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                                  ��و�ط  1  /

 �� ��دة ا���ر�� وا���را��� ا��ل ا�ول ا����ر

 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ��	 
  : أب ��

دة ا��
ر	� � :  
���ط  09[    : ا�زء ا�ول[  

  ر�� �را$ل �-�&م ��+� إ�"�ن  ��ل إ�ر���� �* ���&ف ا�ظروف  '&ت $��ة ا#�"�ن ��  ��ل إ�ر���� ���� ��ل ا���
  .ا��� 6ر��+� ا���ط�4 �6ر ا�ز��4 ا����&4  ��4"�ھم �� ���ء $�1رة ر0م ا��/و��ت ا���.�

  : ـ ا��ط&وب 
���ط  02]                      [ $دد �و�*  ��ل إ�ر���� [ ـ ��ذا ���د ���ط�4  ��ل إ�ر����  1[  
���ط  06.                         [ أ�رز أ '�ل ا��/��ر ا�'���� #�"�ن ا� رق ا�د�>  ـ أذ'ر 2 [  
3  4�������ط4  01.                                                          [ ـ 6رف ا�'���4 ا� [  

��
���ط  04: [  ا�زء ا�� [  
�ظرا �&�/و��ت ا���.�4 ا��� 6ر��+� ا���ط�4 , ر ا�$�ري ا�$د�ث �-�ر د�ول إ�"�ن "وا$ل  ��ل إ�ر���� إ�> ا�/� ,

  و�-�ر ذ�ك �� �Bد ا��ل إ�> $وا�� . م.����� '�ن د�و�A ا��$راء ��'را $وا�� ا��ف ا�"��/4 ق
  . م.ا��ف ا����"4 ق

  :  ا���دات
  /�ر ا�$�ري ا�$د�ث ���زات إ�"�ن  ��ل إ�ر���� �� ا�                                           

       
  ا��و�*  ا� واھد  ا��"��4

4��  ا���وب ا�وھرا��  أوان ط���4 ـ ��وش ـ ر"وم   ا�$�1رة ا���ر��4 وا��
  �����  أوا�� ���ر�4 ـ "+�م  ا�$�1رة ا�&���4

�ط�4 ا��-"�&�  ر"وم ��ر�4 و��وش  $�1رة ا��-"�&� وا�+��ر�  
   
  

                                                     
  ـ 

��	��  :  ا��
  أ"طر ��$دث ��+� 6&> ��ذا  10و6&> �� در"ت أ'�ب ��رة �ن  3و  2و  1ا���6دا 6&> ا�"�دات          

  .أ��6د ا#�"�ن �� ��ط �/� �A ��  ��ل إ�ر����          
  
  
  
 

 

 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ���ـــــــــــــ� و���: ا��
ة 

 1ا�"�د 

 3ا�"�د  2ا�"�د 



http://elbassair.net 

http://elbassair.net 

                                              4$  ا�&ب ا��$4                               2/  1ا��

���ط  07:  [  �
دة ا� را�	[  

���ط  04:  [  ا�زء ا�ول [  
����ر�ط4 ھ� ���Gل �"طF ا�رض ا�'روي أو ��زء ��A 6&> "طF , ��م ���Gل "طF ا�رض ����ورة أو ا�ر"م 

  .�"�و 
  :  ـ ا��ط�وب

��ط4  01.                                        [ ـ 6رف ا��ر�ط4  1 [  
���ط  03[ ـ �� ھ� أ"�"��ت ا��ر�ط4 ؟                              2 [  
���ط  03: [  ا�زء ا��
��ـ  [  

��ء � '�ل ا���رات Gر4�1 �/دة �را$ل أ�رت ا�� رة ا�.  
  :   ا���داتـ 
  

                               
  
  
  
  
  

� ـ �	��  : ا��
  أ"طر ��$دث ��+� 6ن �را$ل � 'ل  ��10 در"ت أ'�ب ��رة �ن  و6&>ا���6دا 6&> ا�"�دات ا���د�4 

  . ا���رات �$ددا ا��ر$&��ن 
  
  

  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 4$  ����و��ق                               2/  2ا��+>                                         ا��

  


 	�� ا�رض ��د $
رة إ�ر	"	


