
 

 

 

 

ٗحتد كحػَ ُلؼَ ٓكًٝف ٣لٍٓٙ جًًٌُٔٞ " ًٌٞش ", ٝ جُؿِٔس جُلؼ٤ِس ك٢ ـ انشًظ : 

 ٓكَ ؾٍ ٓؼحف ئ٤ُٚ .

ئْْ ًحٕ ٍٓكٞع ذحُؼٔس جُظحٍٛز ػ٠ِ جَنٍٙ, ٝ جُؿِٔس جإل٤ْٔس ك٢ ٓكَ ؾٍ ـ انًؼهى : 

 ٓؼحف ئ٤ُٚ .

ض٤ًٞى ُلظ٢ ُلحػَ جُلؼَ ػ٤ٍٔ ٓ٘لظَ ٓر٢٘ ػ٠ِ جُلطف ك٢ ٓكَ ٌكغ  ـ أَذ :

 جُٔكًٝف ج١ًُ ٣لٍٓٙ جُلؼَ جًًٌُٔٞ ضوى٣ٍٙ " أًٍٓص أٗص " .

انحشفٛخ : ا/ إر2  

ضىنَ ئيج جُلؿحت٤س ػ٠ِ جُؿَٔ جإل٤ْٔس ٢ٛٝ قٍف ال ٓكَ ُٚ ٖٓ  : / إرا انفجبئٛخأ

جإلػٍجخ ٝ ٣ؼٍخ جإلْْ ذؼىٛح أٝ جُؼ٤ٍٔ ٓرطىأ ٝ ضطظَ ذٜح كحء جُلؿحءز جُُجتىز أٝ 

ت٤س جُط٢ ٤ُّ ُٜح ٓكَ ٖٓ جإلػٍجخ .جإلْطػ٘ح  

 أيثهخ :

 ـ ونِص جُٔى٣٘س كايج جُٔإيٕ ٣٘حو١ .

 ـ ً٘ح ؾح٤ُٖٓ كايج ذحٍُػى ٣ى١ٝ ذشىز .

ئْطث٘حك٤س ال ٓكَ ُٜح ٖٓ جإلػٍجخ . ـ انفبء :  

كؿحءز ٓر٢٘ ػ٠ِ جٌُٕٓٞ ال ٓكَ ُٚ ٖٓ جإلػٍجخ .قٍف  ـ إرا :  

. قٍف ؾٍ َجتىز ـ ثـ :  

ٌٝ ُلظح ٍٓكٞع ٓكال ٝ جُؿِٔس ذؼىٙ نرٍ .ٓرطىأ ٓؿٍ ـ انشػذ :  

ضىنَ ئيج جُطل٣ٍ٤ٓس ػ٠ِ جُؿَٔ جُلؼ٤ِس ٢ٛٝ قٍف ٣أض٢ ك٢  : / إرا انزفغٛشٚخة

 ٓٞػغ أ١  جُطل٣ٍ٤ٓس ٝ جُلؼَ ذؼىٛح ال ٣ٌٕٞ ئال ُِٔهحؽد .

 أيثهخ :

 ـ ئْطلٍٓضٚ ئيج ؽِرص ٓ٘ٚ ضل٤ٍٓج .

 ـ ئْطٌطٔطٚ جٍُٓ ئيج ) ؽِرص ٓ٘ٚ إٔ ٣ٓطٍٙ ( .

قٍف ضل٤ٍٓ ٓر٢٘ ػ٠ِ جٌُٕٓٞ ال ٓكَ ُٚ ٖٓ جإلػٍجخ .:  إرا ـ  

ؾِٔس ضل٣ٍ٤ٓس ال ٓكَ ُٜح ٖٓ جإلػٍجخ . ـ ) ؽهجذ يُّ أٌ ٚغزشِ ( :  

ضٌٕٞ قٍف ؾٞجخ ٝ ؾُجء ٝ جْطورحٍ كط٘ظد جُلؼَ جُٔؼحٌع . إرٌ : أٔ إرا   إػشاة ـ  

  أيثهخ :

ْ .ُِٔطؼ٤ِٖٔ أْطحي ئيجً ٣ٍْٜٔٗ ػ٠ِ جُلْٜ أٝ ٍْٜٓٗ ػ٠ِ جُلٜـ   

ُٞ ض٘حطف جألنالء ئيجً ض٘حطك٘ح .ـ   

 ـ ئيٕ ض٘ؿف ) ؾٞجخ ُٖٔ هحٍ ُي : ْأؾطٜى ك٢ وٌجْط٢ (

كل٢ جُٔػحٍ جألٍٝ : ؾٞجخ, ٝ ك٢ جُٔػحٍ جُػح٢ٗ : ضو٣ٞس ٝ ض٤ًٞى, ٝ ك٢ جُٔػحٍ جُػحُع 

 ؾٞجخ ٣طؼٖٔ ؾُجء ك٢ جُٔٓطورَ ٓٔح جْطُِّ جُ٘ظد .

٢٘ ػ٠ِ جٌُٕٓٞ ال ٓكَ ُٚ ٖٓ قٍف ؾٞجخ ٝؾُجء ٝ جْطورحٍ ٝ ٗظد ٓرـ إرٌ : 

 جإلػٍجخ .

 3ـ إػشاة إر, حُٛئز 

ُلع ُٚ ئْطؼٔحالٕ : ئْْ ٝ قٍف .ئيج ـ إػشاة إر :   

ضؼحف ئ٠ُ جُؿَٔ جُلؼ٤ِس ٝ جإل٤ْٔس كطأض٢ : / إر اإلعًٛخ :1  

 أ/ ظشف صيبٌ " حٍٛ " :

 أيثهخ :

 ـ كٍأش ٓ٘ٚ ئي وٗص ٗكٞ ك٤ٚ             ٗلٓح ٓرطة جُطٍوو ك٤ٚ

 ـ كٍق٘ح ئي هىٓص هىّٝ ْؼى             ٝ ئي ٌؤ٣حى ك٢ جأل٣حّ ػ٤ى

ئْْ ٓر٢٘ ػ٠ِ جٌُٕٓٞ ك٢ ٓكَ ٗظد ظٍف َٓحٕ ٝ ٛٞ ٓؼحف ٝ جُؿِٔس  إر :

 جُلؼ٤ِس أٝ جإل٤ْٔس ذؼىٙ ك٢ ٓكَ ؾٍ ٓؼحف ئ٤ُٚ .

 ة/ يؼبف إنّٛ :

 يثبل : هحٍ ضؼح٠ُ : " كِٞال ئيج ذِـص جُكِوّٞ ٝ أٗطْ ق٤٘ثً ض٘ؼٍٕٝ "

ظٍف َٓحٕ ٓ٘ظٞخ ذحُلطكس جُظحٍٛز ػ٠ِ جَنٍٙ ٝ ٛٞ ٓؼحف .ـ حٍٛ :   

ظٍف َٓحٕ ٓر٢٘ ػ٠ِ جٌُٕٓٞ جُٔوىٌ ػ٠ِ جَنٍٙ ٓ٘غ ٖٓ ظٌٜٞٙ ئشطـحٍ ـ إٍر : 

 جُٔكَ ذط٣ٖٞ٘ جُؼٞع ك٢ ٓكَ ؾٍ ٓؼحف ئ٤ُٚ .

 جـ/ يفؼٕل ثّ : 

 يثبل : هحٍ ضؼح٠ُ : " ٝ جيًٍٝج ئي ً٘طْ ه٤ِال كٌػًٍْ "

ؼٍٞ ذٚ, ٣شطٍؽ إٔ ضوطٍٕ ذحُلؼَ " يًٍ " ظحٍٛج أٝ ضؼٍخ ئي ك٢ ٓكَ ٗظد ٓلـ 

 ٓٓططٍج .

/ إر انحشفٛخ :2  

ضأض٢ ذؼى " ذ٤٘ٔح " أٝ " ذ٤٘ح " ٢ٛٝ قٍف ال ٓكَ ُٚ ٖٓ جإلػٍجخ .أ/ إر انفجبئٛخ :   

 يثبل : ذ٤٘ٔح ً٘ح ٗحت٤ٖٔ ئي ٌٕ جُٜحضق .

ذ٤٘ٔح .قٍف كؿحءز ٓر٢٘ ػ٠ِ جٌُٕٓٞ ال ٓكَ ُٚ ٖٓ جإلػٍجخ . ٝجهؼس ذؼى ـ إر :   

ئيج أوش ٓؼ٠٘ جُطؼ٤َِ ٢ٛٝ قٍف ال ٓكَ ُٚ ٖٓ جإلػٍجخ .ة/ إر انزؼهٛهٛخ :   

 يثبل : ًحكأش جُٔؿطٜى ئي ٗؿف .

قٍف ضؼ٤َِ ٓر٢٘ ػ٠ِ جٌُٕٓٞ ال ٓكَ ُٚ ٖٓ جإلػٍجخ .ـ إر :   

 

 

 

 

 1ـ ثالغخ انًجبص انؼمهٙ ٔ انًجبص انًشعم

 ئْطهىجّ أُلحظ جُِـس ٝ ضٍج٤ًرٜح ك٢ ؿ٤ٍ ٓح ٝػؼص ُٚ ٛٞـ رؼشٚف انًجبص انهغٕ٘ : 

 ٝٛٞ ٗٞػحٕ :

هو إسناد الفعل أو ما فً معناه كإسم الفاعل أو المصدر إلى غٌر أ/ انًجبص انؼمهٙ : 
 سندت اإلساءة وفقد أ ما هو له فً الظاهر, مثال : " من سره زمن ساءته أزمان "

 . عقلًلمجاز افا وهو لم ٌفعلهم السرور إلى الزمن,
هو اللفظ المستعمل فً غٌر ما وضع له لعالقة غٌر المشابهة, ب/ المجاز المرسل : 

   وٌجب أن تكون هناك قرٌنة تمنع المعنى األصلً للفظ . سمً مرسال ألنه غٌر 
 مقٌد بعالقة واحدة, بل له عالقات كثٌرة منها :

"  مؤمنة رقبة" فتحرٌر عندما نعبر بالجزء و نرٌد الكل . قال تعالى : / الجزئية : 1
اإلنسان  مجاز مرسل عالقته الجزئٌة ألنه عبر بالجزء " الرقبة " و أراد الكل "

 " . المؤمن
2/ انكهٛخ : ػ٘ىٓح ٗؼرٍ ذحٌَُ ٝ ٣ٍٗى جُؿُء . هحٍ ضؼح٠ُ : " ٣ؿؼِٕٞ أطحذؼْٜ ك٢ 

         جَيجْٜٗ " ٓؿحَ ٍَْٓ ػالهطٚ ج٤ٌُِس ألٗٚ ػرٍ ذحٌَُ " أطحذؼْٜ " ٝ أٌجو جُؿُء

 " أٗحَٓ أطحذؼْٜ " .

3/ انؼبيٛخ : ػ٘ىٓح ٗؼرٍ ذحُؼحّ ٝ ٣ٍٗى جُهحص . هحٍ ضؼح٠ُ : " ج٣ًُٖ هحٍ ُْٜ جُ٘حِ " 

ٓؿحَ ٍَْٓ ػالهطٚ جُؼح٤ٓس ألٗٚ ػرٍ ذحُؼحّ " جُ٘حِ " ٝ أٌجو جُهحص ٝٛٞ ٝجقى ٖٓ 

 جُ٘حِ " ٗؼ٤ْ ذٖ ٓٓؼٞو جألشؿؼ٢ " .

    ٣ى جُؼحّ ًاؽالم ئْْ شهض ػ٠ِ هر٤ِس ػ٘ىٓح ٗؼرٍ ذحُهحص ٝ ٍٗ / انخبطٛخ :4

 ٓػَ ه٣ٍش .

د .ٓرّٔػ٘ىٓح ٢ٔٓٗ جُش٤ة ذاْْ ْررٚ أٝ ػ٘ىٓح ٗؼرٍ ذحُٓرد ػٖ جُ / انغججٛخ :5  

ٓػحٍ : " ٌػص جُٔحش٤س جُـ٤ع " ٓؿحَ ٍَْٓ ػالهطٚ جُٓرر٤س ألٗٚ ػرٍ ػٖ جُٓرد     

د " جُ٘رحش أٝ جٌُِة " .رّ " جُـ٤ع " ٝ أٌجو جُٔٓ  

عندما نسمً الشٌئ بإسم ما تسبب عنه . قال تعالى : " و ٌنزل لكم ة : / المسببي6

عما تسبب " الرزق " و  " مجاز مرسل عالقته المسببٌة ألنه عبر رزقامن السماء 
 ب " الغٌث " .أراد المسب

ػ٘ىٓح ٗؼرٍ ذِلع جُٔكَ ٝ ٣ٍٗى جُٔٞؾٞو ك٤ٚ . ٓػحٍ : " ٍْم جُِض / انًحهٛخ : 7

جٍُُٔ٘ " ٓؿحَ ٍَْٓ ػالهطٚ جُٔك٤ِس ألٗٚ ػرٍ ػٖ جُٔكَ " جٍُُٔ٘ " ٝ أٌجو ٓح ك٤ٚ 

 ٖٓ أغحظ .

 ػ٘ىٓح ٗؼرٍ ذِلع جُكحٍ ٝ ٣ٍٗى جٌُٔحٕ . هحٍ ضؼح٠ُ : " ئٕ جألذٍجٌ ُل٢/ انحبنٛخ : 8

ٗؼ٤ْ " ٓؿحَ ٍَْٓ ػالهطٚ جُكح٤ُس ألٗٚ ػرٍ ػٖ جُكحُس " جُ٘ؼ٤ْ " ٝ أٌجو جُٔكَ       

 " جُؿ٘س " .

   ػ٘ىٓح ٗٓطؼَٔ جُِلع ج١ًُ ٝػغ ُِٔحػ٢ ك٢ جُكحػٍ . هحٍ :  / إػزجبس يب كب9ٌ

ضؼح٠ُ " ٝ جَضٞ ج٤ُطح٠ٓ أٓٞجُْٜ " ٓؿحَ ٍَْٓ ػالهطٚ ئػطرحٌ ٓح ًحٕ ألٗٚ ػرٍ ػٔح  

" ج٤ُطح٠ٓ " ٝ أ٣ٌى ذٚ " جُرحُـ٤ٖ " . ًحٕ  

ػ٘ىٓح ٗٓطؼَٔ جُِلع ج١ًُ ٝػغ ُِٔٓطورَ ك٢ جُكحػٍ . هحٍ / إػزبس يب عٛكٌٕ : 10

ضؼح٠ُ : " ئٗي ٤ٓص ٝ ئْٜٗ ٤ٓطٕٞ " ٓؿحَ ٍَْٓ ػالهطٚ ئػطرحٌ ٓح ٤ٌْٕٞ ألٗٚ ػرٍ 

 ػٔح ٤ٌْٕٞ " ٤ٓص " ٌُٝ٘ٚ ٓحَجٍ ق٤ح .

 ـ ثالغخ انًجبص انؼمهٙ ٔ انًجبص انًشعم :

٣ُ٣ى ك٢ ض٣ٞ٘غ جٌُالّ ٝ كطف جُٔؿحٍ ُِه٤حٍ جُل٢٘ .ـ   

٣ٓحْٛ ك٢ ضو٣ٞس جُٔؼ٠٘ ٝ ضؿ٤ٓى جُٔلح٤ْٛ .ـ   

ٝ جُٔرحُـس ك٢ جٌُالّ . جإل٣ؿحَ ٝ جُهلسـ   

 2ـ إػشاة إرا, إرٌ

ُلع ُٚ ئْطؼٔحالٕ : ئْْ ٝ قٍف .ئيج إػشاة إرا :  ـ  

اإلعًٛخ : ا/ إر1  

ضىنَ ئيج جُظٍك٤س ػ٠ِ جُؿَٔ جُلؼ٤ِس ٝ جإل٤ْٔس كطؼٍخ جُؿَٔ ك٢  ـ إرا انظشفٛخ : 

 ٓكَ ؾٍ ٓؼحف ئ٤ُٚ أٝ ؾٞجخ شٍؽ ال ٓكَ ُٚ ٖٓ جإلػٍجخ .

٣ٓطورَ ٖٓ جُُٓحٕ ٓطؼٖٔ ٓؼ٠٘ جُشٍؽ ٓر٢٘ ػ٠ِ جٌُٕٓٞ   ظٍف ُٔحـ إػشاثٓب : 

 ك٢ ٓكَ ٗظد ٓلؼٍٞ ك٤ٚ ٝ ٛٞ ٓؼحف .

: " إرا لجم انجًم انفؼهٛخ "  أيثهخ ـ  

 ـ ٝ ئيج ذظٍش ذٚ ذظٍش ذأشٔؾ .

 ـ ئيج ٍُٗ جُرالء ذظحقر٢               وجكؼص ػ٘ٚ ذ٘حؾى١ ٝ ٓهِر٢ .

 ـ أيثهخ : " إرا لجم انجًم اإلعًٛخ "

 ـ ئيج ج٤ُ٘ٔس أٗشرص أظلحٌٛح              أُل٤ص ًَ ض٤ٔٔس ال ض٘لغ .

 ـ هحٍ ضؼح٠ُ : " ئيج جُشّٔ ًٌٞش " .

 ـ ئيج جُٔؼِْ ًحٕ قحػٍج أض٤ص .

 ـ ئيج أٗص أًٍٓص ج٣ٌٍُْ ٌِٓطٚ .

ضؼٍخ جألْٔحء جُٞجٌوز ذؼى ئيج كحػال أٝ ٗحتد كحػَ أٝ ئْٔح ُألكؼحٍ جُ٘حهظس ذكٓد  ـ

ئيج ونِص ئيج ػ٠ِ ػ٤ٍٔ جُٔطٌِْ أٝ جُٔهحؽد ٣ؼٍخ جُؼ٤ٍٔ  جُلؼَ ج١ًُ ٤ِ٣ٚ, أٓح

 ض٤ًٞىج ُلظ٤ح . 

كحػَ ُلؼَ ٓكًٝف ٣لٍٓٙ جُلؼَ جًًٌُٔٞ " أٗشرص " ٍٓكٞع ذحُؼٔس ـ انًُٛخ : 

 جُظحٍٛز ػ٠ِ جَنٍٙ, ٝ جُؿِٔس جُلؼ٤ِس ك٢ ٓكَ ؾٍ ٓؼحف ئ٤ُٚ .

 



 

 

 

ؾِٔس ئػطٍجػ٤س ال ٓكَ ُٜح ٖٓ جإلػٍجخ .:  ) أٚذكى هللا (ـ   

 أّ ًًٌٓٞج جُوْٓ ًحٕ ْٞجء جُوْٓ أِْٞخ ذؼى ٝضأض٢/ انجًهخ انٕالؼخ جٕاثب نهمغى : 4

. ذـ٤ٍٙ أّ ذحهلل جُوْٓ ًحٕ ْٝٞجء, ٓكًٝكح  

ئٕ كؼِطْ كٞهللا ) إلٌْٗ جُٓؼىجء ( .يثبل :   

ؾِٔس ٝجهؼس ؾٞجذح ُِوْٓ ال ٓكَ ُٜح ٖٓ جإلػٍجخ .:  ) إلَكى انغؼذاء (ـ   

 ٝٓٞطٍٞ ٢ْٔئ ٓٞطٍٞ:  ٗٞػحٕ ٝجُٔٞطٍٞ هًٕطٕل :/ انجًهخ انٕالؼخ طهخ ن5

ٝ جألْٔحء   جُٔظى٣ٌس ٝٓح,  جُ٘حطرس إٔ:  ٝأشٍٜٛح جُٔظى٣ٌس جألقٍف ٝٛٞ قٍك٢   

 جُالض٢,  جُِٞجض٢,  ج٣ًُٖ,  جُِط٤ٖ,  جُِطحٕ,  ج٣ًُِٖ,  جًُِجٕ,  جُط٢,  ج١ًُ : ٢ٛ جُٔٞطُٞس

. أ١,  ٓح,  َٖٓ,  جُالت٢,   

جُْٞحتَ جُط٢ ) ض٣ٍكٌْ ( .جُؼِْ ٣إٖٓ ٌُْ يثبل :   

ؾِٔس ٝجهؼس طِس ٓٞطٍٞ ال ٓكَ ُٜح ٖٓ جإلػٍجخ .:  ) رشٚحكى (ـ   

 غٛش انششؽ جٕاة ٔجًهخ,  ثبنفبء انًمزشٌ غٛش انجبصو انششؽ جٕاة جًهخ/ 6

,  ئيٓح,  ئٕ : ٢ٛ جُؿحَٓس جُشٍؽ ٝأوٝجش:  ثٓب انًمزشٌ ٔغٛش ثبنفبء انًمزشٌ انجبصو

. أ١,  ٤ًلٔح,  ق٤ػٔح,  أ٠ّٗ,  أ٣ٖ,  أ٣ّحٕ,  ٓط٠, ٜٓٔح,  ٓح,  َٖٓ   

ئيج ُو٤طْ ػحُٔح أٝ أو٣رح ) كأوٝج ُٚ ٝجؾد جُطرؿ٤َ ( .يثبل :   

ؾِٔس ٝجهؼس ؾٞجخ ُشٍؽ ؿ٤ٍ ؾحَّ, ٓوطٍٕ ذحُلحء أٝ :  ( انزججٛم ٔاجت نّ فأدٔا) ـ 

 ئيج جُلؿحت٤س ال ٓكَ ُٜح ٖٓ جإلػٍجخ .

كإ ضٌٍٓٞٙ ) ضٌٍٓٞج أٗلٌْٓ ( .يثبل :   

ؾِٔس ٝجهؼس ؾٞجخ ُشٍؽ ؾحَّ ؿ٤ٍ ٓوطٍٕ ذحُلحء أٝ ئيج ) ركشيٕا أَفغكى ( :  ـ

. جإلػٍجخ ٖٓ ُٜح ٓكَ الجُلؿحت٤س   

 ُٜح الٓكَ ؾِٔس ػ٠ِ جُٔؼطٞكس ٝ ٢ٛ جُؿِٔس/ انجًهخ انزبثؼخ إلحذٖ ْزِ انجًم : 7

. شٍقٚ ْرن ٓٔح جإلػٍجخ ٖٓ  

ّٖ  ٝهللا يثبل : ّٕ ) ,  ألوٌْ ( . ٝألؾطٜى  

ّٖ  ٝهللا ) جإلػٍجخ ٖٓ ُٜح ٓكَ ال ُؿِٔس ضحذؼس ؾِٔس( :  ٌّ ٔألجزٓذـ )   ال ٢ٛٝ(  ألوٌْ

. جإلػٍجخ ٖٓ ُٜح ٓكَ   

ض٤ِٔكح : جإلػٍجخ ٖٓ ُٜح ٓكَ ال جُط٢ جُؿَٔ ك٤ٚ شؼ١ٍ ذ٤ص ًٛج ـ   

ٔاَزظش نغض ػظب يٍ ربة نٕ                     ـ ثش ٔانمغى ـ ألغًذ أ٘ آنٛذ  

. جإلػٍجخ ٖٓ ُٜح َٓك ال ذطىجت٤سئ ؾِٔس:  آنٛذـ   

  . جإلػٍجخ ٖٓ ُٜح ٓكَ الجُطل٣ٍ٤ٓس  جُؿِٔس:  ألغًذ أ٘ـ 

. جإلػٍجخ ٖٓ ُٜح ٓكَ ال  جالػطٍجػ٤س جُؿِٔس:  ثش ٔانمغىـ   

ؾِٔس ٝجهؼس ؾٞجذح ُِوْٓ ال ٓكَ ُٜح ٖٓ جإلػٍجخ .:  ربة نٕـ   

ؾِٔس ٝجهؼس طِس ٓٞطٍٞ ال ٓكَ ُٜح ٖٓ جإلػٍجخ .:  ػظب يٍـ   

 ُٜح ٓكَ الس ٝجهؼس ؾٞجخ ُشٍؽ ؾحَّ ؿ٤ٍ ٓوطٍٕ ذحُلحء أٝ ئيج جُلؿحت٤س ؾِٔ:  نؼضـ 

. جإلػٍجخ ٖٓ  

 ٖٓ ُٜح ٓكَ ال ٢ٛٝ(  ُؼُ)  جإلػٍجخ ٖٓ ُٜح ٓكَ ال ُؿِٔس ضحذؼس ؾِٔس:  ٔاَزظشـ 

. جإلػٍجخ  

ضظ٣ٍكح : جإلػٍجخ ٖٓ ُٜح ٓكَ ال جُط٢ جُؿَٔ ك٤ٚ شؼ١ٍ ذ٤ص ًٛج ـ   

ب   أَِجتْ  فَغِّشْ  ًَ ٍ              ٔاْػزَِشعْ  ؽَب  َٔششْ  لََغ ٍَ  ٔاْعـزَـأَِْفَ خِ  َيغْ  ِٔطـْه رَجَـِؼٛـ   

 7ـ ثالغخ انزشجّٛ 

جُطشر٤ٚ ٛٞ ذ٤حٕ إٔ ش٤ثح أٝ أش٤حء شحًٌص ؿ٤ٍٛح ك٢ طلس أٝ أًػٍ ذأوجز, ٝ ُِطشر٤ٚ 

أٌذؼس أًٌحٕ ٢ٛ : جُٔشرٚ ٝ جُٔشرٚ ذٚ ٝ ٤ٔٓ٣حٕ ؽٍكح جُطشر٤ٚ, ٝ أوجز جُطشر٤ٚ جُط٢ هى 

قٍكح ٗكٞ : ) جٌُحف,ًإٔ,...( أٝ ئْٔح ٗكٞ : ) شرٚ, ٓػَ, ٓٔحغَ,...( أٝ كؼال ضٌٕٞ 

 ٗكٞ : ) ٣شرٚ, ٣ٔحغَ, ٣كح٢ً, ٣شحذٚ,...( ٝ ٝؾٚ جُشرٚ . ٝ ُِطشر٤ٚ أٗٞجع ٢ٛ :

ٝ ٛٞ ٓح يًٍش ك٤ٚ ًَ جألًٌحٕ ./ انزشجّٛ انزبو : 1  

جُؼٍٔ ٓػَ جُؼ٤ق أٝ ًحُط٤ق ٤ُّ ُٚ ئهحٓس .يثبل :   

 أداح انزشجّٛ : جإلهحٓس,ٔجّ انشجّ :  جُؼ٤ق ٝ جُط٤ق,انًشجّ ثّ : ٍٔ, جُؼانًشجّ : 

 ٓػَ ٝ جٌُحف .

ٝ ٛٞ ٓح قًكص ٓ٘ٚ جألوجز ./ انزشجّٛ انًؤكذ : 2  

ٛٞ جُرىٌ ئشٍجهح, ٛٞ جُىٍٛ ْطٞز, ٛٞ جُشّٔ ك٢ جُؼ٤ِح, ٛٞ جُركٍ ك٢ جُ٘ىٟ .يثبل :   

جإلشٍجم ٝ ٔجّ انشجّ : ُركٍ, جُرىٌ ٝ جُىٍٛ ٝ جُشّٔ ٝ جانًشجّ ثّ : ٛٞ, انًشجّ : 

ال ٣ٞؾى .أداح انزشجّٛ : جُٓطٞز ٝ جُؼال ٝ جُ٘ىٟ,   

ٝ ٛٞ ٓح قًف ٓ٘ٚ ٝؾٚ جُشرٚ ./ انزشجّٛ انًجًم : 3  

جُكن ًح٤ُٓق .يثبل :   

جٌُحف .أداح انزشجّٛ : ال ٣ٞؾى, ٔجّ انشجّ : ج٤ُٓق, انًشجّ ثّ : جُكن, انًشجّ :   

ٓ٘ٚ جألوجز ٝ ٝؾٚ جُشرٚ .ٝ ٛٞ ٓح قًف / انزشجّٛ انجهٛغ : 4  

أٗص شّٔ ٝ جُ٘ؿّٞ ًٞجًد .يثبل :   

أداح ال ٣ٞؾى, ٔجّ انشجّ : جُشّٔ ٝ جٌُٞجًد, انًشجّ ثّ : أٗص ٝ جُ٘ؿّٞ, انًشجّ : 

ال ٣ٞؾى .انزشجّٛ :   

ٝ ٛٞ ج١ًُ ٣ٌٕٞ ك٤ٚ ٝؾٚ جُشرٚ طٌٞز ٓ٘طُػس ٖٓ ٓطؼىو ./ انزشجّٛ انزًثٛهٙ : 5  

ٕٗٞ ُؿ٤ٖ           ؿٍهص ك٢ طك٤لس ٌَهحء  ٝ ًإٔ جُٜالٍيثبل :           

ٔجّ انشجّ : ٕٗٞ ٖٓ كؼس ؿحٌهس ك٢ ٌٝهس ذ٤ؼحء, انًشجّ ثّ : جُٜالٍ, انًشجّ : 

جٌُحف .أداح انزشجّٛ : جُر٤حع ٝ جُِٔؼحٕ ٝ جُطوِٞ ٝ جُلؼحء جألٌَم,   

ٛٞ ٛٞ ضشر٤ٚ ٣ِٔف ك٤ٚ ُِطشحذٚ ذ٤ٖ جُٔشرٚ ٝ جُٔشرٚ ذٚ ػٌّ ٓح / انزشجّٛ انؼًُٙ : 6

 ٓؼٍٝف ك٢ طٌٞ جُطشر٤ٚ جُٔؼٍٝكس, ٝ ٣لْٜ ٖٓ ٤ْحم جٌُالّ .

 

 4ـ انخجش : يفشد, جًهخ, شجّ جًهخ 

أٝ ؾِٔس ) كؼ٤ِس أٝ ئ٤ْٔس ( ضشطَٔ ػ٠ِ  هى ٣ٌٕٞ نرٍ جُٔرطىأ ٓلٍوج أٝ شرٚ ؾِٔس

 ػ٤ٍٔ ٣ؼٞو ػ٠ِ ًٛج جُٔرطىأ .

ٝٛٞ ٓح ًحٕ ُلظس ٝجقىز . / انخجش يفشد :1  

 يثبل : جُه٤َ ٍٓٓؾس .

ٓرطىأ ٍٓكٞع ذحُؼٔس جُظحٍٛز ػ٠ِ جَنٍٙ .ـ انخٛم :   

نرٍ جُٔرطىأ ٍٓكٞع ذحُؼٔس جُظحٍٛز ػ٠ِ جَنٍٙ .ـ يغشجخ :   

ٝ ٛٞ ٓح ًحٕ ؾِٔس كؼ٤ِس أٝ ئ٤ْٔس . / انخجش جًهخ :2  

 يثبل : " انخجش جًهخ فؼهٛخ "

 ـ ٝ ْو٘ح ْل٤ٖ جُٞػى قٍٔج شٍجػٜح         ) ٣ٞؾٜٜح ُِ٘ظٍ( ٖٓ ٝػى جُ٘ظٍج

ٓرطىأ ٍٓكٞع ذحُؼٔس جُظحٍٛز ػ٠ِ جَنٍٙ . اع :ـ شش  

ؾِٔس كؼ٤ِس ك٢ ٓكَ ٌكغ نرٍ جُٔرطىأ " شٍجع " . : ) ٕٚجٓٓب نهُظش(ـ   

 ئشطِٔص ؾِٔس جُهرٍ ػ٠ِ ػ٤ٍٔ " ٛح " ٣ؼٞو ػ٠ِ جُٔرطىأ .

 يثبل : " انخجش جًهخ إعًٛخ "

 ـ جُؼِٔحء ) أهىجٌْٛ ٍٓضلؼس ( ذ٤ٖ جُ٘حِ .

حُؼٔس جُظحٍٛز ػ٠ِ جَنٍٙ .ٓرطىأ ٍٓكٞع ذـ انؼهًبء :   

ؾِٔس ئ٤ْٔس ك٢ ٓكَ ٌكغ نرٍ جُٔرطىأ " جُؼِٔحء " .ـ ) ألذاسْى يشرفؼخ ( :   

 ئشطِٔص ؾِٔس جُهرٍ ػ٠ِ ػ٤ٍٔ " ْٛ " ٣ؼٞو ػ٠ِ جُٔرطىأ .

ٝ ٛٞ ٓح ًحٕ ظٍكح أٝ ؾحٌ ٝ ٓؿٌٍٝ . / انخجش شجّ جًهخ :3  

 يثبل : ٝ ) ك٢ ْحقس ( جُطك٣ٍٍ ْٞم هٞجٜٓح           ػٔحتٍ هّٞ ال ضرحع ٝ ال ضشٍٟ

ٓرطىأ ٍٓكٞع ذحُؼٔس جُظحٍٛز ػ٠ِ جَنٍٙ, ٝ نرٍٙ ) ك٢ ْحقس ( ؾحء شرٚ  عٕق : ـ

 ؾِٔس

 5ـ انجًم انزٙ نٓب يحم يٍ اإلػشاة

جُؿَٔ جُط٢ ُٜح ٓكَ ٖٓ جإلػٍجخ ٢ٛ جُؿَٔ جُط٢ ضإٍٝ ئ٠ُ ٓلٍو ٝ ضؼٍخ قٓد 

 جُٔلٍو ج١ًُ أُٝص ئ٤ُٚ .

جخ ك٢ ْرغ ٓٞجػغ ٢ٛ :ٝ ٣ٌٕٞ ُِؿِٔس ٓكَ ٖٓ جإلػٍ  

:/ انجًهخ انٕالؼخ خجشا إيب ػٍ يجزذأ أٔ ػٍ فؼم َبعخ أٔ ػٍ حشف َبعخ 1  

 يثبل : جٍُُٛز ) ٌجتكطٜح ٤ًَس ( .

ٓرطىأ ٍٓكٞع ذحُؼٔس جُظحٍٛز ػ٠ِ جَنٍٙ .انضْشح :  ـ  

ؾِٔس ئ٤ْٔس ك٢ ٓكَ ٌكغ نرٍ جُٔرطىأ " جٍُُٛز " . ) سائحزٓب صكٛخ ( :ـ   

خ يفؼٕال ثّ نمٕل أٔ نغٛشِ :انجًهخ انٕالؼ/ 2  

هحٍ جُٔطْٜ : ) ئ٢ٗ ذٍب ( .يثبل :   

ؾِٔس ٓوٍٞ جُوٍٞ ك٢ ٓكَ ٗظد ٓلؼٍٞ ذٚ .ـ ) إَٙ ثشا ( :   

انجًهخ انٕالؼخ حبال يٍ إعى يؼشفخ لجهٓب :/ 3  

هىّ جُط٤حٌ ) ٝ ٛٞ ٓٓطرشٍ ( . يثبل :  

ؾِٔس ئ٤ْٔس ك٢ ٓكَ ٗظد قحٍ . ـ ) ٔ ْٕ يغزجشش ( :  

ٕالؼخ طفخ نُكشح لجهٓب :انجًهخ ان/ 4  

٢ُ طى٣ن ) ُٓحٗٚ يجًٍ ( .يثبل :   

ؾِٔس ئ٤ْٔس ك٢ ٓكَ ٌكغ طلس .ـ ) نغبَّ راكش ( :   

: انفجبئٛخ ثئرا أَٔ ثبنفبء يمزشَخ جبصو نششؽ جٕاثب   انٕالؼخ انجًهخ/ 5  

. ( جُؿُجء ذكٖٓ كٓطظلٍ ) جُرالء ػ٠ِ طرٍش ئِٕيثبل :   

ؾٞجخ جُشٍؽ جُؿحَّ جُٔوطٍٕ ذحُلحء .ؾِٔس ( :  انجضاء ثحغٍ فغزظفشـ )   

: انجًم إِنٗ ٚؼبف ظشف ثؼذ انٕالؼخ انجًهخ/ 6  

. ( ؽحخ جُٜٞجء ) أهٔ٘ح ق٤ع يثبل :  

ؾِٔس كؼ٤ِس ك٢ ٓكَ ؾٍ ٓؼحف ئ٤ُٚ .:  ) ؽبة انٕٓاء (ـ   

: اإٍلػشاة يٍ يحم نٓب أُخشٖ نجًهخ انزبثؼخ انجًهخ /7  

( . ٣ٝشٌٍ ) ٣ًًٍ جُٔإٖٓ يثبل :  

ؾِٔس كؼ٤ِس ك٢ ٓكَ ٌكغ نرٍ, ضحذؼس ُؿِٔس ُٜح ٓكَ ٖٓ جإلػٍجخ .:  ش (ٔٚشك )ـ   

 6ـ انجًم انزٙ ال يحم نٓب يٍ اإلػشاة

جُؿَٔ جُط٢ ال ٓكَ ُٜح ٖٓ جإلػٍجخ ٢ٛ جُؿَٔ جُط٢ ال ضإٍٝ ئ٠ُ ٓلٍو ٝ ٢ٛ ٓٓطوِس 

 ذًجضٜح ال ضٔػَ ػ٘ظٍج ئػٍجذ٤ح وجنَ جُؿِٔس .

ٓٞجػغ ٢ٛ : ْرغُِؿِٔس ٓكَ ٖٓ جإلػٍجخ ك٢  ٝ ال ٣ٌٕٞ  

 ,ضوى٣ٍج أٝ , ُلظح جٌُالّ ذٜح ٗرطىب جُط٢ جُؿِٔس ذٜح ٣ٝوظى/ انجًهخ اإلثزذائٛخ : 1

. كؼ٤ِس أّ ، ج٤ْٔس أًحٗص ْٝٞجء   

جُؼِْ ٌٗٞ ( ٝ جُؿَٜ ظالّ . )يثبل :   

ؾِٔس ئذطىجت٤س ال ٓكَ ُٜح ٖٓ جإلػٍجخ .ـ ) انؼهى َٕس ( :   

:  ٗٞػحٕ ٢ٛٝ / انجًهخ انزفغٛشٚخ :2  

( . جُطل٣ٍ٤ٓس:  أ١)  ٝأ(  جُطل٣ٍ٤ٓس:  إٔ)  ضل٤ٍٓ قٍف ذؼى ضأض٢ ضل٣ٍ٤ٓس ِسؾٔ  

. ُٜح ْحذن ٌُالّ ٓلٍٓز ٝضٌٕٞ, جُٓحذو٤ٖ جُكٍك٤ٖ أقى ذىٕٝ ضأض٢ ضل٣ٍ٤ٓس ؾِٔس   

ضؼِٔٞج أ١ : ) ئًطٓرٞج جُٔؼحٌف ( .يثبل :   

ؾِٔس ضل٣ٍ٤ٓس ال ٓكَ ُٜح ٖٓ جإلػٍجخ .ـ ) إكزغجٕا انًؼبسف ( :   

 أٝ جُلؼ٤ِس جُؿِٔس ٌٓٞٗحش ذ٤ٖ ٓؼطٍػسً  ضأض٢ جُط٢ ٢ًٛٝهخ اإلػزشاػٛخ : / انج3

. جُؿِٔس ض٤ًٍد أٝ جُٔؼ٠٘ ػ٠ِ ضإغٍ إٔ وٕٝ قًكٜح ٣ٌٖٝٔ ٤ْٔسجإل  

ٝ جػِٔٞج ـ ) أ٣ىًْ هللا ( ـ ئٕ جُؼِْ ...يثبل :   



 

 

 

. ؾٍ ٓكَ ك٢ ًحٗص , ٓؼحف أٝ, ؾٍ قٍف ْروٜح ئيج /4  

 يثبل : ذٌْ و٣٘حٌ جشط٣ٍص جٍُُٔ٘ ؟

ئْْ ئْطلٜحّ ٓر٢٘ ػ٠ِ جٌُٕٓٞ ك٢ ٓكَ ؾٍ ئْْ ٓؿٌٍٝ ذـ " ذـ " .ـ كى :   

. جَنٍٙ ػ٠ِ جُظحٍٛز ذحُلطكس ٓ٘ظٞخ ض٤٤ُٔ ـ دُٚبس :  

. نرٍ ٗظد ٓكَ ك٢ ًحٗص, جُ٘حهض جُلؼَ نرٍ ػٖ ذٜح ْطلْٜئ ئيج /5  

 يثبل : ًْ شهظح ًحٕ جُكحػٍٕٝ ؟

نرٍ ًحٕ ٓوىّ . ئْْ ئْطلٜحّ ٓر٢٘ ػ٠ِ جٌُٕٓٞ ك٢ ٓكَ ٗظدـ كى :   

ض٤٤ُٔ ٓ٘ظٞخ ذحُلطكس جُظحٍٛز ػ٠ِ جَنٍٙ .ـ شخظب :   

ٓرطىأ . ٌكغ ٓكَ ك٢ ضٌٕٞ, ْرن ٓٔح ٝجقىز"  ًْ"  ضأش ُْ ئيج/ 6   

 يثبل : ًْ ض٤ًِٔج ٗؿف ؟

ئْْ ئْطلٜحّ ٓر٢٘ ػ٠ِ جٌُٕٓٞ ك٢ ٓكَ ٌكغ ٓرطىأ .ـ كى :   

ض٤٤ُٔ ٓ٘ظٞخ ذحُلطكس جُظحٍٛز ػ٠ِ جَنٍٙ .ـ رهًٛزا :   

 ؾٞجخ ئ٠ُ ضكطحؼ ٝال , ج٤ٌُٔس جُٔؿُٜٞس جٌُػٍز ػٖ جإلنرحٌ ذٜح ٣وظى كى انخجشٚخ : /ة

 ٝ ضأض٢ ُِطلحنٍ ٝ جُطوى٣ٍ .

   ًْ ٓؼًٍس نحػٜح جُِٕٔٓٔٞ .يثبل : 

. ْطلٜح٤ٓسجإل"  ًْ"  ئػٍجخ جُهر٣ٍس"  ًْ"  ضؼٍخإػشاة كى انخجشٚخ :    

 جُٔؿُٜٞس ٝجُوِس, جٌُػٍز ػٖ ذٜح ٣٠ٌ٘, جٌُٕٓٞ ػ٠ِ ٓر٤٘س ػىو ً٘ح٣س ًًج ـ إػشاة كزا :

 , جٌُالّ أٍٝ ك٢ ضأض٢ الٝ  ٝ ضأض٢ ٌٌٍٓز أٝ ٓؼطٞكس ٝ ٣ٌٕٞ ض٤٤ُٔٛح ٓلٍوج ٓ٘ظٞذح

كوى ضأض٢ ك٢ جُٔٞجهغ جالَض٤س : جُؿِٔس ٖٓ ٓٞهؼٜح قٓد ضؼٍخ ًُُي, ْٝطٚ ك٢ ذَ  

   1/ فٙ يحم سفغ يجزذأ : يثبل : ػ٘ى١ ًًج ًطحذح .

ٓر٢٘ ػ٠ِ جٌُٕٓٞ ك٢ ٓكَ ٌكغ ٓرطىأ .ئْْ ً٘ح٣س ٖٓ ػىو ـ كزا :   

. جَنٍٙ ػ٠ِ جُظحٍٛز ذحُلطكس ٓ٘ظٞخ ض٤٤ُٔ ـ كزبثب :  

 2/ فٙ يحم سفغ خجش : يثبل : جٌٍُجْحش ًًج ًٍجْس . 

ئْْ ً٘ح٣س ٖٓ ػىو ٓر٢٘ ػ٠ِ جٌُٕٓٞ ك٢ ٓكَ ٌكغ نرٍ .ـ كزا :   

. جَنٍٙ ػ٠ِ جُظحٍٛز ذحُلطكس ٓ٘ظٞخ ض٤٤ُٔـ كشاعخ :   

  3/ فٙ يحم سفغ فبػم : يثبل : ؾحء ًًج ؽحُرح .

  ئْْ ً٘ح٣س ٖٓ ػىو ٓر٢٘ ػ٠ِ جٌُٕٓٞ ك٢ ٓكَ ٌكغ كحػَ . ـ كزا :

. جَنٍٙ ػ٠ِ جُظحٍٛز ذحُلطكس ٓ٘ظٞخ ض٤٤ُٔـ ؽبنجب :   

 4/ فٙ يحم َظت يفؼٕل ثّ : يثبل : ئشط٣ٍص ًًج ًطحذح .

ٗظد ٓلؼٍٞ ذٚ . ٓكَ ك٢ جٌُٕٓٞ ػ٠ِ ٓر٢٘ ػىو ٖٓ ً٘ح٣س ئْْ ـ كزا :  

. جَنٍٙ ػ٠ِ جُظحٍٛز ذحُلطكس ٓ٘ظٞخ ض٤٤ُٔ كزبثب : ـ  

 5/ فٙ يحم َظت يفؼٕل فّٛ : يثبل : ْحكٍش ًًج ٣ٞٓح, ٍْٝش ًًج ٤ٓال .

.ك٤ٚ  ٓلؼٍٞ ٗظد ٓكَ ك٢ جٌُٕٓٞ ػ٠ِ ٓر٢٘ ػىو ٖٓ ً٘ح٣س ئْْ ـ كزا :  

. جَنٍٙ ػ٠ِ جُظحٍٛز ذحُلطكس ٓ٘ظٞخ ض٤٤ُٔـ ٕٚيب :   

. جَنٍٙ ػ٠ِ جُظحٍٛز ذحُلطكس ٓ٘ظٞخ ض٤٤ُٔـ يٛال :   

 6/ فٙ يحم َظت يفؼٕل يطهك : يثبل : ػٍخ جُؿالو جُِض ًًج ػٍذس .

.ٓطِن  ٓلؼٍٞ ٗظد ٓكَ ك٢ جٌُٕٓٞ ػ٠ِ ٓر٢٘ ػىو ٖٓ ً٘ح٣س ئْْـ كزا :   

. جَنٍٙ ػ٠ِ جُظحٍٛز ذحُلطكس ٓ٘ظٞخ ض٤٤ُٔ ـ ػشثخ :  

 7/ فٙ يحم جش ثبنحشف : يثبل : ِْٔص ػ٠ِ ًًج ػ٤لح .

." ػ٠ِ " ؾٍ ئْْ ٓؿٌٍٝ ذـ  ٓكَ ك٢ جٌُٕٓٞ ػ٠ِ ٓر٢٘ ػىو ٖٓ ً٘ح٣س ئْْـ كزا :   

. جَنٍٙ ػ٠ِ جُظحٍٛز ذحُلطكس ٓ٘ظٞخ ض٤٤ُٔ ـ ػٛفب :  

  ٘  , جٌُػٍز ػٖ جإلنرحٌ ٣ل٤ى , جُهر٣ٍس"  ًْ"  ذٔؼ٠٘ ٓر٠٘ ُلع : ـ إػشاة كأٍٚ أٔ كأ

 ٓلٍو ـ حؿحُر ـ ٝض٤٤ُٔٛح, جُٔحػ٢ جُلؼَ ػ٠ِ ذحُىنٍٞ ٝضهطض , جٌُالّ طىٌ ُٜح

ٝ ضؼٍخ ئػٍجخ ًْ جُهر٣ٍس كطأض٢ : ذٖٔ ٓؿٌٍٝ  

1/ فٙ يحم سفغ يجزذأ, ٔخجشْب جًهخ أٔ شجّ جًهخ : يثبل : ًأ١   ٖٓ كحتُ ًٍٓٚ 
 َٓالؤٙ .

٘  ـ  ً٘ح٣س ػىو٣س ٓر٤٘س ػ٠ِ جٌُٕٓٞ ك٢ ٓكَ ٌكغ ٓرطىأ .:  كأ  

 2/ فٙ يحم َظت يفؼٕل ثّ : يثبل : ًأ١   ٖٓ و٣٘حٌ ٌذكص . 

٘  ـ  ً٘ح٣س ػىو٣س ٓر٤٘س ػ٠ِ جٌُٕٓٞ ك٢ ٓكَ ٗظد ٓلؼٍٞ ذٚ .:  كأ  

. ٗظكطي ٍٓز ٖٓ ًأ١  : : يثبل  يطهك يفؼٕل َظت يحم فٙ/ 3  

٘   ـ ٓطِن . ٓلؼٍٞ ٗظد ٓكَ ك٢ جٌُٕٓٞ ػ٠ِ ٓر٤٘س ػىو٣س ً٘ح٣س:  كأ       

 10ـ انجذل ٔ ػطف ثٛبٌ

 آنٍ ذحْْ ُٚ َّٜى٣ُٔ جُؿِٔس,  ذٔؼٕٔٞ أ١ ذحُكٌْ جُٔوظٞو ٛٞ ٣ٌٕٞ ضحذغ/ انجذل : 1

٢ِّٔ جإلػٍجخ ذكًٍس ٓ٘ٚ, ٣ٝطرؼٚ جُٔرىٍ ٣٠ٓٔ هرَِٚ ُْ  ٓكَ ٣كَ إٔ ٣ٌٖٔ ألٗٚ ذىال ٝ

. ٓ٘ٚ جُٔرىٍ  

 يثبل : ئٗطظٍ جُوحتى نحُى   ذٖ ج٤ُُٞى ك٢ ج٤ٍُٓٞى .

ذىٍ ٍٓكٞع ذحُؼٔس جُظحٍٛز ػ٠ِ جَنٍٙ . ـ خبنذ :   

ُِرىٍ غالغس أٗٞجع ٢ٛ :ـ إَٔاع انجذل :   

ٝ ٛٞ ٓح ًحٕ جُرىٍ ك٤ٚ ٣طحذن جُٔرىٍ ٓ٘ٚ ٝ بثك أٔ ثذل كم يٍ كم : أ/ انجذل انًط

 ٣ٓح٣ٝٚ ك٢ جُٔؼ٠٘ .

 يثبل : ؾحء جُٔؼِْ ٓكٔى .

ذىٍ ٍٓكٞع ذحُؼٔس جُظحٍٛز ػ٠ِ جَنٍٙ .ـ يحًذ :   

 جُٔرىٍ ٖٓ ؾُءج جُرىٍ ٣ٌٕٞ إٔ ٝٛٞة/ انجذل غٛش انًطبثك أٔ ثذل ثؼغ يٍ كم : 

. ٣ٝٚطحذو ٓ٘ٚ ُٔرىٍج ئ٠ُ ٣ؼٞو ػ٤ٍٔ ػ٠ِ ٣ٝكط١ٞ ٓ٘ٚ  

 

ٖٓ ٣ٜٖ ٣َٜٓ جُٜٞجٕ ػ٤ِٚ              ٓح ُؿٍـ ذ٤ٔص ئ٣الّ يثبل :           

جُطكَٔ ٝ ػىّ جإلقٓحِ ذحألُْ, ٔجّ انشجّ : ج٤ُٔص, انًشجّ ثّ : ٖٓ ٣ٜٖ, انًشجّ : 

ال ٣ٞؾى . أداح انزشجّٛ :  

ثالغخ انزشجّٛ : ـ   

٣ُ٣ى جُٔؼ٠٘ ٝػٞقح ٝ ٣ٌٓرٚ ضأ٤ًىج .ـ   

ٍ ك٢ جُ٘لّ ٝ ٣كٍى جُٔشحػٍ .٣إغـ   

٣وٍخ جُٔؼ٠٘ ٖٓ جُوِد .ـ   

٣٘وَ جُٔؼ٠٘ ٖٓ جُؼوَ ئ٠ُ جإلقٓحِ ك٤ٍُٝ جُشي ٝ ج٣ٍُد .ـ   

 8ـ أحكبو انزًٛٛض ٔانحبل ٔ يب ثًُٛٓب يٍ فشٔق

/ أحكبو انزًٛٛض :1  

جُط٤٤ُٔ ئْْ ٌٍٗز ؾحٓى ٓ٘ظٞخ, ٣ٍكغ ئذٜحّ ٓح ضوىٓٚ ٖٓ ٓلٍو ٗكٞ : ػ٘ى١ ٌؽَ ـ 

ؾِٔس ٗكٞ : قٖٓ نحُى ـ نِوح ـ ٝ ٛٞ ٗٞػحٕ :ػٓال ـ أٝ   

ٝٛٞ ٓح كٍٓ ئذٜحٓح ك٢ ئْْ ٖٓ أْٔحء جُؼىو ٝ جُٔوحو٣ٍ أ/ انزًٛٛض انًفشد ) انزاد ( :   

 يثبل : جشط٣ٍص ُطٍج ق٤ِرح .

ٓلؼٍٞ ذٚ ٓ٘ظٞخ ذحُلطكس جُظحٍٛز ػ٠ِ جَنٍٙ .ـ نزشا :   

ض٤٤ُٔ ٓ٘ظٞخ ذحُلطكس جُظحٍٛز ػ٠ِ جَنٍٙ .ـ حهٛجب :   

ٛٞ ٓح ٣لٍٓ ئذٜحٓح ك٢ ؾِٔس, ٝٛٞ ٣٘وَ ػٖ كحػَ ٗكٞ : كحع انزًٛٛض انُغجخ : ة/ 

جُكٞع ٓحء, أٝ ػٖ ٓلؼٍٞ ٗكٞ : قظى جُلالـ جألٌع هٔكح, أٝ ػٖ ٓرطىأ ٗكٞ : 

 جألٗر٤حء أػ٠ِ ُُٓ٘س, ٝ هى ال ٣٘وَ ػٖ ش٤ة : هللا وٌٙ شو٤ح ٝ ًل٠ ذحهلل ش٤ٜىج .

 يثبل : جألٗر٤حء أػ٠ِ ُُٓ٘س .

ٓرطىأ ٍٓكٞع ذحُؼٔس جُظحٍٛز ػ٠ِ جَنٍٙ .ء : ـ األَجٛب  

نرٍ ٍٓكٞع ذحُؼٔس جُٔوىٌز ػ٠ِ جألُق ُِطؼًٌ .ـ أػهٗ :   

ض٤٤ُٔ ٓ٘ظٞخ ذحُلطكس جُظحٍٛز ػ٠ِ جَنٍٙ .ـ يُضنخ :   

/ أحكبو انحبل :2  

جُكحٍ ئْْ ٌٍٗز ٓشطوس ٓ٘ظٞخ, ٣ر٤ٖ ٤ٛثس طحقرٜح ػ٘ى ٝهٞع جُلؼَ, ٝ طحقرٜح ٣أض٢ 

أٝ ٗحتد كحػَ أٝ ٓلؼٞال ذٚ أٝ ٓرطىأ أٝ ئْٔح ٓؿٌٍٝ ٗكٞ : ْحكٍ  ٓؼٍكس ٝ ٣ٌٕٞ كحػال

 نحُى ق٣ُ٘ح, ٝ ٣أض٢ ػ٠ِ أشٌحٍ ٓهطِلس ٢ٛ :

 ـ انحبل يفشدح : يثبل : ؾحء جُطحُد ٓٓطرشٍج .

 ـ انحبل جًهخ ) إعًٛخ أٔ فؼهٛخ ( : يثبل : ٍُٗ جٍُت٤ّ, ٝ ٛٞ ٣ك٢٤ جُؿٌٜٔٞ .

 ـ انحبل شجّ جًهخ : يثبل : ٌأ٣ص جٌُطحخ كٞم جُطحُٝس .

 يثبل : ٍُٗ جُٔٓحكٍٕٝ ٖٓ جُطحتٍز ٝ ْٛ ٌٍٕٓٓٝٝ .

ٝجٝ جُكحٍ ٓر٤٘س ػ٠ِ جُلطف .ـ انٕأ :   

ػ٤ٍٔ ٓ٘لظَ ٓر٢٘ ػ٠ِ جٌُٕٓٞ ك٢ ٓكَ ٌكغ ٓرطىأ .ـ ْى :   

نرٍ ٍٓكٞع ٝػالٓس ٌكؼٚ جُٞجٝ جُ٘حترس ػٖ جُؼٔس ألٗٚ ؾٔغ ًًٍٓ ـ يغشٔسٌٔ : 

د قحٍ .ْحُْ, ٝ جُؿِٔس جإل٤ْٔس ك٢ ٓكَ ٗظ  

٣طلن جُكحٍ ٝ جُط٤٤ُٔ ك٢ نٔٓس أٌٓٞ ٢ٛ أٜٗح  / أٔجّ اإلرفبق ثٍٛ انحبل ٔ انزًٛٛض :3

 ئْٔحٕ, ٌٍٗضحٕ, كؼِطحٕ, ٓ٘ظٞذطحٕ, ٌجكؼطحٕ ُإلذٜحّ .

ِٗهظٜح ك٢ جُؿىٍٝ :/ أٔجّ اإلخزالف ثٍٛ انحبل ٔ انزًٛٛض : 4  

 انحبل انزًٛٛض

ال ٣ٌٕٞ جُط٤٤ُٔ ئال ئْٔحـ   

جٗرْٜ ٖٓ ٓلٍو أٝ ؾِٔس جُط٤٤ُٔ ٣لٍٓ ٓحـ   

هى ٣كًف جُط٤٤ُٔ كال ٣لٓى جُٔؼ٠٘ـ   

جألطَ ك٢ جُط٤٤ُٔ أٗٚ ؾحٓى ـ   

جُط٤ُٔ ال ٣ٌٕٞ ٓإًىجـ   

ال ٣ؿَٞ ضوى٣ْ جُط٤٤ُٔ ػ٠ِ ػحِٓٚـ   

ال ٣ٌٕٞ جُط٤٤ُٔ ئال كؼِس ـ   

٣ٌٕٞ جُكحٍ ئْٔح أٝ ؾِٔس أٝ شرٚ ؾِٔسـ   

جُكحٍ ٣لٍٓ ٤ٛثس طحقرٚ ـ   

جُٔؼ٠٘ هى ٣كًف جُكحٍ ك٤لٓى ـ   

جألطَ ك٢ جُكحٍ أٜٗح ٓشطوس ـ   

جُكحٍ هى ٣ٌٕٞ ٓإًىجـ   

٣ؿَٞ ضوى٣ْ جُكحٍ ػ٠ِ ػحِٓٚ ـ  

هى ٣ٌٕٞ جُكحٍ كؼِس ٝ ػٔىز ـ   

 9ـ إػشاة كى, كزا, كأٍٚ

لٜح٤ٓس ٝ نر٣ٍس .ْطٝ ٢ٛ ٗٞػحٕ : ئ إػشاة كى :ـ   

 جُؿّ٘ ٍٓؿٜٞ ػىو ػٖ ذٚ ٣ٓطلْٜ , جٌُٕٓٞ ػ٠ِ ٓر٠٘ ً٘ح٣س ْْئ أ/ كى اإلعزفٓبيٛخ :

ٍّ  قٍفُ  ئالّ  ػ٤ِٜح ٣طوّىّ كال ,جُظىجٌز ُٜح, ضؼ٤٤٘ٚ ٣ٍجو, ٝجُٔوىجٌ . ٓؼحف   أٝ ؾ  

: ػ٘ٚ ضٓطلْٜ ٓح قٓد ْطلٜح٤ٓسجإل ًْ ضؼٍخإػشاة كى اإلعزفٓبيٛخ :   

 ك٢ ًحٗص ٓلؼُٞٚ,  ٣ٓطٞف ُْٝ ٓطؼى٣ح جُلؼَ ذٚ, ًٝحٕ جُٔلؼٍٞ ػٖ ذٜح ئْطلْٜ ئيج /1

ذٚ . ٓلؼٞال ٗظد ٓكَ  

 يثبل : ًْ هِٔح ئشط٣ٍص ؟ 

ٓلؼٍٞ ذٚ . ٗظد ٓكَ ك٢ جٌُٕٓٞ ػ٠ِ ٓر٢٘ ئْطلٜحّ ئْْ ـ كى :  

ض٤٤ُٔ ٓ٘ظٞخ ذحُلطكس جُظحٍٛز ػ٠ِ جَنٍٙ .ـ لهًب :    

. جُُٓح٤ٗس جُظٍك٤س ػ٠ِ ٗظد ٓكَ ك٢ ًحٗص, ك٤ٚ جُٔلؼٍٞ ػٖ ذٜح جْطلْٜ ئيج /2   

 يثبل : ًْ ْحػس أٓؼ٤ص ك٢ جُٔطحُؼس ؟

ػ٠ِ جٌُٕٓٞ ك٢ ٓكَ ٗظد ػ٠ِ جُظٍك٤س جُُٓح٤ٗس .ئْْ ئْطلٜحّ ٓر٢٘ ـ كى :   

ض٤٤ُٔ ٓ٘ظٞخ ذحُلطكس جُظحٍٛز ػ٠ِ جَنٍٙ .ـ عبػخ :   

جُٔطِوس . جُٔلؼ٤ُٞس ػ٠ِ ٗظد ٓكَ ك٢ ًحٗص, جُٔطِن جُٔلؼٍٞ ػٖ ذٜح جْطلْٜ ئيج/ 3  

 يثبل : ًْ ؾُٞس ؾِص ؟

ِوس .ئْْ ئْطلٜحّ ٓر٢٘ ػ٠ِ جٌُٕٓٞ ك٢ ٓكَ ٗظد ػ٠ِ جُٔلؼ٤ُٞس جُٔطـ كى :   

ض٤٤ُٔ ٓ٘ظٞخ ذحُلطكس جُظحٍٛز ػ٠ِ جَنٍٙ . ـ جٕنخ :  



 

 

 

    . جإلػٍجخ ٖٓ ُٚ ٓكَ ال جٌُٕٓٞ ػ٠ِ ٓر٢٘ ض٢٘ٔ قٍف ـ نٕ :

  . ٤ُٖٝ ذٍكن جُّش٢ء ؽِد ػ٠ِ ٝوُص, ٓؼحٌع كؼَ ػ٠ِ ونِص ئيج/ نٕ نهؼشع : 5

 يثبل : ُٞ ضٌُٝٗح كٌٍ٘ٓي .

  .    جإلػٍجخ ٖٓ ُٚ ٓكَ ال جٌُٕٓٞ ػ٠ِ ٓر٢٘ ػٍع قٍف ـ نٕ :

 ٝ ذشىز جُّش٢ء ؽِد ػ٠ِ ٝوُص, ٓؼحٌع كؼَ ػ٠ِ ونِص ئيج/ نٕ نهزحؼٛغ : 6

. ؿِؼس  

. ْٛ ٍّ هٍّ جُؿ٤ٔغ كطأٖٓ ش َٞ  يثبل : ُٞ ض

جإلػٍجخ . ٖٓ ُٚ ٓكَ ال جٌُٕٓٞ ػ٠ِ ٓر٢٘ ضكؼ٤غ قٍف:  نٕ ـ      

: أٝؾٚ أٌذؼس ػ٠ِ ال ٝ ُٞٓحُٞ ضأض٢:  ال ٔ نٕيبنٕ إػشاة ـ  

ئٓط٘حع جُؿٞجخ ُٞؾٞو جُشٍؽ نٕجٕد أٔ حشف ششؽ غٛش جبصو : / حشف إيزُبع 1   

٣ىنَ ػ٠ِ ؾِٔط٤ٖ : ئ٤ْٔس كلؼ٤ِس, كطٔط٘غ جُػح٤ٗس ٜٓ٘ٔح ذٓرد ٝؾٞو جأل٠ُٝ ٝ ال ٣أض٢ 

ذؼىٛح ئال ٓرطىأ ٣ٌٕٞ ئْٔح أٝ ػ٤ٍٔج أٓح نرٍٙ ٓكًٝف ٝؾٞذح ٝ ؾِٔس جُؿٞجخ ضٌٕٞ 

 ٓرىٝءز ذلؼَ ٓحع .

 يثبل : ُٞال جُك٤حء ُٜحؾ٢٘ ئْطؼرحٌ .

قٍف ئٓط٘حع ُٞؾٞو ٓطؼٖٔ ٓؼ٠٘ جُشٍؽ ٓر٢٘ ػ٠ِ جٌُٕٓٞ ال ٓكَ ُٚ ٖٓ ـ نٕال : 

 جإلػٍجخ .

. ٤ُٖٝ ذٍكن جُّش٢ء ؽِد ػ٠ِ ٝوُص ,ٓؼحٌع كؼَ ػ٠ِ ونِص ئيج/ حشف ػشع : 2  

 يثبل : ُٞال ضٍػ٠ ذحُٔؼٍٝف ٣ح أذح ؾَٜ . 

     .  جإلػٍجخ ٖٓ ُٚ ٓكَ ال جٌُٕٓٞ ػ٠ِ ٓر٢٘ ػٍع قٍف ـ نٕال :

ذشىز ٝ  جُّش٢ء ؽِد ػ٠ِ ٝوُص, ٓؼحٌع كؼَ ػ٠ِ ونِص ئيج/ حشف رحؼٛغ : 3

 ؿِؼس .

 "  ٖ ٕ   ذ٤َِّ ِْطَح ُٓ ْ ذِ ِٜ َٕ  َػ٤َِْ اَل  ٣َأْضُٞ ْٞ ٖ ُوِٝٗٚ آَُِٜسً  َُّ ِٓ ًُٝج  َ٘ح جضََّه ُٓ ْٞ يثبل : هحٍ ضؼح٠ُ : " َُٛإاَلء هَ

جإلػٍجخ . ٖٓ ُٚ ٓكَ ال جٌُٕٓٞ ػ٠ِ ٓر٢٘ ضكؼ٤غ قٍف ـ نٕال :  

ئيج ونِص ػ٠ِ جُلؼَ جُٔحػ٢ ./ حشف رٕثٛخ ٔ رُذٚى : 4  

َُثِيَ  ِػ٘ىَ   ْٝ ُ ََٜىجء كَأ ْْ  ٣َأْضُٞج ذِحُشُّ ذََؼسِ  ُشََٜىجء كَاِيْ  َُ ٌْ ِٚ  ذِأَ اَل  َؾحُؤٝج َػ٤َِْ ْٞ يثبل : هحٍ ضؼح٠ُ : " َُ 
 ِ ُْ  هللاَّ ُٛ  َٕ حِيذُٞ ٌَ ُْ " ج  

. خجإلػٍج ٖٓ ُٚ ٓكَ ال جٌُٕٓٞ ػ٠ِ ٓر٢٘ ضٞذ٤م قٍف ـ نٕال :  

 13ـ انكُبٚخ ٔ ثالغزٓب

جٌُ٘ح٣س ُلع أؽِن ٝ أ٣ٌى ذٚ الَّ ٓؼ٘حٙ ٓغ ؾٞجَ ئٌجوز يُي جُٔؼ٠٘, ٝ جٌُ٘ح٣س ذحػطرحٌ 

 ج٠ٌُ٘ٔ ػ٘ٚ غالغس أهٓحّ :

/ انكُبٚخ ػٍ طفخ : 1  

 يثبل : هٍٞ جُه٘ٓحء : " ؽ٣َٞ جُ٘ؿحو ٌك٤غ جُؼٔحو ًػ٤ٍ جٍُٓحو " .

. " ؽ٣َٞ جُ٘ؿحو " ً٘ح٣س ػٖ طلس ؽٍٞ جُوحٓس  

كُبٚخ ػٍ يٕطٕف :ان/ 2  

 يثبل : كِٔح شٍذ٘حٛح ٝوخّ  وذ٤رٜـــح ئ٠ُ ٓٞؽٖ جألٍْجٌ هِص ُٜح هل٢ .

 " ٓٞؽٖ جألٍْجٌ " ً٘ح٣س ػٖ ٓٞطٞف ٝ ٛٞ جُوِد ألٗٚ ٌٖٓٔ جُكوحتن ٝ جُٔشحػٍ .

/ انكُبٚخ ػٍ َغجخ :  3  

. جُكشٍؼ جذٖ ػ٠ِ ػٍذص هرس ك٢ ٝجُ٘ىٟ ٝجٍُٔٝز جُٓٔحقس ئٕيثبل :   

ئ٤ُٚ . ٗٓرطٜح ٣طالَّ جُكشٍؼ جذٖ ذٌٔحٕ جُػالغس ًٛٙ ٤ضضهظ كإ  

 ـ ثالغخ انكُبٚخ :

ضؼط٤ي قو٤وس ٓظكٞذس ذى٤ُِٜح .ـ   

ضؼٍع ػ٤ِي هؼ٤س ٝ ك٢ ؽ٤ٜح ذٍٛحٜٗح .ـ   

ضؼغ ُي جُٔؼح٢ٗ ك٢ طٌٞز ٓكْٓٞس .ـ   

ضظٌٞ جُٔؼح٢ٗ ضظ٣ٍٞج ٍٓت٤ح ضٍضحـ ُٚ جُ٘لّ .ـ   

 :مجموعة من الكنايات ـ 
ابن الطود : , ابن سمٌر : لٌل ال قمر فٌه, ابن بطنه : الشره, جاعابن الحرب : الش

بنت األرض :  ,ابن الغمد : السٌف, ابن الدهر : النهار ,ابن اللٌالً : القمر, الصدى
بنت الفكر :  ,بنت العٌن : الدمعة ,بنت الّشفة : الكلمة, بنت الدهر : المصٌبة, الحصاة

  . بنات اللهو : األوتار, بنات الصدور : الهموم ,ءبنات الفال : الما, الرأي أو الشعر

 14ـ األفؼبل انًزؼذٚخ إنٗ يفؼٕنٍٛ

ٍٞ ذٚ إلضٔحّ ٓح ٣كطحؼ ئ٠ُ ٓلؼ٣ٌٕٞ جُلؼَ ئٓح الَٓح )ٓح ئًطل٠ ذلحػِٚ( ٝ ئٓح ٓطؼى٣ح )

 ٓؼ٠٘ جُؿِٔس( ٝهى ال ٣ٌطل٢ جُٔطؼى١ ذٔلؼٍٞ ٝجقى ٝ ئٗٔح ٣كطحؼ إلغ٤ٖ٘ أٝ غالغس ٓلحػ٤َ

ئ٠ُ ٓلؼ٤ُٖٞ ٗٞػحٕ :ٝ جُٔطؼى١   

ٝ ض٠ٔٓ أكؼحٍ جُوِٞخ ٝ ٢ٛ : / انًزؼذ٘ إنٗ يفؼٕنٍٛ أطهًٓب يجزذأ ٔ خجش :1  

. ٌأٟ, ػِْ, ٝؾى, أُل٠, وٌٟ أ/ أفؼبل انٛمٍٛ :  

. ظٖ, قٓد, نحٍ, َػْ, ػى ة/ أفؼبل انشجحبٌ ٔ انظٍ :  

  قٍٞ, أقحٍ, ط٤ٍ, ٌو, ضٍى, ؾؼَ .أفؼبل انزحٕٚم :  جـ/

ح : ٝ ضكَٔ ٓؼ٠٘ جُؼطحء ٝ ٜٓ٘خجشا : ٕنٍٛ نٛظ أطهًٓب يجزذأ ٔ / انًزؼذ٘ إنٗ يفؼ2

 أػط٠, ًٓح, ْو٢, ٌَم, ٓ٘ف .

 يثبل : هحٍ ضؼح٠ُ : " ٝ ضكٓرْٜ أ٣وحظح ٝ ْٛ ٌهٞو " 

ضكٓد كؼَ ٓؼحٌع ٍٓكٞع ذحُؼٔس جُظحٍٛز ػ٠ِ جَنٍٙ ٝ جُلحػَ ػ٤ٍٔ ـ رحغجٓى : 

ك٢ ٓكَ ٗظد ٓلؼٍٞ ذٚ ٓٓططٍ ضوى٣ٍٙ أٗص ٝ جُٜحء ػ٤ٍٔ ٓطظَ ٓر٢٘ ػ٠ِ جُؼْ 

 أٍٝ ٝ ج٤ُْٔ ُِؿٔحػس .

ٓلؼٍٞ ذٚ غحٕ ٓ٘ظٞخ ذحُلطكس ُظحٍٛز ػ٠ِ جَنٍٙ .ـ أٚمبظب :   

 

 يثبل : قلْظص جُوظ٤ىزَ  ٗظلٜح .

 ك٢ جُلطفِ  ػ٠ِ ٓر٢٘ ٓطّظَ ػ٤ٍٔ ٝجُٜحء جُظّحٍٛز, ذحُلطكس ٓ٘ظٞخ ذىٍـ َظفٓب : 

ذحإلػحكس . ؾٍ ٓكَ  

 جُٔرىٍ ػ٤ِٜح شطَٔئ جُط٢ جُٔؼح٢ٗ ٖٓ ٓؼ٠٘ ػ٠ِ جُىجٍ جُرىٍ ٛٞشزًبل : اإلجـ/ ثذل 

. ٓ٘ٚ ؾُءج ٣ٌٕٞ إٔ وٕٝ ٓ٘ٚ  

 يثبل : أػؿر٢٘ أقٔى نِوٚ .

 جُؼْ ػ٠ِ ٓر٢٘ ٓطّظَ ػ٤ٍٔ جُظَّحٍٛز, ٝجُٜحء ذحُؼٔس ٍٓكٞع جشطٔحٍ ذىٍـ خهمّ : 

ذحإلػحكس . ؾٍ ٓكَ ك٢  

   ئٕ طرٞػٚٓ ضٞػ٤ف ك٢ جُظلس ٣شرٚ ؾحٓى ضحذغ ٛٞ جُر٤حٕ ػطق / ػطف انجٛبٌ :2

  ئػٍجذٚ ؾحَ ذ٤حٕ ػطق ئػٍجذٚ ؾحَ ٓح ٌَك ٌٍٗز ًحٕ ئٕ ٝضهظ٤ظٚ, ٓؼٍكس ًحٕ

: قحُط٤ٖ ك٢ ئال"  ًَ ٖٓ ًَُ " ذىٍ  

.  ذحُٔرطىأ جُهرٍ ٣ٍذؾ ػ٤ٍٔ ػ٠ِ ٣شطَٔ ًإٔ, ػ٘ٚ ْطـ٘حءجإل ٣ٌٖٔ ُْ ئيج أ/  

 يثبل : كحؽٔس ٗؿف ػٍٔٝ أنٞٛح .   
ػطق ذ٤حٕ ٍٓكٞع ذحُؼٔس .ـ أخْٕب :   

. ٓ٘حوٟ ٝجُٔطرٞع ـ "أُ"  ك٤ٚ ٣ٌٕٞ ًإٔ ,ٓطرٞػٚ ػٖ ْطـ٘حءجإل ٣ٌٖٔ ُْ ئيج ة/  

 يثبل : ٣ح ئذٍج٤ْٛ جُٜٔى١ .

ػطق ذ٤حٕ ٓؿٌٍٝ ذحٌٍُٓز جُظحٍٛز ػ٠ِ جَنٍٙ .ـ انًٓذ٘ :   

٣هطِق جُرىٍ ػٖ ػطق جُر٤حٕ ك٢ غالغس ٓٓحتَ :/ انفشق ثٍٛ انجذل ٔ ػطف ثٛبٌ : 3  

 ٣ٌٖٔ ُْ ئيج ئال " جٌَُ ٖٓ ًَ " ذىٍ ٣ٌٕٞ إٔ ؾحَ ذ٤حٕ ػطق ٣ٌٕٞ إٔ ٓحؾحَ ًَ أ/

. ٓطرٞػٚ ػٖ أٝ(  جُر٤حٕ ػطق)  ػ٘ٚ ْطـ٘حءجإل  

 ة/ ػىّ ؾٞجَ جإلْطـ٘حء ػٖ ػطق جُر٤حٕ ٗكٞ : كحؽٔس ؾحء ق٤ٖٓ أنٞٛح .

. ذىال ٤ُّٝ ق٤ٖٓ ػ٠ِ ذ٤حٕ ػطق"  أنٞٛح"   كٌِٔس, جُط٤ًٍد ُلٓى أنٞٛح قًك٘ح كِٞ  

: جُشحػٍ ًوٍٞ, جُٔطرٞع ػٖ ْطـ٘حءجإل ؾٞجَ ػىّجـ/    

ٍُ  ضٍهرُٚ  ٝهَٞػح  أٗح جذٖ جُطحٌىِ  جُر١ٌٍ ذْشـٍ    ػ٤ِٚ جُط٤

 ئػحكس ُٞؾد جُر١ٌٍ جُٔطرٞع قًك٘ح ُٝٞ, ذىال ٤ُّٝ جُر١ٌٍ ػ٠ِ ذ٤حٕ ػطق كرشٍ

 ؾٔؼح أٝ ٓػ٠٘ ٣ٌٖ ُْ ئيج ـ "أُ " ك٤ٚ ٓح ئػحكس ألٕ ٓٔط٘غ ٝٛٞ ذشٍ ئ٠ُ جُطحٌى ُلع

. ؾحتُ ؿ٤ٍ ْحُٔح ًًٍٓج   

 11ـ ثالغخ اإلعزؼبسح

جإلْطؼحٌز ٖٓ جُٔؿحَ جُِـ١ٞ, ٝ ٢ٛ ضشر٤ٚ قًف أقى ؽٍك٤ٚ ػالهطٜٔح جُٔشحذٜس وجتٔح 

 ٝ ٢ٛ ٗٞػحٕ :

ٝ ٢ٛ ٓح طٍـ ك٤ٜح ذِلع جُٔشرٚ ذٚ وٕٝ جُٔشرٚ . / اإلعزؼبسح انزظشٚحٛخ :1  

" .هحٍ ضؼح٠ُ : " ًطحخ أُُٗ٘حٙ ئ٤ُي ُطهٍؼ جُ٘حِ ٖٓ جُظِٔحش ئ٠ُ جٌُ٘ٞ يثبل :   

شرٚ جُؼالٍ ذحُظِٔحش غْ قًف جُٔشرٚ ٝ طٍـ ذحُٔشرٚ ذٚ ٝ ٛٞ جُظِٔحش انششح : 

 ػ٠ِ ْر٤َ جإلْطؼحٌز جُطظ٣ٍك٤س .

ًٔح شرٚ جُٜىج٣س ذحٌُ٘ٞ غْ قًف جُٔشرٚ ٝ طٍـ ذحُٔشرٚ ذٚ ٝ ٛٞ جٌُ٘ٞ ػ٠ِ ْر٤َ 

 جإلْطؼحٌز جُطظ٣ٍك٤س .

ُٓ ُٚ ذش٤ة ٖٓ ُٞجَٓٚ .ٝ ٢ٛ ٓح قًف ك٤ٜح جُٔشرٚ ذٚ ٝ ٌ / اإلعزؼبسح انًكُٛخ :2  

هحٍ ضؼح٠ُ : " ٝ جشطؼَ جٍُأِ ش٤رح "يثبل :   

شرٚ جٍُأِ ذحُٞهٞو غْ قًف جُٔشرٚ ذٚ ٝ ٌُٓ ُٚ ذش٤ة ٖٓ ُٞجَٓٚ ٝ ٛٞ     انششح : 

 " جشطؼَ " ػ٠ِ ْر٤َ جإلْطؼحٌز ج٤ٌُ٘ٔس .

ـ ثالغخ اإلعزؼبسح :   

ضؿ٤ٓى جُٔكِٓٞ ذحُِِٔٔٞ .ـ   

ضو٣ٍد جُٔؼ٠٘ ئ٠ُ جًُٖٛ .ـ   

  ضو٣ٞس جُٔؼ٠٘ ٝ ئ٣ؼحقٚ . ـ

 12ـ إػشاة نٕ, نٕال, نٕيب

 ُٞ, ُٞال, ُٞٓح ٢ٛ أقٍف شٍؽ ؿ٤ٍ ؾحَٓس .

ضأض٢ ُٞ ػ٠ِ ْطس أٝؾٚ :ـ إػشاة نٕ :   

ٝ ٢ٛ ٗٞػحٕ ::  ششؽٛخنٕ / 1  

ؿحُرح . جُٔحػ٤ّس جألكؼحٍ ػ٠ِ ذحُّىنٍٞ ضهطضّ  أ/ انششؽٛخ اإليزُبػٛخ :  

 يثبل : ُٞ ٗلً جُٔحء ُطٞهّلص جُك٤حز .

قٍف ئٓط٘حع الٓط٘حع ٓطؼٖٔ ٓؼ٠٘ جُشٍؽ ٓر٢٘ ػ٠ِ جٌُٕٓٞ ال ٓكَ ُٚ ٖٓ ـ نٕ : 

 جإلػٍجخ .

. ؿحُرًح جُٔؼحٌػس جألكؼحٍ ػ٠ِ ذحُّىنٍٞ ضهطضّ  :يزُبػّٛخاإل غٛشة/   

 يثبل : هحٍ ضؼح٠ُ : " ُٞ شث٘ح ُؿؼِ٘حٙ قطحٓح " .

ٕ ال ٓكَ ُٚ قٍف ضؼ٤ِن ك٢ جُٔٓطورَ ٓطؼٖٔ ٓؼ٠٘ جُشٍؽ ٓر٢٘ ػ٠ِ جٌُٓٞـ نٕ : 

 ٖٓ جإلػٍجخ .

ج ٝضوغ / نٕ انًظذسٚخ :2 ٍّ . " ٣ٞوّ  " أٝ"  ٝوّ  " جُلؼَ ذؼى ًػ٤  

 يثبل : هحٍ ضؼح٠ُ : " ٣ٞو أقىًْ ُٞ ٣ؼٍٔ أُق ْ٘س " .

قٍف ٓظى١ٌ ٓر٢٘ ػ٠ِ جٌُٕٓٞ ال ٓكَ ُٚ ٖٓ جإلػٍجخ .ـ نٕ :   

ال ضكطحؼ ئ٠ُ ؾٞجخ ./ نٕ نزمهٛم : 3  

 يثبل : هحٍ ص : " ئُطّٔ ٝ ُٞ نحضٔح ٖٓ قى٣ى " .

. جإلػٍجخ ٖٓ ُٚ ٓكَ ال قٍف ضو٤َِ ٓر٢٘ ػ٠ِ جٌُٕٓٞـ نٕ :   

٣أض٢ ذؼىٛح كؼَ ٓؼحٌع ٓ٘ظٞخ ذؼى كحء جُٓرر٤س . زًُٙ :ه/ نٕ ن4  

 يثبل : ُٞ ضأض٢٘٤ كطكىغ٢٘ .    



 

 

 

جٌُالّ هٓٔحٕ : نرٍ ٝ ئٗشحء :/ ػهى انًؼبَٙ : 3  

وم ك٤ٚ أٝ ًحيخ, كٜٞ ٣وٌٍ جُكوحتن, ٝ ٛٞ ٓح ٣ظف إٔ ٣وحٍ ُوحتِٚ أٗٚ طح ٝ أ/ انخجش :

ُٚ أؿٍجع ذالؿ٤س ضلْٜ ٖٓ ٤ْحم جٌُالّ : ًحُلهٍ, جُشٌٟٞ, جإلْطٌ٘حٌ, جإلْطؼطحف, 

 جإلْطٍقحّ, جُط٣َٜٞ, جُكع ٠ُ جُٓؼ٢ ٝ جُؿى, ئظٜحٌ جُطكظٍ,...

 ٝ ُِهرٍ غالغس أػٍخ ٢ٛ :

, ٝ ٣ٌٕٞ جُهرٍ ٝ ٛٞ إٔ ٣ٌٕٞ جُٔهحؽد نح٢ُ جًُٖٛ ٖٓ جُكٌْ/ انخجش اإلثزذائٙ : 1

 ٛ٘ح نح٤ُح ٖٓ أوٝجش جُط٤ًٞى .

ٓكٔى طحوميثبل :   

ٝ ٛٞ إٔ ٣ٌٕٞ جُٔهحؽد ٓطٍووج ك٢ جُكٌْ ؽِرح إٔ ٣ظَ ئ٠ُ ج٤ُو٤ٖ / انخجشانطهجٙ : 2

 ك٢ ٓؼٍكطٚ, ٝ ٛ٘ح ٣ٓطكٖٓ ض٤ًٞىٙ ذأوٝجش جُط٤ًٞى .

ئٕ ٓكٔىج طحوم .يثبل :   

ُِكٌْ, ٝ ٛ٘ح ٣ؿد إٔ ٣إًى جُهرٍٝ ٛٞ إٔ ٣ٌٕٞ جُٔهحؽد ٌٍٓ٘ج  / انخجش اإلَكبس٘ :3  

 ذٔإًى أٝ أًػٍ ػ٠ِ قٓد ئٌٗحٌٙ هٞز ٝ ػؼلح .

أهْٓ إٔ ٓكٔىج طحوم / ُظحوم .يثبل :   

إٔ, ئٕ, هى, جُوْٓ, الّ جإلذطىجء, ٗٞٗح جُط٤ًٞى جُهل٤لس ٝ جُػو٤ِس, أٓح ـ أدٔاد انزٕكٛذ : 

 جُشٍؽ٤س, ئٗٔح, أقٍف جُط٘ر٤ٚ, جُكٍٝف جُُجتىز .

ٛٞ ٓح ال ٣ظف إٔ ٣وحٍ ُوحتِٚ أٗٚ طحوم أٝ ًحيخ, ٝ جإلٗشحء ٗٞػحٕ : ٝة/ اإلَشبء :   

ٝ ٛٞ ٓح ٣ٓطىػ٢ ٓطِٞذح ؿ٤ٍ قحطَ ٝهص جُطِد, ٝ ٣ٌٕٞ / اإلَشبء انطهجٙ : 1

 ذحألٍٓ ٝ ج٢ُٜ٘ ٝ جإلْطلٜحّ ٝ جُط٢٘ٔ ٝ جُ٘ىجء ٝ جُؼٍع ٝ جُطكؼ٤غ .

يثبل : أقرد قر٤ري ٛٞٗح ٓح ػ٠ٓ إٔ ٣ٌٕٞ ذـ٤ؼي ٣ٞٓح ٓح ٝ جذـغ ذـ٤ؼي ٛٞٗح ٓح 

 ػ٠ٓ إٔ ٣ٌٕٞ قر٤ري ٣ٞٓح ٓح . ؾحء جإلٗشحء جُطِر٢ ػ٠ِ ط٤ـس جألٍٓ .

ٝ ٛٞ ٓح ال ٣ٓطىػ٢ ٓطِٞذح, ٝ ُٚ ط٤ؾ ًػ٤ٍز, ٜٓ٘ح : / اإلَشبء غٛش انطهجٙ : 2

 جُطؼؿد ٝ جُٔىـ ٝ جًُّ ٝ جُوْٓ ٝ أكؼحٍ جٍُؾحء ٝ ط٤ؾ جُؼوٞو .

يثبل : أقرد قر٤ري ٛٞٗح ٓح ػ٠ٓ إٔ ٣ٌٕٞ ذـ٤ؼي ٣ٞٓح ٓح ٝ جذـغ ذـ٤ؼي ٛٞٗح ٓح 

 ػ٠ٓ إٔ ٣ٌٕٞ قر٤ري ٣ٞٓح ٓح . ؾحء جإلٗشحء جُـ٤ٍ ؽِر٢ ػ٠ِ ط٤ـس جٍُؾحء .

 3ـ فٙ خظبئض أًَبؽ انُظٕص :

ؿح٣طٚ ٍْو  ٖٓ أًػٍ جُلٕ٘ٞ جألوذ٤س ؾًذح ُِوحٌب ٝ ضش٣ٞوح ُٚ, انًُؾ انغشد٘ :  /1

ٝ ٖٓ نظحتظٚ :ٗؿىٙ ك٢ : هظس, ٌقِس, ٤ٍْز, قٌح٣س .  جألقىجظ ٝ ٗوِٜح ٝ  

ؿِرس جُُٖٓ جُٔحػ٢ ٝ ضكى٣ى جٌُٔحٕ ٝ جُُٓحٕ .ـ   

ًػٍز جٍُٝجذؾ جُظٍك٤س ٝ ؽـ٤حٕ جألْح٤ُد جُهر٣ٍس .ـ   

ًػٍز أكؼحٍ جُكًٍس .ـ   

ٗؿىٙ ك٢ : هظس,  ٣ٜىف ئ٠ُ ئذٍجَ جُظلحش جُىجن٤ِس ٝجُهحٌؾ٤س ٝ/ انًُؾ انٕطفٙ : 2

 ٌقِس, ٤ٍْز, قٌح٣س . ٝ ٖٓ نظحتظٚ :

ُظلحش ) جُهرٍ, جُ٘ؼص, جُكحٍ ( .جإلًػحٌ ٖٓ جـ   

ئْطؼٔحٍ جُٔٔحغِس ٝ جُطشر٤ٚ ) ًػٍز جُٔؿحَ ( .ـ   

جألْح٤ُد جُٔحػ٤س ُِىالُس ػ٠ِ ٓح ٓؼ٠, ٝ جُٔؼحٌػس ُِك٣ٞ٤س .ـ   

جألْح٤ُد جإلٗلؼح٤ُس ) جُطؼؿد, جُط٢٘ٔ, ضأٝٙ, ٓىـ, يّ, ٓرحُـس ( .ـ   

جُكوَ جُٔؼؿ٢ٔ ُطؿ٤َٔ جُٔٞطٞف أٝ ضور٤كٚ .ـ   

٣ٜىف ئ٠ُ جُطٞجطَ ذ٤ٖ ؽٍك٤ٖ أٝ أًػٍ ٝ ضرحوٍ جٌُالّ ٝ جالٌَجء  انحٕاس٘ : / انًُؾ3

 قٍٞ ٓٞػٞع ٓؼ٤ٖ ٝ ٗؿىٙ ك٢ : هظس, قٌح٣س, ٍٓٓق٤س, ٓوحذِس . ٖٝٓ نظحتظٚ :

أكؼحٍ جُوٍٞ ٝ ػٔحتٍ جُٔهحؽد .ـ   

ٓطس ك٢ أٍٝ جُٓطٍ ٝ جُُٔوٝؾحش ٝ جألهٞجِ .ـ   

ُكى٣ع ػٖ جُكحػٍ ٝ جُٔحػ٢ جُؿَٔ جُوظ٤ٍز ٝ ؿِرس جُلؼَ جُٔؼحٌع ك٢ ج ـ

 ُإلْطلٓحٌ ػٖ أقىجظ ْحذوس .

٣ٜىف ئ٠ُ جإله٘حع ذٍأ١ ٝ ذٍٛ٘س طكطٚ / انًُؾ انجشْبَٙ اإللُبػٙ أٔ انحجبجٙ : 4

 أٝ ٌكؼٚ ٝ ٗؿىٙ ك٢ جُوحُس . ٝ ٖٓ نظحتظٚ : 

ٖٓ أْح٤ُد جُ٘ل٢ ٝ جإلغرحش .ئػطٔحو جألوُس ٝ جُرٍج٤ٖٛ ٝ جإلًػحٌ ـ   

إلذىجء جٍُأ١ جُشهظ٢ ٝ ػ٤ٍٔ ؾٔحػس جُٔط٤ٌِٖٔ ُطأ٤٣ى  ئْطهىجّ ػ٤ٍٔ جُٔطٌِْـ 

 جٍُأ١ ذش٤ُٞٔس ٝ قؿْ أًرٍ .

جإلْط٘طحؼ ٝ جُرٍٛ٘س ٝ جُطؼ٤َِ ذأوٝجش جٍُذؾ .ـ   

ض٘ح٢ٓ جألكٌحٌ, جٍُٝجذؾ ج٤ُُ٘ٓس, جُٓرر٤س, جإلْط٘طحؾ٤س, جُطؼحٌػ٤س, جُ٘ؼٞش, جُؿَٔ ـ 

 جُوظ٤ٍز, جُطٌٍجٌ .

٣ٜق ئ٠ُ ئ٣ظحٍ ٓؼِٞٓحش قٍٞ ٓٓأُس ٓح ٝ  / انًُؾ انزفغٛش٘ أٔ انزٕػٛحٙ :5

 ضٞػ٤كٜح وٕٝ ئذىجء جٍُأ١ جُشهظ٢ ٝ ٗؿىٙ ك٢ جُٔوحُس . ٝ ٖٓ نظحتظٚ :

ًػٍز جُشٍٝـ ٝ جُطل٤ٍٓجش ٝ أوٝجش جُشٍـ ) أ١, ذٔؼ٠٘, أهظى, أػ٢٘, يُي, ... ( .ـ   

أْح٤ُد جإلؾحذس ػ٠ِ جألْثِس, أكؼحٍ جُٔؼح٣٘س, جُٔالقظس, جإلْط٘طحؼ ٝ جُٞطق .ـ   

ُـس ٓٞػٞػ٤س, ٓظطِكحش ٓهطظس ذحُٔحوز جُٔؼٍك٤س .ـ   

ئْطهىجّ ػٔحتٍ جُـحتد ٝ جُٞهحتغ ٝ جألوُس ٝ جألٓػِس .ـ   

٣ٜىف ئ٠ُ ضٞؾ٤ٚ ئٌشحوجش ٝ ضؼ٤ِٔحش ٓكىوز ئ٠ُ كثس ٖٓ جُ٘حِ ٝ / انًُؾ اإلٚؼبص٘ : 6

 ٗؿىٙ ك٢ : جُهطحخ, جٍُْحُس, جُٞط٤س . ٝ ٖٓ نظحتظٚ :

جُطِر٤س ) ج٢ُٜ٘, جُ٘ىجء, جألٍٓ, جإلْطلٜحّ, ... ( . ئْطؼٔحٍ جُؿَٔ جإلٗشحت٤سـ   

ئْطهىجّ ػٔحتٍ جُٔطٌِْ ٝ جُٔهحؽد .ـ   

٣ٜىف ئ٠ُ جُطؼر٤ٍ ػٖ جُٔشحػٍ ضؼر٤ٍج ئٗلؼح٤ُح ٓغ جُٔٞػٞع ٝ / انًُؾ اإلَفؼبنٙ : 7

 ٗؿىٙ ك٢ : جُ٘ض جُٞؾىج٢ٗ ) ٌغحء, كهٍ, ٓىـ, ٛؿحء, شؼٌٞ ٝؽ٢٘, ق٤ٖ٘, ... ( .

 
 15ـ انًزؼذ٘ إنٗ ثالثخ يفبػٛم 

جُٔطؼى١ ئ٠ُ غالغس ٓلحػ٤َ أطَ ئغ٤ٖ٘ ٜٓ٘ح ٓرطىأ ٝ نرٍ ٝ ٢ٛ : أٌٟ, أػِْ, أٗرأ, ٗرأ, 

 أنرٍ, نرٍ, قىظ .

 يثبل : هحٍ ضؼح٠ُ : " ًًُي ٣ٍ٣ْٜ هللا أػٔحُْٜ قٍٓجش ػ٤ِْٜ "

١ٍ٣ كؼَ ٓؼحٌع ٍٓكٞع ذحُؼٔس جُٔوىٌز ٝ جُٜحء ػ٤ٍٔ ٓطظَ ٓر٢٘  ـ ٚشٚٓى : 

ٗظد ٓلؼٍٞ ذٚ أٍٝ ٝ ج٤ُْٔ ُِؿٔحػس .ػ٠ِ جُؼْ ك٢ ٓكَ   

ئْْ ؾالُس كحػَ .ـ هللا :   

ٝٛٞ ٓؼحف ٝ جُٜحء ػ٤ٍٔ  أػٔحٍ ٓلؼٍٞ ذٚ غحٕ ٓ٘ظٞخ ذحُلطكس ـ أػًبنٓى : 

 ٓطظَ ك٢ ٓكَ ؾٍ ٓؼحف ئ٤ُٚ ٝ ج٤ُْٔ ُِؿٔحػس .

ٓلؼٍٞ ذٚ غحُع ٓ٘ظٞخ ذحٌٍُٓز جُ٘حترس ػٖ جُلطكس ألٗٚ ؾٔغ ٓإٗع ْحُْ .ـ حغشاد :   

 1ـ  فٙ لٕاػذ انهغخ انؼشثٛخ

٢ٛ أكؼحٍ ٗحهظس ٗحْهس ضىنَ ػ٠ِ جُٔرطىأ كطٍكؼٚ ٝ ٠ٔٓ٣ ئْٜٔح  / كبٌ ٔ أخٕارٓب :1

 ٝ ضىنَ ػ٠ِ جُهرٍ كط٘ظرٚ ٝ ٠ٔٓ٣ نرٍٛح .

ٝ ٢ٛ : أطرف, أػك٠, ظَ, أ٠ٓٓ, ذحش,طحٌ, ٓح َجٍ,  ـ أخٕاد كبٌ إثُزب ػشش : 

لي, ٓح وجّ, ٤ُّ .ٓح ذٍـ, ٓحكطة, ٓح جٗ  

ضىنَ ػ٠ِ جُٔرطىأ كط٘ظرٚ ٝ ٠ٔٓ٣ ئْٜٔح ٢ٛ أقٍف ٓشرٜس ذحُلؼَ / إٌ ٔ أخٕارٓب : 2

 ٝ ضىنَ ػ٠ِ جُهرٍ كطٍكؼٚ ٝ ٠ٔٓ٣ نرٍٛح .

٢ٛٝ : ئٕ, إٔ, ًإٔ, ٌُٖ, ٤ُص,ُؼَ .ـ أخٕاد إٌ عزخ :   

ضٌٕٞ جُكًٍس ٓوىٌز ٓ٘غ ٖٓ ظٌٜٞٛح جُطؼًٌ . / اإلعى انًمظٕس :3  

 يثبل : ٌأ٣ص كط٠ .

ٓلؼٍٞ ذٚ ٓ٘ظٞخ ذحُلطكس جُٔوىٌز ػ٠ِ جألُق جُٔوظٌٞز ٓ٘غ ٖٓ ظٌٜٞٛح ـ فزٗ : 

 جُطؼًٌ .

ضٌٖٞٗ جُكًٍس ٓوىٌز ٓ٘غ ٖٓ ظٌٜٞٛح جُػوَ . / اإلعى انًُمٕص :4  

 يثبل : ؾحء جُوؼ٢ .

كحػَ ٍٓكٞع ذحُؼٔس جُٔوىٌز ػ٠ِ ج٤ُحء ٓ٘غ ٖٓ ظٌٜٞٛح جُػوَ .ـ انمبػٙ :   

ٝ ٢ٛ جُؿِٔس جُٞجهؼس ذؼى كؼَ جُوٍٞ ٝ أشرحٛٚ ٝ ٢ٛ : هحٍ,  / جًهخ يمٕل انمٕل :5

 ٛطق, قىظ, يًٍ, طٍل, طحـ, ٗحوٟ, وػ٠, ...

 ضؼٍخ ؾٔال ك٢ ٓكَ ٗظد ٓلؼٍٞ ذٚ .

طحـ جُٔإيٕ : " ) ق٢ ػ٠ِ جُظالز ( " .يثبل :   

ؾِٔس ٓوٍٞ جُوٍٞ ك٢ ٓكَ ٗظد ٓلؼٍٞ ذٚ .ـ ) حٙ ػهٗ انظالح ( :   

 2ـ فٙ انجالغخ انؼشثٛخ :

٘وْٓ جُرالؿس جُؼٍذ٤س ئ٠ُ ػِْ جُر٤حٕ ٝ جُرى٣غ ٝ جُٔؼح٢ٗ .ض  

ٝ ٣٘كظٍ ك٢ جُطشر٤ٚ ٝ جُٔؿحَ ٝ جٌُ٘ح٣س ٝ جُط٢ ْرن ذ٤حٜٗح .  / ػهى انجٛبٌ :1  

ٝ ك٤ٚ ٓكٓ٘حش ٓؼ٣ٞ٘س ٝ أنٍٟ ُلظ٤س .انجذٚغ :  ػهى /2  

 ـ انًحغُبد انًؼُٕٚخ : 

ٝ ٛٞ ٗٞػحٕ :ٛٞ جُؿٔغ ذ٤ٖ جُش٤ة ٝ ػىٙ ك٢ جٌُالّ, ٝ أ/ انطجبق :   

ٝ ٣ٌٕٞ ذحؾطٔحع جُش٤ة ٝ ػىٙ .ـ ؽجبق اإلٚجبة :   

 يثبل : هحٍ ضؼح٠ُ : " ٝ ضكٓرْٜ أ٣وحظح ٝ ْٛ ٌهٞو " . 

ٝ ٣ٌٕٞ ذحْطؼٔحٍ ٗلّ جُٔؼ٠٘ ٍٓز ذحإلغرحش ٝ ٍٓز ذحُ٘ل٢ .ـ ؽجبق انغهت :   

 يثبل : هحٍ ضؼح٠ُ : " ٣ٓطهلٕٞ ٖٓ جُ٘حِ ٝ ال ٣ٓطهلٕٞ ٖٓ هللا " .

ٝ ٢ٛ إٔ ٣ٞض٠ ذٔؼ٤٤ٖ٘ ٓطٞجكو٤ٖ أٝ أًػٍ غْ ٣ٞض٠ ذٔح ٣وحذَ يُي ػ٠ِ : ة/ انًمبثهخ 

 جُطٍض٤د .

 يثبل :   ٓح أقٖٓ جُى٣ٖ ٝ جُى٤ٗح ئيج جؾطٔؼح          ٝ أهرف جٌُلٍ ٝ جإلكالِ ذحٍُؾَ

ٝ ٢ٛ إٔ ٣ًًٍ ُلع ٓلٍو ُٚ ٓؼ٤٘حٕ, أقىٛٔح ه٣ٍد ظحٍٛ ؿ٤ٍ ٍٓجو, ٝ انزٕسٚخ : جـ/ 

ٍُٔجو .جالَنٍ ذؼ٤ى نل٢ ٝ ٛٞ ج  

هحٍ ضؼح٠ُ : " ؾٍقطْ ذحُٜ٘حٌ " .يثبل :   

 جُٔؼ٠٘ جُرؼ٤ى جُٔوظٞو ٛٞ ئٌضٌحخ جًُٗٞخ .

 ـ انًحغُبد انهفظٛخ :

ٝ ٛٞ إٔ ٣طلن جُِلظ٤ٖ ًطحذس ٝ ٗطوح ٝ ٣هطِلحٕ ك٢ جُٔؼ٠٘, ٝ ٛٞ ٗٞػحٕ :أ/ انجُبط :   

, ػىوٛح, ٓح ئضلن ك٤ٚ جُِلظحٕ ك٢ أٌٓٞ أٌذؼس ٢ٛ : ٗٞع جُكٍٝفٝ ٛٞ ـ جُبط ربو : 

 ضٍض٤رٜح, شٌِٜح .

 يثبل :        كٜٔص ًطحذي ٣ح ٤ْى١                 كٜٔص ٝ ال ػؿد إٔ أ٤ٛٔح

ٝ ٛٞ ٓح ئنطِق ك٤ٚ جُِلظحٕ ك٢ ٝجقى ٖٓ جألٌٓٞ ـ جُبط غٛش ربو أٔ جُبط َبلض : 

 جألٌذؼس جُٓحذوس .

 يثبل : هحٍ ضؼح٠ُ : " ٝ ْٛ ٣ٜٕ٘ٞ ػ٘ٚ ٝ ٣٘ثٕٞ ػ٘ٚ " .

ٞ ضٞجكن ُلحطِط٤ٖ ك٢ جُكٍف جألن٤ٍ, ٣كىظ ك٢ جٌُالّ ٗـٔح ٤ْٞٓو٤ح ٝ ٛة/ انغجغ : 

, ٝ ٛ٘حى ٖٓ ٤ٔٓ٣ٚ ػًذح ٝ ٣ٌٓد جُٔؼ٠٘ ؾٔحال, ٝ ٣أض٢ ك٢ جُ٘ػٍ ًٔح ٣أض٢ ك٢ جُشؼٍ

. ئيج أض٠ ك٢ جُشؼٍ ذحُطظ٣ٍغ  

 يثبل : ك٘كٖ ك٢ ؾىٍ ٝ جٍُّٝ ك٢ ٝؾَ           ٝ جُرٍ ك٢ شـَ ٝ جُركٍ ك٢ نؿَ 

ٝ ٛٞ ضؼ٤ٖٔ جُ٘ػٍ أٝ جُشؼٍ ش٤ثح ٖٓ جُوٍجَٕ ج٣ٌٍُْ أٝ جُكى٣ع جـ/ اإللزجبط : 

 جُش٣ٍق ٖٓ ؿ٤ٍ والُس ػ٠ِ أٗٚ ٜٓ٘ٔح, ٝ ٣ؿَٞ إٔ ٣ـ٤ٍ ك٢ جألغٍ جُٔوطرّ .

 يثبل :     ٝ ئيج ٓح شثص ػ٤شح ذ٤ْٜ٘             نحُن جُ٘حِ ذهِن قٖٓ



 

 

 

حتظٜح جُل٤٘س :, ... ٝ ٖٓ نظٓحػ٢ أذٞ ئ٤ِ٣ح ,ٗؼ٤ٔس ٤ٓهحت٤َ ,ؾرٍجٕ ن٤َِ ؾرٍجٕ  

 ك٢ جُطؿى٣ى, جُطر٤ؼس ئ٠ُ ضؿحٙجإل, جُٞؽٖ ئ٠ُ جُك٤ٖ٘, جٍُٝق٤س جُُ٘ػس, جإلٗٓح٤ٗس جُُ٘ػس

, جُك٤حز ك٢ جإلٗٓحٕ ٓٞهق ػٖ ضؼر٤ٍ ُى٣ْٜ كحُشؼٍ جُشؼ٣ٍس جألؿٍجع ٝ جُٔٞػٞػحش

, جُٔٞق٤س جألُلحظ ْطهىجّ, ئجُٓٔٞ ٝ جُؿٔحٍ ٝ جُه٤ٍ ٗشٍ ٝ جُ٘لّ ض٣ًٜد ؿٍػٚ

, جُوحك٤س ٝ جَُٕٞ ه٤ٞو ٖٓ جُطكٌٍ, جُؼؼ٣ٞس جُٞقىز, جُِـ١ٞ ْطهىجّجإل ك٢ جُطٓحَٛ

. جٍُُٓ ْطهىجّئ ,جُِلع ذ٤ْٞٔو٠ ٛطٔحّجإل  

 7ـ األعئهخ انًزذأنخ فٙ اإليزحبَبد :

/ ٝظق جٌُحضد قٍف جُٞجٝ ًػ٤ٍج, ٓح جُٔٓٞؽ ًُٜج جُطٞظ٤ق ؟1  

ٝ جٌُِٔحش, ٝ يُي  َٔٝظق جٌُحضد قٍف جُٞجٝ ًػ٤ٍج ٝ ٛٞ ُِؼطق ٝ جٍُذؾ ذ٤ٖ جُؿـ 

ألٕ قٍف جُٞجٝ ٣ل٤ى ٓطِن جُؿٔغ ك٢ أؿِد ئْطؼٔحالضٚ, ٣ِؿأ ئ٤ُٚ جٌُحضد ُؼطق 

 جألش٤حء وٕٝ ضٍض٤د أٝ ئنط٤حٌ .

/ ُْ ٝظق جُشحػٍ ًػٍج ػ٤ٍٔ جُٔهحؽد ؟2  

ٝظق جُشحػٍ ًػٍج ػ٤ٍٔ جُٔهحؽد ألٕ جُطأغ٤ٍ ٣ٌٕٞ أهٟٞ ػ٘ى ٓهحؽرس جُلٍو, ٝ ـ 

التْ ذ٤ٖ جُشحػٍ ٝ جُُ٘ػس جُلٍو٣س, ٝ ٢ٛ نحط٤س ٖٓ و٤َُ ػ٠ِ قؼٌٞٙ, ٝ ٣كون جُط

 نظحتض جُٔىٌْس جٍُٝٓح٤ٓٗس .

/ ٓح جُوٍجتٖ جُِـ٣ٞس جُط٢ ئػطٔىٛح جُشحػٍ ك٢ جٍُذؾ ذ٤ٖ جألذ٤حش ؟3  

جُوٍجتٖ جُِـ٣ٞس جُط٢ ئػطٔىٛح جُشحػٍ ك٢ جٍُذؾ ذ٤ٖ جألذ٤حش ٢ٛ :ـ   

ٌٍجٌ...ٔحتٍ, جألػىجو, جُطؼقٍٝف جُؼطق, قٍٝف جُؿٍ, جُظٍٝف, جُ  

/ ضطؿ٠ِ ك٢ جُ٘ض ٓظحٍٛ جإلضٓحم . ٝػكٜح .4  

جُطؼ٤ْٔ غْ  ضطؿ٠ِ ٓؼحٍٛ جإلضٓحم ك٢ جُؼٍع جُٔ٘طو٢ ُألكٌحٌ ٝ يُي ٖٓ نالٍـ 

 جُطلظ٤َ ُِٞطٍٞ ئ٠ُ جُ٘ط٤ؿس أن٤ٍج .

/ ػالّ ٣ىٍ ضٞظ٤ق جُشحػٍ ُٔظحٍٛ جُطر٤ؼس ك٢ هظ٤ىضٚ ؟5  

٣ىٍ ضٞظ٤ق جُشحػٍ ُٔظحٍٛ جُطر٤ؼس ك٢ هظ٤ىضٚ ػ٠ِ ضأغٍٙ ذحًُٔٛد جٍُٝٓح٢ٓٗ, ـ 

ج١ًُ ٢ُٞ٣ ئٛطٔحٓح ًر٤ٍج ذحُطر٤ؼس ٝ ٣ٞظلٜح ك٢ شٌَ ٌَٓٞ ٣ؼرٍ ذٜح ػٖ ضؿٍذطٚ 

 جُشؼ٣ٍس .

يُي . / جُ٘ض ٣ؼٌّ جُُ٘ػس جُطأ٤ِٓس ُِشحػٍ, ٝػف6  

جُشحػٍ جُطأ٤ِٓس ضطؿ٠ِ ٖٓ نالٍ ُؿٞءٙ ئ٠ُ جُطر٤ؼس ٝ ضأِٓٚ ك٤ٜح ٝ ئْطِٜحٓٚ ُٗػس ـ  

 ٜٓ٘ح ػرٍج ٝ وٌْٝح ًػ٤ٍز .

/ ك٢ جُ٘ض ه٤ٔس ئٗٓح٤ٗس, أذٍَٛح ٓغ جُطٞػ٤ف .7  

ضطؿ٠ِ جُو٤ٔس جإلٗٓح٤ٗس ٖٓ نالٍ وػٞز جُشحػٍ ئ٠ُ جُرًٍ ٝ جُؼطحء ٝ ٗشٍ جُه٤ٍ ذ٤ٖ ـ 

ذَ, ٝ ضك٣ًٍٙ ٖٓ جُرهَ ٝ جُشف .جُ٘حِ ؾ٤ٔؼح وٕٝ ٓوح  

/ ذْ ضلٍٓ ؿِرس أكؼحٍ جألٍٓ ك٢ جُ٘ض ؟8  

٣ىٍ ؿِرس أكؼحٍ جألٍٓ ك٢ جُ٘ض ػ٠ِ جُىػٞز ٝ جُكع ٝ جُ٘ظف .ـ   

أيًٍ ٤ُٓز ذحٌَز ٖٓ ٤ُٔٓجضٚ . ٣٘ط٢ٔ ًٛج جُ٘ض ؟ / ئ٠ُ أ١ ٗٞع ٖٓ أٗٞجع جُ٘ػ9ٍ  

٣ظ٘ق جُ٘ض ػٖٔ كٖ جُٔوحٍ . ٝ ٖٓ نظحتظٚ :ـ   

هطؼس ٗػ٣ٍس ٓكىٝوز جُطٍٞ ضؼحُؽ ٓٞػٞػح ٝجقىج . ُ٘ض ك٢ شٌٌَٝٝو جـ   

.نؼٞع جُ٘ض ُِطىٌؼ ك٢ ػٍع جألكٌحٌ ـ   

ش٤ٞع ٌٝـ جُطك٤َِ, ٝ جُطلظ٤َ ذؼى جإلؾٔحٍ .ـ   

ئْطؼٔحٍ ْٝحتَ جإل٣ؼحـ ٝ جإله٘حع .ـ   

/ ٣ٌحو جُ٘ض ٣هِٞ ٖٓ جُه٤حٍ ذْ ضؼَِ يُي ؟10  

٣ٌحو جُ٘ض ٣هِٞ ٖٓ جُه٤حٍ ٝ ٣ٍؾغ يُي ئ٠ُ ًٕٞ جُ٘ض ٓوحٍ ٓٞػٞػ٢ ضٓٞوٙ ـ 

أِْٞذٚ أهٍخ ئ٠ُ جألِْٞخ جُؼ٢ِٔ جُٔرحشٍ, ق٤ع ٣ٜىف ئ٠ُ  ٌٝـ ػ٤ِٔس ٓٔح ؾؼَ

جُؼٞجؽق . ٘حع ٝٓهحؽرس جُؼوَ, ال جُطأغ٤ٍ ك٢جإله  

ٓظحٍٛ جإلضٓحم . / جْطهٍؼ ٖٓ جُ٘ض11  

: جُطٌٍجٌ, جإلقحؽس ذحُؼ٤ٍٔ, جٍُٝجذؾ . ٖٓ ٓظحٍٛ جإلضٓحم ـ   

. ٓح وٌٝٛح ك٢ ذ٘حتٚ ؟ض ٌٌٍش ُلظس ...... ك٢ ًَ كوٍجش جُ٘/ ض12  

ئ٠ُ ضالقْ ٓؼح٢ٗ جُ٘ض ك٤ٔح ذ٤ٜ٘ح ذاذطرحٌٛح ٓكٌٞ جُ٘ض .ٟ ضٌٍجٌ ُلظس ...... أوـ   

/ ٓح ػالهس جُر٤ص جألٍٝ ذحألن٤ٍ ؟13  

ػالهس جُر٤ص جألٍٝ ذحألن٤ٍ ػالهس ضٌح٤ِٓس كحُر٤ص جألن٤ٍ ٣ٌَٔ جُر٤ص جألٍٝ .ـ   

ٔى جُشحػٍ ك٢ ذ٘حء ٗظٚ ػ٠ِ ؾِٔس ٖٓ جٍُٝجذؾ . أيًٍٛح .ئػط /14  

... : جُٞجٝ, جُلحء, غْ, أٝ, أّ, ذَ, ال, ٌُٖ, قط٠, جُؼطق قٍٝف جٍُٝجذؾ ٢ٛ :ـ   

ذؾ ػرحٌجشـ  ٍّ ؼ ػرحٌجش, ْطٜالٍجإل ػرحٌجش:  جُٔ٘طو٤س جُ ٌّ  ػرحٌجش, ٝإلػحكس جُطى

 ػرحٌجش, جُ٘طحتؽ ػٖ جُطؼر٤ٍ ػرحٌجش, جُطؼحٌع ػٖ جُطؼر٤ٍ ػرحٌجش, ٝجُر٤حٕ جُّشٍـ

. نططحّجإل  

وجُس ػ٤ِٜح .٤س ظ/ ك٢ جُ٘ض أْح٤ُد ض٤ًٞى . ئْطهٍؼ هٍجتٖ ُل15  

جُوٍجتٖ جُِلؼ٤س جُٔإًىز ٢ٛ : ئٕ, أٓح, كوى, جُطٌٍجٌ, ...ـ   

ٓطؼحوز . ذ٤ٖ ٝػ٤لطٜح جُىال٤ُس .ًِٔحش / ئْطؼَٔ جٌُحضد 16  

٢ٛ : ئ٣ؼحـ جُٔؼ٠٘ ٝ ئذٍجَٙ ذًًٍ  جُىال٤ُس ٝػ٤لطٜح ٓطؼحوز ًِٔحش جٌُحضد ئْطؼَٔـ 

) ذحألػىجو ضطؼف جُٔؼح٢ٗ ( .جُٔؼ٠٘ ٝ ػٌٓٚ   

 

 

 

 ٝ ٖٓ نظحتظٚ :

ئْطؼٔحٍ جُؿَٔ جإلٗشحت٤س ذأٗٞجػٜح ٝ جُؿَٔ جُوظ٤ٍز جٌُٔػلس جُٔؼح٢ٗ .ـ   

٤ْطٍز جُٞطق جُىجن٢ِ جُٞؾىج٢ٗ ٝ ذٍَٝ جُؼٔحتٍ جُؼحتىز ُِٔٞػٞع .ـ   

٣ٜىف ئ٠ُ ئػالّ جُٔطِو٢ ذحُٔٓطؿىجش ٝ جُؼٌٜٞ نًُؾ اإلثذاػٙ انٕثبئمٙ : / ا8

 ذٔظٍٜ جُك٤حو قٍٞ جألٝػحع جُكح٤ُس ٝ ٗؿىٙ ك٢ جُٔوحُس . ٝ ٖٓ نظحتظٚ : 

ٓؿٍو ٖٓ ًَ ٓإغٍ أِْٞذ٢ ال ٣طكىظ ذظ٤ـس جُٔطٌِْ أٝ جُٔهحؽد ) ئؾطٔحػ٢, ـ 

ػ٢ِٔ, ك٢٘, ... ( .٤ْح٢ْ.   

 4ـ فٙ ثؼغ انًفبْٛى

  ٕاع انُظٕص :/ أ1َ
ٗػ١ٍ : ٝط٤س, ٓوحٍ ذأٗٞجػٚ .ـ   

٤ْح٢ْ, ٝؽ٢٘, ئؾطٔحػ٢ .شؼ١ٍ : ـ   

ٝ ض٘ىٌؼ ضكطٜح جُؼ٘حطٍ جُطح٤ُس : / انؼبؽفخ :2  

ؽر٤ؼس جُؼحؽلس : ٗظف, ئٌشحو, ضٜى٣ى, ضك٣ًٍ, ئػطُجَ, ضوى٣ٍ, ضؼظ٤ْ, ئٓط٘حٕ, قد,  ـ

ئشلحم, ئػؿحخ, ئقطوحٌ, ...ئنالص, ؿ٤ٍز,   

ض٤س, ٝؽ٤٘س, ه٤ٓٞس, ػح٤ُٔس, ئٗٓح٤ٗس, ...ٗٞع جُؼحؽلس : يجـ   

شؿحع, ٓطُٕ, غحتٍ, ٓػوق, ػ٢ِٔ, ٤ْح٢ْ, و٢٘٣, ٓظِف, ٓوحّٝ / شخظٛخ انكبرت : 3

 ُِٔٓطؼٍٔ, ...

ئؾطٔحػ٤س, ضح٣ٌه٤س, ػ٤ِٔس, ك٤٘س, و٤٘٣س, غوحك٤س, ئٗٓح٤ٗس, .../ إَٔاع انمٛى : 4  

 5ـ فٙ خظبئض أعهٕة ثؼغ األدثبء انًمشسٍٚ

ذٍجػس جُطشه٤ض, جُطؿى٣ى, جإلٛطٔحّ ذحُوؼح٣ح ج٤ُٓح٤ْس ٝ يبػٙ : / إٚهٛب أثٕ 1

جإلؾطٔحػ٤س ٝ جُٞؽٖ, جُُ٘ػس جإلٗٓح٤ٗس, جإلٛطٔحّ ذحألكٌحٌ ٝ ٓؼح٤ٜٗح ػٔوح ٝ ٝػٞقح, 

 ضٞظ٤ق جُطر٤ؼس, جُُٛى ك٢ ئْطؼٔحٍ جُر٤حٕ ٝ جُرى٣غ, جُٞقىز, جُطظ٣ٍٞ .

٤ٓس, ُٓٞغ ذحُشؼٍ جُوى٣ْ, أُلحظ ٝؽ٢٘ جُُ٘ػس, ٓطأغٍ ذحُػوحكس جإلْال/ يفذ٘ صكشٚب : 2  

ه٣ٞس, جُه٤حٍ جألنحي, جإلهطرحِ ٖٓ جُوٍجَٕ ج٣ٌٍُْ, جإل٣وحع ج٤ُْٞٔو٢ جُظحند, جُ٘رٍز 

 جُهطحذ٤س .

ٗحهى ئؾطٔحػ٢, نِٞ أِْٞذٚ ٖٓ جألُلع جُـحٓؼس ٝ جُـ٣ٍرس, ض٘ٞع ك٢ / رٕفٛك انحكٛى : 3

طٔغ, جإلذطؼحو ػٖ جُر٤حٕ ٝ جُطٍٞ ٝ جُوظٍ, ُْٜٞس جألكٌحٌ, جُط٣ٍُ ػ٠ِ هؼح٣ح جُٔؿ

 جُرى٣غ, جإلٛطٔحّ ذلٖ جٍُٔٓق٤س .

أِْٞخ جَُٜٓ جُٔٔط٘غ, ٝػٞـ جُلٌٍز, ُْٜٞس جألُلحظ, جإلػطٔحو / يٛخبئٛم َؼًٛخ : 4

ػ٠ِ جُه٤حٍ, جُؿَٔ جُطٞجٍ, قٖٓ ئْطهىجّ أوٝجش جٍُذؾ, ئػطٔحو جُطكح٤َُ ٝ جُرٍج٤ٖٛ, 

 ػل٣ٞس جُظٌٞ ٝ جُٔكٓ٘حش, جإلٛطٔحّ ذحُ٘وى .

غوحكس ئْال٤ٓس, أُلحظ ٓٞق٤س, ئْطؼٔحٍ جُر٤حٕ ٝ جُرى٣غ / يحًذ انجشٛش اإلثشاًْٛٙ : 5

وٕٝ ئٛٔحٍ جُٔؼ٠٘ ) ئٓطىجوج ُٔىٌْس جُظ٘ؼس جُِلظ٤س (, أِْٞخ ئطالق٢ ئٗٓح٢ٗ ٝ 

ئؾطٔحػ٢, جُط٘ٞع ذ٤ٖ جُطٍٞ ٝ جُوظٍ, جإلقحؽس ذحُِـس ٝ أْح٤ُرٜح, جإلػطٔحو ػ٠ِ 

 جإلهطرحِ ٝ جُطؼ٤ٖٔ .

ذٓحؽس جألِْٞخ, ُْٜٞس جألُلحظ, ػرحٌجش ٝػكس, ػل٣ٞس جُظٌٞ ٝ ذ أيٍٛ : / أح6ً

جُٔكٓ٘حش, غوحكس ػٍذ٤س ئْال٤ٓس, ٣ط٤ُٔ ذأِْٞخ جٍُٓو ٝ جُطو٣ٍٍ, أِْٞخ ٓرحشٍ, ػىّ 

 جُطٌِق . 

 6ـ فٙ خظبئض ثؼغ انًذاسط األدثٛخ     
 ٌجتى جُرحٌٝو١ ْح٢ٓ ٓكٔٞو ٣ؼطرٍ( :  انكالعٛكٛخ ) اإلحٛبئٛخ رجبػٛخاإل انًذسعخ/ 1

 جإلق٤حء ٓىٌْس ٣ٔػِٕٞ آنٍٕٝ شؼٍجء ظٍٜ ؾحٗرٚ ئ٠ُ ٝ جُكى٣ع جُشؼٍ ك٢ ضرحػ٤سجإل

 , ...جُؿحٌّ ػ٢ِ, ئذٍج٤ْٛ قحكع, شٞه٢ أقٔى:  ْٜٓ٘(  جٌُال٤ٌ٤ْس جُٔىٌْس ) جُرؼع ٝ

, جُشؼ٣ٍس جُطوح٤ُى ئق٤حءجُشؼ١ٍ,  جٌُٔٞٝظ ئ٠ُ جُؼٞوز : جُل٤٘س نظحتظٜحٝ ٖٓ 

 ك٢ جُٞجػكس, جُؼ٘ح٣س جُوحك٤س ٝ جَُٕٞ ٝ جُر٤ص ٝ جُٔٞػٞع ٝقىز ػ٠ِ جُطحٓس جُٔكحكظس

 جُطل١ٍ٤ٓ جُؿُت٢ ذحُه٤حٍ, جإلٛطٔحّ جُِـ٣ٞس جُظكس ٝ جُٔطحٗس ٝ ذحُؿُجُس جُطؼر٤ٍ ٓؿحٍ

 ئ٠ُ ج٤ُٓح٤ْس ٝ جالؾطٔحػ٤س جإلطالق٤س ذحٍُؤ٣س جُٔؼٕٔٞ ٓؿحٍ ك٢ , جُؼ٘ح٣سجُك٢ٓ

. جُٔطؼىوز ذأؿٍجػٚ جُٞؾىج٢ٗ جألوذ٢ جُٔؿحٍ ؾحٗد  

"  ٌٝٓح٤ِٗٞ " ًِٔس ٖٓ ٓشطوس جٍُٝٓح٤ٓٗس ( : انشٔيبَغٛخ ) اإلثزذاػٛخ انًذسعخ/ 2

 غوحكطْٜ ٝ أوذْٜ ذ٤ٖ جُٔؼحٌػس ُطأ٤ًى ًُٔٛرْٜ ػ٘ٞجٗح جٍُٝٓح٤ٕٓٗٞ نطحٌٛحئ هى ٝ

, ٓحػ٢ أذٞ ئ٤ِ٣ح, جُؼوحو ٓكٔٞو ػرحِ, جُشحذ٢ جُوحْْ أذٞٝ ٖٓ ٌٝجوٛح :  جُو٤ٓٞس

 ضٌػٍ ػحؽل٢ أوخ, ... ٝ ٖٓ نظحتظٜح جُل٤٘س : ٗؼ٤ٔس ٤ٓهحت٤َ, ٕؾرٍج ن٤َِ رٍجٕؾ

 ,جُؼوَ ٖٓ أًػٍ ذحُه٤حٍ , جإلٛطٔحّجُكٍٓحٕ ٝ جُك٤ٖ٘ ٝ جألُْ ٝ جُكُٕ ٝ جُشٌٟٞ ك٤ٚ
 ٝ جَُٕٞ ذٞقىز ُطُجّجإل ػىّ, جُشؼ٣ٌٞس جُطؿٍذس ك٢ جُٔؼحٗحز ػٔن ٝ جًُجض٤س ك٤ٜح ضظٍٜ

. ٝجإل٣كحء ذحُظالٍ ٣ٔطحَ, جُؼؼ٣ٞس ٞقىزجُ, جُطر٤ؼس ئ٠ُ جُشؼٍجء ُؿٞء, جُوحك٤س  

 جٍُٝٓح٤ٓٗس جُٔىٌْس أػوحخ ك٢ ٗشأش( :  انزفؼٛهخ شؼش ) انجذٚذ انشؼش يذسعخ/ 3

 ٗحَى ٝ ٖٓ ٌٝجوٛح : جُطر٤ؼس ئ٠ُ جُٞجهغ ٖٓ جٍُٜٝخ ك٢ ٝجُٔٔؼ٘س, جُه٤حٍ ك٢ جُٔـٍهس

 ك٢ ؿى٣ىجُط, ... ٝ ٖٓ نظحتظٜح جُل٤٘س : و٣ٌٝش ٓكٔٞو, ؽٞهحٕ كىٟٝ ,جُٔالتٌس

 جُٞؽ٤٘س ٝ ؾطٔحػ٤سجإل ٝ جإلٗٓح٤ٗس ذحُوؼح٣ح جُشؼٍجء ٛطْئ ٝنظٞطح جُشؼٍ أؿٍجع

 ئ٠ُ جُوظ٤ىز ض٘وْٓ, جُشؼد ّٛٔٞ ٝ جألػىجء ٓوحٝٓس ٝ جُطكٌٍ ٝ ْطوالٍجإل ئ٠ُ ًحُىػٞز

 ْطهىجّ, ئٝجقىز هحك٤س جُوظ٤ىز ضِطُّ ال ,جُطلؼ٤ِس ٝقىز ػ٠ِ جُوظ٤ىز ضر٠٘ ,ٓوحؽغ

 ػ٠ِ ػطٔحوجإل, ج٤ُٓحم ٖٓ ضٓطٔىٛح شؼ٣ٌٞس ٝ ئ٣كحت٤س ؽحهحش ٓ٘كٜح ٝ جُٔطىجُٝس جألُلحظ

. جُه٤حٍ ٝ جُشؼ٣ٍس ذحُظٌٞز ٛطٔحّجإل, جُشؼر٢ جُطٍجظ ٝ جألْحؽ٤ٍ ئ٠ُ ج٤َُٔ ٝ جٍُُٓ  

 ج١ًُ جألوخ ػ٠ِ جُٜٔؿٍ أوخ ٣طِن( :  انمهًٛخ انشاثطخ ) انًٓجش أدة يذسعخ/ 4

ٝ ٖٓ ٌٝجوٛح:  ٝجُؿ٘ٞذ٤س جُشٔح٤ُس أ٣ٌٍٓح ئ٠ُ جُشحّ ذالو ٖٓ ٛحؾٍٝج ج٣ًُٖ جُؼٍخ أٗشأٙ  


