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 (َمطح14)دسس انُظٕص : أٔال   
    

:   ٚمٕل انشاعش يحًٕد سايٙ انثاسٔد٘ ْٕٔ فٙ يُفاِ تسشَذٚة، ٚرشٕق إنٗ يظش

 

 ذَشّحـَم يٍ ٔاد٘ األساكح تانْٕجـــــذ                فثـــــاخ صمٛــــــــًا ال ُٚعٛذ ٔال ُٚثذ٘

 صمًٛا ذظم انعائـــــــذاخ حـــــٕاَٛا               عهّٛ تئشفـــــاق ٔإٌ كــاٌ ال ٚـــجذ٘

 َٚخْهٍ تّ َيـّضا أطــاب فـــــــــــؤادِ               ٔنٛش تّ يش صٕٖ ُحَشق انٕجــــــذ

 تّ عـــهح إٌ نى ذظثــٓا صـــــــاليح               يٍ اهلل كادخ َفَش حـايهٓا  ذــُـــْشد٘

 صـاْشا              أعـــانج يا أنماِ يٍ نٕعرٙ ٔحـــــذ٘"صشَذٚة " أتٛد عهٛال فٙ 

أدٔس تعُٛٙ ال أسٖ ٔجــّ طـــاحة               َٚشٚع نظٕذٙ أٔ ٚـــــــــشق نًا أتــذ٘   

 ٔال طاحٌة غٛش انحضاو َيــــُٕطـَح                حًــــــــائهّ يُٙ عهٗ عــــاذك َطـهذ

ًُهـــــًح                ذطّهَع َحٕ٘  ٚششئة يٍ انغًـــــــــذ  إرا حــــــــــــشَكْرّ ساحرٙ ِن

 ٔإَــٙ نًمذاو عهٗ انٕٓل ٔانــشدٖ               تُفضٙ ٔفٙ اإللذاو تانُفش يا ُٚــشد٘

 ٔإَــٙ نمٕال إرا انرثــش انـــــٓذٖ                ٔجاسخ ُحهٕو انمٕو عٍ َصـٍُ انمظذ

 كــــــــــزنك إَـٙ لائـم ثى فــــــاعم                ِفعـــــــانٙ ٔغـٛش٘ لذ ُٚٛش ٔال ٚضذ٘
                                                              

                                                                             دٕٚاٌ انثاسٔد٘ ـ ذحمٛك عهٙ انداسو ٔيحًذ شفٛك يعشٔف 

 .  (ترظشف) ٔيا تعذْا 163:  ـ ص1998                                                                          داس انعٕدج ـ تٛشٔخ ، 

 :ششٔح يضاعذج
ٚٓرى تّ : ـ ٚشٚع نظٕذٙخضٚشج تانًحٛط انُٓذ٘، َفٙ إنٛٓا انشاعش انثاسٔد٘  : ـ صشَذٚةكُاٚح عٍ يظش : ـ ٔاد٘ األساكح 

 .انظٕاب طشٚك: ـ صٍُ انمظذج ِحهى، ْٕٔ األَاج ٔانعمم  : ـ ُحهٕو. لٕ٘، طهة:  ـ طهذ

 
 

اكرة يٕضٕعا إَشائٛا يركايال، يحكى انرظًٛى، ذحهم فّٛ ْزا انُض، يضرثًشا  يكرضثاذك 

: انًعشفٛح ٔ انًُٓجٛح ٔانهغٕٚح، ٔ يضرششذا تًا ٚأذٙ 

 

 ـ ٔضع انُض فٙ إطاسِ انثمافٙ ٔ األدتٙ؛

 ـ ذهخٛض يضايٍٛ انُض؛

 ـ ذحذٚذ انحمٕل انذالنٛح انًًُٓٛح فٙ انُض ٔ انًعدى انًشذثط تٓا؛

 ـ سطذ خظائض انُض انفُٛح ٔ إتشاص ٔظائفٓا ، تانرشكٛض عهٗ اإلٚماع ٔاألسانٛة؛ 

 .ـ ذشكٛة خالطح ذسرثًش فٛٓا َرائح انرحهٛم، نثٛاٌ يذٖ ذًثٛم انُض نردشتح إحٛاء انًُٕرج 
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  ( َمط 6 )دسس انًؤنفاخ : ثاَٛا 

 

: ألحًذ انًعذأ٘ انًداطٙ" ظاْشج انشعش انحذٚث"    ٔسد فٙ يؤنف 

 
ٔنعم فٙ ٔسعُا اٌٜ، أٌ َؤكذ أٌ انشعش انحذٚث لذ اضطهع تًًٓرّ، سٕاء عهٗ يسرٕٖ كشف " ... 

انٕالع، أٔ عهٗ يسرٕٖ اسرششاف انًسرمثم، فضال عٍ انشٔافذ انثمافٛح انًخرهفح انرٙ أغُد يضًَّٕ، 
غٛش أٌ انُظفح ذمرضٙ يُا أٌ َسدم تأٌ ثًح عذج عٕايم . ٔيٛضذّ عٍ انًضايٍٛ انشعشٚح انرٙ سثمرّ

حاند تٍٛ ْزا انشعش ٔتٍٛ أٌ ٚظم إنٗ اندًاْٛش انعشتٛح، نٛرحٕل إنٗ طالح خثاسج، شثٛٓح تانطالح 

...". انرٙ اعرذَا يٍ انكهًح انظادلح أٌ ذفدشْا فٙ كم انعظٕس
 

  2007                                                 أحًذ انًعذأ٘ انًداطٙ، ظاْشج انشعش انحذٚث ـ انطثعح انثاَٛح           

. 192:                                                            ششكح انُشش ٔانرٕصٚع انًذاسط، انذاس انثٛضاء  ص 

 

: اَطهك يٍ ْزِ انمٕنح، ٔيٍ لشاءذك انًؤنف انُمذ٘؛ ثى أَجز يا ٚأذٙ

 

             ـ  ستط انمٕنح تسٛالٓا داخم انًؤنف؛ 

             ـ ذحذٚذ أْى انعٕايم انرٙ حاند دٌٔ ٔطٕل انشعش انحذٚث إنٗ اندًاْٛش انعشتٛح؛ 

.              ـ تٛاٌ انًُٓح انز٘ اعرًذِ انكاذة فٙ دساسح ظاْشج انشعش انحذٚث


