
12اس/إلا لمعلل *(لاعلا مويلا
* 

=> ة:9بك ةمص3 كرتأ نأ د-رأ " :فقأ ث%ح نم
 "عمتجملا <

B2 ةوضع ،ةنس 14 ،دصافلا ىؤر
B2 يرادإلا سلجملا *

 ءاسUلا معدت ةJعمتجم ةمظنم ةاجن .لضفأ دغ وحن ةJعمج – ةاجن *
B2 تافعضتسملا تاJتفلاو

* YZدقت لالخ نم قرفملاو ناّمع قdباجنإلا ةحصلا تامدخ مJجلاو ةUسJأ ةمظنملا موقت .ةdاض
g

 
12اس/إلا لمعلاو مالسلل ةأرملا قودنص نم لniمتو معدj* qامتجالا عnنلا mع مئاقل ا فنعلا نع *jولا ةداhiب

*. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لضفأ دغ وحن ةیعمج – ةاجن يف تایتفلل لقتسملا يرادإلا سلجملا يف ةوضع ،ةنس 14 ،دصافلا ىؤر

1vاوللا تاJتفلا عيمج mع انوروك ترثأ دقل"
* B2

 طوغضل نهضعq تضرعتو ،ةسردملا {إ باهذلا نم نمرح دقل ؛يرمع *
 نود ةقهارملا {إ ةلوفطلا ةلحرم نم تلقتنا نم نهنمو ،يYألا فنعلل نهضعq تضرعتو ،بائت�إلا نم تالاحو ،ةJسفن
 .ةJفا� ةحJحص تامولعمو ةJعوت يأ

B2 ةوضع نآلا انأ
B2 مهاسأ ثJح ��2كمتلاو ةJمنتلل ةاجن ةJعمج *

 تاJتفلا ��2كمت {إ فدهت *�vلا تاردا�ملاو جما��لا ءانب *
B2 تاعفاJلا

 .*�متجم *

B2 مهم رود نهيدل تاJتفلا نأ دقتعأ
B2 ةلاعف ةوضع حبصأل *�2مهلأ هJف ش�عن يذلا عقاولا .عمتجملا ��يغت *

 نم .عمتجملا *
B2 ةحئاجلا نم تار�2تملاو تائجاللا صخألا�و تا�iخألا تاJتفلا معدq موقأ *mمع لالخ

 قالط�و ةدdدجلا تاراهملا ملعت *
 .مهتاردقل نانعلا

��1vخو *�vفرعم ةكراشم لالخ نم ��2جاتحملا ةدعاسم *��جاو نم نأ ةدش¡ نمؤأ انأ
B2 تكراش دقل .*

 مJلعتلا صرف رniطت *
B2ده .*jامتجالا عnنلا mع مئاقلا فنعلاو ةحصلاو ةفاظنلا نع ةniعوت تاسلج مJظنت {إ ةفاضإلاq تا�iردتلاو

 ءاش/إ وه *
B2 تاJتفلل بiردت زكرم

 .*�متجم *



 

12ارقأ تاردق رniطت {إ فدهي تا�ردملاو ���2ردملل بiردتب تكراش ،فJصلا اذه
* B2

 ةفرعملا عيضاوم لوح ةJقZ§لا نامع *
  .��2سUجلا ��2ب ةاواسملاو ةأرملا ��2كمتو لصاوتلا تاراهمو ةJتاذلا

 

B2 ة��بك ةمصq كرتأ نأ دiرأ .ةعونتمو ةدdدج براجتب طرخنأو ةدdدج ءاJشأ ملعتأ نأ بحأ *�2نأل *{ ة�سUلاq مهم لمعلا اذه
* 

B2 تاJتفلا ل� {إ *�vلاسر .عمتجملا
B2 داور نح�صd نأ *ª يرمع *

 نأ عيطتس/ �vح نعتمتس»و نملعتي نأو نهتاعمتجم *
اعم لمعن

g
، dادg بJد، B2

  ".تافعضتسملا تاJتفلاو ءاسUلا نكمd عمتجم ءانب *


