
يناثلا فصلل ةيسارد ةطخ

ةقيقد 50: ةصحلا ةدم | ربمفون 12 ءاعبرالا موي

ةديدجلا تادرفملا ليعفتو فيرصت ،يناثلا سردلا :يناثلا ءزجلا باتكلا

يكوس فان :دادعإ

:ةصحلا فادها
"ّطح/عضو"و "اعد" نيلعفلا فيرصت ىلع بردتلا        -
4 نيرمت :ةديدجلا تادرفملا ليعفت        -

  "ديدج راهن هركب" ةينغا :فصلا لبق
 https://www.youtube.com/watch?v=UyZ2K8tEwC0
 حرفي ،هيف حرفن" 02:13 ةقيقد ىلع فدهلا ةملكلا ىلإ ريشيو ةينغالا ذاتسالا لّغشي-
 .)انه امسا تسيلو لعف اهكل( ةديدجلا تاملكلا نمض نم يهو "انيف

تاوطخلا
)قئاقد ٥( يركسعلا فيرصتلا  :نيخستلا )١۱
 نم" :مهنم بلطيو اوموقي نأ بالطلا نم ذاتسالا بلطي :)نيتورلا رسكل( يرايتخإ  -
 حابصو ،نيميلا ىلع نيدعبو لامشلا ىلع stretch-ن اندبو ،قوف اوكيديا اّوطح ،اوكلضف
:نوفقاو لكلاو يلاتلا طاشنلا رمتسي نكممو ".لفلا

 لاعفالا conjugation\فيرصت عم بعلن اندب قله" :بالطلل )طاشنب( ذاتسالا لوقي  -
"؟نيزهاج وتنا له ،يوش

:يلاتلاك يلاع توصب ضعب عم ريمض لكل فدهلا لاعفالا لك فيرصتب فصلا موقي  -
عراضملا يف | يضاملا يف - اعد 

عراضملا يف | يضاملا يف - عضو

عراضملا يف | يضاملا يف - ّطح

https://www.youtube.com/watch?v=UyZ2K8tEwC0


)قئاقد 10( مّلكتلا طاشن قيرط نع "ّطح/عضو"و "اعد" نيلعفلا فيرصتو ليعفت )٢۲
:يلي يذلا شاقنلا ةدعاسمل ةشاشلا ىلع ةقفرملا ةروصلا ذاتسالا عضي  -

 يلاتلا لاؤسلا ذاتسالا حرطيو ٤ نم تاعومجم يف اوسلجي نأ بالطلا نم ذاتسألا بلطي  -
 ،ةلفحلاه ّبترن نكمم فيك يف رّكفن اندبف ،ركشلا ديع ةلفح لمعن اندب نحن" :لكلا ىلع
 لكآألا طحن اندب نيوو ؟مهوعدن اندب نيمو ؟ةلفحلل مهانعد نيم الثم ضعب لأسن نكممف
 "؟روكيدلاو يساركلاو

 نودكأتي يكل ةيفاضإ ةلئسا حرطلو شاقنلا اوهجويل تاعومجملا ىلع ةديعملاو ذاتسالا روديو  -
 .ةفلتخم لاكشا يف لاعفالا مادختسا نم

).د 30( ةديدجلا تاملكلا ليعفتل ةثداحم طاشن :)١۱٥١۱ .ص( ٤ نيرمت   )٣۳

2 نم تاعومجم يف اوسلجي نا ةبلطلا نم ةذاتسالا بلطت  -

 يف ةلئسألا لوح شاقنلاب اوأدبي نا مهنم بلطتو ةمهملا اومهف بالطلا ّنا نم ةذاتسألا دكأتت  -

 تاملكلا نم نكمم ددع ربكأ مدختسن نأ ةيمهأ ىلع ددشتو تيبلا يف اهورضح يتلا ٤ نيرمت
.ةديدجلا

).د ١۱٥( ةميلسلا بيكارتلاو قطنلا يف بالطلا اودعاسيل ةديعملاو ذاتسالا رميو  -

 نم دحاو لك بهذيو رابخإلاب موقن يكل نيتريبك نيتعومجم ىلإ فصلا ةذاتسألا مسقت  -

 اوءاج يتلا راكفألا ةـ/بلاط لك مّدقيو ،ةفلتخم ةعومجم ىلا ةريغصلا تاعومجملا يف نيبلاطلا

 ةليوط اًلمج ديرن اننأب انه بالطلا ركذو نيرخآلا مهئالمزل  ةريغصلا تاعومجملا يف اهب

).د ١۱5( .بيكارتلاو قطنلا يف ديعملاو ةذاتسالا مهدعاسيو ً،اضيفتسمَ اجاتناو

 




