
تاتابنلا ةايح تارود سرد صخلم

روذبلا نم تاتابنلا ومنت

تابن ىلا ومني نأ نكمي ءزج ةرذبلا *

--غالف نزخم ءاذغ -- نينج ) ةرذبلا ءازجا *)

ىلا تابنل ومنت يكل ةرذبلا جاتحت *1 ءاملا -2 ةيئاذغلا داوملا -3- ةبسانملا ةرارحلا ةجرد

؟؟ تابن ىلا ةرذبلا ومن لحارم ام

ةبرتلا يف ةعورزم ةرذب واال

هتبنلا تبثتو ءاملا صتمتل لفس لال ومنلا ب روذجلا أدبت : ايناث .

قارو اال لمحيل ىلع ىلااال ومنلا ب قاسلا أدبي .ثاثلا:

ءاذغلا عنصتل ومنلا يف قارو عباراأدبتاال .

روذب جتنيو رثاكتي نأ نكمي ريبك تابن حبصي : اسماخ

؟ روذبلا تاتابلا جتنت فيك

روذبلا جاتنا نع ةلوئسملا يه راهز اال

حاقللا بوبح جتنت ةركذم بيكارت اهيدل تاتابنلا

تاضيوبلا جتنت ةثنؤم بيكارت اهيدلو

ةرذبلا نوكتت ةضيوبلا عم حاقللا بوبح عامتجا دنع

يوثن اال بيكرتلا ىلا ةرهز نم حاقللا بوبح لا قتنا : حيقلتلا ةيلمع

؟؟** ةضيوبلا ىلا حاقللا بوبح لصت فيك

1 حايرلا ةطساوب -2 رويطلا )و لحنلا ) تارشحلا -

؟ راهز ىلااال تارشحلا بذجي يذلا **ام

1 ةرهزلا ةحئار -2 ةليمجلا اهناولا -3 قيحرلا ىلع ىذغتتل -

؟ روذبلا لقتنت فيك **

ءارفب هيكوشلا روذبلا قصتلت نا نكمي وا روذبلا يمرتو رامثلا لكأت ىتلا تاناويحلا وا حايرلا ةطساوب
تاناويحلا

روذبلا لمحي يذلا تابنلا ءزج يه : ةرمثلا

ةرذبلا = ةضيوبلا + حاقللا بوبح



تاتابنلا ةايح تارود سرد صخلم

؟ تابنلا ةايح ةرودب دوصقملا **ام

هرثاكتو تابنلا ومن ةقيرط

ةيرهزلا تاتابنلا ةايح تارود :

ةرذب – روذبو رامث اهب ةريبك ةرجش -- راهزأ اهب ةريبك ةرجش -- ريغص ةرجش

تايربونصلا ةايح ةرود :

طيراخملا لخاد روذبلا ومنت -- طيراخم اهب ةريبك ةرجش -- ةريغص ةرجش -- ةرذب – جضني امدنعو

ىرخا ةرم روذبلا طقست طورخملا

رثكاتلا و ومنلا ةقيرط ثملا تابنلا عون

راهز يفاال روذبلا نوكتت زركلا – لا قتربلا ةيرهز تاتابن

طيراخم لخاد روذبلا نوكتت ربونصلا راجشا تايربونصلا

غاوب باال رثاكتتو روذب اهيدل سيل سخرسلا تايسخرسلا

نيع (اال ىمست ءاضيبلا عقبلا ب رثاكتت ) سطاطبلا سطاطبلا

ص باتكلا ب ةناعتس 97و96اال روصلا حيضوتل

قوفتلا و حاجنلا ب يتابلا طل يتاينمت عم

يعافرلا :نملا ةداملا ةملعم


