
)قيقحتلا( ةلباق8ا يف درت يتلا ةيسيئرلا ةلئس(ا نم جذامن

)٢٠١٢ سرام/راذآ ةلئسJل ثيدحت رخآ( ءوجللا روما و ةرجهلل ةيداحت?ا ةرئادلا

؟ىرخأ تاجهل وا تاغل ةيأ اهتركذ يتلا تاغلل ةفاضلإب ملكتت له -١

؟ىرخأ نادلبل تايسنج وأ ؟ىرخأ ةيسنج ةيأ كتزوحب تناك وا كتزوحب له -٢

؟ةنيعم ةيقرع ةعومجم وا ةريشع ىلإ يمتنم تنا له -٣

؟عون يأ نم رفس ةقيثو وأ رفس زاوج وأ ةيصخش تابثإ قاروا ةيا كناكمإب له -٤

 رفس ةقيثو وا رفس زاوج وا ةيصخش تابثإ قاروا ةيا وا ةيصخش ةيوه كلمت تنك له -٥
 ةهج و رادص?ا خيرات ركذ ءاجرلا ، قئاثولا هذه ىدحا ىلع كتزايح لاح يف ؟كنطو يف
.رادص?ا

؟ةيصخش تابثإ قاروا ةيا ميدقت كناكمإب سيل اذا8 -٦

 تاداهش ،لاث8ا ليبس ىلع ؟ةيصخشلا تابث? ىرخا قاروا ةيا ميدقت كناكمإب له -٧
خلا ..ديق جارخا ،ةقاوسلا ةداهش ،ملعلا ةمدخ رتفد ،ةيعماج وا ةيسردم

 له ؟ىرخا ةلود ةيا وا اينا8ا يف ةماق�ل حيرصت يا كتزوحب ناك وا كتزوحب له -٨
 ةهجلا وا ةرافسلا ديدحت كناكمإب له ؟لبق نم ىرخا ةلود ةيا وا اينا8( ازيف ىلع تلصح
؟ازيفلا اهنع تردص يتلا

 يف ؟كرفس دعوم ىتح كلانهً اميقم تنك له ؟كدلب يف كل يمسر ناونع رخآ انل ركذا -٩
ً.اضيا هركذ ءاجرلا ،رخآ ناونع يا يف كنكس لاح



ً.اضيا هركذ ءاجرلا ،رخآ ناونع يا يف كنكس لاح

 و ةد�ولا خيرات و لحم و ةرهشلا و مس?ا .كجوز/كتجوز تانايب كلضف نم انل ركذا -١٠
.جاوزلا خيرات

.يلاحلا ناونعلا و ؟نطولا يف يمسرلا كجوز/كتجوز ناونع وهام -١١

 ةيا ميدقت كناكمإب له ؟ءوجللا بلط مهل تمدق نيذلل ةفاض?اب نيرخآ لافطا كيدل له -١٢
؟نيرخآ لافطا دوجو لاح يف كلاوقا معدت قئاثو

؟مهدجاوت ناك8 يمسر ناونع رخآ وهام و ؟يلاحلا لافط(ا ء�ؤه ناونع وه ام -١٣

 ناونعلا و ديلاو8ا و ةرههشلا و مس?ا ؟كله( ةدئاعلا ةيصخشلا تانايبلا انل ركذا -١٤
.يمسرلا

؟مهدجاوت ناكم ركذ كناكمإب له ؟كنطو جراخ نوشيعي كتلئاع نم دارفأ ةيأ كيدل له -١٥

؟كنطو يف نيرخآ ءابرقا كيدل له -١٦

 خيرات و ناكم ؟ةرهشلا و مس?ا ؟ب(ا ةيحان نم كدجل ةيصخشلا تانايبلا يهام -١٧
؟ةد�ولا

؟اهيف تسرد يتلا تاعماجلا و سراد8ا يهام -١٨

 ةرم رخ� كلمع هيف تلواز يذلا ناك8ا انل ركذا ؟اهتملعت يتلا ةفرحلا وا ةنه8ا يهام -١٩
؟كلً ادئاع لح8ا ناك لهو

؟ةيمازل?ا ةيركسعلا ةمدخلا تيدا له -٢٠

؟اهترايز وا اينا8ا يف دجاوتلا كل قبس له -٢١

؟ةلودلا كلت يف ءوجللا بلط لوبق مت له ؟ىرخا ةلود يا يف ءوجللا ميدقت كل قبس له -٢٢



؟ةلودلا كلت يف ءوجللا بلط لوبق مت له ؟ىرخا ةلود يا يف ءوجللا ميدقت كل قبس له -٢٢
 كتانايب ذخأ و كريوصت مت له ؟يبورو(ا داحت?ا يفً اوضع ةلودلا كلت تناك له
؟ةلودلا كلت يف كتامصب و ةيصخشلا

 ءوجللا بلط مكميدقت لوح اينا8ا يف ةيداحت?ا ءوجللا رئاود ىدل تامولعم دجاوت لاح يف
 ةلئس(ا حرط متي اهدنع ،رخآ ناكم يف مكتامصب دجاوت ا ،ىرخا ةيبوروا ةلود يفً اقباس
:ةيلاتلا

...........يف ءوجللا بلط ............. خيراتب متمدق انتامولعم بسح -آ-٢٢
؟رم(ا اذهب ةقلعتم قاروا ةيا كيدل له

 متيل ىرخا ةيبوروا ةلودل كميلست نم انعنمت ،اهركذ كناكمإب بابسا كلانه له -ب-٢٢
؟كانه كب صاخلا ءوجللا بلط صحف

 يف رظنلاب ةصتخ8ا رئاودلا موقت و قيقحتلا يهتني نا لمتحي ،ةطقنلا هذه دنع :ةظح�م
ىرخأ ةلودل ةيضقلا ميلست وأ ءوجللا ةيضق

:ةيلاتلا ةلئس(ا درت دق قيقحتلا لامكإ لاح يف

 و فارتع?ا مت له ؟ىرخا ةلود ةيا يف ةلئاعلا دارفا دح( ءوجللا بلط ميدقت مت له -٢٣
؟ةماق?ا لحم و يميرلا ناونعلا ركذ مكناكمإب له ؟ءوجللا بلط لوبق

؟ةلودلا كلت يف ءوجللا بلط مكميدقت ةيناكما صحف يف عنام مكيدل له -٢٤

 ىلإ كتلحر تناك ىتم .اينا8ا ىلإ كئيجم كانثا اهربع تررم يتلا لودلا ًءاجر انل ركذا -٢٥
.اهتلمعتسا يتلا ت�صاو8ا قرط و خيراتلا ؟اينا8ا

 يتللا ةقح�8او اينا8ا يف ءوجللا مكميدقت بابسا حرش مكنم بلطيس ةلئس�ا هذه دعب



 يتللا ةقح�8او اينا8ا يف ءوجللا مكميدقت بابسا حرش مكنم بلطيس ةلئس�ا هذه دعب
ليصفتلاب اهيلإ متضرعت


