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 المحاضرة العاشرة

 نظرٌات التعلم

نظرا لتعمد الظاهرة االنسانٌة وتعدد المتغٌرات المؤثرة بها نجد ان هنان العدٌد من 

التوجهات التً تناولت دراسة الظواهر النفسٌة والتعلم واحدة من الظواهر المهمة 

التوجهات النظرٌة االساسٌة  التً تناولها الباحثون بالبحث والدراسة لذلن سنتناول

 فً هذا المجال 

 النظريات االرتباطية وتطبيقاتها التربوية ) سكنر(-

إن التعلم ٌحدث عندما فً  تتلخص نظرٌة سكنر: نظرية التعلم االجرائي ) سكنر ( 

تعزز االستجابات الصحٌحة بمعنى انه إذا تم تدعٌم االستجابة لمثٌر معٌن بشكل ما 

  .بة ستموى وتعزز وتكرر مرة أخرى فً وجود المثٌرفان هذه االستجا

فً حٌن تعد إجابة المتعلم  مثٌرااإلجابة ٌعد  هفالسؤال الذي ٌوجه للمتعلم وٌطلب من

وعندما ٌدرن المتعلم انه لد وفك فً إجابته فان ذلن ٌعزز  استجابةعن هذا السؤال 

  .د االستجابة مباشرةبشرط أن ٌحدث التعزٌز بع التعلماالستجابة وٌدعمها فٌحدث 

 ولد حدد سكنر ثالث عوامل رئٌسٌة تساعد على حدوث التعلم وهً

 توفر مولف ٌحدث فٌه التعلم -1

 حدوث السلون نفسه-2

 ظهور نتائج السلون-3

 بعض المفاهٌم الرئٌسة



سلون معٌن ٌنشا نتٌجة لوجود مثٌرات فً مولف سلوكً هو  :السلون االستجابً-أ

 ة بمجرد ظهور المثٌر وتحدث فٌه االستجاب

السلون اإلجرائً معمد وهو كل ما ٌصدر عن الكائن الحً  :السلون اإلجرائً-ب

فً العالم الخارجً وال ٌرتبط بمثٌرات محددة ومن أمثلتها المشً واألكل والكالم 

 والعمل 

من وصف عاللة هذا  بد لذلن لكً ٌمكن تصنٌف السلون الى استجابً او اجرائً ال

فلو تأملنا مثال بكاء الطفل لوجدنا ان وخزة مؤلمة لد تكون كافٌة بٌئة السلون بال

الحداثه وهنا ٌكون استجابٌا بٌنما ٌحدث البكاء فً احٌان اخرى الن الطفل تعلم ان 

 البكاء ٌكون متبوعا بانتباه والدته فهنا ٌكون سلوكا اجرائٌا

 سلون المرغوب بههو المكافأة التً ٌحصل علٌها الكائن نتٌجة لل: التعزٌز-ج

 :لمد فرق سكنر بٌن نوعٌن من التعزٌز وهما:أنواع التعزٌز

 التعزٌز اإلٌجابً -

وهً تمدٌم معزز موجب )مكافأة( تعمل على استمرار أداء االستجابة الصحٌحة وإذا 

تكرر ظهور المعزز الموجب مع مثٌر معٌن ٌصبح هذا المثٌر ٌمٌل إلى اكتساب 

 .خاصٌة تعزٌز السلون

 تعزٌز السلبًال -

 وٌنشا من استبعاد مثٌر منفر كمكافأة على استجابة صحٌحة

 

أما العماب فال ٌعتبره سكنر طرٌمة ثابتة لمنع حدوث االستجابات الغٌر مرغوب بها 

 فهو لٌس عكس التعزٌز االٌجابً 

 :أسالٌب التعزٌز 

 التعزٌز المستمر: وهو تعزٌز بسٌط ٌحصل علٌه الكائن فور كل استجابة -1



 التعزٌز المتفاوت: وهذا النمط متمدم بعد تعلم الكائن باستخدام -2

 

 تشكٌل السلون-د

ٌتضمن توجٌه معززات خارجٌة بمعنى تعزٌز االستجابات أو اإلجراءات التً 

، إمكانٌة … خطوة…خطوة  : تمترب تدرٌجٌا من تحمٌك الهدف وبصٌغة أخرى

تعزٌز بعضها أو تعزٌز “عزٌزها تطوٌر استجابات الفرد نحو تحمٌك الهدف وذلن بت

  . االستجابات الصحٌحة منها

وٌستخدم سكنر مصطلح التشكٌل كأسلوب لتدرٌب الكائن الحً على أداء األعمال 

المعمدة التً تكون أكبر من اإلمكانٌات السلوكٌة العادٌة للكائن الحً وٌتم تشكٌل 

مرٌبة من السلون السلون من خالل سلسلة من االستجابات الناجحة الممكنة ال

المطلوب أدواؤه . وذلن بواسطة اختبار تعزٌز بعض هذه االستجابات دون األخرى 

 . وبالتالً ٌمترب سلون الكائن تدرٌجٌا من نمط السلون المطلوب تحمٌمه 

استطاع سكنر بواسطة أسلوب تشكٌل السلون اإلجرائً أن ٌدرب بعض الحٌوانات 

الحمام على ممارسة لعبة تنس الطاولة  على أداء بعض األعمال . مثل تدرٌب

 .بأسلوب مبسط وكذلن المشً على الرلم ثمانٌة باللغة االنجلٌزٌة

 التطبيقات التربوية لنظرية التعلم االجرائي ) سكنر (

فٟ ػٛء ٔزبئظ رغبسة عىٕش أِىٓ االعزفبدح ِٕٙب فٟ ِغبي اٌؼالط اٌغٍٛوٟ ٌىض١ش 1-

  .ؼزّذح ػٍٝ اٌزؼض٠ض ِٓ االػطشاثبد ٚخبطخ ؽشق اٌؼالط اٌّ

ِٓ اإلعٙبِبد اٌىج١شح ٌٕظش٠خ عىٕش ِب لذِٗ ٌٍزشث١خ ٚاٌّغّٝ ثأعٍٛة اٌزؼٍُ -2

اٌّجشِظ ٚاٌزٞ ٠زٍخض فٟ رؾمك اٌششٚؽ اٌزب١ٌخ : ٠زٍخض ٘زا إٌٛع ِٓ اٌزؼٍُ إرا 

رؾممذ اٌششٚؽ اٌزب١ٌخ : أْ رمذَ اٌّؼٍِٛبد اٌّشاد رؼٍّٙب فٟ شىً خطٛاد طغ١شح 

أْ رؼطٝ ٌٍّزؼٍُ رغز٠خ سعؼ١خ عش٠ؼخ رزؼٍك ثٕزبئظ رؼٍّٗ فٟ وً ِٛلف أٚ ِشؽ١ٍخ . ٚ

 ٟٚ٘ ؽبفض ٚدافغ رظؾ١ؼ األداء 



أْ ٠ؼطٟ اٌّزؼٍُ اٌؾش٠خ ٌىٟ ٠ّبسط ػ١ٍّخ اٌزؼٍُ فٟ اٌغشػخ ٚاٌى١ف١خ اٌزٟ -3

رزٕبعت ِغ إِىب١ٔبرٗ . ؽ١ش ساػٝ عىٕش أْ األفؼبي اإلعشائ١خ ١ٌظ ػ١ٍٙب ل١ٛد ثً 

  . خ ِغئٌٛٗ ثطش٠مخ رزٕبعت ِغ إِىب١ٔبرٗرؼطٟ ٌٍّزؼٍُ ؽش٠

 

 
  ) كوهلر( (االستبصار ) نظرية الجشطلت

ولدت النظرٌة فً المانٌا ولدمت الى الوالٌات المتحدة فً العشرٌنات من المرن     

وترجع هذه  جشطلت معناها صٌغة او شكلالماضً على ٌد كوفكا وكوهلر وكلمة 

االنسان عندما ٌدرن شٌئا ما فهو ال ٌدركه  ترى انالتسمٌة الى ان هذه المدرسة 

 على انه عناصر او اجزاء متناثرة وانما ٌدركه على انه كل متكامل او بناء متكامل 

ولد جاءت هذه النظرٌة ثورة على النظام المائم فً علم النفس انذان وبوجه     

فً صورة  ولالت ان الخبرة تاتً (االرتباطٌة) السلوكٌة ( او )خاص على المدرسة 

مركبة فما الداعً الى تحلٌلها عما ٌربطها وذهبوا الى ان تمٌٌز العناصر مظلل فً 

علم النفس وان السلون الٌمكن رده الى مثٌر واستجابة وان خصائص الكل المنظم 

تضع المشكلة االجدر بدراسة علم النفس فالسلون الكلً هو السلون الهادف الى غاٌة 

 0ن الحً ككل من خالل تفاعله مع البٌئة معٌنة والذي ٌحممه الكائ

 قوانين التعلم في نظرية الجشطلت:

ان الخطوة االولى فً التعلم المعرفً وفك نظرٌة الجشطلت هً عملٌة االدران    

او تعرف األحداث فً البٌئة باستخدام الحواس حٌث ٌتم تفسٌرها وتمثٌلها وتذكرها 

 0عند الحاجة الٌها 

 نٌن التً تفسر عملٌة االدران لوانٌن لتفسٌر التعلم ومن اشهرها ولد اعتبرت الموا   

 قانون التنظيم: -1
الشٌاء اذا تم تنظٌمها وترتٌبها فً اشكال ولوائم بدال من بمائها متناثرة انحن ندرن 

تصنٌف العناصر فً الطبٌعة الى فلزات وال فلزات ومن ثم وضع لائمتٌن  مثال

  0ت وهكذااحداهما للفلزات واالخرى لالفلزا

 مبدأالشكل على ارضية: -2
وٌعتبر هذا المانون اساس عملٌة االدران اذ ٌنمسم المجال االدراكً لظاهرة ما على 

لسمٌن المسم المهم هو الشكل وهو الجزء السائد الموحد الذي ٌكون مركز لالنتباه اما 



تشرة الجزء الثانً فهو االرضٌة وهو بمٌة المجال الذي ٌعمل كخلفٌة متناسمة ومن

 0ٌبرز علٌها الشكل فً البٌئة 

 

 قانون التشابه: -3
ٌمصد به ان العنصر المتماثلة او المتساوٌة تمٌل الى التجمع معا وان العناصر 

سهل تعلٌمها اكثر من العناصر غٌر المتشابهة وال ٌحدث هذا نتٌجة الربط  المتشابهة 

 0بٌن العناصر وانما نتٌجة التفاعل بٌنها

 قانون التقارب: -4
انون التمارب وٌمصد به ان العناصر تمٌل الى تكوٌن مجموعات ادراكٌة تبعا ل

المكان بحٌث تكون العناصر المتماربة اٌسر الى التجمع وٌصدق هذا  ًلمواضٌعها ف

المانون على التمارب الزمانً اٌضا فاألصوات التً تسمع لرٌبة بعضا من بعض 

 0نمٌل ان ندركها ككل

 قانون االغالق: -5
ساحات المغلمة الى تكوٌن وحدات معرفٌة بشكل اٌسر من المساحات تمٌل الم

غٌر المكملة للوصول الى حالة المفتوحة وٌسعى الشخص الى اغالق االشكال 

االستمرار اإلدراكً فهذه االشكال على الرغم من انها غٌر مغلمة اال ان المتعلم 

وٌعطٌها صفة  ٌدركها على انها مربع ومثلث من اجل ان ٌزٌل حالة االكتمال

 0االستمرار بسبب الغلك او التربط بٌن االجزاء

 قانون االستمرار: -6
ولانون االستمرار الجٌد ٌعنى التنظٌم فً االدران والمٌل الى الحدوث على نحو 

 0ٌجعل الخط المستمٌم ٌستمر كخط مستمٌم والجزء من الدائرة ٌستمر كدائرة

 الجشطالت: ةالتطبيقات التربوية لنظري

ٌم المراءة والكتابة لالطفال الصغار حٌث ٌفضل اتباع الطرٌمة الكلٌة بدال من تعل-1

الطرٌمة الجزئٌة أي البدء بالجمل ثم الكلمات ثم الحروف فمن الواضح ان الجمل 

والكلمات التً ٌبدأ بها الطفل تكون ذات معنى وذات اهمٌة فً نظر الطفل اما 

 0لوالتهاالحروف المجردة فٌصعب على الطفل ادران مد

ٌمكن االستفادة من النظرة الكلٌة المائلة ان الكل ٌجب ان ٌسبك االجزاء وذلن بأن -2

تطبك هذه الفكرة فً خطوات عرضت لموضوع معٌن اذ ٌحسن البدء بتوضٌح 



النظرة العامة للموضوع فً جملته وبعد ذلن ننتمل الى عرض اجزائه واحد بعد 

 0الكلٌة للموضوعاالخر الن ذلن ٌساعد على فهم الوحدة 

فً أي انتاج فنً سواء من حٌث التعبٌر الفنً او التمدٌر الفنً نجد ان الكل ٌسبك -3

الجزء بمعنى اننا عندما ندرن صورة فنٌة معٌنة فان جمالها ٌتضح لنا لو نظرنا الٌها 

فً مجموعها العام كوحدة بٌنما لو نظرنا الى أجزاءها اوال فمد ال نلمس ما بٌنها من 

ات تؤثر فً التكوٌن الجمالً للصورة وفً االنتاج الفنً ٌبدا الفنان برسم عالل

 0تخطٌطً عام ثم ٌاخذ فً توضٌح التفاصٌل واالجزاء بالتدرٌج

فً التفكٌر فً حل المشكالت ٌمكن االفادة من النظرٌة الكلٌة عن طرٌك االهتمام -4

ا ٌساعد على ادران بحصر المجال الكلً للمشكلة بحٌث ٌنظر الٌها مرة واحدة فهذ

العاللات التً توصل الى الحل اذا ما غفلنا بعض اجزاء المشكلة او نظرنا الٌها من 

زاوٌة واحدة من غٌر ان نستوعب كل جزء فٌها فان هذا سٌؤدي الى اعالة عملٌة 

 0الوصول الى الحل السلٌم 

 

 نظرية التعلم بالمالحظة ) البرت باندورا(-

١ّخ اٌزفبػً االعزّبػٟ ٚ اٌّؼب٠ش االعزّبػ١خ ٚ اٌغ١بق رشوض ٘زٖ إٌظش٠خ ػٍٝ أ٘

اٌزؼٍُ، ٠ٚؼٕٟ رٌه أ ْ اٌزؼٍُ ال ٠زُ فٟ فشاؽ ثً فٟ   اٌظشٚف االعزّبػ١خ فٟ ؽذٚس

ٚ االعزّبػ١خ ٚ غ١ش٘ب ٠زُ اوزغبثٙب ٚاْ اٌىض١ش ِٓ االّٔبؽ اٌغٍٛو١خ  .ِؾ١ؾ اعزّبػٟ

 .ِٓ خالي اٌّؾبوبح ٚاٌزؼٍُ ثبٌّالؽظخ

أْ اإلٔغبْ وبئٓ اعزّبػٟ ٠زأصش ثبرغب٘بد ا٢خش٠ٓ ِٚشبػشُ٘  ٕظش٠خ٘زٖ اٌفزشع ر

ٚرظشفبرُٙ ٚعٍٛوُٙ، أٞ ٠غزط١غ أْ ٠زؼٍُ ُِٕٙ ّٔبرط عٍٛو١خ ػٓ ؽش٠ك اٌّالؽظخ 

ٚاٌزم١ٍذ. ٠ٚش١ش اٌزؼٍُ ثبٌّالؽظخ إٌٝ إِىب١ٔخ اٌزأصش ثبٌضٛاة ٚاٌؼمبة ػٍٝ ٔؾٛ ثذٌٟ 

اعزٗ ػٍٝ س٠بع األؽفبي ثزمغ١ُ أٚ غ١ش ِجبشش ٚلذ أفبد ثبٔذٚسا فٟ إؽذٜ دس

 :إٌٝ خّظ ِغّٛػبد وّب ٠ٍٟ اٌزال١ِز 

لبَ أفشاد اٌّغّٛػخ األٌٚٝ ثّالؽظخ سعً ٠ؼزذٞ عغذ٠ب ٌٚفظ١ب ػٍٝ د١ِخ وج١شح -1

 .ثؾغُ إٔغبْ، ِظٕٛػخ ِٓ اٌّطبؽ، ٚ ٍِّٛءح ثبٌٙٛاء

 .ئٟٚلبَ أفشاد اٌّغّٛػخ اٌضب١ٔخ ثّشب٘ذح األؽذاس ٔفغٙب ِظٛسح فٟ فٍُ ع١ّٕب-2

ٚلبَ أفشاد اٌّغّٛػخ اٌضبٌضخ ثّشب٘ذح اٌّشب٘ذ اٌؼذٚا١ٔخ اٌغبثمخ ٔفغٙب، فٟ ف١ٍُ -3

 .وشرْٛ



 .أِب أؽفبي اٌّغّٛػخ اٌشاثؼخ فٍُ رؼّشع ٌٙزٖ اٌّشب٘ذ، فىبٔذ اٌّغّٛػخ اٌؼبثطخ-4

أِب اٌّغّٛػخ اٌخبِغخ فشب٘ذد شخض ٠ؼزجش ِضبال ٌٍٕٛع اٌّغٍٛة اٌّغبٌُ غ١ش -5

 .اٌؼذٚأٟ

ٔزٙبء ِٓ ػشع ٘زٖ إٌّبرط، رُ ٚػغ وً ؽفً فٟ ٚػغ ِشبثٗ ٌٍّٕٛرط ثؼذ اال

اٌّالؽع. ٚلبَ اٌّالؽظْٛ ثزغغ١ً عٍٛن ٘ؤالء األؽفبي ِٓ ػجش اٌضعبط ٚرُ 

 :وبٌزبٌٟفىبٔذ االعزغبثبد اٌؼذٚا١ٔخ  اعزخشاط ِؼذي

 ِزٛعؾ اٌغٍٛنّغّٛػبد اٌضالس األٌٚٝ اٌزٟ رؼشػذ إٌٝ ّٔبرط ػذٚا١ٔخ، اٌ

اٌّغّٛػخ اٌشاثؼخ اٌؼبثطخ، اٌزٟ  عٍٛن٠فٛق وض١شا ِزٛعؾ زٞ اظٙشٖٚ اٌؼذٚأٟ اٌ

ٌُ رزؼشع ٌّشب٘ذح إٌّبرط وّب رج١ٓ ٔزبئظ اٌّغّٛػخ اٌخبِغخ اٌزٟ رؼشػذ ٌّٕٛرط 

 ِغبٌُ غ١ش ػذٚأٟ ألً ِٓ ِزٛعؾ اعزغبثبد اٌّغّٛػخ اٌشاثؼخ.

 :ٌٍزؼٍُ ثبٌّالؽظخ ٟٚ٘ ٔزبئظٚ ٠مزشػ ثبٔذٚسا صالصخ  

اٌظٛس٠خ ٚاٌشِض٠خ اٌّزٛفشح ػجش اٌظؾبفخ   و١بد عذ٠ذح: إْ اٌزّض١الدرؼٍُ عٍٛ-1

، رشىً ِظبدس ِّٙخ   ٚاٌىزت ٚ اٌغ١ّٕب ٚاٌزٍفض٠ْٛ ٚ األعبؽ١ش ٚاٌؾىب٠خ اٌشؼج١خ

ٌٍّٕبرط، ٚرمَٛ ثٛظ١فخ إٌّٛرط اٌؾٟ، ؽ١ش ٠مَٛ اٌّزؼٍُ ثزم١ٍذ٘ب ثؼذ ِالؽظزٙب 

 .ٚاٌزأصش ثٙب

ظخ ثؼغ اٌغٍٛو١بد اٌزٟ ر١ّضد ثبٌؼمبة إٌٝ اٌىف ٚاٌزؾش٠ش: لذ ٠ؤدٞ ِالؽ-2

رغٕت أدائٙب. إْ ِؼبلجخ اٌّؼٍُ ألؽذ رال١ِزٖ ػٍٝ ِشأٜ ِٓ ا٢خش٠ٓ، ف١ٕمً أصش 

اٌؼمبة إٌٝ ٘ؤالء اٌزال١ِز ثؾ١ش ٠ّزٕؼْٛ ػٓ أداء اٌغٍٛن اٌزٞ وبْ عججب فٟ ػمبة 

١ذح، ٚخبطخ .ٚلذ ٠ٍغأ اٌجؼغ ا٢خش إٌٝ رؾش٠ش االعزغبثبد اٌّىفٛفخ أٚ اٌّم ص١ٍُِٙ

 .ػٕذِب ال ٠ٛاعٗ إٌّٛرط ػٛالت ع١ئخ أٚ غ١ش عبسح

اٌزغ١ًٙ: رخزٍف ػ١ٍّخ رغ١ًٙ اٌغٍٛن ػٓ ػ١ٍّخ رؾش٠شٖ. فبٌزغ١ًٙ ٠زٕبٚي -3

االعزغبثبد اٌّزؼٍّخ غ١ش اٌّىفٛفخ ٚاٌّم١ذح ٚاٌزٟ ٠ٕذس ؽذٚصٙب ثغت إٌغ١بْ، ٚ 

اٌزٟ رشفؼٙب اٌج١ئخ أٚ رٕظش أِب رؾش٠ش اٌغٍٛن، ف١زٕبٚي االعزغبثبد اٌّىفٛفخ  اٌزشن. 

 .إ١ٌٙب ػٍٝ أٔٙب عٍٛن عٍجٟ

 :التعلم االجتماعي مراحل

 ٠ّش اٌزؼٍُ االعزّبػٟ ثبسثؼخ ِشاؽً ٟٚ٘ 

 

 ِشاؽً اٌزؼٍُ ثبٌّالؽظخ خظبئض اٌزؼٍُ ثبٌّالؽظخ

ثخظبئض  اٌّزؼٍُ  ٠زأصشٚ ، ششؽ أعبعٟ ٌؾذٚس اٌزؼٍُرؼذ   ِشؽٍخ االٔزجبٖ



 . عبدبٚاٌؾٛافض ٚاٌؾإٌّٛرط ِٚغزٜٛ إٌّٛ ٚإٌؼظ، ٚ اٌذافؼ١خ 

ِغ إٌّٛرط )  اٌزٛاطًفٟ ٘زٖ اٌّشؽٍخ ٠ىْٛ ِٓ اٌؼشٚسٞ 

، ٚرّض١ً األداء فٟ اٌزاوشح عٛاء وبْ ٘زا اٌزٛاطً فؼ١ٍب اٚ خ١ب١ٌب (

اٌّطبثمخ ث١ٓ عٍٛن  ثٛاعطخ اٌزذسة ٚرىشاس إٌّٛرط إلعشاء 

 .اٌّزؼٍُ ٚعٍٛن إٌّٛرط

 ِشؽٍخ االؽزفبظ

٠ٚؾزبط اٌّزؼٍُ اٌغٍٛن اٌّشغٛة ف١ٗ ،  ًزشى٠ٌّشؽٍخ فٟ ٘زٖ ا 

 ٌٍزٛع١ٙبد ٚاٌزؼض٠ض الػبدح أزبط اٌغٍٛن اٌزٞ رُ رؼٍّٗ 

 ِشؽٍخ إػبدح اإلٔزبط

اٌذافؼ١خ ٌذٜ ثبٔذٚسا رؼٕٟ اٌؼزض٠ض اٌزٞ ٠ؾظً ػ١ٍٗ اٌّزؼٍُ الْ 

٘زا اٌزؼض٠ض ع١ؾفض اٌّزؼٍُ اِب ٌزؼٍُ عٍٛن عذ٠ذ اٚ الػبدح أزبط ِب 

 .ثظٛسح عذ٠ذحرؼٍّٗ 

 ِشؽٍخ اٌذافؼ١خ

 : العوامل التي تؤثر على التعلم بالنموذج

رزٍخض اٌؼٛاًِ اٌّؤصشح فٟ دافؼ١خ رم١ٍذ إٌّٛرط أٚ ػذَ اٌّضبثشح فٟ ِؾبوبرٗ ؽغت 

 :اٌّخطؾ اٌزب١ٌخ

 

 :التطبيقات التربوية

  فٟ عٍٛوبره ٚاٌفبظه فأٔذ ثبٌٕغجٗ ٌطالثه وّذسط اٚ وّشثٟ وٓ ؽزسا

فئرا اسدد رؼ١ٍُّٙ اؽزشاَ اٌٛلذ ف١غت اْ رٍزضَ أذ  . زٜ ثّٗٔٛرعب ٠ؾز

 . ثّٛاػ١ذ ؽظظه اٌظف١خ

http://al3loom.com/wp-content/uploads/2012/09/eeee.jpg


 ٍُثبٌّالؽظخ )اٌزؼٍُ اإلعزّبػٟ( فٟ اٌغشفخ  ارا اسدد رطج١ك ٔظش٠خ اٌزؼ

 : اٌظف١خ ٚرؾ٠ٍٛٙب اٌٝ اٌٝ ِّبسعبد ػ١ٍّخ رزوش ِب٠ٍٟ

 .ذ ّٔزعزٗؽذد ثبٌؼجؾ ِبرٕٛٞ رؼ١ٍّخ ٌٍطٍجخ اٞ اٌغٍٛن اٌخبص اٌزٞ رش٠ -أ

ً٘ ٠غزؾك ٘زا اٌغٍٛن ّٔزعزٗ ؟ ِبٟ٘ اشىبي اٌّؼضصاد اٌّزٛفشٖ ٌه ِٓ اعً -ة

 رم٠ٛزٗ ؟

 و١ف عزمَٛ ثؼشع اٌغٍٛن اٌّشاد ّٔزعزٗ ؟ و١ف عزض١ش أزجبٖ اٌطٍجخ ٌّالؽظزٗ؟ -ط

 


