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 9) إٕ ٖصا ايكطإٓ ٜٗسٟ يًيت ٖٞ أقّٛ ( اٱغطا٤  قال تعاىل :

 

 

 ) خرينِ َٔ تعًِ ايكطإٓ ٚعًُ٘ ( .  :قال : قال رسول اهلل  عن عجنان بن عفان 

 

 

 ) ساٌَ ايكطإٓ ، ساٌَ ضا١ٜ اٱغ٬ّ ( . قال الفضيل بن عياض :
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 ( مقدمة) 

 

اؿُس هلل محسًا طٝبًا َباضنًا ؾٝ٘ ، مُسٙ ع٢ً مجٌٝ آ٥٫٘ ٚع٢ً دعٌٜ ْعُا٥٘ ، ْٚؿهطٙ ع٢ً َا أٚىل 

َٔ إميإ ٚع٢ً َا أغس٣ َٔ عطؾإ ، ٚايص٠٬ ٚايػ٬ّ ع٢ً املعًِ ا٭َجٌ ، ٚايٓيب ا٭نٌُ قُس بٔ 

ضغٌ اهلل ٚصؿ٠ٛ أْبٝا٥٘ ٚع٢ً آي٘  ٚأصشاب٘ ايصٜٔ محًٛا ايكطإٓ إىل َؿاضم ا٭ضض َٚػاضبٗا  عبساهلل غٝس

 .. ٚبعس :ست٢ ناْٛا بُٗتِٗ ٚععميتِٗ بعس تٛؾٝل اهلل تعاىل خري أ١َ أخطدت يًٓاؽ .

 

 إٕ أؾطٌ َا انتػبت٘ ايٓؿٛؽ ٚسصًت٘ ايكًٛب ، ْٚاٍ ب٘ ايعبس ايطؾع١ يف ايسْٝا ٚاٯخط٠ ، ٖٛ ايعًِ

ٚاٱميإ ٚهلصا قطٕ اهلل تعاىل بُٝٓٗا يف نجري َٔ اٯٜات نكٛي٘ تعاىل : ) ٜطؾع اهلل ايصٜٔ آَٓٛا َٓهِ 

 . ٚايصٜٔ أٚتٛا ايعًِ زضدات (

يصا سٴل ملسضؽ ايكطإٓ إٔ ٜهٕٛ خري خًـ ـري غًـ ، ٚإٔ ٜؿدط بٗصا ايؿطف ايععِٝ ايصٟ تٛد٘ ب٘ 

                 ) خرينِ َٔ تعًِ ايكطإٓ ٚعًُ٘ (( ، ٚيف ضٚا١ٜ : غٝسْا قُس عًٝ٘ ايص٠٬ ٚايػ٬ّ بكٛي٘ : )

ٖصا ايصٟ أقعسْٞ  : ٜكٍٛ )) إٕ أؾطًهِ َٔ تعًِ ايكطإٓ ٚعًُ٘ (( ، ٚنإ أبٛعبسايطمحٔ ايػًُٞ

 َكعسٟ ٖصا ، ٚقس دًؼ أضبعني غ١ٓ ٜكطأ ايكطإٓ يف داَع ايهٛؾ١ .

 

 تكـ أَاَ٘ يف غبٌٝ تعًِٝ ايكطإٓ ايهطِٜ . ايكطإٓ إٔ ٜػتعصب مجٝع املصاعب اييت  قاض٨ٚع٢ً 

بايكطإٓ َع ايػؿط٠ ايهطاّ ايربض٠ : )) املاٖط قايت : قاٍ ضغٍٛ اهلل  -ضضٞ اهلل عٓٗا–ؾعٔ عا٥ؿ١ 

 ٚايصٟ ٜكطأ ايكطإٓ ٜٚتتعتع ؾٝ٘ ٖٚٛ عًٝ٘ ؾام ي٘ أدطإ (( .

نتاب اهلل ؾً٘ ب٘ سػ١ٓ ، : )) َٔ قطأ سطؾًا َٔ قاٍ : قاٍ ضغٍٛ اهلل  ٚعٔ عبساهلل بٔ َػعٛز 

 ٚاؿػ١ٓ بعؿط أَجاهلا ، ٫ أقٍٛ أيـ ٫ّ َِٝ سطف ٚيهٔ أيـ سطف ٫ّٚ سطف َِٚٝ سطف (( .

:  )) ٜكاٍ يصاسب ايكطإٓ اقطأ ٚاضتل ٚضتٌ نُا نٓت قاٍ : قاٍ ضغٍٛ اهلل  ُطٚ عٔ عبساهلل بٔ ع

: ، ؾإٕ َٓعيتو عٓس آخط آ١ٜ تكط٩ٖا (( ، ٚعٔ أبٞ َايو ا٭ؾعيب قاٍ : قاٍ ضغٍٛ اهلل  اتطتٌ يف ايسْٝ

              )) َٔ عًِ آ١ٜ َٔ نتاب اهلل ععٚ دٌ ، نإ ي٘ ثٛابٗا َا تًٝت (( ٚعٔ دبري بٔ ْؿري َطؾٛعًا : 

اٍ: ق  ؼ بٔ َايو (( ، ٚعٔ أْأؾطٌ مما خطز َٓ٘ ، ٜعين ايكطإٓ ))إْهِ ٫ تطدعٕٛ إىل اهلل بؿ٤ٞ



 من خدمات اجلنعيةالئحة املشتفيدين                                     مجعية حتفيظ القرآن الكريه بالقويعية                                                                                          

 
 

4 
 

: )) إٕ هلل تعاىل أًٖني َٔ ايٓاؽ : قٌٝ : َٔ ِٖ ٜا ضغٍٛ اهلل ؟ قاٍ : أٌٖ ايكطإٓ ، ِٖ قاٍ ضغٍٛ اهلل 

 . ٚا٭سازٜح يف شيو نجري٠ ؾٗري٠ . ضٚاٙ أمحس ٚابٔ َاد٘أٌٖ اهلل ٚخاصت٘ (( . 

           أخص ب٘ أٌٖ اهلل ٚزضدٛا عًٝ٘ ط ايسٜٔ ا٥ٜكٍٛ ابٔ خًسٕٚ : )) اعًِ إٔ تعًِٝ ايٛايسإ يًكطإٓ َٔ ؾع

 يف مجٝع أَصاضِٖ ، ملا ٜػبل ؾٝ٘ إىل ايكًٛب َٔ ضغٛر اٱميإ ٚعكا٥سٙ َٔ آٜات ايكطإٓ (( .

، بٌ ٜٚعترب َٔ أععُٗا ، قاٍ تعاىل : )) َٚٔ أسػٔ  ٚتعًِٝ ايكطإٓ باب َٔ أبٛاب ايسع٠ٛ إىل اهلل تعاىل

ق٫ًٛ ممٔ زعا إىل اهلل ٚعٌُ صاؿًا ٚقاٍ إْين َٔ املػًُني (( ٜكٍٛ ابٔ سذط : ٚايسع٠ٛ إىل اهلل تعاىل تكع 

 بأَٛض ؾت٢ ، َٔ مجًتٗا تعًِٝ ايكطإٓ ٖٚٛ أؾطف اؾُٝع .

هطِٜ ، ٜٛضح بعض املطًٛب َٓ٘ أثٓا٤ قٝاَ٘ ٚبعس ؾٗصا زيٌٝ كتصط ْكسَ٘ ملعًِ سًل ؼؿٝغ ايكطإٓ اي

              َٗتسٜٔ ، ٫ ضايني ٫ٚ َطًني سا٠بطغايت٘ اؾ١ًًٝ َُٚٗت٘ ايٓب١ًٝ ، غا٥ًني اهلل تعاىل إٔ جيعًٓا ٖ

    ٢ً اهلل ٚغًِ ع٢ً ْبٝٓا قُس .ٚص

 

 *ا٭ٖساف ايعا١َ يًُصنط٠  :    

ج٢ً َٔ ٚد١ٗ ْعط ايكا٥ُني ع٢ً تعًِٝ نتاب اهلل تعاىل بٝإ ا٭غًٛب ايرتبٟٛ ٚايططم ايتع١ًُٝٝ امل-1

 ٚؼؿٝع٘ يف اؿًل ايكطآ١ْٝ .

بٝإ ايسٚض ايؿاٌَ يًُعًِ يف اؿًل ايكطآ١ْٝ ، ٚأْ٘ ٫ ٜٓشصط يف تًكني ايػٛض ٚاٯٜات أٚ تٓؿٝص -2

 ايتعًُٝات ٚإمنا ٜتعس٣ شيو إىل اؾٛاْب ايرتب١ٜٛ ٚايػًٛن١ٝ .

               ١ٝ ٚاملعطؾ١ٝ ٚامل١ٝٓٗ ملعًِ ايكطإٓ ايهطِٜ ، ست٢ تك٣ٛ ايع٬ق١ شنط بعض ايػُات ا٭خ٬ق-3

 بني املعًِ ٚايط٬ب .

 إسٝا٤ َٓٗر ايػًـ يف ايعًِ ٚايعٌُ ست٢ ٜتدطز اؿاؾغ ؾاًُٖا يًكطإٓ عا٬ًَ ب٘ .-4

                ٓذاح ت١ُٝٓ املٗاضات ايرتب١ٜٛ ا٭غاغ١ٝ يًُطبٞ يف اؿًل ايكطآ١ْٝ ، ٚاييت تػاعسٙ ع٢ً اي-5

 يف عًُ٘ ايرتبٟٛ .

 

 

 

 



 من خدمات اجلنعيةالئحة املشتفيدين                                     مجعية حتفيظ القرآن الكريه بالقويعية                                                                                          

 
 

5 
 

 : َُٗات َعًُٞ اؿًل 

 ص١ٝ املعًِ :أ٫ًٚ : ؾد

 املكَٛات ا٫عتكاز١ٜ ٚا٭خ٬ق١ٝ ٚايػًٛن١ٝ :-1

 إٔ ٜهٕٛ شا عكٝس٠ غًؿ١ٝ خاي١ٝ َٔ ايبسع ٚايؿطنٝات .-أ

 َطاقبًا يطب٘ يف غطٙ ٚع٬ْٝت٘ .إٔ ٜهٕٛ ًَتعًَا بايؿطا٥ض ٚايٛادبات، طايبًا يًعًِ ٚايتؿك٘ يف ايسٜٔ ، -ب

 : )) بًػٛا عين ٚيٛ آ١ٜ (( .إٔ تهٕٛ زٚاؾع٘ يًتعًِٝ ْؿط ايكطإٓ ايهطِٜ ، ع٬ًُ بكٛي٘ -ز

 إٔ ًٜتعّ بٛقت اؿًك١ ؾ٬ ٜػٝب ٫ٚ ٜتأخط ٫ٚ ٜٓكص َٔ ٚقتٗا إ٫ يططٚض٠ ًَش١ ، َع إب٬غ٘ يًُؿطف .-ز

 ا٭دط ٚايجٛاب عٓس اهلل تعاىل . إٔ ٜهٕٛ كًصًا أًَٝٓا يف عًُ٘ ، قتػبًا-ٖـ

ٜتبع اؿه١ُ ٚاملٛعع١ اؿػ١ٓ يف تٛدِٝٗٗ ، ؾ٬ حيطدِٗ ٫ٚ  ٕإٔ حيػٔ َعا١ًَ ايط٬ب ، ٚأ-ٚ

 ٜٓؿطِٖ ، بٌ ٜطؾل بِٗ ، ٜٚطغبِٗ يتشصٌٝ احملب١ ٚايجك١ بِٝٓٗ .

ٚاهلس٤ٚ ٚا٫ْطباط إٔ ٜطاعٞ ايؿطٚم ايؿطز١ٜ بني ايط٬ب ، َٔ سٝح ايصنا٤ ٚق٠ٛ اؿؿغ ٚغطعت٘ ، -ظ

 ٚايعُط ايعَين ٚايعكًٞ ، مما حيكل ايعسٍ يف تعًُِٝٗ .

 إٔ ٜعسٍ بني ايط٬ب يف ايتعًِٝ ٚا٫غتُاع إىل ايت٠ٚ٬ ، ٚتصشٝح ا٭خطا٤ ٚاملتابع١ ٚايتكِٜٛ ٚغري شيو .-ح

 املكَٛات اؾػس١ٜ : -2

 غ١َ٬ ايصٛت ٚخًٛٙ َٔ عٝٛب ايٓطل .-أ

،  نإعؿا٤ ايًش١ٝ :  غ٬َٞ ، ٚاحملاؾع١ ع٢ً خصاٍ ايؿطط٠ ايٛادب١ا٫عتٓا٤ باملعٗط ٚايعٟ اٱ-ب

 نٓعاؾ١ ايبسٕ ٚايجٛب ٚاغتدساّ ايػٛاى ، َٚؼ ايطٝب . :ٚاملػتشب١ 

 املكَٛات امل١ٝٓٗ : -3

 إداز٠ ت٠ٚ٬ ايكطإٓ بايتذٜٛس ، ٚأ٫ ٜكٌ سؿع٘ عٔ سؿغ ط٬ب٘ .-أ

 ب َٓٗا ؿاٍ ط٬ب٘ .اٱملاّ بططم ايتعًِٝ املدتًؿ١ ، يتطبٝل َا ٜٓاغ -ب

 ايكسض٠ ع٢ً إزاض٠ اؿًك١ ، ٚتٛدٝ٘ ايط٬ب ، ٚاؽاش ايكطاضات املٓاغب١ ملعاؾ١ املؿانٌ ايطاض١٥ .-ز

 ايتذاٚب َع ايتٛدٝٗات ٚايتعًُٝات اييت تطز إيٝ٘ َٔ اؾ١ٗ املؿطؾ١ ع٢ً اؿًك١ .-ز

 ايتٗٝ٪ املبهط ٚا٫غتعساز ايٓؿػٞ .-ٖـ
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 يف اؿًل :ثاًْٝا : َٗاضات ايتعًِٝ 

 آزاب ايت٠ٚ٬ يف اؿًل ايكطآ١ْٝ :-1

 : ٚتؿٌُ ايطٗاض٠ َٔ اؿسخ ا٭صػط ٚا٭نرب ٚطٗاض٠ ايجٛب ٚاؾػس .ايطٗاض٠ اؿػ١ٝ -أ

ايطٗاض٠ املع١ٜٛٓ : ٚتؿٌُ طٗاض٠ ايكًب ٚايًػإ ، ٚايػ١َ٬ َٔ ايػًٛنٝات املدايؿ١ يًُٓٗر -ب

 ٭ْٗا َٔ َٛاْع ا٫ْتؿاع بايكطإٓ .اٱغ٬َٞ أٚ ايٛقٛع يف املعاصٞ ٚايصْٛب ، 

 إخ٬ص اي١ٝٓ ٭ْٗا ؾطط يف قبٍٛ ايعٌُ .-ز

َطاعا٠ أزب دًٛؽ املعًِ يف اؿًك١ ، نايٛقاض ، ٚايػه١ٓٝ ، ٚايتٛاضع ، ٚاـؿٛع ، ٚا٫تها٤  -ز

 ١ ، ٚا٫يتؿات يػري ساد١ ، ٚايعبح مبا سٛي٘ ... ٚغري شيو .طنٚا٫غتًكا٤ ، ٚنجط٠ اؿ

 ع٢ً املصاسـ َٔ ايعبح ٚا٫غتٗا١ْ بٗا ،ٚإٔ ٜهٕٛ يهٌ طايب َصشـ خاص ب٘ .احملاؾع١ -ٖـ

  ا٫غتعاش٠ ٚايبػ١ًُ عٓس ايكطا٠٤ ، ٚتعٜٛس ايط٬ب ع٢ً احملاؾع١ عًٝٗا ٚتصنريِٖ بٗا .  -ٚ

عٓس قطا٠٤ ايطايب قاٍ تعاىل : )) ٚإشا قط٨ ايكطإٓ ؾاغتُعٛا ي٘ ٚأْصتٛا ايتشًٞ بأزب اٱْصات -ظ

 ٜػاعس ع٢ً ايؿِٗ ٚايتسبط ، ٜٚهٕٛ املعًِ قس٠ٚ يف شيو .٭ٕ اٱْصات ٕ (( يعًهِ تطمحٛ

 ؼػني ايصٛت ٚايتػين عٓس ايت٠ٚ٬ َٔ غري إؾطاط ٫ٚ تؿطٜط .-ح

تعًِٝ ايط٬ب ٚتعٜٛسِٖ ع٢ً آزاب املػذس ، نسعا٤ ايسخٍٛ ، ٚاـطٚز ، ٚايص٠٬ قبٌ اؾًٛؽ -ط

 ايٓعاؾ١ .ٚاهلس٤ٚ ، ٚعسّ ضؾع ايصٛت ، ٚاحملاؾع١ ع٢ً 

 َٗاضات ؼسٜس ا٭ٖساف :-2

 أٖساف ايت٠ٚ٬ ٚاؿؿغ :-أ

 ايتكطب إىل اهلل تعاىل بت٠ٚ٬ نتاب٘ ٚتسبطٙ ٚتعًُ٘ ٚتعًُٝ٘ ؾصيو عباز٠ .-1

 إتكإ قطا٠٤ ايكطإٓ َٔ غري ؿٔ .-2

 ايتُهٔ َٔ ق٠ٛ اؿؿغ َٚتاْت٘ ، ٚايتدًص َٔ ايرتزز أٚ ايؿو يف تطتٝب اٯٜات عٓس ايتػُٝع .-3

 تهجري غٛاز سؿاظ نتاب اهلل .-4

 املعطؾ١ٝ : ا٭ٖساف-ب

 إٔ ٜعًِ ايطايب إٔ ايكطإٓ ايهطِٜ ن٬ّ اهلل .-1

 إٔ ٜعًِ ايطايب إٔ ايكطإٓ ايهطِٜ ٖٛ املصسض ا٭ٍٚ يًتؿطٜع اٱغ٬َٞ .-2

 . إٔ ٜتعًِ ايطايب نٝؿ١ٝ ايكطا٠٤ ايصشٝش١ ايجابت١ ، عٔ ايطغٍٛ -3



 من خدمات اجلنعيةالئحة املشتفيدين                                     مجعية حتفيظ القرآن الكريه بالقويعية                                                                                          

 
 

7 
 

 ايتذٜٛس َٔ سٝح املداضز ٚايصؿات . إٔ ميٝع ايطايب بني أسهاّ-4

 املعترب٠ ، ٚأؾٗط املؿػطٜٔ ٚايكطا٤ َٔ ايصشاب١ ٚايتابعني . ايتؿػريإٔ ٜعطف ايط٬ب أمسا٤ نتب -5

 : ايٛدسا١ْٝا٭ٖساف  -ز

 إٔ خيؿع ايطايب عٓس ايت٠ٚ٬ أٚ ا٫غتُاع يًكطإٓ .-1

 اٯٜات ايكطآ١ْٝ بهٌ إخ٬ص ٚقب١ .إٔ جيس ايطايب ايطغب١ ايصازق١ يف ْؿػ٘ يًعٌُ مبكتط٢ -2

إٔ ٜتش٢ً ايطايب باٯزاب اييت عين بٗا ايكطإٓ ايهطِٜ َع َسضغ٘ ٚظ٥٬َ٘ ، ٜٚٓكاز يف غًٛن٘ -3

 يتعايِٝ ايكطإٓ ؾ٬ خيايؿٗا .

 إٔ ًٜتعّ ايطايب بآزاب اؿًل ايكطآ١ْٝ ٚآزاب املػذس .-4

 إٔ حيطص ايط٬ب ع٢ً ْعاؾ١ املػذس .-5

 ايط٬ب َٔ َٛاقـ ا٭ْبٝا٤ عع١ ٚعرب٠ .إٔ ٜتدص -6

 إٔ ٜتسبط ايط٬ب ايكطإٓ ٜٚهٕٛ شيو َٔ مساتِٗ عٓس ايت٠ٚ٬ أٚ ا٫غتُاع .-7

 ١ :ٜا٭ٖساف املٗاض-ز

 إٔ ٜكطأ ايط٬ب ايكطإٓ ايهطِٜ َطت٬ً َٔ غري ؿٔ .-1

 إٔ ٜطبل ايط٬ب أسهاّ ايتذٜٛس أثٓا٤ ايت٠ٚ٬ .-2

 ٜس َٔ خ٬ٍ ت٬ٚتِٗ .إٔ ميجٌ ايط٬ب ٭سهاّ ايتذٛ-3

 إٔ ٜعٌُ ايط٬ب ع٢ً إسٝا٤ َٓٗر ايػًـ يف ايتًكٞ ٚايعٌُ .-4

 ايتأزٜب يف اؿًل :-3

أ٫ًٚ : َؿّٗٛ ايتأزٜب : ايتأزٜب ٖٛ : َا ٜعدط ب٘ ايطايب املكصط يف زضاغت٘ أٚ املتذاٚظ يٰزاب اييت ٜٓبػٞ إٔ 

 عٔ ا٫غتُطاض يف ايتكصري ٜٚسؾع٘ إىل ضس شيو .ٜهٕٛ عًٝٗا طايب ايكطإٓ ايهطِٜ يف اؿًل ، مما ٜطزع٘ 

            ٚيهٞ ؼكل اؿًل ايكطآ١ْٝ أٖساؾٗا ايرتب١ٜٛ ؾٝٓبػٞ مماضغ١ ايتأزب ايرتبٟٛ ، ٚاعتُازٙ يف ٚغا٥ًٗا ، 

 إشا بطظت غًٛنٝات خاط١٦ ، أٚ كايؿ١ ملٓٗر ايرتب١ٝ اٱغ١َٝ٬ بني ايط٬ب .

ا ٜط٣ ايبعض ، بٌ ٜؿٌُ ايتٛدٝ٘ ٚاٱضؾاز ٚايتعًِٝ ُكٛب١ ايبس١ْٝ نٚايتأزٜب ايرتبٟٛ ٫ ٜكتصط ع٢ً ايع

 ٚايجٛاب ٚايعكاب .

ٚبٗصٙ ايٓعط٠ ايؿُٛي١ٝ يع١ًُٝ ايتأزٜب ، ٜٓذح املعًِ يف ع٬ز أخطا٤ ايط٬ب ، ٚتعسٌٜ غًٛنٝاتِٗ 

 ز .ضاملٓشطؾ١ إىل ا٭سػٔ ، ٫غُٝا إشا َا مت شيو مبطاعا٠ َٓٗر ايتس
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قع ؾٝٗا ايطايب ، ؾإْ٘ ٜعطض ْؿػ٘ يًتأزٜب ٚأزٜب : ٖٓاى عسز َٔ ا٭خطا٤ اييت إشا ثاًْٝا : َػٛغات ايت

 َٚٔ تًو ا٭خطا٤ َا ًٜٞ :

 اٱُٖاٍ يف أزا٤ ايعبازات ٚايطاعات .-1

 اٱخ٬ٍ بآزاب ايت٠ٚ٬ .-2

 عسّ قٝاَ٘ عؿغ ايٛادب َع متهٓ٘ َٔ شيو .-3

 َعترب . عسّ قٝاَ٘ بتػُٝع املطادع١ املطًٛب١ َٔ زٕٚ َػٛؽ-4

 اٱخ٬ٍ بآزاب املػذس ، ٚعسّ احملاؾع١ ع٢ً ْعاؾت٘ .-5

 تهطاض غٝاب ايطايب عٔ اؿًك١ أٚ تأخطٙ عٔ اؿطٛض يف أٍٚ ايٛقت َٔ زٕٚ َػٛؽ َكبٍٛ .-6

 ايعبح باملصشـ ، أٚ متعٜل أٚضاق٘ ، ٚعسّ احملاؾع١ ع٢ً ْعاؾت٘ .-7

 نجط٠ املعاح ٚايطشو زاخٌ اؿًك١ .-8

 ساد١ أثٓا٤ ايسضؽ . ا٫يتؿات يػري-9

 عسّ ا٫غتُاع ٚاٱْصات أثٓا٤ قطا٠٤ املعًِ .-11

 ايؿطٚز ايصٖين ٚايػطسإ أٚ ا٫ْؿػاٍ بأَٛض ١ًَٝٗ ، َع عسّ إْٗا٥٘ ملا نًـ عؿع٘ .-11

 عسّ اسرتاّ املعًِ ٚتٛقريٙ .-12

 إغا٠٤ ا٭زب َع ظ٥٬َ٘ بإط٬م أيؿاظ أٚ عباضات قبٝش١ .-13

 غري ٥٫ك١ بأٌٖ ايكطإٓ . قٝاّ ايطايب عطنات-14

 عسّ اعتٓا٤ ايطايب مبعٗطٙ ٚف٦ٝ٘ إىل اؿًك١ مب٬بؼ غري ٥٫ك١ .-15

عسّ اسرتاّ ايطايب ْعاّ اؿًك١ ، ٚعسّ ايتعاَ٘ ب٘ ، نكٝاَ٘ َٔ َهإ إىل آخط ، أٚ خطٚد٘ َٔ -16

 اؿًك١ بسٕٚ إشٕ ، أٚ ٚضع٘ ْؿػ٘ َهإ املعًِ آَطًا أٚ ْاًٖٝا يع٥٬َ٘ .

غٛا٤ َع املعًِ أٚ َع ظ٥٬َ٘ ، َجٌ تسخً٘ يف ايطز ع٢ً طايب ٜكطأ ع٢ً ايطايب ؾُٝا ٫ ٜعٓٝ٘  تسخٌ-17

 املعًِ ، أٚ ايطز ع٢ً بعض ا٫غتؿػاضات َٔ قبٌ ايعٚاض قبٌ املعًِ ، ٚمٛ شيو .

َٔ   عسّ ايتشًٞ با٭خ٬م ايؿاض١ً َٔ صسم ٚأَا١ْ ٚسب اـري ، نإٔ ٜهصب أٚ ٜكٍٛ َا٫ ًٜٝل-18

 غري شيو َٔ ايػًٛنٝات اـاط١٦ ، اييت تعٗط يف أٚغاط ايط٬ب يف اؿًل ايكطآ١ْٝ .ؾشـ ٚ

ٚتأتٞ أ١ُٖٝ ٖصٙ ايػًٛنٝات يٝشسخ ايتؿاعٌ ايرتبٟٛ ٚا٫ْطباط زاخٌ اؿًل ، ٜٚعترب شيو َعٗطًا ٖاًَا 

يو َعٗطًا ٚتأتٞ أ١ُٖٝ ع٬ز ٖصٙ ايػًٛنٝات يٝشسخ ايتؿاعٌ ايرتبٟٛ ٚا٫ْطباط زاخٌ اؿًل ، ٜٚعترب ش
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ٖاًَا َٔ َعاٖط اٱزاض٠ ايٓادش١ يًشًك١ ايكطآ١ْٝ ، َٚٔ ايٛادبات ا٭غاغ١ٝ ملعًِ ايكطإٓ ، ٚاييت حيكل بٗا 

 ا٭ٖساف ايرتب١ٜٛ .

 

 ثايجًا : أْٛاع ايتأزٜب :

 ايٓٛع ا٭ٍٚ : ايٓصح ٚايتٛدٝ٘ : ٜٚٓكػِ إىل قػُني :

 املعًِ يت٬َٝصٙ بصٛض٠ مجاع١ٝ .ا٭ٍٚ : ايٓصح ٚايتٛدٝ٘ غري املباؾط ، ٜٚهٕٛ َٔ 

 َٔ ؾٛا٥س ايتٛدٝ٘ :-أ

 ؾعٛض ايطايب عؿغ ؾدصٝت٘ عٔ َعًُ٘ ٚظ٥٬َ٘ ٚعسّ اْتكاص٘ .-1

اظزٜاز قب١ ايطايب ملعًُ٘ ٚثكت٘ ب٘ ٚاط٦ُٓاْ٘ إيٝ٘ ، مما جيعً٘ أنجط سطصًا ع٢ً إص٬ح اـطأ ، -2

 ٚأنجط تكب٬ً يتٛدٝ٘ املعًِ ْٚصش٘ .

إىل تصشٝح أخطا٤ تطب١ٜٛ َؿاب١ٗ يًدطأ ايصٟ ٚقع ؾٝ٘ ايطايب يس٣ ط٬ب  إٔ ٜ٪زٟ بعض صٛضٙ-3

 آخطٜٔ ، ٫ٚ عًِ يًُعًِ بٗا .

 

 صٛض ايتٛدٝ٘ : -ب

ايتعطٜض : َجٌ إٔ ٜكٍٛ َا باٍ بعض ايط٬ب ٜؿعًٕٛ أٚ ٜكٛيٕٛ نصا ، بًػين عٔ بعطهِ أْ٘ ٜؿعٌ -1

 نصا ٚمٛ شيو .

 ٜٛب٘ .ايكص١ : عٝح تطنع ع٢ً اـطأ ٚططٜك١ تص-2

 ؼصٜط ايط٬ب َٔ ايٛقٛع يف اـطأ ، ٚشيو عٔ ططٜل شنط ا٭خطا٤ ايؿا٥ع١ بني ايط٬ب .-3

 ٜهًـ َٔ ٚقع َٓ٘ اـطأ بهتاب١ عح عٔ سهُ٘ ٚأضطاضٙ، ٚططٜك١ ع٬د٘ ٚقطا٤ت٘ ع٢ً ظ٥٬َ٘ .-4

 

 ، ٖٚٛ ْٛعإ : املدط٧ملباؾط ، ٜٚهٕٛ َٔ املعًِ يًطايب ايجاْٞ : ايٓصح ٚايتٛدٝ٘ ا

 ايٓصح ٚايتٛدٝ٘ املباؾط يف اـؿا٤ : ٚي٘ عس٠ صٛض َٓٗا :-أ

 إٔ ٜهٕٛ ممعٚدًا بايرتغٝب ع٢ً تطى اـطأ ٚبايتؿذٝع ع٢ً ؾعٌ ايصٛاب .-1

، ٜٚٓصح باملسا١َٚ عًٝ٘ ، ٚعسّ ايتكصري ؾٝ٘ ، ٚشيو زٕٚ اٱؾاض٠ إٔ ٜٛد٘ ايطايب إىل ؾعٌ ايصٛاب -2

 إىل اـطأ ٚاقرتاف ايطايب ي٘ .
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 ايطايب بعًُ٘ ، باقرتاؾ٘ اـطأ ٜٚٛدٗ٘ إىل تطى شيو ٚعسّ تهطاضٙ .املعًِ إٔ خيرب -3

إٔ ٜتِ َعز ايٓصح ٚايتٛدٝ٘ بتٗسٜس ٜتسضز ؾٝ٘ املعًِ َٔ ايتٗسٜس بايعكاب ا٭خـ إىل ا٭ؾس َط٠ بعس -4

 َط٠ ، ٚشيو سني ٜهطض املعًِ ايٓصح يًطايب ٫ٚ جيس يٓصش٘ اغتذاب١ .

ٔ دطا٤ ؾعٌ اـطأ ٚتعطٜض َايتٛدٝ٘ ممعٚدًا ببٝإ إٜكاع ايطايب يٓؿػ٘ اٱثِ إٔ ٜهٕٛ ايٓصح ٚ-5

   ْؿػ٘ يًعكٛب١ ا٭خط١ٜٚ ، ٚشيو سني ٜهٕٛ اـطأ َعص١ٝ .

ٜطاع٢ اختٝاض ايٛقت املٓاغب يًٓصح ٚايتٛدٝ٘ َع تهطاضٙ َٚعاٚزت٘ بعس٠ أغايٝب ٚاؿطص ع٢ً -6

 َٓاقؿ١ ايطايب ، ٚإبا١ْ اـطأ .

 ٛدٝ٘ يف ايعًٔ :ايٓصح ٚايت -ب

 ٜٚهٕٛ بٓؿؼ ايططم ٚايصٛض يًٓصح املباؾط يف اـؿا٤ ٚي٘ أ١ُٖٝ خاص١ يف َٛاطٔ َٓٗا :

فاٖطًا بؿعً٘ َطتهبًا ي٘ أَاّ ظ٥٬َ٘ ، ٚشيو خؿ١ٝ إٔ ٜعترب بك١ٝ  املدط٧سني ٜهٕٛ ايطايب -1

 ايط٬ب عسّ ْٗٞ املعًِ ي٘ أَاَِٗ إقطاضًا َٓ٘ يًدطأ ٚضض٢ ب٘ .

 اـطأ َٓتؿطًا بني نجري َٔ ايط٬ب .سني ٜهٕٛ -2

سني ٫ جيسٟ ايٓصح يف اـؿا٤ ٚحيتاز  إىل ايعًٔ ضدا٤ تطى ايطايب ـط٦٘ َٚبازضت٘ ، يؿعٌ ايصٛاب -3

 خذ٬ً ٚاغتشٝا٤ َٔ ظ٥٬َ٘ .

 ايٓٛع ايجاْٞ : ايتؿذٝع ٚايتععٜع ايؿطزٟ :

ٗا يؿعًٝا َٚازًٜا َٚعًٜٓٛا ، مما ٜ٪ثط ٚشيو بإٔ ميتسح املعًِ ايػًٛنٝات اٱجياب١ٝ ، ٜٚؿذع ع٢ً أصشاب-

ع٢ً غًٛى ايط٬ب ٚحيٍٛ غًٛنٝاتِٗ اـاط١٦ إىل غًٛنٝات إجياب١ٝ ، ٭ٕ ايتؿذٝع ٚايتععٜع اٱجيابٞ 

ٜػتًعّ يف ايػايب ت١ُٝٓ ايطغب١ يف ايتشصٌٝ ، ٚتطى نٌ غًٛى خيايـ تعًُٝات اؿًل ايكطآ١ْٝ ٚايتؿذٝع 

 يػًٛنٝات اؿػ١ٓ .حيؿع ايطايب ، ٜٚؿذع٘ ع٢ً تهطاض ا

 ايٓٛع ايجايح : ايتصشٝح ايعا٥س :

: إشا ض٢َ ايطايب قطع١ َٔ ٚشيو بتهًٝـ ايطايب بتصشٝح خط٦٘ َع خطأ غريٙ َٔ ايط٬ب ، ؾُج٬ً -

ايٛضم ع٢ً ا٭ضض زاخٌ اؿًك١ ايكطآ١ْٝ ، ٜكّٛ املعًِ بتٛدٝٗ٘ بايتكاطٗا ٚٚضعٗا يف غ١ً امل٬ُٗت ، ثِ 

عٌ ٖصا ا٭غًٛب ايرتبٟٛ ملًكا٠ ٖٓا ٖٚٓاى يف اؿًك١ . ؾًدًؿات ا٭خط٣ اام ٚاملٜأَطٙ ظُع ناؾ١ ا٭ٚض

 ٜ٪زٟ إىل تطى ايػًٛى ايػًيب .
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 اؿطَإ َٔ ايتؿذٝع : ايٓٛع ايطابع :

ٜٚهٕٛ سني ٫ جيسٟ ايٓصح ٚايتٛدٝ٘ ، َٚٔ أَجًت٘ إٔ حيطَ٘ َٔ املؿاضن١ يف املػابك١ أٚ ايكٝاّ -

أٚ تًكني ظٌَٝ َٚا ؾاب٘ شيو ، أٚ سطَاْ٘ َٔ ايتؿذٝع املازٟ ، ٜٚهٕٛ  مب١ُٗ َا ، نتٛظٜع املصاسـ

                    شيو غطًا ست٢ ٜطادع ايطايب ْؿػ٘ ٜٚعٛز إىل ضؾسٙ ، ٚإٕ اغتُط يف خط٦٘ ٚناْت ٖٓاى ؾا٥س٠

 يف اٱع٬ٕ ْٚؿط غبب اؿطَإ يبك١ٝ ايط٬ب ًٜذأ إىل شيو يٝشصضٚا ايٛقٛع يف َجً٘ .

 اَؼ : ايتٛبٝذ ٚايعدط ٚايتٗسٜس ايًؿعٞ :ايٓٛع اـ

ظٓٓت إٔ ٜصسض ٖصا َٓو  ٜٚهٕٛ بايتسضز َٔ ا٭ز٢ْ يٮع٢ً ؾٝبسأ بايًّٛ مبجٌ قٛي٘ : ٖصا ٫ ًٜٝل بو ! َا

! ثِ بكٛي٘ : غأبًؼ ٚيٞ أَطى .... اخل . ٚحيطص املعًِ إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى تٓاغب بني ايًّٛ ٚايعدط ٚاـطأ 

ب أٚ أيؿاظ غري ٥٫ك١ . ٜٚٓبػٞ عسّ اٱنجاض َٔ ايتٛبٝذ ٚإٔ ٜهٕٛ ممعٚدًا املُاضؽ ٚيٝؼ ؾٝ٘ ظًِ أٚ غ

 بايجٛاب إٕ تطى ايطايب اـطأ ٚؾعٌ املطًٛب .

 ايٓٛع ايػازؽ : إب٬ؽ ٚيٞ أَط ايطايب :

            ٜٚهٕٛ باغتسعا٤ ٚيٞ ا٭َط ٚإب٬غ٘ باملًشٛظات ٚا٭خطا٤ اييت ٜكع ؾٝٗا ايطايب َٚطايبت٘ باملػاعس٠ 

              يف إص٬سٗا ، ٜٚٓبػٞ يًُعًِ شنط اؾٛاْب اٱجياب١ٝ عٓس ايطايب يٛيٞ أَطٙ ست٢ ٚيٛ ناْت ق١ًًٝ 

ست٢ ٫ ٜصاب باٱسباط ، ؾ٬ ٜتؿذع يف إص٬ح ٚيسٙ ، أٚ ضمبا زؾع٘ شيو إىل إخطاد٘ َٔ اؿًك١ . ٜٚٓبػٞ 

                ثاض ايػًب١ٝ اييت قس تٓتر يٛ تٗإٚ ا٭ب يًُعًِ إٔ ٜٛضح يٮب اٯثاض اٱجياب١ٝ ٫غتكا١َ ايٛيس ، ٚاٯ

يف َتابع١ ٚيسٙ أٚ قّصط يف عسّ ا٭خص ع٢ً ٜسٙ ، ٜٚبني ي٘ ايجُطات ايرتب١ٜٛ اييت تٓتر عٔ تعاْٚ٘ َع اؿًك١ 

 ايكطآ١ْٝ ، َٚسا١َٚ ا٫تصاٍ ب٘ .

 ايٓٛع ايػابع : اٱٜكاف عٔ ا٫غتُطاض يف ايسضاغ١ :

: ٚشيو بإب٬ؽ ٚيٞ ا٭َط بعسّ ايػُاح يًطايب باؿطٛض إىل اؿًك١ إ٫ إشا تطادع عٔ اٱٜكاف امل٪قت -1

 غًٛنٝات٘ اـطأ ، ٚتعٗس ٚيٞ ا٭َط باملتابع١ ٚا٫ٖتُاّ بػًٛى ٚيسٙ ا٭خ٬قٞ ٚاملعطيف .

غًٛنٝات َٓشطؾ١ عٔ ايتًُٝص ٚإُٖاي٘ ا٤ ايٓٗا٥ٞ عٔ اؿًك١ : ٜٚهٕٛ شيو عٓس صسٚض صاٱق-2

غٝاب٘ َع ايتذاٚب َٔ قبٌ ٚيٞ ا٭َط ، أٚ عٓسَا ٜتهطض َٔ ايطايب ؾعٌ ايػًٛنٝات اـطأ بعس ٚنجط٠ 

اٱٜكاف امل٪قت عس٠ َطات ، ؾٝتِ ؾصً٘ ْٗا٥ًٝا ٚشيو َع ايتٓػٝل َع اٱزاض٠ املؿطؾ١ ع٢ً اؿًك١ ، ٚتبًٝؼ 

 بك١ٝ اؿًل بٗصا اٱدطا٤ ايرتبٟٛ .
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 : بعض الوصايا الرتبوية 

ا٭صٌ يف ايتعاٌَ َع ايطايب ٖٛ ايًني ٚايطؾل ٚإظٗاض اؿب ٚاملٛز٠ ٚايطمح١ ٚاعتباض جيب إٔ ٜهٕٛ -1

 ايتأزٜب َٚا ٜصاسب٘ َٔ ظدط  ٚقػ٠ٛ مبجاب١ ايؿطع .

عٓس ٬َسع١ املعًِ ٚقٛع أسس ط٬ب٘ يف اـطأ ؾعًٝ٘ قبٌ ايتؿهري يف ايتأزٜب ٚايعكٛب١ إٔ ٜبشح عٔ -2

 أغباب اـطأ ٚشيو ٱص٬سٗا .

 تأزٜب بػبب٘ ٚتعطٜـ ايطايب با٭َط ايصٟ أزب َٔ أدً٘ .ضبط اي-3

 تؿذٝع ايطايب بعس ػاٚب٘ يف تصٜٛب غًٛن٘ ٚإظٗاض املٛز٠ ٚايعطـ اـاص ب٘ .-4

 املٛاظ١ْ بني اـطأ ٚايعكٛب١ ع٢ً ا٭خطا٤ املتػا١ٜٚ ٚايتسضز يف ا٭زٜب .-5

 ٤ ٚػاًٖٗا زٕٚ اؾٌٗ بٗا .عسّ تأزٜب ايط٬ب ايصػاض ع٢ً نٌ خطأ ٚايتػاؾٌ عٔ بعض ا٭خطا-6

ت١ُٝٓ ايساؾع ايساخًٞ عٓس ايطايب بٗسف تعسٌٜ غًٛن٘ أٚ ا٫يتعاّ با٭خ٬م اؿُٝس٠ أٚ عسّ -7

 ايتكصري يف اؿؿغ .

 ايعسٍ بني ايط٬ب يف تطبٝل ايعكٛب١ ع٢ً نٌ ا٭خطا٤ املتػا١ٜٚ أٚ ايعؿٛ .-8

 ـساع .ايتذاٚظ عٔ ايعكٛب١ يت١ُٝٓ غًٛى محٝس نايصسم ٚعسّ ا-9

 عسّ تصنري ايطايب بأخطا٥٘ ايػابك١ ساٍ عسٚي٘ عٓٗا .-11

 إٔ ٜهٕٛ ايعكاب َٔ ْٛع ايعٌُ ايصٟ مت ايتكصري ؾٝ٘ إشا أَهٔ .-11

ايتكًٌٝ َٔ ايعكٛب١ ست٢ ٜهٕٛ أثطٖا ٚٚقعٗا ع٢ً ْؿٛؽ ايط٬ب ، ؾاٱنجاض َٔ ايؿ٤ٞ ٜؿكسٙ -12

 ٖٝبت٘ ٚأثطٙ .

ٚاسسًا أٚ اثٓني ، ملا يصيو َٔ آثاض غًب١ٝ ع٢ً بك١ٝ  املدط٧نإ اؿصض َٔ ايعكٛب١ اؾُاع١ٝ إشا -13

 ، ٚأصشاب ا٭خ٬م اؿػ١ٓ .ايط٬ب غُٝا ايٓذبا٤ 
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 : توجيهات وتنبيهات حول تعليه القرآن الكريه 

ٜٓبػٞ يًُعًِ أ٫ ٜػُح يًطايب ايصٟ تهجط أخطا٩ٙ با٫ْتكاٍ َٔ املكطع ايصٟ ٖٛ ؾٝ٘ إىل َكطع -1 

 تكٔ اؿؿغ .دسٜس ست٢ ٜ

 ٜٓبػٞ يًُعًِ إٔ ٜتسضز َع ايطايب يف تعًُٝ٘ ا٭زا٤ ٚػاٚظ ايًشٔ اـؿٞ ؾ٦ًٝا ؾؿ٦ًٝا .-2

             ٜٓبػٞ يًُعًِ إٔ ٜسضب ايطايب ع٢ً انتؿاف خط٦٘ بٓؿػ٘ ، ٚأ٫ ٜطز عًٝ٘ يف نٌ خطأ ، -3

 أسس ظ٥٬َ٘ .بٌ ٜرتى ي٘ ؾطص١ ايتصشٝح يٓؿػ٘ بٓؿػ٘ ، ؾإشا عذع ٜصشح ي٘ املعًِ أٚ 

ٚؾل طاقت٘ ، غٛا٤ نإ شيو يف اؿؿغ أٚ املطادع١ ، ٭ٕ ايعٜاز٠ ت٪زٟ ع٢ً املعًِ إٔ ٜهًـ ايطايب -4

إىل ايعذع ، ثِ ايؿعٛض باٱسباط ، ٚايك١ً تٛدس يسِٜٗ ٬ًًَ ٚؾطاغًا َٔ طٍٛ اؾًٛؽ َٔ غري عٌُ ، مما 

 ٜسؾعِٗ إىل ايطغب١ ايؿسٜس٠ يف اـطٚز املبهط .

 طٛات ا٭غاغ١ٝ اييت ٜكّٛ بٗا ايطايب يف اؿًك١ نٌ ّٜٛ نُا ًٜٞ :تهٕٛ اـ-5

 سؿغ ايسضؽ اؾسٜس يصيو ايّٝٛ ثِ تػُٝع٘ .-أ

 َطادع١ َا ٜطاز تػُٝع٘ َٔ سؿغ قسِٜ ، ثِ قطا٤ت٘ ع٢ً املعًِ أٚ َٔ ٜٓٛب عٓ٘ .-ب

ب ملا أمتٛا سؿع٘ ع٢ً ضبط ايط٬ٜٓبػٞ يًُعًِ إٔ ٜٛاظٕ بني اؿؿغ اؾسٜس ٚاملطادع١ ، ٚإٔ حيطص -6

غابكًا ، نشطص٘ ع٢ً سؿعِٗ يًسضؽ اؾسٜس ، ٚأ٫ ت٪ثط ايطغب١ يف تكسّ ايط٬ب يف اؿؿغ ع٢ً 

 ايطغب١ يف إتكاِْٗ ملا مت سؿع٘ غابكًا ٚإدازتِٗ ي٘ .

ع٢ً املعًِ أ٫ ٜػتُع ٭نجط َٔ طايب يف ٚقت ٚاسس ، ست٢ ٜتأنس َٔ عسّ خطأ أسس ايط٬ب -7

 ٜتابع ايطايب َتابع١ دٝس٠ َٔ د١ٗ ا٭زا٤ .به١ًُ أٚ سطف ، ٚست٢ 

يف ساي١ نجط٠ ايط٬ب ميهٔ يًُعًِ إٔ جيعٌ عطؾا٤ َٔ ايط٬ب اجملٝسٜٔ املٓطبطني ، عٝح -8

ٜكط٩ٕٚ عًٝ٘ يف أٍٚ ٚقت اؿًك١ ، ثِ ٜكَٕٛٛ با٫غتُاع يًط٬ب ؾُٔ أداظٙ أٚي٦و ايعطؾا٤ بازض بايكطا٠٤ 

 ع٢ً ايكٝاز٠ ٚايتعًِٝ َػتكب٬ً ، نُا إٔ ؾٝ٘ اختصاض يٛقت اؿًك١ . ع٢ً املعًِ ، ٖٚصا ؾٝ٘ تسضٜب يًط٬ب

ايت٠ٚ٬ ) ناؾًٛؽ املعتسٍ  إٔ حيطص املعًِ ع٢ً تععِٝ ايط٬ب يًكطإٓ ايهطِٜ ٚإٔ ًٜتعَٛا بآزاب-9

 ، ٚايبػ١ًُ يف َٛاضعٗا ، ٚايتسبط ... ( . ٠شبا٫غتعا، ٚايػه١ٓٝ ، ٚايطٗاض٠ ، ٚاٱتٝإ 

 ؿؿغ ٚايسضاغ١ يس٣ ايط٬ب ٚا٫غتُطاض يف اؿًك١ ، ٚشيو بأَٛض َٓٗا :تك١ٜٛ زاؾع ا-11

إبطاظ اهلسف ايط٥ٝػٞ َٔ سؿغ ايكطإٓ ايهطِٜ ، ع٢ً إٔ ٜهٕٛ ٚاضشًا يف شٖٔ ايطايب ، ٜٚػع٢ -أ

 إىل ؼكٝك٘ .
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 تطغٝب٘ مبا ٚضز يف ايٓصٛص ايصشٝش١ يف ؾطٌ ايكطإٓ ٚمحًت٘ .-ب

عػٔ َعاًَت٘ ٚتكسٜطٙ ، ٚٚضع٘ َع ضؾك١ صاؿ١ ٚإعطا٥٘ َا  تؿٜٛك٘ يًشطٛض إىل اؿًك١ ، ٚشيو-ز

ٜؿذع٘ َٔ اهلساٜا ٚايؿٗازات ايتكسٜط١ٜ ، ٚتطؾٝش٘ يًُؿاضن١ يف املػابكات ، ٚايجٓا٤ عًٝ٘ ، ٚايسعا٤ ي٘ 

بايتٛؾٝل بعس قطا٤ت٘ إٕ نإ فٝسًا ، ٚنتاب١ امس٘ َع املتؿٛقني يف يٛس١ اٱع٬ْات يف َػذس اؿٞ ، 

 ٌٖ ايكطإٓ ٚساهلِ َع ايكطإٓ ؾعًِٗ قس٠ٚ يًطايب .ٚشنط قصص أ

 

 *اـامت١ : 

              أٜٗا املعًِ املباضى بني ٜسٜو ) زيٌٝ املعًِ ( س٣ٛ ؾٛا٥س تع١ًُٝٝ ، ٚزضضا تطب١ٜٛ ، يتهٕٛ ْرباغًا يو 

 يف اؿًل ايكطآ١ْٝ . ٚآخط زعٛاْا إٔ اؿُس هلل ضب ايعاملني .
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 " االختباراتالئحة " 
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 دـــــــــيــــهـــمت

 

َٔ أِٖ ا٭َٛض اييت ٜٓبػٞ إٔ  ػتٜٛاتَِٗايط٬ب ٚتكِٝٝ اختباض تعترب ايططٜك١ اييت ٜتِ َٔ خ٬هلا 

٬ب ٞ اييت تعهؼ إْتاد١ٝ اؿًكات ٚتؿاعٌ ايطٖطادعٗا باغتُطاض، ٭ْٗا مطص عًٝٗا ْٚ

 .ي٬غتُطاض يف سؿغ نتاب اهلل 

ٚخ٬ٍ ؾرت٠ ظ١َٝٓ  ٚدٌ ، يهتاب اهلل عع ٖٛ ؽطٜر سؿع١ ٫ٚ ؾو إٔ اهلسف ايط٥ٝػٞ يف شيو

 .س أعساز اـطجيني عاًَا بعس عاّ ز٠ ، ٚ اؿهِ ع٢ً شيو َٔ خ٬ٍ تعاٜٚقس
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 ختبار املعله آلية ا

 

  : ختبارجلنة اال-

 تتأيـ ايًذ١ٓ َٔ عطٜٛٔ تتشكل ؾُٝٗا ايؿطٚط ايتاي١ٝ :

 فاظًا ؾٝ٘ . ي٘فٛزًا إٔ ٜهٕٛ ساؾعًا يًكطإٓ ايهطِٜ -1

 .ختباضات ا ب٥٬ش١ ا٫إٔ ٜهٕٛ ًَُ -2

: حيجِٗ ع٢ً سؿغ ٚضبط ايكطإٓ ٚتعاٖسِٙ ع٬ًُ بكٛي٘  َاضأت ؾ١ٓ إعساز املٓاٖر إٔ ٜٛضع يًُعًُني ْعاَ

ضٚاٙ ايبداضٟ َٔ سسٜح أبٞ  .(( يف عكًٗا  ايصٟ ْؿػٞ بٝسٙ هلٛ أؾس تؿًتًا َٔ اٱبٌتعاٖسٚا ايكطإٓ ؾٛ ))

 . َٛغ٢ ضضٞ اهلل عٓ٘

 

 :  املعله املتفرغ : أوال-

 املعًِ ايصٟ مل خيترب يف ايكطإٓ نا٬ًَ ًٜعّ عؿغ باقٞ ايكطإٓ ٚضبط٘ ناٯتٞ : 

ختباض ٫ْكطا٤ غ١ٓ َٔ تاضٜذ ابٌ اؾُع١ٝ ، بعس احيؿغ يف نٌ عاّ َا٫ ٜكٌ عٔ أضبع١ أدعا٤ ٚخيترب َٔ ِق-1

 .ا٭ٍٚ 

٫ ع٢ً   ٜٚهٕٛ شيو إيعاًَا ي٘ ، أعٛاّمخػ١ نٌ  ًااختباضذط٣ ي٘ ٜٴخترب يف ايكطإٓ نا٬ًَ ااملعًِ ايصٟ -2

    .ي٘ َهاؾأ٠ ٚتصطف ،ختٝاضغبٌٝ ا٫

 

 :ختبار املعله املتفرغضوابط ا-

 .عٔ عؿط٠ أدعا٤ ٘ظقؿ٫ٛ ٜكٌ يًتسضٜؼ يف سًل اؾُع١ٝ ؾًٝعّ أ ٌَِعًّٳ إشا تكس

 غ٪ا٫ً. ٤ٍعؿط٠ أدعا٤ عؿطٜٔ غ٪ا٫ً يف نٌ دع ٘قؿٛظػأٍ املعًِ ايصٟ ٜٴ-1

 ٚإشا نإ قؿٛظ املعًِ عؿطٜٔ دع٤ا ؾُا ؾٛم إىل ْٗا١ٜ ايكطإٓ ٜػأٍ ث٬ثني غ٪ا٫ً. -2

 ايسضد١ ايه١ًٝ ي٬ختباض َا١٥ زضد١ تٴكػِ نآ٫تٞ :-3

 .غبعٕٛ زضد١ يًشؿغ  -أ

 .يًتذٜٛس ايٓعطٟ عؿط زضدات يًتذٜٛس، َٓٗا مثإ زضدات يًتذٜٛس ايعًُٞ ، ٚزضدتإ  -ب

 .مخؼ زضدات يًُاز٠ ايع١ًُٝ -ز

 ٕ.إشا نإ املعًِ غري ساؾغ يًكطآ مخػ١ عؿط زضد١ يًت٠ٚ٬،-ز
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 .ايتصشٝحإشا أخطأ ٚمل ٜػتطع  ،خيصِ ع٢ً املعًِ زضد١-4

 .إشا ؿٔ ؿًٓا دًًٝا ،خيصِ ع٢ً املعًِ زضدتإ-5

 .إشا أخطأ ْٚٴب٘ ،خيصِ ع٢ً املعًِ ْصـ زضد١-6

أٍ مخػ١ أغ١ً٦ ع٢ً نٌ غ٪اٍ ٜٴػ ، ايتذٜٛس ايٓعطٟيف ايتذٜٛس ايعًُٞ ضٴبع زضد١ ، ٚخيصِ ع٢ً اـطأ -7

 .زضد١ 

             ٜكبٌ أقٌ  % دٝس، 79٫ٚ% إىل 75دسًا ، َٚٔ  % دٝس89% إىل 81% ممتاظ ، َٚٔ 111% إىل 91َٔ -8

 .% بٌ ٜعس ضاغبًا75َٔ  

  : تفرغاملاملعله غري  : ثانيا

، ختباض يف مخػ١ أدعا٤ ع٥ني يف ايعاّ ع٢ً إٔ جيط٣ ي٘ ا٫خترب يف ث٬ث١ أدعا٤ ٜطًب َٓ٘ سؿغ دااملعًِ ايصٟ 

نؿا٠٤ املعًُني َٚػاعستِٗ يف سؿغ  ٚشيو يطؾع ختربٚا يف أدعا٤ كتًؿ١ اٖٚهصا يف بك١ٝ  املعًُني ايصٜٔ 

 .ٚضبط ايكطإٓ 

 .ط٬ب ايصٜٔ ِٖ أنجط َٓ٘ سؿعًا يًسضؽ املعًِ ٜٴميٓع َٓعًا باتًا  إٔ   تنبيه :

 

 " الطالب اختبارآلية " 

  : نو: الطالب اخلامتأواًل 

 : ختباضؾطٚط زخٍٛ ا٫    

اؾُع١ٝ املٓتعُني يف اؿًكات ٜٚطؾح َٔ يف ايكطإٓ ايهطِٜ َٔ ط٬ب ختباض إٔ ٜهٕٛ املتكسّ ي٬-1

 .أؾٗط  ٠3 ا٫ْتعاّ يف اؿًك١ عٔ ٫ٚ تكٌ َس1قبٌ َعًِ اؿًك١ 

َٔ ضُٔ خط١ اؾُع١ٝ اـري١ٜ يتشؿٝغ ايكطإٓ ايهطِٜ  ي٬ختباضإٔ تهٕٛ ا٭دعا٤ املتكسّ بٗا -2

 . "إتكإ " مبشاؾع١ ايكٜٛع١ٝ

 .١إٔ تهٕٛ ا٭دعا٤ املتكسّ بٗا ي٬ختباض َتصً-3

ختباضات اؾُع١ٝ املطس١ًٝ إشا نإ َٔ ط٬بٗا ادتاظ ، قس اختباض ايكطإٓ نا٬ًَ إٔ ٜهٕٛ املتكسّ ٫-4

 .املٓتعُني 
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 .عًٝ٘ تعٗس بصيو  صٚلح ٜٚ٪خ، خترب يف أٟ مجع١ٝ أخط٣ أ٫ ٜهٕٛ ايطايب قس غبل ٚإٔ ا-5

١ ختباض املعس٠ َٔ قبٌ اؾُعٝايتكسِٜ ي٬ اغتُاض٠إٔ ٜػتٛيف ايطايب ايبٝاْات املطًٛب١ َٓ٘ َٔ خ٬ٍ -6

 .َع إسطاض َا ٜجبت ٖٜٛت٘ ايؿدص١ٝ

ٔ غري ط٬ب اؾُع١ٝ ؾ٬ َاْع َٔ ختباض ايكطإٓ نا٬ًَ أٚ أدعا٤ َٓ٘ َاملتكسّ ٫ بإشا نإ ايطاي-7

ايط٬ب املٓتػبني ختباضٙ ، ٜٚػ٢ُ َٓتػبًا ٚميٓح ؾٗاز٠ يف ساٍ لاس٘ ٚحيػب َٔ ضُٔ إسصا١ٝ٥ ا

 . يًذُع١ٝ

 األجزاءطالب  :  ثانيا

 .ٜػـأٍ ايطايب مخػ١ أغ١ً٦ يف اؾع٤ اؾسٜس إىل ْٗا١ٜ ايكطإٓ-1

 .ٜػأٍ ايطايب ث٬ث١ أغ١ً٦ يف نٌ دع٤ غابل َٔ املطادع١ -2

 .طأ ايطايب يف نٌ غ٪اٍ عؿط٠ أغطط ٜك-3

 .ب يهٌ غ٪اٍ تػع زضدات ػحي-4

 .ب٘ ؾأت٢ بٗا صشٝش١ ْٴخيصِ ع٢ً ايطايب ْصـ زضد١ إشا أخطأ ٚ-5

 .صشحٜٴػتطع إٔ ٜخيصِ ع٢ً ايطايب زضد١ إشا أخطا ْٚٴب٘ ٚمل -6

إشا صشح يٓؿػ٘ ؾ٬  خيصِ ع٢ً ايطايب زضدتإ إشا ؿٔ ؿًٓا دًًٝا ْٚٴب٘ ؾًِ ٜػتطع إٔ ٜصشح، أَا-7

 . ؾ٤ٞخيصِ َٓ٘ 

 .مل ٜػتطع إٔ ٜكطأ َٔ أٍٚ ايػٛض٠ إشا زضدتإ ؾكطخيصِ ع٢ً ايطايب -8

 ايٓشٛ ايتايٞ:ٚؼتػب عؿط زضدات يًتذٜٛس ع٢ً ػُع زضدات ايط٬ب ٚؼػب بايٓػب١ امل١ٜٛ٦ -9

 .اـطأ يف ٖصا ايتذٜٛس بطبع زضد١ مثإ زضدات يًتذٜٛس ايعًُٞ ٚ -أ

 ٠.طايب غ٪ايني ٚ ايػ٪اٍ بسضد١ ٚاسسايتذٜٛس ايٓعطٟ ي٘ زضدتإ ٜػأٍ اي-ب

 .( زضدات يًتذٜٛس11يًشؿغ ، ٚ)ضد١ ( ز91( َٓٗا : ) 111فُٛع ايسضدات ) -ز

َٔ سصٍٛ ايطايب  ) عِ ( ؾ٬بس ختباض عسا دع٫٤% نٞ جيتاظ ا٫75 بس يًط٬ب إٔ حيصٌ ع٢ً -11

% يف نٌ دع٤ 71إٔ حيصٌ ايطايب ع٢ً  % ٖصا إشا ناْت ا٭دعا٤ دسٜس٠ ، أَا  املطادع١ ؾ٬بس85ع٢ً 

% إىل 91َٚٔ ، % دٝس دسا  89% إىل 81َٚٔ  دٝس ، % 79% إىل 75َٔ  مبؿطزٙ ٚتهٕٛ نايتايٞ : 

 .%ممتاظ111
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تكًٌ املهاؾأ٠ بعس ؾٝعط٢ يًذٝس  ٚايطايب ايصٟ سصٌ ع٢ً تكسٜط ممتاظ ٜأخص املهاؾأ٠ نا١ًَ -11

 .% َٔ املهاؾأ٠ 71% َٔ ق١ُٝ املهاؾأ٠ ٚ ٜعط٢ يًذٝس 85دسًا 

يف غٔ املطس١ً ٜكتصط َٓح َهاؾآت سؿغ ا٭دعا٤ ع٢ً ط٬ب اؿًكات املٓتعُني ممٔ ِٖ -12

 اؾاَع١ٝ ؾُا زٕٚ .

 ضوابط املراجعة  : ثالجًا

 .١ً يف نٌ دع٤ َٔ أدعا٤ املطادع١ ٜػأٍ ايطايب ث٬ث١ أغ٦-1

 .ٜكطأ ايطايب يف نٌ غ٪اٍ غبع١ أغطط حيػب يهٌ غ٪اٍ عؿط زضدات-2

 .( زضد١ يهٌ دع31٤زضدات املطادع١ )-3

 .ٜصشحخيصِ ع٢ً ايطايب زضد١ إشا أخطأ ٚمل ٜػتطع إٔ -4

 .خيصِ ع٢ً ايطايب زضدتني إشا ؿٔ ؿًٓا دًًٝا ٚمل ٜػتطع إٔ ٜصشح يٓؿػ٘-5

 .خيصِ ع٢ً ايطايب ْصـ زضد١ إشا أخطأ ْٚٴب٘ -6

 .غصِ ع٢ً ايطايب ث٬ث١ زضدات إشا مل ٜػتطع إٔ ٜكطأ َٔ أٍٚ ايػٛض٠ -7

غٛض٠ ٜؼ ( ٚتهٕٛ  تكػِ املطادع١ ع٢ً َطسًتني إشا بًؼ قؿٛظ ايطايب مثا١ْٝ أدعا٤ ) أٟ َٔ-8

 نايتايٞ : 

 .َٔ غٛض٠ ايٓاؽ إىل ايصاضٜات  املطس١ً ا٭ٚىل :-

 .َٔ غٛض٠ م إىل ٜؼ  :طس١ً ايجا١ْٝامل-

ٚإشا بًؼ قؿٛظ ايطايب مخػ١ عؿط دع٤ًا َطادع١ ،تكػِ  املطادع١ إىل ث٬خ َطاسٌ  ٖٚهصا إىل ْٗا١ٜ 

 .ٜعٜس عٔ عؿط٠عٔ أضبع١ أدعا٤ ٫ٚ ايكطإٓ ، ؾ٬ ٜكٌ إختباض املطادع١ 

 

 : مهنة: تعريفات رابعا 

 اؿؿغ : َٚعٓاٙ ايتُهٔ ايتاّ َٔ اغتعٗاض ايٓص ايكطآْٞ َٔ سٝح اٯتٞ :-1

 تػًػٌ ايهًُات ٚاٯٜات، َٚعطؾ١ أٚا٥ًٗا ٚأٚاخطٖا.-أ

 احملاؾع١ ع٢ً بٓا٤ ايه١ًُ عطناتٗا ٚتؿسٜسٖا مبا ٜٛاؾل ضغِ املصشـ ايعجُاْٞ.-ب

 ايه١ًُ َٔ غري ْكص أٚ ظٜاز٠ أٚ إبساٍ يف اؿطف.احملاؾع١ ع٢ً غ١َ٬ -ز
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 ا٭زا٤ ايتطبٝكٞ: َٚعٓاٙ ا٭زا٤ اؾٝس يًطايب َٔ سٝح اٯتٞ :-2

 ثك١  ايطايب بٓؿػ٘ ٚعسّ ايرتزز ٚايتًعجِ أٚ ايتٛقـ أٚ ايطدٛع إىل ايٛضا٤ بكصس تصنط اٯٜات.-أ

 .احملاؾع١ ع٢ً بٓا٤ ايه١ًُ عطناتٗا ٚتؿسٜسٖا مبا ٜٛاؾل ضغِ املصشـ -ب

 ؼػني ايصٛت ٚايتُهٔ َٔ ايػٝطط٠ عًٝ٘ يف ساٍ ايطؾع ٚاـؿض. -ز

 ايتذٜٛس : َٚعٓاٙ تطبٝل أسهاّ ايتذٜٛس َع َطاعا٠ اٯتٞ : -3

 تٛؾ١ٝ َكازٜط ايػ١ٓ يف َٛاضعٗا مبكساض سطنتني.  -أ 

 ٕٓٛ ٚاملِٝ ايػانٓتني ٚايتٜٓٛٔ.َطاعا٠ أسهاّ اي -بــ  

 اغتٝؿا٤ َكازٜط املسٚز ٚتػاٜٚٗا يف ايت٠ٚ٬. -ز 

 

 : ختبارات: ضوابط وشروط عامة يف اال خامشا

 ا٫ختباضات اختباض ؾ١ٓدتٝاظ إثٓني َٔ املدتربٜٔ بعس اتط٣ ؾ١ٓ إعساز املٓاٖر إٔ تهًـ اؾُع١ٝ -1

 .يتأخط كترب اؾُع١ٝ ع٢ً ايط٬ب ختباضيًُطؾح يصيو ، ٚشيو ؿٌ أظ١َ تأخط ايط٬ب يف ا٫

ختباض يف اؾاَع أٚ املػذس بعس إسس٣ تٴًعّ اؾُع١ٝ اجملُعات َٚهاتب اٱؾطاف بتٛظٜع ؾٗازات ا٫-2

يًطايب َعًٜٓٛا ٚ إؾطانًا ٱَاّ املػذس يف زعِ  زعًُا ايصًٛات ع٢ً املٮ  بايتٓػٝل َع إَاّ املػذس ، 

 .اؿًكات 

ِ َتؿطؽ يًطايب ًبتٛؾري َع أسس ايط٬بتٴًعّ اؾُع١ٝ اجملُعات َٚهاتب اٱؾطاف اييت ختِ ؾٝٗا -3

 .دسٍٚ ظَين يٲختباض ٚ املطادع١  اـامت ٚٚضع

ػٝل َع اجملُعات ايعاّ بايتٓ ختباضات ْٚٗاٜتٗا خ٬ٍختباضات َٛاعٝس بسا١ٜ ؾرتات ا٫ا٫ ؼسز ٚسس٠-4

 .َٚهاتب اٱؾطاف 

 .ات اؿؿاظ ؾتهٕٛ يف َكط اؾُع١ٝ ختباضاختباضات ا٭دعا٤ تتِ يف َكط اؿًكات ،عس٣ امجٝع -5

 .ٍ ايعاّ ايٛاسس ٚعس أقص٢ َطتني ختباض خ٬حيل يًطايب اـامت إعاز٠ ا٫-6

 .ختباض يف دع٤ إ٫ َط٠ ٚاسس٫٠ حيل يًطايب ايتكسّ ي٬-7

 .ختباضا٫ أثٓا٤ايٓؿػ١ٝ اييت تعرتٟ ايطايب  اؿاي١جيب َطاعا٠ -8

 .اؾٛاٍ ٚ غريٙ باغتدساّختباض ايتؿٜٛـ ع٢ً ايطايب أثٓا٤ ا٫ ّعس-9

 .ايبعس عٔ ايػُٛض يف إيكا٤ ايػ٪اٍ-11
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 .يطايب عٓس ٚقٛع اـطأايتأْٞ ٚ ايرتٜح يف ايطز ع٢ً ا-11

 ب.عسّ ايتػطع يف اُؿهِ ع٢ً ايطاي-12

شيو ملعطؾتٗا ختباض ٚختباض منٛشدًا ٜٴبني ؾٝ٘ ا٭خطا٤ اييت ٚقع ؾٝٗا أثٓا٤ ا٫ٜٴعط٢ ايطايب بعس ا٫-13

 .ٚتؿازٜٗا َػتكب٬ً 

 : ضوابط اختبار احلافظ للقرآن الكريه: دسا سا

 : أوال: تنبيهات جيب مراعاتها عند االختبار 

 َطاعا٠ اؿاي١ ايٓؿػ١ٝ اييت تعرتٟ ايطايب عٓس ا٫ختباض.-1

 ايتعاٌَ َع ايطايب بهٌ يطـ ٚايتبػِ يف ٚدٗ٘ ٚايبؿاؾ١ ي٘.-2

 ايبعس عٔ ايػُٛض يف  إيكا٤ ايػ٪اٍ.-3

 ايتأْٞ ٚايرتٜح يف ايطز ع٢ً ايطايب عٓس ٚقٛع اـطأ. -4

 عسّ ايتػطع يف اؿهِ ع٢ً ايطايب. -5

  : ا: موعد أداء االختبارنيثا   

ا٫ختباضات قبٌ  َط٠ ٚاسس٠، ٚتهٕٛ بسا١ٜصٌ زضاغٞ ٜعكس اختباض اـامتني َطتني يف ايعاّ، يف نٌ ؾ

ايتاضٜذ َع بسا١ٜ نٌ ؾصٌ  اختباض ايؿصٌ ايسضاغٞ يط٬ب ايتعًِٝ ايعاّ بأغبٛعني ع٢ً ا٭قٌ، ٚحيسز

 ٚميهٔ إدطا٤ ا٫ختباض يف غري ٖصٜٔ املٛعسٜٔ سػب اؿاد١. زضاغٞ.

 :: طريقة االختبار ثالجا   

 ا٫ختباضات. ٚسس٠ٜعكس ا٫ختباض يف َكط اؾُع١ٝ ؼت إؾطاف -1

، عسا اؿا٫ت اييت تط٣ ؾ١ٓ ا٫ختباضات اغتجٓا٤ٖا  إٔ ٜهٕٛ ا٫ختباض يف َٛعس ٚاسس ٚدًػ١ ٚاسس٠-2

  غ٪ا٫ يف ناٌَ ايكطإٓ، مبعسٍ : غ٪اٍ ٚاسس يف نٌ دع٤.نيٜٚٛد٘ يًطايب ث٬ث

 1111ؾإْ٘ ٜعط٢ ؾطص١ أخط٣ ٫ تعٜس عٔ  ؾٗطٜٔ، ٚحيػِ عًٝ٘  ايؿطص١ ا٭ٚىلإشا ضغب ايطايب يف -3

 يف ايؿطص١ ايجا١ْٝ. َٔ أصٌ املهاؾأ٠  ع٢ً سػب تكسٜطٙ، يف ساي١ ادتٝاظٙ ا٫ختباض 

ا٭صٌ يف ايطايب املتكسّ ي٬ختباض سصٛي٘ ايسضد١ ايها١ًَ ٚعٓس خط٦٘ ؼػِ عًٝ٘ زضد١ اـطأ -4

 سػب اٯتٞ :
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ؿغ أٚ ايًشٔ اؾًٞ ْٚبٗ٘ عطٛ ايًذ١ٓ ؾإٕ اغتسضى ايطايب خطأٙ سػُت إشا أخطأ ايطايب يف اؿ-

 مل ٜػتسضى سػُت عًٝ٘ زضد١ ٚاسس٠.عًٝ٘ ْصـ زضد١، ٚإٕ 

 زضد١ ضبع عًٝ٘ ٚحيػِ ٜٓب٘ ٫ ؾإْ٘ – ايتذٜٛس يف خطأ أٟ –إشا أخطأ ايطايب ٚنإ اـطأ ؿٓا خؿٝا -

 .ؾكط

(  7ايكطإٓ ايهطِٜ، بٛاقع غ٪اٍ يهٌ دع٤، ٚعسز ا٭غطط ) ، يف غ٪ا٫ً ني( ث٬ث 31) ٜٛد٘ يًطايب -5

 غبع١  أغطط، يف نٌ غ٪اٍ.

 زضد١. 91دع٤ =  31×  3زضد١ نٌ َكطع -6

(  111)  ( مخؼ زضدات، ٚاجملُٛع ايهًٞ 5) ( مخؼ زضدات، ٚايتذٜٛس ايٓعطٟ  5ا٭زا٤ عًٝ٘ ) -7

 َا١٥ زضد١.

  ( ناٯتٞ :، ممتاظ) دٝس ، دٝسدسًا( غبعني زضد١، ٚتٴدٳطِّز اؾُع١ٝ  71زضد١ ايٓذاح َٔ ) -8

 ( بتكسٜط : ممتاظ. 111 -91َٔ ايسضد١ )  -

 ( بتكسٜط : دٝس دسا. 89 -81َٔ ايسضد١ )  -

 ( بتكسٜط : دٝس. 79 -71َٔ ايسضد١ )  -

 مكافأة احلافظ :: رابعًا    

 أضبع١( 4111إشا سصٌ ايطايب ع٢ً تكسٜط ) ممتاظ ( َٔ اختباضٙ يف دًػ١ ٚاسس٠، ٜػتشل َهاؾأ٠ ) -1

 آ٫ف ضٜاٍ ؾكط. 

 آ٫ف ضٜاٍ ؾكط. ث٬ث١(  3111ٚإشا سصٌ ع٢ً تكسٜط ) دٝس دسا ( ٜػتشل َهاؾأ٠ ) 

 .َع ؾٗاز٠ اؿاؾغ ضٜاٍ ؾكط أيؿا(  2111ٚإشا سصٌ ع٢ً تكسٜط ) دٝس ( ٜػتشل َهاؾأ٠ ) 

ٜكتصط َٓح َهاؾأ٠ ختِ ايكطإٓ ع٢ً ايط٬ب املٓتعُني يف اؿًكات ممٔ ِٖ يف غٔ املطس١ً -2

 اؾاَع١ٝ ؾُا زٕٚ .

 


