
 

  ةیسنرفلا نع بیرعت

 )10-سإ يإ ویلبد وی يد( لمعلا ىلع نامدإلا سایقم

 
 يتلا ةریتولا دیدحتو هابتناب ةرابع لك ةءارق وجرملا .كلمع ءانثأ كباتنی يذلا روعشلا لوح ةیتآلا ةرابع نورشعلا روحمتت
 نكی مل اذإ ،الثمف .ھب رعشت ام عم لضفأ لكشب بسانتت يتلا ةرابعلا ىلع ةمالع عض .كلمع هاجتا رعاشملا كلت اھیف ربتخت
 وأ مئاد لكشب ھب رعشت تنك اذإ امأ .ةرابعلا دعب "1" ىلع ةمالع عضو وجرملاف لعف داكلاب وأ ادبأ ساسحإلا كلذ كجلتخا دق

 ."4" ىلع ةمالع عضو وجرملاف ،مئاد ھبش

 ةمئاد ھبش ةروصب ابلاغ انایحأ مدعنم ھبش لكشب
1 2 3 4 

 

 4    3    2    1  )م ع( .ةعاسلا براقع سكع قباستأ ينأبو يرمأ نم ةلجع ىلع يننأب روعش ينباتنی .1

 4    3    2    1     )م ع( .يئالمز رداغی نأ دعب ىتح يلمع يف ىقبأ .2

 4    3    2    1    )إ ع( .ھلعفأ ام بحأ ال امدنع ىتح دجب لمعأ نأ يدل مھملا نم .3

 4    3    2    1   )م ع( .ةدحاو ةعفد عیراشملا نم ریثكلا ىلع لمعأو الغشنم نوكأ ام امئاد .4

 4    3    2    1    رمأ ھنأب روعش ھنأك ،دجب لمعلل ينعفدی مواُقی ال يلخاد عفاد يدل ھنأ ودبی .5

 )إ ع( .ال مأ كلذ ينبجعأ ءاوس ھلعف يلع

 4    3    2    1    تایاوھ ملعت يف وأ يئاقدصأ عم ھیضمأ امم رثكأ لمعلا يف تقولا يضمأ .6

 )م ع( .ةیھیفرت ةطشنأ ةسرامم وأ

 4    3    2    1   )إ ع( .اراس ھلعفأ ام نوكی ال امدنع ىتح دجب لمعلا ىلع ربجم ينأب رعشأ .7

 4    3    2    1   ءاذغلا ةبجو لوانت لثم ،تقولا سفن يف رومأ ةثالث وأ نیرمأب موقأ يسفن دجأ .8

 )م ع( .نآلا سفن يف فتاھلا ىلع ثدحتلاو ةركذم دادعإو

 4    3    2    1     )إ ع( .لمعلا نم ةزاجإ يدل نوكت امدنع بنذلاب رعشأ .9

 4    3    2    1    )إ ع( .لمعلا يف نوكأ ال امدنع ءاخرتسالا يلع بعصلا نم نوكی .10

 

 يرابجأ لكشب لمعلا =إ ع  طرفم لكشب لمعلا =م ع
 

 تامادختسالا ادع امیف ةیرُِحب )سإ يإ ویلبد وی يد( لمعلا ىلع نامدإلاب قلعتملا يدنلوھلا سایقملا مادختسا نكمی .)2004( سیراتو يلیفوش
 .نیفلؤملا نم بوتكم نذإ بجوتست يتلا ةیملعلا ریغ وأ/و ةیراجتلا

 مونیجلاو ایجولكیإلاو يجولویبلا عونتلا ربتخم
 .طابرلاب مولعلا ةیلك متخو روكذملا ربتخملا متخو يوادب دیبعوب عیقوت يلی
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