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فرصلا ملع لئاسم

ةمدقم

فرصلا ملع ئدابم

ةملكلا ميسقت

ءامسألا ميسقت

لاعفألا ميسقت

لادبإلو لالعإلا

يفرصلا نازيم

) فرصتم ( لعفلا

رمأو ،عراضمو ضام

لتعم حيحص

يدعتمو مزال

ديزمو درجم

فرصتمو دماج

ينبمو مولعملل ينبم
لوهجملل

دكؤم ريغو دكؤم

) نكمتملا ( مسالا

ديزمو درجم

دماجو قتشم

ثنؤمو ركذم

 دودممو روصقمو صوقنم
حيحصو

عمجو ىنثمو درفم



فرصلا ملع

هفيرعت

رييغتلا :ةغل

ا> فرعي لوص8 ملع :احالطصا

 بارعFتسيل يتلا ،ةلمكلا ةينب لاوحأ

.ءانب الو

رصتملا ِلاعفألاو ،ةبرعملا ِءامسألاهعوضوم
ّ
ةف

سُم نب ذاعمهعضاو
ْ

ءاَّرَهلا مِل

وَصهترمث
ْ

ِتادرفملا يف ِأطخلا نع ِناسللا ُن

برعلا مالكو ،ثيدحلاو ،نآرقلاهدادمتسا

يئافك بوجوهمكح

ْرَّصلا
.ُفيرصتلا :هل لاقُيو ،ُف

رييغتلا :ًةغل وه
ُ

.

 ناعمل ،ةفلتخم ةلثمأ ىلإ دحاولا لصألا ليوحت :يلمعلا ىنعملr احالطصا

.كلذ ريغو لوعفملا مساو  لعافلا مساك ا> الإ لصحت ال ةدوصقم

 تسيل يتلا ،ةلمكلا ةينب لاوحأ ا> فرعي لوص8 ملع :يملعلا ىنعملrو

Fدوصقملاو .ءانب الو بارع rةملكلل ) ةئيه ( انه ةينبأل.

رصتملا ِلاعفألاو ،ِةنكمتملا ِءامسألا:ملعلا اذه عوضوم
ّ
.ةف

سُم نب ذاعُم :هُعضاوو
ْ

)ـه١٨٧ ةنس يفوتملا( ،ءاَّرَهلا مِل

وَص :هترمثو
ْ

 يف ِةغللا ِنوناق ُةاعارمو ،ِتادرفملا يف ِأطخلا نع ِناسللا ُن

 .ِةباتكلا

 ِمالكو ،ملسو هيلع هللا ىلص هلوسر مالكو ،ىلاعت هللا ِمالك نم :هُدادمتساو

 .ِبرعلا

مكحو
ُ

 .يئافِكلا ُبوجولا :هيف ِعراشلا 

ىنعم ىلع َّلديل ُعضاولا هعضو ،ٌدرفم ٌظفل :ُةملكلاو
ً

.

فرصلا ملع ئدابم نايب يف ةمدقم



ةملكلا

مسا

هفيرعت

ىلع لدت ةملك

 اهسفن يف ىنعم

 دح> نرتقم ريغ

 ،ةثالثلا ةنمزألا

باتك :لثم

هتمالع

 ،هنع رابخالا

لوخد ،ةفاضإلا

 ،مال فلأ

 رجلا ،ريغصتلا

 ،نيونتلاو

.ءادنلا

لعف

هفيرعت

ىلع لدت ةملك

 اهسفن يف ىنعم

 دح> ةنرتقم

،ةثالثلا ةنمزألا

َبَهَذ :لثم

هتمالع

 ،دق لوخد

 ،فوس ،نيس

 ،بصاونلا

 لاصتا ،مزاوجلا

 رئامضلا

 ،ةلصتملا

فيرصتلا

فرح

هفيرعت

 لدت ال ةملك

يف ىنعم ىلع

 لدت لب اهسفن

يف ىنعم ىلع

 ْنِم :لثم ،اهريغ

هتمالع

 لبقي ال نأ

ءامسألا تامالع

 تامالع الو

لاعفألا

.باتكو لجر :لثم ،ةثالثلا ةنمزألا دحG نرتقم ريغ اهسفن يف ىنعم ىلع لدت ةملك :مسالاف

.ظفحاو أرقيو َبَتَك :لثم ،ةثالثلا ةنمزألا دحG ةنرتقم اهسفن يف ىنعم ىلع لدت ةملك :لعفلاو

.ّرم امك انههل َلْخَد الو ،ملو ىفو ْلَه :لثم ،اهريغ يف ىنعم ىلع لدت لب اهسفن يف ىنعم ىلع لدت ال ةملك :فرحلاو

 .pِ ُدمحلا :وحن ،ءادنلhو ،هيلإ دانسإلhو ،ةفاضإلhو ،هل نيونتلا قوحلبو ،فيرعتلا لأو ،ّرجلا فرح لوخد :مسالا تامالع

ُليجر s :وحنو .ٍدماح باتك :وحنو

ةملكلا ميسقت يف ةمدقم

 .دمحم ءاج دق :وحن ،ْدَق لوخد :لعفلا تامالعو

.قوسلا ىلإ بهذأس :وحن ،نيسلاو

 .قوسلا ىلإ بهذأ فوس :وحن ،فوسو

.ْبهذأ مل ،َبهذأ نل :وحن ،مزاوجلاو ،بصاونلاو

 ) ُتبهذ ( :وحن ،لعافلا ء| قوحلو

.ْتبهذ :وحن ،ةنكاسلا ثينأتلا ء|و

.َّنبهذي :وحن ،ديكوتلا نونو

.يبهذا :وحن ،هل ةبطاخملا ءsو

.لعفلاو مسالا ِصئاصخ نم ءيش لوبَق مدع فرحلا تامالعو



)١ ( نيرمت
 اميف ةحيحصلا ةباجإلا رتخا
:يلي

:) َسَلَج ( ةملك-١
مسا-أ

لعف-ب
فرح-ج
) ةزمح ( ةملك-٢
مسا-أ

لعف-ب
فرح-ج
) ديزي ( ةملك-٣
مسا-أ

لعف-ب
فرح-ج

:) يف ( ةملك-٤
مسا-أ

لعف-ب
فرح-ج
) فوس ( ةملك-٥
مسا-أ

لعف-ب
فرح-ج
) ىلإ ( ةملك-٦
مسا-أ

لعف-ب
فرح-ج

درفم ىنعمل عضو ظفل-٧
مالك-أ

ةملك-ب
تامالع نم “ دق ” لوخد-٨
مسا-أ

لعف-ب
فرح-ج
اهريغ يف ىنعم ىلع لدت ةملك-٩
مسا-أ

لعف-ب
فرح-ج



)٢ ( نيرمت

أطخحص:يت@ اميف أطخلا ةرابعلا مامأ ) × ( ةمالعو ، ةحيحصلا ةرابعلا مامأ )√ ( ةمالع عض-١

×ءانبو Fارعإ ةيبرعلا تاملكلا رخاوأ لاوحأ هب فرعي لوص6 ملع :فرصلا ملع
 .ريكفتلا يف أطخلا نع نهذلا نوص ،فرصلا ملع دئاوف نم

 .ةثالثلا ةنمزألا دح6 نرتقم ريغ اهسفن يف ىنعم ىلع لدي مسالا

 .درفم ىنعمل عضو ظفل :ةملكلا

 .فرح ،لعف ،مسا ىلإ مالكلا مسقني

 .لعفلا تامالع هلوبق مدع مسالا تامالع نم

 .ةفّرصتملا ِلاعفألاو ،ِةنكمتملا ِءامسألا:ملعلا اذه عوضوم

 .مسالاو لعفلا تامالع رثكأ لبقي ال فرحلا



ءامسألا

ةبرعم

فلتخي ام

 هرخآ

 فالتخ/

لماوعلا

ٌدمحم ءاج

تيأر
ُ

ًادمحم 

تملس
ُ

دمحم ىلع 
ٍ

ةينبم

 فلتخي ال ام

 هرخآ

 فالتخ/

لماوعلا

ءالؤه ءاج
ِ

تيأر
ُ

ءالؤه 
ِ

ءالؤه ىلع تملس
ِ

ءامسألا ميسقت يف ةمدقم

:نيمسق ىلإ ءامسألا مسقنت

 هرخآ ريغتت يتلا ةبرعملا ءامسألا يهو :ةنكمتملا ءامسألا-١

.لماوعلا فالتخ/

باتك :وحن
ٌ

ب/ ،ٌدلاخ ،ٌدمحم ،
ٌ

 ريغتت اليتلا ةينبملا ءامسألا يهو :ةنكمتملا ريغ ءامسألا-٢

.لماوعلا فالتخ/ هرخآ

.ءالؤه ،يذلا ،ىتم ،فيك :وحن

.ةنكمتملا ءامسألا الإ متهي ال فرصلا ملع :ةظوحلم



لاعفألا

ةفرصتم

 يففرصتت يتلا يهو

 عراضملاو يضاملا

 اهنم ذخ9ُو ،رمألاو

تاقتشملا

-بتكا-بتكي-بتك

بوتكم-بتاك

ةدماج

 ةروص مزلت يتلا يهو

فرصتت الو ةدحاو

معِن ،سئب ،ىسع ،سيل

لاعفألا ميسقت يف ةمدقم

:نيمسق ىلإ لاعفألا مسقنت

 ،رمألاو عراضملاو يضاملا يف فرصتت يتلا يهو :ةفرصتملا-١

 .تاقتشملا اهنم ذخ9ُو

بتكم– بوتكم– بتاك– بتكا– بتكي– بتك :وحن

.فرصتت الو ،ةدحاو ةروص مزلت يتلا يهو :ةدماج-٢

. معِن ،سئب ،ىسع ،سيل :وحن

.ةفرصتملا لاعفألا الإ متهي ال فرصلا ملع:ةظوحلم



:يلي اميف ةحيحصلا ةباجإلا رتخا
:لماوعلا فالتخ. هرخآ فلتخا ام-١

 برعم-أ

ينبم-ب

: ) دمحم ( ةملك ،ٌدمحم ءاج-٢

برعم-أ

ينبم-ب

) ءالؤه ( ةملك ،ءالؤه ءاج-٣

برعم-أ

ينبم-ب

:فرصتم لعف-٤

فرصتت الو ةدحاو ةروص مزلت يتلا يهو-أ

تاقتشملا اهنم ذخُ[و ،رمألاو عراضملاو يضاملا يف فرصتت يتلا يهو-ب



لادبإلاو لالعإلا يف ةمدقم

عَـتفا نزو ىلع ربتصا :لصألاو ،ربطصا :لثم ،قطنلا يف ةبسانملل رخآ فرحب فرح رييغت وه :لادبإلا
َ

.ل

:لادبإلا عضاوم ضعب

 .اهلبق ام بسانتل ءاط ) لعتْفا ( ءf بلقت ) ءاظ-ءاط-اداض-اداص ( اهنم فرصت امو  لعتْفا ءاف تناك اذإ-١

.ملتظا :لصألاو ،ملطظا :ملظلا نمو ،برتْضا :لصألاو ،برطْضا :برضلا نم لعَتْـفا يف لوقنف

عَـتفا ءf ْتبلق ) الاذ-pًاز-الاد (  لعتْفا ءاف تناك اذإ-٢
َ

.ًالاد ل

رsزا :لصألاو ،رهدْزا :رهزلا نم لعتفا يف لوقنف

،لصّتا :لصولا نم لعتفا يف :لوقنف ،لعتفا ءf يف تمغداو ءf ءايلا وأ واولا هذه ْتبلق ) ءp-واو(  لعتْفا ءاف تناك اذإ-٣

وا :لصألاو
ْ
.رستيا :لصألاو ،رسّتا :رسيلا نمو ،لصَت



.اهفذح وأ ،اهنيكست وأ ،اهبلقب ةلعلا فورح يف ثدحي رييغت وه :لالعإلاو
.عضاوملاضعب يف فورحلا هذه عم ةزمهلا كرتشتو ) ءايلاو-واولا-فلألا ( ةثالث لالعإلا اهيف ثدحي يتلا فورح
:لالعإلا دعاوق ضعب

 (هلصأ ،َعsَ ،) َلَوَـق( هلصأ ،َلاَق :لثم ،انكاس هدعب ام نوكي الأ طرشب ،افلأ بلقي هلبق ام حتفناو ةلعلا فرح كرحت اذإ-١
 الالعإ كلذ ىمسيو،اًفلأ بلُقف ،هلبق ام حتفناو ةلعلا فرح كرحت ةلثمألا هذه لك يفو ) َفِوخ ( هلصأ ،َفاَخ ،) َعَيَـب
sبلقل.
 ( هلصأ ُلْوُقَـي :لثم ،نكاسلا حيحصلا ىلإ لَقْـنُـت ةكرحلا هذه نإف ،نكاس حيحص فرح هلبق ءاجو ،ةلعلا فرح كّرحت اذإ-٢
ملا ةكرح ْتلقُنفنكاس حيحص هلبق ءاجو ةلعلا فرح كرحت نيلاثملا نيذه يفف ) ُعِيْبَـي ( هلصأ ُعْيِبَي ،) ُلُوْقَـي

ُ
 حيحصلا ىلإ لتْع

.نيكستلs الالعا كلذ ىمسيو ،نكاسلا
 ةلعلا فرح بلقنيو ،نكاسلا حيحصلا ىلإ لتعملا ةكرح لقنتف ،نكاس حيحص هلبق ءاجو ،حتفلs ةلعلا فرح كرحت اذإ :ةظوحلم
 مث ،حيحصلا ىلإ ) ةحتفلا ( ةكرحلا ْتلِقُنف نكاس حيحص هلبق ءاجو ،حتفلs ةلعلا فرح كرحت ،مَوْـقأ :هلصأ ،َماَقأ :لثم ،ًافلأ
.فاخي هلثمو ،افلأ واولا ْتبلُق
 ،ٌيانب :هلصأو ،ءانبو ،ٌواعد :هلصأ ،ءاعد :لثم ،ةزمه َبلُق ةدئاز فلأ دعب ةلعلا فرح ) ةياهنلا يف ءاج ( َفّرَطَت اذإ-٣
.ٌيارتشا :هلصأو ،ءارتشا



ق ةنكاس امهنم ةيناثلاو ن-زمه عمتجا اذإ-٤
ُ
ل
ِ
تب

ْ
دم فرح ةنكاسلا 

ّ

ٍ
لَكَأ ( نم عراضملا يف لوقنف ،اهلبق ام ةكرح سنج نم 

َ

 ( 

كآ ( ملكتملل
ِ

عْـفأ نزو ىلع ) لكْأَأ ( لصألاو ) ل
َ

ل

ُ

مآ :لثمو ،
َ

وُأ ملكتملا عراضمللو ) نمْأأ ( لصألاو ن
ْ

م
ِ

ن
ُ

مْأُأ ( لصألاو 
ِ

 ) ن

إ ( :لصألاو ناميإ :ردصملاو
ِ
.)نامْأ

عادلا ( لصألاو ،يعادلا :لثم ،ءl تبلق رسك دعب واولا تفرطت اذإ-٥
ِ

جارلا ( لصألاو ،يجارلاو ) و
ِ

.) و

م ( لصألاو ،نازيم :لثم ،ءl تبلق رسك دعب ةنكاس واولا تعقو اذإ-٦
ِ

و
ْ

م (لصألاو ،داعيمو ) ناز
ِ

و
ْ

ع
َ
.) دا

 لواق ( لصألاو،لئاق :لثم ،ًةزمه ءايلا وأ واولا نم لك تبلق ) لعاف ( نزو ىلع لعاف مسال ًانيع ءايلا وأ واولا تعقو اذإ-٧

عيv ( لصألاو عئvو )
ٌ

 (

يط :لثم ،ءايلا يف تمغدأو ءl واولا  تبلق ةنكاس امهنم ىلوألا تناكو ءlو واو تعمتجا اذإ-٨
ٌّ

وط ( لصألاو ،
ْ

ي
ٌ

يمو ،) 
ّ

تِ
ٌ

 

م ( لصألاو
َ
ي
ْ

يج هلثمو ) تِو
ّ

د
ٌ

يسو 
ّ

.د



:لثم ،رهاظلا اهلكش ىلإ رظني الو اهلوصأ بسحب تاملكلا نزوتف ،لادبإلا الو ماغدإلا الو لالعإلا يعاري ال نازيملا-٩

نزولالصألارهاظلا

وَـقماق
َ

لَعَـفَم
َ

Wـبع
َ
ي
َ

ع
َ

لَعَـف
َ

لِعَفَفِوَخفاخ
َ

وَطلاط
ُ

لُعَـفَل
َ

سىعس
َ

يع
َ

لَعَـف
َ

:لثم لالعإلا

نزولالصألارهاظلا

لَعَـفَدَدعَّدع
َ

رَـفَّرف
َ

ر
َ

لَعَـف
َ

مَّرم
َ

ر
َ

ر
َ

لِعَف
َ

ي
َ

س
ْ

يُّلِقَت
َ

س
ْ

لِلْقت
ُ

سي
ْ

لِعْفَـت
ُ

م
ُ

مّزَـتْع
ُ

مٌزِزَتْع
ُ

لِعَتْف
ٌ

نزولالصألارهاظلا

َربطْصا
َ

لَعَـتْـفاربتْصا

رَطْضا
َ

ب
َ

رتْضا
َ

ب
َ

لَعَـتْـفا

رَهَدْزا
َ

لَعَـتْـفارnْزا

:لثم لادبإلا:لثم ماغدإلا



)١ ( نيرمت
:يلي اميف ةحيحصلا ةباجإلا رتخا

 :قطنلا يف ةبسانملل رخآ فرحب فرح رييغت-١

لالعإ-أ

لادبإ-ب

:اهلبق ام بسانتل ءاط ) لعتْفا ( ءK بلقت-٢

) ءاظ-ءاط-اداض-اداص ( لعتْفا ءاف تناك اذإ-أ

) الاذ-ً`از-الاد (  لعتْفا ءاف تناك اذإ-ب

 ) ء`-واو(  لعتْفا ءاف تناك اذإ-ج

.) َلَوَـق( هلصأ ،َلاَق :لثم ،انكاس هدعب ام نوكي الأ طرشب ،افلأ بلقي هلبق ام حتفناو ةلعلا فرح كرحت اذإ-٣

بلقلu لالعإ-أ

نيكستلu لالعإ-ب

.ُلوُقَـي :لثم ،نكاسلا حيحصلا ىلإ لَقْـنُـت ةكرحلا هذه نإف ،نكاس حيحص فرح هلبق ءاجو ،ةلعلا فرح كّرحت اذإ-٤

بلقلu لالعإ-أ

نيكستلu لالعإ-ب



يفرصلا نازيملا

رثكأ ناك امل
ُ

ءاملع ربتعا ،اًيثالُث ةيبرعلا ةغللا ِتاملك 
ُ
 لعف ( ماللاو ،نيعلاو ،ءافلا :يهو ،فرحأ ُةثالث ِتاملكلا َلوصأ َّنأ ِفرصلا 

لَعَـف :ًالَثَم ٌرَمَق نزو يف نولوقيف ،نوزوملا ِةروصب ةرَّوصم ،ماللاو نيعلاو ءافلT نزولا دنع اهولباقو ،)
ٌ

، Tرسكب لْعِف :لِْمح يفو ،كيرحتل 

رَك ىفو ،نيعلا نوكسو ءافلا
ُ

لُعَـف :َم
َ

سُيو ،
َ

.ةملكلا مال ثلاثلاو ،ةملكلا نيع يناثلاو ،ةملكلا ءاف لَّوألا فرحلا نوُّم

:فرحأ ةثالث نع ةملكلا تداز اذإف

رْحَد نزو يف لوقتف ،اًمال نازيملا يف َتدز ، ،جرحد :لثم ،فرحأ ةعبرأ ىلع ةملكلا ِعْضَو لصأ نم ةئشw اvُدuز تناك نإف-١
َ

 :ًالثم َج

لَلْعَـف
َ

.لِلَلْعَـف :الثم شِرَمْحَج نزو يف لوقتف ،نيمال نازيملا يف َتدز ،ٌشِرمحَج :لثم ،فرحأةسمخ وأ .

 :نيعلا ديدشتب ،ًالثَم مَّدق نزو يف لوقتف ،نازيملا يف هلباقي ام َتْرَّرَك ةملكلا لوصأ نم فرح ريركت نم ةئشw ةدuزلا تناك نإو-٢

لَّعف
َ

بَبْلَج نزو ىفو ،
َ

لَلْعَـف :
َ

.ماللا وأ نيعلا ُفَّعضُم :هل لاقيو ،

 لوقتف ،هظفلب دئازلا نع َتَّْربَعو ،لوصألT لوصألا َتلباق ، ،ةدuزلا فورح نم رثكأ وأ فرح ةدuز نم ةئشw ةدuزلا تناك نإو-٣

لَّعَفَـت :مَّدقت نزو ىفو ،لِعاف :ًالَثم ،مئاق نزو يف
َ

.لِعَتْفُم :دهتجم نزو ىفو ،لَعْفتسا :جرختسا نزو ىفو ،

.) اهينومتلأس ( ةملك اهعمجت ةرشعلا ةدuزلا فورح

لُق نزو يف لوقتف ،نازيملا يف هلباقي ام فِذُح نوزوملا يف فذح لصح نإو-٤
ْ

لُف :ًالثم 
ْ

.عاف :ٍضاق نزو ىفو :

.علف : ذَبَج نزو يف الثم لاقيف ،نازيملا يف اضيأ لصح ،نوزوملا يف يناكم بلق لَصَح نإو-٥



 نازيم
يفرصلا

 نوكتيو ،رييغت نم اهيف لصح امو اهتينبأ ةفرعمل فيرصتلل ةلباقلا ةيبرعلا تاملك هب نزوت يظفل سايقم وههفيرعت

)لعف ( ةملك فرحأ نم

 ةيفيك
هلامعتسا

 تاملكلا يف
ةدر9ا

 ،ةملكلانم لوألا فرحلا عضوم )لعف( ءاف ةقباطمب نزوت :ةيثالث

 طبضت مث ،ثلاثلا فرحلا عضوم ماللاو ،يناثلا فرحلا عضوم نيعلاو

ةنوزوملا ةملكلا تاكرح قفو اbاكرح

 = بُتُك ،لْعَـف = رْصَن

لُعُـف

للعف = جرحد)لعف( فرحأ ىلع مال ةفاضإ عم ةيثالثلا تامكلا لثم نزوت :ةيعlر

 فرحأىلعنيمال ةفاضإ عم ةيثالثلا تامكلا لثم نزوت :ةيسامخ

)لعف(
لللعف = شرمحج

 تاملكلا يف
ةديزملا

نازيملا ىلإ ةملكلا يف ةدوجوملا ةدzزلا فرحأ ةفاضx نزوت
 ،لعاف =دهاج

لعفتسا =جرختسا

لّعف = مّدق نازيملا نم هلباقي ام رركت  يلصألا فرحلا راركت دنع

يتلا تاملكلا يف
لع =ْلك ،لف =لقنازيملا نم فوذحملا فرحلا فذحب نزوتفذح ا?



ماسقأ ةثالث– هنامز رابتع)- لعفلا

ضام

هفيرعت

يف ىنعم ىلع لد ام
 نامزل7 نرتقم هسفن
 ،ءاج :لثم ،يضاملا

ملعت ،دهتجا

هتمالع

 ثينأتلا ءK لبقي نأ
 :لثم ،ةنكاسلا

 ءK وأ ،ْتبتك
 :لثم ،ريمضلا

َتبتك ،ْتبتك

عراضم

هفيرعت

يف ىنعم ىلع لد ام
 نامزل7 نرتقم هسفن

 لاحلا لمتحي
 :لثم ،لابقتسالاو

دهتجي ،ئجي

هتمالع

 )نيسلا ( لبقي نأ
 ( وأ ) فوس ( وأ

 ،) نل ( وأ ) مل
 ،لوقيس :لثم
 مل ،لوقي فوس

رخkأ نل ،بهذأ

رمأ

هفيرعت

 بلط ىلع لد ام
 نم لعفلا عوقو
 بطاخملا لعافلا

 ،رمألا مال ريغب
 ،ْبهذا :لثم
ْملعت ،ْدهتجا

هتمالع

 ىلع لدي نأ
 عم ،ةغيصل7 بلطلا

 ةثنؤملا ءw هلوبق
 :لثم ،ةبطاخملا

يدهتجا

لوألا بابلا
ميساقت ةدع هيفو لعفلا يف

.رمَأو ٍعراضمو ٍضام ىلِإ هنامز رابتع7 لعفلا ُمسقني
.َمّلعَتو َدهتجاو ءاج :لثم ،يضاملا نامزل7 ٍنرتقم هسفن يف ًىنعم ىلع َّلد اميضاملاف
.َتبتك :لثم ،ريمضلا ءK وأ ْتبتك :لثم ،َةنكاسلا ِثينأتلا ءK َلبقي نَأُهتمالعو
َلاحلا لمتحي ٍنامزب ٍنرتقم هسفن يف ىنعم ىلع َّلد ام ُعراضملاو

.ُمَّلعتيو ُدهتجيو ُءيجي :لثم ،َلابقتسالاو
،نل وأ مل وأ َفوس وأ َنيسلا لبقي نأهُتمالعو
.َرخkَأ ْنل ،ْلسكَأ َْمل ،ُءيجن فوس ،لوقيس:لثم
 لعافلا نم لعفلا ِعوقو بلط ىلع َّلد امرمألاو
.ْدهتجاو ْءيِج لثم ،رمألا مال ريغب بطاخملا
 ،ةغيصل7 بلطلا ىلع َّلدي نَأ هتمالعو
.يدهتجا :لثم ،ةبطاخملا ةثنؤملا ءw هلوبق عم

لعفلل لوألا ميسقتلا

 اáامالع لبقي الو لاعفألا يناعم ىلع لدي ام امأو
نيمآ ،ٍّفأ ،تاهيه :لثم ،لعف مسا هل لاقيف



لاعفألا قاقتشا

يضاملا
 ردصملا نم يضاملا ذخؤي

ةفلتخم نازوأ ىلع

 ،مركأ ،بتك

دشرتسا ،قلطنا

عراضملا

 ،يضاملا نم عراضملا ذخؤي

 فرحأ نم فرح ةدPزب

 ةزمهلا ( هلوأ يف ةعراضملا

) ءايلاو نونلاو ءاتلا

  ،بهذَت ،بهذَأ

ُجِرْحَدُي

رمألا

فرح فذحب ،عراضملا نم رمألا ذخؤي

 فرح دعب ام ناك نإف ،ةعراضملا

 نإو،هلاح يلع كرت ،اكرحتم ةعراضملا

 ةمومضم لصولا ةزمه تديز انكاس ناك

 نإ ةروسكم لصولا ةزمهو ،هنيع مضنا نإ

رسكنا وأ حتفنا

 ،ْلتقا ،ْبساح

ْسلجا ،ْبهذا



: ةحيحصلا ةباجإلا رتخا

:يضاملا نامزل@ نرتقم هسفن يف ىنعم ىلع لد ام-١

ضام-أ
 عراضم-ب
رمأ-ج
: لعفلا تامالع نم ،ةنكاسلا ءاتلا لوبق-٢

يضاملا-أ
عراضملا-ب
رمألا-ج
:رمألا مال ريغب بطاخملا لعافلا نم لعفلا ِعوقو بلط ىلع َّلد ام-٣
يضام لعف-أ

عراضم لعف-ب
رمأ لعف-ج



لعفلا مسقني
ُ

لتعُمو ،ٍحيحص ِنيمسق ىلإ- اهفعَضو هفرحأ ِةوق رابتع.- 
ّ
ٍ.

رحأ تناك امحيحصلا
ُ
بتك :لثم ،ةحيحص ًافرحأ ةيلصألا هف

َ
.ّجَحو ،ذخأو ،

.ٌفَعاضُمو ،ٌزومهمو ،ٌِملاس  :ٍماسقأ ةثالث وهو

 ،ًافَّعضم الو ،ةزمه الو .ةّلع َفرح ِةّيلصألا ِهفرحأ ُدحأ نكي مل امملاسلاف

ملعو بهذو بتك :لثم
َ

.

.ةزمه ِةيلصألا هِفرحأ ُدحأ ناك امزومهملاو

 ،ذخأ :لثم ،ءافلا ُزومهم ٍماسقأ ةثالث وهو

 ،َلأس :لثم ،نيعلا ُزومهمو

رق :لثم ،ماللا َزومهمو
َ
.أ

ركُم ِةيلصألا هِفرحأ ُدحأ ناك امُفعاضملاو
ّ

 ًار

.ةدuز ِريغل

 ،َّرَمو َّدم :لثم ،ٌّيثالُث ٌفَعاضم نامسق وهو

ر ٌفَعاضمو
ُ

يع.
ّ

.َمدمدو َلَزلَز :لثم ،

لعفلل يناثلا ميسقتلا

نامسق- اهفعضو هفرحأ ةوق رابتع.- لعفلا

حيحص

 هفرحأ تناك ام

افرحأ ةيلصألا

احيحص

بتاك ،بتك

ماسقأ ةثالث وهو

ملاس

 نكي مل ام وه

 هفرحأ دحأ

 فرح ةيلصألا

 ،ةزمه الو ،ةلع

 ( ارركم الو

) افعضم

ملع ،بهذ ،بتك

زومهم

 دحأ ناك ام

 ةيلصألا هفرحأ

ةزمه

أرق ،لأس ،ذخأ

ماسقأ ةثالث وهو

 ،ءافلا زومهم

ذخأ :لثم

  ،نيعلا زومهم

 لأس :لثم

 ،ماللا زومهم

 أرق :لثم

فعاضم

 دحأ ناك ام

 ةيلصألا هفرحأ

 ريغل ارركم

ةدuز

رف
ّ

لزلز ،

نامسق وهو

 ،يثالث فعاضم

رف :لثم
ّ

،يع.ر فعاضم

لزلز :لثم

لتعم

ءايلاو واولاو فلألا :ةثالث ةلعلا فرحأ



و:لثم،ةَّلِعَفرحةَّيلصألاِهفرحأدحأناكامُّلتعملاُلعفلاو
َ

ر،َلاق،سئي،َدَع
َ

.ىم

و،ٌصقLو،ٌفوجأو،ٌلاثم:ماسقأُةعبرأوهو
َ
.ٌفيفل

و:لثم،ةَّلعَفرحُهُؤافتناكام:لاثملاف
َ

ووَدَع
َ

.َثِر

.عXوَلاق:لثم،ةلعَفرحهُنيعتناكام:ُفوجألاو

ر:لثم،ةلعفرحهُمالتناكام:ُصقانلاو
َ

يِض
َ

.ىمرو

ووىوَط:وحن،ناَّيلصأةلعلافرحأنمِنافرحهيفناكام:ُفيفَّللاو
َ

.ىف

.قورفمٌفيفلو،ٌنورقمٌفيفل:ِنامسقوهو

،ِنيعمتُجمهيفِةلعلاافرَحناكامنورقملافيفَّللاف

.ىونوىوط:وحن

و:وحن،ِنيقرتفُمهيفِةلعلاافرحناكامُقورفملاُفيفللاو
َ

ىف

ماسقأ  ةعبرأ لتعملا لعفلا

لاثم

هؤاف تناك ام

ةلع فرح

سئي ،دعو

فوجأ

 هنيع تناك ام

ةلع فرح

عX ،لاق

Lصق

همال تناك ام

ةلع فرح

 ،اعد ،يضر

ىمر

فيفل

 هيف ناك ام

 نم نافرح

 ةلعلا فرحأ

نايلصأ

ىفو ،ىوط

نامسق وهو

نورقم فيفل

 افرح ناك ام

 هيف ةلعلا

 ،نيعمتجم

 ،ىوط :وحن

ىوه

قورفم فيفل

 افرح ناك ام

 هيف ةلعلا

 ،نيقرتفم

 ،ىفو :لثم

ىقو



)١ ( نيرمت
فيفلصق1فوجألاثمفعاضمزومهمملاس : يت6 اميف لاعفألا عون نيع

✓اعد
ىنغتسا

ىون

داس

ىول
بتك

سوسو



:بولطم وه ام بسحب ةيلاتلا لمجلا يف غارفلا ءلمل بسانملا لعفلا رتخا

.)قورفم فيفل لتعم ( .هسرد دهت@ا بلاطلا ................-١

.يعو-د .أرق-ج .بعوتسا-ب .مهف-أ

.)ملاس حيحص ( .ديحوتلا ةمّلك ءالعإ ليبس يف نونمؤملا................-٢

.دحوت-د .ىعس-ج .دهاج-ب .مواق-أ

.)نورقم فيفل لتعم ( . ةريطخلا ضارمألا نم ريثكلا................عرابلا بيبطلا-٣

. ىلعيضقي-د .يفشي-ج .جلاعي-ب .يوادي-أ

:)فوجأ لتعم ( . ةلئسألا عيمج نع بلاطلا................-٤

.راس-د .ّلح-ج .باجأ-ب .ضرعأ-أ

)زومهم حيحص(. ةينأتم ةءارق ةلئسألا ................-٥

.عمسا-د .أرقا-ج .رظنا-ب .بجأ-أ

)٢ ( نيرمت



.ملكتملل نانثاو ،بطاخملل ةتسو ،بئاغلل ةتس اهنم ،ةغيص ةرشع عبرأ يضاملا لعفلل

بئاغلل
 َلَعَـف
)وه(

 َالَعَـف
)امه(

اُولَعَـف
)مه(

ةبئاغلل
ْتَلَعَـف
)يه(

اَتَلَعَـف
)امه (

 َنْلَعَـف
)َّنه(

بطاخملل
َتلَعَـف
)َتنأ(

اَمُتلَعَـف
)امتنأ(

ْمُتْلَعَـف
)متنأ(

ةبطاخملل
ِتْلَعَـف
)ِتنأ(

  امُتلَعَـف
)امتنأ(

 ( َُّنتلَعَـف
)َُّنتْنأ

)ُنَْحن( اَنْلَعَـف )Fأ(ُتلَعَـفملكتملل

رئامضلا ىلإ لاعفألا دانسإ

رئامضلا ىلإ " فعضم– زومهم– ملاس " حيحصلا لعفلا دانسإ
يضاملا لعفلا



بئاغلل
)مه()امه()وه(

ةبئاغلل
)َّنه()امه ()يه(

بطاخملل
)متنأ()امتنأ()َتنأ(

ةبطاخملل
)َُّنتْنأ ()امتنأ()ِتنأ(

)ُنَْحن( )@أ(ملكتملل

:ةبسانملا رئامضلا ىلإ “ لكأ “  يضاملا لعفلا دنسا

نيرمت



.ملكتملل نانثاو ،بطاخملل ةتسو ،بئاغلل ةتس اهنم ،ةغيص ةرشع عبرأ عراضملا لعفلل

ُلَعْفَـي
)وه(

ِنالَعْفَـي
)امه(

َنوُلَعفَي
)مه(

ةبئاغلل
ُلَعْفَـت
)يه(

ِنالَعْفَـت
)امه (

)َّنه(َنلعفي بئاغلل

)َتنأ( ُلَعْفَـتبطاخملل
ِنالَعْفَـت
)امتنأ(

َنولَعْفَـت
)متنأ(

ةبطاخملل
َْنيلَعْفَـت
)ِتنأ(

ِنالَعْفَـت
)امتنأ(

 (َنلَعْفَـت
)َُّنتْنأ

)ُنَْحن( ُلَعْفَـن )Jأ(ُلَعْـفأملكتملل

عراضملا لعفلا دانسإ

.ذخآ– ذخأأ ،لكآ– لكأأ :لثم ،ًافلأ ةيناثلا ةزمه بلقت ن̂زمهلا عمتجا اذإ :ءافلا زومهملا



بئاغلل
)مه()امه()وه(

ةبئاغلل
)َّنه()امه ()يه(

بطاخملل
)متنأ()امتنأ()َتنأ(

ةبطاخملل
)َُّنتْنأ ()امتنأ()ِتنأ(

)ُنَْحن( )@أ(ملكتملل

:ةبسانملا رئامضلا ىلإ “ ذخN “  عراضملا لعفلا دنسا

نيرمت



.ثنؤملل ةثالثو ،ركذملل ةثالث اهنم ،ةغيص تس عبرأ رمألا لعفلل

(  ْبِرْضِاركذملل

) َتنأ

( َ.ِرْضا

) امتنأ

اوبِرْضا

) متنأ (
يبِرْضِاثنؤملل

ْ
) 

) ِتنأ

( َ.ِرْضا

) امتنأ

نْبِرْضِا
َ

) 

) َُّنتْنأ

 :الإ ةماع هتروص ريغتت ال ) فعضم–زومهم– ملاس ( حيحصلا لعفلا

 رمألاف ، رمأو ،ذخأو ، لكأ : يهو اهنم ةزمهلا فذحتف ةيلاتلا لاعفألا ادع ام ا_زمه طقست الف ءافلا زومهملا نم رمألا لعف

.رمو ،ذخو ، لك : اهنم

 :لثم ،ةوسنلا نونىلإ رمألاو عراضملاو يضاملا يف دنسأ اذإو ،ملكتملا ىلإ يضاملا يف دنسأ اذإ هماغدإ كفي :يثالثلا فعضملا

نْجُجْحي ،انْجَجَح ،ُتْجَجَح
َ

نْجُجْحت ،
َ

نْججحا ،
َ

.

رمألا لعفلا دانسإ



ركذملل
) متنأ () امتنأ () َتنأ (

ثنؤملل
)َُّنتْنأ () امتنأ () ِتنأ (

:ةبسانملا رئامضلا ىلإ “ بهذا “ رمألا لعفلا دنسا

)١ ( نيرمت



ركذملل
) متنأ () امتنأ () َتنأ (

ثنؤملل
)َُّنتْنأ () امتنأ () ِتنأ (

:ةبسانملا رئامضلا ىلإ “َّجُح “ رمألا لعفلا دنسا

)٢ ( نيرمت



بئاغلل
َدَجَو
) وه (

 َادَجَو
) امه (

اُودَجَو
ْتَدَجَوةبئاغلل) مه (

 ) يه (
9ََدَجَو
) امه (

 ( َنْدَجَو
) َّنه

بطاخملل
 ( َتْدَجَو
) َتنأ

( اُمتْدَجَو
) امتنأ

ُْمتْدَجَو
( ِتْدَجَوةبطاخملل) متنأ (

) ِتنأ
(  اُمتْدَجَو
) امتنأ

 (ّنُتْدَجَو
) َُّنتْنأ

) ُنَْحن ( Kدَجَو ) Kأ ( ُتْدَجَوملكتملل

رئامضلا ىلإ " لاثملا " لوألا لتعملا لعفلا دانسإ

اقلطم يضاملا يف رييغت يأ اهيلع أرطي ال

يضاملا لعفلا دانسإ



بئاغلل
)مه()امه()وه(

ةبئاغلل
)َّنه()امه ()يه(

بطاخملل
)متنأ()امتنأ()َتنأ(

ةبطاخملل
)َُّنتْنأ ()امتنأ()ِتنأ(

)ُنَْحن( )@أ(ملكتملل

:ةبسانملا رئامضلا ىلإ “ فقو “  يضاملا لعفلا دنسا

نيرمت



ُدَِجي
) وه (

نادَِجي
) امه (

َنْوُدَِجي
 ) مه (

ةبئاغلل
ُدَِجت

) يه (
ِنادَِجت
) امه (

َنْدَِجي
) َّنه ( بئاغلل

بطاخملل
 ُدَِجت

) َتنأ (
ِنادَِجت
) امتنأ (

َنْوُدَِجت
) متنأ (

ةبطاخملل
َنْيِدَِجت

) ِتنأ (
ِنادَِجت

) امتنأ (
َنْدِجت

) َُّنتْنأ (

) ُنَْحن ( ُدَِجن ) Hأ ( ُدِجَأملكتملل

 دجي :عراضملا لعفلا دانسإ

 هنإف ،ُعَضَي َعَضَو :لثم ،عراضملاو يضاملا يف نيعلا ةحوتفم وأ ،دَِجي دجَو :لثم  عراضملا يف نيعلا روسكملا يواولا لاثملا لعفلا
.لودجلا يف امك رمألاو عراضملا يتغيص يف ةلعلا فرح هنم فذحي

َنْدِجادجْيدِجثنؤمللاودِجادِجْدِجركذملل
رمألا لعفلا دانسإ



)َّنه()امه ()يه(ةبئاغلل)مه()امه()وه(بئاغلل

)َُّنتْنأ ()امتنأ()ِتنأ(ةبطاخملل)متنأ()امتنأ()َتنأ(بطاخملل

)ُنَْحن( )@أ(ملكتملل

:ةبسانملا رئامضلا ىلإ “ فقي “  عراضملا لعفلا دنسا-١
نيرمت

ثنؤمللركذملل
:ةبسانملا رئامضلا ىلإ “ فق “  رمألا لعفلا دنسا-٢



ُمَهْوَـي

) وه (

ِنامهْوَـي

) امه (

نومهْوَـي

 ) مه (
ةبئاغلل

ُمَهْوَـت

) يه (

ِناَمهْوَـت

) امه (

َنَْمهْوَـي

) َّنه ( بئاغلل

بطاخملل
ُمَهَوَـت

) َتنأ (

ِناََمهْوَـت

) امتنأ (

َنوَُمهْوَـت

) متنأ (
ةبطاخملل

َنيَِمهْوَـت

) ِتنأ (

ِناََمهْوَـت

) امتنأ (

َنَْمهْوَـت

) َُّنتْنأ (

) ُنَْحن (ُمهْوَأ ) Fأ (ُمَهْوأملكتملل

 ةحوتفمو " َمِهَو ":لثم يضاملا يف نيعلا ةروسكم ةيواو امإ نوكت ، رمألاو  عراضملا يف رييغت اهيلع أرطي مل يتلا لاثملا لعفلا

 يف نيعلا ةحوتفمةيئh وأ ،" ُمُسْوَـي-َمُسَو " لعفلاك عراضملاو يضاملا يف نيعلا ةمومضم وأ ،" ُمَهْوَـي " :لثم  عراضملا يف نيعلا

 " ُعَفْـيَـي- عَفَـي " لعفلاكعراضملاو يضاملا

َنمهواامهوايمهواثنؤمللاومهْوااَمهْواْمَهواركذملل

" ُمَهوَي– َمِهَو ” لعف نم عراضملا لعفلا دانسإ



بئاغلل
)مه()امه()وه(

ةبئاغلل
)َّنه()امه ()يه(

بطاخملل
)متنأ()امتنأ()َتنأ(

ةبطاخملل
)َُّنتْنأ ()امتنأ()ِتنأ(

)ُنَْحن( )@أ(ملكتملل

:ةبسانملا رئامضلا ىلإ “مُسْويَ“  عراضملا لعفلا دنسا

نيرمت

ثنؤمللركذملل

:ةبسانملا رئامضلا ىلإ “ مسْوا “  رمألا لعفلا دنسا-٢



:رئامضلا ىلإ  " فوجألا " طسولا لتعملا لعفلا دانسإ

بئاغلل
َلاَق

) وه (

الاَق

) امه (

اولاق

) مه (
ةبئاغلل

ْتلاق

 ) يه (

اَتلاق

) امه (

َنْلُـق

) َّنه (

بطاخملل
َتْلُـق

) َتنأ (

 (  امُتلُق

) امتنأ

مُتلُق

) متنأ (
ةبطاخملل

ِتلُق

) ِتنأ (

 (  امُتْلُـق

) امتنأ

َُّنتْلُـق

) َُّنتْنأ (

) ُنَْحن (انْلُـق ) Vأ ( ُتْلُـقملكتملل

 ةيقب عم رييغت هيلع أرطي ملو ، ةوسنلا نونو ءانلاو ءاتلا عم هفلأ تفذح رئامضلا ىلإ فلأل^ نيعلا لتعملا يثالثلا لعفلا دنسأ اذإ

.رئامضلا

.لودجلا يف امك ،ُتلُق :لثم ،واو فوذحملا لصأ ناك اذإ هلوأ مض فوجألا لعفلا طسو نم ةلعلا فرح فذح اذإ

.مُتْعِب ،انْعِب ،ُتعِب :لثم ،ء| فوذحملا لصأ ناك اذإ هلوأ رسكيو

ع^- لاق :يضاملا لعفلا دانسإ



بئاغلل
)مه()امه()وه(

ةبئاغلل
)َّنه()امه ()يه(

بطاخملل
)متنأ()امتنأ()َتنأ(

ةبطاخملل
)َُّنتْنأ ()امتنأ()ِتنأ(

)ُنَْحن( )@أ(ملكتملل

:ةبسانملا رئامضلا ىلإ “ عL “  يضاملا لعفلا دنسا

نيرمت



بئاغلل
ُلوُقَـي
) وه (

نالوُقَـي
) امه (

نولوُقَـي
) مه (

ةبئاغلل
ُلوُقَـت
 ) يه (

نالوقَت
) امه (

َنْلُقَـي
) َّنه (

بطاخملل
ُلوُقَـت
) َتنأ (

 (نالوُقَـت
) امتنأ

نولوقَت
) متنأ (

ةبطاخملل
َنيلوقَت
) ِتنأ (

(  نالوُقَـت
) امتنأ

َنْلُقَـت
) َُّنتْنأ (

) ُنَْحن (ُلوُقَـن ) Iأ ( ُلوقأملكتملل

ُعيِبَي ، ُلوُقَـي– عراضملا لعفلا دانسإ

.رئامضلا ةيقب عم رييغت هيلع أرطي ملو ، رمألاو عراضملا يف ةوسنلا نون عم هفلأ تفذح

َنْلُـقالوُقِيلوُقثنؤمللاولوُقالوُقْلُقركذملل

رمألا لعفلا دانسإ



بئاغلل
)مه()امه()وه(

ةبئاغلل
)َّنه()امه ()يه(

بطاخملل
)متنأ()امتنأ()َتنأ(

ةبطاخملل
)َُّنتْنأ ()امتنأ()ِتنأ(

نَْحن( )@أ(ملكتملل
ُ

(

:ةبسانملا رئامضلا ىلإ “ ُلوُقَـي “  عراضملا لعفلا دنسا

نيرمت

ثنؤمللركذملل

لُق “  رمألا لعفلا دنسا-٢
ْ

:ةبسانملا رئامضلا ىلإ “ 



:رئامضلا ىلإ ” صقانلا " رخآلا لتعملا لعفلا دانسإ

ىضترا ،ىمر ،اعد :يضاملا دانسإ

بئاغلل
اَعَد

) وه (

وَعَد
َ
ا

) امه (

وَعَد
ْ
ا

) مه (
ةبئاغلل

ْتَعَد

 ) يه (

اَتعَد

) امه (

وَعَد
ْ

َن

) َّنه (

بطاخملل
َتوَعَد

) َتنأ (

 (  اُمتوَعَد

) امتنأ

ُْمتوَعَد

) متنأ (
ةبطاخملل

ِتوَعَد

) ِتنأ (

 (  اُمتوَعَد

) امتنأ

َّنُتوَعَد

) َُّنتْنأ (

نَْحن ( ̂وَعَد ) ^أ ( ُتوَعَدملكتملل
ُ

 (

ىلإ وأ ، ُتوعد يف امك " واولا " اهلصأ ىلإ درت هفلأ نإف ، ةعامجلا واو ريغ هب قحلت يتلا رئامضلا ىلإ صقانلا يضاملا لعفلا دنسأ اذإ )١

ءw " بلقتو ، ةيثالث تناك اذإ ُتيعس يف امك " ءايلا "اهلصأ
ً
. ُتيلوتساو ،ُتيضتراو ، ُتيطعأ يف امك ، رثكأف ةعبار تناك اذإ " 

وَعَد يف امك واولا لبق ام حتفو فلألا تفذح ةعامجلا واو ىلإ  صقانلا يضاملا لعفلا دنسأ اذإ )٢
ْ
سو ا

َ
ع
َ

و
ْ
وَضَتراو ا

ْ
وَـتساو ، ا

ْ
وَل
ْ
وَقْلأو ا

ْ
.ا

ر :لثم واولÖ رخآلا لتعملا يضاملا لعفلا دنسأ اذإ )٣
َ
وُـن

َ
يِشَخ :لثم ءايلا وأ ،

َ
.رييغت هيلع أرطي مل ةعامجلا واو ريغ هب قحلت يتلا رئامضلا ىلإ ،

وُشخو  اوُنر يف امك ، ةعامجلا واو لبق ام مضو ءايلا وأ واولا تفذح ةعامجلا واوب ءايلÖ وأ واولÖ رخآلا لتعملا يضاملا لعفلا لصتا اذإو )٤
ُ
.ا

.ْتَضَتراو ،ْتمرو ،ْتَعَد :لثم ،ةعامجلا واو عم لاحلا وه امك ةلعلا فرح فذح صقانلا يضاملا لعفلÖ ثينأتلا ءã تلصتا اذإ: ةدـئاف



بئاغلل
)مه()امه()وه(

ةبئاغلل
)َّنه()امه ()يه(

بطاخملل
)متنأ()امتنأ()َتنأ(

ةبطاخملل
)َُّنتْنأ ()امتنأ()ِتنأ(

)ُنَْحن( )@أ(ملكتملل

:ةبسانملا رئامضلا ىلإ “ ىمر “  يضاملا لعفلا دنسا

نيرمت



رمألاو عراضملا دانسإ

بئاغلل

ي

َ

د

ْ

وع

) وه (

ي

َ

د

ْ

ع

ُ

ناو

) امه (

ي

َ

د

ْ

ع

ُ

نو

َ

) مه (

ةبئاغلل

ت

َ

د

ْ

ع

ُ

و

 ) يه (

ت

َ

د

ْ

ع

ُ

ناو

) امه (

ي

َ

د

ْ

ع

ُ

و

ْ

ن

َ

نه (

َّ

 (

بطاخملل

ت

َ

د

ْ

ع

ُ

و

تنأ (

َ

 (

ت

َ

د

ْ

ع

ُ

ناو

) امتنأ (

ت

َ

د

ْ

ع

ُ

نو

َ

) متنأ (

ةبطاخملل

ت

َ

د

ْ

ع

ِ

ني

َْ

تنأ (

ِ

 (

ت

َ

د

ْ

ع

ُ

ناو

) امتنأ (

ت

َ

د

ْ

ع

ُ

نو

َ

نأ (

ْ

نت

ُ

َّ
 (

دأملكتملل

ْ

ع

ُ

ن ) Sأ ( و

َ

د

ْ

حن ( وع
َ

ْ

ن

ُ

 (

 ءايلا لبق ام رسكو واولا لبق ام مضو ةلعلا فرح فذح ةبطاخملا ء` وأ ةعامجلا واو ىلإ يئايلا وأ يواولا صقانلا لعفلا دنسأ اذإ )١

ي :لثم

َ

د

ْ

ع

ُ

تو نو

َ

د

ْ

ع

ِ

جت ،ني

ْ

ر

ُ

جت ،نو
َ

ْ

ر

ِ

ي :لثم ةحوتفم اهلاح ىلع ىقبت عراضملا يف ةحوتفم صقانلا نيع تناك اذإ الإ .ني

َ

س

ْ

ع

َ

ت ،نو

َ

س

ْ

ع

َ

ني

َْ

، 

شخي

َ

خت ،نو
َ

ش

َ

ني

َ

. 

دي ،نيعسيو نايعسي :لثم ،اهلصأ ىلإ فلألا درت ةوسنلا نون وأ نينثإلا فلأ ىلإ رمألا يف وأ عراضملا يف صقانلا لعفلا دنسأ اذإو )٢

ْ

ع

ُ

،ناو

دي

ْ

ع

ُ

و

ْ

ن

َ

.

اركذملل

ُ

د

ْ

ع

ُ

ا

ُ

د

ْ

ع

ُ

ااو

ُ

د

ْ

ع

ُ

اثنؤمللو

ُ

عد

ِ

اي

ُ

د

ْ

ع

ُ

ااو

ُ

د

ْ

ع

ُ

نو

َ



بئاغلل
)مه()امه()وه(

ةبئاغلل
)َّنه()امه ()يه(

بطاخملل
)متنأ()امتنأ()َتنأ(

ةبطاخملل
)َُّنتْنأ ()امتنأ()ِتنأ(

نَْحن( )@أ(ملكتملل
ُ

(

رَـي “  عراضملا لعفلا دنسا
ْ

:ةبسانملا رئامضلا ىلإ “ يِم

نيرمت

ثنؤمللركذملل

مْرِا “  رمألا لعفلا دنسا-٢
ِ

:ةبسانملا رئامضلا ىلإ “ 



بئاغلل
و
َ

ىَق

) وه (

و
َ

يَـق
َ
ا

) امه (

و
َ

اوَق

) مه (
ةبئاغلل

و
َ

ْتَق

 ) يه (

و
َ

اَتَـق

) امه (

و
َ

نيَق
َْ

) َّنه (

بطاخملل
و
َ

يَـق
ْ

ت
َ

تنأ (
َ

 (

و
َ

ـيَـق
ْ

امُت

) امتنأ (

و
َ

ـيَـق
ْ

مُت

) متنأ (
ةبطاخملل

و
َ

يَـق
ْ

ِت

) ِتنأ (

و
َ

امُتيَق

) امتنأ (

و
َ

يَـق
ْ

نت
َُّ

نتْنأ (
َُّ

 (

وملكتملل
َ

يَـق
ْ

ت
ُ

و ) Gأ ( 
َ

يَـق
ْ
نَْحن ( ان

ُ
 (

 ءاتلل لعفلا دانسإ دنع ءb اهلصأ ىلإ درت يهف همال رابتعV يضاملا يف صقانلا ةلماعم لماعي يضاملا يف قورفملا فيفللا لعفلا

.ةوسنلا نونو نينثالا فلأو ءانلاو

قورفملا فيفللا لعفلا دانسإ
يضاملا لعفلا دانسإ



بئاغلل
)مه()امه()وه(

ةبئاغلل
)َّنه()امه ()يه(

بطاخملل
)متنأ()امتنأ()َتنأ(

ةبطاخملل
)َُّنتْنأ ()امتنأ()ِتنأ(

)ُنَْحن( )@أ(ملكتملل

:ةبسانملا رئامضلا ىلإ “ ىعو “  يضاملا لعفلا دنسا

نيرمت



بئاغلل
يِقَي
) وه (

نايِقَي
) امه (

َنوُقَـي
) مه (

ةبئاغلل
يِقَت
 ) يه (

ناَيِقَت
) امه (

َْنيِقَي
) َّنه (

بطاخملل
يِقَت
) َتنأ (

نايِقَت
) امتنأ (

َنوُقَـت
) متنأ (

ةبطاخملل
َنيِقَت
) ِتنأ (

نايِقَت
) امتنأ (

َنيِقَت
) َُّنتْنأ (

) ُنَْحن (يِقَن ) Iأ ( يِقَاملكتملل

 عراضملا يتغيص يف فذحت يهف ءافلا ثيح نم لاثملا ةلماعم لماعي هب قحلت يتلا رئامضلا ىلإ دنسأ اذإ قورفملا عراضملا فيفللا لعفلا )١
.رمألاو
 يواولا لاثملا يفامك ءايلا لبق ام رسكو واولا لبق ام مض عم ةبطاخملا ءu وأ ةعامجلا واو ىلإ رمألا وأ عراضملا لعفلا دنسأ اذإ همال فذحتو )٢
.يئايلاو
.صقانلاو لاثملا ةلماعم لماعي قورفملا فيفللا :ةصالخ

عراضملا لعفلا دانسإ

َْنيِقايقيِقثنؤمللاوُقَايِقِقركذملل

رمألا لعفلا دانسإ



بئاغلل
)مه()امه()وه(

ةبئاغلل
)َّنه()امه ()يه(

بطاخملل
)متنأ()امتنأ()َتنأ(

ةبطاخملل
)َُّنتْنأ ()امتنأ()ِتنأ(

)ُنَْحن( )@أ(ملكتملل

:ةبسانملا رئامضلا ىلإ “ ْيِعَي “  عراضملا لعفلا دنسا

نيرمت

ثنؤمللركذملل

:ةبسانملا رئامضلا ىلإ “ِع “  رمألا لعفلا دنسا-٢



بئاغلل
ىَوَط
) وه (

َ/َوَط
) امه (

اْوَوَط
) مه (

ةبئاغلل
ْتَوَط
 ) يه (

9ََوَط
) امه (

َنْيَوَط
) َّنه (

بطاخملل
َتْيَوَط
) َتنأ (

امُتْـيوَط
) امتنأ (

ْمُتْـيَوَط
) متنأ (

ةبطاخملل
ِتْيَوَط
) ِتنأ (

امُتيَوَط
) امتنأ (

َُّنتْيَوَط
) َُّنتْنأ (

) ُنَْحن ( اَنْـيَوَط ) Hأ ( ُتْيَوَطملكتملل

.لودجلا يف امك يضاملا يف صقانلا ةلماعم لماعيف يضاملا يف نورقملا فيفللا لعفلا

نورقملا فيفللا لعفلا دانسإ
يضاملا لعفلا دانسإ



بئاغلل
)مه()امه()وه(

ةبئاغلل
)َّنه()امه ()يه(

بطاخملل
)متنأ()امتنأ()َتنأ(

ةبطاخملل
)َُّنتْنأ ()امتنأ()ِتنأ(

)ُنَْحن( )@أ(ملكتملل

:ةبسانملا رئامضلا ىلإ “ ىوح “  يضاملا لعفلا دنسا

نيرمت



يِوْطَيبئاغلل
) وه (

ِن2َِوْطَي
) امه (

َنوُوْطَي
يِوْطَتةبئاغلل) مه (

 ) يه (
ن2ِوْطَت
) امه (

َنْيِوطَي
) َّنه (

يِوْطَتبطاخملل
) َتنأ (

ن2َوْطَت
) امتنأ (

َنوُوْطَت
َنيِوْطَتةبطاخملل) متنأ (

) ِتنأ (
ِن2ِوْطَت
) امتنأ (

َنيِوْطَت
) َُّنتْنأ (

) ُنَْحن ( يوْطَن ) Gأ ( يِوْطأملكتملل

.لودجلا يف امك رمألاو عراضملا يف يواولا صقانلا ةلماعم لماعيف رمألاو عراضملا يف نورقملا فيفللا لعفلا

عراضملا لعفلا دانسإ

َنيوْطِا2َوْطِايِوْطِاثنؤمللاوُوْطِا2َِوْطِاِوْطِاركذملل
رمألا لعفلا دانسإ



بئاغلل
)مه()امه()وه(

ةبئاغلل
)َّنه()امه ()يه(

بطاخملل
)متنأ()امتنأ()َتنأ(

ةبطاخملل
)َُّنتْنأ ()امتنأ()ِتنأ(

)ُنَْحن( )@أ(ملكتملل

:ةبسانملا رئامضلا ىلإ “يوحي “  عراضملا لعفلا دنسا

نيرمت

ثنؤمللركذملل

:ةبسانملا رئامضلا ىلإ “ وحا “  رمألا لعفلا دنسا-٢



لعفلل ثلاثلا ميسقتلا
مزاللاويدعتملا
:مزالوِّدعتمىلإهانعمرابتع+لعفلامسقني
يدعتملالعفلا
،هبلوعفملاىلإهزواجتيو،هَلعافُهُرثَأىَّدعتياموهيّدعتملالعفلا
.َسلَدنألاٌقراطَحتف:لثم
.هيلععَقيهبٍلوعفموهلعفيلعافىلإجاتحيوهو
،هبلوعفملاىلإدوعتيتلاريمضلاءاهَلبقيْنَأ:هتمالعو
.هذاتسُأهمركأفبلاطلادهتجا:لثم
مزاللالعفلا
هُزواجتيالو،ُهَلعافُهُرثأىدعتيالاموهُمزاللاُلعفلا
.ٌديعسبهذ:لثم،هلعافِسفنيفىقبيلب،هبلوعفملاىلإ
.هبلوعفملاىلإُجاتحيالو،لعافلاىلإُجاتحيوهو

نامسق- هانعم رابتع+- لعفلا

دعتم

نم زواجتي لعف

 لوعفم ىلإ لعافلا

هب

 قراط حتف

َسلدنألا

هتمالع

 َلبقي ْنَأ :هتمالعو

يتلا ريمضلا ءاه

هب لوعفملا ىلإ دوعت

مزال

 زواجتي ال لعف

ىلإ لعافلا نم

هب لوعفم

دلاخ رفاس



:ماسقأ ةثالث يدعتملا

 ىلإ يدعتملا

دحاو هب لوعفم

 ،بتك :لثم ،ريثك اذه

مركأ ،ذخأ

نيلوعفم ىلإ يدعتملا

 مسق :نيمسق ىلع اذه

 نيلوعفم بصني

ربخو أدتبم امهلصأ

 ،بولقلا لاعفأ

ليوحتلا لاعفأو

 نيلوعفم بصني مسق

أدتبم امهلصأ سيل

ربخو

 ةثالث ىلإ يدعتملا

ليعافم

 ،ملعأ ،ىرأ :وه

 ،ربخأ ،أّبن ،أبنأ

ثّدح ،ّربخ



 0دعتم مزاللا لعفلا ريصي

ءايشأ ةثالث دح1

) لعفأ ( بA ىلإ هلقنب

دهتJا ُتمركأ

عف ( بA ىلإ هلقنب
ّ

) ل

ءاملعلا ُتمّظع

رجلا فرح ةطساوب

) كتبهذأ ( ىنعمب ،كب ُتبهذ

 لوعفملا ىلإ مزاللا لعفلا ىدعت اذإ

 هلوعفم ىمسي ،رجلا فرح ةطساوب

) حيرص ريغ (



)١ ( نيرمت

مزاليدعتملعفلا:ةيلاتلا لمجلا نم مزاللاو يدعتملا لعفلا جرختسا

✓فصع. حيرلاتفصع
صَْحي

ُ
. حمقلا حالفلا ُد

. سقطلا َّريَغَـت

.داوجلا سرافلا بكري

. ةزئاجلK دلولا حرف

. دجسملا يف بألا ىلص

. رهنلا ضاف



)٢ ( نيرمت

ليعافم ةثالثيدعتملانيلوعفم ىلإ يدعتملالوعفم ىلإ يدعتملالعفلا : يت: اميف ةيدعتملا لاعفألا عون نيع

✓ىرتشا. ابتك دلاخ ىرتشا
. زئاوج نيزئافلا ريدملا حنم

. ةسردملا يف دلولا تيأر

. ًاعِفWَ َمْلِعلا ُتْيَأَر

. ارفاسم كتلخ

.احوتفم َبابلا سراحلا َنظ

.ةَّنج اينُّدلا مهارأف ةياكح لافطألل بيدألا َّصق



لعفلل  عبارلا ميسقتلا

.ديزمودَّرجم :ىلإ لعفلا مسقني

.ةَّلع ريغب ةملكلا فيراصت يف اهنم فرح طقسي ال ،ةيلصأ هفورح عيمج تناك ام :در:اف

.ةيلصألا هفورح ىلع رثكأ وأ فرح هيف ديِز ام :ديزملاو

.يعbرو  يثالث :نامسق در:او

.يعbرلا ديزمو ،يثالثلا ديزَم :نامسق ديزملاو

 .باوبأ ةتس هل عراضملا عم يضاملا رابتعbو :در7ا يثالثلا امأ

ديزملاو در:ا

در:ا

درجم لعف

يثالث

 ،بتك

 ،بهذ

برض

يعbر

 ،جرحد

 ،سوسو

لزلز

ديزملا

ديزم لعف

ديزم يثالث

فرحب

 ،دهاش

مّهف ،جرخأ

نيفرحب

 ،رسكنا

 ،لتاقت

ّرمحا

فرحأ ةثالثب

،جرختسا

بشوشعا

ديزم يعbر

 ،جرحدت

ّنأمطا



لوألا بابلا

) لُعْفَـي لَعَـف (
.ُّرَُمي َّرَم ،وُزْغَـي َزَغَ ،لوُقي لاق ،ؤُْربَي َأَرَـب ،ُذُخَْ@ َذَخَأ ،ُدُعْقَـي َدَعَـق ،رُصْنَـي َرَصَن :هنوزوم
.عراضملا يف امومضمو يضاملا يف احوتفم هلعف نيع نوكي نأ :هتمالعو
.ديز جرخ :لثم ،ًامزال نوكي دقو ،ًارمع ديز َرصن :لثم ،ًابلاغ ةيدعتلل :هؤانبو

يناثلا بابلا

) لِعْفَـي لَعَـف (
.ُّرِفي َّرف ،ىِوْطي ىَوَط ،يقي ىقَو ،ىِمري ىَمر ،عيبي عi ،دعي َدَعَو ،ُسِلَْجي َسَلَج ،بِرْضَي برض :هنوزوم
.عراضملا يف اروسكمو يضاملا يف احوتفم هلعف نيع نوكي نأ : :هتمالعو
.ديز سلج :لثم ،ًامزال نوكي دقو ،ًارمع ديز برض :لثم ،ًابلاغ ةيدعتلل :هؤانبو

.iiً نوثالثو ةسمخ فيرصتلا باوبأ نأ ملعا

:درwا يثالثلل اهنم ةتس



ثلاثلا بابلا

)لَعْفَـي لَعَـف (
.عَضي عَضَو ،ىَعسي ىَعس ،بَهذي بَهذ ،حَتفي حتف :هنوزوم

.قلحلا فورح نم ًادحاو ُهمال وأ هلعف نيع نوكي نأ طرشب عراضملاو يضاملا يف احوتفم هلعف نيع نوكي نأ :هتمالعو

.نيغلاو نيعلاو ءاخلاو ءاحلاو ءاهلاو ةزمهلا :ةتس قلحلا فورحو

.ديز بهذ :لثم ،ًامزال نوكي دقو ،َبابلا ديز حتف :لثم ،ًابلاغ ةيدعتلل :هؤانبو

عبارلا بابلا

)لَعْفَـي لِعَف (
رفي َحِرف :هنوزوم

َ
سِبَيَ ،لَجْوي لِجَو ،مَلعَي مِلع ،ح

َ
.فاَخي فاخ ،سَبْـيَـي 

.عراضملا يف ًاحوتفمو يضاملا يف اروسكم هلعف نيع نوكي نأ :هتمالعو

.ٌديز لجو :لثم ،ًامزال نوكي دقو ،َةلأسملا ديز ملع :لثم ،ًابلاغ ةيدعتلل :هؤانبو



سماخلا بابلا

)ُلُعْفَـي لُعَـف (
.ُنُمْيَـي َنُمي ،ُمُسْوَـي َمُسَو ،ُنُسَْحي َنُسَح ،ُفُرْشَي َفُرَش :هنوزوم
.يضاملا يف ًامومضم هلعف نيع نوكي نأ :هتمالعو
.نيغلاو نيعلاو ءاخلاو ءاحلاو ءاهلاو ةزمهلا :ةتس قلحلا فورحو
.ٌديز نُسَح :لثم ،ًامزال الإ نوكي ال :هؤانبو

سداسلا بابلا
)لِعْفَـي لِعَف (
.مِعني معِن ،بِسحي بِسح :هنوزوم
.عراضملاو يضاملا يف اروسكم هلعف نيع نوكي نأ :هتمالعو
.ٌديز ثِرو :لثم ،ًامزال نوكي دقو ،ًالضاف ًارمع ديز بسح :لثم ،ًابلاغ ةيدعتلل :هؤانبو



هلاثمدر,ا يثالثلاباوبأ
رُصْنَـي َرَصَن لُعْفَـي لَعَـف

بِرْضَي برض لِعْفَـي لَعَـف

حَتفي حتفلَعْفَـي لَعَـف

حَرفي َحِرفلَعْفَـي لِعَف

ُفُرْشَي َفُرَشُلُعْفَـي لُعَـف

بِسحي بِسحلِعْفَـي لِعَف

تاهيبنت

 بابلا لاعفأ الإ ،ةمزالو ،ةيدعتم نوكت باوبألا هذه لاعفأ لك-١
.ةمزال الإ نوكت الف ،سماخلا

 ،َحِرَفو ،بَرَضو ،رَصَن بg نم :باوبأ ةثالث نم ئجي :فَعاضملا نأ-٢
.هُّضَعي ُهَّضعو ،ُّرِفي َّرفو ،ُّرسي َّرس :وحن
 لاق :لثم ،عراضملا يف واولgو يضاملا يف فلألg ناك نإ صقانلاو-٣
. لُعْفَـي لَعَـف بg نم وهف ،لوقي
 وهف ،يمريىمر :لثم ،عراضملا يف ءايلgو يضاملا يف فلألg ناك نإو
 لِعْفَـي لَعَـف بg نم
.لَعْفَـي لَعَـف بg نم وهف ،ىعسي ىعس :لثم ،امهيف فلألg ناك نإو
 وهف ،ىضري يضر :لثم ،عراضملا يف فلَألgو يضاملا يف ءايلg ناك نإو
.لَعْفَـي لِعَف بg نم
.لِعْفَـيلِعَف بg نم وهف ،ىِلي ىلو :لثم ،امهيف ءايلg ناك نإو
.فُرَش بg نم وهف ،وُرسيو َوُرَس :لثم ،امهيف واولg ناك نإو
 الف ،يعامس ةمدقتملا ةتسلا نازوَألا نم نيعم نزو ىلع يثالثلا نوك-٤
ةدعاق ىلع اهتفرعم يف دمتعي



هنزوةيتألالاعفألا نازوأ نيب
ُبُتْكَي َبَتَك
ُبَهْذَيَبَهَذ

ُسِلَْجيَسَلَج
ُبَرْشَي  َبِرَش
ُنُسَْحي  َنُسَح
ُمِعْنَـيَمِعَن

نيرمت



:باوبأ ةثالث وهو ،يثالثلا ىلع دحاو فرح هيف ديز ام وهو :لوألا عونلا

لوألا بابلا

) الاعفإ لِعفي لعفأ (

.جرخأ ،مركأ :هنوزوم

.هلوأ يف ةزمهلا ةدQزب فرحأ ةعبرأ ىلع هيضام نوكي نأ :هتمالعو

.لجرلا حبصأ :لثم ،ًامزال نوكي دقو ،ًارمع ديز مركأ :لثم ،ًابلاغ ةيدعتلل :هؤانبو

يناثلا بابلا

) ًاليِعْفَـت ُلِّعَفُـي لَّعَـف (

.َّىكز ،مّدق :هنوزوم

.هلعف نيع سنج نم نيعلاو ءافلا نيب دحاو فرح ةدQزب فرحأ ةعبرأ ىلع هيضام نوكي نأ :هتمالعو

وط :لثم ،لعفلا يف نوكي دق وهو ،ًابلاغ ريثكتلل :هؤانبو
ّ

م :لثم ،لعافلا يف نوكي دقو ،َةبعكلا ٌديز ف
َ

تَّو
َ

لبإلا 
ُ

 يف نوكي دقو ،

باوبألا ٌديز قّلغ :لثم ،لوعفملا
َ

.

.فرحأ ةثالث هيف ديز امو ،نافرح هيف ديز امو ،دحاو فرح هيف ديز ام :عاونأ ةثالث وهو ،ديزملا يثالثلل اهنم ?? رشع انثاو



ثلاثلا بابلا

ًالاَعيِف الاَعِف ةلعافُم ُلِعافُي َلَعاَف (
. دعاس ،دهاج ،ذخآ ،لتاق :هنوزوم)

.نيعلاو ءافلا نيب فلألا ةدOزب فرحأ ةعبرأ ىلع هيضام نوكي نأ :هتمالعو

.هللا مهلتاق :لثم ،ِدحاولل نوكي دقو ،ًارمع ٌديز لتاق :لثم ،نينثالا نيب ةكراشملل :هؤانبو

) ًالاَعِفْنِا لِعَفْـنَـي َلَعَفْـنِا (
.داقنا ،ّقشنا ،رسكنا :هنوزوم

.هلوأ يف نونلاو ةزمهلا ةدOزب فرحأ ةسمخ ىلع هيضام نوكي نأ :هتمالعو

.هلوعفمب يدعتملا لعفلا قلعت نع ءيشلا رثأ لوصح وه :ةعواطملا ىنعمو .رسكناف جاجزلا ُترسك :لثم ،ةعواطملل :هؤانبو

:باوبأ ةسمخ وهو ،يثالثلا ىلع نافرح هيف ديِز ام وهو :يناثلا عونلا

لوألا بابلا



يناثلا بابلا

) ًالاعِتْفا ُلِعَتْفَـي لَعَـتفِا (
.برطضا ،ربطصا ،ىقتا ،لصتا ،ىَعَّدا ،راتخا ،ّقتشا ،عمتجا :هنوزوم

.نيعلاو ءافلا نيب ءاتلاو هلوأ يف ةزمهلا ةدWزب فرحأ ةسمخ ىلع هيضام نوكي نأ :هتمالعو

.عمتجاف لبإلا ُتعمج :لثم ،اضيأ ةعواطملل :هؤانبو

ثلاثلا بابلا

) ًالالِعْفِا ّلَعْفَـي ّلَعْـفِا (
.َّروعا ،َّرفصا ،َّرمحا :هنوزوم

.هرخآ يف هلعف مال سنج نم رخآ ٍفرحو هلوأ يف ةزمهلا ةدWزب فرحأ ةسمخ ىلع هيضام نوكي نأ :هتمالعو

رمحا :لثم ،بويعلاو ناولألا يف ًابلاغ نوكي :هؤانبو
ّ

روعا ،ٌديز 
ّ

.ٌديز 



عبارلا بابلا

) ًالُّعَفَـت ُلّعَفَـتَـي لّعَفَـت (
.ىكزت ،ملعت ،ملكت :هنوزوم

.نيعلاو ءافلا نيب هلعف نيع سنج نم رخآ فرحو هلوأ يف ءاتلا ةدHزب فرحأ ةسمخ ىلع هيضام نوكي نأ :هتمالعو

.ةلاسم دعب ةلأسم َملعلا ُتملعت :لثم ،ءيش دعب ًائيش بولطملا ليصحت :فلكتلا ىنعمو ،فُّلَكتلل :هؤانبو

سماخلا بابلا

) ًالعْافَت ُلَعافَتَـي لَعاَفَـت (
.كرابت ،َرَواشَت ،َدَعابت:هنوزوم

.نيعلاو ءافلا نيب فلألاو هلوأ يف ءاتلا ةدHزب فرحأ ةسمخ ىلع هيضام نوكي نأ :هتمالعو

.موقلا حلاصت ،ورمعو ديز رواشت :لثم .ًادعاصف نينثالا نيب كراشتلل :هؤانبو



لوألا بابلا

) ًالاعْفِتسِا لِعْفَـتسَي لعْفَـتْسِا (
.ماقتسا ،رفغتسا ،جرختسا :هنوزوم

.ءاتلاو نيسلاو ةزمهلا ةدJزب فرحأ ةتس ىلع هيضام نوكي نأ :هتمالعو

نيطلا رجحتسا :لثم ،ًامزال نوكي دقو ،َلاملا ٌديز جرختسا :لثم ،ًابلاغ ةيدعتلل :هؤانبو
ُ

يناثلا بابلا

) ًالاعْيِعفا لِعوَعْفَـي لَعْوعْفِا (
. ندودغا ،بشوشعا:هنوزوم

.واولاو نيعلا نيب واولاو هلعف نيع سنج نم رخآ فرحو هلوأ يف ةزمهلا ةدJزب فرحأ ةتس ىلع هيضام نوكي نأ :هتمالعو

.)ضرألا هجو تابن رثك اذا ( ،ضرألا بشوشعا :لثم ،ةمزاللا ةغلابمل :هؤانبو

:باوبأ ةعبرأ وهو ،يثالثلا ىلع فرحأ ةثالث هيف ديِز ام وهو :ثلاثلا عونلا



ثلاثلا بابلا

) ًالالْيِعْفِا ُّلاعفي َّلاعفِا (
.ّباهشا ،ّرامحا :هنوزوم
 يف هلعف مال سنجنم رخآ فرحو ماللاو نيعلا نيب فلألاو هلوأ يف ةزمهلا ةدIزب فرحأ ةتس ىلع هيضام نوكي نأ :هتمالعو
.هرخآ
) لالعفالا بk نم غلبأ بابلا اذه نأل ،ةغلابم ةدIز ةزمح هل ناك اذإ ( .ٌديز َّرامحا :لثم ،مزاللا ةغلابمل :هؤانبو

عبارلا بابلا

) ًالاَّوِعفِا لِّوَعْفَـي َلّوعْفِا (
.عرسأ اذإ :ذَّولجا:هنوزوم
.ماللاو نيعلا نيب نيواولاو هلوأ يف ةزمهلا ةدIزب فرحأ ةتس ىلع هيضام نوكي نأ :هتمالعو
.) ةعرس ةدIزب ًاريس راس اذإ ( لبإلا ذولجا :لثم ،اضيأ ةمزاللا ةغلابمل :هؤانبو



هيف ديزهنازوأةيتألالاعفألا نازوأ نيب
فرحَلَعْـفأَلَزْـنأ

َرَواَح

َّقَشْنا

َقَّزَم

َمَصَتْخِا

َعَّجَشَت

هيف ديزهنزوةيتألالاعفألا نازوأ نيب
َرَجْحَتْسِا

َّرَوْعِا

َّراَضْخِا

َطَّوَلْعِا

َنَشْوَشْخا

مكاََحت

نيرمت



لوألا بابلا

) ًالالعِف ةللْعَـف ُلِلْعَفُـي َلَلْعَـف (
خبرد ،َجَرْحَد :هنوزوم
.ةيلصأ هفورح عيمج نوكي نH فرحأ ةعبرأ ىلع هيضام نوكي نأ :هتمالعو
) هسُأر أطأط ( لجرلا خبرد :لثم ،ًامزال نوكي دقو ،رجحلا ٌديز جرحد :لثم ،ًابلاغ ةيدعتلل :هؤانبو

لوألا بابلا

) ًالاعْيف ةلَعوَف لِعْوَفُـي لَعْوَـف (
.َبَرْوَج ،لقْوَح:هنوزوم
.نيعلاو ءافلا نيب واولا ةدcزب فرحأ ةعبرأ ىلع هيضام نوكي نأ :هتمالعو
.ٌديز لقْوَح :لثم ،طقف مزالل :هؤانبو

 دحاو نزو دَّرmا يعkرلل
هتاقحلمو دَّر@ا يع<رلا نازوأ

ةتس هتاقلحمو



يناثلا بابلا

) ًالاوْعِف ةلوْعَـف لوْعَفُـي لَوْعَـف (
.َروْهَج :هنوزوم

.ماللاو نيعلا نيب واولا ةدHزب فرحأ ةعبرأ ىلع هيضام نوكي نأ :هتمالعو

.نآرقلا ٌديز روهج :لثم ،طقف ةيدعتلل :هؤانبو

ثلاثلا بابلا

) ًالاعْيِف ةلعْيَـفُلِعْيَفُـي َلَعْـيَـف (
.َرطْيَـب:هنوزوم

.نيعلاو ءافلا نيب ءايلا ةدHزب فرحأ ةعبرأ ىلع هيضام نوكي نأ :هتمالعو

.َملقلا ٌديز رطيب :لثم ،طقف ةيدعتلل :هؤانبو



عبارلا بابلا

) ًالايْعِف ةَلَـيْعَـف ُلِيْعَفُـي لَيْعَـف (
.ََريْثِ◌َع :هنوزوم

.ماللاو نيعلا نيب ءايلا ةدJزب فرحأ ةعبرأ ىلع هيضام نوكي نأ :هتمالعو

) علط ( .ٌديز ريْثع :لثم ،مزالل :هؤانبو

سماخلا بابلا

) ًالالْعِف ةللْعَـف ُلِلْعَفُـي َلَلْعَـف (
.ببلج:هنوزوم

.هرخآ يف هلْعِف مال سنج نم دحاو فرح ةدJزب فرحأ ةعبرأ ىلع هيضام نوكي نأ :هتمالعو

.ًارمع ٌديز ببْلج ،طقف ةيدعتلل :هؤانبو



سداسلا بابلا

)ءالْعِف ةَيلْعَـف ْيلْعَفُـي ىلْعَـف (
س :هنوزوم

َ
.ىقْل

.هرخآ يف ءايلا ةدIزب فرحأ ةعبرأ ىلع هيضام نوكي نأ :هتمالعو

) علط ( .ٌديز ريْثع :لثم ،مزالل :هؤانبو

ح :لثم ،هب قحلملاو قحلملا :يأ ،نييردصملا داحتا :قاحلإلا ىنعمو ،درFا يعCرلC قحلملا :ةتسلا هذهل لاقيو
َ

و
ْ

ج ،ةلَق
َ

وْه
َ

ر
َ
 ،ة

ـب
َ
ج ،ًةَريْثَع ،ةرَطْي

َ
ـبْل
َ
ب
َ

س ،ة
َ

رْحَد = ةيَقْل
َ

ج
َ

.ة



هنزوةيتألالاعفألا نازوأ نيب
ُنئْمَطُيَنَأْمَط
ُبِروَُجي  َبَرْوَج
ُرِطْيَسُي َرَطْيَس
ْيقْلَسُيىَقْلَس
ُبِبْلَُجيَبَبْلج

ُأِيْهَرُـيَأَيْهَر
ُرِوْهَُجيَرَوْهَج

نيرمت



لوألا بابلا

) ًالُلْعَفَـت ُلَلْعَفَـتَـي َلَلْعَفت (
 َجَرْحَدت :هنوزوم
.هلوأ يف ءاتلا ةدHزب فرحأ ةسمخ ىلع هيضام نوكي نأ :هتمالعو
.جرحدتف رجحلا ُتجرحد :لثم ،ةعواطملل :هؤانبو

.دحاو ب^ وهو ،دحاو فرح هيف ديز ام وهو :لوألا عونلا

هتاقحلمو ديزملا يع8رلا نازوأ
 .نافرح هيف ديز امو ،دحاو فرح هيف ديز ام :نيمسق ىلإ هيف ديزملا يع̂رلا مسقني



.ن88 وهو ،نافرح هيف ديز ام وهو :يناثلا عونلا

لوألا بابلا

) ًالالْنِعْفا ُلِلْنَعْفَـي للْنَعْـفا (
رْحا :هنوزوم

َ
مْحن

َ
.ىلوألا ماللاو نيعلا نيب نونلاو هلوأ يف ةزمهلا ةدPزب فرحأ ةتس ىلع هيضام نوكي نأ :هتمالعو

.ْتمْجنرحاف لبألا ُتْمجْرح :لثم ،ةعواطملل :هؤانبو

يناثلا بابلا

) الّالعْفا ُّلِلَعْفَـي َّلَلَعْـفا (
ّنأمْطا ،َّرَعَشْقا :هنوزوم

.هرخآ يف ةيناثلا همال سنج نم رخآ فرحو هلوأ يف ةزمهلا ةدPزب فرحأ ةتس ىلع هيضام نوكي نأ :هتمالعو

.لجرلا دلج ّرَعَشْقا :لثم ،مزاللا ةغلابمل :هؤانبو



باوبأ ةسمخ ىلع يت3 دحاو فرح هيف ديز امب قحلملاو

لوألا بابلا

) ًالُلْعَفَـت ُلَلْعَفَـتَـي َلَ◌َلْعَفَـت (
َبَبْلََجت :هنوزوم

.هرخآ يف هلعف مال سنج نم رخآ فرحو هلوأ يف ءاتلا ةدOزب فرحأ ةسمخ ىلع هيضام نوكي نأ :هتمالعو

.ٌديز ببلجت :لثم ،مزالل :هؤانبو

يناثلا بابلا

 ) ًالُعْوَفَـت لَعْوَفَـتَـي َلَعْوَفَـت (
َبَرْوََجت :هنوزوم

.نيعلاو ءافلا نيب واولاو هلوأ يف ءاتلا ةدOزب فرحأ ةسمخ ىلع هيضام نوكي نأ :هتمالعو

.ٌديز َبَرْوََجت :لثم ،مزالل :هؤانبو



ثلاثلا بابلا

) ًالُعيَفَـت ُلَعْـيفَتَـي لَعْـيَفَـت (
َنَطْيَشَت :هنوزوم

.نيعلاو ءافلا نيب ءايلاو هلوأ يف ءاتلا ةدIزب فرحأ ةسمخ ىلع هيضام نوكي نأ :هتمالعو

.ٌديز َنَطْيشت :لثم ،مزالل :هؤانبو

عبارلا بابلا

 ) ًالُوْعَفَـت ُلَوْعَفَـتَـي َلَوْعَفَـت (
َكَوْهَرَـت :هنوزوم

.ماللاو نيعلا نيب واولا ةدIزب فرحأ ةسمخ ىلع هيضام نوكي نأ :هتمالعو

.ةَيْشِمْلا يف ليامتو رتخبت :ينعي .ٌديز َكوْهَرَـت :لثم ،مزالل :هؤانبو



سماخلا بابلا

) ًايلْعَفَـت ىلْعفَتَـي ىلْعَفَـت (
ىقلَسَت :هنوزوم

.هرخآ يف ءايلاو هلوأ يف ءاتلا ةدFزب فرحأ ةسمخ ىلع هيضام نوكي نأ :هتمالعو

) هافق ىلع مW ( .ديز ىقلست :لثم ،مزالل :هؤانبو

 ،ءابلا راركتب وه امنإ ) َبَبْلََجت ( يف قاحلإلا :ًالثم ،ءاتلا ريغ ةدFزب نوكت امنإ تاقحلملا هذه يف قاحلإلا ةقيقح نأملعا

.اهرخآو اهطسو يف لب ةملكلا لوأ يف نوكي ال قاحلإلا نأل ،) جرحدت ( يف تناك امك ةعواطملا ىنعمل ْتلخد امنإ ءاتلاو



لوألا بابلا

) ًالالْنِعْفا ُلِلْنَعْفَـي َلَلْـنَعْـفا (
سْنَعْـقا :هنوزوم

َ
س
َ

 يف هلعف مال سنجنم رخآ فرحو ماللاو نيعلا نيب نونلاو هلوأ يف ةزمهلا ةدJزب فرحأ ةتس ىلع هيضام نوكي نأ :هتمالعو

.هرخآ

سْنعْقا :لثم ،مزاللا ةغلابمل :هؤانبو
َ

س
َ

) هردص جرخ اذإ ( .لجرلا 

يناثلا بابلا

 ) ًءالْنِعْفا يلْنَعْفَـي ىلْنَعْـفِا (
ىقنلسا :هنوزوم

.هرخأ يف ءايلاو ماللاو نيعلا نيب نونلاو هلوأ يف ةزمهلا ةدJزب فرحأ ةتس ىلع هيضام نوكي نأ :هتمالعو

) هافق ىلع مl ( .ٌديزىقنلسا :لثم ،مزالل :هؤانبو

نqq :نافرح هيف ديز امب قحلملاو



هنزوةيتألالاعفألا نازوأ نيب
َجَرْحَدَت
َرَطْيَسَت
َرَـثْوَكَت
ىقلَسَت
َكَكْنَحْسا

َّزأَْمشا
ىقنلسا
َمْحنَرْحا
َكَوْهَرَـت
ىقلَسَت

نيرمت



44 نوثالثو ةسمخفيرصتلا باوبأ

در=ايثالثلل اهنم ةتس

لَعَـف
َ

لُعْفَـي 

لَعَـف
َ

لِعْفَـي 

لَعَـف
َ

لَعْفَـي 

لِعَف
َ

لَعْفَـي 

لُعَـف
َ

لُعْفَـي 

لِعَف
َ

لِعْفَـي 

 يثالثلل اهنم رشع انثا

عاونأ ةثالث وهو ديزملا

 ةثالث فرح هيف ديز ام

باوبأ

لَعْـفأ
َ

لِعْفُـي 
ُ

لِعَّفُـي لَّعَـف

لَعاَف
َ

لِعافُي 
ُ

 نافرح هيف ديز ام

باوبأ ةسمخ

لَعَفْـنا
َ

لِعَفْـنَـي 
ُ

لِعَتْفَـي لَعَـتْـفا
ُ

ُّلَعْفَـي َّلَعْـفا

لَّعَفَـت
َ

لَّعَفَـتَـي 
ُ

لَعافَتَـي لَعافَت
ُ

 فرحأ ةثالث هيف ديز ام

باوبأ ةعبرأ

لِعفَتْسَي لَعْفَـتْسا
ُ

لِعْوَعْفَـيلَعْوَعْـفا
ُ

وَعْـفا
ّ

وَعْفَـيَل
ّ
ُلِ

ّلاعْفَـي ّلاعْفا

 يع4رلل اهنم دحاو

در=ا

لَلْعَـف
َ

لِلْعَفُـي 
ُ

 قحلمل اهنم ةتس

در=ا يع4رل4

لَعْوَـف
َ

لِعوَفُـي 
ُ

لَعْـيَـف
َ

لِعْيَفُـي 
ُ

لَعْوَـف
َ

لِعوَفُـي 
ُ

لَيَعف
َ

لِيْعَفُـي 
ُ

لَلَعَـف
َ

لِلعَفُـي 
ُ

يِلْعَفُـي ىَلْعَـف

 يع4رلل اهنم ةثالث

ناعون وهو ديزملا

 دحاو فرح هيف ديز ام

دحاو ب4 وهو

لَلْعَفَـت
َ

لَلْفَـتَـي
ُ

 وهو نافرح هيف ديز ام

ن44

لَلْـنَعْـفا
َ

لِلْنَعْفَـي
ُ

ُّلِلَعْفَـيَّلَلَعْـفا

 ( قحلمل اهنم ةسمخ

رْحدت
َ

) َج

لَلْعَفَـت
َ

لَلْعَفَـتَـي
ُ

لَعْوَفَـت
َ

لَعْوَفَـتَـي 
ُ

لَعْـيَفَـت
َ

لَعْـيَفَـتَـي
ُ

وْعَفَـت
َ

وْعَفَـتَـيَل
َ

ل

ىلْعَفَـتَـيىلْعَفَـت

 (قحلمل اهنم نانثا

)مجنرحا

لَلْـنَعْـفا
َ

لِلْنَعْفَـي
ُ

يِلْنَعْفَـيىَلنَعْـفا



نامسق-فرصتلاو دومجلا ثيح نم– لعفلا

دماج

 ةروص مزلي يذلا لعفلا وه

 فيرصتلا روص نم ةدحاو

 ،ىرخأ ةروص هنم يتI الو

 يذلا نامزلا نع ادرجمو

لعفلا ةلالد يف ربتعي

ادع ،سئب ،ىسع

عاونأ ةثالث وهو

يضاملل امزالم ناك ام

 ،ىرح ،ىسع ،ماد ام ،سيل :ةصقانلا لاعفألا ضعب

برك ،قلولخا

اذبح ال ،اذبح ،سئِب ،معِن :مذلاو حدملا لاعفأ

اشاح ،ادع ،الخ :ءانثتسالا لاعفأ

هب لعفأ ،لعفأ ام :امtزوو بجعتلا يلعف

رمألل امزالم ناك ام

 نم ( مّلَعَـت ،ْبه

) بولقلا لاعفأ

عراضملل امزالم ناك ام

 ،)حيصي ( طيهي

) يواسي ( ىوسي

فرصتم

لعفلل  سماخلا ميسقتلا



فرصتملا لعفلا

 ءادأل ةروص ىلإ ةروص نم لوحتلا لبقي ام وه

ةفلتخملا اهتنمزأ يف يناعملا

 ،بتكي ،بتك

بتكأ

ناعون وهو

Oفرصتلا م

 ،رمألاو عراضملاو يضاملا هنم يتQ ام وهو

لاعفألا مظعم لمشي عونلا اذهو

فرصتلا صق^

وأ ،عراضملاو يضاملا هنم يتQ ام وهو

طقف رمألاو عراضملا

 ام كفنا ام ،لازي ام لازام ،كشوي كشوأ ،داكي داك

ةصقانلا لاعفألا نم اهلك ،حربي ام حرب ام ،كفني

رذ رذي ،عد عدي



  سداسلا ميسقتلا
لعفلل

.الوهجم ىمسيو ،لوعفملل ينبم ىلإو امولعم ىمسيو ،لعافلل ينبم ىلإ  لعفلا مسقني

.سردلا دمحم َظِفَح :وحن ،هلعاف هعم ركُذ ام وه :مولعملا لعفلا

.ُسردلا َظفُح :وحن ،هريغ هنع َبينُأو هلعاف َفِذُح ام وه وه :لوهQا لعفلاو

 :اهلصأ نع لعفلا ةروص َّريغت نأ بجي ةلاحلا هذه ىفو

ىلع بِرُض :وحن ،اًريدقت ولو هرخآ لبق ام َرسُكو هُلوأ َّمُض ،ةدئاز ءm الو ٍلصو ةزمj ءودبم ريغ اًيضام ناك نإف
ّ

 .عيبملا َّدُرو ،

 .ديز عم َلِتوُقتو ،باسحلا َمِّلُعُـت :وحن ،َّلوألا عم يناثلا َّمُض ،ةدئاز ءاتب اًءودبم ناك نإف

.ندعملا جرخُتْساو ،ديزب قلُطنا :وحن لوألا عم ثلاثلا َّمُض لصو ةزمj اًءودبم ناك نإو

.عيبملا ُّدريو ،ٌّيلع ُبرْضُي :وحن ،اريدقت ولو هرخآ لبق ام حتُفو ،هلوأ َّمُض اعراضم ناك نإو

 :لثم ،افلأ هنيع بلقتو هلوأ مضي اعراضم ناك نإو ،ليِق ،عيِب :لثم ،ءã هفلأ بلقتو هلوأ رسكي ،ايضام افاوجأ لعفلا ناك نإو

 ُلاَقُـي ،ُعاَبُـي



.
نامسق- هلعاف رابتع)- لعفلا

مولعم

هلعاف ركذ ام

مالكلا يف

ع
َ

 فر

بنذملا
ُ

قحلا 
َ

لوهجم

 ،هلعاف ركذي مل ام

لوعفملا ميقأو

صتخيو ،هماقم

يدعتمل)

ع
ُ

قحلا فر
ُ

لوهجملل مولعملا ءانب

 ام رسكيو،هلوأ مضيو :ةدئاز ءb الو لصو ةزمه هلوأ يف سيلو ايضام ناك نإف

سُك :لثم ،هرخآ لبق
ِ

ر
َ

 هلوأ اميف هرخا لبق ام رسكيو هينlو هلوأ مضيو ،مِركُأ ،

bو هلوأ مضيو ،لضُفُـت :لثم ،ةدئاز ءlةزمه هلوأ اميفهرخآ لبق ام رسكيو هثل 

جرخُتسُا ،رفغُتسُا :لثم ،لصو

ي :لثم ،هرخآ لبق ام حتفيو هلوأ مضي :اعراضم ناك نإو
ُ

سك
َ

ي ،ر
ُ

رك
َ

ي ،م
ُ
 ،مَلعت

ي
ُ

رَفغتس

ق ،عيِب :لثم ،ءv هفلأ بلقتو هلوأ رسكي ،ايضام افاوجأ لعفلا ناك نإو
ِ
 نإو ،لي

لاقي ،عابي :لثم ،افلأ هنيع بلقتو هلوأ مضي اعراضم ناك



)١ ( نيرمت

مولعملوهجملعفلا:ةيلاتلا لمجلا نممولعملاو لوه,ا لعفلا جرختسا

✓ظفح. ينطولا َديشنلا ُبالطلا َظِفَح
.  ُئطاوشلا تَلُِّمج

ِنيصلا يف ُةعابِّطلا تَعِرتخُا

دلولابرُض

. ةزئاجلM دلولا حرف

. دجسملا يف بألا ىلص

. رهنلا ضاف



دكؤم ريغو ،دَّكؤم ىلإ لعفلا مسقني

سُيَل{ :وحن ،ةفيفخ وأ تناك ةليقث .ديكوتلا نون هتقحل ام :دَّكؤملاف
ْ

َو َّنَنَج
نِم ْننوُكَيَل

َ
نيِرِغاَّصلا 

َ
{.

سُي :وحن ،هقحلت مل ام :دكؤملا ريغو
ْ

نَج
ُ

.نوكيو ،

.اًقلطم دَّكؤي ال يضاملاف

.ْنَدِهَتْجاو ََّنبُتْكا :وحن ،اًقلطم هديكوت زوجي رمألاو

:تالاح ةثالث هلف عراضملا امأو

.اًبجاو هديكوت نوكي نأ :ىلوألا

مسق باوج يف ،ًالبقتسم ،اًتَـبْـثُم ناك اذإ هديكkبجي
َ

ريغ ،
َ

و{ :وحن ،لصافب همال نم لوصفم 
َ

uَvِ مُكَماَنْصأ َّنَديِكأل
ْ

{.

.ًازاوج هديكوت نوكي نأ :ةيناثلاو

 ) امإ ( ـب اقوبسم ناك اذإو ،قوفتلا نع َّنثحبتأ ،َّنلسكت ال ،َ◌ّ◌ّندهتجا :وحن ،بلطلا تاودأ نم ةادأ دعب عقو اذإ هديكوتزوجي

 ،لافنألا }٢٥ ...نيذلا َّ(=>يصت ال ةنتف اوقتاو { :وحن ) مل و  ال ( ـب ايفنم ناك اذإو .فارعألا }٢٠٠ ... كّنغ(()ي ام$و { :وحن ةيطرشلا

.اخيش ْنملعي مل ام لهاجلا هبسحي

.زاوجلا وأ بوجولا طورش نم طرش دقف اذإ هديكوت عنتمي

لعفلل  عباسلا ميسقتلا



عراضملالعفلا ديكوت تالاح

7وجو هديكوت

مسقلل 7اوجو ناك اذإ

مسقلا مالب الصتم

اتبثم

لابقتسالا ىلع الادو

ند)'أل %ات {
ّ

 

ءا)7نألا }٥٨ م0مانصأ

ازاوج هديكوت

 تاودأ نم ةادأ دعب عقو اذإ

بلطلا

َ◌ّ◌ّندهتجا

َّنلسكت ال

قوفتلا نع َّنثحبتأ

َّندجت كتيل

َّنزوفت كلعل

ةينطولا سرادملا َّنروزت الأ

dدنع َّنلزنت له

 امإ ( ـب اقوبسم ناك اذإ

ةيطرشلا )

>ي ام:و {
نغ==

ّ
 ... ك

فارعألا }٢٠٠

  ال( ـب ايفنم ناك اذإ

) مل و

ال ةنتف اوقتاو {

 }٢٥ نيذلا ّ=NOيصت

لافنألا

مل ام لهاجلا هبسحي

اخيش نملعي

اعنتمم نوكي نأ

 طرش دقف اذإ

 طورش نم

 وأ بوجولا

عنتمي ،زاوجلا

هديكوت



:اهديكوت ةقيرطو ناعون ديكوتلا نون
.نوكسلا ىلع ةينبم ةفيفخلا ديكوتلا نونو ،حتفلا ىلع ةينبم ةليقثلا ديكوتلا نون

 دنع ء^ بلقت فلألZ رخآلا لتعم ناك اذإ ،كتابجاو ّنبتكتل :لثم ،ءيش هنم فذحي ملو هرخآ حتف درفملا عراضملا ديكوت دنع

ريخلا ىلإ ّنيعستل :لثم ،ديكوتلا

 :وحن ،ةليقثلا ديكوتلا نون رسكتو ،تlون ثالث عامتجا ةيهارك ىنثملا نون فذحت :نينثالا فلc لصتملا عراضملا ديكوت دنع

ِّناّجحت– ِناجَحت

 اذإ الإ   .َّنرُصْنَـت– َنْوُرُصْنت :وحن ،نينكاسلا ءاقتلال واولا كلذكو عمجلا نون فذحت ةعامجلا واوب لصتملا عراضملا ديكوت دنع

َّنُوَعْسَت :وحن ،اهلبق ام حتفيو مضلZ كرحتو ةعامجلا واو ىقبتف فلألZ التعم لعفلا ناك

ِّنبتكأ ،ُّنبتكأ :لثم ،اتفذح ،اهلبق روسكملا ةبطاخملا ء^ وأ ،اهلبق ام مومضملا ةعامجلا واو دعب ديكوتلا نون تعقو اذإ

.ِّنانبتكا ،ِّنانبتكي :لثم ،فلc امهنيب لصفلا بجو ،ةددشملا ديكوتلا نون ةوسنلا نون ىلو اذإ

.ْنانْيِشخاو ،ْنZرْضَت :لوقت الف ،ثنؤملا عمج يف الو ةينثتلا يف لخدت ال ةفيفخلا ديكوتلا نون

.اًعفسنل :وحن ًافلأ ْتبلُق ةحتف دعب ْتعقو نإف ،نيونتلا مكح فقولا يف ىطعُت اåأو



نيرمت

:نيسوقلا نيب امم بسانملا لعفلا يت0 اميف طقنلا ناكم عض
.) حيحص امهالك- نلفغأ- لفغأ ( نطولا قوقح نع ............... نل هللاو-أ

.) نرصقأ نل- ندهتجأ فوسل- ندهتجأل ( يلمع يف ............. ةبعكلا برو-ب

.) نرفاسأ فوسل- نرفاسأل- رفاسأل ( .نآلا ............. هللاو-ج

.) حيحص امهالك- نلم[- لم[ ( دج ةايحلا نإف .............. ال-د



.ديزمو درجم ىلإ مسالا مسقني

.ٌلُجَر :لثم ،ةيلصأ اهلك هفرحأ تناك ام :در4ا مسالا

.رافغتسا :لثم ،رثكأ وأ فرح هفرحأ ىلع ديز ام :هيف ديزملا مسالا

.يسامخ ،يعVرو ،يثالث ىلإ مسقني در4او

:ةرشع اهيلع قفتملا يثالثلا نازوأف-١

يناثلا بابلا

ميساقت ةدع هيفو مسالا يف
مسالل لوألا ميسقتلا

لاثمنزولاثمنزولاثمنزو

مَطُحو دَرُصلَعُـفسْكِنو لِْمحلْعِفلْهَسو مْهَسلْعَـف

ةعيرس يأ :حُرُسوقُنُعلُعُـفقرفتم يأ :َميِزو بَنِعلَعِفلَطَبو رَمَقلَعَـف

 نم لاقتنالا ةبوعصل لِعُفو ، لُعِف نويفرصلا لمهاةمخض يأ زِلِبو لِبِإلِعِفرِذَحو فِتَكلِعَف

.ناسللاىلع هلقثل سكعلI وأ رسكلا ىلإ مضلا وْلُحو لْفُـقلْعُـفظُقيَو دُضَعلُعَـف



ر/ا يع,رلا مسالا نازوأ
ّ

:ةسمخ اهيلع قفتملا د

ةلثمأنزوةلثمأنزوةلثمأنزو

عَـف
ْ
جلَل

َ
عُـفرفع

ْ
ـبلُل

ُ
ر
ْ
فٍنُث

ِ
ع
ْ
دلَل

ِ
ر
ْ

ه
َ

م

ف
ِ

ع
ْ
ل
ِ

بِزل
ْ

فجِر
ِ

ع
َ

ل
ّ

ق
ِ

م
َ

عُـف" شفخألا دازورْط
ْ
ج"لَل

ُ
بَدْخ

ةعبرأ يسامخلا نازوأ

ةلثمأنزوةلثمأنزوةلثمأنزو

عَـف
َ
فلجرفسلَّل

ِ
ع
ْ
◌َّلَل

َ
ق
ِ

ر
ْ

 ةيلصألا هفورح لقت ال نكمتملا مسالا نأ :هيبنتبعط

مدو ،دي :ـك ،فذحلا هلخد اذإ الإ ،ةثالث نع عَـف
ْ
لَل
ِ

ل
ٌ

ج
َ

ح
ْ

م
َ

عُـفشِر
َ
ّل
ِ

لِمْعَذُقل



 ،نينامثلا وحن اهيلع مهضعب دازو ،هيوبيس هلقن ام ىلع ،ةينامثو ةئم ثالث غلبت هيف ديزملا نازوأف ةلمجل.و ،ةريثك هنازوأف هيف ديزملا امأ

.ةتس ةدXزل. زواجتي ال لعفلا نأ امك ،فرحأ ةعبس ةدXزل. زواجتي الو اهضعب يف فعض عم

.جارختسا ،حيتافم ،لزانم ،ديعس ،دجسم :هيف ديزملا لوصألا يثالثلا مسالاف
.توبكنع ،نارفعز ،جرحدم :هيف ديزملا :لوصألا يع.رلا مسالاو

.بيلدنع ،ليبسلس ،ليبجنز :هيف ديزملا :لوصألا يسامخلا مسالاو



نيرمت

در*انزوديزملا مسالادرجم مسالا:يلياميف ديزملا مسالاو در*امسالا ِّنيب

ٌلُعَـف:يثالثدجسمٌلُجَرٌدجسم،ٌلُجَر

جاَرخِتْسا ،رفعَج

ٌمَهْرِد ،توُبَكْنَع

ٌليِبَْجنز،ٌلِبإ

ٌملعم،ٌلْفُـق



مسالل يناثلا ميسقتلا

ىلإ قاقتشالاو دومجلا ثيح نم مسالا مسقني

:نيمسق

 ىلع ةلالدلل عضو لجترم مسا وهو :دماجلا مسالا

 سانجألا ءامسأكهريغ ظفل نم ذخؤي ملو ، هانعم

 سانجألا ءامسأو .رَقبو رَجشو لُجر :لثم،ةسوسحملا

- نهذلi كردي ىنعم ىلع لد ام : وهو- ةيونعملا

رْصن :لثم ثادحأ ىلع ةلادلا رداصملا لمشيو

وَضو دوعقو مايقو مْهَـفو
ْ

.روُنو ء

 ، مئاق :لثم ،هريغ نم ذخأ ام وهو :قتشملا مسالا

.بتكم ، راشنم ، ميلع ، رابج ، روسكم ، نمؤم

ءامسألا

ةدماج

 ، هانعم ىلع ةلالدلل عضو لجترم مسا يهو

اهريغ ظفل نم ذخؤي ملو

،رَقبو رَجشو لُجر

 دوعقو مايقو مْهَـفو رْصن

ةقتشم
اهريغ نم ذخأ ام يهو

 ميلع ، رابج ، روسكم ، نمؤم ، مئاق



يو ،ردصملا :تاقتشملا لصأو
ُ

 مساو ،لعافلا مساو )تمدقت دقو( ،رمألاو ،عراضملاو ،يضاملا :ءايشأ ةرشع ردصملا نم قتش

.ةلآلا مساو ،ناكملاو نامزلا امساو ،ليضفتلا مساو ،ةهبشملا ةفصلاو ،لوعفملا

تملع دق
َ

رو ،ةيثالُث لعفلا ةينبأ نأ 
ُ

سو ،ةيساُمخو ،ةيع^
ُ

.ردصم اهنم ءانب لكلو ؛ةيساد

:در,ا يثالثلا ردصم
:اuايب كيلإو ىنعملا عبتت ))ةدرطم ريغ(( ةبلاغ طباوض كانهو ،صاخ نزو ىلع ردصم لعف لكل ،ةيعامس يهو ةريثك هنازوأ

ف(( نزو ىلع نوكي نَأ اههبش وَأ ةفرح ىلع لد اميف بلاغلا-١
ِ

ن ،ةرازِو ..ةطايخ ،ةدادح ،ةراجت :لثم ))ةلاع
ِ
 ،ةرامِإ ،ةباي

.خلإ .ةماعز

عَـف(( نزو ىلع نوكي نَأ بارطضا ىلع لد اميف بلاغلا-٢
َ

وف لثم ))نال
َ

.خلإ ناشيج ،نالوج ،نايَلغ ،نار

مج ،ء^ِإ :لثم ))لاعف(( نزو ىلع نوكي نَأ عانتما ىلع لد اميف بلاغلا-٣
ِ

ن ،حا
ِ
.خلإ ..دارش ،راف

ءاد ىلع لد اميف بلاغلا-٤
ٍ

ص ،ماكُز :لثم ))لاعُف(( نزو ىلع نوكي نَأ 
ُ

د ،عاد
ُ

.راو

.ليمذ ،ميسر ،ليحر :لثم ))ليعف(( نزو ىلع نوكي نَأ ريس ىلع لد اميف بلاغلا-٥

ع :لثم ))ليعَف(( وَأ ))لاعُف(( نزو ىلع نوكي نأ توص ىلع لد اميف بلاغلا-٦
ُ

م ،حابُن ،ءاو
ُ

ءاو
ُ

.نينَأ ،قيu ،ريئز ،

عُـف(( نزو ىلع نوكي نَأ نول ىلع لد اميف بلاغلا-٧
ْ
.ةقرز ،ةرضخ ،ةرْفص :لثم ))ةل



ٍمْهَـفو ٍرْصنك ))ٍلْعَـف(( نزو ىلع ))مِهف((و ))رَصن(( ب< نم يدعتملا ردصم نوكي نَأ بلغي يناعملا هذه ريغ يفو

.سولُج ،لوزن ،دوعُص :لثم ))لوعُف(( نزو ىلع ))لَعَـف(( نم مزاللا ردصمو
.رَوح ،شطع ،رطب ،رجض :لثم ))ٍلَعَـف(( نزو ىلع ))لِعَف(( نم مزاللا ردصمو
.ةعاجشو ةهابنو ةلوهسو ةبوعص :لثم ))ةلاعَف(( وَأ ))ةلوعُف(( نزو ىلع ))لُعَـف(( نم مزاللا ردصمو
.رثكَأف ناردصم دحاولا لعفلل يتjْ دقو
.هيلع ساقُي الو ظفُحي ،يعامس وه امنإو ،يسايقب سيلف مَّدقت امل اًفلاخم ءاج امو

:ةيسايق يثالثلا ريغ نمو
.اًريهطت رَّهط :لثم ليعفتلا :نيعلا ديدشتب لَّعف ردصم-١
.اًماركإ مركأ :لثم لاعفإلا :َلَعْـفأ ردصمو-٢
 لبق دازيو ،هنم فرحثلä رَسْكُي نأ ،رفغتساو ىفطصاو ،ردتقاو قلطنا :لثم ،ةيسايق ٍلْصَو ُةزمه هلوأ ام ردصم سايقو-٣
.رادتقاو قالطنا :لثم ،اًردصم ريصيف ،فلأ هرخآ

.ُ<رْوََجتَبَرْوََجتَو ،انُطْيَشَت َنطْيَشَتَو ،اجُرْحَدَت َجَرْحَدَت :لثم ،هعبار مضي نأ :ةدئاز ءاتب َئِدُب ام ردصم سايقو-٤
.جرحَد :لثم ،ةَلَلْعَـف :هب قحلأ امو لَلْعَـف ردصم سايقو-٥
ملاو رسكل< لاعِفلا :َلَعاف ردصم سايقو-٦

ُ
.ةلتاقُمو ًالاتق لتاق :لثم ،ةلعاَف



ردصملا

 ىلع لادلا ظفللا وه
نامزلا نع ادرجم ثدحلا

الاتق لتاق ،املع ،َملَع

 درLا يثالثلا نم هنازوأ
يعامس

....لْغُش ،ةَْمحَر ،ٌرْصَن

ةيسايق يثالثلا ريغ نمو

 ،لاَعِفْنِا ،لاَعْـفِا ،ٌلْيِعْفَـت
ٌةلَعاَفُم ،ٌلاَعِف ،ةَلَلْعَـف ،لُلْعَفَـت



نيرمت

: نيسوقلا نيب امم لعفلل لباقملا ردصملا لوح ةرئاد عض
)لخاد– لوخد– لْخد ( ..................... : َلَخَد-أ

) ٌلْزَـن– لاَزْـنا– لوُزُـن ( .................... : َلَزْـنأ-ب

)ٌمَّدَقُم– ْميِدْقَـت– مادْقا ( .................... : َمَّدَق-ج
) ٌةَلِتاَقُم– ًالاتِق– ٌلْتَـق ( .................... : َلَتاَق-د

) مانم– ماين-مون ( .................... : مM-ه
) ٌعَْمج– عامِتْجا– ٌعِمَتُْجم ( ................... : َعَمَتْجا-و
) وعدم– يعد– ءاعد ( .................... : اعد-ز

) فاقو-ٌرسَكْنُم–راسِكّنا ( ................... : َرسَكْنا-ح
) اوعس– ءاعس– يعس ( .....................:ىعس-ط

) رئe– ناروث– روث ( ................... : رe-ي



تاقتشملا

لعافلا مسا

لوعفملا مسا

ةهبشملا ةفصلا

ليضفتلا مسا

ةلآلا مساو ناكملاو نامزلا امسا

ةلآلا مسا



:لعافلا مسا-١
 :لثم ،لعفلا هبماق نم ىلع وَأ ،هسرد كوخَأ بتاكأ :لثم :ثودحلا هجو ىلع لعفلا لعف نم ىلع ةلالدلل لعافلا مسا غاصي

.ميلس تام

 .ّداش ،ضاق ،مار ،دعاو ،لئاق ،رصW :لثم لعاف نزو ىلع ةيثالثلا لاعفَألا نم قتشيو

 ،مِرْكُم :لثم هرخآ لبق ام رسكو ةمومضم ًاميم ةعراضملا فرح لادبd مولعملا هعراضم نزو ىلع يثالثلا ريغ نم نوكيو

.ٍفطصم ،راتخم ،عِّمجتم ،نامِصاختم ،رِفغتْسُم

تالِعافناتلعافةلعافثنؤمللنولعافنالعافٌلعافركذملل

تامِركمناتمِركمةمِركمثنؤمللنومِركمنامِركمٌمِركمركذملل



)١ ( نيرمت

هببسلعافلا مسا: يت6 امم لعف لك نم هببس ركذ عم لعافلا مسا عض

) لعاف ( نزو ىلعقتشيف يثالث هنألسلاجسلج

نسحي

رفغتسا

بقاعي

بجتسي

لتاق

لصاوتي



:لوعفملا مسا-٢
.لعفلا هيلع عقو نم ىلع ةلالدلل لوعفملا مسا غاصي
.دوعوم ،حودمم ،بورضم :))لوعفم(( نزو ىلع يثالثلا نم نوكيو
 ،مرْكُم :مَركُي :رخآلا لبق ام حتفو ةمومضم ًاميم ةعراضملا فرح لادبUِ لوهSا عراضملا نزو ىلع يثالثلا ريغ نم غاصيو
.راتخم :راتُْخي ،ىفطْصُم :ىفطْصُي ،لوادتم :لوادَتُـي ،رَفْغَـتْسُم :رَفغتْسُي

 راج وَأ ردصم وَأفرظ هعم نوكي نَأ بجيف مزال لعف نم هتغايص ديرُأ اذِإف ،يدعتملا لعفلا نم الإ لوعفملا مسا غاصي ال
؟ميظع ٌحرف مويلا ٌحورفم له ،اهيلع قباستم ضرَألا ،هقوف ٌمونم ريرسلا :لثم ،رورجمو

تÅورضمناتبورضمةبورضمثنؤمللنوبورضمنÅورضمبورضمركذملل

تارَفغتسمنáرفغتسمةرفغتسمثنؤمللنوَرفغتسمنارَفغتسمرَفغتسمركذملل

 كسيئر كَراتخا :لثم ،فوجألاو فعضملا يف ةدحاو ةغيص ىلع يثالثلا ريغ نم لوعفملا مساو لعافلا مسا âًايحأ عمتجي:هيبنت
.ةنيرقلÅ قيرفتلاو ،داشُم كوخأو داشم âأف كاخأ تْدداش .راتخم كسيئرو راتخم تنأف



نيرمت
: يلي اميف ةحيحصلا ةباجإلا رتخا

:نم غاصي لوعفملا مسا-١

مولعملل ينبملا يثالثلا لعفلا-أ
لوهجملل ينبملا يثالثلا لعفلا-ب
لوهDا وأ مولعملل اينبم ءاوس يثالثلا لعفلا-ج
:نزو ىلع درDا يثالثلا نم لوعفملا مسا غاصي-٢

لَعْفُم-أ
لوعفم-ب
لَّعفُم-ج
:يثالثلا ريغ نم لوعفملا مسا غاصي-٣

لوعفم نزو ىلع-أ
رخآلا لبق ام حتفو ةمومضم اميم ةعراضملا فرح لادبM-ب
رخآلا لبق ام رسك و ةمومضم اميم عراضملا فرح لادبM-ج

:وه "ىنحنا "لعفلا نم لوعفملا مسا-٤

َىنحْنُم-أ
ِينحْنُم-ب
وحنم-ج
: وه "يكبي "لعفلا نم لوعفملا مسا:-٥

يكبم-أ
يكb-ب
يوكبم-ج
: وه "ىعسي "لعفلا نم لوعفملا مسا-٦
عسم-أ

يعسم-ب
يوعسم-ج



:لعافلا مس- ةهبشملا ةفصلا-٣
 .ليبن ،عاجش ،قلخلا ميرك :لثم توبثلا هجو ىلع لعفل5 فصتا نم ىلع ةلالدلل غاصت ءامسَأ

رطي بِرط ب5(( عبارلا بابلا نم لعفلا يف بلاغلا نَأ الِإ ةيعامس اهلك اهغيصو ،ةمزاللا ةيثالثلا لاعفَألا نم الِإ يتMْ الو
َ

 نَأ ))ب

:ةيتآلا غيصلا ىدحِإ ىلع نوكي

.ةيلح وأ بيع وأ نول ىلع تلد اذإ ثنؤملا يفءالعف ،ركذملا يفلَعفأنزو ىلع-١

.ءارمح ،رمحأ :رِمح/ءادوس ،دوسأ :دِوس /ءارضخ ،رضخأ :رِضخ:نوللا نع ةلثمأ

ءالوح لوحأ :لِوح /ءايمع ،ىمعأ :يِمع /ءاروع ،روعأ :رِوع:)ةبوبحم ريغ ةفص لك( بيعلا نع ةلثمأ

ءافيه ،فيهأ :فِيه /ءاروح ،روحأ :رِوح /ءاجعد ،جعدأ :جِعد:)ةبوبحم ةفص لك( ةيلحلا نع ةلثمأ

.ولخ وأ ءالتما ىلع تلد اذإ ثنؤملا يفىَلْعف ،ركذملا يفنالعفنزو ىلع-٢

ىركس ،ناركس :رِكس /ىبضغ ،نابضغ :بِصغ /ىَعبش ،ناعبش :عِبش:ءالتمالا نع ةلثمأ

ىآمظ ،نآمظ :ءىِمظ /ىَعوج ،ناعوج :عاج /ىَشطع ،ناشطع :شِطع:ولخلا نع ةلثمأ

...نزحلاو حرفلاك ةيسفن ةفص ىلع تلد اذإ ثنؤملا يفةلِعفو ركذملا يفلِعفنزو ىلع-٣

ةهٍرش ،هٍرش :هٍرش /ةنِطف ،نِطف :نطف /ةحِرف ،حِرف :حِرف :ةلثمأ

 ةهبشملا ةفصلا نإف لِعفوأ لَعف وأ لُعَـف نزو ىلع لعفلا نوكي نأك هالعأ ةلجسملا طورشلا لعفلا يف رفوتت مل اذإ :تاهيبنت

.ةفلتخم نازوأ ىلع اعامس غاصت



ةهبشملا ةفصلا

 ىلع لديل ،مزال لعف نم قتشم مسا

توبثلا ىنعمب لعفلا هب ماق نم

عاجش ،نسح :وحن

 درPا يثالثلا نم اLازوأ

 ( نزو ىلع يذلا مزاللا

عف
ِ

 ةدرطم ريغ( اسايق )ل

:نزوأ ةثالث ىلع)

لعفأ(
َ

عَف ( نم) 
ِ

 ،نول ىلع لد اميف ) ءالعف ( هثنؤم ،) ل

لحكأ :لثم ،ةيلح وأ ،ىمعأ :لثم ،بيع وأ رمحأ :لثم

عَف ( نم ) نالعف (
ِ

 ىلعلد اميف ) ىلعف ( هثنؤم،) ل

.ناعبش :لثم ،ءالتما وأ ،ناشطع :لثم ،ولخ

عَف (
ِ

ل
ٌ

عَف ( نم ) 
ِ

عف ( هثنؤم،) ل
ِ
 ءاودألا ىلعلد اميف ) ةل

 وأ ،قلق :لثم ،ةيقلخلا ءاودألا وأ ، ،عجو :لثم ،ةينطابلا

حرف ،نزح :لثم ،حرفو ،نزح ىلع



 ةفصلا نازوأ نم

ةيعامسلا ةهبشملا

مُظعميظعليعف

عُجَشعاجشلاعف

نُسَحنسحٌلَعَـف

َرَـقَوروقولوعَف

بُعَصبْعصلْعف



نيرمت

هنزوةهبشمةفص:ا:زو نيبو ةهبشملا ةفصلا يت, اميف نيع

ح ،هُشير ليمج رئاطلا
َ

س
َ

رظنم ن
ُ
عَـف ،ليعف:يعامسليمج ،نسح .ه

َ
ل

بذع ،هتَّجح يوق سردملا
ٌ

ح 
َ

د
ِ
 .هَثي

هَش ،رضحملا فيطل كقيدص
ْ

 .قلخلا م

ميرك ،ًاسْفَـن فيفع نمؤملا
ٌ
خ 

ُ
 .ًاقل

نا0ضغ هموق +إ (وم عجرف {
َ

افسأ 
7

ة;آلا }

ناسللا فيفع نمؤملا

ة;آلا}مHظع حبذB ەانيدفو{



:ليضفتلا مسا-٤
 كراج نكل يكذ امكالك :لثم رخآلا ىلع اهيف امهدحَأ دازو ةفص يف اكرتشا نيئيش نَأ ىلع ةلالدلل ))لعفَأ(( نزو ىلع غاصي
. ملعَأو كنم ىكذَأ

تaالْعُـفتاَيَلْعُـفىلْعُـفثنؤمللنولعفَانالعفَاُلعفَاركذملل

:نامزلاو ناكملا امسا-٥
 .لعفلا عوقوناكمىلع ةلالدلل قتشممساوه
.لعفلا عوقونامزىلع ةلالدلل قتشممساوهنامزلامساو
 َّلتعم وأ ،اهَحوتفم وأ ،نيعلا َمومضم عراضملا ناك نإ ،امهنيب ام نوكسو ،نيعلاو ميملا حتفب "لَعْفَم" :نزو ىلع يثالثلا نم امهو
.ىَضْرَمَو ،فاََخمَو ،ماقَمو ،ىَعْسَمَو ،ىَقْوَمَو ،ىَمْرَمو ،بَهْذَمو ،رَصْنَمك ،اقلطم ماللا
 ،عيِبَمو ،سِلجمك ،ماللا لتعم ريغ يف ًاقلطم ًالاثم ناك وأ ،ةروسكم هعراضم نيع تناك نإ ،نيعلا رسكب "لِعْفَم" ىلعو
.لِجْوَمَو ،رِسْيَمو ،دِعْوَمو
 .ناعَتْسُمو جَرْختسُمو مَرْكُمك ،هلوعفم مسا ةنز ىلع :يثالثلا ريغ نمو

بِراَضَمنãِرْضمبِرْضمغيص ةثالث امهل



ناكملاو نامزلا امسا

نامزلا مسا
ثودح نامز ىلع ةلالدلل ذخؤي ام

لعفلا
دلوم ،دعوم

ناكملا مسا
ثودح ناكم ىلع ةلالدلل ذخؤي ام

لعفلا
نطوم ،فقوم

 نم نEزو امهل
درJا يثالثلا

 نم ذوخأملا درJا يثالثلل ) لَعفم (
 نم وأ ) لَعفي ( نم وأ ) لُعفي  (

رخآلا لتعملا لعفلا

،بعلم ،بتكم
 ،ىوثم ،ىوهم

ىقوم

 نم ذوخأملا درJا يثالثلل ) لِعفم (
 لاثملا نم وأ ،حيحصلا ) لِعفي  (

دعوم ،دروم



نيرمت

هنزومسا:ا6زو نيبوناكملاو نامزلا مسا يت) اميف نيع

لِعفمنامزلا. ةسداسلا ةعاسلا سمشلا علطم

عيبر رهش-ملسو هيلع هللا ىلص- يبنلا دلوم

.ماحزلا ريثك بذعلا دروملا

.ةشيعملا ةرجح يف اهعمتجم ةرسألا

.عدوتسم ةعلس لكل

.نيفقثملا عجرم ةبتكملا

.برغملا لبق لمعلا نم غرفن



ةلآلا مسا-٦
.هتطساوب لعفلا عقو امِل ،يثالث ردصم نم ٌغوُصَم مسا وه :ةلآلا مسا
.ةسَنْكِمَو ،طَرْشِمَو ،دَْربِمَو ،بَلِْحمو ،راشنِمو ،حاتفِم :وحن ،اهيف ميملا رسكب ،ةلَعْفِمو ،لعْفِمو ،لاعْفِم :نازوأ ةثالث هلو

بِراَضَمن`ارْضمباَرْضمغيص ةثالث هل

ةلآلا مسا

هفيرعت

 درgا يثالثلا لعفلا نم ابلاغ قتشي مسا
لعفلا اm نوكي ةادأ ىلع ةلالدلل يدعتملا

ةسنكم ،راشنم ،دربم

ناعون ةلالا مسا

:نازوأ ثالث هل ) قتشم ( يسايق

دربِم :لثم ،لَعفِم

 حاتفم :لثم ،لاعفِم

ةسنكم :لثم ،ةلعفِم

ةروصحم ريغ هنازوأ ) دماج ( يعامس

نيكس ،ملق ،فيس



نيرمت
لعفلا عونهنزوةلآلا مساا:ازوأ ددحو ،ةيلاتلا لاعفألا نم ةلآلا ءامسأغص

دعتم يثالثلَعفِمدوقِمداق

قعل

رشن

َرّمس
يقر
ّكح
ربس



:ثنؤملاو ركذملا
:ناعون ركذملا

.نبا ،مالغ ،دمحم :لثم ،ناويحلاو سانلا سانجأ نم ركذم ىلع لادلا مسالا :يقيقح ركذم

.باتك ،ب\ :لثم ،يقيقحلا ركذملالثم لماعي اهضعبفثنؤمو ركذماهيف سيل يتلا ِءايشألا :يزاجم ركذم

:عاونأ ةعبرأ ثنؤملاو

.تنب ،ةيراج ،ةمطاف :لثم ،ناويحلاو سانلا سانجأ نم ثنؤم ىلع لادلا مسالا :يقيقح ثنؤم

بنيز ،داعس :لثم ،ثينأتلا تامالعىدحإ نم يلاخلاثنؤملا :يونعم ثنؤم

.ةدروو ةفيحصو راد :لثم ،يقيقحلا ثنؤملالثم لماعي اهضعبفثنؤمو ركذماهيف سيل يتلا ِءايشألا :يزاجم ثنؤم

.ءvركز ،ةحلط- :لثم ،ركذمىلع لديوثينْأتلاتامالع ىدحإ "ا,ى,ة"هيف مسا لك :يظفل ثنؤم

هيبنت
 عساو قيرطلا اذه:لوقتف ناتلماعملا اهيف حصتف خلإ ..رمخلاو عارذلاو قوسلاو قيرطلا:لثمثنؤيو ركذيءامسَألا ضعب نأ ظحالنو

.ةاشو ةيح:لثمنيسنجلانم ٍلك ىلع قلطيوثينْأتلاةمالعلمحي ءامسَألا ضعب نأ ظحالي امك .ةعساو قيرطلا هذهو

مسالل ثلاثلا ميسقتلا



ناعون مسالا

ركذم

يقيقح

 ىلع لادلا مسالا

 سانجأ نم ركذم

   ،ناويحلاو سانلا

   ،مالغ ،دمحم :لثم

نبا

يزاجم

 سيل يتلا ِءايشألا

 ركذماهيف

اهضعبفثنؤمو

ركذملالثم لماعي

 ،ب] ،يقيقحلا

باتك

ثنؤم

يقيقح

 ىلع لادلا مسالا

 سانجأ نم ثنؤم

 ،ناويحلاو سانلا

 ،ةمطاف :لثم

تنب ،ةيراج

يونعم

نم يلاخلاثنؤملا

 تامالعىدحإ

 :لثم ،ثينأتلا

بنيز ،داعس

يظفل

 سيل يتلا ِءايشألا

 ركذماهيف

 اهضعبفثنؤمو

 ثنؤملالثم لماعي

 راد:لثم ،يقيقحلا

.ةدروو ةفيحصو

يزاجم

ىدحإ هيف مسا لك

وثينْأتلاتامالع

 ،ركذمىلع لدي

 ،ةحلط- :لثم

.ءsركز



مسالل عبارلا ميسقتلا
.حيحصو ،دودممو ،روصقمو ،صوقنم ريخَألا هفرح رابتع, ىلإ مسالا مسقني
.يدتعم-يضاق: :لثم ،اهلبق ام روسكم ةدئاز ءايب يهتني مسا وه :صوقنملامسالا
.اصع-ىتف :لثم ،ةدودمم وأ ةروصقم فلألا تناك ءاوساهلبق ام حوتفم فل] يهتني مسا وه :روصقملا مسالا
.ءانب-ءارحص :لثم.ءارمحو ءارحصَك "ةدئاز اًفلأ ىلت ٌةزمه ُهُرِخآ ىذلا برعملا مسالا" وه :دودمملا مسالا
.دمحأ-رادج-ملق :لثم ،ةحيحصةيلصألا هفورح عيمج نوكت يذّلا مسالا وه :حيحصلامسالا

مسالا عاونأ

يعارلا ،يضاقلا :وحن ،اهلبق ام روسكم ةتب| ء} هرخآ برعم مسا وهصوقنم

ىسوم ،اصع :وحن ،ةتب| فلأ هرخآ برعم مسا وهروصقم

ءارحصلاو ءامسلا :وحن ،ةدئاز فلأ اهلبق ةزمه هرخآ ،برعم مسادودمم

ةأرما ،لجر ،ملق ،باتك :وحن ،ةدودمم افلأ الو ،ةلع فرح هرخآ سيل ام وهحيحص



مسالل سماخلا ميسقتلا
.عومجمو ،ىنثمو ،درفم ىلإ مسالا مسقني

.باتكو ملقو ةأرماو لجرك ،ٍدحاو ىلع لد ام :درفملاف

م نينثا ىلع لد ام :ىنثملاو
ُ

. نيتأرماو نيلجر،نYأرماو نالجر :لثم ،نونو ءQ وأ ،نونو فلأ ةدQزب ،اقلْط

ةينثتلا ةيفيك

حيحص هتينثت ديرت ىذلا مسالا ناك اذإ :]حيحصلا[
ً

رك ،حيحصلا ةلزنم ًالزنم وأ ،ا
َ

ولَدو ىبظو ،ةأرماو لج
ْ

 فلألا َتدِز ،

.نايْبَظو ،ناولدو ،نYأرماو ،نالجر :لوقتف اهاوس لمع نودب ،نونلاو ءايلا وأ ،نونلاو

ر ،ٍعادو ٍضاقك ءايلا فوذحم اًصوقنم ناك اذإو :]صوقنملا[
َ

.نايعادو نايضاق :لوقتف ،ةينثتلاىف اwَدد

روصقم ناك اذإو :]روصقملا[
ً
ءQ اهتبلق ،ًةثالث هُفلأ ْتزواجتو ،ا

ً
حك 

ُ
ح :لوقتف ،ىَعدتسمو ىَلْـب

ُ
يَعدتسمونايَلب

َ
.نا

ووناءاَّرقك ،ةيلصأ تناك نإ هتزمه ءاقبإ بجيف ،اًدودمم ناك اذإو :]دودمملا[
ُ

ءاَّض
َ
ُوو ءاَّرق ةينثتىف ،نا

 ،كسانلا لوألا ،ءاَّض

 .ءارحصو ءارمحىف ،ناوارحصوناوارمحك ،ثينأتلل تناك نإ ،اواو امهبلق بجيو .هجولا ئضوىناثلاو



.ريسكت عمجو ،ملاس ٍثنؤمو ،ملاس رَّكذم :ماسقأ ةثالث ىلإ مسقني عمجلا

نيديزلاو ،نوحلاصلاو نوديزلا :لثم ،نونو ءW وأ ،نونو واو ةدWزب ،نينثا نِم رثكأ ىلع لد ظفل وه :ملاسلا ركذملا عمجف

.لقاع رَّكذمل امَلَع نوكي نأ :ادماج ناك نإ ،عمجلا اذه عمجي يذلا درفملا يف طرتشُيف .نيحلاصلاو

 نالْعَـف الو ،ءالْعَـف هثنؤم ىذلا لعفأ نزو ىلع تسيل ،ءاتلا نم ةيلاخ ،لقاع ركذل ةفص نوكي نأ :قتشملا يف طرتشيو

.ثنؤملاو ركذملا هيف ىوتسي امم الو ،ىَلْعَـف هثنؤم ىذلا

ملاس ركذم عمج مسالا عمج ةيفيك

.اهاوس لمع نودب هيلع نونلاو ءايلا وأ ،نونلاو واولا تديز اًحيحص هعمج دارملا مسالا ناك اذإ :]حيحصلا[

 وأ ،نوُعادلاو نوُضاقلا :لوقتف ،ءايلا لبق ام رسكو ،واولا لبق ام َّمُضو ،هؤW تفذح اًصوقنم ناك اذإو :]صوقنملا[

.نييِعادلاو َنييِضاقلاو نوُيِعادلاو نويِضاقلا امهلصأ ،نيِعادلاو نيِضاقلا

 َنِمَل åََدْنِع ُْمãَّإَو{ }َنْوَلْعألا ُمتنأو{ :وحن ،اهيلع ةلالدلل ةحتفلا تيقبأو ،هفلأ تفذح اًروصقم مسالا ناك نإو :]روصقملا[

ملا
ُ

ملاو َنْوُوَلْعألا :امهلصأ ،}َْنيَفَطْص
ُ

.نيِوَفَطْص

نوُوارَْمح :ركذمل اًملَع َءارَْمح ىفو ،نوُءاَّضُو :ءاَّضُو يف لوقتف ،ةينثتلا يف همكح ،عمجلا يف دودمملا مكحو :]دودمملا[



م رثكأ ىلع لد ام :ملاسلا ثنؤملا عمجو
ِ

.تابنيزو تامطاف :لثم ،هدرفم ىلع ء>و فلأ ةد7زب ،نينثا ن

املاس ثنؤم عمج مسالا عمج ةيفيك

مو بنيزك ،ء> الب درفملا ناك اذإ
َ

ر
ْ

مي
َ

تدز ،
َ

ز :لوقتف ،اهاوس لمع نودب ،ءاتلاو فلألا هيلع 
َ
موتابني

َ
ر
ْ

مي
َ

.تا

موتخم درفملا ناك اذإو
ً

ضوع وأ ،ةجيدخو ةمطافك تناك ةدئاز ءاتلf ا
ً
خأك ،لصأ نم ا

ْ
نبو ت

ْ
عو ت

ِ
ح ،ةد

ُ
ذ
ِ

ىف هنم تف

.تاجيدخو ،تامطاف :لوقتف ،عمجلا

روصقم ناك اذإو
ً
ـف :لوقتف ،ةينثتلاىف هتلماعم لموع :ا

َ
ـت
َ
ي
َ
حو ،تا

ُ
ـب
ْ

مو ،تايَل
ُ

ص
ْ

فَط
َ
ـتفو ،تاي

َ
ي
َ
.تا

دودمم ناك نإ اذكو
ً
صوقنم وأ ا

ً
ص :لوقتف ،ا

َ
ح
ْ

ر
َ
و تاوا

َ
ـق
ُ

ر
َّ
عو ،تاءا

ِ
بْل
َ
وا

َ
.تاءابلع وأ ،تا

رييغت ،هدرفم ةروص رييغتب نينثا نم رثكأ ىلع َّلد ام وه :ريسكتلا عمج
ً
ردقم ا

ً
فك ا

ُ
 وأ ،عمْجلاو درفملل ،نوكسف مضب ،كْل

رييغت
ً
رهاظ ا

ً
سُأك ،طقف لكشلf امإ ،ا

ْ
دسأ عمج ،نوكسف مضب د

َ
صك ،طقف ةد7زلf امإو .نيتحتفب 

ِ
ص عمج يف ،ناون

ِ
 رسكب ون

تك ،طقف صقنلf امإو .امهيف نوكسف
ُ

خ
َ

ُخت عمج يف م
َ

 عمج يف ،رسكلf لاجِرك ةد7زلاو لكشلf امإو .امهيف حتفف مضب ةم

ر
َ

.رسكلf باتك عمج يف .نيتمضب بتُكَك صقنلاو لكشلf امإو .مضف حتفب لج

روكذ ،مهريغو ءالقعلا يف èماع عمجلا اذهو
ً
قلل ةعبرأ اهنم ،نورشعو ةعبس هتينبأو .ëíًإ وأ اوناك ا

ِ
 .ةرثكلل يقابلاو ،ةل



 ىنثملا
هماكحأو

 ،ىنعمو اظفل اقفتا نيتدرفم نع ب( برعم مسا

ةروسكم نونو اهلبق ام حوتفم ء9 وأ فلأ ةد9زب
نيَبلاط ُتيأر ،نابلاط ءاج

 نكي ملو ىنثملا ةروص ىلع ءاج ام :ىنثملS قحلملا

هتمالع نم ديرجتلل احلاص
نيتنثا ،نينثا ،اتلك ،الك

نايتف :ىتف ،ناوصع :ىصعهلصأ ىلإ هفلأ درت ايثالث اروصقم امسا تينث اذإ

 ىلع ء9هفلأ تبلق يثالثلا قوف اروصقم ناك نإو

لاح لك
نايفطصم ،نايفشتسم ،نايلبح

 ىلع ىقبت ،ةيلصأ هتزمه ناك نإف ادودمم تينث اذإ

هلاح
ناءاضو ،ناءارق

ناوارحص ،ناوانسحواو تبلق ،ثينأتلل ةديزم تناك نإو

ناواسك ،ناءاسكناهجولا اهيف زاج ،ء9 وأ واو نم ةلدبم تناك نإو

 فوذحم هتينثت داري ام ناك نإ
 فذح ام ناك نإف ،رخآلا
 در ،ةفاضإلا دنع هيلإ دري هنم
 ،ناوخأ :وحن ،ةينثتلا دنع هيلإ

 ناوبأ



عمجلا

 رييغتب نينثا نم رثكأ ىلع لد ام

اهيلإ ةفاض< وأ هدرفم ةروص

 ،نوحجG ،لاجر

تايتف

نامسق عمجلا

ملاس

 يفدازي امنإو ،عمجلا دنع هدرفم ءانب ملس ام

،نوحجG :وحن ،نونو ء] وأ ،نونو واو هرخأ

تاملاع :وحن ،ء_و فلأ وأ ،نيحجGو

ريسكت وأ رسكم

 ،لاجر :وحن ،هدرفم ءانب ريغت ام

بتك



نامسق ملاس عمج
ملاس ركذم

هفيرعت

نونو ء2 وأ نون واو ةد2زب عمج ام

 ،نيسردم ُتيأر ،نوسردم ءاج

نيسردمب ُتررم

هطرش

:نائيش الإ عمجلا اذه عمجي ال

 :وحن ،بيكرتلا نمو ءاتلا نم هولخ طرشب ،لقاع ركذمل ملعلا :لوألا

دلاخ ،دمحأ ،ديز

 ةحلاص ،ءاتلا نم ةيلاخ نوكت نأ طرشب ،لقاع ركذمل ةفصلا :يناثلاو

لضفأ ،لمكأ ،بتاك ،ملاع :وحن ،ليضفتلا ىلع ةلالدلل وأ ،اهلوخدل

ملاس ثنؤم



 اعمج صوقنملا عمج

اركذم

 ،اهلبق ام مضيو هؤ2 فذحت

نونلاو واول@ عمج نإ
نيضاق ،نوضاق

 اعمج روصقملا عمج

اركذم

 اهلبقام ىقبيو ،هفلأ فذحي

احوتفم

نولعألا متنأو {
دمحم}٣٥

اعمج دودمملا عمج

اركذم

يف اهمكح ىطعت هتزمهف

ةينثتلا
نوءاسك ،نوؤاضو



ملاس ثنؤم عمج

هفيرعت

 فل, عمج ام
نيتدئاز ء0و

تاملسم ،تادنه

هطرش

 :ركذم هلو ةفص ناك نإ
 عمج دق هركذم نوكي نأ

Lنونلاو واول

نوملاع ،نوحلاص

 :ركذم هل نكي مل نإو
 نوكي ال نأ هطرشف
ءاتلا نع ادرجم اثنؤم

لماح ،ضئاح

 ةفص ريغ امسا ناك نإو
 الب ءاتلاو فألL عمج

طرش

تادنه



تامطاف ،تارجش+وجو هؤ2 فذحتءاتل+ ةموتخملا عمج

 اعمج ةروصقملا عمج

اثنؤم

يف اهمكح ىطعت هتزمهف

ةينثتلا
 تايلضف ،تايلبح

 اعمج ةدودمملا عمج

اثنؤم

يف اهمكح ىطعت هتزمهف

ةينثتلا
تاءاضو ،تاوارحص

 :وحن ،هلصأ ىلإ ةلدبملا فلألا تبلقو ،ءاتلا هنم تفذح ،ءايلا وأ واولا نم ةلدبم هفلأ امم ،ةاكز ،ةالص :لثم َتعمج اذإو

....تاوكز ،تاولص



 ريسكتلا عمج
نامسق

ةلق عمج

هفيرعت

،ليلق ددعل عضو ام

ىلإ ةثالثلا نم وهو

باوثأ :وحن ،ةرشعلا

هنزوأ

 ،ةلعفأ :نازوأ ةعبرأ هلو

ةلعِف ،لاعفأ  ،لُعفأ

ةرثك عمج

هفيرعت

 ام ىلإ ةثالثلا زواجت ام

لابج :وحن ،هل ةياR ال

هنزوأ

 :اهنم نازوأ ةدع هلو

 ،ليعافم ،لعافم

...لوعُف ،لاعُف ،لاعِف

 يف ةلقلا عمج لمعتسي دقو

سكعل_و ةرثكلا عضوم

 الهنأ ريغ ،عمجلا ىنعم نمضت ام وه :عمجلا مسا

 ةلماعم هلماعت نأ كلو .موق :وحن ،هظفل نم هل دحاو

هانعم رابتع_ عمجلا ةلماعمو ،هظفل رابتع_ درفملا



)١ ( نيرمت
: يلي اميف ةحيحصلا ةباجإلا رتخا

: ءامسألا هذه ،ةديبع ،ةحلط ،ةزمح-١

يقيقح ثنؤم-أ
يظفل ثنؤم-ب
يزاجم ثنؤم-ج
: ... لدعم ىلع لصحأ فوس-٢

يلاع-أ
ٍلاع-ب
ايلاع-ج
: ... لعف : َبَرَض-٣

ٍضام-أ
ايضام-ب
ٌيضام-ج

: .... سيلو مزاح ريدملا-٢

يساق-أ
ٍساق-ب
ايساق-ج
: عمجلا دنع هدرفم ءانب ملس ام:-٦

رسكم-أ
ملاس-ب
:ليلق ددعل عضو ام-٧
ةلق عمج-أ

ةرثك عمج-ب
:) دجاسم ( ةملك-٨
ةلق عمج-أ

ةرثك عمج-ب



)٢ ( نيرمت

هعونمسالا:ةيتآلا ةلمجلايف صوقنملاو دودمملاو روصقملا مسالا جرختسا

روصقمىتفلا.قرغلا نم ىتفلا اجن

.ءانغل= يبرعلا رعشلا نرتقا

ءاودءاد لكل

ة/آلا } ىدهلا وه ) ىدهنإ {

ىدهل= هلوسر هللا لسرأ



)٣ ( نيرمت

هعونثنؤمعمجركذمعمجىنثم:يلي اميف اهعون ركذ عم عمجاو ِّنث

روصقمت-دهثنؤمللملعن-َدهىَده

ىضترم

يضام

يدتهم

ءامس

ءارحص

ىرغص


