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اٌُدذج :اٌراسعح

اإلػالل ثبنقهت ٔ انذزف
اإلػالل ثبنقهت:

ٚؼشف اإلػالل ػهٗ أَّ :ذغٕٕش ٔجشْ فٓ أدشف اٌعٍح تمٍثٍا أَ دزفٍا .
صًخ طشق َهجأ ئنٓٛب نهزؼشف ئنٗ رغٛٛش انذشٔف ف ٙانكهًخ ٔ يؼشفخ أطٕنٓب  ،يُٓب :
1ـ انًجشد  :مثً (جذ) مجشدٌا ( َجذ ).
2ـ انًضبسع  :مثً ( صاس) ( ٔضَس ).
3ـ انًظذس انضالص: ٙمثً ( اٌسعٓ ) ( اٌزٌاب )ٌـ ( سعّ  ،رٌة )
4ـ يظذس انًشح ( :دعُج ) مه ( دعا) .
5ـ انًضُٗ ٔانجًغ فـ ( اٌعػا  ،اٌشدّ) مثىاٌما ( عػُان ) َ ( سدٕان) َ اٌجمع ( عػُاخ ) َ (سدٕاخ)
6ـ ئسُبد انفؼم نهزبء وذُ  ( :سمّ  ،سمٕد ) ( سما  ،سمُخ).
7ـ سد انجًغ ئنٗ انًفشد  ،مثً ( سسائً ) مفشدٌا سساٌح .
دبالد اإلػالل ثبنقهت :
 رقهت انٕأ ٔ انٛبء أنفب ئرا رذشك ئدذاًْب  ٔ ،سجقذ ثفزذخ.
فمٍثد اٌُاَ ئٌّ أٌف الن اٌُاَ
ٚكٌٕ
أغٍٍا َك ٌَٕ تذًٌٕ مؿاسعٍا
يضبل :1كبٌ
مرذشوح َمسثُلح تذشوح اٌفرذح فمٍثد أٌفا .
ٚض ٍٚفمٍثد إٌاء ئٌّ أٌف الن إٌاء مرذشوح
ٌ٘ تذًٌٕ مؿاسعٍا
يضبل :2صاٌ أغٍٍا
َص َ
َمسثُلح تذشوح اٌفرذح فمٍثد أٌفا .
( ٚغذٔ ٓٚ /ذ٘ )
(اغزذٔ ٔ اْزذ٘ ) تذًٌٕ مؿاسعٍما
يضبل (:3اغزذٖ ٔ اْزذٖ ) أغٍٍما
٘) َ سثمد اٌُاَ َ إٌاء تذشوح اٌفرذح فمٍثد أٌفا .
فرذشود اٌُاَ فٓ ( اغز َذ َٔ ) َ إٌاء فٓ |( اْز َذ َ
 رقهت انٕأ ٔ انٛبء ًْضح ف ٙدبنزًْ ٍٛب :
ـ اسى انفبػم انضالص ٙاألجٕف .
ٚجٛغ َ مػذسٌا اٌثٕع َلذ جاءخ عٍّ َصن
ثب٘ع تذًٌٕ مؿاسعٍا
يضبل :1ثبئغ أغٍٍا
(فبعل) فإٌاء َلعد عٕىا فٓ اسم اٌفاعً اٌثالثٓ األجُف ٌزا قهجذ ًْضح .
ٚقٕل َ مػذسٌا اٌمُي َلذ جاءخ عٍّ َصن
تذًٌٕ مؿاسعٍا
أغٍٍا لاَي
يضبل :2قبئم
(فبعل) فاٌُاَ َلعد عٕىا فٓ اسم اٌفاعً اٌثالثٓ األجُف ٌزا قهجذ ًْضح .
ـ ئرا رطشفذ انٕأ ٔ انٛبء ثؼذ أنف صائذح .
ٚغُ ٙفرطشفد انٛبء تعذ أٌف صائذج فقهجذ
ثذنٛم مؿاسعٍا
أغٍٍا انغُب٘
يضبل :1انغُبء
ًْضح .
ٚسًٕ فرطشفد انٕأ تعذ أٌف صائذج فقهجذ ًْضح
ثذنٛم مؿاسعٍا
يضبل :2اٌسماء أغٍٍا اٌسماَ
فبئذح ْبيخ
ٌزا اإلعالي ال ٔىُن فٓ وٍماخ مثً ( شؼشاء  ،ئَشبء ) فشؼشاء اٌٍمضج فٍٕا صائذج ئر ئن اٌمجشد مىٍا
( شؼش ) َ ئَشاء اٌٍمضج فٍٕا أغٍٕح َمجشدٌا (َشأ).

ٚقهت دشف انًذ انضائذ ( انٕأ  ،انٛبء  ،األنف ) ف ٙانًفشد انًإَش ًْضح ئرا ٔقغ ثؼذ أنف طٛغخ
يُزٓٗ انجًٕع .
يالدظخ :عضٔضْ اٌطاٌة ٌمعشفح أغً اٌىٍمح َ دشف اٌمذ اٌضائذ فٓ اٌىٍماخ اٌرٓ ٔمع فٍٕا أٌف غٕغح مىرٍّ اٌجمُع
وشد اٌىٍمح ٌٍمفشد مثاي  ( :سسبئم  /سسبنخ ٔ ،سبئم ٔ /سٛهخ )

سذبثخ َلذ َلع دشف اٌمذ

سذباة فأغً اٌٍمضج أنف تذًٌٕ مفشدٌا
يضبل :1انسذبئت أغٍٍا
فقلب همزة.
اٌضائذ تعذ أٌف غٕغح مىرٍّ اٌجمُع
خًٛهخ َلذ َلع دشف
انخًبٚم فأغً اٌٍمضج انٛبء تذًٌٕ مفشدٌا
 يضبل :2انخًبئم أغٍٍا
فقلب همزة.
اٌمذ اٌضائذ إٌاء تعذ أٌف غٕغح مىرٍّ اٌجمُع
سكٕثخ َلذ َلع دشف
انشكبٔة فأغً اٌٍمضج انٕأ تذًٌٕ مفشدٌا
 يضبل :3انشكبئت أغٍٍا
فقلب همزة.
اٌمذ اٌضائذ اٌُاَ تعذ أٌف غٕغح مىرٍّ اٌجمُع

 فبئذح ْبيخ
ال ٔىُن مثً ٌزا اإلعالي فٓ اٌىٍماخ اٌرٓ ٌمضذٍا ٌمضج أغٍٕح وىٍمح (:يسبئم ) فمجشدٌا (سأل ) َال
فٓ داي وُن( انٛبء) ٌٕسد صائذج ومثً وٍمح ( :معأص ) فمجشدٌا ( ػٛش )

 رقهت انٕأ ٚبء ف ٙصالس دبالد ْ: ٙ
ـ ئرا رطشفذ انٕأ ثؼذ كسش
د ِظٕ تذًٌٕ مػذسٌا
يضبل :1د ِظ ٙأغٍٍا
ـ ئرا ٔقؼذ انٕأ سبكُخ ثؼذ كسش .
ِي ْٕساس تذًٌٕ مجشدٌا
يضبل :1يٛشاس أغٍٍا
ٔاء

انذظٕح ئرا ذطشفد اٌُاَ تعذ وسش فمٍثد اٌُاَ ٔاء.

ٔسس ئر َلعد اٌُاَ ساوىح تعذ وسش فمٍثد اٌُاَ

ـ ئرا اجزًؼذ انٕأ ٔ انٛبء ف ٙكهًخ ٔادذح  ٔ ،كبَذ أٔالًْب سبكُخ.
ئرا اجرمعد اٌُاَ َ إٌاء فٓ وٍمح َادذج  َ ،واود أَالٌما ساوىح
س ْٔ٘
٘ أغٍٍا
يضبل َ :1ي ُْس َّي
َي ُْ ُس
ذمٍة انٕأ ٔاء ثم ذذغم مع انٛبء األخشِ .
ِ  ٌٕٚمه ٌان (ٍُٔن ) ئرا اجرمعد اٌُاَ َ إٌاء فٓ وٍمح َادذج  َ ،واود
أغٍٍا
ٌ٘
يضبل ّ ِ :2ي
أَالٌما ساوىح ذمٍة انٕأ ٔاء ثم ذذغم مع انٛبء األخشِ .
فبئذح ْبيخ
ورعشف عٍّ اجرماع اٌُاَ َ إٌاء فٓ ٌزي اٌىٍماخ مه خالي َجُد إٌاء اٌمطذدج فٓ اٌىٍمح:
ٌ٘ )
٘ ّ ِ /ي
يضم َ (:ي ُْس َّي

طبٚم انغجٍٛ

انًخزظش ف ٙششح ٔدذح اإلػالل

د0772432372 :

ما وُع اإلعالي فٓ وٍمح مٕضان َ:صاسْ 2018

اٌػثا  :أغٍٍا ( اٌػثُ ) تذًٌٕ اٌمػذس غثُج ذذشود اٌُاَ تىسش َ سثمد تفرخ ؛ فمٍثد اٌُاَ أٌفا .
وُعً (ئعالي تاٌمٍة) تمٍة اٌُاَ أٌفا.

وجا  :أغٍٍا ( وجُ ) تذًٌٕ اٌمػذس اٌىجُِ ذذشود اٌُاَ َ سثمد تفرخ ؛ فمٍثد اٌُاَ أٌفا  .وُعً ئعالي
تاٌمٍة لٍة اٌُاَ أٌفا.

اٌُاَ أٌفا.

رذسٚت َ : 2ؾخ اإلتذاي فٓ اٌىٍماخ اٌرإٌح :
لٍة اٌُاَ ٔاء.

ــ يظطفٗ  :أغٍٍا ( يظطفٕ ) تذًٌٕ غفا ٔػفُ ذذشود اٌُاَ َ سثمد تفرخ ؛ فمٍثد اٌُاَ أٌفا  .وُعً
ئعالي تاٌمٍة لٍة اٌُاَ أٌفا .
ــ شفبء  :أغٍٍا ( شفب٘) تذًٌٕ ضفّ ٔطفٓ ذطشفد إٌاء تعذ أٌف صائذج ؛ فمٍثد إٌاء ٌمضج .وُعً ئعالي
تاٌمٍة لٍة إٌاء ٌمضج .

انكهًخ
دعاء
ئمالء
ئفراء
أغطفاء
ضمشاء
خضائه
فائؽ
اوثشاء

َٕع انًٓضح
مىمٍثح عه َاَ
أغٍٕح
مىمٍثح عه َاَ
مىمٍثح عه َاَ
صائذج
مىمٍثح عه أٌف
مىمٍثح عه ٔاء
مىمٍثح عه ٔاء

ثذنٛم
دعا ٔذعُ دعُج
مأل
فرا فرُج
غفا ٔػفُ غفُج
ضمش
اٌمفشد (خضاوح)
فاؼ ٔفٕؽ فٕؿان
تشِ ٔثشْ تشٔا

لاي سسُي هللا غٍّ هللا عًٍٕ َسٍم ":ذعُرَا مه جٍذ انجالء  َ ،دسن انشقبء  َ ،سُء انقضبء  َ ،ضماذح األػذاء" .

اٌثالء ( اٌثالْ )  ،اٌطماء ( اٌطماَ )  ،اٌمؿاء ( اٌمؿاْ )  ،األعذاء ( االعذاَ ).

اإلػالل ثبنذزف:

ٔ مع اإلعالي تاٌذزف فٓ داالخ مىٍا
 االسى انًُقٕص انُكشح ئرا ٌَٕ ثبنضى أٔ انكسش دزفذ ٚبؤِ .
االسى انًُقٕص انًٌُٕ ثزُٕ ٍٚانكسش :
مىُوح ترىُٔه اٌىسش فذزفد إٌاء مىٍا َعُؼ عىٍا ترىُٔه اٌعُؼ
سايٙ
ساو أغٍٍا
يضبل ٍ :1م
ٍم
ساو ).
ٌرػثخ اٌىٍمح( ٍم
االسى انًُقٕص انًٌُٕ ثزُٕ ٍٚثزُٕ ٍٚانضى :
مىُوح ترىُٔه اٌؿم فذزفد إٌاء مىٍا َعُؼ عىٍا ترىُٔه
سايٙ
ساو ماٌش أغٍٍا
يضبل ٌ :2زا ٍم
ٍم
ساو ).
اٌعُؼ ٌرػثخ اٌىٍمح( ٍم
:

 كٛف ٚزى يؼشفخ رُٕ ٍٚانضى يٍ رُٕ ٍٚانكسش؟
َ رٌه تذسة مُلعٍا فٓ اٌجمٍح ( خثش  ،اسم مجشَس .) ..
 االسى انًُقٕص ئرا جًغ جًغ يزكش سبنًب دزفذ ٚبؤِ  ٔ ،ضى يب قجم انٕأ ٔ ،كسش يب قجم انٛبء .
انذاػ ٙـ فاجرمعخ فٓ األغً ٔاء االسم
انذَّيا ِػ ْ ٍَْٛٛتذًٌٕ مفشدٌا
يضبل :1انذَّيا ِػ ٍَٛأغٍٍا
اٌمىمُظ اٌساوىح َ ٔاء جمع اٌمزوش اٌساٌم اٌساوىح ـ َ تاٌرماء اٌساوىٕه دزفد ٔاء االسم اٌمىمُظ َ وسش
ما لثً إٌاء.
َما ٔىطثك عٍّ جمع اٌمزوش اٌساٌم اٌمىرٍٓ ثـ (٘ٔ ) ٌ +ىطثك وزٌه عٍّ جمع اٌمزوش اٌساٌم اٌمىرٍٓثـ ( ٔ )ٌ +

انذاػ ٙـ فاجرمعخ فٓ األغً( ٚبء)
انذَّيا ِػ ْ ٌَْٕ ٛتذًٌٕ مفشدٌا
يضبل :2انذَّياػُسٌَٕ أغٍٍا
االســــم اٌمىمُظ اٌساوىح َ( ٔأ) جمع اٌمزوش اٌساٌم اٌساوىح ـ َ تاٌرماء اٌساوىٕه دزفد ٔاء االسم
اٌمىمُظ َ ؾم ما لثً اٌُاَ ٌمىاسثح اٌؿمح ٌٍُاَ .
 االسى انًقظٕس ئرا جًغ جًغ يزكش سبنًب دزفذ أنفّ ٔ ،فزخ يب قجم انٕأ ٔانٛبء .
األدَٗ ٌَُ اسم ممػُس ُج ِمع َج ْمع مزوش ساٌم
األدَبْ ْ ٍٚتذًٌٕ مفشدٌا
يضبل :1األدَ ٍٛأغٍٍا
فذزفد األٌف الٌرماء اٌساوىٕه َ تمٕد اٌفرذح لثً ٔاء اٌجمع.
األدَٗ ٌَُ اسم ممػُس ُج ِمع َج ْمع مزوش ساٌم
األدَبْ ٌْٔ تذًٌٕ مفشدٌا
يضبل  :2األدََ ٌْٕ أغٍٍا
فذزفد األٌف الٌرماء اٌساوىٕه َ تمٕد اٌفرذح لثً َاَ اٌجمع.
 انفؼم األجٕف ئرا سكٍ آخشِ دزف ٔسطّ.
ٚقٕل ٌَُ فعً أجُف سىه آخشي فذزف َسطً( انٕأ)
قٕ ْل تذًٌٕ مؿاسعً
يضبل :1ق ْم أطهّ
ْ
الٌرماء اٌساوىٕه.
رؼٛش ٌَُ فعً أجُف سىه آخشي فذزف َسطً
ش تذًٌٕ مؿاسعً
يضبل  :2رؼش أغًٍ
رَ ِؼ ْْ ٛ
( انٛبء )الٌرماء اٌساوىٕه.
 انفؼم انًضبل انٕأ٘ ػهٗ ٔصٌ ( فؼم ) ٔ يضبسػّ ( ٚفؼم ) رذزف انٕأ يُّ ف ٙيضبسػّ ٔ أيشِ
ٔرذزف ف ٙيظذسِ ئرا ػٕع ػُٓب ثزبء ف ٙآخشِ .
يضبل ِ َٚ:1ج ْذ فعً مؿاسع أغًٍ
ذذًٍُٔ ٌفعً مؿاسع .

ٕٚجذ تذًٌٕ ماؾًٕ

ٔجذ ٌَُ مثاي َاَْ ذذزف مىً اٌُاَ عىذ

ا ٔجذ ٌَُ مثاي َاَْ ذذزف مىً اٌُاَ عىذ ذذًٍُٔ ٌفعً أمش ثم دزفد

يضبل ِ :2ج ْذ فعً أمش أغًٍ
ٌمضج اٌُغً ذثعا ٌزٌه .
ان َٕ ْجذ ٌَُ مػذس مه فعً مثاي َاَْ دزفد مىً اٌُاَ َع ُِّؼ عىٍا
يضبل ِ :3جـذَح مػذس أغًٍ
تراء فٓ آخشي َرٌه عىذ ذذًٍُٔ ٌٍمػذس.
 انفؼم انُبقض( انًبض ، ٙأٔ انًضبسع ) ٚذزف دشف انؼهخ يٍ آخشِ ػُذ ئسُبدِ ئنٗ ٔأ انجًبػخ
فارا كبٌ انًذزٔف انٕأ أٔ انٛبء ضى يب قجم ٔأ انجًبػخ ٔ ،ئرا كبٌ انًذزٔف األنف فزخ يب قجم
ٔأ انجًبػخ .
سض ٌَُ ٙفعً معرً والع دزفد ٔاؤي عىذ
سض ْْٕ ٛا تذًٌٕ ماؾًٕ
ض ْٕا أغٍٍا
يضبل :1س ُس
ئسىادي ئٌّ َاَ اٌجماعح تسثة اٌرماء اٌساوىٕه َؾم ما لثً اٌُاَ تعذ دزف إٌاء.
َ ئرا اسىذ اٌفعً اٌماؾٓ ( سيٗ /دػب ) ئٌّ َاَ اٌجماعح دزفد األٌف أٔؿا فىمُي  ( :س َيٕا  ،دػَٕا ) َ
ٌىه ٔثمّ اٌفرخ ما لثً اٌُاَ عىذ دزف دشف عٍح .
رس َؼبٌٔ تذًٌٕ مؿاسعٍا ( رسؼٗ) َلذ دزفد األٌف مه آخش اٌفعً
يضبل :1رس َؼٌٕ أغٍٍا
اٌمؿاسع عىذ ئسىادي ٌُاَ اٌجماعح تسثة اٌرماء اٌساوىٕه ٔ ،فزخ ما لثً َاَ اٌجماعح تعذ دزف األٌف.
رًش ْ ٌٕٛتذًٌٕ مؿاسعٍا ( رًشَ ) ٙلذ دزفد إٌاء مه آخش اٌفعً اٌمؿاسع
يضبل :2رًشُسٌٕ أغٍٍا
عىذ ئسىادي ٌُاَ اٌجماعح ٔ ،ضى ما لثً َاَ ٌجماعج تعذ دزف إٌاء.
 انفؼم انًضبسع انُبقض ٚذزف دشف انؼهخ يٍ آخشِ ػُذ ئسُبدِ ئنٗ ٚبء انًخبطجخ  ،فارا كبٌ
انذشف انًذزٔف (انٛبء) كسش يب قجم ٚبء انًخبطجخ ٔئرا كبٌ انًذزٔف (األنف) ٚجقٗ يب قجم ٚبء
انًخبطجخ يفزٕدب .

تذًٌٕ مؿاسعٍا ( رًشَ ) ٙلذ دزف دشف اٌعٍح ( انٛبء) مه
رًشٍٛٛ
ش ٍٛأغٍٍا
يضبل :1رً ِ
اٌمخاـة.
ج
آخش اٌفعً اٌمؿاسع عىذ ئسىادي ٌٕاء اٌمخاـثح ٔ ،كسش ما لثً ٔاء
تذًٌٕ مؿاسعٍا ( رسؼٗ ) َلذ دزف دشف اٌعٍح ( األنف) مه
رس َؼبٍٚ
يضبل :2رس َؼ ٍٛأغٍٍا
اٌمخاـة.
ج
آخش اٌفعً اٌمؿاسع عىذ ئسىادي ٌٕاء اٌمخاـثح ٔ ،فزخ ما لثً ٔاء
َ ئرا أسدوا ئسىاد اٌفعً اٌمؿاسع اٌىالع( ٔشجُ) ئٌّ َاَ اٌجماعح أَ ٔاء اٌمخاـثح ٔذػً اإلعالي وفسً
د رشج ٍٛاٌىجاح َ أورم رشجٌٕ اٌىجاح ).
فىمُي ( :أو ِ
رذسٚت  :1ث ٍٛيب دذس يٍ ئػالل ثبنذزف ف ٙانكهًبد انز ٙرذزٓب خظ:
1ـ لاي ذعاٌّ  :فٍما َسٕا ما روشَا تً أوجٕىا اٌزٔه ٔىٍُن عه اٌسُء.
وسُا  :أغٍٍا ( َسٕٛا ) تذًٌٕ اٌمجشد وسٓ دزفد إٌاء مه آخش اٌماؾٓ اٌىالع عىذ ئسىادي ٌؿمٕش َاَ
اٌجماعح َؾم ما لثً اٌُاَ  .وُعً ئعالي تاٌذزف دزف إٌاء مه آخش اٌفعً اٌىالع.

طبٚم انغجٍٛ

انًخزظش ف ٙششح ٔدذح اإلػالل

د0772432372 :

8ـ لاي تطاس ته تشد  :ئرا كُذ فٓ وً األمُس معرثا
فؼش ٔادذا أٔ طم أخبك فبَّ

غذٔمه ٌم ذٍك اٌزْ اٌزْ ال ذعاذثً
يفــبسق رَــــت يــــشح ٔ يجبَــجّ

ـ وىد أغٍٍا ( واود) تذًٌٕ اٌمجشد (وان ) سىه آخش اٌفعً األجُف فذزف َسطً .وُعً ئعالي تاٌذزف دزف األٌف .
ـ عصْ  :أغٍٍا ( عٕص) تذًٌٕ عاش ٔعٕص سىه آخش اٌفعً األجُف فذزف َسطً .وُعً ئعالي تاٌذزف دزف األٌف .
ـ غًْ  :أغٍٍا ( اَْ غًْ ) تذًٌٕ اٌمجشد (َغً ) دزفد اٌُاَ مه اٌمثاي اٌُاَْ ( فعً ) اٌزْ مؿاسعً
( ٔفعً ) عىذ أخز األمش مىً ثم دزفد ٌمضج اٌُغً .،وُعً ئعالي تاٌذزف دزف اٌُاَ .
َ خزَا عىٓ اٌثالغح دسسا
9ـ لاي مذمذ مٍذْ اٌجُاٌشْ  :أٍٔا انًقزفٌٕ ضأَْ ٌٍمُا
اٌممرفُن أغٍٍا (انًقزف )ٌٕٛتذًٌٕ اٌمفشد اٌممرفٓ دزفد إٌاء مه آخش االسم اٌمىمُظ عىذ جمعً جمع مزوش.

طبٚم انغجٍٛ

انًخزظش ف ٙششح ٔدذح اإلػالل

د0772432372 :

رذسٚت  :2أسىذ األفعاي اٖذٕح ئٌّ ؾمٕش َاَ اٌجماعح ثم ئٌّ ٔاء اٌمخاـثح مع ؾثف ما لثً اٌؿمٕش :
. ُٙٓٚ
ٚذًٙ
ُٚجٕ
ٚسؼٗ
اخزفٗ
ش َ ٙسًب
خ ِ
ٔىٍَُنَ  /ذىٍَٕهَ
(خ ُطُا) (س َمُا ) ( اخرفَُا ) ٔس َعُن  /ذس َعٕه ٔىجُُن  /ذى ِجٕهَ ٔذ ُمُنَ  /ذذ ِمٕهَ
رذسٚت  :3اجًغ األسًبء اٜرٛخ جًغ يزكش سبنًب ثبنٕأ يشح ٔ ثبنٛبء أخشٖ يغ ضجظ يب قجم ػاليخ انجًغ:

2ـ لاي اته اٌجُٕط:
َمرّ جُٕا ثمشاخ َعذن ٔاػزذٔا أنفٕا َعٕذن مثً َعذن مثمشا
جىُا ( األٌف )  ،اعرذَا (األٌف)  ،أٌفُا (األٌف).
3ـ لاي اٌطاعش :
ه
أسِ اٌىاط ٚشجٌٕ اٌشتٕع َئوما
ستٕعٓ اٌزْ أسجُ وُاي َِ غاٌِ ِ
ٔشجُن ( اٌُاَ ).

عه اٌســـذائة مىذال عضإٌٍـــــا

ذغىّ تساذٕىٍا اٌمػُِ تشؤٔرـٍا
اٌثٕد األَي :
الدد  :أغٍٍا ( ٌُدد ) تذًٌٕ الح ٍُٔح ذذشود اٌُاَ َ سثمد تفرخ فمٍثد اٌُاَ أٌفا  .وُعً ئعالي تاٌمٍة لٍة اٌُاَ أٌفا
اٌثٕد اٌثاوٓ :
ّ
ٌَُُّا :أغٍٍا ( ٌََُُٕا) تذًٌٕ اٌمجشد ٌَٓ دزف دشف اٌعٍح إٌاء مه آخش اٌفعً اٌىالع عىذ ئسىادي ٌؿمٕش َاَ اٌجماعح
َؾم ما لثً اٌُاَ  .وُعً ئعالي تاٌذزف دزف إٌاء مه آخش اٌفعً اٌىالع.
اٌثٕد اٌشاتع :
سائٍح :أغٍٍا (سأٍح) تذًٌٕ ساي ٔسًٕ َ اٌسًٕ َلعد إٌاء عٕىا السم اٌفاعً اٌثالثٓ االجُف فمٍثد إٌاء ٌمضج  .وُعً
ئعالي تاٌمٍة لٍة إٌاء ٌمضج.
اٌسثائه :أغٍٍا ( اٌسثائه) تذًٌٕ اٌمفشد اٌمإوث ( سثٕىح ) َلع دشف اٌمذ اٌضائذ ( إٌاء) تعذ أٌف غٕغح مىرٍّ اٌجمُع
فمٍة ٌمضج  .ئعالي تاٌمٍة لٍة إٌاء ٌمضج.

َض رطجٛق: ٙ

يقزشح ػهٗ ًَظ األسئهخ انٕصاسٚخ ٔدذح ( اإلػالل ثبنقهت ٔ انذزف)

طبٚم انغجٍٛ

1ـ ٔضخ اإلػالل ف ٙانكهًبد انزبنٛخ :
1ـ ال رؼذ ضشا َعذ خٕشا .

ع مثذع.
2ـ ٌزا قب ٍم

3ـ اٌمشءان فًٕ شفبء ٌٍػذَس.

4ـ َلعد اٌذىُمح األسدوٕح يٛضبق األمم اٌمرذذج ٌذمُق اإلوسان .

2ـ اسزخشط يٍ انجًهخ انزبنٛخ كهًخ دذس فٓٛب ئػالل ثبنذزف:
دػً اٌطاٌة عٍّ ثمح معٍمً .
3ـ اسُذ انفؼم انزبن ( ٙسًب ) ئنٗ ضًٛش ٔأ انجًبػخ ٔ ٚبء انًخبطجخ يغ ضجظ يب قجم انضًٛش .
4ـ ْبد فؼم األيش يٍ انفؼم األرٔ( :ٙطم ).
5ـ يب انذشف انز٘ دزف يًب رذزّ خظ ف ٙيب ٚأر ٙ؟
" ئرا أذاوم مه رشضٌٕ دٔىً فضَجُي ،ئال ذفعٍُا ركٍْ فرىح فٓ األسؼ َ فساد وثٕش"

دٔسٛبد
يكضفبد
رقٕٚخ
يشاجؼبد ٔأسئهخ يزٕقؼخ نٛهخ االيزذبٌ
أسئهخ ٔصاسٚخ يغ ئجبثبرٓب نسُٕاد سبثقخ
أٔساق ػًم
َضًٍ نكى ثارٌ هللا أػهٗ ػاليخ
طبٚم انغج :ٍٛد 0772432372

