
 

 ةیھیجوت تاظحالم
 لامكإ لوح

 عافدلا ىلع درلا جذومن
 ةلباقملا ىوعدلا وأ/و

 
 
 
 لكل ةبولطملا تامولعملا حضوت يھف .ةلباقملا ىوعدلا وأ/و عافدلا ىلع درلا جذومن لامكإل ةیجیردت تاھیجوت ةیلاتلا تاظحالملا لثمت
 .جذومنلا يف ةمقرملا ماسقألا
 

 فارطألا لیصافت - 1 مسقلا
 

 تانایب ةحاتإ كنم بلطتی وھو .ينورتكلإلا دیربلا ناونعو سكافلا مقرو فتاھلا مقرو ناونعلاو لماكلا مسالا میدقت كنم مسقلا اذھ بلطتی
 كب لاصتالا ةیفیك ةمكحملا فرعت ثیحب لیصافتلا نم نكمم ردق ربكأ میدقت مھملا نمو .رخآلا فرطلاب ةصاخلا ةلماكلا لاصتالا
 .ةیئاضقلا تاءارجإلا ءانثأ رخآلا فارطألا/فرطلاو
 

 عافدلا ىلع درلا - 2 مسقلا
 

 الأ بجیو .كلذ يف بغرت تنك اذإ ،عافدلا اھیلإ قرطت يتلا رومألا ىلع زجوم در نایب میدقت كنكمی .ًایرایتخا مسقلا اذھ لامكإ دعی
 ترتخا اذإ .لعفلاب اھلوانتت مل عافدلا اھیلإ قرطت لئاسم يأ ىلع دری نأ يغبنی نكل ،كاوعد جذومن يف اھتلوانت يتلا لئاسملا اذھ رركی
 .رتویبمكلاب ةبوتكم تاحفص 8 نع دیزی ال ام يف زاجیإو حوضوب كرظن تاھجو يطغی ھنأ نم دكأتلا كل يغبنیف ،در میدقت

 
 ةلباقملا ىوعدلا ىلع درلا - 3 مسقلا
 
 ضرتعت تنك اذإ ام وأ ،اھنم ءزج يأ وأ ىوعدلا لبقت تنك اذإ امب ةمكحملا غالبإ كیلع بجیف ،كدض ةلباقم ىوعد عفر ةلاح يف
 )ھحئاول وأ لاملل رطق زكرم نوناق لثم( نوناق يأ دیدحت عم اھیلع تلّوع عئاقو يأ حیضوت كل يغبنیف ،اھیلع ضرتعت تنك اذإ .اھیلع
 ةحفص 25 نع دیزی ال ام میدقت فدھتست نأ كدر حیضوت دنع كل يغبنی .كاوعد نم ءزجك هركذت مل كنكل كتیضقب طبترم ھنأ ىرت
 فدھتست الأ يغبنی اذل ،تاحفص 10 نع لقی امیف زاجیإو حوضوب دودرلا نم دیدعلا حرش نكمی .كعوفد نمض رتویبمكلاب ةبوتكم
 .تاحفصلا نم لقأ ددع يف ھنایب كناكمإب ناك اذإ ةحفص 25 نم نوكم در جذومنب ةمكحملا ةافاوم
 
.اًغراف ءزجلا اذھ كرت كنكمیف ،كدض ةلباقم ىوعد عفر مدع لاح يف
 
 
 
 

 ةمعادلا قئاثولا - 4 مسقلا
 
 .اھتیمھأ ببس دیدحتو مسقلا اذھ يف قئاثولا درس يغبنیف ،)ىرخأ ةیراجت ةقیثو وأ دقع لثم( كدر بناج ىلإ ةیفاضإ قئاثو مدقت تنك اذإ

 يتلا تادنتسملا كلت طقف مدقت نأ يغبنی .كتیضقب ةلص تاذ اھنأ ىرت ةیدرف ةقیثو لك ةعلاطم ىلإ ةلحرملا هذھ يف ةمكحملا جاتحت ال
 .كاوعد نم ءزجك لعفلاب اھمدقت مل يتلاو ةلباقملا ىوعدلا وأ/و عافدلا ىلع كدر میدقت يف كتدعاسمل ةیرورض اھنأ ىرت

 
 تامولعملا ةحصب ةدافإلاو رارقإلا - 5 مسقلا
 

 عیقوت بجیف ،ةلجسم ةسسؤم وأ ةكرش نع ةباین درلا لامكإ لاح يف .كنع ةباین كیماحم وأ تنأ ھعقوتو مسقلا اذھ لمُكت نأ بجی
 لوؤسم وأ ریدم وأ يذیفنتلا سیئرلا وأ ریتركسلا وأ ةنازخلا نیمأ وأ ةرادإ سلجم وضع بناج نم ةلباقملا ىوعدلاو عافدلا جذومن
 .ةنیدملا سلجم تالجس لوؤسم وأ ةسسؤملا سیئر وأ ةدمعلا بناج نم ،ةسسؤملا ةلاح يف وأ ،ةكرشلاب رخآ

 
ّقوی صخش يأ دض ةمكحملا ءاردزا تاءارجإ يف عورشلا نكمی  .اھتحصب نیمأ داقتعا نود نم تامولعملا ةحصب ةدافإ ىلع عِ

 


