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ًَؿلُؾُ:  ث
 بُ زايم  و باوكٍ. -
ًَطياْ كطز -  .َبُ ًُٓىو ُٓو ًاًؤغتاياُُّ ف

ثــُضوَضزَ و   بــُ ٓــًُىو ٓــُو ًاًؤغــتاياُُّ زَهػــؤظاُُ هــُ غــُُ ُضّ -
ًَسَكؤؾّ. ًَطكطزْ ت  ف
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ًَؿُكِ  ث
 

ًَطكـطزْ   ؤغـُّ ثــُضوَضزَ ثِط  بــُ دًــا هــُ ٓـًُىو كيُُــُكاُِ تـطّ شيــاْ    وف
ضىُلُ هُكيـُن ثُيىَُـسّ     َيتزازَُط ؤغُكاُِ شيآْاهؤظتطيّ و ططُ رتيّ ثِط

ًَلطزُـِ   خ خىزّ تاكِ كؤًَُه ُوَ ُٓيُ  هُكيُكِ تط  بُ اَهِ يُكًُِ زَغـت ث
ًَؿضـــىوْ و طُؾـــُكطزْ وبُضَو  ُٓطـــُض  تُؾاضغـــتاًُُ شيـــاض و بًِـــاز ُـــاُِ  ث

     ّ ًَـ ببـــُي ًَـــت هـــُُاو    مباُـــُوَيت خؤًـــاْ و ًًووُتُكـــًُاْ بـــُضَو ثـــ زَب
ٌَ ًَىيػـــتُ ُُخؿـــُ و قىتهـــُ   بلـــُيّ قىتاخباُـــُوَ زَغـــت ثـــ اخباُـــُكاًُـ  ث

ًَبلات.ث ًَم هـُ ثايـُ ٓـُضَ     الُُكاْ هُ قؤُاغِ باخضُّ غاواياُُوَ زَغت ث يُك
ُٓطـُض كـَُ و    ططُ ُكاُِ قىتاخباُُف بىوُِ ًاًؤغتاّ كاضاًُ و غُضكُوتىوَ 

ًَبلُيّ  ُٓبىو  كيُُُزاكىِضّ هَُ   ووَكتِ ُٓوا ُاتىاُني ُُٓ اوَكامناْ زَغت ث
ًَــم يابــاْ  ًَطؤؾــًٌا زواّ  بــُ ًاُ  هُغــُض  كاُِ خــؤّقىتاخباُــُ  كاضَغــاتِ ٓ

و شياْ و كُغايُتِ ًاًؤغتاّ َوَثامشاوَّ خؤَي و ظبطّ كاضَغاتُكُ زاًُظضاُس
ؾـِ ظاُػـت   بؤ بُضظتطيّ ٓاغت بُضظكطزَوَ  ُٓض بؤيُ بًُاوَيُكِ كـىضت ؾؤضِ 

ًَؿـلُوتىوَ       ّو تُكُِهؤشيا ْ كاُبـُضثاكطز و ٓاتـُ ضيـعّ وَكتـُ ٓـُضَ ث . ِ دًٔـا
ًٌَُّ كىض ًَػتا ًُُاُتىاًُىَ خؤًاْ   زهُُاو ٓ ِ تاوَكى ٓ  هُ كؤغح و قُيطاُـُكاُ

ًَطكطزْ ضظطاض بلُيّ و ًَؿلُوتّ بٔاوَيصيّ  هُبُض  ثُضوَضزَ و ف ُُٓ او بُضَو ث
ًَؿاْ و زاُاُِ بُضُاًـُ   ًَىيػتٌاْ بُ ُُخؿُك ًٌَُ هًُُٓىو كُؽ ظياتط ث ُٓوَ ٓ

ًَِنيتــا  و ُىوغــًِِ بابــُت ُٓيــُ ُىوغــني  .وَكى كؤغــجُكاُِ بــُضزَباْ بؿــل
ًَطكــطزْ هــُ ٓــًُىو بىاضَكــاْهُغــُض ثِط َِ دًــاواظّ  ؤغــُّ ثــُضوَضزَ و ف   بــُب

ًَـ          ًَىَّ كت بُظًاُِ ؾرييِِ كـىضزّ ظؤض كًُـُ  بُتايبـُتِ ُٓطـُض هـُ ضىاضضـ
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ــتِ زا  ــُكِ ظاُػ ًَلؤهًُِوَي ــاْ ه ــًُىو     ي ــُ ٓ ــاتىوَ ب ــُوَ ٓ ــاتِ ٓ ــُ ك ــت. بؤي ًَ ب
ًَُِ ثطبلُيُِوَ كيُكٌاْ َُٓ  .و ثُضَ بَُ بىاضَ بسَيّ كُه

ــتايُن        ــّ وَن ًاًؤغ ــُ ًــاوَّ     ٓــُو  ً ــُّ كــُ ه ــِ و زَضَدماًاُ ًَبًِ  ت
ــعَزوا ــاضكطز   ُ ــاَهِ ك ــس   غ ــسَكاُِ خىَيِ ــُُاو ُاوَُ ــاضَ   ه ــىوَ و تؤً ــاْ ب ًَطي ف

ــطزووْ  ــىو    ك ــىزَ َو وَضططت ــُوَ و غ ــتاُُّ خىَيِسووًُت ــُو ؾ ــَُي ٓ ــُ   ْهُط ب
ًَىيػتٍ ظاُ ًَلـُيَ  ًاًؤغتاياُِ بُِض ِبًاخنًُُ بُضزَغت ِ ث كطزُـِ   َيعَوَ  بـُ ت

ًَتـــُ غُضضـــاوَيُكِ بضـــىون هـــُثاَي         هُطـــَُي ظاًُـــاضّ غـــُضزََ  تـــاوَكى بب
ًَـ خؤًـاْ ُىوغـًىياُُ و خػـتىوياُُتُ        تط كاُِغُضضاوَ كـُ ًاًؤغـتاياُِ ثـ

ــُضِ    ــُ ط ــَُ ثُضتىوك ــًِِ ٓ ــؤ ُىوغ ــُ. ب ًٌَ ــتِ ٓ ــُو  بُضزَغ ــُّ ٓ ــُُاو ظؤضب اوَ ب
ــ ــُ     ث ــَُ بابُت ــُض ٓ ــىضزّ هُغ ــُظًاُِ ك ــُ ب ــُّ ك ــُ و طؤراضاُ ُضتىون و ضؤشُاً

ًَُىوغـــًىياُُ  هُطـــَُي غـــىوز وَ  ـــُّ ضطـــطتّ هـــُ غُضضـــاوَ نُضَبًـــُكاْ و ث
ًَت  .و ياُُكاْ ُُٓتُضُ

َثـاُِ دـُُد زَضـىوَيِّ  ضؤشاُـُ ضـُُساْ      ظؤض هُ ًاًؤغـتاياْ ثـؤي بـُ طؤضِ   
ًَؿُ و ططفـت     ُُخىَيِـسْ و  ًؤغـتا زَبِـُوَ  ًاووّ ضووبـُضِ هـُُاو قىتاخباُـُ    ك

ًَتاقُتِ و زيـاضزَّ قؤثًـُكطزْ و ُٓضِ   ًَلضـىوُِ ٓـاضاًِ ثـؤي و     ب َؾـُكطزْ و ت
ٍَ ًَطّ تُهُفؤْ و وَيِـُططتّ بـؤ ثؤهـُكاْ     طى ًَِاُِ ٓاً ُُططتّ بؤ بُضاًبُض و ٓ

ًَؿــُّو ضــُُساْ و زَواَ ُــُكطزْ و غًابــاتِ ظؤض و ضيعُــُططتِِ يــُكرت    تــط ك
  ُ ــُ بُضبُغــت هُبــ ؤغــُّ ثــُضوَضزَ و  وايــاُلطزووَ ثِط ضزََ ًاًؤغــتا بىوُُت

ًَـــت ًَطكـــطزْ ُاؾـــطيّ و هُكـــُزاض ب هُكيـــُكِ تطيؿـــُوَ خـــىزّ ًاًؤغـــتاّ   ف
ًَتاقُت كطزووَ ًَـت خـؤّ بـسات    . ب ُ بـ  بَُكَ ُٓوَّ ططُ ُ ُٓوَيُ كُ ًـطؤر ُاب

زَغتُوَ  ُٓضوَٓا ُاؾـلطَيت ٓؤكـاضّ غـُضَُٓهساُِ ٓـًُىو زياضزَكـاْ خبُيِـُ       
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ــُن كــُؽ  تــُُ ُٓغــتؤّ ــُُاو   ٔا يــُن كيــُْ و ي بــَُهلى ٓــًُىوًاْ ُٓواُــُّ ه
ــُكُزايّثِط ــُضَكاْ   )سلىًُت ؤغـــ ــُكاْ  بُضَيىَبـــ  وَظاضَت  بُضَيىَبُضايُتًـــ

ًَم هُو  ًاًؤغتاياْ  قىتابًاْ  زايم وباوكاْ( ْ بُؾ زَكُوَيتـُ   كَُ و كىِضياُـًُا
ــساب غــُض ؾــاْ كــُ ٓــًُِط ًَ ًَىيػــتُ زاُــِ ث ًَني و ؤ تىؾــِ ٓــاتىويّ  ُٓضبؤيــُ ث ِ

ًَــت  اُلــاضّ بــسَيّ ٓــُوَهِ طؤِض ًٌَــُ وَن ًاًؤغــتا غــُضَتا زَب هــُ خؤًاُــُوَ  ٓ
ــُض.   ــؤ بُضاًبـ ــُدما بـ ــُيّ و ٓـ ًَبلـ ــت ث ــؤ  زَغـ ــُ خـ ــُف بـ ــِبريكطزْ  ًُٓـ ضؤؾـ

ًَـت خؤثِطظاُػتلطزْ  اُـُوَ بـؤ ٓـًُىو ٓـُو ُىوغـطاوَ ظاُػـتًاُُّ       بـُ طُضِ   زَب
ًَـ  ياُِ كًُاًؤغتا  غُضزََ و وَضططتِِ تاقًلاضيًُكاُِ ضابطزوو ًَـِ   ثـ ًٌَـُ ث ٓ

 طُيؿتىوْ.
ًَـ    ًاًؤغتاّ غُضكُوتىو زَكـات  هُ َُٓ ثُضتىوكُ باؽ  بـُ   تكـُ ضـؤْ بتىاُ

ُ   ضاغــترتيّ و ظاُػــتًرتيّ ضَي ــا  ــ ــسات و ه ــسُِ ٓــَُ  ٓــُوَهِ خــؤّ ب ًَ ُياُ بُد
ًَ ًَِ    .تُٓضكُ ثريؤظَ غُضكُوتّ بُزَغت بٔ
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 ثانصة بهةماى طسنط

 
ًَم كـاضَيلِ ضـان ٓـُدماَ زَزات  ضَي ـاّ ظيـاتطّ      ٓاُِ قىتابًُكُت بسَ  -1 كات

 بؤ ضؤؾّ بلُوَ. 
 عّ قىتابًُكُت ب طَ  ُٓطُض زَتُوَيت ضَيعّ تؤ ب طَيت.ضَي -2

ًَطبلــُ    -3 ًَىيػــتًُكِ  بــُ طوتىطــؤ و قػــُ هُطــَُي كــطزْ قىتــابِ ف ــم ث ًَ كات
َِ بلُ.  َِ بُد  ُٓبىو زاوا هُ تؤ بلات  تؤف بؤّ د

 ًُكُ و بُغُضيسا َُٓهٌُؾاخُ. زا ٓاواض بُغُض قىتابِ  -4

ًَُِ كُ زَغَُكتت بُغـُضزا  -5 ًَم قىتابِ ًُتطغ َِ     بُ ؾت ًُـُ و ُاتىاًُـت دـ
َِ ّ بلُيت.    بُد

ــتُّ     -6 ــاْ ٓاضاغـ ــًاضّ ٓاغـ ــاْ و ثطغـ ــاّ ٓاغـ ــاْ و ضَي ـ ــاضّ ٓاغـ ــُ كـ ًًُٓؿـ
 قىتابًُكُت بلُ  خؤت هُ ؾتِ ٓاَهؤظ و ططاْ بُ زووض ب طَ. 

ًَؿــ  -7 ــؤف بلــُ   ضَي ــا بــؤ ٓاتِــُ ث ٓــً   ُوَّ يُكــُ يُكــُّ قىتابًــُكاْ خ
َّ ًُخُ.  ًَلًاْ ثؿت طى  كاً

ًَتُوَ ُُن كُغُكُ خؤّ.  -8  ًًُٓؿُ ضقت هُ كطزَوَّ ُاؾطيّ بب

 بُخؤؾرتيّ ُاو باُ ِ قىتابًُكُت بلُ.   -9

ًَت و غِىضَيلِ فطاواْ بؤ قىتابًُكـُت زابـني بلـُ  بـؤ      -10 ًَبىضزَيًت ظؤض ب ه
 بلاتُوَ.  ُٓوَّ َُٓهُكاُِ ضان 

ًَعَ  طىًــاُِ     -11 ًًُٓؿــُ وا غــُيطّ قىتابًُكــُت بلــُ كــُ بــُ تىاُــا و بــُٓ
 خطاثِ بؤ َُٓهٌُبُغتُ.
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َِ  زاواّ        -12 قػُيُن بؤ قىتابًُكُت ًُكـُ كـُ خـؤت بـُكطزَوَ ُـُت كطزبـ
ًَم هُ قىتابِ ًُكُ كُ خؤت ُايعاُِ.   ًَطبىوُِ ؾت  ف

ــؤ ق    -13 ــؤت ب ــساُِ خ ًَ ــِ ث ــتِ و ططُ  ــُضزَواَ خؤؾُويػ ــاضَ  ب ــاْ زووب ىتابً
 بلُوَ.  

ُٓضطًع ثؿت هُ ٓاًؤشطاضّ قىتابًاْ ًُكُ  ضىُلُ قىتابِ هـُ ٓـاو ظيـاتط     -14
ًَىيػتِ بُ ٓاًؤشطاضيًُ.  ث

ــُوَت     -15 ــُضوو بىوُ ــطكُّ ضووب ــَُ ض ــؤف يُك ــطزْ و ضووّ خ ــُكَ ك بــُ غ
ًَبلُ.    هُطَُي قىتابِ زَغت ث
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 بةشى يةكةم

 
 اليةنة طسنطةكانى كةضايةتى مامؤضتاى ضةزكةوتوو

 

ؤغــُّ ٓــُضَ ططُ ــُكاُِ غــُضكُوتِِ ثِط ثايــُيُكــُ هــُ ثايًُاًؤغـتا          
ًَٔـاتىو  خـؤضّ ٓاغـؤ       ًَطكطزْ  ٓاًازَكطزُِ ًاًؤغـتاّ بـُتىاُا و ه ثُضوَضزَ و ف

َِ و ًـــصزَّ غـــُضك ًَضـــُواُُوَ  كواظّ َُٓهـــسَيِ ُوتٌِاْ بـــُ طىَيـــسا زَزات. بُث
و ُعًـــِ ٓاغـــتِ ثـــُضوَضزَيِ و ظاُػـــتِ  ٓـــُُ اوَكاُِ   كُغـــايُتِ ًاًؤغـــتا

   َ ًَت هُبـُضزََ بـُ ٓـُدما ًَلِ طُوضَ ثُيسا زَب ًَؿلُوتّ ضازَططَيت و بُضبُغت  ث
ًَؿــلُوتّ زَكُُــُوَ  غــ      ؤغــُيُ.طُياُــسُِ ٓــَُ ثطِ  ُضَتا ُٓواُــُّ بــري هــُ ث

ًَسَكــُْ هًُاًؤغــتا كُغــايُتِ ًاًؤغــتا دًاواظيًــُكِ ظؤضّ ُٓيــُ  وَ زَغــت ث
ضـــىُلُ ٓـــُو ثُضوَضؾـــًاضَ   هُطـــَُي كُغـــايُتًُكاُِ خـــاوَْ ثًؿـــُكاُِ تـــط 

ًَؿُوا و ضابُضَ  بًِازُُضّ كُغايُتِ ًطؤرُ  ٓاًازَكـاضّ ًطؤرـِ غىزبُخؿـُ    ث
  َ ــُ ظؤض   بــؤ زآــاتىو  بــؤ بــُ ٓــُدما ًَىيػــتُ ه ــسُِ ٓــَُ ُٓضكــُ ثــريؤظَ  ث  طُياُ

ًَت     ظاُايـاُِ بـىاضّ ثـُضوَضزَ    كيُُُوَ ًاًؤغتا خاوَُِ كُغـايُتًُكِ تـُواوب
ْ ٓاًاشَ بـُ ظؤضَيـم هـُو كيُُاُـُ      ًَىيػـتُ هـُ كُغـايُتِ ًاًؤغـتازا       زَكـُ كـُ ث

ًَت ًَؿـُ و ططفـت غـُضكُوتّ هـُ           ُٓب َِ ك ًَـت بـُ ٓاغـاُِ و بـُب بؤ ُٓوَّ بتىاُ
ًَت ًَِ  .ثًؿُكُيسا بُ زَغت بٔ
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 رةوشتيةكةم/ اليةنى 
 

 ئامانخ هة كازكسدى. -1
ًَطكطزُـِ    ُٓضكِ غـُضَكِ ًاًؤغـتا   ِ ف ًَ ُياُـسُِ ًطؤرـِ زَغـت     قىتـاب و ث

ــتدىاظ   ــُت ىظاض و ظاُػ ــان و خعً ــُ   َث ــت ًًُٓؿ ًَ ــُ   زَب ــُ طُوضَي ــَُ ٓاًادم ٓ
  ؾــتِ كوَكــِ طَيــت  هــَُ ٓاغــتُ بــُضظَوَ بــؤ ثًؿــُكُ بِطواُتَيــريهُبُضضــاو ب 

ًَِاُِ ثوـُ  وبريكطزُُوَ هُ ًى ٓاًادمِ غُضَكٌ  وَكى طَيتُُُك ضُ و بُزَغت ٓ
 ّ بـُ تايبـُتِ   بؤ ُٓوَّ هُ زآـاتىو غـىزّ بـؤ خـؤ     و ثايُ و ضُُساْ ؾتِ تط 

ــَُهم  ــان و خ ــتٌاُُكُّ خ ًَت   و ًُؿ ــُب ــتِ ٓ ــت بُطؿ ًَ ــط   زَب ــتُكاُِ ت ًُبُغ
ــطبِ وَوَك ــؤّ   تَي ٌَخ ــ ــُوَزووض  ه ــُ    خبطَيت ــَُ ٓاًادم ــؤ ٓ ــتا ب ــُض ًاًؤغ   ُٓط

ًَِاكـات    طُوضَيُ كاضبلات ًَـعاض      ُٓوا ًٓ  ٓؤكاضَيلِ خـىزّ و زَضَكـِ كـاضّ ت ب
ًَتـُوَ  بـَُهل   ًَت و ِضقِ هُ ثًؿُكُّ ُاب ُ   ىُاب ًَضـُواُ شيـاْ  ُٓضضـُُسَ   وَ بـُ ث

ًَلِ  ًَعاضكــُض زَوضّ بــسَْ  بــَُكَ ٓــُو بــُ سًُاغــُت ًَــت و ٓؤكــاضّ ب ُــاخؤف ب
 . ظؤضتطَوَ بُض هُ ؾاَكوّ ُُفاًِ زَططَيت و ضؤن زاُازات

 

 كسدى. يةضت بة بةزثسضيازيةتى -2
ضؤْ زايم و باون خًُِ طُوضَ كطزُِ ًِساَهُكاًُُتِ  فُضًاُبـُض  ُٓضوَن 

ــًُِ ضاثُِض ــسُِ كاضخـ ــُتِاُـ ــاواْ و     َكُيـ ــُوَّ تـ ــًُِ كًُلطزُـ ــؤهًؼ خـ ثـ
ًَضِ يُكاُ ًَـت هـُ زآـاتىوّ       ُغُضث ًَت خـؤّ بـُ بـُضثطؽ بعاُ   ًاًؤغتاف زَب

ُ ُٓو ًُٓىو قىتابًـُّ كـُ هـُ شَيـط زَغـت      ُٓغـت بـُو بُضثطغـًاضيُتًُ      ِ زايـ
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ًَـت  هـُ شَيـط          طُوضَيُ بلـات    ًَـت هـُ قىتاخباُـُوَ شيـاْ زضوغـت زَب ًَـت بعاُ زَب
كؤًَُه ا زَكطَيّ  ُٓطُض ثًؿُكاُِ تـط هـُ   ُاو وَ تاكُكاْ ٓاضاغتُّ ُٓوَزَغتِ 

ًَلِ كؤًـَُه ا بُضثطغـًاض بـّ  ٓـُوا ًاًؤغـتا بُضثطغـًاضّ يُكـًُِ          تُُٔا كيـُُ
ًَ ًَت بُ ُٓغتلطزْ بـُ بُضثطغـًاضيُتِ خـؤّ     الِ كؤًَُه ًُٓىو تاك يُ  زَتىاُ

ًَلِ ٓــاضاَ  ًَضُواُُؾــُوَ  و شيــاُ  ثــِط هــُ ظاُػــت و ظاًُــاضّ زضوغــت بلــات  بــُ ث
ً تكًُ ّ    ُضخــُ كؤًــَُه ا بـــُضَو    ِ كــطزْ و كواظ بــىوُِ ُٓغــتِ بُضثطغــًاض

ضوو هـُ   اُُفاًِ زَبـات  بًُـُف ضَيـصَّ تـاواْ و كزاْ هـُُاو كؤًـَُه       و ُُظاُِ 
ــازبىوْ زَ ــتظيـ ًَـ ــُو     ب ــُ ٓـ ــُةاُسووَ كـ ــُوَياْ غـ ــتًُكاْ ٓـ ــُوَ ظاُػـ ًَلؤهًِـ ه

ــاضّ        ــُ  ٓؤك ــُضظ زاي ًَلِ ب ــت ــُ ٓاغ ــسََهًاْ ه ــاواْ و طُُ ــصَّ ت ــُّ ضَي كؤًَُه اياُ
َيتــُوَ بــؤ بــُضظّ ضَيــصَّ ُُخىَيِــسَواضّ  باؾــرتيّ ضَي ــاف بــؤ  يُكــًُِ زَطُِض
ــُ  ــُضططتّ هـ ــاضزَّ بـ ــسَواضّزيـ ــت كطز  ُُخىَيِـ ــُ  زضوغـ ــت بـ ــُو ُٓغـ ــِ ٓـ ُـ

ًَىيػتُ يُ كُ تُبُضثطغًاضيُ  ًاًؤغتا بؤ خؤّ زضوغتِ بلات. ث
 

 ييَنهى و ثةهةنةكسدى. -3
ًَلُ هُ ٓاَهؤظتطيّ ثِطثِطؤغُّ         ًَطكطزْ يُك ؤغُكاُِ شياْ  ثُضوَضزَ و ف

ــُضّ  ثطِ    ًَؿــُ و ضُضًُغ ــُتِ هــُ ك ًَعاضكــُض  بُقــُز     ثِطي ــاضّ ب يــُتِ هــُ ٓؤك
َكُ  ٓاغتُُد و هًُجُضَكاْ ظؤضْ  بـَُكَ بُضًُُٓكـُّ   طُوضَيِ و ثريؤظّ كاض

ــتا       ــاتط ًاًؤغ ًَم ظي ــ ــًُىو كُغ ــُ ٓ ــُ ه ــلُضَ  بؤي ًَص و زَهدؤؾ ــ ــُ ض ــرييّ و ب ؾ
ًَىيػت ًٌَِبُ  ِث ًَؿـاُُّ    ُٓيُ و خؤططّ ِٓ ًَؿاوَ ططفـت و ك هُبُضاًبُض ُٓو ه

ىاضبىوْ كُ ضووبُضووّ زَبُِوَ  ثُهُ ُُكطزْ هُ طُياُسُِ ثُياًُكُ و ضـاوَُ 
ًَط ًَتزَتاوَكى قىتابِ ف ًَلِ   ب وَكـى   بُضظّ ضَوؾتِ ًاًؤغـتايُتًُ  ططُ ِ خاَه

ًَـت و بـصاضّ زَكـات و تـؤّ        ًَو ًَـىَ زَكـات  ُٓو دىتًاضَّ كـُ ظَوّ دـىاْ زَك   ث



......سةركةوتوو.مامؤستاى
 

  

ًَت تاوَكىثاؾاْ هُ ضاوَُىاضي ًَسَطات و  سا زَب ًَت ث   و بُضَُٓ زَزات. ؾًِسَب
ًَم هُ ُٓهوُوَ بـؤ يـا      ًَطبىوُِ كُغ ًَلِ زضَيصخايـُْ      ف ًَىيػـتِ بـُ كـات   ٓـَُ ث

ًَـت ٓـُوَف بـعاُني         ُٓيُ  ًًُٓـ ًَىيػتِ بـُ ٓاضاًًًـُكِ ظؤض ُٓيـُ  بـَُكَ زَب ث
ًَلِ طُوضَّ هُ زواوَيُ.كُ بُضًُُٓكُّ ؾرييّ و زَهدؤؾلُض  َ وثازاؾت

   

 دهَطؤشى. -4
 ٓـُض  َيعتطَ هُ ٓـًُىو ُٓضكـُكاُِ تـط ثريؤظتـط و بـُضِ      ًاًؤغتآُضكِ        

ًَىيػتُ بؤيُ ًَـت كـُ      ًاًؤغـتا  ث ًَطكطزُـِ    بـسات ُٓوَهظؤض ٓاطـازاضّ ٓـُوَ ب بـؤ ف
ًـ  ًَـىاْ   دًـاواظّ ُـُك    ِاُُكتُواوّ قىتاب ْ هـُ   ًَمٓـً  يـُك  ات هـُ ُ   قىتابًـُكا

ًَلِ ضووْ و ٓاضاغتُ كطزُِ ظيطَكُكاْ  هـُ ٓـًُاْ كاتـسا     بطزًُاْ بُضَو ٓاًادم
ًَؿربزُِ ٓاغت ُعًُكاْ ًًَاُُوَ  و ظياتط خؤخُض بُضَو ث ًَىَيُن يلطزْ ث   بُ ؾـ

ًَــت َّ خبــات  ُاب َّ  . دــاًاًؤغــتا تــُُٔا يــُن قىتــابًـ ثؿــت طــى ٓــَُ ثؿــت طــى
ًَت خػتُِ بُُٓض بسات ٓاغـتِ غـُضدَُ    هُغُضيُتِ ُٓوَي ىبَُهل  ٓؤيُكُوَ ب

  ٓـــَُ اْ زَضخبـــاتزَهػـــؤظّ خـــؤّ بؤيـــ و قىتابًـــاْ هُيـــُكرت ُعيـــم بلاتـــُوَ 
ًَت هُغُض سًػابِ  ًَتُٓوَكُُؾِ ُاب  .ًٓ  يُن هُ قىتابًُكاْ ب

ــتُِِض       ــُْ    خػـ ــتُيِ هُكيـ ــطّ و دُغـ ــاّ شيـ ــع و تىاُـ ًَـ ــُواوّ ٓ ووّ تـ
ــتا ــؤظيًُ    ًاًؤغ ــىوُِ زَهػ ــاُُّ ب ْ   ًُؿ ــطز ــُضيم ك ــُ خؤخ ــُوَ ه  زووض كُوتِ

ًَِاُِ كــاضّ ًاَهــُوَ بؤُــاو بــُكاضّ زَضَوَ و  كاضي ــُض ُــُبىوْ  .قىتاخباُــُ ُــُٓ
 ُ ًَم كـُ هُب ْ    بًُٓ  قػُ و َُٓهىَيػت بـُ   ضاًبـُضّ ٓـُدماَ زَزضَيـت  ططيِ ـِ زا

ًَم و ْ  بُؾــ ًَلِ تــطّ قىتابًــا َّ خػــتِِ بُؾــ   ثُضوَضزَيًــُُا كــاضَيلِ  ثؿــت ى
ًَم هُ قىتاخباُُيُ ًىهلِ قىتابًُ  ًَت تُواوّ تىاُـاّ   ًاًؤغتا كات ُٓو ضؤشَ زَب

ًَت بؤ ًٓ  كاضَيلِ تط ٓـُو كاتـُ    ًَت  ُاب ًَِ ًَطكطزُِ قىتابًاْ بُكاضبٔ خؤّ بؤ ف
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 .  و خؤّ بُكاضّ كوَكِ خُضيم بلات هُ قىتابًاْ بُ فريؤبسات
 خاكى بووى. -5

ًَٔـاتىوَّ     اضّ غُضكُوتىو ًٓ  كات ؾاُاظّثُضوَضؾً        بـُو ظيطَكـِ و ه
ْ خؤّ  ًَت   ُاكـات  هُبُضزََ قىتابًـا و خـؤ بُطـُوضَظاْ      ُاظيـاْ بُغـُض ُافطؤؾـ

ًَت  ًُُ ًَِ ْ  ض ُازاتٓاظا و زَضووًُاْ كُغايُتِ قىتابِ ُاؾل    وَكى ًـطؤر ضَيعيـا
ــات ًاْو ٓـــَُهؼ و كـــُوت زَططَيـــت ــَُي زَكـ ًَـــصووّ  هُطـ   هـــُ شووضَوَ باغـــِ ً

  و زاغتاْ و غُضوَضيُكاُِ خؤّ ُاكاتُ بابُتِ ُـاو ثـؤي   ضابطزووّ خؤّ ُاكات
ــت   ًَ ــؤّ بُخعًــُتلاض زَظاُ ــات    هــُ ُاخــُوَ خ ــاوَُىاضّ غىثاغــ ىظاضّ ُاك و ض

 ُ ــ ــؤضَ كاضاُـ ًَـــت ٓـــَُ دـ ْ  ضـــىُلُ زَظاُ ــُظا ــِ ُـ ــا ضؤؾـــِبريَ ٓـــِ ًطؤرـ   و ُـ
بُضَكـُت   ثايُ و ضَيع و ؾلؤّ زازَبـُظَيت  ثوُ و  يِِ ًُٓاُُّ غُضَوَبُزَضبِط

َِ  ُٓواُُّ هُ ثؤهسا خُضيلِ باغلطزُِ خؤيـاُّ هـُ ُاخـُوَ     ًَِ ًَطبىوْ ُاً هُ ف
ــَُ و كــىضِ    ــُ ك ــت ب ــّ خؤُٓغ ــاتىاُّ خؤيــاْ وَن     ي ــطزَوَ ُ ــُْ  بــُ ك اْ زَك
و ًُؿاْ بسَْ  بؤيُ ثُُا بـؤ ُاغـاُسُِ خؤيـاْ زَبـُْ     ًاًؤغتايُكِ غُضكُوتى

َِ كــَُ و كــىِضّ ُٓدماًــساهُكيــُْ خؤياُــُوَ     ُٓطــُض ًــطؤر ٓــُضكِ خــؤّ بــُب
عّ ضيَـ  خؤّّ ظبُ طىَيطَّ بُخؿني و زَهػؤ زَهػؤظ و خُخمؤض و بُخؿِسَ بىو 

ُ   هـُُاو كؤًـَُه ا  هُُاو قىتاخباُُ و َُٓ زَطريَيت و ثوُ و ثايٍُ  ًَتـ وَ  بـُضظ زَب
ًَت ًطؤر  ُ  بـسات  ّضَي ا بـُخؤ ُاب بـُ   ُّوَ هـُ شووضَوَ خـؤ  يـ بـُٓؤّ ظيطَكًُك

ــ ًَ ــُ    ت و طــُوضَ بعاُ ــىُلُ ب ــات  ض ــىون غــُيط بل ــَُ و غ ــُّ بــُ ك بُضاًبُضَك
ًَضُواُُ  ًَتزَهًِايًُوَ َُٓهىَيػتُكُ  ث  ُوَ.زَب
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 طؤيى.تزاض -6 
ِ هُ هُ كطزاض و ضاغت ؤيِ هُ قػُكطزْ و        َِ طُياُـسُ ثُمياُُكاُـسا    بُد

ًَى ُ   ث ثًؿـــُّ ًاًؤغـــتايُتِ واتـــا     يػـــتًُكِ ططُ ـــِ كُغـــايُتِ ًاًؤغـــتاي
ًَِاغُيُكِ  ضاغت ؤيِ  ُٓطُض َُٓ ضَوؾتُ هُ ًاًؤغتا دًا كطايُوَ  ُٓوا ًٓ  ث

ًَتُوَ ًَِ ًَىيػـتُ ضاغـت ؤ بـني بـَُكَ ًاًؤغـتا        بؤ ُاً هُطَُي ُٓوَّ ًُٓىوًاْ ث
ًَت ضاغت ؤتطب ًَغًُبُضًاْ )حمٌـس( زضوزّ خـىاّ   هُ ًُٓىوواْ ظياتط زَب ًَت. ث

ًَت بـُ )ضاغـت ؤ ( ُاغـطابىو  ٓـَُ      ًَـ ُٓوَّ ثُياًِ خىايِ بؤ ب ًَت  ث هُغُض ب
ــىوَ ٓــُوَيِِ غــُضكُوتِِ باُ ُواظَكــُّ  ٓــُض ٓــَُ غــُضوَضَ     فضاغــت ؤيًُ ب

ًَطًاْ زَكات كـُ ًىغـَوٌاْ وَن ًـطؤر     ًَت   ف ًَسَضـ كـاضَيلِ َُٓهـُ    ٓـًُىو ضَيـِ ت
 .ؤ( ُاكاتتُُٔا )زض بلات 

       ِ ًَِ خؤيـُت ًًَِِـُوَ هـُ قىتاخباُـُ       د ضـُُس قػـًُاْ   بـُ بريخؤًـاْ بٔ
كطزووَ و هُبريًاْ كطزووَ  ضُُس ثُميامناْ بُ قىتابِ زاوَ و ًُُاْ بطزوَتـُ  
غُض  ضُُس ضَيٌِـايِ دىامنـاْ ٓاضاغـتُّ قىتـابِ كـطزووَ و بـَُكَ هـُ خؤًاُـسا         

ًَلــطاوَ و بُضِ   ًُــُ ًُٓاُــُ و   وَزاوَتــُُُِ وََكبــاْ اغــتضــُُس ثطغــًاضًاْ ه
  بــىوُِ كــَُ و ضــُُساُِ تــط كــُ ثُيىَُــسياْ بــُ كُغــايُتِ ًاًؤغــتاوَ ُٓيــُ

ًَلِ ظؤض زَخاتُ كُغايًُتٌ ًَِ  .ًاًؤغتاوَ كىِضّ هَُ كيُُُوَ كُه
 

 .و ييننةت بةزشى يَصىبةزِ  -7
ُ     ضَيعططتّ هُ كُغايُتِ و بؤضىوُُكاُِ قىتابِ       و  طـىَي طتّ هـُ ضَخِـ

ًَؿًِاضَكاْ ًَلِ ثؤظَتًظاُُ زضوغت زَكات   ث وََكًساُُوَّ ثطغًاضَكاُِ  ُٓغت
ثطغـًاضَ ظؤض هـُ قىتابًـاْ كـطزووَ      هُ ثؤهسا  بُضاًبُض بُ ًاًؤغتا  كّ قىتابِ

ــُو        ــُ ٓ ــىوَ ك ــُوَ ب ــُياْ ٓ ــِ ظؤضب ــتؤ وََكً ــؤف زَوَي ــتاتاْ خ ــاَ ًاًؤغ ــُ ك ك
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ــت و عًاًؤغــتايُّ ضَي ــاْ زَططَي ــؤ زَطً ــاْ ب ــت طىَيٌ ــًاضَكامناْ وََكَ طَي و ثطغ
ــُوَ ــَُهٌاْ زَشّ.   زَزات ــم هُط ــسَكات و    وَن بطازَضَي ــابِ ضاظي ــاضَ قىت ــَُ ٓاك ٓ

 بُضظّ كُغايُتِ ًاًؤغتاف ضازَططَيت.
ِ   خــُضيلِ ًَاًؤغــتا ًًُٓؿــُ ًٌٌٓــُت بــُضظ         ًَ ُياُــسُِ خؤيــُت   ث

ًَضـُواُُوَ   بَُهلى بـُ  و بُضَو َُٓهسَيطّ ُابُْ كُُُوَآاغتُُ ُكاْ غاضزّ ُ   ث
ــصَ  ــُ ثُيـ ــتُُ ُكاْ زَكاتـ ــُضكُوتىو ٓاغـ ــتاّ غـ ــُ ًاًؤغـ ــؤ طُيؿـــ    و ثايـ بـ

ِ  وتّوكُبُغــُض ــُكاُ ــُ زّ   و طُيؿــ  بــُ ٓاًادم   ًُٓــُف وا بُٓاغــاُِ ُايُت
ًَىيػتِ بُزَواَ ضبَُهلى بُ ًَ ُياُسُِ  ث  ُٓيـُ  ٓـُض  خىز و ٓاًىؾـؤّ ظاُايـاْ   ث

ـٌـ  َّ) غــريوا ًــ  ا  ًَدِ طــُيالُِ زَفــُضًىو ٍ اهعاهًــُ( هُطــُي ًٌٌٓــُت وَن ؾــ
ــِطؤ   ــازا ب ــُ ضَي  ــُضظاْ ب ــؤ   ْب ــُضزَواًِ ت ــًُؤّ ب ــُ زايِ ــُواْ زَبِ ــاُِ   ٓ   كُغ

َِ ًٌٌُٓت تًُبَُي طُوضَتطيّ بُضبُغ  هُبُضزََ بُضزَواَ بىوُِ زَبُِ   و ب
 .ّ خؤت زووضت زَخُُُوَكُضاغتُقًُِ ٓاًادمُتؤ  غاضزت زَكُُُوَ و هُ 

                        

 زووخؤشى و يةضتى خؤشةويطتى. -8 
ــىِضّ و           ــُضَ و ط ــَُهً طتىوَ  ط ــُّ  ٓ ــُو ثُياً ــُ و ٓ ــتِِ واُُك خؤؾىيػ

ــؤ بُضاًبـــ   ــتِ بـ ــاُساُِ خؤؾُويػـ ــسَيِ      ُضًُؿـ ــُ خُُـ ــِ و زََ بـ ضووخؤؾـ
ًَت و غـُضدمِ قىتـابِ ظيـاتط بـؤ        ًَـ   بُضزَواًِ بُ ًاًؤغـتا زَبُخؿـ خـؤّ كـ

ًَم  .زَكات ُـسّ زَطىوتـُوَ  قىتابًًـُكٍ ٓـُبىو     واَُُ بُ ثؤو زووًَِ ُاوَكات
ًَىيػت ُـُبىو ًّ  كُّبَُكَ هُواُُ  هُغُضدَُ واُُكاْ ظؤض ظيطَن بىو   وَن ث

ويػـتٍ  ٓؤكاضَكـُ بـعا  و ضـاضَّ بلـَُ        ٓاغتِ هُضاو واُُكاُِ تط ُـعَ بـىو   
ًَــِ كــطز  طــىوم بــاُ لطز وضؤشَيــم  قىتابًًُكــَُ  كــىِضّ خــؤَ تــؤ ) :ثطغــًاضَ ه

ًَىيػـت ًُـتؤ      اُُكاْ ظيطَكًتبؤضِ هُغُضدَُ و   (بَُكَ هُواُـُّ ًـّ وَن ث
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ًاًؤغتا ضاغتًُكُّ ًّ سُظَ هُ واُُّ تؤ ًُُ  ضىُلُ تؤ ًِت خؤف ) :طىتِ
ًَط قػــُكطزْ  ٓــُو ططَيًــَُ بــؤ كــطزَوَ (ُاوَيــت و بــؤَ ضووْ    زواّ ًُــى كاتــصً

ــت    ــؤف زَوَي ــُوَ خ ــّ ٓ ــُ ً ــطزَوَ ك ــاُِ   ك ــُبطز منطَك ــُكِ ُ ــُُس ُٓفتُي   ض
  ًُٓـُف ًاُـاّ وايـُ    هُمنطَّ  ًُٓىو واُـُكاُِ تـط بـُضظتط بـىو     ًّ ّكُواُُ

َِ بسَيت  .تاوَكى خؤؾُويػتِ ُُزَيت بُ قىتابِ ُاتىاًُت ظاُػتِ ث
ًَت( وَن ًاًؤغتايُن بـؤ غـُضدَُ    زضووزًَّغًُبُض )ث       خىاّ هُغُض ب

ًطؤرايــُتِ  ًًُٓؿــُ زََ بــُ خُُــسَ بــىوَ و ضووّ وَن ًــاُد طُؾــاوَ بــىوَ  
ُ    ُٓض  َ زَضُُكُوتىوَ كات ِضوو ططشو تىِضًٓ   خـَُهلِ   ٓـَُ  ٓؤكـاضَف بـىو كـ

ــىوَ.   ــُياْ َو وَضططت ــُوَ و ثُياًُك ــُزَوضّ كؤبىوُُت ــِ   ه ــاُِ زَضووُِاغ ظاُاي
ًَـت  بـَُكَ هـُكاتِ طُياُـسُِ       َطؤر ٓـُض ضـُُس  زَضياْ خػتتىوَ كُ ً ظيـطَن ب

ًَت  ُٓوا تـُُٔا   ىُسوتىِضَ و ت طشطظاُػت و ظاًُاضيًُكُّ بؤ قىتابًًُكاُِ ضوو ب
ــت  ) 20) ًَ ــىزّ زَب ــىوْ و   80%(ّ ظاًُاضيًُكــُّ غ ــسوو ب ــُُٔا ًاُ %( كــُّ تــط ت

ؤ ضىوُِ كاتُكُيُتِ  خؤف ويػتِِ كاضَكُ و خـؤف ويػـتِِ قىتابًـاْ    بُفرِي
 و  ضوو خؤؾِ و زََ بُخُُسَيِ هُ غًٌا ططُ ُكاُِ ًاًؤغتاّ غُضكُوتىوَ.

  

 نةزم و نيانى و ضهط فساوانى: -9 
ًَِــِ غـــُضكُووتِِ ظؤضبـــُّ كاضَكـــا        ُ  ْ ًُؿـــاُساُِ ُـــُضَ و ًُاًًُـــُٔ

ُ بُتايبـــُتِ بــــؤ ثطِ  ًَىيػــــت ًَلِ ظؤض ث ًَطكـــطزْ خــــاَه وَن  ضــــىُلُ  ؤغــــُّ ف
ًَغًُبُضًاْ زَفُضًىَيت اى الرفق ال يكىى يف شٌء اال زانه وال يهزس  نزو شزٌء    ):ث

َِ ؾــواتــُ ُــُضَ و ًُــاُِ هــُ ٓــُض  (رواه انززهم نصز   )(اال شززهنه ٓــُبىو ٓــًوال دــىاُِ ت
َِ زووضخطايُوَزَكات ًَـت        ُُضَ و ًُاًُـ هُ ُٓض ؾت    ٓـُو ؾـتُ ُاؾـطيّ زَب

ــُو  ــاًِ ن ــت زَفُضًىَيت:  ًٌٓ ًَ ــُض ب ــىاّ هُغ ــساضّ  ضَظاّ خ ــُكاْ وَن طًاُ )زَه
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     َِ َِ ُـُضَ و ًُـاُِ بُضاًبـُضياْ بِـىَيِ ٓـُواًُـ ُـُضَ و     زِضُسَ واْ   ُٓضكُغـ
 .هلفهه اقب ت ع ًه(الق ىب وحشًة فمو تًُاْ زَبّ) 

وو تــىِضَ ُــُبىوْ و َُٓهُِضــىوْ و غــِد فطاواُــِ هــُ ثؤهــسا  زَضطــاّ        ظ     
ات بـ غُضكُوتّ هُبُضزََ ًاًؤغتا واَك زَكات و ضَوؾُكُ بُضَو ُٓو ٓاضاغتُيُ زَ

ًَـم هـُ       ًَلًاْ هُ ٓاًـازَيِ واُـَُ زَطىوتـُوَ  ثؤه كُ ًاًؤغتا خؤّ زَيُوَيت. غاَه
ًَؿُّ ظؤضياْ   ًٓ  ًاًؤغـتايُن ُـُبىو كـُ    ُٓبىو هُطَُي ًاًؤغتاياْ ثؤهُكاْ  ك

ًَم واَُُ بُو ثؤهُ طىوتـُوَ    َِ  زواّ ُٓوَّ كُ ُعيلُّ ًاُ  طوُيِ هُو ثؤهُ ُُب
ًَضؤشَيلًــاْ واُُكــُ تــُواو ببــىو  تــُُٔا ضــُُس   َّ خىهــُك م ًــابىو   ًِــًـ ُُٓــس

ًَبًًٍِ تؤًاض زَكطز  هُو كاتُ قىتابًًُن ٓات  ا زَظاُـِ تـؤ   )) ًاًؤغـت :طىوتِو ت
  ِ ــ ــىم بؤضـ ــِؤمتمت( طـ ــتايُكِ ظؤض باؾـ ــىوتِؤمتمتًاًؤغـ ًَ:  طـ ــُض  )ٓ ــاَي ٓـ ــُ ًُٓػـ ٌـ

   ْ ًَـت بـؤ كًـا َِ وَغـتاُسووَ        ًاًؤغتايُن ٓاتب تىِضًَـاْ كـطزووَ و واُُكـًُاْ ثـ
ــُ خــُضيلني و    ًٌَ ًَلــُ ٓ ــاوَّ ًاُ  ــاشاوَ زَكــُيّ و بــَُكَ ٓــُوَ ً ــؤ  ٓ ــالْ بــؤ ت ث

ًَني  تاوَكى تىِضَت بلُيّ ًَِنيو زَضغُ زازَُ   بـَُكَ تـؤ ٓـُض خـؤطط     كُت بىوَغت
       ّ ًٌَــُ تـىِضَ ُـُبىو ًٌَــُزا    بُِضاغـتِ  بىويـت و تـُُٔا بـؤ دـاضَيلًـ هـُ ٓ بُغـُض ٓ

ًَىيػـتُ هـُ      ظاَهبىويت(. ثُيصَكاُِ غُضكُوتّ  ًَؿـُ ث ًَم ك زَوضَ زضاوْ بـُ كؤًـَُه
 بُضاًبُضياْ ُُضَ و ًُاْ و غِد فطاواْ بني.
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ًَـت ً     اغـت    تـُُٔا ؾـتُكاُِ خـؤّ بُضِ   طؤرِ غُضكُوتىو تُُٔا خؤّ ُابًِ

ــُضزَواَ   ًَـــتُاظاُ ــُ بـ ــَُهلى ًًُٓؿـ ــُوَ  بـ ًَتـ ــؤّ ُاخىَيِ ــُكاُِ خـ ــُُٔا ًافـ   تـ
ًَلِ ظؤض هُبــُض زًَــِ خــؤّ زَبًِ   ُٓغــت زَكــات ٓــًُاًُـ ًافًــاْ ًَــتخــَُهل

 ُ ــت ــتًاْ بُؾ ًَىيػ ــُ و ث ْ  ُٓي ــط ــُوَّ وَضّ ب  ــؤ ٓ ُ ب ــ ــُ ب ــاّ   بؤي ضزَواَ زَضط
طوتىطؤّ واَكيـُ و ٓاًـازَّ زاْ و غـتاُُ هُطـُي بُضاًبـُض  ظؤض ًاًؤغـتا ٓـُْ        
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ًَؿُّ ثؤهًاْ ظؤضَ   ٓؤكاضَكُؾِ زَطُضَيتُوَ بـؤ ٓـُوَّ كـُ تـُُٔا هـُ ثؤهـسا        ك
َّ بــؤ زاخــىاظّ و زاواكاضيًــُكاُِ قىتــابِ ُاكُُــُوَ    خؤيــاْ قػــُ زَكــُْ و طــى

ًَتٓاًازَُني ُٓطُض تُُٔا بؤ ضُُس ضطك ًَِّ   ُيُكًـ ب بىاض بؤ قىتابِ بِطَخػـ
ٓـ     َُ زَضطـا زاخػـتُِ هـُ ضووّ    و طوتىطؤ و زاْ و غتاُِ هُطـُي ٓـُدماَ بـسَْ  

ًَؿـــُ  هُكيـــُكِ تـــط ٓاغـــت   قىتـــابِ ًَتـــُ ٓـــؤّ غـــُضَُٓهساُِ ك  ِهُكيـــُن زَب
 ت.كاوَضططتِِ ظاًُاضيًُكاْ هُكّ قىتابِ كع زَ
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ًٌَُ كُ ًِساَي بىويّ زوو زياضزَّ ظؤض ظَق هُ قىتاخباُُكاْ بىوًُـاْ   ٓ       
ًَساْ و دىَيِسا  ( هُكيـُْ ًاًؤغـتاياُُوَ.  ُْٓبىو  ُٓواًُـ بطيتِ بىوْ هُ ) ه

ًَىَيُن ثُضوَضزَيِ ُني  هُ ٓـً   و كُ بُ زاخُوَ ُٓو زوو زياضزَيُ بُ ًٓ  ؾ
ًَلِ  ًَؿلُوتىوّ وَكت ىضزغـتاْ خؤؾـبُختاُُ بـُ ياغـا       هُُٓضَيٌِ ك زوًُا ًُُث

   ٓ ــىَيّ زاْ  ــاضزَّ د ــَُكَ زي ــطاوَ  ب ــُ ك ــساْ قُزَغ ًَ ــاُِ   ه ــُ ٓاغ ــاوَ و ب ــتا ً ًَؿ
ًَـ  ًَلِ زَظاُـّ بـؤ بـُضططّ         ُٓغتِ ث سَكطَيت   ظؤضَيـم هـُ ًاًؤغـتاياْ بـُ ضـُك

. ُٓطـُض ًاًؤغـتا   ًَتُٓؾًاُُ بُ ٓؤكاضَيلِ ثُضوَضزَيِ زَظاُ  كطزْ هُ خؤياْ
ًَــت ًَــتَُٓهػــ  زًَــِ ثــًؼ ب دــىَيّ بــُ قىتــابِ و   ُكُوتِ ُُؾــًا و ُاؾــطيّ ب

ًَـ   َِ ض دؤضَ ُُوَيُن بُضٓـَُ ب ًَـطّ   تؤمتمتًاَهُوَّ قىتابِ بسات  ُٓب   ًٓػـالَ ف
َِ دىَيّ بُ ًٓ  ك ًَم بسضَيت  تُُاُُت ُٓواُُؾُكطزوويّ كُ ُاب ٓاوََي  ِ كُغ

ًَـت       ًَّ  ضىُلُ ٓـُواًُـ زَضطـاّ دىَيِـساًُاْ بـؤ واَك زَب تـاوَكى  بؤ خىا زازَُ
ُٓطُض مباُُوَيت هُ ثؤهسا بُضططّ هُ خؤًاْ بلـُيّ ٓـُوا    دىَيّ بُ خىا بسَْ.

ًَت     َِ ضؤؾـِبريمياْ زَضبـاضَّ ٓـُب ضَي اّ ظاُػتِ و ثُضوَضزَيِ ظؤضَ  بُ ًُضد
ًَطّ بىوبني  ُٓو كات ثُُا بؤ دىَيّ زاْ و َُٓهػىكُوتِ ُاؾطيّ ُابُيّ.  و ف
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 دووةم/ اليةنى ثيشةيى
 

 ى بةزش.يةكيةتخاوةى كةضا -1
ًَىيػــــ          ــُْ ث ــطؤر زَكــ ــُضوَضزَكطزُِ ًــ ــاضّ ثــ ــُّ كــ ــُ تُٓواُــ ًاْ بــ

ًَم   يُتًُكِ بُضظ ُٓيُ كُغا ًَـت بـعا    منىوُُ بّ بؤ ًُٓىو كُغـ ني ُبـَُكَ زَب
ًَىَيُكِ       ًَـِني بـؤ ٓـُوَّ بـُ ؾـ ًَىَضَيم بُ كاض بٔ كُغايُتِ بُضظ ضِ يُؤ. ض ث

ًٌَـُ زًَاُـُو       ظؤض كـُااْ فًعكـطزْ و   َيتظاُػتِ هُو كُغايُتًُ ب ـُيّ كـُ ٓ
ًَلَُي ُُبىوْ هُطـَُي قىتـابِ بـُ كُغـايُتِ زضوغـتِ خـؤّ        خؤ زووض ططتّ و ت

ًَت ًَلَُهّ هُطَُي قىتابِ ًٓ   دًاوازازَُ يًـُكًاْ  ظ  كُغاُِ تط ُْٓ ُٓوَُسَ ت
 ْ ــا ــىاْ خؤي ًَ ــُ ُ ــاْ ه ــُ      و قىتابً ًَم ه ــ ــُ ؾ ــؤضَ ب ــَُ زوو د ــتؤتُوَ. ٓ ًَؿ ــُ ٓ ُ

ًَسايُ  هُ ًَتُوَ كُ ًاًؤغـتا    ظيازَضَوياْ ت ًَِ ًَت ُٓو ضاغتًُ مب ُٓض باضَيلسا زَب
زَططْ و آُو خاَكُُّ كُ كُغايُتِ ًاًؤغتا ض ًاًؤغتايُ و قىتابًـ قىتابًُ.

ًَعّ زَكُْ بطيتني  : هُ بُ ٓ
 .ظو ظاَهبىوُِ تُواو بُغُض واُُكُ و ضؤؾِبرييًُكِ بُض ظاُػتِثِط  -1
طاَهتُ و قػُّ ٓـُظَهًاتِ هـُ ضازَ   و خؤ زووض ططتّ هُ  ُُكطزْ خؤغىون -2

 بُزَض.
 و طُياُسُِ تُواوّ ظاًُاضيًُكاْ بُ قىتابِ. ضاغتًُكاْ ُُؾاضزُُوَّ  -3
ًَىاْ قىتابًاْ. زازثُضوَضّ -4  ودًاواظّ ُُكطزْ هُ ُ
 هُ كطزاض و طىفتاضزا. ضاغت ؤيِ -5
 سْ هُ ًُٓىو كاضَيم.قىهتاُ َُٓهُِ خؤ -6
 .ْ بؤ طىتُِوَّ واُُكُبُؾُوقُوَ بىوو  ضووخؤؾِ  -7
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 .تووثةزاوى ضةزكة -2
ضؤشاُُ و ًاُ اُُ ضووبـُضووّ ضـُُساْ    ُٓض كاضَيم ُٓدماَ بسات ًطؤر       

ًَتُوَ  ُىوغًُِوَّ ًُٓىو ٓـُو زَغـتلُوت   كُوت و بِط زَغت ياضّ ططُد زَب
ًَتـُ طُوٓـُضَيلِ بـُ        و بِط ياض و ُُخؿـُ و ضووزاوَ ططُ اُـُ هـُ ثُضاوَيلـسا  زَب

ًَع  هُكّ ًطؤر    ضىُلُ ُٓغتِ كاضكطزْبؤ زآاتىو ًايُّ ؾاُاظُّطر و  بُٓ
ًَع و  بؤ ثُيسا زَكات. ّزَكات و ًتٌاُُّ ظؤض هُكيُكِ تط بُضزَواَ خاَهُ بُٓ

ًَىَضزَططيـت و َُٓهـُّ خـؤت         كواظَكاُِ كُغـايُتِ خـؤت زَظاًُـت و غـىزّ ه
ُ    زووباضَ ُاكُيتُوَ وتىوَكاْ هـُ    ُٓطُض غُضُر بـسَيّ ظؤضبـُّ كُغـُ غـُضك

ًَلِ ظؤض و خاُـُ ُؿـني        ًَجـُض بـىوُِ تًُـُُ بىاضَيم هُ بىاضَكاُِ شيـاْ  زواّ ت
ّ بىوًُاْ  زَغت زَكـُْ بـُ    ْ يازَوَضيًـُكاُ  باَلوكطزُـُوَ   كـُ بـُ   ِ تًُـًُُا

ًَتـــُ  ًَـــت و هـــُ ٓـــًُاْ كاتـــسا زَب ًَصَيلِ ظؤض زَبًِ خىَيِسُـــُوَياْ ًـــطؤر ضـــ
ّ كــُ تــاظَ ٓــُُ او بــؤ شيــاْ غُضضــاوَيُكِ ططُ ــِ ظاًُــاضّ بــؤ ٓــُو كُغــاُُ

ًَـــِّ   هُطـــَُي ٓـــُوَّ ٓـــَُ زَٓاوَيـــصْ و زَياُـــُوَيت غـــُضكُوتّ بُزَغـــت بٔ
غىوزّ َو  يـكُغاُِ تط ُ  هًُُٓاْ كاتساططُ بريَوَضياُُ بؤ كُغُكُ خؤّ 

غــُضكُوتُِكاُِ ضؤش بــُ ضؤش و ُٓطــُض ًــطؤر زَغــتلُوتىو   بؤيــُوَضزَطــطْ  
ًَتُ ثاَهجؿت ّ طـُضَ و طـىضِ    كِ باف  بؤ ضؤشاُِ زآـاتىو ًُتؤًاض بلات ُٓوَ زَب

تىاُاّ ظياتط بُ كُغُكُ زَزات  ٓـُو ًاًؤغـتاياُُّ زَياُـُوَيت غـُضكُوتّ     و 
ًَىيػت زَكات ضَضاوّ َُٓ خاَهُ بلـُْ و ضؤشاُـُ و ُٓفتاُـُ     ًَِّ  ث بُزَغت بٔ
ًَني )ثـُضاوّ غـُضكُوتّ( غـُضدَُ خاَهـُ بـُ       هُ زَفتُضّ يازطاضّ كُ ُاوّ بِ

ًَع و ضو  .وزاوَ خؤؾُكاْ تؤًاض بلُْٓ
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 :بةزنامة زيَرى -3
     ٓ  َِ َِ بُضُاًُ ضَيصّ غُضكُوتىو ُـاب ًَـت     ً  كاضَيم بُب ًَم ُاب ٓـً  كُغـ

   َِ ًَــت ٓــً   بــري هُغــُضكُوتّ بلاتــُوَ ُٓطــُض ٓــُُ اوّ نًُــُو بــؤ ُــُُاب ُاب
ًَـ وَختُ بِطَيـت  ُٓواُـُّ غـُضكُوتّ     ًَلِ ث َِ ُُخؿُ و ثالُ ُُٓ اوَيلًـ ب

ًَلـِ وضز و ظاُػـتًاُُ         بُزَ ًَـِّ هُيُكـَُ ٓـُُ اوياْ بـُ ُُخؿـُو ثالُ غـت زَٓ
ًَلطزووَ  ًَطكـطزْ هـُ ٓـًُىو بىاضَكـاُِ تـط        ثِط زَغتًاْ ث ؤغـُّ ثـُضوَضزَ و ف

ًَىيػتِ بـُ بُضُاًُضِ  ُ َُُيـصّ و زاُـاُِ   ظياتط ث ْ  خؿـ ًَلِ ظؤض  ُٓيـُ    و ثـال ؾـت
ًَت ططُ ــُ ًاًؤغــتا خؿــتُّ ضؤشاُــُ و ًاُ اُــُ و غــاَكُُّ خــؤّ    هــُثاَي  ٓــُب

ًَت  بؤ َُٓهػـُُ اُسُِ قىتابًـُكاُِ خـؤّ  ٓـَُ      ًُُٓؾسا خؿتُيُكِ تطّ ُٓب
َِ  ثُيسا زَكات  وٌُبُُاًُضَيصيُ بُضضاوِض ًَِ كات بُفريؤ   زازثُضوَضّ زَضُغج

ًَتُ بُض ضاو  واتُاِض   ُٓواُُّ بُ ُٓض بًاُىيُن ثؿت هُ زاُـاُِ  غُضكُوتّ زَيِ
ْ ُُخؿُ و ثالُِ ًاُ اُُو غـاكَ  ٓـُضطًع ُـاتىاُّ بـُ ضَيصَيـُكِ بـاف        ُُ زَكـُ

ًَجــُِض بــىوُِ كــات     ــِّ  بــَُهلى ضؤش بــُ ضؤش و هُطــُي ت ًَ غــُضكُوتّ بُزَغــت بٔ
ًَؿُ زَبُِوَضووبُضووّ ططف  .و ُاتىاُّ خؤياُِ َو ضظطاض بلُْ ت و ك

 

 ثوةكانى كاز. -4
ًَىيػـت زَكـا    ُٓضكـُكاُِ تـان ظؤضبـىوَ     شياْ فطاواْ بىوَ       ت هـُ  ًـطؤر ث

ُ بـَُكَ ٓـُوَّ    ضؤشَيلسا ضُُس كاضَيـم ٓـُدماَ بـسات     كاًـُ كـاض    بعاُطَيـت   ططُ ـ
كاًًـاْ   ططُ ُ و كاًُ كاض ططُ رتَ  كاًُياْ غُضَكٌ يُ و كاًُياْ كوَكـٌ يـُ   

كاتِ ٓاتىوَ و كاًًاْ زَكطَيـت زواتـط ٓـُدماَ بـسضَيت  ض كاضَيـم ثُيىَُـسّ بـُ        
 ايبُتُ بُ خىزّ كُغُكُوَ.ًافِ خَُهلُوَ ُٓيُ  ض كاضَيم تُُٔا ت

ًَطكطزْ       ًَع     ثُضوَضزَ و ف   ططيِ ِ زاْ بُ ٓاًازَكطزُِ واُُيـُكِ بـُٓ
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ططُ ـُكاُِ  ُٓضَ هُ كاضَ   بُضظكطزُُوَّ ٓاغتِ ظاُػتِ و ثُضوَضزَيِ قىتابِ
ًَؿـُوَّ ٓـُضكاضَيلِ تـط         ًاًؤغتاْ  ُاكطَيت بُ ٓـُض بُٓاُُيـُن و بـُ ٓاتِـُ ث

ُ      ُٓو ٓاًادمُ غُضَكًاُُ هـُكاتِ   ّوَك بِطَيـت و فـُضاًؤف بلطَيـت  بـُو واتايـ
ٌَ  فــُضًِ ًََوــسضَيت و خــُضيلِ ُٓدماًــساُِ  كــاضَيلِ تــط بًــت  قىتاخباُــُ دــ   بٔ

ًاًؤغـتاًاْ بًًِـىَ هـُ    ياخىز هُ كاتِ زَواًسا خؤ بُكاضّ تط خُضيم بلطَيت  
  ُ  قىتاخباُُ كاضّ فطؤؾتِِ ٓؤتؤًبًوِ كطزووَ  ياخىز خؤّ خُضيم كـطزووَ بـ

ًَم دـاضيـ واُُكـُّ ضاططتـىوَ و      خـؤّ خـُضيم   فطؤؾتِِ خاُىو و ظَوّ  طـُه
َِ كطزُِ كاضّ ًاَهـُوَ   ًُٓاُـُ و ضـُُساْ منىوُـُّ تـط      َِ بُ د   كطزووَ بُ د

ًَم  زووباضَ زَبُِوَ بُ بُضزَواًِ   .ًُٓىو غاه
 

 تواناى بةزيَوةبسدى. -5
ًَم قىتابِ هُ ثؤهسا       ضىُلُ ُٓض  ٓاغاْ ًُُ كاضَيلِ  بُضَيىَبطزُِ كؤًُه

 ُ ــ ــُياْ ه ــاتىوَ    يُك ــم ٓ ًَ ــاواظ ث ــايُتًُكِ دً ــُ غ ــُ ك ــاْ     ُٓياُ ــتِ شيطي ٓاغ
ٓاغـتِ ثـُضوَضزَيًاْ    ُٓياُـُ   ٓاغـتِ وَضططتًِـاْ دًـاواظَ     ُٓياُـُ   دًاواظَ 
هُ دُغتُ و بريكطزُُوَ دًاواظْ  بؤ بُضَيىَبطزُِ ٓـُو   ُُٓسَيلِ تط دًاواظَ 

ًَىيػــتُ ث  ًُــٓــًُىوَ دًاواظي ُضوَضؾــًاض خــاوَُِ ٓىُــُضَيلِ بــُضَيىَبطزُِ  ث
ــُ بطِ   ــُن هـ ــُض َُٓهُيـ ــت  ٓـ ًَـ ــُضظ ب ــمبـ ــُوضَّ    ياضَيـ ــُيُكِ طـ ًَؿـ ــُ ك هُواُُيـ

ــُوَ   ــُكِ تطيؿـ ــُوَ  هُكيـ ًَبلُوَيتـ ِ ه ــُضَيىَبطزُ ــاّ بـ ــؤي و  تىاُـ ــتِِ ثـ ثاضاغـ
ــاكاُِ ّ   ياغ ــُ ــِ ٓاضاًًُك ــسا و    ضاططتِ ــُي ططفتُكاُ ــُوَ هُط ــُضوو بىوُ و ضووب

ْ   ٓاًــازَكطزُِ وََكً ًَؿــىَختُ بؤيــا ًَــعَ     ًَلــِ زضوغــتِ ث ًَلِ بــُ ٓ هــُ  خــاَه
 بُضَيىَبطزْ. تىاُاّ ًاًؤغتا هُ  كاُُِخاَه
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 ثةزوةزشيازيَلى بة توانا. -6
ثًؿُّ ًاًؤغتايُتِ بؤيُ ثًؿُيُكِ ُٓغتًاض و ثريؤظَ  ضـىُلُ هـُثاَي        

ًَلِ ظؤضّ زَوَيـت     ثِط ًَطكطزْ كُ خؤّ هُ خؤيـسا ٓـُضن و ًاُـسووبىوُ  ؤغُّ ف
ًَتــُوَ     ثِط ؤغـُّ ثــُضوَضزَكطزًُـ ُٓيــُ  بًُـُف هــُ ثًؿــُكاُِ تـط دًــا زَب

َِ ٓـُوَّ        تط تُُٔا ضاثُِض ثًؿُكاُِ ّهُبُض ُٓوَ اُـسُِ كـاضْ بـؤ بُضاًبـُض بـُب
ًَت  بــَُكَ ًاًؤغــتا  ْ  ٓــُضكِ ثــُضوَضزَكطزًُاْ ٓــُب ًَطكــطز  هــُثاَي ثطؤغــُّ ف

ًَع     ًَت ثُضوَضؾـًاضَيلِ بـُ تىاُـا و بـُٓ ًَـت  ضـى   يـزَب ُلُ زآـاتىوّ ٓـًُىو   ب
ـ  ًَ ًَم هُبــُضَو ثــ بـطزْ و زووضخػــتُِوَّ هــُ ُـُظاُِ و تــاواْ هُغــُض    ًًووـُت

ًَـت ٓـُو   ُٓغتؤّ  ًاًؤغتايُ  ًَم ب ًَم باوكِ ضُُس ًِساَه ا ًاًؤغـتا  ُٓطُض كُغ
ًَت ٓـُوا ضووّ طوـُيِ هـُ بـاوكِ      ًَم كغاض ب باوكِ ًُٓىو ًًووُتُ  ُٓطُض ًِساَه

ْ    زَكطَيت  بـَُكَ ُٓطـُض ظؤضبـ    ٓـُو كـات     ُّ ًًووـُت كغـاض و ُُخىَيِـُواض بـىو
 ْ ــُكا ــُواوّ طوُيً ــُض   ت ــتا  ٓ ــتؤّ ًاًؤغ ــُ ُٓغ ــُتِ   وَن  زَكُوَيت ــؤْ ًًوو ض

ًَؿلُوتىو   َُ زَزضَيـت  هُبـُض   بُ بُضٓـًُِ زَغـتِ ًاًؤغـتا هُقُهَـ    ظيطَن و ث
ًَـت ُٓغـت بـُ قىضغـِ ٓـُضكِ غُضؾـاُِ        ضؤؾِايِ َُٓ ضاغتًُ ًاًؤغتاياْ زَب

ًَم بُضَو ُـُفاًِ  خؤياْ بلُْ  زو و ضَي اياْ هُبُضزََ زايُ  ُٓويـ ياْ ًًووُت
ًَلِ ٓؤؾـــًاض و ظاُػــت خـــىاظ  و ُــُظاُِ زَبـــُْ  يــاخى   ًَؿـــلُتىو ز ًًووـــُت و ث

ًَُِِ بُضَُٓ.   زَٓ
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 سَى يةم/  اليةنى ذيرى
 

 خاوةى برييَلى بةييَص. -1
ًَىيػـتًُكِ           ًَع بؤ كُغـايُتِ ًاًؤغـتا ث  ططُ ـُ  بىوُِ ُٓغت و بريَيلِ بُٓ

ًَىيػتًُ زَخىاظَيت  هُكيـُن   بـؤ  ضىُلُ ُٓو ُٓضكُّ ًاًؤغتا ُٓدماًِ زَزات َُٓ ث
ًَت ًَعب ًَطكطزُِ بُٓ ُ     ُٓوَّ تىاُاّ ف   كُ ضَيصَيُكِ ظؤضّ قىتـابِ هُبـُض زَغـت زايـ

ِ   تىاُاّ زؤظيُِوَّ ٓاضهُكيُكِ تط  ًَت و   َظووَ ؾاضاوَكاُِ ُـاو ُـاخِ قىتابًـاُ ٓـُب
ٌَ ًَت بِطد  بسات   طُؾُياْ ث ًَؿـُيُن زَضبلـات  ُ هًُاُُ بتىاُ َِ بؤ ُٓضك   ياضّ هُد

ًَم ًَتُوَ. كات ًَت و ضووبُضووّ زَب  كُ ثُيسا زَب
 

 يونةزى ضةيسكسدى.-2
ــَُهلى       ــات  ب ــاَي ُاك ــُن خ ــُُٔا تًُاؾــاّ ي ــُيطكطزْ ت ــُن غ ــُ ي ــاتىو ه ًَٔ ــِ ه ًطؤر

ًَت  َُٓ دؤضَ غُيطكطزُُ بؤ ًاًؤغتا ظ   ؤض ططُ ُُٓوَهسَزات ظؤضتطيّ ضووبُض ببًِ
ًَـت      ًَطا شًاضَيُكِ ظؤض هـُ قىتابًـاْ ببًِ ًَلِ خ ًَت هُ غُيطكطزُ ًَىَيُن بتىاُ بُ ؾ
ًَتــُ ؾــىَيِِ ٓــاشاوَ و          ًَلِ ظؤضّ ثؤهُكــُ زَب ضــىُلُ ُٓطــُض واُــُبىو ٓــُوا بــُ ؾــ

َِ و ُاؾطيّ ًَلِ طـطُد      غُضَُٓهساُِ زياضزَّ ُابُد   َُٓ دـؤضَ غـُيط كطزُـُ ُٓغـت
ًَقىتابِ زضوغت زَ هُُاو ُاخِ ًَتكات واّ ه  .سَكات كُ ًًُٓؿُ ٓؤؾًاض و بُ ٓاطا ب

 

 شيسةكى و زؤشهبريى فساواى. -3
 بـؤ قىتابًـاْ    ياِْ و ٓاطازاضبىوْ هُ ضووزاوَكـاُِ ضؤشاُـُ و ؾـًلطزُُوَ   يوضيا     

ــُكِ ظؤض       ــُبىوُِ ظاًُاضي ــاْ   ٓ ــُ ُىَيل ًَِاُ ــت و زآ ــُ ظاُػ ــىوْ ب ــِا ب ــُضوَٓا ٓاؾ ٓ
   ْ ًَـصووّ كـؤُِ دًٔـا بُطؿـتِ و ًطؤرايـُتِ بـُ تايبـُتِ  خىَيِسُـُوَّ       زَضباضَّ ً

ًَؿٔاتُكاْ  هُضَي اّ ُٓبىوُِ ثُضتىكداُُيُكِ بضى َّ بؤ ضووزا و ث ن هًُاَهـُوَ و  وُى
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ًَت  ٓاغـتِ ظيطَكـِ ًاًؤغـتا زَضزَخـات هـُكّ          ًَ ـُكاُِ ُُٓتـُضُ غُضزاُِ كطزُـِ ث
ًَِط ًَــِ  ت وَيــواًُِــِ قىتابًــاْ بــؤ ٓــُو ًاًؤغــتايُ زَطؤِضقىتابًــاْ  بًُــُف ت ظيــاتط ه

  ضـــىُلُ قىتـــابِ ًاًؤغـــتا وَن ُعيـــم زَبِـــُوَ و طـــىَيِ خؤيـــاُِ بـــؤ زَكُُـــُوَ 
ــت كــُ     ًَ ــات  وازَظاُ ــُيط زَك ــاضّ غ ــط ظاًُ ــتا خُظَيُِيــُكِ ث ــًُىو ًاًؤغ ــِ ٓ وََكً

 ِ هُك ُٓيُ.ثطغًاضَيل
ًَؿاُِ ُٓغتِ        ْ  وغُضدمِ ُٓطُض ضِ ٓؤكاضَكاُِ ضاك بـَُكَ    بُضاًبـُض  ظؤض
ُ  كاضي ـُض  ًَلِ ظيــطَن ًُؿـاُِ بُضاًبــُض     تطيًِــاْ ُٓوَيـُ كــ ًـطؤر خــؤّ وَن كُغـ

ًَىيػتًاْ بُ ُٓو ُٓيُ    . بسات و وا هُ بُضاًبُض بلات كُ ًًُٓؿُ ث
 كةضيَتى داييَهاى كاز: -4

زياضزَيــُكِ ظؤض ُــُخىاظضاو هــُُاو ظؤضبــُّ ًاًؤغــتاياْ بــُزّ زَكطَيــت              
ًَلِ ظؤض بـُ      ُٓويـ ُٓوَيُ ًاًؤغـتا هـُ غـُضَتاّ زَغـت     بـُكاضبىوُِ تـاوَكى غـاَكُ

ًَـسَيت قىتابًـاْ زَظاُـّ     ًَتُوَ  تا وايو ًَىَ واُُكاُِ خؤّ زََه يُن ضَيضلُ و بُ يُن ؾ
ًَت و ضؤْ دىهُ زَكات  ُٓوَف زَطُضَيتـُوَ   ًاًؤغتا ضؤْ زَيتُ شووضَوَ و ضِ زََه

َِ و كيُُــ       ًَِ ــُُ  ــؤّ َُٓهِاغ ــُّ خ ــاَكُُ كاضَك ــتا غ ــُ ًاًؤغ ــُوَّ ك ــؤ ٓ ــاف و ب ُ ب
خطاثُكاُِ خؤّ زيـاضّ ُاكـات  بًُاُايـُكِ تـط ٓـُو كُغـُ هـُ تًُـُُِ ثًؿـُكُيسا          
ًَِـاْ بـؤ واُـُ طىتِـُوَ و ٓـَُهؼ و          ًَىاظ زَِضوات و ٓـُضطًع بـري هـُ زآ هُغُض يُن ؾ

ًَلِ طـُوضَ هُكُغـايُتِ     كُوتِ خؤّ ُاكاتُوَ  ًَِ ًُُٓف بُضَو كواظّ زَبات و كـُه
ًَت.  ُٓو كُغُ زضوغت زَب

ًَِ خؤضغـلُ و ًـطؤر هُطـُي                ًَِـاْ كـاضّ ؾـت ٍَ كُؽ وا زَبًـِّ كـُ زآ ُُٓس
ًَلِ َُٓهُيـُ  ضـىُلُ ٓـًُىو        هُزايم بىوُِ َُٓ تىاُايُّ ُٓيُ  بـَُكَ ًُٓـُ بؤضـىُ

ًَت ًَِاْ كاضب ًَت ظيطَن و زآ ًَم زَتىاُ ًَِـاْ       كُغ ُٓطُض خـؤّ بًـُوَيت. كُواتـُ زآ
ًَم كؤُُبىوتُوَ  ًُٓى ًَِاْ كاض بنيكاضّ هُ ضُُس كُغ   زَتىاُني وًاْ زَتىاُني زآ

ًَم بلُيّ كُ ًَت غؾت ًًَُِِ بىوُُوَ ِ تط ُُيلطزب َّ بٔ  . بابُتِ ُى
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 ضوارةم/  اليةنى جةستةيى
 

 وةزشش و طةشتلسدى.  -1
ــؤ وَضظف كــطزْ و             ــسا ب ــُ ضؤشَيل ــطاو ه ــاضّ ك ًَلِ زي ــات ــُضخاُلطزُِ ك ت

ًَتـُوَ و   و ُٓغـتِ   بـري  ضـىُلُ   سُغاُُوَّ دُغتُيِ ظؤض ططُ ـُ   ًٌَّ زَب ٓـ
ــات   ــاز زَكـ ــُّ ظيـ ــُض كاضَكـ ــاضَظووّ هُغـ ِ   ٓـ ــُك ــع و تىاُايـ ًَـ ــؤ   ٓ ــطّ بـ ظؤضتـ

ًَت  ًَم بلات و هـُ ؾـىَيِِ كـاضكطزُِ خـؤّ      ثُيسازَب ياخىز ضؤشاُِ ثؿىو طُؾت
 زووض بلُوَيتُوَ.

 

 طسنطى داى بة هةش ضاغى. -2

ــَُ ًاُــ              ــىضؽ و ططاُــُ  ٓ ــتايُتِ كــاضَيلِ ق ــُّ ًاًؤغ سووبىوُِ ثًؿ
ًَؿم ِ هُطَُهيدُغتُ اُسُِ َُٓ ُٓضكُ طُوضَ ضاثُِض ُ  َُٓ ًاُسووبىوُِ بريوً

 و ُُخؤف ُٓدماَ ُازضَيت. ًاُسووو قىضغاُُف بُ هُؾِ 
  

 ئاضتى دةنط. -3
ُعًِ ٓاغتِ زَُ ِ ًاًؤغتا و ُُطُيؿتِِ بُ طىَيِ ٓـًُىو قىتابًـاْ           

ًَلِ كواظَ ــاَه ــؤي    ظؤض دــاض ٓؤكــاضّ غــُضُٓهَ   خ ًَؿــُ و ططفتــُ هــُ ُــاو ث ساُِ ك
ًَتاقـُتِ طـىَي ط  بؤيـُ     ًَعاضّ و ب ًَتُ ٓؤّ ب هُكيُكِ تطيؿُوَ بُضظّ زَُد زَب
َّ تـا ٓـُو ٓاغـتُّ زووضتـطيّ      ًَىَيُن زَُ ِ خؤّ َُٓهرِب ًَىيػتُ ًاًؤغتا بُؾ ث
ًَعكطزُِ         ــُٓ ــُي ب ــات  هُط ــاواض بل ــُوَّ ٓ ٓ َِ ــُب ــت ب ًَ ــتِ زَب ــابِ طىَيبًػ قىت

 ِ وؾُ و ضاظاُسُُوَّ بؤ طىَيِ طىَي ط. يِٓىُُضّ زَضبِط
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 ثَيهجةم/  اليةنى كؤمةاَليةتى
 باوكيَلى ميًسةباى. -1

ًَلِ كؤًَُه       ًُٓىو زايم و   زَزضَيتُ زَغت ًاًؤغتا ايُ قىتابِ ًُٓاُُت
  ًُُٓف ُُن تُُٔا بـؤ ًُبُغـتِ   زَكُْ ًاًؤغتا ًُٓاُُتِباوكاْ ضؤَهُكاًُاْ 

ًَط كطزْ  بَُهلى ضاوياْ هُ ًَىَ    ف ثـُضوَضزَ  ًِساَهـُكاًُاْ  وَؾُ بـُ دـىاُرتيّ ؾـ
ًَتـُ بـاض   ُُ بّ كؤًَُه اكُياْ غىز بُخـ بؤ بؤ خؤياْ و  ىوهُ زآات  بلطَيت  ب

ــُضياُُوَ   ــُ غــ ــتُ بــ ًَىيػــ ــاْ   ث ًَلِ ًًٔطَبــ ــاوك ــتا وَن بــ ــُ بِطًاًؤغــ ًَتــ واُ
ــُكاُِ  ــُ        قىتابً ــِ ب ــسات  ططُ  ــاْ ب ــتًاْ ًُؿ ــاّ ضاغ ــت و ضَي  ــتًاْ ب طَي زَغ

ًَؿُكا ًًٔطَباُِ خـؤّ بُغـُضياْ ثـُخـ     ًُاْ بسات و بؤياْ ضاضَغُض بلات ك
بلــات و زَضووًُــاْ ٓــاضاَ بلاتــُوَ  بــؤ ٓــُوَّ قىتاخباُــُ و خىَيِــسًُاْ خــؤف  

 .ًَّبِغُضكُوتّ  بُضَو بىوَيت و ُُٓ او
ــُُٔا ط          ــتايِ ت ــُّ ًاًؤغ ــُظاُّ ثًؿ ــُّ وا ٓ ــُ و  ىُٓواُ ــُوَّ واُُي وتِ

ًَىيػت ُاكات خؤ  ٍَبُ ثُضوَث   ُٓواُُ هـُ َُٓهُيـُكِ   ضزَّ قىتابِ خُضيم بلط
ـٓـ    َ ُطـُوضَزا زَشيــّ و ٓــُضطًع هـُ ثــُياَ و ثًؿــُّ ًاًؤغـتايِ ُُطُيؿــتىوْ  

ًٌَُ بريكطزُُوَيُ وا ُٓظا دؤضَ  ظؤضَ   ظؤضَيـم   زآًُطؤكُ هُُاو كؤًَُه ُّ ٓ
ّ وهُ ًاًؤغتاياْ ُٓوَ ز ًَ ًَؿـًُاْ ظؤض كًُـُ     :وثات زَكُُُوَ و زََهـ )خؤًـاْ ك

ًَؿــُّ قىتــابِ خــُضيم بلــُيّ  ًــّ تــُُٔا زَضغــِ خــؤَ     ٓــُودا خؤًــاْ بــُ ك
ــُقٍ بُغــ   ــُوَ و س ــُ( زََهٌ ــُضوَضزَوَ ًُ ــطِ ُض ث ــَُ زَضب ًَِطواًُِاُــُ  ٓ   يّ و ت

ًَلِ طُوضَيُ هُبُضزََ ثِط ؤغُّ ثُضوَضزَ  ُُخؤؾًُكِ كىؾِسَيُ و بُض بُغت
ًَىيػــتُ قبــىَهِ ٓــُو   َ بلــُْ كــُ ٓــُو كُغــاُُّ ثًؿــُّ ًاًؤغــتايًاْ قبىَهــُ  ث

ًَلِ بُ غؤظ و ًًٔطَباْ بّ  . ثُضوَضؾًاضَيلِ باف و باوك
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 ثةيوةندى كؤمةالَيةتى بةييَص. -2

ًـــطؤر زضوغـــتلطاوَيلِ كؤًَُكيُتًـــُ  هـــُ ٓـــًُىو كاضوبـــاضَيلِ شيـــاْ         
ًَت بُ تُُٔا بصي ًَم ُاتىاُ ًَىيػتًاْ بُ يُكرت ُٓيُ  ًٓ  كُغ و هُ كؤًـَُه ا   تث

ًَل بـؤ غـُضكُوتِِ ٓـُض    ؤهًِـُوَكاْ زَضيـاْ خػـتىوَ كـُ     خؤّ زووض خباتُوَ  ه
ًَع كاضَيم ثُيىَُسيُكِ ًَىيػت و   كؤًَُكيُتِ تىُس و تؤَي و بُٓ ًَلِ ظؤض ث خاَه

َِ بــىوُِ ثُيىَُــسّ كؤًَُكيــُتِ و ططُ ــُ كاضي ــُضَ  ٓــُُ او بــؤ  ُاكطَيــت بــُب
ًَل    بـؤ غُضخػـتِِ ثطِ    بِطَيتغُضكُوتّ  ًَ ُياُـسُِ تـاك ِ ؤغـُّ ثـُضوَضزَ و ث

ًَىيػــت بــُوَ زَكــات ًاًؤغــتا هــُشياُِ قىتــابِ زاُــُبِطَيت و  و كاضي ــُض كــاضا   ث
ًَع هُطـُي قىتـابِ     خؤّ َو بُزووض ُُططَيت   بَُهلى ثُيىَُسّ كؤًَُكيُتِ بـُٓ

ًَت  ضـىُلُ ًُٓـُ     و ًاَهُوَّ قىتابِ ٓـُضكِ ًاًؤغـتا ٓاغـاُرت زَكـات و     زا ٓـُب
َّ بؤ ًاًؤغتا بلاتُوَزَكات بؤ ُٓوَّ  قىتابٌ ب ضَي ا ظياتط خؤف  ُ تُواوّ طى

 وَ.ًاًؤغتا خباتُ شَيط زَغتِو خؤّ بُ تُواوّ 
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 دووةمبةشى 
 

 مامؤضتا و ثؤل
 

ًَت          ُٓوَي و ًاًؤغتا ُٓضضُُسَ ظيطَن و بُتىاُا و خاوَْ ُٓظًىوْ ب
ًَلؤؾاُ ًَـت  ّ ؾىَيِِ خؤّ ُاُكُت تـاوَكى ٓـُو كُغـاُُّ      ططَيت و بُضٓـًُِ ُاب

ًَت بؤ وَضططتِِ ظاُػت و  ًَسا ُُب   اًُاضيًُكاْظهُُاو ثؤهُكُزاْ ٓاًازَغاظياْ ت
ًَت        ًَىَيُكِ ظاُػـتِ ضَيـم ُـُخطاب   ًُٓـُف بـُوَ   ياخىز خـىزّ ثؤهُكـُ بـُ ؾـ

 ُ ــ ــُ هـ ــت كـ ــًُىو  زَكطَيـ ــؤُرتؤهَ ٓـ ــُوَ كـ ًَلـ ــت كيُُ ــؤي بلطَيـ ــُضدَُ  ِ ثـ و غـ
ًَساويػتً ُ  ُ ظاُػتًُكاُِ بؤ زابني بلطَيـت ث ُٓوَهـسَزَيّ ٓاوكـاضّ    زا  هـَُ بُؾـ

ًَم ظاًُـاضّ طـطُد ٓاؾـِاّ    ًاًؤغتا بلـُيّ و كاضٓاغـاُِ بـؤ بلـُيّ  بـُ كؤًـُهَ      
ًَــت بــؤ كــؤُرتؤَي  بلــُيّ  تــاوَكى ًَىَيُكِ  ياضًــُتِ زَضّ ب كطزُــِ ثــؤي بــُ ؾــ

 ُ ــُضزًًَاُ ــتِ و غ ِ      ظاُػ ــُك بِطَوَي ــَُ و ًصاُــُّ ه ــُو ت ــُوَ كــُ  ٓــًُىو ٓ ًِ
ــُ       ــًرت بـ ــت  ضـ ًَـ ــُضكُوتىواُُ بِ ــُُ اوّ غـ َِ ٓـ ــاتىاُ ــىوَ و ُـ ــاوّ ططتـ بُضضـ
ًَت واُــــُ طىتِـــُوَ تـــُُٔا خــــؤ        ًَتُ ُــــاو ثـــؤي و واُـــُظاُ ُُظاًًُـــُوَ ُُضـــ

ًَلِ غازَيُ و ًٓ  ثُيىَُسيًُكِ بُ قىتابِ و ثؤهُوَ ًُُ  . ٓاًازَكطزُ
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 هةنطاوى يةكةم
 ثيَداويطتيةكانى ثيَش ضونةذووزةوة

 

 

 :زيَلخطنت ييَصى هة خؤبة -1
ًَم      ًَىيػــتِ بــُ )ثاضضــُ كاغــُظَيم  طــُه يــاخىز   دــاض ًاًؤغــتا هُثؤهــسا ث

ًَم  ًَت قَُهًُ ياخىز هُثؤهُكُّ  بؤ ًُُٓ هُ قىتابًُكاُِ  يا تُباؾري.......( زَب
هُواُُيــُ ٓــُضا و زَُ ــُ زَُــد غــُضَُٓهبسات   كاتــُزاهــَُ    تزاوا زَكــا ُعيلــِ

ًَـ ٓاتُِ  ٓؤكاضَكُؾِ ُٓوَيُ كُ ُُخػـتىوَ و   ثؤي خؤّ ضَيـم ُاو ًاًؤغتا ث
ًَـ  َّ ُٓوَيــُ كًُاًؤغــتا ثــ ًَِاوَ. ٓــُوَّ زاوا زَكــط ًَىيػــتًُكاُِ خــؤّ ُــُٓ ث
ًَساويػـــتًُكاُِ خـــؤّ  ًَـــت تـــُواوّ ث َِ بـــؤ ُـــاو ثـــؤي زَب ٓـــُوَّ ٓـــُُ او بِـــ

ًَلِ وا زضوغـت     ضَي  خبـات   ٓاًازَبلات و خـؤّ بـُ دـىاُِ ضَيـم     ًَِ  ـا ُـُزات كـُه
ًَــت ًَــم  ب ًَتــُ ٓؤكاضَيــم بُزَغــت قىتابًاُــُوَ بــؤ ٓــُوَّ ٓــاضاًِ ثــؤي ت  كــُ بب
كُغـايُتِ  ًُُٓ هُكيُن  هُكيُكِ تط ظؤض زووباضَ كطزُُوَّ َُٓ كـاضَ    بسَْ

و قىتابًًـُكاْ ًاًؤغـتاكُ بـُ ًاًؤغـتايُكِ      زَكـات ًاًؤغتا كّ قىتـابِ كواظ  
َِ خـَُ )آٌـاي(   َِ بُضُاًُ و ب ّ  ب ًَ ًَضـًُِوَ     ًاًؤغـتاكُف ُ زازَُـ ًَج ًَـت ه اتىاُ

ًَساويػتًُكاُِ خؤياْ ًَِاُِ ث  .هُطَُي قىتابًاْ بلات هُغُض ُُ ٓ
 

 :شانيهى شمانى جةضتة -2
 ُ ًَـت  ٓـُوا تـُُٔا      40ُٓطـُض ثؤهُكـُ )   زا هُ كاتِ طىتُِوَّ واُـ ( كُغـِ تًـا ب

ــَُهلى )   (80) ــُ  ب ــىَي ط ًُ ــلُ ط ــُ    80طىَيض ــُض ًُٓ ــُْ  هُب ــُيط زَك ــاويـ غ ( ض
ًَىيػت ًَ ًاًؤغتازَكات  ث ًَتتظؤض وضيا ب ًَت بعاُ كُ ضؤْ) زَغـت و ضـاو      زَب
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بــُ كــاض   خــؤّ ّ و ............(و كؾــُ و ضووخػــاض و وَغــتاْ و ؾــىَيّ طــؤضي    
ًَِ ًَلِ ثؤهُكــُ   ت ًَــزَٓ ًاًؤغــتا هُغــُضيُتِ خــؤّ كــؤُرتؤي بلــات و هــُ غىضــ

ًَىيػتُ ضَضاوّ َُٓ خاَكُُ بلطَيت: بؤ ًُُٓف خؤّ ُُؾاضَيتُوَ.  ث
ًَت.بُ-ا  ضزَواَ ضاوت هُغُض قىتابًُكاُت ب

ًَت هُ خؤ كضكطزُُوَ. -ب ًَت و زووض ب  وَغتاُت هُثؤي ضَيم ب
ــساض بلــُوَ ظوو قىتابًــُكاُت ظوو-ز ًَ تــاوَكى ُٓغــت بلــُْ تــؤ ٓاطــازاضّ     ب

 ُٓواًُت.
ًَم بىَغتُ كُ تُواوّ ثؤهُكُ هُشَيط كؤُرِت -ز ًَت.ؤَههُ ؾىَيِ  ِ خؤتساب
 بُخؤبىوُُوَ ضَيٌِايًُكاُت زَضبلُ. ضبُُُضًِ و بُ باوَ -ه
 ثُهُ هُواُُ طىتُِوَ ًُكُ. -ٍ

 

 :فيَسكسدى بة ييَنا -3
ًٌَـا و       ًَـطّ ضـُُسَٓا ٓ ًَـت قىتابًـُكاُِ ف كُغِ غُضكُوتىو هُ ثؤهسا زَتىاُ

يـاخىز بـؤ ٓـُو قػـُ و      ًٓؿاضَت بلات بؤ ُٓو ًُبُغـتُّ كـُ خـؤّ زَيـُوَيت     
ًَت  بــَُ ٓــُُ اوَ زَتــىاُِ  طىفتــاضَ ثُضوَضزَيًاُــُّ كــُ زَيــُوَيت   بًاُ ُيــُُ

ــُوَ    ًَطيت ــؤت ب  ــؤ خ ًَلِ ظؤض ب ــات ــسا   ك ــًُاْ كات ــًُرت  هُٓ ــُكِ ك ووظَ و تىاُاي
ــسُِ  ٓــَُ ٓــُُ اوَ     ــساْ و بريكطزُــُوَ بــؤ بــُ ٓــُدماَ طُياُ ــىوَيِِ  ُٓوَه زَض

تـُُٔا بُبريكطزُُوَيـُكِ كـَُ هـُزَضَوَّ ثـؤي زَتـىاُني        كـاضَيلِ ظؤض غـاُايُ   
َِ بــُ دىكُــسُِ دُغــتُ و       ضــُُسَٓا ضَي ــا بس  ؤظيِــُوَ كــُ ثُيىَُــسّ ٓــُب

ًَم هـُ ُُٓساًـُكاُِ هـُف  ٓـُضوَكى ضـؤْ بُضَيىَبُضايـُتِ          ًٌَاكطزْ بـُ يـُك ٓ
ــايِ     ــؤ هــُ ؾــُقاًُكاْ ضَيٌِ ًَلِ ٓاتىوض ــُبىوُِ ٓــً  ثؤهًػــ ٓ َِ ٓاتىضــؤ بــُب

ًٌَاكاُِ غُض ؾُقاَ ًَطاْ هُ ضَي اّ ٓ ًَىَف ضَيًِؿـاُسَض   زَزاتُ ؾىف   بًُُٓاْ ؾـ



......سةركةوتوو.مامؤستاى
 

  

ــاوَ   و ث ًٌَ ــاُِ ٓ ًَِ ــُكاض ٓ ــاّ ب ــُ ضَي  ــىاُّ ه ــًاضاْ زَت ــُياْ   ُضوَضؾ بُضاًبُضَك
    ْ ًَــطّ ضــُُساْ ؾــتِ بُغــىز بلـــُ   ًاًؤغــتاّ وا ُٓيــُ تــُُٔا بــُ زاُـــاُِ     ف

ًَم وَغــتا هــُ واُــُ طىتِــُوَ       ــريَكُّ زَغــتِ و كــًُ تــُواوّ ثؤهُكــُ    تُباؾ
زَخاتـــُوَ شَيـــط كـــؤُرتؤَهِ خـــؤّ  يـــاخىز بـــُ زَغـــت بُضظكطزُُوَيـــُن  يـــا  
ًٌَاكـــاْ ظؤضْ بـــَُكَ طـــطُد ُٓوَيـــُ كـــُ  ًَلِ دًـــاواظ. ٓىُـــُض و ٓ غـــُيطكطزُ

ًٌَاياُُ وَضب طَيت َِ بلات ًاًؤغتا غىز هَُ ٓ ًٌَاكاْ   و كاضياْ ث ًَِاُِ ٓ بُكاضٓ
ًَىيػـت          ًَىيػـت بـؤ كـاتِ ث ًٌَـاّ ث بُ تُُٔا ٓاًاُر ًُُ  بـَُهلى ٓـُوَّ ططُ ـُ ٓ

ًَِطَيت  .بُكاض بٔ
 

 :يةهَنةضةنطيَهة بييةكةتبةضاوى كةضيَلى تس قوتا -4
ططفتًــــاْ هُطــــَُي  ًــــاْقىتابهــــُ ضَيــــم زَكــــُوَيت ُُٓــــسَيم  ظؤض دــــاض وا

ًَت و خؤؾًاْ ُاوَيت ْ     ًاًؤغتايُن زَب و ُاضـُِ شَيـط بـاضّ     طـىَي طّ بـؤ ُاكـُ
طُيؿـتِِ    هُطـُيَ   ضَيٌِايًُكاُِ  ب طَ ظؤضداضيـ هـُ واُُكـُ ُاضـُِ شووضَوَ   

 َُٓ  ُ ُ َغـتُّ ًاًؤغـتاياُ  بُضَيىَبـُض و ز  بـُ   ُٓواهًََـ    ٓـًرت ٓـًُىو  ِ قىتاخباُـ
ًاًؤغتاياْ خؤياْ زَكُُُ خاوَُِ ططفتُكُ و هُ كاتِ ضىوُُ شووضَوَيـاْ بـؤ   

ْ ًغُيطّ قىتابً تاواُباضاُُبُ ضاوَيلِ   ُثؤه ُٓو بـُ تايبـُتِ بـؤ       ُكاْ زَكـُ
ًَؿــُكُاُــٓــُو قىتابًً   ب ــطَ دــاضٍ وا ُٓيــُ غُضكؤُُؾــًاْ ُّْ كــُ خــاوَْ ك
ًُٓــُف هــُ ؾــىَيِِ خــؤّ ًُــُ  ضــىُلُ َُٓهػــُُ اُسُِ ًاًؤغــتا    زَكــُْ  كــُ

ُٓطُض قىتابًُن هُ بُضاًبُض ًاًؤغـتايُن َُٓهـُ    هُكيُْ قىتابًاُُوَ دًاواظَ 
ًَبـىضزْ بلـات      بلات هُواُُيُ ظؤض بُٓاغاُِ بُ قػُّ ًاًؤغتايُكِ تـط زاواّ ه

ِ      َُٓهُ كطزْ زياضزَيُكِ ٓاغايًُ  خـؤّ طـُوضَ    بـَُكَ طـطُد ُٓوَيـُ هـُ ٓاغـت
ًَـــت خؤًـــاْ زازوَضبـــني و هـــُ ضواُ ـــُّ   ًَِـــُزضَيت  زَب ُـــُكطَيت و زضَيـــصَّ ث
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ًَِني   غـعا بُغـُض    ُـُوَن بـُ قػـُّ كُغـاُِ تـط       خؤًاُُوَ قىتـابِ َُٓهبػـُُ 
ًَِني ًَؿـُّ ًاًؤغـتايُن كـُ هُطـَُي      بُضاًبُضَكًُاْ بػُث   خؤ خعاُسُُ ُـاو ك

ًاُُ و ثُضوَضزَيًاُـُ ًُـُ    قىتابًًُكاُِ ُٓيـُتِ كـاضَيلِ تُُسضوغـت و ظاُػـت    
ضىُلُ بَُ خؤ بُخاوَْ كطزُُ ططفتُكاْ خطاثرت زَبّ و زاوَكـُ ظيـاتط ٓـاَهؤظ    

ًَت  ًَلِ ُٓبىو ُٓوا بؤ  :)ظاُاياْ باؽ هُوَ زَكُْ زَب ُٓطُض ًاًؤغتايُن ططفت
ًَسَُد بىوْ باؾرتيّ ضَي ايُ  ُٓطـُض ُـُياتىاُِ ضَي ـا ضـاضَيُن بـؤ       ُٓواُِ تط ب

ًَؿُكُ بسؤظُُ   (وَك
 

 :زق هةدلَ يةهَنةطسة -5
ــايًُ       ــاضَيلِ ٓاغ ــسا ك ــُُاو ثؤه ــت ه ــُضَُٓهساُِ ططف ــُ و غ ًَؿ ــىوُِ ك ــسا ب  ثُي

ًَـم   ًَـم   قىتابًـُن   بُتايبُتِ كات ٌَ     يـاْ ثؤه ًَلِ ُاؾـطيّ و ُابـُد َُٓهػـىكُوت
َ  ًاًؤغـتا بُضاًبـُض   ًَىيػـتِ بـُ ضاضَغــُض       زَزَْ ٓـُدما ًَؿـُ ث غـُضَُٓهساُِ ك

ًَىيػتًؿُ بؤ ض  ُٓيُ ؤشّ زواتط تُواوّ ضووزاوَكُ هُ بري بلطَيت  بـؤ منىوُـُ   ث
ًَؿُيُكت  ًَم هـُ ثؤهـُكاْ    ُٓطُض تؤ ك ًَـ    هُطَُي يـُك هـُ ٓـًُاْ كاتـسا    ٓاتـُ ثـ

ًَىض كطزَ ثؤهُكـُ ٓاغـايِ    و ٓاًؤشطاضيـت زا بـُ قىتابًـُكاْ     وَتؤف ثؤهُكُت ٓ
ًَىيػـت  ث ضاضَغـُضكطز  ططفتُكـُتاْ   َوَبُضَيىَبـُض  هُ ضَي اّ ياخىز  بىويُوَ 

   ْ ًَؿـتا تاواُبـاض و  ُاكات بؤ ضؤشاُِ تط تؤ وا غُيطّ ُٓو قىتابًاُُ بلُيت كـُ ٓ
ًَؿـُكُ كؤتــايِ ُــُٓاتىو   ًَىَيُكِ وا بِطواًُتــُ قىتابًــاْ  ك ًَــت بــُ ؾــ بــَُهلى زَب

َّ َُٓكتىوَ وكُ ُ      ضؤشَيلِ ُى ًَـت هُغـُض ُـ دـاضّ    ًاوَٓـً  كاضي ُضيـُكِ زوَيِ
ِ قىتابًُن تا كؤتايِ غـاَي ًاًؤغـتا ٓـُوَهِ    وآُيُ هُبُضاًبُض كاضَيلِ ُاؾطيِ

بـَُهلى   بـُ ضـاوَيلِ ٓاغـايِ غـُيطّ قىتابًُكـُ ُاكـات          تؤَهُ غُُسُُوَ زَزات
َِ  ياخىز بـُططاُلطزُِ   َِ داضيـ بُ ُُٓقُغت هُ واُُكُف زَضّ ُاضىوَيِ طَُه
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ًًُٓؿُ هُ   ثطغًاضَكاْ و ظؤضكطزُِ ُٓضكِ ًاَهُوَ تؤَهُ هُ قىتابًاْ زَكاتُوَ
ًَم زَطـــُضَيت غـــعاّ قىتابًُكـــُ بـــسات    ٓـــًُىو ًُٓاُـــُ هـــُ ٓاغـــتِ فطغـــُت

هــُ  د ــُ هــُوَّ ٓــَُ ضق َُٓه طتِــُ زووضَ  ًاًؤغــتا كــَُ زَكاتــُوَ كُغــايُتِ
ًَطكــطزْ ٓاًادمــُكاُِ ثــُضوَضزَ   ٓــَُ غــاَي هُطــَُي يُكــَُ ضؤشّ قىتاخباُــُ  و ف

ًَلِ وضى ِ ًُ ثؤه ًَم هـُ قىتابًًـُ ٓاًـاز      زواُعًَـ َ بىوَكـاْ ظؤض  ٓاًـازَيِ  يـُك
ًَــىَ زيــاضبىو  ًِــًـ ٓؤكاضَكــُيٍ ثطغــِ  وََكًــِ زاًــُوَ طــىتِ))  ًَتاقــُتِ ث ب

ًٍَ متمت ُٓو زَضغُّ ضؤيؿت ًاًؤغتايُكٌاْ هُكبىو  هُ ثؤو  َ ًاًؤغتا ض بَو  زَيـُ
ًَىامناْ ضويسابىو  ُٓويـ كُ ًِِ ُاغًُوَ  يُكـَُ قػـُّ    َّ ُاخؤؾٌ هُ ُ ُُٓس

ًَِ طىوم تؤ ًُٓػـايَ  زَضُاضـِ  ٓـَُ قػـُيُ هـُ ُاخـُوَ بطيِـساضّ        ُٓوَ بىو ث
كطزووَ و تىوؾِ ؾؤن ٓاتىوَ(( َُٓ دؤضَ ضق َُٓه طتِـُ بـؤ ًـاوَّ زوو غـاَي     
ُٓضطًع هُطُي كُغايُتِ ًاًؤغتا يُن ُاططَيتُوَ ضىُلُ بِطياض وايـُ ًاًؤغـتا   

ًَبىوضزَ و  ًَػقاْ ه ًَتتا غُض ٓ  .َو خؤؾبىو ب
 

 :ضةزثيَضيةكاى بهاضة-6
ًَت كُ ططُ ُ ًاًؤ ًَضًاُُ بعاُ ًَتُ ثؤي ًُٓىو ُٓو غُضث ًَـ ُٓوَّ بض غتا ث

ِ   بؤ شووضَوَ وَن) زضَُد ٓاتّ قىتابِ هُ ثؤهسا زَيلات  ًَ ًَساويػـتِ  اُُـُٓ ِ ث
ــُ  ــُّ ظؤض    قىتاخباُــ ــُكطزْ  دىهــ ــُضكِ ًاَهــــُوَ  ظؤضقػــ ــُكطزُِ ٓــ  ٓاًازَُــ

ًَ اطؤِض ًَـ   .( هُوَف ططُ رت ٓٓتسزِضاُسُِ كاغُظ.... ؾت خىاضز  يّ د ُوَيـُ ثـ
ُٓوَّ َُٓ زياضزاُُ ضووبـسَْ تـُواوّ ضَي اضـاضَكاْ هـُبريّ خـؤّ ٓاًازَبلـات        

ًَـــت زازثـــُضوَض   ًَـــت و زَتىاُ ًَـــت  بًُـــُ ٓاًـــازَيِ زَضووُـــِ بـــؤ ثُيـــسا زَب ب
ًَـ     بلات ِو بُ يُكػاُِ غُيطّ ًُٓىو قىتابًُكاُ هُبطياضزاًُـ ُٓواُـُّ ثـ

ًَم ُاكُُـُوَ و   ًَـ بًًِـاْ ًُـُ بـؤ ضووزاُـِ       ضىوُُ ُاو ثؤي بري هُ ًٓ  ؾـت ثـ
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 ًَ ًَم ظيــاتط زووضــاضّ  مٓــً  كاضَيــم و ٓــَُهؼ و كــُوت   ُٓواُــُ هُٓــًُىو كُغــ
ططفت زَبُِوَ  د ُ هـُوَف ظؤضبـُّ دـاض ُُٓـسَيم ضووزاو و زيـاضزَّ بضـىن       
ــبًِِ      ًَؿ ــاو و ث ًَـ ض ــ ــُ ث ًَِاُ ــُٓؤّ ُُٓ ــَُكَ ب ــُضَُٓهسَزات  ب ــسا غ ــُُاو ثؤه ه

ًَتُُكطزُُوَ ضووزاوَكُ طُوضَ زَ ًَت و هُشَيط كؤُرتؤَي زَضزَض  .ب
 

 :بدة بة يونةزى دةزبسِيو ثةزة  -7
ــُضَ   زَضبِط     ًَلِ زوو غ ــُك ــُ ض ــِ وؾ ــُ و      يِ ــىز بُخؿ ــُ غ ــاضّ وا ُٓي د

ًَتــُ ٓــؤّ ططفــت بــؤ خاوَُُكــُّ    َّ دــاضيـ زَب ًَىيػــت زَكــات  ُُٓــس بؤيــُ ث
ًَـت   ً     ًاًؤغتا هُ زَضبِطيِِ وؾُكاْ ٓىُُضًُُس ب ًَـ زَضبـِطيّ بـري هُٓـُ ىو ثـ

ــُ ض       ــت ك ًَ ــت بعاُ ًَ ــت  زَب ــاْ برِبَي ــُ زَضي ــاظّ ُٓي ــُ ًُ ــُوَ ك ــاُُ بلات ــُو وؾ ٓ
ًَـــت هُغـــُض بُضاًبـــُض  ًَم دـــاض ضوويـــساوَ ًاًؤغـــتا  كاضي ُضيـــُكًاْ زَب طـــُه

ًَؿـُ    ٓاًؤشطاضّ ضاكِ قىتابًاُِ كطزووَ  بَُكَ وؾُ و زَضبِطيُِكاْ بىوُُتُ ك
َِ و كُف و ُٓوايُكِ ُآاضاًًاْ زضوغت كطزووَ  ٓـُوَّ ًاًؤغـتاكُ ٓـً      بُب

ًَت  َِ ًُاظَيلِ خطاثِ ُٓب ًَصَ  بًىَيصَ( كىضز زََه ًَصَ  بً  .) قػُ بً 
 

 كازنامة. -8
ًَع زَكــات و ثــاَهِ             ًَم هــَُ ٓؤكاضاُــُّ كــُ  ضَغبــُتِ قىتــابِ بــُٓ يــُك

َِ بـــؤ غـــُضكُوتّ  زضوغـــتلطزُِ  فـــايوِ كاضُاًـــُّ قىتابًًـــُ  ٓـــَُ   ًَـــىَزَُ ث
َيلِ بؤ   ُٓض قىتابًُن ضُُس ثُِضاوَ ٓاًازَ زَكطَيتُكيُْ ًاًؤغتكاضُاًُيُ ه

تُواوّ ُٓو ضاككِ و كـاضَ   تُضخاْ زَكطَيت و ُاوّ تُواوّ هُغُض زَُىغطَيت 
َِ هُ ُـاو ثـؤي و هـُ     ضاكاُُّ كُ قىتابِ ُٓدماًِ زَزات و بُ زَغتلُوتِ زازَُ

ًَت باؾرتَ قىتابِ ٓاطازاضّ ٓ قىتاخباُُ  هَُ ضُُس ثُِضَ تؤًاض بلطَيت  َُ كاضَ ب
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 َِ ًَــع و تىاُــاو كــاتِ ظؤض زَوَيــت   و بًبًِــ ُٓدماًــساُِ ٓــَُ كــاضَ ُٓضضــُُسَ ٓ
ًَت. ًَلِ ضان و زَهدؤؾلُضاُُّ زَب  بَُكَ بُضًُٓ

 

 .ئامادةكسدنى وانة -9

ًَم كاضزاُــُوَّ ططُ ــِ    ٓاًــازَكطزُِ واُــُ بــُض هــُ ضــىوُُ شووضَوَ  كؤًــَُه
ًَت  كُ ضاغتُوخؤ ٓؤكاضَيم زَبّ بؤ غ ُضكُوتّ هُ طىتِـُوَّ ٓـُو واُُيـُ     زَب

ًَت و ُٓغت و ؾـُوقِ بـؤ    ًَت و ظياتط طىَي ط زَب ًتٌاُُ هُكّ قىتابِ ظياز زَب
ــاز   ــُ ظي ــُ ضوو ه ــِ      بىوْواُُك ــُُِ زَضووُ ــتاكُ كي ــُ ًاًؤغ ــُ هًُ ــات  د  زَك

ًَت و بطوا بُخؤبىوْ ثُيسا زَكات  ًَعتط زَب زووض زَكُوَيتـُوَ هـُ َُٓهـُ و     بُٓ
ًَت.ٓاَهَؤظّ  زووبا  ضَكطزُُوَّ ظؤض ضووُازات و ٓاطازاضّ كات زَب

 
 
 

 .يةهَطةنطاندنى وانةى زابسدوو -11
    َّ ًَــت ًاًؤغــتا واُُيــُن بــُ ض َِ  ُاب ًَت بــؤ واُُيــُكِ تــط بــُب بلــات و بضــ

  َِ ًَِ َِ ُٓوَّ واُُّ ضابطزوو َُٓهُِغُُ  َِ ٓاغـتِ وَضطـطتّ و      بُب ٓـُوَّ بعاُـ
    ُ ــ ــُض ٓ ــىوَ  هُب ــُُس ب ــُ ض ــتِِ واُُك ًَ ُيؿ ــُن   ت ــىوُِ واُُي ــُواو ب وَ زواّ ت

ًَىيػتُ ًاًؤغتا وََكًِ َُٓ ثطغ  :اضاُُ وَضب طَيتًث
ًَلا - أ  .وَؤٓايا واُُكُ ٓاًادمِ خؤّ ث

 .ؤٓايا قىتابًُكاْ بُؾساضّ طُضًًًاْ ُٓبىو - ب

ًَت - ت ًَساضىوُُوَ ب ًًَُِاوَ كُ ؾايُُِ ث ًَم هُواُُكُ د  .ؤًٓ  ؾت

 .ؤبابُتُكُ هُطُي ٓاغتِ قىتابًاْ ضؤْ بىو - خ

 ؤضاظيٍ و زَهدؤؾٍ بُ طىتُِوَّ واُُكُ وَن ًاًؤغتاّ واًُُّ  ٓايا - ز
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 دووةمهةنطاوى 
 ...ةكةت بهاضةيقوتابي

 

 :شانيهى ناوةكانياى -1
ُاغًِِ ُاوّ قىتابًاْ هُكيُْ ًاًؤغتاوَ كاضي ُضيًُكِ ًٓذابًاُـُّ ُٓيـُ    
ًَلِ طـُوضَ هـُ     ًَِاُِ قىتابِ هُكيُْ ًاًؤغتا هُكاتِ ثطغًاض كطزْ ُٓغـت ُاو ٓ

اخِ قىتابِ زضوغت زَكات  ُٓضضُُسَ ُاغني و هُبُض كطزُِ ُـاوّ غـُضدَُ   ُ
         َّ ًَىيػـتًُكِ ططُ ـُ و ُاكطَيـت ثؿـت طـى قىتابًاْ كاضَيلِ ٓاغـاْ ًُـُ  بـَُكَ ث

 خبطَيت. 
 

 ى قوتابياى:ضةند زيَطاية بؤ ئاضاى هةبةزكسدنى ناو
َِ ّ كىضزّ. -ا ًَِ ُٓهف و ب  زابُؾلطزُِ ؾىَيِِ قىتابًاْ بُث

 ًِ.وابُضزَبُ  بُضزًَِ ّكُىوغًِِ ُاوّ قىتابِ هُغُض تُختُُ -ب
ًَم كُ هُبريّ تؤ ُعيلُ. -ز  ضىاُسُِ ُاوّ قىتابِ بُؾت
ًَىيػتِ بعاُُ. -ز ًَلِ ث ًَت و بُ ُٓضك  بُضزَواَ هُبريت ب

 

 حةش و ئازةشووى قوتابيةكةت بهاضة. -2
ًَلــَُي بــىوْ هُطــُيَ  ُــاخِ قىتــابِ و ُاغــًِِ ســُظ و ٓاضَظوو         َكــاُِ ت

ًَِ سـُظّ قىتابًُكـُ        كاضٓاغاُِ ظؤض بؤ ًاًؤغـتا زَكـات   ضـىُلُ زَتـىاُِ بـُث
ــُوَ   ًًَِ ــؤ بٔ ــُّ ب ــِ بل   منىوُ ــُ ُعيل ــُ بابُتُك ــُوَ  و ه ــت و   ات ــُف ُٓغ بًُ

ًَِط ًَؿسَكُيتت بـؤ    زَكـُيت و ًتٌاُـُّ هـُك ظيـاز     واًُِِ قىتابِ بؤكّ خؤت ك
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و بلطَيتــُ  بـسضَيت  ٓـُويَ  ًَىيػـتُ هُغــُضَتاّ غـاَهُوَ  ث ُاغـًِِ ٓـَُ ساَهُتـُف   
  ُٓطـُض ًاًؤغـتا ضؤشَيـم زيـاضّ بلـات بـؤ ٓـَُ        بُضُاًُ و كاضّ هُغـُض بلطَيـت  

ــُ       ًًَِ ــم هُُٔ ــت ظؤضَي ًَ ــت  زَتىاُ ًَ ًَِ ــُ بٔ ــُوَّ واُُك ــُ طىتِ ــتُ و واظ ه ًُبُغ
 .ؾاضاوَكاُِ ُاو ُاخِ قىتابِ ٓاؾلطا بلات

 

 :ناضيهى يةضتى قوتابى -3
َُّزَضزَك ظؤضبُّ داض وا       كُ قىتابًاْ وآُغت زَكُْ كُ ُٓو كـاضَّ   و

 ُ ًَلِ باؾـِ         ُٓواْ ًٓ  غىزَيلِ ًُـ َِ غـىزَ و زَضدمـاً ًَلِ بـ خىَيِـس ُٓوَهـساُ
ــُوَ    ــاًِ ًُُٓؾ ــُ زَضَدم ــُ  ه ــاْ     ًُ ــت و باوَِضي ــاْ زَططَي ــِ زاي كواظّ زَضووُ

 ًَِِ ًَىيػتُ ًاًؤغتاّ ثُضوَضؾًاض بُضزَواَ كاض هُغُض ُٓغـتِ   بُخؤياْ ُاً ث
ًَت كُ زآاتىوّ ٓـُض    بلاتُوَ بلات و ضَي اياْ بؤ ضؤؾّ قىتابِ ًًَاْ ضاب ُيُُ ث

ــسْ وخىَيِسَواضيًــُوَ   ٓــُويـ هُزَغــتِ        ًَم بُُــسَ بُخىَيِ ــُي و ًًووــُت ط
ًَطيـــاْ بلات ًَِاُِ ثـــُضتىون و  قىتـــابِ زايـــُ  ف )ٓاًـــابىوُِ قىتـــابِ هـــُثؤي ٓ

ًَساويػـــتِ خىَيِـــسْ  ضيعططتِـــِ ٓـــاضاًِ ثؤي خـــاوَيِِ    ضّ  يـــُكرتّ اوكـــآ ث
ضّ كـطزْ هُطـُي ًاًؤغـتا بـؤ طىتِـُوَّ      ٓاًازَكطزُِ واُُكاُِ ضؤشاُُ  بُؾـسا 

ــُ     ــُكاُِ قىتابًً ــُضَ ططُ  ــُكاضَ ٓ ــُكاْ( ه ــُ    واُ ــُضَتا هُواُُي ــُُسَ غ ُٓضض
  َِ ــُُ ًَبل ــؤ ث ــُّ ت ــَُ  زاواكاضيًاُ ــابِ ب ــُكات  قىت ــت ُ ُ  و ٓاوكاضي ــ ــاْ ب ــطاْ  ي ط

هُغـُض طُياُـسُِ ٓـَُ ضاغـتًاُُ        بَُكَ بُضزَواًِ تؤ و غـىضبىوُت وَضيب طَيّ
ًَلِ طُوضَّ بـؤ زضوغـت    ًَتُ ُاو ُاخِ قىتابِ و هُُاوَوَ ُٓغت كـُ   زَكـات زَض

 خؤّ ب طَيت.ًاُسوبىوُِ ضيع هُ وتُكاُِ تؤ و 
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 :ناضيهى جؤزةكانى فيَسبوونى طويَطس -4
ًَطبـــىوْ و وَضطـــطتّ وَكـــى يـــُن ُـــني  ٓـــُض       ٓـــًُىو ًطؤرـــُكاْ بـــؤ ف
ًَم هــُ ُٓغــتُكاُُوَ هــ ًَم كــُؽكؤًــَُه ــاّ يــُك ــت  ُ ضَي  ًَ ــط زَب ًَ   دًــاواظّ ف

ـًَـ ُٓغــتُكاْ ًط ًَطبىوًُــاْ ؤرــُكاًُـ ثــؤهني زَكــات و وايــاْ ه سَكات ضَي ــاّ ف
ًَت:  دًاواظ ب

 ضاو: لة ريَطاىفيَربوون  -ا
ًَـط زَبـّ  ظؤض قػـُ زَكـُْ            واُِـُ  زَِض ُٓو كُغاُُّ هُ ضَي اّ ضـاوَوَ ف

ًَطايـُ   تىاُـاّ بط  زآاتىوّ خؤياْ  و  َُٓهـُّ بُضاًبـُض ظؤض زَططَيـت    يـاضزاُِ خ
َِ زَكات َِ  هُبُضكطزُِ باف ًُـُ   ؾتُكاْ دىاْ  ظوو زَضكِ ث زَيـُوَيت   زَبًِ

ًَت. ًَطزَب ًَت  هُ ضَي اّ ًُؿاُساُِ وَيُِ و غُيطكطزُُوَ ف ًَم بعاُ  ًُٓىو ؾت
 طوىَ:لة ريَطاى فيَربوون  -ب

ــط         ًَ ــّ  ظؤض قػــُ هُطــُي خــَُهم   ٓــُو كُغــاُُ بــُٓؤّ بًػــتُِوَ ف زَب
ــُْ  ــًاض زَكـ ُ   ياْثطغـ ــ ــُ ًِاقُؾـ ــُظ هـ ــُْ  تىاُـــاّ   و طوتىطـــؤ ظؤضَ  سـ زَكـ

ًَعَ  ًَم زَكات هُبُضكطزًُاْ بُٓ ًَلًاْ دًا  ُٓغت بًُُٓىو زَُ  ًَت ه و زَتىاُ
َِ  بـُ طـىَي طتّ و        بلاتُوَ َِ بـؤ ٓـُوَّ دـىاْ ببًػـ   سُظزَكات ؾتُكاْ ُـُبًِ

ًَت. ًَط زَب  هُبُضكطزْ ف
   .ةوةهةست لة ريَطاىفيَربوون  -ج

ًٌَّ و               ــ ــعَ  ٓ ًَ ــُ ٓ ــُوَياْ ب ــتِ ُاخ ــاتط  ُٓغ ــاُُ ظي ــؤضَ كُغ ــَُ د ٓ
ًَم ياْ ًَسَُ ّ  ًٓؿاضَت بؤ كطزُ ٌَ   ّبؤ ًَمِسكطزُزَغت بَو تُُٔا ب و  تزَطـا  تـ

ًَسَكا ًَتُ ُـاو وضزَكـاضّ          تكاضّ ت َِ هـُ قػـُ كـطزْ  زَضـ زَغتِ ظؤض بـُكاضزَيِ
ــريّ ٓــ  ــاض   ؾــتُكاُُوَ  ب ــات  بطي ــُ زَك ــُتِ  ظؤض دىه ــطزووّ خؤي ــُ ضاب ُضزََ ه

ًَ  ِ ُٓغت و ظَوقِ خؤّ.هُغُض ؾت زَزات بُ ث
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 جياواشى ئاضتى تةمةى.-5
       ْ ــتلطز ــىوْ و ُٓغ ًَطب ــُ ف ــىون ه ــِ بض ــطتّْ كُغ ــَُي   وَضط ــاواظَ هُط دً

ًَلِ طُوضَ  ًَت بُ كُغ َتِ و قىتابًـُكِ  ن ضـاو غـُيطّ قىتابًـُكِ بِـُضِ    يُُاب
ًَت بـؤ قؤُـاغِ       تطَيٓاًازَيِ بل ًَم ًاًؤغتايُن هُ قؤُاغِ بِـُِضَتِ زَضـ كات

ًَضـــُواُُوَ  ًَىيػـــتُ تـــُواوّ ُٓغـــت و ؾـــاضَظايِ و  ٓاًـــازَيِ يـــاخىز بـــُ ث ث
ُ   هَُ ُُخؿ َُٓهػىكُوتِ خؤّ ب ؤِضَيت  ُـ و دًاواظيًُّ خـىاضَوَ ُُٓـسَيم هـ  ُا

ًَىاْ قىتابًُكِ ٓاًازَيِ و قىتابًُكِ بُِِضَ زَخُيُِ ضوو  .  تِ ُٓيُكُ هُ ُ
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 )بُِِضَتِ( قىتابِ تًُُْ بضىون
 قىتابِ تًُُْ طُوضَ

 )ٓاًازَيِ(

ــطَ -1 ــساضيلُض  ًًُٓؿــُ وَضط و بُؾ
.ًُُ 
ًَىيػتِ  -2 ًَطبىوُِ كواظَ ث تىاُاّ ف

 بُ زووباضَكطزُُوَّ واُُكُ ُٓيُ.
 َُٓهػُُ اُسُِ ًُُ بؤ واُُكُ. -3
ًَـط      -4 هُ ضَي اّ قػـُ بـؤ كطزُـُوَ ف

ًَت.ز  َب
دــؤضّ زاًُؿــتِِ ٓاغــايِ ًُـــُ      -5

ًَـــعاض  ًَـــت و هـــُ زاًُؿـــ  ب ظؤض زَدىه
ًَت.  زَب

 ًٓذباضيًُ. ٓاتِِ بؤ قىتاخباُُ -6

ــُوَف وَضطــــطَ     -1 ــَُي ٓــ هُطــ
بُؾساضّ هـُ ؾـًلطزُُوَّ واُُكـُف    

 زَكات.
ــُضظ   -2 ًَطبـــىوُِ بـ ــاّ ف و  تىاُـ

ًَع  َ.بُٓ

ظؤضدـاض ضَخِـُ هـُ ًاًؤغــتا     -3
َِ ًَِ  .زَططَيت و واُُكُ َُٓهسَغُُ 

ًَلـطزْ     -4 هُ ضَي ـاّ بُؾـساضّ ث
ًَت. ًَط زَب ًَلطزُُوَ ف  و ثطغًاض ه

ــايِ و   -5 ــتُِكاُِ ٓاغــــ زاًُؿــــ
 ياغايًُ.

6-  ُ ٓـاضَظوو   ٓاتِِ بؤ قىتاخباُـ
 ًُُساُُيُ.
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 سَى يةمهةنطاوى 
 

 يةهَطوكةوت هةطةلَ قوتابى
 
 

 :زووخؤشى و قطةخؤشى هةناو ثؤهدا -1
ــُ طى        ــتِ واُ ُ وغطوؾ ــ ــُوَ واي ــُو  تِ ــىَي طَ ظوو   ٓ ــُ و ط ــُوا هُثؤه َّ ك

ًَتاقــُتِ زايــسَططَيت و بــريّ زَِض ًَىيػــتُ ًاًؤغــتاّ ثُضوَضؾــًاض تواب   بؤيــُ ث
ًَلــَُي بُواُُكــُّ  ُــاوَ ُــاوَ قػــُّ خــؤف و ثُُــس و ُىكتــُّ كــىضت و هــُباض ت

ًَِاُُوَّ بـريّ قىتـابِ بـؤ واُُكـُ.     َِ       بلات  بؤ ٓ ًَـت بـؤ دـ بـَُكَ ًاًؤغـتا زَب
َِ كطزُِ َُٓ خا ًَت و ضَضاوّ َُٓ خاَكُُ بلاتبُد  :َهُ وضيا ب

ًَـت      أ/  ًَـ ؾـؤخِ كطزُُكـُّ هـُوَ زَهًِـا ب ًَت ًاًؤغتا ثـ ًَـت     زَب كـُ زَتىاُ
ــُزا ب طَيتــ    ــُواّ ثؤهُك ــُف و ٓ ــُض ك ــت بُغ ــاُِ زَغ ًَِط ُوَبُٓاغ ــُوَ و بً  َيت

 زؤخِ داضاُِ.
ًَت بــُ واُُكــُ و  ب/  ًَىيػــتُ ٓــُو ُىكتــُ و قػُخؤؾــاُُ ثُيىَُــسياْ ٓــُب ث

ًَــت هــُ تــىاُر  ُتِ ٓاًــازَكطاو بابــ زاْ هــُ قىتــابِ يــاْ ؾــاضَكُّ يــاْ َو زووض ب
ًَلِ تط كُ هُ كّ قىتابًاْ ضيعّ  خىزنُؾريَتُكُّ يا ٓايُِكُّ ياخىز ُٓضؾت

ًَــت و ٓــُضطًع   بــؤ زازَُطَيــت  ضــىُلُ ٓــَُ ُىكتاُــُ هــُبريّ قىتــابِ تؤًــاض زَب
َِ وََكًِ ًاً هُيازّ ُاكات  ًَتـُ   ؤغـتاكُّ بساتـُوَ   هُطُي ُٓوَف كُ ُاتىاُ زَب

ًَــىاْ ًاًؤغــتاكُ و     ًَمططَيًــُن هــُ ُــاو زَضووُــِ قىتــابِ و بُضبُغــت      هــُ ُ
ًَــسَيت بــُ بــاف و بــُ  زَضَدمــاَ زَكــاتقىتابًُكــُ زضوغــت   ٓــَُ قىتابًــُ واّ ه

َّ بؤ قػُكاُِ ًاًؤغتا  ٌَضاُاططَيت و خطاخ طى َِ. غىزّ ه  ُُبًِ
ًَت و كاتِ واُُكُ ُُكىشَيز/   ت.ظؤض كىضت ب
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 :دوذمهلازى نةوةنيَيةتى ياوزِ -2
ًَم هُ ًاًؤغتاياْ بُتىُس و تًصّ َُٓهػىكُوت هُطَُي قىتابًُكاُ       ًاْطُه

ــ ــُوَ    ُْزَك ــاْ ُاكُُ ــتِ خؤي ــاّ خؤؾُويػ ــُضطًع زَضط ــسَيلٓ   ٓ ــط ُُِ ــُ  ت ه
ــتًُكِ ظؤض  ــتاياْ خؤؾُويػـ ــُزَضو هُِض ًاًؤغـ ــابِ   ازَبـ ــُ قىتـ ــَُ  زَزَْ بـ ٓـ

ًَسايُ  زووكيُُُ ُٓضزووكًاْ  ًَـت ًًُٓؿـُ   خطاثّ و ظَيسَِضؤيًاْ ت ًاًؤغتا زَب
ًَىاْ خـــؤيِ و قىتاب ًَـــت و غـــِىضَيم هـــُُ ًَتـــُوَ  ًُكـــُّ ٓاطازاضب ًَو ضـــىُلُ  بٔ

ًَىيػــتِ بــُ تىُــس و تــؤَهِ    ًاًؤغــتا غــُضكطزَّ ثؤهــُ  غــُضكطزَف ًًُٓؿــُ ث
ًَت وضياّ ُٓوَف بني كُ تىُس و تؤَهًُكُ ُُطاتـُ  ٓاغـتِ ضووبـُضوو     ُٓيُ  زَب

بًت  ًـ  ُُُٓوَُسَ تاَهخبىضَيًتبىوُُوَ كىضز طىتُُِ)ُُُٓوَُسَ ؾرييّ بًت 
َّ بسضَيًت(.  فط

 

   :كيَشلسدنى يةضتى قوتابى-3
ًَـ ضـىوُُ شووضَوَ يـاْ هـُ كـاتِ ضـىوُُ شووضَوَ           كُغايُتِ ًاًؤغتا ث

ُٓطـُض ًاًؤغـتا بـُ     كاضي ُضيًُكِ ضاغتُوخؤّ ُٓيـُ هُغـُض ُٓغـتِ قىتـابِ     
ًَلــِ طــُف و ضوويــُكِ خــؤف باوَضبــُخؤبى ًَلِ ظؤض و بُغــُض بــُضظّ بــُ زَه وُ

ًَـت و         ًَع كّ قىتابًـاْ زضوغـت زَب ًَلِ بـُٓ ضىوَ ثؤهُكـُّ  ضاغـتُوخؤ ُٓغـت
ُ  ياضًُتًاْ زَزات بؤ ظضُ ِ و وضياّ و طىَي طتّ هُ واُُكُ  ًَضـُواُ َِ  وَ بُ ث  بـ

ًَتاقُتِ هُ يُكَُ غاتِ ضىوُُ شووض ظَوقِ ًاًؤغتا ُٓغـتِ   َوَو ًُؿاُساُِ ب
ًَت وَضططتّ زَكىشَيت ًَعاضّ زَكات و خُواَهىو زَب  .و بُضاًبُض ُٓغت بُ ب

 

 دووزكةوتهةوة هة ياواز كسدى. -4
َِ هُثؤهـسا              هُ كـاتِ ضووزاُـِ ٓـُض كـاضو كطزَوَيـُكِ ُاؾـطيّ و ُابـُد
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ًَت ثُُا بربزضَيت َّ ًاًؤغـتا     و قًصاُسْ بُض ٓاواض كطزْ بؤ ُاب ُٓضوَكى ُُٓـس
ًَلِ ُعيلــِ خؤؾــِ غــُخَوُت   ُــُن تــُُ ٔا ثؤهُكــُّ خؤيــاْ بــَُهلى ضــُُس ثــؤه

ًَع و زَكات  تىاُـاّ ًاًؤغـتا هـُُاو زَبـات و وَيِـُّ ًاًؤغـتا كّ        ٓاواضكطزْ ٓ
َِ زَغـَُكتِ ًُؿـاْ زَزات    زَكات قىتابًاْ ُاؾطيّ  َِ تىاُايِ و ب ًُٓـُ د ـُ    ب

ًَؿــُّ بــَُهلى طــَُه زياضزَكــُ ضــاضَ ُاكــات  هــُوَّ كــُ ٓــاواض كطزُُكــُ َِ دــاض ك
ــُ     ــُض ًُٓ ــُوَ  هُب ٌَ زَكُوَيت ــ ــاتطّ ه ــَُ    ظي ــاواضكطزْ ٓ ــُدًاتِ ٓ ــتُ ه ًَىيػ ث

 :ُُٓ اواُُ ضَضاو بلطَيت
ًـ  -ا ًَت و بُ  ضاوَيلِ ظويطاُُ غُيطّ قىتاب اْ ُكًاًؤغتا هُ كاضَكُّ بىَغت

 بلات.
ًَىيػتُ ًاًؤغتا -ب َّ قػـُ بلـ     ث ًَلِ ُُضَ و كـع ُُٓـس بـؤ ٓـُوَّ     اتبُزَُ 

ــُضدمِ قــ  ــؤ كّ غ ــؤُّتابِ ب ــاْ    خ ــات و قىتابً ًَـ بل ــ ــُْك ــعاُّ  و سُظبل ب
ًَت.ًاًؤغتا   ض زََه

َّ قػـُّ هُطـَُي بلـُيت         -ز تـا   بىَغتُ و غُيطّ ُٓو كُغـُ بلـُ كـُ زَتـُو
.َِ ًَِ ًَت و زَضفُتِ تُنوًق ٓاوَيؿتِِ ُاً ًَسَُد زَب  ُٓو ب

ًَـسَُ       -ز ّ  دبُ بُضظكطزُـُوَّ زَغـتُكاُت زاوا هـُقىتابًاْ بلـُ كـُ ب َِ   بـ بـ
 .ُٓوَّ قػُ بلُيت

ًَـت بـؤ ٓـُوَّ ثـُياًِ خـؤت بسَيتــُ           -ه ثـاف ٓـَُ ُُٓ اواُـُ فطغـُتت زَب
 قىتابًاْ.

 

 ييَنهى تاجى ضةزكةوتهة.-5

       ُ ــ ــت و ه ًَ ــُُسَ ظؤض ب ــؤي ُٓضض ــاضاًِ ث ــاْ   ُآ ــىوُِ قىتابً ــِىض زَضض غ
ــىِضَيِ و        ــُض تــ ــُ بــ ــُُا بربزضَيتــ ــات ثــ ــت ُاكــ ًَىيػــ ــت  ث ًَــ ــاز ب ــُُسَ ظيــ ضــ
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ــىوضكطزُُوَ ــت و        خؤغ ًَ ــتا خؤططب ــتُ ًاًؤغ ًَىيػ ــت ث ــُُسّ زَكطَي ــَُهلى ض ب
ًٌَِِ زَضووُِ خؤّ بجاضَيعَيت    بًُُ طُوضَيِ خؤّ كّ قىتابًاْ زَضزَخاَت ٓ

ًَؿُكاْ  ًَّ ضؤْ بريزَكاتُوَ و ضؤًُـ ضاضَغُض بؤ ك ًٌَّ زَظاُ َِ ًطؤرِ ٓ بَُه
ــُوَ  تىِض ــري    زَزؤظَيتـــ ــطاّ بـــ ــسَكات و ضـــ ــاططّ زَضووْ َُٓهـــ ــىوًُـ ٓـــ َبـــ

ًَتُوَ.زَ  كىشَيِ
 

 .بةزبةزضتةكانى ثؤل بؤ قاشاجنى خؤت بةكازبًيَهة -6
ظؤضداض زَبُِ بُضبُغت هُكاتِ واُُ طىتُِوَ بؤ ًاًؤغـتا    ُٓو كُغاُُّ       

ياْ ُٓواُُْ كُ ظؤض قػـُزَكُْ و ٓـُضكِ     ُٓوقىتابًاُُْ كُ هُزواوَ زازًَُؿّ
ًَـت تـُواوّ ٓـُو     ًُؿـاْ   قىتابًاُـُ زَغـت   ضؤشاُُ ٓاًازَ ُاكُْ  ًاًؤغـتا زَتىاُ

ًَت  بلـات و هُثؤهـسا    بؤ ُٓوَّ ُٓض يُكُياْ بُكاضَيلُوَ غُضقاَي بلات و بًاُاغ
ًَلًاْ زاوا ٌَ  ؾت ُ        هـ ُىوغـًِِ   ) ُـاو  بلـات بـؤ ٓـُوَّ ٓـُدماًِ بـسَْ  بـؤ منىوُـ

ًَؿُوَياْ  ياخىز بًلاتُ ُىَيِـُضّ خـؤّ بـؤ     قىتابًُ ُُٓاتىوَكاْ  ًَِاُُ ث ياْ ٓ
َِ و هـُ   قىتابًاْ بلات ُٓوَّ ثطغًاض هُ  ًَلِ بسات َِ ُٓضك داضيىاف ُٓيُ زَتىاُ

 كؤتايِ بُ منطَ ثازاؾتِ بساتُوَ...............ٓتس(.
 

 وزةى قوتابيةكانت بةزشبلةوة.  -7
ًَــت بــُضزَواَ                  ــُ ًاًؤغــتا زَتىاُ ــُ ضؤشاُــِ يُكــًُِ ٓاتِــُ قىتاخباُ ه

     ّ  كـُ ٓـُدماًِ زَزَْ    ًُزسِ قىتابًاْ بلات هُغـُض ٓـًُىو ٓـُو كـاضَ باؾـاُُ
ــُثؤي   وَن)ظوو ــازَبىوْ ه ــُُُكطزْ   ٓاً ــُدىكْ و قػ ــُضكِ   ُ ــازَكطزُِ ٓ ٓاً

بطايـُتِ و ٓاوكـاضّ    ثاضاغتِِ خـاوَيِِ ثـؤي    هُواُُكُ  كطزْ بُؾساضّ ًاَهُوَ 
ًَىاْ قىتابًاْ..... ُٓغـتِ   بىوْ و غىضبىوْ هُغُض َُٓ  كـاضَ   .(.بُضزَوآَتسُ

ًَع زَكات و ٓاُِ   بؤ غُضكُوتّ. زَزات قىتابِ بُٓ
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 ضوارةم هةنطاوى
 

 هة ثؤل خاهَةكانى ضةزكةوتو
  

ًَت هُغُضَتاّ زَغتلطزْ بُخىَيِس تـاوَكى           ًطؤرِ ثُضوَضؾًاض زَتىاُ
ت كـُ  لاثاضَيعطاضّ هُ غُضدَُ ًُٓىو ُٓو زياضزَ باف و ضاكاُُ ب  كؤتايِ غاَي

ــاوَضِ   ــُ و ب ــِ ضاظيً ًَ ــؤّ ه ــُخ ًًَ ــُوَ  ّ ث ــطزْ و ثُضوَضزَيً ًَطك ــُ ضووّ ف   تِ ه
ــُيطِ    ــُ ث ــت ك ًَ ــُوَ زَب ــُف ب ــات و    ًَُٓ ــُضوَضزَ بل ــتًُكاُِ ث ــًُا ظاُػ وّ بِ

ًَت َّ ب  .ًًُٓؿُ هُ ُٓوَهِ ثُيساكطزُِ ظاًُاضّ ُى
 

 اى ياى بسدنةوة(.وتهةوة)دؤزِوضةزةتاى وانةط -1

ًَلط          ًَلِ واُُكاُِ يُكًُِ غُضَتاّ غـاَي ٓـُُ اوَيلِ ططُ ـُ بـؤ زَغـتج زُ
ًَىيػتُ ظؤض وضيا بـني   زضوغت و ضىوْ بُضَو غُضكُوتّ  ُٓطـُض   هُبُض ًُُٓ ث

ًَــم بــؤ خؤًــاْ   هُيُكــَُ ٓــُُ او غــُضُُكُوتني  ٓــُوا تــا كؤتــايِ غــاَي زؤظَخ
زضوغت زَكُيّ كُ بُٓاغاُِ ُاتىاُني بُضطُّ ب طيّ  بؤيُ ظؤض هُ ًاًؤغتاياْ 

ًَعاضّ زاياْ زَططَيـت و ٓـُوَهِ خـؤ طىاظتِـُوَ زَزَْ بـؤ        هَُ يُكَُ ُُٓ اوَ ب
ًَىيػتُ غُضَتاّ واُُكاْ بُ قػُّ دىاْ و ضووّ خؤف و  قىتاخباُُيُكِ تط  ث

ًَبلــــُيّ  زووض  ٓاُــــساْ و  ًُؿــــاُساُِ خؤؾُويػــــتِ و خــــُخمؤضّ زَغــــت ث
ــاُساُِ       ــطاْ ًُؿ ــلاُسُُوَ و ط ــُضكؤُُكطزْ و ؾ ــطشّ و غ ــُ ضووط ــُوَ ه بلُويِ

ٓـُضكِ قىتـابِ  كـُ ٓـًُىو ًُٓاُـُ ضاطُياُـسُِ       ُـعَ غـُيط كطزُـِ    َيِسْ و خى
 غُضَتاّ ؾُِضَ هُطُي قىتابِ.
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 .كسدنى ئةزن يدياز-2
ًَُِضىو       ًًَسا  ظؤضّ ث ضؤشَيم هُ قىتاخباُُ ظَُ ِ تُواو بىوُِ واُُيُن ه

طز ّ ًاًؤغتايُن ضاياْ زَكطز  قىتابًُكاْ زاواياْ زَكـ واوَيُن ثؤو تُواو هُز
ُٓو ُٓضكُّ كُ ًاًؤغتا زيـاضّ كـطزووَ ظؤضَ و كـَُ بلطَيتـُوَ  ًاًؤغـتاكُف      

ًَساططّ زَكطز هُغُض بطياضَكُّ اَيثِطؤططاًِ غ ُهض ُٓوَّ هُبُ   زواكُوتبىو ث
ــُ       ــطز ك ــُكاْ ك ــُ قىتابً ــُ زاواّ ه ــُضّ قىتاخباُ ــُكِ ظؤض  بُضَيىَب زواّ ُٓضاي

ًَوّ و بضُِوَ ثؤهُكُياْ. ًَبٔ  ؾىَيُِكُ د
ــطَ             ــاّ من ــًُِوَ و زاُ ًَجطغ ــُوَ و ه ــُضكِ ًاَه ــاضيلطزُِ ٓ ــُضوَٓا  زي ٓ

ثؿلًِِِ وَضَقُّ تاقًلطزُُوَّ قىتابِ زوو خاَهّ كُ ظؤضداض زَبُِ ٓؤكـاضّ  
َّ دـاضيـ بـُ ُُٓقُغـت قىتـابِ زَيلاتـُ       زضوغت بىوُِ ٓاشاوَ هُ ثؤهسا. ُُٓس

ًَم ًَم بؤ ُٓوَّ باضوزؤخُكُ ت ًَىيػـت بسات   َُٓه زَكـات ضَضـاوّ    هُبُضًُُٓ ث
 :َُٓ خاَكُُ بلطَيت

َّ ُُخػتِِ.-1  ططُ ِ زاْ بُُٓضكِ ًاَهُوَ و ثؿت ى
ًَت   ُُ -2 ًَت  ُٓضكُكُ هُ ٓاغتِ قىتابًاْ ب  ُُكَُ. ظؤضب

 دُخت كطزُُوَ هُغُض ُٓوَّ قىتابِ خؤّ ُٓدماًِ بسات. -3

 ضاغتلطزُُوَّ َُٓهُكاْ بؤ ُٓوَّ زووباضَ ُُبُِوَ. -4
ًَت ًاًؤغتا هُوَ زَهًِ -5 ًَت كُ تُواوّ قىتابًاْ طىَيبًػتِ ٓـُو بىوُـُ   زَب ا ب

 و ُٓضكُكُياْ كّ خؤياْ تؤًاض كطزووَ.
6-          َِ ٓاُساْ و زَغتدؤؾـِ هـُ تـُواوّ ٓـُو قىتابًاُـُّ كـُ ُٓضكُكـُياْ بـُد

 طُياُسووَ.

ًَىَيُكِ ضَيـم وزضوغـت     -7 ضَظيوِ ُُكطزْ هُزاُاُِ منطَ بؤ ُٓواُُّ كُ بُؾـ
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ًَىَّ كوَكِ ُٓضكُ ًَ ُياُسووَ.ياْ ُٓواُُّ بُؾ  كاُِ ًاَهُوَياْ بُ د

ــُّ تاقًلطزُــُوَ    -8 ــلًِِِ وَضَق ــًاو بــؤ ثؿ ــاتِ ؾ ــُّ   زاُــاُِ ك ــاوَكى َُٓه ت
ًَساُُكطَيت َِ. ت  و زازثُضوَضّ بضُغج

ًَلِ ٓــاضاَ و طــىَي طتّ بــؤ قىتابًــاْ هــُكاتِ زاُــُوَّ           -9 ضَخػــاُسُِ كُؾــ
ًَم قابًوِ َُٓهُكطزُُ.  منطَكاْ  ضىُلُ ًُٓىو كُغ

ًَىيػتُ ضَضاوّ كات بلطَيت و ُُطاتـُ  ُٓطُض ُٓضكُكُ ت -11 ايبُت بىو بُثؤي ث
 كؤتايِ واُُكُ.

ًَىَيُن ٓـً  ططَيًـُن كّ      ضووْ -11 كطُُوَّ تُواو زَضباضَّ ُٓضكـُكاْ  بُؾـ
ًَتُوَ.ىق ًَو  تابِ ُُٓ

ًَت كُ تُواوّ قىتابًاْ بتـىاُّ بُكيـُُِ    -12 ًَىَيُن ب زاُاّ ثطغًاضَكاْ بُ ؾ
 ًَِّ ووْ و خؤزووضططتّ هُ ثطغـًاضّ ُـاضِ   كَُ ًُىَّ منطَّ زياضّ كطاو بٔ

 ططاْ و زووض هُ واُُكُ.

ًَىيػت بسضَيت بُ ًُٓىو ُٓو قىتابًاُُّ كُ كًُتُضخًُِ زَكـُْ   -13 غعاّ ث
 هُ ُٓدماَ ُُزاُِ ياخىز زواخػتِِ ُٓضكُكُ.

ًَؿـىو          -14 ًَلِ تـط بـسضَيت بـُ قىتـابِ تـاوَكى ُٓضكُكـُّ ث باف ًُُ ًٓ  ٓـُضك
.َِ  تُواو ُُب

 

 .تيَلةلَ نةكسدى -3
ًَىَيُن        ًَم غــُضبُخؤيِ تايبــُتِ خــؤّ ُٓيــُ  بــًُٓ  ؾــ ٓــًُىو بابــُت

ًَلـَُي بلـطَيّ      َّ   ُاكطَيت هُغِىضّ يُن واُُ زوو بابـُت ؾـًبلطَيتُوَ و ت ُُٓـس
داض بُٓؤّ ًاُـُوَّ كـات هُواُُيـُن يـاْ بـُٓؤّ تطغـاْ هـُ تـُواو ُـُكطزُِ          
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ًَ يــاْ ٓــُضٓؤكاضَيلِ تــط  ًُُٔــُز  لــَُهلطزُِ زوو ًاًؤغــتا ثــُُا زَباتــُ بــُض ت
ًَتاقــُتِ كّ قىتــابِ زضوغــت زَكــات و  بابــُتِ غــُضبُخؤ  ًُٓــُف غــاضزّ و ب

     ُ ــ َِ  هًُ ًَِ ــاً ــساضيلطزُِ ُ ــىَي طتّ و بُؾ ــاّ ط ــت و تىاُ ًَ ــَُي زَب ًَل ــريّ ت ف ب
ًَلَُي   تطغِاكرت ُٓوَيُ ًاًؤغتا بُظؤض و ضاوغىضكطزُُوَ  ُٓضزوو بابُتُكُ  ت

.َِ ًَِ  بلات و بُغُض قىتابًاُِ بػُث
 

 ثسدى ثةزيهةوة. -4
ًَلٔـاتىوَ        ًُٓىو      ًَم ث ًَتـُوَ  هُضـُُس بُؾـ  واُُيُن  كُ ًاًؤغـتا زَيَو

ًَلِ تــط  ًَم بــؤ بُؾــ ًَىيػــتُ ظؤض وضيــا بــني هــُ ثُضيِــُوَ هــُ بُؾــ بــؤ ٓــُوَّ  ث
ًَت ُآا ًَىّ زضوغت ُُب ًَ ُيؿـتِِ        ضاًِ و ثؿ ًَـت هـُ ت ًَـت ًاًؤغـتا زَهًِـا ب زَب

  ُ كـَُ ٓـُ ا بجُضَيتـُوَ بـؤ بُؾـِ زووََ  ًُٓـُف       تُواوّ قىتابًـاْ هُبُؾـِ ي
زاوا هُضــُُس قىتابًُيــُن بلطَيــت بــُكىضتِ بُؾــُكُ زووبــاضَ   بــُوَ زَكطَيــت 

ًَلِ طـطُد تايبـُت بـُ بُؾـُكُ هُغـُض تُختـُ           بلُُُوَ ُىوغًِِ ضـُُس خـاَه
ًَـىاْ بُؾـُكاْ وَغـ      ضَف ِ    باؾرتَ هـُ ُ ًَـسَُ  ًَت هـُ ب ًَلِ كـىضت ٓـُب وَن  تاُ

ًَم بؤ  ًَـ بُؾـُكُّ تـط زَغـت    ثازاؾت ًَىَيُكِ غُضدمطاك قىتابًاْ  ثاؾاْ بُؾ
ًَبلطَيتُوَ.  ث

 

 .كةضانى تسضود وةزطستو هة ئةشموونى  -5
َِ هُغــُض      ًَِــ ٓــُُد بــؤ ٓــُوَّ ؾــًوُيُكِ ثــان و غــىز بــُخـ بُضٓــَُ بٔ
ــتا     ــتِِ ًاًؤغ ــسَططَيت  ثؿتبُغ ًَلِ َو َُٓه ــت ًَتُوَ و ؾ ــ ــم زًَُؿ ًَ ــًُىو طىَه ٓ

كطزُِ ثؤي بـُؽ ًُـُ  بـَُهلى ًاًؤغـتاّ      بؤ كؤُرتؤيخؤّ وُِ تُُٔا بُ ُٓظًى
 اياْ زَكــات و ُٓظًىوُــُكاًُاْ  غــُضكُوتىو بُبــُضزَواًِ ثطغــًاض هًُاًؤغــت   

َّ زَغ وَضزَططَيت   لاضّ غىزّ َو وَضزَططَيت.توَن خؤّ ياْ هُطُي ُُٓس
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 بهيادنةزى: -6
ًَىيػـــتُ ٓـــًُىو َُٓهىَيػـــت و قػـــُيُكِ ًاًؤغـــتا ٓاًـــادم      ًَلِ بًِـــاز ث

ًَــت  ُوَُُضاُــُّ هُثؿــت  َّ    ب ًَــم ًاًؤغــتا زَخــىاظ قىتابًــُن  بُتايبــُتِ كات
ًَـت   بلاتـُوَ   ياخىز ضَفتـاضَيلِ ُاؾـطيِِ قىتابًـُن ضـان      ٓؤؾًاض بلاتُوَ زَب

ًَِ خؤؾُ  ًَت كُ قىتابًُكُ ث ًَىَيُ ب ُُن زَضبطيِـُكاْ   ٓاًؤشطاضيُكاُِ بُو ؾ
ًَـت باغـِ خـىَ ُاؾـطيُِكُ ب      ًَىَيُن ب ات و هُغـُضّ بـطوات و زضَيـصَّ    لـ بُ ؾـ

ًَ َِ        بساتث ًَـِ بَوـ )ٓـُوَ ضـُُس    بؤ منىوُُ ُٓطـُض قىتابًُكـُ ظؤض قػـُ زَكـات ث
ًَسَُد بًت  بَُك ًَسَكَُ ب  َ تؤ بُكاضَكـُت غـُخَوُم زَكـُّ(   داضَ ًّ زاوات ه

َِ ــ ــسَُ ًاْ ثاضاغــتىوَ  تــُُٔا   ) يــاْ بَو ًَ ٓــُوَّ ًــّ زَبًــٍِ ٓــًُىو قىتابًــاْ ب
َّ زَِضؤْ( ُضزَواًّ و ًــّ ضــاوَضواًُآُُْــسَيم ُــُبّ بــ . زَكــَُ بــعا  تــا كــى

ُ  بُٓــًُاْ  ًَِني ه ًَىَ زَكطَيــت وؾــُّ دــىاْ و بًِازُُضاُــُ بــُكاضبٔ ــىَيِِ ؾــ ؾ
 َكطزْ و ؾلاُسُُوَ.دىَيِساْ و خؤتىِض

 
 
 

 ةش.ةزِتبةكاز ييَهانى تةخ -7
            ُ ًَم داض كُغـايُتِ ًاًؤغـتا هـُو ؾـتاُُ زَخىَيِسضَيتـُوَ كـُ هُبـ ض طُه

ًَضـُواُُوَ.       ًَلـِ ًاًؤغـتايُ و بـُ ث ًَلًاْ ًاُاّ ضَيـم و ث زَغتِ زايُ  ضَيم و ث
ًَـت       ًَِ ًَىيػـتُ ٓـَُ خاَكُـُ ضَضـاو     تُختُضَف كـُ ًاًؤغـتا ظؤض بـُكاضّ زَٓ ث

 بلات:
ًَت. - أ  بُضزَواَ ثان و خاوَيّ ب

 زابُؾلطزُِ تُختُضَف بؤ زوو بُف ياْ ظياتط. - ب

ــَُهلى بــ   - ت ــطَيتُوَ  ب ــُ ُُُىغ ــًُىو واُُك ــُكاُِ  ٓ ــطُ رتيّ خاَه ُكىضتِ ط
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 واُُكُ بِىوغطَيت.

ًَِاُِ خىاضَوَّ تُختُضَف بؤ ُىوغني ياْ وَيُِ. - خ  بُكاض ُُٓ

ًَِاُِ تُباؾريّ ضَُ اوضَُد . - ز  بُكاضٓ

وَغــتاْ هــُ كيــُكِ تُختُضَؾــلُ و ظؤض ثؿــت هــُ قىتابًــاْ ُــُكطَيت    - ح
 هُكاتِ ُىوغني.
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 هةنطاوى ثَيهجةم

 

 ياىو ضازةضةزكسدن ىكاوو بوونةوةى كيَشةزووبةزِ
 

ًَــ ٓــُوَّ وا      ًَــت و ثًؿــُكُّ خــؤّ زَكــات ًاًؤغــتا هــُ قىتاخباُــُ ب عاض ب
ًَؿــُّ ظؤضَ خــؤف ُــُوَيت غطوؾــتِ ثًؿــُّ ًاًؤغــتايُتِ    زضوغــت بــىوُِ ك

ًَـت   ًَلِ ظؤضّ بؤ زضوغت زَب ًَؿُ طُه  وايُ ُٓضكُ ٓاتُ ُاو غِىضّ قىتاخباُُ ك
ًَت يـاْ هـُ شووضَوَ    بـَُكَ ٓـُوَّ زووًًَـاْ     هُطـَُي قىتـابِ   ض هُطُي ًٓساضَ ب

بـُ تايبـُتِ ُٓطـُض      كاضي ُضيًُكُّ ظؤضتطَ هُغـُض ُٓغـت و ُـاخِ ًاًؤغـتا     
  ُ ًَت هــُ ُــاو ثًؿــُك ًَلِ كــًُِ ٓــُب يــاخىز ٓاغــتِ  ّ  ٓــُو ًاًؤغــتايُ تًُــُُ

ًَؿـاُُّ بـُضَو     ًَـت.    ضؤؾِبريّ بؤ ضاضَغـُضكطزُِ ٓـُو ك  ضووّ زَبِـُوَ ُـعَ ب
ًَىيػــتُ بــُض ًَــت هُغــُض ٓــُض بؤيــُ ث ًَــت و ظاًُــاضّ ظؤضّ كب زَواَ خىَيِــُواض ب

ًَؿــُكاْ و ضَي اكــاُِ ضاضَغــُضكطزُ ٓــُضوَٓا  .ًاُْاغــًِِ بُضاًبــُض و دــؤضّ ك
ًَؿـاُُّ كـُ بـؤ ًاًؤغـتا      ًَت بؤ ٓـُو ك ًَـت     ٓاوِض  ضاوكطاوَ ب َيلـاُِ زضوغـت زَب

ًَؿــُكُ بــؤ غــُضّ َُٓهــساوَ و ضــؤْ ضــاضَكطاوَ      ٓــُوَي بــسات   ًَــت ك   هــُ  بعاُ
ًَل ؤهًُِوَيُكسا كُ هُغُض ًاًؤغتاياُِ ٓـُضَيٍ ٓـُدماباْ زا زَضكـُوتىوَ كـُ     ه

ــُ    ًَلساُـــــُوَّ كيُُـــ ــتِ و ه ــاضّ ظاُػـــ َِ ظاًُـــ ــُب ظؤضبـــــُّ ًاًؤغـــــتاياْ بـــ
ًَؿُكاُِ خؤياْ ضاضَغُض زَكُْ  ُٓضوَ َِ ثالْ و بُ دؤضبُدؤضَكاْ  ك ٓا بُ ب

ًَىَيُكِ  ن َِ ثطغــلطزْ بــُ كُغــاُِ بــُ ٓــُظًىوْ ضووبــ ؾــ ووّ ُِضُؾــىايِ و بــ
ــُ ًَؿ ــُوَ كاْك ْ     زَبِ ــطز ــُض ك ــُدًاتِ ضاضَغ ــاض ه ــُّ د ــُف ظؤضب ــُ ًُٓاُ      ك

ًَت ًَِ    .ططفتِ طُوضَتط بُزواّ خؤيسا زَٓ
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ًَؿُكاْ زَكُيّ. ًَؿـُ   هُ خىاضَوَ باؽ هُ ٓىُُضّ ضاضَغُضّ ك ضاضَغُضّ ك
ًَىَيُكِ ظاُػتِ  ًَىيػتِ بُ ضُُس ُُٓ اوَيم ُٓيُ بؤ ُٓوَّ بُ ؾ ضاغـت و  و ث

ًَؿــِ    ٓــُض بؤيــُ ظاُايــاْ بــُ ٓىُــُضَيلِت كــؤُرِتؤي بلطَيــتَيــريَو ب  زضوغــت ث
ًَّ  وَكـى ٓىُـُض   غُضبُخؤّ  ُكطزْ هُطـَُي خـَُهم  ٓىُـُضّ    ِ ًاًُهَـ َكاُزازَُـ

 غىز وَضططتّ هُ كات  ٓىُُضّ خىَيِسُُوَ.........ٓتس. 
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 يةنطاوةكانى ضازةضةزى كيَشة
 

 :ثيَناسةى كيَشةكة -1
ُ زُضَتا غــ       ًَت و بــ ًَؿــُكًُاْ ُاغــًب ــت ك ًَ ــت و ِضَب ًَ َيلِ زياضميــاْ كطزب

ًَت. ًَِاغُيُكِ كىضمتاْ بؤ زاُاب  ث
  : هؤكارةكانى سةرهةلَدانى -2

       ً ًَؿــُيُ بؤضــِ غــُضّ َُٓهــساوَ و ٓؤكاضَكــاُِ ضــ ًَم   ؤُٓــَُ ك ض كُغــ
ًَلِ تــط ُُكُيِــُ     ًَم و ؾــت بُضثطغــُ هــُ غــُضَُٓهساُِ  تــاوَكى بــُ َُٓهــُ كُغــ

  ٓؤكاض.
 :ريَطا ضارةكان -3

ًَؿــُيُن  ًَــت بــؤ ضاضَغــُض تــُُٔا بــري هــُ يــُن ضَي ــا بلُيِــُوَ  ٓــًُىو ك ُاب
ًَم ضَي اّ ُٓيُ بؤ ضاضَغُضكطزُِ   ُٓضوَٓا هُُاو ٓـُو كؤًَُهـُ ضَي ايـُ     كؤًَُه

ًَت باؾرتيّ ضَي ا َُٓهبصَيطيّ.  زَب
 :دانانى بةزنامةى كاز-4

ــُ ْ  ٓــــ ــًُا ــٌ و ٓؤكاضَكــــ ــُكًُاْ ُاغــــ ًَؿــــ ًَم ك ــاُلطز و  ضكات زَغتًِؿــــ
ًَت بُضُاًُيُكِ وضزّ بؤ زابطَيصيّ  بؤ ٓـُوَّ  ضَي اضاضَكامناْ خػتُ ِض وو  زَب

ًَىَيُكِ ثوُبُُسّ و ُُٓ او بُ ُُٓ او هُطُو بِط  ّ بلُيّ.ؤيّ و بُِبِطبُ ؾ
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 ثيَويطت يَلىيةنطاوضةند 
 هةكاتى زووبةزوو بوونةوةى كيَشةدا:

ًَؿُكُّ َو ثُيسابىوَ.َُٓهُي بُو اُُوَ و زاْ ُاْطُِض -1  ُّ كُ ك
 وو بىوُــُوَثُهُُـُكطزْ و خـؤ ٓاضاًلطُُوَيـُكِ تــُواو هـُ كـاتِ ضووبـُضِ      -2

ًَؿُكُزا هُطَُي  .ك
ًَــىَ  -3 ًَؿــُكُ ت ًَت و قىتابًــُكِ ظؤض هــُ ك طىًــاُِ باؾــت بــؤ كُغــُكاْ ٓــُب

ًَِطَيت.    ُُطَو
ُ زؾاضزُُوَ و ٓاؾلطاُُكطزْ و طُوضَ ُـُكط  -4 ًَؿـ ًَىي كُ ظؤضُِ  ك ُ ث   تـا  ػـت

 .ضَي ا ضاضَّ بؤ زَزؤظضَيتُوَ
ًَلطاو. -5  َُٓهػى كُوتِ دىاْ و ُٓدماًساُِ كاضّ ضان هُطَُي طىًاْ ه
 ُِ.زبؤ ؾتِ ُاياغايِ و ٓاَهؤظ ُُكط ْثُُا ُُبطز -6
ًَلِ وضز طىَيُِزاْ بُ قػُّ خَُهم و طُِض -7 ًَؿُكُ.اُ  بؤ ضاضَّ ك
ُ    ؿـُزا هُطـَُي كًَ  وو بىوُـُوَ ًُٓىو كات بؤ ضووبُِض -8 بـُ    خـؤت ٓاًـازَ بلـ

ًَؿُكضاضَ  زَهًِاًُبُ كُ غُض َُٓهِازاتُوَ.  ُغُض بىوُِ ك
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 ا زووبةزووىهة ثؤهد يةنديَم كيَشة كة
 .ىضازةضةزةكةمامؤضتا دةبيَتةوة، هةطةلَ 

 داواكازى قوتابى هة ثؤل. -1
ًَـت و زاوا  ُُٓسَيم داض هُثؤهسا قىتابًـُن ططفتًَ وا ضووزَزات        ّ لـِ زَب

هَُ كاتُ كُ ًاًؤغتا هُ ُاو ثؤهسايُ و واُُكـُ ؾـِ    زَكات ياضًُتِ هُ ًاًؤغتا 
ًَزَكاتُوَ   ًَىيػت ُاكات بض ت  ضىُلُ ًُُٓ تُ كّ قىتابًُكُو طىَيِ بؤ ب طَيث

ًَؿُ ّ ظياتط زضوغت زَكات  ضىُلُ بَُ كاضَ ًاًؤغتاكُ ثؿت هُ قىتابًُكاُِ ك
ًَــت   وت تــط زَكــا هــَُ بــاضَزا قىتابًُكــُ كرتيّ ضَي ــا ضــآاتىٓــاواض زضوغــت زَب

بــاُد بلــُ بــؤكّ خــؤت و طــىَيِ بــؤ ب ــطَ و بُضــاويـ غــُيطّ غــُضدَُ          
 تا ُٓغت بلُْ تؤ ٓاطازاضّ ُٓواُِ.   بلُُكاُِ تط قىتابً

 
 

 .يةهَطوكةوتة ناشسيهة شازاوةكاى -2
ًَت هُ     ًَم ًاًؤغتا ُُٓسَيم قىتابِ زَبًِ   و طىَي طْثؤي ضَوؾت بُضظ كات

ًَطبــىو  بــَُك ًَلِ هــَُ بــاضَزا َ ٓــً  ضــاككًُكاْ ًُــُ و َُٓهجــُياْ ًُــُ بــؤ ف كــات
ًَـت بـؤ ٓـُوَّ بًاُ ؤضِ      ظؤضياْ بـؤ تـُضخات زَكـات    ًُٓـُ   َيـت  هُخًًُاُـسا زَب

َّ قىتـابِ     ًَم بؤ غُضَُٓهساُِ ُٓو ضَوؾتُ ُاؾطيِاُُّ كـُ ُُٓـس ًَتُ فطغُت زَب
ًَم زَطــُِض ًَِ ًَــتهــُ كــُه ًَِــُ بــؤ  َيّ ٓــُدماًِ بــسَْ  بؤيــُ ُاب ًاًؤغــتا ٓــَُ كُه

   ُ ِ     قىتابِ بلاتُوَ  هُدًاتِ ٓـَُ خـؤ خُضيللطزُـ ًَم هـُ قىتابًـُكاُ   بـُ بُؾـ
ًَىيػتُ  ًَت بؤياْ  بُضُاًٍُث ًَُِوَ تايبُتِ ُٓب ًَـىَ    ُاوَُاوَ بُبريياْ بٔ كُ ٓ

ًَطبّ ًَىيػتُ ف  .اُِ تط بُؾساضّ واُُكُ بلُُْكوَكى قىتابً  ث
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 طاهَتةضيانى ثؤل. -3

َيلاُِ قىتــابِ خىيــاْ بــُوَ ططتــىوَ كــُ طاَهتــُداضّ بــُٓاوضِ       ُُٓــسَيم    
ًَلِ ضــان و هــُباضَ  ْثؤهُكــُياْ بلــُ    غــُضَتا ٓاطازاضكطزُــُوَ بــؤ ًُٓاُــُ ؾــت

ــطّ       ــُُ اوّ ت ــتُ ٓ ًَىيػ ــطَيّ  ث ــؤف بل ــت فطاً ًَ ًَىَيُن ُاب ــ ــً  ؾ ــُ ٓ ــَُكَ ب ب
ًَىيػـــتُ  ثـــُضوَضزَيِ بؤيـــاْ ب ريَيتـــُ بـــُض  بـــَُكَ ُٓطـــُض بـــُضزَواَ بـــىوْ ث

ٌَ ٓاطازاضبلطَيتُوَ.  بُضَيىَبُضّ قىتاخباُُّ ه
 

 

 كات كوشنت. -4
ًَلِ      ًَؿاُُّ كُ قىتابِ زضوغتِ زَكات هُ ثؤهسا يُك ِ  تط هُو ك  وضوشاُـسُ

ًَلـ  ًَت        ُبابُت ثطغـًاضّ هُغـُض زضوغــت    كـُ ٓـً  ثُيىَُـسّ بـُ واُُكـُوَ ُـُب
اضاُــُف بــؤ ظؤضبــُّ ٓــَُ ك زَكــات و زاوا هــُ ًاًؤغــتا زَكــات وََكًــِ بساتــُوَ 

بُ تايبُتًـ ُٓطُض قىتابًُكـُ هُُٓغـتِ ًاًؤغـتاكُ     كىؾتِِ كاتِ واُُكُيُ 
ًَـت  ًَم زَهدؤف زَب ًَت بُ ض بابُت ًَت و بعاُ   ٓـَُ زياضزَيـُ بـُض بـاَلو و     طُيؿتب

ًَت ظوو ُٓغت بُو زياضزَيُ بلات و زاوا هُ قىتابًُكُ بلات  ظؤضَ  ًاًؤغتا زَب
زَغـت بـُ ؾـًلطزُُوَّ واُُكـُّ خـؤّ       َّ ًُُٓ بؤ كؤتايِ واُُكـُ ٓـَُه ط  كُ 

ــِ ب ىتطَيــت ٓــَُ      ُوَبلاتــ ًَ ــت بــُ ُــُضًِ ث ًَ ُٓطــُض ٓــُض بــُضزَواَ بــىو  زَب
ًٌَُوَ ًُُ ضاكرتوايُ قػـُّ هُغـُض    ثطغًاضَّ تؤ ًٓ  ثُيىَُسّ بُ واُُكُّ ٓ

 ُُكُيّ.
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 .كةملسدنةوةى ئةزن -5
ًَم دــاض    ّ زَكــات   ضَيــم زَكــُوَيت ٓــُو ُٓضكــُّ ًاًؤغــتا زيــاض      طــُه

ًَـساططّ ًاًؤغـتا   قىتابًاْ بُظؤضّ زَظاُّ و ُاِض ُتـُ  هـَُ ساهَ َظايِ زَضزَبِطْ  ث
ًَــت    ًَلِ بــاف ًُــُ  ضــىُلُ هُواُُيــُ ٓــُضاّ بــُزواوَ ب َّ بــؤ ؾــت ًَىيػــتُ طــى ث

َّ طؤضاُلـاضّ ٓـُدماَ بـسات     قىتابًُكاْ ب ري ًَـت       َيـت و ُُٓـس ُٓطـُض كـًًُـ ب
ــتا ُٓو   ــت ًاًؤغ ًَ ــسا ُاب ــًُاْ كاتًؿ ــىكرتيّ زاواّ   هُٓ ــُ بض ــت ب ًَ ــُضَ ب ــسَ ُ َُ

ًَلِ ظؤضّ ُٓضكُكُّ كَُ بلاتُوَ.  قىتابًُن  بُؾ
 

 طواشتهةوةى قوتابى. -6
ًَم زَطىاظُـُوَ        ًَؿُ قىتابِ هُ ؾىَيِ َّ ك ًاًؤغتاياْ بؤ ضاضَغُضّ ُُٓس

ًَـم قىتابًُكـُ هُبـُضزََ       ًَلِ تط  ططفتُكُ هُوَيىَ غـُض َُٓهـسَزات كات بؤ ؾىَيِ
ًَت ؾىَيُِكُّ خـؤّ   ضَتِ بطياضَكُّ ًاًؤغتا زَكاتُوَ َيلآُِاوِض و ٓاًازَ ُاب

ًَــت ًََو ًَبٔ ًَــت ٓــَُ ُُٓ اواُــُ   د ًَؿــُيُ غــُض َُٓهِــُزات  زَب . بــؤ ٓــُوَّ ٓــَُ ك
ًَني.  بِ

 ٓاطازاضكطزُُوَّ قىتابًُكُ كُ زَي ىاظيتُوَ. - أ
 ُٓو ؾىَيُِّ ًُؿاْ بسَ كُ بؤّ زَي ىاظيتُوَ. - ب

ــًت   - ت ــاض )زَضـ ــىاْ زوو بطيـ ًَـ ــُ ُ ــت و   بًدـ ــسَُد زَبًـ ًَـ ــاْ ب َّ يـ ــُو ُ ٓـ
 واظزَيًِت(.

 
 

 ييَهانى كةهوثةىل ناياضايى. -7
       ً ًَطّ  ًَِاُِ ٓـاً ًَِ ياغا ٓ ُ   بُ ث و هُبـُض  ؤبايـى و ُُٓ ىغـتًوُ و ًوىاُلـ

ــُ ُ ُ ــ ــِ ه ــتا     كطزُِ يُكجؤؾ ــُضكِ ًاًؤغ ــُ. ٓ ــُكاْ قُزَغُي ــُّ قىتاخباُ ظؤضب
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و ُاوَكـاْ   طـازاض بلاتـُوَ  ُٓوَيُ هُ غُضَتاّ واُُكـُ بـُ ُـُضًِ قىتابًـُكاْ ٓا    
  ٓــُضوَٓا ياضًــُتِ زَغــتُّ ضَيللــاضّ قىتاخباُــُ بــسات كّ خــؤّ تؤًــاض بلــات

  ُ ض و هًصُــُّ ُٓطــُض ٓــُوَهِ بِــُبِطكطزُِ ًُٓاُُياُــسا  بــَُكَ ُٓطــُض بُضَيىَبــ
 ْ ــىو ــسَُد ب ًَ ــاضّ ب ِ   ضَيلل ــاب ــًُكاُِ قىت ًَض ــت غُضث ــُ ٓاغ ــات    ه ــت ُاك ًَىيػ ث

ــُ قىتابًــ   ــؤّ غــُُ ُض ه ــت ًاًؤغــتا خ ًَ ــس ب ــت و هُطــَُهًاْ تىُ ــَُهلى اْ ب طَي   ب
ًَؿًِاض بُضَيىَضبُضّ َو ٓاطازاض بل ًَىيػتُ وَكى ث  .اتُوَ ث

 

 توانخ هيَداى. -8
َّ داض قىتـابِ تـىاُر هـُ ًاًؤغـتاكُّ زَططيَـ          ًَـعاضّ    ُُٓس ت بـؤ ٓـُوَّ ب

َِ ضاب طَيت  ًَىيػـتُ    َُٓ زياضزَيُف دؤضاودـؤضَ   بلات و واُُكُّ ث ًاًؤغـتا ث
ًَتـُوَ  هـَُ          بلاتُوَ و غُيط بلـات   بري َِ بـاضَ زَب ٓايـا تىادمُكـُ زووبـاضَ و غـ

ًَـت ضـاضَ بلطَيـت          َّ خػـ  بـاف ًُـُ  زَب َِ زَُ ِ و ثؿت طـى ُ ساَهُتُ ب َكَ بـ
 ُُّضــًت و قػــُّ ظؤضيــسا زوآُطــُض تــُُٔا يــُن دــاض ضوويــسا  باؾــرت وايــُ بُ

 هُغُض ُُكطَيت.
  

  دةضت بوَهدكسدى. -9
 طزُِ ًاًؤغــتا و زَغــت بَوِــسكطزُِ قىتابًــاْ بــؤ وََكَ زاُــُوَ ثطغــًاضك    

ًَم داض كـُف و ٓـُواّ ثـؤي هُغـِىضّ خـؤّ زَتطا      َِ و بـُضَو ٓـاواض و    ظطُه َيِـ
ًَت  َِ ًؤَهُت وَضططتّ  ضىُلُ غُهبُ غُه  زَض ًَلـُوَ    قىتابًاْ بُب ٓـًُىو ث

ًَطبلـات     زَغت بَوِس زَكُْ  ًَـت ًاًؤغـتا قىتابًـُكاُِ ف ُ بـُ ٓـً    كـ   بؤيُ زَب
ــاْ        ــىَيِِ خؤي ــُ ؾ ــطتّ ه ــُت وَضط َِ ًؤَه ــُب ــًاضكطزْ ب ــُكاتِ ثطغ ًَىَيُن ه ــ ؾ

  ْ ًَطبلطَيـت و كيُُـُ         َُٓهُِغ  و ٓـاواض ُُكـُ ًَـت قىتـابِ هـَُ باضَيـُوَ ف زَب
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ًَت ًاًؤغتا ٓـُو كُغـاُُ    ًَت  ُٓضوَٓا ُاب باف و خطاثُكاُِ َُٓ زياضزَيُ بعاُ
َِ  كــُ ًؤَهــُت وَضُــاططْ و هـــُ غــِى      ًَِ ًَىيػـــتُ   ض زَضزَضــّ  ُٓهبػــ بــَُهلى ث

َِ         بُضزَواَ ٓاطازاضبلطَيُِوَ  هًُُٓاْ كاتـسا ٓـاُِ ٓـُو كُغـاْ بـسضَيت كـُ بـُب
زَكُُُوَ و ًؤَهُت وَضزَططْ. بُخؿًِِ كـات بـؤ قىتابًـاْ     زَُ ِ زَغت بُضظ

ًَىيػـتُ.        ًَلِ ث ًَـِ ؾـت بـؤ ضظطـاض بـىوْ     بؤ بريكطزُـُوَ هـُ كـاتِ ثطغـًاضكطزْ ه
ًَم زووبـاضَ ُُبِـُوَ هـُ ثـؤي      هُوَّ ُٓض تُُٔا ضُُس زَكطَيـت ٓاضاغـتُّ    كُغ

ًَت.  ثطغًاضَكاْ ُٓضداضَّ بؤ ضيعَيلِ ثؤهُكُ ب
 

 ثسضيازى دةزةكى.-11
ــاو           ًَتُ ُ ــ ــُ و زَض ــُوَّ واُُك ــُوَ هــُ طىتِ ًَت ــىي زَب ــتا ق ــم ًاًؤغ ًَ كات

ًَسَُ ّ  هَُ غاتُزا قىتابًُن زَغـت  يوضزَكاضيُكاْ  هُبُضاًبُض ؿسا قىتابًاْ ب
َيت و ثطغــًاضَيلِ زَضَكــِ زووض هــُ واُُكــُ زَكــات  خــؤططتّ هــَُ       سَبِطَُٓهــ

ــتُ ــط    َُٓهىَيػ ــُكِ ت ــتُ  هُكي ًَىيػ ــُن ظؤض ث ًَلِ ظؤضّ  زاْ هُكي ــُخؤزاططتِ ب
ـ   زَوَيـــت  ــاوَكى ٓـــَُ ًاًؤغـــتاكُ ُُكُوَيتـــُ َُٓهـــُوَ  ٓـــًًُ ــايُتِ  تـ كُغـ

ًَىَيِسضَيتقىتابًُكُ  ًَت ُُؾ هُكيـُكِ تـط      ضىُلُ هُواُُيُ بُ ُُٓقُغتِ ُُب
ًَىيػتُ. ًَت  بَُهلى ث ًَِ ًَت و واظهُ طىتُِوَّ واُُكُ بٔ ًَت ًاًؤغتا َُٓهبض  ُاب

ًَطايِ وََكًـــِ  - أ ُ بـــؤ خـــىزّ واُُكـــبسضَيتـــُوَ و ظوو قىتابًُكـــُ بـــُخ
 .ب ُِضَيًُِوَ

ت ثطغًاضَكُ هُ بري ُُكات و ٓـَُهِ ب طَيـت بـؤ    َيطبلزاوا هُ قىتابًُكُ  - ب
 ِ واُُكُ.يكؤتا

ًَطبلطَيت - ت ًَىيػتُ هُ زَضَوَّ ثؤي بلطَيت.ك  ف  ُ َُٓ دؤضَ ثطغًاضاُُ ث
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 .وةالَم الى قوتابى نةشانيهى-11
ّ  ُُٓـسَيم دـاض   ُثطغًاكطزْ هُ قىتابِ هُ ثؤهـسا و ُـُظاًُِِ وََكًُكـ         

      ُ ًَؿـ ًَت و ك ًَـم زَضـ زضوغـت   ّ تـط ًاًؤغتا تىِضَ زَكـات و ٓاضاغـتُّ واُُكـُ ت
ًَلِ ظؤض ضووياُــساوَ    طــَُو دــاض هُغــُض ٓــَُ َُٓهىيَ     زَكــات   ػــتُ ضووزاو طــُه

ًَــت  ضــىُلُٓؤكاضَكــُهُواُُؾــُ  ُــُيتىاًُىَ بــُ دــىاُِ  ّ ًاًؤغــتاكُ خــؤٍ ب
ًَت هُكاتِ ثطغًاض كطزْ ضَضـاوّ   ّ قىتابًُكُّ ثطغًاضَكُ ٓاضاغتُ بلات  زَب
 َُٓ خاَكُُ بلُيّ.

ًَت و هُ ٓاغتِ قىتابًُكُزاثطغًا - أ ًَت. ضَكُ ضووْ ب  ب
ًَت      ثطغًاضَكُ هُ ضىاض - ب َّ ُـُب ًَلِ ُـى ًَت و ؾـت ًَىَّ واُُكـُ زَضُُضـ ض

 كّ قىتابِ.

ًَت. - ت  كىضت و ثىخت ب

ًَت. - خ  وضز و زياضيلطاو ب

ًَت ُُن بؤ َُٓهبصاضزْ. - ز  ثطغًاضَكُ بؤ بريكطزُُوَ ب

ًَِ. - ح ًَت ُُن بُٓاُُططتّ ث ًَطكطزُِ قىتابِ ب ًَِ ف  ٓاًاُر ه
 

 ئاضتى شماى. -12
ًَِاطات ًاًؤغتا طوتىطؤ هُطُي قىتاب طَُو داض    ِ زَكات  بَُكَ قىتابًُكُ ت

ًَؿـُ هـُ      ًَتـُ غـُضَُٓهساُِ ك ًَم ُازاتُوَ  َُٓ زياضزَيُ ظؤضداض زَب و ًٓ  وََكً
َِ ٓــُوَّ ٓؤكاضَكــُّ    ــىاْ ًاًؤغــتا و قىتــابِ  بــُب ًَ ــتُ . كــُ هُواُُيــُ بعاُطَي

ظؤضبُّ داض ٓؤكاضَكُّ ب ُضَيتُوَ بؤ ُٓو ٓاغتُّ كُ ًاًؤغتا هُ قػـُكطزُسا  
ًَلِ غــازَزَضيــسَب ًَىيػــتُ كــُ و طَيت. قىتــابِ غــُضَتايِ ظًــاُ زووض  غــاكاضّ ث

ًَت هُ وؾُّ قـىضؽ و زَضبطِ  ًَضـُواُُوَ قىتابًـاُِ ٓاًـازَيِ     يِـِ طـطاْ    ب بـُ ث
ًَِطَيت. ًَطا هُطُهًاْ بُكاض بٔ ًَلِ ُٓزَبِ ثىخت و خ ًَىيػتُ ظًاُ  ث



......سةركةوتوو.مامؤستاى
 

  

 ثشتلسدى هة قوتابى. -13
ًَؿــُياْ هــُُاو ثؤهــسا ابِ زَٓــُو ًاًؤغــتاياُُّ ظؤض ثؿــت هــُ قىتــ      كــُْ ك

ــاتطَ  ــاتط ز  ظيــ ــُ و    ضــــىُلُ ظيــ ــاْ و دىهــ ــُيطكطزُِ قىتابًــ ــِطَيّ هُغــ ازَبــ
 َ كـح و ٓـاضَظوو    ُٓواًُـ فطغـُت وَضزَطـطْ و سـُظ   ضَفتاضَكاًُاْ ُابًِطَيت

َِ ٓاطاّ ًاًؤغتا  َكطاو   َُٓ ثؿـت كطزُـُف هـُو    زَضزَخُْو ؾاضاوَكاًُاْ بُب
ًَت ا اْ و ٓاتىوضؤيُّ ًاًؤغتطُِض  كُ هُ ثؤي ُٓدماًِ زَزات.ثُيسا زَب

 

 ثشلهيهى منسة. -14
ًَـــم ًاًؤغـــتا كاغـــُظّ تاقًلطزُـــُوَ زَزاتـــُوَكا      قىتـــابِ  ٓـــُواًُـ  ت

ًَؿـُ ثُيـسا زَ   ُاِض ْ َظايِ زَضزَبِطْ و ًاًؤغتا تىِضَ زَكـُْ  و ك   بـؤ ٓـُوَّ   كـُ
ًَؿٓ  َ خاَكُُ ضَضاو بلُ. اُُ ضووُُزَْ   َُُٓ ك

ًَم ثؿلًِِِ و -1  ًَـت هُطـُيَ    بلطَيـت   َضَقُّ قىتابِ بُ قَُهًُ  كـُ دًـاواظ ب
ًَِاوَ ّ قىتابُِقَُهًُُٓو   .بُكاّ ٓ
ــابٌ      -2 ــُّ قىت ــُيطكطزُُ وَيِ ــَُ غ ــىُلُ ب ــابِ  ض ــاوّ قىت ــُيطُُكطزُِ ُ غ

بــُض ضــاو  ًُٓــُف كــاض زَكاتــُ غــُض منطَكــاُِ ثؿــلِني و زازوَضاُــُ     وَزَيتــُ
ًَت  بَُهلى منطَكُ كًُرت ياْ ظيات ًَت.ُاب  ط زَب

ــاض     -3 ــُن د ــابِ بُي ــُن قىت ــًاضَكاُِ ي ــًُىو ثطغ ًَِسضَيتٓ ــل ــَُهلى ُُثؿ   ب
ًَىيػتُ ْ  طَيـت  تُواو بل ثطغًاضَيم  بؤ ًُٓىو قىتابًُكاْ  ث ُ  ثاؾـا غـُض   بضـًِ

 ثطغًاضَيلِ تط.

ًَسا كطزووَ زَغتًِؿـاُِ بلـُ  ثاؾـاْ     -4 ُٓو ثطغًاضاُُّ كُ قىتابِ َُٓهُّ ت
ْ   ٓاضاغـــتُّ قىتابًـــُكاُِ بلـــُوَ و هـــُ  بـــؤ ٓـــُوَّ وََكًـــِ ضاغـــت وَضب ـــط

 .بَُّٓهُكُياْ زَهًِا
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 هةنطاوى شةشةم
 

 تـاداشــصا و ثــض
 

ًَــت ٓــُوَ دــىاْ فــٍُٓ بلــُيّ      ًَم زَب ًَـ ٓــًُىو ؾــت ًَــِ ثــ بــُ دــىاُِ ت
ــُيّ   ــاكلطزْ و     ب  ــطزْ و ض ــايِ ك ــابِ  ضَيٌِ ــعازاُِ قىت ــُ غ ــتٌاْ ه ــُ ًُبُغ ك

ًَطكطزًُُتِ شاُسُِ ِضق و كًُِ بُغـُضيسا. هـُ ضواُ ـُّ ٓـَُ     ُُوَن تؤَهُ و ض  ف
ًَطكــطزْ و   ًَ ُيؿــتُِوَ  باوَِضًــاْ بــُ غــعازاْ ُٓيــُ  ضــىُلُ ٓاؾــلطايُ كــُ ف ت

ًَـت   كُغُكُ هُوَّ كُ   ضَيٌِايِ كطزْ هُ تًُُُِ ًِساَهًسا ٓاغاُرتَ طُوضَ زَب
ًَطبـىوْ و طؤضِ   ّ  اُلـاض ضىُلُ ًِساَي ٓاًازَ باؾًُكِ هُ ضازَبُزَضّ ُٓيُ بـؤ ف

ًَلِ ًِـساَي  عتاوَكى َُٓ غـاَكُُف زشّ ٓـًُىو غـ     ظاُاياُِ بىاضّ ثُضوَضزَ ازاُ
ًَلؤهًُِوَكاْ زَضياْ خػت كُ َُٓ دؤضَ بؤضـىُاُُ    بىوْ  بَُكَ زواّ ُٓوَّ ه

ُُوَيُكِ واياْ هُ ُٓوضوثا بُطؿتِ و بُ تايبـُتِ هـُ وكيُتـُ يـُك طتىوَكاُِ     
ًَ ُياُسووَ ًَم ُـني    كُ ٓاًازَّ ضُؾـ   ًُُٓضيلا ث دـا     تِِ ٓـً  دـؤضَ غـعازاُ

ًَت   ًَلؤهًُِبُُٓض ٓؤيُكُوَ ب كـُ   ِ بُضَو ُٓوَ بـطز  ظاُاياُ بريّ وَياُُ َُٓ ه
ًَــت  ًَــطّ ضُؾــتِِ غــعا  زَب ًَــت ف ب ُضَيِــُوَ بــؤ ٓــُو ضاغــتًُّ كــُ ًِــساَي زَب

  ُٓض ظاُاياْ خؤياْ َُٓ دـؤضَ غـعازاُاُُياْ بـؤ    بلطَيت هُ بُضاًبُض َُٓهُكاُِ
ًَم غعا  زَض زاُاوًَِساَهِ ك ُ  بُ ًُضد ًَت و ًٓٔاُـ كطزُِ زاُُكُ دُغتُيِ ُُب

ًَت  ًَسا ُُب  .و كُغايُتِ ًِساَي هُكُزاض ُُكات ت
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ضصادانى قوتابى بة ييَشتهةوةى هة قوتاخبانة دواى تـةواوبوونى دةوامـى    -1
 :بؤ ماوةيةكى كةم زؤذة ئةو
َّ غىزّ ُٓيُ  بَُكَ ضاكرت وايُ ً  اًؤغتا بري هـُ ضَي ـاّ   هُطُي ُٓوَّ ُُٓس

ًَم       ًَىَ غـعازاُُ كؤًـَُه  خـاَهِ كواظ بـُ زواّ خؤيـسا   تط بلاتُوَ  ضـىُلُ ٓـُو ؾـ
َِ وَن: ًَِ  زَٓ

َِ و زَضووُـِ ُآـاضاَ     قىتابِ ظيـاتط   -ا ُ    ضقـِ َُٓهسَغـت ًَـت بُضاًبـُض بـ  وزَب
 ًاًؤغتا.

ًَلِ ظيــاتط         -ب ــُ غــعاكُ و ًاُــسووبىوُ ًَــت ه ــتا خؤؾــِ بُؾــساض زَب ًاًؤغ
 َِ.بًِزَ

َِ غىز هُ ُٓضزووك زَِض -ز ًَلِ ظؤض بُ ب  وات.كات
 

 :ضصاى طسووث نةن يةموو -2
        َِ ــ ًَلسَض ــؤي ت ــاضاًِ ث ــم ٓ ًَ ــت    كات ًَ ــت زَب ــساْ زضوغ ًَ ــاواضو قًصَه   و ٓ

َِ بريكطزُـُوَ غـعاّ ٓـًُىو ثؤهُكـُ زَزَْ        ظؤضبُّ ًاًؤغتاياْ هُ ُاكا و بـُب
هُ ابًاْ بُؾساضياْ ُُكطزووَ هُ قىت َُٓ دؤضَ غعازاُُ َُٓهُيُ  ضىُلُ ظؤضَيم

 واتُ ُٓو ؾىَيُِّ ُٓضاكُّ باؾرت وايُ بُ ططووخ غعا بسضَيّ  خطاثُ كاضيًُكُ 
ًَىَ زضوغت بىوَ  ًَلِ تط ًُٓاُُ غعاكُ  ضيعّ زواوَ  ياْ ُاوَُس ياْ ه ُٓض ؾىَيِ

 وَضب طْ.
 

 :ثيَدايةهَطووتو -3
ــلاُسُُوَ       ــُ ؾ ــؤ قىتــ  ًــُضز ًُ ــطزْ ب ــىوتّ و زَضك  ًَ ــُ ث ــاض و قػ ابِ كغ

ــطزْ و     ــُزح ك ــاض ً ــَُهلى ظؤضد ــت  ب ًَ ــُض ب ــساْ و ضاضَغ ًَسآَُه ــُو  ث ــساُِ ٓ ٓاُ
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ًَـت بـؤ ضـاكلطزًُاْ  كـىضز        كُغاُُّ ُآاضاًّ هُ ثؤي  ضَي اضـاضَيُكِ بـاف زَب
َِ ًَِـُ( ُٓضضـُُسَ ٓـً       زََه قىتـابِ بـُ    كـُؽ )زوشًِِ خؤت بُ ؾـُكطاو خبِل

ــؤ  ــِ خ ــتُاظاُ ّزوشًِ ــؤف  ًَ ــُّ خ ــُ قػ ــَُكَ ًًُٓؿ ــؤّ     ب ــىَيِِ خ ــط ؾ ظووت
َِ طىتّ زَططَيت  هُ ؾلاُسُُوَ و دىَيِساْ  .و قػُ ث

 

 كيَشانةوةى ديازى. -4
ــتاياْ ًا   ــُ   ًؤغ ــاْ قىتاخباُ ًَم  ي ــَُه ــُوَ كؤً ــُضَتاّ خىَيِسُ ــس و  هُغ وَن

قىتــابِ    تــاوَكىثــُمياْ و بُخؿــني بــؤ قىتابًــاْ وَن زيــاضّ زَخُُــُ ضوو     
ًَم ٓاُبــسَْ بــؤ خىَيِــسْ  زَكطَيــت هــُ كــاتِ غُضث ًَضــِ قىتابًــُن يــاْ كؤًــُه

َِ بُف بلات.يًاُُ قىتابِ ًاًؤغتا ُٓو كُغاُُ هُو زياض  ب
 

 نةكسدنى ضصاكاى. طةوزة -5
ــ     ــُ   ٓ ــؤّ ُٓي ــعايُكِ خ ــًُيُن غ ًَض ــت   ًُىو غُضث ًَ ــىوكّ زَب ــُّ بض ُٓواُ

ًَـت غعاكُؾـِ تىُـس       ًَضـِ طـُوضَ زَب ًَضُواُُوَ غُضث ًَت  بُ ث غعاكُؾًاْ غىون ب
ًَــت  ــ ب ًَ ت وضيــا بــني ؾــتِ بضــىون طــُوضَ ُُكــُيّ  ظؤض هُطــُي قىتــابِ   بــَُكَ زَب

ًَساُُضني  ُُوَن َُٓهُّ طُوضَتط بلات وكؤُرتؤَه  ِ خؤّ هُزَغت بسات.ث
          

 تانةداى هة خوى ناشسيو. -6
ًَـت هـُ كـاتِ     قىتابِ وَن ًطؤر ًافِ ثاضاغتِِ كُغايُتِ خـؤّ ُٓيـُ      ُاب

ًَــطف بلطَيتــُ غــُض قىتــابِ   ايُتِ بطيِــساض بلطَيــت  بــَُهلى كُغــو َُٓهُيــُن ٓ
ًَِ ب ىوتطَيت  ًَت ث ُ        زَب ًٌَُ ضقٌـاْ هـُتؤ ًُـُ وَن قىتـابِ  بـَُهلى ضقٌـاْ هـ  وٓ

ــؤ     ــُ ت ــطيُِيُ ك ــىَ ُاؾ ــُخ ــت و    ُٓت ًَ ــؤّ زَظاُ ــُّ خ ــُ َُٓه ــُ قىتابًُك   بًُ
ًَت.  كُغايُتًؿِ ثاضَيعضاو زَب
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 قوتابى. ماهَةوةى  -7
ًَضًُكاْ زَتىاُني هُ ضَي ـاّ       ّ ظؤضبُّ غُضث قىتابًـُوَ ضاضَغـُض    ًاَهـُوَ

هـــُ كـــاتِ ٓـــُض كزاْ و  بـــاوكِ يـــاخىز زايلـــِ بلـــُيت  بـــُ ٓاطازاضكطزُـــُوَّ
ــُن ُاِض ــؤ     َيلً ــُوَهِ خ ــابِ و ٓ ــُض قىت ــت هُغ ًَ ــُكِ ظؤضّ زَب ــُ كاضي ُضيً ًُٓ

ًَضُواُُؾـُوَ هُٓـُض كـاضَيلِ ضـان كـُ قىتـابِ ٓـُدماًِ          ضاكطزْ زَزات  بـُ ث
ــُ   ــُواَي ب ُيُُطَيت ــُض ٓ ــاَهزَزات ُٓط ــًُ ــاُِ  ِ قىتابًُك ــات و ٓ ــِ زَك   زَهدؤؾ

ــاّ          ــُ ضَي  ــُُ اوَ ه ــَُ ٓ ــت ٓ ًَ ــَُكَ زَب ــاتط  ب ــاضّ ظي ــساُِ ك ــؤ ُٓدماً زَزات ب
  .بُضَيىَبُضّ قىتاخباُُوَ ُٓدماَ بسضَيت

ًَِاُُ خىاضَوَّ منطَّ ظيطَكِ. -8 ٓ 
ٍَ ًُؿاُساْ و ضَيٌِايِ كطزُِ.    -9  باُد كطزُِ و ض

ًَلطزْ و ططيِ ِ زا -10  ْ بُ ُٓواُِ تط.ثؿت ت
ًَلطزْ و هؤًُ كطزُِ. -11  طوُيِ ه
ًَِاْ هُ كاضَكُ. -12  ٓاطازاض كطزُُوَ و زاوا كطزُِ واظ ٓ
 ثضطاُسُِ ثُيىَُسّ بؤ ضُُس ضؤشَيم هُطَُهِ. -13
ًَِاكات بؤ ًاوَيُكِ كَُ. -14 ًَم سُظّ ه  طؤضيِِ ؾىَيِِ كزَض بؤ ؾىَيِ
ًَلِ غىن. -15 ًَساُ  ه
 وضَيلِ تايبُت.باُد كطزُِ بؤ شو -16
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 بةشى سَى يةم
 

ًَىيػتًُكاُِ   ث
 ًاًؤغتاّ غُضكُوتىو كُغايُتِ
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  ضىَ يةمضىَ يةمبةشى بةشى 
  ثَيويستيةكانى ثَيويستيةكانى 

  مامؤستاى سةركةوتوومامؤستاى سةركةوتووكةسايةتى كةسايةتى 
 

 .يةبوونى ثالنى كازى  ضاالَنة و مانطانة و زؤذانة -1
ًَطّ هُغـُض ٓـُوَ   ظ       يـُن زَُ ـّ كـُ ٓـُبىوُِ ثـالْ       اُاياُِ بىاضّ كـاضط

 ُ ًَلُ هُ خاَهُ ُٓضَ غُضَكًُكاُِ غـُضك تِِ ٓـًُىو ثطؤشَيـُن و ٓـًُىو    ويُك
ًَلـــُكَ  َِ غـــُضوبُضّ  و ت ــا بـــ ْ و بعضبـــىوُِ وىوبكاضَيـــم  ُـــُبىوُِ ثـــالْ واتـ

ًَسَكـُيّ و         َّ زَغـت ث ًَىيػـتُ بـعاُني هـُ كـى غُضَزاوَكاْ. بؤ ًُٓىو كاضَيـم ث
َّ ًَسَثـُِضيّ   ٓ  زًَاُُوَيت ب ُيُِ كى ًًَسا ت ًَت كُث ُو ضَي اياُُمشاْ هُبُضضاوب

ًَطكطزُـِ ًـطؤر      ًَت ُٓوا بـؤ ثـُضوَضزَكطزْ و ف ُٓطُض ثالُساُاْ بؤكاض ططُد ب
ــاتطَ   ــُّ ظي ــت      ططيِ ًُك ــُّ زَغ ــت )ك ًَ ــت بعاُ ًَ ــُضكُوتىو زَب ــتاّ غ ًاًؤغ

ًَـت    ًَم تـُواو زَب ًَسَكات وض كات َّ زَغت ث ًَسَكات و هُ كى ُ  ث ُـُ  ًاُ ا و ضؤشاُـ
َِ هــُ ضووّ ثُضوَضزَيًــُوَ ضــِ بــؤ    بــُ قىتابًــاْ ضــُُسّ ًازَكــُّ زَطُيــُُ

ًًَُ و زَيُوَيت ضؤْ ثُضوَضزَياْ بلات.............(  قىتابًاْ ث
ثالُساُاْ كاضَيلِ طؿت ريو بُضزَواًُ كُ ًطؤر بُضُاًُ ضَيصّ زَكـات بـؤ       

ًَم كـاضّ ٓـعض و بـريَ ه     ُغـُض ضَي ايـُكِ   طُيؿ  بُ ٓاًادمُكاُِ. ياخىز كؤًـَُه
ظاُػــتِ بــؤ بــُضظ كطزُــُوَّ ٓاغــتِ خىاغــت. ثالُــساُاْ ٓؤكــاضّ غــُضكُوتِِ  
ًُٓىو كاضَيلُ و ضَي ايُكُ بؤ ظياز بـىوُِ بُضٓـَُ و طُيؿـ  بـُ خىاغـتُكاْ.      

رتيّ زَظطــا زيــاضَ ثــالْ زاُــاًُـ ٓــُض هــُ بــُضظتطيّ يُكــُّ زَوَهــُت تــا بضــىك 
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ًَىيػـتًُكِ غــُضَكِ   َغــُّ زَكــُْ. ٓــَُ خاَكُــُف يــُ و ٓــًُىو كيــُن باضث
 ططُ ِ ثالْ زاُاْ زَخُُُ ِضوو. 

 ضيعبُُسّ كاضَكاْ هُ ططُ رتيُِوَ بؤ ططُ رت و ثاؾاْ بؤ ططُد.  -1
 غُضكُوتّ ًػؤطُضَ و ُٓضزََ هُبُض ضاوَ. -2
 .طَيتو بُضًُُٓكُّ ببًِ بلطَيتّ كاضَكاْ ضاوزَيطبُٓاغاُِ زَتىاُني  -3
ًَؤْ و غُضًاْ ِضكاضَكاْ بُٓاغايِ خؤياْ زَ -4 ًَمه ًَت. ت  ُاض
 غىز هُ كات وَضزَططيّ و كاضَيلِ ظؤض بُ ًاوَيُكِ كَُ ُٓدماَ زَزَيّ. -5
6- .َِ َِ غُضوبُضّ هُكاض زضوغت ُاب  كاضَكاْ كَُهُكُ ُابّ و ب
ًَؿٔاتِ هُُاكاو ُابًت.   -7  تىؾِ ث
 ٓاغىزَيِ زَضووُِ زابني زَكات. -8
ًَعّ ًطؤر كؤ زَكاتُوَ و بُباؾ -9  ِ ٓاضاغتُّ زَكات. ٓ

 ياضًُتِ زَضَ بؤ غىز وَضططتّ هُ تُدطوبُّ كُغاُِ تط. -10
ًَم               ًَىيػـتُ ًاًؤغـتا ٓـًُىو غـاَه هُبُض بىوُِ ٓـَُ خاَكُـُّ غـُضَوَ ث

ًَت و هُغُضّ بـِطوات  خـؤّ زووض ب طَيـت     ُُخؿُ و ثالُِ تايبُت بُخؤّ ُٓب
   ُ ُاْ كـَُ زَكُُـُوَ و بـُ    كـُ هـُ ططُ ـِ ثالُـسا      هًُُٓىو ٓـُو قػـُ و تىادماُـ

خـًُِ زَكـُْ و   يُوَ ًاًؤغتاياْ هُ زاُاُِ ُُخؿـُو ثالُـِ غـاَكُُ كًُتُض   ٓؤ
ًَِ ُاكُْ.  َِ بُ د  د
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 كسدنى بةزدةوام زؤشهبري خويَهدنةوة و خؤ -2
بًِازُاْ و زضوغتلطزُِ كُغايُتِ تـان كـاضَيلِ ٓاغـاْ ًُـُ  بُتايبـُتِ           

ًَلٔاتُيُكِ وضز و ًَم كُ ث ُُٓسَيم داض بـُ بضـىوكرتيّ     ٓاَهؤظّ ُٓيُ بؤ ًطؤر
ًَـت و زَضِ    ًَت و كُغـايُتِ هـُضظؤن زَب ًَـت وؾت كاضي ُض زَب ٓـ دـاضّ و   خ  فاَ

ًًَــسا خــؤطط   ًَتــُوَ و ت ًَؿــُّ شيــاْ زَب ًَم ضووبــُضووّ غــُخرتيّ ك وَكــى ؾــاخ
ــُضزَكُوَيت. ًَــــت و غــ ــُتف و    زَب ــؤظ و نــ ــت و غــ ًَلِ ُٓغــ ــ ــُ ؾــ ــطؤر بــ ًــ

ُ   ًخؤؾُويػتً ًَلِ تـطّ نـ ٓـُض هـُو ضؤشَّ ًـطؤر     قى و شيـطّ و فلـطَ   ُ  بُؾـ
ظاُاياْ و بريًُُساْ و فُيوُغىفُكاْ  هُغُض َُٓ  بىوَ و خؤّ ُاغًىَ  زضوغت

ًَلؤهًِــــُوَياْ هُغــــُض ُٓدماًــــساوَ    زوو كيُُــــُّ ًطؤرًــــاْ ُىوغــــًىَ و  ه
ًَم زضوغتبىوْ  قىتاخباُُ ّ فُهػـُفًاْ خػـتىوَتُ   ضـُُسيّ بـري و بـاوَضِ     طُه

ــا  ــَُكَ تــ ــتاوَ و   ضوو  بــ ــُوَكاْ ُُوَغــ ًَلؤهًِــ ــًُُُسَفُضّ ه ــتا ؾــ ًَػــ وَكى ٓ
بُضزَواًُ  بُو ًاُايـُّ هُطـَُي بـىوُِ ٓـُو ٓـًُىو ظاًُـاضّ و ظاُػـتُ هُغـُض         
َّ و ضَي ـاّ تـط    ًَىيػتًاْ بُ بريّ ُى ًَؿتا ًطؤرُكاْ ث ثُضوَضزَّ ًطؤر  بَُكَ ٓ

 .خؤياْ ُٓيُ بؤ بًِازُاُِ كُغايُتِ
 

ًَلًـ كـُ     ُضكِ ًاًؤغتا ضاغتُوخؤٓ     ًَلَُي بىوُُ هُطَُي تان  هـُ قؤُـاغ ت
ًَوسضاوْ.      ًَؿتا ًطؤرـُكاْ ًازَيـُكِ خـاًّ و ٓـُويطَيلِ ُُؾـ ًَىيػـتُ    ٓ بؤيـُ ث

ًَـت  ؾـاضَظايًُكِ باؾـِ          ًاًؤغتا هُ ٓـًُىو كـُؽ ضؤؾـِبريتط و خىَيِـُض تـط ب
 ُ ــ ًَت ب ــُب ــتُكاْ و  ٓ ــُضدَُ ظاُػ ــِ(  غ ــتِ )ًطؤرِاغ ــُتِظاُػ ــَُي  .بُ تايب هُط

ًَــصووّ كــؤْ   ظاُػــت و زآ ًَــِ زاُــُبِطَيت  بــُ ً ًَِطاوَكــاُِ غــُضزََ بــطوات و ه
ًَىَضب طَيت  ًَت و غىزّ ه خىَيِسُُوَ بؤ ًاًؤغتا وَن خىاضزْ وايُ بـؤ   ٓاؾِا ب

دُغتُ  ُُبىوُِ زووًًـاْ هـُف كواظ زَكـات  بـَُكَ ًُٓـُّ يُكـًًُاْ نـُقَى        
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ًَِاْ تُغم زَكاتُوَ.  كواظ زَكات و ٓاغتِ بريكطزُُوَ و زآ
دًـــاواظّ ًـــطؤر هُطـــَُي زضوغـــت كطاوَكـــاُِ تـــط بُتايبـــُتِ هُطـــَُي        

 ُ   كـُ ًـطؤر خـاوَْ شيـط و نُقَوـُ. بـُٓؤّ       ظيِسَوَض و طًاُوُبُضاُِ تط ُٓوَيـ
     ُ بـؤ   َُٓ غًٌا تايبُتًُوَ بىوَتُ طـُوضَّ بىوُـُوَض و تىاُـا و زَغـَُكتِ ُٓيـ

        ً ًَم كـُ غـ ًَلؤهًِـُوَ و طـُضاْ هـُ بىوُـُوَضزا. ٓـًُىو ؾـت ٌاّ طُؾـُ كطزُـِ   ه
ًَىيػـــتِ بـــُ دؤضَيـــم هـــُ خـــىاضزْ ُٓيـــُ  خـــىاضزُِ نـــُقَوًـ          ًَت ث ــُب ٓـ
ًَم خىَيِسُُوَ ُٓبىو  بري و ٓؤؾِ ًطؤر طُؾـُ زَكـات    خىَيِسُُوَيُ  ُٓض كات
ًَط بـىوُِ ظاُػـت و ٓـُدماَ     ًَت بؤ ف ًَت و ظًًَُِيُكِ هُباض زَضَخػ و كاضا زَب

ًَِا ًَضُواُُوَ ُزاُِ زآ َِ تاقـُتِ و   لاضّ  بَُكَ بُ ث ُُخىَيِسُُوَ ًطؤر تىؾِ ب
ُـ        ًَبىُـُوَ هـُ وَضططتِـِ ظاُػـت زَكـات و تىا َِ تىاُايِ هُبريكطزُـُوَ و ضق ه ّ اب

ــان       ــِ ت ــُض زَضووُ ــُضّ هُغ ــاضيـ كاضي  ًَم د ــُه ــات  ط ــاضّ كواظ زَك ــاْ ك ًَِ زآ
ــسّ       ــُيُكِ تىُ ًَؿ ــُض ٓ ــِ غ ــَُ  تىوؾ ــُكِ ك ــُ خىَيِسُُوَي ــات و ب ــت زَك زضوغ

 ُ ًَم خـىاّ ثـُضوَضزطاض هـُ قىضٓـاُِ ثـريؤظ ٓاضاغـتُّ        زَكات. بؤيُ يُكـ َ فـُضًاُ
اضَوَّ ٓـَُ ووؾـُيُ   ىًطؤرُكاْ زَكات بطيتًُ هـُ خىَيِسُـُوَ ) اقـطا(. ٓاتِـُخ    

خؤّ هُ خؤيسا ًاُا و ًُغعايُكِ تايبُتِ و فطاواُـِ   وَكى يُكَُ وؾُّ قىضٓاْ 
ًَىيػتُ ًطؤرِ شيط َُٓهىَيػتُيُكِ قىَهِ هُبُضاًبُض   بلات.  ُٓيُ  كُ ث

ًَلؤهًِــُوَ ظاُػــتًُكاْ زَضيــاْ خػــتىوَ  كــُ )         % (ّ ٓــُو ظاًُــاضّ و 70ه
ًَـت  هـُ ضَي ـاّ خىَيِسُُوَيـُ  بُؾـُكُّ          ًَطيـاْ زَب ظاُػتاُُّ ًطؤر هـُ شياُـسا ف

طىَي طتِــُوَ و تاقًلاضيًــُوَ  تــطّ هــُ ضَي ــاّ بريكطزُــُوَ و ثطغــًاض كــطزْ و      
ًَط ًَــت. هــُ ضَي ــاّ ضاثطغًؿــُوَ ٓــُوَ ف غــُةاوَ  كــُ ًطؤرــُكاْ ُٓوَُــسَّ هــُ زَب

ًَط زَبّ  ظؤض ظياتطَ هُوَّ  ًَت.كُ ضَي اّ خىَيِسُُوَوَ ف ًَطّ زَب  هُ قىتاخباُُ ف
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 طسنطى خويَهدنةوة
ًَتـُوَ و      -1 ًَؿـلِ ًــطؤر كؤزَب زَتىاُطَيــت خُظَيُِيـُكِ طــُوضَّ ظاًُـاضّ هــُ ً

 ىز بؤ خَُهم.بلطَيتُ زَضبِطيِِ دىاْ و قػُّ بُغ
 خؤ ضظطاض كطزْ هُ ُُفاًِ و ُُظاُِ.-2

ًَساُِ بري و ٓؤؾِ و ضاكن كطزُِ. -3  طُؾُ ث

4- .َِ ًٌَِِ و ٓاضاًِ زَضووُِ بُ ًطؤر زَبُخؿ  ٓاغىزَيِ و ٓ

ًَلِ دىاْ و وضز بؤ ًاُاّ شياْ زضوغت زَ -5 ًَ ُيؿتِ  .كات ت

ًَلُ بؤ شيط و نُقوِ ًطؤر. -6  خؤضاك

7- ًَ ًَسغُضكُو ع زَكات ثُيىَُسيُ كؤًَُكيُتًُكاْ بُٓ ًَت.وتِِ ث  َبُخؿ

ًَلِ ُاواظَيُ بؤ ضابطزوو.  خىَيِسُُوَ  -8  طُؾت

 فطاواْ بىوُِ شياْ هُ بُضزََ ًطؤر. -9

 .ُضاكاْ و ظاُا و بوًٌُتُكاُثًاو و ٓاوضَيًُتِ كطزُُ هُطَُيُعيم بىوُُوَ -10

 
 بريو زؤشهبريبووىهزؤش

ًَلُ  هُو بابُتُ ظيِسووِضؤؾ      كُ ًُٓطؤ وَن  اُُّبريو ضؤؾِبريبىوْ يُك
ًَؿـــلُوتِِ ًًووـــُتاْ و   فاكتـــُضَيلِ غـــُضَكِ و طـــطُد بـــؤ طُؾـــُ كـــطزْ و ث

ــتًُكِ     ًَىيػ ًَم وَن ث ــىُ ــري و بؤض ــُض ب ــُضكُوتِِ ٓ ــُضزًَِ غ ــُ غ ــطُدب  ط
ًَلِ     ضىُلُ ًُِٓط زازَُطَيت ًَم هُ شياُِ ٓـًُىو تـاك ؤ ضؤؾِبريّ بىوَتُ بُ ؾ

    ُ ــ ــُواوّ بُغ ــاضَظايِ ت ــُوَّ ؾ ــؤ ٓ ــَُه ا  ب ــاو كؤً ــاضوزؤخِ زَوضُ ــسا وض ب بُضي
َِ طؤضِ        ًَت و بــُ غــاكاضّ بُغــُض ؾــتُكاْ طــىظَض ُــُكات و بتــىاُ اُلــاضّ  ٓــُب

.َِ ًَِ  خبىهق
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 زؤشهبري كىَ ية؟
 وؾُّ ضؤؾِبري هُ ظًاُُواٌُ نُضَبًسا ضُُس ًاُايُكِ ُٓيُ

ًَلطزُِ ؾت و وَضططتِِ . زَضن -1  ث
ًَٔاتىويًُكاْ. -2 ًَساُِ ٓعضو ه  طُؾُث

)بطيتًُ هُ كؤّ ٓـُو ظاُػـت و ًُنطيوـُ     ؿتِ يُكُّ واتُضؤؾِبري بًُاُا ط
ًَىيػت زَكات باف زَضكبلطَيّ(. )ضَيلػـاظّ و   ( واتُتثقًف) و ٓىُُضاُُّ كُ ث

ضاغــتلطزُُوَّ ؾــتُكاْ و ضَيِــىَيِِ خــَُهلاُِ تــط بــُ ٓــؤّ ٓــُو ضؤؾــِبريَوَ(. 
ًـ     ًَلـِ بريت ًَطَوَ بؤًاْ زَضزَكُوَيت كُ ًطؤرِ ضؤؾِبري بطيتًـُ هـُ ًطؤر ص و ه

وضيا و بُ ُٓظًىْ و خاوَْ ٓعض و ٓؤف و ضاكن  كـُ ظوو ُٓغـت بـُ ؾـتُكاْ     
ًَتـُوَ. ضؤؾـِبريّ ٓـُض كؤًَُه ُيـُكًـ بطيتًـُ هـُ كـؤّ         زَكات و زَياْ خىَيِ
غــُضدَُ تاكــُ ضؤؾــِبريَكاُِ ٓــُو ًًووُتــُ  هــُ ضووّ ٓــايِِ و كــُهتىضّ و        

بـُ  بـؤ ًاًؤغـتا   ضؤؾِبرييـ ُُن تـُُٔا   ُٓخالقِ و كؤًَُكيُتِ و فُضُُٓ ِ.
ًَلِ كؤًَُه   ا ططُ ُ ضىُلُ.َهلى بؤ ًُٓىو تاك

1-  ُ َِ هــ ٌَ و زَظاُــ ًَلسايُ  ٓــُضن و  ًطؤرــِ ضؤؾــِبري خــؤّ زَُاغــ ض ٓاغــت
ًَـت و زَهدؤؾـِ زَزات بـُ          ًَـس ُاب ًَـت و هـُ شيـاْ ُآىً ًافُكاُِ خـؤّ زَظاُ

 زَوضو بُضَكُّ خؤّ.
ًَـ كُغــاُِ تــط زَضن بــُ ؾــتُكاْ زَكــات و  -2 زؤغــت و  ًطؤرــِ ضؤؾــِبري ثــ

َِ َِ.  زوشًِِ خؤّ زَُاغ  ظوو َُٓهِا خَُهُت

 ضَيع هُ كوتىضّ ُُتُوَكُّ خؤّ زَططَيت. -3

ًَلِ ٓـــاظازّ خـــىاظَ و ضوو بـــُ ضووّ خطاثـــُ و        -4 ــِ ضؤؾـــِبري كُغـــ ًطؤرـ
َِ زَغـَُكتاْ زَكــات و    سُضُوغـاُ  ًَتــُوَ و بـُضططّ هــُ ًافـُكاُِ بــ ُوَ زَب
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ًَتُ ُاوَُسَكاُِ   بِطياض.زَُ ًاْ زَطُيُُ

ًَطَؾ ًَضُواُُوَ ُُبىوُِ ضؤؾِبريّ كُغـايُتِ كواظ زضوغـت زَكـات    ه سا بُ ث
ًَلِ بؤ كؤًَُه ا ُٓيُ.  و ضُُس ظياُ

 كًُِ ظاًُاضّ و ظاُػت زَضباضَّ ضووزاوَكاُِ ضؤشاُُ. -1
ــىزّ و      -2 َِ غـ ــ ــني و بـ ــُوضَ ظاُـ ــىكِ و خؤبُطـ ــَُ بضـ ــؤّ خـ ــُ ٓـ ًَتـ زَب

ًَُِطُيؿ  هُ بُضاًبُض.  ت

ــِ   -3 ًََوــ ــُضزََ ف ــَُهتاْ هُبــ ــُ   ظوو َُٓهدــ ــىوَ بــ ــاَ بــ ــّ و غُضغــ زوشًــ
ــع      َِ ضَيـ ــ ــُيِ و بـ ــاو ًًووُتُكـ ــؤ ُـ ــاُِ بـ ًَِـ ــط و ٓ ــُتاُِ تـ ــتاًُُتِ ًًًوـ ؾاضغـ

 غُيطكطزُِ ؾاضغتاًُُتِ ًًووُتِ خؤّ.

ًَىيػتُ هُ كُغايُت     ًَىيػتًُكاُِ تطّ شياْ ث ِ ضؤؾِبريّ وَن غُضدَُ ث
ًَت     تِ ًاًؤغــتا يُبــُ تايبــُتِ بــؤ كُغــا    غــُضدَُ تاكــُكاُِ كؤًــَُه ا ٓــُب

ًَىيػــتًُكِ ساؾــا َُٓهِــُططَ  بُتايبــُتِ ؾــاَكوّ دًٔــاُِ ٓــًُِطؤ و قىِضغــِ    ث
ًَىيػت كطزووَُٓضكِ غُضؾاُِ  .   َُٓ كيُُُياْ ظياتط ث
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 ايى هة قؤناغى يةزشةكازىشناضني و شازة -3
َِ و بـُضَو    قؤُ      ًَسَثـُضَيِ اغِ ُٓضظَكاضّ كُتًايسا ًطؤر  ًِساَهِ خـؤّ ت

ًَت     ًاوَيُكــُ كــُ   تطغــِاكرتيّ قؤُــاغِ ًطؤرــُ    قؤُــاغِ كاًــى بــىوْ زَضــ
ًَب ُيــُُني ًَت بــؤ   زَتــىاُني كوَيلــِ غــىزًُُسو ٓؤؾــًاض ث تــاوَكى غــىزّ ٓــُب

غُضكُوتّ هـُ بًِـاز ُـاُِ ٓـُواْ غـُضكُوتُِ هـُ زضوغـتلطزُِ         خان و خَُهم 
زآاتىويُكِ طُف و ضووْ  ٓـُضكِ ًاًؤغـتايُ وَن ثُضوَضؾـًاضَيم ٓـَُ كـاُعا      

ًَت و  ــ ــُ بِاغ ــات    بُُطخ ــتِ بب ــتُيُكِ زضوغ ــُضَو ٓاضاغ ــُ ضووّ  ب ــُقوِ و ه ن
زَضووُِ و كؤًَُكيُتِ و دُغتُيِ و ٓـايِِ و ضَوؾـتًُوَ ثـُضوَضزَّ بلـات.     
ًَىيػتُ بُ ضاوّ بـُظَيِ غـُيطّ بلـُيّ و هـُ ٓاظاضَكـاُِ ب ـُيّ و ياضًـُتِ         ث

ًَؿُكاُِ.  بسَيّ بؤ ظاَهبىوْ بُغُض ك
 طسفتةكانى يةزشةكاز:

ًَلــِ تــُواوَ بــَُكَ هــُ بريكطزُــُوَ ًِساَكُُيــُ  و كؾــُهــُ دُغــتُ -1 زا ًطؤر
ًَىيػتُ ُُٓ او بُٓـُُ ا  اضّ بلُيِـُوَ تـاوَكى ٓاغـتِ بريكطزُُوَؾـِ     ًٓؤؾـ   ث

ًَسَطات  ًَُِاب  ث ًَ نيًَت كُغايُتِ بؿل  َ بلُيّ.تىِضو خؤًاُِ ه
ًَؿـِ ظيـازّ كـطزووَ و طؤضاُلـاضّ      -2 ًًُٓؿُ بريّ كّ خؤيُتِ كُ بؤضِ ك

َِ  ثُضوَض  دُغتُيِ خ ًَـت   ًَطايُ و ؾتِ تاظَ هُغُض كؾُّ ثُيـسا زَبـ ؾـًاض زَب
ًَــطّ بلــات كــُ وضــىٓــَُ زياضزاُــُّ هــُك ب ُٓواُــُ ؾــتِ ن و ٓاغــايِ بلاتــُوَ  ف

ًَت و بري هـُ زواضؤش    وَيُ كُ بؤ زآاتىوكوَكني  كاضّ ًطؤر ُٓ ًَب ُيُُ خؤّ ث
 بلاتُوَ.

ًَـت     ًَِسضَيت ثػُُاكات بِطياض بُغُضيسا بسُظظؤض ُٓضظَكاض  -3 ٓـُض بؤيـُ ُاب
ًَِني.  ظؤض ضغتُّ زاخىاظّ هُطَُهِ بُكاض بٔ
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َِ  كُ ظؤضبُياْ هُطُي واقعـِ شيـاْ ُـاطىدم     طُ و ٓاواتُظشياُِ ًُٓىو خؤ -4
ًَىيػــــتِ و  ًَــــطّ زيــــاضّ كطزُــــِ ٓاًادمــــُكاُِ شيــــاْ بلطَيــــت و ث ًَــــت ف زَب

ًَِاُُزّ بؤ ضووُبلطَيتُوَ.  كُضغتُكاُِ ٓ
ٓ بُ بِطتُُٔا باوَِضّ  -5 ُ ياضَكاُِ خـؤّ   ّ قػـُّ بُضاًبـُض   ضَتلطزُـُوَ   ُيـ

  َِ ًَعّ خــؤّ زَظاُـ َِ( كــطزْ و )ُــاظا ( هــُ  بـُ بــُٓ ًَــطّ بلــُيّ )بـَُه ًَــت ف   زَب
ــُوَ    ــَُ ُاكاتـ ــطؤر كـ ــايُتِ ًـ ــُوَ     كُغـ َِ بريكطزُـ ــُب ــسَيّ بـ ــت بطياضبـ ًَـ ُاب

ًَساًُُ. ًَلِ ت  ثاؾ ُظبىوُُوَ و زاْ ُاْ بُ َُٓهُ ًٓ  نُيب
6-  ُ ًَــت   ُٓغـتِ خؤؾ ًَـعَ بُتايبــُتِ بــؤ دِػـِ بُضاًبــُض  زَب ويػــتِ بــُ ٓ

ًَـط   خؤؾُويػتِ خؤؾُويػتِ و دؤضَكاُِ  خؤؾُويػـتِ   ّبؤ ؾـِ بلطَيتـُ و ف
 ضاغتُقًُِ بلطَيت.

ًَىيػـتُ بـُضزَواَ    -7 ًَؿُزا زَشيت و ًٓ  ضاضَيُكِ ك ًُـُ  ث ُٓضزََ هُُاو ك
ًَىيػتُ  زَغتِ ياضًُتِ بؤ زضَيصبلطَيت  ًَِ ب ُيُُني كُث رتّ كبُٓاوكاضّ يُ ت

ًَللطزْ ًَؿُكاْ ضاضَ  و ثطؽ ث  بلُيّ . غُضزَتىاُني تُواوّ ك
ــطّ       -8 ًَ ــُ  ف ــؤّ ُاضاظيً ــُ خ ــُضزَواًًـ ه ــُتِ و ب ــُضيلِ خؤي ــُ خ ًًُٓؿ

ًَسايـُ        ًَم ُاتـُواوّ ت بلُيّ ًطؤر خؤّ خؤّ زضوغت ُـُكطزووَ  ٓـًُىو كُغـ
ًَت و ُٓوَهِ غُضكُوت  ّ بسَيّ.ططُد ُٓوَيُ هُ شياْ ضَوؾتٌاْ دىاْ ب

ــُ -9 ــايِ         ظس ًَلِ ٓاغ ــت ــُ ؾ ــت  ب ًَ ــؤف ب ٓ َِ ــُب ــُض ب ــات ُٓط ــُُني زَك ًَل ــُ ث ب
ًَساُِ ُٓضن و كاضّ غىون   .بلُيّ غُضقاَهِ وَضيب طيّ و هؤًُّ ُُكُيّ و بُ ث

ِ  بُضزَواَ ًاُـسووَ  -10 ًَ ًَىيػـتُ كـاتِ      و زَهـُضاوك ظؤضَ بـؤ زآـاتىوّ خؤّ ث
ــاُِ قــ      ــُضكِ غُضؾ ــُيّ و ٓ ــؤ ظؤض بل ــاُُوَّ ب ــُيّ سُغ ــُّ  ىضؽ ُُك منىوُ
ــاُِ    ــسَيّ و ضَي اكـ ــاْ بـ ــُضكُوتىوّ ًُؿـ ــَُهلِ غـ ــّ  خـ ــؤ ضؤؾـ ــُضكُوتِِ بـ غـ

 بلُيُِوَ.
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 شازةشايى هة يونةزى ضةزكسدايةتى -4
ًَم هُ ُٓضكُ      ُ  يُك كاُِ ًاًؤغـتا غـُضكطزايُتِ كطزُـُ  ضـىُلُ     غـُضَكً

ًَِا بــؤ ٓــُوَّ خــَُهم ضَيــم خبــات   ًَــع و تىاُــاّ خــؤّ بــُكاضٓ ًَم ٓ و ٓــُض كُغــ
ًَــِ زَطىتطَيــت    ٓاضاغــتُياْ بلــات بــُضَو ٓــُو ٓاًادمــُّ كــُ خــؤّ زَيــُوَيت  ث

ًَىيػـتُ بًـعاُني و ؾـاضَظايًٌاْ      غُضكطزَ. غُضكطزايُتِ كطزًُـ ٓىُُضَيلـُ ث
ًَت. ًَِ ُٓب َّ هـُ خاَهـُ ططُ ـُكاُِ كُغـايُتِ غـُضكطزَ زَخُيِـُ        ه بؤيُ ُُٓس

 ضوو.
ٔـاضاَ و زَضووْ ٓاغـىوزَيُ    زَه َيلِ تـُواوّ بُكاضَكـُّ خـؤّ ُٓيـُ     باوَِض -1

 ا ًُُ.اِضزووزي و ِض
ًَؿُواّ خَُهلُ هُ كُغايُتِ و ٓاغتِ ضؤؾِبريّ زا. -2  ث
ًَىَّ كاضَكُّ خؤّ يُكَُ كُؽ  -3 ًَلُ ُٓوَهسَزات هُ ضىاضض غُضكطزَ كُغ

.َِ ًَت و كُغِ تط هُو ؾاضَظاتط و ظيطَكرت ُُب  ب
ًَعَ و ُٓهَ   -4 ــسّ كؤًَُكيــُتِ بــُٓ خــَُهم   اغــت ؤياُُيُػــىكُوتِ ضثُيىَُ

ًَسَكُْ. ًًَُتِ و ثطغِ ث ًَىيػتًاْ ث  ث
5-    ُ ًَؿـىاظّ      باوَِضّ بُخؤّ ُٓيـُ و تطغـِ هـُكاضكطزْ ًُـ ًَلًُُِـُوَ ث بـُ ث

ًَسَكات.  ه
ًَت و بــُزواّ ضَي ــا   -6 ًَؿــُكاْ زازًَُؿــ بريكطزُُوَيــُكِ قــىَهِ ُٓيــُ   بــؤ ك

 ياض ُازات.ضاضَ زَطُضَيت و بُثُهُ بِط
ًَؿُكاْ هُ ٓاغت-7 َّ.ك ًَط  ِ خؤياْ طُوضَتط ُاكات و كاضّ خؤّ بُكُؽ ُاغج
ًَلِ وضيايُ  هُ زَوضوبُضّ خؤّ تىاُـاّ كؤكطزُـُوَّ ظاًُـاضّ ظؤضّ     -8 كُغ

ًَلًاْ زَزاتُوَ.  ُٓيُ و ه
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ــُض        -9 ــؤ بُضاًب ــت و ب ًَ ــُؽ زَبًِ ــًُىو ك ــُ و ٓ ــُكِ فطاواُ ــاوَْ زيسطاي خ
 طىَي طَ و ًافِ قػُكطزًُاْ زَزات.

ًَعَ.تىاُاّ بِطياضزا -10  ُِ بُٓ
ًَُِض ًُُ.-11 ًَبىوضزَيُ  هؤًُكُض و ضووخ ًٌَّ و ه ٓ 

 
 .هةطةلَ بةزامبةز يونةزى مامةهَة كسدى -5

بــؤ ًاًؤغــتا ظؤض  ِ بُضاًبــُض و ًاًَُهــُكطزْ هُطَُهًــسا ٓىُــُضّ ُاغــًِ      
ًَطيــاْ    ططُ ــُ ضــىُلُ ثًؿــُكُّ ضاغــتُوخؤ ثُيىَُــسّ بــُ ًطؤرــُوَ ُٓيــُ  ف

ضَوؾـت و دىوهــُو طىفتاضيـاْ زَكــات  ًطؤرـُكاًُـ يــُن    زَكـات و زَغــتلاضّ  
ًَىَيُن      ــ ــُ ؾ ــُياْ ب ــطزْ  ُٓضيُك ــىكُوت ك ــُوَ و َُٓهػ ــُ بريكطزُ ــني ه دــؤض ُ

ــسَطات  ًَ ًَــت و ت ًَطزَب ًَسَُ ــُ  ُٓياُــُ ُُضًــُ ُٓياُــُ تىُسوتًــصَ  ) ف ُٓياُــُ ب
 تووُٓياُــــــُ بــــــُضَوِض  طَُٓياُــــــُ طــــــىَي ُٓياُــــــُ ٓــــــاشاوَ ضــــــِ يــــــُ  

ًَتُوَ.......... ًَطبلطَيــت و بــُضَو  زَب ًَىيػــتُ ف ًَلًـ ث ....ٓتــس(. ٓــًُىو ًــطؤر
ــت   ــتُ بلطَي ــاكُ ٓاضاغ ــسَيلًاْ     ض ــُ ُُٓ ــت ه ــُيّ و ثؿ ًَطبل ًَم ف ــَُه ــت كؤً ًَ ُاب

ُ  بلُيّ. ًَىَيُكِ ضاغـت و    ططُد ُٓوَيُ بُضاًبُضَكُّ خؤًاْ بِاغني و بـ ؾـ
 .هُطَُهسا بلُيّ زضوغت ًاًَُهُياْ

ًَىيػـتُ ُٓوؾـتُ بـُ قىتـابِ     بؤ ُٓوَّ هُطَُي قىتابِ غُضكُوت     ىو بًت  ث
ًَـِ خؤؾـُ و خـؤّ زَيـُوَيت  ُـُوَن ٓـُو ؾـتُّ           ًاًؤغـتا  بسضَيت كـُ خـؤّ ث

ًَِ ًَم هُ ُىوغُ خؤّ ث هـُ   بُُاوّ )زايى كاضيِذِ( بُُاوباُ ُكاْ ضَخؤؾُ يُك
ًَ ًَت )بابُت ًَطَيتُ و زََه ٓـًُىو  هُ ًاغِ ططتّ زَكـطز    َظؤض سُظلِ خؤيسا زَط

ًٍَ خؤف بىوُٓو خىاضزُُ خؤؾ ًَِابىوَ هُطـَُي  اُُّ كُ خؤَ ث   هُطُؾتُكَُ ٓ
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زًَلــطز بــُ قــىكبِ ًاغــِ ططَكــُوَ  بــَُكَ ٓــً  ًاغــًًُكٍ بــؤ ُــُطريا    خــؤَ 
ًَت بؤ ططتِِ ًاغِ ٓـُو خىاضزُـُ بلـَُ بـُ قـىكبِ       ثاؾاْ بريَ كطزَوَ ًّ زَب

ًَـِ خؤؾـُ   خؤّ ًاغِ ططتّ كُ ًاغِ  َّ كـطًٍ ثُيـسا       ث ُـُن ًـّ  بؤيـُ ُُٓـس
  ًطؤرُكاًُـ  ٓـُض  (وو كطزَ بُ قىكبُكُوَ و زَغتٍ كطز بُ ًاغِ ططتّكطز

ًَىَيُْ ــم زَتىا  بــَُ ؾــ ًَ ــُضدمٌُكات ــُو   بُضاًبــُض ًــت غ ــًت  ُٓطــُض ٓ ًَؿ ضابل
ًًَاْ  ٌَ بسَيت كُ خؤياْ ث  .خؤؾُؾتُياْ ث

 
 خؤشة. بةزامبةز ثيَىكةضى ئةو شتانة ضني كة 

 ًَم خَُهم.ُاكات ٓاًؤشطاضّ بلطَيت هُ ُاو كؤًَُهكُؽ سُظ -1
ًًَت.  خَُهم سُظ زَكُْ ُٓطُض َُٓهُت كطز -2  زاْ بُ َُٓهُكُت زابِ

خؤت بُطُوضَ ًُظاُـُ  ضـىُلُ بُضاًبـُض ُٓغـت زَكـُْ تـؤ بضـىكًاْ         -3
 زَكُيتُوَ.

ًَُِوَ. -4  خطاثُّ خَُهم بُبري خَُهم ًُٓ

5- .ًَُِ  زَغتُواشَّ) تؤ َُٓهُّ(  ) خُتاّ تؤ بىو( بُكاض ًُٓ

ًَساُُوَ هُ بُ -6  ضاًبُض بِطواُُ.بُ ططيِ ِ ث

ًَؿلُف بلُ. -7 ًَساويػتِ خَُهم بِطؤ و ٓاوكاضياْ ث  بُزََ ث

 ضاكُّ بُضاًبُض بؤ خَُهم باؽ بلُ . -8

ًَؿلُف بلُ. -9  ٓاُِ بُضاًبُض بسَ و زياضياْ ث

 بُ ظَضزَخُُُوَ بؤ بُضاًبُض بِطواُُ. -10
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 شازةشايانى 
 بوازى شانطتى دةزونهاضى طويَطسياى كسدووةتة ضةند دةضتةيةن.

 ُغِ ُاِضاظّ:ك -1
 ُ ًَعَ  بــــ ووت  ثطغــــًاضكطزْ ضووبــــُِض ظؤض خــــاوَْ كُغــــايُتًُكِ ؾــــُضاُ 

ًَتُوَ   َِزَب ًَِ ًَؿُ زَخىهق  .  قػُظاُُبُضزَواَ ك
 ًآَُْهػىكُوت هُطَُه 
ًٌَّ بني و َُٓهُِضني   ًَت ٓ ًَع بعاُُ هُبُضاًبُضّ  زَب قىتـابِ   خؤت بُبُٓ

ًَبلُ. ًَُِ ُاو بابُتُكُ و بُؾساضياْ ث  تط بٔ
 كُغِ ٓاواضكُضو بُطاضَطاض: -2

  ُٓغت ظؤضبُياْ ظاًُاضياْ ُٓيُ هُغُض بابُتُكُ سُظّ هُ بُؾساضّ كطزُُ
 .بُوَ زَكات ًاًؤغتا ثؿت ىَيِ خػتىوَ

 َُٓهػىكُوت هُطَُهًاْ
بـُ ثطغـًاضّ طـطاْ بُؾـساضّ      ؾلاُُوَ و غُضكؤُُكطزْ بؤ ًُٓاُُ باف ًُُ 

ًَبلُ  ًَت ث ًَبلُ زاًُؿ  .بُ ُُضًِ زاواّ ه
 :كُغِ زًَاًلاوّ -3

ــتِ      ًَىيػـــ ــت  ث ــىاُِ زَضبِطَيـــ ــُ دـــ ــؤّ بـــ ــىوُُكاُِ خـــ ــت بؤضـــ ًَـــ ُاتىاُ
 او زووزَهُ. اِض ِضبُياضًُتًُ

 َُٓهػىكُوت هُطَُهًاْ
ــتُ زَضبِط ًَىيػـــــــ ــِ   ث ًَـــــــ ــُوَ و ث ــت بلطَيتـــــــ ــؤ ضاغـــــــ ــُكاُِ بـــــــ يِـــــــ

ًَبلطَيت.  زووباضَبلطَيتُوَ ٓاُبسضَيت و زَغتدؤؾِ ه
 كُغِ ضارُكُض: -4
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ًَـت       ظؤض بُزواّ ؾـتسا  ًَعاضكطزُـِ بُضاًبـُض ب  زَضوات  هُواُُيـُ ًُبُغـتِ ب
 لِ َُٓهُوَ  ياْ بُزواّ ٓاًؤشطاضيـسا ياضَيزَخىاظَيت بُضاًبُضَكُّ خباتُ ُاو بِط

 َيت.زَطُِض
 َُٓهػىكُوت هُطَُهًاْ

ــُزَيّ      ــُّ ُ ــُضّ ططفتُك ــُوَهِ ضاضَغ ــني و ٓ ًَساُُض ــَُهِ ث ــاضَيلِ بِط هُط ي
ًَبلُيّ.بِ تط يُكالكُضَوَّ ُُخُيُِ زَغت  قىتا  هُ طوتىطؤكُ بُؾساضّ ث

ًَسَُد: -5  كُغِ ب
َِ  بُؾساضيلُض ًُُ  ًَتاقُتُ خؤّ بُطُوضَ زَظاُ  .بريّ هُزَضَوَّ ثؤهُ  ب

 َُٓهػىكُوت هُطَُهًاْ
ًَبلـــُ زَضبـــاضَّ بؤضـــىوُِ خـــؤّ   ًَِـــاْ  ثطغـــًاضّ ه بـــؤ ؾـــًلطزُُوَّ ضآ

ًَُِ غىثاغِ بلُ بؤ بُؾساضيُكُّ.  ُٓهًبػ
 .كُغِ نًِاز -6

َّ ُكاُهُ بؤضىوُ  قػُّ بُضاًبُض وَضُاططَيت. خؤثُضغتُ  ِ خؤّ زاُابُظ
 َُٓهػىكُوت هُطَُهًاْ

َِ كـُ          ًَـِ بَوـ بؤضىوُُكاُِ بلُ بُ خاَهِ طوتىطـؤ هُطـَُي قىتابًـُكاُِ تـط  ث
ــات  زاواّ   ــُ و بـــُف ُاكـ ــات كًُـ ــط  كـ ًَلِ تـ ــُت ــؤ زَضفـ ــاُِ بـ ــُ طقتىطؤكـ ًَبلـ ه

 َُٓهب طَيت.  
 ك:كُغِ خاوَْ قػُّ كبُ -7

هُغـُض ؾـتِ كبـُك و زووض هُبابـُت       هُواُُيُ خبىاظَيت ضووُلطزُـُوَ بـسات   
َِ  قػُ زَكات َِ ًؤَهُت وَضططتّ َُٓهسَغت  .بُب

 َُٓهػىكُوت هُطَُهًاْ
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َِ ٓـُوَّ ُٓغـت           ًَِـُوَ بـؤ ُـاو بابُتُكـُ بـُب ًَُِوَ  بًٔ بُغُضَخؤ ًُيؿـل
َِ با بؤضىوُِ خؤّ زَضبرِبَيت.    بلات  ًَِ بَو  ث

 ِ ُُضَ و ًُاْ:كُغ -8
ًَبـــىوضزْ ظؤض زَكـــات  ظؤضبـــُياْ ظيـــطَكّ    ؾـــُضَ بُغـــُضيسا ظاَهـــُ  زاواّ ه

 ٓاوكاضّ كُضَ.
 َُٓهػىكُوت هُطَُهًاْ 

بُ ضاكُ باغِ بلُ كّ ٓاوضَيلاُِ  ثؿت ىَيِ ًُخُ و ثطغًاضّ ٓاضاغتُ بلُ  
 ببُ بُ ٓاوضَيًُكِ ضان بؤّ.

 كُغِ هىوت بُضظ: -9
ًَتُوَ. زََ بُٓاواضَ  طىَي طَيلِ ًَِ  باف ًُُ  تاُُ ظؤض زَزَت  بُضاًبُض زَؾل

 َُٓهػىكُوت هُطَُهًاْ
َّ دـاض           ًَـت  ثطغـًاضّ قىضغـِ ٓاضاغـتُ بلـُ  ُُٓـس ضاوت بـُضزَواَ هُغـُض ب

 زَضكطزُِ هُ ثؤي باؾُ.
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 وتهةوةوشازةشايى هة زيَطاكانى وانة ط -6
ًَىاظّ واُــُ طى        ُكاُِ ثطؤغــُّ هــُ ٓــاًطاظَ ططُ ــ   تِــُوَوضَي اكــاْ و ؾــ

ًَطبىوُُ. ًُٓىو ٓـُو ثطِ  ؤطـطاَ و بُضُاًـُ و ٓاًازَكاضيًـُّ كـُ هـُ غـُضَتاوَ       ف
ًَلِ ظؤضّ َو خـُضز زَكطَيـت      غـُضَدماًُكُّ  زَكطَيت و زآات و ًاُسوو بـىوُ

ًَت  دـا         زَكُوَيتُ زَغت ًاًؤغتا  ٓـُويـ بـُ ضَي ايـُن هـُ ضَي اكـاْ زَي ُيـُُ
وات و ٓاًادمـُكاُِ  اُسوو بىوُُكُ بُ فرِيؤ ُاِضُٓطُض ضَي اكُ طىدماو بىو  ُٓوا ً

ًَضــُواُُوَ ُٓطــُض ٓــُو ضَي ايــُّ كــُ ًاًؤغــتا   ثــُضوَضزَ زَيِــُ زّ  بــَُكَ بــُ ث
ًَِــا ًَلا  ٓــُوا    هــُ ٓــًُاْ كاتــساطىدمــاو ُــُبىو وَبــُكاضّ ٓ ٓاًــادمِ خــؤّ ُــُث

ــُضوَضزَ     ــِ ث ــُت و وَظاضَت ــُكاُِ سلىً ــُ و ُٓوَه ــالْ و ُُخؿ ــُواوّ ث َِ   ت ــ ب
ًَــت         بُضٓــُ ًَل ًَــت و ٓــُو ٓاًادمــُّ زيــاضّ كــطاوَ ًُبُغــتِ خــؤّ ُاث َ زَب

ًَني ًُٓىو كيُن غُيطّ ٓـُو )  ( زَقًقُيـُ زَكـُْ كـُ ًاًؤغـتا     45زَتىاُني بَو
ًَتُ ثؤي  ُٓويـ وَغـتاوَ هُغـُض ٓـُو ضَي ايـُّ كـُ ًاًؤغـتا خـؤّ ٓـَُهِ          زَض

ًَِ ُٓيُ بـَُكَ    ِطَيتو ُاتىاُطَيت بـُ غـُضيسا بػـُثًَ    زَبصَيطَيت و قُُانُتِ ث
ًَ ُيؿـتِِ قىتابًـاْ       ًَـت و هـُ ٓاغـتِ ت ًَت ظاُػتِ ب ًَت زَب ضَي اكُ ُٓضضًُن ب

ًَــت كــُ ثــُضوَضزَ  قبــىَهِ   ًَــت و ٓــُو ضَي ايــُ ب ِ واُــُ كــاُكُواتــُ ضَي ا  بلــاتب
ًَىاظّ زَضبِطيّ  زوو خاَهِ بِضًُِيِ ثطىط ًَطبىوُُ.ؤوتُِوَ و ؾ ظؤضَيم  غُّ ف

ًَىاظّ واُـُ طى   واُُطىهُ ًاًؤغتاياْ ضَي اكاُِ و تِـُوَ بُيـُن ؾـت    وتِـُوَ و ؾـ
ًَم دًاواظْ.  هُقَُهَُ زَزَْ  بَُكَ هُ ضاغتِ زا َُٓ زوواُُ زوو ؾتِ ه

ــة ط  ــانى وان ــةوةوزيَطاط ــُوَ      وته ــُ ٓؤي ــتا ب ــُ ًاًؤغ ــُ ك ًَىَ كطزاضَي ــ ــُو ؾ ٓ :
ًَتُ قىتابِ  واتُ ضَي ايُكُ بؤ طُياُسُِ ظاًُاضّ.  ظاًُاضيًُكُّ زَطُيُُ

ــيَواشةكا ــة طش ــةوة:ونى وان ــُوت    وته ــَُهؼ و ك ــىكْ و ٓ ــؤضَ د ــُو د ــُٓ و ْ قػ
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هُ كـاتِ ؾـًلطزُُوَّ     كُ ًاًؤغتا زَياْ كات و زَضياْ زَبِطَيت  زَضبِطيِاُُيُ
ًَُِضَ يــاخىز ضووخــؤف و قػــُ  ًَىاظَ تىُــس و تًــص و تطغــ واُُكــُزا  دــا ٓــَُ ؾــ

ًَلَُهـُ  خـ  خؤف و زََ بُ خُُسَيُ ًَـعاض    ضووْ و ضؤؾُِ ياخىز ٓاَهؤظ و ت او و ب
ًَؿُ  ............ٓتس . كُضَ ياخىز طُضَ و طىِض و غُضُر ضاك

 
 تهةوةوزيَطاكانى وانة طو

ًَػــتا  ًَطكــطزْ هــُ كؤُــُوَ تــاوَكى ٓ   ٓاؾــلطايُ ظاُايــاُِ بــىاضّ ثــُضوَضزَ و ف
ــسَيلًاْ     ٓاًاشَيــاْ بــُ ضــُُسيّ ضَي ــا كــطزووَ  كــُ هــُ خــىاضَوَ بــُكىضتِ ُُٓ

 زَخُيُِ ضوو: 
 (هةر احملطريقة)  اضزاْوت ضَي اّ -1

ــُ              ــُ واُ ــتسَكات ب ــتا زَغ ــؤي ًاًؤغ ــاو ث ــؤ ُ ــىوُُ شووضَوَ ب ــُي ض هُط
ــُكاْ     وتِــُوَىط ــابِ ظاًُاضيً ــساضّ قىت َِ بُؾ ــ ــُ ب ــُ  ب ــًلطزُُوَّ بابُتُك و ؾ

ــات       ــاض زَك ــُكاْ تؤً ــُ ضَف ظاًُاضيً ــُض تُخت ًَت و هُغ ــ ــُ ضوو  زَُىوغ زَخات
ًَلِ ًُُ.قىتابِ هُ ُىوغني و ؾًلطزُُوَ و ًِاقُؾُ ك  طزْ ًٓ  ضؤَه

  قة األشئ ة(ي) طرضَي اّ ثطغًاض كطزْ  -2
ًَم          ًَتـُوَ كـُ ًاًؤغـتا ضـىوَ شووضَوَ  كؤًـَُه َُٓ ضَي ايـُ هـُوَ خـؤّ زَبًِ
ثطغــًاضّ ٓاًازَيــُ  يُكــُ يُكــُ ثطغــًاضَكاْ ٓاضاغــتُّ قىتابًــاْ زَكــات و        

كـَُ   ُُكـُ  ّ وآُواًُـ وََكَ زَزَُُوَ  هـَُ ضَي ايـُ ًاًؤغـتا هـُ ؾـًلطزُُوَ     
ًَت  ظياتط قىتـابِ واُُكـُ ٓاًـازَ زَكـات و هـُ ضَي ـاّ ثطغـًاضَكاُِ         بُؾساض زَب

َُٓ ضَي ايُ ظؤض هُ كؤُُوَ بىوُِ ُٓيُ و ضَيصَيُكِ ًاًؤغتاوَ وََكَ زَزاتُوَ  
 ظؤض هُ ًاًؤغتاياْ ثُيِطَوّ َو زَكُْ.
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  ههقشة(املطريقة ضَي اّ طوتىطؤ )  -3
ًَلـُ هـُ ضيَ    ـا ٓـُضَ كـؤْ و ٓـُضَ ططُ ـُكاْ  ُُٓـسَيم هـُ        َُٓ ضَي ايُ يُك

ًَصووُىوغاْ  ًَطُُوَ بؤ غُضزًَِ)ً   هَُ ضَي ايـُزا ثطغـًاض كـطزْ    غىقطات(زَي 
ًَتُ ٓاًاُر و بًُِاّ غـُضَكِ  بـَُهلى طوتىطـؤّ     ًَلِ ططُ ِ ُٓيُ  بَُكَ ُاب ضؤَه

ًٌَّ و هُغــ ِ ٓــ ــىاْ ًاًؤغــتا و قىتــاب ًَ   قىتــابِ و قىتــابِ  ٓاًــادمِ ُضخؤ هــُ ُ
َِ هُ ؾـًلطزُُوَّ واُُكـُ يـاخىز    غ ُضَكًُ  بًُُف تُُٔا ًاًؤغتا بُؾساض ُاب

ــُْ و      ــًاض زَك ــُوَ ثطغ ــُضزوو ك بُيُك ــَُهلى ٓ ــُوَ  ب ــابِ وََكَ بسات ــُُٔا قىت ت
 ًِاقُؾُّ زَكُْ  تاوَكى زَطُُُ ٓاًاُر و ًُبُغتِ خؤياْ.

ًَىاظّ ططووخ )  -4   مىعة(اجملطريقة ؾ
ؿــلُوتىوَكاْ ًَبــاوَ   هــُ ظؤضبــُّ وَكتــُ ثٓــَُ ضَي ايــُ هــَُ غــُضزًَُزا ظؤض 

ــت    ــُيِطَوّ َو زَكطَي ــُضَيٌِ     ث ــُ ٓ ــتىو ب ًَ ُيؿ ــاظَ ث ــاُِ ت ًَلُ وَكت ــاَه ــُُس غ ض
ًَىَيُكِ كـَُ و غـِىضزاض ثـُيِطَو زَكطَيـت  هـَُ ضَي ايـُ          كىضزغتاًُؿُوَ  بـُ ؾـ

ًَم قىتابًـُكِ ٓاغـت بـُضظ و ظيـطَن غُضثُضؾـتِ        ثؤي زَكطَيتُ ضُُس ططووث
زَكــات و ياضًــُتِ قىتابًــُ ٓاغــت ُعًــُكاْ زَزات  بًُــُف طًــاُِ  ططووثُكــُ

ــم           ــُكرت ُعي ــُ ي ــُكاْ ه ــتِ قىتابً ــت و ٓاغ ًَ ــع زَب ًَ ــُ ٓ ــسا ب ــُ ثؤه ــاضّ ه ٓاوك
ًَتُوَ.  زَب

 ) طريقة املشرو (  ضَي اّ ثطؤشَ -5
ًَؿــلُوتىوَكاُُ  هــُ   ؤضَيــم هــُ ووَكتــُ ظٓــَُ ضَي ايــُ هــُ ضَي ــا ٓــُضَ تــاظَ و ث

ًَؿلُوتىوَكاْ ثُيِط َو زَكطَيت  بُتايبُتِ ووَكتُ يـُك طتىوَكاُِ ًُٓـُضيلا    ث
ٓــَُ ضَي ايــُف بطيتًــُ هــُوَّ كــُ قىتــابِ خــؤّ بُزوازاضــىوْ زَكــات و ثــالْ  
َِ بُ  ًَت و د ًَؿلُف زَكات  ظاًُاضّ كؤ زَكاتُوَ و زَُىوغ ًَت و ثطؤشَ ث زازَُ
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َِ زَكات  بًُُف قىتابِ كُغِ يُكًُُ و  هـُو  ٓاغتِ فلطّ و بريكطزُـُوَّ  د
  ُ ــ ــِ زايـ ــازَ باؾـ ًَعّ و ٓاًـ ــُٓ ــُِضّ بـ ــاوزَيطّ و     ثـ ــُُٔا ضـ ــتا تـ ــِ ًاًؤغـ ضؤَهـ

 ٓاغاُلاضيًُ. 
   ) طريقة القصة(ضَي اّ ضريؤن  -6

ًَــت  بــُ           ًَم زَب ًَطاُــُوَّ ضــريؤك ًَؿــلُف كطزُــِ ظاًُــاضّ هــُ ضَي ــاّ ط ث
ًَت  ظاُايـاْ بـُ ضَي ايـُكِ تُقوًـسّ      ًَم ضريؤكُكُ هُ بابُتُكُوَ ُعيم ب ًُضد

ــُ ًَلِ ظؤض  ٓــَُ       و زواك ــُض ضَخِــُ و تــىادم ًَّ  بؤيــُ كُوتؤتــُ ب وتىوّ زازَُــ
ضَي ايــُف ظؤضبــُّ دــاض بــؤ طُياُــسُِ ظاًُــاضّ بــُكاضزَيّ بــؤ ًِــساَي  ضــىُلُ    

ًَت.  غُضدم ًَطّ ضُُساْ ظاًُاضّ زَب ًَـ زَكات و بُو ٓؤيُوَ ف  ِ ًِساَي ك
ًَِاُِ ظاُػتِضَي اّ  طُِض -7  (تدريب الع مٌالطريقة ) اْ و ضآ

ًَِاُِ ظاُػتِ ثًؿاُساُِ ُُخؿـُ و ضـىوْ بـؤ ؾـىَيّ     ضَي ايُ طُِض هَُ اْ و ضآ
و واقعــُ ضاغـــتُقًُِكُ هـــُ ضَي ــاّ طُؾـــت كـــطزْ  ٓــَُ ضَي ايـــُ بـــُظؤضّ بـــؤ    

ًَت ًَصوو زَب ًَتُ ُاودُضطـُّ   و  ضاغتُبابُتُكاُِ دىططافًا و ً خؤ قىتابِ زَضـ
ًَم ثطغًاضّ ططُ ـِ بـؤ زضوغـت    ًَـت  كـُ    ؾىَيِِ ضووزاوَكُ  بًُُف كؤًُه زَب

ًَىيػت زَكات ًاًؤغتا ضاغتُ  بساتُوَ. ِخؤ وََكًوث
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 يونةزى دةزبسِيو -7
ًَلُ  َُٓ كوًوُف ِٓ خُظَيُِيُكِ طـُوضَّ ثـِط             ثًاوَيم خاوَُِ كوًو
ًَـ    طُوُٓضَ. ضـؤْ بـَُ كوًوـُ زَضطـاّ      تًُُٓ ططُد ًُُ..مت طـطُد ُٓوَيـُ بعاُ

ًَـت    ظيطَكِ ًاًؤغتا ٓ اتُوَ زَك ّخُظَيُِكُ ُوَ ًُُ واُُكُّ ٓـًُىو هُبـُض ب
ًَـت ٓـُو ظاُػـت و ظاًُاضياُـُ          ًَـت  ظيطَكـِ ُٓوَيـُ بتىاُ و ظاًُاضّ ظؤضّ هـُك ب

ًَـ و ُ قىتابِ ًَتب ُيُُ ًَت.ًُٓـُف زَطُضَيتـُوَ   وَضب طَيـت و غـىزّ َو    ِه ببًِ
ًَىاظّ زَضبطيّ  غُض ؾ

ًَطاُُوَّ فُضًىوزَيُن خَُهم تىؾِ خُوب طزُُوَ ًاًؤغتايُكِ ٓايِِ بُ ط
زَكات  بَُكَ ًُٓاْ فُضًىوزَ كّ ًاًؤغتايُكِ تطّ ٓايِِ خَُهلُكُ بُططياْ 

 َِ ٓىُـُضّ زَضبـِطيّ وَكـى غـًشط وايـُ زَتـىاُني بُٓؤيـُوَ خـَُهم بـؤكّ           زَيِ
ًَـ ًَىيػـتُ     بِطبؤٓـُوَّ زَض  بلـُيّ.  خؤًاْ ك ًَت  ث يِـُكامناْ كاضي ـُضياْ ٓـُب

 َُٓ خاَكُُ هُبُضضاو ب طيّ.
ــًُا -1 ــُض    بابُتُك ــاْ هُغ ــت و ظاًُاضمي ًَ ــاْ كطزب ــت و ٓاًازًَ ًَ ــاضّ كطزب ْ زي

ًَتُوَ.  كؤكطزب
ًَـ ُٓويـ بـُ      ثاضاو بلُيّ بُ  ظًامناْ -2 وؾـُّ دـىاْ و ُاغـم و غـُضدمطاك

 خىَيِسُُوَّ بُضزَواَ.

ًَُِكُيّ تاوَكى زَهًِا ُُبني كُ طىَي ط)قىتابِ( -3 ٓاًازَيـُ   بابُتُكُ زَغت ث
 بؤ وَضططتّ.

ًَلطزْ بُ ضوو -4 ًَـ.زَغت ث  يُكِ خؤف و غُضدمطاك

ًَـ -5 ًَلَُي كطزُِ منىوُُ و ضووزاوّ كىضت و غُضدمطاك  .بُ بابُتُكُ ت

ًَلطزُِ بُضاًبُض هُ طىتُِوَّ بابُتُكُ بُ ثطغ -6 ًَلطزُِ.ًبُؾساضّ ث  اض ه
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ًَلَُي ُُكطزْ و زَضُُضىوْ هُ غِىضّ بابُتُكُ. -7  بري ضووُِ و ت

ًَىَ و دى و بُضط و وَغتاْ هُ  -8  ؾىَيِِ ؾًاو.خؤ ضَيلدػ  هُؾ

ــاز   -9 ــاّ ظيـ َّ وظَ و تىاُـ ــس ــُوَّ ُُٓـ ــُفبُتاَهلطزُـ ــؤ    ّ هـ ــُ خـ ــُويـ بـ ٓـ
ًَؿاُِ  ُُٓاغُيُكِ قىَي. ًٌَِلطزُُوَ و َُٓهل ٓ 

ًَساويػتًُكاُِ خؤت هُ ثؤي. -10  ٓاًازَكطزُِ ث

 طؤِضيِِ زَُد و وضيايِ هُدىكُسُِ ُُٓساًُكاُِ هُف. -11

ًَؿـل      -12 ًَِاُـُوَياْ و ك ًَ ُيؿ  هـُ ُٓغـتِ بُضاًبـُض و ٓ طزُُوَياْ بـؤ ُـاو   ت
 بابُتُكُ.

 ثابُُسبىوْ و ضَيعططتّ هُكات. -13

ُاغًِِ ٓاغتِ  قىتابًاْ و  قػُ كطزْ هُ ٓاغـتِ ٓـُواْ و زووض كُوتِـُوَ     -14
 هُ بُضظ و  ُعَ كطزُُوَّ ٓاغتِ زَُد.

15-  .ًَِ  وََكَ زاُُوَّ ثطغًاضَكاْ و زووضُُ كُوتُِوَ ه
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 يونةزى ثةيوةندييةكاى-8
       ًَ ًَـت    ًاًؤغتا ُاب ًَلِ زاخـطاو و زووضَثـُضَيع ب ًَىيػـتُ    ت كُغ بـَُهلى ث

ًَعّ هُطـــَُي زَوضوبـــُض  ًَت  بـــؤ ًُٓـــُف  ًًُٓؿـــُ ثُيىَُسيًـــُكِ بـــُٓ ٓـــُب
ــُكِ ًَىيػــتِ ي ــُكاْ    ث ــًِِ ٓىُــُضّ ثُيىَُسيً ــُ ظاُــني و ُاغ ــت ب ًَ  ظؤضّ زَب

ــُ       ــًاضيًُكِ ظؤض بـ ــِ و ٓؤؾـ ــُضَ ظيطَكـ ــَُ ٓىُـ ــساْ بـ ًَـ ــُر ث ــِ و بايـ ططيِ ـ
ًَتخاوَُُكُّ زَبُخ  .ؿ

ــَُ            ــؤ ٓ ــاْ ب ــُّ دًاواظي ًَِاغ ًَم ث ــُه ــُكاْ ط ــىاضّ ثُيىَُسيً ــاُِ ب ظاُاي
ًٌَُ تـُُٔا   ضـُُس   ضًُلُ كطزووَ  ًُٓىوؾًاْ ططُ ِ ٓىُُضَكُ زَضزَخُْ  ٓ

ــُ ضوو  ــُيُن زَخُيِـ ًَِاغـ ــُو   ث ــُكاْ ٓـ َِ) ثُيىَُسيـ ــ ــاَ زََهـ ــىاضز بىُٔـ ــا ٓـ ظاُـ
ــاو    ًَِ ــُ ث ــتُِكاْ زَزات  ه ًَ ُيؿ ــُ ت ــُضَ ب ــُ ث ــُ ك ــاتط   ٓىُُضَي ــجاُسُِ ظي ضُغ

ًَِاغــُ كــطاوَ     بِــًُاّ بــاوَض بــُ يــُكرت كــطزْ(  هــُ قىتاخباُــُّ فُضَُػــِ وا ث
ــطَ و ٓؤؾــًاضكطزُُوَّ خَُهلــُ(  بــىي داضيــت    ًَ )ضــاككًُكُ ٓاًــادمِ كــاضّ خ

َِ ًَلِ بُضزَواًــُ هــُ ضووّ ًٓساضيــُوَ بــؤ ثُيــسا  زََهــ ًَلؤؾــاُ )ثُيىَُسيًــُكاْ ت
ًَــت ٓــُوَكطزُــِ ًتٌاُــُّ خــَُهم( ًَغًُبــُض بًِــاز   زَب ف بــعاُني كــُ شيــاُِ ث

ُطابـىو هُغـُض ثـُضَزاْ بــُ ثُيىَُسيًـُكاْ هُغـُض ٓاغــتِ تـان و كؤًـَُه ا بــؤ        
 .   طُياُسْ و باَلوكطزُُوَّ ثُياًُكُّ

ٓىُُضّ ثُيىَُسيًُكاْ  ظاُػتُ و ٓىُُضَيلِ ُىَيِ غُضزًَُ و زياضزَيـُكِ  
ًَت  كـاض و   بُضظّ ؾاضغتاًُُتُ و خؤّ هُ ًُٓىو بىاضَكاُِ شياُِ ًطؤر زَُىَيِ

ٓىُُضَيلِ خعًُت ىظاضّ و وَغـتاياُُيُ  بـُ ًُبُغـتِ ططَيـساُِ ثُيىَُـسّ و      
ًَىاْ )ُٓ   تـاوَكى  (زؤغت و ُـُياض ( و )زؤغت و زؤغتدماًساُِ زاْ و غتاْ هُ ُ

ًَت.   ًَِ َو ثُيسا بب ًَلِ زضوغت و بُ د  ٓاكاً
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ــىاْ ) ًَ ــان( وثُيىَُــسّ ُ ــان و كؤًــَُي( و ) تــان و ت ــُكت(   ) ت ــان و زَغ ت
ًَم زَغـتىض و بِـًُاّ ظاُػـتِ          ًَىيػتِ بـُ ؾـاضَظايِ ظؤض ُٓيُ كـُ هـُ كؤًـُه ث
ًَـــم ٓـــاتىوَ خؤ ٓاًـــازَكطزْ بـــؤ بـــُ ٓـــُدماَ طُياُـــسُِ ثُيىَُسيًـــُكِ         ث
ًَلِ فــطاواْ و ُاغــًِِ         ــت ًَلِ ظيــطَن و ظاُػ ــُ كُغــ ًَىيػــتِ ب ــُضكُوتىو  ث غ

ــسّ ُٓيـــُ    ــُكاُِ ثُيىَُـ ــُضَف هـــ  كُُاَهـ ــَُ ٓىُـ ــُ خـــؤّ  ططُ ِ ٓـ َُ خاَكُـ
ًَتُوَ.  زَبًِ

ًَــم ُعيــم  بىوُــُوَ و ثُيىَُــسّ  زوو قــؤَهِ    -1 ًَلِ ه ًَِاُــُ كايــُّ  ساَهــُت ٓ
 ياخىز ًُُٓكيُُُ.

هُ ٓاكاًِ ثُيىَُسيًُكاْ ُٓضزووك ُٓغت  بُ تايبُت ًُُـسّ و بـىوُِ     -2
 كُغايُتِ ثاضَيعضا و غُضبُخؤّ خؤّ زَكات.

ًَتُوَ و ٓاشاو -3 ًَلاْ هُُاو زَبات.طىًاُُكاْ زَضَوَيِ  َ و ًوٌالُ

ــُن      -4 ــُضَو ي ــُن ب ــًُىو كي ــاّ ٓ ــع و تىاُ ًَ ــُوَ ضوو زَزات و ٓ ــم بىوُ ُعي
ًَت.  ٓاًاُر ٓاضاغتُ زَب

ًَــت و غــُضكُوتّ ظووتــط بــُ    -5 ٓــاضاًِ و ٓاغــىوزَيِ زَضووُــِ زضوغــت زَب
 زَغت زَيت.

ًَت. -6  ويػت و خىاغتُكاُِ تاكُكاُِ كؤًَُه ا ثاضَيعضاو زَب

 ّ هُ كؤغجُكاُِ  غُض ضَي اّ غُضكُوتّ و وَكُاُِ  ُاكؤكًُكاْ.بُضططت -7

 و كاضي ُض.ثُيسابىوُِ كُغايُتِ بُضظ -8

ًَِاُلاضّ -8  .بىوُُوَّ  زَضطاّ زآ
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 كؤتايِ باغُكُ
 

ــُ و              ــاْ ًُـ ــاضَيلِ ٓاغـ ــُكاْ كـ ــُ بابُتـ ًَم هـ ــُت ــُباضَّ بابـ ــني هـ ُىوغـ
ِ ُٓطـُض بابُتُكـُ فـطاواْ    ًاُسوبىوْ و ؾُوخنىًُُكِ ظؤضّ زَوَيت  بُتايبـُت 

ًَت و ثُيىَُسّ بُ ضَيصَيُكِ ظؤضّ خَُهلـُوَ ٓـُبىو     بـؤ هـُ زايلبـىوُِ ٓـَُ     ب
ــُ كــُ        ــُُسَ بــاوَض َ ُٓي ــت  ُٓضض ــاض ظؤضَ ضُؾ ًَذ  ًَلِ ٓ ــُ ًاُــسووبىُ بابُت
ًَلؤتايًــُ و   ًَــت  بــَُكَ هُٓــًُاْ كاتًؿــسا غــِىضّ ظاًُــاضّ ب غــىزَيلِ ظؤضّ زَب

ـًـ  ًَؿــتا تــُواو ُــُبىوَ و تــاظَ هــُ   ٓــُضطًع كؤتــايِ ُايــُت  زَهِ اَ ٓــَُ بابُتــُ ٓ
ًَبــسَْ و ظيــاتط ظاًُــاضّ     ًٌَــُ ثــُضَّ ث غــُضَتايُتِ  ًٓــىازاضَ كُغــاُِ زواّ ٓ
ــىازاضَ         ــاظا  و ًٓ ــىِضّ ُ ــَُ و ك ًَل ــُ ب ــَُ باغ ــُ ٓ ــُ ضوو  ُٓضبؤي ــُض خبُُ هُغ
خىَيُِضاْ بـُ طـُوضَيِ خؤيـاْ هـُ ُاتُواويـُكا  ببـىضْ و بـؤ ضاغـتلطزُُوَّ         

 . بَُ ُاو ًُؿاُُ ٓاطازاضَ بلُُُوََُٓهُكا 
 

 Email:  haedar_sean@yahoo.com   ْ     (07504993870 ) :)تُهـُفؤ
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   غُضضاوَ كىضزيًُكاْ:

ضـُُس وَيػــت ُيُكِ غـايلؤهؤشّ  يىغــف نىاــاْ سًُـُز  ضــاثِ يُكــَُ      -1
ًَتِ تًؿم.  ضاخياُُّ ٓؤفػ

نبــــسوَهَوا ٓــــاططيّ    ٓىُــــُضّ زيبوؤًاغــــِ و كــــاضّ ثُيىَُسيًــــُكاْ      -2
ًَط ضاثِ يُكَُ    . 1998ُٓوه

ًَطاُِ ضظطاض كطيٍ  بُضطِ يُكَُ   -3 َّ  غُيًس حمٌس ُىح  وَضط كؤغجُكاُِ ض
 . 1998ضاثِ يُكَُ  

ــاُِ         -4 ًَذ وَغ ــ ــاْ ؾ ــعىز نىا ــُيت  ًػ ــُضوَضزَ زَك ــُت ث ــؤْ ًِساَهُك ض
ًَط  ضاثِ يُكَُ    . 1999ضاثداُُّ ظاُلؤّ غُكسُزيّ  ُٓوه

(  زاُـاُِ هًصُُيـُكِ ثػجؤض ضـاثِ    1ُُٔدِ ضؤؾِبريّ قؤُاغِ يُكـَُ ) ًُ -5
 .2008يُكَُ  

ًَطاُـِ         -6 هُ ًُؾـقِ ثـُضوَضزَيِ زا  ُىوغـًِِ ًػـتُفا حمٌـس تـُساْ  وَضط
ًَط ضاثِ يُكَُ    .1998حمػّ دىاً

ثـــُضوَضزَّ زَضووْ  قؤُـــاغِ زووََ  ٓاًـــازَكطزُِ هًصُُيـــُكِ ثػـــجؤض   -7
 .2001ضاثِ يُكَُ   
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