
 

 

 ةیھیجوت تاظحالم
 ةلباقملا ىوعدلاو عافدلا جذومن لامكإ لوح

 
 
 
 .جذومنلا يف ةمقرملا ماسقألا لكل ةبولطملا تامولعملا حضوت يھف .ةلباقملا ىوعدلاو عافدلا جذومن لامكإل ةیجیردت تاھیجوت ةیلاتلا تاظحالملا لثمت
 

 فارطألا لیصافت - 1 مسقلا
 

 تانایب مدقت نأ كنم بلطتی وھو .ينورتكلإلا دیربلا ناونعو سكافلا مقرو فتاھلا مقرو ناونعلاو لماكلا مسالاب ةمكحملا ةافاوم كنم مسقلا اذھ بلطتی
 لاصتالا ةیفیك ةمكحملا فرعت ثیحب لیصافتلا نم نكمم ردق ربكأ میدقت مھملا نمو .)يعدملا( كدض ىوعدلا عفری يذلا صخشلاب ةصاخلا لاصتالا
 .ةیئاضقلا تاءارجإلا ءانثأ رخآلا فارطألا/فرطلاو كب
 

 ةمكحملل يئاضقلا صاصتخالا ىلع ضارتعالا - 2 مسقلا
 

 ىلع ضرتعت نكت مل اذإ .ةمكحملل )"ةیئاضقلا ةطلسلا" يأ( يئاضقلا صاصتخالا ىلع ضرتعت تنك اذإ ام مسقلا اذھ يف حضوت نأ كیلع بجی
 ةیئاضقلا ةطلسلا كلتمت ال ةمكحملا نأب لوقت تنك اذإ ھنأ ریغ .3 مسقلا ىلإ لقتناو "ال" عبرم قوف ریشأتلاب مقف ،ةمكحملل يئاضقلا صاصتخالا
 .7 مسقلا ىلإ لاقتنالا كلذ دعب كنكمی .كلذل كتعفد يتلا بابسألا حضوت مث "معن" عبرملا ىلع رشؤت نأ كل يغبنیف ،كدض ىوعدلا يف رظنلل

 
 ىوعدلا لوبق :3 مسقلا
 
 قوف رشأف ،اھنم ءزج يأ وأ ىوعدلا لبقت تنك اذإ ھنأ ریغ .4 مسقلا ىلإ لقتناو "ال" عبرم ىلع رشأف ،كدض ةعوفرملا ىوعدلا لبقت نكت مل اذإ
 ىوعدلا نم ءزج كضفر ءارو بابسألا حرش كلذ دعب كنكمی .ھلبقت يذلا ءزجلا حیضوت نم دكأتف ،طقف ىوعدلا نم اًءزج لبقت تنك اذإ ."معن" عبرم
 .4 مسقلا يف

 
 ىوعدلا ضفر :4 مسقلا
 
 يتلا حئاوللا وأ/و نیناوقلا حضوت نأ كلذك مھملا نم .لیصافتلاب ةمكحملا يفاوت نأ كیلعف ،اھنم ءزج يأ وأ ،كدض ةعوفرملا ىوعدلا تضفر اذإ
 نع دیزی ال ام میدقت فدھتست نأ كعافد حیضوت دنع كل يغبنی .)ھحئاول وأ لاملل رطق زكرم نوناق لثم( نوناق يأ ىلع لوعت تنك اذإ اھیلإ دنتست

 ةمكحملا ةافاوم فدھتست الأ يغبنی اذل ،تاحفص 10 نع لقی امیف زاجیإو حوضوب كتاعافد حرش نكمی .كعوفد نمض رتویبمكلاب ةبوتكم ةحفص 25
 .تاحفصلا نم لقأ ددع يف كعافد نایب كناكمإب ناك اذإ ةحفص 25 نم نوكم ىوعد جذومنب



 

 

 ةلباقملا ىواعدلا - 5 مسقلا
 
 يأل بضتقم حرش داریإ عم ،كلذل كعفدت يتلا بابسألا حضوت نأ كیلعف )"ةلباقم ىوعد"( يعدملا دض ىوعد عفر دیرت تنك اذإ
 .ةلباقم ىوعد ةماقإ يف كتدعاسمل ةماھ اھنأ ىرت )ھحئاول وأ لاملل رطق زكرم نوناق لثم( نیناوق يأ ىلإ ةراشإلاو اھیلإ دنتست عئاقو
 دیدعلا حرش نكمی .كعوفد نمض رتویبمكلاب ةبوتكم ةحفص 25 نع دیزی ال ام میدقت فدھتست نأ ةلباقملا كاوعد حیضوت دنع كل يغبنی
 نوكم ةلباقم ىوعد جذومنب ةمكحملا ةافاوم فدھتست الأ يغبنی اذل ،تاحفص 10 نع لقی امیف زاجیإو حوضوب ةلباقملا ىواعدلا نم
 .تاحفصلا نم لقأ ددع يف ةلباقملا كاوعد نایب كناكمإب ناك اذإ ةحفص 25 نم
 
 .اًغراف مسقلا اذھ كرت كنكمیف ،ةلباقم ىوعد عفر دیرت ال تنك اذإ

 
 ةمعادلا قئاثولا - 6 مسقلا
 
 ببس دیدحتو مسقلا اذھ يف قئاثولا درس يغبنیف ،)ىرخأ ةیراجت ةقیثو وأ دقع لثم( كعافد بناج ىلإ ةیفاضإ قئاثو مدقت تنك اذإ
 قئاثولا طقف مدقت نأ كل يغبنی .كعافدب ةلص تاذ اھنأ ىرت ةیدرف ةقیثو لك ةعلاطم ىلإ ةلحرملا هذھ يف ةمكحملا جاتحت ال .اھتیمھأ
 .كدض ةعوفرملا ىوعدلا يف عافدلا يف كتدعاسمل ةیرورض اھنأ ىرت يتلا

 
 ةلھملا دیدمت - 7 مسقلا
 
 ىوعدلاو عافدلا جذومن مادختساب( يعدملاو ةمكحملا راطخإ كیلع بجیف ،ةمكحملل يئاضقلا صاصتخالا ىلع ضارتعالا دیرت تنك اذإ
 كیلع بجیف ،اھنم ءزج يف وأ اھلمجم يف اھضفرت وأ ىوعدلا لبقت تنك اذإ .ىوعدلا جذومنب كراطخإ نم اًموی 14 لالخ )ةلباقملا
 .ىوعدلا جذومنب )َربتعملا وأ( يلعفلا راطخإلا نم اًموی 28 لالخ يعدملاو ةمكحملا ىلإ ةلباقملا ىوعدلاو عافدلا جذومن نم ةخسن میدقت
 يف رظنلا ةلادعلا تایضتقم نم لعجت يتلا بابسألاو درلا يف رخأتلا ببس حرش كیلع بجیف ،ةینمزلا ةلھملا قاطن جراخ درت تنك اذإ

 .كلذ نمً الدب كیلإ جذومنلا دیعت فوسو عافدلا راطخإ ةمكحملا لبقت نلف ،كلذ يف تقفخأ اذإ .كدر
 
 ينوناقلا لیثمتلا - 8 مسقلا
 
 نأ كیلعف ،ًانوناق كلثمی نم كانھ نكی مل اذإ .ال مأ ًانوناق كلثمی نم كانھ ناك اذإ ام ىلع ةمكحملا علُطت نأ مسقلا اذھ يف كل يغبنی
 كلثمی نم كانھ ناك اذإ .كنع ةباین جذومنلا اذھ لمكی نأ كیماحمل يغبنیف ،كل ينوناق لیثمت دوجو ةلاح يف ."ال" عبرم ىلع رشؤت
 .ھب لاصتالا ةیفیك ةمكحملا ملعت ثیحب كیماحمب لاصتالا تانایب حضوت نأ كل يغبنیف ،كسفنب جذومنلا اذھ لمُكت كنكل ًانوناق
 

 ةغللا - 9 مسقلا
 

بجیو  جذومن كلذ يف امب( ةمكحملا ىلإ ةمدقملا قئاثولا عیمج لامكإ  ةیزیلجنإلا ةغللاب ةداع ةمكحملا مامأ ةیئاضقلا تاءارجإلا متتس
 ًایضار تنك اذإ .)كلذ تدرأ نإ ةیبرعلا ةغللاب لصألا قبط خسن میدقت كنكمی ھنأ مغر( ةیزیلجنإلا ةغللاب )ةلباقملا ىوعدلاو عافدلا

 ءارجإ يف بغرت تنك اذإ كنأ ریغ ."ةیزیلجنإلا" عبرم ىلع ریشأتلا كل يغبنیف ،ةیزیلجنإلا ةغللاب ةیئاضقلا تاءارجإلا ذیفنت نع
 ةغللاب ةیئاضقلا تاءارجإلا ذیفنت يف بغرت تنك اذإ كنأ ركذت ."ةیبرعلا" عبرم قوف ریشأتلا كل يغبنیف ،ةیبرعلا ةغللاب كتیضق
 ةغللاب )اھیلإ تدنتسا قئاثو يأو( ةلباقملا ىوعدلاو عافدلا جذومن نم ةخسنب ةمكحملا دمت نأ كیلع بجی لازی الف ،ةیبرعلا
.ةیزیلجنإلا  
 

 
 
 
 
 
 



 

 تامولعملا ةحصب ةدافإلاو رارقإلا - 10 مسقلا
 
 وأ ةكرش نع ةباین ةلباقملا ىوعدلاو عافدلا جذومن لامكإ لاح يف .كنع ةباین كیماحم وأ تنأ ھعقوتو مسقلا اذھ لمُكت نأ بجی
 سیئرلا وأ ریتركسلا وأ ةنازخلا نیمأ وأ ةرادإ سلجم وضع بناج نم ةلباقملا ىوعدلاو عافدلا جذومن عیقوت بجیف ،ةلجسم ةسسؤم
 سلجم تالجس لوؤسم وأ ةسسؤملا سیئر وأ ةدمعلا بناج نم ،ةسسؤملا ةلاح يف وأ ،ةكرشلاب رخآ لوؤسم وأ ریدم وأ يذیفنتلا
.ةنیدملا  
 
ّقوی صخش يأ دض ةمكحملا ءاردزا تاءارجإ يف عورشلا نكمی .اھتحصب نیمأ داقتعا نود نم تامولعملا ةحصب ةدافإ ىلع عِ  
 
 
 


