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  *)( )���ر ا	��ر ا	��������   -درا�� �� (  :א�����ن�

 �  :ا�
� ا���س”إن ����� �� ��  ، م) <=�0) ت>دي إ�� ت8/رات 5)��4 �3 م01/م  آ)ن+ *�� ()' �“ ا#%$�#ل ا�! 

 و��ّب!) %!=� ومS)ن� Qر%Q /RنPاك  HI آ)مN أوروب) آ)ن+ ا�K J ا��'�HI HJ   .، دام+ ��ة �Eون     ومC ذ�A  ؛ ا���آ�
��=� Rاه� ا�/Vا� ��J1ت HI ��%ة ا����S1�(ب AJ!$اءات . ا��E H1I"A�ن(S�!ا� "�Yر%$/ نZ ة�J!ا� :  

���� ����� ا���ة ا����ة 	�
� 	� د���" 	 �����  "إن ا�"!  ا����ك 
، �=]ّ� م]3 أآ ]� ا�!J[$S )ت H[I ت])ر�`           ن اآ$_)ف وت/^�[ ا#%$�#ل ا�=�!H م3 ��ف *])���H[I H تJ[1�� ا���آ])ت              إ

��) ح����) ��1��a)ء     R��� بّ�3 �) هPا ا#آ$_)ف بgن3S!� # f أن نH[I ec ا#%]$$)<)ت ا���%]��      .  ا��S1 اdنJ)نH و�!Nc م
� ا�!iح�V اZن�� hن0) ت>دي أح��� �J%ّ<!ا����ّjم A�(Jم �  . )ن) إ�

 i�ّjن ا���س م/S� ]�3 آSأآ ]�      و� ���J[ب ��J[ت �؟ هN م3 ا�gRk ا��/ل بgّن ��ب� م�Yورة ب/ا%�R أرب=� أح]8
m�I 3�ورة ب�8)ن�Yب� م�� ��  ؟ م3 %�

              J[$Sرة وم(j[ب�ا�� ا�� P���آ� انEiR) م3 تY)رب �/م�� مn� �I/�gنJ)ن�� م� ��%(%hا C'(E/ا� �E1ّ�� ب�$ � i[5ل  �
  . ا�1S)ح ا�K=8 م3 أ<N ا���)ة

           CI3 ا�����ب� ثgYI ]ّS� qّة  ،s�� ���e أم�� CI�� i>ر � $=� :         N[ E �[� م]�I(J م=ّ�[��%$/اN[) ا�=�ب]� ح�آ([0$ 
]E/$ءل. ا�(J$� : �I(J!ا� tP3 ت!��� هS!� ]�آ          ic[ت مi[Y=ا� q��_[0]) ت� ذ�]A ب=]�ة �]�ق م[��  ،  ؟ �!3S ا��]8/ل 

e[[��Rا� N[[=> أو�[[cأآ (J[[� آّ�!]]) دارت ا�=i[[Yت ب]]0J/�� وآّ�!]]) آ]])ن ا�e[[��R أم�]]J) أآc]]�، آّ�!]]) وا(]]�+ ا�=�ب]]�     .  أم
) ب)�$_��q وب)�$!��s؟ بNّS بJ)��   . ح�آ0$)Y$:   م)ذا أن��ر<(kات ا���ثg$ن�8+ ا� ��� .     �!ّJ[� ([م ��ثg[م]3 ت ��ّE ���

    e��Rت وا�iY=ى ا�/$Jم ���HI f ا������ م]) ه]/ إّ# تJ[1��            وُ�=ّ� هPا تJ1�    ؛ ب)#ح$S)آ)ت S� H=Eوا N=1� (��Vا ن�
H�([[ $�، # �/<]]� أّي �]])'e  تّk�N[[ اZن ����]]) أم�]]J) ب]]�18 مc)��]]� و�i[[Yت ب]]�ون أي اح$S]])ك، H[[1I ه]]tP ا��)�]]�  .  ا

    ]E/$3 ت� H$ا�/ا                       . ���آ� ا�=�ب� ا� H[I H[$وا� �[��(cوف م�[^ H[I �[ب�Yت N[�ّk$ب m[�I �[Y�$� ه]tP ا�[�� (�C[E  ��� ت�]8ّ
إن ا�$�Yب� ا�!c)��� ت �ز ب/ض/ح ن�)'� ا��S1ة .  ��$J�N تJY��ه) hنf م3 *�� ا�!!3S إزا�� آN ا�$gث��ات ا�k)ر<��  

  .اh%)%�� ا�$H آ)ن+ م=$!�ة HI م�S)ن�A ا���آ�
� م�)رن� ا�$���R�n� 3ح)�� ب)�!_3S!� ،NS ا��/ل   � :  N[=1آ])ن ا� (!�) بgن آ!�=�ّ H%ث (إن ا�$8ّ/ر ا���g[$ا���]�ا،  ) �آ 

���Jازدادت ا� (!�� <qJ. آ���� هH ا�$H ُت=�q بgن E/ى 5)ر<�� ت>ّث� أو # �Jا، ا�PSه.  
�H ه/       ��(* fب ��) أو م�Yورا أو 5)ض=) hي تgث��، وب)5$]8)ر، إذا      :  إن ا�!>ّش� ا����Y ا�Pي أت/Iم� qJ> 3S� q� إذا

� <qJ، %�$��ك         ��� �]/ل m[5 م]�$J�q�          q ت>ّث� أي E/ة 5)ر<�� [�� (0J[1ن ���J[�(أي ب ،�!V$�$]j} إذن  . ب�18 م
              qJ[Yا� �[���� # ت ّ�3 إن آ)ن ه)ك E/ى 5)ر<�]� أم # ت]>ث� �Jن ا�g0])       . ب�إ� N[ت/ّ( H[$ا� ���ا�]�8 �[Y�$إّن ه]tP ا�

�H، (�|+ ب=� I$�ة   ��(*           NS[ش �[���])'H ت=/دن])    و�=]ّ� ه]Pا أول E])ن/ن I�)� "        a&�أ ا��'��&%   " ، م3 ��ف ا�=q�( ن�/ت3 
fV1ح ��� tآ�P$� (  : ، و# زال ا� ={ م

� %S/نf أو ح�آ$f ا�!J$��!� ا�!$V!� إذا �q تE N5�$/ة �$|��� ح)�$f ا���آ��" �� qJ> Nآ ~I(��."  
��ء"   ب$�8ف �3 آ$)ب* ,
أ� �� أ�_$�3 و ��/ب/�� إن1�� -  "�'ّ�ر ا�0�1ر �. ا�-  

  :ا��'��ب 
1-�S13 ا��و ب �  ة ا�$H أث�� ح/�0) <�ل آ �� ؟ ا�Eأ ا�
   م$� IـHI N8ُ هPا ا��Yل ؟ و م3 ��ف م3 ؟-2

 ����� ��	 
 01/09/2014: ��ر�

ح%��� �����ر
�  :ا�����ي ا������ ���� .ا���ة و ا���آ�ت ا�� 
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Sujet : 2AS 02 - 01 

  

1- S1إذا آ)ن ا� �� و</د E/ة �Cjk �0) ا�!$��ك أم # ، ب!=�� N�د� ���Jأن ا� Hه ��ح/�0) <�ل آ  ��أث H$ة ا��
  .م # ا�HI qJY ح)�� ح�آ� هN ه/ 5)ضC إ�� E/ة أ

2-        HI N8I يPه/ ا� H���(* q�(=ا�  tPب�#    ه H!�� ا��]�س ،    ا��j�� ب)�$!)دt اd%$�#ل ا�=�� Hإذ  م3 اd%$�#ل ا�! 
�� ، أي أوض} �Jا� HI ��|$�(ب e��� و إن!) ت$=�J�(ب e��$f م$|��ة �Cjk إ��  E/ة ، أن أن ا��/ة # ت$=�% qJ> Nآ

E ��$f ث)ب$� # �Cjk إ��% qJ> Nو آ /RJأر� q�(=ا� f�(E (3 م�� ت!)م) I(  ./ة ، هPا ا��/ل �$
  
  
  
  
  


