
طبري نأ  ةسردملا  يف  صخش  يأل  ىنستي  نلو  .نوكت  نأ  نكمي  ام  لضفأ  انتسردم  لعجي  اذهف  كعابطنا  ةفرعمل  ةجاحب  نحن  كب ! صاخلا  نايبتسالا  يف  اًبحرم 
اًركش .اًغراف  هكرتت  نأ  ىجري  همهفت  وأ ال  هيلع  ةباجإلا  يف  بغرت  لاؤس ال  يأ  .ناكمإلا  ردق  ةنامأب  هاندأ  ةلئسألا  ةباجإ  ىجرُي  اذل  كتيوهو ، كتاباجإ  نيب  .

ةسردملا عم  كتبرجت 
ةسردملا يف  كتبرجت  مهفن  نأ  دون  اذه  لوألا  مسقلا  لالخ  نم  .

؟ ةلواحملا يف  رمتست  كوملعم  كلعجي  نأ  لامتحا  ام  بعص ، بجاو  ءادأ  دنع  سأيلاب  رعشت  امدنع  . 1

ةياغلل لمتحم  اًدج لمتحم  ام دح  ىلإ  لمتحم  ًاليلق لمتحم  قالطإلا ىلع  لمتحم  ريغ 

؟ ةيملعلا ةداملل  كباعيتسا  نم  دكأتلل  تقولا  ضعب  نوسركي  نيذلا  نيملعملا  ددع  مك  . 2

ّيملعم عيمج  ّيملعم مظعم  ّيملعم فصن  يلاوح  ّيملعم نم  ليلق  ددع  ّيملعم نم  دحأ  ال 

؟ كل ةبسنلاب  اًيدحت  لصفلا  لخاد  هملعتت  ام  لكشي  ىدم  يأ  ىلإ  . 3

غلاب ٍدحت  ةياغلل ريبك  ٍدحت  يدحتلا نم  بسانملا  ردقلا  ةياغلل ليئض  ٍدحت  ٍدحت يأ  لكشي  ال 

؟ كهاجت كيملعم  تاعقوت  فصت  فيك  ةماع ، ةفصب  . 4

ةيلاع يهاجت  ّيملعم  تاعقوت 
ةياغلل .

ةيلاع يهاجت  ّيملعم  تاعقوت 
ريبك لكشب  .

ةبسانم يهاجت  ّيملعم  تاعقوت 
اًمامت .

ةضفخنم يهاجت  ّيملعم  تاعقوت  . ةضفخنم يهاجت  ّيملعم  تاعقوت 
ةياغلل .

؟ كسفن هاجت  كتاعقوت  فصت  فيك  ةماع ، ةفصب  . 5

ةياغلل ةيلاع  يتاعقوت  . ريبك لكشب  ةيلاع  يتاعقوت  . اًمامت ةبسانم  يتاعقوت  . ريبك لكشب  ةضفخنم  يتاعقوت  . ةياغلل ةضفخنم  يتاعقوت  .

؟ كتسردم يف  حضاو  لكشب  رهظت  كخيراتو  كتفاقث  نأ  ىرت  ةجرد  يأ  ىلإ  . 6

حوضولا ديدش  لكشب  ريبك حوضو  كانه  ناك  ام دح  ىلإ  حضاو  ليلق لكشب  حضاو  قالطإلا ىلع  حضاو  لكشب  سيل 

؟ كتسردم ىلإ  ءامتنالاب  كروعش  ىدم  ام  ماع ، لكشب  . 7

مات لكشب  يمتنأ  ريبك لكشب  يمتنأ  ام دح  ىلإ  يمتنأ  ًاليلق يمتنأ  قالطإلا ىلع  يمتنأ  ال 

؟ كتسردم يف  نيرخآ  بالط  عم  كلصاوت  ةوق  ىدم  ام  . 8

ةياغلل لصاوتُم  اًدج لصاوتُم  ام دح  ىلإ  لصاوتُم  ًاليلق لصاوتُم  قالطإلا ىلع  لصاوتُم  ريغ 
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؟ مارتحاب كنولماعي  نيذلا  ةسردملا  يف  بالطلا  وأ  ةساردلا  ءالمز  ددع  مك  . 9

يئالمز عيمج  يئالمز مظعم  يئالمز فصن  يلاوح  يئالمز نم  ليلق  يئالمز نم  دحأ  ال 

؟ مارتحاب كنولماعي  نيذلا  كلصفب  نيملعملا  ددع  مك  . 10

ّيملعم عيمج  ّيملعم مظعم  ّيملعم فصن  يلاوح  ّيملعم نم  ليلق  ددع  ّيملعم نم  دحأ  ال 

ةقاعإلا وأ  ةنايدلا  وأ  ةرسألا  لخد  وأ  عونلا  وأ  ينثإلا  لصألا  وأ  قرعلا  ببسب  نيرخآلا  بالطلا  لبق  نم  ءيس  لكشب  كتلماعم  متي  هنأ  اهيف  ترعش  ةرم  مك  . 11
؟ يسنجلا هجوتلا  وأ 

اًبيرقت اًمئاد  اًريثك اًنايحأ رخآل نيح  نم  اًبيرقت اًدبأ  اًدبأ

؟ هلعفت الأو  هلعفت  نأ  كيلع  اذامب  ةصاخلا  نيناوقلا  حوضو  ىدم  ام  كتسردم ، يف  . 12

ةياغلل حضاو  اًمامت حضاو  ام ٍدح  ىلإ  حضاو  ًاليلق حضاو  قالطإلا ىلع  اًحضاو  سيل 

كتايكولسو كفطاوع 
كتباجإب .فقاوملا  فلتخم  يازإ  كتباجتساو  كرعاشمو  كراكفأ  لوح  ةلئسألا  ضعب  كلأسن  نأ  ديرن  .كتمالسو  كتداعسب  انتسردم  يف  نوغلابلا  صاخشألا  متهي 

يأ نكلو  ةلئسألا ، هذه  نم  يأ  نع  ةباجإلل  اًرطضم  تسل  .كئالمز  ىلعو  كيلع  رثؤت  يتلا  تارارقلا  ءازإ  ربكأ  ةروصب  كيأر  نع  ريبعتلا  كل  حاتيس  ةلئسألا  كلت  نع 
لضفأ لكشب  نيرخآلا  بالطلاو  تنأ  كمعد  ىلع  اندعاستس  اهيطعت  تاباجإ  .

؟ نيزح كنأب  رعشت  ةرم  مك  . 13

اًبيرقت اًمئاد  اًريثك اًنايحأ رخآل نيح  نم  اًبيرقت اًدبأ 

؟ ةيداعلا ةطشنألا  يف  ةكراشملا  عيطتست  كنأ ال  ةجردل  دهجم  وأ  اًدج  طوغضم  كنأ  اهيف  ترعش  ةرم  مك  . 14

اًبيرقت اًمئاد  اًريثك اًنايحأ رخآل نيح  نم  اًبيرقت اًدبأ 

نع وأ  يعامتجالا  لصاوتلا  لئاسو  ىلع  كل  ةددهم  وأ  ةيذؤم  ءايشأ  رشنب  بالطلا  نم  ةعومجم  وأ  بلاط  اهيف  ماق  ةرم  مك  اذه ، يساردلا  ماعلا  ءانثأ  . 15
؟ ينورتكلإلا ديربلا  قيرط 

مظتنم لكشب  ةديدع تارم  تارم عضب  ةدحاو ةرم  اًدبأ
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، ينورتكلإلا ديربلا  قيرط  نع  وأ  يعامتجالا  لصاوتلا  لئاسو  ىلع  كل  ةددهم  وأ  ةيذؤم  ءايشأ  هيجوتب  طق  بالطلا  نم  ةعومجم  وأ  بلاط  يأ  مايق  مدع  ةلاح  يف 
لاؤسلل 19 لاقتنالا  ىجري  .

؟ ةرم لك  كل  ةددهملا  وأ  ةيذؤملا  ءايشألا  رشنب  بالطلا ) وأ   ) بلاطلا سفن  موقي  له  ةرم ، نم  رثكأ  كلذ  ثدح  اذإ  . 16

ال معن

.قبطني ام  لك  رتخا  كلضف  نم  كلذ ؟ ثدح  نيأ  . 17

يعامتجا لصاوت  لئاسو 
ىرخأ

ينورتكلإلا ديربلا  تاش بانس  رتيوت كوبسيفلا مارغتسنإلا

؟) عئاقولا  ) ةعقاولا نع  ريدملا ) وأ  ةسردملا  راشتسم  وأ  ايرتيفاكلا  لماع  وأ  ملعملا  وأ  ةلفاحلا  قئاس  لثم   ) ةسردملا يفظوم  تغلبأ  له  . 18

ال معن

؟ دصق نع  اًيدسج  كئاذيإب  بالطلا  نم  ةعومجم  وأ  بلاط  ماق  ةرم  مك  يساردلا ، ماعلا  اذه  ءانثأ  . 19

مظتنم لكشب  ةديدع تارم  تارم عضب  ةدحاو ةرم  اًدبأ

لاؤسلل 23 لاقتنالا  ىجري  دصق ، نع  بالطلا  نم  ةعومجم  وأ  بلاط  لبق  نم  اًيدسج  ءاذيإلل  ضرعتت  مل  كنأ  ةلاح  يف  .

؟ ةرم لك  اًيدسج  كئاذيإب  بالطلا )  ) بلاطلا سفن  موقي  له  ةرم  نم  رثكأ  كلذ  ثدح  اذإ  . 20

ال معن

.قبطني ام  لك  رتخا  كلضف  نم  كلذ ؟ ثدح  نيأ  . 21

كلذ ريغ  يذلا ينكسلا  يحلا  يف 
هنكست

كلزنم يف  تاحاس يف  جراخلاب 
ةسردملا

يسردملا لصفلا  يف  رمملا يف  ايرتيفاكلا يف 

؟) عئاقولا  ) ةعقاولا نع  ريدملا ) وأ  ةسردملا  راشتسم  وأ  ايرتيفاكلا  لماع  وأ  ملعملا  وأ  ةلفاحلا  قئاس  لثم   ) ةسردملا يفظوم  تغلبأ  له  . 22

ال معن

وأ جارحإلا  وأ  جاعزنالاب  رعشت  كلعج  لكشب  كنم  ةيرخسلا  وأ  كيلع  ءامسأ  قالطإب  بالطلا  نم  ةعومجم  وأ  بلاط  ماق  ةرم  مك  يساردلا ، ماعلا  اذه  ءانثأ  . 23
؟ ملألاب رعشت  وأ  اًذوبنم  كنأ 

مظتنم لكشب  ةديدع تارم  تارم عضب  ةدحاو ةرم  اًدبأ
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لاؤسلل 27 لاقتنالا  ىجرُي  بالطلا ، نم  ةعومجم  وأ  بلاط  لبق  نم  كنم  ةيرخسلا  وأ  كيلع  ءامسألا  قالطإل  ضرعتت  مل  كنأ  ةلاح  يف  .

؟ ةرم لك  كنم  ةيرخسلا  وأ  كيلع  ءامسألا  قالطإب  بالطلا )  ) بلاطلا سفن  موقي  له  ةرم  نم  رثكأ  كلذ  ثدح  اذإ  . 24

ال معن

.قبطني ام  لك  رتخا  كلضف  نم  كلذ ؟ ثدح  نيأ  . 25

كلذ ريغ  لصاوت لئاسو  ىلع 
ىرخأ يعامتجا 

تاش بانسلا  ىلع  رتيوت ىلع  مارغتسنإلا ىلع  كوبسيفلا ىلع  ينورتكلإلا ديربلا  ربع 

يذلا ينكسلا  يحلا  يف 
هنكست

كلزنم يف  تاحاس يف  جراخلاب 
ةسردملا

يسردملا لصفلا  يف  رمملا يف  ايرتيفاكلا يف 

؟) عئاقولا  ) ةعقاولا نع  ريدملا ) وأ  ةسردملا  راشتسم  وأ  ايرتيفاكلا  لماع  وأ  ملعملا  وأ  ةلفاحلا  قئاس  لثم   ) ةسردملا يفظوم  تغلبأ  له  . 26

ال معن

؟ ام ءيشب  اًروز  كماهتا  وأ  كنع  تاعئاش  رشنب  بالطلا  نم  ةعومجم  وأ  بلاط  ماق  ةرم  مك  ةيساردلا ، ةنسلا  هذه  لالخ  . 27

مظتنم لكشب  ةديدع تارم  تارم عضب  ةدحاو ةرم  اًدبأ

مقر 31 لاؤسلا  ىلإ  لقتناف  ام ، ءيشب  اًروز  كماهتا  وأ  كنع  تاعئاش  رشنب  بالطلا  نم  ةعومجم  وأ  بلاط  مايقل  تضرعت  نأ  كل  قبسي  مل  اذإ  .

؟ ةرم لك  يف  ًاروز  كماهتا  وأ  كنع  تاعئاش  رشنب  بالطلا )  ) بلاطلا سفن  ماق  له  ةرم ، نم  رثكأ  اذه  ثدح  اذإ  . 28

ال معن

.قبطني ام  لك  رتخا  كلضف  نم  كلذ ؟ ثدح  نيأ  . 29

كلذ ريغ  لصاوت لئاسو  ىلع 
ىرخأ يعامتجا 

تاش بانسلا  ىلع  رتيوت ىلع  مارغتسنإلا ىلع  كوبسيفلا ىلع  ينورتكلإلا ديربلا  ربع 

يذلا ينكسلا  يحلا  يف 
هنكست

كلزنم يف  تاحاس يف  جراخلاب 
ةسردملا

يسردملا لصفلا  يف  رمملا يف  ايرتيفاكلا يف 

؟) عئاقولا  ) ةعقاولا نع  ريدملا ) وأ  ةسردملا  راشتسم  وأ  ايرتيفاكلا  لماع  وأ  ملعملا  وأ  ةلفاحلا  قئاس  لثم   ) ةسردملا يفظوم  تغلبأ  له  . 30

ال معن
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ةسردملا لخاد  معدلا 
ةسردملا يف  هاقلتت  يذلا  معدلا  نع  انرابخإ  ىجري  .

؟ كل ةبسنلاب  ديج  ٍوجن  ىلع  ريست  يتلا  رومألا  نأشب  هعم  ثدحتت  نأ  عيطتست  كتسردم  لخاد  غلاب  دحاو  صخش  لقألا  ىلع  دجوي  له  . 31

ال معن

ام ءيش  وأ  ةيسردملا  ماهملا  يف  ةدعاسملا  لثم   ) ةدعاسملا ىلإ  جاتحت  امدنع  هعم  ثدحتلا  كنكمي  كتسردم  يف  لقألا  ىلع  دحاو  غلاب  صخش  دجوي  له  . 32
؟) ةيصخشلا كتايح  يف 

ال معن

ىلإ ةجاحب  تنك  اذإ  امع  لاؤسلا  لثم   ) ةسردملا يف  رومألا  ريس  ةيفيك  ثيح  نم  كيلع  نئمطي  كتسردم  يف  لقألا  ىلع  دحاو  غلاب  صخش  كانه  له  . 33
؟) مامتهالاب لومشم  كنأب  رعشت  تنك  اذإ  وأ  ام  ءيش  يف  ةدعاسملا 

ال معن

؟ ةحيرم ريغ  ةقيرطب  رخآ  بلاط  وأ  غلاب  صخش  كسمل  اذإ  هيلإ  ثدحتت  نأ  عيطتست  يذلا  نم  ملعت  له  . 34

ال معن

ةسردملا جراخ  معدلا 
ةسردملا جراخ  هيلع  لصحت  يذلا  معدلا  نع  انرابخإ  ىجري  .

ديج لكشب  ريست  يتلا  رومألا  لوح  هعم  ثدحتت  نأ  عيطتست  كلزنم ) يف  نيغلابلا  ءانثتساب   ) ةسردملا جراخ  غلاب  دحاو  صخش  لقألا  ىلع  دجوي  له  . 35
؟ كل ةبسنلاب 

ال معن

لثم  ) ةدعاسم ىلإ  جاتحت  امدنع  هعم  ثدحتلا  كنكمي  كلزنم ) يف  نيغلابلا  ءانثتساب   ) ةسردملا جراخ  نم  لقألا  ىلع  دحاو  غلاب  صخش  دجوي  له  . 36
؟) ةيصخشلا كتايح  يف  ام  ءيش  وأ  ةيسردملا  ماهملا  يف  ةدعاسملا 

ال معن

لثم  ) ةسردملا يف  رومألا  ريس  ةيفيك  ثيح  نم  كيلع  نئمطي  كلزنم ) يف  نيغلابلا  ءانثتساب   ) ةسردملا جراخ  نم  لقألا  ىلع  دحاو  غلاب  صخش  كانه  له  . 37
؟) مامتهالاب لومشم  كنأب  رعشت  تنك  اذإ  وأ  ام  ءيش  يف  ةدعاسم  ىلإ  ةجاحب  تنك  اذإ  امع  لاؤسلا 

ال معن
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؟ كل ةبسنلاب  ماري  ام  ىلع  ريست  يتلا  ءايشألا  لوح  هعم  ثدحتلا  كنكمي  كلزنم  يف  لقألا  ىلع  دحاو  غلاب  صخش  دجوي  له  . 38

ال معن

ام ءيش  وأ  ةيسردملا  ماهملا  يف  ةدعاسملا  لثم   ) ةدعاسملا ىلإ  جاتحت  امدنع  هعم  ثدحتلا  كنكمي  كلزنم  يف  لقألا  ىلع  دحاو  غلاب  صخش  دجوي  له  . 39
؟) ةيصخشلا كتايح  يف 

ال معن

ىلإ ةجاحب  تنك  اذإ  امع  لاؤسلا  لثم   ) ةسردملا يف  رومألا  ريس  ةيفيك  ثيح  نم  كيلع  نئمطي  كلزنم  يف  لقألا  ىلع  دحاو  غلاب  صخش  كانه  له  . 40
؟) مامتهالاب لومشم  كنأب  رعشت  تنك  اذإ  وأ  ام  ءيش  يف  ةدعاسملا 

ال معن

؟ كئاقدصأ لوح  ةلئسأ  كلزنم  يف  غلاب  صخش  لأسي  ةرم  مك  . 41

اًبيرقت اًمئاد  اًريثك اًنايحأ رخآل نيح  نم  اًبيرقت اًدبأ 

؟ كل ةبسنلاب  ةيمهأ  رثكألا  رومألا  نع  كلزنم  يف  غلاب  صخش  عم  ثدحتت  ةرم  مك  . 42

اًبيرقت اًمئاد  اًريثك اًنايحأ رخآل نيح  نم  اًبيرقت اًدبأ 

ىلإ امو  نيبردملاو  نيملعملاو  ةرسألا  دارفأو  ءابآلا  كتايح  يف  نوغلابلا  لمشي  نأ  نكمي  كرعاشمو ؟ كراكفأل  كتايح  يف  نوغلابلا  عمتسي  ىدم  يأ  ىلإ  . 43
.كلذ

ريبك لكشب  اًديج  نوعمتسي  اًريثك نوعمتسي  ام دح  ىلإ  نوعمتسي  ًاليلق نوعمتسي  اًقلطم نوعمتسي  ال 

ةسردملا جراخ  براجتلا 
ةسردملا جراخ  كبراجت  مهفن  نأ  دون  ريخألا ، مسقلا  اذه  يف  .

؟ هلعف كنكمي  امو ال  كنكمي  ام  لوح  دعاوقلا  حوضو  ىدم  ام  كتلئاع ، يف  . 44

ةياغلل حضاو  اًمامت حضاو  ام ٍدح  ىلإ  حضاو  ًاليلق حضاو  قالطإلا ىلع  اًحضاو  سيل 

؟ كتلئاع رظن  هجو  نم  كيأر  ةيمهأ  ىدم  ام  . 45

اًدج ةريبك  ةيمهأ  هل  ةريبك ةيمهأ  هل  ام دح  ىلإ  ةيمهأ  هل  ءيشلا ضعب  ةيمهأ  هل  ةيمهأ يأ  هل  سيل 
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؟ عوبسألا ةياهن  تالطع  يف  وأ  ةسردملا  دعب  اهيف  كراشت  ةيلاتلا  ةيعمتجملا  وأ  ةيميداكألا  جماربلا  نم  ٍيأ  يداعلا ، عوبسألا  لالخ  . 46

دجوي ال  كلذ ريغ  يف ءارثإ 
يتسردم

نونف جمانرب  تارهزلا / ةفاشكلا ةمدخلا
لمعلا / ةيعمتجملا

يعوطتلا

بابش ةعومجم 
دبعملا / ةسينكلا
دجسملا / يدوهيلا

جمانرب
ءانغلا / لاروكلا

حرسملا جمانرب 

ةيدرف ةضاير 
نونفلا لثم  )

صقرلا ةيلاتقلا ، )

تاضايرلا قيرف 
ةيسردملا

تاضاير قيرف 
رفسلا /select/AAU/ تاضايرلا

ةيومنتلا

تاضايرلا قيرف 
ةيهيفرتلا

ةيميلعت ةسلج 
ةسردملا جراخ 

ةيميلعت ةسلج 
يتسردم يف 

ءاهتنا دعب  جمانرب 
يساردلا مويلا 
ةسردملا جراخ 

لثم ) YMCA
Aspireو

Phoenixو
Bikes

(Reach Farو

ءاهتنا دعب  جمانرب 
يساردلا مويلا 
يتسردم يف 

مويلا لثم  )
، دتمملا يساردلا 

جمانرب وأ 
Check In)

؟ عوبسألا ةياهن  تالطع  يف  وأ  يساردلا  مويلا  ءاهتنا  دعب  اهيف  كراشت  ةيلاتلا  ةطشنألا  نم  ٍيأ  يداعلا ، عوبسألا  لالخ  . 47

دجوي ال  كلذ ريغ  عم تقولا  ءاضق 
كترسأ

باعلأ ةجمرب  ءاشنإ /
كب ةصاخلا  ويديف 

نم اهريغ  وأ 
تاينقتلا

ويديفلا باعلأ  بعل  لامعألاب مايقلا 
ةيلزنملا

ةفيظو يف  لمعلا  ىلإ ثدحتلا 
فتاهلا ربع  ءاقدصألا 

تنرتنإلا ربع  وأ 

ناكم يف  ةطشنأ 
ةقيدح لثم  حوتفم 
ةحاس وأ  بعلم  وأ 
ةرك بعل  لثم  )

قبطلا وأ  مدقلا 
رئاطلا )

ةضايرلا ةسرامم 
ةلاص يرجلا ، لثم  )

، ةيضايرلا باعلألا 
اجويلا )

ءادأ فزع /
ىقيسوم

ىلإ عامتسالا 
ىقيسوملا

خبطلا لجأ نم  نفلا 
ةعتملا

لجأ نم  ةءارقلا 
ةعتملا

ناويح عم  بعللا 
هب ءانتعالا  وأ  فيلأ 

؟) ةسردملا يف  وأ  كتقطنم  يف  وأ  قئادحلا  كلذ  يف  امب   ) حوتفم ناكم  يف  اًتقو  يضقت  ةرم  مك  . 48

اًبيرقت موي  لك  مايألا بلغأ  عوبسألا يف  نيترم  وأ  ةرم  رهشلا يف  نيترم  وأ  ةرم  ةنسلاب نيترم  وأ  ةرم 
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زاهجلا وأ  رتويبمكلا  لثم   ) ينورتكلإ زاهج  وأ  ةشاش  ىلع  اهب  مايقلا  يف  تقولا  مظعم  تيضق  يتلا  ةثالثلا  ةطشنألا  يه  ام  يضاملا ، عوبسألا  لالخ  . 49
؟) Nintendo وأ  Xbox وأ يحوللا 

كلذ ريغ  رابخأ ةدهاشم 
ريهاشملا

رابخألا ةءارق  بتكلا ةءارق  لئاسو مادختسا 
يعامتجالا لصاوتلا 

روص رشن  روصلا ةدهاشم 
زميم  ) ةيئاميإلا )

تاهويديف ةدهاشم 
تنرتنإلا ربع 

وأ نويزفيلتلا  ةدهاشم 
مالفأ

تنرتنإلا ربع  قوستلا  لئاسر لاسرإ 
يئاقدصأل ةينورتكلإ 

باعلألا بعلأ 
عم ةينورتكلإلا 

ءاقدصألا

باعلألا بعلأ 
يدحو ةينورتكلإلا 

بجاولا لامكتسا 
يلزنملا

؟ ينورتكلإلا زاهجلا  وأ  ةشاشلا  ىلع  هئاضقب  كل  حومسملا  تقولا  رادقمل  دودح  كانه  له  كتلئاع ، يف  . 50

فرعأ ال  اًنايحأ ال معن

؟ ينورتكلإلا زاهجلا  وأ  ةشاشلا  ىلع  اهب  مايقلا  كل  حومسملا  ةطشنألا  عاونأ )  ) عون لوح  دعاوق  دجوت  له  كتلئاع ، يف  . 51

فرعأ ال  اًنايحأ ال معن

؟ راطفإلا ةبجو  لوانتت  ةرم  مك  يداع ، يسارد  عوبسأ  لالخ  . 52

اًيعوبسأ تارم  سمخ  اًيعوبسأ تارم  عبرأ  اًيعوبسأ تارم  ثالث  اًيعوبسأ نيترم  اًيعوبسأ ةرم  اًدبأ

؟ ماعطلا نم  يفكي  ام  لوانت  مدع  نأشب  كقلق  ىدم  ام  يداع ، عوبسأ  لالخ  . 53

ريبك لكشب  قلقأ  اًريثك قلقأ  ام دح  ىلإ  قلقأ  ًاليلق قلقأ  اًقالطإ قلقأ  ال 

؟ كب صاخلا  بلاطلا  فرعم  مقر  وه  ام  . 54

كب صاخلا  نايبتسالا  لامكإل  هاندأ  لاسرإ "  " قرزألا رزلا  قوف  رقنلا  ىجري  .
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