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��� ه� ���� أي أ���ل و��وا ���
ب �����؟. 1/� 

��� ؟�0ل أول أ/.
-�+ ,+ *��() )ا�&�!اء( ه� أ#�" أي ��� ���� ����! �ن.  2/� 

��� ,G<0ت أ�!ى �0ل 3D!ة ا��AB؟ �#.@ ��اء ا�?<!ي، أو ار(��ع ;:9 ا��م، أو ا�5�67، أو ا�آ�23ب، أو أ�ه� أ. 3/� 
 

 ا���� ا�����
 

 آ� آ�ن �.�J وز��  .� ا��AB؟  ـــــــــــــــــــــــــ .1

 ـــــــــــــــــــــــــآ" ,+*( )	�'؟ 

 ــــــــــــــــــــــ,P3 آ�ن أول �
م �N OD! دورة KL!�� ��؟ ـــ


�رك( ه� آ��@ هQR ا��ورة�
� أ;:4 أ)	ل  ):,�74 و�6 دا45ة 3	ل ا1<
 ؟)+

�� آ�ن أول ,	م @? ا��ورة ا��<4,� ا����=�؟ Aـــــــــــــــــــــــــ 


م (O)S ا��ورة ا�KG!�� -�دة آ� ـــــــــــــــــــــــــ �
م، و(?�A� !A3ة ـــــــــــــــــــــــــ�. 


�رك( ه� دور(� ا�OD ��!KG ا���دة��B��  ):,�74 و�6 دا45ة 3	ل ا1�A ��B��A 4
C 

 إذا آ�ن  � /.W �� ا/�V3ام *.
ب ,U7 ا�OD �AB ا�O;�A؛ P3AD أ�Rت �N! *.�؟

 أو أ�7Zء �N! دورة �AD ،��!KL هO هQR ا�
/���؟ و/��� �U7A ا��AB؛ /
اء  .� �إذا آ7@  � ا/�V3,@ أ�


ر، .@ ���67ف ه� أ#. 2K\ ؟ أو�� ��!KL دورة !�N R7, دم U�� ]ـــــــــــــــــــــــــ: ا��3ر�  ���/� 

 ه� -���@ أ*� ا`-!اض ا��N R7, ����3! دورة KL!�� ��؟. 3

+a.ا� OD ـــــــــــــــــــــــــ: ا��3ر�[   (��&�ت أو أ��    ���  � 

+���bا� OD أو أ�� �Vc)   ]ـــــــــــــــــــــــــ: ا��3ر�    ���  � 

���    ـــــــــــــــــــــــــ: ا��3ر�[   ز��دة ,!ات ا�3.
ل  � 

���    ـــــــــــــــــــــــــ: ا��3ر�[   إ-��ء                  � 

d� ن و��be                             ]ـــــــــــــــــــــــــ: ا��3ر�    ���  � 

�	
 ��رادو�����ل آ ء��دة ا�
�دة
 ا/3.��ن ,�  .� ا�

 

�D,4�ا�" ا� :
E ل ذا	G
��H 

 م 2:46  6/7/2009

  :ا/� وا�� ا���a :(�ر�[ ا�0�Aد : ا�?+
  :ا/� ا�G!��  :ا��7
ان
  :ا�?+  :ا�67Aله�(5 
  :ا��7
ان  :ا���Aه�(5 

 5)�Kلا�
ABA67له�(5   :ا�Aا�:  
�7KAه�(5   :ا��A�ا�:  
 �Kf�A��7  :ا�KAا�:  
  :ا���Kf�A   :ا��:�

��  :ا��:�  :ا����
�دة �)
;U داg!ة ( MCR أو  PVH: ا�P�G3?A ا�9aVA ا�

�Aل أ*�ه
* ( 
��  :ا����

 ا�	���ا���� 



� �h�3� ����hإ� �ABـــــــــــــــــــــــــ: ا��3ر�[  �3.�ر ا�    ���  � 

���        Rا ا�9aV, !�e �AB �)؟ه� آ�ن ه. 4  � 

O�AB) أن *�و�@ أن W./ �7<+ و ه�>A3) ة  (��6 -+ /�7؟���A� ذ�� +, O     ���  � 

@����       ا�/ !�e ��a����RK� +ا ا��AB؟ أو وا�� ه� أ  � 

       5 .�?h6ة ا�Kfأ U;و ����): 

���     �ان ا��a �؟آ��6دة ا��ia، أو ا�c�5، أو G, �D<0ت �ه� (����+ أ�  � 

P ه� ��<E أي PAتSG�A رآ	>B  ت�Aآ�TUGA �G��       ، أو ��م XE*] ا��م ��� ا4X� ���YZح �A ، أو ��� P� �*1؟�                         ���  


��<E �أي ه PA PتSG�A ؟\*
P ، أو ا�Z:�ر ، أو @? ا[ذ�
P ، أو ا���� ، أو ا3�=�ن ا[�T ، أو ا��
�              @? ا�>                         ��� 
 P
��<E �مه�^ 	( ��                                                                                   *�، أو 6
\ ا���_؟,ا�:�ر، أو آ                         ��� 


P؟A�=أو @? ا� ، P,�

PA P أي E	رم @? ا���<E �ه                                                                                         �                         ��� 
 P
��<E �ا��>�ة ^�مه��E �*� م، ، ��م ا�=�رة�<��            ، أو إ�<�ل ، أو إ��Aك ؟ و7	د �	ن أ�	د أو دم @? ا�+4از ا�                         ��� 
 P
��<E �ل؟اه	+�*� �
=�ظ �*�+	ل �
S ، أو ا���7 ا��*��>	ر �>�م ا�4ا�3 ��� ا��+	ل ، أو ا���                                                       ���    � 

_�' ، أو ا��>�ل ، أو ا�>Dل ��� ا�	4ب ا�+�E PA P
��<E �د ه	؟أو ا�:>                                                       �                         ��� 
�=� ا��<+� ، أو ز,�دة اZ@4ازات ا��<+*
�؟�A ?@ �G3 PA P
��<E �ه                                                                    �                         ��� 

 c�A 41^ d5�� ـــــــــــــــــــــــــــــــــ: �>�\ ا�34"اذآ4ي �Eر,e و �

j���� Pف �
P ا��ورات ا��<4,� ، أو �>� ا�X��ع ، أو أ�" أ��hء ا�X��ع ، أو أ,��:E �ت �هSG�A  �
�             أ41ى؟��7�                         �� 


PA P أ�" أو ��<E �ه��GE ؟P
,�Uا� PA �5ا	أو 41وج �                                                                                    �                         ��� 

�Y PA Pاع ، أو دوار ، أو  ��<E �م ه���                                                   ��3س ، أو n*�؟ا�4ؤ,� ، أو @=�ان ا�إ�                         ��� 


� ، أو >�
PA P @=�ان ا���<E �تهSG�A  د إ��	*pم ، @? ا�	ت ا��SG�A مأو	ء ا����h؟أ                                            �                         ��� 
�>P,4 ���=*\ ، أو ا�آ��qب ، أو ه� E أو ، r+� ون�� P
G+E4ةG@ 4وادكE ر؟���                                                  ا��                         ��� 

�                                                                         ;�j� H,�رة )+
r ا[4Aاض ا�>=*
� أو ا����
�؟ه� �+\ أن                          ��� 
�SGت A ',�� �؟ه�ل أو @? ا�>�j��اء @? ا�	� \
Dا� '� r+�E                                                                       �                         ��� 


��<E �هP ,أ PA�  م�^SD<4 ، أو ا�>B؟@? ا��Y���م ، أو ا��B<ت ، أو ا�                                                            �                         ��� 

<� u�A ^41 دورة n<4,� �اذآ4ي أ,.  6� .ا[دو,� ا��uآ	رة �3=� ه? ا��	7	دة ��*�'. أدو,� ��Eو�

 ه� ����و��� ��������ت �� �� ا�
	دة �����؟
�SGت �اذآ4ي أ,ر�7ًء .  7A �>��;��A ?@ P
+C4E �A�<ا� '�Y أو ، '*�� �=*<�A: 
 

�� ا���ر���� ا�! �� ا�

1. �ً=��� w�A H
 ��74ء و�6 دا45ة 3	ل أي 4Aض ���

 �Xا� ، �

� ، ��وى @? ا�����U أو ا�G*� ، ا���<�ب ا�4�Gي ، ا��<�ب ا��xة ا��G,ا�:+� ا[����Aj
E�Aا�4و �� .)ا�:�4اء( +�ي ، ا�
4;�ن@
� ، ا�

� ���74ء و�6 دا45ة 3	ل أ, .2ASGت �=��� �>�A H
���: 

  �
�PG�,    SGz أ)>�� أو A	اد y�XE ا��4Gي ، ا6�4ا��ت ا��xة ا��ر;
� ، ا��4)�ن ، ���3A ، م�zا� [z*XE م�z� ، �
�
��;<� ، ا[���@z? ا�=*rz ، ار�z�Eع xz6]      تا�
��ا�ا��م ، ا��<�ب ا[وردة أو A ، ت��*X ، P
����Xت ، 4Yع ، n*� ا[)��zل ،  ا�آ� @? ا�54E  ، 	�4  4ا��ت�z6ا   SGz�A ، ب�zq�	�,�zت  E تا��>��
�z ، اآG��� \z*<�  ،

SG�Aت  ، �+Gغ ، ا[�:�ب ،  ا��A4اض ا��Aرات ، أ�pA ?(�<E ،�*Gء ، ا��<A]4ا��ت @? ا� ).��\ ا�34" ، ا�U�)"34	,� ا[��Dء ا[ا6

SG�
� ت;�5�� ا���� :ا�

��� أو @
<� ا��4ات ا��? jX3 "Eك 7�
� ��74ء ذآ4  .3��" ذآ4ه� أ��*wإ47اء 47اE'� �3" @? ا���, "� �A ،: 

���    ا��P/ ا���ر,e / ا���� �
r ا��>��d ا���+����/�+r ا�4Xا�3        ا�� ا������Dت �	ع ا�4Xا�3 ا�3��Xز �����


� ��74ء ذآ4  .4�7�
���
<� أ�	اع ا���<E ?�
� ذآ4ه�، @? ���3 ��م ا�>=�;
4 وا[دو,�y�XE  ا���� :@? ا���	ر ا�

6  .�<E �أ,ه PA ?�� ؟�

	ب 1*=�        "<� � 


� PA ;+�؟.  7E|4اض اA]�3 ا}� H+Yأ �ه 
 � �>"  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ا���ر,e      ا��
Sن 
 � �>"  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ا���ر,j      eه4يا� 
  �,�
ASG4ة(ا�h�� � �>"  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ا���ر,e     )ا��
 � �>"  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ا���ر,e      )ا�=	��ء(ا�<�4_  

�ا� *����
� ا��~U      e,ر�� � �>"  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ا�

>? �>�\ ا�34" ا�:	له� �+\ �'  +( 4
C c�A �*؟�  e,ر�� � �>"  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ا�
 � �>"  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ا���ر,e    ؟�B�Aر A<+*?ه� �+\ �' إ47اء  
�q:�ل ا�>4وي ���ه� �+\ �'  �S� ع	Dpا� �
5��4>G4ا�3 ا�X)LEEP(؟ e,ر�� � �>"  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ا�

 � �>"         ه� �+\ �=� دم �'؟. 8
���	س. 9
�
P �6 ا�:E 41^ e,ر�E:    e,ر�� ــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ا�

�SG �ه� �+\ �' أن ���
H أ,. 10A4ة؟ ��74ء  ت
�1 �
Yc
6	� :ا�
 

 



 
 
 


ا�� ا�$#  �� �� ة ا�"!�% 
 

1 . '�� )*+
 ��� أو أآ4U ��� و�دة )�*'؟ 35ه� �
 
"<�/� 


�؟ �ه� ,>��? أ�3 أ@4اد أ�E4' أً,. 2hن ورا	GE أن ���, ?�
� وا���� PA ا[�4اض ا�
    ?�
Gا� T
*� ا�
�Sز�A داون     A)�
�	x��ا�( 
 6�	ر ا�>SDت    

                 7Z؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ��� اw�	� ��@ ، "<� ـ� ��� 
    P� �+; �
C�Aد ��G� أو �
+*; �A45أز ��� 

�ا�(ا����	ر    *
@	�
>( 
�	ن   X�
� 4Aض ه�
 )�Aء �*� ا��e(ا���=�ء ا���Aغ    

	ب ��[�+	ب ا�>:+?   �)�;	=� )ا������ ا��
  �
�
�	 ا��
 �PKU	ر,�  آ
   �
�

�(ا[��
�SUا� ، �
*X��ا� �,Spا� �
�
 )أ�

��ز 4Aض(4Aض �Eي ��آ_   Gn]د ا	>,( 
 )4Aات أو أآ4U 3(ا7Z<�ض ا���4Gر   
 :أ41ى  

 "<� /� 
 "<� /� 
 "<� /� 
 "<� /� 
 "<� /� 
 "<� /� 
 "<� /� 
 "<� /� 
 "<� /� 
 "<� /� 
 "<� /� 
 "<� /� 
 "<� /� 
 "<� /� 
 "<� /� 



 
 

�1
P ا��45�X؟. 3�E �ه 
�1
P @? ا�
	م�E 4ةA "G@ ، "<�� ���7Zا H؟ ــــــــــــــــــــــــــــــ: إذا آ��P
�1�E أت�� P� ـــــــــــــــــــــــ @? أي 

 P
�4�E H؟ ـــــــــــــــــــــــــا�إذا آ��>�
�4�E ?ت ا���
�	Gع ا�	ت ؛ @�� ��
�	Gــــــ 
�4
�<� @? ا[�+	ع؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�E ?� آ" ��د ا�qG	س ا�

�,4>n 41 دورة^ u�A �
���
H أ�3 ا�>=�;
4 ا�(�<E �ه: 
 أآ
	�Eن

P
�,�A���

P أو 7�,�A	�+,4�� 
 ��7Sت �DAدة �*�4)�ن

�� 3+	ب ��A ا�
 P,د�A	آ) [*XE جS<ا��م�( 


P ، د,+�آ
P ، أو أي أدو,� أ41ى �>Sج ا�:4ع��S,د 
�4و�
�ازول
A أو ، �
7S@ 


��ت أ41ى A��
@)�
A	, ب	*� )أآPA 4U ا�� ا[د�� ا��

H أ�H أو وا�� ا���� �pAرات (�<E +\ أن� �ه��	��A 	X,أو ا���ر ، P

��ت ، أو إلاآ��G	آ�,A��
�A]دي ، أو .إس.�� أو ا

 ، P,4و
 أو ا�G	ا�	دز S1ل ا��hSU اn<4 ا��? �E+\ ا1Z:�ب؟ا�<
��3
� أً, ���
P أ�H ، أو وا�� ا�(�<�E �رات  �ه�p�ا� PA ��	���ا����\ ذآ4ه�؟ا� 

 "<� /� 
   
 
 
 

 "<� /� 
 "<� /� 
 "<� /� 
 "<� /� 
 "<� /� 
 "<� /� 
 "<� /� 
 "<� /� 

 
 "<� /� 
 "<� /� 

4 .	�� H64<E +\ أن� �رة ه	�pا� �*��A �
5�
�
�4,�؟آ�+
�ات أ7
�H اد آ أورا�d، أو ا��,	آ�
P ، أو ا��+
�ات ا�
64<E �هH � � {n>� إآ_ u�A ^41 دورة n<4,� �'؟��

 �
:+� ا[������� H+Yأ �4,� �' ؛ ه>n 41 دورة^ u�A)4اء
� ؟)ا���ق4)ي ,أو ا�(�X ا�
Y 4

x�� P
A	=E أو ، �
 ؟]��وق @SDت ا�=�ه� E{آ*
P ا�*" ا��


4وس اZ,�ز S1 PAل اE:�ل ��7? ، أو إ�*A 4	�h ، أو �=� دم؟�� H+Yأ �; ?�	GE أن PG�, 'أ� ?@ P
G�E �ه 


P ذه�ً;�<A �A ����A ?@ P
*�<E �؟� ، أو ��7ً,ه� 

 ؟ا��? �E+\ ا���ر�� ا�P����D ه� ��,' أ)��ل @? 
      �,4>n 41 دورة^ u�A ��� H+Yأ �؟ه'� 

 ا���A��3 HA�pت ا��	�� ، أو �A��3ت �Aء ��u�A P1 ^41 دورة n<4,� �'؟ ه�

 "<� /� 
 "<� /� 
 "<� /� 
 "<� /� 
 "<� /� 
 "<� /� 
 "<� /� 
 "<� /� 
 "<� /� 

5 .,ً�k� �؟� ��ً#� Reاgً�ه� (3.��+ 
 ه� (����+ ,+ ;:9 ا��������L O؟    
 ه� (�Aر/�+ ا�!��;� ����k3م؟    

/� OD ا�?��رة؟ه    �f �7ءZ6ام ا`,�ن أ* +�,�V3?) � 
 ه� -0 �3 �
ا�� ا���a ,?�3!ة و ُ,!;��؟    
 

 "<� /� 
 "<� /� 
 "<� /� 
 "<� /� 
 "<� /� 

 
� ا���ر�� ا�! �� ا�)�'&

5�Aا� OD ورد �Aآ ��g���� O;!Aا��3ر�[ ا�: 

@� )�!�fء و;U داg!ة *
ل آ� ,� �W.a7: (ه� أ


 �ز��  ��/N9 و��/
3Aا� !B.ض ا�
* +, ����!Dأ,!�<�� أ ����?�� ه?.�!D ���7د�� آ
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