
ゅريヱلゅالبك れゅنゅحد امتحヱي المヱヰن الجゅاامتح 
 ( るديゅرة العヱالد : ヱنيヱ4102ي ) 

 خゅص بゅلمترشحين الممدرسين     ـ المヱضヱع  ـ
 مدة اإنجゅز لـــالمعゅم ゅدةـــالم كـゆ أヱ المسゅلـالشع ヱىـالمست

0 
ゅريヱلゅك البكヤمن س 

 るالشرعي ュヱヤك العヤمس 
 るالتجريبي ュヱヤالع るشعب 

  بる العュヱヤ الريゅضيるشع
 شعبる عュヱヤ ااقتصゅد ヱالتدبير

التゅريخ 
ゅالجغرافيヱ 

るالشرعي ュヱヤك العヤ4     : مس 
るالتجريبي ュヱヤالع る4     : شعب 
るضيゅالري ュヱヤالع る4     : شعب 

  3:  شعبる عュヱヤ ااقتصゅد ヱالتدبير

 سゅعتゅن
4 

 

 
 .عヤيه خاや メلヲحや れやギلやケギسية やلمりケゲボسュヲボわ كゅヘيゅتك في مキゅتي やلケゅわيخ やヱلイغやゲفيヱ ゅفゅボ لمゅ تケギبت 

************************  
 (نボطや:01اشわغメゅ بゅلヲثゅئق:) やلケゅわيخやلヲضعية やاخケゅらわية في  ـ  أヱا
 .や ヴヤلمゆヲヤトعや(ヵ ) في やلヲثゅئق やآتية ثم أجبجيギ( ヵ)تمعن                               

 : や0لヲثيボة 
 (0311؛   0322)لヰزيمわين مゅわわليわين やلمガزラ قらل هزيمة やيヤジي، لムن تعや チゲلイيش やلمガزني ラま مジألة まصاや ゥلイيش كゅنت تشغل "

 やケゲらه مわحレمヱ ، ヵゲムジلعや قفヲلمや りケヲトخ ラゅトヤジヤل れギأكネゅレإق ネヲضヲلمや やグص هガي ゅة فيمヌヘحわنت مゅي كわلや ラزガلمや れゅゃبعض ف  .
ヅヱيヤة هや ログلヱ. りゲわヘتギعم クلك في عや ギヰلمヲلや ヴلحジن やأや  メヱلعヵゲムジ في عや ギヰلمヲلヴ عや ギらلゲحمや ، ラゅإصاヱゥهやグム تم やلشネヱゲ  في 

ゲهゅヌم りギع ヵゲムジلعや ゥإصاや グガتや"... 
                                                              ، ゆゲلمغや لة فيヱギلや ケヲトت،ゲيボش ギمحمゅيボيゲفま   ベゲلشやヱ4114 ソ ،.400. 

 .0300بゅشイレヅ ゅة سレة  まلや ヴأメヱمن ケسゅلة لや ラゅトヤジヤلحジن  : 2الوثيقة 
 "ヱبعギ فヱ ギボجゅレヰ صحわらه خمジة عشゲ من نゅらイء やلらヤトة بや ギダボلヲわجه لや ゲらلンケゅダレ لわعヤم"...       
  َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ  れ  ييتイらヅ"(فعيةギلمや) مヤعわلや りゲشゅらم مヰيヤل عヰジة ليイレトب ラゅジヤلやヱ بةゅわムلや مヤتع ギبع ゆゲحケヲلك من أمク ゲغيヱ سةギレヰلやヱ

 ゅレيمギخ ゅنゲأمヱ ، ヵケゅダレلや ゲらم بヰレيق مゲجه كل فヲيヱ لكク やヲمヤعわي ヴわه حらسゅレي ヵグلや لمحلや مヰレيق مゲل فムل ゲفヲي ラبأ スゅكゲب ギلب محمゅトلや
 りギم مヰわنヱぽم やヱグヘレي ラء بأゅレأمや ゅنゲأم ゅلمعين له ، كمや محلヤملヰわمゅقま  ، مヰらسゅレي ヵグلや لمحلゅم بヰزلレتヱ メゅب ヴヤع ラヲムわل ポゅレمヤأعヱ ، ةイレトب

 ュاジلやヱ". 
لわعヤيمية やلمغゲبية                                                       や れゅんعらل や ،لحيةヲب ヴ0804-0320يحي ヱ ゥإصاや メやぽيث، ،سギحわلや                                

 .ソ.00 4104نヲنや83/82 ゲらلمゅレهل عキギ مヤイة                                                             
 .0800محمや ギلحや ヵヲイلや ヴلラゅトヤジ عや ギらلحヘيظ سレة  من ケسゅلة:  や3لヲثيボة 

やクまヱ تأمゅレヤ خヅケゅة やلمغゆゲ من جヰة やلケ ، ゆヲレイأيク ゅレهや ゆゅلダحやゲء ヱضيゅعゅヰ ، ثم من جヰة やلشベゲ ضネゅ جزء عヌيم بمゅ فيه جらل بレي " 
ヤحヲムمة ، ヱمن جヰة やلغヱ ゆゲمن جヰة やلغや ゆゲلや ケやギلらيゅツء ヱأチケ تゅمヱ ゅレジهي أチケ بゅلمغヱ ゆゲأجキヲهヱ ゅمらレع ثりヱゲ ل...ヱجヱ りギ نيزنゅ س

ゅاهやヱ ゅمヱ يطボレش チケبي أヲレイلや"... 
                                               ラゅيظ حمヘلحや ギらيظ:"عヘلحや ギらع ラゅトヤジヤل ヵヲイلحや ゆゅわك" ゆゲلمغや ネゅضヱأ メヲصاحي حま ゆゅトخ ،   
                                                ラゲボلや يةやギ41في بキギهل ،عゅレلمや ةヤイ83/82، م ゲらنヲ4104ن ソ.003 . 

 
 :やأسヤゃة 
 .(10ラ.).....................................(......................やلزمن ، やلمや ، ラゅムلمヲضネヲ) やلヲثゅئق やلんاゐ في سيゅقや ゅヰلケゅわيガي ( ヵ)ضع -0
4-  ゅيガيケゅت ゅヘيゲيأتي تع ゅف بمゲع: ゥإصاや ،يヤジيま يظهزيمةヘلحや ギらع ラゅトヤジلや،メヱأや نジلحや ヴلヲلمや ،ヵゲムジلعや..............(.....14ラ). 
3- ァゲガわسや(ヵ: ) 

 (1.0ラ.........................................)......................................؛やヱキعي やإصاや ゥلعヵゲムジ 0من やلヲثيボة - أ
ゆ -  ةボثيヲلや ة 4منイレトم بヰわمゅقま فギهヱ ةらヤトلや ءゅボわنや ケゅمعي..........................................(.................1.0ラ). 

 .ヱゲド3......................................................(.....................14ラ)ف やحわاや メلمヅゅレق やلمغゲبية  やلりキケやヲ في やلヲثيボة ( ヵ)بيًن -2
 .や......................................................................................(..................14ラ)لや りゲムヘأسサゅ لヲヤثゅئق やلんاケ(ヵ )ゐًكب -0
1-  コゲبや ، تكゅらジわムم ヴヤعヱ ئقゅثヲلや ヴヤع やキゅمわعや(ヵ )  ラゲボلや بية فيゲلمغや れゅإصاحや يةキヱギ08مح .............................(.....14ラ). 
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   ゅنيゅاخـ  ثや ضعيةヲلやلや ية فيケゅらわゅفيやゲغイ(: メゅボم ァゅわنま:01طボن) . 

 :في أحや ギلمヲضヲعين やآتيين حジب やخわيや(ヵ ) ポケゅكわب                           
  ネヲضヲلمや メヱأや : 
 

               りギعゅية صキゅダわقや りヲين قダلや لんفي حين تم ヴمヌية عキゅダわقや りヲية قムيゲأمや りギحわلمや れゅايヲلや ゲらわتع 
 :فيه مゅ يأتي ( ين)مゅボا جغやゲفيゅ تや(ヵ )コゲらكわب                      

 
 مゅヌهや ゲلレمや ヲاقヵキゅダわ بゅلダين やヱلعやヲمل やلمりゲジヘ لや やグヰلレمヲ  ؛   -                                                   

                               -   わلمや れゅايヲلゅعية بゅレダلや りヲボلや ゲهゅヌلم りゲジヘلمや ملやヲلعやヱ りギحりヲボلや ログヰ. 
 

 
  ネヲضヲلمやنيゅんلや:  

 
 .يや メギらلمغゆゲ جやキヲヰ كらيりゲ لわحジين مや ンヲわジلレわمية やلらشゲية ヱتヌレيم やلمや メゅイلمغゲبي                

 :فيه ( ين)مゅボا جغやゲفيゅ تらينや(ヵ )كわب         
 
 مفヱヰم   التنمية البشرية؛    -                              

 جヱヰد المغرب لتحسين مستヱى التنمية البشرية ؛    -                              

 .تدابير المغرب لمヱاجヰة  أزمة المدينة    -                              

 
 

****************** 
 
 :ماحヌة هゅمة   

           
  .يم ، خゅتمة مゅレسらةمギボمة مゅレسらة ، ヱضヱ ゥヲمボトレية やلダわم: لゅイヤنب やلمイヰレي (  ラ  4) ـ            :  تダガص    

 . ـ やلヤغة ـ شムل やلギボわيم  やلイغやゲفيやلわعらيゲ : لゅイヤنب やلشヤムي .(  ラ 0) ـ                             
 (.やنゅボわء やلمعヲヤمれゅ ، صحゅヰわ ، تヲレعヱ ゅヰتやゲبゅヰト )  لゅイヤنب やلمعゲفي في كゅわبة やلمメゅボ(  ラ  0) ـ                

 
 

********** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



ゅريヱلゅالبك れゅنゅحد امتحヱي المヱヰن الجゅاامتح 
 (るديゅرة العヱالد  : ヱنيヱ4102ي ) 

 خゅص بゅلمترشحين الممدرسين     ـ  عنゅصر اإجゅبるـ 
 مدة اإنجゅز لـــالمعゅم ゅدةـــالم كـゆ أヱ المسゅلـالشع ヱىـالمست

0 
ゅريヱلゅك البكヤمن س 

 るالشرعي ュヱヤك العヤمس 
 يる شعبる العュヱヤ التجريب

るضيゅالري ュヱヤالع るشعب  
 شعبる عュヱヤ ااقتصゅد ヱالتدبير

التゅريخ 
ゅالجغرافيヱ 

 るالشرعي ュヱヤك العヤ4     :مس 
 るالتجريبي ュヱヤالع る4     :شعب 
 るضيゅالري ュヱヤالع る4     :شعب 

  3: شعبる عュヱヤ ااقتصゅد ヱالتدبير 

 سゅعتゅن
4 

 

 
 

 عゅレصや ゲإجゅبة やلمゲわボحة ヱسヤم やلボレわيط
 ( نボط  や01اشわغメゅ بゅلヲثゅئق ) يخ やلケゅわ أヱا ـ  

0-  ゐاんلや ئقゅثヲヤي لガيケゅわلや ベゅيジلや :    メاわاحや يةやギبヱ ゲسع عشゅわلや ラゲボلや メخا ゥإصاや سةゅسيヱ ゆゲلمغや ヴヤية عケゅعمわاسや ヅヲغツلや 
 .や..................................................(...............................................0ラ)لعや ヵゲムジلゲヘنジي لヤمغゆゲ في بやギية やلや ラゲボلعشゲين     

 .や...............................................................:...............(............................................................4ラ)لケゅわيガي  わعゲيفやل -4 -0
مة  -      -  مヲجز لأやゲヅف ヱゲドヱف やلحヱ ゆゲأهم やنعゅムسゅتゅヰ عや ヴヤلمغゆゲ ؛ やلمゆヲヤト تحギيや  :ギيヤジي    هزي
-      -  ヵゲムジلعや ゥإصاや :إや グガتやゲهゅヌم りギع ヵゲムジلعや ゥبي ، -: صاゲلمغや يشイلや  يبケギわبيين  لケヱبين أケギم  ュやギボわسや  حةヤنع لأسゅダء مゅレب  
-         サゅفي ف( ةレيムلمや ケやキ) كشやゲم ヱ ( ケやキキヱケゅらلや ) حةヤأسや ءやゲ؛ ش ジلや ヱ ヴلま ابيةヅ れゅんبع メゅسケま ، ァケゅガلや بية  منゲلحや نヘ  
 ...や ゅلغゲبية لわعヤم やلや ラヲレヘلحゲبية بラやギヤ أケヱب        -
-      -   メヱأや نジلحや ヴلヲلمや :ةレس ギلヱ 0331  في فيヲت ، サゅヘ10ب  ヲنيヲ0382ي   ギらبن ع ギأخيه محم ゅヘヤم خムلحや ヴلヲكش تやゲبم 
-          ラゅحمゲلや...  يشイلや يثギن من تحムتم. .. 
   خيه やلمヲلヴ عギら أتヲلや ヴلحムم بعま0804  ギلヴ  0813سや ラゅトヤلمغゆゲ من ...بサゅヘ  0301 من مやヲليや :ギلラゅトヤジ عや ギらلحヘيظ  -      -
 ... 0804مサケゅ 31في عギボ معゅهや りギلحمゅية مع فゲنま  ゅジلやヴضや ... ゲトلعزيز         -
 :やسや ァやゲガわلمعトيれゅ س3 3
 やヱキ..................................................................................(.....................................1.0ラ)عي やإصاゥ  :0من やلヲثيボة: أ      - أ

 ،    ヱ0311   0322لヰزيمわين مゅわわليわينتعや チゲلイيش やلمガزني    -                
   مわحヌヘة  عや ヴヤإصاゥ  بعض فや れゅゃلمガزや ラلわي كゅنتحわم ضま りケヱゲقネゅレ  خや りケヲトلمヲقف やلعヵゲムジ لヤمغゆゲ  بعや ギلヰزيمわين   -                

                     ヵゲムジلعや ( ラゅأعيや ، ケゅイわلや ، ءゅمヤلعや ) ، 
      

ゆ -    ゆ: ةボثيヲلや ة :4منイレトم بヰわمゅقま فギهヱ ةらヤトلや ءゅボわنや ケゅمعي.................................................................(......................1.0ラ           ).              
れ -               -  لや ف منギヰلやヱ  ،سةやケギلや في ベヲヘわلや ヲه ケゅمةمعيゅإقや  ラヲヰجヲわي سيわلや メヱギلや れゅة لغらヤトلや مヤتع ヲة هイレトبゅヰليま  ... 
ゐ -  2-  ةボثيヲلや في りキケやヲلや  بيةゲلمغや قヅゅレلمや メاわحや فヱゲド3........:...................................................................(................4ラ). 

    ゅジنゲء فヲイل コやゲبま ゆヲヤトلمや لمや メヱギلや مع ゅヰتゅقゅヘتや ギةبعジفゅレ  ゅヰلヴヤبي  عゲلمغや ゆやゲわلや ء منやأجز メاわاح れやケゲらم ベاわخや ヴلま ゆゲلمغや    
 (...や ギلらيゅツءش ، تゲガيب سムة حギيمんا مわボل やلらトيب やلゲヘنジي بمやゲك)    

 .や... ........................... ....... :.................................(..................................................4ラ)لんاゅゐئق やلや りゲムヘأسサゅ لヲヤث -0  
 ... ヱ بやギية やاحわاや メلعヵゲムジ لヤمغゆゲ،  08أやヱخや ゲلヱゅゅヰ  ラゲボاや れإصاや ゥلعヱ ヵゲムジ محキヱギيわمححわ  メヲمحケヲت               

 .(4ラ.........)...........................................فゲنゅジ بゅلمغヱゲドヱ  ゆゲف やسキやゲヘわ 08محキヱギية やإصاحや れゅلمغゲبية في やلラゲボ عやヲمل  -1    
      ...ヱ جيش やلゅらボئل やلحドゅヘ عや ヴヤأヱضや ネゅلゅジبボة  محヱゅلة جيش やلケ...ヵケゅガらفض やأعيヱ ラゅ تや ケゅイلمラギ لレイわヤيギ :  عやヲمل やキخヤية   -         

                                 ヤلعや فضケゅم れゅبي...ء لإصاحゲلعや ベゲلمشゅب ラلشأや ヲه ゅكم ゆゲلمغゅين بゲムヘم ヱ حينヤダم ゆゅغي ... 
  فや チゲسゅらنيゅ غやゲمة ...في ميや ラやギلイمポケゅ  مレع بゲيゅトنيゅ لヤمغゆゲ من やلわشゲيع... やأجらレيةعゲقヤة من ゲヅف やلメヱギ : عやヲمل خケゅجية  -        

   خゅصة من  أケヱبゅفや キゅジغヤب やلゅツらئع やلわي كラゅ يキケヲわジهや ゅلمغゆゲ من ...كらيりゲ عや ヴヤلمغゆゲ بعギ حゆゲ تラやヲト مゅلية                                  
                                  ゅヰレثم ネゅヘتケや غمケ ゅムيイヤب... 

 ...ボヤヅت يギهゅ في やلمغゆゲ ألمゅنيゅ أヱعや ギボتゅヘقれゅ مع كل من やنやヱ やゲわヤイسゅらنيキやゲヘわ : ゅ فゲنゅジ بゅلمغヱゲド ゆゲف やس  -        
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 (تゅبع ) عゅレصや ゲإجゅبة やلمゲわボحة ヱسヤم やلボレわيط 

  ゅنيゅل:ثやゅفيやゲغイ  ( メゅボم ァゅわنや :01 طボن)        
  ネヲضヲلمやメヱأや: 
 (ラ 2...............................................).......................اسبة ،ヱضوヱ ゥمنطقية التصヨيم ،خاتヨة مناسبة مقدمة من: الイانب الヨنイヰي *    
 (ラ 1............) .................................................................................، اللغة ، شكل التقديم الイغرافيالتعبير :الイانب الشكلي *    
 :انتقاء الヨعلوماれ ،صحتヰا ،تنوعヰا ヱ ترابطヰا : الイانب الヨعرفي *    

 :やلمま ゆヲヤトبや コやゲلمゲわ شح やلعゅレصや ゲلゅわلية          
   

     +   ヲمレلや やグヰل りゲジヘلمや ملやヲلعやヱ  ينダヤل ヵキゅダわاقや ヲمレلや ゲهゅヌم: 
            *ゲهゅヌلمや:.....................................(..........................................................................................................4ラ) 
   やحわاやヱケ メتب عゅلمية مギボわمة في عりギ . ..تحボيق やاكゅヘわء やلやグتي في やغヤب やلمれゅイわレ.. .ضゅガمة やإنヱ ァゅわتヲレعه:   يゅفاح  -              

                   れゅイわレم..... 
 ... やلعゅلمية ضゅガمة やإنヱ ァゅわتヲレعه ヱغزロヱ لأسや ...ベやヲحわاメ مやゲتب عゅلمية مギボわمة في عりギ فネヱゲ صゅレعية  : : يゅصゅレع   -              

  ....まبコやゲ مやゲحل نمや ヲلゅレダعة やلダيレية ...                      
              -   ケゅイتゅي  :や ين معダلや ملゅلم تعゅلعや メヱキ بヤغ...  ヵケゅイわلや ラやلميزや ئض فيゅيل فイジية مع تケゅイわلや れاキゅらمヤم لヰم ネゅヘتケや... 

        *グヰل りゲジヘلمや ملやヲلعや ヲمレلや や:...............(..........................................................................................................4ラ) 
             - ゅيعيらヅ    :ضيやケأや りゲفヱ...ォゅレلمや ネヲレقي  ...تゲلشや ゆヲレイلや ヱ ベゲلشや في りゲئية غزيゅة مムらش... ネヲレتヱ  りゲفヱ  نيةギلمعや れやヱゲんلや   

 (....やلムمية やヱلゲتب やلعゅلمية )やヱلゅトقية                    
 تأهيل やلعや ゲダレلらشヵゲ ... يギ عゅمヤة ヱفيりゲ بأجケヲ مツヘガレة . ( ..أهم تイمع بشヵゲ في やلعゅلم)ثりヱゲ بشゲية هゅئヤة :    ゅبشゲي  -             

 ...や ケヱキلعゅمل やلヌレわيمي  في  やلمゲحわヤين  やاشやゲわكية やヱانや ゥゅわヘلゲأسمゅلي :..  ゅتヌレيمي  -             
   やاسりキゅヘわ من نゅわئج やلらحث やلعヤمي  ...やسわعمや メゅلمらيや ヱ れやギأسمや りギلعヲツية や ヱلムيمヱゅية في やلヘاحة ...やعわمや キゅلمレレムة :  ゅتレボي  -             

 ....ヱمن やلや ケヲトわلヲレムわلヲجي في やلヘاحة や ヱلゅレダعة                          
 
+    りヲボلや ログヰل りゲジヘلمや ملやヲلعやヱ يةムيゲأمや عةゅレダلや りヲق ゲهゅヌم : 

                                (.                          0.0ラ.........................................................................).......................................................:مゅヌهゲ قや りヲلゅレダعة  *      

 . ..やحわاメ  مゅムنة عゅلمية مギボわمة ...やاعわمキゅ عや ヴヤلゅレダعや れゅلعゅلية やلヲレムわلヲجيゅ.... تヱ ネヲレ ضゅガمة  やإنや ァゅわلゅレダعي  -       

 や....................................................... :.............................(.............................................................0.0ラ  )لعやヲمل  *     

   やلゲわكيز やلゲأسمゅلي ،やلらحث やلعヤمي ، ケヱキ )سمゅلي  حيヲية やلヌレわيم やلゲأ... مぽهاれ بشゲية ضガمة ... ヱفや りゲلمや キやヲأヱلية やヱلゅトقية -        
           れゅيジレイلや りキギعわلمや れゅكゲلشや ) عةヲレわم ヱ ةヘيんية كわية تحレب.... 

 
 

ネヲضヲلمや نيゅんلや: 
 (ラ 2.....................).................................................مقدمة مناسبة ،ヱضوヱ ゥمنطقية التصヨيم ،خاتヨة مناسبة : الイانب الヨنイヰي *    
 (ラ 1.............................................................................................) ، اللغة ، شكل التقديم  الイغرافيالتعبير :الイانب الشكلي *    
 :انتقاء الヨعلوماれ ،صحتヰا ،تنوعヰا ヱ ترابطヰا : الイانب الヨعرفي *    

              ゲصゅレلعや شح ゲわلمや コやゲبま ゆヲヤトلمやآتيةや: 
 

 (4ラ.....................................................................................................):مや ュヲヰヘلレわمية やلらشゲية *

تわعゅمل مع やأبعや キゅلらشゲية أや ヱاجわمゅعية لレわヤمية  .، يعや ゲらわإنラゅジ مヱ ゅヰボヤトレ غゅيや ゅヰわاجわمゅعية  سفي やلレわمية やاقキゅダわية  مケゅボبة 
 ...بゅعケゅらわهや ゅلعや ゲダレلمヰيمن ヱ تعや ゲらわلゅトقや れゅلمキゅية شゅヅゲ من شヅヱゲ تحボيق هや ログلレわمية 
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  (4ラ..........)................................................................: جや キヲヰلمغゆゲ لわحジين مや ンヲわジلレわمية やلらشゲية*       
        -   ヵゲツلحや سطヲلや في ゲボヘلや بةケゅجي لمحクヲمレلや ネヱゲلمشや لんية  مゲشらلや キケやヲلمや ميةレمج تやゲضع بヱ...يةイتيやゲわسま 4141  ميةレわヤل   
  أمヤんة حメヲ أسゅليب  تギボيم  - やاجわمゅعية مشや ネヱゲأヱلヲيれゅ ...بゲنゅمج やلレわمية やلらشゲية やلمやギわジمة ヱ محケゅبة やلや ゲボヘلمギقع ... やلヱゲボية          
         ゲボヘلや بةケゅمح ヱ يةゲشらلや ميةレわلや جلや من りグガわلمや ゲبيやギわلや سية: بعضゅأسや れゅمギガلや ヴلま ァヲلヲلや... يةヲボلتやヵゲشらلや メゅأسمゲ...        
 ..تشイيع やاسんわمケゅ ...تشイيع أنشトة やلمりケギ لギヤخل           

  (4ラ...................................................................................)...:  تやギبيや ゲلمغゆゲ لمやヲجヰة  أコمة やلمギيレة*     
                   يらボل كل مゅ يダわل بやギわبيや ゲلمغゆゲ لمやヲجヰة أコمة やلمギيレة سやヲء كや ラゅلギわخل عヴヤ مや ンヲわジلヰわيゃة やلحゲツية  أヱ تギخل قゅトعي        

         メمن خا : 
         - ガتや يةゲツلحや ةゃيヰわヤتية لゅジسぽمヱ نيةヲنゅقヱ يةレボت ゲبيやギت クゅ... ゅヰヤتأهي ヱ ラギلمや ةゃيヰわيع لケゅمش ヱ スやケヱح أわف... 
         - عيةゅمわجや مجやゲعي  ... :بゅمわاجや نムジلや مجやゲب(ل れخاギن تムジلや ヴヤء عゅツボヤゲلائقغي や)   ...أميةや ヲمج محやゲب ヱ ينジتح           
          لعيشや فヱゲド  
        -   عةゅレダلや ゲنش りキゅإع れخاギت (قヅゅレم キやギعま ンゲらムلや ラギلمや مشゅه ヴヤعية عゅレص) ...  れゅジسぽلمや يعイتشヱ قヤخ   
         ゲغダلやン ヱةトسヲわلمや .... 
        -   れゅكゲشヤمية لヲلعمや れゅمギガلや يض بعضヲヘتチヲヘلمや ゲبيギわلや ケゅヅま ية فيらレأجや.... 
       -  れخاギية  تゃيらلや れهاぽلمや メغاわاس...  
       -  يةゲشらلや ميةレわヤية لレヅヲلや りケキゅらلمや... 
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