
  

 

 

 

 

١

 �	��� ا����ن�
	�  �����ت
 

 ���ت ����/ أ

 
 ����� ا	ولال�ــ�ب �� ال�����  ا	���� أه�

  )) :-,د ال�+*د ب'  م� /  (( $#ف آ  م�  )١س
  )  ١٠  ن ����� ال+�7 -  ١٠ ����� ال,ی�     –          ٩     ال+�4م�/1   –    ٩ م�/1 ا678ل�45       -      ٩      م�/1 ال��#�� –       ١       ال/'��(                      

   ١٧    .�� ال,$ة ل��Cم ال��ل�� ) ��رت#  –را�?  –ی���#ز (ب4� أه� 5=د  ) ٢س
    :ت ال��ل�4 ال���را  6IJ أو$�? صاب  )٣س

         )ص/4/�ال���رة (                         ١١     .ت��M ال����� ال$� $L, ال�#د  )١
٢( Nوت+,م O��P١٤            .ت�=� ال����� �� ر�� ال�          ) رة���ص/4/�ال(  
         )��T�Iال���رة (                       ١٣.   $L, ال�#د ب�S اRی��نت+�? ال�����  )٣
        )ص/4/�ال���رة (                   ٤.                  ال����� $�� ال��#�� ال'��4  )٤
 )ص/4/�ال���رة (     ١٢   .ل��7Xن ت��? ال����� $�� ا8رت��ع ب�ل���ي ال�+��  )٥
 )��T�Iال���رة (            ٣.           ات�M ال����C $�� ت�#یZ م/,د ل������  )٦

ب4� م� أ��ل4^ ال��'4#ب  م4[ ب�\�ل م� $L,ك )٤س��J           ٢      
     ١٦     -�? ه`_ ال���رة.. ل��O��P ) ا	ی,ل�5 (ت/,د ال����� ا�TRر ال�'#ي  )٥س
        ٧      اؤی, ذلb  .  ب�\�ل  ه? تeی, ه`_ ال���رة ؟ اذآ# م�#راتb .  ال����� وa7 �=5# �#دی�   )٦س
ع ال����� م� آ? ال���رف الg  ت/ل م: ب� ت��#  )٧سh       ٨ ب�i ال���-1 ؟ 

  ال\��7ال�ــ�ب 
 )   ٢٦     ال�='� وال�لL$ ,4, �+#اط -   ٣٣        ال�L$ l=L, دی'�رت –    ١٩   الbk((  :$#ف آ  م� ) ١س
     ٢٨    آJ-, م8�Pت الbk وال�+? ال/اس ودی'�رت م�  الp[ال�ا��n�o م�Z آ? م� ) ٢س

     ٢٥   "ب#وت�5راس " )  ش�ءا��7Rن م+�4س آ? (ا�7^ ال���رة إلg ��ئ�=� م�+�ً� $�4=� ) ٤س                ٢١     ال��P=Lوالbk  ال�`ه��اذآ# ثCث م� I*�ئn الbk )  ٣س
  :$�? ص/� أو J6I ال���رات اyت�4 )  ٥س

١. �   )   ال���رة J6I (             ٢٤           .ال��#�� ا�47��78 ی+L$ �4L4, ال����ی4
         )ص/4/�ال���رة (                 ١٩           . ال4+4� ت��#4 $� ال/#ی� ال`ات�4 ل��#د .٢
        )ص/4/�ال���رة (              ١٩               . � ال/#ی� ال`ات�4 ل��#دالbk ت��#4 $ .٣
       )ص/4/�ال���رة (     ٢٠.     الbk وال4+4� م���ن م���ر�hن بL4=�� 7+�ط ات��ق .٤
٥.  bkرة (                       ١٩                                . ل4} 5= ال���ص/4/�ال ( 
       )ص/4/�ال���رة (       ٣٠    .ب�ل/,س ال�+�� ال���ش#) ا	ولال4+4� ( �رت و5د ذاتNأث�| دی' .٦
٧.  ,L$ l=Lم ال�        )ص/4/�ال���رة (      ٣٣         .$+���4ن $�g د$�م�4� " دی'�رت " ی+
٨. � )  ��T�Iال���رة (        ٢٤                        . ی=,ف الbk ال����ئ� ل��غ ال4+4

  ال��ب ال\�ل1 
� ا���) ١س� �٤٦  23 �;2 *:92*ا�'�8ء  -   ٤٠   ا���4 *23 ا���1ى  - ٣٦    *	( ا��/م  -  ٣٦  *	( أ��ل ا��'&  :( اس�"	! �� ��� ��         (  
         ٣٧    ؟ اذآ# م�#راتb ي, ه`ا ال#أه? تeی . N4��$ الM�o ی�gL الk#ك ب�S ت��لg� g  �4 ان �,رة ال��, $�M�I g ا���لN بN��L ت#ى الP=�) ٢س
      ٤٦م/�, $�,ة         ا�7^ ال���رة ل*�-�=� مO الk#ح " . -#ی� ا��78ن �M�I g ا���لN ل�4| ش#آ� ب�S "  ) ٣س
  :�تg مO ال���4? یب4� ال*اب الg� J6o آ? م�� ) ٤س

   )ص/4/�ال���رة (   ٣٨          . ا�47��7Rال+ل ب�ل/#ی�  إلg اRل=�ت*ر ال���[ل� ل��,ل  )١
     )��T�Iال���رة (    ٤٦               .ان -#ی� ا��78ن م�6+�" م/�, $�,_ "  اRم�می#ى  )٢
   )��T�Iال���رة (   ٤٣                          .ل��'��4� �� ال/#ی�راء اا" اب� رش, "  ای, )٣
      )��T�Iال���رة (  ٣٩      لP=��4  و �5#ی� ا/#ی� الم�Z ال���[ل� �� " ا	ش�#ى" ای, )٤
� ال����� �� ت�ری� اC�8م  )٥$ Oرح ا8آ�# اآ�# م,ا��k# ال���رة (    ٤١   .ی���ص/4/�ال(   
                  )ص/4/�ال���رة (       ٤٦.            ا��7Rن -# بk=�دة ال�+? والk#ی�� $L, م/�, $�,_ )٦
     ٤٢      اؤی, ذلb    ؟       ه? تeی, ه`ا ال#أي؟ $�? ل�� ت+ل) اب� رش,(,ی� �� رأي ت��رض ب4� ال����� واله�Lك 8  )٧

       ٤٤؟                    ال/#ی� ال��4+�4 ��اش#ح وa7 �=5# اب� رش,  )٥س
Oال�ــــ�ب ال#ابـــ  

  )     ٥٠  "   ه4م" $L,  ال����7 ��7ن ت,ا$g      -    ٤٧   ال/#ی� –ال/���4  –ال�P#ی� (  -,د ال�+*د ب'? م�) ١س
  :ا5^ $� ا	ت� ) ٢س

١.  �
� أن�Bر ا�@:�ی� وا��ی� إ�� ا�2�� �    ٤٨........  اؤی,       أی ;� �Hی2 ؟و�;�ذا؟. و ا�@�;E ا�E��3اس�23 آ

� ا�خ�
�ر ���2 ا�'	J *23 س�ر��  .٢��L�� .ل�M;ب �  ٥٦                     د�
�ی��"! أس:�ب د*�ة روس� �  .٣	 )E*�;'2 ا�ج���٥١                  )ا  

  :�تg مO ال���4? یب4� ال*اب الg� J6o آ? م��  ) ٣س
 ٥٠            )��T�Iال���رة (.  -#_ ب7J=� "ه4م " ���ل اL$ �47��78, ت��� ا8 )١
 ٥٠       )ص/4/�ال���رة (   .ا����ر ا��	
� ا��'	
� *23 ه
�م �2Bره� ا��اس  )٢
 ٥٠          )��T�Iال���رة (   .  ا�"�رجEا����(  �Eوج�د �:2أ ا��::
� ��ر ه
�م  )٣
 ٥٢             )ص/4/�ال���رة (         .� ال/#ی� $L, رو� و���4 ل,$ال�#ب�4  )٤

� هE ا��س
	� ا��Mن
� �X/ح ا�;@�;E� V رأي   )٥Y2ی;'�ا�رة (  "روس� " ا���٥٢       )ص/4/�ال 
� ن��ئ@ � *23 س�ر��    ا�ن��ن ���L ل *� ا��� )٦; ٥٥             )ص/4/�ال���رة (.         ل وی�

    }ــ�مـ�ب الoــال�  
  )   ٧١      $L, آ��7 )ال����� الL+,ی�(ال�`ه^ الL+,ي -    ٥٧ال�o+�   [ام لاR ( م� ب'�-,د ال�+*د ) ١س
4�    (الL+, ال�N5 ل'  م� اذآ#  )٢س��L٦١     ال   - �44�h  )    ٨١        $L, م�'ی� ال�� ال�+��  –   ٧٦       $L, آ��7 الا5^ ال�+�� -    ٦٩    ال5,ان $L, ش�����#ي   -    ٦٥     ال
  :ج: ب4� ال*اب أو الJ6o ���4 یJتg مO ال���4? ) ٣س

     ٨٠    )ص/4/��رة ال��(.  اCI8ق ب�ل�+? م� �7-�4 و ب�ل/�4ة ا���58$�4 م� �7-�4 اI#ي " م�'ی� " رب�   )١
٢(  �44�h                                   ٦٣       )��T�Iال���رة (  .        ال+�4 اCI8��4 مL$ �+�6, ا44$���58� ال
44�  ال�`ة )٣��Lال ,L$ �*�84# اoرة (.           ه� ال���٦٠     )ص/4/�ال                                     
�4 ) 5ا7^ (8ل[ام ال�o+� ب��,د م'�7ت ت��, م*�در ا )٤*okرة (.         ال���٥٨   )ص/4/�ال                       

  :ا5^ $� ا	ت� ) ٤س
١ -  �hش�����#ى و ,L$ �4+�oال/��� ال nئ�*I    آ��7 و – ٦٨ ,L$ ^5ا              ٥٧.  I*�ئn ال
4$� م� ا	وام# ال�+��4 �� ال��Pل " آ��7 " م4[  - ٢7 �          ٧٤    ب�\�ل. ا	CI�� ب4
٣- �47��7R�47�7 م�,أ ل�/�4ة ا	م� ا��ال ���Lأ7*�ر م`ه^ ال� `o؟ ول��ذا ؟ .ات bی, ذلe٦٠اؤی,         ه? ت   
٤ -  �44�h  ٦٤   اؤی,        اذآ# م�#راتb .ه? ت#ی, ذلb . ال�O��P م*,ر ا8ل[ام الL$ �+�o, ال

  ال�M6L ث��47
� ا�ولB��ا Eن�M�وا  

٧       ��7ن ال\�ل1 ال�#�ع -    ٢  ال�M6L (       اyت�4$#ف ال�*�6/�ت ال�6L+�4 ) ١س  –    i��Lئ� -          ٧     $,م ال�]P6+�-      ١١         ال/, الLال� Z#ی�١٣    ال�       (  
�)٢س� �� آ
  ١٤)ال��#یZ ب�ل/, الn��L وال#�� الn��L /   (د ١١  )   ال��ص,ق –ال��=م ( / ج ١١ ) ال�#ض ال��م –� ال�oص –ال�*? ( / ب  ١١)ال/, ال�5^ وال��ل^ ( /أ        : �
\ ب;�Mل ب
  :آ? م�� اتg مO ال���4?  ��ب4� ال*اب الJ6o  )٣س

                ٣   )ص/4/�ال���رة (.      وال��-1 ال��دي   ا��7Rن درا�� ال�M6L ت�4, )١
٢( �4L#ی��ت ا�4��8 اث�رة (            .   ال����ال��T�I(  ١٥                                
         ١٤ )ص/4/�ال���رة ( .وأص��=�ال��#یZ ب�ل/, أآ�? أ7اع ال��#یZ ال��4k وأد�=�  )٣
           ١١      )ص/4/�ال���رة (  .  5[ئ�  أوی'ن -, آ��  إنی�'� "  آ#ی� " ل��  )٤
                     ١١   )��T�Iال���رة (.       ل���د أبi4 و8 أبi4 بL4=�� ت+�ب? ب� )٥
ع م�6+�  )٦Lوال {LPال �                     ١٢  )��T�Iال���رة (             .ال�C�� ب4
                  ١١ )ص/4/�ال���رة (.      وال�'} ی�'� ت/ی? ال/, ال'�� إلg 5[ئ�  )٧
      ٨   )ص/4/�ال���رة (  .7ن وا-,ا	����4 �� -+4+�=� ���ا47� ال�'#  )٨
� ال�M6L ل'? ا��7ن )٩$ �L� 8.            ) رة���٣،١    )ص/4/�ال                



  

 

 

 

 

٢

 �	��� ا����ن�
	�  �����ت
 

 ���ت ����/ أ

 
   :م�� ه�ت م� ی�g مO ) ٤س

 ١١ :ج.�, ی#ت���ن م��  ان-,)  ٣                ١٤. ت�#یZ ش�4 ی��# $� 5[ء وا-, م� -+4+� ال��#ف) ٢         ١٤  .�#یZ ش�4 ی��# $� -+4+� ال��#ف ت )١
 . ال�14 ه ال�L�p# )٤    . ال�L4�� ?�P ال*/#اء ) ٣ . ال#5? ال'#ی� ه م� ل4} بC4o ) ٢ . ال�6ل^ ه م� ی�6^ ال��� ) ١          ١٦   : اyت�4ا7+, ال��#ی��ت   )٥س
  .  ا��78ن آ�ئ� -g م�,ع )٢                               . ا��78ن -4ان $��? ) ١           ١٤  :�#ق ب4� ال��#ی�4� ا8ت44�  )٦س
� م� ه`_ ال��#ی��ت م� ه �5مO م�O7 ) ٧سhو–  O4# م��57م�O- O4# �5م� O7١٦: م�  
١(��,L٢.                                             ال�\�1 ش'? ه (��T�+ع م�Chث أC\م/�ط ب ��,Lوم���وی� )٣.             ال�\�1 ش'? ه ��T�+ع م�Chث أC\م/�ط ب ��,Lال�\�1 ش'? ه.  

   ال\�ل1ال�*? 
  ) .   ١٧      ال+��4 وال/'�   - ٢١  اp��8#اق   -     ١٧  ال+��4     م'�7ت (  ب'  م�-,د ال�+*د ) ١س
  )          ب�i ال���\�#ون ی�kرآن �� ال�O��P     -      رك ال���\�#ون او یL=�ر ا8��*�د    ام� ان ی�k   -             ا8��*�داذا ش�رك ال���\�#ون �� م*# زاد ( م� 7ع آ? ���4 ) ٢س
  ١٧او ت�ت� �� �eال ص� او g :      �6I مO ال���4? � ال�6L+�4 و�4# ال�6L+�4 م�� ی�ال���رات ا8ت�4 ال+��ی ��-,د ) ٣س

� �� ا8م�آ� ال��م� 8)    ٣                 .#ی� ت�/+M ب�/,ی1 ال�'# ��4 ال�kال�L) ٢                   . ال�l�L ال�*#ى اش�#ى )١                                           I,7  . 
ع وال�/�ل )٤س h  ٢٢   :ی� ا8تg� �4 ال+�� N�ال/,ود ال���p#وال'� وال'Z4 و -,د ال�

  .  م� ال\,ی�ت8 یJآ? ال�k^  ال`ي ال/4ان أآ\#)  ٣                                . م� ال�هب4�  اR$���م�/,ى  O4�5) ٢                             . ل4} آ? م� ی��O ذه^) ١                 
$=�  -���4 ت��p#ق آC م� -,ی=�   (( آن م� ال/,ی� ال��ب+4� ) م*#ی4� -ال��kب  ) ( ٥سh ٢١) 8 ت��p#ق -,ی=�    -   8ت��p#ق م/�ل=� وت��p#ق م
  :ب4� ال*اب الg� J6o آ? م�� اتg مO ال���4?  )٥س

١(  g�$ �4�4�/ص,ق ال+��4 ال� Z�         ٢٠    )��T�Iال���رة (  .     وال�#آ�4�4 $�� ا8ت��ق ب4� T#�4=� م�6ب+�=� ل�ا�Oی�
   : م��  آن م� ی�g )٦س

  )         ١٨   ���4 شo*�4   /      ١٨���4 م=���      /         ١٩    )ت#آ�4�4(   .���4 ا-���ل�4 ال*,ق  /        ١٩          )ت/���4(   .���4 ی+�4L4 ال*,ق )١
$=�  ا�#اد آ?�ل=� $� ���4 ت�4, ا�7*�ل  م/ )٢h ج س   . م
$=�  ��ل��4���4 ت�4, ش�ل ال/'� $�� آ? ا�#اد م/�ل=� و )٣h ج س.  ا�#اد م
$=�ه�ت ���4 ت�4, ات* )٤h ج م      . �ل م/�ل=� ب��i ا�#اد م

Oال�*? ال#اب 
    ) .              ال�+�ب? ب4� ال+��ی�  -            ا8,��8ل ال���ش#( :  یJتgب'  م�� -,د ال�+*د  )١س
� ص�ل� ی�ث م�ء ال4L? 8 م"              اذا ���| ب*,ق ال+��4)٢سTا  . g ت+�ب�=� ب�ل���د وال�i��L وال�,اI? مO ال���4? ��� -'� ال+��ی� ال� "         
  ��� -'� ال+��ی� ال�g ت+�ب�=� $�g م#بO ال�+�ب? مO ال���4? ؟          " ال��kب ی�kرآن �� ال��4�L  آ? "          $�g �#ض ص,ق ال+��4  )٣س
$=� و$�g �#ض ص,�=� �� )٤سh    � $�g م#بO ال�+�ب? مO ال���4?+�ب�� ل=�� -'� ال+��ی� اله�ت ���4 ت�4, ا�7*�ل م/�ل=� $� ب�i ا�#اد م
لال+��ی� ال�+�ب�� ل=� $�g م#بO ال�+�ب?  -,د" .  ب�i م� ل4} $#ب� ی/^ م*# " ال+��4  ب*,ق )٥س=Pن -'�=� م      ؟ )�4# م�#و��( وی'
4� �g ال'Z4-,د ب�\�ل 7ع و )٦س����oال� �         -'� ال�+�ب? ب4� ال+�4�4� ال'�4�4
  :  الg� J6o ال���رات ا8ت�4 مO ال���4? $�� م#بO ار�6 أو-,د ال*اب ) ٧س
            )��T�Iال���رة ( .  ال��,ا��I م�=�" سك " ص,�| "  ج س" اذا ص,�| )٢

 ال�*? ال�oم}
ع  ��4س ص/4�آن م� ال/,ود ا8ت�4 ) ١سhب  –$��aء  –����ء ال "      . �+� م� الk'? ا8ول ت��p#ق N�P4�7 ال��kت+,ره� ال"  N�/ث� اث�| ص  
  .��4س ت��p#ق N�P4�7 آC م� -,ی=�*         M م+,م��_ آ�� �+�  ت��*       " -#ارا "و-,_ ا8آ�# م� الk'? ا	ول  آن ���4ً� ص/4/ً�)  ٢س

                   ث� ب4� -,ود_ .    ��4س ت'ن N�P4�7 ك س*   .       ��4س ی��p#ق أآ�# $,د م� -,ود *                                        
$=� �+� ��4*        .ت��M م+,م��_ آ�� وآN�P4�7       * ��4 " آ? ال�*#ی� ی�kرآن �� ال���4  "  م� الk'? ا	ول آن ���4ً� ص/4/ً�) ٣سh  .��4س ت'ن N�P4�7 ك م *    .  س ت��p#ق N�P4�7 م
    ث� ب4� -,ود_ ال���p#��.     ��4س ت'ن N�P4�7 ج س * ��4س ت��p#ق N�P4�7  م/�ل=� �+�   * تZ��o م+,م��_ آ�� وآ��4  *      "م*#ی4�"و-,ة ا8صp#  م� الk'? ا	ول ص/4/ً�آن ���4ً�  )٤س
  .   ��4س ت'ن N�P4�7 ج م *  .      ی��p#ق ا�? $,د م� -,ود_*   =� م� -,ی ��4س 8 ت��p#ق N�P4�7  أى* تZ��o م+,م��_ آ�� �+�  *    م� الk'? ا	ول  آن ���4ً� ص/4/ً�) ٥س
   :الJ6o ��� ی�g  أو-,د ال*اب  )٦س

 ٢٩            )ال���رة ص/4/�(.     ب4� م+,م�4� ��ل��4�  إ��7ج8  )١
 ٢٨      )�ال���رة ص/4/(   .ا	ول��4س م� الk'?  وا-, �� م+,م���L ب�� ا	و��ی�'� ا��o,ام ال/,  )٢
 ٣١ ) ال���رة ص/4/� (    . 8 ا��7ج ب4� م+,م�4� 5[ئ4�4� م���5ن  )٣

  :ب4� آ  م�) ٧س
  ٣٥                   .واه���4 ب�م\��  ال+�4س  ���4  - ١
 ٣٤وا��? اش'�ل ال+�4س ا8ر��6 ؟  ی���# الk'? ا8ول ل�+�4س اآ�?   - ٢
 ٣٣                              .ب�م\�� م�,� ال+�4س   - ٣
٤ -  �  ٣٦  ب4� ذلb) . ال�M6L ال*ري( اZ��I م�Z ال����C وال��'#ی� ال����4� م

   ال�*? ال��دس
� اه� ال�4ب ال�a-8 g=� ال ) ١سhن ��'#ونو  ٣٩  $�g ال�M6L ا8ر�g6 ؟ الp#ب4
   :-,د ال*اب والg� J6o ال���رات ا8ت�4 مO ال���4?  )٢س

١(  M�7 �4تhال#ی��T��Lا��  .   )���٤٥       )ص/4/�رة ال    
٢(  g+6Lال�[وم ال� �   ٤٤     )ص/4/�ال���رة (  .  )I*�ئn ال+��4 ال#ی��4h ( وه� ���4 ت/��4�4 ال+��4 ال#ی��4h ت��# $
٣(  �h#� M�7 �4تhال#ی�.                             ) رة���٤٦       )ص/4/�ال                  
٤(  �hال#ی� l=Lع دی'�رت ال�#�Iا    .            ) رة���ال��T�I(          ٤٠                  
        ٤٣         )��T�Iال���رة (            . تM�6 ��7ئP=� �� الا�O   ال#ی��4hت ال�/�� )٥

   :�#ق ب4� آ? م�  ) ٣س
    ٤٩،٤٨.      ال��#��ت وا8م�#��ت�#ق ب4� آ? م�  / ب                                           ٥٤     . ا8,��8ل والص? �g ا8,��8ل ال#ی�gh  ��$,ت� / أ
  ٥١  .  =�P^ م#ا$�ت=� $L, وh�ال�����ت مP#د ا��#ا�hت ول'� ل=� ش#وط ی أنر��  ) ٤س

�   ال�*ـــ? ال��بـــO وال\�م
  )     ٦٦       ال�ق اوه�م  -     ٦٦       أوه�م ال��#ح  -       ٦٥    ر�6$L, اا��8+#اء ال/,��  -     ٥٨    )ا��8+#اء(ا8,��8ل ال�P#ی��   ( $#ف آ  م� ) ١س
    :-,د ص/� او J6I ال���رات ا8ت�4 مO ال���4?  )٢س

    ٥٧    )ص/4/�ال���رة (  .  ال��� مg� l=L ال��'4# وال�/1  )١
     ٧١  )��T�Iال���رة (   .   -��� ����ال���ص# ��7ن  ال����ال+�7ن  )٢
    ٥٦   )ص/4/�ال���رة (  ل��#�� ال����4 7ع م� ال��#�� �4# ال���ش#ةا  )٣
    ٧٦    )ص/4/�ال���رة (   .مl=L وا-, �� ا��8+#اء وا��L��8ط ب4� O�P ام'� ال  )٤
 ٦٣         )ص/4/�ال���رة (    .�ا47� ال��� ا-���ل�4 ت�4/45#   )٥
 ٦١       )��T�Iال���رة (.   ا�8+#اء ا��,8ل ه�ب�  )٦
    ٦٤    )ص/4/�ال���رة (.  ا��8+#اء ت#اث ا�7��7   )٧

� ش#وط ) ٣سhو )�a-C�4 ال�#ض  - ال����ال  (��  l=L٧٠   .ال�+�4,ى  ا��8+#ائ�ال�  
ع وال�l=L ال���o,م ) ا�47��7R –ال4�6��4  –ال*ری� (�#ق ب4� ال��م  ) ٥سh  ٧٥.   م� -14 ال�
6ات ال�l=L ال����) ٦سI #ص# اذآ��؟ال�   �a-Cب�ل� �h#ال� l=Lی,   ی�,ا ال�e٧٠ 8اؤی,  ول��ذا   ؟ . ه? ت  
 ٧٢....    ه? تeی, ؟ ول��ذا ؟. ی#ي ب�i ال��-\4� أن ال��م ا�47��7R �#ع م� ال��م ال4�6��4 ) ٧س
$�4 (    )٨سh  ٧٣ ^ ب#أیb $+ ؟ ا���47��7R ال��م ) وال��a-C         -وال+�4س ال'��  - ص�ب� ال�
  ٦٥. -,د الL+, ال�N5 لaL#ی� ا��8+#اء $L, ار�6 ) ٩س
  

 ��  7#آ[ اوy $�� ا����8 ال� ت/�=� �I ث� ب��� ا����8م�/


