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 سؤال االول: 

إرا ذضًٍ ػمذ انثٛغ انٕالغ ػهٗ شٙء يؼٍٛ تزاذّ تُذا صشٚحا فٙ َمم انشٙء إنٗ أحذ يٍ 

األغٛاس ػهٗ سثٛم االشرشاط نًصهحح انغٛش،فٓم ٚرشذة ػٍ ْزا انؼمذ نهغٛش انًسرفٛذ حما ػُٛٛا أو حما 

 شخصٛا،ٔنًارا؟

 

ٚثاس نًشفح يا إرا  ٚشذة االشرشاط نًصهحح انغٛش حما يثاششا،ٔيغ رنك فإٌ انرساؤلالتمهيد:ـ 

 كاٌ ْزا انحك ٚثمٗ دائًا حما شخصٛا أو ٚكٌٕ حما ػُٛٛا،ٔػهّٛ:

 :ْزا انحك ٚثمٗ حما شخصٛا.النتيجة

يّ ًٚش ػثش ريح انًرؼٓذ انز٘ ٚهرضو ذجاِ ‘:ألٌ انحك ٔإٌ ذشذة ػهٗ شٙء يؼٍٛ تزاذّ فالتربير

 انًسرفٛذ تإػطاء شٙء.

 

 سؤال الثاني:

ٛشا ضًُٛا  ػٍ اإلسادج فٙ انرؼالذ،فٓم ْزِ انمٕنح صحٛحح أو؟تشس ٚمال إٌ انسكٕخ ٚؼرثش ذؼث

 جٕاتك.

:إرا كاٌ انؼمذ ْٕ ذٕافك إداسدذٍٛ ػهٗ ذشذٛة اثش لإََٙ تٍٛ يرؼالذٍٚ،فاالصم أٌ ٚرى التمهيد

 انرؼثٛش ػٍ اإلسادج انحشج فٙ انرؼالذ تكٛفٛح صشٚحح،نزا 

 :ال ٚؼرثش انسكٕسا ذؼثٛشا ػٍ اإلسادج،النتيجة

:ألٌ اإلٚجاب أيش إٚجاتٙ ٚصذس يٍ انًٕجة،ٔال ٚرصٕس أٌ اسرخالصّ يٍ يجشد تربيرال

 انسكٕخ،نٍ ْزا اإلخٛش أيش سهثٙ َفسٙ.

 

 السؤال الثالث:

 ْم انغثٍ انًجشد ٚخٕل اإلتطال فٙ ق.ل.ع. أو ال؟تشس جٕاتك.

خٕل لإٌَ االنرضاياخ ٔانؼمٕد نهطشف انز٘ ٔلغ فٙ غثٍ أٌ ٚطهة إتطال  :نمذـ التمهيد

 انؼمذ،فٓم ُٚطثك رنك ػهٗ انغثٍ انًجشد؟

 :ال،النتيجة

:ٔإًَا انغثٍ انز٘ ٚخٕل إتطال انؼمذ ْٕ انز٘ ٚكٌٕ يمشَٔا تانرذنٛس أ٘ تاسرؼًال ٔسائم التربير

 احرٛانٛح أٔلؼد انطشف انًرضشس فٙ غثٍ.
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 الثالث: ـ السؤال

إرا ػهًد أخد فٙ انثادٚح انًغشتٛح أٌ إخٕآَا لسًٕا انرشكح ػٍ ذشاض ٔخشج حظٓا فٙ 

اإلسز يغ شمٛك نٓا فسكرد،ثى ػًذ ْزا األخ انشمٛك إنٗ تٛغ كم يا آل إنّٛ تًا فٙ رنك حظ 

 شمٛمرّ،فمايد ْزِ األخٛشج ذطهة إتطال انمسًح نغهظ فٙ انمإٌَ،فٓم ذسًغ دػٕاْا؟تشس جٕاتك.

ذمضٙ انماػذج أَّ ال ُٚسة نساكد لٕل،ٔتُاء ػهّٛ ْم ذسًغ دػٕٖ األخد فٙ َاصنرُا التمهيد:

 ْاذّ؟

 :َؼى،ذسًغ دػٕاْا،النتيجة

ألَٓا ػُذيا سكرد كاَد ذجٓم أٌ سكٕذٓا ٚمطغ حمٓا فٙ إتطال انمسًح تاػرثاس أٌ التربير:

 سًح.انسكٕخ ُْا ٚمٕو دنٛال ػهٗ سضاْا تًا حصم فٙ غٛثرٓا أثُاء انم

 

 ـ أسئـلـــــة الــتــــمــــــــرن:
 ـ التمرين االول:

إرا ػهًد أخد فٙ انثادٚح،اَمطؼد ػٍ انذساسح فٙ يشحهح اإلػذاد٘ أٌ إخٕآَا لسًٕا انرشكح 

ػٍ ذشاض ٔخشج حظٓا فٙ اإلسز يغ شمٛك نٓا فسكرد،ثى ػًذ ْزا األخ انشمٛك إنٗ تٛغ كم يا آل 

يهٌٕٛ سُرٛى( ثى يكُٓا يٍ حظٓا حسة ـ 03ثالز يائح أنف دسْى) إنّٛ تًا فٙ رنك حظ تثًٍ لذسِ

يهٌٕٛ سُرٛى(،فمثضرّ،ثى لايد ْزِ األخد تؼذ رنك ذطهة إتطال  5اػرمادِ ـ خًس يائح أنف دسْى)

 انمسًح نغهظ فٙ انمإٌَ،فٓم ذسًغ دػٕاْا؟تشس جٕاتك.

 

 التمرين الثاني:

االنرضاياخ ٔانؼمٕد،فٓم ْزِ انمٕنح صحٛحح أو ٚمافم إٌ اإلذفاق يشادف نهؼمذ فٙ أحكاو لإٌَ 

 ال؟تشس جٕاتك.

 

 ـ التمرين الثالث:

انرذنٛس غٛش انذافغ ٚخٕل إتطال انؼمذ حسة لإٌَ االنرضاياخ ٔانؼمٕد،فٓم ْزِ انمٕنح صحٛحح 

 أو ال؟ تشس جٕاتك

 

 ـ التمرين الثالث:

 صحٛحح؟ٔنًارا؟نٛس كم ذذنٛس غهظ،ٔنٛس كم غهظ ذذنٛس،ْم ذؼرثش ْزِ انمٕنح 

انرًشٍٚ انشاتغ:ٚمال،إٌ انُائة يشادف نهشسٕل فٙ يٛذاٌ انرؼالذ،ْم ْزِ انمٕنح صحٛحح أو ال  

 ؟ٔنًارا.
 


