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          الـــنــــص
 ِلــــيـــالل ِحـــْنـــي ｸُــــف

ـَـ .1 ـَـヱ >ｻグﾃ=ع= ﾟｮــــヱEﾄـــグ ヮِｯيـ               ــــــxｵـــــــザﾁ      ـْغــxﾈـــــvﾚグ يــ
ـxｵﾁْEﾁـــــــه ــــــــــﾟｮグــــﾈـــــــﾚُグ، إｺ ヮْ=ــــ

xｵـَــــ  ﾁِEﾁــــــــــｺ=ـــــــــــي
2. ｺْxﾈグ ヮِيـــﾄـَــــ                ケグِ    ــــــــــﾁｮﾄ ｯ=ヱ= ِفـــي أس=ــــِف ｮ゚ْــــح

ـx゙ِــ xﾈـــــــيٌ｢ ﾟグـــــxﾜــــ｀ﾟ =ﾝـــــــــ ヮِيــــــﾄح=ــــــ
ـَـــ ｺـــxｵــــــi`ـــــــﾁِـــــ 

ُُُُُُُُُ 

ـَــــــkﾎــــيـــلヱِ wــｷْـــｺ<ــカِْح x゚في  .3                  ي حﾟｯـــــــــﾝٍ  ـَل ح
ـُــﾜْــــــ ،ـــــﾃwｸｯ سﾟｯx゙ــｱــحــــ ヱــﾙِــــــ wﾃــ

 ــﾁــــــــــــــﾁْفxـــﾟｯﾞــxﾙـــ
4. ｱـــأقﾎカأ ｴُ｀فـــ >ﾃـــــjカﾟｮ ــي=ﾊـ>ヱ ヰグــــｺــ      ｮﾁــِعـــــــ              

wー يـــــــــｱـــ ـيEــــــــــxカـــــــــْيع= グِــــ=ﾊـــ>ヱ ヮ
ﾁـــــــkـ ـُـــــﾊ=ـــع ヱグ 

5. グْأ ｺｮグــــــــｺｮﾃ グـــــــــــــٍف أ>ヱ ـْـــــــــــــٍف ｺ=ﾃــــｵ    ｸﾃــــ               
グْأ グْأ wﾃـِــــــــ حــــــــــــｭｯــــــــカ  wﾃـــــــــｯفــ

xｵـُـــــــــــ ヱــــــــــــــــــــــﾁِﾃـﾁِ 
ـُـــــــﾍيـــx゚ ﾏｯــــعـــｶُ jﾈﾟｮــــعـــｱـــカــــــｱﾟｮグヱ >ﾃﾁـــ .6 ﾙ       ـــــه           

x゙  ｯعــــﾈّﾟｮ ヮﾃِــــــــــــــْهـــــــــﾊﾂِـــــｯٍف 
kقグــــｵـُـــ ヱـــــﾟｮـــــﾁــ 
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7. jﾈﾟｮグギْــــ>ー xｵ｀قـــــﾃﾟｮ ــع فـــيヱــــيــــــــギـــカأﾞ ع     ｯـــــــــ              
ـــﾃｯ ـــــغـــــــأﾟｮ ｻｮグﾃــــــــﾊِ ـــاヰ<ـأحــ

ｺـُــــ  ـــــــــﾁـــــــﾟｮiـــــــギـ
ُُُُُُُُُ 

8. ｵُأيﾃグـــــــカـــي فـــــــﾟｮ ﾚグــــغــــــــヱــــ ヰｯـــ
ــــــｯヱ ﾚ ــي ｮأْفـــــــف                 ــｯًــ`kــﾜــــــــــــح=ヱ<ـ

ｮ ヮـــــــيـــــــｱFسﾟـxقﾃـَــــــ ﾙــــــﾟｮグ ｯギــــﾁــــ 
 ـﾁٍـــــــعــــــيــــヱ ｯｵグــــｱ ヮـــــﾊ ｴُعــــــヱِــــــــس=ــفxـ .9

ｭｯـــــــــــي             ـا ـقjـ ﾟｮ ｯـــــسEـــــギ ザﾃｯــــــــــｯ أيـ
 ــــヱــــﾁْحـــــــــــــｵُ ﾝــــﾞxカｯــــヱ=ــ

11.xカــﾜـｵ اﾍـــ ヮـــヱ Eヮカﾟｮـــｺـــــــــ ｻｯ
ﾟـــــع=ـــــｷْــ   ｲﾃـُـ            ـــــــــــــــــــ  ـカــــｯُلـــヱــｯ ا يـ

=ヰグــــــيـــــــﾟｮ فـــــــــي غـــ >ﾝﾃﾁـــــــــــيــــــــﾁـــــ 
11. x゙ヰْـــ ــــــﾞ､ـــــــｷ wـــــــلヱْســــــ ｮﾃــــــــﾜـــــ ケｯــــ

ـــــــه، ـــــヱﾁ=          ــケ>ﾃ     ـــــــــــــــــيـــغـ
x゙ グـــــــــــــــــヱِ ヰــــــــﾟ ﾏﾃｮﾄ ヮـــــــــヰْــ 

 ــــــﾁــﾊــــــــحي=
  ُُُُُُُُُ 

12. ゚ِ ｯـــــــ=ヱِー ゙ِــــــــــ ｮグـــx゙ ا xｵـــــカــــグ >ヰｯا  `ْــــــــ
カِـــــxｵ  ــــــــي             ﾝِ>ﾁـــــــギَْل س<ـــــــــｯﾍ ﾁـــــــxق  ｯي

 >ー ゙ِـــ ｮグـــx゙ザﾁُقـــــــــــﾃْｯــــــــxف 
13.ﾟــْســـأxｵ ــــــيــاカ゚ِ ـــــــيヰ =ـــــــس ｴُﾁـِــــــ ギ

iカــــفإカ      ــ         ـــــــــــــيx゚ـــــــ グْ=ヮｯــــﾞ ْســــف>グ ـِـي ي ـعــ
ـْــ x゙ــــヰﾟ ゲﾃ أســ ﾟｮــﾁـَـــــــ ギـ 

               يــــــع`ﾌَُْأ أﾃٌｯ ｴْｱｮﾂـــــــي カـــــعـــــي أﾌ`ُــــــــف. 14
=グ=ヱــــــــxﾈــــــｴْ ﾟــــــإx゙  ゴــــــــｱِــــ ザﾁـــــــــ

 ـــــﾁــヱــــــــﾀْــEヱــــــxｵ ｯــــx゚グــ
 (ｯتصرف ) و｀ｯ ｭعدهﾇ762  ｭ . ت . ي ｀ｭضي دار العودｯ ｰيروت؛ دديواヰ أｯ: إيليｭ أｯو ｀ｭضي                                  
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ﾇالن ｮحｭي : صﾌｯヱ グـــｱأ ｯي( 1957 -1889َ إي｀يカｯカｱﾟ ﾃعｯﾈ .グ ｳヱｯع ザﾃعﾈﾟｮ ﾁيﾁｺｵﾟｮ ｣ｮﾃعﾈ ﾄﾃｱأ ヮヱ ﾃｱｵيع ﾃｺギヱﾟｮ ｣ｮﾃعﾈ 

ｳﾊｯﾀ . ｳعـــــــグカｵヱ ｴｯعグﾌグヱ في ﾃعﾈﾟｮ ヰﾎカَ ｳيعｱﾍﾟｮ،  ،ｳسｯسيﾟｮｳيカﾍグﾟｮ. ).. ｳﾍｱｮﾃﾟｮ ﾅأس ヮｮﾃｱｺ عヱ ｳيヱ｀ـــﾜــﾟｮ يل｀ﾀ
 ヮｮﾃｱｺي｀ヱأｵﾟｮ ﾁعｱﾟｮグ يカｯسカإｮ ケｯｺｵاｮ  ケﾃعﾈ ゴ｀ع ｰ｀غ ،ｳヱعيカ يلｭｯﾀيヱグ، ｳيﾃعﾈﾟｮ ヮيグｮグﾁﾟｮ ヮヱ ｳعグヱｺヱ ف｀ﾀ. 

ｰعدｭس｀ ｹروﾆ :ｸｯس : ヮﾞｯس-  ﾙﾟｮفــﾁـــﾁ : ｳيﾟｯﾀﾟｮ ｳسعｮグﾟｮ ﾋﾃأｮ–  قيعﾃﾟｮ : ｣ｯヱسﾟｮ– ﾁｺギﾟｮ : ヮグヱｭｯカﾟｮ-  ﾁقﾃﾙﾟｮグ ｯギسﾟｮ :   ヮｯヱｺカ 
 

 :مسترشدا بما يأتي ،ــتب موضوعــــا إنشائيا متكاما تحلل فيه النص تحليا أدبيااكـ

 .ﾉカﾟｮ في سيｯقه ﾃｯｵﾟｮيﾀي ｮグأｱﾁي ﾌグع -

-  ﾉカﾟｮ ｲ｣ｮﾃﾜﾟ ｳيﾌﾃف ｳغｯيﾊﾃيﾀأｮグ لグأｮ ヮيｵيｱﾟｮ ヮヱ ｯاقﾍカｮ. 

- ｱــــــإヱﾌヱ ﾄｮﾃـــــヮグ  ﾉカﾟｮ ｴｮﾁحグ ヮヱ ｲﾁحグ لﾞ. 

- ｳيｵآｮ ﾉカﾟｮ ｴｯカグﾞヱ ح｀يلｵ : 

 ヱـــعــｺـــヰ ﾉカﾟｮ:  ゴ｀ع ｳﾟｮﾁﾟｮ ｴｮﾃｯｱعﾟｮグ ﾎｯﾙﾟأｮ َﾜل ل ــــحﾜحグ ،لヱأｮ
ﾅيأﾟｮ) ، ﾄｮﾃｱع إヱ ｳعاقﾟｮ ｳヱｭｯﾜﾟｮ ヮيｱحﾟｮــﾜـــヮي｀. 

  ﾊﾟｮــﾃグ ｯギｵﾙيﾎググ ｳيﾃعﾈﾟｮ . 

  ﾏｯﾜإيｮَ ي｀ﾀｮﾁﾟｮグ يｺﾃｯﾀﾟｮ .) 

 ｳغ｀ﾟｮ ｰグ｀أسｮグ . 

- グ ح｀يلｵﾟｮ جｭｯｵカ ｰيﾞﾃｵﾉحيヱｵ ｲ｣ｮﾃﾜﾟｮ ｳيﾌﾃف. 

- ヮｯيｱ ゲﾁヱ ﾉカﾟｮ يلｷヱｵ ｮ ﾃｯيｵ｀ﾟيهﾟي إヱｵカي ザﾂﾟｮ يｱﾁأ. 
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 دليل التصحيح 

 توجيれゅヰ خゅصة بعمヤية التصحيح: أوا
   ュديボت : 

تعتبر محطة التصحيح محطة حゅسمة في مسゅر عمヤية التボويュ، خゅصة في اامتحゅنれゅ اإشゅヰدية، أنゅヰ تتوج           
تحゅن السゅبボة من جヰة مسゅرا طويا  من تحصيل المترشحれゅ والمترشحين من جヰة، وأنゅヰ تعزز كل عمヤيれゅ اام

وفي إطゅر الجヰود المبذولة إحكュゅ تدبير كل محطれゅ اامتحゅن تنظيميゅ ومنヰجيゅ، وحرصゅ عヤى ضمゅن . أخرى
الموضوعية والمصداقية إجراء التصحيح، وتحボيゅボ لمبدإ تكゅفؤ الفرص بين المترشحれゅ والمترشحين، ومن أجل 

لنتゅئج تボويュ عمヤية التصحيح لヤسنواれ المゅضية، واستحضゅرا الوصول إلى تボديراれ موضوعية ومنصفة، واستثم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 فرصة  لتボويュ اأداء الفعヤي، ممゅ يستヤزュ ضرورة تكييف مボتضيれゅ اإطゅر المرجعي في التボدير الكمي 

يﾁجグ  وزان مكونれゅ الوضعية ااختبゅرية في وض  ااختبゅر، وإعمゅل المرونة في تصحيح،، وتعزيزا لヰذا التوج،أ
ｱآتيｬ ｲｭヴجيガتﾝｭｯ ｿｭﾆﾁاستｬ ﾍガﾊガ｀ﾝｬ ء تصحيحｬﾁجｨｯ ヰيﾗﾞﾜ｀ﾝｬ ｰﾀتｭأسｬ ｰｿｭسﾝｬガ ｲｬｿسيﾝｬ ヰ｀:  

 

 ﾝاｬガ ،ｭヴﾞحｬﾁ｀ فﾞتｾ｀ تصحيح فيﾝｬ ｱيﾞ｀عﾝ ｰﾁﾋｦ｀ﾝｬ ｰﾁﾋس｀ﾝｬ グﾝｧ ｿｭヱاستｬ ヮﾀヴｯ ｱصｭｾﾝｬ ｲｬءｬﾁإجｭｯ ﾟｬﾂت
 ﾝｬع｀ﾞيヱｧガ ،ｱجﾂｭهｭ عヱﾝｬ グﾞحゲﾀﾝｬ ガ يحガﾊガ｀ﾝｬ ｩｿｭｯ｀ ﾘﾚعيｬガ  ｱإヱصｭف ガتｭﾜفﾇﾁﾗﾝｬ ｦ؛

  في ｱعيガﾊガ｀ﾝｬガ ｱقｿﾞﾝ ｭيｾガفي تｭﾜﾝｬ يヱｭ｀ﾂﾝｬ ﾂحيﾝｬガ ｱﾚستح｀ﾝｬ ｱيｭヱعﾝｬ ﾁيﾁتحﾝｬ ﾘｬﾁガياء أｧ グﾞع ﾇﾁحﾝｬ
 تｿﾚيﾁ أｬｿء ﾝｬ｀تﾆﾁحﾝｬガ ｲｭ｀تﾆﾁحيヰ؛

 ガ｀ﾝｬ ﾁيｿﾚتﾝｬ グﾞع ﾇﾁحﾝｬ  ｱيﾁｭヴ｀ﾝｬ ｲｭيガست｀ﾝｬ ヰｬﾂガأ ｰｭعｬﾁ｀ガ ،ヰحيﾆﾁت｀ﾝｬガ ｲｭحﾆﾁت｀ﾝｬ ءｬｿعي أガﾊ
 ｭ｀ﾜ هي ｀حｰｿｿ في ﾝｿيل ﾝｬتصحيح؛

  ع｀ ، ｰｿｿح｀ ｮﾝｭﾋ｀ﾝ ｱｯستجي｀ﾝｬ ガأ ｱحガﾁﾋ｀ﾝｬ ｱﾞｫأسｬ ヰع ｱﾊﾁتﾗ｀ﾝｬ ｲｭｯｭإجﾝ ｱヱﾜ｀｀ﾝｬ صيغﾝｬ ﾁｭｯعتｬ
ガﾚفي ت ｭヴｯ ﾃヱ･يست ｱيﾊﾁتصحيح أﾝｬ يلﾝｿ في ｱحﾁتﾚ｀ﾝｬ ｱｯｭإجｬ ﾁصｭヱع ﾁｭｯعتｬ ｲｭحﾆﾁت｀ﾝｬ  ｲｬءｬｿأ ﾟي

 ﾝｬガ｀تﾆﾁحيヰ؛

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

 إجｬ ｱﾋﾚヱﾝｬ عﾊガ لｯق ｱقｿ لﾜｯ ｱيｫﾂجﾝｬ ﾋﾚヱﾝｬ ｮｭحتسｬ ｱجعｬﾁ｀ グﾞع ﾇﾁحﾝｬ؛ｱيﾝｭ｀ 

 تصحيحﾝｬ يلﾝｿ في ｰｿﾁｬガﾝｬ ｲｭヴجيガتﾝｭｯ ｿيﾚتﾝｬ. 
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 ﾋــيـــﾚـــヱــعｭヱصｬ ﾁإجガ ｱｯｭسﾝｬ ﾟﾞت:ثانيا
ﾟيｿﾚ2........................................................................................................... ت ヰ 

 :يﾈﾃｵヱﾟｮ ﾃح ゴﾟｩيﾈ :ه التاريガي واأدبيسياقوضع النص في  -

  .الشヱゲط التケゅيガيヱ  るااجتمゅعيヱ るالثقゅفيる  التي أثれゲ في نشوء حゲكる الشعゲ العゲبي اإشケゅة إلى : التاريガيالسياق 
تيケゅ )  اإشケゅة إلى تأثゲ اأキبゅء العヱ ゆゲخゅصる الヱゲمゅنسيين منヰم بゅلثقゅفる الغゲبيヱ るتأثيク ゲلك في بコヱゲ التيケゅ الグاتي: اأدبي السياق

ギالتجギ؛(ي   
 ｵﾟｮعｱيﾃ عｮ ،ｴｮﾂﾟｮ ヮاｸｯヱﾁカ في ｱﾍﾟｮيعヱｧｵ ،ｳل グﾟｮجｩ ﾃグﾁ : ﾁグي｀يｯ أｱي ﾌｯヱي في ｲﾃグ｀ｱ قيﾈﾟｮ ヰعカｯヱグﾃﾟｮ ﾃسي

                                ﾍカｮاقｱﾟｮ ヮヱ ｯيｵيｮ ヮأグل ｮグأﾀيﾃ يﾈｵﾞف ﾈﾃｵヱﾟｮح ｵﾟｮجｵｮﾂﾟｮ ｳｱﾃيｯｱ ｳعﾃｯｱｵهヱ ｯحｵﾟｮ ﾃグعｱيﾈﾟｮ ﾃعグ ،ザﾃيﾋﾃｵﾙ في グﾌء ｯヱｵカｮ ﾝﾟﾂء 
 ﾉカﾟｮ ﾁيﾁجｵﾟｮ ﾃｯيｵ ゴﾟｩ (سيカｯヱグﾃﾟｮ ﾃｯيｵﾟｮ.) 

 ﾟヴﾗﾝｬ: ........................................................................................................4  ヰ -أ
  ﾇヱﾝｬ ｲｬｿحガ ヰ｀ ｰｿحガ لﾜ ヰガ｀ﾊ｀ ﾂｬﾁｯｧ: 

  ゴﾟグأｮ ｲﾁحグﾟｮ( : ｰ1 –  ｰ2   )グﾈﾟｮ ヮيｱ ﾃعｯﾈﾟｮ ｴｮﾂ ﾏﾄグｵ؛ヮﾄحﾟｯｱ ﾅｯإحسｮグ ﾚ 

 ｳيカｯｷﾟｮ ｲﾁحグﾟｮ ( :ｰ3 –  ｰ7  )ｳيｭｯカｷ ヮيｱ ケﾁﾁﾃｵグ ｳيعｱﾍﾟｮ في ﾃعـــｯﾈﾟｮ لヱｧｵ ؛ﾅｧيﾟｮグ لヱأｮ 

 ｳｷﾟｯｷﾟｮ ｲﾁحグﾟｮ ( :ｰ8 – 11 ｰ)  ｀ｵグﾃﾟｮ ゴﾟｩ ケグعـــﾁء يｮﾁカ ﾃعｯﾈﾟｮ يﾜ؛ﾍグـــカــﾜﾟｮ ヰﾁعグ ｳي  

  ｳعｱｮﾃﾟｮ ｲﾁحグﾟｮ ( ｰ12  ｰ11  ) ﾃعـــｯﾈﾟｮ لｨｯسｵ ヮحه عــｯﾊفｩグ ｰـــﾞｮグﾞﾟｮ ﾁـــギس ｰｱس ヮع ｲﾁح ｲｯカｯعヱﾟｮ
 .ｵﾟｮي ｵｱｯｵカｮه

ｮ-  يلﾞتحﾝｬ 
 ﾇヱﾝｬ ﾟ4.... ....................................................................................... ｀عجヰ 

 ي･ｬﾃأﾝｬガ ﾌｭﾗﾝعｱﾝｬｿﾝｬ ｲｬﾁｭｯ عグﾞ حﾚل ｬ ﾝｬأﾝｬガ ﾌｭﾗﾝعｱﾝｬｿﾝｬ ｲｬﾁｭｯ عグﾞ حﾚل ｬأ｀ل
ﾚグﾈﾟｮ يｵجｱカヱ ﾃﾁｱﾟｮ ،ﾁﾁعﾈﾟｮ ｶعヱ｀ｵ ｰギﾈﾟｮ ، ﾏｯع،  

 ،ヮﾍカﾜｵ اﾁغــ... 
ヱ ،ケグجﾈグ ヮيﾄحﾟｮ جفأسفｮグ ،ﾁفﾁﾙﾟｯﾞ ﾃﾙﾜヱ ،ﾝﾟｯي حﾎل حｷ  ،جفｮﾃ

ﾁヱﾀｵ ｯヱﾟ ،عي｀ﾌأ ｴｱｮﾂأ ،ﾃｯカ عي｀ﾌفي أ ،ﾁﾁﾃｵヱ ،ﾃｭｯح ،ｸﾃجﾃｵヱ... 
ヰيﾞﾚحﾝｬ ヰيｯ ｱعاقﾝｬ : ﾁｯﾌｵ ｳعاق ﾅﾞعｵ سهｯحسｩ ゴ｀ع ｳヱｭｯﾜﾟｮ ﾃعｯﾈﾟｮ ｳيｨﾃｱｲﾃحيﾟｯ،  لヱأｮグ ﾅｧيﾟｮ ヮيｱ عهﾄグｵグ 

ｱيﾁعﾆﾝｬ ﾁガصﾝｬ......................................................... :.................................. ......2ヰ 

  يهｱﾈｵﾟｮ ﾃعｯﾈﾟｮ فﾎグ (ﾃعｯﾈﾟｮ ヮهﾂـــﾞ فｯﾊ....يﾎل حｷヱ ،.....ﾃحｱﾟｯﾞ  ،.... عヱ｀ｵ ｰギﾈﾟｮ ،ﾁفـــﾁـــﾙــﾟｯﾞ ،
 ｯギカｧﾞ ヰ؛...(أحا 

 ｲﾃｯعｵاسｮ :ザﾁｱﾞ ゴﾟｩ ｴﾈヱ ،ﾃｯカ عي｀ﾌفي أ / ....ｳﾙيﾎグﾟｮ : ｳيﾟｯعﾙカｮ ｳيﾃيｱعｵ 

 ﾍｭﾚإيｬ................................................................. :..................................2  ヰ 

 جيﾁｭｾﾝｬ ﾍｭﾚإيｬ :ザグﾃﾟｮグ ｳفيｯﾜﾟｮグ ヮﾄグﾟｮ ｲﾁحグ . ﾏｯﾜإيｮ ｳヱاءヱ ﾃعـــｯﾈ｀ﾟ ｳسيﾙカﾟｮ ｳﾟｯح｀ﾟ ( لヱｯﾞﾟｮ ﾃحｱ) 

  يﾞｾｬｿﾝｬ ﾍｭﾚإيｬ :ﾃｮﾃﾞｵﾟｮ : ﾃｮﾃﾞｵأｮｴｮグﾊ : ﾁｯﾊﾟｮ–  ヮيﾈﾟｮ- ヮسيﾟｮ ....  ﾎｯﾙﾟأｮ ﾃｮﾃﾞｵ (ﾚグﾈ – ヮيﾄحﾟｮ   ) 

  ｮガﾞأسｬガ ｱغﾞﾝｬ............................................................................................2  ヰ 

 ﾟｴｮﾂﾟｮグ ｳيعｱﾍﾟｮ ヮヱ حｵヱي ｯヱعجヱ فﾎグｵ ｳيﾃيｱعｵ ｳغ ｳيعｱﾍﾟｮ ヮｯﾌأح ヮيｱ ﾃｮﾃﾜｵاسｮグ ヮヱأｮ ヮع ｳｷحｯｱﾟｮグ ザグｯسｧヱﾟｮ قعｮグﾟｮ ヮヱ ｳｱﾃｯギﾟｮ،  
 ｳيｭｯﾈカإｮ لヱجﾟｮ ﾋعｱ يفﾎグｵ ゴﾟｩ ｳفｯﾌإｯｱ ﾃعｯﾈ｀ﾟ ｳسيﾙカﾟｮ ｳﾟｯحﾟｮ ヮع ﾃｱﾀｵ يｵﾟｮ ｳيﾃｱﾀﾟｮ لヱجﾟｮ ｳカヱهي(   ءｮﾁカﾟｮ– يギカﾟｮ-  ﾃヱأｮ  )

ﾚ｀ق ﾅﾞعｵ يｵﾟｮ ﾃعｯﾈﾟｮ هｵﾃحــيــグ. 
  ｮيﾜﾁتﾝｬ..........................................2... ................................................................ـ ヰ  

ｮ جｭｯｵカ ｰيﾞﾃｵح｀يلｵﾟعيｯﾜإيｮ هヱｯﾎカグ ケﾃグﾊグ هｭｯカｱグ عهグﾌグヱ في ﾉカﾟｮ يلｷヱｵ ゲﾁヱ ﾄｮﾃｱｩグ ، ﾁيﾁجｵﾟｮ ﾃｯيｵﾟ: ｮ ﾃعﾈﾟ
عﾈﾞ｀ﾟ  ヮفي グقｩ ｲﾃﾁي｀يｯ أｱي ﾌｯヱي ع｀ﾜカ ゴل ｵﾟｮجカｯヱグﾃﾟｮ ｳｱﾃسيｳ في قﾊيｵﾁه ﾎグｵｱ ﾝﾟﾂグيف عｱﾍﾟｮ ﾃﾊｯカيعカｯヱグﾃﾟｮ ｳس

ｴｮﾂﾟｮ ｲｯカｯعヱ. 
ｱ｀تｭｾﾝｬ...................................................................................... :.................... ....2 ヰ  

 ゴﾟｩ ﾉカﾟｮ ءｯヱｵカｮ ｴｯｱｷｩ ﾁيﾁجｵﾟｮ ﾃｯيｵ ( ｳسيカｯヱグﾃﾟｮ ｳسﾃﾁヱﾟｮ )ح｀يلｵﾟｮ في ｯギيﾟｩ لﾊグｵヱﾟｮ جｭｯｵカﾟｮ ﾃｱع  . 


