
.ملعتملاوــمن:ةسماخلا ةرضاحملا
 بيهولاةميعن.أ



 ؟ كلذ نم فدهلا ام ؟؟ومنلا سفن ملع ةساردب متهن اذامل



 :يلاتلا قيقحت يف ومنلا ةساردب مامتهالا ءارو ةفسلفلا نمكت

.ةفلتخملا ةيرمعلا لحارملا ربع مهتايكولس ىلع أرطت يتلا تاريغتلاو دارفألا ةعيبط مهف•

 تاجاحو بلاطم ريفوت يف مهسي يذلا رمألا ،ةفلتخملا ةيئامنلا دارفألا صئاصخ ةفرعم•
.ةلحرم لكل ةبسانملا ومنلا

 ةلحرملك يف دارفألا صئاصخل ةبسانملا ةيوبرتلاو ةيميلعتلا جماربلاو جهانملا عضو•
.ةيئامن

 ومنلا سفن ملع ةسارد نم فدهلا



 :يلاتلا قيقحت يف ومنلا ةساردب مامتهالا ءارو ةفسلفلا نمكت

 رايتخا كلذكو ،ةيئامن ةلحرم لكل ةبسانملا بيردتلاو سيردتلا قرطو بيلاسأ رايتخا•
.ةمئالملا ةياعرلا بيلاسأ

. ومنلا يف ةرثؤملا ةيثارولاو ةيئيبلا لماوعلا ديدحت•

.ةبسانملا ةيداشرإلا جماربلا عضو•

 ومنلا سفن ملع ةسارد نم فدهلا



ومنلا ىنعم

 ناسنإلا ىلع أرطت يتلا )ةيمكلاو ةيعونلا(تاريغتلا عيمج هنأ ىلعومنلا فرعي
 .ملعتلاو جضنلا يلماع لعافت نم ةجتانلاو ،توملا ىتحو حيقلتلا ةظحل ذنم

.هتفيظو ءادأ ىلع رداق اهيف نوكي يتلا ةلحرملل وضعلا لوصو :جضنلابدصقي

  :يحاونلا لمشت يتلاو كولسلل ثدحت يتلا تاريغتلا عيمج ىلإ ريشي  :ملعتلا
. ةيقالخألاو ةيعامتجالاو ةيكرحلا تاراهملاو ةيفرعملا

.)ةربخلا ةجيتن كولسلا يف ريغتلا (
ملعتلا =جضنلا × ومـنلا



:ومنلا يف ةرثؤملا لماوعلا

vةيثارولا لماوعلا.
vةيجولويبلا لماوعلا.
vلمشتو ،ةيئيبلا لماوعلا:
.ةيمحرلا ةئيبلا•
.ةيرسألا ةئيبلا•
.ةيسردملا ةئيبلا•
.ةيعامتجالا ةئيبلا•
.ةيعيبطلا ةئيبلا•



ومــنلا ئدابم
صئاصخلانمددعبزاتمتةلحرملك،ةنيعمةينمزتارتفبةطبترملحارملالخومنلامتي.۱

اهنأذإ،لماكتلاوحنلحارملاهذههجتتو،اهبةصاخلااهتابلطتمبواهلةزيمملاةيئامنلا

ةماعلحارميهو،ةيئامنلالحارملانيباميفةلصافدودحدجوتالو،ةلخادتموةطبارتم

.رشبلالكل

.)ومنلايفةيصوصخلا(ومنلايفةيدرفقورفكانه.۲

.)هتعرسيفمظتنمريغومنلا(لحارملاعيمجيفةدحاوتسيلومنلاةعرس.۳

ومنلارهاظمومنيفًاتوافتكانهنأامك،هيفصاخيئامنريسمسجلاءاضعأنموضعلكل.٤
.ةفلتخملا



ومـنلا ئدابم

.اهنيباميفةطبارتمةددعتمرهاظمومنلاذخأي.٥
ومنلاهاجتا(يلوطلا:نيناوقةدعلعضخيثيح،هبًاصاخًاهاجتاومنلاذخأي.٦
وحنطسولانمأدبيومنلاهاجتا(يضرعلاو)لفسأىلإىلعأنمريسي
.صاخلاىلإماعلانمهاجتالاو)فارطألا
.)يفيظو(يعون+يمك:نيسيئرنيبناجومنلالمشي.۷
.ومنلايفةجرحلاتارتفلا.۸
.ةرمتسمةيلمعومنلا.۹
.ةئيبلاوةثراولايتيلمعلعافتلجاتنومنلا.۱۰



ومـنلا تاـيرظن



هيجايب ناج ةيرظن



يفرعملا ومنلا يفهيجايب ناج ةيرظن

 يجيردت وحن ىلع امنإو ،ئجافم لكشب متت ال ومنلا ةيلمع نأهيجايب ضرتفي
 لالخ ةيفرعملا دارفألا ةليصح دادزت ثيح ةلسلستمو ةطبارتم ةينمز لحارم ربع

.ةيفرعملا مهتايلمعو مهتاردق روطتتو ومنلا ةيلمع



يفرعملا ومنلا يفهيجايب ناج ةيرظن

:يفرعملا ومنلا لماوع

.جضنلا-1

 قرطو ةيفرعملا هبيلاسأو ناسنإلا تاربخ ريوطت يف مهست ( ةيداملا ةئيبلا عم لعافتلا-2
.) هريكفت

 شيعلا بيلاسأو تاداعلاو تاربخلا دارفألا بسكت ( ةيعامتجالا ةئيبلا عم لعافتلا-3
.)ريكفتلا قرطو

 مهتاربخ ةليصح نيب ةنزاوملا نم عون قيقحت ىلإ دارفألا ىعسي اهلالخ نم ( نزاوتلا-4
.) يفرعملا مهئانب يف ارييغت ثدحي يذلارمألا،اهنوهجاوي يتلا ةديدجلا تاربخلاو ةيفرعملا



 ميظنت نم دارفألا نكمت ةيرطف ةردق :ميظنتلا
.ةيفرعم ىنب يف تاربخلا

 :فيكتلا
.ةئيبلا نم لعافتلل درفلا ةعزن

 :مؤالتلا
 ةيفرعمينب ةفاضإ وأ ةيفرعملا ةينبلا ليدعت

.ةربخلا عم مجسنتل ةديدج

 عم مجسنت يك ةربخلا ليدعت :ليثمتلا
.ةيفرعملا ةئيبلا

نزاوــــــــتلا



يفرعملا ومنلا لحارم
 ةلسلستم لحارم عبرأ قفو ريسي يفرعملا ومنلا نأهيجايب ىري•

.ةطبارتمو

.ةلحرم لكل ةيبيرقت ةينمز رامعأهيجايب ددح•

.رشبلا عيمجل ةماع لحارملا هذه نأهيجايب ىري•

.لحارملا هذه دارفألا عيمج زاتجي نأ ةرورضلاب سيل هنأهيجايب دكؤي•



يفرعملا يلقعلا ومنلا لحارم

 ةلحرملا
 ةيسحلا
 ةيكرحلا

 لبق ام ةلحرم
 تايلمعلا

 ةلحرم
 ةيداملا تايلمعلا

 ةلحرم
 تايلمعلا
ةدرجملا



) نيتنس– ةدالولا ( ةيكرح سحلا ةلحرملا : الوأ

.ةيساكعنالالاعفألالفطلاسرامي:لوألاروطلا•

هساوحنيبلفطلاقسني:يناثلاروطلا•

.ةساوحلالخنمفشكتسيو،هتاباجتساو



) نيتنس– ةدالولا ( ةيكرح سحلا ةلحرملا : الوأ

نمدكأتللهتاباجتسالفطلارركي:ثلاثلاروطلا
تاعوضوملاوءايشألابًامامتهارهظيو،ةنيعمجئاتن

ةيجراخلا

.)ملاعلالفطلاىمسي(:عبارلاروطلا
ىقبتءايشألا"ءايشألاءاقبةرهاظكردي•

يرظانمامأنماهءافتخانممغرلابةدوجوم

؟فيك.ةلمتكمريغاهنكل،"لفطلا
مادختسايفأدبيو،تاياغلاولئاسولانيبزيمي•

.ةنيعمجئاتنىلإلوصولللئاسولاضعب



) نيتنس– ةدالولا ( ةيكرح سحلا ةلحرملا : الوأ
 هثدحت امب نورهبم ةلحرملا هذه يف لافطألا( :سماخلا روطلا
)يجراخلا ملاعلا يف مهلاعفأ

لئاسونروطيو،ةفلتخمجئاتنىلعلوصحللةفلتخملاعفأنوبرجي.۱
-أطخلاوةلواحملابيلاسأ(هيلعفرعتلاوملاعلافاشتكالةديدجةيفرعم
قرطبةقعلملابةلواطلابرضيلفطلاف.)خلا...ءايشألايفثبعلا-بيرجتلا
ةرمةديعبوةرمةبيرقةفاسمنمروبنصلاتحتهديعضيوا،الثمةددعتم

.ىرخأ

ببسبتاودأللهتامادختساوهتاكرحوهلاعفأيفمكحتلالفطلاعيطتسي.۲
.هيدليكرحلا-سحلارزآتلاةردقروطت

اهنكلونيرخآلاعملعافتللةيوغللازومرلاضعبمادختسايفلفطلاأدبي.۳

.ةلحرملاهذهيفريكفتللًايلعفًاماظنلكشتال



) نيتنس– ةدالولا ( ةيكرح سحلا ةلحرملا : الوأ

ةيلقعلاتاليثمتلاروهظبروطلااذهزاتمي:سداسلاروطلا
ثادحألوأ-ةدوجومريغ-ةبئاغتاعوضوملةيلقعةروص"
:نملفطلانكمتيكلذلةجيتنو."يضاملايفتثدح

ليختلاوطيطختلامادختسابًايزمرالحتالكشملالح.۱
)نيسولةبرجت(.أطخلاوةلواحملامادختسانملدب

.يليختلابعللا،يفيظولابعللاروهظ.۲

.لجؤملاديلقتلاةرهاظ.۳

.ءيشلاءاقبةرهاظلامتكا.٤



)۷- ةيناثلا ةنسلا ةياهن( تايلمعلا لبق ام ةلحرم :ايناث

تاربخلاىلعةلالدللزومرلامادختسابةلحرملاهذهيفلفطلاأدبي•

.ةددعتملاةيئيبلاتاريثملاو

ديلقتلاوةاكاحملاىلعلفطلاةردقدادزتثيح،راودألابعلىلعةردقلا•

راودألاملعتوحنهجتيو،هسنجلفطلازيميامك.أدبيوةلحرملاهذهيف
.سنجلابةطبترملا

يفءايشألايفريكفتلالفطلاعيطتسيال،فينصتلاىلعةردقلامدع•

يفحجنينكلو.)ةيلدابتلاموهفمبستكيملثيح(دعبنمرثكأءوض
لكشلابسحفينصتةبرجت(.طقفدحاودعبلًاقفوءايشألافينصت
)حافتلاولاقتربلالاثم(،)نوللاو



)۷– ةيناثلا ةنسلا ةياهن ( تايلمعلا لبق ام ةلحرم :ايناث

موهفمروطيمللفطلانأىلإكلذيفببسلادوعيو:ظافتحالاىلعةردقلامدع
يفهضيوعتنكميدعبيفصقنلانأيفلثمتييذلاو،ةلحرملاهذهيفضيوعتلا

.رخآدعب

مهاستيتلاو،ةيئايحإلامهفمةلحرملاهذهيفلفطلاسرامي:يئايحإلاريكفتلا
بعللاريوطتيفمهاستاهنأثيحنمةيفرعملاهبيلاسأودرفلاتاربخعيسوتيف

اصعلاليخت(.تاراكتبالاوتاليختلالمعىلعهتاردقريوطتويماهيإلا
.)ةبضاغةنحاشلا(،)ةبضاغسمشلا(،)دورابوأناصح

.ةيتاذلاةرظنةهجولالخنمءايشأللرظنلا:تاذلالوحزكرمتلاةدايس

حرطلكشذخأتيتلاوةلحرملاهذهيفدارفألاىدل:عالطتسالابحةرهاظومن
.اهصئاصخوءايشألاةعيبطمهفلةلواحميفرركتملاةلئسألا



.)۱۱-۸ ( ةيداملا تايلمعلا ةلحرم : اثلاث

نيدعبلًاقفوءايشألافينصتعيطتسيثيح:فينصتلاىلعةردقلا•
.رثكأوأ
.ةيداملاءايشألابةطبترملاةيقطنملاتاجاتنتسالالمعدرفلاعيطتسي•
يفهضيوعتمتيدعبيفصقنلانأيأ:ضيوعتلاموهفملفطلاكردي•

ثيحب،ةيسوكعملاموهفمبستكانمهنكمييذلارمألا،رخآلادعبلا

.ةقيرطنمرثكأبءايشألايفريكفتلاعيطتسي
رضاحلاويضاملانيبزييمتلايفحجنيونمزلاموهفمكردي•

.لبقتسملاو
.ظافتحالاموهفمكردي•



.)۱۱-۸ ( ةيداملا تايلمعلا ةلحرم : اثلاث

ةيداملاءايشألافينصتيفحجنيثيح،ةيداملاميهافملانيوكتيفأدبي•

.اهنيبةكرتشمصئاصخلًاقفوتائفيف
.تاذلالوحزكرمتلانمصلختلا•
تايلمعلاًامدختسميداملاطابترالاتاذتالكشملالحلفطلاعيطتسي•

.خلا..ضيوعتلاوةيسوكعملاوأظافتحالاكاهروطيتلاةيفرعملا
تاجاتنتسالاوتالالدتسالالمعيفةلحرملاهذهيفدرفلالشفي•

مدقتيتلاةيوغللاتارابعلايفةيقطنملاتاطلاغملافاشتكاوأةيظفللا

نملوطأب،بنملوطأأ(.ةدرجملاءايشألاباستكايفلشفيو،هل
)جنملوطأأ–ج



.)+۱۲ ( ةدرجملا تايلمعلا ةلحرم :اعبار
لقتنتذإ،ًاضيأيعونوهلب،بسحفًايمكسيلةيفرعملاتايلمعلاىلعثدحييذلاريغتلا

ةلحرملاهذهزاتمتو.درفلابةصاخةيلخادةيلمعحبصتليجراخلاملاعلانمريكفتلاةيلمع
:ـب

.اهرابتخاوضورفلاعضوىلعةردقلاومن•

.)يضارتفالاريكفتلا(لئادبلانيبةلضافملاىلعةردقلاومن•

.يديرجتيزمرساسأىلعةيقطنملاتاجاتنتسالاوتالالدتسالالمعىلعةردقلاومن•

.امةرهاظثوحلةلمتحملابابسألاعيمجيفثحبلاومظنملاريكفتلاىلعةردقلاومن•

ةددحملاتاظحالملاضعبمادختسايفلثمتييذلاويئارقتسالاليلعتلاىلعتاردقلاومن•

.ةنيعمئدابموتاميمعتىلإلوصولل



 يفرعملا يلقعلا ومنلا يفةيجايب ةيرظن

 .. قيفوتلاب نكل يتاينمت .. ةرضاحملا ةياهن

 بيهولاةميعن.أ


