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  (وزارة التربيةوفقا لتوصيف  )بنك أسئلة الصف السادس                             

المطلوب في هذا المعيار تحديد عبارة وردت في النص تشير إلى داللة مقدمة إلى  ( 3ـ2) المعيار 

 .مجموعة دالالت ما يناسب عبارة مقدمة إليهالطالب أو يختار من 

َوُيســـــَبُِّح  )21)ُهو الَِّذي يُرِيُكُم اْلبَـْرَق َخْوفًا َوَطَمًعا َويـُْنِشُئ الَسـَّحاَب الثّـَِقاَل ﴿:قال اهلل تعالى
َمْن َيَشاُء َوُهْم ُُيَاِدُلوَن ِف اللَِّه  الرَّْعُد ِِبَْمِدِه َواْلَمََلِئَكُة ِمْن ِخيَفِتِه َويـُْرِسُل الصََّواِعَق فـَُيِصيُب ِِبَا

لَُه َدْعَوُة اْلَْقِّ َوالَِّذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدونِِه ََل َيْسَتِجيُبوَن ََلُْم ِبَشْيٍء ِإَلَّ   (21)َوُهَو َشِديُد اْلِمَحاِل 
ُلَغ فَاُه َوَما ُهَو بَِبالِِغِه وَ   ﴾)21)َما ُدَعاءُ اْلَكاِفرِيَن ِإَلَّ ِف َضََلٍل َكبَـــاِسِط َكفَّْيِه ِإََل اْلَماِء لَِيبـْ

 ﴾ َوُيســـــَبُِّح الرَّْعُد ِِبَْمِدِه َواْلَمََلِئَكُة ِمْن ِخيَفِتهِ ﴿: ـ أضع خًطا تحت العبارة التي يدل عليها قول اهلل تعالى1

 .اهلل ب ـ كل ما الكون خالقه                  .أ ـ كل ما في الكون خاضع إلرادة اهلل

 .د ـ الرعد والمالئكة من خلق اهلل                    .ج ـ كل ما في الكون يسبح بحمد اهلل

 :دليل على  ﴾َلُه َدْعَوُة اْلَْقِّ َوالَِّذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدونِِه ََل َيْسَتِجيُبوَن ََلُْم ِبَشْيءٍ ﴿ :ـ قول اهلل تعالى2

 .ب ـ أن اهلل هو المعبود ومن دونه عبيد                      .أ ـ أن اهلل هو الحق ومن دونه باطل

 .حيط بكل شيءد ـ أن علم اهلل ُي                    .ج ـ أن اهلل هو القادر ومن دونه عجزة

يـُْؤِمُن بِاللَِّه من كان  ) : قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ :  قَالَ رضي اهلل عنه َعْن َأِب ُهرَيـْرََة   
َفهُ  َواْليَـْوِم اْْلِخِر َفََل يـُْؤِذ َجارَهُ  ، َوَمْن َكاَن يـُْؤِمُن  ، َوَمْن َكاَن يـُْؤِمُن بِاللَِّه َواْليَـْوِم اْْلِخِر فـَْلُيْكرِْم َضيـْ

رًا أَْو لَِيْصُمتْ   (بِاللَِّه َواْليَـْوِم اْْلِخِر فـَْليَـُقْل َخيـْ

:يدل عليه الحديث الشريف ـ أضع خطًا حول ما 1  

  .ـ من اإليمان صلة األرحامب                  .ـ من عالمات اإليمان كثرة العبادةأ

.ـ أركان اإليمان متعددة د                      .ـ مكارم األخالق من اإليمانج   

َفهُ َوَمْن َكاَن يـُْؤِمُن بِاللَِّه َواْليَـْوِم اْْلِخِر  ) :الرسول ـ قول 2  :دليل على  ( فـَْلُيْكرِْم َضيـْ

 .ب ـ أن اإلسالم أهمل حق الضيف.       أ ـ أن اإلسالم يحرص على العالقات االجتماعية

 .د ـ أن اإلسالم دين الحقوق والواجبات.                         ج ـ أن إكرام الضيف من اإليمان
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 المعيار ) 2ـ1 ( المطلوب في هذا المعيار استخالص الغرض الرئيس للنص المقدم للطالب 

َوَسارُِعوا ِإََل َمْغِفرٍَة ِمْن رَبُِّكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها السََّمَواُت َواأَلْرُض أُِعدَّْت لِْلُمتَِّقنَي  ﴿:قال هللا تعالى 
ْلُمْحِسِننَي الَِّذيَن يـُْنِفُقوَن ِف السَّرَّاِء َوالضَّرَّاِء َواْلَكاِظِمنَي اْلَغْيَظ َواْلَعاِفنَي َعْن النَّاِس َواللَُّه ُيُِبُّ ا (211)
َوَمْن يـَْغِفُر الذُّنُوَب ِإَلَّ  َوالَِّذيَن ِإَذا فـََعُلوا فَاِحَشًة أَْو ظََلُموا أَنـُْفَسُهْم ذََكُروا اللََّه فَاْستَـْغَفُروا ِلُذنُوِِبِمْ  (211)

 ﴾ (211)اللَُّه وَلَْ ُيِصرُّوا َعَلى َما فـََعُلوا َوُهْم يـَْعَلُموَن 

 

 . ةـ أستخلص الغرض الرئيس لآليات الكريم1

................................................................................................................................................................ 

    

يَا َرُسوَل   :فـََقالَ ،  ، َأنَّ َرُجَل َجاَء ِإََل النَِّبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ ما َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي اهلُل َعنـْهُ 
َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه "؟ فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه  ؟ َوَأيُّ اأَلْعَماِل َأَحبُّ ِإََل اللَّهِ  النَّاِس َأَحبُّ ِإََل اللَّهِ َأيُّ ،  اللَّهِ 

وٌر ُتْدِخُلُه َوَأَحبُّ اأَلْعَماِل ِإََل اللَِّه تـََعاََل ُسرُ ، أَنـَْفُعُهْم لِلنَّاسِ ـ َعاََل َـ ت ـ َحبُّ النَّاِس ِإََل اللَّهِ أ:  "َوَسلَّمَ 
 . أَْو َتْطُرُد َعْنُه ُجوًعا، أَْو تـَْقِضي َعْنُه َديـًْنا، َتْكِشُف َعْنُه ُكْربَةً  َعَلى ُمْسِلم

 

 .ـ أحدد الغرض الرئيس للحديث الشريف 1

................................................................................................................................................................ 

 

َمَثُل الَِّذيَن يُنِفُقوَن أَْمَواََلُْم ِف َسِبيِل اللَِّه َكَمَثِل َحبٍَّة أَنـَْبَتْت َسْبَع َسَناِبَل ِف ُكلِّ ﴿ :قال اهلل تعالى
اللَِّه  الَِّذيَن يُنِفُقوَن أَْمَواََلُْم ِف َسِبيلِ  (162)ُسْنبُـَلٍة ِمائَُة َحبٍَّة َواللَُّه ُيَضاِعُف ِلَمْن َيَشاءُ َواللَُّه َواِسٌع َعِليٌم 

 ﴾ (161)زَنُوَن ُُثَّ َل يـُْتِبُعوَن َما أَنَفُقوا َمّناً َوَل أًَذى ََلُْم َأْجرُُهْم ِعْنَد َرِبِِّْم َوَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَل ُهْم ُيَْ 

 

 . ةـ أستخلص الغرض الرئيس لآليات الكريم1

................................................................................................................................................................ 
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المعيار ) 2-2 ( المطلوب من الطالب أن يحدد معلومة أو أكثر أو يختار معلومة تؤدي لمزيد من فهم 

 النص

:ـ أقرأ النص التالي ثم أجيب عما بعده من أسئلة   

هاتف الذي اخرتعه جراهام بل خال التحسينات على اَلخرتاع األول للدالتجارب إلُث توالت     
نشئت السنرتاَلت للتمكن من إجراء اَلتصاَلت ، ُث انتقلت التجارب إلُياد حلول بديلة ، فأُ 

عن األسَلك ، فتم إدخال اَلواتف من دون األسَلك ، ُث اَلاتف املرئي الذي يتم من خَلله 
علومات ، ُث حدتت تورة هائلة ِف قطاع اَلتصاَلت باخرتاع اَلاتف الخلوي ِف إرسال الصور وامل

هناية السبعينات ، وأصبحت الشركات تتنافس إلدخال كل ما هو جديد ، حىت وصل اَلاتف 
   .الخلوي ملا هو عليه اْلن 

   

:ـ أحدد من الخيارات التالية معلومة وردت في النص السابق 1  

  .ـ مخترع الطائرة األخوان رايتب                        .ـ مخترع السيارة هو كارل بنزأ

.أديسون ـ مخترع المصباح الكهربي د                         .ـ مخترع الهاتف جراهام بلج   

 :التي تساعدني على فهم المعلومة التالية  أختار العبارةـ 2

 (إرسال الصور والمعلومات الهاتف المرئي يتم من خالله  )

  . ـ أسهم تطور علم الكيمياء في اختراع الشريط الحساس1

  .ـ انتقال الذبذبات الصوتية عبر الهواء أصل فكرة اختراع الهاتف2

 .ـ الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من مصادر الطاقة المتجددة 3

 .ـ تعتمد االتصاالت أساسا على وجود مرسل ومستقبل 4

 : ـ أختار المعلومة التي تساعدني على فهم العبارة التالية 3

 (انتقلت التجارب إليجاد حلول بديلة لألسالك  )

  .ـ ينتقل التيار الكهربي عبر األسالك المعدنية1

  .ـ أغلب االتصاالت الحالية اتصاالت السلكية2

 .ـ يطلق على العصر الحالي عصر المعلومة3

 .يرة بفضل ثورة االتصاالتـ تحول العالم لقرية صغ4
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 وهو المعيار الخاص بالثروة اللغوية  ( 4-2) المعيار 

 ـ أحدد المترادف مع كل كلمة تحتها خط فيما يلي 1

 ........................ :(متباينة ) مترادف   ضرورة الرياضة        حولمتباينة ـ اآلراء 

 ........................ :(رام ) مترادف    ون التفوق والتميز              المجتهدرام ـ 

 ........................ :( أجّل) مترادف      المهن                 أجّل ـ مهنة المعلم من

 :ضد كل كلمة تحتها خط فيما يلي ـ أكتب 2

 ........................ :(ابتهج ) األطفال في حفل الربيع             ضد  ابتهجـ لقد 

 ........................ :(الح ) القمر وسط السماء                         ضد  الحـ 

 ........................ :(اتفاق ) المشاركين              ضد  باتفاقـ انتهى المؤتمر 

 :ـ أوضح مفرد ما تحته خط فيما يلي 3

 ........................ :مفرد اآلفاق                        اآلفاقيعم  ـ ليت السالَم

 ........................ :مفرد الفضائل                            الفضائل ـ الِحلم سّيُد

 ........................ :مفرد مكائد             األشرار   مكائدمن  ـ نجا األبطاُل

 : ـ أكتب جمع كل كلمة مما يلي 4

 ........................ :ـ شريك              ........................ :ـ أضحية              ........................ :قريحة ـ

الطبيعة ـ االجتماع ـ ) بمعنيين مختلفين في سياقين في اثنين من مجاالت ( نشر ) ـ أوّظف كلمة 5

 (الثقافة 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

 :في مجال الصداقة ( وضع ) ـ أكتب تصريًفا لكلمة 6

................................................................................................................................................................ 

 :في مجال العلم ( عزم ) أكتب تصريًفا لكلمة ـ 7

................................................................................................................................................................ 
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وُيطلب فيه إلى الطالب أن يصوغ سؤاًلا لفهم جانب من النص ، أو سؤاًلا يرتبط  ( 7ـ2) المعيار 
 .بخبرته الشخصية إجابته ُتثري النص 

 :أقرأ النص التالي ثم أجيب عما بعده من أسئلة 

فقد !  وما أتعس اْلياة بَل صداقة صادقة! ما أمجل الصداقة وما أحسن اْلياة مع األصدقاء        
فالصديق اْلق هو ، الصداقة مشاركة ِف السراء والضراء وبذل وعطاء و .الصداقة من الصدققت اشتُ 

لذا ُيب علينا أن حنسن اختيار ،  الذي يكون جبوار صديقه وقت الشدة وَل يتخلى عنه حني ُيتاج إليه
بالسلوك  فيجب علينا اختيار الصديق املتأدب باألخَلق وامللتزم، َلن الصديق مرآة لصديقه ، الصديق 

 ألننا إذا َل حنسن اختيار الصديق انقلبت الصداقة إَل عداوة،اْلسن واجلميل

 :ـ أصوغ سؤاًلا يؤدي لفهم جانب من النص باستخدام واحدة من أدوات االستفهام التالية1

 (ما ـ من ـ لماذا ـ كيف )                                              

 .................................................................................................................................................ما -

 .................................................................................................................................................نم -

 .................................................................................................................................................ذامال -

 .................................................................................................................................................كيف -

ـ من خالل خبراتي الشخصية أصوغ سؤاًلا وأجيب عنه إلثراء النص مستخدًما إحدى األدوات 2
 ( .كيف ـ من ـ أين ـ ماذا : ) التالية 

 ........................................................................................................................................... :ـ السؤال 

 ...........................................................................................................................................: ـ اإلجابة 

 .قرأ النص التالي ثم أجيب عما بعده من أسئلة أ

، كما حث الرسول  ، وأمرنا ِبا كي نفوز برضاه واجلّنة عمل الخري من األشياء اليت ُيبها اهلل سبحانه وتعاَل  
، ألّن الخري من األشياء اليت ترفع من قدر  عليه الصَلة والسَلم على عمل الخري، واَللتزام بكل ما يوصل إليه

، ويزيل البغضاء بني الناس، وُيعل شكل  ُيصفي القلوب أنه كمايسود اجملتمع  اإلنسان، وُيعل اْلب والوئام 
 وسيلة تقربنا إليه  اْلياة أفضل، ومن حكمة اهلل سبحانه وتعاَل، أن جعل فعل الخري

 
.مستخدما أداة استفهام مناسبة ـ أصوغ سؤاًلا ُيعّمق فهمي للنص 1  

................................................................................................................................................................  
  .أداة استفهام مناسبة  استخدممبخبراتي إلثراء النص ثم أجيب عنه  عيًناتسـ أصوغ سؤاًلا م2

..............................................................................................................................................: ـ السؤال   
...............................................................................................................................................: ـ اإلجابة   
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 المعيار ) 2ـ5 ( ويطلب فيه إلى الطالب صياغة فكرة رئيسة أو فكرة ثانوية من نص مقدم إليه 
.التالية ثم أجيب عما بعدها من أسئلة  ـ أقرأ الفقرات1  

،  اريـــمثل حمٍل جتما سواء ِف املسكن أو ِف العمل أو ِف مصلحٍة  ، جلار هو كل شخٍص قريب جماور لكا
، كما أّن اجلوار من  ٍد منهمــووضع حدودًا وحقوقًا لكّل واح بعضا وقد نّظم اإلسَلم عَلقة اجلريان بعضهم

لناس مجيعاً، فليس ماعية اليت أعطاها اإلسَلم اهتمامًا كبرياً ِف معاجلة قضاياه؛ ألنّه قضية هتم اــاملواضيع اَلجت
 . هناك من يعيش وحيداً دون خمالطة الناس أو التعامل مع اجلريان

.ـ أصوغ فكرة رئيسة للفقرة السابقة 1  

................................................................................................................................................................ 

.ـ أصوغ فكرة ثانوية من الفقرة السابقة 2  

................................................................................................................................................................. 

مللء  ترب البعض أن حوار األجيال ضرورةعجز كل جيل عن فهم اْلخر، ويعرتدد أحيانًا مقولة ت           
وألن جيل ، له « َل يسمع»ألن جيل الشباب يتمرد على األكرب منه و ؛ فجوة تكرب باستمرار بني األجيال

ليست هناك معايري علمية واضحة حتّدد مقدار هذه الفجوة أو و . الكبار َل يعرف كيف خياطب الشباب
األسرة مثل علق بالعديد من العوامل واملستويات، من ــاٍف يتـة خاصة وأن حتديد وجود قطيعة أو حوار كشكلــامل

 . وآليات التواصل ونقل املعرفة( واإلعَلمية)إَل البيئة اَلجتماعية والثقافية 

.أكمل الجملة التالية ألصوغ فكرة رئيسة للفقرة السابقة  ـ1  

.................................................................................................................................ـ حوار األجيال   

  .ـ أكمل الجملة التالية ألصوغ فكرة ثانوية من الفقرة السابقة 2

.........................................................................................................................ـ ال توجد معايير تحدد   

الب ـ، إذ إّن الط ، فهما نتاج اجلد واَلجتهاد ِف الدراسة إّن النجاح والتّميز ِف الدراسة َل يأتيان بسهولة      
حاولة ـرود ومـت الدرس بني الشـذي أمضى وقـالب الـعلم من الطبيعي أن يتفوق على الطـرح املـناء شـذي يُركز أتـال
، ويتسابق العديد من الطلبة على نيل الدرجات العليا واملراتب األوَل، بيد أّن الطالب الذي  بةـــلـَلئه الطـهاء زمـإل

 . يفوز ِبا هو من ُُيسن اَلجتهاد ِف دراسته

.ـ أصوغ فكرة رئيسة للفقرة السابقة 1  

................................................................................................................................................................ 

 ـ أصوغ فكرة جزئية من الفقرة السابقة2
................................................................................................................................................................ 
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المعيار ) 2ـ8 ( والمطلوب فيه من الطالب تحديد الموضوع المشترك بين نصين شعريين من مجموعة 

.خيارات ويبين ما يراه كل نص تجاه الموضوع المشترك   

.من أسئلة أقرأ األبيات التالية ثم أجيب عما بعدها   

 َلمُ ـك واجنلى اإلظنفحاُت نورِ      نا بربوعِ  ْدَت فأشرقتْ يا من ُولِ   :يقول نزار قباني 

 ومنتهى إسعادي فخُر اْلروفِ     دادي  ــبأحرِف وم ُر الرسولِ كْ ذِ  :آخرشاعر  ويقول

ـ الموضوع المشترك بين البيتين السابقين هو 1  

  ـ رحمة الرسول           ـ شجاعة الرسول               ـ مدح الرسول         ـ حب الرسول    

.ـ ُأبين ما يراه كل بيت تجاه الرسول الكريم 2  

ـ 3................................................................................................................................................................
.أوضح البيت الشعري الذي أميل إليه معلًلا   

.................................................................................................................................................................  

 بْ ـــــومنها اْلط ومنها اَلشيمُ      لُه نفحةٌ  تِب وردٌ من الك: قال محمد األسمر 
 إن عدمُت السلوَّ عند طَلِب    يا كتاِب أنت خرُي مسلِّ    :وقال نعمة الحاج 

:ـ البيتان يشتركان في الحديث عن 1  

ـ الكتاب              ـ السفر                     ـ الصداقة               ـ القراءة                

.ـ أبّين ما يراه كل بيت نحو الموضوع المشترك بينهما 2  

ـ 3................................................................................................................................................................
.أوضح ألي البيتين أميل مع التعليل   

................................................................................................................................................................  

ابِ ــــــــــــــحــواألص َلنِ ــــالخ رِ ــــظـــمن من     لناظري  ِف الدنيا أحبُّ  َلشيءَ : القروي الشاعر يقول              
  ُما يصم اإلنسانُ  ما يكسبُ  وشرُ        ِبا  قَ ــَل صدي َلدٌ ــــب البَلدِ  رُ ــش        :ويقول المتنبي 

:ـ البيتان يتحدثان عن 1  

ـ األمانة                   ـ الوفاء                     ـ األخوة                  ـ الصداقة            

.ـ كيف يرى كل بيت المعنى المشترك بينهما 2  

................................................................................................................................................................  

.  ـ ألي البيتين تميل مع التعليل3  

................................................................................................................................................................  
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 المعيار ) 3-5-1 ( وهو خاص بقواعد السالمة اللغوية

الحال -النعت  -األفعال الناسخة  -الحروف الناسخة   

:مغيًرا ما يلزم  حرًفا ناسًخا مناسًبا على الجملتين التاليتين أدخلـ 1  

........................................................................................... الصداقة ضرورة في الحياة ـ      

........................................................................................... ـ الفارسان سهمان في السرعة      

:ـ أصوب الخطأ في الجملة التالية 2  

.........................................................................: ـ التصويب                            ـ إنَّ العلُم نوٌر     

.......................................................................: ـ التصويب     .           نين متفوقيـ لعل المجتهد    

:ـ أستبدل بالحرف الناسخ فعًلا ناسًخا مغيًرا ما يلزم في الجملة التالية 3  

....................................................................: ـ الجملة بالفعل الناسخ .           ـ لعل الجوَّ معتدٌل      

:ـ أضع خبًرا مناسًبا مضبوًطا بالشكل مكان الفراغ التالي 4  

............................... ـ أضحى العالُم     

:ـ أمأل الفراغ التالي بنعت مناسب مضبوط بالشكل 5  

.بالبر مع أهلي  ...........................ـ قضيُت يوًما      

حيث تكون نعًتا مع الضبط بالشكل في جملة من إنشائي ب( المفيد ) كلمة  ـ أوظف6  

.............................................................................................................................................................ـ      

. التاليتين ضبًطا صحيًحا بين القوسين ـ أضبط الحال في الجملتين7  

( ............................. )الحال مضبوطة .        ـ قرأُت الرواية مستمتعا بأحداثها      

(................................)الحال مضبوطة .       ـ استقبلت أمي زائراتها مبتسمات      

:ـ أستخرج الحال في الجملة التالية 8  

.ـ قرأنا سيرة الرسول معجبين بأخالقه الكريمة      

......................................................................: ـ الحال      

بحيث تأتي حاًلا مضبوطة بالشكل  في جملة من إنشائي( متأمل ) ـ أوظف كلمة 9  

............................................................................................................ :ـ الجملة      
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 المعيار ) 3-5-2 ( وهو خاص بالرسم الهجائي

(متطرفة بعد مد باأللفالهمزة ال -مفتوحة التاء ال - مربوطةالتاء ال:) تنوين الفتح على  

.أنون الكلمات التالية تنوين فتح  ـ1  

          ............................. :وفاء      ............................. :صوت          .............................: ـ هدية 

          ............................. :سكينة        ............................. :عالء          .............................: ـ بيت 

           ............................. :بنت          ............................. :هبة         .............................: ـ سماء 

  :ـ أختار الرسم الصحيح للكلمة مما بين القوسين 2

(ناًء ــب ـ   بناًءا.     ) حضارًيا عظيًما ............................ـ أقامت الحضارة اإلسالمية    

(عناًءا   ـ  عناًء)      .                في الدراسة .............................ـ ال يجد المجتهد     

:ـ أعيد بخط النسخ كتابة الجمل التالية 3  

 وما أرسلناك إال رحمة للعالمين 
.............................................................................................................................................................  

 ما استحق أن يولد من عاش لنفسه فقط

.............................................................................................................................................................  

 خير الكالم ما قل ودل

.............................................................................................................................................................  

 ليس كل ما يعرف يقال

.............................................................................................................................................................  

 من غشنا فليس منا

.............................................................................................................................................................  

 القراءة مفتاح المعرفة

.............................................................................................................................................................  
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 وهو الخاص بكتابة موضوعات التعبير  ( 1ـ3) المعيار 

 مع مراعاةكلــمة (  69)ما يــقارب ي ثمانية أسطر يقل عن مل الكتابة موضوع في والمطلوب فيه   

 .مع استــخدام عالمات الترقيم  وضوح الفكرة وسالمة اللــغة والهجاء

اكتب نصا إنشائيا في حدود ثمانية أسطر في واحد فقط من الموضوعات التالية مراعيَا وضوح  -1

 .الفكرة وسالمة اللــغة والهجاء مع استــخدام عالمات الترقيم 

 الصداقة شيء مهم في حياة اإلنسان ال يستغني عنها وال يعيش بدونها -أ 

 .باب المعرفة ومفتاح العقل ونافذة على ثقافات اآلخرين القراءة  -ب 

 .األعمال التطوعية ذات أثر كبير على الفرد والمجتمع  -ج 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الموضوع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................  

 


