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 ِخغظ ٌٍضٚخبد

أٜ ِٓ اٌٍغبد اٌزبٌيخ ٘ٝ ٌغزه األعبعيخ ٌٍست ؛ وٍّبد اٌزشديغ ، أَ رىشيظ اٌٛلذ ، أَ رجبدي اٌٙذايب ، أَ 

ِٚٓ ثُ : األػّبي اٌخذِيخ ، أَ اإلرصبي اٌجذٔٝ ؟ عيغبػذن اٌّخغظ اٌزبٌٝ ػٍٝ أْ رؼشف ٘زا ثشىً أويذ 

يّىٕه أٔذ ٚصٚخه أْ رٕبلشب ٌغزه اٌخبصخ ثبٌست ، ٚأْ رغزخذِب ٘زٖ اٌّؼٍِٛبد فٝ رسغيٓ زيبرىّب 

.اٌضٚخيخ   

ٚيزىْٛ ٘زا اٌّخغظ ِٓ ثالثيٓ ػجبسح ، ٚيّىٕه فمظ اخزيبس ػجبسح ٚازذح ِٓ وً صٚخيٓ ِٓ  

اٌؼجبساد ٚاٌزٝ رؼجش ػٓ سغجزه ثشىً أفضً ، الشئٝ وً صٚخيٓ ِٓ اٌؼجبساد ثُ ضؼٝ دائشح زٛي 

اٌسشف اٌّٛخٛد فٝ اٌؼّٛد األيغش اٌزٜ يمبثً اٌؼجبسح اٌزٝ اخزشرٙب ، ٚسثّب ِٓ اٌصؼت ػٍيه فٝ ثؼض 

اٌّشاد أْ رخزبسٜ ئزذٜ اٌؼجبساد ، ٌٚىٓ يدت ػٍيه أْ رخزبسٜ ٚازذح فمظ ، ٌزسصٍٝ ػٍٝ ٔزبئح أويذح 

ِٓ ٘زا اٌّخغظ ، ٚثّدشد أْ رٕزٙٝ ِٓ اخزيبساره ، ػذٜ ػذد اٌّشاد اٌزٝ ٚضؼذ فيٙب دائشح ػٍٝ وً 

ٌٚغخ اٌست اٌخبصخ ثه ٘ٝ . زشف ػٍٝ زذٖ ، ٚضؼٝ إٌزبئح فٝ اٌفشاغبد إٌّبعجخ فٝ ٔٙبيخ اٌّخغظ 

.اٌزٝ رسصً ػٍٝ أػٍٝ ٔمبط   

 أ.    ِالزظبد اٌست اٌدّيٍخ اٌزٝ يجذيٙب صٚخٝ ردؼٍٕٝ أشؼش شؼٛسًا عيجًب. 1

.                                                         أزت أْ يؼبٔمٕٝ صٚخٝ 

 

 ة.                                    أزت أْ أوْٛ أٔب ٚصٚخٝ ػٍٝ أفشاد . 2

 د.                                     أشؼش ثبٌست ػٕذِب يغغً صٚخٝ عيبسرٝ

 

 ج.                        اعزالَ ٘ذايب خبصخ ِٓ صٚخٝ رشؼشٔٝ ثبٌغؼبدح. 3

 ة.                                       اعزّزغ ثبٌشزالد اٌغٛيٍخ ِغ صٚخٝ 

 

 د.                              أشؼش ثبٌست ػٕذِب يغغً صٚخٝ اٌّالثظ . 4

.                                        يشٚلٕٝ األِش ػٕذِب يٍّغٕٝ صٚخٝ 
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 .                         أشؼش ثبٌست ػٕذِب يٍف صٚخٝ رساػيٗ زٌٛٝ. 5

 ج.                             أػشف أْ صٚخٝ يسجٕٝ؛ ألٔٗ يفبخئٕٝ ثبٌٙذايب

 

 ة.                            أزت ثشذح اٌز٘بة ِغ صٚخٝ ئٌٝ أٜ ِىبْ . 6

.                                                    أزت أْ أِغه ثيذ صٚخٝ 

 

 ج.                                      ألذس اٌٙذايب اٌزٝ يؼغيٙب ئٌٝ صٚخٝ. 7

 أ  .                                           أزت أْ يمٛي ٌٝ صٚخٝ ئٔٗ يسجٕٝ

   

 .                                      أزت ِٓ صٚخٝ أْ يدٍظ ثدٛاسٜ . 8

 أ.                 يخجشٔٝ صٚخٝ ثإٔٔٝ أثذٚ فٝ صٛسح زغٕخ ، ٚ٘زا يؼدجٕٝ

 

 ة.                               لضبء اٌٛلذ ِغ صٚخٝ يشؼشٔٝ ثبٌغؼبدح . 9

 ج.                                      أصغش ٘ذيخ ِٓ صٚخٝ ِّٙخ ثبٌٕغجخ ٌٝ

 

 أ.                       أشؼش ثبٌست ػٕذِب يخجشٔٝ صٚخٝ ثأٔٗ فخٛس ثٝ. 10

 د.                 ػٕذِب يغبػذٔٝ صٚخٝ ػٍٝ رٕظيف اٌّبئذح ثؼذ رٕبٚي اٌغؼبَ ، أػشف أٔٗ يسجٕٝ 

 

 ة.             أزت ػًّ ثؼض األشيبء ِغ صٚخٝ ثغض إٌظش ػّبٔفؼٍٗ. 11

 أ.                   اٌزؼٍيمبد اٌّإيذح ِٓ لجً صٚخٝ ردؼٍٕٝ أشؼش شؼٛسًا عيجًب
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 د.  رؼٕٝ ٌٝ األشيبء اٌجغيغخ اٌزٝ يفؼٍٙب صٚخٝ ِٓ أخٍٝ أوثش ثىثيش ِٓ األشيبء اٌزٝ يمٌٛٙب ٌٝ. 12

 .                                                            أزت أْ أػبٔك صٚخٝ

 أ.                                            ِذذ صٚخٝ ٌٝ يؼٕٝ ٌٝ اٌىثيش . 13

 ج.                           يؼٕٝ ٌٝ اٌىثيش أْ يؼغيٕٝ صٚخٝ ٘ذيخ رؼدجٕٝ زمًب

 

 ة.                      أْ أوْٛ ثدبٔت صٚخٝ فمظ، فٙزا يشؼشٔٝ ثبٌغؼبدح. 14

.                             يشٚلٕٝ األِش ػٕذِب يّٕسٕٝ صٚخٝ ثؼض اٌزذٌيه

 

 أ.                    سدٚد فؼً صٚخٝ ٌّب أزممٗ ِٓ ئٔدبصاد ِشدؼخ خذًا. 15

.          يؼٕٝ ٌٝ اٌىثيش أْ يغبػذٔٝ صٚخٝ فٝ فؼً شئ أػشف أٔٗ يىش٘ٗ

 

 .                                              الأًِ أثذًا ِٓ لجالد صٚخٝ . 16

 ة.                                 أزت أْ ُيظٙش صٚخٝ ا٘زّبًِب زميميًب ثّب أفؼٍٗ

 

 د.              أعزغيغ أْ أػزّذ ػٍٝ صٚخٝ فٝ ِغبػذرٝ فٝ ِشبسيؼٝ. 17

 ج.                             الأصاي أشؼش ثبإلثبسح ػٕذ فزر ئزذٜ ٘ذايب صٚخٝ

 

 أ.                                      أزت أْ يثٕٝ صٚخٝ ػٍٝ ِظٙشٜ . 18

ًٝ، ٚأْ يسزشَ أفىبسٜ  ة.                              أزت أْ يغزّغ صٚخٝ ئٌ
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 .             الأعزغيغ اٌزٛلف ػٓ ٌّظ صٚخٝ ػٕذِب يىْٛ لشيجًب ِٕٝ. 19

 د.              فٝ ثؼض األزيبْ يمضٝ صٚخٝ ثؼض اٌّٙبَ ثذاًل ِٕٝ ، ٚأٔب ألذس ٘زا

 

 د.              يغزسك صٚخٝ خبئضح ٌىً األشيبء اٌزٝ يفؼٍٙب ٌّغبػذرٝ . 20

 ج.        فٝ ثؼض األزيبْ أٔذ٘ش ٌٍىيفيخ اٌزٝ رثيش ثٙب ٘ذايب صٚخٝ رفىيشٜ

 

 ة.                                 أزت أْ يؼغيٕٝ صٚخٝ أزجب٘ٗ اٌىبًِ . 21

 د.                                  أزت أْ يغبػذٔٝ صٚخٝ ػٍٝ رٕظيف اٌجيذ

 

 ج.                           أرغٍغ ٌشؤيخ ٘ذيخ صٚخٝ ٌٝ فٝ ػيذ ِيالدٜ. 22

ًَ ِٓ عّبع صٚخٝ ٚ٘ٛ يمٛي ٌٝ ئٕٔٝ ِّٙخ ثبٌٕغجخ ٌٗ  أ.                  الأِ

 

 ج.         يخجشٔٝ صٚخٝ ثأٔٗ يسجٕٝ ػٓ عشيك اٌٙذايب اٌزٝ يؼغيٙب ٌٝ. 23

 د.         يظٙش صٚخٝ زجٗ ٌٝ ػٓ عشيك رمذيُ اٌّغبػذح ٌٝ دْٚ أْ أعأٌٗ

 

 ة.                        اليمبعؼٕٝ صٚخٝ أثٕبء والِٝ ، ٚ٘زا يؼدجٕٝ . 24

ًَ أثذا ِٓ رغٍُ اٌٙذايب ِٓ صٚخٝ   ج.                                        الأِ

 

 د.       صٚخٝ ِب٘ش فٝ اٌغإاي ػٓ اٌىيفيخ اٌزٝ يغزغيغ ِغبػذرٝ ػٕذِب أوْٛ ِزؼجخ. 25

 ة.        ئٕٔٝ أزت اٌز٘بة ئٌٝ ثؼض األِبوٓ ِغ صٚخٝ ٚاليّٕٙٝ اٌّىبْ اٌزٜ ٔز٘ت ئٌيٗ
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 .                                                     أزت ِؼبٔمخ صٚخٝ . 26

 ج.                                         أزت اٌٙذايب اٌّفبخئخ ِٓ ِلجً صٚخٝ

 

 أ.                                وٍّبد صٚخٝ اٌّشدؼخ رشؼشٔٝ ثبٌثمخ . 27

 ة.                                             أزت ِشب٘ذح األفالَ ِغ صٚخٝ

 

 ج.  اليّىٕٕٝ أْ أعٍت ٘ذايب أفضً ِٓ اٌزٝ أزصً ػٍيٙب ِٓ صٚخٝ . 28

.                              أزت وْٛ صٚخٝ اليغزغيغ أْ يجؼذ يذيٗ ػٕٝ

 

 د.     يؼٕٝ ٌٝ اٌىثيش أْ يغبػذٔٝ صٚخٝ ثيّٕب ٌذيٗ أشيبء يٕجغٝ ػٍيٗ فؼٍٙب. 29

 أ.          ػٕذِب يخجشٔٝ صٚخٝ ثأٔٗ يمذسٔٝ فاْ ٘زا يدؼٍٕٝ أشؼش شؼٛسًا عيجًب

 

 .            أزت أْ أػبٔك صٚخٝ ٚأززضٕٗ ػٕذِب أثزؼذ ػٕٗ ٌفزشح. 30

َٝ  أ.                              أزت عّبع صٚخٝ ٚ٘ٛ يمٛي ٌٝ ئٔٗ يثك ف

 

  : ----------: --------- د: --------- ج: ------------ ة :  -------- أ

األػّبي اٌخذِيخ = رجبدي اٌٙذايب  د= رىشيظ اٌٛلذ ج= وٍّبد اٌزشديغ  ة= أ
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 ِخغظ ٌألصٚاج

 

أٜ ِٓ اٌٍغبد اٌزبٌيخ ٘ٝ ٌغزه األعبعيخ ٌٍست ؛ وٍّبد اٌزشديغ ، أَ رىشيظ اٌٛلذ ، أَ رجبدي اٌٙذايب ، أَ 

ِٚٓ ثُ : األػّبي اٌخذِيخ ، أَ اإلرصبي اٌجذٔٝ ؟ عيغبػذن اٌّخغظ اٌزبٌٝ ػٍٝ أْ رؼشف ٘زا ثشىً أويذ 

يّىٕه أٔذ ٚصٚخه أْ رٕبلشب ٌغزه اٌخبصخ ثبٌست ، ٚأْ رغزخذِب ٘زٖ اٌّؼٍِٛبد فٝ رسغيٓ زيبرىّب 

.اٌضٚخيخ   

 ٚيزىْٛ ٘زا اٌّخغظ ِٓ ثالثيٓ ػجبسح ، ٚيّىٕه فمظ اخزيبس ػجبسح ٚازذح ِٓ وً صٚخيٓ ِٓ 

اٌؼجبساد ٚاٌزٝ رؼجش ػٓ سغجزه ثشىً أفضً ، الشئٝ وً صٚخيٓ ِٓ اٌؼجبساد ثُ ضؼٝ دائشح زٛي 

اٌسشف اٌّٛخٛد فٝ اٌؼّٛد األيغش اٌزٜ يمبثً اٌؼجبسح اٌزٝ اخزشرٙب ، ٚسثّب ِٓ اٌصؼت ػٍيه فٝ ثؼض 

اٌّشاد أْ رخزبسٜ ئزذٜ اٌؼجبساد ، ٌٚىٓ يدت ػٍيه أْ رخزبسٜ ٚازذح فمظ ، ٌزسصٍٝ ػٍٝ ٔزبئح أويذح 

ِٓ ٘زا اٌّخغظ ، ٚثّدشد أْ رٕزٙٝ ِٓ اخزيبساره ، ػذٜ ػذد اٌّشاد اٌزٝ ٚضؼذ فيٙب دائشح ػٍٝ وً 

ٌٚغخ اٌست اٌخبصخ ثه ٘ٝ . زشف ػٍٝ زذٖ ، ٚضؼٝ إٌزبئح فٝ اٌفشاغبد إٌّبعجخ فٝ ٔٙبيخ اٌّخغظ 

 .اٌزٝ رسصً ػٍٝ أػٍٝ ٔمبط 

 

 أ.                  ِالزظبد اٌست اٌدّيٍخ اٌزٝ يجذيٙب صٚخزٝ ردؼٍٕٝ أشؼش شؼٛسًا عيجًب. 1

.                                                                        أزت أْ رؼبٔمٕٝ صٚخزٝ 

 ة.                                                    أزت أْ أوْٛ أٔب ٚصٚخزٝ ػٍٝ أفشاد 

 د  .                   أشؼش ثبٌست ػٕذِب رغبػذٔٝ صٚخزٝ ػٍٝ ػًّ ثؼض األشيبء فٝ اٌسذيمخ

 

 ج.                                         اعزالَ ٘ذايب خبصخ ِٓ صٚخزٝ رشؼشٔٝ ثبٌغؼبدح. 3

 ة.                                                اعزّزغ ثبٌشزالد اٌغٛيٍخ ِغ صٚخزٝ 

 

 د.                                                أشؼش ثبٌست ػٕذِب رغغً صٚخزٝ اٌّالثظ . 4

.                                                          يشٚلٕٝ األِش ػٕذِب رٍّغٕٝ صٚخزٝ 
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 .                                       أشؼش ثبٌست ػٕذِب رٍف صٚخزٝ رساػيٙب زٌٛٝ

 ج.                                            أػشف أْ صٚخزٝ رسجٕٝ؛ ألٔٗ رفبخئٕٝ ثبٌٙذايب

 

 ة.                                          أزت ثشذح اٌز٘بة ِغ صٚخزٝ ئٌٝ أٜ ِىبْ . 6

.                                                                 أزت أْ أِغه ثيذ صٚخزٝ 

 ج.                                                 ألذس اٌٙذايب اٌزٝ رؼغيٙب ئٌٝ صٚخزٝ

 أ   .                                                     أزت أْ رمٛي ٌٝ صٚخزٝ ئٔٙب رسجٕٝ

 

 .                                               أزت ِٓ صٚخزٝ أْ ردٍظ ثدٛاسٜ . 8

 أ.                          رخجشٔٝ صٚخزٝ ثإٔٔٝ أثذٚ فٝ صٛسح زغٕخ ، ٚ٘زا يؼدجٕٝ

 

 ة.                                       لضبء اٌٛلذ ِغ صٚخزٝ يشؼشٔٝ ثبٌغؼبدح . 9

 ج.                                             أصغش ٘ذيخ ِٓ صٚخزٝ ِّٙخ ثبٌٕغجخ ٌٝ

 

 أ.                           أشؼش ثبٌست ػٕذِب رخجشٔٝ صٚخزٝ ثأٔٙب فخٛسح ثٝ. 10

َٝ ٚخجخ ِب ، أػشف أٔٙب رسجٕٝ   د.                              ػٕذِب رغٙٛ صٚخزٝ ٌ

 

 ة.                 أزت ػًّ ثؼض األشيبء ِغ صٚخزٝ ثغض إٌظش ػّبٔفؼٍٗ. 11

 أ.                       اٌزؼٍيمبد اٌّإيذح ِٓ لجً صٚخزٝ ردؼٍٕٝ أشؼش شؼٛسًا عيجًب
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 د.  رؼٕٝ ٌٝ األشيبء اٌجغيغخ اٌزٝ رفؼٍٙب صٚخزٝ ِٓ أخٍٝ أوثش ثىثيش ِٓ األشيبء اٌزٝ رمٌٛٙب ٌٝ. 12

.                                                             أزت أْ أػبٔك صٚخزٝ

 أ.                                             ِذذ صٚخزٝ ٌٝ يؼٕٝ ٌٝ اٌىثيش 

 ج.                           يؼٕٝ ٌٝ اٌىثيش أْ رؼغيٕٝ صٚخزٝ ٘ذيخ رؼدجٕٝ زمًب

 

 ة.                     أْ أوْٛ ثدبٔت صٚخزٝ فمظ، فٙزا يشؼشٔٝ ثبٌغؼبدح. 14

.                                       يشٚلٕٝ األِش ػٕذِب رذٌه صٚخزٝ ظٙشٜ

 أ.                    سدٚد فؼً صٚخزٝ ٌّب أزممٗ ِٓ ئٔدبصاد ِشدؼخ خذًا

.          يؼٕٝ ٌٝ اٌىثيش أْ رغبػذٔٝ صٚخزٝ فٝ فؼً شئ أػشف أٔٙب رىش٘ٗ

 .                                              الأًِ أثذًا ِٓ لجالد صٚخزٝ 

 ة.                                 أزت أْ رظٙش صٚخزٝ ا٘زّبًِب زميميًب ثّب أفؼٍٗ

 

 د.              أعزغيغ أْ أػزّذ ػٍٝ صٚخزٝ فٝ ِغبػذرٝ فٝ ِشبسيؼٝ. 17

 ج.                             الأصاي أشؼش ثبإلثبسح ػٕذ فزر ئزذٜ ٘ذايب صٚخزٝ

 

 أ.                                      أزت أْ رثٕٝ صٚخزٝ ػٍٝ ِظٙشٜ . 18

 ة                       .        أزت أْ رغزّغ صٚخٝ ئٌٝ أفىبسٜ، ٚالرزغشع فٝ ئصذاس األزىبَ أٚ رٛخيٗ إٌمذ
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 .          الأعزغيغ اٌزٛلف ػٓ ٌّظ صٚخزٝ ػٕذِب رىْٛ لشيجخ ِٕٝ. 19

 د.            فٝ ثؼض األزيبْ رمضٝ صٚخزٝ ثؼض اٌّٙبَ ثذاًل ِٕٝ ، ٚأٔب ألذس ٘زا

 

 د.         رغزسك صٚخزٝ خبئضح ٌىً األشيبء اٌزٝ رفؼٍٙب ٌّغبػذرٝ . 20

 ج.              فٝ ثؼض األزيبْ أٔذ٘ش ٌٍىيفيخ اٌزٝ رثيش ثٙب ٘ذايب صٚخزٝ رفىيشٜ

 

 ة.                          أزت أْ رؼغيٕٝ صٚخزٝ أزجب٘ٙب اٌىبًِ . 21

 د.                              اٌّسبفظخ ػٍٝ اٌجيذ ٔظيفًب ػًّ خذِٝ ُِٙ

 

 ج.                     أرغٍغ ٌشؤيخ ٘ذيخ صٚخزٝ ٌٝ فٝ ػيذ ِيالدٜ. 22

ًَ ِٓ عّبع صٚخزٝ ٚ٘ٛ رمٛي ٌٝ ئٕٔٝ ُِٙ ثبٌٕغجخ ٌٙب  أ.             الأِ

 

 ج.   رخجشٔٝ صٚخزٝ ثأٔٙب رسجٕٝ ػٓ عشيك اٌٙذايب اٌزٝ رؼغيٙب ٌٝ. 23

 د.        رظٙش صٚخزٝ زجٙب ٌٝ ػٓ عشيك ِغبػذرٝ ػٍٝ ِزبثؼخ ِشبسيؼٝ ِٓ اٌجيذ

 

 ة.                  الرمبعؼٕٝ صٚخزٝ أثٕبء والِٝ ، ٚ٘زا يؼدجٕٝ . 24

ًَ أثذا ِٓ رغٍُ اٌٙذايب ِٓ صٚخزٝ   ج.                                  الأِ

 

 د.     رؼشف صٚخزٝ ِزٝ أوْٛ ِزؼجًب،ٚ٘ٝ ِب٘شح فٝ اٌغإاي ػٓ اٌىيفيخ اٌزٝ رغزغيغ ثٙب ِغبػذرٝ.  25

 ة.                        ئٕٔٝ أزت اٌز٘بة ئٌٝ ثؼض األِبوٓ ِغ صٚخزٝ ٚاليّٕٙٝ اٌّىبْ اٌزٜ ٔز٘ت ئٌيٗ
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 أزت ِّبسعخ اٌؼاللخ اٌسّيّخ ِغ صٚخزٝ                        . 26

 ج.                                  أزت اٌٙذايب اٌّفبخئخ ِٓ ِلجً صٚخزٝ

 

 أ.                         وٍّبد صٚخزٝ اٌّشدؼخ رشؼشٔٝ ثبٌثمخ . 27

 ة.                                      أزت ِشب٘ذح األفالَ ِغ صٚخزٝ

 

 ج.  اليّىٕٕٝ أْ أعٍت ٘ذايب أفضً ِٓ اٌزٝ أزصً ػٍيٙب ِٓ صٚخزٝ . 28

َٜ ػٓ صٚخزٝ .                                   الأعزغيغ أْ أثؼذ يذ

 د.     يؼٕٝ ٌٝ اٌىثيش أْ رغبػذٔٝ صٚخزٝ ثيّٕب ٌذيٙب أشيبء يٕجغٝ ػٍيٙب فؼٍٙب

 أ.           ػٕذِب رخجشٔٝ صٚخزٝ ثأٔٙب رمذسٔٝ فاْ ٘زا يدؼٍٕٝ أشؼش شؼٛسًا عيجًب

 

 .   أزت أْ أػبٔك صٚخزٝ ٚأززضٕٙب ػٕذِب أثزؼذ ػٕٙب ٌفزشح. 30

َٝ  أ.                               أزت أْ رمٛي ٌٝ صٚخزٝ ئٔٙب رثك ث

 

 

  : ----------: --------- د: --------- ج: ------------ ة :  -------- أ

األػّبي اٌخذِيخ = رجبدي اٌٙذايب  د= رىشيظ اٌٛلذ ج= وٍّبد اٌزشديغ  ة= أ
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 رفغيش ٚاعزخذاَ إٌزبئح

 

 ئْ ٌغخ اٌست اٌخبصخ ثه ٘ٝ اٌٍغخ اٌزٝ زممذ أوجش ػذد ِٓ إٌمبط ، ٚئرا وبْ ِدّٛػخ ٔمبعه فٝ 

ٌٚذيه ٌغزبْ أعبعيزبْ ٌٍست ، ٚئرا وبْ ثبٔٝ أوجش " ثٕبئٝ اٌٍغخ " أٜ ٌغزيٓ ِٓ ٌغبد اٌست ِزغبٚيًب ، فأٔذ 

ِدّٛع ٌه لشيجًب ِٓ ِدّٛع ٔمبط ٌغخ اٌست األعبعيخ ٌٚىٕٗ اليغبٚيٗ ، فٙزا يؼٕٝ أْ اٌزؼجيش ػٓ اٌسً ثّٙب 

 .12ُِٙ ثبٌٕغجخ ٌه ، ٚأػٍٝ ِدّٛع يّىٓ أْ رسممٗ أٜ ٌغخ ٘ٛ 

 ٚسثّب رسصً ػٍٝ ٔزبئح ٌٍغبد ِؼيٕخ أوجش ثىثيش ِٓ اٌٍغبد األخشٜ ، ٌٚىٓ الرًّٙ اٌٍغبد األخشٜ 

ٚرؼزجش٘ب غيش ِّٙخ ، فشثّب رؼجش ٌه صٚخزُ ػٓ زجٙب ثٙزٖ اٌٍغبد ، ٚعيىْٛ ٘زا ِفيذًا وٝ رؼشف أٔٙب رشيذ 

 .أْ رفؼً رٌه 

 ٚعيىْٛ ِفيذًا ثبٌّثً ثبٌٕغجخ ٌضٚخزه ؛ ٌزؼشف ٌغخ اٌست اٌخبصخ ثه ، ٚرؼجش ٌه ػٓ زجٙب ثغشق 

رفغش٘ب أٔذ ػٍٝ أٔٙب رؼًجش ػٓ اٌست ، ٚوً ِشح رزسذثبْ ِغ ثؼضىّب ثٍغخ اٌست اٌخبصخ ثىً عشف ِٕىّب 

، فأىّب رسممبْ ٔمبعًب ػبعفيخ أوثش ِغ ثؼضىّب ، ٚاٌفبئذح اٌزٝ رؼٛد ػٍيىّب ػٕذِب يزسذس وً ِٕىّب ٌغخ 

اٌست اٌخبصخ ثبٌغشف اآلخش ٘ٝ اإلزغبط ثبالرصبي ثذسخخ أوجش ، ٚ٘زا يّىٓ أْ يزشخُ ئٌٝ رٛاصً 

. ٚرفبُ٘ ِزضايذ ، ئٌٝ أْ يصً فٝ إٌٙبيخ ئٌٝ شؼٛس أفضً ثبٌشِٚبٔغيخ 

 

 

ِأخٛر ِٓ 

ٌغبد اٌست اٌخّظ : اٌىزبة 

خبسٜ رشبثّبْ : رأٌيف 

 ِىزجخ خشيش: ئصذاس 

  

 

 

  

 


