ ؤدي 

  .  از ن ارز ؤر  ل درا اوي
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  ..)65 ص ، ، 1997ط م (

  .ره أوطو  أوت  د اطل ل ف ار 

دراا  دذل ا  در ن ل رو ف ا.  

 .).32ص ،2000 ،زب ود  ر(

 

2-3-5-در دة لوا  

 إذا أارو ا ط  ا  واءادر  ات ا طل 

ذب ا  ،أمان  أو وإدارةان واطراب ن ن  أواءءت 

ا ذ وم وان ا درم واو ا  ت،  د  ب 

  .ال

  ذيا دب ااإ درم وان ا ذور ا ب نا.  

)ورا دد ا 45ص ،1991 ،ح.(.  

ادادا م  أرص اذ م  در  ن ادفء  اذ 

  .ادو اول  وي ا ن ال 

  ..)67ص  ،، 1980طب دق أو(

2-4-  ن درارت ا  

2-4-1-  ت اا  

  . ط  ل ات او ات اذارة  ف - 

  .اه إ إ ل ال ن رة إ رة دم ادرة  ارز و-

 -  درةف ا لل ا بد واوا  را  ردم او

ا.  

  . اه طء زن ار  ف ادرة  ارز و اض و - 

  .اد ن اطق و ط ادراك  - 
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-  لا ما  د لس وا  لو ا.  

  .زون ت وات واة واب د وا ات  -

  .).76ص  ،1989،ازود در  (.اض وي اذات -

2-4-2-  ت اا  

 -  زطواء و او ا ف اوان ا با. 

 

  

 -  ا ف ا ن درارف اا.  

  .دم اداد و اراف  - 

 -   ظت أو ادان او  ردم ا.  

  .ام راض ن ارن  - 

2-4-3-  ت اا  

دن م ال ا اطلدرا   وم ر   ارن اطلظر 

 ل وزوا طو،   لوا.  

- ذوء ام ووب او ف ا رل ا.  

  .ارنن  أر اررض اوزن وادد ووب -

 ، وآرونازدي اد د (.ن رم أرراض و أام  أنوظ  -

  .).211ص ،1991

2-4-4 ت اا  

  .ادر ادوان  اط إون ق وون  - 

-  ونرمأ  طراب ان ا ونو ا.  

  روم ا ياإرادوود دات و رة م ول  -

-  مزون  أت  و ا ك  ،اسوذ ل.  
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 اطدم ل اذات م  إ ؤدي  واراناور ذ ن ادر وازل  -

  .).312ص  ،، 1992ن د د اؤن (.واس

 

 

  

  

 

  :خالصة   

  أنو  ر وطاة  أ  نوم  ا دد 

وذك ك دد  ، وا وم ف د  وب  اطل و

ول   رات وزات  ، أريت طو وت طو واف ن 

 .  

ف  أواعو ر ادرا  دران ، رند م  اطلوذا ن 

 ار إ أدتا و ات  أبوك ادد ن  ف اء وم ،

،دراا ا  وا وا وا وا .   

  

 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

 



 

 

 

 

 

 

 

  د 

1  طا دراا  

2  درادود ا  

3  درادم ا   

4  دراأدوات ا  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

   اث اراال 
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1-  طا دراا 

اط ن اث ن ات وات ا  ادرا إراء إن

اول  إدو ن اث ن  ، اادرا  إراءاترض ر ذ 

وذا ال  ، اادرا  إراءاو ظور د  واتا ت 

ن ا، دهو ر وو  ل ث  ود ذاوم  إ   ود ذل

درام اوذ وس .(و ل درون106٫ص ،2007، وآ.(  

أم طوات اث ا ث ت ذه ادرا د ادرا اط ن 

او رف  ن و  ادرا ، و  أن اووع ن ول اطل 

 داا درا ت إو ث ، ر دراودر ا دا د ر ازاا

درا ، و  ا  ت دف ار ا وتو زرة دة  أم ن 

ن  ات  ارف  دذي ا ادر   وا  تم دد 

  .ب 

 راوا ا ت ا  د ل نذتون  أ  ظرة

درم ود ذك ت و  طود م ادر  ، دران ارن اطل

م ، إا   وراءا  تظورب  أ ن تم٫ ا د ورة ذ٫ وا

ود وادي ك دة ون م اري ٫  درا  أات وف  أيوار 

 ن اقط  جم ا.  

ل و م  ت م ط  اود ودت دة ن طرف ا

وذك ن ون ادر  ء ل  م،ر ا ذ و  اور

 وذا . وادارةوان  اوء ون ك ال دام ن  ٫وءء 

  .ق اجط وإ، ل  اول  اوت ا اج 
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2-  درادود ا  

2 –1- ل اا  

 داا درا  درات ارأ د ودر دا ور ازاا.  

درم اا                    ودر دوان  اا ءدي  أ م1ا  

  ا او    .اد اد     ي د                  د ادارة 

 طا                      ر      فم ار 021_27_82_77   

   1972ر  ادر 1934                        ر اء

 248 ذ.                         در ا  1000م  

       راط اا ط  دةزا   

      درارات اا   دد اا 12     سدر ا  8   

      07م ادا ا 01            ا م اري       

2–2-  زل اا  

  . 18/03/2013إ   14/02/2013ادت ادرا ن 

  : المجال البشري -2-3

   .اقتصرت الدراسة علي حالتین من المدرسة االبتدائیة یعانون من التأخر الدراسي  
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3- ادرا  ثداف ادم أ  ا ر ام ا د.  

ورف ا ا  طر ظر إ اوك ظور ص ،  ول 

  ل فرداا و نو ذان ا ودا  ر ا طرن  ، و ا ك

اف ن  إد  دول ذا اوك، و،  ث  ارد وف ن

  ت اراب اتأو  ص. p11)   ،1979 ،Reucl i n 

Mor i ce.( 

 وأوعوف ت  ، ا ادي و ا اب درا اوك  

ووا ت اطراب ان أرد وس (.ا ل ٫1996 11ص٫.(.  

 أو أي ا  بج اق اط ل تا  ري  

  ا  رري  ات د طق اج   ا ودي  أي  دي
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4-  دراأدوات ا  

  اظ ارة  -4-1

ورف اظ  أ اه إ ظرة أو د  أو ء  دف 

 وا و ن أ فم(. ا د   ،2000  276، ص. (  

و ا وم  اث ظ وك ن ن ل ا رة 

   ).254ص ،2007،  وآروندت ل س  (.ا وم درا اء أو ص

  و د ان ادي  ا را وو ث  راو

  .).131ص  ،2001،  وآروندون دات (  .   أوده   ن ل

 ظل ام ا ت ث صررة ا لظ تو نا  

 إء أءوا  ادءادرا  ام ورج ام   أمادر ل 

  .ا و وود ر دراادرس 

4-2 .ا د  رن أو أ ن ظ دلو  ،  أداة و

ا  ولرا در ل ن تو، ور طا  ون  ن

  وطر  اص ووع اثو ن ا ا وم ث داد

وام ال  اب أ ن  إذن  ا ن   ات،

دف ا  أم إرد  ،ن أم اط  ل ء اس 

 ا  ت ا دى رل أ ون .وا.  

..)247ص  ،  2000م ،(  

 

 

 

    



منھجیة البحث                                                                            الفصل الرابع     
 

 

46 

  اوا ف  4-2-1

  أو  ا  ل و،ا   ولا   و

ات ارور وا ص ذا واذي ون ل وار دي  ل 

                                . أرهؤال وواب ط  وع ن ار ل دث ن 

  )..112ص ، 1980و ورد ،(

 ر ام ا د  ن ذاب و ن تن ا رل  أنا

 با ا رر ادا وا م طم وا.  

ن  ر اب ا  و اوذا ت طرح و ن 

ورو ذا و  ا.   

4- 3-   ط                                                                          

  برا  درااو دراو اا  تزت  ،ار  و

  

  .و ام ادرا -أ

و اا 

وادة در  ،ا ل م  ظم وث ا ن اروري دة 

   ذ اط ا  ن اوت اح درا  ان

1 –  دول وذا ا دد ث رة دران ا ودةد ا  دول لء 

 زت اواا،دراوا  ب،وو  دة مووا )رض ) و 

و ن دأ ادول د اء رة ن ول ط ار  .ازاطت 

 واداداء ن اواب ) دة ) را  أوود زل وان ون 

  دمدرس ادران ا وم اا.  

  رب واا  ا  توذا ا ءد اريوأ  . م  إ

ون ط دد وت زون وو ٫ ذك ارض رة ووت ادرا أء
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أ  ر بط ا رت اطا  زر أو  أو ، ر 

 ن اوأو( م ر (قطذا ا .  

إن ذا   ل ا  ونود    ،ا ءال ال  – 2

  .اور د أوود و ل ارز  واب اف ون ا ،ص 

3 – دأ  نوا  وك ار اظز و ا م اد  ب

  ل  طل واا  دالاا ، د ت ط  ءوان ا

 ل   ل ات اري ا د دث ن ان  ال ادد ، أو

  . وار

  وان ، ط  ل رة ،  أورز  از ول  وادة  – 4

 در كد ذ لم ا كت  أيذوورىأ ا .  

رب اوس ث  ات،ون ان اد ل  ن ل  أنب  – 5

 اد  اط، وا  واب،اور وام  إ ود   طو ،إون 

 ) ون ك ت و  ازل  إ أ رض . ارة أرن

  . ذك اوت) رادو أو زونوت 

6 –  ب  أنو أنا  ط وننر ،  رد اأن  ا  لم ا

  لأ  مب آو اب  ، اوا طا  لذا ا لا دو

ن ،اذم اظ  دو   ق ا أ  ر ن مل وا

  .ارةل 

7 – دروض  إن أن اإ    درات او دة ، آو ب  إذ

ؤطإ  دا  رة ل    حا ط  ق طأو إ .  

ل  أداء أو و رار  إب اب د دو  اونذك ط ن 

 ط دا  . ذه ا   لذ  ثأو   ق راس د

  .اد روح ن ا و دأاطرن 
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8 –  نو ب  إنل ام ازيء و نن ان  إ و

  .اط الذه  أداء    ارة اط ث م  ال

9 – دأ   دراو  ما  ل  كذ.  

10 –  دأ  ود ث ن لداح ارورة ا توواء وا   ذيا

 ت اأم  م.) رد امرا177 _175ص ٫ ٫1993  إ.(.  

   ل ا ن طذه ا رم ا  وعو دم ا دران ا دف

  ن دراوي ا ن.          



 

 

 

    

  

  

  

  

  ـــ الحالة االولي1

  ــ الحالة الثانیة2

  ــ االجراءات المیدانیة لدراسة3

  ــ الجلسات العالجیة4

  ــ مناقشة النتائج علي ضوء الفرضیات5

  رض ول ا اسال 
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1- اوا  

1–1-  م ادوا   

أ اس                                      ام   

    ارا ادا اوي ادرا                              وات  10  ان 

ا ار                     ذر 1ت و 2  اوةدد   

 وي اا ف                       با   لط  

 ما  ت   

1–2-  ا  ص ا  

 ل ا ن  نأن  ا ط ر  ان ا 10  وات ش

 ذات وي  ف و ازار ا ن  أو واد وث 

ل  زل   ام زل ال و٫ ن ال  ابدا وذك را روج 

،دةوا ر  ر زل و ش زلا  ا رل ا إذ و  د

و   ،و درس  ا ارا ادا ر ، وأخان ار   أن

 و ف  ل  ط  ارىوا ادرا ا ا و إدة

.دة ن ا ودل ادرو  

ا ري ن  أوذك را  را دال ام اذي   ،  ر 

 ،طفن و م م و دا  كذري وأن   م وااو 

 ل ،درارج ا  ق رم ول ادا رن ا ر ر  و

. اوز ا  ر ن رت   

 ذات أورة ا ص  ،  ن ر را د ا  و  نو

ود  ،أوذك ور ص  ي ب ، ر رة ن ز ا رد

. أرض ظر ار  م   
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وات   وو ن ن وا ادرا، د طوح رب   أنون د 

 م ذال ادا.  

 س د ت دال ام و  أند  ا   ص  أ

ر ٫ ط دوا  وإ ن  أ رة زد  ، أ أ 

 ام و را  إل اواد  ارع  ادر ب دم 

 ورو ق زق وا ، دة  ننورل  ام ودرا 

 وذا  ، أريرة  ادةواوف ن  ن د  ام ، ارةاراب 

 دا ت نو  و د .  

1-3–  ل ا 

   رظأ  طرة  ا و ا  ل ن كوذ تدرارأ 

ون (،  ش را  (وو ) تدو(دة و  أ أر أ ث 

ورل ام (وذك ن ل و وود ور دم ار ن و دال ام 

را إ (   دم ذا ودودردت  أ ن ز وف ور و

  ).  ط وا( طتأ إذام 

  نريق  أ ورا دي ا س )مر ب ق ( أدي إ 

وق وت  أن ط  وإودم در  ادم  ادرا ور ودة 

 دورة و ل ن رظو درا       ت ما  ر) 

 ( ٫دراا درا ص  ص ر و.  

اط وذك   وأواءب ا ز  ط وب ا أن د 

ب ار  اطت واد    أ إظ  ون ل 

رو .  
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 س دي ا ور ر ن اذات  و ورة  ن  وذك 

 و ل ن)ووا ( ب ذاأراءو    نطاأ   ول ا )أ 

  ر  رة(.  

 ذاو د دو  ور، دراا درا ص  ص  ن رد وفوا

و ذا د ر  اح   ، )  ط وا(ل ازء 

.وان  

ت  أ د ت  مل ادا   ت اص ا 

درا وذك ن  رة  وت د     أور 

 و) راش  و ن  ش( ،  دوان ور دو

ا و ه ز)مر ب (،  ن ردات ا  ظ و

وذك   ارف  و  ازء،اه ز اذي س  وطر

 ك رات وذ ون  مرج اإ  ر ا و.  

    دوا   ص و  نو ط  

وون   ادرا وذا  ل  م إووع ن ارة ن 

 و ور دؤ  ذارة و  ن ا ص 

 دراا.  

٫ و ر را رج ادر وذك و  ر را دال ام 

.ادرا روروب ن ادرا ون ور ص   
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2-ا ا  

2-2-م اد  ا    

أ اس                              رن ام  

ا ادا اوي ادرا 12                              ان  

   ارة ار     ن وودن              4اوةدد 

وي اا طو                  با  رة ق  

 ما ت   

2-2- ص ا  ا ا   

ار  ن  إو أر ش  واد و  12ا رن  ن ار 

و ارة  وودن م ان  ا و ت  او وود  اوط 

 و ت داا   تد د ،  دا  ون ا و

 ن ط لذا او  تو د ن   ،  ود مو ر 

 درا  ن م و ك رادة وذ و داا ا ا  درس

 و )ظ ش ( ر زة ، و طر مدر و  ن ر

  نو  ن را ردأ   و داأ  وا  م لا

و درام( اا  رةت اا وو (و )دو رو ( ظت ،أن 

 وأتؤا ل ر راي ود ظر ذك د  اراط ل زم 

  ).م(

وف ن ام ا اذي و دا واذي ر  ا  ن اور 

  ) .ق  ون   وو ذه رش(

د  أ ذاتورة ا ص وص  أنو   ر را نر

  ، رة او ر و ك راوذ را رظأن   ر د
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ل ان ا دراا وا ن نرح  أنل ووف  أن ا  كذ و

رة  ادةا ووف ن  أدت ن دم اح،  س دي رن ل 

).ت وت زد ود(و أري  

د  أ ا ن اأن  د نرءدرا  أ س نم ول اك داوذ

 و رةرا  و درا) راش ( ،أ   رةا  

   ط وأ د ذيا.  

ن ادر وواد   أرود ت رة رج ادر و ب ارع 

.ادرا و ادرا أواءرب ن  را وذك   

2-3-ل ا  

 ر  ن طررة  داا   درس، ون ارة   م

 ز دتن  أ و را  كز وذردم اه وت او درا

، و دا  أردم  أن ط  أرا و ر  درا ور 

  را  ص وا   بب ا درات او .  

و دة،   أدا  ر ر دال ام وذك دم    أن

. ر و ن دم   دارا  إ أدي  

 أنر ص ن ا ا و ر را  ور وب رن 

".ر"ص ورة   

  دراا ن ا ص ورن ا ور  أ    ت

  رم ا ن  درسر(و ذراري  را د .(  
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  نريوأ ري ا ر أنا  نو  ا  را دراا 

 ا ت د   س ذاءدر  أتأ ) راش .(  

ص  أ   ن ر ر نر    ريأ  

 ،ن  أرن ا أ وعو ط  م طر ن لدبا  و

.رة  

أ   ددا د ريت اص ا   رعب ارود  أ كوذ

 دراف اص وا ورو دراا ؤو ن  ومأ  ز

دراا درا  دانو.  
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  دراادا اراءات -3

إن ذه ادرا ز  ر ن ادرات و د  اطق وو طق 

اج او  ان  ازز ا واب ، ود ت طم 

  

ز ازا  قط   

ك ر وي وك اوي ل إن اج طق ازز ا و وض و

 ، دوي ووك ات ا ومل أن أن ا كوي وذ دي أو زز مد

  كم وذرج ال ون داا  ذه ا  دم ا دو  

دروك ادام اا  

 مدار ا  دروك ادول ا م و ث  ست ا نم أر اآ

  ذيت اوس واا د إن ا وعم ال أ  دولذا ا نك و 

درون  ن ا ا إ ادي ار وف و رة اء ن اوادة 

و ا فإ.  

  و نوم ادة ) ×(و أي و  نو ر ل د دولا 

ن اواد ، و  ل أوع دل ات إ زة رز ب دد 

  زة دل رة ت ت ذا ، تر(ا رد ،  .( إذا وأ

  ).وي ، وط ، م(ازة رز ت ات  ون 

 ذدام اا  

دم دم اوك اروب  أم اطل  رع  ده ، ود م ذك  

ذ ادء وذج  ت ، ث ت اطب ن ا وز اذي 

 وه  ، و اد ت أدء د  واس  أن ظوا س اء و 

 أن   ، و أأ  ء  أط وت ار د ،  زل اطب

ل ا نو  ن ء ك ونده ، و  و  دو.  
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 ذاز ازدام اا  

، دو و مظ وم ا ن كز  وذزدم او  ظ ن كوذ

 ذا٫ ا درا تدول ، أو ذت اط   دحة و   ن

. ات وم  ب   

 رح ودم وا رج وق اط بن و ن ظ ظا

.م  

 طق  اب  

 دراوي ان ا أو درار ان ا صا دف إ جأن ا ظرا إ

دي ان ، و أن ذه ا وم  أس إع اذي اظ أو اد أو 

  ط م د وبر ر وك دوث د مؤر أو اا ر اإظ  

1 – ف ا    

د  وم ا ل ر أو دم ظ درو  أوم  دم اح 

 روج را أو إ  ص   ، وذك ت ا وم 

ن د ل ب زداد ا  إذم دة ، ن ذه اطر م   ان 

.وء  

دام الا – 2  

  ن وا  ط ب أو   ذ  أو ق واط  د

. ط ، أوم  و  ود  ام  

ظا 

 ط ودة إت واا  ووإ ز  ود دد ب  وا ا

دران ا د ث أ را.  

  ل وء و  دزو أ  ز ت نر ا ا 

رت أو   ب  د.  
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  با  أن ا   ذات و وا  ززدر ا م 

.دة و ر ص  دة و ، وذا    ل اب   

أ ا ا ن اب  ت أر و  ط أن رز ول 

 وان ا روبء وا.  

 أ   ذاو  لا  ط دمج واا  با  

.ازز  و ن دم   أن وذك را ط ان  
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-4ت اا 

 -1-4  وا ا  

 اوا   

 ت  ب ، أول ن رو  ن ربت او   د و 

ظم و ، ت  دول د اودة ن ادر ث ت م و ن 

 و تد ود  إ  ظ ا ا.  

 كوذ  دوءون ا ذيت اووا وو ظت او رو ،  ق

  درس ن أنت وا.  

ا ا  

ت  ام وادة  ، ام ت  ارن ن ار وظر   ار 

ا و ، ءت ام در ذ ال ن اطم  ، ن زو دون 

أ و ل وم ون  ت ن  ر وادة ود زل اطر دل إم 

طرون إطرف او  ربدي اا وء إوا  روجا .  

   ب اا رو دل وا ن ط  ن رفت اوو

.درس  

ام ت رن   ان  ون دا  ادرا ، وم ن ري أن 

 ون ن أ با  مم ، ظرودرا  نز ن ظروفس ا 

ت دم ا  ووت أن ا أن ل ص د درات ددة ، وان 

 دراوا ره أ  د ذا .  

 رورب  ا زل إا  و د وو  أن  توط.  

 اظ ل  ورب ج و ود طق.
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 ا ا  

رد او ،  دم ا أن  تث ط دواا  ت  ول دا ا 

وان وم     ، طت  أن  ول  ذا ددا، أ ج

 ر و  ذتأ .  

 اظ د ل  ذا، ون   ادوام.

راا ا  

 در  ت ث أ نرن ا  ست ا ث  ا  ت

 درو  د وموع وأا  نر أ  زل ، واا ب إذ و

  ترن ار  دمت أ نرن ا رأ  ت داو ، روا

.ط م اد ر أو ذب ب وال  

 اظ أت ال ذا دا وت  ن  إذا ت   اوم.

ا ا  

 رادول اأ  سرة ا ل  ت  درون لطل ا ن ادع كوذ

وأد ود واس   ام ود وأول د وذك اء إ إذا 

.ن د  ول   

 درت أو اا    ن  را و  ق رت د  ا

 وذك   أد . ا ت د  م ، ورم دون ب

اط ا ت  ر او د ت ر   درس دا ، وذك 

ط ا ت س ب  وظ ن واد ول دو ات ر را ن 

 ذةأ وأ.  

. طر وم أ ل رتو د   رت ظا 
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دا ا  

ل   د درو ت دا د  اوت اذي دد  ان 

.ا ادرس  ؤال ط  

  دمأو أ    أن  بت اط روق وا ر ر أا دو

 ار  ولوأ ور   صم ورب ا ت  را رح ت ،

   ظ أ  ولوأ دح را.  

. درا دومب ارح وو و رأ  رت ظا 

ا ا  

  دمت أ كذ ومزل و ظ درس  بب أو اطؤال و  دمن أ

.اوىاوط و  

.دم أم أ  وم ت أرا ظا 

 ا ا  

طت  أن ظ ار اد وذ رة  ارض وإذا أذ وف اري 

٫   رب  ، ود أذت رة وءت ر  ود اور و د دة 

طن أن و د ردن ، و  ذا رد  وت  اظري أت 

.اري  رت  

 اظ ر اظ .

ا ا  

ورة ا درو  ار ا ، وان    اد اطت  ظ 

ظ   ت  ن ن  ذك  وت  أ دة ودوت ن أط

 ل را دهذا ور و تو.  

اظ  ذا اج  را ، وت ر ول ظ ن طرف 

 أ  روضل ا كرة وذ رة  نظت ا ، ءدوا ا
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وأ   ررت أدة ، و د ترة و ول ا ذت ات أ

طرذه ا لا.  
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ا ا رن    -2-4 

وا ا  

وت رف  دا و  طت  ود وس    ام ،

ن د وذا  درس دا ول رب  ذك وأت م ، ر أ وف 

.أد   درس أل ، رت   

ت  أ وف أوم ل دول  وب أن    د رت 

م وو رت وررا، أ رةدولا  ططوا دأت أ  

 ن ؟  درج .  ات ا ن ذا ءا  نر دو

ل وأم  آب م أود أد از وال رن اذي دم   م 

،دول، اط اط ت ذا  ل نو رو ك أن ذو.  

.م أ ل ن ذاو ،دول وطا  ظا 

ا ا  

ت  ام د ءت ذ رن زل ود رت را  ت أ وف 

د اأ.  

وذا  د  أ ودي  ا ب أن ون ك دم ن ازل 

أ 

ل اء ا ون أن    ص ، وان د  طت  ن

ن ذر  ودم   ب  ت ب اب را ن  طق ادول ،

م ذك، وان  ر اراخ  ، و وم   دة وذر  زات

 ط ء ت  ل كذ.  

. م  را  رتو ن ا ء ل أي دة ت ظا 
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ا ا  

ت  ام د أوع ن ء  أر رة ، أر أن رن طق  ادول 

ن   ارز، أدت  أن دم ا ا   وأو ، وان 

ل اض ان ور ل  زل وإ دو.  

درا و  ارز وط دا  إ و، اأ     نو رزو

  ن وذك ادا  ط و و ب ال  ال وو

 دو.  

 اظ رأت أن ا رت وت طق  ادول.

راا ا  

 وا ن ارن ا ت أ د أن ءرة ا  نر  ت.  

  ل  ط ندة أو اوا  لز وا  زتر.  

  دمت أ دواب واا   ت نر ن ظرام و  روا 

ود  أوم دا و وار أ ت را وان  ٫ اطب  ال 

  ن رة درات.  

و ت ط دا ورق وت طول ، ت دا أدم  ظت  ذا 

  با ون أ ول أنو ، ذه ا ن رع.  

اظ رت أرع وت  ازرف ا  دم و ؤر ، ورت أر 

.وا  أد و  ء  ل اواف  ت ل ن ل  

ا ا  

 وأ دأ  م ا دم د كم وذا    سا ت أ

 كذ ومت أ ث ،د   و  أن  بف واط 

 ز ر ت   .  

 اظ ب ال اه أر وو اراع  از.
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دا ا  

  ، ر  ا د  رتأ ، رارة ا ل ت ذه ا

ت  أن وطر  تدض ، و  ترأ لا   ،ل بو 

وذا ررت أن ال ذا  ل رة  اق  او اذي ب  ون  ز 

.ل أر  

اظ رت ذب  زل درا  وذك دت  درا ت 

س ا د إد  بذ ت رأة ا.  

ا ا  

  طأ دة ، إذ دا أو   درات او ا   ل ل

ط اح    ، ب ط وذب دة زل ، وطق ادول 

.وم درو أر  

اظ ت ذه اطر  أل ن اب ث ت ذب  زل 

.د اب و وم وا  ازل د اط  

ا ا  

 ون إ  اورة د إ ططت ن ا أن وم طب  أن 

وذك  ت  اروض وأذت ط  ، طت ن ا أن  ، دا

 و م زأ د.  

ث أرم ا ا و ت دم زة ت طء ازة ا دم ذي 

 وظدم ارة واذه ا ل ذ ذيد ا   ولون ا.  

 د ذا رأت را و أ دوء واو  لة ارت ا ظا

.ار  
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   ا  وء ارت -5

رم ا ن وا درال ا ن  جو اث ووع او قط ن

 ونار  وج اق اط دو ، درا  قط ل ن كوذ

  ز ازب اتو او د ا إ  ا ا  

      ز از جؤدي ال  إط دراوي ان ارا  درا

  كر ذاظوز از جق اط د ظت إذ ا ن  ا

د  إ  وم  ط قط ز ازذي اىأد ا إ  دم

زل  وط دال ام  أر أدت  دة ، د  إذن ا

ظر رت وو  وأ وأ  نط درا  دما  دا 

درا وأ د درا  وقوا دراا  ر و ز ، 

وأ رح  أ و دا. ردق ا ووا.  

.درا ارادرا طل  ىن و إؤدي اج ب  _   

بق ان طر جل ن ادام اوا ف ا ل   م ن

 دأي .  

  ودة ا ت طرذه او   م داظ  أ ت ا س

 ود  أو  إ   ق و  ت ا ل  أيط ردت

ا.  

أ  ر ب جن ا ا اف  إراز  أرل ا دت و 

.، ورق رة ودة  ت ط اء وزل إورب  أروت   

.  أيو م دق ار ا وم ط اج ب   

 إ  إا  م ا ن  ردروق ا ث  إذج ات  إ

. و  ذه ادرا ورة   اث ط أروت   

 



خاتمة                                                                                                            
 

 

67 

  

 ت ار ادرا ن اب اج ا ط  ا  إن

 درال اف ا م إ ؤدي ا ل اطت ا ظرا ا

   ن وا  ذاو درس ام ا تووج ون ا دا

 دراا . ذاو ، د اا  ط ون ديس ا م   م  ن رظ

ل  ادرا ا طق  اج او  ازز ا واب 

طل ار درا وق ط  ن ن وي ادرا  ود اء 

 و جن اأن إ  دراوي ا ن ؤدي إ ززق ان طر جا

  دراا وة أرا ا  دم م با.  

دم ادة  واروارو دم اردد  ار اؤن  حطب 

وار رة ذ ار درا، وب م ذ ارال اور ارة 

 ت إ   رعت أو درار اا ا   دران ا وا

 ت ال ا ندرو را رو درا  كذر، وج اا

 ف اا  ل ذ    د ا رت اوا درا

اض وؤر  أدام ا و ادر أن ل  ور ادت 

ا از ذ ار د ن دم وود ت  وق وم 

 إ  ذيا دب ا ذ ما  كذم، ون ا ذور ا ب

درم واا .   درار اور اظ  ر رة دور كذو

 زو اا  دمد وزاء اق ات ون ا و  ش ت ا

  .ل ادئ ، و ذا طب ن ار ور او اب طم

اووع د أو  ن ادرا إ أ     ل أن ذا و ار

. 
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را راا   

1) أو طب دق ،،1980م اس اروي،اط ا،  او 

ررة ،ار ا.  

2) أد د ل،2008،ارات واس ا، اط او، ادار 

.ر ارة  ،اات ادو ر  

3) أد د از، 2001، اراض ا، دون ط، دار زران ر 

.واوز ، ن اردن  

 ،وا طم، اء اط لطم ا ،1991،روند وآ ددي أز4) ا

ر ا وزن، وا ،ردنا.  

5) ازود در ،1989٫م اس ادر ، اط او، ارق اوط 

،ط  نردنا.  

6) ارطوي وم،1987، اون أد و و م وأب 

.ودا را ض ار٫ اوزر وا بم ا م٫ دارر 

7) اد  د أد و د در، 1999، اطراب اه دي اطل 

 أ و و ، اط او ،  ا ار ، ارة .

8) اطب وآرون ، 1982 ، اذ  ام ا ،دون ط ، ة 

.ر ادرارف،   

 ا ا ،دون ط ، رل وطس ام ا ، 2001 ، دو زز9) ا

درر ا ،.  
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 (10طرس ظ طرس ، 2010 ، ات ا و ، اط ا ، دار 

.ارة ر واوز واط ، ن اردن  

ر د ازز اد ص وزدان اد  رال_رورت ه _وزف ف ) 11

ارطوي ،  ،1999ر اطل واران اطرن و،اط او، دار 

، ب اراتاا .  

 دون ط، س ام ا ،1980 ،ود ط ر ردو و (12

. دوان اطوت ا ، ازار  

 (13د د ام زران ،  ، 1999م اس او ، اط ا ، م 

.اب، ارة   

  دابا  ،وا طا ، وت اطراد ، 2001 ، ا ن (14

...وان ، ر  

 (15ن د د اؤن ،  ،1992وو ر ادن ورم ،دون 

....ط، دار ار ا ، ن  

 ط ءدار ا ،وا طا ، درار ا2005، ا ، زة ا (16

.اردنوار واوز ، ن   

 ، ا طل ، اطدي ا وت ا2009، ا ، ل ا د (17

 ، نا ب اندار ا روت.  

 طا ، راوا وطو اا وو ،2000 ، وض ل ل (18

 ر ادار ا ، راادرر ا ،.  
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19) دو اراح د ، 1991، ال ادرا و ل ن وم اذات 

 واواق ا ، دون ط  ، م اس ، ارة ر.

 ، وأ وأدوا و ث ارون ، 2001، ادات وآ ن20) دو

 ، وزر واوا ط ردار ا ، ا طردناا .  

 ،  وطا 1989،طرق درا ،  وواد اد ا ودةو طد ا د21) را

.....ر واوز ، ن  ادون ، دار   

22) رد  دوزي ، 2006، ا ا وار ادرا، دون 

....ط، دار ار ا ، ازارط ر  

  ب ، ا طو ، اس ام ا ، 1997 ، ذاد ا ن23) ر

.إدردث ،   

24) زب ود ر ،  ، 2002م اس ادي وار طل وارادن ، 

 طاون  ا ، وزر واوا ط رردن، دار اا.  

 طس ، ام او را  ثا   ،2000 ، م د  (25

وا  ، طوا وزر وا رةن، دار ا.  

  (26طف ازن ،  ، 1991ر اس ا  اب وا م 

 اس ، دون ط ، دار اب ا ، روت.

  (27ر ل اد ، دون  ،وو و اطل ، رز ادر ب.

 ، را ا ، دون ط ،؟أ ر ف ،2000 ، ود بر ز (28

.ارة ر  
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 (29ر ون ر  داود وز دي،  ،1989ت اطل 

واران وأب ادة ، اط او ، ورات ا ارد ، ن 

.اردن  

 ، وطا ر  ذاتر ادء ود، 2008، ا د ا بدة ذ (30

 طاون ا ، ردار ا ،.  

 (31د اط و ر ، 2005، ادرس ا وت ام وار 

 ادرا، دون ط، دار اب ادث ، ارة .

 (32د ارن اوي ،  ،2002 اث  م اس اب م 

 اث وطرق  اوت ، ازارط ر.

 ، وا طا ، ج اا  ددوي ، 2011، ان ارد ا (33

.ورات ا او ، روت ن  

 (34د ارن اوا ،2006 ، دل ا م اس ،دون ط، دار و ر 

  . ووز ، ازار

 (35د ارؤوف ر ور د ،  ،2008درب اطل ذوي اطرات 

 او ، دار ازري ا ر واوز ، ن اردن.

 (36د ار إرام وآرون ، 1993، اج او طل ،دون ط، اس 

  .، اوت واداباوط  واون 

 (37د ار إرام ود ا ر ،  ،2005م اس ا  دان 

 اطب ا ، اط ا ،  او ار ، ارة ر.
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 (38د ازز إرام م ، 2010، ات ا واو دي اطل ، 

 طاون ا ،طوا وزر وا رةدار ا ،.  

 (39د اطف ن رج ،  ،2008 ار ادا ، اط او ، دار 

. اردند ر واوز ، ن   

 ط ء دار ،دون ط، لطو ا 1998، ر ،  ندء ا (40

.وار واوز ، ارة  

 ، وا طا ، دروت اوا ل اس ، 1996، ا ل (41

.دار ار ار ، روت   

 طم ، ات اوو دراف ازراد ،1988، اري ا د ل (42

وقاد ،.  

 (43دة اد د وآرون ،  ،2001 ا طل ، اط ا ، دار 

 ، وزر وا ءا 

 ، دون ط ، وا ج اا  زوم ، 2004، ا ن د (44

 ، وزر واوا ط را ادرر ا.  

 ، وا طا ، س ام ا  د ،2009 ، م ن د (45

.ادرا ار ط وار،   

 (46د ل س وآرون ،  ،2007دل إ  اث  ار وم 

 اس ، اط او ، دار ارة ر واوز واط ،ن.

 (47د ر ادادي ، 2001، اط ادا طل ، اط او، دار 

.ار ار ، ارة  
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 (48ود د اد  وآرون ، 2007، ا ا وادر طل 

.ب ، ازارط ر ادر،دون ط ،رز   

 را ، ا ططوري ، اس ام ا ،2008 ، ويرودة ا ود (49

...ار ادة ، ادس  

 (50ود وض ا م وآرون ،  ،2008وت ام اص واج ، 

.اردناط ا ، دار ار ، ن   

 (51دت د اد ، 2011، ا ا واوق ادرا ، دون ط ، دار 

.ار ا ، روت  

 (52ل د ول وظ ،  ،1998وو اطو، دون ط، دار 

. اردنال ر واوز ، ن   

 (53ط ل اوا وآرون ، 2002،طرق درا اطل ، دون ط ، دار 

. اء ر ، ن  

 ، ا ردار اا ، دون ط ، راءةل واطم ، 1997، ا ط (54

.روت ن  

 (55ط وري اش ول د ارن اط ، 2007، اطرات 

 او وا ، اط او ، دار ارة ر واوز ، ن اردن.

 (56ل د ادي ، ،1999و ار د اطل ، اط او ، دار وال 

.ر ، ن  

 (57م ان ، 2000، طرق م اطل اراءة وا ، اط او، دار 

.ا ر ، ن  
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 (58 و آرون ،  ،2004ص اذ ذوي ات وارات درم 

 طا ،ار و رةا ،رر ادار ا ،.  

 (59وف ذب واد ،  ،2006وو ار ادرا ، اط او ، دار 

.اردنا ر واوز ، ن   

ر راا  

1) Christine lngram,1953, Education of the slow learning child 

chap2, the Ronald press com. 

2) Sir Cyril but, 1951, The back ward child, university of London 

press ltd , London. 

روا وا  

Fr um r or o com. 44.  ht ml/ 158787.  

2  05 2013 /13/04.   ارا 
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 ) 01(رم اول ق 

ط   

                          ا  وردت  ا وا   

  ور ات  -1

  .ح ار س

  .ح ار ج

   ؟ راي  را أت س 

  .م ج 

  رك ؟ لو  س 

  .2003رس ٫9 ن 10ج 

  ادا ؟ را  ايو ر ر نرك  و ش س 

  .دوت ج 

  ؟ و ش دو س 

  .ش را  ج 

  ؟ه  س 

  .ش را ج 

   ؟ راوا ك ام ا را س 

  . ورل ج 

  ه ورل ؟ س 

  . را رام ا ج 

  ش ادر  ام ؟واش  ا ا   و س

  . اري رو     ج 

  و ه ؟ س 
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  .  وأراي  راو و ف ن   ج 

   ؟ واش ر يزد س 

  .  وط   ج 

  ؟ كاواش ر و  ط س 

  . م ج 

  واش  ا ا ك  ام ؟ س 

 زئ ش ع  وش  د  ، ورج و را   ج 

رو رو .  

   ام ؟ أت ر و س 

  .ه زد ط  ن داك ب رك  ٫ج 

  ؟ش ر وش  س 

  .و   ط  ج 

   ودوا وا ك ؟ واش  س 

  . ق ب رم ج 

  ؟ زءك  رط و د و ود دم طت  س 

   .ا ج 

  وه ؟  س 

  . ر ن وري  ذ ج 

   طك ا ورة ؟ واش    س

  .ف    ج

   ك ؟ ش  وو    س

  .ش ج

  وه ؟  س
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  . ر د ن ري روق د   ج

  ور ورة اذات   -2

   روك  را ك ؟ را را س 

  .  ج 

  واش ا ك  ؟ س 

  .واو ج

  ك  ؟ واش  ا ا  س 

  .ا رة  ر  ٫  ج 

  ؟ و ش   و س 

  .  ج 

  را ك ا ك ؟ س 

  .   ج 

  و ه ؟  س 

  . دش  ج 

  اول ؟ ان  ر ن ع ب  را س 

  . م ج 

  روك ؟ روا أك و أك واش و  دو س 

  .ت رو ت ج 

  و ه ؟ س 

  .ش رو م ع وا رو ج 

3-   ورة اور ا.  

  دك أدء دال ام ؟ س 

  .   ج 
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  و ه ؟ س 

  . و  راش  نش   ج 

  ك ؟  ش و و س 

  . ش ج 

  و ه ؟ س 

٫  ٫رب    ت دد طر ش طره ط ج 

 ف ره٫  .  

   وادك ؟ و ش ر س 

   .و   س م ٫ورل  ج 

  وو ش وك ؟ س 

  .أوا أر  و  ج 

  ش ر ؟ س 

  .دا وو ه ش  ك را   ج 

  م ؟ و وك ه  س 

   .رو  ور ج 

  ؟ م ر هو  س 

   . ر م ج 

  ؟  و ه  س 

   . ر   را ج

  ادر ؟دك أدء رج  س 

  . ش ج 

  أر  ارع و  ادر ؟ و ون  س 

  . رعا ج 
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  و ه ؟ س 

  .ش  ر ٫ ش    ٫ون ك ش  ر ج 

 و ه ؟ س 

 .ل واد م ر  ج 
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  ط رن 

                          ا  وردت  ا ا   

  ور ات  -1

  . واش را) ع( س

  .س  ج

  ؟ اير ون  را س 

  .ا ج 

  و داش رك ؟ س

  .2001ور 12 ،4 ج 

  ادا ؟   ايو ر  12و ش رك  س 

  .دوت ج 

  و ش دوت ؟ س 

  . ش ظ  ج 

   ؟ راوا ك ام ا را س 

  .ا .ج 

  و ه ؟ س 

  طر  رف ري ج 

  ش ادر  ام ؟واش  ا ا   و س

  .ش رك ج 

  و ه ؟ س 

  .ف ون ط ج 

  ؟ اواش ر و  ط س 

  .و   ج 
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   ؟ زد واش ر س 

  . ودو وو ات ارة  ام ج 

  واش  ا ا ك  ام ؟ س 

  . ون  و  دو  و، ورو دوج 

   ام ؟ أت ر و س 

  .و ن ذاك  ج 

  ؟ وش س 

  .  وش دة ن رو ه دوش رو  ووو ج 

  ووك ذا؟  واش  س 

  رش راج 

  ه ات ر رايس

  .م ج

    ود دم طت د و  ر وض ط و ر س 

  زءك ؟

   ج 

  وه ؟  س 

  م ج 

   طك ا ورة ؟ و واش   س

  .    ج

   ك ؟ ش  وو    س

  .ن ذاك  دا ج

  وه ؟  س

   ق  ون   وو ذي رش  ج
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  ور ورة اذات   -2

  راك را  روك  را ك ؟ س 

    ج 

  واش ا ك  ؟ س 

   م وراج

  ط ؟ كك  س 

      ج 

  واش  ا ا ش ك  ؟ س 

   ر ورة و طول ج 

  ون ؟ ش   و س 

  .و دور وطو  ،ر ج 

  را ك ا ك ؟ س 

   ح  ش ح   ج 

  و ه ؟  س 

  . و ش دل  وب  ب  و رح ج 

  اول ؟  ر ن ع ان ب  را  س 

  .ا ش ل ، وروح وط ج 

   ش س

  اج

  روك ؟ و روا أك و أك واش   دوت س 

  .ت وت زد ود ج 

  و ه ؟ س 

   د را  راري ر ج 
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3-   ورة اور ا.  

  دك أدء دال ام ؟ س 

  م دوة وء ج 

  و زءك ارن ؟ س 

  .دي  ش زاف ج 

  و ه ؟ س 

  . رش   ج 

  و ك ؟  س 

  . ج 

  و ه ؟ س 

  رف ري و ر  وش د ق ج 

   وادك ؟ و ش ر س 

  .و و زاف٫  دا ط  ش رج ج 

  وو ش وك ؟ س 

  . ق  ر     ج 

  م ؟ و وك ه  س 

  .ط م وو ر ر  ج 

  ؟و ه  س 

  .و و  ج 

  دك أدء رج ادر ؟ س 

  .ا  د  ج 

  ون أر  ارع و  ادر ؟ ون  س 

   . زوج وارع ارج 
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  و ه ؟ س 

  .ب   ج 

  و ه ؟ س 

 .ره  در  كج 

 

 

 


