
 

 

الملخصات الموضوع  
1 

 

وُف وزؼسف ػًٍ 
 اٌزسوُت ػًٍ اٌزىاٌٍ

أٌ اٌمصبثُخ )وزؼسف ػًٍ اٌزسوُت ػًٍ اٌزىاٌٍ ػىدمب رىطفئ وً اٌمصبثُخ ثسجت إشاٌخ أددهب  أو رٍفه*   

أٌ ػىد إشاٌخ أدد اٌمصبثُخ أو رٍفه فٍ اٌزسوُت ػًٍ اٌزىاٌٍ رىفزخ اٌدازح اٌىهسثبئُخ، ممب َجؼً اٌزُبز 

.اٌىهسثبئٍ ال َصً إًٌ اٌمصبثُخ األخسي  

وُف وزؼسف ػًٍ  2
اٌزسوُت ػًٍ 

 اٌزىاشٌ؟

.وزؼسف ػًٍ اٌزسوُت ػًٍ اٌزىاشٌ ػىدمب رجمً اٌمصبثُخ مضُئخ ػىد إشاٌخ أددهب أو رٍفه*   

أٌ أن إشاٌخ أو رٍف أدد اٌمصبثُخ فٍ اٌزسوُت ػًٍ اٌزىاشٌ ػًٍ َؤثس ػًٍ وصىي اٌزُبز اٌىهسثبئٍ إًٌ 

. اٌمصبثُخ األخسي

مب هى اٌزسوُت -  3
اٌمؼزمد فت اٌزسوُت 

اٌىهسثبئٍ اٌمىصٌٍ 

اٌزسوُت اٌمؼزمد فٍ اٌزسوُت اٌىهسثبئٍ اٌمىصٌٍ هى اٌزسوُت ػًٍ اٌزىاشٌ، ففٍ مىبشٌىب ػىدمب وصًَ أدد * 

اٌمصبثُخ أو َصُجه ػطت مب ال رىطفئ اٌمصبثُخ األخسي، ثً رظً مضُئخ 

مب هٍ ػىبصس -  4
اٌزسوُت اٌىهسثبئٍ 

اٌمىصٌٍ 

اٌؼداد، اٌفبصً، اٌصهُساد، األسالن اٌمىصٍخ، لىاطغ اٌزُبز، : ػىبصس اٌزسوُت اٌىهسثبئٍ اٌمىصٌٍ هٍ* 

.اٌمصبثُخ، مآخر اٌزُبز و األجهصح اٌىهسثبئُخ  

  

مب دوز اٌؼداد؟-  5  

 
.دوز اٌؼداد هى دسبة ممداز االسزهالن اٌمىصٌٍ مه اٌىهسثبء*   

 (وٍمب سجً اٌؼداد ومُخ أوجس ٌالسزهالن رىىن اٌفبرىزح اٌزٍ َؤدَهب صبدت اٌمىصي وجُسح )

مب دوز اٌفبصً؟-  6  

 
.دوز اٌفبصً هى لطغ اٌزُبز اٌىهسثبئٍ ػه اٌمىصي ثىبمٍه أو جصء مىه*   

ػىدمب َصُت اٌزسوُت اٌىهسثبئٍ اٌمىصٌٍ ػطت مب، َمطغ اٌىهسثبئٍ اٌزُبز اٌىهسثبئٍ ػه اٌمىصي ثىاسطخ  )

 (اٌفبصً، دزً ال َصبة ثؤذي ػىد اشزغبٌه

مب دوز اٌصهُساد؟-  7 دوز اٌصهُساد هى ولبَخ األجهصح اٌىهسثبئُخ، فؼىدمب َمغ مس وهسثبئٍ رمطغ اٌصهُسح اٌزُبز اٌىهسثبئٍ ػه *  

. اٌجهبش دزً ال َصبة ثؼطت مب

مب دوز األسالن - 8
 اٌمىصٍخ؟

.األسالن اٌمىصٍخ هٍ اٌزٍ رىصً اٌزُبز اٌىهسثبئٍ إًٌ اٌمصبثُخ و األجهصح اٌىهسثبئُخ ٌىٍ رؼمً*   

مب هٍ أوىاع -  9
األسالن اٌىهسثبئُخ فٍ 

اٌزسوُت اٌىهسثبئٍ 
اٌمىصٌٍ 

:رسزؼمً فٍ اٌزسوُت اٌىهسثبئٍ اٌمىصٌٍ ثالثخ أوىاع مه األسالن*   

و َىىن ٌىوه أدمس، و هى اٌرٌ َىصً اٌزُبز اٌىهسثبئٍ إًٌ اٌمصبثُخ أو األجهصح : سٍه اٌطىز    . 

.اٌىهسثبئُخ  

.و َىىن ٌىوه أشزق، و هى اٌرٌ َؼمً ػىس سٍه اٌطىز: اٌسٍه اٌمذبَد    .   

. و َىىن مٍىوب ثبألصفس و األخضس، و هى ٌٍذمبَخ مه اٌصىاػك: سٍه اٌمؤخر األزضٍ    . 

دوز لىاطغ اٌزُبز هى فزخ و إغالق اٌدازح اٌىهسثبئُخ، أٌ ثىاسطزه وسمخ ٌٍزُبز اٌىهسثبئٍ ثبٌىصىي إًٌ * مب دوز لىاطغ اٌزُبز؟  10

فزخ اٌدازح  )، أو ومىؼه مه اٌىصىي إٌُهب (إغالق اٌدازح اٌىهسثبئُخ )اٌمصبثُخ أو األجهصح اٌىهسثبئُخ ٌزؼمً 

.(اٌىهسثبئُخ  

فؤوذ مثال ػىدمب رسَد أن رضٍء مصجبح غسفخ مب رغٍك اٌدازح اٌىهسثبئُخ ثىاسطخ لبطغ اٌزُبز، و ػىدمب رسَد 

. أن رطفئه رفزخ اٌدازح اٌىهسثبئُخ ثىاسطزه

دوز مآخر اٌزُبز هى اٌسمبح ثسثط األجهصح اٌىهسثبئُخ ثبٌزُبز اٌىهسثبئٍ، فؤوذ مثال إذا اشزسَذ رٍفبشا و * مب دوز مآخر اٌزُبز؟ -  11

. أزدد أن رشغٍه َجت أن رسثطه ثمؤخر اٌزُبز و إال ٌه َؼمً

إًٌ مبذا َجت أن -  12
وىزجه لجً اسزؼمبي أٌ 

جهبش وهسثبئٍ؟ 

.  رىرس اسزؼمبٌه مغ اٌزىرس اٌىهسثبئٍ اٌمىصٌٍمالئمخلجً اسزؼمبي أٌ جهبش وهسثبئٍ َجت مساػبح * 

وُف أرجىت أخطبز -  13
اٌزُبز اٌىهسثبئٍ 

:أرجىت أخطبز اٌزُبز اٌىهسثبئٍ ػجس  

.ػدَ ٌمس سٍه وهسثبئٍ ػبز   .   

.فٍ ثمت مؤخر اٌزُبز اٌىهسثبئٍ ( و األسالن اٌمؼدوُخاٌمسبمُس )ػدَ إدخبي مىصالد    .   

.ػدَ رفىُه أو إصالح جهبش و هى مسرجط ثبٌزسوُت اٌىهسثبئٍ  .   

 (وبٌذمبَ مثال )ػدَ اسزؼمبي أجهصح وهسثبئُخ فٍ مىبن زطت   . 
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