
 

 

 

 

 

 ةيفرعملا ةوجفلا رّوحتم عوضوم

-ديفوN« ةحئا;: ةرّوحتملا ةديد;:ا تالالسلا نع )ةيناس>;:او ة7رمعلا تائفلا فلتخم نم( سانلا فرع& اذام ● "19-ديفو9" سو45فل ةروحتملا ةديد@?ا ةلالسلا لوح ةفرعملا "19-ديفو9" سو45فل ةرّوحتملا ةلالسلا لوح ةفرعملا

  ؟»19

 لوح )ةيناس>;:او ة7رمعلا تائفلا فلتخم نم( صا`_ألا ا^كلتمي \]لا تامولعملا تاجايتحاو ةلئسألا UV ام ●

  ؟"19-ديفوN" سوcdفل ةرّوحتملا ةديد;:ا تالالسلا

 ةديد;:ا تالالسلا ءوض kV )ةيناس>;:او ة7رمعلا تائفلا فلتخم نم( صا`_ألا ىدل ةئشانلا لغاوشلا UV ام ●

  ؟»19-ديفوN« ةحئا;: ةرّوحتملا

 ھنم ةياقولاو ضرملا لاقتنا نأشv سانلا داقتعا rsع »19-ديفوN« ةحئا;: ةديد;:ا تارّوحتملا رثؤت فيك ●

 ؟ھجالعو

 "19-ديفو9" سو45فل ةرّوحتملا ةديد@?ا ةلالسلا لوح ةفرعملا

 لّوحتلا ةيلباق –

 ةيلمع نم ءزج UV سوcdفلا ةرفط نأ )ةيناس>;:او ة7رمعلا تائفلا فلتخم نم( سانلا كردُي ىدم يأ s{إ ●

 ؟ةيعيبط

 ؟»19-ديفوN« ةحئا;: ةرّوحتم ةديدج تالالس رو^ظ سانلا رسفي فيك ●

 نع تامولعم يقلتل )ةيناس>;:او ة7رمعلا تائفلا فلتخم نم( صا`_ألا ا^لضفي \]لا رداصملا UV ام ● تامولعملا رداصم تامولعملا

 ؟"19-ديفوN" سوcdفل ةديد;:ا ةرّوحتملا تالالسلا

 لوص��ل V{ا�:ا تقولا kV )ةيناس>;:او ة7رمعلا تائفلا فلتخم نم( صا`_ألا ا^مدختس& \]لا رداصملا ام ●

  ةماعلا تارّوصتلا م"ف

  :"19-ديفوك" سوA@فل ةروحتملا ةديد89ا تالالسلا نأش1
 تانايبلا تاجايتحا /1لت /.لا ةيس+ئرلا ةلئسألا



 ؟»19-ديفوN« ةحئا;: ةرّوحتملا ةديد;:ا تالالسلا لوح تامولعم rsع

 ةقثلاب ةريدجو ةديفم تامولعم s{إ لوصولا )ةيناس>;:او ة7رمعلا تائفلا فلتخم نم( صا`_ألل نكمي ل� ● تامولعملا MNإ لوصولا 

  ؟"19-ديفوN" سوcdفل ةديد;:ا ةرّوحتملا تالالسلا لوح

 ة7رمعلا تائفلا فلتخم نم( صا`_ألل ةحاتملا تامولعملا رداصمو تاونقلاو تاغللاو لا�شألا UV ام ●

 ؟)ةيناس>;:او

 rsع(  ؟ةيناس>;:او ة7رمعلا تائفلا فلتخم نcب »19-ديفوN« ةحئاج ةدح لوح روصتلا ضرملا cdغ& فيك ● ضرملاب ةباصإلا ةيلباق لوح روصتلا رطاQRا رُّوصت

اقلق لقأ مأ �dكأ تنأ ل�" لثم ةنراقم ةلئسألا نمضتت نأ نكمي ،لاثملا لي�س
ً

 ،كلذ s{إ امو رط`�ل ةضرُع/

 )\��املا ر^شلاب ةنراقم

 تارايخ ذاختال ةيفاN ةفرعم نو�لتمي م��أ )ةيناس>;:او ة7رمعلا تائفلا فلتخم نم( سانلا دقتع& ىدم يأ s{إ ● ةيتاذلا ةءافكلا نأش) روصتلا

  ؟ةcdن¡سم

لظ مأ تلءاضت دق ةيتاذلا م�¢ءافك نأ )ةيناس>;:او ة7رمعلا تائفلا فلتخم نم( سانلا دقتع& ل� ●
ّ

 UV امك ت

 ؟تداز مأ

   ؟حاقللا ةيلاعف rsع )ةيناس>;:او ة7رمعلا تائفلا فلتخم نم( سانلا روصت rsع cdثأتلا و� ام ● ھلوبق ىدمو حاقللا ةيلاعف لوح روصتلا حاقللا

 ؟»19-ديفوN« سوcdف )تاحاقل( حاقل لوبق rsع cdثأتلا و� ام ●

  ؟حاقللا kV ةقثلا rsع نcقيلا مدعو »19-ديفوN« ةحئا;: ةرّوحتملا ةديد;:ا تالالسلا رو^ظ رثؤي فيك ●

 سوcdف دض حاقللا rsع لوص��ل )ةيناس>;:او ة7رمعلا تائفلا فلتخم نم( سانلا عفاود rsع cdثأتلا و� ام ●

»N؟»19-ديفو   

 ة�¨لا ةمءالم ىدمل )ةيناس>;:او ة7رمعلا تائفلا فلتخم نم( سانلا كاردإ ةيفيك rsع جتانلا cdثأتلا و� ام ● ةيعامتجالا 45بادتلاو ةماعلا ة\]لا ةمئالم ىدم لوح روصتلا ةيعامتجالا 45بادتلاو ةماعلا ة\]لا

    )؟ةمارص لقأ مأ �dكأ ةيباقر cdبادت ذاختا kV سانلا بغري ل�( ؟ةيعامتجالا cdبادتلاو ةماعلا

 ؟ةمامكلا ةيلاعف نأشv )ةيناس>;:او ة7رمعلا تائفلا فلتخم نم( سانلا روصت rsع cdثأتلا و� ام ● ةمامكلا ةيلاعف لوح رّوصتلا

 ةماعلا ة�¨لا تاسراممب )ةيناس>;:او ة7رمعلا تائفلا فلتخم نم( سانلا ما»ªلا rsع جتانلا cdثأتلا و� ام ● ةيعامتجالا 45بادتلاو ةماعلا ة\]لا ةسرامم

 ؟ةيعامتجالا cdبادتلاو

 ام ؟)ةيناس>;:او ة7رمعلا تائفلا فلتخم نم( ھجولا ةعنقأل صا`_ألا ءادترا تاسرامم rsع cdثأتلا و� ام ● ةمامكلا ءادترا ةسرامم

 ؟)ھعون امو ةمامكلا ءادترا راركت( ىدم

 ضرعتلا نم ةديا»ªملا فوا`¬ا نأشv )ةيناس>;:او ة7رمعلا تائفلا فلتخم نم( سانلا روصت ءازإ cdثأتلا و� ام ● مصولا راثآل ضرعتلا رطاخم لوح رّوصتلا مصولا

 بونج تارّوحتمو ،ي®اطيdلا رّوحتملا لثم( ةديد;:ا تارّوحتملا لوح رودت \]لا تاياورلا ب�سv مصولل

 ؟)كلذ s{إ امو 7rVزاdلا رّوحتملاو ،ايق7رفإ

 

 ةديد;:ا تارّوحتملا ب�سv مصولل )ةيناس>;:او ة7رمعلا تائفلا فلتخم نم( صا`_ألا ضُّرع° cdثأت ام ● مصولل ضرعتلا ةjرجت 

 ؟)كلذ s{إ امو 7rVزاdلا رّوحتملاو ،ايق7رفإ بونج تارّوحتمو ،ي®اطيdلا رّوحتملا لثم( ا^لوح رودت \]لا تاياورلاو

 رادصإ kV ةيملاعلا ة�¨لا ةمظنم/ءاملعلا/ةمو��:اب )ةيناس>;:او ة7رمعلا تائفلا فلتخم نم( سانلا قثي ل� ● ةقثلا ةjرجت ةقثلا

؟ةبسانم ةيباقر cdبادت ل�ش kV ا�ديسجتو ةديد;:ا تارّوحتملا لوح بسانملا تقولا kV ةقيقد ةفرعم

  

 ةقثلا rsع تاروطتلا هذ� لوح نcقيلا مدعو "19-ديفوN" سوcdفل ةرّوحتم ةديدج تالالس رو^ظ رثؤي فيك ●

kV ؟تامو��:ا   

 ؟ءاملعلا kV ةقثلا rsع نcقيلا مدع ةلاحو "19-ديفوN" سوcdفل ةرّوحتملا ةديد;:ا تالالسلا رو^ظ رثؤي فيك ●

 نم( صا`_ألل ةيفطاعلا ةلا�:ا rsع "19-ديفوN" سوcdفل ةرّوحتملا ةديد;:ا تالالسلا رو^ظ رثؤي فيك ● يفطاعلا هافرلاو ةيسفنلا ة\]لا – يدرفلا 45ثأتلا ةيعامتجالا لماوعلا

 امو ةيلوؤسملاب سِ�:او ،ةدايقلا rsع ةردقلاو ،قا�رإلاو ،لؤافتلا لثم( )ةيناس>;:او ة7رمعلا تائفلا فلتخم

 ؟)كلذ s{إ



 لُبُسو سانلل يداصتقالا عضولا rsع "19-ديفوN" سوcdفل ةرّوحتملا ةديد;:ا تالالسلا رو^ظ رثؤي فيك ● يداصتقالاو rsامتجالا – يدرفلا 45ثأتلا 

 ؟ش«علا بسك

 

      ةلئسأ
  

 ;:ونلا لاؤسلا 78كلا لاؤسلا ةيفرعملا ةوجفلا رّوحتم

 تائفلا فلتخم نم( صاyRألا اwمدختسtu vلا رداصملا ام تامولعملا رداصم

 تامولعم �Nع لوص\�ل Msا\?ا تقولا �s )ةيناس�@?او ة�رمعلا

  ؟»19-ديفو9« ةحئا@? ةرّوحتملا ةديد@?ا تالالسلا لوح

  ؟انوروN سوcdف rsع تأرط \]لا ةcdط`:ا تاcdغتلا نع تعمس نيأ

 )ةددعتملا ةباجإلا تارايخ عجار(

 زافلتلا ▢

 دئار;:ا ▢

 عايذملا ▢

 "19-ديفوN" سوcdفب ةقلعتملا تامولعملل \¾طولا عقوملا ▢

 V¿امتجالا لصاوتلا لئاسو ▢

 ةيصنلا لئاسرلا لاسرإ تاقيبطت▢ 

 تنªdنالا rsع ىرخأ رداصم▢ 

 ةيملاعلا ة�¨لا ةمظنم ▢

 ة�¨لا ةرازو  ▢

 تاعمت;¬ا kV نولماعلا/ة�¨لا تاعاطق kV نولماعلا ▢

 نويعامتجالا نويئاصخألا/ةيل�¬ا

 )ÀّÁو( ىرخأ ▢

 ةباجإ نودب ▢

 

 لاؤسلا ةع%اتم

-ديفوك" سوA@فل ةديد>;ا ةروحتملا تالالسلا نع تعمس نّمم

  ؟انوروك سوA@ف TUع تأرط OPلا ةA@طM;ا تاA@غتلا/"19

 )ةددعتملا ةباجإلا تارايخ عجار(

 �rV¬ا عمت;¬ا ىوتسم rsع ة�¨لا عاطق kV نولماعلا ▢

 ةي�Â ةأش>م ىوتسم rsع ة�¨لا عاطق kV نولماعلا ▢

 ي®الديص ▢

 ÃVصلا لا;¬ا kV ءاd`:ا ،ءابطألا ،ءاملعلا ▢

   نويسايسلا ▢

 نويعامتجالا نويئاصخألا ▢

 ةينطولا/ةيل�¬ا تامظنملا نم نوفظوم ▢

 ةيمو��:ا cdغ ةيلودلا تامظنملا نم نوفظوم ▢

 ناcd;:ا ،ةلئاعلا ،ءاقدصألا ▢

 �rV¬ا عمت;¬ا ةداق/�rV¬ا عمت;¬ا تاعامتجا ▢

 ةي>يدلا تادايقلا ▢

ةداع لصحت نيأ نم
ً

 ةقلعتملا تامولعملا TUع 

  ؟كتلئاع ةcaو كتa`ب

 

 :ةع%اتملا لاؤس

 ةرم لوأل انوروN سوcdف نع غالبإلا ذنم كلذ cdغ° ل�

kV ا عمت;¬ا /كدلب¬�rV ؟ھيف ش«ع° يذلا 

 

  :ةع%اتملا لاؤس

fغتلاب تعمس ل@Aا تا;Mط@Aلا ةOP ع تأرطTU 

  ؟انوروك سوA@ف

  :ءاصقتسا

  ؟ةcdط`:ا تاcdغتلا نأشv تعمس اذام -

  ؟كقلقُي ام كان� ل� -

  ؟ال مل ؟اذامل ؟حي�Â ھنأ دقتع° ل� -

 

  :ةع%اتملا لاؤس

 ةديد>;ا ةروحتملا تالالسلا نع تعمس نّمم

 تأرط OPلا ةA@طM;ا تاA@غتلا/"19-ديفوك" سوA@فل

  ؟انوروك سوA@ف TUع

  :ءاصقتسا

  ؟ال مل ؟اذامل ؟حي�Â ھنأ دقتع° ل� -

 

  :ةع%اتملا لاؤس

 TUع تأرط OPلا ةA@طM;ا تاA@غتلا نع تعمس نيأ

  ؟انوروك سوA@ف

  :ءاصقتسا

 ؟ال مل ؟اذامل ؟حي�Â ھنأ دقتع° ل�

Deleted: ¶



 ةيبابشلا تادايقلا ▢

 )ÀّÁو( ىرخأ ▢

 ةباجإ نودب ▢

 تائفلا فلتخم نم( صاyRألا اwلضفي tuلا رداصملا �s ام 

 ةرّوحتملا تالالسلا نع تامولعم يقلتل )ةيناس�@?او ة�رمعلا

 ؟"19-ديفو9" سو45فل ةديد@?ا

 تاA@يغتلا لوح اmnم تامولعم يقلت jk بغرت OPلا ةانقلا ام

 ؟انوروك سوA@ف TUع تأرط OPلا ةA@طM;ا

 )ةددعتملا ةباجإلا تارايخ عجار(

 زافلتلا ▢

 دئار;:ا ▢

 عايذملا ▢

 "19-ديفوN" سوcdفب ةقلعتملا تامولعملل \¾طولا عقوملا ▢

 V¿امتجالا لصاوتلا لئاسو ▢

 ةيصنلا لئاسرلا لاسرإ تاقيبطت▢ 

 تنªdنالا rsع ىرخأ رداصم▢ 

 ةيملاعلا ة�¨لا ةمظنم ▢

 ة�¨لا ةرازو  ▢

 تاعمت;¬ا kV نولماعلا/ة�¨لا تاعاطق kV نولماعلا ▢

 نويعامتجالا نويئاصخألا/ةيل�¬ا

 )ÀّÁو( ىرخأ ▢

 ةباجإ نودب ▢

 

 لاؤسلا ةع%اتم

 ةقثلاب ةريدج تامولعم ھكراشwل هA@غ نم uAكأ ھب قثت يذلا نم

  ؟انوروك سوA@ف TUع تأرط OPلا ةA@طM;ا تاA@يغتلا لوح

 )ةباجإلل تارايخ ثالث ددح(

 �rV¬ا عمت;¬ا ىوتسم rsع ة�¨لا عاطق kV نولماعلا ▢

 ةي�Â ةأش>م ىوتسم rsع ة�¨لا عاطق kV نولماعلا ▢

 ي®الديص ▢

 ةيملاعلا ة�¨لا ةمظنم ▢

 زافلتلا ▢

 دئار;:ا ▢

 عايذملا ▢

 "19-ديفوN" سوcdفب ةقلعتملا تامولعملل \¾طولا عقوملا ▢

 V¿امتجالا لصاوتلا لئاسو ▢

 ةيصنلا لئاسرلا لاسرإ تاقيبطت▢ 

 تنªdنالا rsع ىرخأ رداصم▢ 

 ةيملاعلا ة�¨لا ةمظنم ▢

 ة�¨لا ةرازو ▢

 ÃVصلا لا;¬ا kV ءاd`:ا ،ءابطألا ،ءاملعلا ▢

 لوح اmnم تامولعم يقلت jk بغرت OPلا ةانقلا ام

 ؟انوروك سوA@ف TUع تأرط OPلا ةA@طM;ا تاA@يغتلا

  :ءاصقتسا

 ؟تاونقلا كلت لضفت اذامل -

 

 لاؤسلا ةع%اتم

 تامولعم ھكراشwل هA@غ نم uAكأ ھب قثت يذلا نم

 تأرط OPلا ةA@طM;ا تاA@يغتلا لوح ةقثلاب ةريدج

 ؟انوروك سوA@ف TUع

  :ءاصقتسا

 ؟ةق7رطلا هذ�É ركفت اذامل -

 

 يرايتخا لاؤس

 عقوملا وأ قيبطتلا وأ ةعوم;¬ا وأ ص`Êلا و� نم

 ا�É قثت \]لا ةلاNولا وأ ة7رابخإلا ةسسؤملا وأ ي�بشلا

 ةcdط`:ا تاcdيغتلا لوح تامولعملا لضفأب كد7و»ªل

  ؟انوروN سوcdف rsع تأرط \]لا

  :ءاصقتسا

 ؟ردصملا اذ� kV قثت َمل -



   نويسايسلا ▢

 نويعامتجالا نويئاصخألا ▢

 ةينطولا/ةيل�¬ا تامظنملا نم نوفظوم ▢

 ةيمو��:ا cdغ ةيلودلا تامظنملا نم نوفظوم ▢ 

 ناcd;:ا ،ةلئاعلا ،ءاقدصألا ▢

 �rV¬ا عمت;¬ا ةداق/�rV¬ا عمت;¬ا تاعامتجا ▢

 ةي>يدلا تادايقلا ▢

 ةيبابشلا تادايقلا ▢

 )ÀّÁو( ىرخأ ▢

 ةباجإ نودب ▢

 ةحاتملا تامولعملا رداصمو تاونقلاو تاغللاو لا�شألا �s ام تامولعملا ?<إ لوصولا

 ؟)ةيناس�@?او ة�رمعلا تائفلا فلتخم نم( صاyRألل

 تأرط \]لا ةcdط`:ا تاcdيغتلا لوح تامولعم يقلت kV بغرت ةغل يأب

 ؟انوروN سوcdف rsع

 )"ىرخأ" كلذ kV امب ةددعتملا ةباجإلا تارايخ ددح(

أ ول اذّبح ▢
ُ

 ةغللا   .لاثملا لي�س rsع ،ةدح rsع ةغل لN تجرد

  .ةقوطنملا ةيليحاوسلا ةغللا ،ةÎوتكملا ةيلحاوسلا

 بغرت )ةلص تاذ ةيل�aا ة>�للا تنا~ اذإ( ةغل يأب

jk ةروحتملا ةديد>;ا تالالسلا لوح تامولعم يقلت 

 ؟"19-ديفوك" سوA@فل

 

 :ةع%اتملا لاؤس

fوتكملا تامولعملا لضفت ل� هذ�n ةقوطنملا مأ ة

 ؟ةغللا

 ة�رمعلا تائفلا فلتخم نم( صاyRألل نكمي ل� 

 ةقثلاب ةريدجو ةديفم تامولعم MNإ لوصولا )ةيناس�@?او

 ؟"19-ديفو9" سو45فل ةديد@?ا ةرّوحتملا تالالسلا لوح

 \]لا ةcdط`:ا تاcdغتلا لوح ا�اقلتت \]لا تامولعملا ةدئاف ىدم ام

  ؟انوروN سوcdف rsع تأرط

 )ةدحاو ةباجإ ªdخا(

 ةدئافلا نم cdبك ردق rsع ▢

 ام ٍدح s{إ ةديفم ▢

 ةديفم تس«ل ▢

 فرعأ ال ▢

 ةباجإ نودب ▢

 

 تس�ل تامولعملا نأ �Uإ اوراشأ نيذلا ن@كراشملل ةع%اتم لاؤس

  ةديفم

   :تامولعملا هذf ةدئاف مدع ب�س حيضوت �Uري

 )ةددعتم ةباجإ تارايخ ددح(

 ا�É ثدحتلا دنع حاترأ \]لا ةغللاب تامولعملا ةكراشم يرجت ال ▢

  قئاقح s{إ ةدن¡سم تس«ل تامولعملا ▢

  ةياغلل ةليلق تامولعم ▢

ادج ةcdثك تامولعم ▢
ً

  

 تاcdغتلا نم \�Ðفن ةيامح ةيفيك ▢ م^ف kV ي®دعاس° ال ▢

  انوروN سوcdف rsع تأرط \]لا ةcdط`:ا

  كابترالاب \¾ب«صتو تقولا لاوط cdغتت ▢

 )ÀّÁو( ىرخأ ▢

 تاA@غتلا لوح اfاقلتت OPلا تامولعملا ةدئاف ىدم ام

 ؟انوروك سوA@ف TUع تأرط OPلا ةA@طM;ا

  :ءاصقتسا

 لوح تامولعملا ةدئاف ىرت فيك -

 سوcdف rsع تأرط \]لا ةcdط`:ا تاcdغتلا

N؟انورو 

 تاcdغتلاب ةقلعتملا تامولعملا dتع° اذامل -

 انوروN سوcdف rsع تأرط \]لا ةcdط`:ا

 ؟ةديفم تس«ل



 فرعأ ال ▢

 ةباجإ نودب ▢

  
 تاcdيغتلا لوح ةددحم تامولعم نع \��املا عوبسألا kV تثحب ل�

  ؟انوروN سوcdف rsع تأرط \]لا ةcdط`:ا

 )ةدحاو ةباجإ ªdخا(

 مع® ▢

  الك ▢

 ةباجإ نودب ▢

 

  
 ةقثلاب ةريدج تامولعم ھكراشwل هA@غ نم uAكأ ھب قثت يذلا نم

  ؟انوروك سوA@ف TUع تأرط OPلا تاA@غتلا لوح

 )ةباجإلل تارايخ ثالث ددح(

 �rV¬ا عمت;¬ا ىوتسم rsع ة�¨لا عاطق kV نولماعلا ▢

 ةي�Â ةأش>م ىوتسم rsع ة�¨لا عاطق kV نولماعلا ▢

 ي®الديص ▢

 ةيملاعلا ة�¨لا ةمظنم ▢

 زافلتلا ▢

 دئار;:ا ▢

 عايذملا ▢

 "19-ديفوN" سوcdفب ةقلعتملا تامولعملل \¾طولا عقوملا ▢

 V¿امتجالا لصاوتلا لئاسو ▢

 ةيصنلا لئاسرلا لاسرإ تاقيبطت▢ 

 تنªdنالا rsع ىرخأ رداصم▢ 

 ةيملاعلا ة�¨لا ةمظنم ▢

 ة�¨لا ةرازو ▢

 ÃVصلا لا;¬ا kV ءاd`:ا ،ءابطألا ،ءاملعلا ▢

   نويسايسلا ▢

 نويعامتجالا نويئاصخألا ▢

 ةينطولا/ةيل�¬ا تامظنملا نم نوفظوم ▢

 ةيمو��:ا cdغ ةيلودلا تامظنملا نم نوفظوم ▢ 

 ناcd;:ا ،ةلئاعلا ،ءاقدصألا ▢

 �rV¬ا عمت;¬ا ةداق/�rV¬ا عمت;¬ا تاعامتجا ▢

 ةي>يدلا تادايقلا ▢

 ةيبابشلا تادايقلا ▢

 )ÀّÁو( ىرخأ ▢

 ةباجإ نودب ▢

 

-ديفوك" سوJKفل ةروحتملا ةديدEFا ةلالسلا لوح ةفرعملا

19"  

 )ةيناس�@?او ة�رمعلا تائفلا فلتخم نم( سانلا فرعv اذام

 ؟»19-ديفو9« ةحئا@? ةرّوحتملا ةديد@?ا تالالسلا نع

fف رّوحت ةيلامتحا نع تعمس ل@A؟انوروك سو  

 )ةدحاو ةباجإ ªdخا(

fف رّوحت ةيلامتحا نع تعمس ل@A؟انوروك سو  

 

  :ةع%اتملا لاؤس



 مع® ▢

  الك ▢

 ةباجإ نودب ▢

 

  ؟تعمس اذام ،معنب ةباجإلا تنا~ اذإ

 )ةددعتم ةباجإ تارايخ ددح(

 تأرط \]لا ةcdط`:ا تاcdغتلا دض ةلاعف cdغ تاحاقللا نو�ت دق ▢

  انوروN سوcdف rsع

 ىودع �dكأ ا��إ ▢

 dكأ ةعرسv رش¡نت ▢

  �dكأ ٍوحن rsع ةتيمُم ▢

  ةيلعافلاب مس¡ت طقف ةنيعم ةعنقأ كان� ▢

  دوجو ا^ل س«ل انوروN سوcdف kV تارّوحتلا ▢

   ةمو��:ا ا�Òلخدأ انوروN سوcdف kV تارّوحتلا ▢

 )حيضوتلا Ósري( ىرخأ ▢

 فرعأ ال ▢

 ةباجإلا kV بغرأ ال ▢

 TUع تأرط OPلا ةA@طM;ا تاA@غتلا نع تعمس اذام

  ؟انوروك سوA@ف

  :ءاصقتسا

  ؟قلقلاب كرعشُ& ام تعمس ل� -

 ؟كلذ تعمس نُمم -

 ؟ال مل ؟اذامل ؟حي�Â ھنأب دقتع° ل� -

 

 لاؤسلا ةع%اتم

fنأ دقتع� ل fأ كان�Mاصا
ً

 ةضرع uAكأ مmnيع% 

 سوA@ف TUع تأرط OPلا ةA@طM;ا تارّوحتلاب ةباصإلل

  ؟انوروك

  :ءاصقتسا

 سانلا ءالؤ� م� نم ÀÁوت نأ نكمي ل� -

  ؟رط`�ل ةضرع �dكأ م� اذاملو

  
  :يرايتخا لاؤس

 نم كسفن ةيامa; ةيمfأ uAكأ اfدجت OPلا تاءارجإلا �k ام

 ؟انوروك سوA@ف TUع تأرط OPلا ةA@طM;ا تاروحتلا

 )ةددعتم ةباجإ تارايخ ددح(

 ھجولل ءاطغ وأ عانق ءادترا ▢

 ن7رخآلا صا`_ألا نم لقألا rsع دحاو ªdم ةفاسم rsع ءاقبلا ▢

kV ةماعلا نكامألا 

 ن7رخآلا صا`_ألا نم لقألا rsع نcنثا نيªdم ةفاسم rsع ءاقبلا ▢

kV ةماعلا نكامألا 

 ءاملاو نوباصلا وأ تار^طملا مادختساب ماظتناب نيديلا لسغ ▢

 سطعلا وأ لاعسلا دنع فنألاو مفلا ةيطغ° ▢

 لاعسلاو �ÕÖ:ا نم ي®اع& ص`_ يأ سمالت بنجت ▢

 "19-ديفوN" سوcdف نم ةياقولا حاقل يّقلت ▢

 ةلوسغم cdغ ٍديأب كمفو كفنأو كي>يع ةسمالم بُّنجت ▢

 ةيلخادلا نكامألا ة7و�¢/فرغلا ة7و�¢ ▢

 ةي�شعلا ةيئاذغلا تالمكملا لوانت ▢

 ةيلثملا ة;:اعملا قرط مادختسا ▢

 تاوبعلاو لئاسرلا حتف دنع رذ�:ا V×وت ▢

 ازنولفنإلا حاقل يّقلت ▢

 نوميللاو ليبجنزلاو موثلا لوانت ▢

 ا^ميقع° وأ حطسألا فيظنت ▢

 كسفن ةيامa; ةيلاعف uAكأ اfدجت OPلا تاءارجإلا ام

 TUع تأرط OPلا ةA@طM;ا تارّوحتلا نم كتلئاعو

  ؟انوروك سوA@ف

  :ءاصقتسا

 UV ا�¢ركذ \]لا تاءارجإلا نأ دقتع° ّمل -

 ؟ةيلاعف �dكألا

 

 لاؤسلا ةع%اتم

 راشwنا فقول ةيلعاف uAكأ اfدجت OPلا تاءارجإلا ام

 jk انوروك سوA@ف TUع تأرط OPلا ةA@طM;ا تارّوحتلا

   ؟كعمتجم

  :ءاصقتسا

 UV ا�¢ركذ \]لا تاءارجإلا نأ دقتع° ّمل -

 ؟ةيلاعف �dكألا

 

 لاؤسلا ةع%اتم

fع بجي ھنأ دقتع� لTU نم د�زملا ذاختا سانلا 

 OPلا ةA@طM;ا تارّوحتلا دض ة�زاA حالا تاءارجإلا

  ؟انوروك سوA@ف TUع تأرط

  :ءاصقتسا

 تاءارجإلا UV ام ي®dخت نأ نكمي ل� -

  ؟اذامل ؟ا�ذاختا م�Ùلع ØVب>ي \]لا

 



 ة7وي�:ا تاداضملا مادختسا ▢

 ا^ميقع° وأ ةلوم�¬ا فتاو^لا فيظنت ▢

 ي°اذلا لزعلا ▢

اصا`_أ لباقأ ال ▢
ً

 ت«بلا لخاد \]لئاع دارفأ cdغ 

اصا`_أ لباقأ ال ▢
ً

 ت«بلا جراخ \]لئاع دارفأ cdغ 

 )ÀّÁو( ىرخأ ▢

 قبس امم ء\�Û ال ▢

 ةباجإ نودب ▢

 لاؤسلا ةع%اتم

 cdبادت يأ كعمتجم وأ كتلئاع وأ تنأ قّبطت ل�

  ؟ةددحم ة7زاªdحا

  :ءاصقتسا

 قّبطت ال/قّبطت اذامل ي®dخت نأ نكمي ل� -

 ؟ةددحم تاءارجإ يأ كتلئاعو تنأ

 صاyRألا اwكلتمي tuلا تامولعملا تاجايتحاو ةلئسألا �s ام 

 تالالسلا لوح )ةيناس�@?او ة�رمعلا تائفلا فلتخم نم(

  ؟"19-ديفو9" سو45فل ةرّوحتملا ةديد@?ا

 

 انوروك سوA@ف TUع تأرط OPلا ةA@طM;ا تارّوحتلا بناوج �k ام

 ؟ا¢م¢ف jk ة�وعص دجت OPلا

 )ةددعتم ةباجإ تارايخ ددح(

 انوروN سوcdف rsع تأرط \]لا ةcdط`:ا تارّوحتلا ردصم ام ▢

 انوروN سوcdف rsع تأرط \]لا ةcdط`:ا تارّوحتلا رش¡نت فيك ▢

 \]لا ةديد;:ا تارّوحتلاو سوcdفلل ميدقلا ل�شلا نcب قرفلا ام ▢

 ؟انوروN سوcdف rsع تأرط

  انوروN سوcdف rsع تأرط \]لا تارّوحتلا ةروطخ ىدم ام ▢

 rsع تأرط \]لا تارّوحتلا نم \�Ðفن ةيامح \¾نكمي فيك ▢

 انوروN سوcdف

 انوروN سوcdف rsع تأرط \]لا تارّوحتلل جالع دجوي ل� ▢

 دض ةلاعف نو�ت/سانلا تاحاقللا \Õحت نأ نكمملا نم ل� ▢

  "19-ديفوN" سوcdف rsع تأرط \]لا تارّوحتلا

 )ÀّÁو( ىرخأ ▢

 فرعأ ال ▢

 ةباجإ نودب ▢

° وأ ا^م^فت ال ءايشأ كان� ل�
ُ

 نأشv كابترالاب كرعش

  ؟انوروN سوcdف rsع تأرط \]لا ةcdط`:ا تارّوحتلا

  :ءاصقتسا

 وأ ھم^فت ال يذلا ام ي®dخت نأ نكمي ل� -

 ؟كابترالاب كرعشُ& يذلا ام

 kV كابترالاب سانلا رعشُ& ام كان� ل� -

 يذلا ام ي®dخت نأ نكمي ل� ؟كعمتجم

 ؟كابترالاب م�رعشُ& وأ ھنوم^في ال

 تائفلا فلتخم نم( صاyRألا ىدل ةئشانلا لغاوشلا �s ام 

 ةرّوحتملا ةديد@?ا تالالسلا ءوض �s )ةيناس�@?او ة�رمعلا

 ؟»19-ديفو9« ةحئا@?

 سوcdفل ةديد;:ا تارّوحتلا نع اوعمس نيذلا نcكراشملل ةبس>لاب

"N19-ديفو":  

 

fا تارّوحتلا نأش% فواخم يأ كيدل ل;Mط@Aلا ةOP ع تأرطTU 

  ؟انوروك سوA@ف

 )ةدحاو ةباجإ ªdخا(

 مع® ▢

  الك ▢

 ةباجإ نودب ▢

 

  :قلقلاب روعشلا �Uإ نوA@ش¤ نيذلا ن@كراشملل ةع%اتم لاؤس

 تارّوحتلا نأش% ةيس�ئرلا كفواخم �k ام ،معنب ةباجإلا تنا~ اذإ

 ؟انوروك سوA@ف TUع تأرط OPلا ةA@طM;ا

 )ةددعتم ةباجإ تارايخ ددح(

 تأرط \]لا ةcdط`:ا تاcdغتلا دض ةلاعف cdغ تاحاقللا نو�ت دق ▢

fع غلبملا تارّوحتلا نأش% فواخم يأ كيدل لmnا jk 

  ؟انوروك سوA@ف

  :ءاصقتسا

   ؟فوا`¬ا هذ� UV ام -

 ؟فوا`¬ا هذ� كيدل َمل -

ةجي¡ن تلعف اذام -
ً

 ؟فوا`¬ا كلتل 

ةجي¡ن كعمتجم لعف اذام -
ً

 كلتل 

 ؟فوا`¬ا

 



  انوروN سوcdف rsع

 ىودع �dكأ ا��إ ▢

 dكأ ةعرسv رش¡نت ▢

  �dكأ ٍوحن rsع ةتيمُم ▢

 ةديدج قالغإ ةلاح ضرف ةمو��:ا ررقت نأ نكمي ▢

 V{ا�:ا قالغإلا ديدمت ةمو��:ا ررقت نأ نكمي ▢

  دود�:ا قالغإ ةمو��:ا ررقت نأ نكمي ▢

  رفسلا rsع دويق عضو ةمو��:ا ررقت نأ نكمي ▢

  لافطألا ضا7رو سرادملا قالغإ رمتس«س/قلغُتس ▢

  م^فئاظو صا`_ألا نم د7زملا دقفيس ▢

 قلقلا/رتوتلاب سانلا نم د7زملا رعش«س ▢

  ةيلعافلاب مس¡ت طقف ةنيعم ةعنقأ كان� ▢

 )حيضوتلا Ósري( ىرخأ ▢

 فرعأ ال ▢

 ةباجإلا kV بغرأ ال ▢

 �Nع »19-ديفو9« ةحئا@? ةديد@?ا تارّوحتملا رثؤت فيك 

 ؟ھجالعو ھنم ةياقولاو ضرملا لاقتنا نأش� سانلا داقتعا

 fغ ل@Aف ضرمل كم¢ف/كيأر ت@Aذنم انوروك سو 

 سوA@ف TUع تأرط OPلا ةA@طM;ا تارّوحتلا ثودح

  ؟)انوروك(

  :ءاصقتسا

 ةيفيك kV ةفلتخم ةق7رطب ركفت ل� -

 كنكمي فيك وأ انوروN سوcdف لاقتنا

 ؟اذاملو سوcdفلا نم كسفن ةيامح

 

fغ ل@Aةيمويلا كتاسرامم ت �nكسفن ةيامح فد 

 ةA@طM;ا تارّوحتلا ثودح ذنم انوروك سوA@ف نم

 ؟)انوروك( سوA@ف TUع تأرط OPلا

 :ءاصقتسا

 امب ةنراقم نآلا ھلعفت يذلا فلت`¬ا ام -

 ؟اذاملو لبق نم ھلعفت تنك

 ةرّوحتملا ةديدEFا ةلالسلا لاقتنا ةيلباق نأش) ةفرعملا

 ."19-ديفوك" سوJKفل

 ة�رمعلا تائفلا فلتخم نم( سانلا كردُي ىدم يأ MNإ

 ؟ةيعيبط ةيلمع نم ءزج �s سو45فلا ةرفط نأ )ةيناس�@?او

  ؟)انوروN( سوcdفل ةcdطخ تارّوحت ثودح kV كيأر ام

 )ةددعتم ةباجإ تارايخ ددح(

 سوcdفلا رّوحتي نأ ÜVيبطلا نم ▢

 ةلاعف ةباقر cdبادت دوجو مدع ▢

  ا�Ý�Ö Éوملا cdبادتلاب نوم»ªلي ال سانلا ▢

  ةمو��:ا ا�Òلخدأ ▢

 ةمو��:ا لشفل ةجي¡ن تثدح ▢

 )ÀّÁو( ىرخأ ▢

 فرعأ ال ▢

 ةباجإ نودب ▢

 ةفلتخم نادلب dع رّوحت دق سوcdفلا نأ دقتع° اذامل

 ؟تقولا رورم عمو

  :ءاصقتسا

 ةرم كلذ ثودح نكمي ھنأ دقتع° ل� -

  ؟ىرخأ

 



 

 لاؤسلا ةع%اتم

fف نأ دقتع� ل@Aر¢شألا لالخ ىرخأ ةرم رّوحت�س انوروك سو 

  ؟ةمداقلا

 )ةدحاو ةباجإ ªdخا(

 مع® ▢

  الك ▢

  فرعأ ال ▢

 ةباجإ نودب ▢

 

 لاؤسلا ةع%اتم

fفلا نأ ملع� ل@A؟تقولا رورمب ماع ل»ش% رّوحتت تاسو  

 )ةدحاو ةباجإ ªdخا(

 مع® ▢

  الك ▢

  فرعأ ال ▢

 ةباجإ نودب ▢

 ةفلتQRا ةيناس�@?او ة�رمعلا تائفلا �Nع كلذ 45ثأت ام ضرملاب ةباصإلا ةيلباق لوح روصتلا

 ؟"19-ديفو9" سو45فب ةباصإلا رطR? م�روصتو

 :)V{اتلا لاؤسلا حرطا ،ةرّوحتملا تالالسلا نع ص`Êلا عمس اذإ(

ايمسر ديكأتلا ىرج نأ ذنم
ً

 TUع تأرط OPلا تارّوحتلا TUع 

 دق انوروك سوA@فب كتباصإ رطخ نأ دقتع� لf ،انوروك سوA@ف

 ؟A@غ�

 )ةدحاو ةباجإ ªdخا(

 دادزا دقل ،مع® ▢

 رط`:ا سفن ،الك ▢

 لئاضت دقل ،مع® ▢

 ملعأ ال ▢

 ةباجإ نودب ▢

 ؟انوروN سوcdفب ةباصإلا نأشv كقلق ىدم ام ،ي®dخأ

 :ءاصقتسا

 ؟وحنلا اذ� rsع رعش° َمل -

 ؟ثدحيس ھنأ دقتع° ىدم يأ s{إ -

اداح نو�يس ھنأ دقتع° ىدم يأ s{إ -
ً

 ؟

 

  :ةع%اتملا لاؤس

ايمسر ديكأتلا ىرج نأ ذنم
ً

 OPلا تارّوحتلا TUع 

 رطخ نأ دقتع� لf ،انوروك سوA@ف TUع تأرط

 ؟A@غ� دق انوروك سوA@فب كتباصإ

  :ءاصقتسا

  ؟ةق7رطلا هذ�É ركفت اذامل -

اداح نو�يس ھنأ دقتع° ىدم يأ s{إ -
ً

 ؟

 ن4ب »19-ديفو9« ةحئاج ةدح لوح روصتلا ضرملا 45غv فيك

 ،لاثملا لي¡س �Nع(  ؟ةيناس�@?او ة�رمعلا تائفلا فلتخم

 لقأ مأ 5£كأ تنأ ل�" لثم ةنراقم ةلئسألا نمضتت نأ نكمي

اقلق
ً

�ل ةضرُع/Rإ امو رطMN شلاب ةنراقم ،كلذwاملا ر§¨u(  

 رطM; ةضرُع لقأ مأ uAكأ كنأب رعش� لP، f¬املا ر¢شلاب ةنراقم

  ؟انوروك سوA@فب ةدش% ةباصإلا

 )ةدحاو ةباجإ ªdخا(

ارطخ �dكأ ▢
ً

 

 رط`:ا سفن ▢

ارطخ لقأ ▢
ً

 

 ملعأ ال ▢

 ةباجإ نودب ▢

ايمسر ديكأتلا ىرج نأ ذنم
ً

 OPلا تارّوحتلا TUع 

 مأ uAكأ كنأب رعش� لf ،انوروك سوA@ف TUع تأرط

  ؟انوروك سوA@فب ةدش% ةباصإلا رطM; ةضرُع لقأ

   :ءاصقتسا

  ؟ةق7رطلا هذ�É ركفت اذامل -

 سوcdفب كتباصإ ةيلامتحا ىدم ام -

Nانورو vةدش kV ؟كداقتعا  

 

 

  :يرايتخا لاؤس

fكأ كنأ رعش� لuA فب ةباصإلل ةضرع لقأ مأ@Aع انوروك سوTU 



ايمسر ديكأتلا ىرج نأ ذنم داح ٍوحن
ً

 تأرط OPلا تارّوحتلا TUع 

  ؟انوروك سوA@ف TUع

  )ةدحاو ةباجإ ªdخا(

ارطخ �dكأ ▢
ً

 

 رط`:ا سفن ▢

ارطخ لقأ ▢
ً

 

 ملعأ ال ▢

 ةباجإ نودب ▢

 ة�رمعلا تائفلا فلتخم نم( سانلا دقتعv ىدم يأ MNإ ةيتاذلا ةءافكلا نأش) روصتلا

 تارايخ ذاختال ةيفا9 ةفرعم نو�لتمي مª©أ )ةيناس�@?او

 ؟ة45ن¬سم

 TUع تأرط OPلا ةA@طM;ا تارّوحتلا نم P±فن P°حأ فيك فرعأ

  ؟انوروك سوA@ف

  ةّدشv قفاوأ ▢

امامت قفاوأ ▢
ً

  

 فلتخأ الو قفاوأ ال ▢

 يأرلا kV قفتأ ال ▢

امامت قفتأ ال ▢
ً

 kV يأرلا 

 

 لاؤسلا ةع%اتم

ايمسر ديكأتلا ىرج نأ ذنم
ً

 TUع تأرط OPلا تارّوحتلا TUع 

 ةباصإلا نم كسفن ةيامa; ءارجإ يأ تذختا لf ،انوروك سوA@ف

 ؟انوروك سوA@فب

  )ةدحاو ةباجإ ªdخا(

 مع® ▢

  الك ▢

 ةباجإ نودب ▢

 

 لاؤسلا ةع%اتم

 وأ كسفن ةيامa; ھتذختا يذلا ءارجإلا ام ،معنب ةباجإلا تنا~ اذإ

 ؟انوروك سوA@فب ةباصإلا نم كترسأ

 )ةددعتم ةباجإ تارايخ ددح(

 ھجولل ءاطغ وأ عانق ءادترا ▢

 ن7رخآلا صا`_ألا نم لقألا rsع دحاو ªdم ةفاسم rsع ءاقبلا ▢

kV ةماعلا نكامألا 

 ن7رخآلا صا`_ألا نم لقألا rsع نcنثا نيªdم ةفاسم rsع ءاقبلا ▢

kV ةماعلا نكامألا 

 ءاملاو نوباصلا وأ تار^طملا مادختساب ماظتناب نيديلا لسغ ▢

 سطعلا وأ لاعسلا دنع فنألاو مفلا ةيطغ° ▢

 لاعسلاو �ÕÖ:ا نم ي®اع& ص`_ يأ سمالت بنجت ▢

 "19-ديفوN" سوcdف نم ةياقولا حاقل يّقلت ▢

 ةلوسغم cdغ ٍديأب كمفو كفنأو كي>يع ةسمالم بُّنجت ▢

fلا تامولعملا كيدل نأ رعش� لOP ا¢جاتحت ;aةيام 

 تأرط OPلا ةA@طM;ا تارّوحتلا نم كئابحأو كسفن

  ؟انوروك سوA@ف TUع

  :ءاصقتسا

  ؟ب�سلا نع انdخت نأ كنا�مإب ل� -

 ةيامحب رعش¡ل ا^جاتحت \]لا تامولعملا ام -

  ؟لضفأ

 

 لاؤسلا ةع%اتم

ايمسر ديكأتلا ىرج نأ ذنم
ً

 OPلا تارّوحتلا TUع 

 ءارجإ يأ تذختا لf ،انوروك سوA@ف TUع تأرط

;aفب ةباصإلا نم كسفن ةيام@A؟انوروك سو 

  :ءاصقتسا

  ؟ا�¢ذختا \]لا تاءارجإلا ام -

 هذ� ذاختا كيلع لّ^س يذلا ام -

 ؟تاءارجإلا

 ذاختا كيلع بعصلا نم لعج يذلا ام -

  ؟تاءارجإلا هذ�

 ذنم ا�¢ذختا \]لا تاءارجإلا سفن UV ل� -

ايمسر انوروN سوcdف ديكأت
ً

 kV ؟كدلب 

 ل^ف ،تاءارجإلا سفن UV نكت مل اذإ

 فلتخم ل�شv ھلعفت امب انرابخإ كنكمي

  ؟اذاملو نآلا



 ةيلخادلا نكامألا ة7و�¢/فرغلا ة7و�¢ ▢

 ةي�شعلا ةيئاذغلا تالمكملا لوانت ▢

 ةيلثملا ة;:اعملا قرط مادختسا ▢

 تاوبعلاو لئاسرلا حتف دنع رذ�:ا V×وت ▢

 ازنولفنإلا حاقل يّقلت ▢

 نوميللاو ليبجنزلاو موثلا لوانت ▢

 ا^ميقع° وأ حطسألا فيظنت ▢

 ة7وي�:ا تاداضملا مادختسا ▢

 ا^ميقع° وأ ةلوم�¬ا فتاو^لا فيظنت ▢

 ي°اذلا لزعلا ▢

اصا`_أ لباقأ ال ▢
ً

 ت«بلا لخاد \]لئاع دارفأ cdغ 

اصا`_أ لباقأ ال ▢
ً

 ت«بلا جراخ \]لئاع دارفأ cdغ 

 )ÀّÁو( ىرخأ ▢

 قبس امم ء\�Û ال ▢

 ةباجإ نودب ▢

 

 ؟ءارجإلا اذf ذاختا jk ا²n¢جاو OPلا تا�وعصلا/تايدحتلا ام

  )ةدحاو ةباجإ ªdخا(

 cdبادتلا ذاختال ةمزاللا دراوملاو لاملا cdبدت kV تاÎوعص ة^جاوم ▢

  ةيئاقولا

 ،نوباصلا( ة7رورضلا رصانعلا s{إ لوصولا kV تاÎوعص ة^جاوم ▢

 .)كلذ s{إ امو ،ةمامكلا ،ءاملا

 ءارجإ يأ ذاختا kV تاÎوعص وأ تايدحت يأ ھجاوأ ال ▢

  :)ÀÁو( ىرخأ ▢

 ةباجإ نودب ▢

 )ةيناس�@?او ة�رمعلا تائفلا فلتخم نم( سانلا دقتعv ل�

لظ مأ تلءاضت دق ةيتاذلا مªءافك نأ
ّ

 ؟تداز مأ �s امك ت

ايمسر ديكأتلا ىرج نأ ذنم
ً

 تأرط OPلا ةA@طM;ا تارّوحتلا TUع 

 سوA@فب ةباصإلا بنجت نإف ،�k ةبس³لاب ،انوروك سوA@ف TUع

 ... �kاa;ا عضولا jk انوروك

  ةياغلل ل^س ▢

  ام دح s{إ ل^س ▢

اليلق ل^س ▢
ً

 

ال^س س«ل ▢
ً

 قالطإلا rsع 

ايمسر ديكأتلا ىرج نأ ذنم
ً

 ةA@طM;ا تارّوحتلا TUع 

 رداق كنأ رعش� لf ،انوروك سوA@ف TUع تأرط OPلا

  ؟سوA@فلاب ةباصإلا نم كسفن ةيامح TUع

  :ءاصقتسا

  ؟ب�سلا نع انdخت نأ كنا�مإب ل� -

  :يرايتخا لاؤس

 انوروN سوcdفب ةباصإلا بنجت V{ ةبس>لاب ،\��املا ر^شلاب ةنراقم

kV ا�:ا عضولا}V... 

  ةياغلل ل^س ▢

  ام دح s{إ ل^س ▢

اليلق ل^س ▢
ً

 



ال^س س«ل ▢
ً

 قالطإلا rsع 

 ة�رمعلا تائفلا فلتخم نم( سانلا روصت �Nع 45ثأتلا و� ام ھلوبق ىدمو حاقللا ةيلاعف لوح روصتلا

 ؟حاقللا ةيلاعف �Nع )ةيناس�@?او

fف حاقل نع تعمس ل@A؟"19-ديفوك" سو  

 )ةدحاو ةباجإ ªdخا(

 مع® ▢

  الك ▢

 ةباجإ نودب ▢

 

  :يرايتخا لاؤس

 دارفأ نم ص`_ يأ وأ تنأ كتباصإ لامتحا لايح كروعش ام

  ؟انوروN سوcdفب ن7رشابملا كترسأ

 )ةباجإلا تارايخ أرقا– ةدحاو ةباجإ رايخ(

  ةياغلل قلق ▢

  ام دح s{إ قلق ▢

اقلق ُتسل ▢
ً

اcdثك 
ً

  

اقلق ُتسل ▢
ً

 قالطإلا rsع 

 

 لاؤسلا ةع%اتم

fل fف حاقل نأش% كقلقي ام كان@A؟"19-ديفوك" سو  

 )ةدحاو ةباجإ ªdخا(

 مع® ▢

  الك ▢

 ةباجإ نودب ▢

 

  :م^قلق s{إ نوcdش& نيذلا نcكراشملل ةبس>لاب

 سوA@ف حاقل نأش% كقلقي يذلا ام ،معنب ةباجإلا تنا~ اذإ

  ؟"19-ديفوك"

 )ةددعتم ةباجإ تارايخ ددح(

احاتم نو�ي نل حاقللا اذ� نأ à�Öخأ ▢
ً

 ةراقلا kV/عيم;�ل 

ايمازلإ حاقللا حبصي نأ نم à�Öخأ ▢
ً

 دود�:ا روبعل 

 طقف نcنطاوملا rsع حاقللا رصتقي نأ نم à�Öخأ ▢

أ نأ ▢
ُ

 "19-ديفوN" سوcdفب باص

 ضرملاب باصُأ ▢

احاقل س«ل ▢
ً

اديج 
ً

 

الاعف س«ل ▢
ً

 

 \¾لتقي نأ نكمي ▢

أ نأ à�Öخأ ▢
ُ

 براجت رأف حبص

 ةcdطخ ةي�ناج راثآ ھل ▢

 ةديد;:ا تارّوحتلا ب�سv يدجُي نل ▢

 )"\Õحم انأ" ،"ةيفاN ةعانم ىدل"( حاقللا s{إ جاتحأ ال ▢

fف حاقل نع تعمس ل@A؟"19-ديفوك" سو 

 :ءاصقتسا

-ديفوN" سوcdف حاقل نأشv تعمس اذام -

 ؟"19

 ؟قلقلاب كرعشُ& ام تعمس ل� -

 ؟كلذ تعمس نُمم -

 ؟اذامل ؟حي�Â ھنأب دقتع° ل� -

 

 



 ةفل�تلا نأشv قلقلاب رعشأ ▢

 )حاقللا عم نورخآلا لعافتي فيك( ىرأو رظتنأ نأ لّضفأ ▢

 )ÀّÁو( ىرخأ ▢

 يردأ ال ▢

 ةباجإلا kV بغرأ ال ▢

  
   :يرايتخا لاؤس

fف حاقل نأش% فواخم يأ كيدل ل@A؟"19-ديفوك" سو  

 )ةدحاو ةباجإ ªdخا(

 مع® ▢

  الك ▢

 ةباجإ نودب ▢

 

 سوA@ف حاقل نأش% كفواخم �k امف ،معنب ةباجإلا تنا~ اذإ 

 )ةددعتم ةباجإ تارايخ ددح( ؟"19-ديفوك"

احاتم نو�ي نل حاقللا اذ� نأ à�Öخأ ▢
ً

 ةراقلا kV/عيم;�ل 

ايمازلإ حاقللا حبصي نأ نم à�Öخأ ▢
ً

 دود�:ا روبعل 

 طقف نcنطاوملا rsع حاقللا رصتقي نأ نم à�Öخأ ▢

أ نأ ▢
ُ

 "19-ديفوN" سوcdفب باص

 ضرملاب باصُأ ▢

احاقل س«ل ▢
ً

اديج 
ً

 

الاعف س«ل ▢
ً

 

 \¾لتقي نأ نكمي ▢

أ نأ à�Öخأ ▢
ُ

 براجت رأف حبص

 ةcdطخ ةي�ناج راثآ ھل ▢

 ةديد;:ا تارّوحتلا ب�سv يدجُي نل ▢

 )"\Õحم انأ" ،"ةيفاN ةعانم ىدل"( حاقللا s{إ جاتحأ ال ▢

 ةفل�تلا نأشv قلقلاب رعشأ ▢

 )حاقللا عم نورخآلا لعافتي فيك( ىرأو رظتنأ نأ لّضفأ ▢

 )ÀّÁو( ىرخأ ▢

 يردأ ال ▢

 ةباجإلا kV بغرأ ال ▢

 

-ديفو9« سو45ف )تاحاقل( حاقل لوبق �Nع 45ثأتلا و� ام 

 ؟»19

 "19-ديفوك" سوA@ف حاقل TUع لوصa;ا نأ دقتع� ىدم يأ �Uإ

 OPلا ةA@طM;ا تارّوحتلا نم كعمتجم jk ن�رخآلا P°حيس كسفنل

  ؟انوروك سوA@ف TUع تأرط

 )ةدحاو ةباجإ ªdخا(

 قالطألا rsع ▢

اليلق ▢
ً

  

 ام ٍدح s{إ ▢

fحاقلب ھميعطت ىقلت�س نم لوح تامولعم كيدل ل 

  "19-ديفوك" سوA@ف

  :ءاصقتسا

  ؟ميعطتلا أدب«س Ö]م ملع° ل� -

 

fف حاقل نأ دقتع� ل@Aكيمحيس"19-ديفوك" سو 

 TUع تأرط OPلا ةA@طM;ا تارّوحتلا نم كتلئاعو تنأ

 ؟انوروك سوA@ف



▢ vبك ل�شcd ءاصقتسا: 

 ؟ةق7رطلا هذ�É ركفت اذامل -

 ةحئا@? ةرّوحتملا ةديد@?ا تالالسلا روwظ رثؤي فيك 

 ؟حاقللا �s ةقثلا �Nع ن4قيلا مدعو »19-ديفو9«

fكتفصب حاقل يقلت كل قبس ل �M؟غلاب ص 

 )ةدحاو ةباجإ ªdخا(

 مع® ▢

 الك ▢

ادكأتم ُتسل ▢
ً

 

 

  :ةع%اتملا لاؤس

 ؟كسفنل ميعطتلا تامدخ TUع لوصa;ا ةلو¢س ىدم ام

 ...لوقتس

 )ةدحاو ةباجإ ªdخا(

ال^س س«ل ▢
ً

 قالطإلا rsع 

اليلق ل^س ▢
ً

 

 ام دح s{إ ل^س ▢

 ةياغلل ل^س ▢

 

  :ةع%اتملا لاؤس

 وأ "ء\�àلا ضعv ل^س" تاحاقللا s{إ لوصولا نأ ص`Êلا ركذ اذإ(

ال^س س«ل"
ً

 نم لعجي يذلا ام :)V{اتلا لاؤسلا حرطا "قالطإلا rsع 

  ؟تاحاقللا TUع لوصa;ا كيلع بعصلا

 )ةددعتم ةباجإ تارايخ ددح(

  )ةيدسج دويق يدل( يدرفمب با�ذلا \¾نكمي ال ▢

▢ vادج ديع
ً

 

  V{ ةبسانم تس«ل نكامألا حتف تاقوأ ▢

▢ kV vع لوص�:ا نود سانلا ّدرُي نايحألا ضعrs حاقللا  

ادج ل7وط راظتنالا تقو ▢
ً

  

  ةظ�اب ميعطتلا فيلا�ت ▢

  ةلاعف تس«ل تاحاقللا ▢

  :)ÀÁو( ىرخأ ▢

 ةباجإ نودب ▢

 

  :ةع%اتملا لاؤس

احاتم نا~ اذإ "19-ديفوك" سوA@ف حاقل jk كتقث ىدم ام
ً

 كل 

 ؟نآلا

 )ةدحاو ةباجإ ªdخا(

 قالطألا rsع ▢

اليلق ▢
ً

  

 ام ٍدح s{إ ▢

 سوA@ف حاقل TUع كلوصح ةيلامتحا ىدم ام

احاتم نوكي امدنع "19-ديفوك"
ً

 jk ؟كدلب  

  :ءاصقتسا

  ؟ةق7رطلا هذ�É ركفت اذامل -

  ؟حاقللا ةمالس لوح كرا�فأ UV ام -



اcdثك ھب قثأ ▢
ً

 

 

  :ةع%اتملا لاؤس

 نم كيمحيس "19-ديفوك" سوA@ف حاقل نأ دقتع� ىدم يأ �Uإ

  ؟انوروك سوA@ف TUع تأرط OPلا تارّوحتلا

 )ةدحاو ةباجإ ªdخا(

 قالطألا rsع ▢

اليلق ▢
ً

  

 ام ٍدح s{إ ▢

اcdثك ھب قثأ ▢
ً

 

 

  :يرايتخا لاؤس

 jk "19-ديفوك" سوA@ف حاقل TUع لوصa;ا ةيمfأ ىدم ام

  ...لوقتس ؟كتTU caع كداقتعا

 )ةدحاو ةباجإ ªdخا(

ام^م س«ل ▢
ً

 قالطإلا rsع 

 ةيم�ألا نم ليãض ردق rsع ▢

 ام دح s{إ ما� ▢

 ةيم�ألا نم cdبك ردق rsع ▢

 ة�رمعلا تائفلا فلتخم نم( سانلا عفاود �Nع 45ثأتلا و� ام 

  ؟»19-ديفو9« سو45ف دض حاقللا �Nع لوص\�ل )ةيناس�@?او

 ل¢ف ،"19-ديفوك" سوA@فل نمآ حاقل يقلت كيلع ضرُع اذإ

  ؟ھيلع لصحتس

 )ةدحاو ةباجإ ªdخا(

 مع® ▢

 الك ▢

ادكأتم ُتسل ▢
ً

 

 فرعأ ال ▢

 ةباجإ نودب ▢

fتركف ل jk ا;aع لوصTU فل حاقل@Aديفوك" سو-

احاتم حبصي امدنع"19
ً

 ؟لعفتس كنأ دقتع° اذام ؟

  :ءاصقتسا

 اذ� rsع ركفت اذامل ي®dخت نأ نكمي ل� -

 ؟وحنلا

 JKبادتلاو ةماعلا ةa`لا ةمئالم ىدم لوح روصتلا

 ةيعامتجالا

 فلتخم نم( سانلا كاردإ ةيفيك �Nع جتانلا 45ثأتلا و� ام

 ةماعلا ة\]لا ةمءالم ىدمل )ةيناس�@?او ة�رمعلا تائفلا

 45بادت ذاختا �s سانلا بغري ل�( ؟ةيعامتجالا 45بادتلاو

    )؟ةمارص لقأ مأ 5£كأ ةيباقر

 fوملا تاءارجإلا نأ رعش� ل½¾ �nفقول ةلاعف لازت ال ا 

 ةباجإ ªdخا( ؟انوروك سوA@ف TUع أرطت OPلا ةA@طM;ا تارّوحتلا

 )ةدحاو

 قالطألا rsع ▢

اليلق ▢
ً

  

 ام ٍدح s{إ ▢

اcdثك ھب قثأ ▢
ً

 

تعا OPلا تاءارجإلا نأ دقتع� لf ،ماع ل»ش%
ُ

 jk تدم

 OPلا ةA@طM;ا تارّوحتلا راشwنا نم للقتس كتقطنم

 ؟انوروك سوA@ف TUع أرطت

  :ءاصقتسا

 م�اس° \]لا تاءارجإلا حرش كنكمي ل� -

vصاخ ل�ش kV ع ةرطيسلاrs راش¡نا 

 rsع تأرط \]لا ةcdط`:ا تارّوحتلا

  ؟انوروN سوcdف

 نأ دقتع° اذامل حرش° نأ نكمي ل� -

 فقول ةلاعف cdغ ا�Ý�Ö Éوملا تاءارجإلا

 تأرط \]لا ةcdط`:ا تارّوحتلا راش¡نا

  ؟انوروN سوcdف rsع

 دو¢>;ا لذبت كدلب jk ةموكa;ا نأ دقتع� لf  :يرايتخا لاؤس



fا ةباجتسا نأ دقتع� ل;aةموك jk تارّوحتلا ة¢جاومل كدلب 

 اn¿ف غلابم مأ ةبسانم انوروك سوA@ف TUع تأرط OPلا ةA@طM;ا

اA@ثك
ً

  ؟ةيفا~ A@غ مأ 

 )ةدحاو ةباجإ ªdخا(

 ةياغلل ةبسانم ▢

 ةبسانم ▢

 ةيفاN تس«ل ▢

اغلابم س«ل ▢
ً

  ا�Ùف 

 OPلا ةA@طM;ا تارّوحتلل ةباجتسالا jk ة�ولطملا

  ؟انوروك سوA@ف TUع تأرط

  :ءاصقتسا

 يذلا أط`:ا ام/ھلعفت يذلا باوصلا ام -

 ؟ھلعفت

 

fلا تاءارجإلا نأ دقتع� لOP ذختاÀnكتموكح ا 

 TUع تأرط OPلا ةA@طM;ا تارّوحتلل ةباجتسالل

  ؟ةلاعف/ةبسانم انوروك سوA@ف

  :ءاصقتسا

 ؟ةق7رطلا هذ�É ركفت اذامل -

 ا�ذختت نأ بجي \]لا تاءارجإلا UV ام -

 ةcdط`:ا تارّوحتلل ةباجتسالل كتمو�ح

 ؟انوروN سوcdف rsع تأرط \]لا

  :يرايتخا لاؤس

fوملا تاءارجإلا نأ رعش� ل½¾ �nا jk ا عضولا;aا�k ةرطيسلل 

ادج ةبسانم انوروك سوA@ف راشwنا TUع
ً

 ،ام دح �Uإ ةبسانم مأ ،

  ؟ةبسانم تس�ل مأ

 )ةدحاو ةباجإ ªdخا(

  قالطألا rsع ▢

اليلق ▢
ً

  

 ام ٍدح s{إ ▢

اcdثك ھب قثأ ▢
ً

 

 

  :ةبسانم A@غ A@بادتلا نأب اوركذ نيذلا ن@كراشملل ةع%اتم لاؤس

  ؟ةبسانم A@غ اÁnأ دقتع� OPلا تاءارجإلا �k ام

 )ةددعتم ةباجإ تارايخ ددح(

  ةمامكلا ءادترا ▢

  "19-ديفوN" حاقل يقلت ▢

  ةيعامتجالا تاعمجتلا rsع دويق ضرف ▢

  ةماعلا نكامألا kV تاعمجتلا rsع دويق ضرف ▢

  قالغإلا ديدمت ▢

  لاوجتلا رظح ضرف ▢

   لافطألا ضا7ر رود/تاعما;:ا/سرادملا قالغإ ▢

  تالقنتلا rsع دويق ضرف ▢

  )ÀÁو( ىرخأ ▢

 ةباجإ نودب ▢

  فرعأ ال ▢

  :يرايتخا لاؤس

ايلاح ا�n لومعملا ةحفا»ملا تاءارجإل كمعد ىدم ام
ً

 فقول 

  ؟انوروك سوA@ف راشwنا

 )ةدحاو ةباجإ ªdخا(

 قالطإلا rsع ا^معدأ ال ▢

اليلق ا^معدأ ▢
ً

 

 ام دح s{إ ا^معدأ ▢



اcdثك ا^معدأ ▢
ً

 

 فرعأ ال ▢

 ةباجإ نودب ▢

 ة�رمعلا تائفلا فلتخم نم( سانلا روصت �Nع 45ثأتلا و� ام   ةمامكلا ةيلاعف لوح رّوصتلا

 ؟ةمامكلا ةيلاعف نأش� )ةيناس�@?او

 تارّوحتلا نم كسفن ةيامa; ةمامكلا ءادترا ةيلاعف ىدم ام

  ؟انوروك سوA@ف jk ةA@طM;ا

 )ةدحاو ةباجإ ªdخا(

 قالطألا rsع ▢

اليلق ▢
ً

  

 ام ٍدح s{إ ▢

اcdثك ھب قثأ ▢
ً

 

 

 تائفلا فلتخم نم( سانلا ماµ´لا �Nع جتانلا 45ثأتلا و� ام ةيعامتجالا JKبادتلاو ةماعلا ةa`لا ةسرامم

 45بادتلاو ةماعلا ة\]لا تاسراممب )ةيناس�@?او ة�رمعلا

 ؟ةيعامتجالا

ايمسر ديكأتلا ىرج نأ ذنم
ً

 تأرط OPلا ةA@طM;ا تارّوحتلا TUع 

 ةيامح لجأ نم كتاءارجإ نم يأ تAّ@غ لf ،انوروك سوA@ف TUع

  ؟سوA@فلاب ةباصإلا نم كسفن

 )ةدحاو ةباجإ ªdخا(

 مع® ▢

  الك ▢

 ةباجإ نودب ▢

 

  :ةيصÂMلا تاءارجإلا اوA@غ نيذلا ن@كراشملل ةع%اتم لاؤس

 ؟ةيصÂMلا ة�زاA حالا كA@بادتب قلعتي ام jk هA@يغتب تمق يذلا ام

 )ةباجإلا تارايخ نم ديدعلا ددح(

 ءاملاو نوباصلا وأ تار^طملا مادختساب رارمتساب يدي لسغ ▢

   رارمتساب ةمامكلا يدترا ▢

  ةيعامتجالا تابسانملا kV تاعمجتلا روضح نع تفقوت ▢

  ةماعلا تابسانملا kV تاعمجتلا روضح نع تفقوت ▢

  ةدابعلا رود s{إ با�ذلا نع تفقوت ▢

 رفسلا نع تفقوت ▢

  يä صا`:ا ةي�¨لا ةياعرلا مدقمب لصتأ ▢

  رركتم وحن rsع صحفلل عضخأ ▢

  عاطتسملا ردق ت«بلا kV ثكمأ ▢

  æ«}Vم جراخ صا`_ألا ةسمالم بنجتأ ▢

  "19-ديفوN" سوcdف حاقل تيقلت ▢

 )ÀّÁو( ىرخأ ▢

 ةباجإ نودب ▢

fغ ل@Aحالا كتاءارجإ/كتاسرامم ت Aنأ ذنم ة�زا 

ايمسر ديكأتلا ىرج
ً

 OPلا ةA@طM;ا تارّوحتلا TUع 

 ؟انوروك سوA@ف TUع تأرط

  :ءاصقتسا

 s{إ َتدَمَع يذلا ام ي®dخت نأ نكمي ل� -

 ءادترا ،لاثملا لي�س rsع( هcdيغ°

 s{إ امو ،يدس;:ا دعابتلاو ،ةمامكلا

  ؟اذاملو )كلذ

 يأ cdيغ° مدع ب�س ي®dخت نأ نكمي ل� -

 ؟ة7زاªdحالا تاءارجإلا نم

ايمسر ديكأتلا ىرج نأ ذنم
ً

 تأرط OPلا ةA@طM;ا تارّوحتلا TUع 

 عوبسألا لالخ اÀnذختا OPلا تاءارجإلا �k ام ،انوروك سوA@ف TUع

  ؟انوروك سوA@فب ةباصإلا عنمل P¬املا

 )ةباجإلا تارايخ نم ديدعلا ددح(

 ھجولل ءاطغ وأ عانق ءادترا ▢



 ن7رخآلا صا`_ألا نم لقألا rsع دحاو ªdم ةفاسم rsع ءاقبلا ▢

kV ةماعلا نكامألا 

 ن7رخآلا صا`_ألا نم لقألا rsع نcنثا نيªdم ةفاسم rsع ءاقبلا ▢

kV ةماعلا نكامألا 

 ءاملاو نوباصلا وأ تار^طملا مادختساب ماظتناب نيديلا لسغ ▢

 سطعلا وأ لاعسلا دنع فنألاو مفلا ةيطغ° ▢

 لاعسلاو �ÕÖ:ا نم ي®اع& ص`_ يأ سمالت بنجت ▢

 "19-ديفوN" سوcdف نم ةياقولا حاقل يّقلت ▢

 ةلوسغم cdغ ٍديأب كمفو كفنأو كي>يع ةسمالم بُّنجت ▢

 ةيلخادلا نكامألا ة7و�¢/فرغلا ة7و�¢ ▢

 ةي�شعلا ةيئاذغلا تالمكملا لوانت ▢

 ةيلثملا ة;:اعملا قرط مادختسا ▢

 تاوبعلاو لئاسرلا حتف دنع رذ�:ا V×وت ▢

 ازنولفنإلا حاقل يّقلت ▢

 نوميللاو ليبجنزلاو موثلا لوانت ▢

 ا^ميقع° وأ حطسألا فيظنت ▢

 ة7وي�:ا تاداضملا مادختسا ▢

 ا^ميقع° وأ ةلوم�¬ا فتاو^لا فيظنت ▢

 ي°اذلا لزعلا ▢

 )ÀّÁو( ىرخأ ▢

 قبس امم ء\�Û ال ▢

  ةباجإ نودب ▢

 ھجولا ةعنقأل صاyRألا ءادترا تاسرامم �Nع 45ثأتلا و� ام  ةمامكلا ءادترا ةسرامم

 راركت( ىدم ام ؟)ةيناس�@?او ة�رمعلا تائفلا فلتخم نم(

 ؟)ھعون امو ةمامكلا ءادترا

f؟ھجولا عانق يدترت ل  

 )ةدحاو ةباجإ ªdخا(

 مع® ▢

 الك ▢

ادكأتم ُتسل ▢
ً

 

 فرعأ ال ▢

  ةباجإ نودب ▢

 

  :ةع%اتملا لاؤس

f؟ةداع ھيدترت ل  

 )ةباجإلا تارايخ نم ديدعلا ددح(

 ل»æملا رداغأ نأ درجمب ▢

▢ kV لمعلا 

  قوسلل با�ذلا دنع ▢

 ةماعلا تالصاوملا لقتسأ امدنع ▢

 ةدابعلا رودل ب�ذأ امدنع ▢

f؟ھجولا عانق يدترت ل  

  :ءاصقتسا

اعانق يدترت َمل -
ً

 ؟ھجولل 

 ؟ةداع ھيدترت ل� -

 ؟ھجولا عانق ءادترا كيلع ل^س& يذلا ام -

 ءادترا كيلع بعصلا نم لعجي يذلا ام -

 ؟ھجولا عانق

 

fاعانق تيدترا ل
ً

  ؟P¬املا عوبسألا لالخ ھجولل 

  :ءاصقتسا

  ؟Ö]مو اذامل ،معنب ةباجإلا تناN اذإ -

 ي®dخت نأ نكمي ل� ،كلذك نكت مل اذإ -

 ؟ھجولا عانق ِدترت مل اذامل



 ءاقدصألا ةلباقم دنع ▢

 )ÀّÁو( ىرخأ ▢

  ةباجإ نودب ▢

 

 لاؤسلا ةع%اتم

ايمسر ديكأتلا ىرج نأ ذنم
ً

 TUع تأرط OPلا تارّوحتلا TUع 

 ؟ةمامكلا ءادترا ةA@تو نم تAّ@غ لf ،انوروك سوA@ف

 )ةدحاو ةباجإ ªdخا(

اراركت �dكأ ▢
ً

 

  ةcdتولا سفن ▢

اراركت لقأ ▢
ً

  

  ةباجإلا kV بغرأ ال ▢

  ةباجإ نودب ▢

 ة�رمعلا تائفلا فلتخم نم( سانلا روصت ءازإ 45ثأتلا و� ام مصولا راثآل ضرعتلا رطاخم لوح رّوصتلا

 مصولل ضرعتلا نم ةدياµ´ملا فواQRا نأش� )ةيناس�@?او

 لثم( ةديد@?ا تارّوحتملا لوح رودت tuلا تاياورلا ب¡س�

 رّوحتملاو ،ايق�رفإ بونج تارّوحتمو ،ي·اطي5¶لا رّوحتملا

 ؟)كلذ MNإ امو ��sزا5¶لا

 fنع تعمس ل �Mفب باصم ص@Aانوروك سو jk 

 )ةدحاو ةباجإ ªdخا( ؟ھيف ش�ع� يذلا عمت>�ا/طي�aا

 مع® ▢

 الك ▢

ادكأتم ُتسل ▢
ً

 

 فرعأ ال ▢

  ةباجإ نودب ▢

 

  :معنب قباسلا لاؤسلا TUع ةباجإلا تنا~ اذإ ةع%اتملل لاؤس

  ؟صÂMلا اذf صوصخب ھتظحال يذلا جالعلا وf ام

  )ةددعتم ةباجإ تارايخ ددح(

 ص`Êلا اذ� عمت;¬ا kV نورخآلا ءاضعألا بنجتي ▢

 ا�Â�Ò/ھت�Â لوح تاعاشإلا جّورُت ▢

  ن7رخآ صا`_أل ىودعلا لقني دق ھنأ نم فواخم كان� ▢

امعد عمت;¬ا kV نورخآ ءاضعأ مدقُي ▢
ً

 ءارش( ص`Êلا اذ^ل 

 cdغو ،لافطألاب ءانتعالاو ،ة7ودألا cdفوتو ،هايملا راضحçو ،ماعطلا

  )كلذ

  لمعلا ةلصاوم نع ا^فاقيإ/ھفاقيإ ىرج ▢

 )ÀّÁو( ىرخأ ▢

 يردأ ال ▢

  ةباجإ نودب ▢

fنع تعمس ل �Mفب باصم ص@Aانوروك سو jk 

  ؟ھيف ش�ع� يذلا عمت>�ا/طي�aا

  :ءاصقتسا

 ٍوحن rsع لماعُ& ص`Êلا ناN ل� -

  ؟داتعملا نع فلتخم

  ؟اذامل ملع° ل� -



 ة�رمعلا تائفلا فلتخم نم( صاyRألا ضُّرع¹ 45ثأت ام   مصولل ضرعتلا ةlرجت

 تاياورلاو ةديد@?ا تارّوحتملا ب¡س� مصولل )ةيناس�@?او

 بونج تارّوحتمو ،ي·اطي5¶لا رّوحتملا لثم( اwلوح رودت tuلا

 ؟)كلذ MNإ امو ��sزا5¶لا رّوحتملاو ،ايق�رفإ

 تارّوحتلا رشÊ نع لوؤسملا ھنأ دقتع� نم/اذام 

  ؟انوروك سوA@فل ةA@طM;ا

  :ءاصقتسا

  ؟ب�سلا ÀÁوت نأ نكمي ل� -

 )ةيناس�@?او ة�رمعلا تائفلا فلتخم نم( سانلا قثي ل� ةقثلا ةlرجت

 ةفرعم 45فوت �s ةيملاعلا ة\]لا ةمظنم/ءاملعلا/ةمو�\?اب

 ةرّوحتملا ةديد@?ا تالالسلا لوح بسانملا تقولا �s ةقيقد

  ؟ةبسانم ةياقو 45بادت MNإ اª¼مجرتو

fا نأ دقتع� ل;aس ةموكwةمزاللا تاءارجإلا ذخت ;aةيام 

  ؟ةرّوحتملا ةديد>;ا تالالسلا نم نا»سلا

 )ةدحاو ةباجإ ªdخا(

 مع® ▢

 الك ▢

  ةمو��:ا ا�É علطضتس \]لا ةباجتسالا لوح كو�ش يدل ▢

 

 وأ الكب قباسلا لاؤسلا TUع ةباجإلا تنا~ اذإ ةع%اتملل لاؤس

  .اn¿ف كوكشم

  ؟ةبسانم نوكت نل ةباجإلا نأ دقتع� كلعجي يذلا ام

 )ةدحاو ةباجإ ªdخا(

 è�Öم ام kV ةعرسv ةباجتسالاب ةمو��:ا علطضت مل ▢

 ةبسانم cdبادتلا نكت مل ▢

  تاطلسلاب قثأ ال ▢

-ديفو9" سو45فل ةرّوحتم ةديدج تالالس روwظ رثؤي فيك

 �s ةقثلا �Nع تاروطتلا هذ� لوح ن4قيلا مدعو "19

 ؟تامو�\?ا

ايمسر انوروك سوA@ف ديكأت لبق
ً

 jk كتقث تا�وتسم �k ام ،

  ؟ةيموكa;ا تارارقلا/ةموكa;ا

 )ةدحاو ةباجإ ªdخا(

  ةياغلل ةعفترم ▢

 ةطسوتم ▢

 ةضفخنم ▢

 قالطإلا rsع ا�É قثأ ال ▢

  ةباجإ نودب ▢

 

 :ةع%اتملا لاؤس

ايمسر انوروك سوA@ف ديكأت ذنم
ً

، fغ� ل@Aكتقث تا�وتسم ت jk 

  ؟ةموكa;ا

 )ةدحاو ةباجإ ªdخا(

 تدادزا ▢

 تضفخنا ▢

  cdغتت مل ▢

  ةباجإ نودب ▢

 

  :ةع%اتملا لاؤس



ايمسر ديكأتلا ىرج نأ ذنم
ً

 تأرط OPلا ةA@طM;ا تارّوحتلا TUع 

  ؟ةموكa;ا jk كتقث تا�وتسم تA@غ� لf ،انوروك سوA@ف TUع

 )ةدحاو ةباجإ ªdخا(

  تدادزا ▢

  تضفخنا ▢

  cdغتت مل ▢

  ةباجإ نودب ▢

  :يرايتخا لاؤس

  ؟]غارفلا ألما[ �kاa;ا تقولا jk ا�n كتقث رادقم ام

 )ةدحاو ةباجإ ªdخا(

 قالطإلا rsع ا^معدأ ال ▢

اليلق ا^معدأ ▢
ً

 

  ام ٍدح s{إ ▢

اcdثك ا^معدأ ▢
ً

 

 ةباجإ نودب ▢

 سو45فل ةرّوحتملا ةديد@?ا تالالسلا روwظ رثؤي فيك 

 ؟ءاملعلا �s ةقثلا �Nع ن4قيلا مدع ةلاحو "19-ديفو9"

fإ عمتس� ل�U سفت@Aا تارّوحتلا لوح ءاملعلا تا;Mط@Aلا ةOP 

  ؟انوروك سوA@ف TUع تأرط

 )ةدحاو ةباجإ ªdخا(

 مع® ▢

 الك ▢

  ةباجإ نودب ▢

 

  :ةع%اتملا لاؤس

 تارّوحتلا لوح ءاملعلا ا¢مدق OPلا تاA@سفتلا هذf دجت فيك

  ؟انوروك سوA@ف TUع تأرط OPلا ةA@طM;ا

 )ةدحاو ةباجإ ªdخا(

 ة�Àاو ▢

 ا^ضعv ضقانت ▢

ادج ةدقعم ▢
ً

  V{ ةبس>لاب 

  ي®دعاس° ال تاcdسفتلا هذ� ▢

 فرعأ ال ▢

  ةباجإ نودب ▢

 لوح ءاملعلا تاA@سفت تدجو ىدم يأ �Uإ

  ؟ةديفم انوروك سوA@فل ةA@طM;ا تارّوحتلا

  :ءاصقتسا

  ؟ةديفم تاcdسفتلا هذ� نأ ىرت اذامل -

 تس«ل تاcdسفتلا هذ� نأ ىرت اذامل -

  ؟ةديفم

 

  :ةع%اتملا لاؤس

 تارّوحتلل ءاملعلا تاA@سفت jk قثت ىدم يأ �Uإ

  ؟انوروك سوA@ف TUع تأرط OPلا ةA@طM;ا

  :ءاصقتسا

 ؟ب�سلا نع ي®dخت نأ نكمي ل� -

  ؟كلذ cdيغتل ثدحي نأ بجي يذلا ام -

 

 يرايتخا لاؤس

 jk ءاMÏA;او ءاملعلا ھبعل يذلا رودلا jk كيأر ام

 تارّوحتلل كدلب ا�n تعلطضا OPلا ةباجتسالا

 ؟انوروك سوA@فل ةA@طM;ا

  :ءاصقتسا

 ؟ةق7رطلا هذ�É ركفت اذامل -

  ؟فلتخم ٍل�شv اولعفي نأ نكمي اذام -

 
  :يرايتخا لاؤس

fقثت ل jk ا مالك;MÏAاو ،ءاملعلا( ءا;MÏAءا jk لا لاجم`a؟)ة  

 )ةدحاو ةباجإ ªdخا(

 مع® ▢

 الك ▢

▢ kV س«ل نكل ،مع® )ةحئا;:ا( ةيادب vنآلا دع  

  ةباجإ نودب ▢



 

 مل/الكب قباسلا لاؤسلا TUع ةباجإلا تنا~ اذإ ةع%اتملل لاؤس

  :قثأ دعأ

 هذjk f كفواخم A@ثُي/ك>Ðزي يذلا ام ،كلذك نكي مل اذإ

  ؟تاA@سفتلا

 )ةدحاو ةباجإ ªdخا(

ادج ةدقعم ▢
ً

  V{ ةبس>لاب 

  لاقُي امب قثأ ال ▢

امئاد ▢
ً

 ء\�àلا سفن نولوقي ام 

 ا^ضعv ضقانت ▢

 ي®دعاس° ال تاcdسفتلا هذ� ▢

-ديفو9" سو45فل ةرّوحتم ةديدج تالالس روwظ رثؤي فيك يفطاعلا هافرلاو ةيسفنلا ةa`لا – يدرفلا JKثأتلا

 تائفلا فلتخم نم( صاyRألل ةيفطاعلا ةلا\?ا �Nع "19

 �Nع ةردقلاو ،قا�رإلاو ،لؤافتلا( )ةيناس�@?او ة�رمعلا

 )كلذ MNإ امو ،طاش�لاو ةوقلاب روعشلاو ،ةدايقلا

ابلاغ
ً

 كقلقي ام كانf لf .قلقو فواخم TUع تامزألا يوطنت ام 

jk فب قلعتي ام@A؟انوروك سو  

 )ةدحاو ةباجإ ªdخا(

 مع® ▢

 الك ▢

  ةباجإ نودب ▢

 

 :معنب قباسلا لاؤسلا TUع ةباجإلا تنا~ اذإ ةع%اتملل لاؤس

  ؟سوA@فلا نأش% كقلقي ام uAكأ ام ،معنب ةباجإلا تنا~ اذإ

 )é�Öقأ دحك ةباجإلل تارايخ ثالث ددح(

  ھبحأ ص`_ نادقف ▢

 ءابعألاب لقثم ÃVصلا ماظنلا ▢

  سرادملا قالغإ ▢

 لافطألا ةياعر قفرم قالغإ ▢

 )لامعألا قالغإ لثم( دوNرلا ▢

 rVمع/\]فيظو نادقف ▢

 ةيندملا تابارطضالا ▢

  ءاّبحألا ةلسارم rsع ةردقلا مدع/ةيعامتجالا ةلزعلا ▢

  ل»æملا kV فنع ثودح ▢

 ةي>يدلا سوقطلا/تالافتحالا داقتفا ▢

  راجيإلا عفد rsع ةردقلا مدع ▢

 ةيئاذغلا ي°اجايتحا ةيبلت rsع ةردقلا مدع ▢

  يä صا`:ا يراقعلا ن�رلا طاسقأ دادس rsع ةردقلا مدع ▢

  يدالوأل ةيسردملا موسرلا عفد rsع ةردقلا مدع ▢

  )ÀّÁو( ىرخأ ▢

 ء\�Û ال ▢

  ةباجإ نودب ▢

 

ايمسر ديكأتلا ىرج نأ ذنم
ً

 تأرط OPلا ةA@طM;ا تارّوحتلا TUع 



  ؟ةصاخ ةفصب كقلق A@ثي ام كانf لf ،انوروك سوA@ف TUع

 )ةدحاو ةباجإ ªdخا(

 مع® ▢

 الك ▢

  ةباجإ نودب ▢

 

  :معنب قباسلا لاؤسلا TUع ةباجإلا تنا~ اذإ ةع%اتملل لاؤس

  ؟uAكأ كقلقي يذلا ام ،معنب ةباجإلا تنا~ اذإ

 )é�Öقأ دحك ةباجإلل تارايخ ثالث ددح(

  ھبحأ ص`_ نادقف ▢

 ءابعألاب لقثم ÃVصلا ماظنلا ▢

  سرادملا قالغإ ▢

 لافطألا ةياعر قفرم قالغإ ▢

 )لامعألا قالغإ لثم( دوNرلا ▢

 rVمع/\]فيظو نادقف ▢

 ةيندملا تابارطضالا ▢

  ءاّبحألا ةلسارم rsع ةردقلا مدع/ةيعامتجالا ةلزعلا ▢

  ل»æملا kV فنع ثودح ▢

 ةي>يدلا سوقطلا/تالافتحالا داقتفا ▢

  راجيإلا عفد rsع ةردقلا مدع ▢

 ةيئاذغلا ي°اجايتحا ةيبلت rsع ةردقلا مدع ▢

  يä صا`:ا يراقعلا ن�رلا طاسقأ دادس rsع ةردقلا مدع ▢

  يدالوأل ةيسردملا موسرلا عفد rsع ةردقلا مدع ▢

  )ÀّÁو( ىرخأ ▢

 ء\�Û ال ▢

  ةباجإ نودب ▢

 
  :يرايتخا لاؤس

 ب�س% Tkي امب ترعش ةرم مك ،ن@يضاملا ن@عوبسألا A jk@كفتلاب

 ؟انوروك سوA@ف

 rsع :ةباجإلا تارايخ نم رايخ ل�ل V{اتلا سايقملا مدختسا(

اليلق ،قالطإلا
ً

اcdثك ،ام ٍدح s{إ ،
ً

( 

 نز�:اب رعشأ ▢

 موم^م ي®أب رعشأ ▢

  قلقلاب رعشأ ▢

  ةدحولاب رعشأ ▢

  ةداعسلاب رعشأ ▢

 لمألاب رعشأ ▢

  عفادلاب رعشأ ▢



 )ÀّÁو( ىرخأ ▢

  ةباجإ نودب ▢

 سو45فل ةرّوحتملا ةديد@?ا تالالسلا روwظ رثؤي فيك  يداصتقالاو stامتجالا – يدرفلا JKثأتلا

 بسك لُبُسو سانلل يداصتقالا عضولا �Nع "19-ديفو9"

 ؟شÀعلا

fكترسأ ىقلتت ل jk نيذلا ةرسألا دارفأ نم تال�وحت ةداعلا 

 ؟رخآ دلب وأ رخآ نا»م jk نولمع¤

 )ةدحاو ةباجإ ªdخا(

 رخآ نا�م kV نونطقي نيذلا ةرسألا دارفأ نم مع® ▢

 ىرخأ ةلود kV نونطقي نيذلا ةرسألا دارفأ نم مع® ▢

  الك ▢

  فرعأ ال ▢

 

  :"ىرخأ ةلود نم معÊ" ةباجإلا تنا~ اذإ :ةع%اتملل لاؤس

 :ةلودلا ديدحت �Uري

  __________________ :ةلودلا مسا ▢

  فرعأ ال ▢

 

ايمسر ديكأتلا ىرج نأ ذنم/P¬املا ر¢شلاب ةنراقم
ً

 TUع 

 غلبم نا~ لf ،انوروك سوA@ف TUع تأرط OPلا ةA@طM;ا تارّوحتلا

 ؟وf امك ةلاوa;ا

 )ةدحاو ةباجإ ªdخا(

  داتعملا نم �dكأ ▢

 داتعملا غلبملا سفن ▢

   داتعملا نم لقأ ▢

 لخدلا فقوت/لخد دجوي ال ▢

 

 :ةع%اتملا لاؤس

 TUع ھلثمي انوروك سوA@ف ÑPفت نأ دقتع� يذلا ديد²nلا رادقم ام

  ؟ةيلاملا كترسأ دراوم

 )ةباجإلا تارايخ أرقا– ةدحاو ةباجإ ªdخا(

   يقيقح ديد�¢ ▢

  طسوتم ديد�¢ ▢

اcdثك س«ل ▢
ً

  ديد�Òلا نم 

 قالطإلا rsع ديد�¢ دجوي ال ▢

 

 :ةع%اتملا لاؤس

ايمسر ديكأتلا ىرج نأ ذنم
ً

 تأرط OPلا ةA@طM;ا تارّوحتلا TUع 

 :Tkي امب كترسأ ترثأت لf ،انوروك سوA@ف TUع

  :)ةباجإ لN أرقا– ةباجإلا تارايخ نم ديدعلا ªdخا(

 ةفيظولا نادقف ▢

 ةيعارزلا cdغ لامعألا قالغإ ▢

ايمسر ديكأتلا ىرج نأ ذنم
ً

 سوA@ف ÑPفت TUع 

 تاجايتحالا ةيبلت TUع كتردق تA@غ� لf ،انوروك

  ؟ةيساسألا

  :ءاصقتسا

  ؟فيك -

 هذ� بّ�س يذلا ام ي®dخت نأ نكمي ل� -

  ؟تاcdيغتلا

 

  :ةع%اتملا لاؤس

 نامضل كتموكح اfذختت نأ بجي OPلا A@بادتلا ام

  ؟ةيساسألا مÀnاجايتحا ةيبلت TUع سانلا ةردق

 

  :يرايتخا لاؤس

 ىرج OPلا A@بادتلا نأ دقتع� لf ،ةماع ةفصب

 كتاجايتحا ةيبلت TUع كدعاس� كتقطنم jk اfذاختا

  ؟ماظتناب ةيساسألا

  :ءاصقتسا

 كنكمي ل� ،معنب ةباجإلا تناN اذإ -

 ؟ب�سلا حيضوت

 نكمي ل^ف ،كلذك رمألا نكي مل اذإ -

  ؟كتدعاسم مدع ب�س حيضوت

 

  :يرايتخا لاؤس

fيغ� يأب تررم ل@Aتا jk ةنراقم كترسأ لخد 

  ؟P¬املا ر¢شلاب

  :ءاصقتسا

  ؟ا�É تررم \]لا تاcdيغتلا UV ام -



 ىرخألا تا�لتمملاو دوقنلا ب��/ةقرس ▢

 كامسألا ديصو ةيناوي�:ا ةو�dلاو ةعارزلا ةطش®أ ليطع° ▢

 ة7راجتلا/ةيعارزلا تالخدملا راعسأ ةدا7ز ▢

 يراجتلا/V¿ارزلا جاتنإلا راعسأ kV ضافخنا ▢

 ةكل�Òسملا ةيس«ئرلا ةيئاذغلا داوملا راعسأ ةدا7ز ▢

الخد رفوي ناN ةرسألا دارفأ نم درف ةافو وأ ةباصإ وأ ضرم ▢
ً

 

 )ÀّÁو( ىرخأ ▢

 

 :ةع%اتملا لاؤس

  ؟ةمدصلا هذf كترسأ/تنأ ريدت فيك

  :)ةباجإ لN أرقا– ةباجإلا تارايخ نم ديدعلا ªdخا(

 ةيشاملا كلذ kV امب لوصألا عيب ▢

 لخدلل ةّردم ةيفاضإ ةطش®أ kV ةكراشملا ▢

   ةلئاعلا وأ/و ءاقدصألا نم ةدعاسملا ىقلت ▢

   ةلئاعلا وأ/و ءاقدصألا نم ضاªdقالا ▢

  ةيلام ةسسؤم نم ضرق rsع لوص�:ا ▢

 ةيمسر cdغ ضارقإ ة^ج نم ضرق rsع لوص�:ا ▢

  باس�:ا rsع تايªdشملا ▢

      ةرخأتملا دادسلا تاما»ªلا ▢

امدقم لوص�¬ا عيب ▢
ً

    

  ءاذغلا كال�Òسا ليلقت ▢

    ةيئاذغلا cdغ داوملا كال�Òسا ليلقت ▢

         تارخدملا rsع دامتعالا ▢

 ةيمو�ح cdغ ةمظنم نم ةدعاسملا يقلت ▢

  لمعلا بحاص نم ةمدقم ةعفد ذخأ ▢

 ةمو��:ا نم ةناعإ rsع لوص�:ا ▢

ائ«ش لعفأ مل ▢
ً

 

 )ÀّÁو( ىرخأ ▢

 

ايمسر ديكأتلا ىرج نأ ذنم
ً

 تأرط OPلا ةA@طM;ا تارّوحتلا TUع 

 يأ نم ةدعاسم يأ كترسأ تقلت لf ،انوروك سوA@ف TUع

 jk ةي³يدلا تائي¢لاو ةيلودلا تامظنملاو ةموكa;ا لثم ةسسؤم

 ؟)ماعطلا ءانÓتساب( ىرخأ ةي³يع تال�وحت ل»ش

 )ةدحاو ةباجإ ªdخا(

  مع® ▢

 الك ▢

 ةباجإ نودب ▢

 



 :ةع%اتملا لاؤس

 ءانÓتساب( ىرخألا ةي³يعلا تال�وحتلا هذ¢ل P±�ئرلا ردصملا وf ام

 ؟])ءاذغلا

  )ةددعتم ةباجإ تارايخ ددح(

  ةمو��:ا ▢

 ةيعمتجم ةمظنم ▢

 ةيمو�ح cdغ ةمظنم ▢

  ةيلود ةمظنم ▢

  ةي>يد تائي� ▢

 )ÀّÁو( ىرخأ ▢

  :يرايتخا لاؤس  

 ديكأت ذنم ةيساسألا كتاجايتحا ةيبلت TUع كتردق تA@غ� فيك

ايمسر انوروك سوA@ف ÑPفت
ً

  ؟

 )ةدحاو ةباجإ ªdخا(

 ةنّسحم

  تءاس  ▢

 cdغتت مل ▢

  ةباجإ نودب ▢

  فرعأ ال ▢

 

 كنكمي ل¢ف ،ةيساسألا تاجايتحالا ةيبلت TUع كتردق تءاس اذإ

  ؟كلذ jk تمfاس OPلا لماوعلا ديدحت

  )ةددعتم ةباجإ تارايخ ددح(

  ةرسألا لخد/ةفيظولا نادقف  ▢

  ةي�Â لNاشم  ▢

  دود�:ا قالغإ  ▢

  لقنتلا rsع دويق ضرف  ▢

 نؤملا ءارش/قوسلا s{إ با�ذلا نم فو`:ا  ▢

 ةيداصتقالا ةثاغإلا cdبادت فقو  ▢

  تالصاوملا فيلا�ت ةدا7ز  ▢

  ةش«عملا فيلا�ت ةدا7ز  ▢

 ةيئاذغلا داوملا راعسأ ةدا7ز  ▢

  ةيناس®إلا تادعاسملا عاطقنا  ▢

  �rV¬ا قوسلا kV ةرفوتم cdغ علسلا  ▢

 يفعض/ي°اقاعإ عم مءاوتت \]لا تامد`:ا قالغإ  ▢

  سرادملا قالغإ  ▢

 )ÀّÁو( ىرخأ ▢

  يردأ ال ▢

 



  ةباجإ نودب ▢

 


