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 دساعخ األثْبء
 ىغٍفخ اىنْذسي. ىقبء ٍغ د

ميف مينه ىألً أن حضاعذ أطفاهلا عىذ االصخعذاد ىإلمخحاواث وهو يشتخش  أن حنتىن    .1
 ميمت باملادة اىذساصيت؟

االّزهابء  وػْذ .  إُ ٍزبثؼخ اىغفو أصْبء اىذساعخ أٍش ال ثذ ٍْٔ وخبطخ يف ادلشادو اىزؼيٍٍَخ األوىل
ُ  ثشنو أمه   َذا ػيى ّفغٔنوُ اىغفو ٍؼزُ ٌأجيت  ٍِ ادلشديخ االثزذائٍخ  ، وال ٌزهذخو اىواىهذا

 ىيَبدح اىؼيٍَهخ ً اعزٍؼبثٔ اىنبٍو ىذسط ٍؼٌن أو ػذ ، ٍضو ػذً فاٌ اىغفوإال ػْذ اىضشوسحىزذسٌغٔ 
ػيى  رذسةٌنوُ قذ ُ أوديت ٌغزؼذ اىغفو ىالٍزذبُ جيت  .ٌفقذ اىغفو إدغبعٔ ثبدلغئوىٍخدىت ال 

ورزىٍو مجٍغ اىظهؼوثبد اخلبطهخ ثبىؼَيٍهخ    ٔ اىشػبٌخ اىْفغٍخ ى روفًن ؼَو ػيىمنظ االٍزذبّبد واى
 :ٍِ خالهػْذ االعزؼذاد ىالٍزذبُ أُ رغبػذ أعفبذلب  ودينِ ىألً  .اىزؼيٍٍَخ

 إصاىخ اىشٕجخ ٍِ االٍزذبُ وحتفٍض اىغفو ػيى ثزه اجلاذ. 

  ذسٌجبد اىزشمٍض ىف ادلشاجؼخ واىؼَو ػيهى دهو اىزه    ضشوسحرشجٍغ أعفبذلب ػيى
دسط أو ىف هنبٌخ اىنزبة أو منهبرط األػهواً    واالخزجبساد اىيت روجذ يف هنبٌخ مو

 .اىغبثقخ

 ٔورشرٍت أوساقٔ ٍغبػذح اىغفو ػيى رْظٌٍ وقز. 

 ٓاخلبصٍْٔ ػيى ٍنزج وضغ ّغخخوجٍذًا جلذوه االٍزذبُ ،  االّزجب ٔ. 

  اجليغخ  -ضبءح اجلٍذحواإل –روفًن اجلو اذلبدا ) ادلْبعت ىيَزامشحوادلنبُ هتٍئخ اجلو
 .(ششة ادلبء ٍِ دٌن َخش –رْبوه األغزٌخ اىظذٍخ وخبطخ اىفوامٔ  -اىظذٍذخ

 روضٍخ اىغبٍض ٍؼيٌ ادلبدح أو أي أدذ ىٔ خ ح يف وٍقبثيخ  اىظؼجخ رذوٌِ األعئيخ. 

 ٌإػهذاد  ِ واخلشائظ اىزٍْٕخ ػْذ ادلزامشح ورىل ٍِ خاله اعزخذاً أعيوة اىزذو
 .د اىيت رغاو ػَيٍخ ادلزامشحادليخظبد وادلزمشا

  ىٍيخ االخزجبسػَوٍب وال عٍَب رشجٍغ اىغفو ػيى اىْوً ادلجنش. 

 ُرْبوه وججخ اإلفغبس ٌوً االٍزذب. 

 حتذٌذ أوقبد ىيشادخ فئُ ٍواطيخ اىذساعخ دوُ اعزشادخ ٍِ اىغيومٍبد اىضبسح. 

 قزاب ورؼوٌذٓ ػيى أداء اىظالح يف و ورؼئٍَ األدػٍخ اجلبٍؼخ اىذػبء ىيغفو. 

 ٌاحلزس ٍِ اخلالفبد اىضوجٍخ اىيت رشزذ رِٕ ادلزؼي. 

 إششاك األة يف دػٌ ٍزبثؼخ اىغفو دساعٍب. 
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ما هي اىفخشة املىاصبت اىيت مه املفخشع أن حنثف فيها االصخعذاداث وهتو هتي لبتو     .2
 االمخحان بشهش أو ألو؟

وإرا . اىفبػيخ ىإلخزجبسادعخ ادلْظَخ وػَو اىواججبد ثشنو ٍغزَش ٌؤدٌبُ إىل ادلزامشح ااىذسإُ 
دائَب ّْظخ اىغالة واىغبىجهبد  رظؼت ػَيٍخ ادلزامشح ىزىل رمِ ٍِ دوُ ٍزبثؼخ رشامَذ اىذسوط 

إُ اىزَنِ ٍِ ادلبدح . اجلاذ ػْذ ادلزامشح دىت ٌظيوا إىل االعزؼذاد اىنبيف ىإلخزجبسوبعزغاله اىوقذ ث
ودىت ٌظو اىغبىت إىل االعزؼذاد ادلْبعت  . وخخشثٌن دٌنقشاءح ٍزأٍّخ زبط إىل قشاءح ادلبدح حياىؼيٍَخ 

 : األٍوس اىزبىٍخىالخزجبس ػيٍخ أُ ٌضغ يف اػزجبسٓ 
  اىذساعخ احلقٍقٍخ رجذأ ٍغ ثذاٌخ اىفظو اىذساعً وأٍب قجو االٍزذبُ فاً فزشح ٍشاجؼخ

 . وصٌبدح دتنِ يف ادلبدح اىؼيٍَخ

 ٌ حتقٍقاهب ٌشٌذإٔذافًب ذد حيو ،ادلشاجؼخجذواًل صًٍٍْب ىيَزامشح و ٔىْفغاىغبىت ضغ 

 .ضٍغ اىوقذٌ دىت ال، وإذمبصٕب ٌوًٍٍب

  اىظفبء اىزٕيناىظجبح دٍش اىْشبط اىجذين و فبى مخ يفادلزامشح يف اىظجبح اىجبمش. 
 

مقىىت يقىهلا بعغ اآلباء معييني بأن اىطاىب املخفىق ال حيخاج إىل  "اىطاىب املخفىق مخفىق" .3
 مضاعذة واىذيه فما هى سأيل؟

رمِ ّؤٍِ ثقذساد مجٍغ اىغالة واىغبىجبد وجيت ٍغبػذح اجلٍَغ دىت ٌضداد ادلزفهو  رفوقهب   
مشح أٍش حمَود وادلزبثؼخ ٍغيوثخ وال شهل أُ  إُ احلشص اىذائٌ ػيى ادلزا. وٌشفغ ادلزؼضش قذسارٔ اىؼيٍَخ

  .اىغبىت أدٍبّب رواجأ ثؼض اىظؼبة وقذ رزغًن دسجبرٔ وذلزا فبدلزبثؼخ ٍاَخ مً ٌضداد ادلزفو  رفوقب 
بىاء باىنامو عييها بىائها وينىن اعخماد األغ األمهاث جتيش وحزامش وحتفظ مع أهىاك بع .4

 حىت ملشحيت اجلامعيت فما هى سأيل؟
يف ػَيٍخ اىذساعخ وػَو اىواججبد ٌهؤدي إىل  أو ادلؼيٌ اخلبص ػزَبد اىنيً ػيى اىواىذٌِ إُ اال

ٍِ دٍهبح   اىزؼضش اىذساعً يف اىغْواد ادلزقذٍخحيذس وٍِ مث وّقض اىضقخ ثبىْفظ االرنبىٍخ واىنغو 
ال  دساعهٍخ مبواد اىغفو دىت ال ٌظذً  ٍزضُىزا جيت ػيٍْب ٍغبػذح اىغفو وٍزبثؼزٔ ثشنو . اىغالة

 ال ثذ ٍِ أُ ٌزؼيٌ اىغفو ٍابساد االػزَبد ػيى اىْفظ رذسجيٍب. وٌزؼبٍو ٍؼاب ٌؼشف مٍف ٌزامش ذلب
 .فبَثبء ىٍغوا ٍؼٔ يف مو حلظخ

خالفاث اىعمشيت باىىضبت ألبىائها وهو مه حىطيف ملتا  االخمع ميف مينه ىألً أن حخعامو  .5
 ائي، املخىصت،، واىثتاوى ،  االبختذ )سبع مشاحو اىخعييميتت  حيخاجه اىطفو مه خاله األ

 (.واجلامعي
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اىزؼبٍو ادلْبعت ىنو ٍشديخ  بذلَ إُ ٍؼشفخ خظبئض ادلشادو اىؼَشٌخ أٍش ٕبً ىيواىذٌِ دىت ٌزغىن
 : ْٕبك ػذح أٍوس جيت ٍشاػبهتب يف مجٍغ ادلشادو اىؼَشٌخ ٍْاب. ػَشٌخ

  .رشجٍغ وحتفٍض األثْبء وإصبسح اىذافؼٍخ ىذٌاٌ
 .يى حتَو ادلغئوىٍخ مبفشدٌٕ، ٍغ إششاف وٍزبثؼخ اىواىذٌِرذسٌت ورؼوٌذ األثْبء ػ

يف ادلشديخ االثزذائٍخ حيزبط اىغفو إىل رنٍف اجلشػبد ادلزؼيقخ ثبدلجهبدسح وادلضهبثشح ويف ادلشديهخ    
ادلزوعغخ رضداد احلبجخ إىل إرقبُ األػَبه واىظ  ويف ٍشديخ اىضبّوٌخ رزجيوس فنشح ادلغئوىٍخ واالػزَهبد  

ورأيت ادلشديخ اجلبٍؼٍخ دلضٌذ ٍِ االّفزبح ػيى اجملزَغ واىزخظض . نوٌِ اذلوٌخ ادلغزقيخػيى اىْفظ ور
اىؼيًَ واىفنشي وْٕب رقو ٍزبثؼخ األعشح ورزذوه اىؼالقخ إىل طذاقخ وشهشامخ دمضوجهخ مبشهبػش    

 .اىواىذٌخ
 لبيو االمخحاواث حظهش امليخظاث ودسوس املشاجعت فهو واجب عيى األً االصخعاوت هبا؟ .6
نِ ىيواىذٌِ االعزفبدح ٍِ ادليخظبد ودسوط ادلشاجؼخ وىنِ جيت اىزأمهذ ٍهِ ادلؼيوٍهبد    دم

مزىل جيت أُ ال رنوُ ًٕ ادلظذس األعبعً ىيَهزامشح واىذساعهخ   .اىواسدح هبب ٍِ قجو ٍؼيٌ ادلبدح
ْٕهبك حمبعهِ مهضًنح     .فاٌ ادلهبدح اىؼيٍَهخ  خزظبس يف ػَيٍخ ادلزامشح قذ خيو ثألهنب خمزظشح واال

 .زظشاد وىنِ االػزَبد اىنيً ػيٍاب ٌغجت خيال يف منو ادلزؼيٌىيَخ
يف سأيل اخلاص مارا يىقض اىعمييت اىخشبىيت يف اىنىيج وخاطت باىىضبت ىذوس األهتو يف   .7

 املىزه؟

ضؼف االرظبه ثٌن اىجٍذ وادلذسعخ فَب صاىذ اىزقٍْخ احلذٌضخ ٍضو االّزشّذ وغًنٕهب غهًن   
خ إىل ختفٍف األػجبء ٍِ مبٕو اَثبء فبدلشأح ادلوظفخ ٍهضال  رمِ حببج. ٍغزفبد ٍْاب ثشنو دٍوي

سثبك واإلسٕب  جلٍَهغ  دمب ٌغجت اإلرؼود إىل ثٍزاب ٍزؼجخ مث دتضً ثقٍخ اىْابس وًٕ رذسط األثْبء 
  .أفشاد األعشح

 ؟اطت باىىضبت ىذوس املعيمتيف سأيل اخلاص مارا يىقض اىعمييت اىخشبىيت يف اىنىيج وخ .8

وٍِ ودً اخل ح أقوه إُ األػَبه اإلداسٌخ اىيت رقوً هبب ادلؼيَهخ ٍهِ   وٍِ ثبة اإلّظبف 
أعجبة رقيض اإلثذاع واحلبجخ ٍبعخ إىل ختفٍف ٍضو ريل ادلابً فنزبثخ مشوف أمسبء اىغهالة  

رغهزْضف  عشٌقخ دميخ وػقٍَخ وسطذ اىذسجبد ثبىغشٌقخ اىزقيٍذٌخ ودوُ ٍغبػذح ٍِ اىغنشربسٌخ 
 . خ قذ حتججاب ٍِ دمبسعخ دوسٕب اىزشثوي واىزؼيًٍَجاذ ادلؼيَخ يف أػَبه مزبثٍ

 ميمت أخرية؟ .9
ششح ثؼض اىذسوط ألفشاد األعشح أو اىضٍالء يف ادلذسعهخ  أّظخ األٕو ثزشجٍغ اىغفو ػيى 

مَب أّظخ ثبىجذش ػِ ادلؼيوٍهبد  " فئرا أسدد أُ رزؼيٌ شٍئب فؼئَِّ" دىت رضجذ ادلؼيوٍخ ثشنو أم 
 .اله االّزشّذ وادلنزجبد اىؼبٍخ ىالعزضادح واالعزفبدحاخلبسجٍخ إُ وجذد ورىل ٍِ خ
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