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: أیمن فراجملخصات           من إعداد

  :القـــواعد 
  :الخبر مفرد ،جملة ، شبھ جملة 

  اللفظ الذي یكمل معنى المبتدأ وھو إما مفرد أو جملة أو شبھ جملةھو : الخبر
  : حكمھ اإلعرابي

  مع المبتدأ ، إن وأخواتھا ، ال النافیة للجنس:مرفوع - 1
،أفعال الشروع ، أفعال ) كاد وأخواتھا(كان وأخواتھا ، أفعال المقاربة :منصوب- 2

  .الرجاء ، ال العاملة عمل لیس
  :ولیس لھا محل من اإلعراب / من اإلعراب الجمل التي لھا محل 

  الجمل التي  لیس لھا محل من اإلعراب  الجمل التي لھا محل من اإلعراب
  :ھي التي تؤول بمفرد 

الواقعة خبر، مفعول بھ ، حال ، نعت ، 
مضاف الیھ ،جواب شرط جازم مقترن 

  بإذا الفجائیة ، التابعة لجملة معربة 

  :ھي التي ال تؤول بمفرد
االبتدائیة، االعتراضیة ، تفسیریة ، 

صلة الموصول ، جواب القسم ، جواب 
شرط غیر جازم ، جواب شرط غیر 
جازم مقترن بالفاء أو إذا الفجائیة ، 

  الجملة التابعة لجملة غیر معربة
  الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات نعوت : قاعدة
  ب آو في محل نصبمنصو: حكمھ اإلعرابي وصف نكرة منصوبة :الحال

  :أنواعھ 
  تطابق صاحب الحال :مفرد

واو الحال ،ضمیر ( یجب أن تشتمل على رابط مع صاحب الحال :فعلیة /جملة اسمیة 
  أمواجھ ھائجةتركت البحر : مثل ) متصل آو المنفصل ،واو والضمیر معا

بین ،مر القمرفوق األشجار شاھدت الطیور :مثل:ظرف /جارومجرور:شبھ جملة 
  السحاب
  :التمییز

  :اسم نكرة منصوبة جامد،یأتي بعد جملة تامة لیزیل الغموض وینقسم إلى قسمین 
: بیان عدد او وزن ،كیل ،مقیاس مثل ): تمییز ملحوظ(تمییز الذات او المفرد -1

  حریرااشتریت مترا 
  یبین إبھام نسبة بجملة ) :تمییز ملفوظ(تمییز النسبة او الھیئة-2
  علماعلي أكثر : یاتي بعد االسم التفضیل الذي لیس من جنس ماقبلھ *

  :البدل وعطف البیان 
  تابع مقصود بالحكم بال واسطة :البدل 

  : أنواعھ 
  أحمدحضر األستاذ : بدل الكل من الكل -1
  نصفھا أكلت التفاحة : بدل البعض من الكل -2
  أریجھاأعطیني الوردة : یكون البدل مما یشتمل علیھ المبدل منھ مثل:بدل اشتمال-3
  الرجلجاء ھذا : مثلبعد اسم اشارة یعرب بدل " الـ"كل اسم معرف ب- 
  إلى األمامالمجدأیھا : مثلیعرب بدل" أیتھا"و " أیھا "بعد "الـ"كل اسم معرف ب - 

  تابع جامد یشبھ النعت في توضیح متبوعھ :عطف بیان 
الثاني عطف بیان مثل: كان اسم بعد كنیة او اسما بعد لقب والعكس اذا -1

  عمرالفاروق / الفاروقعمر
شعراحفظت قصیدة أي : اسم جامد مفسر لمتبوعھ -2
  القادممثل  یا سعید : اذا كان التابع مفرد معرفة والمتبوع منادى -3

  :إعراب إْذ، إَِذا، إَِذْن، إًذا
  :عدة حاالت في اإلعراب ھي" إذْ "تأخذ :إعراب إذْ - 
سلّمُت : ظرف للزمان الماضي مبني على السكون في محل نصب على الظرفیة، نحو-1

  .مررُت بھإذعلى صدیقي 
:ظاھرا أو مستترا، نحو) ذكر(أو في محل نصٍب مفعوال بھ، بشرط أن یقترن بالفعل -2

  )اآلیة(﴾..ُكنتُْم قَلیالً فََكثََّرُكمْ إِذْ ﴿َواْذُكُروا 
بینما نحن جلوس عند :نحو" بینا-بینما"وتُعرب حرفا فجائیا إذا سبقت بالظرف -3

  )الحدیث(...طلع علینا رجلإذْ رسول هللا
ظرفًا لما یستقبُل من الزمن مبني على السكون متضمن معنى " إَذا"تعرب :إعراب إَِذا- 

  )البیت...(الشعب یوما أراد الحیاةإِذا:الشرط، نحو
فاعال أو نائب فاعل أو اسما لألفعال الناقصة بحسب : یُعربُ " إَذا"االسم الواقع بعد * 

أنت، (أو للمخاطب ) نحن/ أنا (على ضمیر للمتكلم " إَذا"أّما إذا دخلت . الفعل الذي یلیھ
  .أنا لم أجتھْد خسرُت مستقبليإَذا: فإّن ھذا الضمیر یعرب توكیدا نحو...) أنتما

  إذا كانت عاملةحرف نصب وجزاِء وجواٍب واستقبال": إَِذنْ "تُعرُب - :إًِذاإعراب إَِذْن،
  .حرف توكید وتقویة": إًِذا"وتُعرُب - 

  :إعراب لَْو، لَْوال
الالم التي سبقت نجحت تُعرُب (اجتھدَت لنجحَت لوْ : حرف امتناع المتناع، نحو: لَوْ - 

  ).رابطةً لجواب الشرط
  ).مبتدأ:العلماءُ (لوال العلماُء لھلك العوام : نحوحرف امتناع لوجود، : لَْوال- 
  .ھما حرفا عرض وتحضیض ویعرف ذلك من سیاق الكالم": لْوال"َو " لوْ "- 

  
  )أدب عصر الضعف(:  المحور االول
نشط في العصر العباسي وازداد في " المتن المنظوم "اصطالحا :الشعر التعلیمي

  .عصر الممالیك وكان لعم النحو الحظ األوفر منھ
  تربوي تعلیمي لدى یستعمل في التوجیھ والتقریر: دفھ ــھ

  على خطاب الفرد فھو ارسخ و أقوى من خطاب الجماعة كل فرد یشعر بأھمیتھ:یعتمد 
  .أن یخلو من الصور البیانیة ألنھ یھتم بالمضمون ال بالشكل :یشترط فیھ

  )أدب عصر الضعف(: المحور الثاني
  كتابة نثر في قالب شعر غیر موزون :انشـاء المترسلین 

  االھتمام بالبیان ، اعتماد جمل قصیرة ، تكلف في الكتابة ، كثرة المحسنات: خصائصھ 
  عجر الكتاب عن تولید المعاني:الدافع الى كثرة المحسنات*

  )التجدید في الشعر العربي الحدیث (:المحور الثالث 
 مظاھر التجدید :

حنین إلى (أفكار شعریة متعددة –كثرت األسالیب ، مشاركة الشاعر آالم وأفراح أمتھ - 
  یسوده الحزن واألسى نتیجة حالة األمة –..) الوطن ، مناجاة 

 سھولة اللغة ، عدم التكلف والتعقید : مبادئھ :شعر المھجرین  
  :من الرابطة القلمیة التي تمثل التیار الرومنسي نجد بھ ( خصائصھ

  التأمل في الطبیعة والنفس والنظر إلى جانب إیماني: نزعة روحیة - 
  متابعة أحداث الوطن : نزعة قومیة - 
  نظرة للمجتمع من جانب إنساني : نزعة إنسانیة - 
  ....)الصحاري، البحار،( توظیف رموز الطبیعة : رمزیة نزعة - 

  : المحور الرابع 
  ھي أن تسود وحدة اإلحساس والعاطفة في النص:الوحدة العضویة 

حروف (ھي ترابط الفقرات وانسجامھا باستخدام قرائن لغویة :الوحدة الموضوعیة
  ..) عطف ، اسم اإلشارة 

  ) سیر وتراجم( و سیرة ذاتیة یتناول یومیات كاتب أ:أدب المذكرات 
  االلتزام األدبي:المحور الخامس 

  ھو أن یقف األدیب عند قضایا أمتھ : االلتزام في األدب
  ھو اقوي في الترسیخ من التاریخ للحس الوطني:األدب الملتزم 

  :خصائص الشعر الملتزم مضمونا وأسلوبا
  المزاوجة بین القصیدة الكالسیكیة والمعاصرة- 
  صور بیانیة ولوحات فنیة جمیلة - 
  التزام األدیب بقضایا وطنھ ولھا نفس الوحدة العضویة - 

  فلسطین والشعراء:المحور السادس 
  :من خصائص شعر القضیة الفلسطینیة *
التعبیر عن روح االنتماء –یسوده الحزن واألسى .. قوة النزعة الوطنیة والقومیة - 

  .تسوده قیم اجتماعیة وسیاسیة–یصور معاناة الشعب –للقضیة 
  الثورة الجزائریة:المحور السابع 

  :من خصائصھ :الشعر التحرري السیاسي
  اإللحاح على كلمات الحب والحرب –یتناول القضیة آمال في انتصارھا 

  التعبیر عما یختلج األحاسیس - 
  االفات االجتماعیة: المحور الثامن 

  :االجتماعیة طرق معالجة الشعراء لآلفات 
  اآلفة بعمق  تشخیص لبھا   وضع أنجع الحلول صتشخی- 
  المزاوجة بین بساطة اللغة وعمق الداللة المعنویة- 
  من اجل تقویة وحدة القصیدة حتى یسود نفس اإلحساس: تكرار بعض المفردات *
  األسلوب غیر المباشر أكثر تأثیرا في النفس من المباشر-

  :المحور التاسع 
  :أنماط النصوص من 

  : خصائص فن المقال 
تعتمد على مقدمة ، عرض ، خاتمة- 
الشرح بشكل مستفیض، عرض منھجي، أفكار متناسقة ومتسلسلة ، - 

اقتباسات وشواھد
اإلجمال ثم التفصیل .اعتماد التصنیف في شرح األفكار- 

  :التفسیري 
  التركیز على الموضوعیة - 
  اإلشكالیةأوتحدید الموضوع - 
  الشواھد والتمثیلإلىبإسنادشرح الفكرة - 
  )أن، إنما(التوكید أسالیباستخدام - 

  الكاتب بصدد التوجیھ -كثرة أفعال األمر  - ) :االیعازي(االمري 
  :لإلقناعیوظف :الحجاجي

  ..)أن(توظیف أدوات التوكید –لإلقناعحشد األدلة واألمثلة - 
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  :معنویة وأخرى لفظیّةوفیھ محّسنات : ِعلُم البَدیـع- ب
  :وھي كثیرة، منھا:المحّسنات المعنویّة.1
  :وھو الجمع بین الشَّيِء وضّده في الكالم، وھو نوعان:الطِّباق- أ
َوھُم أیقَاظاً ﴿َوتَحسبُھُم : ویكون باجتماع الّشيء وضّده، نحو: ِطباُق اإلیجاب- 

  ..یُمیُت،/كثیر، یُحیي/قلیل: ﴾، ونحوُرقُود
ویكون باجتماع كلمتین من ماّدٍة واحدٍة، لكّن أحدھما إیجابيٌّ : الّسلْبِطباُق - 

، نحو ال /یفعلُ : ، ونحومَن هللاِ﴾َال یَْستَْخفُونَ مَن النَّاِس وَ یَستَْخفُونَ ﴿: واآلخُر سلبيٌّ
  ..یفعُل،

على وھي أن یُؤتى بمعنیین متوافقین أو أكثر، ثُمَّ یُؤتى بما یُقابُل ذلك:الُمقَابَلةُ -جـ
نیا إذا اجتمعا : التّرتیب، نحو وأقبَح الُكفر واإلفالَس ** ما أحسَن الدِّین والدُّ

ُجلِ    بالرَّ
إذا 2معنىالّدین والّدنیا1معنىأحسنما "فالّشطر األّول ضمَّ معنیَْیِن متوافقین ھما 

یقابل واإلفالسالكفر 1یقابل المعنىأقبحو: "، والّشطر الثّاني جاء بما یُقابل ذلك"اجتمعا

  ".بالّرجلِ 2المعنى
  توكیدا لمعنى وتقویتھ:بالغتھ 

  :وھي كثیرةٌ أیضا، نذكر منھا:المحّسنات اللّفظیّة.2
  :وھو أن یتشابھَ اللّفظان في النُّطق ویختلفا في المعنى، وھو نوعان:الجناس- أ
نوع الحروف، : وھو ما اتفَق فیھ اللّفظان في أموٍر أربعة ھي: جناس تامٌّ - 

لدى یحیا** ما مات من كرِم الّزمان فإنَّھُ : نحو. وشكلھا، وعددھا، وترتیبھا
  أبو تمـامبن عبد هللا یحیى

. وھو ما اختلف فیھ اللّفظان في واحٍد من األموِر األربعِة الّسابقة: جناٌس غیُر تامّ - 
  :  ونح

  َعْنھ﴾یْنئَونَ عْنھ ویَْنھَونَ ﴿َوھُم :قال تعالى
وأفضلُھُ ما تََساوْت فِقَُرهُ، . وھو توافُُق الفاصلتیِن في الحرِف األخیر:السَّجع- ب

ویأتي في النّثر كما یأتي في الّشعر، وھناك من یسّمیھ إذا أتى في الّشعر 
  :وقول الّشاعر. تلفاً ، واعط ُممسكاً خلفاً اللّھّم اعط ُمنفقاً : قولھ: نحو. بالتّصریع
  خجلِ والبحر في ُشغلِ والبّر في ** وجلِ والّروُم في جذلِ فنحُن في 

وھو تضمیُن النّثر أو الّشعر شیئاً من القُرآن الكریم أو الحدیث :االقتباس-جـ
  :نحو. الّشریف مْن غیر داللٍة على أنّھ منھما، ویجوز أن یُغیَّر في األثر المقتبس

  ابن سناء الملك»باخٌع نفسي على آثارھم«أنا ** َرحلوا فلسُت ُمسائالً عن داِرھم - 
  قلّما یُرعى غریُب الوطنِ ** ال تَِعد النّاس في أوطانھم - 

  أبو جعفر األندلسي»خالِِق النّاَس بُخلٍُق حسن«**وإذا َما ِشئَت عیشاً بینھم 

  :وإنشاءٌ خبٌر : الكالُم قسمان:ِعْلُم المعـاني-جـ
ما یصحُّ أن یُقاَل لقائلھ أنّھُ صادٌق فیھ أو كاذب، فإن كان الكالُم مطابقا :فالخـبرُ - أ

ُر  للواقع كان قائلُھُ صادقاً، وإن كان غیر مطابٍق لھ كان قائلُھ كاذباً، فھو یقرِّ
كالفخر، والّشكوى، :(الحقائق، ولھ أغراٌض بالغیّةٌ تُفھُم من سیاِق الكالم

، واالستعطاف واالسترحام، والتّھویل، والحّث على الّسعي والجّد، واالستنكار
ر،   :وللخبر ثالثةُ أضُرٍب، ھي...). وإظھار التّحسُّ

وھو أن یكون الُمخاطُب خالَي الّذھن من الُحكم، ویكون الخبر : الخبُر االبتدائي* 
، والقسم،: ھنا خالیاً من أدوات التّوكید، وھي كثیرةٌ منھا ، وأنَّ والُم االبتداء، إنَّ

، ..ونونا التّوكید، وأحرف التّنبیھ، والحروف الّزائدة، وقْد، وأّما الّشرطیّة
  ).ُمحّمٌد صادقٌ :(نحو
وھو أن یكون الُمخاطُب مترّدداً في الحكم طلباً أن یصل إلى : الخبُر الطّلبيّ * 

إنَّ :(نحو. ھاالیقین في معرفتھ، وھنا یحُسُن توكیُدهُ بأدواِت التّوكید التّي ذكرنا
داً صادقٌ    ).ُمحمَّ

وھو أن یكون الُمخاطُب ُمنكراً للُحكم، وھنا یجُب أن یَُؤّكد : الخبُر اإلنكاريّ * 
ّ◌ٍد أو أكثر على حسِب إنكاره قّوةً وُضعفاً  داً :(نحو.الخبُر بِمؤكِّ أُقسُم أنَّ ُمحمَّ

  ).أو لصادقٌ /صادقٌ 
  :واإلنشاُء نوعان. أنَّھُ صادٌق أو كاذبٌ ما ال یصحُّ أن یُقَاَل لقائلھ :واإلنشـاءُ - ب
وھو ما یستدعي مطلوباً غیر حاصٍل وقت الطّلب، ویكون :اإلنشاُء الطّلبيّ * 

أَْحبِْب حبیبَك ھوناً ما:(، نحو..باألمر، والنّھي، واالستفھام، والتّمنّي، والنّداء
یكوَن حبیبَك عسى أنْ واْبِغْض بغیَضك ھوناً ماعسى أْن یكوَن بغیَضك یوماً ما، 

  .ھُنا جاء اإلنشاُء على صیغة األمر) یوماً ما
وھو ما ال یستدعي مطلوباً، ولھ صیٌغ كثیرةٌ، :اإلنشاُء غیُر الطّلبيّ * 
..). التّعّجب، والمدح، والّذّم، والقسُم، وأفعاُل الّرجاء، وكذلك صیُغ العقود،:(منھا
، واْبِغْض بغیَضك َضك یوماً ماعسى أْن یكوَن بغیأَْحبِْب حبیبَك ھوناً ما :(نحو

  .وھنا جاء على صیغة الّرجاء) عسى أْن یكوَن حبیبَك یوماً ماھوناً ما 

  )علم البیان والبدیع والمعاني:(البالغـة العـربیّة -
  .التشبیھ، واالستعارة، والكنایة: وینحصر في:ِعْلُم البَیَـان- أ

وھو بیان أنَّ شیئاً أو أشیاَء شاركت غیَرھا في صفة أو أكثر، بأداة :التشبیھ.1
؛ ویسّمیان المشبَّھُ والمشبَّھُ بھ: وللتشبیھ أربعة أركان ھي. ھي الكاف أو نحوھا

أو اسماً ..) الكاف، وكأنّ : نحو(؛ وقـد تكون حرفاً وأداة التّشبیھطرفي التشبیھ، 
، ..)یُشبِھُ، یُماثُل، یُحاكي، یُشابھُ،: نحو(أو فعًال ..) ِشْبھ، ِمْثل، ُمَماثل،: نحو(

  :والتّشبیھُ أنواع. ووجھُ الشبھ
یاءِ كأنّھُ محّمٌد : ، وھو ما ُذِكرْت فیھ األداة، نحوتشبیھٌ ُمرسلٌ -    .البدُر في الضِّ
ٌد،تشبیھٌ -    .عليٌّ بحٌر في الكرمِ : وھو ما ُحِذفْت منھ األداة، نحوُمؤكَّ
  .أنَت أسدٌ : ، وھو ما ُحِذف منھ وجھُ الّشبھ، نحوتشبیھٌ ُمجملٌ - 
لٌ -    .الّشجاعةأنت أسٌد في : ، وھو ما ُذِكَر فیھ وجھُ الّشبھ، نحوتشبیھٌ ُمفصَّ
أنَت شمٌس والنُّجوُم : مثل، وھو ما ُحِذَف منھ الحرُف ووجھُ الّشبھ،تشبیھٌ بلیغٌ - 

  .كواكبُ 
  : نحو. ، وھو الذي یكون فیھ وجھُ الّشبِھ صورةً منتزعةً من متعّددتشبیھٌ تمثیليٌّ - 

  الّسريُّ الّرفّاء3صحیفٍة زرقاءفي 2َغرقتْ ** 1نوُن لَُجْینٍ وكأنَّ الھالَل 
الّزرقاء، بِحاِل شبّھ الّشاعُر حاَل الھالل أبیَض لـمَّاعاً ُمقّوساً وھو في الّسماء

ٍة ) حرف النّون:أي(نوٍن  : أي(غارقٍة في صحیفٍة زرقاء ) وھو اللُّجین(من فضَّ
، 2، 1(، فوجھ الّشبھ ھنا ھو صورة منتزعة من تشبیھاٍت متعّددة )ورقٍة زرقاء

3(  
العلُم كالنُّور في : ، وھو تشبیھٌ عادي؛ عكُس التّمثیلي، نحوتشبیھٌ غیُر تمثیليٍّ - 

  .الھدایة
ُح فیھ للتّشابِھ بین المشبِّھ والمشبِّھ بھ عكس ما ھو تشبیھٌ ضمنيّ -  ، وھو تشبیھٌ یُلمَّ

  :معروٌف في ُصور التّشبیھ المعروفة، ویُْفھَُم ھذا من سیاق الكالم، نحو
  َما لُِجـرٍح بَِمیٍِّت إیالمُ ** َمْن یَھْن یسھُُل الھواُن علیھ 

َح الّشاعُر إلى أّن الذي اعت لُھُ وال یتألَُّم لھ، وھنا لـمَّ اَد الھوان یسھُل علیھ تحمُّ
  . كالمیِّت الذي ال یتألُّم إذا ُجِرَح، وھذا تلمیٌح بالتّشبیِھ في غیر صراحة

ھو اللّفظ المستعمل في غیر ما ُوِضع لھ لعالقٍة مع قرینٍة دالٍّة على :المجـاز.2
المعنى المجازي قد عدم إرادة المعنى األصلي، والعالقة بین المعنى الحقیقي و

  .تكون المشابھة وھي االستعارة، وإال فھو المجاز المرسل
  : ھي تشبیھٌ ُحذف أحد طرفیھ، وھي نوعان: االستعارة/أ

ح فیھا بلفظ المشبَّھ بھ دون المشبَّھ، نحو: استعارة تصریحیّة- 1   : وھي ما ُصرِّ
مَن الظُّلَُماِت إِلى النُّور﴾﴿ِكتَاٌب أنَزْلنَاهُ إِلَْیَك لتُخِرَج النَّاسَ :قولھ تعالى

ھنا ُشبِّھ الّضالل بالظُّلمات ثُمَّ ُحِذف المشبَّھُ وبقي المشبّھ بھ، وُشبِّھت الھدایةُ 
  .بالنُّور ثُمَّ ُحِذفت وبقي المشبّھ بھ

  وھي ما حِذَف فیھا الُمشبَّھ بھ وُرِمَز لھ بشيٍء من لوازِمھ، : استعارة مكنیّة- 2
أُْس َشْیباً ﴿َربِّ :قولھ تعالى   ﴾..إِنِّي َوھََن الَعْظُم منِّي واْشتََعَل الرَّ

أُس بالوقود ثُمَّ ُحِذف المشبَّھُ بھ وُرمز لھ بشيٍء من لوازمھ وھو  ُشبِّھ الرَّ
  ".اْشتََعلَ "
وھو كلمة استعملت في غیر معناھا األصلي لعالقة غیر :المجاز الُمرسل/ب

المعنى األصلي، ومن عالقات المجاِز المشابھِة مع قرینٍة مانعٍة من إرادة
  :المرَسل ما یلي

  .سبٌب فیھ) المطر(، أي النّبات ألّن الغیَث )رعِت الماشیةُ الغیثَ :(الّسببیّة، نحو- 
َن السَِّماِء ِرْزقاً ﴿:الُمسبّبیّة، نحو-  ُل لَُكم مِّ   .﴾ أي مطراً یُسبُّب الّرزقَ َویُنزِّ
أي تذّوقُت ثمرةً منھا، فال یُعقَُل أنّھ أكلھا ) الموسمِ أكلُْت فاكھةَ :(الُكلِّیَّة، نحو- 

  .ُكلَّھا
أي جواسیَسھ، وألّن كّل عیٍن ُجْزٌء من ) نَشَر الحاكُم عیُونَھُ :(الُجزئیّة، نحو- 

  .جاسوسھا
  .أي النَّبيَّ صلّى هللا علیھ وسلّم﴿أَْم یَْحُسدوَن النّاَس﴾:الُعموم، نحو- 
  .قریش، ربیعة: لى القبیلة، نحوالُخصوص، كإطالق اسم الّشخص ع- 
  .﴿فَْلیَْدُع نَاِدیَھُ﴾ أي أھل نادیھ:الَمَحلّیّةُ أو المكانیّة، نحو- 
﴿فَفي َرْحَمِة هللاِ ھُْم فیھَا َخالُِدون﴾الُمراُد بالّرحمِة الجنّة التّي تحلُّ :الَحالیّة،نحو- 

حمةُ فیھا   .الرَّ
  .أَْمَوالَھُم﴾ أي الّذین كانوا یتامى﴿َوءاتُوا الیَتَاَمى: اْعتِبَاُر ما كان ، نحو- 
أي حبًّا یُؤوُل أمُره إلى ) طَحْنُت ُخْبزاً :(، نحو)أْي ُمستَقبالً (اْعتِبَاُر ما یكوُن - 

  .الُخبزِ 
الكنایةُ لفظٌ أُْطلَِق َوأُِریَد بِِھ الِزُم معناه مع َجواِز إِرادِة ذلك المعنى، : الكنـایة

وھي كنایة عن طوِل ).  أي ما بین أُُذنھا وكتِفِھا(ْرِط فُالنةٌ بعیدةُ َمْھَوى القِ : نحو
  .رقبتِھا

  .وھما كنایتان عِن البالَدةِ .  فُالٌن عریُض الوسادة، أو عریُض القفا
  تجسید المعنى وتشخیصھ في صورة محسوسة:  بالغة البیان



: أیمن فراجملخصات           من إعداد

 دة 

اا



: أیمن فراجملخصات           من إعداد

  : سوق المواد الغذائیة -*
  من المواد األساسیة عند الدول:القمح واألرز 

غذاء أساسي ، إمكانیة التخزین ، ضخامة العائدات ، زیادة الطلب علیھما ، مادة :أھمیتھما
  . إستراتیجیة ضاغطة 

النوعیة والجودة ، العرض والطلب ، منطقة اإلنتاج ، سیطرة :العوامل المتحكمة في تجارتھا 
  .شركات عمالقة الحبوب

العدید من الدول تتخلص من الفائض منھ –استعمالھ واستخراج الوقود الحیوي :اھم المشاكل 
  )شیكاغو ، لندن (أسعاره تحدد في بورصات كبرى –
  .تنقل االموال الورقیة والنقدیة على عدة أشكال ھي: حركة رؤوس األموال-*

  :المخاطر   :تصنیف االموال  :عوامل نشاطھا 
–لتجاري نشاط التبادل ا
التطور –كثرة األسواق 

رواج –التكنولوجي 
نشاط –الصناعات الحدیثة 

  االستثمار 
  

ناتجة عن : المشروعة -
  مؤسسات تخضع للضرائب 

غیر مشروعة الناتجة عن -
تجارة المخدرات و االسلحة 

.  

–االحتكار واالستغالل 
تنقل االموال الغیر 

التخضم –المشروعة 
  تبیض االموال–المالي 

تدفق المشاریع ، تنشیط الحركة االقتصادیة ، استفادة بعض الدول :مساھمة السوق المالیة 
  النامیة من السیولة المالیة 

انتقال -:حولت العالم إلى قریة كونیة وانعكست على المبادالت:دور التكنولوجیا واالعالم-*
  .نشر الثقافات القومیة واللغات –تضاعف حجم المبادالت –التكنولوجیا إلى دول العالم الثالث 

التطورات بمجملھا سواء كانت سلبیة أم ایجابیة توجھ العالم نحو شمولیة النمط االقتصادي ** 
  .واالجتماعي أي نحو العولمة

  القوى االقتصادیة في العالم:الثانیة الوحدة 
  الوالیات المتحدة األمریكیة :الوضعیة األولى 
  : الموقع والمساحة

تقع في أمریكا الشمالیة تحدھا شماال كندا وشرقا المحیط األطلسي وجنوبا المكسیك وخلیجھ -*
  .وغربا المحیط الھادي 

  .غربا28.124شماال وخطي طول 24.29تقع بین دائرتي عرض -*
  :التضاریس والمناخ بالوالیات المتحدة االمریكیة 

  لھا عدة مناخات: المناخمن حیث   من حیث التضاریس
رئة االقتصاد یتالف من : قسم شرقي-

  .سھول ساحلیة 
قلب االقتصاد النابض وھو :قسم الوسط -

  .سھل فسیح غني بالمیاه 
یتمیز بالوعورة والتضرس :قسم الغرب -

  .كتلة جبلیة شاھقة
نجد تنوع الموارد : بتنوع التضاریس 

  الطبیعیة والنشاطات االقتصادیة

یسود جنوب شرق یتمیز :مداري شبھ-
  بالزراعة مداریة

  شرق غرب معتدل ممطر:محیطیي-
  جنوب غرب معتدل دافئ: متوسطي-
  أمطار شتویة: وسط جنوب:قاري -

نجد طغیان االعتدال مما :بتنوع المناخ 
یسمح باستقرار السكان وتنوع النشاطات 

  الزراعیة
  :عوامل القوة االمریكیة

  تاریخیا  طبیعیا
  تنوع تضاریسھا ومناخھا-
  إشرافھا على مسطحات مائیة ھامة-
  توفر الخلجان في سواحلھا-
  وفرة الثروة النباتیة -
  امتالكھا شبكة مائیة ھامة-

  األمن واالستقرار السیاسي-
مبدأ مورنوا –االستفادة من سیاسة العزلة -

  "أمریكا لألمریكیین" 
  انفرادھا بقیادة العالم-
  ھا مفھوم العولمةتبنی-

  بشریا  اقتصادیا
  اتساع المساحة الصالحة للزراعة-

  وفرة موارد الطاقة والمعادن--
  وفرة الخامات الزراعیة -
  تطور شبكة النقل والمواصالت-
  حیویة السوق الداخلیة والخارجیة-

  وفرة الید العاملة المؤھلة-
  االستفادة من ھجرة األدمغة-
األمریكي وحبھ للمغامرة دور الفرد -

  واالستثمار

   %12اسود %82جنس ابیض : یتمركزون بالقسم الشرقي یتركب المجتمع من :السكان 
  .%2ھنود حمر   %4أصفر 

  :االقالیم االقتصادیة 
  اقلیم الغرب  اقلیم الجنوب  اقلیم الشرق

من %12یشغل نسبة -
المساحة الكلیة                       

توجد بھ تجمعات المدن -
    ) میقالو بولیس( الكبرى 

إقلیم زراعي ھام  تتركز بھ 
توجد -الصناعات الھامة  

بھ أكبر الموانئ الواجھة 
األطلسیة و البحیرات للنقل 

  الداخلي 

  

مملكة القطن إضافة إلى 
زراعات أخرى متنوعة 

  .خاصة النقدیة
یشمل إقلیمین صناعیین قدیم 
و حدیث و یشتھر بالصناعة 

  النسیجیة و البترولیة
  بھ موانئ ھامة مثل ھوستن 

( إقلیم حدیث العھد * 
اإلصالحات االقتصادیة 

( إقلیم زراعي مزدھر 
–قطن -زراعة متوسطیة

إدخال صناعات .. )حبوب 
حدیثة و خاصة الثقیلة و كذا 

الصناعة السینمائیة و 
ة و الطائرات موانئ الفضائی

  -سان فرانسیسكو:ھامة مثل 

  الواقع االقتصادي العالمي: الوحدة األولى 
  مفھومي التقدم والتخلف:الوضعیة األولى 

ھو مصطلح اقتصادي یتمثل في عدم قدرة الدول : مفھوم التخلف -
عدم القدرة على على تحقیق التطور االقتصادي والرفاھیة االجتماعیة والتقدم الثقافي نتیجة 

.االستغالل األمثل لإلمكانات الذاتیة المتوفرة بسبب معیقات شتى
ھو مصطلح اقتصادي یتمثل في قدرة الدول على :مفھوم التقدم -

مواكبة التطور االقتصادي وتحقیق الرفاھیة االجتماعي واالزدھار الثقافي بسبب استغاللھا الجید 
  .بشریة المتوفرةوالعقالني لمواردھا الطبیعیة وال

  معاییر تصنیف الدول
  إقتصادیا-1

  تجاریا  زراعیا  صناعیا
وضعیة القاعدة الصناعیة -
تحویلیة متقدمة ، (

  )استخراجیة متخلفة 
نسبة العاملین في قطاع -

  الصناعة
مدى التحكم في -

  التكنولوجیا
متوسط الدخل الوطني -

  الخام
مقدرا إنتاج الحدید -

  الكھربائیةوالصلب والطاقة 

  تحقیق االكتفاء الذاتي-
استعمال التقنیات دىم-

  الحدیثة

مدى المساھمة في التجارة -
  العالمیة 

  :من حیث التصدیر -
  المتخلفة مادة واحدة

  المتقدمة عدة مصادر

:اجتماعیا وثقافیا - 2
  ثقافیـــــا  إجتماعیا

نسبة الموالید (معیار الدیمغرافي -
  )والوفیات

  الفرديالدخل -
  حالة التغذیة ومستوى الصحة-
  وضعیة األم والطفل-

  نسبة التمدرس وولوج-
  المدارس

نسبة امتالك وسائل االعالم - *
  واستخدامھا

  عدد الكتب المنشورة سنویا-
  للمناخ دور اساسي یؤثر في الظاھرة اال انھ لیس مبررا للبقاء:المناخ 

  :التحدید الجغرافي 
والواقعة جغرافیا یمثلھ دول العام الثالث : المتخلف وتحدیده الجغرافيمفھوم عالم الجنوب 

  .شماال عدا جنوب إفریقیا وأسترالیا ونیوزیلندا35و30جنوب خط
35و 30الواقعة جغرافیا شماال خط ل والد:مفھوم عالم الشمال المتقدم وتحدیده الجغرافي

  .شماال باالضافة إلى دول جنوب إفریقیا وأسترالیا ونیوزیلندا الخطین
  :عوامل التفاوت بین الشمال والجنوب 

استفادة الشمال من االستعمار  واستنزاف خیرات الجنوب-
االستقرار السیاسي شماال وعدمھ جنوبا-
التحكم في التكنولوجیا شماال وفشلھا جنوبا-
یر عادلة بین الشمال والجنوبطبیعة العالقات االقتصادیة غ-

  :واقع المبادالت والتنقالت :ثانیةالوضعیة ال
تعني الشمولیة عند الفرنسیین وھي أن یسود نفس القالب االجتماعي واالقتصادي : العولمة 

  .والسیاسي العالم عند األمریكانیین ولھا عدة مفاھیم 
  ..)التنوع : (مظاھرھا 
  .،التنوع الضخامة ، السرعة : التجاریة 
  .التمركز ، سرعة االنتقال ، االحتكار : التدفقات 

  .الحریة ، السھولة ، نقل الخبرات : التنقالت البشریة 
  )صادرات وواردات(ھي العملیات التي تحدث في التجارة من :المبادالت التجاریة - *

تغلل –عملة قابلة للصرف –وفرة شبكة النقل -: تتمركز بالدول المتقدمة لألسباب التالیة
  .سفن ضخمة للنقل –بضائع مختلفة –الشركات الكبرى 
سوق –سوق المواد األولیة دول العالم الثالث -: حسب تقسیم منظمة العمل :األسواق العالمیة 

  المواد المصنعة الدول المتقدمة 
ویة ویشكل نصف حجم یعتبر أنشط األسواق العالمیة ومن أھم الموارد الطاق:سوق البترول- *

  . المبادالت التجاریة 
  :تصنیف الدول   :أھم التدفقات للبترول  :خواص البترول

  سھولة االستخراج--
  كثرة المشتقات–
  ضخامة العائدات–
  .تعدد االستعمال  --
  

الشرق األوسط شریان -
اإلنتاج والتصدیر ثم إفریقیا 

  وارویا الوسط
تعتبر : الوم أ وكندا -

لالستیراد مناطق 
  .واالستھالك 

: دول منتجة ومصدرة - *
دول منظمة االوبیك 

  ..    العراق. السعودیة 
دول منتجة ومستوردة و م -

  أ ، ارویا الغربیة 
دول مستوردة فقط الیابان -

  استرالیا الھند
األزمات والحروب –النوعیة والجودة –قانون الطلب والعرض -: العوامل المتحكمة في السوق 

  قوة وضعف االوبیك –السیاسة النفطیة لكل دولة –
  التوجد سوق عالمیة ألنھ قلیل التكلفة وغیر ملوث:سوق الغاز الطبیعي - *

  روسیا ، كندا ، الجزائر ، النرویج ، ھولندا ،:اھم الدول المصدرة
  )عقود طویلة األجل ( تخضع التفاقیات دولیة :اسعاره 

  كثرة مشتقاتھ–زیادة الطلب العالمي –ظھور الغاز كبدیل طاقوي : التطور في السوق
  .التطور التكنولوجي في إسالتھ -
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:   العالقة بین السكان و التنمیة في شرق وجنوب شرق أسیا : الثةالوضعیة الث
تمتد المنطقة من الیابان إلى غرب الصین :التحدید الجغرافي لشرق وجنوب شرق أسیا * 

و 74ما بین خطي طول . مرورا بكوریا الجنوبیة وتایوان وسنغافورة و ھونغ كونغ  في الجنوب 
    .شماال  50جنوبا و 2شرقا و دائرتي عرض 146

:الخصائص العامة المشتركة بین دول شرق و جنوب شرق آسیا 
  تمثل قوة دیمغرافیة-
.واجھة محیطیة واسعة على الھادي و الھندي -
  مؤشر التنمیة البشریة مرتفع  -
نمو اقتصادي سنوي كبیر   -
تكامل اقتصادي بین دول المنطقة و تبادل للسلع و الخدمات  -
تمثل الیابان قطب علمي تكنولوجي یغذي الدول األخر بالتكنولوجیا و رؤوس األموال و -

      االستثمارات          
  تبعیتھا لعالم الجنوب في مجال الموارد الطبیعیة كالمعادن والمحروقات-
  تعتبر أكبر منطقة مستھلكة في العالم للثروات المعدنیة و الموارد الطاقویة  -

                                                                                       :النمو الدیمغرافي بالمنطقة
تدفق االموال واالستثمارات –وفرة الید العاملة –) زیادة اإلنتاج(سوق استھالكیة -: كعامل قوة 

                            .                                                                         بحركة الھجرة 
.                                اختالل التنمیة ، تزاید الضغط الدیمغرافي على الموارد : كعامل ضعف

تمثل المنطقة قطب اقتصادي كبیر یجلب االستثمارات وتعتمد :واقع النمو االقتصادي بالمنطقة 
  : على االقتصاد الموجھ للتصدیر

رواج تجارتھا –عیة أكبر قوة اقتصادیة ویرجع ذلك إلى كفاءتھا الصنا: الیابان–
استیراد المواد األولیة و –التكامل و االندماج بین المؤسسات الصغیرة والكبیرة 

تصنیعھا محلیا 
 تشھد نموا اقتصادیا ملحوظا ناتج عن انفتاحھا القائم على تنمیة المنطقة -:الصین

) المناطق الحّرة ( الساحلیة و جلب االستثمارات األجنبیة 
 االستثمار –استفادت من المساعدات األمریكیة –الصناعة طانش-:یةالجنوبكوریا
 عرفت نموا اقتصادیا اعتمادا على دینامیكیة االستثمارات األجنبیة و الجالیة -:تایوان

الصینیة 
 تعتبر منطقة تبادل حّر عرفت تطورا ملحوظا و حركة تجاریة دولیة -:ھونغ كھونغ
 فتح باب االستثمار –رواج التجارة –الدعم العلمي –التجدید الصناعي -:سنغافورة  

  :عوامل قوة المنطقة 

  تاریخیا   بشریا  اقتصادیا

من ¼ تستحوذ على - *
  الثروة العالمیة

منطقة تجمع رؤوس - *
  .اموال أجنبیة

  ذات اقتصاد منفتح- *
تكامل بین دول المنطقة - *

  اقتصادیا

  دیمغرافیةقوة - *
  توفر الید العالملة- *
  التكوین المستمر للسكان - *

االستفادة من الحرب - *
  الباردة والمشاریع األمریكیة

االستفادة من التحول - *
  التكنولوجي للیابان

  
الفقر في المواد   -قساوة المناخ –)نشاط بركاني (خط النار –التجزؤ ( :معیقات المنطقة 

  )–2دمار الح ع –الیابان األولیة خاصة 
  : الیابان - *

: جزیرة اھمھا 4000ن یشكل االقلیم الیاباني /م128: كلم عدد السكان 378000: المساحة
  كلم2000ھوكایدو ، ھوتشو ، شیكوكو ، كیوشو تمتد من الشمال الى الجنوب على طول 

  :عوامل قوتھا
  اقتصادیا  بشریا  تاریخیا 

  المیجيإصالحات العھد - *
االستفادة من الحرب - *

  الباردة والمشاریع األمریكیة
  االستقرار السیاسي- *
الحركة االستعماریة - *

  للیابان

  طبیعة الفرد الیاباني
  ارتفاع الكثافة السكانیة

حیویة السوق الداخلیة 
  والخارجیة

  التحكم بالتكنولوجیا
  التكامل بین الشركات
  توفر رؤوس االموال 

  حريقوة األسطول الب
  اغلبھا على الساحل أھمھا: مجمعات مدن 03تضم الیابان :المدن الیابانیة والسكان 

  طوكیو ، ناغویا ، مجمع اوساكا كیوتو كوبي
توفر شبكة نقل متطورة ،موانئ  ذات نشاط ضخم ، اندماج عالي في كل :ممیزات المدن

  .الخدمات
  : مشاكل الیابان

  بیئیة  سكانیة
  الریفي ، اكتظاظ سكانيظاھرة النزوح - *
ازدحام الطرق السریعة ، األحیاء - *

  القصدیریة ، 

  منطقة زلزالیة وبركانیة نشیطة- *
لمنازل وتلوث تلوث بیئي نتیجة نفایات ا- *

  ضاناتالمیاه ، تعرض للفی

من مساحة الولیات المتحدة 1/3تمثل الواجھة األطلسیة   -:أأھمیة الواجھة األطلسیة للو م -
-تمتلك إمكانیات طبیعیة وبشریة ھائلة -تتركز  بھا  مختلف األنشطة االقتصادیة -األمریكیة 

تجمع المؤسسات االقتصادیة و --...) فیالدلفیا –واشنطن -نیویورك( تمركز المدن الھامة 
ھمزة وصل بین -شبكة مواصالت كثیفة بحریة وبریة و جویة-المالیة و المنظمات الدولیة 

ممارسة -:انعكاسات القوة على السیاسة الخارجیة -األقالیم الداخلیة و العالم الخارجي  
، استخدام المحافل الدولیة ..) العراق ، أفغانستان ( التدخل في مناطق متعددة –الضغط والھیمنة 

                                                                         .عدم استقرار االقتصاد العالمي-الر كعملة تعاملیة في العالم تفوق الدو--.لفرض ارادتھا
    : اإلتحاد األوربي: الوضعیة الثانیة 

  :استخالص عوامل القوة االقتصادیة ومعیقاتھا 
:عوامل القوة -ا 

االستقرار السیاسي . الدعم األمریكي .االستعمار. الثورة الصناعیة :العوامل التاریخیة -ا
السوق األوروبیة . 1944اتحاد البینولكس (    انتھاج سیاسة التكتل مبكرا.   2منذ ح ع 

انشاء االتحاد األوربي بتوقیع اتفاقیة ماستریخت .   )دول 6من (بتوقیع اتفاقیة روما 1957
                      1991–12–10في 

–تنوع المناخ -لزراعیة  المساحة اتساع -الموقع االستراتیجي :العوامل  الطبیعیة -2     
.الموارد الطبیعیة . كم 4000طول الواجھة البحریة –وفرة الموارد مائیة 

فة شبكة البنیة التحتیة و كثا-النظام الرأسمالي :    العوامل االقتصادیة و البشریة  -3    
الید العاملة -اتساع السوق االستھالكیة -التحكم في التكنولوجیا -قوة االستثمارات -المواصالت 

  تطور البحث العلمي –المؤھلة و الخبرة 
  : المعیقات -ب 

التفاوت   –)   2005سنة %17( شیخوخة المجتمع -.التبعیة في المواد األولیة   -
شدة المنافسة الخارجیة مع الو م أ و الیابان و الصین   –في التطور بین دول االتحاد  

ضعف الوزن السیاسي و عدم استقاللیة السیاسة الخارجیة –و المنافسة الداخلیة 
األوبئة و –مشكل التلوث البیئي  ارتفاع معدالت البطالة   –لالتحاد عن الو م أ 

  )جنون البقر ( لتي أصابت الثروة الحیوانیة االمراض ا
  : إبراز مكانة إقلیم الراین و الواجھة البحریة الشمالیة والغربیة في اقتصاد االتحاد   -

نسبة إلى نھر الراین الممتد من جنوب بریطانیا إلى شمال : القوة االقتصادیة إلقلیم الراین *      
إذ یعد القلب االقتصادي مرورا بھولندا وبلجیكا ولكسمبورغ وشرق فرنسا وغرب ألمانیا ایطالیا 

  : تتمثل قوتھ في .النابض االتحاد خاصة مع موانئ اإلقلیم العالمیة 
تتركز فیھ جل األنشطة االقتصادیة    -ینتج نصف الدخل الوطني الخام لدول االتحاد تقریبا      -
-ھو أكبر منطقة من حیث كثافة التمركز السكاني    -نشطة الخدماتیة و األ) زراعة و صناعة ( 

  وفرة الموارد الطبیعیة و المائیة و انبساط سھولھ ورتابتھا 
كون نھر الراین أصال مجرى مالحي داخلي كبیر یسھل ربط الدول اروربیة ببعضھا ونقل   -

  حیویتھ التجاریة و السیاحیة   -... البضائع و 
  :جھة البحریة الشمالیة و الغربیة في اقتصاد االتحاد األوربي أھمیة الوا

  .إنھا تطل على العدید من الدول األوربیة -1
  .لتصدیر واالستیراد لواجھة بحریة ھامة و طریق تجاري رئیسي   -2
  )كثرة موانئھا (تسھیل التنقالت و المبادالت الداخلیة و الخارجیة -3
  و الثروة السمكیة ) بحر الشمال ( مصدر مھم للنفط و الغاز الطبیعي -4

: مظاھر قوة االتحاد األوربي االقتصادیة 
یعتبر قوة زراعیة ھامة على المستوى الدولي إذ ینتج ربع القمح :القوة الزراعیة لإلتحاد -1

.و یحتل مراتب متقدمة في إنتاج الحلیب و مشتقاتھ وكذلك اللحوم .العالمي
2 و ینتج حوالي . المرتبة األولى في إنتاج السیارات احتالل:القوة الصناعیة لإلتحاد-
.من إنتاج السفن العالمي باإلضافة إلى قوة الصناعة الفضائیة % 40

من التجارة الدولیة  % 42عالمیا بمساھمتھ بـ المرتبة األولى:القوة التجاریة والمالیة - 3  
واتساع أسواقھ الخارجیة أما قوتھ المالیة فتظھر في قوة صادراتھ ووارداتھ وكذلك ربح المیزان 

في ) األورو(نسى قوة العملة األوروبیة الموحدة نندو ا.التجاري لإلتحاد في السنوات األخیرة
  .الساحة المالیة الدولیة الیوم

     اإقلیم أمستردام بھولند  -إقلیم الروھر بألمانیا :  -األقالیم الصناعیة لإلتحادأھم**     
إقلیم لندن ببریطانیا     -   إقلیم أستوكھولم بالسوید  -إقلیم البو بإیطالیا-باریس بفرنسا   إقلیم

  بإسبانیاإقلیم مدرید  -    شارلو  ببلجیكاإقلیم موس  -
  :التكتل في تحقیق المكانة المنشودة دور 

  مكن دول االتحاد من تجاوز خالفاتھا و توحید إمكانیاتھا و حسن استغاللھا  -
  قطب اقتصادي عالمي حولھا إلى  -
  و تبعیتھا في الخامات للدول المتخلفة ةخفف من تبعیتھا للوالیات المتحد-
  قلص من الفوارق في التطور االقتصادي بین دولھا و تحقیق رفاھیة شعوب القارة  -

  مكنھا من استعادة مكانتھا االقتصادیة و السیاسیة عالمیا إلى درجة كبیرة -
من خالل اتفاقیة لومي و تجدیدھا و اتفاقیة (استعادة مكانتھا في مستعمراتھا السابقة -

  )الشراكة مع الدول العربیة 
  .التوسع الجغرافي نحو أوربا الشرقیة -     
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االقتصاد و التنمیة في دول الجنوب الوحدة الثالثة : 
الوضعیة  األولى : االقتصاد الجزائري في العالم

:مساھمة الجزائر في المبادالت التجاریة 
تفكك اقتصادیات -1:من إجمالي المبادالت التجاریة لھا ویعود ھذا الضعف إلى %2ضعیفة جدا ال تتجاوز  :المساھمة التجاریة الجزائریة مع دول المغرب العربي و الدول اإلفریقیة –أ -

–6و القیود الجمركیة  –المغرب –غلق الحدود –5تشابھ البنیة االقتصادیة    -4طغیان االعتبارات السیاسیة على االقتصادیة  -3) و م أ –االتحاد األوربي ( التبعیة للغرب –2ھذه الدول 
  عدم وجود خطة مشتركة لتنمیة الشاملة 

  موارد غیر متجددة و ستنفذ في المستقبل القریبأنھاالمحروقات ومشتقاتھا  و مواد نصف مصنعة و مواد غذائیة یالحظ : الصادرات
  مواد نصف مصنعة تجھیزات تصنیع  مواد استھالكیة: الواردات

والقرب -االستعمار–:من المبادالت الجزائریة تتم مع الدول األوربیة و خاصة دول االتحاد األوربي ویعود ذلك للعوامل التاریخیة%60إن أزید من : الجزائریة مع أورباالمساھمة   -ب -
تحاد فرنسا و ایطالیا و ألمانیا و اسبانیا و التي تزودھا الجزائر بحاجیاتھا من و في مقدمة دول اال2002الجغرافي مما خفض تكالیف النقل ونظرا التفاقیة الشراكة الموقعة مع االتحاد سنة

و بعض المنتجات الفالحیة و تستورد منھا المواد المصنعة و التجھیزات ووسائل النقل و المواد الغذائیة واالستھالكیة) بترول وغاز طبیعي ( المحروقات 
الصین تعمل الجزائر في السنوات األخیرة على تنویع أسواقھا للخروج من التبعیة ألوربا و تعتبر  الو م أ اكبر شریك تجاري للجزائر إضافة إلى: في بقیة العالمالمساھمة الجزائریة  -ج -

كندا و تركیا و البرازیل
  :مكانة االقتصاد الجزائري في العالم  

  الجزائر ثالث دولة في تصدیر الغاز الطبیعي -1--
  من احتیاجاتھا من غ ط %10تزود الدول األوربیة ب   -2--
  من بین الدول المصدرة للنفط 12احتاللھا المرتبة -3--
  وھي ثالث أكثر بلد عربي استقطابا لالستثمارات األمریكیة-4--
             المغربیةمن تجارة الوم أ مع الدول  %72ر الجزائر كتحت-5--

                                                        لتنمیة في  البرازیلا:  الوضعیة الثانیة
  وجنة االستثمارات كما تعتبر بلد التناقضات %82م كلم نسبة التمدن بھا 8.6تحتل المرتبة الخامسة عالمیا من حیث المساحة حوالي :البرازیل 

  .عناصر القوة والضعف في االقتصاد البرازیلي- 1
  :عناصر القوة 

  إقتصادیة   بشریة  طبیعیة 
  الموقع الجغرافي- 
  اتساع المساحة العامة- 
  اتساع مساحة الزراعة- 
  تنوع المناخ- 

  وفرة الید العاملة- 
  التجانس الثقافي بین السكان- 
  

  اتساع السوق الداخلیة وجیویتھا- 
  وفرة الموارد الطبیعیة والمعدنیة- 
  وفرة رؤوس األموال- 
  ھیاكل ضخمة(التحتیة القتصادھاقوة البنیة - 

  :عناصر الضعف 
اتساع الغابة –التبعیة للخارج غذائیا –التباین بین المناطق الساحلیة والداخلیة - ارتفاع المدیونیة–التبعیة واقتصاد مرتبط  بالشركات األجنبیة الكبرى - قلة الموارد الطاقویة  - 

  –االستوائیة 
  :وسائل التنمیة في البرازیل - 2

  نھج سیاسة اللیبرالیة االقتصادیة وذلك بتخفیف من الحمایة الجمركیة *  
  .خوصصة المؤسسات العمومیة *  
  تشجیع الشركات المتعددة الجنسیة* 
  االعتماد على الموارد االقتصادیة الذاتیة * 
  ) .عالمیا 4الطائرات،المرتبةصناعة(التكنولوجیا والعالیةاألساسیةللصناعاتالبرازیلتطویر* 
" )الجنوبیةألمریكاالمشتركةالسوق"میركوسیر"دول(  االنفتاح على االقتصاد العالمي * 
.االعتماد على الجانب البشري * 
  :مشاكل التنمیة والبیئة في البرازیل - 3

  :مشاكل التنمیة   :مشاكل البیئة 
 للثروات وغابة االستغالل غیر العقالني

  األمازون 
 نفایات المصانع ( البیئي التلوث(
 الربح تلویث الجو و األنھار آلن الشركات ھمھا

فقط
 ، االنجراف بسبب قطع األشجار  
 الحیوانیة و –انقراض العدید من الكائنات الحیة

  الطیور

التوزیع غیر العادل للسكان  
 سیطرة االستثمار األجنبي على االقتصاد  
 االستغالل البشع للید العاملة  
 تحویل األرباح إلى الوطن األم  
 اتساع نطاق األحیاء القصدیریة حول المدن الكبرى
 التركیز على الزراعات النقدیة و لیس االستھالكیة  
 وجود فوارق اجتماعیة و الطبقیة

  ) .كالصحة و التعلیم (انتشار البطالة و ازدیاد الفقر وعدم كفایة الخدمات االجتماعیة (
ي تشھده البرازیل منذ سنواتالتضخم المالي الذ
 المدیونیة الخارجیة الخانقة

  
  

.من العوامل التنظیمیة واالقتصادیة والجغرافیةتستمد التجارة البرازیلیة قوتھا:خالصة

  
  
  



: أیمن فراجملخصات           من إعداد

 دة 
اا 



: أیمن فراجملخصات           من إعداد

  :أنواع القیم
  أسریــة  فردیة

أن یكون اإلنسان رحیما بنفسھ :الرحمة

.من البشر والحیوانوغیره
فالصبر على الطاعة وعن  :الصبر

المعصیة وعلى األقدار واألقضیة
.مطلوب في كل شيء :اإلحسان
قول الحق :الصدق

  ھو التجاوز عن أخطاء اآلخرین  :العفو

معاشرة بلطف : المعاشرة بالمعروف
  وحنان ورحمة

حتى یشعر االھل : المودة والرحمة
  بالسكینة 
كل فرد یقوم بدوره :االسريالتكافل 
  وعملھ

  سیاسیــــــة  إجتمــــاعیة

دعا اإلسالم إلى التعاون ألنھ :التعاون
  وتحقیقھأداة من أدوات نشر الخیر

تضامن بین أفراد :التكافل االجتماعي
  عدة لتحقیق المنافع

كل فرد یؤذي عملھ كما :المسؤولیة 
  یجب

والمقصود بھ وضع األمور في  :العدل
نصابھا وإعطاء الحقوق 

ھي إن یشارك الجمیع في  :الشورى
.القرار 

اإلسالم دین الطاعة الواعیة  :الطاعة
حتى نعیش عن قناعة وحب  ولرسولھ 

  .تحت أجواء النظام 

  من ھدي السنة النبویة : 2الملف 
                   المساواة أمام أحكام الشریعة اإلسالمیة:01الوحدة 

)                         عن المرأة المخزومیة التي سرقت( ي هللا عنھا حدیث عائشة رض
مساواة جمیع الناس أمام القانون من أھم المباديء التي جاء بھا اإلسالم                                :بیان الحدیث

الحدود            تحریم الشفاعة في ·تحریم التعدي على أموال الناس وھذا  · .
الناس سواسیة أمام هللا في الجزاء والعقوبة بغض النظر عن : المساواة في اإلسالم

                                                     .عرقھ أو لونھ أو مكانتھ االجتماعیة
                .التوسط والسعي إلسقاط عقوبة مستحقة شرعا ھي :الشفاعة في األحكام

اذا وصلت الى القاضي : التجوز الشفاعة في الحدود وتفصیل حكمھا :حكمھا 
                                                   .فالشفاعة اما اذا لم تصل فتباح سترا للمسلم 

تعطیل –انتشار البغي والظلم –انتشار المحسوبیة –. ضیاع للحقوق -   :آثارھا
.                     تشجیع الجرائم –االخالل بالنظام العام للمجتمع –الحدود واالحكام 

                  العمل واإلنتاج في اإلسالم ومشكلة البطالة: 02وحدة ال
                                                          )االحتطاب( حدیث الزوبیر بن العوام 

مشروع یعود على اإلنسان أو غیره)فكري أو یدوي( كل جھد بشري :مفھوم العمل 
.                                                                               بالخیر والنفع والفائدة

كل : مجاالتھ. واجب كفائي اذا لم یقم بھ احد . یل الرزق لتحص: واجب عیني : حكمھ 
..)                                                   اداري ، یدوي ، تجاري ( مجاالت الحیاة 

–یحقق رغبات االنسان –الركیزة االساسیة لبناء المجتمع - :نتائجھ وحث االسالم لھ 
تكاثف الجھود وتعاون –نسان وتحدد شخصیتھ بھ تعرف مكانة اال–عبادة شرعیة 

.                                                                        قیام العمران –الناس 
.                 نھى االسالم عنھما لما فیھما من مذلة لالنسان:التسول والبطالة 

ینشر –تدھور االقتصاد –تعطل الطاقات والمواھب –سبب لالزمات :نتائجھما 
.                                                            الرذائل وثقافة االتكال على الغیر

     مشروعیة الوقف:03وحدة ال
ا :  ز    أو      عء اا 

  زلأو ا  و .                                                                 : لا 
  وا ن "ا  ا  ا ا     ". دوددياا :- د

د ار –   م ا  –  ء ت  .–  اد 
 ره                                                    -واب  :آا  ب  ووآ ر دمآ 

ح او ا وم ا. 

                                    :ات في صلة اآلباء باالبناءتوجیھ:04وحدة ال
                                              )عطیة ابیھ لھ ( دیث النعمان بن الشبیر ح

.                               ھبة االنسان غیر عینا على ان یملكھ بعد موتھ :الوصیة  
مشروعة وجائزة بالكتاب والسنة                                                      :حكمھا 

.                         المسلم مطالب بالعدل مع غیره فما بالك مع ابناءه: العدل بین االبناء–
تنمي –الشعور بالنقص –نشر العداوة والبغضاء بینھم : مخاطر التفریق بین االوالد–
.                                                                                    كراھیة بینھم ال

مشروعیة الھبة وجوازھا –جواز الرجوع في عطیة الوالدین :من احكام الحدیث
.استحباب اشھاد ذوي الفضل–لالبناء 

  من ھدي القرآن الكریم: 1الملف 
  وسائل القرآن في تثبیت العقیدة االسالمیة : 1الوحدة 

ومن استعمل القرآن الكریم عدة وسائل لتثبیت العقیدة الصحیحة وتصحیح االنحرافات 
:(األسالیب( ، من أھم ھذه الوسائلممیزات القران المكي انھ اھتم بترسیخ ھذه العقیدة

اإلنسان إلى كثیر من مظاھر قدرة هللا أي أن هللا تعالى في القرآن یُنبھ :إثارة العقل ·
تعالى في ھذا الكون آمرا إیاه بأن یتدبر ھذه المظاھر لیدرك بعد ذلك أن لھذا الكون 

.خالقا ، رازقا ، مدبر لشؤون الخلق
یثیر القرآن الكریم عاطفة اإلنسان لیتفطن لحقیقة الربوبیة أي یدرك :إثارة الوجدان ·

.فاعل مع ذلكقدرة هللا وعلمھ الشامل ویت
( إذ یذكر هللا تعالى في القرآن أن هللا على كل شيء قدیر :التذكیر بقدرة هللا ومراقبتھ ·

و أن هللا یعلم كل ما یفعلھ اإلنسان من خیر أو شرٍّ ثم ) إحیاء الموتى ، إنزال الغیث
  .یُجازیھ على ذلك یوم القیامة، فیستحي اإلنسان من معصیة هللا تعالى

.القیامةیوم ھذكر لصفاتھم الحسنة وما ینالون :ر المحببة للمؤمنینرسم الصو ·
التي یقع فیھا اإلنسان نتیجة جھلھ، بمختلف األدلة العقلیة  :مناقشة االنحرافات ·

.ویبین لھ مدى تفاھة ھذه االنحرافات والشرعیة
  موقف القرآن من العقل : 2الوحدة 

مرة ،  (50)أولى اإلسالم للعقل قیمة كبیرة إذ تكرر ذكر العقل في القرآن الكریم قرابة 

  .كما حرم اإلسالم االعتداء علیھ حتّى من طرف صاحبھ
  : تكریم هللا لالنسان بالعقل 

  میز هللا االنسان بھ عن سائر المخلوقات: اداة فھم وادراك - 
حقیقة االیمان وأبعاد الدین ونمیز بین الصالح بھ ندرك: اداة تمییز بین الخیر والشر - 

  والفاسد الخیر والشر
  ھو مناط التكلیف وبھ یحاسب العبد على أفعالھ:عماد التكلیف- 
  .لما یقوم بھ من اجتھاد خاصة بعد انقطاع الوحي : أداة وصل الدین بالواقع- 
  .تھ بھ تعرف شخصیة الفرد ومكانتھ وتحدد قیم: مكانة وشخصیة الفرد- 

حث القرآن الناس على استعمال عقولھم :حث القرآن الكریم على استعمال العقل
واستخدامھا في تدبر مظاھر قدرة هللا ، وتعلم العلم النافع ، واإلیمان المبني على 

  )..قصة إبراھیم(استخدام العقل ال على مجرد الظن أو إتباع لعقائد اآلباء واألجداد
  :العقل ھو الجھاز المفكر لدى عنى بھ اإلسالم:وجوب المحافظة على العقل

  تصفیتھ من االنحرافات- حرم كل ما یؤذیھ  –. جعلھ احد مقاصد الشریعة -*
وحافظ علیھ من حیث الوجود بتعلم العلم النافع ومن حیث ..ذم الذین عطلوا عقولھم - 

  .العدم بتحریم كل ما یفسده كالخمر والشعوذة 
  .إما للجھل بأصول التشریع أو الجھل بكیفیة التعامل معھا: یعوداالنحراف الفكري -*

أمر بالتدبر " أفال یتدبرون القران ام على قلوب أقفالھا :" قال تعالى :منھجیة التفكیر 
  .فقد ربط الحالة اإلیمانیة بالحالة الفكریة فالذي یتفكر ھو من یخشى هللا

القرآن الكریمالصحة النفسیة والجسمیة في : 3الوحدة 
أي أن یكون اإلنسان في حالة طبیعیة من الطمأنینة والراحة :مفھوم الصحة النفسیة

   .النفسیة ، ال یعاني من االضطراب والقلق

حتى یكون اإلنسان سویا نفسیا فإن القرآن الكریم :كیف یحقق القرآن الصحة النفسیة

  :األشیاءأرشد البشر إلى ما یحقق ذلك في حیاتھم وأھم ھذه 
.من صالة وقراءة القرآن وذكر هللا تعالى :قوة الصلة با تعالى

  فقد ربّى القرآن الكریم المؤمنین على الصبر عند المصائب:الصبر عند الشدائد
اإلسالم عقیدة وشریعة وحسن خلق طھر النفس من الرذائل وجعل : التزكیة واألخالق

  فكل حكم یأمر بالصالح وتقویم األخالقلكل فرض غایة فالصالة تنھى عن الفحشاء  
التفاؤل یجعل المؤمن دائما مرتاحا ، ولقد حرم هللا تعالى في : التفاؤل وعدم الیأس

  .القرآن الیأس ألنھ یجعل اإلنسان یعیش في اضطراب وضیق ونكد
في صراع اإلنسان مع ..النفس األمارة ، اللوامة ، المطمئنة : مفھوم النفس في القرآن 

  .یغلب الخیر على الشر فیصل الى االطمئناننفسھ 
ھي أن یعیش اإلنسان سلیما معافى في بدنھ ، غیر مریض وال :مفھوم الصحة الجسمیة

.یعاني من أي عاھة من العاھات
لقد اعتنى القرآن بالصحیة الجسمیة بتشریعھ لتعالیم :عنایة القرآن بالصحة الجسمیة

.تحریم االعتداء على جسم اإلنسان- :التعالیم ھيواضحة للمحافظة علیھا ، وأھم ھذه 
بتشریع الطھارة : الوقایة من األمراض ·اإلعفاء من بعض الفروض والواجبات- 

النھي عن كل ما یؤذي –.(اإلسراف(والوضوء، النھي عن اإلكثار من األكل والشرب
  .المسلم كالفاحشة واقتراب الزوجة وھي حائض

الصحة مقصد شرعي لدى حرم على المسلم كل ما یؤذیھ وأمر بالنظافة :الصحة العامة
والتطیب للحفاظ على الصحة العامة                                                            

  القیم في القرآن : 4الوحدة 
  .جمع قیمة وھي كل صفة أو خلق لھ أثر على اإلنسان أو األسرة أو المجتمع:القیم

  
  



: أیمن فراجملخصات           من إعداد

الرساالت السماویة :
  )تربط العبد بربھ(ھو الدین الخاتم الناسخ لما قبلھ من الدیانات وھو عقیدة :اإلسالم 
  بعد أخالقي: و سلوك ) جانب عملي معامالت وعبادات(شریعة 

  مصادره  القران والسنة
  العقلیةوھو رسالة عالمیة أحاطت بكل جوانب الحیاة وتركت للمسلم مجال لیستغل قواه 

ھي الدین الذي جاء بھ عیسى علیھ السالم موجھة لبني إسرائیل لكنھا :المسیحیة 
عالقة العبد بربھ وال عالقة لھ بالدنیا وسولت لنسفھا : حرفت والدین بالمفھوم الكنسي 

  .غفران الذنوب 
ء ، التثلیت ، الخطیئة والفدا:واھم عقائدھم یوحنا ، مرقس ، متى ، لوقا :اشھر كتبھم 

  .غفران الذنوب ومحاسبة الناس 
  :أھم فرقھم 
ثاروا عن األم من اشھرھم : الكنیسة األم بروما یرأسھا البابا ، البروتستانت : الكاثولیك 

  الكنیسة الشرقیة مقرھا اإلسكندریة: مارثن لوثر ، االرثذوكس 
ھي الدیانة العبریة المنحدر من إبراھیم موجھة لألسباط من بني إسرائیل  :الیھودیة 

الیتكلمون عن –أنھم أبناء هللا وأحباؤه : التلموذ شرح لإلنجیل ، معتقداتھم : كتبھم 
  تابوت العھد الذي یحمل ألواح شریعتھم–الیوم األخر والحساب 

ث أنھم وصفوا هللا بصفات ال تلیق اثبت القران انحراف الدیانات حی:انحراف الدیانات 
  بمقامھ وجعلوا لھ الولد والزوج باإلضافة إلى األساطیر والخرافات وافقدوا صحة كتبھم

إن اتفقت الدیانات معھ في المصدریة إال أنھم یختلفون عنھ : عالقة االسالم بالدیانات 
ولھ ، یدعوا إلى االسالم لم یأتي بإرغام الناس على قب- : وعالقة االسالم بھما تقوم 

التعاون في نطاق االحترام المتبادلة ، یأمر بالعدل معھم ونھى عن معاداة من ألقى إلینا 
السلم ، أباح الزواج من بناتھم والتجارة معھم ومساعدة المحتاج منھم ، تصرفات تدل 

  .على سماحة االسالم 

  من مصادر التشریع اإلسالمي: 3الوحدة 
  االستداللوجھ   حجیتھ  تعریفھ  

ع
ــا

ـــ
مــ

الج
ا

  

.العزم واالتفاق:لغة 
فھو اتفاق :اصطالحا

جمیع المجتھدین من 
المسلمین في عصر من 

العصور بعد وفاة 
الرسول على حكم 

  شرعي

یحرم مخالفتھ ومنكر اإلجماع *-
كافر والمسالة المجمع علیھا ال 

  .یجوز إجماع أخر 
ومن " قال تعالى : من الكتاب

من بعد ما تبین لھ یشاقق الرسول 
الھدى ویتبع غیر سبیل المومنین 

نولھ ماتولى ونصلھ جھنم إنھا 
"ساءت مصیرا 

إن هللا " قال ص :من السنة 
  "الیجمع أمتي على ظاللة

  

جعل هللا : من القران
مخالفة سبیل المومنین 

  كمخالفة الرسول

اتفاق : من السنة
العلماء على عصمة 

  األمة من الخطأ

س
ــا

قیـ
ال

  

بمعنى التقدیر :لغة
  والمساواة،
أمر إلحاق:اصطالحا

غیر منصوص بحكم 
شرعي بأمر منصوص 

بحكم شرعي الشتراكھما 
 .في علة الحكم

  

  :حجة وجب العمل بھا- *
فاعتبروا "قال تعالى :من الكتاب 

  "یاولى األبصار
  إرسال معاذ إلى الیمن:من السنة 

رسالة عمر إلى أبي :من اإلجماع 
  حسن األشعري

اعرف األشیاء وقس األمور "
  "برأیك 

  

أمر هللا : من القرأن
تعالى باالعتبار 
  والقیاس نوع منھ

لة
رس

لم
ة ا

لح
ص

لم
ا

  

  
  منفعة غیر مقیدة:لغة 

مصلحة لم :اصطالحا 
یشرع الشارع حكما لھا 

ولم یدل دلیل شرعي على 
  اعتبارھا أو إلغاءھا

والحنابلة وتكون حجة عند المالكیة
  :في المعامالت

وما " قال تعالى : من الكتاب
  "أرسلناك إال رحمة للعالمین 

وماجعل علیكم في : وقال أیضا 
  "الدین من حرج 

الخلق عیال " قال ص :من السنة 
  عیالھھم إلىنفعهللا فأحبھم إلى هللا أ

اسقط عمر حد :أخذ الصحابة 
السرقة عام المجاعة وقام بإنشاء 

  الدواوین والسجون
لو اعتمدنا على ما من المنطق*

حدده الشرع لتعطلت الحیاة لما 
  یطرأ علیھا من تغیر

  

أحكام : من القرآن
الشرع فیھا مصلحة 

  الناس بالزمان والمكان

منفعة :من السنة 
الناس احد األسباب التي 

  تقرب العبد إلى هللا

  

  القیم اإلیمانیة والتعبدیة: 3الملف
  والعبادة  في مكافحة الجریمة واالنحرافاإلیمانأثر : 01الوحدة 

  بھ الشرعأمراو ترك فعل بفعل نھى عنھ الشر عإتیانھي :معنى الجریمة
  سلوك یترتب عنھ انتھاك قیم ومعاییر التي تحكم المجتمع:معنى االنحراف

  :مقدرا العقوبة أقسام الجرائم من حیث 
  التعزیز  القصاص والدیة  الحدود

  
  المنع:لغة 

عقوبة مقدرة شرعا :اصطالحا 
  تجب حقا 

الیجوز النقص أو : خصائصھا 
  الزیادة أوالشفاعة فیھا

عقوبة مقدرة شرعا :القصاص 
  من هللا لقاتل العمد

ولكم في القصاص : "قال تعالى
  حیاة یا أولي األلباب لعلكم تتقون

دفع نصیب مال لولي :الدیة
  .من اإلبل100المقتول مقدارھا 

  
  التأدیب والردع:لغة 

عقوبة غیر مقدرة :اصطالحا 
شرعا تركھا الشرع للحاكم حتى 
  یعاقب بما یناسب ظروف المتھم

  :جرائم الحدود
  تحدیدھا  وجھ اإلجرام  تعریفھا  الجریمة

اخذ مال الغیر أو ما   السرقة
  یملكھ خفیة

  على حق الغیراعتداء-
  أكل جھد الغیر-

السارق "قال تعالى 
والسارقة فاقطعوا 

  "ایدیھما
  اختالط األنساب-  اعتداء على العرض  الزنا

تخریب لألسر -
وانتشار األمراض 

  واألوالد غیر شرعیین

  جلدة100:غیرالمحصن*
  اإلعدام: المحصن *
الزانیة : "قال تعالى*-

والزاني فاجلدوا كل 
  "لدةواحد منھما مئة ج

  اتھام برئ بباطل-  اتھام محصن بالزنا  القذف
  ترویج اإلشاعات-
  زوال الثقة األسریة-

والذین : "قال تعالى -
یرمون المحصنات ثم لم 

یأتوا بأربعة شھداء 
  "فاجلدوھم ثمانین جلدة

الحر بالحر : "قال تعالى   تعد على الحیاة والنفس  اعتداء على النفس  القتل
"  

إال العمد قود :"ص(قال 
  "أن یعفو ولي المقتول

مسكر یضر بالعقل   الخمر
  والمال

  ھدم للكیات الخمس-
تعدي على حرمات -

  الناس

  :محدد بالسنة الفعلیة
  جلدة40) ص(جلد 

  جلدة80جلد عمر -
  استھانة بالدین-  الرجوع عن اإلسالم  الردة

  تالعب بأحاكمھ-
نشر الفوضى -

  واألسوة السیئة

الیحل دم : "قال ص 
مسلم إال بإحدى امرئ 
التارك لدینھ : ... ثالث 

  "المفارق للجماعة 
  اعتداء على األمینین-  قطع الطریق  الحرابة

  نھب للمسافرین-
  زھق لألرواح-

  

  :العبادة واإلیمان وأثرھما في مكافحة الجریمة واالنحراف 

  األثر  المفھوم  
دة

عبا
ال

  
  التدلل والخضوع: لغة 

كل عمل صالح : اصطالحا 
الشرع أو وافق أمر بھ

مقاصده بنیة خالصة على 
  طریقة رسول هللا

الفھم الصحیح لدین هللا یجعل المؤمن - 
  یمتثل ألوامره ویجتنب نواھیھ

نشر العلم والعدل والمساواة واألمر - 
بالمعروف والنھي عن المنكر وأداء كل 

  واجبھ یحد من الجرائم واالنحراف

ان
یم

اإل
  

التصدیق الجازم : لغة 
  القطعي

ھو التصدیق : صطالحا ا
  بأركانھالجازم 

ھو سالح نواجھ بھ الفساد والظلم بالخوف - 
  من هللا وااللتزام بشرعھ

  یمنع من الوقوع في االنحراف السلوكي- 
یوقى بالصالحات ویضعف بالمعاصي - 

  وبھ یتغلب اإلنسان عن شھواتھ

  اإلسالم والرساالت السماویة السابقة: 02الوحدة 
  :السماویة وحدة الرساالت - 1
  .مصدرھا واحد وھو هللا مھما اختلفت تكالیفھا وأحكامھا:وحدة المصدر *
غایتھا توحید هللا وإفراده بالعبودیة ، إحیاء النفوس وتنویرھا ، ترشید :الغایة *

االستخالف اإلنساني ، وأخوة األنبیاء أخوة إتباع
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  االجتماعیة واألسریةالقیم : 5الملف 
  العالقة االجتماعیة بین المسلمین وغیرھم : 01الوحدة 

شاءت حكمة هللا اختالف األدیان وكان خاتمھا اإلسالم الذي ضبط :اختالف الدین - 1
لكل دین أتباعھ ، المسلم الیحاسب غیره والیكره الناس بالدخول : المفاھیم وأھمھا 

  .لإلسالم ، كما بین أخطاء الدیانات األخرى وأقام علیھم الحجة
تواجد أھل الكتاب في األمة دلیل على :أسس العالقات بین المسلمین وغیرھم - 2

التسامح ، اإلحسان،البر،العدل ، : سماحة اإلسالم وأسس العالقة معھم تقوم على 
  التعایش ، التعارف ، التعاون ، الروابط االجتماعیة 

  :شرع اإلسالم لھم:حقوق غیر المسلمین وواجباتھم - 3

  اتھمواجب  حقوقھم
  حمایتھم وعدم ظلمھم- 
  تامین حاجیاتھم بعد العجز- 
  حریة المعامالت التجاریة- حریة التدین- 
رفع (حق الشكاوى - الوفاء بالعھود - 

  )ظلماتھم للحاكم
حق تولى السلطة ما عدا الجیش - 

  ،اإلمامة،القضاء،الحكم 

  دفع الجزیة- 
  6/1دفع ضریبة سنویة تقدر - 
  االلتزام بقوانین البالد- 
الیقومون (احترام مشاعر المسلمین - 

  )بأفعال محرمة

  .من المشاكل األسریة النسب وأحكامھ: 01الوحدة 
  لغة القرابة و االلتحاق:النسب
  الرباط الذي یلحق الولد بابیھ في االسم حتى یرفع عنھ الذل والضیاع: شرعا 

  :طرق إثباتھ   :أسبابھ 
الولد "قال ص :الزواج الصحیح 

زواج من بالغ -ومن شروطھ " للفراش 
إمكان التالقى –اشھر 06یولد لھ بعد –
  اشھر06یثبت بعد الفرقة ب–

ھو ما اختل ركن من :الزواج الفاسد 
  أركانھ أو شرط من شروطھ

كمن (اتصال دون زنا :الوطء بشبھة 
مس مطلقة ثالث اعتقاد الحلة أثناء 

  ) العدة

  أو الفاسدالزواج الصحیح -
: اعتراف الزوج وشروطھ :اإلقرار - 

المقر –أن یكون الولد مجھول النسب 
  .أال یكون ولد زنا–لھ ممن یولد لھ 

حجة اقوي من اإلقرار وتكون :البینة - 
  بشھادة رجلین عند المالكیة 

  كشف آلي مطبوع :البصمة الوراثیة -
  

  ھو من الیعرف لھ أب وال أم واستحسن الشرع في حقھم المواالة:مجھول النسب

: الحكمة من  الحكم التعریف

الن بھ نحل : تحریمھ 
ماحرم هللا ونحرم ما 

  احل
  تحقیق لنسب مزعوم- 
  یعكر صلة األسرة- 
ھضم للحقوق الغیر - 
)الورثة(

  حرام بالكتاب والسنة
ھم آلباءادعوھم :قال تعالى 

  "هللاھو اقسط عند 
من ادعي "قال ص :السنة

وھو یعلم أبیھغیر إلى
  "فالجنة حرام علیھ

على األمةأجمعت:اإلجماع
تحریمھ

  
ھو أن یدعي 
شخص ببنوة 
ولد لیس منھ 

ي
ـــ

نــ
لتب

ا

حفظ مجھول - : جوازه 
  النسب ورعایتھ

أبوابباب من - 
  اإلحسان

یھبھ جزء من أنإمكان- 
  مالھ

وكذلك من واجب 
رعایتھ وتربیتھ المجتمع 

ومن واجب الدولة توفیر 
سبل الحمایة

  جائز بالكتاب والسنة 
ولمن جاء بھ : " قال تعالى 

  "حمل بعیر وأنا بھ زعیم 
وكافل أنا" قال ص: السنة 

  "الیتیم كھاتین في الجنة
اجمع العلماء على :اإلجماع

جوازھا لدفع المشقة ورفع 
الحرج 

  
ضم ذمة 

الكفیل إلى 
المكفول ذمة 

عنھ التزام 
حق للدائن

لة
ــا

ـــ
ـــ

فــ
لك

ا

  ممیزاتھ   أمثلة عن المصدر  

ع
ــا

ـــ
مــ

الج
ا

  

  اجماع الصحابة على جمع القرآن -
  عند فقد األم6/1توریث الجدة -
  جلدة80جلد شارب الخمر -
  تحریم الزواج بالجدة من األم-

  :لھ أنواع 
  تتفق األفراد قوال وفعال:صریح *

  :كونھ) ھو حجة ظنیة( سكوت
لیس حجة مطلقة ، الینسب لساكت قول 

  ، دلیل ظني

س
ــا

قیـ
ال

  

  تحریم المخدرات قیاس على الخمر-
  تحریم ربا األرز قیاس على القمح-
تحریم عقد الزواج عند خطبة الجمعة -

  قیاسا على عقد البیع

  :لھ اركان 
  مقیس علیھ ورد فیھ الحكم :اصل 

  مقیس یراد معرفة حكمھ:الفرع 
حكم شرعي غیر منسوخ : حكم األصل*

  ثابت
  وصف مشترك بینھما:العلة*

ة 
لح

ص
لم

ا
لة

رس
لم

ا
  

  وضع قواعد المرور -
  فرض الضرائب-
  توثیق عقد الزواج-
  نقل الملكیة یتم بعد تسجیلھ-

  :لھ شروط للعمل بھ 
  اندراج المصلحة تحت مقاصد الشریعة-
  والسنةعدم خروجھا عن الكتاب -
  عدم تفویتھا مصلحة أخرى-
  عامة ولیست خاصة -

  الحقوقیةالقیم : 4الملف 
  .حقوق اإلنسان في مجال العالقات العامة والتعامل الدولي: 01الوحدة 

1- تكریم اإلسالم للبشر: كرم هللا بني آدم وشرفھم بالعقل والتكلیف وخلقھ في أحسن 
.وال یتعد أحد على أحدصورة وجعل الناس شعوبا وقبائل لیتعارفوا 

العالقات العامة : لم یترك االسالم الناس یعیشون في فوضى  2- حقوق االنسان في مجال
:بل أنزل علیھم ھداه لیھتدوا ومن بین القواعد 

كحق الحیاة حیاة حرة كریمة ، وحق اإلنسان في األمان :الحقوق والحریات الشخصیة- 1
.اإلنسان بقتلھ أو تعذیبھ أو تشویھھ، فال یحق ألحد االعتداء على 

كحق الحیاة الخاصة ، حق التنقل في أرض هللا :حقوق اإلنسان في عالقتھ بمجتمعھ-2
.طلبا للرزق أو العلم، حق الزواج ، حق الملكیة

:نماذج حقوق اإلنسان في اإلسالم- 3
فاإلنسان حر في تدینھ عن قناعة وحر في ممارسة شعائر دینھ  :حریة المعتقد ·
  أعطى اإلسالم لإلنسان كامل الحریة في التفكیر والتأمل :حریة الرأي والفكر ·
.حق مشاركة الفرد في إدارة شؤون البلد حق تولي الوظائف :الحقوق السیاسیة ·
.حق الملكیة وحقھ في تكوین أسرة :الحقوق المدنیة ·
  حق التعلم وحق الضمان وفي العمللإلنسان حق:الحقوق االقتصادیة والثقافیة ·

4- التعامل التكریمي في الحرب 3- حقوق اإلنسان في الحرب
اإلحسان لألسرى ،الوفاء بالمواثیق ، - 

عدم التمثیل بالجثة وحرقھا ، حرمت 
االنتقام من بلدة كاملة ، إذا كلب األسیر 

األمان وجب قبولھ

البدء بالحرب إال بعد دعوة باللسانعدم - 
عدم االعتداء على من جنح للسلم- 
عدم قتل من الیشارك في الحرب - 

  حقوق العمال وواجباتھم في اإلسالم: 02الوحدة 
  واجبات العمال  الحقوق األساسیة للعمال

  حتى یعول نفسھ وأھلھ:حق العمل 
كان رسول هللا :الكفاءة أساس التمییز 

  الیولي عمل إال إذا كان صاحبھ كفء
یحرم استغالل المجھود :األجر العادل

  ویجب منحھ األجر العادل مقابل عملھ
للجسم حق في الراحة اقره :الراحة* 

  اإلسالم بمجیئھ
لإلنسان حق :الضمان االجتماعي*

  الضمان بعد عجزه مقابل خدماتھ

  یحرم المساس بأمالك الدولة- 
-یحرم اخذ الرشوة والغش والتھاون ، - 

  المحافظة على الوقت وإتقان العمل
  رفع المھارة وتحسین مستواه- 
  أداء العمل على أحسن مایرام- 
  تقدیم المصلحة العامة على الخاصة- 

  :عالقة تكاملیة تتحسن بـ:طبیعة العالقة بین العمال وارباب العمل 
ب العمل ، الثقة المتبادلة بینھم وحسن الظن ، إدراك العامل انھ مؤتمن في أموال صاح- 

یحتاجونھم من نفقات ، الیكلف العامل فوق طاقتھ تفقد أرباب العمل لعمالھم ،منحھم ما
  ،عدم تأخیر األجر
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من المعامالت المالیة الجائزة   : 02الوحدة 
  :المعامالت المالیة 

  ..ھي األحكام الشرعیة المتعلقة بأمور الدنیا كالبیع والشراء:تعریفھا 
األصل فیھا الحل ، ما یشترطھ المتعاملون ، المسلمون عند شروطھم ،منع :ضوابطھا 

  ..، الوفاء األمانة وحسن الظن .. الظلم والغرر والغش 
الحكمة منھ حكمھ التعریف

  سد حاجة الناس*
  رفع الحرج*
باب من أبواب *

االستثمار

  جائز بإجماع العلماء
ورد عن عثمان انھ كان 
یشري العیر ویقول من 

یربحني فیھا من یضع في 
یدي دینارا

  الربح والزیادة:لغة 
بیع ما :اصطالحا 

اشتري بثمن وربح 
معلوم

حة
راب

لم
ا

شرع لحاجة *
  الناس لھ

یرفع الحرج *
وینفع الناس

جائزة بشروط حتى ال 
تؤدي إلى الربا منھا

االتفاق على مدة تأجیل 
ومقدار المبلغ ووقت 

التسدید

عقد على مبیع الحال 
بثمن مؤجل بوقت 

) أجزاء(ومقدار
معلوم

ـط
یــ

س
تق

ال
لشدة حاجة *

  الناس لھ 
ولتبادل المنفعة *

بین الجھد وحسن 
التصرف مع 

المال

جائز ومشروع كان 
یضارب رسول هللا بمال 

خدیجة رضي هللا عنھا

  القطع :لغة 
شراكة :اصطالحا 

بین شخصین یدفع 
أحدھما المال 

ویتاجر فیھ األخر 
ویكون الربح بینھما 

على حسب االتفاق

بة
ار

ـــ
ض

لم
ا

شرع لتسییر 
الحصول على 

عملة أخرى 
وحاجة الناس لھا

  اتفق العلماء على جوازه

إذا كان مثال بمثل ویدا بید

  الربح:لغة
بیع النقد :اصطالحا

جنس بجنس أو بغیر 
الذھب : النقد (جنس 

والفضة أو األوراق 
)المالیة 

ف
ـر

ـــ
ص

ال

  الشركة في الفقھ اإلسالمي : 03الوحدة 
  الحكمة منھا  الحكم  التعریف

االشتراك :لغة
  واالختالط
أن یشترك :اصطالحا

اثنان فأكثر في مال 
  لتنمیتھ 

  

فھم شركاء "قال تعالى*
  "في الثلث 

أنا :"من الحدیث القدسي*
  "ثالث الشریكین 

اجمع المسلمین علیھا *
إال بعض من عموما

  أنواعھا

  تسد حاجة الناس-
تنمي األموال - 

  وتستثمرھا
  دفع لحركة االقتصاد- 
التعاون بین األفراد - 

  والتكامل بینھم

و - المفاوضة ،العنان–شركة األموال وبھا (قسمین جائزین : أنواع الشركات    
وقسم غیر جائز شركة الوجوه) شركة األبدان 

  شروطھا  حكمھا  التعریف  

ضة
او

مف
ال

  

  التوكیل:لغة 
تفویض :اصطالحا 

شریك األخر في المال 
واإلدارة و التصرف 

  في راس المال

إذا :"جاء في الحدیث *
فاوضتم فأحسنوا 

  "المفاوضة

  تساوي راس المال-
  تساوي التصرف-
  تساوي الدین-
  التساوي في الربح -

ان
ـــ

نــ
لع

ا
  

  تقید :لغة
االشتراك في :اصطالحا

المال مع تقید كل شریك 
  األخر 

جائزة بالكتاب والسنة وھو 
  النوع السائد بین الناس

  األھلیة والصیغة -
راس المال معلوم -

  ویكون عملة متداولة
  النصیب معروف -
االتفاق في الوزن -

  والصرف
  عدم االنفراد بالتصرف-

  

  اإلعالمیة والتواصلیة القیم : 6الملف 
  تحلیل وثیقة خطبة حجة الوداع : 01الوحدة 

.یوم عرفةفي حجتھ األولى واألخیرةل ھذه الخطبة ألقاھا الرسو :المناسبة والظروف-1
الخطبة العظیمة البشریة جمعاء في ھذهلقد خاطب رسول هللا:تحلیل نص الخطبة-2

یُصلح أمرھا وحالھا على مر العصور والدھور ، فقد لمح النبي الكریممرشدا إیاھا إلى ما 
إلى أنھ في أواخر أیامھ ، فیجب على الناس أن یسمعوا منھ آخر وصایاه ، لقد أشار 

إلى أھم المباديء التي جاء بھا من عند رب العزة سبحانھ وبلغھا للناس الرسول الكریم
ونبذ تصرفات الجاھلیة وحقوق المؤمنین فیما بینھمإیمان با تعالى: وأوذي من أجلھا من

..
:ألحكام والتوجیھات التي تضمنتھا الخطبةا- 3
.واصل البشر الواحدتضمن الكالم عن حرمة النفس  :البند األول ·
  )ربا ، التمییز ، الزنا ،التبني (تحریم وإبطال كل أفعال الجاھلیة القبیحة :لبند الثانيا ·
  تحریم التالعب باألشھر واألیام  :الثالثالبند  ·
باإلحسان إلى النساءاألمر :البند الرابع ·
  ضمان النجاة والسعادة لمن تمسك بالكتاب والسنة  :البند الخامس ·
.والمحكومتنظیم العالقة بین الحاكم:لبند السادسا ·

  اإلقتصادیة والمالیةالقیم : 7الملف 
  الربا ومشكل الفائدة : 01الوحدة 

  :تعریف الربا 
  الزیادة بین احد البدلین المتجانسین دون أن یقابلھا عوض:اصطالحا الزیادة  :لغة 

  حكمھ ومراحل وحكمة تحریمھ 

  الحكمة من تحریمھ  مراحل تحریمھ    حكمھ
  حرام بالكتاب والسنة

واحل هللا : "قال تعالى
  "البیع وحرم الربا 

آكل لعن رسول هللا *
الربا وموكلھ وكاتبھ 

  "وشاھدیھ وقال ھم سواء

ذكر ) 39(سورة الروم-1
  هللا انھ الیبارك في الربا

ذكرهللا ) 160(النساء-2
أن المعاملة بالربا تشبھ 
  بالیھود وتوعد بالعذاب

نھى )130(آل عمران-3
  هللا المؤمنین أكل الربا

حرم هللا ) 275(البقرة -4
  الربا قطعیا 

  ة والبغضاءیسبب العداو- 
  یخلق فوراق وطبقیة- 
  وسیلة لالستعمار الحدیث- 
  عدم تحرر االقتصادیات- 
  نیل العذاب دنیا وآخرة- 
حرم للمحافظة على مال - 

  المسلم 

  :األموال التي یجب فیھا الربا وعلتھا 
علتھا ) ودلیل تحریم ربا الفضل(األموال التي یجب فیھا الربا

ھي الطعمیة مع االقتیات 
04واالدخار في األنواع 

أما الذھب والفضة فھي 
الثمنیة مع الجنس 

اتفق العلماء على أموال معینة واختلفوا في أخرى أما 
المتفق ماروى عن عبادة بن الصامت عن النبي 

الذھب بالذھب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعیر :"قال
بالملح ، مثال بمثل سواء بالشعیر والتمر بالتمر والملح

بسواء ، یدا بید فإذا اختلفت ھذه األصناف فبیعیوا كیف 
"شئتم إذا كان یدا بید 

  : أنواع الربا 

  ربا النسیئة  ربا الفضل
ھو زیادة أحد البدلین على األخر من 

  نفس الجنس بسبب الجودة
  ھو الزیادة المشروطة نظیر التأخیر

  :المبادالت الربویة القواعد العامة الستبعاد 
یدا (یشترط الفوریة ) ذھب بذھب، ملح بملح (التبادل من نفس الصنف :القاعدة األولى

  )سواء سواء(والمثلیة ) بید
  یشترط الفوریة) ذھب بفضة، تمر بشعیر ( التبادل من جنسین مختلفین :القاعدة الثانیة
ففیھ الحریة یرجع لرغبة ) ذھب بتمر (التبادل بین معدن وطعام :القاعدة الثالثة

المتبادلین



: أیمن فراجملخصات           من إعداد

  
  
  
  
  
  
  
  

من الطرق المشروعة النتقال المال: 04الوحدة 
  المـیراث: أوال 

  :الحكمة منھ  دلیلھ  تعریفھ
ھو العلم الذي : اصطالحا. البقاء واالنتقال: لغة

یُعرف بھ من یِرث ومن الیِرث ومقدار إرث كل 
  .علم الفرائضوارث ، ویسمى 

َجالِ ((قولھ تعالى ا تََرَك اْلَوالَِداِن لِلرِّ نَِصیٌب ِممَّ
ا تََرَك اْلَوالَِداِن َواألَْقَربُوَن َولِلنَِّساِء نَِصیٌب ِممَّ

ا قَلَّ ِمْنھُ أَْو َكثَُر نَِصیباً  )) َمْفُروضاً َواألَْقَربُوَن ِممَّ
  سورة النساء

وعدم المیراث وسیلة من وسائل انتقال المال
انقطاعھ ، یحقق التكافل بین أفراد األسر، یوصل 

  الحقوق ألصحابھا

  
  أصحاب الفروض  شروط المیراث  :موانع المیراث  أسبابھ

( النسب الحقیقي*: للمیراث سببین
  ، )القرابة

وسبب ثالث انتھى *الزواج الصحیح، 
  .تاریخیا وھو العتق

من قتل عمدا *یُمنع من المیراث 
ثھ،   مورِّ

واختالف الدین ویدخل مع ھذا *
.الردة

  

ث حقیقة أو حكما، * موت المورِّ
ث،*   حیاة الوارث بعد موت المورِّ
أن ال یوجد مانع من موانع المیراث *

  السابقة الذكر

ھم الذین جعل الشارع لھم نصیبا 
األب ، الجد، : مقدرا من التركة وھم

الزوج، األخ ألم، الزوجة، البنت، 
ت الشقیقة، األخت بنت االبن، األخ

  ألب، األخت ألم، األم ، الجدة

.الرجل وقرابتھ ألبیھ الذین یستحقون التركة كلھا إذا لم یوجد من أصحاب الفروض أحد، أو الباقي بعد أصحاب الفروضھم بنو:العصبة
  الــھبة: ثـانیا

  :الحكمة منھا  مشروعیتھا  تعریفھا
: اصطالحا. التبرع والتفضل على الغیر مطلقا:لغة

  ھي عقد یُفید نقل الملكیة بغیر عوض
جائزة ألنھا باب من أبواب التعاون الذي یحبھ 

  اإلسالم
الھبة مستحبة إذ ھي من الخیر المرغب فیھ لما فیھا 

  .من تألیف للقلوب وتوثیق لُعرى المحبة بین الناس

  الوصـــیة: ثـالثا
  
  
  
  

  التساوي في العمل -
  اتفاق في المكان-
  اقتسام الربح على حسب الجھد-
االشتراك في اآللة-

واعلموا أن ماغنمتم من شيء فان  خمسھ : قال تعالى*
  "وللرسول

  ما رواه أبو عبیدة عن عبد هللا: من السنة *
  تعامل الناس بھا قدیما وحدیثا: من اإلجماع *

  قاسوھا من بیع المضاربة: من القیاس 

ھي اتفاق اثنان على تقبل عمال من 
  األعمال على أن تكون أجرتھ معلومة

ان
بد

األ
  

  :شركة باطلة التجوز لكونھا
  فیھا غرر وغش-
  الكسب غیر محدد-
  العمل والمال معدوم-

ھي االشتراك دون راس المال اعتمادا 
  على الجاه والثقة 

وه
وج

ال
  

  :الحكمة من تشریعھا  :مشروعیة الوصیة  :تعریفھا
تطلق على عدة معان منھا إیصال الشيء : لغة

عقد یُوجب حقا في ثلث مال :اصطالحا. بالشيء
  .عاقده یلزم بموتھ

ھي باب من أبواب التعاون وتحصیل الثواب   .جائزة ومشروعة بالكتاب والسنةالوصیة
ولیتدارك اإلنسان مافاتھ من أعمال الخیر،وقد تكون 

  الوصیة صدقة جاریة
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 دة 

ا



: أیمن فراجملخصات           من إعداد

  :الفكر بین المبدأ والواقع : 2المجال 
  انطباق الفكر مع نفسھ : 1الوحدة 

ھو مجموعة القواعد " علم قوانین التفكیر السلیم ویعرف المنطق الصوري :المنطق
  " التي تعصم الفكر من الخطأ 

  : ھي المنطلقات التي یرتكز علیھا العقل في استدالالتھ:مبادئ العقل 
  الشيء ھو نفسھ:مبدأ الھویة

  موجود موجود والمعدوم معدوم:عدم التناقض
  التلمیذ حاضر آو غائب: ة ثالثة لحالوجود ال:الثالث المرفوع

  النار علة االحتراق: لكل ظاھرة سبب :السببیة
  "اإلنسان من وجوده العبادةغایة " لكل موجود غایة : الغائیة

  .نستنتج أن مبادئ العقل ضروریة لتنظیم المعرفة 
  ) :مباحثھ وقواعده (وحدات المنطق 

المعنى الكلي المتضمن صفات : التصورصیغة لفظیة نعبر عن تصور: الحدود 
  .تضمنیة وظیفیة وھي ابسط وحدات التفكیر:عالقتھما جوھریة

  :ماذا یتضمنان 
  :والماصدقالمفھوم 

  :مثل .الفاظ منطقیة : الكلیات الخمس
  یمشي  ضاحك  عاقل   كائن حي   االنسان

لفظ :نوع 
یحدد بھ أفراد 

یندرجون 
تحت جنس 

  واحد

لفظ : جنس
جامع لمن 

یشتركون في 
صفات 
  جوھریة

:فصل نوعي 
صفة تفصل 

بین نوع 
  وأخر

:خاصة 
صفة تنطبق 

على نوع 
  واحد

: عرض عام
صفة تنطبق 

على أكثر من 
  نوع

  "ھو القول الشارح "ھو العبارة الدالة لماھیة الشيء یقول ابن سینا : التعریف المنطقي
  .أن یكون جامع مانع ، یتضمن صفات جوھریة ویعبر بوضوح :أھم قواعده

  : القضایا واالحكام
  ھي الحد االدني من الكالم  :القضیة 

            
  حكم تقییمي وحكم موضوعي ثابت:انواعھ بط بین تصورین ھو الر:الحكم 

  ھو فعل ذھني یصدق اذا كانت مقدماتھ صادقة :االستدالل 
  )تقابل ، عكس ( حركة فكر من قضیة الى اخر:مباشر

  .االنتقال من مقدمتین للوصول إلى نتیجة: القیاس :غیر مباشر 
  منطق شكلي ، عقیم ، الیصل إلى نتائج : عیوب المنطق الصوري

  قد یحصل االنطباق لكن التتفق العقول -*
ھل تطبیق قواعد المنطق یعصم من الخطأ ؟ تطبیق القواعد الیعصم من الخطأ الن -*

  :اإلنسان تؤثر علیھ عدة حتمیات 
ولیام جیمس " أن اإلنسان مقیاس كل شيء " یقول بروتاغوراس :حتمیة نفسیة-

  "األفكار التي نصدقھا ھي الناجحة والتي نكذبھا ھي الخاطئة ":یقول 
  إقامة الحكم على الحتمیة النفسیة قد یؤدي إلى االختالف واالضطراب:نقد 

إن حركة الحقیقة ال یمكن أن تفسر أو تفھم إال بالحیاة " غوبلو :حتمیة اجتماعیة-
  یانا على األوھام والمغالطیظھر إن الجماعات تتفق وتجتمع أح:نقد" االجتماعیة 

للمنطق عالقة بالفلسفة لدى سار المنطق األرسطي بحث :حتمیة التفكیر الفلسفي-
  .فلسفي بحث بینما یسایر المنطق الحدیث الروح العلمیة

  :انطباق الفكر مع الواقع : 1الوحدة 
  .وھو نوعان تام وناقصمنھج استداللي یقوم باالنتقال من أحكام جزئیة إلى حكم كلي : االستقراء 

  :خطوات المنھج التجریبي 
مجھزة (مشاھدة الظواھر على ماھي علیھ وتكون إما بسیطة أو علمیة :المالحظة 

المالحظة "كلورد برنارد :الحجة ) علمیا ، موضوعیة ، تقدیر كمي ، انتباه وإدراك 
  ".توحي بالفكرة 

خالیة من التناقض ، قابلة للتحقیق ، ( فكرة مؤقت لظاھرة البحث شروطھا:الفرضیة 
أن نجرب بدون فكرة مسبقة غیر : " یقول بوانكري:جةالح) مستمدة من المالحظة

  "ممكن ألنھ یجعل التجربة عقیمة 
التجربة الینبوع الوحید " :جة الحإحداث ظاھرة ضمن شروط اصطناعیة :التجربة 
  )التكرار ، الدقة ، الموضوعیة ، العزل ( ا شروطھ" للحقیقة 

آن المالحظة توحي بالفكرة " الیمكن للبحث العلمیة االستغناء عن أي خطوة ** 
  "والفكرة تقودھا التجربة وتوجھھا والتجربة بدورھا تحكم على الفكرة 

  ).ھل یقوم على الحس أم العقل :(الموقف من العمل العلمي ----- 
یؤكد أنصاره أن العلم تطور بفضل التجربة والمالحظة وھما :الموقف الحسي 

  دافید ھیوم: عملیتان حسیتان خالصتان منھم 
  كل معارفنا مھما كانت معقدة تتكون بالتجربة ومالحظة :حجة 

  مھما كانت قیمة الحواس ال یمكن إھمال دور العقل :نقد
: وصول إلى الحقیقة منھم یؤكد أنصاره أن العقل أداة الوحیدة لل:الموقف العقلي

  دیكارت ، اینشتاین ، بوانكري
  "أنا أفكر أنا موجود"مقولة دیكارت" الفكرة ھي أساس كل برھنة واختراع :حجة
  .مھما كان للعقل دور ھام في الحقیقة ال یمكن إھمال قیمة الحس في ھذا:نقد 

نیین والتجریبیین و ال العمل العلمي الحقیقي یدرك من خالل تبادل بین العقال:التركیب 
.یمكن إقامة الحجة بدونھما 

  .السؤال بین المشكلة واإلشكالیة: 1المجال 
التخلوا حیاتنا الیومیة من جملة التساؤالت في شتى المیادین لذلك كان للسؤال :مقدمة

أھمیة قصوى فیعتبر استدعاء المعرفة أوكل ما یؤدي الى الحقیقة انطالقا مما یثیره فینا 
توتر نفسي و عقلي خاضع السترجاع المكتسبات القبلیة و حیرة ودھشة نتیجة من 

  ....:للجھل العلمي و الفلسفي لكن السؤال الذي یطرح نفسھ ھنا ھو
  السؤال والمشكلة : 1الوحدة 

  الطلب أو المطلب وفلسفیا ھو المشكلة أو اإلشكالیة :تعریف السؤال 
  مبتذلة ، مكتسبات ، علمیة ، انفعالیة : تصنیفاتھ 

  :أنواعھ والمقارنة بینھا
  السؤال الفلسفي  السؤال العلمي  

  مجاالتھ
  تخصصھ 
  استعمالھ لـ

  منھجھ
  ھدفھ

  انطالقتھ

  الطبیعة–حسي مادي 
  محدود جزئي 

  تقدیر كمي
  تجریبي استقرائي

  الوصول إلى نتائج دقیقة
  التسلیم بالمبادئ قبل التجربة

  الطبیعةما وراء 
  كلي عام

  لغـة األلفاظ
  عقلي تأملي

  حقائق وتصورات متباینة غالبا
  التسلیم بالمبادئ بعد التجربة

  ینبعان من الشخص ذو الحس اإلشكالي- كالھما سبیل للمعرفة  - :إتفاقھا 
یعتمدان على مھارات   –كالھما ینفرد بموضوع ومنھج –صیغتھما استفھامیة - 

  .مكتسبة لتأسیس المعرفة 
  عالقة تداخل وتكامل وتالحم :العالقة بینھما 

إن الفكر البشري مر بثالث مراحل مرحلة الالھوتیة " یقول أوغست كونت :الحجة 
  ".مرحلة المیتافیزیقیة ثم المرحلة العلمیة 

إذا تحول إلى مشكلة آو باألحرى إلى إشكالیة حتى إذا وجد :متى الیكون للسؤال جواب
  أیھما اسبق البیضة أم الدجاجة ؟: جوابا یكون مثارا لالستغراب مثال 

  السؤال والمشكلة : 2الوحدة 
  . ھي األمر الصعب الملتبس :المشكلة 

  .ھي مسألة تثیر الشكوك تتضمن حلول متعارضة :اإلشكالیة 
  :المقارنة بینھما

  االشكالیة  المشكلة
  نتحدث عن األجزاء

  قضیة فلسفیة أقل اتساع
  تثیر الدھشة واالضطراب

  لھا حل واحد موضوعي

  نتحدث عن الكل
  قضیة فلسفیة اكثر اتساع

  نعبر عنھا بسؤال جوھري
  حلولھا مقنعة

  
ینبعان –سبیل للتنوع المنتوج الثقافي –كالھما یندرج ضمن السؤال الفلسفي :اتفاقھما 

  قضیتان فلسفیتان –من الشخص ذو الحس اإلشكالي 
  عالقة تداخل حیث أن اإلشكالیة ھي المظلة التي تنطوي تحتھا جملة مشكالت:عالقتھما

  
  :السؤال ھو من یحدد ھل نتحدث في الفلسفة عن مشكلة أم إشكالیة ؟

  .للحل إذا حدث اضطراب وعبر عن السؤال بصیغة قابلة : نتحدث عن مشكلة - 
  .إذا حدث قلق وتوتر ونعبر عن مشكلتین أو أكثر : عن إشكالیة - 
  .إذا ذابت المشكلة في اإلشكالیة وصعب الحل وأعضل األمر: عنھما معا- 

یتضمن قضیة عالمیة ،تأملیة ، إنسانیة ، مفرقات وتناقضات ، - :شروط السؤال الفلسفي
  .أن یكون اإلحراج فیھ حقیقي ال وھمي ویضاع بدقة ولغة سلیمة

  :متى یثیر السؤال الفلسفي الدھشة واالحراج 
  .سؤال طرح مشكلة آو إشكالیة آو ھما معا : السؤال الفلسفي 

فكر ومصدرھا الوعي بالجھل ، إدراك فلسفیا ھي التي تولد الفضول وتحرك ال:الدھشة
  . الصعوبة

  "یدفعني االندھاش إلى المعرفة فاشعر بجھلي :"كارل سیرس : یقول 
  "كل ما اعرف ھو أني ال اعرف شيء: " سقراط 
  .لغة ضاق وانغلق فلسفیا عیش حالة من الشك االرتیاب :اإلحراج

ط السؤال الفلسفي تتحقق تقوم عالقتھما على أساس شرو:عالقتھما بالسؤال الفلسفي
  .بتحقق الشروط 

  .اإلثارة المتوقعة تتوقف على بنیة السؤال واستعداد المتعلم :طبیعة اإلثارة -*
  علینا في السؤال الفلسفي بادراك :صور التقابل والتناقض -2

  التنافر  التعاكس  التضاد  التناقض
  ثبوت أمر ونفیھ

مثل الحركة 
  والحركة

  التخالف
البیاض مثل 

  السواد

قلب الشيء في 
  اتجاه مخالف

صورة شاملة لھم 
جمیعا والقاسم 
  المشترك بینھم

  
االستشكال الفلسفي الحقیقي لیس في طرح المشكلة ومحاولة حلھا آو على األقل -- *

  .محاولة فھم حلولھا بقدر ماھو في التساؤل المستمر والتأمل في األسئلة اإلشكالیة
  



: أیمن فراجملخصات           من إعداد

  :العلوم التجریبیة والعوم البیولوجیة فلسفة : 2الوحدة 

تطمح إلى تطبیق المنھج التجریبي ألنھ كان وراء نجاح العدید العلوم والمعارف:مقدمة
  ..من العلوم 

  :التجربة مقیاس العلم- 1
استقل العلم عن الفلسفة واعرض عن المسائل المیتافیزیقیة :استقالل العلم عن الفلسفة *

  .المنھج التجریبي ومنطق األھواء وتبنى 
یتألف من الفرضیة والمالحظة والتجربة وصوال إلى :خطوات المنھج التجریبي*

  .صیاغة القانون العلمي
التجربة ھي االجراء التجریبي ویتكیف على حسب طبیعة :التجربة بمفھوم أوسع *

  .الموضوع مع مراعاة خصوصیة المادة 
  :ھل تحترم العلوم التجریبیة التجربة- 2
  .تصنف العلوم إلى علوم مادة جامدة ،مادة حیة ،علوم إنسانیة:ناف العلوم أص*
خصوصیة المادة ھي التي تحدد إن كان الباحث سیحترم المنھج :تشكل التجربة *

  )یمكن استبدال المالحظة باالستدالل العقلي(التجریبي مثال 
  .ھ سائلمركز األرض ال یمكن رؤیتھ لكن تحدد عن طریق اآلثار بأن: مثال 

حتى مع احترام المنھج التجریبي نتائجھا لیست مطلقة وال یقینیة ونلتمس ذلك :نتائجھا*
من خالل التنبا الذي من المستحیل أن یكون صحیحا وبالتالي التجربة تكون جزئیة وال 

  .نحكم على صدق الجزء منھا
  :ترجع أسباب ھذه النتائج إلى 

حجة الكوانتا لبالنك الذرة المشعة ال ( كدة االضطرار لالنطالق من مقدمات غیر مؤ- 
  ).تصدر طاقة بصفة منتظمة أو متصلة و أنھا تصدرھا بصفة انفصالیة أو صدمات

قصور أدوات - عدم مراعاة خصوصیة العلم التجریبي–تغیر عالم األشیاء المستمر - 
  الباحث عن التجریب 

  :العلوم الحیة وتطبیق المقیاس وتجاوز الخطر - 3
  ھي علم یدرس الظواھر الحیة سواء كانت نباتیة أو حیوانیة:ةالعلوم البیولوجیمفھوم*
  عوائق 04یمكن ردھا إلى : عوائق تطبیق المنھج*
  الموضوع في البیولوجیا یختلف عن المادة الجامدة لكون كائن موحد: طبیعة الموضوع - 
میائي وماھو فلكي یصعب التصنیف كما في الفیزیاء نعرف ماھو كی: تصنیف الحوادث- 

  وتعود الصعوبة إلى خصوصیة كل كائن 
  صفات األجسام الحیة وظروف معیشتھا مختلفة : صعوبة تعمیم النتائج - 
لعدة أسباب منھا صعوبة العزل وحدة الكائن الحي و اعتبارات : صعوبة التجریب- 

  .أخالقیة تمنع التشریح 
ة ومیزة الكائن الحي النمو إضافة إلى صعوبة تطبیق الریاضیات وصعوبة المالحظ

  .والتكاثر والحیویة 
  الصعوبات ال تدعوا إلى إبعاد المنھج بل تدعوا ألخذ الحیطة والحظر :اقتحام العوائق*
تجربة (یعتبر كلورد برنارد أول من طبق المنھج التجریبي في دراسة المادة الحیة - 

اثبت باستور فكرة –كما استعمل مندل الریاضیات في صیاغة قوانین الوراثة )  األرانب
  .نشؤ الجراثیم العفویة مرجعا السبب إلى الھواء 

  : كیفیة تطبیق المنھج التجریبي*
تكون داخلیة أو خارجیة وتكون عن طریق وصف : شریح في علم الت: *المالحظة - أ

كیمیائیة أو فیزیائیة وتفسیر الوظائف : في علم الوظائف *العضو أو الكشف عن أجزائھ 
  .أو كمیائیةةكظاھرة فیزیائیة الن الحیاة تعود المتزاجات فیزیائی

  تخریب العضو لمعرفة الوظیفة ، أو تغیر شروط الغذاء : التجریب- ب
التطور یسر على الكثیر من العلماء المالحظة والتجریب باستعمال األشعة كما أن

  .واآلالت
إنكار تحلیل الكائنات عن طریق التجریب إنكار للعلم :" یقول كلورد برنارد : نتیجة

  "وتطبیقھ دون االنتباه لوحدة الكائن تجاھل للعلم وتجرید من طبائعھ
  

اثبت المنھج التجریبي انھ المقیاس الوحید األمثل لكل بحث یرید لنفسھ أن یكون :الخاتمة 
  علمیا موضوعیا

:                                                           فلسفة العلوم : 3المجال 
  فلسفة الریاضیات  : 1الوحدة 

والمنفصلة ) لھندسةا( علم تجریدي یھتم بدراسة الكمیات المتصلة : الریاضیات
).                                                                                         األعداد (

                                                                                   :أصل الریاضیات
.        یرى العقلیون انھ ال وصول للحقیقة بدون االستدالل العقلي الخالص :العقلي
یرى دیكارت أن المعاني الریاضیة ھي أفكار فطریة  یشترك فیھا جمیع :الحجة 
.               أعطى االصدقیة للعقل الذي یستمد أحكامھ من عالم المثل : أفالطون. الناس

مجرد وشرط لكل عالقة والقضایا الریاضیة قائمة كانط اعتبر أن الزمكان مفھومان
.                                                                        على ھذین المفھومین

یرى التجریبیون أن المبادئ الریاضیة والمفاھیم مثلھا مثل جمیع المعارف :الحسي 
.                                                                              دافید ھیوم جون لوك ،: ترد إلى العالم الحسي من المناصرین

أن اإلنسان قدیما استعمل الحس من اجل الحساب كالعد بالحصى وألعاب :الحجة
.                                         الصدفة التي ساھمة في ظھور االحتماالت

: بیاجي جانتستمد الریاضیات وجودھا من العقل والتجربة یقول ممكن أن:التركیب 
.                                                       إن التجربة ضروریة لكل تجرید 

الریاضیات بدأت : غونزیتالریاضیات تعتمد على العقل والتجربة معا قال :خاتمة
                                                                     .بالعقل وانتھت بالتجربة 

.                               منھج استداللي استنتاجي یعتمد على منطلقات أولیة:منھجھا 
. التألیف بین القضایا : منھج تركیبي-2االعتماد على البدیھیات : منھج تحلیلي-1

                                                                                        :مبادئھا
الكل اكبر من الجزء                     : قضایا ال تحتاج لبرھان :البدیھیات 
. المستقیمان المتوازیان ال یتقاطعان: قضایا بسیطة یطلب التسلیم بھا :المسلمات 

لث شكل ھندسي ذو ثالث أضالع المث: مفھوم أي حد أو لفظ مثل:التعریف الریاضي 
.                                                                             أو زوایا

                                                          : المقارنة بین البدیھیات والمسلمات
                                                                                         :االختالف 
من بناء العقل ، صادقة بذاتھا                                                            :البدیھیات 
                 من وضع العقل ، یفترض صدقھا العقل ، خاصة بكل علم         :المسلمات 

–قضایا یسلم بھا العقل بدون برھان -.كالھما من مبادئ الریاضیات - :التشابھ 
.                                 نعتمد علیھا لالستدالل على قضایا أخرى في االستدالل الریاضي

ا بالتمییز التمیز بینھما ساد في العصور الماضیة أما اآلن فالعلماء لم ینشغلو:التداخل 
التباین بین مبادئ في الریاضیات ال یؤثر على الیقین الریاضي :الخاتمة. بینھما 

.                                                                      المستھدف في كل برھان
                                                                                         :أنصار الریاضیات 

.                          موقفھم أن المبادئ الریاضیة بدیھیة وثابتة :الریاضیات التقلیدیة
یبدوا :د النق"  اقبل شیئا على انھ صحیح إال إذا كان بدیھي " دیكارت :حجتھم 

                              .                  الموقف متماسكا لكن تاریخ الریاضیات اثبت العكس
المحدثین ال یرون حرجا في إعادة النظر في المبادئ ویقولون :الریاضیات الحدیثة 

.                                                     انھ لیس ھناك بدیھیات بل مسلمات ثابتة 
ن أن یمر علیھا استطاع ریمان أن یفرض أن نقطة من خارج المستقیم ال یمك:حجتھم

ربط البدیھیات ترتب عنھ أزمة حادة تعرف بأزمة الیقین الریاضي                                                                   :النقد .أي موازي 
في ظل الجدل القائم انتھت الریاضیات  إلى تعدد األنساق التي أصبحت :تركیب 

.                                                                                           حقیقة قائمة بھا 
كمیة دقیقة ، تعبر عن قضایاھا برموز ، عقالنیة : تتمیز بكونھا :قیمة الریاضیات 

كأنھا جمعت بین . ( ، انسجام منطقھا ، انطباق منطقھا مع نفسھ ومع الواقع صوریة 
: یقول اوغنست كونت : الحجة وھذا ما جعلھا مطمح العلوم  ) الدقة و الیقین 

الطبیعة كتاب مفتوح نقرا فیھا بلغة : غالیلي " الریاضیات آلة ضروریة للعلم "
                                                      "                                  ریاضیة 

الوقوف إلى الحقیقة بكل أبعادھا وما كشفت عنھ فلسفة الریاضیات :الحكمة الفلسفیة 
  ھو استمرار واستقرار الخیط الذي یصل المنطلقات بالمنتھیات



: أیمن فراجملخصات           من إعداد

:                                                           الحیاة بین التنافر والتجاذب: 3المجال 
  :الشعور باألنا والشعور بالغیر : 1الوحدة 

اإلنسان كائن مدني بطبعھ یعیش مع غیره ویتفاعل معھ أي وجوده یحكمھ تفاعل :مقدمة
  ...عالئقي

  : مفاھیم أساسیة
  تطلق على الذات المفكرة العارفة لنفسھا:األنا

  جوھر الشيء وعینھ القائم ال یتغیر:الذات 
  .ھو كل ما كان مغایرا مستقال عن الذات :الغیر

  : الوعي ھو الذي یحدد معرفة الذات-1
عبر عنھ بروغسون بالحدث .یعرف اإلنسان ذاتھ بالوعي وبواسطتھ یدرك انھ موجود 

وھسرل إلى القول فحین ذھب سارتر " أنا أفكر أنا موجود "النفسي ، أما دیكارت فقال 
  "الشعور شعور بشيء وال یمكن إال أن یكون واعیا لذاتھ "

  :وحھة عدة انتقادات لھذا التصور :نقــــده 
الشعور لدى دیكارت عبارة عن قلعة داخلیة تعزل األنا عن العالم یقول غوسدروف  -1
  "ھو مجرد خیال وإنتاج لألوھام "
  ن أمر مستحیلوعي الذات لذاتھا ما یعرف باالستبطا-2
  الشعور كمؤسس لالنا مصدر خداع فقد یكون انطباع -3
  یغالطك اإلنسان أحیانا ذاتھ -4

على الرغم من إننا نقع في قصور إال أن الوعي یبقى شرط كل معرفة
  :عن طریق الغیر تعرف الذات ذاتھا -2
لذات یرى العقالنیون أمثال دیكارت وساتر أن ا:على أساس المغایرة والتناقض -أ

تتعرف على ذاتھا مباشرة بوعیھا المتمتع بالحریة والقصد حیث معرفة األخر واالتصال 
أنا أفكر " ویقول دیكارت " األخر شرط لوجود :" بھ عامالن یتمان بالعقل یقول سارتر 

  "أنا موجود 
یعتقد ھیجل أن األخر ضروري لوجود الذات والوعي بھا فاألنا ال :على أساس التنافر-ب

األخر : جدلیة ھیجل بین العبد والسید  كما یقول :حجتھ یكون أنا إال بعالقتھ مع غیره 
  .ضروري لوجود الوعي بالذات 

عالقتنا باألخر لیست دوما في صراع وتنافر كما أنھا التقوم أساسا على :سلبیاتھما 
  .ى ال یجوز أن یكون الصراع معیار لمعرفة الذات التجاذب لد

  : معرفة الذات تتأسس على التواصل مع الغیر-3
  االعتراف باألنا والغیر وبان لكل منھا عالمھ المتمیز ال یعني عدم إمكانیة تحقیق التواصل 

الوعي بالمماثلة والمشابھة ، اإلحساس : لدى یمكن إجمال التواصل السوي في نقاط 
  .ك ، االتصال بالغیر غالبا ما یعتمد على اللغةالمشتر

  "االتصال بالغیر غالبا ما یعتمد على اللغة : " یقول بروغسون 
  "إدراك الغیر والتواصل معھ یكون عن طریق الوجود معا : " یقول مولوبوفنتي 

  "التعاطف والحب ھو الطریق المعبر عن التواصل الحقیقي بالغیر :" یقول ماركس شیلر 
  .یمكن استنتاجھ أن ھذه األسس مھما كانت قیمتھا تبقى اطروحات مجردة  ما*
  : تجاوز الطرح المجرد واالنخراط في الممارسة العملیة -4

االشتغال بطرح العالقات المجردة بین األنا والغیر غیر محدود لذلك ینبغي تجاوز الطرح 
  : المجرد عن طریق

  اإلقرار بان الغیر یشبھنا والتأكید على مبدأ التعادل : االنطالق من قاعدة كلیة -
  ..)التعاون ، الحب ، الصدق ( من خالل جملة قیم أخالقیة حمیدة -
  ..)الخداع ، النفاق، الخیانة ( الوقوف ضد كل أوجھ التنافر و الصراع -

شعور اإلنسان بذاتھ متوقف على معرفتھ لآلخرین واعتبارھم كائنات تستحق :خاتمة 
المعاشرة فالذات ال تكتمل وتزدھر إال بوجودھم والعمل معھم في ظل یسوده التعاون 

والمحبة

  :العلوم اإلنسانیة والعلوم المعیاریة فلسفة : 3الوحدة 
  ..كثر التساؤل عن مكانة العلوم اإلنسانیة ودورھا في فھم الواقع البشري :مقدمة

ھي علوم تھتم باإلنسان من حیث انھ كائن ینخرط بتأثیرات :مفھوم العلوم اإلنسانیة -1

  .معینة وتھتم بأبعاده النفسیة ،اجتماعیة، تاریخیة وتبحث فیما ھو كائن
  ...)یفكر ، یحیا ، یدرك ، (نھكل ما یصدر عن اإلنسان من حیث ا:موضوعھا 

  ..علوم تبحث فیما ینبغي أن یكون كالجمال والمنطق واألخالق :العلوم المعیاریة 
  :اقسام العلوم االنسانیة *

  علم االجتماع  علم التاریخ   علم النفس
یھتم بمعرفة سلوك 

  االنسان داخلي وخارجي
  )الوظائف النفسیة(

ھو ماض "عرفھ آرون 
وھو جملة من ". االنسان 

الحوادث وردت بتعاقب 
الزمن ترتبط بشخص أو 

مجتمع من أھم علماءه 
  ابن خلدون 

یھتم بدراسة الفرد 
بالمجتمع أو االنسان 
ككائن اجتماعي من 

  اشھر علماءه دوركایم

  تعي صعوباتھا وعرفت كیف تذللھا :ھي علوم على منوالھا -2
الظاھرة اإلنسانیة تتمیز بالذاتیة و ):التجربة(المنھج التجریبي عوائق تطبیق-أ

  قصدیة توجھھا جملة من القیمة
  عوائق الحادثة النفسیة   عوائق علم االجتماع  عوائق علم التاریخ

  زمكان محدد(ذات سمة فردیة -
  )الزمن ال یعود(ال تتكرر -
  غیر قابلة لإلعادة اصطناعیا -
  یصعب تحدید البدایة-
  نفالتھا من الموضوعیةا-
فضال عن كون العلم یقرب *

  المجتمعات والتاریخ یشتتھم

  لیست اجتماعیة خالصة-
  )تنطوي على عدة خصائص (
االنسان ذو (ال تشبھ األشیاء-

  )حریة ، إرادة
  ظاھرة خاصة ولیست عامة-
  ذاتیة وماھو ذاتي معقد-
یستحیل تدووین قوانین تصدر -

  ماسیكون

السكون موضوع ال یعرف -
  الیشغل مكان

شدیدة التداخل واالختالط -
  ..)اإلحساس،الذكاء (
  فریدة من نوعھا-
ال تجري (داخلیة وشخصیة-

  )نفس الحادة في شخصین

عند فھم أن طبیعة الموضوع تحدد المنھج ذللت الصعوبات :تجاوز العقبات -ب
  محترمةواستطاعت العلوم اإلنسانیة أن تشق لنفسھا طریق إلى مصف العلوم ال

  :یعود الفضل إلى ابن خلدون كان مبدأ اجتھادھم یقوم :تجاوز عوائق علم التاریخ
  :احترام طبیعة الحادثة التاریخیة وخصائصھا واعتمدوا على

  )عالقتھ بالموضوع(ومعنویا) الشكل(تحلیل ودراسة نقدیة للمصدر خارجیا -
توجد خارج شعور -: للظاھرة بدا اقتحامھم بتحدید دوركایم:تجاوز عوائق علم االجتماع

ساعد تحدید الظاھرة .  حادثة تاریخیة–) الضمیر الجمعي(جماعیة–تمتاز بقوة آمرة –األفراد 
  "یجب معاملتھا على أنھا أشیاء" على تصحیح المعارف ووضح دوركایم أسلوب التعامل قائال

ربة المنعكس تج" واطسن ،وبافلوف "أول من خاض المبادرة :تجاوز عوائق علم النفس
كما اعتبروا انھ یجب التحرر من الخصوصیات ویمكن دراستھ ) أجراھا على كلب(الشرطي 

  علم النفس فرع موضوعي وتجریبي من فروع العلوم الطبیعیة" باعتماد التجریب یقول واطسن 
  :نتائجھا واستثمارھا -3
  لیست دقیقة وال صحیحة –أ 

التحلي بالموضوعیة أمر صعب ال یمكن بحیث التجرد من العواطف :نقد علم التاریخ
  وبالتالي یلجا المؤرخ إلى خیالھ لملء الفراغ

من المؤاخذات لمدرسة دوركایم الیمكن الفصل بین الظاھرة :نقد علم االجتماع
االجتماعیة والتاریخیة لھذا قیل أنھا تتألف من األموات أكثر من األحیاء والبد التمیز 

  ن ماھو اجتماعي وماھو فیزیائيبی
نتائج وقوانین واطسن اعتبرت تعمیمات لم ترض العلماء واعتبروا :نقد علم النفس 

  الحادثة شعور قبل أن تكون سلوك وھو ما عرف باالستبطان قدیما
  :التحكم فیھا وتحویلھا حسب التطلعات –ب 

  فائدة علم النفس  فائدة االجتماع  فائدة التاریخ
االنسان ھویتھ یمنح 

وتحدید فضاءه ویقدم لھ 
الماضي كمرجعبة ینھل 

  منھا مقوماتھ

االطالع لعى االجتماع 
یھذب الناس ویرقى 

تكوینھم واستطاع العلم 
  توسیع مجالھ 

استطاعت مدارسھ 
ومناھجھ ان تحقق نتائج 
قیمة في شتى المجاالت 

  ودخل المنازل والمدارس
وصلنا لھ مرشح لالزدھار إذا كانت سبیة الن كل ماالدراسات العلمیة تبقى ن:الخاتمة 

النوایا طیبة
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  الحریة والمسؤولیة: 2الوحدة 
  ھي تجاوز كل إكراه داخلي أو خارجي ویرى سارتر أن اإلنسان ھو الحریة فیقول الوجود یسبق الماھیة :مفھوم الحریة 

  )اإلنسان حر أم مقید ؟بمعنى ھل ( اختزال المشكلة في الحریة ال في المسؤولیة ؟
  مذاھب04وفي االمر.. الحدیث عن المسؤولیة ال یستقیم إال بوجود الحریة :مقدمة

أفالطون ، سارتر ،كانط ( یرون أن الحریة مبدأ مطلق ال یفارق اإلنسان فھو حر حریة مطلقة ومن ثم یتحمل عواقب اختیاره ومن المناصرین:آراء مناصري الحریة ومناقشتھ - 1
) .فرقة إسالمیة تنسب لواصل ابن عطاء(یكارت ، برغسون ، المعتزلة ، د

  المناقشة   اآلراء
حیث أن األموات نسوا بأنھم " آر"عبر عنھ بأسطورتھ حول الجندي :أفالطون

  .اختاروا مصیرھم ثم یتھمون القضاء والقدر 
الحریة علیة ) قریب من أفالطون:كانط نتعرف على حریتنا بالتجربة :دیكارت

  معقولة ال تتقید بالزمن والشرور الفاشیة في العالم ھي نتیجة حریة اختیارنا
  الفعل الحر نابع من أعماق النفس:برغسون 

  اإلنسان ال یوجد لیكون حر بل ھو كائن حر فمسؤول:سارتر
  لھ وتصرفاتھ شعور المرء وارادتھ العلة األولى فاإلنسان حر في أفعا:المعتزلة

  ال یمكن لإلرادة أن تنفلت من جملة المؤثرات الداخلیة والخارجیة*
الناس یجھلون "الشعور بالحریة المطلقة مصدر انخداع وغرور یقول سبینوزا *

  "األسباب التي تسوقھم ألن یرغبوا 
الحریة بمفھوم برغسون حریة الفرد منعزل عن اآلخرین والواقع االجتماعي یثبت *

  عل یمارس معھم أنھا ف
  أما سارتر نفى الحریة من حیث أراد إثباتھا فھي لیست حرة في أن توجد أو ال توجد *

  :آراء نفاة الحریة - 2
  مناقشتھ   الرأي 

  : یرون أن مبدأ الحتمیة قانون عام یحكم العالم والیترك مجال للحریة المطلقة ومن الحتمیات :الحتمیون 
  یسري نظام الكون على الجمیع: الفیزیائیة

  كونھ عضویة یخضع لعلیات البیولوجیا:البیولوجیة 
  تعبیراتنا ناتجة عن رغبات مكبوتة : النفسیة

  كونھ كائن اجتماعي:االجتماعیة 
یرون ان اإلنسان مجبر على أفعالھ وال إرادة لھ وكلما یحصل قضاء ) فرقة إسالمیة تنسب لجھم بن صفوان(:الجبریون 

  وقدر ومكتوب

ھناك فرق بین عالم اإلنسان وعالم األشیاء *
والحتمیات التعني تكبیل اإلنسان ورفع 

  المسؤولیة
أسلوب أھل القضاء والقدر یدعوا للركون *

مخبر فلما یحاسبھ للكسل وإذا كان اإلنسان 
  القانون اإللھي؟ واالجتماعي؟

  :آراء أھل الكسب والتحرر - 2
  مناقشتھ  الرأي   

ط
وس

الت
ل 

أھ
  

) نسبة ألبي الحسن األشعري(الشاعرة 
یرون أن األفعال  خلقا وإبداعا 

  ولإلنسان كسبا ووقوعا
اإلنسان مجبر على : یقول الغزالي

  االختیار

هللا أھل التوسط لم یرفعوا عن 
مشیئتھ وارادتھ في عملیة الخلق 

  الكلي

رر
تح

 ال
ھل

أ
  

یرون أن الحریة تكتسب : الرواقیون 
  ولیست معطى بل تؤخذ بالكد العمل

آھل التحرر ینطلقون من مصادرة 
مفادھا أن اإلنسان مقید یعمل على 

  التحرر

  وصفھ إنسانالیمكن البرھان على أن اإلنسان حر كشرط للمسؤولیة أو انھ غیر حر أو التوسط بینھما فمع ذلك تبقى المسؤولیة قائمة یتحملھا اإلنسان ب:الخاتمة 
  

  )بمعنى ھل اإلنسان حر فسؤول ؟( اختزال المشكلة في المسؤولیة ال في الحریة ؟
  ھي أھلیة الفرد في أن یحاسب على أفعالھ ومایترتب عنھا من نتائج :مفھوم المسؤولیة
  :أنصار مسؤولیة مطلقة والنفاةأثارت إشكالیة الجزاء جدال بین الفالسفة فتتلخص ھذه التصورات المتناقضة في:عالقتھا بالحریة

  
  )علمیة(النزعة الوضعیة  )نزعة عقلیة(المسؤولیة المطلقة
مسؤول مسؤولیة مطلقة ألنھ حر حریة مطلقة واالقتصاص منھ یرون أن اإلنسان 

  أفالطون ،ھیجل ،كانط:ضمان لتحقیق العدالة مطلقة من روادھا
یرون بان اإلنسان الیتحمل نتائج أفعالھ ألنھ منعدم الحریة وما الجریمة سوى ظاھرة 

  مرتبطة بحتمیات والقضاء علیھا یستوجب تقویم سلوك المجرم
  د ، فیريفروی: من روادھا

  
لمسؤولیة فكما نقول اإلنسان رأینا أن الذین بحثوا في الحریة كموضوع فلسفي أو كشرط للمسؤولیة سواء من األنصار أو النفاة أو من الذین توسطوا لم یرفعوا إطالقا ا:الخاتمة 

ویتفرد باإلرادة والعقلحیوان عاقل نقول اإلنسان كائن مسؤول مھما كانت تبعات أعمالھ فھو یتشرف بأمانة المسؤولیة كونھ مكلف بالطبیعة
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  مساعي اإلنفراج الدولي :4الوضعیة 
سیاسة اتبعھا المعسكران أثناء الحرب الباردة خاصة بعد :الدوليتعریف االنفراج

.للتخلّص من الشدة و الضیق الذین وصل إلیھما العالمالستینات
السوفیتي جدید في العالقات الدولیة دعا إلیھ االتحادھو مفھوم :التعایش السلميتعرف

المذاھب عقب وفاة ستالین ومعناه انتھاج سیاسة تقوم على مبدأ قبول فكرة تعدد
.اإلیدیولوجیة و التفاھم بین المعسكرین في القضایا الدولیة

  :عوامل الجنوح إلى السلم
وفاة ستالین وظھور حكام –تنامي األزمات الدولیة –. توازن الرعب النووي -

  ارتفاع تكالیف التسلح –األبحاث العلمیة وغزو الفضاء –. معتدلین 
تقرب الو م ا من الصین  وانفتاح فرنسا ( بروز مناطق تأثیر جدیدة وتفكك الكتل -

  ) على الشرق
  :الظروف الدولیة السائدة 

  دول العالم الثالث  دولیــــا
  الفیتنامتورط الو م أ في حرب -
تزعزع مكانة االتحاد بعد حادثة ربیع -

  .1968براغ 
  اشتداد التنافس نحو التسلح -

  تكتل افرواسیوي وحركة عدم االنحیاز
  التزامھا الحیاد االیجابي-*
  االبتعاد عن محالفة أي كتلة-
  الدعوة إلزالة القواعد واألحالف -
  الدعوة إلقامة نظام دولي جدید-

  : مظاھر االنفراج الدولي
  عسكریا  سیاسیا

تبادل الزیارات واللقاءات الرسمیة -*
  .وتوقیع المعاھدات 

التعھد 1975اھمھا وثیقة ھلنسكي 
  باحترام حقوق االنسان

توقیع اتفاقیات للحد من التسلح اھمھا 
  1972ماي 26: 1سالت 

اضافة الى اتفاقیات تعاون اقتصادي 
  وعلمي وثقافي

  األحادیة القطبیةمن الثنائــیة إلى- :5الوضعیة 
مھیمنة سیاسیا و اقتصادیا و عسكریا ھو نظام تحكمھ دولة محوریة:مفھوم القطبیة

  .قراراتھاتسیر في فلكھا مجموعة من الدول تؤیدھا في...
دولة اھمھا روسیا الوریث 15انھار االتحاد وتفكك الى : تفكك الكتلة الشرقیة

  1991دیسمبر 21كان ذلك بمؤتمر الماتا بكازاخستان وتفكك كلیا الوحید 
  :عوامل التفكك 

  خارجیا  داخیا 
طبیعة النظام السیاسي المركزي-
فشل النظام االقتصادي الموّجھ -
اتساع المساحة و ارتفاع تكالیف -

تعدد القومیات و األدیان .الحمایة 
إصالحات غورباتشوف -
  )ت الغالسنوالبریسترویكا و(

الغربي و بروز تأثیر اإلعالم-
  بیةانتفاضات شع

  و التعجیل بتفككدور الفاتیكان- 
  .سیطرة الو م أ على اكبر المؤسسات - 
  .ضعف حلفاء االتحاد - 

  :مظاھر التفكك
09تحطیم جدار برلین -.ومنظمة الكومكون1980حل حلف وارسو -

  1990أكتوبر 03توحید األلمانیتان - .1989نوفمبر 
مجموعة مبادئ الھدف منھا تسییر العالم بعد :مفھوم النظام الدولي الجدید 

  الحرب الباردة وإیجاد عالم مستقر وخالي من النزاعات
  : ھمحمال
بروز التوافق الروسي األمریكي -القضایا الدولیةتراجع الدور الروسي في-
  ةالمشاریع األمریكیالمتحدة كأداة لتحقیق تحول األمم-
  الدعم االمتناھي للكیان الصھوني - حّل األزمات الدولیة وفق المنظور األمریكي-
  .غزو و م أ العدید من المناطق كالعراق و افغانستان-

  :مؤسساتھ الفاعلة 
  إعالمیا  عسكریا  سیاسیا  إقتصادیا

صندوق النقد -*
الدولي

  البنك العالمي-
  منظمة التجارة-
الشركات -

  االحتكاریة
شركات متعددة -

  الجنسیات

ھیئة االمم -
  المتحدة 

مؤسسات دولیة -
مختصة في العمل 

 ·التضامني
مؤسسات تناضل 

من أجل إیجاد بدیل 
الیبرالیة للحركة

  attac)مثل مؤسسة

حلف الشمال 
  االطلسي الناتو

  وكاالت االنباء
  االنترنت

فرض نظام –ازدیاد الھیمنة األمریكیة -:الثالثانعكاسات األحادیة على العالم 
الدخول ضمن المخططات –ممارسة الضغط والتدخل في شؤون الدول –جدید 

األمریكیة

  
  )1989-1945( تطور العالم في ظل الثنائیة القــطبیة  :1الوحدة 

  
  بروز الصراع و تشكل العـــالم:1الوضعیة 

  :معاییر تشكل العالم
  إقتصادیا  تاریخیا

استمراریة الصراع الدولي بین - 
  الحیويالشرق و الغرب على المجال

  نجاح الحركات التحرریة -
بروز العالم الثالث- 
كأداة لتنظیم بروز ھیئة األمم المتحدة- 

  العالقات الدولیة

وبروز 1944بروتون وودز اتفاقیة-
الجدیدالنظام المالي الدولي

( التكتالت االقتصادیةبروز سیاسة -
(...الكومكون–روبیةأقإجموعةم
  التنافس في األسواق التجاریةاشتداد-

  علمیا وتكنولوجیا  إجتماعیا
محاولة ترسیخ نظام یقوم على أساس - 
(الدیمقراطیة- المساواة- العدالة( 
تفوق الرجل الغربيترسیخ قیم- 
التستر وراء منظمات إنسانیة لتحقیق - 

  أھداف مصلحیة خاصة

التنافس و اكتساب التكنولوجیا بسبب-
التسابق بین المعسكرین كما أنھا تؤشر 

–النوویة التكنولوجیا الذریة و(للقوة
–وسائل االتصال –غزو الفضاء 

  )المعلوماتیة

  .قیادة العالم بقطبیة ثنائیة :2الوضعیة 
تمیز النظام الدولي بعد الحرب بانقسام العالم الى شرق :المواجھة بین الشرق والغرب 

  شیوعي وغرب رأسمالي
طبیعة العالقات بین المعسكرین

إطار الحرب الباردةعداء و توتر و صراع في-
  ..أزمات اقتصادیةخلق–التدخالت العسكریة -التنافس حول مناطق النفوذ-

:بكل كتلةاالستراتیجیات الخاصة
  

  المعسكر الشرقي  الغربيالمعسكر   
( 1945مبدأ ترومان   سیاسیا

  (سیاسة ملء الفراغ
  جدانوف مبدأ

  1947مكتب الكومنفورم -

  1947روع مارشال مش  إقتصادیا
  1955إیزنھاور مشروع–
المساعدات االقتصادیة –

  للدول التي تعاني األزمات

1949مجموعة الكومكون 
القمح ( تقدیم المساعدات -

شراء–ألوربا الشرقیة 
السكر دون الحاجة لھ من 

  (كوبا

شمال ( حلف الناتو   عسكریا
  1949) األطلسي 

شرق آسیا حلف جنوب–
حلف بغداد–
  القواعد العسكریة-
  

1955حلف وارسو 
  التدخالت العسكریة -
  )نأفغانستا( 
كوریا( الدعم العسكري -

  )الشمالیة و الصین

:  مشتركةاالستراتیجیات
على الحصار االقتصادي كوسیلة ضغط–قلب أنظمة الحكم –تدعیم حركات التحرر 

  السباق نحو التسلح–التدخالت العسكریة –خلق األزمات –الضعیفة الشعوب 
الغرباألزمات الدولیة في ظل الصراع بین الشرق و- :3الوضعیة

تتمثل في محاولة اإلتحاد س فرض السیطرة على م1949- 1948األولى أزمة برلین ·
محاولة الغرب التصرف دون استشارة ممثل اإلتحاد س مما برلین ومن جھة أخرى

برلیندفع األخیر إلى فرض حصار على
1961التي انتھت ببناء جدار برلین 1961أزمة برلین الثانیة  ·
بسبب تدعیم الروس عسكریا لكوریا الشمالیة و تدخل الو 1953- 1950كوریا أزمة ·

األمم المتحدة ووقعت الحرب التي انتھت بتقسیم كوریا إلى قسمین ،م،أ تحت غطاء
درجة شماال38تفصلھما دائرة عرض 

اإلتحاد سالتي سببھا العدوان الثالثي على مصر و تدخل1956أزمة السویس  ·
المباشرة و كادت أن تحدث المواجھة) مة الصواریخأز( 1962- 1960أزمة كوبا  ·

  .وانشاء خط احمر بین الو م ا والسوفیات انتھت بترسیخ النظام الشیوعي بھا
  :انعكاسات االزمات 
  على دول العالم الثالث  على المعسكرین

اشتداد التوتر بین المعسكرین-
تخوف كل ( توازن قوى الرعب -

(معسكر من مواجھة اآلخر
الحركات نشاط(فشل سیاسة االحتواء -

(التحرریة
االستفادة من التطور العلمي و -

التكنولوجي
بفعل ( المادیة و البشریة الخسائر-

(الدعایة...الجوسسة 
  المعسكرینظھور المعارضة داخل-

االفرواسیوي و ظھور حركة التقارب- 
1961عدم االنحیاز 

انقسام العدید من الشعوب مثل -
–ألمانیا–الفیتنام –كوریا

دعم اإلتحاد السوفیتي المباشر -
للحركات التحرریة

سیاسة ( ظھور االنفراج الدولي -
  التعایش السلمي

  



: أیمن فراجملخصات           من إعداد

  مظاھرات الااللتفاف الشعبي و 
الضغط على - لمواجھة مطالب المعمرین و السیاسة االستعماریة :1960–دیسمبر–11مظاھرات -

  فرنسا ودعم المفاوض الجزائري 
دفع فرنسا إلى -لفشل المفاوضات الستمرار  فكرة فصل الصحراء     :1961  -أكتوبر-17مظاھرات -

  الدخول في مفاوضات جدیة
لى طاولة المفاوضات مع وفد الثورة ألنھا لقد أرغمت فرنسا على الجلوس ع: المفاوضات و االستقالل -

–ضغط الراى العام الفرنسي –الدعم الدولي –تزاید النفقات - عجزت عن تحقیق النصر العسكري  
–وحدة األمة الجزائریة –الوحدة التربیة الجزائریة-ممثل وحید للشعب ج ت و- االستقالل -: مضمونھا 

السیادة الجزائریة التامة
- 10بال 1961-5-20ایفیان األولى1961-2-20  لوسارن-  1960-6-29- 27موالن:مراحلھا 

انتھت بتوقیع اتفاقیات افیان التي تصت على وقف إطالق النار 1962-3- 18-7ایفیان الثانیة11-1961
  إجراء االستفتاء وتشكیل لجنة مؤقتة 1962-3-19بدایة من 

:قیام الدولة الجزائریة ظروف    -
- وتكوین الھیئة التنفیذیة المؤقتة برئاسة عبد الرحمان فارس1962  -03-18توقیع  اتفاقیات افیان -1

  o a sاشتداد نشاط اإلرھابي لمنظمة 
  1962انعقاد مؤتمر طرابلس في جوان -2
بنعم لالستقالل و اإلعالن % 96.5و 1962-7-1إجراء االستفتاء حول تقریر المصیر یوم   -3

برئاسة فرحات عباس 1962و تكوین الجمعیة  التأسیسیة سبتمبر 1962-7-5الرسمي عن االستقالل  
  برئاسة بن بلة 1962-9-26التي أعلنت قیام الجمھوریة الجزائریة في

  المشاكل االقتصادیة و االجتماعیة و السیاسیة الموروثة عن االستعمار  -4

  السیاسیة   االقتصادیة   االجتماعیة 
مخلفات الثورة التحریریة و  

-سنة من االستعمار   132
الفقر والجھل واألمراض 

واألوبئة والبطالة الھجرة   
  

-اقتصاد مدمر وخزانة فارغة 
صناعة -زراعة ببنیة ثنائیة
تجارة -ضعیفة و مشلولة

تبعیة –محتكرة و عاجزة 
  لفرنسا 

اإلداریة في نقص التجربة
قیود اتفاقیات    -الحكم   
الصراع على –ایفیان   

  األطماع الخارجیة  -السلطة   

استخلصت من مواثیق الثورة خاصة من میثاق :االختیارات الكبرى إلعادة بناء الدولة الجزائریة    -
و الذي حدد الخیارات الكبرى للدولة )1962جوان 4ماي إلى 27( طرابلس الصادر عن مؤتمر طرابلس 

  : الجزائریة المستقلة والمتمثلة في 

  الخیارات االجتماعیة والثقافیة  الخیارات االقتصادیة  الخیارات السیاسیة
تشید دولة عصریة دیمقراطیة 
-في إطار نظام الحزب الواحد 
رفض النزعة الذاتیة و التفرد 

محاربة االستعمار -بالسلطة  
دعم   -ودعم حركات التحرر   

تجسید   - السلم والتعاون الدولي 
الوحدة المغاربة والعربیة 

  واإلفریقیة  

  -االشتراكيتبني النظام 
ة  محاربة االحتكارات اإلقطاعی

بناء اقتصاد وطني متكامل -
-وتحقیق االستقالل االقتصادي  

  - تطبیق سیاسة التخطیط  
مراجعة العالقات االقتصادیة 

  مع الخارج

رفع المستوى المعیشي و 
القضاء على البطالة و تحسین 

الخدمات الصحیة و التعلیمیة و 
  -تطویر الریف   - توفیر السكن 

ترقیة اللغة العربیة و إحیاء 
التراث الوطني كعنصر أساسي 

تجاوز التغریب   - للھویة  
دعم الثقافة الوطنیة -الثقافي

  على أسس علمیة وثوریة
  
  : التطور السیاسي وبناء الدولة الجزائریة    -
: التطورات السیاسیة -1  :     الداخلیة   -

انتخاب ھواري   -. 1969  :1965  -1962
سا یرئ1976-12-10بومدین 

صیاغة مواثیق   -للجمھوریة 
1976میثاق و دستور ( الدولة 

(  
انتخابات المجلس الشعبي   -

وفاة ھواري   - 1977الوطني 
حل   -1978-12-27بومدین 

  -1979مجلس الثورة جانفي 
انتخاب الشاذلي بن جدید رئسا 

  1979- 2-7للجمھوریة 

  :إلى الیوم 1989من 
1963دستور -انتخاب بن بلة 

الحزب الواحد -1964میثاق 
  تأصیل أبعاد الجزائر-

و االنتقال من األحادیة إلى 
التعددیة نتیجة عوامل داخلیة و 

خارجیة  اقتصادیة وسیاسیة 
-10-5  أحدثت اضطرابات

التي دفعت إلى التحول –1988
نحو التعددیة السیاسیة و 

اإلعالمیة و النقابیة و الحریة 
-23االقتصادیة بصدور دستور 

2 -  1989  -    

  1989إلى 06-1965- 19

تكون مجلس الثورة بزعامة 
تكریس -ھواري بومدین 

إرساء - سیاسة الحزب الواحد 
الحزب (   -ازدواجیة السلطة 

  -)والجیش 
الشروع في بناء مؤسسات 

  م الوالئیھ-م البلدیة  - الدولة 

  
  -إتباع النھج االشتراكي و تطبیق سیاسة المخططات التنمویة  :1989إلى 1962التطورات االقتصادیة-

ثم التراجع عنھا و صدور 1972ثم الثورة الزراعیة 1963التسییر الذاتي في المیدان الزراعي -التأمیمات  
إقامة صناعة وطنیة و تأمیم الثروات و االھتمام بالصناعة الثقیلة ثم - 1990قانون خوصصة األراضي 

احتكار الدولة للتجارة الخارجیة وإنشاء الدواوین الوطنیة  -1987عادة ھیكلة الشركات و الخوصصة سیاسة إ
  واالھتمام بقطاع المواصالت و تنویع األسواق الخارجیة   -

  –جلب و تشجیع االستثمار األجنبي - إتباع نظام اقتصاد السوق بخصخصة المؤسسات االقتصادیة  :1989
االھتمام بالجانب الصحي -العمل على رفع مستوى المعیشي والقضاء على البطالة  :الثقافیة االجتماعیة و 

-االھتمام بالتعلیم والتكوین لتوفیر اإلطارات الالزمة لمیدان التسییر واإلنتاج  -وتحقیق الطب المجاني 
والمعطوبین من المجاھدیناالھتمام بذوي الحقوق - محاربة األمیة وتطبیق التعلیم اإلجباري والمجاني  

.والیتامى واألرامل
الفعالیة *للتخلص من قیود اتفاقیات أیفیانمحاولة*   1962-10-8االنضمام لألمم المتحدة :الخارجیة   -

الدور الفعال في المنظمات اإلقلیمیة و العالمیة  *تزعم جبھة الصمود والتصدي  *في حركة عدم االنحیاز   
إدراج القضیة الفلسطینیة * المساھمة في فض الكثیر من الخالفات الدولیة  ( دعم القضایا العادلة في العالم -

المطالبة بنظام اقتصادي دولي جدید وعادل   *  في جدول أعمال األمم المتحدة  

  .1989-1954الجزائر ما بین :2الوحدة 
  العمل المسلح ورد فعل االستعمار:1الوضعیة 

ھي رد فعل شعبي واع من طرف الجزائریین  لتحقیق النصر واالستقالل باستعمال : تعریف الثورة الجزائریة 
  .كافة الوسائل وبقیادة جبھة التحریر 

    :إستراتجیة تنفیذ الثورة 
  :یمكن تقسیمھا الى مراحل : داخلیا 

: 1956-1954مرحلة االنطالق - 1
  :سیاسیا 

  1954مارس 23للوحدة والعمل إنشاء اللجنة الثوریة *
نوفمبر 01والمصادقة على بیانFLNتم حل اللجنة واعتماد جبھة وجیش : 1954اكتوبر23: 22اجتماع *

  واعتماد القیادة الجماعیة
عب مسؤولیة شعن طریق نشر بیانات وسط الشعب والكتابات الحائطیة من اجل تحمیل ال: اإلعالم والتوعیة *

  الثورة 
  :عسكریا

  نوفمبر01مناطق والتركیز على االوراس واندالع الثورة 05تقسیم الجزائر إلى *
  1955أوت 20ھجومات الشمال القسنطیني : واھم عمل عسكري * 
دیدوش موراد  واعتقال ( استشھاد واعتقال بعض القادة   -الحصار على ألوراس و إعالن الطوارئ:ظروفھا   

)مصطفى و بیطاط 
تفنید -الرد على مجازر  العدو- الحصول على السالح  - فك الحصار على ألوراس  -:   أھداف الھجومات

2التضامن مع المغرب في الذكرى -القضاء على أي تردد في االلتحاق بالثورة  -ادعاءات العدو حول الثورة  
  ) .1955ة لألمم المتحد10الدورة (تدویل القضیة الجزائریة   -5لنفي محمد 

تأكید -فك الحصار و زیادة االلتفاف الشعبي حول الثورة بالتحاق  مختلف تیارات بالثورة   -:نتائج الھجومات 
  .قوة الثورة ودحض ادعاءات العدو

:1958-1956مرحلة التنظیم والشمولیة - 2
  ھي مشاركة الشعب بكل فئاتھ في الثورة:مفھوم الشمولیة الثوریة

  إعطاء صیاغة جدیدة للعمل الثوري وتنظیمھ أكثر :الثوريمفھوم التنظیم 
  :الجھود التنظیمیة 
  انعقد بقریة إفري جنوب بجایة انبثق عنھ عدة قرارات منھا میثاق الصومام :1956اوت 20مؤتمر الصومام 

  جماھیریا  جھود عسكریة  جھود سیاسیة
- المجلس الوطني للثورة  -

-إنشاء لجنة التنسیق و التنفیذ 
والیات  06تقسیم الجزائر إلى 

  إقرار مبدأ القیادة الجماعیة -
األولویة للداخل على الخارج و -

  السیاسي على العسكري  

إنشاء –جیش التحریر الوطني 
–تحدید الرتب –قیادة األركان

نقل الثورة –إنشاء جیش الحدود
تصغیر وحدات –فرنسا إلى 

  الجیش

( من خالل تأسیس االتحادات 
. الطلبة  . التجار . للعمال 

فریق ج ت و لكرة . المثقفون 
  )القدم 

أھمھا: اإلضرابات 
لفت أنظار الرأي العام   -دفع الشعب لاللتفاف أكثر حول الثورة -:1957فبرایر -أیام  جانفي 8إضراب   -

.العالمي 
      I2– على المستوى الخارجي :  

فضح السیاسة الفرنسیة و عزلھا دولیا  - التعریف بالقضیة في المحافل الدولیة بھدف: التمثیل الدبلوماسي 
الحصول على الدعم المادي والسیاسي  و ھذا من خالل جھاز دبلوماسي     - كسب التعاطف العالمي -

–19( إنشاء الحكومة المؤقتة   -)ایت احمد بن بلھ خیضر و بوضیاف (  یتشكل من الوفد الخارجي للثورة 
  و وزارة الشؤون الخارجیة و وزارة اإلعالم  )  1958–09

  -الوطن العربي    -على مستوى اإلفریقي   -األمم المتحدة : القضیة الجزائریة في المحافل الدولیة-
  العالم الثالث-المغرب العربي 

  :االستعمار للقضاء على الثورة إستراتجیة 
     I- في الجزائر:  

  مشاریع التقسیم   المخططات السیاسیة   المخططات االغرائیة  المخططات العسكریة 

مضاعفة القوات و 
االستعانة   -العتاد 

  - بالحلف األطلسي  
إنشاء المناطق 

القمع و   -المحرمة 
اإلیقاف الجماعي و 

إنشاء   - تقنین الغذاء 
و  SASمكاتب 

  - المحتشدات 
انجاز   -التھجیر 

خطي موریس وشال 
تطبیق مخطط شال -

استعمال األسلحة 
  المحرمة دولیا 

عبارة عن مناورات 
ة للشعب خداعی

أھمھا مشروع 
سوستال و  مشروع 

-03قسنطینة 
1958-اكتوبر
  بھدف

فصل الثورة عن -      
ربط الجزائر   - الشعب 

خلق -أكثر بفرنسا 
طبقة برجوازیة 
  -مرتبطة بفرنسا 

إظھار الثورة عالمیا 
  على أنھا ثورة جیاع   

  
إنشاء القوة الثالثة من 

إجراء –العمالء 
سبتمبر–28استفتاء 

وتزویر 1958–
عرض -نتائجھ 

مشروع سلم الشجعان  
-1958  -اكتوبر-23

طرح مشروع حق 
- 16تقریر المصیر 

  1959-سبتمبر

مشروع تقسیم الشمال 
إلى ثالث مناطق 

قسنطینة ذات (1957
الحكم الذاتي و اإلقلیم 
الفرنسي في الجزائر 

الحكم الذاتي . ووھران 
مخطط   - ) لتلمسان 
المستوطنین تجمیع 

فصل -1961لسنة 
  الصحراء عن الجزائر 

         II- اعتبار القضیة الجزائریة شأن داخلي ومعارضة عرضھا  في المحافل الدولیة :في الخارج–
المشاركة في العدوان الثالثي -1956-10-22یوم 5القرصنة الجویة و اعتقال القادة -االستعانة بدعم الناتو 
دولة 20التعجیل باستقالل -1958-02–08قصف ساقیة سیدي  یوسف في -1956على مصر أكتوبر  

  في باریس   1961–10–17قمع المظاھرات المھاجرین -لتفرغ للجزائر 
  :تأكید عدم جدوى المخططات االستعماریة ونجاح الثورة 

اعتراف األمم المتحدة بحق تقریر المصیر –توالي انتصاراتھا الداخلیة و الخارجیة العسكریة و السیاسیة -
و قیام الجمھوریة الفرنسیة الخامسة 1958ماى 13تمرد -حكومات الفرنسیة 7توالي سقوط -للجزائریین  
    1958-12- 21بقیادة دیغول 
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          1989-1945تطور العالم الثالث مابین :3الوحدة 
                                                                                                                استمــراریة حـركــات التحـرروالعالم الثالث بین تراجع االستعمار التقلیدي 1الوضعیة 

  :تنوع أسالیب وخصائص التحرر في آسیا و إفریقیا و أمریكا الالتینیة إبراز
  " غاندي"بزعامة ) ال خوف و ال عنف : أسلوب ( النضال السیاسي في الھند *  

  -مصر-المغرب-تشكیل أحزاب سیاسیة في كل من الھند الصینیة   -
  تبني تونس سیاسة خذ و طالب -

  ... الثورة التحریریة في الجزائر -)معركة دیان بیان فو( العمل السیاسي لجأت العدید من الشعوب إلى العمل العسكري مثل الھند الصینیة بعد فشل -:العمل المسلّح * 
  ) 1958و الثورة الكوبیة 1952الثورة المصریة ( النضال ضّد األنظمة العمیلة لالستعمار * 

  :یةالظروف التي ساعدت على تكور الحركات التحرر
  ظھور منظمات تناھض االستعمار–تطور الوعي الوطني –تراجع القوى االستعماریة الكبرى -
  .تحكم في استعمال السالح–إیمان الشعوب بالنصر –دعم المعسكر الشیوعي -

  : الخصائص المشتركة للحركات التحرریة
  االعتماد على مبدأ حق تقریر المصیر–وحدة الھدف التخلص من االستعمار –استغالل الظروف المحلیة والدولیة –تنوع أسالیبھا –تطور مطالبھا من إصالحیة إلى استقاللیة –سببھا االستعمار -

  : في آسیا
  :یتمیز نضالھا:الھند الصینیة 

  دخول المنطقة  ضمن تجاذب المعسكرین- )الو م أ .فرنسا . الیابان ( تعدد اإلطراف التي حاربتھا  - العنف و الشراسة و التضحیات الجسام و الزمن الطویل - 
  :اتسم كفاحھا التحرري و:الھند  
  بعد االستقاللتعرضھا الى االنشطار و التقسیم لدولتین  الھند و باكستان -   في الھند و خارجھاتأثیرھاوقوة –مھتما غاندي - بروز شخصیة - السلمیة و العنف االیجابي- 

  :  في إفریقیا 
  :                                                          احتلت لثورتھا مكانة مرموقة على الساحة الدولیة بإثباتھا مجموعة من الحقائق شكلت خصائص لھا منھا :الجزائر   
أفشلت السیاسة االستیطانیة ، إثبات مبدأ ما أخذ بالقوة ال یرد إال بالقوة- 
التخلص من قیود ابفیان في وقت قصیر- حتمیة أكیدةالمستعمراالنتصار على - 
مواصلتھا لثورة التعمیر  بعد االستقالل والدفاع عن القضایا العادلة- 
  ما یلي 1952/ 07/ 23ابرز خصائص الثورة المصریة    :مصر   
  أنھا عبارة عن انقالب عسكري للضباط األحرار ضد نظام عمیل للقوى االستعماریة- 
  محاربتھا للمشاریع و القواعد و األحالف العسكریة - 
تصنیع . 1956–07–26تأمیم قناة السویس ( تطلع قیادتھا للسیادة الحقیقیة و الكاملة على المواقف والخیارات و على الثروات من خالل   - سعیھا لتحقیق الوحدة العربیة   - 

       )  تحسن أحوال الفالحین . انجاز السد العالي . البالد 
كزعیم للقومیة العربیة و احد أقطاب عدم االنحیاز  جمال عبد الناصربروز - 

  :في أمریكا الالتینیة
  أ .م.الرأسمالي و الموالي لو-جون باتیستا-ضدكاسترو بزعامة فیدال 1962- 1956بعد نجاح ثورتھا مثلت جزیرة الحریة ألمریكا الالتینیة:كوبا 

  -شیغیفارا-الثائر العالمي   إبرازھااعتمادھا على المبادئ الشیوعیة و -  
  طویل أمریكيمما عرضھا لحصار و تھدید األمریكیةمحاربتھا للھیمنة - 
  1962أزمة الصواریخ ( مثلت إحدى بؤر التوتر الشدیدة في أثناء الحرب الباردة أنھا- 
  دعمھا لحركات التحرر الشیوعیة - 

من تحرر مستعمراتھا سیاسیا عملت على إیجاد اآللیة التي تمكنھا من –بریطانیا و فرنسا -لما تأكدت الدول االستعماریة :من كفاح التحرر إلى  ترتیبات ما بعد االستقالل
ستعمراتھا ربطت بھا مستقبل م-االستعمار المقنع -تكتالت و منظمات ثقافیة واقتصادیة و سیاسیة تأسیسالمحافظة على مصالحھا و امتیازاتھا في تلك الدول من خالل 

و تشمل ھذه 1931منظمة لمجموع الدول و الوحدات السیاسیة التي عاشت تحت الحكم البریطاني تأسست بموجب قانون وستمنستر سنة ) الثروة المشتركة ( :الكومنولث
  :دولة وتھدف 53المنظمة بریطانیا ومعھا 

ة مستدامة التعاون في المجال السیاسي واالقتصادي واالجتماعي وتحقیق تنمی-
استمرار تأثیر بریطانیا الثقافي و استفادتھا ا من االمتیازات االقتصادیة و السیاسیة -

و تھدف ھذه دولة من كل القارات68عدد األعضاء 1970مارس 20ھي منظمة تظم المستعمرات الفرنسیة السابقة و الشعوب الناطقة بالفرنسیة تأسست في :الفرانكفونیة
نشر اللغة الفرنسیة و الھیمنة على الدول األعضاء و استنزاف ثرواتھا و -تحقیق التعاون الثقافي و االقتصادي وتقدیم الدعم التقني  وتحقیق التنمیة المستدامة - : المنظمة 
مواردھا
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Projet 1 (récit historique)

Projet 2 (texte argumentatif)

Expression écrite :
1-introduction
2-déroulement d’événement :
En effet,…….d’abord,….ensuite……, enfin….
3-en conclusion…..  

+ dates, lieus, personnes,….
+verbes 
+indicateur de temps/lieux
+phrase déclaration, la cause

Expression écrite :
1-introduction : (poser le problème)
2- personnellement ………, d’une part …. 
Parce que… 
Mais d’autre part …., puisque …….
3- en conclusion …

+ Les verbes d’opinion
+l’expression de l’opposition
+ La cause / la conséquence
+ Verbe de modalité

Texte argumentatif
La structure
1-introduction
2-thèse + arg + conclusion partielles
-antithèse + arg + conclusion 
partielles
3-conclusion

Expression d’opinion :
-les verbes : penser, estimer, soutenir , voir , refuser , espère
-expression : a mon avis, personnellement, selon moi, d’après 
moi 

Expression cause :
Parce que , car, puisque , grâce a ,…

Expression conséquence :
Donc , si bien que , ainsi que ,alors que , de sort que

Expression opposition :
Pourtant, néanmoins mais, cependant, toutefois, en revanche .

Expression concession :
La concession : c’est accepter l’opinion de l’auteur puis la 
contredire avec des argument ex : (oui … mais..)

Verbes de modalité :(falloir, devoir, pouvoir)
-Falloir (pour idée nécessaire)           + subjonctif
-Devoir (idée d’obligation)
-Pouvoir (idée facile et faisable) + Infinitif

Texte récit, document historique 

Texte Expositif

Evénements chronologiques  

Les caractérise :
- Dates
- Lieux
- Personnes
- Témoignage (pour 

confirmer un fait)

Les verbes :
*présent de narration : pour 

actualiser et rendre vivant le texte.
*imparfait : pour description
*passé simple : pour l’action

Les phrases déclaratives
Pour constater un fait

Le lexique de la causes (car, puisque, 
parce que ) : Pour expliquer Indicateurs de temps et lieux

Po
ur

 c
ré

di
bi

lit
é

Dans texte historique :
Thème constat : même sujet avec 
nouvelle information.
Thème drivé : le sujet se change
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Projet 3 (l’appel)

Quelque information 

L’appel : texte EXHORTATIF

Part ex positivé : attire l’attention sur 
une situation négative

Part central (les arguments)

Part finale (exhortative) lancer l’appel

Verbes de modalité :(falloir, devoir, pouvoir)

L’impératif :
Employé pour (ordre, 
conseil, recommandation, 
invitation)

Les Verbes performatifs :
Appel , prier ,inviter , conseiller , exhorter , 
encourager , demander

Expression écrite :
1-introduction : poser le problème
2-argumenter : ----------------------
3-l’appel : j’appel (je vous demande
..……………………..)

+verbes de modalité
+verbes performatifs
+ Impératif

Expression écrite :
1-la synthèse : c’est rassembler en 
un seul texte les éléments dans 
plusieurs document
2-le résumé : prendre l’essentiel 

La condition :
Si+présent = future
Si+imparfait= conditionnel présent
Si+plus que parfait = conditionnel passé
L’active / passive :
- Active : S + v + o
- Passive : O+ être  + p.p.(v)+ by + s

Le participe passé de quelque verbes :

verbe p.p. verbe p.p.

ouvrir ouvert dire dit
enfuir Enfui interdire Interdit
dormir Dormi lire lu
mentir Menti venir Venu
servir Servi sortir sort
tenir Tenu rire Ri
Cueillir Cueilli faire Fait
Mourir Mort plaire Plu
Courir Couru taire Tu
faillir Failli recevoir reçu
Conduire Conduit devoir Du
écrire écrit vouloir voulu
pouvoir pu croire cru
savoir su Loire lu
valoir vu tendre Tendu
prévoir prévu prendre Pris
assavoir assit peindre peint
coudre cousu mettre mis
résoudre résolu naitre né
battre battu vivre vécu
suivre Suivi connaitre connu

Le discours direct /indirect :
*verb introducteur comme (dire, déclarer..) au présent ou au futur       pas de changement des temps
* verb introducteur au passé : il y a un changement des temps
discours direct discours indirect
Présent
Futur simple
Passe compose
Plus que parfait/conditionnel présent, passé/ 
Imparfait / Passe simple
impératif

Imparfait
conditionnel présent
Plus que parfait
Pas de changement
//////////////////
Infinitif ou subjonctif

Dernier
Prochain
Demain
Aujourd’hui
Hier 
Ici
Maintenant

Précédent
Suivant
Le lendemain
Surlendemain
La veille
La
Alors

L’expression du temps :
Avant - jusqu'à ce que – quand –pendent 
que – lorsque –au moment ou 
Aussitôt que–dés que–après –une fois
L’expression du but :
*Pour – afin de – de façon a
*de peur/crainte de
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the rules for when to use "A, An or The":
A = indefinite article (not a specific object, one of a number of 
the same objects) with consonants
Eg : 1- She has a dog. 2-  I work in a factory.
An = indefinite article (not a specific object, one of a number of 
the same objects) with vowels (a,e,i,o,u)
Eg : 1- Can I have an apple?  2- She is an English teacher.
The = definite article (a specific object that both the person 
speaking and the listener know)
The car over there is fast.
The teacher is very good, isn't he?

The first time you speak of something use "a or an", the next 
time you repeat that object use "the".
I ate in a Chinese restaurant. The restaurant was very good.

DO NOT USE AN ARTICLE :
1- with countries, states, counties or provinces, lakes and 

mountains except when the country is a collection of 
states such as "The United States".

2- when you are speaking about things in general 
3- when you are speaking about meals, places, and 

transport( eg :  university., taxi ,  home)

1« Providing that / as long as ( Express : condition) »
1- Providing that = as long as = but only if = if 
 Providing that= provided that
 As long as = so long as.
The rule : providing that/as long as + présent simple = future 
simple .
Eg : providing that you work hard , you will succeed.
2« I wish , it’s high / about time : »

1- Expressing wishes :
The rule :
 I wish + past  a regret  about a présent situation (by 

imagining it’s opposite) 
Eg : i wish i had a car ( but i have not ).
 I wish + past perfect  a regret about a past situation 
Eg : i wish i had listened to your advice. 
 I wish + would  a desire for change in the near future .
Eg :  i wish you would stop talking 
 I wish + could to express wishes about ourselves 
Eg : i wish i could be older .

2- It’s high / about time :
The rule :
 It’ high/ about time + present simple  (it is the right 

times to do something)
Eg : it’s high time our country takes measures to stop corruption
 It’ high/ about time + past simple  ( this action should 

be done before now)
Eg :  it’s higth time the bad leaders went to jail.
3« had better/ had better not( Express : advice) »

Had better = should = ought to 
The rule : had better / had better not + the verbe into infinitive 
without « to »
Eg : you ‘d better visit the doctor.
4« ‘so..that’ ‘such..that ‘ »
The rule :
1- So + adj +that 
Eg : businessmen ara so honest that thier consumers fell 
confident with them .
2- Such + noun phrase+ that 
Eg :devloped countries have organized such economic structures 
that they never stop making progress.

5« ‘the active/passive voice : ‘ »
The rule :
The active : s + v + o (the subject is the most important )
The passive : o + to be (in the tense of verbe ) + verb in to p.p + 
by + agent(s)
Eg :  the teacher  expain the lesson
       The lesson is explained by the teacher.
Table of tense showing active  and passive forms :

tense active passive
Present  simple
Present continous
Simple past
Past continous
Present perfect
Past perfect
Futur
Present conditional

Cleans
Is/are cleaning
Cleaned
Was/were cleaning
Has/have cleaned
Had cleaned
Will clean
Would clean

Is Cleaned
Is/are being cleaned
Was/ were Cleaned
Was being cleaned
Has/have been cleaned
Had been cleaned
Will be clean
Would be clean

6« ‘Affixes : ‘ »
1-prefix : is a syllable added in the begining of word to derive its 
opposit like : im , il , in , ir , dis ,un

Eg : legal illegal , agree  disagree
2-Suffix : is a syllable added at the end of a word to derive 
another word like : y , ty , ness , ance , tion 
Eg : legal   legality , happy  happiness ,
important importance

7« degrees of certainty »
Degrees of certainty expressions
Categorical certainty 100%
Probability 70%
Possibility 50%
Remote possibility  30 %

Will certainty / it is impossible
It is probable that
It is possible/ can / may
Could/might

8« the ‘ ing ‘form » 
We can use the’ ing’ form as :
1-At a part of  verbe : 
Present continous : am/  is / are  + verb + ing
Past continous : was/were + verb + ing
2-an adj : Eg : organic food is less damaging
3-a noun : Eg : the smoking
9« the use of the present simple : » 
We use the present simple :
1-to express facts that are true all the times (expositry text)
2-habitual action : eg : he always gets up at 7 :00
3-permanent truth : he works in a factory
4-declaration : i like honest  actions
5- instruction : go ahead
6-future references : the match begins at 8 Monday
10« the conditionl ‘if’ : » 
Type :

0- if + present  present (sure)
1- if +present  futur ( if you work , you’ll succeed)
2- if + past simple would (imaginary)
3- if+ past perfect  would have + p.p

11« the quantifiers : » 
- many , much , a lot of = an axcessive amount
- few , littel = an insufficient amount

we use :
*many, few ,  a lot of  (countable nouns). 
*much, littel ,  a lot of  (uncountable nouns) .
12« cause / result: » 
*express  cause = reason : because (of) , sience ,owing to ,due to
* express result= effect : as a result , so , consquently.

1-
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13« used to / used for ( Express: purpose) » 
The rule :

1- Used to + verb into infinitive 
Eg : internat is used to give information

2- Used for +  verb into infinitive + ing
Eg : internat is used for giving information 

3- The interrogative form : used only used for

14« ‘Dimension ; size ; distance : ‘ »
                                Long : How long is + s… ?
1-dimension :        Wide : How wide is + s… ?
                                Height : How heigh is + s…. ?
2-size : How weigh is + s.. ?
                                  How far .. ?
3-distance :            How long .. ?
  The adj : How far  is home from school ?
*-adjective is after the measumrement
Eg :  it is 30 mn far from school

*- adjective is before the preposition
Eg : it is far from school

15« ‘the stative verbs / the dynamic verbs : ‘ »

the stative verbs the dynamic verbs
-dscribe states
-unlimited period
-conjugue only the simple form

-dscribe actions
-limited period
-both simple and progressive form 
(continous) 

*the groups of stative verb (refering)

feeling thinking pereption wants having
Like ,love
Hate..

Think ,know.. See , hear ,smell Prefer,
want

Seem , own ,
bloy


