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ةكرتشم ةحلصم  
 

 ةئفلا قفو »ةكرتشم ةحلصم« جمانربل بلطلا ميدقتل ةلئسأ

 .فرح ٦٠٠ وه ةباجإ لكل فورحلا نم ىصقألا ددعلا ّنأ ىلإ هابتنالا ىجري

 

 ةّيمسر ريغ ةّينواعت

 ّلك لمعي-ـت لاجم ّيأ يفو ،لبق نم اهئاضعأو اهتاوضع نم ّلك تلمع نم عمو ،ةعومجملا فّلأتت نّمم •
 ؟ّنمكنم

 ؟تقولا نم مكلو ،بولطملا دروملا وه ام •
 ةّدم ءانثأ يف ّنمكنم ّلكل هقيقحت دارملا ام ؟ةّينفلا ّنمكتنهم ريوطت ىلع ّنمكنم ّلك اذه دروملا دعاسيس فيك •

 ؟هرّفوت
 ةّيعامجلا تارارقلا ضعب ىـ-نيرت فيك .رارق عنص ةّيلمع اذه دروملا ةنايص وأ مادختسا وأ ةكراشم ّبلطتت •

 ؟ّنمكنم ٍدرف ّلكو ةدرف ّلك هبعلتس يذلا روّدلا وه ام ؟ةعومجملا اهلوانتتس فيكو اهعنص كيلع بجي يتلا
 ؟ّنمكتاّيلوؤسم يه امو

 ؟اهئوشن لاح يف تافالخلا وأ تاّرتوتلا ّلحل ةمدختسملا ةّيجيتارتسالا نوكتس اذام •
 .يتاذلا ميظنتلا يف نيتّيساسأ امهّدـ-امهنيّدعت نيتلأسم فصو ىجري •
 .بولطملا دروملل ةمزاللا ةّينازيملا ديدحت ىجُري •

 

 شاّقنلل عوضوم

 ّلك لمعي-ـت لاجم ّيأ يفو ،لبق نم اهئاضعأو اهتاوضع نم ّلك تلمع نم عمو ،ةعومجملا فّلأتت نّمم •
 ؟ّنمكنم

 ؟هتيّمهأ كتعومجم ىرت فيكو ،كتعومجم عوضوم وه ام •
 ديزملا ةكراشم كنكميأ ،كلذك رمألا ناك لاح يف ؟ّرمتسم عورشم وأ ثحب نمٌ ءزج اذه ثدحلا له •

 ؟هصوصخب
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 عم ،ةعومجملا جراخ نم نيرخآ اًصاخشأ نّمضتيس كلذ ناك نإ ديدحت وجرن ؟هميظنتل طـ-نيّططخت نيأو فيك •
 .ةيرايتخا انه ةباجإلا ّنأ ملعلا

 ام ؟اهعنص يف ةعومجملا عبّتتس هّجوت ّيأو ،ّنمكيأرب ةعومجملا اهذختتس يتلا ةيعامجلا تارارقلا ضعب يه ام •
 ؟ّةيدرفلا ّنمكنم ّلك ةّيلوؤسم نوكتس

 ؟اهئوشن لاح يف تافالخلا وأ تاّرتوتلا ّلحل ةمدختسملا ةّيجيتارتسالا نوكتس اذام •
 .يتاذلا ميظنتلا يف نيتّيساسأ امهّدـ-امهنيّدعت نيتلأسم فصو ىجري •
 .).خلإو ،ّداوم ،روجأ( تاقّفنلا نم عون ّلكل ّةيدرفلا فيلاكتلاو كعورشمل ةيلكلا ةّينازيملا ديدحت وجرن •

 

 ىرخأ راكفأ

 نم اًعم اهسفن ةعومجملا تلمعو قبس لهو ،ّنمكنم ّلك لمعي-ـت لاجم ّيأ يفو ،ةعومجملا فّلأتت نّمم •
 ؟لبق

 ؟يتاذلا ميظنتلا ةركف عم قفاوتت فيكو اهقيقحت دارملا ةركفلا يه ام •
 ؟ديعبلاو ريصقلا دمألا نم ّلك يف هذه ةركفلاب كتعومجم ىنُعت اذامل •
 ةركفلا قيقحت لواحت اميف ًايوس ةعومجملا اهلوانتتس فيكو اهعنص بولطملا ةّيعامجلا تارارقلا ضعب يه ام •

 ؟ّنمكنم دـ-ةدرف ّلك ةيلوؤسم نوكتس اذام ؟هالعأ
 ؟اهئوشن لاح يف تافالخلا وأ تاّرتوتلا ّلحل ةمدختسملا ةّيجيتارتسالا نوكتس اذام •
 .يتاذلا ميظنتلا يف نيتّيساسأ امهّدـ-امهنيّدعت نيتلأسم فصو ىجري •
 تامّدقم روجأ ةيطغت هذه لاومألا ةيناكمإ مدعب ملعلا عم ،ةبولطملا ّداوملا فلتخمو ةّينازيملا ديدحت وجرن •

 .ةيلمع ةروصب حرتقملا زاجنإب ةّقلعتملا ةرشابملا فيلاكتلا امنإ ،ةدوجوملا ةّماعلا تاقفنلا وأ بلطلا يمّدقمو

 
 


