
ص نم ناويحلا ةايح ةرود سرد صخلم 108 ىلا 115

؟ ناويحلا ةايح ةرود يفرع *

هرمع رورمب ناويحلا ريغت ةقيرط يه .

تاناويحلا لك ومن لحارم :

تومي رثاكتي بغلا ناويح حبصي ومني دلوي

ىرخا ةرم ةبرتلل دوعت ةيئاذغ داوم ىلا للحتي

؟* لوحتلا يفرع

تقولا رورمب ناويحلا لكش ريغت

* تارشحلا و تايئامربلا يه لوحتت يتلا تاناويحلا

لوحتت ال يتلا تاناويحل ا لوحتت يتلا تاناويحلا

ةيرحبلا ةافحلسلا ةايح ةرود : فحاوزلا

لا مرلا (يف ضيب )– ةريغص ةفحلس –

ةريبك ةافحلس

عدفضلا ةايح ةرود :ثملا تايئامربلا

ال اهناف ةضيبلا نم ةريغصلا ةعدفضلا جرخت امدنع
نم اهيف لوحتت لحارمب رمتو ةغلا بلا ةعدفضلا هبشت

نيوب اال لكش حبصتل رخا ىلا لكش

ةعدفضلا ومن لحارم ص: ةروصلا ظفح 108

ةضيب – ةيماما لجراب ةبينذوباذ --وبا ةبينذوبا

نيتئرو ةيفلخو – بغلا ناويح

رويطلا :

ضيب – ريغص رئاط – ريبك رئاط

نوملسلا ةايح ةرود : كمسلا

ضيب – ةريبك ةكمس -- ةريغص ةكمس

هبشت دلوت امدنع الناالءانب لوحتت :ال تاييدثلا

نيوب اال

دلوت نكلو ةضيب نم جرخت ال

دهفلا ةايح ةرود

لبش – ريغص دهف – ريبك دهف

ضيبلا نم اهجورخ دعب الاهن لوحتلا ب رمت : تارشحل ا

نيوب اال ةبشت ال ةقري نوكت

ةقوسعدلا ومن لحارم ص: ةروصلا ظفح 109

ضيب – ةقري – ةقنرش – ةشارف



ص )نم ىلااألءانب (نماألءاب سرد صخلم 122–127

ةماه تافيرعت :

ةفصلا : يحلا نئاكلا تامس نم ةمس

نماالءاب يتأت يتلا تافصلا :يه ةيثارولا ةفصلا

ىلااالءانب نماألءاب تافصلا لا قتنا :يه ةثارولا

: ناعون تافصلا 1 ةيثارو تافص -

ال كلا واالمس فحاوزلا و تارشحلا و تايئامربلا امأ اهراغصب ينتعت طقف رويطلا و تاييدثلا : ةظح مال

اهراغصب ينتعت

ةبستكملا تافصلا ةيثارولا تافصلا

* نمزلا رورمب نئاكلا اهملعتي يتلا تافصلا

ةئيبلا نم

* ةلثما :

ةجاردلا بوكر -

ةيبرعلا وا ةيزيلجن اال ةغللا ثدحت -

ةيقيسوملا ىلعاالالت فزعلا -

ةحابسلا -

ضورعلا يف نيفلودلا تاكرح -

كريسلا يف االدس تاكرح -

* نماألءاب يتأت

نيوب نمكالاال اهتافص ثرت ةيحلا تانئاكلا
* امامت والاالب امامت االم نيهبشت ال تنا كلذل

* ةلثما

رعشلا –نول نيعلا نول – ةماقلا لوط

دلجلا –نول تاناويحلا ءارف نول

ناويحلا لجرا ددع االنذ– لكش --

ةقرولا لكش -- ةرهزلا نول



2 ةبستكم تافص -

(االءانب يحلا نئاكلا راغص يه (األسنلا:

ص نم ةيئاذغلا تاكبشلا اللسو سلا سرد صيخلت 142-151

نم لك يفرع :

ىلااالءانب نماالءاب ثروت ال تافص يه ةئيبلا ب ةرثأتملا تافصلا

حرج ألراث هبدن دوجو ثملا:

ةيوق ةفصاع ببسب اهعرفا ةرجشلا دقفت

فيرعتلا تادرفملا



ضعبلا اهضعب ىلع ىذغتت ةيحلا تانئاكلا

: عاونا ثالث يحلا تانئاكلا 1 تاجتنم -2 تاكلهتسم الت3- لحم -

ضعبب اهضعب ةطبترم ةيئاذغ ساللس ةدع : ةيئاذغلا ةكبشلا .

ةئيبلا يف اهضعب عم لعافتت يتلا ةيحلا ريغ ءايش واال ةيحلا تانئاك .لا

يئيب ماظن ءاملا ةكرب : ةلثما

ةريحب --- ةباغلا -- طيحملا

ةعرزم --

1 يئيبلا ماظنلا -

ىوأملا ) يحلا نئاكلا هيف شيعي يذلا ناكملا )

ءاملا وه كامس اال نطوم : ةلثما

ءاملا ةكرب ةفاح وه يدربلا تابن نطوم

؟2 يئيبلا نطوملا -

يئيبلا ماظنلا يف رخا ىلا يح نئاك نم ةقاطلا لا قتنا ةقيرط . ؟3 ةيئاذغلا ةلسلسلا -

تابنلا وهو هسفنب ءاذغلا جتني يذلا يحلا نئاكلا .وه

وه امئادو هسفنب هءاذغ عنصيو ءاملا و نوبركلا ديسكا يناثو سمشلا ءوض ضتمي
ةيئاذغلا ةلسلسلا يف نئاك لوا .

؟ جتنملا

تاكلهتسم ناسن واال تاناويحلا (لك رخأ يح نئاك ىلع ىذغتي يح نئاك (وه ؟ كلهتسملا

ةرم ةبرتلا ىلا ةيئاذغلا داوملا ديعيو ةتيملا تاناويحلا و تاتابنلا للحي يح نئاك وه
ىرخأ

تارشحلا و ناديدلا و تايرطفلا و ايريتكبلا ) ةلثما )

الت؟ لحملا

ةيح ريغ ءايشا + ةيح تانئاك = يئيبلا ماظنلا



عاونأ ثالث تاكلهتسملا :

1- رأفلا ) لثم طقف تاتابنلا ىلع ىذغتت يتلا تاناويحلا :يه تابن –كاالت ةدارج _ بنر (اال

2- رسنلا و رمنلا (االدسو لثم طقف تاناويحلا ىلع ىذغتت يتلا تاناويحلا : موحل (كاالت

ةسيرفلا ىمست ىرخا تاناويح لكأتو تاسرتفم ىمستو

لا(االدس زغلا لكأي –االدس لا زغلا سرتفم ناويح – ةسيرف )

3 ةافحلسلا و ناسن (اال لثم تاتابنلا و موحللا ىلع ىذغتت يتلا تاناويحلا : موحلو تابن (-كاالت

يعافرلا :نملا ةداملا ةملعم

؟ ةمهم ةللحملا تانئاكلا دعت اذامل *

ومنتو تاتابنلا اهصتمتف ةبرتلا ىلا ةيئاذغلا داوملا ديعتو ةتيملا تاناويحلا و تاتابنلا للحت الاهن

تايرطفلا و ايريتكبلا و ناديدلا و تارشحلا : ةللحملا تاناويحلا .

؟ ةيحلا تانئاكلا لكل ةقاطلا ردصم **ام

سمشلا ءوض


