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 اإلدمان شدة مقياس

 

  :اٌسبٌخ اًٌس١خ(١)

 (ثّب فٟ غٌه اٌدؽػخ اٌؿائعح)وبَ ِؽح فٟ ز١بره ظضٍذ ِكزهفٟ ػٍهبْ رزؼبٌح ِٓ ِهىٍخ يس١خ غ١ؽ إظِبْ اٌّطعؼاد ؟  •

 نٙٛؼ      ق١ٕٓ                  ِٓ أظ إ٠ٗ وبٔذ آضؽ ِؽح رعضً ف١ٙب ِكزهفٟ ٌكجت غ١ؽ اإلظِبْ ؟ •

 ؟    (َغّ ، قىؽ ، لؽزخ ِؿِٕخ ، َؼف فٟ أزع األِؽاف )ً٘ ػٕعن أٞ ِؽٌ ػُٜٛ ِؿِٓ ِؤثؽ ػٍٟ ِؽ٠مخ ز١بره -٣

 ٔؼُ                 ال                    زعظ                                                    

 ؟   (غ١ؽ إظِبْ اٌّطعؼاد)زٛؼ ثهىً ِٕزظُ ٌٍؼالج ِٓ ِهىٍخ يس١خ ً٘ ثزبضع أظ٠ٚخ وزجٙبٌه ظو •

 ٔؼُ                     ال                                                     

ال                      ؟                                   ٔؼُ                        (١١١لؽاؼ )ً٘ ثزبضع ِؼبل ضبو ثكجت ِؽٌ أٚ إػبلخ خكع٠خ  •

 زعظ  

 ٠َٛ اٌٍٟ فبرٛا وٕذ ثزؼبٟٔ ِٓ ِهىٍخ يس١خ غ١ؽ اإلظِبْ؟    ٣٣ٌّعح وبَ ٠َٛ ضالي اي  •

 

   .الذاتي الشدة مقياس يستخدم أن العميل من إطلب :الذاتي التقييم
 

 ٠َٛ اٌٍٟ فبرٛا؟    ٣٣ألٞ ظؼخخ وٕذ رؼجبْ ثكجت اٌّهبوً اًٌس١خ اٌٍٟ ػٕعن ضالي اي  •

 ِٓ اٌّهبوً اًٌس١خ اٌٍٟ ػٕعن؟     (ػالج )ألٞ ظؼخخ إٔذ نب٠ف أٔه ِسزبج ِكبػعح -٨

 

  :رم١١ُ اٌّؼبٌح

 :ِؼ١بؼ اٌثفخِٓ ِهبوٍٗ اًٌس١خ ؟   (اٌؼالج)َغ رم١١ّه ٌّعٞ إزز١بج اٌؼ١ًّ ٌٍّكبػعح -٩

    :ً٘ رؼزمع أْ اٌّؼٍِٛبد اٌكبثفخ ِهٛ٘خ ٌسع ثؼ١ع ثكجت

 ال                 ٔؼُ       ػعَ يؽازخ اٌؼ١ًّ  •

 ٔؼُ                   ال     ػعَ فُٙ اٌؼ١ًّ   •

 :ِالزظبد

 

  :اٌسبٌخ اٌٛظ١ف١خ(١)

 ل١ُذ وبَ قٕخ فٟ اٌزؼ١ٍُ ؟   •

 أثزعائٟ                 إػعاظٞ                     ثبٔٛٞ                      

 ٌّعح وبَ نٙؽ ؟                    نٙٛؼ          ً٘ إرؼٍّذ يٕؼخ أٚ ِٕٙخ ؟                             •

 ً٘ ػٕعن ٚظ١فخ أٚ زؽفخ؟                         ٔؼُ                ال                زعظ   •

 ً٘ ػٕعن ؼضًخ ف١بظح يبٌسخ ؟               ٔؼُ                ال     •

 (ٌٛ ِبوٕزم ػٕعن ؼضًخ ل١بظح يبٌسخ ) ً٘ ػٕعن ق١بؼح أٚ أٞ ٚق١ٍخ ِٛايالد يبٌسخ ٌإلقزطعاَ؟ •

 ٔؼُ                 ال                             

؟ نٙٛؼ              (أ٠بَ فٟ األقجٛع٦أٚ ٥قبػبد أٚ أوثؽ فٟ ا١ٌَٛ ٌّعح ٠٨ؼٕٟ )إ٠ٗ ٟ٘ أِٛي ِعح وٕذ ثزهزغً ف١ٙب نغالٔخ وً اٌٛلذ •

 ق١ٕٓ   

 ٚظ١فخ إ٠ٗ ٟ٘ آضؽ نغالٔخ إنزغٍزٙب ؟              زعظ ثبٌزف١ًً   إ٠ٗ ٟ٘ ٚظ١فزه اٌّؼزبظح ؟     ٌٛ ِبف١م •

 ً٘ زع ث١كبػعن ِبظ٠ب ثأٞ ِؽ٠مخ ؟      ٔؼُ               ال    •



٠ؼٕٟ ً٘ اٌهطى ظ٘ٗ وبْ ث١ًؽف ػ١ٍه )ً٘ اٌّكبػعح ظٞ ٟ٘ وً ظضٍه    ثٕؼُ (٨ )فمّ ٌٛ وبٔذ إخبثخ اٌكؤاي ؼلُ •

 ؟(رّبِب

    :ٓ األض١ؽحق١ٕ ٣ٔظبَ نغٍه ضالي اي  •

ؾٜ  (قبػبد ِسعظح )ثؼٍ اٌٛلذ (أ٠بَ فٟ األقجٛع٥قبػبد فٟ ا١ٌَٛ ٨)وً اٌٛلذ 

   ....أ٠بَ فٟ األقجٛع  إٌص ٣ِثال

  (ثب١ِٛ١ٌخ )ثؼٍ اٌٛلذ ٌٚىٓ قبػبد ػ١ؽ ِسعظح 

   .ِبٌت

   .ِؼبل إػبلخ /ػٍٟ اٌّؼبل 

    .ػبًِ

   . (ِؽوؿ إػبظح رأ١ً٘ /قدٓ  /ِكزهفٟ )فٟ ث١ئخ ِسىِٛخ  

 ؟   (ززٟ ٌٛ ِٓ اٌجبِٓ)٠َٛ األض١ؽح إنزغٍذ ثأخؽ  ٣٣وبَ ٠َٛ فٟ اي •

٠َٛ األض١ؽح؟  ض١ٍٕب ٔفٕطُٙ وعٖ زكت ًِبظؼُ٘  ٣٣لٌٍٟٛ رمؽ٠جب لع إ٠ٗ اٌفٍٛـ اٌٍٟ ظضٍذ ٌه ضالي اي  •

   . (ثؼٍ اإلقزمطبػبد ٚاٌع٠ْٛ /ظضً يبفٟ )ٚظ١فخ 

    .ِٓ األيعلبء /ِٓ اٌؿٚخخ  /ِٓ األً٘ 

   . (ردبؼح ِطعؼاد / قؽلخ / ًٔت)نؽػ١خ ثطؽق غ١ؽ 

   .ززٟ ٌٛ اٌفٍٛـ ظٞ ؼازذ ػٍٟ اٌّطعؼاد :ٍِسٛظخ           

 ثزؼٛي وبَ نطى ؟   •

إٍِت ِٓ أْ ٠كزطعَ ِم١بـ اٌهعح :٠َٛ اٌٍٟ فبرذ وٕذ ف١ٙب ػبًِ رّبِب؟  اٌزم١١ُ اٌػارٟ ٣٣وبَ ٠َٛ ِٓ اي •

    .اٌػارٟ

 ٠َٛ اٌٍٟ فبرٛا؟  ٣٣اٌٛظ١فخ اٌٍٟ ػٕعن ضالي اي  ألٞ ظؼخخ وٕذ رؼجبْ ثكجت اٌّهبوً(١٥)

  :ألٞ ظؼخخ إٔذ نب٠ف إٔه ِسزبج ِكبػعح فٟ اٌّهبوً ظٞ؟  رم١١ُ اٌّؼبٌح (١٦)

 :َغ رم١١ّه ٌّعٞ إزز١بج اٌؼ١ًّ ٌٍّكبػعح فٟ ِهبوً اٌؼًّ ٚاإلػبٌخ ؟  ِؼ١بؼ اٌثمخ(١١)

    :ً٘ رؼزمع أْ اٌّؼٍِٛبد اٌكبثفخ ِهٛ٘خ ٌسع ثؼ١ع ثكجت

 عَ يؽازخ اٌؼ١ًّ                                            ٔؼُ                   ال   ػ •

 :ِالزظبدػعَ فُٙ اٌؼ١ًّ                                                  ٔؼُ                   ال    •

 

 :رؼبِٟ اٌّطعؼاد(٣)

ػعظ أ٠بَ اٌزؼبِٟ ضالي   اٌؼّؽ وـٍٗ  

 ض١ؽح  ٠َٛ األ ٣٣اي 
  اٌّٛاظ اٌّطعؼح  

 ػعظ اٌك١ٕٓ   ِؽ٠مخ اإلقزطعاَ  

ٞ و١ّخ)اٌىسٛي      (اٌطّٛؼ ثأ

  
  ١ 

 ١     (ٌعؼخخ اٌكىؽ)اٌىسٛي    

 ٣   اٌسه١م     

 ٤   اٌجبٔدٛ     

 (إٌصEN /فبٌجَٛ  /ي١ٍجخ)ِٙعئبد    

  
  ٥ 



    ٞ  (فؽاٌٚخ)ِٙعئبد ِِٕٚٛبد أضؽ

  

  ٦ 

 (ظٚا وسخ  /ظ١٠ٓ وٛ)أف١ٛٔبد    

  

  ١ 

 ٨   ١٘ؽ٠ٚٓ     

 ٩     (أِف١زب١ِٓ)ِبوف    

 ١٣     (يؽاي١ؽ)ٍِٙٛقبد    

 (رٕؽ /ثٕؿ٠ٓ /وٍخ )ِٛاظ ِكزٕهمخ    

  
  ١١ 

 ١١   وٛوب١٠ٓ     

 ١٣   أوثؽ ِٓ ِبظح ٚازعح فٟ ا١ٌَٛ     

 

 رعض١ٓ               -٣  (زؽق /ُ ن)ثبألٔف  -١ثبٌفُ -١    : األؼلبَ اٌعاٌخ ػٍٟ ِؽق اإلقزطعاَ

 زمٓ فٟ اٌٛؼ٠ع  -٥زمٓ ٌٚىٓ ١ٌف فٟ اٌٛؼ٠ع   -٤

 إ٠ٗ ٟ٘ اٌّبظح اٌٍٟ رؼزجؽ اٌّهىٍخ االقبق١خ ثزبػزه ؟ ِّىٓ ِبظر١ٓ     -١٤

                                                               ً٘ ال رٛخع ِبظح ِسعظح؟                         ٔؼُ                       ال                              - 

 ؟  (ِٓ غ١ؽ َغّ أٚزجكخ أٚ ِكزهفٟ)إ٠ٗ ٟ٘ أِٛي ِعح رجط١ً لعؼد ف١ٙب رجطً اٌّبظح ظٞ ِٓ ٔفكه  •

 ؟  ( ٠ؼٕٟ إِزٟ ؼخؼذ رزؼبِٟ ربٟٔ)ِٓ أظ إ٠ٗ إٔزٙذ ِعح اٌزجط١ً ظٞ   •

 ١ً اٌطّؽح ظضٍذ ثكججٙب اٌّكزهفٟ ؟  وبَ ِؽح خبرٍه زبٌخ ػًج١خ نع٠عح ٔز١دخ رجط •

 (overdose)             خؽػخ ِطعؼاد ؾا٠عح(Delirium tremens)       

 وبَ ِؽح فٟ ز١بره إرؼبٌدذ ِٓ إظِبْ اٌطّؽح ؟   •

 وبَ ِؽح فٟ ز١بره إرؼبٌدذ ِٓ إظِبْ اٌّطعؼاد اٌزب١ٔخ ؟  

 ؟   وبَ ِؽح وبٔذ ِسبٚالد اٌؼالج ظٞ ِدؽظ ػالج ِٓ أػؽاٌ اٌكست •

 اٌطّؽح                     اٌّطعؼاد  

 ٠َٛ اٌٍٟ فبرٛا يؽفذ وبَ ػٍٟ    ٣٣ضالي اي  •

 اٌطّؽح؟                       اٌّطعؼاد اٌزب١ٔخ ؟                    

 ٠َٛ اٌٍٟ فبرٛا وٕذ ثززؽظظ ػٍٟ ػ١بظاد أٚ ِؽاوؿ أٚ ِدّٛػبد ٌٍؼالج ِٓ  اٌّطعؼاد  ٣٣وبَ ٠َٛ ِٓ اي •

 ؟(غٌه ِدّٛػبد اٌّع١ِٕٓ اٌّد١ٌٛٙٓ ِثالثّب فٟ )

٠َٛ اٌٍٟ فبرٛا وبٔذ ػٕعن ِهبوً ضط١ؽح ثكجت                      اٌىسٛي؟                    اٌّطعؼاد اٌزب١ٔخ؟    ٣٣وبَ ٠َٛ ِٓ اي  •

    .أٍِت ِٓ أْ ٠كزطعِّم١بـ اٌهعح اٌػارٟ: اٌزم١١ُ اٌػارٟ

 ٠َٛ اٌٍٟ فبرٛا؟   ٣٣ٌّطعؼاد اٌٍٟ ػٕعن ضالي اي ألٞ ظؼخخ وٕذ رؼجبْ ثكجت رؼبِٟ ا(١٣)

  :ألٞ ظؼخخ إٔذ نب٠ف إٔه ِسزبج ِكبػعح فٟ اٌّهبوً ظٞ؟  رم١١ُ اٌّؼبٌح (١٤)

 :ِؼ١بؼ اٌثمخَغ رم١١ّه ٌّعٞ إزز١بج اٌؼ١ًّ ٌٍؼالج؟  (١٥)

    :ً٘ رؼزمع أْ اٌّؼٍِٛبد اٌكبثفخ ِهٛ٘خ ٌسع ثؼ١ع ثكجت

 ال                ٔؼُ        ػعَ يؽازخ اٌؼ١ًّ  •

 :ِالزظبدٔؼُ                   ال     ػعَ فُٙ اٌؼ١ًّ   •

 



 :اٌسبٌخ اٌمب١ٔٛٔخ(٤)

 (٘ػا غ١ؽ ِٛخٛظ فٟ ًِؽ)ً٘ أٔذ ٕ٘ب ثكجت زىُ لُبئٝ ؟ (١)

ً٘ أذ رسذ اٌّؽالجخ ؟                ٔؼُ                   ال   وبَ ِؽح فٟ ز١بره  (١)

  :ٓ اٌزُٙ اٌزب١ٌخإٔمجٍ ػ١ٍه إرٛخٙذ أٞ ِ
٘دَٛ ػًّ 

 زؽائك 

اٌمزً اٌؼّع أٚ َؽة أفُٟ إٌٟ اٌمزً  

 لُب٠ب آظاة إغزًبة 

إقزٙبٔخ ثبٌّسىّخ 

 غ١ؽ٘ب  

اٌكؽلخ ِٓ اٌّسالد   

وكؽ لٛاػع اٌّؽالجخ 

 رؿ٠ٚؽ ٘دَٛ ثأقٍسخ 

 –إردبؼ   -رؼبِٟ )خؽائُ ِطعؼاد 

 قطٛ ِكٍر قطٛ غ١ؽ ِكٍر   (خٍت

 

 وبَ رّٙخ ِٓ اٌزُٙ ظٞ ثجزذ ػ١ٍه ٚضعد ف١ٙب زىُ؟  •

   :وبَ ِؽح فٟ ز١بره إرّٙذ ف١ٙب ثّب ٠ٍٟ •

   .أٚ رهؽظ /أٚ قىؽ ث١ٓ  /قٍٛن فبَر فٟ اٌطؽ٠ك اٌؼبَ   

  .اٌم١بظح رسذ رأث١ؽ اٌطّؽ أٚ اٌّطعؼاد  

  .ؼضًخ ِٕز١ٙخ أٚ ل١بظح ثعْٚ ؼضًخ /ؼاظاؼ  /ِطبٌفبد ِؽٚؼ وج١ؽح   

 وبْ إ٠ٗ اٌكجت؟             ؟ (قدٓ /زجف إزز١بِٟ )وبَ ٠َٛ فٟ اٌسجف  ل١ُذ لجً وعٖ •

ً٘ ػ١ٍه لُب٠ب زب١ٌب ؟                 ٔؼُ                   ال            أ٠ٗ ٟ٘           

  (ٌٛ لُب٠ب وث١ؽح قدً أنع٘ب )اٌمُب٠ب ظٞ ؟     

 دٛؾ فٟ اٌمكُ؟  ٠َٛ اٌٍٟ فبرٛا وٕذ ف١ُٙ ِسجٛـ أٚ ِس ٣٣وبَ ٠َٛ فٟ اي  •

 ٠َٛ اٌٍٟ فبرٛا ػٍّذ ف١ُٙ أٞ ٔهبِ غ١ؽ ِهؽٚع ػٍهبْ رىكت فٍٛـ؟   ٣٣وبَ ٠َٛ فٟ اي  •

 

    .إٍِت ِٕبٌؼ١ًّ أْ ٠كزطعَ ِم١بـ اٌهعح اٌػارٟ:اٌزم١١ُ اٌػارٟ

 ٠َٛ اٌٍٟ فبرٛا؟   ٣٣ألٞ ظؼخخ وٕذ رؼجبْ ثكجت اٌّهبوً اٌمب١ٔٛٔخ اٌٍٟ ػٕعن ضالي اي  •

  :ِكبػعح فٟ اٌّهبوً ظٞ؟  رم١١ُ اٌّؼبٌح (ِسبِٟ)نب٠ف إٔه ِسزبج ألٞ ظؼخخ إٔذ (١٣)

 :ِؼ١بؼ اٌثمخَغ رم١١ّه ٌّعٞ إزز١بج اٌؼ١ًّ ٌٍّكبػعح فٟ اٌّهبوً اٌمب١ٔٛٔخ؟  (١١)

    :ً٘ رؼزمع أْ اٌّؼٍِٛبد اٌكبثفخ ِهٛ٘خ ٌسع ثؼ١ع ثكجت

 ٔؼُ                   ال     ػعَ يؽازخ اٌؼ١ًّ  •

 :ِالزظبدٔؼُ                   ال      ػعَ فُٙ اٌؼ١ًّ  •

 

 :اٌزبؼ٠ص األقؽٞ •

ً٘ فٟ زع فٟ لؽا٠جه ػٕعٖ ِهىٍخ فٝ رؼبِٟ اٌطّؽ أٚ ػٕعٖ ِهىٍخ ٔفك١خ أٚ وبْ ث١زؼبٌح ٔفك١ب أٚ إٔذ نب٠ف إٔٗ وبْ الؾَ 

   :ِٓ ٔبز١خ األ٠َزؼبٌح؟

 ٔٛع اٌمؽاثخ   ضّٛؼ   ِطعؼاد   أِؽاٌ ٔفك١خ  

 خعح     

 خع     

 أَ     

 ضبٌخ     



 ضبي     

 

 

 
   :ِٓ ٔبز١خ األة

 ٔٛع اٌمؽاثخ   ضّٛؼ   ِطعؼاد   أِؽاٌ ٔفك١خ  

 خعح     

 خع     

 أة     

 ػّخ     

 ػُ     

 

 :اإلضٛح ٚاألضٛاد

 ثزؽر١ت اٌكٓ   ضّٛؼ   ِطعؼاد   أِؽاٌ ٔفك١خ  

 ١أش ؼلُ   

 ١أش ؼلُ    

 ٣أش ؼلُ    

 ١أضذ ؼفُ    

 ١أضذ ؼلُ    

 ٣أضذ ؼلُ    

 ٤أضذ ؼلُ    

 

 

 :اٌؼاللبد األقؽ٠خ ٚاإلخزّبػ١خ •

 اٌسبٌخ اإلخزّبػ١خ    (١)
 ِزؿٚج    -١ ِٕفًً     -٤

 ٍِك ٚرؿٚج ٌٍّؽح اٌثب١ٔخ   -١ ِطٍك    -٥

 أؼًِ   -٣ ٌُ ٠زؿٚج ِٓ لجً    -٦

؟                          (قٕخ١٨جً وعٖ ، إزكت ِٓ قٓ ٌٛ ِبوٕم إردٛؾ ل)ثمبٌه أظ إ٠ٗ فٟ اٌسبٌخ اإلخزّبػ١خ ظٞ (١)

 نٙٛؼ                           ق١ٕٓ  

 ً٘ أٔذ ِجكِٛ وعٖ؟  (٣)

 ال                 ِم فبؼق                            ٔؼُ                   

 



 

   ؟(ق١ٕٓ فبرٛا٣ِم ألً ِٓ )اٌَٛغ اٌّؼ١هٟ اٌّؼزبظ  •

 ِزدٛؾ ِٚطٍف    -١ ِزدٛؾ ثف    -١

 ِغ أٚالظ ثف    -٣ ِغ األة ٚاألَ ثف    -٤

 (أة ٚأَ ٚأضٛاد)ِغ اٌؼ١ٍخ   -٥ ِغ أيعلبء    -٦

 ٌٛزعن     -١ ِبف١م َٚغ ِكزمؽ    -٩

 (ِؽوؿ إػبظح رأ١ً٘  /قدٓ  /ِكزهفٟ )فٟ ث١ئخ ِسىِٛخ   -٩

 

 ق١ٕٓ                    ثمبٌه أظ إ٠ٗ ػب٠م فٟ اٌَٛغ ظٖ  ؟                  نٙٛؼ  •

   (قٕخ١٨ٌٛ وبْ ٠ؼ١م ِغ األً٘ ِٕػ اٌٛالظحإزكت ِٓ قٓ )

 ً٘ أٔذ ِجكِٛ ِٓ اٌَٛغ اٌّؼ١هٟ ظٖ؟   •

 ال                    ِم فبؼق                            ٔؼُ                       

 ً٘ أٔذ ػب٠م زب١ٌب ِغ نطى    •

 ث١زؼبِٟ ِطعؼاد؟   (ة)ؽح وز١ؽ؟                  ث١هؽة ضّ (أ)                  

 ثزمُٟ أغٍت ٚلذ فؽاغه ِغ ١ِٓ ؟  (٨)

 ٌٛزعن   -٣األيعلبء                  -١األقؽح                    - ١

 ً٘ إٔذ ِجكِٛ ثبٌطؽ٠فخ اٌٍٟ ثزمُٟ ث١ٙب ٚلزه ؟  (٩)

 ٔؼُ                     ال                    ِم فبؼق                          

 ػٕعن وبَ يع٠ك ِمؽة؟  (١٣)

    :، َغ ؼلُ (١٨)ززٟ (١١) ثبٌٕكجخٌألقئٍخِٓ

   .ٌٛ اإلخبثخ ثٕؼُ ٚاَسخ ثبٌٕكجخ ٌىً األلبؼة ِٓ ٘ػٖ اٌعؼخخ "يفؽ"

   .ٌٛ اإلخبثخ ثال ٚاَسخ ثبٌٕكجخ ٌىً األلبؼة ِٓ ٘ػٖ اٌعؼخخ     "١"

   ."ِؼؽفم" ٌٛ اإلخبثخ غ١ؽ ِؤوعح أٚ     "×"

    .ٌٛ  ٠ٛخع لؽ٠ت ِٓ ٘ػٖ اٌعؼخخ      "َ"

   :ً٘ ِّىٓ ٔمٛي أٔٗ وبْ ػاللخ نط١ًخ ل٠ٛخ ٠ٍِٛخ ِغ األنطبو اٌٍٟ زبلٌٛه ػ١ٍُٙ ظٚي (١١)

 األَ   

 األة   

 اإلضٛاد   

 اٌؿٚخخ أٚ ػاللخ خٕك١خ ِكزمؽح   

 األٚالظ   

 األيعلبء   

 

 

 ٟ ز١بره وٕذ ثزؼبٟٔ ف١ٙب ِٓ ِهبوً خبِعح فٝ اٌؼاللخ ِغ األنطبو اٌٍٟ زبلٌٛه ػ١ٍُٙ ظٚي؟  ً٘ وبٔذ فٟ فزؽاد وج١ؽح ف ١١)

  ٠َٛ األض١ؽح   ٣٣اي ِٛي ػّؽن  

 األَ    



 األة    

 اإلضٛاد    

 اٌؿٚخخ أٚ ػاللخ خٕك١خ ِكزمؽح    

 األٚالظ    

 ألبؼة ١ِّٙٓ    

 أيعلبء ِمؽث١ٓ    

 خ١ؽاْ    

 ؾِالء    

 

 

   :ً٘ إرؼؽَذ ألغ٠خ ِٓ أٞ ِٓ األنطبو ظٚي 

  (:والَ خبؼذ أٚ نز١ّخ )أغٚا ِهبػؽن  (١٣)

  ٠َٛ األض١ؽح   ٣٣اي ِٛي ػّؽن  

 األَ    

 األة    

 اإلضٛاد    

 اٌؿٚخخ أٚ ػاللخ خٕك١خ ِكزمؽح    

 األٚالظ    

 ألبؼة ١ِّٙٓ    

 أيعفبء ١ِّٙٓ    

 خ١ؽاْ    

 ؾِالء    

 

 
 ؟(َؽة)أغ٠خ خكع٠خ  ١٤)

  ٠َٛ األض١ؽح   ٣٣اي ِٛي ػّؽن  

 األَ    

 األة    

 اإلضٛاد    

 اٌؿٚخخ أٚ ػاللخ خٕك١خ ِكزمؽح    

 األٚالظ    



 ألبؼة ١ِّٙٓ    

 أيعلبء ِمؽث١ٓ    

 خ١ؽاْ    

 ؾِالء    

 

 أغ٠خ  خٕك١خ ؟ (١٥)

  ٠َٛ األض١ؽح   ٣٣اي ِٛي ػّؽن  

 األَ    

 ألة  ا  

 اإلضٛاد    

 اٌؿٚخخ أٚ ػاللخ خٕك١خ ِكزمؽح    

 األٚالظ    

 ألبؼة ١ِّٙٓ    

 أيعلبء ِمؽث١ٓ    

 خ١ؽاْ    

 ؾِالء    

 

   :٠َٛ اٌٍٟ فبرٛ وٕذ ِزطبٔك ضٕبق خبِع ِغ  ٣٣وبَ ٠َٛ ضالي اي  •

 أقؽره؟   •

 ؟  (غ١ؽاألقؽح )أنطبو أضؽ٠ٓ •

 (م١١ُ اٌػارٟإقزطعَ ِم١بـ اٌز) :اٌزم١١ُ اٌػارٟ

    :٠َٛ اٌٍٟ فبرٛ ِٓ ٣٣لع إ٠ٗ وٕذ ِزُب٠ك ضالي اي  •

 ِهبوً ِغ األقؽح    •

 ِهبوً ِغ ٔبـ رب١١ٔٓ غ١ؽ األقؽح   •

    :رفزىؽ أظ إ٠ٗ أٔذ ِسزبج ٌٍّكبػعح فٟ ِهبوٍه ِغ ١٨)

 ِهبوً ِغ األقؽح؟   •

  :ِهبوً ِغ ٔبـ رب١١ٔٓ غ١ؽ األقؽح؟  رم١١ُ اٌّؼبٌح •

 :ِؼ١بؼ اٌثمخرم١١ُ إلزز١بج اٌؼ١ًّ ٌٍّهٛؼح األقؽ٠خ أٚ اإلخزّبػ١خ؟  و١ف ٠ّىٕه إػطبء (١٩)

    :ً٘ رؼزمع أْ اٌّؼٍِٛبد اٌكبثفخ ِهٛ٘خ ٌسع ثؼ١ع ثكجت

 ٔؼُ                   ال      :ػعَ يؽازخ اٌؼ١ًّ •

 :ِالزظبدٔؼُ                   ال       :ػعَ فُٙ اٌؼ١ًّ •

 

 :اٌسبٌخ إٌفك١خ(١)

 ؼبٌدذ ِٓ ِهبوً ٔفك١خ غ١ؽ اٌّطعؼاد؟  فٟ ِكزهف١بد؟   وبَ ِؽح إر(١)

 ؟  (ِكزٛيف إٌص /ػ١بظح )ِٓ اٌطبؼج 



وٕذ ثزؼبٟٔ ف١ٙب ِٓ اٌّهبوً اٌٍٟ زبلٌٛه ػ١ٍٙب ظٞ ِٓ غ١ؽ ِب ٠ىْٛ ظٖ ثكجت  (ِٓ أقجٛػ١ٓ فّب فٛق)ً٘ ِؽ٠ذ ثفزؽح ٠ٍِٛخ ٔكج١ب 

 رأث١ؽ اٌّطعؼاد؟  

 
 

إٍِت ِٓ :٠َٛ اٌٍٟ فبرٛا وٕذ ثزؼبٟٔ ف١ُٙ ِٓ ِهبوً ٔفك١خ؟  اٌزم١١ُ اٌػارٟ ٣٣بَ ٠َٛ ِٓ ايو (١٣)

 ٠َٛ اٌٍٟ فبرٛا؟   ٣٣ألٞ ظؼخخ وٕذ رؼجبْ ٔفك١ب ضالي اي (١١)أْ ٠كزطعَ ِم١بـ اٌهعح اٌػارٟ

  :ألٞ ظؼخخ إٔذ نب٠ف إٔه ِسزبج ٌٍؼالج؟  رم١١ُ اٌّؼبٌح ١١)

 :ِؼ١بؼ اٌثمخٌؼ١ًّ ٌٍؼالج إٌفكٟ؟  َغ رم١١ّه ٌّعٞ إزز١بج ا(١٣)

    :ً٘ رؼزمع أْ اٌّؼٍِٛبد اٌكبثفخ ِهٛ٘خ ٌسع ثؼ١ع ثكجت

 ٔؼُ                   ال     ػعَ يؽازخ اٌؼ١ًّ  •

 ٔؼُ                   ال     ػعَ فُٙ اٌؼ١ًّ   •

 

 :٘ػٖ إٌمبِ رّأل ثّؼؽفخ اٌّؼبٌح اٌػٞ ٠مَٛ ثزطج١ك اٌّم١بـ ثؼع إرّبَ اٌدٍكخ

 ٔؼُ                    ال                                          :ٚلذ اٌدٍكخ وبْ اٌّؽ٠ٍ              

 ِىزئت ثهىً ٚاَر ِٕٚطٛ  *

 ػ١ٕف ثهىً ٚاَر  *

 ٠جعٚ ػ١ٍٗ اٌهه ٚػعَ اًٌٍخ ثبٌٛالغ  *

 ٌع٠ٗ ِهىٍخ فٟ اٌفُٙ ٚاٌزؽو١ؿ ٚاٌزػوؽ  *

 ػٕعٖ أفىبؼ إٔزسبؼ٠خ ٚاَسخ  *

 


