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  ا���ع ا�����/����دة ا����
�� ا�����  ا�������ت ��دة��
ذج ا����ن 

  ���٢٠١٣م  رةا��%�ه# ا��"
و �  

  12ث /�.�ت  :ا��,ة                                                                                   

  ٦٠٠: �ـــ,ر4ــا�                                                                                     

  :                                              أ4; .: ا8/9�� ا��67

ً أو=    )  در�4 ٦٠(:ل ا�67 اأ4; .: ا�@? :  

�L ا�Kي ���I .:  أو : ................     ً               ���6��  �� FG�� �D.  �6Eأ •"M�اآ�; ا�............. 

  )در�4 ١٥٠(:اFO ��67 ا����ر�: :    ً �2��� 

  F�IQ :�:  


	�� :  و��أ •� ،  .....،���� آ��ى أو ���ى، ��	رب ، ���ل ���� ، ���� ������� ، ��	�

•  أو  $ آ,�� ا!+�ود *(...  ا!��	د!� ا)���ℂأو   *( ....ا)��� ا!'&	%$�� ��	د!�ا! 

ℂ.... 

ً              أو آ5  �4 ا!��	د�� ��	� ا3ر��	ط أو  أو ا .- ا!'0�1 ا!��	%(  ا '�	ل  �ث :ا .-  •     

 ....θ 4��1'.� 4�9أو ��8- ا!7او�� 

1Aل �;+4 أو  8@ �8.@ أو  أوا .- �.	 � ?:< أو  ρ=4 ا!�.'1ي  ��9A ا!;�:�      

........ 

 أو .......ا!�:0  ا!�.'��@ أو أو....*( ا!+	3ت  �.'1يا!:   ��	د!� اآ'- •�C!	9 -'اآ

 )?Dا �C!	9أو اآ'- ا!;.- ا!�,$,�� !$7او�� ، ..... ا!��8ي و  	�E	�  	
أو .            ً      ً  أو اآ'- �'8

 أو ...........ا!�1از��4 !ـاآ'- ��	د!'( ا!��	س !$FG ا!��	�( 

 ............. أو?+	�9 ا3�C'	ر أو ار?@ ا!�:0 أو ار?@ FK �9	�( !�ا!�  :   ار?@ •

�λ �=1�8      ً            أو ���	  !��@ و?�F ��	د!� ��	س !�;+ )* 4��L;� �: أو ��	د!� �:0 : =�4  •

�0 ا!�.'1ي ..... ، أو ا �ا�M	ت ��:� ��	0A ا!�.'��@ ا!�	ر 9ـ .............. ��F ا!�.'1ي 

 fإذا =$�O أن f=�4 ا�D,	ل !�ا!�=�4 ا!7او�� 4�9 ا!�.'1ي وا!�.'��@ أو ....أو 

 R$= ���	�'S4 ذرا ا!�:0 أو ........ا�= ... L�?وار L���+و� T7أو ..........و��آ

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

ً أ=F  أو أو�� ��,�5  • أو�� ا!U8ر�4 ا!'�4����9 أو ا!U8ور ا!'������ أو .........     ً  و?�:�	                    

ω                               ً  أو�� �V&1*� ��ر��   أو أو�� =�دا  !$��د ا!��آ- أو  ∈ℂ �!د	ا!�� W�+� ....... 
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  )  در�4 ١٨٠( :�ا�67ا8/9�� .: أ4;  :    ً ����2 

 F�IQ :�:  

O�M1 أن أا!���X أو  �+� O�Mأ � 2,C C  ا�+� أو�'� �+� O�Mن أو ا	?	ا�'� O�M

 O�M%�� أو ا	ر� ���	K ه;� أو �7ء �4 ���ه;� أو��� �+�=$R ��0 ....... ا!;�	ط  أن

  4��1'.� 0A	�� O�Mوا �ة  أو ا ��	ا?'�........ 

  .......زو���  أوأO�M أن ا!�ا!� *�د�� أو  �

ً              أو ا?';'^ آ5  �4 ا!�ا!'�4  .......ا?';'^ 9	�G'?ام ���ه;� ا\ 	�A أن  � ً         5  !$��	د.....               �!

 وأ .... (�	��!ا GF$! بر	�� @��'.� ... L'!د	�� يU!ا @��'.�!ا نأ M�Oأ أو ...ا!'&	%$�� 

 ���E	;'!ا �&V!ا?';'^ ا........  

أو�� �	�^ ا!'�	� 9:���� أو  .....��9ي ا!�.':� آ( ��1ن �.	 'L أآ�� �	 ���4  :و��أ �

 FG$! رب	�� أو�� دا!�  أو........ ا!'�	� 9	!'78_� أو أو�� ��	د!� �&	%$�� أو أو�� آ

��$�  .....أو   ...أو أو�� ��	د!� ا!�;+;( ا!'�	�$( ....... �+�f  W!$�ا!�  أ

� ��:K  د3ت	�� �$��  *( أو  9:���� `	وس    ℝ %$�� ، أو	د!� ا!'&	4 ا ا!��= a+9

 ��$� ا!��	د3ت  أو  ......... 

�  R$= ق أو ادرس ����ات دا!� ودل	�'S39$�� ا	أو ادرس ا!1%0 ا!;.�( أو ..... ادرس �.. 

�  F�;!ر��� !�1�8=� ا	د!� ا!���	أو�� ا!�� .... W�+� )'!ا..... 

  ��Sرا ً    : FT�@�ا� FO  ��67ــ�@ )در٢١٠�4(ا ��EF��  و�'�ر��  S	�A 4�X'� �$$�	ت �';�6 : �=1

  .و�;	?- �
	رات ا!'&��� ا!�$�	  )��:( �1%1=	ت �;1=� (  

 )��:( �1%1=	ت �;A 4�X'� ) �=1$�	ت �';1=�  و�'�ر�� S	��I4 : �$ أو�@��E ه%,/�  

  .و�;	?- �
	رات ا!'&��� ا!�$�	 

 ا!�,	ل و!�f ا!+�Vاe?D$� ا!1اردة أ=5 أن :��UO1 ه�����? R$= )ه T ، الg? ن أيh* اU!

ً             ?gا3  *( ا�3'+	ن ��i( أن ���4 ا!�'- ا!,5ث وارد *(     L:�� R$=.  

 �UO1� : R:�� ت	دل �4 ا!�ر�	�� 	و% �٥٠  
;�?� %٢٥و  !��8$  %٢٥!$'+$�$!.  

��  ا���V ا8/9

  


