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  ا	�ا�� ��وأ�� ا���م 	��� ا	��� ����               

  ا�����  ا�ول ا�����ى  ا��
� ا�����ى  ا��
�	 ا�����ى

  ا����ة ��رة ��ا��*
  ا����ة ��رة ��ا��*

  �#�ب أن �����   هللا إن*

  ا����ة ��رة ��ا��*

  �#�ب أن �����   هللا إن*

�� ا�)
س أ&%$�ون*�
�  

1  

  �#�ب أن �����   هللا إن*
�� ا�)
س أ&%$�ون*�
� 

  ���$+ $��* ا����* وإذ*

  ���$+ $��* ا����* وإذ*

  �01 �/$)�ا أن أ.�-�,�ن*


ت $��* 4
ء02 و���*(6��
�  

2  

�� ا�)
س أ&%$�ون*�
�  
  �01 �/$)�ا أن أ.�-�,�ن*


ت $��* 4
ء02 و���*(6��
�  

*
$ 7�(
 أو آ�� 8$ :�(  

  ر�ُّ+ إ��اھ06َ  ا���* وإذ*

  ا�)
س $8 ا��<:
ء ���6ل*

3  

  ���$+ $��* ا����* وإذ*
*
$ 7�(
 أو آ�� 8$ :�(  

  ر�ُّ+ إ��اھ06َ  ا���* وإذ*

  وا���وة ا�?<
 إن*

*@6�  َّ��  و�4ھ01 &���ا أن ا�

*B��%�� 8C ا�ھ��  

4  

  �01 �/$)�ا أن أ.�-�,�ن*
 ا�)
س $8 ا��<:
ء ���6ل*

  وا���وة ا�?<
 إن*

  $,�ودات أ�
م .� هللا واذ�2وا*

*B��%�� 8C ��Fوا����6 ا�  

  أو دھG�� 8,8 وا��ا��ات*

5  


ت $��* 4
ء02 و���*(6��
�  
*@6�  َّ��  و�4ھ01 &���ا أن ا�

*B��%�� 8C ا�ھ��  

  �4�Iا ا�8�H إ�* &� أ�0*

*B�& Jا���  

  و$M<�ة $,�وف �Kل*

6  

*
$ 7�(
 أو آ�� 8$ :�(  
  $,�ودات أ�
م .� هللا واذ�2وا*

*B��%�� 8C ��Fوا����6 ا�  

*@6� B6�C 0ھ�اھ  

  �<� �C* 2)�0 وإن*

*JK 01N�  ذ��6F� 8$ 01 أؤ

7  
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  ر�ُّ+ إ��اھ06َ  ا���* وإذ*
 أو دھG�� 8,8 وا��ا��ات*

  �4�Iا ا�8�H إ�* &� أ�0*

  آدم اP-<* هللا إن*

*
��. @Q�6* أC  

  ا��1
ب أھJ و8$*

8  

  ا�)
س $8 ا��<:
ء ���6ل*
*B�& Jا���  

  و$M<�ة $,�وف �Kل*

*J2 م
  ا�-,

  ��اءً  ���6ا*

  $M<�ة إ�* و�
ر�Cا*

9  

  وا���وة ا�?<
 إن*
*@6� B6�C 0ھ�اھ  

  �<� �C* 2)�0 وإن*

  &?,�ون إذ*

  هللا 8$ �),�� �����Sون*

  وأ<�01 أ$�ا�01 .� �����ن*

10  

*@6�  َّ��  و�4ھ01 &���ا أن ا�
*JK 01N�  ذ��6F� 8$ 01 أؤ

  آدم اP-<* هللا إن*

*
� 
  ر�01 ا&��ا ا�)
س أ�:

?T و�01* 
  أزوا014 &�ك $

  إ  ا�)�
ء $8 وا���?)
ت*

11  

*B��%�� 8C ا�ھ��  
*
��. @Q�6* أC  

  ا��1
ب أھJ و8$*

��وا*C�2ا و  هللا وا�S& +� 
N6W  


ت &/دوا أن �%$�02 هللا إن*
  ا�$

*J&
�6�. �. J6�  هللا �

12  

  $,�ودات أ�
م .� هللا واذ�2وا*
*J2 م
  ا�-,

  ��اءً  ���6ا*

*01�
�. �. 86�.
  .86�N ا��)


�4 و8$*:� �. J6�  هللا �

*  �6I �. �6�2 8$ 0اھ�X  

13  

*B��%�� 8C ��Fوا����6 ا�  
  $M<�ة إ�* و�
ر�Cا*

  &?,�ون إذ*

*
� 
  Kّ�ا86$ �2�ا آ$)�ا ا�8�H أ�:

*  Z�� هللا �:Xء ا����
�  

*

 إ(6Qأو B6إ�  

14  

  أو دھG�� 8,8 وا��ا��ات*
  هللا 8$ �),�� �����Sون*

  وأ<�01 أ$�ا�01 .� �����ن*

*
� 

�,��د أو.�ا آ$)�ا ا�8�H أ�:�  


ق هللا أHI و���*�6$ �(� J6\إ��ا  

*J&0:6 وا�C %�
��[ آدم ا�)� �  

15  
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  �4�Iا ا�8�H إ�* &� أ�0*
*
� 
  ر�01 ا&��ا ا�)
س أ�:

?T و�01* 
  أزوا014 &�ك $

*
� 
B   ا����ل أ�:^��  

*
� 
  &�HFوا   آ$)�ا ا�8�H أ�:

*
� 
  ��ِّ_ ا����ل أ�:

16  

*B�& Jا���  
  إ  ا�)�
ء $8 وا���?)
ت*

��وا*C�2ا و  هللا وا�S& +� 
N6W  

  ا�)
س أ�X�� �Wن*

*J,4 هللا ��  ا���ام ا��a6 ا�1,

  ا���J هللا �b�X ��م*

17  

  و$M<�ة $,�وف �Kل*
  &/دوا أن �%$�02 هللا إن*

*J&
�6�. �. J6�  هللا �


 و�+*$ 81� �. J6ر ا��
  وا�):

*
�  ���,�ن ا�Z6X��� 8�H إ


&d وC)�ه*>$ Z6Mا�  

18  

*@6� B6�C 0ھ�اھ  
*01�
�. �. 86�.
 .86�N ا��)


�4 و8$*:� �. J6�  هللا �


ل وإذ*K 06آزر ��6+ إ��اھ  


�d هللا إن*. Zوا�)�ى ا��  


 و��*(
 أ(�^  ا��e\�1 إ�0:6 

19  

  �<� �C* 2)�0 وإن*
*  �6I �. �6�2 8$ 0اھ�X 

*
� 
�2�ا آ$)�ا ا�8�H أ�:  

  ا��eم دار �:0*


ت أS% ا�Hي وھ�*(4  

*JK ا��
,&  ُJ&أ  

20  

*JK 01N�  ذ��6F� 8$ 01 أؤ
*  Z�� هللا �:Xء ا����
� 

*

 إ(6Qأو B6إ�  

  ��Cاف ��رة ����*

*
  ز�)�HI 01وا آدم �)� �

  أ�?
رھa.�P 0 وإذا*

21  

  آدم اP-<* هللا إن*
*
� 
 أو.�ا آ$)�ا ا�8�H أ�:


ق هللا أHI و���*�6$  


د وإ�**C 0ھ
Iھ�دا أ  


ل*K h8 ا���Hوا ا���  ا��1

*
(6Qأ�[ أن $��* إ�* وأو 

ك?C  

22  

*
��. @Q�6* أC  
*J&0:6 وا�C %�
��[ آدم ا�)� �  

*
� 
B   ا����ل أ�:^��  

*
�C86 $��* وواiei ��6�  

*Z�2وا 
6
 ھHه .� �)  �Q)� ا��


 وإذ*(�� J�X0 ا�:K�.  

23  
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  ا��1
ب أھJ و8$*
*
� 
 &�HFوا   آ$)�ا ا�8�H أ�:

*
� 
  ��ِّ_ ا����ل أ�:

  01��I ا�Hي ھ�*

*B��%�� 8C ل
>  ا�

  ا��واب �W إن*

24  

*J2 م
  ا�-,
 ا�)
س أ�X�� �Wن*

*J,4 هللا ��  ا���ام ا��a6 ا�1,


 وا���Cا*�  j)�0 أ

  ����0 4)��ا وإن*

  ور���+ هللا $8 ��اءة*

25  

  ��اءً  ���6ا*
 ا���J هللا �b�X ��م*


 و�+*$ 81� �. J6ر ا��
  وا�):

  ا��
ج ��
�� أ0��,4*

*
� 
  2��6ا إن آ$)�ا ا�8�H أ�:

  ا��Fوج أرادوا و��*

26  

  $M<�ة إ�* و�
ر�Cا*
*
� ���,�ن ا�Z6X��� 8�H إ


&d وC)�ه*>$ Z6Mا�  

*
�
ت إK�?862 ��<��اء ا�
  وا���


ھ� $8 و$):0*C هللا  

*
�  ���%ذ�ك ا��C 8�H* ا���J6 إ

27  

  &?,�ون إذ*

ل وإذ*K 06آزر ��6+ إ��اھ 


�d هللا إن*. Zوا�)�ى ا��  

  ا��/$)86 $8 ا��Wى هللا إن*

*
2
.ّ� �6)<�وا ا��/$)�ن 2
ن و$  


س هللا �,JX و��*(��  

28  

  هللا 8$ �),�� �����Sون*

 و��*(
 أ(�^ ا��e\�1 إ�0:6 

  ا��eم دار �:0*

*8�H�� ا�(�Qدة ا���)* أ
  وز�

  ھ� أQ[ و���)��Nك*

*J&0:6 وا�C %��ح   

29  

  وأ<�01 أ$�ا�01 .� �����ن*

ت أS% ا�Hي وھ�*(4 

*JK ا��
,&  ُJ&أ  

*
�)� و4
وز� J6\إ��ا  

*
  ا�رض .� دا�� $8 و$

*J�$ 86���>ا� *�C�
2  

30  

*
� 
   ر�01 ا&��ا ا�)
س أ�:


ل*Kا و��
 ار2:6.  


ھ��i 0د وإ�**Iأ 
��
P  


ھ0 $��8 وإ�**Iأ 
�6,W  

31 
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?T و�01* 
  أزوا014 &�ك $

 ا��Cاف ��رة ��ا��*

*
 ز�)�HI 01وا آدم �)� �

  

*
  ا�X)� .<� �,�وا ا�8�H وأ$

2
ن ���* �. T��� +&�Iوإ  


ل*Kة و��  ا����)� .� 

32  

  إ  ا�)�
ء $8 وا���?)
ت*
 أ�?
رھa.�P 0 وإذا*


د وإ�**C 0ھ
Iھ�دا أ  

*
<�� أ��ئ و$  


��ا*K ق إن���  

  ا���B $8 آ&�K �(�6 رب*

33  

��وا*C�2ا و  هللا وا�S& +� 
N6W  


ل*K h8 ا���Hوا ا��� ا��1

*
(6Qأ�[ أن $��* إ�* وأو 

ك?C  

  ZX,& ZX,. 0:��K وإن*


 �,�0 أ.�8*�  أ^ل أ

*J�$ �(Xا��� ا� �Cا�����ن و  

34  


ت &/دوا أن �%$�02 هللا إن*
  ا�$
*
�C86 $��* وواiei ��6� 

*Z�2وا 
6
 ھHه .� �)  �Q)� ا��

*a�
K 0:هللا أ.� ر�� BW  

  هللا ,�� �ّ���ا ا�8�H إ�* &� أ�0*

  ا���X ��رة ��ا��*

35  

*J&
�6�. �. J6�  هللا �

 وإذ*(�� J�X0 ا�:K�. 

  01��I ا�Hي ھ�*

*o�
دي �C �
 أ  ا��06Q ا�M<�ر أ

  ا�)�J ��رة ��ا��*

*J6K8 و�H�� ذا ا&��ا
  ر�01 أ^ل $

36  

*01�
�. �. 86�.
  .86�N ا��)
*B��%�� 8C ل
> ا�

  ا��واب �W إن*


ل*Kوا   هللا وHF�& 86:86 إ�(iا  

�� $�e هللا �Gب*C 
2���$  


ن �
�,�ل �%$� هللا إن*�Qpوا  

37  


�4 و8$*:� �. J6�  هللا �

 وا���Cا*� j)�0 أ

  ����0 4)��ا وإن*

<@ J2 &%&� ��م*  

  ا��pاء ��رة ��ا��*

**#Kو Bوا أ  ر���  إ�
ه إ  &,

38  

*  �6I �. �6�2 8$ 0اھ�X  
 ور���+ هللا $8 ��اءة*

  ا��
ج ��
�� أ0��,4*

*JK ا�
رة �2XQ ا أو���Q  

  آدم �)� $�2)
 و���*

  �I[ ا�Hي هللا أن ��وا أو�0*

39  
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*
� 
  Kّ�ا86$ �2�ا آ$)�ا ا�8�H أ�:
*
� 
 2��6ا إن آ$)�ا ا�8�H أ�:

  ا��Fوج أرادوا و��*

  ط�,a إذا ا��S@ و&�ى*

  ر$ 86�4�e �:0 وا�Gب*

*
$ 0:&�:Wأ ]�I  

40  

*  Z�� هللا �:Xء ا����
�  
*
�
ت إK�?862 ��<��اء ا�
 وا���


ھ� $8 و$):0*C هللا  


ل*K 0أ� JKأ B� 8 إن� b6-��&  

*
  ���ج ��$HN �,#:0 و&�2)

�Hت .����+*�
. +� 

1$  

41  

*

 إ(6Qأو B6إ�  
*
� ���%ذ�ك ا��C 8�H* ا���J6 إ

  ا��/$)86 $8 ا��Wى هللا إن*

* T�F. 8$ 0ھ�,� T�I  

  ط+ ��رة ��ا��*

*
:($ 02
(��I 
,02�6 و.6:  

42  

*
� 

�,��د أو.�ا آ$)�ا ا�8�H أ�:�  
*
2
.ّ� �6)<�وا ا��/$)�ن 2
ن و$  


س هللا �,JX و��*(��  

*

 8C B$�K أB�XC و$� *��$  

*a(Cا���6م ���� ا���4ه و  

6
ء ��رة ��ا��*�  ا�

43  


ق هللا أHI و���*�6$ �(� J6\إ��ا  
*8�H�� ا�(�Qدة ا���)* أ
  وز�

  ھ� أQ[ و���)��Nك*

  إ� $):J�� 0 و8$*

  ر�Wه إ��اھ06 آ&6)
 و���*


دى إذا وأ��ب*  ر�+ 

44  

*J&0:6 وا�C %�
��[ آدم ا�)� �  
*J&0:6 وا�C %��ح   

*
�)� و4
وز� J6\إ��ا  

  ا��r ��رة ��ا��*


ن ھHا*�?I ا��?�Iر�:0 .� ا  

  آ$)�ا ا�8C 8�H ��ا.b هللا إن*

45  

*
� 
B   ا����ل أ�:^��  
*
 ا�رض .� دا�� $8 و$

*J�$ 86���>ا� *�C�
2  

*Bو$8 ذ� ZK
C J��� 
$ ZK�C  

  ا��/$)�ن ��رة ��ا��*

  &��Cون ��
 ھ6:
ت ھ6:
ت*

46  

*
� 
  &�HFوا   آ$)�ا ا�8�H أ�:

ل*Kا و��
 ار2:6. 


ھ��i 0د وإ�**Iأ 
��
P  


ھ0 و��*(�Qر 
(>S2و 
$ 0:�  

  ا�)�ر ��رة ��ا��*

*
� 
�,�ا   ا�8�H أ�:�&  

47  
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*
� 
  ��ِّ_ ا����ل أ�:

ھ0 $��8 وإ�**Iأ 
�6,W 

*
  ا�X)� .<� �,�وا ا�8�H وأ$

  وا�رض ا����ات �ر هللا*

0 4:� �
s وأ���Kا*:
  أ��


ن ��رة ��ا��*K�>ا�  

48  

  ا�)
س أ�X�� �Wن*
2
ن ���* �. T��� +&�Iوإ 


ل*Kة و��  ا����)� .� 


ل*K8 و�H�4ن   ا��� 
(\
��  

  ا�����8 ج$� ا�Hي وھ�*

  ا�S,�اء ��رة ��ا��*

49  

*J,4 هللا ��  ا���ام ا��a6 ا�1,
*
<�� أ��ئ و$ 


��ا*K ق إن���  

*
(6Qأ�� أن $��* إ�* وأو  


��ا*K 8$/  ا�رذ��ن وا&�,B� B أ

�1�ا و  ا�J61 أو.�ا*&  

50  

  ا���J هللا �b�X ��م*
 ا���B $8 آ&�K �(�6 رب*

  ZX,& ZX,. 0:��K وإن*

  ا�)�J ��رة ��ا��*


ل*K �t((� aK�Pأ  

*
  �K$+ �4اب 2
ن .�

51  


 و�+*$ 81� �. J6ر ا��
  وا�):

 �,�0 أ.�8*� أ^ل أ

*J�$ �(Xا��� ا� �Cا�����ن و  

  0:6�C ا���ل وbK وإذا*

*
($�Q6+ و�C bG8 ا���ا$ J�K  

*
��. *#K *��$ J4ا�  

52  

*
�  ���,�ن ا�Z6X��� 8�H إ
*a�
K 0:هللا أ.� ر�� BW 

  �ّ���ا ا�8�H إ�* &� أ�0*


 و���*(�Pا���ل �:0 و  


رون إن*K ن
  $��* �Kم 2 8$

  ا�,)1��ت ��رة ��ا��*

53  


&d وC)�ه*>$ Z6Mا�  
 ا���X ��رة ��ا��*

*o�
دي �C �
 أ  ا�M<�ر أ

*8$u. +� ط��  


د��ا و *X& Jب أھ

��� إ  ا��1�  

  ا��وم ��رة ��ا��*

54  


ل وإذ*K 06آزر ��6+ إ��اھ  
 ا�)�J ��رة ��ا��*

*J6K8 و�H�� ا&��ا  

*86� وأ��6Kا وا&��ه إ�6($ +6
  ا�?eة

  01��I 8$ T,G ا�Hي هللا*

  هللا إ�* و4:+ ���0 و8$*

55  
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�d هللا إن*. Zوا�)�ى ا��  

ل*Kوا   هللا وHF�& 86:86 إ�(iا 

�� $�e هللا �Gب*C 
2���$  


��ا*Kا وH\أ 
(��G �. ا�رض  

  ا�Q^اب ��رة ��ا��*

*�K 0�,� 86 هللاK�,01 ا��($  

56  


 و��*(
 أ(�^  ا��e\�1 إ�0:6 

ن �
�,�ل �%$� هللا إن*�Qpوا 

<@ J2 &%&� ��م*  

  ور���+ a(�� 81($ s و8$*


ء 8$ &�4�*S& 8:($  

*8N� 0� +�(� ن��.
  ا��)

57  

  ا��eم دار �:0*
 ا��pاء ��رة ��ا��*

**#Kو Bوا أ  ر���  إ�
ه إ  &,


 داود آ&6)
 و���*($ e#.  

*JK 8$ 01Kوات $8 ��ز
  ا���

*JK 
�  ��ا�Qة أ01tC إ

58  


ت أS% ا�Hي وھ�*(4  
*JK ا�
رة �2XQ ا أو���Q 

  آدم �)� $�2)
 و���*

*
� 
  ا�<��اء أ�0 ا�)
س أ�:

  وا�رض ا���
وات ���B هللا إن*

*

 و$(�^  �,�ه �C +$�K 8$* أ

59  

*JK ا��
,&  ُJ&أ  
 �I[ ا�Hي هللا أن ��وا أو�0*

  ط�,a إذا ا��S@ و&�ى*

  آدم �)� �
 إ�016 أC:� أ�0*

  وأزوا0:4 ظ���ا ا�8�H ا�SQوا*

  ��pاھ6W 06,�+ $8 وإن*

60  

  ��Cاف ��رة ��ا��*
 ر$ 86�4�e �:0 وا�Gب*

*
$ 0:&�:Wأ ]�I  


ه*H�  $H$�م وھ� �
�,�اء .)

*Jك وھ
�/ أ& 0?Fا�  


�Pات وC)�ھ0*K أ&�اب ا�-�ف  

61  

*
   ز�)�HI 01وا آدم �)� �


ن $@ وإذا*�pا �G  

  هللا H2 *�Cب $�8 أظ�0 .�8*

*JK 

دي ��C 8�Hأ��.�ا ا�  

62  

   أ�?
رھa.�P 0 وإذا*


.� ��رة ��ا��*j  

  .�t(6وا ا�رض .� ���6وا أو�0*

*

�� �Kم و�$ 02�Cة إ�* أد
X(ا�  

63  



 

) 9 – 11 ( 

 


د وإ�**C 0ھ
Iھ�دا أ   

*JK �  أن :a6 إ

*JK 01(\ي ��1<�ون أH�
� ]�I  

*
(#6Kء �:0 و
�K  

64  


ل*K h8 ا���Hوا ا���   ا��1

  ا��
0�C �C ��د إ�6+*

  ا����W 01� 8$ 8ع*

  ا��زق هللا ��x و��*

65  

*
(6Qأ�[ أن $��* إ�* وأو 

ك?C  

 

*
2
ن و$ �S��  


ل*K 01�N4ھ�ى أو��%�  

*
  $�e $��0 ا��G 8ب و��

66  

*
�C86 $��* وواiei ��6�   


 و���*(�. 0:��K م�K ن�C�.  

  ا���� ��F� 01 ا�Hي هللا*


ف ��رة ��ا��*�Qا�  

67  

*Z�2وا 
6
 ھHه .� �)   �Q)� ا��


 واذ�2*Iد أ
C  

  .�t(6وا ا�رض .� ���6وا أ.�0*

*
� 
  هللا أط6,�ا آ$)�ا ا�0�H أ�:

68  


 وإذ*(�� J�X0 ا�:K�.   

*��� �G8 هللا رC 86($/ا��  

  ا���Xات ��رة ��ا��*

*a�
K اب�Cا� 
  آ$)

69  

   01��I ا�Hي ھ�*


ل*K +(��K 

 ر�)$ +�6Mأط  


ل*K 
�. 01�-I 
  ا������ن أ�:


ن 0:6�C و�-�ف*��j  

70  

*B��%�� 8C ل
>   ا�

  ا���
وات .� $�B $8 و02*

*a�H2 0:��K م�K ح�  

  ا��8�Q ��رة ��ا��*

71  
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   ا��واب �W إن*

  ا��اK,� ��رة ��ا��*

*e. 0�Kأ bKم ���ا�X(ا�  

  &bSF أن آ$)�ا ��8�H �%ن أ�0*

72  


 وا���Cا*�    j)�0 أ


د�� ��رة ��ا��*Xا��  


 &���ا إ�* &� أ�0*$�K  


.��ا ا�8�H إ�* &� أ�0*  

73  

    ����0 4)��ا وإن*

**�C أن هللا J,X� 01(6�  

  ا��X,� ��رة ��ا��*

�B رأ��:0 وإذا*X,& 0:$
  أ�4

74  

    ور���+ هللا $8 ��اءة*

  ا�-eق ��رة ��ا��*

  ا�����0 ��رة ��ا��*

  ا���B ��رة ��ا��*

75  

    ا��
ج ��
�� أ0��,4*

  ا���0 ��رة ��ا��*

  ا��
�K ��رة ��ا��*


ن إن*�pا ]�I 
Cھ��  

76  

*
� 
    2��6ا إن آ$)�ا ا�8�H أ�:

  ا�8X ��رة ��ا��*

  &��م أB �,�0 ر�B إن*

  ا��6
$� ��رة ��ا��*

77  

    ا��Fوج أرادوا و��*

  $��Fون و��ان 0:6�C و�-�ف*

  ا�)�% ��رة ��ا��*

�@ ��رة ��ا��*C  

78  

*
�
ت إK�?اء ا���>�� 
862
  وا���

  


ر ��رة ��ا��*->  ا 


ق ��رة ��ا��*�S  ا 

  ا��C* ��رة ��ا��*

79  
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ھ� $8 و$):0*C هللا    

  ا���� ��رة ��ا��*

  ا��Sح ��رة ��ا��*

*e.إذا �,�0 أ ��,� 
  ا����ر .� $

80  
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رات                ��I ا��6$�6 ا :   

�� �� ���� �!) ا0! �راً  ا	.�-� 	��رس *(�#') �'� ا	&�	% $#"! -   : ��2*� وط

676� �5 � �رة ا03! �ر • ��   : أ8$

  .��?) *< �� �=� ا>و3ن ا	(;ا3ن ـ

0 ا>#0 ا	(;ال ـA� درس.  

  .وFG� (H إ	D ر�C �5 ا	(;ال ���ار ـ


رات��I�6 ا���ا4,� ا�Qا���:  

�� �� �G� ا0! �ري ھ��ك $#=�ن �'Hا� ��-   : ��2*� ا03! �ر وط

� �5 � �رة ا03! �ر •)�0 ��  :أ8$

  .���7ً  و��Hً  ا	(;ال ���ار ـ

رة وا	=�#� ا03! �رات ��ا�#� ـ�� �(!�ى 	=� ا	��N�� �� ���G	ا �  :ا	!�	#

  ا	��Gل

  وا	�(!�-�ت

  ا	�(!�ى

  ا>ول

  ا	�(!�ى

���O	ا  

  ا	�(!�ى

P	�O	ا  

J?>ا�ول ا�  

7/11  

 ا����ر
���Fأ4^اء ا� 

  ا�و�*

26/12  

 ا����ر
���Fا� 

  ا��
�6 أ4^اء

7/11  

 2 ،1 ا����ر

  3ن

26/12 
  ا����ر

  5 ، 4 ، 3ن 

7/11  

 ، 1 ا����ر 
 $8 ر�b أول

  ا��
� ا�X^ء

26/12  

 &���1 ا����ر
 ، ا��
� ا�X^ء

  3ن

J?>ا� �
  ا��

27/3   

 ا����ر
���Fأ4^اء ا� 

���
  ا��

22/5   

 ا����ر
���Fا� 

  ا��ا�,� أ4^اء

27/3   

 7 ، 6 ا����ر

  8 ن ،

22/5   

 ، 8 ن ا����ر
9 ، 10  

27/3   

 ، 3 ن ا����ر
 $8 7/4 أول

  ا��ا�b ا�X^ء

22/5   

 ر�b أ�I ا����ر
 ، ا��ا�b ا�X^ء 8$

5  

J?>ا�?6<� ا�  

 ا����ر 1/7
24 ، 25 ، 26  

 ا����ر 18/7
27 ، 28، 29 

، 30  

 ا����ر 1/7
12 ، 13  

 ا����ر 18/7
14، 15  

 ا����ر 1/7
7 ، 8  

 ، 9 ا����ر 18/7
10  
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  -  ا�ول ا�����ى  ا��
� ا�����ى  ا��
�	 ا�����ى

  ا����
ت �Cد  80  61  80


ز  4^ء 30  4^ء 15  أ4^اء 10Xpا  

 


