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( 13ي1ٍ)طفحخ 

 :اإلجاتح اٌصح١حح ِّا ٠ٍٟ (اخراس)ظًٍ 

اٌؼ١ٍّح اٌرٟ ٠ىرسة اٌفشد ِٓ خالٌٙا أّٔاطا ِحذدج ِٓ اٌخثشاخ ٚاٌسٍٛن االجرّاػٟ أشٕاء ذفاػٍٗ ِغ (   1)

ٟ٘ ػ١ٍّح ذشت٠ٛح اجرّاػ١ح ٠رُ ِٓ خالٌٙا ٚضغ اٌفشد فٟ لاٌة شمافٟ ِؼ١ٓ، ٠ٚىرسة ِٓ خالٌٙا ٚ ،ا٢خش٠ٓ

اٌخصائص األساس١ح ٌّجرّؼٗ ِصً اٌٍغح ٚاٌم١ُ ٚاالذجا٘اخ ٚاٌّؼا١٠ش ٚاٌؼاداخ ٚاٌرما١ٌذ ٚاٌّٙاساخ 

اٌخ، ٚاٌرٟ ذّىٓ اٌفشد ِٓ اٌرٛافك إٌفسٟ ٚاالجرّاػٟ ِغ اٌّجرّغ اٌزٞ ٠ؼ١ش ف١ٗ، ٠ٚسٍه تطش٠ك ...االجرّاػ١ح

: ذرسك ِٚؼا١٠ش اٌسٍٛن االجرّاػٟ اٌّفضً فٟ ٘زا اٌّجرّغ

.     انشػبٚخ االجزًبػٛخ (أ)  

 .انؼُف ضذ األطفبل (ة)  

.     انزُشئخ االجزًبػٛخ (ط)  

. انشػبٚخ األسشٚخ (د)  

 ٘ٛ أٞ فؼً أٚ ذٙذ٠ذ تفؼً ٠ؤدٞ إٌٝ إحذاز أرٜ جسذٞ أٚ ٔفسٟ أٚ جٕسٟ أٚ ؛طثما ٌرؼش٠ف األُِ اٌّرحذج(  2)

: ٠حذ ِٓ حش٠ح اٌطفً تسثة وٛٔٗ طفال ذحد اٌٛصا٠ح أٚ اٌذفغ تٗ إٌٝ أٞ ِٓ اٌصٛس اٌّخرٍفح ٌالسرغالي

.     انشػبٚخ االجزًبػٛخ (أ)  

.انشػبٚخ األسشٚخ (ة)  

.     انزُشئخ االجزًبػٛخ (ط)  

 .انؼُف ضذ األطفبل (د) 

٘ٛ اٌحاٌح اٌرٟ ٠سّح ٌٙا اٌٛاٌذاْ أٚ ِٓ ٠مَٛ ِماِّٙا ِرؼّذا أٚ غ١ش ِثاي تأْ ٠ؼأٟ اٌطفً ِٓ أش١اء ( 3)

 :٠ّىٓ ذالف١ٙا أٚ ػذَ ذمذ٠ُ ػٕصش أٚ أوصش ِٓ اٌؼٕاصش اٌضشٚس٠ح ٌرطٛس اٌطفً اٌجسذٞ ٚاٌؼاطفٟ ٚاٌؼمٍٟ
 .انشػبٚخ االجزًبػٛخ (أ) 

.انشػبٚخ األسشٚخ (ة) 

 .انؼُف ضذ األطفبل (ط) 

 .اإلًْبل (د) 

 ٚاإلششاف غ١ش اٌىافٟ ،اٌرخٍٟ ػٓ اٌطفً دْٚ أٞ ذشذ١ثاخ ٌٍؼٕا٠ح تٗ:  اٌسًٙ اٌرؼشف ػ١ٍٗ ٠ٚرضِّٓٓ (4)

 ٚ اٌشفض أٚ ، ٚاٌفشً فٟ ذٛف١ش اٌطؼاَ أٚ اٌرغز٠ح أٚ اٌٍّثس أٚ إٌظافح اٌشخص١ح،ػٍٝ األطفاي ٌفرشاخ ط٠ٍٛح

 :إسغاَ اٌطفً ػٍٝ ذشن إٌّضي
. انُفسٙاإلًْبل  (أ) 

.اإلًْبل انجسذ٘ (ة) 

. دساسٙاإلًْبل ال (ط) 

. اإلًْبل انزؼهًٛٙ (د) 

 ػٕذِا ٠ىْٛ األتٛاْ غ١ش ِرٛاجذ٠ٓ ٔفس١ا تإٌسثح ٌٍطفً، تأْ ٠ىٛٔٛا ِٕشغ١ٍٓ تأٔفسُٙ غاف١ٍٓ ػٓ ٠حذز  (5)

 :اٌطفً أٚ أُٔٙ ٠فشٍْٛ فٟ اٌرفاػً ِغ احر١اجاخ اٌطفً اٌؼاطف١ح
. اإلًْبل انؼبطفٙ (أ) 

.اإلًْبل انجسذ٘ (ة) 

 .اإلًْبل انذساسٙ (ط) 

. اإلًْبل انزؼهًٛٙ (د) 

ِٓ أُ٘ اٌؼٛاًِ اٌّؤششج فٟ اٌرٛافك األسشٞ اٌصمافح تصٛسج ػاِح ٚذؼ١ٍُ اٌّشأج تصٛسج خاصح ٌٚزٌه ( 6)

: ، ٚ٘ٛ ِا ٠طٍك ػ١ٍٗفاٌخٍف١ح اٌصماف١ح ٌىً ِٓ اٌضٚج١ٓ ذؤشش فٟ ح١اذّٙا اٌّشرشوح

 .انزٕافك االلزظبد٘ (أ) 

.انزٕافك انضمبفٙ (ة) 
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 .انزٕافك االجزًبػٙ (ط) 

.انزٕافك انذُٚٙ (د) 

ِٓ اٌٛسائً اٌرٟ ذؤدٞ إٌٝ اٌرٛافك ت١ٓ أػضاء األسشج اٌّّاسساخ اٌذ١ٕ٠ح ت١ٓ أفشاد٘ا خاصح سٍٛن ( 7)

ِٓ خالي اإل٠ّاْ تاهلل ٚأْ ٘زا إٌٛع ِٓ اٌرٛافك اٌٛاٌذ٠ٓ اٌزٞ ٠شجغ ػٍٝ اٌرّسه تاٌم١ُ اٌذ١ٕ٠ح، ح١س ٠رحمك 

 :، ٠ٚطٍك ػ٠ٗ١ٍشضٝ اٌفشد تّا لسّٗ ٌٗ ِٓ سصق ِٚاي ٚجاٖ
 .انزٕافك االلزظبد٘ (أ) 

.انزٕافك انضمبفٙ (ة) 

 .انزٕافك االجزًبػٙ (ط) 

. انزٕافك انذُٚٙ (د) 

ٌىً أسشج دخً ٚإٔفاق ٌٚىٕٗ ٠خرٍف ِٓ شخص ٢خش فٕٙان أسشج ٠ٕخفض ػٕذ٘ا اٌّسرٜٛ االلرصادٞ ( 8)

ٚفمذاْ اٌّاي ٠حذز ٔٛػا ِٓ اٌحشِاْ . تح١س ال ذسرط١غ إشثاع احر١اجاخ أفشاد٘ا ٠ٚؤدٞ ٘زا إٌٝ اٌحشِاْ

٠ٚخرٍف ت١ٓ اٌفمشاء ٚاألغ١ٕاء فاألغ١ٕاء ٠فمذْٚ اٌسٍطح ٚاٌّاي ٚاٌفمشاء ٠فمذْٚ اٌطؼاَ ٚإرا واْ اٌضٚض غ١ش لادس 

: ػٍٝ اٌؼًّ ٌسثة ِا ذمَٛ اٌضٚجح تاٌؼًّ ٚاإلسٙاَ فٟ جضء ِٓ ١ِضا١ٔح األسشج ٚ٘زا ٠ؤدٞ إٌٝ

 .انزٕافك االجزًبػٙ (أ) 

.انزٕافك انضمبفٙ (ة) 

. انزٕافك االلزظبد٘ (ط) 

. انزٕافك انذُٚٙ (د) 

 لذسج اٌفشد ػٍٝ ػمذ صالخ ٚػاللاخ طث١ؼ١ح ِشض١ح ِغ ا٢خش٠ٓ ٚفٟ اٌّجاي األسشٞ أْ ٖاٌّمصٛد ب( 9)

: ٠مَٛ اٌشجً ٚاٌّشأج تؼاللح صٚج١ح ذمَٛ ػٍٝ اٌسى١ٕح ٚاٌطّأ١ٕٔح حرٝ ٠شؼش وً طشف تحاجرٗ إٌٝ اٌطشف ا٢خش

 .انزٕافك انضمبفٙ (أ) 

.انزٕافك االلزظبد٘ (ة) 

. انزٕافك االجزًبػٙ (ط) 

. انزٕافك انذُٚٙ (د) 

: اٌرٛافك اٌضٚجٟ( 10)

انؼًهٛخ انزٙ ٚكزست انفشد يٍ خالنٓب أًَبطب يحذدح يٍ انخجشاد ٔانسهٕن االجزًبػٙ أصُبء رفبػهّ  (أ) 

. يغ اٜخشٍٚ

انحبنخ انزٙ ٚسًح نٓب انٕانذاٌ أٔ يٍ ٚمٕو يمبيًٓب يزؼًذا أٔ غٛش يجبل ثأٌ ٚؼبَٙ انطفم يٍ أشٛبء  (ة) 

.ًٚكٍ رالفٛٓب أٔ ػذو رمذٚى ػُظش أٔ أكضش يٍ انؼُبطش انضشٔسٚخ نزطٕس انطفم انجسذ٘ ٔانؼبطفٙ ٔانؼمهٙ

فٙ طٕسح  (األٔالد)ٔحذح األسشح فٙ كٛبَٓب ٔفٙ ثُبئٓب يٍ حٛش ٔجٕد كم يٍ أطشافٓب ٚؼُٙ  (ط) 

 .يزًبسكخ، كم ٚمٕو ثذٔسِ ٔٚإد٘ سسبنزّ

ٚؼُٙ انًٛم انُفسٙ انًؼجش ػٍ انًحجخ ٔانٕد ٔانزٕافك ثٍٛ انضٔجٍٛ ٔاألطم فّٛ ْٕ االسزمشاس  (د) 

. األسش٘ ٔشؼٕس انشضب ٔانسشٔس ٔانشحًخ

: اٌثات١ٍْٛ(  11)

انضٔجخ ػُذْى ال ٚحك نٓب أٌ رطهت انطالق يًٓب كبَذ ػٕٛة صٔجٓب كًب ال ٚحك نٓب أٌ رزضٔط ثؼذ  (أ) 

. ٔفبرّ

َظذ رششٚؼبرٓى ػهٗ أٌ يٍ حك انضٔط رطهٛك صٔجزّ فٙ حبنخ ػذو اإلَجبة، ٔنهًشأح حك  (ة) 

.االَفظبل ػٍ صٔجٓب فٙ حبنخ انكشاْٛخ

أػطذ رششٚؼبد انسهطخ انًطهمخ نهشجم فٙ انطالق ٔانًشأح انًطهمخ ال رؼٕد ئنٗ صٔجٓب األٔل ٔنٕ  (ط) 

. رضٔجذ يٍ غٛشِ حزٗ نٕ طهمٓب انضٔط انضبَٙ

كبَذ األسشح يٕضغ رمذٚس ٔئجالل كبفخ أفشادْب، ُْٔبن رٕحذ ثُٛٓى جًٛؼب سئٛسب ٔيشؤٔسب  (د) 

. طغٛشا ٔكجٛشا ُْٔبن يهكٛخ يشزشكخ ٔانسهطخ نشئٛس األسشح انز٘ ٚكٌٕ أكجش انزكٕس انًسٍُٛ

: اٌسّاحح(  12)

 .حشص انٕانذٍٚ ػهٗ ٔلبٚخ انطفم يٍ أ٘ خطش يزٕلغ (أ) 
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ػذو رذخم انٕانذٍٚ فٙ اخزٛبس األثُبء ألطذلبئٓى ٔرشجٛغ انٕانذٍٚ ألثُبئٓى ػهٗ أٌ ٚكٌٕ نٓى سأ٘  (ة) 

.يسزمم يُز انظغش

 .ئنضاو األثُبء ثبنطبػخ انشذٚذح ٔحشص انٕانذٍٚ ػهٗ أال ٚكٌٕ األثُبء َبكشٍٚ نجًٛهًٓب (ط) 

ػذو اَزٓبط األثٍٕٚ ألسهٕة يسزمش نّ طبثؼّ انًًٛض، كأٌ ركٌٕ يؼبيهزًٓب ألثُبئًٓب لبسٛخ حُٛب  (د) 

 .ٔيزسبيحخ حُٛب آخش

: اٌرشذد( 13)

 .حشص انٕانذٍٚ ػهٗ ٔلبٚخ انطفم يٍ أ٘ خطش يزٕلغ (أ) 

ػذو رذخم انٕانذٍٚ فٙ اخزٛبس األثُبء ألطذلبئٓى ٔرشجٛغ انٕانذٍٚ ألثُبئٓى ػهٗ أٌ ٚكٌٕ نٓى سأ٘  (ة) 

.يسزمم يُز انظغش

. ئنضاو األثُبء ثبنطبػخ انشذٚذح ٔحشص انٕانذٍٚ ػهٗ أال ٚكٌٕ األثُبء َبكشٍٚ نجًٛهًٓب (ط) 

ػذو اَزٓبط األثٍٕٚ ألسهٕة يسزمش نّ طبثؼّ انًًٛض، كأٌ ركٌٕ يؼبيهزًٓب ألثُبئًٓب لبسٛخ حُٛب  (د) 

 .ٔيزسبيحخ حُٛب آخش

: ػذَ االذساق أٚ اٌرزتزب( 14)

 .حشص انٕانذٍٚ ػهٗ ٔلبٚخ انطفم يٍ أ٘ خطش يزٕلغ (أ) 

ػذو رذخم انٕانذٍٚ فٙ اخزٛبس األثُبء ألطذلبئٓى ٔرشجٛغ انٕانذٍٚ ألثُبئٓى ػهٗ أٌ ٚكٌٕ نٓى سأ٘  (ة) 

.يسزمم يُز انظغش

 .ئنضاو األثُبء ثبنطبػخ انشذٚذح ٔحشص انٕانذٍٚ ػهٗ أال ٚكٌٕ األثُبء َبكشٍٚ نجًٛهًٓب (ط) 

ػذو اَزٓبط األثٍٕٚ ألسهٕة يسزمش نّ طبثؼّ انًًٛض، كأٌ ركٌٕ يؼبيهزًٓب ألثُبئًٓب لبسٛخ حُٛب  (د) 

. ٔيزسبيحخ حُٛب آخش

: اٌحّا٠ح اٌضائذج( 15)

. حشص انٕانذٍٚ ػهٗ ٔلبٚخ انطفم يٍ أ٘ خطش يزٕلغ (أ) 

ػذو رذخم انٕانذٍٚ فٙ اخزٛبس األثُبء ألطذلبئٓى ٔرشجٛغ انٕانذٍٚ ألثُبئٓى ػهٗ أٌ ٚكٌٕ نٓى سأ٘  (ة) 

.يسزمم يُز انظغش

 .ئنضاو األثُبء ثبنطبػخ انشذٚذح ٔحشص انٕانذٍٚ ػهٗ أال ٚكٌٕ األثُبء َبكشٍٚ نجًٛهًٓب (ط) 

ػذو اَزٓبط األثٍٕٚ ألسهٕة يسزمش نّ طبثؼّ انًًٛض، كأٌ ركٌٕ يؼبيهزًٓب ألثُبئًٓب لبسٛخ حُٛب  (د) 

 .ٔيزسبيحخ حُٛب آخش

 :اٌرذ١ًٌ( 16)
 .حشص انٕانذٍٚ ػهٗ ٔلبٚخ انطفم يٍ أ٘ خطش يزٕلغ (أ) 

.رهجٛخ جًٛغ سغجبد انطفم ٔيطبنجّ، ٔػذو رشجٛؼّ ػهٗ رحًم انًسئٕنٛخ (ة) 

 .ئًْبل انٕانذٍٚ فٙ ػًهٛخ انزُشئخ االجزًبػٛخ (ط) 

ػذو اَزٓبط األثٍٕٚ ألسهٕة يسزمش نّ طبثؼّ انًًٛض، كأٌ ركٌٕ يؼبيهزًٓب ألثُبئًٓب لبسٛخ حُٛب  (د) 

. ٔيزسبيحخ حُٛب آخش

 :االذىا١ٌح ٚػذَ االورشاز ٚاٌالِثاالج( 17)
 .حشص انٕانذٍٚ ػهٗ ٔلبٚخ انطفم يٍ أ٘ خطش يزٕلغ (أ) 

.سغجبد انطفم ٔيطبنجّ، ٔػذو رشجٛؼّ ػهٗ رحًم انًسئٕنٛخجًٛغ رهجٛخ  (ة) 

. ئًْبل انٕانذٍٚ فٙ ػًهٛخ انزُشئخ االجزًبػٛخ (ط) 

ػذو اَزٓبط األثٍٕٚ ألسهٕة يسزمش نّ طبثؼّ انًًٛض، كأٌ ركٌٕ يؼبيهزًٓب ألثُبئًٓب لبسٛخ حُٛب  (د) 

 .ٔيزسبيحخ حُٛب آخش

: إشاسج األٌُ إٌفسٟ( 18)

 .حشص انٕانذٍٚ ػهٗ ٔلبٚخ انطفم يٍ أ٘ خطش يزٕلغ (أ) 

.رهجٛخ سغجبد انطفم ٔيطبنجّ أٚب كبَذ، ٔػذو رشجٛؼّ ػهٗ رحًم انًسئٕنٛخ (ة) 

 .ئًْبل انٕانذٍٚ فٙ ػًهٛخ انزُشئخ االجزًبػٛخ (ط) 

. ٚزضًٍ جًٛغ األسبنٛت انزٙ رؼزًذ ػهٗ ئصبسح انضٛك ٔاألنى (د) 
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: اٌرذػ١ُ أٚ اٌرؼض٠ض( 19)

ٚشٖ ثؼض ػهًبء انُفس أٌ انشخض فٙ ػًهٛخ انزؼهٛى ٚزكٌٕ نذّٚ يب ٚسًٗ ثبنجُبء انًؼشفٙ فٙ  (أ) 

 .انزاكشح، رُزظى فّٛ انًؼهٕيبد انخبطخ ثبألحذاس انزٙ رحذس فٙ يٕلف انزؼهى ٔٚحزفظ ثٓب ثذاخهّ

.ٚمظذ ثّ انًضٛشاد ٔاألحذاس انجٛئٛخ انزٙ رؼمت طذٔس االسزجبثخ انًشاد رؼهًٓب نهفشد (ة) 

ٚشٖ أطحبة َظشٚخ انزؼهى االجزًبػٙ أٌ لذسا كجٛشا يٍ انزؼهى ٚزى ثبنؼجشح أ٘ يٍ خالل يشبْذح  (ط) 

. شخض آخش ٚإد٘ اسزجبثخ يب

ٚسزخذو كحذس يُفش، سٕاء ثحش انفشد ػهٗ رجُت سهٕن غٛش يشغٕة كبنكزة أٔ ئطذاس سهٕن  (د) 

 .يشغٕة كبنًزاكشح

: اٌؼماب( 20)

ٚشٖ ثؼض ػهًبء انُفس أٌ انشخض فٙ ػًهٛخ انزؼهٛى ٚزكٌٕ نذّٚ يب ٚسًٗ ثبنجُبء انًؼشفٙ فٙ  (أ) 

 .انزاكشح، رُزظى فّٛ انًؼهٕيبد انخبطخ ثبألحذاس انزٙ رحذس فٙ يٕلف انزؼهى ٔٚحزفظ ثٓب ثذاخهّ

.ٚمظذ ثّ انًضٛشاد ٔاألحذاس انجٛئٛخ انزٙ رؼمت طذٔس االسزجبثخ انًشاد رؼهًٓب نهفشد (ة) 

ٚشٖ أطحبة َظشٚخ انزؼهى االجزًبػٙ أٌ لذسا كجٛشا يٍ انزؼهى ٚزى ثبنؼجشح أ٘ يٍ خالل يشبْذح  (ط) 

. شخض آخش ٚإد٘ اسزجبثخ يب

ٚسزخذو كحذس يُفش، سٕاء ثحش انفشد ػهٗ رجُت سهٕن غٛش يشغٕة كبنكزة أٔ ئطذاس سهٕن  (د) 

. يشغٕة كبنًزاكشح


