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 نتاب

 قٛاعز ايًػ١

 

 

                                                                 ايغ١ٓ ايٓضابع١

ٓٞ                                                                   َٔ ايٓتعًِٝ ا٭عاع

 

 

ًِٓ   عٌُ َٔ اجناط اغيع

 ْٛصايزٜٔ بٔ خطض
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بغِ اهلل ايضظيإ ايضسِٝ 

     ٫سـيت  عزّ تٛؾض  َضادع  غيعًُٞ ايغ١ٓ   

ايضابع١  ابتزا٥ٞ   ٚيت٬َٝش ْؿػ اغيغت٣ٛ 

ٚأٚيٝا٥ِٗ  ؼي َار٠ قٛاعز ايًػ١ ايعضب١ٝ ؾغعٝت 

ازي اْتاز ٖشا ايهتٝب ٖٚٛ  عباص٠ عٔ ت٬خٝص 

ٚقٛاعز ؼي ايٓشٛ ٚايصضف ٚايتصضٜـ ٚايضعِ 

ٚا٤٬َ٫  أصرت٘ ٚع١ًٝ عٌُ  غئ ٜضغب ؼي سيو 

راعٝا اهلل إ ٜٛؾكين ٚاٜانِ غيا ؾٝ٘ خري ٖشٙ 

. ايٓاؽ١٦ 

اغي٪يـ 

ْٛصايزٜٔ بٔ خطض 
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 بضْاَر ايغ١ٓ ايضابع١
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 رصٚؼ ايٓضعِ
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١ٓٝ  اؾ١ًُ ايؿعً
 :ايٓزصؼ 

١ٓٝ ٖٞ اؾ١ًُ اييت تبتز٨ ب  :ـ اؾ١ًُ ايؿعً

أَض ؾعٌ - أٚ َطاصع ؾعٌ - أٚؾعٌ َاض 

  نتب

 ايٓزصؼايتًُٝش 

 ٜهتب

 ايتًُٝش ايٓزصؼ 

 ْانتب

ٜٓٗا ايٓتًُٝش   ايٓزصؼ، أ

 

َٔ ١ٓٝ   :تتأٓيـ اؾ١ًُ ايؿعً

 ايٛيز ْاّ ؾاعٌ +ؾعٌ 

 ؾتح ايباب ْا٥ب ؾاعٌ +ؾعٌ 

 ظيٌ ايتًُٝش احملؿـي١ َؿعٍٛ ب٘+ ؾاعٌ + ؾعٌ 

  عاؾض أخٞ صباسا َؿعٍٛ ؾٝ٘ يًظَإ+ ؾاعٌ + ؾعٌ 

 اغيزصع١ َٔ ايت٬َٝش عار َؿعٍٛ ؾٝ٘ يًُهإ+ ؾاعٌ + ؾعٌ

 رخٌ ا٭ب ؾضسا ساٍ+ ؾاعٌ + ؾعٌ 

 ................................. أسز اغيتُُات+ ؾاعٌ +ؾعٌ

 

 

 :ايتُاصٜٔ 

ٍٛٓ اؾ١ًُ ايتاي١ٝ ازي  اغياضٞ ثِ ازي اغيطاصع   -1  :أس

ًُٓو           "    "صادع رصٚعو  ٚاْتب٘ ازي َع

أْتر طي١ً ع٢ً نٌ َٓٛاٍ َٔ اؾٌُ ايٛاصر٠ ؼي اؾزٍٚ  -2

 .ايٓغابل

أْتر ؾكض٠ أؼزخ ؾٝٗا عٔ ايعٛر٠ اغيزصع١ٝ َغتع٬ُ طي٬  -3

 ١ٓٝ  .ؾعً
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ايؿعٌ 

 :ايٓزصؼ 

أقغاَ٘ ث٬ث١  ٚتزٍ ع٢ً سزخ َكرتٕ بظَٔ ايؿعٌ ن١ًُ

ؾعٌ َاض 

ِٔ ٖٛ ايؿعٌٚ ًٓ ٔٔ ايته ٌَ طَ  ايشٟ ٜزٍ ع٢ً سزخ ٚقع ٚاْكطع قب

 ؽهض اغيعًِ ايتًُٝش: َجاٍ 

 

عٌ َطاصع ف

 ٜكع اآلٕ أٚ ؼي اغيغتكبٌٖٛ ايؿعٌ ايشٟ ٜزٍ ع٢ً سزخ ٚ

 ٜؾهض اغيعًِ ايتًُٝش: َجاٍ 

 

ؾعٌ أَض 

 ٖٚٛ َا رٍ ع٢ً طًب سزٚخ ؽ٧ ؾ٢ اغيغتكبٌ

 اؽهض ايتًُٝش: َجاٍ 

 

 :ايتُاصٜٔ 

 :سغب ايطًب "  ؾتح " اْتر ث٬خ طيٌ باعتعُاٍ ايؿعٌ   -1

  ٞؼي ا٭َض -  ؼي اغيطاصع  -   ؼي اغياض 

 :أنتب ؼت نٌ ؾعٌ طَٓ٘  -2

 عاؾض ٜغاؾض عاؾض

................. ................. .................... 
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 ايؿاعٌ 

 :ايزصؼ 

 ٚايؿاعٌ ؼي اغيع٢ٓ ٖٛ َٔ قاّ ،تكزََٓ٘ ؾعٌَٟضؾٛع  ٖٛ اعِ ايؿاعٌ

 طايع ايتًُٝش قٓص١      :بايؿعٌ أٟ َٔ ؾعً٘ سكٝك١ّ، َجٌ

 اغيطايع١ ؾٗٛ ايؿاعٌٖٛ َٔ  قاّ بايؿعٌ أٟ  ؾايتًُٝش 

 ا٭َج١ً اْٛاع ايؿاعٌ

ايؿاعٌ  

َؿضر٠ 

 ٜهٕٛ ايؿاعٌ يؿـيا ٚاسزا

 اؾٓزَضض : َجاٍ 

ايؿاعٌ 

َٓعٛت ْٚعت 

 

َٔ ٕٓٛ ٓٓعيت ٖٛ تضنٝب امسٞ ٜته : اغيضنٓب اي

ٓٓعت، َٚٓعٛت ٚ ْعٕت ٍٓ ع٢ً تٖٛ ن١ًُ : اي ر

 .صؿ١ ؼي ٔاعِ قبً٘ ٜزع٢ اغيٓعٛت

َٔٓضض : َجاٍ   اؾٓز اغيغ

َطاف  ايؿاعٌ

َٚطاف ايٝ٘ 

 

 ٜتهٕٛ َٔ نًُترياغيضنٓب اإلضاؼي 

  ايجا١ْٝن١ًُاٍأضٝؿت إزي ا٫ٚزي ن١ًُ اٍف

 ٢ُٓ            ضاف إيٝ٘ايجا١ْٝ املغيطاف، ٚ اٚبشيو تغ

 دٓز ا٭طؿاٍ َضض  :َجاٍ 

عطٛف  ّايؿاعٌ

عًٝ٘ َٚعطٛف 

تأيـ َٔ اغيعطٛف ٚاغيعطٛف  ٟاغيضنب ايعطؿٞ

 . سضف ايعطـ ُٖاتٛعؽيٟعًٝ٘، 

 اؾٓز ٚ اؾٓز٠َضض : َجاٍ  

َبزٍ  ايؿاعٌ

َٓ٘ ٚبزٍ 

ـُ ٞٗ ايٖتِضنُٔٝب ََٜتَأٖي ِٔ ايَبَزٔي َٔ ٔٔ ِٜ ٢ُٖ ُدِظَأ ٍُ َُٜغ ٖٚ  اَ٭

ُُٗا ِٓ ُ٘ َُِبَز٫ َٔ ِٓ َٔ ٢ُٖ َُٜغ َٚ ْٞٔ  َبَز٫ ايٓجا

 اؾٓز عبزايضظيإَضض : َجاٍ 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84_%28%D9%84%D8%BA%D8%A9%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84_%28%D9%84%D8%BA%D8%A9%29
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اغيؿعٍٛ ب٘ 

 :ايزصؼ 

ٍٓ ع٢ً َٔ ٚقع عًٝ٘ ؾعٌ  .ايؿاعٌ اغيؿعٍٛ ب٘ ٖٛ ا٫عِ ايشٟ ٜز

  .ٜٚهٕٛ َٓصٛبا را٥ُا، ٚع١َ٬ ْصب٘ ايؿتش١

  ايتًُٝش٠داط٣ اغيزٜض : َجاٍ 

 ا٭َج١ً أْٛاع اغيؿعٍٛ ب٘

 ا٭ٚيٝا٤اعتكبٌ اغيزٜض َؿضر٠ 

 با٭ٚيٝا٤صسب اغيزٜض داص ٚفضٚص 

 ا٭ٚيٝا٤ ايؿكضا٤اعتكبٌ اغيزٜض َٓعٛت ْٚعت 

 أٚيٝا٤ ايت٬َٝشاعتكبٌ اغيزٜض َطاف َٚطاف ايٝ٘ 

 اآلبا٤ ٚا٭َٗاتاعتكبٌ اغيزٜض َعطٛف عًٝ٘ َٚعطٛف 

١ٓٝ َضِٜاعتكبٌ اغيزٜض َبزٍ َٓ٘ ٚبزٍ   ايٛي

٢ُٓ   سضف دٓضتضنب  َٟٔ  : َضنب اؾض ٜأتٞ بعزٙ  ا،دــآصٜٚغ

٢ُٓ اجملضٚص  َباؽض٠ امسا فضٚصا  .ٜغ

  -ى   - يـ   - بـ  - ؼي  - ع٢ً -   عٔ - إزي -  َٔ: سضٚف اؾض ٖٞ ٚ

 

 : ايتُاصٜٔ 

 .أْتر فُٛع١ َٔ اؾٌُ ع٢ً َٓٛاٍ اؾزٍٚ -1

 :اعطض اغيؿعٍٛ ب٘ ؼي اؾ١ًُ ايتاي١ٝ  -2

ٝٓظٜٔ                ؽهض اغيعًِ ايت٬َٝش اغيتُ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84
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اؾ١ًُ ا٫مس١ٝ  

 :ايزصؼ 

،  أٟ بز٥ت باعِاؾ١ًُ ا٫مس١ٝ ٖٞ َا تكزّ ؾٝٗا ايعٓصض ا٫مسٞ

  .اغيبتزأ ٚاـرب: ٜٚتهٕٛ تضنٝبٗا ا٭عاعٞ َٔ دظأٜٔ ُٖا

 ،١ٖٔٝ ُٔ ١ًَٔ أياِع ُِ ٕٔ ٔؾٞ اِيُذ ٖٝا ٕٔ اِيَأعأع ُِٓصضا َُا اِيُع ُٖ َٚاِيَدَبُض  ُُِبَتَزُأ      اِي

ُّا ٕٔ را٥ٔ ََِضُؾٛعا ُُٖا  ٚ. 

َٛ ا ُٖ ُُِبَتَزُأ  ٫ٌَ    اِي َِٔج  ، ُ٘ ِٓ ُِٝدَبَض َع َُٜٛضُع ي ُِ اٖئشٟ  : ِع

  ُِ ًِ ُِ . )ْٛصاِئع ًِ ُ٘  َُِبَتَزْأ:  اِئع ْٖ ُ٘ ٔبَأ ِٓ  (. " ْٛص" ُأِخٔبَض َع

ٌَ َِٔج  ،١ًَٔ ُِ ٢َٓ اِيُذ ََِع  ِٖ ُٝٔت ُُِبَتَزٔأ ٔي ٘ٔ َعٔ اِي ُِٜدَبُض ٔب ََا   َٛ ُٖ :     اِيَدَبُض 

  ُِ ًِ ُُِبَتَزٔأ :  ْٛص. )ْٛصاِئع ًِ ُِ "َخَبْض ٔي ًِ  .عٔ ٖشا اغيٛضٛع.( "اِئع

 :ايتُاصٜٔ 

١ٓٝ: أصٓـ اؾٌُ ايتاي١ٝ ازي  -1 ١ٓٝ ٚطيٌ ؾعً  طيٌ امس

١ٜٓ – ايصٝز ٚؾري –عار ايصٝار ازي ايبٝت   – ا٭مساى طض

 . تٓاٚيت ايعا١ً٥ ايؿطٛص–طبدت ايظٚد١ ايطعاّ 

١ٓٝ ١ٓٝ طيٌ امس  طيٌ ؾعً

................................ 

................................ 

.................................. 

................................... 

.................................... 

................................. 

 

 .أضٝـ ؼي نٌ ٚار طي١ً َٔ اْتادٞ  -2
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اغيبتزأ   

 :ايٓزصؼ 

ٜكع اغيبتزأ عار٠ّ ؼي بزا١ٜ اؾ١ًُ ا٫مس١ٝ، ٖٚٛ عباص٠ عٔ اعِ  

ٜأتٞ را٥ُّا ؼي قٌ صؾع، ٜٚهتٌُ َع٢ٓ اؾ١ًُ عٓز استٛا٥ٗا 

ع٢ً َبتزأ ٚخرب َعّا، ؾأسزُٖا رٕٚ اآلخض ٫ ٜعطٞ يًذ١ًُ َع٢ٓ،  

ٜٚهٕٛ رٚص اغيبتزأ ؼي اؾ١ًُ أْ٘ احملٓزخ عٓ٘ ًٜٚعب اـرب رٚصٙ 

 : ٚاغيبتزأ أْٛاع  ؼي اؾ١ًُ بأْ٘ احملٓزخ ب٘

 ا٭َج١ً اغيبتزأ

 

   ْـيٝؿ١اغيزصع١ َؿضر٠

  ْـيٝؿ١اغيزصع١ اؾزٜز٠َٓعٛت ْٚعت 

  ْـيٝؿ١َزصع١ اؿَٞطاف َٚطاف ايٝ٘ 

َٞٓعطٛف عًٝ٘ َٚعطٛف    ْـيٝؿإاغيزصع١ ٚ اؿ

   ْـيٝؿ١َزصع١ ابٔ خًزَٕٚبزٍ َٓ٘ ٚ بزٍ 

 

 : ايتُاصٜٔ 

 ايكغِ ْـيٝـ:  أمٓسٞ َهْٛات اؾ١ًُ ايتاي١ٝ  -1

 اْتر طي١ً امس١ٝ اغيبتزأ ؾٝٗا َٓعٛت ْٚعت -2

3-  ١ٓٝ ٍٛٓ اؾ١ًُ ايتاي١ٝ ازي طي١ً امس ١ًُٓ :  أس ٝٓبت اغيع  تػ
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اـرب  

 :ايٓزصؼ 

ْٛٓات اؾ١ًُاـرب  ١ٖٓٝٛ ايكغِ ايجاْٞ َٔ َه ، ٚب٘ ٜهتٌُ  ا٫مس

ٚدٛرٙ يٝهٕٛ يًذ١ًُ َع٢ٓ سٚ ؾا٥ز٠، ٫ بٓز َٔ َع٢ٓ اؾ١ًُ، ٚ

ٜٚغتٓز عًٝ٘ اغيبتزأ اعتٓارّا نًّٝا، ٖٚٛ عباص٠ عٔ ٚصـ يًُبتزأ أٚ 

إعطا٤ ايكاص٨ َع١ًَٛ عٔ اغيبتزأ بٛصؿ٘ أٚ سزخ قاّ ب٘ أٚ ؿل ب٘، 

 ٜٚأتٞ اـرب َضؾٛعّا را٥ُّا

 ا٭َج١ً اْٛاع اـرب

 

 ايٓزصؼ َؿٝز  َؿضر٠

 ايٓزصؼ ؾٝ٘ إؾار٠اـرب داص ٚفضٚص 

َّٓعطٛف عًٝ٘ َٚعطٛف   ايٓزصؼ َؿٝز ٚ ٖا

 ايٓزصؼ  ؽزٜز ا٫ؾار٠ َطاف َٚطاف ايٝ٘ 

 ايٓزصؼ َؿٝز ػيتع  َٓعٛت ْٚعت 

 

 :ايٓتُاصٜٔ 

 :أنٌُ تعُري اؾزٍٚ ايتايٞ  -1

 ا٭َج١ً اْٛاع اـرب

ٝٓاص٠ دزٜز٠ َؿضر٠  ايغ

 ايتًُٝش ؼي ايكغِ .............................................

 .........................................َعطٛف عًٝ٘ َٚعطٛف 

 اغيعًِ طٌٜٛ ايكا١َ  .........................................

 ..........................................َٓعٛت ْٚعت 
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 ١ٓٝ ايٓٛاعذ ايؿعً

 :ايٓزصؼ 

ايٓٛاعذ ايؿع١ًٝ ٖٞ أؾعاٍ تزخٌ ع٢ً اؾ١ًُ اإلمس١ٝ ، قتبكٞ 

         اغيبتزأ َضؾٛعّا ٚ ٜغ٢ُ امسٗا ، ٚ تٓصب اـرب ٚ ٜغ٢ُ خربٖا ، 

ٚ مسٝت ايٓٛاعذ ايؿع١ًٝ أؾعا٫ ٭ْٗا ٫ تهتؿٞ سيضؾٛعٗا إلشياّ 

                        .                             .اغيع٢ٓ، ٚإصيا ؼتاز إزي اـرب

...  يٝػ – َاطاٍ – صاص – أصبح –نإ  :ايٓٛاعذ ايؿع١ًَٝٔ بري 

 :ٚيهٌ ْا عذ   اعتعُا٫ خاصا ب٘، َٚع٢ٓ ٜؿٝزٙ  

 َجاٍ اغيع٢ٓ ايٓاعذ

 نإ ايطكػ طي٬ٝ ؼزٜز ايظَٔ نإ

 أصبح ايطكػ باصرا ٚقت ايصباح أصبح

 صاص ايطكػ ن٦ٝبا ايتشٍٛ صاص

 َاطاٍ ايطكػ صبٝعٝا ا٫عتُضاص َاطاٍ

 يٝػ ايطكػ طاٖٝا ايٓؿٞ يٝػ

 

 َؿٝز٠ اغيطايع١

 خرب َبتزأ

١ٓٝ  طي١ً امس

 

 َؿٝز٠ اغيطايع١ َاطايت

ٓٓاعذ ايٓاعذ ٓٓاعذ اعِ اي  خرب اي

١ٓٝ  طي١ً امس

 



13 
 

تصضٜـ ايٓاعذ نإ 

           ؼي اغيطاصع اجملظّٚ

    :ايٓزصؼ 

 ايتًُٝش قـيٛؿي

 نإ ايتًُٝش قـيٛؿيا

 مل ٜهٔ ايتًُٝش قـيٛؿيا

 

ٝٓظ أْا ٝٓظا َتُ ٝٓظا نٓت َتُ  مل أنٔ  َتُ

ٝٓظٕٚ حنٔ ٝٓظٜٔ َتُ ٓٓا َتُ ٝٓظٜٔ ن  مل ْهٔ َتُ

ٝٓظ أَْت ٝٓظا َتُ ٝٓظا نٓت َتُ  مل تهٔ َتُ

ٝٓظ٠ أْٔت ٝٓظ٠ َتُ ٝٓظ٠ نٓت َتُ  مل تهْٛٞ َتُ

ٝٓظإ أْتُا ِٜٔ َتُ ٝٓظ ٝٓظٜٔ  نٓتُا َتُ  مل تهْٛا َتُ

ٝٓظٕٚ أْتِ ٝٓظٜٔ َتُ ٝٓظٜٔ نٓتِ َتُ  مل تهْٛٛا َتُ

ٝٓظات أْذٓي ٝٓظات َتُ ٝٓظات  نٓذي َتُ ٔٓ َتُ  مل ته

ٝٓظ ٖٛ ٝٓظا َتُ ٝٓظا  نإ َتُ  مل ٜهٔ َتُ

ٝٓظ٠ ٖٞ ٝٓظ٠ َتُ ٝٓظ٠ ناْت َتُ  مل تهٔ  َتُ

ٝٓظإ ُٖا ِٜٔ َتُ ٝٓظ ٝٓظٜٔ  ناْا َتُ  مل ٜهْٛا َتُ

ٝٓظتإ ُٖا ِٝٔ َتُ ٝٓظت ِٝٔ  ناْتا َتُ ٝٓظت  مل تهْٛا َتُ

ٝٓظٕٚ ِٖ ٝٓظٜٔ َتُ ٝٓظٜٔ ناْٛا َتُ  مل ٜهْٛٛا َتُ

ٔٓ َتُٝظات َتُٝظات ٖٔ ٝٓظات ن ٔٓ َتُ  مل ٜه
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تصضٜـ ايٓاعذ نإ 

ؼي اغيطاصع اغيٓصٛب 

 :ايزصؼ 

 ايعط١ً َضحي١

 ناْت ايعط١ً َضحي١

٢ٓٓ إ تهٕٛ  ايعط١ً َضحي١  اشي

 

 جيب إ أنٕٛ  َتؿٛقا نٓت َتؿٛقا  َتؿٛم أْا

ٓٓا َتؿٛقري َتؿٛقٕٛ حنٔ  جيب إ ْهٕٛ َتؿٛقري ن

 جيب إ تهٕٛ َتؿٛقا نٓت َتؿٛقا َتؿٛم أَْت

 جيب إ تهْٛٞ َتؿٛق١ نٓت َتؿٛق١ َتؿٛق١ أْٔت

ِٝٔ َتؿٛقإ أْتُا  جيب إ تهْٛا َتؿٛقري  نٓتُا َتؿٛق

 جيب إ تهْٛٛا َتؿٛقري نٓتِ َتؿٛقري َتؿٛقٕٛ أْتِ

ٔٓ َتؿٛقات  نٓذي َتؿٛقات َتؿٛقات أْذٓي  جيب إ ته

 جيب إ ٜهٕٛ َتؿٛقا  نإ َتؿٛقا َتؿٛم ٖٛ

 جيب إ تهٕٛ  َتؿٛق١ ناْت َتؿٛق١ َتؿٛق١ ٖٞ

ِٝٔ َتؿٛقإ ُٖا  جيب إ ٜهْٛا َتؿٛقري  ناْا َتؿٛق

ِٝٔ َتؿٛقتإ ُٖا ِٝٔ  ناْتا َتؿٛقت  جيب إ تهْٛا َتؿٛقت

 جيب إ ٜهْٛٛا َتؿٛقري ناْٛا َتؿٛقري َتؿٛقٕٛ ِٖ

ٔٓ َتؿٛقات َتؿٛقات ٖٔ ٔٓ َتؿٛقات ن  جيب إ ٜه
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١ٓٝ  ايٓٛاعذ اؿضؾ

 :ايٓزصؼ 

 ايٓٛاعذ اؿضؾ١ٝ تزخٌ ع٢ً اؾ١ًُ اإلمس١ٝ ، ؾتٓصب اغيبتزأ

 َٔ بٝٓٗا ايٓاعذ ٜٚغ٢ُ امسٗا ٚ تبكٞ اـرب َضؾٛعا ٚ ٜغ٢ُ خربٖا 

 ٖٕ ٍٚٓ اؾ١ًُ إ ٕٖ أٚ) ؼي أ  رٜؿٝز ايتٛنٖٞٚٛ  (  ؼي ٚعؽي اؾ١ًُ  أ

١ُٓٝ  اؾا٥ظ٠ ق

ٕٓ  اؾا٥ظ٠ ق١ُٝ  إ

ٕٓ  اؾا٥ظ٠ ق١ُٝ  عًُت أ

 

١ُٓٝ اؾا٥ظ٠  ق

 خرب َبتزأ

١ٓٝ  طي١ً امس

 

  ٕٓ  ق١ُٝ اؾا٥ظ٠ إ

ٓٓاعذ ايٓاعذ ٓٓاعذ اعِ اي  خرب اي

١ٓٝ  طي١ً امس

 

 : ايتُاصٜٔ 

َٓا  -1  :أؽهٌ اؾ١ًُ ايتاي١ٝ ؽه٬ تا

               إ  ايعكٌ ايٓغًِٝ ؼي اؾغِ ايٓغًِٝ

ْٛٓات اؾ١ًُ ايٓتاي١ٝ  -2  :أمٓسٞ َه

ٕٓ  عٌٗ ا٫َتشإ إ

..................... ......................... ............................ 

١ٓٝ  طي١ً امس
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اغيؿعٍٛ ؾٝ٘ يًظَإ 

 : ايٓزصؼ 

رٍ  ٟٖٛ اعِ َٓصٛب ٜـبري يٓا طَإ ايؿعٌ أٟ إْ٘يًظَإ اغيؿعٍٛ ؾٝ٘ 

  :ٚقع ايؿعٌ َجٌ " َت٢"ع٢ً 

. . ، ي١ًٝ ، سري ، ؽٗض ، رٖض ، عاع١ ّٜٛ

ٍٖ اغيؿعٍٛ ؾٝ٘ ع٢ً طَٔ سزٚخ ايؿعٌ ؾإْ٘ ٜغ٢ُ ؿيضف طَإ   إسا ر

  (ؽّٗضاعأغٝب  ): َجاٍ 

طَإ َٓصٛب بايؿتش١ َؿعٍٛ ؾٝ٘ يٌ: ؽّٗضا

 :ٜهٕٛ اغيؿعٍٛ ؾٝ٘ يًظَإ 

 صباساصادعت رصٚعٞ  َؿضر٠

 ؼي ايصباحصادعت رصٚعٞ   َضنب دض

 عٓز ايصباحصادعت رصٚعٞ  َضنب اضاؼي

 

 :ايٓتُاصٜٔ 

 : أعٓطض انٌ َؿعٍٛ ؾٝ٘ يًظَإ  ؼي اؾٌُ ايتاي١ٝ  -1

 سٖبت ازي اغيزصع١ بانضا. 

  عزت ازي ايبٝت بعز ايـٓيٗض 

 صادعت رصٚعٞ ؼي اغيغا٤ 

 :أنٌُ نٌ طي١ً سيؿعٍٛ ؾٝ٘  يًٓظَإ  -2

   ٟطصت ضٝع١ دٓز............................. 

  تٓدؿض رصد١ اؿضاص٠............................. 

  ٍٜٓاّ ا٭طؿا................................. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D9%85
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اغيؿعٍٛ ؾٝ٘ يًُهإ 

 :ايٓزصؼ 

ٖٛ اعِ َٓصٛب ٜـبري يٓا َهإ ايؿعٌ أٟ إْ٘ يًُهإ اغيؿعٍٛ ؾٝ٘ 

:   ٚقع ايؿعٌ َجٌ " أٜٔ"رٍ ع٢ً ٟ

  .... ؾٛم ، ؼت ، بري ، أَاّ ، خًـ ، ضيري

ٍٖ اغيؿعٍٛ ؾٝ٘ ع٢ً َهإ سزٚخ ايؾ٤ٞ ؾإْ٘ ٜغُٞ ؿيضف َهإ   إسا ر

 (ٚقؿت إضيإ ٚصا٤َ أظيز): َجاٍ 

 .َهإ َٓصٛب بايؿتش١يٌ َؿعٍٛ ؾٝ٘ : ٚصا٤ 

 :ٜهٕٛ اغيؿعٍٛ ؾٝ٘ يًُهإ 

 ؽضقااػٗت  َؿضر٠

 ازي ايؾضماػٗت  َضنب دض

 حنٛ ايؾضماػٗت  َضنب اضاؼي

 

 :ايٓتُاصٜٔ 

ُٓض اؾزٍٚ ايٓتايٞ ظٌُ َٔ اْتادٞ  -1  :أع

 ................................... اغيؿعٍٛ ؾٝ٘ يًظَإ َؿضر٠

 ..................................... اغيؿعٍٛ ؾٝ٘ َضنب دض

 ........................................ اغيؿعٍٛ ؾٝ٘ َضنب اضاؼي

 

 :أؽطب َا يٝػ ي٘ ع٬ق١  باغيهإ  -2

-              اَاّ ايباب -  غضبا -  صباسا -  ؼي اغيغا٤ -  ؾٛم ايغطح 

 . ٚصا ٤ ايباب –ّٜٛ ايغبت -  ؼي اؿزٜك١ 
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   اؿاٍ                       

 :ايٓزصؼ 

 .ٜغ٢ُ صاسب اؿاٍ اؿاٍ اعِ َٓصٛب ٜبري ١٦ٖٝ اعِ قبً٘ 

 :تهٕٛ اؿاٍ  

 عارت ازي ايبٝت َغضع١ َؿضر٠

 َضنب اعٓارٟ

 عارت ازي ايبٝت  تغضع

 عارت ازي ايبٝت ٖٚٞ تغضع

 عارت ازي ايبٝت بغضع١ َضنب دٓض

  

 :ايٓتُاصٜٔ 

 :أعٓطض  اؿاٍ  ؼي ايؿكض٠  ايٓتاي١ٝ  -1

ؼٓصًت ع٢ً دا٥ظ٠، ؾكصزت اغيزصع١ ؾضسا صشب١ اؾضار 

ًُٓت  عا٥ًيت ، اعتكبًٓا اغيزٜض ببؾاؽ١ ٚأرخًٓا َهتب٘، تغ

 .اؾا٥ظ٠ ٚأْا ؾدٛص بٓؿغٞ، ثِ عزْا ازي ايبٝت َبتٗذري

 

 :أنتب أَاّ نٌ ساٍ ْٛع٘  -2

  ١ٓٝ  .......................................... غاضب١ْاَت ايبٓ

 .........................................   بًٗؿ١اعتًِ أخٞ ايضعاي١

 ............................................ ٚأْا  َغتُتعقضأت ايكٓص١  

 

 :أْتر طيًتري  ؼتٟٛ نٌ ٚاسز٠  َُٓٗا ع٢ً ساٍ  -3

 .................................................................................. 

 .................................................................................. 
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  "أؾعٌ" تصضٜـ اغيظٜز

   ٌَأؾعاٍ ع٢ً ٍَ :  ٚطٕ َأِؾَع َِْظ ٍَ -  َأ ٌَ- أَقا   ...أَٓز - أصدع - أخضز  - َأِقَؿ

 اغياضٞ   
اغيطاصع 

 اغيضؾٛع

اغيطاصع 

 اجملظّٚ

اغيطاصع 

 اغيٓصٛب
 ا٭َض

   ُأخٔضَزَئ   ُأخٔضِزَيِ   ُأخٔضُز  أخضدُِت  أْا

َٓا  حنٔ    ُْدٔضَز َئ ُْدٔضِزَيِ    ُْدٔضُز  أخضِد

 أخٔضِز  ُتدٔضَز َئ ُتدٔضِزَيِ    ُتدٔضُز  أخضدَِت  أْت

 أخٔضٔدٞ  ُتدٔضٔدَٞئ   ُتدٔضٔدَٞيِ    ُتدٔضٔدرَي  أخضدِٔت  أْٔت

َُا  أْتُا ٕٔ  أخضدُِت  أخٔضَدا  ُتدٔضَداَئ   ُتدٔضَداَيِ    ُتدٔضَدا

َٕ  أخضدُِتِ  أْتِ  أخٔضُدٛا  ُتدٔضُدٛاَئ   ُتدٔضُدٛاَيِ    ُتدٔضُدٛ

ٖٔ  أْذي َٔ  أخضدُِت ََٔيِ    ُتدٔضدِ ََٔئ   ُتدٔضدِ َٔ  ُتدٔضدِ  أخٔضدِ

   ُٜدٔضَزَئ   ُٜدٔضِزَيِ    ُٜدٔضُز  أخضَز  ٖٛ

   ُتدٔضَزَئ   ُتدٔضِزَيِ    ُتدٔضُز  أخضَدِت  ٖٞ

ٕٔ  أخضَدا  ُٖا    ُٜدٔضَداَئ   ُٜدٔضَداَيِ    ُٜدٔضَدا

ٕٔ  أخضَدَتا  ُٖا     ُتدٔضَداَئ   ُتدٔضَداَيِ    ُتدٔضَدا

َٕ  أخضُدٛا  ِٖ    ُٜدٔضُدٛاَئ   ُٜدٔضُدٛاَيِ    ُٜدٔضُدٛ

ٖٔ  َٔ َٔ  أخضدِ ََٔيِ    ُٜدٔضدِ ََٔئ   ُٜدٔضدِ    ُٜدٔضدِ

 

 : ٬َسـي١ 

  ٫ّ "بـ " ئ " ؼي اغيطاصع اغيٓصٛب ٚعٓز تعٜٛض أرا٠ ايٓصب

ٝٓض ؽ٦ٝا ؼي تصضٜـ ا٭ؾعاٍ " إٔ " أ ٚ بـ " ايتعًٌٝ   : ٫ ٜتػ

 . قضص إٔ خيضز –تكٓزّ حنٛ ايباب يٝدضز -  ئ خيضز َٔ ايبٝت  

  ّٚ٫ " بـ " مل " ٚعٓز تعٜٛض أرا٠ اؾظّ : ؼي اغيطاصع اجملظ

ٝٓض ؽ٦ٝا ؼي تصضٜـ ا٭ؾعاٍ " ايٓا١ٖٝ    : ٫ ٜتػ

   ٫ ؽضز َٔ ايبٝت-  مل خيضز َٔ ايبٝت 
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  "ؾٓعٌ" تصضٜـ اغيظٜز
ٌَ  أؾعاٍ ع٢ً ًِٓ -  ٖٓزأ –َصتََٓب -  َعشََٓب :  ٚطٕ َؾعَٓ  ...ٖٓزر -  ع

 اغياضٞ   
اغيطاصع 

 اغيضؾٛع

اغيطاصع 

 اجملظّٚ

اغيطاصع 

 اغيٓصٛب
 ا٭َض

ُُِت  أْا ًٓ ُِ  ع ًِّ َِِيِ    ُأع ًِّ َِ َئ ُأع ًِّ    ُأع

َٓا  حنٔ ُِ ًٓ ُِ  ع ًِّ َِِيِ    ُْغ ًِّ ََِئ   ُْغ ًِّ    ُْغ

َُِت  أْت ًٓ ُِ  ع ًِّ َِِيِ    ُتغ ًِّ َِ َئ ُتغ ًِّ ِِ  ُتغ ًِّ  ع

ُِٔت  أْٔت ًٓ ُٔرَي  ع ًِّ َُٔٞيِ    ُتغ ًِّ َُٔٞئ   ُتغ ًِّ ُٔٞ  ُتغ ًِّ  ع

َُا  أْتُا ُُِت ًٓ ٕٔ  ع َُا ًِّ َُاَيِ    ُتغ ًِّ َُاَئ   ُتغ ًِّ َُا  ُتغ ًِّ  ع

ُُِتِ  أْتِ ًٓ َٕ  ع ُُٛ ًِّ ُُٛاَيِ    ُتغ ًِّ ُُٛاَئ   ُتغ ًِّ ُُٛا  ُتغ ًِّ  ع

ٖٔ  أْذي ُُِت ًٓ َٔ  ع ُِ ًِّ ََٔيِ    ُتغ ُِ ًِّ ََٔئ   ُتغ ُِ ًِّ َٔ  ُتغ ُِ ًِّ  ع

ٖٛ  َِ ًٓ ُِ  ع ًِّ َِِيِ    ُٜغ ًِّ ََِئ   ُٜغ ًِّ   ُٜغ

َُِت  ٖٞ ًٓ ُِ  ع ًِّ َِِيِ    ُتغ ًِّ ََِئ   ُتغ ًِّ   ُتغ

َُا  ُٖا ًٓ ٕٔ  ع َُا ًِّ َُاَيِ    ُٜغ ًِّ َُاَئ   ُٜغ ًِّ   ُٜغ

ََُتا  ُٖا  ًٓ ٕٔ  ع َُا ًِّ َُاَيِ    ُتغ ًِّ َُاَئ   ُتغ ًِّ   ُتغ

ُُٛا  ِٖ ًٓ َٕ  ع ُُٛ ًِّ ُُٛاَيِ    ُٜغ ًِّ ُُٛا َئ ُٜغ ًِّ   ُٜغ

ٖٔ  َٔ ُِ ًٓ َٔ  ع ُِ ًِّ ََٔيِ    ُٜغ ُِ ًِّ َٔ َئ ُٜغ ُِ ًِّ   ُٜغ

 
 : ٬َسـي١ 

  ٫ّ "بـ " ئ " ؼي اغيطاصع اغيٓصٛب ٚعٓز تعٜٛض أرا٠ ايٓصب

ٝٓض ؽ٦ٝا ؼي تصضٜـ ا٭ؾعاٍ " إٔ " أ ٚ بـ " ايتعًٌٝ   : ٫ ٜتػ

ًِٓ ع٢ً أسز   ًِٓ عًٝٓا -  ئ ٜغ ًِٓ ع٢ً اؾُٝع –سطض يٝغ   قضص إٔ ٜغ

  ّٚ٫ " بـ " مل " ٚعٓز تعٜٛض أرا٠ اؾظّ : ؼي اغيطاصع اجملظ

ٝٓض ؽ٦ٝا ؼي تصضٜـ ا٭ؾعاٍ " ايٓا١ٖٝ    : ٫ ٜتػ

   ع٢ً أسز  ًِٓ ًِٓ بٝزى ايٝغض٣-  مل ٜغ  ٫ تغ



21 
 

 "ؾعٌٕأ" طٜزتصضٜـ امل
ٌَ  أؾعاٍ ع٢ً َِْؿَع َِْؿَتَح : ٚطٕ ٔا َِْغزَٓ -  ٔا ِٕ- ٔا ٌٓ - رؾع ٔا  ...اْغ

 اغياضٞ  
اغيطاصع 

 اغيضؾٛع

اغيطاصع 

 اجملظّٚ

اغيطاصع 

 اغيٓصٛب
 ا٭َض

ًُٔل  اْطًِكُت  أْا ًِٔل َيِ  َأْط ًَٔل َئ َأْط   َأْط

َٓا  حنٔ ًُٔل  اْطًِك ًِٔلَيِ    َْٓط ًَٔل َئ َْٓط   َْٓط

ًُٔل  اْطًِكَت  أْت ًِٔلَيِ    َتٓط ًَٔل َئ َتٓط ًِٔل  َتٓط  اْط

ًٔٔكرَي  اْطًِكٔت  أْٔت ًٔٔكَٞيِ    َتٓط ًٔٔكَٞئ   َتٓط ًٔٔكٞ  َتٓط  اْط

َُا  أْتُا ٕٔ  اْطًِكُت ًَٔكا ًَٔكاَيِ    َتٓط ًَٔكاَئ   َتٓط ًَٔكا  َتٓط  اْط

َُا  أْتُا  ٕٔ  اْطًِكُت ًَٔكا ًَٔكاَيِ    َتٓط ًَٔكاَئ   َتٓط ًَٔكا  َتٓط  اْط

َٕ  اْطًِكُتِ  أْتِ ًُٔكٛ ًُٔكٛاَيِ    َتٓط ًُٔكٛاَئ   َتٓط ًُٔكٛا  َتٓط  اْط

ٖٔ  أْذي َٔ  اْطًِكُت ًِٔك ََٔيِ    َتٓط ًِٔك ََٔئ   َتٓط ًِٔك َٔ  َتٓط ًِٔك  اْط

ًُٔل  اْطًَل  ٖٛ ًِٔلَيِ    َٜٓط ًَٔلَئ   َٜٓط   َٜٓط

ًُٔل  اْطًَكِت  ٖٞ ًِٔلَيِ    َتٓط ًَٔلَئ   َتٓط   َتٓط

ٕٔ  اْطًَكا  ُٖا ًَٔكا ًَٔكاَيِ    َٜٓط ًَٔكاَئ   َٜٓط   َٜٓط

ٕٔ  اْطًَكَتا  ُٖا َ٪ ًَٔكا ًَٔكاَيِ    َتٓط ًَٔكاَئ   َتٓط   َتٓط

َٕ  اْطًُكٛا  ِٖ ًُٔكٛ ًُٔكٛاَيِ    َٜٓط ًُٔكٛاَئ   َٜٓط   َٜٓط

ٖٔ  َٔ َٔ  اْطًِك ًِٔك ََٔيِ    َٜٓط ًِٔك ََٔئ   َٜٓط ًِٔك   َٜٓط

 
 : ٬َسـي١ 

  ٫ّ "بـ " ئ " ؼي اغيطاصع اغيٓصٛب ٚعٓز تعٜٛض أرا٠ ايٓصب

ٝٓض ؽ٦ٝا ؼي تصضٜـ ا٭ؾعاٍ " إٔ " أٚ  بـ " ايتعًٌٝ   : ٫ ٜتػ

 .  جيب إٔ ٜٓطًل ايٓغبام –صٓؿض يٝٓطًل ايٓغبام -  ئ ٜٓطًل ايٓغبام  

  ّٚ٫ " بـ " مل " ٚعٓز تعٜٛض أرا٠ اؾظّ : ؼي اغيطاصع اجملظ

ٝٓض ؽ٦ٝا ؼي تصضٜـ ا٭ؾعاٍ " ايٓا١ٖٝ    : ٫ ٜتػ

   ٫ تٓطًل قبٌ ا٫ؽاص٠-  مل ٜٓطًل ايٓغبام 
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تصضٜـ ايٓصشٝح ايٓغامل 

  (صؾع  - َٓع - جنح - رؾع  ) ٜؿتح َجٌ –ؾتح /   ٜؿعٌ  –ؾعٌ : ع٢ً ٚطٕ 

 اغياضٞ   
اغيطاصع 

 اغيضؾٛع

اغيطاصع 

 اجملظّٚ

اغيطاصع 

 اغيٓصٛب
 ا٭َض

  َأِؾَتَحَئ   َأِؾَتِحَيِ    َأِؾَتُح  َؾَتِشُت  أْا

َٓا  حنٔ   َِْؿَتَحَئ   َِْؿَتِحَيِ    َِْؿَتُح  َؾَتِش

 ٔاِؾَتِح  َتِؿَتَحَئ   َتِؿَتِحَيِ    َتِؿَتُح  َؾَتِشَت  أْت

 ٔاِؾَتٔشٞ  َتِؿَتٔشَٞئ   َتِؿَتٔشَٞيِ    َتِؿَتٔشرَي  َؾَتِشٔت  أْٔت

َُا  أْتُا ٕٔ  َؾَتِشُت  ٔاِؾَتَشا  َتِؿَتَشاَئ   َتِؿَتَشاَيِ    َتِؿَتَشا

َٕ  َؾَتِشُتِ  أْتِ  ٔاِؾَتُشٛا  َتِؿَتُشٛاَئ   َتِؿَتُشٛاَيِ    َتِؿَتُشٛ

ٖٔ  أْذي َٔ  َؾَتِشُت ََٔيِ    َتِؿَتِش ََٔئ   َتِؿَتِش َٔ  َتِؿَتِش  ٔاِؾَتِش

  َِٜؿَتَحَئ   َِٜؿَتِحَيِ    َِٜؿَتُح  َؾَتَح  ٖٛ

  َتِؿَتَحَئ   َتِؿَتِحَيِ    َتِؿَتُح  َؾَتَشِت  ٖٞ

ٕٔ  َؾَتَشا  ُٖا   َِٜؿَتَشاَئ   َِٜؿَتَشاَيِ    َِٜؿَتَشا

ٕٔ  َؾَتَشَتا  ُٖا    َتِؿَتَشاَئ   َتِؿَتَشا  َتِؿَتَشا

َٕ  َؾَتُشٛا  ِٖ   َِٜؿَتُشٛاَئ   َِٜؿَتُشٛاَيِ    َِٜؿَتُشٛ

ٖٔ  َٔ َٔ  َؾَتِش ََٔيِ    َِٜؿَتِش ََٔئ   َِٜؿَتِش   َِٜؿَتِش

 
 : ٬َسـي١ 

  ٫ّ "بـ " ئ " ؼي اغيطاصع اغيٓصٛب ٚعٓز تعٜٛض أرا٠ ايٓصب

ٝٓض ؽ٦ٝا ؼي تصضٜـ ا٭ؾعاٍ " إٔ " أ ٚ  بـ " ايتعًٌٝ   : ٫ ٜتػ

 . قضص إٔ ٜؿتح ايباب –تكٓزّ يٝؿتح ايباب -  ئ ٜؿتح ايباب  

  ّٚ٫ " بـ " مل " ٚعٓز تعٜٛض أرا٠ اؾظّ : ؼي اغيطاصع اجملظ

ٝٓض ؽ٦ٝا ؼي تصضٜـ ا٭ؾعاٍ " ايٓا١ٖٝ    : ٫ ٜتػ

   ٫ تؿتح ايباب-  مل ٜؿتح ايباب 
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تصضٜـ ايٓصشٝح ايٓغامل 

 عجض - رخٌ - خضز  )ٜهتب َجٌ -  نتب  /  ٜؿعٌ  -  ؾعٌ : ع٢ً ٚطٕ 

  
اغياضٞ 

 اغيعًّٛ

اغيطاصع 

 اغيعًّٛ

اغيطاصع 

 اجملظّٚ

اغيطاصع 

 اغيٓصٛب
 ا٭َض

   َأنُِتَبَئ   َأنُِتِبَيِ    َأنُِتُب  نََتِبُت  أْا

َٓا  حنٔ    َْهُِتَبَئ   َْهُِتِبَيِ    َْهُِتُب  نََتِب

 ُانُِتِب  َتهُِتَبَئ   َتهُِتِبَيِ    َتهُِتُب  نََتِبَت  أْت

 ُانُِتٔبٞ  َتهُِتٔبَٞئ   َتهُِتٔبَٞيِ    َتهُِتٔبرَي  نََتِبٔت  أْٔت

َُا  أْتُا ٕٔ  نََتِبُت  ُانُِتَبا  َتهُِتَباَئ   َتهُِتَباَيِ    َتهُِتَبا

َٕ  نََتِبُتِ  أْتِ  ُانُِتُبٛا  َتهُِتُبٛاَئ   َتهُِتُبٛاَيِ    َتهُِتُبٛ

ٖٔ  أْذي َٔ  نََتِبُت ََٔيِ    َتهُِتِب ََٔئ   َتهُِتِب َٔ  َتهُِتِب  ُانُِتِب

  َٜهُِتَبَئ   َٜهُِتِبَيِ    َٜهُِتُب  نََتَب  ٖٛ

  َتهُِتَبَئ   َتهُِتِبَيِ    َتهُِتُب  نََتَبِت  ٖٞ

ٕٔ  نََتَبا  ُٖا   َٜهُِتَباَئ   َٜهُِتَباَيِ    َٜهُِتَبا

ٕٔ  نََتَبَتا  ُٖا    َتهُِتَباَئ   َتهُِتَباَيِ    َتهُِتَبا

َٕ  نََتُبٛا  ِٖ   َٜهُِتُبٛاَئ   َٜهُِتُبٛاَيِ    َٜهُِتُبٛ

ٖٔ  َٔ َٔ  نََتِب ََٔيِ    َٜهُِتِب ََٔئ   َٜهُِتِب   َٜهُِتِب

 
 : ٬َسـي١ 

  ٫ّ "بـ " ئ " ؼي اغيطاصع اغيٓصٛب ٚعٓز تعٜٛض أرا٠ ايٓصب

ٝٓض ؽ٦ٝا ؼي تصضٜـ ا٭ؾعاٍ " إٔ " أٚ  بـ " ايتعًٌٝ   : ٫ ٜتػ

 . قضص إٔ ٜهتب –. دًػ ع٢ً طاٚيت٘ يٝهتب -  ئ ٜهتب ايٓزصؼ  

  ّٚ٫ " بـ " مل " ٚعٓز تعٜٛض أرا٠ اؾظّ : ؼي اغيطاصع اجملظ

ٝٓض ؽ٦ٝا ؼي تصضٜـ ا٭ؾعاٍ " ايٓا١ٖٝ    : ٫ ٜتػ

   ٫ تهتب ايٓزصؼ بايكًِ ا٭ظيض-  مل ٜهتب ايٓزصؼ 
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تصضٜـ ايٓصشٝح ايٓغامل 

 ظيٌ - ٖتـ - عضض  )  ٜػغٌ َجٌ –غغٌ  /  ٜؿعٌ  - ؾعٌ : ع٢ً ٚطٕ 

 اغياضٞ  
اغيطاصع 

 اغيضؾٛع

اغيطاصع 

 اجملظّٚ

اغيطاصع 

 اغيٓصٛب
 ا٭َض

   َأغغٌَئ  َأغغٌ َيِ َأغغٌ غغًُت أْا

َٓا حنٔ    َْػغٌَئ  َْػغٌ َْػغٌ غغً

 ٔاغغٌ  َتػغٌَئ  َتػغٌَيِ  َتػغٌ غغًَت أْت

 ٔاغغًٞ  َتػغًَٞئ  َتػغًَٞيِ  َتػغًرَي غغًٔت أْٔت

َُا أْتُا ٕٔ غغًُت  ٔاغغ٬  َتػغ٬َئ  َتػغ٬َيِ  َتػغ٬

َٕ غغًُتِ أْتِ  ٔاغغًٛا  َتػغًٛاَئ  َتػغًٛاَيِ  َتػغًٛ

ٖٔ أْذي َٔ غغًُت ََٔيِ  َتػغً ََٔئ  َتػغً َٔ  َتػغً  ٔاغغً

  َٜػغٌَئ  َٜػغٌَيِ  َٜػغٌ غغٌ ٖٛ

  َتػغٌَئ  َتػغٌَيِ  َتػغٌ غغًِت ٖٞ

ٕٔ غغ٬ ُٖا   َٜػغ٬َئ  َٜػغ٬َيِ  َٜػغ٬

ٕٔ غغًَتا ُٖا    َتػغ٬َئ  َتػغ٬َيِ  َتػغ٬

َٕ غغًٛا ِٖ   َٜػغًٛاَئ  َٜػغًٛاَيِ  َٜػغًٛ

ٖٔ َٔ َٔ غغً ََٔيِ  َٜػغً ََٔئ  َٜػغً   َٜػغً

 
 : ٬َسـي١ 

  ٫ّ "بـ " ئ " ؼي اغيطاصع اغيٓصٛب ٚعٓز تعٜٛض أرا٠ ايٓصب

ٝٓض ؽ٦ٝا ؼي تصضٜـ ا٭ؾعاٍ " إٔ " أ ٚ  بـ " ايتعًٌٝ   : ٫ ٜتػ

 .. . قضص إٔ ٜػغٌ –رخٌ اغيطبذ يٝػغٌ ا٭ٚاْٞ-  ئ ٜػغٌ ا٭ٚاْٞ 

  ّٚ٫ " بـ " مل " ٚعٓز تعٜٛض أرا٠ اؾظّ : ؼي اغيطاصع اجملظ

ٝٓض ؽ٦ٝا ؼي تصضٜـ ا٭ؾعاٍ " ايٓا١ٖٝ    : ٫ ٜتػ

   ْٞ٫ تػغٌ ا٭ٚاْٞ-  مل ٜػغٌ ا٭ٚا 
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تصضٜـ ايٓصشٝح ايٓغامل 

 سؿفي - ؾظع - مسع - عًِ )ًٜعب َجٌ - يعب  /  ٜؿعٌ  - ؾعٌ : ع٢ً ٚطٕ 

  
اغياضٞ 

 اغيعًّٛ

اغيطاصع 

 اغيعًّٛ

اغيطاصع 

 اجملظّٚ

اغيطاصع 

 اغيٓصٛب
 ا٭َض

  َأِيَعَب َئ َأِيَعِب َيِ َأِيَعُب َيَعِبُت أْا

َٓا حنٔ ًَِعُب َيَعِب ًَِعِبَيِ  َْ ًَِعَبَئ  َْ َْ  

ًَِعُب َيَعِبَت أْت ًَِعِبَيِ  َت ًَِعَبَئ  َت  ٔاِيَعِب  َت

ًَِعٔبرَي َيَعِبٔت أْٔت ًَِعٔبَٞيِ  َت ًَِعٔبَٞئ  َت  ٔاِيَعٔبٞ  َت

َُا أْتُا ٕٔ َيَعِبُت ًَِعَبا ًَِعَباَيِ  َت ًَِعَباَئ  َت  ٔاِيَعَبا  َت

َٕ َيَعِبُتِ أْتِ ًَِعُبٛ ًَِعُبٛاَيِ  َت ًَِعُبٛاَئ  َت  ٔاِيَعُبٛا  َت

ٖٔ أْذي َٔ َيَعِبُت ًَِعِب ََٔيِ  َت ًَِعِب ََٔئ  َت ًَِعِب َٔ  َت  ٔاِيَعِب

ًَِعُب َيَعَب ٖٛ ًَِعِبَيِ  َٜ ًَِعَبَئ  َٜ َٜ  

ًَِعُب َيَعَبِت ٖٞ ًَِعِبَيِ  َت ًَِعَبَئ  َت   َت

ٕٔ َيَعَبا ُٖا ًَِعَبا ًَِعَباَيِ  َٜ ًَِعَباَئ  َٜ َٜ  

ٕٔ َيَعَبَتا ُٖا َ٪ ًَِعَبا ًَِعَباَيِ  َت ًَِعَباَئ  َت   َت

َٕ َيَعُبٛا ِٖ ًَِعُبٛ ًَِعُبٛاَيِ  َٜ ًَِعُبٛاَئ  َٜ َٜ  

ٖٔ َٔ َٔ َيَعِب ًَِعِب ََٔيِ  َٜ ًَِعِب ََٔئ  َٜ ًَِعِب َٜ  

 
 : ٬َسـي١ 

  ٫ّ "بـ " ئ " ؼي اغيطاصع اغيٓصٛب ٚعٓز تعٜٛض أرا٠ ايٓصب

ٝٓض ؽ٦ٝا ؼي تصضٜـ ا٭ؾعاٍ " إٔ " أ ٚ  بـ " ايتعًٌٝ   : ٫ ٜتػ

 . قضص إٔ ًٜعب بايهض٠ –خضز يًٝعب  -  ئ ًٜعب ؼي ايطضٜل  

  ّٚ٫ " بـ " مل " ٚعٓز تعٜٛض أرا٠ اؾظّ : ؼي اغيطاصع اجملظ

ٝٓض ؽ٦ٝا ؼي تصضٜـ ا٭ؾعاٍ " ايٓا١ٖٝ    : ٫ ٜتػ

   ٫ تًعب ؼي ايٓطضٜل-  مل ًٜعب أَاّ ايبٝت. 
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تصضٜـ ايٓصشٝح ايٓغامل 

 - عـيِ - قصض - صػض  )  ٜهرب َجٌ –نرب /   ٜؿعٌ  –ؾعٌ : ع٢ً ٚطٕ 

 اغياضٞ  
اغيطاصع 

 اغيضؾٛع

اغيطاصع 

 اجملظّٚ

اغيطاصع 

 اغيٓصٛب
 ا٭َض

  َأنُِبَض َئ َأنُِبِض َيِ َأنُِبُض نَُبِضُت أْا

َْا حنٔ   َْهُِبَضَئ  َْهُِبِضَيِ  َْهُِبُض نَُبِض

 ُانُِبِض  َتهُِبَضَئ  َتهُِبِضَيِ  َتهُِبُض نَُبِضَت أْت

َٔ نَُبِضٔت أْٔت  ُانُِبٔضٟ  َتهُِبٔضَٟئ  َتهُِبٔضَٟيِ  َتهُِبٔضٜ

َُا أْتُا ٕٔ نَُبِضُت  ُانُِبَضا  َتهُِبَضاَئ  َتهُِبَضاَيِ  َتهُِبَضا

َٕ نَُبِضُتِ أْتِ  ُانُِبُضٚا  َتهُِبُضٚاَئ  َتهُِبُضٚاَيِ  َتهُِبُضٚ

ٖٔ أْذي َٕ نَُبِضُت ََٕيِ  َتهُِبِض ََٕئ  َتهُِبِض َٕ  َتهُِبِض  ُانُِبِض

  َٜهُِبَضَئ  َٜهُِبِضَيِ  َٜهُِبُض نَُبَض ٖٛ

  َتهُِبَضَئ  َتهُِبِضَيِ  َتهُِبُض نَُبَضِت ٖٞ

ٕٔ نَُبَضا ُٖا   َٜهُِبَضاَئ  َٜهُِبَضاَيِ  َٜهُِبَضا

ٕٔ نَُبَضَتا ُٖا    َتهُِبَضاَئ  َتهُِبَضاَيِ  َتهُِبَضا

َٕ نَُبُضٚا ِٖ   َٜهُِبُضٚاَئ  َٜهُِبُضٚاَيِ  َٜهُِبُضٚ

ٖٔ َٕ َٕ نَُبِض ََٕيِ  َٜهُِبِض ََٕئ  َٜهُِبِض   َٜهُِبِض

 
 : ٬َسـي١ 

  ٫ّ "بـ " ئ " ؼي اغيطاصع اغيٓصٛب ٚعٓز تعٜٛض أرا٠ ايٓصب

ٝٓض ؽ٦ٝا ؼي تصضٜـ ا٭ؾعاٍ " إٔ " أ ٚ  بـ " ايتعًٌٝ   : ٫ ٜتػ

ٝٓزا  يٝهرب -  ئ ٜهرب انجض َٔ سيو    . قضص إٔ ٜهرب –ٜتػٓش٣ د

  ّٚ٫ " بـ " مل " ٚعٓز تعٜٛض أرا٠ اؾظّ : ؼي اغيطاصع اجملظ

ٝٓض ؽ٦ٝا ؼي تصضٜـ ا٭ؾعاٍ " ايٓا١ٖٝ    : ٫ ٜتػ

   َٔ٫ تهرب بغضع١ -  مل ٜهرب َٓش ط. 
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 رصٚؼ ايضعِ

 :اإلشباع يف آخس املفسدة 

  األلف يف آخس املفسدة – الياء  –الواو 

  ٚايٛا: 

ٖٚشٙ ٫ تهٕٛ إ٫ ؼي ايؿعٌ إٔ تهٕٛ ايٛاٚ َٔ أصٌ ايه١ًُ  .

,ٜزعٛ رعا, ُٜٓٛ : صيا : اغيطاصع اغيعتٌ اآلخض َجٌ 

 ٖٚشٙ تكع ؼي طيع إٔ تهٕٛ ايٛاٚ سضؾا را٫ ع٢ً اؾُاع١  .

ُِّٛ اغيشنض ايغامل حنٛ . ايغ١ٓ ايٓضابع١دا٤ َع

إٔ تهٕٛ ايٛاٚ ضُريّا َتص٬ بايؿعٌ اغياضٞ أٚ اغيطاصع أٚ ا٭َض  .

ًُٛا َجٌ .صٔبضٚا ٚصأبضٚا ٚصابطٛا ٚاتكٛا اهللا...    , ايضداٍ أقَب

  ايٝا٤:

  :(٣ )تهتب ايؿّا َكصٛص٠ 

 1 .٣ْٛ ـ  :َجٌ , ٖٚٞ َٓكب١ً عٔ ٜا٤  ,  ا٭مسا٤ ايج٬ث١ٝؼي 

َِٜغضٟ , َطاصع٘ ٜٟٓٛ   .ُعض٣ ـ 

 2 . َجٌ , ٚيٝػ قبٌ ا٭يـ ٜا٤ , اعِ أسضؾ٘ أنجض َٔ ث٬ث١ ؼي:  

 , ع٣ًٛ , ي٢ًٝ , َصطؿ٢ , بؾض٣ 

 3 .أت٢   :َجٌ , ٚناْت َٓكًب١ عٔ ٜا٤  ,  آخض ؾعٌ ث٬ثٞإسا ناْت

 , به٢ ـ ٜبهٞ , َطاصع٘ ٜأتٞ 

 4 . ٚيٝػ قبٌ ا٭يـ  , آخض ؾعٌ أسضؾ٘ أنجض َٔ ث٬ث١أٚ ناْت

 أعط٢, أد٢ً , أبز٣  :َجٌ , ٜا٤ 

 5 .٢ْٓ , يز٣ :  ٖٚٞ  أمسا٤ َب١ٝٓؼي عيغ١  .ا٭زي , أٚزي , َت٢ , أ
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  ا٭يـ:

  :(ا)ف قا١ُ٥ ٍتهتب أ٭ 

 1 .بضٜطاْٝا , أَضٜها , ؾضْغا  : َجٌ  , ايػضب١ٝ ا٭مسا٤ ؼي...  

  ايُع٬, ايٓضضا , ايٗضبا :  َجٌ :  ا٭مسا٤ ايج٬ث١ٝؼي. 2

 ...مسا , رْا  : َجٌؼي نٌ ؾعٌ ث٬ثٞ أيؿ٘ َٓكًب١ عٔ ٚاٚ . 3

    ٌَجٌ ؾعٌ طا٥ز ع٢ً ث٬ث١ عبكت أيؿ٘ بٝا٤تطاف ؼي ن : 

 .ٚصاٜا , رْٝا , خطاٜا , اعتشٝا 

  َٔ ي٫ٛ , َا , ٬ٖٓ , ن٬ٓ , ٫  : َجٌ  اؿضٚف تطاف ؼي نجري.. 

  ا٭مسا٤ اغيب١ٝٓ نايطُا٥ض ٚأمسا٤ ا٫عتؿٗاّ تطاف ؼي بعض  

  .َُٗا, ٖشا , سٝجُا , َاسا , أْا  : َجٌ

 

 :شياصٜٔ 

 : أصعِ ا٭يـ اغيٓاعب١ ؼي أٚاخض ايهًُات

َٝطؼ ـ  ٕٖ اإلْغإ ي  . ....ـ إٔ صآٙ اعتػٔ.....ـ ن٬ٓ إ

  ..... ِٖٚ بايُعز٠ٚ ايُكصِٛ.....ـإس أْتِ بايُعز٠ٚ ايزْٞ" ـ 

 . .... قضب غاص...  ــ ٚيز ابٔ عري

ٌُ)ـ  َٚاِؽَضُب....ـَُٚن ََٚيا ُتِغٔضُف....ـ  ُُِغٔضٔؾرَي......ـ  ُٜٔشبُٓ اِي ُ٘ َيا  َْٓ  (  ٔإ

َٜػؿ" ـ  ٌٔ إسا  ٌٓ , ...ـٚايًٝ  ....ـَٚا خًُل ايشنَض ٚا٭ْح , ....ـٚايٓٗأص إسا ػ

ٖٕ ٖٔ....ــ َٔ تأ  .  ....ـ أرصى َا شي

ََٓؿ٘ عًٝ٘ .... ـ ستصب٘ َٔ  أسزنِ... ـٜزٕـ   .ٜطع َن

ُٜبل,  َا ؼي ايكزٚص .... ــ ٜؿٔ  . َا ؼي ايُصزٚص ....ـٚ

.  ايٓاؼ غا١ُٜ ٫ ُتزصى ...ــ صض

ٟٓ.... ـ َا أبعز ايجض . ...ـ عٔ ايُجض

  .....ـَٚٔ ايعٝؿ َا نـ , ....ـ خش َٔ ايزٖض َا صـ ـ
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 :التاء يف آخس املفسدة 

    –    التاء املفتوحة يف آخس االسه    –                التاء املسبوطة   

    تاء الفاعل يف آخس الفعل– التاء املفتوحة للتأىيث يف آخس الفعل  

 

 (٠)ايتا٤ اغيضبٛط١  (ت)ايتا٤ اغيؿتٛس١ 

ٖٞ اييت تبك٢ ـ ؼي ايٓطل ـ ع٢ً 

إسا ٚقؿٓا ع٢ً آخض  (ت)سايتٗا 

 ايه١ًُ بايغهٕٛ ٫ٚ تٓكًب ٖا٤

ٖٞ اييت تًؿفي ٖا٤ عٓز ايٛقٛف 

 (٠)أٚ  (ـ١)عًٝٗا ٚتهتب إَا 

 ؾاط١ُ ـ ظيظ٠ ـ نض٠ طٜت ـ قضأت ـ َعهََت ـ َعًَٛات

 َٛاضع ايتا٤ اغيضبٛط١

 َٓري٠ؾاط١ُ ـ ..... ايعًِ اغي٪ْح 

 ّبكض٠ ـ عبٛص٠.... ا٭مسا٤ اغي٪ْج١ غري ا٭ع٬ 

 عاغي١ ـ َضٜط١.... صؿ١ اغي٪ْح 

 قطا٠ ـ غظا٠... طيع ايتهغري اـايٞ َٔ ايتا٤ ؼي اغيؿضر 

 ع١ََٓ٬ ـ ْغَٓاب١... يًُبايػ١ 

  َث١ُ صداٍ ٜطًبٕٛ اؿل.... (مث١ ايـيضؾ١ٝ)ؼي ْٗا١ٜ 

 

 َٛاضع ايتا٤ اغيؿتٛس١

 ٌآخض ايؿع 

 باَت ـ َاَت............. إسا ناْت ايتا٤ أص١ًٝ 

 رصَعِت ـ ْاَِت....... إسا ناْت ايتا٤ تا٤ ايتأْٝح 

 ٌرؾِعُت ـ يعبِت...... إسا ناْت ايتا٤ تا٤ ايؿاع 
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 آخض ا٭مسا٤ 

 بِٝت ـ ٚقت........ إسا ناْت ايتا٤ ؼي اعِ ث٬ثٞ عانٔ ايٛعؽي 

 َغًُات................ إسا ناْت ع١َ٬ طيع اغي٪ْح ايغامل 

  بٝٛت <بٝت ...َؿضر٠ ٜٓتٗٞ بتا٤ َؿتٛس١،َع اجلإسا ناْت ؼي 

 

 :ايتُاصٜٔ 

  أصعِ ايتا٤ اغيٓاعب١ راخٌ اغيضٓبع: 

   ِٔ ٍْ ٔب ـر٫
ٌٔ ايبٓا     ِٚقا َٔ أطي ًٓٔعٔب ، ٚتزُصُؼ ؼي  ، تًعُب ؼي أ اي

ِٚقا َٞ بعَض ايٛم ـَّٜٛا إزي اؿزٜل ـَََْظٍ. ايٓزصٔؼ  َأ  ـيتكط

ٌُ ايؾتا٤ٔ قز َات ، ٚايُعِؾُب قز ْب ًٓٔعٔب ، ٚقز نإ ؾص ٙٔ ٚاي ؼي ايٓتٓٗظ

َِٚصَم ٖا ٖٞ ايؾذضا. ُٜػٓطٞ ا٭صض  ، ؾايٓبا  ََٖض قز أ   َٚأِط

  ًٜٞ أصًح اـطا٤ ؼي َا: 

ًٓٝغ١-  اْتصض٠ -   َزٓصع١ – َزٜٓت – عٝاصا٠ – ب١ٝ –تٛت   ع

 

  ا٤٬َ ايؿكض٠ ايتاي١ٝ: 

١ْٖٝ ٜا : دًغٔت ا٭عض٠ُ إزي َا٥ٔز٠ ايٖطعاّ، ؾكاٍ ظيظ٠ُ ْٖٗا أْٛاْع َؽٗ إ

َٖاٙ ٘ٔ، . ْعِقاٍ ا٭ُب. ُأ ًٖ ١َُْ نبري٠ ؼتاُز إزي ُؽَهض اي إْٗا ْع

ِّٓع١ُُ ُّ اي ّٔ :َ قايِت ؾاط١ُُ. ؾبايٗؾهٔض َتزٚ َّ آراَب ايٖطعا ًُُٖت ايٝٛ تع

ٌٔ َ٘ بعز ا٭ن ًٖ ِٕ أظيَز اي ٌٔ بايُٝري، ٚأ ١َٔٝ،ٚاَ٭ِن ُٔ قائت . نَايٖتغ

ّٗ ًَُٖت أَْت ٜا: ا٭ : طًش١ُ؟ قاٍ طًش١ُ أسغٓٔت ٜا ؾاط١ُُ، َٚاسا َتع

ٍَ ايضعٍٛ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ  َّ قٛ َٓا ايٝٛ َٔ :" رصِع ُٜشِٖب َٓأت  ٕٖ اؿَغ إ

٦ِّٝأت  ايٖغ
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 مقرتىة بكلنة تبدأ بالالو " ال:      " الوصل 

 الوصل مشبقا حبسكة قصرية أو طويلة

 

ايٓطل  ُٖظ٠ ايٛصٌ أيـ طا٥ز٠ تًؿفي ُٖظ٠ ٜ٪ت٢ بٗا يًتدًص َٔ

 . ؾكؽيٖٚٞ تكضأ ؼي أٍٚ ايه٬ّ. بايغانٔ ؼي أٍٚ ايهًُات 

   ( ايؾاصع-  ؽاصع) . ٍ ايؾُغ١ٝ با٫عِ ٫ تًؿفي اي٬ّ اإسا اتصًت 

ٚتًؿفي ٫ّ  "ٍ ا"  إسا رخًت ٫ّ اؾض ع٢ً أٍ ايؾُغ١ٝ ، ؼشف أيـ 

     (يًؾاصع صصٝؿإ-     ايؾاصع-  ؽاصع     )  . اؾض ؾكؽي 

    ، ٜٚبزأ عضف اي٬ّ ، ؼشف ٫ّ " أٍ " إسا عبكت ٫ّ اؾض امسا َعضؾا بـ 

   ( يًُصباح ض٤ٛ خاؾت- َصباح) أٜطا ست٢ ٫ تتٛازي ث٬خ ٫َات " ٍ ا" 

   ٜصبح ب٬َري (اٍ  )ثِ رخًت عًٝ٘ , َا نإ َبز٤ّٚا ب٬ّ ؼي ا٭صٌ ٚ

ًٗػ١ -  يػ١)   .  (اي
, تزغِ ٫ّ ايتعضٜـ ؼي اي٬ّ ا٭ص١ًٝ  إسا رخًت عًٝ٘ ٫ّ اؾضٚ

ًٓدٔي  -  يدي ) اييت تٛضع ؾٛم اي٬ّ ايجا١ْٝ  ٜٚعٛض عٓٗا بايؾز٠    (ٔي
 

 :ايتُاصٜٔ 

 ؼي ايعط١ً ايصٝؿ١ٝ :      ا٤٬َ ايٓص ايتايٞ 

بعز ا٫ْتٗا٤ َٔ ايزصاع١ تبزأ عط١ً ايصٝـ ، ؾأٚر إٔ أعرتٜح بطع١  

أٜاّ َٔ تعب ايزصاع١ ، ٚأرا٤ ا٫َتشإ ، ٚأثٓا٤ٖا أتضقب ؿيٗٛص ايٓتٝذ١ 

أسب إٔ أقطٞ دظ٤ّا َٔ ايعط١ً .  اييت أصدٛ إٔ تهٕٛ جناسا بتؿٛم 

َع أعضتٞ ع٢ً ؽاط٧ ايبشض؛ ٭عتُتع سيٓـيضٙ اؾٌُٝ ، ٖٚٛا٥٘ 

 ايعًٌٝ
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 :أمساء اإلشازة 

 - هاتان – هران – أولئك – هؤالء – هرا –ذلك 

ُِ اإلَؽاص٠ٔ ٘ٔ : اع ِٝ َٝٓٔ باإٔلؽاص٠ٔ ٔإي  :ٚأيؿاؿُي اإٔلؽاص٠ٔ ٢ٖ. ٖٛ َا ٚٔضع غُيع

 ُُِؿضٔر اغيشنَٓض ، َجٌ : ٖشا ٍٚٓ ؽأعُض ٖشا : يً  تْٛػ ا٭

 َْٙٓج١ٔ ، َجٌ : ٖش  َزٜض٠ اغيزصع١ ٖشٙ : يًُؿضر٠ٔ اغيَ٪

 ُُٕشنَٓض ، َجٌ : ٖشا ٢َٓٓ اِي ًُُج ًُٓا ايٓغ١ٓ ايضابع١ َٖشإ : ٔي  َع

 َْٕٓٔح ، َجٌ : َٖاَتا ٪َُُ ٢َٓٓ اِي ًُُج  .ابٓتا اؾريإ َٖاَتإ : ٔي

 يًذُع  : ُٖ٪٤ٔ٫

 

َْٓجّا ، َجٌ ٝٓظٕٚ ؼي  ُٖ٪٤ٔ٫ : ََُشنَٓضّا أٚ ََ٪ اغيتُ

ٝٓظات  ؼي َزصعتٓا -  َزصعتٓا   .ٖ٪٤٫ اغيتُ

 َٓا ًَُِهإ ايَكٔضٜٔب ، َجٌ : ُٖ َٓا : ٔي  .ٜزصؼ ا٭طؿاٍ ُٖ

 ًَُِهإ اِيبٔعٝٔز ، َجٌ : ُٖٓأيَو َأٚ ٖٓاَى َُٓز:  ٔي َُش ِٝت  َٓا ب ُٖ، 

  . َِزصعُتُٖ٘ٓاىٚ

  :ايٓتُاصٜٔ 

ٓٓكاؾي   :أنتب امسا٤ ا٫ؽاص٠ اغيٓاعب١ َهإ اي

  ...............آهل١ ْ٘ٔ َُٓا اٖتدُشٚا َٔ رٚ  . قٛ

 ..............ٔ٘  . ايهتاُب ٫ صَٜب ؾٝ

  ٍايكضإٓ ٖزا١ٜ يًعاغيري.............ُأْظ  

  ُِّٕتري ْؾٝطتإ................إ   اغيع

  ٕع٢ً اهلل ٜغريا.............ٚنا . 

  ٔأِْٗ َبعٛثٕٛ...................أ٫ ٜـي . 

  َٔ ايهتابري................اعتؿزُت  

  ايكصص...................اقضِأ  



33 
 

 :اآلمساء املوصولة 

  اّلرين– اللتان –اللران 

 

 : ٖٞ ا٭مسا٤ اغيٛصٛي١ 
  ايشٟ ، اييت ، ايًشإ ، ايًتإ ، ايشٜٔ ، اي٬تٞ                   

ا٫عِ اغيٛصٍٛ ٫ تهتٌُ ر٫يت٘ إ٫ ظ١ًُ بعزٙ ، ٖٚشٙ اؾ١ًُ 

أسب َعًُٞ ، ٖشٙ طي١ً َؿٝز٠ ، :    َجاٍ.   تغ٢ُ ص١ً اغيٛصٍٛ 

يهٔ إسا قًٓا أسب َعًُٞ ايشٟ ٚعهتٓا ، ايه٬ّ ٜهٕٛ غري 

َغتكِٝ ، ٫ بز َٔ ص١ً اغيٛصٍٛ ، ٖٚشٙ ايص١ً ٫ بز إٔ تؾتٌُ ع٢ً 

أسب َعًُٞ ايشٟ أربين : ضُري صبؽي عا٥ز ع٢ً ايص١ً ، ؾٓكٍٛ 

 دزٍٚ ا٭مسا٤ اغيٛصٛي١ 

٢ٓٓ اغيؿضر   اؾُع اغيج

ايشٜٔ ايًشإ ايشٟ  اغيشٓنض

ْٓح اي٬تٞ ايًتإ اييت  اغي٪

 

   (َٔ ، َا ) َجٌ أخض٣ ٖٓاى أمسا٤ َٛصٛي١  : ٬َسـي١ 

 :ايٓتُاصٜٔ 

 :أنتب َهإ ايؿضاؽ ا٫عِ اغيٛصٍٛ اغيٓاعب 

  أْظٍ ع٢ً عبزٙ ايهتاب...........اؿُز هلل  

  ٕآَٓٛا ٚايشٜٔ ٖارٚا ...............إ  

  ......ٜظصع ايٓؾٛى جيين اؾضاح 

  ٕٛأَض اهلل ب٘ إٔ ٜٛصٌ......ٜٚكطع  

  تؿٛقٔ ْٗا١ٜ ايعاّ............... َنٖضَت اغيزصع١  
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 الضنائس املتصلة بالفعل املاضي 

 واو اجلناعة

، عٛا٤ نإ (أيؿّا)ْطع بعزٙ  (بٛاٚ اؾُاع١)نٌ ؾعٌ اتصٌ 

. َاضٝا، أٚأَضا، أَٚطاصعا َٓصٛبا، أٚ َطاصعا فظَٚا

 ٚاعٛرمل ٟ... ٚا عٛرئ ٟ... ٚا عٛر... ٚا  عار: َجاٍ

 

ٖشٙ ا٭يـ تؿضم بري ٚاٚ اؾُاع١ ايظا٥ز٠ ٚ ايٛاٚ ا٭ص١ًٝ ٚيشيو 

  :٫تظار ؼي َجٌ

 َزٜضٚ ايؾضناتسطض-            ٜزْٛ أظيز َٔ صزٜك٘   

أص١ًٝ ٚيٝغت بظا٥ز٠ ،ٚايٛاٚ ؼي ن١ًُ  (ٕٜٚز)٭ٕ ايٛاٚ ؼي ايؿعٌ 

 .ٚاٚ طيع اغيشنض  (َزٜضٚ)

 

ايتُاصٜٔ

أصًح ا٭خطا٤ ؼي َا ًٜٞ 

- ، َزصبٛا ايؿضٜل ، مل ٜأتٛا، ئ ٜشعٛ، احنضٜٚعزْٚاَٛ، دًغٛا، -  

 

:ا٤٬َ اؾٌُ ايتاي١ٝ 

  - َِٓ ايت٬َٝش صعزٚا َزصدَٓأت اؾبٌ، ٚؽاٖزٚا ايٓباَت ٜهغٖٛا، ث

 ٖبطٛا إزي ايٛارٟ، ٚعاصٚا بري اغيظاصع ٚايبغاتري، ٚمل ٜكطؿٛا أطٖاصٖا

َٚجًٛا أَاّ . ايًصٛص ُقبطٛا، ٚساٚيٛا ايؿضاص، ٚمل ٜغتطٝعٛا-  

 احمله١ُ؛ ؾأْهضٚا ٚمل ٜعرتؾٛا بؾ٤ٞ ٚيهِٓٗ أرٜٓٛا بؾٗٛر

 .ؽٗزٚا عًِٝٗ؛ ؾأٚرعٛا ايغذٔ
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 : يف وسط  املفسدة ويف آخسها القطعهنزة 

    اهلنزة بعد ساكن–اهلنزة بعد اشباع الفتح   

 

 ؼي أٍٚ ،ٚاؿضٚف, ٚا٭ؾعاٍ , ُٖظ٠ تأتٞ ؼي ا٭مسا٤  :ُٖظ٠ ايكطع 

 .ٚتهتب , ٖٚٞ ُٖظ٠ تكضأ ٚؼي آخضٖا  , اٚؼي ٚعط٘, ايه١ًُ 

 (ٔإنضاّ) ؼت ا٭يـ ٚ (أظيز )تهتب ع٢ً ا٭يـ   أٍٚ ايه١ًُؼي   

   ع٢ً ا٭يـ (  قضا٠٤َ ) ع٢ً ايغطضتهتب : ؼي ٚعؽي ايه١ًُ  (ٍَ  (  َعّأ

  ( .ُعَ٪اٍ ) ع٢ً ايٛاٚ ( طا٥ٔض)  ع٢ً ايٓرب٠

  ( تباُط٪ )ع٢ً ايٛاٚ ( ًََذأ) يـ ٭تهتب ع٢ً أ: ؼي آخض ايه١ًُ 

٧ْٔ ) ع٢ً ايٝا٤  (رِف٤ ) ع٢ً ايغطض  (  َٛا

 

  اهلُظ٠ بعز اؽباع ايؿتح: 

  (عا٤ٍَ  )َٓز  إسا ناْت َؿتٛس١ بعز ايـ ع٢ً ايغطضتهتب 

 (تؿا٩ٍُ  )  ايـ َٓز إسا ناْت َط١َُٛ بعز تهتب ع٢ً ايٛاٚ

 (عا٥ٌ  )ايـ َٓز إسا ناْت َهغٛص٠ بعز تهتب ع٢ً ايٝا٤ 

  ٔاهلُظ٠ بعز عان: 

  (ؾِذأ٠ )تهتب ع٢ً ا٭يـ  إسا ناْت َؿتٛس١  بعز عانٔ  

  (أص٩ُؼ ) تهتب ع٢ً ايٛاٚ  إسا ناْت َط١َُٛ  بعز عانٔ

  (أع١ً٦  )تهتب ع٢ً ايٝا٤  إسا ناْت َهغٛص٠  بعز عانٔ  
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 هنزة الوصل يف الفعل 

 اهلنزة يف دزج الكالو-    اهلنزة يف اّول الكالو    

 

أيـ طا٥ز٠ تًؿفي ُٖظ٠ ٜ٪ت٢ بٗا يًتدًص َٔ ايٓطل  :ُٖظ٠ ايٛصٌ 

ٚتغكؽي , ٖٚٞ تكضأ ؼي أٍٚ ايه٬ّ . بايغانٔ ؼي أٍٚ ايهًُات 

أٟ إسا ناْت َغبٛق١ عضف أٚ ن١ًُ تهتب أيؿٗا ٫ٚ . ؼي ٚعط٘ 

 :جنز ُٖظ٠ ايٛصٌ  . ٜتًؿفي بٗا
 

  : ؼي ا٭ؾعاٍ-  أ

 . اسؿفي, اعًِ , انتب  :َجـاٍ  .. أَض ايؿعٌ ايج٬ثٞ •

   ادتُاع– ادتُعِ  –ادتَُع  : َجـاٍ :َٚصزص ايؿعٌ, ٚأَض , َاضٞ  •
 

  : ؼي ا٭مسا٤-  ب 

 , اثٓإ, ابٓتإ , ابٓإ , اب١ٓ , ابٔ : ا٭مسا٤ اآلت١ٝ َبز٠٤ٚ بُٗظ٠ ٚصٌ 

....  امسإ , اعِ , اَضأتإ , اَضإٓ , اَضأ٠ , اَض٩ , اثٓتإ 

 

  ... ايبًز, اغيضأ٠ , ايضدٌ  :َجـاٍ  : ُٖظ٠ أيـ ايتعضٜـ-  ز 

ٚسضن١ ُٖظ٠ ايٛصٌ ايهغض را٥ُّا إ٫ ؼي ايؿعٌ اغيطُّٛ عري 

اغيطاصع ؾتهٕٛ سضن١ ُٖظ٠ ايٛصٌ ؾٝ٘ َط١َُٛ 

 . نتب ٜهُتب ُانتب..ؾتح ٜؿَتح ٔاؾتح  :َجـاٍ   

  :ايتُاصٜٔ 

 :اؽهٌ ا٭بٝات ايٓتاي١ٝ 

 ِِٓ ٌٕ بط ٌٔ َٔ ؾع َٛص ِِٓ       ٚاِبزِأ بُٗظ اي َُٜط َٕ ثايـْح َٔ ائؿعٌ  ِٕ نا  إ

ًٖاّ نغــُضٖا  ٚؼي    ٚانِٔغِضٙ ساٍ ايهغض ٚايؿتح  َٝض اي ا٭مسا٤ غ

ٝٔٔ  ٚؼي ِٕ َــع اثٓتـرٔي          ابٔ َــع اب١ٔٓ اَـض٨ٕ ٚاثٓ  ٚاَضأ٠ٔ ٚاعــ
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 الشّدة: التضعيف 

 

ٖٚٛ عباص٠ عٔ ,ْٚكصز باؿضف اغيؾزر ,  (ايتؾزٜز )ٖٛايتطعٝـ 

 ؾايٓزاٍ ٖٓا َؾزر٠ ٖٚٞ (  ؽٓز  ) :َجٌ, ٚاسز  سضؾري َٔ دٓػ

 (ؽزر  ) ٚايجاْٞ َتشضى, .سضؾإ ارغُا ا٭ٍٚ َُٓٗا عانٔ

ؽزرت ٜٚؿو :  ايؿعٌ ازي تا٤ ايؿاعٌ ؾٓكٍٛ بإعٓارٜٚؿهإ 

 :ايتاي١ٝ  ؼي اغياضٞ ضُا٥ض اٍ ازي بإعٓارٙايتطعٝـ ؼي ايؿعٌ 

ٔٓ أْذي أْتِ أْتُا أْت أْت حنٔ أْا ٖ 

 ؽزرٕ ؽزرتٔ ؽزرمت ؽزرشيا ؽزرت ؽزرت ؽزرْا ؽزرت

 

  ٫ٚ ٜؿٓو ا٫رغاّ َع ايٓطُا٥ض ايٓتاي١ٝ

 ِٖ ُٖا ُٖا ٖٞ ٖٛ

 ؽٓزٚا ؽٓزتا ؽٓزا ؽٓزت ؽٓز

 

 : ايتُاصٜٔ 

 :اؽهٌ ايٓٓص ايتايٞ 

 

أْا أسب َزصعيت ، ٭ٕ ؾٝٗا َعًُري حيبْٛين ، ٜٚعًُْٛين ، ٚت٬َٝشٖا 

  . إخٛاْٞ ، أؾضح بِٗ ، ٚأعٝؿ َعِٗ نأْٓا أعض٠ ٚاسز٠
 إٕ َزصعيت طي١ًٝ ، ٚأْا أساؾفي ع٢ً أثاثٗا ، نُا أساؾفي ع٢ً

 أرٚاتٞ ، َٚٓٗا أتعًِ ايٓـياّ ، ٭نٕٛ صد٬ّ ْاؾّعا يب٬رٟ

ّٓ " أعٓز " أنٌُ اؾزٍٚ ايتايٞ  بتصضٜـ ؾعٌ   :َع ايٓؾهٌ ايٓتا

 حنٔ ٖٞ اْتِ ٖٛ أْت أْا

 ............. ........... ............. أعٓز .............. ............

 


