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 ادلمذيخ 

 

 خهفُخ انجذش  . أ
انهغبد األجُجُخ ىف ادلذسعخ او ادلؿبْذ او  يدذئٌ انهغخ انؿشثُخ يٍ أؾشفُب 

ولذ ؾشفُب اٌ يهُخ انهغخ انؿشثُخ نُغذ  هُخ.ْاإلعاليُخ احلكىيُخ كبَذ او األاجلبيؿخ 
, وامنب ٍْ ختظض عشوساعههخ, فزذُب هبب طشَمخ رؿهُى انهغخ انؿشثُخ ادلُبعجخ دىت َشؿش 

ظذُذخ اغشاػهى ادلُشىدح. ذلزا الثذ ؾهً يذسعٍ انهغخ انؿشثُخ اٌ َفهًىا انهبسح ادل
اىل رغبود  ىؾخ انيت رإصشؾٍ رؿهُى انهغخ انؿشثُخ كبفُب ثشغجخ ولذسح انزاليُز ادلزُ جُذا

وانغفهً. وال َهُك ثُب امهبل ْزِ ادلغأنخ ادلغزًشح ِجم ئجيبد  ئجنبص انزاليُز األؾهً
 ؾًهُخ انزذسَظ.

 حدهبب األعزبر ؾهً طبنجّ مبب  لبوؾًهُخ انزذسَظ انيت كًب ؾشفُب اٌ انزؿهُى ْى
األعزبر ؾهً غبَخ  بهب لبو ؾًهُخ انزذسَظ انيت ىْ خجُأيب رذسَظ انهغخ األجُ، و خيؿُُ

  جُخ فظُذب.ىا انهغخ األجُزكهًَ اٌانطالة  َغزطُؽدىت  خيشرفؿ
. فُّ ؾًهُخ ؾهً اٌ انزؿهُى ْى ئَظبل ادلؿبسف وَمههب يٍ ادلذسط اىل انزاليُز

 ذ رلشد انزؿهُىوغُفخ ادلذسط نُغ يف احلمُمخ أٌونهغخ  بمهٌنوف كىٌ انزاليُز ؾبدلٌننُ
هُخ رذسَظ انهغخ جيت ؾهً ادلذسط أٌ جيؿم ؾً نكونز ورشثُزهى. انزاليُز  ثم هتذَت

ؾُذ َمم دسط انهغخ انؿشثُخ اىل انزاليُز . او ثمىل آخش. رطجُك  انؿشثُخ يمجىنخ ئنُهى
 .غبؾذ انزاليُز نفهى دسعهبَخ ىف ؾًهُخ رذسَظ انهغخ انؿشثُخ انطشَمخ ادلُبعج

يهبسح  ؾهً كفبءح زؿبسفاٌ َ زلذودا ؾهً رؿهُى انهغخ انؿشثُخ نُظْذف و
 أنخ وْىوىل يف انهغخ ئىل انىغُفخ األ م رؿهُى انهغخ انؿشثُخ جيت اٌ َشجؽفمط ث انمشاءح

، وأيب اإلرظبل ئيب اٌ َكىٌ ثبنهغبٌ أو ثبنكزبة جششاإلرظبل، أٌ ارظبل ثٌن ان
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ثبنهغبٌ فهى ارظبل انهغبٌ ثؿؼهى يٍ ثؿغ وَشزًم ؾهً اعزًبؼ وكالو وأيب 
 ح.كىٌ ثكزبثخ وثمشاءثبنكزبة فُارظبل 

انكالو يف أطم انهغخ ؾجبسح ؾٍ األطىاد ادلفُذح، وؾُذ ادلزكهًٌن ْى ادلؿىن 
كالو، ويف اططالح انُذبح:  زٌ َؿرب ؾُّ ثأنفبظ، َمبل يف َفغًانمبئى ثبنُفظ ان

أيب انزؿشَف االططالدٍ نهكالو فهى: رنك  .1اجلًهخ ادلشكجخ ادلفُذح حنى: جبء انشزبء
انكالو ادلُطىق انزٌ َؿرب ثّ ادلزكهى ؾًب يف َفغّ يٍ ْبجغّ، أو خبطشِ، ويب جيىل 
خببطشِ يٍ يشبؾش وئدغبعبد، ويب َضخش ثّ ؾمهّ يٍ سأٌ أو فكش، ويب َشَذ أٌ 
َضود ثّ غًنِ يٍ يؿهىيبد، أو حنى رنك، يف طاللخ واَغُبة، يؽ طذخ يف انزؿجًن 

 2.وعاليخ يف األداء
د األعبعُخ، انيت َغؿً انطبنت ئىل ئرمبهنب يف انهغبد انكالو يٍ ادلهبسا

األجُجُخ.ونمذ اشزذد احلبجخ ئىل ْزِ ادلهبسح يف انفزشح األخًنح، ؾُذيب صادد أمهُخ 
االرظبل انشفهٍ ثٌن انُبط. ويٍ انؼشوسح مبكبٌ ؾُذ رؿهُى انهغخ انؿشثُخ، االْزًبو 

هكّ يذسط انهغخ انؿشثُخ، وأٌ ثبجلبَت انشفهٍ، وْزا ْى االجتبِ، انزٌ َشجى أٌ َغ
جيؿم مهّ األول، دتكٌن انطالة يٍ احلذَش ثبنؿشثُخ، ألٌ انؿشثُخ نغخ ارظبل، َفهًهب 
يالٌَن انُبط يف انؿبمل، وال دجَّخ دلٍ َهًم اجلبَت انشفهٍ، وَهزى ثبجلبَت انكزبيب, 

 يذؾًُب أٌ انهغخ انؿشثُخ انفظُذخ ال وجىد ذلب، وال أدذ َزكّهًهب
ادلذسعخ ادلزىاعطخ اذلذاَخ ػؿُفب يف رؿهُى انهغخ  وجىدٌّ َؿشف ثأ فكزنك

كبٌ فُهب َغزخذو األعبرُز انطشائك ادلبػُخ ألَّ  خظىطب يف يهبسح انكالو،و انؿشثُخ 
يف رؿهًُهب وَمُظب يف رؿشَف  حملبفػخ. دىت اٌ َكىٌ انطالة ممهٌنكطشَمخ احملبػشح وا

اعزخذاو انهغخ انؿشثُخ يف َذ زؿىنجذ انجُئخ انهغخ انؿشثُخ أَؼب. ويٍ مث مل رى يب ؾٍ
                                                           

1
 806. ص 2رلًؽ انهغخ انؿشثُخ: ادلؿجى انىعُط، ط  

2
 160, ص 1َفظ ادلشجؽ, ط  
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د انزذذس ثبنهغخ ادلفشداد اجلذَذح ومل َزؿى واجذىمل َركاليهى، دىت َكىٌ انطالة 
وغًن اهنى  .ذصىٌ انهغخ انؿشثُخ يؽ اعبرُزْى او اطذلبئهى يف انفظمانؿشثُخ ارا َزذ

 ضبينمجُؿب ثم انىادذ او ان ىافمط وأيب رنك فهى َكىَ انمشاءحَغزطُؿىٌ دلهبسح انكزبثخ و
فُُجغٍ األعبرُز يف ْزِ  ئىا انهغخ انؿشثُخ.اانزٍَ َغزطُؿىٌ اٌ َكزجىا وَمشْى او يمذاس

ومهخ يف  دبسطٌنانطالة جيؿم هبب انطشائك اجلذَذح انيت  ىاادلذسعخ اٌ َغزخذي
انهغخ انؿشثُخ كبنمىاؾذ او  ؾٍَف رؿش َفهًىا وَزمُىارذسَظ انهغخ انؿشثُخ، دىت 

 ادلفشداد وغًن رنك.
رذسَظ انهغخ انؿشثُخ  فُخزبس انجبدش ؾهً وعُهخ نؿت سد انكهًخ نزغهُم

انطالة يف ركهى انؿشثُخ، جببَت رنك َجذش انجبدش  سغجخانزطجُك نزشلُخ  وَهذف هبزا
نزشلُخ يهبسح انكالو يف رؿهُى انهغخ انؿشثُخ  نؿت سد انكهًخُخ رطجُك اعزشاجن يف فؿبنُخ

 فؿبنُخ"ربَغىالغٌن عُذواسجى حتذ ادلىػىؼ  ادلزىعطخمبذسعخ اذلذَخ نهفظم انضبيٍ 
مبذسعخ اذلذَخ رطجُك نؿت سد انكهًخ يف رشلُخ يهبسح انكالو نطالة انفظم انضبيٍ 

    ربَغىالغٌن عُذواسجى" ادلزىعطخ

 ة . لؼب َب انجذش

خهفُخ انجذش انغبثمخ فاٌ أْى انمؼبَب او ادلشكالد انىت رمذيهب ئَطاللب يٍ 
 انجبدش حتذ انزغبؤالد انزب نُخ فهٍ كًب َهً :

كُف رطجُك نؿت سد انكهًخ ىف رشلُخ يهبسح انكالو نطالة انفظم انضبيٍ . 1
 ربَغىالغٌن عُذواسجى؟  ادلزىعطخمبذسعخ اذلذَخ 

ربَغىالغٌن  ادلزىعطخمبذسعخ اذلذَخ  انفظم انضبيٍ كُف يهبسح انكالو نطالة. 2
 عُذواسجى ؟
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انفظم  كُف فؿبنُخ رطجُك نؿت سد انكهًخ ىف رشلُخ يهبسح انكالو نطالة. 3
 ربَغىالغٌن عُذواسجى ؟ ادلزىعطخمبذسعخ اذلذَخ  انضبيٍ

 ط . أْذاف انجذش

 أيب األْذاف يٍ ْزا انجذش فهٍ ممب َهً :

يهبسح انكالو نطالة انفظم انضبيٍ 9دلؿشفخ رطجُك نؿت سد انكهًخ ىف رشلُخ . 1
 ربَغىالغٌن عُذواسجى ادلزىعطخمبذسعخ اذلذَخ 

مبذسعخ اذلذَخ  انفظم انضبيٍ انهغخ انؿشثُخ نطالة دلؿشفخ يهبسح انكالو ىف رؿهُى. 2
 ربَغىالغٌن عُذواسجى ادلزىعطخ ادلزىعطخ

دلؿشفخ فؿبنُخ رطجُك نؿت سد انكهًخ ىف رشلُخ يهبسح انكالو نطالة انفظم . 3
 ربَغىالغٌن عُذواسجى  ادلزىعطخمبذسعخ اذلذَخ انضبيٍ 

 د. يُب فؽ انجذش

 كًب َهٍ: نّ يُبفؽ  هبزا انجذش انؿهًٍ أساد انجبدش اٌ َكىٌ

ؾًهُخ نؿت سد انكهًخ ىف رشلُخ يهبسح انكالو نطالة نهجبدش ْى َؿشف . 1 
 ربَغىالغٌن عُذواسط ادلزىعطخمبذسعخ اذلذَخ انفظم انضبيٍ 

عزؿًبل نؿت سد انهغخ انؿشثُخ اعزخذاو انىعبئم ؾٍ ا نهًذسعخ و يؿهى. 2
 انكهًخ  ىف رشلُخ يهبسح انكالو

انؿهىو وادلؿبسف خبطخ ىف رطجُك نؿت سد انكهًخ ىف رشلُخ يهبسح  ضشوحن. 3
 ربَغىالغٌن عُذواسط ادلزىعطخمبذسعخ اذلذَخ انكالو نطالة انفظم انضبيٍ 
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 رلبل انجذش ودذودِ .ِ 
يف ْزا انجذش ثبنُػش ئىل أيب رلبل انجذش ودذودِ انزٌ أساد انجبدش 

 َهٍ:يب اىلانجبدش  فُمغًّ يغئهزّ
 فؿبنُخ رطجُك نؿت سد انكهًخ ىف رشلُخ يهبسح انكالوؾٍ بنجذش ث. لبو انجبدش 1

 يف رؿهُى انهغخ انؿشثُخ.
ربَغىالغٌن  ادلزىعطخمبذسعخ اذلذَخ  انضبيٍانفظم يف  زا انجذشهب لبو انجبدش. 2

 عُذواسجى
 ادلزىعطخمبذسعخ اذلذَخ  انضبيٍانفظم يف ْزا انجذش انجبدش  أجشي. 3

 نُُم َزُجخ واػذخ ويؿُُخ. يشح خعز ربَغىالغٌن عُذواسجى
 

 ذبدرىػُخ ثؿغ ادلظطه  . و

رطجُمب, مبؿىن رُفُز اي انغؿٍ اىل ئعزؿًبل  -َطجك -رطجُك : يظذس يٍ طجك
 3انشخض اواالشخبص انزٍَ َشغجىٌ ىف ئعزؿًبذلى.

َؿىن انؿًم ادلغشوس وَػٍ   Permainan 4: انهؿت و نهؿت )أنؿبة( مبؿىن انهؿت
 انشجم أٌ كهًخ انهؿت ٍْ ؾًم جزاة َفُؽ و يغشوس. 

اجلًهخ ادلفُذح  وػؽيف  : نؿت ادلغبثمخ ؾٍ سد انكهًخ عشؾخنؿت سد انكهًخ 
عزًشاس انكهًبد انيت حتذس كهًبد االوىل يٍ انكهًبد لجههب الثبعزخذاو ان

ٍَ انز 5ادلغزًشح فجأح.هبب طبدجُب لجهُب. وكزنك، حيذس انزاليُز اجلًهخ 
                                                           

 
3
 7)داسا انكزت انؿهًُخ : ثًنود نجُبٌ(, ص . اذلبمشً, لىاؾذاالعبعُخ,  امحذ عُذ 

4
     َشجى يٍ  

 A. W. Munawir, Kamus Al Munawir, ( Surabaya: Pustaka Progresif, 1997 ), 1271  
5
 رشجى يٍ  



6 
 

 

ُبء انزذسَظ دىت َظم أصيف  بورلذث بجيؿهىٌ رؿهى ورؿهُى انهغخ انؿشثُخ يفشد
اذلذف اّنزٌ َشجىِ األعبرُز. نؿت انكالو ثبألشبسح ٍْ يزغًن يغزمم 

(Variable X) 
 6رشلُخ : يٍ سلً اي سفؿّ وطؿذ شٍ كهًخ.  

وفُّ وثّ : دزف, فهى يهبسا ويهبسح انشئ  -ميهش -يهبسح : يٍ كهًخ يهش
 7يبْش.

نؿت انكالو ثبإلشبسح ىف يهبسح كالو انزاليُز ثزطجُك  . رشلُخ8انكالو :ْى انمىل
   ادلزىعطخمبذسعخ اذلذَخ رشلُخ يهبسح انكالو نطالة انفظم انضبيٍ 

ربَغىالغٌن عُذواسجى رؿشف اٌ وجىد رشلُخ او اسرفبؼ يهبسح انكالو 
 انزاليُز يٍ صَبدح ادلفشداد انيت اعزؿًههب انزاليُز ىف كاليهى.

نكٍ َغزطُؽ ادلزكهى يف اَخ نغخ ال ثذ اٌ َزًكٍ انهفع وانمىاؾذ 
وادلفشداد اػبفخ اىل رنك، الثذ نّ اٌ َمذسادلىػىؼ ونزنك ادلخبطت. 

 كىَبد يف رمىمي يهبسح انكالو فهٍ :وأيب ادل

 انُطك 
 انمىل غًن انفهىو ركشاسا .1
ركشاس ولىؼ اخلطُئخ انكجًنح وانههجخ انمىَخ انيت رظؿت هبب انفهى،  .2

 واسدْب انزكشاس

                                                                                                                                                                      
Heru kurniawan, 30 permaianan kreatif anak untuk meningkatkan kecerdasan bahasa, (Kata Hati 

Cetakan Pertama, 2015),   82 
 276لبيىط ادلُجذ ىف انهغخ واالؾالو, ثًنود, ادلكزجخ انششلُخ, ص.   6

  26لبيىط ادلُجذ ىف انهغخ واالؾالو, ثًنود. ص. 7 
 70(1992االَذوَغٍ ) فىعزبكب :  –. امحذ وسعىٌ يُىس: لبيىط يُىس انؿشيب 8
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 كبٌ انمىل يؿُبسا  .3
 انمىاؾذ 

 اعزخذاو انهغخ لشاثخ ايل غًن انزًكٍ .1
 لهُم يٍ ولىؼ األخطبء ثم غًن إلعزؿًبل انًُىط .2
 ٍ أخطبئٌن ؾُذيب ؾًهُخ ادلمبثهخال أكضش ي .3

  ادلفشداد 
 اعزؿًبل ادلفشداد ال َزًكٍ يف احملبدصخ األثغبطخ. .1
اعزؿًبل ادلفشداد طشَمزّ أوعؿخ و دلُمخ، أيب ادلفشداد انؿبيخ اٌ  .2

 رزًكٍ ثبحلبل واإلشزشاكٍ
اعزؿًبل ادلفشداد انزمين وانؿبيُخ وانزًكين )األجُبيب: كبنُبطُمٌن  .3

 انىطين ادلزؿَهًىٌ( 
  انطاللخ 

 َزىلف انزخبطت ركشاسا وادلمبطؽ دىت َكىٌ ادلمبثهخ يىلفب .1
 َػهش انزخبطت يزشددا دىت الرزى اجلًهخ .2
 َفظخ انزخبطت يف كم دبل وَهٌن .3

 انفهى 
 افهبو يٍ احملبدصخ األثغبطخ لهُال .1
 افهبو يٍ احملبدصخ األثغبطخ دتهال، حيزبط ثّ انجُبٌ وانزكشَش .2
افهبو مجُؽ يب يٍ انزكهى انشكهٍ، كىنىلُبل )األجُبيب:  .3

 كبنُبطُمٌن انىطين(
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فهزا انجذش َغزخذو انجبدش ْزِ ادلكىَبد كههب ونكُّ َغزخذو 
 9اسثؿخ يُهب وٍْ انُطك وادلفشاداد وانطاللخ وانفهى.

  و. انذساعبد

 أَُزبعبسٌ:   اعى 

 د02208047:  سلى انزغجُم
فؿبنُخ رطجُك انهؿت انكالو ثبإلشبسح ىف رشلُخ يهبسح انكالو :  ادلىػىؼ

 انؿبنُخ هنؼخ انؿهًبء عُذواسجى مبذسعخنطالة انفظم انضبين 

نؿت انكالو اعخ انغبثمخ أؾين فؿبنُخ رطجُك انفشق ْزا انجذش انؿهًٍ ثٌن انذس
 مبذسعخثبإلشبسح ىف رشلُخ يهبسح انكالو نطالة انفظم انضبين 

فؿبنُخ رطجُك  و وهبزا ادلىػىؼ انؿبنُخ هنؼخ انؿهًبء عُذواسجى
نؿت سد انكهًخ ىف رشلُخ يهبسح انكالو نطالة انفظم انضبيٍ يف 

ادلزىعطخ  ربَغىالغٌن عُذواسجى فهٍ يف  ادلزىعطخيذسعخ اذلذَخ 
انزؿهُى اٌ َغزخذو وعبئم  ى  ثأَّ يف انجذش انغبثكم انزؿهُوعبئ

أيب انُزُجخ يٍ دلؿشفخ فؿبنُخ رطجُك وعبئههب  نؿت انكالو ثبإلشبسح
واٌِ  0.409انمجهٍ وانجؿذٌ يف يزىعطزهًب فهٍ  tاإلخزجبس 

َغزخذو انجبدش وعبئم انزؿهُى نؿت سد انكالو نزشلُخ يهبسح 
دلؿشفخ فؿهُخ رطجُك وعبئم انهؿت "سد انكهًخ" نذٌ انطالة  انكالو

                                                           
9
 ترجم من :  

Burhan Nurgiantoro.PENILAIAN PEMBELAJARAN BAHASA BERBASIS KOMPETENSI.(BPFE Cetakan 
Keenam : 2014) hal. 415-416   



9 
 

 

انمجهٍ وانجؿذٌ يف يزىعطزهًب فهٍ  tأيب انُزُجخ يٍ اإلخزجبس وأيب 
10.499. 

 : ؾًشاٌ يشهذٌ   ىاع

 د 02206044 :  سلى انزغجُم
نزشلُخ يهبسح انكالو  (Sokratik)رأصًن رطجُك طشَمخ"عمشاطٍ" : ادلىػىؼ

نطالة انفظم انؿبشش ثبدلذسعخ انضبَىَخ "فؼم اهلل" واسو 
  عُذواسجب

رأصًن رطجُك طشَك   "عمشاطٍ" انفشق ْزا انجذش انؿهًٍ ثٌن انذساعخ انغبثمخ أؾين 
(Sokratik)  انفظم انؿبشش ىف رشلُخ يهبسح انكالو نطالة

 هبزا ادلىػىؼثبدلذسعخ انضبَىَخ "فؼم اهلل" واسو عُذواسجى و
فؿبنُخ رطجُك نؿت سد انكهًخ ىف رشلُخ يهبسح انكالو نطالة 
انفظم انضبيٍ يف يذسعخ اذلذَخ ادلزىعطخ ادلزىعطخ  ربَغىالغٌن 
عُذواسجى فهٍ يف اعزشاجتُخ انزؿهُى  ثأَّ يف انجذش انغبثك اٌ 

دلؿشفخ رأصًن رطجُك  (Sokratik)طشَمخ   "عمشاطٍ" َغزخذو 
انمجهٍ وانجؿذٌ يف  tزُجخ يٍ اإلخزجبس انُطشَمزهب وأيب 

واٌِ َغزخذو انجبدش وعبئم انزؿهُى  6.108يزىعطزهًب فهٍ 
دلؿشفخ فؿهُخ رطجُك وعبئم  نؿت سد انكالو نزشلُخ يهبسح انكالو

 tأيب انُزُجخ يٍ اإلخزجبس انهؿت "سد انكهًخ" نذٌ انطالة وأيب 
 .10.499انمجهٍ وانجؿذٌ يف يزىعطزهًب فهٍ 

ًّذ اويل انؿضو:  اعى  زل
 02210003D:   سلى انزغجُم
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 (Think Talk Write)فّكش وركّهى واكزت  رؿّهى منىرط : رأصًن رطجُك ادلىػىؼ
نزشلُخ يهبسح انكالو نطاّلة انفظم انؿبشش ثبدلذسعخ انضبَىَخ 

  احلكىيُخ عُذواسجى

فّكش  رؿّهى منىرط  أعهىةرأصًن رطجُك انفشق ْزا انجذش انؿهًٍ ثٌن انذساعخ انغبثمخ أؾين 
ىف رشلُخ يهبسح انكالو نطالة  (Think Talk Write)وركّهى واكزت 

انفظم انؿبشش ثبدلذسعخ انضبَىَخ احلكىيُخ عُذواسجى وهبزا 
فؿبنُخ رطجُك نؿت سد انكهًخ ىف رشلُخ يهبسح انكالو  ادلىػىؼ

نطالة انفظم انضبيٍ يف يذسعخ اذلذَخ ادلزىعطخ ادلزىعطخ  
ربَغىالغٌن عُذواسجى فهٍ يف اعزشاجتُخ انزؿهُى  ثأَّ يف انجذش 

فّكش وركّهى واكزت  رؿّهى منىرط أعهىةانغبثك اٌ َغزخذو 
(Think Talk Write) فّكش  رؿّهى عهىة  منىرطدلؿشفخ رأصًن رطجُك أ

وأيب انُزُجخ يٍ  نذٌ انطالة (Think Talk Write)وركّهى واكزت 
واٌِ  5،104انمجهٍ وانجؿذٌ يف يزىعطزهًب فهٍ  tاإلخزجبس 

َغزخذو انجبدش وعبئم انزؿهُى نؿت سد انكالو نزشلُخ يهبسح 
دلؿشفخ فؿهُخ رطجُك وعبئم انهؿت "سد انكهًخ" نذٌ انطالة  انكالو
انمجهٍ وانجؿذٌ يف يزىعطزهًب فهٍ  tأيب انُزُجخ يٍ اإلخزجبس وأيب 

10.499. 
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 خطخ انجذشص. 

رغهُال نفهى ْزا انجذش انؿهًٍ حتذ ادلىػىؼ" رطجُك نؿت سد انكهًخ 
ادلزىعطخ   ادلزىعطخيذسعخ اذلذَخ ىف رشلُخ يهبسح انكالو نطالة انفظم انضبيٍ يف 

يُػى انجذش اىل أسثؿخ أثىاة, شرت َربَغىالغٌن عُذواسجى َشَذ انجبدش أٌ 
 وٍْ

 انجبة االول
وفُهب خهفُخ انجذش وفؼبَب انجذش  حيزىي ْزا انجبة ؾهً: يمذيخ  

طشَمخ انجذش وانجذىس ووأْذافّ و يُب فؿّ ورىػُخ ثؿغ ادلظطهذبد فُّ 
انجذش. وْزا انجبة يهى الَّ عُكىٌ وعُهخ نفهى ادلىػىؾبد انغبثمخ ودطخ 

 انزبنُخ.
 انجبة انضبين

 فُّ دساعخ َػشَخ حتزىٌ ؾهً صالس فظىل:
يف ؾًهُخ  ودوسْب ئزهبؿت سد انكهًخ و ؾىايههب وكفبَجذش اٌ رؿشَف ن .1

 انزؿهى وانزؿهُى
 َجذش ؾٍ يهبسح انكالو يف رؿهُى انهغخ انؿشثُخ  .2
زشلُخ يهبسح انكالو يف رؿهُى ن اعزؿًبل نؿت سد انكهًخٍ رطجُك َجذش ؾ .3

 انهغخ انؿشثُخ
 انجبة انضبنش

َجذش ْزا انجبة دساعخ يُذا َُخ ؾهً ؾشع انجُبَبد وحتهُههب وَُمغى ْزا 
 انجبة اىل فظهٌن:
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ربَغىالغٌن   ادلزىعطخيذسعخ اذلذَخ انفظم االول: َزُبول انظىسح انؿبيخ ؾٍ 
 عُذواسجى

حتهُم انجُبَبد ؾٍ رطجُك اعزؿًبل نؿت سد َجذش ؾٍ انجُبَبد ونفظم انضبين: ا
مبذسعخ اذلذَخ انكهًخ ىف رشلُخ يهبسح انكالو ىف رؿهُى انهغخ انؿشثُخ 

 ربَغىالغٌن عُذواسجى   ادلزىعطخ
 انجبة انشاثؽ

نؿت حنى يهبسح  اعزشاجتُخانجذش انؿهًٍ وحتهُم انجُبَبد ؾٍ فؿبنُخ رطجُك 
 انكالو يف رؿهُى انهغخ انؿشثُخ

 انجبة اخلبيظ

  و فُّ اخلالطخ وااللزشادخ.االخززبو، ورمذ

 

 


