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دودعملا و ددعلا
: ددعلا -1

عبس : وحن ، ًافوطعمو ، َةرشع َعبس : وحن ، ًابَّكرمو عْبَس، : وحن ، ًادرفم ددعلا نوكي
. نيرشعو

: كلذ نايب كنودو ، هفلا خي دقو ، ثينأتلا و ريكذتلا يف هَدودعم ُددعلا قفاوي دقو
دارف يفاإل كلذ ناك ءاوس حلا، لك يف دودعملا ناقفاوي ، نانث واال دحاولا وأال:

لا: قيف ، فطعلا وأ بيكرتلا وأ
ةدحاو ةأرما - دحاو لجر

ناتنثا ناتأرما - نانثا جرالن
ةأرما َةرشع ىدحإ -ً جرال َرشع َدحأ
ةأرما َةرشع اتنثا -ً جرال َرشع انثا

ةأرما نورشعو ىدحإ -ً جرال نورشعو دحاو
ناك ءاوس حلا، لك يف دودعملا فلا خت ةعست لا ىلإ ثلاالةث نم دادع :األ ايناث

لا: قيف ، فطعلا وأ بيكرتلا وأ دارف يفاإل كلذ
تايتف عبس لا- جر ةعبس

ةاتف َةرشع َعبس -ً جرال َرشع َةعبس
ةاتف نوعستو عست -ً جرال نوعستو ةعست

لك يف دودعملا قفاوت اهنإف ، ةيبيترتلا دادع ّاأل إال مكحلا اذه نم ىنثتسي وال
. ةرشع َةسماخلا ةقباستملا رشع،و َعباسلا قباستملا لصو لا: قيف حلا،

لااالمس معتسا - فضُي مل وأ فيضأ ءاوس -[ نامث ]: ددعلا لمعتسي : نامث : ثاثلا
. صوقنملا

: لوقت ، ةفاض حلااإل يفف
. ٍديرب يعاس رفاس قيلا: امك ٍءاسن ينامث رفاس

. ٍديرب يعاسب تررم قيلا: امك ٍءاسن ينامثب تررم و:
. ٍديرب َيعاس تيأر قيلا: امك ٍءاسن َينامَث تيأر و:

: لوقت ةفاض اإل مدع حلا يفو
ٍعاس. ةاعُّسلا نم رفاس قيلا: امك ٍنامث ءاسنلا نم رفاس

. ٍعاسب ةاعسلا نم تررم قيلا: امك ٍنامثب ءاسنلا نم تررم
. ًايعاس ةاعسلا نم تيأر قيلا: امك ، ًاينامث ءاسنلا نم تيأر

يه ، ةدحاو ةروص ىلع اهلمعتست نأ ّحص ، بكرم ددع يف [ نامث ] تناك اذإف
:ً ثمال لا قيف ، لّدبتت حلا،وال لك يف رّيغتت ]،فال َةرشع ينامث ] ةروص

. ةأرما َةرْشع ينامث رفاس

. ةأرما َةرْشع ينامث تيأر
. ةأرما َةرْشع ينامث ىلع تمّلس



II

: ةرشع ددعلا : اعبار
، دودعملا فلا خت ،يأ ةعست ىلإ نمثالةث دادع األ نمض ربتعي : ادرفم ناك اذإ

ثمال: قيلا
لا جر ةرشع

ءاسن رشع
ةرْشع عستو جرالً، رَشع ةعست لا:[ قيف ، دودعملا قباطي : ابكرم ناك اذإو

.[ ًةأرما
درفم ددع يف كلذ ناك ءاوس ، ثنؤملا عم نَّكسُتو ، ركذملا عم حتفُتف اهنيِش اّمأو

. بَّكرم وأ
نوكتو ، ةرشع دعب ةرشع ةدايزب : نيعست ىلإ نيرشع نم دوقعلا ظافلأ : اسماخ
نينامث ، اماع نيسمخ ، ةليل نيعبرأ ثمال: لا قيف ، ثنؤملا و ركذملل دحاو ظفلب

وحال
و ركذملا عم ةدحاو ةروص ):تالمز نويلم – فلأ – ةئم ) دادع :األ اسداس

ثمال: لا قيف ، ثنؤملا
ةسارك فلأ ، باتك ةئم


