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 الهادي للعلوم:منتدى 

 

   منهجية اإلجابة على أسئلة العلوم الطبيعية

 
 

مؿدمردولماهللحممقايؿدمهللمواظصالةموماظلالممسؾىمدقدماًؾمم

م:إنمعامدساغيمظؾؽؿابةمميفمػذاماٌوضوعممػوم

مؼامأدؿاذمعامػوماظؿقؾقلمومعامػوماظؿػلرلم؟م:مطلمدـةممؼطرحمسؾيمماظلؤالماظؿاظيم(مم1 

 ويفماٌـفاجماظلابق(ماظصػقاتماألخرلةمعنماظؽؿابم)معشذلكمسؾوممممجذعممرشممأنماألعرمواضحميفمطؿابماظلـةماألوىل

 (ممguides)موجودمتـاضضمطؾرلمميفماإلجابةمسؾىمغػسماظؿعؾقؿةممعنممترؼنمآلخرمميفمأشؾبماظؽؿبمماظؿفارؼةم(ممم2 

م(مبعـىمآخرمعالحظةمم.)ماظزعالءماألداتذةممؼؼدعونماظؿقؾقلمسؾىمأغهموصفمومضراءةممظؾوثقؼةمممػـاكممبعض(مم3 

ممومخاصةمتعؾقؿةماظؿقؾقل

 

ومظؽـفممالم....معؿقاغاتميفماإلماألدؽؾةسنممظإلجابةؼعؿؿدماظطؾؾةمخاللماظعامماظدراديمسؾىماٌعؾوعاتماٌؿقصلمسؾقفام

اظطؾؾةمسـدمرؤؼةماظـؼاطمبعدعامطانمؼظنماغهممئظذظكمؼؿػاجم،يصدماظـؼاطماظػعاظةماظصقققةممومماٌـففقةممرصونؼع

 م:مم ؼؾيمذرحمظؾؿـففقةمصقؿامو..دقؿقصلمسؾىمسالعةمطؾرلةم

 ماظعؿلمبفاجيبم المؼؽػيمػذهماٌـففقةمماظعؾممبفاطلماظطؾؾةمجيبماظؿدربمسؾىمػذهماٌـففقةمالنممإىل

 

م

م:اظوثقؼةم:مم1

ماخل....ذرؼطمم،م،مجدوالمسددؼا،ممتـقالمبقاغقا،مصورة،مرزلامختطقطقا،مذػاصقاتسؾؿقاممغصا:ممغؼصدمباظوثقؼةمم-

مهؿلمععؾوعاتمسؾؿقةمتلؿعؿلمطؼاسدةميفمصقاشةمصرضقةموبـاءمخالصاتمأومإحداػؿامطؿامتلؿحماظودائلمطلمػذهمم-

م.مبؿـؿقةمضدرةمعامسـدماظؿؾؿقذم

م:ماظؿػلرل:مم2

معنمااغطالضمهلاماظؿعؾقلمإجيادموماٌالحظةمسؾىمصؼطمؼعؿؿدمصفوموباظؿاظي،مممبؾوممصـاصةمعلؿوؼاتميفماظـاغقةماٌرتؾةمحيؿلم

م،موعـهماٌطروحةمظإلذؽاظقةمصفؿهمعدىميفماظؿؾؿقذمطػاءةمؼدلزماظؿػلرلموباظؿاظيماظـاغوؼةميفماظؿؾؿقذمتؾؼاػاماظيتماظدروس

ماسؼدمصفوم،(مأخرىموثقؼةمأيمأومٌـقـىمضراءةمأوموصفمظقسماظؿقؾقل)مماٌالحظاتمسؾىمصؼطمؼعؿؿدمالمصاظؿقؾقلموسؾقه

 اٌدرودةماظعـاصرمبنيماظعالضةمإلجيادماٌؽؿلؾاتموماٌعارفمإدعاجميفمطػاءتهمصقهماظؿؾؿقذمؼدلزمحقثماظؿػلرلمعنمبؽـرل
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 الهادي للعلوم:منتدى 

 

   منهجية اإلجابة على أسئلة العلوم الطبيعية

بقوظوجقةممزاػرةمسؾقفامتؿوضفماظيتمواألدؾابماظشروطمسنماظؾقثمإىلمؼؤديمسؾؿيمععريفمغشاطم:إذامممصاظؿػلرل 

مؼؿعنيماظظاػرةمتػلرلمأثـاءمأغـامأيم،ماظشروطمهلذهماظعؾؿيماٌـطؼيماإلدؿـؿاجمذظكموؼؼؿضيم،مصقؿفاموطذامععقـة

مممموطقفم؟ممباذام؟مٌاذا؟:مماألدؽؾةمسؾىمنقبمأنمسؾقـا

مػقؽلماإلجابة:مخمططمماإلجابةمم 

اظـؿائجماظؿفرؼؾقةم،م=مماٌالحظة

م....ماٌـقـىم،م

ماظؿوضقحماظؽؾؿةمماٌػؿاحميفماظؿػلرل

دظقلمسؾىم،مدؾؾهم،مراجعمم،مؼعودمػذام،مؼػلرمػذام،ممممألنمم

م.......

م

م

ماظؿطؾققمممم

مم1عـالم

علؿكؾصمممARNm  عشعةممومحمؼوغةمبـمممسؾىمعوادممويمؿتػلرلمغؿائجمحضنممخالؼامبقضقةميقوانمبرعائيميفمودطمحيمم-

 (.11ص)0.ايؿراءممممظؾؽرؼاتماظدعوؼةممعنمخالؼامأصؾقة

وضعتماًالؼاماألممظؽرؼاتماظدممايؿراءمواظيتمهلاماظؼدرةمسؾىممترطقبمبروتنيماهلقؿوشؾوبنيمميفمودطمبهمأمحاضم:مم1اظؿفربـةم

م.ممأعقـقةمعشعةم

وضعتمخالؼامبقوضمم:م2ماظؿفربة

اظضػدعمواظيتمهلاماظؼدرةمسؾىمإغؿاجم

بروتقـاتمغوسقةمظؾضػدعميفمودطمبهم

مأمحاضمأعقـقةمعشعة

وضعتمخالؼامبقوضم:مم3اظؿفربةمم

ممARNmمماظضػدعمبعدمحؼـفامبـ

اٌعزولمعنماًالؼاماألممظؽرؼاتماظدمم

ايؿراءميفمودطمبهمأمحاضمأعقـقةم

عشعةماظـؿائجماحملصلمسؾقفامعدوغةميفم

م:ماظؿاظقةمماظوثقؼةم

مصـلـرمعـقـقاتماظوثقؼةممم-سم

م

م

م
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 الهادي للعلوم:منتدى 

 

   منهجية اإلجابة على أسئلة العلوم الطبيعية

 :اظؿػلرل

م

ماظؿوضقحماظؽؾؿةمماٌػؿاحمماظـؿائجماظؿفرؼؾقةمماهلقؽلم

اإلجابةماظيتم

مؼدوغفاماظؿؾؿقذم

موربةمذاػد:م1اظؿفربةم

م

اًالؼاماألممظؽرؼاتماظدممايؿراءمممترطبممألن

مبروتنيماهلقؿوشؾوبنيمم

خالؼامبقوضماظضػدعمتـؿجمبروتقـاتمغوسقةممألنم.وربةمذاػدمأؼضا:م2اظؿفربةم

مظؾضػدع

يفممHBزفورماظـم:م3اظؿفربةم

عزرسةمخالؼامماظضػدعمممواحملؼونم

مم ARNmبـمم

 دظقلمسؾىمأنم

م

غؼلمرداظةماٌورثةماٌلؤوظةممARNmاظـمم

سنماهلقؿوشؾوبنيموترمجتمإىلمرداظةم

مبروتقـقةميفمخالؼامبقوضماظضػدعممممم

م

م2عـالم

أنزتماظؿفربةماٌؼذلحةميفماظؽؿابمم-

اظلـةماظـاظـةمسؾومم)مم11اٌدرديمصم

اظـؿائجماحملصلمسؾقفاممعؾقـةمميفم(مورؼؾقةم

 :ماىدولماظؿاظيم

 

مممصلرماظـؿائجماظؿفرؼؾقةمم-

م

م:اإلجابةم

اظؽؾؿةممماظـؿائجماظؿفرؼؾقةماهلقؽلم

ماٌػؿاحم

ماظؿوضقح

اإلجابةم

اظيتمؼدوغفام

ماظؿؾؿقذم

م-أم

ماظؿعؾقل

مممARNؼدخلميفممترطقبماظــممممألغهمدؾبمإدؿعؿالمماظقورادقلماٌشع

مصؼط

مم-بم

ماظؿػلر

يفمماإلذعاعزفورم:مبداؼةماظؿفربةم

ماظـواةم

مARNmاظـممترطقبممدظقلمسؾى

يفممماإلذعاعزفورم:مغفاؼةماظؿفربةم

ماهلقوىل

عنماظـواةمإىلممARNmإغؿؼالماظـمممدؾؾه

ماهلقوظة

م
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   منهجية اإلجابة على أسئلة العلوم الطبيعية

م:ماظؿقؾقلم:مم3

م(عشذلطةمبنيممجقعماٌوادم)مطػاءةمسرضقةمم -

 مومػيمسـاصرمثالثمعنموؼؿؽونمممبؾوممصـاصةمعلؿوؼاتميفملاددةماظماٌرتؾةمحيؿلمماظؿػلرلمعنمأسؾىمعلؿوىاظؿقؾقلم -

م:مبـمتلؿحمدرادقةمخطةمم -

 .م(ممعا)ممغظاممأومجملؿوسةماظؾـائقةماظعـاصرمهدؼدمومإطؿشافم(اٌدرودةمماظعـاصرمسؾىماظؿعرف)مم-مأ

 .مماظعـاصرمػذهمبنيماظعالضاتمإجيادمم(اٌدرودةمماظعـاصرمبنيماظعالضةمإجياد)م-ممبم-

 ماٌـظؿةماظػؽرةمإدؿكراجمم(اظعالضةممػذهمؼـظمماظذيماٌؾدأمإىلماظوصول)مم-ممجم-

 معـال

 :ػيممعؿؿاظقةماحلعربـالثممبقاغيمعـقـىممهؾقلمميرمبصورة:مبقاغيمعـقينمهؾقلمعراحل

 (:اٌدرودةماظعـاصرمسؾىماظؿعرف)مماٌدرودةماظظاػرةمهدؼد(م10

م(مسؿوعا)ماٌؿغرلماظعاعلموهدؼدماظذلاتقبمحمورمسؾىماٌؿغرلةماظظاػرةسـاصرممهدؼدمأوالماظؿؾؿقذمسؾىمجيب 

 .،ممومظقسمدوعاممماظػواصلمحمورمسؾى

مبعضمألنماظذلاتقبمحماورمأوماظذلاتقبمحمورمسؾىماٌؿغرلة(مأوماظظواػرم)مماظظاػرةمحيددمأنماظؿؾؿقذمسؾى 

 .ممعؿزاعنمبشؽلمعؿغرلتنيمزاػرتنيمعنمأطـرمتضمحمورؼنمظؾذلاتقبممومباظؿاظيمتؿؽونمعنممماٌـقـقات

 (:اٌدرودةماظعـاصرمبنيماظعالضةمإجياد)ماظظاػرةمتغرلاتمدرادة(م12

 ماظظاػرةماٌدرودةمغوعمحلبمعؼارعمأومعراحلممإىلماٌـقينمبؿؼلقمماظظاػرةمتغرلاتمدرادةمتؾدأ 

 اخلم.......مثاغقةممأومدضقؼةممعذلم،مم،مممدمماٌلؿعؿؾةماظوحداتمبدضةمععماظؿعاعل 

اخلمومإجيادماظعالضةم...االغعداممأوماظؿوضفم،ماظـؾاتم،ماظؿـاضصم،ماظزؼادةمعـلمماٌوجودةماظؿغرلاتمسنماظؾقثم- 

 بقـفا

ممتؿزاؼدماظظاػرةماطؿبمبلمثابتماٌـقـىمأومؼـكػضماٌـقـىمأومؼرتػعماٌـقـىمأبداممالمتؽؿب:م0معالحظة

ميفماألوطلفنيمترطقزميفمتزاؼدم:عـالممغؼولممزاػرةمتغرلمسنمؼعدلماٌـقـىممألنمعـعدعةمأومم،ثابؿةمتؿـاضصم،

 اخل...اظودطميفماىؾوطوزمطؿقةمثؾاتموغؼولم،مماظودطميفمCO2ماظــمطؿقةمادؿؼرارموغؼولماظودط

 طؾؿامم:اظؽؾؿةماٌػؿاحميفماظؿقؾقلمػيمم 

 (اٌؾدأماظذيمؼـظممػذهماظعالضةم)ماٌـظؿةمماظػؽرةمإدؿكراج(م13
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 الهادي للعلوم:منتدى 

 

   منهجية اإلجابة على أسئلة العلوم الطبيعية

:ماظؿطؾقق

مم:ظؾلـةماظـاظـةمثاغويمماٌدرديم اظؽؿاب عن 11 صمماظوثقؼة)ظدؼـاماظوثقؼةماظؿاظقةممم-عـالم

م

م.حؾلماظوثقؼةم

 
 :  التحليل – 

 ما يكتبه التلميذ هيكل اإلجابة

 غوعماٌورثةتغرلاتمغوعماظدلوتنيمبدالظةمتغرلمم1تدرسماظوثقؼةم اظؿعرفمسؾىماظعـاصرماٌدرودة

 إيجاد العالقة بين العناصر المدروسة
   تغرلمغوعماظدلوتنيماظـاتج تغرلتماٌورثةمطؾؿاأغهم اظوثقؼة خالل ؼؿؾنيمعن

 المبدأ الذي ينظم هذه العالقة
 ػـاكمسالضةمبـائقةمبنيماظدلوتنيموماٌورثة

 

ماظؾودنيمماظذيمؼدخلميفوضعمغلقجمبـؽرؼاسميفمدائلمعغذيمحيؿويمسؾىمايؿضماألعقينمم-م2عـالم

حم(مشرلمعشعم)مثممغؼلمإىلمودطمساديحمترطقبماظدلوتنيمصؼطموماٌودوممباظؽربونمأوماهلقدروجنيماٌشعممٌدةمدضقؼؿنيمم

دضقؼةمعنمبداؼةمم01حمم41حمم31حممم11حمم3:موميفمدرجةمحرارةمعـكػضةمحقثمتؤخذمسقـاتمعنمػذاماظـلقجميفماألزعـةمم

م:ىدولماظؿــاظيماظؿفربةماٌالحظةماجملفرؼةماظـاوةمعدوغةميفما

م

م.م حملصــلمسؾقفــاحـؾــلماظـؿائجما
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   منهجية اإلجابة على أسئلة العلوم الطبيعية

 م:اظؿقؾقــلم*م

 ما يكتبه التلميذ هيكل اإلجابة

متـلمماظصورماجملفرؼةماحملصـلمسؾقفاممتغرلاتمتطورماإلذعاعميفمخمؿؾفم اظؿعرفمسؾىماظعـاصرماٌدرودة

 سضقاتماًؾقةمععمعرورماظزعن

إيجاد العالقة بين العناصر 
 المدروسة

مطؾؿاحقثمؼؿؾنيمأنماإلذعاعممؼظفرمأوالميفماظشؾؽةماهلقوظقةماظداخؾقةماحملؾؾةمثمم

عرماظزعنمؼـؿؼلمعنمسضقةمألخرىممحقثمؼـؿؼلمإىلمجفازمطوىيمموعـهمإىلم

 ايوؼصالتماإلصرازؼة

 المبدأ الذي ينظم هذه العالقة
 ةموزقػقةوعؼرماظذلطقبممومػيممسالض(ماظدلوتنيم)مػـاكمسالضةمبنيمزفورماإلذعاعم

م

م - 3مثال 

ترطقبم)ممتمحضنمخالؼامإغشائقةمظؽرؼاتماظدممايؿراءميفمحاظةمغشاطممم   

ثامميفمحمؾولمحيؿويمسؾىمأمحاضمم51م–م41ظعدةممثواغيممعنم(ماظدلوتنيم

تػفرماًالؼامبصدعةمحؾوظقةمم،ممتػصلم.ممC14عودوعةمباظعـصرم)مأعقـقةمعشعةم

سضقاتفاممبؿؼـقةمماظطردماٌرطزيم،مثممؼراضبماظرادبموماظلائلماظطايفمم

بادؿعؿالماجملفرماالظؽذلوغي،مومهؾقلماظـشاطماإلذعاسيمصقفؿامبؿؼـقةم

اظصورموماظـؿائجماحملصلمسؾقفامعلفؾةميفماظصورم.ماظؿصوؼرماإلذعاسيماظذاتي

 م:وماٌـقـىماظؿاظيم

م:ماظؿعؾقؿةمم

 م.ممحؾلماظوثقؼةم

 ما يكتبه التلميذ هيكل اإلجابة

تغرلاتمسددممبدالظةم(مترطقبماظدلوتنيم)مغلؾةماإلذعاعممتغرلاتممماظوثقؼةمتدرسم اظؿعرفمسؾىماظعـاصرماٌدرودة

 مماظرؼؾوزوعاتم

 إيجاد العالقة بين العناصر المدروسة
ترطقبم)مغلؾةماإلذعاعمععهممتزادممسددماظرؼؾوزوعاتمزادممطؾؿامحقثمؼؿؾنيممأغه

ومطؿقةمماظدلوتنيممبـائقةممبنيممسددماظرؼؾوزوعاتمػـاكمسالضةم،مإذامم(ماظدلوتنيم

 اٌرطبم

 المبدأ الذي ينظم هذه العالقة
 مطؿقةماظدلوتنيممبعددماظرؼؾوزوعاتمرتؾطمت

 

م:ماظؿعؾققم-م4

مأومإلثؾاتمأعـؾةموإسطاءمبؿقؾقؾفامععقـةمصؽرةمتعزؼزم،موأحؽاممعالحظاتموضعمخاللمعنماضذلاحمتؼدؼممأومغصمذرحمؼضم

 .ماظـػي

م:ماٌؼارغةم-م5
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 الهادي للعلوم:منتدى 

 

   منهجية اإلجابة على أسئلة العلوم الطبيعية

م.ماٌكؿؾػةماظـؼاطموماٌؿشابفةماظـؼاطمالدؿـؿاجمزاػرتنيمأومجماظنيمبنيمتؼارنمأن

وػيمأداسممزواػرم،محوادثم،مأذقاء:ماإلخؿالفمبنيمسـصرؼنمأومأطـرممخطةمدرادقةمتؼوممسؾىموضعمأوجهماظؿشابهموم-

متلؾقماظؿػؽرلمدرادةمسؾؿقةمتؿؾعماظوصفموطلم

مضدمتـفرماٌؼارغةمميفمذؽلمغصمسؾؿيمؼظفرمأوجهماظؿشابهمومأوجهماإلخؿالفم،متؽونماإلجابةميفمذؽلمجدولمم

م

ضابماًم)م Mb ؾوبنيشوزقػةماٌقومبـقةموعؼارغةمبنيمم

عنم:مممم(مخضابماظدمم)Hb ؾوبنيمشاهلقؿوممو(ميماظعضؾ

ممrastopخاللماظعقـاتماٌدرودةمبدلغاعجم

 مضارنمبنيماٌقوشؾوبنيموماهلقؿوشؾوبنيم.

معاذامتلؿـؿجم؟

م

م

مم:اإلجابةم

 ماٌؼارغةم: 

متؿشابهمبـقةماٌقوشؾوبنيمععمماظؿقتموحداتماألربعةماٌؽوغةمظؾفقؿوشؾوبنيم -

ؼؿواجدمسـصرمايدؼدميفمعـطؼةماهلقمموػومعرطزيمتشؽؾهماألمحاضماألعقـقةماظؽارػةمظؾؿاءمأعاماٌـطؼةماحملقطقةم -

م.مظؾلالدلماظؾؾؿقدؼةمصؿضمماألمحاضماألعقـقةماحملؾةمظؾؿاءم

مO2ؼـؾتمطالماٌرطؾنيماظــمم -
 .مم

ـؿامؼؿؽونماهلقؿوشؾوبنيمعنمأربعةمدالدلمؼؿؽونماٌقوشؾوبنيمعنمدؾلؾةممبؾؿقدؼةمواحدةممعشؽؾةموحدةموزقػقةم،ممبقم -

مبؾؿقدؼةمطلمعـفامتشؽلمهتموحدة

 ممماظؿشابهميفماظؾـقةمؼؤديمظؾؿشابهميفماظوزقػةم:اإلدؿـؿاجم. 

 

م:ماظوصفمم6

 ظوحظمعامخاللمعنمصؽرةمأومغؿقفةمإسطاءمومعامزاػرةمخصائصمتذطرمأن

م(اٌؾقوزةم)ماٌظاػرماًارجقةماحمللودةمسؾارةمسنمغشاطمععريفمسؾؿيمؼؤديمإىلموصفماٌؿقزاتمأومم-

مظؾظواػرمأومايوادثماظؾقوظوجقةم،مأيمأغـامأثـاءماظوصفمغالحظماظظاػرةماظؾقوظوجقةمعنماىواغبماظظاػرؼة

موػذامدونمأنمغؾقثمسنماظشروطماظيتمتؿوضفمسؾقفاماظظاػرةموعنمػـامغرىمبأنماظوصفمؼؾنيمصؼط(ماًارجقةم)م

م(عام)ماًارجقةمظظاػرةممطقفممتؽونممخمؿؾفماٌظاػر

 

م:ماظدلػـةم-م7

م؟مٌاذا:ممدؤالمسؾىماإلجابةمتؽونمػـاموم،ماالدؿداللمبوادطةمدضقؼةمغؿقفةمإىلمتصلمأن

 



 

   ألستاذ الهادي زغينة  باتنةل                9
 

 الهادي للعلوم:منتدى 

 

   منهجية اإلجابة على أسئلة العلوم الطبيعية

م:ماٌـاضشةم-م8

ماالجابقاتموماظلؾؾقاتمهدؼدمإىلمتصلمأن

م:اظشرحمم-م9

م(عام)مسؿؾقةمتفدفمإىلمإضاعةمسالضاتمخمؿؾػةمبغقةمتؾلقطموضعقةم

اظشيءمأيمودعهمومبلطهمومػومسؿؾقةمتـؽشفمخالهلامحمؿوؼاتموحدةمعامومتصؾحمعؽوغاتفامعلؿؼؾةمومضدمتؿغاؼرمؼؼالمذرحم

اظواحدةمعـفامسنماألخرىم،موػومعـفجمعنمعـاػجماظؾقثماٌـطؼقةمؼؼوممسؾىمإحاللمصؽرةمسؾؿقةمدضقؼةمحملمصؽرةمأوم

م.رأيمععروفمومظؽـهمشرلمدضقق

م

م:اظػرضقةم-م01

مجملؿوسةمعنمحوادثمختضعمإىلماٌراضؾةمباظؿفربة(مإجابةمعؤضؿةم)مإسطاءمذرحمعؤضتممػيمإضذلاحمبفدفم-

مػيمتأطقدمهتماظؿقػظمباظؿفربةمأوماٌعؾوعاتماظؼؾؾقةمأوماألحداثماٌالحظةموعـهمصفيمإجابةمعػذلضةم-

م:اجمؿاإلدؿـمم-م00

م.امبعدماإلدؿؼراءمايوادثماٌالحظةمورؼؾق(مبقـــــانم)مػوماظعرضماظذيمؼرتؽزمسؾىموضوحمم-

م:اظـؿقفةممم-م02

 ػيمسرضمأومبقانمعؤدسمسؾىمايوادثمماظؿفرؼؾقةموالمميؽنمأنمتؼؾلمأيمإحؿؿالم-

تؾنيماظؿفربةميفماظؾداؼةممأحقاغاتؽونمعؿـادؾةمععمععؾوعاتماظوثقؼةموممأناظؿؿرؼنمظذظكمجيبممأوومػيمػدفماظؿفربةم

 ...عؽوغاتماًؾقةمتؽونماظـؿقفةمعؽوغاتماًؾقةمػيمبفدفمععرصة.معـلم

  عمىمب النتيجة  هي إجببة لإلشكبلية المطروحة

م

م:اًالصةمم-م03

مػيمسرضمأومبقانمعؤدسمسؾىمايوادثمماظؿفرؼؾقةماٌؿؽررةماظيتمتؤديمإىلمغػسماظـؿقفةماٌؿؿاثؾةموالمميؽنم-

مباظؿعؿقمؼدسىممأنمتؼؾلمأيمإحؿؿالموميؽنمتعؿقؿفاموػومعا

م:اظؿعؿقممم-م04

مػومإدؿؼراءمداخؾيمميؽنماإلسؿؿادمسؾقهميفمإطؿلابمععارفمجدؼدةمبادؿؿرارمعنمدونمإغؼطاعم-

م

م:اٌعؾوعاتماٌلؿكرجةم-م05

 تماظوثقؼةمالدؿكراجفااتؽػيمصؼطمععطق 

م

مفوضممبـظوعؿـاماظذلبوؼةمموماظعؿلمدوعامسؾىمتطوؼرػاسؾىماظـمإؼاطماهللموممأساغين

  .المتـلوغامعنمصاحلمدسائؽممم


