
 *(خلا ءاسم

?< ثدح+ ام9 اندال6 انوروك سو*(ف حاتج+
اعم هجاون اننإ ،ملاعلا لود ةBق6 @

L
ةمهم 

ً
 نم *(ثTلا حبصأ ،ًة*(بك 

?< انك ول ام9 اننأ6 نورعشW سانلا
?< نارودلا ة\عل @

  .رخآلا ولت اموي دادزت اهتعd نأ ود\cو ة*(خألا عيباسألا @

?<و انه اهعضو مت @noلا ةئراطلا *(بادتلا نأل
?< لBثم اهل قبسW مل ىرخأ نrامأ @

 .مالسلا6 معنت @noلا لودلا @

 >?
 ب�س� ة+اد\لا ذنم اوتام نيذلا كئلوأ dأل ّيزاعتلا رحأ نع برعأ نأ دوأ ،باطخلا اذه ة+اد6 @
  .سو*(فلا
?< مه نم ل�ل ?nمتأ

?<اشملا @
?< مه نم ل�لو اوفاعتي نأ @

  .ةوقلاو نسحتلا نم د�cملا لزانملا @
 دوأ ب�سلا اذهلو .ة+اغلل نوقلق م�نأ كردأ انأ :ةفBعضلا ةBحصلا ةلاحلا يوذو نسلا را\ك ة\طاخم دcرأو
  .م�هجاوتس @noلا رطاخملا لBلقت @� ةقلطملا ان��cلوأ نأ م�9(خأ نأ

�oطنملا نمف ،ةقئاف ةع�� ةقحالتملا ثادحألا عيمج عم ،جراخلاو لخادلا نم را\خألا ل9 عم
 نوك+ نا @

  .ةفلتخم ةلئسأ اعBمج انيدل
 ةاBحلا رمتس� نا نكم+ له ؟لمعلاو ةسردملا نع اذام ؟@�وح نمو @�فن ة+امحل لعفأ نأ @?nنكم+ اذام
 ل9 قرغتس�س تقولا نم م9 ؟فافز لفح ؟ةBلئاع ع�بسأ ة+اهن ةلطع ؟لافطألاو ةلئاعلل ةBعBبطلا

  ؟ةفلتخمو ةئراط *(بادت ذاختا انيلع بجوتي اذاملو ؟اذه

>?
 .كلذ مهفأ ،ع��م ل�ش� يأرلا ءاد6ا متي ام9 ،ءوضلا ةع�� تامولعملاو را\خالا لقانت متي نآلا ملاع @
?< أش£ت @noلا ةلئسألا عيمج ¢ع ة6اجإلا نTل

  .ةBفا9 ة�(خو ةفرعم6 أد\ت ،عاضوألا ەذه @
 ةحصلل @?nطولا دهعملا جراخو لخاد نم هئالمزو لسWد ناف با+ لثم ءا�(خ .كلذ ¢ع ظفاحن انوعد
 .ةBئ§بلا ةفاظنلاو ةماعلا

?< اهقBبطت مت @noلا تاءارجإلا عيمج ساسأ مهحئاصن تنا9 ،ة+اد\لا ذنم
 .ةظحللا ەذه ة+اغل ادنلوه @

?< رمتس¨ نأ مهملا نمو
 ةقªcطلا @� ەذه .ةقوثوملا قئاقحلاو ةBملعلا ةفرعملا ةلصوب ¢ع دامتعالا @

  .اهنم رفم ال @noلا تاوطخلا .ةمزاللا تاوطخلا ذاختا ةلصاومل ةدBحولا ةلوقعملا

?< .ةلBللا ەذه ةلهس تس�ل @noلاسر نأل
?< انن§ب �o\§سو انن§ب انوروك سو*(ف نإ عقاولا @

 ال .?»احلا تقولا @
?< هنأ @� ةقBقحلاو .ة+اغلل بعصلا عضولا اذه نم جورخلل ةعdc وأ ةلهس ةقªcط دجوت

 ل\قتسملا @
 هنأ اض+أ انو�(خأو .نآلا ءا�(خلا هلوق+ ام اذه .سو*(فلا6 ادنلوه نا�س نم *(بك ءزج باصBس بªcقلا

 ةم�حم ةBعامج ةعانم ءان¬ب سو*(فلا راش�نا ءاط6إ اننكم+ ،ءاودلا وأ حاقللا فاش�rا رظت£ن نحنو
�فت ةهجاوم6 ةدعاسملل

 نا بج+ سو*(فلا6 اوب§صأ نيذلا كئلوأ نا لوقا كلذ ح�لو .سو*(فلا @
?< اونوك+

افلاس لاحلا نا9 املثم .ةلما9 ةBحص ة+اعر عم نمأم @
L

 ةعومجملا ت�(ك امل9 .ة\صحلا عم 
 تافعاضم نم اوناع+ نيذلا صاخشألاو ءافعضلا نسلا را\ك �إ سو*(فلا لاقتنا لامتحا لق ،ةBعانملا
  .ىرخأ

 دق رمألا نأ كردن نأ بج+ نTلو .أد\ملا وه اذه .مهلوح ٍقاو رادج ءان¬ب موقن ةBعامجلا ةناصحلا عم
Wأ وأ اًروهش قرغتسr)± عامج ةعانملا كلت ءانبلBماع ل�ش� نماضتلل ةجاح6 نحن تقولا كلذ ءانثأو ،ة.  



 

  .ةلمتحم تاهوcران§س ةثالث كانه

  :لوألا و)ران$سلا
 ?*¶ب سو*(فلا راش�نا ¢ع ةرطBسلاو م�حتلا عــــcزوت �إ يدؤي اذهو .نكمم دح ³قأ �إ سو*(فلا ط\ض

  .رطخلل ةضرع لقألا تاعومجملا
 ةBلمع *(بادت مادختسا لواحن اننأ @?nع+ م�حتلا نم ³قألا دحلا .ەراتخن يذلا وcران§سلا وه اذه
?< ³قألا دحلا فBفختل

 ة+امح سانلا مظعم �oلتي جهنلا اذه لالخ نم .اهراش�ناو تا6اصإلا ددع @
 ةBل??(ملا ة+اعرلاو ?*¶نسملا ة+اعر رود ةردق نمضنو ةعانم اهلالخ نم @?nبن جمار¹و ،ةBعBبط
 صاخشألا ةدعاسمل ةBفا9 ةردق اًمئاد كانه نوكت ثBح6 .ةزكرملا ة+انعلا ماسقأ ةصاخو تاBفش�سملاو
افعض ±(rألا

L.  

0/اثلا و)ران$سلا
1:  

?< انيدل ةBحصلا ة+اعرلا ماظن لها9 لقثي نأ هنأش نم اذهو .عدار نود راش�نالا سو*(فلل حمس¨ اننأ وه
@ 

  .بولطملا ل�شلا6 دعاس� الو ةBفا9 *(غ ماظنلا اذه ةردق لعج+ امم ،ەراش�نا ةمق
  .نمث يأ6 كلذ عنم عبطلا6 انيلع بج+

  :ثلاثلا و)ران$سلا
  .لما�لا6 قلغBس دل\لا نأ @?nع+ اذهو .سو*(فلا راش�نا نم دحلا فقوت ال6 لواحن اننأ وه
ا6اذج مراصلا جهنلا اذه ود\ي دق

L
 اBلمع نوك+ نل دrBأتلا6 هنأ �إ نو*(شW ءا�(خلا نTل ،�وألا ةلهولل 

 اذ¼و .كلذ ¢ع ة\تo(ملا بقاوعلا ل9 عم ،±(rأ وأ ماع ةدمل اندل6 قالغإ لعفلا6 انيلع ?*¶عت§س ،احجانو
اBلمع نكمملا نم نا9

L
?<و .طقف ةل�cط ةo(فل نذ¿ب مهلزانم ةرداغم6 صاخشألل حامسلا - 

 ةلاحلا ەذه @
?< ،روهظلا سو*(فلا دواعBس

 مل حاقللا نا املاطو ح�تفم دل6 ادنلوه .هتهجاومل *(بادت دوجو مدع لظ @
+ُTرمتس�س انوروك سو*(ف ناف دع6 فش� >?

?< فقوتي نلو راش�نالا @
  .اندل6 @

 

 نمضتي يذلا )³قالا م�حتلا( لوالا وcران§سلا �ا انب دوعت اق\سم اهنع نالعالا مت @noلا *(بادتلا عيمج
اB¬س¨ ةطBس�لا ةBهيجوتلا ئدا\ملا

L
ا*(ثك نيدBلا لسغ ،ةحفاصملا مدعك 

L
 فصنو o(م دع6ُ ¢ع ءاق\لاو ،

  .نªcخالا نم
 ¢ع صرحلا عبطلا¹و .معاطملا لمع فاق+¼و ة*(بTلا تاعامتجالا رظح :ىدملا ةدBع6 *(بادتلا نم
  .*(بادتلا ەذه ل9 ةع6اتم

 ةBفBك ¢ع ،د�cملا �إ ةجاح كانه تنا9 اذإ امو ،تاءارجإلا اهقرغتس�س @noلا ةدملا دمتعت ،@�اتلا¹و
?< سو*(فلا فÅت

 نTلو ،تاءارجإلا ضع6 فBفخت نكمملا نم نوك+ دق .ةل\قملا رهشألاو عيباسألا @
اناBحأ انيلع ?*¶عتي

L
 .دويق نود راش�نالا نم سو*(فلا عنمل ةBقا\�سا ةوطخ ذاختا 

?< تاءارجالا ةBلاعف ىدم ةفرعمل ةع6اتملا6 موقنس
 لصاونسو .ة\سانم تنا9 اذإ امو ةل\قملا رهشألا @

 اذإ .نا�مإلا ردق رارمتسالا6 ةBعBبطلا ةاBحلل حامسلاو ةمزاللا تاءارجإلا ذاختا ?*¶ب نزاوتلا نع ثح\لا



?< نوكتس ةماعلا ةحصلا بقاوع نإف ،ةقªcطلا ەذهب سو*(فلا راش�نا ¢ع ةرطBسلا نم انكمت
 ة+اهن @

  .م�حتلل ةBل6اق ±(rألا فاطملا

?<و
 سانلا مظعم .ةمزألا ەذهل ة+داصتقالا بقاوعلا نع فرطلا ضغن نلو ،اننكم+ ال ،هسفن تقولا @
  .ة*(غصلاو اهنم ة*(بTلا ،تا�9لا نم د+دعلل ة+اغلل ة\عص ةo(ف ەذه نأل .مهفئاظو نأش� نوقلق

?< لامعألا داور �إ @noلاسر
  :@� مهيفظومو ادنلوه @

 ثدح+ ام ب�س� فقوتت نل تا�9لا نأ نامض6 نوم?o(لم نحن .م�معدل مزل+ ام لعفBس ءارزولا سلجم
?< .مهفئاظو اودقف+ نل سانلا نأو نآلا

  .م�لذخن نل دrBأتلا6 اننTل ،اً\عص اًتقو نوكBس ،لاوحألا عيمج @

?< عيمجلا ركشأ نأ دوأ ،ا*(خأ
 ¢عو نآلا noح *(بادتلاو تاهيجوتلا اهب تع\تا @noلا ةقªcطلا ¢ع ادنلوه @

 .نماضتلاو ةلدا\تملا ةدعاسملل ة?*(مملا ةلثمألا عيمج

 لصاوتلل ةجاح كانه نوكت امدنع ضع\لا انضع6 ةدعاسمل نودعتسم اننأ ىرن نأ دBجلا نم
?Éاس¨الا

?< رمتس£ل .@
 noح ،اًفعض ±(rألا صاخشألا حلاصل تامBلعتلا عب�نلو ?*¶ظقBتم �o\نلو .كلذ لعف @

?< اذه .ءاحصأو ءا�cقا انك اذإ
?< رمتس£ل .ةBمهالا ة+اغ @

 عامتسالاو ةمBلسلا ةBناس¨الا ةرطفلا مادختسا @
  .نكمأ امثيح ضع\لا انضع6 ةدعاسم لصاونلو .ة�(خلا باحصا �إ

?< نحن .نماضتلا نم ¢عأ ردق �ا هBف جاتحن يذلا تقولا وه اذه
 ةكo(شملا ةحلصملا بBلغت تقو @

?< نولمع+ نيذلا صاخشألا كئلوأ عيمجل ةقثلاو ةحاسملا ءاطعإل تقو .ةBتاذلا ةحلصملا ¢ع
 فورظ @

الBل ةمومحم
ً

اراهنو 
L

 .ةرطBسلا تحت سو*(فلا ءاق6او نªcخآلا ةدعاسمل 

?< ءا\طألاو تاضرمملاو ةفاظنلا لامع
 طا\ضو ?*¶يمومعلا ?*¶فظوملاو ?*¶نسملا ة+اعرو تاBفش�سملا @

?�ظومو ةط�لا
 .نªcخآلا ة+اعرلا @Ëدقم عيمجو فاعسإلا @

?< نوق\ي نيذلا سانلا كئلوأ عيمجلو ،مهل
?< مهفئاظو @

 ،ماعلا لقنلاو ،لافطألا ة+اعرو ،سرادملا @
?<و تكرام ر�¹سلا تالحمو

 ¢ع ال�cج اركش - عئار لمع6 نوموقت متنأ :لوقأ نأ دوأ ،رخآ نا�م يأ @
 .كلذ

?< :ءادنلا اذه @Íنأ نأ دوأ
Î كانه ،ه6 رمن يذلا ?*¶قBلا مدع ل9 راطإ @

 @noلا ةمهملا :اًمامت حضاو دحاو ء@
 .صخش نويلم 17 عم كلذ لعف انيلع بجcو اًدج ة*(بك اهجاون

 .ة\عصلا ةo(فلا ەذه ¢ع بلغت£س اعم

 .ضع\لا م�ضع\ب اونتعا

  .م�Bلع دمتعأ انأ

 م�ل اركشو

 


