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. اٌزذ١ًٍ اٌٍغٛٞ فٟاألعبط األٚي ٘زا اٌجذش ٠جذش فٟ —خالصخ

. ٌغٛٞاٌزذ١ًٍ اي: اٌىٍّبد اٌّفزبد١خ

I. اٌّمذِخ 

٘ٛ دساعخ اٌٍغخ ٌّؼشفخ أٔٛاع األصٛاد، ِٚٛالؼٙب، ٚعّبرٙب، : اٌزذ١ًٍ اٌٍغٛٞ

ٚٚدذارٙب اٌصٛر١خ، ِٚزغ١شارٙب، ٚاٌٛلٛف ػٍٝ اٌغٛاثك ٚاٌٍٛادك، ٚاٌذٚاخً، ٚاٌجزٚس 

ٌٍىٍّخ، ٚوشِف اٌَؼاللبد ث١ٓ ِىٛٔبد اٌجٍّخ اٌٛادذح، ٚث١بْ إٌّبعجبد ث١ٓ ِؼبٟٔ 

 .ح؛ ٌٍٛصٛي إٌٝ فَُٙ اٌّؼبٟٔ اٌّمصٛدحاٌىٍّبد اٌّخزٍف

II. اٌّمبٌخ ِٛضٛع  

٘ٛ دساعخ اٌٍغخ ٌّؼشفخ أٔٛاع األصٛاد، ِٚٛالؼٙب، ٚعّبرٙب، : اٌزذ١ًٍ اٌٍغٛٞ

ٚٚدذارٙب اٌصٛر١خ، ِٚزغ١شارٙب، ٚاٌٛلٛف ػٍٝ اٌغٛاثك ٚاٌٍٛادك، ٚاٌذٚاخً، ٚاٌجزٚس 

اْ إٌّبعجبد ث١ٓ ِؼبٟٔ ٌٍىٍّخ، ٚوشِف اٌَؼاللبد ث١ٓ ِىٛٔبد اٌجٍّخ اٌٛادذح، ٚثٟ

 .اٌىٍّبد اٌّخزٍفخ؛ ٌٍٛصٛي إٌٝ فَُٙ اٌّؼبٟٔ اٌّمصٛدح

 :رٌه حٞضٚرٛ

  :اٌزذ١ًٍ اٌٍغٛٞ ٘ٛ دساعخ اٌٍغخ، ٚاٌٍغخ رشزًّ ػٍٝ ِغز٠ٛبدٍت 

 . اٌّغزٜٛ اٌصٛرٟ: األٚي

 . اٌّغزٜٛ اٌصشفٟ: اٌضبٟٔ

 . اٌّغزٜٛ إٌذٛٞ: اٌضبٌش

 . اٌّغزٜٛ اٌذالٌٟ: اٌشاثغ

َٓ اٌزذ١ًٍ اٌٍغٛٞوً ِغزٜٛ َ  .ْ ٘زٖ اٌّغز٠ٛبد، ٠ذخً ضّ

ِؼشفخ أٔٛاع ٚدساعخ اٌٍغخ ٌّؼشفخ أٔٛاع األصٛاد، ٘زا ٘ٛ اٌزذ١ًٍ اٌصٛرٟ، ٚ

صٛد  ٖألْ ؛صٛد ِجٙٛس :ِضالاًل  اٌذايف ؛ِّٙٛطايِجٙٛس، ٚايصٛد اي :ِضًاألصٛاد 

صٛد ٚ ،حصٛد اٌزبء صٛد ِّٙٛط؛ ألٔٗ ال ٠ٙض األٚربس اٌصٛرٟٚ ،٠ٙض األٚربَس اٌصٛر١خ

بٚ اٌضبء صٛد سخٛ؛ ألٔٗ صٛد ِّزذ، ٠غّخ ثّشٚس ٘ٛاء اٌصٛد ِ اًل ب رب  . ال ٠ٕذجظ دجغاًل

ب، صُ ٠ٕطٍك فجأحَ، ف١غّٝ  اٌصٛد ألْ؛ صٛد شذ٠ذفصٛد اٌذاي أِب  ِ اًل ب رب ٠ٕذجظ دجغاًل

ب، صُ  اػضٛ ثٕطك ٘زا اٌذشف ٠ٍزمٟ ألٔٗ ؛ػٕذ اٌمذِبء اشذ٠ذاًل  اصٛداًل  اًّل إٌطك اٌزمبءاًل ِذى

ٌٚزٌه ٠غّٝ ػٕذ  ؛ْ فجأحاًل، ف١ٕطٍك اٌصٛد فجأحاًل، ف١ذذس ِب ٠ُيشجٗ االٔفجبسَ ٠ٕفشط اٌؼضٛا

ا ٌذجظ  اٌّذذص١ٓ ثبٌصٛد االٔفجبسٞ، أِب ػٕذ اٌمذِبء ف١غّٝ ثبٌصٛد اٌشذ٠ذ؛ ٔظشاًل

ب ِ اًل ب رب  . اٌٙٛاء دجغاًل

 .أٔٛاع األصٛاد، ِٚٛالؼٙب، ٚعّبرٙب، ِٚزغ١شارٙب اٌصٛر١خفٕزؼشف ِٓ خالٌٗ ػٍٝ 

اٌف١ُٔٛ أٚ ٚاٌصٛد ٚدذح صٛر١خ، فسفٕب اٌٛدذاد اٌصٛر١خ، ع :عّبد األصٛاد

ب اٌّزغ١شاد اٌصٛر١خ؛ ٚاٌّٛسف١ُ ٚدذح صٛر١خ، إرْ ٔزؼشف ػٍٝ اٌٛدذاد اٌصٛر١خ،  أ٠ضاًل

األَ، ػجبسح ػٓ صٛد أص١ً، ٔشأ ِٕٗ صٛربْ  :اٌٛدذح إٌطم١خ -ِضالاًل -ألْ ػٕذٔب اٌف١ُٔٛ 

صٛد اٌج١ُ فٟ اٌؼشث١خ اٌفصذٝ : ِضالاًل  أٚ أوضش دْٚ أْ ٠ىْٛ ٌالخزالف أصٌش فٟ اٌّؼٕٝ،

 . فٙزٖ رغّٝ ِزغ١شاد صٛر١خ ؛خشط ِٕٗ اٌج١ُ اٌمب٘ش٠خ، ٚخشط ِٕٗ اٌج١ُ اٌشب١ِخ

ٌٛادك، ٚدٚاخً، ٚدخً ضّٓ اٌزذ١ًٍ اٌصشفٟ ٌج١ٕخ اٌىٍّخ، ف١ٙب عٛاثك، داٌغٛاثك ٚ

. اٌضبد ٚاٌشاء ٚاٌجبء: َضَشةَ : ِضالاًل  -أصً اٌىٍّخ: أٞ–جزس ٌٍىٍّخ  اف١ٗٚ

اٌىٍّخ إرا فضبسة، األٌف داخٍخ ثزغ١ش اٌّؼٕٝ،  -ِضال -را أصً اٌىٍّخ، ػٕذِب ٔمٛي ٖ

 . رغجك اٌىٍّخ: ٠ؼٕٟ" عبثمخ"، ٔغ١ّٗ فٟ ثذا٠زٙبأدخٍٕب ػ١ٍٙب دشفاًلب 

: أوزت، أدخً ػ١ٍٙب الدمخ: وزت. أر٘ت: ر٘ت. ألشأ: لشأ، أدخً ػ١ٍٙب ّ٘ضحاًل : ِضالاًل 

 .دمخ اٌٛاٚ ٚإٌْٛأصجذذ جّغ ِزوش عبٌُ، اٌال" ْٚ"وبرجْٛ 

عٍُ، اٌذشف داخً ػٍٝ ا١ٌُّ ١ُِ صائذح، رغّٝ : وبرجبد ِغٍّبد، األصً: ِضالاًل 

 . ِغٍُ ِغٍّخ": عبثمخ"

ًَ : -ِضالاًل -ٔمٛي  ٔذخً . خبسط: خشط أدخً داخٍخ ،اٌفبء ٚاٌؼ١ٓ ٚاٌالَ: األصً. فََؼ

ب اٌالدمخ. أخشط: "عبثمخ"  .خبسجْٛ: أ٠ضاًل

اٌضّبئش، : -ِضالاًل -د اٌجٍّخ اٌٛادذح، ٘زٖ اٌؼاللبد وشف اٌؼاللبد ث١ٓ ِىٛٔب: ٚوزٌه 

، أٚ إٌٝ اٌغؼٛد٠خ ثبٌطبئشح،  :، ِضًدشٚف اٌجش أػط١زىٗ، ر٘ت ِذّذ إٌٝ اٌمب٘شح ِضالاًل

صُ، . ٚر٘ت فٟ ٠َٛ وزا فٟ ٠َٛ اٌجّؼخ، ر٘ت ِٓ اٌمب٘شح إٌٝ اٌغؼٛد٠خ ِغزمال اًل اٌطبئشح

اٌضّبئش، أعّبء اإلشبسح، ٚدشٚف : وّب لٍٕب. إٌٝ آخشٖ... ٚاٌجبء، ٚإٌٝ، ٚػٓ، ٚػٍٝ

 .اٌجش، دشٚف اٌؼطف، وٍٙب سٚاثظ رشثظ ث١ٓ أجضاء اٌجٍّخ

ب رساع ٚعبػذ، : ػٕذِب ٔزوش ِضالاًل فث١بْ إٌّبعجبد ث١ٓ ِؼبٟٔ اٌىٍّبد اٌّخزٍفخ، : أ٠ضاًل

ب ثُيش. عبػذايرساع ٘ٛ فبي: اٌؼاللخ ث١ٓ اٌٍفظ١ٓ ػاللخ رشادف، ٠ؼٕٟ ذ٠خ، أ٠ضاًل ُِي  عى١ٓ ٟ٘ 

س ٘ٛ اٌذٕطخ ٘ٛ اٌمّخ، رشادف؛ ألْ اٌتُي ػاللخ ٚدٕطخ ٚلّخ، اٌؼاللخ ث١ٓ ٘زٖ األٌفبظ 

 . صالصخ أٌفبظ ثّؼٕٝ ٚادذ

شدبض، اٌّؼٕٝ ٚادذ، و١ٕف ٘ٛ اٌّشدبض، ٌٚىٓ : ِضالاًل  ِِ : ا١ٌّٓ ٠غّٝ فٟو١ٕف ٚ

 . ٘زٖ األٌفبظ اٌؼاللخ ث١ٕٙب رشادف. و١ٕف: ِشدبض، ٚػٕذ اٌىٛفخ ٠غّٝ

ٍْت : ػذد ٌٍفع ِضالاًل ػىظ اٌّؼٕٝ اٌّذ   ،اٌؼ١ٓ اٌجبسدخ: وض١شح ٌفع اٌؼ١ٓ، ٠ذي ػٍٝ ِؼب

 . ٟ٘ اٌجئش، ٚاٌؼ١ٓ أدذ إٌمذ٠ٓ: ٚاٌؼ١ٓ. أٚ ِب إٌٝ رٌه ...اٌذ١ٛاْ،ػ١ٓ ػ١ٓ اإلٔغبْ، أٚ 

: ٔمٛي. إٌف١ظ ِٓ وً شٟء: ٔفغٗ، ٚاٌؼ١ٓ: أٞ: ػ١ٓ اٌشٟءٚعٕبَ اٌجًّ، : ٚاٌؼ١ٓ

 . ِٓ أٔفظ اٌشؼش: ٘زٖ اٌمص١ذح ِٓ ػ١ْٛ اٌشؼش، ٠ؼٕٟ

... ِٓ اٌّشٙٛس٠ٓ فٟ اٌجٍذ ِٓ األغ١ٕبء، األصش٠بء: ٚ٘زا اٌشجً ِٓ أػ١بْ اٌجٍذ، ٠ؼٕٟ

 .إٌٝ آخشٖ

وزبة : وزبة األٚساق، ٠ؼٕٟ ٌفع وزبة، ٌٗ أوضش ِٓ ِؼٕٝ، لذ ٠طٍك ٠ٚشاد ِٕٗ :ِضالاًل  

 . ِجّٛػخ ِٓ األٚساق

جبِؼخ سعبٌخاًل إٌٝ و١ٍخ ػٕذِب ٠ُيشعً ِغئٛي ِٓ اٌى١ٍخ أٚ ِٓ ِؼٙذ أٚ ِٓ : سعبٌخ

. أخشٜ، أٚ إٌٝ جبِؼخ أخشٜ، أٚ إٌٝ ِؤعغخ أخشٜ

فبٌىزبة ٠طٍك ػٍٝ اٌشعبٌخ، أٚ  ؛سعبٌزىُ: ٚسدٔب وزبثىُ، ٠ؼٕٟ: ٠مٛي ِضالاًل اٌّشعً إ١ٌٗ

٠طٍك اٌىزبة ػٍٝ وزٌه ِٓ سعبٌزىُ، : فّٕٙب ِب جبء ِٓ وزبثىُ ِب ٠أرٟ، ٠ؼٕٟ: ِضالاًل 

ب ػٍٝٚ ،اٌمشآْ . اٌزٛساح اٌىزبة ٠طٍك أ٠ضاًل

اسجغ إٌٝ ٘زٖ : ٠طٍك ػٍٝ وزبة ع١ج٠ٛٗ، ػٕذِب ٔىْٛ فٟ جٍغخ ِػ١ٍّخ، ٔمٛيٚوزٌه 

 . وزبة ع١ج٠ٛٗ: ٠ؼٕٟ( اٌىزبة)اٌّغأٌخ فٟ 



: اٌىزبة ٠ؼٕٟف ؛اٌىزبة ةَ دِ نُي  أ٠ٓ: ، ٚٔمٛي ِضالاًل اٌضٚاطػْمذ  وزبثخ٠طٍك ٠ُٚيمصذ ِٕٗ ٚ

 . اٌضٚاطػمذ 

٘ٛ اٌزٞ ٠ٛلفٕب ػٍٝ أْ اٌّشاد : ق اٌذبي٠ؼٕٟ ع١ب" دالٌخ ع١بق اٌذبي"٘زٖ ٜ عُٚد

  .ِٓ ٌفع اٌىزبة فٟ ٘زٖ اٌذبٌخ

، ٚاٌغذفخ رطٍك ػٕذ لج١ٍخ ر١ُّ ػٍٝ اٌظٍُّّخ، ٚرطٍك ػٕذ لج١ٍخ "اٌغذفخ" :ِضالاًل ٌفع

و١ف ٔزؼشف ػٍٝ اٌّؼٕٝ؟ . ظٍّخ ٚضٛء: ل١ظ ػٍٝ اٌضٛء، إرْ ٌفع ٌٗ ِؼ١ٕبْ ِزمبثالْ

 ِٓ اٌمبئً؟  -أٚالاًل -ٔؼشف 

ي ِٓ لج١ٍخ ل١ظ أَ ِٓ لج١ٍخ ر١ُّ؟ إرا وبْ إٌبطك ٌٍفع عذفخ ٘زا ِٓ لج١ٍخ ً٘ اٌمبئ

اٌظٍّخ، ٚإرا وبْ اٌمبئً ِٓ لج١ٍخ ل١ظ إرْ اٌّمصٛد ِٓ : ر١ُّ، إرْ اٌّمصٛد ِٓ اٌغذفخ

 .اٌضٛء :٘زا اٌٍفع

رذ١ًٍ صٛرٟ، ٚرذ١ًٍ صشفٟ، ٚرذ١ًٍ َْٔذٛٞ، ٚرذ١ًٍ : إرْ اٌزذ١ًٍ اٌٍغٛٞ ٠ؼٕٟ

  .دالٌٟ
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