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     :بؤ شريَتوثيَويصتة كورتةيةك بهو                                   

 ثيَهاشةي بابةت:
أبٛاب ايفعٌ املطازع ْصب٘ ٚجصَ٘ ٚايعدد ٚأْٛاع٘ ٚاالضتجٓا٤ عد٠ َٛضٛعات تػٌُ َفص١ً يبدزاض١  يف ايصف ايسابعٜٗتِ َكسز ايٓحٛ 

 ٚايبدٍ ٚايعطف ٚاملُٓٛع َٔ ايصسف (

 طريهطي بابةت:
 

 ئاواجني بابةت:
 

 أٖداف املاد٠

 َٔ املتٛقع يف ْٗا١ٜ ٖرا املكسز إٔ حتكل ٖرٙ األٖداف:         

 إعساب ايفعٌ املطازع ٚحاالت٘ ع٢ًسف ايطايب عٜإٔ  -1
 نٝف١ٝ نتاب١ األعداد ٚتٓاضكٗا َع املعدٚد ٚإعسابٗا فِٗ ايطايب ٜإٔ    - 2

 ايبدٍ ٚعطف ايبٝإ ٚايفسم بُٝٓٗاطتٛعب ايطايب أحهاّ ٜإٔ - 3
 ٜعسف ايطايب عطف ايٓطل ٚحاالتٗا ٚادٚاتٗا َٚعاْٝٗا.إٔ     -4

 ت٘ يف ايًغ١ ايعسب١ٝ ٜعٞ ايطايب املُٓٛع َٔ ايصسف ٚحالإٔ     -5

 إٔ ٜتعسف ع٢ً باب االغتجٓا٤ ٚأْٛاع٘ ٚأقطاَ٘ ٚإعساب املطتج٢ٓ.    -6

 إٔ ٜدزى ايطايب ايفسم بني أدٚات ايٓصب ٚاجلصّ.     -7

 ٜطتٛعب ايطايب أضًٛب ايٓدا٤ يف ايًغ١ ايعسب١ٝ ٚأحهاّ املٓاد٣ ٚحاالت٘إٔ      -8

 األصٍٛ ايٓح١ٜٛ اييت اغتًُت عًٝٗا ايدزاض١ ايٓح١ٜٛ. هتطب ايطايب بعضٜإٔ     -9

 .تكٔ اْتكا٤ األصح َٓٗاٜعتاد ايطايب املكاز١ْ بني اآلزا٤, ٚ إٔ ٜإٔ     -10

 كسأٙ َٔ ْصٛصٜعتاد ايطايب تطبٝل ايكٛاعد ايٓح١ٜٛ ع٢ً َا ٜإٔ     -11

                            
 
 



  
        بابةتةكةخصتةي دابةشكردني                                    

 تفزَعاخ اٌّادج عطف ايٓطل هةفتةي يةكةم

 تعسٜف٘، أحهاَ٘، أدٚات٘ َٚعاْٝٗا  عطف ايٓطل هةفتةي دووةم

 َعاْٞ ايٛاٚ ٚايفا٤ ٚثِ، ٚأٚ، ٚحت٢، ٚأّ، ٚبٌ عطف ايٓطل هةفتةي شيَيةم

أحهاّ املعطٛف ٚاملعطٛف عًٝ٘، ٚعطف ايظاٖس ع٢ً املطُس ٚحرف  ايٓدا٤أضًٛب  هةفتةي ضوارةم
 املعطٛف عًٝ٘

 تعسٜف٘، أحهاَ٘، أدٚات٘ َٚعاْٝٗا أضًٛب ايٓدا٤ هةفتةي ثيَهجةم

 ٚإعساب تابع٘ أْٛاع املٓاد٣ ٚإعساب٘ أضًٛب ايٓدا٤ هةفتةي شةشةم

 ته١ًُ َٛضٛع ايٓدا٤. املُٓٛع َٔ ايصسف هةفتةي حةفتةم

 تعسٜف٘ ٚأْٛاع٘ ٚغسٚط٘ املُٓٛع َٔ ايصسف هةفتةي هةشتةم

   هةفتةي نؤيةم
االختباز األٍٚ يف املٛاد  هةفتةي دةيةم

 املدزٚض١ .
 

 ْصب ايفعٌ املطازع إعساب ايفعٌ املطازع هةفتةي يازدم

 أدٚات ايٓصب )إٔ، نٞ، ئ، إذٕ( ٚدالالتٗا إعساب ايفعٌ املطازع هةفتةي دوازدةم

 َا ٜٓٛب عٔ املصدز، ٚإفسادٙ ٚتجٓٝت٘، ٚحهِ حرف عاًَ٘ عساب ايفعٌ املطازع شيَسدةمهةفتةي 

 ته١ًُ دالالت األداٚت إعساب ايفعٌ املطازع هةفتةي ضواردةم

 جصّ ايفعٌ املطازع األدٚات اييت جتصّ فعال ٚاحدا إعساب ايفعٌ املطازع هةفتةي ثازدةم
 )مل، ملا، الّ األَس، ال ايٓا١ٖٝ( 

االختباز ايجاْٞ يف املٛاد  هةفتةي شازدةم
 املدزٚض١

 

 األدٚات اييت جتصّ ايفعًني )يٕٛ يٛال، يَٛإ أَا،  إعساب ايفعٌ املطازع هةفتةي حةظدةم

 ته١ًُ أداٚت اجلصّ اإلخباز بايرٟ ٚاأليف ٚايالّ إعساب ايفعٌ املطازع هةفتةي هةذدةم

 (، أحهاَ٘ ٚإعساب٘، ٚتهساز إالاملطتج٢ٓ بـ)إال االضتجٓا٤ هةفتةي نؤزدةم

 املطتج٢ٓ بغري ٚض٣ٛ، أحهاَ٘ ٚإعساب٘.  االضتجٓا٤ هةفتةي بيصتةم

هةفتةي بيصت 
 ويةك

 املطتج٢ٓ بـ)يٝظ ٚحاغا ٚخال(. االضتجٓا٤

 تعسٜف٘، ٚأْٛاع٘ َٔ حٝح ايترنري ٚايتأْٝح ايعددهةفتةي بيصت 



 ودوو
هةفتةي بيصت 

 وشىَ
 ٜف ٚايتٓهري ٚإعساب٘ ٚإعساب َعدٚدٙأْٛاع٘ َٔ حٝح ايتعس ايعدد

هةفتةي بيصت 
 وضوار

االختباز ايجايح يف املٛاد 
 املدزٚض١

 

هةفتةي بيصت 
 وثيَهج

 ته١ًُ اإلعساب ايعدد

هةفتةي بيصت 
 وشةش

 نِ ٚنأٟ ٚنرا اييت تفٝد ايعدد ايعدد

هةفتةي بيصت 
 وحةوت

 َساجعات ألِٖ َا دزع يف ايط١ٓ ايدزاض١ٝ َساجع١ عا١َ

هةفتةي بيصت 
 وهةشت

 َع ايطًب١ ٚفُٝا بِٝٓٗ َٓاقػات ٚحماٚزات

هةفتةي بيصت 
 ونؤ

  

   هةفتةي شييةم
 
 

 شةرضاوةكان :                                          
دار  ،دمحم ِحٍُ اٌذَٓ عثذ اٌحُّذ تحمُك:، تهاء اٌذَٓ عثذ هللا تٓ عمًُ اٌّصزٌ اٌهّذأٍ شزح أٌفُح اتٓ ِاٌه: -1

  (.1895َ ) ،سىرَا -اٌفىز

 -شزح أٌفُح اتٓ ِاٌه: تذر اٌذَٓ دمحم تٓ دمحم تٓ عثذ هللا تٓ ِاٌه اٌطائٍ اٌّشهىر تـ)اتٓ إٌاظُ(، اٌّطثعح اٌعٍىَح  -2

 هـ(.1342إٌجف، )

ىٍٔ ألٌفُح شزح أٌفُح اتٓ ِاٌه: أتى اٌحسٓ ٔىر اٌذَٓ عٍٍ تٓ دمحم األشّىٍٔ(، وتهاِشه: حاشُح عًٍ شزح األشّ -3

 َ(.2002، )1اٌماهزج، ط  -اتٓ ِاٌه: أتى اٌعزفاخ دمحم تٓ عٍٍ اٌصثّاْ، تحمُك: ِحّىد تٓ اٌجًُّ، ِىتثح اٌصفا

 -شزح اٌتسهًُ: جّاي اٌذَٓ دمحم تٓ عثذ هللا تٓ ِاٌه، تحمُك: أحّذ اٌسُذ سُذ أحّذ عٍٍ، اٌّىتثح اٌتىفُمُح -4

 اٌماهزج، )د.خ(.

، تحمُك: عثذ جّاي اٌذَٓ أتى دمحم عثذ هللا تٓ َىسف تٓ هشاَ األٔصارٌ :عزفح والَ اٌعزبشذور اٌذهة فٍ ِشزح  -5

 (.1894َ،) سىرَا -اٌشزوح اٌّتحذج ٌٍتىسَع ،اٌغٍٕ اٌذلز



تحمُك: دمحم ِحًُ اٌذَٓ ، تٓ هشاَ األٔصارٌتٓ َىسف جّاي اٌذَٓ أتى دمحم عثذ هللا شزح لطز إٌذي وتً اٌصذي:  -6

 هـ(.1393) ،11تُزوخ، ط -ر إحُاء اٌتزاث اٌعزتٍ، داعثذ اٌحُّذ

طهزاْ،  -شزح اٌىافُح: رضٍ اٌذَٓ دمحم تٓ اٌحسٓ األستزآتادٌ، تحمُك: َىسف حسٓ عّز، ِؤسسح اٌصادق -7

(1879.)َ 

 -شزح اٌّفصً: ِىفك اٌذَٓ َعُش تٓ عٍٍ تٓ َعُش إٌحىٌ، تحمُك: أحّذ اٌسُذ أحّذ، اٌّىتثح اٌتىفُمُح -9

 د.خ (.اٌماهزج،) 

 ،عٍٍ تى ٍِحُ اٌذوتىر: أتى اٌماسُ ِحّىد تٓ عّز اٌشِخشزٌ، تحمُك:جار هللا اٌّفصً فٍ صٕعح اإلعزاب:  -8

 َ(.1883، )1، طتُزوخ -ِىتثح اٌهالي

 -دار اٌجًُ  ،، تحمُك: عثذ اٌسالَ دمحم هاروْ(سُثىَهاٌّشهىر تـ)أتى تشز عّزو تٓ عثّاْ تٓ لٕثز اٌىتاب:  -10

 َ(.1866هـ/1396، )1طتُزوخ، 

، تُزوخ -عاٌُ اٌىتة، ُّحضدمحم عثذ اٌخاٌك عاٌذوتىر: تحمُك: ، أتى اٌعثاص دمحم تٓ َشَذ اٌّثزداٌّمتضة:  -11

(1863)َ. 

تحمُك: اٌّصزٌ،  تٓ هشاَ األٔصارٌأتى دمحم عثذ هللا تٓ َىسف جّاي اٌذَٓ  : ِغٍٕ اٌٍثُة عٓ وتة األعارَة -12

 َ(.1895) ،6، طدِشك -دار اٌفىز ،دمحم عٍٍ حّذ هللاو ،ِاسْ اٌّثارن اٌذوتىر:

 َ(.2007هـ/1429، )1تُزوخ، ط -إٌحى اٌىافٍ: عثاص حسٓ ، ِىتثح اٌحُّذٌ -13

ِاخ اٌجٍّح اٌعزتُح: اٌذوتىر: عٍٍ أتى اٌّىارَ، دار غزَة ٌٍطثاعح وإٌشز  -14  َ(.2007، )1اٌماهزج، ط -ِمّىِّ

 ذ األفغأٍ، طثعح ِصزِىجش لىاعذ اٌٍغح اٌعزتُح: سعُ -15
 

 تيَبيين : 
 وةآلم بؤ تاقيكردنةوةكاني وةرزي وكؤتاي شاهَ دابهريَت . منوونةي ثرشيار و -
 بعض أض١ً٦ منٛذج١ٝ:  

 أْػ٧ مج١ً تتطُٔ أدٚات اجلصّ / 1ع 

 / 2ع

 َت٢ ٜٛافل ايعدد املعدٚد َٚت٢ خيايف٘؟   -أ
 َٚا احلهِ اإلعسابٞ يالضتجٓا٤ املفسغ اضتػٗد ي٘؟  َا املكصٛد باالضتجٓا٤ ايتاّ ٚاالضتجٓا٤ املفسغ، -ب

َُّا ٜأتٞ:   -أ/  3ع  َاذا ٜعين املٓٛع َٔ ايصسف ؟                                                                      -2َا ٖٞ  أْٛاع ايٓدا٤؟  -1أجب ع

 ٖٓاى أدٚات جصّ يًفعًني تهًِ عٓٗا. -ب   

 ٚيتهٔ أجٛبتو بعسض أَج١ً تٛضٝح١ٝ.   أجب عُا ٜأتٞ،  /4ع

 املٓاد٣ َبين َٚعسب - أ



 عطف ايبٝإ ٚعطف ايٓطل؟ –ب     

 
 .بكريَت (quiz) تاقيكردنةوةي لةناكاو -
-Ali-A( بؤ كوردي و بةفؤنيت )Ali_K_Traditional) بة فؤنيت ككؤرس بووثيَويصتة  -

Traditional )بؤ عةرةبي و بةفؤنيت (Times New Roman) بؤئيهطميسى. 

 
 

 . هةر تيَبيهيةكي تر كة واوؤشتا هةيبيَت 

 :أدٚات ايتكِٜٛ ، ٚتٛشٜع ايدزجات  

 ايدزج١  األدا٤    ّ 

 10  احلطٛز ٚايغٝاب ٚاملٓاغط   1 

  30  االختبازات ايدٚز١ٜ    2 

  60  االختباز ايٓٗا٥ٞ   3 

 

 
 
 
 
 


