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امحلد هلل وحده، والصالة والسالم عىل من ال نيب بعده، وعىل آ هل وحصبه ولك من اهتدى هبداه. 

وقد تفضل  وبعــــد: فهــذا اجلزء اخلامس من جتربتــــي املتواضعة يف سكل التدريس ابلتعلمي الثانوي التأ هييل،     

براهمي الطاهري الس يفي السجلاميس فسم اه: " النور القابس من جتربة الربيع ـصديقي وجاري وآ س تاذي احلاج ا 

آ م الربيع التأ هيلية بسوق  مضنته طائفة من ال فاكر واخلواطر اليت مجعهتا يف هذه الس نة ادلراس ية، بثانوية اخلامس"

قلمي الفقيه بن صالـح )  م(.  2018هـ 1439ال حد التابعة ملديرية ا 

همهتم  مـ آ حببت آ ن آ دوهنا تذكرة لنفيس ولغريي ممن س يطلعون علهيا، عىس آ ن يظفروا فهيا بيشء يعيهنم يف      

وقد جشعين عىل هذا التقييد ما لقيته ال جزاء السابقة من احلفاوة واال شادة من دلن ثةل من زمالئـي الرشيفة، 

ال ساتذة وال صدقاء واحملبني.

منا آ ذكر ما حضـرنـي من ال فاكر والتجارب       هذا ومل آ لزتم فامي دونته يف هذا اجلزء برتتيب آ و تصنيف معني، وا 

اكن حتت عناوين اخرتهتا لها لعلها تفي ابملقصود.حسب اال م

يت آ ساتذمن  ابلفضل ل ههل، فا نين آ شكر مجيع من آ فادوين يف هذه التجربة مـــــــــن قريب آ و بعيد، واعرتافا       

.وتالميذي ومن آ حهبم وحيبونين

ي ـمثرة من مثار العمل معهم، سائال هللا تعاىل ل اآ حس هب يتة الاخملتص  للك هؤالء مجيعا آ هدي هذه اللكامتف     

وهلم التوفيق والسداد يف ال قــــــــوال وال فعــــــال، وآ ن جيزهيم عين لك خري، وآ ن يبارك يف هجودان مجيعا، وجيعلها 

لصة لوهجه الكرمي.خا

 م.2018يونيو  26املوافق لــ: هـ 1439شوال  12ثالاثء وحرر ببين مالل يوم ال      

ــوا:  mohamed.nahhou@gmail.comمـحمـد الـحسني نــَحُّ
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من آ هل العمل يدعون ا ىل الهدى، ويصربون عىل  امحلد هلل اذلي جعل للك زمان رجاال           

م ِبِه َوقلت هتمهتم هَلُ  ال ذى، ويبصون بنور هللا وعلمه؛ ويثقون ابهلل ِثقَة من قد حسن َظهنه

ىَل وعده َوعظم وعيده يِف قلهبم، 
ِ
َوصدقوا بوعدمه ووثقوا بضامنه َوسكن قلهبم َعن ااِلْضِطَراب ا

اس هنم وآ صلح آ عامهلم وحبامه من مزِيد آ ايديه، مفا آ حسن وشكروه شكر من قد قبل ِمهْنُم حم

آ ثرمه عىل الناس، وآ حسن به من صنيع، وصل هللا وسمل عىل نبينا محمد القبس املنري، وعىل 

 آ هل وحصبه آ مجعني. 

وبعد؛ يسعدين ويرشفين الاس تجابة لطلب آ يخ العزيز وآ س تاذي الفاضل ابلتقدمي لعمهل     

وا مدرس مادة ـحُّ ـَ ، فقد تعرفت عىل ال س تاذ محمد احلسني ن-ية عىل التوايل للمرة الثان -امجليل 

ح، منذ ثالث ـمديرية الفقيه بن صال -الرتبية اال سالمية بثانوية آ م الربيع التأ هيلية آ حد بو موىس

، يه ال مالح اذلي تعقد عل ـي وال ب الصالـلل س تاذ واملرب وذجا  ـمـس نوات خلت فوجدت فيه آ ن

ىل كسب الثقافة واملعرفة آ يامن وجدت، املشارك ففهو  ي ـاملتدفق ابحليوية والنشاط، الساعي ا 

ة ل نه خريه ويزيد...  الفعاليات اخملتلفة، احلريص عىل مرافقة الصحبة اخلرَيه

اذلي يطوف بنا  -من صاحبه القمي -ي رحةل القراءة هنا بني صفحات هذا العمل القمي ـوف    

وحقل التدريس  ىل ما عرفته جتربته املهنية يف ميدان الرتبية والتكوين معوما  عىل معامل شاهدة ع

ى ربيعه اخلامس خالل هذه الس نة فاكن بذكل النور القابس ـ، هذا احلقل اذلي اس توفخصوصا  

من جتربة الربيع اخلامس" وهو العنوان اذلي اختاره صاحب هذا العمل ليكون عىل رآ س عدد 

اليت تؤرخ لهذه التجربة وحتمل ما حتمل من القمي واال رشادات التعلميية  من املقاالت الرتبوية
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وهو ما جعل العمل يف توازن رائع مزج بني التنوع الرثي ووحدة املوضوع، وهو ما  والرتبوية،

بني لك جتربة وجتربة تلهيا، وبني لك مقال ومقال آ خر، بل  فشيئا   جعهل آ يضا يكمتل ويمنو شيئا  

وال  -ا س يجعلهمـمـمه منه منع يشعر به القراء وال تلكف ينفرفحة بغري تص بني لك صفحة وص

 يصون عىل آ ال يفلتوه، وحس يب مهنم. -شك يف ذكل

وآ ان آ طلع عىل هذا العمل اذلي حظيت ابلتقدمي هل، وآ ان آ جول بني صفحاته؛ شعرت آ ن    

الهادفة، وقد احتفيت هبذه الروح ي بني مقاالته الرتبوية ـواحدة تدب فيه آ ثناء تنقل هناك روحا  

، واكتشفت من آ ول ال مر آ ن ما كنت آ رهف السمع هل من اء املسافرين ابلليل بزماةل القمراحتف

َّف اذلي يُرمغك عىل تتبع مصدره.   دبيب هذه الروح يف جسد هذا املؤل

نبع من وحشة  ونورا   هاداي   مربيا   هذا العمل موعد جديد مع الرتبية عىل القمي وقمي الرتبية، اكشفا  

ال نشطة  ريس يف سكل الثانوي التأ هييل، وفـيالسفر اخلامس اذلي قضاه مؤلفه يف ميدان التد

ا عرفته من ـمـ، سواء داخل املؤسسة، آ و خارهجا موقالبا   الرتبوية والثقافية اليت شارك فهيا قلبا  

شعاعية مثلت املؤسسة آ حسن متثيل، واكن ل س تاذي الفاضل  الفضل الكبري يف ذكل آ نشطة ا 

 ى. ـبعد هللا تعال

يف بعض مقاالت هذا العمل مع حديثه عن معهل داخل القسم قد جتد  : ابملوازاةعزيزي القارئ   

لميذات القسم ادلاخيل يؤرخ لتجربة فريدة قضاها ال س تاذ واملريب رفقة ت و رس القلب الكما  يأ  

نه املدرسة اليت آ ضافت  -يقني اتموآ ان عىل  -؛ هذا القسم اذلي لن آ ابلغطوال الس نة ذا قلت ا  ا 

الرتبية والتعاون والتنظمي واملسؤولية  ضيف ملسة بل ملسات فريدة يف جمالوتضيف وس ت 

ذا ما تعاملت معه العقول و من الفضائل ال   ا  رَّ جَ  مُلَّ والاندماج والاحتاكك، وهَ  نُظر هل خرى ا 

 بعني الرضا وُآعريت هل ال سامع وآ حبته ال فئدة.
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، ول نه يعمل عىل اهلمة، بل يعمل بصرب وتؤدة احبه دامئ التأ لقال ريب يف تأ لق العمل ل ن صو

، بل شعةل وعالمة منريا   -وس يظل -ـى ربيعه اخلامس يظل عىل جعل النور القابس اذلي اس توف

يري، ميكننا الاهتداء هبا، مل ال والعمل يعكس صاحبه اذلي حيتفي ابال رادة والرغبة اجلاحمة يف التغ 

ىل ذكل سبيال، فلك هذا ىل اال صالح ما اس تطاع ا  تراه يف خشصه املتواضع  -وغريه -ويسعى ا 

ليه يف مسته احلسن وتعيشه يوميا   من خالل تعامهل العجيب مع غريه من ذوي الرآ ي  وتنظر ا 

 ي الفالة.ـنظريه، ذكل التعامل اذلي ندر ندرة املاء ف لَّ والرآ ي ال خر، ذكل التعامل اذلي قَ 

ن معل ال س تاذ محمد احلسني ن     وا ال حيتاج تأ شرية مرور لطريق القراءة؛ فهو التأ شرية اليت حُّ ـَ ا 

ح مجة وتوجهيات ـحيتاهجا من آ راد آ ن يمت الرضاعة يف حقل الرتبية والتكوين ملا يضمه من نصائ

بل ومعق حبر... مما جيعل معهل هذا من قلب آ بيض ل س تاذ ومرب هل ثقل ج ال حص لها. انبعة 

 رحةل اس تكشافية ابمتياز تنحو منحى الكبار وتسري عىل درهبم، ومن سار عىل ادلرب وصل. 

وبني يدي القراء الكرام مجموعة من املقاالت اليت كتهبا ال س تاذ حول مناس بات عدة خالل املومس 

ي والاجامتعي آ حب آ ن ـافم حيث تكشف عن اهامتمه الرتبوي والثق2018 -2017ادلرايس 

هلم عىل الفاعلية والعطاء وروح  جيمعها بني دفيت كتاب يقدمه ل بناء جيهل من الش باب حتفزيا  

 التنافس ية يف خدمة العمل وآ ههل، والرفع من جودة ومردودية املدرسة املغربية قاطبة.

ن تقدمينا املتواضع ملثل هذا اال بداع والتأ ليف مبتغاـوف    ه التقدير وليس التشهري، ي ال خري فا 

 -وهو ما تلمس ناه، وس تالحظ ذكل -ثريوالتقدير انبع ال حماةل من قمية العمل وقدرته عىل التأ  

نسانية ال ختمد جذوهتا  -عزيزي القارئ وآ ان عىل يقني ففي هذا العمل قمية فنية تربوية آ خالقية ا 

والنفع قلوهبم، يف نفوس مه و  وميكثا ينفع الناس ميكث يف ال رض بل حىت لو غشاها رماد، مف

العزيز الفش تايل  ، وحس يب آ ن اخمت الكيم بقول الشاعر املغريب عبديف هذا العمل ابد للعيان

 (:هـ1032هـ /957)
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ه بـــــهـــ  و نضريــــــملــــَّا زهــــا اكلــروض وهـ    و ٌعــــــز منــــــــه نظيــــــــرللــــَّ

 قـــــد نضدهتــــا يف النحـــور احلــور َرصف قالئــدُرصفت نقـوش بُنــاه 

 وشـــــي وفضـــــة تُـــــــرهبا اكفـــــور ـال خــاللهـــــاكـأ نـمـــــا والتبــــر ســـــف

ه نــــوءا فــفـــــي   ذا تصعَّــــد قــــــدُّ  ورـوٌر بـــــه مـــمطــآ نـــمـــــــاطــــه نَـــ وا 

 

براهمي الطاهري السجيلاميسحرره   احلاج ا 

قلمي الفقيه بن صاحل  نزيل آ حد بو موىس ا 

 م2018حزيران ) يونيو(  26هـ / املوافق ل : 1439شوال  12يوم الثالاثء 
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1

ال جيدي نفعا ، والقنوط  آ ن اليأ س جتربة العمل فـي الرتبية والتعلمي من آ عظم ما تعلمته من    

ال تيأ س عزيزي املدرس واملريب مـهام رآ يت ووجدت من ، فكثريا   بل يـؤخرشيئا ، ال يقدم 

ولو بدت كل خريطة املدرسة لوان  مظلام  قامتا  يظلل العراقيل فـي طريقك، عليك ابل مل 

ال نقاطا  بيضاء متناثرة ال تاكد تظهر فـي حلكةمساحهتا،  السواد، فمتسك  وال ترى آ مامك ا 

عىل الظالم ادلامس ، وافرح بذكل الشعاع املتناثر، وال تذهب نفسك بتكل النقاط البيضاء

 .آ ت  _ ال حماةل_ ، آ و ترهق نفسك بلعنه، فوراء لك ليل مظمل جفر حرسات  

2 

ميتكل اجلرآ ة لالعرتاف بأ خطائه همام علمتين جتربة التدريس آ ن املدرس الناحج هو اذلي       

اكنت، وآ ن الوقوع يف بعض هذه ال خطاء وجترع مرارة بعض الهزامئ قد يكون الزما  من لوازم 

عادة البناء وجتديد املسرية حنَو ال فضل، وخذ هذه القاعدة يف لك آ مورك جتْدها خري معني كل  ا 

_ آ و لنقل يف ميدان الرتبية والتعلمي: عىل جتاوز ال زمات وصقل التجارب، فقد تكون الهزامئ،

آ خطاء العمل_ مقدمات لشحذ اهلمم وتقوية العزامئ واستيعاب ادلروس من تكل ال خطاء، 

ىل رضب من اال جيابية تقيض  ىل التبعرث والضياع ا  وبذكل ننتقل من احلاةل السلبية اليت تؤدي ا 

لهيي يف  القرآ ن الكرمي ل ويل ال بصار، عىل اجلوانب الشاخئة، فيتحقق الاعتبار اذلي هو آ مر ا 

ىل التحديد ادلقيق لل س باب، وتأ مل السرية النبوية جتد هذا ادلرس جليا  يف غزوة  ويوصل ا 
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ُآحد اليت اهنزم فهيا املسلمون ملا خالفوا آ مر القائد محمد صىل هللا عليه، وكيف آ ن هللا تعاىل 

ىل رضورة استيعاب درس الهزمية ح قنا من ىت نعيد بناء آ نفس نا وترتيب آ وراينهبهم وينهبنا معهم ا 

 .ةـمـجديد عقب لك خطأ  آ و هزي

3 

 

ام الاعرتاف ابخلطأ  عندي آ ن نكف عن تسويغ وتربير آ خطائنا اليت نرتكهبا ـمـن تـوم        

لـى ــــآ ن نعبقصد آ و بغري قصد، فا ذ ظهر لنا اخلطأ  آ و آ ظهره لنا غريان فعلينا  الصواب وهنجر ود ا 

 اخلطأ ، وال نتعب آ نفس نا بتربيرات واهية ندافع هبا عن هفواتنا وجنمل هبا آ خطاءان.

فيلوم نفسه ويصلح زالته قبل آ ن يلوم  وما آ حسن آ ن ميتكل اال نسان ملَكة النقد اذلايت!    

لـى مسح عيوبه ابل خرين، وهذه آ سهل الطرق عند كثري من الناس،  وينتقد غريه، آ و يعمد ا 

لـى غريمه، وبذكل يزمعون  آ ي: آ هنم يردون لك ما آ صاهبم من كوارث وما حلَّ هبم من نكبات ا 

م وعتاب ال خرين، وما هكذا اي آ هنم آ راحوا آ نفسهم من نقد ذواهتم وحيلو هلم احلديث عن لو 

 سعد تورد اال بل!

لـى سبب هزمية املسلمني فـي غزوة ُآحد        جند العنوان العريض اذلي وضعه  وابلرجوع ا 

خفاق فـي حياتنا هو قولـه تعالــى:      ﴿القرآ ن الكرمي للهزمية ولك هزمية وا 

﴾. 
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من جس مي اخلطأ ، وكبري اخللل، آ ن يتوقف املرء عن الاس مترار فـي الطريق مبجرد رؤية       

ن هذا التصف يُعد نقيضا  للحمكة، ويقرتب من امحلاقة والسفه، ل ن النتيجة  آ ول المثرة، بل ا 

ن اكنت مجيةل  _ فهيي قارصة عن الامتم.الناقصة _ وا 

قد يسقط فهيا بعض املعلمني وبعض املتعلمني عىل حد سواء، فرتى آ حدمه ذه ال فة وه    

يضع سالحه بعد آ ول انتصار يتحقق لـه، ويظن آ ن املعركة انهتت، وهنا ابب كبري من آ بواب 

حاكم. غالقه اب   الغرور جيب ا 

آ و الومه  آ مة تتوقف فـي منتصف الطريق ابلكسل، آ و العجز،والتجربة آ فادتنا آ ن آ يَّ      

هر، ومن طبائع ال ش ياء آ هنا تنادي  املرحي، تكون اكملنبت اذلي مل يقطع ال رض ومل يُبِق الظَّ

 عىل آ ش باهها، واجامتع النقص مؤذن ابلهالك، وصدق الشاعر العربـي املتنيب حني قال:

 ومل آ َر فـي عيوب الناس شيئا ""  كنقـص القادريــن علـى التـَّمـام
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 وآ كدهتا القوانني اليت وضعها رشعية وقانونية، اندت هبا الرشيعة اال سالمية الغراء تكل قاعدة     

نسان  مبا مل جيِن فُيظمل، وهكذا فـي البرش، فاحلدود والعقوابت تُدرآ  ابلش هبات حىت ال يؤخذ ا 

يقاع العقوبة آ مثةل وصور من ال خذ ابحليطة واحلذر ، والقاعدة تفيد آ ن اخلطأ  فـي العقوبة فـي ا 

خري من اال صابة فـي العقوبة، ل ن العقوبة ليست  يس تحقها بعد قيام السبب وانتفاء املانعملن 

منا يه وس يةل من وسائل الردع ال غري، ومك من خشص تغري حاهل بعد العفو مقصودة ذلاهتا ، وا 

 وس ياس ته ابللني والعفو. عنه

، ومهنجي آ نين ال آ رصح مما يندرج حتت القاعدة قصص كثريةوفـي جتربيت مع املتعلمني      

 ابل سامء فـي مثل هذا رفعا  للحرج.

ابل مس من مجةل الكساىل، بل منا من  هدُّ مفن ذكل آ نه جاءين قبل شهر فالن اذلي كنا نعُ      

احلياء، وحىك يل من آ خباره بعد انقطاعه آ اتين وقد عاله اكن ينعته ابمليؤوس منه_ ساحمنا هللا_ 

من زواجران ما يدل عىل تغري آ حواهل، وآ قسم يل ابهلل هجَد آ ميانه آ نه ما انتفع بكثري  عن ادلراسة

ليهملا خرجنا من جملس تأ دييب بلكمة قلهتا هل يوما  هل مثل ما انتفع  ، ونسيت تكل اللكمة يجء به ا 

اللكمة، ويه قويل:" اي فالن _ ا ذكرين تذكرت تكل وملع س نوات، و بعد مرور آ ربه ومل ينسها

وسقطت  ،؟ ومسحت عىل رآ سه بيدي مسحا  لطيفا  ابمسه_ آ ما آ ن كل آ ن تغري من حاكل

املعلمون املربون: راجعوا  جوااب ، فيأ هيا وطأ طأ  رآ سه وانصف مع آ بيه دون آ ن يرد دمعة من عينه

رصارا  ا آ ن بعض العقوابت ال تزيد بعض امل التعامل مع آ بنائمك املتعلمني، واعلمو طريقة  ال ا  تعلمني ا 

آ قراهنم، آ مام فسهم ويظهرون بسالهتم _جشاعهتم_عىل اخملالفة، ويظنون آ هنم بذكل يثبتون آ ن 
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املتعلمني عىل النقري حياسب املعمل اذلي مرارا ، وتيقنوا آ ن وا الطرف آ حياان ، وجتاوزوا عهنم ضُّ فغُ 

 .والكبرية سيتأ مل كثريا  والقطمري والصغرية 

6 

د لـي ما  س تطاب،حدثين اي صاح ما شئت من حديث يف ال خالق يُ       وقعهِ

د  من قواعد فـي القمي ال تُعاب، ولكن دعين آ بْص وآ خترْب صدق حيلو كل آ ن تقعهِ

هنالك ذكل فـي الواقع، فال فعال  خمترب  هـي اليت تصدق ال فعال آ و تكذهبا، ا 

ن امليدان هو خري برهان متتحن فيه النظرايت، وفيه  لل قوال، وجملية للنظرايت، ا 

 فهل من معتبــِر؟ .تنجيل احلقائق، وتُبىل الرسائر

 

7 

ويعزت به لك مدرس،  ز بهـتـ ي امجليةل يف القسم مع املتعلمني من آ فضل ما آ ع ـتظل ذكرايت        

وقد اكن نصييب فـي هذه الس نة ادلراس ية س بعة آ قسام، اكنت لـي مع لك قسم ذكرايت مجيلـة، 

حدى  يراد رسالـة الوداع اليت كتبهتا وقرآ هتا ا  واملقام ال يتسع لرسد بعضها هنا، لكن آ كتفي اب 

ن كتبهتا لقسم معني ل س   باب معينة_ فهيي التلميذات فـي آ خر حصة دراس ية، والرسالـة _ وا 

لـى مجيع تالميذي تتضمن بعضا  من مشاعر املعمل جتاه املتعلمني، وفيـمـا يلـي نص  رساليت ا 

 الرسالـة:
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 .وحصبه هل وآ   هللا رسول عىل والسالم والصالة العاملني، رب هلل امحلد      

 اباكلوراي الثانية قسم من الفضالء تالميذي الفضليات تلميذاتي والعزيزات األعزاء   

 /2017هـ املوافق  1439 /1438: ادلرايس للمومس التأ هيلية الربيع مآ   بثانوية فزيايئية علوم

 م.2018

 .وبراكته هللا ورمحة عليمك السالم

 حمظوظا   كنت درايس مومس انهتاء مشارف عىل وحنن كتابة   اليوم مبخاطبتمك فأ ترشف وبعد،    

 لقاءُ  انصم لكام كنت وقد ثالاثَء، يوم لك الطاهرة قلوبمك ومصاحفة املنرية وجوهمك القاتـمـب فيه

 لقاء ولآ   ومن عظم،آ   بشغف بعده اذلي جمئي نتظرآ   الصباحية س بوعيةال   اللقاءات تكل من

 املودة س بابآ   وقويت جدورها، وترخست احملبة وارصا ونُسجْت  قلوبنا لفتتأ   وبينمك بيين

 يؤملمك، ما ويؤملين يسعدمك، ما يــويسعدن يُفرحين واحدة   آ رسة   رصان حىت بيننا الصادقة خوةل  وا

 حمطَّ  دامئا   وكنمت كثرية، ش ياءَ آ   منمك وتعلمت لمك، س تاذا  آ   ونآ ك نآ   قبل وصديقا   لمك خا  آ   كنت

 وآ جلمك عاجلمك يـف يرسمك ما الا   بصمتآ   وال خري لكَّ  عنمك هللا جَحبَ  فال رجايئ، ومبتغى آ مايل،

 نقاشاتمك روعَ آ   ما هلل .الربيع مآ   وزينةَ  القلوب وهبجةَ  فاسل نا سلوةَ  اــــي آ مانيمك جبميع تظفروا حىت

 مفهوما   عندي رخسمت فلقد فضل،آ   لغد لل ما مشاعل نفيس يـف يقظمتآ   من اـــي حديثمك وحلوَ 

 وحتقق واملتعمل املعمل بني ويل خ ا العالئقي البعد حضور نآ   ذكل ابملتعمل، س تاذال   لعالقة مجلَ آ  

 صاهبا،آ   ما صاهباآ   اليت العالقة هذه لبناء احلقيقية الضامنة هو التعلمية التعلميية العملية يف املتعة

 وشوهت جوهره فسدت آ   درانوآ   غاللآ   من التعلمي قلب عىل ران ما لتصفية ريل خا املالذ ويه

 خالقآ   بدون املعرفة نوآ   اخللق حسن مهيةآ   الطيبة خالقمكآ   من وتعلمت املرشقة، صورته

ن  نصيب يكون فقد ملح، بال اكلطعام  عنه غابت ذاا   ولكن قليال ، ليس واملعرفة العمل من ساناال 

 ا تنفصل عندما شؤم نذير وهذا يشء، لك منه وضاع املعرفة جامل عنه غاب العمل خالقآ  

 مينحها اذلي الرضوري واملؤرش الصحيح املوجه تفقد نآ   ةل ما توشك حيث املعرفة عن القل خ

 افتقدان ذاا   املعرفة كتسبن  نآ   جدوى مفا الرذيةل، هماوي يف السقوط من ومينعها السالمة

 والغاية؟ الهدف وضيعنا الوس يةل امتلكنا ذاا   يغين ذا وما ؟ خالقهاآ  
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 رامكآ   نآ   ىـلا   تطلعوآ   مبعرفتمك زازـتـ اع  اـمـيآ   عزتوآ   بصداقتمك فتخرآ  : والعزيزات األعزاء      

 يف مهممك وعلو خالقمكآ   بسمو ذلكل هلٌ آ   نمتوآ   سلف، خلري خلف رَ ـخي مل ايا قبلت مس   يـف

 وريض وترجونه نرجوه ما لك فيمك لنا هللا وحقق سبيلمك انروآ   هجودمك هللا فبارك واملثابرة، اجلد

 .خرةوال   ادلنيا يف عنمك هللا

 والصفح، ابلعفو حقمك يف لزل آ و خطأ   من مين صدر ما استبدال منمك طلب آ   اخلتام وقبل     

 والسالم لمك، صادق حب من قليب يـف محهلآ   قىبوسأ   محهلآ   كنت ما عندمك يـل يشفع نآ   راجيا  

و  احلسني مدـحم: وحمبمك خيمكآ   من وبراكته، هللا ورمحة عليمك  28 الثالاثء يوم صبيحة ا،نـحُّ

 .م 2018 ماي 15 ه 1439 شعبان

8 

من العادات احلس نة فـي املؤسسة اليت آ ترشف ابلعمل فهيا آ ن ختمت آ نشطة القسم ادلاخيل     

للبنات حبفل يُدعى لـه بعض الضيوف، ويتضمن احلفل مجموعة من ال نشطة املتنوعة.. وخيمت 

بتوزيع بعض اجلوائز عىل التلميذات املتفوقات، ومبا آ نه تزامن فـي هذا املومس ادلرايس مع شهر 

كراما   رمضان املبارك فقد قرران آ ن يكون ابلليل، وآ عددان ما يلزم لنجاحه عىل قدر الاس تطاعة ا 

هاتنا العامالت فـي املؤسسة، فقرران آ ن يتضمن ـ لبناتنا الفضليات تلميذات القسم ادلاخلـي ول م 

فطارا  جامعيا  وعشاء  آ يضا ، ومبا آ نه س ينتقل من املؤسسة رجالن كرميان عظ امين من احلفل ا 

آ معدة املؤسسة بعد مسرية انحجة ملكةل ابملكرمات واملربات، هام ال س تاذ واصل اخلريش 

براهمي الطاهري فقد آ عددت هلام هدااي رمزية متواضعة عربون مودة واعرتاف ابمجليل  وال س تاذ ا 

ي ملا آ سدايه من جليل ال عامل وملا غرساه من خري معمي فـي هذه املؤسسة، وآ بقيت ال مر ط

الكامتن ليكون مفاجئا  هلام، لكن ما كنت آ خطط لـه س بقين الرجالن الكرميان للتخطيط لـه منذ 

مدة، فقد اتفقا_ وآ ان ال آ عمل من آ مر التكرمي شيئا _ عىل تكرميي ظانني بـي الظن احلسن، 
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، انئبني فـي ذكل عن سائر ال طر اال دارية والرتبوية ابملؤسسة،  فعجز لساين عن شكر صنيعهم

 سائال  هللا تعالـى آ ن جيزهيم عين لك خري.

 م.2018ماي  22هــ املوافق 1439رمضان املعظم  6اكن ذكل يوم الثالاثء   

وهذه لكمة حُتفظ لذلكرى كتهبا آ س تاذان الكرمي واصل اخلريش جنل الش يخ عبد السالم   

 اخلريش تؤرخ لهذا التكرمي، قال فهيا:

ابخلري والتيسري، وحبضور ضيوف كرام وعدد من ال طر اال دارية ي جو رائع ممتزي، مفعم ـف)  

والرتبوية، مر احلفل اخلتايم لتلميذات القسم ادلاخيل، حفل متزي بتكرمي ال س تاذ الفاضل املقتدر 

س يدي محمد احلسني حَنُّوا، آ س تاذ مادة الرتبية اال سالمية ابلثانوي التأ هييل، هذا ال س تاذ اذلي 

ساتذة منذ تعيينه قبل مخس س نوات، كام انل حمبة مجيع التالميذ ومجيع ساكن انل حمبة مجيع ال  

ة علمه موىس، وال غرابة يف ذكل، خفلقه الطيب وكرمه وتواضعه اجلم وغزار  منطقة حد بو

طلبا ل حد. ورمغ صغر  ا  ومل يرفض يوم آ حدا   ، مل يؤذ يوما  نساان ممتزيا  ا  وخدمته للجميع جعلوا منه 

هللا بأ ربعة آ بناء يونس وآ سامة وسعد وآ سامء، وآ كرمه هللا عز وجل بزايرة بيته س نه فقد حباه 

ي اال جازة وانل شهادة املاسرت ـومعرة واكن ال ول يف فوجه ف احلرام آ كرث من عرش مرات جحا  

   .لدلكتوراه هيئيوهو ال ن 

فأ داره ابمتياز وفق س يدي محمد احلسني حنوا معل الس نة املاضية حارسا عاما للقسم ادلاخيل 

لهن واكن  برانمج مكثف غين ابلفوائد الرتبوية واملعرفية، حىت اعتربه تلميذات القسم ادلاخيل آ اب  

فعال كذكل، حيث سهر عىل تربيهتن وآ نفق من ماهل اخلاص ال سعادهن وخصص لك وقته لهن، 

يف مس تواها  واكنت النتاجئ جد مرشفة حيث احتلت عدد من التلميذات املراتب ال وىل لك

حدى تلميذات القسم ادلاخيلـواكن آ عىل معدل ف هذه الس نة ورمغ  .ي البالكوراي من نصيب ا 

ال آ نه مل يتخل عن القسم ادلاخيل فاكن نعم  املعني للحارس عودة س يدي محمد حنوا للتدريس ا 

قسم قرر تلميذات ال  ...سعيد بلعباس واس متر يف تفقدهن وتقدمي العون لهنالعام اجلديد يس 

ادلاخيل ومعهم آ طر املؤسسة رد بعض امجليل مما آ سداه هلم هذا ال س تاذ الكرمي فقرروا تكرميه 

س يدي محمد حنوا،  .مضن فعاليات احلفل اخلتايم للقسم ادلاخيل هذه الس نة فاكن ذكل كذكل
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ال آ ن خيصص مجموعة من الهدااي كعادته لتلميذات القس م اذلي مل يكن يعمل خبرب تكرميه، آ ىب ا 

ادلاخيل وجملموعة من ال طر وال عوان ابملؤسسة رجاال ونساء فاكن تبادل الهدااي عربون حمبة 

خالص نسأ ل هللا تعاىل آ ن حيفظ آ س تاذان الفاضل اذلي اس تفدان منه صامتا وانطقا  .ووفاء وا 

 ).خرةوآ ن ميتعه ابلصحة والعافية هو وآ ههل وذريته ومن حييط به وآ ن يرزقه السعادة يف ادلنيا وال  

 وكتبت لكمة خمتصة مضنهتا شكري لذلين رشفوين هبذا التكرمي، قلت فهيا:   

ابملؤسسة يوم مبناس بة التكرمي اذلي حظيت به فـي احلفل اخلتايم ل نشطة القسم ادلاخيل  

القسم م من دلن زماليئ ال ساتذة وبناتـي تلميذات 2018ماي  22هـ 1439رمضان  6الثالاثء 

ادلاخلـي، آ جد نفيس عاجزا  عن شكرمك مجيعا  عىل هذه الالتفاتة الكرمية اليت لها دالال معيقة. 

وتركت آ ثرا  طيبا  فـي نفيس، واليشء ال يُس تغرب من معدنه، فالوفاء والكرم وحب اخلري من 

ذ مل آ جد لكامت تف ي بشكري ش ميمك النبيةل اليت حناول آ ن هنتدي بمك فهيا، لهذا اعذرونـي ا 

وتقديري، وصادق ودي وامتنانـي لمك، داعيا  هللا الكرمي آ ن جيزيمك عين لك خري، وسأ ظل 

 مدينا  لمك هبذا التكرمي اذلي رشفمتوين به، راجيا  آ ن آ كون دامئا  عند حسن ظنمك.

 والسالم عليمك ورمحة هللا وبراكته.

 حمبمك وحافظ ودمك ومعرتف جبميلمك: محمد احلسني حنُّوا
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ال        ال جيادل آ حد من املدرسني فـي آ ن الواجب عىل املدرس ال يسقط عنه وال تربآ  ذمته ا 

بأ داء ما هو مطلوب منه فـي درسه، وذكل ببذهل غاايت هجده فـي تعلمي املتعلمني اذلين مه 

ن ال مر آ ماانت عنده، ويتفقون آ يضأ  عىل آ ن اال خالل بذكل الواجب حرام ومهنيي عنه، ل  

 ابليشء يس تلزم الهنيي عن ضده كام هو معلوم.

ال آ هنم خيتلفون فامي سوى ذكل، وهذا ما قصدته ابلعنوان       آ ي  ا 

بني الواجب املتفق عليه وبني احلرام املتفق عليه درجات متفاوتة، مفن املدرسني من يرتقي تكل 

فيس تفيد ويفيد، ومهنم من ال يلقي لها ابال ، ويعتربها ادلرجات ويعدها من ممكالت وممتامت معهل 

 من نوافل العمل، وللك وهجة هو مولهيا.

ومن آ مثةل ذكل ما يصطلح عليه فـي املدارس النظامية العصية ابل نشطة املوازية، آ و احلياة     

اعات املدرس ية، وغريها من آ عامل وآ نشطة يُطلب من املدرس آ ن يشارك فهيا، حىت خيرج من ق

 ادلرس ويقف عىل خفااي وخبااي عند املتعلمني قد ال يكتشفها فـي احلصص ادلراس ية املغلقة.

ومبا آ نين عشت هذه التجربة حبلوها ومرها، فقد تبني لـي آ ن رآ ي املدرسني فهيا ال خيرج عن  

 ثالثة مذاهب، وهـي:

ابملتعمل ينبغي آ ن حُتص مذهب املانعني لل نشطة املوازية، وهؤالء يرون آ ن عالقة املدرس  -

فـي قاعة ادلرس، وال تتجاوز ُحجرة احلصة ادلراس ية الرمسية: عالقة تبدآ  عند سامع جرس 

لـى احلصة، وتنهتيي عند سامع جرس انهتاء احلصة، وجحة هؤالء: ال خذ ابل حوط  ادلخول ا 
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لـى مفاسد، ول ن درء املفاسد مقدم عىل جلب امل صالـح، وسد لك اذلرائع اليت قد تفيض ا 

 وعىل العاقل عندمه آ ن يرتك ما ال بأ س به خوفا  من الوقوع فامي فيه بأ س.

مذهب اجملوزين لها الراغبني فهيا، املمتسكني هبا، ل هنا عندمه يه متنفس املتعلمني، ومواطن  -

ذ التعمل  اكتشاف مواههبم وصقل مـهارهتم، ففهيا يكتشف املدرس طبائع وميول لك متعمل، ا 

ك، ففي هذه ال نشطة يدرك املعمل آ ن من املتعلمني من يصلـح لـه آ ن يلج اباب  آ رزاق ومدار 

 غري اذلي آُكره عليه فـي قاعة ادلرس وهو هل آ ليق، وبه س تحصل الفائدة للمجمتع.

 وبني املذهبني مذهب توسط فـي القضية، وخري ال مور آ وسطها، كام قال آ حد الشعراء: -

  واقتصد "" الِكَ َطـَرفَــْي قَْصِد ال ُموِر َذمميُ َواَل تَْغـُل فـي يشء  من ال مرِ 

فـي بداية عهدي ابلتدريس من املمتسكني ابملذهب الثاين، لكنين عدلت عنه اليوم وكنت     

يثارا  للراحة، وال خبال  عىل آ بنائنا املتعلمني، ولكن  لـى مذهب آ هل التوسط والاعتدال، ليس ا  ا 

املنبت اذلي مل يقطع ال رض ومل يق، فتكون العاقبة كعاقبة خوفا  من السقوط فـي منتصف الطر 

هر  .يُبِق الظَّ
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عداد الناش ئة اذلين س يحملون مشعل       يه آ س تاذة الرتبية اال سالمية وحتمل مهَّ الرتبية وا 

هنا ال س تاذة لطيفة آ سري، مؤلفة كتاب:  املس تقبل، ال تفرت عن تدوين جتربهتا وسامع رآ ي غريها، ا 

وقد اخرتت كتاهبا ال خري ليكون موضوع حديث من آ حاديث  " رجع الصدى"،و " سياحة قلم"،

للملتقى ال س بوعي لبنايت  وحديث ال ربعاء هو عنوان اخرتته ال ربعاء فـي هذه الس نة ادلراس ية،

هذه الصفحات. وملا  آ خر فـيلربيع، وس يأ يت احلديث عنه تلميذات القسم ادلاخيل بثانوية آ م ا

كراما   ، قرآ هتا نيابة  عهنا التلميذة لطيفة مكيل، وا  لينا لكمة  بليغة  آ خربهتا ابل مر تفضلت فأ رسلت ا 

براز ما ينبغي آ ن تكون  شارات مـهمة ومفيدة فـي ا  لهذه ال س تاذة احملرتمة_ ول ن لكمهتا فهيا ا 

 ـي:عليه عالقة املعمل ابملتعمل_ آ ثبت هنا نصَّ لكمهتا، وه

 بسم هللا الرمحن الرحمي . والصالة والسالم عىل الهادي ال مني. وعىل آ هل وحصبه آ مجعني.)   

 .ال عىل من اجلنة مأ واان ومأ وامك حيامك هللا وبيامك وجعل الفردوس      

امحلد هلل اذلي وهب احلروف آ جنحة ترفرف هبا حيث شاء لها املوىل س بحانه، غري آ هبة حبدود الزمان      

نْ مِح  واملاكن، وامحلد هلل اذلي جعل العمل رَ   .نأ ْت هبم ادلاير ا بني آ ههل، يتواصلون به وا 

ح، قد اختارت مولودي ـموىس التابعة ملديرية الفقيه بن صال بلغين آ ن مؤسسة آ م الربيع التأ هيلية آ حد بو   

ين هذامضن فعاليات آ نشطهتا الرتبوية)رجع الصدى( ال ديب الثاين  الترشيف اذلي خصين به  ، وقد رسه

 طق النشاــي الفضليات ابملؤسسة، وزاد من غبطيت آ ْن وافـوبنات حنُّوا ال س تاذ الكرمي محمد احلسني

 ف معيد ال دب طه حسني.لتحفة من حتَُ  ةآ دبيذكرى وما حيمهل هذا الامس من  " " حديث األربعاء 
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ال آ ن آ فتخر بوجود آ ندية تربوية قراءة تنئ من عزوف آ مة اقرآ  عهنايف زمن ابتت ال  مبؤسساتنا ، ال يسعين ا 

هن هجودمك وآ دعومك لالس مترار يف رحةل ال  ،تفي ابل قالم ال دبية املغربيةهتمت ابلقراءة وحت ، التعلميية بحث آ مث

ي رحاب اللكمة رشيطة آ ن تكون هادفة غري ـف ة للروح والفكر، وجمال رحب للسفر، فهيي متعواملطالعة

فالقراءة بره آ مان وفسحة آ مل .. واقرؤوا واقرؤواوا ؤياء آ و منافية لصحيح الكتاب والس نة.. فاقر خادشة للح 

قميهتا وذاق حالوهتا واغرتف من عذب ماهئا .. القراءة مؤنسة حني تفتك بك الغربة وتقتات من  ِقهَ ملن فَ 

 ! روحك صباح مساء

جعابمك بناتي التلميذات:    يفيدمك، وآ ن حيفزمك للتغيري آ ن جتْدوا بني ثناايه ما  ، وآ متىن آ ن حيظى الكتاب اب 

ة ينا آ ن نسعى مجيعا للحفاظ علهيام.وعل  ،مجيعاحنو ال فضل، فَِدينُنا ووطننا آ مانة يف آ عناقنا  .. والقراءُة اجلاده

 والتحصيل اجليد للعمل آ رشف الس بل لتحقيق ذكل.

، آ ترشف ابلتذكري  هبا هنا عساها تكون ميذمهسة يف آ ذن آ بنايئ التال رجع الصدى () ــي بـاكنت ل  

 رساةل حبه مجلعمك املبارك :

 التلميذ : ُبَنيَّ) 
آ عْمَلُ آ ن ظروفك صعبة، وآ نك يف كثري من ال حيان حضية من حضااي آ رس مفككة، وجممتع فاسد ال يرقُب    

ة، لكن حاول آ ن تقهر آ نت هذه الظروف وال جتعلها  الًّ وال ذمه تدمرك وجُتهض آ حالمك وتفسد يف تربيتك ا 

، لكام ضاقت نفسك ذرعا بأ وامره وانفرط عقد مس تقبكل. اْعمَل آ ن املدرس هو آ ب كل قبل آ ن يكون آ س تاذا  

ا ال يف س نك وال ف ي فكرك وال يف ـالصرب من شدة عقابه، فال تتطاول عليه آ و تعامهل ابملثل، فلست هل ِنده

وتذكر آ نك بعد فورة الغضب، وتنفيس كربك ابلسبه والش مت  ،ال مهتورا   مس تواك العلمي. فكن عاقال  

دارية وآ خرى قانونية س تفقد الكثري من كرامتك، وس تجد نفسك والرضب، لن تنال خريا   ، فبني مساءةل ا 

ا ال ختاف خبسا وال رهقا.  تقف مطأ طأ  الرآ س ترجو الصفح والعفو بعد آ ن كنت مس تأ سد 

 التلميذ: يََّنُب
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ن شئت آ ن تفرض ذ   اتك، خفري سبيل هو علمك وآ دبك، آ ما ما تقوم به من لقطات مرسحية بلسانك ا 

اترة وجبسدك اترة آ خرى، لتثري الانتباه وتثبت لزمالئك آ نك قادر عىل تكدير آ جواء القسم والتالعب 

. قبكل نتاجئها، وتأ سف عىل خوض غامرها من مه آ شد منك بطشا   َمنْ  بأ عصاب ال س تاذ، فتكل مغامرة َحسم

ىل حرص السلف الصالفك ا بأ دبك ال بقةل آ دبك. وانظر ا  ح عىل تعمل ال دب والتنويه ـن عاقال ال مهتورا، مفاخر 

 ( به قبل تعمل العمل. فها هو اال مام ماكل يقول لفىت من قريش: "اي ابن آ يخ تعمل ال دب قبل آ ن تتعمل العمل".

آ جدد شكري وامتناين لمك مجيعا، وال دارة املؤسسة وآ طرها اال دارية والرتبوية ويف مقدمهتم ال س تاذ  ختاما    

حنُّوا اذلي عرفين بمك وبأ نشطكمت اليت تدخل الهبجة عىل القلوب. والسالم عليمك ورمحة  الفاضل محمد احلسني

 .هللا وبراكته

 لطيفة آ سري

 2018فرباير  17ليةل ال حد 

 (.اءابدلار البيض
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262018

الـحمـد هلل والصالة والسالم عىل رسول هللا وآ لـه وحصبه آ مجعني، وآ حييمك مجيعا  بتحية عطرة      

 مشفوعة ابلتقدير والاحرتام، فالسالم عليمك ورمحة هللا وبراكته.

لقاء هذه اللكمة املتواضعة آ مام مجعمك املبارك الكرمي هبذه املناس بة السعيدة       وبعد: فأ ترشف اب 

، () من ال يشكر الناَس ال يشكر هللاحبديث رسول هللا صىل هللا عليه وسمل اذلي يقول فيه:  هاآ س هتل و 

لـى درجة لـى آ مهية الشكر ومزنلته العظمية، ا  ذا مل يتحقق فـي  فهذا النص احلدييث يلفت نظران ا  آ نه ا 

شار  نه ال يتحقق يف عالقة اال نسان خبالقه، وهذه ا  لـى آ مهية عالقات الناس بعِضهم مع بعض، فا  ة مـهمة ا 

ال  نرش ثقافة الاعرتاف ابلفضل ل هل الفضل، ومن املعلوم دلينا آ نه ال يعرتف ابلفضل ل هل الفضل ا 

آ هُل الفضل، واجامتعنا اليوم آ هيا امجلع الكرمي جاء لالعرتاف وللتذكري بفضل هؤالء السادة ال خيار، 

كبار لهؤالء النخبة اذلين قدموا  جالل وا  كثريا  من املربات، وآ سدوا لهذه املؤسسة صنوفا  ولنقف وقفَة ا 

من املعروف، جسلهتا حصائف آ عامهلم مبداد من الفخر والاعزتاز، وهل هناك فـي ادلنيا آ فضل من معل 

يسعى به صاحبه لرفع اجلهل وتثقيف اجليل الصاعد بُناِة املس تقبل، وهلل در آ مري الشعراء آ محد شوقـي 

ذ يقول:  ا 

                                                           

 1 آ قمي هذا احلفل تكرميا  للسادة ال ساتذة: احلسني وهلامم حارس عام سابق ابملؤسسة، و ال س تاذ عبد اللطيف ضيفي مدرس سابق ملادة اللغة 

عالميات ابملؤسسةومدرس مادة العربية ابملؤسسة، وال س تاذ عبد الغين امحلداين ملكف سابق ابملصاحل املادية والاقتصادية  ، وُطلب مين اال 

لقاء لكمة نيابة  عن ال ساتذة، فاكنت هذه اللكمة املتواضعة.  ا 
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َف آ و َآَجلَّ ِمَن اذلي "" يَْبِنـي ويُنِْشُئ آَنُْفسا  َوُعُقوال  آ عَِلْمَت   آ رْشَ

 وبعد هذا المتهيد امسحوا لـي آ ن آ تقامس مع حمفلمك الكرمي بعَض اخلواطر من ويح املناس بة، فأ قول:   

ن الشكر وتقدير ال خرين ليس آ مرا  يتطلب هجدا  آ كرب، فيكفي آ ن يقدم املرء لكمة  طيبة  ملن  ✓ ا 

َمْت هل، كام قال املتنيب:آ   ِ ليه معروفا ، ويكون آ ثرها معيقا  وطيبا  فـي نفس من قُده  سدى ا 

ن مل يُسعد احلالُ   ال خيَل عندَك هُتدهيا وال ماُل "" فلْيُسعد النطُق ا 

ليه معروفا ، وحنسُب آ ن هذا احلفَل  ا  للك من آ سدى ا  واال نسان مطلوب منه آ ن يكون وفـيَـّ

الاعرتاف ورد يشء من امجليل ل ههل، وما هو بأ ول براكت هذه املؤسسة اليت لها جيسد ثقافة 

ان عىل آ اثرمه احلس نِة مقتدون.  نصيب من امسها، تكل س نٌة وجدان علهيا سلَفنا ال برار، وا 

َعـْتنَا يـَا جـَـريُر اجملاِمـعُ  ذا مَجَ  ُآوالئَِك آ بـَائـِي جِفـْئنِـي ِبـِمثِْلهِْم "" ا 

مناه منمك آ ن العمل امجلاعي هل آ مهية كربى، فقد تعلمنا منمك هذا ال مر معليا  وليس نظراي ، مـمـا تعل  ✓

 وكنمت لنا قدوة  فيه، جفزامك هللا عنا لك خري.

وتعلمنا منمك آ مهية التواضع فـي رفع مزنةل املرء بني الناس، ولك من معل معمك وتعرف عليمك  ✓

 لساَن صدق  فـي زمالئمك وتالميذمك، ورفع شأ نمك آ درك صدَق هذه احلقيقة، وهذا ما جعل لمك

ثر املشهور: " من تواضع هلل رفعه".  بيننا، مصداقا  لل 

ومن ال خالق الطيبة اليت نَْذُكرمكُ هبا: خلق العفو والتسامح والامتس ال عذار لغريمك، وتكل آ خالق  ✓

ال الصابرون الصادقون، ومن ُرزَق ذكل فقد ُرزَق   خريا  كثريا ، كام قال آ محد عالية ال يتصف هبا ا 

 شوقـي فـي قصيدته اليت عارض هبا بُرَدة البوصريي:

ميَِ  ذا ُرِزْقَت الِْتـَمـاَس الُعْذِر فــي الش هِ َح َما ِفـي الناِس ِمْن ُخلُق  "" ا   ُرِزْقَت َآمْسَ

نسان هو معهل الصالـح، فهنيئا   ✓ ملن جد ومن ويح املناس بة آ خمت ابلتذكري بأ ن خري ما يشهد لال 

ال اال حسان.  واجهتد وزرع اخلري، حفصد اخلري وانل اجلزاء احلسن، وهل جزاء اال حسان ا 

 والسالم عليمك ورمحة هللا وبراكته.
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 .2018آ بريل  26اثنوية آ م الربيع التأ هيلية آ حد بو موىس، يوم امخليس 

وا  محمد احلسني نـحُّ

12 

من لوازم الامتحاانت عندان، ال ميكن اغفاهل عند كتبت قبل س نتني عن الغش اذلي آ صبح الزما        

، وبينت آ ن التلميذ عندان يرتبـى عىل الغش منذ نعومة آ ظفاره ويرى الغش آ ي حديث عن الامتحان

جيب البحث آ مامه وبني عينيه صباح مساء، وآ ن زجر الغش وحماربته ال ينبغي آ ن يكون مومسيا ، بل 

 .ومعاجلة آ س بابه، وللك واحد منا فـي هذا اجملمتع نصيب فيه عن جذوره

 الامتحان بعد فراغي من تصحيح نصييب من آ وراق الامتحان الوطينواليوم آ ريد آ ن آ جسل لكمة عن    

آ والد فـي مادة الرتبية اال سالمية للثانية اباكلوراي علوم فزيايئية بثانوية الفارايب  2018دورة يونيو العادية 

 :آ خلصها فـي مسأ لتني، ولكميت عياد مبديرية الفقيه بن صالـح

ي ـفتُبذل كبرية  شك آ حد من العارفني بشأ ن الرتبية والتعلمي آ ن هجودا  : ال ي   

دارية وتربوية، ولكن يظل اجلهد ال كرب هو ما ياكبده ال ساتذة  الامتحاانت تصحيحمعلية  من قبل آ طر ا 

وهذه اجلهود ال نريد لها آ ن ومن جرب التصحيح يدرك حصة ما آ قول، وال س تاذات من عنت ومشقة، 

واحتساب نس بة النجاح، وك ننا اخزتلنا هؤالء املتعلمني تضيع آ و تنهتيي ابنهتاء التصحيح ووضع النقطة 

لـى التصحيحسَ آ رقام ونِ فـي  ، مث تتكر نفس ال خطاء اليت تواهجنا فـي لك مرة نُدعى فهيا ا  ، ونكرر ب 

قد حان الوقت لنسأ ل آ نفس نا لنفس عبارات اللوم للمتعلمني ونتحرس ونتأ سف عىل حال التعلمي عندان، 

 مجيعا  هذه ال س ئةل الصحية: 

 املسؤولية فـي تدين املس توى التعلميي؟وحنملهم ملا ذا نلوم املتعلمني دامئا  _

 ل دائه فـي التخطيط والتدبري والتقومي؟ _ من منا وقف مع نفسه وقفَة احملاسِب املراِجع
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 ؟!؟ آ م آ نه ليس فـي اال ماكن آ بدع مما اكنملا ذا ال نفكر فـي طرق آ خرى لتقومي املتعلمني_ 

ذا تعذر البحث عن بديل آ خر للتقومي ي تطوير املامرسة ـفما هو موجود يف ميكن استامثر فك  _ وا 

 ؟التدريس ية

س ئةل املتقدمة، ولكن آ جسل ال آ زمع آ نين آ مكل آ جوبة   بعض اخلواطر مقنعة لل 

 تقدمي آ جوبة مقنعة نس تفيد مهنا مجيعا :واملقرتحات ال تية عىس آ ن تنبه غريي ل 

، وقد صدق من قال: آ رين امتحان قبل التفكري فـي تقومي املتعلمنيم آ نفس نا فـي آ ي آ ن نقوهِ آ قرتح _  

ِم  ُِس. ويه قوةل تلخص آ مهية التقومي وخطورة وضع الامتحان.كيف تقوه  آ خرْبك كيف ت دره

املعايري اليت ، وآ هنا ال حترتم فـي آ غلهبا ضوح آ ن طريقة التقومي عندان فهيا هفواتال عيَب آ ن نعلن بو _ 

 متحاانت آ نفسهم.وضعها واضعو الا

معايري علمية تكشف مواطن اخللل يف ال داة عىل آ قرتح آ ن يتعاون لك من هيمهم ال مر فـي وضع _   

ضوء تفاعل املتعلمني مع ال س ئةل واملهام املطلوبة. وكشف بعض ثغرات ال طر املرجعية لالمتحاانت 

 اال شهادية.

جاابت _ آ قرتح آ ن ن  ال س امي اذلي  ،ي واملهنجيـاملتعلمني عىل املس توى املعرفرصد مواطن الضعف يف ا 

يكون سببه مرتبطا مبهنجية التدريس واختيارات املدرس، فاملصحح يقرآ  ذاته واختياراته بشلك مضين يف 

نتاجات تالمذة غريه من ال ساتذة.  ا 

تقان تلتكراره، وهو: رضورة آ كرر ما قلته فـي عدة مناس بات، وال آ َملُّ آ و آ جخل من _   مس جوانب اال 

جاابت بعض املتعلمني املصححني،  ال آ حد منا معارشَ يبون آ حياان  بأ مور ال ختطر بب، فا هنم جي واال بداع يف ا 

ن آ خذ تكل اال بداعات بعني الاعتبار ذا قلت: ا  لس يؤدي تفسريها وُحسن  وال آ ابلغ ا  ى آ خذ ال س تاذ ـا 

ن، و مهنجية تدريسه ختص تطوير مـهمة قراراتاملصحح ل مواطن الاستامثر هذه حتتاج من املدرس آ ن  ا 

 والتعويَض  واملشقةَ  َت نَ عَ ه من تكل العملية املرهقة الْ يقتنصها بشلك مهنجي ويوثقها حىت ال يكون خراجُ 

 ، بل خالصات مفيدة تكون هل سلوى وعزاء. اذلي ال يسمن وال يغين من جوعالهزيل 
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من آ مه رشوط فـي لك يشء التوازن والتوسط من ادلروس املهمة اليت تعلمهتا من جتربة احلياة آ ن        

، ويؤسفين آ ن آ عرتف بأ ننا نفتقد التوازن والتوسط فـي لك يشء، والواقع آ كرب شاهد عىل ما النجاح

لـى دليل؟ وترشذم، وال عنَي ختطئ ال آ حَد ينكر ما تعيشه ال مة من ختلف ف، !آ قول، وهل حيتاج الهنار ا 

آ و  : سلوك طريق اال فراطوآ ظن آ ن من آ س باب ذكل هلاكت،ـ ما حلَّ هبا من نكسات قاصامت م 

ما ملهنج اال فراط آ و التفريط من عواقب وسلبيات عىل الفرد واجملمتع، ـي رسد ، ولن آ ذهب كثريا  فالتفريط

منا آ كتفي هنا  املدرسني برضورة التوازن والاعتدال والتوسط تذكري نفيس وزماليئ ب فـي هذا املقام وا 

عطاء النفس وال هل  فـي آ مورمه لكها، وآ خص هنا مسأ ةل فـي غاية ال مهية طاملا يغفلها بعضنا، وهــي ا 

ذا آ غفلها، ولو آ عطى لل خرين ما هلم عليه اة ال س تاذ واملريب ال تس تقمي حي من حقوق ما هو رضوري ا 

ليك، وآ حق الناس مبعروفكبعد نفسك َ ال س تاذ آ هكَل فال تنس عزيزي ، من حقوق  ، ، فهم آ قرب الناس ا 

مام الشواكين قال فهيا: " وهنا حترضين  آ عىل الناس ُرتْبة  يف اخلري، وآ حقُّهم ابالتصاف به هو: لكمة لال 

 النفع وَدفْعِ َمن اكن خرَي الناس ل ههل؛ فا نه ال هل مه ال ِحقهاء ابلِبرش وُحْسِن اخلُلُق واال حساِن وَجلِْب 

ن اكن عىل العكس من ذكل فهو يف اجلانب ال َخر من  ، فا ذا اكن الرجل كذكل فهو خرُي الناس، وا  الرضُّ

ذا لَِقي آ ههل اكن آ سوآ  الناس آ خالق ا وآ حشَّهم  ا ما يقع الناس يف هذه الورطة، فرتى الرجَل ا  الرش، وكثري 

ذا لقي غرَي ال هل من  ا، وا  َّهم خري  ا وآ قل ال جانِب النَْت عريكُته، وانبسطْت آ خالقُه، وجادْت نْفُسه، نْفس 

وَكرُثَ خرُيه، وال شك آ نه َمن اكن كذكل فهو حمروُم التوفيق، زائٌغ عن سواء الطريق، نسأ ل هللا 

 .2"السالمة
 

 

                                                           

 .360، ص: 6نيل ال وطار، للشواكين، ج:  2
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املتواضعة: ما كنت آ جده فامي ينرشه مفتش مادة ومن التجارب اليت آ فادتين كثرية فـي مسرييت       

الس يد كامل وجاد اذلي يعرفه آ ساتذة الرتبية الرتبية اال سالمية مبديرية قلعة الرساغنة آ س تاذان النش يط 

رشادا ، وغريته الكبرية عىل الرتبية والتعلمي، ومن ياال سالمية  طالع سلسلته بنشاطه املس متر املمثر توجهيا  وا 

ِجيَد هذه خمتارات تربوية" يقف عىل حصة ما آ قول، وهذه خمتارات آ حببت آ ن آ رصع هبا املفيدة: " 

لـى تعليق، فدونك آ هيا القارئ الكرمي  مناذج تدعوك لتقول: اللكامت، وهـي واحضة ومعربة وال حتتاج مين ا 

هل من مزيد؟
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عىل آ مهية الالزتام ابملوضوع، وآ ن اخلروج املدرسني آ ن ننبه تالميذان ال عزاء  عادتنا معرشَ  تجر      

مه فـي مسيس احلاجة وآ ن ذكل قد يذهب هلم ببعض النقط اليت  عنه ال ينبغي، وخاصة فـي الامتحان

لهيا وحنن ندرس تالميذان، ابُتلينا ابخلروج عن املوضوع فـي مرات كثرية ولكن ننىس آ ن ننبه آ نفس نا آ ننا ، ا 

ال بشق سواء شعران آ م مل نشعر،  وآ عرتف آ ن هذه ال فة لزمتين مدة ومل آ س تطع التخلص مهنا جزئيا  ا 

، مهنم الش يخ ال ديب الكبري اذلي تأ ثرت به كثريا ، وهو الش يخ ، وقد اعرتف بذكل كبار املدرسنيال نفس

ال زهر الرشيف اذلي قال فـي رحلته  الش يخ محمد اخلرض بن احلسني ش يخ عيل الطنطاوي، ومهنم

أُ  اجلزائرية: " وقد كنُت_ عافامك هللا_ ممن ابتيل فـي درسه ابس تجالب املسائل اخملتلفة الفنون وآ تََوكَـّ

ىل آ ن  ابن ماكل مثال ، فـي ادلرس َشطر بيت من آ لفية  زال آ جتاو عىل آ دىن مناس بة حىت آ فىض ال مر ا 

اال نتاج، وذكر غريه  من املدرسني _ مل آ ذكر امسه ال ن _ آ نه زاج عن مث آ دركت آ هنا طريقة منحرفة امل

عرض هل آ يضا  مثل ذكل فـي تدريسه املقدمة ال جرومية فـي النحو، قال: " وكنت آ يت فـي دريس 

يساغويج يف عمل املنطق'' بتحقيقات  فأ جلب من رشح الشاطيب عىل '' ال لفية''، ويف درس '' مقدمة ا 

' من النجاة '' ال بن سيناء مث مل آ لبث آ ن آ قلعت عن ذكل.فيه مسائل من '

قد آ انبه  س نة مضت اكن 17قبل وما زلت آ ذكر آ ن آ حد آ ساتذتنا فـي النحو فـي التعلمي العتيق    

واستشهد حبديث نبوي لعذر عرض هل، فلام صعد املنرب ورشع فـي اخلطبة خطيبنا املفضل يوم امجلعة 

ببيان آ قسام الفعل الالزم واملتعدي  خطيبنا اجلديدآ س تاذان و فاس تطرد  فيه فعل  رشيف

، شارحا  آ بيات ابن ماكل من الفيته فـي املوضوع واملصدر القيايس والسامعي، وعالمات الفعل املتعدي

ليه مس تغربنيوجلُّ من اكن معنا فـي   .املسجد ينظرون ا 
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صدقين آ نك عندما تدخل علمتين التجربة آ نك تس تطيع آ ن تنتقد ال خرين وتبدع فـي ذكل، ولكن        

لـى امليدان س تختلف نظرتك متاما ، وآ حب آ ن  فنان رمس لوحته وظن آ هنا ال مجل آ وحض ال مر بقصة ل ا 

 رآ ى من)الية: آ راد آ ن يتحدى هبا امجليع فوضعها يف ماكن عام وكتب فوقها العبارة التو عىل اال طالق... 

ا ولو خلال   شارة فليضع بس يط  شارات محراء تدل عىل فوجعاد يف املساء و ) فوقها محراء ا  دها مشوهة اب 

ا كخلل هنا وهنا ىل معلمه وقرر ترك الرمس لشدة هب ا  فذ ...دلرجة آ ن اللوحة ال صلية طمست متام 

اللوحة ووضعها بذات املاكن ولكنه وضع  نفسنه س يغري العبارة فقط.. ورمس . فأ خربه املعمل بأ  ..هوئس

 آ حد يقرتب فمل (وليصلح والقمل الريشة فلميسك خلال   رآ ى من): ال تيةوريشة وكتب حتهتا العبارة آ لواان  

ا ومل يقرتب مهنا آ  . ..لوحة حىت املساءال من اذلين يرون اخللل يف  ما آ كرثفقال هل املعمل: د، حوتركها آ ايم 

 ،الانتقاد ونشقويع خطاء، ال   يرونالناس  آ كرث هذا هو حالو  ،قليلون ولكن املصلحني ! لك يشء

. يقدم احللولقليل مهنم من و 

17

وال وقات اليت قضيهتا وآ قضهيا فـي تكل ال ايم فـي اثنوية آ م الربيع ي وآ مجلها وآ سعدها ـمن آ عز آ ايم     

، وآ عتـز آ ميا اللوايت آ فتخر هبن ومبس تواهن املعرفـي وال خالقـي خدمة بناتـي تلميذات القسم ادلاخيل

"، آ ال وهو " لقب ال ب الرويح ال آ دعيه ا  ورشف ،اذلي آ عتربه " هتمة ال آ نكرهالـي اعتـزاز بلقهبن 

آ خالف ما اتفقن عليه، لتلميذات القسم ادلاخلـي"، وما دمن قد آ مجعن علـى هذا اللقب فال آ س تطيع آ ن 

مثا  _ آ ن ذكل مل يأ ت من فراغ ن آ كون آ هال  لهذه الثقة، وآ ظن _راجيا  آ   بل اكن  ،وبعض الظن ليس ا 

نس يانه لكن  آ صَل املسأ ةل وجوهرها اذلي ال ينبغي ل خذ هبا، مثرة آ س باب كثرية آ محد هللا آ ن وفقين ل
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نسان مـا فـي ال رض فضل  من هللا تعالـى،  هو حْمُض  الناس كل حبَّ آ بدا  آ ن  مجيعا  ليؤلف فلو آ نفق ا 

َّــف بيهناقلوب البني   .ما آ ل

مجموعة من ال نشطة  واكن من آ س باب ترس يخ العالقة الطيبة بيين وبني هؤالء التلميذات النجيبات    

انتظمت تكل ال نشطة فـي عنوان املتنوعة اليت تراعي مس تواهن وتس تجيب حلاجياهتن فـي التعمل، 

،فـي الس نة املاضية ملا لُكفُت بـمـهمة احلارس العام للقسم ادلاخيل '' حديث الثالثاء''لها، وهو:  اخرتته

دارة فأ عطى ذكل آ لكه وظهرت نتاجئه الطيبة ، وملا لُكَف فـي هذه الس نة صديقنا ال عز سعيد بلعباس اب 

وتفضل بقبول مقرتيح اذلي فوافق _ جزاه هللا خريا  _  القسم ادلاخيل طلبته آ ن تس متر تكل ال نشطة

'' حديث األربعاء''، فناسب آ ن تسمى  نصَّ عىل آ ن يكون موعد تكل ال نشطة فـي يوم ال ربعاء مساء  

تمينا  وتفاؤال  بأ ن يكون يوُمنا آ فضَل من آ مس نا، وملا حيمهل  هذا الامس من ذكرى مجيةل تذكرين بعنوان 

بأ مس ية آ دبية كنت آ رشف علهيا آ ايم دراس يت اء'''' حديث األربعلطه حسني، وآ يضا  يذكرين  كتاب

ومك رشحنا فـي تكل ال مس ية من س نة،  14ببين مالل قبل حنو   للتعلمي العتيقمبدرسة اال مام ماكل

، مهنم اليوم من يدرس قصائد شعرية وانقش نا من مواضع فـي فنون ش ىت مع خرية من ثةل زمالئنا الطلبة

 ! كتور عادل فائزفـي اجلامعة مثل صهري العزيز ادل

ن  ، اختلفت مواضعه، وتنوعت مواده، ينقكل من حديثحديث ذو جشون "حديث األربعاء "ا 

لـى موضوع علمي فتخال نفسك مع الشعراء وال دابء تسمع غُرر قصائدمه وبليغ نرثمه، فـي موضوع آ ديب  ا 

لـى  لـى رشهحم لتفسري ظاهرة من الظواهر، ا  تريك مناظرة دقيق فتجد نفسك فـي خمترب العلامء تصغي ا 

قناعفنون احلجاج و  لـى ندوة طرق اال  ذا بك ك نك قرآ ته، ا  لـى موضوع يلخص كل كتااب  مل تقرآ ه فا  ، ا 

،  فـي موضوع ما، وهو جييهبا بلك وضوحمسؤوال  والتلميذة سائةل : تسأ هلاس تجوابية يصبح فهيا ال س تاذ 

لـى غري ذكل من كتشفها فـي احلصص ادلراس ية فـي ال قسام، ف علـى خبااي وخفااي ال ميكن آ ن ت فنق ا 

هذه الس نة ادلراس ية اليت طوينا املواضع املفيدة اليت كنا ننتظرها بشوق عظمي مساء لك يوم آ ربعاء فـي 

 ي.ــــيةل لن تُنىس من ذاكرتامجل وآ اثرها صفحهتا، ولكن ذكرايهتا 

18
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فأ كرث الناس يدركون علمتين هذه التجربة املتواضعة آ ن معظم داء اال نسان فيه، ودواءه فيه آ يضا ،      

هنا _ عالجا  ودواء  ملا آ لَمَّ هبم،  معظم ما آ صاهبم اكن بتسبب مهنم فيه، وآ ن بأ يدهيم _ لو آ رادواآ ن  ا 

ن ال مل مـهام قوي ومـهام اجلاحد، ولكن احلقيقة اليت تظهر مثل الشمس طبيعة اال نسان الكنود  تقول:'' ا 

ليه برضائك ذا آ دخلته ا  ال ا  لـى قلبك، ا  ، وشبيه هبذا آ ن قائد ''، وقبلته ابختيارككرث فليس يدخل لكه ا 

ذا ترك ثغر  ة فـي سور حصنه، فيتسلل مهنا البدل قد يساعد عدوه عىل النيل منه من حيث ال يشعر ا 

، ف لهيا اعترب هبذا املثال واعمل آ ن العدوة خلسة  ذا آ غفلنا حتصيهنا وآ مهلنا مراقبهتا، يتسلل ا  قلوبنا كذكل ا 

لـى اال حباط ال مل واملرض بداع، داعية ا  ، وهتجم علهيا اخلواطر وال فاكر السلبية اليت يه آ دواء قاتةل لال 

 .لفشلمنذرة ابو 

" القابلية ه الشهري مصطلح مجيل يفيد هذا املعىن، وهو تعبري اجلزائري العظمي ماكل بن نيب وللمفكر    

اليت تسهل س يطرة الغزاة واس مترار الوضع املنحل ويقصد هبا مجةل من اخلواص الاجامتعية  لالستعمار"،

فراد وامجلاعات  .للحضارة، وميكن تعممي هذا املفهوم ليشمل قابلية الاس تعامر لل 

19 

 2018_ 2017لـمـا اقرتب وقت الامتحان الوطين لنيل شهادة الباكلوراي لهذه الس نة ادلراس ية      

براهمي الطاهري _للمتعلمني آ عددت  آ مه النصائـح والتوجهيات  _ بتعاون وتنس يق مع صديقي ال س تاذ ا 

 :ف يسريهنا ما جاء فهيا، مع تص اخلاصة ابالمتحان، آ نقل 

 املتعلقة والنصاحئ التوجهيات من مجموعة آ يديمك بني نضع آ ن يرسان: املتعلمة عزيزيت /املتعمل عزيزي   
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صناها لدلمع اليت خص  ريةال خ احلصص يف معمك انقش ناه قد كنا مبا وتذكري خالصة ويه ابالمتحان،

 خري تكونوا حىت والتفوق التوفيق دوام لمك راجني يفيدمك، ما فهيا جتدوا آ ن لنيآ م ،والتوجيه، اس تعدادا  

 التوجهيات هذه نقسم آ ن ارتأ ينا وقد الربيع، آ م اثنوية الذلين رشفا جني السابقنيلفو ا من سلف خلري خلف

 :يـــوه مراحل، ثالثة ىـلا  

: 

حتييهنا مع الامتحان يشملها اليت ادلروس للك برجمية جذاذة ووضع للمراجعة، الوقت تنظمي رضورة ❖

.املواد طبيعة حسب مرة لك وتغيريها

شلك عىل آ و منظمة، خطاطات شلك عىل ادلروس جعل املراجعة عىل تساعدك اليت ورل م ا من ❖

.املفتوحة وانلل   ا عىل ابالعامتد ومنسجمة منظمة بطريقة ذهنية خرائط

.منظم غري مشتت جبهد وليس املراجعة، طرق تنويع خالل من وذكل بذاكء دروسك راجع ❖

 اعرضها مث زمالئك بصحبة آ جنزها و السابقة، والوطنية اجلهوية الامتحاانت من مناذج عىل اطلع ❖

.ذكل آ مكن نا   آ س تاذك علىى

من وحترمك عليك تشوش اليت املشوشات مجيع وجتنب للمراجعة، املناسب والوقت املاكن اخرت ❖

.الرتكزي

 املهارات، ومتنوع ومتعاون ومنسجم متفامه معل فريق خالل من التعاوين امجلاعي التحضري اعمتد ❖

.المثينة الفرصة هذه عليك يضيعون رفقاء من كل آ فضل الفردي والتحضري فالعزةل يكن مل نا  ف
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 حسب الالزمة دواتوال   قالمال  + الاس تدعاء+ الوطنية البطاقة) النوم قبل لالمتحان حقيبتك هجز ❖

اىل ال لكرتونية ا واحلل   ا من وغريه الهاتف احضار من احلذر   لكَّ  واحذر(، اليد ساعة+ مادة لك طبيعة

ينص اذلي الالزتام عىل وقعت آ نك وتذكر املغفلني، حيمي ال الغش منع قانون آ ن واعمل الامتحان، قاعة

 .الغش منع عىل

.ذلكل اخملصصة والقاعة الامتحان رمق من كد والتأ   الامتحان، مركز اىل ساعة نصف قبل احلضور ❖

 ورمق الشخصية املعلومات مبلء وانشغل الامتحان، توتر من وختلص عليه وتولك ابهلل اس تعن ➢

 جرس سامع بعد الوقت ال هدار جمال ال نهل   مبارشة، تسلمها بعد التحرير ورقة يف بدقة الامتحان

.الامتحان وقت بدء عن ال عالنا

يـف آ خذهتا اليت واملعلومات املعارف لك اسرتداد هو ليس امتحان آ ي يف منك املطلوب آ ن اعمل ➢

 اذلين من فكن والوضعيات، املشالكت حلل واس تعاملها توظيفها هو املطلوب بل ة،يادلراس   احلصص

عزيزيت /عزيزي ننصحك لهذا املناس بة، للوضعيات املناس بة املعلومات خيتارون كيف ويعرفون يفقهون

 يــــف حدد مث وبمتهل، بدقة متأ نية قراءة س ئةلابل   املرفقة والواثئق س نادوال   التقوميية الوضعيات بقراءة

 املفاتيح واملفاهمي اللكامت عىل الرصاص بقمل خط وضع خالل من هبا تتعلق اليت ادلروس ذهنك

 .الوضعية حلل يناسب ما لتس تحرض

 ا  نص آ و املسائل، رؤوس الا   فهيا تكتب فال ،الوســخ( آ وراق) التسويد آ وراق مع بذاكء تعامل ➢

، وما والانشاء التعبري آ و املقايل، املوضوع آ و نس ياهنا، ختىش معلومة آ و به، الاستشهاد منك يُطلب

مما ختىش فواته. آ ش به ذكل
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 املطلوب، حتت خطا   ضع مث سؤال، آ ي عن جتيب آ ن قبل جيدة قراءة لكها الامتحان آ س ئةل آ   اقر ➢

.!جتيب؟ كيف بل جتيب آ ن هيم وال السؤال، قراءة حبسن يمت الفهم وهذا اجلواب، نصف السؤال ففهم

 الاس تدالل التعليل، مع املوقف آ و آ ي الر ابداء: مثال   مطلوب، من آ كرث آ حياان   السؤال يتضمن قد ➢

.منك ُطلب ما مجيع عن آ جبت قد آ نك احلاالت هذه مثل يف دامئا   فتأ كد ،...مثةلال   مع

.جبد س ئةلل   ا مجيع مع وتعامل املمتنع، السهل من يكون فقد السهل، السؤال من آ حياان   احذر ➢

 مطلواب   ليس ما ضافةا   و هنا، مفتوح غري الاجهتاد فباب فقط، منك املطلوب قدر عىل آ جب ➢

 كل قلنا وقد وجبوابك، بنفسك تثق ال آ نك آ و السؤال، تفهم مل آ نك عىل دليل خاطئا   يكن ولومل منك

.وتذكر فتأ مل اجلواب نصف السؤال فهم نا   نفا  آ  

من نوع عىلاش متل  نهل   خطأ ، جوابك يعترب فقد خطأ ، هو وما حصيح هو ما جوابك تضمن اذا ➢

.ذكل فتجنب التناقض،

 حتريرك ورقة تكون آ ن و بينا ، واحضا   خطك يكون آ ن سبيال   ذكل ىـلا   طعتتاس   ما احرص ➢

 هتمة عنك عديــب وال امجلالية، الورقة عن يُبعد التشطيب نل  ( التشطيب من خالية   التنظمي، حس نةَ 

 بني الفراغات يف الكتابة ويُفضل الباهتة، لوانابل   الكتابة وجتنب ذاك، وال هذا كل نريد الحنن و  الغش،

.التحرير ورقة يف املسطرة النقط عىل الكتابة من بدال   النقط

 الامتحان حصة من وقتا   خصص بل الوقت، انهتاء قبل الامتحان قاعة من اخلروج تتعجل ال ➢

.ينىس لنه الا انساان   ال نسان ا مسي وما يقال، كام الندامة آ خت والعجةل آ جوبتك، ملراجعة

ورمق الامس خاصة ودقة، بوضوح الشخصية املعلومات كتابة من تأ كد التحرير ورقة تسلمي قبل ➢
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اخملصصة اخلانة يـــف الامتحان قاعة تغادر آ ن قبل الامتحان آ وراق تسلمي حمرض يف عوقهِ  مث الامتحان،

 .كل

 املثل وتذكر كذا، آ و... كذا للسؤال املفرتضة جوبةل   ا نوعية حول زمالئك مع النقاشات جتنب ✓

 من اخلروج بعد النقاش هذا حتت طائلَ  فال: يقول اذلي املغريب

.وغام   هام   الا   صاحبَه يزيد وال الامتحان، قاعة

.ا  سلف فهيا املمتَحن املادة يف النظر تعاود ال ✓

.امللح من الطعام يُعطى ما قدر عىل ولكن الراحة، من بيشء نفسك ئـــاكف ✓

.المتحاناخملصصة لك آ غراض و كلوازم مراقبة آ عد ✓

.رل مـــ ا لزم نا   بأ خرى مالبسك غري ✓

.ال ماكنا قدر وجتنهبا ولل   ا الامتحان يف آ خطائك من الاس تفادة حاول ✓

 جتعل وال بقدراتك، وثق ،والتفاؤل لل مــــاب مث هللا، يف ابلثقة الامتحان وبعد آ ثناء و قبل تسلح ✓

 وتذكر منيعة، وحصوان   آ سوارا   بداخكل لليأ س تبين آ ن واحذر مسيكة، نفس ية حواجز النجاح وبني بينك
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     ﴿: ىــتعال هللا قول ا ـ مـدائ

 ﴾3.  

.احـوالنج رــاخلي وبيده التوفيق، يـول وهللا

 جتربة املومس ادلرايسكون قد آ تيت عىل ذكر ما يرس هللا مجعه من وهبذه النصائـح والتوجهيات آ     

، وصالته وسالمه ، سائال  هللا تعالــى التوفيق والسداد، وامحلد هلل فـي البدء واخلتام2018هــ 1439

انم. عىل املبعوث رمحة  لل 

.106سورة التوبة، جزء من ال ية:   3
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