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 ثانًنا بابان

 ادلسائم غري احملهونت

 وفيه أربعة فصول
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 انفصم األول 

 تذسٌباثانسائم وادل

 عهىهونت احملغري 
 انواسثني من انشجال واننساء  -1           

             أصحاب انفشوض -2           

 باننفس وبانغري ومع انغري انعصبت -3           
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ػرجالػواضظداءػاضوارثونػطنػاضػ-1
 .أِاَ غري اٌىارز ( ×)أِاَ اٌىارز ، وعالِح ( ص)حذد اٌىارشني ِٓ اٌزجاي وإٌظاء تىضع عالِح :  1ص

 اإلرز وعذِٗ اٌمزَة اٌزلُ  اإلرز وعذِٗ اٌمزَة اٌزلُ
  اتٓ أخ ع 77   اتٓ 1
  تٕد أخ ع 78   تٕد  7
  اتٓ أخ ألب  79   اتٓ اتٓ 3
  ألب تٕد أخ 33   تٕد اتٓ  4
  اتٓ أخ ألَ 31   اتٓ تٕد 5
  تٕد أخ ألَ 37   تٕد تٕد 6
  أخد ع 33   اتٓ اتٓ اتٓ 7
  أخد ألب 34   تٕد اتٓ اتٓ 8
  أخد ألَ 35   اتٓ اتٓ تٕد 9

  اتٓ أخد ع 36   اتٓ تٕد تٕد 13
  تٕد أخد ع 37   تٕد تٕد تٕد 11
  اتٓ أخد ألب 38   أب  17
  د أخد ألبتٕ 39   أب األب 13
  اتٓ أخد ألَ 43   أب األَ  14
  تٕد أخد ألَ 41   أب أب األب 15
  عُ ع 47   أب أَ األَ 16
  عُ ألب 43   أب أَ األب 17
  عُ ألَ 44   األَ 18
  اتٓ عُ ع 45   أَ األَ 19
  اتٓ عُ ألب 46   أَ األب 73
  اتٓ عُ ألَ 47   أَ أب األب 71
  تٕد عُ ع 48   أَ أب أب األب 77
  اتٓ اتٓ عُ ع 49   أَ أب األَ 73
  اتٓ اتٓ عُ ألب 53   أخ ع 74
  اتٓ اتٓ عُ ألَ 51   أخ ألب 75
  تٕد اتٓ عُ ع 57   أخ ألَ 76
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ػأصحابػاضفروضػ-7
 :فزوضهُ وِىت ال َظرحمىهنا ِع تُاْ اٌظثة ( اٌذَٓ درطرهُ فمط)تُّٓ ِىت َظرحك أطحاب اٌفزوع : 1ص
 ( اٌشوض)ٌٕظف ا -1
 اٌظثة  7  اٌظثة  1
  سوض   سوض  
   تٕد اتٓ   تٕد 
 

 اٌظثة  4  اٌظثة  3
  سوض    سوض  
  تٕد تٕد   تٕد 
  أخ ع وافز    تٕد اتٓ 
 

 اٌظثة  6  اٌظثة  5
  سوض    سوض 
  أخد ع    اتٓ تٕد 
 

 اٌظثة  8  اٌظثة  7
  سوض     سوض 
  أخد ع    أخ ألب 
  أخ ألب    عُ ع رلُك 
 

 اٌظثة  13  اٌظثة  9
  سوض    سوض 
  اتٓ    اتٓ أخ ع 
 

 اٌظثة  17  اٌظثة  11
  سوض    سوض 
  رلُك اتٓ اتٓ    اتٓ 
  اتٓ عُ ع     تٕد 



 انثانً ادلسائم غري احملهونت انباب                                                                                            
 

61 

 

 :فزوضهُ وِىت ال َظرحمىهنا ِع تُاْ اٌظثة ( اٌذَٓ درطرهُ فمط)تُّٓ ِىت َظرحك أطحاب اٌفزوع : 7ص
 (اٌثٕد)ٌٕظف ا -7
 اٌظثة  7  اٌظثة  1
  تٕد   تٕد 
  تٕد اتٓ   أخد ع 
 

 اٌظثة  4  اٌظثة  3
  تٕد    تٕد 
  اتٓ     اتٕاْ 
 

 اٌظثة  6  اٌظثة  5
  تٕراْ    تٕد 
  اتٓ    اتٓ اتٓ  
 

 اٌظثة  8  اٌظثة  7
  تٕد    تٕراْ 
  أخد ألب    اتٕاْ 
 

 اٌظثة  13  اٌظثة  9
  تٕد    ٕدت 
  سوجح    سوض 
 

 اٌظثة  17  اٌظثة  11
  وافزجتٕد     تٕد 
  سوض    اتٓ لاذً 
  أخ ألب رلُك    أخ ع 
 

 اٌظثة  14  اٌظثة  13
  تٕد    تٕد 
  أب األب    أب 
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 :ة فزوضهُ وِىت ال َظرحمىهنا ِع تُاْ اٌظث( اٌذَٓ درطرهُ فمط)تُّٓ ِىت َظرحك أطحاب اٌفزوع :  3ص
 (تٕد االتٓ)إٌظف  -3
 اٌظثة  7  اٌظثة  1
  تٕد اتٓ   تٕد اتٓ 
  تٕد اتٓ اتٓ   أخد ألب 
 

 اٌظثة  4  اٌظثة  3
  تٕاخ اتٓ  3    تٕد اتٓ 
  تٕد اتٓ اتٓ    اتٓ اتٓ 
 

 اٌظثة  6  اٌظثة  5
  تٕد     تٕد اتٓ 
  تٕد اتٓ    اتٓ اتٓ اتٓ 
 

 اٌظثة  8  اٌظثة  7
  ا اتٓرتٕ    د اتٓ تٕ 
  اتٓ اتٓ    تٕرا اتٓ اتٓ 
 

 اٌظثة  13  اٌظثة  9
  تٕد اتٓ    تٕد 
  اتٓ اتٓ لاذً    ا اتٓرتٕ 
  أخ ع    اتٕا اتٓ 
 

 اٌظثة  17  اٌظثة  11
اتٓ تٕد     اتٓ تٕد 

 وافزج
 

تٕد اتٓ  
 لاذٍح

  سوض   
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 :فزوضهُ وِىت ال َظرحمىهنا ِع تُاْ اٌظثة ( هُ فمطاٌذَٓ درطر)تُّٓ ِىت َظرحك أطحاب اٌفزوع :  4ص
 (األخد اٌشمُمح)إٌظف  -4
 اٌظثة  7  اٌظثة  1
  سوض   أخد شمُمح  
  أخد شمُمح   أخد ألب 
 

 اٌظثة  4  اٌظثة  3
  أخ شمُك    سوجح 
  أخد شمُمح    أخد شمُمح 
 

 اٌظثة  6  اٌظثة  5
  أخد شمُمح    أخ شمُك 
  أَ    ع أخراْ 
 

 اٌظثة  8  اٌظثة  7
  أخ شمُك    أخد شمُمح 
  عأخىاخ  5    جذج 
 

 اٌظثة  13  اٌظثة  9
  تٕد اتٓ    تٕد 
  أخد شمُمح     أخد شمُمح  
 

 اٌظثة  17  اٌظثة  11
  أب    تٕد 
  أَ    تٕد اتٓ 
  أخد شمُمح     أخد شمُمح  
 

 اٌظثة  14  اٌظثة  13
  أخد ع    أخد ع 
  اتٓ اتٓ تٕد    اتٓ تٕد 
  أخ ألَ    جذ ألَ 
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 اٌظثة  16  اٌظثة  15
  أب    أب 
  أَ    تٕد 
  تٕد    أخد شمُمح  
  شمُكأخ     أخد ألب 
  أخد شمُمح     أخد ألب 
 

 اٌظثة  18  اٌظثة  17
  أخد شمُمح     أخد شمُمح  
  جذ ألَ    تٕد تٕد 
 

 اٌظثة  73  اٌظثة  19
أخد ع  

 وافزج
  أخد ع   

  أخ ع رلُك    أخد ألب 
  أخ ألب    عُ 
 

 اٌظثة  77  اٌظثة  71
  أخد ع    أخد ع 
تٕد اتٓ      اتٓ لاذً 

 وافزج
 

 
 اٌظثة  74  اٌظثة  73

  أخد شمُمح    أخد شمُمح 
  جذ ألَ    أخ عتٕد  
  تٕد تٕد اتٓ    تٕد أخ ب 
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 :فزوضهُ وِىت ال َظرحمىهنا ِع تُاْ اٌظثة ( اٌذَٓ درطرهُ فمط)ِىت َظرحك أطحاب اٌفزوع  تُّٓ:  5ص
 (األخد ألب)إٌظف  -5
 اٌظثة  7  اٌظثة  1
  سوجح   أَ 
  أخد ألب    أخد ألب  
 

 اٌظثة  4  اٌظثة  3
  أخ ألب    سوض 
  أخد ألب    أخد ألب  
 

 اٌظثة  6  اٌظثة  5
  أخد شمُمح      أخ شمُك 
  أخد ألب    أخد ألب 
 

 اٌظثة  8  اٌظثة  7
  أخراْ ألب    أخراْ ألب 
  أخىاْ ألب    أَ 
 

 اٌظثة  13  اٌظثة  9
  تٕد اتٓ     تٕد 
  أخد ألب    أخد ألب 
 

 اٌظثة  17  اٌظثة   11
  أخد ألب     تٕد  
  اتٓ تٕد    تٕد اتٓ 
      أخد ألب 
 

 اٌظثة  14  ةاٌظث  13
  ألبأخد     أخد ألب 
   ججذ    تٕد تٕد 
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 :فزوضهُ وِىت ال َظرحمىهنا ِع تُاْ اٌظثة ( اٌذَٓ درطرهُ فمط)تُّٓ ِىت َظرحك أطحاب اٌفزوع :  6ص
 ( اٌشوض)اٌزتع  -1
 اٌظثة  7  اٌظثة  1
  سوض    سوض 
  تٕد اتٓ    تٕد  
 

 اٌظثة  4  اٌظثة  3
  سوض    سوض  
  اتٓ    اتٓ اتٓ 
  تٕد    اتٓ اتٓ لاذً 
 

 اٌظثة  6  اٌظثة  5
  سوض     سوض 
  تٕد تٕد    اتٓ اتٓ  
  اتٓ تٕد    تٕد اتٓ 
 

 اٌظثة  8  اٌظثة  7
  سوض     سوض  
  أخد ألب    أخد شمُمح  
 

 اٌظثة  13  اٌظثة  9
  سوض     سوض  
  أب    أخ شمُك 
  أَ    أخد شمُمح  
 

 اٌظثة  17  اٌظثة  11
  سوض    سوض  
  اتٓ أخ ع    عُ 
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 :فزوضهُ وِىت ال َظرحمىهنا ِع تُاْ اٌظثة ( اٌذَٓ درطرهُ فمط)تُّٓ ِىت َظرحك أطحاب اٌفزوع :  7ص
 (اٌشوجح)اٌزتع  -7
 اٌظثة  7  اٌظثة  1
  سوجح    سوجح  
  أخد ألب   أخد شمُمح   
  أخ ألب   اتٓ عُ 
 

 اٌظثة  4  اٌظثة  3
  سوجح     سوجح  
  اتٓ عُ ع    أخ شمُك 
  اتٓ عُ ألب    أخ ألب 
 

 اٌظثة  6  اٌظثة  5
  سوجراْ     سوجح  
  أب    اتٓ عُ ألب 
  أَ    اتٓ اتٓ عُ 
 

 اٌظثة  8  اٌظثة  7
  سوجاخ 3    سوجاخ 4 
  اتٓ اتٓ    تٕد 
 

 اٌظثة  13  اٌظثة  9
  حسوج    ح وافزججسو 
  تٕد وافزج    ع دأخ 
 

 اٌظثة  17  اٌظثة  11
  سوجح    سوجح 
  اتٓ تٕد    تٕد تٕد 
  اتٓ اتٓ تٕد    اتٓ تٕد 
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 :فزوضهُ وِىت ال َظرحمىهنا ِع تُاْ اٌظثة ( اٌذَٓ درطرهُ فمط)تُّٓ ِىت َظرحك أطحاب اٌفزوع :  8ص
 (اٌشوجح)اٌصّٓ -1
 ةاٌظث  7  اٌظثة  1
  سوجح    سوجح  
  تٕد    اتٓ 
 

 اٌظثة  4  اٌظثة  3
  سوجح     سوجح  
  اتٓ اتٓ    اتٓ 
  اتٓ اتٓ اتٓ     تٕد 
 

 اٌظثة  6  اٌظثة  5
  سوجح     سوجح  
  تٕد تٕد    اتٓ اتٓ 
  اتٓ تٕد    تٕد اتٓ 
 

 اٌظثة  8  اٌظثة  7
  سوجح     سوجح    
  ع أختٕد     اتٓ تٕد 
 

 اٌظثة  13  اٌظثة  9
  سوجح     سوجح   
 تٕد أخد 

 ع
  أخد شمُمح     

  اتٓ تٕد    ع اتٓ أخد 
 

 اٌظثة  17  اٌظثة  11
  سوجح     سوجح  
  ألب اتٓ عُ    عاتٓ أخ  
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 :ظثة فزوضهُ وِىت ال َظرحمىهنا ِع تُاْ اٌ( اٌذَٓ درطرهُ فمط)تُّٓ ِىت َظرحك أطحاب اٌفزوع :  9ص
 (اٌثٕراْ)اٌصٍصاْ  -1
 اٌظثة  7  اٌظثة  1
  تٕراْ    تٕراْ  
  أخراْ ع   تٕد اتٓ 
 

 اٌظثة  4  اٌظثة  3
  تٕراْ    تٕراْ  
  اتٓ    أخراْ ألب 
 

 اٌظثة  6  اٌظثة  5
  تٕاخ  4     تٕاخ 4 
  اتٓ اتٓ    اتٓ 
 

 اٌظثة  8  اٌظثة  7
  تٕاخ 5    تٕاخ 3 
  أب    ْاتٕا 
 

 اٌظثة  13  اٌظثة  9
  تٕد    تٕراْ 
  تٕد وافزج    اتٓ رلُك 
 

 اٌظثة  17  اٌظثة  11
  تٕد    تٕاخ 3 
  تٕد    اتٓ لاذً 
  تٕد رلُمح    اتٓ اتٓ 
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 :فزوضهُ وِىت ال َظرحمىهنا ِع تُاْ اٌظثة ( اٌذَٓ درطرهُ فمط)تُّٓ ِىت َظرحك أطحاب اٌفزوع :  13ص
 (تٕرا االتٓ)ٌصٍصاْ ا -7
 اٌظثة  7  اٌظثة  1
  تٕراْ   تٕراْ  
  تٕاخ اتٓ 3   تٕرا اتٓ 
 

 اٌظثة  4  اٌظثة  3
  تٕرا اتٓ    اتٓ 
  اتٓ اتٓ    تٕرا اتٓ 
 

 اٌظثة  6  اٌظثة  5
  تٕاخ اتٓ 3    تٕاخ اتٓ 4 
  أخد شمُمح     أخراْ ع 
 

 اٌظثة  8  اٌظثة  7
  سوض     تٕرا اتٓ  
  تٕرا اتٓ     ب  أخىاخ 3 
 

 اٌظثة  13  اٌظثة  9
  سوجح     سوجح  
  تٕاخ اتٓ 3     تٕاخ اتٓ 3  
  اتٓ اتٓ اتٓ    تٕد اتٓ اتٓ 
 

 اٌظثة  17  اٌظثة  11
  تٕرا اتٓ     تٕرا اتٓ  
  تٕرا اتٓ اتٓ    ع اتٓ أخ  
 

 اٌظثة  14  اٌظثة  13
  اتٓ تٕرا    تٕاخ اتٓ 3  
تٕاخ اتٓ  3 

 اتٓ
  تٕاء اتٓأ 3   

  أخ ع    اتٕا اتٓ اتٓ  
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 :فزوضهُ وِىت ال َظرحمىهنا ِع تُاْ اٌظثة ( اٌذَٓ درطرهُ فمط)تُّٓ ِىت َظرحك أطحاب اٌفزوع :  11ص
 (األخراْ اٌشمُمراْ)اٌصٍصاْ  -3
 اٌظثة  7  اٌظثة  1
  تٕرا اتٓ   تٕراْ   
أخىاخ  3   أخراْ ع 

 ع
 

 

 اٌظثة  4  اٌظثة  3
  تٕد    أب 
  اتٓ    أخراْ ع 
أخىاخ  3     

 ع
 

 

 اٌظثة  6  اٌظثة  5
أخىاخ  3  

 ع
  سوض    

أخىاخ  4     أخراْ ألب 
 ع

 

 

 اٌظثة  8  اٌظثة  7
  أَ    سوجح 
أخىاخ  3  

 ع
  أخراْ ع    

 

 اٌظثة  13  اٌظثة  9
  جذ    جذذاْ 
أخىاخ  3 

 ع
  ْ عأخرا   
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 :فزوضهُ وِىت ال َظرحمىهنا ِع تُاْ اٌظثة ( اٌذَٓ درطرهُ فمط)تُّٓ ِىت َظرحك أطحاب اٌفزوع :  17ص
 (األخراْ ألب)اٌصٍصاْ  -4
 اٌظثة  7  اٌظثة  1
  خ اتٓاتٕ 3   تٕاخ  3 
  أخراْ ألب   أخراْ ألب 
 

 اٌظثة  4  اٌظثة  3
  تٕد    أب 
أخىاخ  3 

 ألب
  اتٕاْ   

  أخراْ ألب    اتٓ عُ 
 

 اٌظثة  6  اٌظثة  5
  سوض    أخراْ ع  
أخىاخ  3 

 ألب
أخىاخ  3   

 ألب
 

 

 اٌظثة  8  اٌظثة  7
  أَ    سوجح 
أخىاخ 4  

 ألب
  أخراْ ألب   

 

 اٌظثة  13  اٌظثة  9
  جذ    جذج 
  أخراْ ألب    أخراْ ألب  
 

 اٌظثة  17  اٌظثة  11
  بأخراْ أل    أَ 
  أخ ع    أخراْ ع  
  اتٓ عُ    أخراْ ألب 
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 :فزوضهُ وِىت ال َظرحمىهنا ِع تُاْ اٌظثة ( اٌذَٓ درطرهُ فمط)تُّٓ ِىت َظرحك أطحاب اٌفزوع :  13ص
 (األَ)اٌصٍس -1
 اٌظثة  7  اٌظثة  1
  أَ   أَ 
  أخ ألب   أخ شمُك 
 

 اٌظثة  4  اٌظثة  3
  أَ    أَ  
  تٕد     أخد ع  
 

 اٌظثة  6  اٌظثة  5
  أَ    أَ  
  تٕد    تٕد اتٓ  
  اتٓ    جذج 
 

 اٌظثة  8  اٌظثة  7
  أَ    أَ 
  اتٓ    تٕد  
  اتٓ اتٓ    تٕد اتٓ 
 

 اٌظثة  13  اٌظثة  9
  أَ    أَ 
  أخ ع     أخ ع 
  أخد ع    أخ ألب 
 

 اٌظثة  17  اٌظثة  11
  أَ     أَ  
 تٕد تٕد    ألبأخد  

 اتٓ
 

  اتٓ تٕد    أخ ألب 
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 اٌظثة  14  اٌظثة  13
  أَ     أَ  
  اتٓ     اتٓ أخ ع 
  أخ ألب    اتٓ أخ ألب 
 

 اٌظثة  16  اٌظثة  15
  أَ     أَ 
  تٕد تٕد    اتٓ اتٓ 
  اتٓ تٕد    أخ ع 
  أَ أَ    أخد ع 
  أَ أب    أخ ألب 
 

 ثةاٌظ  18  اٌظثة  17
  أَ      أَ 
  اتٓ    اتٕا أخ 
 

 اٌظثة  73  اٌظثة  19
  أَ    أَ  
  أخ ع    اتٓ اتٓ 
  اتٓ أخ ع    أخ ع 
  اتٓ أخ ألب    أخد ع 
 

 اٌظثة  77  اٌظثة  71
   سوجح     سوض 
  أب    أب 
  أَ    أَ 
 

 اٌظثة  74  اٌظثة  73
   سوجح     سوض 
  ججذ    جذ 
  أَ    أَ 
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 اٌظثة  76  اٌظثة  75

  سوجح     سوض 
  أب    أب 
  أَ    أَ 
  ألب أخ    أخد ع 
 

 اٌظثة  78  اٌظثة  77
   سوجح     سوض 
  أب    أب 
  أَ    أَ 
  ألب أخ    أخ ع 
  ألبأخد     أخد ع 
 

 اٌظثة  33  اٌظثة  79
   سوجح     سوض 
  أب    أب 
  أَ    أَ 
  جذ    أخ ع 
  عأخد  3    ألب أخ 
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 :فزوضهُ وِىت ال َظرحمىهنا ِع تُاْ اٌظثة ( اٌذَٓ درطرهُ فمط)تُّٓ ِىت َظرحك أطحاب اٌفزوع :  14ص
 اإلخىج أو األخىاخ ألَ (د األَوالأ)اٌصٍس  -7
 اٌظثة  7  اٌظثة  1
  سوض    سوض 
 أخ ألَ 

 أخ ألَ
 أخ ألَ   

 أخد ألَ
 

 

 اٌظثة  4  اٌظثة  3
  أَ     سوجح 
 أخ ألَ 

 أخد ألَ
  إخىج ألَ 3   

 

 اٌظثة  6  اٌظثة  5
  أب    جذذاْ 
أخىاخ  4  

 ألَ
  أخىاْ ألَ   

 

 اٌظثة  8  اٌظثة  7
  سوض    جذج 
أخىاخ  3 

 ألَ
  تٕد   

  أخىاْ ألَ     
 

 اٌظثة  13  اٌظثة  9
  اتٓ    سوجح 
  أخىاْ ألَ    تٕد اتٓ 
  اتٓ أخ ألَ    اتٓ اتٓ 
  تٕد أخ ألَ    إخىج ألَ 4 
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 اٌظثة  17  اٌظثة  11
  تٕرا تٕد    اتٕا اتٓ 
  أخراْ ألَ    أخراْ ألَ 
 

 اٌظثة  14  اٌظثة  13
  إخىج ألَ 3    أخراْ ألَ 
أخىاخ  3    أخراْ ع 

 ب
 

 

 اٌظثة  16  اٌظثة  15
 أخىاْ ألَ 

 أخراْ ألَ
  سوض   

  أخ ألَ    أخىاْ ع 
  اتٓ أخ ألَ    أخىاْ ألب 
 

 اٌظثة  18  اٌظثة  17
  جذ    سوجح 
  أخ ألَ    أخد ألَ 
 

 اٌظثة  73  اٌظثة  19

 
   أخ ألَ

 
  أخ ألَ

  أخد ألَ   أخد ألَ
  جذ ألَ    جذ ألب 
 

 اٌظثة  77  اٌظثة  71
  إخىج ألَ 3    إخىج ألَ 3 
  إخىج ب 3    إخىج ع 3 
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 :فزوضهُ وِىت ال َظرحمىهنا ِع تُاْ اٌظثة ( اٌذَٓ درطرهُ فمط)تُّٓ ِىت َظرحك أطحاب اٌفزوع :  15ص
 (األب)اٌظذص  -1
 اٌظثة  7  اٌظثة  1
  أب   أب 
  اتٓ   أَ 
 

 اٌظثة  4  اٌظثة  3
  أب    أب 
  تٕرا اتٓ    اتٓ 
  تٕد اتٓ اتٓ    تٕد 
 

 ثةاٌظ  6  اٌظثة  5
  أب    أب 
  تٕرا تٕد    تٕراْ 
 

 اٌظثة  8  اٌظثة  7
  أب    أب 
  اتٓ أخ    أخد ع 
 

 اٌظثة  13  اٌظثة  9
  أب    أب 
  تٕد اتٓ    تٕد 
 

 اٌظثة  17  اٌظثة  11
  أب وافز    أب 
  اتٓ     اتٓ تٕد 
  تٕد     تٕد وافزج 
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 :فزوضهُ وِىت ال َظرحمىهنا ِع تُاْ اٌظثة ( اٌذَٓ درطرهُ فمط) تُّٓ ِىت َظرحك أطحاب اٌفزوع:  16ص
 (اجلذ)اٌظذص  -7
 اٌظثة  7  اٌظثة  1
  جذ   جذ 
  تٕد   اتٓ 
 

 اٌظثة  4  اٌظثة  3
  جذ    جذ 
  أب    اتٓ 
  تٕد    تٕد 
  اتٓ    تٕد تٕد 
 

 اٌظثة  6  اٌظثة  5
  جذ    جذ 
  أَ    تٕرا اتٓ 
  أخراْ ع    تٕد اتٓ 
 

 اٌظثة  8  اٌظثة  7
  جذ    جذ 
  اتٓ أخ ع    أب 
  تٕد أخ ع    تٕد 
 
 اٌظثة  13  اٌظثة  9
  جذ وافز    جذ  
  تٕد    اتٓ تٕد 
  اتٓ    اتٓ وافز 
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 :ثة فزوضهُ وِىت ال َظرحمىهنا ِع تُاْ اٌظ( اٌذَٓ درطرهُ فمط)تُّٓ ِىت َظرحك أطحاب اٌفزوع :  17ص
 (األَ)اٌظذص  -3
 اٌظثة  7  اٌظثة  1
  أَ   أَ 
  تٕد   اتٓ 
  أخ ع   تٕد 
 

 اٌظثة  4  اٌظثة  3
  أَ    أَ 
  تٕد اتٓ    تٕراْ 
 

 اٌظثة  6  اٌظثة  5
  أَ    أَ 
  أب    أخد ع 
  أخىاْ ع    أخ ع 
 

 اٌظثة  8  اٌظثة  7
  أَ    أَ  
  أخد ع    أب 
  أخ ع    ْ ألبأخرا 
  أخد ألب    اتٓ 
 

 اٌظثة  13  اٌظثة  9
  أَ    أَ 
  أخ ع    أخد ع 
 

 اٌظثة  17  اٌظثة  11
  أَ    أَ 
  تٕد    اتٓ تٕد 
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 :فزوضهُ وِىت ال َظرحمىهنا ِع تُاْ اٌظثة ( اٌذَٓ درطرهُ فمط)تُّٓ ِىت َظرحك أطحاب اٌفزوع :  18ص
 (اجلذج)اٌظذص  -4
 اٌظثة  7  ثةاٌظ  1
  جذج   جذج 
  اتٓ   تٕراْ 
  تٕد   تٕد تٕد 
 

 اٌظثة  4  اٌظثة  3
 أَ أَ    جذج 

 أَ أب
 

  اتٓ اتٓ    أخ ع 
      أخد ع 
 

 اٌظثة  6  اٌظثة  5
 أَ أَ 

 أَ أب
 أَ أَ   

 أَ أب
 

  أَ    عُ 
 

 اٌظثة  8  اٌظثة  7
 أَ أَ أَ 

 أَ أَ أب
 أَ أب أب

 َأَ أ   
 أَ أب 

 أَ أب أَ

 

  أب    جذ 
 

 اٌظثة  13  اٌظثة  9
  أَ أَ أَ    أَ أَ أَ 
  َأَ أ    أَ أب 
  أَ وافزج    أَ وافزج 
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 :فزوضهُ وِىت ال َظرحمىهنا ِع تُاْ اٌظثة ( اٌذَٓ درطرهُ فمط)تُّٓ ِىت َظرحك أطحاب اٌفزوع :  19ص
 (تٕد االتٓ فأوصز)اٌظذص  -5
 ٌظثةا  7  اٌظثة  1
  سوض   تٕد 
  تٕد   تٕد اتٓ 
  تٕرا اتٓ   اتٓ تٕد 
 

 اٌظثة  4  اٌظثة  3
  تٕراْ    سوجح 
  تٕرا اتٓ    تٕد 
  أخد ع    تٕرا اتٓ 
 

 اٌظثة  6  اٌظثة  5
  سوجح     سوض 
  تٕد    تٕد 
  تٕد اتٓ    تٕد اتٓ  
  اتٓ اتٓ    اتٓ اتٓ 
 

 اٌظثة  8  اٌظثة  7
  تٕاخ 3    سوجح 
  جذج    أَ 
  أَ    تٕراْ 
  تٕاخ اتٓ 4    تٕد اتٓ 
  اتٓ اءتٕأ 3    اتٓ اتٓ 
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 :فزوضهُ وِىت ال َظرحمىهنا ِع تُاْ اٌظثة ( اٌذَٓ درطرهُ فمط)تُّٓ ِىت َظرحك أطحاب اٌفزوع :  73ص
 (األخد ألب فأوصز)اٌظذص  -6
 اٌظثة  7  اٌظثة  1
  سوض   أخد ع 
  أخد ع   أخد ألب 
أخىاخ  3   تٕد عُ 

 بأل
 

 

 اٌظثة  4  اٌظثة  3
  أخراْ ع    سوجح 
  أخراْ ألب    أخد ع 
  اتٓ عُ    أخراْ ألب 
 

 اٌظثة  6  اٌظثة  5
  سوجح    سوض 
  أخد ع    أخد ع 
  أخد ألب    أخد ألب 
  أخ ألب    أخ ألب 
 

 اٌظثة  8  اٌظثة  7
  تٕد     سوجح 
  أخد ع    أَ 
أخىاخ  3 

 ع
  أخد ألب   

  اتٓ عُ ألب    ألب اْأخر 
 

 اٌظثة  13  اٌظثة  9
  اتٓ    تٕرا اتٓ 
  أخد ع    أخراْ ع 
  أخد ألب    أخراْ ألب 



 انثانً ادلسائم غري احملهونت انباب                                                                                            
 

84 

 

 :فزوضهُ وِىت ال َظرحمىهنا ِع تُاْ اٌظثة ( اٌذَٓ درطرهُ فمط)تُّٓ ِىت َظرحك أطحاب اٌفزوع :  71ص
 األخ أو األخد ألَ (وٌذ األَ)اٌظذص  -7
 اٌظثة  7  اٌظثة  1
  أَ   أَ 
  أخد ألَ   أخ ألَ 
 

 اٌظثة  4  اٌظثة  3
  أَ    جذج 
  اتٓ    أخ ألَ 
  أخ ألَ    اتٓ أخ ألَ 
 

 اٌظثة  6  اٌظثة  5
  سوض    جذج 
  تٕد    تٕد 
  أخد ألَ    أخد ألَ 
 

 اٌظثة  8  اٌظثة  7
  سوجح    سوض 
  جذ    أب 
  أخد ألَ    أخ ألَ 
 

 اٌظثة  13  اٌظثة  9
  سوض    سوض 
  جذ    أب 
  تٕد    اتٓ 
  أخد ألَ    أخ ألَ 
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ػطعػاضغغراضعصبةو،ػباضغغرػاضعصبةو،ػباضظفسػػاضعصبةػ-3
ػاضعصبةػباضظفسػػ-1
 :  َظرحمىٔٗ ِع تُاْ اٌظثةتُّٓ ِىت َظرحك أطحاب اٌفزوع واٌعظثح ٔظُثهُ وِىت ال:  77ص
 اٌظثة  7  اٌظثة  1
  سوض   سوجح 
  اتٓ اتٓ   أَ 
  جذ   اتٓ 
  اتٓ أخ    أب 
 

 اٌظثة  4  اٌظثة  3
  أخد ع    تٕد 
  ب إخىج  3    عُ 
  عُ    اتٕا أخ ع 
 

 اٌظثة  6  اٌظثة  5
  ب  أخىاخ3    أخراْ ع 
  ب أعّاَ  3    أخ ألب 
  اتٓ عُ ع    أخ ع اتٓ 
 

 اٌظثة  8  اٌظثة  7
  اتٓ    أَ 
  اتٓ اتٓ    ب إخىج  5 
  أب    عُ ع 
  أخىاْ ع    اتٓ عُ ع 
 

 اٌظثة  13  اٌظثة  9
  أخ ع    أب 
  اتٓ أخ ع    جذ 
  عُ ع    أخ ع 
  اتٓ عُ ع    عُ ألب 
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 اٌظثة  17  اٌظثة  11
  عأخ     أخ ألب 
  اتٓ أخ ألب    ألباتٓ أخ  
  عُ ألب    عُ ألب 
  اتٓ عُ ألب    اتٓ عُ ألب 
 

 اٌظثة  14  اٌظثة  13
  أب    اتٓ 
  أب أب)    اتٓ اتٓ 
  أب اجلذ    اتٓ اتٓ اتٓ 
 

 اٌظثة  16  اٌظثة  15
  اتٓ أخ ألب    اتٓ أخ ع 
اتٓ اتٓ أخ  

 ألب
اتٓ اتٓ أخ    

 ع
 

 

 اٌظثة  18  اٌظثة  17
  اتٓ عُ ألب    اتٓ عُ ع 
اتٓ اتٓ عُ  

 ع
اتٓ اتٓ عُ    

 ع
 

 

 اٌظثة  73  اٌظثة  19
  تٕد اتٓ    تٕد 
  اتٓ أخ ع    أخىاْ ع 
  اتٓ أخ ألب    أخ ألب 
 

 اٌظثة  77  اٌظثة  71
  اتٓ عُ ع    عُ ع  
  اتٓ عُ ألب    عُ ألب 
  اتٓ اتٓ عُ ع    اتٓ عُ ع 
  ب اتٓ اتٓ عُ    اتٓ عُ ألب 
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 اٌظثة  74  اٌظثة  73
  أب األب    أب األب 
  ع عُاتٓ     أخ عاتٓ  
  بأل عُاتٓ     أخ ألباتٓ  
ػ

 اٌظثة  76  اٌظثة  75
  أب األب    أب األب  
  عُ ع    عُ ألب 
  اتٓ عُ ب     اتٓ عُ ع 
ػ

 اٌظثة  78  اٌظثة  77
  أب األب    أب األب  
  عُ ع    عُ ألب 
  اتٓ أخ ب     ع أخاتٓ  
ػ

ػ:ػاضطدأضةػاضُطَذرََّصةػ
 ادلذ٘ة األوي 

 اٌظثة  33  اٌظثة  79
  سوض    سوض 
  جذج    أَ 
  ألَأخىاْ     ألَأخىاْ  
  أخ شمُك    عأخىاْ  

 ادلذ٘ة اٌصاين 
 اٌظثة  37  اٌظثة  31
  سوض    سوض 
  جذج    أَ 

  ألَ إخىج 3    ألَأخىاْ  
  أخ شمُك    عأخىاْ  
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 اٌظثة  34  اٌظثة  33
  سوض    سوض 
  جذج    أَ 

  إخىج ألَ 3    ألَأخىاْ  
  أخ شمُك    إخىاْ ع 
  أخد شمُمح    أخراْ ع 

 
 اٌظثة  36  اٌظثة  35
  سوض    سوض 
  جذج    أَ 

  إخىج ألَ 3    ألَأخىاْ  
  إخىج ع 3    أخىاْ ع 
  أخىاْ ب    اْ بأخى 

 
ػ

ػ:ػاضُطَذرََّصةػػأخرىػتذبهػلئطدا

ػ
 اٌظثة  43  اٌظثة  39
  سوض    سوض 
  جذج    أَ 
  أخد ألَ    أخ ألَ 
  إخىج ع 3    أخىاْ ع 

 
 

 اٌظثة  38  اٌظثة  37
  سوض    سوض 
  جذج    أَ 
  إخىج ألَ 3    أخىاْ ألَ 
  أخىاْ ب    أخىاْ ب 
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 اٌظثة  47  اٌظثة  41
  سوض    سوض 
  أَ    جذج 
  أخد ألَ    أخ ألَ 
  إخىج ب 3    أخىاْ ب 

 
 اٌظثة  44  اٌظثة  43
  سوض    سوض 
  جذج    أَ 
  إخىج ألَ 3    أخ ألَ 
  أخراْ ع    أخد ع 

 
 اٌظثة  46  اٌظثة  45
  سوض    سوض 
  جذج    أَ 
  إخىج ألَ 3    أخ ألَ 
  أخراْ ألب    ألبأخد  
ػ
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ػعصبةػباضغغراضػ-7
 : تُّٓ ِىت َظرحك أطحاب اٌفزوع واٌعظثح ٔظُثهُ وِىت ال َظرحمىٔٗ ِع تُاْ اٌظثة:  73ص
 اٌظثة  7  اٌظثة  1
  اتٕاْ   اتٓ 
   تٕد    تٕد 
 

 اٌظثة  4  اٌظثة  3
   تٕد اتٓ    اتٕاْ 
  اتٓ اتٓ     تٕراْ 
 

 اٌظثة  6  اٌظثة  5
  تٕاخ اتٓ 3    تٕد اتٓ 
  تٕاء اتٓأ 3    اتٕا اتٓ  
 

 اٌظثة  8  اٌظثة  7
  تٕاخ 3    تٕراْ 
  تٕد اتٓ    تٕد اتٓ 
  اتٓ اتٓ اتٓ     اتٓ اتٓ 
  تٕد اتٓ اتٓ    اتٓ اتٓ اتٓ 
اتٓ اتٓ اتٓ  

 اتٓ
تٕد اتٓ اتٓ    

 اتٓ
 

 

 اٌظثة  13  اٌظثة  9
   تٕد      تٕاخ  3  
  تٕد اتٓ     تٕد اتٓ  
  اتٓ اتٓ اتٓ    تٕد اتٓ اتٓ 
تٕد اتٓ اتٓ  

 اتٓ 
   تٕد اتٓ اتٓ    

اتٓ اتٓ اتٓ  
 اتٓ 

تٕد اتٓ اتٓ    
 اتٓ
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 اٌظثة  17  اٌظثة  11
  أخ ع    أخ ع 
  أخراْ ع     أخد ع 
 

 اٌظثة  14  اٌظثة  13
  أخ ألب     أخىاْ ع 
   أخد ألب    أخد ع 
 

 اٌظثة  16  اٌظثة  15
  ألب ىجخإ 5    أخ ألب 
   ألب اْأخر     ألب اْأخر 
 

 اٌظثة  18  اٌظثة  17
  أخد ع    أخ ع 
  أخ ألب    أخ ألب 
  أخد ألب    أخد ألب 
 

 اٌظثة  73  اٌظثة  19
  اتٓ     أخ ع 
  تٕد    أخد ع 
  اتٓ اتٓ    أخ ألب 
  تٕد اتٓ    أخد ألب 
 

 اٌظثة  77  اٌظثة  71
  تٕد اتٓ    اتٓ تٕد 
  اتٓ اتٓ    تٕد تٕد 
  اتٓ تٕد    تٕد اتٓ 
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ػعصبةػطعػاضغغرػاضػ-3
 : تُّٓ ِىت َظرحك أطحاب اٌفزوع واٌعظثح ٔظُثهُ وِىت ال َظرحمىٔٗ ِع تُاْ اٌظثة:  74ص
 اٌظثة  7  اٌظثة  1
  تٕراْ   تٕرا اتٓ  
  أخد ع   أخد ألب 
 

 اٌظثة  4  اٌظثة  3
  تٕد اتٓ    تٕد 
  أخد ع    تٕد اتٓ 
  أخد ألب    أخد ع 
 

 اٌظثة  6  اٌظثة  5
  تٕد    تٕد 
  أخد ع    أخ ألب 
  اتٓ أخ ع    أخد ع 
 

 اٌظثة  8  اٌظثة  7
  تٕد اتٓ     تٕد   
  أخد ألب    أخ ألب 
  اتٓ أخ ع    أخد ألب 
 

 اٌظثة  13  اٌظثة  9
  تٕد اتٓ    تٕد 
  اتٓ اتٓ    اتٓ 
  أخد ع    أخد ع 
  أخد ألب    أخد ألب 
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 اٌظثة  17  اٌظثة  11
  تٕراْ    تٕد 
  أخد ع    تٕد اتٓ 
  أخد ألب    أخ ع 
  عُ ع    أخد ألب 
 

 اٌظثة  14  اٌظثة  13
  اتٓ رلُك    تٕد وافزج 
  تٕد    أخد ع 
  د عأخ    أخد ألب 
 

 اٌظثة  16  اٌظثة  15
  تٕد    تٕد اتٓ 
أخد ع  

 رلُمح
أخد ع    

 وافزج
 

  أخد ألب    أخد ألب 
 

 اٌظثة  18  اٌظثة  17
  تٕد وافزج    تٕد اتٓ 

أخد ع     تٕد تٕد 
 وافزج

 

  أخد ألب    أخ ألَ 
 

 اٌظثة  73  اٌظثة  19
  تٕد لاذٍح    تٕد 

  اتٓ     أخد ألَ 
  أخد ع    أخد ألَ 
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 انفصم انثانً

 تذسٌباثانسائم وادل

 عهىهونت احملغري 
 استخشاج أصول ادلسائم -1           

 عذد أصول ادلسائم -2           

 األصول انيت تعول -3           

 (احلانت األوىل وانثانٍت)انشد  -4           

 تصحٍح اإلنكساس -5           

 واإلخوة اجلذ -6           

 قسمت انرتكاث  -7           
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ػ:ػتخراجػأصولػاضطدائلػداػ-1
ػ:ػوجودػرصبةػسقطػػػ-1
ػ

1      7     
   اتٕاْ      اتٓ   
   تٕراْ      تٕد  
 

3      4     
   اتٕا اتٓ       أخ ع   
   تٕاخ اتٓ 3      عأخراْ   
ػ

5      6     
   أخ ألب       أخ ع   
   أخد ألب      عأخ   
ػ

7      8     
   أعّاَ ب 3      أخ ألب   
   أتٕاء عُ ع7      أخ ألب  
ػ

9      13     
    إخىج ألب 5      أخىج ع  4  
   اتٓ أخ ع      أخىج ب  3  
ػ
ػ:ػوجودػصاحبػسرضػواحدػػ-7

11      17     
   سوض      تٕد   
   أخ ع      أخ ع  
 

13      14     
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   أَ      تٕراْ  
   أخ ع      أخ ألب  
 

15      16     
   جذج      سوجح  
   اتٓ أخ ع      عُ ع  
 

17      18     
   سوجح      أب  
     اتٓ  

 
 اتٓ 

 
 

  تٕد     عُ  
 

19      73     
   أخىاخ ب 3      أخراْ ع  
   اتٓ أخ ع      اتٓ عُ  
ػ
 وجودػأصثرػطنػسرضػػ-3

ػاضتطاثلػػ-1
71      77     

   سوض       سوض  
   أخد ألب      أخد ع  
 

73      74     
   جذج      أخراْ ع  
   أخ ألَ      أخىاْ ألَ  
   أخ ع        
ػ

75      76     
   أَ      أخراْ ألب  
   أخ ألَ      أخىاْ ألَ  
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   أخ ألب      عُ  
 

77      78     
   أَ      جذج  
   أب      أب  
   اتٓ      اتٓ  
 

79      33     
   أَ      جذج  
   أب      جذ  
   اتٓ اتٓ      اتٓ اتٓ  
ػ
 اضتداخل-7

31      37     
   سوض       سوجح  
   تٕد      أخد ألب  
   اتٓ أخ ألب      اتٓ أخ ع  
 

33      34     
   تٕد       تٕد  
   أب      جذج  
   جذ      عُ ع  
 

35      36     
   سوجح      سوجح  
   تٕد اتٓ      تٕد  
   ِعرك      اتٓ عُ ع  
 

37      38     
   أَ       أَ  
   إخىج ألَ 3      أخ ألَ  
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   اتٓ عُ ألب      عُ ألب  
ػ

39      43     
   تٕد      سوض   
   تٕاخ اتٓ 7      اتٓ تٕد  
   اتٓ عُ ع      عأخ   
ػ
ػاضتواسقػ-3ػػػ

41      47     
   سوجح      سوجح  
   جذج      أخ ألَ  
   أب      عُ ع  
 

43      44     
   سوض      سوض   
   جذج      أَ  
   اتٓ اتٓ      اتٓ  
 

45      46     
   سوجح      سوجح  
   جذ      أَ  
   اتٓ      اتٓ  
 

47      48     
   سوجح      سوجح  
   أب      جذج  
   اتٓ      اتٓ اتٓ  
 

49      53     
   سوجح      سوجح  
   ججذ      جذ  
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   جذ      اتٓ  اتٓ  
ػػ 
ػاضتباغن-4

51      57     
   سوض      أخد ع  
   إخىج ألَ      أَ  
   اتٓ عُ ع      ألبعُ   
 

53      54     
   سوض      بأخد   
   أَ      أَ  
   ع أخاتٓ       ععُ   
 

55      56     
   ب أخد      أخد ع  
   إخىج ألَ      َأل إخىج  
   اتٓ أخ ب      بعُ اتٓ   
 

57      58     
   سوجح      سوجح  
   إخىج ألَ      أَ  
   اتٓ عُ ألب      عُ ألب  
 

59      63     
   سوجح       سوجح  
   تٕرا اتٓ      تٕراْ  
   أخ ع      عُ ع  
ػ
ػ
ػ
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ػاجتطاعػأصثرػطنػظدبةػطنػاضظدبػاألربع-5

61      67     
   سوجح       سوجح  
   تٕد      أخد ع  
   أَ      أخد ألب  
   أخ ع      عُ ع  
 

63      64     
   حسوج      سوض  
   تٕراْ      تٕراْ  
   جذج      جذج  
   عأخ       أخ ألب  
 

65      66     
   سوض      سوجح  
   تٕد      تٕد  
   تٕد اتٓ      تٕد اتٓ  
   أَ      أَ  
   اتٓ أخ ألب      اتٓ أخ ألب  
 

67      68     
   سوجح      حسوج  
   عأخراْ       ألبأخراْ   
   جذج      جذج  
   ألباتٓ عُ       اتٓ عُ ع  
 

69      73     
   سوجح      سوجح  
   تٕرا اتٓ       تٕراْ  
   أَ      أَ  
   جذ      جذ  
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ػرددػأصولػاضطدائلػ-7
ػ

 (7(ػ)اثظان)األصلػ

1      7     
   سوض      تٕد   
   أخد ع      عُ ع  
 

3      4     
   أخد ألب      تٕد اتٓ  
   اتٓ أخ ع      اتٓ اتٓ اتٓ  
ػ

 (3(ػ)ثالثة)األصلػ
5      6     
   تٕراْ      أَ  
   أخ ع      عُ ألب  
 

7      8     
   أَ      أخد ع  
   أخ ع      أخد ع  
   اتٓ أخ ع      أخ ألَ  
   اتٓ أخ ألب      َأخ أل  
ػ
ػ

 (4(ػ)أربعة)األصلػ
9      13     
   سوض      سوض  
   تٕد      اتٓ  
   عُ ألب      اتٓ وافز  
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11      17     
   سوجح      سوجح  
   أخ ع      أَ  
   أخد ع      أب  
ػ

 (6(ػ)دتة)األصلػ
13      14     

   أب       جذج  
   أَ      عُ ع  
   اتٓ      عُ ألب  
 

15      16     
   تٕد      أب   
   تٕد اتٓ      أَ  
   أب      تٕراْ  
   أَ      جذ  
 

17      18     
   سوض      سوض  
   أَ      أَ  
   أب      اتٓ عُ ع  
 

19      73     
   سوض      سوض  
   أَ      أَ  
   أخد ألَ      أخ ألَ  
ػ
ػ
ػ
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ػ(8(ػ)ثطاظغة)األصلػ
71      77     

   سوجح      سوجح  
   تٕد      اتٓ  
   ِعرك      اتٓ لاذً  
 

73      74     
   سوجح      سوجح  
   تٕد اتٓ      اتٓ اتٓ  
   أخد ع      اتٓ أخ ع  
 

 (17(ػ)اثظاػرذر)األصلػ
75      76     

   سوجح      سوجح  
   أَ      جذج  
   أخ ألب      جذ  
 

77      78     
   سوجح      سوض  
   أَ      أب  
   أخ ألَ      أَ  
   اتٓ عُ ع      اتٓ  
 

79      33     
   سوض      سوض  
   تٕراْ      تٕد   
   اتٓ أخ ألب      تٕد اتٓ  
   عُ ع      أخ ع  
ػ
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 (74(ػ)رونأربعػورذ)األصلػ
 

31      37     
   سوجح      سوجح  
   أب      أَ  
   أَ      اتٓ  
   اتٓ      تٕد وافزج  
 

33      34     
   سوجح      سوجح  
   تٕراْ      تٕراْ  
   أَ      اتٓ أخ ع  
   ِعرمح      سوجح أب  
 

35      36     
   سوجح      سوجح  
   تٕد      تٕد  
   تٕد اتٓ      تٕد اتٓ  
   أَ      أخ ألب  
   ِعرك      سوجح أخ  
ػ

37      38     
   سوجح      سوجح  
   اتٓ تٕد      تٕد  
   جذ      جذ  
ػ

39      43     
   سوجح      سوجح  
   اتٓ اتٓ      اتٓ اتٓ  
   جذٖ      جذ  
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 (36)وػػ(18:ػ)ػناألصال
 

41      47     
   أَ      جذج  
   جذ  

 
   جذ  

   ألبأخ      أخ ع  
   ألبأخ       أخ ع  

   ألبأخ       أخ ع  
   ألبأخ       أخ ع  
   ألبأخ       أخ ع  
ػ

43      44     
   أَ      جذج  
   سوجح      سوجح  
   جذ  

 
   جذ  

   ألبأخ      أخ ع  
   ألبأخ       أخ ع  

   ألبأخ       أخ ع  
   ألبأخ       أخ ع  
   ألبأخ       أخ ع  
   ألبأخ       أخ ع  
   ألبأخ       أخ ع  
ػ
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ػ:األصولػاضتيػتعولػػ-3
 

1      7     
   سوض      سوض  
   أخد ع      أخد ع  
   أخد ألب      جذج  

 
3      4     

   سوض      سوض  
   ع أخد      أخراْ ع  
   أَ      أَ  

 
5      6     

   سوض      سوض  
   عأخراْ       أخراْ ألب  
   أخراْ ألَ      أخراْ ألَ  

   اتٓ أخ ألَ      اتٓ أخ ألَ  
 
7      8     

   سوض      سوض  
   ألبأخراْ       أخراْ ع  
   أخىاْ ألَ      أخىاْ ألَ  

   أَ      أَ  
 
9      13     
   سوض      سوجح  
   أَ      أَ  
   تٕراْ      أخراْ ألب  
   تٕد أخ ع      تٕد أخ ع  
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11      17     
   سوض      سوجح   
   بأ      أَ  
   تٕراْ      أخراْ ع  
   أَ      أخد ألَ  
 

13      14     
   سوجح      سوجح  
   أخراْ ع      جذج  
   أخراْ ألب      أخراْ ألب  
   أخراْ ألَ      أخراْ ألَ  
 

15      16     
   سوجح      سوجح  
   أب      أب  
   أَ      أَ  
   اتٓ تٕرا      تٕراْ  
ػ

17      18     
   سوجح      سوجح  
   جذ      جذ  
   جذج      جذج  
   اتٓ تٕرا      تٕراْ  
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ػ(اضحاضةػاألوضىػواضثاظغة)اضردػػ-4
  :ردمػوجودػأحدػاضزوجغنػػ:اضحاضةػاألوضىػ

 وجىد شخض واحذ فمط  ( أ)
 َظرىٌ إرشهُ وجىد أوصز ِٓ شخض ِٓ جٕض واحذ( ب)
  رٍف إرشهُخيِٓ أجٕاص وجىد أوصز ِٓ شخض ( جـ)
 
 سقطػػاضردػرضىػذخصػواحد(ػأ)

1      7     
   تٕد      أَ  
 

3      4     
   أخد ع      تٕد اتٓ  
 
 غدتويػإرثكم اضردػرضىػأصثرػطنػذخصػطنػجظسػواحد(ػب)

5      6     
   تٕاخ 4      إخىج ألَ 3  
 

7      8     
   أخىاخ ع 6      تٕاخ اتٓ 5  
ػ
 ختضفػإرثكمغأصثرػطنػذخصػاضردػرضىػػ(جـ)

9      13     
   جذج      جذج  
   أخد ألَ      أخ ألَ  
 

11      17     
   أَ      أَ   
   أخ ألَ      أخراْ ألَ  
 



 انثانً ادلسائم غري احملهونت انباب                                                                                            
 

169 

 

13      14     
   تٕد      تٕد  
   تٕد اتٓ      جذج  
 

15      16     
   تٕد      أَ  
   تٕد اتٓ      أخد ع  
   أَ      بأخد   
 

طعػوارثػواحدػأوػرددػطنػاضورثةػطنػجظسػواحدػوجودػأحدػاضزوجغنػػ:اضحاضةػاضثاظغةػ
ػغدتويػإرثكمػ

17      18     
   سوجح      سوجح  
   تٕد اتٓ      تٕد  
 

19      73     
   سوض      سوض  
   أَ      جذج  
 

71      77     
   سوجح      سوجح  
   جذاخ 3      أَ  

 

73      74     
   سوض      سوض  
   خ اتٓاتٕ 3      خاتٕ 3  

 

75      76     
   سوض      سوجح  
   َأل ىاْأخ      أخىاخ ع 3  
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ػ(رضىػسرغقػسأصثر):ػػاالظصدارتصحغحػػ-5
ػ

1      7     
   سوض      سوجح  

 
 خاتٕ 4 

 
  

 
 اتٓ اتٕر 

 
 

  اتٓ اتٓ    اءتٕأ 5 
  اتٓ اتٓ       
           

3      4     

  
 تٕد

 
  

  
   جذج

   جذج   تٕد
   تٕد

  
 سوجح 

 
 

  
 أخد ع

 
  سوجح  

   أخد ع
  

 اتٓ
 

 
  تٕد   أخد ع

           
5      6     

  

 تٕد

 

  
  

   جذج
   جذج   تٕد
   تٕد

  
 سوجح 

 
 

  سوجح   تٕد

  
 أخد ع

 
  

  
 اتٓ

 
 

  اتٓ   أخد ع
  اتٓ   أخد ع
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7      8     

  
 جذج

 
  

  

 سوجح

 

 
  سوجح   جذج
  سوجح   جذج

  

 سوجح

 

  سوجح  
   سوجح

  
 تٕد

 
 

  تٕد   سوجح
  تٕد   سوجح

  
 اتٓ

 
  

  
 أخد ع

 
 

  أخد ع   اتٓ
           

9      13     

  
 سوجح

 
  

  
 جذج 

 
 

  جذج   سوجح

  
 أخد ع

 
  

  
 تٕد

 
 

  تٕد   أخد ع
  تٕد   أخد ع

  
 أخ ألب

 
  

  
 عُ

 
 

  عُ   أخ ألب
     أخ ألب

           

11      17     

  
 سوجح

 
  

  
 تٕد اتٓ

 
 

  تٕد اتٓ   سوجح

  
 أخد ع

 
  تٕد اتٓ  

   أخد ع
  

 أخد ع
 

 
  أخد ع   أخد ع

  
 أخ ألَ

 
  

  
 جذج 

 
 

  جذج   أخ ألَ
   تٕد عُ     أخ ألَ
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13      14     
   سوجح      سوجح  
   سوجح      سوجح  
   خ عىاأخ 6      تٕاخ 4  
   أخىج ع 6      أتٕاء 5  

 

15      16     

  
 سوجح

  
 

  
 سوجح

  
 سوجح  سوجح

  

 تٕد

 

  
  

 جذج
 

 
  جذج   تٕد
  جذج   تٕد
   تٕد

  
 أخ ألَ

 
 

  أخ ألَ   تٕد
  أخ ألَ   تٕد

  
 جذج 

 
  

 
 عُ 

 
 

  عُ    جذج
   جذج

 
   اتٓ عُ 

  
 أخ ع

 
   اتٓ عُ   

   اتٓ عُ    أخ ع
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ػ:ػجدػواإلخوةػطدائلػاضػ-6
ػ(ضغسػطعكمػصاحبػسرض)اضجدػواإلخوةػ(ػأ)
 

1      7     
   جذ      جذ  
   أخد ع      أخ ع  

           
3      4     
   جذ      جذ  
   ألبأخد       ألبأخ   

           
5      6     
   جذ      جذ   
   ألب دأخ       عأخد   
   ألب دأخ       عأخد   
           
7      8     
   جذ       جذ   
    ألبأخ        عأخ   
    ألبأخد        عأخد   

           
9      13     
   جذ      جذ   
   د عأخ      أخد ألب   
   د عأخ      أخد ألب   
   د عأخ      أخد ألب   
           
11      17     
   جذ      جذ  
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   ألبأخ       أخ ع  
   ألبأخ       أخ ع  
   ألبأخ       أخ ع  

           
13      14     
   جذ       جذ   
   عأخد       أخد ألب   
   عأخد       أخد ألب   
   عأخد       أخد ألب   
   عأخد       أخد ألب   
   عأخد       أخد ألب   
           
15      16     
   جذ      جذ  
   ألبأخ       أخ ع  
   ألبأخ       أخ ع  
   ألبأخ       أخ ع  
   أخ عاتٓ       أخ ع  

           
17      18     
   جذ       جذ   
    عأخ       أخ ألب   
    عأخ       أخ ألب   
    عأخد       أخد ألب   

           
19      73     
   جذ      جذ  
   أخ ألب      أخ ع  
   أخ ألب      أخ ع  
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   أخد ألب      أخد ع  
   أخد ألب      أخد ع  

           
71      77     
   جذ       جذ   
    عأخ       أخ ألب   
    عأخ       أخ ألب   
           
73      74     
   ذج      جذ  
   أخ ألب      أخ ع  
   ألب دأخ      أخد ع  
   ألب دأخ      ع دأخ  
           
75      76     
   جذ      جذ  
   ألب دأخ      ع دأخ  
   ألب دأخ      ع دأخ  

   أخد ألب      أخد ع  
   أخد ألب      أخد ع  
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ػ(طعكمػصاحبػسرض)اضجدػواإلخوةػ(ػب)
ػ

1      7     
   سوض      سوض  
   اتٓ تٕد      تٕد  
   اتٓ تٕد اتٓ      تٕد اتٓ  
   جذج      أَ  
   جذ      جذ  
   أخ ع      أخ ع  

           
3      4     
   اتٓ تٕد      تٕد  
   اتٓ تٕد      تٕد  
   جذج      أَ  
   سوجح      سوجح  
   جذ      جذ  
   عأخ       أخ ألب  
 

5      6     
   سوض      سوض  
   اتٓ تٕد      تٕد  
   اتٓ تٕد اتٓ      تٕد اتٓ  
   جذ      جذ  
   عأخ       أخ ألب  
           
7      8     
   اتٓ تٕد      تٕد  
   اتٓ تٕد      تٕد  
   جذج      أَ  
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   جذ      جذ  
   أخ ألب      أخ ع  
 

9      13     
   تٕد      تٕد  
   تٕد اتٓ      تٕد اتٓ  
   جذج      أَ  
   جذ      جذ  
   ألبأخ       عأخ   
           

11      17     
   جذج      جذج  
   جذ      جذ  
   ألبأخ       أخ ع  
   اتٓ أخ ع      اتٓ أخ ع  
           

13      14     
   جذج      جذج  
   جذ      جذ  
   ألب دأخ      ع دأخ  
   اتٓ أخ ع      اتٓ أخ ع  
           

15      16     
   جذج      جذج  
   جذ      جذ  
   ألبأخ       أخ ع  
   ألب دأخ      ع دأخ  
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17      18     
   أَ      جذج  
   جذ  

 
   جذ  

 أخ ع  
 

 ألبأخ    
 

 
  ألبأخ      أخ ع  

  ألبأخ      أخ ع  
 
 

19      73     
   أَ      جذج  
   جذ  

 
   جذ  

   ألبأخ      أخ ع  
   ألبأخ       أخ ع  

   ألبأخ       أخ ع  
   ألبأخ       أخ ع  
 
 

71      77     
   أَ      جذج  
   جذ  

 
   جذ  

   ألبأخ      أخ ع  
   ألبأخ       أخ ع  

   ألب دأخ      ع دأخ  
   ألب دأخ      ع دأخ  
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73      74     
   سوض      سوجح  
   تٕد  

 
   ججذ  

   جذ     جذ  
 أخ ألب      أخ ع  

 
 

  أخ ألب      أخ ع  
 
 

75      76     
   سوجح      سوجح  
   تٕد  

 
   ججذ  

   جذ     جذ  
   أخ ألب      أخ ع  
   ألب دأخ      ع دأخ  
   ألب دأخ      ع دأخ  
 
 

77      78     
   سوض      سوجح  
   تٕد  

 
   ججذ  

   جذ     جذ  
   ألب دأخ      ع دأخ  
   ألب دأخ      ع دأخ  
   ألب دأخ      ع دأخ  
   بأل دأخ      ع دأخ  
   ألب دأخ      ع دأخ  
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79      33     
   سوجح      سوجح  
   جذ      جذ  
   ألبأخ       أخ ع  
   ألبأخ       أخ ع  
   عاتٓ أخ       اتٓ أخ ألب  

 
31      37     
   سوض      سوض  
   جذج      جذج  
   جذ      جذ  
   عأخ       أخ ألب  
   ألباتٓ أخ       عخ اتٓ أ  

           
33  7×    34     
   سوض      سوض  
   جذ      جذ  
   أخ ع      أخ ألب  

   أخ ع      أخ ألب  
   اتٓ أخ ألب      عاتٓ أخ   
 

 

35      36     
   سوض      سوض  
   جذ      جذ  
   ألب دأخ      ع دأخ  

   بأل دأخ      ع دأخ  
   ألب دأخ      ع دأخ  
   ألب دأخ      ع دأخ  
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 األصدرغة

    األوذرَح  38     األوذرَح  37
             

    سوض        سوض   
    أَ       أَ  
    جذ       جذ  

    أخد ب       أخد ع  
ػ

ػطاضغسػطنػاألصدرغة
ػ

39       43      
             

    سوض        أَ  
 جذ  

 
 جذ     

 
  

   أخد ب      أخد ع  
ػ

41       47      
             

    سوض        سوض   
    أَ       أَ  
    جذ       أخد ع  
ػ

43       44      
             

    سوض        سوض   
    أَ       أَ  
 جذ       جذ  

 
  

   ب اْأخر       ع أخ  
ػ
ػ
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45       46      
             

    سوض        سوض   
    أَ       أَ  
             
    جذ       جذ  

    أخد ب       أخد ع  
ػ

47       48      
             

    سوض        سوض   
    أَ       أَ  
    جذ       جذ  

خ ىاأخ 3  
    ب ىاْأخ       ع

ػ
49       53      

             
    سوض        سوض   
    أَ       أَ  
    جذ       جذ  
    ب أخ       ع أخ  
    ب دأخ       أخد ع  
    ب دأخ         
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 (طدائلػاضطعاّدة)اضجدػواإلخوةػ(ػجـ)
     7    جادلعاّد  1
   سوجح      جذ  
    أخ ع  

 
   جذ 

   أخد ع     أخ ألب  
   أخ ألب     أخد ألب  
           

    اٌعشزَُٕح  4     اٌعشزَح  3
             
    جذ       جذ  
    أخد ع       أخد ع  
    أخد ب       أخ ألب  
    أخد ب         
 

   اٌرظعُُٕح   6    اٌرظعُُٕح   5
   جذٖ      أَ  
   ذج      جذ  
   أخد ع      أخد ع  

   أخ ألب      أخ ألب  
   أخد ألب      أخ ألب  

   أخد ألب      أخد ألب  
   أخد ألب        
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 7خمرظزج سَذ                                                1خمرظزج سَذ

7      8      
             

     أَ     أَ  
     جذ     جذ  

     أخد ع     أخد ع  
     بألأخ      أخ ألب  
     أخد ب     أخد ب  
 

 7خمرظزج سَذ                                                1خمرظزج سَذ
9      13      
            

     أَ     أَ  
     جذ     جذ  

     أخد ع     أخد ع  
     بألأخد      أخد ألب  
     بألأخد      أخد ألب  
     بألأخد      أخد ألب  
ػ
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 :ػشدطةػاضترصاتػػ-7
 (173333)وِائح وعشزَٓ أٌف رَاي ورشح ِاخ وذزن  : 1 ص
1       

     سوجح  
     ٓتا  
     تٕد  

 = اجملّىع   
 

 (743333)أٌف رَاي ني وأرتعني روِائِاخ وذزن ورشح  : 7 ص
7       

     سوجح  
     ٓتا  
     تٕد  

 = اجملّىع   
 

 (363333)أٌف رَاي وشالمثائح وطرني ِاخ وذزن ورشح  : 3 ص
3       

     سوجح  
     ٓتا  
     تٕد  

 = اجملّىع   
 

ػ(93333)وذظعني أٌف رَاي ورشح ِاخ وذزن  : 4 ص
4       

     سوض  
     أَ  
     اتٓ  
     تٕد  

 = ىع  اجملّ 
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ػ(453333)أٌف رَاي  وأرتعّائح ومخظنيِاخ وذزن ورشح  : 5 ص
5       

     سوض  
     أَ  
     اتٓ  
     تٕد  

 = اجملّىع   
 

ػ(74333)ْ أٌف رَاي وودارًا رَعها اٌظٕىٌ أرتعح وعشزورشح ِاخ وذزن  : 6 ص
  رَع اٌذار ٍِه اٌذار ادلظأٌح   6
       

     اتٓ  
     اتٓ  
     تٕد  
     تٕد  

 = اجملّىع   
 

ػ(173333)أٌف رَاي ِائح وعشزوْ ِاخ وذزن ورشح ودارًا رَعها اٌظٕىٌ  : 7 ص
  رَع اٌذار ٍِه اٌذار ادلظأٌح   7
       

     اتٓ  
     اتٓ  
     تٕد  
     تٕد  

 = اجملّىع   
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 (3333)زٌ شالشح آالف رَاي وأرضًا إجار٘ا اٌشهورشح ِاخ وذزن  : 8 ص
  إجار األرع ٍِه األرع ادلظأٌح   8
       

     تٕد  
     تٕد اتٓ  
     أخد ع  
 = اجملّىع   
ػ

 (336333)ِاخ وذزن ورشح وأرضني إجارمها اٌظٕىٌ شالمثائح وطرح وشالشىْ اٌف رَاي  : 9 ص
 جشء اٌظهُ  إجار األرع ٍِه األرع ادلظأٌح   9
       

     سوجح  
     أَ  
     أب  
     اتٓ  
 = اجملّىع   
 

ِاخ وذزن ورشح وعّارج إجار٘ا اٌظـٕىٌ ٍُِىٔـاْ وِائـح وطـرىْ اٌـف رَـاي        : 13 ص
(7163333) 

 جشء اٌظهُ إجار اٌعّارج ٍِه اٌعّارج ادلظأٌح   13
       

     سوجح  
     أَ  
     أب  
     أتٕاء 5  
     تٕاخ 3  

 = اجملّىع   
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 انثانث فصمان

 تذسٌباثانسائم وادل

 هونتاحملغري انعامت 
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ػ

1      7     
   سوض      سوض   
   تٕد اتٓ      تٕد  
   اتٓ عُ ع      عُ ع  
           
3      4     
   سوض       سوض   
   تٕد تٕد      تٕد  
   أخ ألب      أخ ع  
           
5      6     
   سوض      سوض  
   أخ ع      اتٓ أخ ع  
   أخد ألب      اتٓ تٕد  
           
7      8     
   سوض       سوض  
   أخد ع      أخ ألب  
   أخ ألب      تٕد أخ ع  
           
9      13     
   سوض      سوض  
   اتٓ      اتٓ أخ ع  
           

11      17     
   سوض      سوض  
   اتٓ اتٓ      اتٓ  
   اتٓ تٕد      تٕد  
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13      14     
   تٕد      تٕد  
   تٕد اتٓ      أخد ع  
   عُ ألب      أخ ألب  
           

15      16     
   تٕد      تٕد  
   اتٓ       اتٕاْ  
           

17      18     
   تٕراْ      تٕد  
   اتٓ      اتٓ اتٓ   
           

19      73     
   تٕاخ 4      تٕراْ  
   اْاتٕ      اتٕاْ  
           

71      77     
   تٕد اتٓ      تٕد اتٓ  
   تٕد اتٓ اتٓ      أخد ألب  
   اتٓ عُ ع      أخد ألَ  
           

73      74     
   تٕاخ اتٓ  3      تٕد اتٓ  
   تٕد اتٓ اتٓ      اتٓ اتٓ  
 

75      76     
   تٕد       تٕد اتٓ  
   تٕد اتٓ      اتٓ اتٓ اتٓ  
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77      78     
   اتٓ راتٕ      تٕد اتٓ   
   اتٓ اتٓ      تٕد اتٓ اتٓ  
           

79      33     
   تٕاخ 6      تٕد  
   تٕاخ اتٓ 4      اتٓ رإت  
   اتٓ اتٓ      اتٕا اتٓ  
           

31      37     
   سوض      أخد شمُمح   
   أخد شمُمح      أخد ألب  
           

33      34     
   أخ شمُك      سوجح  
   أخد شمُمح      أخد شمُمح  
           

35      36     
   أخد شمُمح      أخ شمُك  
   أَ      أخراْ ع  
   تٕد أخ ع      أَ  
           

37      38     
   أخ شمُك      أخد شمُمح  
   أخراْ ع      جذج  
 
 

39      43     
   تٕد اتٓ      تٕد  
   أخد شمُمح       أخد شمُمح   
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41      47     
   أب      تٕد  
   أَ      تٕد اتٓ  
   أخد شمُمح       أخد شمُمح   
           

43      44     
   أب      أب  
   أَ      تٕد  
   تٕد      أخد شمُمح   
   عأخ       أخد ألب  
           

45      46     
   سوجح      أَ  
   أخد ألب      أخد ألب  
           

47      48     
   أخ ألب      سوض  
   أخد ألب      أخد ألب  
           

49      53     
   أخد شمُمح       أخ شمُك  
   أخد ألب      أخد ألب  
   ِعرك      اتٓ أخ ع  
           

51      57     
   أخراْ ألب      أخراْ ألب  
   أخىاْ ألب      أَ  
 



 انثانً ادلسائم غري احملهونت انباب                                                                                            
 

133 

 

 

53      54     
   تٕد      تٕد  
   تٕد اتٓ      أخد ألب  
   أخد ألب      أخد ألَ  
           

55      56     
   سوض      سوض  
   اتٓ      اتٓ اتٓ  
   أخ ألب      أخ ع  
           

57      58     
   سوض      سوض  
   تٕد تٕد      اتٓ اتٓ   
   اتٓ تٕد      تٕد اتٓ  
   اتٓ أخ ألب      اتٓ أخ ع  
           

59      63     
   سوض      سوض  
   أخ شمُك      أخد شمُمح   
   ِعرمح      أخد ألب  
           

61      67     
   سوض      سوض  
   جذ      أخد ألب  
   أَ      عُ ع  
           

63      64     
   سوض      سوض  
   اتٓ عُ ع      ع عُ  
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65      66     
   سوجراْ      سوجح  
   أخد ألب      أخد شمُمح   
   أخ ألب      أخ ألب  
           

67      68     
   سوجح      سوجاخ 4  
   ألب عُ      أخ شمُك  
   ع اتٓ عُ      أخ ألب  
           

69      73     
   سوجاخ3      سوجح  
   جذ      اتٓ عُ ع  
   أَ      اتٓ عُ ب  
           

71      77     
   سوجح      سوجح  
   اتٓ اتٓ      تٕد  
           

73      74     
   سوجح      سوجراْ  
   تٕد اتٓ      اتٓ  
           

75      76     
   سوجح      سوجح  
   اتٓ اتٓ اتٓ      اتٓ  
   اتٓ اتٓ اتٓ اتٓ       تٕد  
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77      78     
   سوجح      سوجح  
   تٕد تٕد      اتٓ اتٓ  
   اتٓ عُ ع      تٕد اتٓ  
           

79      83     
   سوجح      سوجح   
   أخ ألب      عُ ألب  
   ع تٕد أخ      اتٓ تٕد  
           

81      87     
   سوجح      سوجح   
   أخد شمُمح       تٕد أخد  
   اتٓ عُ ع      اتٓ أخد  
   اتٓ عُ ألَ      اتٓ عُ ب  
           

83      84     
   سوجح      سوجح  
   اتٓ عُ ألب      اتٓ أخ ع  
           

85      86     
   تٕراْ      تٕراْ  
   أخراْ ع      تٕد اتٓ  
           

87      88     
   تٕراْ      تٕراْ  
   اتٓ      أخراْ ألب  
 

89      93     
   تٕاخ  4      تٕاخ 4  
   اتٓ اتٓ      اتٓ  
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91      97     
   تٕراْ      تٕراْ  
   تٕاخ اتٓ 3      تٕرا اتٓ  
           

93      94     
   تٕرا اتٓ      ٓات  
   اتٓ اتٓ      تٕرا اتٓ  
           

95      96     
   تٕاخ اتٓ 3      تٕاخ اتٓ 4  
   أخد شمُمح       أخراْ ع  
           

97      98     
   سوض      تٕرا اتٓ  
   تٕاخ اتٓ 3      أخراْ ع  7
           

99      133     
   سوجاخ3      سوجح   
   تٕاخ اتٓ 3      تٕاخ اتٓ 3  
   اتٓ اتٓ اتٓ      اتٓ أخ ألب  
           

131      137     
   تٕرا اتٓ      تٕرا اتٓ  
   تٕرا اتٓ اتٓ      اتٓ أخ ع  
 

133      134     
   تٕاخ اتٓ 6      تٕاخ اتٓ 3  
   تٕرا اتٓ اتٓ      تٕرا اتٓ اتٓ  
   اتٓ اتٓ اتٓ      اتٕا اتٓ اتٓ   
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135             136     

   تٕرا اتٓ      تٕراْ   
   أخراْ ع      أخراْ ع  
           

137      138     
   أب      تٕد  
   أخراْ ع      اتٓ  
   أخد ألَ      أخىاخ ع 3  
           

139      113     
   سوض      أخىاخ ع 3  
   أخراْ ع      بألأخراْ   
           

111      117     
   أَ      سوجح  
   أخراْ ع      أخىاخ ع 3  
           

113      114     
   جذج      جذذاْ  
   أخراْ ألب      أخىاخ ع 3  
           

115      116     
   خ اتٓاتٕ 3      تٕاخ  3  
   أخراْ ع      ْ ألبأخرا  
 

 

117      118     
   تٕد      اتٓ أخ ع  
   اتٕاْ      أخىاخ ع 3  
   أخراْ ع      اتٓ أخ ألب  
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119      173     
   سوض      أخراْ ع  
   أخىاخ ب3      بأخىاخ 3  
           

171      177     
   أَ      سوجح  
   اْ ألبأخر      بخ ىاأخ3  
           

173      174     
   أَ      أَ  
   أخ ألب      أخ شمُك  
           

175      176     
   أَ      أَ  
   تٕد      أخد ع  
           

177      178     
   أَ      أَ  
   تٕد      تٕد اتٓ  
   اتٓ      عّٗ ع  
 
 

179      133     
   أَ      أَ  
   اتٓ      تٕد  
   اتٓ اتٓ      تٕد اتٓ  
 

131      137     
   أَ      أَ  
    أخ ع  

3 
   أخ ع  

   أخد ع     أخ ألب  
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133      134     
   أَ      أَ   
   تٕد تٕد      أخد ألب  
   اتٓ تٕد      أخ ألب  
           

135      136     
   أَ       أَ  
   اتٓ       اتٓ أخ ع  
   أخ ألب      اتٓ أخ ألب  
           

137      138     
   أَ      أَ  
   تٕد تٕد      اتٓ اتٓ  
   اتٓ تٕد      أخ ع  
   اتٓ أخ ع      أخد ع  
   اتٓ عُ ع      أخ ألب  
           

139      143     
   َ  أ      أَ  
   اتٓ      اتٕا أخ ع  
   أخ ع      اتٕا أخ ألب  
 

141      147     
   جذج      أَ   
   اتٓ اتٓ اتٓ       اتٓ اتٓ اتٓ  
   أخد ع      أخ ع  
   أخ ألب      أخد ع  
   أخد ألب      أخ ألب  
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143      144     
   سوجح      سوض  
   أب      أب  
   أَ      أَ  
           

145      146     
   سوض      سوض  
   أخ ألَ      أخ ألَ  
   أخد ألَ      أخ ألَ  
   أخد ألَ      أخ ألَ  
           

147      148     
   أَ       سوجح  
   أخد ألَ      أخ ألَ  
   أخد ألَ      أخ ألَ  
         أخد ألَ  
           

149      153     
   أب      جذذاْ  
   أخىاْ ألَ      َ أخىاخ  4  
 

151      157     
   سوض      جذج  
   تٕد      أخراْ ألَ  
   أخىاْ ألَ      تٕد عُ  
           

153      154     
   اتٓ      سوجح  
 تٕد اتٓ  

 
   أخىاْ ألَ    

   أخد ع     اتٓ اتٓ  
   أخد ألب      خىج ألَإ 4  
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155      156     
   تٕرا تٕد      اتٕا اتٓ  
   أخراْ ألَ      أخراْ ألَ  
           

157      158     
   خىج ألَإ 3      أخراْ ألَ  
   أخىاخ ب 3      أخراْ ع  
           

159      163     

 أخىاْ ألَ  
   سوض      َأخراْ أل

   أخ ألَ      أخىاْ ع  
   اتٓ أخ ألَ      أخىاْ ألب  
           

161      167     
   سوجح      سوجح  
   أخ ألَ      أخد ألَ  
 

163      164     
   أب      أب  
   اتٓ      أَ  
           

165      166     
   أب      أب  
   ٕرا اتٓت      اتٓ  
   أخ ع      تٕد  
 

167      168     
   أب      أب  
   تٕرا تٕد      تٕراْ  
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169      173     
   أب      أب  
   اتٓ أخ      أخد ع  
           

171      177     
   أب      أب  
   تٕد اتٓ      تٕد  
           

173      174     
   أَ      أَ  
 اتٓ  

 
   تٕد    

   اتٓ تٕد     تٕد  
           

175      176     
   أَ      أَ  
   تٕد اتٓ      تٕراْ  
 

177      178     
   أَ      أَ  
 أخد ع  

 
   أخراْ ع    

   اتٓ أخد      أخ ع  
           

179      183     
   أَ      أَ   
   أخد ع      أب  
   أخ ع      أخراْ ألب  
   أخد ألب      أخ ألَ  
           

181      187     
   أَ      أَ  
   أخ ع      أخد ع  
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183      184     
   أَ      أَ  
   ِعرمح      اتٓ اتٓ   
           

185      186     
   جذ      جذ  
   دتٕ      اتٓ  
           

187      188     
   جذ      جذ  
   أب      اتٓ  
   تٕد      تٕد  
   اتٓ      أخ ألَ  
 

189      193     
   أَ      جذ  
   جذج      تٕرا اتٓ  
   أخ ع      تٕد تٕد  
           

191      197     
   جذ      جذ  
   اتٓ أخ ع      أب  
   اتٓ أخ ألَ      تٕد  

  
          

193      194     
   جذج      جذج  
   اتٓ      تٕراْ  
   تٕد      تٕد تٕد  
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195      196     

 أَ أَ      جذج  
 أَ أب

  

   اتٓ اتٓ      أخ ع  
   اتٓ اتٓ اتٓ       أخد ع  
           

197      198     

  
 أَ أَ

      أَ أب
 أَ أَ

   أَ أب

   أَ      عُ ع  
   اتٓ أخ ع      عُ ألب  
 

199      733     

  
 أَ أَ أَ

 أَ أَ أب
 أَ أب أب

 أَ أَ     
   أَ أب

   أَ أب أَ      جذ  
   أب      أخ ألَ  
           

731      737     
   سوض      تٕد  
   تٕد      تٕد اتٓ  
   تٕرا اتٓ      تٕد اتٓ اتٓ  
   اتٓ عُ ع      اتٓ تٕد اتٓ  
           

733      734     
   تٕراْ      سوجح  
   تٕرا اتٓ      تٕد  
   أخ ألب      تٕرا اتٓ  
   اتٓ عُ ع      اتٓ عُ ب  
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735      736     
   سوجح       سوض  
   تٕد      تٕد  
   تٕد اتٓ      ٓ تٕد ات  
   اتٓ اتٓ      اتٓ اتٓ  
 

737      738     
   تٕرا اتٓ      سوجح  
   أخراْ ع      أَ  
   أخراْ ألب      تٕراْ  
   اتٓ أخ ع      تٕد اتٓ  
   عُ ع      اتٓ اتٓ  
 

739      713     
   سوض      أخد ع  
   أخد ع      أخد ألب  

      ألَ اتٓ عُ  
أخىاخ  3
   بأل

           
711      717     

   أخراْ ع      سوجح  
   أخراْ ألب      أخد ع  
   اتٓ أخ ألَ      أخراْ ألب  
   اتٓ عُ ألَ      اتٓ أخ ألب  
 

713      714     
   سوجح      سوض  
   أخد ع      أخد ع  
   أخد ألب      أخد ألب  
   أخ ألب      خ ألبأ  
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715      716     
   تٕد       سوجح  
   أخد ع      أَ  
   أخد ألب      ع ْ ارأخ  
   أخد ألَ      أخراْ ألب  
 

717      718     
   أَ      أَ  
   أخد ألَ      أخ ألَ  
           

719      773     
   أَ      جذج  
   اتٓ      أخ ألَ  
   أخ ألَ      خاي  
 

771      777     
   سوض      جذج  
   تٕد      تٕد  
   أخد ألَ      أخد ألَ  
   عُ ع      عُ ألب  
           

773      774     
   سوجح      سوض  
   جذ      أب  
   أخد ألَ      أخ ألَ  
           

775      776     
   سوض      سوض  
   جذ      أب  
   تٕد      اتٓ  
   أخد ألَ      أخ ألَ  
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777      778     
   سوض      سوجح  
   اتٓ اتٓ      أَ  
   جذ      اتٓ  
   جذ ألَ      أب  
 

779      733     
   أخد ع      تٕد  
   أخ ألب      أخ ع  
   عُ      أخ ألب  
 

731      737     
   تٕد اتٓ      تٕد  
   اتٓ أخ ع      عُ  
   اتٓ أخ ألب      اتٓ أخ  
           

733      734     

أخىاخ  3      أخراْ ع  
 بأل

  

   عُ ألب      أخ ألب  
   اتٓ عُ ع      اتٓ أخ ع  
 

735      736     
   اتٓ      أَ  
   اتٓ اتٓ      أخ ألب  
   أب      عُ ع  
   أخ ع      اتٓ عُ ع  
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737      738     
   أب      أب  
   أَ      جذ  
   جذ      أخ ع  
   جذج      عُ ألب  
           

739      743     
   اتٕاْ      اتٓ  
   تٕد      تٕد  
 

741      747     
   تٕد اتٓ      اتٕاْ  
   اتٓ اتٓ      تٕراْ  
 

743      744     
   تٕاخ اتٓ 3      تٕد اتٓ  
   أتٕاء اتٓ 3      اتٕا اتٓ   
           

745      746     
   تٕاخ 3      ْارتٕ  
   تٕد اتٓ      تٕد اتٓ  
   اتٓ اتٓ اتٓ       اتٓ اتٓ  
   ٓتٕد اتٓ ات      اتٓ اتٓ اتٓ   
   تٕد اتٓ اتٓ اتٓ      تٕد اتٓ اتٓ   
           

747      748     
   تٕد       تٕاخ  4  
   تٕد اتٓ      تٕد اتٓ  
   اتٓ اتٓ اتٓ      تٕد اتٓ اتٓ  
   تٕد اتٓ اتٓ       تٕد اتٓ اتٓ اتٓ   
   تٕد اتٓ اتٓ اتٓ      اتٓ اتٓ اتٓ اتٓ   
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749      753     

   أخ ع      أخ ع  
   أخراْ ع      أخد ع  
 

751      757     
   أخ ألب      أخىاْ ع  
   أخد ألب      أخد ع  
           

753      754     
   ب خىجإ 5      أخ ألب  
   أخراْ ألب      أخراْ ألب  
 

755      756     
   تٕراْ      تٕد  
   أخد ع      اتٓ تٕد  
   أخىاْ ألب      أخد ع  
           

757      758     
   تٕد اتٓ      تٕرا اتٓ   
   أخد ع      أخد ألب  
   أخد ألب      اتٓ أخ ألَ  
           

759      763     
   تٕد      تٕد    
   تٕد اتٓ      أخ ألب  
   أخ ع      أخد ألب  
   أخد ألب      ب تٕد أخ  
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761      767     
   تٕد اتٓ      تٕد  
   اتٓ اتٓ      اتٓ  
   أخد ع      أخد ع  
   أخد ألب      أخد ألب  
 

763      764     
   سوض      سوض رلُك  

اتٓ اتٓ       اتٓ   
 رلُك

  

   اتٓ عُ ع      تٕد  
 

765      766     
   تٕد وافزج       تٕد  
   سوض      اتٓ لاذً   
   أخ ألب      أخ ع  
 

767      768     
   تٕد وافزج      أخد ع  
   أخد ع      أخ ع رلُك  
   أخد ألب      أخ ألب  
 

 

769      773     
   تٕد       تٕد اتٓ   

  
أخد ع 

      رلُمح
أخد ع 

   وافزج

   خد ألبأ      أخد ألب  
ػ
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771      777     
   سوض      سوض  
   جذج      أَ  
   أخىاْ ألَ      أخىاْ ألَ  
   أخىاْ ع      أخىاْ ع  
 

773      774     
   سوض      سوض  
   جذج      أَ  
   أخىاْ ألَ      أخىاْ ألَ  
   أخ ع      أخىاْ ع  
   أخراْ ع      أخد ع  
ػ

775      776     
   سوض      سوض  
   جذج      أَ  
   إخىج ألَ 3      أخىاْ ألَ  
   إخىج ع 3      أخىاْ ع  
   أخد ع      أخراْ ع  
ػ

 

777      778     
   سوض      سوض  
   جذج      أَ  
   إخىج ألَ 3      ألَأخىاْ   
   إخىج ع 4      أخ ع  
ػ

779      783     
   سوجح      سوجح  
   جذج      أَ  
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   أخىاْ ألَ      أخىاْ ألَ  
   إخىج ع 3      أخىاْ ع  
ػ

781      787     
   سوجح      سوجح  
   جذج      أَ  
   أخىاْ ألَ      إخىج ألَ 3  
   أخ ع      أخىاْ ع  
ػ

783      784     
   سوجح      سوجح  
   جذج      أَ  
   إخىج ألَ 4      إخىج ألَ 3  
   أخ ألب      أخىاْ ألب  
ػ

785      786     
   سوض      سوض  
   جذج      أَ  
   أخىاْ ألَ      أخىاْ ألَ  
   أخ ألب      أخىاْ ألب  
ػ

 

787      788     
   سوجراْ      سوجراْ  
   جذذاْ      أَ  
   أخىاْ ألَ      إخىج ألَ 4  
   إخىج ع 3      أخىاْ ع  
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789      793     

   سوجاخ 3      سوجاخ 3  
   جذاخ 3      أَ  
   إخىج ألَ 4      إخىج ألَ 3  
   إخىج ع 3      أخىاْ ع  
 

791      797     
   سوض      سوض  
   جذج      أَ  
   أخد ألَ      أخ ألَ  
   إخىج ع 3      عأخ   

 

793      794     
   سوض      سوض  
   أَ      جذج  
   أخد ألَ      أخ ألَ  

   إخىج ب 4      أخىاْ ب  
ػ

795      796     
   سوض      سوض  
   جذج      أَ  
   إخىج ألَ 3      أخ ألَ  
   أخراْ ع      أخد ع  



 انثانً ادلسائم غري احملهونت انباب                                                                                            
 

154 

 

 

797      798     
   سوض      سوض  
   جذج      أَ  
   أخراْ ألَ      ألَ دأخ  
   أخراْ ألب      أخد ألب  
 

799      333     
   سوض      سوض  
   جذج      أَ  
   إخىج ألَ 3      أخ ألَ  
   أخد ع      أخد ع  
   أخراْ ألب      أخد ألب  
ػ
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ػ

 انفصم انشابع

 تذسٌباثانسائم وادل

 هونت عهىاحمل غري
 (            انثانٍت وانثانثتاألوىل واحلانت )ادلناسخاث  -1

 انغشقى واذلذمى              -3                (احلانت انثانثت)انشد  -2

 احلمم         -5                            ادلفقود  -4

 انزي ٌشجى انكشافهاخلنثى ادلشكم  -6

 ى انكشافهاخلنثى انزي ال ٌشج -7

 توسٌث روي األسحاو -8
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ػ:ػ(اضثاظغةػواضثاضثةاألوضىػواضحاضةػ)ػطدائلػاضطظادخاتػ-1
 
ػ(ورثةػاضثاظيػعمػورثةػاألولػطعػتداويػاإلرثػطظكطا:ػ)األوضىػطنػاضطظادخاتػاضحاضة(ػأ)
 

 .مخض تٕاخ اتٓ ذعالنب ِىذًا إىل اشٕرني ِاخ عٓ  :ادلظأٌح األوىل 
 .مخض تٕاخ ذعالنب ِىذًا إىل اشٕرني ٓ ِاخ ع : صأُحادلظأٌح اٌ

 
1     7    
   تٕد    تٕد اتٓ 
   تٕد    تٕد اتٓ 

 
 .طرح إخىج أشماء ذعالثىا ِىذًا إىل شالشح ِاخ عٓ  : صاٌصحادلظأٌح اٌ
 .عشزج تٕني ذعالثىا ِىذًا إىل شالشح ِاخ عٓ  : زاتعحادلظأٌح اٌ

 
3     4    
   اتٓ    أخ شمُك 
   اتٓ    مُكأخ ش 
   اتٓ    أخ شمُك 

 
 .ذعالثىا ِىذًا إىل شالشح  أتٕاء اتٓطرح ِاخ عٓ  : حِظاادلظأٌح اخل
 .ذعالثىا ِىذًا إىل شالشح  عشزج إخىج ألبِاخ عٓ  : حدطاظادلظأٌح اٌ

  
5     6    
   أخ ألب    اتٓ اتٓ 
   أخ ألب    اتٓ اتٓ 
   أخ ألب    اتٓ اتٓ 
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 .ِىذًا إىل اشٕني  ىاثذعال ح أعّاَ أشماءمخظِاخ عٓ  : ظاتعحح اٌادلظأٌ
 .ِىذًا إىل اشٕني  ىاثذعال رح أعّاَ ألبطِاخ عٓ  : ٕحِصاادلظأٌح اٌ

 
7     8    
   عُ ألب    عُ ع 
   عُ ألب    عُ ع 

 
 . واحذِىذًا إىل  ىاثذعال طثعح أتٕاء أخ شمُكِاخ عٓ  : راطعحادلظأٌح اٌ

 .واحذ ِىذًا إىل  ىاثذعالعشزج أتٕاء عُ شمُك ِاخ عٓ  : جشزاعح اٌادلظأٌ
 

9     13    
   اتٓ عُ ع    خ عأتٓ ا 
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ػ(ػورثةػصلػطغتػالػغرثونػزغره:ػ)اتاضطظادخطنػاضحاضةػاضثاظغةػ(ػب)
 

ِاخ عٓ شالشح أتٕاء ، وِاخ األورب عٓ أرتعح أتٕاء ، وِاخ األوطـط عـٓ اتـٓ     :ادلظأٌح األوىل 
 .، وِاخ األطغز عٓ اتٕني  تٕدو
 
 اجلاِعح          1
           
       7 خ  اتٓ  
     3 خ    اتٓ  
   4 خ      اتٓ  
       اتٓ    
       اتٓ    
       اتٓ    
       اتٓ    
     اتٓ      
     تٕد      
   اتٓ        
   اتٓ        
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ِاخ عٓ سوجح وشالشح إخىج ألب ، مث ِاخ األخ األورب عٓ اتٕني ، مث ِـاخ األخ   :ادلظأٌح اٌصأُح 
 .  ، مث ِاخ األخ األطغز عٓ سوجح واتٕني وتٕد األوطط عٓ سوجح وشالشح أتٕاء 

 
 اجلاِعح          7
           
          سوجح 
        7 خ  أخ ألب 
      3 خ    أخ ألب 
    4 خ      أخ ألب 
        اتٓ   
        اتٓ   
      سوجح     
      اتٓ      
      اتٓ     
      اتٓ     
      تٕد     
    سوجح       
    اتٓ       
    اتٓ       
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ِاخ عٓ شالشح أتٕاء ، مث ِاخ األورب عٓ سوجح وتٕد واتٓ ، مث ِاخ األوطط عـٓ   :ادلظأٌح اٌصاٌصح 
 .  تٓ وتٕد ، مث ِاخ األطغز عٓ تٕرني واتٕني سوجرني وا

 
 اجلاِعح           3
            
         7 خ  اتٓ 
      3 خ     اتٓ 
   4 خ        اتٓ 
         سوجح   
 

 
 تٕد 

 
       

        اتٓ  
    

  
 سوجح

 
    

     سوجح    
    

 
 اتٓ 

 
    

     تٕد     
   تٕد         
   تٕد         
   اتٓ         
   اتٓ         
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ِاخ عٓ سوجح واتٓ وتٕرني وجذج وجذ ، مث ِاذد اٌشوجح عـٓ أخـد شـمُمح     :ادلظأٌح اٌزاتعح 
 . وأخد ألب وعُ ، مث ِاخ االتٓ عٓ سوجح واتٓ ، مث ِاخ اجلذ عٓ سوجح وأخ شمُك 

 
 اجلاِعح          4
           
       7 خ   سوجح 
 اتٓ 

 
     3 خ   

         تٕد 
         تٕد 
          جذج  
   4 خ       جذ 
       أخد ع    
       أخد ب    
       عُ    
     سوجح      
     اتٓ      
   سوجح        
   أخ ع        
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ح ، مث ِاذد اٌشوجح عٓ أَ وأخد شمُمح ِاخ عٓ سوجح وأخ شمُك وأخد شمُم :ادلظأٌح اخلاِظح 
 . وأخد ألب ، مث ِاخ األخ اٌشمُك عٓ اتٓ وتٕرني 

 اجلاِعح        5
         
     7 خ  سوجح  
   3 خ    أخ ع  
       أخد ع  
     أَ    
     أخد ع    
     أخد ب    
   اتٓ      
   تٕد      
   تٕد      
 
 
 

ِاخ عٓ أب وأَ وسوجح مث ِاخ األب عٓ اتٓ وسوجح ، مث ِاذد اٌشوجح عٓ  :دطح ادلظأٌح اٌظا
 .سوض واتٓ 

 اجلاِعح        6
         
     7 خ  أب  
       أَ  
   3 خ    سوجح  
     اتٓ    
     سوجح    
   سوض      
   اتٓ      
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خد طغزي ، فّاخ األورب عٓ اتـٓ وتٕـرني ،   أخىَٓ وأ: ِاخ عٓ شالشح أشماء  :ادلظأٌح اٌظاتعح 
 .اتٓ ، وِاذد اٌظغزي عٓ أخىَٓ ألب  وِاخ األوطط عٓ اتٓ اتٓ وتٕد

 
 اجلاِعح          7
           
       7 خ  أخ ع  
     3 خ    أخ ع  
   4 خ      أخد ع  
       اتٓ    
       تٕد    
       تٕد    
     اتٓ اتٓ      
     اتٓ تٕد      
   أخ ب        
   أخ ب        
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، مث ِـاخ األخ   رنيٕوت ، مث ِاخ األخ األورب عٓ اتٓ ٕاءِاخ عٓ سوجح وشالشح أت :ح ِٕادلظأٌح اٌصا
 .  اتٓ  ِاخ األخ األطغز عٓ سوجح واتيمث ، خشالشح تٕاواتٕني واألوطط عٓ سوجح 

  
 اجلاِعح          8
           
          سوجح 
        7 خ  اتٓ 
      3 خ    اتٓ 
    4 خ      اتٓ 
        اتٓ   
        تٕد   
        تٕد   
      سوجح     
      اتٓ      
      اتٓ     
      تٕد     
      تٕد     
      تٕد     
    سوجح       
    اتٓ اتٓ       
    اتٓ اتٓ       
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وأخد شمُمح  جذج، مث ِاذد اٌشوجح عٓ  ألبوأخد  ألبِاخ عٓ سوجح وأخ  :ح عاطرادلظأٌح اٌ
 .  اءتٕأرتعح أوأخد ألب ، مث ِاخ األخ اٌشمُك عٓ 

 اجلاِعح        9
         
     7 خ  سوجح  
   3 خ    بأخ   
       بأخد   
     جذج    
     أخد ع    
     أخد ب    
   اتٓ      
   اتٓ      
   اتٓ      
   اتٓ      
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، مث ِاذد اٌشوجح  اتٓ اتٓوعٓ سوجح  اجلذمث ِاخ ، وأَ وسوجح  جذِاخ عٓ  :ج شزاعادلظأٌح اٌ
 .وتٕد عٓ سوض واتٓ 

 
 اجلاِعح        13

         
     7 خ  جذ  
       أَ  
   3 خ    سوجح  
     سوجح    
     اتٓ    
   سوض      
   اتٓ      
   تٕد      
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االتٓ األورب عٓ اتٓ وتٕرني ، مث ِاخ مث ِاخ ،  أرتعح أتٕاءِاخ عٓ  :ج ادَح عشزادلظأٌح احل
 .تٕرني عٓ  األوطط عٓ اتٓ وتٕد ، مث ِاخ األطغز

 اجلاِعح          11
           
       7 خ  اتٓ  
     3 خ    اتٓ  
   4 خ      اتٓ  
         اتٓ  
       اتٓ    
       تٕد    
       تٕد    
      اتٓ      
      تٕد      
       

 
    تٕد

    تٕد       
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االتٓ األورب عٓ اتٕني ، مث ِاخ مث ِاخ وتٕد ،  شالشح أتٕاءِاخ عٓ  :ج اٌصأُح عشزادلظأٌح 
 .اتٓ وتٕد عٓ  األوطط عٓ سوجح واتٓ ، مث ِاخ األطغز

 اجلاِعح          17
           
       7 خ  اتٓ  
     3 خ    اتٓ  
   4 خ      اتٓ  
         تٕد  
       اتٓ    
       اتٓ    
     سوجح      
     اتٓ      
    اتٓ        
    تٕد        
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االتٓ األورب عٓ اتٓ وتٕد ، مث ِاخ  ِاخ مثوتٕد ،  اتٕنيِاخ عٓ  :ج اٌصاٌصح عشزادلظأٌح 
 .سوض واتٓ عٓ األوطط عٓ سوجح واتٓ ، مث ِاذد اٌثٕد 

 اجلاِعح          13
           
       7 خ  اتٓ  
     3 خ    اتٓ  
   4 خ      تٕد  
       اتٓ    
       تٕد    
     سوجح      
     اتٓ      
   سوض        
    اتٓ        
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االتٓ األورب عٓ اتٕني ، مث ِاخ األوطط مث ِاخ وتٕرني ،  اتٕنيِاخ عٓ  :ج اٌزاتعح عشزادلظأٌح 
 .عٓ اتٓ وتٕرني ، مث ِاذد اٌثٕد اٌىربي عٓ سوض واتٓ 

 اجلاِعح          14
           
       7 خ  اتٓ  
     3 خ    اتٓ  
   4 خ      تٕد  
         تٕد  
       اتٓ    
       اتٓ    
     اتٓ      
     تٕد      
     تٕد      
    سوض        
    تٓا        
 



 انثانً ادلسائم غري احملهونت انباب                                                                                            
 

171 

 

االتٓ األورب عٓ سوجح وتٕد ، مث ِاذد مث ِاخ وتٕرني ،  اتِٓاخ عٓ  :ج اخلاِظح عشزادلظأٌح 
 . اٌثٕد اٌىربي عٓ سوض واتٓ ، مث ِاذد اٌثٕد اٌظغزي عٓ سوض وتٕد

 اجلاِعح          15
           
       7 خ  اتٓ  
     3 خ    تٕد  
   4 خ      تٕد  
       سوجح    
       تٕد    
     سوض      
     اتٓ      
    سوض        
    دتٕ        
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لػطعػأنػغصونػورثةػاضثاظيػعمػبقغةػورثةػاألو:ػ]اتاضطظادخطنػضحاضةػاضثاضثةػا(ػجـ
ػ[زغرعمػطعكمػرثػأنػغأوػاختالفػإرثكمػ

 .ِاخ عٓ سوجح وأَ واتٓ ، مث ِاذد األَ عٓ سوض واٌثالني  :ادلظأٌح األوىل 
 اجلاِعح       1
        
      سوجح  
   7 خ   أَ  
   اتٓ اتٓ   اتٓ  
   سوض     
 
 

 .اٌثٕد عٓ اتٓ واٌثالني ِاخ عٓ سوجح وتٕد وأَ وأخ شمُك ، مث ِاذد  :ادلظأٌح اٌصأُح 
 اجلاِعح       7
        
   أَ   سوجح  
   7 خ   تٕد  
      أَ  
      أخ ع  
   اتٓ     
 
 

 .ِاخ عٓ سوجح وتٕد وأخد شمُمح ، مث ِاذد اٌثٕد عٓ سوض واتٓ واٌثالني  :ادلظأٌح اٌصاٌصح 
 اجلاِعح       3
        
   أَ   سوجح  
   7 خ   تٕد  
      أخد ع  
   سوض     
   اتٓ     
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 .ِاخ عٓ أَ واتٓ وتٕد ، مث ِاذد اٌثٕد عٓ سوض واٌثالني  :ادلظأٌح اٌزاتعح 

 
 اجلاِعح        4
         
   جذج    أَ  
 تٕد  

 
   7 خ  

   أخ ع   اتٓ  
   سوض      
 
 
 

َٓ ألَ ، مث ِاذد األخد ألب عٓ سوض ِاخ عٓ أخد شمُمح وأخد ألب وأخى :ادلظأٌح اخلاِظح 
    .وتٕرني واٌثالني

 اجلاِعح       5
        
   أخد ب   أخد ع  
   7 خ   أخد ب  
 

 
      أخ ألَ

      أخ ألَ 
   سوض     
    

 
   تٕد

   تٕد    
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 .لني عٓ سوض واٌثا اجلذج، مث ِاذد اتٓ واتٓ  جذجِاخ عٓ سوجح و :طح داٌظادلظأٌح ا
 اجلاِعح       6
        
      سوجح  
   7 خ   جذج  

 اتٓ اتٓ   اتٓ اتٓ  
   اتٓ

   سوض     
 
 
 
 

 .عٓ اتٓ واٌثالنياالتٓ ، مث ِاذد تٕد اتٓ عُ و جذجو اتٓ ِاخ عٓ سوجح وتٕد :ح تعاٌظادلظأٌح ا
 اجلاِعح       7
        
   جذج   سوجح  
   7 خ   اتٓ تٕد  
      ذجج  
      اتٓ عُ  
   اتٓ     
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عٓ سوض االتٓ ، مث ِاذد تٕد  اخخ شمُمىاأخشالز واتٓ ِاخ عٓ سوجح وتٕد  :ح ِٕاٌصادلظأٌح ا
 .واتٓ واٌثالني 

 اجلاِعح       8
        
   جذج   سوجح  
   7 خ   اتٓ تٕد  

خ ىاأخ 3  
 ع

     

   سوض     
   اتٓ     
 
 

عٓ  اٌشمُمحألَ ، مث ِاذد األخد رني ِاخ عٓ أخد شمُمح وأخد ألب وأخ :ح طعاٌرادلظأٌح ا
    .سوض وتٕرني واٌثالني

 اجلاِعح       9
        
   7 خ   أخد ع  
   أخد ب   أخد ب  
 

 
      ألَ دأخ

      ألَ دأخ 
   سوض     
    

 
   تٕد

   تٕد    
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أتٕاء وتٕرني ، مث ِاخ االتٓ األورب عٓ سوجح واٌثالني ، مث ِاخ  ِاخ عٓ شالشح :اٌعاشزجادلظأٌح 
 .االتٓ األوطط عٓ تٕد واٌثالني 

 اجلاِعح     اجلاِعح       13
             

             
         7 خ   اتٓ 
  اتٓ 

 

 أخ ع

 

    3 خ   
 أخ ع    أخ ع  اتٓ 

 
  

   أخد ع    أخد ع  تٕد 
   أخد ع    د عأخ  تٕد 
         سوجح    
    تٕد         

 
 

ِاخ عٓ تٕرني وأخد شمُمح ، مث ِاذد اٌثٕد اٌىربي عٓ سوض وأَ وتٕد  :احلادَح عشزجادلظأٌح 
 .د عٓ اٌثالني ٕواٌثالني ، مث ِاذد تٕد اٌث

 اجلاِعح    اِعحاجل      11
           

           

 
       7 خ   تٕد
       أخد ع   تٕد

          أخد ع 
   أب    سوض    
   جذج    أَ    
   3 خ    تٕد    
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زي عٓ سوض وأَ ظغوأخ شمُك ، مث ِاذد اٌثٕد اٌ شالز تٕاخِاخ عٓ  :اٌصأُح عشزجادلظأٌح 
 .د عٓ اٌثالني ٕوتٕد واٌثالني ، مث ِاذد تٕد اٌث

 
 اجلاِعح    اِعحاجل        17
             

             

 
 تٕد

 
 أخد ع  

 
      

       أخد ع   تٕد
        7خ    تٕد

        عُ    ع أخ 
   أب     سوض     
   جذج     أَ     
   3 خ     تٕد     
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تٓ ِاخ عٓ اتٕني وتٕرني ، مث ِاخ االتٓ األورب عٓ تٕد واٌثالني ، مث ِاخ اال :اٌصاٌصح عشزجادلظأٌح 
 .األطغز عٓ تٕد واٌثالني ، مث ِاذد اٌثٕد اٌىربي عٓ سوض وتٕد واٌثالني 

 جاِعح    جاِعح     جاِعح      13
                
                

             7 خ   اتٓ

أخ    اتٓ
 ع

 

        3 خ   

أخد    تٕد
أخد     ع

 ع
 

   4 خ   

أخد    تٕد
أخد     ع

أخد     ع
 ع

  

             تٕد   
        تٕد        
   سوض             
   تٕد             
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وتٕرني ، مث ِاخ االتٓ األورب عٓ تٕد واٌثالني ، مث  شالشح أتٕاءِاخ عٓ  : اٌزاتعح عشزجادلظأٌح 
 .زي عٓ سوض واٌثالني ظغِاخ االتٓ األطغز عٓ تٕد واٌثالني ، مث ِاذد اٌثٕد اٌ

 
 جاِعح    جاِعح     جاِعح      14

                
                

             7 خ   اتٓ
أخ    اتٓ

 ع

 

        3 خ   

أخ    اتٓ
 ع

أخ    
 ع

 

أخ    
 ع

  

أخد    تٕد
 ع

أخد    
 ع

أخد    
 ع

  

أخد    تٕد
 ع

أخد    
 ع

   4 خ   

             تٕد   
        تٕد        
   سوض             
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األورب عٓ تٕد واٌثالني ،  األخ، مث ِاخ  أخىَٓ وأخرني أشماءِاخ عٓ  : اخلاِظح عشزجادلظأٌح 
 .د اٌىربي عٓ سوض وتٕد واٌثالني خز عٓ تٕد واٌثالني ، مث ِاذد األاألطغ األخمث ِاخ 

 
 جاِعح    جاِعح     جاِعح      15

                
                

أخ 
             7 خ   ع

أخ 
 ع

أخ   
 ع

 

        3 خ   

أخد 
أخد    ع

أخد     ع
 ع

 
   4 خ   

أخد 
   ع

أخد 
  ع

 
 

أخد 
   ع

أخد  
 ع

 
 

             تٕد   
        تٕد        
   سوض             
   تٕد             

ػ
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ػ(:اضحاضةػاضثاضثة)ػاضردطدائلػػ-7
 

 اجلاِعح      1
       
      سوجح 
 أَ 

 
   أَ 

   أخ ألَ  أخ ألَ  
 
 

 اجلاِعح      7
       
      سوجح 
 أَ  

 
   أَ 

   أخ ألَ  أخ ألَ  
   ألَ دأخ  ألَ دأخ 

 
 

 اجلاِعح      3
       
      سوجح 
 جذج 

 
   جذج 

   أخ ألَ  أخ ألَ  
   أخ ألَ  أخ ألَ 

 
 

 اجلاِعح      4
       
      سوجح 
 أخد ع 

 
   أخد ع 

   أخد ب  أخد ب 
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ػ
 اجلاِعح      5
       
      سوجح 
 تٕد  

 
   تٕد  

   تٕد اتٓ  تٕد اتٓ 
ػ
ػ

 اجلاِعح      6
       
      سوجح 
 جذج 

 
   جذج 

   أخ ألَ  أخ ألَ  
ػ
ػ

 اجلاِعح      7
       
      سوجح 
 تٕد اتٓ 

 
   ٕد اتٓت 

 
تٕد اتٓ 

  اتٓ
تٕد اتٓ 

   اتٓ

ػ
ػ
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ػ
 اجلاِعح      8
       
      سوض 
 تٕد  

 
   تٕد  

   تٕد اتٓ  تٕد اتٓ  
ػ
ػ

 اجلاِعح      9
       
      سوض 
 جذج 

 
   جذج 

   أخ ألَ  أخ ألَ  
ػ
ػ

 اجلاِعح      13
       
      سوض 
 تٕد اتٓ 

 
   تٕد اتٓ 

  تٓ اتٓتٕد ا 
تٕد اتٓ 

   اتٓ

ػ
ػ
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ػ
 اجلاِعح       11

        
       سوجح 
 جذج 

 
 

 جذج
 

  
   جذج جذج 
 أخ ألَ 

 
    أخ ألَ 

    أخ ألَ أخ ألَ 
ػ
ػ

 اجلاِعح       17
        
       سوجح 
 جذج 

 

 
 جذج

 
  

   جذج جذج 
 أخ ألَ 

 
 أخ ألَ 

 
  

   أخ ألَ أخ ألَ 
   أخد ألَ أخد ألَ 

ػ
ػ

 اجلاِعح       13
        
       سوض 
 تٕد  

 

    تٕد  
 تٕد اتٓ  

 
 تٕد اتٓ

 
  

   تٕد اتٓ  تٕد اتٓ  
   تٕد اتٓ  تٕد اتٓ  

ػ
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ػ
 اجلاِعح       14

        
       سوجح 
 أَ 

 

    أَ 
 أخ ألَ 

 
 أخ ألَ 

 
  

   أخ ألَ أخ ألَ 
   أخد ألَ خد ألَأ 

ػ
ػ

 اجلاِعح       15
        
       سوض 
 تٕد  

 

    تٕد  
 تٕد اتٓ  

 

 تٕد اتٓ 
 تٕد اتٓ 
 تٕد اتٓ 
 تٕد اتٓ 

 

  
   تٕد اتٓ  
   تٕد اتٓ  
   تٕد اتٓ  
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ػ:طدائلػاضغرشىػواضكدطىػوظحوعطاػػ-3
 

 ًاآخز ، وذزن االتٓ تٕرني وأخ ًاواتٕ ًاوأِ ًاذزود األَ أتِاخ يف ٘ذَ أَ واتٕها وجهً احلاي و: 1ص
 ًاوعّ ًاشمُم

 
 :ِظأٌح ذمذَ ِىخ األَ  -أ
 

 اجلاِعح      1
       
      أب  
   جذج   أَ  
   ط   اتٓ 
   أخ ع   اتٓ 
   

 
   تٕد 

   تٕد   
   عُ    

 
 ِظأٌح ذمذَ ِىخ االتٓ  -ب
 

 اجلاِعح      1
       
   ط   أَ 

 
      تٕد 
      تٕد

   اتٓ   أخ ع 
      عُ 
   أب    
   أَ    
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أًِا وتٕرًا وسوجح واتٓ عـُ ِـع   : ِاخ أخىاْ شمُماْ يف غزق وجهً احلاي وذزن األورب :  7ص
 اٌشمُك وذزن األطغز أًِا وتٕرًا وسوجح واتٓ عُ ِع اٌشمُك ؟

 
 :ِظأٌح ذمذَ ِىخ األورب  -أ
 

 اجلاِعح      7
       
   أَ   أَ 
      تٕد 
      سوجح 
   ط   7 أخ ع 
   اتٓ عُ   اتٓ عُ 
   تٕد     
   سوجح    

 
 ِظأٌح ذمذَ ِىخ األطغز  -ب
 

 اجلاِعح      7
       
   أَ   أَ 
      تٕد 
      سوجح 
   ط   1 أخ ع 
   اتٓ عُ   اتٓ عُ 
   تٕد     
   سوجح    
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ِاخ تظثة اٌطاعىْ أب واتٕرٗ وجهً احلاي ذزن األب اتٕا وسوجح وأِـًا ِـع اٌثٕـد ،    :  3ص
 وذزود اٌثٕد سوجًا وتٕرًا وأخًا شمُما وجذًج ِع األب ؟

 
 ِظأٌح ذمذَ ِىخ األب -أ
 

 اجلاِعح        3
         

 
 اتٓ 

 
   أخ ع  

   ط   تٕد  
       سوجح   
   جذج    أَ   
   سوض       
   تٕد      

 
 ِظأٌح ذمذَ ِىخ اٌثٕد  -ب
 

 اجلاِعح      3
       
   ط   أب 
      سوض 
      تٕد 
   اتٓ   أخ ع 
   أَ   جذج 
   سوجح    



 انثانً ادلسائم غري احملهونت انباب                                                                                            
 

189 

 

وذزن األطـغز  ع، وعُ  سوجح وجذجيف غزق وجهً احلاي وذزن األورب  ألبِاخ أخىاْ :  4ص
 وجذج ٍ٘ جذج األوي  سوجح وعُ ع

 
 :ِظأٌح ذمذَ ِىخ األورب  -أ

 اجلاِعح      4
       
      سوجح 
   جذج   جذج 
   ط   7 بأخ  
   عُ   عُ 
   سوجح    

 
 

 ِظأٌح ذمذَ ِىخ األطغز  -ب
 اجلاِعح      4
       
      سوجح 
   جذج   جذج 
   ط   7 بأخ  
   عُ   عُ 
   سوجح    

 
ػ
ػ
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وذزن األطغز ، أًِا واتٓ عُ سوجح و: يف غزق وجهً احلاي وذزن األورب  بألِاخ أخىاْ :  5ص
 أًِا واتٓ عُ سوجح و: 
 
 :ِظأٌح ذمذَ ِىخ األورب  -أ

 اجلاِعح      5
       
      سوجح 
      أَ 
   ط   7 بأخ  
   اتٓ عُ   اتٓ عُ 
   سوجح    
   أَ    

 
 :ز طغِظأٌح ذمذَ ِىخ األ -ب

 جلاِعحا      5
       
      سوجح 
      أَ 
   ط   7 بأخ  
   اتٓ عُ   اتٓ عُ 
   سوجح    
   أَ    

 
ػ
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، وذزن االتٓ اتٕني وتٕرني وسوجح واًِا  بوذزن األ، وجهً احلاي حادز يف  أب واتِٕٗاخ :  6ص
 ًا وتٕرًا وأًِا ٍ٘ سوجح األب تٕسوجح وا

 : األبِظأٌح ذمذَ ِىخ  -أ
 اجلاِعح        6
         
        اتٓ  
        اتٓ  
    ط    اتٓ  
        تٕد  
        تٕد 
    أَ    سوجح 
    -    أَ 
    سوجح     
    اتٓ     
    تٕد     

 
     : االتِٓظأٌح ذمذَ ِىخ  -ب

 اجلاِعح        6
         
    ط    أب 
    سوجح    أَ 
        سوجح 
        اتٓ  
        تٕد 
    أَ     
    اتٓ     
    اتٓ     
    تٕد     
    تٕد     
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ػ:طدائلػاضطفقودػػ-4
 
 اجلاِعح       1
        
       سوجح 
       أخد ع 
       أخد ع 
       مىدفِأخ ع  
        
        
 اجلاِعح       7
        
       سوض 
       أخد ألب 
       أخد ألب 
       أخ ب ِفمىد 
        
        
   حعاجلاِ     3
        
       اتٓ أخ ِفمىد 
       تٕد 
       عُ 
  ِىلىف      
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   اجلاِعح     4
        
       سوض 
       أخد ع 

 بألأخد  
       مىدفِ

       عُ ألب 
  ىلىفِ      
        
   اجلاِعح     5
        
       جذ 
       أخ ع 
       أخ ع ِفمىد 
  ِىلىف      
        
  اجلاِعح      6
        
       أب 
       اتٓ 
       اتٓ ِفمىد 
 ِىلىف       
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  اجلاِعح     7
       
      سوجح 
      أخد ب 
      أخ ألَ ِفمىد 
      عُ ع 
 ِىلىف      

 
 

  اجلاِعح      8
        
       أب 
       تٕد 
       اتٓ 
       ِفمىداتٓ  
 ِىلىف       

 
 

  اجلاِعح      9
        
       أب 
       تٕد 
       ِفمىداتٓ  
 ِىلىف       
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  اجلاِعح     13
       
      سوجح 
      أخد ع 

 
أخد ب 

      ِفمىدج

      عُ ع 
 ِىلىف      

 
 

  اجلاِعح      11
        
       سوض 
       تٕد 
       اتٓ 
       ِفمىداتٓ  
 ِىلىف       

 
 

  اجلاِعح       17
         
        سوض 
        اتٓ 
        اتٓ 
        جِفمىدتٕد  
 ِىلىف        
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  اجلاِعح      13
        
       سوض 
       أَ 
       اتٓ اتٓ 

تٕد اتٓ  
 جِفمىد

      

 ِىلىف       
 

  اجلاِعح      14
        
       سوض 
       أخ ع 
   تٕد 

 
   

      تٕد 
       اتٓ ِفمىد 
 ِىلىف       

 

  اجلاِعح       15
         
        سوجح 
        أَ 
        تٕد 
        تٕد 
        تٕد 
        ِفمىداتٓ  
        اتٓ أخ 
 ِىلىف        
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ػ:طدائلػاضحطلػػ-5
 
 اجلاِعح          1
           
          سوجح حاًِ 
          عُ 
          محًوٌذ  
           

 ِىلىف        احلًّ
 
 

 عحاجلاِ          7
           
          أَ حاًِ 
          عُ 
          محً 
           

 ِىلىف        احلًّ
 
 

 اجلاِعح          3
           
          أَ 

 سوجح 
 حاًِ

         

          عُ 
          وٌذ محً 
           

 ِىلىف        احلًّ
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 عحِاجلا            4
             

سوجح 
 حاًِ

            

             اتٓ
             محً

             
 ِىلىف          احلًّ

 
 
 اجلاِعح            5
             

سوجح 
 حاًِ

            

  تٕد
 

 
 

 
 

 
 

    
        محً

             
 ِىلىف          احلًّ

 
ػ

 اجلاِعح        6
         
        سوجح أخ ع حاًِ 
        أخ ع 
        محً 
         

 ِىلىف      احلًّ 
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 اجلاِعح        7
         
        سوجح اتٓ حاًِ 
        عُ ع 
        وٌذ اتٓ محً 
         

 ِىلىف       احلًّ 
ػ
 اجلاِعح          8
           
          سوجح حاًِ 
          أخ ألب 
          محًوٌذ  
           

 ِىلىف         احلًّ 
 
 

 اجلاِعح          9
           
          أَ حاًِ 
          اتٓ أخ ع 
          محً 
           

 ِىلىف         احلًّ 
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 اجلاِعح          13
           
          أَ 

 سوجح 
 اًِح

         

          أخ ع 
          وٌذ محً 
           

 ِىلىف         احلًّ 
 
ػ

 اجلاِعح         11
          

سوجح اتٓ أخ ع  
         حاًِ

         عُ ع 
         محً 
          

 ِىلىف       احلًّ 
 
 

 اجلاِعح        17
         
        سوجح اتٓ اتٓ حاًِ 
        أخ ع 
        وٌذ اتٓ اتٓ محً 
         

 ِىلىف       احلًّ 
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ػ:طدائلػاضخظثىػاضذيػغرجىػاظصذاسهػػ-6
   اجلاِعح    1
       
      اتٓ 
      تٕد 
      وٌذ خٕصً 
       
 
   اجلاِعح    7
       
      سوض 
      تٕد 
      ألب خٕصًوٌذ أخ  
       
 
   اجلاِعح    3
       
      سوجح 
      أخد ع 
      عُ  
      وٌذ أَ خٕصً 
       
 
   اجلاِعح    4
       
      بألأخد  
      وٌذ أب خٕصً 
      اتٓ عُ 
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  اجلاِعح     5
       
      سوض 
  تٕد 

 
   

     وٌذ خٕصً 
       

 
 اجلاِعح      6

       
      سوجح 
 اتٓ 

 
 

 
  

    وٌذ خٕصً 
       
       

 
   اجلاِعح    7

       
      سوض 
      أخد ع 
      وٌذ أب خٕصً 
       

 
   اجلاِعح    8

       
      اتٓ 
      وٌذ خٕصً 
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   اجلاِعح    9
       
      سوض 

 
      أخ ألَ
      أخ ألَ

      وٌذ أب خٕصً 
       
 

   اجلاِعح    13
       
      تٕد 
      وٌذ خٕصً 
       
 

 اجلاِعح      11
       
      اتٓ 
      1 وٌذ خٕصً 
      7 وٌذ خٕصً 
       
       

 
 اجلاِعح      17

       
      أخ ع 
      1 وٌذ ع خٕصً 
      7 وٌذ ع خٕصً 
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ػ:طدائلػاضخظثىػاضذيػالػغرجىػاظصذاسهػػ-7
ػ

  اجلاِعح    1
      
     اتٓ 
     تٕد 
     خٕصًوٌذ  
      
 
  اجلاِعح    
7      
     سوض 
     تٕد 
     ألب خٕصًوٌذ أخ  
      
 
  اجلاِعح    3
      
     سوجح 
     أخد ع 
     عُ  
     وٌذ أَ خٕصً 
      
 
  اجلاِعح    4
      
     بألأخد  
     خٕصًوٌذ أب  
     اتٓ عُ 
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  اجلاِعح     5
       
      سوض 
  تٕد 

 
   

     خٕصًوٌذ  
       
 
  اجلاِعح      6
        
       سوجح 
 اتٓ 

 
 

 
   

     خٕصًوٌذ  
        
 
  اجلاِعح    7
     سوض 
     أخد ع 
     خٕصً وٌذ أب 
      
      
 
  اجلاِعح    8
      
     اتٓ 
     خٕصًوٌذ  
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  اجلاِعح    9
      
     سوض 

 
     أخ ألَ
     أخ ألَ

     خٕصًوٌذ أب  
      
      

  اجلاِعح    13
      
     تٕد 
     خٕصًوٌذ  
      
 

 اجلاِعح      11
 

       
       اتٓ 
       1وٌذ خٕصً 
       7وٌذ خٕصً 
        
 

 اجلاِعح      17
 

       
       أخ ع 

وٌذ ع  
 1خٕصً

      

 
وٌذ ع 

 7خٕصً
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ػ:ذويػاألرحامػتورغثػطدائلػػ-8
[1] 

1     7    
   تٕد تٕد     تٕد أخ ع 
 
3     4    
   اتٓ تٕد اتٓ     تٕد عُ ع 
 
5     6    
   اتٓ تٕد تٕد     تٕد عّح ع 
 
[7] 
7     8    
   عّح ألب     خاي ع 
   عّح ألب     خاي ع 
 
9     13    
   تٕد أخ ع     ب تٕد عُ 
   تٕد أخ ع     ب تٕد عُ 
   تٕد أخ ع     ب تٕد عُ 
 

11     17    
   اتٓ أخ ألَ     تٕد تٕد 
   اتٓ أخ ألَ     تٕد تٕد 
   تٕد أخ ألَ     تٕد اتٓ 
   تٕد أخ ألَ     تٕد اتٓ 
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13     14    
   اتٓ تٕد     اتٓ عّح ع  
   تٕد تٕد     تٕد عّح ع 

 
15     16    

   اتٓ عُ ألَ     خاي 
   تٕد عُ ألَ     خاٌح 
   تٕد عُ ألَ     حخاٌ 
 
[3] 

17     18    
   خاٌح ع     عّح ع 
   خاٌح ألب     عّح ألب 
   خاٌح ألَ     عّح ألَ 
         

19     73    
   خاٌح عتٕد      عّح عاتٓ  
   خاٌح ألبتٕد      عّح ألباتٓ  
   خاٌح ألَتٕد      عّح ألَاتٓ  
         

71     77    
   اتٓ خاي ع     ي عخا 
   اتٓ خاي ألب     خاي ألب 
   تٕد خاي ألَ     خاي ألَ 
 

73     74    
   تٕد عُ ع     تٕد خاي ع 
   تٕد عُ ألب     تٕد خاي ألب 
   اتٓ عُ ألَ     اتٓ خاي ألَ 
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75     76    
   تٕد اتٓ عُ ع     تٕد أخ ع 
   تٕد اتٓ عُ ألب     تٕد أخ ألب 
   اتٓ اتٓ عُ ألَ     اتٓ أخ ألَ 
 
 [4] 

77     78    
   تٕد عُ ألب     تٕد تٕد تٕد 
   عُ ع تٕد تٕد     تٕد تٕد 
         

79     33    
   اتٓ أخد ألَ     أخ ب تٕد 
   ألَأخ اتٓ اتٓ      اتٓ تٕد أخ ع 
         

31     37    
   َاتٓ أخد أل     ألبتٕد أخ  
   ألَأخ اتٓ اتٓ      عتٕد أخ تٕد  

اتٓ اتٓ اتٓ أخ      عُ اتٓ اتٓ تٕد 
   ألَ

 
33     34    

   ح ععّ     خاي ألب 
   ح عتٕد عّ     اتٓ خاي ع 
   ح ععّ اتٓ اتٓ     اتٓ اتٓ خاي ألَ 
 

35     36    
   اتٓ تٕد     تٕد تٕد 
   اتٓ تٕد اتٓ      تٕد تٕداتٓ  
   اتٓ اتٓ اتٓ تٕد     اتٓ اتٓ اتٓ تٕد 
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37     38    
   اتٓ أخد ألب     اتٓ أخد ألب 
   تٕد أخد ع     ألَأخد  اتٓ 
 

39     43    
   عّح     أخ عاتٓ تٕد  
   تٕد أخ ألب     تٕد عُ 
   اتٓ أخ ألَ     تٕد اتٓ عُ 
 

41     47    
   تٕد تٕد تٕد     خاٌح 
   تٕد تٕد اتٓ     أَ أب األَ 
 

43     44    
   تٕاخ أخ ع 3     تٕاخ أخد ع 3 
   تٕاخ أخ ب 3     تٕاخ أخد ب 3 
   تٕاخ أخ ألَ 3     تٕاخ أخد ألَ 3 
   تٕاخ عُ ب 3     تٕاخ عُ ع 3 
 

45     46    
   خاي ع     خاٌح ع 
   خاي ألب     خاٌح ألب 
   خاي ألَ     خاٌح ألَ 
   جذ أتى األَ     ألَأتى اجذ  

 
47      48     

    1اتٓ تٕد       1اتٓ أخد ع  
    1تٕد تٕد       1تٕد أخد ع  
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    7تٕد تٕد       7تٕد أخد ع  
 

49      53    
   1اتٓ خاي ع        1اتٓ عّح ع 
   1تٕد خاي ع       1تٕد عّح ع 
   7تٕد خاٌح ع       7تٕد عّح ع  
 

51      57     
    1اتٓ تٕد       1تٕد أخد ب  
    1اتٓ تٕد       1تٕد أخد ب  
    1تٕد تٕد       1اتٓ أخد ب  
    7تٕد تٕد       7تٕد أخد ب  

 
53      54     

    1اتٓ خاي       1تٕد أخ ب  
    7اتٓ خاٌح       1تٕد أخ ب  
    3اتٓ خاٌح       1تٕد أخ ب  
    3تٕد خاٌح       7تٕد أخد ب  

 

55      56     
    1تٕاخ تٕد  4      تٕاخ أخ ب 5 
    7أتٕاء تٕد  3      أتٕاء أخد ب 5 
    3تٕاخ اتٓ  3      أتٕاء أخد ألَ 3 
    تٕاخ اتٓ اتٓ  3      تٕاخ عُ  7 
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[5] 

57     58    
   اتٓ خاي اتٓ     تٕد تٕد تٕد 
   تٕد تٕد     تٕد تٕد 
   تٕد تٕد تٕد     تٕد عُ 
         

59     63    
   اتٓ تٕد تٕد     تٕد تٕد 
   اتٓ خاي     تٕد خاي 
   اتٓ عّح     تٕد عّح 
         

61     67    
   تٕد تٕد تٕد     تٕد تٕد 
   تٕد أخ ألَ     خاي 
   َاتٓ أخد أل     عّح 

 
63     64    

   تٕد تٕد     خاٌح 
   اتٓ تٕد تٕد     تٕد خاٌح 
   تٕد تٕد عُ     تٕد اتٓ عُ 

 
65     66    

   اتٓ اتٓ اتٓ تٕد     اتٓ تٕد 
   تٕد خاٌح     اتٓ تٕد خاي 
   تٕد تٕد اتٓ عُ     تٕد تٕد تٕد عُ 
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67      68     
    تٕاخ تٕد 4      تٕاخ أخد ع 3 
    أتٕاء تٕد اتٓ 3      تٕاخ أخد ب 3 
    تٕاخ أخد ع 3      أتٕاء خاٌح  3 
    تٕاخ اتٓ عُ  3      تٕاخ عُ  3 
 
69      73     

    تٕد خاٌح ع      خاٌح ع 
    تٕد خاٌح ألب      خاٌح ألب 
    تٕد خاٌح ألَ      خاٌح ألَ 
    تٕد عّح ع      عّح ع 
    تٕد عّح ألب      عّح ألب 
    تٕد عّح ألَ      عّح ألَ 

 
71      77     

    خاي ع       خاٌح ع    
    خاي ألب       خاٌح ألب  
    خاٌح ألَ      خاٌح ألَ 
    خاي ألَ      خاي ألَ 
    تٕد عُ ع      عّح ع 
    تٕد عُ ب      عّح ألب 
    تٕد عُ ألَ      عّح ألَ 
    تٕد عُ ألَ      عُ ألَ 
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73      74     
    1تٕاخ تٕد 7      تٕاخ أخد ع 3 
    7أتٕاء تٕد 4      1أتٕاء أخد ب 3 
    تٕاخ خاي  4      7أتٕاء أخد ب 3 
    عّراْ       تٕاخ خاي ألَ  7 
[6] 

75     76    

 تٕد أخ ألَ 
    ٍ٘ تٕد اتٓ عُ

 
 ٓ تٕد تٕدات

   ٘ى اتٓ اتٓ تٕد أخزي

   تٕد تٕد تٕد    تٕد اتٓ عُ 
 

[7] 

77     78    
   سوجح     سوض 
   تٕد أخ ع     تٕد تٕد 

 
79     83    

   سوجح     سوض 
   تٕد أخد ب     اتٓ تٕد تٕد 
   تٕد أخد ب     اتٓ تٕد تٕد 

 
81     87    

   سوجراْ     سوض 
   عّاخ 3     الخخا 3 

 
83     84    

   سوجاخ  4     سوجاخ 7 
   تٕاخ تٕد اتٓ 7     تٕاخ عُ 4 
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 اجلاِعح      85

       
      سوجح 
 خاي ع 

 
    

     ألَ ايخ  
 
 
 

 اجلاِعح      86
       
      سوجح 
 خاٌح ع 

 
    

     بأل اٌحخ  
     ألَ خاٌح 

 
 

 جلاِعحا      87
       
      سوض 
 تٕد تٕد 

 

    
     تٕد تٕد  
     تٕد خاي 
     تٕد عُ 
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 اجلاِعح      88
       
      سوض 
 تٕد أخد ع  

 

    
     تٕد أخد ع  
     تٕد أخد ألَ 
     تٕد أخد ألَ 
     تٕد خاي 

 
 

 اجلاِعح      89
       
      سوض 
 تٕد أخد ب  

 

    
     تٕد أخد ب  
     أخ ألَ اتٓ 
     تٕد أخ ألَ 
     اتٓ خاٌح 

 
 اجلاِعح      93

       
      حسوج 
 تٕد أخد ب  

 

    
     تٕد أخد ب  
     تٕد أخ ألَ 
     تٕد أخ ألَ 
     اتٓ خاٌح 

ػ


