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V. األسفم مه انرؼهُمُح انمقزراخ معامُه ذسطُخ  

 

ظزورج و فائدج ذكزار تؼط انمفاهُم  .1

ع١دذ ثٌمجسا إٟٔٔ أوشس دوغ ِج عذك روشٖ فٟ ثٌفظٛي ثٌغجدمز، ٚ رٌه ِمظٛد ِٕٟ دغشع صثذ١ش أفىجس 

ٌضو١ٍُ ٚ ٟ٘ إدوجد ثٌضفى١ش فٟ ِج دأح ثٌّغؤٌْٚٛ هٓ صشد٠ذٖ وّشجوً ِّٙز دجٚ دٙذف ٌش ٍِّٙز ٌومٛد ٚ فخذ٠ذر 

أدذث ٟ٘ ثٌّشجوً ٚ ِٓ ١ٌغش ٘زٖ ف. ثٌٙذس ثٌّذسعٟ ٚ ثٌضىشثس ٚ ثالوضلجف ٚ ثٌضى٠ٛٓ ثٌّغضّش ٌشخجي ٚ ٔغجء ثٌضو١ٍُ

ذقزَز ٚخخ ثٌىف هٓ رٌه و١ٍج ٚ ثالٌضفجس إٌٝ ِج أشجس إ١ٌٗ . ثٌوذث صشد٠ذ٘ج ٚ صمذ٠ّٙج وأ١ٌٚجس إلطالذ ثٌضو١ٍُ

 لجةّز؛ وذىظُمُح تُداغىجُح وقائص هذر صضثي ِج: "ِج ٠ٍٟ ٚ ثٌزٞ خجء ف١ٗ دجٌسشف  ،نهرؼهُم انمجهس األػهً

 ٚثٌّو١ٕجس ،انردرَس وطزائق ،)انهغىٌ وانرذكم انذساب، انكراتح، انقزاءج،(، ثألعجع١ز ثٌضوٍّجس فدٛدر

دؼسج٠ج إدْ ثألِش ال ٠ضوٍك   "انمىظىمح فٍ انثقاء مه َرمكىىن انذَه نرالمُذل تانىسثح صلً ِسذٚدر ثٌذ٠ذثوض١ى١ز

: ثٌٙذس ثٌّذسعٟ ثٌزٞ ٠ىثش ثٌٍغؾ ف١ٗ دً ٠ضوٍك دـ 

 "صفجٟٔ سخجي ٚ ٔغجء ثٌضو١ٍُ ِٓ أخً إٔمجر وً ِٓ  ال ٌٛٚ  ."انمىظىمح فٍ انثقاء مه َرمكىىن انذَه نرالمُذث

ثي ػسج٠ج ثٌٙذس ثٌّذسعٟ،  ِٓ د١ُٕٙ ٌىجْ زجٌُٙ  ور ٠ّىٓ إٔمجرٖ

 ٠ِٓىشسثيغ١ش  ١ٌظ أزغٓ زجي ُِِٕٓٙ  ْٚٚ ثٌّىشس  ،

  ٚصال١ِز ثٌمغُ ثٌغ١ش ثٌّىضق ١ٌغٛث أزغٓ زجي ِٓ ِٓ صال١ِز ثٌمغُ ثٌّىضق  .

 

: ٚ ثٌضشو١ض ه١ٍٗ ٚ ه١ٍٗ ٚخخ ثٌضزو١ش دّج ٠ٍٟ 

صادثح انزَادج  كٍش ,لاليدوذ ثالعشلذً ٚ  ،ٌومٛد ِٓ ثٌضِٓ وثٌّذسعز ثٌو١ِّٛز دجألِظ  ,ِشر أخشٜف (1

ِدشد لجسح ٌٍٕدجر ٌّٓ ثعضوظٝ ه١ٍٗ ِٓ ثٌضال١ِز ِضجدوز  انمدرسح انذزج وجٔش ٚ فٟ ِمجدٍٙج. تامرُاس

مه هذا  انثانثتانفصم ثٌٛثسدر فٟ  ثٌوٛثًِٚ زظً رٌه دجٌشغُ ِٓ صٛفش وً . ٌّذسعز ثٌو١ِّٛزدجدسثعضٗ 

 . ٚ ثٌّضّٙز ث١ٌَٛ دجؿال دجإلعٙجَ فٟ إفشجي ٔفظ ثٌّذسعز, رضانغ

٘ٛ وْٛ صٍه ثٌش٠جدر وجٔش زجطٍز دفؼً دعجِز ٚ , خخ ثٌضزو١ش دٗ ِشر أخشَٜٞ ٔغفً هٕٗ دثةّج ٚٚ ثٌزٞ  (2

سغُ طغش  مهٍ انىعج ػقهُاراشدَه و مكد ٘جصال١ِز فٟ ِذسعز وجٔش صوضذش ,خذ٠ز ِؼج١ِٓ ثٌّمشسثس

ٚ دفؼً ٔفظ ثٌّمشسثس وجٔش صضٛفش هٕذ سخجي ٚ ٔغجء ثٌضو١ٍُ ثٌمٕجهز ثٌضجِز هٍٝ أْ صال١ِز  .عُٕٙ

فىجٔش ِؼج١ِٓ وً . دً ِضوـش١ٓ ًٌٍٕٙ ِٕٙج ِؼج١ِٕٙج ثٌذعّز ١ٌغٛث فمؾ لجدس٠ٓ هٍٝ ثعض١وجح ثالدضذثةٟ

وّج وجٔش ثٌّٕٙد١ز ثٌّضذوز فٟ ثٌضٍم١ٓ ٘جدفز دجٌمذس . ثثٌذسٚط ٘جِز ٚ ِف١ذر ٚ ِّضوز ٌألعضجر ٚ ٌٍض١ٍّز ِن

ثٌغّٛ هٍٝ ثعضٕفجس ِؤ٘الصُٙ ثٌز١ٕ٘ز ٚ صشدوُٙ هٍٝ  فىجٔشثٌزٞ وجٔش صضـٍخ ِٓ ثٌضال١ِز ثالخضٙجد 

 . دومٌُٛٙ إٌٝ ِغضٜٛ ِؼج١ِٓ ثٌذشثِح ثٌّمشسر

ػوجف ثٌضال١ِز هٍٝ زغجح ْ ثٌم١ٍٍز َفتز ِمذٛال ثٌٕضٚي دّغضٜٛ ثٌضو١ٍُ إٌٝ ِغضٜٛ , ٚ دسك ،ٌُ ٠ىٓٚ  (3

 ٚ, ر دجٌّذسعزوضغخثٌُ ِوجسفثيصٍه  دفؼً ٚ .ُ٘د١ٓ ثٌّضٛعـ١ٓ ٚ ثٌّضفٛل١ٓ ِٓفتضٟ دجلٟ ثٌضال١ِز ِٓ 

دجلٟ ٚ ص١ّضٖ هٓ . غ١ش ِضّذسطثي ثٌـفًهٓ  ص١ّضٖ ل١ّز ِؼجفزح ٠شوشثٌض١ٍّز وجْ ٠ٙج هً ثٌضشدددفؼً 

١ًٌُظ فمؾ صدوً ِٕٗ  فىجٔش ثٌّذسعز. ثٌضال١ِز ِٓ دْٚ ِغضٛثٖ ثٌذسثعٟ  ٠مشأ ٚ ٠ىضخ ٚ ٠سغخ ٚ ٌىٓث ِضوٍ

 هٓ ثألِٟ دفؼً ِخضْٚ ٘جَ ِٓ ثٌّوجسف ثٌّىضغذز ثٌضٟ ص١ّضٖ ِشص١ٓ سغُ طغش عٕٗ واظًجا ِٛثؿٕج

هٕٗ ِٓ ٚ ص١ّضٖ  ,ٚ هٍٝ ثٌسغجح ِٓ خٙز ثٌىضجدزهٍٝ دجٌمذسر هٍٝ ثٌمشثءر ٚ ص١ّضٖ هٕٗ . ِّٙج وجْ عٕٗ

ٚ ثٌز٠ٓ وجٔٛث صال١ِز  .ثٌذثسخز د١ٓ ثٌٕجط فٟ ثٌس١جر ثٌوجد٠ز خجسج ثٌّذسعزثٌغ١ش  دّوجسفٗ خٙز ثج١ٔز

ثالدضذثةٟ فٟ ثٌغض١ٕ١جس ٚ ف١ّج لذٍٙج ٚ ٠مشأْٚ ٘زٖ ثٌغـٛس ٠ضزوشْٚ دٙج ؿفٌٛضُٙ ثٌّذسع١ز ٚ ٠وْٛ خ١ذث 

 .  طسز ِج خجء ف١ٙج

ح نمسرىي معامُه سطٍخزظً . فجٌسجطً ٘ٛ ثٌوىظ صّجِج, أِج ث١ٌَٛ ٚ ِٕذ أوثش ِٓ همذ٠ٓ ِٓ ثٌضِٓ (4

, إٌٝ دسخز ثٌضفج٘ز ٚ ثٌغخجفز le nivelage des programmes par le bas    مه األسفمانمقزراخ 

وً دومٛي زضٝ ثالعضخفجف فٟ ؽ ثفش، ٚ ثٌزٞ أدٜ إٌٝ ثإلػوجف ثٌضال١ِزفتز ِغضٜٛ  دمظذ ِٛثءِز

ٚ ثٌزٞ . ْ ثٌفتض١ٓ ثٌّضٛعـز ٚ ثٌّضفٛلزثٌضال١ِز ٚ ِٓ د١ُٕٙ ثألوثش٠ز ثٌضٟ وجٔش ١ِٙأر ؿذ١و١ج ٌضىْٛ ِٓ ػُ

ٚ ِٓ ثٌّوٍَٛ ٌزٜ . ثٌىضخ ثٌّذسع١ز ٠ىّٓ فٟ ِؼج١ِٓ٘زث ثٌٛثلن فٟ أر٘جْ سخجي ٚ ٔغجء ثٌضو١ٍُ وشط 

ز١ث صٛخذ ه١ٕز إزظجة١ز هشٛثة١ز  -دىً لغُ  فتز ثٌؼوجف دٚٞ ثٌخذشر ثٌسمز دوٍُ ثٌٕفظ أْ

http://www.cse.org.ma/admin_files/resumear.pdf
http://www.cse.org.ma/admin_files/resumear.pdf
http://www.cse.org.ma/admin_files/resumear.pdf
http://reformenseignement.hautetfort.com/media/01/02/991675194.pdf
http://reformenseignement.hautetfort.com/media/01/02/991675194.pdf
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échantillon aléatoire -  ِثً ٘زٖ ثٌو١ٕز ٠وٟ ٌٍّؤ٘الس ثٌز١ٕ٘ز د١ٓ صال١ِز ٚ دسغخ ثٌضٛص٠ن ثٌـخ

ِٓ , فذذال ِشر أخشٜ. تكم قسم همإال وسثح قهُهح مه مجمىعال صّثً  ,Gaussهٍٝ ِٕسٕٝ ثٌوشٛثة١ز 

فضوـٟ , صشثهٟ رٌه ثٌضٛص٠ن ثٌـذ١وٟ ٌٍفٛثسق فٟ ثٌّؤ٘الس ثٌز١ٕ٘ز د١ٓ ثألؿفجي تُداغىجُح فارقُحإلشثس 

انسُز تكم انرالمُذ سُز ٘ٛ دمظذ أٚ دغ١ش لظذ أطذسش ثٌغ١جعز ثٌّوّٛي دٙج  ,ٌىً فتز زمٙج فٟ ثٌضى٠ٛٓ

ٚ دذال ِٓ ثٌسذ٠ث هٓ ثٌفشً ثٌّذسعٟ . صغـ١ر ِغضٜٛ ثٌد١ّن ِٓ ثألعفً, فسظً وّج أعٍفش, ظؼافهم

وً أٚ هٍٝ ثأللً فٟ زك ػوجف ثٌضال١ِز أطذر ثٌسذ٠ث هٓ فشً ثٌّذسعز ثٌو١ِّٛز دشِضٙج هٍٝ زغجح 

 ٚ صذمٝ  .رخً ثٌضالِٟ

 

 ذسطُخ مسرىي انرالمُذ مه األسفم سانكرة انمدرسُح تاالتردائٍ ذكز .2

٘زٖ ثٌىضخ . ه١ٍُ ثالدضذثةٟسدٚس وذ١ش فٟ صىش٠ظ صغـ١ر ِؼج١ِٓ ثٌّمشسثس دجي, ِشر أخشٌٍٜىضخ ثٌّذسع١ز 

ث دجألِظ ٚ فّج ثٌفشق د١ٓ أثش غ١ذٗ. صٍوخ دٚسث صٛخ١ٙ١ج ل٠ٛج ٌألعجصزر فٟ ثالصدجٖ ثٌخجؿبٟ٘ ثٌضٟ أطذسش 

: أثش صٛفش٘ج ث١ٌَٛ 

 وجْ ِدشد ثٌوٕٛثْ دجٌّمشس ٠ذفن , فٟ غ١جح ثٌىضجح ثٌّذسعٟ ثٌخجص دض١ٍّز ثٌّذسعز ثالدضذثة١ز, دجألِظ

هذدث ِٓ ثألعجصزر ٌٍذسث ثٌٛثعن ٚ ثٌّوّك فٟ ِٛػٛم أٞ دسط فٟ ِشثخن وث١شر ٚ ِضٕٛهز ِٓ أخً 

. إهذثد دسعٗ

  رٌه ِدجي فىجْ . زذٚد ِدجي دسثٗ ِٓ أخً إهذثد دسٚعٗر ٠ذسٞ ٌّذسعٟ ٌُ ٠ىٓ ثألعضجثدغ١جح ثٌىضجح

 . ثٌذسث ِفضٛزج

 ٠ىضخ خضًء , فٟ غ١جح ثٌىضجح ثٌّذسعٟ دجٌّذسعز ثالدضذثة١ز وجْ ِٓ د١ٓ ثألعجصزر هٍٝ عذ١ً ثٌّثجي ِٓ

ثُ دفؼً دسثٗ ٠ذذأ فٟ ثٌسذ٠ث دئعٙجح هٓ , ِٓ لظ١ذر شوش٠ز هٍٝ ثٌغذٛسر أٚ ٔظج ٔثش٠ج ِض١ّضث

ٌشجهش أٚ ثألد٠خ دأعٍٛح ش١ك إٌٝ أْ ٠ظً إٌٝ ثٌلشٚف ثٌضٟ ثعضٛزٝ ِٕٙج ٔظٗ ثٌّوشٚع ع١شر ث

دزٌه . ثُ ٠غضشعً فٟ ششزٗ. ِش١شث إٌٝ طذس ثٌٕض" ٚ لجي: "دمٌٛٗ ف١ظً زذ٠ثٗ , هٍٝ ثٌغذٛسر

ٚ ٠ض١غش ٌُٙ . دوذ أْ أٔظضٛث دج٘ضّجَ وذ١ش ٌوشع ثألعضجر, ٠ظذر ثٌٕض ِفِٙٛج دضٍمجة١ز ٌذٜ ثٌّضو١ٍّٓ

ِن ثعض١وجح ثٌولجس ٚ ثٌوذش ٚ ثٌم١ُ ثٌضٟ ٠سٍّٙج , وّج ٠غًٙ زفلٗ هٓ كٙش لٍخ, ششذ ِوجٟٔ وٍّجصٗ

 .ا ٚ ِن ثٌضأثش ثٌّثّش ددّجي ثألعٍٛح ٚ دذ٠ن ثألٌفجفوشعجٌز ٌٍمجس

  ٚ ٟوجٔٛث ف, ال شه أْ خً ثألعجصزر وجْ ٌذ٠ُٙ ٘جخظ ص٠جسر ثٌّفضشفٟ غ١جح ثٌىضجح ثٌّذسعٟ دجالدضذثة

ثٌشٟء ثٌزٞ وجْ ِٓ . ٠ٛدْٚ إدٙجسٖ دوشع غٕٟ ٚ ِض١ّض ٚ ِثّشِٓ زغٓ زق صال١ِزُ٘ ثٌظغجس، 

ِٛػٛم دأوذش لذس ِٓ ثٌوّك ٚ ثٌضٛعن فٟ وضخ وً ثٌذسث فٟ  إٌٝ ثٌّو١ٍّٓ دفن, شأٔٗ دال شه

ُِس١ّٕز. ٠مضٕٛٔٙج أٚ ٠غضو١شٚٔٙج ط ٚػُٙ ٌٍذسٚهش سٚ وجْ, فىجٔش دزٌه ِوجسفُٙ ٚ ثمجفضُٙ صلً غ١ٕز ٚ 

ٚسر ح٠ّثً ثٌٍّخض ثٌّٕمٛي هٍٝ ثٌظ ٚ ٌُ ٠ىٓ. ثٌفجةذرق ٚ ٞشٛثٌشٚ  ثءثشثيٚ  رَثدطصضغُ دجيأِجَ ثٌضال١ِز 

فىجْ ثٌضال١ِز ٠ذسوْٛ دزٌه ِذٜ صفٛق . ثصش ثٌضال١ِز إال ثٌدضء ث١ٌغ١ش ِٓ هشع ثألعضجرثُ هٍٝ دف

ثٌشٟء ثٌزٞ ٠شوشُ٘ دأٔٗ ِض١ّض هٓ غ١شٖ ِّٓ ٠وشفُٛٔٙ ِٓ زٌُٛٙ فٟ ثٌذ١ش ٚ فٟ , ثألعضجر فٟ ثٌّجدر

ُٞ, ثٌشجسم ١ِض٠ٓ هٓ غش٠ُٙ صم١ٍذٖ فٟ ثٌذسث ٚ ثٌّـجٌوز زضٝ ٠ظذسٛث ِثٍٗ ِشف١مذسٚٔٗ ٚ ٠سضشِٛٔٗ ٚ 

أِج صٛفشٖ ف١ُوفٟ زضّج ثألعضجر . وً رٌه وجْ ِٓ ِسجعٓ غ١جح وضجح ِذسعٟ د١ٓ ٠ذٞ ثٌض١ٍّز. غ١شُ٘

فضظذر هشٚػٗ عـس١ز ٚ دج٘ضز ٚ ٍِّز دً زضٝ , ِٓ ثٌذسث ٚ ثٌضٛعن فٟ ِوجسفٗ ٚ ِٓ صس١١ٕٙج

 .ِٕفشر

 

ث هذد غ١ش ٠غ١ش ُِٕٙ وجْ دجً٘ش دً, فٟ ثٌس١جر ثٌذسثع١ز ٌىً ص١ٍّز ِض١ّض٠ٌُٓ ٠ىٓ وً ثألعجصزر  دجٌـذنف

ٔسٓ ثألخ١جي ثٌضٟ , إٌٝ دسخز أْ وً ِٕج, فٍُ ٠ضشن أٞ أثش ال صو١ٍّٟ ٚ ال صشدٛٞ فٟ ٔفٛط ٚ همٛي صال١ِزٖ

دً ثّٔسش ِٓ رثوشصٗ زضٝ , ال ٠ضزوش ١ٌظ فمؾ إعُ ِثً ٘زث ثألعضجر ثٌذج٘ش, هجشش صٍه ثٌضدشدز ثٌشثةذر

ٚ ِشر . فٍمذ ؿذوٛٔج إٌٝ دسخز إٔٔج ٔضزوش زضٝ ٔذشثس أطٛثصُٙ أِج ثألعجصزر ثٌّض١ّضْٚ. ِالِر ٚخٙٗ

غ١جح ثٌىضجح ثٌّذسعٟ وجْ ٠شفن ِٓ زلٛف صٛثخذ ِثً ٘ؤالء ثألعجصزر ثٌّض١ّض٠ٓ فٟ ثٌس١جر , أخشٜ

ثٌضٟ ث١ٌّٕٙز شأٔٗ صو٠ٛغ ثٌٕمجةض وجْ ِٓ وجٔٛث دجٌوذد ثٌىجفٟ ثٌزٞ ُٔٙ أشه دال ٚ  . ثٌذسثع١ز ٌىً ص١ٍّز

 . ْ ِٓ صِالةُٙ ثٌذج٘ض١ِٓ١ضس ثٌذجلٟ
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  ٘جصفج٘ز ِؼج١ِٓدضٛفش ثٌىضخ ثٌّذسع١ز ث١ٌَٛ د١ٓ ٠ذٞ ص١ٍّز ثالدضذثةٟ ٚ ِن أِج 

  ُٙفضٛزٟ ٌدً دً ٌىً ثألعجصزر دأْ وً ثٌضال١ِز لجطش٠ٓ هم١ٍج فضسٛي دزٌه دْٚ ثالخضٙجد ِٓ خجٔذ

 . زضٝ ٠ىٛٔٛث ِض١ّض٠ٓ فٟ ألغجُِٙ

 ٠وضمذْٚ أُٔٙ ٍِض١ِٓ دوذَ صدجٚصِٖؼج١ِٓ صٍه ثٌىضخ صظٛس ٌُٙ ثٌسذ ثٌز ٞ . 

  ٜٚلذ دً , سخٝ ِٕٗسصٍه ثٌّؼج١ِٓ صٛزٟ ٌُٙ دأْ وً صدجٚص ٌضٍه ثٌسذٚد ١ٌظ فمؾ ِٓ دْٚ خذ

 . ِسذٚدرثٌّفضشع دً ثٌّوضمذ خـأ أٔٙج ف١ٗ صوذٞ هٍٝ لذسثس ثٌضال١ِز ٠ىْٛ 

  ٚ ثصُٙ ث١ٌّٕٙز ٚ ُ٘ ثألوثش٠زفٟ زٟ أْ ٠ىٛٔٛث ِض١ّض٠ٓ ٠ُّٙٙ ْدجٌٕغذز ٌفتز ثألعجصزر ثٌزٞفمؾ ٘زث. 

  ٓخّٛدُ٘ي ثدشسف١دذْٚ فٟ ثٌىضجح ثٌّذسعٟ َ, أطالأِج غ١شُ٘ ِٓ ثألعجصزر ثٌذج٘ض١. 

 ٠وفٟ ثألعضجر ِٓ ثٌذسث ٚ ِٓ ثٌضٛعن ٚ ِٓ , صٛثخذ ٚ صٛفش ثٌىضجح ثٌّذسعٟ د١ٓ ٠ذٞ ثٌض١ٍّز

 . ثػوزف١ىضفٟ دّج ٠مذِٗ ٘زث ثٌىضجح ِٓ هشٚع خذ ِضٛ, ثٌضوّك فٟ ِٛثػ١ن ثٌذسٚط

  ِٗن ِشٚس ثٌضِٓ فال شه أْ ثألعضجر لذ ٠ظذر ال ٠وشف فٟ ثٌّٛػٛم ثٌّذسط أوثش ِّج ٠وشػ ٚ

 . ثٌىضجح ثٌّذسعٟ

 ًزضٝ فٟ صغـ١ر ٚ , دزٌه ٠ىْٛ ٘زث ثٌىضجح لذ أعُٙ فٟ صغـ١ر ِغضٜٛ صو١ٍُ ثٌض١ٍّز ِٓ ثألعف

 . ثٌىضخ صٍهطذر ال صضوذٜ ِغضٜٛ ِج ٘ٛ ِوشٚع حِغضٜٛ ِوجسف ثألعضجر ثٌضٟ لذ ُس

 ثٌضٟ ٠ذسث دفـشصٗ هٕٙج أعضجرٖ صٍه ثٌم١ّز ثٌّؼجفز فٟفال ٠دذ , ٚ ثٌض١ٍّز ِج ٠ٍذث أْ ٠ذسن رٌه ,

فال ٠دذ . ثٌضٟ ِٓ شأٔٙج أْ ص١ّضٖ هٓ غ١شٖ ال دجٌذ١ش ٚ ال دجٌشجسمٚ , ِٓ ز١ث ثٌّوجسف ٚ ثٌثمجفز

ُٞ  . غش٠ٗ ٚ ٠مضذٞ دٗف١ٗ ِج ٠ث١ش صمذ٠شٖ زضٝ ٠ىْٛ ٌٗ ِثجال 
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و ال تد مه اإلشارج فٍ وهاَح كم درس . َهسهكبمُذ انثاوىٌ تُه َدٌ ذالفقط ذصثخ ظزورَح  ثٌّذسع١زانكرة 

فُؼراد تذنك  ,دال ػهُها انرهمُذ كٍ َفهم أن ما تُه َدَه نُس مىرهً انؼهمٌُ, إنً غُزها مه انمزاجغتهذا انسهك تها 

دىً د١ٓ ٠ذٞ ثٌض١ٍّز أِج دجالدضذثةٟ ف١غضسغٓ ثاللضظجس هٍٝ وضجح ٔظٛص ثٌمشثءر  .مه غُزها ػهً إغىاء مؼارفه

وضخ ِذسع١ز فٟ ثٌش٠جػ١جس ١ٍِتز ٚ دٛفشر وجف١ز ِٓ ثٌّغجةً ثٌسغجد١ز فٟ وً دسط ِضذسخز فٟ  إٌٝ خجٔخ, ِغضٜٛ

ثٌسغجد١ز د١ٓ ٠ذٞ ثٌض١ٍّز فٟ وً دسط  فٛفشر صٍه ثٌّغجةً. ثٌظوٛدز ٚ ثٌضوم١ذ ِٓ دْٚ غ١ش٘ج ِٓ ثٌضّجس٠ٓ ثٌضـذ١م١ز

إْ دأح ثألعضجر هٍٝ إزجٌضٗ  ثٌّجدرٟ٘ ٚزذ٘ج ثٌىف١ٍز دضّى١ٕٗ ِٓ ثٌىفج٠ز فٟ , ِٓ دسٜظ ثٌش٠جػ١جس دىً ِغضٜٛ

ِثً ٘زٖ ثٌىضخ ٟ٘ دّثجدز . ه١ٍٙج ٚ ثعضـجم دزٌه أْ ٠غشط فٟ ٔفغٗ ِضوز سفن صسذٞ زً ثٌّغجةً ثٌسغجد١ز ثٌّومذر

 .دجٌٕغذز ٌٍش٠جػ١١ٓ ٌّذجس٠جسي١ِجد٠ٓ 

 

٠غُٙ فٟ ػوف , دٙزٖ ثٌّٛثطفجسدجالدضذثةٟ ٚ ثٌش٠جػ١جس ِجدر ثٔوذثَ ِثً ٘زث ثٌىضجح ثٌّذسعٟ فٟ , ٚ ث١ٌَٛ

هٍٝ دس١ث ال ٠دذْٚ د١ٓ أ٠ذ٠ُٙ ِدجال ٚ فشص وجف١ز ٌٍضُّشْ هٍٝ ثعضوّجي ثٌّٙجسثس ثٌّىضغذز ٚ , ثٌضال١ِز فٟ ثٌّجدر

أِج فٟ دجلٟ . ِجدر ٚ دٙزٖ ثٌّٛثطفجس ٠وثذش ثٌىضجح ثٌّذسعٟ دجالدضذثةٟ زجٌز ثعضثٕجءفٟ ٘زٖ ثي. صشع١خٙج فٟ أر٘جُٔٙ

فّٓ ثألف١ذ ثالعضغٕجء هٓ ثٌىضخ ثٌّذسع١ز ثٌخجطز دجٌض١ٍّز ٚ صو٠ٛؼٙج دضٛف١ش ِشثخن , ثٌّٛثد ٚ دجٌٕلش ٌّج عذك

إٌٝ ِشثخن أخشٜ أٚعن ٚ  دً صس١ً ثألعضجر ,خجطز دجألعضجر ١ٌظ فمؾ غ١ٕز ٚ ِضٛعوز فٟ ثٌّٛثػ١ن ثٌّوشٚػز

١ٌىٛٔٛث ِج  دغو١ُِٙض١ّض٠ٓ هٓ غ١شُ٘ ْ دُٙ ثٌدٍٛط أِجَ أعجصزر ِٓ أخً زغٓ صشد١ز ثٌضال١ِز ٠َسُظف. أهّك دسثج

. ِٓ غ١ش رٌه صغضفسً د١ذثغٛخ١ز ثٌغذجء ٚ صضسٛي ثٌّذسعز إٌٝ ِظٕن ٌٍغذجء .encyclopédistesأِىٓ ِٛعٛه١١ٓ 

 فّجرث هٓ د١ذثغٛخ١ز ثٌغذجء ؟

 

 .....انزجىع إنً انصفذح انزئُسُح كراتح ذؼهُق
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