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 01الحصت 

 

اكع البدث العلمي :    اإلاوضوع  وصفاث الباخث العلميو
 

اكع البدث العلمي : أوال في العلوم ؤلاظالميت و
 

 وعذم التخطيط للبدثالعشوائيت  .1

   والتلليذالعطديت .2

  والاحتراسالتىشاس .3

 البعذ عً إشياالث الحياة .4

 

 

 صفاث الباخث العلمي: جاهيا 
 .الشغبت والاعتزاص-1

 .التىظيم، الوكت، العمل-2

 .الصبر وجدذيذ ؤلاسادة والعضيمت-3

 .ألاماهت-4

 .اإلاوضوعيت-5

 .الىفاءة واإلاهاسة-6
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 02الحصت 

أظئلت البدث وعىاصش اإلاششوع : اإلاوضوع
:  أي بدث وهيإعذادهىان هوعين مً ألاظئلت يجب ؤلاحابت عنها في ظياق 

مارا ؟ وإلاارا ؟ : أظئلت: أوال

كبل الششوع في البدث ييبغي أن يدذد الباخث مارا ظيبدث بالتدذيذ؟، وأن يعشف إلاارا يبدث في هزا 

:  اإلاوضوع دون غيره؟ ويجاب عً هزه ألاظئلت باظتدضاس العىاصش التاليت

 مقذمت .1

خي  .2 الخػٍشل باإلاىغىع وباؾاسه اإلاػشفي والخاٍس

أهمُت البدث  .3

 ئشهالُت الذساظت وأظئلتها .4

قشغُاث الذساظت  .5

 أظباب اخخُاس اإلاىغىع .6

 أهذاف الذساظت .7

 خذود الذساظت .8

الذساظاث العابقت  .9

 مكاهُم الذساظت .10

أيً ؟ وهيف؟ : أظئلت: جاهيا

أًً ظُجذ ما ًبدث غىه؟ ولُل ٌششع في البدث : وارا اخخاس الباخث مىغىغه جىاحهه أظئلت أخشي وهي 

؟ واإلاىهج اإلاخبؼ ؟  ولُل ًىظم أحضاء بدثه؟ ولُل ٌعخمذ اإلاػلىماث مً مطادسها؟ ولُل ًىزقها؟ ولُل 

: هزه ألاظئلت ًجاب غنها باظخدػاس الػىاضش الخالُت  وًطىؾها؟

اإلاىهج وأدواجه  .1

جقىُاث البدث  .2

مطادس البدث  .3

خؿت البدث  .4

 ضػىباث البدث .5

متن البدث  .6

خاجمت  .7

 قهاسط الذساظت .8

 اإلاالخق .9

 ملخطاث البدث .10
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 03الحصت 

 

معايير اختياس موضوع البدث : اإلاوضوع

 

 :معايير متعللت بالباخث: أوال

 .سؾبت الباخث في اإلاىغىع1-

 .أن ًخكق اإلاىغىع ومُىالث الباخث2-

 . ًهىن اظخمشاسا لقشاءاجه ودساظاجه العابقتأنمً ألاخعً 3 -

 .الخألذ مً اظخػذاداث الباخث وقذسجه غلى بدث اإلاىغىع مً الىاخُت الػلمُت4 -

 

 معايير متعللت بالبدث: جاهيا

 أن ًشاعي الخخطظ الػلمي للباخث1-

 .أن جخىقش في اإلاىغىع مإششاث الجذة والابخهاس وؤلابذاع2-

 .الخألذ مً جىاقش اإلاطادس ألاظاظُت لهزا اإلاىغىع وإمهاهُت الىضىى ئليها3-

 .أن ًهىن اإلاىغىع را أهمُت غلمُت وغملُت4-

 .أن جخىقش ؤلامهاهاث اإلاادًت والػلمُت والضمىُت إلهجاص البدث5-

 . حادةئشهالُت ًخػمً أي ئشهالُا ًهىن مىغىغا أن6 -

 ٌعخجُب اإلاىغىع إلاشنالث الىاقؼ الثقافي والاحخماعي والاقخطادي أن7 -

داوى جقذًم خلىى لها  .والعُاس ي، ٍو

 

 :مالخظت

الحطت جخػمً أًػا جؿبُق اإلاػاًير العالكت الزلش غلى اإلاىاغُؼ التي اقترخها 

 . الؿلبت 
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04الحصت   

 

 معايير ضبط عىوان البدث: اإلاوضوع

 

 .أن ًشجبـ الػىىان باإلشهالُت وأظئلتها وقشغُاث الذساظت- 1

دُل مكشداجه ئلى مىغىغه، ماوًػا مً جطىس ما 2-
ُ
ًيبغي أن ًهىن الػىىان حامًػا ج

 .لِغ مً مدخىاه

مطاؾا  أن ًهىن الػىىان واضحا ومباششا في داللخه غلى املحخىي ولِغ مخهلكا وال3-

تأوبطُـ بالؾُت  ت أو مجاٍص  . سمٍض

ال خعب الحاحت ئلى الذقت، وقذ 4 - منً أن ًهىن ؾٍى ان ًهىن الػىىان مخخطشا ، ٍو

ين أو زالزت منً أن جطل ملماجه . ًهىن مً معخٍى  . ملمت20 مً ئلى ألثرٍو

ظهش ألاضلي قُه والخبعي بىغىح- 5  أن جبرص مخؿيراث الػىىان بشهل واضح ٍو

 .اخخُاس الهلماث بذقت مؼ قدظ داللتها ، وججىب الحشى-6

 .الخؿابق الخام بين الذاى واإلاذلىى أي الػىىان واإلاػمىن - 7

ال جػؼ جدخه خؿأ، وال جػػه بين غالمتي اقخباط، وال جػؼ في آخشه هقؿت، وال - 8

 . مً غالماث الخىقُـأيحعخػمل 

 :هيفيت صياغت العىوان

قت الػطل الزهني و العبر والخقعُم لما ًلي  :جخم ضُاؾت الػىىان بؿٍش

ً النخب والشظاةل الجادة1 -  .اظخػً بمؿالػت غذدا مً غىاٍو

ً مىاظبت4الى3غؼ مل الاخخماالث اإلامنىت ألن جهىن غىىاها، مً 2 -  .غىاٍو

ً واظدبذى الهلماث مي جدطل غلى ضُاؾاث حذًذة3 -  .ادمج بين الػىاٍو

ً مدذدا ميزاث مل غىىان وظلبُاجه4 -  .زم قاسن بين ما بقي مً الػىاٍو

 .خقق اإلاىاؽ في مل غىىان واظخػبذ ماال ٌعخقُم منها5 -

 .اهخخب ما ًبذو غىىاها مىاظبا6 -
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 .زم اخخبره بػذد مً ألاظئلت ختى ٌعخقُم الػىىان- 7

 . الػىىان بطىث غاى لما لى مان مً ئغذاد ؾيركاقشأ-8

ً في الػىىان  -9  (الخدنُم)أؾلب سأي آلاخٍش

 .الاهدباه ئلى مذي جؿابق الػىىان مؼ مدخىي البدث في مشاخل البدث ملها- 10

ججىب وغؼ خلكُاث ملىهت أو قىُت ججمُلُت في ضكدت الػىىان لخجىب - 11

ش أو   .الالخباطالدشَى

 

 :مالخظت

ً اإلاقترخت  الحطت جخػمً أًػا جؿبُق اإلاػاًير العالكت الزلش غلى الػىاٍو

 

  



7 
 

 05الحصت 

 

ششح عىاصش ؤلاطاس اإلانهجي مدتوى : اإلاوضوع

 (أهميت الذساظت- التعشيف باإلاوضوع- اإلالذمت )

 :ملذمت-1

قطذ بها   . اإلاىاظب للمىغىعالاظتهالىٍو

 : التعشيف باإلاوضوع- 2

هزا الػىطش وششح قُه الكنشة الػامت للبدث، مؼ رلش الػىىان وششخه 

 .ششخا مبعؿا

 مجاى البدث والخخطظ الذقُق، مؼ أي اإلاػشفي ئؾاسه رلش ئلىباإلغاقت 

 الذساظاث العابقت التي حػشغذ للمىغىع وؤلاغاقت التي ًػُكها ئليؤلاشاسة 

بدثىا الجذًذ، ومىقؼ هزا اإلاىغىع غمً ظلعلت الجهىد الػلمُت التي بزلذ 

ش الػلمي لذساظت اإلاىغىع. في العابق  .وهى هىع مً الخبًر

 

 :مالخظت

ل بمىغىغاتهم  ًكسح املجاى للؿلبت ملحاوالث الخػٍش
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 06الحصت 

  وعىاصشهاجدذيذ ؤلاشياليت : اإلاوضوع

 مفهوم ؤلاشياليت: أوال

 .جقىى أشهل ألامش أي الخبغ واخخلـ واإلاشهلت هي ألامش الطػب اإلالخبغ واإلاشدبه: لؿت

منىىا القىى بأن اإلاشهلت هي اإلاطؿلح  غىع ؤلاشهالُتوالبػؼ ٌعخػمل مطؿلح اإلاشهلت ، ٍو

أما ؤلاشهالُت قهي اإلاطؿلح اإلاىاظب للخنُُل . إلاىاظب لألخالى واإلاػػالث الػلمُت والػملُت

ق الحل ، أي أن ؤلاشهالُت ما الخبغ مً ألامىس وله  الػلميألامادًمي للمشهلت ووغػها في ؾٍش

 .خل غلمي ممنً

 .وهدً هكػل اظخػماى مطؿلح ؤلاشهالُت

قاإلشهالُت هي حػبير غً قشاؽ أو هقظ في اإلاػاسف الػلمُت اإلاخطلت بمعألت :  في الاضؿالحأما

 .وجدعم بالذقت والخدذًذ. مػُىت ججبر الباخث غلى البدث غنها

منً أن ٌػبر غً ؤلاشهالُت بأجها أظئلت ملُت مباششة ٌسجلها الباخث لُىؿلق منها لذساظت - ٍو

 .مىغىغه

منً حػٍشل ؤلاشهالُت بأجها اججاهان أو ألثر ًدىاصغان قػُت ما ٌػبر غً هزا الخىاصع  ٍو

 في مشهلت ال ًبذو خلما ظهال، وجهىن قابلت للحل، وال القاسب بطُاؾت مدنمت مكطلت جػؼ 

وجدبلىس ؤلاشهالُت في رهً الباخث غلى . جكهم القػُت مً ؾير غبـ اخخماالث خل هزا الخىاصع

مشاخل وجىمى وجخػمق مؼ ظػت القشاءة ودقت اإلاالخظت قخهىن في البذاًت حعاؤال غاما في الزهً 

هدُجت اهخمام أو قشاءاث غامت أو جىحيهاث اإلاششف ومؼ أخز هزا الدعاؤى ئلى الػبـ 

والخدذًذ مً خالى مػؿُاث جػُكها القشاءة واإلاخابػت واإلاالخظت لُخمنً الباخث مً جػُِق 

 ...الدعاؤى الػام ئلى ظإاى مشلضي ًشجبـ بشهل مباشش بمإزشاث ومإششاث ودالالث ووقاتؼ

ًهىن لها ألازش في مداولت ؤلاحابت غلى هزا الدعاؤى، هزا الخؿبُق للدعاؤى الػام ئلى ظإاى 

 .مشلضي وأظئلت قشغُت هى ما ٌعمى باإلشهالُت

 :عىاصش ؤلاشياليت: جاهيا
ت حامػت هي مدىس البدث وهي القػُت التي جدىاصغها اججاهاث الىظش وجخخخم - 1 قنشة مشلٍض

 .بعإاى مشلضي للقػُت

 .زمت أظئلت قشغُت جىضح القػُت ؤلاشهالُت بالخكطُل- 2
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 07الحصت 

  وششوطهاصياغت ؤلاشياليت : اإلاوضوع

 : التعاؤل ألاول ويمش بالخطواث آلاجيت: أوال

ججعُذ الشػىس بمشهلت ما جذوس في رهً الباخث، ورلو باظخدػاس قػُت ما مً  .1

خقل مً خقىى اخخطاص الباخث بدُث جهىن مً غمً حعاؤالجه اإلاػشقُت، 

والشػىس الصخص ي بىحىد مشهلت بخطىس القػُت ٌػذ أظاظُا للخمنً مً مخابػت 

 .جكاضُلها

مػاًىت اإلاشهلت لما هي مؿشوخت والدعاؤى ألاولي والخألذ مً جدذًذ ئشهالُت الذساظت  .2

جدذًذا دقُقا لي حعهل غملُت الطُاؾت الخقا ورلو بخجضيء ؤلاشهالُت ئلى أظئلت 

مباششة جمنً الباخث مً غبـ املحىس اإلاشلضي الزي جذوس غلُه، وهى ما غبر غىه 

 .العابقىن بخدذًذ ميشأ الخالف وإسحاغه ئلى أضىى مدذدة ومػبىؾت

مخخلل آلاساء اإلاػخمذة أو املحخملت في مقاسبت هزه القػُت ورلو بخبُان أوحه غبـ  .3

 .الاسجباؽ والخػاسع قُما بُنها وغللها وسبؿها بأظباب الاخخالف

جدذًذ اإلاذاخل اإلاخىىغت للمشهلت لشبؿها بمإزشاث أخشي وأدلت ججػل آلاساء جخػذد في  .4

 اإلاعألت الىاخذة

 

 ؟مً أيً وعتلي جصوسها لإلشياليت: جاهيا

 القشاءة اإلاػمقت والىقذًت إلاىغىع الذساظت -1

 .ؤلاؾالع غلى همارج مً ئشهالُاث بدىر مخخاسة -2

 .جىظُل الخبرة الػملُت والىظُكت -3

 .حػلم مىهجُت البدث والخذسب غليها -4

 .الذساظاث اإلاسحُت للبدىر العابقت في مجاى الخخطظ الذقُق -5

 .ؤلاؾالع غلى بشامج الذساظاث الػلُا وخؿـ البدث الػلمي في الجامػاث -6
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 :ششوط صياغت ؤلاشياليت:جالثا

 .الذقت والىغىح باظخخذام أقػل الػباساث واإلاطؿلحاث -1

اسجباؽ ؤلاشهالُت بيخاةج الذساظاث العابقت راث الطلت، قال جهىن مبخىسة مً ظُاقها  -2

 .الػلمي وإهما جىغؼ غمً وعق مً البدىر العابقت

 .أن ًهىن مىغىع ؤلاشهالُت قػُت واقػُت قابلت للبدث ًمنً مقاسبتها ولِعذ مىهىمت -3

أن جخػمً الطُاؾت الخػبير غً الػالقت بين ألادلت وآلاساء والػىاضش اإلاإزشة وبُان اإلاشلضي  -4

 .منها والثاهىي والثابذ واإلاخؿير واإلاعخقل والخابؼ

ججىب ألاخهام الزاجُت في اخخُاس الػىاضش أو آلاساء وألاظئلت أو الػالقاث واظدُػاب حمُؼ  -5

 .الاخخماالث اإلامنىت

اخخُاس ئشهالُت البدث وجدذًذها سبما ًهىن أضػب مً ئًجاد الحلىى لها لزلو ٌػذ  -6

 .الىجاح في غبؿها مكخاح خلها

 أظئلت الختباس ؤلاشياليت: سابعا
بػذ الاهتهاء مً ضُاؾت ؤلاشهالُت ًمنً للباخث أن ًخخبر دقت ما قام به مً خالى حملت مً 

ألاظئلت جخخبر مذي أهمُتها ومذي قابلُتها للبدث، منها ما ًخػلق بالباخث ومنها ما هى مخػلق 

 .باإلاىغىع، أي هل ٌشهل اإلاىغىع ئغاقت مػشقُت راث باى أم ال
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 08الحصت 

 أظباب اختياس اإلاوضوع وأهذاف الذساظت وخذودها : اإلاوضوع

 

 أظباب اختياس اإلاوضوع: أوال
 .هىاك هىغين مً ألاظباب راجُت ومىغىغُت

 قهي مُىالجو الصخطُت والػاؾكُت ججاه اإلاىغىع:  ألاظباب الزاجُتأما. 

 قهي التي جشحؼ ئلى اإلاىغىع: مىغىغُت. 

  

 أهذاف الذساظت: جاهيا
 . جدقُقها في جهاًت الذساظتئليلهل بدث مجمىغت أهذاف جخؿلؼ 

 :خصائص ألاهذاف

  جخؿلؼ لخدقُق هخاةج مػخبرةأيألاهذاف ؾمىخت،  .1

 .أي ممنىت الخدقق: ألاهذاف واقػُت .2

 .ألاهذاف قابلت للقُاط أي ًمنً جقُُمها في ألاخير .3

 .ألاهذاف مدذدة .4

  .ألاهذاف غادة مشجبؿت بضمً مدذد .5

 .وأوى هذف ًجب غلى الؿلبت جدذًذه هى ئهجاص بدىثهم الذساظُت ، في الكترة املحذدة

6.  

 خذود الذساظت: جالثا
 .هي املجاى الضمني الزي جخم قُه الذساظت: خذود الضماهيت.1

 .هي ؤلاؾاس اإلاهاوي للبدث: الحذود اإلاياهيت.2

 . املجاى البدث الذقُق:الحذود اإلاوضوعيت.3

 .مجاى القػُت- مدىس الذساظت - الخخطظ
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 09الحصت 

 مفاهيم الذساظتبىاء :اإلاوضوع
 .هىاك زالزت أهىاع مً اإلاكاهُم

 

 :اإلافهوم اللغوي /أوال
 (البً قاسط)معجم مقاًِغ اللؿت : اإلاػنى ألاضلي/أ

 .اإلاػاوي الكشغُت/ب

1................................................................................................................................................... - 

2.....................................................................................................................................................- 

3...................................................................................................................................................- 

4...................................................................................................................................................- 

5...................................................................................................................................................- 

 

: اإلافهوم الاصطالحي/ جاهيا

  

ل الىاسدة في اإلاىغىع .1  .هى مجمىغت الخػاٍس

 .هخخاس منها ألاقػل والخادم للمىغىع دون جنشاس .2

حػٍشل الكقهاء، حػٍشل )ًمنً جطيُل اإلاػاوي الاضؿالخُت ئلى غذة جطيُكاث مثال  .3

 .(...ألاضىلُين، حػٍشل القاهىهُين

ل جشجِبا صماهُا .4  .ٌعخدعً جشجِب الخػاٍس

ػقب بخػلُق .5  .وهقذ. ٌعبق مل حػٍشل بخقذًم َو

 

  :اإلافهوم ؤلاحشائي/ جالثا

 .هى اإلاكهىم الزي ًخخاسه الباخث .1

 .قهى اإلاكهىم الزي جبنى غلُه أحضاء البدث .2
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 ؟.هيف هبني التعشيف ؤلاحشائي

 

ل الىاسدة في اإلاكهىم الاضؿالحي مؼ  .1 كا مً الخػاٍس ًمنً أن ًخخاس الباخث حػٍش

شه  .رلش ضاخبه وجبًر

ش .2 كا مشلبا مً الخػاٍسل ؤلاضؿالخُت العابقت مؼ الخبًر  .منً ان ًيسج حػٍش

 .منً بىاء حػٍشل ئحشاتي حذًذ بىاء غلى هقذ الخػاٍسل ؤلاضؿالخُت العابقت .3
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 10الحصت 

 مىهجيت التوجيم:اإلاوضوع
 نلحاحخنم إلاىهجُت الخىزُق مً البذاًت، هخطظ هزه الحطت للخىزُق اظخثىاء وخشوحا ع

 .جشجِب الػىاضش

 :آلاياث- 1

  جىزق آًاث القشآن في اإلاتن بزلش العىسة وسقم آلاًت، بين قىظين في جهاًت آلاًت

 : ألاخاديثجخشيج- 2

 .رلش دسحت الحذًث، الشاوي، املخشحين

 .خذًث صحُذ سواه غمش بً الخؿاب، أخشحه معلم وابً ماحت: مثاى

 .ص/بُاهاث النخاب ج: ... سقم: ... باب: ... لخاب (اخخُاس ألاصح)واللكظ للبخاسي 

 : الحشفي الىتبجوجيم- 3

 .غىذما جنخب ققشة خشقُا مً لخاب" البذ مً وغؼ الكقشة بين شىلخين "

 : وجنخب في الهامش لماًلي

غىىان النخاب، جشحمت، جدقُق، داس اليشش، مهان داس اليشش، ؾبػت، ظىت، الجضء، : اإلاإلل

 .الطكدت

  :التوجيم بالتصشف- 4

ذ وجىقظ وجشبـ   :ًق ًهىن لما ًليرالخى... هى أن جأحي بكقشة وجٍض

 . جنخب بخطشفألاخيرالهاجب، مل بُاهاث النخاب، وفي /أ

 او جنخب في البذاًت ًىظش، النخاب، الهاجب مل البُاهاث/ب

 :جوجيم الىتاب الجماعي- 5

 (وآخشون)اظم الهاجب ألاوى ومً مػه 

 .زم رلش بقُت البُاهاث. في خالت وحىد ماجبين ققـ ًمنً لخابتهما مػا

 :التوجيم مً املجالث -6

اظم ضاخب اإلاقاى، غىىان اإلاقاى، اظم املجلت، ضىكها، الجهت التي جطذسها، الػذد، العىت، 

 .الطكدت

 :التوجيم مً الشظائل الجامعيت- 7

ماظتر، ئششاف، الخخطظ، / ماحعخير/دلخىساه:ضاخب الذساظت، غىىان الذساظت، ضىكها 
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 .القعم، الهلُت، الجامػت، اإلاىظم الذساس ي، الطكدت

 :لوجائم اللاهوهيت- 8

خ، اإلاادة(حػذًل)اظم الىزُقت القاهىهُت  ذة الشظمُت مثال، مؼ رلش ) اإلاطذس .، الشقم، جاٍس الجٍش

 (الػذد والعىت

 :الوجائم ألاسشيفيت- 9

  الىؾني، الجهىي، املحلي داخلي جابؼ لىصاسة الذاخلُتألاسشُل

 .والخاسجي الخابؼ لىصاسة الخاسحُت

 .غىىان الىزُقت، سقمها، وضىكها، مهان وحىدها

:  اإلالابلت- 10

ه مؼ شخطُت لدعخػمل بػذ رلو لمطذس للمػلىماث وهي أداة مً أدواث  هي خىاس ججٍش

 .البدث اإلاهمت

 .../.../... ، ًىم(بىضكه)مقابلت مؼ قالن 

 :مداضشاث اإلالتلى- 11

خ اإلالخقى  .املحاغش، غىىان املحاغشة، غىىان اإلالخقى، الجهت اإلاىظمت، جاٍس

 :اإلاطبوعت الذساظيت- 12

ألاظخار، غىىان اإلازلشة، اإلاقُاط، الخخطظ، القعم، الهلُت، الجامػت، اإلاىظم الذساس ي، 

 .الطكدت

 :الحصص ؤلاراعيت والتلفضيوهيت - 13

، مىخج البرهامج الكػاةُت، (اإلايشـ)ضاخب اإلاػلىمت، غىىان البرهامج، ضاخب البرهامج 

خ  .ضىل البرهامج، الخاٍس

قت املجالث)الجشائذ - 14  (هكعها ؾٍش

اكع ؤلالىتروهيت- 15  :اإلاو

خ ؤلاؾالع غلى اإلاقاى خ لخابت اإلاقاى، جاٍس  .ضاخب اإلاقاى، غىىان اإلاقاى، غىىان اإلاىقؼ، جاٍس

 :العباساث التوجيليت- 16

 .اإلاشحؼ هكعه، ال جنخب اظم الهاجب، اظخػماى هكغ اإلاشحؼ، وهكغ الطكدت غلى الخىالي*

اظخػماى هكغ اإلاشحؼ، في ضكدت أخشي، أو في هكغ الطكدت ولنً قطل : اإلاشحؼ العابق

 .بُنهما مشحؼ آخش ًنخب اظم الهاجب
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 .الشىلخينودون اظخػماى ، الهاجبهىا ًإخز لالم : ًىظش

 .بقُت البُاهاث........... ًىظش غىىان النخاب، ضاخبه: ئما جنخب 

 .بخطشف........ بقُت البُاهاث ........ الهاجب، النخاب، : وإما جنخب 

 :ؤلاخالت بواظطت - 17

 .(بُاهاث اإلاشحؼ الزي بدىصجو)جنخب بُاهاث اإلاشحؼ ألاضلي ماملت وبػذها غً 

 .عىذ هلص معلوماث اإلاشاحع - 18

 .بذون ؾبػت: ؽ.ب

خ: ث.ب  .بذون جاٍس

 :جشحمت ألاعالم- 19

 أن جترحم للجمُؼ-

 أوال جترحم ألخذ-

 أو أن جػؼ مػُاسا-

 .جهىن في الهامش، أن هشحؼ ئلى مطادس الترحمت وأن هزلش اإلاشحؼ بػذ الترحمت

 :ششح اليلماث- 20

 ( التهمِش اسقاممؼمشجبت جهىن )

 :التفشيم بين اإلاصذس واإلاشحع- 21

با   . ومهاهُاسماهُاقاإلاطذس هى ما خىي اإلاػلىماث ألاظاظُت للمىغىع ومان قٍش

 .اإلاشحؼ ما مان مإلكا غً اإلاىغىع*

 

 

 

 


