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 تتباين مظاىر سطح األرض من مرتفعات و منخفضات و كيوف و سيول و ىضاب و جبال . -

 ، و عند اكتشافو تفاجأ ُيعّد أبو اليول أقدم منحوتة صخرية ، و بقي تحت الرمال ألزمنة طويمة  -
 المصريون بعدم وجود األنف .   

 يتغير سطح األرض باستمرار نتيجة وجود عمميات تساعد عمى ىذا التغير قد تكون سريعة مثل  -
 التعرية .البراكين و قد تكون بطيئة مثل التجوية و    

 ط : ِب اٌزٞ ميىٓ أْ رزسجت ثٗ اٌرباوني ؟
 تكوين تشكيالت أرضية مختمفة مثل الجبال و اليضاب . في تسببت( 0جـ : 
 قد تتسبب في تكوين بحيرات في تجاويف الفوىات بعد الخمود .( 8     
 ( تتسبب في تكوين الصخور النارية " البركانية " و ذلك بعد تجمد الصيارة .3     

 تضاريس سطح األرض تحدث ببطء في فترات زمنية طويمة  معظم التغيرات التي تستيدف أشكال -
 جدا ، و لذلك يصعب مالحظتيا ، و نرى نتائجيا فقط .   

 636# دبٚي أْ حتؽّٕٟ : صـ 
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 ال ميىٓ وسش احلجش

 رزىْٛ ضمٛق يف احلجش ٚ  ٠زفزذ ثسٌٙٛخ . 

 رزسغ اٌطمٛق ثفؼً اٌزجّذ ٚ االٔصٙبس ادلسزّش٠ٓ شلب ٠سبػذ ػٍٝ رفزذ احلجش أوضش .
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 فر المئوي . من المعروف أن الماء يتجمد عند انخفاض درجة الحرارة عن الص -

 كل السوائل تتمدد بالحرارة و تنكمش بالبرودة عدا الماء الذي يتمدد و يزداد حجمو عندما تنخفض  -
 مئوية . 54درجة حرارتو عن    

 أي أن الثمج أكبر حجما من الماء الذي تكّون منو . -

 الشتاء و يتمدد ، فتتسع الشقوق ، مما  في الطبيعة يتسرب الماء إلى شقوق الصخر و يتجمد في -
 ُيسيل تكسر الصخور ، و مع تكرار ىذه العممية تتحول إلى قطع من الحصى و من ثم إلى تراب .   

 ِبرا حيذس ػٕذ ٚظغ صخش سسٛثٟ يف ادلبء صُ ٚظؼٗ يف رلّذ اٌضالجخ ؟ ط :
 جـ : يمآل الماء الفراغات اليوائية بين أجزاء الصخر ، و يتجمد الماء و يتمدد مما يزيد تباعد الشقوق 

 تظير الشقوق أوسع مما يسيل تفتيتو .و عند إخراجو و انصيار الثمج      

 637سؽخ األسض يف اٌصذشاء ِزطممب ؟  صـ   # دلبرا ٠جذٚ
 تختمف المواد في توصيميا لمحرارة ، فبعضيا جيد التوصيل و     
 بعضيا رديء التوصيل ، صخور اليابسة تتكون من معادن مختمفة .    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لذ رزؤصش ِؼبدْ صخٛس ا١ٌبثسخ ثبخزالف دسجبد احلشاسح ٚ 
 دذٚس اٌزّذد ٚ االٔىّبش ثبسزّشاس .

رؼزرب اٌصخٛس ِٓ ادلٛاد سد٠ئخ اٌزٛص١ً ٌٍذشاسح ٚ رزىْٛ ِٓ 
ػذح ِؼبدْ ٚ ٌىً ِؼذْ خصبئصٗ احلشاس٠خ اخلبصخ ِٓ د١ش 

يف  االخزالف اٌىجري ٌذسجبد احلشاسح   .   اخزالف دسجخ اٌزّذد 
اٌصذشاء ثني ا١ًٌٍ ٚ إٌٙبس ٠ؤدٞ إىل رىشاس ػ١ٍّخ متذد ادلؼبدْ 

ذس رفىه ٚ خٍخٍخ ٌٍؽجمبد ٚ أىّبضٙب . ٚ مبشٚس اٌضِٓ حي
 اٌؼ١ٍب ِٓ اٌصخش شلب ٠ض٠ذ ِٓ رطممٙب .
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 ٝ اٌصخٛس ِغ اٌجؼذ اٌضِٕٟ اٌىجري .٠ظٙش ٚاظذب ػٍط : ػًٍ : رؤصري دسجبد احلشاسح 
 من عدة معادن ، و لكل معدن خصائصو الحرارية المميزة من حيث اختالف  نجـ : ألن الصخر يتكو

 درجة التمدد .     

 مئوية . 535يصل االختالف في درجات الحرارة في المناطق الصحراوية بين الميل و النيار إلى  -

 أيضا يوجد اختالف كبير في درجات الحرارة لممناطق الصحراوية بين الصيف و الشتاء . -

 و  االختالف في درجات الحرارة نيارا و ليال و شتاءا و صيفا أدى إلى تكرار عممية تمدد المعادن -
 انكماشيا مما يؤدي إلى تفككيا عن بعضيا البعض و بالتالي خمخمة الطبقات العميا لمصخر فيتكون    
 غطاء من الفتات الصخري .   

 و الرياح عمى إزالة غطاء الفتات الصخري ، فيصبح الصخر معرضا لتكرار يعمل الماء الجاري  -
 أكثر . العممية نفسيا مرات و مرات مما يؤدي إلى تفتتو   

 ىي العممية التي يتم بواسطتيا تفتت الصخر و تحممو في مكانو . * اٌزج٠ٛخ :

 اٌزج٠ٛخ

 جت٠ٛخ و١ّ١بئ١خ           جت٠ٛخ ١ِىب١ٔى١خ                                    
 ثاني أكسيد الكربون     تجمد و انصيار الماء                                             
 اختالف درجات الحرارة                                األكسجين                  
 الكائنات الحية     الكائنات الحية                                                     

   : ىي عممية تفتت الصخور إلى أجزاء صغيرة بوسائل فيزيائية دون إحداث  * اٌزج٠ٛخ ادل١ىب١ٔى١خ
 تغير كيميائي بيا .                            

 : ىي العممية التي تتحمل بواسطتيا الصخور و يتغير تركيبيا الكيميائي  * اٌزج٠ٛخ اٌى١ّ١بئ١خ
 نتيجة التفاعالت الكيميائية مثل التكربن و األكسدة .                              

 : ىو عممية إذابة و تحمل الصخور الجيرية بسبب تفاعميا مع غاز ثاني أكسيد الكربون  * اٌزىشثٓ
 المذاب في الماء )حمض الكربونيك( .                
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 قابمة لمذوبان في الماء )كربونات  و نتيجة لعممية التكربن تتحول الصخور الجيرية من مادة غير -
 ن في الماء )كربونات الكالسيوم الييدروجينية( .الكالسيوم( إلى مادة قابمة لمذوبا   

 يتسرب المحمول خالل الشقوق في الكيوف و يتبخر الماء عند تعرضو لميواء و ينعكس التفاعل  -
ن الصواعد و اليوابط .     أي تتحول كربونات الكالسيوم الييدروجينية إلى كربونات كالسيوم الذي ُيَكوِّ

 كيميائي يتحد خاللو الفمز مع األكسجين مكونا أكسيد الفمز الذي : ىي عممية تفاعل  * األوسذح
 يكون أكثر ىشاشة و قابل لمتفتت .               

 تتفاعل المعادن الموجودة في الصخور كالحديد و المنجنيز مع األكسجين و تتكون أكاسيد . -

 كّون ىيدروكسيدات قابمة تتفاعل الكربونات مع غاز ثاني أكسيد الكربون المذاب في الماء و تُ  -
 لمذوبان في الماء مما يؤدي إلى تغيرات في تركيب الصخر فيصبح سيل التفتت و أقل مقاومة    
 . لمتجوية   

 الصخور المعرضة لؤلكسدة يتغير لونيا أيضا و يصبح مائال لالحمرار . -

 638# أ٠ّٙب ألٜٛ ؟  صـ 
 فبعضيا قوي و اآلخر ىّش قابل لمكسر .تختمف المواد من حولنا في صالبتيا ،  -     

 يتكون الصوف المعدني )سمك التنظيف( من الحديد و مواد أخرى ، افحص عينة منو : -     

 بمِّل عينة أخرى و اتركيا أليام محتفظة بالرطوبة و معرضة لميواء ثم قارن بين العينتين : -     

 

 

 

 

 

 
 

 ثٕٟ زلّش فعٟ أٚ سِبدٞ

 ٘ص ظؼ١ف لبثً ٌٍزفزذ صٍت

 فززىْٛ ِبدح جذ٠ذح ِزفززخ جنيسألويف ٚجٛد اادلبء ِغ اٌصٛف ادلؼذٟٔ  ٠زذذ

٠زذٛي ٌْٛ اٌصخٛس إىل اٌٍْٛ اٌجٕٟ احملّش ٚ رصجخ ٘طخ 
 .سٍٙخ اٌىسش ٔز١جخ دذٚس اٌزفبػً ِغ األوسجني يف ٚجٛد ادلبء
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 639ـ ص # و١ف رؤصش ادلٛاد اٌى١ّ١بئ١خ ػٍٝ اٌصخٛس ؟ 
 يتكون اليواء من مزيج من الغازات ، و ىذه الغازات تؤثر عمى مكونات البيئة ، و قد يحدث تفاعل     
 بين غاز ثاني أكسيد الكربون و بخار الماء في الجو حيث يتكون قطرات من حمض الكربونيك     
 التي تسبب تفكك صخور الحجر الجيري .    

 

 

 

 

 رؤصري اٌىبئٕبد احل١خ ػٍٝ ػ١ٍّخ اٌزج٠ٛخ : -

 * تُنتج جذور النباتات و بعض أنواع الطحالب و بعض الحشرات أحماضا مشابية لحمض الخل      
 كسر الصخور ) تجوية كيميائية ( .تيساعد في تفتيت و         

 646صـ  * اٌىبئٕبد احل١خ ذلب دٚس يف إدذاس اٌزغرياد يف سؽخ األسض ٚ رؤصش ػٍٝ اٌصخٛس وّب ٠ٍٟ :     

 جذور النباتات بين الصخور فتعمل عمى تغير شكميا من خالل الكسر و التفتيت . تنمو( 0         
 النمل من الكائنات الحية التي تعمل عمى تغير شكل الصخور و تفتيتيا . (8         
 الحيوانات الحفارة كالفئران تساىم إلى حد كبير في تفتيت التربة . (3         

 سبق يتضح أن الكائنات الحية تساىم في تفتيت التربة بشكل مباشر أو غير مباشر و ُتحدث  مما -
 تجوية ميكانيكية و كيميائية لمصخور .   

 : عوامل التجوية الميكانيكية ) الطبيعية () الفيزيائية ( ىي عممية تفكك . ٍِذٛظخ -
 حمل .تعوامل التجوية الكيميائية ىي عممية                

 اٌزج٠ٛخ ادل١ىب١ٔى١خ ٌٍىبئٕبد احل١خ : -
 ( عندما ينمو النبات بين شقوق الصخر فإنو ُينتج قوة كبيرة تكفي لفمق الصخور و تكسيرىا   0        

  ( الحيوانات الحفارة مثل الديدان و النمل و السناجب تعمل عمى تقميب التربة .8        

 

 رزىْٛ فمبػبد غبص٠خ ٚ ٠زفزذ اٌصخش ال حيذس ضٟء

ش ِبء اجلري   C O 2   اٌغبص ادلزىْٛ ٘ٛ غبص
ًّ
 ألٔٗ ػى

 رفبػً احلّط ِغ احلجش اجلريٞ ٠سبػذ يف رفززٗ ٚ رٚثبٔٗ
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 ١خ :احلاٌزج٠ٛخ اٌى١ّ١بئ١خ ٌٍىبئٕبد  -
 ( تفرز جذور النباتات أحماضا عضوية مما يؤدي إلى تحمل التربة و تغّير خصائصيا .0        
 ( تفرز الطحالب أحماضا ضعيفة تعمل عمى إضعاف الصخور و تسريع عممية التجوية .8        

 : ىي التجوية الناتجة من تأثير الكائنات الحية . * اٌزج٠ٛخ اٌج١ٌٛٛج١خ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 642 صـ

ثسجت رؤصري ػبًِ اٌزجّذ ٚ االٔصٙبس  ٚ اخزالف دسجخ متذد ٚ أىّبش اٌؼٕبصش 
 ادلىٛٔخ ٌألسفٍذ شلب أدٜ إىل ارسبع ٘زٖ اٌطمٛق .

Ibrahim ali 

6 

WWW.KweduFiles.Com



 643# ٔطبغ صـ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

رفز١ذ اٌصخٛس ٚ رى٠ٛٓ 
اٌرتثخ ٚ ر٠ٛٙزٙب ٚ 

سٌٙٛخ دصٛي إٌجبربد 
ػٍٝ ادلؼبدْ اٌالصِخ 

. ٌٍّٕٛ 

 

ظؼف ث١ٕخ اٌصخٛس ٚ 
 ٘طبضزٙب ٚ رىسري٘ب .

 .ِظٙش مجبيل 
رىطف ؼجمبد األسض 
٠سُٙ يف دساسخ ػّش 

األسض ٚ اوزطبف ِب ثٙب 
 ِٓ ِؼبدْ

  

ظؼف ث١ٕخ اٌصخٛس ٚ 
 ٘طبضزٙب ٚ رىسري٘ب .

Save 

 ذلٛاثػ ٚ اٌصٛاػذ :ا
 ٟ٘ ػجبسح ػٓ رىزالد ٌىشثٛٔبد

 اٌىٙٛف اجلري٠خ . اٌىبٌس١َٛ يف
 

Save 

 : اٌىٙٛف ادلبئ١خ 
رطىٍذ  اٌزى٠ٕٛبد اٌصخش٠خ اٌزٟرٍه 

ادل١بٖ د١ش رزآوً  ٚ ثفؼً اٌش٠بح
 .اٌصخٛس اٌجذش٠خ 
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 سش ٚ اٌزفزذ ) ٌٍزج٠ٛخ ( ؟ط : ِبرا حيذس ٌٍصخٛس اٌصٍجخ ثؼذ رؼشظٙب ٌٍزى
 الجاذبية و تنقميا من مكان ألخر، من المعروف  تؤثر عمييا عوامل التعرية مثل الماء و الرياح وجـ : 
 أن الماء و الرياح من عوامل التجوية و لكن يستمر عمميم بعد التفتت لتصبح من عوامل تعرية.      

 644# و١ف حتذس اٌؼٛاصف اٌش١ٍِخ ؟  صـ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 تتسبب الرياح بنقل المواد السطحية الجافة و المفككة التي نتجت عن التجوية . -

 الرياح الضعيفة ليا طاقة صغيرة تستطيع نقل الحبيبات الصغيرة فقط . -

 الرياح القوية ليا طاقة كبيرة تستطيع نقل الحبيبات الثقيمة و الحصى الصغير لمسافات إلى أن تقل  -
 سرعتيا و تقل طاقتيا فتمقي حمولتيا من حصى و رمال ) ترسيب (   

 األرض.حممة بالمواد فتمقي بحمولتيا عمى سرعة الرياح الم ىي عممية تحدث عندما تقل * اٌرتس١ت :

  -رزؤصش ثؼط ادلٕبؼك أوضش ِٓ غري٘ب ثؼ١ٍّخ ٔمً اٌرتثخ ٚ رشس١جٙب ثٛاسؽخ اٌش٠بح وّب ٠ٍٟ : -
 ( المناطق الصحراوية الفقيرة بالغطاء النباتي تتأثر تأثرا بالغا بالرياح آلن التربة مفككة .0      
 طق المزروعة أقل تأثرا بالرياح ألن جذور النباتات تعمل عمى تثبيت التربة و تماسكيا .ا( المن8      

 

 رزؽب٠ش و١ّخ ل١ٍٍخ جذا ِٓ رزؽب٠ش دج١جبد اٌشًِ
 اٌشًِ

رزؽب٠ش و١ّبد أورب ِٓ 
 اٌشًِ

رزؽب٠ش و١ّخ ل١ٍٍخ ِٓ 
 اٌشًِ

 يف اٌشِبي اجلبفخ أوضش ِٓ ادلضسٚػخ ٠ؤصش اذلٛاء ادلزذشن
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 م و لذلك  0934منزل في الكويت في عام  511: تسببت األمطار في ىدم أكثر من  سٕخ اذلذاِخ -
 ُسِميَّت بسنة اليدامة .                    

 من العوامل المؤثرة في تجوية الصخور ، و تساعد لقطرات المطر القدرة عمى تفتيت الصخور و ىي  -
 عمى نقل حبيبات التربة و ترسيبيا في مكاٍن أخر .   

 646ػٕذ رؼشظٙب ٌٍّؽش :  صـ # اسزخذَ ادلٛاد اٌزب١ٌخ دلؼشفخ ِب حيذس ٌٍرتثخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من النشاط السابق يتضح أنو عند سقوط قطرات المطر عمى أرض صحراوية قميمة أو عديمة  -
 النباتات فإن حبيبات التربة تتحرك من أماكنيا ، و تزداد كميتيا بزيادة قوة الماء إلى أن تقل    
 سرعتيا فيحدث ترسيب لمرمال .    

 جذور  و ال يحدث نقل لحبيبات التربة ألنو عند سقوط قطرات المطر عمى األرض الزراعية فإن -
 تُثبتيا و تعمل عمى تماسكيا .النباتات    

 الصحراوية .و التعرية بالرش ) بقطرات المطر ( تزداد في المناطق الجافة  أي أن -

ظخ
ّ
 646ٌٍزؼش٠خ ثبٌشش ؟  صـ  ط : ِبرا حيذس إرا صاد ١ِالْ سؽخ األسض يف ادلٕبؼك ادلؼش

 جـ : تزداد كميات حبيبات التربة المنقولة لزيادة حركة الماء تحت تأثير الجاذبية األرضية .

 

 دشوخ اٌشِبي ثؽ١ئخ  رزذشن دج١جبد اٌشًِ

٠زىْٛ شلش ِبئٟ ثسجت 
 دشوخ اٌشًِ اٌسش٠ؼخ

رزذشن دج١جبد اٌشًِ ثسشػخ 
 ٚ ال ٠زىْٛ شلش ِبئٟ ألً

ؼزرب ادلبء ػبِال ِّٙب يف ٔمً اٌشِبي ٚ ٠ضداد أصشٖ 
ُ
٠

 يف ادلٕبؼك غري اٌضساػ١خ .
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ْ األػّذح 
ّ
 647األسظ١خ : صـ # رىٛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ط : ِبرا رزٛلغ أْ حيذس إرا ٘ؽٍذ أِؽبس غض٠شح ػٍٝ أسض حتزٛٞ ػٍٝ ؼجمخ صخش٠خ صٍجخ ؟
 الطبقة الصخرية الصمبة تحمي المادة الترابية تحتيا ، بينما تتأثر الرمال حول المنطقة الصخرية جـ : 
 و تتحرك مبتعدة عن مكانيا ، و بالتالي تتكون ظاىرة األعمدة األرضية .     

 647# و١ف رطىٍذ اٌطٛاؼئ :  صـ 

 

 

 

 يسيم ماء البحار في تغيير شكل الشواطئ حيث تنشأ أشكاال أرضية متنوعة منيا الرؤوس مثل  -
 رأس الصبية في الكويت .   

 

ػٍٝ اٌرتثخ فئٔٙب رؼًّ ػٍٝ حتش٠ه دج١جبد  ػٕذ سمٛغ أِؽبس غض٠شح
 اٌشًِ ثصٛسح ٚاظذخ .

 أٚ أسفً اٌؼٍّخ ،  فً اٌصخشحـــــٝ اٌشًِ أسم٠ج
 ٙب ـذشن دج١جبد اٌشًِ دٌٛــث١ّٕب رزادلؼذ١ٔخ 

 ِىٛٔخ ػّٛدا لصريا ِٓ اٌشًِ .ِجزؼذح ِغ ادلبء 

ػٕذ سمٛغ األِؽبس ػٍٝ أسض صخش٠خ ضذ٠ذح اٌصالثخ رمَٛ حبّب٠خ ادلبدح 
اٌرتاث١خ أسفٍٙب ث١ّٕب رزؤصش اٌشِبي دٛي ادلٕؽمخ اٌصخش٠خ ٚ رزذشن 

 ِجزؼذح شلب ٠سبُ٘ يف رى٠ٛٓ رطى١الد أسظ١خ .

 

 

 . ترسيبيا عمى خط الساحل والمفتتة تقوم األمواج بنحت الصخور ونقل الرواسب 
 ليا دور كبير في تشكيل خط الساحل . تيارات المد والجزر

  الكيوف و األقواس . ف وو تتسبب األمواج في تكوين الكثير من التضاريس مثل الجر 
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 تعتبر األمواج من أقوى العناصر البحرية تأثيرا عمى الشواطئ ، حيث تعمل ىذه األمواج عمى دحرجة  -
  فتتفتت إلى قطع أصغر .الصخور المتيشمة بالتجوية و تصادميا مع بعضيا    

 يختمف تأثر خط الساحل باألمواج باختالف نوع الصخور المكّونة لو . -

 يتكون خط الساحل ) الشاطئ ( نتيجة تفتت الصخور و ترسيبيا بفعل األمواج . -

 ( : ىو المكان الذي تمتقي فيو اليابسة بمسطح مائي .اٌطبؼئ  )* خػ اٌسبدً 

 الفتات الصخري الناتج عن عممية التجوية و نقمو و ترسيبو .ىي عممية تآكل :  * اٌزؼش٠خ

 ( الرياح .0:   ِٓ أُ٘ ػٛاًِ اٌزؼش٠خ -
 ( الماء .8                                

 ميمة .و التي تحوي معادن  تمعب التعرية دورا ىاما في تكوين التربة و إظيار الطبقات التي تحت السطح -

 التعرية ليا تأثيرات سمبية مثل انحسار األراضي الزراعية بسبب انجراف التربة بواسطة الماء أو  -
 الرياح و تكّون الكثبان الرممية .   

 649# اسزىطف ِٓ خالي اٌصٛس ػٛاًِ اٌزؼش٠خ ادلسججخ ٌٍّظب٘ش اجل١ٌٛٛج١خ ادلٛظذخ ِمبثً وً سُٙ : صـ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األِٛاط
 ٙٛف حبش٠خو

 األِٛاط
 اٌطٛاؼئ

 اٌش٠بح
 اٌىضجبْ اٌش١ٍِخ
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 651ٓ األٔطؽخ اٌسبثمخ : صـ ج١بد اٌزؼش٠خ ِٓ خالي ِب رؼٍّزٗ ِ# ٔبلص صِالئه دٛي إجيبث١بد ٚ سٍ

 

 

 

 

 

 

ٔٙب : صـ 
ّ
 651# صُّ ٌٛدخ ف١ٕخ ألدذ ادلظب٘ش اجل١ٌٛٛج١خ إٌبجتخ ػٓ اٌزؼش٠خ يف دٌٚخ اٌى٠ٛذ ٚ ٔبلص و١ف١خ رىٛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 .رى٠ٛٓ اٌرتثخ  -

 اظٙبس ؼجمبد حتزٛٞ ػٍٝ ِؼبدْ  -
 ِّٙخ .    

 ٠ٛٙخ اٌرتثخ ٚ رم١ٍجٙب .ر -

    اضلسبس األساظٟ اٌضساػ١خ ثسجت  -
 اصلشاف اٌرتثخ ثٛاسؽخ ادلبء أٚ اٌش٠بح .  

 رى٠ٛٓ اٌىضجبْ اٌش١ٍِخ . -

 دذٚس اٌؼٛاصف اٌش١ٍِخ . -
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 رمَٛ احل١ٛأبد احلفبسح حبفش جذٛس شلب ٠ؤدٞ إىل رىسري اٌصخٛس
 ٌزصجخ أصغش دجّب ف١سًٙ رؼشظٙب ٌؼٛاًِ اٌزؼش٠خ .

ِؼذْ احلذ٠ذ اٌزٞ ٠زفبػً ِغ أوسجني  ٝألْ ٘زٖ اٌصخٛس حتزٛٞ ػٍ
 اذلٛاء ٚ ادلبء ٚ ٠زىْٛ أوس١ذ احلذ٠ذ رٚ اٌٍْٛ اٌجٕٟ احملّش .

اٌجذش٠خ اٌزٟ وبٔذ رشثػ ٘زٖ األػّذح  ٌزؼشض األلٛاط
 دلض٠ذ ِٓ ػ١ٍّبد اٌزج٠ٛخ ٚ اٌزؼش٠خ ثبخلػ اٌشئ١سٟ ٌٍطبؼئ

.

ٌذٚسٖ ادلُٙ يف اٌزج٠ٛخ ادل١ىب١ٔى١خ ِٓ خالي اٌزجّذ ٚ االٔصٙبس ف١سبػذ يف 
 رفز١ذ اٌصخٛس ، وّب أٔٗ ظشٚسٞ يف مج١غ أٔٛاع اٌزج٠ٛخ اٌى١ّ١بئ١خ .

يف اٌزج٠ٛخ ادل١ىب١ٔى١خ ٠زُ رفز١ذ اٌصخش إىل أجضاء أصغش دْٚ رى٠ٛٓ ِٛاد 
 جذ٠ذح ، ث١ّٕب يف اٌزج٠ٛخ اٌى١ّ١بئ١خ رزىْٛ ِٛاد جذ٠ذح ِضً اٌصذأ .
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رض٠ً اٌش٠بح اٌشٚاست اٌذل١مخ ٚ اٌرتثخ سلٍفخ اٌفزبد اٌصخشٞ األصمً ٚ اٌزٞ ال 
 صخٛس ادلزىسشح .رسزؽ١غ اٌش٠بح محٍٗ ِىٛٔخ سؽذب ِٓ احلصٝ ٚ اٌ

رضداد رؼش٠خ اٌرتثخ يف ادلٕؽمخ  ة  ثسجت لٍخ اٌغؽبء إٌجبرٟ اٌزٞ ٠ؼًّ ػٍٝ 
 محب٠خ اٌرتثخ ِٓ ػٛاًِ اٌزؼش٠خ ِضً اٌش٠بح ٚ ادلبء .

اصد٠بد اٌغؽبء اٌشٍِٟ ٚ اصد٠بد اٌىضجبْ اٌش١ٍِخ ٚ وضشح اٌؼٛاصف اٌش١ٍِخ ، ٚ 
 ٌسى١ٕخ ِغ ِشٚس اٌضِٓ .إِىب١ٔخ صدف اٌشِبي إىل ادلٕبؼك اٌضساػ١خ ٚ ا

 مت حبّذ اهلل
 احلّذ هلل اٌزٞ ثٕؼّزٗ رزُ اٌصبحلبد
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