


  إٔ ًٜعّ ٫ٚ ، د٬ٍ ٚ غه١ٓٝ ٚ ٚقاض ٚ َعطؾ١ شا ايهُاٍ بأٚقاف َٛقٛؾا ٜهٕٛ إٔ ؾا٭ٚيٞ َ٪زبا اخرتت إشا ٚ
  ايٓكـ ٚ ، املصانط٠ ٚ باملطايع١ ؾٝ٘ ٜؿتػًٕٛ ْكؿا : ْكؿني ايٛقت هلِ ٜكػِ ٚ ايٓٗاض طٍٛ َعِٗ ٜكِٝ
 عًِٝٗ ٜطٍٛ ي٬٦ ، املصانط٠ ٚ ايتعًِ أٚقات بني َتد١ًً ايًعب سك١ تهٕٛ إٔ ا٭ٚيٞ ٚ ، ؾٝ٘ ًٜعبٕٛ اٯخط

 ايٓكٝش١ ططم بِٗ تػًهٞ إٔ ٚ ، َطًكا ايهطب َٓع أضدٛ ٚ ، بٓٝتِٗ تهعـ ٚ ؾهطتِٗ ؾتدُس ، اؾًٛؽ
  ؼـ بعض َِٓٗ اجملتٗسٜٔ إيٞ تٗسٟ نإٔ ، ايكطو١ قؿا٤ ٚ ا٫دتٗاز يعٜاز٠ املٛدب١ با٭غباب ٚتأخصٟ ،
 ؾإٕ ، ا٭سٛاٍ َٔ يو ٜعٗط َا سػب عًٞ ، ا٭طؿاٍ إيٝ٘ ميٌٝ مما شيو ٚمٛ ، نتب أٚ َأنٌ أٚ ًَبؼ َٔ :

   . ايهطب ٚ با٭شٟ ٜهٕٛ مما أنجط ضغبتِٗ اظزٜاز ٚ يػريتِٗ باعح شيو
 ٜتعساٙ بٌ ، ايعكاب سس عٓس نطب٘ يف ٜكـ ؾ٬ ايهاضب عٓس ايتُازٟ يف ايطغب١ وطى ا٭طؿاٍ نطب إٕ
  ٚقس ، أثطٙ ٜعٍٚ ظاٖطا نطضا بأعها٥ِٗ أنط ؾطمبا اتًُهطٚبني شْٛب غٛابل َٔ باي٘ يف ىطط ملا

  َٔ ميهِٓٗ َا بهٌ ؾٝشتذٕٛ ٜسٙ َٔ ىًكِٗ عُا ٜبشجٕٛ املهطٚبني إٔ ايطعب ٚ اـٛف عًٞ ٜرتتب
  ٚ ايسْا٠٤ أغباب إيٞ ايتع٬ت ٚ ا٫ستٝادات أؾأتِٗ ضمبا ٚ سػٓٗا ٚ قبٝشٗا بني متٝٝع غري َٔ اؿذر

  . عُطِٖ طٍٛ ؾِٝٗ ؾتبكٞ ايطباع خػ١
  ىتاضٚا إٔ عًِٝٗ ؾشل املككس ٖصا ىتٌ أ٫ قػطِٖ ساٍ أبٓا٥ِٗ تطب١ٝ يف اٯبا٤ َككٛز إٔ ٚسٝح

  سػٓا نإ َا إ٫ َِٓٗ ٜكسض ٫ سيت ، ايؿعاٍ سػٔ ٚ ايطأؾ١ ٚ با٭زب َٛقٛؾني َ٪زبني أ٫ٚزِٖ يرتب١ٝ
 اؿهِ ٚ ايكػري٠ بايهًُات َعِٗ ؾٝبتس٥ٕٛ غِٓٗ ٜٓاغب مبا ا٭طؿاٍ ٜعإًَٛ ايطأؾ١ َٔ عٓسِٖ َا ٚبػبب

  أضؾسِٖ إشا خكٛقا ايعًِ سب ٚ ايتعًِ إيٞ أْؿػِٗ َٔ ؾًُٕٝٝٛ ، ٖهصا ٚ ؾٛقٗا َا إيٞ َٓٗا ثِ ، ايككري٠
   . ايطقٝك١ ا٭يؿاظ كاطبتِٗ يف اغتعٌُ ٚ ايسقٝك١ ايؿا٥س٠ َٔ سه١ُ أٚ ن١ًُ نٌ يف َا عًٞ املعًِ



 : يف ايؿكط٠ ( غه١ٓٝ)َطازف ن١ًُ 

 تٛانع 
   تإٔ 

     ٖس٤ٚ 
 تٌُٗ 



 :  ايعٓٛإ ا٭ْػب يًُٛنٛع 

    نٝؿ١ٝ اختٝاض املعًِ 
 ططٜك١ تطب١ٝ ا٭بٓا٤ 

  املداطط ايرتب١ٜٛ يهطب ا٭طؿاٍ 
 اهلسف َٔ تطب١ٝ ا٭بٓا٤ 



(  ي٬٦ ٜطٍٛ عًِٝٗ اؾًٛؽ)ع٬ق١ مج١ً 
 : يف ايؿكط٠ ا٭ٚيٞ مبا قبًٗا 

      تعًٌٝ
   تٛنٝح

     تؿكٌٝ  
 ْتٝذ١ 



 :  املػعٟ ايهُين املطاز َٔ ايؿكط٠ ايجايج١ 

 ايتعًِٝ يف ايكػط َؿٝس 

 سػٔ َعا١ًَ املتعًُني نطٚض٠  

 ايتسضز يف ايتعًِٝ ي٘ أُٖٝت٘ 

 َطس١ً ايطؿٛي١ ؾسٜس٠ اـطٛض٠  



 هب عًٞ اٯبا٤ سػٔ اختٝاض امل٪زبني       (1)
 ٖٓاى قؿات هب إٔ تتٛاؾط يف امل٪زبني  ( 2)

 يًعكاب ايبسْٞ آثاضٙ ايػًب١ٝ عًٞ ا٭طؿاٍ ( 3)

 :  ايرتتٝب ايكشٝح يًؿهط ايػابك١ يٝتٛاؾل َع ٚضٚزٖا يف املكاٍ 

(1  ،2  ،3  )    
(2  ،3  ،1) 
(2  ،1  ،3)     
(3  ،2  ،1 ) 



 ، ايػُا٤ نبس ٜكٝبٛا إٔ ٜطٜسٕٚ نأِْٗ أعًٞ إيٞ ا٭سذاض ؾٝكصؾٕٛ أسٝاْا ًٜٕٗٛ ِٖ ٚ ا٭طؿاٍ ْطٟ َا نجريا
 ايك٠ٛ باخت٬ف ىتًـ اضتؿاع إيٞ تكٌ عٓسَا تؿين سيت قعٛزٙ أثٓا٤ يف غطعت٘ تكٌ إٔ ًٜبح َا اؿذط ٚيهٔ
 نإ إٔ بعس ا٭ضض َٔ ؾٝتكاضب اػاٖ٘ تػٝري يف ٜبسأ غطعت٘ ؾٝٗا تؿين اييت ايًشع١ ٚيف ، قصؾت٘ اييت

  ايًعب١ تػتُط ٚ أخطٟ َط٠ قصؾ٘ ايطؿاٍ ٜعاٚز قس ٚ غطشٗا عًٞ ٜػتكط سيت تكاضب٘ يف ٜػتُط ٚ عٓٗا ٜتباعس
.  

  بٗا ػصب اييت اؾباض٠ ايك٠ٛ تًو آثاض َٔ أثط ٖٞ اي١َٝٛٝ سٝاتٓا يف ْؿاٖعسٙ مما غريٖا ٚ ايعاٖط٠ ٖصٙ
 ، ي٘ ا٭ضض داشب١ٝ ق٠ٛ َكساض بأْ٘ ثكً٘ أٚ اؾػِ ٚظٕ عطؾٛا َا ٚقت يف ايعًُا٤ إٕ سيت ، إيٝٗا ا٭دػاّ ا٭ضض
 أنرب دٗسا ٜبصٍ  إٔ إيٞ وتاز ايبسٜٔ ايطدٌ إٔ ت٬سغ َطتؿع غًِ يف أؾدام عس٠ ٜكعس عٓسَا ٚيصيو
 غايبا ٜعٛق٘ ٚ بػطع١ ايػًِ يف قعٛزٙ عٓس ايبسٜٔ ٜسضى ؾايتعب ، ايهدِ ؾػُ٘ ا٭ضض داشب١ٝ عًٞ يٝتػًب

  . ايكعٛز َتابع١ عٔ
  بني أثطٙ ٜعٗط عاّ قإْٛ اؾاشب١ٝ إٕ بٌ ، ا٭خطٟ ا٭دػاّ إيٝٗا ػصب اييت ايهت١ً ٖٞ ٚسسٖا ا٭ضض ٚيٝػت

  . أؾ٬نٗا يف سٛي٘ تسٚض اييت ايهٛانب إيٝٗا ػصب ايؿُؼ إٕ ٚ . نتًتني أ١ٜ
 سسٜك١ يف دًؼ ؾكس ْٝٛتٔ إغشل ايؿٗري اٱلًٝعٟ ايعامل ٖٛ يًذاشب١ٝ ايعاّ ايكإْٛ إيٞ اٖتسٟ َٔ أٍٚ ٚ

 اغرتعٞ ٚ ْعطٙ شيو ؾًؿت ، ا٭ضض عًٞ ؾذط٠ َٔ تػكط تؿاس١ ؾؿاٖس ، ْؿػ٘ عٔ يًرتٜٚح َط٠ َٓعي٘
 ٚيهٔ ٚقت٦ص َعطٚؾ١ تهٔ مل يٮدػاّ ا٭ضض دصٍ سكٝك١ ٭ٕ غطٜب٫ٛ أَط ايتؿاس١ غكٛط ٭ٕ ٫ ، اْتباٖ٘

 ض}ا عًٞ ايتؿاس١ تػكط أ٫ : ْؿػ٘ غأٍ ٚ مجٝعا ا٭دػاّ يف ا٭ضض داشب١ٝ تأثري َسٟ يف ْٝٛتٔ تؿهري اْكب
 ايكٛاْني إيٞ ًٜذأ ٖصا دعً٘ ٚقس ؟ ايؿاغع بعسٙ عًٞ ْؿػ٘ ايكُط ا٭ضض ػصب أ٫ ؟ ؾاٖل دبٌ عًٞ ناْت يٛ

 ايٓتا٥ر َع ايٓٗا١ٜ يف اتؿكت ْتا٥ر شيو َٔ ٚعطف ، ايكُط ٚ ا٭ضض بني اؾصب قش١ ٜؿرتض ٚ ايطٜان١ٝ
   . ايع١ًُٝ



 : يف ايؿكط٠ ايجا١ْٝ ( ٜسضى)َعين ن١ًُ 

       ٜكٝب
   ٜعطٌ
     ميٓع

 ٜٛقـ  



 : يف ايؿكط٠ ايطابع١ ( ايؿٗري)َهاز ن١ًُ 

     اـؿٞ
   ايػاَض 

      املػُٛض
 .  املبِٗ 



 :  ايؿهط٠ ايط٥ٝػ١ يًؿكط٠ ايجايج١ 

   ايؿُؼ ػصب ايهٛانب 
 ع٬ق١ املؿرتٟ بايؿُؼ 

  ا٭ضض ػصب ا٭دػاّ ا٭خطٟ 
 اؾاشب١ٝ قإْٛ عاّ  



ايػبب ايصٟ هعٌ ايطدٌ ايبسٜٔ ٜتعب يف 
 :  قعٛز ايػًِ نُا تؿِٗ َٔ ايؿكط٠ ايجا١ْٝ 

 أْ٘ َطٜض بػبب ٚظْ٘ ايعا٥س 

 أْ٘ ٜكعس ايػًِ بػطع١  

  أْ٘ ٜكاّٚ اؾاشب١ٝ ا٭ضن١ٝ 
 إٔ ايػًِ َطتؿع دسا 



ِٵ، ٚتعاؾٗا ؾتبػٻِ، تٓعطٴٖا عًٝٗا، ايتػًٗبٴ ؾًٝصټٖا ايكعابٳ تط٣ ايبامس١ُ ايٓؿؼٴ  ؾتبػ
ِٵ، عًٝٗا ٚتتػًبٵ   ٚاغتكػطتٵ أنربتٵٗا ضأتٵٗا ٚإشا ؾتدًؿٗا، قعابّا تط٣ ٫ ايعابػ١ُ ٚايٓؿؼٴ ؾتبػ

ٕٵ ٚإشا يٛ) بهًُات ٚتعًًٖتٵ ُٖٻتٗا ٓٴ٘ ايصٟ ايسٖطٴ َٚا .(ٚإ  ٜ٪زټ إْ٘ ٚتطبٝتٴ٘، َعادٴ٘ إ٫ ًٜع
٘ٴ، ٜسؾع إٔ ٜطٜسٴ ٫ٚ اؿٝا٠ٹ يف ايٓذاح ِّ يف ٜط٣ إْ٘ مثٳٓٳ   ٜٓتعطٴ إْ٘ ضابهّا، أغسّا ططٜل ن

ٓٵٕع عٔ ا٭ضضٴ تٓؿلٻ أٚ شٖبّا ايػُا٤ٴ متططٳ ست٢    .َن
ٌټ ْػب١ْٝ، أَٛضٷ اؿٝا٠ٹ يف ايكعابٳ إٕ  ٫ٚ دسّا، ايكػري٠ٹ ايٓؿٔؼ عٓس دسّا قٳعٵبٷ ؾ٤ٞٺ ؾه

 ايكِّعابٹ مبػايب١ٹ عع١ُّ تعزاز ايعع١ُُٝ ايٓؿؼٴ ٚبُٝٓا ايعع١ُٝٹ، ايٓؿٔؼ عٓس عع١ُّٝ قعٛب١
 خؿت ضآى إشا ايعكٛٔض، نايهًبٹ ايكعابٴ ٚإمنا َٓٗا، بايؿطأض غكُّا تعزازٴ اهلع١ًٜٹ بايٓؿٛؽ إشا

٘ٴ ٜٵتٳ، َٓ  عٝٓو، ي٘ ٚتربمٴ اٖتُاَّا تعريٙ ٫ٚ ب٘ تٗعُأ ض٤اى ٚإشا ٚضا٤ى، ٚعسا ْٳبٳشٳَو ٚدط
   .َٓو دًسٹٙ يف ٚاْهُـ يو، ايططٜل أؾػح

ِٻ ٌٴ ؾ٤ٞ ٫ ث ٔٴ ٫ ٚأْٗا قُٝتٗٔا، ٚق١ًٖٹ ؾأْٹٗا ٚقٹػٳٔط بهٳعٳتٹٗا ؾعٛٔضٖا َٔ يًٓؿٔؼ أقت   إٔ ميه
ٌٷ عٓٗا ٜكسض ِٷ، عُ   ايجك١ اٱْػإ ٜٴؿكٹسٴ بايهٻع١ٹ ايؿعٛضٴ ٖصا .نبريٷ خريٷ َٓٗا ٜٴٓتعطٴ ٫ٚ ععٝ

ٌٕ ع٢ً أقسّ ؾإشا بكٛتٹٗا، ٚاٱميإ بٓؿػٹ٘ ٕٔ ٚيف َكسضتٹ٘ يف اضتاب عُ   ٚعاؾ٘ لاسٹ٘، إَها
ٌٳ بؿتٕٛض ٘ٹ ؾؿؿٹ   ٚبني بٝٓٗا ٚؾتٻإ اؿٝا٠ٹ، يف ايٓذأح عُازٴ عًٝٗا نرب٣ ؾه١ًْٝ بايٓؿؼ ايجك١ُ .ؾٝ

ٕٻ بُٝٓٗا ٚايؿطمٴ ضش١ًّٜ، ٜٴعسټ ايصٟ ايػطٚٔض ٍٔ ع٢ً ايٓؿٔؼ اعتُازٴ ايػطٚض أ  ايهٹبٵٔط ٚع٢ً اـٝا
ـٹ، ٌٔ ع٢ً َكسضتٹٗا ع٢ً اعتُازٴٖا بايٓؿؼ ٚايجك١ُ ايعا٥  ًَهاتٹٗا تك١ٜٛٹ ٚع٢ً املػ٪ٚي١ٝٹ، ؼُټ
  .اغتعسازٹٖا ٚؼػنٔي



 :  يف ايؿكط٠ ا٭ٚيٞ ( تعًًت)َطازف ن١ًُ 

     اقتست 
   اعتصضت 
     اتكؿت 
   ؼذذت



 : يف ايؿكط٠ ايجايج١ ( نعتٗا)َهاز ن١ًُ 

   قٛتٗا 
     ععُتٗا
   ٖٝبتٗا  

 نداَتٗا  



(  ايهًب ايعكٛض)تؿبٝ٘ ايهاتب يًكعاب بـ 
 : يف ايؿكط٠ ايجا١ْٝ ٜٗسف إيٞ 

  ايتدٜٛـ َٔ َٛادٗتٗا 
 ظٜاز٠ ايجك١ بايٓؿؼ يًتػًب عًٝٗا  

 ا٫عتُاز عًٞ ايٓؿؼ جملابٗتٗا 
 ايبشح عٔ سًٍٛ ؾعاي١ يًتكسٟ إيٝٗا 



 ؾكسإ ايجك١ بايٓؿؼ ْاؾ٧ عٔ  

  ايعذع عٔ ايكٝاّ بعٌُ ععِٝ  
 ايؿو يف ايكسض٠ عًٞ ايعٌُ 
  اعتُاز اٱْػإ عًٞ اـٝاٍ 

 اٱسػاؽ بايهعـ ٚ قػط ايؿإٔ



 :  املكاٍ ٜٛاظٕ بني 

   ا٭قٜٛا٤ ٚ ايهعؿا٤ 
 املتؿا٥ًني ٚ املتؿا٥ُني 

   ا٭شنٝا٤ ٚ ا٭غبٝا٤  
 ايطُٛسني ٚ ايهػايٞ  



 ، عسٜستٗا أٚ اـ١ًٝ ٚسٝس٠ تهٕٛ ٚقس ، أٚضام أٚ دصض أٚ غام ب٬ ْباتات ايعًِ يػ١ يف ايطشايب
 َٓطك١ يف عط١ٜ أْٛاع َٚٓٗا ، باجملٗط إ٫ تطاٙ ؾ٬ ض٩ٜت٘ ايعني عًٞ تػتعكٞ َا ايطشايب َٚٔ

 ٚ ايهًٛضٚؾٌٝ َاز٠ عًٞ ؼتٟٛ مجٝعا أْٗا غري ، َرت َٚا١٥ تػعني إيٞ طٛهلا ٜكٌ اؾٓٛبٞ ايكطب
 ٚدٛز ٚيف ، ايه٥ٛٞ ايبٓا٤ بع١ًُٝ ايكٝاّ عًٞ قازض٠ يصيو ٖٚٞ ، ايهطبٕٛ أنػٝس ثاْٞ غاظ متتل

   . ا٭نػذني ٚتطًل ، ايهطبٖٛٝسضات١ٝ املٛاز تبين ايؿُػ١ٝ ايطاق١ ٚ املا٤
 َٔ ٜعسٕٚ ايكسَا٤ ايكٕٝٓٝٛ نإ َٓص ايتاضٜذ أعُام يف ناضب١ ايطشايب َع اٱْػإ ع٬ق١ إٕ

 عًُا٤ بٗا قاّ ضس١ً بعس إ٫ ٜأت مل بايطشايب ا٫ٖتُاّ إٔ غري ، ؾيت أطع١ُ ايبشط١ٜ ايطشايب
 يف ايػهإ إٔ ايعًُا٤ ٫سغ سٝح ، ايعؿطٜٔ ايكطٕ َٔ ايػابع ايعكس يف إؾطٜكٝا قاض٠ إيٞ ؾطْػٕٝٛ
 تعٛز ؾكس املا١ٝ٥ املػطشات ؾٛم طبٝعٝا تُٓٛ اييت ايطشايب أْٛاع أسس عًٞ ٜتػصٕٚ تؿاز مجٗٛض١ٜ

 ٜأنًْٛٗا بعسٖا ٚ متاَا ػـ سيت املًتٗب١ ايؿُؼ أؾع١ ؼت تطنٗا ٚ ايٓباتات ٖصٙ مجٝع ايػهإ
 ٚ املتشس٠ اي٫ٛبات ٚيف ، ايػهإ َٔ نجري عًٝ٘ ٜكبٌ ؾٗٞ طعاّ عٓسِٖ ٖٚٞ طبدٗا بعس أٚ داؾ١

  . اـهطٚات ٚ با٭ضظ ؽًط ؾٗٞ أؾٗاٖا ٚ ا٭طع١ُ أؾدط َٔ ايبشط١ٜ ايطشايب ٚدب١ تعترب أٚضٚبا
 نػصا٤ عًٝٗا ت٪خص َآخص ٖٓاى إٔ أّ متاّ َأَْٛا غصا٤ ايطشايب تعترب ٌٖ : ْتػا٤ٍ إٔ ميهٔ اٯٕ ٚ

 ايًٕٛ َؿانٌ : أُٖٗا َٚٔ ، املؿانٌ بعض َٔ ؽًٛ ٫ ايطشايب بعض بطٚتٝٓات إٔ اؿكٝك١ ؟ آزَٞ
 بعض ٜػبب َا ا٭يٛإ ٖصٙ َٚٔ ظضقا٤ ٚ قؿطا٤ ٚ خهطا٤ قبػات عًٞ ؼتٟٛ ايطشايب ؾُععِ

 عًٞ ؼتٟٛ ايطشايب غ٫٬ت ؾبعض ، ايتػُِ َؿانٌ َٓٗا ٚ تٓاٚهلا ٚ إعسازٖا عٓس املهاٜكات
   . غا١َ َطنبات



 :  يف ايؿكط٠ ايجا١ْٝ ( ناضب١)َعين ن١ًُ 

      ممتس٠
   َٓتؿط٠  

    ثابت١ 
 عطٜك١  



 :  يف ايؿكط٠ ا٭ٚيٞ ( متتل)َهاز ن١ًُ 

    تعٝس 
     تؿطظ

    تًؿغ 
 تعٗط 



يف ن٤ٛ ؾُٗو ايؿكط٠ ا٭ٚيٞ ، ايطشايب 
 :  قازض٠ عًٞ ع١ًُٝ ايبٓا٤ ايه٥ٛٞ ٭ْٗا 

   متتل ا٭نػذني  
 تكٓع ايسٖٕٛ ٚ املٛاز ايهطبٖٛٝسضات١ٝ  

  ؼتٟٛ عًٞ َاز٠ ايهًٛضٚؾٌٝ 
 ٚسٝس٠ اـ١ًٝ أٚ عسٜستٗا  



يف ايؿكط٠ ( َؿانٌ ايتػُِ: )ع٬ق١ قٛي٘ 
 :  ايجايج١ مبا قبً٘ 

   تٛنٝح  
     تؿكٌٝ
   تعًٌٝ 
 تٛنٝس  



  ٚمماضغتِٗ بتذاضبِٗ قبً٘ ا٭دٝاٍ اغتؿازت٘ َا ٜتعًِ ثِ ؾ٤ٞ بهٌ دا٬ٖ ايعامل ٖصا إىل اٱْػإ ىطز
 إٔ ٜٓبػٞ َا ٚأٍٚ.ٜتعًُٗا إٔ ٜٓبػٞ اؿكا٥ل َٔ نبري٠ طا٥ؿ١ إْػإ نٌ ٚأَاّ سٛهلِ، ايصٟ يًعامل

  ططٜل َٔ تأتٞ إمنا يًُعًَٛات ا٭ٚىل املٛاز ؾإٕ قشٝشا، تسضن٘ َا ٜهٕٛ ست٢ سٛاغ٘ متطٜٔ ٜتعًُ٘
  عٓٗا ٜٓؿأ ايصٟ إزضانٓا ٜهٕٛ إٔ ؾٝذب (ٚمٖٛا ٚايًُؼ ٚايصٚم ٚايؿِ ٚايبكط ايػُع) اؿٛاؽ
  ططٜل َٔ ٫ ْؿػٗا َٔ اؿك١ املعًَٛات تهػبٓا إٔ ٚتعٜٛسٖا بتُطٜٓٗا إ٫ شيو ٜهٕٛ ٫ٚ قشٝشا،
 . ايتًكني

 إشا ايؿ٤ٞ ٚٚظٕ إيٝٗا، ْعط إشا اؿذط٠ طٍٛ بايتكطٜب ٜعطف ست٢ سٛاغ٘ اٱْػإ ميطٕ إٔ هب 
  ؾٝعتاز امل٬سع١ زقٝل ٜهٕٛ ٚإٔ ٚايهعـ، ايك٠ٛ يف ايكٛت َٓعي١ َٚا َؿ٢، ٬َٝ ٚنِ ٜسٙ، يف ٚنع٘

  — ٚٚنٛح د٤٬ يف عٓ٘ وسثو إٔ ٜػتطٝع ست٢ أٚقاؾ٘ ٜعطف إٔ عٓ٘ غاب ثِ ؾ٤ٞ إىل ْعط إشا
  املعًَٛات يف اـطأ َٔ ْاؾ٧ ايعك١ًٝ ا٭خطا٤ َٔ نجريا ٭ٕ نبري٠، ؾا٥س٠ عكً٘ تؿٝس ا٭َٛض ٖصٙ نٌ

 .اؿٝا٠ َبسأ يف متطٜٓٗا ٚعسّ اؿٛاؽ إُٖاٍ َٔ ْاؾ١٦ ٖٚصٙ اؿػ١ٝ،
  َعًَٛات َٔ خري ثاْٝا عكً٘ ططٜل َٔ ثِ أ٫ٚ سٛاغ٘ ططٜل َٔ بٓؿػ٘ َعًَٛات٘ اٱْػإ نػب إٕ

  تٛاؾطُٖا َٔ بس ٫ بكؿتني إ٫ ايعًُٞ ايٓذاح ميهٔ ٫ٚ .ؾدكٞ اختباض غري َٔ ايهتب َٔ هُعٗا
  اؿكا٥ل مجع يف َٚهابس٠ عٓا٤ إىل وتاز اؿل إىل ؾايٛقٍٛ عًٝٗا، ٚايكرب ايكعاب ؼٌُ: أ٫ُٖٚا

  ٚنُا عاملا، ٜهٕٛ إٔ ميهٓ٘ ٫ بايكرب ٜتػًح مل ؾُٔ َٓٗا، ايكشٝش١ ايٓتا٥ر ٚاغتدطاز ٚاَتشاْٗا،
  فطز ٫ٚ بٌ ٚاٱغتعٗاض اؿؿغ فطز يٝؼ #نًو أعطٝت٘ إشا إ٫ بعه٘ ٜعطٝو ٫ ايعًِ إٕ$ :قٌٝ

  َٔ قشٝشٗا يتتبني ٚتبشجٗا بٓؿػو اؿكا٥ل متتشٔ إٔ ايعًِ إمنا عًُا، ٜػ٢ُ إٔ ٜكح مما ايؿِٗ
  ٜجبت مل َا اعتكازٙ عسّ أٚ ؾ٤ٞ اعتكاز يف عٛاطؿٓا ٚضا٤ ْٓسؾع ؾ٬ اؿكٝك١، سب : ٚثاْٝتُٗا .ؾاغسٖا

 عًٝ٘ تتٛاؾط مل ايرباٖني ناْت إشا اؿهِ قسٚض يف ْتٛقـ قشت٘، بايربٖإ يسٜٓا



 : يف ايؿكط٠ ايجايج١ ( ٜتػًح)َطازف ن١ًُ 

   ٜتُٝع  
     ٜتكٟٛ

   ٜٓتكط  
 ٜكاتٌ  



 : يف ايؿكط٠ ا٭ٚيٞ ( قشٝشا)َهاز ن١ًُ 

     خاط٦ا
   ع٬ًٝ  

   نعٝؿا 
 .  ُٖٚٝا 



(  يتتبني قشٝشٗا َٔ ؾاغسٖا)ع٬ق١ مج١ً 
 : يف ايؿكط٠ ايجايج١ مبا قبًٗا 

     تؿكٌٝ  
   تٛنٝح  

     تعًٌٝ
 ْتٝذ١ 



 : ايؿهط٠ ايط٥ٝػ١ يف ايؿكط٠ ا٭ٚيٞ ٖٞ 

  اٱْػإ ٜٛيس دا٬ٖ ٚ ٜتعًِ عٛاغ٘ ؾكط 
 اٱْػإ قازض عًٞ ايتعًِ مبؿطزٙ 

  اؿٛاؽ ططٜل املعطؾ١ ايكشٝش١ 
 اؿٛاؽ ٖٞ ايططٜل ايٛسٝس يًتعًِ 



َٔ خ٬ٍ ؾُٗو يًؿكط٠ ايجايج١ ، ٜهُٔ  
 :  ايٓذاح يف 

  مجع املعًَٛات َٔ ايهتب 
 مجع اؿكا٥ل ٚ اَتشاْٗا 

   ايكرب ٚ سب اؿكٝك١
 .  اغتدطاز ايٓتا٥ر ايكشٝش١ 



  عٓس َكط إيٞ املػري ب٘ ؾاْتٗٞ تٓهط ٚ قٛف دب١ يبؼ ٚ املٓعي١ خطري بػساز أٌٖ َٔ ضدٌ املتٛنٌ اـًٝؿ١ َٔ ٖطب
  شٟٚ عًٞ ٚاغع١ ٚدطاٜات نٝاؾ١ زاض ي٘ ٚناْت ايجطا٤ ٚاغع ايٓؿؼ مسح ايٓع١ُ غابؼ املاٍ نجري أًٖٗا َٔ ؾ٬ح

  غ٤ٛ َٔ عًٝ٘ ظٗط َا إيٞ ب٘ ٚقًت قس اؿاد١ إٔ ي٘ شنط ساي٘ عٔ ايؿ٬ح غأي٘ ٚملا ، نطَا ٚ بطا َٓ٘ ؾطأٟ ، اؿادات
  ايؿ٬ح عٓس ٜتعاٜس  ساي٘ ٜعٍ ٚمل ، إيٝ٘ أغٓس َا ؾأسهِ ، أعُاي٘ َٔ ؾ٦ٝا إيٝ٘ ٚؾٛض ، أَطٙ ايؿ٬ح ؾأقًح ، اؿاٍ
   . قب١ ٚ َها١ْ َهٝؿ٘ عٓس شيو ظازٙ ٚ قٝاّ أسػٔ ب٘ ؾكاّ أَطٙ مجٝع أضعاٙ سيت

  ٚضز) : اؾابٞ ؾكاٍ ، ايؿػطاط يف ايٓاؽ خرب عٔ ؾػأي٘ ، اـطاز َٔ عًٝ٘ ٚدب مبا ٜطايب٘ داب ايؿ٬ز عًٞ ٚقسّ
  ابٔ بؿ٬ٕ ٜعطف أْكاضٙ َٔ ضدٌ طًب يف َٓ٘ ضغ٫ٛ أضغٌ ٚ املتٛنٌ بٔ املتٓكط تٛيٞ ٚ قتٌ املتٛنٌ اـًٝؿ١ إٔ خرب
  بايؿ٬ح ايبػسازٟ ؾد٬ . (امل٪َٓني أَري إيٞ ٜكٌ سيت بايتهط١َ ٜتًكٛٙ إٔ ايؿاّ ٚ مبكط عُاي٘ إيٞ ٜطًب ٚ ؾ٬ٕ
  ٜا : ايؿ٬ح ؾكاٍ (ايؿػطاط زخٍٛ يف يٞ تأشٕ إٔ أستاز ٚ ، اؾٌُٝ غا١ٜ أٚيٝت ؾكس ! دعا٤ى اهلل أسػٔ) : ي٘ ٚقاٍ
  أْا) : ايبػسازٟ ؾكاٍ ، ايكشب١ طٍٛ بعس عين تٓأ ٫ ٚ أَط أضز ٫ ؾإْٞ َايٞ يف ؾاستهِ اغتككطتين نٓت إٕ ٖصا

  (ْؿػٞ عًٞ اـٛف ٖٓا إيٞ بٞ دا٤ إمنا ٚ ٚاغع١ ْع١ُ ٚ نجريا َا٫ بايعطام تطنت ٚقس ، امل٪َٓني ٭َري املطًٛب ايطدٌ
  املكطٟ خطز ٚ املاٍ ٚ ايسٚاب َٔ وتاد٘ َا ايبػسازٟ ؾأخص (ؾٝ٘ ؾاستهِ ٜسى يف املاٍ غٝسٟ ٜا) : ايؿ٬ح ي٘ ؾكاٍ ،

   خريا املكطٟ بكاسب٘ ايبػسازٟ ؾأٚقاٙ باٱد٬ٍ اـًٝؿ١ عاٌَ ؾتًكاٙ ايؿػطاط إيٞ َع٘
  ٚملا ؾانٝا بػساز إيٞ ايؿ٬ح ؾدطز اـطاز يف عًٝ٘ ايعٜاز٠ ٚضاّ ايؿ٬ح ظًِ يًدًٝؿ١ آخط عاٌَ دا٤ ٚ غٓٛات َٚطت
  ؾًُا ، ايٓاؽ َٔ نجري مجع عٓسٙ ٚ عًٝ٘ ؾاغتأشْت : ايؿ٬ح قاٍ ، عًٝ٘ ايٓاؽ ؾسي٘ ايبػسازٟ قسٜك٘ عٔ غأٍ ٚقًٗا
  أًٖ٘ ٚ ٚيسٙ عًٞ أقبٌ ٚ ، َع٘ أدًػين ٚ عين ايٓاؽ قعس سني بٞ ايكا٥ِ ٚ ٚناؾًٞ مبهٝؿٞ أ٬ٖ : قاٍ ثِ قاّ ضآْٞ

   . تطؾ٘ أععِ ٚ عٝـ أضغس يف نا٬َ س٫ٛ عٓسٙ أقُت ٚ ا٭سطاض َٔ اٱسػإ ٜكع نٝـ ؾعطؾت
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     أعاز
   أغٓس

     أٚقٌ 
 أؾأ 



 : يف ايؿكط٠ ا٭خري٠ ( ؾانٝا)َهاز ن١ًُ 

   ٖاز٥ا  
 َبتػُا  
   قٓٛعا  
   ضانٝا



مبا  ( ؾدطز ايؿ٬ح إيٞ بػساز ؾانٝا)ع٬ق١ 
 : قبً٘ 

   تعًٌٝ 
 تٛنٝس  

   تؿكٌٝ  
  ْتٝذ١



 :  َٔ ايكِٝ اٱهاب١ٝ اييت ٜطغدٗا املكاٍ 

   ايعسٍ 
 ايكسم 

    ايٛؾا٤
 ايؿذاع١ 



  ؾ٢ َٓع٫ ؾٓعٍ ، اؿذاظ إىل ايؿاّ َٔ َٓكطؾا ،ٚنإ ايعطب أدٛاز َٔ عباؽ بٔ اهلل عبس نإ
 ؾعًهِ ايرب١ٜ ٖصٙ ؾ٢ اشٖبٛا : هلِ ؾكاٍ ، هسٚا ؾًِ طعاَا غًُاْ٘ َٔ ٚطًب ، ايططٜل
  ؾ٢ اشٖبٛا : هلِ ؾكاٍ ، هسٚا ؾًِ طعاَا غًُاْ٘ َٔ ٚطًب ، ايططٜل ؾ٢ سٝا أٚ ضاعٝا ػسٕٚ

  طعاّ أٚ يي ؾٝ٘ سٝا أٚ ضاعٝا ػسٕٚ ؾًعًهِ ايرب١ٜ ٖصٙ
 ايبٝع أَا : قايت ؟ ْبتاع٘ طعاّ أعٓسى : هلا ؾكايٛا ، س٢ ؾ٢ عذٛظا ؾطأٚا ، ايػًُإ ؾُه٢

 ٖٚصا هلِ ضع٢ ؾ٢ : قايت ؟ بٓٛى ؾأٜٔ : قايٛا ، ساد١ ب٘ ٚ٭بٓا٢٥ َاىل عٓس٣ ٚيهٔ ، ؾ٬
 عٓسى َٚا : قايٛا . ًَتٗا ؼت خبع٠ : قايت ؟ ٚيو هلِ أعسزت ؾُا : قايٛا . عٛزتِٗ أٚإ
 ٚأَا ب٘ أدٛز ؾ٬ ايؿطط أَا : ؾكايت . بؿططٖا عًٝٓا ؾذٛز٣ : قايٛا ؾ٧ ٫ : قايت ؟ ٖصا غري

 ايؿطط إعطا٤ ٱٕ ; ْعِ : قايت ؟ بايهٌ ٚػٛزٜٔ ايؿطط متٓعني: قايٛا. ؾدصٚٙ ايهٌ
  اـبع٠ ؾأخصٚا . ٜطؾع٢ٓ َا  ٚأَٓح ، ٜهع٢ٓ َا أَٓع ؾأْا . ٚؾه١ًٝ نُاٍ ايهٌ ٚإعطا٤ ْكٝك١

 خربٖا ٚأخربٚٙ اهلل عبس إىل دا٤ٚا ؾًُا . دا٤ٚا أٜٔ َٔ ،٫ٚ ِٖ َٔ تػأهلِ ٚمل ، َٚهٛا ،
 َعٓا اْطًك٢ : هلا ٚقايٛا إيٝٗا ؾطدعٛا . ايػاع١ إىل امحًٖٛا : هلِ قاٍ ثِ ، شيو َٔ عذب

 هلٛ ٖصا إٕ ٚاهلل : قايت عباؽ بٔ اهلل عبس : قايٛا ؟ قاعهِ َٚٔ : ؾكايت قاسبٓا إىل
 َعطٚؾا ؾعًت َا نإ يٛ ٚاهلل : ؾكايت . ٚبطى َهاؾأتو قايٛا ؟ ٢َٓ ٜطٜس َٚاشا ! ايعاىل ايؿطف

 إيٝ٘ ٚقًت ؾًُا ؟ بعها بعهِٗ ٜؿاضى إٔ اـًل ع٢ً هب ؾ٧ ٖٚٛ ؾهٝـ ، بس٫ ي٘ أخصت َا
  ٚأض٣ ، ايًٌٝ أنجط ٚأْاّ ايٝػري أغٗط : قايت ؟ سايو نٝـ : هلا قاٍ ثِ ، فًػٗا قطب ..

 . ؾِٝٗ ٚدست٘ إ٫ ؾ٧ ايسْٝا َٔ ٜو ؾًِ ، أ٫ٚز٣ ؾ٢ ع٢ٓٝ قط٠



 ؾعًت َا نإ يٛ ٚاهلل : ؾكايت
 ، بس٫ ي٘ أخصت َا َعطٚؾا
 اـًل ع٢ً هب ؾ٧ ٖٚٛ ؾهٝـ

 ؾًُا ؟ بعها بعهِٗ ٜؿاضى إٔ
 ثِ ، فًػٗا قطب .. إيٝ٘ ٚقًت

 : قايت ؟ سايو نٝـ : هلا قاٍ
 ، ايًٌٝ أنجط ٚأْاّ ايٝػري أغٗط
 ؾًِ ، أ٫ٚز٣ ؾ٢ ع٢ٓٝ قط٠ ٚأض٣
 ٚدست٘ إ٫ ؾ٧ ايسْٝا َٔ ٜو

 . ؾِٝٗ

( قط٠ ع٢ٓٝ)املطاز َٔ  -1
 :ؾ٢ ايؿكط٠ ايجايح 

   تؿا٩ىل
 ٖس٢٥ٚ

   غعازت٢
 َأَٳ٢ً



 إىل ايؿاّ َٔ َٓكطؾا ،ٚنإ ايعطب أدٛاز َٔ عباؽ بٔ اهلل عبس نإ
 ، هسٚا ؾًِ طعاَا غًُاْ٘ َٔ ٚطًب ، ايططٜل ؾ٢ َٓع٫ ؾٓعٍ ، اؿذاظ

 ؾ٢ سٝا أٚ ضاعٝا ػسٕٚ ؾعًهِ ايرب١ٜ ٖصٙ ؾ٢ اشٖبٛا : هلِ ؾكاٍ
  ؾ٢ اشٖبٛا : هلِ ؾكاٍ ، هسٚا ؾًِ طعاَا غًُاْ٘ َٔ ٚطًب ، ايططٜل

  طعاّ أٚ يي ؾٝ٘ سٝا أٚ ضاعٝا ػسٕٚ ؾًعًهِ ايرب١ٜ ٖصٙ
 ْبتاع٘ طعاّ أعٓسى : هلا ؾكايٛا ، س٢ ؾ٢ عذٛظا ؾطأٚا ، ايػًُإ ؾُه٢

 : قايٛا ، ساد١ ب٘ ٚ٭بٓا٢٥ َاىل عٓس٣ ٚيهٔ ، ؾ٬ ايبٝع أَا : قايت ؟
 ؾُا : قايٛا . عٛزتِٗ أٚإ ٖٚصا هلِ ضع٢ ؾ٢ : قايت ؟ بٓٛى ؾأٜٔ

 ٖصا غري عٓسى َٚا : قايٛا . ًَتٗا ؼت خبع٠ : قايت ؟ ٚيو هلِ أعسزت
 ؾ٬ ايؿطط أَا : ؾكايت . بؿططٖا عًٝٓا ؾذٛز٣ : قايٛا ؾ٧ ٫ : قايت ؟

  قايت ؟ بايهٌ ٚػٛزٜٔ ايؿطط متٓعني: قايٛا. ؾدصٚٙ ايهٌ ٚأَا ب٘ أدٛز
 أَٓع ؾأْا . ٚؾه١ًٝ نُاٍ ايهٌ ٚإعطا٤ ْكٝك١ ايؿطط إعطا٤ ٱٕ ; ْعِ :
  تػأهلِ ٚمل ، َٚهٛا ، اـبع٠ ؾأخصٚا . ٜطؾع٢ٓ َا  ٚأَٓح ، ٜهع٢ٓ َا

  عذب خربٖا ٚأخربٚٙ اهلل عبس إىل دا٤ٚا ؾًُا . دا٤ٚا أٜٔ َٔ ،٫ٚ ِٖ َٔ
 : هلا ٚقايٛا إيٝٗا ؾطدعٛا . ايػاع١ إىل امحًٖٛا : هلِ قاٍ ثِ ، شيو َٔ

 بٔ اهلل عبس : قايٛا ؟ قاعهِ َٚٔ : ؾكايت قاسبٓا إىل َعٓا اْطًك٢
 قايٛا ؟ ٢َٓ ٜطٜس َٚاشا ! ايعاىل ايؿطف هلٛ ٖصا إٕ ٚاهلل : قايت عباؽ

 ، بس٫ ي٘ أخصت َا َعطٚؾا ؾعًت َا نإ يٛ ٚاهلل : ؾكايت . ٚبطى َهاؾأتو
 ٚقًت ؾًُا ؟ بعها بعهِٗ ٜؿاضى إٔ اـًل ع٢ً هب ؾ٧ ٖٚٛ ؾهٝـ

 ايٝػري أغٗط : قايت ؟ سايو نٝـ : هلا قاٍ ثِ ، فًػٗا قطب .. إيٝ٘
  ؾ٧ ايسْٝا َٔ ٜو ؾًِ ، أ٫ٚز٣ ؾ٢ ع٢ٓٝ قط٠ ٚأض٣ ، ايًٌٝ أنجط ٚأْاّ

 . ؾِٝٗ ٚدست٘ إ٫

ايك١ُٝ ا٭خ٬ق١ٝ ايت٢  -2
 :ٜطغدٗا املكاٍ ٢ٖ 

 ايتٛانع

 ايتعإٚ

 ايتػاَح

 اٱٜجاض



 إىل ايؿاّ َٔ َٓكطؾا ،ٚنإ ايعطب أدٛاز َٔ عباؽ بٔ اهلل عبس نإ
 ، هسٚا ؾًِ طعاَا غًُاْ٘ َٔ ٚطًب ، ايططٜل ؾ٢ َٓع٫ ؾٓعٍ ، اؿذاظ

 ؾ٢ سٝا أٚ ضاعٝا ػسٕٚ ؾعًهِ ايرب١ٜ ٖصٙ ؾ٢ اشٖبٛا : هلِ ؾكاٍ
  ؾ٢ اشٖبٛا : هلِ ؾكاٍ ، هسٚا ؾًِ طعاَا غًُاْ٘ َٔ ٚطًب ، ايططٜل

  طعاّ أٚ يي ؾٝ٘ سٝا أٚ ضاعٝا ػسٕٚ ؾًعًهِ ايرب١ٜ ٖصٙ
 ْبتاع٘ طعاّ أعٓسى : هلا ؾكايٛا ، س٢ ؾ٢ عذٛظا ؾطأٚا ، ايػًُإ ؾُه٢

 : قايٛا ، ساد١ ب٘ ٚ٭بٓا٢٥ َاىل عٓس٣ ٚيهٔ ، ؾ٬ ايبٝع أَا : قايت ؟
 ؾُا : قايٛا . عٛزتِٗ أٚإ ٖٚصا هلِ ضع٢ ؾ٢ : قايت ؟ بٓٛى ؾأٜٔ

 ٖصا غري عٓسى َٚا : قايٛا . ًَتٗا ؼت خبع٠ : قايت ؟ ٚيو هلِ أعسزت
 ؾ٬ ايؿطط أَا : ؾكايت . بؿططٖا عًٝٓا ؾذٛز٣ : قايٛا ؾ٧ ٫ : قايت ؟

  قايت ؟ بايهٌ ٚػٛزٜٔ ايؿطط متٓعني: قايٛا. ؾدصٚٙ ايهٌ ٚأَا ب٘ أدٛز
 أَٓع ؾأْا . ٚؾه١ًٝ نُاٍ ايهٌ ٚإعطا٤ ْكٝك١ ايؿطط إعطا٤ ٱٕ ; ْعِ :
  تػأهلِ ٚمل ، َٚهٛا ، اـبع٠ ؾأخصٚا . ٜطؾع٢ٓ َا  ٚأَٓح ، ٜهع٢ٓ َا

  عذب خربٖا ٚأخربٚٙ اهلل عبس إىل دا٤ٚا ؾًُا . دا٤ٚا أٜٔ َٔ ،٫ٚ ِٖ َٔ
 : هلا ٚقايٛا إيٝٗا ؾطدعٛا . ايػاع١ إىل امحًٖٛا : هلِ قاٍ ثِ ، شيو َٔ

 بٔ اهلل عبس : قايٛا ؟ قاعهِ َٚٔ : ؾكايت قاسبٓا إىل َعٓا اْطًك٢
 قايٛا ؟ ٢َٓ ٜطٜس َٚاشا ! ايعاىل ايؿطف هلٛ ٖصا إٕ ٚاهلل : قايت عباؽ

 ، بس٫ ي٘ أخصت َا َعطٚؾا ؾعًت َا نإ يٛ ٚاهلل : ؾكايت . ٚبطى َهاؾأتو
 ٚقًت ؾًُا ؟ بعها بعهِٗ ٜؿاضى إٔ اـًل ع٢ً هب ؾ٧ ٖٚٛ ؾهٝـ

 ايٝػري أغٗط : قايت ؟ سايو نٝـ : هلا قاٍ ثِ ، فًػٗا قطب .. إيٝ٘
  ؾ٧ ايسْٝا َٔ ٜو ؾًِ ، أ٫ٚز٣ ؾ٢ ع٢ٓٝ قط٠ ٚأض٣ ، ايًٌٝ أنجط ٚأْاّ

 . ؾِٝٗ ٚدست٘ إ٫

ايعٓٛإ ا٭ْػب   -3
 :يًُكاٍ 

َؿك١ ايػؿط ؾ٢ 
 ايكشطا٤

 نطٚض٠ إنطاّ ايهٝـ

 ضز اٱسػإ باٱسػإ
طًب املػاعس٠ عٓس 

 اؿاد١



 إىل ايؿاّ َٔ َٓكطؾا ،ٚنإ ايعطب أدٛاز َٔ عباؽ بٔ اهلل عبس نإ
 ، هسٚا ؾًِ طعاَا غًُاْ٘ َٔ ٚطًب ، ايططٜل ؾ٢ َٓع٫ ؾٓعٍ ، اؿذاظ

 ؾ٢ سٝا أٚ ضاعٝا ػسٕٚ ؾعًهِ ايرب١ٜ ٖصٙ ؾ٢ اشٖبٛا : هلِ ؾكاٍ
  ؾ٢ اشٖبٛا : هلِ ؾكاٍ ، هسٚا ؾًِ طعاَا غًُاْ٘ َٔ ٚطًب ، ايططٜل

  طعاّ أٚ يي ؾٝ٘ سٝا أٚ ضاعٝا ػسٕٚ ؾًعًهِ ايرب١ٜ ٖصٙ
 ْبتاع٘ طعاّ أعٓسى : هلا ؾكايٛا ، س٢ ؾ٢ عذٛظا ؾطأٚا ، ايػًُإ ؾُه٢

 : قايٛا ، ساد١ ب٘ ٚ٭بٓا٢٥ َاىل عٓس٣ ٚيهٔ ، ؾ٬ ايبٝع أَا : قايت ؟
 ؾُا : قايٛا . عٛزتِٗ أٚإ ٖٚصا هلِ ضع٢ ؾ٢ : قايت ؟ بٓٛى ؾأٜٔ

 ٖصا غري عٓسى َٚا : قايٛا . ًَتٗا ؼت خبع٠ : قايت ؟ ٚيو هلِ أعسزت
 ؾ٬ ايؿطط أَا : ؾكايت . بؿططٖا عًٝٓا ؾذٛز٣ : قايٛا ؾ٧ ٫ : قايت ؟

  قايت ؟ بايهٌ ٚػٛزٜٔ ايؿطط متٓعني: قايٛا. ؾدصٚٙ ايهٌ ٚأَا ب٘ أدٛز
 أَٓع ؾأْا . ٚؾه١ًٝ نُاٍ ايهٌ ٚإعطا٤ ْكٝك١ ايؿطط إعطا٤ ٱٕ ; ْعِ :
  تػأهلِ ٚمل ، َٚهٛا ، اـبع٠ ؾأخصٚا . ٜطؾع٢ٓ َا  ٚأَٓح ، ٜهع٢ٓ َا

  عذب خربٖا ٚأخربٚٙ اهلل عبس إىل دا٤ٚا ؾًُا . دا٤ٚا أٜٔ َٔ ،٫ٚ ِٖ َٔ
 : هلا ٚقايٛا إيٝٗا ؾطدعٛا . ايػاع١ إىل امحًٖٛا : هلِ قاٍ ثِ ، شيو َٔ

 بٔ اهلل عبس : قايٛا ؟ قاعهِ َٚٔ : ؾكايت قاسبٓا إىل َعٓا اْطًك٢
 قايٛا ؟ ٢َٓ ٜطٜس َٚاشا ! ايعاىل ايؿطف هلٛ ٖصا إٕ ٚاهلل : قايت عباؽ

 ، بس٫ ي٘ أخصت َا َعطٚؾا ؾعًت َا نإ يٛ ٚاهلل : ؾكايت . ٚبطى َهاؾأتو
 ٚقًت ؾًُا ؟ بعها بعهِٗ ٜؿاضى إٔ اـًل ع٢ً هب ؾ٧ ٖٚٛ ؾهٝـ

 ايٝػري أغٗط : قايت ؟ سايو نٝـ : هلا قاٍ ثِ ، فًػٗا قطب .. إيٝ٘
  ؾ٧ ايسْٝا َٔ ٜو ؾًِ ، أ٫ٚز٣ ؾ٢ ع٢ٓٝ قط٠ ٚأض٣ ، ايًٌٝ أنجط ٚأْاّ

 . ؾِٝٗ ٚدست٘ إ٫

ػٛزٜٔ ( )متٓعني ايؿطط) -4
 :ايع٬ق١ بُٝٓٗا ( بايهٌ

 تطازف

 تعًٌٝ

 تٛنٝح

 َكاب١ً



 : أدب ثِ اقطأ
  ٚتعٖط تٛضم ا٭ؾذاض : قٓٛؾٗا ظُٝع اؿٝا٠ َعو ؾأقبًت أقبًت ، ايطبٝع أٜٗا أْت ٖصا)

  نإ ؾإٕ ، باؿٝا٠ ٜؿعط ؾ٧ ٚنٌ ، ٚتػطز تؿسٚ ٚايطٝٛض تتُاٌٜ ٚا٭غكإ ٜٗسٍ ٚاؿُاّ
  مبا ايعٕٝٛ ٤ٌَ ايسْٝا دعًت قس ، ؾباب٘ ؾأْت عُطٙ نإ ٚإٕ ، ضٚس٘ ؾأْت دػسا ايعَإ

 ، ظاٙٺ أخهط ؾ٢ ْاقع ؾأبٝض مجاٍ َٔ قٓعت َٚا أغكإ َٔ ًَٚٝت ، أيٛإ َٔ أبسعت٘
 . بايًب ٚتأخص ايعذب ؾٝٗا َٗٓسغ١ ،ٚأؾهاٍ محطا٤ أٚ قؿطا٤ ظٖط٠ ؾ٢ غٛزا٤ ٚتعاضٜر

 َٔ ا٭ضض ؾ٢ أبسعت٘ َا ا٭طٝاض ضأت . ايػُع ٤ٌَ دعًتٗا ايعٕٝٛ ٤ٌَ ايسْٝا دعًت ٚنُا
  ا٭ؿإ َتعسز٠ ، ايٓػُات  عصب١ َٛغٝك٢ ؾاغتشايت أقٛاتٗا ٚأطًل أؾذاْٗا ؾشطى ، اؾُاٍ

  ٚناْت أٜاَو ؾ٢ ؾأؾكشت بهُا٤ ناْت ، بانٝا ٜػ٢ٓ اؿُاّ ٖٚصا ، ناسها ٜػطز ايبًبٌ ؾٗصا ،
 ؾأؾاض اؿػا٢ْ، باملعا٢ْ إيٝ٘ ٚأٚست اٱْػإ قًب سطنت غٓٻت ؾًُا ، مجايو ؾأْطكٗا خطغا٤

 . بػٓا٥ٗا ٚتػٓٛا يبها٥ٗا ٚبهٛا ٚقؿٗا ؾ٢ ايؿعطا٤
  ٚبعجت ، ايٓؿٛؽ ؾأْعؿت ايعطط٠ ٚمثاضى . ايطٝب١ بأظٖاضى عططا اؾٛ َٮت قس اْت ٖصا

 بطا٥شتو ي٬ستؿاظ ايؿهط ؾ٢ أَعٓٛا ٚعططى مجايو ٚاْكطاع غٝبتو ايٓاؽ خاف ؾًُا ، ا٭ٌَ
  ! نً٘ ضبٝعا نإ ايعَإ يٝت ، غٝابو ؾ٢ بٗا ي٬ْتؿاع ٚؼاًٜٛا أظٖاضى َٔ ايطٚا٥ح ؾاغتدطدٛا

 ؾٝ٘ ؾط ٫ ٚخريا يف قبح ٫ مج٬ٝ عِٓٗ َكسض نٌ ؾهإ ، ٜٓبػ٢ نُا اؾُاٍ ايٓاؽ يتصٚم إشا
 !(؟ ايطبٝع نذُاٍ مجاٍ إ٫ ايؿه١ًٝ ٌٖٚ



  قٓٛؾٗا ظُٝع اؿٝا٠ َعو ؾأقبًت أقبًت ، ايطبٝع أٜٗا أْت ٖصا)
 ٚايطٝٛض تتُاٌٜ ٚا٭غكإ ٜٗسٍ ٚاؿُاّ ٚتعٖط تٛضم ا٭ؾذاض :

 دػسا ايعَإ نإ ؾإٕ ، باؿٝا٠ ٜؿعط ؾ٧ ٚنٌ ، ٚتػطز تؿسٚ
  ٤ٌَ ايسْٝا دعًت قس ، ؾباب٘ ؾأْت عُطٙ نإ ٚإٕ ، ضٚس٘ ؾأْت

 َٔ قٓعت َٚا أغكإ َٔ ًَٚٝت ، أيٛإ َٔ أبسعت٘ مبا ايعٕٝٛ
 ظٖط٠ ؾ٢ غٛزا٤ ٚتعاضٜر ، ظاٙٺ أخهط ؾ٢ ْاقع ؾأبٝض مجاٍ

 . بايًب ٚتأخص ايعذب ؾٝٗا َٗٓسغ١ ،ٚأؾهاٍ محطا٤ أٚ قؿطا٤
 َا ا٭طٝاض ضأت . ايػُع ٤ٌَ دعًتٗا ايعٕٝٛ ٤ٌَ ايسْٝا دعًت ٚنُا

 أقٛاتٗا ٚأطًل أؾذاْٗا ؾشطى ، اؾُاٍ َٔ ا٭ضض ؾ٢ أبسعت٘
 ؾٗصا ، ا٭ؿإ َتعسز٠ ، ايٓػُات  عصب١ َٛغٝك٢ ؾاغتشايت

 بهُا٤ ناْت ، بانٝا ٜػ٢ٓ اؿُاّ ٖٚصا ، ناسها ٜػطز ايبًبٌ
 غٓٻت ؾًُا ، مجايو ؾأْطكٗا خطغا٤ ٚناْت أٜاَو ؾ٢ ؾأؾكشت

 ؾأؾاض اؿػا٢ْ، باملعا٢ْ إيٝ٘ ٚأٚست اٱْػإ قًب سطنت
 . بػٓا٥ٗا ٚتػٓٛا يبها٥ٗا ٚبهٛا ٚقؿٗا ؾ٢ ايؿعطا٤

 ايعطط٠ ٚمثاضى . ايطٝب١ بأظٖاضى عططا اؾٛ َٮت قس اْت ٖصا
 غٝبتو ايٓاؽ خاف ؾًُا ، ا٭ٌَ ٚبعجت ، ايٓؿٛؽ ؾأْعؿت
 بطا٥شتو ي٬ستؿاظ ايؿهط ؾ٢ أَعٓٛا ٚعططى مجايو ٚاْكطاع

  ، غٝابو ؾ٢ بٗا ي٬ْتؿاع ٚؼاًٜٛا أظٖاضى َٔ ايطٚا٥ح ؾاغتدطدٛا
 ، ٜٓبػ٢ نُا اؾُاٍ ايٓاؽ يتصٚم إشا ! نً٘ ضبٝعا نإ ايعَإ يٝت
 ٌٖٚ ؾٝ٘ ؾط ٫ ٚخريا يف قبح ٫ مج٬ٝ عِٓٗ َكسض نٌ ؾهإ

 !(؟ ايطبٝع نذُاٍ مجاٍ إ٫ ايؿه١ًٝ

(  أٚست إيٝ٘)َطازف  -1
 :ؾ٢ ايؿكط٠ ايجا١ْٝ 

 غاعست٘

 أهلُت٘
 ْكشت٘

 ْبٗت٘



  قٓٛؾٗا ظُٝع اؿٝا٠ َعو ؾأقبًت أقبًت ، ايطبٝع أٜٗا أْت ٖصا)
 ٚايطٝٛض تتُاٌٜ ٚا٭غكإ ٜٗسٍ ٚاؿُاّ ٚتعٖط تٛضم ا٭ؾذاض :

 دػسا ايعَإ نإ ؾإٕ ، باؿٝا٠ ٜؿعط ؾ٧ ٚنٌ ، ٚتػطز تؿسٚ
  ٤ٌَ ايسْٝا دعًت قس ، ؾباب٘ ؾأْت عُطٙ نإ ٚإٕ ، ضٚس٘ ؾأْت

 َٔ قٓعت َٚا أغكإ َٔ ًَٚٝت ، أيٛإ َٔ أبسعت٘ مبا ايعٕٝٛ
 ظٖط٠ ؾ٢ غٛزا٤ ٚتعاضٜر ، ظاٙٺ أخهط ؾ٢ ْاقع ؾأبٝض مجاٍ

 . بايًب ٚتأخص ايعذب ؾٝٗا َٗٓسغ١ ،ٚأؾهاٍ محطا٤ أٚ قؿطا٤
 َا ا٭طٝاض ضأت . ايػُع ٤ٌَ دعًتٗا ايعٕٝٛ ٤ٌَ ايسْٝا دعًت ٚنُا

 أقٛاتٗا ٚأطًل أؾذاْٗا ؾشطى ، اؾُاٍ َٔ ا٭ضض ؾ٢ أبسعت٘
 ؾٗصا ، ا٭ؿإ َتعسز٠ ، ايٓػُات  عصب١ َٛغٝك٢ ؾاغتشايت

 بهُا٤ ناْت ، بانٝا ٜػ٢ٓ اؿُاّ ٖٚصا ، ناسها ٜػطز ايبًبٌ
 غٓٻت ؾًُا ، مجايو ؾأْطكٗا خطغا٤ ٚناْت أٜاَو ؾ٢ ؾأؾكشت

 ؾأؾاض اؿػا٢ْ، باملعا٢ْ إيٝ٘ ٚأٚست اٱْػإ قًب سطنت
 . بػٓا٥ٗا ٚتػٓٛا يبها٥ٗا ٚبهٛا ٚقؿٗا ؾ٢ ايؿعطا٤

 ايعطط٠ ٚمثاضى . ايطٝب١ بأظٖاضى عططا اؾٛ َٮت قس اْت ٖصا
 غٝبتو ايٓاؽ خاف ؾًُا ، ا٭ٌَ ٚبعجت ، ايٓؿٛؽ ؾأْعؿت
 بطا٥شتو ي٬ستؿاظ ايؿهط ؾ٢ أَعٓٛا ٚعططى مجايو ٚاْكطاع

  ، غٝابو ؾ٢ بٗا ي٬ْتؿاع ٚؼاًٜٛا أظٖاضى َٔ ايطٚا٥ح ؾاغتدطدٛا
 ، ٜٓبػ٢ نُا اؾُاٍ ايٓاؽ يتصٚم إشا ! نً٘ ضبٝعا نإ ايعَإ يٝت
 ٌٖٚ ؾٝ٘ ؾط ٫ ٚخريا يف قبح ٫ مج٬ٝ عِٓٗ َكسض نٌ ؾهإ

 !(؟ ايطبٝع نذُاٍ مجاٍ إ٫ ايؿه١ًٝ

(  ا٫ستؿاظ)َهاز ن١ًُ  -2
 :ؾ٢ ايؿكط٠ ايجايج١ 

 ايتدًل
 اٱيكا٤

 اٱبعاز

 اٱؾٓا٤



  قٓٛؾٗا ظُٝع اؿٝا٠ َعو ؾأقبًت أقبًت ، ايطبٝع أٜٗا أْت ٖصا)
 ٚايطٝٛض تتُاٌٜ ٚا٭غكإ ٜٗسٍ ٚاؿُاّ ٚتعٖط تٛضم ا٭ؾذاض :

 دػسا ايعَإ نإ ؾإٕ ، باؿٝا٠ ٜؿعط ؾ٧ ٚنٌ ، ٚتػطز تؿسٚ
  ٤ٌَ ايسْٝا دعًت قس ، ؾباب٘ ؾأْت عُطٙ نإ ٚإٕ ، ضٚس٘ ؾأْت

 َٔ قٓعت َٚا أغكإ َٔ ًَٚٝت ، أيٛإ َٔ أبسعت٘ مبا ايعٕٝٛ
 ظٖط٠ ؾ٢ غٛزا٤ ٚتعاضٜر ، ظاٙٺ أخهط ؾ٢ ْاقع ؾأبٝض مجاٍ

 . بايًب ٚتأخص ايعذب ؾٝٗا َٗٓسغ١ ،ٚأؾهاٍ محطا٤ أٚ قؿطا٤
 َا ا٭طٝاض ضأت . ايػُع ٤ٌَ دعًتٗا ايعٕٝٛ ٤ٌَ ايسْٝا دعًت ٚنُا

 أقٛاتٗا ٚأطًل أؾذاْٗا ؾشطى ، اؾُاٍ َٔ ا٭ضض ؾ٢ أبسعت٘
 ؾٗصا ، ا٭ؿإ َتعسز٠ ، ايٓػُات  عصب١ َٛغٝك٢ ؾاغتشايت

 بهُا٤ ناْت ، بانٝا ٜػ٢ٓ اؿُاّ ٖٚصا ، ناسها ٜػطز ايبًبٌ
 غٓٻت ؾًُا ، مجايو ؾأْطكٗا خطغا٤ ٚناْت أٜاَو ؾ٢ ؾأؾكشت

 ؾأؾاض اؿػا٢ْ، باملعا٢ْ إيٝ٘ ٚأٚست اٱْػإ قًب سطنت
 . بػٓا٥ٗا ٚتػٓٛا يبها٥ٗا ٚبهٛا ٚقؿٗا ؾ٢ ايؿعطا٤

 ايعطط٠ ٚمثاضى . ايطٝب١ بأظٖاضى عططا اؾٛ َٮت قس اْت ٖصا
 غٝبتو ايٓاؽ خاف ؾًُا ، ا٭ٌَ ٚبعجت ، ايٓؿٛؽ ؾأْعؿت
 بطا٥شتو ي٬ستؿاظ ايؿهط ؾ٢ أَعٓٛا ٚعططى مجايو ٚاْكطاع

  ، غٝابو ؾ٢ بٗا ي٬ْتؿاع ٚؼاًٜٛا أظٖاضى َٔ ايطٚا٥ح ؾاغتدطدٛا
 ، ٜٓبػ٢ نُا اؾُاٍ ايٓاؽ يتصٚم إشا ! نً٘ ضبٝعا نإ ايعَإ يٝت
 ٌٖٚ ؾٝ٘ ؾط ٫ ٚخريا يف قبح ٫ مج٬ٝ عِٓٗ َكسض نٌ ؾهإ

 !(؟ ايطبٝع نذُاٍ مجاٍ إ٫ ايؿه١ًٝ

ؾأقبًت َعو )ع٬ق١  -3
 :مبا قبًٗا ( اؿٝا٠

 تعًٌٝ

 تؿكٌٝ

 تٛنٝس

 ْتٝذ١



  قٓٛؾٗا ظُٝع اؿٝا٠ َعو ؾأقبًت أقبًت ، ايطبٝع أٜٗا أْت ٖصا)
 ٚايطٝٛض تتُاٌٜ ٚا٭غكإ ٜٗسٍ ٚاؿُاّ ٚتعٖط تٛضم ا٭ؾذاض :

 دػسا ايعَإ نإ ؾإٕ ، باؿٝا٠ ٜؿعط ؾ٧ ٚنٌ ، ٚتػطز تؿسٚ
  ٤ٌَ ايسْٝا دعًت قس ، ؾباب٘ ؾأْت عُطٙ نإ ٚإٕ ، ضٚس٘ ؾأْت

 َٔ قٓعت َٚا أغكإ َٔ ًَٚٝت ، أيٛإ َٔ أبسعت٘ مبا ايعٕٝٛ
 ظٖط٠ ؾ٢ غٛزا٤ ٚتعاضٜر ، ظاٙٺ أخهط ؾ٢ ْاقع ؾأبٝض مجاٍ

 . بايًب ٚتأخص ايعذب ؾٝٗا َٗٓسغ١ ،ٚأؾهاٍ محطا٤ أٚ قؿطا٤
 َا ا٭طٝاض ضأت . ايػُع ٤ٌَ دعًتٗا ايعٕٝٛ ٤ٌَ ايسْٝا دعًت ٚنُا

 أقٛاتٗا ٚأطًل أؾذاْٗا ؾشطى ، اؾُاٍ َٔ ا٭ضض ؾ٢ أبسعت٘
 ؾٗصا ، ا٭ؿإ َتعسز٠ ، ايٓػُات  عصب١ َٛغٝك٢ ؾاغتشايت

 بهُا٤ ناْت ، بانٝا ٜػ٢ٓ اؿُاّ ٖٚصا ، ناسها ٜػطز ايبًبٌ
 غٓٻت ؾًُا ، مجايو ؾأْطكٗا خطغا٤ ٚناْت أٜاَو ؾ٢ ؾأؾكشت

 ؾأؾاض اؿػا٢ْ، باملعا٢ْ إيٝ٘ ٚأٚست اٱْػإ قًب سطنت
 . بػٓا٥ٗا ٚتػٓٛا يبها٥ٗا ٚبهٛا ٚقؿٗا ؾ٢ ايؿعطا٤

 ايعطط٠ ٚمثاضى . ايطٝب١ بأظٖاضى عططا اؾٛ َٮت قس اْت ٖصا
 غٝبتو ايٓاؽ خاف ؾًُا ، ا٭ٌَ ٚبعجت ، ايٓؿٛؽ ؾأْعؿت
 بطا٥شتو ي٬ستؿاظ ايؿهط ؾ٢ أَعٓٛا ٚعططى مجايو ٚاْكطاع

  ، غٝابو ؾ٢ بٗا ي٬ْتؿاع ٚؼاًٜٛا أظٖاضى َٔ ايطٚا٥ح ؾاغتدطدٛا
 ، ٜٓبػ٢ نُا اؾُاٍ ايٓاؽ يتصٚم إشا ! نً٘ ضبٝعا نإ ايعَإ يٝت
 ٌٖٚ ؾٝ٘ ؾط ٫ ٚخريا يف قبح ٫ مج٬ٝ عِٓٗ َكسض نٌ ؾهإ

 !(؟ ايطبٝع نذُاٍ مجاٍ إ٫ ايؿه١ًٝ

ايعٓٛإ ا٭ْػب   -4
 :يًُكاٍ 

 ظٖٛض ايطبٝع

 غعاز٠ ايطٝٛض بايطبٝع

 اؿسا٥ل ؾ٢ ايطبٝع

 مجاٍ ايطبٝع١ ؾ٢ ايطبٝع



 ، اهلؿِٝ ؾ٢ ايٓاض َػط٣ ٚايؿعٛب ا٭ؾطاز بني غا٥ط قٍٛ ايعطب٢ املجٌ
 ٚتكايٝسِٖ عطؾِٗ سسٚز ؾ٢ ٜتشطى ايعطب تاضٜذ ؾ٢ ساغِ بسٚض قاّ

 ع٬ق١ ٚسسزت  ٚاؾُاع١ ايؿطز غًٛى ا٭َجاٍ ْعُت ٚقس .
  َا أؾٗط َٚٔ ايكإْٛ ق٠ٛ هلا أقبح ست٢ ٚب٦ٝتٗا اؾُاع١مبذتُعٗا

 ٫ٚ ، ٚدسٙ ؾ٦ٝا طًب َٔ : ٚ ، بػريٙ ٚعغ َٔ ايػعٝس : ايعطب قايت٘
 : ٚ ، املاٍ غ٢ٓ َٔ أؾهٌ ايٓؿؼ غ٢ٓ : ٚ ، َجً٘ تأت٢ خًل عٔ تٓ٘

 ضوا نٓت إٕ : ٚ ، سبا تعزز غٹبٽا ظض : ٚ ، دؿا٤ ايبعس : ٚ أَا١ْ ايػط
 ىل ٜسع مل اؿل قٍٛ : ٚ ، ايساض ثِ اؾاض : ٚ ، إعكاضا ٫قٝت ؾكس

 : ٚ ، تط مل َا تط عـ : ٚ ، تكع أؾهاهلا ع٢ً ايطٝٛض إٕ : ٚ ، قسٜكا
 ايٓاؽ ضنا : ٚ ، نؿاعً٘ اـري ع٢ً ايساٍ : ٚ ، غٛاتُٝٗا ا٭عُاٍ

 ، ظؿط قرب َٔ : ٚ ، ا٭خٛإ ٜعطف ايؿسا٥س عٓس : ٚ ، تسضى ٫ غا١ٜ
 . أَو تًسٙ مل يو أر ضب : ٚ
 

 



  قٍٛ ايعطب٢ املجٌ
 ا٭ؾطاز بني غا٥ط

  َػط٣ ٚايؿعٛب
 اهلؿِٝ ؾ٢ ايٓاض

( غا٥ط)َا َع٢ٓ ن١ًُ  -1
 :ؾ٢ ايؿكط٠ ا٭ٚىل 

   َٓتؿط
    قسز
   َٛدٛز
 قتِ



 ايٓؿؼ غ٢ٓ : ٚ ،
 املاٍ غ٢ٓ َٔ أؾهٌ

 : ٚ أَا١ْ ايػط : ٚ ،
 ظض : ٚ ، دؿا٤ ايبعس

 ، سبا تعزز غٹبٽا

َا ع٬ق١ مج١ً  -2
 :مبا قبًٗا ( تعزز سبا)

    تعًٌٝ
   ْتٝذ١
   تٛنٝح
 تؿهٌٝ



سسز مما ٜأت٢ ايعٓٛإ ايص٣ ٜعرب عٔ َهُٕٛ ايكطع١   -3
 :ايػابك١ 

  تعطٜـ ا٭َجاٍ
   أ١ُٖٝ ا٭َجاٍ
   سب ا٭قسقا٤

 ايساٍ ع٢ً اـري نؿاعً٘



 :تتُٝع ا٭َجاٍ ايعطب١ٝ بكؿ١ ٚاسس٠ ٢ٖ  -4

   ايسق١ ٚاٱهاظ
   ايؿذاع١ ؾ٢ ايكٍٛ

   اؾس ٚا٫دتٗاز
 ايٛؾا٤ بايٛعس



 ا٭َجاٍ ْعُت ٚقس
  ٚاؾُاع١ ايؿطز غًٛى

 ع٬ق١ ٚسسزت
 اؾُاع١مبذتُعٗا

 أقبح ست٢ ٚب٦ٝتٗا
 ايكإْٛ ق٠ٛ هلا

َا ز٫ي١ قٍٛ ايهاتب  -5
( أقبح هلا ق٠ٛ ايكإْٛ)

 :ؾ٢ ايكطع١ ايػابك١ 

   ؾٝٛع املجٌ
  نطٚض٠ ٚدٛز املجٌ

 نعـ املجٌ أَاّ ايكإْٛ

 أثط املجٌ ايؿعاٍ



 مجٝعا ايٓاؽ بب٬ؽ ضب٘ َٔ َهًؿا (م) قُس ايٓب٢ دا٤))
 ايعسا٤ ْٚاقبٛٙ ٚنصبٛا عاْسٚا َه١ أٌٖ يهٔ ، ضب٘ ضغاي١
 أٚ ايسٜٔ ٖصا اهلل يٝٓكطٕ ٚاهلل : قا٬٥ أشاِٖ ٜتشٌُ ؾهإ
 اؿل قٛت ٱغهات املػتُٝت١ قا٫ٚتِٗ ٚؾ٢ ، زْٚ٘ أًٖو

 نٓت إٕ ، طاب أب٢ عُ٘ خ٬ٍ َٔ عًٝ٘ ؾعطنٛا ، اٱغطا٤ بسأ
 نٓت ٚإٕ ، زْٚو أَطا ْكطع ٫ ست٢ عًٝٓا ًَهٓاى ًَها تطٜس
 ؾكاٍ . َا٫ أنجطْا تهٕٛ ست٢ ; ا٭َٛاٍ يو قسَٓا ايػ٢ٓ تطٜس
 ؾ٢ ٚايكُط مي٢ٝٓ ؾ٢ ايؿُؼ ٚنعٛا يٛ ٚاهلل : يعُ٘ ايٓب٢
 أٚ ، اهلل ٜعٗطٙ ست٢ تطنت٘ َا ا٭َط ٖصا أتطى إٔ ع٢ً ٜػاض٣
 َٛقؿ٘ ع٢ً (م) قُس ثبت يكس ٚتاهلل : ْٚكٍٛ . زْٚ٘ أًٖو

 ( اؿل ع٢ً بجبات٘ أععٙ يكس ٚباهلل ،
 
 
   



  يكس ٚتاهلل : ْٚكٍٛ
 (م) قُس ثبت
 ٚباهلل ، َٛقؿ٘ ع٢ً
 بجبات٘ أععٙ يكس
 ( اؿل ع٢ً

 
  

ؾـ٢  ( أععٙ)َا َع٢ٓ  -1
 ايؿكط٠ ايػابك١ ؟

   أسب٘
   أنطَ٘

   أسػٓ٘
 قٛٻاٙ



 تطٜس نٓت ٚإٕ
  يو قسَٓا ايػ٢ٓ

  ست٢ ; ا٭َٛاٍ
 . َا٫ أنجطْا تهٕٛ
 يعُ٘ ايٓب٢ ؾكاٍ

  

قـسَٓا  )سسز ع٬ق١  -2
 مبا قبًٗا ( يو ا٭َٛاٍ

   تؿكٌٝ
   تٛنٝح
   ْتٝذ١
 تعًٌٝ



 :سسز ايعٓٛإ املٓاغب يًؿكط٠ ايػابك١  -3

   عٓاز قطٜـ يًطغٍٛ
 ع٢ً اؿل( م)ثبات غٝسْا قُس 

   تهصٜب قطٜـ يًطغٍٛ
 سسٜح ايطغٍٛ يعُ٘



ـــ     -4 ــابك١ َٛق ــط٠ ايػ ــٔ ايؿك ــسز َ س
 :ايطغٍٛ َٔ إٜصا٤ قطٜـ ي٘ 

    نإ غانبا َٓ٘
 نإ َتش٬ُ ي٘

     نإ غاخطا
 نإ َػطٚضا َٓ٘



اهلسف َٔ سسٜح قطٜـ َع عِ ايٓبـ٢   -5
 :ٖٛ ( م)

    (م)غ٢ٓ ايٓب٢ 
 غٝاز٠ ايٓب٢ يكطٜـ

 زعٛت٘( م)تطى غٝسْا قُس 
 نٌ َا غبل



 ْؿهط أٚ اٖتُاَا ْعريٙ ٫ ايص٣ ايبػٝط ايكػري ايها٥ٔ شيو ٖٛ ايٌُٓ
 ١٦ًَٝ ممٝع٠ سٝا٠ ٜعٝـ ؾٗٛ شيو َٔ ايطغِ ٚع٢ً ، سٝاتٓا ؾ٢ ب٘

 ، ايهبري٠ املعكس٠  سٝٛاتٓا ؾ٢ أغًبٓا ٜؿكسٖا ضمبا ٚايرتتٝب بايٓعاّ
  اغتطاعت سذُٗا قػط ضغِ ايت٢ ايطا٥ع١ ايها٥ٓات تًو ٖٛ ايٌُٓ إٕ

 ٫ٚغُٝا نًٝا عٓا غطٜب١ تعترب سٝا٠ تعٝـ َهإ نٌ ؾ٢ ا٫ْتؿاض
 إٔ ميهٔ شيو َٚع ، يسٜٗا املأيٛؾ١ غري اٱلاب بسٚض٠ املتعًك١ ا٭َٛض
  نها٥ٓات يًٌُٓ ْعطْا يٛ أْٓا نُا . هلا ١ًَُٗٚ يٲْػا١ْٝ قس٠ٚ تهٕٛ

 إ٫ ايٛاسس٠ ي١ًًُٓ ايه١ًٝ٦ ايكسض٠ َٔ ايطغِ ع٢ً أْ٘ ؾػٓذس َؿطز٠
 ؾ٢ أ٬َ ْادش١ بططٜك١ َٚتعاْٚا َتها٬َ زٚضا ٜ٪ز٣ نُذتُع ايٌُٓ إٔ

 . أٖساؾ٘ ؼكٝل
 نايٓشٌ أخط٣ سؿطات َع ا٫دتُاع١ٝ خاقٝت٘ ؾ٢ ايٌُٓ ٜٚتؿاب٘

 أْٗا ٖٛ َؿرتنا قامسا ايج٬ث١ ا٭ْٛاع هلصٙ بإٔ ٜٚعتكس ٚايسبابري
 . ٚاسسا ؾك٬ٝ تتبع تكٓٝؿٝا



ٚد٘ ايػطاب١ بايٓػب١ يٓا ؾ٢ سٝا٠ ايٌُٓ نُا  -1
 :أٚضزٙ ايهاتب 

   غطع١ اْتؿاضٙ
   ؽعٜٓ٘ يًطعاّ

   زٚض٠ ايتٓؿؼ
 زٚض٠ اٱلاب



 َا ايؿهط٠ ايت٢ تٓاٚيتٗا ايكطع١ ايػابك١ ؟ -2

 ايكٛاغِ املؿرتن١ بني ايٌُٓ ٚبني غريٙ َٔ اؿؿطات

 سٝا٠ ايٌُٓ ٚز٥٫ًٗا
  متٝع  سٝا٠ ايٌُٓ عٔ سٝٛات اؿؿطات ا٭خط٣

 ايب٦ٝات ايت٢ ٜعٝـ بٗا ايٌُٓ



أ٣ املٗاضات اٯت١ٝ ميتاظ بٗا يٌُٓ نُا ؾُٗت َٔ  -3
 :ايكطع١ ايػابك١ 

     ايتٛاقٌ َع اٯخطٜٔ
 سػٔ ايتسبري ٚاٱزاض٠

  ا٫غتٝطإ  ٚا٫غتعُاض
 غطع١ ايسؾاع ٚا٫ْكهاض



 :ايكاغِ املؿرتى بني ايٌُٓ ٚبني بعض اؿؿطات  -4

   اؿٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ
   ططم اهلذّٛ

   أغايٝب ايسؾاع
 قػط اؿذِ



َا املؿاضق١ ايت٢ ٜتٓاٚهلا َٛنٛع ايكطع١   -5
 ايػابك١ ؟

 بني ايهػٌ ٚايٓؿاط ؾ٢ سٝا٠ اؿٝٛاْات املعكس٠

 بني طبٝع١ سذِ ايٌُٓ َٚكساض اْتؿاضٙ
 بني نجط٠ ايٌُٓ ٚتعاٜس ايتعإٚ ؾُٝا بٝٓ٘

 بني ؾهٌ ايٌُٓ ٚطبٝع١ عًُ٘



  بـ ايتك١ٝٓ ٖصٙ تػ٢ُ . ايٝس سطنات ع٢ً يًتعطف َتكسّ َػتؿعط تكُِٝ ع٢ً دٛدٌ تعٌُ
  غري ايتؿاع٬ت عٔ يًهؿـ َكػطا ضازاضا تػتدسّ ، دسٜس٠ اغتؿعاض تك١ٝٓ ٢ٖٚ (غٛىل)

 ٜػتدسّ ٖٚٛ ، ايتؿاعٌ اغتؿعاض يػطض (غٛىل) قُِ ، ايكٓاع٢ ايصنا٤ أدٗع٠ َع ايًُػ١ٝ
  1 َٔ أقٌ) بسق١ ايتشطنات تتبع املػتؿعط ٜػتطٝع . ايبؿط١ٜ ايٝس سطنات يتتبع ايطازاض
 عٔ ا٭دٗع٠ ؾ٢ ايتشهِ يٮؾدام تتٝح تؿاعٌ يػ١ ٜٓؿ٦ٕٛ إِْٗ . عاي١ٝ ٚبػطع١ (ًَُٝرت
  أزا٠ غتكبح ايبؿط١ٜ ايٝس إٔ (دٛدٌ) تعتكس . ايٝس سطنات َٔ بػٝط١ فُٛع١ ططٜل
 !املػتكبٌ ؾ٢ ايتهٓٛؾٝا َع يًتؿاعٌ عامل١ٝ إزخاٍ
 . ايهٗطَٚػٓاطٝػ١ٝ املٛدات َٔ عطٜه١ سع١َ إقساض ططٜل عٔ غٛىل َػتؿعط تك١ٝٓ ٚتعٌُ

 باػاٙ طاقتٗا َٔ دع٤ ٜٚٓعهؼ تتبعجط ، أَاَٗا ايت٢ با٭دػاّ املٛدات ٖصٙ تكطسّ ٚعٓسَا
 . ايطازاض
  ؾ٢ ٚايتػري ، ايٛقت ؾ٢ ٚايتأخط ، ايطاق١ ن١ُٝ َجٌ) املٓعهػ١ اٱؾاض٠ خكا٥ل تػاِٖ
 سذُ٘ شيو ؾ٢ مبا ، اؾػِ ٚزٜٓاَٝه١ٝ خكا٥ل عٔ ؾا١ًَ َعًَٛات ع٢ً اؿكٍٛ ؾ٢ (ايرتزز
 . ٚغطعت٘ ٚبٴعسٙ َٓٗا املكٓٛع ٚاملاز٠ سطنت٘ اػاٙ ٚؾهً٘
 َٚٔ ٚايٝس يٮقابع ايسقٝك١ اؿطن١ ؾ٢ املتُج١ً ايسٜٓاَٝه١ٝ اٱميا٤ات ٚميع غٛىل ٜتتبع

 ايطازاض َٔ دسٜسا منٛشدا ايعًُا٤ طٛض ، ٚاسس٠ اغتؿعاض ضقاق١ باغتدساّ شيو ؼكٝل أدٌ
 . ٚاـٛاضظَٝات ٚايرباَر املتدكك١ ا٭دٗع٠ َع املػتؿعط

 



 ٚميع غٛىل ٜتتبع
 ايسٜٓاَٝه١ٝ اٱميا٤ات

 اؿطن١ ؾ٢ املتُج١ً
 ٚايٝس يٮقابع ايسقٝك١

 شيو ؼكٝل أدٌ َٚٔ
 ضقاق١ باغتدساّ

 ٚاسس٠ اغتؿعاض

( اٱميا٤ات)َا َع٢ٓ  -1
 :ؾ٢ ايؿكط٠ ا٭خري٠ 

    اؿطن١
  ايتؿاع٬ت

   ايؿ٦ات
 نٌ َا غبل



 :تتشسخ ايكطع١ ايػابك١ عٔ يػ١  -2

    س١ٝ
   تؿاع١ًٝ

 بطف١ٝ دسٜس٠
 َبتهط٠ يص٣ٚ ا٫ستٝادات اـاق١



 :ٜعسز َهُٕٛ ايكطع١ ايػابك١  -3

  ازعا٤
  سكٝك١

   ضأٜا
 تكٛضا



إىل أ٣ اجملا٫ت ٜٓت٢ُ َا دا٤ ؾ٢ ايكطع١   -4
 ايػابك١ ؟

  ا٫تكا٫ت
   ايؿٝعٜا٤
   ا٫دتُاع

 ايٓكٌ ٚاملٛاق٬ت



 :ٚغ١ًٝ ( غٛىل)تعترب تك١ٝٓ  -5

   ؼًٌٝ ؾؿطات
    ع٬ز

    ؼهِ
 اخرتام ٚػػؼ



  ، اهلاتـ ناب١ٓٝ أغؿٌ إىل قٓسٚقا ٚدصب ، تػٛم قٌ إىل غري ؾت٢ زخٌ
  اْتب٘ ٖاتؿ٢ باتكاٍ ٚبسأ ، اهلاتـ أظضاض إىل يٝكٌ ايكٓسٚم ؾٛم ايؿت٢ ٚقـ

  قاٍ ، ايؿت٢ هطٜٗا ايت٢ احملازث١ إىل با٫غتُاع ٚبسأ ، يًُٛقـ احملٌ قاسب
  أدابت (؟ سسٜكتو عؿب تٗصٜب ؾ٢ يسٜو ايعٌُ أميه٢ٓٓ : غٝست٢) ايؿت٢

  بٓكـ بايعٌُ غأقّٛ) : ايؿت٢ قاٍ (ايعٌُ بٗصا ٜكّٛ َٔ يس٣) : ايػٝس٠
 شيو بعٌُ ضان١ٝ بأْٗا ايػٝس٠ أدابت (ايؿدل ٖصا ٜأخصٖا ايت٢ ا٭دط٠

 أٜها غأْؿـ) : ٚقاٍ ، إؿاسا أنجط ايؿت٢ أقبح . اغتبساي٘ تطٜس ٫ٚ ايؿدل
 املس١ٜٓ ؾ٢ سسٜك١ أمجٌ سسٜكتو ٚغتهٕٛ ، َٓعيو أَاّ ٚايطقٝـ املؿا٠ ممط

  قاسب تكسّ . اهلاتـ ٚأغًل ايؿت٢ تبػِ ، بايٓؿ٢ ايػٝس٠ أدابت٘ أخط٣ َٚط٠
  ُٖتو أعذبت٢ٓ يكس) : ي٘ ٚقاٍ ايؿت٢ َٔ احملازث١ إىل ٜػتُع نإ ايص٣ احملٌ

  يس٣ يًعٌُ ؾطق١ عًٝو ٚأعطض ، ؾٝو اٱهاب١ٝ املعٜٓٛات ٖصٙ ٚأسرتّ ايعاي١ٝ
  أزا٢٥ َٔ أتانس ؾكط نٓت إ٢ْ يعطنو ؾهطا ٫ ايكػري ايؿت٢ أداب احملٌ ؾ٢

  أؼسخ نٓت ايت٢ ايػٝس٠ ٖصٙ يس٣ أعٌُ إ٢ْٓ ، سايٝا ب٘ أقّٛ ايص٣ يًعٌُ
 ((إيٝٗا



  غٝست٢) ايؿت٢ قاٍ 
 ايعٌُ أميه٢ٓٓ :

 تٗصٜب ؾ٢ يسٜو
  (؟ سسٜكتو عؿب

(  عؿب)َا َع٢ٓ  -1
 :ؾ٢ ايؿكط٠ ايجا١ْٝ 

   ْبات
   خرب

 ؾذط
 غٛض



 :َٛقـ قاسب احملٌ َٔ سسٜح ايؿت٢ نإ  -2

 غري َٗتِ

  غاؾ٬
  َكػٝا

 غاٖٝا



 :ايػٝس٠ ايت٢ ؼسخ َعٗا ايكب٢ ٢ٖ  -3

 غٝس٠ ٫ ع٬ق١ ي٘ بٗا

 غٝس٠ ٜطًب ايعٌُ عٓسٖا

 غٝس٠ ٫ ٜعٌُ عٓسٖا

 غٝس٠ ٜعٌُ عٓسٖا



 :َٛقـ ايػٝس٠ َٔ ايؿدل ايعاٌَ عٓسٖا  -4

  ضان١ٝ عٓ٘
 ضاؾه١ عًُ٘

 غاخط١ عًٝ٘

 تطٜس اغتبساي٘



 :ؾعٛض ايؿت٢ بعس إْتٗا٤ املهامل١ نإ  -5

   سعٜٓا
   غهبإ
   َتربَا

 غعٝسا



  عٓا١ٜ ناْت ؾكس ًٜٝل ٫ َا اضتهاب َٔ ميٓع ايٓؿؼ ؾ٢ اْؿعاٍ ٖٛ : اؿٝا٤
 : ايكشٝح ؾ٢ ٚضز نُا ؾكاٍ اٱغ٬ّ ؾعاض (م) دعً٘ ست٢ . ؾسٜس٠ ب٘ ايسٜٔ

  إٔ ٚاعتساي٘ َعتس٫ ٜهٕٛ إٔ ؾ٢ ٚؾهً٘ (اؿٝا٤ اٱغ٬ّ ٚخًل خًل زٜٔ يهٌ)
 . بعٝسا ٜهٕٛ عُا اٱسذاّ إىل ٜتذاٚظٙ ٫ٚ ًٜٝل ٫ َا اضتهاب ميٓع
  ع٢ً تهٕٛ إٔ َٓٗا ٜ٪ٌَ ٫ اـًل ٖصا تؿكس ايت٢ ايٓؿؼ إٔ إىل (م) ْب٘ ٚقس
   (ؾ٦ت َا ؾاقٓع تػتح مل إشا) : ؾكاٍ ، عؿاف أٚ ضؾس

  ٫ٚ نٓٗٗا ٜسضنٕٛ ٫ أؾدام أيػ١ٓ ع٢ً ػط٣ اؿط١ٜ ن١ًُ إٔ ؾعطمت ٚيعًهِ
  ؾٓذس ، أبٓا٥ٓا بعض ْؿٛؽ ؾ٢ اؿٝا٤ َٔ داْبا أْككت قس ، َٛنعٗا ٜهعْٛٗا

  ايػٔ ؾ٢ املتكسَني أٚ ٚايسٜ٘ عهط٠ ٜؿعٌ أٚ ٜكٍٛ إٔ ٜباىل ٫ َٔ ؾبابٓا ؾ٢
 اؿط١ٜ َكتهٝات َٔ أْ٘ بععِ ; ا٭زب٢ ايصٚم ٜكبً٘ ٫ َا غريِٖ أٚ أقاضب٘ َٔ
 . ايعكط ٖصا ؾ٢

  ٜط٣ ملُٔ إ٢ْ ، نٝاغ١ ٚايؿاب ، ٚقاضا ايؿٝذ بٗا ٜعزاز س١ًٝ اؿٝا٤ إٔ ٚايٛاقع
  َػا٥ٌ أٚ ، ز١ْٜٛٝ ؾ٦ٕٛ ؾ٢ عهطت٘ ٜتهًِ إٔ ؾ٢ ٫بٓ٘ اجملاٍ ٜؿػح إٔ يٮب

  ٚي٘ ، َٚٓاقؿتٗا ايكا٥ب١ ا٤ اٯض إبسا٥٘ ع٢ً إؾطاؾ٘ ؼت ٜتُطٕ ست٢ ; ع١ًُٝ
  أزب عٔ ساز قس ضآٙ َت٢



 إٔ ؾعطمت ٚيعًهِ
 ػط٣ اؿط١ٜ ن١ًُ
 أؾدام أيػ١ٓ ع٢ً

 ٫ٚ نٓٗٗا ٜسضنٕٛ ٫
 ، َٛنعٗا ٜهعْٛٗا

ؾ٢ ( نٓٗٗا)َا َع٢ٓ  -1
 ايؿكط٠ ايجايج١ ؟

   ٚقتٗا

   سكٝكتٗا
   غببٗا

 ْٗاٜتٗا



  مل إشا) : ؾكاٍ
  ؾاقٓع تػتح

   (ؾ٦ت َا

ؾاقٓع َا )َا ع٬ق١  -2
 مبا قبًٗا ؟( ؾ٦ت

 تؿكٌٝ بعس إمجاٍ

   تٛنٝح
   ْتٝذ١
 تؿػري



سسز مما ٜأت٢ ايعٓٛإ ايص٣ ٜعرب عٔ َهُٕٛ  -3
 :ايكطع١ 

   أْٛاع اؿٝا٤
   اؿٝا٤ ٜهػب قاسب٘ املاٍ

  اؿٝا٤  مس١ ايؿكطا٤
 أ١ُٖٝ اؿٝا٤



 :ؾعاض اٱغ٬ّ نُا ؾُٗت َٔ ايؿكط٠ ٖٛ  -5

   اؿٝا٤
   ا٫دتٗاز

   ا٫عتساٍ
 نٌ َا غبل



  ٚايعًِ املعطؾ١ َباز٨ اٱْػإ َٓ٘ ٜػتك٢ ايص٣ ا٭ٍٚ املكسض َُٗاٜهٔ
 َٚعتكسات٘ ٚأؾهاضٙ أسهاَ٘ غا٥ط املباز٨ تًو ع٢ً ؾٝب٢ٓ ٜعٛز ثِ ،

  َؿاٖسات أٚ ، ايػُا٤ َٔ ٚسٝٸا ا٭ٍٚ املكسض شيو ٜهٕٛ ؾكس َٚصاٖب٘
  بٗا اٖتست سسغ١ٝ ملعات أٚ ، سٛيٓا َٔ يٮؾٝا٤ عٛاغٓا ؾاٖسْاٖا
 املعطؾ١ ملباز٨ ا٭ٍٚ املكسض إٕ : أقٍٛ ، اٱْػإ سكٝك١ إىل ايبكري٠

 تًو ع٢ً اٱْػإ ٜػًط ثِ ، ا٭بٛاب ٖصٙ َٔ بابا ٜهٕٛ قس ، ٚايعًِ
 ػس َا نٌ يٝػتدطز (ايعكٌ) ٖٛ ٚشيو ; ا٫غتس٫ي١ٝ قٛت٘ (املباز٨)

 املكسض شيو ٜهٔ َُٗا ٚ ، أؾهاض ٚ أسهاّ َٔ ٜػتدطد٘ إٔ ٚغع٘ ؾ٢
 ؾٗٓاى – ايكساض٠ ي٘ تهٕٛ أٜٗا يف ايؿ٬غؿ١ اختًـ قس ٚ – ا٭ٍٚ
 بعس ايكشٝش١ املعطؾ١ يٓا تػتكِٝ يهٞ ، ب٘ ايٛؾا٤ َٔ ٫بس ؾطط
 إٔ قبٌ ؾٝٗا ظٍ قس نإ اييت أخطا٤ٙ اٱْػإ ميشٛ إٔ ٖٛ ٚ ، شيو

 تًو عًٞ ايططٜل ٜػس إٔ ٚ ، املدتاض َكسضٙ َٔ ايعًِ ٜػتكٞ
   غب٬ٝ شيو إيٞ اغتطاع َا ، دسٜس َٔ تعاٚزٙ ٫ سيت ا٭خطا٤



 :ؾ٢ ايؿكط٠ ( ٜػتك٢)سسز َع٢ٓ 

    وكٌ ع٢ً
   ٜؿطب
     ٜػك٢

 ٜػتدطز



سسز مما ٜأت٢ ايعٓٛإ ايص٣ ٜعرب عٔ َهُٕٛ 
 :ايؿكط٠ 

 املؿاٖس٠ ايبكط١ٜ َٔ َكازض ايعًِ ٚاملعطؾ١

 َكازض ايعًِ ٚاملعطؾ١ َتٓٛع١

 ا٫غتس٫ٍ َكسض أغاغ٢ يًعًِ ٚاملعطؾ١
 ايٛس٢ َكسض َٛثٛم يًعًِ ٚاملعطؾ١



 :مبا قبًٗا ( يٝػتدطز نٌ َا هس)سسز ع٬ق١ 

     تعًٌٝ
   ْتٝذ١

     تؿكٌٝ
 إمجاٍ



أ٣ مما ًٜٞ ميجٌ ايك٠ٛ ا٫غتس٫ي١ٝ عٓس  
 اٱْػإ ؟

     ايعكٌ
   اؿسؽ
     ايٛس٢ 

 املؿاٖس٠



 : ٜؿعٌ اٱْػإ َباز٨ املعطؾ١ يسٜ٘ بـ 

    عٛاطؿ٘ اؾٝاؾ١  
 ق٠ٛ سسغ٘  

    قٛت٘ ا٫غتس٫ي١ٝ 
 قٛت٘ ايبس١ْٝ 



 عٓ٘، ٖٛ نٌ َا ع٢ً غريٙ ٜسٍ ٚإٔ ٜؿعٌ، ٫ َا اٱْػإ ٜكٍٛ إٔ ٚأزْاٖا ا٭ٚقاف أخؼ َٔ
ٔٵ إٔ ٚشيو ْؿػ٘، ع٢ً ٖٛ ٜٳعٹٝب٘ ٫ َا ايٓاؽ ع٢ً ٜٳعٹٝب ٚإٔ  داٌٖ ؾٗٛ قؿت٘ ٖصٙ ناْت َٳ

  ؾهً٘ أٚ يعًُ٘ ظاٖطٶا أثطٶا ٜطٕٚ ٫ ايٓاؽ نٕٛ َع ؾهٌ أٚ عًِ َٔ ؾٝ٘ يٝؼ مبا ازٸع٢ ٭ْ٘
 ٜكسقْٛ٘ غاَعٝ٘ إٔ اعتكس ٚ ايٓاؽ عُّٛ ب٘ ٜٓتؿع َج٬ّ ْؿٝػا تأيّٝؿا ٜ٪يـ مل أْ٘ مبع٢ٓ

  ٚٚاقع املؿاٖسات ع٢ً املػُٛعات تطبٝل ع٢ً فبٛي١ ايٓؿٛؽ إٔ دٌٗ ؾكس ٜسعٝ٘ ؾُٝا
  َٔ ٜٚػكط عًٝ٘، َكتٶا زعٛاٙ ؾتٓكًب قا٥ًٗا، ٚد٘ يف بٗا ضَت َطابك١ ػسٖا مل ؾإٕ ا٭َط،
   .أمجعني ايٓاؽ قًٛب
 ٫ ؾٗٛ بإضؾازٙ، ٜػرتؾسٕٚ ايٓاؽ إٔ ٜٚعٔ نسٖا، قٛب َتٛد٘ ٖٛ غا١ٜ إىل أضؾس إشا نصيو
  ت٪ثط َا أنعاف ايٓؿٛؽ يف ت٪ثط ا٭ؾعاٍ إٔ ٜعًِ إش اؾٌٗ، َطٖنب ايػؿ١ً َٴِطبٹل قاي١

 ٜكٛزٖا ؾ٬ َؿَٗٛ٘، يف ؾترتزز ٚايتهصٜب، ايتكسٜل وتٌُ ايٓؿؼ عٓس ايكٍٛ ؾإٕ ا٭قٛاٍ،
  إٕ خكٛقٶا إيٝ٘ ؾتٓسؾع اْطباع أؾس ايٓؿؼ يف ٜٓطبع َؿٗٛز أَط ؾٗٛ ايؿعٌ أَا ، ايعٌُ إىل

   .َعذب١ يص٠ ؾٝ٘ ناْت
 يًٓكل ا٭شٖإ ٜٓب٘ ايػري يعٝب شنطٙ إٔ دٌٗ ؾكس ؾٝ٘، َٛدٛز ٖٛ ٚقؿّا غريٙ ع٢ً عاب ٚإٕ

  ؾٗٛ ٜؿعط، ٫ ٖٛ سٝح َٔ ْؿػ٘ شّ ؾكس غريٙ يف ايهرب شّ إشا َج٬ّ املتهرب ؾإٕ بٓؿػ٘، ايكا٥ِ
  أٚ ايؿان١ً ا٭ٚقاف َٔ بٛقـ ْؿػ٘ ع٢ً اٱططا٤ تهًـ َٔ ٚ عًٝٗا ٜعٛز َٚا بٓؿػ٘ داٌٖ

ّٳ  ي٘ تؿٗس مل سٝح ايؿه١ًٝ، َٔ خاٍ بأْ٘ َعرٔتف ؾصاى غريٙ، قسض َٔ باؿط نُاي٘ إظٗاض ضٳا
 .نصيو بأْ٘ ايػاَعني يٝكٓع بايهصب ايٓسا٤ إىل ؾانطط اؿكٝك١،



 :  يف ايؿكط٠ ايجا١ْٝ ( ٜٓطبع)َعين ن١ًُ 

     ٜطتػِ 
   ٜٓتؿط 
     ٜعزاز 
  ٜجبت



 : يف ايؿكط٠ ايجايج١ ( اٱططا٤)َهاز ن١ًُ 

     ايهصب
   ايصّ 

     ايػسض 
 اـساع 



يف ايؿكط٠ ( ضَت بٗا يف ٚد٘ قا٥ًٗا)ع٬ق١ مج١ً 
 : ا٭ٚيٞ مبا قبًٗا 

   تٛنٝح
     ْتٝذ١
   تعًٌٝ 
 تٛنٝس 



َٔ خ٬ٍ ؾُٗو يًؿكط٠ ا٭ٚيٞ ، ٜسعٞ اٱْػإ َا يٝؼ 
 : ؾٝ٘ ٭ْ٘ 

   َهعط يٌٓٝ ايؿٗط٠ بني ايٓاؽ 
 هب انتػاب َٓعي١ أعًٞ َٔ قسضات٘ 

   ٜطٜس إٔ ٜٓتؿع ب٘ عُّٛ ايٓاؽ 
 ٜطٟ ْؿػ٘ قس٠ٚ قاؿ١ يًؿباب 



 :  ايعٓٛإ ا٭ْػب يًُكاٍ 

   ايهرب ٚ ايتٛانع 
 ايكسم ٚ ايهصب 

   ايكٍٛ ٚ ايؿعٌ 
 ايعًِ ٚ اؾٌٗ 



 بإٔ سٝاتِٗ ملػتكبٌ ٜعسِٖ ٭ٕ عًٝ٘ بٌ ، ، مبكاَ٘ ٥٫ل ٚد٘ ع٢ً بٓٝ٘ ٜعٍٛ إٔ ايٛايس ٜهؿٞ ٫
  ع٢ً ٜٚكِٜٛٗ ، ؾطٜؿ١ بططٜك١ ٚايعٝـ ا٫ضتعام ع٢ً ٜعِٓٝٗ َا اؿطف ٚ املٗٔ َٔ ٜعًُِٗ
  غع١ ٚ ايٝس بػط١ َٔ املط٤ بًؼ َُٚٗا ، ٜعٛيِْٛٗ َٔ بٓؿكات ٚ بٓؿكاتِٗ ايكٝاّ ٚ اؿٝا٠ َٛاد١ٗ
  إسسٟ تعًُِٝٗ أغؿٌ يٛ ؾُٝا ي٘ عصض ٫ٚ ايػعٞ ٜٚعٛزِٖ ايعٌُ بٓٝ٘ إيٞ وبب إٔ ؾ٬بس ايعٝـ
 . املاٍ َٔ يسٜ٘ َا عًٞ اعتُازا ا٫نتػاب أبٛاب ٚدِٖٛٗ يف تؿتح اييت اؿطف
  عًُّا ، ايعٌُ يف ٚايسأب ايٓؿاط ع٢ً ، بِٝٓٗ سح يف ٚغعّا ٜسخطٕٚ ٫ ايسْٝا يف اؿهُا٤ ٚمجٝع

  ايططٜك١ بٗصٙ أِْٗ عٔ ؾه٬ ، ٚ٭٫ٚزِٖ هلِ اؾ١ًًٝ ايؿٛا٥س َٔ شيو عٔ ٜٓذِ مبا َِٓٗ
 ٚدِٖٛٗ يف تػًل مل أَٛاهلِ ؾأؾكستِٗ ايسٚا٥ط عًِٝٗ زاضت إشا عٝح بِٓٝٗ، ٭َط وتاطٕٛ

  خػطٖٚا اييت ا٭َٛاٍ ٜػرتزٚا إٔ َٔ تعًُٖٛا اييت اؿطف بؿهٌ منهٓٛا ضمبا ،بٌ  ايهػب أبٛاب
 (ايعطٜه١ ايجط٠ٚ ٚأضباب ايكّٛ ع١ًٝ لس يصيو)، اجملتُع يف عًٝ٘ ناْٛا ايصٟ املكاّ ٜػرتدعٛا ٚ

 . ايؿطٜؿ١ ايعاي١ٝ املٗٔ أ٫ٚزِٖ ٜعًُٛا إٔ يف اجملٗٛز قكاض٣ ٜبصيٕٛ
  بٝت َٔ ؾهِ ععٙ، تٛطس ٚ ثطٚت٘ ٚنربت َكاَ٘ ع٬ َُٗا نٛاضث٘ َٔ أسس ٜػًِ ٫ ايسٖط إٕ

  عًٞ عاي١ أبٓا٩ٙ عاف ٚ َٓعيت٘ شٖبت ٚ ؾأْ٘ قٌ قس ، ايػ٢ٓ يف املسٟ بعٝس ، اؿػب يف عطٜل
 ايؿكط نإ بٝت َٔ ٚنِ ! اؿطف تعًِ عٔ أضباب٘ يتػانٞ اهلٛإ ٚ ايصي١ سٝا٠ وٕٝٛ اجملتُع

 كُٝا
  ثط٠ٚ ايؿطٜـ ايعٌُ بؿهٌ أًٖ٘ أسطظ قس دسضاْ٘ عًٞ َٓتؿطا دٓبات٘ يف ٜػعٞ ايؿكا٤ ٚ عًٝ٘

 ! ٜطاٍٚ ٫ َٚكاَا ، املٓاٍٚ بعٝس ٚداٖا ، ٫ؼس



 (  تػانٞ)َطازف ن١ًُ  -1

   ْػٝإ 
  نط١ٖٝ 

   عذع
  تػاؾٌ



 (  ايعاي١ٝ)َهاز ن١ًُ  -2

     ايٛنٝع١
 اهلابط١ 
   ايٓازض٠ 

 ايبػٝط١ 



 :  َا ؼت٘ خط يف ايؿكط٠ ا٭ٚيٞ مبا قبً٘ ع٬ق١  -3

 تٛنٝح 
   تعًٌٝ

 تؿكٌٝ 
 ْتٝذ١ 



 : ايؿهط٠ ايط٥ٝػ١ يف ايؿكط٠ ا٭ٚيٞ  -4

 تعًِ اؿطف ٚادب عًٞ ايؿكطا٤ 

 تعًِ اؿطب ٚادب يف اؿٝا٠  
 اجملتُع ٜطقٞ بتعًِ اؿطف 

 ايططم اييت تػاعس عًٞ تعًِ اؿطف 



 :  ًٜذأ اٯبا٤ إيٞ تعًِٝ أبٓا٥ِٗ اؿطف بػبب . 5

 اٱعذاب بأقشاب اؿطف 
 اؿؿاظ عًٞ سكِٗ يف ايتعًِٝ 

 بػط١ ايٝس ٚ غع١ ايعٝـ 
 اـٛف َٔ إٔ وٝٛا سٝا٠ ايصي١ ٚ اهلٛإ  



 :سسز مما ًٜٞ املػعٟ يف ايؿكط٠ ايجايج١ . 6

نطٚض٠ اتعًِ اؿطف ٚ ايعٌُ ايؿطٜـ 
 ملٛاد١ٗ تكًبات ايسٖط 

 اؿػب ٚ ايػين خري نُإ يٮ٫ٚز َٔ تكًبات ايسٖط 
 ايسٖط واضب ايؿكري ٚ ٜػامل ايػين 



  َرت نًٝٛ ًَٕٝٛ عؿط أضبع١ َػاستٗا تبًؼ ٚ ا٭ضن١ٝ ايهط٠ َٔ اؾٓٛبٞ ايططف يف اؾٓٛب١ٝ ايكطب١ٝ ايكاض٠ تكع
   . ايعامل يف ايعصب١ املٝاٙ َٔ املا١٥ يف غبعني عًٞ ٚؼتٟٛ ، َطبع
 تػعني سٛايٞ إيٞ ايربٚز٠ ؾٝٗا تٓدؿض ٚ ، ط١ًٜٛ ؾٗٛضا ايؿُؼ عٓٗا تػٝب أؾٗط تػع١ ٜبًؼ طٌٜٛ ايكاض٠ ٖصٙ ؾتا٤
  عٔ سطاضت٘ تعٜس ٫ٚ ، ؾرباٜط ؾٗط سيت زٜػُرب ؾٗط َٔ ٜٚػتُط ، دسا قكري ؾٗٛ قٝؿٗا أَا ، ايكؿط ؼت زضد١

  . (ايجًذ١ٝ ايكشطا٤ تًو ٚغط طعاَٗا ػس كًٛقات ؾٝٗا تعٝـ شيو َع) ٚ ، ايكؿط ؼت زضد١ ث٬ثني
  َٔ نبري٠ ن١ُٝ ميتل ايٓباتات َٔ ْٛعا ايعًُا٤ زضؽ ، ايربٚز٠ َٔ عاي١ٝ زضد١ تتشٌُ اييت املدًٛقات ٖصٙ بني َٔ

  َٔ عاٍ تطنٝع ٚدٛز إٕ إش ، ايب١٦ٝ يتًٛخ َبهطا إْصاضا ايٓباتات ٖصٙ تعترب يصيو ، ايهاض٠ ايبٓؿػذ١ٝ ؾٛم اٯؾع١
  ايبٓؿػذ١ٝ ؾٛم اٯؾع١ ٚقٍٛ زٕٚ ؼٍٛ اييت ا٭ٚظٕٚ طبك١ يف تآنٌ إيٞ ٜؿري خ٬ٜاٖا يف ايبٓؿػذ١ٝ ؾٛم اٯؾع١

  أدٛا٤ عًٞ تسٍ اؿٝا٠ يف اغتُطاضٜتٗا ؾإٕ يصا ، ًَٛخ دٛ يف ايعٝـ ميهٓٗا ٫ ؾإْٗا شيو إيٞ باٱناؾ١ . ا٭ضض إيٞ
   . ْك١ٝ

  تعترب اييت ايهطٌٜ أمساى َجٌ ، قؿط١ٜ أمساى أغًبٗا ا٭مساى َٔ ْٛعا عؿط أضبع١ سٛايٞ ايكاض٠ يف ٜٛدس نصيو
  ايبططٜل طا٥ط ايكاض٠ يف َٓٗا ؾٝعٝـ ايطٝٛض أَا . ايكاض٠ يف تعٝـ اييت ايهبري٠ ايبشط١ٜ يًها٥ٓات ايط٥ٝػٞ ايػصا٤
  . قػاضٙ ًٜتِٗ ٚ ايبططٜل َػتعُطات ٜٗادِ ايصٟ ايهطنٞ ٚطا٥ط املًهٞ
 1975ّ عاّ ؾؿٞ ، ا٭ضن١ٝ ايهط٠ ططف أقكٞ يف َٛقعٗا ضغِ ايتًٛخ َٔ ايكطب١ٝ ايكاض٠ تٓر مل ، يًتٛقعات خ٬ؾا

 ي٘ تتعطض ايصٟ املتعاٜس ايتًٛخ إيٞ تؿري ا٭خري٠ ايسضاغات يهٔ ، ا٭ضن١ٝ ايهط٠ ٚد٘ عًٞ ايٓكٞ ٖٛ ٖٛا٩ٖا نإ
  نإ اييت – اؾٓٛب١ٝ ايكطب١ٝ ايكاض٠ أقبشت ، ايتًٛخ هلصا ْتٝذ١ . ؾٝٗا اؿٝا٠ عًٞ تأثريٙ َٚسٟ ، ا٭ضن١ٝ ايهط٠

  َكازضٖا َٔ َُٗا َكسضا تؿكس ايبؿط١ٜ بسات ٚبصيو . ايهبري٠ ايكٓاع١ٝ املسٕ َجٌ ّٜٛ شات ايٓكٞ ٖٛ ٖٛا٩ٖا
  ؟ أؾهٌ سٝا٠ ادٌ َٔ َهإ نٌ يف ايب١٦ٝ عًٞ اؿؿاظ مجٝعا ماٍٚ ٚ ، اٯٕ ْٓتب٘ ؾٌٗ . املتٓٛع١ ايب١ٝ٦ٝ



 :  ايجا١ْٝيف ايؿكط٠ ( ؼٍٛ)َطازف ن١ًُ  -1

  متٓع
 ت٪دٌ 
 تكًٌ 
 تبعس



 : يف ايؿكط٠ ا٭ٚيٞ ( تػٝب)َهاز ن١ًُ  -2

     تؿطم
 تعٗط 
   ته٧ 

 تٛاد٘ 



يف ن٤ٛ ؾُٗو ايؿكط٠ ا٭خري٠ ، نإ َتٛقعا إ  -3
 :  تبكٞ ايكاض٠ ايكطب١ٝ غري ًَٛث١ 

 ٭ٕ زضد١ اؿطاض٠ ؾٝٗا ؼت ايكؿط 

 ٭ْٗا ٚاقع١ يف أقكٞ ططف ايهط٠ ا٭ضن١ٝ 
 ٭ْٗا قشطا٤ ٚاغع١ َٔ ايجًٛز ايبٝها٤ 

 ٭ٕ ؾٝٗا َا ٜعازٍ ثًجٞ املا٤ ايعصب يف ايعامل 



 : ٚاظٕ ايهاتب يف ايؿكط٠ ا٭ٚيٞ بني  -4

   اؿطاض٠ ٚ ايربٚز٠ 
 ايكٝـ ٚ ايؿتا٤  

   ايكاض٠ ايكطب١ٝ ٚ ايعامل 
 املٝاٙ املاؿ١ ٚ املٝاٙ ايعصب١ 



 : ايعٓٛإ ا٭ْػب يًُكاٍ  -5

  ايتًٛخ يف ايكاض٠ ايكطب١ٝ 
 املدًٛقات اؿ١ٝ يف ايكاض٠ ايكطب١ٝ 

   اؿٝا٠ يف ايكاض٠ ايكطب١ٝ 
 املٓار يف ايكاض٠ ايكطب١ٝ 



 : َا ٜسٍ عًٞ ٚقٍٛ ايتًٛخ إيٞ ايكاض٠ ايكطب١ٝ . 6

زضد١ ؼت  30زضدات اؿطاض٠ يف ؾٗٛض ايكٝـ ٫ تعٜس عًٞ 
 ايكؿط 

 غٝاب ايؿُؼ ؾٗٛضا ط١ًٜٛ عٔ ايكاض٠ ايكطب١ٝ اؾٓٛب١ٝ  
 اَتكام ايٓباتات نُٝات نبري٠ َٔ اٯؾع١ ؾٛم ايبٓؿػذ١ٝ  

زضدات اؿطاض٠ يف ؾٗٛض ايؿتا٤ تكٌ إيٞ تػعني زضد١ ؼت 
 ايكؿط 



 ايٓاؽ ٚبسأ ا٭قٜٛا٤ ٜس ؾ٢ با٭غًش١ ٜعر إٔ اٯٕ ايعامل أٚؾو)
 اجملاعات ٚنازت ، ايؿكري٠ ايسٍٚ ؾ٢ ايػ١ٝٓ ايسٍٚ ؼهِ َٔ ٜهذٕٛ

 ٚٚدٛزٖا يٝؿح ايِٝ ؾ٢ باؿبٛب تًك٢ ٚأخصت ، ْٗبا ايٓؿٛؽ تٓٗب
 أٚدب ايص٣ ايسٜٔ ٖٛ ايػبٌٝ ؟ اؿاٍ ٖصٙ يع٬ز غبٌٝ َٔ ؾٌٗ ،

 ; ايٓاؽ بني ٚتعإٚ ٚسب ٚضمح١ َٛز٠ ع٢ً اٱْػإ ب٢ٓ بني ايت٬قٞ
 َٔ املٓهطات يصٖاب ٫غبٌٝ . مثاضٙ ٜ٪ت٢ إٔ ايت٬ق٢ ٖصا ؾعػ٢
 غري َٔ ايطٚح عٓكط ٚق٣ٛ ، ايػطا٥ع ٖصب ايص٣ بايسٜٔ إ٫ ايسْٝا

 أغاؽ ع٢ً اٱْػا١ْٝ ايع٬قات ْٚعِ ايعسٍ ٚأقاّ ، يًذػس ظًِ
 بني تؿطقإ ٫ ٚايعساي١ ايؿه١ًٝ إٔ ٚبني ، ايؿان١ً ا٭خ٬م

 (ا٭ضض ٖصٙ نٌ ع٢ً تطبكإ ؾُٗا ، ا٭دٓاؽ



 ؾ٢ ايؿكط٠ ا٭ٚىل ؟( ٜعر)َع٢ٓ  -1

 ٜؿتس

 ميت٧ً
 ٜػري

 ٜكبح



 :مبا قبًٗا ( يٝؿح ٚدٛزٖا)سسز ع٬ق١ مج١ً  -2

 تعًٌٝ
 ْتٝذ١

 تؿكٌٝ

 تٛنٝس



سسز مما ٜأت٢ ايعٓٛإ ايص٣ ٜعرب عٔ َهُٕٛ  -3
 :ايؿكط٠ ايػابك١ 

 ايسٜٔ وكل ا٭َٔ يًٓاؽ
 ضؾطؾ١ ايػ٬ّ ع٢ً ضبٛع ا٭١َ

 َكط ؼٌ َؿهًتٗا ا٫قتكاز١ٜ

 ؼكٝل ا٫ْؿتاح ا٫قتكاز٣



 : ايػبٌٝ ايٛسٝس يصٖاب املٓهطات َٔ ايسْٝا ٖٛ  -4

 اؼاز ايسٍٚ ايػ١ٝٓ ٚ ايسٍٚ ايؿكري٠ 
 إعُاٍ ايعكٌ 

  ايسٜٔ
 تطبٝل ايعساي١



ْعِ ايسٜٔ ايع٬قات اٱْػا١ْٝ عًٞ أغاؽ ا٭خ٬م . )5
 : ايعباض٠ ايػابك١ تٛسٞ بـ ( ايؿان١ً

 اٖتُاّ اٱغ٬ّ باجملتُع ٚ ع٬قات٘ عًٞ اخت٬ف عكا٥سٙ  
 اٖتُاّ اٱغ٬ّ بايعساي١ ا٫دتُاع١ٝ  

 اٖتُاّ اٱغ٬ّ بأقشاب ايسٜاْات ا٭خطٟ 
 اٖتُاّ اٱغ٬ّ بايتٓعِٝ ٚ اٱزاض٠  



 :  ايؿهط٠ ايط٥ٝػ١ يف ايؿكط٠ ا٭ٚيٞ . 6

 اْتؿاض ا٭غًش١ يف أٜسٟ ا٭قٜٛا٤ 
 اجملاعات غبب يف اْٗٝاض ا٭خ٬م 

 ايسٜٔ ٖٛ ايػبٌٝ يٝعِ ا٭َٔ ٚ ايػ٬ّ  
 ايتؿاِٖ ٜٛيس احملب١ ٚ املٛز٠ بني ايٓاؽ 



 :  َا ططس٘ ايهاتب َٔ ؾهط ٜعس . 7

 اؾرتا٤ات 
 ازعا٤ات 

  ضأٜا
 سكٝك١ 
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   اقتكازٟ
 ادتُاعٞ 

 غٝاغٞ 
 عًُٞ



  إٕ : ٜكاٍ يصيو ; ؾٝػطم ا٭عُام إىل ٚغٝػٛم ، ٜطؿٛ ئ تٛقـ إٕ ٭ْ٘ ; اؿطن١ عٔ ٜتٛقـ ٫ ايكطف مسو) 
  املتؿاب١ٗ املسٕ نٌ ؾ٢ ٚأظٔ ، ْٜٝٛٛضى ؾ٢ ٚايٓاؽ . َٛت٘ ٜعٓٝإ اؿطن١ عٔ ٚتٛقؿ٘ ؾَٓٛ٘ ; ٜٓاّ ٫ ايكطف مسو

  املػتُط٠ اؿطن١ عٔ ؾتٛقؿِٗ ; ٚاؿٝا٠ ايعٝـ يك١ُ عٔ عجّا ; اؿطن١ عٔ ٜتٛقؿٕٛ ٫ ايكطف مسو َجٌ ،
 .املٛت ثِ َٚٔ ، ٚاؿٝا٠ ايعٌُ َٓع١َٛ عٔ خطٚدِٗ ٜع٢ٓ ايس٤ٚب١

  يٛ اٯخطٜٔ سػاب ع٢ً بٌ ؾ٤٢ نٌ ٚقبٌ أ٫ٚ بٓؿػ٘ ٜٗتِ ٚاسس ؾهٌ ، أسس مبعٝؿ١ ٜهرتخ أسس ٫ املسٕ ٖصٙ ؾ٢
  ; عاّ بؿهٌ سٝات٘ استٝادات ٚتأَني عٝؿ٘ يك١ُ عٔ ايبشح عٔ ؾدكّٝا َػ٦ٍٛ نصيو ٚاسس ٚنٌ ا٭َط، اقته٢
  أبٜٛ٘ نؿاي١ زا٥ط٠ عٔ ٚىطز عؿط٠، ايجا١َٓ غٔ إىل ٜكٌ إٕ َا ، يًعٌُ ؾطق١ عٔ بايبشح ٜبسأ ٚاسس ؾهٌ يصيو

 .ي٘
  ع٢ً ٜعِٝٓٗ ٚزخ٬ّ عًِٝٗ ٜسض إٔ ميهٔ فاٍ أ٣ ؾ٢ ايعٌُ عٔ ٜتٛإْٛ ٫ املسٕ ٖصٙ ؾ٢ ايٓاؽ دعٌ ا٭َط ٖٚصا

  زٚض٠ تػتُط ٖٚهصا ٚأس٬َ٘ طُٛسات٘ ٚؾل نٌ ْٛاتِٗ، ؼكٝل إىل بعسٖا ايػع٢ ٚضمبا ا٭قٌ، ع٢ً اؿٝا٠ َٛاق١ً
 ا٭غباب َٔ غبب ٭٣ – املسٕ ٖصٙ ؾ٢ ٚايػع٢ اؿطن١ عٔ ٜتٛقـ َٚٔ ! ٖٛاز٠ٺ ب٬ تسٚض ايطاس١ْٛ ٚتعٌ اؿٝا٠،

  ايصٜٔ اٚي٦و ايططم، دٛاْب ٚع٢ً ا٭ظق١ أٚ ايعطا٤ ؾ٢ ٜٓإَٛ ايصٜٔ املؿطزٜٔ َع ٜٓت٢ٗ أٚ ميٛت إٔ إَا –
 .ايهاي١ ايه٬ب قشب١ ؾ٢ ايػُا٤ ًٜٚتشؿٕٛ ا٭ضض ٜتٛغسٕٚ

  يٛ ست٢ املاٍ، ٭دٌ عٌُ أ٣ قبٍٛ عٔ ٜتٛضعٕٛ ٫ أؾطازٙ إٔ – احملض املاز٣ اجملتُع ٖصا َجٌ ؾ٢ – سكّا امل٪غـ
  امل٪مل١ املؿاٖس ٖٚصٙ . ططٜك١ بأ٣ ٚأَٛاهلِ ايٓاؽ عطـ ٫غتسضاض ٚؾتا٤ٶ قٝؿّا ايؿٛاضع ؾ٢ ايٛقٛف ا٭َط انططِٖ
  ع٢ً – ٚدٌ عع – اهلل ٜؿهط ٚبايتاىل اؿٝا٠، َٚع٢ٓ دٖٛط ؾ٢ ايتؿهري ؾ٢ ٜػتػطم ا٫ْػإ ػعٌ ايكاغ١ٝ اؿكا٥ل

  ٚايتآظض اجملتُع٢ بايتهاؾٌ ٚتأَط نطاَت٘، ٚؼؿغ اٱْػإ ق١ُٝ َٔ تع٢ً ٚأخ٬ق١ٝ ز١ٜٝٓ َٓع١َٛ أتباع َٔ دعً٘ إٔ
 .(ايٓاؽ بني



 :ؾ٢ ايؿكط٠ ايجا١ْٝ ( ٜهرتخ)َع٢ٓ ن١ًُ  -1

    ٜؿهط
    ٜتشهِ
    ٜٓتكس
 ٜٗتِ



 :ايؿهط٠ ايط٥ٝػ١ يًؿكط٠ ايجايج١  -2

   عذ١ً اؿٝا٠ تػتُط ب٬ تٛقـ ٫ٚ ٖٛاز٠
 ايٓاؽ ٜػعٕٛ إىل ؼكٝل شٚاتِٗ ٚطُٛساتِٗ

 ايٓاؽ ٫ ٜتٛقؿٕٛ عٔ ايعٌُ ؾ٢ املسٕ املتشهط٠
 َٔ ايٓاؽ َٔ ٜتٛغس ا٭ضض ًٜٚتشـ ايػُا٤



 :ع٬ق١ ايؿكط٠ ايجا١ْٝ مبا قبًٗا  -3

   تعًٌٝ
    تؿكٌٝ
    تٛنٝس

 تٛنٝح



 :ٜؿب٘ ا٫ْػإ ؾ٢ ايب٬ز املتشهط٠ مسو ايكطف ؾ٢  -4

    عسّ ايتٛقـ عٔ اؿطن١
 ايبشح عٔ يك١ُ ايعٝـ

     ايطؿٛ ؾٛم ايك١ُ
 عسّ ا٫غتػٓا٤ عٔ ايعٌُ



 :المغسى الضمىي للمقال السابق  -5

   ضرورة االهتمام بالعمل واإلوتاج

 ضرورة التمسك بالقين واألخالق

  أهميت التأسي بالمجتمعاث المتحضرة

أهميت التوازن بيه المتطلباث الماديت  

 واألخالقيت

  عسز ٜعٜس عٝح ; َا َٓطك١ ؾ٢ ايػهإ َعسٍ ؾ٢ ايهبري٠ ايعٜاز٠ ؾ٢ تتُجٌ – إشا – ايهػا١ْٝ ايعٜاز٠
  املٛاضز ثبات ظٌ ؾ٢ ايعٜاز٠ ٖصٙ ٚتهٕٛ نبري، بؿهٌ ايٛؾٝات عسز ؾٝ٘ ٜٓدؿض ايص٣ ايٛقت ؾ٢ اؾسز املٛايٝس
  ا٫قتكاز١ٜ اٯثاض َٔ ايعسٜس شيو ٜٚطاؾل املٛاضز، ٖصٙ ع٢ً نبري نػط سسٚخ إىل ٜ٪ز٣ َا ٖٚٛ املتاس١;

  تؿٗس ايت٢ املٓاطل ؾ٢ ٚاـسَات اؿٝا٠ َػت٣ٛ ع٢ً َباؾط بؿهٌ ٜ٪ثط نُا ٚايجكاؾ١ٝ; ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايػٝاغ١ٝ
 .ايعٜاز٠ ٖصٙ

  ايتطٛض ظٌ ؾ٢ ٚشيو ايكش١ٝ، ايطعا١ٜ ٚتطٛض ؼػٔ : أُٖٗا عسٜس٠; أغباب إىل ايػها١ْٝ ايعٜاز٠ ٚتطدع
  سٝح ٚاملع١َٓ، اـطري٠ ا٭َطاض ع٬ز ؾ٢ ايتٛغع قاسب٘ ايص٣ ايعؿطٜٔ ايكطٕ ؾ٢ ٚايتهٓٛيٛد٢ ايع٢ًُ

  ظٜاز٠ ٚبايتاىل ايٛؾٝات، َعسٍ َٔ قًٌ مما ا٭َطاض; تًو عٔ املبهط يًهؿـ ٚكرب١ٜ طب١ٝ أدٗع٠ اغتشسثت
 .ايػهإ عسز

  سا٫ت َتابع١ ؾ٢ املتدكك١ املطانع ظٗطت سٝح يًُطأ٠; اٱلاب١ٝ بايكش١ ايعٓا١ٜ ؾ٢ نبري تطٛض سسخ نصيو
  َٔ اهلذط٠ َعسٍ ؾ٢ ايهبري٠ ايعٜاز٠ إىل باٱناؾ١ ٖصا اي٫ٛز٠، عًُٝات تطٛضت نُا ٚضعاٜتٗٔ، اؿٛاٌَ ايٓػا٤
  ضاؾكٗا ايت٢ ايعٛمل١، بعاٖط٠ ٜػ٢ُ َا بعس ايعامل ؾٗسٖا ايت٢ ايسا١َٝ اؿطٚب بػبب أخط٣; إىل َٓاطل

 . ايعامل زٍٚ بني – ايػٝاغ٢ أٚ ا٫قتكاز٣ ايكعٝس ع٢ً غٛا٤ – ٚايس٣َٛ ايؿسٜس ايتٓاؾؼ
  : َٓٗا ايػها١ْٝ; ايعٜاز٠ عٔ ايٓامج١ اـطري٠ ٚاٯثاض ا٭نطاض َٔ يًشس اٱدطا٤ات َٔ ايعسٜس اؽاش َٔ ٫ٚبس
  ايجكاؾ٢ املػت٣ٛ شٚات أٚ املتعًُات، غري ايٓاؽ ؾ٦ات بني ٚغاق١ اٱلاب، تٓعِٝ أ١ُٖٝ سٍٛ ايٛع٢ ْؿط

  : ايكطاعات بهاؾ١ ايٓٗٛض تػتٗسف ايت٢ املػتسا١َ ايت١ُٝٓ بطاَر زٚض ٚتععٜع ايٓا١َٝ، اجملتُعات ؾ٢ املتس٢ْ
  َٔ ٚشيو ٚايؿكط، ايبطاي١ حملاضب١ يًؿباب; عٌُ ؾطم إهاز ٚقاٚي١ ٚا٫دتُاع١ٝ، ٚا٫قتكاز١ٜ ايكش١ٝ

 .(أْٛعٗا مبدتًـ ٚاملؿطٚعات ا٫غتجُاض١ٜ ايؿطم تؿذٝع خ٬ٍ



 :ايؿكط٠ ايجا١ْٝ ؾ٢ ( املتاس١)ز٫ي١ ن١ًُ  -1

 َتذسز٠ 
 ايٓازض٠ 

 احملسٚز٠ 
 املتٛؾط٠



 :ع٬ق١ ايؿكط٠ ايجا١ْٝ با٭ٚىل  -2

    تعًٌٝ
    تٛنٝح

    تٛنٝس
 ْتٝذ١



 :تطٛضت ايطعا١ٜ ايكش١ٝ َع ايتكسّ ايع٢ًُ ٚايتهٓٛيٛد٢   -1
اؽصت ايعسٜس َٔ اٱدطا٤ات يًشس َٔ اٯثاض ايػًب١ٝ يًعٜاز٠   -2

 ايػها١ْٝ

 اظزازت ايعٓا١ٜ بايكش١ اٱلاب١ٝ يًُطأ٠ -3
 نؿـ ايربْاَر اٱمنا٢٥ يٮَِ املتشس٠ عٔ خطٛض٠ ايهجاؾ١ ايػها١ْٝ -4

 :ايرتتٝب ايكشٝح يؿهط املكاٍ 

 (4  ،2  ،3  ،1)   
(1  ،4  ،2  ،3)   
(4  ،1  ،3  ،2)   
(1  ،3  ،4  ،2) 



 :ايؿهط٠ ايط٥ٝػ١ يًؿكط٠ ا٭خري٠ َٔ املكاٍ  -5

  هب ْؿط ايٛع٢ يس٣ ا٭غط٠ سٍٛ أ١ُٖٝ تٓعِٝ ايٓػٌ
 تػع٢ ايسٍٚ إىل تععٜع زٚض بطاَر ايت١ُٝٓ املػتسا١َ

  اؽست إدطا٤ات عسٜس٠ يًشس َٔ كاطط املؿه١ً ايػها١ْٝ
ٜٴعس َٔ ا٭َٛض اي٬ظ١َ ملٛاد١ٗ   تؿذٝع ايؿطم ا٫غتجُاض١ٜ 

 ايعٜاز٠ ايػها١ْٝ



ايع٬ق١ بني ايتطٛض ايتهٓٛيٛد٢ ٚايعٜاز٠ ايػها١ْٝ  -6
 :َٔ خ٬ٍ ايؿكط٠ ايجايج١ 

    تهاٌَ
    تكابٌ
    تكاضب

 تطابط
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   ضرورة االهتمام بالعمل واإلوتاج

 ضرورة التمسك بالقين واألخالق

  أهميت التأسي بالمجتمعاث المتحضرة

أهميت التوازن بيه المتطلباث الماديت  

 واألخالقيت

  عٔ عباض٠ بأغطٖا َٓا ايٛاسس ؾشٝا٠ ا٭غًب، ؾ٢ أؾعاي٘ ٚضزٚز ٚقطاضات٘ اختٝاضات٘ قٓٝع١ اٱْػإ) 
  ٚسػِ ايكطاضات اؽاش َٓ٘ تتطًب ايت٢ ٚاملٛاقـ ٚايتشسٜات ايكعٛبات َٔ تٓكطع ٫ غًػ١ً

  با٭َط يٝؼ اؿكٝك١ ؾ٢ ا٫ختٝاضات ٚسػِ ايكطاضات ٚاؽاش.املٓاغب١ ا٭ؾعاٍ ضزٚز ٚإعطا٤ ا٫ختٝاضات
 ْاٖٝو اـٝاضات، أغٌٗ وػِ إٔ ٫ٚ ايكطاضات، أبػط ٜتدص إٔ ٜػتطٝع ٫ َٔ ايٓاؽ َٔ إٕ بٌ اهلني،

 .ايكعب١ ٚا٫ختٝاضات املعكس٠ ايكطاضات تًو َٛاد١ٗ عٔ
  ا٭ؾهاض بني َا ٜؿكٌ إٔ ٜػتطٝع ؾدل : أؾدام ث٬ث١ إىل املٛاد١ٗ ٖصٙ َجٌ ؾ٢ ايٓاؽ يٓكػِ يصيو

ٜٴؿٓسٖا املتدًؿ١  ا٫ْؿعا٫ت عع١َ ايتأثط عٔ ؾٝععهلا قٹطؾ١، َٛنٛع١ٝ بططٜك١ ؾهط٠ ؾهط٠ ٚ
  اؽاش ؾ٢ ٜتػطع ثإ ٚؾدل .ايٛدٛز قًٌٝ ْازض ايؿدل ٖٚصا .قسضٙ ؾ٢ ػٝـ ايت٢ ايٓؿػ١ٝ
 قطاضات٘ ؾتهٕٛ َؿاعطٙ; غٌٝ َع َٚٓذطؾّا أؾهاضٙ، بعٛاقـ َسؾٛعّا ا٫ختٝاضات، ٚسػِ ايكطاضات

  اؿري٠ تأخصٙ أخري ٚؾدل .ا٭عِ ايػايب ؾ٢ ايكٛاب عٔ بعٝس٠ َتػطع١، أؾعاٍ ضزٚز ٚاختٝاضات٘
  ا٭َط، ؾ٢ ايعبح ٜ٪دٌ َرتززّا، يٝعٌ ا٫ختٝاض; سػِ ٫ٚ ايكطاض اؽاش ٜػتطٝع ؾ٬ ايكس١َ، ٚتؿً٘

 .بأغطٖا املٛاد١ٗ َٔ ٖاضبّا ٜٓت٢ٗ قس بٌ
  املعكس٠; ٚاختٝاضاتٓا ايكعب١ قطاضاتٓا أَاّ املتدًؿ١ اؿا٫ت بٗصٙ – ايٛاقع ؾ٢ – َطضْا قس ٚمجٝعٓا

  ايؿطم ٚأنعٓا ٚتًهأْا تطززْا ٚيطاملا اـطأ، ؾ٢ ؾٛقعٓا ٚا٫ختٝاضات ايكطاضات ؾ٢ تػطعٓا ؾًطاملا
  اـرب٠ ٜهتػب إٔ أخطا٥٘، َٔ ٜتعًِ إٔ اغتطاع َٔ سكّا َٓا ايطابح يهٔ .يتتهطض ناْت َا ايت٢ اؾٝس٠

 .( ٚأق٣ٛ أؾهٌ إْػاّْا يٝكبح ٚظ٫ت٘; عجطات٘ َٔ



 :ؾ٢ ايؿكط٠ ا٭خري٠ ( تًهأْا)َطازف  -1

    ؽاشيٓا
    تباطأْا
    تؿههٓا
 تٓاظعٓا



 :ع٬ق١ َا ؼت٘ خط ؾ٢ ايؿكط٠ ايجايج١ مبا قبً٘  -2

    غبب
    ْتٝذ١

  تؿكٌٝ بعس إمجاٍ
 تٛنٝح بعس إبٗاّ



 يٝؼ مبكسٚض نجري َٔ ايٓاؽ اؽاش ايكطاضات املٓاغب١ -1 -2

 ؽتًـ َٛاقـ ايٓاؽ ؾ٢ اؽاش ايكطاض ات ٚسػِ ا٫ختٝاضات -2

 تتطًب املٛاقـ اؿٝات١ٝ اؽاش ايكطاض ٚسػِ ا٫ختٝاض -3

 ع٢ً اٱْػإ إٔ ٜتعًِ َٔ أخطا٥٘ ٜٚػتؿٝس َٔ عجطات٘ -4

 :ايرتتٝب ايكشٝح يؿٹهط املكاٍ 

 (3  ،1  ،2  ،4)   
(1  ،3  ،2  ،4)   
(3  ،2  ،1  ،4)   
(1  ،4  ،3  ،2) 



 :ايعٓٛإ ا٭ْػب يًُكاٍ ايػابل  -5

   أ١ُٖٝ اـربات
   اتكا٤ ايعجطات

   قٓع ايكطاض
 خطٛض٠ ايرتزز



 :املػع٣ ايه٢ُٓ يًُكاٍ ايػابل  -6

   ؽط٢ ايعكبات ايت٢ تٛادٗٓا
 ايعٓا١ٜ بايرتب١ٝ امُلج٢ً يًٓـ٤

   ا٫غتؿاز٠ َٔ ايتذاضب اؿٝات١ٝ
 انتػاب َٗاضات قٴٓع ايكطاض
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   ضرورة االهتمام بالعمل واإلوتاج

 ضرورة التمسك بالقين واألخالق

  أهميت التأسي بالمجتمعاث المتحضرة

أهميت التوازن بيه المتطلباث الماديت  

 واألخالقيت

  ٖٓاى .ايؿطٜكني سذر ؾٝ٘ شنط آخط يف ممتعٶا ؾكًّا اؾطداْٞ ايكازض عبس عكس ٚقس املع٢ٓ؟ يف أّ ايًؿغ يف أٖٞ ايب٬غ١; عًُا٤ اختًـ قسِٜ َٔ
 َكٝاؽ ٖٞ املعاْٞ إٔ اٯخط ايؿطٜل ٜٚط٣ .مج١ًٝ أيؿاظ يف قّٛغا ٜكٛغٗا إٔ اغتطاع َٔ ٚايبًٝؼ ايٓاؽ، أَاّ َططٚس١ املعاْٞ إٔ ٜط٣ ؾطٜل

ٕٸ ايتؿانٌ، ٌٴ ا٭زٜبٳ ٚأ ٔټ أؾهاضٙ، ٚدسٻ٠ َعاْٝ٘، بػعاض٠ ا٭زٜب ٜٳؿهٴ ٕٸ ٚأظ  ايكٝاغ١ سٴػٵٔ إٔ ٚانشٶا أقبح إش ايكه١ٝ; ٖصٙ يف ؾكٌ ايعَإ أ
ٕٕ :يٮزٜب ا٭ع٢ً ؾاملجٌ يٮزٜب، َُٓٗا ٫بسٻ أغاغٝإ عٓكطإ املعاْٞ ٚدٛز٠  .قه١ُ دِّٝس٠ ٚقٝاغ١ غا١َٝ، غعٜط٠ْ َعا

ٕٸ غري  ا٭زب١ٝ ايع١ًُٝ ٚاملكا٫ت ا٭زبٞ، ايٓكس نؿكٍٛ ٚقٝاغت٘، ايًؿغ ؾٝٗا ٜطاع٢ مما أنجط املعاْٞ ؾٝٗا تطاع٢ َٛانع - ؾو ٫ٚ - ٖٓاى أ
 املعاْٞ ٖٛ ا٭ٍٚ ايػطض ٚإْٸُا ايؿ١ٝٓ، ايًص٠ يٝػت املٛنٛعات ٖصٙ َٔ ؾايػا١ٜ ٚمٖٛا، ا٭ؾدام ٚتطادِ ا٭زب١ٝ، ايتاضى١ٝ ٚاملكا٫ت

ٌټ ؾٝٸان١، غعٜط٠ّ تهٕٛ إٔ ؾٝذب ٚاؿكا٥ل،  ايبسٜع قػٓات إىل ايككس أَٸا ٚٚنٛح، زٹٖق١ يف املعاْٞ ٖصٙ عٔ ٜعبٸط إٔ ايًؿغ َٔ ؾٝٗا ْتطًب٘ َا ٚن
 . اؿكا٥ل ايٛقٍٛ عٔ يًعكٍٛ َٚه١ً ا٭ْعاض، عٔ يًُعاْٞ سذبٶا احملػٓات ٖصٙ يف ايهاتب إؾطاُط نإ ٚضمبا ي٘، زاعٞ ؾ٬ ايكٓاع١ ٚف٬ُت

ٔٴ ايًؿغ َطاعا٠ُ ؾٝ٘ ٚايككل نايؿعط ا٭زب َٔ آخط نطب ٖٚٓاى ٕٸ أعين ٚيػتٴ ا٭ٚىل، املٓعي١ يف ايػٻبو ٚسٴػٵ  فطٸز٠ ؾُٝٗا ٚاملعاْٞ اؿكا٥ل أ
 قح َٔ ايؿعطا٤ ٚخري ا٭ٚىل، ايطبك١ ؾعطا٤ َٔ يٝؼ املع٢ٓ هٝس ٫ٚ ايػبو هٝس ايصٟ ٚايؿاعط َكسَاتُٗا، َٔ نصيو ٖٞ بٌ ايك١ُٝ، َٔ

 ايكطف ا٭زب ٖٚصا .مج١ًٝ قٝاغ١ نً٘ شيو قاؽ ثِ سٛي٘، اييت ا٭ؾٝا٤ َٔ نجري يف عُٝل عًِ ي٘ ٚنإ اؿٝا٠، يف ػاضب٘ ٚاتػعت سهُ٘،
 ايكاض٨ عٛاطـ إثاض٠ َٓ٘ ايػطض ٚإْٸُا ا٭ٍٚ، ايكٓـ يف نُا املعاْٞ ْكٌ َٓ٘ ا٭ٚىل ايػطض يٝؼ ا٭زب١ٝ ايؿ١ٝٓ ٚايكطع ٚايككل نايؿعط
 .ٚايػاَع

ٕٻ بٌ ،«ايٝسٜٔ يف ؾ٤ٞٳ ٫ٚ ايعني، يف ضٚا٤» أيؿاظٺ; أزبا٤ٴ ٚنتٻابٴٗا - بػساز غكٛط بعس - املع١ًُ ايكطٕٚ ٚؾعطا٤ٴ  يؿغٺ أزب ٖٛ ٫ َِٓٗ نجري أزب إ
 َعاْٝ٘ غعٴضتٵ يؿغٺ، أزٜب ٫ َعٓٶ٢ أزٜبٴ "يعَٚٝات٘" يف املعطٟ ايع٤٬ ٚأبٛ ؾ٦ٝٶا، هسٙ مل دا٤ٙ إشا ست٢ َا٤ ايعُإٓ وػب٘ َعٓٶ٢، أزب ٖٛ ٫ٚ

 يؿغٺ أزٜبٴ - اؾ١ًُ ع٢ً - ٚاملتٓيب ًٜعّ، َا ؾأناع ٫ًٜعّ َا ايتعّ قس ؾؿؿٌ، ؾسٻ٠ٺ يف ايبسٜع١ٝ احملػِّٓات ٜٴسخٌ إٔ ساٍٚ أيؿاظ٘، ٚقكطت
ٔٵ عًٝ٘ ٜكع مل َا ع٢ً اؿٝا٠ َعاْٞ َٔ ٚقع قس َٚعٓٶ٢  .ق١ٜٛ قٝاغ١ قاغ٘ ثِ قبً٘، َٳ
ٌٴ ايطأؽ ؾاضؽ ايًؿغ أزٜب ٌٻ غرت قس ايػٛض، قطٜب سٛي٘، مبا ايعًِ قًٝ  بهاعت٘ ضخكت با٭قباؽ، عٝبٗا ايؿٖٛا٤ٴ تٳػٵرت نُا ايكٍٛ بعخطف ٖصا ن
ٌٔ يف ؾبايؼ   ٖصا ٜعذبٗا ٚؾٝدٛختٗا طؿٛيتٗا يف ٚا٭َٻ١ .باَتشاْٗا ٚايتًٜٛح يٓكسٖا ؾػهب َعٜٻؿ١ أْٻٗا ٚؾعط إيٝٗا، ا٭ْعاض ٚيؿت عطنٗا يف ايتٻذُټ
 احملض ايًؿعٞ ٚا٭زب ايبًٗٛإ، ٚأيعاب ٚايؿعٵٛش٠ ايػِّشطٴ ٜعذبٗا ايػدٝؿ١ ايعكٍٛ ٚ٭ٕ .أزبا٥ٗا ضأؽ خؿ١ َٔ ضأغٗا خؿ١ ٭ٕ ا٭زب، َٔ ايٓٛع

ْٴٗا تٳػٝٻط عكًٗا ْهر ؾإشا .ايًعب ٖصا َٔ ْٛعٷ  تكسٸض مٓما أنجط املعاْٞ تٴكسِّض شاى ٚإش ايعٛاٖط; ٚضا٤ َا يتعطف ايؿ٤ٞ، أعُام إىل ْعطٴٖا ْٚؿص َٝعا
 .املع٢ٓ ْاغب ٭ْٻ٘ ٚيهٔ يصات٘، ٫ ايًؿغ ٚتػتشػٔ ٚغ١ًّٝ، ٚايًؿغ غا١ّٜ املعين ٚتط٣ ضٚسٳ٘، ٚاملع٢ٓ دػُٶا ا٭يؿاظ تط٣ ا٭يؿاظ،
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   فُٛع١ 
    ٠اًَك

   َٛقٛؾ١ 
 ١َُٗ 
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 : ايؿكط٠ اـاَػ١ مبا قبًٗا 

   تأنٝس 
     تؿػري
   تعًٌٝ 

 تؿكٌٝ 
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  ا٫ضتكا٤ بايعكٍٛ يتصٚم ا٭زب ايطؾٝع 
 ايتٓؿري َٔ ا٭قباؽ ٚ اؿًٞ 

   ايتشصٜط َٔ ايػشط ٚ ايؿعٛش٠ 
 ايسع٠ٛ إيٞ اؾس يف ايهتاب١ 
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  املؿان١ً بني بعض ايؿعطا٤ 
 اؿهِ عًٞ بعض ايؿعطا٤  

   تهًـ املعطٟ يف يعَٚٝات٘ 
 . بطاع١ املتٓيب يف أؾعاضٙ 



عًٞ اؾ١ًُ  –املتٓيب )قٍٛ ايهاتب يف ايؿكط٠ ايجا١ْٝ 
 ٜعس ( أزٜب يؿغ ٚ َعين –

 ازعا٤ 
   سكٝك١

 ضأٜا 
 َػ١ًُ عك١ًٝ
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   ضرورة االهتمام بالعمل واإلوتاج

 ضرورة التمسك بالقين واألخالق

  أهميت التأسي بالمجتمعاث المتحضرة

أهميت التوازن بيه المتطلباث الماديت  

 واألخالقيت

 عًٝٗا باز١ٜ عٕٝٛ .ْػُع إٔ اعتسْا نُا قاسب٘، ٜؿهح ؾايسَع زَٛعٓا، إخؿا٤ داٖسٜٔ ماٍٚ ايبها٤، يف ايطغب١ تٓتابٓا عٓسَا ا٭سٝإ بعض يف
 .أَاَو ٜكـ ايصٟ ايؿدل بها٤ ع٢ً بػٗٛي١ ؽربى ع٬َات َتشؿطز; كٓٛم ٚقٛت ا٫محطاض

 ايعٜٛت َٔ َعكس َعٜر إ٫ ٖٞ َا زَٛعٓا .اؿٝا٠ يف عًِٝٗ متط كتًؿ١ ملٛاقـ ٜتعطض سني ٜبهٞ ايهٌ ٚايطداٍ، ايٓػا٤ بني ايبها٤ ٜؿطم ٫
  ؾٝٗا، َطغٛب١ غري َاز٠ أٟ َٔ ٚق١ُٝ ْاع١ُ ايعني غطح ع٢ً ؼاؾغ اييت املدتًؿ١ ايربٚتٝٓات َٔ ْٛع 1500 َٔ ٚأنجط ٚاملداط، ٚاملا٤ ايس١ٖٝٓ

 ٚايسَٛع ا٭غاغ١ٝ، ايسَٛع :ايسَٛع َٔ أْٛاع 3 يسٜ٘ ؾاٱْػإ .غٛا٤ ايسَٛع نٌ يٝػت يهٔ .املعس١ٜ ا٭َطاض َٚػببات ٚا٭زخ١ٓ ا٭تطب١ َجٌ
 .ايٓؿػ١ٝ أٚ  ايعاطؿ١ٝ ٚايسَٛع اي٬إضاز١ٜ، أٚ ا٫ْعهاغ١ٝ

  اؾؿاف، َٔ ايعني يتشُٞ أعٝٓٓا، ؾٝٗا ْػًل َط٠ نٌ يف يًذطاثِٝ ٚاملهاز٠ بايربٚتني ايػ١ٝٓ ا٭غاغ١ٝ ايسَٛع يًسَٛع; املػ١ًٝ ايكٓٛات تؿطظ
 أٚ ايسخإ، أٚ ايرتاب، أٚ اهلٛا٤، َجٌ خاضد١ٝ، َ٪ثطات بػبب ايعني تٗٝر عٔ تٓتر اييت ٖٞ إضاز١ٜ اي٬ ايسَٛع بُٝٓا .ضطب١ عًٝٗا ٚتبكٞ
  .ٚتكؿريٙ ايبكٌ تكطٝع

 اؾػِ ٜٓتذٗا اييت ايعاطؿ١ٝ، ايسَٛع ٖٛ ٚا٭خري ايجايح ايٓٛع أَا .يًعني املٗٝذ١ املٛاز ٖصٙ َٔ يًتدًل ؾعٌ نطز إضاز١ٜ اي٬ ايسَٛع ايعني تؿطظ
 .ايػعاز٠ ٚضمبا ٚاٱسباط، اؿعٕ َجٌ ق١ٜٛ، ملؿاعط ايتعطض ْتٝذ١
 ايًٛظ٠ َٓطك١ تٓؿط املٛاقـ، ٖصٙ يف .َا ـطط َعطض بأْ٘ اؾػِ ٜؿعط ايتٛتط، أٚ اؿعٕ أٚ ايػهب َٔ ق١ٜٛ َؿاعط عًٝٓا تػٝطط عٓسَا

 تٓعِٝ عٔ املػ٪ٚي١ املٗاز، ؼت َا َٓطك١ إىل إؾاض٠ بسٚضٖا ٚتطغٌ سٛيٓا، َا ػاٙ ايعاطؿ١ٝ اغتذابتٓا عٔ املػ٪ٚي١ ٖٚٞ املذ، يف ايسَاغ١ٝ
 ايٓعاّ بتشؿٝع ايعكب١ٝ ايٓاق٬ت أسس عرب املٗاز ؼت َا َٓطك١ تكّٛ ايك١ٜٛ املؿاعط ٖصٙ ٚطأ٠ ؼت .اهلطَْٛات ٚإؾطاظ ايعاطؿ١ٝ، اغتذاباتٓا

 .ايسَٛع ٱْتاز ايسَع١ٝ يًػسز إؾاضات ٚإضغاٍ ايسَعٞ،
 َكسض ايبها٤ إٔ ٜطٕٚ آخطٜٔ َكابٌ يف .ٚاهلؿاؾ١ ايهعـ ع٢ً إؾاض٠ ٜطْٚ٘ ٭ِْٗ اٯخطٜٔ، أَاّ ايبها٤ َٔ باؿطز ايهجريٕٚ ٜؿعط َا عاز٠ّ

 تٗس١٥ ع٢ً املػاعس٠:َٓٗا ٚدػس١ٜ، ْؿػ١ٝ ؾٛا٥س عس٠ يًبها٤ ٜهٕٛ قس .نػطٗا ٚطأ٠ ؼت ٜكعٕٛ اييت ايػًب١ٝ املؿاعط عٔ ٚتٓؿٝؼ يًطاس١
 .ايؿدكٞ اهلس٤ٚ بعض ع٢ً ٚسكٛيو باحمل١ٓ، ؾعٛضى ٚتكًٌٝ عًٝٗا، ٚايػٝطط٠ َؿاعطى تٓعِٝ خ٬ٍ َٔ ايٓؿؼ
  ، اٯخطٜٔ َٔ يًُػاعس٠ طًبا اؾػِ ٜطغًٗا إؾاض٠ ٜهٕٛ ضمبا أْ٘ ايعًُا٤ اقرتح ؾكس . اٯخطٜٔ زعِ عًٞ اؿكٍٛ ايؿٛا٥س تًو َٔ ٜهٕٛ ٚضمبا

   . ايعاطؿٞ زعُِٗ عًٞ اؿكٍٛ ٚ
 غا٥ٌ عًٞ ايسَٛع ؼتٟٛ سٝح ، ايعٝٓني ْعاؾ١ عًٞ اؿؿاظ ٚ ايبهتريٜا قتٌ عًٞ ايبها٤ ٜػاعس إش ، املٝهطٚبات ٚ ايبهتريٜا قاضب١ : َٚٓٗا
   . (ايًٝعٚظِٜ) بـ ٜعطف
   . اؾؿاف َٔ َٚٓعٗا ضطب١ ايعٝٓني إبكا٤ عًٞ ؾٝٗا تػُض َط٠ نٌ يف إط٬قٗا ٜتِ اييت ٚ ا٭غاغ١ٝ ايسَٛع تػاعس سٝح ، ايط١ٜ٩ ؼػني : َٚٓٗا

 

https://www.aao.org/eye-health/tips-prevention/all-about-emotional-tears
https://science.howstuffworks.com/life/inside-the-mind/emotions/crying1.htm
https://www.healthline.com/human-body-maps/hypothalamus
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   َتشطى 
   َتكطع
   َتػاضع

 َتٛاقٌ 



يف ايؿكط٠ ايجا١ْٝ مبا ( اؾُٝع ٜبهٞ)ع٬ق١ مج١ً  -2
 : قبًٗا 

   َكاب١ً 
   تعًٌٝ 

  تٛنٝح
   إمجاٍ
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   اؿطز َٔ ايبها٤ 
 أغايٝب ؼػني ايط١ٜ٩ 

   ؾٛا٥س ايسَٛع 
 تٓعِٝ املؿاعط  



 :  قاٍ ايؿاعط كاطبا عٝٓٝ٘ ٚقس ؾكس ٚيسٙ  -5

 ؾذٛزا ؾكس أٚزٟ ْعرينُا عٓسٟ    بها٩نُا ٜؿؿٞ ٚ إٕ نإ ٫ هسٟ

 : ايؿكط٠ اييت تتؿل َع ايبٝت ايػابل 

 ا٭ٚيٞ 
 ايجا١ْٝ 
 ايجايج١ 

 اـاَػ١
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   ضرورة االهتمام بالعمل واإلوتاج

 ضرورة التمسك بالقين واألخالق

  أهميت التأسي بالمجتمعاث المتحضرة

أهميت التوازن بيه المتطلباث الماديت  

 واألخالقيت

 املؿرتن١ ايؿكٝش١ ايًػ١ اغتدساّ تؿطض يػ١ٜٛ غٝاغات – زا٥ُّا ٚتتبع – اتبعت ايػطب١ٝ ايسٍٚ إٕ
 ٚقطا٤تٗا; مساعٗا ع٢ً املٛاطٕٓٛ يٝعتاز اؿٝا٠; فا٫ت ٚمجٝع ٚايتذاض٠ ٚاٱزاض٠ ٚاٱع٬ّ ايتعًِٝ ؾ٢

  ىط٤٢ َٔ ٜعاقب قإْٛ ؾطْػا ؾؿ٢ .ايؿكٝش١ ايًػ١ َٔ ايساضد١ يػتِٗ ٚتكرتب َٓٗا ؾٝتُهٕٓٛ
 .ٚغريٖا ا٭طؿاٍ يػ١ ٜؿػس ٭ْ٘ املسضغ١; أٚ ايتًؿع٠ أٚ اٱشاع١ ؾ٢ ايؿطْػ١ٝ بايًػ١

  فا٫ت ؾ٢ ا٭دٓب١ٝ ٚايًػات ايعا١َٝ ايًٗذات تؿهٌٝ إىل متٌٝ ايعطب١ٝ يًسٍٚ ايًػ١ٜٛ ايػٝاغات أَا
 ايهتاب يػ١ ػعٌ ايًػ١ٜٛ ايػٝاغات ،ٖٚصٙ َٓٗا تكًٌ أٚ متٓعٗا ٫ٚ ٚايتعًِٝ، ناٱع٬ّ املدتًؿ١ اؿٝا٠

  ايكطا٠٤، ع٢ً املٛاطٕٓٛ ٜكبٌ ؾ٬ اغتٝعابٗا، ٜكعب ا٫غتعُاٍ ْازض٠ غطٜب١ يػ١ ايؿكٝش١ ايعطب١ٝ
 .ايعطب١ٝ اجملتُعات ؾ٢ املعطؾ١ ْػب ٚامػاض انؿاض إىل شيو أز٣ ٚقس
  ٚاؿل ا٭ّ، يػ١ ؾ٢ اؿل : ث٬ت ؾ٢ تٓشكط ايًػ١ٜٛ اؿكٛم إٔ َ٪خطّا ايْٝٛٝػهٛ َٓع١ُ أعًٓت نُا
  ايعطب١ٝ بًسآْا إىل بايٓػب١ اؿكٛم ٖصٙ ٚتع٢ٓ املعطؾ١، يػ١ ؾ٢ ٚاؿل اجملتُع، ؾ٢ ايتٛاقٌ يػ١ ؾ٢
  ؾ٢ ايسْها : َج٬ ايعطب١ٝ غري ايٛط١ٝٓ ايًػات إسس٣ أٚ ايعا١َٝ ايًٗذ١ ٢ٖ ا٭ّ بًػ١ املككٛز إٔ

  ايعطب١ٝ ايًٗذ١ ٢ٖ ايتٛاقٌ يػ١ إٔ ٚاملػطب، اؾعا٥ط ؾ٢ ٚا٭َاظٜػ١ٝ غٛضٜا، ؾ٢ ٚايػطٜا١ْٝ ايػٛزإ
 .ايؿطْػ١ٝ أٚ اٱلًٝع١ٜ ٢ٖ ايعامل١ٝ املعطؾ١ يػ١ إٔ ايساضد١،

 إٔ ٫بس املطًٛب ايًػ٣ٛ ؾاٱق٬ح ايك١َٝٛ، بًػتٗا املعطؾ١ ْؿط بؿهٌ ٚايطق٢ ايتكسّ َٔ ضؾٝعّا ؾأّٚا بًػت عسٜس٠ بًساْا إٕ
 ٖصا ٜعس ٚضمبا املتكسّ، ايعامل ٚيػات ايعطب١ٝ بني تؿهٌ ايت٢ ايًػ١ٜٛ ايؿذ٠ٛ تتػع ٫ ست٢ ممه١ٓ; غطع١ بأقك٢  ٜتِ

 تتٝح ايًػ٣ٛ اجملاٍ ؾ٢ عسٜس٠ ٚغا٥ٌ َٔ تٛؾطٙ مبا املعًَٛات تهٓٛيٛدٝا بإٔ ضاغد١ قٓاع١ ي٫ٛ ايتعذٝع َٔ ْٛعا ايؿطط
 .(ايطا١ٖٓ أظَتٗا َٔ ايعطب١ٝ ٫ْتؿاٍ عسٜس٠ ؾطقّا

 



 :ايطابع١ؾ٢ ايؿكط٠ ( ؾأّٚا)َع٢ٓ ن١ًُ  -1

    ضؾع١
    َها١ْ
    ططٜكّا

 غببّا



ا٭ٚيٞ ايؿهط٠ ايط٥ٝػ١ ايت٢ تسٚض سٛهلا ايؿكط٠  -2
 :ايجا١ْٝ 

 تٓا٢َ املٌٝ إىل اغتعُاٍ ايًػات ايعامل١ٝ ا٭نجط ؾاع١ًٝ

 ايػطب ٜسعُٕٛ يػتِٗ ايؿكٝش١، ٚانؿاض ْػب املعطؾ١ عٓس ايعطب

 يػ١ ايتٛاقٌ ٢ٖ ايًٗذ١ ايعطب١ٝ، ٚيػ١ املعطؾ١ ٢ٖ اٱلًٝع١ٜ

 ايتكسّ ٚايطق٢ ؾ٢ ْؿط املعطؾ١ ٜهٕٛ بايًػ١ ايك١َٝٛ



 :ايجايج١َا قسَ٘ ايهاتب ؾ٢ ايؿكط٠  -3

   ضأ٣ َطغٌ ب٬ زيٌٝ
   ضأ٣ خام بايهاتب
 سكا٥ل ع١ًُٝ َ٪نس٠
 سكٝك١ أنسٖا بأزي١



ؾ٢ ( ست٢ ٫ تتػع ايؿذ٠ٛ ايًػ١ٜٛ )ع٬ق١ مج١ً  -4
 :مبا قبًٗا ايطابع١ ايؿكط٠ 

    تعًٌٝ
     تؿػري
    ْتٝذ١
 تأنٝس



 :املكاٍ ٖسف ايهاتب َٔ نتاب١ ٖصا   -5

   ايتأنٝس ع٢ً زٚض ايًػ١ ايعطب١ٝ
  ؼسٜس زٚض ايتعًِٝ

   تٛنٝح َس٣ خطٛض٠ إُٖاٍ ايًػ١
 إبطاظ أ١ُٖٝ اؿؿاظ ع٢ً ايًػ١ ا٭ّ
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   ضرورة االهتمام بالعمل واإلوتاج

 ضرورة التمسك بالقين واألخالق

  أهميت التأسي بالمجتمعاث المتحضرة

أهميت التوازن بيه المتطلباث الماديت  

 واألخالقيت

 اٯخطٜٔ، َع ع٬قات إْؿا٤ ططٜل عٔ َعاضؾ٘ عسز بعٜاز٠ ايؿطز قٝاّ بأْ٘ عاّ بؿهٌ ا٫دتُاع٢ ايتٛاقٌ تعطٜـ ميهٔ) 
  ؾإْٗا ٖٓا َٚٔ ا٭ؾطاز، بني ايع٬قات ٱْؿا٤ اؿجٝج١ ايٛغ١ًٝ ؾأقبشت ايؿطط١ٜ; ايطغب١ ٖصٙ ظازت َٛاقع عس٠ ظٗٛض ٚبعس
 َٛاقع ٚتعس ، ْؿػٗا يًُٛاقع آخطٜٔ َػتدسَني َع ع٬قات ٚتهٜٛٔ ؾدك١ٝ، سػابات إْؿا٤ اٱْرتْت ملػتدس٢َ تتٝح
 .اٱْػا٢ْ ايٓؿاط يصيو ٚانش١ أَج١ً ٜٚٛتٝٛب ٚٚاتػاب، بٛى، ؾٝؼ

  املجاٍ غبٌٝ ع٢ً َٚٓٗا ، عسٜس٠ بإهابٝات أمجع ايعامل ع٢ً عازت قس ا٫دتُاع٢ ايتٛاقٌ َٛاقع إٔ سكٝك١ إْهاض ميهٔ ٫
 ؾ٢ أقسقا٤ٙ ؾٝؿاضى ْؿػ٘; ع٢ً ؾٝٗا ايؿطز يٝعرب ؾطق١ أتاست نُا دسز، أقسقا٤ ع٢ً ايتعطف ع١ًُٝ غًٗت قس أْٗا :

 ع٢ً ايعامل ؾتشت نُا دسّا، ٚغطٜع١ َٚٝػط٠، غ١ًٗ ايتٛاقٌ ع١ًُٝ أقبشت ؾكس شيو ع٢ً ع٠ٚ٬ ٚنطا٥٘، غطا٥٘
 آخط َهإ ؾ٢ آخط ؾدل َع ٜتٛاقٌ إٔ املٛاقع ٖصٙ ْػتدسّ ٜػتطٝع سٝح قػري٠; بكط١ٜ أؾب٘ بؿهًٗا ٚاقبح َكطاعٝ٘،

 . غٗٛي١ بهٌ عٓ٘ بعٝس
 ٚيٝػت ظا٥ؿ١ تهٕٛ َا عاز٠ ايتٛاقٌ َٛاقع عرب بٓا٩ٖا ٜتِ ايت٢ ؾايع٬قات ا٭سٝإ; بعض ؾ٢ خطري٠ غًبٝاتٗا تعس قس

 اؿكٝك٢، ايعامل ؾ٢ اؿكٝك١ٝ ايع٬قات ٚبني بٝٓٗا ايتؿطٜل ايكعب َٔ ؾٝكبح ايعهؼ، ٜعٔ املط٤ ػعٌ أْٗا إ٫ ، سكٝك١ٝ
 أعُاهلِ; عٔ املٛظؿني إؾػاٍ ؾ٢ تػبب ؾ٢ٗ ايؿطز; إْتاد١ٝ قًًت قس ا٫دتُاع٢ ايتٛاقٌ َٛاقع إٔ سكٝك١ إْهاض ميهٔ ٫ٚ

 ز٫ٚض ًَٝاض 3.2 ٜكاضب َا ؽػط ايربٜطا١ْٝ ايؿطنات إٔ نُا ، %1.5  مبكساض ايؿطز إْتاد١ٝ قًٌ ٚسسٙ ؾٝػبٛى ؾُٛقع
 .ا٭ؾطاز غكٛق١ٝ ؽٌ أْٗا ع٢ً ع٠ٚ٬ غّٜٓٛا،
 ؾٝػبٛى، ٚتعس يًُػتدسّ، تتٝشٗا ايت٢ املٝعات سٝح َٔ ؽتًـ ا٫دتُاع٢، ايتٛاقٌ َٛاقع َٔ أْٛاع عس٠ تٛدس

 يًتٛاقٌ َٛاقع ٖٚٓاى بػريٖا، َكاض١ْ ايٓاؽ قبٌ َٔ اغتدساَّا ٚا٭نجط ا٭ؾٗط املٛاقع َٔ ؾات ٚغٓاب ٚاْػتػطاّ، ٚتٜٛرت،
  ٖٚٓاى اغتدساَ٘، عٓس ايؿدك١ٝ َعًَٛات٘ إزخاٍ ع٢ً املػتدسّ هرب ٫ ايتٛاقٌ َٔ ايٓٛع ٖصا اجملٍٗٛ، ا٫غتدساّ تتٝح
  ٖصٙ تعس عامل١ٝ تٛاقٌ َٛاقع ٖٚٓاى سا٫تِٗ، ْؿط عٓس اؿاىل َٛقعِٗ ْؿط َٔ متهِٓٗ يًُطاٖكني، تٛاقٌ َٛاقع

 ٜٛتٝٛب، َجٌ ايؿٝسٜٛ َكاطع ْؿط ع٢ً تعتُس َٛاقع تٛدس ٚأٜهّا ايعامل، سٍٛ اغتدساَّا ٚأنجطٖا املٛاقع أؾٗط َٔ املٛاقع
 .(ٚا٭ؾ٬ّ ا٭سساخ يٓؿط ب١٦ٝ أؾهٌ يتٛؾري املٝعات; َٔ ايعسٜس ملػتدسَٝٗا املٛاقع ٖصٙ ٚتتٝح



 :ؾ٢ ايؿكط٠ ا٭ٚىل ( اؿجٝج١)َع٢ٓ ن١ًُ  -1

    املٝػط٠
    ايٓادش١

    ايػطٜع١
 ايكشٝش١



يتٛؾري أؾهٌ ب١٦ٝ يٓؿط ا٭سساخ )ع٬ق١ مج١ً -2
 :ؾ٢ ايؿكط٠ ايطابع١ مبا قبًٗا ( ٚا٭ؾ٬ّ

    تعًٌٝ
    تؿػري
    ْتٝذ١
 تأنٝس



ايؿهط٠ ايت٢ ٜسٚض سٛهلا املٛنٛع إٕ َٛاقع ايتٛاقٌ  -3
 :ا٫دتُاع٢ 

    شات إهابٝات عسٜس٠
 ْؿاط إْػا٢ْ َػتُط

  تهؿـ عٔ املعًَٛات ايؿدك١ٝ
 غًبٝاتٗا خطري٠ أسٝاّْا



ٜٗسف ايهاتب َٔ نتاب١ ايؿكط٠ ايجايج١ إىل تٛنٝح  -4
 :إٔ َٛاقع ايتٛاقٌ 

    خطط٠ ؾ٢ بعض ا٭سٝإ
 تتٝح ا٫غتدساّ اجملٍٗٛ
    تتػبب ؾ٢ تسَري أعُاٍ
 ؽٌ غكٛق١ٝ ا٭ؾطاز



غطض ايهاتب ٚٚد١ٗ ْعطٙ ؾ٢ ايؿكط٠ ايجا١ْٝ  -6
 :ٜعس 

    تكٜٛطّا يًٛاقع اؿاىل
 تؿػريّا يٓؿاط إْػا٢ْ

    تٛنٝشّا ٭١ُٖٝ ايتٛاقٌ
 تأنٝسّا ي٬غتدساّ اٯَٔ يٲْرتْت
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   ضرورة االهتمام بالعمل واإلوتاج

 ضرورة التمسك بالقين واألخالق

  أهميت التأسي بالمجتمعاث المتحضرة

أهميت التوازن بيه المتطلباث الماديت  

 واألخالقيت

  قٓاع١ أزا٠ ايعاّ مبؿَٗٛٗا ٢ٖٚ َٚػتكب٬ّ، ٚسانطّا َانّٝا باٱْػإ، اٖتُاَٗا تهطؽ ايت٢ اٱْػا١ْٝ ايعًّٛ ؾطٚع أسس ايرتب١ٝ تعس) 
  َٔ اجملتُع بٗا ميط ايت٢ ايعكط١ٜ يًتػريات ا٫غتذاب١ ؾ٢ أبطأ عاّ بؿهٌ ٢ٖٚ ايهرب٣، َٚػ٦ٛيٝتٗا ا٭ٍٚ ٖسؾٗا َٓ٘ ػعٌ .اٱْػإ

  َٔ سا٫ت تٛاد٘ ايرتب١ٝ تعاٍ ٫ٚ ايرتب١ٝ، يطداٍ ؼسّٜا ايعكط ٜؿٗسٖا ايت٢ ايتطٛضات أثاضت ٚقس .عاز٠ ايتطبٝك١ٝ ايعًّٛ
  َععِ ؾ٢ ايتع١ًُٝٝ امل٪غػات َاظايت سٝح ٚايع١ًُٝ، ايتهٓٛيٛد١ٝ ايعًّٛ َع ايػطٜع ايتهٝـ يعسّ ْتٝذ١ ايرتب١ٝ يطداٍ ا٫ختٓام

 ايرتب١ٜٛ املُاضغ١ فا٫ت ؾ٢ ايع٢ًُ ايتكسّ بأغباب يٮخص قاٚي١ ؾ٢ اجملتُع،ٚشيو ؾ٢ ؼسخ ايت٢ ايتػريات ٚضا٤ تػع٢ ايعامل ب٬ز
 .َػتكب٬ّ ايتشسٜات ٖصٙ خطٛض٠ ٚغتؿتس خطري٠، ؼسٜات ايػاع١ ست٢ ايرتب١ٝ ٚتٛاد٘ .املسضغ١ ؾ٢

 : ٢ًٜ ؾُٝا أبطظٖا ٜٚتذ٢ً
 ايت٢ املؿه٬ت َٔ ايعسٜس ظٗٛض إىل ٜ٪ز٣ مما ; ٖا٬ّ٥ غهاّْٝا اْؿذاضّا – ايٓا١َٝ ايسٍٚ ٚخاق١ – ايعامل ٜؿٗس ايػها٢ْ ايتهدِ -1

 ٚاملٛاز ٚاٱَهاْات ا٭دٗع٠ تٛاؾط تطبّٜٛا،ٚعسّ امل٪ًٖني املعًُني عسز ْٚكل ايكؿٛف، اظزساّ َٓٗا; ايتع١ًُٝٝ، امل٪غػات تٛاد٘
 .يتتسضٜؼ اي٬ظ١َ

  دسٜس٠ ؾطٚع ْؿأ٠ إىل اؿاٍ ٖصا أز٣ اؿانط، ايعكط ؾ٢ ٚتؿعبت ٚضأغّٝا أؾكّٝا املعطؾ١ َباز٤٣ اظزازت ؾكس املعطؾ١، تطانِ -2
 .ا٫ختكام فا٫ت ٚتٓٛع يًُعطؾ١

  ؾرت٠ قسَت ؾكس ايط٥ٝػ١، املػتكبٌ تٛدٗات أسس ٜؿهٌ ٚقتٛاٙ بأغايٝب٘ ايتعًِٝ ططا٥ل ؾ٢ ايرتب٣ٛ ايتذسٜس إٔ ؾٝ٘ ؾو ٫ ٚمما
  ايتعًِٝ، ؾ٢ ايتكًٝس١ٜ ا٭غايٝب عٔ ا٫بتعاز ؾهط٠ ايؿرت٠ ٖصٙ َبتهطات ٚأبطظ ايرتب٣ٛ، ايتذسٜس ؾ٢ احملا٫ٚت بعض ايػتٝٓٝات

  يصا املػتكبٌ; عامل ؾ٢ يًعٝـ ا٭طؿاٍ إعساز ع٢ً ٚانش١قازض٠ َعامل شات املس٣ بعٝس٠ أغايٝب تكٛض عذععٔ ٖٓاى َاظاٍ ٚيهٔ
 ايتطٜٛط ؾ٢ بسٚضٙ ٜكّٛ إٔ يًتعًِٝ أضزْا إشا ٚتطٛضٙ ايتعًِٝ َػاض ٜٛد٘ ا٭َس بعٝس اغرتاتٝذ٢ إطاض ٚنع إىل ًَش١ اؿاد١ تبسٚ

 . ٚاملتذسز املػتُط
  متهِٓٗ ايت٢ املٗاضات املتعًُني تعًِٝ إىل زٚضٖا ميتس إٔ هب بٌ ، املعطؾ١ َباز٨ تًكني ع٢ً تكتكط أ٫ هب ايّٝٛ َساضؽ إٔ ٚبس٢ٖ

  متهٔ ٜهٕٛ إٔ هب يًُسضغ١ ايط٥ٝؼ اهلسف إٔ ايّٝٛ ايػا٥س ٚا٭ػاٙ ، ٚخاضدٗا املسضغ١ زاخٌ شاتٝا أْؿػِٗ بتعًِٝ ٜكَٛٛا إٔ َٔ
  ايع١ًُٝ املاز٠ تكسِٜ َٔ متهٔ ايت٢ اؿسٜج١ ايتسضٜؼ ٚأغايٝب ططم اتباع ٜػتٛدب ٖٚٓا ايصات٢ ايتعًًِ َٗاضات َٔ املتعًِ

  َٗاضات تػسٚ عٝح ايهؿا٠٤ َٔ عاي١ٝ بسضد١ ٚايتعًِ ٚاملٗاضات اـرب٠ انتػاب يًُتعًِ ٚتتٝح ، قكري ٚقت ٚؾ٢ َطنع١ٜ ٚبططٜك١
 اـاق١ َٚكسضت٘ ايصات١ٝ ٚبػطعت٘ ،  شاتٝا بٓؿػ٘ ٜتعًِ إٔ َٔ املتعًِ يٝتُهٔ ٚايؿطٚط ايعطٚف ت١٦ٝٗ ع٢ً َكتكط٠ املعًِ
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   املس٠ ٚا٭دٌ
  ايٛقت ٚايعَإ

    املػاؾ١
 يطٍٛا
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    زٚض املسضغ١ ؾ٢ ايرتب١ٝ
 ايتسضٜب ع٢ً ايتعًِ

   ا٫ػاٙ اٱهاب٢ ؾ٢ ايرتب١ٝ
 ايتعًِ ايصات٢ نطٚض٠ سهاض١ٜ
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   تٛنٝح يككٛض ايرتب١ٝ ٚايتعًِ
 عطض يًُعٛقات ايت٢ تٛاد٘ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ

 بٝإ نطٚض٠ إْؿا٤ َعاضف َتكس١َ
 إبطاظ زٚض املعًَٛات ؾ٢ ايرتب١ٝ
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   أ١ُٖٝ ايرتب١ٝ عٔ ططٜل ايتًكني
 نطٚض٠ إق٬ح ايتعًِٝ ع٢ً َط ايعَٔ

  خطٛض٠ املٛقـ ٚنطٚض٠ تػٝريٙ
 ست١ُٝ ايٛقٍٛ ملػتكبٌ أؾهٌ ؾ٢ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ
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 :ايؿكط٠ ا٭ٚىل مبا قبًٗا 

    تعًٌٝ
    تؿػري
    ْتٝذ١
 تأنٝس
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   ضرورة االهتمام بالعمل واإلوتاج

 ضرورة التمسك بالقين واألخالق

  أهميت التأسي بالمجتمعاث المتحضرة

أهميت التوازن بيه المتطلباث الماديت  

 واألخالقيت

  اقبح َٚا يٰخطٜٔ، اـري ٚؼكٝل ايعطا٤ سب ٖٛ اٱْػإ بٗا ٜتكـ قس ايت٢ ايكؿات أمجٌ َٔ يعٌ) 
 اٱٜجاض إىل ٚايجكاؾات ايػُا١ٜٚ، ايسٜاْات مجٝع زعت سٝح !ايصات ٚسب با٭ْا١ْٝ ٜتكـ إٔ ٚابؿع

  َعّٜٓٛا أّ َازّٜا أنإ غٛا٤ ؾاٱٜجاض نجري٠; ٚفتُع١ٝ ؾطز١ٜ ْتا٥ر َٔ ي٘ ملا باٯخطٜٔ ٚا٭سػاؽ ٚايػدا٤
 ؼكٝل ع٢ً ٜعٌُ ٚأٜهّا ، ا٭ؾطاز بني ٚا٫دتُاع١ٝ اٱْػا١ْٝ ٚايع٬قات ايطٚابط تك١ٜٛ ع٢ً ٜعٌُ

 .ايساخ٢ً ٚايػ٬ّ بايطُأ١ْٓٝ ايؿعٛض ٜٚعٜس يًؿطز، ٚايٓؿػ٢ ايصات٢ ايطنا
  عس٠ ططم إىل وتاز ٚيهٔ اجملتُع، ؾ٢ ؾطز نٌ زاخٌ َٛدٛز٠ ْٚعع١ زاخ٢ً، ٚؾعٛض طبٝع١، اٱٜجاض إٕ

  ع٢ً ؾإٕ ٚعًٝ٘ ايٛاقع، أضض ع٢ً عًُّٝا ؾع٬ّ يٝكبح ٚيتدطد٘ ايؿطز، ْؿؼ ؾ٢ يتجريٙ َبتهط٠; ٚأغايٝب
  ع٢ً بايٓؿع تعٛز إهاب١ٝ ؾٛا٥س َٔ هلا ملا اٱٜجاض بكؿ١ ٚايتش٢ً ٚمبذتُع٘، بٓؿػ٘ ايٓٗٛض ؾطز نٌ

 .غّٜٛا ٚاجملتُع ايؿطز
  تكطف  أ٣ ع٢ً ٜطًل يؿغ ٖٚٛ ، ا٭ْا١ْٝ عهؼ ؾٗٛ : اقط٬سّٝا أَا ٚايتؿهٌٝ ايتكسِٜ ٖٛ : يػ١ اٱٜجاض

 ا٭ؾدام، َٔ غريٙ ع٢ً ٚاـري ايؿا٥س٠ تعِ إٔ بصيو ٜٚٗسف ، بؿعً٘ ايؿدل ٜكّٛ أخ٬ق٢ ؾعٌ أٚ
  ايعا١َ املكًش١ ٜؿهٌ – ٖٓا – باٱٜجاض ٜتكـ ايص٣ ؾايؿدل ; ايؿعٌ هلصا َكابٌ أ٣ اْتعاض عًٝ٘ ٚيٝؼ

 اجملتُع; ؾ٢ ٚاحملب١ ٚايتعإٚ ٚايتآخ٢ ايتهاؾٌ اْتؿاض : اٱٜجاض ؾٛا٥س أِٖ َٚٔ. ايؿدك١ٝ َكًشت٘ ع٢ً
 ، املص١ََٛ ايػ١٦ٝ ايكؿات َعاؾ١ ع٢ً اٱٜجاض ٜعٌُ سٝح َٚاز١ٜ، اقتكاز١ٜ نؿا١ٜ ع٢ً اجملتُع ؾٝشكٌ

 . (ايساخ٢ً ٚايػ٬ّ ايٓؿػ٢ ايطنا ايؿطز وكل ٚباٱٜجاض ٚاؿػس، ٚا٭ْا١ْٝ، ايبدٌ، : َجٌ
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   غع١ ايطظم
  نطّ ايعطا٤
   ضغس ايعٝـ
 سػٔ اـًل
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 ت١ُٝٓ اٱْػإ ايكازض ع٢ً ايبٓا٤ ٚايعطا٤
 ت١ُٝٓ ا٭خ٬م سؼ اغتجُاض يًؿطز

  تك١ٜٛ ايطٚابط ٚايع٬قات اٱْػا١ْٝ
 سب ايعطا٤ أمجٌ قؿات اٱْػإ
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    اٱٜجاض شٚ أ١ُٖٝ َتعاٜس٠
 نطٚض٠ تػٝري ايعازات ايكسمي١
   ؼػني أغًٛب اؿٝا٠ ْٚٛعٝتٗا

 ت١ُٝٓ غًٛى اٱْػإ َٔ أدٌ اجملتُع
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    ٚانح ٫ وتاز يسيٌٝ
 غري ٚانح َٚبِٗ
     ٚانح ٚي٘ زيٌٝ

 ٚانح ٚوتاز يسيٌٝ
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 :ايجا١ْٝ مبا قبًٗا 

    تعًٌٝ
    تؿػري
    ْتٝذ١
 تأنٝس


