ثسن هللا الشحوي الشحين
اهذاء لىل اثٌبئً الطلجخ والطبلجبد

..............هزوشح

صف ساثغ الوٌهح الدذيذ

ضشذ هجسظ وضبهل للىحذح األولً ػلىم

د09559112210/

أ/اثوا٘يُ ِؾّل اثوا٘يُ فٍيً

هذسسخ ثطب ة9
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اػلاك /أ/اثوا٘يُ ِؾّل اثوا٘يُ فٍيً
الزىيف و الجمبء
 رإصوثؼ٘ اٌّْىالد ِضً أهرفبع أٔ ٚقفبٗ كهعخ اٌؾواهح أٔ ٚلهحاٌّبء أ ٚوضورٙب أ ٚرٛفو اٌغناء أ ٚاٌّأ ٜٚأٚأؼلاِٙب ػٍ ٝثمبء اٌىبئٕبد اٌؾيخ
 -ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رزىيف الحيىاًبد والٌجبربد هغ الزغيشاد الجيئيخ وً رزوىي هي الجمبء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ثؼلت الفٌه ٕ:غيو اٌؾغُ يؼيِ ف ٝاٌٖؾواء يزّيي ثأمٔٗ اٌىجيوريٓ ٚثفوائٗ اٌن٘جٝاٌن ٜيَبػلٖ ػٍ ٝاٌزقف ٝف ٝاٌٖؾواء
 الدول :يؾزفع ثبٌطؼبَ فٍٕ ٝبِٗ ٌيزؾًّ اٌغٛع ٚاٌؼطِ  ٌٗٚ .فف يّٕغ غ ٓٛللِٗ ثبٌوِبي الٌخل عنٚهٖ رّزل ٌٍٕٛٛي ٌٍّبء ٚ .رلػّٗ ِٓ اٌويبػ. الخفبفيص ( )9رٕبَ فٙٚ ٝغ ِمٍٛة هأٍٙب ألٍفً ٌٚ .ليٙب روويت عَل ٜيَّؼ ٌٙب ثبٌطيواْ ِضً اٌطيٛه( )5رزغن ٜػٍ ٝاٌجؼٚ ٗٛاٌؾْواد .
( )1اٌقفبفيِ وبٌٕؾً ٚاٌفواّبد رَبػل إٌجبربد ٚاٌي٘ٛه.
( ) 4اٌقفبفيِ ؽيٛأبد ٌيٍيخ رى ْٛاوضو ْٔبٛب ٌيال ثبٌوغُ ِٓ أٙب اليّىٓ
اٌوؤيخ عيلاٌيال ٌٚىٕٙب رؼزّل ػٍٛ ٝويمخ رؾليل اٌٛلغ ثبٌٖل,ٜ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سحبلً الصحشاء :رؾب فع ػٍ ٝثوٚكح عَّٙب ػٓ ٛويك اٌظً ف ٝاالٚلبد ّليلح اٌؾواهح ٚرزّزغ ثأٍبٌيت أفوٜ
ٌٍؾفبظ ػٍ ٝثوٚكح عَّٙب .ف ِٓ ٝٙمٚاد اٌلَ اٌجبهك اٌن ٜيؾزبط كائّب اٌ ٝاٌٌّْ ٚاٌؾواهح ٌززؾون ٚرزغنٜ
رّزٍه ؽواّيف ٍِٔٛخ رَبػل ٘ب ػٍ ٝاٌزقف ٝثيٓ اٌٖقٛه أٌٍّٛخ ف ٝاٌٖؾواء ٌال فزفبء ِٓ اٌؾيٛأبد اٌّفزوٍخ
أٌٍ ٚزًٍَ اٌ ٝفويَزٙب
الجطشيك :رؼيِ اٌجطبهيك فِٕ ٝبؿ لطج ٝف ٝاٌمبهح اٌغٕٛثيخ  ِٓ ٝ٘ٚأوضوإٌّبٛك ثوٚكح ٕ٘بن ٛوق
ٌزىيف اٌجطبهيك ٌٍجمبء ػٍ ٝليل اٌؾيبح ف ٝاٌجيئخاٌجبهكح ِٕٙب
رظً اللاَ اٌجطويك كافئخ ثف ًٚأزمبي اٌلَ كافً األٚػيخ اٌلِٛيخ ف ٝاالللاَ ؽيش رؾًّ
األٚػيخ اٌلِٛيخ اٌلَ اٌجبهك ِٓ االللاَ ٚرؾًّ االٚػيخ اٌلِٛيخ االفوٜ
اٌلَ اٌلافئ ِٓ اٌغَُ اٌ ٝاالللاَ ٚرٍزف االٚػيخ اٌلِٛيخ اٌلافئخ ؽٛي االٚػيخ اٌلِٛيخ اٌيبهكح
ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
طشق الزىيف  :هً الخصبئص الزً رسبػذ الىبئٌبد الحيخ فً الجمبء ػلً ليذ الحيبح والزىبثش فً الٌظبم الجيئً
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدب القطبى  :يتميز بالفراء األبيض الكثيف يساعد على الشعور بالدفء والتخفى بين الثلوج واالنقضاض على
الفريسة
الدب البنى األسود  :يتميز بالفراء البنى الداكن الذى يساعده على التخفى بين األشجار أثناء الصيد
عناق األرض :حيوانات ثديية من اكالت اللحوم يمتاز بالفراء الذهبى الذى يساعده فى التخفى فى
الصحراء
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هى رغيش يحذس ثوشوس الضهي ويسبػذ الحيىاًبد ػلً الجمبء
الزىيف :
ػٌب ق االسض
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اًىاع الزىيف
رشويجً
( عَل)ٜيؾلس كافً عَُ االَٔبْ

أ/اثوا٘يُ ِؾّل اثوا٘يُ فٍيً

سلىوً
(٘ ٛاٌزغيو اٌن ٜيطوأػٍٍٍٛ ٝن أ ٚرٖوف اٌؾيٛأبد)
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ٔٛع اٌزىيف

صؼٍت اٌفٕه
 -9يؼيِ فِٕ ٝبؿ ٕؾوا ٜٚعبف
(ِٖو ٚاٌَؼٛكيخ)
 -5يّزٍه فواء ثٕيبَيَبػل ػٍ ٝاٌزقفٝ
روويجٝ
ٚيؾّيٙب ِٓ اٌٌّْ
 -1رؼزّل صؼٍت اٌفٕه ػٍ ٝاٌٍٙش
ٍٍٛوٝ
ٌٍؾفبظ ػٍ ٝثوٚكح اعَّٙب ِضً اٌىٍت
 ٌٗ -4اماْ ٛٛيٍخ رَبػلٖ ػٍ ٝفمل
اٌؾواهح ٌزجويل عَّٗ

اٌضؼٍت اٌمطجٝ
 -9يؼيِ فٛٔ ٝع أفو ِٓ اٌٖؾبهٛ٘ٚ ٜ
اٌزٕلها
 -5يّزٍه فواء وضيف يَبػلٖ ػٍ ٝاٌٖيل
ف ٝاٌضٍظ ٌٚزّىٓ ِٓ اٌزًٍَ ٌٍفوئٌ
 -1االماْ ٚاٌَيمبْ اٌمٖيوح ٌٍضؼٍت اٌمطجٝ
رَبػلٖ ػٍ ٝاٌلفئ (روويج)ٝ

روويجٝ
هلحىظخ :وال إٌٛػيٓ ِٓ اٌضؼبٌت يزٕبٚال أٛاع اٌغناء اٌّٛعٛكح ِضً اٌؾْواد ٚاٌفبوٙخ ٚعنٚه إٌجبربد ٚثمبيب
اٌطؼبَ ِٓ فويَخ ؽيٛاْ افو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لشش الثىس :يزّيي ثبْ اعَبِٗ رزىيف ػٍ ٝاٌؼيِ ف ٝاٌّيبح اٌّبٌؾخ ٚاٌؼنثخ ٚ.يّىٕٙب اي٘ اٌزًٍَ اٌ ٝفوائَٗ
ثبٍزقلاَ اٍزوريغيخ رقف ٝرَّ ٝاٌزجبيٓ اٌٍٝٔٛ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رىيف ٍٍٛوٝ
رىيف روويجٝ
اٌؾيٛاْ
رؼزّل ػٍ ٝاٌٍٙش ٌٍؾفبظ ػٍ ٝثوٚكح عَّٙب
ٌٗ فواء ثٕيب يَبػلٖ ػٍ ٝاٌزقفٝ
صؼٍت اٌفٕه
اٌزًٍَ فٕ ٝيل اٌفوائٌ
ٌٗ فواء وضيف يَبػلٖ ػٍ ٝاٌٖيل ف ٝاٌضٍظ ٌٗٚ
اٌضؼٍت اٌمطجٝ
امْ لٖيوٖ ٌٍلفئ
لوُ اٌضٛه

عَّٗ يزىيف ٌٍؼيِ ف ٝاٌّبء اٌّبٌؼ ٚاٌؼنة

اٍزقلاَ اٍزواريغيخ رقف ٝرَّ ٝاٌزجبيٓ
اٌٍٝٔٛ

حشثبء الٌوش (راد الذم الجبسد )
ويف يَبػل اٌزىيف اٌؾيٛاْ
ٔٛع ٌزىيف
ٛوق اٌزىيف
 رقزف ٝثيٓ االٚهاق اٌقٚواء ٚاٌي٘ٛهروويجٝ
 -9يغط ٝعَّٙب لْٛه ٚؽواّيف
أٌٍّٛخ ٌٍٖيل ٚاٌزقزف ِٓ ٝاالػلاء
ٍِٔٛخ ثوالخ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ
 -رٍزٖك ثفوٚع االّغبه ٚرم ٝٚإٌٙبه ف ٝاٌٖيلروويجٝ
ٌٙ-5ب أللاَ ػٍّ ٝىً ؽوف v
ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-رَقلِٗ الٌزمب ٛاالّيبءروويجٝ
 -1اٌنيً
يّىٕٙب رؾون وً ػيٓ ف ٝارغبٖ َِزمً
ٍٍٛوٝ
 -4اٌؼيٕبْ
رٕفـ عَّٙب ٚرفزؼ فّٙب ػٕل اٌْؼٛه ثبٌقطو ٌزقيف
ٍٍٛوٝ
ٌ -2غَُ ٚاٌفُ
االػلاء

أ/اثوا٘يُ ِؾّل اثوا٘يُ فٍيً
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صىس رىيف الٌجبربد
 رّٕ ٛاٌجٕبربد ف ٝاِ ٜىبْ رٍٖٗ اٌٌّْ ؽز ٝرؾذ اٌغٍيل ِ ٝ٘ٚضً اٌؾيٛأبد ٌٙب اٌملهح ػٝاٌزىيف
 -ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ضدشربى ػواللزبى
ِؼظُ االّغبه الرزؾًّ فزواد اٌغفبف ثغبثبد اٌَبفبٔب ف ٝعٕٛة افويميب ِب ػلا ّغوربْ

إٌَ ٜاٌّظٍٝ
رّٕ ٛف ٝغبثبد اٌَبفبٔب
ويف يَبػل اٌزىيف
ٛوق اٌزىيف
ٌْغوح
رؼًّ وّظٍخ ٚرّزٔ ٛٙء
-9االٚهاق
اٌٖغجوح ػٍ ٝلّخ اٌٌّْ
اٌْغوح
-5عنٚه٘ب ٚرليخ رضجذ اٌْغوح ٚرًٖ ٌٍّبء
رًٖ ٌؼّك ِ12زو
 -1اهرفبػٙب ّليل ٌزّٕغ ٕٛٚي اٌؾيٛأبد
اٌيٙبِبػلا اٌيهافخ
يقيْ اٌّبء
-4اٌغنع
ٚ--2عٛك اّٛان ؽٛي ٌزجؼل ػٕٙب اٌؾيٛأبد

ّغو اٌىبثٛن
رّٕ ٛف ٝغبثباد االِبىْٚ
ويف يَبػل اٌزىيف ٌْغوح

ٛوق اٌزىيف

ٌزَّؼ ثّوٚها ٌويبػ

-9اٚهالٙب ماد ػوٚق
ّجىيخ رْجخ هاؽخ اٌيل
ٌزغنة اٌقفبفيِ ٌؾًّ ثنٚه٘ب
-5رْٕو ػجيو٘ب
ٌٙ-1ب عنٚه لٛيخ كاػّخ رؼًّ ػٍ ٝرلػيُ اٌْغوح
ٚاٍزموه٘ب
ٚرّٕ ٛالػٍٝ

االٚهاق
اٚهالٙب رفوى ٍّب
ٚ.روًٍ هٍبئً
رؾنيويخ اٌ ٝاّغبه
إٌَ ٜاالفو ٜالفواى
اٌَُ ٚلذ اٌقطو

طشق رىيف ثؼط االضدبس االخشي
ًىع الٌجبربد
ّغبه اٌّبٔغبهٚف
ى٘وح اٌٍٛرٌ(ىٔجك اٌّبء)
إٌقٍخ
ّغوح اٌٖٕٛثو
اٌزيٓ ٌْٛوٝ

أ/اثوا٘يُ ِؾّل اثوا٘يُ فٍيً

الزىيف
اٌغنٚه ٛٛيٍخ
رّٕ ٛػوٙيخ ػٍٍ ٝطؼ
اٌّبء
رّزل عنٚه٘ب
فوٚع لٖيوح ػٍّ ٝىً
ِضٍش
رّٕ ٛاٌْٛان ؽٛي ٚهالٙب
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ويف يسبػذ هز الزىيف الٌجبد
رَبػل ػٍِ ٝمبِٚخ االِٛاط
رمب َٚريبهاد اٌّبئيخ
ٌزًٖ اٌ ٝاٌّبء ٚاٌّٖٛك اِبَ اٌويبػ
ٌزمب َٚاٌويبػ ٚاٌضٍظ
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رخزلف طشق الزىيف لززالئن هغ ول وبئي حً
 ويف رؼًّ اعٙيح اٌغَُ ٌزٍجيخ اؽزيبعبد اٌىبئٕبد ٌؾيخ؟ -ويف رزٕفٌ ؟ ٚويف يؼبط اٌغَُ اٌطؼبَ ٌيزؾٛي اٌٛ ٝبلخ؟ ً٘ --رؼزمل ْ وً اٌؾيٛأبد ربن ٚٚرزٕفٌ ِضً اٌجْو؟

الدهبص الهضوً لالًسبى
ٌّبما يؾزبط عَّه اٌٛ ٝؼبَ؟
ِبما يفؼً عَّه ٌٍطؼبَ اٌن ٜرأوٍٗ ؟
* يؾًٖ عَّه ػٍ ٝاٌؼٕبٕو اٌغنائيخ ِٓ اٌطؼبَ اٌن ٜيّلٖ ثبٌطبلخ ٌٍملهح ػٍ ٝاٌّْ ٝا ٚاٌزؾلس ا ٚإٌَٛ
* يؾزبط اٌغَُ اٌ ٝاٌطبلخ ٌيزّىٓ ِٓ اكاء ٚظبئفٗ اٌلافٍيخ ِضً ٔج٘ اٌمٍت ٚاٌزٕفٌ ٚؽووخ اٌوئزيٓ
ٚاٌزفىيو
.
* يَزؼيٓ عَّه ثبٌغٙبى اٌٌ ّٝٚٙيّلٖ ثبٌؼٕبٕو اٌغنائيخ اٌّٛعٛكح ف ٝاٌطؼبَ ٚيزى ِٓ ْٛأػٚبء
ِ .قزٍفخ رؼًّ ِؼب ٌزفزيذ اٌطؼبَ ٚاالٍفبكح ِٕٗ
* اٌغٙبى اٌ ٛ٘ ّٝٚٙاٌَّئٛي ػٓ ٘ ُٚاٌطؼبَ ٚيزى ِٓ ْٛاعياء ٕغيوح رَّ( ٝاالػٚبء)
الدهبص الهضوً يزىىى هي
(الفن -الجلؼىم – الوشئ  -الوؼذح –االهؼبء الذليمخ –االهؼبء الغليظخ -فزحخ الطشج ))
 -9الفن :رجل أ ػٍّيخ اٌ ِٓ ُٚٙاٌفُ ػٕلِب رأ فن لّٚخ ِٓ اٌطؼبَ ؽيش يؾز ٜٛػٍٝ
 اٌٍؼبة يم َٛثزوٛيت ٚرفزيذ اٌطؼبَ اٌٍَبْ رؼًّ ػٍٛ ٝؾٓ اٌطؼبَ ِٚيعٗ ثبٌٍؼبة ؽز ٝيٖجؼ ٛويب ٌيٕب -5الوشئ  :اٌن ٜيؾز ٜٛػٍ ٝػٚالد رؾون اٌطؼبَ اٌ ٝاٌّؼلح
 -1الوؼذح  :رم َٛثقٍ ٜاٌطؼبَ ٚاٌَٛائً ثبٌؼٖبهح اٌّٚٙيخ ٚيظً اٌطؼبَ ثٙب ٌؼلح
ٍبػبد ؽز ٝيزؾٛي اٌٍ ٝبئً
رم َٛػٚالد اٌّؼلح ثزؾويه اٌطؼبَ اٌ ٝأجٛة ٍِزف ٛٛٚيً يَّ( ٝاالِؼبء اٌلليمخ)
 -4االهؼبء الذليمخ  :يًٖ ٌٙٛٛب ٌٍ ٝزخ أِزبه ٚيزفزذ اٌطؼبَ كافٍٙب ٚرزلفك اٌيٙب ػٖبهاد اٌىجل ٚ
اٌجٕىويبً ِّب يَبػل ػٍ ٝرؾًٍ اٌطؼبَ ٚرؾ ٌٗٛاٌ ٝػٕبٕوغنائيخ
*رّزٔ علهاْ االِؼبء اٌلليمخ اٌؼٕبٕو اٌغنائيخ ٚرٕزمً اٌ ٝكافً ّؼيواد كِٛيخ كليمىخ صُ يؾًّ اٌلَ ٘نٖ
اٌؼٕبٕو اٌغنائيخ ٚيٛىػٙب ػٍ ٝوً اعياء اٌغَُ
 -2االهؼبء الغليظخ  :رم َٛثبِزٖبٓ اٌَٛائً اٌيائلح ِٓ اٌطؼبَ غيو اٌّ َٛٚٙفيٖجؼ ِٓ
اٌفٚالد اٌٍٖجخ ٚرٕزمً ٘نٖ اٌفٚالد فبهط اٌغَُ ػٓ ٛويك (فزؾخ اٌْوط)

هل رؼلن
يٕج٘ لٍت االَٔبْ ِب يموة ِٓ ٔ 900000جٚخ ف ٝاٌي َٛاٌٛاؽل وّب أه رزٕفٌ ِ 50000وح ف ٝاٌيَٛ
لين ًفسه
 -9هب أهويخ ػوليخ الهضن االعبثخ  :رّل اٌغَُ ثبٌؼٕبٕو اٌّّٙخ اٌّٛعٛكح ف ٝاٌطؼبَ ٌالٍزفبكح ِٕٙب ثؼل رفزيزٗ
 اضشذ ويف يسبػذ الفن فً هضن الطؼبم؟ االعبثخ  :اٌٍؼبة يجًٍ اٌطؼبَ ٚيؾٛي اٌّٛاك أْٛيخ اٌٍ ٝىويخٚاٌٍَبْ يمٍت اٌطؼبَ
 لبسى ثيي ػوليخ الهضن الزً رحذس فً الوؼذح والهؼبء الذليمخ واالهؼبء اللغيظخ؟اٌّؼلح
ثقٍ ٜاٌطؼبَ ٚاٌَٛائً ثبٌؼٖبهح
اٌّٚٙيخ ٚيظً اٌطؼبَ ثٙب ػلح ٍبػبرؾزٝ
يؾٛي اٌٍ ٝبئً

أ/اثوا٘يُ ِؾّل اثوا٘يُ فٍيً

االِؼبء اٌغٍيظخ
االِؼبء اٌلليمخ
يزلفك فيٙب ػٖبهاد ِٓ اٌىجل ٚاٌجٕىويبً رم َٛثبِزٖبٓ اٌَٛائً ِٓ اٌطؼبَ غيوا
ٌّ َٛٚٙفيٖجؼ ِٓ ٌفٚالد اٌٍٖجخ ٚرٕزمً
ِّب يَبػل ػٍ ٝرؾًٍ اٌطؼبَ
اٌ ٝفبهط اٌغَُ
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يحزبج خسن االًسبى الً الؼٌبصش الغزائيخ .وزله يحزبج اليهب الحيىاى
ال يزْبثخ اٌغٙبى اٌٌٍ ّٝٚٙىالة ِغ اٌغٙبى اٌٌٍ ّٝٚٙجمو
اٌىٍت
اٌجموح
اٚعٗ اٌّمبهٔخ
اٌغٙبى اٌٛٛ ّٝٚٙيً ٚفيٗ اوضو ِٓ اٌغٙبى ٌ ّٝٚٙلٖيو ٚفيٗ ِؼلح
اٌغٙبى اٌّٝٚٙ
ِؼلح ٌيزىيف ِغ اوً اٌؼْجالٔٗ ٕؼت ٚاؽلح ألٔٙب رؼزّل ػٍ ٝأوً اٌٍؾَٛ
اٌُٚٙ
ؽبكح
ِزَبٚيخ
االٍٕبْ

الدهبص الزٌفسً
ويف يؼًّ اٌغٙبى اٌ ّٝٚٙ؟ يؾزبط عَّٕب اٌ ٝاالوَغيٓ الؽزواق اٌغناء اٌّ َٛٚٙالٔزبط اٌطبلخ اٌز ٝيؾزبط
اٌيٙب اٌغَُ
يلفً االوَغيٓ ِٓ االٔف ٚاٌفُ صُ يٕزمً اٌ ٝاٌوئزيٓ

اٌزٕفٌ ٛ٘ :ػٍّيخ ؽٖٛي اٌغَُ ػٍ ٝاٌطبلخ ٚاالوَغيٓ ِٓ اٌٛٙاء
اٌغٙبى اٌزٕفَ ٛ٘ ٝاٌَّإي ػٓ اكفبي االوَغيٓ ٛٚوك صبٔ ٝاوَيل اٌىوثٚ ْٛثقبه اٌّبء
**رٕمَُ اٌّّواد اٌٛٙائيخ كافً اٌوئزيٓ اٌِّ ٝواد ٕغيوح رْجخ اغٖبْ اٌْغوح ٙٔٚبيزٙب رٛعل اويبً
ٕغيوح ِؾبٛخ ثبالٚػيخ اٌل ِٛيخ ؽيش يٕزمً االوَؾيٓ كافً ِغو ٜاٌلَ ٚيزٛىع اٌ ٝعّيغ
اعياء اٌغَُ
** اْ ػٍّيخ اٍزْٕب ق االوَغيٓ ِٓ اٌٛٙاء فالي اٌْٙيك يٕزظ غبى صبٔ ٝاوَيل اٌىوث ْٛاٌٚبه ٌٍغَُ
فيزقٍٔ ِٕٗ اٌغَُ ِٓ فالي ػٍّيخ اٌيفيوٚ .....ػٍّيخ اٌْٙيك ٚاٌيفيو يزٛال٘ب ػٍٚخ ِورجطخ ثبٌٍٛٚع
رَّ ٝػٍٚخ اٌؾغب ة اٌؾبعي
** ف ٝؽبٌخ اٌْٙيك  .يٕمج٘ اٌؾغبة اٌؾبعي الٍفً ِّب يَبػل ػٍ ٝارَبع اٌوئزيٓ ٚاِزالئّٙب ثبٌٛٙاء
** ف ٝؽبٌخ اٌيفيو  .يٕجَ ٜاٌؾغبة اٌؾبعي ٚيزؾون اٌ ٝاػٍ ٝفيٚيك اٌٖله فيقوط ٘ٛاء اٌيفيو

لين ًفسه
-9اّوػ كٚه اٌؾغبة اٌؾبعي ف ٝاٌزٕفٌ فال ػٍّيخ اٌْٙيك ٚاٌيفيو ؟
-5لبهْ ثيٓ اٌٛٙاء ف ٝػٍّيخ اٌْٙيك ٚاٌيفيو؟
-1ويف يّلاٌغٙبى اٌزٕفَ ٝفالي اٌغَُ ثبالوَغيٓ ؟
ويف رزٌفس االسوب ن

طشق رىيف السوه رحذ الوبء
 -9اليَزقلَ اٌَّه اٌوئزيٓ ٌٍزٕفٌ.
 -5يَزقلَ اٌَّه اٌقيبّيُ الٍزْٕبق االوَغيٓ ِٓ اٌّبء ٚافٍواط صبٔ ٝاوَيل اٌىوثْٛ
 -1رٛعل اٌقيبّيُ ػٍ ٝعٛأت هء ً ٚاألٍّبن رؾذ ل ًٛاٌقيِْٛيخاٌز ٝرفزؼ ٚرغٍك
 -4يجزٍغ اٌَّه اٌّبء ػٓ ٛويك اٌفُ ٚيم َٛثلفؼٗ ٔؾ ٛاٌقبهط ثٛاٍطخ اٌقيبّيُ
 -2رم َٛاالٚػيخ اٌلِٛيخ ثزٛىيغ االوَغيٓ ػٍ ٝثبل ٝاعياء اٌغَُ
 -2اٌقيبّيُ ِٓ اٌزىيفبد اٌزوويجيخ اٌز ٝرَّؼ ٌٍَّه ثبٌؼيِ ٚاٌزٕفٌ رؾذ اٌّبء
هب اوخه الطجخ ثيي االًسبى والسوه
اٚعٗ اٌزْبثخ  :اْ وال اٌغٙبىيٓ يَزْٕك االوَغيٓ ٚيقوط صبٔ ٝاوَيل اٌىوثْٛ
اٚعٗ االفزالف  :يّزٍه االَٔبْ هئزيٓ الٍزْٕبق االوَغيٓ ِٓ اٌٛٙاء ثيّٕب يّزٍه اٌَّه
اٌقيبّيُ الٍزْٕبق االوَغيٓ ِٓ اٌّبء
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أ/اثوا٘يُ ِؾّل اثوا٘يُ فٍيً
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دوس الجطش فً الزأثيش ػلً الجيئخ
لل يؾلس ثؼ٘ اٌزغيواد ػٍ ٝإٌظُ اٌجيئ:
 -9رغيشاد طجيؼيخ هثل:
كهعخ اٌؾواهح ٚوّيخ األِطبهأ ٚاٌظوٚف إٌّبفيخ اٌمبٍيخ
ؽوائك اٌغبثبد ٚاٌّؾيطبد ٚاٌفيٚبٔبد ِّب يإك ٜاٌ ٝىيبكح أ ٚأمبٓ اػلاك اٌؾيٛأبد اٌّفزوٍخ اٚاٌفوائٌ
 -5رغيشاد ثفؼل األًططخ الجطشيخ هثل :

اػّبي اٌيهاػخ أٚرَٛيخ األهٗ ٌجٕبء اٌّغزّؼبد لطغ اٌغبثبد ٚرغويف اٌّواػ ِٓ ٝأعً اٌيهاػخ ًِء اٌَّزٕمؼبد ٚاىاٌخ اٌىضجبْ اٌوٍِيخ اٌّٛعٛكح ػٍ ٝاٌْٛاٛئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
االثبس الوزشرجخ ػلً األًططخ الجطشيخ :
 -9رٍٛس اٌٛٙاء ٔ :زظ ػٓ ػلك اٌَيبهاد أ ٚاٌّٖبٔغ اٌز ٝرؼًّ ثْىً غيو ٕؾيؼ
 -5رٍٛس اٌّبء ٚاٌزوثخ :ثَجت اٌمبء إٌفبيبد
 -1رْوك ٚأمواٗ وضيو ِٓ اٌؾيٛأبد ٚإٌجبربد ٚأزْبه االِواٗ
 ػٕلِب يى ْٛاٌٛٙاء غيو ٔظيف ٚاٌزوثخ ٍِٛصخ يإك ٜاٌ ٝأزمبي اٌؾيٛأبد أٌ ٝظبَ ثيئ
أفو يٍج ٝاؽزيبعبرٙب ٚيَبػل٘ب ػٍ ٝاٌجمبء ٚ .رم َٛإٌجبربد ثججبٔجبد ثنٚه٘ب ِٓ ِىبْ
ِٕبٍت ي ّٓٚثمبء٘ب
 يزأصو االَٔبْ أما ٌُ رّٕ ٛاٌّؾبٕيً أ ٚرٍٛس اٌّبء اٚ ٚعٛك ٕؼٛثخ ف ٝاٌزٕفٌ ثَجت
اٌلفبْ
 يٚطو اٌجْو اٌ ٝرغيو اٍٍٛة ؽيبرٚ ُٙاالٔزمبي إٌِ ٝبٛك الً رٍٛس
 اٌزؼوٗ ٌٍزٍٛس ٌّلح ٛٛيٍخ يلِو اٌوئزيٓ ٚيَجت ف ٝاالٕبثخ ثّوٗ اٌوثٚ ٛاِواٗ
اٌمٍت
هل يسزطيغ االًسبى اسزؼبدح الٌظبم الجيئ لطجيؼزه االصليخ ؟


ٔؼُ اما اػبك ىهاػخ اٌغبثبد اٌز ٝاىيٍذ ٚاٌزقٍٔ ِٓ اٌؼٛاًِ اٌٍّٛصخ ٌٍّبء ٚاٌٛٙاء ٚاٌؾفبظ
ػٍ ٝإٌجبربد ٚاٌؾيٛأبد االٍٕيخ

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رؾيبرٌٍ ٝغّيغ أ /اثوا٘يُ ِؾّل اثوا٘يُ فٍيً
رّذ ثبمْ هللا

أ/اثوا٘يُ ِؾّل اثوا٘يُ فٍيً
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أ/اثوا٘يُ ِؾّل اثوا٘يُ فٍيً
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