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 أىدي ىدا البحث إلى كل طالب عمم يسعى لكسب المعرفة و تزويد رصيده

 المعرفي العممي و الثقافي .

 إلى من ساندتني في صالتيا و دعائيا إلى من سيرت الميالي تنير دربي.

 إلى من تشاركني أفراحي و آساتي  إلى نبع العطف و الحنان إل أجمل

 ." أمي الغالية " في حياتي ، إلى أروع امرأة في الوجود :  إبتسامة

 إلى من عممني أن الدنيا كفاح و سالحيا العمم و المعرفة.

 إلى الذي لم يبخل عمي بأي شيء إلى من سعى ألجل راحتي و نجاحي

 ." أبي العزيز"إلى أعظم و أعز رجل في الكون: 

 . رياء و أشرفيونس زكأقدم إىداء خاص إلى براعم العائمة : 

 إلى كل ىؤالء أىدي ىذا البحث المتواضع .
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 كلمة شكر

 

 ىذه المذكرة وأنار لي دربي و وفقني في ميمتي

 العممية.

 أتقدم بخالص الشكر ، التقدير واالحترام إلى األستاذة " غاني زينب "

وعمى كل ما قدمتو لي من  التي لم تبخل عمي بكل ما لدييا من معمومات ومراجع ،
 نصائح

 و توجييات طيمة إنجاز ىذه المذكرة.

 كما أخص بالشكر أختي الغالية التي ساعدتني

 فترة البحث 

 ال أنسى أيضا أن أوجو شكري إلى زميمتي " سميرة " التي ساعدتني كثيرا في ىذا

 حث.البحث ولم تبخل عمي بما تممكو من معمومات التي تم توظيفيا في ىذا الب
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 ملخص البحث
 

لقد استيدفت ىده الدراسة الكشف عن قمق ما بعد الصدمة التي تعيشو المرأة  و بعد 
تعرضيا لفعل االغتصاب و ىدا من أجل إبراز ىل كل امرأة مغتصبة تعاني من قمق ما بعد 

 الصدمة

 ومنو  فمقد تمت الدراسة عمى ثالث حاالت من والية مستغانم 

ولقد تم جمع المعطيات من خالل استخدامنا لممنيج العيادي لمتدقيق و االضطالع أكثر 
عمى موضوع الدراسة  الى جانب المالحظة و المقابمة العيادية  زيادة عمى ذلك تطبيقنا 

لالختبار كرب ما بعد الصدمة " لدافيدسون " و مقياس االضطرابات النفسية والسيكوسوماتية  
 " لكورنل "

 ا لمحصول عمى نتائج أكثر دقة و مصداقية و عميو كشفت الدراسة عمى النتائج التاليةذوى
تحقق الفرضية القائمة بأنو تظير اضطرابات سيكوسوماتية عمى المرأة المغتصبة تحقق 

 الفرضية القائمة  بأن كل امرأة مغتصبة تعيد معايشة الحدث الصدمي 

 و التوصيات عمى ضوء النتائج المتحصل عمييا. و قد ختمت الدراسة بجممة من االقتراحات 

 

 

 

 

 

 



 مقدمة

 

لقد خمق اهلل اإلنسان و خمق معو غرائزه و عواطفو، فخمق معو غريزة الشيوة الجنسية 
وعاطفة حب النسل المتان تكونان الرابطة المقد سة بين الرجل و المرأة لحفظ الجنس البشري 

الخمقي و الوقوع في عالم  و إستقراره عمى األرض، ،عكس ما نراه اآلن من مظاىر اإلنحالل
الرذائل و الجنس، كما لجأ البعض إلى االعتداءات الجنسية ليجد فيو متنفسا إلشباع حاجاتو 
الجنسية و العاطفية، مما أدى إلى ظيور العديد من الظواىر االجتماعية المختمفة كظاىرة 

الجزائر وعميو   االغتصاب ، التي تعتبر ظاىرة ىامشية، و غير مقبولة في بعض الدول مثل
و نظرا لخطورة ىذه الظاىرة عمى الفرد و المجتمع فقد ارتأينا أن نقوم بيذا البحث الذي 
اىتممنا فيو بإبراز و توضيح ما تخمفو ىذه الظاىرة عمى حياة المرأة بصفة عامة و عمى 
 نفسيتيا بصفة خاصة ، ونظرا ألىمية الموضوع ارتئينا تجسيد دراسة تتمحور حول قمق ما

فصول ففي  3بعد الصدمة عند المرأة المغتصبة تضمنت الجانب النظري و أحتوى عمى 
الفصل األول  تضمن تمييد ، مدخل الدراسة و إشكالية البحث و فروضو والتطرق الى 
أىداف الموضوع و أىميتو و التعريف اإلجرائية لمفاىيمو األساسية أما الفصل الثاني  

ريف لقمق ما بعد الصدمة ، أعراضو ، الخصائص تضمن تمييد لمفصل و اعطاء تع
التشخيصية لو ، المسار و المآل ، و التوجيات النظر التي فسرت ىذا االضطراب والجدول 

في الفصل الثالث  تطرقت فيو الى عدت  لالضطراب و أنييتو بخالصة لمفصل اإلكمينيكي 
أما فيما يخص ، لتحميمية لومفاىيم لالغتصاب ، أنواعو ، دوافعو ، أعراضو و وجيات نظر ا

الجانب التطبيقي  احتوى عمى فصمين الرابع و الخامس فالفصل الرابع  تضمن اإلجراءات 
المنيجية لمدراسة الميدانية من منيج و أدوات أما الفصل الخامس  تضمن عرض النتائج و 

تحصمنا  مناقشة الفرضيات ، و في األخير لقد أنييت البحث بخاتمة تضمنت النتائج التي
 عمييا و عمى أساسيا قدمنا مجموعة من توصيات و اقتراحات .



 
 

 

 الفصل األول

 مدخل الدراسة

 

 اشكالية •

 الفرضيات  •

 أىداف البحث •

 أىمية البحث •

 التعاريف اإلجرائية •

 الدراسات السابقة  •
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  اإلشكالية

وجنسية التي يجب احتراميا تعتبر المرأة كإنسان لو قيم روحية، أخالقية، اجتماعية 

ومراعاتيا حتى تتمكن المرأة من القيام بدورىا كزوجة، أم، بنت، وربت بيت، وكشريحة تمتل 

نصف المجتمع، فيي تتعرض لمعنف وخاصة منيا جريمة االغتصاب التي تعتبر في 

مرأة، األدبيات االجتماعية واإلنسانية عمل ال أخالقي وال أنساني مخالف لحقوق االنسان وال

أحاسيس سمبية وتشاؤمية زيادة عمى األمراض النفسية والجسدية التي  وذلك لما تولده من

 تصبح تعاني منيا المرأة .

 وعميو فموضوع البحث الذي تناولناه ىو قمق ما بعد الصدمة عند المرأة المغتصبة .

 وتطرح اإلشكالية:   

 هل يؤدي اغتصاب المرأة الى قمق ما بعد الصدمة ؟  

 منه تتفرع التساؤالت التالية :   و 

 ىل تعاني المرأة المغتصبة من اضطرابات سيكوسوماتية ؟  

 ىل تعيد المرأة المغتصبة معايشة الحدث الصدمي ؟  

 الفرضية العامة:  

 تظير أعراض قمق ما بعد الصدمة عمى المرأة المغتصبة . 
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 فرضيات البحث: 

المتعمقة بقمق ما بعد الصدمة عند المرأة المغتصبة قمنا في ضوء طرحنا لممشكمة البحثية 

 بصياغة الفرضيات التالية :     

 تظير اضطرابات سيكوسوماتية عمى المرأة المغتصبة . •

 كل امرأة مغتصبة تعيد معايشة الحدث الصدمي . •

  أهداف البحث  

أنحاء الوطن القاء الضوء عمى ظاىرة موجودة في المجتمع الجزائري ومنتشرة في كل  •

 ولكنيا لم تحظى بالقدر الكافي من االىتمام اال وىي جريمة االغتصاب. 

التقرب من ضحايا االغتصاب والتعرف عمى معاناتيم ومأساتيم بعد تعرضيم ليذه  •

 الجريمة. 

 ابراز أىم اآلثار النفسية والجسدية التي يخمفيا االغتصاب . •

 حياة المرأة المغتصبة . معرفة ما مدى تأثير قمق ما بعد الصدمة عمى •

 ابراز مختمف االضطرابات السيكوسوماتية التي تتعرض ليا المرأة المغتصبة . •

 معرفة كيفية اعادة المغتصبة معايشة الحدث الصدمي . •

 أهمية الموضوع :

 ابراز كيف يؤثر قمق ما بعد الصدمة عمى حياة المرأة المغتصبة  .   •

 ية التي تعاني منيا المرأة المغتصبة .معرفة مختمف االضطرابات السيكوسومات •
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اعتبار االغتصاب من الجرائم التي تتسم بأقصى درجات العنف الموجو لممرأة )العنف  •

 الجنسي(.

 معرفة عمق معاناة المرأة المغتصبة عند اعادة معايشتيا لمحدث الصدمي . •

 التعاريف اإلجرائية :

قب تعرض المرأة لحدث ضاغط نفسي  ىو فئة من اضطرابات القمق يع قمق ما بعد الصدمة:

 أو جسمي غير عادي كاالغتصاب. 

ىو اختراق جنسي لجسد األنثى عن طريق اإلكراه والعدوانية مما يخمق لدييا  :االغتصاب

 حالة من الرعب واليمع والخوف، كما يسبب صدمة نفسية بالغة. 

 الدراسات السابقة 

 :8002دراسة رشا محمد حسن 

ى تفسير حول ظاىرة التحرش الجنسي، وطبقت الدراسة عمى عينة استيدفت التوصل ال

مفردة من النساء المصريات واألجنبيات، وتوصمت الدراسة الى أن النساء  0022مكونة من 

سنة، وكذلك المظير  00-91األكثر عرضة لمتحرش الجنسي وىم من الفئة العمرية من 

ي، وأتبتث الدراسة ان النساء الالتي العام لمنساء ىوسبب أساسي من دوافع التحرش الجنس

تعرضن لمتحرش الجنسي يعانين من آثار نفسية واجتماعية، وخمصت نتائج الدراسة أن 

% من المصريات،  59.0% من األجانب، 19.9الغالبية العظمى من جميور البحث 

ي % من الذكور أكدوا بالفعل تزايد ظاىرة التحرش الجنسي في اآلونة األخيرة وتوص75.7
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 الدراسة من خالل ما توصمت اليو الدراسة، ويمكن رصد أىم التوصيات فيما يمي: 

ضرورة نشر الوعي لمفيوم التحرش الجنسي، وضرورة العمل عمى تكثيف الدراسات 

واألبحاث االجتماعية  والنفسية والقانونية  واالقتصادية بيدف التعمق في المشكمة بكل 

مفة، وضرورة عمل دورات تدريبية لرجال الشرطة في كيفية جوانبيا، وتفسيرىا من زوايا مخت

التعامل في قضايا التحرش الجنسي، وتكثيف الوجود األمني ، وسرعة تحرير المخالفات، 

ومساندة الضحية، وانشاء نمط من مكاتب لتمقي شكاوي التحرش الجنسي، وضرورة تضامن 

من ىذه الظاىرة، واستحداث مؤسسات المجتمع المدني، من أجل وضع استراتيجية لمحد 

قانون لتحديد مفيوم القتل وتجريمو ، وقواعد األثبات فضال عمى اعطاء صالحية الضبط  

 القضائي لضباط االمن في الشارع .

 : 2005 Mickson H kay دراسة 

أشارت الدراسة الى تقرير بحثي من الرابطة األمريكية لمجامعات عمى دراسة المؤسسات 

 0220% من طالب الكمية شمميم االستطالع في ماي  20ما يقرب من التعميمية، وأن

ألنيم تعرضوا لمتحرش الجنسي، بينما شيدت معظم الطالبات أشكال التحرش الجنسي الغير 

متصل مثل المضايقات، والمالحظات من اإليماءات، وأدت الدراسة عمى أن التحرش 

ولكنو أكثر شيوعا في أكبر المدارس  الجنسي أمر شائع في كل من القطاعين الخاص والعام

 %. 91والكميات الخاصة، حيث أشار التقرير بأنو نسبة حدوثو في مساكن الطمبة 

 

 



 
 

 

 انفصم انثاني           

 بعد انصدمتقهق ما 

 

 ر١ّٙذ •

 رؼش٠ف لٍك ِب ثؼذ اٌظذِخ •

 أػشاع لٍك ِب ثؼذ اٌظذِخ  •

 اٌخظبئض اٌزشخ١ظ١خ الػطشاة لٍك ِب ثؼذ اٌظذِخ •

 اٌّغبس ٚ اٌّآي ٌمٍك ِب ثؼذ اٌظذِخ •

 ٔظش فٟ رفغ١ش اػطشاة لٍك ِب ثؼذ اٌظذِخرٛعٙبد  •

 اٌزٛعٗ اٌؼؼٛٞ اٌج١ٌٛٛعٟ •

 اٌزٛعٗ اٌغٍٛوٟ •

 اٌزٛعٗ اٌذ٠ٕبِٟ •

 اٌغذٚي اإلو١ٕ١ٍىٟ الػطشاة لٍك ِب ثؼذ اٌظذِخ •

 خالطخ اٌفظً •
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 :  تمهيد

٠ٛاعٗ األٔغبْ فٟ ؽ١برٗ ا١ِٛ١ٌخ ػغٛؽب ٔفغ١خ ِزؼذدح ، ٚ اٌؼغؾ ٘ٛ أؽذاس خبسع١خ ػٓ 

اعزضٕبئ١خ ػ١ٍٗ ، أٚ ِشبوً أٚ طؼٛثبد رغؼٍٗ فٟ ٚػغ غ١ش اػز١بدٞ ،  اٌفشد أٚ ِزطٍجبد

فزغجت ٌٗ رٛرشا أٚ رشىً ٌٗ رٙذ٠ذا ٠فشً فٟ اٌغ١طشح ػ١ٍٗ ، ٠ٕٚغُ ػٕٗ اػطشاثبد ٔفغ١خ 

ِزؼذدح ، ٚ ٌمذ عشٜ رشخ١ض ٘زٖ االػطشاثبد ٚ دساعزٙب ثظٛسح ِٕٙغ١خ رجؼب ٌٛػٛػ 

ب ثؼذ اٌظذِخ آخش اػطشاة فٟ ٘زٖ أػشاػٙب ٚ ش١ٛػٙب ، ٚ ٠ؼذ اػطشاة لٍك ِ

اٌّغّٛػخ ٠زُ االػزشاف ثٗ فٟ اٌزظب١ٔف اٌطج١خ إٌفغ١خ ، ٚ ٌفُٙ أوضش ٌٙزا االػطشاة الثذ 

 ِٓ اػطبء رؼش٠ف ٌٗ ٌزذاسن ِذٜ خطٛسرٗ ٌّب ٠خٍفٗ ِٓ ػٛالت فٟ ؽ١بح اٌفشد .

 :  ptsdتعسيف اضطساب قهق ما بعد انصدمت -1

ذ اعُ اػطشاة لٍك ِب ثؼذ اٌظذِخ  ٚلذ طٕفذ ػّٓ لذ رُ رشعّزٙب اٌٝ اٌؼشث١خ رؾ

اػطشاثبد اٌمٍك فٟ اٌذ١ًٌ اٌزشخ١ظٟ اٌشاثغ ، ٟٚ٘ ػجبسح ػٓ ِغّٛػخ أػشاع 

ٚاػطشاثبد رظٙش ثؼذ اٌظذِخ ٚ ٟ٘ رزّضً فٟ طؼٛثخ فٟ إٌَٛ ، لٍخ اٌزشو١ض ، اٌغؼت 

ؽذاس رشِض ٌٍظذِخ.اٌضائذ ، اٌّجبٌغخ فٟ االسرغبف ، ا١ٌمظخ اٌّفشؽخ ، ٚ رىْٛ ِشرجطخ ثؤ
1
  

 أعساض اضطساب قهق ما بعد انصدمت  : -2

 أػشاع سئ١غ١خ ٌمٍك ِب ثؼذ اٌظذِخ 6ٕ٘بن 

 اػبدح اٌؾذس اٌظذِٟ : ِضً اٌززوش ٌٍؾذس ٚ اٌىٛاث١ظ ، األفىبس اٌذخ١ٍخ.   -أ

فشؽ  -ِؾبٌٚخ اٌزغٕت ٌألفىبس ٚ اٌّشبػش ٚ األؽذاس ٚ األشخبص اٌذ٠ٓ سافمٛا اٌؾذس ط-ة

اٌز١مع : ٚ ٠ىْٛ اٌفشد فٟ ؽبٌخ رؤ٘ت ، ٠ٚؼبٟٔ ِٓ اػطشاثبد إٌَٛ ٚ اٌز١ٙظ  ٚطؼٛثخ 

 اٌزشو١ض ، االعزغبثخ إٌّضػغخ اٌّجبٌغ ف١ٙب.

 ٟ٘ : ٕٚ٘بن أػشاع أخشٜ ِظبؽجخ ٌالػطشاة لٍك ِب ثؼذ اٌظذِخ ٚ 

  ٔٛثبد اٌٍٙغ :  ِضً اٌخٛف اٌشذ٠ذ ٚ اٌذٞ ٠ّىٓ أْ ٠ىْٛ ِظؾٛثب ثؼ١ك فٟ اٌزٕفظ

ٚ اٌذٚخخ ، اٌزؼشق ، اٌغض١بْ ، رغبسع دلبد اٌمٍت األػشاع اٌغغذ٠خ : األٌُ اٌّضِٓ 

ٚاٌظذاع ٚ آالَ فٟ اٌّؼذح ، اإلعٙبي ، ػ١ك أٚ ؽشلخ فٟ اٌظذس ، رمٍض اٌؼؼالد ، آالَ 

                                                           
1 B.Dorayet.c-louzoum.le traumatisme dans le psychisme et la culture ,ERES,1997,P.134. 
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 فٟ اٌظٙش 

َ اٌزمٗ :  ػؼف اٌزمٙفٟ ا٢خش٠ٓ ٚ ػؼف اٌزشو١ض ، ٚ اػزجبس اٌؼبٌُ ِىبْ ِشبػش ػذ •

 خط١ش 

 ِشبوً فٟ اٌؾ١بح ا١ِٛ١ٌخ : ٚعٛد ِشبوً فٟ اٌؼًّ  ، أٚ فٟ اٌغبٔت االعزّبػٟ  •

اٌزفى١ش فٟ االٔزؾبس. •
1

 

 انخصائص انتشخيصيت نالضطساب قهق ما بعد انصدمت:  -3

اْ اٌخبط١خ األعبع١خ فٟ ٘ذا االػطشاة ٟ٘ اٌزاوشح اٌظذ١ِخ ، ٚ٘زا ٠ٕؼىظ فٟ أػشاع 

ٔفغ١خ ِؾذدح ٚسدد فٟ اٌذ١ًٌ اٌزشخ١ظٟ ٚ اإلؽظبئٟ اٌشاثغ ٌألِشاع إٌفغ١خ  عٕخ 

وبٌزبٌٟ : 4997
2

 

 رؼشع اٌشخض ٌؾذس طذِٟ ٚ ؽذس وبٌزبٌٟ :-أ

ِش اٌشخض ثخجشح أٚ شب٘ذ ، أٚ ٚاعٗ أؽذاس رؼّٕذ ِٛد ؽم١مٟ أٚ رٙذ٠ذ ثبٌّٛد ، أٚ 

 د أٚ اطبثخ ثبٌغخ ، أٚ رٙذ٠ذ شذ٠ذ ٌغالِخ اٌفشد ٚ ا٢خش٠ٓ .اطبثخ ثبٌغخ أٚ رٙذ٠ذ ثبٌّٛ

 . رؼّٕذ اعزغبثخ اٌفشد ، اٌخٛف ٚ اؽغبط ثبٌؼغض ٚ اٌزؼت 

 رزُ  اػبدح ِؼب٠شخ اٌؾذس اٌظذِٟ ثطش٠مخ أٚ ثؤخشٜ ِٓ اٌطشق اٌزب١ٌخ : -ة

  رزوش اٌؾذس ثشىً ِزىشس ٚ ِمزؾُ ٚ ػبغؾ ٚ رٌه ٠زؼّٓ طٛسا ر١ٕ٘خ  أٚ أفىبس

 وبد .أٚ ِذس

 اعزؼبدح اٌؾذس ثشىً ِزىشس ٚ ػبغؾ فٟ األؽالَ . •

 اٌزظشف أٚ اٌشؼٛس ٚ وؤْ اٌؾذس اٌظبدَ ػبئذ . •

 أؼغبؽ ٔفغٟ شذ٠ذ ػٓ اٌزؼشع ٌٍّض١شاد داخ١ٍخ وبٔذ أَ خبسع١خ.  •

  اٌزفبدٞ اٌّغزّش ألٞ ِض١شاد ِشرجطخ ثبٌؾبدس اٌظذِٟ. •

 ٚ لذ لغُ اٌذ١ًٌ اٌزشخ١ظٟ اٌشاثغ ؽبٌخ  Ptsdاٌٝ 

 أشٙش  6ػٕذِب رغزّش األػشاع ألً ِٓ  : ؽبدح •

 أشٙش فّب فٛق  6: ػٕذِب رغزّش األػشاع ِٓ ِضِٕخ   •

                                                           
 44-80، ص 5008غبُٔ ِؾّذ ؽغٓ ، و١ف رٛاعٗ اٌظغٛؽ إٌفغ١خ، وزت ػشث١خ ، ِظش ، ة.ؽ ،  1

2 H.IKapplan et B.j.sadock ,livre de poche de psychiatrie clinique,traduction et adaptation 

francaise de S.Ivanov-muzzvconi.masson editeur,paris,1998,p.81. 
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أشٙش ِٓ اٌؼبًِ اٌّغجت ٌٍؼغؾ . 9: ارا ظٙشد األػشاع ثؼذ ِزؤخشح  •
1

   

     انمساز وانمآل -7

ِٓ اٌّؼشٚف أْ لٍك ِب ثؼذ اٌظذِخ ٠ؤخز ثؼغ اٌٛلذ وٟ رظٙش أػشاػٗ، ٚ٘زا اٌٛلذ  

٠زفبٚد ف١مظش فٟ ثؼغ اٌؾبالد اٌٝ أعجٛع، ٚ ٠طٛي فٟ ؽبالد أخشٜ ١ٌظً اٌٝ صالص١ٓ 

عٕخ، ٚرزفبٚد شذح األػشاع ِٓ ٚلذ ٢خش، ٚ ٌىٕٙب رجٍغ  رسٚرٙب فٟ اٚلبد االٔؼغبؽ 

 عبد اٌزٟ أعش٠ذ ػٍٝ اٌؾبالد إٌّط١خ ِٓ لٍك ِب ثؼذ اٌظذِخ .إٌفغٟ ، ٚ لذ رج١ٓ اٌذسا

 ِٓ اٌؾبالد ٠زُ شفبإ٘ب رّبِب% 60 •

 ٠غزّشْٚ فٟ اٌّؼبٔبح ِٓ ثؼغ األػشاع اٌجغ١طخ    % 70  •

٠ؼبْٔٛ ِٓ أػشاع ِزٛعطخ اٌشذح .% 50 •
2

 

 رٛعٙبد ٔظش فٟ رفغ١ش اػطشاة لٍك ِب ثؼذ اٌظذِخ -8

  انتىجه انعضىي )انبيىنىجي( 8-4

٠ٕؼٛٞ ٘زا اٌزٛعٗ رؾذ إٌّظٛس اٌؼؼٛٞ )اٌج١ٌٛٛعٟ( غ١ش أٔٗ ٠شوض ػٍٝ اٌؼٛاًِ  

اٌؾ٠ٛ١خ اٌى١ّب٠ٚخ ، فمذ افزشع ػذد ِٓ إٌّظش٠ٓ أْ اٌزؼشع ٌٍؾبدس اٌظبدَ ٠ئدٞ اٌٝ 

ٙبص أٚ ثٕظبَ افشاص اٌغذح اٌىظش٠خ، ٚص٠بدح فٟ ِغزٜٛ األصبسح اٌف١ض٠ٌٛٛع١خ  اٌؾبق اٌؼشس ثغ

ف١ٕغُ ػٓ ٘زٖ اٌزغ١شاد اعزغبثخ ِشٚػخ ِٓ اٌخٛف رظٙش ػٍٝ اٌفشد ثشىً ٚاعغ ، ٚرف١ذ 

اٌذساعخ ثٛعٛد ثؼغ األدٌخ اٌزٟ رذػُ ٘زٖ إٌظش٠خ اٌؾ١بر١خ اٌج١ٌٛٛع١خ أْ ِغزٜٛ إٌٛس 

ػب١ٌب ٌذٜ اٌّشػٝ ثٙزا االػطشاة أدس٠ٕب١ٌٓ ٚ األدس٠ٕب١ٌٓ 
3
. 

   انتىجه اننفسي اندينامي: 8-5

ثؼذ اٌظذِخ أْ ثذا٠زٗ ٠ّىٓ أْ رؾذس ثؼذ أشٙش أٚ ِب ٠ض١ش اٌؾ١شح فٟ اػطشاة لٍك ِب 

عٕٛاد ِٓ رؼشع ِٓ رؼشع اٌفشد ٌؾبدس طذِٟ ، ٚ ألْ فش٠ٚذ وبْ لذ ػذ طذِخ اٌٛالدح 

ٚ ِب ٠ظبؽجٙب ِٓ اؽغبط ا١ٌٌٛذ ثبالخزٕبق ثؤٔٙب رغشثخ اٌمٍك األٌٚٝ فٟ ؽ١بح األٔغبْ ، ٚ أْ 

خ اٌزٟ رؼشة ثغزٚس٘ب فٟ ِشؽٍخ ِٕٙظ اٌزؾ١ًٍ إٌفغٟ ٠ٕظش اٌٝ اٌظشاػبد اٌالشؼٛس٠

                                                           
1 DSM-IV.Manuel diagnostiqueet statistique des troubles menteaux,2éme éd.paris2003.p117 
2 DSM IV ,Manuel diagnistique et statistique des troubles menteaux,2éme, éd,.paris,p117 

وٛسغٍٟ ِؾّذ أ١ِٓ ، ِزوشح ِبعغز١ش ، ِغبّ٘خ فٟ دساعخ ِؾبٌٚخ األٔزؾبس ػٕذ اٌّشا٘ك ثؼذ رؼشػٗ ٌظذِخ اٌفشً   3

  .86، ص  5040ػٍٕف اٌؼ١بدٞ ، اششاف األعزبر ِؾّذ شٍجٟ ، 
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اٌطفٌٛخ أٔٙب اٌغجت فٟ األػطشاثبد إٌفغ١خ ػِّٛب ، فبْ إٌّظش٠ٓ إٌفغ١١ٓ اٌذ٠ٕب١١ِٓ 

أػزّذٚا ٘زٖ اٌفىشح فٟ رفغ١شُ٘ ألػطشاة لٍك ِب ثؼذ اٌظذِخ.
1
  

 انجدول اإلكهينيكي الضطساب قهق ما بعد انصدمت  :  -6

 : ٟ     ٠ٛطف اػطشاة لٍك  ِب ثؼذ اٌظذِخ ثّغّٛػخ  ِٓ اٌزٕبرساد اٌؼشػ١خ وّب ٠ٍ

  Syndrome de l’instruction et répétitionتناذز انتكساز و اقتحاو -

رفغش ظب٘شح اٌزىشاس أؽذ األٚعٗ األوضش ر١ّضا أٚ ؽذٚصب فٟ اػطشاثبد اٌزار١خ اٌزٟ رؼمت 

اٌزؼشع ٌٍظذِخ ، ٚ ٠الؽع ٘زا ػٍٝ ِغزٜٛ األؽالَ ، اٌؼشع أٚ ؽزٝ فٟ ػ١ٍّبد 

االعززوبس ، وً ٘زا ٠ظٙش سغُ اٌضٚاي إٌغ١بٟٔ ٌؼبًِ اٌظذَ ْ فىً رظٛس ػمٍٟ ػٓ 

ػم١ٍب ٚ اٌزٟ رؼ١ذ أزبط أفؼبي أطٍٟ ، فبٌزىشاس ارا ٘ٛ اٌخجشح اٌظذ١ِخ غ١ش اٌّذِغخ 

١ِىبٔض٠ُ ِٕظُ ٌالعزغبثخ ، رٙذف اٌٝ اٌزخف١ف ِٓ ؽذح اٌزٛرشاد ػٓ ؽش٠ك رفش٠غٙب ثى١ّبد 

ؽبلخ أٚ اصبسح لظذ اؽ١بء ؽبٌخ ِب ثؼذ اٌظذِخ اٌزٟ وبْ ػ١ٍٙب اٌفشد فٙٛ ثٙزا ٌٗ ٚظ١فخ 

رفش٠غ١خ .
2

  

 ٚلذ رؼبد اٌخجشح اٌظذ١ِخ ِٓ عذ٠ذ ػٍٝ شىً : 

. ٟٚ٘ ِغّٛػخ اٌظٛس ٚ األفىبس أٚ اٌخ١بالد ٚ اٌّذسوبد اٌزٟ  انركسياث انمتكسزة •

رغزبػ فىش اٌشخض اٌّزؼشع ٌٍظذِخ ِغججخ ٌذ٠ٗ اٌشؼٛس ثبٌؼ١ك ، وّب رفشع ٔفغٙب 

ػ١ٗ ، غ١ش أٔٗ ٠ؾبٚي فٟ اٌىض١ش ِٓ األؽ١بْ اٌزخٍض ِٕٙب ػٓ ؽش٠ك اعزشاساد ػٍٝ ال ٚ

ػم١ٍخ شج١ٙخ ثبألفىبس اٌٙبعغ١خ .
3

 

٠شٜ فش٠ٚذ اْ إٌَٛ اٌّمطٛع ثؤؽالَ رظٙش ثؼذ اٌؾذس   حالو انمتكسزة و انكىابيساأل •

اٌظذِٟ ٠غشق اٌزاد ٚ ٠خٍك ؽبٌخ ِٓ اٌمٍك ٚ اٌشػت ، ف١ض١ش اؽغبعب ثؼذَ اٌشاؽخ ، ٚ ثٙزا 

اعزٕزظ أْ اٌزىشاس اٌٍّؾٛظ فٟ ػ١ٍّخ اٌظذِخ ٠خؼغ ثّٛعج١ٓ ػشٚس١٠ٓ إلػبدح رؤ١ً٘ 

اٌزفىه إٌفغٟ إٌبرظ ػٓ اٌظذِخ ػّٓ اؽبس اػبدح اٌجٕبء ِٓ عؼً اٌزاد ِٓ عٙخ ، ف١زىشس 

ِب وبْ ػ١ٕفب ٚ خ١ب١ٌب ٠ٚزّظٙش فٟ شىً ٘ٛاَ لذ٠ُ أْ ٠غزٛػت اٌج١ٕخ اٌّزّبعىخ ٌٍزاد ػٓ 

                                                           
١ئخ اٌزذس٠ظ ، ِغٍخ عٛعٓ شبوش ِغ١ذ ، دساعخ ١ِذا١ٔخ الػطشاثبد اٌؼغٛؽ ِب ثؼذ اٌظذِخ اٌزٟ ٠ؼبٟٔ ِٕٙب أػؼبء ٘ 1

 .648 – 645، ص 5044، ثغذاد ،  :7اٌفزؼ ، اٌؼذد 
2 C.Damiani,les victimes :violence publiques et crimes privés, paris :Bayard,1997. 
3 L.Crocq ,le syndrome de répétition dans les névrose traumatique, ses variation clinique, sa 

significations perspectives psychiatriques,n32,1992,p6. 
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ؽش٠ك ػ١ٍّخ اٌزش١ِض.
1

 

٠ؼ١ذ اٌفشد اٌّزؼشع ٌظذِخ ٔفغ١خ أٚ ؽذس طذِٟ ِّٙب وبٔذ   االنطباعاث انفجائيت •

ؽج١ؼزٗ اٌخجشح اٌغٍج١خ اٌّشرجطخ ثٗ ػٓ ؽش٠ك أؽالَ رىشاس٠خ ٚ وٛاث١ظ ِضػغخ اػبفخ اٌٝ 

روش٠بد ، أفىبس ، أٚ ٘الٚط ، ِشب٘ذ رفىى١خ  رغغذ ػٛدح اٌزى٠ٕٛبد اٌّشرجطخ ثبٌظذِخ ِٓ 

ض١شاد أٚ رٕج١ٙبد رغزؾؼش٘ب.خالي ِ
2
  

  Syndrome d’évitementانسهىكياث انتجنبيت أو انتناذز انتجنبي: 
3

 

رؼٕٟ ظٙٛس اعزغبثبد رغٕج١خ ٌذٜ اٌفشد ٌُ رىٓ ِٛعٛدح ٌذ٠ٗ ِٓ لجً رؼشػٗ ٌٍظذِخ ، 

                                                                                        اٌزغٕجٟ اٌٝ أْ اٌؾذس اٌظذِٟ ٠زغجت ٚفمب ٌالشزشاؽ                                                                              فؾغت اٌغٍٛو١١ٓ ٠شعغ ٘زا اٌغٍٛن 

  Syndrome neurovégétatif  أعساض فسط االستثازة •

رظُ ِغّٛػخ أٚ ِغًّ األػشاع اٌّزؼٍمخ ثفشؽ إٌشبؽ اٌؼظجٟ األػبشٟ ، ٚ اٌزٟ رظٙش 

ٔز١غخ ٌٍشػت ٚ اٌزػش ٚ اٌٍٙغ اٌزٟ ٠ظجؼ ػ١ٍٙب اٌشخض ثؼذ رؼشػٗ ٌٍظذِخ ؽ١ش ٔغذ أْ 

اػبدح اٌّؼب٠شخ اٌظذ١ِخ اٌّشرجطخ ثؤػشاع فشؽ االعزضبسح رىْٛ ٔز١غخ ٌٍّض١شاد أٚ 

ؾذس ٚ اٌزٟ رجمٝ ػٍٝ شىً روش٠بد ِضجزخ فٟ اٌزاوشح.اٌزٕج١ٙبد اٌّشرجطخ ثبٌ
4
  

 خالصت انفصم

ٌمذ رٕبٌٚذ فٟ ٘زا اٌفظً اػطشاة لٍك ِب ثؼذ اٌظذِخ ثبػزجبسٖ اػطشاة ٠ٕزظ ػٓ 

رؼشع اٌفشد اٌٝ طذِخ ٔفغ١خ، ٚ٘ٛ سد فؼً شذ٠ذ ِٚزؤخش ٌٍؼغؾ ػبدح، ٠ٚىْٛ ِٓ اٌشذح 

ثبعزّشاس٠زٗ ػبدح خجشح اٌؾذس اٌظذِٟ، ٌٍٚزغٕت اٌّزٛاطً  ثؾ١ش ٠ظجؼ ِش٘مب، ٠ٚز١ّض

ٌٍّض١شاد اٌّشرجطخ ثبٌظذِخ ِٓ أفىبس أٚ ِشبػش أٚ أِبوٓ أٚ أشخبص ٚاٌزشاخٟ فٟ اٌمذسح 

ػٍٝ االعزغبثخ ِضً)طؼٛثخ اٌززوش، اٌؼغض، االٔؼضاي،  لظٛس فٟ اٌّشبػش اٌٛعذا١ٔخ( 

د فٟ إٌَٛ، أٚ اٌزشو١ض أٚ اصد٠بد اٌزٛرش أٚ ٚاٌّؼبٔبح ِٓ أػشاع االعزضبسح اٌذائّخ) وظؼٛثب

اٌز١مع(، ٚرىْٛ ِذح ظٙٛس األػشاع أوضش ِٓ شٙش، ٚ٘ٛ ثضالصخ ِغز٠ٛبد ِٓ اٌشذح )اٌؾبد 

 اٌّضِٓ، ِزٛعؾ اٌظٙٛس( ٠ٚئصش ٘ذا االػطشاة فٟ عالِخ األفشاد .

                                                           
 :55، ص 5009 ؽت هللا ػذٔبْ ، اٌظذِخ إٌفغ١خ أثؼبد٘ب اٌٛعٛد٠خ ٚ أشىبٌٙب اٌؼ١بد٠خ ، داس اٌفشاثٟ ، ث١شٚد ، 1

2 L.crocq ,Ibid,1992,p60 
3 C.Damiani,Ibid,1997,p134 
4 Ithem,1997,p119. 
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 <تمهيذ

صؼضذٌ ؽ٠ٌّز ثالغضظجح شىً ِٓ أشىجي ثٌؾٌثةُ ثٌضٟ صضُْ دألظٝ هًؽجس ثٌؼٕف ثٌّٛؽٗ 

ٌّج ٌٙوٖ ثٌؾ٠ٌّز ِٓ أعجً ٔف١ْز ، ؽْو٠ز ، ثؽضّجػ١ز ، ػالةم١ز ػٍٝ ثٌٌّأر ، ٚ ٔقٛ ثٌٌّأر ، 

ػ١ٍٗ ٚ ٌفُٙ فم١مز  ؽ٠ٌّز ثالغضظجح ٚ ِج ٠ٕضؼ ػٕٙج ِٓ آعجً ػٍٝ ػق١ز ٘وث ثٌّؾٌَ ٔمَٛ 

دئػطجء دؼغ ثٌضؼج٠ًف ثٌضٟ صْجػؤج ِٓ ثٌضمٌح ثٌٝ فم١مز ٘وث ثٌفؼً  ٚ ػٛثلذٗ ػٍٝ 

 ثٌؼق١ز . 

 بة مفهىم االغتص

 ِظوً ثالغضظجح ِٓ ثٌفؼً غظخ، ٠غظخ، غظذج، غظذٗ ػٍٝ شٟء لٌٙث  لغخ:-أ

 اصطالحب  -ة

ػًّ ِٓ أػّجي ثٌؼوٚثْ، ٠ْضنوَ ثٌّضؼوٞ ثٌؾِٕ و١ٍّٛز ١ٌٍْطٌر ٚ ثٌضقىُ ٚ ثٌقؾ ِٓ لوًر 

ثٌؼق١ز .
1

 

 الطت الؼقلي مفهىم االغتصبة حغت مىعىػخ -ج

ثالغضظجح ؽ٠ٌّز ٚ ٘ٛ ثالػضوثء ثٌؾْٕٟ ٠ؼجلخ ػ١ٍٗ ثٌمجْٔٛ، ٚ ٘ٛ ثمضٌثق ؽْٕٟ ِّٙج 

وجٔش ؽذ١ؼضٗ ٠ضؼٌع ٌٗ ثٌشنض ِٓ ؽٌف أمٌ ػٓ ؽ٠ٌك ثٌؼٕف، ثإلؽذجً، ثٌضٙو٠و 

ثٌّفجؽب. 
2

 

 4791تؼشيف أوليفيه :

ثالغضظجح ٘ٛ ثمضٌثق ؽْٕٟ ٌٌٍّأر ًغّج ػٕٙج ، ٚ ٠قوط ثالغضظجح ٌٛ أْ ثٌؼؼٛ ثٌيوٌٞ 

ٌِّ ؽجٔخ ِٓ ثٌؼؼٛ ثٌضٕجٍّٟ ٌٌٍّأر ، ٚ ١ٌِ دجٌؼًٌٚر أْ ٠قوط ثصظجي وجًِ ، أٚ ٠ىْٛ 

 ٕ٘جن لوف. 

   4797تؼشيف مىسجبن  

ِغ ثٌٌّأر ًغّج ػٕٙج ، ثِج دجّضنوثَ ثٌمٛر أٚ دجٌق١ً ، أٚ ثالغضظجح ٘ٛ ثالصظجي ثٌؾْٕٟ 

دجإلً٘جح ، ٚهٚثفؼٗ ِوث٘ج ٠ذوأ ِٓ ّٛء ثٌفُٙ ٌٍٛظ١فز ثٌؾ١ْٕز ، ثٌٝ ػّك ثٌؼوثة١ز ٔقٛ 

                                                           
 .9;=5ثٌّٕؾو فٟ ثٌٍغز ٚثألػالَ، هثً هِشك، د١ٌٚس ،  1

 .7:، ص  :٠600ز ، ًثػ١ز ٠ِٚ ، ِيوٌر ِجؽْض١ٌ، آعجً طوِز ثالغضظجح ػٍٝ ثٌٌّأر ،ػٍٕف ثالؽضّجػٟ ػٍٟ لٛثهً 2
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ثألٔجط . 
1

 

 ملخص للتؼبسيف 

مالي ثٌضؼج٠ًف ثٌضٟ صُ ػٌػٙج ٔضٛطً ثٌٝ أٔٙج صٌٜ أٚ صٌوَ ػٍٝ أْ ِٓ 

ثالغضظجح ػاللز ؽ١ْٕز ٌِغّز هْٚ ًػٝ ثٌٌّأر ٘وث ِٓ ؽٙز ٚ ِٓ ؽٙز أمٌٜ ْٔضٕضؼ 

أْ ثالغضظجح ٘ٛ ؽ٠ٌّز ػٕف صٌصىخ ػو ثٌٌّأر ٚ صّجًُ ثِج دجّضنوثَ ثٌمٛر ثٌّجه٠ز أٚ 

٠ؤعٌ ػٍٝ ثٌقجٌز ثٌٕف١ْز ٚ ثٌؾْو٠ز ٌٌٍّأر ٚ  ػٓ ؽ٠ٌك ثٌضٙو٠و أٚ ثٌق١ٍز ، فٙٛ ٍّٛن ػ١ٕف

 ٠ٌٛو ٌو٠ٙج ػور أػٌثع.

 أوىاع االغتصبة  -2

 ثالغضظجح ثٌغؼذٟ -أ

فٟ ٘يث ثٌٕٛع ِٓ ثالغضظجح ٠ىْٛ ثٌؾِٕ ١ٍّٚز ٌٍضؼذ١ٌ ٚثٌضنٍض ِٓ ِشجػٌ ثٌغؼخ 

 ٚثالٔضمجَ ٚ ثٌغأً ، ٚ ٠ض١َّ ٘وث ثٌٕٛع دّج ٠ٍٟ<  

 ؾجٟٔ ص٠َو ػٍٝ لٛر ثٌؼق١ز ٌوًؽز ٍِقٛظز ثٌمٛر ثٌؾْو٠ز ، صىْٛ لٛر ثٌ -5

 ٠ؼضذٌ ثٌؾِٕ فٟ ٘وٖ ثٌقجٌز ١ٍّٚز ١ٙ٠ٓ دٙج ثٌؾجٟٔ ػق١ضٗ ، دجٌقؾ ِٓ شأٔٙج ٚ ثفضمجً٘ج  •

أْ ٘وث ثٌٕٛع ٠ىْٛ غ١ٌ ِنطؾ ٚثٔوفجػ١ج ِٚضًٙٛث، ف١ظ ٠ىْٛ ثٌؾجٟٔ فٟ فجٌز ِٓ  •

 ثٌغؼخ ٚ ٠ؼجٟٔ ِٓ إفذجؽ 

 ٚػذجًثس فجفشز ٠ْضنوَ ثٌؾجٟٔ ٌغز دو٠تز ِغ ػق١ضٗ  •

أْ ثالػضوثء فٟ ٘وث ثٌٕٛع ال ٠ْضغٌق ثال ٚلضج لظ١ٌث ْٔذ١ج، ٌٚىٓ ِغ هٌه ٠ضنٍض  •

 ثٌّغضظخ ِٓ ثٌغؼخ ثٌّىذٛس دوثمٍٗ 

 االغتصبة ثبلقىح  -ة

 صؼضذٌ ثٌمٛر ػجِال دجًٍث ٠وفغ ثٌّؾٌَ ثٌٝ ثًصىجح ؽ٠ٌّز ٠ٚض١َّ ٘يث ثٌٕٛع دّج ٠ٍٟ -

 ثٌؾْٕٟ، ٠ٚقضجػ ثٌٝ أعذجس ًؽٌٛضٗ  ٠شؼٌ ثٌّغضظخ دؼوَ ثٌضأوو ِٓ هًٖٚ-

 ٠قضمٌ ٔفْٗ ٠ٚىٌ٘ٙج ٠ٚشؼٌ دأٔٗ ِنٕظ وّج ٠ىٌٖ ثٌٌّأر ًٚؽجي أل٠ٛجء -

٠ىْٛ ِضٛثفمج ثؽضّجػ١ج دظفز ػجِز، ٠ٚؼٌف ػٍٝ أٔٗ ٘جها ٌٚط١ف ِغ ػجةٍضٗ ٚؽ١ٌثٔٗ -

                                                           
 . 66->6، ص 8==5صٛف١ك ػذو ثٌّٕؼُ ، ١ّىٌٛٛؽ١ز ثغضظجح ، هثً ثٌفىٌ ثٌؾجِؼٟ ، ِظٌ ، ح.ؽ ،  1
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 ٌٚىٕٗ ِضٌهه ثٔفؼج١ٌج 

 ثٌؼق١ز ٠مَٛ دجالغضظجح ػٓ ؽ٠ٌك ثٌضٙو٠و، ٠ٕٚضظٌ ثٌؼطف ٚثٌمذٛي ِٓ -

فٟ ٘يث ثٌٕٛع ِٓ ثٌؾٌثةُ ٠ؾٌٞ ثٌضنط١ؾ ٌٙج.-
1

                                                                                                                                      

 االغتصبة الغبدي  -ج

٠ىْٛ ثٌؼوٚثْ ٚ ثٌٌغذز ثٌؾ١ْٕز ِّضَؽ١ٓ فٟ صؼذ١ٌ ؽْٕٟ ٚثفو ٚ ٠طٍك ػ١ٍٗ ثططالؿ 

ثٌْجه٠ز ، ٚثٌضٟ صؼضذٌ ثٌقجٌز ثٌضٟ صىْٛ ف١ٙج ثٌٍور ثٌؾ١ْٕز ٌِصذطز ثًصذجؽج ِذجشٌث دجٌوثفغ 

ٗ ثٌْجهٞ ٔشجؽٗ ثٌؾْٕٟ دجٌؾٌثؿ أٚ ثٌضؼي٠خ، أٚ ثٌمضً  ٔقٛ ثطجدز ثٌشنض ثٌوٞ ٠ّجًُ ِؼ

 ٠ٚض١َّ دجٌنظجةض ثٌضج١ٌز     

٠ض١َّ ثالغضظجح ثٌْجهٞ دأػّجي ٚ ؽمُٛ ٠ًَِز أعٕجء ثػضوثء ػٍٝ ثٌؼق١ز ، وجٌضؼي٠خ  •

 دجألهثر ثٌقجهر  ٠ض١َّ ثٌّغضظخ دفْجه ؽْٕٟ ٚ د١ًّ ٚثػـ ثٌٝ صؼي٠خ ثٌؼق١ز 

 ٗ ، ف١ّؼٓ فٟ إ٠يثةٙج ٚ ث٠الِٙج ٠ؾو ِضؼز فٟ ِمجِٚز ثٌؼق١ز ٌ •

٠ذجٌغ فٟ فٌع ١ّطٌصٗ ٚ صقىّٗ فٟ ػق١ضٗ ٚ ٠قٌص ػٍٝ أْ ٠ؾؼً ثٌّّجًّز مجػؼز  •

 ٌٗ صّجِج 

٠ضٌن آعجً ؽ١ْٕز ؽْو٠ز ػٍٝ ثٌؼق١ز دقٌفٙج د١ْؾجًر ، ٚ ثهث دٍغ أٚؽخ ١ّجهصٗ ػٕو ػوَ  •

 ِمجِٚضٗ ثٌؼق١ز ٌٗ فجٔٗ ٠ٍؾأ ثغٍٝ لضٍٙج 

 اغتصبة المحبسم  -د

ْ ٘وٖ ثٌّؾّٛػز ِٓ ثٌّؾ١ٌِٓ ِٓ أشنجص ِٓ ِنضٍف ثٌّؾّٛػجس ثألمٌٜ، ٌٚىُٕٙ صضىٛ

ثًصىذٛث ثٌٝ ؽجٔخ ؽٌثةُ ثالغضظجح ؽٌثةُ ثٌَٔٝ دجٌّقجًَ ، ٚثٌشٟء ثٌٛف١و ثٌٍو٠ٓ ٠نضٍفْٛ 

ف١ٗ ػٓ دم١ز ثٌّؾّٛػجس أْ ثٌٌّع ثٌوٞ ٠وفغ ثٌٝ ثًصىجح ثٌؾ٠ٌّز ثٌؾ١ْٕز ٠ذٍغ ألظجٖ ػٕو 

ٌ أ٠ّٛجء ٔف١ْج ٚ ػظذ١ج ٚ ِؼطٌدْٛ ػجؽف١ج.٘وٖ ثٌّؾّٛػز فٙٛ غ١
2

 

 دوافغ استكبة جشيمخ االغتصبة:

 <ٚؽو أْ ٕ٘جن عالط هٚثفغ ٌالغضظجح ٚ ٟ٘ صضّغً فٟ =;=5  دساعخ لجشوثفٟ 

 

                                                           
،  :==5،  7أفّو ػٍٟ ثٌّؾوٚح، ثغضظجح ثإلٔجط فٟ ثٌّؾضّؼجس ثٌمو٠ّز ٚثٌّؼجطٌر ، ثٌوثً ثٌّظ٠ٌز ثٌٍذٕج١ٔز ، ؽ 1

667-67:  
 7:5-667ٔفِ ثٌٌّؽغ ، ص 2
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االغتصبة الىبتج ػه الغضت -أ     

ثٌفٌه ثٌمٛر أوغٌ ِٓ ثٌالٍِز ٚ ٘ٛ صؼذ١ٌ ٚ صف٠ٌغ ػٓ ثٌغؼخ ثٌّىذٛس ٚ ثٌغ١ع ٚ ٠ْضنوَ ف١ٗ 

ٌٍقظٛي ػٍٝ ثالصظجي ، ٚ ٘وث ثٌّٕؾ ِٓ ثٌّؾ١ٌِٓ ٠ٙوف ثٌٝ ثٌقجق ثٌؼًٌ دجٌؼق١ز ٚ 

ثطجدضٙج . ٚ ثٌّؾٌَ ٠ؼضذٌ ثالغضظجح صؼذ١ٌث ػٓ غؼذٗ ، وّج أٔٗ لو ٠قظً ػٍٝ ثشذجع 

ثٌٕٛع  ؽْٕٟ د١ْؾ أٚ ال ٠قظً ، ٚ ٘ٛ غجٌذج ِج ٠شؼٌ دجالشّتَثٍ أوغٌ ِٓ ثٌّضؼز ، ٚ ٘وث

 ٠ؼضذٌ ثٌٝ فو ِج غ١ٌ شجةغ .

 االغتصبة ثهذف أثجبد القىح  : -ة

فٟ ٘وث ثٌٕٛع ال ٠ٌغخ ثٌّغضظخ فٟ إ٠يثء  ػق١ضٗ ؽ١ّْج ، ٚ ٌىٓ ٠ٌ٠و أْ ٠ّضٍىٙج ؽ١ْٕج  

فجالصظجي ثٌؾْٕٟ ثٌمٛٞ ٘ٛ صؼذ١ٌ ػٓ ث١ٌْجهر ، ثٌمٛر ، ثٌضقىُ ، ثٌٍْطز ، ثألٔج١ٔز ٚ ثٌموًر ٚ 

٠ىْٛ ثإلمؼجع ثٌؾْٕٟ ، ٚ ٠ْضنوَ ثٌمٛر ثٌؼ٠ًٌٚز فمؾ فضٝ ٠ٕؾَ  ثٌٙوف ِٓ ٘وث ثٌٕٛع

٘وث ثٌٙوف ، وّج ٠ىْٛ ٘وفٗ أ٠ؼج ث١ٌْطٌر ٚ ثٌضقىُ فٟ  ػق١ضٗ ، ٚ ثٌؼوٚثْ ثٌؾْوٞ 

٠ْضنوَ ومٜٛ إلمؼجع ثٌؼق١ز ، ٚ ثالصؾجٖ ِذجشٌر ٌٍقظٛي ػٍٝ ثالصظجي ثٌؾْٕٟ ، وّج 

ٌز ثٌّغضظخ ، ٚ ٘ٛ فٟ ٘وث ثٌّٛلف م١ٍؾ أْ ثالغضظجح فٟ ٘وٖ ثٌقجٌز ٠شىً ثمضذجً ٌٌؽٛ

ِٓ ثالعجًر ٚ ثٌمٍك ٚ ثٌّضؼز ٚ ثٌنٛف ، ٚ ٘وث ثٌٕٛع ِٓ ثٌّغضظذ١ٓ ٠قضجػ ثٌٝ ثالػضمجه دأْ 

ثٌؼق١ز صْضّضغ دٙيث ثٌفؼً ٚ صٕؾيح ٌٗ ، ٚ صأًِ فٟ صىٌثً ٘وٖ ثٌنذٌر .
1

 

 االغتصبة الغبدي : -ج

ٕف ٕ٘ج ٠ظذـ ؽْٕٟ ، ٚ ثٌٙوف ِٓ ثالغضظجدٟ ثٌْجهٞ ٘ٛ صؼي٠خ ثٌؼق١ز ، ٚث١ٌٍّٛز ثٌؼ

ٟ٘ ثٌؾِٕ ، ٚ ثٌوثفغ ٘ٛ ثٌؼمجح ٚ ثٌضٙو٠و ، ٚ ثٌّقجٌٚز ِغ ػق١ضٗ صىْٛ ِغ١ٌر ؽ١ْٕج 

ٌٌٍؽً ، ٚ غجٌذج ٠قوط صَث٠و فٟ ثٌؼٕف فٙٛ ٠ْضّو ِضؼضٗ ِٓ مالي صؼي٠ذٙج ، ٚ ػجهر ٠ضؼّٓ 

 وّج أْ ٕ٘جن ػوس هٚثفغ أمٌٜ صضّغً فٟ<   ١5زثألفؼجي ثٌشجىر ثٌمجّ

دٙوف أعذجس ث١ٌْطٌر ٚ ثٌضقىُ فٟ ثٌؼق١ز ، وّج ٠ؼًّ ػٍٝ ثّٕجه٘ج ٚ ثهالٌٙج    <االصاحخ  -5

ٚ صىْٛ ثٌوٚثفغ ثٌؾ١ْٕز ألً ، ٚ ٠ض١َّ ثالػضوثء ثٌّٕجّخ ػٓ ٘وث ثٌوثفغ ٔٛع ِٓ ثٌمْٛر فٟ 

 ثٌضؼجًِ ِغ ثٌؼق١ز .

                                                           
 . 75صٛف١ك ػذو ثٌّٕؼُ ، ٌِؽغ ّجدك ، ص  1
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ٚ ٘ٛ ِٓ أػٕف ٚ أشو هٚثفغ ثالغضظجح ٚ أٔٛثػٗ أ٠ؼج ، إى  <ديالغب الجىغي الؼذوان -6

صؼضذٌ ثٌْجه٠ز هثفؼج أّج١ّج ٠غذش ِٓ مالٌٗ ثٌّغضظخ ػوٚث١ٔز ثصؾجٖ ثٌٌّأر ، ٚ ٠ؾو فٟ 

 ِمجِٚز ثٌؼق١ز ٌٗ ِضؼز ٚ ثعجًر

<  ٚ ٠ٙوف ثٌّغضظخ ِٓ ًٚثء صقم١ك ٘وث ثٌوثفغ ثٌّضّغً فٟ ثٌضظ٠ٌـ ػٓ  التؼىيط -7 

ٚ ثٌو١ٔٚز ثٌضٟ ٠قِ دٙج ثٌّغضظخ ف١قجٚي ثعذجس ػىِ هٌه ف١قجٚي صق١ْٓ  ِشجػٌ ثٌٕمض

 طًٛصٗ ػٓ ٔفْٗ 

٠ش١ٌ ثٌّظطٍـ ثٌٝ أٞ فٌه ٠ٍْه ٍّٛوج ٌُ ٠ضفك ػ١ٍٗ د١ٓ أفٌثه ثٌّؾضّغ أٞ    <االعتحىار -7

ال ٠نؼغ ٌٍّؼج١٠ٌ ٚ ثألػٌثف ٚ ثٌضمج١ٌو ٚ ثٌؼجهثس ٚ ثٌم١ُ ثألمالل١ز ٚ ثٌو١ٕ٠ز ٌٍّؾضّغ ٚ هٌه 

٠ٕشأ ِٓ مالي ػوَ ثالصَثْ ثٌٕفْٟ ، أٚ صٕشتز ثٌفٌه فٟ د١تز ِومٍز أمالل١ج ، فىً ثٌؼٛثًِ 

صضفجػً ف١ّج د١ٕٙج ، ٚ صؾؼً ثٌّغضظخ ٠ْؼٝ ثٌٝ صقم١ك وً ِج صٍمجٖ فٟ صٕشتضٗ ثالؽضّجػ١ز 

ثٌذ١ت١ز ، ٚ ػوَ ِغٌٛٗ ٌّؼج١٠ٌ ٚ ل١ُ ٘وث ثٌّؾضّغ ِؾْوث ث٠ج٘ج فٟ شىً ِٓ أشىجي ثٌٍْٛن 

 ثِٟ ِٚٓ د١ٕٙج ؽ٠ٌّز ثالغضظجح . ثإلؽٌ

 وجهبد الىظش التحليليخ لجشيمخ االغتصبة  - 1

ٕ٘جن ػور ٚؽٙجس ٔظٌ صق١ٍ١ٍز صّْـ دضف١ٌْ ؽ٠ٌّز ثالغضظجح ٚثٌوٚثفغ ثٌّؤه٠ز ٌّّجًّضٙج 

 ٚ ٘يٖ ثٌٛؽٙجس ٟ٘<  

ٔظ٠ٌز ثٌضق١ًٍ ثٌٕفْٟ غجٌذج صٌٜ أْ ثٌؼٕف ثٌؾْٕٟ < وجهخ وظش التحليل الىفغي -أ

ًع ٌإلٔجط ثٌٌّث٘مجس صٕشأ ِٓ وٌٖ ثٌٌّأر ، ٚ ثٌضٟ صىْٛ ؽَا ِٓ مذٌثس ثٌطفٌٛز ثٌّؼج

ثٌّؤٌّز ، ٚ ٠ؼضذٌ ؽٌُٚ أٚي ثٌّوثفؼ١ٓ ػٓ ٚؽٙز ثٌٕظٌ ٘وٖ ، ف١ظ أٚػـ أْ ثالغضظجح 

فؼً ؽْٕٟ وجىح ، ف١ظ أٔٗ ٠نوَ فجؽجس غ١ٌ ؽ١ْٕز ، فٙٛ ٠ٙوف ثٌٝ ثٌؼوٚث١ٔز ، ٚ ٠ْضنوَ 

 ٚ ثٌغؼخ ثٌؾِٕ ٌٍضؼذ١ٌ ػٓ ثٌمٛر 

٘يٖ ثٌٕظ٠ٌز صفٌْ ٌٕج ثالغضظجح ػٍٝ أٔٗ ٔٛع ِٓ ثإلً٘جح ٚ ثٌؼوٚث١ٔز ٔقٛ ثٌٌّأر ، ف١ظ  •

أْ ثٌّغضظخ ٠مَٛ دجغضظجح ػق١ضٗ ١ٌِ صٍذ١ز ٌٍور ، أٚ ِضؼز ؽ١ْٕز ، ٚ ثّٔج ٌض١ٌ٘خ 

 ثٌٌّأر ٚ صؼذ١ٌث ػٓ لٛصٗ ٚ غؼذٗ. 

فجػالس ثٌؾ١ْٕز ٚ ثٌٍْٛو١ز صٌٜ ٘وٖ ثٌٕظ٠ٌز أْ ثٌض  وجهخ وظش التحليالد الغلىكيخ: -ة

صىْٛ ِىضْذز ، ٚ مجطز ف١ّج ٠ضؼٍك دؼ١ٍّجس ثٌضش٠ٌؾ ثٌىال١ّىٟ ، وّج أِّ ) الُٚ ، 
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( ثٌؼ١ٍّجس ثٌضش٠ٌط١ز ثٌىال١ّى١ز ٌضمو٠ٌ ّٛء ثالّضنوثَ ثٌؾْٕٟ ، ٚ فٟ ٘وٖ ثٌؼ١ٍّجس  :>=5

ي ثٌؾ١ْٕز ثٌضش٠ٌط١ز ، ٠ٌٜ أْ ٕ٘جن ػجًِ هثةٌٞ ٌٍٍْْز ِٓ ثٌؼٕجطٌ صمٛه ثٌٝ ثألفؼج

 ثٌّٕقٌفز.

٘يٖ ثٌٕظ٠ٌز صٛػـ أْ ثٌٍْٛن ثالٔقٌثفٟ ثّٔج ٠ٌؽغ ٌضٌثوُ ٍٍّْز ِٓ ثٌؼٛثًِ ثٌذ١ٌٛٛؽ١ز  -

ثٌضفجف١ز ، ثالؽضّجػ١ز ٚ ووٌه ثٌّق١ؾ ثٌوٞ ٠ؼ١ش ف١ٗ ثٌفٌه ، ٚ أ٠ؼج مذٌثس ثٌطفٌٛز .
1

 

< ٚصضٌوَ ٘يٖ ثٌضق١ٍالس فٟ ٚؽٙز ٔظٌ دٌثْٚ لالغتصبةوجهخ وظش التحليالد الىغبئيخ -ػ

ٚثٌضٟ صٌٜ أْ ثالغضظجح ػ١ٍّز شؼ٠ًٛز ِٓ ثإلً٘جح ِٓ ؽجٔخ ثٌٌؽً ٌؾؼً  9;=١ِ5ٌٍٍ

ػٍٝ ِفج١ُ٘  0>=5ثٌٌّأر فٟ فجٌز ِٓ ثٌنٛف ٚثٌٌػخ دٙوف ىالٌٙج وّج أػضّو ًًّٚ

ٍك ديوًٛصُٙ ، ٚ ثإلٍثفز ثٌضق١ًٍ ثٌٕفْٟ ِغً ػوَ ثٌضمٗ ثٌٛثػقز د١ٓ ثٌّغضظذ١ٓ ف١ّج ٠ضؼ

ٌإلفذجؽجس ثاللضظجه٠ز ٚ ثٌضٛؽٙجس ثٌؾ١ْٕز ثٌّذجٌغ ف١ٙج ٌوٜ ٘ؤالء ثٌٌؽجي وّج أْ ٕ٘جن 

ػاللز د١ٓ ثٌؾٌثةُ ثٌؾ١ْٕز ثٌّضىًٌر ٚد١ٓ ثإلهِجْ ػٍٝ ثٌنًّٛ ٚ ثٌّنوًثس .
2

 

ظجح ٟ٘ ػ١ٍّز إً٘جد١ز صضّغً فٟ ٍػَػش فقْخ ٘يٖ ثٌٛؽٙز ٠ضؼـ ٌٕج أْ ػ١ٍّز ثالغض-

شنظ١ز ثٌفٌه، ٚ٘يٖ ثٌؼ١ٍّز ال صفٌلٙج دٌثْٚ ػٓ أٞ ػ١ٍّز إً٘جد١ز أمٌٜ صظ١خ ف١جر 

ثٌفٌه ٚأِالوٗ ، أِج ًًّٚ ِٚٓ ٚؽٙز ٔظٌ٘ج أْ وً ِٓ ٠مَٛ دفؼً ثغضظجح ثإلٔجط فئٔٗ 

ّٚؾ  ٠ؼََ ػٍٝ إظٙجً ًؽٌٛضٗ ٚشنظ١ضٗ ثٌؾ١ْٕز ثٌضٟ صىجه أْ صىْٛ ِطّّٛز فٟ

ثٌّؾضّغ، وً ٘يث ٠ّىٓ إًؽجػٗ إٌٝ إفذجؽجس ثلضظجه٠ز ٚثؽضّجػ١ز ٚعمجف١ز، وّج لو صىْٛ 

 ٔجصؾز ػٓ ثّضٙالن ثٌّنوًثس ٚثٌىقٛي  

  متالصمخ جشيمخ االغتصبة: -9

إْ ثغضظجح ثإلٔجط أوغٌ أٔٛثع ثٌؼٕف ثٌّٛؽٗ ػو ثٌٌّأر ٚفش١ز ٚأشو٘ج صو١ٌِث ٌٌٍٚؿ 

مٌٜ َِِٕز ػٍٝ ثٌؼق١ز ٚػٍٝ أٌّصٙج لو صّضو إٌٝ ٔٙج٠ز ٚثٌٕفِ ٚثٌذوْ ٌٚٗ آعجً فجهر ٚأ

ثٌؼٌّ، ٚ٘يٖ ثٌقجٌز ٠طٍك ػ١ٍٙج " ِضالٍِز فجهط ثالغضظجح " ، ٚثٌؼق١ز ثٌّغضظذز صٌّ 

 ٌِثفً <  7دـ

ٚصْضٌّ ٌؼور ّجػجس فضٝ ػور أ٠جَ دؼو ثٌقجهط، ٚفٟ ٘يٖ ثٌقجٌز ٠ؼضٌٞ < المشحلخ الحبدح -5

                                                           
 .9;-8;ًثػ١ز ٠ِٚ ، ِيوٌر ِجؽْض١ٌ ، ص 1
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ٍٛن ثٌّؼضجه، ٚص١ٙؼ ٚثٔفؼجي وّج صشؼٌ دجٌغؼخ، ثٌؼق١ز ثػطٌثح فٟ ثٌضظٌفجس ٚثٌْ

ٌَٚٛ ثٌٕفِ ٚثٌشؼًٛ دجٌيي ٚثٌضقم١ٌ ٚثٌّٙجٔز، ٚلو صْضط١غ ثٌؼق١ز أْ صىضُ أفج١ّْٙج 

ٚثٔفؼجالصٙج ٚصنضَْ ِؼجٔجصٙج ثٌٕف١ْز فٟ ثٌالشؼًٛ ونذٌر شو٠ور ثإل٠الَ صضْذخ فٟ ثٌىغ١ٌ ِٓ 

 ثألٌِثع ٚثٌؼمو ثٌٕف١ْز. 

صذوأ ٘يٖ ثٌٌّفٍز دؼو فجهط ثالغضظجح دقٛثٌٟ أّذٛػ١ٓ أٚ عالعز، ٚ< المشحلخ المضمىخ -6

ٚف١ٙج صذوأ ثٌّغضظذز فٟ ثٌؼٛهر ثٌضو٠ًؾ١ز إٌٝ ؽذ١ؼضٙج، ٚإْ وجْ ٠ٕضجدٙج ثألفالَ ثٌٌّػذز 

ٚثٌىٛثد١ِ ٚثٌّنجٚف ثٌؾ١ْٕز ِٚغ ثٌّْجػور ثٌٕف١ْز ٚثٌطذ١ز لو صضؼجفٝ ثٌؼق١ز صّجِج ِٓ 

 ٠ْضؼ١و ثٌذؼغ ِٕٙٓ أدوث طقضٙٓ ثٌٕف١ْز، ٚإّٔج ٠ؼج١ٔٓ ؽٛثي ٘يٖ ثٌنذٌر ثٌّؤٌّز د١ّٕج لو ال

 ف١جصٙٓ ِٓ ثالػطٌثدجس ثٌٕف١ْز ثٌَِّٕز ٚفمو ثإلفْجُ دجألِجْ ٚثٌذٌٚه ثٌؾْٕٟ .  

ٚال صمضظٌ ِؼجػفجس ثالغضظجح ػٍٝ ثٌؼق١ز ػٍٝ ِج ّذك ىوٌٖ، فجٌّغضظخ إىث وجْ 

ج ٚ أمطٌ٘ج ثإل٠وٍ ٚث١ٌْالْ ِظجدج دأٌِثع ؽ١ْٕز ، فئٔٗ ٠ٕمٍٙج إٌٝ ثٌؼق١ز ٚأّ٘ٙ

ٚثٌٌَ٘ٞ ٚثٌؼوٜٚ ثٌذىض٠ٌ١ز ٚث١ٌّىٌٚد١ز ثٌّنضٍفز ثٌضٟ صْذخ ثٌضٙجدجس ثٌؾٙجٍ ثٌضٕجٍّٟ ِّج 

 ٠ؤهٞ الْٔوثه لٕٛثس فجٌٛح ِٚج ٠ضذؼٗ ِٓ ػمُ ِٚؼجٔجر.

ًغُ أْ ثفضّجالس ثٌقًّ فٟ ثالغضظجح ١ٌْش وذ١ٌر ، فٟٙ صضٌثٚؿ <   الحمل واإلجهبض -7

إال أْ ثٌؼق١ز صٛثؽٗ ِٛلفج طؼذج ٠ؼٌػٙج ٌّنجؽٌ ثإلؽٙجع غ١ٌ ث٢ِٓ،  8ثٌٝ % 6د١ٓ 

ف١ظ ٠ضُ ٌّث ٚفٟ أِجوٓ غ١ٌ طق١ز ٚػٍٝ أ٠وٞ غ١ٌ ثٌّؤ١ٍ٘ٓ، ِّج ٠ؼٌع ثٌؼق١ز ٌنطٌ 

ث٠ٌَٕف ٚثٌضٍٛط ٚثٌؼوٜٚ ثٌضٟ لو صٕٟٙ ف١جر ثٌؼق١ز .
1

 

 بةمشبػش المغتصجخ ثؼذ االغتص -6

صضٕٛع ِشجػٌ ثٌّغضظذز دؼو ثالغضظجح د١ٓ ثفْجُ دجٌظوِز ٚ ػوَ ثٌضظو٠ك ٌّج فظً ٚ 

 ِٓ د١ٓ ٘وٖ ثٌّشجػٌ ٔيوٌ ِج ٠ٍٟ 

صٕضجح ثٌىغ١ٌثس ِٓ ػقج٠ج ثالغضظجح فجالس ثوضتجح شو٠ور صشؼٌ   االكتئبة واالوتحبس: -5

ٚػغ فو ٌق١جصٙج  ف١ٙج دجٌقَْ  ٚ دأٔٙج فموس ِؼٕٝ ٚؽٛه٘ج ٚ أٔٙج صٌغخ فٟ ثٌّٛس ٚ فٟ 

ػوَ ثٌموًر ػٍٝ ثٌضغٍخ ػٍٝ ثٌّشجوً ، فموثْ ثألًِ ، ثإلفْجُ دأْ ثٌٛػغ ال ٠ّىٓ أْ 

٠ضقْٓ ، ٚفٟ وغ١ٌ ِٓ ثألف١جْ لو صىْٛ ثٌٌغذز دجٌّٛس ٟ٘ فجؽز ٌٌٍٙح ِٓ ٚػغ 
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ثالغضظجح ثٌّْضٌّ وّج ٘ٛ ثألٌِ فٟ فجٌز ثغضظجح ثٌّقجًَ .
1

 

صظذـ ثٌؼق١ز دؼو ثالغضظجح شو٠ور ثٌنٛف  <  الخىف و فقذان التقه ثبلىفظ و األخشيه -6

فٟٙ صنجف وً شٟء ِغً ثٌنٛف ِٓ أطٛثس ِضشجدٙز ، ٚ ِٓ ًٚثةـ ِضشجدٙز ، ٚ أوغٌ 

ثٌنٛف ِٓ أْ صضؼٌع ٌٍضؾٌدز ٌِر أمٌٜ ، ٚ ِشجػٌ ثٌٌّأر دؼو ثالغضظجح ثألٚلجس ٠ىْٛ 

 صنضٍف ٔض١ؾز ػاللز ثٌؼق١ز دجٌؾجٟٔ .

ثْ ِٓ ٔضجةؼ فموثْ ثٌضمٗ دجٌٕفِ ثٌذؼو ػٓ ثٌّؾضّغ ، ٚ ثٌذقظ ػٓ <   اإلحغبط ثبلزوت -7

ثفْجُ ثٌٛفور إلفْجُ ثٌؼق١ز دأْ وً ثٌٕجُ ٠ٍِٛٛٔٙج ػٍٝ ثٌفؼً ، ٚ ٠ؼٛه ثٌْذخ فٟ 

ثٌّغضظذز دجٌئخ ثٌٝ ٔظٌر ثٌّؾضّغ دشىً ػجَ ، ٚ ثٌٌؽً دشىً مجص ثٌٝ ثٌٌّأر .
2

 

 األػشاض المتشتجخ ػه جشيمخ االغتصبة : -; 

إْ ػقج٠ج ثالغضظجح ٠ضؼٌػٓ ٌظوِز ػ١ٕفز أعٕجء ٚدؼو ثالغضظجح، وّج ٠ٛثؽٙٓ ٔضجةؼ 

ألػٌثع ِّىٓ أْ صظٌٙ ٚصظً ٌؼور ّٕٛثس ِّٙز ػٍٝ ثٌّْضٜٛ ثٌؾْوٞ ٚثٌٕفْٟ، ٚ٘يٖ ث

ٕٚ٘ج هًثّز فٛي ػقج٠ج ثالغضظجح أظٌٙس دأْ ثالغضظجح ِّىٓ أْ ٠مُْ إٌٝ عالط 

 ٌِثفً، ِّٚىٓ أْ صمٛه إٌٝ ثٌشفجء فٟ أفْٓ ثألفٛثي. 

 ثٌٌّفٍز ثألٌٚٝ< ًهٚه فؼً ف٠ًٛز ) ِٓ أّذٛع إٌٝ ّضز أّجد١غ( 

 ًهٚه فؼً ؽْو٠ز  

  -ً فٟ ثٌَٕٛ )ثألًق( ثّض١مجظ ؽٛثي ث١ًٌٍ، وٛثد١ِ ِضىًٌرثػطٌثدجس ِنضٍفز< ِشجو -

 ِشجوً غيثة١ز< فموثْ ثٌش١ٙز ، ِشجوً فٟ ثٌٙؼُ ٚثٌّؼور.  -

  ًهٚه فؼً ثٔفؼج١ٌز

 ثٌنٛف ٚثٌمٍك ٠ْضمٌ. -

فموثْ ثٌغمز فٟ ثٌٕفِ ٚثصؾجٖ ث٢م٠ٌٓ ، ثٌضٛد١ل ٚثٌغؼخ ث٘ضَثٍثس ، طٌثك، ػغؾ     - 

ثٌٕفِ، ثمضفجء ثالٔفؼجالس ثٌضقم١ٌ ، ثٌيي ٚثال١ٙٔجً.دىجء، ثالٔطٛثء ػٍٝ 
3
  

 ثٌٌّفٍز ثٌغج١ٔز< إػجهر ثٌضٕظ١ُ ) ِٓ ّضز أّجد١غ إٌٝ ّضز أشٌٙ أٚ أوغٌ إٌٝ ِوٜ ثٌق١جر 

                                                           
 ٠ً5ن١ز ٔف١ْز ثؽضّجػ١ز ، ِؾو ثٌّؤّْز ثٌؾجِؼ١ز ٌٍوًثّجس ٚ ثٌٕشٌ ٚ ثٌض٠ٍٛغ ، ؽٔٙٝ ثٌمٌؽجؽٟ ، ثػضظجح ، هًثّز صج 1

 ..797، ص 6007
 799ٔفِ ثٌٌّؽغ ، ص 2

3 Http//www.collegeen.qc.ca/psychologie. 
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 ثٌؼٛهر إٌٝ ثٌق١جر ثٌطذ١ؼ١ز، صغ١١ٌ ِىجْ ثإللجِز، ثٌؼًّ ٚ ًلُ ثٌٙجصف . -

١ج ) ثٌنٛثف (< ثٌنٛف ِٓ ثٌذمجء ِفٌهث، ثٌنٛف ِٓ ثٌؾِٕ، ِٓ ثٌٌؽجي، دجًث٠ٛٔج ثٌفٛد -

ٚثػطٌثدجس ٔف١ْز أمٌٜ وٛثد١ِ، آالَ فٟ ثٌٌأُ، غغ١جْ ، صغ١١ٌ ِفجؽب فٟ ثٌطذغ ، لٍك 

ػغؾ .
1

 

 خالصخ الفصل:

غضظجح دجػضذجًٖ ثفوٜ أشو ؽٌثةُ ثالػضوثء ػٍٝ ٌمو صٕجٌٚش فٟ ٘يث ثٌفظً ِفج١ُ٘ ِضؼوهر ٌال

ثٌؼٌع ؽْجِز، ٚ٘ٛ ٠شىً فٟ ثٌٛلش ٔفْٗ ثػضوثء ػٍٝ ثٌق٠ٌز ثٌؼجِز ٚثػضوثء ػٍٝ فظجٔز 

ؽُْ ثألْٔجْ ٚلو ٠ىْٛ ِٓ شأٔٗ ثإلػٌثً دجٌظقز ثٌؾْو٠ز ٚثٌٕف١ْز ٚثٌؼم١ٍز، ٚ٘ٛ ثػضوثء 

ّج أٔٗ لو ٠ؼضٌع أِِٛز ػ١ٌ ػٍٝ ثٌشٌف، ٚلو ٠ِّ دجالّضمٌثً ثٌؼجةٍٟ فٟ ثٌّؾضّغ  و

شٌػ١ز ، فٙٛ ثىْ ؽ٠ٌّز صِّ أِٓ ثٌّؾضّغ دجإلػجفز ثٌٝ أٔٙج ثلضٌثف أٌِ ِقٌَ فٟ وً 

 ثأله٠جْ ٚثٌشٌثةغ ٚثٌمٛث١ٔٓ. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 -Http//www.collegeen.qc.ca/psychologie . 
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 تمهيد   

بحث عممي نظري يحتاج الى جانب تطبيقي يقدم فيو الباحث جميع خطواتو ان كل 

المنيجية التي توصل الييا ، وفي ىذا الفصل المنيجي لمبحث الذي بين أيدينا جاء 

لوضح الخطوات التي أتبعناىا لمقيام بدراستنا حول موضوع بحثنا أال و ىو قمق ما بعد 

 الصدمة عند المرأة المغتصبة 

 حاالت من والية مستغانم  3  اسة:مكان الدر   -1

سنة  25و 23تضمنت دراستنا ثالث حاالت يتراوح سنيم ما بين  : حاالت الدراسة  -2

 وكمين حاالت تعرضن الى االغتصاب بطريقة أترث سمبا عمى حياتيم.

 الدراسة اإلستطالعية: -3

ء دراسة لمقيام بأي بحث ولتحديد المنيج المتبع في الدراسة البد عمى الباحث من إجرا

إستطالعية التي تساعده عمى تحديد أبعاد بحثو واليدف المراد الوصول إليو من خالل 

ىذه الدراسة، فالدراسة اإلستطالعية ىي" دراسة فرعية )أو دراسات فرعية( يقوم فييا 

الباحث بمحاوالت إستكشافية تمييدية قبل أن ينخرط في بحثو األساسي، حتى يطمئن 

واتو ومالئمة الظروف لمبحث األساسي الذي ينوي القيام بو وعميو عمى صالحية خطتو وأد

فالدراسة اإلستطالعية توجو الباحث وتوضح لو الميدان الذي سيجري عميو بحثو وكيفية 

 التعامل مع المعطيات. فيذه الدراسة بكل معطياتيا ساعدتنا عمى التحديد الدقيق الذي
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الخاصة لتحميل اإلختبار المستخدم في البحث ىو قيد الدراسة، مع إبراز مختمف النتائج 

1وكذلك التحميل الخاص لمضمون أىمية ىذه الدراسة.
 

 منهج الدراسة: -

 المنهج العيادي -أ

العيادي باعتباره طريقة تنظر الى السموك بمنظور  اعتمدنا في بحثنا ىذا عمى المنيج

خاص ، فيو يحاول الكشف بكل موضوعية عن كينونة الفرد و الطريقة التي يشعر بيا و 

السموكات التي يقوم بيا في موقف ما و كذلك الكشف عن الصراعات النفسية مع اظيار 

 التخمص منيا.دوافعيا وما يقوم بو من السموكات ازاء ىذه الصراعات من أجل 

و يعرف كذلك عمى أنو أحد المناىج الرئيسية في مجاالت الدراسات النفسية و يقوم عمى 

2أسموب دراسة الحالة بصورة كمية شاممة لكونيا متفردة في خصائصيا .
 

اذن ىدا المنيج يمتاز بالموضوعية كما ييتم بوضع صورة متكاممة لمحالة و أعراضيا،  

كما يقف عمى األسباب و الظروف السابقة من أجل الوصول الى تشخيص سميم و 

بالتالي فاستخدامو ليذا المنيج يساعدنا عمى التقرب من الحالة و من تحديد خصائصيا 

 ات التي طرأت عمى تنظيميا النفسي.النفسية والجسدية و مختمف التغير 

 

                                                           
 62، ص 2005،  1فرج عبد القادر طو .معجم عمم النفس والتحميل النفسي، دار النيضة العربية ،بيروت ،لبنان، ط 1

 231، ص  1990، 1فيصل عباس، أساليب دراسة الشخصية، التكنيكات اإلسقاطية، دار الفكر المبناني، لبنان، ط 2
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منهج دراسة الحالة-ب  

يعتبر منيج دراسة الحالة منيج يتجو الى جمع البيانات العممية المتعمقة بأي وحدة سواء 

كانت فردا أو مؤسسة أو نظاما اجتماعيا ، و ىو يقوم عمى أساس التعمق في دراسة 

، أو دراسة جميع المراحل التي مرت بيا و دلك بقصد 3مرحمة معينة من تاريخ الوحدة 

الوصول الى تعميمات عممية متعمقة بالوحدة المدروسة و بغيرىا من الوحدات المشابية 

 ليا .

 أدوات الدراسة -2

 المقابمة العيادية -أ

ة لفظية حيث يتقابل شخصان، فينقل الواحد منيما معمومات خاصة لآلخر حول ىي عالق

موضوع أو موضوعات معينة. فيي نقاش موجو و ىو اجراء اتصالي يستعمل سيرورة 

 اتصالية  لفظية لمحصول عمى معمومات عمى عالقة بأىداف محددة 

تفاعل بين المعالج النفسي و يرى كورشين أن المقابمة تعتبر وسيمة مؤثرة و فعالة لتنمية ال

4و المريض من أجل مساعدتو غمى التخمص من محنتو و تسييل حل مشكالتو.
 

 

 
 

                                                           
 234-233،  1977، 6د حسن ، أصول البحث االجتماعي ، دار المعارف ، القاىرة ، مصر ، طعبد الباسط محم 3

 283-282، ص  1988ماىر محمود عمر، المقابمة في اإلرشاد و العالج النفسي ، دار المعرفة ، اإلسكندرية ،  4
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 المالحظة العيادية-ب

عمومات الخاصة بظاىرة ما، كما أنيا تعد المالحظة من أقدم طرق جمع البيانات و الم

الخطوة األولى في البحث العممي و أىم خطواتو ، تعنى المالحظة بمعناىا البسيط االنتباه 

 العفوي الى حادثة أو ظاىرة أو أمر ما.                                                                        

ة، مشاىدة لسموك الظاىرات و المشكالت و األحداث و تعرف أيضا عمى أنيا عممية مراقب

مكوناتيا المادية و البيئية و متابعة سيرىا و اتجاىاتيا و عالقاتيا بأسموب عممي منظم و 

مخطط و ىادف، بقصد التفسير و تحديد العالقة بين المتغيرات، و اتنبأ بسموك الظاىرة 

5تيا .أو توجيييا لخدمة أغراض االنسان وتمبية احتياجا
 

مقياس دافيدسون  كرب ما بعد الصدمة-ج :    

بند تماثل الصيغة  31يتكون مقياس دافيدسون لقياس تأثير الخبرات الصدمة من 

األمريكي ، و يتم تقسيم بنود المقياس الى ثالثة مقاييس الشخصية الرابعة لمطب النفسي 

 فرعية و ىي: 

 30.28.27.17.7.5.1استعادة الخبرة الصادمة و تشمل البنود التالية: -

تجنب الخبرة الصادمة و تشمل البنود التالية: -

26.25.24.23.22.21.20.19.16.14.13.12.11.6.4.3 

 31.29.21.20.18.15.10.9.8.2االستثارة و تشمل البنود التالية:  -

                                                           
،  1995نائل حافظ العواممة ، أساليب البحث العممي ، األسس النظرية و التطبيقات ، دار النشر ، األردن ،  5

 130ص
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 حساب درجة كرب ما بعد الصدمة :

 يتم تشخيص الحاالت التي تعاني من كرب ما بعد الصدمة بحساب ما يمي  : 

  عرض من أعراض استعادة الخبرة الصادمة 

  ثالثة أعراض من أعراض التجنب 

                           محتويات بنود اختبار الضطراب كرب ما بعد صدمة االغتصاب

اعادة معايشة الحدث الصدمي من خالل -أ   

 كوابيس و أحالم متكررة ليا عالقة بالحدث 

  ذكريات و أفكار اقتحاميو مزعجة ليا عالقة بالحدث 

  الشعور و كأن الحدث سيعاود الوقوع 

  انزعاج انفعالي ألي تنبيو سيتحضر الحدث 

خالل السموكات التجنبية المرتبطة بالحدث الصادم من-ب   

 تجنب األماكن أو األشخاص أو المواقف بالتي تذكر بالحادث 

 طرد أفكار و انفعاالت التي تذكر بالحدث و تجنب الحديث عنو 

  انخفاض النشاطات و الممارسات التي كانت تمارس قبل وقوع الحادث 

 فتور عاطفي ممحوظ خاصة ضعف القدرة عمى الشعور بالحب 

  بالعزلة عنيمابتعاد عن األخرين و الشعور 
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    أعراض فرط االستثارة من خالل

  صعوبات تتعمق بالنوم 

  نوبات غضب أو ىيجان مصحوبة بسموكيات عدوانية 

   حذر و يقظة 

  صعوبة التركيز و االنتباه 

  اضطرابات في األكل 

 -اختبار كورنل لتشخيص االضطرابات النفسية والسيكوسوماتية

بات النفسية والسيكوسوماتية من مجموعة من األسئمة يتكون اختبار كورنل لقياس االضطرا

 سؤال و المقسمة الى:  82المكونة من 

 سؤال تمييدي  -1

2-19أسئمة عدم التوافق و مشاعر الخوف    -2   

20-26استجابات باثولوجيو و خاصة االكتئاب  -3  

27-33استجابات عصبية و قمق    -4  

34-38أعراض سيكوسوماتية      -5  

39-46استجابات الذعر الباثولوجية   -6  
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61-47أعراض سيكوسوماتية أخرى   -7   

 تعميمة االختبار: 

فيما يمي مجموعة من األسئمة المطموب منك أن تجيب عنيا بوضع دائرة حول كممة 

)نعم( إذا كانت إجابتك باإليجاب ودائرة حول كممة )ال( إذا كانت بالنفي ، أو دائرة )؟( 

أن تجيب إجابة محددة. الحظ أن إجابتك ستكون موضع دراسة عممية ، إذا لم تستطع 

 فتوخى الدقة واألمانة. 

 طريقة التصحيح :

تم تصحيح كل مقياس فرعي عمى حدى، بإعطاء درجة واحدة عمى كل سؤال أجاب عنو 

 المفحوص بـ " نعم " أما اإلجابة بـ " ال " درجتيا دائما " صفر "، وبذلك فإن عدد العبارات

 عمى كل مقياس فرعي يساوي الدرجة الكمية عن ىذا المقياس. 

 

 



 
 

 

 انفصم انخبيش

 عرض انُتبئح ويُبقشخ انفرضيبد

 

 

 ٌٝٚػوٗ ٚرف١َو ٔزبئظ اٌؾبٌخ األ 

 ػوٗ ٚرف١َو ٔزبئظ اٌؾبٌخ اٌضب١ٔخ 

 ػوٗ ٚرف١َو ٔزبئظ اٌؾبٌخ اٌضبٌضخ 

 ِٕبلْخ اٌفو١ٙبد ٚرؾ١ًٍ إٌزبئظ 
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 تقذيى انحبالد: -

انحبنخ األونً:-1  

     انًعهىيبد األونيخ:

١ٍّوح    االصى:

ٍٕخ  33انضٍ:   

  ػيثبء انحبنخ انًذَيخ:

١ٌَبٌٔ فٟ األكة انًضتىي انذراصي:   

ٙؼ١ف   انًضتىي انًعيشي:

  ثٕبد 3 عذد األخىح:

   َِزغبُٔ يقر اإلقبيخ:

ِىبْ اٌؼًّ  يكبٌ اخراء انًقبثالد:  

  5: عذد انًقبثالد

 عرض انًقبثالد 

       د 45:انًذح انزيُيخ     2015/04/02:ثتبريخ         :ًانًقبثهخ األون

. اٌزؼوف ػٍٝ اٌؾبٌخ ٚ وَت رمزٙب ٚ أفل اٌّؼٍِٛبد األ١ٌٚخ ػٕٙب :انهذف   

      د 45:انزيُيخ انًذح     2015/04/04:ثتبريخ        :انًقبثهخ انثبَيخ

.ػٍٝ ٛفٌٛخ اٌؾبٌخ ٚ ػاللزٙب ثؤفواك أٍورٙب  اٌزؼوف:انهذف    

  45:انًذح انزيُيخ       2015/04/06:ثتبريخ      :انًقبثهخ انثبنثخ

      د 45 :انًذح انزيُيخ     2015/04/06 :ثتبريخ      :انًقبثهخ انراثعخ

 ووة ِب ثؼل اٌٖلِخ . افزجبهفٖٖذ ٌزطج١ك   :انهذف

   د 45:انًذح انزيُيخ     2015/04/08:ثتبريخ  :انًقبثهخ انخبيضخ 

 إٌف١َخ ٚ ا١ٌَىٍِٛٛبر١خ . االٙطواثبدفٖٖذ ٌزطج١ك ِم١بً  :انهذف
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 يهخص انحبنخ : 

ٍٕخ ، ٠ٍٛٛخ اٌمبِخ ، ٍّواء اٌجْوح ، ماد ث١ٕخ ٔؾ١فخ ، ماد ِالِؼ  ١ٍّ33وح اِوأح رجٍغ ِٓ اٌؼّو 

ٚعٗ ػبك٠خ ، وض١وح اٌىالَ ، ِزؾٍٖخ ػٍٝ ّٙبكح ١ٌَبٌٔ فٟ األكة اٌؼوثٟ ، رؼ١ِ فٟ ٚال٠خ 

ثٕبد ٚ األَ ٚ األة ِزٛفٟ ، ٚ وبْ ٠ؼًّ 3أفواك ،  5ٚ اٌّزىٛٔخ ِٓ  أفواك ػبئٍزٙبَِزغبُٔ  ِغ 

ِٛظف ػبكٞ ٌمل رُ اٌزؼوف ػٍٝ اٌؾبٌخ ٚ وَت رمزٙب ٚ أفل ع١ّغ اٌّؼٍِٛبد األ١ٌٚخ ػٕٙب ٚ 

ٛبه ػٍُ إٌفٌ ٚ كٌه ِٓ أعً اإٌفَٟ وجبؽضخ فٟ  االفزٖبٓاٌزؼو٠ف ثلٚه اٌّقزٔ إٌفَٟ ٚ 

ْ اٌؾبٌخ رزغبٚة ِؼٕب اٌ ثبإلٙبفخاٌؾبٌخ  رمخوَت  ً ؽ١برٙب ، وّب الؽظٕب أ ٝ رفب١ٕ ٝ اٌزؼوف أوضو ػٍ

ػٓ  فؾلصزٕبع١ل ِغ اٌؾبٌخ  االرٖبيِٓ فالي ِؼبٍِزٙب اٌؾَٕخ ٚ ارٖبٌٕب ثٙب فٟ ِىبْ ػٍّٙب ٚ وبْ 

 . اٌج١بٔبد األ١ٌٚخ اٌَبثمخ 

فٙٛ ِزٛفٟ ػٕلِب وبْ  ثٕبد ، ٚ األَ  أِب األة 3اٌؾبٌخ )ً( رؼ١ِ ِغ أفواك ػبئٍزٙب اٌّزىٛٔخ ِٓ 

ٍٕٛاد ، ثؼلِب أػبكد أِٙب اٌيٚاط إٔجؾذ رؼ١ِ ِغ ىٚط أِٙب اٌنٞ ٠َٟء ِؼبٍِزٙب  5ػّو اٌؾبٌخ 

فٟ لٌٛٙب  "٠يلٟ ػ١ٍب ثياف ٚ ثال ٍجخ" ٌُ رَزطغ اٌؾبٌخ اٌؼ١ِ ِغ ىٚط أِٙب فٟ لٌٛٙب " ووٍٟ٘ 

ٙب " هؽذ ٔؼ١ِ ػٕل فبٌزٟ ؽ١برٟ "اٌٝ أْ اٙطود اٌٝ اٌن٘بة ٌٍؼ١ِ ٌٍؼ١ِ ػٕل فبٌزٙب فٟ لٌٛ

 اٌٟ رجغ١ٕٟ ٚ رؼبٍِٕٟ ف١و ِٓ ِب " .

رمٛي اٌؾبٌخ )ً( أْ ػاللزٙب ثؤِٙب ّجٗ ِٕؼلِخ ، كائّب اٌقالفبد ، أِب ِغ افٛرٙب اٌجٕبد فٟٙ ؽَٕخ 

 .   ٔٛػب ِب 

 .اٌؾبٌخ )ً( رؼًّ وقبكِخ فٟ اٌج١ٛد رؼوفذ ػ١ٍٙب ٚ لبِذ ثؤفجبهٞ ثمٖزٙب 

ٓ ث١ذ أٍ٘ٙب ثَجت اٌّؼبٍِخ ا١ٌَئخ ِٓ  بم٘بثٙرمٛي اٌؾبٌخ  ثؼل  ٚ ٘نا ثؼل فوٚعٙب ِ ِ ػٕل فبٌزٙب  ٌٍؼ١

ٚ اٌؾٕبْ ػٕل فبٌزٙب ، رمٛي اٌؾبٌخ ثبٌوغُ ِٓ ؽت فبٌزٙب ٌٙب  اٌلفٟءٛوف ىٚط أِٙب ، أ٠ٓ  ٚعلد  

ٚ اٌزؾوّبد  ٌالػزلاءادٌىٕٙب ٌُ رىٓ رزفبُ٘ ِغ أثٕبء فبٌزٙب اٌنوٛه ، ؽ١ش أٔٙب وبٔذ رزؼوٗ 

ػٓ األِو ٚ ونٌه اٌؾبٌخ ٌُ رىٓ رقجو فبٌزٙب فٛفب  رزغب١ٝٙخ ِٓ ٛوفُٙ ، ٌىٓ فبٌزٙب وبٔذ اٌغَٕ

ٜ ا١ٌٍبٌٟ ٚث١ّٕب وبٔذ ٔبئّخ رٙغُ ػٍٙب اثٓ فبرٙب األوجو اٌنٞ  ٟ اؽل ٓ اٌّْبوً ، رمٛي اٌؾبٌخ )ً( ف ِ

رٙب ٚثؤٔٙب لل أؽَذ رمٛي اٌؾبٌخ ثؤٔٙب لبِٚزٗ وض١وا ٌىٕٙب ٌُ رَزطغ اٌٝ أْ أفمل٘ب ػنه اغزٖبثٙبأهاك 
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ثؤٌُ ّل٠ل فٟ لٌٛٙب " ٔظو٠ذ ثياف ٚ ػفذ هٚؽٟ" ٌُ رَزطغ اٌؾبٌخ افجبه فبٌزٙب فٛفب ِٓ هكح 

ػٕلِب  ٠ٚوثٙبػ١ٍٙب ٚأٔٗ وبْ  االػزلاء ثّؼبٚكحفؼٍٙب ، ؽ١ش أْ اثٓ فبٌزٙب وبْ فٟ وً ِوح ٠مَٛ 

اٗ اٌؾًّ ِٓ رمٟء ٚ روف٘ اٌقٚٛع ٌٗ ، ٚ ثؼل ِوٚه ؽٛاٌٟ ّٙو ثلأد رظٙو ػٍٝ اٌؾبٌخ أػو

ثؤٔٙب ؽبًِ ػٕل٘ب ٌُ رزؾًّ اٌقبٌخ ٘نا اٌقجو  اوزْفذكٚفخ ؽزٝ أفلرٙب فبٌزٙب ػٕل اٌطج١ت ٚ 

فٖٕٛب ػٕل ػٍّٙب ثؤْ اثٕٙب ٘ٛ ِٓ أغزٖجٙب ، رمٛي اٌؾبٌخ )ً( ثؤْ فبٌزٙب ؽبٌٚذ ثؤْ ريٚعٙب 

اٌٝ أْ رٛفذ اٌقبٌخ ثَجت أىِخ ألثٕٙب ٌىٕٗ أٔىو فؼٍزٗ ٚ هف٘ اٌيٚاط ِٕٙب ٚ ثؤٔٙب ثم١ذ ػٕل فبٌزٙب 

ػٕل  م٘جذلٍج١خ ػٕل٘ب لبَ أثٕبء فبٌزٙب ثطوك٘ب ِٓ إٌّيي رمٛي اٌؾبٌخ "ِبٌم١زِ ٠ٚٓ ٔوٚػ" ثؼل٘ب 

اؽلٜ ٕل٠مبد فبٌزٙب اٌّموثبد اٌزٟ ٚافمذ اثمبء٘ب ػٕل٘ب ٌىٓ اّزوٛذ ػ١ٍٙب اعٙبٗ اٌطفً ٚ 

ثؼل٘ب روعغ ػٕل٘ب ثلْٚ ِْىً رمٛي اٌؾبٌخ "ٕ٘ب ؽ١َذ ثوٚؽٟ ٠ز١ّخ ربع اٌٖؼ ٚ ِبػٕلٞ ؽزٝ 

ؼًّ ٚ ثؼل٘ب ػبّذ ػٕل ٕل٠مخ فبٌزٙب ٚ ٟ٘ ا٢ْ ر اإلعٙبٗٚاؽل ٔزىً ػ١ٍٗ" لبِذ اٌؾبٌخ ثؼ١ٍّخ 

 وقبكِخ فٟ اٌج١ٛد .   

 " 1انحبنخ "  يقيبس كرة يب ثعذ انصذيخ:        -1

 َ  اٌؼجبهاد  أثلا  ٔبكها أؽ١بٔب غبٌجب كائّب

 X          َ1                ٌلٞ اؽَبً ثؤٕٟٔ ٍٛف أرؼوٗ ٌٍؾبكس اٌٖبك   

   X      ٟ2                     ٌلٞ هغجخ ّل٠لح ثؤفن اٌضؤه ِّٓ رَجت فٟ ا٠نائ   

  X       َ3                               أرغٕت وً ِب ٠نوؤٟ ثبٌؾبكس اٌٖبك   

   X     4                    أػبٟٔ ِٓ اٌٖلاع ٚ اٌلٚفخ أٚ اٌوغجخ فٟ اٌمٟء   

 X      َ5                ٌلٞ أفىبه ِيػغخ ٚ ِزىوهح ٚ ِورجطخ ثبٌؾبكس اٌٖبك   

 X        6                           إٔجؾذ ال أصك فٟ ِٓ ؽٌٟٛ ثؼل اٌٖلِخ   

 X       ِٟ7                   أؽٍُ ثىٛاث١ٌ ِيػغخ ػٓ اٌؾلس اٌؾبكس اٌٖل   

 X      َ8       أعل ٕؼٛثخ وج١وح  فٟ اٌلفٛي إٌَٛ ٌزفى١وٞ فٟ اٌؾبكس اٌٖبك   

  X       9                                    إٔؾٛ ِٓ إٌَٛ وَالْ ٚ ِٕيػغب   

   X     َٛ13                            أعل ٕؼٛثخ فٟ روو١ي أزجبٟ٘ فالي ا١ٌ  

  X      ٓ11                            أّؼو ثبالٔفٖبي ػٓ إٔللبئٟ ٚ األفو٠  
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 X        َ12                              ألبَٚ اٌزفى١و فٟ اٌّٛالف أٚ اٌؾلس اٌٖبك  

  X      13 إٔجؾذ رٖوفبرٟ ِغ إٌبً غ١و الئمخ )غ١و اعزّبػ١خ( ثؼل اٌٖلِخ  

 X        14           فملد اٌّزؼخ ٚ اإلؽَبً ثّب أػًّ وّب وٕذ ِؼزبك ػ١ٍٙب  

 X      إٔجؾذ أوضو ػٖج١خ ٚ رٛرو، ٍو٠غ اٌغٚت ِٕل رؼوٙذ ٌٍؾبكس  

                                                            اٌٖبكَ

15  

 X       ٟ16                           أرغٕت اٌؾل٠ش ػٓ اٌٖلِخ اٌزٟ ِود ث  

   X     ٍٟ17                        ٌلٞ اؽَبً ثؤْ اٌؾبكس أصو ٍٍجب ػٍٝ َِزمج  

 X          18                          أفيع ثَوػخ ػٕل ؽلٚس أٞ ّٟء فغؤح  

 X       19                 إٔجؼ ٌلٞ رمٍت فٟ اٌّياط ٚ أفؼبالد ثؼل اٌٖلِخ  

   X    ٍٕٞٛ ٚ23   اّؼو ثبٌقٛف وٍّب الزوة ا١ٌّؼبك اٌؾلس أٍجٛػٟ أٚ ّٙوٞ أ  

 X      ٠بكح أٚ ٔمٖبْ( ػٓ كٞ لجً      أّؼو ثؤْ ١ّٙزٟ ٌٍطؼبَ رغ١ود )ى  21  

   X    ًثؼل اٌؾبكس اٌٖبكَ ػلد اٌٝ اٌم١بَ ثؤ١ّبء لل رٛلفذ ػٕٙب ِٓ لجً ِض 

                                                           ػ٘ أظبفو        

22  

  X      23                       ٌلٞ ِْبػو كٔت ؽب١ٌخ ِٕل رؼوٟٙ ٌٍؾبكس  

 X       ٟ24                         أّؼو إٟٔٔ ؽي٠ٓ ٚ غ١و َِوٚه فٟ ؽ١بر  

   X     25                                       أّؼو ثؤٕٟٔ ٌٓ أػ١ِ ٠ٛٛال  

   X    ٌ26            ٌلٞ اٌملهح ػٍٝ ؽت األّقبٓ اٌّموث١ٓ أّؼو إٟٔٔ ١ٌ  

 X       27                                            أفبف أْ رزىوه اٌٖلِخ  

  X      28                          أفبف ثْلح ِٓ اٌجمبء ٌٛؽلٞ فٟ ِىبْ ِب  

 X      29                              إٔجؾذ ػاللزٟ ِغ أفواك أٍورٟ ِزٛروح  

 X       ٍَٜ33 رفب١ًٕ اٌؾبكس اٌٖبكَ رؼوٗ ٔفَٙب ػٍٝ رفى١وٞ فٟ ّىً ِز  

 X      ِٓ31              أّؼو ثؼغي األة ٚ األَ ػٓ ؽّب٠زٟ ٚ رٛف١و ِىبْ آ  
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 "1انحبنخ  "    : يقيبس االضطراثبد انضيكىصىيبتيخ-2

 اٌولُ  اٌؼجبهاد ٔؼُ   ال    ? 

   X   1 ً٘ ٍجك ٌه أْ أزبثه ٕلاع؟ 

   X     19-2                                               ً٘ رْؼو ثٕٛثبد ؽواهح أٚ ثوٚكح ؟  

  X     3                                              ً٘ أغّٟ ػ١ٍه أوضو ِٓ ِور١ٓ فٟ ؽ١بره ؟ 

   X   ٚ4                                     األِبوٓ غ١و اٌّؤٌٛفخ ؟ً٘ ٠ق١فه إٌبً اٌغوثبء أ 

  X     5                                                      ً٘ ٠ؾلس ٌه كائّب ؽبالد ِٓ اٌلٚاه؟ 

 6                                                   ً٘ رورغف ٚرورجه ؽ١ّٕب ٠ؾبكصه هئ١َه؟     0 

 7                                           ً٘ ٠غؼٍه ِٕظو اٌلِبء لبثال الْ ٠غْٝ ػ١ٍه؟     0 

 8                                                           ً٘ ٠زْزذ ػٍّه اما هالجه هئ١َه؟     0 

  X    9                                    ً٘ ٠فيػه أْ رىْٛ ٚؽ١لا كْٚ إٔللبء لو٠ج١ٓ ِٕه؟ 

  X        13                                          ً٘ رْؼو ثبٌؼٖج١خ أٚ اٌلٚاه فٟ ٘نٖ اٌٍؾظخ؟ 

   X  11                          ً٘ رقطئ فٟ اٍز١ؼبة ِب ٠ٍمٝ ا١ٌه ِٓ أٚاِو أٚ رٛع١ٙبد؟ 

   X   12                                                ً٘ ٠قزٍٜ رفى١ون رّبِب ؽ١ّٕب رؼًّ ثَوػخ؟ 

 13                                           ً٘ رزٖجت ػولب ٚرورؼِ ثْلح ٚلذ االِزؾبْ ؟     0 

  X   14                           ً٘ روغت كائّب فٟ أْ ٠ىْٛ أؽل ثغٛاهن ٠َلٞ ٌه إٌٖؼ؟ 

  X 15 ً٘ رئكٞ كائّب أػّبٌه ثجٜء ؽزٝ رزؤول ِٓ أه رئك٠ٙب ػٍٝ اٌٛعٗ األوًّ؟ 

  X    16                                   ً٘ ٠ٚب٠مه أْ رؤوً فٟ أٞ ِىبْ غ١و ِٕيٌه ؟ 

  X    17         ً٘ رْؼو ثوغجخ عبِؾخ فٟ أْ رىوه ٔفٌ األػّبي اٌزٟ  رٚب٠مه ؟ 

  X     18                                                    ً٘ رْؼو كائّب ثبٌّوػ ٚاٌَؼبكح ؟ 

  X 19 ً٘ رْؼو كائّب ثب١ٌٚك ثغ٘ إٌظو ػّب رفؼٍٗ  ؟ 

  X      26-23                                            ً٘ رْؼو كائّب ثبٌجئً ٍٚٛاك اٌل١ٔب ؟  

  X  21                                          ً٘ رجلٚ ٌه اٌؾ١بح فب١ٌخ رّبِب ِٓ األًِ ؟ 

  X    22                                                       ً٘ ٔبكها ِب رئصو ف١ه األؽلاس  ؟ 

  X 23                            ً٘ رجلٚ كائّب ٕبِزب ٚؽي٠ٕب ؽ١ّٕب رىْٛ فٟ اٌؾفالد 

  X 24                                                             ً٘ رؼزجو ّقٖب ػٖج١ب ؟ 

 25                    ً٘ وض١وا ِب رٛك أْ رىْٛ فٟ ػلاك األِٛاد أٚ وؤٔه ٌُ رىٓ ؟     0 

  X    26                                                    ً٘ ٌل٠ه أٞ ِقبٚف غ١و ػبك٠خ ؟ 

   X   33-27                ً٘ رغل ٕؼٛثخ فٟ اٌجلء فٟ إٌَٛ أٚ رٖبة ثؤهق أصٕبء ا١ًٌٍ ؟  

   X    28                                                   ً٘ رض١و األ١ّبء اٌزبفٙخ أػٖبثه ؟ 

   X   29                                               ً٘ ٠ئكٞ اٌمٍك اٌٝ ا١ٙٔبهن ثبٍزّواه ؟ 

  X    33                                                           ً٘ ؽلس ٌه ا١ٙٔبه ػٖجٟ ؟ 
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   X    31                                  ً٘ رٍٙش لجً أٞ فوك أفو اما لّذ ثّغٙٛك ِب ؟ 

  X   32                                                ً٘ رْؼو ثآالَ فٟ اٌمٍت أٚ اٌٖله ؟ 

  X   33                          ً٘ ٠َوع لٍجه أؽ١بٔب ثلهعخ ٍِؾٛظخ كْٚ ٍجت ظب٘و؟ 

   X     38-34                                             ً٘ رْؼو أؽ١بٔب ثٖؼٛثخ فٟ اٌزٕفٌ ؟  

   X      35                                                ً٘ رمٍمه أؽ١بٔب ففمبد فٟ اٌمٍت ؟ 

  X   36                                          ً٘ وض١وا ِب رفبعئ ثبٌقٛف أصٕبء اٌزفى١و ؟ 

  X    ٚ37                                                           رورؼِ ؟ً٘ رٙزي أؽ١بٔب أ 

   X   38                                            ً٘ رٖؾٛ وض١وا ِٓ إٌَٛ اصو ؽٍُ ِيػظ ؟ 

   X   46-39                              ً٘ ٠فيػه كائّب ٕٛد ِفبعئ أٚ ٙٛء أصٕبء ا١ًٌٍ ؟  

   X   43                             ً٘ رغؼٍه اٌٚٛٙبء اٌّفبعئخ رمفي ٚرورؼل ثْلح  ؟ 

   X  41                        ً٘ رورؼِ ٚرْؼو ثبٌٚؼف اما ِب ٕبػ فٟ ٚعٙه أؽل ؟ 

   X   42                                                     ً٘ وض١وا ِب رىْٛ ٘بئغب ٚػٖج١ب ؟ 

   X  43                    ً٘ رؼبٟٔ ِٓ أفىبه ِق١فخ أٚ ِيػغخ رزوكك فٟ مٕ٘ه كائّب ؟ 

  X     44                                                ً٘ رمبٍٟ ِٓ ٕلاع ّل٠ل َِزّو ؟ 

  X      45                                              ً٘ رؼوق ثْلح ؽزٝ فٟ اٌغٛ اٌجبهك ؟ 

  X                 46 ً٘ ٠ؾلس ٌه أؽ١بٔب افزالط فٟ اٌٛعٗ أٚ اٌوأً أٚ األوزبف ؟ 

   X              61-47 ً٘ رؼبٟٔ ِٓ ثوٚكح األٛواف ؽزٝ فٟ اٌغٛ اٌؾبه ؟  

   X                         48 ً٘ ؽلصذ ٌه ِوح ٔٛثخ اغّبء أٚ ر١ٙظ ؟ 

  X   ًّ49    ً٘ رؼبٟٔ أؽ١بٔب ِٓ آالَ فٟ اٌظٙو رغؼً ِٓ اٌٖؼت ػ١ٍه االٍزّواه فٟ اٌؼ 

   X             53 ً٘ رؾلس ٌه آالَ فٟ ػ١ٕ١ه رغؼٍه غ١و لبكه ػٍٝ اٍزقلاِّٙب ؟ 

  X    51 ً٘ رٕزبثه أؽ١بٔب آالَ ٚأٚعبع ّل٠لح رغؼً ِٓ اٌَّزؾ١ً ػ١ٍه ارّبَ أػّبٌه ؟ 

   X                                  52 ً٘ ٕؾزه كائّب فٟ ؽبٌخ ١ٍئخ ؟ 

   X                           53 ً٘ رٕزبثه ٔٛثبد ِٓ اإلعٙبك أٚ اٌزؼت ؟ 

  X                            54 ً٘ رغٙل ٔفَه فٟ اٌمٍك ػٍٝ ٕؾزه ؟ 

   X     55 ً٘ رٕزبثه آالَ ٚأٚعبع فٟ اٌوأً رغؼً ِٓ اٌٖؼت ػ١ٍه أغبى أػّبٌه ؟ 

 X     56 ً٘ رْؼو كائّب ثبٌزؼت ٚاإله٘بق ٌلهعخ رّٕؼه ؽزٝ ػٓ األوً ؟ 

  X                        57 ً٘ رْؼو كائّب ثٚؼف فٟ اٌٖؾخ اٌزٛػه ؟ 

 X                                           58 ً٘ ١ّٙزه ٌٍطؼبَ ع١لح ؟ 

  X                                59 كائّب ِٓ ً٘ رؼبٟٔ ِؼلح ِمٍٛثخ ؟ 

  X                                63 ً٘ رؼبٟٔ كائّب ِٓ اَِبن ِيِٓ ؟ 

 X                                61 ً٘ رٕزبثه كائّب ؽبالد ِٓ اٌغض١بْ ؟ 

  X                                62 ً٘ رؼبٟٔ كائّب ِٓ ػَو اٌُٙٚ ؟ 
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  X                                   63 ً٘ ِؼلره ِٚطوثخ ثبٍزّواه ؟ 

  X 64 ٚأِؼبإن غ١و ِٕزظ١ّٓ ؟                                ً٘ ِؼلره 

  X                  65 ً٘ رؼبٟٔ كائّب ِٓ اٙطواثبد فٟ ُ٘ٚ اٌطؼبَ ؟ 

  X                        66 ً٘ رؼبٟٔ كائّب ِٓ اٙطواثبد فٟ األِؼبء ؟ 

  X                                    82-67 ً٘ ١َ٠ئ إٌبً فّٙه كائّب ؟  

 X                    68 ً٘ ٠ٕزبثه اٌْؼٛه ثؤْ أؽلا ٠والجه أصٕبء اٌؼًّ ؟ 

 X                                           69 ً٘ رؼبًِ كائّب ثؼلاٌخ ؟ 

 X          73 ً٘ ٠ٕزبثه اٌْؼٛه ثؤْ إٌبً ٠والجٛٔه أٚ ٠زؾلصْٛ ػٕه فٟ اٌْبهع ؟ 

 X                                            71 ً٘ ٠ٕزملن إٌبً كائّب ؟ 

  X                                72 ً٘ أٔذ فغٛي أٚ ؽَبً ثبفواٛ ؟ 

 X  73 أٚ أصبهره؟                                  ً٘ ِٓ اًٌَٙ اىػبعه 

  X                                     74 ً٘ رىَت األٕللبء ثٌَٙٛخ ؟ 

 X                                 75 ً٘ ٠ٚب٠مه أػلاإن اٌٝ ؽل وج١و ؟ 

  X           76 ً٘ ٠ض١و غٚجه أْ ٠ٍّٟ ػ١ٍه أؽل ِب ٠غت أْ رفؼٍٗ ؟ 

  X                                     77 ً٘ أٔذ ِٕلفغ فٟ رٖوفبره ؟ 

  X                                     78 ً٘ ٠ىنة ػ١ٍه إٌبً كائّب ؟ 

 X           79 ً٘ رٕفغو فٟ اٌغٚت ثّغوك أْ رؼغي ػٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ ِب رو٠لٖ ؟ 

  X                                      83 ً٘ رٕفو ِٓ اٌغٌٕ ا٢فو ؟ 

  X                81 ً٘ رْؼو كائّب ثؤٔه ٠ٕجغٟ أْ رىْٛ ػٍٝ ؽنه   ؟ 

  X                              82  ً٘ رمغ كائّب فٟ صٛهاد غٚت ػ١ٕفخ ؟ 

:  عرض َتبئح اخجبر كرة يب ثعذ انصذيخ نذافيذصىٌ -1  

 1- :انًحبور 

(أٍئٍخ  7اٍزؼبكح اٌقجوح اٌٖبكِخ )   :انًحىر األول -  

 (1  ،4  ( ، )5  ،4  ( ، )7  ،4  ( ، )17  ،2  ، ) (27  ،4  ( ، )28  ،3  ( ، )33  ،4  )  

.(٠ّضً كهعخ األٍزغبثخ ٠4ّضً اٌولُ ٚ  1ِالؽظخ  )  

 (4  +4  +4  +2  +4  +3  +4 )  =25  ÷7  =3.75   

 ( ٍئاي 16رغٕت اٌقجوح اٌٖبكِخ  )   :انثبَي انًحىر  -

 (3  ،3  ( ، )4  ،2  ( ، )6  ،4  ( ، )11  ،3  ( ، )12  ،4  ( ، )13  ،3  ( ، )14  ،4  ( ، )16 

 ،4 ( ، )19  ،4  ( ، )23  ،2  ( ، )21  ،4  ( ، )22  ،2  ( ، )23  ،3  ( ، )24  ،4  ( ، )25 
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 ،2  ( ، )26  ،2 . )  

 (3  +2  +4  +3  +4  +3  +4  +4  +4  +2  +4  +2  +3  +4  +2  +2  = )53  ÷16 

 =3.12  

 ( أٍئٍخ 13)   االٍزضبهح    : نثبنجانًحىر ا -

 (2  ،2  ( ، )8  ،4  ( ، )9  ،3  ( ، )13  ،2  ( ، )15  ،4  ( ، )18  ،4  ( ، )23  ،3  ( ، )21 

 ،4  ( ، )29  ،4  ( ، )31  ،4 . )  

 (2  +4  +3  +2  +4  +4  +3  +3  +3  +4  +4  +4  = )37  ÷13  =3.7   

   : كرة يب ثعذ انصذيخ الختجبرخذول انًحبور -2

 انًحبور       انًحىر األول    انًحىر انثبَي   انًحىر انثبنج  

      االصتدبثبد       3.75      3.12        3.7

 

  : انُفضيخ و انضيكىصىيبتيخ نكىرَم االضطراثبدعرض َتبئح اختجبر  --3

 .خذول انذرخبد انًتحصم عهيهب يٍ خالل تطجيق اختجبر كىرَم -4

 االضطراثبد انذرخبد انًحصم عهيهب انًتىصطبد     

 انًشكالد انضيكىصىيبتيخ 12 7

 عذو انكفبيخ 7 5

 االكتئبة 9 6

 انقهق 8 3

 انحضبصيخ 5 2

 انغضت 10 6

 انتىتر 6 5
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 انًقبثالد:و  االختجبريٍتحهيم َتبئح  -5

لٍك ِب ثؼل اٌٖلِخ ٌلاف١لٍْٛ ٚ ِم١بً  الفزجبهِٓ فالي اٌّالؽظبد ٚ اٌّمبثالد ٚ ثؼل  رطج١مٟ 

ِغ اٌؾبٌخ ) ً( ٚعلٔب ثؤٔٙب رؼبٟٔ ِٓ رؼبٟٔ ِٓ لٍك ِب ثؼل إٌف١َخ ٚ ا١ٌَىٍِٛٛبر١خ  االٙطواثبد

ؽ١ش رمله َٔجخ اٍزؼبكح  فٟٙ رؼ١ل هإ٠خ ٕلِزٙب ِٓ فالي األؽالَ ٚ األفىبه ٚ اٌىٛاث١ٌ  اٌٖلِخ

 رظٙو ٌلٜ اٌؾبٌخ  ٌفزبح فٟ ِضً ٍٕٙب ، اٙبفخ ػٍٝ كٌهٚ ٟ٘ ل١ّخ وج١وح  3.75اٌقجوح اٌٖبكِخ ة 

 ِالِؼ اٌؾيْ ٚ اٌجىبء ٚ اٌْؼٛه ثب١ٌٚك فّغوك رنوو٘ب ٌٍزغوثخ األ١ٌّخ رؾٌ ثب١ٌٚك ، فٟٙ ٌؾل

ا٢ْ ٌُ رزمجً ِب فؼٍٗ ثٙب اثٓ فبٌزٙب فٟ لٌٛٙب " عبرٕٟ ِٓ ٌٟ ١ٌب " ؽ١ش رمله َٔجخ رغٕت اٌقجوح 

 االغزٖبة، ِٕٚٗ فؤْ اٌؾبٌخ )ً( وبٔذ ٙؾ١خ ٌفؼً ال أفاللٟ ٚ ال أَٔبٟٔ ٚ٘ٛ  3.12اٌٖبكِخ ة 

ٚاٌلٞ وبْ ٍججٗ ِْبوً ػل٠لح كافً األٍوح ، ى٠بكح اٌٝ افزمبك٘ب ٌٍؾوِبْ اٌؼبٛفٟ فٟ ٍٓ ِجىو، ٚ 

أ٠ٚب ػٛاًِ ٔف١َخ ؽ١ش ٔغل أْ اٌؾبٌخ ) ً ( ٠ز١ّخ األة فٟ األٚي صُ افزوالٙب ػٓ األَ ٚ األفٛح 

عل  زّبػٟاالعاألِو اٌلٞ عؼً ٚٙؼٙب  االغزٖبةٌزغل ٔفَٙب ػٕل فبٌزٙب أ٠ٓ ٚلؼذ ٙؾ١خ ٌفؼً 

ِٚطوة فبٕخ فٟ ػاللزٙب ِغ ِٓ روثذ ِؼُٙ ، فٙلٖ اٌزغوثخ عؼٍذ ِٓ اٌؾبٌخ ) ً( أَبٔخ 

ٝ مٌه ّؼٛه٘ب ثبٌٛؽلح اك ٌُ رغل ِٓ ٠َبٔل٘ب  3.7ٌل٠ٙب ة  االٍزضبهحأفوٜ ؽ١ش رمله َٔجخ  ى٠بكح ػٍ

أفوٜ ِٓ  فٟ لٌٛٙب " ؽ١َذ ثوٚؽٟ ٠ز١ّخ ربع اٌٖؼ ٚ ِب ػٕل٠ِ ٌٕزىً ػ١ٍٗ " اٌٝ عبٔت أؽب١ٌٍ

 .اٌمٍك ٚ اٌقٛف ِٓ ١ِٖو٘ب اٌمبكَ ٚ اٌؼغي ػٓ ا٠غبك ؽً ٌٛٙؼٙب اٌؾبٌٟ 

إٔجؾذ رؼبٟٔ ِٓ اٙطواثبد ١ٍىٍِٛٛبر١خ ٚ  االغزٖبةاْ اٌؾبٌخ ) ً ( ٚ ثؼل رؼوٙٙب ٌفؼً 

 12إٌف١َخ ٚ ا١ٌَىٍِٛٛبر١خ ة  ٌالٙطواثبدٙب ِٓ فالي رطج١ك ِم١بً وٛهًٔ زاٌزٟ رمله َٔج

 كهعبد  3ٚ اٌلٞ رمله َٔجزٗ ة  االوزئبةٌه فؤْ اٌؾبٌخ ) ً( رؼبٟٔ ِٓ اٙبفخ ػٍٝ ككهعخ 

كهعبد ٚ اٌزٛرو ثَٕجخ  2٘لٖ اٌزغوثخ عؼٍذ اٌؾبٌخ ) ً ( رؼ١ِ فٟ ؽبٌخ ِٓ اٌمٍك ٚاٌلٞ ٠مله ة 

كهعبد ى٠بكح ػٍٝ األفىبه اٌٙن٠ب١ٔخ اٌزٟ رغؼٍٙب رفمل اٌزمخ ثّٓ ؽٌٛٙب ٚ ػلَ اٌىفب٠خ ٚ اٌزٟ رمله  3

 كهعبد ٚ ٟ٘ َٔجخ ػب١ٌخ . 7ة َٔجزٙب 
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  :اصتُتبج عبو حىل انحبنخ -6

ِٓ فالي كهاٍزٕب اإلو١ٕ١ٍى١خ ٚ رؾ١ٍٍٕب ٌغ١ّغ اٌّمبثالد ٚ اٌّالؽظبد ٚ رطج١مٕب ٌؼلد افزجبهاد 

َٔزٕزظ أْ اٌؾبٌخ ) ً ( ٚ ثؼل رؼوٙٙب ٌفؼً االغزٖبة ٚ اٌلٞ عؼً ِٕٙب أَبٔخ ػلٚأٟ رؼ١ِ 

ػو ٚ فَبهح ٔف١َخ رّضٍذ فٟ ظٙٛه لٍك ِب ثؼل اٌٖلِخ ٚ اٌلٞ رْىً ٌل٠ٙب ِٓ فالي اٌوػت ٚ اٌل

ا١ٌٚك  ٚ اٌمٍك ٚ فَبهح عَل٠خ ِزّضٍخ فٟ االٙطواثبد ا١ٌَىٍِٛٛبر١خ ٚ اٌزٟ ظٙود ٌل٠ٙب فٟ 

ً مٌه فملأٙب  ٞ ، اٙبفخ ػ ٗ اٌَىو ٚ إبثزٙب ثّو  َ ٜ اٌل ٚ اهرفبع ٙغ ٟ اٌّؼلح  ً اٙطواثبد ف ّى

غزٖبة ٚ ٌؼنه٠زٙب اٌنٞ ٠ؼل هِيا أٔض٠ٛب ٘بِب فٟ ِغزّؼٕب وً ٘لٖ االٙطواثبد ٍَجزٙب عو٠ّخ اال

اٌزٟ عبءد ٔز١غخ ػلح أٍجبة ِٕٙب اٌؾوِبْ اٌؼبٛفٟ اٌنٞ ػبّزٗ اٌؾبٌخ ثؼل فملأٙب ٌألة فٟ ٍٓ 

ِجىو ٚ اٌّْبوً اٌؼبئ١ٍخ فبٕخ اٌّؼبًِ ا١ٌَئخ ٌيٚط األَ ٚ اٌنٞ أكٜ ثقوٚعٙب ِٓ اٌج١ذ ٌزىْٛ 

 .فو٠َخ أللوة إٌبً ا١ٌٙب 
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انحبنخ انثبَيخ:  تقذيى-  

ثطبقخ انًعهىيبد األونيخ: -1  

 االصى: وو٠ّخ 

  انضٍ: ٍٕخ 23 

  انحبنخ انًذَيخ: ػيثبء 

  انًضتىي انذراصي: أ١ِخ 

ٙؼ١ف   انًضتىي انًعيشي:

ثٕبد ( 2موٛه ٚ  3افٛح )  7    عذد األخىح:

  يقر اإلقبيخ: َِزغبُٔ 

 صٍ االغتصبة: ٍٕخ 23 

 يكبٌ اخراء انًقبثالد:                                                                    ِىبْ اٌؼًّ

5 :ثالد بعذد انًق  

ٚ أفل  اٌؾبٌخ وَت رمخ د  انهذف: 45  :انًذح انزيُيخ    2015/04/10ثتبريخ : :انًقبثهخ األول

                                                   اٌّؼٍِٛبد األ١ٌٚخ ػٕٙب. 

اٌزؼوف ػٍٝ ٛفٌٛخ  :انهذف    د 45:  انًذح انزيُيخ  2015/04/12انًقبثهخ انثبَيخ: ثتبريخ :

  اٌؾبٌخ ٚ ػٍمزٙب ثؤفواك أٍورٙب .

ِؼوفخ و١ف رُ رؼوٗ  :انهذف   د 45انًذح انزيُيخ :    2015/04/15انًقبثهخ انثبنثخ: ثتبريخ: 

 . ٌالغزٖبةاٌؾبٌخ 

فٖٖذ ٌزطج١ك  :انهذف  د   45انًذح انزيُيخ:   2015/04/17انًقبثهخ انراثعخ: ثتبريخ : 

 . ووة ِب ثؼل اٌٖلِخ افزجبه

   2015/04/19 :ثتبريخ   :انًقبثهخ انخبيضخ       :انهذف     د 45 :انًذح انزيُيخ 

 .فٖٖذ ٌزطج١ك ِم١بً االٙطواثبد إٌف١َخ ٚ ا١ٌَىٍِٛٛبر١خ  
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 انحبنخ يهخص:  

ٓ اٌؼّو  ٍٕخ ، ٠ٍٛٛخ اٌمبِخ ، ث١ٚبء اٌجْوح ، ماد ث١ٕخ ٔؾ١فخ ، ِالِؼ ٚعٙٙب  23وو٠ّخ اِوأح رجٍغ ِ

، ٠زىْٛ رزىٍُ وض١وا  ٚ ِٕؼيٌخ ، أ١ِخ ثلْٚ أٞ َِزٜٛ كهاٍٟ  ِٕجَطخ ، ٠غٍت ػ١ٍٙب اٌّٖذ ، ال

أبس ( ٚ ٟ٘ رؾزً اٌورجخ  3ه ٚ موٛ 4)  7أفواك ػبئٍزٙب ِٓ األَ أهٍِخ  ٚ األة ِزٛفٟ ، ػلك أفٛرٙب 

ٌٍؼبئٍخ ِزٍٜٛ ، أِب ِٓ ؽ١ش اٌَٛاثك اٌؼبئ١ٍخ اٌّو١ٙخ ال  االعزّبػٟاٌقبَِخ ث١ُٕٙ ، اٌَّزٜٛ 

 .٠ٛعل أٞ ػٕٖو ِٓ اٌؼبئٍخ ٌٗ ٍٛاثك ِو١ٙخ ِٓ أٞ ٔٛع 

ٌمل رُ اٌزؼوف ػٍٝ اٌؾبٌخ ٚ وَت رمزٙب ٚ أفل ع١ّغ اٌّؼٍِٛبد األ١ٌٚخ ػٕٙب ٚ اٌزؼو٠ف ثلٚه 

اٌّقزٔ إٌفَٟ ٚ االفزٖبٓ إٌفَٟ وجبؽضخ فٟ اٛبه ػٍُ إٌفٌ ٚ كٌه ِٓ أعً وَت رمخ اٌؾبٌخ 

 ثبإلٙبفخ اٌٝ اٌزؼوف أوضو ػٍٝ رفب١ًٕ ؽ١برٙب ، وّب الؽظٕب أْ اٌؾبٌخ رزغبٚة ِؼٕب ِٓ فالي

ِؼبٍِزٙب اٌؾَٕخ ٚ ارٖبٌٕب ثٙب فٟ ِىبْ ػٍّٙب ٚ وبْ االرٖبي ع١ل ِغ اٌؾبٌخ فؾلصزٕب ػٓ اٌج١بٔبد 

 األ١ٌٚخ اٌَبثمخ .

أبس ( ٚ األَ ٚ األة ٖٚ  3موٛه ٚ  4افٛح )  7اٌؾبٌخ وو٠ّخ رؼ١ِ ِغ أفواك ػبئٍزٙب اٌّزىٛٔخ ِٓ 

غ ٚاٌل٠ٙب فٟٙ رؼ١ِ ِغ علرٙب ٔظوا ٠ؼًّ وّٛظف ث١َٜ ، رمٛي اٌؾبٌخ أٔٙب ٌُ رزّزغ ثطفٌٛزٙب ِ

  (اٌّٛعٛك فٟ اٌج١ذ ٚ أ٠ٚب وضوح اٌّْبوً ث١ٓ ٚاٌل٠ٙب ثَجت اٌفمو ِّب كفغ اٌؾبٌخ ) ن ٌالوزظبظ

ال ٠ٛعل اٌٝ اٌن٘بة ٌٍؼ١ِ ِغ علرٙب اٌّزٛاعلح ثبٌو٠ف ، رمٛي اٌؾبٌخ ػٓ ػاللزٙب ِغ األَ ١ٍئخ 

  ؽٛاه ث١ّٕٙب أِب ِغ افٛرٙب فٟٙ ؽَٕخ ٔٛػب ِب .

ٌّووي َٔبء ٙؾب٠ب اٌؼٕف وبْ ِٓ لجً اٌْوٛخ ثؼل ٚعٛك٘ب فٟ  كفٌٛٙبرمٛي اٌؾبٌخ ) ن ( أْ ٍجت 

أٔٙب رؼوفذ ػٍٝ ّبة فٟ  أفجورٕب ػٓ لٖزٙب اٌّؤٍب٠ٚخاٌْبهع ١ٌال أِبَ ِووي اٌْوٛخ ، ؽ١ش 

ِٓ  ٍٕٛاد ٚ ثؤٔٗ عبء ٌقطجزٙب 3اٌفزوح اٌزٟ وبٔذ رؼ١ِ ِغ علرٙب ٚ وبٔذ ػٍٝ ػاللخ ِؼٗ كاِذ 

ػٕل ٚاٌل٠ٙب ٌىٓ األة هف٘ ٘لا اٌيٚاط ثؾغخ أْ اٌْبة فم١و ٚ َِزٛاٖ اٌّؼ١ْٟ ٙؼ١ف ، ِّب كفغ 

ٝ اٌٙوٚة ِؼٗ  َ ثبٌؾبٌخ ) ن ( اٌ ٗ لل لب ُ م٘ت ٚ رووٙب ثؼل ػٍّٗ  ثبغزٖبثٙبٚ أٔ ٓ ر ِ ٚ ٖ اٌفزوح  فٟ ٘ل

ٚ ٕ٘ب ثلأد اٌؾبٌخ ثبٌجىبء  ٖ " رم  ثؾٍّٙب  ْ ػ١ٍّخ ٚ لبٌذ " وْٛ غ١و ِب ٘وثذ ّّؼب ٛي اٌؾبٌخ ) ن ( أ

ٚ ٌىٓ هغّب ػٕٙب ٚ ٘لا فٟ لٌٛٙب " أٔب ِب ثغ١زُٛ ٠قَؤٟ " ثً وبٔذ  ثبهاكرٙبٌُ رىٓ  اغزٖبثٙب
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ٓ ٕل٠مٙب ، ٌىٓ  ٗ ثيٚاعٙب ِ ٚ فبٕخ أث١ٙب ٌمجٌٛ ٛ ِؾبٌٚخ اعجبه ػبئٍزٙب  ٘ ٗ ٓ فالي ٘وثٙب ِؼ ِ ٞ رٕٛ

ٌزغل ٔفَب ٚ ثؼل أ٠بَ ؽبًِ ِٕٗ  ِّب عؼً ٕل٠مٙب ٠زٙوة  ثبغزٖبثٙبِب ىاك األِو ٍٛءا أٔٗ لل لبَ 

ٌىٟ ٠ٕفل ثفؼٍزٗ فٟ لٌٛٙب " ًِ ػوفٕٟ ثبٌىوُ ٚال ٠زٙوة " رمٛي اٌؾبٌخ ) ن ( أٔٙب ٚعلد ٔفَٙب 

ٓ أؽجزٗ ٚ  ٓ هكح فؼٍُٙ  ٚأ٠ٚب ال رَزط١غ االٍزمواه ِغ ِ ٝ أٍ٘ٙب فٛفب ِ ٚؽ١لح ال رَزط١غ اٌوعٛع اٌ

ووٙب ٚ هفٚٗ االػزواف ثفؼٍزٗ ِّب كفغ اٌؾبٌخ اٌٝ اٌن٘بة اٌٝ ِووي ٚٙؼذ ف١ٗ اٌزمخ ثؼلِب ر

اٌْوٛخ ٚ أفجورُٙ ثّب عوٜ ٌٙب ، أ٠ٓ رُ اٌمج٘ ػ١ٍٗ ٚ ؽىّذ اٌّؾىّخ ػ١ٍٗ ثبٌَغٓ ٚ ٘لا ثؼل 

 هفٚٗ اٌيٚاط ثٙب ، أِب اٌؾبٌخ اٙطود اٌٝ اعٙبٗ اٌطفبي . 

 1-يقيبس كرة يب ثعذ انصذيخ        " انحبنخ 2 "

 َ   اٌؼجبهاد أثلا ٔبكها أؽ١بٔب غبٌجب كائّب

 X           َ1 ٌلٞ اؽَبً ثؤٕٟٔ ٍٛف أرؼوٗ ٌٍؾبكس اٌٖبك 

 X         ٟ2                  ٌلٞ هغجخ ّل٠لح ثؤفن اٌضؤه ِّٓ رَجت فٟ ا٠نائ 

 X                        َ3           أرغٕت وً ِب ٠نوؤٟ ثبٌؾبكس اٌٖبك 

 X           4                  أػبٟٔ ِٓ اٌٖلاع ٚ اٌلٚفخ أٚ اٌوغجخ فٟ اٌمٟء 

  X      َ5            ٌلٞ أفىبه ِيػغخ ٚ ِزىوهح ٚ ِورجطخ ثبٌؾبكس اٌٖبك 

   X           6 إٔجؾذ ال أصك فٟ ِٓ ؽٌٟٛ ثؼل اٌٖلِخ 

 X             ِٟ7 أؽٍُ ثىٛاث١ٌ ِيػغخ ػٓ اٌؾلس اٌؾبكس اٌٖل 

   X   َ8 أعل ٕؼٛثخ وج١وح فٟ اٌلفٛي إٌَٛ ٌزفى١وٞ فٟ اٌؾبكس اٌٖبك 

    X 9  إٔؾٛ ِٓ إٌَٛ وَالْ ِٕٚيػغب 

 X    َٛ13                                                  أعل ٕؼٛثخ فٟ روو١ي أزجبٟ٘ فالي ا١ٌ 

  X   ٓ11                                            أّؼو ثبالٔفٖبي ػٓ إٔللبئٟ ٚ األفو٠ 

 X       َ12                 ألبَٚ اٌزفى١و فٟ اٌّٛالف أٚ اٌؾلس اٌٖبك 

    X  13 إٔجؾذ رٖوفبرٟ ِغ إٌبً غ١و الئمخ )غ١و اعزّبػ١خ(  ثؼل ٕلِخ 

 X       14         فملد اٌّزؼخ ٚاإلؽَبً ثّب أػًّ وّب وٕذ ِؼزبك ػ١ٍٙب 

 X      َ15 إٔجؾذ أوضو ػٖج١خ ٚ رٛرو، ٍو٠غ اٌغٚت ِٕل رؼوٙذ ٌٍؾبكس اٌٖبك 

 X        ٟ16                                  أرغٕت اٌؾل٠ش ػٓ اٌٖلِخ اٌزٟ ِود ث 

 X                       ٍٟ17 ٌلٞ اؽَبً ثؤْ اٌؾبكس أصو ٍٍجب ػٍٝ َِزمج 

ّٟء فغؤح أفيع ثَوػخ ػٕل ؽلٚس أٞ        18 
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   X     19 إٔجؼ ٌلٞ رمٍت فٟ اٌّياط ٚ أفؼبالد ثؼل اٌٖلِخ 

   X   ٍٕٞٛ ٚ23 اّؼو ثبٌقٛف وٍّب الزوة ا١ٌّؼبك اٌؾلس أٍجٛػٟ أٚ ّٙوٞ أ 

  X    ً21 أّؼو ثؤْ ١ّٙزٟ ٌٍطؼبَ رغ١ود )ى٠بكح أٚ ٔمٖبْ( ػٓ كٞ لج 

 X      َػ٘  ػلد اٌٝ اٌم١بَ ثؤ١ّبء لل رٛلفذ ػٕٙب ِٓ لجً ِضً ثؼل اٌؾبكس اٌٖبك

       أظبفو                                                     

22 

    X                            23 ٌلٞ ِْبػو كٔت ؽب١ٌخ ِٕل رؼوٟٙ ٌٍؾبكس 

 X        ٟ24                            أّؼو إٟٔٔ ؽي٠ٓ ٚ غ١و َِوٚه فٟ ؽ١بر 

  X                                                 25 أّؼو ثؤٕٟٔ ٌٓ أػ١ِ ٠ٛٛال 

    X      ٓ26               أّؼو إٟٔٔ ١ٌٌ ٌلٞ اٌملهح ػٍٝ ؽت األّقبٓ اٌّموث١ 

 X                                            27 أفبف أْ رزىوه اٌٖلِخ 

   X     28 أفبف ثْلح ِٓ اٌجمبء ٌٛؽلٞ فٟ ِىبْ ِب 

  X       29 إٔجؾذ ػاللزٟ ِغ أفواك أٍورٟ ِزٛروح 

    X   ٍَٜ33     رفب١ًٕ اٌؾبكس اٌٖبكَ رؼوٗ ٔفَٙب ػٍٝ رفى١وٞ فٟ ّىً ِز 

  X    ِٓ31 أّؼو ثؼغي األة ٚ األَ ػٓ ؽّب٠زٟ ٚ رٛف١و ِىبْ آ 

 

  " انحبنخ انثبَيخ "  انضيكىصىيبتيخ االضطراثبديقيبس 2-

 اٌولُ   اٌؼجبهاد ٔؼُ  ال  ؟  

  X    1                                ً٘ ٍجك ٌه أْ أزبثه ٕلاع ؟ 

 X   19-2                                ً٘ رْؼو ثٕٛثبد ؽواهح أٚ ثوٚكح ؟  

  X 3                        ً٘ أغّٟ ػ١ٍه أوضو ِٓ ِور١ٓ فٟ ؽ١بره ؟ 

  X   4              ً٘ ٠ق١فه إٌبً اٌغوثبء أٚ األِبوٓ غ١و اٌّؤٌٛفخ ؟ 

  X  5                                ً٘ ٠ؾلس ٌه كائّب ؽبالد ِٓ اٌلٚاه؟ 

 X   6                           ً٘ رورغف ٚرورجه ؽ١ّٕب ٠ؾبكصه هئ١َه؟ 

  X  7                      ً٘ ٠غؼٍه ِٕظو اٌلِبء لبثال الْ ٠غْٝ ػ١ٍه؟ 

  X      8                               ً٘ ٠زْزذ ػٍّه اما هالجه هئ١َه؟ 

 X              9 ً٘ ٠فيػه أْ رىْٛ ٚؽ١لا كْٚ إٔللبء لو٠ج١ٓ ِٕه؟ 

  X فٟ ٘نٖ اٌٍؾظخ؟                   ً٘ رْؼو ثبٌؼٖج١خ أٚ اٌلٚاه  13 

  X      11 ً٘ رقطئ فٟ اٍز١ؼبة ِب ٠ٍمٝ ا١ٌه ِٓ أٚاِو أٚ رٛع١ٙبد؟ 
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  X                      12 ً٘ ٠قزٍٜ رفى١ون رّبِب ؽ١ّٕب رؼًّ ثَوػخ؟ 

  X                  13 ً٘ رزٖجت ػولب ٚرورؼِ ثْلح ٚلذ االِزؾبْ ؟ 

  X ً٘       روغت كائّب فٟ أْ ٠ىْٛ أؽل ثغٛاهن ٠َلٞ ٌه إٌٖؼ؟  14 

 X  15 ً٘ رئكٞ كائّب أػّبٌه ثجٜء ؽزٝ رزؤول ِٓ أه رئك٠ٙب ػٍٝ اٌٛعٗ األوًّ؟   

  X                    16 ً٘ ٠ٚب٠مه أْ رؤوً فٟ أٞ ِىبْ غ١و ِٕيٌه 

   X  ٟرٚب٠مه ؟  ً٘ رْؼو ثوغجخ عبِؾخ فٟ أْ رىوه ٔفٌ األػّبي اٌز  17 

  X                                 18 ً٘ رْؼو كائّب ثبٌّوػ ٚاٌَؼبكح ؟ 

   X                19 ً٘ رْؼو كائّب ثب١ٌٚك ثغ٘ إٌظو ػّب رفؼٍٗ  ؟ 

   X                            26-23 ً٘ رْؼو كائّب ثبٌجئً ٍٚٛاك اٌل١ٔب ؟  

  X                        21 ً٘ رجلٚ ٌه اٌؾ١بح فب١ٌخ رّبِب ِٓ األًِ ؟ 

   X                                   22 ً٘ ٔبكها ِب رئصو ف١ه األؽلاس ؟ 

  X               23 ً٘ رجلٚ كائّب ٕبِزب ٚؽي٠ٕب ؽ١ّٕب رىْٛ فٟ اٌؾفالد 

   X                                        24 ً٘ رؼزجو ّقٖب ػٖج١ب ؟ 

   X       25 ً٘ وض١وا ِب رٛك أْ رىْٛ فٟ ػلاك األِٛاد أٚ وؤٔه ٌُ رىٓ ؟ 

   X                                 26 ً٘ ٌل٠ه أٞ ِقبٚف غ١و ػبك٠خ ؟ 

   X  ً٘    رغل ٕؼٛثخ فٟ اٌجلء فٟ إٌَٛ أٚ رٖبة ثؤهق أصٕبء ا١ًٌٍ ؟  27-33  

   X                                 28 ً٘ رض١و األ١ّبء اٌزبفٙخ أػٖبثه ؟ 

   X                             29 ً٘ ٠ئكٞ اٌمٍك اٌٝ ا١ٙٔبهن ثبٍزّواه ؟ 

  X                                       33 ً٘ ؽلس ٌه ا١ٙٔبه ػٖجٟ ؟ 

  X                    31 ً٘ رٍٙش لجً أٞ فوك أفو اما لّذ ثّغٙٛك ِب ؟ 

  X                                32 ً٘ رْؼو ثآالَ فٟ اٌمٍت أٚ اٌٖله ؟ 

  X   ظب٘و؟            ً٘ ٠َوع لٍجه أؽ١بٔب ثلهعخ ٍِؾٛظخ كْٚ ٍجت  33 

  X 38-34                ً٘ رْؼو أؽ١بٔب ثٖؼٛثخ فٟ اٌزٕفٌ ؟  

  X                                35 ً٘ رمٍمه أؽ١بٔب ففمبد فٟ اٌمٍت ؟ 

  X                        36 ً٘ وض١وا ِب رفبعئ ثبٌقٛف أصٕبء اٌزفى١و ؟ 

  X                                         37 ً٘ رٙزي أؽ١بٔب أٚ رورؼِ ؟ 

  X                        38 ً٘ رٖؾٛ وض١وا ِٓ إٌَٛ اصو ؽٍُ ِيػظ ؟ 

  X              46-39 ً٘ ٠فيػه كائّب ٕٛد ِفبعئ أٚ ٙٛء أصٕبء ا١ًٌٍ ؟  

  X رمفي ٚرورؼل ثْلح ؟                 ً٘ رغؼٍه اٌٚٛٙبء اٌّفبعئخ  43 

  X          41 ً٘ رورؼِ ٚرْؼو ثبٌٚؼف اما ِب ٕبػ فٟ ٚعٙه أؽل ؟ 

  X                                 42 ً٘ وض١وا ِب رىْٛ ٘بئغب ٚػٖج١ب ؟ 
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  X       43 ً٘ رؼبٟٔ ِٓ أفىبه ِق١فخ أٚ ِيػغخ رزوكك فٟ مٕ٘ه كائّب ؟ 

  X                             44 ً٘ رمبٍٟ ِٓ ٕلاع ّل٠ل َِزّو ؟ 

  X                               45 ً٘ رؼوق ثْلح ؽزٝ فٟ اٌغٛ اٌجبهك ؟ 

  X        46 ً٘ ٠ؾلس ٌه أؽ١بٔب افزالط فٟ اٌٛعٗ أٚ اٌوأً أٚ األوزبف ؟ 

  X   ٝفٟ اٌغٛ اٌؾبه ؟                ً٘ رؼبٟٔ ِٓ ثوٚكح األٛواف ؽز  47-61  

   X                             48 ً٘ ؽلصذ ٌه ِوح ٔٛثخ اغّبء أٚ ر١ٙظ ؟ 

  X   49 ً٘ رؼبٟٔ أؽ١بٔب ِٓ آالَ فٟ اٌظٙو رغؼً ِٓ اٌٖؼت ػ١ٍه االٍزّواه فٟ اٌؼًّ ؟ 

   X  َفٟ ػ١ٕ١ه رغؼٍه غ١و لبكه ػٍٝ اٍزقلاِّٙب ؟             ً٘ رؾلس ٌه آال  53 

   X  51 ً٘ رٕزبثه أؽ١بٔب آالَ ٚأٚعبع ّل٠لح رغؼً ِٓ اٌَّزؾ١ً ػ١ٍه ارّبَ أػّبٌه ؟ 

  X                                    52 ً٘ ٕؾزه كائّب فٟ ؽبٌخ ١ٍئخ ؟ 

   X  ؟                           ً٘ رٕزبثه ٔٛثبد ِٓ اإلعٙبك أٚ اٌزؼت  53 

  X                             54 ً٘ رغٙل ٔفَه فٟ اٌمٍك ػٍٝ ٕؾزه ؟ 

   X   55 ً٘ رٕزبثه آالَ ٚأٚعبع فٟ اٌوأً رغؼً ِٓ اٌٖؼت ػ١ٍه أغبى أػّبٌه ؟ 

   X               56 ً٘ رْؼو كائّب ثبٌزؼت ٚاإله٘بق ٌلهعخ رّٕؼه ؽزٝ ػٓ األوً ؟ 

  X                          57 ً٘ رْؼو كائّب ثٚؼف فٟ اٌٖؾخ اٌزٛػه ؟ 

  X                                            58 ً٘ ١ّٙزه ٌٍطؼبَ ع١لح ؟ 

   X                                  59 كائّب ِٓ ً٘ رؼبٟٔ ِؼلح ِمٍٛثخ ؟ 

   X                                  63 ً٘ رؼبٟٔ كائّب ِٓ اَِبن ِيِٓ ؟ 

   X                                 61 ً٘ رٕزبثه كائّب ؽبالد ِٓ اٌغض١بْ ؟ 

   X                                   62 ً٘ رؼبٟٔ كائّب ِٓ ػَو اٌُٙٚ ؟ 

   X                                    63 ً٘ ِؼلره ِٚطوثخ ثبٍزّواه ؟   

   X                                64 ً٘ ِؼلره ٚأِؼبإن غ١و ِٕزظ١ّٓ ؟   

   X                   65 ً٘ رؼبٟٔ كائّب ِٓ اٙطواثبد فٟ ُ٘ٚ اٌطؼبَ ؟   

   X                        66 ً٘ رؼبٟٔ كائّب ِٓ اٙطواثبد فٟ األِؼبء ؟   

   X                  82-67 ً٘ ١َ٠ئ إٌبً فّٙه كائّب؟  

 X                    68 ً٘ ٠ٕزبثه اٌْؼٛه ثؤْ أؽلا ٠والجه أصٕبء اٌؼًّ ؟   

 X                                           69 ً٘ رؼبًِ كائّب ثؼلاٌخ ؟   

 X       73 ً٘ ٠ٕزبثه اٌْؼٛه ثؤْ إٌبً ٠والجٛٔه أٚ ٠زؾلصْٛ ػٕه فٟ اٌْبهع ؟   

 X                                          71 ً٘ ٠ٕزملن إٌبً كائّب ؟   

 X  فغٛي أٚ ؽَبً ثبفواٛ ؟                                ً٘ أٔذ  72   
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 X                                   73 ً٘ ِٓ اًٌَٙ اىػبعه أٚ أصبهره؟   

  X                                    74 ً٘ رىَت األٕللبء ثٌَٙٛخ ؟   

 X  ٌٝؽل وج١و ؟                                ً٘ ٠ٚب٠مه أػلاإن ا  75   

  X            76 ً٘ ٠ض١و غٚجه أْ ٠ٍّٟ ػ١ٍه أؽل ِب ٠غت أْ رفؼٍٗ ؟ 

  X                                    77 ً٘ أٔذ ِٕلفغ فٟ رٖوفبره ؟ 

 X                                      78 ً٘ ٠ىنة ػ١ٍه إٌبً كائّب ؟ 

 X          79 ً٘ رٕفغو فٟ اٌغٚت ثّغوك أْ رؼغي ػٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ ِب رو٠لٖ ؟ 

  X                                      83 ً٘ رٕفو ِٓ اٌغٌٕ ا٢فو ؟ 

  X                 81 ً٘ رْؼو كائّب ثؤٔه ٠ٕجغٟ أْ رىْٛ ػٍٝ ؽنه   ؟ 

 X                            82  ً٘ رمغ كائّب فٟ صٛهاد غٚت ػ١ٕفخ ؟ 

إٌف١َخ  االٙطواثبدووة ِب ثؼل اٌٖلِخ  ِٚم١بً   : يٍ وانًقبثالداالختجبرعرض َتبئح  -2

 . ٚا١ٌَىٍِٛٛبر١خ

 :نذافيذصىٌ عرض َتبئح كرة يب ثعذ انصذيخ  -1

  :انًحبور-1

      أٍئٍخ ( 7اٍزؼبكح اٌقجوح اٌٖبكِخ  )     :انًحىر األول -      

     (1  ،3  ( ، )5  ،4  ( ، )7  ،2  ( ، )17  ،3  ( ، )27 ، 4  ( ، )28  ،4  ( ، )33  ،3  )  

       (3  +4  +2  +3  +4  +4  +3  = )23  ÷7 =3.28  

ٍئاي ( 16رغٕت اٌقجوح اٌٖبكِخ  )   : ثبَيانانًحىر  -       

      (3  ،2  ( ، )4  ،4  ( ، )6  ،2  ( ، )11  ،4  ( ، )12  ،4  ( ، )13  ،4  ( ، )14  ،4    

   ( ، )16  ،2  ( ، )19  ،3  ( ، )23  ،3  ( ، )21  ،3  ( ، )22  ،4  ( ، )23  ،3  ( ، )24  ،

3  ( ، )25  ،2  ( ، )26  ،1 . )                                                                 

      (2  +4  +2  +2  +4  +4  +4  +4  +2  +3  +3  +3  +4  +3  +3  +2  +1 = )  

44  ÷16  =2.75    

  أٍئٍخ ( 13)   االٍزضبهح : ثبنجانًحىر ان -

 (2  ،4  ( ، )8  ،3  ( ، )9  ،2  ( ، )13  ،3  ( ، )15  ،1  ( ، )18  ،3  ( ، )23  ،4  ( ، )21 

 ،3  ) ( ،29  ،3  ( ، )31  ،4 . )  
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 (4  +3  +2  +3 +1  +3  +4  +3  +3  +4  = )27  ÷13  =2.7  

 . خذول انًحبور الختجبر كرة يب ثعذ انصذيخ--2

 اٌّؾبٚه      اٌّؾٛه األٚي     اٌّؾٛه اٌضبٟٔ   اٌّؾٛه اٌضبٌش 

 االٍزغبثبد              3.28        2.75        2.7 

     

عرض َتبئح يقيبس االضطراثبد انُفضيخ و انضيكىصىيبتيخ :-3  

.  خذول انذرخبد انًتحصم عهيهب يٍ خالل تطجيق اختجبر كىرَم -4   

 االٙطواثبد اٌلهعبد اٌّؾًٖ ػ١ٍٙب  اٌّزٍٛطبد        

 ػلَ اٌىفب٠خ 6 4

 األوزئبة 4 2

 اٌّْىالد ا١ٌَىٍِٛٛبر١خ 13 5

 اٌمٍك 2 3

 اٌؾَب١ٍخ 7 4

 اٌغٚت 3 5

 اٌزٛرو 4 2

 

 : تحهيم َتبئح األختجبريٍ وانًقبثالد-5

ِٓ فالي اٌّالؽظبد ٚ اٌّمبثالد ٚ ثؼل  رطج١مٟ ألفجبه لٍك ِب ثؼل اٌٖلِخ ٌلاف١لٍْٛ ٚ ِم١بً 

ِغ اٌؾبٌخ ) ن( ٚعلٔب ثؤٔٙب رؼبٟٔ ِٓ رؼبٟٔ ِٓ لٍك ِب ثؼل  االٙطواثبد إٌف١َخ ٚ ا١ٌَىٍِٛٛبر١خ

اٌٖلِخ فٟٙ رؼ١ل هإ٠خ ٕلِزٙب ِٓ فالي األؽالَ ٚ األفىبه ٚ اٌىٛاث١ٌ  ؽ١ش رمله َٔجخ اٍزؼبكح 

ٚ ٟ٘ ل١ّخ ِورفؼخ  ، اٙبفخ ػٍٝ كٌه فبٌؾبٌخ ) ن ( رؼبٟٔ ِٓ ؽوِبْ  3.28اٌقجوح اٌٖبكِخ ة 

اٌؼبئٍٟ عؼٍٙب رم١ُ ػاللبد ِغ  االفزىبنفجَجت ٘لا ٙب اٌؼبئٍٟ ػبٛفٟ ثَجت افزوالٙب ػٓ ٍٚط

، فبٌّالؽع ٕ٘ب أْ اٌؾبٌخ ) ن (  االغزٖبةاٌطوف األفو ٚ ٌزىْٛ فو٠َخ ٌفؼً ال أفاللٟ ٚ ٘ٛ 

رظٙو  اٌٝ اٌٍَطخ األث٠ٛخ ٚ ٘ل ا هثّب اٌَجت اٌلٞ كفؼٙب اٌٝ اٌجؾش ػٓ ثل٠ً ٌألة ٠ْجٙٗ  افزملد
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وّب أٔٙب ٚفٟ ٔفٌ اٌٛلذ رزغٕت اٌزفى١و ف١ّب عوٜ ٌٙب   اٌْؼٛه ثب١ٌٚكٚ يْ ٌلٜ اٌؾبٌخ  ِالِؼ اٌؾ

ّغوك رنوو٘ب ٌٍزغوثخ األ١ٌّخ رؾٌ ثب١ٌٚك ، جف  2.75ؽ١ش رمله َٔجخ رغٕجٙب ٌٍقجوح اٌٖبكِخ ة 

( وبٔذ ٙؾ١خ ٌفؼً ال أفاللٟ ٚ ال أَٔبٟٔ ن  ، ِٕٚٗ فؤْ اٌؾبٌخ ) عوٜ ٌٙب فٟٙ ٌؾل ا٢ْ ٌُ رزمجً ِب

فٟ اٌفمو ٚ اٌٖواػبد ث١ٓ  رّضٍذ الغزٖبة ٚاٌلٞ وبْ ٍججٗ ِْبوً ػل٠لح كافً األٍوحٚ٘ٛ ا

ؽ١ش  أفوٜ  ، ى٠بكح اٌٝ افزمبك٘ب ٌٍؾوِبْ اٌؼبٛفٟ فٟ ٍٓ ِجىو، ٚ أ٠ٚب ػٛاًِ ٔف١َخ اٌٛاٌل٠ٓ  

ٍمخ ٚعلد اٌؾو٠خ اٌّط أ٠ٓعلرٙب ( صُ افزوالٙب ػٓ األَ ٚ األفٛح ٌزغل ٔفَٙب ػٕل ن  ٔغل أْ اٌؾبٌخ )

 ػلٚا١ٔخ رزٚب٠ك ثَوػخ ٚ ال أَبٔخِٕٙب ٙؾ١خ ٌفؼً االغزٖبة األِو اٌلٞ عؼً  ٌزمغ فٟ األف١و

  2.7ٌل٠ٙب ة  االٍزضبهحرزؾىُ فٟ أػٖبثٙب ؽ١ش رمله َٔجخ 

ْ اٌؾبٌخ ) ٓ اٙطواثبد ١ٍىٍِٛٛبر١خن  ا ِ ٟ ً االغزٖبة إٔجؾذ رؼبٔ ٚ ثؼل رؼوٙٙب ٌفؼ ٚ اٌزٟ  ( 

 بدكهع 13رمله َٔجزٙب ِٓ فالي رطج١ك ِم١بً وٛهًٔ ٌالٙطواثبد إٌف١َخ ٚ ا١ٌَىٍِٛٛبر١خ ة 

ٚ اٌلٞ  ِٓ فالي اٌؾيْ ٚ اٌْؼٛه  ثب١ٌٚك  ( رؼبٟٔ ِٓ االوزئبةن  اٙبفخ ػٍٝ كٌه فؤْ اٌؾبٌخ )

ٗ ة  ٚ اٌقٛف ثلْٚ كهعبد 4رمله َٔجز ٝ مٌه اٌؼٖج١خ  ٗ ى٠بكح ػٍ ٍجت ؽ١ش  ٚ ٘لا ثَجت ِب ِود ث

كهعبد فبٌؾبٌخ  7كهعبد ٚ اهرفبع َٔجخ اٌؾَب١ٍخ ٌل٠ٙب ٚ اٌزٟ رمله ة  4رمله َٔجخ اٌزٛرو ٌل٠ٙب ة 

) ن ( فٟ ٚٙؼ١خ عل ِؾوعخ فٟٙ روف٘ أٞ اىػبط ٠ٙلك ؽ١برٙب ٚ ٟ٘ رىٓ اٌؼلاء ارغبٖ ٚاٌل٠ٙب ٚ 

   كهعبد ٚ ٟ٘ َٔجخ ِورفؼخ . 6رمله َٔجخ ػلَ اٌىفب٠خ ٌل٠ٙب ة 

  : عبو حىل انحبنخاصتُتبج -6

ٌٍؾبٌخ وو٠ّخ أٔٙب ِود ثؤٚٙبع ِئٌّخ فٟ ؽ١برٙب ٚ اٌلٞ  اإلو١ٕ١ٍى١خٌمل رٍٕٕٛب ِٓ فالي كهاٍزٕب 

رّضً فٟ ؽوِبٔٙب اٌؼبٛفٟ ٌٍٛاٌل٠ٓ  ٚ ٟ٘ فٟ إٌَٛاد األٌٚٝ ِٓ ػّو٘ب ٚ ٘لا ثَجت األٚٙبع 

اٌّؼ١ْ١خ ، اٌفمو ٚ اٌٖواػبد ث١ٓ اٌٛاٌل٠ٓ ِّب كفؼٙب ٌٍؼ١ِ ػٕل علرٙب أ٠ٓ رٍمذ اٌوػب٠خ اٌىبف١خ ٚ 

 َ ٚ أؼلا ٗ ؽوِبٔٙب اٌؼبٛفٟ ٚ اٌؾو٠خ اٌّطٍمخ  ٓ ِب ٠ؼٛ اٌولبثخ ػ١ٍٙب عؼٍٙب رٕزٙي اٌفوٕخ ٌٍجؾش ػ

١ؾلس اٌؼىٌ ٚ رٕزٟٙ ثؤٔٙب ٍززٛط ثبٌيٚاط ٌ اٌلٞ عؼٍٙب رم١ُ ػاللخ غ١و ّوػ١خ ٚ اٌزٟ وبٔذ رظٓ

ثزؼوٙٙب ٌغوَ ال أفاللٟ ِّب عؼٍٙب ٘ل األف١و رفمل ػنه٠زٙب ٚ رمزٙب ثّٓ ؽٌٛٙب  ٚ اٌلٞ ٌٚل ٌل٠ٙب 

 االٙطواثبدٔف١َخ رّضٍذ فٟ لٍك ِب ثؼل اٌٖلِخ  ٚ اٙطواثبد عَل٠خ رّضٍذ فٟ  اٙطواثبد

 ا١ٌَىٍِٛٛبر١خ .
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 : بنجتقذيى انحبنخ انث-2   

  :انجيبَبد األونيخ

 االصى: ٔج١ٍخ

ٍٕخ 25    انضٍ:

ػيثبء    انحبنخ انًذَيخ:

  انًضتىي انذراصي: ّٙبكح ١ٌَبٌٔ فٟ اٌّؾبٍجخ 

 انًضتىي انًعيشي: ِزٍٜٛ 

  عذد األخىح: أٚالك 3 

  يقر اإلقبيخ: َِزغبُٔ 

ٍٕخ  23   صٍ االغتصبة:

ِىبْ اٌؼًّ     يكبٌ اخراء انًقبثالد:

  5 : عذد انًقجالد

 : عرض انًقبثالد1-

اٌزؼوف ػٍٝ  :انهذف      د 45انًذح انزيُيخ:        2015/04/20انًقبثهخ األول:    ثتبريخ :

   األ١ٌٚخ ػٕٙب .اٌؾبٌخ ٚوَت رمزٙب ٚأفل اٌج١بٔبد 

اٌزؼوف ػٍٝ  :انهذف     د 45انًذح انزيُيخ:        2015/04/24انًقبثهخ انثبَيخ:     ثتبريخ : 

 . اٌؾبٌخ ٚ ػاللزٙب ثؤفواك أٍورٙب ٛفٌٛخ

و١ف رُ رؼوٗ  :انهذف       د 45انًذح انزيُيخ :    2015/04/28انًقبثهخ انثبنثخ:     ثتبريخ: 

  .ٌالغزٖبةاٌؾبٌخ 

اختجبر  رطج١ك  :انهذف      د 60انًذح انزيُيخ:   2015/04/31ثتبريخ :     : انًقبثهخ انراثعخ

 كرة يب ثعذ انصذيخ نذافيذصىٌ .

رطج١ك ِم١بً  :انهذف    د 60انًذح انزيُيخ :   2015/05/01ثتبريخ:    : انخبيضخانًقبثهخ 

  إٌف١َخ ٚ ا١ٌَىٍِٛٛبر١خ  ٌىٛهًٔ .  األٙطواثبد
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  انحبنخ يهخص: 

ٍٕخ ، ػيثبء ، ِزؾٍٖخ ػٍٝ ّٙبكح ١ٌَبٌٔ فٟ اٌّؾبٍجخ  ماد  25اٌؾبٌخ ٔج١ٍخ اِوأح رجٍغ ِٓ اٌؼّو 

، ِزٍٛطخ اٌمبِخ ، ث١ٚبء اٌجْوح ، ماد ِالِؼ  ٚعٗ ػبك٠خ ، رؼ١ِ فٟ َِزٜٛ اعزّبػٟ الثؤً ثٗ 

األة ٚ األَ ٚ ّ٘ب ٠ؼّالْ  موو(  ٚ 1أٚالك ) ثٕز١ٓ ٚ 3ٚال٠خ َِزغبُٔ ، ٠زىْٛ ػلك أفواك ػبئٍزٙب ِٓ 

فٟ اٌزغبهح  ٚ اٌؾبٌخ ٔج١ٍخ رؾزً اٌّورجخ اٌٍٛطٝ ث١ٓ افٛرٙب ، أِب ِٓ ؽ١ش اٌَٛاثك اٌؼبئ١ٍخ 

 بئٍخ ٌٗ ٍٛاثك ِو١ٙخ ِٓ أٞ ٔٛع .اٌّو١ٙخ فال ٠ٛعل أٞ ػٕٖو ِٓ اٌؼ

ف ثلٚه ٌمل رُ اٌزؼوف ػٍٝ اٌؾبٌخ ٚ وَت رمزٙب ٚ أفل ع١ّغ اٌّؼٍِٛبد األ١ٌٚخ ػٕٙب ٚ اٌزؼو٠

اٌّقزٔ إٌفَٟ ٚ االفزٖبٓ إٌفَٟ وجبؽضخ فٟ اٛبه ػٍُ إٌفٌ ٚ كٌه ِٓ أعً وَت رمخ اٌؾبٌخ 

ثبإلٙبفخ اٌٝ اٌزؼوف أوضو ػٍٝ رفب١ًٕ ؽ١برٙب ، وّب الؽظٕب أْ اٌؾبٌخ رزغبٚة ِؼٕب ِٓ فالي 

ب ػٓ اٌج١بٔبد ِؼبٍِزٙب اٌؾَٕخ ٚ ارٖبٌٕب ثٙب فٟ ِىبْ ػٍّٙب ٚ وبْ االرٖبي ع١ل ِغ اٌؾبٌخ فؾلصزٕ

  األ١ٌٚخ اٌَبثمخ .

 5اٌؾبٌخ ٔج١ٍخ رؼًّ وّزٖوفخ  فٟ اكاهح ؽى١ِٛخ ، ٟ٘ اٌجٕذ اٌٍٛطٝ فٟ اٌؼبئٍخ ٚ اٌّزىٛٔخ ِٓ 

ٍٕٛاد ٚ ٟ٘ ِزيٚعخ ٚ رؼ١ِ ِؼُٙ فٟ اٌج١ذ  4أفٛح ، ثٕذ رىجو٘ب ة  3أفواك ، األة ٚ األَ ٚ 

خ ٍٕٛاد ٚ ٘ٛ ٠لهً ثبٌغبِؼخ ، رؼ١ِ اٌؾبٌخ ) ْ ( كافً ػبئٍخ ١ٍِئ 3ٚ ٌٍؾبٌخ أؿ ٠ٖغو٘ب ة 

ٓ اٌٛاٌل٠ٓ ٚ٘لا ثَجت ا٘زّبَ وً ِّٕٙب ثزغبهرٗ ٚ ٠م١ٚبْ ِؼظُ ٚلزّٙب  ٚ اٌٖواػبد ث١  ً ثبٌّْبو

فبهط اٌج١ذ ِّب ٠غؼٍّٙب ٠ّٙالْ أٚالكُ٘ ، رمٛي اٌؾبٌخ " ثبثب ٚ ِبِب ٠ٍٚٛا ثوا ٚ لبع ِب 

فٟ لٌٛٙب " أٔب ٚ ٠ؾٍُٛٛ ػ١ٍٕب ٠ال و١ٍٕب ٚ ال لؼلٔب " ، ثبٌَٕجخ ٌؼاللخ اٌؾبٌخ ثؤِٙب ١ٍئخ علا ٚ ٘لا 

ٚ كائّب ٕ٘بن ٕواػبد ث١ّٕٙب ، أِب ثبٌَٕجخ ٌؼاللزٙب ِغ أث١ٙب فٟٙ ّجٗ ِبِب لبع ِب ٔزفبُّ٘ٛ " 

ِٕؼلِخ فٟ لٌٛٙب " وٍٟ ِب هاُ٘ٛ ػب٠ِ ِؼبٔب " فٙٛ ٠زون وً ّٟء ٌألَ ، أِب ػاللخ اٌؾبٌخ 

  ثؤف١ٙب فٟٙ ؽَٕخ .

اٌؾبٌخ ٔج١ٍخ رؼًّ وّزٖوفخ اكاه٠خ رؼوفذ ػ١ٍٙب ٚ لبِذ ثؤفجبهٞ ثمٖزٙب رمٛي اٌؾبٌخ ) ْ ( أٔٙب 

ٍٕٛاد ، وبْ ربعو  4ّبة فالي فزوح كهاٍزٙب ثبٌغبِؼخ ٚ كاِذ ػاللزٙب ِؼٗ ؽٌٟٛ رؼوفذ ػٍٝ 

وبٔذ رّبهً وج١و ٚ أٔٗ  رملَ ٌقطجزٙب ، رمٛي اٌؾبٌخ أٔٙب وبٔذ رمٟٚ ِؼظُ ٚلزٙب فٟ اٌّؾً ٚ ثؤٔٙب 
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ٝ هٚؽٟ فبٛوُ ِوثٛٛخ "  ِ ٔقبف ػٍ ٓ أٔٙب ػنهاء ٚ٘لا فٟ لٌٛٙب " ِب وٕز اٌغٌٕ ِؼٗ ثبٌوغُ ِ

٘لا اٌوثبٛ ١ٍؾ١ّٙب أٚ ٚ أٍزّود اٌؾبٌخ ) ْ (  فٟ ػاللزٙب اٌغ١َٕخ ِغ فط١جٙب ٚ فٟ اػزمبك٘ب أْ 

اللزٙب رُ ٔيٚي كَ ل١ًٍ ٠َّؼ ٌٙب ثبٌّؾبفظخ ػٍٝ ػنه٠زٙب ٚ فٟ ٠َٛ ِٓ األ٠بَ ٚ ث١ّٕب وبٔذ رّبهً ػ

ٌىٕٙب ٌُ رٙزُ ٌٗ اٌٝ أْ ثلأد رظٙو ػ١ٍٙب أػواٗ اٌؾًّ ِٓ كٚفخ ٚ رمٟء ، ٚ ثؼل٘ب رؤولد ِٓ 

ُ رفمل ػنهرٙب  ً ٌىٕٙب ِبىاٌذ رؼزمل ثؤٔٙب ٌ ٓ أٔٙب ؽبِ ِ ُ ْ ( ثبٌوغ ً ، رمٛي اٌؾبٌخ )  فالي وبّف اٌؾّ

ٚ ٘لا فٟ لٌٛٙب " غٟ  أولد ٌٙب اٌؼىٌاٌزٟ اٌٝ أْ م٘جذ اٌٝ ٛج١جخ أفٖبئ١خ فٟ أِواٗ إٌَبء 

ػوفذ ثٍٟ هأٟ ثبٌىوُ ففذ ٚ ِبػوفزِ و١فبُ ٔل٠و " أِب ثبٌَٕجخ ٌقط١جٙب ثلأ ٠زٙوة فٟ لٌٛٙب 

ثبٌطفً ٚ إالػ فطئٗ ٚ لبي  االػزواف" ِب ثغبُ ٠َزؼوف " ٚ ثؤٔٗ لل فَـ فطٛثزٗ ثٙب ٚ هف٘ 

ٙب إٔجؾذ ال رٕبَ ٚ ال رؤوً ٚ ٘لا ِٓ فٛفٙب فٟ ٌٙب " ِب ٔؼوفه ِب رؼوف١ٕٟ " رمٛي اٌؾبٌخ ) ْ ( ثؤٔ

أِٙب ثؤٔٙب ؽبًِ رمٛي  اوزْفذو١ف١خ ِٛاعٙخ أٍ٘ٙب ؽزٝ أٔٙب فىود فٟ اٌٙوٚة ِٓ اٌج١ذ اٌٝ أْ 

ٚ ٌُ رزٛلف ػٓ اٌجىبء ٌىٕٙب لبِذ ثَّبػلرٙب فٛفب ِٓ أْ ٠ؼٍُ أث١ٙب ٚ ثؤٔٙب  أٖلِذاٌؾبٌخ ثؤْ أِٙب 

 .اإلعٙبٌٍٗم١بَ ثؼ١ٍّخ أفلرٙب ألؽلٜ اٌؼ١بكاد اٌقبٕخ 

 "3انحبنخ "       يقيبس كرة يب ثعذ انصذيخ -1

 َ اٌؼجبهاد أثلا ٔبكها أؽ١بٔب غبٌجب كائّب

  x     ٜ1 ٌلٞ اؽَبً ثؤٕٟٔ ٍٛف أرؼوٗ ٌٍؾبكس اٌٖبكَ ِوح أفو 

X               ٟ2 ٌلٞ هغجخ ّل٠لح ٠ؤفن اٌضؤه ِّٓ رَجت فٟ ا٠نائ 

  X                             َ3 أرغٕت وً ِب ٠نوؤٟ ثبٌؾبكس اٌٖبك 

X       4 أػبٟٔ ِٓ اٌٖلاع ٚ اٌلٚفخ أٚ اٌوغجخ فٟ اٌمٟء 

X            َ5 ٌلٞ أفىبه ِيػغخ ٚ ِزىوهح ِورجطخ ثبٌؾبكس اٌٖبك 

  X                              6 إٔجؾذ ال أصك فٟ ِٓ ؽٌٟٛ ثؼل اٌٖلِخ 

  X                           ِٟ7 أؽٍُ ثىٛاث١ٌ ِيػغخ ػٓ اٌؾبكس اٌٖل 

  X             َ8 أعل ٕؼٛثخ وج١وح فٟ اٌلفٛي فٟ إٌَٛ ٌزفى١وٞ فٟ اٌؾبكس اٌٖبك 

  X                                   9 إٔؾٛا ِٓ إٌَٛ وَالْ ٚ ِٕيػغب 

  X                             َٛ13 أعل ٕؼٛثخ فٟ روو١ي أزجبٟ٘ فالي ا١ٌ 

 X                                ٓ11 أّؼو ثبالٔفٖبي ػٓ إٔللبئٟ ٚ ا٢فو٠ 

 X                            َ12 ألبَٚ اٌزفى١و فٟ اٌّٛالف أٚ اٌؾبكس اٌٖبك 

 X      13      الئمخ )غ١و اعزّبػ١خ( ثؼل اٌٖلِخ إٔجؾذ رٖوفبرٟ ِغ إٌبً غ١و 
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 X         14 فملد اٌّزؼخ ٚ اإلؽَبً ثّب أػًّ وّب وٕذ ِؼزبك ػ١ٍٙب 

    X    َ15 إٔجؾذ أوضو ػٖج١خ ٚ رٛرو ٍو٠غ اٌغٚت ِٕن رؼوٙذ ٌٍؾبكس اٌٖبك 

   X                               ٟ16 أرغٕت اٌؾل٠ش ػٓ اٌٖلِخ اٌزٟ ِود ث 

  X                 ٍٟ17 ٌلٞ اؽَبً ثؤْ اٌؾبكس أصو ٍٍجب ػٍٝ َِزمج 

  X                                 18 أفيع ثَوػخ ػٕل ؽلٚس أٞ ّٟء فغؤح 

     X    19 إٔجؼ ٌلٞ رمٍت فٟ اٌّياط ٚ أفؼبالد ثؼل اٌٖلِخ 

  X      اٌؾلس األٍجٛػٟ أٚ اٌْٙوٞ أٚ إٌَٛٞ  اّؼو ثبٌقٛف وٍّب ألزوة ا١ٌّؼبك  23 

  X     ً21          أّؼو ثؤْ ١ّٙزٟ ٌٍطؼبَ رغ١ود ) ى٠بكح أٚ ٔمٖبْ ( ػٓ مٞ لج 

 X       ًثؼل اٌؾبكس اٌٖبكَ ػلد اٌٝ اٌم١بَ ثؤ١ّبء لل رٛلفذ ػٕٙب ِٓ لجً ِض

 )ػ٘ األظبفو(                                          

22 

  X          َ23 ٌلٞ ِْبػو مٔت ؽب١ٌخ ِٕن رؼوٟٙ ٌٍؾبكس اٌٖبك 

     X       ٟ24 أّؼو إٟٔٔ ؽي٠ٓ ٚ غ١و َِوٚه فٟ ؽ١بر 

   X                                            25 أّؼو ثؤٕٟٔ ٌٓ أػ١ِ ٠ٛٛال 

    X            ٓ26 أّؼو إٟٔٔ ١ٌٌ ٌلٞ اٌملهح ػٍٝ ؽت األّقبٓ اٌّموث١ 

 X                                             27 أفبف أْ رزىوه اٌٖلِخ 

 X                           28 أفبف ثْلح ِٓ اٌجمبء ٌٛؽلٞ فٟ ِىبْ ِب 

     X    29 إٔجؾذ ػاللزٟ ِغ أفواك أٍورٟ ِزٛروح 

  X     ّٟىً ِزٍَٜ       رفب١ًٕ اٌؾبكس اٌٖبكَ رؼوٗ ٔفَٙب ػٍٝ رفى١وٞ ف  33 

 X            ِٓ31 أّؼو ثؼغي األة ٚ األَ ػٓ ؽّب٠زٟ ٚ رٛف١و ِىبْ آ 

 

 2- '3 انحبنخ' : يقيبس االضطراثبد انضيكىصىيبتيخ

اٌولُ  اٌؼجبهاد  ٔؼُ  ال   ؟  

  

 X  1 ً٘ ٍجك ٌه أْ أزبثه ٕلاع ؟ 

  X 19-2 ً٘ رْؼو ثٕٛثبد ؽواهح أٚ ثوٚكح ؟  

  X ً٘ أغّٟ ػ١ٍه أوضو ِٓ ِور١ٓ فٟ ؽ١بره ؟  3 

 X  4 ً٘ ٠ق١فه إٌبً اٌغوثبء أٚ األِبوٓ غ١و اٌّؤٌٛفخ ؟ 

  X 5 ً٘ ٠ؾلس ٌه كائّب ؽبالد ِٓ اٌلٚاه؟ 

 X  6 ً٘ رورغف ٚرورجه ؽ١ّٕب ٠ؾبكصه هئ١َه؟ 

  X 7 ً٘ ٠غؼٍه ِٕظو اٌلِبء لبثال الْ ٠غْٝ ػ١ٍه؟ 
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 X   هئ١َه؟ً٘ ٠زْزذ ػٍّه اما هالجه  8 

 X X 9 ً٘ ٠فيػه أْ رىْٛ ٚؽ١لا كْٚ إٔللبء لو٠ج١ٓ ِٕه؟ 

  X 13 ً٘ رْؼو ثبٌؼٖج١خ أٚ اٌلٚاه فٟ ٘نٖ اٌٍؾظخ؟ 

  X 11 ً٘ رقطئ فٟ اٍز١ؼبة ِب ٠ٍمٝ ا١ٌه ِٓ أٚاِو أٚ رٛع١ٙبد؟ 

 X  12 ً٘ ٠قزٍٜ رفى١ون رّبِب ؽ١ّٕب رؼًّ ثَوػخ؟ 

  X االِزؾبْ ؟ ً٘ رزٖجت ػولب ٚرورؼِ ثْلح ٚلذ  13 

 X  14 ً٘ روغت كائّب فٟ أْ ٠ىْٛ أؽل ثغٛاهن ٠َلٞ ٌه إٌٖؼ؟ 

  X 15 ً٘ رئكٞ كائّب أػّبٌه ثجٜء ؽزٝ رزؤول ِٓ أه رئك٠ٙب ػٍٝ اٌٛعٗ األوًّ؟ 

  X 16 ً٘ ٠ٚب٠مه أْ رؤوً فٟ أٞ ِىبْ غ١و ِٕيٌه 

 X    ٟرٚب٠مه ؟ً٘ رْؼو ثوغجخ عبِؾخ فٟ أْ رىوه ٔفٌ األػّبي اٌز  17 

  X 18 ً٘ رْؼو كائّب ثبٌّوػ ٚاٌَؼبكح ؟ 

 X  19 ً٘ رْؼو كائّب ثب١ٌٚك ثغ٘ إٌظو ػّب رفؼٍٗ  ؟ 

  X 23 ً٘ رْؼو كائّب ثبٌجئً ٍٚٛاك اٌل١ٔب ؟-

26 

 X  21 ً٘ رجلٚ ٌه اٌؾ١بح فب١ٌخ رّبِب ِٓ األًِ ؟ 

 X  22 ً٘ ٔبكها ِب رئصو ف١ه األؽلاس ؟ 

  X  ٚكائّب ٕبِزب ٚؽي٠ٕب ؽ١ّٕب رىْٛ فٟ اٌؾفالدً٘ رجل  23 

  X 24 ً٘ رؼزجو ّقٖب ػٖج١ب ؟ 

  X 25 ً٘ وض١وا ِب رٛك أْ رىْٛ فٟ ػلاك األِٛاد أٚ وؤٔه ٌُ رىٓ ؟ 

 X  26 ً٘ ٌل٠ه أٞ ِقبٚف غ١و ػبك٠خ ؟ 

  X 27 ً٘ رغل ٕؼٛثخ فٟ اٌجلء فٟ إٌَٛ أٚ رٖبة ثؤهق أصٕبء ا١ًٌٍ ؟-

33 

 X   ً٘رض١و األ١ّبء اٌزبفٙخ أػٖبثه ؟  28 

 X  29 ً٘ ٠ئكٞ اٌمٍك اٌٝ ا١ٙٔبهن ثبٍزّواه ؟ 

  X 33 ً٘ ؽلس ٌه ا١ٙٔبه ػٖجٟ ؟ 

  X 31 ً٘ رٍٙش لجً أٞ فوك أفو اما لّذ ثّغٙٛك ِب ؟ 

 X  32 ً٘ رْؼو ثآالَ فٟ اٌمٍت أٚ اٌٖله ؟ 

  X 33 ً٘ ٠َوع لٍجه أؽ١بٔب ثلهعخ ٍِؾٛظخ كْٚ ٍجت ظب٘و 

  X 34 ً٘ رْؼو أؽ١بٔب ثٖؼٛثخ فٟ اٌزٕفٌ ؟-

38 

  X 35 ً٘ رمٍمه أؽ١بٔب ففمبد فٟ اٌمٍت ؟ 

  X 36 ً٘ وض١وا ِب رفبعئ ثبٌقٛف أصٕبء اٌزفى١و ؟ 
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 X  37 ً٘ رٙزي أؽ١بٔب أٚ رورؼِ ؟ 

  X 38 ً٘ رٖؾٛ وض١وا ِٓ إٌَٛ اصو ؽٍُ ِيػظ ؟ 

  X ِفبعئ أٚ ٙٛء أصٕبء ا١ًٌٍ ؟ ً٘ ٠فيػه كائّب ٕٛد  39-

46 

  X 43 ً٘ رغؼٍه اٌٚٛٙبء اٌّفبعئخ رمفي ٚرورؼل ثْلح 

 X  41 ً٘ رورؼِ ٚرْؼو ثبٌٚؼف اما ِب ٕبػ فٟ ٚعٙه أؽل ؟ 

  X 42 ً٘ وض١وا ِب رىْٛ ٘بئغب ٚػٖج١ب ؟ 

 X  43 ً٘ رؼبٟٔ ِٓ أفىبه ِق١فخ أٚ ِيػغخ رزوكك فٟ مٕ٘ه كائّب ؟ 

  X ٍٟٕلاع ّل٠ل َِزّو ؟ ً٘ رمب ِٓ  44 

 X  45 ً٘ رؼوق ثْلح ؽزٝ فٟ اٌغٛ اٌجبهك ؟ 

  X 46 ً٘ ٠ؾلس ٌه أؽ١بٔب افزالط فٟ اٌٛعٗ أٚ اٌوأً أٚ األوزبف ؟ 

 X  47 ً٘ رؼبٟٔ ِٓ ثوٚكح األٛواف ؽزٝ فٟ اٌغٛ اٌؾبه ؟-

61 

  X 48 ً٘ ؽلصذ ٌه ِوح ٔٛثخ اغّبء أٚ ر١ٙظ ؟ 

 X  ً٘ رؼبٟٔ أؽ١بٔب ِٓ آالَ فٟ اٌظٙو رغؼً ِٓ اٌٖؼت ػ١ٍه االٍزّواه فٟ اٌؼًّ ؟  49 

  X 53 ً٘ رؾلس ٌه آالَ فٟ ػ١ٕ١ه رغؼٍه غ١و لبكه ػٍٝ اٍزقلاِّٙب ؟ 

 X  51 ً٘ رٕزبثه أؽ١بٔب آالَ ٚأٚعبع ّل٠لح رغؼً ِٓ اٌَّزؾ١ً ػ١ٍه ارّبَ أػّبٌه ؟ 

  X 52 ً٘ ٕؾزه كائّب فٟ ؽبٌخ ١ٍئخ ؟ 

  X 53 ً٘ رٕزبثه ٔٛثبد ِٓ اإلعٙبك أٚ اٌزؼت ؟ 

  X 54 ً٘ رغٙل ٔفَه فٟ اٌمٍك ػٍٝ ٕؾزه ؟ 

 X  55 ً٘ رٕزبثه آالَ ٚأٚعبع فٟ اٌوأً رغؼً ِٓ اٌٖؼت ػ١ٍه أغبى أػّبٌه ؟ 

  X 56 ً٘ رْؼو كائّب ثبٌزؼت ٚاإله٘بق ٌلهعخ رّٕؼه ؽزٝ ػٓ األوً ؟ 

  X  ٟاٌٖؾخ اٌزٛػه ؟ً٘ رْؼو كائّب ثٚؼف ف  57 

  X 58 ً٘ ١ّٙزه ٌٍطؼبَ ع١لح ؟ 

 X  59 كائّب ِٓ ً٘ رؼبٟٔ ِؼلح ِمٍٛثخ ؟ 

  X 63 ً٘ رؼبٟٔ كائّب ِٓ اَِبن ِيِٓ ؟ 

  X 61 ً٘ رٕزبثه كائّب ؽبالد ِٓ اٌغض١بْ ؟ 

  X 62 ً٘ رؼبٟٔ كائّب ِٓ ػَو اٌُٙٚ ؟ 

  X 63 ً٘ ِؼلره ِٚطوثخ ثبٍزّواه ؟ 

  X  ًِ٘ؼلره ٚأِؼبإن غ١و ِٕزظ١ّٓ ؟  64 

  X 65 ً٘ رؼبٟٔ كائّب ِٓ اٙطواثبد فٟ ُ٘ٚ اٌطؼبَ ؟ 
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  X 66 ً٘ رؼبٟٔ كائّب ِٓ اٙطواثبد فٟ األِؼبء ؟ 

  X 67 ً٘ ١َ٠ئ إٌبً فّٙه كائّب ؟-

82 

 X  68 ً٘ ٠ٕزبثه اٌْؼٛه ثؤْ أؽلا ٠والجه أصٕبء اٌؼًّ ؟ 

 X  69 ً٘ رؼبًِ كائّب ثؼلاٌخ ؟ 

  X 73 ً٘ ٠ٕزبثه اٌْؼٛه ثؤْ إٌبً ٠والجٛٔه أٚ ٠زؾلصْٛ ػٕه فٟ اٌْبهع ؟ 

  X 71 ً٘ ٠ٕزملن إٌبً كائّب ؟ 

 X  72 ً٘ أٔذ فغٛي أٚ ؽَبً ثبفواٛ ؟ 

  X 73 ً٘ ِٓ اًٌَٙ اىػبعه أٚ أصبهره؟ 

 X  74 ً٘ رىَت األٕللبء ثٌَٙٛخ ؟ 

  X 75 ً٘ ٠ٚب٠مه أػلاإن اٌٝ ؽل وج١و ؟ 

٠ض١و غٚجه أْ ٠ٍّٟ ػ١ٍه أؽل ِب ٠غت أْ رفؼٍٗ ؟ ً٘     76 

  X 77 ً٘ أٔذ ِٕلفغ فٟ رٖوفبره ؟ 

 X  78 ً٘ ٠ىنة ػ١ٍه إٌبً كائّب ؟ 

  X 79 ً٘ رٕفغو فٟ اٌغٚت ثّغوك أْ رؼغي ػٓ اٌؾٖٛي ػٍٝ ِب رو٠لٖ ؟ 

  X 83 ً٘ رٕفو ِٓ اٌغٌٕ ا٢فو ؟ 

  X ْٛػٍٝ ؽنه   ؟ ً٘ رْؼو كائّب ثؤٔه ٠ٕجغٟ أْ رى  81 

  X 82 ً٘ رمغ كائّب فٟ صٛهاد غٚت ػ١ٕفخ ؟ 

  

    :نذافيذصىٌ انصذيخ ثعذ يب كرة َتبئح عرض-1

   :انًحبور-    1

(. أٍئٍخ 7)   اٌٖبكِخ اٌقجوح اٍزؼبكح:    األول انًحىر-             

( 1  ، 3 ) ، ( 5  ، 4 ) ، ( 7  ، 2 ) ، ( 17  ، 3 ) ، ( 27  ، 4 ) ، ( 28  ، 4 ) ، ( 30  ، 3 ) .          

23 ÷7 =2.75  = ( 3 + 4 + 2 + 3 + 4 + 4 + 3 )             

 -    ٍئاي ( 16رغٕت اٌقجوح اٌٖبكِخ  )    :انًحىر انثبَي 

 (3  ،4  ( ، )4  ،4  ( ، )6  ،1  ( ، )11  ،2  ( ، )12  ،4  ( ، )13  ،3  ( ، )14  ،4  ( ، )16 

 ،3  ( ، )19  ،1  ( ، )23  ،1  ( ، )21  ،2  ( ، )22  ،4  ( ، )23  ،3  ( ، )24  ،4  ( ، )25 

 ،3  ( ، )26  ،3 . )  

= )  (4  +4  +1  +2  +1  +2  +4  +3  +4  +3  +1  +1  +2  +4  +3  +4  +3  +3   

  43  ÷16  =2.5    



 عرض انُتبئح ويُبقشخ انفرضيبد                          انخبيش  انفصم
 

59 
 

 - أٍئٍخ ( 13)    االٍزضبهح  : نجانًحىر انثب

 (2  ،4  ( ، )8  ،1   ( ، )9  ،3  ( ، )13  ،3  ( ، )15  ،4  ( ، )18  ،1  ( ، )23  ،2  ( ، )

21  ،4  ( ، )29  ،3  ( ، )31  ،2 . )  

 24  ÷13  =2.4  =  (4  +1  +3  +3  +4  +1  +2 +4  +3  +2  )  

 3-خذول انًحبور نكرة يب ثعذ انصذيخ 

 انًحبور      انًحىر األول   انًحىر انثبَي  انًحىر انثبنج 

 االصتدبثبد           2.75        2.5        2.4

 

  4-يقيبس االضطراثبد انُفضيخ و انضيكىصىيبتيخ

 -خذول انذرخبد انًتحصم عهيهب يٍ خالل تطجيق اختجبر كىرَم

 االضطراثبد        انذرخبد انًحصم عهيهب  انًتىصطبد   

 انًشكالد انضيكىصىيبتيخ 10 6

 عذو انكفبيخ         7 4

 االكتئبة           9 3

 انقهق             5 2

 انحضبصيخ          8 4

 انغضت           5 2

 انتىتر            5 3

 

 :  تحهيم َتبئح األختجبريٍ و انًقبثالد5-

ِٓ فالي اٌّالؽظبد ٚ اٌّمبثالد ٚ ثؼل  رطج١مٟ ألفجبه لٍك ِب ثؼل اٌٖلِخ ٌلاف١لٍْٛ ٚ ِم١بً 

ٚ ا١ٌَىٍِٛٛبر١خ ٟ ِٓ لٍك ِب ثؼل  االٙطواثبد إٌف١َخ  ٓ رؼبٔ ِ ٟ ْ ( ٚعلٔب ثؤٔٙب رؼبٔ ِغ اٌؾبٌخ ) 

اٌىٛاث١ٌ  ؽ١ش رمله َٔجخ اٍزؼبكح ٚ اٌٖلِخ فٟٙ رؼ١ل ِؼب٠ْزٙب ٌٖلِزٙب ِٓ فالي األؽالَ 
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ؽبٌخ ِٓ ٚ ٟ٘ ل١ّخ وج١وح ، اٙبفخ ػٍٝ كٌه رظٙو ٌلٜ اٌؾبٌخ   2.75ة  ٌل٠ٙب اٌقجوح اٌٖبكِخ

اٌْؼٛه كهعبد ؽَت ِم١بً وٛهًٔ اٙبفخ ػٍٝ كٌه  5زٙب ة اٌزٛرو ٚ اٌقٛف ٚ اٌزٟ رمله َٔج

 ؽلس ٌٙب  ثب١ٌٚك فّغوك رنوو٘ب ٌٍزغوثخ األ١ٌّخ رؾٌ ثب١ٌٚك ، فٟٙ ٌؾل ا٢ْ ٌُ رزمجً ِب

ٓ ٕلِزٙب ؽ١ش رمله َٔجخ رغٕجٙب ٌٍقجوح اٌٖبكِخ ة  ْ اٌؾبٌخ ) 2.5ٚرزغٕت اٌؾل٠ش ػ ٗ فؤ ِٕٚ ، ْ

٠وعغ اٌٝ ػلح أٍجبة ِٕٙب بٟٔ ٚ٘ٛ االغزٖبة ٚاٌلٞ ( وبٔذ ٙؾ١خ ٌفؼً ال أفاللٟ ٚ ال أَٔ

كافً األٍوح ، ى٠بكح اٌٝ افزمبك٘ب اٌوػب٠خ ٚ اٌؾٛاه  أؼلاَغ١بة اٌَّئ١ٌٚخ األث٠ٛخ فٟ اٌج١ذ ٚ 

ٚ اٌلٞ رمله َٔجزٗ  وبالوزئبةأفوٜ ، ٚ أ٠ٚب ػٛاًِ ٔف١َخ ِٓ وال اٌٛاٌل٠ٓ ٌٍؾوِبْ اٌؼبٛفٟ 

ٚلؼذ ٙؾ١خ  ( ْ ؽ١ش ٔغل أْ اٌؾبٌخ )َجخ ِورفؼخ كهعبد ٚ ٟ٘ ٔ 9ؽَت ِم١بً وٛهًٔ ة 

ٌل٠ٙب ة  االٍزضبهحؽ١ش رمله َٔجخ  خعل ِٚطوث ١خٚٙؼ ٙب فٟ ٌفؼً االغزٖبة األِو اٌلٞ عؼٍ

 3.7( أَبٔخ أفوٜ ؽ١ش رمله َٔجخ االٍزضبهح ٌل٠ٙب ة ْ  ، فٙلٖ اٌزغوثخ عؼٍذ ِٓ اٌؾبٌخ ) 2.4

اٌٝ عبٔت أؽب١ٌٍ  كهعبد 7للهد ٌل٠ٙب ثَٕجخ  ؼلَ اٌىفب٠خ ٚ اٌزٟى٠بكح ػٍٝ مٌه ّؼٛه٘ب ث

ٚ اٌقٛف ِٓ ١ِٖو٘ب اٌمبكَ ٚ اٌؼغي  كهعبد  5ٚ اٌلٞ للهد َٔجزٗ ٌل٠ٙب ة  أفوٜ ِٓ اٌمٍك

 8ٚ اٌؾَب١ٍخ اٌّفوٛخ أرغبٖ االفو٠ٓ ٚ اٌزٟ للهد َٔجزٙب ة  ػٓ ا٠غبك ؽً ٌٛٙؼٙب اٌؾبٌٟ

   .كهعبد ؽَت ِم١بً وٛهًٔ 

ِٕٙب  اٙطواثبد ١ٍىٍِٛٛبر١خلل فٍف ٚهاءٖ  ( ْ  اٌؾبٌخ ) اٌنٞ ِٛهً ػٍٝ االغزٖبةفؼً  اْ

ٚ اٌزٟ رمله َٔجزٙب ِٓ فالي رطج١ك ِم١بً وٛهًٔ ٌالٙطواثبد  اٙطواثبد ػل٠لح فٟ اٌّؼلح

٘لٖ اٌزغوثخ عؼٍذ اٌؾبٌخ ) ْ (  اٙبفخ ػٍٝ كٌه فؤْ بدكهع 13إٌف١َخ ٚ ا١ٌَىٍِٛٛبر١خ ة 

ٟ ؽبٌخ ِٓ  اٌوػت ى ِ ف ٚ رغ١واد رؼ١ ٓ ؽٌٛٙب  ٟ رغؼٍٙب رفمل اٌزمخ ثّ ٝ األفىبه اٌٙن٠ب١ٔخ اٌز ٠بكح ػٍ

 فٟ رٕظ١ّٙب إٌفَٟ 

  :اصتُتبج عبو حىل انحبنخ6-

ٌٍؾبٌخ ٔج١ٍخ َٔزٕزظ أْ اٌّْبوً ٚ اٌٖواػبد ٚ أؼلاَ اٌوػب٠خ ٚ  اإلو١ٕ١ٍى١خِٓ فالي كهاٍزٕب 

ٓ ؽٌٛٙب  اال٘زّبَ ٚ اٌزمخ اٌيائلح ثّ ٝ اٌؾو٠خ اٌّطٍمخ  ٝ ؽ١برٙب اٙبفخ اٌ ٌ ٍٍجب ػٍ ً األٍوح أٔؼى كاف

ٚ ٘لا هاعغ ٌٍظوٚف اٌزٟ وبٔذ رؼ١ِ ف١ٙب ٚ اٌّؾ١ٜ اٌنٞ وجود ف١ٗ ، ؽ١ش أٔٙب ػبٔذ ِٓ 

اٌؾوِبْ اٌؼبٛفٟ ٌٍٛاٌل٠ٓ ثبٌوغُ ِٓ ٚعٛكّ٘ب  ٚ فبٕخ ؽٕبْ األَ ِّب كفغ ثبٌؾبٌخ ) ْ ( اٌٝ 
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ؾش ػٓ ٘لا اٌؾٕبْ ػٓ ٛو٠ك ػاللخ غ١و ّوػ١خ ِغ اٌطوف األفو ٚ اٌنٞ أٔزٙي ٘نا األف١و اٌج

 ٟ ٚ اٌفوٕخ ف ٟ  اٍزغالياٌزمخ  اٌؼاللخ اٌالأفالل١خ فٟ  أزٙبءرٍه اٌّْبػو ثؼل رٕف١ل عو٠ّزٗ  ٚ ثبٌزبٌ

  .هِي أٔضٛٞ ٘بَ فٟ ِغزّؼٕب ثبػزجبه٘بؽك اٌؾبٌخ ) ْ ( ثفملأٙب ٌؼنهرٙب 
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" تظهر أعراض قهق يب ثعذ انصذيخ عهً انًرأح  :عهً ضىء انُتبئح  انفرضيبد يُبقشخ-1

 انًغتصجخ "

ْ اٌّوأح اٌّغزٖجخ رؼبٟٔ  ٝ أ ً اٌ ٝ اٌؾبالد اٌضالس ٍّؾذ ٌٕب ثبٌزٕٛ ٟ أعو٠ٕب٘ب ػٍ ْ اٌلهاٍخ اٌز ا

د ٚ ِٓ لٍك ِب ثؼل اٌٖلِخ ٚ ٘لا ؽَت إٌزبئظ اٌزٟ رٍٕٕٛب ا١ٌٙب ِٓ فالي اٌّالؽظبد ٚ اٌّمبثال

اٌّزؾًٖ ووة ِب ثؼل اٌٖلِخ ٌلاف١لٍْٛ  ٚ اٌلٞ أرجزذ ٔزبئغٗ  ٌالفزجبهأ٠ٚب ِٓ فالي رطج١مٕب 

ػ١ٍٙب ِٓ اٌؾبالد َٔت وج١وح ٚ ِزمبهثخ فبٕخ ػٕل اٌؾبٌخ األٌٚٝ ٚ اٌزٟ للهد َٔجخ اٍزؼبكرٙب 

 . 2.75ثَٕجخٚ اٌؾبٌخ اٌضبٌضخ  3.28صُ ر١ٍٙب اٌؾبٌخ اٌضب١ٔخ ثَٕجخ  3.75ٌٍقجوح اٌٖبكِخ ة 

أْ اٌّوأح اٌّغزٖجخ رؼ١ل ِؼب٠ْزٙب ٌٍؾلس اٌٖلِٟ ثٖفخ ِيِٕخ ٚ ِزىوهح ٚ ٘لا ِب الؽظٕبٖ ػٕل 

فٟ األؽالَ اٌّيػغخ ٚ اٌىٛاث١ٌ اٌّزىوهح ، أٚ ػٕل ِْب٘لرٙب ٌٍؾلس ٔفَٗ  ِزّضال اٌضالساٌؾبالد 

ؽ١ش رمله َٔجخ رغٕت  ، ٌنٌه فٟٙ رؾبٚي أْ رزغٕت وً األ١ّبء اٌزٟ رنوو٘ب ثبٌؾلسأٚ ِْبثٗ ٌٗ 

ٝ ة  ٖ اٌؾبٌخ  3.12اٌقجوح اٌٖبكِخ ػٕل اٌؾبٌخ األٌٚ ٖ إٌَت ِورفؼخ ػٕل ٘ل ٌز١ٍٙب اٌؾبٌخ ٚ رجمٝ ٘ل

، اٙبفخ ػٍٝ مٌه عٍّخ ِٓ ا٢صبه ٟٚ٘ اٌْؼٛه  2.5ٚ اٌؾبٌخ اٌضبٌضخ ثَٕجخ  2.75اٌضب١ٔخ ثَٕجخ 

ضبٌضخ ٚ اٌّملهح ١وح فبٕخ ػٕل اٌؾبٌخ اٌثبٌنٔت ، إٌلَ ، اٌْؼٛه ثبٌٕمٔ  اٌقٛف ، ٚ اٌمٍك ثٖفخ وج

كهعبد  2ر١ٍٙب اٌؾبٌخ األٌٚٝ ٚ اٌضب١ٔخ ثَٕجخ رمله ة كهعبد ػٍٝ ِم١بً وٛهًٔ   5َٔجزٗ ة 

 13ٔٛثبد ِٓ اٌغٚت أوضو اهرفبػب ػٕل اٌؾبٌخ األٌٚٝ ٚ اٌّملهح َٔجزٙب ة ى٠بكح ػٍٝ مٌه ظٙٛه 

اٌٝ عبٔت أصبه أفوٜ ِٕٙب كهعبد  3كهعبد ٚاٌضب١ٔخ ة  5 كهعبد ، ر١ٍٙب اٌؾبٌخ اٌضبٌضخ ثَٕجخ 

كهعخ ٟٚ٘ َٔجخ عل ِورفؼخ   15اٌؼيي ٚ اٌؾَب١ٍخ اٌّفوٛخ فبٕخ ػٕل اٌؾبٌخ األٌٚٝ ٌزًٖ اٌٝ 

كهعبد ، وّب أْ ٕ٘بن أصبه أفوٜ  5ة  خكهعبد ٚ اٌؾبٌخ اٌضب١ٔ 8أِب اٌؾبٌخ اٌضبٌضخ رمله َٔجزٙب ة 

اٌغَلٞ ، فملاْ ا١ٌْٙخ ، أهق ٚ ػلَ اٌملهح ػٍٝ إٌَٛ ،  ٘بقاإلهثبٌفًْ ٚ  اإلؽَبًفٟ  رزّضً

 9اٌؾبٌخ األٌٚٝ ٚ اٌضبٌضخ ٚ اٌّملهح ة ثَٕجخ وج١وح فبٕخ ػٕل  االوزئبةه ٛى٠بك ػٍٝ كٌه ظٙ

 .كهعبد  4كهعبد أِب اٌؾبٌخ اٌضب١ٔخ فزمله ة 

 ً ٚ ثؼل رؼوٙٙب ٌفؼ ْ اٌّوأح اٌّغزٖجخ  ٓ اٙطواثبد  االغزٖبةا ١ٍىٍِٛٛبر١خ إٔجؾذ رؼبٟٔ ِ

إٌف١َخ  االٙطواثبدٚ ٘لا ؽَت إٌزبئظ اٌزٟ رؾٍٖٕب ػ١ٍٙب ِٓ فالي رطج١مٕب ٌّم١بً 
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أْ َٔجخ اٌّْىالد ا١ٌَىٍِٛٛبر١خ اٌزٟ رؼبٟٔ ِٕٙب اٌزٟ أرجزذ ٔزبئغٗ  ٚا١ٌَىٍِٛٛبر١خ ٌىٛهًٔ

ٝ اٌؾبٌخ األ ٚ اٌزٟ  ٚاٌّزّضٍخٌٚ ٚ اٌَىوٞ   َ ٜ اٌل ٚ اهرفبع ٙغ ٚ األِؼبء  ٟ اٌّؼلح  ٟ اٙطواثبد ف ف

ٝ  12رمله ة  ً اٌ ٚ اٌضبٌضخ ٌزٖ ِغ كهعبد  13كهعخ ٟٚ٘ َٔجخ ِورفؼخ علا ِمبهٔخ ثبٌؾبٌخ اٌضب١ٔخ 

، ؽ١ش ٠ّىٓ أْ ٔغل ٘لٖ ِزفبٚرخ اٌظٙٛه ث١ٓ اٌؾبالد اٌضالس  االٙطواثبداٌؼٍُ أْ ٘لٖ 

 .ٕل ع١ّغ اٌؾبالد وّب ٠ّىٓ أْ رظٙو ػٕل ؽبٌخ كْٚ أفوٜ ثؤوٍّٙب ػ االٙطواثبد

امْ ِٚٓ فالي ِب رُ ػوٙٗ ِٓ ٔزبئظ ٚ اٌزٟ رُ اٌزًٕٛ ا١ٌٙب ٠ىّٓ اٌمٛي أْ اٌفو١ٙبد اٌزٟ رُ 

    ٛوؽٙب لل رؾممذ . 
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عهً انًرأح  تظهر اضطراثبد صيكىصىيبتيخ  "   : األونًاندزئيخ يُبقشخ انفرضيخ -2

 انًغتصجخ  " 

ِٓ فالي اٌلهاٍخ اٌؼ١بك٠خ اٌزٟ لّٕب ثٙب ػٍٝ اٌؾبالد اٌضالس ٚ ثؼل رطج١مٕب ٌّم١بً وٛهًٔ 

إٌف١َخ ٚ ا١ٌَىٍِٛٛبر١خ  رٍٕٕٛب اٌٝ ٔز١غخ ِفبك٘ب أْ وً اِوأح ِغزٖجخ رؼبٟٔ ِٓ  ٌالٙطواثبد

أػواٗ ِو١ٙخ ع١َّخ ٚ اٌزٟ ر١ّيد ثبألػواٗ اٌغ١َّخ  ثبػزجبه٘باٙطواثبد ١ٍىٍِٛٛبر١خ 

ٟ ٚٙبئف األػٚبء  ُ اٌزؼج١و ػٕٙب ٚ افزالالد ف ٚ ِقبٚف ال ٠ز ٚ رٛرو  ٓ لٍك  ٔز١غخ ٌّب ٠ٖبؽت ِ

كٚها ٘بِب ٚ أٍب١ٍب ٚ ٘لا ِب ّٙلٔبٖ ِغ اٌؾبالد  االٔفؼبٌٟػ٠ٛٚخ ٠ٍؼت ف١ٙب اٌؼبًِ  ثبٙطواثبد

١َىٍِٛٛبر١خ ؽَت إٌزبئظ اٌزٟ رؾٍٖٕب ػ١ٍٙب ِٓ ِم١بً اٌضالس ؽ١ش للهد َٔجخ اٌّْىالد اٌ

فٟ اٙطواثبد فٟ اٌّؼلح ٚ األِؼبء ٚ اهرفغ ٙغٜ  رّضٍذكهعخ  12األٌٚٝ ة وٛهًٔ ػٕل اٌؾبٌخ 

اٌلَ ٚ اٌَىوٞ  ٚ ٟ٘ َٔجخ ِورفؼخ ِمبهٔخ ثبٌؾبٌخ األٌٚٝ ٚ اٌضب١ٔخ ٚ اٌزٟ للهد َٔجخ اٌّْىالد 

ؽ١ش ٠ّىٓ أْ ٔغل ٘لٖ االٙطواثبد ثؤوٍّٙب ػٕل ع١ّغ كهعبد  13ا١ٌَىٍِٛٛبر١خ ٌل٠ُٙ ة 

 ٚثبٌزبٌٟ فٟٙ إٔجؾذ رْىً ػبئمب ػٍٝ ؽ١برُٙ اٌؾبالد وّب ٠ّىٓ أْ رظٙو ػٕل ؽبٌخ كْٚ أفوٜ 

ٓ اٙطواثبد ١ٍىٍِٛٛبر١خ لل امْ ِٕٚٗ َٔزٕزظ أْ اٌفو١ٙخ اٌمبئٍخ أْ وً اِوأح ِغزٖجخ رؼبٟٔ ِ

 .رؾممذ
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 "  كم ايرأح يغتصجخ تعيذ يعبيشخ انحذث انصذيي "   : انثبَيخ اندزئيخ يُبقشخ انفرضيخ-3

لّٕب ثبٌزًٕٛ  ٌالغزٖبةاٌّؼّمخ ٌٍؾبالد اٌضالس اٌٍٛارٟ رؼوٙٓ  اإلو١ٕ١ٍى١خِٓ فالي كهاٍزٕب 

فٟ اػبكح ِؼب٠ْزُٙ  رّضٍذ٠ؼْٓ أػواٗ ٔف١َخ  اٌضالسِٓ اٌؾبالد  ه وً اٌٝ ٔز١غخ ِفبك٘ب أٔ

ثطو٠مخ أٚ ثؤفوٜ ِٓ فالي رنوو اٌؾلس ثْىً َِزّو ٚ ٙبغٜ فبٕخ فٟ  ٌٍؾلس اٌٖلِٟ

األؽالَ أٚ اٌزٖوف ٚ اٌْؼٛه ٚ وؤْ اٌؾلس اٌٖلِٟ ػبئل ٚ ٘لا ِب ٚعلٔبٖ ػٕل اٌؾبالد اٌضالس 

اٍزؼبكح اٌؾبٌخ ٌٍقجوح َٔجخ  دووة ِب ثؼل اٌٖلِخ ٌلاف١لٍْٛ ؽ١ش لله الفزجبهٚ ثؼل رطج١مٕب 

ٚ  3.28ٚ ٟ٘ َٔجخ ِورفؼخ ٚ ٌزمله ػٕل اٌؾبٌخ اٌضب١ٔخ ة  3.75ٌٚٝ ة اٌٖبكِخ ػٕل اٌؾبٌخ األ

ٔفَٟ  أٚغبٛ، اٙبفخ ػٍٝ مٌه فؤْ وً ؽبٌخ ِٓ اٌؾبالد اٌضالس ٠ؼْٓ  2.75اٌؾبٌخ اٌضبٌضخ ة 

ّل٠ل ػٕل اٌزؼوٗ ٌٍّض١واد اٌلاف١ٍخ ٚ اٌقبهع١خ اٌزٟ روِي أٚ رْجٗ ثؼ٘ عٛأت اٌؾلس 

ِورفؼخ وض١وا فبٕخ ػٕل اٌؾبٌخ األٌٚٝ ٚ اٌزٟ رمله ة  الٍزضبهحااٌٖلِٟ ؽ١ش ٔغل ٕ٘ب أْ َٔجخ 

، ى٠بكح ػٍٝ  2.4ٚ اٌؾبٌخ اٌضبٌضخ ٚ اٌزٟ رمله ة  2.7ٚ ِمبهٔخ ثبٌؾبٌخ اٌضب١ٔخ ٚ اٌزٟ رمله ة  3.7

ٚ ٘لا ِب  االٍزغبثبدِض١واد ِورجطخ ثبٌؾلس اٙبفخ اٌٝ ؽنه ػبَ فٟ مٌه اٌزفبكٞ اٌَّزّو ألٞ 

فبٕخ ػٕل  رغٕت اٌقجوح اٌٖبكِخ  ِورفؼخ فٟ َٔجخ ٔغل رٍٕٕٛب ا١ٌٗ ػٕل اٌؾبالد اٌضالس ؽ١ش

  . 2.5ٚ اٌؾبٌخ اٌضبٌضخ ة  2.75ثبٌّمبهٔخ ِغ اٌؾبٌخ اٌضب١ٔخ ة  3.12ٌٚٝ ة اٌؾبٌخ األ

ً اِوأح ِغزٖجخ رؼ١ل ِؼب٠ْخ اٌؾلس اٌٖلِٟ ْ و ْ اٌفو١ٙخ اٌمبئٍخ أ ٓ اٌمٛي أ ٗ ٠ّى   لل رؾممذ ٚػ١ٍ
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من خالل دراستنا اإلكمينيكية تبين فعال تحقق الفرضية العامة القائمة بأن كل امرأة مغتصبة 

تعاني من قمق ما بعد الصدمة ، و التبعية تحققت الفرضيتين الفرعيتين و تبين ذلك من 

لتالت حاالت أن المرأة التي تعرضت لفعل االغتصاب باعتباره نوع  خالل دراستنا العيادية

من أنواع العنف الذي يمارس عمييا أو يرتكب في حقيا فأنو يخمق ليا معاناة نفسية وجسدية 

ىانة  و جنسية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من خالل الخداع، التيديد، االستغالل ، وا 

كتئابية إلالقية ، و قد يؤدي حتى الى ظيور التظاىرات اكرامتيا اإلنسانية و سالمتيا األخ

وىذا ربما إلحساس المرأة المغتصبة بخطئيا الكبير و عجزىا عن مواجية األخرين تجنبا 

لنظرة الموم أو الشفقة و الشماتة ، اضافة الى اإلحساس بالعجز والتحقير ، وانعدام السند 

 مة.والحماية و بالتالي ىي تعيش قمق ما بعد الصد
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 اقتراحات وتوصيات :

التأكيد عمى أىمية دور المساندة االجتماعية لممرأة المغتصبة في التخفيف من الضغوط  •

 النفسية  واالضطرابات السيكوسوماتية. 

زيادة فاعمية المساندة االجتماعية لممرأة المغتصبة من قبل واألسرة واألصدقاء حتى يتسنى  •

 ليا ممارسة حياتيا بفعالية أكبر.

ة االجتماعية لممرأة المغتصبة باعتبارىا عنصر ىام وفعال لو االىتمام بالخدمات النفسي •

 تأثير في المجتمع . 

توفير جو ووسط عائمي متفيم خاصة من طرف الوالدين ألبعادىم عن اإلغراءات  •

 والضغوطات التي قد تدفعين لمعاودة الخطأ .

بالحاالت انشاء مراكز متخصصة ليذه الفئة و التكفل بيا من جميع النواحي تكون خاصة  •

 التي قوبمت بالرفض و النبذ العائمي. 

التحسيس بأخطار ىذه الظاىرة و الوقاية منيا عن طريق تجنيد كل وسائل األعالم  •

 المسموعة و المرئية و المكتوبة . 
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 قائمة المصادر و المراجع

 

 المراجع بالمغة العربية

غانم محمد حسن ، كيف تواجه الضغوط النفسية ، كتب عربية ، مصر ، ب.ط   •
5008 

حب اهلل عدنان ، الصدمة النفسية أبعادها الوجودية و أشكالها العيادية ، دار الفرابي   •
 .5009بيروت ، 

سيكولوجية اغتصاب ، دار الفكر الجامعي ، مصر ، ب.ط   توفيق عبد المنعم ، •
4<<7. 

أحمد عمي مجذوب ، اغتصاب اإلناث في المجتمعات القديمة و المعاصرة  الدار  •
 . 9>>4، 6المصرية المبنانية ، ط

نهى القرطاجي ، اغتصاب ، دراسة تاريخية نفسية اجتماعية ، مجد المؤسسة الجامعية  •
 .5006،  4وزيع ، ط لمدراسات و النشر و الت

فيصل عباس ، أساليب دراسة الشخصية التكنيكات اإلسقاطي ، دار الفكر المبناني   •
 .0>>4،  4لبنان ط 

ط  ،عبد الباسط محمد حسن، أصول البحث االجتماعي ، دار المعارف ، القاهرة  مصر •
9  ،4<::. 

رفة  اإلسكندرية  ماهر محمود عمر ، المقابمة في اإلرشاد والعالج النفسي، دار المع •
4<;;. 

نائل حافظ العواممة ، أساليب البحث العممي ، األسس العممية والتطبيقات ، دار النشر   •
 .8>>4األردن ، 
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يسالقوام   

 9>>4المنجد في المغة و األعالم ، دار دمشق ، بيروت ، ب.ط ،  •

 مذكرات ماجستير

كورغمي محمد أمين ، مذكرة ماجستير ، مساهمة في دراسة محاولة االنتحار عند  •
المراهق بعد تعرضه لصدمة الفشل ، عمنف العيادي ، اشراف الدكتور محمد شمبي ، 

5040 . 

آثار صدمة االغتصاب عمى المرأة ،عمنف راضية ويس ، مذكرة ماجستير،  •
 .5009االجتماعي ، عمي قوادرية ، 

  المصادر اإللكترونية
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