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سلبؼش هتذّد أِٓ اٌجششّخ 0  اٌٌدذح اٌزؼٍّّْْخ
0 ادلسزٌٍ                                                                             (أ  ) لشاءح ً فيُ اٌنص0  اٌنشبغ   

                                                                 اٌثبِٔ ِٓ اٌزؼٍُْ ادلزٌسػ .أسٍذخ هتذّد أِٓ اٌجششّخ 0 ادلٌظٌع
.  لشاءح اٌنص ً فيُ ِب ّشزًّ ػٍْو ِٓ أفىبس، ً ِؼؽْبد0اٌىفبءح ادلمبػذّخ

. ّمشأ ادلزؼٍُّ  اٌنص لشاءح ِسرتسٍخ،ًاػْخ ِؼجّشح  0 -  ِإششاد اٌىفبءح
 .ّسزخٍص ِٓ خالي اٌنص أْ اإلٔسبْ ّنزذش ثبسزؼّبٌو األسٍذخ اٌىّْبًّخ -
 .رصنْف اٌنص يف ئؼبسه اٌؼٍِّ،  ِغ حتذّذ خصبئصو ثعشة أِثٍخ -
 .ّىزت اذلّضح ادلزؽشفخ ادلنٌٔخ ثبٌفزخ صذْذخ -

دً 
األٔشؽخ ًادلّبسسبد ادلشا

اٌزمٌُّ ٔشبغ ادلزؼٍُ أٔشؽخ اٌزؼٍُ ادلمرتدخ 

الق 
الٔؽ

خ ا
ظؼْ

ً
  

ــ دلبرا رسؼَ اٌذًي ئىل اٌزسٍخ؟ 
ــ ِب ىِ أٌٔاع األسٍذخ اٌيت رنزجيب اٌجٍذاْ ادلزؽٌّسح ؟ 

ــ أُّ ِنيب أشذّ فزىب ثبإلٔسبْ ؟ 
ــ رؼبي ِؼِ ٌنزؼشف ِٓ خالي ادلمبي ػٍَ سلبؼش األسٍذخ 

. اٌىّْْبًّخ
 

 
..   ٌٍذفبع ػٓ  رشاهبب -
..  ٌجسػ ٔفٌرىب-
 ...  اٌؽبئشاد احلشثْخ ، اٌصٌاسّخ ، ادلذافغ-

 ....ــ األسٍذخ اٌنًٌّخ  ، اٌىّْْبئْخ 
 

 
يف اٌنيبّخ ىً رشٍ - 

أّْ اٌزسبثك ئىل اٌزسٍخ 
. أِشًا ِفْذًا

. ػًٍّ سأّه-
ىبد أِثٍخ ٌجٍذاْ -

. ػبٔذ ًّالد اٌسالح

 ٍُ
اٌزؼ

بء 
خ ثن

شدٍ
ِ

    
 

 
0 اٌمشاءح اٌصبِزخ* 
رٍْيب أسئٍخ . دػٌح اٌزالِْز اىل لشاءح اٌنّص لشاءح صبِزخ -

 0دلشالجخ اٌفيُ اٌؼبَ 
  ِب ىٌ ادلٌظٌع اٌزُ ّؼبجلو اٌنص ؟-
 ِب اخلؽش ادليذّد ٌسالِخ اٌجشش؟  -
   دلبرا يف سأّه؟-
 

 .لشاءح اٌنٌّرجْخ ، ِزجٌػخ  ثمشاءاد فشدّخ* 
.  ِزبثؼخ اٌمشاءاد ً رمٌمييب -
0  ِنبلشخ ِعٌّْ اٌنص وبٓرِ -

0 اٌجنبء اٌفىشُ ٌٍنص*  
 ــ  مب ثذّأ صبدت اٌنص ِمبٌو  ؟

0  ادلمذِخ
.  رؼشّف األسٍذخ اٌىّْبًّخ، ً اجلشثٌِّْخ

 
ــ ساح صبدت اٌنص يف اٌؼشض ّزوش ربؤّخ اسزخذاَ ىزا 

ِزَ وبْ رٌه ؟ .  اٌنٌع ِٓ اٌسالح
ــ ِٓ وبْ ِسزخذِيب ؟ 

ــ ِب اٌغشض اٌؼسىشُ ادلسزيذف ؟ 
ــ ِب رأثري اٌغبصاد ػٍَ احملبسثني؟  
. ــ اروش ىزه اٌغبصاد اٌيت اسزؼٍّذ 

اسزخذاَ األدلبْ  ٌٍسالح اٌىّْبًُ خالي احلشة 0 اٌؼشضــ 
. اٌؼبدلْخ األًىل إلحلبق اٌعشس ثبدلمبرٍني يف خنبدليُ

 
دلبرا؟ . ــ أخريًا ّؼٌد ثنب اٌىبرت ئىل اٌسالح اٌجٌْجلِ 

ـ ِب ادلشض اٌزُ رزسجت فْو ؟ 
 ــ ِب اٌذًٌْ ػٍَ ششاسخ اجلّشح اخلجْثخ ؟ 

 
 0 خلبمتخا

. األسٍذخ اٌجٌٌٌْجْخ ىِ األششط، فٌّد اإلٔسبْ هبب أوْذ
 
 

 
 
 

... ، اٌىّْْبًّخ ، اٌفزبوخ ــ األسٍذخ اخلجْثخ
.... ــ رمزً اٌجشش ، هتذد أِنيُ ، هتٍىيُ
. ــ ألهنب  رمزً ثبٓالف ، رٌسّس أِشاظب

 0 اٌفىشح اٌؼبِخ
اِزالن اٌجشش ألسٍذخ خجْثخ خؽش زلذق   -

.  ثسالِزيُ
 . ّمشأ ادلزؼٍُّ أجضاء اٌنص لشاءح ِسرتسٍخ، ِؼجّشح ُِّثٍخ-
 
 

 . ــ ثزؼشّف األسٍذخ اٌىّْْبًّخ ً اجلشثٌِْخ
 

 
. ــ خالي احلشة اٌؼبدلْخ اٌثبْٔخ

ــ اسزخذِيب األدلبْ ً دٍفبؤىُ ٌغشض ئججبس اجلنٌد ػٍَ 
... ِٓ خنبدليُ

. ــ ئراّخ رلبسُ اٌشئخ فبالخزنبق ادلإوذ
 .ــ وٌٍسّذ اٌىشثًٌْٔ ، اٌفسجني

 
 

... ــ ألّٔو أخؽش سالح 
. ــ اجلّشح اخلجْثخ 

ــ سشػخ أزشبس ىزه اٌجىزريّب ً ئراّزيب ادلّْزخ ً ٌٌ وبٔذ 
. ثىّْبد ظئٍْخ

 

 
ــ ِبىِ األخؽبس اٌجْئْخ 

 اٌيت رزسجت فْيب؟
ــ ِب األِشاض اٌيت رٌسّثيب؟ 

 
 

ــ حتفْض ػٍَ اٌزصذْخ 
 .اٌزارِ ٌألخؽبء

 
 
 
 

ـ ِب اٌفشق ثني اٌسالدني؟ 
ـ ِب سأّه يف ِمذِخ اٌنص 

 «اٌميش»ـ ًظف يف مجٍخ 
 

رفؼً »ـ ِب ِؼنَ ػجبسح 
« فؼٍيب 

ـ ِب احلمً ادلفيٌِِ 
 ٌٍّصؽٍذبد ادلزوٌسح؟

 
 

ـ اسزؼًّ اٌىبرت صْغخ 
ِب اٌغشض ِنيب ؟ .رفعًْ

ــ اروش أػشاض ثؼط 
 .األِشاض

ــ ىً رشٍ أْ اإلٔسبْ 
ميىٓ أْ ٍّجأ ِشح أخشٍ 
ئىل اٌسالح اٌىّْبًُ ؟ 

. ــ ػًٍّ
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دً 
ربثغ / األٔشؽخ ًادلّبسسبد ادلشا

اٌزمٌُّ ٔشبغ ادلزؼٍُ أٔشؽخ اٌزؼٍُ ادلمرتدخ 

 ٍُ
اٌزؼ

بء 
خ ثن

شدٍ
ِ

    
 

 
 

0 ـ اٌجنبء اٌفين 
 (اٌفبئذح ادلمصٌدح )ــ ِب غشض اٌىبرت ِٓ ىزا اٌنصّ؟ 

ــ ِب ىٌ اجلّيٌس ادلسزيذف ؟ 
. ــ ىبد اٌذًٌْ ػٍَ ِب رمٌي

ــ ِب ىِ ادلإششاد اٌيت جتؼٍنب ٔصنف اٌنص يف ئؼبس 
ػٍِّ؟ 

. ــ ِثً دلب رمٌي ِٓ خالي اٌنص
 

غشض اٌىبرت اإلخجبس ً اٌزؼٍُْ ، ًصلذه ِسزيذفب *  
. ػبِخ اٌنبط ً دًٌْ رٌه ثسبؼخ اٌٍغخ

اٌنصّ ػٍِّّ متْض ثبٌذلخ ً اٌٌظٌح، ً ئّشاد ادلصؽٍذبد * 
 
 

. ــ ػذ ئىل اٌنص ً اسزخشج وً ادلصؽٍذبد غري اٌؼشثْخ 
. ــ سُّ ىزه ادلصؽٍذبد

ِب دمٍو اٌذاليل ؟ . ــ ىبد ِصؽٍذب ػشثْب ِٓ اٌنص
 

0 ئِالء 
« .أصبثزو اجلّشح اخلجْثخ...ئّْ جضْءًا ِٓ ٌٍِْْ» 
« ئّْ جضاءً دسنب ىٌ ٔصْت ادلزمني» 

ِبراالدظذ؟ .ـ لبسْ ثني سسُ اذلّضح يف اٌىٍّزني اٌسبثمزني
. ـ دذّد ٌٔع اٌسىٌْ اٌزُ سجك وال ِنيّب

 

 
 
 

. ــ ئػالَ اٌنبط مبخبؼش األسٍذخ اٌىّْبًّخ ، ً اجلشثٌِْخ
.... ــ ػبِخ اٌنبط

. ــ ثسبؼخ اٌٍغخ ً اٌزؼجري
ــ ادلصؽٍذبد اٌؼٍّْخ ، اٌٍغخ ادلْسشح ، ػذَ اٌٍجٌء ئىل 

... اجملبص ، اٌجؼذ ػٓ اخلْبي
..... ــ ِشوجبد وّْبًّخ ، اٌغبصاد ، 

 
 
 
 
 
 

... ــ اٌجٌٌٌْجْخ ، اٌىشثًٌْٔ ، ادلْىشًثْخ
. ــ ِصؽٍذبد، ِفشداد ػٍّّْخ

 (اٌصذخ  )ــ اجلّشح اخلجْثخ ،  اجلشاثُْ 
 
 

ــ اذلّضربْ ِنٌٔزبْ ً ِشسٌِزبْ ػٍَ اٌسؽش، ئال أْ 
. ادلسجٌلخ ثسىٌْ ظبىش رجؼزيب أٌف

رشسُ اذلّضح ادلزؽشفخ ادلنٌٔخ ػٍَ اٌسؽش، ً رزجغ *  
. ثأٌف ِذ ئرا سجميب سىٌْ ظبىش

 
 
 
  

 
 
 

ــ ِب فبئذح اإلػالَ ؟ 
ــ ِب ىِ اٌؽبئفخ اٌيت 

حتزبج ئػالًِب ثبدلٌظٌع ؟ 
 

ــ وْف رزصٌس أْ ّىٌْ 
ؼشق ادلٌظٌع ثني مجيٌس 

ادلزخصصني؟ 
 
 
 
 
 

ــ ِب أمهْخ ئّشاد 
ادلصؽٍذبد وّب ىِ 

دًْ اٌٍجٌء ئىل اجملبص ؟ 
 
 

ــ الرتح ٌِاؼٓ أخشٍ 
رشسُ اذلّضح فْيب ثبٌشبوٍخ 

. ادلذسًسخ

ْخ 
خلزبِ

ٍخ ا
شد

ادل

 
 

0 أــ ِْض شلب ٍِّ ثني ادلؼشّة ِٓ اٌىالَ ً اٌذخًْ ً اٌؼشثِ
ــ ادلشض ، وٌٍسّذ اٌىشثًٌْٔ ، األِالح ادلؼذّْٔخ ،  اٌؼسً 

. اٌربًرْنبد ، اجلشاثُْ ، ادلْىشًثبد
 

0 ة ــ اوزت اٌىٍّبد آرْخ ِشاػْب اٌمبػذح اإلِالئْخ
.   دفءًا ، اجلضاء ، سجبءً ، ىجبءً

 
ج ــ ىبد ِفشداد رنزِّ ئىل دمً ِفيٌِِ ًادذ ىٌ  

. اجملبي اٌؼسىشُ
 

د ــ اوزت فمشح رؼرب فْيب ػٓ سأّه يف اٌجٍذاْ اٌيت رسؼَ 
. ٌزنّْخ لذساهتب يف اِزالن اٌسالح اٌنًٌُ، ً اٌجٌٌٌْجِ

 
. ه ــ سوت ثبٌىٍّبد ادلششًدخ مجال ِفْذح 

 
. ه ــ لُ ثاػذاد خؽخ ٌذساسخ ادلٌظٌع ادلمجً يف اٌمٌاػذ

 
 
 

ادلشض ، اجلشاثُْ ، اٌؼسً 0 اٌؼشثِ
األِالح ادلؼذْٔخ 0 ادلؼشة
. اٌربًرْنبد ، وٌٍسّذ اٌىشث0ًٌْٔ اٌذخًْ

 
 ــ  دفءًا ، اجلضاء ، سجبءً ، ىجبءً 

.... ــ ادلذافغ ، اٌصٌاسّخ ، اٌسالح اٌنًٌُ

 

. ــ ّىزت اٌفمشح يف دذًد مخسخ أسؽش ً ّؼرب ػٓ سأّو

. ــ ّنجض ادلؽٌٍة ِنو 

 
 
 

ــ أمثٓ رليٌداد ادلزؼٍُ يف 
. وً زلبًٌخ ِنو 

 
 


