
بدألاو ةغللا :ةيناثلا ةنسلا

ّةدملا/ةدحولا ناونع

:ىلوألا ةدحولا
سفنلا ىنغ

ملاعلا ىلع ةذفان

سيئرلا موهفملا

روظنملا

طب!$رل!

موهفملا

 ميهافملا/ةلصلا وذ
ةلصلا تاذ

ضرغلا

*ا)سل!

ّيملاعلا قايسلا

 ّيصخشلا ريبعتلا
ّيفاقثلاو

 4امزل! يف /ّجوتل!
4اكمل!$

 ثحبلا ةلمج
ءاصقتسالاو

 ريبعتلا يف رود صصقلل
 رّبعي ةّيناسنإ اياضق نع
 هروظنم نم بيدألا اهنع
 ًالولح هحرط لالخ ّصاخلا
.اهل

 لص!وت  ةل)س$ ةلحرل!
 Aّرعت يف م<ست
 Fوعشل! C!Dاضح
 ا<تفاقث$

تاراهملاو ىوتحملا

 -فوطعلا ةمداخلا -مأ ةعول -ةّيبهذلا ةريللا( -
 ) -ليفلاو دسألا :يئرم ّصن
 تايلآلاو بيلاسألا دّدحي -ةّصقلا رصانع ّددحي
-ربعلاب هيأر يدبي- -ةّصقلا يف ةمدختسملا
 يصصقلا ءانبلا بيلاسأ اًيعارم ةصق ةباتك -
ةصقلا رصانعو
 7وس -!5اغا2ن 0ّاللش -ء!رمحل! رصق -( :'وتحمل!
 GوFفم -:بلاطل! CّرعتA)ة2ن?ول! رطق ةبتكم -فق!8
HIJ !ت!ّز2م8 ةلحرلN - فمFوG !ابطنالP 8ّة2ف2ك 
 -ةلحرل! HIJ يف دمتعمل! طمنل! -Nنع ر2بعتل!
ةلحرل! HIJ يف ّصن ةباتكل ّة2جFنمل! 0!وطخل!
AفFم H\: ألIJ !ةلحرل I85 ّرعت يفC 0!5اضح 
 لص!وتل! زAزعت يلاتلاب8 اFتفاقثJ 8وعشل!
  دلب نع)ين8رتكلg عقوم( لمع eرع -:dدحتل!
 ًانمضتم عقوم م2مصت( ّة2ع!دبg ةباتك :ةباتكل!
 عقومل! م2مصت رصانع8 ةلحرل! HIJ رصانع
 ) ين8رتكلإل!

 ةعومجم فادهأ
ةّيساردلا داوملا

I-J-K-أ
I-J-K-ب
I-J-K-ج
٥-٤-I-J-K-د

H:k-l-m-٤-
J: k-l-m
o:k-l-m-٤
I: k-l-m-٥-٤

 بيلاسأ تاراهم
مّلعتلا

لصاوتلا-
ريكفتلا -

 لص!وتل! -
0!ذل! م2ظنت -

 مييقتلا
 ّينيوكتلا
ّيئاهنلاو
:ةّصق ليلحت  
د -أ
:ةّصق ةباتك  
د - ج -ب  

 -H( ل2لحت -
o(
 ةباتك -
gّة2ع!دب
)J- o- I(



ريقفلاوريمألا

يضاملا قبع  

طباورلا

عادبإلا

ةيصخشلا

ضرغلا

ريوطتلاو فاصنإلا

 يصخشلا ريبعتلا
ّيفاقثلاو

 ةفلتخملا اهعيضاومب ةصقلا
 عمتجملا ةينب نعريبعتلل ةليسو
 ىلع ةءاضإلاو ةّيعامتجالا
.هاياضق

اهيف رّبعيً ةليسو رعشلا دعي   
اياضق هاجت هلعافت نع عدبملا  
ّينف بولسأب ةيعمتجم  
سفنلا لخاود بطاخي  
بذج  فدهب ؛ةّيناسنإلا  
اياضقلا كلت عم هفطاعت .

 -ةياورلا موهفم فّرعتي )ريقفلاو ريمألا ةياور(
 ،نامزلا ، ناكملا : اهرصانعو ةياورلا تامس
 ةفّظوملا بيلاسألا-ّلحلاو ةدقعلا .تاّيصخشلا
 راوحلا + هعاونأو درسلا :ةياورلا ةباتك دنع
هعاونأو لايخلا ، هعاونأو
 ،صنلا ّوج : ةياورلا ليلحت تاوطخ -
-اهرصانعو اهعاونأ ،ةلاسرلا - تايصخشلا
 اهيف صمقتي نأ ىلع ةلاسر ةباتك :ةباتكلا -
 ضرعي ،ةياورلا تايصخش نم ةيصخش بلاطلا
 عمتجملا فاصنإل ةبسانملا لولحلا اهلالخ نم
.هريوطتو

 ىلإّ نحأ -هامأ -عيبرلا درو ( ةّيرعشلا صوصنلا
 ةباتكلا بيلاسأ - : بلاّطلا فّرعتي) يمأ زبخ
 /رطشلا ّ:يرعشلا تيبلا رصانع -ةّيرعشلا
 رعشلا صئاصخ -ّيورلا/ةّيفاقلا/نزولا
)ّرحلا( ثيدحلا رعشلاو )ّيدوماعلا(
.ةيعيدبلا تانسحملا فّرعت -
 ةديصق رثن :ةباتكلا 

-٤-۳-۲-۱:أ
۳-۲-۱ :ب
٤-۳-۲-۱:ج
٥-٤-۳-۲-۱ :د

-٤-۳-۲-۱:أ
۳-۲-۱ :ب
٤-۳-۲-۱:ج
٥-٤-۳-۲-۱ :د

نواعتلا -
لصاوتلا -

نواعتلا -
ريكفتلا -

 ةباتك -
 -ب(ةلاسر
)د -ج
 ليلحت -
 -ج -أ(ّصن
)د

-أ:جاتنإو ليلحت  
د -ج -ب




