
 انًؤششاد انؼبيخ الظطشاة األٔرٛضو  

  

 ٔانسؤال انٓبو فٙ ْزا 

األػشاض انزٙ رزجذٖ ػهٗ انطفم/ دانطفم انزٕحذ٘؟ أٔ يب انؼاليب اكزشبفًٚكٍ    

 . ظحك أٔ لٓمٓخ غٛش يُبسجخ

 .ػذو انخٕف يٍ انخطش

 . ػذو حسبسٛخ نالنى

غٛش ػبد٘؛ يٓبساد ثذَٛخ أٔ نفظٛخ غٛش نؼت ركشاس٘ سٔرُٛٙ . احزعبٌ أٔ رذنٛم اٜخشٍٚ نّ( سفط)يمبٔيخ

 . ػبدٚخ

 . رجُت انزٕاصم انجصش٘

 . رفعٛم انٕحذح ٔاالَفشاد ثبنزاد

اإلشبسح]. صؼٕثخ فٙ انزؼجٛش ػٍ االحزٛبجبد؛ ٔسثًب اسزخذاو اإلًٚبءاد  ]. 

 . رؼهك يشظٙ غٛش يُبست ثبألشٛبء

 . اسزجبثخ غٛش يُبسجخ نألصٕاد، ٔسثًب ػذو اسزجبثخ ػهٗ اإلغالق

 . رذٔس األشٛبء؛ أٔ انذٔساٌ انسشٚغ حٕل انزاد

 . صؼٕثخ فٙ انزفبػم يغ اٜخشٍٚ

 . سفط انزغٛش ٔاإلصشاس ػهٗ انشٔرٍٛ

انًصبداِ]رشدٚذ انكالو أٔ األصٕاد  ]. 

انزٕحذٔانخالصخ أٌ اسزؼشاض أػشاض اظطشاة  ثشص انًؤششاد غٛش انًطًئُخ انزٙ رجذٔػهٗ انطفم ٔأ 

انزٕحذ٘ لجم إرًبيّ انثالثٍٛ شٓشا يٍ ػًشِ، رذفغ إنٗ انزٕصم إنٗ ػذد يٍ انًؤششاد انزٙ ُٚفشد ثٓب األغفبل 

  :انزٕحذٍٚٛ ْٔزِ انًؤششاد ْٙ

 .أٌ األغفبل انزٕحذٍٚٛ ال ٚحجٌٕ أٌ ٚحزعُٓى أحذاًا .1

2. ْى ال ٚسًؼٌٕأَٓى فٙ ثؼط األحٛبٌ ٚجذٌٔ آأٌ .  

 .أٌ األغفبل انزٕحذٍٚٛ ال ٚٓزًٌٕ غبنجب ثًٍ حٕنٓى.3

 .أَٓى لذ ال ٚظٓشٌٔ رأنًٓى إرا أصٛجٕا.4
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 .أَٓى ٚشرجطٌٕ ثبألشٛبء اسرجبغب غٛش غجٛؼٙ.5

 أٌ األغفبل انزٕحذٍٚٛ ال ٚحجٌٕ انهؼت ثبنكشح؛ فٙ حٍٛ ًٚكٍ أٌ َجذ نذٚٓى يٓبسح.6

غٛشْب يٍ انًٓبسادػبنٛخ فٙ رشرٛت انًكؼجبد أٔ   . 

 .أٌ األغفبل انزٕحذٍٚٛ ٚمبٔيٌٕ األسبنٛت انزمهٛذٚخ فٙ انزؼهى.7

 .أَٓى ٚحجٌٕ انؼضنخ ػٍ انغشثبء ٔ انًؼبسف.8

 .أَٓى لذ ُٚعًٌٕ إنٗ اٜخشٍٚ رحذ اإلنحبح فمػ.9

10 . اٜالد أٌ ثؼط األغفبل انزٕحذٍٚٛ لذ ًٚهكٌٕ لذساد يؼُٛخ يكٍ لجٛم انشسى، ٔانسجبحخ ٔانؼضف ػهٗ 

  انًٕسٛمٛخ

 .أٌ ثؼعٓى لذ ٚكزست ثؼط انكهًبد ثٛذ أَٓى سشػبٌ يب ُٚسْٕب. 11

 .أَٓى ال ٚحجٌٕ انزجذٚذ، ثم ٚحجٌٕ أٌ رجمٗ األشٛبء فٙ يكبَٓب. 12

 .أَٓى ال ُٚظشٌٔ فٙ ػٌٕٛ اٜخشٍٚ أثُبء انزحذس يؼٓى. 13

14 . اأٌ األغفبل انزٕحذٍٚٛ ٚسزخذيٌٕ األشٛبء دٌٔ إدساآْى نٕظبئفّ . 

 .أَٓى ٚفكشٌٔ ٔ ٚزكهًٌٕ ثبسزًشاس ػٍ شٙء ٔاحذ فمػ. 15

 .أٌ األغفبل انزٕحذٍٚٛ لذ ٚعحكٌٕ أٔ ٚمٓمٌٕٓ دًَٔب سجت. 16

 .أَٓى ٚظٓشٌٔ رفبػال يٍ جبَت ٔاحذ. 17

 .أَٓى ال ٚذسآٌٔ األخطبس ثشكم ػبو. 18

 أَٓى ٚشددٌٔ انكالو دٌٔ فٓى نًؼُبِ فًٛب ٚسًٗ انًصبداِ. 19 .

ة األٔرٛضو نذٖ األغفبل أػشاض اظطشا : 

  :  ثُبء ػهٗ يب رمذو ٕٚجذ ثالس يجبالد يزًٛضح رزٕصع ػهٛٓب األػشاض انسهٕكٛخ نهطفم 

  . صؼٕثبد فٙ انزفبػم االجزًبػٙ.1

  . يشكالد فٙ انزٕاصم انهفظٙ ٔغٛش انهفظٙ.2

ا، ٔاْزًبيبد لٓشٚخ أ٘ أفؼبل لٓشٚخ.3  . سهٕكٛبد ركشاسٚخ يحذٔدح جذًا

إػبلخثشص فٙ اظطشاة األٔرٛضو ٔانخبصٛخ األ انزفبػم االجزًبػٙ، ٔاٜثبء ْى أٔل يٍ ٚالحظٌٕ أػشض  

 .األٔرٛضو ػهٗ أغفبنٓى
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