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 شاتغانثاب ان
 االخرراو

 
 خالصح انذساسح . أ

ؼهك تانرؼهًُُح ػهً ذر إٌ انرحهُم انذاليل ػٍ اسرخذاو انؼثاساخ املرشادفح انيت .1
يرشادفح ػهً َىع  جػثاس ها:إحذي ػششجػثاسج، ذىجذ يُ ػذج مخسني

انرشادف انكايم، ملغاتمرها ويرشاهبرها دتايا يف كم املاليح انشئُسُح فُها، 
َغىي -اَغىٌ( 3لسى يغ شؼثح؛ ( 2( إششاف يغ إسشاد وذىجُّ؛ 1وٍْ: 

( 4َشرًم؛ -حيُظ واشرًم-َرضًٍ وأحاط-حيرىٌ وذضًٍ-يغ احرىي
ْذف يغ غشض ( 6؛ يرصهح يغ يرسهسهح( 5؛ َؼشض -َمّذو يغ ػشض-لّذو
( يالئًح يغ يُاسثح 8َثني؛ -َىضح وتاٌ-َششح يغ وضح-ششح( 7؛ و

( خالصح يغ 11( يشكهح يغ يسأنح؛ 11؛ ذشلُح يغ اسذفاع( 9ويغاتمح؛ 
ػهً َىع شثّ انرشادف نىجىد يرشادفح  ػثاسج يهخص. ويُها: ذسؼح وثالثىٌ

، وْزا انُىع ْى املاليح انشئُسُح فُها تنياالخرالف و أوجّ انرشاتّ
-( دسط3( واسغح؛ 2( يشحهح؛ 1، وٍْ: أكثشيىجىدا يٍ َىع انرشادف

( ِػْهى؛ 9( يذّسط؛ 8سْسى؛ ( 7؛ يذَش( 6( يُاظشج؛ 5( كراب؛ 4ذسط؛ َ
( 15 ( عانة؛14 يُهج؛ (13( يُضذج؛ 12؛ جمًىػح( 11؛ َفْصم( 11

؛ ( يؼىق21حمادثح؛ ( 19 ايرحاٌ؛ (18 ( غشفح؛17حبث؛ ( 16 ذشتُح؛
َصُغ؛ -صُغ( 25سّدد؛ ( 24 ( كراتح؛23 ( يشالثح؛22 َُضّى؛-اَضّى( 21
( 31ذُظُى؛( 31دافغ؛ ( 29 ػُىاٌ؛( 28؛ َغًح-عًح( 27( ػاللح؛ 26

-أػغً( 35َمّسى؛ -( لّسى34َُرهٍ؛ -( واَره33ً( حاضش؛ 32حتمُك؛ 
 ( ػغهح.39 َسرًّش؛-( اسرًّش38 ؛لشعاط ( 37 جيّشب؛-( جّشب36َؼغٍ؛
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وأيا وظُفح انرحهُم انذاليل ػٍ اسرخذاو انؼثاساخ املرشادفح يف ذؼهُى يهاسج  .2
 ، يُها:فًٍ َاحُح انُظشَحانكالو وانكراتح ذُمسى إىل انُظشٌ وانرغثُمٍ. 

يٍ شثّ انرشادف، تأٌ  ملفشداخ أو انؼثاساخ املرشادفح ْىاَىع أكثش إٌ  ( أ
انرشاتّ واالخرالف تني انؼثاساخ املرشادفح، ولهُم يُها ػهً ذىجذ أوجّ 

وهبزا األيش، َسرفُذ يُّ أٌ َكىٌ ذؼهُى يهاسج  .َىع انرشادف انكايم
َهرى مبا ذرضًٍ يف انؼثاساخ انؼشتُح يٍ يؼاَُها، خاصح وانكراتح انكالو 

 يٍ يؼاين انؼثاساخ املرشادفح.
ح تأٌ َفهى كم انكالو وانكرات نرؼهُى يهاسجَفُذ ويٍ انرحهُم انركىَين  ( ب

رى ؼاَُها يٍ حُث سُاق اجلًهح، وأٌ هنأٌ خترهف ي انؼثاساخ املرشادفح
ذؼهُى يهاسج انكالو تانرشادف انكايم وشثّ انرشادف تأال َسرخذو ػثاساخ 

 وٍْ شثّ انرشادف ػهً إنضاو ػثاساخ يٍ انرشادف انكايم.

 هُى يهاسج انكالويف ذؼ انركىَين أيا انىظائف يٍ ْزا انرحهُمو 
 ذغثُمُا، يُها: وانكراتح

أٌ َكىٌ يف ذؼهُى يهاسج انكالو وانكراتح اسرخذاو انؼثاساخ املرشادفح يف  ( أ
أٌ َؼغٍ وصَادج خضاَح املفشداخ ت وخمرهفا ذؼثري شٍء نُكىٌ ذؼثريا يرُىػا

 يف ذؼهُى يهاسج انكالو وانكراتح.ػهً مجم  ؼثاساخ يرشادفحت أيثهح 
ث انؼثاساخ أو املفشداخ يف انمايىط أو املؼمى ػُذ وأٌ َهرى حني حب ( ب

ذؼثري اجلًهح يٍ انهغح اإلَذوَُسُح إىل انهغح انؼشتُح يٍ حُث يؼاَُها 
يف  واحذج وسُاق اجلًهح، فمذ اعهغ تضغ املفشداخ حني حبث كهًح

ذغثُك انمايىط ػادج، ورنك احلال َسثة ػهً اخرُاس انؼثاسج غري املُاسثح 
 ذفصُهُا يٍ ذهك انؼثاساخ املؼشوضح. هانؼذو يؼشفح يؼاَُ يف سُاق اجلًهح
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 االلرشاحاخ واملذّخالخ . ب
لذ لايد انثاحثح يف ْزِ انذساسح ذشكُضا تؼهى انذالنح يٍ َاحُح انرشادف 

ػثاسج، وحههد كم يُها ذفصُهُا  رؼهمح تانرؼهًُُح ػهً ػذج مخسنييف انؼثاساخ امل
، الرشحد انثاحثح ملٍ َشَذ أٌ َثحث حبثا تانرحهُم انركىَين. َظشا إىل رنك احلال

 ػهًُا ػٍ انذالنح أو املرشادف ويا َرؼهك مبىضىع ْزِ انذساسح:
أٌ َىسغ دساسرّ تاسرخذاو جمال انذاليل، وانرحهُم انركىَين، يغ سُاق  .1

 اجلًهح.
أٌ َىسغ وَرؼًك يف دساسرّ ػٍ املرشادف يٍ َاحُح سثة ولىػّ ويا َرأثشْا  .2

 ا وكراتح.يف اسرخذايها كالي
وميكٍ أٌ َىسغ دساسرّ ػٍ حبث انؼثاساخ املرشادفح ػهً يىضىػاخ  .3

 يرُىػح، أو ػهً ػذج كثريج.
 أٌ حيهم انؼثاساخ املرشادفح يٍ َاحُح آَاخ انمشآٌ سجىػا إىل انرفسري أَضا. .4
 ويٍ املسرحسٍ أٌ َثحث دالنح األنفاػ املرؼهمح يف أستغ املهاساخ انهغىَح. .5

 


