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 اكتب برنبهجب لكل هوب يلي:  ++Cببستخذام لغت البرهجت 

 

 ؟ف ٔػذد انكهًبد ٔٚطجؼٓىٚسست ػذد انسزٔى خًهخ يٍ انكهًبد ثبيح ٚطهت يٍ انًسزخذو ادخبل أكزت ػجبراد ثزَ .1

  

أكزت ػجبراد ثزَبيح ٚطهت يٍ انًسزخذو ادخبل سهسهخ ززفٛخ يكَٕخ يٍ انكهًبد ثى ٚمٕو انجزَبيح ثطجبػخ انسهسهخ كبيهخ  .2

 ٔػذد أززفٓب ثذٌٔ انًسبفبد ثٍٛ انكهًبد؟

 

 نسسبة انؼاللخ انزبنٛخ: أكزت ثزَبيح .3
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 rٔكذنك لًٛخ  nإدخبل ػذد انسذٔد  خ ٔدانخ اخزٖ نطجبػخ انُزبئح ، ٔٚزىانسبثمٛخ نسسبة لًٛخ انؼاللخ ثبسزخذاو دانخ فزػ

  ثٕاسطخ انذانخ انزئٛسٛخ؟

   

 ؟إلخزاء انؼًهٛبد انسسبثٛخ األسبسٛخ األرثؼخ )انضزة ٔانمسًخ ٔاندًغ ٔانطزذ(ٚسزخذو انًبكزٔ أكزت ثزَبيح  .4
 

بنت فٙ سزخ ػشزح يمزر ٚزى ادخبنٓب ػٍ طزٚك نٕزخ انًفبرٛر ثى زسبة انُسجخ اكزت ثزَبيدب نسسبة يدًٕع درخبد ط .5

انًئٕٚخ نًدًٕع درخبرّ ٔطجبػخ رمزٚز ثبسى انطبنت ٚفٛذ رمذٚز زبنخ انُدبذ ٔيدًٕع درخبرّ ٔرمذٚزِ يسزخذيب دانخ نسسبة 
 نهطجبػخ ػهًب ثأٌ انزمذٚز ٚسست كبنزبنٙ: انًدًٕع ٔانزمذٚز ٔدانخ أخزٖ
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خص يب خالل أسجٕع نكزبثخ ثزَبيح نسسبة انًدًٕع انكهٗ نهًجٛؼبد انخبصخ نش اسزخذو يصفٕفخ يكَٕخ يٍ سالسم ززفٛخ .6

 ٔازذ ٔطجبػخ اسى انشخص ٔانٕٛو انذ٘ زذثذ فّٛ أكثز يجٛؼبد؟

 

أكزت ثزَبيح نزسذٚذ ٔطجبػخ أكجز لًٛخ ٔأصغز لًٛخ يٍ ثٍٛ ػذح لٛى يذخهخ يسزخذيب دانخ فزػٛخ نزسذٚذ انمًٛخ انؼظًٗ  .7

 ٔدانخ فزػٛخ أخزٖ نزسذٚذ انمًٛخ انصغزٖ؟

 

ػٛخ إلٚدبد ٔطجبػخ اكجز ػُصز فٙ يصفٕفخ ٚزى ادخبل لًٛٓب ػٍ طزٚك نٕزخ اكزت ثزَبيدب رئٛسٛب ٚسزذػٙ دانخ فز .8

 انًفبرٛر فٙ انجزَبيح انزئٛسٙ؟

 

ٔاكزت ثزَبيدب رئٛسٛب ٚسزذػٙ دانخ فزػٛخ نززرٛت يصفٕفخ رصبػذٚب ٔانجزَبيح  ٔارسى خزٚطخ انزسهسم اكزت خٕارسيٛخ .9

ػُبصز ٔٚمٕو انجزَبيح انزئٛسٙ ثطجبػخ ْذِ انًصفٕفخ ثززرٛجٓب  10انزئٛسٙ ٚؼطٙ لًٛب اثزذائٛخ نًصفٕفخ ازبدٚخ انجؼذ ثٓب 

 األصهٙ ٔثؼذ رزرٛجٓب رصبػذٚب ٚطجؼٓب يزِ اخزٖ؟

 

اكزت ثزَبيدب رئٛسٛب ٚسزذػٙ دانخ فزػٛخ إلٚدبد يدًٕع األػذاد انشٔخٛخ فٙ يصفٕفخ ٔٚزى ادخبل لٛى انًصفٕفخ فٙ  .10

 خ ثٕاسطخ انًؤشزاد؟انجزَبيح انزئٛسٙ ٔرًزٚز لٛى انًصفٕفخ انٗ انذان

 

أكزت ثزَبيح نزسى شكم لطغ َبلص ٚزى إدخبل ازذاثٛب يزكشِ ٔأَصبف ألطبرِ ػٍ طزٚك نٕزخ انًفبرٛر ٔٚزمهص  .11

انمطغ انُبلص نهذاخم يٍ انخبرج ززٗ ٚصٛز َمطخ ، ػهٗ أٌ ٚكٌٕ خظ انزسى ثهٌٕ أسرق ٔانخهفٛخ ثهٌٕ أزًز ٔانزسى 

 ٚكٌٕ ثخظ يُمظ ؟
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