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 (ن  40) النصوص : أوا

صギ⊥ فيゅヨ أドن إلى إاュ∠ تقصギ إやク عゲْضت∠ لゅゼعــゲ من やلゼعやゲء ヱأれキケ∠ أラ تقゲأ شعヱ ロゲتヨヰヘه ثم تレقロギ؟ تق         

ـ أや ラأメヱ: شيゃين  ، فتعゲف كيف أحَس مゅ  صل∠ تـ∠ ヱ ゅヰت⊥حيط∠ بギقゅئق نジヘه مや ゅستトعت∠ ∠ヨヰヘفت ،ゲعــゅゼلや るصيガإلى ش

أラ تتグガ∠ هや ログلガゼصيヱ ∠るمやヱ  ゅلゅんني  .شعゲ بゅヨ شعゲ به، ثم كيف ヱصف إحゅジسه، ヱأعゆゲ عن شعロケヲأحَس، ヱكيف 

 やグه ゅヰع لツلتي خや ⌒るゃيらلやヱ ،ゲعゅゼلや やグفيه ه スゅع ヵグلや ゲلعصや مヰإلى ف ًるヤسيヱ ،ءやヲأهヱ メヲميヱ فヅやヲمن ع ゅヰヘلــぽي

ه ، ヱإنゅヨ تقصギ⊥ إلى فヰم やلゅゼعや  ゲلゅゼعやヱ ،ゲلجジレيや ⌒るلتي نجم مゅヰレ هや やグلゅゼعゲ؛ فأنت∠ ا تقصギ⊥ إلى فヰم ⌒ジヘレل ゲعゅゼلや

ゅヰلتي يعيش فيや るعゅヨلجや من りケヲص ヲمن حيث ه. 

        ،ソゅガأشゅع ب∠レبه، ا ت∠ْق ゲعゼلم ت ュلك أグب ∠れゲء أشعやヲس ، ヱمゅヨヰ تム⊥ْن مقتصヱ ،やギمゅヨヰ تムن متやヲضعゅ، فأنت∠

ロ ا ي∠عــレيك، ヱإنゅヨ يع ∠ギحـــヱ サやヲن ヲ؛ فأبれゅعゅヨلجや ع فيヨトت ゅヨإنヱ يعيش في ラゅمن حيث إنه ك サやヲنـ ヲيك أبレــ

るعゅヨهيم. جやゲفظ إبゅه في حヤんــْل م  .ヱق⊥ْل مんل クلك في أحギヨ شヲقي، ヱقـ⊥

فゅلゅゼعــゲ ليس شゅعやゲ أنه يقメヲ في⊥ْحジن، ヱإنゅヨ هــヲ شゅعــゲ أラ قヲله やلحジن∠ هやグ يんヨل عヅやヲف やلグين        

إラク فأنت تレقや ギلゅゼعゲ لتヰヘم شガصيته أヱا، ثم . عجゆゅيヨジعヲنه ヱيقゲأヱنه، فيゲضيヰم ヱيقع من نヲヘسヰم مヲقع∠ やإ

ゅنيゅه ثヤك やグه ヱته ، أゃبي ヱأ ロゲعص ヱعته أゅヨج. 

ْل              ∠ジ∠ه؛ فツبع ヱه أヤك やグإلى ه ラヱギم يقصヰم، فヰムلゅジمヱ ثينギحヨلや キゅقレلや هبやグف مヤتガت ゅヨヰمヱ" فヲنت بゅس

  " ゲعゼلや من りギأ قصيゲق やクل كل شيء إらى قレـك بأنه ي⊥ْعـゃْらレتب، يゅムلや ヱأ ゲعゅゼلや صガش ギيج ラبأ ゲんレلや فصا من ヱأ

، ヱلムن مガتやゲらتヰمヱبأラ يحヤل هや やグلガゼص، ヱيصل إلى キقゅئقه キヱخゅئヤه، كゅヨ يヘعل عゅヨヤء やلتケゅيخ やلらトيعي في 

ْل (. やلجレس) やلガゼص ヱحロギ ا يヘムيه ヱا يعレيه، ヱإنゅヨ هヲ يتグガ هや やグلガゼص ヱسيるヤ إلى やلヲレع  ي⊥ゃْらレـك " تيـن " ثم س∠

ガش ラبأヱأ ゲعゅゼلや ص  ゲلعصや ケゅمن آث ゲأ∠ث ヲيه إا من حيث هレه، ا ي∠ع∠ジヘن ⊥ラヲِـ ∠ム⊥ي ゅكل مヱ هヘヅやヲعヱ جهやゴمヱ تبゅムلや

 るゃيらلや ログهヱ ،ゲلعصや やグه ケゅمن آث ゲأث ロギレص عガゼلゅ؛ فゅヰレلتي نجم مや ∠るأمやヱ ،ゅヰع لツلتي خや ∠るゃيらلやヱ ،فيه スゅع ヵグلや

るأمや ログهヱ. 

     ゅك ゅヨع بレا يق ギقゅレلや ラلحق أやヱ ع بهレيق ラ " فヲنت بゅس " ヱن ــتي" أ" やグヰفَـق ل ∠ヲ⊥ي ラع أゅトستや ヲل キ ∠ヲ ، ヱإنゅヨ يـ∠

 .كヤِه فيヰヘم∠ شガصيや るلゅゼعゲ أや ヱلゅムتب ヱعصヱ  ロゲفレه

 (.بتصゲف ) ヱمゅ بعギهソ92  ゅ . 4194بヨصらヅ ،ゲعや ケやキ ،  るلヨعケゅف2حギيث やأケبعゅءァ:حジين ヅه
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. مصヵゲ ، يعتゲら من أبや コゲلレقキゅ في やلقや ラゲلعゲゼين أキيب ヱمヅ ( :4881- 4191 ) ゲムヘه حジين: صゅحب やلレــــص

 るبيキأや ケゅآثや るسやケキ جヰレم ギيギتج りケヱゲفع عن ضやキ  .لهゅヨلعاء: " من أهم أعや أبي ンゲكク  "ヱ " ゲعゼلや في
    ".من حギيث やلゼعやヱ ゲلヱ  " ゲんレ  " حギيث やأケبعゅء" や  " ヱلجゅهヤي

ュأعاゅيف بゲلتعや  :サやヲن ヲاتي؛ــر من شعــشاع:  أبらراء العصر الع 

 شاعراラ مصرياラ  من شعراء الらعث واإحةاء؛ شヲقي ヱحゅفظ             

 .ناقداラ فرنسةاラ عاشا في القرラ الداتع عشر(  TAINE)  تينو(   SAINTE -  BEUVE)  سゅنت بヲف           

 

 :や بゅヨ يأتيتحヤيا أキبيゅ متゅムما مジتゲشやギلレقや ヵギلレص هや やグكتب مヲضヲعــゅ إنゅゼئيゅ تحヤل فيه 

- るんيギلحや るبيゲلعや るيギقレلや هجゅレヨلや ケヲトت ベゅن سيヨص ضレلや ゲيヅتأ. 
 .やلヘقや りゲأヱلى صيゅغる فゲضيる لقやゲءや りلレص やنトاقゅ من -
 . تحギيギ مや ラヲヨツلレص -
 :تحヤيل やلレص بゅلتゲكيゴ عヤى -

 るحヱゲトヨلや るيツقヤتب لゅムلや メヱゅレت るيقゲヅ. 
 صレلや メمن خا ゆキأや るسやケキ ي فيガيケゅلتや جヰレヨلや ئصゅخص. 
 ゅصガلやصレلや るغヤل りゴيヨヨلや ئص . 

- りءやゲلقや るضيゲلتحقق من فやヱ يلヤلتحや ئجゅكيب نتゲت. 
  -      ゆキأや るسやケキ ي فيガيケゅلتや جヰレヨヤص لレلや ءゅヨنتや れゅらإث. 

ゅنيゅث : れゅヘلぽヨلや (6  ラ) 

 (: اﾝ｀عｿاゲガ) يガﾚل أح｀ｿ اﾝ｀جﾋｭي : اガﾊガ｀ﾝع
   "ｲヱｭﾜ ｴيｿحﾝا ﾁعﾆﾝفي ا グﾝガاأ ﾘاﾋヱاا ｱﾋﾚヱ ヰｧ  ｱاقﾋヱياｿيﾞﾚت グﾝｧ ｲﾗتﾞت ｭ｀｀ ﾁثﾜ･ｯ يｯﾁعﾝا ｴاﾁتﾝا グﾝｧ ｲﾗتﾞت ｱ

 .. ﾀاｲ اｭﾆﾝعガ グﾝｧガ ﾁاقعه
   ﾟガﾚت ゲﾀﾝا ﾃｭأسｭｯ ｭﾚﾞتع｀ ﾁ｀اأ ヰｭﾜ ｭ｀ｿヱع ゲｿガﾁｭｯﾝا ｿヴع グﾞع ｭهﾁﾁｯي ｭ｀ ｰｿガعﾝا ヮﾀヴﾝ ヰｭﾜ ｿﾚل فｭل حﾜ グﾞعガ

ｴعｯﾝا ｱﾞحﾁ｀ هي في ｱفｭﾚيه ثﾞع . ｲﾝاﾂ ｰﾁガﾁﾊﾝا ヮﾀه ヰﾜﾝ ،ﾝا グﾝｧ ｰｿガعﾝا ﾁｭعﾆ يحﾂأ ヰأ ｿعｯ ه｀ｭﾚ｀ ﾟガﾚيﾝ ｴاﾁت
 ..."اﾝجｿيﾆ ｿعﾁｾ｢ ﾁｭ، هガ اｯﾝحｴ عヰ اﾀﾝاｲ اｿﾁﾗﾝيガ ｱتﾜガيｿهｭ؛ فヰｭﾜ عﾆ グﾞعﾁاء هﾀا اﾝتيﾁｭ أヰ يستجيガｯا ｿヱﾞﾝاء

 

 .ｭﾌهｰﾁ اﾆﾝعﾁ اﾝحｿيｿ :ｴاゲガ اﾝ｀جﾋｭيـــأح｀ｿ اﾝ｀ع
ﾃﾁاｿ｀ﾝا ｱｯتﾜ｀. ءｭﾊيｯﾝا ﾁاｿﾝا .ﾋ1 2002. ﾇ43  40ـ   ( فﾁتصｯ) 

     
 ヰ｀ガ ،عﾋﾚ｀ﾝا اﾀه ヰ｀ ﾘﾞﾋヱـَف اﾝَｦُـــ`  ﾛاستﾁｿ "عﾆﾝا ｰﾁهｭﾌــｴيｿحﾝا ﾁ " فيه ﾂﾁｯت ｭعガﾊガ｀ ｮتﾜاガ ،

:｀ｭ ي･تي  

 ف؛ﾝّｦ｀ﾝا ヰ｀ﾊ  عﾋﾚ｀ﾝا ﾘｭسي 

 اعガｯــﾀﾝا ﾁｭتيﾝا ﾁガヴﾌ ｴ؛اｴيｿحﾝي اｯﾁعﾝا ﾁعﾆﾝا ﾁガﾋفي ت ヮﾁガｿガ تي 
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 جヴヱ｀ｱاسته  يﾁｿ في ｮتｭﾜﾝل اガتحﾝا اﾀهﾁعﾆﾝفي ا ｴيｿحﾝي اｯﾁعﾝا. 
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 دليل التصحيح 

 توجيれゅヰ خゅصる بعمヤيる التصحيح: أوا 
   ュديボت : 

           ،るديゅヰاإش れゅنゅفي اامتح るصゅخ ،ュويボالت るيヤر عمゅفي مس るسمゅح るالتصحيح محط るتعتبر محط
 れゅيヤتعزز كل عم ゅヰوأن ،るヰوالمترشحين من ج れゅرا طويا  من تحصيل المترشحゅتتوج مس ゅヰأن

وفي إطゅر الجヰود المبذولる إحكュゅ تدبير كل محطれゅ اامتحゅن تنظيميゅ . السゅبるボ من جるヰ أخرىاامتحゅن 
ومنヰجيゅ، وحرصゅ عヤى ضمゅن الموضوعيる والمصداقيる إجراء التصحيح، وتحボيゅボ لمبدإ تكゅفؤ الفرص 

ج بين المترشحれゅ والمترشحين، ومن أجل الوصول إلى تボديراれ موضوعيる ومنصفる، واستثمゅرا لنتゅئ
تボويュ عمヤيる التصحيح لヤسنواれ المゅضيる، واستحضゅرا لヤتحول والتطور الヤذين يعرفヰمゅ التدريس، وأخذا 
بعين ااعتبゅر سيベゅ تصريف المنゅヰج عمヤيゅ، ومن أجل أن يكون اامتحゅن فرصる  لتボويュ اأداء الفعヤي، 

مكونれゅ الوضعيる  ممゅ يستヤزュ ضرورة تكييف مボتضيれゅ اإطゅر المرجعي في التボدير الكمي أوزان
يﾁجヰ｀ グ اﾝسيｿاｲ  ااختبゅريる في وضع ااختبゅر، وإعمゅل المرونる في تصحيحه، وتعزيزا لヰذا التوجه

  :يガｱاﾝسｰｿｭ اأسｭتｰﾀ اﾗﾞﾜ｀ﾝيｨｯ ヰجﾁاء تصحيح اガﾊガ｀ﾝع ااستﾝｭｯ ｿｭﾆﾁتガجيｲｭヴ اآت

 ｭヴﾞاحﾁ｀ فﾞتｾ｀ تصحيح فيﾝا ｱيﾞ｀عﾝ ｰﾁﾋｦ｀ﾝا ｰﾁﾋس｀ﾝا グﾝｧ ｿｭヱااستｯ ﾟاﾂتﾝااガ ، ｲاءاﾁإجｭ
ガ ،ｱيﾞ｀عﾝا ヮﾀヴｯ ｱصｭｾﾝاﾂｭجヱｧｭه ｯ｀ ﾘﾚيح ゲﾀﾝا ガحヱﾝا グﾞعｩｿｭ  ｱعيガﾊガ｀ﾝف  اｭصヱاإガ ｦفｭﾜتガ

ﾇﾁﾗﾝ؛ا 

  ｱقｿﾞﾝ ｭيｾガفي تｭﾜﾝي اヱｭ｀ﾂﾝا ﾂحيﾝاガ ｱﾚستح｀ﾝا ｱيｭヱعﾝا ﾁيﾁتحﾝا ﾘاﾁガياء أｧ グﾞع ﾇﾁحﾝا
 ガ ｲｭاﾝ｀تﾆﾁحيヰ؛ガاガﾊガ｀ﾝعيｱ في تｿﾚيﾁ أｿاء اﾝ｀تﾆﾁح

 عي أガﾊガ｀ﾝا ﾁيｿﾚتﾝا グﾞع ﾇﾁحﾝاءاｿ ガ ｲｭحﾆﾁت｀ﾝاヰحيﾆﾁت｀ﾝا،  ｲｭيガست｀ﾝا ヰاﾂガأ ｰｭاعﾁ｀ガ
 ؛اﾁｭヴ｀ﾝيｭ｀ﾜ  ｱ هي ｀حｰｿｿ في ﾝｿيل اﾝتصحيح

  ガأ ｱحガﾁﾋ｀ﾝا ｱﾞｫاأس ヰع ｱﾊﾁتﾗ｀ﾝا ｲｭｯｭإجﾝ ｱヱﾜ｀｀ﾝصيغ اﾝا ﾁｭｯاعت ｰｿｿح｀ ｮﾝｭﾋ｀ﾝ ｱｯستجي｀ﾝا
ءاｲ  أﾊﾁيｱ يست･ｭヴｯ ﾃヱ في تガﾚيﾟ أｿا في ﾝｿيل اﾝتصحيح اعتﾁｭｯ عｭヱصﾁ اإجｱｯｭ اﾚ｀ﾝتﾁحｱ، ｀ع 

ガ ｲｭحﾆﾁت｀ﾝاヰحيﾆﾁت｀ﾝ؛ا 

  ヰ｀ ﾁصヱل عﾜ ヰﾂガ ｮحسｯ اءｿاأ ﾁيｿﾚتガ ،عガﾊガ｀ﾞﾝ يﾝｭ｀اإج ﾋيﾚヱتﾝا ゲｿｭﾗت グﾞع ﾇﾁحﾝا
ﾁيﾁتحﾝا ｱقﾁガ في ﾛﾝﾀ ｲｭｯثｧガ ،ﾋيﾚヱتﾝا ﾟﾞفي س ｲｯث｀ ガه ｭ｀ﾜ ،ｱيﾁｭｯتｾاا ｱعيﾊガﾝا ﾁصｭヱ؛ع 

 ｱيﾝｭ｀اإج ｱﾋﾚヱﾝع اﾊガ لｯق ｱقｿ لﾜｯ ｱيｫﾂجﾝا ﾋﾚヱﾝا ｮｭاحتس ｱاجعﾁ｀ グﾞع ﾇﾁحﾝ؛ا 

 تصحيحﾝيل اﾝｿ في ｰｿﾁاガﾝا ｲｭヴجيガتﾝｭｯ ｿيﾚتﾝا. 
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ゅنيゅقيط: ثレلتや مヤسヱ るبゅإجや ゲصゅレعــــ 

 や (41  ラ)لレصソヲ : أヱا

 や: ..................................................................................................................... .....................2ラلتقギيم

 ؛るبيキأや ソヲصレلや るسやケキ في るيギهج نقゅレم キゅヨعتやヱ ،يثギلحや بيゲلعや ゆキأや るكゲبي لحキأや ギقレلや るらكやヲم 
  ينジه حヅ (4881  4191ـ) :فゅثق ケキゅع مصヲレلق ته،تや るبيゲلعや るفゅقんلや ケキゅه من مصレムヨت るفゅقんلゅب ロゲتأثヱ ،るヨيギ

るبيゲلغや،   يثギلحや يジنゲヘلや ギقレلや ュأعا コゲبأب るصゅخヱ (ヲらف، هيヲنت بゅسラヲジف انゅستヲليت تين ، غـــ)؛ 
  りギيギع れゅسやケキ メمن خا ゅيقيらトتヱ ゅيゲヌن ゆキأや يخケゅج تヰレء أسس مゅسケمه في إゅヰإس ( ゆキأや لعاء، فيや أبي ンゲكク

 ؛...(やلجゅهヤي، حギيث やأケبعゅء، حゅفظ ヱشヲقي
  يガيケゅلتや جヰレヨلや キゅヨعتゅب ゲعゅゼلや ゲشع メヱゅレحين يت ギقゅレلや لヨع ケやギين عن مジه حヅ يثギح チやゲفتや. 

 や.................................:.....................................................................................  2  ラلヰヘم

 : تحــギيギ مや ラヲヨツلレص

  ئصゅم خصヰا، ثم فヱأ ゅヰレع ゲيらلتعや るيヘكيヱ ゲعゅゼلや るصيガف عن مامح شゼムلや في サゅأسや ギقゅレلや るヘيドヱ لんヨتت
や ゲلعصや؛ロゲشع メمن خا ゅنيゅث ゅヰي إليヨتレلتي يや るعゅヨلجやヱ ゅヰأ فيゼلتي نや るゃيらلやヱ ゲعゅゼلや فيه スゅع ヵグل 

  أيهケ れゅらبي إثゲلعや ゲعゼلや يخケゅمن ت るヤんيم أمギتق (فظゅقي، حヲش ، サやヲن ヲأب)؛ 
 ヲلتや ته إلىヲعキヱ ،ギقゅレلや るヨヰヨل ロケヲعه عن تصゅفキ تـــيـــن فيヱ فヲنت بـゅأيـــــي سケ ين إلىジه حヅ キゅレستや فيق بين

ゅヨヰجيヰレم. 

 : やلتحヤيل

  るحヱゲトヨلや るيツقヤتب لゅムلや メヱゅレت るيقゲヅ コやゲ1.............. .............................................:إب  ラ 

-  ラأヱ ゅヰي إليヨتレلتي يや るعゅヨلجやヱ ゲعـــゅゼلや るゃع من بيらレي ヵゲعゼلや ァゅإنتや ラヲل في كんヨتت るضيゲف ヱأ ュゅم عムمن ح ベاトانや

 キبيヱ るسيるヤ لヰヘم やلعصやゲلガゼصيや るأ

 شعゲ أبي نヱ ،サやヲشヲقي، ヱحゅفظ: やاستギاメ عヤى صحる هや やグافتチやゲ بأمやヲドヱ るヤんهゲ من مんل -

 ؛(سゅنت بヲف، هيヲらليت تين: ) やاستキゅレ إلى حجيる نゅقギين مケヲヰゼين في تケゅيخ やلレقや ギلゲヘنジي -

-  るضيゲヘلや るصح ギتأكيヱ るتيجレلや ソاガستや :ゲأث ヲبي هキأや لヨلعや ラى أヤع るレهゲらلや ゲلعصやヱ るゃيらلやヱ سطヲلや ゲتج عن تأثيゅن. 

 صレلや メمن خا ゆキأや るسやケキ ي فيガيケゅلتや جヰレヨلや ئصゅ2...................................:.......خص ラ 

-  ロゲعصヱ يبキأや るصيガゼل りآゲنه مヲبي في كキأや لヨلعや るحقيق ギيギتح (تهゃبن بيや يبキأや)؛ 

-  るجيケゅمل خやヲبي بعキأや لヨلعや ゲيジヘت (يخケゅلتや ،سطヲلや るゃيらلや ،ゲلعصや)....؛  

- キأや صレلや ケゅらعتやゲعصヱ يبキأや りゅلحي ォケぽت るثيقヱ بي. 

 لや るغヤل りゴيヨヨلや ئصゅصガلや صレ.......:..................................................................... 2 ラ 
 ،ヱ るトهيや るレヨلゅトبع やلتقゲيや ヵゲإخヵケゅら لレヤصやستعメゅヨ لغる بジي -           

ヤんه، أنه، ヱقل م.. ، قل مんل クلك ..ヱمゅヨヰ تムن.. مゅヨヰ تムن: ـ تやヲتゲ صيغ やلやヱ ، ヅゲゼأمやヱ ゲلتヲكيやヱ ،ギلتعヤيل やヱلヘレي

 やلخ ، ...ا يقレع،  أラ، إنゅヨ، ا يعレيه
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-  らلتعやりキギبصيغ متع ゅヰジヘن りゲムヘلや عن ゲي. 

 やヱ ゲاستキやゲト في عや チゲلりゲムヘ ،ـ やعتキゅヨ أسや ゆヲヤلやヱ ゥゲゼلتジヘي

 ....تドヲيف أسや ゆヲヤلتジヘيやヱ ゲلتやヱ ،ケやゲムاستやヱ ، キゅヰゼلتヘصيل  -

 كيبゲلتや.................... :...............................................................................  ....2ラ 

やلتケゅيガي في やケキسや るأヱ ゆキحゲصه عヤى إبゅヅ コやゲبعه やلعヨヤي ヱقيヨته   بيや ラゅلゅムتب مقヲمや れゅلヰレヨج: تガヤيص نتゅئج やلتحヤيل     
るبيキأや ケゅآثや مヰفي ف.. 

 تヨحيص やلゲヘضيや るلتي やنヤトق مや ゅヰレلヨتゲشح 

るヨتゅガلや........ :..................................................................................................... ....4  ラ 
- らإث،ゆキأや るسやケキ ي فيガيケゅلتや جヰレヨヤص لレلや يلんヨت れゅ 
كゅヨ يムヨن أラ يゼيやゲلヨتゲشح إلى محキヱギيる هや やグلヰレヨج، ヱإلى كヲنه مヰレجゅ جعل من やأヱ ゆキثيقる لتعゲف شガصيや るأキيب   -

ヵヲيレらلや جヰレヨلや لكク لجゅع ゅヨه، كジヘص نレلや るيレب メゅヘإغヱ ロゲعصヱ. 

ゅثゅني : れゅヘلぽヨلや(6ラ) 

 4ラ... .......................................................................................................................................::تقギيم

 ゲيゼي ラشح أゲتヨلや من ゲヌتレىي  : إل

- ゆゅتムلや ラヲヨツإلى م りケゅإشや :ゅنヲヨツمヱ اムيث شギلحや بيゲلعや ゲعゼلや るسやケキ 

- ゆゅتムلや من メヱأや مジلقや ラヲヨツإلى م りケゅإشや : ゅسゅムنعや ロケゅらعتゅبي بゲلعや ゲعゼلや تي فيやグلや ロゅاتجや

 .لヤتحヲاや れلتケゅيガيヱ るتجやコヱゅ لحゲكや るإحيゅء، ヱأحギ تجヤيや れゅلتأثゲ بゅلゼعや ゲلغゲبي

 や.................................................................................................... :............................. ...1 ラلヲヨضヲع

4. るئيゅإحيや るكゲلحや ケヱキ : 

 ؛ヅゅトانحや ケヲسب عصやヱケ يصه منヤガتヱ لىヱأや بيعهゅレإلى ي ゲعゼلゅب りキヲلعや 

 مين؛ギأقや ケゅء آثゅヘقتや 

                2  れやグلや حث عنらلや るكゲء حヲゼـ  ن 

 ラやヲيギلや るعゅヨج るكゲح : 

-  りゲムف ギレع るعゅヨلجや ءやゲء شعゅلتقや"ラやギجヱ ゲعゼلや "هギレمه عヲヰヘين مゅらتヱم. 

- ゲلحや ゲムヘلゅع بらゼلتやヱ れやグヤل ケゅらاعتや りキゅإعヱ ュゅلتや ケゅيヰانや عن ゲيらتع るعゅヨلجや ログه ギレتي عやグلや جهヲلتや. 

 るيヨヤلقや るトبやゲلや るعゅヨج :ラやギجヲلや ュヲヰヘسيع مヲت :ゅヰقゅヨتأمل أعヱ れやグلや るفゲمع-  るيعらトلや إلى ゆヱゲヰلや

メゅيガلゅب クヲヤلやヱ. 

 .ゼعや ゲلغゲبيبや コヱゲإحや サゅジلقヵヲ بゅلヱ れやグتأثيや ゲل: やلتヲجه やلやグتي -

 ヲヤلヲأب るعゅヨأمل، :جやヱ サليأやヱ ベヲゼلやヱ ينレلحや نيゅمع ケヲツحヱ ،るتيやグلや るبゲتجヤل ンギص ゲعゼلや

れヲヨヤل ュاジاستやヱ りゅلحيや في ギهゴلやヱ ،るيعらトلや ラゅツء في أحゅヨتケاやヱ. 

  -  3                 ゅيヤمゅムت ゅجヰレتب مゅムلや キゅヨعتや إلى りケゅإشや (يثギلحや ゲعゼلや في メヲلتحや りゲهゅド ゲـيـジヘمل  تやヲإلى عـ るلゅإحゅب

ヵゲعゼلや تنヨلや يلヤتحヱ るيガيケゅتヱ るفيゅثق )... 

るヨتゅガلや:   .................................................................................................... ...............................1ラ 
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        ラゅك れやグلや حث عنらلや إلى ギيヤلتقや من メヲلتحや قعやヲلや れاヲتح ゅヰتヤأم りケヱゲض. 


