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     :بؤ شريَتوثيَويصتة كورتةيةك بهو                                   

  
 ثيَهاشةي بابةت:

ّٕ َٔ أِٖ أٖداف عًِ ايعسٚض ٚايكاف١ٝ:   إ

. إٔ ٜعسف ايطايب ايهتاب١ ايعسٚض١ٝ, ٜٚهتطب َٗااز٠ قكطٝا    2. إٔ ٜتعسف ايطايب ع٢ً عًِ ايعسٚض َٔ حٝح ايٓػأ٠ ٚاال١ُٖٝ.1
.إٔ ٜعسف ايسنٔ ايجاْٞ 4هتطب َٗاز٠ ايتُٝٝص بُٝٓٗا.. إٔ ٜعسف ايطايب عدد حبٛز ايػعس ايعسبٞ ايفصٝح, 3ٜٚايبٝت, ْٚطبت٘ اىل حبسٙ.

 َٔ أزنإ ايػعس ممجاًل بايكاف١ٝ, َٚا ٜتعًل بٗا َٔ أحهاّ.

 

 طريهطي بابةت:
إيٝ٘؛ ألْ٘ َٝصإ ايعسب١ٝ َٚعٝازٖا، َٔ حٝح إْ٘ ٜؤخر جاص٤   -َٔ حنٟٛ ٚيػٟٛ –احتٝاج مجٝ  املػتػًني بايًػ١ ايعسب١ٝ ايرٟ ٜبِّٝٔ أُٖٝت٘:ف

 نبري َٔ ايًػ١ بايكٝاع، ٚال ٜٛصٌ إىل ذيو إال َٔ طسٜل ايتصسٜف.

ُٕ َٔ حٝح إْ٘ بإَهإ ايصسيفِّ إٔ ُٜصسِّف ايه١ًُ نُا ٜسٜدٙ ملعإ ٜكصدٖا ع٢ً ٚفل أقٝط١ ايًػ١، فجُسق٘: ٚقظٗس أُٖٝت٘ أٜطًا:  ِٛ ِٕ َص ايًطا
ِٕ ايًػ١ِ ف٢ ايهتاب١ِ  .عٔ اخلطِأ ف٢ املفسداِت، َٚساعا٠ُ قاْٛ

 ئاماجني بابةت:
ع٢ً َا ميٝص ايعسب َٔ قٛاْني ْظِ ايػعس ايعُٛدٟ,  االطالع املعسف١ )ادزاى املعًَٛات ٚاملفاِٖٝ(:.1

 ٚايتعسف ع٢ً ايبخٛز ايػعس١ٜ ٚأْػاَٗا, ٚايتعسف ع٢ً ايكاف١ٝ ٚحسٚفٗا ٚحسناقٗا ٚعٝٛبٗا ٚاْٛاعٗا.
إدزاى ايطايب َا ميٝص ايػعس عٔ ايٓجس َٔ أٚشإ ٚقٛاْني, ٚانطاب ايطايب ايكدز٠  املٗازات ايفهس١ٜ:. 2

ع٢ً ايرتنٝص ايطُعٞ ع٢ً احلسن١ ٚايطهٕٛ ٚاثسُٖا يف قكطِٝ ايبٝت اىل قفعٝالت, ٚإ ٜصٌ ايطايب اىل 
 اقكإ قٛاْني ْظِ ايػعس, ْٚكد االبٝات َٔ حٝح ايٛشٕ ًَٚخكاق٘.

 ٝات:.املٗازات ايػخص١ٝ ٚاملطؤي3
 ا. اذا نإ يًطايب املٖٛب١ يف ْظِ ايػعس فإٕ دزاض١ ايعسٚض ُٜعٝٓ٘ ع٢ً قٓكٝح ايكصا٥د

 . ٜهتطب ايطايب ايكدز٠ ع٢ً ايكسا٠٤ ٚايهتاب١ ايط١ًُٝ يًبٝت ايػعسٟ.2

 . إجاد٠ احلهِ ع٢ً ايٓصٛص ايػعس١ٜ َٛضٝكًٝا.3
 



        بابةتةكةخصتةي دابةشكردني                                         
 قعسٜف٘، فا٥دق٘، حمل١ قأزخي١ٝ عٓ٘، ٚاضع٘ )أض١ً٦ ٚقطبٝكات ع٢ً َاضبل(. عًِ ايعسٚض: هةفتةي يةكةم

 ايػعس, ايٓجس, ايػعس املٓجٛز, ايٓظِ (، أَج١ً قطبٝك١ٝ.ايتفسٜل بني املصطًخات: ) هةفتةي دووةم

أيكاب االبٝات َٔ حٝح) ايعدد, ٚاالجصا٤" اجصا٤ ايبٝت,  ايبٝت ايػعسٟ عسٚضًٝا: هةفتةي شيَيةم
 .) اَتخإ َٜٛٞ َفاج٧(ٚغطسٜ٘. أض١ً٦ ٚقدزٜبات قطبٝك١ٝ 

                  
قعسٜفٗا, عدد ايتفاعٌٝ, أْٛاعٗا, أجصا٥ٗا )جداٍٚ بٝا١ْٝ قربش َكاطعٗا ايتفع١ًٝ:  هةفتةي ضوارةم

                ٚاْػاَٗا(. 
 

قعسٜف ايصحاف, ٚاْٛاع٘, َٔ َتعًكات ايصحاف. قعسٜف ايع١ً,  ايتػٝريات ايعسٚض١ٝ: ثيَهجةمهةفتةي 
) اَتخإ َٜٛٞ أْٛاعٗا, ٚايعًٌ اجلاز١ٜ دلس٣ ايصحاف,) َكاز١ْ بني ايصحاف ٚايع١ً(.

                َفاج٧(
 

 ع٢ً َا ضبكت دزاضت٘.أض١ً٦ ٚقطبٝكات اِٖ ايتػٝريات اييت قًخل ايتفاعٌٝ ايعسٚض١ٝ:  هةفتةي شةشةم

 َساجع١ عا١َ ملا ضبكت دزاضت٘. ٚاخلرب٠ قكٍٛ إٔ عًِ ايعسٚض ُٜػهٌ ع٢ً ايدازع.  هةفتةي حةفتةم

 االَتخإ ايفصًٞ )ايفصٌ األٍٚ(. هةفتةي هةشتةم

 أٚال: االحسف اييت قصاد عٓد ايهتاب١ ايعسٚض١ٝ.   ايهتاب١ ايعسٚض١ٝ)دضتٛزٖا(:  هةفتةي نؤيةم

 ثاًْٝا: االحسف اييت حترف) أض١ً٦ ٚقدزٜبات ع٢ً َا ضبكت دزاضت٘(.  دةيةمهةفتةي 

 قكطٝ  ايػعس)فا٥دق٘, طسٜكت٘, خطٛاق٘ ايتطع١(. حبٛز ايػعس ايعسبٞ:  هةفتةي يازدم
 

  " بٝتًا َٔ ايػعس.20قعسٜف٘، شحافاق٘، عًً٘، صٛزٙ.) أَج١ً قطبٝك١ٝ يا" حبس ايطٌٜٛ:  هةفتةي دوازدةم
 

 " بٝتًا َٔ ايػعس.20قعسٜف٘، شحافاق٘، عًً٘، صٛزٙ.) أَج١ً قطبٝك١ٝ يا" حبس ايهاٌَ:    شيَسدةمهةفتةي 

 قعسٜف٘، أٚشاْ٘، دالالت صٛزٙ:)أَج١ً قطبٝك١ٝ نالضٝه١ٝ ٚحداث١ٝ(. حبس ايسجص: هةفتةي ضواردةم
 

 نالضٝه١ٝ ٚحداث١ٝ(.:)أَج١ً قطبٝك١ٝ قعسٜف٘، شحافاق٘، عًً٘، صٛزٙ  حبساملتدزى: هةفتةي ثازدةم
 

 االَتخإ ايفصًٞ )ايفصٌ ايجاْٞ(. هةفتةي شازدةم

 قػاب٘ ايبخٛز, ٚنٝف١ٝ ايتُٝٝص بٝٓٗا) أَج١ً قطبٝك١ٝ( َ  اآلزا٤.    هةفتةي حةظدةم

قعسٜفٗا يػ١, ٚاصطالحًا, حدٚدٖا, صٛزٖا, فا٥د٠ دزاض١ ٖرا ايفٔ, أ١ُٖٝ      عًِ ايكاف١ٝ:    هةفتةي هةذدةم



 ايكاف١ٝ, ) أض١ً٦ ٚقدزٜبات ع٢ً َا ضبكت دزاضت٘(.
 ايسٟٚ, ايٛصٌ, ايسدف, ايدخٌٝ, ايتأضٝظ, اخلسٚج )أض١ً٦ ٚقطبٝكات(.حسٚف ايكاف١ٝ:    هةفتةي نؤزدةم

 , أَج١ً قطبٝك١ٝ ع٢ً ايًٛح١ نٓػاط َٜٛٞ.)إَتخإ َٜٛٞ َفاج٧(   هةفتةي بيصتةم

 .حسنات حسٚف ايكاف١ٝ   هةفتةي بيصت ويةك

 . أَج١ً قطبٝك١ٝ.أمسا٤ ايكاف١ٝ َٔ حٝح حسنات َا بني ضانٓٝٗا هةفتةي بيصت ودوو

 االَتخإ ايفصًٞ )ايفصٌ ايجايح(. هةفتةي بيصت وشىَ

 أَج١ً قطبٝك١ٝ. ايعٝٛب اييت ال قػتفس, ٚايعٝٛب اييت قػتفس.عٝٛب ايكاف١ٝ:  هةفتةي بيصت وضوار

 أض١ً٦ ٚقدزٜبات. هةفتةي بيصت وثيَهج

 .ايطسٚزات ايػعس١ٜ: قعسٜفٗا, ٚآزا٤ ايعًُا٤ فٝٗا) جيٛش يًػاعس َا ال جيٛش يػريٙ( هةفتةي بيصت وشةش

 .ايػعس احلس ٚخسم ايطٓٔ ) ايعدٍٚ عُا ٚضع٘ اخلًٌٝ بٔ أمحد ايفساٖٝدٟ( هةفتةي بيصت وحةوت

   .املعاٜري اجلدٜد٠ يًكصٝد٠ احلداث١ٝ هةفتةي بيصت وهةشت

) ٚخصٛصًا َٔ ذٟٚ ايًطاْني"ايعسبٞ أَج١ً َٔ ْتاج ايػعسا٤ ايسٚاد يف ايعسام.  هةفتةي بيصت ونؤ
 ٚايهسدٟ"(  

 زؤ٣ ٚأفهاز ملا  قٓاٚيٓاٙ فُٝا خيص األصاي١ ٚايتجدٜد يف َٛضٝك٢ ايػعس ايعسبٞ.   هةفتةي شييةم

 
 شةرضاوةكان :                                          
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 تيَبيين : 
 منوونةي ثرشيار و وةآلم بؤ تاقيكردنةوةكاني وةرزي وكؤتاي شالَ دابهريَت -

 /  1ع

 ( دزجات  5عسِّف عًِ ايعسٚض؟ ٚبِّٝٔ أُٖٝت٘؟ ٚفٛا٥دٙ                                                        ) -أ

 اذنس املكصٛد مبصطًخات ايبٝت ايتاي١ٝ: -ب

 ت( دزجا5)ايتاّ, اجملص٤ٚ, املدٚز, ايصدز, ايعجص(.                                                       )    

___________________________________ 

 /                                      2ع

 ( دزجات              5َا املكصٛد بايتفع١ًٝ؟ ٚمما قرتنب؟ ممجاًل يريو .                                                 ) -أ

 حًٌ ايتفاعٌٝ ايتاي١ٝ اىل َكاطعٗا:  -ب

 ( دزجات             5َطتفعًٔ, َفعٛالُت, فاعالقٔ(                                                      ) )فاعًٔ, َتفاعًٔ,

 املدزع املطاعد: حطني عبد ايًطٝف عبداهلل                                  
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 َٛضٛع١ ايعسٚض ٚايكاف١ٝ, د. ضعد بٔ عبداهلل ايٛاصٌ. -3

 ايٛزد ايصايف يف عًُٞ ايعسٚض ٚايكٛايف, د. ذلُد حطٔ ابساِٖٝ عُسٟ. -4

 املٝصإ، أ. ذلجٛب َٛض٢ -5


