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رةييييترذرتييييق،ور288ر مااييييعرهييييلعرم ييييق،ولرتييييلاللل رهدييييمر داييييدرمديييي رذهييييي نل ر،ييييلا رمييييلو*

رذرتييييسلل وراييييلتل ر�ورم وسييييسر،يييي عر، اييييلراييييتعر ييييهدررهدايييياتل رور ييييم،  تر ور ييييه د،جترور ما اييييعإ

رب ييتقرعد،اييتره ييرر ييه رعنلييتسلرلدلللر هلدلييـترةييتراييقرورذرتيي  تقل ور ة ،ييلل رةدييتاترم ييق،ول رهدييمرهاييم

 : هسلرهاهل  ورذرتدس ،وسل ر اع لل 

رر هيييسو،ارميييلرع،ارهيييقرعد،ايييترة يييسث�راجديييسر يييدترذرةيييتالل رايييتعرعد،ايييتل رتيييدتلعرهدهيييستر*

رتيييدلدولترتتميييس�ورذع،ايييل رئ،يييعرتيييلد،طرورذع،ايييل رايييا رربيييل طل ر يييهللتدرم�رميييي سدرميييتل ره ايييما 

رة يييدلل وريو،ييي لل رع،ايييتلرربيييل طل ررةيييهررميييلرايييق�تل ورذرتيييـتل ره يييررات،ييي رةيييتر يييلرايييتعرايييقؤت

 .ر لدراقؤدريدل ربج ول رهلا 

ربيييج ول رتيييق،وره يييررميييلرايييتلعورايييلد طت رةويييلدر يييلرتيييـترهيييقرايييا راجديييسربيييل طل رم�ر يييلق*

رميييلراييي رة يييقر يييلرايييتعرةيييتالل رايييمر قدررذا  ادتيييس ورع،ايييل رةيييهرورتييي  تقل رةيييتاترايييتعرايييت ،اقر، يييهظإل

راييي رة يييقر يييلرايييتعرةيييتالل رة يييسثلرعنسيييل رميييررتيييلثل  رربيييل طل ر،اييي درربيييج ول رتيييق،ورميييررردتيييـرهيييلع

 .ملدتاتل ره وتسلرةالتلرهم سول رملرتتدسوقرعدج تل ر دمردرتدر

 

 

رةيييييتاترميييييرر�ايييييت لل رويييييمرتيييييدلدتاتل رتيييييدلد طتل رم يييييق،ول رهديييييمراييييي رط يييييسلل رربيييييل طل ر-1

رذم وسيييييسرعيييييسترايييييلإرعيييييلررمدييييي ر يييييلره،يييييلعرمويييييقدر يييييلر ييييي ل كورتييييي  تقل ور ة ،يييييلل 

رمد�ييييي رهييييير�ر ا نتييييس� رمييييس قرميييييسل ر دلييييمرمييييلر يييي د،قرربيييييل طل ر،ييييلعرم ييييقر ييييلتقر

 .ال اترهللا

رعد،اييييييت رةوييييييلدرمييييييلروييييييمرتييييييدلدتاتل رم ييييييق،ول رهدييييييمرعد،اييييييترايييييي رط ييييييسلل رةييييييتالل ر-2

 .رتدسو،تقلإل رهـ وتل رعق ولر، عرتدس ،وسل ر اع لل رب تق

 رررررر

جئاتنو فادهأ  
 ةلحرملا
ىلوألا  
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 :يه بلاطلا ميلعت ةقيرطو ةينارونلا ةدعاقلا باتك نم لوألا سردلا ةسارد دعب لوألا ىوتسملا لحارم نم ىلوألا ةلحرملا جئاتنو فادهأ 

 ةءارقلا ملعت ناكرأ نم لوألا نكرلاوهو (ةدررملا ءااجهلا فورح )لوألا سردلا

ر:يتآلا لصح دق بلاطلا نوكي سردلا اذه ةياهن يف

 اـقـطـن اهئامسأب قـطنيو اهتايمسم ىلع فرعتيو افرح 29 اهددع يتلاو ةيلصألا ةيبرعلا ءااجهلا فورح ءامسأ ركذي ·

 . ميركلا ناءرقلا يف هب قطني امك احيصف احيحص ادوجم

  .ةباتكلا لكش يفو توصلا يف ةهباشتملا فورحلا نيب زيمي ·

  

 �اةةحي نأو    كةة�و لةة�نأ أةةاع جيةةلما  الع ىةةابء ا  ةةانلاو نبةةو ا  ىةةلبلال لةةيهي نأ اةة �ا اةةلو   أةةاع ىةة  جيةةيادبلا يف
     جيةةصا� �لبةةي�ل اري بةةولا لي�ةة�ة رةة  دةةن ييو كةةل يبةةابء  ىةةيو و اةةاان أةةاع جيةةلما  الة  ةةاو  ىةةلبللا طةةا  نأ أةةاع
 :اةعبن جيلما ريا يف ماع ا رول اة ي بهدعب ماع ا ع  لصانيلا

 . الترم ابترم الماك سردلا ديدرتو ةءارقل ةصحلا نم ىلوألا قئاقد ةرشعلا  صخت -1

  .عامتسالا ءانثأ فرحلا ىلع ريشي بلاطلاو هتئارقل عمتسي نأ بلاطلا نم ملعملا بلطي  -2

 .قئاقد ةرشع لالخ تارم 5 ىلإ 3  نم ، هرلخ ديدرتلاو ةءارقلا بلاطلا نم ملعملا بلطي -3

 .ةصح لك كلذ لعرن  -4

 . نيتصح لك يف ادحاو افرح بتكي فيك بلاطلل حرشيل ةصحلا نم قئاقد 5 ملعملا  صخي -5

 رخآلا نم سردلا ةءارقب مقي ابيرقت رهش دعب كلذ يتأيو ةبترم فورحلا ظرح دق بلاطلا نأ ملعملا رعشي امدنع -6

 ،فرحلا لكشو مسا ةفرعم نيكمت ةدايزل راسيلا ىلإ نيميلا نم و نيميلا ىلإ لامشلا نم و لرسأل ىلعأ نمو لوألا ىلإ

 .بلاطلا دنع همساب فرحلا ةروص نرتقتل ءورقملا فرحلا ىلإ ةراشإلاب هيبنتلا عم ملعملا فلخ ددري بلاطلاو كلذ لك

 مسا بلاطلا قطني نأو هيلع هل ريشي يذلا فرحلا مسا قطني نأ هنم بلطي نأب هل ارابتخا بلاطلل ملعملا عضي -7

 . ةءارقلا ملعت ناكرأ نم لوألا نكرلا متأو فدهلا ققح دقف كلذ يف حجن نإ ، هيلع ملعملل ريشيف رخآ فرح

 ىلو ةعباتمو ةصح لك رخآ يف ىمويلا بجاولا لمعو ةليسولا نم سردلا عامتساب بلاطلا ىلع هيبنتلا متي امئاد -8

 .هل هرمأ

 .تابيردتلا باتك نم 60 مقر ةحرص ىلإ 1 مقر ةحرص نم لوألا سردلا تابجاو                         

 

ةبوتكملا تابجاولا  

 : ىلبللا مياعة جيقياطو تانلخ
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 جئاتنو فادهأ عبات

 

 :يه بلاطلا ميلعت ةقيرطو ةينارونلا ةدعاقلا باتك نم يناثلا سردلا ةسارد دعب لوألا ىوتسملا لحارم نم ىلوألا ةلحرملا

 
 ةءارقلا ملعت ناكرأ نم يناثلا نكرلاوهو (ةبكرملا ءااجهلا فورح ) يناثلا سردلا

 : نأ ىلع ارداق  بلاطلا  نوكي نأ يغبني سردلا اذه  ةياهن يف 

  .ةملكلا رخآو طسوو لوأ يف فرحلا زيمي-1

 . فرحلا مسا يف ةدوجوملا دملا فورح ةنمزأب مازتلالا عم ةءارقلا-2

 . دحاو توص يف اهضعب ءارو تاوصألا عباتتب  ةءارقلا-3

 .سردلا اذه نم تاملكلا ىناعم ضعب ملعت-4

 .ةملكلا نم هعضوم ناك امهم احيحص فرحلا مسا قطني-5

  

 هنم بلطي مث هتءارق ىلإ تصني لرطلاو هدررمب لوألا مويلا يف ثلاثلا مث يناثلا مث لوألا رطسلا ةءارقب ملعملا أدبي-1

 ائيش اهب �نأ الإ اهلكش نم ءيش ريغت امبر فورحلا نأ ىلإ بلاطلا رظن ترلب ملعملا مقي ةءارقلا ءانثأو هرلخ ديدرتلا

 .ريغتي مل ا�مهم

 .اهرخآ و اهطسو و ةملكلا لوأ يف  فرحلا روص نيب فالتخالا و هباشتلا هجوأ ركذي نأ بلاطلا نم ملعملا بلطي-2

 ءابلا لثم ديدج لكش هل فرحلا نأ ىلإ بلاطلا رظن ترلب مقيو يناثلا مويلا يف ةثالثلا رطسألا اذه ةءارق ملعملا ديعي-3

 . فلألا عم

 .سردلا نم ىلوألا ةحرصلا رخآ ىلإ بلاطلا لصي نأ ىلإ قبس ام ىلإ روطسلا ضعب ملعملا فيضي ةصح لك يف-4

 .هرلخ ددري بلاطلاو ةصحلا لوأ يف ةلماك ةحرصلا ةءارقب مقي موي لك يف مث-5

 .سردلا نم ةثلاثلاو ةيناثلا ةحرصلا يف كلذ لعري-6

 .تابيردتلا باتك نم 120 مقر ةحرص ىلإ61 ةحرص  نم ةيادب سردلا تابجاو                                       

 . ةحرصلا لوأ يف ادررم ( فلألا فرح ) نيولت.1

 . هلاكشأ نيولت.2

  .ةلثمأ ثالث يف ةدراولا فلألا روص نيولت .3

 .لودجلا يف ةلاجسملا فرحلا روص  ةباتكلاب يكاحي.4

 .ةينارونلا ةدعاقلا نم يناثلا سردلا نم رطس ةباتك.5

 

ةبوتكملا تابجاولا  

 :ىلبللا مياعة جيقياطو تانلخ



 

 

 

 

 ر

 

Nuraniyahschool.net 

 جئاتنو فادهأ عبات

 

 :يه بلاطلا ميلعت ةقيرطو ةينارونلا ةدعاقلا باتك نم ثلاثلا سردلا ةسارد دعب لوألا ىوتسملا لحارم نم ىلوألا ةلحرملا

 

 (ةبكرملا ءااجهلا فورح ) ثلاثلا سردلا

 : نأ ىلع ارداق  بلاطلا  نوكي نأ يغبني سردلا اذه  ةياهن يف 

 .روسلا ضعب حتاوف يف ةعطقملا فورحلا ءامسأ قطني.1

 .ةملكلا رخآو طسوو لوأ يف فرحلا ةروصو لكش ةفرعم.2

 .دودملاب قطنلا يف رهمي.3

 .انمز ةليوطلا ننغلا ءادأ يف رهمي.4
 

  

  .افرح افرح لوألا رطسلا فورح قطنو ةءارقب ىلوألا ةصحلا يف ملعملا موقي.1

 ةنغلاو ميملاو ماللا يف دملا نمز ديزن اننأ الإ قباسلا سردلا يف اهقطنل لثامم قطنلا نأ بلاطلل نيبي.2
 .(ملا) لثم امهنيب

  .نيموي لك رطس لدعمب  صح نامث  8  ىلإ سردلا مسقي .3

 هنم يرتكي و  بلاطلا عم هدهج ملعملا لذبي نيئدتبملا بالطلا ىلع ةليوطلا دودملاب قطنلا ةبوعصلو

 .هبيردت عباتت و ،  بلاطلا امن املك اعابت نوكتتسف دودملا يف ةراهملا امأ ، ننغلا ءادأ نسحب

 

 .تابيردتلا باتك نم 128 مقر ةحرص ىلإ121 ةحرص  نم ةيادبررررررررررررررررررررررررررر

 .بجاولا ةقرو يف نودم وه امك اهتباتك لواحي مث فورحلا ىلع هملقب لرطلا رمي نأ 

 

 

 

 

 

ةبوتكملا تابجاولا  

 :ىلبللا مياعة جيقياطو تانلخ

قيفوتلا ىلاعت هللابو  


