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 .�ا'��8>
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 .���م ا'��8>

� LO��
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ع ��X. 

 .دا9$ة �

� ;�.�E�. 

   

�� و) ����(_�� �^��  :٢س��
م ا���
رة ا�6�
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رة أ


ن .١E�?ة ا
�� ��
 )  ����  (        .ا�Qbاء _$وري '���


ي وا��L,ة وا�� .٢Tة ا���<�
ز%� bت ا�
6��T$و ��.    )  ����  ( 
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d9'ت \$زة ا�O ��X���; ا��>
رش و�H ا������ )  ����  (    .ا�
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رب وا���$ان .١Dا� ��ة �$VاQ��� ن
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 .' �>�o �,اQS ا��S$b ا���ر��� ��Y ' %���د ا�L,اء .٣
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 ا��6أ .٤L 
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ت وا���
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���H ا�,*�� ا�8>�>� .٤E  ��E�9$ا�,*�� ا� ;�D ن,WO. 

                              

  
  

  

  

  

  

  

 

 

 

 



  
  
  
  
  
  
  


ز��/ إ��اد ا���
ذ ������ إ��
ز ا����� وا������  ��ر ا�

        اململكة العربية السعوديةاململكة العربية السعوديةاململكة العربية السعوديةاململكة العربية السعودية
  وزارة الرتبية والتعليموزارة الرتبية والتعليموزارة الرتبية والتعليموزارة الرتبية والتعليم

��ر�� :�������������������������  

ت(ا'&��
ر ا���$%$ي ا�ول  
  )��,ذج إ*

���
 ������������������������: ا�� ا�.
 

  ھـ١٤٣/    /      :ا��
ر%/

�7 ا': ا�6ـ5
   ��ا�9ا�8

  �$%�ا��$ �� ا�: ا��ــ
دة

  ا�=
��: ا�>6; ا��را��

�9
L�ر ا�
  ا'&��

��: ١س��
ً أ�>; ا?*
 � ا�6.& ��_:  


ً �S ا&��
ر .١��A ً'اz� pِL*إذا وا:  


ء �H إ* �L��'ا ��  nإ�� H%د,�O �| n��V$�O��`ا�� ���  � 
. 


و��VQO H$ إ*
 �n وO$ك  ��� ا��`�� ��O. 

٢. Y�Eُ% ز

ع A,ت ا���><Oار:  

�  �9
_,hث ا�,���
 . 

�  �9

���,ث ا�� . 

�  $X
 .ا���,ث ا���

  :ا�L,اء ا���� أ�
س .٣


ن �E�}� �h%$ا�� �� .ا�6


ن �E�}� ����Eا� �� .ا�6


ء .٤ $LWل ا�
  :ا�,pD ا�Qي %Zداد n�S ا����

  .وpD ا��6
ح �

�  pDو
Eءا��.  

  .وpD ا�Qروة �

  

 :ا�6,رة ا��� H� $��O \$زة ا��.
��� �>;أ) ����(_�� �^�� : ٢س

                                

  

   

)  ����  (        )  (  

 

 

 

 



  
  
  
  
  
  
  


ز��/ إ��اد ا���
ذ ������ إ��
ز ا����� وا������  ��ر ا�

        اململكة العربية السعوديةاململكة العربية السعوديةاململكة العربية السعوديةاململكة العربية السعودية
  وزارة الرتبية والتعليموزارة الرتبية والتعليموزارة الرتبية والتعليموزارة الرتبية والتعليم

��ر�� :�������������������������  

ت(ا'&��
ر ا���$%$ي ا�ول  
  )��,ذج إ*

���
 ������������������������: ا�� ا�.
 

  ھـ١٤٣/    /      :ا��
ر%/

�7 ا': ا�6ـ5
   ��ا�9ا�8

  �$%�ا��$ �� ا�: ا��ــ
دة

  ا�=
��: ا�>6; ا��را��


 %�Oe: ٣س� ���Vأ:  


ء  .١ $LWك ا�^Lا�� ��X$O H�
ءا��Lف  $LWت ا�
.�� Y�� ا�9ةZل ا�
و  8O>�5 ا���

�V$�T�� �9
 $LWر ا�

ء وH *�د إ6%
ل ا��� $LWرة ا�,O
S �<�WO H� .ا�����; 

٢.  ً
�� .و*�
ت |^ث���
ول %,

�8�� Z%$.O �S  ا���
ش \$زة  .٣�Eز ا��$bا� H���Xو\$زة  ا����
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  I����� �O
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