
 

 

 زضؼ ؾْٛ

 ػّٕٝ ٞبي نحيح ٚ غّظ ضا ٔكرم وٙيس

 دػٚٞف زض فطًٞٙ اٚ اؾز. ثطذي اظ نبحت ٘ظطاٖ ، ثبؾشبٖ قٙبؾي ضا ػّٕي ٔي قٕبض٘س وٝ ٞسف آٖ، قٙبذز ا٘ؿبٖ ٚ -1

 بذز ظ٘سٌي ٔطزٔبٖ زٚضاٖ سبضيري اؾز.٘مبقي ٞب ٚ اقيبي وكف قسٜ اظ غبضٞب ٔٙجغ اضظقٕٙسي ثطاي ٔغبِؼٝ ٚ قٙ -2

 قٙبؾبيي ٚ وكف آطبض ثبؾشب٘ي ٚ سبضيري اظ ٔطاحُ حؿبؼ وبض ثبؾشبٖ قٙبؾبٖ ثٝ قٕبض ٔي ضٚز. -3

 سطيٗ ٔٛظٜ ٞبي ايطاٖ اؾز.ٔٛظٜ ي ّّٔي ايطاٖ ثبؾشبٖ اظ ػّٕٝ ثعضي  -4

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

 اِف(ثطذي اظ آٟ٘ب ؾىٛ٘شٍبٜ ضٚؾشبيي يب قٟطي ٞؿشٙس وٝ چٙس ٞىشبض ٚؾؼز زاض٘س.

 

 آطبض  ثبؾشب٘ي ٚ سبضيري  -1

 ٔطزاٖ ٕ٘ىي ظ٘ؼبٖ -2

 ة(يىي اظ ػصاة سطيٗ ٚ دطثيٙسٜ سطيٗ آطبض ٔٛظٜ اي ٞؿشٙس. 

 

 ٔىبٖ ٞبي ثبؾشب٘ي -3

 آطبض ظيط زضيب -4

 اقيبثٝ زؾز آٔسٜ اظ زاذُ ٌٛضٞب -5 ح(ثٝ عٛض سهبزفي وكف قس ٜ ا٘س. 

 ػبٞبي ذبِي ضا ثب وّٕبر ٔٙبؾت وبُٔ وٙيس

 .......................... اٚ اؾز.ٞسف ػّٓ ثبؾشبٖ قٙبؾي قٙبذز ا٘ؿبٖ ٚ دػٚٞف زض  -1

 اظ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي ٔىبٖ ٞبي ثبؾشب٘ي وٝ ؾىٛ٘شٍبٜ ضٚؾشبيي يب قٟطي ثٛز٘س ٔي سٛاٖ ثٝ ...................... زض ايطاٖ اقبضٜ وطز. -2

 ........................................ اؾز.بذز ظ٘سٌي ٔطزٔبٖ ٘مبقي ٞب ٚ اقيبي وكف قسٜ اظ غبضٞب ٔٙجغ اضظقٕٙسي ثطاي ٔغبِؼٝ ٚ قٙ  -3

 زض وكٛض ٔب ايطاٖ سٕسٖ ػظيٓ ....................... ثٝ عٛض سهبزفي وكف قس. -4

 اظ ٔطاحُ حؿبؼ وبض ثبؾشبٖ قٙبؾبٖ ٔطحّٝ .......................... اؾز. -5

 ثبؾشب٘ي ........................ ٞؿشٙس.ٟٔٓ سطيٗ ٔىبٖ ٌطزآٚضي، ٍٟ٘ساضي، ٔطٔز، ٔغبِؼٝ ٚ ٕ٘بيف آطبض  -6

ثيكشطيٗ آٌبٞي ٚ اعالػبسي وٝ سبوٖٙٛ زضثبضٜ ي ظ٘سٌي ا٘ؿبٖ ٞب ٚ ػٛأغ زٚضاٖ ديف اظ سبضيد ثٝ زؾز آٔسٜ ، حبنُ سحميمبر  -7

 ػّٕي .............................. اؾز.

في وطزٜ، ٘مف ٟٔٓ سطي زض ................... ٚ ..................... ايٗ ٔيطاص ثبؾشبٖ قٙبؾي ػالٜٚ ثط آ٘ىٝ ٔيطاص فطٍٞٙي ثكط ضا وكف ٚ ٔؼط -8

 ٌطاٖ ثٟب زاضز.

 

 



 

 

 ثٝ ؾٛاالر ظيط دبؾد وٛسبٜ زٞيس

 زض چٙس لطٖ اذيط وساْ ػّٓ ػسيس ٘مف ٔؤططي زض ٔغبِؼٝ ي ٌصقشٝ ثكط ايفب وطزٜ اؾز؟ -1

 شٙس، زض وؼب ٞب لطاض ٌطفشٝ ا٘س؟ثرف ظيبزي اظ آطبض ثبؾشب٘ي وٝ اظ زيس ٔب ٔرفي ٞؿ -2

 ثبؾشبٖ قٙبؾبٖ ثطاي وكف آطبض ثبؾشب٘ي زض ٔطحّٝ ي اَٚ ثٝ وساْ ٔٙبثغ ٔطاػؼٝ ٔي وٙٙس؟ -3

 ٔطحّٝ ي حفبضي زض وبض ثبؾشبٖ قٙبؾي ٘يبظٔٙس زاقشٗ چٝ ٔٛاضزي اؾز؟ -4

 ٔغبِؼٝ لطاض ٔي زٞٙس؟ثبؾشبٖ قٙبؾبٖ زض ٔطحّٝ اؾشرطاع ٚسٙظيٓ اعالػبر چٝ ٔٛاضزي ضا ٔٛضز ثطضؾي ٚ  -5

 زٚ ٔٛضز اظ ضٚـ ٞبي ػّٕي سؼييٗ ؾٗ آطبض ثبؾشب٘ي ضا ٘بْ ثجطيس. -6

 ثٝ ؾٛاالر ظيط دبؾد وبُٔ زٞيس

 آطبضي )) ثبؾشب٘ي ٚ سبضيري ((ٔي ٌٛيٙس؟ ثٝ چٝ-1

 چٙس ٔٛضز ٔشفبٚر اظ يىسيٍط اظ ٔىبٖ ٞبي ثبؾشب٘ي ٚ سبضيري ضا ٘بْ ثجطيس. -2

 ٔسٜ اظ ٌٛضؾشبٖ ٞب ٚ آضأٍبٜ ٞب ثٝ چٝ ٔغبِجي زض ٔٛضز ٌصقشٝ ي ٔطزٔبٖ ٚ ػٛأغ دي ٔي ثط٘س؟ٔٛضذبٖ اظ آطبض ثسؾز آ  -3

 اظ وساْ اثعاضٞب ٚ فٙبٚضٞبي ػسيس اؾشفبزٜ ٔي وٙٙس؟ٚ سبضيري  يثبؾشبٖ قٙبؾبٖ ثطاي وكف آطبض ثبؾشب٘ -4

 فؼبِيز ٞبيي ٘ظط ثبؾشبٖ قٙبؾبٖ ضا ػّت ٔي وٙٙس؟آطبض ٚ ثٙب ٞبي سبضيري وٝ ثٝ نٛضر اسفبلي ٕ٘بيبٖ ٔي قٛ٘س زض ٘شيؼٝ ي چٝ  -5

 ثبؾشبٖ قٙبؾبٖ ثب ٔمبيؿٝ ي آطبض ٚ ثٙب ٞبي ثبؾشب٘ي زض ظٔبٖ ٞبي ٔرشّف ؾؼي ٔي وٙٙس چٝ چيعٞبيي ضا زضن ٚ سٛضيح زٞٙس؟ -6

 ٔؼطٚفشطيٗ ٚ ٔكٟٛض سطيٗ ٔٛظٜ ٞبي ػٟبٖ ضا ثب اؾٓ قٟطٚالغ قسٜ زض آٖ ضا ٘بْ ثجطيس. -7

 ؟ قطح زٞيس.ي ٚ ػّٓ سبضيد چٍٛ٘ٝ اضسجبط سٍٙبسٍٙي ثب ٞٓ زاض٘سثبؾشبٖ قٙبؾ -8

 

 

 

 

 

 

 


