
                                   

 
 
 

 やヱلヲムわين やلレヰヨي               
   ヰيガﾜتﾝاガ يةｯﾁتﾞﾝ يةガヴجﾝادي｀ية اﾜاأ 

                  ﾃة فاヴج- ヰا｀ﾝガｯ 

 1/1 اﾝصفحـة    (الرسヨيوラالヨترشحوラ )للبكالوريا اامتحاラ  الجهوي الヨوحد 

    ギガست｀ﾝسنة         :اﾝى اﾝガاأヰ｀ يـــاﾁガﾝاﾜｯﾝك اﾞا س ｰﾁガدﾝعاديةاﾝ 1014 

       ｰـاد｀ﾝا
: 

 اﾝ｀عا｀ـل ｀دｰ اإنجاﾂ  (اガ｀ﾝضガع)اﾝتاﾁيخ ガاﾝجغﾁافيا           

 :｀سﾞـك   
  –اﾝعﾟガﾞ اﾝتجﾁيｯية  –｀سﾞك اﾝعﾟガﾞ اﾝشﾁعية /اﾝتعﾞيﾟ اأصيل        
 ﾃ 1 1 اﾝعﾟガﾞ اﾁﾝياضية        

 ﾃ 3  1 اﾝعﾟガﾞ ااقتصاديــة        

 الجغرافيا مادة      [ب ااشتغالベالوثائ]  [قطن 10]  
  :مطヤوゆال إنجاز الوثائベ التاليる  في جيدا (ヵ) تمعن        

 ュرق る1الوثيق 
شムل やلゅヨء やキئゅヨ عやゲダレ مヰيムا لメゅイヨヤ ، تヌわレم حヲله ]...[  "  

 りゅلحيや ゲصゅレله كل عヲح ケヲحヨわتヱ るيゲゼらلや れゅعヲヨイヨلや . ءゅレبヱ
やاقキゅダわيや  るلヨレわيるفإラ كل やلسيゅسや れゅلわي تュヱゲ عク ヴヤلك ، 
 るعيゅヨわاجやヱيレヅヲلや ゆやゲわلや キやギإعヱ  るゃらتع ヴヤع れゴكケ، ゆゲغヨلゅب

 ラやギيヨلや في ヴلヱأや るجケギلゅبヱ るئيゅヨلや キケやヲヨلや ゲبيギحسن تヱ
فゅلゲغるら في . やلفاحي لゅヨ لグلك من أهヨيる في حيや りゅلヅやヲヨن 
ムإمや メغاわسや るレヤعقヱ るيعيらلطや れゅهやゲإكや コヱゅイت ، るحゅわヨلや れゅنゅ

كゅسやゲわتيイيる لギわبيゲ "سيゅسや るلسキヱギ "مヤت عや ヴヤلヱギلる نヰج أ
 るئيゅヨلや キケやヲヨلや."]...[             

ク. ラゅヨガه ش ギらع. ネ ケゅらأخや- 375-.ينレإثや: 3/01/1014 

 ュرق  る1الوثيق  
   "  ]...[ ラأ ヴヤع るلسطحيや ロゅيヨلや ケキゅダفي م ュゅلعや قصゅレわلや メギي

ヱيعク ンゴلك  .りギ مع مや ケヱゲلゴمنيキやキゴ ح やلや ソゅダガلゅヨئي
サゅأسゅغ بわلや ゲتأثي ヴي إلわلや るخيゅレヨلや れやゲيي ゅهギヰゼ ゆゲغヨلや . ギبي

わت ンゲمل أخやヲع ポゅレه ラأツءゅヨلや لムゼم メゅفحわسや من ギيゴわل ゲفゅ :
 ヴヤب عヤلطや ギيやゴلك من تク هららيس ゅمヱ  فيやゲغヲヨيギلや ملゅلعゅك
やسヰわاや ポلゅヨء، ثم やلعゅمل やاقヱ ヵキゅダわمゅ يسららه من خヤق تゅレفس 
 るيゲゼらلや ملやヲلعや ء، ثمゅヨلや メヲح るيキゅダわاقや れゅعゅلقطや بين キゅح

 ]...["やلヤわガヨفる كゅلやヱ ،ゐヲヤわلヲわسع やلحヱ ،ヵゲツتグらيや ゲلゅヨء
 
やلゅレヨخيやヱ るنعゅムسゅتや  ゅヰلわغيれやゲ( 1001)  وآخرونباحو عبد العزيز 

ヴヤع るمゅلعや                    るئيゅヨلや キケやヲヨلや.   m.com-sabbahi       

 ュرق る3الوثيق: 
 ュأقالي ゆالوطن العربي من اأمطاربنصي % 

 58,92 ليبيا -جيبوتي -مصر  –السودان 

 ゆ23,56 موريطانيا -تونس  –الجزائر  –المغر 

 るالسعودي–  れالكوي- れ9,67    اإمارا 

 7,85 اليمن -عمان  –قطر   -البحرين 

 キ.تهゅشح ヵケヱゅئيل  مغやゲإس ネゅヨヅأ، るبيゲلعや るطقレヨلや في . ゴكゲم
          ギ. ネ. ュ .1001 . ソ51 لレわヤسيق やヱلゅわヨبعや، るإمやコ れやケゅي

 ュرق るبي "...  : 4الوثيقゲلعや نヅヲلや في ロゅيヨلや キケやヲم チゲعわت
 ラبحيث إ ، るجيケゅخ ヅヲغツجه ،  %62لケゅتأتي من خ ゅヰレم

ヱضغやキ ヅヲخヤيる تヨわثل في نりケギ ميゅهه ، حيث تغطي やلダحやゲء 
80% ، るليゅヨإجや هわحゅأ  من مسや ءゴイلや キヲيس ヱ  ゅレه مレم مヌع

 ケキ44جヱ る 17صحヵヱやゲ جゅف تゥヱやゲわ  فيه ケキجや れゅلحりケやゲ بين 
مヤم في  ケキ15جヱ  ، る تわفれヱゅ معギاれ أمطや ロケゅلسヲレيる بين 

 ヱ   ンゲらムلや ءやゲحダلや1100  ラやキヲلسや ゆヲレم جヤم . 
 チゲعわأنه ي ゅヨكゲحダわヤل  るعيヲن ヵキゲعن ت るイتゅレلや れاムゼヨلや ヱ

ゅレفي م ゅヰثヲヤت ヱ ロゅيヨلや بيゲلعや نヅヲلや من りギيギق عヅ"... 
 

 WWW.ressourcescrisis.com .2212يناير   22المحيط  مجلة
 

 

 : مطヤـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوゆال
1-   ゆرك(ヵ ) كرة اأساسヘاأربع  تربط بينالتي  ال ベ(ن1). الوثائ 
 (1)[.التصحر  –الخصاص المائي  – الوطني د التراゆإعدا –التنميる : ] المヘاهيュ التي تحتヰا خط  (ヵ) عرف  -1
  (ن3)وزيع التساقطاれ في الوطن العربيطبيعる ت (ヵ)إلヴ مبيان مناسゆ ، واستخヤص 3معطياれ الوثيقる رقュ  ( ヵ)حول -3 
 (ن1).المنطقる العربيる المغرゆ و العوامل المヘاقمる لヤمشكل المائي ب  4و  1 و 1رقュالوثائベ من  ( ヵ)استخرج  -4 
  مكافحる التصحر فيجヰود  بالمغرゆ و أساليゆ تدبير الموارد المائيる (ヵ)رصيدポ المعرفي وأبرز (ヵ)اعتمد -5 

       ュ(ن1)  .العربي العال         



                                   

 
 
 

 やヱلヲムわين やلレヰヨي               
   ヰيガﾜتﾝاガ يةｯﾁتﾞﾝ يةガヴجﾝادي｀ية اﾜاأ 

                  ﾃة فاヴج- ヰا｀ﾝガｯ 

 ﾝ  1/1صفحـة ا   (الرسヨيوラالヨترشحوラ )للبكالوريا اامتحاラ  الجهوي الヨوحد 

    ギガست｀ﾝسنة             :اﾝى اﾝガيـــااأﾁガﾝاﾜｯﾝك اﾞس ヰ｀ ا ｰﾁガدﾝعاديةاﾝ 1014 

       ｰـاد｀ﾝا
: 

 ｀دｰ اإنجاﾂ  (اガ｀ﾝضガع)اﾝتاﾁيخ ガاﾝجغﾁافيا               
ا｀ـاﾝ｀ع

 ل

 :｀سﾞـك   
 –اﾝعﾟガﾞ اﾝتجﾁيｯية  –｀سﾞك اﾝعﾟガﾞ اﾝشﾁعية /اﾝتعﾞيﾟ اأصيل            

 ﾃ 1 1 اﾝعﾟガﾞ اﾁﾝياضية            

 ﾃ 3  1 اﾝعﾟガﾞ ااقتصاديــة           

 
      (نقط10)[الموضوع المقالي]        خيالتار مادة 

 
ゆاكت (ヵ )  الموضوعين التاليين حس  من حدوافي ポاختيار ゆ:  

  الموضوع اأول  : 

 
          ヵادヘح في تヤヘت ュا لヰلكن ، るヘヤفي القرن التاسع عشر ميادين مخت ゆا المغرヰيヤع ュالتي أقد れاإصاحا れヤشم

 るيه سنヤع るواستغال ثرواته  0101فرض الحماي . 
 

 ゆاكت(ヵ ) تعالج るوعرض وخاتم るفيه ( ين)موضوعا مقاليا من مقدم : 
 

 れاإصاحا  るااقتصادي  るخال القرن التاسع عشر و العسكري るالمغربي . 

 
  ゆالمغر ヴヤع るظروف فرض الحماي . 

 
  るفي ظل الحماي ゆمغرヤل ヵمظاهر ااستغال ااستعمار.  

 
 الموضوع الثاني  : 

 
る ديكتاتوريる قادれ تي عاشتヰا أوربا بعد الحرゆ العالميる اأولヴ لظヰور أنظممヰدれ اأزماれ السياسيる وااقتصاديる ال      

 るالثاني るالعالمي ゆانداع الحر ヴإل るا التوسعيヰسياست . 
 

ゆاكت(ヵ )تتناول るوعرض وخاتم るفيه ( ين)موضوعا مقاليا من مقدم : 
 

 .السياسيる المترتبる عن الحرゆ العالميる اأولヴ  النتائج 

 
  るوانتشارها   0111أزم るااقتصادي. 

 

   .ي انداع الحرゆ العالميる الثانيる دور سياسる هتヤر التوسعيる بأوربا ف 



                                   

 
 
 

 やヱلヲムわين やلレヰヨي               
   ヰيガﾜتﾝاガ يةｯﾁتﾞﾝ يةガヴجﾝادي｀ية اﾜاأ 

                  ﾃة فاヴج- ヰا｀ﾝガｯ 

 1/3 اﾝصفحـة    (الرسヨيوラالヨترشحوラ )للبكالوريا اامتحاラ  الجهوي الヨوحد 

    ギガست｀ﾝسنة       :اﾝى اﾝガساأ ヰ｀يـــاﾁガﾝاﾜｯﾝك اﾞ ا ｰﾁガدﾝعاديةاﾝ 1014 

       ｰـاد｀ﾝا
: 

 ｀دｰ اإنجاﾂ  (عناصﾁ اإجاｯة ガسﾟﾞ اﾝتنﾚيﾋ)اﾝتاﾁيخ ガاﾝجغﾁافيا         
اﾝ｀عا｀ـ

 ل

 :｀سﾞـك   
 –اﾝعﾟガﾞ اﾝتجﾁيｯية  –｀سﾞك اﾝعﾟガﾞ اﾝشﾁعية /اﾝتعﾞيﾟ اأصيل     
 ﾃ 1 1 اﾝعﾟガﾞ اﾁﾝياضية     

 ﾝ 1  ﾃ 3عﾟガﾞ ااقتصاديــةا                   

 

   طالتنقي وسلم اإجابة ناصرع
 

                                                        るبゅإجや ゲصゅレع るحゲわقヨلや   مヤس
 やلレわقيط



  .[ نقط 01] (وثائق بالاشتغال )مادة الجغرافيا  
0 – りゲムلفや ي تわلや عヨイ ئقゅثヲلや :....................................................................................................  
ثم やلعやヲمل  في كل من やلヨغやヱ ゆゲلعゅلم やلعゲبي ، やلコヲわيع غيや ゲلゅムわヨفئ لヤثや りヱゲلゅヨئيる  إشゅムليや るلや ソゅダガلゅヨئي     

ロケゅآثヱ له るヨقゅفヨلや ... 
 

 ...........................................................................................:...............................شや ゥゲلヨفゅهيم  س 1
 -  るيヨレわلや : فع منゲتヱ ヵキゅダわاقや チヲヰレلゅح بヨع معين تسヨわイفي م るبيゅイإيや れاヲحわلや من るعヲヨイم ゐやギإح

るゼعيヨلや ンヲわمس ...  
  ゆやゲわلや キやギيإعレヅヲلや:イヨلや يمヌレت ヴمي إلゲت るيキやケإ るسゅلي سيゅわلゅبヱ ، れゅヰイلや بين れゅレيゅらわلや فيف منガわلやヱ メゅ

 メゅイヨلや やグヰلعقاني لや メغاわاسや... 
  ئيゅヨلや ソゅダガلや:   りゲفヲわヨلや ロゅيヨلや るيヨصل في كゅلحや قصレلや ( قل منや1000  ゅيヲレس キゲفヤعب لムم ゲわم ) لكク ヱ

 ...るبムゼل ا يらヤي   مヤわガف حゅجيや れゅلسや ヱ ラゅムأنゼطや るاقキゅダわي
  ゲحダわلや:や جهヱأ ギأح るيゃيらلや るヨヌمل لأنゅゼلや ケヲهギわمن حيث .ل ゅヰわقゅヅ جعやゲتヱ チケأや るجيゅわإن ケヲهギمن تم تヱ

 るيヲلحيや りキゅヨلや ァゅわإن るيعيらヅヱ るيゲゼمل بやヲلك بفعل عクヱ... 
 
 .......... :...............................................................................تحヲيل やلヨعطيれゅ إلヴ مらيラゅ مع やاسァゅわレわ  س3

  .، ヱإبや コやゲلコヲわيع やلامゅムわفئ لわヤسゅقطれゅ بゅلعゅلم やلعゲبي يやゲعي やلギقやヱ るلヲضゥヲإنコゅイ مらيラゅ مゅレسب          
 
 ...، ヱسيや りキゅلや  ゅレヨلダحヵヱやゲ ....(عや ュギنゅヌわمや...ゅヰلわسゅقطれゅ  نりケギ)  يや るلゅレヨخ わغيやれやゲل : عやヲمل らヅيعيヱ4: ...............................................    る 1-1 من خاや メلヲثゅئق やلعやヲمل やلヨفゅقるヨ لや ソゅダガヤلゅヨئي بゅلعゅلم やلعゲبي س 4

  るيゲゼمل بやヲء: ... عゅヨلや ヴヤب عヤلطや りキゅيコ  ヲヨレلや بらبس るحゅわヨلや るئيゅヨلや キケやヲヨلや るيキヱギمع مح るنケゅقヨلゅب
 ..عュギ تحムم  بعض やلや メヱギلعゲبيる في مや ケキゅダلヨيロゅ : عやヲمل جيヲسやゲわتيイي  る   ...عやヲمل やقキゅダわيや ...   るلحや ، ヵゲツلヲわسع تや ゐヲヤلヨيロゅ .... [يや ゲلグらわ] سヲء やسわعや メゅヨلや キケやヲヨلゅヨئيや ....るلسゅムني 

 
 .................: .............................ゅلعゅلم やلعゲبيجキヲヰ مゅムفحや るلダわحゲ ب ゅ ヱلヨغゆゲأسゅليب تギبيや ゲلや キケやヲヨلゅヨئيる ب -5
 
 ヨヤل るらسレلゅبゆゲغ: グفيレت ゲبيやギيتる-:ءゅヨلや قيب عنレわلや-ゲحらلや ロゅمي るيヤتح-キヱギلسや ءゅレب- るمキゅلعや ロゅيヨلや るイلゅمع... 

-るيعيゲゼت ゲبيやギت るتيゅسسぽم ヱ:ءゅヨلや ラヲنゅق ケやギإص- ゅレヨلやヱ ءゅヨヤل ヴヤأعや سヤイヨلや  ...-  るتحسيسي ゲبيやギت:るعيヲわلや-
ュإعاゅك れゅآلي ゲيガتس- るبيゲわلやヱ يمヤعわلや ... 

 ل るらسレلゅبي بゲلعや لمゅعヤ :ヲヨイم キゅヨわعや ゲبيやギわلや من るع : るيレتق ゲبيやギت : ゲيイゼわلやس  るكゲحわヨلや メゅمゲلや يتらء  ستثゅレب
 れやギダم るيケやギج ヱأ るتيゅらن ヱأ るبيやゲت +. るيキゅダわقや ゲبيやギت :るヨيギわسヨلや るيヨレわلや れゅらヤطわヨل るيキゅダわاقや مجやゲらلや ネゅツإخ ...  

 + ンゲخや ゲبيやギت... 
**************************** 

 
 ن 1
 
 
 ن2
 
 
 
 
 
 
 
 ن3
 
 ن2
 
 
 
 
 
 ن 2
 
 
 

 
                                   

 
 
 

 やヱلヲムわين やلレヰヨي               
   ヰيガﾜتﾝاガ يةｯﾁتﾞﾝ يةガヴجﾝادي｀ية اﾜاأ 

                  ﾃة فاヴج- ヰا｀ﾝガｯ 

 1/3 اﾝصفحـة    (الرسヨيوラالヨترشحوラ )للبكالوريا اامتحاラ  الجهوي الヨوحد 

    ギガست｀ﾝسن        :اﾝى ة اﾝガيـــااأﾁガﾝاﾜｯﾝك اﾞس ヰ｀ ا ｰﾁガدﾝعاديةاﾝ 1014 

       ｰـاد｀ﾝا
: 

 ｀دｰ اإنجاﾂ  (عناصﾁ اإجاｯة ガسﾟﾞ اﾝتنﾚيﾋ)اﾝتاﾁيخ ガاﾝجغﾁافيا           
اﾝ｀عا｀ـ

 ل

 :｀سﾞـك   
  –اﾝعﾟガﾞ اﾝتجﾁيｯية  –｀سﾞك اﾝعﾟガﾞ اﾝشﾁعية /اﾝتعﾞيﾟ اأصيل       
 ﾃ 1 1 اﾝعﾟガﾞ اﾁﾝياضية       

 ﾃ 3  1 اﾝعﾟガﾞ ااقتصاديــة       

 
 

                                                        るبゅإجや ゲصゅレع るحゲわقヨلや   مヤس
 やلレわقيط



   .[ نقط 01] ( مقالي اختياري) التاريخمادة 
  : ااختيار اأول

 
 ..........................................................................................................: やلゅイنب やلイヰレヨي  - 1

- るمギمق   るらسゅレم : れؤاゅسわلやヱ メゅムإشや ゥゲヅ، ネヲضヲヨلや るيヨأه ギيギتح. 
 خゅتるヨ مゅレسヱ.るらضヱ ゥヲمレطقيや るلヨダわيم  -
 : やلعチゲ  س 1
 

-  るيゲムلعسやヱ るيキゅダわاقや れゅإصاحや................................................ :..............................   ヵキゅダわاقや ンヲわسヨلや ヴヤع : れゅعゅレダب ュゅヨわاهやヱ ゲムلسや بダق ヱ لقطنゅك りギيギج れゅعやケコ メゅخキإ
 るقゅلطや ケキゅダمヱ ラキゅعヨلや ァやゲガわسやヱ ベケヲلやヱ ゲムلسや ( لفحمや ... )   ヵゲムلعسや ンヲわسヨلや ヴヤع : るحヤأسや يثギتح ( يヤع محレص + キやゲيわسや ) يينゲムء عسやゲらخ ュやギقわسや ،

ヱإケسメゅ بعثれゅ مغゲبيる إلや ヴلァケゅガ لラヲムわわ بゅلヨعゅهや ギلعسゲムيる ...(تゲكيゅ  سإنやゲわヤイ ) やلァケゅガ من 
 るبيケヱأや ... 

 
-  ゆゲغヨلや ヴヤع るيゅヨلحや チゲف فヱゲド :.............................................................................. 

 مゲらيゅلي حや メヲلヨغゆゲ،عقギ تやゴيや ギلゅレわفس やإヱلツغや ヅヲأケヱبيや るسや ケやゲヨわ:  عや ヴヤلヨسや ンヲわلケゅガجي   -أ           
               ゅنسゲف  ゅنيゅらإسヱ،ゅنيゅヨأل، やゲわヤイإن، ゅليゅمع كل من إيط れゅصفق... 

          ゆ-  يヤخやギلや ンヲわسヨلや ヴヤع    :،ゲقわمس ゲضع غيヱ ،れゅمコأや ليやヲت ヵキゅダわاقや ضعヲلや ケヲهギت، れやキゲヨت 
               ヴء إلヲイヤلやヱ  ァケゅガلや من チやゲわاقや، ラゅطヤلسや メゴع ヴلヲヨلや ラゅطヤلسや るبيعヱ ゴيゴلعや ギらع ヴلヲヨلや ギらع 
               るبيゲق مغヅゅレم メاわحや، لحفيظや  لらفي  1111 ق ゆゲغヨلや ヴヤع るيゅヨلحや チゲ30، ف  サケゅ1111م.  

 
-  ゆゲغヨヤل ヵケゅヨعわاسや ヵキゅダわاقや  メغاわاسや ゲهゅヌم :..............................................................   عيやケゴلや メゅイヨلや في : るعيやケゴلや ضيやケأや キヲأج ヴヤبيين عケヱأや ينゲヨعヨلや りゲي  ) سيطヨسケ ラゅيطわسや

 ソゅخ ラゅيطわسや ) るيゼعيヨلや れゅعヱケゴヨلや ゆゅحس ヴヤع るيقيヲتس れゅعやケコ メゅخキإ ،. ...   نيギعヨلやヱ عيゅレダلや メゅイヨلや في :るبيケヱأや るليゅヨلや れゅسسぽヨلやヱ れゅكゲゼلや ケゅムわحや  れゅعゅレダヤل
 るاكيヰわاسや れゅعゅレダلや بعضヱ るجيやゲガわاسや ...  ヵケゅイわلや メゅイヨلや في :るجيケゅガلや れاキゅらヨلや ヴヤنب عゅأجや るレヨهي  るيヤخやギلや りケゅイわلや るطゼأنヱ... 
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 :ثاني ااختيار ال
 
 ..........................................................................................................: やلゅイنب やلイヰレヨي  - 1

- るمギمق   るらسゅレم : れؤاゅسわلやヱ メゅムإشや ゥゲヅ، ネヲضヲヨلや るيヨأه ギيギتح. 
 خゅتるヨ مゅレسヱ.るらضヱ ゥヲمレطقيや るلヨダわيم  -
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 ... إنゅゼء عや るらダأمم  や ... نヰيケゅ إمケヲヅやゲらيれゅ قギيメヱキ ケヲヰドヱ るヨ جギيヱ れゅ ...    りギقيキヲ عسゲムيやヱ るقキゅダわيるعقヲب سやقわطネゅ أやケضي  :فチゲ شヅヱゲ قゅسيヱ るمヰيるレ في حق ゅヰ . تحヨيل やلや メヱギلゴヰレヨمる مسヱぽليや るلحや ゆゲلعゅلヨيや るأヱلや ヱ....................... :   ヴلقや れケやゲلゲわヨتるら عゅヰレ ...[ ي ゲسヵゅ ، سラゅ جゲمラゅ ، نヲيڤ: ]معゅهや れやギلヤダح  -
 

-   るمコ1111أ  ゅهケゅゼわنやヱ るيキゅダわاقや.................................................................... :   ベانطاや  [ ヴإل るصケヲらلや منゅي ثم بムレらلや ليゅヨلや ネゅلقطや るيキゅダわاقや れゅعゅلقطや قي ...]  اや ケゅゼわلنや فيやゲغイ : لمゅلعや قيゅثم ب ゅبケヱأ ヴإل メゅقわانや ، るيムيゲأمや りギحわヨلや れゅايヲلや من ベانطاや
ヲلسや キゅاتحや ءゅレثわسゅتي ڤبゅي ... 

 
-  ヴلヱأや るيヨلゅلعや ゆゲلحや ネاギنや في るسعيヲわلや ゲヤわه るسゅسي ケヱキ..........................................: ....   りギهゅمع キヲص من قيヤガわヤل ゲヤわڤسعي ه ヵゅسゲ.  غわسや れゅيケヲتゅわムيギلや مع ゆケゅقわلやヱ أممや るらダاله ضعف ع...    ゅسヨレلや ضم [ サヲヤゼأنや ] るレي سムيゼわلや يتキヲلسや يمヤإقヱ1131  ....   ヱゴپغ るنيゅلثや るيヨلゅلعや ゆゲلحや ネاギنや りケやゲل شムش ゅヨم ゅنيヲلヲ...  
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