


  
 
 

 يليجحلا هلي1 : ةينفلا ةيبرتلا ةانق دادعا

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
 ميلعتلا ةرازو

 ........ ةقطنمب ميلعتلل ةماعلا ةرادإلا
 ......... ةيئادتبالا

 ) باستنا ( – يناثلا مرتلا طسوتم سداسلا فصلا ةینفلا ةیبرتلا رابتخا
 
   .......................................... : مسالا

  : ةحيحصلا ةباجإلا ي/راتخا
 : ةيتيزلا ناولألا زيمتت .١

 
 

 : يه ةيتيزلا ناولألاب اهيلع مسرلل ةبسانملا ةماخلا  .٢
 

 

 :  ةيتيزلا ناوألا طلخل ةبسانملا ةداملا .٣
 

   :  ةينيطلا ةلتكلا ىلع طغضلاب ةينالا ليكشت قرط مسقنت  .٤
 

 
  : أطخ وا حص ي/راتخا
 اطخ وا حص                    م
   هفافج دعب رانلاب قرحا مث نيطلا نم عنصي ام هب دصقي راخفلا ٥

   ةيناث ةرم ةقرح و ةيجاجزلا زيلجلا ةدامب جتنملا ءالط دنعً افزخ راخفلا حبصي ٦

  روصعلا ىدم ىلع سانلا ةايح يف ةمهملا ةيليكشتلا نونفلا نم فزخلا نف ربتعي ال ۷

   ) انيمولالا و اكيليسلا ( يه نيطلا عاونأ عيمجل ةيساسألا رصانعلا ۸

  ىرخالا ناولألاب ةنراقم ءاطخألا حيحصت ةلوهسب ةيتيزلا ناولألا زيمتت ۹

 ءايض يقارعلا و خيشلا هللادبع يدوعسلا نانفلا يديرجتلا مسرلا يف برعلا نينانفلا نم ۱۰
  يوازعلا

 

   طوطخلا و لاكشالا و ناولألا نيب مغانت و عاقيإ اهل ةيديرجتلا لامعالا ۱۱

  اهمسري يتلا ءايشألا حمالم ةلازإ يديرجتلا نانفلا فدهتسي ۱۲

   ةرارحلاب رعشن قرزألا نوللا اهيلع بلغي ةحول ةيور دنع ۱۳

   ناتكلا تيز وه يتيزلا مسرلا يف مدختسملا اعويش رثكألا تيزلا ۱٤
 
 
 

  ًادبا فجت ال     فافجلا ءطب     فافجلا ةعرس 

  رادجلا    قرولا     سافناكلا 

   يشب طلخت ال    تيزلا     ءاملا 

    قبس ام عيمج     ةلتكلا يف مظتنملا غيرفتلا      ةلتكلا ىلع مظتنملا طغظلا 

 

٤٠ 



  
 
 

 يليجحلا هلي1 : ةينفلا ةيبرتلا ةانق دادعا

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
 ميلعتلا ةرازو

 ........ ةقطنمب ميلعتلل ةماعلا ةرادإلا
 ......... ةيئادتبالا

 
  : ةروصلا نيوكت سسأ ي/ركذا 

١. ...................... 
٢. ....................... 
٣. ........................ 

  :  زيلجلا قوف ةيفرخزلا تاجتنملا ىلع ةذفنملا ةفرخزلا نم ةثالث ي/ركذا
١. ..................................... 
٢. ..................................... 
٣. ..................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

 يليجحلا هلي1 : ةينفلا ةيبرتلا ةانق دادعا

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
 ميلعتلا ةرازو

 ........ ةقطنمب ميلعتلل ةماعلا ةرادإلا
 ......... ةيئادتبالا

 ) باستنا ( – يناثلا مرتلا طسوتم سداسلا فصلا ةینفلا ةیبرتلا رابتخا
 
   .......................................... : مسالا

  : ةحيحصلا ةباجإلا ي/راتخا
 : ةيتيزلا ناولألا زيمتت .١

 
 

 : يه ةيتيزلا ناولألاب اهيلع مسرلل ةبسانملا ةماخلا  .٢
 

 

 :  ةيتيزلا ناوألا طلخل ةبسانملا ةداملا .٣
 

   :  ةينيطلا ةلتكلا ىلع طغضلاب ةينالا ليكشت قرط مسقنت  .٤
 

 
  : أطخ وا حص ي/راتخا
 اطخ وا حص                    م
   هفافج دعب رانلاب قرحا مث نيطلا نم عنصي ام هب دصقي راخفلا ٥

   ةيناث ةرم ةقرح و ةيجاجزلا زيلجلا ةدامب جتنملا ءالط دنعً افزخ راخفلا حبصي ٦

  روصعلا ىدم ىلع سانلا ةايح يف ةمهملا ةيليكشتلا نونفلا نم فزخلا نف ربتعي ال ۷

   ) انيمولالا و اكيليسلا ( يه نيطلا عاونأ عيمجل ةيساسألا رصانعلا ۸

  ىرخالا ناولألاب ةنراقم ءاطخألا حيحصت ةلوهسب ةيتيزلا ناولألا زيمتت ۹

 ءايض يقارعلا و خيشلا هللادبع يدوعسلا نانفلا يديرجتلا مسرلا يف برعلا نينانفلا نم ۱۰
  يوازعلا

 

   طوطخلا و لاكشالا و ناولألا نيب مغانت و عاقيإ اهل ةيديرجتلا لامعالا ۱۱

  اهمسري يتلا ءايشألا حمالم ةلازإ يديرجتلا نانفلا فدهتسي ۱۲

   ةرارحلاب رعشن قرزألا نوللا اهيلع بلغي ةحول ةيور دنع ۱۳

   ناتكلا تيز وه يتيزلا مسرلا يف مدختسملا اعويش رثكألا تيزلا ۱٤
 
 
 

  ًادبا فجت ال     فافجلا ءطب     فافجلا ةعرس 

  رادجلا    قرولا     سافناكلا 

   يشب طلخت ال    تيزلا     ءاملا 

    قبس ام عيمج     ةلتكلا يف مظتنملا غيرفتلا      ةلتكلا ىلع مظتنملا طغظلا 

 

٤٠ 

doua AL-hujaili

doua AL-hujaili

doua AL-hujaili

doua AL-hujaili

doua AL-hujaili
صح 

doua AL-hujaili
خطا 

doua AL-hujaili
صح 

doua AL-hujaili
خطا 

doua AL-hujaili
صح 

doua AL-hujaili
صح 

doua AL-hujaili
صح 

doua AL-hujaili
صح 

doua AL-hujaili
صح 

doua AL-hujaili
صح 



  
 
 

 يليجحلا هلي1 : ةينفلا ةيبرتلا ةانق دادعا

 ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا
 ميلعتلا ةرازو

 ........ ةقطنمب ميلعتلل ةماعلا ةرادإلا
 ......... ةيئادتبالا

 
  : ةروصلا نيوكت سسأ ي/ركذا 

١. ...................... 
٢. ....................... 
٣. ........................ 

  :  زيلجلا قوف ةيفرخزلا تاجتنملا ىلع ةذفنملا ةفرخزلا نم ةثالث ي/ركذا
١. ..................................... 
٢. ..................................... 
٣. ..................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

doua AL-hujaili
الاتزان  

doua AL-hujaili
الوحدة  

doua AL-hujaili
التنوع

doua AL-hujaili
الزخرفة و الحز و الحفر 

doua AL-hujaili
الزخرفة باستخدام الملامس 

doua AL-hujaili
الزخرفة بالخدش و الكشط 


