
 
ٔاغد   اىػددك

 

 ٌَ أحاكم املػدود إغراب اىػدد أٌدية ٌَ أحاكم اىػددّ ُٔغ اىػدد
 
 
 

 2و  1

 
 
 

 ٌفرد

 
 

ق املػدوَد ثػذنااً وثنُحدػ   ٔاـِ يُ 
 ُ  شرتط ذنر اىػدد.وال ي

 ؼ ىٌب واحٌد.
 ؼ بلٌة  واحدةٌ.
 ؼ بل ِن اخِ ِن.
 ؼ بلج ِن اخجج ِن.

اىػػػدد اواحػػد واخِػػ ن   رَ إن ُذنِػػ
غْ 
ُ
  ىلع األكػر ليٍػػدودَب ضفًة رِ أ
ب بػػػ تريفت و اواحػػػد   رَ ْػػػػويُ 

 وب تروؼ و ااخِ ن .

ب حصب مٔكػّ رَ ػْ حُ 
اإلغرايب ب تريفت 
اىظ ْرة و املفرد  
 وب تروؼ و املدىن.

 
 
 

 11إىل  3ٌَ 

 
 
 

 مغ ؼ

ِ ُي  ؿ املػدوَد ثػذنااً وثنُحدػ    ى
ـيهػػٔن اىػػػدد ب إػػ اك إذا  ن 
املػدود ٌذنرا  وٌَ ؽا ث اك إذا 

  ن املػدود مؤُد .

 
 

 ُة ؼالٍب.َص َخْ 
 ُس ؼ بل ٍت.َخْ 

 
 

ٔكػػػّ اإلغػػرايب رَ ػػػيُ  ب حصػػب م
 ب تريفت اىظ ْرة.

 
 

 مجع
 جمرور ب إلع ـة.

 

ٌئة  أىؿ  
ميئن  
 ميي ر...

 
 
 

 مغ ؼ

 
 

واحػدة ٌػع املػذنر  م ح ىةً زَ يْ يَ 
 واملؤُح.

   ؼ ىب.ئجَ ٌِ  ٌِئُة ؼ ىٍب.

   ؼ بلة.ئجَ ٌِ  ٌِئُة ؼ بلٍة.
 
َ
  ُؿ ؼ ىٍب.ىْ أ

َ
   ؼ ىب.فَ ىْ أ

 
َ
 ىْ أ

َ
   ؼ بلة...فَ ىْ ُؿ ؼ بلٍة. أ

 

ٔكػػػّ اإلغػػرايب رَ ػػػيُ  ب حصػػب م
ب تريفت اىظ ْرة  وإن ج اك ٌدػىن 

 
ُ
 ب ب تروؼ. غرِ أ

 
 

 ٌفرد
 جمرور ب إلع ـة.

 
 
 
 

 12و  11

 
 
 
 

 مركب

 
 
 
 

 ق اجلزآن املػدوَد.ٔاـِ يُ 

 

َحَد َغََشَ ؼ بل ً.
َ
 أ

ةَ ؼ بلًة.  إْحَدى َغَْشَ
َِ  َغََشَ ؼ بل ً.  اْث
ةَ ؼ بلًة.  اخْجََج  َغَْشَ

اجلزأيَ و حمػو   ىلع ـج   يُبىَن 11ا
 رـع أو ُطب أو جر.

ب اجلػػزاك األوإ إغػػراب ػػػرَ   يُ 12ا
املدىن  واجلزاك اثل ين ٌبين ىلع اىفج  

 ال حمو هل ٌَ اإلغراب.

 
 
 

 ٌفرد
 ٌِطٔب ىلع اإٍيزي.

 

 19إىل  13ٌَ 
 

 مركب
ِ ُيػػاجلػػزاك األوإ    املػػػدود ؿ ى
 .ّلٔاـِ واجلزاك اثل ين يُ 

 َة غََشَ ؼ بل ً.َص َخْ 
 ؼ بلًة. َس غَْشةَ َخْ 

 ىلع ـج  اجلزأيَ و حمػو رـػع يُبىَن 
 أو ُطب أو جر.

 ٌفرد
 ٌِطٔب ىلع اإٍيزي.

21  31  41  51  
61  71  81  91 

 أىف ظ
ٔد  اىػل

واحػدة ٌػع املػذنر  م ح ىةً زَ يَيْ 
 واملؤُح.

 غَشوَن ؼ بل ً.
 غَشوَن ؼ بلًة.

ب إغراب مجػع املػذنر الصػ لً ػرَ يُ 
ٔاو  وُ  ب ً وجّراً ب يل اك.طرـػ ً ب ل

 ٌفرد
 ٌِطٔب ىلع اإٍيزي.

 
 
 
 
 

 99إىل  21ٌَ 

 
 
 

 املػؽٔؼ
 واملػؽٔؼ
 غييّ

ٌ  كبػو واو اىػؽػؿ  أحاكمُ  َق بْ تَ 
 اإػذنا حيػح ٌَ  9إىل  1اٌَ 

 اىػؽؿ. كبو  ُت نٍ  واإنُيح
وٌػػ  بػػػد واو اىػؽػػؿ اأىفػػ ظ 

ٔد  يَيْػ واحػدة ٌػع  ح ىػةً  مزَ اىػل
 املذنر واملؤُح.

 واحٌد وغَشوَن ؼ بل ً.
 وغَشوَن ؼ بلًة.إْحَدى 

 اخِ ِن وغَشوَن ؼ بل ً.
 .ؼ بلةً  اخجج ِن وغَشونَ 

 ٌة وغَشوَن ؼ بل ً.َص َخْ 
 ٌس وغَشوَن ؼ بلًة.َخْ 

  9إىل  1ٌ  كبو واو اىػؽػؿ اٌػَ 
 ب حصب مٔكػّ اإلغرايب.ػرَ يُ 

وٌػػ  بػػػد واو اىػؽػػؿ اأىفػػ ظ 
ع َبػتْ ب ٌػؽٔـ ً غييّ يَ ػرَ اىػلٔد  يُ 

ٔاو  ويُِطػب  املػؽَٔؼ  ويُرـع بػ ل
 ر ب يل اك.وُي 

 
 
 

 ٌفرد
 ٌِطٔب ىلع اإٍيزي.
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 /ػدداعٌة حٔإ اى ثِٔيٓ ت

 

 املفرد ْٔ األضو و اإذنا واإنُيح وىحس اجلٍع  ٌدو/ اخصة نجب  ٌفردْ  ٌذنر/ نج ب  واخُس ٌدارس  ٌفردْ  مؤُح/ ٌدرشة. –1
 .  مصةُ اخل واىؽ بلةُ    مُس اخل اىؽ ىُب ا   خ مصةٌ  وؼ بلةٌ   خ مٌس  ؼ ىٌب ا ثذنااً وثنُحد   ٌدو/ املػدودَ  واـَق   ـ غواىلع وزن إذا ج اك اىػدد  –2
ٔحة ٌع املذنر/ خصة غََش ؼ بل   وثكٔن ش نِة ٌع املؤُح/ خس غَْشة ؼ بلة. –3  شني "غَشة" و األغداد املركبة ثكٔن ٌفج
ؤالاك رج إ خالث   اْؤالاك ـجي ت خالث  وـجي ت خالخةاىػدد ج ز لم ثذنا اىػدد وثنُحدّإذا ثلدم املػدود ىلع  –4   .  ٌدو/ اْؤالاك رج إ خالخة  ْو
 وَ   نَ غَ مَ رَ   مَ َض  َْ ٌَ / »ز و اىػدد اإذنا واإنُيح   تديح الَشيؿإذا لً يُْذَنر املػدود وىُػِحؾ ٌػِ ه ج  –5

َ
ٌِػِشػ ُّ ػَ بَ تْ أ   ـػٔميػت اجلٍيػة ىلع «...اإٍ ٔ  َشػ َْ ّج ً 

ٔاإ  وحيجئذ ئز ثذنا اىػدد وثنُح ُت د  لَ   ويصٔغ لم أن تُ ّدثلدير ثلديً املػدود ىلع اىػدد  أي/ أثبػّ أي ٌ ً شّج ً ٌَ ش ُت خالخػة  وِتْ ر املػػدود أيغػ  و ٌدػو/ اِتْ
ُت خالَث  ُت خالخَة أي م  وِتْ  يل إ .خالخ   ىلع ثلدير/ اِتْ

ْ  ٌَ ايلٍني إىل اىحص ر  ٌدو/ ااعم أربػة وخالخني وأربػٍئة وأىؿ بػػد اجرػرة اوبٔيػة   ويػٔز أن يُلػرأ ٌػَ اىحصػ ر إىل 1434يُلرأ اىػدد الهبا ٌدو/ ا –6
 ايلٍني  ٌدو/ ااعم أىؿ وأربػٍئة وأربػة وخالخني بػد اجررة اوبٔية .

ِ 211و  111ا –7 اٌئة وٌئج ن   ويفن األوائو يكجبٍُٔٓ  بنىؿ اٌ ئة وٌ ئج ن  إٍيزيٍْ  غَ/ اـئة وٌِة  وـئجػ ن وٌِجػ ن  كبػو أن  ؿ ْهذا/  ثكجب ن دون أى
 ِ ذا خؽن ب ى ؿ  نٍ  أن نج بجٓ يػجٍدوا اولػ  واآلن بػد اغجٍ دْ  لً ثػد ِْ ك ح جة إىل األى ؼ جػيت ندايَ يِؽلُٔٓ  عٍَ اللكٍة  ـٍدوا ٌ  بني امليً واجٍزة  ْو

 فصد بجية اللكٍة.يُ 
رة ؼ بلة   وٌدػو/ ػرة ؼ بلة  وخجج  غشػ/ اؼ بلج ن اخجج ن وؼ بلج ن خجج ن  وااخجج  غش  ـيم أن ثَكجب  ٌدو/ ااخجج ن وخجج ن رشًبلػظ األغداد أكر ٌَ  –8

  .خٍ ين بِ ٍت  خٍ ٌن   واألضو و اإلع ـة أن ثلٔإ/ اْؤالاكِ  خٍ ٍن وبِ ٌت  إن ج اكت ُكرة/ ابِ ٌت  اخٍ ٍن وخٍ ٌن   ولم أن ثَكجب
ي ر... أشٍ اًك ٌػدودة  وثِؽبق ىلع اىػدد اذلي كبيٓ  األحاكم الص ىفة  ٌدو/ اخصٍئة رجو  وخصٍئة امػرأة   واخصػة آالؼ ياملئة واألىؿ وامليئن وامل دُ رِ ثَ  –9

ٔذج األوإ اٌئة  مؤُح   يي ر   وىحس إىل/اٌئة  أىؿ  ميئن  مإىل/ ُيح ثكٔن ب وظر رجو  وخصة آالؼ امرأة   ـ ىػربة و اإذنا واإن ارجو  امرأة   ؤْ و اوٍ
ُ ثْ 
َ
ٔذج اثل ين اأىؿ  ٌذنر  وذلا أ ْرُ  اىػدد/ خس...  واملػدود و اوٍ  . ِ  اىػدد/ خصة...ذلا َذن 

َب  –11 ٔد واألنصب ـيٍ  ُرن    وخصٍئة...  ال ٌِفطال/ اخالث ٌئة  وأربع ٌئة    أن يُكجب ٌجطال/ اخالخٍئة  وأربػٍئة911إىل  311ٌَ ٌع املئة ٌَ اآلح د ا األج
 ع ٌئة  تُْصع ٌئة .وخس ٌئة...   وذلم ليجخفيؿ  وملِع بػظ االإب س اذلي كد حيطو بني اآلح د و اخصٍئة  شبػٍئة  تصػٍئة  والهصٔر و اُخْس ٌئة  ُشبْ 

11–  ٌُ  ق غييٓ  األحاكم الص بلة  ٌدو/ اخصة أشداس  وخالخة أرب ع .ب  َؽ رة وتُ ن  ذَ الهصٔر 
   وٌِٓ /يدر الٔكٔؼ غييٓ  غِد ثِ وإ اىػدد ىف ظِْ ك أ –12

ٔام. – ٔ ٌَ اىػَشة إىل اىػَشيَ حىت اىتصػني  ثلٔإ/ اغٍره َخْلد  أي غَشة أغ  ااىَػْلد / ْو
ٔ و االشجػٍ إ األشٓر ٌئة –  اعم وٌ  و ٌدى املئة  ثلٔإ/ اـالن غٍره كرن  أي ٌئة اعم  واـالن ٌػَ شػػرااك اىلػرن األوإ ااىَلْرن / ْو
ٔا ٌ  بني شِة/ اجرري   999ْحىت شِة  ـه911ْ  واـالن ثٔيف و اىلرن اىػ رش  أي ثٔيف ٌ  بني شِة/ 99  حىت شِة 1   أي ٌَ الشػرااك اذليَ اعش

 اىلرن ات دي غَش.ْٔ ْذا ْ  ألن 1199 شِة حىت ـه1111/ شِة وٌَ اخلؽن أن يُظَ أن اىلرن اىػ رش ٌَ
ٔ ٌ  دإ ىلع اىَػلْ ي ؿ ااو   –   وال رجػال ريَػإىل غشػ رة رجػ إٍ ػوَجي ؿ   أي غشػ رج إٍ  ةُ رَ ػَش غَ  د اذلي يييّ  ثلٔإ/ اْؤالاكِ د إىل اىَػلْ / ْو

 .وَغََشة    وال َجي ٌؿ ؿي  وجَ  يل إ/ اخصة غَش رجالً 
ؤالاكِ بِْغَػُة رج إٍ  خت ىؿ املػدود و اإذنا واإنُيح  ـجلٔإ/ اْؤالاكِ يه    و9إىل  3 اٌ  بني ثدإ ىلع األغدادو /ابِْغع  –   بِْغُع نص اكٍ    ْو

 خالث نص اك إىل تصع. وغددَْ/ أي غددًْ/ خالخة رج إ إىل تصػة 
ٔاإ  وانجفيُت  و بػظ ٌ  شبق –13 ٔد بػػظ الصػ بلني إىل إضػدار ٌدػو ب آرااك وأك ٍ  غرعُجّ أخذاً ب ألوجّ واألكر  وكد أـدُت ٌَ مراجع ىؾٔية ٌجِٔغة  وٌَ جٓ

ذه اىجصخة إضدار أوإ  وربٍ  امليخط تْذه   .شٓٔ وُلص  وىػو املٓجٍني يصجدركٔن يلّع ٌ  ـ ثين ٌَ إىل مزيد مراجػة وعبػ تاحج ج  ْو
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