
 اىفؼو اىَؼخو ٗأحنبٍٔ 

 ( اىَزبه1)

 األٍزيت 

َصَو، َِٝصُو، ِصو. -أ َٗ َػَذ، َِٝؼُذ، ِػذ.  َٗ 

ِجو،  -ة ِجَغ، ََٝ٘جُغ، إَٝجغ.َٗ َٗ  ََٝ٘جُو، إَٝجو. 

 ّشٝذ ْٕب أُ ّبِٞ بؼض األحنبً اىخبصت ببىفؼو اىَؼخو فْق٘ه:

مو فؼو ٍِ األفؼبه اىسببقت ٍزبه ٍجشد فبؤٓ ٗاٗ، ٗٝطبٕذ فٜ اىقسٌ )أ( أُ اىَضبسع ٍنس٘س اىؼِٞ، 

ح اىؼِٞ، ٗأُ فبء اىَزبه ٗأُ فبء اىَزبه حزفج ٍْٔ ٍِٗ أٍشٓ، ٗٝطبٕذ فٜ اىقسٌ )ة( أُ اىَضبسع ٍفخ٘

  ىٌ ححزف ٍْٔ ٗال ٍِ أٍشٓ ٗىنْٖب قيبج ٝبء فٜ األٍش ىسنّٖ٘ب ٗمسش ٍب قبيٖب

 اىقبػذة 

 ححزف فبء اىَزبه اىَجّشد فٜ اىَضبسع ٗاألٍش، إرا مبُ ٗاٗٝبً ٍنس٘س اىؼِٞ فٜ اىَضبسع.

 ( األج٘ف2)

 األٍزيت 

 صبه، َُٝصُ٘ه، ُصيُج. (1)

، ُسٍُج.( 2) ًُ  ساً، َُٝشٗ

يج. (3) ٍِ  ٍبه، ََُٝٞو، 

 َػبَش، َٝؼُٞص، ِػطُج. (4)

 َخبَف، َٝخبُف، ِخفُج.( 5)

 حبس، ََٝحبُس، ِحشث. (6)



حنٌ األج٘ف أّٔ إرا سنْج الٍٔ حزفج ػْٞٔ مَب ٕ٘ ٍؼيً٘ ، ٗىنِ إرا أسدّب أُ ّؼشف ضٞئبً جذٝذاً ػِ 

ٗاىفؼيِٞ ٍبه ٗػبش ٍِ ببة ضشة، ٗإرا حأٍيج  األج٘ف، فبّظش حجذ اىفؼيِٞ األٗىِٞ ٍِ ببة ّصش،

ٍبضٜ ٕزٓ األفؼبه بؼذ إسْبدٓ إىٚ ضَٞش اىشفغ اىَخحشك، سأٝج فبءٓ ٍضٍَ٘ت إرا مبُ ٍِ ببة ّصش، 

ٕٗزٓ اىضَت ٗجذث ىخذه ػيٚ اى٘اٗ اىخٜ حزفج ٍْٔ الىخقبء اىسبمِْٞ بؼذ إسْبدٓ إىٚ ضَٞش اىشفغ 

مبُ اىفؼو ٍِ ببة ضشة، ّح٘ ٍيج ٗػطج؛ ىيذالىت ػيٚ اىٞبء اىَخحشك، رٌ إّل حشٙ اىفبء ٍنس٘سة إرا 

اىَحزٗفت، أٍب اىفؼالُ األخٞشاُ فَٖب ٍِ ببة فشح، فأصو خبف ٝخبف خ٘ف ٝخ٘ف، ٗأصو حبس ٝحبس 

حٞش ٝحٞش، ٗحشٙ ػْذ إسْبد ٍبضَٖٞب إىٚ ضَٞش اىشفغ اىَخحشك أُ فبءٓ ححّشك ببىنسش، ٕٗزٓ اىحشمت 

اىَحزٗف، ٗإَّب ٗضؼج ىخذه ػيٚ حشمت اىحشف اىَحزٗف، ألّٔ ٍحشك ىٌ ح٘ضغ ىيذالىت ػيٚ اىحشف 

 ببىنسش.

 اىقبػذة 

إرا أسْذ اىَبضٜ األج٘ف إىٚ ضَٞش سفغ ٍخحّشك، حّشمج فبؤٓ ببىضٌ إُ مبُ ٍِ ببة ّصش، ٗببىنسش 

 إُ مبُ ٍِ ببة ضشة، أٗ فشح.

 ( اىْبقص3)

 األٍزيت 

( اسخذػٞج، اسخذػ٘ا 5( قضٞج، قض٘ا )4( ػي٘ث، ػي٘ا )3( ّٖ٘ث، ّٖ٘ا )2( خطٞج، خط٘ا )1)

( 11( اىشجبه ٝسؼُ٘ )11( أّج حذػِٞ )9( أّج حَطِٞ )8( أّج حسؼِٞ )7( سَج اىبْج، سَ٘ا )6)

( 16( أّخَب حذػ٘اُ )15( أّخَب حَطٞبُ )14( أّخَب حسؼٞبُ )13( اىشجبه ٝذػُ٘ )12اىشجبه َٝطُ٘ )

  ذػُ٘.( اىفخٞبث 18ٝ( اىفخٞبث َٝطِٞ )17اىفخٞبث ٝسؼِٞ )

 اىق٘اػذ 

إرا مبُ اىْبقص ٝبئٞبً أٗ ٗاٗٝبً س٘اء أمبُ ٍبضٞبً أٗ ٍضبسػبً، ٗأسْذ إىٚ غٞش اى٘اٗ أٗ ٝبء اىَخبطبت  (1)

 ال ٝحذد فٞٔ حغٞٞش.

فإُ مبُ رالرٞبً سّدث األىف إىٚ أصيٖب. ٗإُ  إرا مبُ آخش اىَبضٜ اىْبقص أىفبً ٗأسْذ إىٚ غٞش اى٘اٗ، (2)

 صاد ػيٚ رالرت قيبج األىف ٝبء.

 إرا احصيج حبء اىخأّٞذ ببىَبضٜ اىْبقص اىزٛ آخشٓ أىف حزفج األىف. (3)



إرا أسْذ اىْبقص ٍبضٞبً أٗ ٍضبسػبً إىٚ ٗاٗ اىجَبػت، أٗ ٍضبسػبً إىٚ ٝبء اىَخبطبت، حزف حشف ( 4)

ٌّ ٍب قبو ٗاٗ اىجَبػت، ٗمسش ٍب قبو اىؼيّت ٗبقٞج اىفخحت قبو  اى٘اٗ ٗاىٞبء، إرا مبُ اىَحزٗف أىفبً، ٗض

 ٝبء اىَخبطبت إرا ىٌ ٝنِ أىفبً.

 اىَضبسع اىْبقص اىزٛ آخشٓ أىف إرا أسْذ إىٚ أىف االرِْٞ أٗ ُّ٘ اىْس٘ة قيبج أىفٔ ٝبء.( 5)

 .األٍش اىْبقص مبىَضبسع فٜ جَٞغ أحنبٍٔ( 6)


