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 زضؼ اَّٚ

 ػّٕٝ ٞبي نحيح ٚ غّظ ضا ٔكرم وٙيس

 ٌبٞي ٔٛالغ ٔي ٌٛييٓ ))سبضيد(( ٚ ٔٙظٛضٔبٖ اظ آٖ سؼييٗ ضٚظ ٚ ٔبٜ ٚ ؾبَ اؾز،يؼٙي ٕٞبٖ سمٛيٓ ؾبال٘ٝ. -1

 اؾز.لسيٕي سطيٗ ٔشٗ سبضيري وٝ سبوٖٙٛ وكف قسٜ ،ٕٞبٖ وشيجٝ ي ثيؿشٖٛ زض٘عزيىي وطٔب٘كبٜ ايطاٖ -2

 ثٝ ز٘جبَ سحٛالر فىطي ٚ ػّٕي زٚضٜ ض٘ؿب٘ؽ زض اضٚدب ثٝ سسضيد ػّٓ سبضيد ٘يع ٔشحَٛ قس ٚ قيٜٛ ٘ٛيٙي زض سبضيد ٍ٘بضي دسيس آٔس. -3

 ،زلز ٚ نحز ٔٙبثغ اظ ٚيػٌي ٞبي ٔطحّٝ ي ))سحّيُ ٚ سفؿيط اعالػبر(( ٔطاحُ دػٚٞف زض سبضيد ٔي ثبقس.اضظيبثي اظ ٔيعاٖ اػشجبض  -4

 نحيح ضا اظ ػسَٚ ؾٕز چخ ا٘شربة ٕ٘ٛزٜ ٚ زض ػّٛي ٞط ؾٛاَ ثٙٛيؿيسٌعيٙٝ ي 

 . اِف(سسٚيٗ ٚ ٍ٘بضـ ذساي ٘بٔٝ يب ٕٞبٖ ذساي ٘بٔه ٔطثٛط ثٝ ظٔبٖ ايٗ ؾّؿّٝ زض ايطاٖ اؾز

 

 ٞطٚزر -1

 ٞربٔٙكيبٖ -2

 .ة(اظ ٔٛضذبٖ ايطا٘ي اؾز 

 

 ٔٙبثغ زؾز زْٚ -3

  ؾبؾب٘يبٖ -4

 ٔٙبثغ انّي -5 .ح(سٕبٔي آطبض ثبؾشب٘ي ٚ سبضيري ثٝ ػبي ٔب٘سٜ اظ ٌصقشٝ ػعء ايٗ ٔٙبثغ ٔحؿٛة ٔي قٛ٘س 

 عجطي -6

 ػبٞبي ذبِي ضا ثب وّٕبر ٔٙبؾت وبُٔ وٙيس

يىسيٍط ٚ ثب عجيؼز  ................. زض سبضيد ،٘مف ٔحٛضي ٚ اؾبؾي زاضز ٚ ضٚيسازٞب ٚ سحٛالر سبضيري زض ٘شيؼٝ ي وٙف ٔشمبثُ آٟ٘ب ثب -1

 دسيس آٔسٜ ا٘س.

 ٞسف ػّٓ سبضيد ،..................... ٚ ........................ ٘ؿجز ثٝ ظ٘سٌي اػشٕبػي زض ٌصقشٝ اؾز. -2

 اذشطاع ذظ زض حسٚز ......................... ؾبَ ديف ثٛزٜ اؾز. -3

.................................. ٚ ........................... ٘يع ؾًٙ ٘ٛقشٝ ٞبيي ثبلي ٔب٘سٜ اؾز وٝ ٘كبٖ اظ اظ ضٚظٌبض ثبؾشب٘ي ايطاٖ ثٝ ٚيػٜ زٚضٜ ي  -4

 سٛػٝ ايطا٘يبٖ ثٝ طجز ٚ ضجظ ٚلبيغ سبضيري زاضز.

 .......................... آغبظ قس....... ٌي ٔب٘ٙس................ زض يٛ٘بٖ ثبؾشبٖ ٚ ثب ظٟٛض ٔٛضخ ثعض...سبضيد ٍ٘بضي زض ٔفْٟٛ وبُٔ آٖ اظ لطٖ ....... -5

 .................... اؾز..............اِٚيٗ ٔطحّٝ دػٚٞف زضسبضيد ......... -6

 ............................ زاضز.........زض ٚالغ وبض ٔٛضّذبٖ قجبٞز ثؿيبضي ثٝ وبض ...... -7

غبِؼٝ ي ؾطٌصقز الٛاْ ٌصقشٝ زػٛر وطزٜ  ٚ آٖ ضا ثٝ ػٙٛاٖ يه ٔٙجغ ٔؼشجطثطاي وؿت زض لطآٖ ، آيبر ثؿيبضي اؾز وٝ ثٝ ٔ -8

 ..................... ٚ .......................  ٔؼطفي ٔي وٙس.

 نٛضر ٔي ٌيطز((.  ثٝ ٌفشٝ ي قٟيس اؾشبز ٔغٟطي :))اظ ٘ظط لطآٖ ،سبضيد ثكط ٚ سحٛالر آٖ، ثط عجك يه ؾّؿّٝ ............. ٚ ............... -9



 

 

ٔغبِؼٝ ٚ ثطضؾي ٌصقشٝ ٚ ٘يع اضظـ ٚ إٞيز ٔيطاص فطٍٞٙي ثٝ ٔب ٘كبٖ ٔي زٞس ٚ وٕه ٔي وٙس وٝ ٔيطاص فطٍٞٙي ضا ثٝ ػٙٛاٖ  -11

 يٓ ثبقيٓ.ثركي اظ ................................ ٚ ................................... ذٛيف ثسا٘يٓ ٚ زض حفظ ٚ ٍٟ٘ساضي آٖ وٛقب ٚ ؾٟ

 ثٝ ؾٛاالر ظيط دبؾد وٛسبٜ زٞيس

 ٚلشي ٔي ٌٛييٓ ))سبضيد ايطاٖ(( ٔٙظٛضٔبٖ چيؿز؟ -1

 لسيٕي سطيٗ ٔشٗ سبضيري وكف قسٜ ثٝ چٝ ذغي اؾز ٚ ٔٛضٛع آٖ چيؿز؟ -2

 سسٚيٗ ٚ ٍ٘بضـ ))ذساي ٘بٔٝ ٞب(( زض ايطاٖ ثبؾشبٖ ٘كبٍ٘ط چٝ ٔٛضٛػي اؾز؟ -3

 سبضيري ثٝ ػبي ٔب٘سٜ اظ ػهط ثبؾشبٖ اطط ويؿز؟ ٚ ثرف ػٕسٜ ي ٔغبِت آٖ ٔطثٛط ثٝ چيؿز؟وٟٗ سطيٗ ٚ وبُٔ سطيٗ اطط  -4

ثطذي اظ دػٚٞكٍطاٖ ٔؼشمس٘س وٝ ضٚاع ٚ ضٚ٘ك وساْ ػّْٛ سبطيط ٟٕٔي ثط قىٛفبيي ٚ ٌؿشطـ ػّٓ سبضيد زض يٛ٘بٖ ثبؾشبٖ زاقشٝ  -5

 اؾز.

 حَٛ چٝ ٔٛضٛػبسي ثٛز؟ وشت سبضيري ْ. ػٕسٜ سٕطوع ٔٛضّذبٖ زض ٍ٘بضـ 19سب لطٖ  -6

 زض ا٘شربة ٔٛضٛع دػٚٞكي زض سبضيد چٝ ٔؼيبضٞبيي ثبيس ٔٛضز سٛػٝ لطاض ٌيطز؟ -7

 ٔٙبثغ دػٚٞف سبضيري اظ ٘ظط زضػٝ ي إٞيز ٚ اػشجبض ثٝ چٙس زؾشٝ سمؿيٓ ٔي قٛ٘س؟ -8

 ٚ وبضوطزٞبي ٔغبِؼٝ ي سبضيد زٚ ٔٛضز ضا شوط وٙيس. اظ فٛايس -9

 وبُٔ زٞيسثٝ ؾٛاالر ظيط دبؾد 

 ٚيػٌي ٞبي ضٚيساز ٞبي سبضيري ضا ثيبٖ وٙيس. -1

 .ديكيٙٝ ي سبضيد ٍ٘بضي ضا ذالنٝ ٚاض قطح زٞيس -2

 زض دػٚٞف ٞبي ػّٕي سبضيد اظ يبفشٝ ٞبي وساْ ػّْٛ ٚ فٖٙٛ اؾشفبزٜ ٔي قٛز؟ -3

 ٔطاحُ دػٚٞف زض سبضيد ضا ثٝ سطسيت ثٙٛيؿيس. -4

 

 

 

 

 

 


