
من مجلة منبر الهداية لهذا الموسم مع انطالق إصالح جديد اتخذ هذه المرة  51يتزامن صدور العدد              
حظوظ  هي  ما  ية؟ و  ف شرا شعارا له ''مدرسة جديدة من اجل مواطن الغد " فما هي مالمح هذه الرؤية االست

 إنجاح تدابيرها ذات األولية الطموحة؟ وهل قدمت جديدا يذكر بالمقارنة مع برامج اإلصالح السابقة؟
طلب        ل في قراءة أولية لهذا المخطط االستراتيجي الجديد ، والذي جاء في سياق خاص  من جهة استجابة 

مجتمعي متزايد بإنقاذ ما تبقى من منظومة تربوية متهالكة عاندت وتعاند جميع استراتيجيات اإلصالح المتوالية 

ومن جهة أخرى   ضغط المنظمات الوطنية والدولية والتي ترتب بالدنا ضمن الرتب األخيرة في جودة التعليم 

وضوح معالم التدخل جليا حيث   5101الى  5151و مردوديته . يظهر للمتتبع في وثيقة المشروع الممتد من 

يات  ج ي ت ترا مج واالس برا ل اعتمد البعد اإلجرائي الوظيفي عوض تضخم الخطاب التنظيري الذي يطغى على ا

في  مشروع  ل جاح ا ها إلن جاز ن السابقة  اذ وضحت التدابير ذات األولوية العمليات اإلجرائية الدقيقة المزمع إ

هاج  ن م ل مراحله األولى ، إلى ان الجديد البارز في هذه الرؤية والذي نتمناه جملة وتفصيال هو تنويع وتخفيف ا

فة   ضا بإ فه  الدراسي و إعادة صياغته بطريقة تركز على الكيف ال الكم وبذلك مس التغيير نسق التكوين وأهدا

هم  ت با س ت ك م يز  دالالت جديدة على عمل المدرس وتفعيل ذكاءات المتعلمين وتشجيع الحس النقدي لديهم وتعز

اللغوية بانخراطهم الفعلي والتلقائي في تعلماتهم سواء كانت معرفية أو مهارية أو قيمية فانصب العمل إذن على 

 أقطاب رئيسة وهي : 0المنهاج الدراسي على مستوى 

: ويتضمن تصور موحد لتعلمها وتخفيف برامجها والتركيز فيها على الكتابة والقراءة والشفوي   قطب اللغات

مع التدرج في قواعدها من الضمني في السنوات الثالث األولى إلى الصريح في السنوات الثالث األخيرة من 

 التعليم االبتدائي .

: ويضم تنظيم منهاج العلوم في محاور  كبرى مع تقليص تيمات  دروس المقرر قطب العلوم والرياضيات 

 واعتماد نهج التقصي أما الرياضيات فيتم التركيز فيها على الهندسة والمسائل والقياس و الحساب . .

: اعتبر هذا القطب مجاال خصبا لترسيخ التربية على  القيم ، في قيم في قطب التنشئة االجتماعية والتفتح 

التربية الدينية واالجتماعية من خالل دروس التربية اإلسالمية واالجتماعيات وقيم التسامح والسلوك المدني 

واالنفتاح في  أنشطة التربية البدنية  والفنية من تشكيل ومسرح وموسيقى مع استثمار المنتوج المحلي ، 

 الجهوي ، الوطني والدولي. 

نا  ت مارسا م من  طالقا  ن يدة وا جد ل مدرسة ا ل إن ما استوقفني في هذه القراءة السريعة والمختصرة لمشروع ا

يم  ل ع التربوية بمؤسسة الهداية الخاصة هو التطابق إلى حد بعيد مع جزء كبير من  التصور الذي نعتمده في الت

طرف  من  ية   الخاص في تدبير الشأن التربوي فالمرتكزات األساسية والممثلة في تنويع المقاربات الديداكتيك

لى  ع يز  ترك ل مع ا تي  هيئة التدريس والتمفصل المطلوب بين المواد ، وكذا برمجة أنشطة موازية للتعليم الذا

في  قة أصال  ب ط م ية وهي  الكيف واستعمال التكنولوجيا الحديثة هي سمات  أساسية ، ومميزة لرؤيتنا التربو

يق  ق ح ت في  خاص  ل يم ا ل ع ت ل برامجنا ومشاريعنا التعليمية وال ينكر أحد انها من بين نقاط القوة التي يعتمدها ا

 نجاعته  وجودته الحالية .

لدرجة        با ين و  ي بو تر ل ين ا ل وفي الختام نقول إن نجاح هذه الرؤية المستقبلية رهين بانخراط جميع الفاع

األولى  المدرسين والمشرفين على البرامج التعليمية ألجرأة  دقيقة لتدابيرها ذات األولوية المسطرة داخل مناخ 

 تسوده الجدية وروح المسؤولية مع التتبع والتقييم لجميع مراحل االنجاز التجريبية .

لى        ع وهللا نسأل أن يوفقنا جميعا لتحقيق تعليم نوعي ومفيد يرقى بنا إلى صفوف األمم المتقدمة  وما ذلك 

 هللا بعزيز 

المديرة التربوية: مليكة المحجوبي



 المهرجان الربيعي

عرف  41اخترنا لمهرجاننا في نسخته  ت شعار ا

هدا  خلل  ت قد  تي و يا ك لو س قي ب ت واجباتي ألر

ها  م ه شطة ا من االن االسبوع الحافل مجموعة 

جاب  ع لت ا نا تي  ل ية وا ح سر م ل شات ا لور ا

تاب  ك ل معرض ا عن  يادة  هذا ز ين  حاضر ال

من  وورشات الرسم كما عاشت المؤسسة  جملة 

طار  في ا ير  س تي ت ل االنشطة والمحاضرات ا

خالل  بوي ومن  جعل التلميذ محور كل فعل تر

ظهر  كل هده الطاقات التي تزخر بها المؤسسة ي

لنا أهمية االنسجام بين المؤسسة واالسرة وأثاره 

 االيجابية لجعل التلميذ ذو كفاءة عالية وقيادية.

كما جرت العادة وككل سنة تتمكن مؤسسة الهداية الخاصة من رسم االبتسامة على وجوه تالمذتها والسير بهم نحو التألق وصقل 

 موهبتهم وتربيتهم على مواجهة ومجابهة عقبات الحياة الدراسية والعامة 

 األيام التواصلية 

مع  يا  صل تعقد المؤسسة لقاءات توا

صد  لك ق االباء وامهات التالميذ ود

خلق جو  تواصلي بفضاء المؤسسة  

مي  ي ل ع ت ل توى ا س م ل شة ا ناق م و 

 لتالميذها.

 حصص المسرح

لرقي  ية ا ل عم في  عال  ف ل سعيا من المؤسسة في االنخراط الجاد وا

صقل  في  ية  مواز ل بالفعل التربوي وإيمانا منها بما تلعبه االنشطة ا

ها  ع م جاوب  ت تي  ل مواهب التلميذ قامت بإضافة حصص للمسرح ا

 تالميذ الهداية بكل عفوية 



 نادي اإلذاعة المدرسية

محطة  كانت محطة نادي اإلذاعة المدرسية 

هم  ت نا مهمة إستطاع فيها التالميذ تفجير مكنو

ية و  م يو ية  ع قرات إذا ف لى  و اإلشراف ع

هم  ت عاد ك ية  هدا ل أسبوعية وقد  ابدع تالميذ ا

خالل  من  تاد   س لو ا سو قرة ن ف خالل  من 

من   فادة  ت تذة قصد االس ألسا ل هم  استضافت

من  تجاربهم وكانت فقرة مميزة 

ية  موسم كل النواحي أو فقرات 

هرجيا   م ية  صلي توا قاءات  ل

 ربيعي...

 التكوين المستمر

 

ية  ن ي كو ت ل لدورات ا من ا عقد مجموعة 

سادة  طير ال تأ من  لفائدة أطر المؤسسة 

ين  م ث ت المفتشين و أطر خارجية وقد تم 

ها  ن شأ من  تي  ل بادرات ا م ل مثل هاته ا

الرفع من مستوى وجودة العمل التربوي 

 و االبداعي داخل المؤسسة 

 خرجات

سم  مو ل هدا ا خالل  ية  هدا ل مؤسسة ا ظمت  ن

ية  س لدرا خرجات ا ل من ا الدراسي   مجموعة 

ها  ن م نا  ما ي لك أ يذ ود تالم والترفيهية لفائدة  ال

يد  جد ت بالدور التي تلعبه مثل هذه الخرجات في 

 الثقة لدى التالميذ



إن عالم التكنولوجيا عالم كبير اذا دخلتلتل            
ستجد الكثير من االشياء التي تروق لك ، فتقد دخلتل             
التكنولوجيا في كثير من مجاالت الحياة والتكنولوجيلا        

تعنى التطبيق العتمي لتعتوم التي تم التوصل اليها في جمليل             
المجاالت في الحياة ، فنجد أن التكنولوجيا الحديثة دخت  فلي            

 الصناعة والزراعة والتجارة والطب ..... الخ.
ونحن نرى في اآلونة االخيرة اتساعا عتميا شمل العلديلد ملن                  

جوانب الحياة ، ومن المتوق  في األعوام القادمة حدوث طفلرات           
كبيرة في مجتمعاتنا حيث العتم ما زال مفتوح وان كثليلر ملن               
الحتقات العتمية مفقودة فكتما بحث  زادت االمور تعقليلدا ،            

يقلول    -جل شأن      -وتبين من ذلك ضعف االنسان امام قدرة الخالق         
سبحان  وتعالى في كتاب  العزيز " وما اوتيتم من العتم اال قتيل""              
، فعندما تم اكتشاف الذرة ظن العتماء انها نهاية المطاف  و              
حينما تعمقوا اكثر في هذه الذرة تبين لهم انها تتكلون ملن              

 جسيمات اصغر فاصغر.
فمن بين تطورات التكنولوجيا '' الحاسوب '' فمند نشأت  طلرأت            

عتي  تغيرات كثيرة ليصتنا في  شكت  المعتاد وتلطلوره ال زال               
مستمرا والمجال مفتوح لكل انسان ، ونتمنى أن يكون لتمستمين           

 الدور الكير في هذا المجال . 
ونذكر أيضا تطور االتصاالت الستكية حيث تعتبر اهم التغيرات             

التي أحدثتها التكنولوجيا الحديثة والتي جعت  من العالم قريلة          
صغيرة ، ومن اهم تطبيقاتها : الهواتف ، التتفاز واالنترنل  ...                

 وكل منهم مجال خاص يتس  الحديث عن  . 
وقبل ان نختم ، نذكر ان العتم س"ح ذو حدين ، حليلث نلرى                    

ستبيات التكنولوجيا وأثرها عتى القيم واألخ"ق لنستطي  التختص        
 من الستبيات التي تكاد تفسد مجتمعاتنا .  

ذ.سارة مزيد



          De tout temps, l'Homme a tenté de concevoir des 

machines capables de présenter des capacités ressem-

blant au vivant. Voici l'histoire de la robotique, depuis 

les premiers automates jusqu'aux robots. 

      Un peu d’histoire 

Au XVIe siècle, Léonard de Vinci construisit le premier 

androïde capable de coordonner les mouvements de 

ses bras, de ses jambes et même de ses mâchoires. 

Au XVIIIe siècle – considéré comme l'âge d'or des 

automates - le célèbre canard de Jacques de Vau-

canson, qui pouvait boire, se nourrir, caqueter, 

s'ébrouer dans l'eau, digérer sa nourriture et 

même… déféquer, a ébloui par sa complexité les 

spectateurs de l'époque. 

      L'apparition des premiers robots 

Ce n'est qu'au tout début du XXe siècle que les ro-

bots firent leur apparition, suite aux travaux 

d'ingénieurs qui voulaient tester des  

hypothèses émises par des biologistes et des psy-

chologues.  

Le chien électrique conçu par Hammond et Miessner en 1915 était attiré par 

une lumière, selon le phototropisme animal mis en évidence par Loeb en 1918. 

Les machines de Russell (1913) et de Stephens (1929),  

les tortues cybernétiques de Grey Walter (1950), le renard électronique de Du-

crocq (1953) ou l'homéostat d'Ashby (1952) étaient, elles, dotées de capacités 

d'apprentissage directement issues des travaux des psychologues Thorndike 

(1911), Hull (1943) et du physiologiste Pavlov (1903) 

sur l'Homme et l'animal.  

Ces réalisations sont des robots, car elles ne se com-

portent plus comme de simples automates dont les or-

ganes moteurs – leurs mécanismes – obéissent à un 

programme préétabli. À la différence des automates, 

ils ont des organes sensoriels – les capteurs – qui re-

cueillent des informations de l'environnement qui 

vont, elles, influencer l'activité de leurs organes mo-

teurs – les actionneurs. 

http://www.futura-sciences.com/fr/doc/t/robotique-1/d/comment-debuter-en-robotique_889/c3/221/p1/
http://www.futura-sciences.com/fr/doc/t/robotique-1/d/comment-debuter-en-robotique_889/c3/221/p1/
http://www.futura-sciences.com/magazines/matiere/infos/dico/d/physique-lumiere-326/
http://www.futura-sciences.com/magazines/nature/infos/dico/d/zoologie-tortue-13169/
http://www.futura-sciences.com/fr/doc/t/technologie/d/la-bionique-le-retour_816/c3/221/p1/


 مقدمـة:
فما  -تسببت الحروب عبر التاريخ في مآسي عديدة، فتأسست هيئة األمم المتحدة للحفاظ على السلم العالمي. 

  وما هـي الدور الذي تلعبه األمم المتحدة ووكاالتها؟ -وما هي أنواعـه؟  -المقصود بالسلم؟
І :يعتبر السلم قيمة إنسانية تتعدد أنواعه وخصائصه 
 ـ مفهوم السلـم: 1

السلم هو الحوار والتعايش والتفاهم بين مختلف الشعوب والحضارات، وهو يقتضي التفكير في العيش كمجموعة 
واحدة مثل اإلخوة إال فالموت يتهدد الجميع.يتخذ السلم شارات مختلفة للداللة عليه مثل الحمامة البيضاء وغصن 

 الزيتون، باإلضافة إلى عدة رموز وعبارات بمختلف اللغات.
 ـ أنواع السلم وخصائصه: 2

 *السلم السياسي : ويقتضي نبذ الحروب والنزاعات المسلحة واعتماد المفاوضات لحل الخالفات بين الشعوب.
 *السلم البيئي: ويعني المحافظة على البيئة واالستغالل العقالني للثروات الطبيعية مع حماية التنوع البيولوجي.

*السلم االقتصادي/االجتماعي: وهو التوافق بين أطراف العملية اإلنتاجية، واالستخدام السلمي للعلم 
 والتكنولوجيا.

ІІ :تعمل األمم المتحدة ووكاالتها على نشر السلم والتعاون 
 ـ هيئة األمم المتحدة: 1

األمم المتحدة هيئة دولية مقرها بنيويورك )الواليات المتحدة األمريكية(، تأسست بعد الحرب العالمية الثانية 
 ، بهدف المحافظة على السلم وتوسيع التعاون الدولي.1491بموجب معاهدة سان فرانسيسكو سنة 

 ـ الوكاالت األممية: 2
تتوفر األمم المتحدة على مجموعة من الوكاالت التابعة لها، والتي تعنى بمختلف المجاالت، ومنها:*منظمة األمم 

المتحدة للتربية والعلوم والثقافة: )اليونسكو(، مقرها بباريس، هدفها تحقيق التعاون الثقافي والتربوي بين 
الدول. *منظمة التغذية والزراعة: )الفاو(، مقرها بروما، هدفها رفع مستوى معيشة السكان ومساعدة 

المزارعين.*منظمة الصحة العالمية: مقرها بجنيف، هدفها الوصول إلى أفضل مستوى صحي عالمي عن طريق 
 مكافحة األوبئة واألمراض.

III - : )تطبيقــات: )التدرب على تقنية تدبير نزاع بطرق سلمية 
 :مرحلة ما قبل التحكيـم -1

 * تحديد تاريخ النزاع ومكانه.
 * تعرف طرفي النزاع والشهود.

 * تحديد الجهة المتدخلة لفض النزاع.
 مرحلة سير التحكيم: -2

 * اختيار فضاء مناسب.
 * االستماع لطرفي النزاع.

 * تعيين جهة اقتراح الحلول التحكيمية.
 * االستماع لردود الطرفين.

 مرحلة سير التحكيم: -3
 * إرجاع الحق لصاحبه.

 * استخالص القيم والعبر. 
 * كتابة تقرير حول النازلة. 

 خاتمـة:
  رغم مجهودات األمم المتحدة ووكاالتها، مازال العالم يعاني من مآسي الحروب وضعف التعاون بين الدول.

محمد فاروق جودت



La dernière mode sur les réseaux sociaux ? Le "Charlie Charlie Chal-

lenge". Principe : invoquer un “esprit mexicain” nommé Charlie pour 

le faire répondre à des questions. Quand les défis des réseaux sociaux 

surfent sur les légendes urbaines 

Le Charlie Charlie challenge, c'est une sorte de ouija à la sauce épicée, 

qui consiste à invoquer un esprit mexicain en 

superposant deux crayons en croix sur une 

feuille. Les ados du monde entier publient 

ensuite leur séance de spiritisme sur les ré-

seaux sociaux en jouant souvent le jeu de la 

crédulité afin de réussir à rendre leurs vidéos 

virales. 

Et au vu des réactions des jeunes internautes, les superstitions sem-

blent avoir la peau dure. Certains montrent en effet un affolement re-

lativement inconsidéré à l'idée d'invoquer des djinns ou même Sa-

tan... Une des règles stipule en effet que des démons peuvent malen-

contreusement rentrer dans la maison par un portail qui relie leur 

monde au nôtre. Pour éviter ça, il suffit de dire à Charlie Charlie que 

l’on veut arrêter de jouer, et le portail se referme. 

Qui a soufflé sur le crayon ? 

Au-delà de ces croyances mignonnes, d’autres internautes, adoles-

cents ou plus âgés, publient des vidéos amusantes pour se moquer 

gentiment de ce nouveau buzz. 

Ils dénoncent par exemple le fait que si le crayon bouge, c'est simple-

ment parce qu'un petit malin dans le groupe d'ami s'amuse à souffler 

dessus. Le même petit malin qui tapait sous la table de spiritisme ou 

qui dirigeait le verre de ouija en disant qu'il n'y était pour rien... A 

chaque génération son petit marrant. 

Et toi, les légendes urbaines sur les “esprits”, ça te fait peur… ou ça te 

fait plutôt rigoler ? 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ouija


world Teachers' Day, held 

annually on October 5th 

since 1994, commemo-

rates teachers’ organiza-

tions worldwide. Its aim 

is to mobilize support for 

teachers and to ensure 

that the needs of future 

generations will continue 

to be met by teachers. 

According to UNESCO, World Teachers' Day 

represents a significant token of the awa-

reness, understanding and appreciation 

displayed for the vital contribution that 

teachers make to education and develop-

ment. 

Education International (EI) (the global 

union federation that represents education 

professionals worldwide) strongly believes 

that World Teachers' Day should be inter-

nationally recognized and celebrated 

around the world. EI also believes that the 

principles of the 1966 and 1997 Recom-

mendations should be considered for im-

plementation in all nations. 

Over 100 countries observe World Tea-

chers' Day. The efforts of Education Inter-

national and its 401 member organizations 

have contributed to this widely spread re-

cognition. Every year, EI launches a public 

awareness campaign to highlight the con-

tributions of the teaching profession . 

http://en.wikipedia.org/wiki/Teacher
http://en.wikipedia.org/wiki/UNESCO
http://en.wikipedia.org/wiki/Education
http://en.wikipedia.org/wiki/Education_International


         Bientôt, l’école fermera ses portes. Comme d’habitudes, nos en-

fants passeront leurs vacances à chercher des lieux nouveaux pour 

s’amuser. 

                                      Choisiront –ils les colonies de vacances ? 

Pour quelques élèves de la 6ème année du primaire : 

               *Oui, car c’est le seul moyen pour  s’amuser, avoir de nou-

veaux amis, visiter d’autres villes, vivre des aventures, avoir de nou-

velles informations et réussir  à compter sur eux –mêmes. 

Pour d’autres : 

                 *Non, car ils détestent être loin de leurs famille. 

Et vous mes cher(e)s  enfants qu’en pensez- vous ?  



الكركم"المنتمي لعائلة الزنجبيل، يعد أحد التوابل الرئيسية فى المطبخ الهندي، يحتوي على "

العديد من العناصر الغذائية الالزمة للجسم، مثل، البروتين، واأللياف ، والنياسين، والفيتامينات مثل 

، وبعض المعادن مثل الصوديوم، والبوتاسيوم، والكالسيوم، والنحاس، "C ،E ،K"فيتامين 

 والحديد، والزنك.

اعتبره األطباء وخبراء التغذية المادة النقية لجميع أعضاء الجسم، نظرا لتدخله في عالج الكثير منن            

األمراض منها، منع تلف الخاليا، وبالتالي تقلل من خطر اإلصنابنة بنالسنرطنان، خصنوصنا  سنرطنان                         

القولون والبروستاتا، وفي عالج سرطان الفم الناجم عن إصابة فيروسية، وفقا للدراسة التى أجرها            

أحد الباحثين الهنديين، حيُث أوضح الدكتور "ألوك ميشرا" أستاذ األورام بجامعة أتالنتا بالنوناينات              

المتحدة أخيرا ، امتالك الكركم لخواص مضادة للفيروسات ومضادة للسنرطنان، فنتننناولنه ضنمنان                  

للحفاظ على صحة الفم، كما يساعد في عملية الهضم، ويحارب الطفنينلنينات النتني تنوجند فني                       

األمعاء، فضال عن تدخله في عالج قرحة المعدة واألثنى عشر، ويستخدم أيضا في عالج حاات النربنو              

واألكزيما، كما يعمل على تنشيط الدورة الدموية وتحسين الجهاز المناعي بالجسم، والتخلص منن               

الدهون والشحوم المتكدسة في مناطق متفرقة من الجسم، وله تأثير كنبنينر فنى كنبنح نشناط                         

فيروس الورم الحليمى البشرى، كما يعد مضادا  قويا  لاللتهابات وباألخص النتنهنابنات النمنفناصنل               

والروماتيزم، ويستخدم في عالج الصدفية واألمراض الجلدية االتهابية، ويقلل من خنطنر انإلنصنابنة                   

بالزهايمر، كما يحتوي على مواد مضادة لالأكسدة تساعد وبفاعلية في تقليل مقاومة انانسنولنينن                 

 وتخفيف مستوياته في الدم، مما قد يكون له دور في منع حدوث مرض السكري.

لن يقتصر فوائده في عالج األمراض المزمنة، إا أنه يدخل في كثير من الوصفات واألقنعة التي 

تساعد في تفتيح البشرة وتنظيفها، فيرجع جمال ونعومة بشرة الفتاة الهندية إلى قناع الكركم، 

حيُث يحمي البشرة من ظهور حب الشباب، ويساعد في تفتيح البشرة ويضفي عليها النضارة 

 والنعومة، يزيل البقع السوداء والكلف بالوجه.



قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق هذا الحديث يلخص فيه الرسول صلى هللا           
شان  عظم  هو  به  سب شك  هدا ال ي عليه و سلم رسالته العظمى و وظيفته بل الدين كله في إتمام مكارم األخالق  و 
يران و  ج ل قارب ا ناء األزواج األ ب هم األ ي ف ما  ب يع  جم األخالق  عموما أحسن الخلق في كل أحوال اإلنسان و مع ال

 سنتوقف قليال مع هللا حسن الخلق أو األدب مع الخالق عز و جل
ينظر المسلم إلى ما هلل عليه من منى ال تحصى و نعم ال تعد من ساعة علوقه نطفة في رحم أمه و تسايره إلى          

من  يس  ل أن يلفى هللا ربه فيشكره بما هو أهل له بلسانه   و بجوارحه يسخرها في طاعته فيكون هدا أدب مع هللا إذ 
 . األدب كفران النعم

 البقرة.- ¤فادكرو يف أذكركم و اشكروا لي و ال تكفرون¤النحل  ¤ و ما بكم من نعمة فمن اهلل¤  :قال تعالى

ما           ي ظ ع ت ينظر المسلم إلى علم هللا به و اطالعه على جميع أحواله فيمتلئ قلبه منه مهابة و نفسه له وقارا و 
شيء  في  فيخجل من معصيته و يستحي من مخالفته و الخروج عن طاعته فيكون هذا أدب مع هللا اد ليس من األدب 

 . نوح  ¤مالكم ال ترجون هلل وقارا و قد خلقكم أطوارا¤   : إن يجاهر العبد الضعيف سيده بالمعاصي و يتذكر قوله تعالى

 .النحل  ¤و يعلم ما تسرون و ما تعلنون ¤

يد            مز ل في ا طمع  ي ف قه  ل خ ينظر المسلم إلى ألطاف هللا تعالى به في جميع أموره و إلى رحمته له  و لسائر 
فيتضرع بخالص الضراعة و الدعاء و يتوسل إليه بطيب القول و صالح العمل و هدا أدب مع هللا إذ ليس من األدب مع 

 .يوسف¤ و ال تيأسوا من روح اهلل¤هللا اليأس من رحمة وسعت كل شيء األعراف 

نه إال            م ينظر المسلم إليه تعالى و قد قدر عليه و أخد بناصيته و انه ال مفر و ال مهرب و ال منجى و ال ملجأ 

من  م إليه فيفر إليه تعالى و يفوض أمره إليه و يتوكل عليه فيكون هدا أدب مع هللا اد ليس من األدب في شيء الفرار 

ما من دابة ¤ ال مفر منه و ال االعتماد على من ال قدرة له و ال االتكال على من ال حول له و ال قوة و ليتذكر قوله تعالى 

 . الذاريات ¤ففروا إىل اهلل إني لكم منه ندير مبني ¤ هود ¤إال هو أخد بناصيتها

ته           معصي عدم  ب يه  ق ت ي ينظر المسلم إلى شدة بطش ربه و إلى قوة انتقامه و سرعة حسابه فيتقيه بطاعته و 
يف  فيكون هدا أدب منه مع ربه و خالقه اد ليس من األدب عنه دوي األلباب أن يتعرض بالمعصية و الظلم العبد الضع

     ¤ و إذا أراد اهلل بقوم سوء فال مرد له و ما هلم من دون اهلل منن وا    ¤     : العاجز للرب العزيز القادر القوي القاهر و هو يقول

 .البروج  ¤إن بطش ربك لشديد¤ الرعد

ينظر المسلم إلى هللا جل و عال عند معصيته و الخروج عن طاعته و كان و عيده قد تناوله و عذابه قد نزل به          
 و عقابه قد حل بساحته 

كون           ي ف يه, كما ينظر إليه عند طاعته و إشباع شرعته و كان وعده قد صدقه له و كان حلة رضاه قد خلعها عل
باهلل : هذا من المسلم حسن ظن باهلل و من األدب مع هللا الخالق ظن  ل سيء ا من األدب أن ي يس  ل باهلل  ظن  ل حسن ا

ولكن ظننتم أن هللا ال  :القائل  ذنبه وهو  فيعصيه و يخرج عن طاعته,و يظن انه غير مطلع عليه,وال مؤاخذا  له على
 يعلم كثيرا مما تعملون.

ته  ع طا كما انه ليس من األدب مع هللا أن يتقيه المرء و يطيعه و يظن انه غير مجازيه بحسن عمله وال هو قابل منه 

 النور. ¤ومن يطع اهلل ورسوله وخيش اهلل ويتقه فأولئك هم الفائزون ¤وعبادته و هو القائل:

 .النحل-¤ من عمل صاحلا من ذكر وأنثى و هو مومن فلنحيينه حياة طيبة و لنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون¤ 

 شكر المسلم هللا على نعمه وحياؤه منه تعالى عند الميل إلى معصيته.۩إن  :أخيرا
 وصدق اإلنابة إليه و التوكل عليه و رجاء رحمته و الخوف من نقمته.۩           
 حسن الظن به في انجاز وعده فيمن شاء من عباده هو أدب مع هللا.۩           

ية  و بقدر تمسكه به و محافظته عليه تعلو درجته و يرتفع مقامه و تسمو مكانته، و تعظم كرامته فيصبح من أهل وال
 هللا و رعايته، و محط رحمته و هذا أقصى ما يطلبه المسلم و يتمناه طول الحياة.

 .اللهم ارزقنا ِواليتك، وال تحرمنا رعايتك واجعلنا لديك من المقربين، يا اللــــــه، يا رب العالمين

 ذ.رقية وبيهي



م، 0781في إيطاليا عام ماريا منتسوري ولدت               
ودرست الطب في جامعة روما . وأصبحت أول طبيبة في تاريخ 
إيطاليا ، وقد عملت مدة من الزمن في تعليم األطفال ذوي 

م أصبحت مديرة إلحدى دور 0018اإلعاقة ، وفي عام 
الحضانة في إحدى مقاطعات روما، وفي سنوات ما قبل الحرب 

العالمية األولى طّورت منتسوري نظاًما مؤثًرا وفعاًلا لتعليم 
 األطفال ُعرف فيما بعد بطريقة المنتسوري.

 أهداف مدرسة منتسوري 
 التركيز واالستقاللية  -0

فالمعلمة ال تحاول أن توجه أو تعلم أو تقترح ما يخص الطفل. 
وإذا إفترضنا أن بيئة المدرسة تحتوي على األدوات الصحيحة التي 

تتوافق مع الحاجات الداخلية لألطفال، فإنهم سوف يتحمسون 
 للعمل بهذه األدوات من تلقاء أنفسهم بدون إشراف أو توجيه.

 االختيار الحر  -2
الخبرة عّلمت منتسوري أن االختيار الحر يؤدي إلى قيامهم بأكثر األعمال إثارة ألعماقهم الداخلية. فعلى 

 المعلمة أن توفره للطفل.
 الثواب والعقاب  -3

 سياسة الثواب والعقاب ليس لها مكانًا في فصول منتسوري.
 سوء السلوك-4

فإذا قام طفل  في فصل منتسوري ال يسمح باإلساءة، 
بمضايقة رفاقه الذين يعملون فإن هذه الطفل عادة ما يجبر 
على البقاء بمفرده، وبهذه الطريقة يحترمون رفاقهم، وقد 

 أوصت منتسوري أال يزيد عزل الطفل عن دقيقة .
 التخيل -5

إذا رغبنا ان نساعد األطفال على أن يكونوا مبتكرين فنحن 
في حاجة للمساعدة لكي نطور قدراتهم على المالحظة 

 والتمييز مع أخذ العالم الحقيقي في االعتبار.



 مبادئ اختيار المواد التعليمية في طريقة منتسوري
 .أن تكون المواد واألدوات ذات معنى بالنسبة للطفل 
  التقدم في تصميم المواد التعليمية وإستخدامها

 تدريجًيا من البسيط إلى األكثر تعقيًدا .
  اإلنتقال التدريجي من المحسوس وشبة المحسوس إلى

 المجرد.
  أن تصمم المواد إلعداد الطفل بطريقة غير مباشرة

 للتعلم مستقبًلا.
 خصائص الغرف الصفية وفق طريقة منتسوري

 .إنها مكان للحياة، مليء باألطفال الذين يبحثون عن أنفسهم في هذا العالم 
 .اإلنخراط الكامل في العملية التعليمية ، فاألطفال يباشرون بأنفسهم اإلكتشاف 
  توفر بيئة تسودها الحرية والعالقات اإلجتماعية بين األطفال والمعلمة من جهة، واألطفال أنفسهم من جهة

 أخرى.
 .من الصعوبة العثور على المعلمة بمكان محدد، إذ ال يوجد لها مقعد خاص كما الفصول التقليدية 
 .ال يوجد برنامج دراسي تقليدي يقسم اليوم الدراسي إلى وحدات صغيرة غير مترابطة 
 .هناك إلتزام باليوم الدراسي من حيث البدء به واإلنتهاء منه في أوقات محددة 
  يضع األطفال ألنفسهم برنامًجا دراسًيا مرًنا ، يراعي األنشطة التي يختارونها وسرعة تقدم كل منهم في

 إنجاز هذه األنشطة.
 . يبدأ األطفال يومهم الدراسي باألعمال السهلة وينتقلون تدريجًيا لألنشطة األكثر صعوبة 
  يحتاج تنظيم التعليم في هذه الصفوف إلى الوقت الكافي واإلعداد المتأني ، كي يصل األطفال إلى قمة

 األداء.
  يحتاج األطفال في هذه الصفوف إلى الوقت والخبرة

 لتطوير الضبط الذاتي الذي يعتبر متطلب جوهري.
  يستمر األطفال في االنتقال من نشاط إلى آخر

 وتستمر المعلمة في المتابعة وتوضيح المهمات.
  بعد أن ينجر األطفال أشياء مهمة بالنسبة لهم

يقومون بتقديم ذلك إلى سلطة خارجية كي يـتأكدوا 
 أنهم يتبعون مسارات صحيحة في عملهم

  بعد وصول الطفل مرحلة الضبط الذاتي على
المعلمة أن يكون أكثر حرصا في عدم التدخل في 

شؤون الطفل بأي شكل كان إذ أن المساعدة أو الثناء 
 أو حتى النظرة كافية لمقاطعة الطفل وتدمير نشاطه .

  على المعلمة أال تتدخل في أي مشكلة تطرأ إال إذا
طلب منها ذلك ألن األطفال قادرون على حل 

 مشكالتهم بأنفسهم .
في مثل هذه األجواء يمكن أن يحدث التعلم الحقيقي إذ أن األطفال يكونون قد وصلوا إلى مرحلة الضبط 

 الذاتي وتمتعوا بالحرية الالزمة لتطورهم الخاص وهذا ما سعت منتسوري لتحقيقه .



تعتبر الثقافة األمازيغية من أغنى الثقافات لما تختزله من تنوع المنتوج الفكري                 
جارب.  الكتابي منه والشفاهي، وما يكتنف كل هذا الموروث من  تنوع المصادر وغنى الت
بر  تا م عه  ونعلم أن التجربة تختمر بطول الزمن لهذا نجد أن اإلنسان األمازيغي جدي بطب
في كده  وعمله، ولتأطير هذا العمل لجأ الى المثل عبرة لمن عاصره ودرسا لمن سيعقبه، 
ما  مة  حك ل ير ومن ا ث لذا نجد أن األمثال األمازيغية تحمل من العبرة والمعنى الشيء الك

 يمنحها الريادة في وصف الواقع والتنبيه لهفواته بالكلمة
ها   ي ف كون  ت ثر و ك لذا نضع أمام المتصفح باقة من األمثال علها تساهم في التعريف بالفكر والثقافة األمازيغية أ

 العبرة  .

      ءازيوال ن كر ءيبوكاضن ءاكليد ءايكا 

      aziwal ngr ibukadn aglid aiga 

مة  ع ن ترجمته: األحول ملك بين العميان، ويقال هذا المثل في ضرروة أن ينظر اإلنسان إلى من هو دونه ليحس ب

 هللا، كما يقال كذلك في من يستمد قيمته وأهميته من ضعف اآلخرين 

  وان ءيران ءاغروم ءار يادر ءافارنو 

         wanna iran avrum ar d yadr afrnu 

ثل  م ترجمته: من يريد الخبز يتحدث عن الفرن، ويقال في من يلمح إلى مراده دون أن يفصح عنه، وهو مقابل ال

 العربي: إياك أعني يا جارة فاسمعي

                                             قن ءاكما تايوكانك ءاكن ءيفغ الز

qqn agma tayuga nnk akkn ifv laz 

يش  ع ي من  في  قال  ي ترجمته: احرث ياأخي كي تقضي على جوعك، و

 عالة على غيره، وهو مثل يدعو إلى الكسب واالعتماد على النفس

 زيمزي ءيخفنك ءايمغور وولنك

   zmmzi ixf nnk aymvur ull nnk 

ضع  توا ل ر نفسك يكبر قلبك، ويضرب في فضل ا ترجمته الحرفية: صغِّ

 ومعرفة قدر النفس، وعدم التكبر أو االستعالء. 

           وانا توت تفيكيت ءيسماقل غر دار ءيضارننس

      wann tutt tfikct ismaql vr dar idarnns 

في  يه، ويضرب  ل ج قدام ر ترجمته بالعربية الدارجة: لي عثر يشوف 

 االستفادة من تجارب الحياة، وعدم تكرار األخطاء. 

                                                        يوف كار ءيمنسي كار ءاوال

yuf gar imnssi gar awal 
ية      م ه في أ سيء، ويضرب  كالم  من  ير  ترجمته: عشاء سيء خ

عن  جاوز  ت ي عه  م مل  التعامل الحسن وأنه حسن المعاملة تجعل المتعا

 التقصير أو حتى الخطإ تجاهه. 

             أورود سوا وان غ ترغا د وانا سرس ءيرقان

         urd sswa wana v trva d wanna srs irqqan 

من  ل ثل  ترجمته: ليس من تحرقه النار كمن يتدفأ بها، ويضرب هذا الم

 يحمل هما ويؤرقه، فيما غيره يستفيد من الوضع أوال يهتم به. 

                                                                     يوف يان ءاك ءيمالن يان ءاك ءيسكرن

yuf yann akk immlan yan akk iskrn 

كل أو  توا ل معناه: من علمك خير ممن أسدى لك خدمة، ويضرب هذا المثل في الحث على التعليم والتعلم، وعدم ا

 العيش عالة على اآلخرين.

ussi blal apmad       وسي بالل أحمدا



 ذ.سعيدة لفتيح



األسرة هي المؤسسة التربوية األولي التي يترعرع فيها الطفل ويفتح عينيه في أحضانها حتى            

يشب ويستطيع االعتماد على نفسه بعدها يلتحق بالمؤسسة الثانية وهي المدرسة المكملة للمنزل وتتشكل 

شخصية الطفل خالل الخمس السنوات األولى أي في األسرة لذا كا  من الضروري ا  تلم األسرة 

باألساليب التربوية الصحية التي تنمي شخصية الطفل وتجعل منه شابا واثقا من نفسه صاحب شخصية 

 قوية ومتكيفة وفاعلة في المجتمع .

وتتكو  األساليب غير السوية والخاطئة في تربية الطفل اما لجهل الوالدين في تلك الطرق او ألتباع 

أسلوب اآلباء واألمهات والجدات او لحرما  األب او األم من اتجاه معين فاألب عندما ينحرم من الحنا  

في صغره تراه يغدق على طفله بهذه العاطفة او العكس بعض اآلباء يريد ا  يطبق نفس األسلوب المتبع 

 في تربية والده له على ابنه وكذلك الحال بالنسبة لألم

اليكم بعض  االتجاهات الغير سوية والخاطئة التي ينتهجها الوالدين او احدهما في تربية الطفل والتي 

  تترك بآثارها سلبا على شخصية األبناء

 التذبذب في المعاملة

ويعني عدم استقرار األب او األم من حيث استخدام أساليب 

الثواب والعقاب فيعاقب الطفل على سلوك معين مره 

  ويثاب على نفس السلوك مرة أخرى

وذلك نالحظه في حياتنا اليومية من تعامل بعض 

اآلباء واألمهات مع أبناءهم مثال : عندما يسب 

الطفل أمه او أباه نجد الوالدين يضحكا  له 

ويبديا  سرورهما ، بينما لو كا  الطفل يعمل 

ذلك العمل أمام الضيوف فيجد أنواع العقاب 

  النفسي والبدني

فيكو  الطفل في حيرة من أمره ال يعرف هل 

هو على صح ام على خطأ فمرة يثيبانه على 

  السلوك ومرة يعاقبانه على نفس السلوك

وغالبا ما يترتب على اتباع ذلك األسلوب شخصية 

 متقلبة مزدوجة في التعامل مع اآلخرين ، 

 التفرقة
ويعني عدم المساواة بين األبناء جميعا والتفضيل بينهم 

بسبب الجنس او ترتيب المولود او السن او غيرها نجد 

بعض األسر تفضل األبناء الذكور على اإلناث او 

تفضيل األصغر على األكبر او تفضيل ابن من األبناء 

بسبب انه متفوق او جميل او ذكي وغيرها من أساليب 

  خاطئة

وهذا بالشك يؤثر على نفسيات األبناء اآلخرين وعلى 

شخصياتهم فيشعرو  الحقد والحسد تجاه هذا المفضل 

وينتج عنه شخصية أنانية يتعود الطفل ا  يأخذ دو  

ا  يعطي ويحب ا  يستحوذ على كل شيء لنفسه حتى 

ولو على حساب اآلخرين ويصبح ال يرى اال ذاته فقط 

واآلخرين ال يهمونه ينتج عنه شخصية تعرف مالها 

وال تعرف ما عليها تعرف حقوقها وال تعرف 

 واجباتها .



 التسلط أو السيطرة
ويعني تحكم األب او األم في نشاط الطفل والوقوف أمام 

رغباته التلقائية ومنعه من القيام بسلوك معين لتحقيق 

رغباته التي يريدها حتى ولو كانت مشروعة 

او الزام الطفل بالقيام بمهام وواجبات 

تفوق قدراته وإمكانياته ويرافق ذلك 

استخدام العنف او الضرب او 

الحرما  أحيانا وتكو  قائمة 

الممنوعات أكثر من قائمة 

 المسموحات

ونتيجة لذلك األسلوب 

 المتبع في التربية ...

ينشأ الطفل ولديه ميل 

شديد للخضوع واتباع 

اآلخرين ال يستطيع ا  

  يبدع او ا  يفكر...

 الحماية الزائدة

يعني قيام احد الوالدين او كالهما نيابة عن الطفل بالمسؤوليات 

التي يفترض ا  يقوم بها الطفل وحده والتي يجب ا  يقوم بها 

الطفل وحده حيث يحرص الوالدا  او احدهما على حماية الطفل 

والتدخل في شؤونه فال يتاح للطفل فرصة اتخاذ قرارة بنفسه 

 وعدم إعطاءه حرية التصرف في كثير من أموره :

كحل الواجبات المدرسية عن الطفل او الدفاع عنه عندما يعتدي 

وهذا األسلوب بال شك يؤثر سلبا على نفسية   عليه احد األطفال

الطفل وشخصيته فينمو الطفل بشخصية ضعيفة غير مستقلة 

يعتمد على الغير في أداء واجباته الشخصية وعدم القدرة على 

تحمل المسؤولية ورفضها 

 اإلهمــــــالإضافة إلى انخفاض مستوى 

يعني ا  يترك الوالدين الطفل دو  تشجيع على سلوك مرغوب فيه او 

االستجابة له وتركه دو  محاسبته على قيامه بسلوك غير مرغوب وقد 

ينتهج الوالدين او احدهما هذا األسلوب بسبب االنشغال الدائم عن األبناء 

وإهمالهم المستمر لهم فاألب يكو  معظم وقته في العمل ويعود لينام ثم 

يخرج وال يأتي اال بعد ا  ينام األوالد واألم تنشغل بكثرة الزيارات 

  والحفالت او في الهاتف او على االنترنت او التلفزيو  وتهمل أبناءها

او عندما تهمل األم تلبية حاجات الطفل من طعام وشراب وملبس وغيرها 

واألبناء يفسرو  ذلك على انه نوع من النبذ والكراهية   من الصور

  واإلهمال فتنعكس بآثارها سلبا على نموهم النفسي

ومن نتائج إتباع هذا األسلوب في التربية ظهور بعض االضطرابات 

السلوكية لدى الطفل كالعدوا  والعنف او االعتداء على اآلخرين أو العناد 

أو السرقة أو إصابة الطفل بالتبلد االنفعالي وعدم االكتراث باألوامر 

 والنواهي التي يصدرها الوالدين.

 ذ.فاطمة بوليد



 :تعريف الكذب-1

 . هو تجنب قول الحقيقة وقول ما لم يحدث واختالق وقائع لم تحدث

 أشكال الكذب -2
عند بعض األطفال سعة خيال تدفعهم إلى ابتداع مواقف الكذب الخيالي : 

 .  وقصص ال ينسجها أي منهم على أساس الواقع
يلجأ له بعض األطفال حينما تلتبس عليهم الحقيقة وال كذب االلتباس : 

 . تساعدهم ذاكرتم على سرد اإلحداث الحقيقة
عندما يشعر بعض األطفال بالنقص يلجئون إلى الكذب أالدعائي : 

 .  التعويض عن طريق تفخيم الذات
يهدف األطفال من خالله إلى منع العقوبة التي سوف الكذب الدفاعي : 

 .  تقع عليهم

 . يلجأ له األطفال مقلداَ من حولهالكذب بالتقليد : 

يمارسه الطفل حينما يرى أنة يستطيع خلط األمور على الشخص الكبير كذب اللذة : 

 . ويوقعه في بعض المواقف
 .يلجأ الطفل إلى هذا النوع من الكذب لكي يضايق من حولهالكذب الكيدي : 

 .  وفية ينتحل الطفل أعذارا غير حقيقية أو مبالغ فيهاكذب عدائي : 

 . حينما يفقد الطفل اهتمام من حوله رغم سلوكياته الصادقةكذب جذب االنتباه : 

 . يلجأ الطفل له بطريقة ال شعوريةالكذب المرضي : 

 أسباب الكذب -3

 .  القدوة الغير الحسنة تلقي بالطفل إلى هذا السلوك المنحرفعوامل أسرية : 

يلجأ الطفل إلى هذا النوع من الكذب عندما تكون العقوبة مهددة عامل الهرب من العقوبة : 

 .  لكيانه

 . بهدف التعويض وسط األقرانعامل الشعور بالنقص : 

 أساليب حل المشكلة -9
 توفير القدوة الحسن للطفل *
 دعم فكرة االعتراف بالخطاء *
توفير قصص لألطفال عن نتائج الكذب وما يقع فيه الكذاب *

 .  من عقاب

 . البعد عن القسوة عند ارتكاب الطفل بعض االخطاء*

 . البعد عن تحقير الطفل الن ذلك يخفض من ثقة في نفسه*

 . البعد عن السخرية من الطفل او تأنيبه ألتفه األسباب*

 .مراجعة العيادة النفسية في حالة الكذب المرضي*

 ذ.الزهرة الديك



             Edmund Spenser: (Rien ne change, 

mais ceux d'entre nous qui Netgear). 

             Aristote: (Qu'est-ce que l'échec que temporaire 

défaite vous créez les chances de succès). 

             Khalil Gibran: Le seul succès dans la vie est que 

vous pouvez vivre votre vie comme vous le souhaitez). 

             Christopher Vermorla: (La pensée d'affaires la 

plus difficile et cela est la raison pour laquelle quelques-

uns qui sont choisis comme un acte). 

             Elbert Hubbard Optimiste voit une opportunité 

dans chaque difficulté, pessimiste voit la difficulté dans 

chaque opportunité. 

             Sarohnston Churchill, Certaines personnes re-

gardent le monde et dire, non? Certaines personnes regar-

             Ann Landers, Je pense et je pense que pendant de 

conclure en quatre vingt dix neuf fois dans le temps de 

pour cent blessés. 

             Thomas A. Buckner, Si vous pensez que vous pou-

vez vous le pouvez, si vous pensez que vous ne pouvez 

pas, vous avez raison ... Vous ne pouvez pas. 

Otsu Taaotih au roi: (La personne qui exagère à adhérer à 

ses vues ne le trouve pas compatible avec lui). 


