
 اإلدغبو: انحكى انثبَٙ

إدخبل انشٙء فٙ : نغخ  اإلدغبو : تعشٚفُُّ 

أدغًت انهِّجبَو فٙ فى انفشس، : انشٙء، تمٕل

 .أ٘ أدخهتّ فّٛ

ب إدخبل حشف صبكٍ فٙ حشف : ٔاصطالح 

ا، ٔلذ  ا يشذد  يتحشن ثحٛث ٚصٛشاٌ حشف ب ٔاحذ 

انُطك ثبنحشفٍٛ : عشفّ اثٍ انجزس٘ ثمٕنّ

ا  .حشف ب كبنثبَٙ يشذد 
 



 :حشٔفُُّ 

، يجًٕعخ فٙ صتخٔحشٔف اإلدغبو 

  ٔانشاء انٛبء، ْٔٙ َْٚشُيهٌُٕ :كهًخ

 .ٔانٌُٕ ٔانٕأ ٔانالو ٔانًٛى

 :ألضبُيُّ 

 :ُٚمضى اإلدغبو إنٗ لضًٍٛ

 .إدغبو ثغٛش غُخ -2إدغبو ثغُخ،  -1



فهّ أسثعخ أحشف يجًٕعخ فٙ : أيب اإلدغبو ثغُخ

ٔلع حشف يُٓب ثعذ انٌُٕ فإرا ، ًُٕٚ :كهًخ

ثششط أٌ تكٌٕ انٌُٕ فٙ آخش انكهًخ -انضبكُخ 

  -األٔنٗ ٔحشف اإلدغبو فٙ أٔل انكهًخ انتبنٛخ

َجَت  -ٔال ٚكٌٕ إال يٍ كهًتٍٛ-أٔ ثعذ انتٍُٕٚ  َٔ
ٚش، }: ًْٔبيٕضعٍٛ اإلدغبو يع انغُخ إال فٙ 

 ٌِ اْنمُْشآ فبنحكى فٛٓب اإلظٓبس { ٌ ٔانمَهَىِ }، { َٔ

ٔاٚخ عٍ حفص،  عهٗ خالف انمبعذح يشاعبح نهشِّ

 .انًطهكفبنٌُٕ فًٛٓب يهحمخ ثبإلظٓبس 



فهّ حشفبٌ : ٔأيب اإلدغبو ثغٛش غُخ

انالو ٔانشاء، فإرا ٔلع حشف يًُٓب : ًْٔب

ثعذ انٌُٕ انضبكُخ يٍ كهًتٍٛ أٔ ثعذ 

انتٍُٕٚ ٔجت اإلدغبو ثغٛش غُخ إال فٙ ٌَٕ 

ٍْ َساق  }  انضَّْكتنًب فٛٓب يٍ ٔجٕة { َي

 .انًبَع يٍ اإلدغبو

ٔٔجّ حزف انغُخ فٙ ْزا انمضى انًجبنغخ 

 .فٙ انتخفٛف نًب فٙ ثمبئٓب يٍ انثِّمَم



يع يٍ أيثهخ انٌُٕ انضبكُخ  :األيثهخ

 ٍي»: ٔيع انٌُٕ« مٕلٚ ٍي»: انٛبء

، ٔيع «ضذي ٍي»: ، ٔيع انًٛى«زٚشَ

 .«نٗٔ ٍي»: انٕأ

ق  ٔثش»: يع انٛبءٔيٍ أيثهخ انتٍُٕٚ 

، «بعًخَ ز  ٕٚيئ»: ، ٔيع انٌُٕ«جعهٌٕٚ

 :، ٔيع انٕأ«مٛىيٌة عزا»: ٔيع انًٛى

 .«اْٛخٔز  ٕٚيئ»



أيب إرا ٔلع حشف يٍ ْزِ األحشف األسثعخ 

كهًخ ٔاحذح انضبثمخ ثعذ انٌُٕ انضبكُخ فٙ 

يطهمب نعذو تمٛٛذِ ثحهك أٔ ٔجت اإلظٓبس 

شفخ، ٔنى ٚمع فٙ انمشآٌ ثعذ انٌُٕ يٍ 

كهًخ إال انٛبء ٔانٕأ، فبنٛبء فٙ كهًتٙ 

 :، ٔانٕأ فٙ كهًتٙ«ثُٛبٌ»ٔ، «انذَٛب»

 .«لُٕاٌ»ٔ، «صُٕاٌ»



انالو : اإلدغبو ثغٛش غُخ، نّ حشفبٌ 

 ٔانشاء

:  ٔيٍ أيثهخ انالو ثعذ انٌُٕ انضبكُخ

، ٔيثبل انشاء ثعذ انٌُٕ «ٚعهًٌٕال ٍٔنك»

، ٔيثبل انالو ثعذ «ثٓىس ٍي»: انضبكُخ

، ٔيثبل انشاء ثعذ «هًتمٍٛن ذ ْٖ»:انتٍُٕٚ

 .«حٛىسّ  فٌ سءٔ»:انتٍُٕٚ



 :ٔجّ انتضًٛخ
ٚضًٗ إدغبيب َبلصب، نزْبة :إدغبو ثغُخ/ 1

انحشف ْٕٔ انٌُٕ، أٔ انتٍُٕٚ ٔثمبء انصفخ 

انغُخ انتٙ تكٌٕ يبَعخ :ٔعاليتّ. ْٔٗ انغُخ

 يٍ كًبل انتشذٚذ

صًٗ ْزا اإلدغبو إدغبيب : إدغبو ثغٛش غُخ/ 2

َعاَلَيتُُّ  َٔ :  كبيال، نزْبة انحشف ٔانصفخ يعب 

 .فّٛ  انًذغىٔضع انشَّذح عهٗ 

. 



أصجبة اإلدغبو عبيخ  أيب:أصجبُة اإلدغبوِ 

 :فثالثخ

 .انتمبسة -3انتجبَش  -2انتًبثم  -1

، ٔانتمبسة يع نهٌُٕفبنتًبثم ثبنُضجخ 

انالو ٔانتجبَش يع انًٛى ٔانٛبء ٔانٕأ 

حٛث ٚعتجش انالو ٔانٌُٕ ٔانشاء ٔانشاء 

تخشج يٍ يخشج ٔاحذ ْٕٔ طشف 

 .انهضبٌ



 :أصئهخ

ب ثى اركش حشٔفّ؟ -1 ف اإلدغبو نغخ  ٔاصطالح   عشِّ

 .اركش ألضبو اإلدغبو ٔحشٔف كم لضى -2

يب انعهخ فٙ إظٓبس انٌُٕ فٙ كهًبتّ؟ ٔنى صًٙ  -3

ا يطهم ب؟  إظٓبس 

ٍْ اإلدغبو انكبيم ٔحشٔفّ، ٔاإلدغبو انُبلص  -4 ثَِّٛ

 ٔحشٔفّ 

 .اركش أصجبة اإلدغبو -5

 .يثّم نكم َٕع يٍ إَٔاعّ  -6


