
 

 

 ة*سفنلا ةحصلا
FG ةABبك تاABيغت <ع يوطنت ة2حص تالاح .4 ة2سفنلا ضارمألا ؟.-فنلا ضرملا وه ام

 نم جــــPQم وأ( كولسلا وأ رعاشملا وأ ABكفتلا .
Uاشم وأ ` و قيضلا[ ة2سفنلا ضارمألا ط]ترت .)ەذه لaءادألا ل FG

 ة2سفنلا ضارمألا .ة2لئاعلا ةطشdألا وأ لمعلا وأ ة2عامتجالا ةطشdألا .
hو .اهجالع نكمkظعلا ة2بلاغلا رمتسm باصملا دارفألا نمqBG ]عئاش .-فنلاا ضرملاف .ة2مويلا ة2تا2حلا اهلامعأ[ ما2قلا[ .-فن ضرم. 

•  hاعxG
 )ة2ملاعلا ةحصلا ةمظنم( ..-فنلا ضرملا لا�شأ نم ل�ش نم ملاعلا لوح صاخشأ 4 لqBG Uب نم دحاو صخش .

•  hاعxG
 )ةدحتملا ممألا( تاردخملا .�اعت بارطضا نم ملاعلا ىوتسم <ع صخش نويلم 29.5 .

 

 :ةعئاشلا ة+سفنلا ضارمألا

�xانث بارطضالا • بائت�الا • قلقلا بارطضا • 
 ةمدصلا دع[ ام بارطضا • داوملا مادختسا بارطضا • ماصفلا • بطقلا .

 

 :ة+سفنلا ةحصلا

FG لاعفلا ءادألا <ع ة2سفنلا ةحصلا يوطنت
 • )ةhاعرلا مhدقت ، ةسردملا ، لمعلا( ة2جاتنإلا ةطشdألا • :�إ يدؤي امم ة2مويلا ةطشdألا .

 .دئادشلا عم لماعتلاو ABيغتلا عم ف2كتلا <ع ةردقلا • سفنلل ةع]شم تاقالع

 

 :56فنلا ضرملا

FG ةABبك تاABيغت • :نمضتت . �لا ة2حصلا تالاحلا - ص2خش�لل ةل[اقلا ة2سفنلا تا[ارطضالا عيمج لمش�و .-فنلا ضرملا ABش�
. 

FG ءادألا لaاشم وأ ` و سأ2لا • كولسلا وأ ` و ، رعاشملاو ، ABكفتلا
 .ة2لئاعلا ةطشdألا وأ لمعلا وأ ة2عامتجالا ةطشdألا .

 

 كلذل ة>دؤملا ثادحألا

 ةردخملا داوملا لامعتسا ةءاسإ •

FG ةABبك تاABغت •
 )اًدج ل2لقلا ` ABث¢لا( مونلا .

 ي¥ألا للخلا •

 ة2ع2بطلا ABغ ةع2جفلا •

 معدلا نم اًرخؤم بحسdا هنأ وأ ه[ قثي وأ ه2لع دمتعh صخش يأ هhدل سªل هنأ صخشلا ىري - ̈.امتجالا معدلا فعض •



 

 

 لمحتلل ةردقلا ءانب قرط

 ءاقدصألاو ةلئاعلا عم تاقالع ءانب •

 اههاجت ةمظتنمو ةABغص تاوطخ ذاختاو ة2عقاو فادهأ عضو •

 طسق <ع لوصحلاو ، ةضاQ±لا ةسراممو ، حيحص ل�ش¯ ماعطلا لوانت - ناط[ا Aم دسجلاو نهذلا نأ ركذتلا[ ة2سفنلا ةحصلا زPQعت •
Uانعلاو ، مونلا نم فاhروفلا <ع ة2حصلا تال�شملا[ ة 

 تاذلل ة2باجhإ ةرظن ة2منت •

 ىرخألا تاردخملاو لوح¢لا بنجت •

 نQ±خآلا عم لصاوتلا •

 ةا2حلا نم ءزج ABيغتلا نأ ل]قا •

FG روطتلاو ومن نع ثح[ا •
 ةراسخلا .

 

 ةدعاسملا قرط

 عيجش�لاو عامتسالا •

 .�µطلا معدلا سامتلا[ ة2صوتلا •

 .¶صلا عمتجمل عيجش�لا •

FG ةدعاسملا مhدقت •
 لافطألا ةhاعر ABفوتو ، ةسªن¢لا ` د2عاوملا �إ ةدا2قلاو ، ماعطلا تا]جو بلجو ، لAGGملا ءاحنأ عيمج .

 

 لاصتالا ا>اضق

 .-فن ضرم[ qBGباصملا صاخشالا <ع ةمصولا مhدت . �لا ةلمعتسملا ةغللا

 .-فنلا ضرملل قيقد ABغ فصو

FG طارفإلا
 .-فنلا ضرملا ةنحور .

 .-فن ضرم دوجو نم ف2فختلا ` را�نالا

 ءافشلا <ع رداق ەدحو نمزلا ، اهسفن ءاقلت نم لوA Gس اهنأ داقتعالا

 



 

 

 ة+لاVشإ بRسQ تاحلطصم

 "سووهم"  ، "نونجم" 

 " سوسوم  انأ" ، "ماصفلا[ باصم سقطلا"

 "كلذ لعفh يذلا ناط2شلا هنإ" ، "�Aºأ .<ص طقف"

FG نورخآلا"
 "، بائت�الا[ روعشلل ب¼س دجوي ال" ، "أوسأ عضو .

AB FGكفتلا نع فقوت"
 "رمألا .

 ".-فنب اذه عم لماعتلا نم نكمتأ نأ بجh" ، "ةلحرم درجم اهنإ" 

 ".-فن ضرم[ باصملا صخشلا"

 

 ةلضفملا تاحلطصملا

 ة2سفنلا ةحصلل قيقدلا فصولا عم ةط]ترم نوكت امدنع طقف ة2سفنلا ةحصلا تاحلطصم مدختسا

 ا2حور ، ا2تاقالع ، اhدسج ، ا2فطاع ، ا2نهذ :لماU نئاU صخشلا

 "كلجأ نم انه انأ" ، "دPQملا ةفرعم دQرأ .�Gن¢ل ، اًمامت مهفأ ال دق"

FG ناط½لا جلاعن ، ةhدسجلا ةحصلا لثم :ارك]م جلاع
 ةع[ارلا ةلحرملا �إ لصh  �ح رظت¾ن ال ، �والا ةلحرملا .

 

 ن[راو ك[رو ياZ نم تاساWتقا

 ".ضرمت نأ ة2طخلا نم سªل" •
 ".كتQ¿ه سªل كضرم" •
 ".كتÀصخش سªل كءا2م2ك" •
 2Áقح .-فنلا ضرملا" •

 ".هجالع نكمQو عئاشو .
 <ع انيعارذ حتف عم .-فن ضرم نم نوناعh نيذلا انتاوخأو انناوخإ وحن كرحتلا انم دحاو لU نم بلطh ع¿س� نأ دقتعأ" •

FG عساو قاطن
 ".ة2ق2قح ةقادص .

 ".ة2سفنلا ةحصلا نم ءزج وه كلذ لUو ، حورلاو نهذلاو دسجلا - لماU صخش تنأ" •
 xأت م�تمدخ مظعأ" •

 ".قيمعلا م�ملأ نم امئاد .
FG ناومني ام اً]لاغ ءاجرلا نادقفو سأ2لا" •

 ."�Gعم تاذ ة2عامتجا ط[اور با2غ .
FG راعلل نا�م ال" •

 "..-فنلا ضرملا لوح انتاثداحم .
 نوناعh نيذلا صاخشألل ة2حورلاو ة2فطاعلاو ةhدسجلا تاجا2تحالا عيمج ة2بلت <ع اًرداق ةطاس¼ب .�µطلا عمتجملا نوكh نل" •

FGاعتلا ة2لامتحا نم دPQي امم ، دارفألل لماÇلا معدلا مhدقت نكمh ، كÆQ½ك نامhالا عمتجم عم ن¢لو ..-فن ضرم نم
. 

 .ةحصلاو



 

 

• "hاعxG
 ..-فن ضرم[ اً[اصم اًصخش فرعh عيمجلا نأ .�Gعh اذهو ..-فن ضرم نم اً]Q±قت qBGغلا[ صاخشأ ةسمخ لU نم دحاو .

ÈG]¾ي ال
 ةحصلا .�Bئاصخأو ءاقدصألاو ةلئاعلا نم معد ماظن �إ اًع2مج جاتحن .ەدحو ة2سفنلا ةحصلا ةمزأ[ رمh نأ دحأل .

FG نامhالا عمتجمو معدلا تاعومجمو ة2سفنلا
 " .ة]عصلا تاقوألا .

FG مهعم ABسلا[ مA Gلتو .-فن ضرم[ qBGباصملا صاخشألل اهباوبأو اهــË¿لق نامhالا تاعمتجم حتفت امدنع •
 ة2فاعلا وحن مهقQ±ط .

 ." مهتا2حل فده كانهو نومهم مهنأ ةرم لوأل سانلا ىري دق .ط[اورلا ومنتو ةاناعملا لقت ،ةحصلاو
FG بغرت تنك اذإ" •

ÍÆ ةhاعرلا .ةhاعرلل رارق ذاختا[ أد]ت اهنإف ، .-فن ضرم نم نوناعh نيذلا صاخشألا ةمدخ .
 لÇل نكمh ء.

ÍÆ يا .-فنلا ضرملا[ ةقلعتملا راعلا ةمصو نم صلختلا كفل�h ال .اهب ما2قلا ةسªنك
 ."ء.

 

 تا>آ

FG مالسو رو¥ لU ءاجرلا هلا مaالم2لو "
FG اودادA Gل ،نامhالا .

 31 :15 ة2مور " سدقلا حورلا ةوق[ ءاجرلا .

 8 :31 ة2نÐت  "بعترت الو فخت ال.كA Uي الو كلمهي ال.كعم نوكh وه.كماما رئاس برلاو" 

FG اجلم.قحس¾ملل اجلم برلا نوكQو"
 10-9 :9 رومزم  "بر اh ك2بلاط ك Aت مل كنال.كمسا نوفراعلا ك2لع ل�تQو  . قيضلا ةنمزا .

FG اذه ددرا" 
FG ةدhدج .4  .لوزت ال همحارم نال.نفن مل اننا برلا تاناسحا نم هنا  .وجرا كلذ لجا نم..�µلق .

. Uثك.حا]ص لABة 
xºارم  ".ەوجرا كلذ لجا نم..-فن تلاق برلا وه .�µيصن  . كتناما

 24-21 :3 ا2مرا .

 "kو اوددشkي الو كلمهي ال.كعم رئاس كهلا برلا نال مههوجو اوبهرت الو اوفاخت ال.اوعجشA Uارم  "كxº
 6 :31 ا2مرا .

FG . �لا Ô ة]حم نع انلصفت نا ردقت ،ىرخا ةق2لخ الو ،قمع الو ولع الو "
 39 :8 ة2مور  "انËر ع¿س� حيسملا .

 31 :40 ءا2عشا " نويعh الو نوشمh نوبعتي الو نوضكري.روس¾لاU ةحنجا نوعفري.ةوق نوددج2ف برلا ورظتنم اماو"

 qBG 13: 5ناAµع "كUرتا الو كلمها ال :لاق هنال"

 


