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 وصاسج اٌرؼٍُُ اٌؼاٌٍ واٌثحس اٌؼٍٍّ

تسىشج" خُعش ِحّذ "جاِؼح  

واالجرّاػُح اإلٔسأُح اٌؼٍىَ وٍُح  

االجرّاػُح اٌؼٍىَ لسُ  

 

"اسرّاسج االسرثُاْ"  

 اٌهجشج اٌسشَح فٍ اٌجضائش ِٓ خالي اٌصحافح اٌّىرىتح

 

  
 :اٌشلُ

 :اٌراسَخ
 :اسُ اٌّششف
 :اسُ اٌثاحس

 :اسُ اٌّثحىز
 :اٌؼٕىاْ إْ أِىٓ

 :حعش\سَف
  :اٌّذَٕح

 
 
 
 
 

تُأاخ هزا اٌّسح سشَح وٌٓ ذسرخذَ إال فٍ 
 أغشاض اٌثحس اٌؼٍٍّ
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 ػٓ ػاِح تُأاخ: األوي اٌمسُ
اٌّثحىز خٍفُح  

  

اٌسٓ ِرغُش حسة اٌؼُٕح أفشاد ذىصَغ    
40 إنً 35 34 إنً 30يٍ       24 إنً 22    29 إنً 25  

اٌثحس  ػُٕح ألفشاد اٌرؼٍٍُّ اٌّسرىي    
يثٍُ غُر  اترذائٍ يرىسط  شاَىٌ  جايعٍ 
اٌثحس ػُٕح ألفشاد االجرّاػُح اٌحاٌح     
يثٍُ غُر  أعسب  يرسوض يطهك  

ػُٕح ٌذي األوالد وجىد   
اٌذساسح   

 

يثٍُ غُر  َعى  ال   
 ػُٕح ٌذي األسشج إػاٌح ػٓ اٌّسؤوي 

 اٌذساسح
 

يثٍُ غُر  انًثحىز انىانذ   انىانذج األخ  اإلخىج 
 َفسه

    ٔىع اٌّهٕح إْ وجذخ    

 عايم حر   تطال  يىظف   ذاجر  أخري

األسشج  داخً األب ِىأح   

 
 

يثٍُ غُر  سهطح ذراجع -انرىازٌ يخرهح يكاَح  

 األسرج داخم األب
 َحرفظ يرًاسكح حُس األب يكاَح

األسرج داخم تسهطره  
 االجرّاػُح اٌؼاللاخ ِٓ اٌّثحىشُٓ ِىلف 

اٌّجرّغ فٍ اٌسائذج  
 

يثٍُ غُر  ذضعف سهثُح اجرًاعُح عاللاخ  
االَرًاء تهىَح انشعىر أحاسُس  

 ذمىٌ اَجاتُح اجرًاعُح عاللاخ
االَرًاء تهىَح انشعىر أحاسُس  

 فٍ اٌّرثؼح اٌؼُٕح ِٓ اٌطشق أفشاد ِىلف 
 تاٌّجرّغ اٌشخصُح اٌحمىق ذٕفُز

 اٌجضائشٌ

 

يثٍُ غُر انشخصُح انعاللاخ و انىساطح طرق   انماَىَُح انطرق    
 فٍ تاٌّساواج اٌؼُٕح أفشاد شؼىس ِذي 

اٌجضائشٌ تاٌّجرّغ اٌحمىق ِٓ االسرفادج  
 

جىاب تذوٌ  َعى  ال  
اٌىلد فٍ اٌّاي و اإلٔساْ إًٌ اٌّجرّغ ٔظشج ِٓ اٌّثحىشُٓ سأٌ    
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اٌحاظش؟   
يثٍُ  غُر  فمط َمذر انًجرًع- نهًال انمًُح -  

انًال صاحة  
 َمذر  انًجرًع -نإلَساٌ انمًُح 

 اعرثاراخ أٌ دوٌ يٍ اإلَساٌ
 أخري

  وُ َثٍغ دخٍه اٌشهشٌ ذمشَثا؟ 
  ............................ 
  هً ٍَثٍ دخٍه جُّغ احرُاجاذه؟ 
 َعى   ال
  وُ ػذد أفشاد أسشذه؟ 
 
 
 

 

.................................... 

 
حىي اٌهجشج : اٌمسُ اٌصأٍ

 اٌسشَح
 

 

 

  هً سثك أْ سافشخ إًٌ أٌ تٍذ أوسوتٍ؟ 
 َعى  ال 
 ٌّارا ذشَذ اٌسفش ٔحى أوسوتا؟ 

أسثاب خاصح تثٍذ إٌّشأ (1)  
 

نى شًم 
 األسرج

ظروف  يساعذج األسرج   
انًعُشح 
 صعثح

 ال َىجذ عًم انذخم ال َكفٍ 

أسثاب خاصح تثٍذ اٌىصىي (2)    
 يٍ أجم انعًم أرَذ انعُش فٍ أوروتا أخري

  ِا ِصذس ِؼٍىِاذه حىي تٍذ اٌّمصذ؟ 
 ألارب االَررَد  وسائم اإلعالو أخري

  هً ٌذَه ألاسب فٍ أوسوتا، وفٍ أٌ تٍذ؟ 
خريأ  َعى  ال  

أو ذشَذ اٌؼًّ؟ \ فٍ أٌ ِجاي وٕد     
 انسراعح انصُاعح  انثُاء انًطاعى الأعرف  أخري

هً ذؼرمذ أْ هٕان أٔاط ذساػذن ػًٍ ذسفُش اٌشثاب ِٓ دوْ  
 وشائك؟

 

 َعى  ال  أخري 
 هً ذؼشف شثاب سافشوا تطشَمح غُش  

 ِششوػح
 

 َعى  ال 
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هً ذؼرمذ أٔه ِٓ اٌسهً اٌحصىي ػًٍ ػًّ ششػٍ تؼذ سفش  
 غُش ششػٍ

 

 َعى  ال ذعهُك 
 و اٌّرسٍٍُٓ ػًٍ اٌمثط )اٌششػُح؟ غُش اٌهجشج ػمىتح ذؼشف هً 

(ِّىٓ أْ َذفؼىها اٌٍٍ اٌغشاِاخ و ذشحٍُهُ  
 

 ٔؼُ  ال ذؼٍُك 
ٌٍؼًّ ذسافش أْ اٌسهً ِٓ أٔه ذؼرمذ هً   

ششػُح؟ تطشَمح أوسوتا فٍ   
 

 َعى   ال  ذعهُك  
وجذخ هً   

صحُح تؼذ سفشن؟ أْ ذسافش إٌُه لثً اٌثٍذ ػٓ سّؼره ِا  
 

   
 َعى يصهًا ذىلعد أحسٍ يًا ذىلعد  سٍء أسىء يًا ذىلعد 
 ِٓ ساػذن فٍ هجشذه اٌسشَح؟  
ذحذد:  أخري   جسائرٍَُ أصذلاء 

 أوروتا فٍ
 سًاسرج

 سفر
فٍ  ألارب 

 انجسائر
أوروتا فٍ ألارب  

وٍ ذسافش؟ دفؼدوُ     
 .................................................  
  ِا ِصذس إٌمىد اٌرٍ سافشخ تها؟  
 اسرهفرها ادخرذها أخري 
                           هً سرؼُذ اٌىشج إْ سٕحد ٌه اٌفشصح؟   
 َعى ال أخري  
 وُف ذمُُ ذجشتره تاٌهجشج اٌسشَح؟   
  .................................................... 

 


