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الأّتاذ: انحمع أكضاء أوالإعداد أوالناذج اداديء يوضح السل، ى تارك ذل دمى 
ممطىوالثخ الخارم عل والأمتاذ إراأنم أ-محد الثخ ت ر والغفور ٠ جب ٠ ر • ا • ه 

•راذق اب 

:الأنة الراحل مل المم ذ السل ويداي 
أعضاءعفومن من ٠^١^٠ مما بمنة ّلك فر'مة بمن عل الء^ المآن مواد يسمت رآع 

الأ«اثةرثان , لضوانجح مساعدا اعضام غر مت منتيب وأستاذ اإ؛ح 
أويا—مإالاد0:الوادإعدادا إعداد من أحمالهم؛الأتياء انبت —الذمن الساعيون 

والثخءJءلءلحسباف والثخ -نلأل يد اكم همد والأستاذ نوفل صد الدكتور 
.ا،لدق ه ه رالتخ اياق همة »ؤاد مد والأّتاذ الجار عل يد والثخ ارواف 

•الواد لإحدى أتموذحا لجة وضعناكل )ب( 

.اللواد من لدحا ما قة نرب يمة أعدتركل افزة عل الاتفاق يعد )ج( 

٠مادة مادة أعد ما ممراجمة المامة ائتحنة تْدوم آ د ر 

مادترءاعرضت ١  ٩٤٨الجحسّة نجلس هملرْ المايبمة ة رابممعثرة ارا؛*ة الدورة ول 

٠ا رك ر مادة عرضت ١  ٩٤٨ستة عنرة التامة ابمصة وق 

ءلاادعر(ءرضت ١٩و١٩ْ٢و١٩٠ْ١و. ١٩٤٩)و\\  ١٨وو'اا  ١٦الدورات وق 
كبب وثرر ، فأقرها فالهمزة، قام فالن الس حروق من واكمق المخ نحتأنة تماذج 

.واله.مزة اللام رق وصّاغة "نمق غرار عل المواد من انحنة نجز، ما 

:الم وضع j 1فرعلحا ادمع رأى اتريءابيا اق فة ايلر ص و*دْ 
:امحرآنٍضراحد ق 'رد —أولا 

ومشتقاهومصّدرء اااه ذ'؛_محردا نحلا كث أولا لغونا "مرحا ممح ( ا ز 
نَؤم>ماهمنيا نحلا الهماناتؤيم،وإىكاث ف ورود المثتمات لهدْ أن'كان 

كانتممعناه،وإن ا'كش ُلن'كا"تاّءا ، ق انا الهحو عل مثتقاه َزت ذم 
,وفعله معتاْ مجميرانّؤ 

ءددالمواضعوكل وأحاجاءت موضعا لَةذا ااهم٦ن١اءيم ف وردت ااكدة أن ثيث )ب( 
.با1ونىالنىذ/أئ 









ممز•'باب 

حوليامجاءس الأيل الخرف ت البمرة 
،للأمعت|ام المآل مر ويسل 

فأ-نسا**سا آنان أرس ر ؛ ض 
الأسش به بض م0 ل لجعلتا 

/ ١٢٢ه اشات ش م ض 
حز؛ عالهوتولى . ام الأنم

؛ ١٠٠٠١اخرى *عانى الاصتفهام 

ملهممحرم ؤ ؛ اكُية - ١ 
تتغغرلم آم تهم أ*ثعذرت 
.التاهون ثننه!/ 

آ-الإ;ك1ر:ؤهم4كاتات
١٠/انمافات  ٤٩ه المرن دلهم 

سنثأآآنت، ؤ ؛ التدير — ٣ 
۵٠  iالأنياء; ٦٢

أتهَؤ : - ٤ 
iأياون١ ئتد  ١٠ممرك ن آ٠ 

AU / هود.

إلىر آلم ؤ ؛ النسب " ْ 
ْ؛/ه القتل ند تممآ ريك 

.الغرتان 

آآدمآآدم— 
اللام،عف ، آيوالغر : آدم 

لكونآم دلا أب همر س اه حلته 

اللاذئرأم الأرض، >، خلمتته 
إدس،إلا مجلوا ك يالمبمود 

الخةمحن تآئرجه ليه آدم وعمى 
عيهلتاب ُائتايه الأرض، إلى 

.رهيا• 

ه٤^١ الأ.1ناآ آدز وعئم ؤ : آدم 
TTJ،والسل  ٢١٦١

،/ابمسر،٣٧/٣٠/،م 

o^/rCj / ران معآل،

راف،ا/بما/الأعوا 

،راء،و-ْ/اص واأ/الإ-

ئ.

ا^نىآدمت٠امحلد٠امحل•
آدماض تأ عيهم دص ؤ ؛ ايك،آدم 

.س / ٢٧ه بالخز >اأ 

اوشربمدآدم.ضآقم:
عدهمئداتزن، آدم ي١ثى ؤ : ضآدم 

i٨٦ ننء'اةتمم* بانا.ئو/ى  ٢٧١
/_To/r\M، راف الأع

،الإسراء / ر-ي الأعراف، 

•ص آ/ و• 
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