
) ةينكلا ( ةلئاعلا مسأ.1
) جاوزلا لبق ةينكلا ( جاوزلا لبق ةلئاعلا مسأ
مسإلا.2
داليملا خيرات.3
ةدالولا ناكم.4
) اهدوجو لاح يف تايسنجلا عيمج ركذ بجي ( ةيسنجلا.5
) ةيسنجلا ( ةيلاحلا•
) ةيسنجلا ( ةميدقلا•
يلئاعلا عضولا .6
) ءابزع ( بزعأ•
) ةجوزتم ( جوزتم•
؟ ذنم•
) ةقلطم ( قلطم•
ةجوزلا وأ جوزلل ) ةينكلا ( ةلئاعلا مسأ  )ةلمرأ ( لمرأ.7
) جاوزلا لبق ةينكلا ( جاوزلا لبق ةلئاعلا مسأ•
مسإلا•
دالملا خيرات•
ةدالولا ناكم•
ةيسنجلا•
نكسلا ناكم•
لافطألا     .8
) ةينكلا ( ةلئاعلا مسأ•
مسإلا•
ةدالولا خيرات و ناكم•
ةيسنجلا•
نكسلا ناكم•



ةيسنجلا•
نكسلا ناكم•
) بلطلا مدقمل\بحاصل ( بألل )ةينكلا( ةلئاعلا مسأ .9
مسإلا•

) بلطلا مدقمل\بحاصل( مألل )ةينكلا( ةلئاعلا مسأ.10
مسإلا•

رفس زاوج وأ ةيوه .11
مقرلا•
رادصإلا ناكم•
رادصإلا خيرات•
ةيحالصلا ءاهتنا خيرات•

ىلإ ) رفسلا زاوجب ةبوتكم اذا ( ةدوعلا قح .12
خيرات ىتح•

لوخدلا خيرات .13
لبق نم ايناملأ يف تنك له .14

معن       
ال        
؟نيأ و تنك ىتمف معن اذا•
نم•
ىلإ•
يف•

ايناملأ يف رارقتسالا ديرت نيأ.15
نألا لجسم نيأ.16
ايناملأ جراخ رخآ نكس كيدل له.17

معن        
ال         
؟ وه نيأ .نكس دوجو لاحب



ال         
؟ وه نيأ .نكس دوجو لاحب

ايناملأ ىلإ كعم لخد كتلئاع نم دحأ كانه له .18
 معن       
 ال        
؟ مه نم .معن اذا

نونكسي نيأ.19
ةيدرف ةفرغ•
نيئجالل نكس•
ةقش•
ةفرغ مك•

ةسارد \ ةحايس \ ةرايز \ لغش : الثم .انه كدوجو ببس ام.20
دهعملا وأ ةيعادلا ةكرشلا مسأ•
مهعقوم•
انه لمعت نأ ديرت اذام•

اهتسرد يتلا ةنهملا ام.21
 وأ ةقفاوم ( ايناملأ يف لمعلا نم كلوخي عقوم يف تنأ له.22
) لمع دقع

ايناملأ يف ءاقبلا ديرت تقولا نم مك.23
انه كئاقب ليومتب موقتس فيك.24
؟ ةفلاخم كيدل له.25

 معن                   
 ال                    

     A)  ؟ىتم و نيأ ؟ ايناملأ يف .
ةفلاخملا ببس•



     A)  ؟ىتم و نيأ ؟ ايناملأ يف .
ةفلاخملا ببس•
ةفلاخملا ةميق و عون•

•       B)     ؟نيأ و ىتم .ايناملأ جراخ يف
ةفلاخملا ببس•
ةفلاخملا ةميق و عون•

 وأ ئوجللا بلط ضفر مت وأ لبق نم ايناملأ نم تدرط له.26
؟ ازيفلا

معن   •
ال                 

؟ يدعم ضرم كيدل له.27
 معن                
ال                

 لجأ نم ةماقإلا بلطأ انأ
مايأ        
عيباسأ        
) رهشأ ( رهش        
) تاونس ( ةنس        
 
 و ةدودحم ةرتفل ةماقإ حيرصت يحنمل بلط ميدقتب تمق دقل
 ةروكذملا تانايبلا ةحص مكل دكؤأ و .روكذملا فدهلل

ناكملا

ءانبلا مقر و عراشلا



ءانبلا مقر و عراشلا

خيراتلا و ةقطنملا

               عيقوتلا

•

•
•


