
  

 

 أ��َا ) ت     ��� ا�و
�ت )ب   دا���)  أ

  أ��رن ا�������ت ��� أن أ���ي ��
 أ��� ����  .9

 

  أ��َا)  ت     ��� ا�و
�ت )ب   دا���)  أ

 
10.   � ��� ��اب ��  �4ْ�اإذا ��
ي �(0ل �& ا�������ت، أ�.ل ا�-,+ ا��*(ول �& ا���%$�ت ��#� "�� أ"!� �

 

  أ��َا)  ت     ��� ا�و
�ت )ب   دا���)  أ

 

� ا����5ت ��$��� ا��%�   11�  ا��4 أ���>#�، و;ر���#: إذا إ"�89 ا�� ذ�7 عأ"��6 �

 
r ت )ب   دا���)  أ�
  أ��َا)  ت     ��� ا�و

 

  أ��َا)  ت     ��� ا�و
�ت )ب   دا���)  أ 

 

7�1-9 إ<�?�ن <��= �& ا��*�# ور�� ���          �$�ا��*�#�7 ا�?B%: –ا��"
ة ا���

�؟ �� دا��ة ��ل ��ا��� .'� أي ��ع '� ا&�%$#"! � أ

1.  ���C ذ ��ار�,D4 ع�4 ع-�اإ*%Eا�, ر &� G?Cجأ��I ,J9��D 4ا�-�آ� ا�� &� G?C0را, أ +?�Dا���س عوأ.<Mوا إ &ا����J�> 

  أ��َا)  ت     ��� ا�و
�ت )ب   دا���)  أ

 ��E�� 4$> MP0 , ا������ عأذهN �-�ا ����� �*C 8?��� �#� عأ�%� ع"�� 5 أ�9. ا�� ��ا  .2

  أ��َا)  ت     ��� ا�و
�ت )ب   دا���)  أ

3.  J���%�  عا��%� ع��� ��ا رد ا���ل��دة وRC أQ�?D <& ا��,=ن �& 

  أ��َا)  ت     ��� ا�و
�ت )ب   دا���)  أ

 .ع��� ا�-�ا <�%$�ت <,���أو أG?C �& ) ا��%�U*%�� (أ��$�� ا��C�Bن    .4

  أ��َا)  ت     ��� ا�و
�ت )ب   دا���)  أ

�9�� عأP=ن <& ا��%� .5��C U%ا��� ��أو <& <�� W�,ا�� U%ل ا��XP �#���"ا��4 أ. 

 أ��َا)  ت     ��� ا�و
�ت )ب   دا���)  أ

6.    �%Y4(إذا �: أآ& راYا�-4) را &�� J�<ي إ���Mا� J�$داد <� د����
ال أو ;���Z� [
 ، أ�%

 أ��َا)  ت     ��� ا�و
�ت )ب   دا���)  أ

 

<� أ���ي <�اد \MاE%�، أ��رن   .7����$� ا��"
ة(ا�*$�  ا��B%� ا� ( 
� أ��� �������.آ�  <& ا�?!�ل �

  أ��َا)  ت     ��� ا�و
�ت )ب   دا���)  أ 

 


���C U-�ا   .8 Iأ"�ول أن 5 أ�أ���ي أ�%�، أو �[�%� ��ب ���� "�#�?�� "أ�I أ

 

12..   4Eرات ��ا�%P ��� �_)D 5 ا���رآ�ت :��$� .أ &*".C �%��I &*"أ���ي <� ه� أ 

ا&�%$#"� ا&.! - –ا&���ة ا&$�+�*   

  ا&��آ1 ا&!�0ي &�.� ا�'ّ * ا&��&ّ *



 

 

):أ( إذا <$b: أ��7�C. ا�Mي وY$8 دا�Eة "��#�) ت(, )ب(، )أ(إ��U ا�ر��م 

 7�C��أ :b$> ب(إذا:(

 7�C��أ :b$> ت(إذا:(

 7���(إ<�?�ن <��= �& ا��*�#�BD(  9-1 ور�� ���          �$�ا��*�#�7 ا�?B%: –ا��"
ة ا���

� '$%�ق ذآ3�
=> ا&�8ا ;9:!� ��� 89$�7. أ �%:��:�ق. عو9@?< Aاا < =%& B?C 89$�ي D . ى�F?&دة ا�:$+Aا G?.9 ا&$%�ق �ر'D��9ف . ��&�و

. &!� هD�S' �&�0ت &���C* ا&��71, ورQ* ا&��> ه0�M$9 NO; '��ا&!@ �  +��?َ�آ0� �9"-  ر���. أن D أ�� �8K7 �%$#"� وJ$9آ� '��?�
� آ

G7�%$&�� �'�ا G"�$7 �'�0T � :$آ UT � � �7 رأس�& .�WTإ �أآ@ ع&! N�=$�
� C���& Z[�9* ا&!@ � . &$��C أآ@�� &! : * إ�:�ق ا&��ل 
� �T�%7ك إ�T


�F�� Gو3C �C ر��� . �?�
� آ�%$#"��$& *��.� ��ورQ* ا&��> هW�$+ NO � ��� ا�C!�ر ��ل ا&�D�Sت ا&$3 �7!� 9.% 0#� . أآ@� ا�� �ن أ
  .وا&G"�$9 3$ ���دا�9 اA+$#\آ *

� '� ا&��!� أن �C�9 ا&��ل أذا . 
� 9.$�ج �TAدة ا&3C �]0 ��� '� 09:?; و�Tدا�9 ا&T !* ?7�%$[ �* &� هNO ��>ا&ورQ* إن 
و��� ��� ا&�

� آ�%$#"� . &"=.T a� `:?�ت 
=> أن 89$�ي�?� *C���� Z[�9 أن �َM7أ �ا&��! �آ'J$$&�8 أ��K7D نJ� � . b��F� �# C NOا&��> ه *Qور

D�S�&3 �� � اC � %.$"& ت 

ا&�%$#"� ا&.! - –ا&���ة ا&$�+�*   

  ا&��آ1 ا&!�0ي &�.� ا�'ّ * ا&��&ّ *


