رحهُم يحزىي
انظف /انًغزىي  :انضبنش
انًجحش...............انؼهىو................................
ػُىاٌ انىحذح األونً(.طفبد انًبدح ) ......................................................ػذد انظفحبد .. :يٍ  9إنً.24

انًفشداد
انؼُبوٍَ انشئُغخ وانفشػُخ

انًفبهُى وانًظطهحبد

نهًبدح طفبد يخزهفخ

انًبدح،طفبد انًبدح،

لُبط انحجى

انحجى ،انحُض ،انكزهخ،

انًبدح نهب كزهخ

انًُضاٌ رو انكفزٍُ

لُبط كزهخ انًبدح

انكُهىغشاو،انًُضاٌ انشلًٍ،

انحجى وانكزهخ

يجبدئ  ،أحكبو  ،رؼبيُى ،
حمبئك ،أفكبس

لُى وارجبهبد

األَشطخ وانًهبساد

األعئهخ

 ثؼض انًىاد لبعُخ وثؼضهبطشَخ

 شكش هللا رؼبنً ػهً َؼًخانحىاط

 -انزظُُف

أعئهخ يؼشفُخ( رزكش  ،فهى
واعزُؼبة )

 انزحىَم يٍ وحذح لُبط إنًأخشي
 -ثؼض انًىاد نهب سائحخ

 ثؼض انًىاد ال َذسكهب إال ثؼذنًغهب

حبالد انًبدح

طهجخ،عبئهخ،غبصَخ

انًمبسَخ ثٍُ حبالد انًبدح

انشكم ،انحجى

 -رمذَش دوس انؼهى وانؼهًبء

انًحبفظخ ػهً أدواد انًخزجش

 كم يبدح رشغم حُضا حجى انًبدح هى يمذاس انحُضانزٌ رشغهه

رى انزحًُم يٍ يىلغ األوائم
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رى انزحًُم يٍ يىلغ األوائم
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انًفشداد
انؼُبوٍَ انشئُغخ وانفشػُخ

انًفبهُى وانًظطهحبد

االَظهبس وانزجًذ

االَظهبس  ،انزجًذ،انجهُذ

يب دسجخ االَظهبس؟ وكُف َمُغهب؟

دسجخ انحشاسح،عُهغُىط

انزجخش وانزكبصف

انزجخش،انزكبصف  ،انزمهض

هم رؤصش دسجخ انحشاسح فٍ حجى انًبدح ؟

انزًذد،انزغُش انكًُُبئٍ ،

انزغُش انطجُؼٍ نهًبدح

رغُشاد طجُؼُخ ،رغُش

انزغُش انكًُُبئٍ نهًبدح

يفُذ،رغُش ضبس

رغُشاد يفُذح ورغُشاد ضبسح

يجبدئ  ،أحكبو  ،رؼبيُى ،
حمبئك ،أفكبس

لُى وارجبهبد

األَشطخ وانًهبساد

األعئهخ

انزغُشاد انزٍ رحذس نهًبدح لذ
ركىٌ طجُؼُخ أو كًُُبئُخ .

يشاػبح انغاليخ انؼبيخ أصُبء
األَشطخ

انزؼبيم يغ أدواد انًخزجش

أعئهخ يؼشفُخ( رزكش  ،فهى
واعزُؼبة)

انزفكش فٍ لذسح هللا رؼبنً(يٍ خالل
انزغُشاد انًفُذح نإلَغبٌ)

انمذسح ػهً اعزغالل ورُظُى انىلذ

انًىاد انظهجخ رزًذد ثبنزغخٍُ ،
رزمهض ثبنزجشَذ

رظًُى رجشثخ رىضح يفهىو :

االَظهبس ،انزجًذ  ،انزكبصف
دسجخ اَظهبس انًبدح رغبوٌ
دسجخ رجًذهب

رزجخش انًبدح ثبنزغخٍُ ،ورزكبصف
ثبنزجشَذ،

انزغُش انطجُؼٍ ال َُزج يىاد جذَذح
،

انزغُش انكًُُبئٍ َُزج يىاد جذَذح
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رى انزحًُم يٍ يىلغ األوائم

يجبدئ  ،أحكبو  ،رؼبيُى  ،حمبئك
،أفكبس

انًفشداد
انؼُبوٍَ انشئُغخ وانفشػُخ

انًفبهُى وانًظطهحبد

أجضاء انُجبد

جزس  ،عبق  ،لبئًخ ،

انُجبربد رخزهف فٍ أشكبل جزوسهب
وأوسالهب

وظبئف انجزس

صاحفخ  ،يزغهمخ ،ػشوق،

أ

َحى انؼُبَخ ثبنُجبربد .

انغُمبٌ

يزىاصَخ  ،يزشبثكخ َ،ظم

نكم وسلخ صالس أجضاء .

َمذس َؼًخ هللا ػهُُب فٍ

جًغ ػُُبد يٍ انُجبربد.

أوساق انُجبربد

ثغُطخ ،يشكجخ ،ثزوس

وظُفخ انجزس ايزظبص انًبء يٍ
انزشثخ ورضجُذ انُجبد .

رُىع انُجبربد .

رظُُف انُجبربد حغت :

أشكبل أوساق انُجبربد

راد انفهمخ ،راد فهمزٍُ

َىع جىسهب ،عُمبَهب ،

وظبئف انىسلخ

َجبربد طجُخ .

أوسالهب .

أصهبس انُجبربد

نهغبق وظبئف يزؼذدح .

وظُفخ األصهبس

األصهبس رُزج انضًبس .

انضًبس

رزكىٌ انجزوس داخم

رظُُف انجزوس

انُجبد .

لُى وارجبهبد

األَشطخ وانًهبساد

األعئهخ

َكزغت ارجبهبد إَجبثُخ

انؼُبَخ ثبنُجبربد .

أعئهخ يؼشفُخ( رزكش  ،فهى
واعزُؼبة

سعى أجضاء انُجبربد .

ورطجُك ورحهُم ورشكُت ورمىَى
أعئهخ يهبسَخ يضم انشعى

انُجبد َُزج انغزاء
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انًفشداد
انؼُبوٍَ انشئُغخ وانفشػُخ

انًفبهُى وانًظطهحبد

يب انمىح ؟

عبكُخ  ،يزحشكخ  ،دفغ ،

يب أَىاع انمىي ؟

عحت ،انًغُبطُظ ،

يب أصش انمىح فٍ األجغبو

انمىح ،اِالد انجغُطخ ،

نهمىي أَىاع يزؼذدح .

انًزحشكخ ؟

انشوافغ ،انجكشح انًفشدح ،

اِالد انجغُطخ رمهم يمذاس انمىح
انًجزونخ .

اِالد انجغُطخ

األخذود ،انؼجهخ ،يحىس انجكشح .

انشوافغ واعزخذايبرهب

يجبدئ  ،أحكبو  ،رؼبيُى  ،حمبئك
،أفكبس

لُى وارجبهبد

األَشطخ وانًهبساد

األعئهخ

انمىح إيب أٌ ركىٌ لىح عحت أو
لىح دفغ .

رمذَش أهًُخ اِالد انجغُطخ فٍ
حُبرُب .

اعزخذاو اِالد انجغُطخ

أعئهخ يؼشفُخ( رزكش  ،فهى
وأعزُؼبة

ويشاػبح لىاػذ انغاليخ

ورطجُك ورحهُم ورشكُت ورمىَى

انؼبيخ فٍ اعزخذايهب .

أعئهخ يهبسَخ يضم لشاءح وكزبثخ
األػذاد

ضشوسح يشاػبح لىاػذ انغاليخ
انؼبيخ اعزخذاو اِالد انجغُطخ .

طُغ سافؼخ ثغُطخ .

اِالد انجغُطخ رغبػذَب ػهً
إَجبص انؼًم.

انغطح انًبئم
انجكشح انًفشدح

انحشكخ رغُش يىلغ انجغى

انؼجالد .

انمىح رحشن األجغبو أو رغُش
ارجبههب أو عشػزهب .
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