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ةصحلا	دعاوق

 قالغإ
فتاو)لا

 ما.-لالا
 تقوب
ةسل34ا

 عم لعافتلا
ملعملا

 فادCأب ما.-لالا
ةسل34ا

 عم لعافتلا
ةطشGألا

 نLرامت
ةيOتكم



 
 

 ) ھیلإ فاضملا ( : ةیوحنلا ةطشنألا
 
 



 فاضملا فرع"-
 رور12ا وأ ھيلإ

.ةفاضإلاب

2

 فاضملا ن=ب قرفي
 ھيلإ فاضملاو

امABارعإ ةيفيكو

3

 المج برع"
اKفظوHو ةيمسا

1

فادھألا

4
4

 ھيلإ فاضملا فظوي
 احيNO افيظوت

.ةباتكو ةءارقو



 : ُركذتأ

 . ءامسألا رجت رجلا فورح  -

  رجلا فورحلا نم  -
 .) ماللا - فاكلا – ءابلا – يف – ىلع – نع  - ىلإ – نم (

 . ةرسكلا رجلا تامالع نم  -

 ).… مھ - وھ – امتنأ- َتنأ( :لثم ءامسألا نم رئامضلا  -



 َّمھأ اھیف ُتملعت ٍةسردم َلوأ يتیب َناك
  – يبأ ىنب ْدقو ، ةایحلا يف  ِسوردلا
 يفً القتسم ًاتیب  –ُ ُھتلاح َْتنّسحت ْنأَ دعب
 ، ِنیرود نم ُنوكتی اُھنكسی يتلا ِةراحلا
   .اُھعباوتو ، ٍفرغ ُثالث ِھب ٍرود لك
 .َةفاظنلاو َةطاسبلا ِتیبلا ُعباط ناك



 اذإو ،ٌ ةداجس ھیلع ْتشرف ٌریصح ِرجُحلا ُثاثأف

 اًمانم اِھناكرأ نم ٍنكر يف َتیأر ٍمونَ ةرجح ْتناك

 ،َ ةرسألا  ُمدختست ْنكن ْملف ،ً ّةدخِمو ًافاحلو

 ام ُرثكأ امأ ، ِةطاسبلا ِةیاغ يفِ خبطملا ُتاودأو

 اھب ًاعلوم يبأ َناكو ، ُبتكلافُ ُھنمثأو ِتیبلا  يف

 .ِمویلا ِفلتخم يف



 نرتقا ام ةیتآلا ءامسألا ىلإ فضأ )1(
 : قباسلا صنلا يف مسا نم اھب

........ ُثالث	–													  ٍةسردم َلوأ-

.........ـًعباوت	–                ....... َّمھأ-

.......... ُثاثأ	–             .........ُعباط-

...........ُ.ةرجح-



 ! يلطب ای يعم ركف

 مسالا أرقاو ةقباسلا ءامسألا ىلإ ُْدع )2(
 .ىرخأً ةرم ھیلإ فیضأ يذلا مسالابً ادرفنم

 

 مسالا ىلإً ائیش ةنرتقملا ءامسألا تفاضأ لھ-
 ؟ فاضملا



 

  نیب ةقباسلا بیكارتلا يف ةفاضإلا تءاج -
 

  . ٍلعفو ٍمسا - أ•

         . ٍفرحو ٍمسا -ب•

           . ٍمساو ٍمسا -ج•

 .)باوصلا رتخا ( •
 



 

 : نأ  جتنتسن  يلاطبأ ًاعم
 

 ٌءامسأ ھیف َْتفیضأ ٌبیكرت َةفاضإلا نأ
 َبیكرتلا اذھ نأو ، امھنیب ٍةقالعل ىرخأ
 ، ًافاضم ُلوألا ىمسی ِنیمسا يضتقی
 .ھیلإ ًافاضم يناثلاو



 

  :نأ جتنتسن امك
 بسح ةیبارعإلا ھتمالع ریغتت فاضملا نأ 

 مزلی ھیلإ فاضملا نأو ‘ ةلمجلا يف ھعقوم
 ،ً امئاد رورجم وھف ، ةدحاو ةیبارعإ ةلاح
 .رج لحم يف ينبم وأ

 



َ ةَصالُخلا

 رخآ مسا ىلإ مسا ةبسن : ةفاضإلا 
 الإ دوصقملا ىنعملا متی الو ،
 لوألا ىمسی ، ًاعم نیمسالاب
 : ھیلإ ًافاضم يناثلاو ، ًافاضم


