
67 كلفط ةدعاسمل ةلئسأو تام$لعت
(تام$لعت) سرد 8 . 

2 رادصإلا   
PQ7ملعملل NOاMملا سKردتلا جذومن نم ةاحوتسم  . 
 RشTQ إ ناولألاX خألا  .8-7-6 ةعومجملل رمحألا  .ةلئسألا ىوتسمa7 اذإ  .3-2-1 ةعومجملل قرزألاو 5-4 ةعومجملل hنا  

ةعومجم لqل لاؤس اذهف ، a7خأ وأ قرزأ (طقف) لاؤسلا . 
 sفلتخ hط نع لفط لvwط قvةفلتخم ةلئسأ ح sكلفط بساني ام ةفرعم كنكم . 
 
 
اًعم تاص$صختلا أرقا  .تاMجاولاو سردلا Xإ رظنا .1  . 
؟لMق نم سردلا اذه نم تملعت اذام :لاؤس   
؟سردلا اذه نم فرعت اذام   
؟اذه نع لعفلا� فرعت اذام   
؟لعفلا� لعفت نا كنكمs اذام  ؟دsدجلا ام   
67 يرجs ام Xإ رظنا .2 

67 هتwؤر كنكمs ف$كو دsدج ء�O8ل هملعت�س ام اًعم دهاش اًعم روصلا Xإ رظنا  .سردلا اذه 8
ةsاهن 8  

سردلا . 
؟�8ت�ن امدنع X8 همسر / ەراهظإ / هعنص / هلح كنكمs يذلا ام :لاؤسلا   
اًقحال رهظs / لحs / مسري / هعنصs نأ كلفطل نكمs ام �Tخأ  . 
مسرلا وأ ة�ات�لاو كلفطل لاع توص� ثدحتلا قvwط نع كلذ لعفا  .ف$ل�تلا مsدقت .3  . 
؟ه� تمق (£T¢أ وأ) PQ7ئ¡ش عيب ةداعإ كنكمs له ، كلذ لعفأ ف$ك ترهظأ نأ دع� :لاؤسلا   
؟وتلل تلق اذام   
؟هتلعف ام Xإ TQشR نأ كنكمs له   
كلفطل ةلئسأ حvط كنكمs  .لاع توص� ركفwو �Tخs كلفط عد  .ةمهملا ەذهب موق$س كلفط  .ىرخأ ةمهم / اًغلMم ¤Tخا .4  . 
؟ًالوأ لعفت اذام :لاؤسلا   
؟كلذ دع� لعفت اذام   
67 لعفت اذام 

7̈املا 8
؟8  

بهذا  .ەدرفم� كلفط اهيف لمع$س 8¤»لا ةدملا ركذا  .ءاطخأ كلفط بكترا اذإ سأ� ال  .طقف ماهملا لم�s كلفط عد نآلا .5   
كلفطل ةلئسأ حvط كنكمs  .اًعم لمعلل  

؟ًالوأ تلعف اذام :لاؤس   
كلذ دع� تلعف اذام   
؟اذه راتخت كلعجs يذلا ام   
ىرخأ ةرم اًعم ةئطاخلا رماوألا لعجا  . 
سردلا لوح ضعMلا انضع� عم ثدحت  .اًعم سردلا دهاش .6  . 
؟كلذ لعفت ف$ك X8 مسر / عنص / راهظإ / لح نآلا كنكمs له :لاؤسلا   
؟د$ج ل�ش® راس يذلا ام   
؟لقأ ل�ش® راس يذلا ام   
؟لضفأ لعفت نأ دvwت اذام   
؟ه� د$عس تنأ يذلا ام   
 
ەذه عاMتا ءا�آلا ضع� ±ع بعصلا نم لعجs اذهو  .ةغللا نم TQث�لا ±ع يوتحs 1 رادصإلا نأ اًد$ج كردم انأ :ةظحالم   

لمآ  .تاملqلا لsدعت لالخ نم لهسأ تام$لعتلا لعجأ نأ تلواح دقل  .حئاصنلاو تاهيجوتلا عم 2 رادصإلا وه ەالعأ  .تاوطخلا  
اذه دعاس¶ نأ اًضsأ . 

ام لعفن ةقvwطلا ەذهب  .ەدهج ىراصق لذMي كلفط نأ امh  .ەدهج ىراصق لذMي ملعملا  .كدهج ىراصق لذMت دلاوك تنأ   
اعم عيطتس· . 

 
 


