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ﺳﻮاﻻت ﺗﺎﻟﻴﻔﻲ آزﻣﻮن آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ) 96اﻧﻮاع ﺑﻴﻤﻪ ﻋﻤﺮ(

اﻧــــﻮاع ﺑـﻴـﻤﻪ ﻋـﻤـﺮ
 -١در بیمه عمر ............ ،شخصی است که بیمه گر سرمایه مورد تعهد را در صورت وقوع ریسک
موضوع بیمه به وی می پردازد.
الف( نماینده بیمه

ب( بیمه گر

ج( استفاده کننده

د( کارگزار

 -٢کدام یک از گزینه های زیر بیمه عمر به شرط حیات را توصیف میکند؟
الف( قرارداد بیمه ای که در آن بیمه گر تعهد می کند در مقابل دریافت حق بیمه ،سرمایه مندرج
در بیمه نامه را در صورت فوت بیمه شده قبل از انقضای زمان معین به ذینفع بپردازد.
ب( قرارداد بیمه ای که در آن بیمه گر تعهد می کند در مقابل دریافت حق بیمه ،سرمایه بیمه
نامه را در انقضای مدت بیمه و به شرط حیاط بیمه شده بپردازد.
ج( قرارداد بیمه ای که در آن بیمه گر تعهد می کند در مقابل دریافت حق بیمه ،سرمایه ثابتی را
قبل از انقضای مدت بیمه و به شرط حیات بیمه شده بپردازد.
د( قرارداد بیمه ای که در آن بیمه گر تعهد میکند در مقابل دریافت حق بیمه ،سرمایه بیمه را در
صورت فوت بیمه شده پس انقضای مدت بیهم بپردازد.
 -٣کدام یک از گزینه های زیر از ویژگی های بیمه عمر زمانی است؟
الف( در صورت فوت بیمه شده در مدت اعتبار قرارداد ،سرمایه بیمه به ذینفع پرداخت میشود.
ب( در صورت حیات بیمه شده پس از مدت قرارداد ،هیچ وجهی پرداخت نمیگردد.
ج( بیمه عمر زمانی صرفا جنبه تامینی دارد.
د( هر سه گزینه صحیح است.
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 -٤کدام یک از گزینه های زیر از ویژگی های بیمه تمام عمر است؟
الف( بیمه گر مرگ بیمه شده را هر زمان که اتفاق بیفتد پوشش می دهد.
ب( نیازی به معاینات پزشکی کامل ندارد.
ج( عالوه بر جنبه تامینی ،جنبه سرمایه گذاری نیز دارد.
د( هر سه گزینه صحیح است.
 -٥در بیمه تمام عمر با پرداخت حق بیمه محدود..................... ،
الف( حق بیمه تا زمان مرگ بیمه شده به طور مداوم و معموال یکسان پرداخت میشود.
ب( با توافق بیمه گر و بیمه گذار ،پرداخت حق بیمه پس از پرداخت طی یک دوره  ،متوقف شده یا
کاهش می یابد.
ج(حق بیمه تا زمان مرگ بیمه شده به طور مداوم و معموال به صورت افزایشی پرداخت می شود.
د( حق بیمه متناسب با نرخ تورم تغﻴﻴر میکند.

 -٦در بیمه عمر مانده بدهکار چه ریسکی پوشش داده میشود؟
الف( عدم توانایی قرض گیرنده در بازپرداخت وام به دلیل فوت یا از کارافتادگی.
ب( هزینه درمان بیمه شده.
ج( بیکاری بیمه شده.
د( گزینه ب و ج صحیح است.
 -٧در کدام یک از انواع بیمه عمر ،در هر صورت پرداخت سرمایه بیمه نامه حتمی است؟
الف( بیمه عمر مختلط

ب( بیمه عمر ساده زمانی

ج( بیمه تمام عمر

د( بیمه عمر به شرط حیات
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 -٨بیمه  ................از یک بیمه موقت با سرمایه نزولی و یک عامل پس اندازی صعودی ترکیب
یافته است.
الف( تمام عمر

ب( عمر ساده زمانی

ج( عمر مختلط

د( عمر به شرط حیات

 -٩در کدام یک از انواع بیمه عمر ،صرفا حیات و بقای بیمه شده موضوع بیمه است؟
الف( بیمه عمر مانده بدهکار

ب( بیمه عمر مستمری

ج( بیمه تمام عمر

د( بیمه عمر زمانی

 -١٠کدام یک از موارد زیر از ویژگی های بیمه عمر متغیر است؟
الف( مزایای پس از فوت متغیر است.
ب( ریسک سرمایه گذاری بر عهده بیمه گذار است.
ج( تحت قوانین حاکم بر صنعت اوراق بهادار عمل میکند.
د( هر سه گزینه صحیح است.
 -١١کدام یک از موارد زیر براساس آﻴﻳن نامه  ) ٦٨بیمه زندگی( صحیح نیست؟
الف( موسسه بیمه میتواند پوشش خطرات اضافی را همراه انواع بیمه های زندگی عرضه نماید.
ب( موسسه بیمه میتواند در بیمه نامه زندگی ،پرداخت سرمایه یا مستمری در صورت نقص عضو
بیمه شده یا هزینه معالجات وی را قبول کند.
ج( موسسه بیمه میتواند عالوه بر بیمه مستمری ،تعهدات سایر انواع بیمه های زندگی را نیز به
صورت مستمری پرداخت نماید.
د( موسسه بیمه میتواند در صورت تمایل بیمه گذار ،حق بیمه ساالنه یا مستمری ساالنه را تقسیط
نماید.
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 -١٢کدام یک از گزینه های زیر در مورد مشارکت در منافع صحیح است؟
الف( مشارکت در منافع شامل انواع بیمه های زندگی میشود.
ب( بیمه گذاران بیمه زندگی در حداقل  ٧٥درصد منافع حاصل از مجموع معامالت بیمه های
مذکور سهیم می باشند.
ج( مشارکت در منافع به بیمه گذاران بیمه های خطر فوت زمانی تعلق نمیگیرد.
د( بیمه گذاران بیمه عمر سهم یکسان با بیمه گران از منافع حاصل از سرمایه گذاری ذخایر ریاضی
توسط شرکت بیمه دارند.
 -١٣حق بیمه مختلط خطر فوت و تشکیل سرمایه ،در صورت عدم پرداخت هر قسط حق بیمه..... ،
الف( بیمه نامه باطل میشود.
ب( بیمه نامه سررسید میشود
ج( بیمه نامه بازخرید میشود.
د( حق بیمه خطر فوت از محل ذخیره ریاضی بیمه نامه تامین میشود.
 -١٤در بیمه عمر و سرمایه گذاری ،بیمه گذار از چه زمانی امکان بازخرید بیمه نامه را دارد؟
الف( حداقل شش ماه تمام حق بیمه پرداخت کرده باشد.
ب( حداقل یک سال تمام حق بیمه پرداخت کرده باشد.
ج( حداقل دو سال تمام حق بیمه پرداخت کرده باشد.
د( حداقل اولین حق بیمه پرداخت شده باشد.
 -١٥در بیمه عمر ......................... ،شخصی است که فوت یا زنده ماندن او در سررسید معین
موجب اجرای قرارداد بیمه و انجام تعهد بیمه گر میشود.
الف( بیمه گذار

ب( بیمه شده

ج( استفاده کننده

د( وارث بیمه شده
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 -١٦در بیمه عمر زمانی................ ،
الف( در صورت فوت بیمه شده در مدت اعتبار قرارداد ،سرمایه بیمه به ذینفع پرداخت میشود.
ب( در صورت حیات بیمه شده پس از مدت اعتبار قرارداد ،حق بیمه های پرداختی مسترد خواهد شد.
ج( در صورت حیات بیمه شده پس از مدت اعتبار قرارداد ،سرمایه بیمه به بیمه گذار پرداخت میشود.
د( در صورت حیات بیمه شده در مدت اعتبار قرارداد ،سرمایه حیات و سرمایه فوت به بیمه گذار پرداخت میشود.

 -١٧چنانچه فردی می خواهد مبلغ کمی را صرف خرید بیمه عمر کرده و به صورت موقتی از
پوشش بیمه عمر بهره مند شود ،چه نوع بیمه عمری به او توصیه میکنید؟
الف( بیمه عمر مانده بدهکار

ب( بیمه عمر مختلط

ج( بیمه عمر زمانی

د( بیمه تمام عمر

 -١٨در بیمه عمر جامع.......................... ،
الف( بخش سرمایه فوت از بخش ارزش بازخرید جدا میشود.
ب( نوع پرداخت حق بیمه انعطاف پذیر است.
ج( سرمایه فوت و دوره حمایت بیمه نامه انعطاف پذیر است.
د( هر سه گزینه صحیح است.
 -١٩براساس مفاد آﻴﻳن نامه ) ٦٨بیمه های زندگی(......................... ،
الف( عرضه پوشش خطرات اضافی همراه انواع بیمه های زندگی ممنوع است.
ب( قبول تعهد پرداخت سرمایه یا مستمری در صورت نقص عضو بیمه شده در بیمه های زندگی ممنوع
است.
ج( قبول تعهد پرداخت سرمایه یا مستمری در صورت نقص عضو بیمه شده در بیمه های زندگی مجاز است.
د( در بیمه خطر فوت زمانی بیمه گذار در صورت تشکیل ذخیره ریاضی میتواند درخواست بازخرید بیمه نامه
خود را نماید.
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 -٢٠در پاسخ به نمایده بیمه ای که سوال میکند " چه مواردی از بیمه نامه های عمر را باید به بیمه
مرکزی ج.ا.ا گزارش داد؟" کدام یک از گزینه های زیر را انتخاب میکنید؟
ب( بیمه نامه های ابطال شده

الف( بیمه نامه های مخفف
ج( بیمه نامه های صادر شده و باز خرید شده

د( هر سه گزینه صحیح است

 -٢١بر اساس آﻴﻳن نامه  ) ٦٨بیمه های زندگی( ،در کدام یک از انواع بیمه عمر  ،تعﻴﻴن وضعیت
سالمت بیمه شده از طریق پرسشنامه یا معاینات پزشکی الزامی است؟
الف( بیمه عمر جامع گروهی

ب( بیمه عمر زمانی گروهی یکساله

ج( بیمه عمر انفرادی شامل خطر فوت

د( در انواع بیمه های زندگی

 -٢٢طبق آﻴﻳن نامه  ) ٦٨بیمه های زندگی( ،حداکثر کارمزد قابل اعمال در حق بیمه برای بیمه نامه
های زندگی غیر از خطر فوت زمانی با حق بیمه ساالنه ،به چه میزان است؟
الف(  %٢٥حق بیمه وصولی
ب(  %١٠حق بیمه وصولی
ج(  %٧٥حق بیمه سال اول به شرطی که از  ٣٠در هزار سرمایه فوت سال اول تجاوز نکند
د(  %٥حق بیه وصولی
 -٢٣کدام یک از عبارات زیر در مورد بیمه های عمر صحیح است؟
الف( موسسات بیمه مکلفند در انواع بیمه های زندگی ،بیمه گذاران خود را در حداقل  %٨٥منافع حاصل از مجموع معامالت
بیمه های مذکور سهیم نمایند.
ب( موسسات بیمه مکلفند در انواع بیمه های زندگی جزء در بیمه خطر فوت زمانی ،بیمه گذاران خود را در حداقل %٧٥
منافع حاصل از مجموع معامالت بیمه های مذکور سهیم نمایند.
ج( موسسات بیمه مکلفند در انواع بیمه های زندگی جزء در بیمه خطر فوت زمانی ،بیمه گذاران خود را در حداقل %٨٥
منافع حاصل از مجموع معامالت بیمه های مذکور سهیم نمایند
د( موسسات بیمه مکلفند در انواع بیمه های زندگی ،بیمه گذاران خود را در حداقل  %٧٥منافع حاصل از مجموع معامالت
بیمه های مذکور سهیم نمایند.
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 -٢٤براساس مفاد آﻴﻳن نامه  ،٦٨کدام یک از گزینه های زیر صحیح نیست؟
الف( در انواع بیمه های زندگی جزء بیمه خطر فوت زمانی ،بیمه گذار میتواند در صورت تشکیل ذخیره ریاضی،
درخواست بازخرید کل یا درصدی از بیمه نامه خود را نماید.
ب( ارزش بازخرید بیمه نامه زندگی حداقل معادل  ٨٥درصد ذخیره ریاضی بیمه نامه است.
ج( در صورتی که ذینفع در بیمه نامه زندگی بستانکار بیمه گذار باشد ،حق بازخرید موکول به موافقت کتبی
بستانکار است.
د( بیمه گذار پس از پرداخت حق بیمه دو سال تمام میتواند درخواست وام نماید.

 -٢٥در بیمه عمر ،بیمه گذار کسی است که:
الف( قرارداد بیمه را با بیمه گر منعقد مینماید.
ب( در صورت وقوع ریسک موضوع بیمه  ،ارزیابی خسارت را انجام دهد.
ج( فوت یا زنده ماندن وی در سررسید معین موجب اجرای قرارداد بیمه میشود.
د( بیمه نامه را صادر میکند.
 -٢٦کدام یک از عبارات زیر از ویژگی های بیمه عمر نیست؟
الف( ایجاد ذخایر ریاضی قابل توجه در شرکت بیمه.
ب( از انواع بیمه های غرامتی است.
ج( بیمه عمر مختلط جنبه پس اندازی و سرمایه گذاری دارد.
د( موضوع بیمه عمر ارائه تامین در مقابل هزینه های احتمالی یا بار مالی ناشی از یک ریسک
شخصی معین همچون فوت ،بیماری های خاص یا حیات بیمه شده است.
 -٢٧کدام یک از عبارات زیر از ویژگی های بیمه عمر زمانی است؟
الف( در صورت فوت بیمه شده در مدت اعتبار قرارداد ،سرمایه بیمه به ذی نفعان پرداخت میگردد.
ب( در صورت فوت بیمه شده پس از مدت اعتبار قرارداد ،سرمایه بیمه به ذی نفعان پرداخت میگردد.
ج( در صورت حیات بیمه شده پس از مدت اعتبار قرارداد ،سرمایه بیمه پرداخت میشود.
د( در صورت حیات بیمه شده پس از مدت اعتبار قرارداد ،حق بیمه های پرداختی مسترد میشود.
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 -٢٨در بیمه عمر مختلط چنانچه بیمه شده پس از انقضای مدت بیمه در حیات باشد اندوخته
بیمه نامه به  .......................تعلق میگیرد و در صورتی که بیمه شده در طی مدت بیمه فوت
کند اندوخته بیمه نامه به  ...........................پرداخت میگردد.
الف( استفاده کنندگان -بیمه شده

ب( استفاده کنندگان -بیمه گذار

ج( بیمه شده -استفاده کنندگان

د( وراث بیمه شده -بیمه گر

 -٢٩بیمه عمر مانده بدهکار ...........................
الف( بیمه ای است که طلبکار را در مقابل مرگ یا اعسار مدیون ،بیمه می نماید.
ب( معموال به میزان بدهی بیمه شده عرضه میگردد.
ج( با بازپرداخت اقساط وام ،سرمایه بیمه نامه کاهش می یابد.
د( هر سه گزینه صحیح است.
 -٣٠بیمه عمر جامع...........................،
الف( نوعی بیمه عمر به شرط فوت است.

ب( نوعی بیمه عمر به شرط حیات است.

ج( نوعی بیمه عمر مختلط است.

د( هیچ کدام.

 -٣١جامعیت بیمه عمر جامع ) (ULدر چیست؟
الف( در انعطاف پذیری نوع پرداخت حق بیمه ها.

ب( در انعطاف پذیری سرمایه فوت.

ج( در انعطاف پذیری دوره حمایت بیمه نامه.

د( هر سه گزینه صحیح است.

 -٣٢سقف وام و شرایط آن در بیمه نامه های عمر چگونه است؟
الف( حداکثر تا  %١٠سرمایه با این شرط که حق بیمه یکجا پرداخت شده باشد
ب( حداکثر تا  %١٠ارزش بازخریدی
ج( حداکثر تا میزان  %٩٠ارزش بازخریدی پس از پرداخت دست کم حق بیمه دو سال تمام
د( حداکثر تا  %٥٠حق بیمه های پرداخت شده با نرخ سود %١٨
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 -٣٣نرخ کارمزد وام از محل ذخیره ریاضی بیمه های زندگی به میزان است؟
الف( سه درصد بیشتر از نرخ سود فنی مورد عمل در محاسبه حق بیمه.
ب( حداقل چهار درصد بیشتر از نرخ سود فنی مورد عمل در محاسبه حق بیمه.
ج( حداقل سه درصد بیشتر از نرخ سود فنی مورد عمل در محاسبه حق بیمه.
د( حداقل پنج درصد بیشتر از نرخ سود فنی مورد عمل در محاسبه حق بیمه.
 -٣٤بیمه مرکزی ج.ا.ا در چه شرایطی واگذاری اتکایی بیمه های زندگی به خارج از کشور را تاﻴﻳد
می نماید؟
الف( در صورتی که جمع خطر فوت برای یک بیمه شده از مبلغ دو میلیارد ریال متجاوز باشد نسبت به مبلغ
مازاد.
ب( در صورتی که وضعیت سالمت بیمه شده غیرعادی و مشمول حق بیمه اضافی تشخیص داده شود.
ج( در موارد تجمیع خطر در بیمه نامه های انفرادی و گروهی.
د( هر سه گزینه صحیح است.

 -٣٥در بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری ،بیمه گذار به چه نسبت در منافع حاصله از سرمایه گذاری
بیمه گر مشارکت داده میشود؟
الف( حداکثر  ٨٥درصد منافع

ب( حداکثر  ٩٠درصد منافع

ج( حداقل  ٨٥درصد منافع

د( حداقل  ٩٠درصد منافع

 -٣٦طبق آﻴﻳن نامه بیمه های زندگی ،شرکت بیمه در مورد پرداخت سود مشارکت در منافع به
بیمه گذار چگونه عمل میکند؟
الف( سود مشارکت را نقدی هر سال بیمه ای پرداخت میکند.
ب(سود مشارکت در انتهای هر سال بیمه ای قابل پرداخت نیست و صرفا در انتهای قرارداد بیمه محاسبه و
پرداخت میگردد.
ج( سود مشارکت هر سال بیمه ای به عنوان حق بیمه یکجا برای افزایش سرمایه بیمه نامه یا افزایش ذخایر
ریاضی منظور میگردد.
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د( گزینه الف و ج صحیح است.

 -٣٧سوال پر تکرار  ١٧از نمونه سواالت  ١٠٠سوال پرتکرار
 -٣٨براساس آﻴﻳن نامه ) ٦٨بیمه زندگی(.............. ،
الف( موسسات بیمه می توانند پوشش خطرات اضافی را همراه انواع بیمه های زندگی عرضه نمایند.
ب( قبول تعهد پرداخت سرمایه یا مستمری در صورت نقص عضو بیمه شده یا هزینه معالجات در بیمه نامه های
زندگی امکان پذیر است.
ج( موسسات بیمه نمی توانند تعهدات انواع بیمه های زندگی را به صورت مستمری پرداخت نمایند.
د( موسسات بیمه نمی توانند حق بیمه ساالنه را تقسیط نمایند.

 -٣٩کدام یک از عبارات زیر از معایب بیمه عمر زمانی محسوب میشود؟
الف( حق بیمه نسبتا کم.
ب( محدودیت مدت بیمه نامه به زمان مشخص.
ج( کاهش نگرانی نسبت به تنزل ارزش پول.
د( عدم وجود حق باز خرید و سرمایه مخفف.
 -٤٠در بیمه عمر زمانی تجدید پذیر.......................... ،
الف( بیمه نامه میتواند پس از انقضای مدت بیمه ،بدون انجام معاینات پزشکی جدید و صرفا با
افزایش حق بیمه تمدید گردد.
ب( بیمه نامه میتواند پس از انقضای مدت بیمه ،با انجام معاینات پزشکی جدید تمدید گردد.
ج( بیمه نامه به صورت اتوماتیک و در دوره های زمانی مشخص تمدید میگردد.
د( بیمه نامه به مدت یکماه قابل تمدید است.
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 -٤١بیمه عمر اعتبار )مانده بدهکار ( .................
الف( بیمه ای است که عمر اعتبار دهندگان را تحت پوشش قرار میدهد.
ب( بیمه ای است که کارکنان بانک ها و موسسات مالی را تحت پوشش قرار میدهد.
ج( بیمه ای است که طلبکار را در مقابل مرگ یا اعسار مدیون بیمه می نماید.
د( بیمه ای است که بدهی زندانیان را تحت پوشش قرار میدهد.
 -٤٢عوامل موثر در قیمت گذاری بیمه های عمر کدام یک از موارد زیر است؟
الف( احتمال فوت

ب( نرخ سود فنی

ج( هزینه سربا

د( هر سه گزینه صحیح است

 -٤٣سوال  ٦٣از  ١٠٠سوال پر تکرار
 -٤٤کدام یک از گزینه های زیر ،بیمه عمر به شرط فوت را توصیف میکند؟
الف( قرارداد بیمه ای که در آن بیمه گر تعهد میکند در مقابل دریافت حق بیمه ،سرمایه مندرج
در بیمه نامه را در صورت فوت بیمه شده قبل از انقضای زمان معین به ذی نفع بپردازد.
ب( قرارداد بیمه ای که در آن بیمه گر تعهد میکند در مقابل دریافت حق بیمه ،سرمایه ثابتی را
در انتقای مدت بیمه و به شرط حیات بیمه شده بپردازد.
ج( قرارداد بیمه ای که در آن بیمه گر تعهد میکند در مقابل دریافت حق بیمه ،سرمایه بیمه را در
صورت فوت بیمه شده و به شرط حیات بیمه شده بپردازد.
د( قرارداد بیمه ای که در آن بیمه گر تعهد میکند در مقابل دریافت حق بیمه ،سرمایه بیمه را در
صورت فوت بیمه شده در طول مدت بیمه و یا حیات او پس از انقضای مدت بپردازد.
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 -٤٥در بیمه عمر مانده بدهکار ،در صورت فوت یا اعسار مدیون قبل از پرداخت بدهی ،پرداخت
بدهی های وی برعهده کیست؟
الف( برعهده ذی نفعان بیمه نامه

ب( بعهده بیمه گر

ج( بر عهده بانک

د( برعهده صندوق تامین خسارت بدنی

 -٤٦براساس آﻴﻳن نامه ) ٦٨بیمه های زندگی(....................... ،
الف( موسسات بیمه نمی توانند پوشش خطرات اضافی را همراه انواع بیمه های زندگی عرضه نمایند.
ب( قبول تعهد پرداخت سرمایه یا مستمری در صورت نقص عضو بیمه شده یا هزینه معالجات در بیمه نامه های
زندگی ممنوع است.
ج( موسسات بیمه نمی توانند تعهدات انواع بیمه های زندگی را به صورت مستمری پرداخت نمایند
د( موسسات بیمه مجاز نیستند در بیمه نامه های عمر مختلط در صورت افزایش یا کاهش حق بیمه ساالنه یا
سرمایه خطر فوت در  ١٠سال اولیه بیمه نامه ،کارمزد متعلقه را تعدیل و تصحیح نمایند.

 -٤٧در مواردی که ذخیره ریاضی بیمه های زندگی در یک شرکت بیمه کافی نباشد بیمه مرکزی
ج.ا.ا میتواند:
الف( نرخ سود منظور در محاسبه ذخیره ریاضی شرکت بیمه را برای بیمه نامه های سال های
آتی تقلیل دهد.
ب( مراتب را به شورای عالی بیمه گذارش نماید.
ج( نرخ جدید و اختیاری را به شرکت بیمه پیشنهاد دهد.
د( گزینه الف و ب صحیح است.

ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻲ آﻳﻨﺪه ﺳﺎزان ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد

ﺳﻮاﻻت ﺗﺎﻟﯿﻔﯽ ﮐﺘﺎب اﺻﻮل و ﻣﻘﺮارات ﺑﯿﻤﻪ ای ﺟﻠﺪ دوم
شماره سوال

پاسخ

شماره سوال

پاسخ

١

ج

٢٦

ب

٢

ب

٢٧

الف

٣

الف

٢٨

ج

٤

د

٢٩

الف

٥

ب

٣٠

ج

٦

الف

٣١

د

٧

الف

٣٢

ج

٨

ج

٣٣

ب

٩

ب

٣٤

د

١٠

د

٣٥

ج

١١

ب

٣٦

د

١٢

ب

٣٧

.......

١٣

د

٣٨

الف

١٤

الف

٣٩

د

١٥

ب

٤٠

الف

١٦

الف

٤١

ج

١٧

ج

٤٢

د

١٨

د

٤٣

........

١٩

ب

٤٤

الف

٢٠

د

٤٥

ب

٢١

ج

٤٦

ب

٢٢

ج

٤٧

د

٢٣

ج

٤٨

٢٤

ب

٤٩

٢٥

الف

٥٠

