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ヲヰヲヰ 

 خ انٕاسدح ي اWُٓح أْى انزؼشٌفبد ٔاWصغهحبد

 اhتUز|] اiMEmhح
l gdا |Mزأ yiT اmhجتol Sm تaذv jر`} >wاء ¥} اhجاpب اmhادz أv  اUضبسح

 اhجاpب اhزvخ} 

 lبl Wiاh} |ذ¥sU اhزجاf اYh{ز Qp o}mi=l{ز خmا|ت اhذhvت kuh  اTضٌخ

 تخزl ｿبYiًا lاh{ًا p olاتج اmhدfwE  اhت}Hز|بت ا｡رF ا9hراT{ت  اVشاج

 Dذ`ت جار|ت |u]`wا اmhزء ¥} خ{اتwh sجs اhخ{ز vاhبز  انٕلف اإعايً

 yiT د|Sl kuq د¥S اhج9|ت kt اwu}hد vاEqhارx اhذ|wiP oا  أْم انزيخ

lجTwmت Uel olباث ا9hجاｿ اv  nwimhاAh[اol SM`v Z اhدجز ا｡ب{G  انفغٍفغبء
 vا｡>wد 

 تaاu}¥ jا اwiEhاث vخMبت اhجUmت vاhتiU{k اhذ|q}  اWغبخذ

  ا｢دار|تalز اhدv keاemhاn اhذkI| z اmhؤ>=اث  انمصٕس

 t} أ@eاM< fح ا｡رF انزضبسٌظ

 lتز oTｶｵｵｵ  ارت[اuTاm` gdت ･ |ga  اTجبل

 خFw أql vخ[L GبM< yiT {U}ح ا｡رF  انٕادي

 أرl Fزت[Uت >Mدuا l=تzw تmتذ l yiT=اخت vا>Uت  اXضجخ

  ارت[اuTاi`vت  با>تwائuاأج9اء ¥={دت M< olح ا｡رF تتm{9  انغٓم

 lتز ｶｵｵｵأ`ol g  ارت[اA|sTبs اhجبoehv g  انزم

 خاhت اhجw خfｦ ¥تزة سql{ت i|wLت  اWُبخ

 خاhت اhجw خfｦ ¥تزة سql{ت `E{زة  انغمظ

 l wt=اخت ol ا｡رF تتE] بqUاDز qlاخ{ت lتAابuت  اإلهٍى اWُبخً

 md{ت اK]qh اmh=تخزجت ol باoL ا｡رF انُفظإَزبج 

 md{ت اK]qh اmhخpv9ت ¥} باoL ا｡رF إحزٍبعً انُفظ

 p wtباث |wmq ¥} اqmhاL_ ا｢>تwائ{ت اm<wmh{ت اTٕد

 t} اmhداg}D اhتy ت9رol R أجg اhتEذ|ز  انغاد انُمذٌخ
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 انٕحذح اأٔى

 اUضبسح اإعايٍخ
 ض▽ عسف امحضازج ′

وزقく 2 امجانث ه2 كه ما طسأ عて اちجذمع من دطىز ودقدو عنم2 وثقاく وأدة2 واجذماع2 ▼
 امسوح2 وامسوح″2

 ض▽أكمه امعتازاخ امذامٌح ةما ًناطتها مما دزطر ′ 

ぷ▼  م1خ هىこطけكًن يمري ينعنلز منه يمحضًزح يちنىزجيちدًنح اちا  
へ▼ م1خ من يمشمًل ويمشこطけعًوزح منحضًزح يちامفازطٌح مًل يم｟ك2 ه2 يمحضًزح ي 
べ▼  2م1خ من يمشمًل ويمشمًل يمغس2ٍ هこطけعًوزح منحضًزح يちيمحضًزح ي

 ″امتٌصنطٌح 
ぺ▼  Öون2 ٍحىيäكدزد مؤمفًد يمعًمم يمثぷまぶ ″ًمؤمف 
ほ▼ زض هىけون2 يمعًمم يمري يكرشف معًدمخ حظًٌ نصف كعس يäامت ″ 
ぼ▼  زض ًٍطمけون2طم1ز معًدمخ نصف كعس يäمعادمح امت  
ぽ▼  معًدن شم1نخ أي つعًدن يمسد1صخ إちيمعًمم يمري يطرعًع ذحىًه ي

 ″جاةس ةن حٌانذحىًنهً إつ ذهج هى 

 ط/ اكزت يب رؼشفّ ػٍ خ
 امحضازج اけطこمٌح ′▼أ

ぷ▼ ″ يمعًمم أظمع つد1ٍخ يمر2 ينعكظز إけذمصه يمنهضخ يمعنم1خ ويمفكسًخ وي 

へ▼ ″Öًمًشيمز يمث｟ًخ ذظرذدمهً حرى يمىكز يمح 

べ▼  كً مًشيمز‒ ëذمرد ع〉 يملًزيد آط1ً وأفسًل1ً وأوزوًٍ حرى ٍنغز يمص

 ويけندمع غسًٍ ومًشيمز ذمرد حرى يさن″
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 أعظ اUضبسح اإعايٍخ-ة
 ض▽أكمه امعتازاخ امذامٌح ةما ًناطتها مما دزطر ′ 

ぷ◎  م2 يمثكسي ه2 أزضこطけنعلخ يمر2 ذكسهً يمعًمم يちامظعداني″ 
へ◎  يمعسًم てطم يمري ًعنم عけح ٍمكخ هىيぉنكدز يمري ًصه يمثちا″ 
べ◎  امدوذعسف منعلخ يمدٍدٍخ ًٍطم″ 

 ض▽عدد أطع امحضازج امعسةٌح اけطこمٌح ′

 يمدًن يけطこم2″ ▼أ 
 أزس يمعسٌ كثه يけطこو″ ▼ٌ 
 يمحضًزيد يちعًوزح″ ▼ط 

 يمنغخ يمعس1ٍخ  ▼د 

 خصبئص اUضبسح ااعايٍخ

 س/ عزف البيمارستانات :
 ويمرحًم1ه وصنًعخ يけدوًخ ″ ديز يちسض أو يちظرشفى ومسكص يمص1دمخ

 س/ اذكز خصائص احضارة ااسامية :
ぷ▼  حضًزح ينظًن1خ 
へ▼″حضًزح إًمًن وعمه 

べ▼حضًزح ذظًمح 
  ぺ▼ ″ 1خちًحضًزح ع 
  ほ▼ ″حضًزح شمىم1خ 
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 س/دلل من الكزآن الكزيم على احضارة ااسامية :
 ′ كًل ï ذعで つً وけ ذعردوي إن け ï ًحج يちعردًنで  حضازج إنظانٌح

 ′كًل ï  ذعで′ つً وكه يعمنىي فظäي ï عمنكم وزطىمه ويちؤمنىن で حضازج إًمان وعمه

 س/أكتب فيما يلي ما درست : 
ぷ▼′ مٌح ػمىمٌحこطそامحضازج ا 

1خ  ويمعلن1خ ويمعمًم1خ ذم1صد يمحضًزح يけطこم1خ ٍشمىم1رهً  مكًفخ ظىينج يمح1ًح يمسوح
く كًفخ يمعًمم ＼ ح1ض يكرثع يすوزو1ٍىن كصä من يちظًهس يちدن  يそطこم1خفعغز يさشًز 

 مشمىم1رهً كًفخ ظىينج يمح1ًح ″ يそطこم1خ

へ▼′ مٌح حضازج دظامحこطそامحضازج ا 

 ″ م1خ ًٍح〈يمهً مندًًنًدこطけذم1صد يمحضًزح ي 
 ″ يمشعٌى ëٍ ظًويحちي 
  مىيصنخ″ くًيمدوز يمحضًزي ويمصل 

 مظاهز احضارة ااسامية
ぷ▼″ دازًحけظاهس امظٌاطٌح واちا 

 ′ض▽أكمه امعتازاخ امذامٌح ةما ًناطتها 

ぷ▼  ديزًخ هىけم1خ من يمنًح1خ يمدًن1خ ويمظ1ًط1خ ويこطけامسطىل كًئد يمدومخ ي
  صï て عنٌه وطنم″

へ▼  く عن1ه وطنم ï てيمسطىل ص きعاو ذىぷぷ″┰ه 
べ▼  امذنٌفح أةى ةكس امصدًق ″أول يمذنفًء يمسيشدًن هى 
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へ-. امظاهز ااقتصادية 
 ض▽ عنه ちا ًأد2 

ぷ‖ امٌحちقذصادًح واけىازد اちمٌح ةاこطけاهذمر امحضازج ا ◎ 

ぷ◎ ″ دこذلدو يمث く ًمدوزه 
へ◎ ″ يشدهًز يمحضًزح く ًمدوزه 
べ◎ ″ ذىفس يطثًٌ يمع1ش يمكسًم 

へ ‖طمけطمٌر امصكاج ةهرا ا ◎ 

  ًち″ ًهäف1ه من ذصك1خ يمنفع وذعه 

′ Üً ض▽ عسف ما 
ぷ▼  منفلسيء  ′امصكاج つًذع ï غن1ًء من حمすظنمىن يちهى مً ًذسظه ي

″ëظًكちوي 

へ▼  يمصزيع1خ ″ ′امذساج おزيけحصىل يمصزيع2 من يちي てًثخ ذفسض عあ 

べ▼  امجصًح ′ てيهه يمرمخ ممن هم كًدزون ع で ه2 مثنغ ًدفعه يمسظًل

 نظä حمًًخ يمدومخ مهم″حمه يمظこح 

ぺ▼ هم يم1هىد ويمنصًزي ″ ′مح رأهه ام 

ほ▼ 2مこطけويم〉 ″′  امىفق ا äح1ًذه مىظىد يمذ  く سءちصدكخ ظًزًخ ًىكفهً ي 

  



 

 

 

ヱ-ヲンΑヱΒヶΒヱ 

ヲヰヲヰ 

 

 ض▽أكمه امعتازاخ امذامٌح ةما ًناطتها مما دزطر ′ 

ぷ▼ Öمىيل يمنلدًخ ذلدز ٍحىيけي てيمصكًح عへ″ほ″ゑ 

へ▼ 2دومخ يمكىًز ه く عن يمىكف Öًظئىل يمحちوقافيせمانح امعامح مけا ″ 

 امحضازج اけطこمٌح ةامصزاعح ‖ اهذماوض▽ عنه 

 ح1ض دعى ï إつ يمظعく 2 يすزض وشزيعرهً ويけكه ممً زشكهم منهً ″

 ض▽عدد جهىد اちظنمく ë امصزاعح ‖

ぷ▼ ″ ًئ1خ ويم〈عちشم يملنىيد ي 
へ▼ ″ إكًمخ يمظدود 
べ▼ ″ ذنظ1م وطًئه يمسي 

 ض▽ دمه عて اهذماو امحضازج اけطこمٌح ةامثسوج اちائٌح ‖

 إكًمخ دًىين ًظمى دًىين يちًء ◇ أي وشيزح يちًء◎ ″

 ض▽ عنه ″أهذمر امحضازج اけطこمٌح ةامصناعح اهذماو كتäا ‖ 

 من يظه يطرغこل يちىيزد يمعث1ع1خ يちرىفسح ٍهً ″

 زج اけطこمٌح ‖ض▽أعط2 أمثنح منصناعاخ く امحضا

 ″ يمظفن 

 ※   ″ طنحخけي 
 ※ ″ يمىزق 
 ※″دوًخけي 
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 ض ▽عنه طمٌر صناعاخ اすزاةٌظك ةهرا اけطم ‖ 

 ″ٌطم نظثخ منعسけطم1ز ٍهري ي 

 ض▽عنه مقٌر امذجازج دؼجٌعا كتäا く امحضازج اけطこمٌح ‖ 

ぷ▼ ″عًوزحちنًظم يちيمرثًدل يمرعًزي مع ي く äمدوزهً يمكث 
へ▼  ｠ن く ًم2″دوزهこطけيمدًن ي 
べ▼ ″2ط〈يذ1عけم2 يこطけمىكع يمعًمم ي 

 ض▽ فسق ةë امصادزاخ وامىازداخ く امذجازج く امحضازج اけطこمٌح″

 امىازداخ امصادزاخ
 يすدشًٌ يمرمىز
 يمرىيٍه يمفىيكه
 يمرهج يمنثًن

  يمذ1ىل يمعس1ٍخ
 

 ض▽وضح دوز دومح امكىًر く امذجازج く امعصىز اけطこمٌح ‖

ぷ▼  2مこطけي ぉط〈يحخ كىيفه يمحعًط ذعىد منعけ ذم يمكشف عن محعًد
 ◇محطح امؼجى◎″

へ▼  امعتا】″زصد ظصًسح ف1نكً كسًرًن ذعىد ぉمنع 

 ض▽أهمٌح امذساج كمىزد ماÖ مندول く امحضازج اけطこمٌح″

 كًن ًظرعًن ٍهً く حمًًخ شغىز يمدول ومنح يمععًء منعنىد ″ すنهً

  



 

 

 

ヱ-ヲンΑヱΒヶΒヱ 

ヲヰヲヰ 

べ▼  ظاهس امعمسانٌحちا″ 
 ممٌصاخ اちظاهس امعمسانٌح اそطこمٌح ′▼

 يمصدًزف″※يちنًٍس″   ※يちآذن ″       ※يملثًٌ   ″    ※يすطىيز ″    ▼

 مظاهس امعمازج اけطこمٌح ′▼

 ض▽ عدد مظاهس امعمازج اけطこمٌح ′

ぷ▼ ″ طىيزすًٍ دنちإحًظخ ي 
へ▼ ″ عمدح ويم｟فًدすوظىد يملثًٌ وي 

 عسف امفظٌفظاء ′▼

1ض معمىعخ من مكعثًد  けٍنىن يل شفًف وكعع من يمحعس يちيمصظًط ي
يちظعد ※ويけطىد فىق ظثلخ من يمحゅ أو يけطمنز مصه ′ مظعد كثخ يمصذسح 

 يملصىز″※يけمىي 

 امعمائس امدًنٌح ′▼
 أػهس اちظاجد امذازًذٌح く امعامم اけطこم′2

 يمكعثخ يち｟فخ ″ ▼

 يちظعد يمنثىي″ ※

※ ″ ゅكけظعد يちي 
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 مظاجد اطこمٌح ادسي ′أمثنح عن 

 يちظعد يけمىي く دمشم″ ▼

 ظًمع كسظثخ く يすندمع″※

 ظًمعخ يمصًرىن1خ く ذىنع″▼

 يمعًمع يすشهس ◇ يملًهسح◎ ″ ※

へ▼″ ◎دنٌح ′ ◇ عسفちامعمائس ا 

ه2 ملس يمحًكم ويちكًن يمري ًضم يちؤطظًد يけديزًخ  ′امقصىز  
 ويمدويوًن ″

يشرلز من يمدمظم وهى نىع من يمحسًس يمري يشرهسد ٍه  ′دمؼق  
 ذنك يちدًنخ ″

 ض▽ أكمه امعتازاخ امذامٌح ةما ًناطتها مما دزطر ′ 

ぷ▼   يء هىいيمذ ぉمىي يمري ٍنى كすمعاوًح ةن أة2 طفٌانيمذن1فخ ي″ 
へ▼  2يء هいيمذ ぉدًنخ يمر2 ًلع ف1هً كちدمؼق ي″ 
べ▼  عمسه هى ぉمىمٌد ″ةن ا ًصًديمذن1فخ يمري ٍنى ك  
ぺ▼  2عمسح ه ぉدًنخ يمر2 ًلع ف1ه كちزدن ″يけا 
ほ▼  يمسصًفخ ぉنك ″يمذن1فخ يمري ٍنى كちهؼاو ةن عتد ا 
ぼ▼  2دًنخ يمري ًلع ف1ه يمسصًفخ عمسح هちزدن ″يけا 
ぽ▼  2دًنخ يمر2 ًلع ف1هً يمحمسيء عمسح هちغسناطح″ي 
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ϰ

 يةاجز 

 الذمةأهل  

  

  

  

ϱ-. يظبْش اإ[بصاد انؼهًٍخ ٔانثمبفٍخ 

ヱ 

ヲ 

ン 

ヴ  
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 ط /يب انُزبئح اAWرجخ ػهى اَزشبس اWشاكض انؼهًٍخ؟

  

 خخط/ اكزت فًٍب ٌهً

  

o 

o 

 ي Yبل انفهغفخخ-

 

 ヱンΑ

 ي Yبل اTغشافٍب خ- 

 ي Yبل اعزُجبط اWٍبِ اTٕفٍخ خ-

 ت  يب رؼشفّ ػٍ خط/ أكز
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 انٕحذح انثبٍَخ
 انجٍئخ انغجٍؼٍخ نهؼبم اإعايً ٔأثشْب ػهى االزصبد ٔاiزًغ

 انزبنٍخ خط/ أكًم انؼجبساد 

 

 

 ϭϴϭϰ

 ϯϭϱϱ 

 ثأػاو انذٔل انثاسخط/ يب اUمبئك اWمAَخ 

 

 

 

 ط/ ػشف اWفبٍْى انزبنٍخخ
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 ヱヰヰヰ

 ヱヰヰヰ 

 اXضبة ي انؼبم ااعايًخ

 

 ط خ ْم رٕخذ ي دٔنخ انكٌٕذ ؟ ٔي أي يُغمخ ؟

 هضثخ يすحمدي  ′اطم امهضتح 

كم وًصه يزذفًعهً حىيべぶ  Öذمرد く يذعًه شمÖً ظنىち 2ٍظًفخ  امذدادها ′
ぷべぽ ″ كم فىق طعح يمثحس 

 / أكزت يب رؼشفّ ػٍ خヱط

 هضتح امصحساء امك〉ي ′

ぷ▼  يمعًمم く ًٌيك〉 يمهض 

へ▼ ″┲ ┲ إつ مسذفعًد يمثحس يすحمس ‒كً  ذمرد من يちح1غ يすظن【 غسًٍ

べ▼  1ًه يمعىف1خ من أهم مىيزدهً يمعث1ع1خ″يمنفغ ويمرهجちويمفضخ وي 
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 انغٕٓل ي انؼبم اإعايً خ

 أذكس أنىاع امظهىل ′

 
 ط خ ػشف انغٕٓل خ 

 ه2 أظصيء فظ1حخ من طعح يすزض ″

 ط خ يب أًٍْخ انغٕٓل ؟

 طهىمخ يمرنله ″ ※ذش1د يちدن  ※مىينى ظث1ع1خ 

 ط خ أكزت فًٍب ٌهً ¥ب دسعذ خ

 انكٌٕذ خ انغٕٓل ي دٔنخ

 يمعنٌى  ًٍذعًهًمرد من ظىن يمكىًز  ′ طهه ةسقان

 ′ أزض منثظعخ ذنحدز نحى يم｟ق ويمشمًل يم｟ك2 ″ امسوضذëطهه 

 ط خ أكزت يب رؼشفّ ػٍ يذٌُخ انزال انغجؼخ ؟

زومً أو زوم1ه وه2 عًصمخ إًعًم1ً ويちدًنخ يمك〉ي   ′でدعسف مدًنح امذこل امظتعح ةاطم 
عًم1خ عて نهس  そًسكصي يمغس2ٍ من شثه يمعصًسح يちيمعصء ي く ح1ض ذلع ┲ فهً ويすكصس طكًنً

 つدن يمعسًلخ يمرى ًعىد ذًزًذ1هً إちوذعد من ي Öًع そًذظ1ى يけ إكن1م く 〈1يمرへほぶぶ″ عًو 

 メヲヰジャや ネやヲルぺ 

 るΒツΒプ メヲヰシ
 るΑゲヰル  るΒヤェゅシ メヲヰシ 
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 اちناخ ′
 ل انؼبم اإعايً ؟رُٕع اWُبخ ي دٔ –ط / ػهم 

ぷ▼ ″ مظًحخ شًطعخ てم2 عこطそيمرديد دول يمعًمم ي 

へ▼ ″ ىكع ًٍمنظثخ مدويئس يمعسضちي 

べ▼  مظعحًد مًئ1خ てمخ عこظそي 

ぺ▼ ″ يمرضًزًع من ظثًل وهضًٌ وطهىل く يمرنىع 

 ط / فشق ثF اWُبخ ٔانغمظ 

 امطقع اちناخ
 حًمخ يمعى دこل ف〈ح شمن1خ كصäح  حًمخ يمعى دこل ف〈ح شمن1خ ظىًنخ 

 

 ط / ي أي إلهٍى يُبخً رمغ دٔنخ انكٌٕذ ؟

 يそكن1م يمصحسيوي 

 ط / يب أكثش األبنٍى اَزشبسًا ي دٔل انؼبم اإعايً ؟

 يمصحسيوًخ  

 ط/ يب ًْ األبنٍى األم اَزشبسًا ؟

 يملًزي يちرعسف 

Cٌٕخذ ثٓب أكثش يٍ إلهٍى يُبخً ؟ ط / يب اعى انذٔنخ اإعايٍخ ان 

 ذسك″ً1 

 ط/ ػشف اإلهٍى اWُبخً 

 هى مظًحخ من يすزض ذرصف ٍعنぇً منًد1خ مرشًٍهخ ″ 
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 انُفظ ٔانغبص ٔاiزًغ االزصبدثبًٍَب خ رأثE انجٍئخ انغجٍؼٍخ ي دٔل انؼبم اإعايً ػهى 

 ض ▽ عنه دنىع اちىازد امطتٌعٌح ‖

 ويちنًخ ″ٍظثج ذنىع يمرضًزًع  

 ط / أخت ػٍ اَرً  خ

 طخ كى ٌُزح انؼبم اإعايً يٍ انُفظ اVبو 

  Öحىيぺぷ″ほ ゑ 

 طخ كى ٌُزح انؼبم اإعايً يٍ انغبص انغجٍؼً

   Öحىاべぼ ゑ 

 طخ كى ٌجهغ إPبي إحزٍبعً انُفظ اVبو ي دٔل انؼبم اإعايً ؟

  Öحىيほま″ほゑ 

 انُفظ ؟ط خ يب انفشق ثF إَزبج انُفظ ٔاحزٍبعً 

 منه ″ مこطرفًدحهى يطرذسيط يمنفغ من ًٍظن يすزض  انذاج امنفط ′ 

 كم1ًد يمنفغ يちذصونخ く ًٍظن يすزض ″ ′امنفط  احذٌاط2 

 

 ط/ لذو ثاثخ يمAحبد cكٍ نذٔنخ انكٌٕذ اإعزغُبء ثٓب ػٍ انُفظ كًصذس سئٍغً نهذخم .

 يちل〈ح يمصًمض يちل〈ح يمصًن2 يちل〈ح يすول
ًٍمصزيعخ وكصسح يそنرًط  يけهرمًو
 يمصزيع2

ًٍمصنًعخ ويطرغこل  يけهرمًو
 يちىيزد يمعث1ع1خ く يمدول 

يمعمه عて شًًدح يمرثًدل 
 يمرعًزي 
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 امثسواخ اちعدنٌح 

 cزهك انؼبم اإعايً Yًٕػخ يٍ اWؼبدٌ أًْٓب خ

ぷ▼  يم1ىزين1ىو 

へ▼  يمرهج 

べ▼  يمفضخ 

ぺ▼ يمنحًض 

ほ▼ يملصدًس 

ぼ▼ يمفىطفًد 

ぽ▼ يمحدًد 

 يبًْ أٔل انذٔل ي إَزبج انٍٕسإٍَو ؟ط / 

 كًشيدظرًن  

 يبًْ انذٔل ي إَزبج انزْت ؟

 أوشًٍكظرًن  

 يبًْ أٔى انذٔل ي اَزبج انفضخ ؟

 أندون1ظً ▼كًشيدظرًن  

 ط / سرت انذٔل رصبػذي حغت إَزبخٓب نهٍٕسإٍَو 

 يمنظثخ يمدومخ
 ぺぷゑ كًشيدظرًن

 ほぷゑ ًٍكظرًن
 ほぺゑ أوشًٍكظرًن

 ほぽ″ほゑ يمن1عس
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 يؼذٌ انٍٕسإٍَو ٔانفٕعفبد ؟ اعزخذايبدط خ يبًْ أْى 

  くيمرصىًس يمفىذغسي ◇ く شظًط يم1ىزين1ىو ◎مً ※ًظرذدو يم1ىزين1ىو く دح منىنخ 

 وく يمصزيعخ く ذغرًخ يمنثًذًد ″ ※ًظرذدو く صنًعخ يちنظفًد  ※يمفىطفًد  

Cًٍب ؟ ط/ يبًْ اأعجبة انWهًٍب ٔػبZ ذٌذUرؤدي إى اسرفبع ٔا_فبض انذْت  ٔا 

 ″زけز وك1مخ يمفًئدح من يمدوけيزذفًع وينذفًض ك1مخ يمدو 

 امثسوج امصزاعٌح ′
 ط / أركش أْى انؼٕايم انC عبػذد ػهى صٌبدح اإَزبج انضساػً ؟

   نًخちي 

  يم〈ٍخ يمذصثخ 

  دي يمعًمنخ すًي 

 نهًزすح ويäوظىدح يمثح 

  معًزすطلىط ي 

 ط خ أْى اgبصٍم انضساػٍخ ؟

  يمحثٌى 

  د يمنلدًخこيمغ 

 ط / أركش أْى أSبء اUجٕة .

  يمرزح 

  يملمح 

 زشすي 

 ط /كى ٌجهغ إَزبج انؼبم اإعايً يٍ اUجٕة؟

 ぷぺゑ 
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 ط/ فشق ثF كم يٍ /

 امغこخ امنقدًح امحتىب امغرائٌح
 امقطن امرزج

 امجىخ امقمح
 امطتٌع2اちطاط  اすزش

äامؼع  
 

 ط/ يبْٕ اTٕد؟

  نًظمちي く طرىيئ1خهى نثًد ًنمىけحرًخ ويمحلًئم  يすىطم1خ نأدر منه يمحثًل ويちوي
 ويすكمشخ يمذشث1خ ″

 دسكص شزاعح اすزش く مامٌصًا وةاكظذان وإندونٌظٌا وةنغこدغ ط/ ػهم

ًع دزظخ يمحسيزح وطلىط يすمعًز  ※يちىطم2 يمحًز  ※ يけطرىيئ2ٍظثج وكىعهم من يそكن1م  ▼ط  ويزذف

 ط/ لذو ثاثخ يمAحبد نزغٌٕش انضساػخ ي دٔنخ انكٌٕذ .

ぷ▼  ëًدي منمصيزعちيمدعم ي 

へ▼  وطًئه يمصزيعخ يمحدًصخ 

べ▼  ذأص1ه يمثروز 

 ط/ ضغ خظ Lذ اإخبثخ انصحٍحخ يٍ ثF اVٍبساد .

 رمغ دٔنخ انكٌٕذ ضًٍ اإلهٍى 

 2طرىيئけي 

 ديزيちي 

 امصحساوي 

 ىطم2 يمحًزちي 
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 ٌُزح انؼبم اإعايً يٍ انُفظ اVبو حٕاي . 

 べぷゑ 

 ぺぷゑ 

 ほぷゑ 

 ぼぷゑ 

 د. ػشف اWفبٍْى انزبنٍخ 

ぷ▼ ′ 2منًد1خ مرشًٍهخ  إقنٌم مناد ぇًزض ذرصف ٍعنすمظًحخ من ي 
へ▼ ′ زض دضازًعすأشكًل طعح ي 

 أزض مسذفعخ طعحهً مظرىي ذمرد ちظًحًد كثäح  هضتح ′
 ′ كم1ًد من يمنفغ يちذصونخ く ًٍظن يすزض  احذٌاط2 امنفط

 

 

  

  



 

 

 

ヱ-ヲンΑヱΒヶΒヱ 

ヲヰヲヰ 

 
 

┲ ةمكذتح أةى حنٌفح ةقٌمح  دىشع حامٌا
 مذفضح 

ودىشع ةجمٌع ددماخ مساكص امطامث 
 ぷ▽ぷぷ▽へぶぷみةامكىًر اةذداء من 

┲ منطامتح امغä قادزًن  ودىشع مجانا
ذاو  すًحذٌاجاخ امذاصح واけوذوي ا

 ةاちسكص امسئٌ【 ةأةى حنٌفح
 
 

 امواهب 
 تعليم من أجل احياة 


