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  أ���م

 

1                  .����3، ��1، 1: ���� ��وق، أ���د� .1 ��      

                

                                               3 ��  

    

وقان���رأر���ا .   أ          ��  . ا�

  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

  

وق.    ب       ��  .أر���ا ان���ًرا %$# ��"! ا�
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2. I    .د و+�ه* . أن� ه#مت* ه*. 4,,�/ : 

   )        1232�  )   أش# إ�� ا4+��1 ا�

  ش=> �ا�*) ش=> $���*    د) ش=> ر��,*         ج) ب    �:89)       أ

  
     II .د و+�ه* . أن� ه#مت* ه*. 5,,�/ :  

     

  ش=> �ا�*) ش=> $���*    د) ش=> ر��,*         ج) ب    �:89)       أ

  

        III .رة ,? ش=. أن� ه#م�A, *تا�* /�,� <.  

ة(        آ� ه� ,د و+�ه* ,�C�ا �D��E�(د رؤو�*؟  ؟ آ� ه� ,د أضH,*؟ آ� ه� ,

  

       IV .أن� ه#م .*,�Jرة ,? ش=> ت�A, *ت,�/ .  

ة(        آ� ه� ,د و+�ه* ,�C�ا �D��E�(د رؤو�*؟  ؟ آ� ه� ,د أضH,*؟ آ� ه� ,

  
  
  
  
  

 .�O ?3A* ا�#��ت#ی ی�رة أن ت#�M هی1 ��#یM زی�1 آ��  .3

  " ا��ردة" �� ���P 25ت2��ج 

یO ��� ،1* ذ�R ا��ردة؟D�ا M�#� T+��  آ� ه� �Vل ا��#یM ا��* ت2

1232�  :          ح�V�ّا ا4+��1 ا�

  ��  77)  ��         هـ 71)  ��        د 65)  ��        ج 52)   ب      �� 46)       أ 
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��	
  :ة/��
  
  
  �1\ال 

وق، ی�=? أن ی^$[وا ��وً/�����Aن ر�� ان���ر �9�J[ی? ی�3[ ا�H�) ی��#و�( ��A* �? آ#ت�ن وی"��2نT �ا�

  .و�? ث� ی#���ن ا_ن���ر

وق: إ/�#اح �J\ال��  .أح�AJا ح�b ا�

  
  

  2 �\ال

د أض20T,Hه#م /�,ت�A, Tرة ,? � P9E�T : ی�=? إض�1O ا�J\ال, ،Tد رؤو� و,د  ض9ً��، +وا ,

ة ,�C�ع اHد أضف ا����ل إ�� ت���3، أي ,��� ی=�ن ,D� ،Tو+�هn .    

  
  
  
  �3\ال 

 <Eّ"ه��ك ����1، ی hرة، إذا آ�ن��یAّ2[ إ,��ء ا�"1�# �9�3�H[ إن ی�AJ2ا �Vل ا��#یM ���ًء ,�9 ا�

ه� O* ح�Jب �Vل ا��#یM ا����9ب,�J3� وق  .إح�Eر ��

1232�   )2 × 12 + 4 × 3 + 2 × 8  +25 ( �� 77: ا4+��1 ا�

 


