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 ���� و���: ا��ّ�ة 

  

��� 1::::التّمرين األّولالتّمرين األّولالتّمرين األّولالتّمرين األّول �� ���         ،   ،  : ـ "�ل  � أ

2  &���2*1 "�0 ا�/�ول ا.��  ـ ���ازي ���+*(ت ���"� '���  &��3�  :، وار

          3�        .��& أ ـ أ"�0 "/�& إذا �6ن ار

    .&أ��� أ�>; ا�/�ّول و ب ـ         

�?��<*ّ�؟ إن �6ن B�C6، �� ھ� �@��; ا��?��<*�؟          �ّ*@Dو ;E�� .Fـ ـ ھ; ا�/�ّول 

  

  ن ،���B ا��*ّ� ا"�� N �����O*& أM/�ر ��?ّ��� ، �?�L ا��*K ، وا��I�J ، و ا�@?0 ، و ا��Hخ ، و ا�1ّ��:  ثانيثانيثانيثانيمرين المرين المرين المرين الالتّ التّ التّ التّ 

 ا�/�ّول ا.�� �N أ"� ا���م '1ّ        �� ;�QN ر�/Mه ا�Cر إ"��ء ھ :  

  

  

  

  

  
  .� أ"��ـ أ"�0 ��د أM/�ر ا�1ّ��ن ���O �Nن ا��*ّ  1

� �Uه 2����  وا�Wّوا�� V*1 ا����Fدة �N ا�/�ّول،  ّ� أ�Xـ أ"�0 ا�?�0 ا��.  


 دا1Zي �N دا1Zة ��� '+1ھ�  3+H�O ر�/Mه ا�Cھ ;E� ـ. 

  

�>� ا��Qج "�*K، "�ض �<�"� �� M\; ���ازي ���+*(ت، ط��&  ::::مسألةمسألةمسألةمسألة�" �N  &D1و��>&  و�.  

  .ـ أ"�0 "/� ھCا ا��Qض  1     

  .�K ا���ء ��B�C� &�W ـ إذا أراد ا��Qج "�*K أن ��Uه ����Oء، 6� ��1ا 2     

�`ّ_ ـ '�م ا��Qج "�*�O K��@��ل ا 3      �*3?Qأن ا� a��� إذا ،&D�" 3*� ��;ء?Q�1500 ا�ّ����، �� ھ� ا��ّ�ة �N 1��  

� �L*N �;ء ھCا ا��Qض     ��  .ا�Wّ�?*ّ� ا��� 

     4  &�>�� ��   �K  ـ �?��� أراد ا��Qج "�*K أن ��U ھCا ا��Qض ، ا�>+f ا���ء O@� أن وe; ����ى ا���ء إ�

� ا��Qض، أ      /" ّ���O ا���ء � .�1 ا����Fد �N ا��Qض"�0 "/
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  ا��/��ع  ا�1ّ��ن  ا��Hخ  ا�@?0  ا��I�J  ا��*K  ��ع ا�Jّ/1ة 

  50    10  8  15  12  ��د ا�M/�ر

ا�?�<� 
�ّ��Xا��  

               

�ّ�             ا�Wاو

 اتِ اتِ اتِ اتِ ياضيَـ ياضيَـ ياضيَـ ياضيَـ ي الر ي الر ي الر ي الر ُث فِ ُث فِ ُث فِ ُث فِ اُر الثـّالِ اُر الثـّالِ اُر الثـّالِ اُر الثـّالِ تبَـ تبَـ تبَـ تبَـ االخْ االخْ االخْ االخْ 


