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 ابب الثاين

 اإلطار النظري

 النكاح .أ

 تعريف النكاح .1

 صلى - هللا رسول قال: قال - عنه هللا رضي - مسعود بن هللا عبد عن

 فإنه زوج؛فليت الباءة منكم استطاع َمن الشباب، معشر اي: ))- وسلم عليه هللا

. 1((وَِجاء هل فإنه ابلصوم فعليه يستطع مل وَمن للفرج، وأحصن للبصر أغض

تمم  َأَّا ﴿وَ  . قال هللا تعاىل :واإلمجاع والسنة الكتاب مشروعيته يف واألصل ف  ِِ   ْ ِِإ

و  ،2َع ﴾ت مق ِسطموا يف ال يَ َتاَمٰى َفانِكحموا َما طَاَب َلكمم مِ َن النِ َساِء َمث ََنٰ َوثمََلَث َورمابَ 

َاَيَمٰى ِمنكمم  َوالصاا  .3َماِئكمم  ﴾ِلِِنَي ِمن  ِعَبادِكمم  َوِإِ قال تعاىل : ﴿َوأَنِكحموا األ 

 يف اخللق والتكوين، وهي عامة سنة من سنن هللاالنكاح هو الزواج و هو 

ْ أو عامل النبات تعاىل  كما قال  ،مطردة، َّ يشذ عنها عامل اَّنساْ، أو عامل اِليوا

                                                             

(, م 1992 - ه  1412 الثانية،, )األحكام عمدة شرح الكَلم َِلصة, النجدي اِلرميلي املبارك محد ابن فيصل بن العزيز عبد بن فيصل1 
281 

 3سورة النساء : 2 

 32سورة النور : 3 
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﴾ َْ ِ َلَعلاكمم  َتذَكارمو َنا َزو َجني  َلق  َِ ٍء  َز َواَج   ،4﴿َوِمن كملِ  َشي  َلَق األ  َِ َْ الاِذي  ﴿سمب َحا

﴾ َْ َر ضم َوِمن  أَنفمِسِهم  َوِماا ََّ يَ ع َلممو  ايل اَّسلوب وهي. 5كملاَها ِماا تمنِبتم األ 

 .وهيأمها نيالزوج كَل  أعد أْ بعد اِلياة، واستمرار والتكاثر، للتوالد هللا اِتاره

والتداِل، يقال: مأِوذ من: تناكحت الضم واجلمع النكاح يف اللغة هو و 

األشجار، ِإذا انضم بعضها ِإىل بعض، أو من: نكح املطر األرض، ِإذا اِتلط 

عقد يتضمن ِإابحة استمتاع كل من الزوجني ابآلِر، و أما يف الشرع هو  بثراها.

 .6على الوجه املشروع

 مشروعية النكاح .2

 هي :األدلة عن مشروعية النكاح يف الكتاب والسنة، و 

 يف الكتاب .أ

هَ  .1 كمنموا ِِإلَي   َلَق َلكمم مِ ن  أَنفمِسكمم  أَز َواًجا ل َِتس  َِ   ْ ا َوَجَعَل ﴿َوِمن  آاَيتِِه َأ

﴾ َْ ٍم يَ تَ َفكارمو ِلَك آَلاَيٍت لِ َقو  ْا يف ذَٰ  .7بَ ي  َنكمم ماَوداًة َوَرمح ًَةًۚ ِِإ

                                                             
 49سورة الذارايت : 4 

 36سورة يس : 5 

 .291, (ه 1424: سنة جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف), الفقه امليسر يف ضوء الكتاب والسنةجمموعة من املؤلفني, 6 

 21سورة الروم :7 
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قو َولَِٰكنا ِمن راب ِ ﴿املرًۚ تِل َك آاَيتم ال ِكَتابِِۗ َوالاِذي أمنزَِل ِِإلَي َك  .2 َكا اِلَ 

﴾ َْ ِمنمو ثَ َر النااِس ََّ ي مؤ   .8َأك 

ِننَي ﴿َواَّللام َجَعَل َلكمم مِ ن  أَنفمِسكمم  أَز َواًجا َوَجَعَل َلكمم مِ ن  أَز َواِجكمم بَ  .3

َْ َوبِِنع َمتِ  ِمنمو  همم   اَّللاِ َوَحَفَدًة َوَرَزَقكمم مِ َن الطايِ َباتًِۚ أَفَِبال َباِطِل ي مؤ 

﴾ َْ فمرمو  .9َيك 

4.  َِ َلَقكمم مِ ن ن اف ٍس َواِحَدٍة َو َِ َلَق ﴿اَيأَي وَها النااسم ات اقموا رَباكممم الاِذي 

همَما رَِجاًَّ َكِثريًا َوِنَساًءًۚ َوات اقموا اَّللاَ الاذِ  َها َزو َجَها َوَبثا ِمن   ي ِمن  

ْا اَّللاَ  َر َحاَمًۚ ِِإ َْ بِِه َواأل  َْ َعَلي كمم  َرِقيًبا  َتَساَءلمو  10﴾ َكا

 يف السنة .ب

 - هللا رسول قال: قال - عنه هللا رضي - مسعود بن هللا عبد عن .1

 نكمم استطاع َمن الشباب، معشر اي: ))- وسلم عليه هللا صلى

 يستطع مل وَمن للفرج، وأحصن للبصر أغض فإنه ،فليتزوج الباءة

 ))11ِوَجاء له فإنه ابلصوم فعليه

                                                             
 38سورة الرعد : 8 
 72سورة النحل : 9 
 1سورة النساء :10 

 281(, م 1992 - ه  1412 الثانية،, )األحكام عمدة شرح الكَلم َِلصة, النجدي اِلرميلي املبارك محد ابن فيصل بن العزيز عبد بن فيصل11 
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رضي هللا عنه قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه أنس بن مالك  .2

و سلم : أما و هللا اين ألِشاكم هلل و أتقاكم له لكين أصوم و 

أفطر و أصلي و أرقد و أتزوج النساء من رغب عن سنيت فليس 

 .12مين

 حكم النكاح .3

 : 13النكاح يعرتيه أحكام مخسة علئ حسب األحوال املختلفة

ثرية َّشتماله على مصاحل ك ،خياف الزىن سنة ملن له شهوة وَّ النكاح .أ

 للرجال والنساء، واألمة مجعاء.

جيب النكاح على َمن  خياف على نفسه الوقوع يف الزىن ِإذا مل يتزوج،  .ب

وينبغي للزوجني أْ ينواي بنكاحهما ِإعفاف نفسيهما، وِإحصاهنما من 

 الوقوع فيما َحراَم هللا عز وجل، فتكتب مباضعتهما صدقة هلما.

 يباح النكاح لغين َّ شهوة له من أجل مصلحة الزوجة. .ت

 لعدم حاجته. ،فقري َّ شهوة لهيكره النكاح ل .ث

                                                             
 (.1400له، ومسلم برقم ) (، واللفظ5066متفق عليه، أِرجه البخاري برقم )12 

 798. م 2010 -ه   1431اِلادية عشرة، , خمتصر الفقه اإلسَلمي يف ضوء القرآْ والسنة ,حممد بن ِإبراهيم بن عبد هللا التوجيري13 
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اف عدم العدل بينهن. .ج  حيرم النكاح ملن عنده زوجة، ِو

 أركاْ النكاح .4

 ،يرتبط أحد العاقدين ابآلِر ألْ هبما ،تفاقاإلجياب و القبول ركن ابَّ

و اإلجياب عند اجلمهور العلماء هو اللفظ الصادر من قبل الويل أو من يقوم 

عدم فإذ وجد قبله مل يكن قبوَّ ل ،مقامه كوكيل ألْ القبول ِإمنا يكْو لإلجياب

 .15و القبول اللفظ الدال على الرضا ابلزواج الصادر من الزوج. 14معناه

 والسنة لقرآْا ضوء يف اإلسَلمي الفقه خمتصرمن كتاب  ،و لزايدة البياانت

 : 16أْ اركاْ النكاح ثَلثة

 الرضاع،ك  النكاح صحة متنع اليت املوانع من اخلاليني الزوجني وجود .أ

 .وحنومها الدين واِتَلف

 ْأب مقامه يقوم َمن   أو الويل من الصادر اللفظ وهو اإلجياب حصول .ب

 .وحنوه فَلنة ملاكتك أو أنكحتك، أو َزواجتك،: يقول

                                                             
 .292، الفقه امليسر يف ضوء الكتاب والسنةجمموعة من املؤلفني، 14 
 .6521 ,و أدلتهموسوعة الفقه اإلسَلمي  وهبه الزحيلي, 15 

 801, والسنة القرآْ ضوء يف اإلسَلمي الفقه خمتصر, التوجيري هللا عبد بن ِإبراهيم بن حممد16 
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 ْأب مقامه، يقوم َمن   أو الزوج من الصادر اللفظ وهو القبول، حصول .ت

 عقدلا والقبول اإلجياب حصل فإذا وحنوه، النكاح هذا قَِبلت: يقول

 .النكاح

قد و العوَّ حيقق  ،وهناك شروط اإلجياب والقبول سيذكر الباحث هنا

  ِإَّ ِإذ توفر فيه الشروط اآلتية: ،ترتتب عليه آاثر الزوجية

زواج احدمها جمنوان أو صغريا َّ مييز فإْ ال املتعاقدين أي فإْ كاْمتييز  .أ

 أو النكاح َّ ينعقد.

ْ َّ يفصل  ،اإلجياب و القبولحتاد ا .ب اب والقبول بني اإلجيأي مبعَن أ

 أو مبا يعد يف العرب ِإعراضا و تشاغَل عنه بغريه. ،بكَلم أجنيب

 شروط صحة النكاح .5

ما  احثبهنا سيذكر ال .الشروط الكثريةكما عرفنا أْ يف النكاح وجدان 

 و هي: ،17يشرتط لصحة النكاح

 تعيني الزوجني .أ

                                                             
 4/23, جزء موسوعة الفقه اإلسَلمي, حممد بن ِإبراهيم بن عبد هللا التوجيري17 
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 رضا الزوجني  .ب

كما جاء يف اِلديث حدثنا   ،الويل، فَل يصح نكاح امرأة ِإَّ بويل .ت

عن  ،عن حجاج ،بد هللا بن عبد املباركأبو كريب قال: حدثنا ع

مو عن و سل صلى هللا عليه عن النيب ،عن عائشة ،عن عروة ،الزهري

قاَّ: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )  ،عن ابن عباس ،عكرمة

 18َّ نكاح ِإَّ بويل (

 أْ يكْو النكاح على مهر .ث

ِلو الزوجني من املوانع اليت متنع صحة النكاح من نسب حمرم أو  .ج

 مصاهرة، أو رضاع، أو اِتَلف دين وحنو ذلك

 اإلجياب والقبول بلفظ النكاح أو التزويج .ح

 حكمة مشروعية النكاح .6

                                                             
 4/24, جزء موسوعة الفقه اإلسَلمي, محد بن ِإبراهيم بن عبد هللا التوجيري18 



22 
 

 
 

ْ  الزواج طريق انجح للوصول ِإىل هللا تعاىل، اب لنسبة لإلنساْ املسلم، فإ

ملا  شرع هللا الزواجلك . و لذفتكامل الرجل مع زوجته، وتكامل املرأة من زوجها

 : 19امنه ،فيه من املصاحل العظيمة

ِإرواء الغريزة اجلنسية أبحسن وسيلة، وقضاء الوطر مع السَلمة من  .أ

األمراض، وبذلك يسكن البدْ عن اَّضطراب، ويكف النظر عن 

 التطلع ِإىل اِلرام.

 ِإعفاف النفس ابِلَلل، وصيانتها عن اِلرام، ووقايتها من الفنت. .ب

وطمأنينة، وذلك ملا حيصل به من األلفة واملودة،  ينةالزواج سك .ت

 واَّنبساط بني الزوجني.

فالزوج  .ي نواة اجملتمعالزواج حيصل به تكوين األسرة الصاِلة اليت ه .ث

يكد ويكتسب، وينفق ويعول، والزوجة تدبر املنزل، وتنظم املعيشة، 

 وتريب األطفال.

                                                             
 4/11, جزء موسوعة الفقه اإلسَلمي, بن عبد هللا التوجيريحممد بن ِإبراهيم 19 
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ِإجناب األوَّد، وتكثري النسل أبحسن وسيلة مع احملافظة على األنساب  .ج

، والتآلف والتناصر.  اليت حيصل هبا التعارف والتعاْو

عر األطفال، ومنو مشا ِإشباع غريزة األبوة واألمومة اليت تنمو بوجود .ح

 الود والعطف واِلناْ.

 ترابط األسر، وتقوية أواصر احملبة بني العائَلت .خ

 حفظ النوع اإلنساين من الزوال واَّنقراض ابإلجناب والتوالد. .د

الزواج عبادة يستكمل هبا اإلنساْ شطر دينه، ويستكثر به من النسل  .ذ

 الذي يعبد هللا عز وجل.

 إلرشاد قبل النكاحا .ب

 اإلرشاد قبل النكاح تعريف .1

صطَلحا من حيث لغة اإلجنلزية هو تعريف اإلرشاد ا

"guidance" من كلمة فعل "to guide،مبعَن توجيه، توفيق " 

هو ِر . املعَن اآل20تدليل و مساعدة. و يف معَن العام يعين املساعدة

                                                             
20 Suhertina, Pengantar Bimbingan dan Konseling, (Pekanbaru: Suska Pr ess, 2008),hlm. 11  
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تأثري لالعَلقة املهنية والصلة اإلنسانية املتبادلة اليت يتم من َِلهلا التفاعل وا

والتأثر بني طرفني أحدمها متخصص وهو املرشد النفسي واألِر العميل) 

كلة ىل مساعدة العميل ِلل املشِإسرتشد(، حيث يسعى املرشد النفسي امل

 .اليت يعاين منها

ظرف للزماْ السابق، أو املكاْ السابق، معَن كلمة "قبل" يعين 

 ا. و أم21إلضافة لفظًا)وضد ه: بَ ع د( ، وهو مبهم َّ يفهم معناه ِإَّ اب

م: تناكحت اَلشجار؛ أي: انضم بعضها هلالضم والتداِل, ومنه قو نكاح 

به؛ أي: ْ سبلعقد؛َ ألي ابالوطء، و مس  استعماله يفري بعض, وكثىلِإ

العرب  كَل  ازا؛ لكونه سبباله، و عن الزجاج: النكاح يفجمويسمى به العقد 

 .يعامج الوطء والعقد َنعمب

 اإلرشاد قبل النكاحنْو تطبيق اق .2

 عن الزواج 1974العام  1نْو رقم االق .أ

 عن تزايد السكاين و تزايد أسرة الساكنة 1992العام  10نْو رقم االق .ب

                                                             
21 https://www.almaany.com/ 
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 عن محاية الطفل  2002العام  23نْو رقم االق .ت

 عن ِإزالة البطش األسرة 2004العام  23نْو رقم االق .ث

اجلنس يف تطوير  عن التعميم 2000العام  9توجيه رئيس اجلمهورية رقم  .ج

 الوطنية

عن ِطة عملية  202العام  88تقرير رئيس اجلمهورية اإلندونسي رقم  .ح

 الوطين يف ِإزالة التجارة النساء و الطفل

عن تبديل الرابع على   2008العام  20رئيس اجلمهورية رقم  نْواالق .خ

عن مرتبة, وظيفة, مهمة,  2005العام  9رئيس اجلمهورية رقم  نْواالق

 التنظيمي و ِإجراءات العمل الوزارة بلد اإلندونسيهيكال 

 عن حترك األسرة السكينة  1999العام  3تقرير وزير الدينية رقم  .د

عن منظمة و ترتيب العمل  2010العام  10نْو وزير الدينية رقم االق .ذ

 الوزارة الدينية 

 عناصر تطبيق اإلرشاد قبل النكاح .3
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تنظيم نْو اسمى ابلقعناصر تطبيق و تصور اإلرشاد قبل النكاح ي

. ليسهل 22 2013سنة  542املدير العام إلرشاد اجملتمع اإلسَلمي رقم : 

ْ الشمنفذ حول املدير العام إلرشاد اجملتمع اإلسَلمي و اإلدارة ال دينية. ؤو

 و هناك أربع العناصر يف اإلرشاد قبل النكاح.

 صة الدراسةِ .أ

ت قملرشح الزوجني يف و  اد قبل النكاح هو اإلرشاد القصرياإلرش

 . حصص, ينقسم اىل ثَلثة أايم، و وقته متشى مع املشرتكني 16

 املواد .ب

 ينقسم اىل ثَلثة أقسام :

 لمبتدئنياملواد ل .1

 وزارة الدينية يتعلق عن اإلرشاد بل النكاح من السياسة .أ

                                                             
22 Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama Nomor DJ.II/542 
Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan kursus pra nikah 
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املدير العام إلرشاد اجملتمع اإلسَلمي يتعلق  من السياسة .ب

 عن اإلرشاد قبل النكاح

 نْو عن النكاح اإلرشاد العائلةالقا .ت

 حكم املناكحات .ث

 ِإجراء النكاح  .ج

 املواد األساسية .2

 وظيفة العائلة .أ

 فظ احملبة يف العائلةح .ب

 ةيمن املشاكل العائل اخلرؤج .ت

 علم النفس عن النكاح .ث

 املواد الداعمة .3

 لة قبل و بعداألسئ .أ

 مهمة العمل .ب
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 املتحدث .ت

تطبيق  فهم عنو ياهر يف املوضوع، املتحدث هو من احملرتف و امل

 ي :اإلرساد قبل النكاح، و َّ بد اْ ميلئ من املعايري ه

 نْو دين اإلسَلم يف ابب النكاح و حياة العائلةايفهم عن ق .1

 يستويل على علم اإلرشاد و اإلستشارة اإلسَلمي .2

 يفهم عن األساس الفلسفي اإلرشاد .3

 . 23اإلرشاد الذي جديدة يفهم عن األساس العلمي .4

 قبل النكاح طريقة اإلرشاد .ث

طريقة  ولطريقة من لغة يوانين مبعَن شارع، و يف اصطَلح كيفية أا

هلدف الذي انفذ و جيد.انفذ يف مسألة تكلفة، قوة و وقت ليحصل ا

يستعمل  النكاحو جيد يف اِلاصل. و يف تطبيق اإلرشاد قبل  املناسب،

 .24يداينملأسئلة و اإلجابة و تعلمية ا و مباحثة، و و حمادثة، طريقة توصية،

                                                             
23 Tohari Munawar, Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam, (Yogyakarta: UII 
Press, 1922 Hlm. 78. 
24 Asumsi Syukir, Dasar-Dasar Strategi Dakwah, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), hlm. 99- 100 
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 طريقة الفردية .1

 يعين بني مستشار و عميل اِلوار بينهما، .أ

 يعين زايرة مستشار اىل بيت العميل الزايرة، .ب

يعين حوار بني مستشار و العميل  الزايرة و مراقبة العمل، .ت

 ويف نفس الوقت املستشار يرصد عمله و بيئته 

 طريقة اجملموعة .2

ه الذي لدي مناقشة مجاعية، أي املستشار جيامع املشرتك .أ

 نفس املشكلة ألداء املناقش بينهم

 اسيةر اإلرشاد مجعية بطريقة اجلوَّت الد اجلوَّت الدراسية، .ب

 الداسة بطريقة لعب ليحل املشكَلت .ت

ة اىل يضرة أو التوصأي املستشار أييت احملا دراسة مجاعية، .ث

 جمموعة 

 ةطريقة غري مباشر  .3
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وسائل حوار بينهما ابهلاتف او ب بطريقة فردية، أي ابملراسلة، .أ

 غريه

 التلفاز و غري ذلك بطريقة جمموعة، أي ابجلريدة، .ب
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 منهاج الدراسي اإلرشاد قبل النكاح .4

 ِصة شرح موضوع مؤشر مهارة عيْو التدريب رقم
 فرقة اإلبتدائي  .أ

الدينية عن سياسية وزير   .1
 اإلرشاد عائلة السكينة

    1 

لتنظيم املدير العام  سياسية  .2
 إلرشاد اجملتمع اإلسَلمي

  عن اإلرشاد قبل النكاح

    1 

نْو عن النكاح و االق  .3
 اإلرشاد العائلة السكينة

انْو عن . ق1  
 أتليفالنكاح و

حكم 
 اإلسَلمي

 1 تصور عن النكاح

 أساس النكاح     
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 عن التعددحتديد      
 حتديد عهد النكاح     
 بطل النكاح     
 وعد النكاح     
 مال اجلماعي     
 اتحقوق و واجب     
 ضانة األوَّدح     
 َِلط النكاح     
نْو عن ا. ق2    

 ةقسوة يف العائل
 1 تعريف عن قسوة يف العائلة

 شاكلة عن قسوة يف العائلة     
سبب عن قسوة يف صر عنا     

 العائلة
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 أتثري عن قسوة يف العائلة     
 نْو اِلكماق     
مسئولية يف حكومة و      

 عائلة
نْو عن ا. ق3    

 حفظ الولد
 1 تعريف الولد

 حق الولد     
 مرتبة الولد يف اإلسَلم     

يفهم شريعة  حكم املناكحات . 4
عن فقه 

 املناكحات 

بياْ تصور 
 بتدائي النكاحاَّ

  2 

بياْ أهداف    
 حكمة النكاحو 
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بياْ شرط و    
 ركن النكاح 

  

بياْ عقد النكاح    
 و ِإجياب و قبول

  

بياْ حقوق و    
اإلجابة بني 

 الزوج و الزوجة

  

بياْ معاشرة    
 ابملعروف

  

بياْ أدب    
 النكاح
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بياْ حقوق    
بني  وواجبات

 الوالد و الولد

  

 1     طريقة النكاح   .5
       
 فرقة وسط ب. 

ستطاع يف ا تطبيق وظيفة العائلة . 1
فهم وظيفة 

 العائلة

. مهمة 1 
 الدين

تطبيق دين اإلسَلم يف 
 العائلة

2 

ستطاع يف ا  
بياْ وظيفة 
العائلة خبربة 

مهمة اِلفظ الفطرة   
 اإلنسانية



36 
 

 
 

اِلياة النكاح 
 و العائلة

ستطاع يف ا  
تطبيق رطب 

 العائلة 

تقوية التوحيد بتقدمي   
 األَِلق الكرمية

. مهمة 2    
 التكاثر

مهمة التكاثر يف عقد 
 النكاح

 احملبة ِإحتياج اإلنسانية . مهمة احملبة 3    
 احملبة و التقرب بني الوالد و     

 الولد
احملبة بني الرجل و النساء      

 )سنة هللا(
 احملبة ليعمل عمَل صاِلا      
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. مهمة 4    
 اِلماية

بني  حقوق و واجبات
 الزوجني يف مهمة اِلماية

محاية على أعضاء العائلة      
 من الفحش و املنكر

 محاية على الولد     
. مهمة 5    

 الرتبوية 
مهمة العائلة يف بناء 

 الألَِلق
 مهمة األسوة اِلسنة     
 البناء األَِلقمهمة      
.مهمة 6    

 قتصاديةاَّ
قتصاد ليحصل مهمة اَّ

 اإليراد
مهمة الشراء ليملئ حاجة      

 العائلة 
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 عتدال بني تدِيل و ختريجا     
. مهمة 7    

جتماعية و اَّ
 الثقافية

 العائلة من جهة اجملتمع

العائلة تكْو تربية األوىل      
 لدراسة الدين اإلسَلم

. العائلة 1   فظ احملبة يف العائلةح . 2
لوجود معاشرة 

 ابملعروف

هني عن البغضاء بني 
 الزوجني

2 

. كيفية 2    
النجاح يف بناء 

 العائلة

 تفاهم و تبادل
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. مواصَلت 3    
اجليدة يف بناء 

 العائلة

 تعريف مواصَلت اجليدة

 مواصَلت يف العائلة      
 مواصَلت يومية      
 نوع مواصَلت يف العائلة     

 2 ياِتَلف يف الرأ . سبب النزاع1   مراقبة النزاع يف العائلة . 3
 خمابرة غري جيدة     
. عَلمات 2    

 الزجية املنكسر
 ختاصم بني الزوجني

 املواصَلت ينكسر الزجية     
. حملول يف 3    

 املشكلة
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علم النفس يف النكاح و  . 4
 العائلة

 2  تعريف .1  

. كيفية 2    
لتكْو عائلة 

 نةيكالس

 

. حفظ 3    
رتباط يف اَّ

 األسرة

 

 فرقة العماد ت.
 1     تقرب يف أندراجوجي .1
 1     تصنع اخلَلصة التعليم .2
 1     اإلمتحاْ قبل و بعد التعليم .3
 1     الواجبة .4

 


