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 ثيَويصتة كورتةيةك بهووشريَت بؤ:                                       
  

 ثيَهاشةي بابةت: 
ٍّْ أذد فسّع علْو الكسآٌ الهسٓه، بل ٍْ أٍنَا، إذ تهنً أٍنٔ٘ نل ماادٗ   أٍنٔا٘    تعسف ٍرِ املادٗ بعله التفطري،

مْضْعَا، ّمْضْع التفطري ٍْ نالو اهلل ضبراىُ ّتعاىل، فاال مْضاْع أغاسف ماً مْضاْعُ، ّس دزاضا٘ أٍاه ماً         
الصاسا  املطاتكٔه، ّٓعسفاُ    دزاضتُ، ّس ثْاب أنثس مً اسغتػال بُ، إذ ٍْ اذتبل الرٖ ْٓصل اإلىطاٌ بسبُ، ّٓايري لاُ   

بْاجباتُ جتاِ اآلخسًٓ، ننا ٓػسع فُٔ اهلن٘ ّالعصمي٘ للطعٕ ّالبرث عً اذتكٔك٘، ّٓسبُٔ علٙ ىػس ارتاري ّاببا٘ ّمعاالٕ    
 األمْز، ّحيفصِ علٙ العنل الدؤّب   خدم٘ العباد ّالبالد.

 طريهطي بابةت:
، ّأىُ س ميهً لهل ّاذد أٌ ٓكاْل فٔاُ   إسَّ علٙ بٔي٘ ُظ مً الكْل فٔالترفّملا ناٌ لهتاب اهلل تعاىل ٍرِ األٍنٔ٘ فٔيبػٕ 

ما غاٛ، إذ س خيفٙ أٌ نل عله س بد مً مساجع٘ أٍلُ، ّضؤال أٍل الرنس فُٔ، ّحتصٔل مكدماتُ ّأضبابُ، ّعلاه نتااب   
بٔاىُ، ّالرتٓث ّالتأىٕ مً الكاْل  اهلل تعاىل ّتفطري آٓاتُ س ٓكل أٍنٔ٘ عً بكٔ٘ العلْو   ذلو، بل ٍْ األّىل أٌ حيتا    

فُٔ بال عله، ّلرا ّضع أٍل العله الضْابط الضسّزٓ٘ ملً ٓتصدٚ للتفطاري، نناا بٔياْا أٍاه اهلفاْا  الاف ٓكاع فَٔاا         
املتَْزٌّ ّاملتَتهٌْ، ممً ٓتحسؤٌّ علٙ اقتراو أضْاز تفطري نتاب اهلل ّبٔاٌ املساد ماً آٓاتاُ، دٌّ أٌ ميتلهاْا العادٗ     

األضباب املياضب٘ لرلو، ننا زدّا علٙ الرًٓ ٓكبلٌْ علٙ دزاض٘ الكسآٌ الهسٓه ٍّه حينلٌْ أفهازًا غسٓب٘ عاً  الالشم٘ ّ
 مكاصد الػسٓع٘، ٓعندٌّ إىل حتسٓف ذكاٜل الكسآٌ ّمعاملُ، بطْٛ ىٔ٘ ّخبث طْٓ٘.

فَْو التفطاري ّأٍنٔتاُ، ّزصاد    فتَدف ٍرِ املادٗ إىل تلبٔ٘ ذاجا  الطالب   ٍرا اجملال، إذ تلكٕ الضْٛ علٙ بٔاٌ م  
 ذسن٘ التفطري مير ىػَْٜا إىل عصسىا اذتاضس ّألْاٌ تلو التفاضري، ّأٍنٔ٘ اللػ٘   بٔاٌ نتاب اهلل ّتْضٔرُ.  

 نرلو تتياّل أٍداف الكسآٌ الهسٓه، ّصفا  املفطس ّآدابُ ّالعلْو الضسّزٓ٘ لُ، ّأبسش األخطاٛ   التفطري. 

حماّل٘ عنلٔ٘ جادٗ لتطبٔل الكْاعد اللػْٓ٘ علٙ ضاْز ّآٓاا     -بعٌْ اهلل تعاىل–الدزاض٘  ّإىل جاىب ذلو ضتهٌْ ٍرِ  
 مً الرنس اذتهٔه.

 ئاواجني بابةت:
 .-قدز املطتطاع–إتكاٌ تالّٗ نتاب اهلل تعاىل، ّجتْٓدِ علٙ الْجُ الصرٔس  -  



مع ذفظَا، ّس غو أٌ دزاض٘ تلو اآلٓا  تينإ   معسف٘ معاىٕ بعض املفسدا  الػسٓب٘ مً اآلٓا  الف تهثس تالّتَا،-   
   الطلب٘ الثكاف٘ الدٓئ٘، ّتبصسٍه بْاجباتَه ّذكْقَه، ّحتفصٍه علٙ عنل ارتري ّالهف عً عنل الطْٛ.  

الْقْف علٙ ذكٔك٘ املكصْد بالتفطري بْجُ عاو ّالتفطري اللػْٖ علٙ ّجاُ ارتصاْ ، ّمعسفا٘ ضاْابط التفطاري      -   
ٔ٘ التفطري ّقْاعدِ، ّأبسش مصادزِ. ّاإلملاو باملساذل الف مس بَا تفطري الكاسآٌ الهاسٓه، ذتاٙ عصاسىا     ّحمرّزاتُ. ّأٍن

 ٍرا،

تبصري الطلب٘ بضْابط البرث اللػْٖ   ألفاظ الكسآٌ الهسٓه، ّالْقاْف علاٙ طاسف ماً بالغا٘ التعابري الكسآىإ،        -  
 ّلطاٜف أضلْبُ.  

الف دزضٍْا علٙ تلو اليصْ ، ّالرتنٔاص علاٙ ادتاىاب التطبٔكإ أنثاس ماً        تْجُٔ الطلب٘ لتطبٔل الكْاعد اللػْٓ٘-  
 اليظسٖ. 

 
 دابةشكردني خصتةي بابةتةكة                                               

 
 )تفطري الكسآٌ الهسٓه(                

 :أًّس: الكطه التيظريٖ 

 مفَْو التفطري هةفتةي يةكةم

 مهاىتُ:   

 مفَْو التأّٓل هةفتةي دووةم

 الفسم بٔيُ ّبني التفطري

 الكْل املدتاز   الفسم بني التفطري ّالتأّٓل هةفتةي شيَيةم

 : التفطري   عصس الييب صلٙ اهلل علُٔ ّضلهتازٓذ التفطري

  1اباضسٗ  12/11/20013التفطري   عصس الصراب٘ ّالتابعني         هةفتةي ضوارةم

 1اباضسٗ  19/11/20013التفطري   عصس التدًّٓ       

 التفطري   املسذل٘ الف اختلط فَٔا التفطري العكلٕ باليكلٕ            هةفتةي ثيَهجةم

 : )التفطري باعتباز معسف٘ الياع لُ(  أىْاع التفطري



 التفطري باعتباز أضالٔبُ               هةفتةي شةشةم

 التفطري باعتباز مصدزِ، ّالعيآ٘ مبكاصد الكسآٌ              

 مفَْو التفطري اللػْٖ هةفتةي حةفتةم

  أٍنٔ٘ التفطري اللػْٖ

 :قْاعد التفطري اللػْٖ هةفتةي هةشتةم

 أٌ تهٌْ اللفظ٘ املفطسٗ صرٔر٘   اللػ٘- 1   

 س جيْش العدّل عً ظاٍس الكسآٌ- 2   

 التفطري علٙ األغلب املعسّف مً نالو العسب-3   

 مساعاٗ الطٔام-4   

 عدو اسعتناد علٙ اللػ٘ ّذدٍا-5   

 اذتنل علٙ املعيٙ الػسعٕ-6   

 اذتنل علٙ التأضٔظ-7    هةفتةي نؤيةم

 لٔظ   الكسآٌ ذسف شاٜد س معيٙ لُ -8   

 محل اللفظ علٙ املعيٙ الرٖ ٓؤٓدِ تصسٓف الهلن٘-9   

 (1امتراٌ )  

 ) إتكاٌ علْو الكسآٌ ّاإلملاو بالعلْو اللػْٓ٘(  العلْو الضسّزٓ٘ للنفطس هةفتةي دةيةم

 )العلْو املتعلك٘ باسضتيبا  ّمعسف٘ الْاقع(                                 

 صفا  املفطس، أٍداف الكسآٌ هةفتةي يازدم

 اإلصالح، ّأضبابُ(: )بْادز ظَْز مظاٍس التفطري   العصس اذتدٓث

 )ألْاٌ التفاضري   العصس اذتدٓث(                       هةفتةي دوازدةم

 التفاضري الهْزدٓ٘  )الدّافع ّاألٍداف(                       

 )أضبابُ ّألْاىُ( اسحنساف املعاصس   التفطري    هةفتةي شيَسدةم

 مناذد مً اسحنساف  )  التفطري اللػْٖ(                                         



 )...الظاٍساتٔ٘: مفَْمَا، آلٔاتَا(                           هةفتةي ضواردةم

 )  الرتانٔب(                                                              مناذد مً لطاٜف التفطري

 )  املفسدا (                                         ةفتةي ثازدةمه

 )  اذتسّف(                                    

                                      

  

 الكطه التطبٔكٕ )دزاض٘   تفطري ضْز ّآٓا (

 مً نتب التفاضري

 التالّٗ: إتكاٌ اليطل بطْزٗ الفاحت٘: تفطري ضْزٗ الفاحت٘  هةفتةي شازدةم

 تفطري ضْزٗ الفاحت٘ )أمساؤٍا، فضلَا، مكاصدٍا(        

 تفطري مفسدا  الطْزٗ   هةفتةي حةظدةم

 املعيٙ العاو للطْزٗ  

 إعساب الطْزٗ  هةفتةي هةذدةم

 اليها  ّالفْاٜد البالغٔ٘   الطْزٗ 

 (2امتراٌ ) هةفتةي نؤزدةم

 التالّٗتفطري ضْزٗ البكسٗ: 

 التعسٓف بالطْزٗ، ّفضلَا ّمكاصدٍا: هةفتةي بيصتةم

 تفطري اآلٓا  ارتنظ األّىل مً ضْزٗ البكسٗ  )املساد مً اذتسّف املكطع٘، تفطري املفسدا  الػسٓب٘(

 املعيٙ العاو لآلٓا ، ّما فَٔا مً أذهاو.        هةفتةي بيصت ويةك

 اإلعساب، البالغ٘       

 التالّٗ. تفطري آٓ٘ الهسضٕ: هةفتةي بيصت ودوو

 فضل اآلٓ٘، ّتفطري املفسدا  الػسٓب٘، ّاملعيٙ العاو         

 املعيٙ العاو لآلٓ٘، ّما ٓتضنيَا مً مباذث العكٔدٗ ّاألذهاو         هةفتةي بيصت وشىَ



 اإلعساب ّالبالغ٘         

 : التالّٗاملؤميٌْتفطري اآلٓا  الْازدٗ   مطلع ضْزٗ      هةفتةي بيصت وضوار

 عالق٘ ٍرِ الطْزٗ مبا قبلَا، فضلَا، الكساٛا  الْازدٗ فَٔا         

 تهنل٘: تفطري غسٓبَا، ّاملباذث اللػْٓ٘ ّالبالغٔ٘ فَٔا           هةفتةي بيصت وثيَهج

 أٍه ما تضنيتُ مً اإلزغادا  ّاآلداب          

 : التالّٗتفطري اآلٓا  الْازدٗ   غض األبصاز ّذفظ الفسّد       هةفتةي بيصت وشةش

 تفطري املفسدا  الػسٓب٘ ّاملعيٙ العاو لآلٓا -            

 املباذث اللػْٓ٘ ّالبالغٔ٘ فَٔا.-               هةفتةي بيصت وحةوت

 ما فَٔا مً األذهاو ّاآلداب           -             

 ( )ذفظ ضْزٗ امللو(3امتراٌ )   هةفتةي بيصت وهةشت

 تفطري اآلٓا  الْازدٗ   ّصٔ٘ لكناٌ سبيُ: التالّٗ     

 املفسدا  الػسٓب٘. -       هةفتةي بيصت ونؤ

 ما فَٔا األذهاو ّاآلداب -       

 تفطري ضْزٗ اإلخال     هةفتةي شييةم

 تفطري املعْذتني   

 
 شةرضاوةكان :                                          

 املصادز األضاضٔ٘:

 التفطري اللػْٖ للكسآٌ: للدنتْز: مطاعد بً ضلٔناٌ الطٔاز.-

 التفطري الْضٔط: للطٔد الطيطاّٖ.-

 صفْٗ التفاضري: للدنتْز حمند علٕ الصابْىٕ.-

 التفطري ّاملفطسٌّ: للدنتْز ذطني الرٍيب.-

 للدنتْز حمطً عبد اذتنٔد. تطْز تفطري الكسآٌ )قساٛٗ جدٓدٗ(:-



 التعبري الكسآىٕ: فاضل الطامساٜٕ.-

 تفطري الػعسّاٖ: للػٔذ متْلٕ الػعسّاٖ.-

 البرس ابٔط: أبْ ذٔاٌ األىدلطٕ.-

 املصادز املفٔدٗ: 

 التفطري امليري   العكٔدٗ ّالػسٓع٘ ّامليَخ: ٍّب٘ الصذٔلٕ-

 ارتالدٖتصْٓبا    فَه بعض اآلٓا : د: صالح عبد الفتاح -

 ّقفا  مع بعض اآلٓا : د. صالح عبد الفتاح ارتالدٖ-

 ذاغٔ٘ ادتنل علٙ تفطري ادتاللني-

 ذاغٔ٘ الصاّٖ علٙ ادتاللني: أمحد حمند الصاّٖ-

 تفطري السّح ّالسحياٌ. اهلسزٖ-

   ظالل الكسآٌ: للطٔد قطب-

 إزغاد العكل الطلٔه: ألبٕ الطعْد-

 د. حمند ضعٔد زمضاٌ البْطٕ -زّاٜع الكسآٌ-

 تفطري املياز: حمند زغٔد زضا.  -

--------------------------------------------------------------
------- 

 :اجملال  ّمْاقع اسىرتىت

 مْقع/ التفطري ّعلْو الكسآٌ، مً املهتب٘ الْقفٔ٘.-

 مْقع/اسضتاذ: د. مطاعد ضلٔناٌ الطٔاز-

 .  عبد السمحً معاض٘ الػَسٖمْقع/اسضتاذ: د-

 مْقع األضتاذ: صالح عبد الفتاح ارتالدٖ، ّمْقع: ملتكٙ أٍل التفطري.- 



 مناذد مً أضٝل٘ اسمتراىا  الفصلٔ٘

 منْذد أضٝل٘ الفصل األّل

 ما ٓدخل   التفطري اذتكٔكٕ مً املعلْما  الف ٓرنسٍا املفطسٌّ.-باألمثل٘-عسف التفطري، ّمً ثه ّضس -/ أ1ع

 ذنس العلناٛ للتفطري اللػْٖ، قْاعد دقٔك٘، اذنس أزبع٘ ميَا، مع إٓساد األمثل٘ الف تْضرَا.-ب     

 / تهّله بالتفصٔل عً ثالث٘ عنا ٓأتٕ:2ع 

 التفطري   عصس التدًّٓ، مع بٔاٌ أٍنٔ٘ معسف٘ قص٘ اآلٓا  ّأضباب اليصّل   التفطري. -أ   

 ُ.التفطري باعتباز طسٓل الْصْل إلٔ-ب  

 التفطري باعتباز أضالٔبُ.-د  

 د.مفَْو التأّٓل ّالفسم بٔيُ ّبني التفطري   

 

 منْذد أضٝل٘ الفصل الثاىٕ

 

/ حتدث عً ذال العصس اذتدٓث، ثه فصل الكْل   اسجتاٍا  اآلتٔ٘   التفطري: )اسجتاِ العلنإ، اسجتااِ البٔااىٕ،    1ع
 اسجتاِ اإلذتادٖ(.

 / أجب عً أذد الفسعني: 2ع

بني أضباب اسحنساف   التفطري، مْضرًا إجابتو بأمثل٘ ماً اسحناساف   -أذنس أٍه العلْو الضسّزٓ٘ للنفطس.    ب -أ  
   التفطري الػْٖ.

ٍََرا َبَلّدا َآِمّياا ش :ما الفسم بني قْلُ تعاىل-د  ٍُِٔه َزبِّ اِجَعِل   َِّإِذ َقاالَ : شّقْلاُ تعااىل   {126البكاسٗ:  }زَِّإِذ َقاَل ِإِبَسا
ٍََرا اْلَبَلَد َآِمّيا ٍُِٔه َزبِّ اِجَعِل   ؟{35إبسأٍه: }ز ِإِبَسا

 / ّزد   فضل ضْزٗ الفاحت٘ أذادٓث نثريٗ، اذنس ذدٓثًا ّاذدا بَرا الصدد، ثه أجب عنا ٓأتٕ:3ع

 اللػ٘: أذنس معاىٕ األلفاظ اآلتٔ٘ مع بٔاٌ اغتكاقاتَا ّاضتعناستَا: )اضه، زب، السمحً السذٔه( -   

 البالغ٘: اجب عً اثيني مما ٓأتٕ: -   

 3قال شىعبدز بيٌْ ادتناع٘   دٌّ أعبد.   -2ضبب افتتاح ضْزٗ الفاحت٘ ب شاذتند هلل زب العاملنيز    -1     



 ذهن٘ اتباع ّصف شزب العاملنيز بْصف آخس ٍّْ شالسمحً السذٔهز.-    

 اَ  الرًٓ أىعنَت علَٔهزاإلعساب: أعسب قْلُ تعاىل: شإٍدىا الصساَ  املطتكَٔه صس-  

 أضٝل٘ اسمتراٌ اليَاٜٕ

---------------------------------------------------------------- 

 مالذظ٘: علٙ الطالب أٌ ٓعصش إجابتُ باألمثل٘ املياضب٘.

( 6)                                    عسف التفطري لػ٘ ّاصطالذًا، ّبًّٔ الػآ٘ ميُ، ثه اذنس الفسم بٔيُ ّبني التأّٓل.      -/  أ 1ع
 دزجا 

 ّضع العلناٛ للتفطري اللػْٖ قْاعد ّضْابط عّدٗ، َفّصِل الكْل   أزبع ميَا.                                                      -ب        
 ( دزجا  9)

***************************************************************************** 

                            /                                                                                                                            2ع
 (دزج15٘)

 فصل الكْل عً التفطري باعتباز معسف٘ الياع لُ-أ

 ضسّزٓ٘ للنفطسأٍه العلْو ال-ب               

 مصادز التفطري، ّصفا  املفطس -د             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       /3ع

                                       چ   مئ           مئ    مئ      مئ  مئ  ........چانتب مً أّل ضْزٗ امللو إىل قْلُ تعاىل:     -أ
 دزجا                                              (6)

اذنس املعاىٕ املكصْدٗ  مً أزبع٘ مما ٓأتٕ: ) زٓب، إٍدىا،  نسضُٔ، ٓؤّدِ، ِضَي٘(                                                -ب  
 (دزجا 5)

                                                                                                      أعسب:                                                        -د    
 ( دزجا 4)

       چ   ڄ  ڄ  ڄ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ      ٹ چ قْلُ تعاىل:          

************************************************************************** 



                                  فّطس:                                                                                                                          -/ أ4ع
 ( دزجا 7)

  {5فاحت٘: ال} چ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ چقْلُ تعاىل: -                     

    3 - 1البكسٗ:  چ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  پپ  پپ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ ٱ چ                      

 ثه بني أثس العبادٗ ّاإلمياٌ علٙ ذٔاٗ املؤمً ّضلْنُ.                          

( 8)                                                                                بني اليها  البالغٔ٘، ّاللطاٜف التعبريٓ٘   ما ٓأتٕ:-د
 دزجا 

 افتتاح ضْزٗ الفاحت٘ حبند اهلل ّالثياٛ علُٔ.  -1

 ، ّما بٔيَنا مً العالق٘. چ   ڦ  ڦ      چاغتكام    -2

     ڦ  ڦ  ڦ  چ: فكال املفعْل باضه الػضب ّصف فّٙ  چ   ڦ   ڤ  چ : فكال تعاىل  اهلل إىل املطيد بالفعل اإِلىعاو ّصف فٙ أتٙ -3
  چ

 چ ٿ  ٿ  ٿ   ڤ  ڤ  چتكدٓه الصالٗ علٙ اإلىفام   قْلُ تعاىل:  -4

 14العيهبْ :  چ  مئ  مئ        مئ   مئ  مئ   مئ  مئ  مئ      مئ  مئ  ى  ى چالفسم بني )ضي٘( ّ)عاو(   قْلُ تعاىل: -5

 .بيٌْ ادتناع٘ ّمل ٓكل: )أعبد( چٿ  ٿ چقال:  -6

----------------------------------------------------------------------- 



  

 .بكريَت (quiz) تاقيكردنةوةي لةناكاو -
 بني أٍنٔ٘ الطٔام   التفطري- 

 أىْاع التفطري باعتباز األضالٔب- 

 أنتب أمساٛ التفاضري العسبٔ٘ ّالهسدٓ٘ الف تعسفَا-  

 بني أٍنٔ٘ اللػ٘   التفطري-  

   
 تيَبيين : 

 منوونةي ثرشيار و وةآلم بؤ تاقيكردنةوةكاني وةرزي وكؤتاي شاهَ دابهريَت . -
 .بكريَت (quiz) تاقيكردنةوةي لةناكاو -
-Ali-Aبؤ كوردي و بةفؤنيت ) (Ali_K_Traditionalثيَويصتة كؤرس بووك بة فؤنيت ) -

Traditional )( بؤ عةرةبي و بةفؤنيتTimes New Romanبؤئيهطميسى ). 

 
 . هةر تيَبيهيةكي تر كة واوؤشتا هةيبيَت 

 :املادٗ مكطن٘ علٙ قطنني 

 ّ٘ذفظ بعض الطْز    نل أضبْع، لكساٛٗ الكسآٌ الهسٓه، ّإتكاٌ تالّتُ،-إىل ىصف ضاع٘-تيظريٖ ّتطبٔكٕ، مع ختصٔص زبع ضاع
 ّاآلٓا  )نطْزٗ امللو مثاًل( مع اآلٓا  الف تته دزاضتَا، ّتهلٔف الطلب٘ بهتاب٘ حبث   بعض األلفاظ الكسآىٔ٘، ّمياقػ٘ ذلو.

 
 
 
 
 
 
 


