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اهب: ينعن اذام فطعلا و بكرملا و درفملا ددعلا فرعن نأ الدب 
ةفاضإ متي طقف اهعم رخآ ددع ةفاضإ نودب ةدرفم نم١-٢ ددعلا مدختسن ينعي : درفملا ددعلا واال:

. درفملا ددعلل دودعملا
. ناتنثا ناتبلا ط ترضح ، نانثا نابلا ط رضح ، ةدحاو طةبلا ترضح ، دحاو طبلا رضح : لوقنف

. ددعلا عم دودعملا ةفاضإ متيو ةرشع ددعلا ١-٢عم مدختسن ينعي : بكرملا ددعلا : ايناث
. طةبلا ةرشع اتنثا طابلا، رشع انثا ، طةبلا ةرشع ىدحإ طابلا، رشع دحا رضح : لوقنف

. دودعملا عم دوقعلا ظافلأ عم واولا فطعلا فرح ١-٢عم ددعلا مدختسن : فطعلا ثاثلا:
ترضح طابلا، نيرشعو نانثا رضح ، طةبلا نيرشعو ىدحإ ترضح طابلا، نيرشعو دحاو رضح : لوقنف

. طةبلا نيرشعو ناتنثا

. فطعلا و بيكرتلا و دارف يفاال دودعملا ناقباطي امهنإف ١-٢ ناددعلا ةدعاق 
. بلا طلا دودعملا قباطي ١-٢ ددعلا نأ يأ

. ركذملل نانثا ، دحاو : دارف يفاال مدختسن : ةظح مال
. ثنؤملل ناتنثا ، ةدحاو

. ركذملل انثا ، دحا : بكرملا يف مدختسن
. ثنؤملل اتنثا ، ىدحإ

. ركذملل نانثا ، دحاو : فطعلا يف مدختسن
. ثنؤملل ناتنثا ، ىدحإ

. دودعملا و ددعلا ةرضاحم يف ةروكذملا ةلثم األ دمتعا حيضوتلل هذه : ةظح مال

. فطعلا و بكرملا و درفملا يف دودعملا فلا خت اهنإف ٣-٩ نم دادع امااال 
. سكعلا بو ثنؤم ددعلا يتأي ركذم دودعملا ءاج اذإ ينعمب

: درفملا ددعلا واال:
. ثنؤم اهدعب دودعملا يتأي ، عست ، نامث عبس، تس، ، سمخ ، عبرا :ثالث، دادع فاأل

. ةيقبلا كلذكو . تابلا ثالثط ترضح : لوقنف
. ركذم اهدعب دودعملا يتأي ، ةعست ، ةينامث ، ةعبس ةتس، ، ةسمخ ، ةعبرأ :ثالةث، دادع امااال

. ةيقبلا كلذكو طالب. ثالةث رضح : لوقنف

. طابلا رشع ثالةث رضح : ركذملل : بكرملا ددعلا : ايناث
. طةبلا ةرشع ثالث ترضح : ثنؤملل

. طابلا نيرشعو ثالةث رضح : ركذملل : فطعلا : ثاثلا
. طةبلا نيرشعو ثالث ترضح : ثنؤملل

.٣-٩ دادع اال حيضوتل هذه : ةظح مال

: دودعملا فلا خي : درفم يتأي :١٠ ددعلا اما 
. ركذملا دودعملل طالب، ةرشع رضح : لوقنف

. ثنؤملا دودعملل ، تابلا ط رشع ترضح
. ثنؤملا و ركذملا يف دودعملا قباطيف : بكرم يتأيو

. طابلا رشع انثا رضح طابلا، رشع دحا رضح : لوقن : ركذملا ف
. طةبلا ةرشع اتنثا ترضح ، طةبلا ةرشع ىدحإ ترضح : لوقن : ثنؤملا و

. دودعملا ناقباطي ددعلا يئزج نأ ظح نال انهف
. ركذملا دودعملل اذه طابلا، رشع ةينامث رضح طابلا، رشع ثالةث رضح

. ثنؤملا دودعملل اذه ، طةبلا ةرشع نامث ترضح ، طةبلا ةرشع ثالث ترضح
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: دادع األ ىلع فيرعتلا لأ لوخد ىنعمب : ددعلا فيرعت امأ 

ترضح ، دحاولا بلا طلا رضح : لوقنف ، دودعملا و ددعلا ىلع فيرعتلا لا لخدت 2-1 ناددعلا -1

. ناتنث اال ناتبلا طلا ترضح ، نانث اال نابلا طلا رضح ، ةدحاولا ةبلا طلا
ثالث ترضح الب، طلا ثالةث رضح : لوقنف دودعملا ىلع فيرعتلا لا لخدت 9-3 دادع 2-اال

. تابلا طلا
طابلا رشع األدح رضح : لوقنف ، ددعلا نم األلو ءزجلا ىلع فيرعتلا لا لخدت 19-11 دادع 3-اال

ثلاال رضح ، طةبلا ةرشع االاتنث ترضح طابلا، رشع االانث رضح ، طةبلا ةرشع ىدح اال ترضح ،
ط ةرشع االعبر ترضح طابلا، شع ةعبر اال رضح ، طةبلا ةرشع ثلاالث ترضح طابلا، رشع ةث

. ةبلا
نورشعلا رضح : لوقنف ، هسفن ددعلا ىلع فيرعتلا لا لخدت 90-20 نم دوقعلا ظافلا دادع 4-اال

. طةبلا نورشعلا ترضح طابلا،
و دحاولا رضح : لوقنف ، ددعلا يئزج ىلع فيرعتلا لا لخدت 99-21 نم ةفوطعملا دادع 5-اال

اال ترضح طابلا، نيرشعلا و نانث اال ترضح ، طةبلا نيرشعلا و ىدح اال ترضح طابلا، نيرشعلا
رضح ، طةبلا نيرشعلا ثلاالثو ترضح طابلا، نيرشعلا ثلاالةثو رضح ، طةبلا نيرشعلا و ناتنث

. طةبلا نيعستلا و عسلا ترضح طابلا، نيعستلا و عستلا
: لوقنف ، ددعلا ىلع لخدت وال دودعملا ىلع فيرعتلا لا لخدت نويلم ، فلا ةئم، دادع 6-اال

نويلم رضح ، لاطةبلا ةئم ترضح ، لاطبلا فلا رضح ، لاطةبلا ةئم ترضح ، لاطبلا ةئم رضح
. ةقرولا نويلم تيرتشا ، جاحلا

ةدعاقلا ىمست ثيح ، دادع اال ىلع فيرعتلا لا لوخد ةدعاقل لماش حيضوت اذه : ةظح مال
نمض دوجوم يذلا ،ألن ةبولطملا ةداملا نمض نم ربتعي حيضوتلا اذهف ، دودعملا و ددعلا فيرعت

. ةدعاقلا لمتكتل دادع اال ةفاضا مت كلذل دادع اال لكل لماش ريغ ةرضاحملا

،فل ثينأتلا و ريكذتلا يف دودعملا فلا خت يهف 9-3 نم دادع اال ةدعاق ةلماعم لماعتف : عضب امأ
. ءاسن عضب : لوقن ثنؤملا دودعمللو لا، جر ةعضب : لوقن ركذملا دودعمل

: لعاف نزو ىلع ددعلا نم غاصي ام ،وأ ةيبيترتلا دادع امأاأل
، هبيترت ىلع لديو هدودعم فصي : ،يأ هلبق ام فصيل لعاف نزو ىلع ظفل ددعلا نم غاصي

: ددعلا لبق دودعملا يتأيو
.10-2 ددعلا نم لعاف نزو ىلع ةفصلا غاصت ادرفم ددعلا ناك 1-اذإ

سداسلا بلا طلا لصو ، ةثلا ثلا ةبلا طلا تءاج ، يناثلا بلا طلا ءاج : لثم
. يداح وأ دحاو : لوقن ثيح لعاف نزو ىلع ظفللا ب يتأي ال صأ (1)ألهن ددعلا انينثتسا : ةظح مال

.( ددعلا ردص ) األلو هئزج نم لعاف نزو ىلع ةفصلا غوصن ابكرم ددعلا ناك 2-اذإ

مويلا يف انلخد األلو، عيبر نم رشع يناثلا مويلا يف ( ملسو هيلع هللا ىلص ) لوسرلا دلو : لثم
. ناضمر رهش نم رشع عبارلا

فوطعملا ( ددعلا ردص ) األلو ددعلا نم لعاف نزو ىلع ةفصلا غوصن افوطعم ددعلا ناك 3-اذإ

. هيلع
و يناثلا ماعلا يف ،انأ رشع يداحلا رهشلا نم نيرشعلا و ثلا ثلا مويلا يف بلا طلا ديع : لثم

. نيرشعلا
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، لعاف نزو ىلع اهنم غاصي ،ال نويلم - فلا - ةئم دادع 20-90،واأل نم دوقعلا ظافلا : ةظح مال
. حاهلا ىلع ىقبت ىنعمب


