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 ���  ا�����ء وا������                    :�1

    

�� ��رب ������ ��G ��آ� ���ر�S)(��ل ������ �����kgm وآ� �- )', ا�+�ء ��ا)'� &%$ أ"�!=80. ، .
$��AB$�95، و�48 �'8� ���"� Aا�+�G 67.45 ا3'�ق ا�+���1  )(S48 "�ق ��ح� ��=$ DB''.; ا��%$ و

��%�5 ��+���ى ا?"�! ��+�ء، �<��9 �; ا�10α �'�5=° ��او��� 'D,'( -�. A����ل ا���آ� ). 1ا�BC$.(  ا�+�ءو
 �+G 67ا�+�ا ;� Aو Bو D.  

 ����D4ة ���ل ا�F G�H32.10 −
= smg.  

 �JK"�B3 ،اء�Jآ�ت، �6 ا�+�ء وا��B�&M 1���+6 ا�NO  

��P أ"�<����ة و&<4ة ��f -�5+� Q��5ه� ��8آ�   
Sا��� -�   ��ة S ����P)(ا���آ�، و'%T ا��%$ .

�JU4F NF    ��O3ر 4�Gرا)� &�آ�. =276

�+�8�);( iA��+ا3'�ق ا� �Y�� �%�83رض، و?�� �'%U�� ;� 1�A[  .  �4ون )�.� �4=<� أ\� ����ار
   .T>%'�� Gv ا����3ن ا�U�>5� !3�D;، أو`4 ا�+�8د�� ا��7�9�<� ا��! �J���U ا���.� -1
� �%��3م-2>�A ا�+��$ .�C+<�، و�����8 ا��ا�+���1 ��ا)'� آ��<�ا ر ���U ;bB�   

  .���M4 ا���; Gv، ا�Gي +U $D'�ر ا���.� ��2ل .�- �5�5- ا�c(�5�$BC، �; ا��
tfvG)( أو`4 �%<�3<�، ��8د�� ا���.� – 1.2   .  SP ،Ga ا)�1�5 �<+� ا����رع =

2.2-c�&ا fآ�ت�B�&�� �K"�B+4ة ا���ة ا�F.  

+� ا�+���1 �; ا�+�3-67 B�Y��stB.45 ا�   .AB&4د �<+� ا�+��"� . =15
  

���   �ت ا������ا�����                   :�2
  

 i>& ،���Cت ا?��8ب ا?و�+%<� ا������� S4 �; �<; أ.�ق و أه>�  '+, آ$ �����T إ�- �8%� )%�ق ا���.� .�- ا��

�5B+� �>5$ �4ة ز��6 ���"� ا��5ول ��ل أ'�.  ����D4ة ���ل ا�F !'832.10 −
= smg.  

���T����� T��5 آ�kgm   ، "�ق �4�5ر �G ��%�83�آ� ���ر�  و=80
=° زاو� ����<+<� وb�Bن 30α 6� !�"?4را)� &�آ�. ا�+���ى ا�G   

�+�);(��O3ر �8 iAرض?�� �'%U�� .  
�Y���T ا�+����T .45 ا�'50=t$�� i>& ، ر����آ� ��G67�+ا�A ،  

6 ���� �B�&Mآ�ت AB �J`G+53و���6 &�آ�� و"T ���ر ����<+!NO   

  .    ���5ه� ��8آQ �+�5- ا���آ� ��+��ر و  ����P، ا��Uه�J ��ازي���fة

1-  �J���  . Gv إ&4اT>%'��xv !P ا����3ن ا�U�>5� !3�D;، أm%P ا�+�8د�� ا��7�9�<� ا��! ُ

2-$BCا� $D+ 2�.�( A'O�  T����+ر ا����<+� ا����رع . ��آ� �4د &Gaآ�����  .   

  .f ا)�4F 1�5ة ا���ة-3
tfx)( اآ�c ا�+�8د�� ا���5<�-4   .G ���آ�=

5-�+ G  67�+ا� ;�B�.�����1.28 −
= smvB .�"��+<+� ا��4د &AB.  
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���� ��� ����ى أ���            :�3���   درا!�  �آ� آ�ة 
               

�J��gmأر)$ c.M آ�ة o��p آ� 45=�'�3 ;� O �>�"0 ���.� �4=<� أvإ�- ا��9�ة $�U �J�8�U T دون "�4ان 

);( ��آ� ���ر ا�B�ة "! ا�+8�43GSرس &�آ� . �J(�+U �6 ا�+���ى ا?"�! iO �Y�� ر��O3رض، و?�� A%U�+ا� 
%3�. (أ\� ����ار]Oإر)�ل ا�B�ة �;�` $BCا�(  

U ة�B�83%� أن ا��J�J��� ة و&<4ة��� �K"�B� آ�ت�B�&M 6NOf ،����P   
�Jه��Uر و ا��+�  ���5ه� ��8آQ �+�5- ا���آ� و�JU4F ��ازي �

 Nf 210.25,2 −
=.  

  . �+�آ� ���ر ا�B�ةGv`4 ا�+�8د�� ا��7�9�<� ا��! �J���U ا���.�  ��'%<T ا����3ن ا�U�>5� !3�D;، أو-1
  . ا)�s 1�5%<�8 &�آ� ��آ� ���ر ا�B�ة-2
�+� أن ا�B�ة و\�m إ�- ا��9�ة0v &4د �<+� ا���.�-3. ،Tا�+4ة m��t�(��485، وأن ا���آ� ا� �.��� st 4=∆.  
 


