
ةركذم

عدبملا لفطلا
تاونس٦-٤ رمع نم لافطألل



 نأ بحت مأ لكل
تاقوأ  رمثتست
 يف اهلفط غارف
هدعاست ةطشنأ
و، ملعتي ،روطتيل
 نم و ،عتمتسي
 ةرفوتملا تاودألا

لزنملاب



 : ةّرح ةينف ةطشنأ

:تاجايتحالا
.. ةيتيز وا ةيئام ناولا , نيولت شرف , ضيرع نوليان



:تاجايتحالا
.. ةيتيز وا ةيئام ناولا , نيولت شرف ,ريدصق



:تاجايتحالا
.. ضيبأ قرو ,ءاملاب ةففخم ناولا , خاخب بلع



:تاجايتحالا
..ريبك ضيبا قرو ,ةيتيز ناولا ,ةيكيتسالب ءام بلع



:تاجايتحالا
ضيباقرو,ةيتيزناولا,ةطلسلافيفجت ةراودلا ةبلعلا
..ةحاسملابسحىلعصقي



:تاجايتحالا
..تاجلثملا داوعأ ,ضيبا قرو ,ةجلثمو ءاملاب ةففخم ةيتيز ناولا



:تاجايتحالا
,ةيتيز ناولا ,تابعكم,تارايس)تاناويح( ءاوس : باعلا
.. ةعابطلل ضيبا قرو



:تاجايتحالا
. ريبك ضيبا قرو , ةيتيز ناولا , نوليان , ليدنملا لور



تاياكحلاو حرسملا

طسبأب يليختلا  بعللاو تاياكحلل عتمم ناكم ةعانص كنكمي
.. هب صاخ ناكم نوكي نأبحيهتعيبطبلفطلا نأل,تاودألا



,هتباث ةدعاقب ,نوتركلا نم حرسمةعانص ًاضيا ِكنكمي
.. هيلع مسرلاب ةصاخلا هتسمل ةفاضإ لفطلل نكميو



اهمهأ و ةصقلافءزجعتمأيهىمدلاوتايصخشلا
تاجلثملا داوعأ و صقملا و ناولألا و قرولل انه يجاتحت !ًاضيا



قعالملابكنكمي
ةيكيتسالبلا

!ةيبشخلا وا

سايكألا ىتح وا
اهناولأب ةيقرولا



: عتمملا لظلا حرسم
قرو وا ةدبز قرو , طسولا نم غرفم نوتركل طقف يجاتحت
.. فاشك ,ءاوش داوعأ, دوسألا قرولاب تايصخش , خسن







:يسحلا يرصبلا رزآتلا

: تاجايتحالا
 خبطملاخشم
 روهز , ريبك
.. ةيعانص

: تاجايتحالا
 , نولم قرو
 ,طاطخ ملق
 نمآ صقم
.. لافطألل





 ةيكاردا ةيكرح باعلا

نم جرب لفطلا عنصي
 عم ةيكيتسالبلا باوكألا
قرولا وا ةيقرولا نوحصلا

 ةراهم ةبعللا ربتخت
.. نزاوتلا و زيكرتلا

ضيبألا وا نولملا قرولاب
ةليطتسم قاروأ صق متي
اهل ةركلا بيوصتب موقي
نوناقلا نوكي نا نكمملا نم
, يعم ددعل بيوصتلا وه

..  يعم نول وا



: ملعتلا ةطشنأ

: تاجايتحالا , سيطانغملاب ةلمجلا فورح بيكرت ةبعل
, تاجلثم داوعأ ,طاطخ ملق , ةيسيطانغم فورح
.. ةريغص سيطانغم عطق , يندعم قودنص



 : ليكشتل تاجلثملا داوعأ
. ةريغصلا تاعومجملا ,ماقرألا ,فورحلا ,ةيسدنهلا لاكشألا
.. كش كشت , تاجلثم داوعأ : تاجايتحالا



ةعابطلل ةلباق جذامن



ةعابطلل ةلباق جذامن



ةعابطلل ةلباق جذامن



. ةملكلا نيوكتل بيكرتلا تابعكم
.. طاطخ ملق ,بيكرتلا ةبعل : تاجايتحالا



: تاجايتحالا , لامرلا ىلع مسرلا و ةباتكلا
.. جذومن ,فيظن لمر , فارطألا نم عيفر حطسم قبط



..ناذألا داوعأب وا عبصألاب ماقرألا وا فورحلا ةباتك
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,ِكيدلةرفوتملاتاودألابةيسحلاةباتكلا
فادصألا ,ةراجحلا ,نطقلا,ريرازألامادختسانكمي
!ةعتمم ةقيرطب فرحلا نيوكت ف , رركمونمآءيش يأ ,





: فاشتكالا ةطشنأ

:ةريثملا فاشتكالا ةبعل
نيرضحت , لفطلل ًادجةعتمملاوةطيسبلاباعلألارثكانم
!نمخيو هدي لخديل نوترك ءاطغ يأ يبقثت , لزنملا نم تاودأ



: تاجايتحالا, نازيملاةبعل
نزولل عطق,طويخ,قالعم,ةريغصباوكاواةبلع



: لامر ولاصلص

: ىلا جاتحت ليكشتلل ةعتممجلثلالامر
رعش مسلب بوك١/٢ + مويدوصلا تانوبركيب يبوك



: ىلا جاتحت,يرطلايلزنملالاصلصلا
ةردوبقعالم٤ , تيز قعالم٤ , ءام يبوك , قيقد يبوك
 نول , نوميللا حلم ةريغصقعالم٣ , حلم سأك فصن ,لافطأ
 , ةنيجعلا كسامتت ىتح رانلاىلع تانوكملا عيمج ىهطت , ماعط
..دربتنادعبمدختستو اهنجعب موقنو حول ىلع اهعضن
:نوجعملا ةدعاقل ةعابطلل ةلباق جذامن ةيلاتلا ةحفصلا ف تقفرا

















: ةقباطملابمسرلا

 ةقيشو ةطيسب ةقيرطب لافطألا دنع مسرلا ريوطتل
عدبيوةمسرلاهيفيكاحيلفطلل ريغص جذومن رفوتي
..ةديرفلاهتاسملفيضيو











:طمنلا ةقيرطب نيولتلا



:ةعابطللةلباقةينفلامعأ

 اهنم لمي الو لفطلا اهب زتعي يتلا تاودألا نم"ةعاسلا"
, هقيدصلةيدهواهسفنللفطلااهعنصينأ نكمي
.. ةرهبم ةجيتنلا و , صق مث نيولت , ةعابط





:ةعابطللةلباقةينفلامعأ

مهريغ نم رثكأ تايتفلا بحي,ةقينألاةيقرولاتاجلثملا
دجو نا " عامللاب " هنييزت , هنيولت ف نوننفتي , طاشنلا اذه
..ةميظع تاياكح و صصق ف قيلحتلاو ليختلا و هّيط





:ةعابطللةلباقةينفلامعأ

روعش طاشنلا اذه ف يطلا يطعي , ةديعسلا درولا ةقاب
ةعابطلل قرو ىلا طقف جاتحت , ًادج قينألا و زرابلا فيلغتلا
ةحضاو ناولألا نوكت ىتح ) ةيعمش ( لضفألا و ةيبشخ ناولا و





: لفطلا هعنصي يحص كانسلتاحرتقم



كولسلا ليدعتل صصق ةلسلس



ةالصلابلافطألا بغرت صصق



تاعومجمب ةحضاو ةريبك صصقةلسلس



: ريرج نمةزيممنيولت  و لح ةطشنأ



: ريرج نم فورحو ميهافم ةطشنأ



؟ةزاتمم صصق رفوتت نيا
:نولمج عقوم

: ةبه راد عقوم



؟ةزاتمم صصق رفوتت نيا
: ئراقلا لفطلا عقوم

:دلروو زمم عقوم



:ةمهلم يعامتجا لصاوتتاباسح

 ينمّلع

ةبعل و ةصقدجاملا ىدف



:ةمهلم يعامتجا لصاوتتاباسح

ةصوصقأ

أرقتامام
ناونع ةلوفطلل



:لومحملافتاهلاىلعتاقيبطت



:لومحملافتاهلاىلعتاقيبطت



:ةزيمم ويديف صصقمدقتعقاوم

: مسمس اي حتفاعقوم

: ريفاصع عقوم



:ةزيمم ةيوبرت ميق تافلم رفوتعقاوم

 : ضيمو فنك

: نفت



:ةزيمم ةيوبرت ميق تافلم رفوتعقاوم

 :ةنجلا ضاير

: ةيميلعتلاوديز ملاع ةصنم



ِكلوصولً اركش
ةحفصلا هذه ىتح
و مكئارآب عتمتسأ
ربعيعممكلصاوت
:مارجليتلايفيتانق

ريدقتلا و بحلا لك عم


