
 

حمادثات سريانية 

 

يٌضع ىرا الكتاب يف أيدي طلبت اللغت السسياويت ًلفائدهتم لكي يتعلمٌا كيف يستفيدًن 

مه لغتنا احملبٌبت ًقد ًضعناه خمتصساً ًمبا حيتاجٌوو يف احملادثاث اليٌميت ًاهلل وسأل أن يكٌن هلم 

مٌضٌع حتفيز ًتشجيع لكي يسريًا يف ىرا الطسيق هبمت ًاجتياد لكيما يتٌصلٌا إىل معسفت قٌميت 

. ًمه اهلل العٌن ًعليو االتكال ًلو اجملد دائماً. للغت السسياويت

 

 

    

  األستاذ الدكتور يوسف قوزي
زئيس قسم اللغت السسياويت 

جامعت بغداد 

مقسز ىيأة اللغت السسياويت  

 اجملمع العلمي العساقي

  الدكتور بشري متى الطوري
أستاذ يف قسم اللغت اللسسياويت  

جامعت بغداد 

عضٌ ىيأة اللغت اللسسياويت  

 اجملمع العلمي العساقي
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غوُّشٔا غْوإيُئا 

 

ؤُىُا نةظْوِىُا زعَل إٓيّسَيُا غٕيِه ليوِةضٌُ يُلْوّؾٔا زلٔصُيُا 

مُا . غْوِضيُيُا زىٕالؿوٌْٖ آَيهًَ ىٔةحَصحْوٌٖ بلٔصُيُا زٕيلًَ ضحٕينُُا

غُنيُيؤٓيٓ نَطيُإيِة ّومًٔ ءَلُؤُا . زَغيٕيكُا لؤّْوٌٖ بَػوُشُا يَومُيُا

بُعٔييًَ زىٔؤّوِا لؤّْوٌٖ ملْوِاُا زحْوؾُطُا ّوغْوضُغُا زىٔطزّْوٌ باّْوضحُا 

ؤُزٔا بطٕيِالُيِٕة ّوخَصٕيِطُإية زىٔنطْوٌ لٕيسَعةا ةضٍيأةُا زلٔصُيُا ّومًٔ 

. ءلُؤُا عْوزضُىُا ّوَعلَوؤٓيٓ ةّْوخلُيًَ ّولٔؤ شْوظحُا آَمٕييُإية

 

 

 

مَلؿُيُا 

زّونةّوض يَوغٔـ قْوٖظٍيِ 

ضٍيصُيُا زَميُةُا زلٔصُيُا غْوضيُيُا 

بٔية أَّوبُا زبَػسَز 

مصَطضُىُا زغْومشُا زلٔصُيُا غْوضيُيُا 

 نيْوشيُا زيَصّعُةُا

مَلؿُيُا 

زّونةّوض بَصٕيِط مَةَي طْوضُيُا 

مَلؿُيُا بَنيُةُا زلٔصُيُا غْوضيُيُا 

ؤَزُمُا زغْومشُا زلٔصُيُا غْوضيُيُا 

 زَخيْوشيُا زيَصّعُةُا
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غوِزُٓا غوشئّيًا 
 

ىِئا نةٔثوٓىٔا زعٕل اّتُسٕٓئا غته لّيوٓةّضٌِ ئلوؾُا 
زلَصٔئا غوٓضئّئا زىالؿوٌ إيهًٕ ىةحٕصحوٌِ بلَصٔئا 

. مٔا زٕغيتكٔا لىوٌِ بٕػوِزٔٓا يٕومّٔئا. زّتلًٕ ضحتنٔا
الٔىِا بٔعّّييًٕ زىَىوّا لىوٌِ / غٔنئّيىِيِ نٕطئاّتة و

ملوٓأا زحوؾٔطٔا وغوضِغٔا زىَطزوٌ باوٓضحٔا ىِسّّٓا 
بطتالّٔتة وخٕصرتِاّتة زىَنطوٌِ لتسٕٓعةٔا ةضّتؤةٔا 

إلٔىِا عوٓزٓضِىٔا وٍعلٕوىِيِ ةوٓخلٔيًٕ ولّى / زلَصٔئا و
. شوٓثحٔا إمتئاّتةّ

 
 
 
 

مٕلؿٔئا 
زوِنةوِض يٕوغَـ قوِظت 
ضشٔئا زٕمئةٔا زلصٔئا غوضئّئا 

بّية ؤوبٔا زبٕػسٕز 
مصٕطضِىٔا زغومشٔا زلَصٔئا غوضئّئا 

 نيوشّئا زيٕسُٓٓعٔةٔا

مٕلؿٔئا 
زوِنةوِض بٕصرت مٕةٕي طوضِئا 

مٕلؿٔئا بٕنئةٔا زلَصٔئا غوضئّئا 
ىسٔمٔا زغومشٔا زلَصٔئا غوضئّئا 

 زٕخيوشّئا زيٕسُٓعٔةٔا
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غوُشُا قَصمُيُا 

بػٔصضُا 

غوُشُا 
احملادثةم

لْوحُا 
اظؾوحم

مَلؿيُنٓ 
ععؾؿيم

زَخيُإية 
بـظاصةم

نَوةُا 
اظـاصذةم

غٔصضُا 
اظصفم

آَضبْوظيُا 
رؾاذريم

ؤِضجُا 
اظدرسم

 قْوو آَزَي أٔيص لْوحُا 

 إٓيً قُأو آِىُا مَلؿُينٓ: 

 حلٕي لْوحُا زَخيُإية 

 ؤُا آٔىُا لُحٔا آِىُا للْوحُا: 

 ؾةح نَوةُا 

 ؾُةح آِىُا خلَوةُا: 

 غدوٖض ةَضعُا زغٔصضُا 

 غُدَط آِىُا لةَِضعُا: 

 آَيةُا آَضبْوظيُا حَصةُا 

 مَيةٔا آِىُا الَضبْوظيُا: 

   ىُكٔض آِىُا لعَجُا: قوٖط ظَجُا زَشلٔه ؤِضجُا 
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  غوِزٔٓا قٕسٓمّٔئا 
( يفماظصف)بػسٓضا 

اظؾوحملوٓحٔا احملادثةمغوِزٓٔا 

بـظاصةمزٕخّئاّتة ععؾؿيممٕلؿٔينِ 

اظصفمغسٓضِا اظـاصذةمنٕوةٔا 

اظدرسمىَطٍٔا رؾاذريماضبوثّئا 

 قوِو إزٕي ؤّيسٓ لوٓحٔا 
 اّتً قٔاّو اِىٔا مٕلؿٔينِ: 

 ّحلت لوٓحٔا زٕخّئاّتة 
 ىا اَىٔا لٔحّا اِىٔا للوٓحٔا: 

 ؾةٕح نٕوةٔا 
 ؾٔةٕح اِىٔا خلٕوةٔا: 

 غدوِض ةٕضعٔا زغَسٓضِا 
 غٔدٕط اِىٔا لةٕضعٔا: 

 إيةٔا إضبوٓثّئا حٕسٓةٔا 
 مّٕيةّا اِىٔا الٕضبوٓثّئا: 

 قوِط ظٍٍٔا زٕشلَه ىَطٍٔا 
 ىٔكَض اِىٔا لعٍٍٔا: 
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غوُشُا ةضَيُيُا 

غْوعطُىُا 

ةَّوزٕي 
ذؽرام

آَيهَيُا 
طقفم

آٔةمُليٓ 
أعسم

ضَمصُا 
ادللاءم

غٔعطِة 
ُزرُتم

حلٕينٕني 
أِصَقاءم

ؾُصٔة 
َعَؽـُتم

طٔبُا 
اخلربم

آٔظِلِة 
َذَػؾُتم

آَخصَط 
َغفَح،ماجَؿَفَدم

آَضَا 
ػلم

ضَزُيةُا 
اظلقارةم

   ةَّوزٕي شَؿرٕي آِىُا يَوغٔـ: آَيهَيُا إٓيةيو مَةَي؟ 

  آٔةمُليٓ بطَمصُا ؤِؼهٔة: آٔمَةيٓ ؤؼَدة مًٔ مَوأٔل؟ 

    غٔعطِة الَظُؤَيّ: مُيُا ععَصة ةَمًُ؟ 

    حلٕينٕني آٔىْوٌ ةَّوزٕي ملُطيُا: آَيهَيُا إٓيةَيؤّْوٌ؟ 

  ةلُةُا يَومٕيًّ ؾُصٔة ةَمًُ: ننُا يَوّمٔا ؾُصة مبَوأٔل؟ 

  آَخصَط بؤِإجَوؤٓيٓ: مُيَا ؤّٓو طٔبُا زآَحْور آَزَي؟ 

   إٓيً آٔظِلِة بطَزُيةُا: آَضَا آٔظَلة بطَزُيةُا؟ 

    غٔعطِة لصَيطُا زمُطيٓ مَةَي: مُيُا غعَطة ةَمًُ؟ 
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  غوِزٔٓا ةضٍئئا 
( زؼارة)غوٓعطِىٔا 

طقفمإيهٕئا ذؽرامةٕوزت 

ادللاءمضٍمصٔا أعسماَةمٔليِ 

أِصَقاءمحلتننت ُزرُتمغَعطَةّ 

اخلربمطَبٔا َعَؽـُتمؾٔصَةّ 

َغفَح،ماجَؿَفَدمإخصٕط َذَػؾُتماَظَلِةّ 

اظلقارةمضٍزٔٓيةٔا ػلمأضِا 

 

  ةٕوزت شٕؿرت اِىٔا يٕوغَـ: إيهٕئا اّتةٕيو مٕةٕي؟ 

  اَةمٔليِ بطٍمصٔا ىَؿهَةّ: مٕوؤَل؟ / اَمٕةيِ ىؿٕدة 

   غَعطَةّ الٕثٔىٍيُ: مٔئا عجٕسٓة ةٕمًٔ؟ 

   حلتننت اَىوٌِ ةٕوزت ملٔطئا: إيهٕئا اّتةٕٓيىوٌِ؟ 

  ةلٔةٔا يٕومنت ؾٔصَةّ ةٕمًٔ: ننٔا يٕومُا ؾٔصة مبٍوؤَل؟ 

 إخصٕط بىَصٍٕوىِيِ: مٔيٕا ىِو طَبٔا زإحوٓر إزٕي؟ 

   اّتً اَظَلِةّ بطٍزٔٓيةٔا: أضِا اَظٍلة بطٍزٔٓيةٔا؟ 

              غَعطَةّ لسٕٓيطِا زمٔطيِ مٕةٕي: مٔئا غعٕطة ةٕمًٔ؟ 
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غوُشُا ةلٕيةُيُا 

( يفماظلوق)بصْوقُا 

أؼَنمآَيهُا صؾاُحَكمأَؾطُر 

دلاذامملْوٌ اظلوقمشْوقُا 

اظـؿارمؾٕاإِا ألذرتيمزآٔظبًٔ 

عشغوظةمشػٕينُا األغواعمظىَيّـُا 

ضقوفمآُإحٔا م(اظطؾقخ)هضريماظطعامم طْويُغ بْوشُالُ

اخلضرميَإقْوىٔا سّؿيمزُشيٓ 

اظؿػاحمحَعّْوإِا اظؾقؿونملٕينْوّىٔا 

سائؾةميٕكَطةُا اخلسمحَػّـٔا 

   ًُبطٍيذ ّوَبطٍيذ آَحْوىيٓ يَوىًُ: بطٍيذ أَؾطُر يْوحَي 

    آُظِل آِىُا لصْوقُا: الَيهُا آُظِل آَىٓة 

  آُظِل آِىُا زٔآظبًٔ ؾٕاإِا ّويَإقْوىٔا: ملْوٌ آُظِل آَىٓة لصْوقُا 

   آَيلٔني ظىَيّـُا ظُظًٔ آَىٓة؟ 

 ظُظًٔ آِىُا لٕينْوّىٔا ّوحَعّْوإِا ّوحَـّػٔا: 

 ملُيُا الُ آٔظَلِة آٔمُذ 

 مٔطْل زَشػٕينُا ؤٓي بطْويُغ بْوشُالُ: 

 آَضَا إٓية خلْوٌ آُإحٔا؟ 

 .إٓيً إٓية لًَ حَص آُضحُا زؤّْو زُشيٓ ّويٕكَطةٔؤ غُعطٍيً لًَ يَومُيُا: 
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غوِزٔٓا ةلتةٔٓئا 
( يفماظلوق)بصوٓقٔا 

أؼَنمإيهٔا صؾاُحَكمؤٍؾطِر 

دلاذامملوٌٓ اظلوقمشوٓقٔا 

اظـؿارمؾّاشّا ألذرتيمزاَظثًَ 

عشغوظةمشػتنٔا  األغواعظىّٕيُـــٔا 

ضقوفمأشحّا م(اظطؾقخ)هضريماظطعامم طوئح بوٓشٔالٔ

اخلضرميٕصقوٓىّا سؿيمزٔزٓيِ 

اظؿػاحمحٕعوٓشا اظؾقؿونملتنوٓىُا 

سائؾةمّتكٕطةٔا اخلسمحٕػُـا 

 ًٔبطّتذ ؤٍؾطِر يوِحٕي 
 بطيذ وٍبطيذ إحوٓىيِ يٕوىًٔ: 

 الٕيهٔا أظَل إىِة 
 أظَل اِىٔا لصوٓقٔا: 
 ملوٌٓ أظَل إىِة لصوٓقٔا 
 أظَل اِىٔا زاَظثًَ ؾّاشّا ويٕصقوٓىّا: 
 إيلّني ظىٕـُّيـٔا ظِثًَ إىِة؟ 
 ظِثًَ اِىٔا لتنوٓىُا وحٕعوٓشا وحٕـػُا: 
 ملٔئا الٔ اَظٍلِةّ اَمٔذ 
 مَطل زٕشػتنٔا ىِت بطوٓئح بوٓشٔالٔ: 
 أضِا اّتةّ خلوٌِ أشحّا؟ 
غٔعطّتً لًٕ . اّتً اّتةّ لًٕ حٕسٓ أضحٔا زىوٓ زٔزٓيِ وّتكٕطةّٓى: 

 .يٕومٔئا
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غوُشُا ضظٕيعُيُا 

( ظدىماظطؾقب)لوُة آُغيُا 

مَوزٔا آِىُا  
أذؽرم

مٔةحُا 
عدةم

ىَجرٕيُا 
روؼلم

حعٍيةر 
رأؼؿَكم

نطٍيؤُا 
عرؼضم

آَحلنٔة 
تعاَصقُتم

ظَؤيُا 
نقبم

عٔلةُر 
ِسَؾُؿَك،مَعَرُضَكم

الُغيُا 
ظؾطؾقبم

ظَظّيٕني 
عّراتم

يَؤٓػ 
أسطىم

غَنّنُئا 
أدوؼةم

   بطٍيذ ّوَظطٍيذ يْوحَيًُ: بطٍيذ ضَمصُذ لْوقُا 

   مًٔ مٔةحُا ىَجٕريُا الُ حعٍيةر 

 نطٍيؤُا ؤّٓوٍية آَحْوىيٓ ظَؤيُا: 

 مُيُا ؤٓي عٔلةر؟ 

 نَطغُا زٕيليٓ مُطعُا ؤّٓوُة لٕي غَجٕي: 

   إٓيً آٔظِلِة ةَضةٔيً ظَظّيٕني: آَضَا آٔظَلة الُغيُا؟ 

   يَؤٓػ لٕي غَنّنُئا مٔسٔو: ّومُيُا يَؤٓػ لُذ؟ 

   مَوضِا آِىُا ملُطيُا آَحلنٔة: ّوؤُشُا آَيهَيُا ؤّٓوَية؟. 
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غوِزٔٓا ضثّيعّٔئا 
( ظدىماظطؾقب)لوِةّ أغّئا 

عدةممَةحٔا أذؽرممٕوزًا اِىٔا  

رأؼؿَكمحعّيةٔٓر روؼلمىَٕرتِا 

تعاَصقُتمإحلنَةّ عرؼضمنطّتىِا 

ِسَؾُؿَك،مَعَرُضَكمعَلةٔر نقبمظٍىّئا 

عّراتمظٍثيُنت ظؾطؾقبمالٔغّئا 

أدوؼةمغٕننٔيُا أسطىميٕىِح 

 بطّتذ ضٍمصٔذ لوقٔا 
 بطّتذ وٍثطيذ يوحٕئً: 
  /مَةحٔا ىَٕرتِا الٔ حعّيةٔر 
 نطّتى ىوّتةّ إحوٓىيِ ظٍىّئا: 
 مٔئا ىِت عَلةٔٓر؟ 
 نٕطغٔا زّتليِ مٔطعٔا ىوِةّ لت غَٕت: 
 اضٍا اَظٍلة الٔغّئا؟ 
 اّتً اَظَلِة ةٕضةّيً ظٍثيُنت: 
 ومٔئا يٕىِح لٔذ؟ 
 يٕىِح لت غٕننٔيُا مَسَو: 
 وىِصٔا إيهٕئا ىوٍية؟ 
 .مٕوزّا اِىٔا ملٔطئا إحلنَةّ: 
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غوُشُا محٕيصُيُا 

( يفمادلدردة)ببٔية زضُشُا 

بصَييُا 
يفمأعانم

بَصلُنُا 
يفمدالمم

حلٕينُا آِىُا 
أغامععاصاةم

غَطقُيُا 
اظعربيم

حْوشعُيُا 
احللابم

مَيُيْوةُا 
اإلحصاءم

يْولؿُيُا 
سؾومم

مصَحّلؿٔا 
خمؿؾػةم

طَبٕيةُا 
زؾقةم

نَصرٕيُا 
جمؿفدةم

     بصَييُا ّوظَصلُنُا حَوُا: شلُنُا غَطُا 

     ٓةَّوزٕي لٔديٓ حلٕينُا آِىُا: آَيهَيُا إٓيةيهي 

    بػٔصضُا محٕيصُيُا إٓيةَي: بَاييُا غٔصضُا إٓيةَيهيٓ؟ 

 ٓمُيُا يُلؿُا آَىٓةي 

 يُلؿُا آِىُا لٔصُيُا غْوضيُيُا ّوغَطقُيُا: 

 مُيُا ةّْوػ مَلؿٕني لٔديٓ؟ 

 مَلؿٕني لٕي حْوشعُيُا ّومَيُيْوةُا ّويْوّلؿُئا مصَحّلؿٔا: 

   مشُؤٖ طَبٕيةا: مُيُا ؤٓي شٔه مَلؿُيٕيةٔخيٓ؟ 

    إٓيً نَصٕريُا آِىُا: آَضَا نَصٕريُا آَىٓةيٓ؟. 
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غوِزٔٓا محّيصّٔئا 
( يفمادلدردة)ببّّيةّ زضِشٔا 

يفمدالممبٕصلٔنٔا يفمأعانمبصّٕيئا 

اظعربيمغٕطقّٔئا أغامععاصاةمحلتنٔا اِىٔا 

اإلحصاءممٕئّيوٓةٔٓا احللابمحوٓشجٔئا 

خمؿؾػةممصٕحلؿُا سؾومميوٓلؿٔئا 

جمؿفدةمنٕصرتِا زؾقةمطٕبتةٔٓا 

 

 شلٔنٔا غٕطِا 
 بصّٕيئا وثٕصلٔنٔا حٕوِا: 
 ِإيهٕئا اّتةٕٓيهي 
 ةٕوزت لَديِ حلتنٔا اِىٔا: 
 بٕايئا غَسٓضِا اّتةٕٓيهيِ؟ 
 بػَسٓضِا محتصّٔئا اّتةٕٓي: 
 ِمٔئا ئلؿٔا إىِةي 
 ئلؿٔا اِىٔا لَصٔئا غوٓضئّئا وغٕطقّٔئا: 
 مٔئا ةوِخ مٕلؿنت لَديِ؟ 
 مٕلؿنت لت حوٓشجٔئا ومٕئّيوٓةٔا ويوٓلؿٔيُا مصٕحلؿُا: 
 مٔئا ىِوٓ شَه مٕلؿٔيتةَخيِ؟ 
 مشٔىِ طٕبتةٔٓا: 
 أضِا نٕصرتِا إىِةيِ؟ 
 .اّتً نٕصرتِا اِىٔا: 
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شةٕيةيُا  غوُشُا

 (االعؿقان)بْوحطُىُا 

جَايُا 
ُعَعَظمم

عُعسٕيةّْوٌ 
َتػَؾقونم

ؤُضجٕييًَ 
غدُرُسم

حُعِا 
َؼرىم

ضؤٍيعٕيةّْوٌ 
َتكاصونم

بْوحطُىُا 
اعؿقانم

عَػكُا 
صعبم

ةٔشحلْوٌ 
ختاصونم

قطَّو 
اضرأوام

ىـحَئلدْوٌ 
َدُقَؼّوؼؽمم

ةٕاأؾْوٌ 
َتفَؿّؿونم

غَجٕي 
طـريام

آٔةلَبَعو 
َتَشَفعوام

 
م

  ّبطٍيذ أَؾطُر جَايُا: بطٍيذ أَؾطخْوٌ آَحَي 

   ؤُضجٕييًَ آَمخُا زحُعِا آَىٓة: مُيُا عُعسٕيةّْوٌ؟ 

 مٔطْل مُيُا ضؤٍيعٕيةّْوٌ ؤُخَيُا؟ 

 إٓية لًَ بْوحطُىُا عَػكُا: 

 ٌالُ ةٕاأؾْوٌ غَجٕي آٔالُ .  الُ ةٔشحلْوٌ قطَّو ّوءَلُؤُا حنَئلدْو

 آٔةلَبَعو

 يُصَع آَىٓة زخَصٕريُا الُ مأٔا آٔالُ زىٕاأَف بؤِإجَوؤٓيٓ: 

 مًٔ نْل ؾطّْوس  
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  غوِزٔٓا شةّتةٔئا 
( االعؿقان)بوٓحطِىٔا 

َتػَؾقونمعٔجسّتةوٌِ ُعَعَظممٍٕائا 

َؼرىمحٔعّا غدُرُسمىِطٍتيًٕ 

اعؿقانمبوٓحطِىٔا َتكاصونمضىتجتةوٌِ 

ختاصونمةَزٓحلوٌٓ صعبمعٕػكٔا 

َدُقَؼّوؼؽممىـحّٕيَلدوٌِ اضرأوامقطٍو 

طـريامغَٕت َتفَؿّؿونمةّاؤؾوٌٓ 

م َتَشَفعواماَةلٕبٕجوِ 

 ُبطّتذ ؤٍؾطخوٌ إحٕي 
 بطّتذ ؤٍؾطِر ٍٕائا: 
 مٔئا عٔجسّتةوٌِ؟ 
 ىِطٍتيًٕ إمخٔا زحٔعّا إىِة: 
 مَطِل مٔئا ضىتجتةوٌِ ىِدٕئا؟ 
 اّتةّ لًٕ بوٓحطِىٔا عٕػكٔا: 
 ٌِالٔ ةَاؤؾوٌٓ :  الٔ ةَزٓحلوٌٓ قطٍو وإٕلٔىِا حنّٕيَلدو

 غَٕت اَالٔ اَةلٕبٕجوِ
 ئسٕع إىِة زخٕصرتِا الٔ مؤّا اَالٔ زىّاؤٍف بىَصٍٕوىِيِ: 
  /نِل ؾطوِس  
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غوُشُا شعٕيعُيُا 

( اظدرس)ؤِضجُا 

مَوزٔا آِىُا  
أذُؽُرم

شَؿٕريُا آِىُا 
جقدةم

شَطبٔديٓ 
َخَؾُرِكم

غُعَط آَىٓةيٓ 
تزوريم

قَطةُا 
اظربدم

مكَويُا 
تؾؼىم

آٔمَةيٓ 
عؿىم

بُعيُا آَىٓةيٓ 
ترشؾنيم

حصوٖظيٓ 
احِليبم

 
م

   شلُنلٔديٓ مَطيَه: شلُنلٔديٓ ضَؾكُا 

   مَوضِا آِىُا ملُطيُا شَؿٕريُا آِىُا: آَيهَيُا إٓيةَيهيٓ؟ 

 مُيُا ؤٓي شَطبٔديٓ؟ الُ غُعطُا آَىٓةيٓ لًَ؟ 

 شػٕينُا آِىُا بؤِإجَي: 

 ةُي لوُةٌَ زىٔؤضّْوؽ عَه حصُشٔا 

آٌٔ بُعيُا . يُصعُا آَىٓةيٓ زقَطةُا ؤٓي ّوَمكَويُا آِىُا بعَيةُا: 

 آَىٓةيٓ ةُي لوُةٌَ

 ٓحُعيُا آِىُا ّوآُمطُا آِىُا الٔمي 

 بصَييُا آٔمَةيٓ زظُعيُا آَىٓةيٓ، ّوَحصْوظيٓ ىَؿصٔديٓ بعَيةٔخيٓ: 

 ٓةَّوزٕي غَجٕي حُةي  
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  غوِزٔٓا شجتعّٔئا 
( اظدرس)ىَطٍٔا 

جقدةمشٕؿرتِا اِىٔا أذُؽُرممٕوزّا اِىٔا  

تزوريمغٔعطِا إىِةيِ َخَؾُرِكمشٕطبَديِ 

تؾؼىممكٕوئا اظربدمقٕطةٔٓا 

ترشؾنيمبٔعّئا إىِةيِ عؿىماَمٕةّيِ 

م احِليبمحصوِثيِ 

 

 شلٔنلَديِ ضٍؾكٔا 
 شلٔنلَديِ مٕطيٕه: 
 إيهٕئا اّتةٕيهيِ؟ 
 مٕوضّا اِىٔا ملٔطئا شٕؿرتِا اِىٔا: 
 مٔئا ىِت شٕطبَديِ؟ الٔ غٔعطِا إىِةيِ لًٕ؟ 
 شػتنٔا اِىٔا بىَصٍٕي: 
 ةٔي لوِةٌٕٓ زىَىطوِؽ عٕه حسٔزّا 
اٌَ . ئسٓعٔا إىِةيِ زقٕطةٔٓا ىِت وٍمكٕوئا اِىٔا بجّٕيةٔا: 

 بٔعّئا إىِةيِ ةٔي لوِةٌٕٓ
 ِحٔعئا اِىٔا وأمطِا اِىٔا لَامي 
بصّٕيئا اَمٕةّيِ زثٔعّئا إىِةيِ، وٍحصوِثيِ ىٕؿصَديِ : 

 بجّٕيةَخيِ
 ِةٕوزت غَٕت حٔةّي  
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غوُشُا ةمٕييُيُا  

( اظشوط)زَمػُا 

آٔةطَيبةّْوٌ 
َتَفّقأُتمم

زَمػُا 
دؾاق،مذوطم

ؾٔلجُا 
غصفم

شُعةا 
داسةم

زَيُيُا 
َحَؽمم

شٔعيُا 
ظعبم

غَعطُا 
أعلم

عَنُا 
َذعبم

مُةا 
اظؾؾدم

ىٔأحُيُا 
اظـصرم

ىٕيصُا 
اهلدف،ماظغاؼةم

آٔغؿرٕي ضِغالُ 
ُطَرةماظؼدمم

مسَبطُىُا زغٕيعةُا 
عدؼرماظػرؼقم

 
م

         ّشلُنلُذ مَطقْوس: شُلنُا خْلوٌ َآحَي 

     إٓيً آٔةطَيَعيًَ: آَضَا آٔةطَيَعةّْوٌ لصَمػُا زٔآغؿٕري ضِغالُ؟ 

 آٔمَةيٓ مصَطِا زَمػُا؟ 

 بُةض ؾٔلجُا زشُعةا: 

 آَيهُا إٓيةّوؤٓيٓ مسَبطُىُا زغٕيعةا؟ 

 آٔظَل زىٔحعِا لصَيُيُا: 

  آٔةلَبَعو بصٔعيُا، غَعطُا آَىٓةّْوٌ زعَنُا ّومُةا

 الُ ةٔشحَل، ىٕيصُا زٕيلًَ قْوزُي ىٔأحُيُا: 
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غوِزٔٓا ةمتئّئا 
( اظشوط)زٕمػٔا 

دؾاق،مذوطمزٕمػٔا َتَفّقأُتمماَةطّٕيٕبةوٌِ 

داسةمشٔعةٔٓا غصفمؾَلَِا 

ظعبمشَعّئا َحَؽممزٕئئا 

َذعبمعٕنٔا أعلمغٕجطِا 

اظـصرمىَؤحٔئا اظؾؾدممٔةٔٓا 

ُطَرةماظؼدمم اَغؿّري ضَغالٔماهلدف،ماظغاؼة ىتصٔا

  عدؼرماظػرؼقممسٕبطِىٔا زغتعةٔٓا 

 ُشلٔنٔا خلوٌِ إحٕي 
 شلٔنلٔذ مٕطقوس: 
 اضٍا اَةّطّٕيٕجةوٌِ لسٕمػٔا زاَغؿّري ضَغالٔ؟ 
 اّتً اَةّطّٕيٕجيًٕ: 
 اَمٕةّيِ مصٕطّا زٕمػٔا؟ 
 بٔةٕض ؾَلَِا زشٔعةٔٓا: 
 إيهٔا اّتةٕوىِيِ مسٕبطِىٔا زغتعةٔٓا؟ 
 اَظٍل زىَحعّا لسٕئئا: 

  اَةّلٕبٕجوِ بصَعّئا، غٕجطِا إىِةوٌِ زعٕنٔا ومٔةٔٓا
 الٔ ةَزٓحٕل، ىتصٔا زّتلًٕ قوٓزٔي ىَؤحٔئا اّتةٕٓوىِيِ: 
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غوُشُا ةشٕيعُيُا 

( اظؼراءة)قٔطيُيُا 

ةَضعُا 
اظؾابم

حلٕي 
اعلِحم

غدْوض 
اشؾِقم

قطٍي 
اضرْأم

قصُو 
أعاَمم

ظِل 
اذَػِبم

ميٕي 
ُسَدم

ؾةح ةَضعُا 
اصؿحماظؾابم

ممظقدخلمادلدؼرممزىٔعْول مصَبطُىُا

 

   نُةػ آِىُا لؤِضجُا: نةّوػ ؤِضجُا ؾَولْوٖس 

   ؾُةح آِىُا لةضعُا: ؾةح ةَضعُا زىٔعْول مصَبطُىُا 

    لُحٔا آِىُا للْوحُا: حلٕي لْوحُا زَخيُإية 

    غُدَط آِىُا خلَوةُا: غدْوض نَوةُا زغٔصضُا 

   قُطِا آِىُا لؤِضجُا: قطٍي ؤِضجُا قصُو مصَبطُىُا 

     آُظِل آِىُا لوُة : ظِل لوُة لْوحُا

 لْوحُا

    ًميٕي مًٔ حَص لعٔػطٍي 

 مُئا آِىُا مًٔ حَص لعٔػطٍيً: 

 نةّوػ مٔييُـّئا عَل لْوحُا 
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 نُةػ آِىُا لؤّْوٌ عَل لْوحُا: 
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  غوِزٔٓا ةشتعّٔئا 
( اظؼراءة)قَطئئا 

اعلِحمحلت اظؾابمةٕضعٔا 

اضرْأمقطت اشؾِقمغدوِض 

اذَػِبمظَل أعاَممقسٔو 

اصؿحماظؾابمؾةٕٓح ةٕضعٔا ُسَدمميت 

م ظقدخلمادلدؼرمزىَعوِل مسٕبطِىٔا 

 نةّوِخ لىَطٍٔا ؾٕولوِس 
 نٔةَخ اِىٔا لىَطٍٔا: 
 ؾةٕٓح لةٕٓضعٔا زىَعوِل مسٕبطِىٔا 
 ؾٔةٕٓح اِىٔا لةٕضعٔا: 
 ّحلت للوٓحٔا زٕخّئاّتة 
 لٔحّا اِىٔا للوٓحٔا: 
 غدوِض خلٕٕوةٔا زغَسٓضِا 
 غٔدٕط اِىٔا خلٕوةٔا: 
 قطت لىَطٍٔا قسٔو مسٕبطِىٔا 
 قٔطّا اِىٔا لىَطٍٔا: 
 ظَل لوِةّ لوٓحٔا 
 أظَل اِىٔا لوِةّ لوٓحٔا: 
  حٕسٓ لعَػطّتً/ ميت 
 حٕسٓ لعَػطّتً/ مٔيّا اِىٔا : 
 نةّوِخ مَيّئـيُا عٕل لوٓحٔا 
 نٔةّخ اِىٔا لىوٌِ عٕل لوٓحٔا: 
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غوُشُا عػٕريُيُا 

( ذراءماظػواطه)ظظٕييْوة ؾٕاإِا 

أسـابمعٔيّبٔا صواطهمآَبّبُئا 

عوزممْوّظِا ُرّعانمإّْومُئا 

صاَدَفمؾػَع درؼّعامقَلٕيالُيٕة 

عّعا،مدوؼةمعَه حصُشٔا َأَجؾُتمؾَيٕية 

ممُعلَؿعفلمممػَطؤِػ آَىٓة

  بٔطيٓ آَضَا آٔظَلة يْوحَيًُ لصْوقُا زةٔظظًٔ ؾٕاإِا ّوآٔبّبُئا ّوَظظَية

 عٔيّعٔا ّوإّْومُئا ّوحَعّْوإِا ّومْوظُا؟

 . إٓيً آٔظِلِة ّوظِظئة نْلنُا زٔآمَطة لٕي: 

  ّوبُةَضنًٔ يَؤظة لعَكُالُ ظّْوّظِا ماُا ّوحَنصٕني خلٕيالُ زإّْومُئا

 ّوآَضبَعناُا خلٕيالُ زحَعّْوإِا ّوَءلؿُا خلٕيالُ زمْوظُا؟

آيًٕ آْظيٓ ئؤظٔة لٔؤ طٕينَيّؤّْوٌ ّوغُنٔة آٔىْوٌ بػَالُ ّوؤِؼهٔة : 

 لبَيةُا قَلٕيالُيٕة

 ؾػَع بٕي مَةَي ّوآٔمَط لٕي ملْوٌ مػَطؤِػ آَىٓة؟: 

 .ؾَيٕية آَيٓذ زآٔحعِا زَمػُا زٔآغؿرٕي ضِغالُ زَمصَطِا بُةض قَلٕيل: 

 آُف آٔىُا ضُحٔه آِىُا لصٔعيُا زٔآغؿرٕي ضِغالُ غَجٕي-

 مُصٔيً ةُا عَني زىٔحعِا لصَمػُا عَه حصُشٔا: 
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  غوِزٔٓا عػرتِئا 
( ذراءماظػاطفة)ظثتيوٓةّ ؾّاشّا 

أسـابمعَيبُا صواطهماَببٔيُا 

عوزمموٓظِا ُرّعانمشوٓمٔيّا 

صاَدَفمؾػٕع درؼّعامقٕلتالّٔتةّ 

عّعا،مدوؼةمعٕه حسٔزّا َأَجؾُتمؾٕيتةّ 

ممُعلَؿعفلمأغَتممػٕطىَح إىِة 

 

  بَطيِ أضِا اَظٍلة يوِحٕئً لصوٓقٔا زةَظثًٕ ؾّاشّا واَببٔيُا
 وٍظثٕية عَيجُا وشوٓمٔيّا وحٕعوٓشا وموٓظِا؟

 . اّتً اَظَلِةّ وظَثيَةّ نِلنٔا زاَمٕطة لت: 
  ٔوبٔةٕضنًَ يٕىجة لجٕكٔالٔ ظوٓظُا مأا وحٕنصنت خلتال

زشوٓمٔيّا وإضبٕعنأا خلتالٔ زحٕعوٓشّا وإلؿٔا خلتالٔ 
 زموٓظِا؟

اّتً أثيِ يَىجَة لّى طتُنّٕيىوٌِ وغٔنُةّ اَىوٌِ بػٕالٔ : 
 وىَؿهَةّ لبّٕيةٔا قٕلتالّٔتةّ

 ؾػٕع بت مٕةٕي واَمٕط لت ملوٌٓ مػٕطىَح إىِة؟: 
ؾٕيتةّ إيِذ زاَحعّا زٕمػٔا زاَغؿّري ضَغالٔ زٕمصٕطّا بٔةٕض : 

 .قٕلتل
 أف اَىٔا ضِحَه اِىٔا لصَعّئا زاَغؿّري ضَغالٔ غَٕت-
 مٔسّيً ةٔا عٕنيِ زىَحعّا لسٕمػٔا عٕه حسٔزّا: 
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غوُشُا حصَعػٕريُيُا 

( دوقماظؾزازؼن)شْوقُا زبَعُظّٔا 

آُظُالِ آَىٓةيٓ 
َتذَػؾنيم

ملْوٌ  
دلاذام

حلْوالُ 
زواجم

شُعْوٖعُا 
أدؾوعم

آُحيٓ 
أخيم

ىٔعزَّوَؽ 
دقؿزوجم

مَحُطُا 
عفـدسم

حبَسّْوةا 
ِبَػَرحم

ّوَؾإٔحيْوةا 
َوُدرورم

ّوؤَىٕياّْوةا 
َوَػـاءم

 مُيُا ؾُلَح
معاذامؼشؿغل

دوقماظؾزازؼنممشْوقُا زظَعُّظِا

ظقْوضُا 
ضؿاش،مغلقجم

  

 

    شلُنلٔديٓ غَطُا: شلُنلٔديٓ ؤِلٔييٕي 

     آُظُالِ آِىُا لصْوقُا زظَعُّظِا: الَيهُا آُظُالِ آَىٓةيٓ؟ 

    زٔآظظًٔ ظقْوضُا: ملْوٌ آُظُالِ آَىٓةيٓ؟ 

آُحيٓ ... يُصعُا آَىٓةيٓ زإٓية لًَ حلْوالُ بُةض شُعْوعُا حَص: 

 ىٔعزَّوَؽ لٔؤ

     يْوحَيًُ: آَييُا مٔيؤّْوٌ؟ 

     مَحُطُا إٓيةّوؤٓيٓ: ّومُيُا ؾُلَح؟ 

   ةَّوزٕي حُةيٓ: حبَسّْوةا ّوَؾإٔحيْوةا ّوؤَىٕياّْوةا 



 26 

  غوِزٔٓا حسٕعػرتِئا 
 (دوقماظؾزازؼن)شوٓقٔا زثٕعِظْا 

دلاذامملوٌٓ  َتذَػؾنيمأظِلِا إىِةيِ 

أدؾوعمشٔجوِعٔا زواجمحلوٓالٔ 

دقؿزوجمىَعزٕوٍؽ أخيمأحيِ 

ِبَػَرحمحبٕسوٓةٔٓا عفـدسممٕحٔطِا 

َوَػـاءموىٍيتاوٓةٔٓا َوُدرورموٍؾؤحتوٓةٔٓا 

دوقماظؾزازؼنمشوٓقٔا زثٕعِظْا عاذامؼشؿغلممٔئا ؾٔلٕح 

ممضؿاش،مغلقجمظقوٓضِا 

 شلٔنلَديِ ىَلّّييت 
 شلٔنلَديِ غٕطِا: 
 الٕيهٔا أظِلِا إىِةيِ؟ 
 أظِلِا اِىٔا لصوٓقٔا زثٕعِظُا: 
 ملوٌٓ أظِلِا إىِةيِ؟ 
 زاَظثًَ ظقوٓضِا: 
ئسٓعٔا إىِةيِ زاّتةّ لًٕ حلوٓالٔ بٔةٕض شٔجوِعٔا حٕسٓ : 
 أحيِ ىَعزٕوٍؽ لّى: 
 إيئا مَيىوٌِ؟ 
 يوِحٕئً: 
 ومٔئا ؾٔلٕح؟ 
 مٕحٔطِا اّتةٕوىِيِ: 
 حبٕسوٓةٔٓا وٍؾؤحتوٓةٔٓا وىٍيتاوٓةٔٓا 
 ةٕوزت حٔةّيِ: 
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غوُشُا ةضِعػٕريُيُا 

( اظشػاء)حْوملُيُا 

بٔية آُغيْوةا 
ادلشػىم

آٔشهَحةّْوٌ 
َوَجدُتمم

ىٔػيَل 
حيؿاجم

ضَنُالُ 
صقدالغيم

طٔبُا 
َخَؾرم

 
م

 

   بطٍيذ ضَمصُذ آَزَي 

 بطٍيذ ضَمصُذ مَطقْوٖس: 

  مُيَا ؤّٓو طٔبُا زآَظْور؟ 

 مَوزٔا آِىُا ملُطيُا آَحلٔه: 

 آٔمَةيٓ ىؿَل مًٔ بٔية آُغيْوةا؟ 

 آٔةمُليٓ بأَؾطُا: 

 آَضَا آٔشهَحةّْوٌ غَنّنُئا زيَؤٓػ لٔؤ آُغيُا؟ 

 إٓيً آٔشهَحيًَ آٔىْوٌ: 

 ِآٌٔ ىٔػيَل علَيؤّْوٌ إٓمَط لٔي مٔطْل زآُحيٓ ضَنُالَ ؤّٓو 

 ةَّوزٕي غَجٕي آَحْوىيٓ: 

 الُ مٔسٔو  
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  غوِزٔٓا ةضَعػرتِئا 
( اظشػاء)حوٓملٔئا 

َوَجدُتمماَشهٕحةوٌِ ادلشػىمبّّية أغّيوٓةٔٓا 

صقدالغيمضٍنٔالٔ حيؿاجمىَػيٕل 

  َخَؾرمطَبٔا 

 

 بطّتذ ضٍمصٔذ إزٕي 
 بطّتذ ضٍمصٔذ مٕطقوِس: 
 مٔيٕا ىِوٓ طَبٔا زإثوٓر؟ 
 مٕوزّا اِىٔا ملٔطئا إحلَه: 
  بّّيةّ أغّيوٓةٔٓا؟/ اَمٕةّيِ ىؿٕل 
 اَةّمٔليِ بؤٍؾطِا: 
 أضِا اَشهٕحةوٌِ غٕننٔيُا زيٕىِح لّى أغّئا؟ 
 اّتً اَشهٕحيًٕ اَىوٌِ: 
 ِِاٌَ ىَػيٕل علّٕيىوٌِ اَمٕط لت مَطِل زأحيِ ضٍنٔلٕا ىو 
 ةٕوزت غَٕت إحوٓىيِ: 
 الٔ مَسَو  
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غوُشُا ةلُةَعػٕريُيُا 

( اظلػر)حعّْوقيُا 

اثـانمةضِيً َبعَدمبُةض 

دقذَػُبمىٕاظَل دقلاصرمىٔحعّْوم 

اهلـددةممَحُطّْوةا ِظَقدُرَسمزىٔصضّْوط 

دػرهمحعّْوقُئؤ عنمأجلممٔطْل 

دقلاسدمىعَسَض ػـامؤُضنُا 

شداملَنحُط ؼفؿممىٕاأَف 

ممالمبدمعنمممًٔ نْل ؾطّْوٖس

    بطٍيذ ّوَظطٍيذ يَوىًُ: بطٍيذ ضَمصُذ مَةَي 

 مُيَا ؤّٓو طٔبُا زَآحْور آَزَي 

 ىٔحعّْوم لبَريّْوة بُةض ةضِيً يَومٕيًّ: 

 ملْوٌ ىٕاظَل لبَريّْوة؟ 

 زىٔصضّْوط ببٔية أَّوبُا مَحُطّْوةا: 

 مٔطْل مُيُا الُ زُضِط ؤُضنُا؟ 

 مٔطْل الُ قَبلْوؤٓي ببٔية أَّوبُا: 

 آَضَا الُ ةٔؤّوِا يَكٕريُا علَيهْوٌ؟ 

 الُ مٔطْل حُليٓ ةَمًُ إٓيةّوؤٓيٓ ّوؤّْو ىعَسَض ّوىٕاأَف زٕيلٔؤ: 

 آٔمَةيٓ ىٔؤّوِا بعَيةُا؟ بُعٔا آِىُا زآٔغعطٍيوؤٓيٓ قصُو حعّْوقُئؤ 

 لَنحُط مًٔ نْل ؾطّْوي ىٔؤّوِا بعَيةُا زَىطَئغ مُاىَوّؤٓيٓ: 

    بصَييُا ّوظَصلُنُا ةٕاةٔا: آٌٔ أُبٔا مُطيُا آُةٔا آِىُا 
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 غوِزٔٓا ةلٔةٕعػرتِئا 
( اظلػر)حعوٓقّئا 

دقلاصرمىَحعوِم َبعَدمبٔةٕض 

ِظَقدُرَسمزىَسٓضوِط دقذَػُبمىّاظٍل 

عنمأجلممَطِل اهلـددةممٕحٔطوٓةٔٓا 

ػـامىِطنٔا دػرهمحعوِقّٔيّى 

ؼفؿممىّاؤٍف دقلاسدمىعٕسٕض 

المبدمعنمنِل ؾطوِس / شداملٕنحٔط 

 بطّتذ ضٍمصٔذ مٕةٕي 
 بطّتذ وٍثطّتذ يٕوىًٔ: 
 مٔيٕا ىِوٓ طَبٔا زٕاحوٓر إزٕي 
 ىَحعوِم لبٕريوٓةّ بٔةٕض ةضّيً يٕوُمنت: 
 ملوٌِ ىّاظٍل لبرٕيوٓةّ؟ 
 زىَسٓضوِط ببّّيةّ ؤٍوبٔا مٕحٔطوٓةٔٓا: 
 مَطِل مٔئا الٔ زٔضٍط ىِطنٔا؟ 
 مَطِل الٔ قٕبلوٓىِيِ ببّّية ؤٍوبٔا: 
 أضِا الٔ ةَىوّا يٕكرتِا علّٕيهوٌِ؟ 
 الٔ مَطِل حٔليِ ةٕمًٔ اّتةٕوىِيِ وىوٓ ىعٕسضّى وىّاؤٍف زّتلّى: 
  اَمٕةّيِ ىَىوَا بجّٕيةٔا؟ بٔعّا اِىٔا زاَغعطّتوىِيِ قسٔو

 حعوِقّٔيّى
 نِل ؾطوِي ىَىوَا بجّٕيةٔا زٕىطّٕيَح مٔاىٕوُىِيِ/ لٕنحٔط : 
 اٌَ ؤِبّا مٔطئا أةّٓا اِىٔا 
 بصّٕيئا وثٕصلٔنٔا ةّاةّٓا: 



 31 

غوُشُا آَضبَعػٕريُيُا 

( اعؿقانماحللاب)بْوحطٌُ مَيُيْوةا 

ععيمعَنيٓ تعالمةُا 

دروالمشَطظُالُ أرشبمبُعٔا آِىُا 

دسينمشعوقَيينٓ جدؼدمحَسةا 

أغامعـشغلمشػٕيه آِىُا أضدرممأٔا آِىُا 

ؼوجدمإٓية يفماظؼراءةمبكٔطيُيُا 

اػؿؿامميَإٔيؿْوةا اَتَؽَلمآٔةةخٔل 

دقؼويمحنَئل دؿـفحمةٔخصَط 

م اذػبمبلالمممظِل بَصلُنُا

    بطٍيذ ّوَظطٍيذ يَعكْوػ: بطٍيذ أَؾطُر آَؾطِيه 

     آُظِل آِىُا لصْوقُا: الَيهُا آُظِل آَىِة 

 ةُا عَنيٓ بُعٔا آِىُا زٔآظظًٔ شَطظُالُ حَسةا 

 شعْوقَيينٓ الُ مأٔا آِىُا مٔطْل زَشػٕيه آِىُا بكٔطيُيُا: 

  ملْوٌ؟ آَضَا إٓية لُذ بْوحطُىُا؟ 

 إٓيً إٓية لٕي بْوحطُىُا مبَيُيْوةا: 

  مُسٔيً ءلؤُا حنَيلُذ، مَيُيْوةُا عَػكُا ؤٓي، بطَو آٔةةخٔل عَل

 ءَلُؤُا ّوعَل يَإٔيؿْوةر ّومًٔ نْل ؾطّْوس ةٔخصَط

 ءلُؤُا حنَئل، ظِل بَصلُنُا: 

 بصَييُا ّوبَصلُنُا  
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 غوِزٔٓا إضبٕعػرتِئا 
( اعؿقانمحلاب)بوٓحطٌِ مٕئّيوٓةٔٓا 

ععيمعٕنيِ تعالمةٔا 

دروالمشٕطثٔالٔ أرشبمبٔعّا اِىٔا 

دسينمشجوِقّٕيينِ جدؼدمحٕسةٔٓا 

أغامعـشغلمشػته اِىٔا أضدرممؤّا اِىٔا 

ؼوجدماّتةّ يفماظؼراءةمبكَطئئا 

اػؿؿامميٕؤّتؿوٓةٔٓا اَتَؽَلماَةةخَل 

دقؼويمحنّٕيَل دؿـفحمةَخصٕط 

مماذػبمبلالممظَل بٕصلٔنٔا 

 بطّتذ ؤٍؾطِر إؾطّيه 
 بطّتذ وٍثطّتذ يٕعكوِخ: 
 الٕيهٔا أظَل إىِة 
 أظَل اِىٔا لصوٓقٔا: 
 ةٔا عٕنيِ بٔعّا اِىٔا زاَظثًَ شٕطثٔالٔ حٕسةٔٓا 
 شجوٓقّٕيينِ الٔ مؤّا اِىٔا مَطِل زٕشػته اِىٔا بكَطئئا: 
 ملوٌٓ؟ أضِا اّتةّ لٔذ بوٓحطِىٔا؟ 
 اّتً اّتةّ لت بوٓحطِىٔا مبٍئّيوٓةٔٓا: 
 بطٍو اَةةخَل :  مٔسّيً إلٔىِا حنّٕيلٔذ، مٕئّيوٓةٔٓا عٕػكٔا ىِت

 نِل ؾطوِس ةَخصٕط/ عٕل  إلٔىِا وعٕل يٕؤّتؿوٓةٔر و
 إلٔىِا حنّٕيَل، ظَل بٕصلٔنٔا: 
 بصّٕيئا وبٕصلٔنٔا  
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غوُشُا حَنصَعػٕريُيُا  

( هضريماظواجؾات)طْويُغ ّوُليُــّةُا 

مإغين.ممإَغَكمإٓيةي . إٓيةيوراظبمجمؿفدميُلْوؾُا نَصرٕيُا 

ؼوّعامصقوّعاميْوو بيْوو أَحّضُرمواجؾاتيممطَئغ آِىُا ّوُلّـيُةيٓ 

إىلمآخرمالَِحطٍىُا أؤّجُلممَوحَط آِىُا 

وَعالِزِعيمّوخٔإنَي ُطُؿيبمنةظَيّ 

عرَتبممطَهػُا رصقؼيمحَعطيٓ 

طؾؿاتممٔـّالٔ غظقػةمىَكسُا 

طلاىلمحعَيُيّـٔا تاصفةمؾَهٕيؤةُا 

أصقدممَوةَض آِىُا عؤدبونمإَشُئا 

أدؿػقدممٔةيَةَض آِىُا أداسدممعَسَض آِىُا 

 آُّو آَزَي يُلْوؾُا نَصٕريُا إٓيةَيو 

إٓيً يُلْوؾُا نَصٕريُا إٓيةَي ّوَمطَئغ آِىُا ّوُليُـّةيٓ يْوو : 

 بيْوو ّوالُ مَوحَط آِىُا لؤِيً مًٔ يْوو الَِحطٍىُا

 مُسٔيً غَجٕي مطَهػُا إٓيةَيو 

إٓيً حَعطيٓ ّوىُطَط آِىُا لَدةُظَيّ ّوخٔطنَيّ ىَكّسٔا، ّوالُ نُةػ : 

آِىُا مٔـّالٔ ؾَهٕيّؤُةُا بؤّْوٌ آَخـنُا زعُعسٕيً يُلْوّؾٔا حعَيُـّئا ّوالُ 

إَزُئا، ّوشُنَع آِىُا آَظُؤَيّ ّوَمعَسَض آِىُا حلَعإَي بػٔصضُا، 

 ّوؤُخَيُا مَوةَض آِىُا ّومٔةيَةَض آِىُا

 ىٕحٔا آَزَي ّوىٕحٔا نْل يُلْوؾُا نَصٕريُا 
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 غوِزٔٓا حٕنصٕعػرتِئا  
( هضريماظواجؾات)طوٓئح وِلّئـُةٔٓا 

 إَغَكاّتةٕٓيو راظبمجمؿفدمئلوِؾٔا نٕصرتِا 
أَحّضُرممطّٕيَح اِىٔا إغينماّتةٕٓي 

ؼوّعامصقوّعاميوِو بّيوِو واجؾاتيموِلـّئةُٓيِ 

إىلمآخرمالٕحطّىٔا أؤّجُلممٕوحٕط اِىٔا 

وَعالِزِعيموخَصنٕي ُطُؿيبمنةٔثٕيُ 

عرَتبممطٕهػٔا رصقؼيمحٕجطيِ 

طؾؿاتممـَلُا غظقػةمىٕكسٔا 

طلاىلمحجئئـا تاصفةمؾٕهتُىِةٔا 

أصقدممٕوةٕض اِىٔا عؤدبونمشزٕئا 

 أدؿػقدمَةيٕةٕض اِىٔا أداسدممعٕسٕض اِىٔا 

 اوِ إزٕي ئلوِؾٔا نٕصرتِا اّتةٕيو 
اّتً ئلوِؾٔا نٕصرتِا اّتةٕي وٍمطّٕيَح اِىٔا وِلّئـُةّيِ يوِو بّيوِو : 

 يوِو الٕحطىٔا/ والٔ مٕوحٕط اِىٔا لىّني 
 مٔسّيً غَٕت مطٕهػٔا اّتةٕٓيو 
اّتً حٕجطيِ وىٔطٕط اِىٔا لٕدةٔٓثيُ وخَطنٕيُ ىٕكسُا، والٔ نٔةَخ : 

اِىٔا مَلُا ؾٕهتُىِةٔٓا بىوٌِ إخـنٔا زعٔجسّتً ئلوِؾُا حجٕئيُا 
والٔ شزٕئا، وشٔنٕع اِىٔا لٕاثٔىٍيُ وٍمعٕسٕض اِىٔا حلٕجصٕي 

 بػَسٓضِا، وىِدٕئا مٕوةٕض اِىٔا ومَةّيٕةٕض إىٔا
 ىّحّا إزٕي وىّحّا نِل ئلوِؾٔا نٕصرتِا 
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غوُشُا شةَعػٕريُيُا  

ضَشُيةُا 

ماظلقارةضَشُيةُا تعرفمأغتميُصَع آَىٓة 

طـريمغَجٕي آظةممُاىُا 

بوادطةمبيَص ؼامحؾقيبمآُّو حَبٕيعي 

إىلمأسؿاهلمملعَنّلَيؤّْوٌ َؼِصؾونممُطٔني 

صغريمظعْوضُا يفمزعنمبعَظيُا 

عؾقؽةمأضرارامملٔني ةّْونُا سـاءمالّٔوْةا 

زفورماحلقواغاتممحَأُا زحَيّوُةامدريامسؾىماألضداممبَطغٔل

أحداثمخمؿؾػةممجٔسّشٔا مصَحّلؿٔاوطاغوامؼصابونممّوطُطِيً ؤّٓوَّو

ماحلرحْوِمُا محيؿؿؾونغُعلٕني 

اظربدمبَطشُا اظربدمقْوِضُا 

اظعواصفمعَلعّـُالٔ اظـؾجمةَجلُا 

اظوضتمعٔسُىُا ؼضقعونممَوبصٕيً 

اظلػرمحعّْوقيُا مثنيميَكرٕيُا 

دفلمؾصٕيل واظـؼلمّويْوبُالُ 

مأطـريَةٕيط ظقؾؾغوامإىلمشاؼؿفمممىٔنطْوٌ لـأَّوبُا

ػدفمقصُعُا مذفيّوَضغٕيؼ 

 

 يُصَع آَىٓة بَصٕري زضَشُيةُا إٓيةٍٔيؤٖ مُاىُا غَجٕي مَوةضُىُا لبَطىُصُا 

 إٓيً يُصَع آِىُا آُّو حَبٕييبٓ: 
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غوِزٔٓا شةٕعػرتِئا  
ضٍزٔيةٔا 

اظلقارةمضٍزٔيةٔا تعرفمأغتمئسٕع إىِة 

طـريمغَٕت آظةممٔاىٔا 

بوادطةمبّيٕسٓ ؼامحؾقيبماوِ حٕبتجيِ 

إىلمأسؿاهلمملعٕنلّٕيُىوٌِ َؼِصؾونممٔطّني 

صغريمظعوِضِا يفمزعنمبعٍثئا 

عؾقؽةمأضرارامملّني ةوٓنٔا  سـاءلّاوٓةٔٓا 

زفورماحلقواغاتمحٕؤِا زحّٕيُوِةٔا دريامسؾىماألضداممبٕطغَل 

أحداثمخمؿؾػةمٍَسشُا مصٕحلؿُا  وطاغوامؼصابونوطٔطّيً ىِوٍو 

احلرمحوٓمٔا حيؿؿؾونمغٔجلنت 

اظربدمبٕطزٔا اظربدمقوٓضِا 

اظعواصفمعٕلعٔلُا اظـؾجمةٕهلٔا 

اظوضتمعَسٔىٔا ؼضقعونممٕوبسّٓتً 

اظلػرمحعوٓقّئا مثنيميٕكرتِا 

دفلمؾصتل واظـؼلمويوٓبٔالٔ 

ذفيمضغتؼ  أطـريٕةّتط 

ػدفممقصٔعٔاظقؾؾغوامإىلمشاؼؿفممىَنطوٌِ لـؤٍوبٔا 

 
  ئسٕع إىِة بٕصرت زضٍزٔيةٔا اّتةّٔتىِ مٔاىٔا غَٕت مٕوةضِىٔا

 لبٕطىٔصٔا
 اّتً ئسٕع اِىٔا اوِ حٕبتيبِ: 
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  زَبيَص ضَشُيةُا مُطٔني آِىُصـُّا لعَنّلَيؤّْوٌ بعَظيُا ظعْوضُا ّومَوبلٕني

. مُاىَيّؤّْوٌ ّوَععُصَيّؤّْوٌ بَصالُ الّٔوْةا الَيهُا زأُظٔني

آَضَا يُصَع آَىِة زمًٔ قصُو زٔآشةَخحَة ضَشُيةُا آِىُـّصُا حُعقٕني ؤّٓوَّو : 

بَطغٔل آَّو عَل حَأُا زحَيّوُةا؟ ّوطُطِيً ؤّٓوَّو بؤِيً جٔسّشٔا 

 مصَحّلؿٔا زَملٔني ةّْوّنٔا

  ّويُصَع آِىُا ةّْوػ، زغُعلٕني ؤّٓوَّو جرٔي حْوِمُا ّوقْوِضُا ّوظَطزُا

ّوةَجلُا ّوعَـّلعُالٔ ّومَوبصٕيً ؤّٓوَّو عٔسُىُا يَكٕريُا زىٔنطْوٌ لـأَّوبُا 

ؤُشُا زٔيً مًٔ بُةض شدٕيحْوة إَشُيُةا ؤّٓوُا حعّْوقيُا . زٕيلؤّْوٌ

 ّويْوبُالُ يَةٕيط ؾصٕيلْ ؤّٓو ّوَضغٕيؼ

ّومَوزَع آِىُا لُذ آُّو حَبٕيعُا زإٓية ظىَـّيُا مصَحّلؿٔا زإَضُيُةُا : 

ظعْوإيُةُا ّوضَّوإظُةا ّوخْلؤِيً ؤُلٔني بةٔمشٔصةُا زظَطىُصُا 

ّوؤُىُا نْلٔؤ إٓيةّوؤي آُةا زطْوّوُضُا زحَـّئا زٕيلًَ ىٕيّحٔا . إٓيةَيؤِيً

 .ّوبَػٕيّنٔا

  ٔزَع مُسٔيً آُّو مؤَّوىُا زضِشيُا زظَطىُصُا بَصعٕيالُ زمٔةطَوضُىْوةا الُ نُال

 لوُة غُهُا

إٓيً آٔالُ مًٔ زَؤّوُا عَل ؤُشٔا آَضعُا حُاَض لْوقصَو مٔطْل ىيُحُا : 

 .زىَؿصٔؤ ؤُىُا قصُعُا زغُه قصُو عَيّيَوؤٓيٓ
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  زٕبّيٕسٓ ضٍزٔيةٔا مٔطّني اِىٔصٔـُا لعٕنلّٕيُىوٌِ بعٍثئا ظعوِضِا
ومٕوبلنت مٔاىّٕيُىوٌِ وٍعجٔسٕيىوٌِ بٕسٓالٔ لّاوٓةٔٓا الٕيهٔا 

 .زؤِثّني
قسٔو زاَشةٕخحٕةّ ضٍزٔيةٔا اِىٔـُصٔا حٔعقنت / أضِا ئسٕع إىِة ز: 

ىِوٍو بٕطغَل إو عٕل حٕؤِا زحّٕيُوِةٔٓا؟ وطٔطّيً ىِوٍو بىّني 
 ٍَسشُا مصٕحلؿُا زٕملّني ةوٓنٔا

  وئسٕع اِىٔا ةوٓخ، زغٔجلنت ىِوٍو ٍّري حوٓمٔا وقوٓضِا
وثٕطزٔا وةٕهلٔا وعٕـلعٔلُا ومٕوبسّٓتً ىِوٍو عَسٔىٔا يٕكرتِا 

بٔةٕض شدتحوٓةّ / ىِصٔا زّيً . زىَنطوٌِ لـؤٍوبٔا زّتلىوٌِ
 شٕزٔئةٔٓا ىوِا حعوٓقّئا ويوٓبٔالٔ يٕةّتط ؾصتل ىِوٓ وٍضغتؼ

ومٕوزٕع اِىٔا لٔذ اوِ حٕبتجٔا زاّتةّ ظىٕـُّئا مصٕحلؿُا زشٕضِئةٔٓا : 
ظعوٓشئةٔٓا وضٍوشثٔةٔٓا وخِلىّني ىِلّني بةَمشَصةٔا زثٕطىٔصٔا 

وىِئا نِلّى اّتةٕوىِيِ أةٔٓا زطوٓوِضِا زحٕـّيُا زّتلًٕ . اّتةٕيىّني
 .ىتحُا وبٕػتنُا

  ٔزٕع مٔسّيً اوِ مىٍوىٔا زضَزٓئا زثٕطىٔصٔا بٕصجتال
 زمَةّطٕوضِىوٓةٔٓا الٔ نٔلّا لوِةّ غٔهٔا

زٕىوِا عٕل ىِسّا إضعٔا حٔإض لوٓقسٕو مَطِل ىّئحٔا / اّتً اَالٔ : 
 .زىٕؿصّى ىِئا قصٔعٔا زغٔه قسٔو عّٕييٕوُىِيِ
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 غوُشُا شعَعػٕريُيُا

شلُنُا 

أغاميفمحالمجقدممشَؿٕري ععٕيص آِىُا
ؾكْوش 

م(ُعِر)تػضِلم

مأغامُعؿَؿّنمظكممكَبٔل آِىُا طَيبْوةر
آٔةةىٕيح 

مادَؿِرِح

الموضتمظيمملَية لٕي عٔسُىُا
غوِا آِىُا 

أغامعشؿاقم

ىْوغطُا 
ُعدةم

ّوُالٔ لٕي 
جيُبمَسَؾَيم

   بصَييُا ّوظَصلُنُا مَةَي: شلُه لُذ ظَنَي 

   شَؿرٕي ععٕيص آِىُا ةَّوزٕي ملُطيُا: آَيهَيُا إٓيةيو؟ 

  ٌَمكَبٔل آِىُا طَيبْوةر لَية لٕي : ؾكْوز آٔةةىٕيح لوُة

 عٔسُىُا

  آٔىُا ةّْوػ غوِا آِىُا لَحعُةر: مًٔ ىْوغطُا الُ حعٍيةر 

  شػٕيه بكٔطيُيُا زَمطُا بْوحطُىُا: مبُيُا شػٕيه آَىٓة؟ 

  يُصَع آِىُا زخَصٕري آَىٓة ّوالُ ةٔشحَل 

 مطَئغ آِىُا ؤِإجَي يْوو بيْوو: 

   مُسٔيً مًٔ نْل ؾطّْوس ةٔخصَط 

 إٓيً بطَو ّوُالٔ لٕي زآٔقطِا بطَمصُا: 

  ٓؾْوط بَصلُنُا آَحْوىيٓ : ظِل بَصلُنُا آَحْوىي
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  غوِزٔٓا شجٕعػرتِئا
شلٔنٔا 

 (ُعِر)تػضِلمؾكوِزٓ  أغاميفمحالمجقدشٕؿرت عجتسٓ اِىٔا 

 ادَؿِرِحاَةةىتح  أغامُعؿَؿّنمظكمكٕبَل اِىٔا طّٕيبوٓةٔٓر 
 أغامعشؿاقغوّا اِىٔا  الموضتمظيلّٕية لت عَسٔىٔا 

جيُبمَسَؾَيموِلّا لت  ُعدةىوٓغطِا 

 شلٔه لٔذ ظٍنٕي 
 بصّٕيئا وثٕصلٔنٔا مٕةٕي: 
 إيهٕئا اّتةٕٓيو؟ 
 شٕؿرت عجتسٓ اِىٔا ةٕوزت ملٔطئا: 
 ٌٕٓؾكوِز اَةةىتح لوِة 
 مكٕبَل اِىٔا طّٕيبوٓةٔٓر لّٕية لت عَسٔىٔا: 
  /ىوٓغطِا الٔ حعّتةٔٓر 
 اَىٔا ةوٓخ غوّا اِىٔا لٕحعِةٔٓر: 
 مبِئا شػته إىِة؟ 
 شػته اِىٔا بكَطئئا زٕمطٔا بوٓحطِىٔا: 
 ئسٕع اِىٔا زخٕصرت إىِة والٔ ةَزٓحٕل 
 مطّٕيَح اِىٔا لىَصٍٕي يوِو بّيوِو: 
  ًنِل ؾطوِس ةَخصٕط/ مٔسّي 
 اّتً بطٍو وِلّا لت زاَقطّا بطٍمصٔا: 
 ِظَل بٕصلٔنٔا إحوٓىي 
 ؾوِط بٕصلٔنٔا إحوٓىيِ: 
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غوُشُا ةمُيَعػٕريُيُا 

حْوبُا زلٔصُيُا 

آَغعٔل 
دّؾمم

بٕية أَّوبُا 
اجلاععةم

آَيهُا  
أؼنم

ضُحٔه آِىُا 
أغامأحبم

مُصٔيً  
صإذنم

قٔطيُيُا 
اظؼراءةم

ضِةمُا 
اظؿؾػظم

غْوِّوُشُا 
احملادثةم

مَنليُيْوةا 
اظؼواسدمةّْوضُأ مَنلالُ اإلعالءم

زٕيلُيُيّـُةا 
االخؿصاصاتم

حُصْوٖظةُا 
احلادؾةم

ممحؼوقماإلغلانممظِزّقٔا زبَطىُصُا

 الَيهُا آُظِل آَىٓة مَةَي؟ 

 آُظِل آِىُا لبَيةُا زيَوىًُ: 

 آَغعٔل شلُنَيّ الَظُؤَيّو 

 إٓيً مُطٔني شلُنَيّو آَحْوىيٓ: 

 آَيهُا يٕلٔؿة لٔصُيُا غْوضيُيُا؟ 

 يٕلٔؿةٔؤ بعٔية أَّوبُا زبَػسَز: 

 آَضَا ضُحٔه آَىٓة لٔؤ؟ 

 إٓيً غَجٕي ضُحٔه آِىُا لٔؤ: 



 42 

 غوِزٔٓا ةمٔيٕعػرتِئا 
حوٓبٔا زلَصٔئا 

اجلاععةمبّّية ؤٍوبٔا دّؾممإغعَل 

أغامأحبمضِحَه اِىٔا أؼنمإيهٔا  

اظؼراءةمقَطئئا صإذنممٔسًيً  

احملادثةمغوٓوِزٔا اظؿؾػظمضَةّمٔا 

اظؼواسدمةوٓضِؤ مٕنلالٔ اإلعالءممٕنلّئيوٓةٔٓا 

احلادؾةمحٔصوِثةٔا االخؿصاصاتمزّتلٔئّيـُٔةٔا 

 حؼوقماإلغلانظَزقُّا زبٕطىٔصٔا 

 

 الٕيهٔا أظَل إىِة مٕةٕي؟ 
 أظَل اِىٔا لبّٕيةٔا زيٕوىًٔ: 
 إغعَل شلٔنٕيُ الٕثٔىٍّيُو 
 اّتً مٔطّني شلٔنّٕيُو إحوٓىيِ: 
 إيهٔا ّتلَؿة لَصٔئا غوٓضئّئا؟ 
 ّتلَؿةّى بجّّيةّ ؤٍوبٔا زبٕػسٔز: 
 أضِا ضِحَه إىِة لّى؟ 
 اّتً غَٕت ضِحَه اِىٔا لّى: 
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 ملْوٌ ضُحٔه آَىٓة لٔؤ؟ 

 ضُحٔه آِىُا لٔؤ مٔطْل زلٔصُيُا زآّْومةٌ إٓيةّوؤٓيٓ: 

 مُصٔيً ؤضّْوٖؽ بٔؤ نْليْوو 

 ننُا مَلؿُيّـٔا إٓية لُذ؟ 

 ةلُةا مَلؿُيّـٔا إٓية لٕي: 

 مُيُا مَلؿٕني لُذ؟ 

مَلؿٕني قٔطيُيُا ّوضِةمُا ّوغْوّوُشُا ّومَنليُيْوةا ّوةّوضُأ : 

 مَنلالُ

 مُيُا ةّْوِػ ؤُضِؽ آَىٓة؟ 

عَه ؤُلٔني نْلؤِيً زٕيلُيُيّـُةا غْوِإيُيُةا ؤُضِؽ آِىُا للٔصُيُا : 

عَطبُيُا ّوآجٔنلٕيصُيُا ّوحُصْوٖظةُا ّوظِزّقٔا زظَطىُصُا بؤُشٔا شَيٓةُا 

 قَصمُيةُا
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 ملوٌٓ ضِحَه إىِة لّى؟ 
 ضِحَه اِىٔا لّى مَطِل زلَصٔئا زاوٓمةٌٕٓ اّتةٕوىِيِ: 
 مٔسًيً ىطوِؽ بّى نِلّيوِو 

 ننٔا مٕلؿٔيُا اّتةّ لٔذ؟ 
 ةلٔةٔٓا مٕلؿٔيُا اّتةّ لت: 
 مٔئا مٕلؿنت لٔذ؟ 
مٕلؿنت لت قَطئئا وضَةّمٔا وغوٓوِزٔا ومٕنلّئيوٓةٔٓا : 

 وةوٓضِؤ مٕنلالٔ
 مٔئا ةوٓخ ىِطَؽ إىِة؟ 
عٕه ىِلّني نِلىّني زّتلٔئّيـُٔةٔا غوٓشئّئةٔا ىِطَؽ اِىٔا أف : 

للَصٔئا عٕطبّٔئا واَىَلتصّٔئا وحٔصوِثةٔا وظَزقُا 
 زثٕطىٔصٔا بىِسّا شٕيِةٔا قٕسٓمّٔيةٔا
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غوُشُا ةشَعػٕريُيُا 

بَيةُا زٕيلًَ 

مٔصيُإِا 
اظطوابقم

قٔلُيُـّةا 
اظُغَرفم

بٔية بْوشُالُ 
ادلطؾخم

بٔية غَحوُا 
احلؿامم

طـقف،معرحاضممبٔية غٔليُا
جَيٓةا 

حدؼؼةم

حَعّْوإِا 
اظؿػاحم

ليِنْوّىٔا 
اظؾقؿونم

حَوّحٔا 
اخلوخم

ّوَإزا 
اظورودم

ؤَبُـّعٔا 
اظزػورم

يَػّنٔا 
اظقامسنيم

شْوّشَئا 
اظلودنم

مَإّوِا 
اخلزاعىم

مٔةةىٕيح 
ؼرتاحم

غُأم 
ؼشؿمم

ؤِإّْومةُىُئا 
سطرةم

 
م

 آَضَا بَيةُا زٕيلدْوٌ إٓيةّوؤٓيٓ؟ 

 إٓيً بَيةُا زٕيلًَ ضَبُا إٓيةّوؤٓيٓ: 

 ننُا مٔصيُإِا إٓية بٔؤ؟ 

 إٓية بٔؤ ةضِيً مٔصيُإِا: 

 ننُا قٔلُيّـُةا إٓية خبْل مٔصيُطُا؟ 

 آَضبَع قٔلُيُـّةا: 
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 غوِزٔٓا ةشٕعػرتِئا 
بّٕيةٔا زّتلًٕ 

اظُغَرفمقَلّٔئـةٔا  اظطوابقمَسٓئصا 

احلؿاممبّّية غٕحوِا  ادلطؾخبّّية بوٓشٔالٔ 

حدؼؼةمٍٕيِةٔا طـقف،معرحاضمبّّية غَلّئا 

اظؾقؿونملتنوٓىُا اظؿػاحمحٕعوٓشّا 

اظورودموٍشزّا اخلوخمحٕوحُا 

اظقامسنيميٕػنٔا اظزػورمىٍبٔجُا 

اخلزاعىممٕصوِا اظلودنمشوٓشٕيُا 

ؼشؿممغٔاّم ؼرتاحممَةةىتح 

م سطرةمىَصوٓمةٔٓىّٔيُا 

 

 أضِا بّٕيةٔا زّتلدوٌ ضٍبٔا اّتةٕوىِيِ؟ 
 اّتً بّٕيةٔا زّتلًٕ ضٍبٔا اّتةٕٓوىِيِ: 
 ننٔا مَسٓئصا اّتةّ بّى؟ 
 اّتةّ بّى ةضّيً مَسٓئصّا: 
 ننٔا قَلّٔيـُٔةٔا اّتةّ ّخبِل مَسٓئطِا؟ 
 إضبٕع قَلّٔئـُةٔا: 
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 آَضَا إٓية بٔؤ بٔية بْوشُالُ؟ 

إٓيً إٓية بٔؤ بٔية بْوشُالُ ضَبُا ةّْوػ إٓية بٔؤ بٔية غَحوُا : 

 ّوبٔية غٔليُا

 إٓية نَي خلْوٌ جَيٓةا؟ 

 إٓية لًَ جَيٓةا ضَبةا ّوَمطَهَػةُا: 

 مُيُا آٔىْوٌ ظىَيّ إٓيّلُئا زَظػَيٓةخْوٌ؟ 

إٓية بُؤٖ ظىَيّـُا مصَحّلؿٔا زإٓلُيّـٔا آَيٓذ حَعّْوإِا ّولٕيّنْوىٔا : 

 ّوحَوّحٔا

 ّومُيُا ةّْوػ إٓية بُؤٖ؟ 

إٓية بُؤٖ ةّْوػ ّوَإزٔا ّوؤَبُعـّٔا يَػّنٔا ّوشْوّشَئا ّومَإّوِا : 

 ّوَميٕيّصهٔا

 عَل ؤُشٔا مٔةةىٕيح آِىُض نَص يُةػ بػَو جَيٓةخْوٌ؟ 

 مًٔ نْل ؾطّْوس نَص غُأم إٍحئا ؤِإّْومةىُئا: 

 آَضَا مكَبلٕيةّْوٌ آُإحٔا لوُةخْوٌ؟ 

 إٓيً بصَييُا ّوبَصلُنُا ّوَظحَسّوُا ّوَؾإٔحيْوةا: 
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 أضِا اّتةّ بّى بّّية بوٓشٔالٔ؟ 
اّتً اّتةّ بّى بّّية بوٓشألٔ ضٍبٔا ةوٓخ اّتةّ بّى بّّية : 

 غٕحوِا وبّّية غَلّئا
 اّتةّ نٕي خلوٌ ٍٕيِةٔا؟ 
 اّتةّ لًٕ ٍٕيِةٔا ضٍبةٔا وٍمطٕهٕػةٔا: 

 مٔئا اَىوٌِ ظىٕيُ اّتلٔيُا زٕثػٕيِةخوٌِ؟

اّتةّ بٔى ظىّٕيـُٔا مصٕحلؿُا زاّتلٔيُا إيِذ حٕعوٓشّا : 
 ولتنوٓىُا وحٕوحُا

 ومٔئا ةوٓخ اّتةّ بٔىِ؟ 
اّتةّ بٔىِ ةوٓخ وٍشزّا وىٍبٔجُـا يٕػنُا وشوٓشٕيُا ومٕصوِا : 

 وٍميتصهٔا
 عٕل ىِسّا مَةةىتح اِىٔض نٕسٓ ئةَخ بػٕو ٍٕيِةخوٌِ؟ 

 نِل ؾطوِس نٕسٓ غٔاَم شحتّا ىَصوٓمةٔٓىّٔيّا: / 
 أضِا مكٕبلتةوٌِ أشحّا لوِةّخوٌِ؟ 
 اّتً بصّٕيئا وبٕصلٔنٔا وٍثحٕسوِا وٍؾؤحتوٓةٔٓا: 
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غوُشُا زعٔػطٍيً 

لٔصُيُا غْوضيُيُا 

لٔصُيُا 
ظغةم

شٔطشُيُا 
أصقلم

عَةٕيطُا 
شينم

عَةٕيل 
سرؼق،مسؿققم

حَصّحُةا 
اظػوائدم

مَطزّْوةا 
اظـؼاصةم

مَوةضُىٕيةا 
ادلػقدةم

غُؿطُيْوةا 
األدبم

مٔةحُا 
احلؼؾةم

آَضٍخيُا 
روؼلم

يَةٕيط مًٔ  
أطـرمعنم

مصَحّلؽٔا 
خمؿؾػةم

نةيعةُا 
عؤظػاتم

يْولؿُيُـّيُةا 
سؾؿقةم

نيُيُيةُا 
رؾقعقةم

مَدةػ ظَظيُا 
اظؿارؼخم

ؾْوشُكُا 
اظؿػادريم

آُغيْوةا 
اظطبم

بَكصُلًَ 
يفمسـؼـام

مَلٕيلْوِةا 
اظػصاحةم

قطٍحيْوةا 
اظؾالشةم

ةٕأؾْوٌ زٕيلٔؤ 
تفؿؿونمبهم

ىطٕريّْوةا 
احملاصظةم

مٔةطَوضُىْوةا 
اظؿطوؼرم

 اظؽالممادلــورممَنلالُ شَطيُا
 اظؽالممادلـظومممَنلالُ غصٕيطُا

 مُيَا ؤّٓو لٔصُيُا غْوضيُيُا؟ 

 حَص مًٔ لٔصُيّـٔا شٔينُئا إٓيةّوؤٓيٓ: 
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غوِزٔٓا زعَػطّتً 
لَصٔئا غوٓضئّئا 

أصقلمشَطشّٔئا ظغةملَصٔئا 

سرؼق،مسؿققمعٕةّتل شينمعٕةّتطِا 

اظـؼاصةممٕطزوٓةٔٓا اظػوائدمحٕصُحٔةٔا 

األدبمغٔؿطِيوٓةٔا ادلػقدةممٕوةضِىتةٔا 

روؼلمإضختٔا احلؼؾةممَةحٔا 

خمؿؾػةممصٕحلؿُا أطـرمعنم/  يٕةّتط 

سؾؿقةميوٓلؿٔئـُّئةٔا عؤظػاتمنةّّتُجٔةٔٓا 

اظؿارؼخممٕدةٕٓخ ظٍثئا رؾقعقةمنّئئّيةٔا 

اظطبمأغّيوٓةٔٓا اظؿػادريمؾوٓشٔكُا 

اظػصاحةممٕلتلوٓةٔٓا يفمسـؼـامبٕكسٔلًٕ 

تفؿؿونمبهمةَؤؾوٌٓ زّتلّى اظؾالشةمقطحتوٓةٔٓا 

اظؿطوؼرممَةّطٕوضِىوٓةٔٓا احملاصظةمىطرتوٓةٔٓا 

اظؽالممادلـظومممٕنلالٔ غسٓيطِا  اظؽالممادلــورمٕنلالٔ شٕطئا 

 

 مٔيٕا ىِوٓ لَصٔئا غوٓضئّئا؟ 
 لَصٔيُا شّّينّٔيُا اّتةٕٓوىِيِ/ حٕسٓ : 
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 آَضَا ضُمحٕيةّْوٌٖ لٔؤ؟ 

 إٓيً غَجٕي ضمُحٕييًَ لٔؤ: 

 ملْوٌ ضُمحٕيةّْوٌٖ لٔؤ؟ 

 مٔطْل لٔصُيُا زعَنًَ ّوآّْومةٌ إٓيةّوؤٓيٓ: 

 آَضَا لٔصُيُا شٔطشُيُا ّوعَةٕيطُا؟ 

 إٓيً عَةٕيل شٔطشَا ؤّٓو ّوعَةٕيط حبَصّحُةؤ: 

 إٓية بٔؤ نَي مَطزّْوةا مَوةضُىٕيةا؟ 

إٓيً مَطزّْوةا غْوضيُيةُا شَنصَة غَجٕي لػُؿطُيْوةا : 

 ّوَملَطزّْوةا آِىُصُيةُا مٔةحُا آَضٍخيُا يَةٕيط مًٔ عٔػطٍيً زُإِا

 مُيُا آٔىْوٌ ظىَيّ نةيّبُةا بلٔصُيُا غْوضيُيُا؟ 

ظىَيّــــُا مصَحّلؽٔا زَخةيعُةُا يْولؿُيـُّيُةا ّوَخيُيُيُةا : 

. ّوشَمَدةػ ظَظيُا، ّوؼْوشُكّـٔا زَخةظُا قُسٕيصُا، ّوشآُغيْوةا

نْلؤِيً ؤُلٔني مبَنلالُ شَطيُا آَّو غصٕيطُا زَمالٔ ملٕيلْوِةا 

 ّوَقطٍحيْوِةا

  ّوُالٔ زةٕيأؾْوٌ زٕيلؤِيً زَىطٕريّْوةا ّومٔةطَوضُىْوةا زؤُىُا

 لٔصُيُا زَآظُؤُّةٌ 

 إٓيً ؤُشٔا ّوُلٕيةا ضَبةُا ؤٓيِ بَكصُلًَ: 
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 أضِا ضِمحتةوٌِ لّى؟ 
 اّتً غَٕت ضِمحتيًٕ لّى: 
 ملوٌٓ ضِمحتةوٌِ ىل؟ 
 مَطِل لَصٔئا زعٕنًٕ واوٓمةٌٕٓ اّتةٕٓوىِيِ: 

 أضِا لَصٔئا شَطشّٔئا وعٕةّتطِا؟

 اّتً عٕةّتل شطشٕا ىِوٓ وعٕةّتط حبٕصُحٔةُّٓى: 
 اّتةّ بّى نٕي مٕطزوةٔٓا مٕوةضِىتةٓٔا؟ 
اّتً مٕطزوةٓٔا غوٓضئّيةٔا شٕنصٕةّ غَٕت : 

لػٔؿطِيوٓةٔٓا وٍملٕطزوٓةٓٔا اىٔصّٔيةٔا مَةحٔا إضختٔا 
 عَػطّتً زٔشّا/ يٕةّتط 

 مٔئا اَىوٌِ ظىٕيُ نةّّتُبٔةٔٓا بلَصٔئا غوٓضئّئا؟ 
ظىّٕيُــٔا مصٕحلؿُا زٕخةّّتُجٔةٔٓا يوٓلؿٔيـُّٔئةٓٔا : 

وٍخّئئـُّئةٓٔا وٍزٓمٕدةٕٓخ ظٍثئا، وؾوٓشٔكٔـا زٕخةٔٓثٔا 
نِلىّني ىِلنّي مبٍنلالٔ . قٔسّتصٔا، وزٓأغّيوٓةٔٓا

 شٕطئا إو غسّٓتطِا زٕملّا مٕلتلوٓةٓٔا وٍقطحتوٓةٔٓا
  وِلّا زةّاؤؾوٌِ زّتلىنّي زٕىطرتوٓةٓٔا

 ومَةطٕوضِىوِةٔٓا زىِئا لَصٔئا زٕاثُىِةٌٕٓ 
 اّتً ىِسّٓا وِلتةٓٔا ضٍبةٓٔا ىِت بٕكسٔٓلًٕ: 
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غوُشُا زعٔػطٍيً ّوحَص 

( عادةماظؼواسد)ملْوا ةّْوضُأ مَنلالُ 

بْوِحطُىُا 
اعؿقانم

طَؤضُا  
اظظفرم

بُةض 
بعدم

مطَئغ آِىُا 
أحِضرم

عَػكُا 
صعبم

ملْواُا 
عوضوع،معادةم

زَضغُا 
اظدرجةم

زقَسٕية 
اظذيمحَصؾتم

عٔلُيُا 
سالم

ةَّوزٕي 
ذؽرام

حْوِؾُطُا 
اظلعيم

ّوُلٕيةا 
واجبم

بَط حْوِبيٓ 
مم(ابنمحؾقيب)حؾقيبم

 

 آَيهَيُا إٓيةيو جَايُا؟ 

 شَؿُري آِىُا آَؾطِيه: 

 مُيُا عُعٔص آَىٓة يَومُيُا بُةض طَؤضُا؟ 

 مطَئغ آِىُا ؤِإجَي: 

 آَضَا إٓية لُذ بْوِحطُىُا؟ 

 إٓيً إٓية لٕي بْوِحطُىُا: 

 مُيَا ؤّٓو ملْواُا زبْوحطُىُا؟ 

 ةّْوضُأ مَنلالُ إٓيةّوؤٓيٓ: 
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غوِزٔٓا زعَػطّتً وحٕسٓ 
( عادةماظؼواسد)ملوٓأا ةوٓضِؤ مٕنٓللٔا 

اظظفرمطٕىطِا  اعؿقانمبوٓحطِىٔا 

أحِضرممطّٕيَح اِىٔا بعدمبٔةٕض 

عوضوع،معادةمملوٓأا صعبمعٕػكٔا 

اظذيمحَصؾتمزقٕسّتةّ اظدرجةمزٕضٍٔا 

ذؽرامةٕوزت ساٍلمعَلّٔئا 

واجبموِلتةٔٓا اظلعيمحوٓؾٔطٔا 

م (ابنمحؾقيب)حؾقيبم بٕط حوٓبيِ

 إيهٕئا اّتةٕٓيو ٍٕائا؟ 
 شٕؿرٔت اِىٔا إؾطَيه: 
 مٔئا عٔجَسٓ إىِة يٕومٔئا بٔةٕٓض طٕىطِا؟ 
 مطّٕيَح اِىٔا لىَصٍٕي: 
 أضِا اّتةّ لٔذ بوٓحطِىٔا؟ 
 اّتً اّتةّ لت بوٓحطِىٔا: 
 مٔيٕا ىِوٓ ملوٓأا زبوٓحطِىٔا؟ 
 ةوٓضِؤ مٕنلالٔ اّتةٕٓوىِيِ: 
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 مُصٔيً ملْواَا ؤّٓوِ عَػكُا 

 إٓيً ملْواَا ؤّٓو عَػكُا: 

  مُيَا ؤّٓو زَضجُا زقَسٕية بعْوِحطُىُا قَصمُيُا؟

 قَسٕية زَضجُا عٔلُيُا: 

 ننُا إٓيةّوؤٓيٓ زَضجُا ؤَّو؟ 

 ةٔشعٕني ّوَةضِيً: 

 ؤُخًَ إٓيةّوؤٓيٓ يُلْوؼُا نَصٕريُا! ةٕحٔا 

 ةَّوزٕي لُذ آَؾطِيه عَل ؤُىُا قْولُػُا: 

 الُ مٔسٔو مٔطْل زحْوؾُطُا زخَصٕريُا ّوُلٕيةا ؤٓي  

 ؾْوط بَصلُنُا آَحْوىيٓ آَؾطِيه: 

 ظِل بَصلُنُا بَطحْوبيٓ جَايُا 
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 ٓمٔسّيً ملوٓأا عٕػكٕا ىٍو 
 اّتً ملوٓإا عٕػكٕا ىٍوٓ: 
  مٔيٕا ىِوٓ زٕضٍٔا زقٕسّتة بجوٓحطِىٔا قٕسٓمّٔئا؟
 قٕسّتة زٕضٍا عَلّٔئا: 
 ننٔا اّتةٕوىِيِ زٕضٍٔا ىٍو؟ 
 ةَشعنت وٍةضّيً: 

 ىِدًٕ اّتةٕوىِيِ ئلوِؾٔا نٕصرتِا! ةّحّا 
 ةٕوزت لٔذ إؾطَيه عٕل ىِئا قوٓلٔػٔا: 
 الٔ مَسَو مَطِل زحوٓؾٔطٔا زخٕصرتِا وِلتةٔٓا ىِت 

 ؾوِط بٕصلٔنٔا إحوٓىيِ إؾطَيه: 0

 ظَل بٕصلٔنٔا بٕطحوٓبيِ ٍٕائا 
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غوُشُا زعٔػطٍيً ّوَةضِيً 

( حمؾةماظؾغة)ضِمحَة لٔصُيُا 

آَظُؤَيّهيٓ 
واظداِكم

آَيهَيُا 
طقفم

مَصضَشةُا 
عدردةم

بَاييُا غٔصضُا 
يفمأيمصفم

ؤُشُا 
اآلنم

آِحإُىٔا 
اآلخرونم

ةٕحٔا 
ظؿقَيم

لٔصُيًَ آٔمؤُيُا 
ظغؿـاماألمم

ممعنمطلمبدمممًٔ نْل ؾطّْوٖس

 

 بطٍيذ أَؾطِخيٓ غَطُا 

 بطٍيذ ّوَظطٍيذ حَوُا: 

 آَيهَيُا إٓيةيهيٓ؟ 

 شَؿٕريُا آِىُا ةَّوزٕي ملُطيُا: 

 آَظُؤَيّهيٓ آَيهَيُا إٓيةيؤّْوٌٖ؟ 

 شَؿٕريٍيً آٔىْوٌٖ: 

 مُيُا ععَصةيٓ يَومُُيُا مبَصضَشةُا؟ 

 عٔلٔة لعْوحطُىُا زلٔصُيُا غْوضيُيُا: 

 باَييُا غٔصضُا إٓيةيهيٓ ؤُشُا؟ 

 ؤُشُا إٓيةي بػٔصضُا محٕيصُيُا: 
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 غوِزٔٓا زعَػطّتً وٍةضّيً 
( حمؾةماظؾغة)ضَمحٕةّ لَصٔئا 

طقفمإيهٕئا واظداِكمإثٔىٍّيُهيِ 

يفمأيمصفمبٕايئا غَسٓضِا عدردةممٕسٓضٍشةٔا 

اآلخرونماِحصٔىّا اآلنمىِصٔا 

ظغؿـاماألمملَصٔيًٕ اَمىِّئا ظؿقَيمةّحّا 

م عنمطلمبدمنِل ؾطوِس / 

 

 بطّتذ ؤٍؾطَخيِ غٕطِا 
 بطّتذ وٍثطّتذ حٕوِا: 
 إيهٕئا اّتةٕٓيهيِ؟ 
 شٕؿرتِا اِىٔا ةٕوزت ملٔطئا: 
 إثٔىٍّيُهيِ إيهٕئا اّتةٕٓيىوٌِ؟ 
 شٕؿرتّتً اَىوٌِ: 
 مٔئا عجٕسةيِ يٕومٔئا مبٍسٓضٍشةٔا؟ 
 عَلَةّ لجوٓحطِىٔا زلَصٔئا غوٓضئّئا: 
 بإيئا غَسٓضِا اّتةٕٓيهيِ ىِصٔا؟ 
 ىِصٔا اّتةٕٓي بػَسٓضِا محتصّٔئا: 
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 مُيُا آٔىْوٌ لٔصُـّئا زيُلؿُا آَىٓةيٓ؟ 

 لٔصُيُا غْوضيُيُا ّوعَطبُيُا ّوآجٔنلٕيصُيُا: 

 آَييَا ؤّٓو لٔصُيُا زضُمحُا آَىٓةيٓ يَةٕيط مًٔ آِحإُىٔا؟ 

 لٔصُيُا غْوضيُيُا ضُمحُا آِىُا غَجٕي: 

 ملُوٌ ضمُحُا آَىٓةيٓ لٔؤ؟ 

 مٔطْل زلٔصُيًَ آٔمؤُيُا إٓيةّوؤٓيٓ: 

 مُصٔيً ؤضّْوغيٓ بٔؤ يَومُإية 

 مًٔ نْلؿطّْوس ؤُضجُا آِىُا بٔؤ نْليْوو: 

 ةٕحٔا غَطُا، ةٕحٔا يُلْوؾةُا نَصٕريةُا  
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 مٔئا اَىوٌِ لَصٔـيُا زئلؿٔا إىِةيِ؟ 
 لَصٔئا غوٓضئّئا وعٕطبّٔئا واَىَلتصّٔئا: 
  إييٕا ىِوٓ لَصٔئا زضِمحٔا إىِةيِ يٕةّتط /

 اِحصٔىّا؟
 للَصٔئا غوٓضئّئا ضِمحٔا اِىٔا غَٕت: 
 ملٔوٌ ضِمحٔا إىِةيِ لّى؟ 
 مَطِل زلَصٔيًٕ اَمىِّئا اّتةٕٓوىِيِ: 

 ّمٔسّيً ىطوِغيِ بّى يٕومٔاّتة 
 نِلؿطوِس ىِطٍٔا اِىٔا بّى نِلّيوِو: / 

 ةّحّا غٕطِا، ةّحّا ئلوِؾةٔا نٕصرتةٔا  
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غوُشُا زعٔػطٍيً ّوَةلُةا 

آّْومةا غْوضيُيةُا 

حَعطُا 
رصققم

آَميِهُا 
عنمأؼنم

بٔية ىَؤضِيً 
بنيماظـفرؼنم

غوضييا 
درؼاغيم

مشُـّؤِا 
األمساءم

آِحإُىٔا 
أخرىم

ؾْوضشُيُا 
اظػرقم

لَيةَّوؤٓيٓ 
ظقسم

حَةية 
حؼقؼقام

جٔيػُا 
جـسم

إِىئا 
أصؽارم

ىْوخإُئا 
شرؼؾةم

عَنُا  
ذعبم

ؾْوّلُجٔا 
اغؼلاعاتم

ىٔسَع 
ؼعرفم

ىَالٔـ 
ُتَعِؾُمم

أظْوةا 
اظؼضقةم

غٔسّقٔا 
ذؼاضاتم

حٔإيُئا 
مماحؽاتم

نَسّْو لًَ 
طػاغام

حْويُصُا 
اظوحدةم

غَعطُا 
األعل،اظرجاءم

غؿٕيإِا 
ادلـؼػونم

مؤَّوّىٔا 
اظعؼالءم

طَيُيُا 
اظغقورونم

حػٕينُا 
احمللودم

طلٕينُا 
ادلظؾومم

آٔجَطةا 
اظرداظةم

مكَسَشةُا 
ادلؼددةم

عرٕيٍيً 
ؼؼظنيم

يُأؾٕني 
عفؿؿنيم

ظِزّقٔا 
احلؼوقم
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 غوِزٔٓا زعَػطّتً وٍةّلٔةٔٓا 
اوٓمةٔٓا غوٓضئّيةٔا 

عنمأؼنمإميَهٔا رصققمحٕجطِا 

بّّية 
ىٕىطّيً 

درؼاغيمغوٓضئّئا بنيماظـفرؼنم

أخرىماِحصٔىّا األمساءممشٔـىُا 

ظقسملّٕيةٕوىِيِ اظػرقمؾوٓضشٔئا 

جـسمٍَيػٔا حؼقؼقامحٕةّّتةٓٔا 

شرؼؾةمىوٓخصٔيّا أصؽارمشَىّيّا 

اغؼلاعاتمؾوٓلَُٔا ذعبمعٕنٔا  

ُتَعِؾُممىٕالَـ ؼعرفمىَسٕع 

ذؼاضاتمغَسقُا اظؼضقةمؤثوةٓٔا 

طػاغامنٕسوٓ لًٕ مماحؽاتمحَصئيّا 

األعل،اظرجاءمغٕجطِا اظوحدةمحوٓئسٓٔا 

اظعؼالءممىٍوىُا ادلـؼػونمغؿتصّا 

احمللودمحػتنٔا اظغقورونمطٕئيُا 

اظرداظةمإٍَطةٓٔا ادلظؾوممطلتنٔا 

ؼؼظنيمعرتّتً ادلؼددةممكٕسٕشةٔا 

احلؼوقمظَزقُا عفؿؿنيمئؤؾنت 
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 شلُنُا حَعطُا بٔؤىَه

 بصَييُا ّوظَصلُنُا حَعطُا يَوغٔض: 

 آَميِهُا إٓيةيو؟ 

 إٓيةي مًٔ بٔية ىَؤضِيً: 

 مَيْوِ إٓيةيو بػٔيػُا؟ 

 غْوضيُيُا إٓيةي: 

 آَضَا إٓية مشُـّؤِا آِحإُىٔا لػْوإيُئا؟ 

 إٓيً إٓية لَه مشُؤّٔا آِحإُىٔا: 

 مُيُا آٔىْوٌ ؤُلنٔي مشُؤّٔا؟ 

 مشُؤّٔا ؤُلنٔي إٓيةيؤّْوٌِ نَلسُّئا ّوآَةّْوإُئا: 

 إٓية نَي ؾْوضشُيُا بَييُة ؤُلٔني؟ 

 الُ ؾْوضشُيُا لَيةَّوؤٓيٓ حَةية: 

 آَيهَيُا زٔيً ؤّوُا ؾْوضشُيُا ؤَّو؟ 

 ؤّوُا ؾْوضشُيُا ؤَّو بيَص إِىئا ىْوخإُئا: 

 ٌمُصٔيً نْلؤّْوٌ ؤُلٔني مشُؤّٔا زحَص عَنُا آٔىْو 

إٓيً مًٔ نْلؿطّْوس ّوؾْولُػُا بَصنَا ؤّٓو بَلحْوش، عَنًَ : 

 حَصْ ؤّٓو
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 شلٔنٔا حٕجطِا بَىيٕه 
 بصّٕيئا وثٕصلٔنٔا حٕجطِا يٕوغَـ: 
 إميَهٔا اّتةٕيو؟ 

 بّّية ىٕىطّيً اّتةٕي: / 
 مٕيوٓ اّتةٕيو بػَيػٔا؟ 
 غوٓضئّئا اّتةٕي: 
 أضِا اّتةّ مشٔـىُا اِحصٔىّا لػوشئّيّا؟ 
 اّتً اّتةّ لًٕ مشٔىُا اِحصٔىّا: 
 مٔئا اَىوٌِ ىِلّني مشٔىُا؟ 
 مشٔىُا ىِلّني اّتةٕيىوٌِ نٕلسٔيُا وأةّوٓشيّا: 
 اّتةّ نٕي ؾوضشٔئا بّٕيئة ىِلّني؟ 
 الٔ ؾوضشٔئا لّٕيةٕوىيِ حٕةّّتةٔٓا: 
 إيهٕئا زّيً ىوِا ؾوٓضشٔئا ىٍو؟ 
 ىوِا ؾوٓضشٔئا ىٍو بّيٕسٓ شَىّيّا ىوٓخصٔيّا: 
 ٌِمٔسّٓيً نّلىوٌِ ىِلنّي مشٔىُا زحٕسٓ عٕنٔا اَىو 
نِلؿطوِس وؾوٓلٔػٔا بٕصنٕا ىِوٓ بٕلحوٓزٓ / اّتً : 

 عٕنًٕ حٕسٓ ىِوٓ
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 ّوُالٔ زىٔسَع عَنًَ ؤُشٔا أظْوةا 

 إٓيً ّوُالٔ زىَالٔض لعَنًَ ؤُشٔا أظْوةا: 

 مُصٔيً نَسّْو لًَ غٔسّقٔا ّوحٔإيُئا 

 إٓيً نَسّْو لًَ غٔسّقٔا ّوحٔإيُئا زالُ مَوةضٍيً: 

 آَضَا ضُحٔه آَىٓة حْويُصُا؟ 

حْويُصُا غَعطُا شَطٍيطُا زخْلؤّْوٌ غؿٕيإِا ّوَمؤَّوّىٔا ّوطَيُـّئا : 

 زعَنًَ حػٕينُا ّوَطلٕينُا

 ًَؤُشٔا إٓيةٔيؤٖ آٔجَطةا زَعلَيّنٔا زآّْومةا لعَن 

 آٔجَطةا ؤُشٔا مكَسَشةُا زآّْومةٌ: 

 ؤُخَيُا ّوُالٔ زةٔؤّوّْوٌ عٕريٍيً ّويَإٔيؿٕني بعِزقَيّ عَنُا ّوآّْومةا 

ّوُلٕيةا ؤٓي بَكصُلًَ ىطٕريّْوة ظِزقٔيّؤٖ : 
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 وِلّا زىَسٕع عٕنًٕ ىِسّٓا ؤثوٓةٔٓا 
 اّتً وِلّا زىٕالَـ لعٕنًٕ ىِسّٓا ؤثوٓةٔٓا: 
 مٔسّٓيً نٕسو لًٕ غَسقُا وحَصئيّا 
 اّتً نٕسو لًٕ غَسقُا وحَصئيّا زالٔ مٕوةضّتً: 
 أضِا ضِحَه إىِة حوٓئسٔٓا؟ 
حوٓئسٔٓا غٕجطِا شٕطّتطِا زخِلىوٌِ غؿتصّا وٍمىٍوىُا وطٕئـيُا : 

 زعٕنًٕ حػتنٔا وٍطلتنٔا
 ًٕىِسّٓا اّتةّٓيىِ إٍَطةٔٓا زٕعلّٕينُا زاوٓمةٔٓا لعٕن 
 إٍَطةٔٓا ىِسّٓا مكٕسٕشةٔا زاوٓمةٌٕٔ: 
  ىِدٕئا وِلّا زةَىووٌِ عرتّتً ويٕؤّتؿنت بعَزُقٕي عٕنٔا

 واوٓمةٔٓا
 وِلتةٔٓا ىِت بٕكسٔٓلًٕ ىطرتوٓةّ ظَزقُّيىِ: 

 

 


