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َٔ الاط املضبٞ 

 ْٛصايزٜٔ بٔ خنض    

 

 

   عًغ١ً  ايهتب ايتع١ًُٝٝ
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                             اٱٖزا٤  ٚايتٛط١٦

    

 ..                                  إىل اييت ناْت ع٢ً ايعٗز ٚساؾعت ع٢ً ايٛعز 

 ...                                 إىل ايشٟ ٚعز ؾقزم  ٚعٗز ؾٛؾ٢ 

 ...                إىل أّ ٚعز ٚعٗز ٚابٓٝٗا

 

ع٢ً بضن١ اهلل, أعضض ع٢ً ط٥٬َٞ ٖشا اجملٗٛر املتٛامع, ٚاملتُجٌ يف سٛف١ً           

يتذضب١ عٓٛات عزٜز٠ يف تزصٜػ َار٠ اٱْتاز ايهتابٞ بايغ١ٓ ايغارع١, ٚنٝؿ١ٝ 

ايتعاٌَ َع ايٛمعٝات ٚاملتعًُني ققز ا٭خش بأٜارِٜٗ َٚغاعزتِٗ ع٢ً ؼغني 

َغتٛاِٖ يف ٖشٙ املار٠ اييت مل تعز تأخش سعٗا َٔ ايعٓا١ٜ, مما دعٌ املغت٣ٛ ايعاّ 

 َٚا ٖشٙ ايٛثٝك١ إ٫ ٚع١ًٝ عٌُ دٍضبتٗا ,يًت٬َٝش يف تضادع ٚعط سرل٠ املضبٞ ٚايٛيٞ

١ٍٓٝ ي٬عت٦ٓاؼ ب٘ ٚايعٌُ  َع ت٬َٝشٟ ؾٛفًت بٗا إىل ْتا٥ر طٝب١, َٚا قتٛاٖا إ٫ ع

ًِّ إٔ  ٍٕٛع٢ً تهٝٝؿ٘ سغب َغت٣ٛ ايت٬َٝش با٫ختظاٍ أٚ باٱثضا٤, ٚع٢ً املع  ٜه

ًُّني عٛض إٔ ًْعٔ ايع٬ّ ٫ بز إٔ ْؾعٌ ف ْؿغ٘ ست٢ ٜتُهٔ َٔ َغاعز٠ املتع

 .سلع١ تن٤ٞ يٓا رصبٓا

 ؼزٜز منط –ؼًٌٝ ايٛمع١ٝ : ؾهؿا١ٜ املار٠ تزعٛ إىل ايتدطٝط املتُجٌ يف 

 َضاعا٠ ايتغًغٌ ٚيف َضس١ً ثا١ْٝ – تٓعُٝٗا – تؿقٌٝ عٓافض املٓتٛز –ايهتاب١ 

 –اعتعُاٍ املعذِ امل٥٬ِ -  اسذلاّ قٛاعز ايًػ١ –بإ٤٬ٜ ايؿهض٠ سعٗا : ايتشضٜض ٚسيو 

ايعضض امل٥٬ِ يًٓك 

  – ايتعزٌٜ – ايتكِٝٝ  :ٚأخرلا إعار٠ نتاب١ ايٓك

ٚعأساٍٚ َٔ خ٬ٍ ٖشا املؾضٚع تٛظٝـ ايهؿا١ٜ املغتٗزؾ١ يًٛفٍٛ إىل اشلزف 

 عًٝ٘ باهلل إ٫ تٛؾٝكٞ َٚا     .املٓؾٛر ٚسيو بإتباع املضاسٌ املٓقٛل عًٝٗا يف ايؿٗضؼ

 .تٛنًت

 ْٛصايزٜٔ بٔ خنض                                                                                                               
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 َكز١َ

نٞ ْتُهٔ َٔ آيٝات ايعٌُ, ٫ بز أ٫ٚ َٔ اٱط٬ع ع٢ً ٚثٝك١ ايدلاَر ايضزل١ٝ 

 ٚسيو ققز ايتعضف ع٢ً ا٭را٤ املٓتعض يف ْٗا١ٜ نٌ رصد١, ٚبشيو ٜغٌٗ ,يًزصدات ايج٬خ

عًٝٓا ايتزصز مبغت٣ٛ ايت٬َٝش َٔ خ٬ٍ خط١ عٌُ ٜضزلٗا املعًِ ٚتضتهظ با٭عاؼ ع٢ً 

ايظار املعضيف املهتغب يف ايغٓٛات ايغابك١, ٚيف َضس١ً أخرل٠ ايتعُل يف ايتٛفٝات 

: املٓٗذ١ٝ اـاف١ بايزصد١ ايجايج١ نُا ٖٛ َبني يف َا ًٜٞ 

 

ًُّٕٛ ع٢ً  - ٍٝظ٠ ٜتزٍصب ؾٝٗا املتع ٍٞ ؾذلات مم اعتباص سقك اٱْتاز ايهتاب

١ٍٜ ٍٛع١ متّهِٓٗ َٔ تطٜٛض قزصاتِٗ ايٍتشضٜض  .إْتاز ْقٛل َتٓ

ٍٞ اْط٬قا َٔ َكاَات  - ًُّني َٔ ؾضل ناؾ١ٝ يٲْتاز ايهتاب متهني املتع

ٍٝا ٍٛع١ أف١ًٝ ؽًل يزِٜٗ اؿاد١ إىل ايٍتٛافٌ نتاب  .َتٓ

ًُّٕٛ تكِٝٝ َا ٜٓتذْٛ٘ َٔ ْقٛل  - إتاس١ ؾضل ناؾ١ٝ مياصؼ ؾٝٗا املتع

ٍٝا أٚ تكُٝٝا َتبار٫  .تكُٝٝا سات

١ٍٜ عٓز اٱف٬ٟإ - ٍٓكٍ ٚاْغذاَ٘ ا٭ٚيٛ ٤٫ ا٭خطا٤ املٍتق١ً باٍتغام اي
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١ٍٝ َؾاؾ١ٗ نؿا١ٜ اجملاٍ- 1 ًّػ١ ايعضب ًِّ باعتعُاٍ اي  ٚنتاب١ ٜتٛافٌ املتع
  

ٍٛع١ َٔ ايهتاب١ نؿا١ٜ املاٍر٠- 2  ٜٓتر ٍْقا ّٜٛظـ ؾٝ٘ أمناطا َتٓ
 

ت 
ا
ْ
ٍٛ

ه
َ

ٟ
ا
ؿ

ه
اي

٠
ٍٝظ٠   احملتٜٛات ا٭ٖزاف املُ

 ايٍغ١ٓ

5 6 

ٍك
ْ
 ١

ب
ا
ت

ه
 ي

ط
ّط

ى
 

 ١ٍٝ ًٌّ ٚمع و

 َتًّكٝٗا / َٛمٛعٗا/ غضض ايهتاب١: مٛابط ايهتاب١ -  ايهتاب١
× × 

أمناط / وٍزر منط 

ايهتاب١ 
... تعًُٝات/ سٛاص/ تؿغرل/ ٚفـ/ إخباص/ قٍق١ - 

× × 

ٜؿٍقٌ عٓافض 

املٓتٛز املٓتعض 

 - ١ٍٝ ١ٍٝ ٚاملهاْ ٍٝات / ا٭سزاخ / ا٭طض ايٍظَاْ / ايٍؾدق

ا٭عباب / املعًَٛات / َٛمٛعات ايٛفـ ٚعٓافضٙ 

ٍٓتا٥ر ... ٚاي

× × 

ّٜٓعِ عٓافض 

املٓتٛز املٓتعض 

ٍٟاملكطع  -   :ايٍغضر
ٍٍٛ / ٚمع ايبزا١ٜ       ٚمع اـتاّ    / عٝام ايٍتش

-  ٍٞ / عٓافض ايٛفـ / َٛمٛع ايٛفـ : املكطع ايٛفؿ

 تٓعِٝ ايٛفـ/ ا٭ٚفاف 
 أعباب ْٚتا٥ر/ َعًَٛات / َٛمٛع : املكطع ايٍتؿغرلٟ  -
-  ٍٟ  تعكٝب/ صٍر / قٍٛ : املكطع اؿٛاص

× × 

 

ٍك
ٍٓ

اي
ص 

ٍض
و

 
 .ٜضاعٞ تغًغٌ ا٭ؾهاص

ٍٞ /تضتٝب طَيٍن ٚ-  أٚ َٓطك

 أرٚات ايٍضبط بني اؾٌُ ٚايؿكضات- 

× × 

. ٜٛيٞ ايَؿَهض سّعٗا

ايٍتٛاطٕ بني عٓافض املٓتٛز - 

ٚدا١ٖ ايَؿَهض - 

طضاؾتٗا - 

× × 

ًّػ١ . وذلّ قٛاعز اي

ٍٓشٛ ٚايٍقضف)تضنٝب اؾٌُ -   (قٛاعز اي

مٛابط ايٍضعِ - 

× × 
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ٜغتعٌُ َعذُا ٥٬ِٜ املٛمٛع 

. املطضٚم

ٍٛعٗا  / ثضا٤ املؿضرات -   × ×تٓ

ٍٝـ١ اييت  ًّؿع ٜغتعٌُ ايٍضٚابط اي

. ٜغتٛدبٗا منط ايهتاب١

/ أزلا٤ اٱؽاص٠ / أرٚات ا٫عت٦ٓاف / ايٍنُا٥ض - 

ٍٕ.../سات ّٜٛ .../ ... وه٢ أ

× × 

ٚمٛح ايهتاب١ - . ٜعضض ٍْق٘ عضما ٚامشا

ع١َ٬ ايٍتٓكٝط - 

متاٜظ ايؿكضات - 

× × 

 

٘
د

ا
ت

ْ
 إ

ِ
ٍٝ

ك
ٜ

 

ٍِٝ َنُٕٛ َٓتٛد٘  :   َٔ سٝح   ٜك

ٚدا١ٖ ايَؿـَهـض   -

فٍشـ١ املعًَٛات  -

ٍٍٓك  -  قٛاعز اْغذاّ اي

 

× × 

ًًّ٘ . ٜقـ ايٍتٍُؾـٞ ايشٟ اعتُزٙ ٜٚع

 -ٍٞ ٍٚي  املٓتٛز ا٭
× × 

 × ×. ٜتجٍبت َٔ ؼكٝل ايػضض َٔ ايهتاب١

ٍِٝ فٝاغ١ َٓتٛد٘ َٔ سٝح  : ٜك

ع١َ٬ ايٍتضنٝب  -

 ١َ٤٬َ املعذِ يًُٛمٛع -
 أرٚات ايٍضبط -
 ع٬َات ايٍتٓكٝط -
ع١َ٬ ايعضض  -

ٍٍٓك-   قٛاعز اٍتغام اي

 × ×

ٜعٝز فٝاغ١ َٓتٛد٘ باعتُار سق١ًٝ 

. تكُٝٝ٘
 - ٍٞ ٍٓٗا٥ املٓتٛز اي

× × 

 

ٜغتعٌُ تهٓٛيٛدٝات 

املعًَٛات ٚا٫ٍتقاٍ 

 × ×ْقٛل ققرل٠ - . ٜعاجل ٍْقا أْتذ٘

ٍٝـ١ - . ٜضعٌ خطابا  × ×صعاي١ إيهذلْٚ
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 ٍٞ ايٍتكِٝٝ يف اٱْتاز ايهتاب

 ا٭را٤   

 املٓتعض
١ٍٝ : يف ْٗا١ٜ ايٍزصد١  ٍُٓ٘ َكاطع ٚفؿ ٍٜا ٜن ٍٝا ٍْقا عضر ًِّ نتاب ٜٓتر املتع

١ٍٜ  .َٚكاطع سٛاص
  
ٍُٓ٘ َكطعا :  يف ْٗا١ٜ ايٍغ١ٓ اـاَغ١   ٍٜا ٜن ٍٝا ٍْقا عضر ًِّ نتاب ٜٓتر املتع

ٌٍ ٍٜا ع٢ً ا٭ق ٍٝا َٚكطعا سٛاص  .ٚفؿ
َعاٜرل ايٍتكِٝٝ َٚ٪ٍؽضاتٗا                                                                      

 ْكٍ املعٝاص املعٝاص
 بعض َ٪ٍؽضات٘

 تٛاؾل املٓتٛز َع ايٍغٓز  ١َ امل٤٬ 1
 تٛاؾل املٓتٛز َع ايٍتع١ًُٝ 

ٍٍٓك 2  ع١َ٬ بٓا٤ اي

 ٍٜـ١  انتُاٍ ايب١ٝٓ ايٍغضر
 تضتٝب ا٭سزاخ 
 اعتعُاٍ ايٍضٚابط اعتعُا٫ عًُٝا 
 ١ٍٜ اعتعُا٫ عًُٝا ًّػٛ  اعتعُاٍ ا٭ب١ٝٓ اي
 ِاسذلاّ قٛاعز ايٍضع 

ايتقٍضف يف منط  3

 ايهتاب١
 اٱغٓا٤ بايٛفـ 
 اٱغٓا٤ باؿٛاص 
 ١ٍٜ  إسزاخ َؿاصق١ عضر

ًّػ١ ٚايّطضاؾ١ 4  اعتعُاٍ َعذِ ؾقٝح  ثضا٤ اي
 ٍٛع١  اعتعُاٍ تضانٝب َتٓ
 ٍٝظ٠ أٚ أنجض  ظٗٛص ؾهض٠ َتُ
 ٍٍٓك  تقٍضف طضٜـ يف سبه١ اي

ٚمٛح ايهتاب١  سغٔ ايعضض  5

 ع١َ٬ ايتٓكٝط 
  متاٜظ ايؿكضات
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بضْاَر ايغ١ٓ ايغارع١ َٔ ايتعًِٝ ا٭عاعٞ 

 

ب١ٝٓ ايٓك ايغضرٟ  .1

ٚمع ايبزا١ٜ  .2

عٝام ايتشٍٛ  .3

ٚمع ايٓٗا١ٜ  .4

ايغضر اـطٞ  .5

ايغضر ايػرل اـطٞ  .6

ايؾدقٝات يف ايغضر  .7

املهإ ٚايظَإ يف ايغضر  .8

ٚفـ ؽدق١ٝ  .9

سٝٛاْات / ٚفـ أؽٝا٤  .10

ٚفـ َؾٗز ٜػًب عًٝ٘ ايغهٕٛ  .11

ٚفـ َؾٗز تػًب عًٝ٘ اؿضن١  .12

َٔ اـطاب املٓكٍٛ إىل اـطاب املباؽض  .13

أؾعاٍ ايكٍٛ  .14

َٔ اـطاب املباؽض إىل اـطاب املٓكٍٛ  .15

املكطع اؿٛاصٟ املتعزر ا٭طضاف  .16

نٝـ ؟ : املكطع ايتؿغرلٟ  .17

َاسا أعضف عٔ ؟ : املكطع ايتؿغرلٟ  .18

 ملاسا ؟ :املكطع ايتؿغرلٟ .19

 َاسا أؾعٌ يـ   ؟ :ايتؿغرلٟاملكطع  .20

 ا٭َض ٚايٓٗٞ  :ايتٛدٝٗٞاملكطع  .21

 املقارص  :ايتٛدٝٗٞاملكطع  .22

اؿٛاص ٚايٛفـ يف ايغضر  .23

اؿٛاص ٚايتؿغرل يف ايغضر  .24
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تعضٜؿات َٚقطًشات 

:  ايٓك ايغضرٟ 

   ايغضر افط٬سا ٖٛ إخباص َٔ فُِٝ ايٛاقع أٚ ْغذ اـٝاٍ أٚ َٔ نًُٝٗا َعا يف أطاص 

 :  َٔ َ٪ؽضات٘ .َتك١ٓ طَاْٞ َٚهاْٞ عبه١ ؾ١ٝٓ
املناصع ٜنع  /  ايؿعٌ املامٞ يغضر أ٭سزاخ, اؿضن١ أؾعاٍ /  ظضٚف ايظَإ ٚاملهإ

اؿاي١ ايبزا١ٝ٥ يؾدك أٚ مجاع١ تعٝؿ يف / أرٚات ايضبط / ايكاص٨ يف خنِ ا٭سزاخ 

عٓقض ايتعزٌٜ سزخ / ْتا٥ر عٓقض ايتشٌٜٛ / َهإ َا بطضٜك١ َا عٓقض ايتشٌٜٛ 

اؿاي١ ايٓٗا١ٝ٥ عٛر٠ ا٭ٚماع َع بعض / ٜطضأ ع٢ً املٛقـ ؾٝٓٗٞ ساي١ اـًٌ أٚ ايكًل 

ايتعزٌٜ يف اؿاي١ ايٓٗا١ٝ٥ 

 ٖٚزؾ٘ عضرغاٜت٘   عًٝ٘ ايظَٔ املامٞ ٚوزر املهإ ٚايظَإخقا٥ق٘ ٜػًبَٔ 

. ا٭سزاخ ْٚكًٗا

 

: ايبٓٝـ١ ايغضر١ٜ

 ب١ٝٓ َبٍغط١ ٚتتأّيـ َٔ َكاطع ث٬ث١ : ايب١ٝٓ ايج٬ث١ٝ ٖٞٚ: 
ٍٍٛ-   ٚمع١ٝ اْط٬م  . ٚمع١ٝ ختاّ- عٝام ؼ

 أنجض تٛمٝشا ٚسا ث٬خ أط١َٓ:ايب١ٝٓ اـُاع١ٝ ٍٍٛ  :  ب١ٝٓ ٜهٕٛ ؾٝٗا َكاّ ايتش
قزح ايؿعٌ أٚ عاٌَ اخت٬ٍ ايتٛاطٕ - 

ٍٍٛ اؿافٌ -  فُِٝ ايؿعٌ أٚ ايتش

ٍٍٛ أٚ عاٌَ إعار٠ ايتٛاطٕ -  َآٍ ايتش

: تهٕٛ ايب١ٝٓ ايغضر١ٜ نُا ًٜٞ

 ٍٍٛ ٍٍٛ طَٔ َا قبٌ ايتش ٍٍٛ طَـٔ ايتـش طَٔ َا بعز ايتش

ٍٚيٞ  ٍٚيٞ أٚ تٛاطٕ أ قـزح ٚمع أ

ايؿعـٌ 

فُِٝ 

ايؿعــٌ 

َـآٍ 

 ٍٍٛ ايتشـ

ٚمع ثإ أٚ تٛاطٕ دزٜز 

أصق٢ َٔ عابك٘ 

 ايؾدق١ٝ املغاعز٠  أٚ ايجا١ْٜٛ–ايؾدق١ٝ ايبط١ً : أْٛاعٗا: ايؾدقٝــات  
..... املعضقٌ -  املغاعز–ايبطٌ :                  أرٚاصٖا
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ايٛفـ 

 

 أٚ ا٭ؽٝا٤ أٚايٛفـ ٖٛ ايضعِ بايه٬ّ ايشٟ ٜٓكٌ َؾٗزا سكٝكٝا أٚ خٝايٝا يٮسٝا٤ 

١ٍٝ أٚ سات١ٝ أٚ راخًٞ َٔ خ٬ٍ ص١ٜ٩ َٛمٛع١ٝ أٚا٭َه١ٓ بتقٜٛض خاصدٞ  ٜٚكّٛ  تأًَ

 ع٢ً
 ايٓعض ايجاقب  - أ

 امل٬سع١ ايزقٝك١ -  ب
  املٗاص٠ يف ايتعبرل ٚايضبط -  ز

 َٚٔ َ٪ؽضات٘
٤ٍٞ ـًل َٓاخ يـ - املها١ْٝ- ايظَاْٞ اٱطاصعٓافض *   :اؿضنٞ َا ٜٗ
  ايعاّإىل ايبعٝز أٟ َٔ اـال إىلايٛفـ َٔ ايكضٜب - أ

  َٚٔ خقا٥ق٘. اـالإىل ايكضٜب أٟ َٔ ايعاّ إىلايٛفـ َٔ ايبعٝز - ب
  َٔ ايٓعت ٚاؿاٍاٱنجاص- أ

 اعتعُاٍ املُاث١ً ٚاملؾاب١ٗ
  ٚا٫عتُضاصاعتدزاّ ايؿعٌ املامٞ ٚاملناصع يًز٫ي١ ع٢ً اؿ١ٜٛٝ ٚ اؿضن١ 

 اخل....اعتعُاٍ ا٭عايٝب ا٫ْؿعاي١ٝ نايتعذب ايتُين تأٚٙ َبايػ١ تؿنٌٝ َزح سّ 
   ايزاخ١ًٝأٚ ايقؿات اـاصد١ٝ إبضاط إىلٜٗزف 

 اؾٌُ ا٫زل١ٝ ٚ ايٓعٛت ٚ ايعضٚف املها١ْٝ, أؾعاٍ اؿاي١ ,ٚتدلط يف ايٛفـ
 اؿكٌ املعذُٞ أٜنا املتشضن١ تعٗض ايعضٚف ايظ١َٝٓ ٜٚدلص أٚٚيف ٚفـ ايطبٝع١ اؿ١ٝ 

 املتعًل باؿٛاؼ
 َهإ املٛفٛف

 زلا٤ أٚ أٚاملؿتٛح عض ,  َهتبأٚاملػًل غضؾ١ , املتشضى عٝاص٠ أٚ قطاص,  َٛقعأٚايجابت بٝت 

 تتزاخٌ ٖشٙ ا٭ْٛاع

.  ٖٚٛ َٛطٔ اٱثــضا٤ يف ايٓك :املكطــع ايٛفؿــٞ -2

       ٜٚتــضّنب املٛطٔ ايٛفؿٞ َٔ َٛفٛؾات ٚأٚفاف ٖٚٞ سات ب١ٝٓ تؿضٜع١ٝ  
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: املكطع ايتؿغرلٟ

 نتب ايتاصٜذ,ايهتب ,اجمل٬ت ٚ ايهتب ايع١ًُٝ: ٜغتعٌُ يف سا٫ت َتعزر٠

 ...املٛعٛعات,املزصع١ٝ
  ٕٜٚكّٛ بتٛعٝعٗا ٚ عضض أعبابٗا ٚ ْتا٥ذٗا, ايكاص٨ٜكزّ َعًَٛات غرل َعضٚؾ١ َٔ يز ,

 )ايبزا١ٖ  (ملاسا ؟: َجاٍ )املؿاصق١ :     ٜكّٛ ع٢ً ب١ٝٓ ث٬ث١ٝ تبعا يًدطاط١ ايتاي١ٝ

( بؾدق١ٝ أٚ َز١ٜٓ ) ايتعضٜـ    (؟..نٝـ

: اعتعُاٍ املناصع املضؾٛع  ٚايضٚابط املٓطك١ٝ: ايًػ١ٜٛ: خقا٥ق٘        - اٱؾٗاّ :  ٚظٝؿتــ٘-  

. (...٭ٕ , ايؿا٤ ايغبب١ٝ ٚايتؿغرل١ٜ , يشيو , مبا إٔ , أَا, إسٕ )

 . (َقطًشات ع١ًُٝ َج٬ )اعتعُاٍ َعذِ كتك     - 

 

:  املكطع اؿٛاصٟ- 

 ....... املغضس١ٝأٚ ايضٚا١ٜ أٖٚٛ ايه٬ّ ايشٟ هضٟ بني ؽدقٝات ايكق١ 
 . ٚع١ًٝ َٔ ٚعا٥ٌ ايتعضٜـ بايؾدقٝات  / .أعاؼ عٓقض ٖٛ :َٔ ممٝظات٘

ٖٛ ْك ٜػًب  /  ٜهؾـ عٔ ْؿغٝاتٗا ٚ َهاْتٗا ٚ َغتٛاٖا ايؿهضٟ ٚ ا٫دتُاعٞ

 ٖٛ أعًٛب َباؽض ٚيًشٛاص –ٖٛ احملارث١ بني ؽدقني أٚ أنجض  ع١ًٝ اعتعُاٍ اٱْؾا٤

 ٚع٬قات بُٝٓٗا َٚٛمٛع اؿٛاص ٚإطاص ٚأعًٛب سٛاصٟ       (باٍخ َٚتكٍبٌ)أطضاف 

 

. ٜتأيـ َٔ تعًُٝات ٚسٚ ب١ٝٓ ث٬ث١ٝ    :املكطع ايتٛدٝٗٞ- 

      

  ايبٓا٤ يًُذٍٗٛ– املقارص –اعتعُاٍ ا٭َض أٚ ايٓٗٞ  :خقا٥ق٘

بــٓــٝـ١ ايـٓك ايــتـٛدٝـٗـــٞ 

ٚمع أفًٞ : 1ايٛمــع 

ٚأٚيٞ ٜهٕٛ اؿزخ ؾٝ٘ 

. غرل َٓذظ

عًغ١ً َٔ : 2ايٛمـــع 

ايتعًُٝات املتتاي١ٝ قز 

ٜهٕٛ تضتٝبٗا فاصَا أٚ غرل 

. فاصّ 

ٚمع ْٗا٥ٞ ٜتِ : 3ايٛمــع 

ؾٝ٘ تٓؿٝش ايتعًُٝات أٚ بٝإ 

. ايٓتٝذ١ اؿاف١ً
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نٍضاؼ اٱْتاز ايهتابٞ 

     ْعضا إىل إٔ ْقٛل ايكضا٠٤, ٚايكقك اييت ٜطايعٗا املتعًِ, ثض١ٜ بايعباصات اؾ١ًُٝ 

ؾإْ٘ َٔ ايضؽٝز اعتػ٬شلا َٔ طضف ...ٚايذلانٝب ايطضٜؿ١, ٚايب٢ٓ ايًػ١ٜٛ ٚا٭ٚفاف 

ايت٬َٝش ٚسيو بتزٜٚٓٗا ع٢ً نضاؼ خال بٗشٙ ايعباصات, بعز تكغُٝ٘ إىل أدظا٤ 

 :ايتايٞٚعْٓٛتٗا,  نُا ٖٛ َبني باملدطط 

ا٭َانٔ ايطبٝع١ٝ اؾظ٤ ا٭ٍٚ 

  ٍايغٍٗٛ   -    اؾبا

 ايبشض      -  ايػاب١

  ايقشضا٤

اؾظ٤ ايجاْٞ 

ا٭َانٔ 

ا٫دتُاع١ٝ 

 ايكض١ٜ    -   املز١ٜٓ

 ايبشض    -   ايبٓاٜات

 ايغُٝٓا    -   املك٢ٗ

ا٭ط١َٓ اؾظ٤ ايجايح 

  ٌيف ؾق: 
 ايضبٝع     -   ايؾتا٤

 اـضٜـ    -   ايقٝـ

 ًٌٝايٓٗاص     -    اي

احملٝط اؾظ٤ ايضابع 
  اؿٝٛاْات

  ايٓباتات

ايؾدقٝات اؾظ٤ اـاَػ 
  أٚفاف خًك١ٝ

  أٚفاف خًك١ٝ

ا٭ساعٝػ ٚاملؾاعض اؾظ٤ ايغارؼ 

 اؿظٕ    -    ايؿضح

 اٱعذاب   -   اـٛف

  اؿكز ٚاؿغز

  اؿرل٠ ٚايػنب

أقٛاٍ ٚسهِ  oاؾظ٤ ايغابع 

َٔ إْتادٞ  oاؾظ٤ ايجأَ 

  

ٖٚشا َجاٍ ع٢ً سيو, نضاؼ َٔ إْتاز ايت٬َٝش نُؾضٚع قغِ ٚقع اعتػ٬ي٘ ٚتٛظٝؿ٘ يف 

: سقك اٱْتاز ايهتابٞ  ٚناْت ايٓتا٥ر دز اهاب١ٝ 
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نضاؼ اٱْتاز ايهتابٞ 

اٱطاص ايظَاْٞ 

ايقباح 

  ٞيف فبٝش١ ّٜٛ سلغ ...

  يف ايٛقت ايشٟ بزأت ؾٝ٘ ايٓذّٛ تت٬ؽ٢ ٚتٓطؿ٧ ايٛاسز٠ تًٛ ا٭خض٣

  ًٌٝيف فبٝش١ ّٜٛ صبٝعٞ طكغ٘ مجٌٝ ْٚغُٝ٘ ع ...

 فاح ايزٜو َعًٓا عٔ بزا١ٜ ّٜٛ دزٜز ...

  َا إٕ بزأت أؽع١ ايؾُػ تٓتؾض يف ا٭ؾل ...

  َا إٕ راعبت أؽع١ ايؾُػ ا٭ٚىل دؿين ...

   عٓزَا بزأت سلػ ايقباح تغتٝكغ َٔ َْٛٗا ٚعًت يف ايغُا٤ ؾاصر٠ أؽضع١ ْٛصٖا

َٓتقـ ايٓٗاص 

  عٓزَا تٛعطت ايؾُػ نبز ايغُا٤ ...

  َا نارت ايغاع١ تؾرل إىل ايٛاسز٠ ...

  ً٘عٓزَا أفبح ظٌ نٌ ؽ٤ٞ َج ..

  عٓز ايعٗض  ...

املغا٤ 

  نعارتٓا َغا٤ نٌ عبت ...

  ٕيف أَغ١ٝ َٔ أَغٝات ؽٗض صَنا ...

  ٞيف ايًشع١ اييت نإ ؾٝٗا قضل ايؾُػ ىتؿٞ خًـ ا٭ؾل ايػضب

 بعز آسإ املػضب ٚعٓز عاع١ اٱؾطاص ...

  سات َغا٤ اؽتز ب٘ ايقضاع بني رف٤ ايضبٝع ٚصطٛب١ ايؾتا٤  ...

ايًٌٝ 

  َّٛع غٝاب ايؾُػ ٚظٗٛص ايٓذ

  أعزٍ ايًٌٝ عتا٥ضٙ ٚتٮ٭ت ايٓذّٛ يف ايغُا٤

  ؾتح ايًٌٝ أدٓشت٘ ؾػُض ا٭صض ظ٬ّ راَػ
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اٱطاص املهاْٞ 

ا٭َانٔ ايطبٝع١ٝ 

اؾباٍ 

  إمنا ٖٞ دباٍ ؽاٖك١ ؽذلم قُُٗا قًب ايغشاب ٜهغٖٛا ايقٓٛبض ٚايؿًني ؾ٬ تض٣

ايعني ع٣ٛ ايػقٕٛ ٚا٭ؾٓإ ٚا٭ٚصام 

  دباٍ ع٬ُق١ ؽاٖك١ يف ايؿنا٤ ايٛاعع تبزٚ يًٓاظض نأْٗا ت٬َػ ايغُا٤

  دباٍ ؽاك١ تهار تؿٛم ايغشب نجٝؿ١ ا٭ؽذاص فعب١ ايتغًل

  دباٍ فدض١ٜ عاي١ٝ سات س٩ابات سار٠ َٚٓشزصات ٚعض٠

  صاب١ٝ عاي١ٝ ٖار١٥ فاَت١ َتٛد١ بؾذض ايقٓٛبض

  نإ املهإ صا٥عا ٚرٜعا ٜأخش ا٭يباب إْ٘ غاب١ تعاْكت أغقاْٗا ٚاَتز اخنضاصٖا ع٢ً

َز٣ ايبقض ٚقز عشضت ايٓؿٛؼ ظُاشلا ا٭خاس سٝح اؾباٍ ايؾاٖك١ ٚايغؿٛح املُضاع١ 

ٚا٭ؽذاص ايباعك١  ٚايع٬ٍ ايٛاصؾ١ ٚايطٝٛص املػضر٠ ٚاشلٛا٤ ايٓكٞ ٚايعٕٝٛ اؾاص١ٜ مبا٥ٗا 

ايُٓرل 

ايغٍٗٛ 

   عٌٗ َٓبغط تعًٛٙ أطٖاص َظرا١ْ مبدتًـ ا٭يٛإ ايظا١ٖٝ ست٢ ٚنأْ٘ طصب١ٝ َٔ سضٜض

  عٍٗٛ ممتز٠ تهغٖٛا اـنض٠ سٝجُا ايتؿت

   عٍٗٛ طٝب١ بأرميٗا ٚثضاٖا نضمي١ بأًٖٗا َٔ ايؿ٬سني ايؾزار ا٭فًٝني

  عٌٗ مجٌٝ خقب ْٚنرل ؼٝط ب٘ أؽذاص َذلا١َٝ ا٭طضاف ؾٛم ايػاب١ ايظا١ٖٝ

 .دزابأؽذاصٖا ٚطٖٛصٖا ايؿٛاس١ اييت ٜؿٛح َٓٗا عطض ايضبٝع َٔ َغاؾ١ بعٝز٠ 

  ْ٘ايضٜـ ايععِٝ بؾُغ٘ ايٖٛاد١ ٚظ٬ي٘ ايٛاصؾ١ بٗٛا٥٘ اي٬ؾح ْٚغُٝ٘ ايٛرٜع بػزصا

. ٚعٛاقٝ٘ ايؿٛاس١ ٚغٛاص بٗا٥ُ٘ ٚأغاْٞ ؾ٬سٝ٘

  ٚنإ َضأ٣ تًو ايظٖٛص املٓتؾض٠ ع٢ً اَتزار اؿكٍٛ ٜجرل يف ايٓؿػ ايبٗذ١

  ٖٛٚ اؿؾا٥ؿ اـنضا٤ تػطٞ ا٭صض نأْٗا بغط أخنض بزٜع ٚاملا٤ ًُٜع َجٌ ايؿن١

هضٟ ٚعط اؿؾا٥ؿ اـنضا٤ ٚطٖٛص ايبٓؿغر ٚايكضْؿٌ ٚايٝازلني ٚايؿضاؽات اؾ١ًُٝ 

. تطرل نأْٗا طٖٛص ١ًَْٛ تٓتكٌ يف ايغُا٤ ٚايطٝٛص تػين ٚتػضر أمجٌ ا٭ؿإ

  تًو اؿكٍٛ ايؾاعع١ تهغٖٛا ايٓباتات ؾأُٜٓا ٚدٗت ْعضى ٫ تض٣ إ٫ ا٭يٛإ ايظا١ٖٝ

. ٚمجاٍ اؿٝا٠

 أؽذاص فٓٛبض ٚعبرل أطٖاص  :ٚنإ َضأ٣ تًو ايغٍٗٛ اـنضا٤ ٜجرل يف ايقزص اْؾضاسا

. ٚتػضٜز أطٝاص ٚسلػ تضعٌ خٝٛطا سٖب١ٝ

  ناْت ايغٍٗٛ قاط١ بإطاص َٔ ا٭ؽذاص اـنضا٤ َٚٔ سكٍٛ ايكُح ايشٖب١ٝ
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ايػابات 

 ممتز٠غاب١ خنضا٤ آ١َٓ ٚمج١ًٝ  , رخًٓا ايػاب١ ؾإسا مٔ يف دٓإ َذلا١َٝ ا٭طضاف 

ؾٛم ايت٬ٍ تغتٟٗٛ ايٓؿػ ٚتبٗر ايكًب 

  نٓت تض٣ ا٭ؽذاص ايٓنض٠ ٚا٭غقإ ٚا٭طٖاص املؿتش١ ٚأْٛاع ايٓباتات املدتًؿ١ ٚقز

طارٖا ايٓز٣ صٚع١ ٚمجا٫ ست٢ إٔ ايٓاظض ىاشلا ؾضارٜػ اؾٓإ  

   غاب١ َٛسؾ١ نجٝؿ١ ا٭ؽذاص اييت ؼذب عٓٗا أؽع١ ايؾُػ ؾٗٞ متٛز بايغباع

  غاب١ ران١ٓ اـنض٠ عابك١ ايؾشا سات أرٚاح مد١ُ

   ٚفًٓا غاب١ سات ت٬ٍ ٚط١٦ٝ ؽاشلا أٚر١ٜ تٓبت ؾٝٗا أعؾاب ٚؽذرلات

  َٔ ٕٖشٙ أؽذاص ٫ ؼق٢ َجك١ً بجُاصٖا َذلا١َٝ أطضاؾٗا ٚاصؾ١ ظ٬شلا ٖٚشٙ قطعا

ايػِٓ ٚايبكض تضع٢ ايعؾب ا٭خنض يف اط٦ُٓإ ٚنٓت تغُع طقظق١ ايعقاؾرل ٚغٓا٤ 

. اؿغٕٛ ٚتض٣ ايػظ٫ٕ ٚايغٓادب ٚا٭صاْب تضتع ٚمتضح صاقق١ يف نٌ َهإ 

  ٍٖشٙ ايػاب١ اؾ١ًُٝ بٗا املا٤ ايعشب ٚاؿؾا٥ؿ اـنضا٤ ايطض١ٜ ٚاملٓاظض اـ٬ب١ ٚاؾبا

ايعاي١ٝ ايهجرل٠ ا٭ؽذاص املتؾابه١ أغقاْٗا 

  َضصْا بػاب١ نجٝؿ١ نأْٗا صٚم١ ّ صٜاض اؾ١ٓ َا٤ ٚأْٗاص ٚظ٬ٍ ٚأؽذاص أطٖاص ٚأْٛاص

محاّ ٚطٝٛص 

  ناْت ايػاب١ أؽز عشضا ٚبٗا٤ ؾهاْت خنضا٤ ع٢ً اخت٬ف ايؿقٍٛ ٚتعاقبٗا ٚناْت

ا٭ؽذاص ؼتٌُ عاتٞ ايضٜح ٚغظٜض املطض  

  ٚدزت ْؿغٞ يف غاب١ نجرل٠ ا٭ؽذاص ؾأُٜٓا أصعًت بقضٟ ٫ أص٣ إ٫ اـنض٠

ؾا٭غقإ َظرا١ْ بأٚصاقٗا ٚأطٖاصٖا ٚا٭عؾاب تهغٛ ا٭صض ؾهأْٗا ايظصابٞ بزٜع١ 

ايقٓع َتعزر٠ ا٭يٛإ  

ا٭ٚر١ٜ 

   ٚار ْنرل خقٝب ؼٝط ب٘ دباٍ فدض١ٜ ٜتزؾل َٓٗا َا٤ غظٜض عشب فاف

  تٛدز ؾٝٗا عني َا٤ ٜتزؾل َٓٗا َا٤ غظٜض ؾإسا ٖٞ ؽ٫٬ت تُٓٗض ع٢ً املٓشزصات

   ٜٓابٝع نجرل٠ تتؿضع َٓٗا ٦َات اؾزاٍٚ ؾتشزخ خضٜضا را٥ُا ٜغتٟٗٛ املاص٠

   َا٤ ًُٜع َجٌ ايؿن١ ٖٚٛ هضٟ ٚعط اؿؾا٥ؿ

  َٝاٖٗا عشب١ تٓبع َٔ عٕٝٛ فاؾ١ٝ ؾٛاص٠ ٚػضٟ يف دزاٍٚ َتذ١ٗ إىل ايُٝني تاص٠ ٚإىل

ايؾُاٍ طٛصا  

  ناْت املٝاٙ ػضٟ ع٢ً اؿق٢ يف ايغبٌٝ ايعضٜض ايطٌٜٛ املامٞ بٗز٥ٚ٘ يف تعضدات

س٠ًٛ ٚنأْٗا ايزّ ٜغضٟ يف ايؾضاٜني  

  عرل٠ ؾن١ٝ َا٩ٖا ٜذلقضم ًُٜٚع ٚنأْ٘ ايؿن١ املشاب١ ٜٚؿٛص ٜٚػًٞ نإٔ ْاصا ٖا١ً٥

تغضٟ ؾٝ٘ 
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ايبشض 

  فؿض٠ صٌَ ٚطصق١ َا٤ ٚفؿا٤ دٛ ٚإؽضام زلا٤

  إٕ ايبشض ٖا٥ر ٚأَٛاد٘ تت٬طِ ع٢ً ايقدٛص

  ؽاط٧ ايبشض َت٬طِ ا٭َٛاز مؿاؾ٘ ؾن١ٝ بًٕٛ ايؿذض ٚصَاي٘ سٖب١ٝ بًٕٛ ايؾُػ

َٚٝاٖ٘ َٓشزص٠ نأْٗا ايكباب أٚ ايغشاب 

   نإ املا٤ يف ايبشض أطصم فاؾٝا وانٞ طصق١ ايغُا٤ ٚفؿا٤ ايبًٛص

  بعنِٗ اعتًكٛا ع٢ً ايضَاٍ ايشٖب١ٝ َعضما بؾضت٘ إىل أؽع١ ايؾُػ اؿاصق١ ٚايبعض

اٯخض ؾنٌ اؾًٛؼ يف ظٌ سلغ١ٝ ملطايع١ نتاب بُٝٓا اَتطت فُٛع١ َٔ ايؾبإ 

أيٛاسا ؽضاع١ٝ َتشزٜٔ ا٭َٛاز ايعات١ٝ 

  تًُع صَاٍ ؽاط٦٘ ؼت أؽع١ ايؾُػ نأْٗا ايتدل

   ع٢ً عطح املا٤ طٚاصم فػرل٠ ْاؽض٠ أؽضعتٗا نأْٗا محا٥ِ بٝنا٤

  ناْت أَٛاز ايبشض تتٮ٭ ؼت أؽع١ ايؾُػ اؿاصق١

   بزأ ايبشض بعز سيو ٜٗٝر ٜٚجٛص ٚأخشت ا٭َٛاز تتذُع َضعب١ َظبز٠

  ناْت ايغؿ١ٓٝ متدض عباب ايبشض ٚبٝٓٗا بني ايغاسٌ آ٫ف ا٭َتاص

  بزت ا٭َٛاز ناؾُاٍ اشلا٥ذ١ تظبز ٚتظفض ٚبزت املضانب أؽ٤٬ ممظق١ تكشف بٗا

ايضٜاح ايعات١ٝ يف نٌ ا٫ػاٖات 

 نإ ايبشض أطصم فاؾٝا وانٞ طصق١ ايغُا٤ ٚفؿا٤ ايبًٛص .

ايقشضا٤ 

  تٛغًٓا يف قًب ايقشضا٤ ؾاَتزت أَآَا ايضَاٍ صرا٤ ًٜـ ايزْٝا َٔ سٛيٓا بقؿض٠ ؾٝٗا

بضٜل ايشٖب ٚملعإ ايتدل 

  ٚاس١ ٜتٛدٗا ايٓدٌٝ ٚؽذلقٗا املغاصب ٚاؾزاٍٚ ٜذلقضم ؾٝٗا املا٤ ع٢ً ٌَٗ ٜتٮ٭ ؼت

أؽع١ سلػ نأْٗا ٫ تػٝب أبزا 

  تغتٓؾل عبرل ايقشضا٤ ؾٝزغزغو ايبدٛص احملٌُ بؾ٤ٞ َٔ صا٥ش١ ايؾٝح ٚايغعذل

  ٍٖبت عًِٝٗ عافؿ١ ص١ًَٝ ؾاَتٮت ا٭صض ٚايغُا٤ بايضٜاح ايؾزٜز٠ احمل١ًُ بايضَا

  تٛغًٓا راخٌ ايقشضا٤ ؾبزت نجباْٗا أنجض تباعزا ٚأؽز صٚع١ ٚمجا٫

  ناْت ايقشضا٤ ايؾاعع١ قاس١ً ٫ تػٝب ؾٝٗا ايؾُػ أبزا

  نٓا ْتأٌَ ػاعٝز ايضَاٍ املت٬سك١ يف اْغٝاب ٚايتٛا٤

  اَتزت أَآَا ايضَاٍ صرا٤ ًٜـ ايزْٝا بقؿض٠ ؾٝٗا بضٜل ايشٖب ٚملعإ ايتدل

  ناْت اصض ايقشضا٤ عاخ١ٓ ًَتٗب١ نأْٗا دٛف ؾضٕ َتكز ٫ ٜٓبت َٔ دٛؾٗا طصع ٫ٚ

ٜتؿذض َٔ آباصٖا َا٤ ٫ٚ وًل يف زلا٥ٗا طا٥ض أٚ ميضح ؾٛم أصمٗا سٝٛإ 

Librairie « Devoir.TN » مكتبة — Page 17



 

 

18 

ا٭َانٔ ا٫دتُاع١ٝ                 

 

املز١ٜٓ 

  طصت املز١ٜٓ ؾإسا ٖٞ عُاصات ؽاٖك١ ٚؽٛاصع ٚاعع١ ْعٝؿ١ تظٜٓٗا ٚادٗات ق٬ت

ػاص١ٜ ١٦ًَٝ مبدتًـ املعضٚمات َٔ ايًباؼ ٚاملقٛؽ  ايًُاع 

  املز١ٜٓ ايعتٝك١ سيو ايكًب ايعضٜل بُٓط٘ ايعضبٞ ايقُِٝ ٚبأؽهاي٘ اشلٓزع١ٝ املأثٛص٠

قباب َغتزٜض٠ َٚٓاصات َغتك١ُٝ ٚعطٛح َتؿاٚت١ تعًٛ ٚتٓدؿض ٚأبٛاب َٓؿضد١ :

ع٢ً ايغكا٥ـ املع١ًُ ٚأطق١ عاسض٠ سات تعاصٜر 

   ٚؾت َز١ٜٓ عاَض٠ َٓع١ُ يف طضؾٗا ٚتٓغٝل بٝٛتٗا ٚتضقِٝ َٓاطشلا

  ّٖا ٖٞ َز١ٜٓ فؿاقػ بغٛصٖا ايعتٝل ايشٟ َن٢ ع٢ً بٓا٥٘ َا ٜٓاٖظ ا٭يـ عا

  ٕٖٛٓشٙ َز١ٜٓ عٛع١ دٖٛض٠ ايغاسٌ ايتْٛغٞ قز مجعت املٓاظض ايعضب١ٝ ٚايؿ

اؿناص١ٜ 

  أصعًت ْعضٟ عدل ايٓاؾش٠ ؾضأٜت أطضاؾا َٔ ايؾاصع ايض٥ٝغٞ ع٢ً ايٝغاص ْٚظٍ ؾدِ ع٢ً

ايُٝني ٚع٢ً اؾاْبني َػاطات عقض١ٜ ٚبعض أنؾاى ٚفؿٛف َٔ ايغٝاصات تتكزّ 

ببط٤ ؽزٜز 

  َز١ٜٓ عذٝب١ غضٜب١ أعٛاصٖا ؽـ بٗا ا٭طٖاص ٚايضٜاسني ٚطضقاتٗا طصعت ع٢ً داْبٗا

أؽذاص ايٛصر ٚايؿٌ ٚيف ؽضؾات َٓاطشلا أفك ايكضْؿٌ ٚايعطٛص ٚتؿٛح َٓٗا صٚا٥ح سن١ٝ 

. ٚقز ناْت املز١ٜٓ َتغع١ ا٭صدا٤ َذلا١َٝ ا٭طضاف

 

ايكض١ٜ 

  بٗضتين ايكض١ٜ بؾُغٗا ايٖٛاد١ ٚظ٬شلا ايٛاصؾ١ بٗٛا٥ٗا اي٬ؾح ْٚغُٝٗا ايٛرٜع بػزصاْٗا

اشلار١٥ ٚعٛاقٝٗا ايٓٛاس١ ظٛاص َٛاؽٝٗا ٚأغاْٞ ؾ٬سٝٗا  

  َٕٛٝا أصٚع َؾٗز ايكض١ٜ بقَٛعتٗا ايؾاك١ ٚسكٛشلا املذلا١َٝ ٚصقضق١ َٝاٙ ايع

ٚطقظق١ ايعقاؾرل ٚخنض٠ ا٭ؽذاص ْٚنر ايجُاص 

  ناْت ايكض١ٜ ٖار١٥ َػضق١ يف ايّٓٛ نباصٖا ٚفػاصٖا ٚسٝٛاْاتٗا

  ْ٘ايؿ٬ح يف سكً٘ َته٧ ع٢ً َغشات٘ ٚايتادض يف ا٭عٛام ٚاقـ أَاّ رنا

  ناْت ايكض١ٜ ٚط١٦ٝ ا٭طضاف ٚخقب١ املضاعٞ غ١ٝٓ بايبغاتني ٚايػابات ٚاملٓاظض

. ايؿ٬س١ٝ
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ايبٓاٜات 

  ايبٓاٜات ؽاٖك١ عا١َٝ يف ايؿنا٤ تهار تٓطح ايغشاب

  راص ٚاعع١ نكقٛص املًٛى أصمٝتٗا ٚسٝطاْٗا َٔ ايضخاّ عًٝٗا ْكٛـ بزٜع١ ٚيف

ا٭صنإ اصمتت املٛا٥ز املقٓٛع١ َٔ ايبًٛص  

  ٞبٓاٜات عقض١ٜ عاي١ٝ يف ايؿنا٤ ٫ تهار تض٣ ٚأخض٣ عتٝك١ ؼزثٓا عٔ َام

ا٭دزار  

  ؾإسا مٔ أقظاّ ظٛاص ٖشٙ ايبٓا١ٜ ايؾاٖك١ سات ايطٛابل ايعزٜز٠

  ٚقؿت أتؿضز ع٢ً املز١ٜٓ ايعتٝك١ ؾإسا ٖٞ رٜاص بٝنا٤ َذلاف١ تؾكٗا أطق١ ًَت١ٜٛ

ٚأْٗر ٜؿنٞ بعنٗا إىل بعض 

  بٗضتين املغادز سات املٓاصات ايضؾٝع١ ٚاملزاصؼ ايعزٜز٠ ٚاملغتؾؿٝات بٓعاَٗا ٚايبٓاٜات

بتٓاعكٗا 

  ققض ؽاَذ ٜتشز٣ عٛارٟ ايظَإ ٜتهٕٛ َٔ طابكني أساطت ب٘ سزٜك١ ؾغٝش١

ؽاشلا َٓتظٖا بع٬ٍ أؽذاصٖا ٚعطض أطٖاصٖا ٚغٓا٤ أطٝاصٖا 

  ٖا ٖٛ ققض ؼٝط ب٘ سزٜك١ ؾغٝش١ غضعت أؽذاصا ٚأطٖاصا ٚإسا ا٭ؽذاص تذلاقك

أغقاْٗا ع٢ً ايغٛص تهغٛٙ خنض٠ تظٜزٙ بٗا٤ ٚأَاّ ايكقض ؾٓا٤ ؾغٝح َشٖب  

املك٢ٗ 

  ٟسيو املك٢ٗ ايشٟ َٮ صدا٫ دًغٛا ع٢ً َكاعز وتغٕٛ ايؾا

  َضصت مبك٢ٗ َهتعا بايٓاؼ ٫ ٜٛدز ؾٝ٘ َهإ ؽاغض

  ٕٜا شلا َٔ َك٢ٗ ٚاعع١ ؽاعع١ بٗا طا٫ٚت ٚنضاعٞ طصقا٤ ْافع١ يف نٌ َها

  سيو املك٢ٗ عٗضات٘ مج١ًٝ ٫ تٓغ٢ ٚنٌ ا٭سارٜح ؾٝ٘ َتع١

 

ايغُٝٓا 

  ٕٛٝاْطؿأت ا٭ْٛاص ؾاؽضأبت ا٭عٓام ٚعِ ايغهٕٛ قاع١ ايغُٝٓا ٚأؽعت ايع

   رخًت َب٢ٓ ايغُٝٓا املدقك يتكزِٜ َغضسٝات ؾإسا ٖٛ ؽاعع أَاّ املتؿضدني صنح

قز ٚقـ عًٝ٘ املُجٌ يف د٬ٍ ٚٚقاص ٚنضاعٞ ٫ ؼق٢ ٫ٚ تعز  

  ناْت قاع١ ايغُٝٓا آ١ٜ َٔ آٜات اؾُاٍ دزصاْٗا تظٜٓٗا ْكٛـ ؾ١ٝٓ بزٜع١ َط١ًٝ

مبا٤ ايشٖب أَا أصمٝتٗا ؾٗٞ َػطا٠ بأمجٌ ايغذارات  

  ؾٗشٙ أعُزت٘ ايؿد١ُ سٚات ايٓكٛـ املشٖب١ ٚعكؿ٘ سٚ ايكب١ ايعاي١ٝ با٭مٛا٤ املدتًؿ١

. َٚكاعزٙ ايٛاعع١ املضو١ 

 رخًٓا ؾعٗضت يٓا بكع١ عٛرا٤ عضعإ َا أخشت تتنح َعاملٗا ؽ٦ٝا ؾؾ٦ٝا. 

Librairie « Devoir.TN » مكتبة — Page 19



 

 

20 

ايطبٝع١ 

( 1)يف ؾقٌ ايؾتا٤ 

  ٕٛا٭ؽذاص تهار دباٖٗا ت٬َػ ا٭صض نأْٗا تغذز يباصٜٗا تطًب َٓ٘ ايع

ٚتغتذزٜ٘ ايضمح١  

 سطُت ايضٜاح دشعٗا  ٚقز  ؽذض٠ تٟٗٛ دج١ ٖاَز٠

  ٟتغُضت عٝٓاٟ عٌ دج١ ايؾذض٠ املُتز٠ ع٢ً َض٢َ بقض

  بضم ىطـ ا٭بقاص ٚايغُا٤ ًَبز٠ بايغشب

  تًبزت ايغُا٤ بايػّٝٛ ْٚظيت ا٭َطاص نأؾٛاٙ ايكضب ظٓٓاٖا عشاب١ عابض٠ يهٓٗا مل

تٓكؾع ٚمل تظرر ا٭َطاص إ٫ ؽز٠ ٚمل ٜظرر ايضعز إ٫ قعكع١ ٚققؿا ست٢ يهإٔ ايزْٝا 

ف١ْٛٓ عاٚرتٗا ْٛبتٗا ؾٗٞ تقضخ ٚتكؿظ ٚمتظم ثٛبٗا بٝزٖا ٚتؾل سٓذضتٗا بقضاخٗا 

ٚاطرار ايضعز قضقع١ ٚأشلب ايدلم ٚاعتؾض٣ ٚأغزقت ايغُا٤ ٚدارت ٚعقؿت ايضٜح ٚثاصت 

. ٚتزؾل ايغٌٝ

  أيكٝت ْعض٠ ع٢ً اؿزٜك١ َٔ خ٬ٍ ايٓاؾش٠ ؾإسا ا٭ؽذاص ؾإسا ا٭ؽذاص تٗتظ اٖتظاطا عٓٝؿا

ٚإسا طبك١ َٔ اؾًٝز ايٓافع تػطٞ ا٭عؾاب ؾاْكبنت ْؿغٞ ٚتضادعت إىل ايٛصا٤ 

. أأغارص ٖشا ايبٝت ايزاؾ٧ ٭ٚاد٘ ساى ايظَٗضٜض اشلا٥ر: َتغا٬٥ يف سرل٠ 

  عضت يف ايؾاصع املكؿض َٛادٗا صوا عات١ٝ تقؿع ٚدٗٞ ٚتًغع عاقٞ ٚتتغضب ؼت

َعطؿٞ ؾٝكؾعض دًزٟ ٜٚضتعؿ دغُٞ  ٚتقطو أعٓاْٞ ؾأْطًل َٗض٫ٚ ساْٝا ظٗضٟ 

راؾٓا صأعٞ بني نتؿٞ َٚٔ سني ٯخض أخضز َٓز٬ٜ أَغح ب٘ أْؿٞ ٚقز اعتشاٍ ْبعا ٫ 

. ٜٓنب َا٩ٙ

  ٞاْعكزت يف ايغُا٤ ظ١ً عٛرا٤ ؾاستذب قضل ايؾُػ ٚتًؿعت اؾباٍ ٚاشلناب ٚايضب

ٚاٯناّ  بأصر١ٜ بٝنا٤ َٔ اينباب ؾُا تهار تكع عني ايٓاظض ع٢ً َٓعض َغتبني ثِ َا 

يبح ايضعز إٔ ققـ ققؿا ؽزٜزا رٚت ب٘ أصدا٤ اؾباٍ ٚأخش ايدلم ٜضعٌ ؽضاصت٘ 

اؿُضا٤ َٔ خ٬ٍ ايغشب ايهجٝؿ١ املذلان١ُ ؾأثاص بعنا َٓٗا ٚعذظ عٔ بعض ثِ 

. اْؿذضت ايغُا٤ عٔ أَطاص غظاص عايت بٗا ا٭ٚر١ٜ ٚايكٝعإ ٚعبشت ؾٝٗا ايضبٞ ٚاشلناب

  اْتابين ايشعض ملٓعض ا٭ؽذاص ايغاقط١ ٚاؾشٚع املتٗاؾت١ ٚا٭غقإ املتٓاثض٠ ٚا٭طٖاص

املبعجض٠ نأْٗا تؾٗز أط٫٬ باي١ٝ قز عقؿت بٗا ٚبغانٓٝٗا أٜزٟ اؿزثإ ٚعٛارٟ 

ايظَإ ؾشت٢ ايعقاؾرل ناْت تػضر تػضٜزا ؽذٝا ٖٛ با٭ْني ٚايبها٤ أؽب٘ َٓ٘ 

. بايضدٝع ٚايػٓا٤
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( 2)يف ؾقٌ ايؾتا٤ 

  ًٌتهاثؿت ايغشب ٚققـ ايضعز ٚملع ايدلم ٚثاصت عافؿ١ ٖٛدا٤ ٚإسا رؾل َٔ املطض تب

اؿؾا٥ؿ ؾٝقبح ْز٣ صطبا  

  يف ؾقٌ ايؾتا٤ بضر ايطكػ ٖٚبت صٜح ٖٚاد١ ؾػاَت ايغُا٤ ٚتضانُت ؾٝٗا عشب

ْظٍ املطض بػظاص٠ ؾعكب٘ ملٝع ايدلم ٚققـ ايضعز ثِ عٛرا٤ ست٢ أظًُت ايزْٝا 

  ّٛٝست٢ إسا سٌ ؾقٌ ايؾتا٤ ؾتأيؿت َٓ٘ ايدلٚم اييت تًُع يف ايغشب ٚايػ

 اصؼٌ ايؾتا٤ بضٜاس٘ اشلٛدا٤ ٚبضرٙ ايكاصؼ 
  تٓظٍ قطضات املطض غًٝع١ عضٜع١ ثِ تتشٍٛ إىل عٌٝ داصف ٜٓظٍ َٔ ايغُا٤ َٚٔ سني

ٯخض َٜٛض ايدلم ؾتقشب٘ ٖظات عٓٝؿ١  

  ٕٛنإ ايّٝٛ ؽزٜزا نإٔ ايغُا٤ فبت يعٓتٗا ع٢ً ا٭صض ؾايع٬ّ أطبل ع٢ً ايه

ٚايؾُػ استذبت ٚيعًٗا اْطؿأت ٚبكٝت ٚسزٖا يف ايغٍٗٛ تٛيٍٛ  

   ناْت ايغُا٤ ميظقٗا ايدلم بقٛص٠ َت٬سك١ ٚايضعز ٜقِ اٯسإ ٚاملطض ٜٓظٍ بػظاص٠

  أظًُت ايزْٝا ظ٬َا عذٝبا ٚنأمنا غط٢ ٚدٗٗا عتاص٠ عٛرا٤ نجٝؿ١ ؾًِ ٜعز ٜبني

َٓٗا قُض أٚ لِ أٚ ست٢ بقٝك م٦ٌٝ َٔ م٤ٛ بعٝز ٚيف ْؿػ ايٛقت امطضب ٚمضبت 

ايضٜح بعٓـ ٖٚادت ا٭عافرل بجٛص٠ ٚٚيٛيت 

  ناْت ا٭ؽذاص تذلاقك ٚايضٜاح َٓزؾع١ َٔ نٌ فٛب عٓز سيو سذبت ايٓاؾش٠

غُا١َ عٛرا٤ نجٝؿ١ ٚإسا ايكاع١ تػضم يف ظ٬ّ سايو بايغٛار ٚأفبح نٌ ٚاسز َٓا 

٫ ٜض٣ اٯخض 

  ٌَاطرارت ايعافؿ١ قغا٠ٚ عٓزَا ٖطٌ املطض ٚتغاقط ايدلر ٜضدِ ا٭ؽذاص ٚا٭صض ٚأ

ايؿ٬سني ٚؽكت ا٭صض يف فًب ا٭صض دزاٍٚ تتزؾل ًَت١ٜٛ ػضف ايذلب١ ؾتذضف 

َعٗا اؿٝا٠ اعتُضت ٖشٙ ايعافؿ١ عاع١ َٔ ايظَٔ ناْت أطٍٛ َٔ ايزٖض ٚأقغ٢ َٔ 

مضبات ايؿأؼ ٚاملعٍٛ  

  قض ايؾتا٤ ٜغضٟ يف ا٭دغاّ ٜٚبعح يف ايٓؿػ قؾعضٜض٠ تهار تظٖل ا٭صٚاح

  ًَو ايؿقٍٛ ٖٛ ايؾتا٤ يف نٌ أصض راص شلا تًكاٖا بايذلساب

  أعط٢ ايؾتا٤ ايدلر يٮصض ؾٓاَت ْٚاَت َعٗا بشٚص ايٓباتات ٚأعط٢ املطض ٚايجًر ؾؾضبت

ا٭صض ٚؽضبت َعٗا ايبشٚص ؾاْتعؾت ٖٚٞ ْا١ُ٥ يف أسنإ ايطبٝع١ 

  نإ طؾرل ايعافؿ١ ىذلم اـؾب ٚا٫زلٓت ٜٚقٌ إىل أسْٞ قضقع١ ٖا١ً٥ ؾأسػ

بضأعٞ ٜٓؾطض  
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( 1)يف ؾقٌ ايضبٝع 

  ايضبٝع بؾُغ٘ ايٖٛاد١ ٚظ٬ي٘ ايٛاصؾ١ بٗٛا٥٘ اي٬ؾح ْٚغُٝ٘ ايٛرٜع بػزصاْ٘ اشلار١٥

ايجُاص تتزىل ٚنأْٗا ايؾُٛع أٚقزت يف أسز املٗضداْات  , ٚعٛاقٝ٘ ايٓٛاس١

    ا٭طٖاص تتؿتح   ايؾُػ تتذٍٛ ط٬ٜٛ يف ايغُا٤/   نٌ ؽ٤ٞ يف ايطبٝع١ ٜنشو

املٝاٙ /  ايعقاؾرل تبين أعؾاؽٗا      صققت ايؿضاؽات ؾضسا بايضبٝع/  ؾتُٮ اؾٛ عبرلا   

ايبغاتني ؽتاص بأؽذاصٖا املظرا١ْ با٭مثاص     تٓغاب بزق١ ٚاْغذاّ

  نإ ايضبٝع قز اْتؾض يف نٌ َهإ ٚنغا ا٭صض صرا٩ٙ املضقؿ ؾاؿكٍٛ قز ٖادت

با٭طٖاص ع٢ً اخت٬ف أْٛاعٗا ٚأيٛاْٗا ٚا٭ؽذاص اصتزت س١ً َٔ ا٭ٚصام ايؿت١ٝ ٚايطٝٛص 

خضدت تضمن أْاؽٝز ايؿضح بكزّٚ ؾقٌ اؾُاٍ ٚايطبٝع١ نًٗا بٗذ١ َٚضح نأْٗا يف 

 ., ٜا ي٘ َٔ َٓعض عاسض ٚخ٬بعضؼ 

  ٚفًٓا إىل املهإ ؾإسا ٖٛ سزٜك١ غٓا٤ تهغٛ أصمٗا أعؾاب خنضا٤ نأْٗا طصب١ٝ

َتك١ٓ ايقٓع ٚاْتؾضت ا٭طٖاص ايؿٛاس١ اييت تزغزؽ ا٭ْٛف ٚتٗظ ايٓؿٛؼ ؾتذعًو 

تتُاٌٜ َٔ ايٓؾ٠ٛ ٚبزت ايغُا٤ نعني ايطؿٌ فؿا٤ تػطٝٗا ايعقاؾرل املػضر٠ ؽاشلا 

... يف عضؼ أٚ َٗضدإ َٔ ا٭ؿإ َٚا أؿاْٗا إ٫ ؾٝنإ َا يف قًبٗا َٔ ايػبط١ بايٛدٛر

  صسٌ ايؾتا٤ بظٚابع٘ املجك١ً ٚصٜاس٘ ايكاصع١ ٚسٌ قً٘ ايضبٝع ؾقٌ ايتذزٜز

. تغتٝكغ ؾٝ٘ ايطبٝع١ َٔ َْٛٗا ٚتغتبؾض بعٛر٠ اؿٝا٠ إىل صبٛعٗا 

  ًِإْ٘ ؾقٌ ا٭س٬ّ ؾايعقاؾرل ؼًِ بايؿضاخ ٚا٭ؽذاص ؼًِ بايجُاص ٚاؿٝٛاْات ؼ

بقػاصٖا تزب سٛايٝٗا ٚايؿ٬ح وًِ بايغٓب١ً اييت رؾٔ أَٗا يف ا٭صض تًو ٖٞ ٜكع١ 

. اؿٝا٠ بعز ٖذٛعٗا 

  ٌٝعضت بني ْؿشات ايضٜاسني ٚأٖاطٜر ايطٝٛص ٚخضٜض ايغٛاقٞ ٚخٛاص ايبكض ٚفٌٗٝ اـ

ٚفٝاح ايزٜه١ ٚثػا٤ ا٭غٓاّ ثِ ؽًٝت عٓٗا ٭َتع ْعضٟ بٗشا ايٛؽاح ايبزٜع ايشٟ 

ٜػؾٞ ا٭صض ٚ٭عتُع إىل أفٛات تًو املدًٛقات اييت تغبح بًػاتٗا ايعزٜز٠ ٚظًًت 

أَٮ ص٥يت َٔ ٖشا ايٓغِٝ ايعطض ايشٟ ٜتٓاطع٘ قض ايؾتا٤ ٚسض ايقٝـ ؾًً٘ َا أمجٌ ايضبٝع 

يف ب٬رْا  

  ٖشا أْت أٜٗا ايضبٝع يكز َٮت اؾٛ عطضا بأطٖاصى ايطٝب١ ٚمثاصى ايعطض٠ ؾًُا خاف

ايٓاؼ َٔ غٝبتو ٚاْكطاع ؽشاى اعتدضدٛا ايضٚا٥ح َٔ أطٖاصى ٚعٓٛا با٫عتكطاص 

ٚايتقعٝز ٜتعطضٕٚ بٗا سنض٣ يعطضى ٜتعطضٕٚ بٗا سنض٣ يعطضى ٜٚتؿٕٓٓٛ ؾٝٗا 

.  ؽًٝزا يعبرلى
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( 2)يف ؾقٌ ايضبٝع 

  يكز اعتزيت يف سضاصتو ؾًِ تػٌ يف بضرى غًٛ ايؾتا٤ ٫ٚ يف سضى عًٛ ايقٝـ ؾهٓت

. مج٬ٝ يف دٛى نُا نٓت مج٬ٝ يف ؽ٤ٞ َٔ آثاصى

  نإ ايؿقٌ صبٝعٝا ؾايغُا٤ طصقا٤ فاؾ١ٝ ٚسلغٗا َؾضق١ ٚصٚا٥ح ا٭طٖاص ايشن١ٝ

متتظز باشلٛا٤ ٚمتٮ ايقزص اْؾضاسا ٚتزاعب ا٭يٛإ ايظا١ٖٝ ا٭بقاص ؾذلوٗا 

   َا أمجٌ ايطبٝع١ فؿا٤ دٛ ْٚكا٤ ٖٛا٤ ٚإؽضام سلػ ٚطقظق١ عقاؾرل

  ٌٜتتُتع ايٓعاص ظُاٍ ا٭ؽذاص ايباعكات ٖٚٞ َجك١ً بجُاصٖا وضنٗا ايٓغِٝ ؾتتُا

ا٭غقإ ايشٖب١ٝ نأْٗا عضا٥ػ ايؿضرٚؼ ؽتاٍ يف سًٝٗا  

  أطًت خٝٛط ايؾُػ ؾُٮت ايهٕٛ بٓٛصٖا ٚرؾ٦ٗا ٚأٜكعت اؿؾضات ايٓا١ُ٥ ؾدضدت

. يتغتكبٌ اؿٝا٠

  ناْت َٝاٙ ايبشرل٠ طصقا٤ ٫َع١ ناملضآ٠ تٓعهػ ع٢ً فؿشاتٗا خنض٠ ا٭ؽذاص

ٚا٭طٖاص ايٓامض٠ ٜا شلشا اؾُاٍ اـ٬ب نٌ َٔ صآٙ خاٍ ْؿغ٘ يف ؾضارٜػ اؾٓإ َٚا 

طار املٓعض صٚع١ إٔ َٝاٙ ايؾ٫٬ت ناْت تتزؾل ملاع١ ؼت أؽع١ ايؾُػ نأْٗا ايشٖب 

اـايك 

  ٕٖٛا ٖٛ ؾقٌ ايضبٝع قز ؾتح دٓاسٝ٘ املظٖضتني ايغاسضتني ع٢ً ايه

  غقٔ أقشٛإ تضفع٘ ا٭طٖاص ايشٖب١ٝ سات ا٭يٛإ املتٓاعك١ املتٖٛذ١ ؾذُاشلا نإ ؾٛم

إٔ ٜٛفـ 

  َٔ أطًت خٝٛط ايؾُػ ؾُٮت ايهٛخ بٓٛصٖا ٚرؾ٦ٗا ٚأٜكعت سؾضات ْا١ُ٥ ؾدضدت

كاب٦ٗا تغتكبٌ اؿٝا٠ ٚتغع٢ إىل ايضطم 

  أقبٌ ؾقٌ ايضبٝع بغُا٥٘ ايقاؾ١ٝ ٚانتغت ا٭صض س١ً عٓزع١ٝ ْامض٠ َٛؽا٠

مبدتًـ أْٛاع ايظٖٛص ٚايضٜاسني 

  يف ايضبٝع منا ايظ٥بل ٜٚٓع ايكضْؿٌ ْٚبتت سلاصٜذ ايٝازلني ؾاختًطت ايضٜاسني ٚأفبح

اؾٛ عطضا َٓعؾا 

  أَا ايضبٝع ؾٗٛ عٝزْا مبا تنؿٝ٘ ايطٝٛص ٚايؿضاؽات ٚايٓشٌ ٚايظْابرل َٔ بٗذ١ ٚسضنات

صقك َٚٛعٝك٢ يف ايغُا٤ ايعاي١ٝ 

  ْ٘نٓت أص٣ ايضبٝع نعضٚؼ ميؾٞ كتا٫ يف ثٛب عٓزعٞ ايًٕٛ كنض بزٜع ٚقز طا

ايعٌ  

  غضعت سزٜك١ املٓظٍ أطٖاصا ٚٚصٚرا َٔ كتًـ ا٭ؽهاٍ ٚا٭يٛإ تؿٛح َٓٗا عطٛص

ؼٝٞ املٛت٢ ٚتٓعؿ ايٓؿٛؼ اؿظ١ٜٓ 

  ؾإسا اؿزٜك١ دٓات عزٕ ؾٝٗا نٌ َا تؾتٗٞ ايٓؿٛؼ ٚتضٚم ايعٕٝٛ ست٢ إٔ صا٥ش١

 .ايضبٝع ميهٓو سلٗا َٔ َغاؾ١ بعٝز٠ دزا 
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يف ؾقٌ ايقٝـ 

   سض ؽزٜز

  ايبشض عاز ٖار٨ ٜذلا٢َ بظصق١ عاسض٠

  تتغاصع أَٛاد٘ خؿٝؿ١ صؽٝك١ يتٛؽٛـ ايؾاط٧

  ٕٛنٌ املقطاؾني ميضس

  ت٬طِ ا٭َٛاز اـؿٝؿ١ ايقدٛص ايباصط٠ ٚتذلادع يف اْغٝاب

  ٜٔيف ايقٝـ تؾضم سلػ ٖٚاد١ تػُض ايهٕٛ رف٤ا ٚبٗا٤ ؾٝعر ايبشض باملقطاؾني ايش

ٜكبًٕٛ عًٝ٘ َٔ نٌ ا٭ما٤ 

  يف ايقٝـ اشلٛا٤ ساص ٚايؾُػ عاطع١ تضعٌ أؽع١ قضق١ ايّٝٛ قا٥غ ٚايؾاط٧ ٜعر

بايٓاؼ 

  نإ ايؿقٌ فٝؿا ٚنإ ايّٝٛ ؽزٜز اؿضاص٠ ثكٌٝ ايٛطأ٠

  ّبزأت سضاص٠ ايؾُػ تؾتز ٚتتشٍٛ إىل ععرل ًٜؿح ا٭دغا

   ابتزأت سلػ ايقٝـ تضعٌ أؽعتٗا اؿاص٠ ٜٚٓبعح يف ا٭ؾل مباب ايغضاب

  إْ٘ ؾقٌ ايقٝـ ...فؿض٠ صٌَ ٚطصق١ َا٤ ٚفؿا٤ دٛ ٚإؽضام زلا٤

يف ؾقٌ اـضٜـ 

   يكز صسٌ ايقٝـ ٚدا٤ اـضٜـ ٚبزأ ايطكػ ٜتػرل ؽ٦ٝا ؾؾ٦ٝا

  ٫ْت سضاص٠ ايؾُػ ٚيهٔ ا٭صض َاطايت فًب١

  ٖبت ايضٜح ؾتغاقطت ا٭ٚصام ٚػضرت ا٭ؽذاص

  بزأت أَطاص اـضٜـ تٓظٍ صساسا ثِ أفبشت ٖط٬

  ؾقٌ اـضٜـ ٜهار ٜٓكنٞ ايؾُػ خذٛي١ ٚاشلٛا٤ يطٝـ ٚايٛصام ايقؿضا٤ تٓاثضت

ع٢ً ا٭صض 

  اصبز ا٭ؾل ٚأظًُت ايزْٝا ٖٚب ْغِٝ باصر ٚخِٝ ع٢ً اؿكٍٛ عهٕٛ صٖٝب ٚبزت

ايغشب ايغٛرا٤ يف ايغُا٤ كٝؿ١ ثك١ًٝ 

  ٘ا٭ٚصام ايقؿضا٤ َهزع١ َٚبعجض٠ َٚٔ ؼتٗا سؾا٥ؿ منت يف سٝا٤ ٚا٭ؽذاص ؽب

عاص١ٜ 

 أقبٌ اـضٜـ ؾقبؼ ايغُا٤ بًٕٛ صقٝل .

  َ٘ٚغاَت ايغُا٤ ٚتضانُت ؾٝٗا ايغشب ست٢ أظًُت ايزْٝا ؾاملطض َكبٌ ٜبؾض بكز

َٚٝض ايدلم ٚققـ ايضعز 

  يف ؾقٌ اـضٜـ تتغاقط أٚصام ايؾذاص ٚتتطاٜض يف ايؿنا٤ ايضسب نتطاٜض ايعدلات

 

Librairie « Devoir.TN » مكتبة — Page 24



 

 

25 

 

ٚفـ عٓافض احملٝط 

 

اؿٝٛاْات 

يكز نإ نبؾا أبٝض ايقٛف يف َكز١َ صأع٘ بكع١ عٛرا٤ متٝظٙ عٔ غرلٙ : اـضٚف 

ٚتزيت أيٝت٘ ؾبزا ميؾٞ كتا٫ بٓؿغ٘ ٜتكزّ َضؾٛع ايضأؼ نُٔ ٜكٛر دٝؾ٘ 

بؾذاع١ مٛ َعضن١  

أبقضت سغْٛا سٖبٝا ٜتشضى بضؽاق١ ؾٝٗتظ سْب٘ املدطط با٭فؿض ٚا٭بٝض : ايعقؿٛص 

. ٚايضَارٟ أٚ ٜٓهت فزصٙ سا ايضٜؿ ايشٖيب مبٓكاصٙ ايزقٝل أٚ ٜٓؾز بقٛت٘ ايعشب 

يٞ َٗض أؽكض مجٌٝ املٓعض بزٜع اـًك١ تظٜٓ٘ غض٠ بٝنا٤ يف دبٗت٘ : اؿقإ 

َٗض صؽٝل ايكٛا٥ِ ققرل ايعٓل أؽكض ايًٕٛ إسا صنض دعٌ ٜطٟٛ ا٭صض طٝا نايدلم 

. اـاطـ 

ٖٛ سٝٛإ سنٞ صقٝل اؿاؽ١ٝ ٚر٩ٚب ع٢ً ايعٌُ عهػ نٌ ايزعاٜات : اؿُاص 

. ايضا٥ذ١ سٛي٘ َٓش ايكزّ

مج١ًٝ بعٝٓٝٗا ايضا٥عتني ٚسقٓٗا ايقػرل ٚعاؾضٜٗا ا٭عٛرٜٔ اي٬َعني ٚبكضْٝٗا : املعظا٠ 

املدططني ٚبؾعضٖا ا٭بٝض ايطٌٜٛ ايشٟ ٜهغٛ دًزٖا ايٓاعِ ٚإماؾ١ إىل سيو ؾكز 

. ناْت عٓظ٠ طٝب١ ٚرٜع١

يٞ قط١ أسبٗا نجرلا ٚدٗٗا َغتزٜض ؾٝ٘ عٝٓإ خنضاٚإ ٚأْـ ٚصرٟ إسا َؾت : ايكط 

. صؾعت سًٜٗا ايطٌٜٛ 

أعز صٖٝب كايب٘ نأْٗا عٕٓٛ اؿضاب ٚأْٝاب٘ نأْٗا ايغهانني ٚعٝٓاٙ : ا٭عز 

تؾعإ بدلٜل كٝـ 

قضٚر مداّ اؿذِ نايػٛص٫ت نإ َٓعضِٖ َؿظعا ٚٚدِٖٛٗ عٛرا٤ ٚؽعضِٖ : ايكضر 

. نجٝـ ٚأظاؾضِٖ ط١ًٜٛ سار٠ ْٚعضتِٗ كٝؿ١

صأٜت طاٚٚعا يف صٜؾ٘ ايبزٜع ىتاٍ نايعضٚؼ يف ثٛب٘ ايضؾٝع ٚسًٜ٘ ايؿتإ : ايطاٚٚؼ

نكٛؼ ايغشاب ايظاٖٞ متتظز ا٭يٛإ يف سغٓ٘ اٱشلٞ  
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ايٓباتات 

   ايغٛعٔ ا٭بٝض ٚا٭قشٛإ ا٭فؿض ٚايٓضدػ ايبٓؿغذٞ ٚؽكا٥ل ايٓعُإ اؿُضا٤

   متٛز ا٭طٖاص باعج١ صا٥ش١ خ٬ب١

  عارت يًظٖٛص صا٥شتٗا ايشن١ٝ ْٚناصتٗا اييت طارتٗا أؽع١ ايؾُػ مجا٫ ٚاؽضاقا

  تؿتشت أطٖاصٖا ٫ٚست بضاعِ طض١ٜ تبؾض مبٛاف١ً ايُٓٛ ٚاَتظدت صا٥شتٗا ايؾش١ٜ

بٓغِٝ عًٌٝ  

  ٜٛؽٞ خنضتٗا طٖض بضٟ أمحض قإ تتٛعط٘ را٥ض٠ عٛرا٤ ٚناْت ايغٓابٌ ؼتو

ببعنٗا ٚمتز أعٓاقٗا مٛٙ نأْٗا أْغت ب٘ ٚصرت ايتش١ٝ بتش١ٝ صقٝك١ ع٢ً تًطؿ٘ 

. َعٗا 

 

 (أٚفاف خٴًك١ٝ )ايؾدقٝات 

  ناْت صِٜ سغ١ٓ ا٭خ٬م َٗشب١ تعطـ ع٢ً ايؿكضا٤ ٚاملغانني .

  ناْت ايطؿ١ً َطٝع١ قٓٛع١ ٚغرل َتطًب١ شلا أس٬ّ نجرل٠ تغع٢ إىل ؼكٝكٗا

باملؾك١ ٚايعٌُ ايز٩ٚب  

   َػضٚص٠ َتعاي١ٝ ٫ ؼٌُ اؿب أٚ ايٛر ٭سز خبٝج١ َانض٠ نشاب١

  ؽدك ْبٌٝ ا٭خ٬م نضِٜ ايكًب ٚاـًل يعٛب طضٚب دشاب

  يكز اؽتٗضت بكًبٗا ايضخاَٞ ٚبكغا٠ٚ ٫ ٜناٖٝٗا ؾٝٗا أسز

  ؽاب وٌُ بني دٓبٝ٘ قًبا ٜظخض بايعٛاطـ ايؾضٜؿ١ ٚا٫سغاعات ايٓب١ًٝ ٖٛ

ٚبضغب١ فارق١ يف ايٓؿع ٚاٱصؽار 

   أفبح ايطؿٌ َجا٫ يهُاٍ ا٭خ٬م ٚمحٝز ايقؿات باصعا يف املعاصف ٚاٯراب

   ؼب ابٓٗا ايٛسٝز سبا ؽزٜزا ٭ْ٘ طٝب اـًل َطٝع ًٜيب طًباتٗا

   طٝب ايكًب ناٌَ ا٭خ٬م ٜعطـ ع٢ً ايٓاؼ ٚوب أًٖ٘ سبا مجا ٖٛ

  ًِٗٝؾ٬ح طٝب ايكًب ٜعٝؿ َع طٚدت٘ قاْعني مبا أعطاُٖا اهلل صامٝني مبا أْعِ ع

. َٔ خرل ٚؾرل

  ٚإسا استاز إىل ؽ٤ٞ طًب٘ يف اسذلاّ ٚأرب ٚإسا ؽها ؽ٦ٝا سنضٙ يف صق١ ٚيطـ .
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 (أٚفاف َخًك١ٝ  )ايؾدقٝات 

  ًٌٝؾتا٠ باٖض٠ اؾُاٍ نأْٗا ايكُض املهتٌُ يف ايغُا٤ أٚ ايٓذّٛ اي٬َع١ يف اي

ايهاسٌ ايغٛار ٚدٗٗا َغتزٜض ٚصرٟ ايًٕٛ ٚعٝٓاٖا خنضٚإ بًٕٛ أعؾاب ايبشض 

. ٚؽعضٖا أفؿض نأْ٘ خٝٛط ايشٖب

   ٍؽاب نأْ٘ غقٔ َظٖض ٚقؿت٘ ؾٝٗا د٬ٍ ٚٚقاص ٚعٝٓاٙ ؾُٝٗا طُٛح ٚتعا

  شلذتٗا يف اؿزٜح اؽضاق١ : ناْت َضِٜ طؿ١ً بهٌ َا يًطؿٛي١ َٔ خقا٥ك

ٚدٗٗا بتًو ايدلا٠٤ ٚايغشاد١ خؿ١ سضنتٗا نأْٗا ايعيب  

   ٘فاص ن٬ٗ عذٛطا ؾنعـ بقضٙ ٚاعتٌ قًب٘ ٖٚٚٓت قٛاٙ ٚخاصت فشت

  خطٛاتٗا ٥ٚٝز٠ ندطٛات ايغًشؿا٠ صد٬ٖا ٖظًٜتإ ٚثٝابٗا صث١ باي١ٝ ظٗضٖا

َٓشٔ امٓا٤ َظعذا  

  مجٌٝ املٓعض صا٥ع ايطًع١ لٝب سنٞ ايكًب ٚنإ ألب ا٫عض٠ ٚأسناٖا ٚأصقٗا

. قًبا ٚأفؿاٖا طًع١ ٚأبضٖا بأبٜٛ٘ ٚأصؾكٗا بقػاص إخٛت٘

 َغتزٜض ايٛد٘ طٌٜٛ ايكا١َ ثاقب ايٓعض ي٘ , ناْت ي٘ طًع١ ب١ٝٗ تِٓ عٔ ٚدا١ٖ 

. دغِ صٜامٞ 

  ٙؽاب سٚ سصاعني َؿتٛيني ٚع٢ً صأع٘ قبع١ ٚاعع١ تعًٌ ٚدٗ٘ ٫ٚ تذلى َٔ ؽعض

ايؿاسِ إ٫ بعض اـقا٥ٌ ايغٛرا٤ املتزي١ٝ ع٢ً دبٝٓ٘  

  عٝٓا فزٜكٞ نعٝين ايكطط يف ايقباح ؽعضٙ بغط يْٛ٘ بين ماصب إىل ايقؿض٠

. نًٕٛ خٝٛط ايشص٠ متاَا ٚدٗ٘ أؽكض اْتؾضت ؾٝ٘ ْكاط منؿ

  ّعٝٓا ايطؿٌ عٛراٜٚٔ نشبيت طٜتٕٛ ٫َعتإ ؽعضٙ دعز ؾاسِ نكطع ايع٬

. ٚٚدٗ٘ قُشٞ فبػت٘ سلػ ب٬رٙ بغُض٠ خؿٝؿ١ قبب١ 

  ناْت سلطا٤ قبٝش١ املٓعض ؽعضٖا أؽعح ٚدٗٗا فػرل تعًٛٙ نجرل َٔ ايتذاعٝز

. ٚعٝٓاٖا َغتزٜضتإ داسعتإ ٚأْؿٗا طٌٜٛ َعكـ ٚنأْ٘ َٓكاص ْغض داصح

 صأٜت صد٬ أؽعح أغدل قز تزىل ؽعضٙ سًكات ٚاْٗايت ؿٝت٘ طٝات .

  ٙنإ َنشو املٓعض أؾطػ ا٭ْـ ٚاعع ايؾزم غًٝغ ايؾؿتني ؽعضٙ طٌٜٛ أسْا

. فػرلتإ ٫ تهارإ تعٗضإ

  ًَٝح ايطًع١ عاسض اؿغٔ خؿٝـ ايضٚح سًٛ ايه٬ّ رَح ا٭خ٬م محٝز 

. ايقؿات

  ؾتا٠ صا٥ع١ اؿغٔ ٫ َجٌٝ ؾُاشلا ؾٛم ا٭صض عٝٓاٖا طصقاٚإ بًٕٛ ايغُا٤ ٚؽعضٖا

. سٖيب بًٕٛ ايؾُػ ٚؾُٗا رقٝل نأْ٘ ايبزص

  نًُا ندلت ايؿتا٠ انتٌُ دغُٗا ٚتناعـ مجاشلا ٚطار ؽعضٖا افؿضاصا ٚبضٜكا

ست٢ نأْ٘ ايشٖب اـايك ؾايعني مل تض أمجٌ َٓ٘ ٚا٭سٕ مل تغُع عٔ ؽبٝ٘ ي٘ يف 

. ايكقك ٚاؿهاٜات
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  ٔناْت ؾتا٠ قاع١ٝ ايكًب َتشذض٠ املؾاعض شلا ٖٝب١ ٜٓؿض َٓٗا اٱْغإ ٚؽعض خؾ

نأْ٘ ايًٝـ صَارٟ ايًٕٛ نأْ٘ فٛف خضٚف 

  ناْت اَضأ٠ ؽضٜض٠ خبٝج١ ا٭خ٬م ٚمل تهٔ ٖٞ ٚابٓتٗا ممٔ وؿعٕٛ ٚعزا ٫ٚ

عٗزا أٚ ٜتشنضٕٚ فٓٝعا طٝبا أٚ َعضٚؾا ٭سز 

   ٍؾتا٠ فػرل٠ ؽاسب١ ايٛد٘ ١ًًَٗٗ ايجٝاب ٜعٗض عًٝٗا ايٖٛٔ ٚاؾٛع ٚاشلظا

  ؽاب ْكٞ ايكًب ٖار٨ ايطباع ٜبشٍ أقق٢ دٗزٙ يف ايعٌُ عٔ طٝب خاطض ٫

. ٜؾهٛ ٫ٚ ٜتهاعٌ ٫ٚ وتاٍ أٚ ٜأخش يٓؿغ٘ َا يٝػ ي٘ 

  ٌسباٖا اهلل ظُاٍ ٚماح ٚسغٔ طا٥ز ؾهاْت َغض٠ يًعٕٝٛ َٚبعح إعذاب يه

. َٔ ٜضاٖا 

  ِناْت يف َكتبٌ ؽبابٗا يف صبٝعٗا ايعؾضٜٔ ؾا٥ك١ اؾُاٍ ؽعضٖا أعٛر ؾاس

عٝٓاٖا سٛصٚإ تٓاؾغإ عٕٝٛ بكض ايٛسؿ ممؾٛق١ ايكٛاّ ٚدٗٗا بزص يف ي١ًٝ متاَ٘ 

. ؾهأْٗا إسز٣ سٛصٜات اؾٓإ 

  صدٌ مدِ اؾج١ ؽزٜز ايغٛار ي٘ عٝٓإ َؾٖٛتإ ٦ًَٝتإ بايؾض .

 تٓاٖظ ايج٬ثني ؽكضا٤ َغتزٜض٠ ايٛد٘ عغ١ًٝ ايعٝٓني ط١ًٜٛ ايكا١َ ق١ٜٛ ايب١ٝٓ .

  عٝٓإ ٚاععتإ مجًٝتإ نشبات ايًٛط ًَتُعتني َجٌ ايً٪ي٪ ا٭عٛر ايٓارص ٚأْـ

رقٝل فػرل ؾِ مٝل باعِ يطٝـ ٚؽعض َٓغزٍ ًَتُع ست٢ نأْ٘ َػغٍٛ مبا٤ 

. عشضٟ َٚؾط مبؾط بؿعٌ ا٭عادٝب 

  ٘نإ ٜبزٚ عذٛطا دزا نإٔ عُضٙ أيـ عاّ ي٘ ؿ١ٝ بٝنا٤ ط١ًٜٛ ٚؽعض صأع

ٜٓغزٍ ع٢ً نتؿٝ٘ نأْ٘ ٖاي١ َٔ ايٓٛص نُا ناْت ٬َبغ٘ ًَتُع١ ٚعٝٓاٙ 

. تبني ؾُٝٗا ايتك٣ٛ ٚايظٖز ٚاؿه١ُ 

ؽاسب ايٛد٘ غا٥ض ايعٝٓني َغتًل يف تضاخ ٚسبٍٛ ٚإعٝا٤ نإ  ع٬ًٝ  :  ٚفـ َضٜض

قز اْٗه٘ املضض ٚنار ٜغٌ دغُ٘ ع٬ نإ ٜؿٝل ق٬ًٝ ثِ ٜكغٛ عًٝ٘ املضض 

أسٝاْا  

  نإ اؿض قز يؿح ٚدٗ٘ ؾأساي٘ َتٛصرا ؾهأْ٘ قز عار َٔ عبام أٚ َضتع ايقٛاسب

   أخرلا تنا٤ٍ را٩ٙ  ٚتزصز مٛ ايعاؾ١ٝ ٚايدل٤ ؾأؽضم ٚدٗ٘ ٚعارت إيٝ٘ ا٫بتغا١َ

َٔ ايٓاؼ َٔ سضَِٗ ايزٖض املتع١ باؿٝا٠ ؾِٗ ُٜٕٗٝٛ ع٢ً ٚد٘ ا٭صض  :  ٚفـ ؾكرل

ٚايب٪ؼ سًٝؿِٗ ٚايتعاع١ ظًِٗ  

  ٘يكٝتٗا املغه١ٓٝ يكز ناْت يف ساي١ ٜضث٢ شلا  َات ٚايزٖا ٚمل ٜٛصثٗا غرل ازل

ناْت عاص١ٜ ايكزَني صث١  َٚاتت أَٗا ٚمل تذلى شلا ع٣ٛ رَٛع ا٭ع٢ ٚسٍ ايٝتِ

اغدل  ايجٛب َا ؼقٞ ايعني تًو ايضقع املٓتؾض٠ ؾٝ٘ ؾهأْٗا أصتاّ تعز بٗا يٝايٞ عشابٗا

ؽعضٖا ايؿاسِ ٚتًبز ٫ٚح َٔ ؼت٘ ٚد٘ نايزٜٓاصايظا٥ـ يف فؿضت٘ 
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ٚفـ ا٭ساعٝػ ٚاملؾاعض 

: ايؿضح

  مل تغع ايؿضس١ قًيب / صست أصقك بؾضا ٚسبٛصا / تًًٗت أعاصٜضٟ /   تًًٗت بؾض

  اْبغطت أعاصٜضٟ ؾضسا / غُضتين ؾضس١ عاص١َ / غُضتين ععار٠ ٫ تٛفـ / 
  اصتغُت ع٬َات ايؿضح ع٢ً قٝاٟ / نزت أطرل ؾضسا / نًًت دٗٛرٟ بايٓذاح

  اْكؾع عين ايؾعٛص باشلظمي١ ٚأفبشت أؽعض بايٓد٠ٛ ٚا٫ْتقاص

  ٌٝؾامت ْؿغٞ غبط١ ٚسبٛصا / بٛدٗٗا بؾض ٚيف عٝٓٝٗا ؾضح ٚع٢ً يغاْٗا قٍٛ مج

  تًًٗت أعاصٜضٙ ٚايتُعت أعٝٓ٘ عضٚصا/ ٜا شلا َٔ َؿادأ٠ عاص٠ خًؿت يف ْؿغٞ ايبٗذ١ 
  ٚدٛٙ طًك١ تؿٝض بؾضا ٚس١ٜٛٝ / نار قًيب ٜكؿظ َٔ بني أمًعٞ ؾضسا ٚعضٚصا

 ابتٗر–اعتبؾض - اْبغط- ععز- اْؾضح- ؾضح . 
  نٓا ْتذٍٛ باعجني ايؿضح ٚايغ٬ّ ٚاؿب سٝجُا َضصْا / 
 ٌٝبٛدٗٗا بؾض ٚيف عٝٓٝٗا ؾضح ٚع٢ً يغاْٗا قٍٛ مج 
 ٘نٓت أصنض يف عضع١ ٚعضٚص نعقؿٛص غارص قؿق 
 اصتغِ ايبؾض ٚايذلساب ع٢ً ٚدِٖٛٗ ؾايتُعت أعِٝٓٗ عضٚصا ٚؾضسا 
 غُضت٘ بكب٬تٗا ايطاؾش١ باملٛر٠ ٚاملعدل٠ عٔ ايغعار٠ 
 ٚقز َٮ نٝاْٗا ؾضح ؾضٜز مل تعضؾ٘ َٔ قبٌ ٚؾٝض َٔ ايغعار٠ ٫ ٜٛفـ 
 ّؾُٗا باعِ ْهتتٗا سامض٠ ٚنأْٗا بٝٓٗا ٚبني ايؿضح عكز ٫ ٜٓقض 
  ٚإسا ايزْٝا َٔ سٛيٞ ْػِ سًٛ عاسض ٚإسا ا٭فٛات نامل٥٬ه١ تطرل 
 نإ َٓؾضح ايقزص تعًٛ ٚدٗ٘ ع٬َات ايػبط١ 
 نإ ٜغٛرٙ اٱٜٓاؼ ٚايغضٚص ٚتػُضٙ ايؿها١ٖ ٚاملظاح ٚا٫ْؾضاح 
  غُضتٗا ععار٠ ٚتًًٗت أعاصٜضٖا ٚبضقت عٝٓاٖا ٚقز ؾامتا رَٛعا ؾاطرارت مجا٫ 
 ناْت أعِٝٓٗ تًُع بَٛنات بٗذ١ ٚؾضح - ع٢ً ؽؿتٝ٘ ابتغا١َ عضٜن١ َٚؾضق١ 
  نإ َٓؾضح ايقزص تعًٛ ٚدٗ٘ ع٬َات ايػبط١ ٚايغضٚص 
  إْ٘ َؾٗز ٖظيٞ سكا أثاص مشهٞ ٚرؾعين إىل ايكٗك١ٗ ٚدعًين أت٣ًٛ َٔ نجض٠

 .قاٍ ٚقز اصتغُت ع٢ً ثػضٙ ابتغا١َ ؾٝٗا عطـ ٚسٓإ     -    اينشو
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: اؿظٕ

  َٓعض ٜؿتت ايقدٛص ٚتٓؿطض يض٩ٜت٘ ا٭نبار  ...ٜا شلٍٛ سيو املٓعض ايؿعٝع

   فعل اؾُٝع ٚٚقؿٛا َشٖٛيني َٔ ٍٖٛ ايؿادع١

  ًْٞزت َين فضخ١ َز١ٜٚ عكطت إثضٖا ع٢ً ا٭صض َػؾٝا ع

  اْكًب املهإ إىل َٓاس١ متظم ْٝاط ايكًٛب

  ِٖٗٛيكز نإ املؾٗز َ٪ثضا سظٜٓا ٜجرل أيٛاْا َٔ ايًٛع١ ٚاؿغض٠ ؾٗ٪٤٫ قز افؿضت ٚد

ٚاختًذت ْؿٛعِٗ َٚارت بِٗ ا٭صض ؾغكطٛا عًٝٗا ناملٛت٢ ٚأٚي٦و قز خٓكتِٗ ايعدل٠ 

 .ٚعكزت ايزٖؾ١ أيغٓتِٗ ؾغايت رَٛعِٗ غظٜض٠ تعدل عُا يف ْؿٛعِٗ َٔ يٛع١ ٚسغض٠
  عزت إىل املٓظٍ َٓهغضا سظٜٓا أدض خط٢ اـٝب١ ٚقز متًهين سظٕ ؽزٜز 
  عاْل ٚايزٙ ٖٚٛ هٗؿ بايبها٤ أعؿا ٚسظْا ع٢ً.. 
 ٕمضب نؿا يف نـ ٚاعتغًِ يٮسظا 
 ٍأَغت سٝات٘ خٛا٤ ٫ بٗذ١ ؾٝٗا ٫ٚ صٚا٤ ٜضٜٔ عًٝٗا ٚسؾ١ ٬َٚ 
  أصعًت رَٛعا يف فُت ع٢ً خزٜٗا ٚناْت تعٗض خًؿٗا ْعض٠ سظ١ٜٓ َٓهغض٠ 
  ٚع٢ً ؾُ٘ ابتغا١َ تضقضقت ع٢ً ؽؿتٝ٘ ايهاؿتني نُا تذلقضم ايزَع١ يف ايعني

 امل١َُٛٗ 
 آملين إٔ وٌ بٝين ٚبٝٓ٘ اؾؿا٤ قٌ ا٭يؿ١ ٚايقزاق١ 
  نإ املتنضصٕٚ َٓتقبني ٖٓا ٖٚٓاى ٜعإْٛ آثاص ايٓهب١ ٜٚكزصٕٚ املٛقـ يف فُت. 
  اعتشايت ا٫بتغا١َ إىل طؾض٠ عكبٗا َتٓٗزا 
  ٞاعتبز بٞ ايٝأؼ ٚايهآب١ ٚاؿظٕ ؾعزت إىل املٓظٍ أدض خط٢ اـٝب١  ٚعٕٝٛ أتضاب

 .تضَكين يف ؽؿك١
  أسغت باؿغض٠ ٚايٓزّ ٚاُْٗضت ايزَٛع َزصاصا ؾػغًت ٚدٗٗا ٚبًًت دغُٗا. 
 مضب فزصٙ سا٬ٖ ٚفضخ فضخ١ ايٝا٥ػ املقضٚع ٚصاح هٗؿ بايبها٤. 
  بهت بها٤ َضا ست٢ تٛصَت عٝٓاٖا ٚاَتٓعت عٔ ايطعاّ ٚايؾضاب سظْا ست٢ أٚؽهت

 .ع٢ً اشل٬ى يؾز٠ معؿٗا
 

 

 

Librairie « Devoir.TN » مكتبة — Page 30



 

 

31 

 

اـٛف 

 ٞغاب فٛتٞ    -   ساب قًيب   -   عكٌ اـٛف يغاْٞ  -   اصتعزت أٚفاي

 ٞمجز ايزّ يف عضٚقٞ    -   تغُضت يف َهاْٞ   -   تبزرت أسؾا٥

 ٞسًٖت مما صأٜت   -  تضقضقت عٝٓاٟ رَٛعا  -   افطهت أعٓاْٞ  -   دـ سًك

 تغُضت يف َهاْٞ ٫ أق٣ٛ ع٢ً اؿضن١    -  متًهين اـٛف

  ٚمعت ٜزٟ ع٢ً ؾُٞ ٭نتِ ايقضخ١ اييت أسغغت أْٗا عتٓطًل

  ٚنإٔ يغاْٞ عكٌ ٚقًيب قز ساب

  ًٞأفبشت عاقاٟ غرل قارصتني ع٢ً مح

   ْٕٛزت َين فضخ١ ق١ٜٛ َظقت أسؾا٤ ايغه

   اقؾعض بزْٞ ٚعضت ؾٝ٘ صعؾ١ َٔ اـٛف ٚاشلًع

  سٌٖ–اصتاع - ًٖع - ٚدِ - تغُض - تًعجِ - اصػـ - امطضب - سعض - خاف  
 اْتؾض اشلًع ٚايؿظع يف قًٛب ايغهإ ٚاختًط عًِٝٗ املض 
 نإ سيو املٓعض ٜجرل يف ايٓؿػ ايضٖب١ 
  أخشت اشلٛادػ تغاٚص املضأ٠ ثِ اؽتز بٗا اـٛف 
 ٘نإ ٜضػـ نايكقب١ يؾز٠ ؾظع٘ ٚخٛؾ٘ ٚصعب 
 ٖب َٔ ايّٓٛ َشعٛصا ٖٚٛ ٜضتعز َٔ اـٛف ٜٚنطضب َٔ ايؿظع ٚايضعب 
  ًِزلعت فٛتا َضعبا ؾامطضبت ٚأخشت أصتعؿ َٔ ؽز٠ اـٛف ٚمجزت قٛا٥ُٞ ؾ

 أعتطع إٔ أٖضب أٚ أفٝح
  سعضت مما زلعت ٚع٬ ٚدٗٗا ايؾشٛب ٚافؿض يْٛٗا ٚقايت يف فٛت َنطضب 
  اؽتز ؾظع عهإ ايبٝت ؾكز ناْٛا َٗزرٜٔ بهاصث١ ؽا١ًَ ٫ ٜغًِ َٔ أساٖا أسز 
  نٓت أتكزّ غط٢ َتجاق١ً أقزّ صد٬ ٚأأخض أخض٣ 
  ٚإسا ايزْٝا َٔ سٛيٓا أفٛات كٝؿ١ تضػـ ي٘ ايٓؿػ ٚع٬َات اـٛف بار١ٜ ع٢ً

 .ٚدٖٛٓا 
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اٱعذاب 

 اعذلاٖا سٍٖٛ ؽزٜز ثِ ؼاًَت ع٢ً ْؿغٗا ٚقايت 
 أعذبت بٗا أميا اعذاب 
  صاقتين ايؿهض٠ ٚمل تعٛطْٞ اٱصار٠ يف تٓؿٝشٖا 
 ّصاقين َا نإ عًٝ٘ َٔ سغٔ ٚتٓاعب ْٚعا 
 سزقٓا ؾٝ٘ غرل َقزقني 
 إْٗا غا١ٜ يف ا٫بزاع ٚايتٓغٝل 
 ْٞأفػٝت إيٝٗا بكًيب ٚعكًٞ ٚنٝا 
  ٖٛ ًٞأٍٚ َا بٗضْٞ ًَٚو عك 
  َا أصٚع ايطبٝع١ َٚا أبزعٗا عبشإ اهلل 
 ٜ٘ا شلشا اؾُاٍ اـ٬ب نٌ َٔ صآٙ أعذب ب 
  إْ٘ َؾٗز أثاص اعذابٓا.. 
 َا ؽا٤ اهلل نِ ٖٛ بزٜع عبشإ اهلل 
 

 

اؿكز ٚاؿغز 

  يكز اؽتٗضت بكًبٗا ايضخاَٞ ٚبكغاٚتٗا اييت ٫ ٜناٖٝٗا ؾٝٗا أسز 
  نإ ايؾض قز دؿـ نٌ ٜٓابٝع اؿب يف قًبٗا 
  ثاصت ٖٚادت ٚظٓتٗا إٖا١ْ شلا ٚؼكرلا ؾتُتُت بني ؽؿتٝٗا ٚبهًُات تٓشص بايؾض

 ٚاْؿذضت نايدلنإ ايجا٥ض 
  محًل إيٝ٘ ط٬ٜٛ بعٝٓني طاؾشتني سكزا ٚؽضا 
 ٘بزأ ٜعٗض اؿغز ايشٟ يف ْؿغ 
  سٌ اؾؿا٤ ٚاؿكز بٝين ٚبٝٓ٘ قٌ ا٭يؿ١ ٚايقزاق١ 
 ناْت تهتِ مٖٛا غٝعا ٚسكزا ؽزٜزٜٔ ٫ سقض شلُا. 
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ايػنب 

  ْٜ٘ٓؿذض غنبا بقٛت غًٝغ نأْ٘ ٖزٜض ايٓٗض يف ٖٝذا 
  ٜ٘ػنب ؾٝتطاٜض ايؾضص َٔ عٝٓٝ٘ ٚتٓؿض عضٚم صقبت٘ ٚتتقًب عن٬ت 
  ٜعقضٙ ايػٝغ ٚايػنب  -   ٜقٝح بق١ت دٗٛصٟ أدؿ 
  قطبت ا٭ّ ٚدٗٗا غنبا -  ناْت تعاتبين يف شلذ١ غامب١. 
  اْؿذض غامبا ناْؿذاص ايدلنإ ٚامحض ٚدٗ٘ غٝنا 
  امحض ٚدٗ٘ ٚاْتؿدت عٓك٘ ؾدلطت عضٚق٘ نأؽذاص اـضٜـ ثِ تزؾل عًٝٓا نُا

 ٜتزؾل ايٓٗض يف َٛعِ ؾٝناْ٘
اؿرل٠ 

 أدٛب ايػضؾ١ د١٦ٝ ٚسٖابا    -  ٚقؿت َذلررا  -   بكٝت َش٫ٖٛ

 نٓت أغٛل يف عض َٔ ا٭ؾهاص   -  أفابين أصم ؽزٜز  -  عاٚصتين سرل٠ نبرل٠

 ْٞيكز ْغٝت ... ٜا يًُقٝب١   -  َاسا أؾعٌ ٜا إ٫ٖٞ  -   مل ٜهشٌ ايّٓٛ أدؿا

  ٟناْت ٖشٙ ا٭ع١ً٦ ؽاَضسٖين   -   اصتغُت ع٬َات اؿرل٠ ع٢ً قٝا

  وػ نإٔ املهإ مل ٜعز ٜغع٘  -  نإ ٜشصع ايػضؾ١ أٚ املهإ د١٦ٝ ٚسٖابا

 ٕٜٓعض إىل ايغاع١ َٔ سني إىل آخض   -  ؾٗٛ ٫ ٜغتكض يف َها

   دايت غاطضٙ عز٠ أع١ً٦ عذظ عٔ اهار أدٛب١ شلا

  سٖب خٝاي٘ إىل أخطض ا٫ستُا٫ت ٚيهٓ٘ يف نٌ َض٠ واٍٚ طضرٖا

 خاَض  - تًعجِ - سٌٖ - تضرر - عاٚص - استاص

  نإ ٜكنٞ ْٗاصٙ يف سرل٠ ْٚزّ ٜٚبٝت يًٝ٘ يف ِٖ ْٚهز

 ٜعبػ ؾتتٗذِ عشٓت٘  -  اْتؾض يف ايبٝت اؿظٕ ٚاؿرل٠

 تكزَت يف خط٢ َذلرر٠ ٚأْا أؼغػ ايطضٜل  - راُٖ٘ اـٛف ٚعاٚصت٘ ٖٛادػ ؽت٢

 نٓت أتأًَ٘ ؾتظرسِ يف خاطضٟ أع١ً٦ نجرل٠- 
   اْكبنت ْؿغٞ ٚاسذلت ثِ ؾهضت ٚقًت - ٚتٛايت ا٭ٜاّ َتجاق١ً َتباط١٦ َذلاخ١ٝ ..

  ٚنٓت أؼضم ؽٛقا يكزّٚ أخٞ ؾأصعٌ ايٓعض َٔ ايٓاؾش٠ تاص٠ ٚأصنض إىل ْاف١ٝ

ايؾاصع َغتطًعا طٛصا  

 ِنٓت أقزّ صد٬ ٚأأخض أخض٣    -   اْتش٢ نٌ ٚاسز َٓا صنٓا ٖٚٛ ٚاد
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أقٛاٍ ٚسهِ 

 يف ا٫ؼار ق٠ٛ    -       َٔ دز ٚدز َٚٔ طصع سقز 
 طًب املعايٞ عٗض ايًٝايٞ   -   ٫ ت٪دٌ عٌُ ايّٝٛ إىل ايػز َٔ 
  ّٚتعاْٚٛا ع٢ً ايدل ٚايتك٣ٛ-   ايعًِ ْٛص ٚاؾٌٗ ظ٬ 
 ٚدعًٓا َٔ املا٤ نٌ ؽ٤ٞ سٝا ايتعإٚ عض ايٓذاح 
 املا٤ أصخك َٛدٛر ٚأغ٢ً َؿكٛر 
 ٕمن بانضا ٚقِ بانضا  -   ايٓعاؾ١ َٔ ا٫ميا 
  قطض٠ َا٤ خرل َٔ أيـ نٓظ   -    اؾ١ٓ ؼت أقزاّ ا٭َٗات 
 يف ايتأْٞ ايغ١َ٬ ٚيف ايعذ١ً ايٓزا١َ 
 ايقدل َؿتاح ايؿضز 
 ٚد٘ ب٬ ابتغا١َ نشزٜك١ ب٬ أؽذاص 
 ٜعٌُ فاؿا هٔ خرلا َٔ 
 نجرلا  ٜقرلايٝغرل  
 ٫ وب فعٛر اؾباٍ ٜعؿ أبز ايزٖض بني اؿؿض َٔ 
 يٝػ ايغكٛط ؾؾ٬ إمنا ايؿؾٌ إٔ تغتُض سٝح عكطت 
 ٫ ًٜزؽ امل٪َٔ َٔ دشض َضتني 
 أسغٔ ا٭فزقا٤ عٓز ايؾز٠ 
 ٫ تعٗض ايؾُات١ يف أخٝو ٜضمح٘ اهلل ٜٚبتًٝو 
 ٘يٛ تعًكت ١ُٖ املض٤ مبا ٚصا٤ ايعضـ يٓاي 
 ْ٘ٝقب ؾدا ٭خٝ٘ ٚقع ؾ َٔ 
  ٙخايـ ايكّٛ تا َٔ 
 طٖض٠ يف ايبٝت ػًب يو ايضبٝع 
   ايٛقت نايغٝـ إٕ مل تكطع٘ قطعو

    إٕ ايٝز املكضس١ بايعٌُ ٖٞ ايعًٝا ٚايٝز ايٓاع١ُ املطضأ٠ بايذلف ٖٞ ايغؿ٢ً

 إٕ ا٭ٜزٟ اييت تقٓع أنايٌٝ ايؾٛى ٖٞ أؾنٌ َٔ ا٭ٜزٟ ايهغٛي١ 
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تضانٝب مج١ًٝ 

 ٚعٓزَا عارت أَٞ إىل املٓظٍ ٫سعت عًٞ امطضابا ؽزٜزا ؾغأيتين عُا أفابين 
  ٚنِ نإ غنبٗا ؽزٜزا سني عًُت أْٞ نغضت طاقِ ايك٠ٛٗ 
 ٚملا عضؾت اؿكٝك١ آملين أْٞ أعأت إىل أعظ أفزقا٥ٞ ظًُا 
 نإ عًٞ إٔ ٫ أتغضع يف َعارات٘ ٚإٔ أتبقض نجرلا يف ا٭َض ست٢ أعضف اؿكٝك١ 
  ٚناْت ايغٗض٠ نأسغٔ َا تهٕٛ ايغٗضات مجا٫ ٖٚز٤ٚا 
  بُٝٓا نٓا ْقًح متضٜٓا سغابٝا إس زلعٓا طضقا ع٢ً ايباب 
  ٚنإ أنجض ايت٬َٝش خا٥ؿني ؾُِٓٗ َٔ نإ ٜبهٞ َِٚٓٗ َٔ نإ ٜتعاٖض

 بايؾذاع١
 ٘ٚنإ نجرلا َا ٜتعاٖض بإٔ آ٫َ٘ قز طايت ٚنأْ٘ ٜضٜز إٔ ٜط٦ُٓٓا ع٢ً فشت 
 ٞٚمل ٜتشٌُ أبٞ ص٩ٜت٘ ع٢ً ٖشٙ اؿاي١ ؾأعضع وًُ٘ إىل ايكغِ ا٫عتعذاي 
  يٛ نإ ٖشا ايعاٌَ ٜتكٔ فٓاعت٘ ٜٚؿٞ بٛعٛرٙ يهغب ثك١ نٌ اؿضؾا٤ 
 ٘ٓيٛ عاٌَ سضؾا٩ٙ َعا١ًَ سغ١ٓ ملا ْبشٚٙ ٚابتعزٚا ع. 
 ٚنٓت نًُا َضصت بؾدك إ٫ ٚعأيت٘ عٔ عٓافض ايؿضٜل 
 ًِٗٝٚبكٝت أنجض َٔ عاع١ ٚأْا أدضٟ ٚأعأٍ إىل إٔ عجضت ع 
 َٚا إٕ ٚمعت قزَٞ يف املٓظٍ ست٢ أعضعت إىل اؿزٜك١ أتؿكز طٖضتٞ نايعار٠ 
  ََٞٚا نزت أصاٖا َكًع١ ست٢ اْتؿنت ناملًغٛع ٚعزت أدضٟ إىل أ 
 ٘ٚيف سني نإ اؾظاص ٜغتعز يشع٘ نٓت أْعض إيٝ٘ َتأعؿا ع٢ً ؾضاق 
 ِٚأخشت أَٞ تٓعـ ا٭سؾا٤ بُٝٓا ؽضعت أخيت يف تكطٝع ايًش 
  ٫ أظٔ أْو ْغٝت ايقزاق١ اييت ناْت بٝٓٓا ٚيهٔ ق١ً صعا٥ًو دعًتين أؽو يف سيو 
   ٜا شلا َٔ أٜاّ مج١ًٝ تًو ا٭ٜاّ اييت قنٝٓاٖا َعا يف ايًعب ٚايزصاع١

  ٕنإ ميهٓو إٔ ....َانإ عًٝو أ....... 

اؿٛاص 

 

 ٍقا "......" :

 أداب "..........":

  صر قا٬٥ ".........." :

  ثِ أصرف "..........." :

 بارصٙ قا٬٥ ".........":
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نًُات ايضبط 

 بغبب  - َٔ أدٌ - بؿنٌ : ايغبب١ٝ

  ققز - ي٬٦ - ست٢ - ٭دٌ : ايػا١ٝ٥

  بز٫ َٔ  - عٛما عٔ -  ع٢ً ايضغِ َٔ : اينز ٚايعهػ

  إ٫ إسا : ا٫عتجٓا٤

  إماؾ١ إىل  - بعز - قبٌ : ايٓعاّ ٚايذلتٝب

  ع٢ً إٔ - يف سني إٔ - َجًُا - نُا إٔ - ٖهشا : أرٚات ايضبط -  ٚ

َتؿضقات 

ايضٜام١ 

  ايضٜام١ تكٟٛ اؾغِ ٚتٓؾط ا٭عنا٤

  ايضٜام١ تبعح ايضٚح ايضٜام١ٝ

  ايضٜام١ تعًِ ايتعإٚ ٚا٫ؼار

  ايضٜام١ مؿغ اؾغِ َٔ ا٭َضاض

  ايضٜام١ تهغب اؾغِ خؿ١ ٚصؽاق١

  ًِايضٜام١ ٚع١ًٝ َٔ ٚعا٥ٌ ْؾض ايقزاق١ ٚاحملب١ ٚايغ

  ايضٜام١ تضبٞ ا٭دٝاٍ ع٢ً ا٭خ٬م ايؿام١ً

  ًِٝايعكٌ ايغًِٝ يف اؾغِ ايغ

  ِْٗعًُٛا ايؾبإ ايضٜام١ ايبز١ْٝ ٚايؿٕٓٛ اؾ١ًُٝ تٓؾو أبزا

 اشلٛا ٚايعبٛا ؾإْٞ أنضٙ إٔ ٜهٕٛ يف رٜٓهِ غًع١ .

ؽضٚم ايؾُػ 

  ٌاط٬ي١ ايؾُػ َٔ ٚصا٤ اؾب

 َع َٛعز ايؾضٚم          أؽعتٗا تعاْل ا٭ؽذاص 

  أؽعتٗا تٓعهػ ؾٛم سبات ايٓز٣ املتٓاثض٠ ع٢ً اؿؾا٥ؿ

  ؽضٚم ايؾُػ ٜعًٔ ربٝب اؿٝا٠ يف ايكض١ٜ

  ٘ٗيٛست ايؾُػ ٚد
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ايطبٝع١  

  -    صعا٠ ايػِٓ -  ايزنانني –ايؿ٬سٕٛ - املضٚز - ا٭ؽذاص - ايعقاؾرل - ايٓغِٝ - ايضٚابٞ - 

عؿٛح   -   َٓشزصات أخاس٠   ٖٛا٤ ْكٞ   - َٓعضدات فدض١ٜ سار٠ - ايتناصٜػ دباٍ سلا٤

خضٜض   -  دزاٍٚ صقضاق١  -  عٕٝٛ ثض٠ عشب١ -   ْغِٝ عًٌٝ  - دٛ َعتزٍ اؿضاص٠ -  -  خنضا٤

طٝٛص تؾزٚ ع٢ً  - (...ا٭قاسٞ . ايظْابل  )طٖٛص بض١ٜ َتؿتش١    -   ٖزٜض املٝاٙ  -  املٝاٙ

ا . ,,ايب٬بٌ  )ا٭غقإ 

ايقزاق١ 

/  طًل احملٝا / يطٝـ املعؾض / سًٛ ايه٬ّ / ٚفـ فزٜل  - 

٫ ٜ٪سٟ أسزا / ٚيف / كًك / ْكٞ ايغضٜض٠ / طٓب ايكًب 

٫ ْؿذلم إ٫ عٓز ايّٓٛ   -  صبط ايٛر بٝين ٚبٝٓ٘  -   را٥ِ ا٫بتغاّ/  قب يًدرل

ناْت ػُعٓا قب١ نبرل٠ / ع٬ق١ سب   -  ناْت بٝين ٚبٝٓ٘ ع٬ق١ َت١ٓٝ

سًٛ ايه٬ّ يطٝـ ايعؾض٠ طٝب ايكًب ْكٞ ايغضٜض٠ كًك ٚيف قبٛب َٔ اؾُٝع ٫ 

ٜ٪سٟ أسزا ٫ تؿاصم ا٫بتغا١َ ثػضٙ أُٜٓا سٌ طصع ا٫بتغا١َ  

ؾُا أنجض ا٭فزقا٤ سني تعزِٖ   ٚيهِٓٗ يف ايٓا٥بات قًٌٝ : قٌٝ 

إٕ ا٭فزقا٤ نُا قاٍ ايؾاعض نجرلٕٚ سني تكبٌ عًٝو ايزْٝا ٚيهِٓٗ قًًٕٝٛ إسا أربضت 

عٓو ؾ٬ ٜٛاعٝو عٓز٥ش إ٫ ايقزٜل 
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عباصات طضٜؿ١ 

  ٚأ١ٜ َتع١ هزٖا ا٭طؿاٍ بني أسنإ ايطبٝع١ ايناسه١ ٚأ١ٜ يش٠ وغٕٛ بٗا

ِٖٚ ًٜعبٕٛ ٜٚكؿظٕٚ ٜٚضننٕٛ بٌ أ١ٜ ؾا٥ز٠ أؽز ٚأععِ َٔ ٖشا ايًكا٤ ايشٟ 

اَتظدت ؾٝ٘ ايٓؿٛؼ ٚت٬قشت ا٭ؾهاص ٚؾتشت ايعٕٝٛ ع٢ً آؾام دزٜز٠ 

. تغاعزِٖ ع٢ً ؾِٗ ايزصٚؼ  ٚع٢ً ارصاى نٓ٘ اؿٝا٠

   َاطاٍ صَنإ وٌ بني املغًُني قٌ ايٓٛص َٔ ايعني ٚايبٗذ١ َٔ ايكًب

   َ٘٫ ٜأتٞ ايعٝز ع٢ً سني غض٠ ؾعار٠ َا تغبك٘ أٖب١ تًٝل مبكا

  أؽضقت سلػ ايعٝز ع٢ً َزٜٓتٓا يف غرل ٚدٗٗا املأيٛف ؾ٬ ايٓٛص نإ باٖضا

. نٗشا ايٓٛص ٫ٚ ايؾعاع نإ عاسضا نٗشا ايؾعاع 

 

  ايؾٛم ٜٗظْا ٖظا  / أنار أطرل َٔ ؽز٠ ايؿضح / عضت ٚايؿضس١ تٗظْٞ ٖظا

 ٟ٫ تغٌ عٔ ععِٝ ؾضسيت سني  -    عضؾت٘ َٓش ْع١َٛ أظاؾض ...

 تغًشت بايقدل ملٛاد١ٗ املٛقـ  - نِ متٓٝت إٔ أَز يف عُض ايًٌٝ عاع١

 ٚظٌ فزٜكٞ يف غزٚٙ ٚصٚاس٘ ... َٚا ٖٞ إ٫ عٜٛعات ست٢ فاص

 يكز عزت نٌ ا٭بٛاب يف ٚدٗٞ   -  ناْت ايغاعات متض بغضع١ َش١ًٖ

 بؿنٌ تآطصْا تػًبٓا ع٢ً نٌ ايقعاب ..  -    نٓت يف أؽز اؿاد١ إىل 

   نإ ا٭ٌَ ٜتذزر َع طًٛع نٌ ّٜٛ ثِ ٫ ًٜبح إٔ ٜتبدض ننباب ايقباح

 أساطت بٗا إساط١ ايغٛاص باملعقِ  -   تضا٤ت يٓا ؽٛاط٦ٗا ايشٖب١ٝ

 مل أرخض دٗزا ملغاعزت٘  - ٚخنٓا يف سزٜح ممتع  -   اْتشٝٓا َهاْا ظ٬ًٝ

 اْتقب يف تباٙ ٚسلٛخ   -  نإ بإَهاْ٘ إٔ ٜهتؿٞ بشيو

  متتظز سٛاعٓا مبا دارت ب٘ ايطبٝع١ َٔ عشض ٚبٗا٤

  بني ايؿ١ٓٝ ٚا٭خض٣   -   تٓط مي١ٓ ٜٚغض٠ يف خؿ١ ٚصؽاق١

 صا٥ع١ اؾُاٍ نايعضٚؼ ايؿات١ٓ 
 

 

 

 

Librairie « Devoir.TN » مكتبة — Page 38



 

 

39 

 ايضعاي١

أبٞ اؿٕٓٛ - أبٞ اؿبٝب - أبٞ ايعظٜظ 

َعًُٞ ايكزٜض - َعًُٞ اؾًٌٝ 

 فزٜكٞ املدًك- فزٜكٞ ايٛيف 

املكز١َ 

 

٫ أرصٟ بأٟ يغإ أعدل يو عٔ  

تضقضقت عٝٓاٟ رَٛعا ٚأْا أخط يو 

ؾإْٞ ٫ أمحٌ ايكًِ ست٢ تغبكين رَٛعٞ  

... َا ىاجل ْؿغٞ َٔ عشاب ٚأمل ؾضاقو ٜا 

... مٔ لًو ْٚتشنضى را٥ُا أطًب َٔ اهلل إٔ 

... ٜٚغًِ عًٝو َٔ أعُام قًٛبِٗ نٌ َٔ 

 ...ٚتكبٌ قب٬ت 

ايتشٝات ٚا٭ؽٛام 

 

  ايًِٗ أقزصْٞ إٔ أصر يو بعنا َٔ مجًٝو 

ٚنٌ عاّ طأْت غرل ٜا ٚايزتٞ ايعظٜظ٠ 

ٚختاَا أقبًو صادٝا إٔ أدتُع بو يف ايكضٜب ايعادٌ 

ٚايغ٬ّ عًٝهِ ٚصمح١ اي٘ ٚبضنات٘  -  ٚإىل يكا٤ قضٜب بإسٕ اهلل

ؾإْٞ أرعٛاهلل كًقا إٔ ٜزِٜ  - ٚأخرلا أبًػو ع٬ّ نٌ ايعا١ً٥

 مجعٓا

ختِ ايضعاي١ 

 

ٚيزى املؾتام  - قض٠ عٝٓو - ابٓو ايقػرل - ابٓو ايعظٜظ 

صؾٝكو - فزٜكو ايشٟ ٫ ٜٓغاى  -أختو اؿبٝب١- طٚدتو احملب١ 

 -  تًُٝشى ايٓذٝب را٥ُا   - أخٛى يف اهلل - املدًك 

اٱَنا٤ 
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  :ايٛفـ

 

 ٚفـ ؽدق١ٝ

 

٬ََح ؽدق١ٝ 

ايؾعض ايٛد٘ ايعن٬ت ايكا١َ اؾغِ 

 ٖظٌٜ -قٟٛ

سٚ بٓا٤ َتني 

سٚ ٖٝهٌ 

ؽاَذ 

َزٜز٠  - عاَك١

ط١ًٜٛ 

ؾاصع ايطٍٛ 

باصط٠ - َؿتٛي١

َعضٚق١ 

ٖظ١ًٜ - ٚا١ٖٓ

 ٖظٌٜ -مٝـ

ْامض  - فًب

بؾٛـ  - ؽاسب

 أؽٝب  -دعز

أؽعح - َضعٌ 

َنؿٛص 

َبار٤٣ ايٛفـ ْعاّ ايٛفـ ٚعا٥ٌ ايٛفـ 

  ٘ٝايتؾب

  ٌٝايتؿن

  ايتُٝٝظ

  املؿعٍٛ املطًل

  ايٓعٛت

  ٍا٭سٛا

  ٚفـ ؽدق١ٝ

  ٚفـ املؾاٖز

  ٚفـ ايبٓاٜات

 

    ٌا٭دظا٤   (==ايه

  ّاـال  (==   ايعا

   ايزاخٌ  (===اـاصز

  أعؿٌ  (==َٔ أع٢ً

 (ايطباع  )ايغًٛى ايًباؼ ايٛد٘ ايكا١َ 

ايهتؿإ 

ايعن٬ت 

ا٭طضاف 

اؾبني /    ايؾعض   

ا٭ْـ /   ايعٝٓإ   

ايشقٔ /    ايؾؿتإ    

ايًباؼ 

َٔ أع٢ً 

إىل أعؿٌ 

املؾ١ٝ 

اؿزٜح 

ا٭عُاٍ 
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ايؾؿتإ ايؿِ ا٭ْـ ايعٝٓإ  اؿادبإ 

نجٝؿإ 

ثك٬ٕٝ 

خؿٝؿإ 

صقٝكإ 

سٛصٚإ 

ٚاععتإ 

داسعتإ 

غا٥ضتإ 

مٝكتإ 

رقٝل 

أؽِ 

أؾطػ 

باصط 

مدِ 

َعكٛف 

فػرل 

ٚاعع 

باعِ 

مشٛى 

َظََٛتإ 

غًٝعتإ 

صقٝكتإ 
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املضادع١ 

 

بعز الاط ايتكِٝٝ ايتٛدٝٗٞ يف َؿتتح ايغ١ٓ ايزصاع١ٝ ٫ بز َٔ ايعٛر٠ إىل 

بضْاَر ايغ١ٓ اـاَغ١ يف سقك ايع٬ز ٚايزعِ ٚسيو باعتػ٬ٍ ايتكُٝٝات 

ايتعز١ًٜٝ املٓذظ٠ يف ايغ١ٓ ايؿاصط١  َٔ باب ايتشنرل مبهْٛات ايهؿا١ٜ 

ٚا٭ٖزاف املُٝظ٠ ٚسيو بالاط فُٛع١ َٔ ا٭ْؾط١ تغاعزِٖ ع٢ً اْتاز ْك 

 َٛطع١ ع٢ً مثإ َغتعٝٓني مبا قزّ شلِ نُا ٖٛ َبني يف املشنضات ايتاي١ٝ 

سقك يهٌ سق١ ٖزؾٗا املهٌُ شلزف عبك٘ ؾاسذلاّ ايتغًغٌ ايٛاصر يف 

 :احملتٜٛات ٜغاعز ع٢ً ايٛفٍٛ اىل ا٭ٖزف املُٝظ ٠ ايتاي١ٝ 

     ؼًٌٝ ٚمع١ٝ ايهتاب١ 

 ؼزٜز امناط ايهتاب١ 

  تغًغٌ ا٭ؾهاص َضاعا٠ 

  ايؿهض سعٗا ا٤٬ٜ 

 ّقٛاعز ايًػ١ اسذلا 

 ِٝٝفش١ املعًَٛات  ٚٚدا١ٖ ايؿهض  :ْتٛز َٔ سٝح  امل َنُٕٛ تك

 ٍَعذِ  ٥٬ِٜ املٛمٛع املطضٚم اعتعُا 

 ٍايضٚابط ايًؿع١ٝ  اييت ٜغتٛدبٗا منط ايهتاب١  اعتعُا 

 ٍْك عضما ٚامشاعضض ا 
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احملت٣ٛ ا٭ٖزاف املُٝظ٠ َهْٛات ايهؿا١ٜ ايٓؾاط 

اٱْتاز 

( 1)ايهتابٞ

أخطط يهتاب١ 

ْك عضرٟ 

وًٌ ٚمع١ٝ ايهتاب١ 

اٱطاص ايظَاْٞ  / املطًٛب / املعط٢ 

ايؾدقٝات / ٚاٱطاص املهاْٞ 

. عٓافض ايتشضٜض/ ٚا٭سزاخ 

اٱْتاز 

( 2)ايهتابٞ

أْتر ْقا عضرٜا 

أسزاث٘ غرل 

َتعاقب١ 

ايبطٌ ٚايؾدق١ٝ املغاعز٠ / ايبطٌ وزر أمناط ايهتاب١ 

ايؾدق١ٝ احملٛص١ٜ ٚايؾدق١ٝ 

املعضق١ً 

ا٭سزاخ غرل املتعاقب١ 

اٱْتاز 

( 3)ايهتابٞ

أسضص ْقا عضرٜا 

َهت٬ُ 

ٜضاعٞ تغًغٌ ا٭ؾهاص 

ٜٛيٞ ايؿهض سعٗا 

وذلّ قٛاعز ايًػ١ 

عٝام / ٚمع اـتاّ / ٚمع ايبزا١ٜ 

ايتشٍٛ  

. ايٓك ايغضرٟ املهتٌُ

اٱْتاز 

( 4)ايهتابٞ

أقِٝ ْقا عضرٜا 

أْتذت٘ 

ٜكِٝ َنُٕٛ َٓتٛد٘ َٔ 

: سٝح 

ٚدا١ٖ ايؿهض  

فش١ املعًَٛات 

تٛاطٕ أصنإ / ايغٓز ٚايتع١ًُٝ 

ايٓك املٓتر 

ايذلانٝب ٚاملؿضرات  

ايٓك املٓتر يف فٝػت٘ ايٓٗا١ٝ٥ 

اٱْتاز 

( 5)ايهتابٞ
وذلّ قٛاعز ايًػ١ أسضص َكطعا ٚفؿٝا 

املهإ املػًل / املهإ املؿتٛح 

املٛفٛف ثابتا  / املٛفٛف َتشضنا 

اٱْتاز 

( 6)ايهتابٞ

أسضص ْقا عضرٜا 

ٜتنُٔ ايٛفـ 

ٜغتعٌُ َعذُا  ٥٬ِٜ 

املٛمٛع املطضٚم 

املهإ  )احملط١ ايٛفؿ١ٝ 

 (ٚايؾدق١ٝ 

 (ايؾدق١ٝ  )احملط١ ايٛفؿ١ٝ 

ايٛفـ املًتشِ بايغضر 

اٱْتاز 

 ايهتابٞ 

(7) 

أسضص ْقا ٜتنُٔ 

َكطعا ٜكّٛ ع٢ً 

 ايتؿغرل 

ٜغتعٌُ ايضٚابط ايًؿع١ٝ  

اييت ٜغتٛدبٗا منط 

 ايهتاب١ 

  ايٓك ايكا٥ِ ع٢ً ايتؿغرل 
 ايضعاي١ 
 ٍاملكا 

اٱْتاز 

 

 (8)ايهتابٞ

أسضص ْقا ٜتنُٔ 

َكطعا ٜكّٛ ع٢ً 

 اٱصؽار ٚايتٛدٝ٘ 

 

 ٜعضض ْق٘ عضما ٚامشا

  ٍطضٜك١ اعتعُا 
 قإْٛ يعب١ أٚ ػضب١ 
  ٘ٝإصؽار ٚتٛد 

 

Librairie « Devoir.TN » مكتبة — Page 43



 

 

44 

 : 1 املٛمٛع

ققزت ايبشض صؾك١ أؾضار عا٥ًتو يًغباس١ ٚايذلؾٝ٘ عٔ ايٓؿػ , يهٔ سزخ َا عهض فؿٛنِ ٚأؾغز 

. عًٝهِ ٖشٙ املتع١

اصٚ اؿارث١ ٚاسنض ا٭عُاٍ اييت قُتِ بٗا يتذاٚط ٖشا اٱؽهاٍ ٚنٝـ ناْت ايٓٗا١ٜ 

 

:  أعُض اؾزٍٚ ايتايٞ قبٌ ايؾضٚع يف ايتشضٜض / 1

َكاّ ايٓٗا١ٜ عٝام ايتشٍٛ َكاّ ايبزا١ٜ املطًٛب املعط٢ 

.................. 

.................. 

.................. 

................. 

................. 

................. 

:  ايظَإ 

:  املهإ 

:  ايؾدقٝات 

:  املؾضٚع 

: اؿزخ ايكارح 

اؿامضٜٔ   تأثرلٙ ع٢ً

قا٫ٚت ػاٚط ا٭ط١َ  

 (ا٭عُاٍ / ا٭قٛاٍ  ) 

ايٓذاح أٚ ايؿؾٌ  

: ايعدل٠ 

 

: أعتعني بايعباصات ايتاي١ٝ يف ؼضٜض ْقٞ / 2

 ؾكضات مجٌ عباصات 

/ ٖٛا٠ ايغباس١ 

عٕٝٛ قزق١ 

/ ايؿظع / اشلًع 

/ اؾظع 

/ ٜغتٓذز 

أعنا٤ َضػؿ١ 

 /

/   قًٛب ٚادؿ١ 

ٜتكٔ ايغباس١ 

ت٬سكت ا٭ْؿاؼ 

تعاظُت رقات ايكًب 

مجز يف َهاْ٘  

ٜهار ميٛت َٔ ايؿظع 

بًػت ايكًٛب اؿٓادض 

.. فؿض٠ صٌَ ٚطصق١ َا٤ ٚفؿا٤ دٛ ٚإؽضام زلا٤

بعنِٗ اعتًكٛا ع٢ً ايضَاٍ ايشٖب١ٝ َعضما بؾضت٘ ع٢ً أؽع١ 

ايؾُػ اؿاصق١ ٚايبعض اٯخض ؾنٌ اؾًٛؼ يف ظٌ سلغ١ٝ 

ملطايع١ نتاب  

بزأ ايبشض بعز سيو ٜٗٝر ٜٚجٛص ٚأخشت ا٭َٛاز تتذُع َضعب١ 

. َظبز٠

... بزت ا٭َٛاز ناؾُاٍ اشلا٥ذ١ تظبز ٚتظفض 

امطضب خٝايٞ ٚقـ ؽعض صأعٞ ٚمل أطل ايبكا٤ يف َهاْٞ 

... ؾأعضعت يف عرلٟ أعابل ايضٜح

 أقٛاٍ ٚسهِ

  ًِسشص ع َٔ

  ٔػضٟ ايضٜاح مبا ٫ تؾتٗٞ ايغؿ

  يف ايتأْٞ ايغ١َ٬ ٚيف ايعذ١ً ايٓزا١َ

  ايتعإٚ عض ايٓذاح

  ٚقٌ ئ ٜقٝبٓا إ٫ َا نتب اهلل يٓا

  ايقدل َؿتاح ايؿضز
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 : 2 املٛمٛع

نٓت متاصؼ ٖٛاٜتو املؿن١ً فشب١ أفزقا٥و, يهٔ سزخ َا أؾغز عًٝهِ َتع١ ٖشا ايٓؾاط  

. اصٚ ايٛاقع١ ٚاسنض َا قُتِ ب٘ ملعاؾ١ اؿارخ 

 

: أعُض اؾزٍٚ ايتايٞ ٚأعتعني ب٘ ٱْتاز ؼضٜضٟ / 1

ايظَإ املهإ 

ايؾدقٝات 

ا٭سزاخ غرل 

املتعاقب١ 
ايبطٌ 

ايؾدق١ٝ 

املغاعز٠ 

ايؾدق١ٝ 

املعضق١ً 

 

 

 

     

: أعتعني بايعباصات ايتاي١ٝ يف ؼضٜض ْقٞ / 2

 

 ؾكضاتمجٌ عباصات 

/ ؽػؿت / محاؼ َؿضط 

/ ٜعبػ /  َٔ عارتٞ 

/ ٚادِ / تٗذُت عشٓت٘ 

اؿرل٠  /  اْكبنت ْؿغٞ 

 

اْتؾ٢ َٔ ؾضط اؿُاؼ 

مجعت بٝٓٓا ا٭يؿ١ ٚاحملب١ 

نؿهـ رَٛع٘ 

ْكنٞ أٚقاتا س٠ًٛ تٓغٝٓا تعب 

. ا٭عبٛع

. ساٚيٓا َضاصا ٚتهضاصا

نإ َٔ عارتٞ إٔ أمجع أفزقا٥ٞ َغا٤ نٌ 

عبت مناصؼ ٖٛاٜتٓا ٚيف أثٓا٤ سيو ْكنٞ أٚقاتا 

... س٠ًٛ تٓغٝٓا تعب ا٭عبٛع

بايشٟ نإ : صإ ع٢ً اؾُٝع فُت صٖٝب 

...... ٜنشو تٛقـ عٔ اينشو , ٚايشٟ  نإ 

أعتكز أْ٘ َٔ سكٞ ,َا رَٓا أفزقا٤  إٔ أيَٛو 

ع٢ً فٓٝعو ٖشا ٚأرعٛى إىل ا٫عتشاص عُا 

... اقذلؾت٘  ٚإف٬ح َا أؾغزت٘ 

 أقٛاٍ ٚسهِ

  إٕ بعز ايعغض ٜغضا

  ايقدل َؿتاح ايؿضز

  إٕ أخاى َٔ ٚاعاى

  تعضف اٱخٛإ ٚقت ايؾز٠

   يف ا٫ؼار ق٠ٛ

  ٫ ت٪دٌ عٌُ ايّٝٛ إىل ايػز
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:  3املٛمٛع 

ٚبعز ا٫عتُتاع ٚملا ُُٖتِ بايعٛر٠ اؾتكزمت . ؽاصنت يف صس١ً َزصع١ٝ إىل أسز احملُٝات ايطبٝع١ٝ

. أسز أفزقا٥هِ

. انتب ْقا تضٟٚ ؾٝ٘ اؿارث١ سانضا ا٭عُاٍ اييت قُتِ بٗا ٚنٝـ ناْت ايٓٗا١ٜ

 

 

 : أعتعني باؾزٍٚ يف ايتدطٝط ملٓتٛدٞ 

ٚمع اـتاّ عٝام ايتشٍٛ ٚمع ايبزا١ٜ 

 

 

  

: أعتعني بايعباصات ايتاي١ٝ يف ؼضٜض ْقٞ 

سهِ ٚعدل مجٌ عباصات 

/ غاب١ نجٝؿ١ ا٭ؽذاص 

/ أغقإ َتؾابه١ 

َغايو / َغايو ٚعض٠ 

/ أؽذاص باعكات / ٚعض٠ 

/ عقاؾرل فارس١ 

/ خؾدؾ١ اؿؾضات 

/ ٖٛا٤ عطض / ظٌ ظًٌٝ 

صطب  

 

 

متٮ ايقزص اْؾضاسا  

أيٛإ  َتٓاعك١ َتٖٛذ١ 

دٓات عزٕ  

ٜتكزّ عشص ٚعط ا٭ؽذاص املًتؿ١ 

ٜا ي٘ َٔ َٓعض صا٥ع 

أعضعت يف عرلٟ أعابل ايضٜح 

خـ إىل َغاعزت٘  

 

 

عضت يف ايػاب١ , ٚنإ يًٗٛا٤ عطض 

خؿٝـ َٔ صا٥ش١ ا٭ٚصام ٚا٭ؽذاص , 

ٚناْت أيٛإ ايؾذض كتًؿ١ , ٚأؽهاي٘ 

. َتبا١ٜٓ

َٝاٙ ايبشرل٠ طصقا٤ ٫َع١ ناملضآ٠ 

تٓعهػ ع٢ً فؿشاتٗا خنض٠ ايؾذاص 

  !ٚا٭طٖاص ايٓنض٠ , ٜا شلشا اؾُاٍ اـ٬ب

نٌ َٔ صآٙ خاٍ ْؿغ٘ يف ؾضارٜػ اؾٓإ 

 ...

ؽهضا يهِ ع٢ً َغاعزتهِ يٞ ؾكز 

غُضمت ْؿغٞ أْغا ٚسبٛصا ٚأؾعُتِ قًيب 

. ؾضسا ٚعضٚصا

 أقٛاٍ ٚسهِ

  ٙخايـ ايكّٛ تا َٔ

  طٖض٠ يف ايبٝت ػًب يو ايضبٝع

  صٚسٛا عٔ ايٓؿٛؼ عاع١ ٜعز عاع١

 ٟٚدعًٓا َٔ املا٤ نٌ ؽ٤ٞ ح 
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:  4املٛمٛع 

قضص ٚايزى بٝع قطع١ ا٭صض اييت ميًهٗا , ٚايٓظٚح إىل املز١ٜٓ عجا عٔ عٌُ ٖٓاى , يهٔ سزخ َا 

. دعً٘ ٜعزٍ عٔ قضاصٙ

. اسو, ٚافؿا سايتهِ قبٌ اؿزخ املؿاد٧ ٚبعزٙ , ٚاسنض نٝـ أفبح سايهِ ايّٝٛ

 

 

. املعط٢ ٚاملطًٛب : أعتدضز َٔ ْك املٛمٛع / 1

َكاّ ايٓٗا١ٜ عٝام ايتشٍٛ َكاّ ا٫ْط٬م املطًٛب املعط٢ 

     

: أْتر ْقا َغتعٝٓا ايعباصات ايتاي١ٝ /  2

سهِ ٚعدل ؾكضات مجٌ عباصات 

/ ايتغهع / ايٓظٚح 

ا٫عتزا٤ / ايبطاي١ 

ايعٓـ / ع٢ً ايٓاؼ 

/ ايغضق١ / اٱدضاّ / 

ماقت / ؼغض / ْزّ 

ٖذض / ب٘ ايزْٝا 

ايؿ٬س١ 

اختًطت عًٝ٘ ايغبٌ  

دز يف طًب ايعٌُ  

طضم أبٛاب ايعٌُ بابا 

. بابا يهٔ رٕٚ دز٣ٚ

ايبطٔ طاٚ ٚاؾٝب ؾاصؽ 

. ميؾٞ ََُٗٛا سا٥ضا 

 ٖٓاى َٔ باع أصم٘,
ٚخضز ٜنضب يف ا٭صض 

ٜغع٢ يف َٓانبٗا 

ست٢ اْت٢ٗ ب٘ املطاف إىل 

املز١ٜٓ ٚقز ْؿز َاي٘, 

ٖٚٓاى بكٞ ا٭ٜاّ ايطٛاٍ 

ٜبشح عٔ عٌُ رٕٚ إٔ 

يكز ماقت ب٘ . ٜٛؾل

. عبٌ ايعٝؿ

ْزّ سٝح ٫ ٜٓؿع٘ ايٓزّ 

ايٓاؼ أعزا٤ َا دًٗٛا 

إْو ٫ ػين َٔ ايؾٛى إ٫ 

ايتعب  

َٔ دز ٚدز َٚٔ طصع 

سقز 

ايقدل َؿتاح ايؿضز 

 :أقِٝ عًُٞ َعتُزا ايؾبه١ ايتاي١ٝ / 3

 ٌٖ اعتعًُت أرٚات ايضبط املٓاعب١ ؟  ٌٖ قزَت أسزاثا َضتب١ ؟ 

ٌٖ وتٟٛ ايٓك مجٝع عٓافض املعط٢ 

ٚاملطًٛب ؟ 

 ٌٖ اسذلَت قٛاعز ايضعِ ؟  

ٌٖ ٜٓكك عٓقض أٚ أنجض َٔ عٓافض 

املعط٢ أٚ املطًٛب ؟ 

 ٌٖ اسذلَت قٛاعز ايٓشٛ ٚايقضف ؟  

 ٌٖ اـط ٚامح َٚكض٤ٚ ؟  ٌٖ إٔ مجٌ ايٓك تا١َ املع٢ٓ ؟ 

 ٌٖ اسذلَت ع٬َات ايتٓكٝط ؟  ٌٖ ا٭ؾهاص اييت نتبتٗا غرل َتناصب١ ؟ 

   ٌٖ ػٓبت ايتهضاص ؟ 
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:  5املٛمٛع 

َضض أسز إخٛتو ؾذأ٠, ؾشًُتُٛٙ إىل ايكغِ ا٫عتعذايٞ باملغتؾؿ٢ , ٖٚٓاى يؿتت اْتباٖو ايعزٜز 

. َٔ ايغًٛنات ا٫هاب١ٝ ٚايغًٛنات ايغًب١ٝ 

. اصٚ اؿارث١ ٚعزر ٖشٙ ايغًٛنات ٚنٝـ تعاًَتِ َعٗا 

 

 

: أعُض اؾزٍٚ ايتايٞ قبٌ ايؾضٚع يف ايعٌُ / 1

املٛفٛف ثابتا املٛفٛف َتشضنا املهإ املػًل املهإ املؿتٛح 

    

 

: أخطط قبٌ إلاط ؼضٜضٟ / 2

  ٚمع ايبزا١ٜ ................................................................................:

  ٍٛعٝام ايتش ...............................................................................:

  ّٚمع اـتا............................................................................... : 
 

: أعتعني بايعباصات ايتاي١ٝ يف ؼضٜض ْقٞ / 3

سهِ ٚعدل ؾكضات مجٌ عباصات 

١َٓٗ ؽضٜؿ١ / هز 

ممضض /ايعٌُ املنين /

َاٖض / ايتهاعٌ /ساسم 

  /

َعا١ًَ /  مُرل َٗين 

عباصات / إْغا١ْٝ 

. داصس١ 

 

 

/ ٜتؿٓٔ يف عًُ٘ 

ٜبشٍ دٗزٙ 

تتأيل عٝٓاٙ بايعظمي١ 

ٚايٓؾاط 

ي٘ ١ُٖ ٫ تؿذل 

ٜتٛم رَٚا إىل ا٭سغٔ 

ٜكبٌ ع٢ً عًُ٘ 

بهٌ دٛاصس٘ 

 

أ٢ْ يٞ إٔ أْغ٢ َا 

ؽاٖزت٘ َٔ تقضؾات 

: ...... ٜٓز٣ شلا اؾبني 

نٓت أتأًَ٘ ؾتظرسِ 

يف خاطضٟ أع١ً٦ 

نجرل٠ ٜٚزاُٖين 

خٛف نبرل  

إٕ ايٝز اـؾ١ٓ 

املُضس١ بايعٌُ ٖٞ 

ايعًٝا ٚايٝز ايٓاع١ُ 

املطضأ٠ بايذلف ٖٞ 

. ايغؿ٢ً

قٌ ئ ٜقٝبٓا إ٫ َا 

نتب اهلل يٓا 

يهٌ را٤ رٚا٤ 
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:   6املٛمٛع 

. صأٜت أسز أفزقا٥و ٜكّٛ بعٌُ ٜنض بايب١٦ٝ, ؾًِ ٜضم يو سيو ٚتكزَت َٓ٘ ْافشا

. اسو َا ٚقع , ٚفـ َا ؽاٖزت َٚا زلعت , َبٝٓا ايٓتٝذ١ اييت ٚفًت إيٝ٘ يف اٯخض

 

 

: أعُض اؾزٍٚ ايتايٞ / 1

احملط١ ايٛفؿ١ٝ 

ايؾدق١ٝ املهإ 

  

 

: أؽطب اـطأ  / 2

  َٔ اـاصز إىل ايزاخٌ  / ايزاخٌ إىل اـاصز : عٓزَا أفـ َهاْا  أبزأ ايٛفـ

  َٔ ا٭عؿٌ إىل أ٭ع٢ً /  ا٭ع٢ً إىل ا٭عؿٌ  : عٓزَا أفـ ؽدقٞ  أبزأ ايٛفـ َٔ

 

: أعتعني بايعباصات ايتاي١ٝ يف ؼضٜض ْقٞ / 3

سهِ ٚعدل ؾكضات مجٌ عباصات 

عٌُ / عًٛى سناصٟ 

/ عٌُ ْاؾع / َؾني 

عكٌ /  طٝؿ ٚتٗٛص 

ايهٛاصخ /  يغاْ٘ 

عاخ ؾغارا /  ايطبٝع١ٝ 

/                ٖٛا٤ ًَٛخ / 

ؾضارٜػ اؾٓإ 

أؽذاص َتؾابه١ 

. ا٭غقإ

ا٭خطاص ؼٝط بٓا َٔ 

. نٌ داْب 

٫ ٜبايٞ مبا وزخ 

سٛي٘  

 

رخًٓا اؿزٜك١ ؾإسا 

مٔ يف دٓإ َذلا١َٝ 

. ا٭طضاف

أؽذاص ٫ ؼق٢ َجك١ً 

بجُاصٖا  َذلا١َٝ 

. أطضاؾٗا ٚاصؾ١ ظ٬شلا 

 

 

سزٜك١ ب٬ أؽذاص 

نٛد٘ ب٬ ابتغا١َ 

َٔ ٜعٌُ فاؿا هين 

خرلا  

طٖض٠ يف ايبٝت ػًب 

يو ايضبٝع 
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:  7املٛمٛع 

. ٚفًتو صعاي١ َٔ أسز ا٭فزقا٤ ٜطًب َٓو ايتعضٜـ ؾٝٗا ظٗتو  ٚأِٖ ا٭ْؾط١ بٗا 

. انتب صرا َٓاعبا تعضؾ٘ َٔ خ٬ي٘ ظٗتو ٚتشنض ؾٝ٘ بعض ا٭ْؾط١ اييت تؾتٗض بٗا اؾ١ٗ

 

 

 

: قايب ايضعاي١/ 1

  ٕعبتُدل 20تْٛػ يف :                                                   ايتاصٜذ  + املها   ....

   ٘ٝفزٜكٞ ايعظٜظ :                      املضعٌ إي ............

  ؼ١ٝ قًب١ٝ  :                              ايتش١ٝ

  أنتب يو يــ:                                دٖٛض ايضعاي١ ....................

  ٚأخرلا مل ٜبل يٞ :                               خامت١ ايضعاي١ .............

  ّٚايغ٬ّ:                                                                                        ايغ٬ 
  فزٜكو :                                                                          اٱَنا٤ .......................

: أعتعني بايعباصات ايتاي١ٝ يف ؼضٜض ْقٞ / 2

سهِ ٚعدل ؾكضات مجٌ عباصات 

/ ايتش١ٝ 

/ ايغ٬ّ 

أٚد٘ / أسضص 

أسٝطو / 

/  عًُا 

اْتعض ايضر بؿاصؽ 

ايقدل 

قضأت صعايتو 

بًٗؿ١ 

ٖا أْا أصر ع٢ً 

ايؿٛص 

ؾإىل يكا٤ قضٜب 

أمُٔ صعاييت ٖشٙ أؽٛاقٞ ٚأؽٛام 

. ايعا١ً٥ 

أبزأ صعاييت بايغ٪اٍ عٔ أسٛايو راعٝا 

. اهلل إٔ تهٕٛ غرل ٚعاؾ١ٝ

... أَا مٔ ؾإْٓا مُز اهلل ْٚؾهضٙ 

إٕ َا دعًين أنتب يو ٖشا اـطاب ٖٛ 

 ....

أخرلا ٚيٝػ آخضا مل ٜبل يٞ ع٣ٛ ٕ 

أٚرعو َتُٓٝا يو ايٓذاح ٚايتٛؾٝل  

سب ايٛطٔ َٔ اٱميإ 

 

 

 .

 

 

 

 

Librairie « Devoir.TN » مكتبة — Page 50



 

 

51 

:   8املٛمٛع 

ٚناْت أَو تهٟٛ امل٬بػ يف صنٔ َٔ .     نإ أؾضار عا٥ًتو ٜتؿضدٕٛ ي٬ٝ ع٢ً بضْافِٗ املؿنٌ 

ٚؾذأ٠ اْكطع ايتٝاص ايهٗضبا٥ٞ ؾاعتزع٢ أبٛى أسز ايؿٓٝني, ٚبعز ايتؾدٝك ٫سغ إٔ . أصنإ ايػضؾ١

. ايعطب ْاتر عٔ اعتعُاٍ َأخش نٗضبا٥ٞ ٚاسز يتؾػٌٝ عز٠ أدٗظ٠

. انتب ْقا تكك ؾٝ٘ َا سزخ ٚمُٓ٘ فُٛع١ َٔ ايتٛدٝٗات

 

 

 

أفٛؽ ايٛمعٝات اٯت١ٝ يف ؽهٌ ْقا٥ح ٚتٛدٝٗات َغتع٬ُ فٝػيت ا٭َض أٚ ايٓٗٞ سغب َا / 1

. تكتنٝ٘ نٌ ٚمع١ٝ

 إف٬ح ايزاص٠ ايهٗضبا١ٝ٥ يف املٓظٍ رٕٚ إٜكاف عٌُ ايعزار 
 ................................................................................................................ ...............................

 اعتعُاٍ َأخش نٗضبا٥ٞ ٚاسز يتؾػٌٝ عز٠ أدٗظ٠ 
 .............................................................................................................................................. 

 ٞملػ طضف ايغًو املهؾٛف ٖٚٛ َتقٌ مبقزص ايتٝاص ايهٗضبا٥. 
 .............................................................................................................................................. 

 ٚمع ا٭ع٬ى ايهٗضبا١ٝ٥ املهؾٛؾ١ ؼت ايظصب١ٝ 
 ............................................................................................................................................. 

 إف٬ح ا٭دٗظ٠ ايهٗضبا١ٝ٥ بعز ؾقًٗا عٔ َقزص ايتٝاص. 
 ............................................................................................................................................ 

 .أسضص ْقا َغتعٝٓا مبا عبل َٔ ايتٛدٝٗات/  2

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 
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املعط٢ ٚاملطًٛب 

 ٜتِ تزصٜب ايت٬َٝش ع٢ً اعتدضاز املعط٢ ٚاملطًٛب َٔ فُٛع١ املٛامٝع املدلف١ 

ع٢ً اَتزار ايغ١ٓ ايزصاع١ٝ, ٚسيو ققز ؼؿٝظِٖ ٚتزصٜبِٗ ع٢ً ا٫عتعزار سٖٓٝا 

ٱلاط ٖشا ايعٌُ يف اؿقك املٛاي١ٝ َٔ خ٬ٍ عٛخ ْٚقٛل ٚققك 

. ٜغتدضدٕٛ َٓٗا عباصات وتادْٛٗا يف ؼاصٜضِٖ

 

: أقضأ املٛمٛع ٚاعتدضز املعط٢ ٚاملطًٛب   

 1املٛمٛع عزر 

.    نًؿتو أَو با٫عتٓا٤ بإخٛتو أثٓا٤ تػٝبٗا عٔ ايبٝت, يهٔ سزخ َا أؾظعهِ 

 .   اصٚ اؿارث١ ٚافؿا سايتهِ َٚا آٍ إيٝ٘ ا٭َض يف اٯخض 

 2املٛمٛع عزر 

.     صاؾكت أفزقا٤ى يف صس١ً يهٔ سزخ َا أرخٌ ع٢ً قًٛبهِ ايضعب ٚايؿظع 

 .   اصٚ اؿارث١ ٚاسنض نٝـ ػاٚطمت ٖشا املٛقـ 

 3املٛمٛع عزر 

        سنضت سٛاصا بني ؽدقني أسزُٖا ٜؿنٌ أؾ٬ّ املػاَضات ٚايجاْٞ وبش ا٭ؽضط١ 

. ايٛثا٥ك١ٝ 

 .      اسنض اؿٛاص ايشٟ راص بُٝٓٗا َبزٜا صأٜو سٍٛ املٛمٛع 

 4املٛمٛع عزر 

قضٜتو أٚ  )       طًب َٓو أسز أفزقا٥و املكُٝني ببًز أدٓيب إٔ ؼزث٘ عٔ َغكط صأعو 

 (َزٜٓتو 

 .    انتب ي٘ صعاي١ تقـ ؾٝٗا بًزتو ٚتضغب٘ يف طٜاصتو

Librairie « Devoir.TN » مكتبة — Page 52



 

 

53 

 5املٛمٛع عزر 

   ْعُت َزصعتو صس١ً إىل أسز املزٕ ايتْٛغ١ٝ ؾؾاصنت ؾٝٗا ٚاْبٗضت مبا ؽاٖزت  

 .   فـ املز١ٜٓ سانضا قاعٓٗا َٚغا٥ٚٗا

 6املٛمٛع عزر 

    سنضت استؿا٫ رٜٓٝا أٚ ٚطٓٝا ؾأعذبت مبا صأٜت ٚزلعت  

    فـ ٖشا ا٫ستؿاٍ ٚاسنض نٝـ عاُٖت ؾٝ٘ ٚاختِ مبؾاعضى     

 7املٛمٛع عزر 

     نٓتِ ؼتؿًٕٛ بايعٝز سني سزخ َا أؾغز عًٝهِ ٖشا اؾٛ ا٫ستؿايٞ 

.      اصٚ اؿارث١ ٚافؿا َا سزخ

 8املٛمٛع عزر 

    نٓتِ تغتعزٕٚ ي٬ستؿاٍ بايعٝز سني تشنضت إٔ أسز أفزقا٥و قضّٚ َٔ سيو يغبب 

. َٔ ا٭عباب ؾؿهضت يف عٌُ ٜزخٌ عًٝ٘ ايؿضس١

   اصٚ َا سزخ سانضا تأثرل ٖشا ايعٌُ ع٢ً فزٜكو 

 9املٛمٛع عزر 

خضز ٚايزى يكنا٤ بعض ايؾ٪ٕٚ, ؾشزخ َا عطً٘ عٔ ايعٛر٠ إىل ايبٝت مما دعٌ أؾضار 

. عا٥ًتو ٜتشرلٕٚ 

 .اسنض اؿارث١  ٚافؿا سرلتهِ َٚا آٍ إيٝ٘ ا٭َض يف اٯخض

 10املٛمٛع عزر 

تضادعت ايٓتا٥ر ايزصاع١ٝ ٭سز أفزقا٥و يغبب َٔ ا٭عباب, ؾتزخًت ملعضؾ١ ايغبب 

. ٚايٛقٛف إىل داْب٘

 .اصٚ اؿارث١ ٚاسنض ا٭عُاٍ اييت قُت بٗا ملغاعزت٘
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   بعز سيو ٜكع تزصٜب ايت٬َٝش ع٢ً ؼٌٜٛ ْك َٛمٛع َكزّ شلِ إىل فُٛع١ 

.َٔ ا٭ع١ً٦ تغاعزِٖ ع٢ً إْتاز ْقٛل يف َضس١ً َٛاي١ٝ  

:    أقضأ  املٛمٛع ٚاعتدضز ايعٓافض ا٭عاع١ٝ اييت عأسضص ؾٝٗا 

    1املٛمٛع عزر 
 مبٓاعب١ عٝز ا٭مش٢ , اؽذل٣ أبٛى نبؾا ؾؿضست ب٘ نجرلا, ٚ قنٝت َع٘ 

.ؼزخ عٔ سيو...ٚ يهٔ ٖا ٖٛ ّٜٛ ايعٝز وٌ... أٚقات ععٝز٠   

 ؾكضات املٛمٛع

   ؟ؾضست ب٘نٝـ  ايهبؿ ٚ َت٢ اؽذلٜت _

قنٝت َع٘ أٚقات ععٝز٠ ؟ٌٖ  _  

  مباسا نٓت تؾعض مٛٙ ٚ أْت تعًِ أْ٘ عٝشبح؟_

  سًٍٛ ّٜٛ ايعٝز ٚ ؽعٛصى يف سيو ايّٝٛ _

ْؾاط أٌٖ ايزاص َا ٖٛ  _  

ا٭ثض ايشٟ تضن٘ ٖشا ايّٝٛ يف ْؿغو :  اـامت١_  

   

 : 2املٛمٛع عزر 
ٚ سات ّٜٛ عزت َٔ املزصع١ ...ٚ اعتٓٝت بٗا نجرلا اىل إ ندلت ,طصعت طٖض٠ اٚ ْبت١ 

اسو يٓا سيو...ؾٛدزتٗا َكًع١  
ملاسا طصعت ٖشٙ ايظٖض٠؟ٚ أٜ؟ٚ َت٢؟ 

نٝـ نٓت تعتين بٗا َٜٛٝا؟ - 

نٝـ سقًت املؿادا٠؟ ٚ مباسا ؽعضت عٓزَا ٚدزتٗا - 

. َكًع١

َاسا ؾعًت؟ - 

ٌٖ عضؾت َٔ قًعٗا؟ ٚ َاٖٛ َٛقؿو َٓ٘؟ - 

. ايتؿهرل يف طصع طٖض٠ اٚ ْبت١ ثا١ْٝ: اـامت١- 

 : املٛمٛع ؾكضات
 

 

 3املٛمٛع عزر 
ؼزخ عٓ٘ ٚ عُا .. أؾكتِ سات ي١ًٝ ع٢ً أْني أسز أؾضار ا٭عض٠ ٜؾهٛ أ٫َا  سار٠ 

. أفاب ايعا١ً٥ َٔ امطضاب ٚ اختِ بؾعٛصى  

: ؾكضات املٛمٛع

 

َت٢ نإ سيو؟ ٚ نٝـ؟-   

نٝـ أؾكت أْت َٔ َْٛو؟ ٚنٝـ ٚدزت ايعا١ً٥؟-   

(أقٛاي٘-أؾعاي٘-سايت٘)ٚفـ املضٜض-   

(ايٞ املغتؾؿ٢ أّ ٫؟ ٚ ملاسا؟محًٛٙ ٌٖ )َٛقـ أؾضر ايعا١ً٥ -   

ساي١ املضٜض بعز سيو-   

ؽعٛصى مٛ املضٜض َع ايتعًٌٝ : اـامت١-   
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4املٛمٛع عزر   

,ٚنإ نٌ ٚاسز َٓهِ َٓقضؾا إيٞ ؽػً٘, نٓتِ تغٗضٕٚ نايعار٠ ٚؾذأ٠ سزخ   

ؼزخ....َا عهض دٛ ايغٗض٠  
.ٚفـ ايغٗض٠ يف بزاٜتٗا-   

.نٝـ تعهض اؾٛ ؟َٚٔ املتغبب يف سايو ؟-   

.؟ َٛقؿو أْت؟.َٛقـ أؾضار ايعا١ً٥ -   

(ٌٖ عار اؾٛ إيٞ َانإ عًٝ٘ أّ ٫؟)نٝـ اْتٗت ايغٗض٠؟-   

ؾكضات 

:املٛمٛع   

 

 

 5: املٛمٛع
سٖبت يف صس١ً َع بعض ا٭فزقا٤ إىل إسز٣ املزٕ ايتْٛغ١ٝ, ٚ عٓز ٚفٛيهِ 

... ٚ يهٔ سزخ ّ ؽػًو, ؾتدًؿت عِٓٗ ٚ معت... أخشمت تتذٛيٕٛ يف ؽٛاصعٗا

. ؼزخ عٔ سيو

: ؾكضات املٛمٛع

 

 ْعِ ٖشٙ ايضس١ً؟ َت٢؟ ٚ إىل أٜٔ؟ َٔ 
 ٘ٚفـ ايؿضٜل عٓز ٚفٛي٘ ٚ ػٛاي. 
 ايؾ٤ٞ ايشٟ ؽػًو ٚ أر٣ إىل مٝاعو. 
 سايتو ٚ أْت تبشح عٔ عٓافض ايؿضٜل. 
 نٝـ متهٓت َٔ ايعجٛص عًِٝٗ؟  مباسا ؽعضت؟ 
 اؿاي١ اييت ٚدزتِٗ عًٝٗا, ٚ َٛقؿِٗ َٓو. 
 ؽعٛصى مٛ ٖشا ايّٝٛ بقؿ١ عا١َ: اـامت١ .

 

     6املٛمٛع عزر 
ٍَو عٔ املٓظٍ . ٚقُت بعٌُ أثاص غنبٗا عٓز صدٛعٗا, ؾاغتُٓت ؾضف١ غٝابٗا,    غابت أ

ؼزٳخ عٔ سيو . . . 

: ؾكضات املٛمٛع

 

ٍَو ؟ ٚمباسا أٚفتو؟  - أٜٔ سٖبت أ

َاسا ؾعًت أثٓا٤ غٝابٗا ؟  -

ٍَو ؟ - ٝٴػنب أ ٍٕ ٖشا ايعٌُ ع  مباسا ؽعضت عٓزَا أرصنت أ
 ؟َٚاسا ؾعًت بعز سيو  -
ٍَو عٓزَا صدعت ٚتؿّطٓت يقٓعو  -  .ساي١ أ
  (ٌٖ قًت شلا اؿل أّ ٫ ؟ٚملاسا ؟  )َٛقؿو أَاَٗا  -
 ٌٖ عاقبتو أّ ٫ ؟ ٚنٝـ ؟  -

ٌٖ عتعٛر إىل َجٌ ٖشا ايٍقٓٝع يف : اـامت١

املغتكبٌ؟ٚملاسا ؟ 
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  ٖشٙ املضس١ً تتُجٌ يف عضض املٛمٛع ع٢ً ايتًُٝش َضؾكا مبذُٛع١ َٔ املؿضرات 

ٚاؾٌُ ٚايؿكضات نأرٚات عٌُ ىتاص َٓٗا َا ٜٓاعب٘  ٱْتاز ؼضٜضٙ ثِ ٜؾضع بعز 

. سيو يف عًُ٘ 

     أقضأ املٛمٛع ٚأختاص ايعباصات اييت أستادٗا يف ايتشضٜض ثِ أْتر ْك 

 

 :املٛمٛع

. طصت رنإ س٬م ؾأعذبت بٓؾاط فاسبٗا

.   ٟ راص بٝٓهُا سٍٛ ق١ُٝ ايعٌُساٍ فؿ٘ ٚ ٖٛ ٜعٌُ ٚ أسنضاؿٛاص

 

 

: َؿضرات

. ٜبتزع. ٜغٟٛ. ميٗٔ. ٜهتغب ٜؾتػٌ. هٗز. ٜغع٢. ٜهز. هز. ٜعٌُ

عٌُ .عٌُ َتٛاف٬.صطم س٬ٍ.َٗٓت٘ ؽضٜؿ١. فٓعت٘. ٜقكٌ ٜزأب. ٜبتهض

عاٌَ .عاٌَ سامل.ايعٌُ املنين.ٜز َاٖض٠ .٫ ٜػؿ.َاٖض يف ايقٓع١.ْاؾع

. مثٔ طٖٝز. مثٔ باٖض.مثٔ غرل َؾط.ايتهاعٌ.ايهغٌ.قهِ

 

: مجٌ

تت٫٬ سبات ايعضم ع٢ً .تتأيل عٝٓاٙ بايعظمي١ٚايٓؾاط .ٜبزٍ دٗزٙ. ٜتكٔ يف عًُ٘

ٜتٛم رَٚا إىل .هٗز ْؿغ٘.ي٘ ١ُٖ ٫ تؿذل.ٜتقبب دبٝٓ٘ عضقا.دبٝٓ٘ 

٫ٜضنٔ إىل .ٜكبٌ ع٢ً عًُ٘ بهٌ دٛاصس٘.٫ٜؾػً٘ ؽاغٌ عٔ عًُ٘.ا٭سغٔ

٫ٜػًٞ يف .٫ٜعاطٌ ايظبا٥ٔ.وذلّ املٛاعٝز.وزم امل١ٓٗ.ايضاس١ أٚ ايتٛانٌ

. أععاصٖا ٫تكبٌ املظاس١.ايجُٔ

  

: ؾكضات

ٚايٝز ايٓاع١ُ املطضأ٠ بايذلف ٖٞ ,إٕ ايٝز اـؾ١ٓ املكذلس١ بايعٌُ ٖٞ ايعًٝا-

. ايغؿ٢ً

ؽعضْا بكزصتٓا ع٢ً َعاؾ١ املعٍٛ ٚ املٓذٌ ؾضسٓا ْغاعز ايٛيز يف ايقٝـ بكزصتٓا - 

ٚمًُ٘ إىل ايبٝزص ٚ ْزصع٘,ٚ ْٓكً٘ ع٢ً ,تتشًُ٘ عن٬تٓا ؾٓشقز َع٘ ايكُح 

. ظٗض اؾٌُ إىل ايبٝت يف اينٝع١

نإ اؿزار ٜشنض يٞ َاطسا إٔ ٖزٙ ايغٍٗٛ ًَو ي٘ ٭ٕ رناْ٘ ظٌ ٜظٚر اؾٗز - 

ٌٖٚ ميهٔ يظصع َٔ ٖزٙ ايظصٚع إٔ ٜزبت عه١ ,باحملاصٜح َٓز عٓني عزٜز٠ 

طضقٗا ٖٛ ؟ 
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:  املٛمٛع 

. طصت مٝع١ ؾأعذبت مبا صأٜت ٚ زلعت 

. فـ املؾٗز ٚ اسنض َؾاعضى ٚ أْت تغتُتع مبا صأٜت

 

 

 : َؿضرات

 عٛم – َتذض – املشصا٠ – ايٓٛصز – با٥ع َتذٍٛ – ايقاْع – ايعاٌَ – ايؿ٬ح –ايتادض 

 – بنا٥ع َضفٛؾ١ – خنض طض١ٜ – غ٬ٍ َتٓٛع١ – عٛم َضنظ١ٜ –أعبٛع١ٝ 

 – ايبانٛصات – باع – صتب – أٚاْٞ َعًك١ – عًع َهزع١ –خٝاّ َٓقٛب١ 

 – طؿـ ايهٌٝ – ٳىغض – ٴىغض – انتاٍ – ٚطٕ – عاّٚ – ايبٝزص –املٓادٌ 

 ايبٝع – ايبٝع باؾ١ًُ – ايٛعطا٤ – ايظصٜب١ – زلاعض٠ – غؿ – ايز٫ٍ –ايدلٜح 

 – غضؼ – زلز – ْكٞ – عظم – تادض زلح – طبٕٛ ًَشاح – عضض –بايتؿقٌٝ 

.  أٚقزت ايتٓٛص – خبظت – استطب – املؾاتٌ –ؽشب 

 

 : مجٌ

 ٖٛ َٔ أنجض ايعُاٍ ْؾاطا ٚ – عًع َتٓاثض٠ َتزاخ١ً –ٜتؿٓٔ يف عضض عًع٘ 

 – مل ٜذلى بكع١ دزب١ ٫ٚ أصما فًبا إ٫ سظ تضبتٗا ٚ أس٢ٝ َٛاتٗا –أٚؾضِٖ دزا 

 سشٚ – ٜبٝع بايزؾع أقغاطا – ايػ٬ٍ تغتٟٗٛ ايٓاظض –ٜبٝع بأععاص َعكٛي١ 

 مل ٜهٔ ٜ٪مل٘ – أؾ٢ٓ ؽباب٘ يف خز١َ ا٭صض –ا٭صفؿ١ تقطـ عضبات ايباع١ 

 تقضف ؾن١ً أٚقاتٗا يف ايعٓا١ٜ –ايؾٛى ٚ ٫ ٜؿٌ َٔ عظميت٘ ايقدض ايقًب 

. باؿٝٛاْات ٚ ايظصٜب١ 

 

 

 : ؾكضات

ٚيف غُض٠ َٔ ا٫بتٗاز أعز اؿؿض ايقاؿ١ يػضاع١ ايؾذرلات اؾزٜز٠ , ْٚؿض 

ٖشا إبٓو قز : ايذلاب َٔ ٜزٜ٘ , ثِ ْعض إىل طٚدت٘ ٚقز صآٖا تًـ أْبٛب املا٤ ٚ قاٍ 

. عار بايبكضات ؾأعزٟ اؿ٬ب 

عاٌَ طٌٜٛ ٜكـ أَاّ بٝت ايٓاص ٜزخٌ ؾٝٗا أقضال ايعذني يٝدضدٗا َٓٗا أصغؿ١ 

ؽ١ٝٗ , ٚ آخض أَاّ عذا١ْ نٗضبا١ٝ٥ سزٜج١, ٚ ثايح ٜكطع ايعذني ٜٚنع٘ يف 

. ؾ١ٖٛ آي١ فػرل٠ ؾتدضز َٔ اؾاْب اٯخض أقضافا صقٝك١ داٖظ٠ يًدبظ
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نٓت متاصؼ أسز ٖٛاٜاتو املؿن١ً إس سزخ َا أؾغز عًٝو ٖشٙ املتع١ ٚافؿا 

.  َؾاعضى ٚنٝـ ػاٚصت ٖشا املٛقـ

 

:  املؿضرات

 – عبام ايزصدات – ايعزٚ ايضٜؿٞ – نض٠ ايكزّ – يكط١ صا٥ع١ –  سهِ عارٍ 

 – َباصا٠ – مضب١ اؾظا٤ – نض٠ ايٝز – املُضٕ – نض٠ ايطاٚي١ –سٛض ايغباس١ 

 خطط – ا٭خ٬م ايضٜام١ٝ – عبام اـٌٝ – صؾع ا٭ثكاٍ – قؿظ٠ صا٥ع١ –امل٬نِ 

 عضع١ – عذٌ – يعب محاعٞ – ناؼ يبطٛي١ – اخذلم – ٖزر – فٛب – صاٚؽ –

 ٖذَٛات – اينضب١ ايكام١ٝ – تقؿٝل ايتؾذٝع – ٖٛا٠ ايغباس١ –ا٫ْط٬م 

 – َضاقب١ اـطٛط – ٖؿٛات عزٜز٠ – أعٓام  َؾضإب١ – إْشاص صزلٞ –َتتابع١ 

.  عٕٝٛ قزق١ – ايؾٛط ا٭ٍٚ –تعٝني 

 

 اؾٌُ 

 – ٜتغًل اؾباٍ مبٗاص٠ – ٜكؿظ غؿ١ ٚصؽاق١ – مياصؼ ايضٜام١ –اصتهب كايؿ١ 

 اماط اؾُٗٛص – ميض ايهض٠ بشنا٤ – ٜضاٚؽ ثِ ٜغذٌ ٖزؾا –ٜتكٔ ايغباس١ 

 مضب١ ايبزا١ٜ – يكط١ ؾ١ٝٓ ْايت اعتشغإ اؾُٗٛص – فاؾح خقُ٘ –يؿضٜك٘ 

 أشلبٛا ا٫نـ – تتكاسف ا٭صدٌ ايهض٠ أٚ تتعاٚصٖا ايض٩ٚؼ –يًؿضٜل ايظا٥ض 

أقبٌ ايٓاؼ ٜتغاتًٛ َٔ نٌ فٛب -  ؾاط بًكب ايبطٛي١ ؽٔ ايػاص٠  –بايتقؿٝل اؿار 

 – عزر ايًهُات – ايًعب يف أٚي٘ عذاٍ – باملتؿضدني – غق١ املزاصز –ٚسزب 

. إْتقض اْتقاصا باٖضا 

 

: ؾكضاتاٍ

ٚقز طارت٘ مذ١ أْقاصٙ سز٠ , ؾاْكًب .......ايؿضٜل املكابٌ رٕٚ املغت٣ٛ امل٪ٌَ 

. يعب٘ إىل تؾٓٝر ايؿضٜل ايؿا٥ظ

. اشلزف ايجاْٞ يف ايؾباى , اينذ١ عاص١َ ٚايتقؿٝل سار , ايتقؿرل ٜقٔ ا٭سإ 

تنٝل ايغبٌ باملتؿضدني , ٚتظخض املكاعز بايٓعاص٠ ,ٜٚ٪ّ املًعب َٔ ؽػـ سبا 

. بهض٠ ايكزّ , ٜزؾع٘ إسغاؼ ٫ ٜكاّٚ 

ٜقح اي٬عبني سهِ ٬ٜطَِٗ ٬َط١َ ايعٌ ,ؾٝٛقـ املعتزٟ عٓز سزٙ, ٜٚعاقب 

ٜقؿض ؾٝجبت نٌ َهاْ٘ , ٜٚأَض ؾٝطاع , ٜكٍٛ ؾق٬ ٚوهِ . املدايؿني 

. عز٫
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ققزمت املطاص ٫عتكباٍ أسز أؾضار عا٥ًتو ايعا٥ز َٔ ايغؿض , يهٔ سزخ َا أخض 

. ايطا٥ض٠ ؾتًُههِ ايشعض

اصٚ اؿارث١ ٚافؿا سايتهِ ٚسانضا نٝـ ناْت ايٓٗا١ٜ 

 

َؿضرات 

 ؽباى – طاقِ ايطا٥ض٠ – بضز املضاقب١ – سارخ َضٚص – عضع١ ؾا٥ك١ –دٛاط عؿض 

 َقًش١ – املضنبات ايؿنا١ٝ٥ – ايضفٝـ – املٝٓا٤ – املطاص – احملط١ –ايتشانض 

 – قطاص عقضٟ – ساؾ١ً َظرٚد١ – عٝاص٠ َضو١ – راب١ عضٜع١ –ايكُاصم 

 طضٜل ص٥ٝغ١ٝ – ع٬َات ايطضٜل – أمٛا٤ َٓع١ُ ؿضن١ املضٚص –طا٥ض٠ ْؿاث١ 

 – سكا٥ب ايغؿض – تٓكٌ – اَتط٢ –تضقب -  اْتعض– اعتعز يًضنٛب – سذظ –

.  عا٥ل َاٖض– راؼ – افطزّ – عطب – أقًعت –ا٫طرساّ 

مجٌ 

 متدض – أقًعت ايطا٥ضات – راصت احملضنات – سإ َٛعز ايغؿض –تزاؾع املغاؾضٕٚ 

 ابتًع٘ ايِٝ – ؼطُت ايطا٥ض٠ – تٓٗب ايغٝاص٠ ا٭صض ْٗبا –ايغؿ١ٓٝ عباب ايبشض 

 ؽزت – صاقب ايعٕٛ ا٭َتع١ – انتعت ايغٝاص٠ باملغاؾضٜٔ – ٜػايب املٛز –

 دٛ ايعضب١ ٧ًَ بزخإ ايغذا٥ض – ع٬ فٝاح باع١ ايًُر ٚ املدلرات –ا٭سظ١َ 

 اصتؿعت اؿضاص٠ راخٌ – ٜط٣ٛ ا٭صض بِٓٗ – تهزؼ ايضناب يف املُض –اـاْل 

  – أخضز اٯي١ ايضاؾع١ –َضدٌ ايغٝاص٠ 

ؾكضات  

 أدًغتين املنٝؿ١ يف آخض َكعز قضب ايشٌٜ, ٚ أصتين َهإ ايكطٔ أمع٘ يف - 

أسْٞ إسا أطعذين فٛت احملضنات, نُا أصت٢ٓٓ آ١ْٝ َٔ ايٛصم تٓؿعين إسا أفابين 

. رٚاص أٚ ق٧

 تٛقؿت عٝاصتٓا, ٚ تضدٌ عا٥كٗا ٚ صؾع ايػطا٤ عٔ قضنٗا ٚ صاح ٜؿتؿ عٔ - 

. عبب ايٖٛٔ يف َؿافًٗا ٚقز اصتغُت ع٢ً ٚدٗ٘ َٛدات َٔ اؿرل٠

إسا ٚفٌ ايكطاص إىل إسز٣ احملطات خؿـ َٔ عضعت٘ ٚ عاص ٥ٚٝزا إىل إٔ * 

تكـ سضنت٘ ٚ ٜغتكض, ٚ س٦ٓٝش ٜٓظٍ عٓ٘ أؾٛاز ٚ تٗذِ عًٝ٘ أؾٛاز أخض٣ بني 

. َغاؾضٜٔ ٚ باع١
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. سٌ ؽٗض صَنإ, ؽٗض اـرل ٚ ايدلن١ ؾاعتعزرمت ٫عتكباي٘ أسغٔ اعتعزارا

. يهٔ يؿت اْتباٖو عًٛنات غرل سناص١ٜ فارص٠ عٔ بعض ا٫دٛاص

. ؼزخ عٔ سيو ٚافؿا دٛ صَنإ ٚ ا٭عُاٍ اييت قُت بٗا 

 

 َؿضرات

 اٱَغاى – طًك١ املزؾع – آسإ املػضب – اٱؾطاص – ايغشٛص – ؽٗض ايقٝاّ –صَنإ 

 ايكطا٥ـ – دٛع َ٪مل – عطؿ ؽزٜز – ف٠٬ ايذلاٜٚح – ت٠ٚ٬ ايكضإ – ايتٗذز –

 – طٛادني قُض٠ – يٝايٞ صَنإ – ايغٗضات املُتع١ – ايطباٍ – ايظ٫ب١ٝ –

 – تغشض – أَغو – أؾطض – فاّ – ايظمح١ – ايبٝع ٚ ايؾضا٤ – اـقاّ –ايدلٜو 

 َاسٕ َنا٠٤ – َا٤ باصر – ّٜٛ ساص – اؽت٢ٗ – يعب – تٗذز – ف٢ً – أطًل –تضقب 

.  ظ٧ُ عبش١ َٔ عٓدل– ٚعغ ٚ إصؽار –

مجٌ 

 تضقب أسإ املػضب – عار َٔ اؾاَع – قاّ يًغشٛص –ظُأٙ اؽتزار اؿض ٚ طٍٛ ايٓٗاص 

 ؾذل اؾغِ ٚ اعذلخ٢ – اْتقبت املا٥ز٠ ساؾ١ً بأفٓاف املأن٫ٛت –بؿاصؽ ايقدل 

 – َغو يغاْ٘ عٔ ايه٬ّ ايبش٨ – صَنإ ؽٗض اؿب ٚ اي٥ٛاّ – أؾطض ثِ متزر –

 – ؽٗض ايقٝاّ ٜكضب بني ايػ٢ٓ ٚ ايؿكرل – صَنإ صٜام١ يًٓؿػ –داٖز ْؿغ٘ 

 – ٫ ٜؿذل يغاْ٘ عٔ ايتغبٝح –تؿٝض أٜاّ صَنإ بايغضٚص, تؾضم يٝايٝ٘ بايٓٛص 

 اعتُع يًٛعغ – صاؾل ٚايزٙ إىل املغذز –ىضز ا٭طؿاٍ يًعب يف اؿٞ 

ؾكضات  

 ايبعض َٔ ايكض٣ ٜكن٢ أًٖ٘ فزص ايٓٗاص يف تقضٜـ أَٛص ايعٝؿ, ثِ هًغٕٛ - 

ع٢ً املقاطب يف أؽع١ ا٭فٌٝ ايؿاتض٠ ٜغتُعٕٛ ايكقك أٚ ايٛعغ, ست٢ إسا 

ساْت ايؾُػ يًُػٝب دًغٛا يف ايطضٜل أَاّ بٝٛتِٗ, ؾُزٚا املٛا٥ز ع٢ً ا٭صض ٚ 

. رعٛا إيٝٗا عابضٟ ايغبٌٝ ٚ طاييب ايقزق١

.  َاطاٍ صَنإ وٌ بني املغًُني قٌ ايٓٛص َٔ ايعني ٚ ايبٗذ١ َٔ ايكًب- 

. ٜشنضْٚ٘ ع٢ً ؽٗضٜٔ َٔ َكزَ٘, ؾٝشغبٕٛ سغاب٘ ٚ ٦ٜٕٝٗٛ أعباب٘
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ٚفًتهِ صعاي١ ؼٌُ أخباصا عاص٠ ؾهًؿتو أَو بايضر عًٝٗا ققز ايت١٦ٓٗ 

. ٚايتؾذٝع 

. أنتب ايضعاي١ ٦َٓٗا املضعٌ َٚؾذعا إٜاٙ ع٢ً املجابض٠

 

 :َؿضرات

 ايعٓٛإ – املضعٌ إيٝ٘ – املضعٌ – فٓزٚم ايدلٜز – طابع ايدلٜز – ايضعاي١ –صف ظ اٍ

 – ايتاصٜذ – احملت٣ٛ  – طضر بضٜزٟ–ٍ ٚ صعاي١ َن١ُْٛ ايٛل– صعاي١ عار١ٜ –

 – ايغ٬ّ – ايدلق١ٝ ايتش١ٝ – عاعٞ ايدلٜز – ايتٛقٝع – اٱ َنا٤ –ايزٜباد١ 

 – ختِ – ؾض – تًك٢ – صاعٌ – ٚد٘ – سضص – خدل عاص –سكٝب١ َٛطع ايدلٜز 

 ايت١٦ٓٗ – ايتعظ١ٜ – أساط٘ عًُا – أعًٔ عٔ صغبت٘ – عًِ – ٖٓأ – تغا٤ٍ –مُٔ 

 – عضف – أداب –– أغًل –

:  مجٌ

 مُٔ –عاص٠ أٚ قظ١ْ   تًك٢ أخباصا–ص ايضعاي١ ظ إْت–تضقب ايضر بؿاصؽ ايقدل 

ٜكّٛ َٛطع ايدلٜز بزٚصت٘ –ايضعاي١ أؽٛاق٘ ٚ أؽٛام ايعا١ً٥ ـًِ ٜتًل أٟ صر 

صر  –إْكطعت أخباصٙ َز٠ ط١ًٜٛ –قضأ بًٗؿ١ –ؾض ايضعاي١ َنطضبا –ايعار١ٜ 

إعتكضأ –رؾع َعًَٛا إماؾٝا يتغًِ ايضعاي١  –ايضعاي١ َكتنب١  –ع٢ً ايؿٛص 

. ايزع٠ٛ َتأخض٠ –إعتهتب ايضعاي١  –ايضعاي١ 

............ يف    ............                                             منٛسز

فزٜكٞ ايعظٜظ 

ٚنإ بٛرٟ ,  يف اٱَتشإ مبظٜز ايؿضح ٚ ايغضٚصؾًكز تًكٝت ْبأ لاسو, ٚبعز

, أ٫ تهٕٛ صعاييت ٖٞ ايؾاٖز ايٛسٝز ع٢ً عنِٝ عضٚصٟ ٚإٔ أنٕٛ إىل داْبو 

  .٭قزّ يو تٗاْٞ ايكًب١ٝ بٓؿغٞ 

ٚإعًِ أخٞ إٔ ْبأ لاسو مل ٜهٔ بايػضٜب ٭ْٞ أعًِ َٛقٓا أْو أٌٖ يهٌ 

بهٌ لاح ٚإٔ يو َٔ عع١ اٱط٬ع ٚاـدل٠ َا هعًو أ٬ٖ  ٚدزٜض, تكزٜض 

. ؾتٗاْٞ ايكًب١ٝ َٔ دزٜز ٚإىل يكا٤ قضٜب . يًٓذاح 

فزٜكو أمحز  

اٱَنا٤  
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نًؿتو أَو با٫عتٓا٤ بأخٝو ا٭فػض أثٓا٤ غٝابٗا عٔ املٓظٍ , يهٔ سزخ َا مل 

... ٜهٔ باؿغبإ 

أنتب ْك ٚافؿا سايتو عٓز سزٚخ املؾهٌ, ٫ٚ تٓػ إثضا٤ٙ ببعض ايٓقا٥ح ٚ 

. اٱصؽارات

 

 

: َؿضارات

 سًٖت – إصتعت – ًٖعت – ٚمجت – اصػؿت – إظطضبت – سعضت – خؿت –سظْت 

 اصػؿت – ْزت َين فضخت – تغُضت يف َهاْٞ – إقؾعض بزْٞ – فشت –

 ع٬ ٚدٗ٘ – ٜضتعز َٔ اـٛف – ٖب َٔ ؾضاؽ٘ – سعضت مما زلعت –نايكقب١ 

 عضت ؾٝ٘ صعؾ١ – ٫ أق٣ٛ ع٢ً اؿضن١ –ايؾشٛب 

 

 

: مجٌ

 تبزرت – غاب فٛتٞ – ساب قًيب – عكٌ اـٛف يغاْٞ –إصمتزت أٚفايٞ 

 تضقضقت – افطهت أعٓاْٞ – دـ سًكٞ – مجز ايزّ يف عضٚقٞ –أسؾا٥ٞ 

 ٜكتشِ – عكٌ يغاْ٘ – متًهين اـٛف –سًٖت مما صأٜت -  عٝٓاٟ رَٛعا 

ايقعاب     

 

: ؾكضات

- َٓعض ٜؿتت ايقدٛص ٚ تٓؿطض يض٩ٜت٘ ا٭نبار .... ٜا شلٍٛ املٓعض ايؿعٝع

 أصعًت رَٛعا يف فُت ع٢ً خزٜٗا –اعتشايت ا٫بتغا١َ إيٞ طؾض٠ عكبٗا َتٓٗزا 

 فعل ٖشا – يكز نإ املؾٗز َ٪ثض سظٜٓا ٜجرل أيٛإ َٔ ايًٛع١ ٚ اؿغض٠ –

 إْكًب املهإ َٔ ؾضسا إىل سظْا    –املؾٗز قًيب 
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, ؽاٖزت ع٢ً ؽاؽ١ ايتًؿاط أخباص عٔ ناصث١ طبٝع١ٝ يف أسز ايبًزإ اجملاٚص٠

. مما ٚيز ؾٝو ايضغب١ يف َز ٜز املغاعز٠ يًُٓهٛبني 

. فـ َا ؽاٖزت١ ٚ أسى ايعٌُ ايشٟ قُت ب٘

 

 

: املؿضرات

ايضٜاح -اٱْكاض-اينشاٜا-ايظ٫طٍ-ايؿٝناْات-ايقٛاعل-ايدلر-اٱعقاص-ايعٛافـ

-ايدلانني-أيغ١ٓ ايًٗب احملضق١-املٝاٙ اؾاصؾ١- ايهٛاصخ ايطبع١ٝ -ايعات١ٝ

-دضار َٓتؾض,عشب نجٝؿ١ َزشل١ُ- صد١ أصم١ٝ َزَض٠-ْاص سا١َٝ-املتؿذض٠

-تنضع-تٛعٌ-عاخ ايؿغار-أبار-طسـ-ٚ ٖزّ ٚ قٛض-سطِ-دضف-تزؾل-ٖب-اؽتز

.   اؿُِ-ايتؾضر-ؾضم ايٓذز٠-ايتنأَ ايبؾضٟ-ايٛطين-ايتنأَ-تزخٌ

 

: اؾٌُ

اٖتظت ا٭صض -سؿضت اـٓارم-٫ست عشب رنٓا٤-أت٢ ع٢ً ٭خنض ٚ ايٝابػ

- عِ ايؿظع ٚ ا٫مطضاب- تكٛمت املباْٞ َٔ أعغٗا–رى ايظ٫طٍ ايبٓاٜات رًى - اٖتظاًطا

منٝز ا٭صض - صؾعت ا٭قال- نجضت اينشاٜا- بضانني تكشف َٔ ؾٖٛاتٗا محُا

 صؽت ا٭ر١ٜٚ كاؾ١ –اصتؿعت َٝاٙ ا٭ٚر١ٜ دضؾت ايغٍٝٛ َا ٚدزت أَاَٗا 

 ٜأدض – عِ ا٭ع٢ كتًـ ا٭ٚعاط –أعضعت ؾضم ايٓذز٠ ٚ اٱْكاس - اْتؾاص ا٭ٚب١٦

.  أؾغز ايظصع– تتٛاىل اٱعاْات املتٓٛع١ َٔ ايزاخٌ ٚ اـاصز –ايٓاؼ بايزعا٤ 

: ايؿكضات

ؾكز سطِ ايٓٗض ايغزٚر , ٚؾذأ٠ اْزؾعت مٛ املز١ٜٓ َٛد١ طا١َٝ َٔ املا٤ - 

 ٚأْطًل داصؾا نٌ ؽ٤ٞ أَاَ٘ َػطٝا املٓاطٍ ٚاملظاصع يف ملح ايبقض, ٚ يف ؽٛاصع 

. املز١ٜٓ أخش ايغهإ ٜتزاؾعٕٛ مٛ عبٌ ايٓذا٠

ـًا- , َٔ َٓاطٍ َزَض٠: إْٞ ئ أْغٞ َا ؽاٖزت َٔ آثاص ايظيظاٍ ايشٟ رى املز١ٜٓ رن

. ٚأْكاض تضؾع ٚ إسا ؼتٗا دجح, ٚ عا٬٥ت َتؾضر٠ 

ٖٓاى ؽدقإ ٜبشجإ عٔ ًَذإ .ٚأخشت ايبٝٛت تتشطِ.اْزؾعت املٝاٙ َظفض٠- 

.  ؾتُض عًُٝٗا املٛد١ ؾٝدتؿٝإ
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املٛمٛع 

..... ؽاصنت يف صس١ً إىل أسز احملُٝات ايطبٝع١ٝ أٚ إىل سزٜك١ اؿٝٛاْات

. ؼزخ... ؾشزخ َا أؾظعهِ 

 

 

: َؿضرات

 – َغايو ٚعض٠ – أغقإ َتؾابه١ –غاب١ ؽذضا٤ - غاب١ نجٝؿ١ ا٭ؽذاص

 ٖٛاّ – ٚسٛـ َؿذلع١ – عقاؾرل فارس١ – أؽذاص باعكات –نٛاعض فاصخ١ 

 – نؾض – ٚثب – مبع – ؾٌٝ – منض –قضر٠ -  ؾٗٛر  – سٝٛاْات ماص١ٜ –فاؾض٠ 

 – إْتقب – إؾذلؼ – أرغاٍ – أْؾب – فضع – طفض – ٖذِ – أٚغٌ يف –تضفز 

 ٖٛا٤ – ظٌ ظًٌٝ – ؾشٝح ا٭ؾاعٞ – أْٝاب سار٠ – خؾدؾ١ اؿؾضات –َظم 

.  بضاثٔ –عطض صطب 

 

 ٌٌ : دٴُ

 – ٜذلفز َضٚص سٝٛإ عطؾإ ٜضر املا٤ –ٜتكزّ عشص ٚعط ا٭ؽذاص املًتؿ١ 

 متهٔ َٔ – ٜظسـ ع٢ً بطٓ٘ – أْؾب ؾٝ٘ كايب٘ –ٖادِ قطٝع َٔ ايػظ٫ٕ 

 ٜعتقِ ايكضر بأعايٞ – ٜظأص ؾذلدع ايػاب١ فز٣ ط٥رلٙ – يـ غضطَٛ٘ –عزٚٙ 

 – ايكٟٛ ٜؿذلؼ اينعٝـ ٖشا قإْٛ ايػاب١ –ا٭ؽذاص ٜٚٓط َٔ غقٔ إىل غقٔ 

.   ٜتشؿظ ثِ ٜجب ؾإسا ايؿضٜغ١ دج١ ٖاَز٠ –ا٭خطاص ؼٝط َٔ نٌ داْب 

 

 

: ؾكضات

ٚ ناْت , ٚنإ يًٗٛا٤ عطض سؿٝـ َٔ صا٥ش١ ا٭ٚصام ٚ ا٭ؽذاص, عضت يف ايػاب١ 

. أؽهاي٘ َتبا١ٜٓ , أيٛإ ايؾذض كتًؿ١ 

َا نزت أعرل خطٛات ست٢ زلعت فٛتا ٫ ؽو يف أْ٘ نإ فٛت سٝٛإ 

ثِ زلعتٗا , ثِ زلعت ايقضخات تتٛاىل يف ؾظع ......... َغهني ٜعاْٞ اٯ٫ّ املدلس١

.   يكز إعتغًِ املغهني, ثِ إْكطعت , تنعـ 
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: املٛمٛع

نًؿتو أَو با٫عتٓا٤ بأخٝو ا٭فػض أثٓا٤ غٝابٗا عٔ املٓظٍ , يهٔ سزخ َا مل 

... ٜهٔ باؿغبإ 

أنتب ْك ٚافؿا سايتو عٓز سزٚخ املؾهٌ, ٫ٚ تٓػ إثضا٤ٙ ببعض ايٓقا٥ح ٚ 

. اٱصؽارات

 

 

:                                             نًُات

 سًٖت – إصتعت – ًٖعت – ٚمجت – اصػؿت – إظطضبت – سعضت – خؿت –سظْت 

 اصػؿت – ْزت َين فضخت – تغُضت يف َهاْٞ – إقؾعض بزْٞ – فشت –

 ع٬ ٚدٗ٘ – ٜضتعز َٔ اـٛف – ٖب َٔ ؾضاؽ٘ – سعضت مما زلعت –نايكقب١ 

 عضت ؾٝ٘ صعؾ١ – ٫ أق٣ٛ ع٢ً اؿضن١ –ايؾشٛب 

 

 

مجٌ  

 تبزرت – غاب فٛتٞ – ساب قًيب – عكٌ اـٛف يغاْٞ –إصمتزت أٚفايٞ 

 تضقضقت – افطهت أعٓاْٞ – دـ سًكٞ – مجز ايزّ يف عضٚقٞ –أسؾا٥ٞ 

 متًهين اـٛف     –سًٖت مما صأٜت -  عٝٓاٟ رَٛعا 

 

 

: ؾكضات 

- َٓعض ٜؿتت ايقدٛص ٚ تٓؿطض يض٩ٜت٘ ا٭نبار .... ٜا شلٍٛ املٓعض ايؿعٝع

 أصعًت رَٛعا يف فُت ع٢ً خزٜٗا –اعتشايت ا٫بتغا١َ إيٞ طؾض٠ عكبٗا َتٓٗزا 

 فعل ٖشا – يكز نإ املؾٗز َ٪ثض سظٜٓا ٜجرل أيٛإ َٔ ايًٛع١ ٚ اؿغض٠ –

 اْكًب املهإ َٔ ؾضسا إىل سظْا    –املؾٗز قًيب 
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:  املٛمٛع 

راص سٛاص بٝٓو ٚبني دزى سٍٛ َناص َٚٓاؾع ايتكزّ ايعًُٞ, ؾهإ نٌ َٓهُا 

. ميذز َظاٜا عقضٙ

اْكٌ اؿٛاص ايشٟ راص بٝٓهُا  

 

: َؿضرات 

ايتهًٓٛدٝا تكزّ اٱْغا١ْٝ ـ ؼغني اٱْتاز ـ تٝغرل ايعٌُ ـ ؼغني مضٚف 

ـ َٛاف١ً ايتطٜٛض ـ اْتؾاص  ايعٌُ ـ اقتقار يف طاق١ اٱْغإ ـ اعتجُاص املٛاٖب

َهٝـ اشلٛا٤,ايػغاي١ ـ .ايقٓاعات ايتش١ًٜٝٛ ـ تطٜٛض ايقٓاعات ايتكًٝز١ٜ

ايج٬د١ ـ املهٓغ١ ايهٗضبا١ٝ٥ ـ اٯي١ اؿاؾض٠ ـ املٝزإ ايظصاعٞ ـ املٝزإ 

ايقٓاعٞ ـ املٝزإ اٱدتُاعٞ ـ ٚعا٥ٌ ايطب اؿزٜج١ ـ سغٔ ـ نٝـ ـ سٍٛ ـ 

. ٜغض ـ عار بايؿا٥ز٠ ـ املقعز ايهٗضبا٥ٞ ـ عٌٗ ـ تعطٌ ـ ا٭دٗظ٠

:   مجٌ 

ايعًِ يف خز١َ اٱْغإ ـ ايغعٞ َتٛافٌ يتطٜٛض املدذلعات ـ ْؿادأ 

باعتُضاص بأسزاخ املدذلعات ٚأْؿعٗا ـ عٛمت ايػغاي١ ٜز املضأ٠ ايج٬د١ 

 نِ – عار تٛافٌ ايبشح بايٓؿع ع٢ً اٱْغإ –اقتقار قكل ـ ايتذاصب ْادش١ 

دٗٛر ايعًُا٤ ٫ . خطا ايعًِ خطٛات عُايك١- َٔ اخذلاع بغٝط ٚقع تطٜٛضٙ ؟ 

يٰي١ .  بعٗٛص اٯ٫ت أفبح ايعزٜز َٔ ا٭عُاٍ ايؾاق١ ع٬ٗ ٚ َٝغٛصا–تؿذل 

 طٜار٠ يف اؿضن١, ٚ طٜار٠ يف اٱْتاز ٚ طٜار٠ يف –ؾٛا٥زٖا ٚ شلا َغاٜٚٗا 

ا٫عت٬ٗى نٌ سيو بؿنٌ اٯ٫ت 

: ؾكضات 

اْتؾض اعتعُاٍ ا٭رٚات ايهٗضبا١ٝ٥ بؾهٌ َٓكطع ايٓعرل, ؾأفبشت املٓاطٍ يف 

املزٕ ٚ يف أقق٢ ايكض٣ ٚ ا٭صٜاف, َٓاص٠ بايطاق١ ايهٗضبا١ٝ٥ ست٢ مل ٜعز يف 

ٚعع أسز ا٫عتػٓا٤ عٓٗا, إس بٗا تزاص ايطٛاسني,  َٛيزات ايتزؾ١٦ ٚ ايتدلٜز, ٚ 

. َندات املٝاٙ َٔ اٯباص

بؿنٌ ايعًِ خطت ايقٓاعات خطٛات ع٬ُق١, ؾُٔ ايٓؿط َج٬ تغتدضز خٝٛط 

ٚ املطاط ايقٓاعٞ, ٚ َغاسٝل ايتٓعٝـ, ٚ عزر نبرل َٔ ا٭ر١ٜٚ ٚ " ايًٕٓٝٛ"

. ا٭رٚات املٓظي١ٝ
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املٛمٛع 

سنضت سٛاصا بني ؽدقني اسزُٖا ٜعٍزر َظاٜا ايتطٛص ايعًُٞ ٚ ايجاْٞ ٜزعٛ 

  ١ٍٜ إىل ايعٛر٠ إىل ايٛعا٥ٌ ايتكًٝز

. اْكٌ اؿٛاص

 

  

َؿضرات 

ٍٛص-اختدل-طٍبل-استاص-ّْكب ٚ ؾٍتؿ- نزح -عح-دٍضب-اخذلع -انتؾـ-اخؿل-ط

ًّز-ثابض- فدل- ؾهّض-ابتهض-لح-ؾؾٌ ٌٍُ -ػ يٍش٠ - ا٫خذلاع- اٖتز٣ اىل  -ؼ

ٍٛص ايٍقٓاعٞ-ا٫نتؾاف ٍٟ-اعتهؾاف ايؿنا٤- ايتط ٍٛأ٠ -قطض٠ قطض٠ ايض - ايبٝٛت املٗ

ا٫قُاص  -ايقاصٚخ-طصع ا٭عنا٤-ايضاراص-اٯي١ اؿاعب١-ايعكٌ ا٫يهذلْٚٞ-أؽع١ ٫طص

١ٍٝ ... أرَػ١ َؿهض٠-ايطاق١ ايؾُغ١ٝ-ايٍتًؿظ٠-ايٍتًكٝح -ايقٓاع

 

مجٌ 

ٌٍ-ٜٛافٌ ايعامل ايبشح يف دًز ٚ فدل ًُّا اخؿل اعار ايٍتذضب١-٫ ّٜهٌ ٫ٚ مي -ن

ٍٓؿع ٍٛصت -أيـ بني ايكًٛب- بني اٱْغإ ٚ أخٝ٘ اٱْغإ قٍضب-اخذلاع عار باي تط

ٍٓكٌ ؾكٍقضت املغاؾات عاُٖت بعض ا٫خذلاعات يف ايٍتجكٝـ ٚ ايٍتٛدٝ٘ -ٚعا٥ٌ اي

 َا أؾار ٙادتٗارٚمل بقدلٙ اسّكل ٖشا ايع-غظت اؿناص٠ املٓاطل ايٓا١ٝ٥-ٚ ايٍتضؾٝ٘

ٍٓٝٓات ايعكاقرل- ب٘ اٱْغا١ْٝ  - ٜكنٞ ايٍغاعات ايّطٛاٍ يف كدلٙ بني ا٭دٗظ٠ ٚق

. ع٢ً ػاصب٘ ٫ وؿٌ مبا هضٟ سٛي٘ َٔ ْؾاط َٓهٍب

 

ؾكضات 

ًًّٓا ٚ نٍبضْا يهٛانب اْطًكت َٔ اصمٓا اىل ايؿنا٤ بغضع١ تؿٛم .  با٭َػ ٖ

 ايهٛانب نُا ْنشو ايّٝٛ َٔ ايكطاص ٙٚغزا ْنشو َٔ ٖش عضع١ ايٍقٛت

. ٟايبداص

ٍِ تًتُٗٗا, ٜا شلا َٔ سٍقار٠ عذٝب١.  ٍِ تٓؿح تبٓٗا ٚاسغانٗا ,تؿضٟ ايغٓابٌ ث ث

ٍِ تؿٍضؽ سٍبٗا يف أنٝاؼ,يف اشلٛا٤   ! ث

ٍٛيٖٛا,بزأت ايٍغُٝٓا فٛصا عان١ٓ ؾشٍضنٖٛا.  سات ,فاَت١ ؾاْطكٖٛا,ققرل٠ ؾط

ٍْٖٛٛا .. يٕٛ ٚاسز ؾً
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: املٛمٛع 

طًب َٓو أسز أفزقا٥و املٛدٛرٜٔ ببًز أدٓيب إٔ ؼزث٘ عٔ َغكط صأعو 

  (قضٜتو أٚ َزٜٓتو )

. أنتب ي٘ صعاي١ تضغب٘ يف طٜاصتو

َؿضرات  

املٓاظض /ٚادٗات بًٛص١ٜ /ؽٛاصع ٚاعع١ /قًب املز١ٜٓ /ْاطشات ايغشاب / عُاصات_

مذٝر / سزا٥ل ع١َُٛ /سضن١ را٥ب١ /بٓا٤ات سات طٛابل عزٜز٠ / ايبٗٝذ١ 

عٍٝٛ /ايؾٛاصع املنا٠٤ /أصفؿ١ َبًط١ /دغٛص تعًٛا ا٭ْٗاص /ٖٛا٤ ًَٛخ /ٚعذٝر 

َتاسـ / رٚص ايًٗٛ /َػاطات عقض١ٜ / سضن١ ٫ تٗزأ/َٔ ايغٝاصات 

. ْٚاؾٛصات َا١ٝ٥... متاثٌٝ ٚأْقاب ......ٚداَعات

مجٌ  

املػاطات ٚرٚص ايغُٝٓا ٚامل٬ٖٞ متتز ع٢ً طٍٛ ايؾٛاصع ظٗاتٗا ايبًٛص١ٜ اييت  -

تظٜٓٗا نتابات يٲؽٗاص خطت بأْابٝب ١ًَْٛ تغٌ يف ايًٌٝ أمٛا٤ عاطع١ 

.   دشاب١ 

ببعض ايؾٛاصع ؽبهات عاي١ٝ َٔ اؿزٜز تغرل عًٝٗا ايكطض ؾتشزخ  -

 قعكع١ تقو ا٭سإ فها ٚع٢ً ا٭صض عضبات ٚعٝاصات َٚؾا٠
إْ٘ : ؼت ا٭صض أْؿام ٜٓشزص إيٝٗا ٚىضز َٓٗا يف نٌ رقٝك١ آ٫ف ايبؾض -

 ...مذٝر ٚعذٝر ٚاطرساّ يف ايًٌٝ ٚايٓٗاص.املذلٚ 
 ....تشنضت بًزٟ ٚايغ٬ّ املدِٝ ؾٝٗا  -

ؾكضات 

ٚايٓاس١ٝ ا٭خض٣  َٔ املز١ٜٓ ؼٟٛ سٝا ػاصٜا ععُٝا ٜكقزٙ ايػضبا٤ عكب 

ْظٚشلِ بايب٬ر يًتؿضز ع٢ً َا وٜٛ٘ َٔ ْؿا٥ػ ٚع٢ً دٛاْب طضقات اؿٞ تكّٛ 

 اؿٛاْٝت ايؾضق١ٝ امل١٦ًٝ باؾٛاٖض ٚاؿضٜض املطضط
مل أعضف َز١ٜٓ تناٖٞ َز١ٜٓ َٛعهٛ عع١ُ ٚاتغاعا ٚ مل أص ؽٛاصع أٚعع َٔ 

ؽٛاصعٗا , ٚمل أدز يف غرلٖا ٖشا اؾٛ ايزانٔ ايشٟ ٜظٜزٙ ْٗض املٛعهٛؾا عبٛعا ٚ 

. ٖٛ ٜؾكٗا ؼت قٓاطض َٔ سزٜز نأْ٘ َضابط عضاعتٗا 

 

Librairie « Devoir.TN » مكتبة — Page 68



 

 

69 

 َٔ اْتادات ايت٬َٝش

   َٚٔ باب تؾذٝع ايت٬َٝش, ٚؼؿٝظِٖ ع٢ً ايتُٝظ يف اْتاداتِٗ, َٔ املغتشغٔ قضا٠٤ 

عٝٓات َٔ اْتادات أفزقا٥ِٗ ٚرعٛتِٗ إىل إبزا٤ ايضأٟ ؾٝٗا ْٚكزٖا, ٚيف َضس١ً ثا١ْٝ 

. , ٖٚشٙ عٝٓات َٔ اْتاز املتعًُنيإىل إثضا٥ٗا أٚ الاط َا ٖٛ أسغٔ َٓٗا

: املٛمٛع 

انتب صعاي١ يقزٜكو ؼزث٘ عٔ سزخ ٖاّ عؾت٘ خ٬ٍ ايعط١ً املزصع١ٝ 

 

 2010 أؾضٌٜ 27تْٛػ يف 

                              إىل فزٜكيت ايعظٜظ٠ أس٬ّ 

ؼ١ٝ ٚر ٚ ٚؾا٤  

 

ٚبعز, أبزأ صعاييت بايغ٪اٍ عٔ أسٛايو ٚأسٛاٍ أؾضار عا٥ًتو ؾُٓش َز٠ ط١ًٜٛ مل أص        

يكز اؽتكت إيٝو نجرلا, ؾٌٗ تتشنضٜٔ تًو .أسزا َٓهِ يشيو نٓت قًك١ عًٝهِ 

املغضس١ٝ اييت َجًٓاٖا يف ايغ١ٓ اـاَغ١ نِ ناْت ْادش١ ٚمج١ًٝ ٚ ايضس١ً 

املزصع١ٝ اييت طصْا ؾٝٗا ق١ُٝ اؽهٌ ؾؾاٖزْا ايهجرل َٔ اؿٝٛاْات ٚ ايتكطٓا ؾٝٗا  

ايبعض َٔ ايقٛص اؾ١ًُٝ, ٚئ أْغ٢ أٜنا عٓزَا  تعطًت بٓا اؿاؾ١ً يف ايضدٛع بعز 

...  ايٓظ١ٖ اييت قُٓا بٗا 

. سكا قز ناْت سنضٜات ٫ تٓغ٢, إْٗا أمجٌ أٚقات قنٝتٗا َعو

 ٚختاَا مل ٜبل يٞ ع٣ٛ إٔ أٚرعو ع٢ً أٌَ ايًكا٤ بو ثا١ْٝ يف إسز٣ املٓاعبات  ٚإٕ مل 

.   وزخ سيو ؾأْا أصدٛ َٓو طٜاصتٞ يف ّٜٛ َٔ ا٭ٜاّ ٚايغ٬ّ

 

                                                              فزٜكتو ايٛؾ١ٝ زلض   
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 .1/26/2010                                                            صأؼ اؾبٌ يف 
 

 ؼ١ٝ طٝب١ َعطض٠ بأطن٢ ايعطٛص إىل أؾنٌ فزٜل 

.      أَا بعز نتبت يو ٖشٙ ايضعاي١ ٭رعٛى ؿنٛص َٛعِ دين  ايظٜتٕٛ 

َٚٓش  ؾؿٞ ٖشا املٛعِ ٜتذُع أؾضار عا٥ًيت ْٚشٖب َعا َٓش بظٚؽ ايؾُػ إىل اينٝع١

ٚبعزٖا ْٛطع ا٭عُاٍ ؾُٝا بٝٓٓا ثِ ْؾضع يف . ٚفٛيٓا , ْٓقب اـ١ُٝ ْٚنع ؾٝٗا أرباؽٓا 

. دين ايقاب١ 

أْا ٚأخيت ْؿضـ ايؿضـ ؼت أؽذاص ايظٜتٕٛ ايعع١ُٝ ٚأبٞ ٜقعز ايغًِ ٜٚؾضع يف 

أَا أَٞ ٚدزتٞ ػُعإ ايؾٛا٥ب املتٓاثض٠ ع٢ً . إعكاط سبات ايظٜتٕٛ بٛاعط١ املؾط

.  ٚبني ايؿ١ٓٝ ٚ ا٭خض٣ لًػ ق٬ًٝ ؼت ا٭ؽذاص طًبا يبعض ايضاس١. ا٭صض

ٚعٓز َٓتقـ ايٓٗاص, لًػ سٍٛ دزٟ ؾٝظٚرْا بؿٛا٥ز طٜت ايظٜتٕٛ ٚبعض اٯٜات 

. ايكضآ١ْٝ اييت سنض ؾٝٗا

بعز سيو ْٛافٌ عًُٓا بٓؾاط ٚسظّ ٚ مٔ ْضرر أْؾٛر٠ تتػ٢ٓ بؾذض٠ ايظٜتٕٛ ْٚتبارٍ 

. ايطضا٥ـ ٚ ايؿها١ٖ ؾٓنشو ٤ٌَ ثػٛصْا ٚ ْؾهض اهلل ع٢ً ٖشٙ ايقاب١ 

أَا  أبٞ ؾٝشٌُ ايقاب١ . ٚعٓزَا وٌ املغا٤ مٌُ  أرباؽٓا ٚ ْكؿٌ صادعني إىل رٜاصْا 

. ع٢ً َنت ؽاس١ٓ إىل املعقض٠ 

أصدٛا َٓو إٔ تًيب رعٛتٞ يف أقضب ٚقت ممهٔ ٚإٔ تؾضؾٓا عنٛصى يتغتُتع أنجض 

. مبا سنضت٘ يو 

              يو َين خايك ايتش١ٝ ٚ ايغ٬ّ                                                

.          فزٜكو ايعظٜظ ٚ املدًك                                                                                            

                       أمئ                                                                                                     
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: املٛمٛع 

تزٖٛصت اؿاي١ ايقش١ٝ يٛايزى بغبب إرَاْ٘ ع٢ً ايتزخني, ؾامطضصت يًتزخٌ ْٚقش٘ 

. باٱق٬ع عٔ ٖشٙ ايعار٠ ايغ١٦ٝ 

ٍٓقا٥ح املغزا٠ يٛايزى سٍٛ َناص ايتزخني َٚز٣ اقتٓاع٘ به٬َو . اصٚ اؿارث١ َعزرا اي

ٜؾهو ايعزٜز َٔ املزخٓني يف سكٝك١ كاطض ايتزخني يتدلٜض عزّ إق٬عِٗ ٚ أب٢ 

نإ ٜعا٢ْ نجرلا َٔ إرَاْ٘ ع٢ً ايتزخني ؾٗٛ ٫ ٜهـ عٔ ايغعاٍ ٚ ايًٗح , ٚاسز َِٓٗ

يشيو قضصت إٔ أبشٍ  .ٚ َٔ سني إىل آخض ٜنػط ع٢ً يضقبت٘ أٚ فزصٙ َٔ ؽز٠ ا٫ختٓام

نٌ دٗزٟ ٱقٓاع أب٢ ع٢ً اٱق٬ع عٔ ايتزخني ؾٓعضت إيٝ٘ ًَٝا ثِ قًت ي٘ يف ْدل٠ ٖٞ 

: َظٜر َٔ ايؾؿك١ ٚ ايًّٛ 

إىل َت٢ إىل َت٢ عتعٌ ع٢ً ٖشٙ اؿاي١ ؟ يطاملا ؽضست يو إٔ خطض ايتزخني ع٢ً فش١ - 

املزخٔ أفبح أَضا َ٪نزا باعتباصٙ عاٌَ خطض يٲفاب١ بعزٜز ا٭َضاض نأَضاض اؾٗاط 

ايتٓؿغٞ اييت َٓٗا عضطإ ايض١٥, ققٛص ٚظا٥ـ ايض٥تني, ايتعؿٓات ٚ ايضبٛ ٚ أَضاض ايكًب ٚ 

افؿضاص ىايؾضاٜني ٚ َٓٗا ايشع١ ايقزص١ٜ ٚ اؾًط١ ايكًب١ٝ ٚ أَضاض اؾٗاط اشلنُٞ 

ققٛص ايزَاؽ ىا٭عٓإ, ايتٗاب ايًج١, عضطإ ايؾؿ١ ٚ قضح املعز٠ ٚ أَضاض اؾٗاط ايعقيب 

نُا ٜتغبب يف إٖزاص ْؿكات . ٚ ا٫صتعاـ ٚ ٖٞ أَضاض خطرل٠ ٚ َظ١َٓ ٜقعب َعاؾتٗا

. نجرل٠ ميهٔ فضؾٗا يف َٓاؾع يًعا١ً٥ ٖٚٛ نشيو اعتزا٤ ع٢ً ع١َ٬ ايب١٦ٝ

أعًِ إٔ سٝاتٞ . ٜا يٝت٢ٓ اْ٘ يٝػ مبكزٚصٟ إٔ أؾعٌ ؽ٦ٝا, يكز عذظت أدٌ أْا عادظ متاَا- 

َٗزر٠ ٚ أْ٘ ٫ َٓال َٔ اٱق٬ع عٔ ايتزخني يهٔ نٝـ ايغبٌٝ؟ 

أب٢ ٫ أسز ٜغتطٝع إٔ ميزى عٌ عشضٟ ٚ إمنا ٜٓبػٞ إٔ ْػرل بعض ايغًٛنات ٚ إٔ - 

:  تتدش َٛاقـ دزٜز٠ َٓٗا

. ا٫قتٓاع بإٔ ايتزخني عار٠ ع١٦ٝ ٚ عًٛى ادتُاعٞ غرل طبٝعٞ ٚ بأْ٘ ْك١ُ ع٢ً ايقش١- 

. تؿار٣ ايًكا٤ات ٚ اؾًغات ٚ أٚقات ايؿضاؽ املعضم١ يًتزخني- 

. مماصع١ أْؾط١ ٚ ٖٛاٜات َؿٝز٠ تٓغ٢ ايتزخني نايضٜام١

. ايتهجٝـ َٔ اـضدات إىل اشلٛا٤ ايطًل ٚ ايتُتع بايطبٝع١- 

. تعٜٛض ايغذا٥ض ببعض املٛار ايػشا١ٝ٥ ايٓاؾع١- 

. ادتٓاب املٓبٗات ٚ املٓؾطات اييت تشنض بايتزخني- 

ٚ َٓش إٔ ؼزثت َع ٚايزٟ سٍٛ ٖشا املٛمٛع انضط ظُع١ٝ يٲق٬ع عٔ ايتزخني ٚ نإ 

را٥ُا ٜعٌُ ع٢ً تٓؿٝش ْقا٥شٞ ٚ مل متض أؽٗض ق١ًًٝ ست٢ لح أب٢ باٱق٬ع عٔ 

ايتزخني يهٓ٘ قز يكٞ ايعٓح أؽزٙ ٚقز نإ فبٛصا ق٣ٛ ايعظمي١ ٚ ٜعٌُ بؾعاصٙ ايشٟ 

" َعا مز ايتزخني َٔ ادٌ فش١  أؾنٌ: " أفبح ٜضررٙ باعتُضاص اْ٘ 
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 2ايتشضٜض عزر 

 

يف ّٜٛ َٔ ا٭ٜاّ بُٝٓا نٓت يف غضؾيت أقّٛ ببعض ٚادباتٞ املزصع١ٝ إس زلعت أْٝٓا سارا 

أعضعت . ٚ عا٫, اتبعت َقزص ايقٛت ؾإسا ب٢ أص٣ أب٢ ٖٚٛ َض٢َ ع٢ً ايغضٜض ٜهار ىتٓل

. إىل املطبذ ٚ أسنضت نأؼ َا٤ قزَت٘ ٭ب٢ ؾؾهضْٞ

ٜا أب٢ ٫ ميهٓو إٔ تعٝؿ ع٢ً ٖشٙ اؿاي١ إْٗا سٝا٠ عقٝب١ : "مل أتضرر يف قٛيٞ ٖشا 

مم٠٤ًٛ بايٝأؼ ٚ اشلُّٛ ٚ اينذض ا٢ْ أعضف دٝزا أْو تعا٢ْ ٚ تكاّٚ املؾانٌ بايتزخني ٚ 

. يهٔ ٖشا يٝػ اؿٌ ا٭َجٌ

 

ٜا بٓٝيت ا٢ْ أعضف سل املعضؾ١ أ٢ْ أعًو ايطضٜل اـطأ ايشٟ عًٝٗو ب٢, يهٔ يٝػ يٞ - 

. خٝاص ٚ اؿكٝك١ إٔ ايٝأؼ بزأ ٜتغضب إىل قًيب ٚ أْين ئ أقًع عٔ ايتزخني أبزا

. ٫ تكٌ ٖشا ٜا أب٢, هب إٔ تتؿا٤ٍ خرلا ؾٗٓاى ايعزٜز َٔ اؿًٍٛ شلشٙ املؾه١ً- 

. ٖٝا َزٜين ببعض ايٓقا٥ح ٚ ا٫قذلاسات صمبا نٓت أدًٗٗا! سكا- 

سغٓا ٜا أب٢ ايتزخني ٖٛ خطض نبرل ع٢ً فش١ اٱْغإ - 

ٚ هب إٔ ْتؿاراٙ ٚ ْعٌُ ع٢ً ؼطُٝ٘ ٚ اٱق٬ع عٓ٘ ٚ 

يشيو هب إٔ ْكاَٚ٘ بؿذلات ْكا١ٖ يف ايضٜـ ٚ إٔ ْتُتع 

مبٓاظض اؾباٍ ٚ ايبكاع اـنضا٤ ٚ أنٌ ايعغٌ ٚ ايغُٔ ٚ 

. اؿًٝب ٫نتغاب عناّ ق١ٜٛ

. تهجٝـ اـضٚز يف صس٬ت إىل اشلٛا٤ ايطًل- 

. ػٓب املٓبٗات َجٌ ايك٠ٛٗ- 

مماصع١ أْؾط١ تجكٝؿ١ٝ ٚ صٜام١ٝ ٚ ٖٛاٜات يف أٚقات - 

. ايؿضاؽ يٓغٝإ َتاعب أعبٛع ناٌَ َٔ ايعٌُ ٚ املؾانٌ

تعٜٛض ايغذا٥ض بأغش١ٜ فش١ٝ غ١ٝٓ بايؿٝتاَٝٓات ٚ - 

ايهايغّٝٛ ؿُاٜتو ٚ َغاعزتو ع٢ً َكا١َٚ ا٭َضاض ٚ 

. ا٭ٚب١٦

هب عًٝو إٔ ْجل بكزصتو ع٢ً اٱق٬ع عٔ ٖشٙ ايعار٠ - 

. اييت مل ٜغتطع َععِ ايؾعب َٔ تؿارٜٗا يعزّ ق٠ٛ عظميتِٗ ٚ إمياِْٗ (ايتزخني)ايغ١٦ٝ 

 

ئ أْغ٢ يو فٓٝعو ٖشا ٜا فػرلتٞ يكز أٜكنت٢ٓ َٔ غؿًيت ٚ : "قاٍ أب٢ َتؾهضا

دعًتين ٚاعٝا مبا اقذلؾت٘ عأعٌُ َٔ ٖشا ايّٝٛ ع٢ً اٱق٬ع عٔ ايتزخني ٚ ع٢ً ْقح نٌ 

املزخٓني باٱق٬ع عٓ٘ 
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: املٛمٛع 

ؽاصنت يف صس١ً َزصع١ٝ إىل أسز احملُٝات ايطبٝع١ٝ, ٚعٓزَا نٓتِ تغتعزٕٚ 

. يًعٛر٠ سزخ َا عهض اؾٛ ٚأؾغز عًٝهِ اعتُتاعهِ

ؼزخ عٔ ٖشٙ ايضس١ً ٚافؿا َا ؽاٖزت  

 

اعتٝكعت َٓش . ٚأخرلا سٌ َٛعز ايضس١ً اييت طاملا اْتعضتٗا, صس١ً إىل ق١ُٝ أؽهٌ

.  ايقباح ايبانض ٚاعتعزرت أسغٔ اعتعزار ٚ أخشت َعٞ جمليت ٚققزت املزصع١

.      َٚا إٕ ٚفًت ست٢ ٚدزت اؿاؾ١ً يف اْتعاصٟ ؾأعضعت َتذ١ٗ مٖٛا أعابل ايضٜح

ٚ مل متض عاعات ست٢  ٚفًٓا . دًغت ع٢ً َكعز سشٚ ْاؾش٠ نٞ أؽاٖز املٓاظض ايطبٝع١ٝ 

ؾافطشبٓا َضاؾكني ٚطعْٛا . ٖٚٓاى ْظيٓا َٔ اؿاؾ١ً َتًٗؿني ي٬عتُتاع باؾُاٍ ايغاسض

ٖٚٞ َهإ آ١ٜ َٔ آٜات ايضمحإ :عضت يف مجع َٔ صؾاقٞ يف ايػاب١ . إىل فُٛعات

ًٜٗـ ٚدٗٞ بٓغُٝ٘ اـؿٝـ ٚدبٌ ٖٛا٤ عطض: ؾأُٜٓا ايتؿت ٚقعت أعٝٓو ع٢ً اؾُاٍ 

ٜا شلشا . طار املهإ صٚع١ ٚعرل٠ اؽشتٗا ايطٝٛص َٛيز صطم ٚاؾٛاَٝػ َهاْا ي٬عتشُاّ 

ٚبعز دٗز ٚ عٓا٤ ؾنًٓا . اؾُاٍ اـ٬ب  نٌ َٔ صآٙ خاٍ ْؿغ٘ يف ؾضارٜػ اؾٓإ 

ثِ فعزْا . اؾًٛؼ ؼت ظٌ ؽذض٠ ٚاصؾ١ اين٬ٍ نٞ ْغتذُع أْؿاعٓا ٚ ْٛافٌ دٛيتٓا

. رخًٓاٙ ؾإسا بٓا ْبقض سٝٛاْات كتًؿ١ ا٭فٓاف قٓط١. رصدا ط٬ٜٛ ٜ٪رٟ إىل َتشـ 

صعّٛ بٝا١ْٝ َه١ْٛ َٔ نذات ... ايعزٜز َٔ ايطٝٛص ٚايجعايب ٚاؿٝٛاْات ا٭خض٣ 

بعز ْٗا١ٜ اؾٛي١ ٚملا . بًٛص١ٜ ؼٟٛ َعًَٛات ع٢ً عزر ايطٝٛص املٗادض٠ ٚمنط عٝؾٗا 

: ُُٖٓا بايعٛر٠ إىل ايزٜاص مل لز فزٜكتٓا أَرل٠ ؾأخشْا ْبشح عٓٗا يف نٌ َهإ 

يهٔ رٕٚ دز٣ٚ ؾًِ لز شلا . قضب اؾبٌ ظاْب ايبشرل٠ مل ْذلى َهاْا إ٫ ٚعجٓا ؾٝ٘ 

تض٣ ٌٖ أفابٗا َهضٚٙ .  ؾامطضب خٝايٞ ٚأخشت ا٭ؾهاص ٚ ايقٛص تذلاقك يف صأعٞ. أثضا

. ؟  ؟ ٌٖ غضقت يف ايبشرل٠ ؟ تض٣ أٜٔ ٖٞ

تزخٌ .  ؾذأ٠ صأٜتٗا ْاطي١ َٔ ايزصز ٚ ا٫بتغا١َ تعًٛ ٚدٗٗا, سٝٓٗا اطُإٔ قًيب ٚاصتاح بايٞ

ٍْ٘ َٔ سكٞ إٔ أأْبو ٭ْو ؽًؿت عٔ : املضاؾل قا٬٥ ٚيف عٝٓٝ٘ عتاب خؿٝـ أعتكز أ

يكز قًكٓا عًٝو ٚبًػت قًٛبٓا سٓادضْا َٔ ؽز٠ اـٛف ؾأخشْا ْبشح عٓو يف . اجملُٛع١

: ؾكايت املغه١ٓٝ ٖٚٞ تعذلف غط٦ٗا .نٌ َهإ ٚمل لزى

ـ أْا آعؿ١ يكز أعذبت بتًو املعًَٛات املؿٝز٠ ٚ اييت أغٓٝت بٗا طارٟ ايجكايف ٚدعًت أعح 

.  عٔ املظٜز ؾتدًؿت عٓهِ

       ٚعًٍٛ املغا٤ أعضعٓا قٞ ايعٛر٠ إيٞ َٓاطيٓا قًُني مبعًَٛات َؿٝز٠ انتؾؿت َٔ 

ئ أْغ٢ سيو ايّٝٛ املُتع َز٣ سٝاتٞ . خ٬شلا عاملا دزٜزا
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  اٱْتاز اؿض

 َٔ املغتشغٔ َز ايت٬َٝش مبذُٛع١ َٔ املٛامٝع, ٚؾغح اجملاٍ يهٌ تًُٝش ٫ختٝاص 

املٛمٛع ايشٟ ٜض٣ ْؿغ٘ َ٪٬ٖ يًتشضٜض ؾٝ٘, أَا بك١ٝ املٛامٝع ؾٝدتاص بعنٗا ٫لاطٖا 

.   خ٬ٍ ايعط١ً 

 1املٛمٛع عزر 

.       نًؿتو أَو با٫عتٓا٤ بإخٛتو أثٓا٤ تػٝبٗا عٔ ايبٝت, يهٔ سزخ َا أؾظعهِ 

.    اصٚ اؿارث١ ٚافؿا سايتهِ َٚا آٍ إيٝ٘ ا٭َض يف اٯخض 

 2املٛمٛع عزر 

     ؽاٖزت ؽضٜطا ع٢ً ؽاؽ١ ايتًؿاط أؾظعو ٚأقًل َٓاَو ملا ؾٝ٘ َٔ أسزاخ كٝؿ١ 

. َٚضعب١  

.    اعضر أسزاخ ايؾضٜط ٚفـ سايتو ٚأْت تؾاٖزٙ ٚبعز ْٗاٜت٘ 

 3املٛمٛع عزر 

.     صاؾكت أفزقا٤ى يف صس١ً يهٔ سزخ َا أرخٌ ع٢ً قًٛبهِ ايضعب ٚايؿظع 

.    اصٚ اؿارث١ ٚاسنض نٝـ ػاٚطمت ٖشا املٛقـ 

 4املٛمٛع عزر 

        سنضت سٛاصا بني ؽدقني أسزُٖا ٜؿنٌ أؾ٬ّ املػاَضات ٚايجاْٞ وبش ا٭ؽضط١ 

. ايٛثا٥ك١ٝ 

.       اسنض اؿٛاص ايشٟ راص بُٝٓٗا َبزٜا صأٜو سٍٛ املٛمٛع 

 5املٛمٛع عزر 

        طًب َٓو أسز أفزقا٥و املكُٝني ببًز أدٓيب إٔ ؼزث٘ عٔ َغكط صأعو 

 (قضٜتو أٚ َزٜٓتو  )

.     انتب ي٘ صعاي١ تقـ ؾٝٗا بًزتو ٚتضغب٘ يف طٜاصتو
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 6املٛمٛع عزر 

   ْعُت َزصعتو صس١ً إىل أسز املزٕ ايتْٛغ١ٝ ؾؾاصنت ؾٝٗا ٚاْبٗضت مبا ؽاٖزت  

.    فـ املز١ٜٓ سانضا قاعٓٗا َٚغا٥ٚٗا

 7املٛمٛع عزر 

    سنضت سٛاصا بني ؽدقني أسزُٖا ٜعزر قاعٔ ايضٜـ ٚايجاْٞ ىرل املز١ٜٓ 

   اسنض اؿٛاص ٚبني َٛقؿو مما زلعت    

 8املٛمٛع عزر 

    سنضت استؿا٫ رٜٓٝا أٚ ٚطٓٝا ؾأعذبت مبا صأٜت ٚزلعت  

.     فـ ٖشا ا٫ستؿاٍ ٚاسنض نٝـ عاُٖت ؾٝ٘ ٚاختِ مبؾاعضى

 9املٛمٛع عزر 

     نٓتِ ؼتؿًٕٛ بايعٝز سني سزخ َا أؾغز عًٝهِ ٖشا اؾٛ ا٫ستؿايٞ 

.      اصٚ اؿارث١ ٚافؿا َا سزخ

 10املٛمٛع عزر 

    نٓتِ تغتعزٕٚ ي٬ستؿاٍ بايعٝز سني تشنضت إٔ أسز أفزقا٥و قضّٚ َٔ سيو 

.   اصٚ َا سزخ   .  يغبب َٔ ا٭عباب ؾؿهضت يف عٌُ ٜزخٌ عًٝ٘ ايؿضس١

 11املٛمٛع عزر 

    سنضت سٛاصا بني ؾ٬سني أسزُٖا ٜغتعٌُ ٚعا٥ٌ تكًٝز١ٜ ٚايجاْٞ ٚعا٥ً٘ عقض١ٜ 

. ٚنٌ َُٓٗا ٜعزر َظاٜا ٚعا٥ً٘

    اسنض اؿٛاص ٚابز صأٜو يف املٛمٛع 

 12املٛمٛع عزر 

    تابعت ع٢ً ؽاؽ١ ايتًؿاط ؽضٜطا ٚثا٥كٝا ٜعزر َظاٜا اٯ٫ت ايعقض١ٜ ٚقاعٓٗا  

    ؼزخ عُا ؽاٖزت  
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 13املٛمٛع عزر 

    ٫سعت إٔ ٚايزى َتُغو باٯ٫ت ايتكًٝز١ٜ يف عًُ٘ ايؿ٬سٞ ؾٓقشت٘ بتطٜٛض 

. ٚعا٥ً٘

   اصٚ َا سزخ َبٝٓا َظاٜا اٯ٫ت ايعقض١ٜ يف تطٜٛض اٱْتاز 

 14املٛمٛع عزر 

     طايعت ف١ً أٚ نتابا ٚيز ؾٝو ايضغب١ يف فٓع ؽ٤ٞ َا ٜعٛر بايؿا٥ز٠ عًٝو ٚع٢ً َٔ 

سٛيو  

    اسنض َا ؾعًت  

 15املٛمٛع عزر 

    يف ْطام َؾضٚع ايكغِ مجعت أفزقا٤ى ٚقضصمت الاط َؾضٚع يف ا٫ٜكاظ ايعًُٞ  

   ازلٞ ا٫خذلاع ٚظضٚف الاطٙ 

 16املٛمٛع عزر 

    تعضف عاملا يف عاِٖ يف تطٜٛض اٱْغا١ْٝ  

    عضف ب٘ َعزرا ا٭عُاٍ اييت قاّ بٗا  

 17املٛمٛع عزر 

   َٔ بني صؾاقو بايكغِ ٚاسز اؽشت٘ فزٜكا رٕٚ عٛاٙ يهٓو أخطأت َض٠ يف سك٘  

.    اصٚ اؿارث١ ٚافؿا َؾاعضى ػاٖ٘ َبٝٓا نٝـ ناْت ايٓٗا١ٜ 

 18املٛمٛع عزر 

    ْغٝو فزٜكو املكِٝ يف بًز آخض ؾهتبت ي٘ صعاي١ تًَٛ٘ ؾٝٗا ع٢ً تأخضٙ يف    

َضاعًتو ٚتشنضٙ با٭ٜاّ اؾ١ًُٝ اييت قنٝتُٖٛا َعا  

 19املٛمٛع عزر 

    سنضت خق١َٛ بني فزٜكني نٌ َُٓٗا ٜضَٞ ايًّٛ ع٢ً اٯخض ؾتزخًت ٱف٬ح 

  اصٚ َا سزخ  .  سات ايبني بُٝٓٗا 
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 20املٛمٛع عزر 

    طصت ٚصؽ١ ؾأعذبت بٓؾاط فاسبٗا  

    فؿ٘ ٖٚٛ ٜعٌُ ٚاسنض اؿٛاص ايشٟ راص بٝٓهُا سٍٛ ق١ُٝ ايعٌُ  

 21املٛمٛع عزر 

    تعضف ؽدقا را٥ِ اؿضن١ ٚايٓؾاط سزخ ي٘ َا َٓع٘ عٔ َٛاف١ً ايعٌُ  

    فـ ٖشا ايعاٌَ قبٌ ٚبعز اؿارث١ 

 22املٛمٛع عزر 

    سنضت سٛاصا بني ؾ٬ح ٚلاص نٌ َُٓٗا ٜؿتدض بعًُ٘ ٜٚعزر َظاٜاٙ  

.    اسنض اؿٛاص َٚا آٍ إيٝ٘ ا٭َض يف اٯخض 

 23املٛمٛع عزر 

    ٚفًتهِ صعاي١ ؼٌُ أخباصا عاص٠ ؾهًؿتو أَو بايضر عًٝٗا ققز ايت١٦ٓٗ ٚايتؾذٝع  

    انتب ايضعاي١ ٦َٓٗا املضعٌ َٚؾذعا إٜاٙ ع٢ً املجابض٠ 

 24املٛمٛع عزر 

   ٚفًتو صعاي١ َٔ ٚايزى املكِٝ خاصز اصض ايٛطٔ تؾذعو ع٢ً املجابض٠ يًٓذاح  

 أنتب ْك ايضعاي١ 

 25املٛمٛع عزر 

    لشت يف ا٫َتشإ ؾهتبت صعاي١ ٭سز أفزقا٥و تعًُ٘ باـدل ٚتؾذع٘ ع٢ً 

. ايٓغر ع٢ً َٓٛايو

 26املٛمٛع عزر 

    نٓت متاصؼ أسز ٖٛاٜاتو املؿن١ً سني سزخ َا أؾغز عًٝو ٖشٙ املتع١  

    اصٚ اؿارث١ ٚافؿا َؾاعضى ٚنٝـ ػاٚطت ٖشا املٛقـ 
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 27املٛمٛع عزر 

    نٓت تؾاٖز ع٢ً ؽاؽ١ ايتًؿاط َكاب١ً صٜام١ٝ سني سزخ َا أؾغزٖا  

.     ؼزخ عٔ املكاب١ً ٚاسنض َا سزخ 

 28املٛمٛع عزر 

.     ؽاصنت أفشابو يف َكاب١ً صٜام١ٝ يهٔ سزخ َا أؾغزٖا 

.     فـ املكاب١ً َٚا آٍ إيٝ٘ ا٭َض بعز اؿارث١

 29املٛمٛع عزر 

    ؽاٖزت ع٢ً ؽاؽ١ ايتًؿاط أخباصا عٔ ناصث١ طبٝع١ٝ يف أسز ايبًزإ  اجملاٚص٠ نُا 

. ٚيز ؾٝو ايضغب١ يف َز ٜز املغاعز٠ يًُٓهٛبني 

.    فـ َا ؽاٖزت ٚاسنض ايعٌُ ايشٟ قُت ب٘ 

 30املٛمٛع عزر 

.    نٓتِ يف دٛي١ يف ايػاب١ سني سزخ َا أؾغز عًٝهِ ٖشٙ ايضس١ً

.    اصٚ َا ٚقع 

 31املٛمٛع عزر 

. سإ َٛعز دين ايقاب١ سني سزخ َا ارخٌ بًب١ً ع٢ً ايؿ٬ح

. ؼزخ ٚافؿا َا ٚقع

 32املٛمٛع عزر 

    سنضت سٛاصا بني ٚايزٜو سٍٛ َقضٚف ايبٝت ٚنٝؿ١ٝ ايتقضف يف املٝظا١ْٝ 

   اْكٌ اؿٛاص ٚاختُ٘ بإبزا٤ صأٜو يف املٛمٛع 

 33املٛمٛع عزر 

    ٚفًتو صعاي١ تزعٛى إىل سغٔ ايتقضف 

.     انتب ْك ايضعاي١ 
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 34املٛمٛع عزر 

   ٫سعت دزتو إٔ ٚايزى ٜغتزٜٔ ايٓكٛر ؾكايت ي٘ أْت ايغبب 

.     اصٚ َا سزخ 

 35املٛمٛع عزر 

      تعضف ؽدقا َض بعضٚف قاع١ٝ ٚفعٛبات يف سٝات٘ ؾعًُت ع٢ً َغاعزت٘ يًدضٚز 

َٔ ٖشا املأطم  

    اسو ٚافؿا ساي١ ٖشا ايؾدك َبٝٓا ايعٌُ ايشٟ قُت ب٘ ملغاعزت٘ 

 36املٛمٛع عزر 

     قضص ٚايزى بٝع قطع١ ا٭صض ٚايٓظٚح إىل املز١ٜٓ يًعٌُ  يهٔ سزخ َا دعً٘ ٜعزٍ 

. عٔ  قضاصٙ

.     ؼزخ سانضا نٝـ ناْت ايٓٗا١ٜ

 37املٛمٛع عزر 

     طًبت َٓو ٚايزتو إٔ تهتب صعاي١ ٭خٝو املكِٝ يف اـاصز تٓقش٘ ؾٝٗا با٫عتٓا٤ 

. بٓؿغ٘ ٚا٫بتعار عٔ ايًٗٛ 

 38املٛمٛع عزر 

    طصت مٝع١ ؾأعذبت مبا صأٜت ٚزلعت  

    فـ املؾٗز ٚاسنض َؾاعضى ٚأْت تغتُتع مبا تض٣ 

 39املٛمٛع عزر 

.  فـ َا ؽاٖزت.     طصت عٛقا أعبٛع١ٝ ؾأعذبت مبا ٜعضم٘ ايباع١

 40املٛمٛع عزر 

.    طصت ق١ُٝ طبٝع١ٝ ؾأعذبت مبا صأٜت ٚزلعت

.    ؼزخ عٔ ٖشٙ ايظٜاص٠ ٚافؿا َا ؽاٖزت
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 41املٛمٛع عزر 

     قُت بضس١ً إىل سزٜك١ اؿٝٛاْات يهٔ سزخ َا اؾغز عًٝهِ اؾٛي١  

.     اصٚ اؿارث١

 42املٛمٛع عزر 

    خضدتِ يًػاب١ يًكٝاّ ظٛي١  

   أنتب صعاي١ يقزٜكو تقـ ي٘ ؾٝٗا َا صأٜت 

 43املٛمٛع عزر 

   امطضصت يًغؿض يظٜاص٠ أسز أقاصبو ؾاعتعًُت أسز ايٛعا٥ٌ ايٓكٌ ايعَُٛٞ ؾًؿت    

فـ َا ؽاٖزت . اْتباٖو ايعزٜز َٔ ايغًٛنات 

 44املٛمٛع عزر 

.    سٖبت إىل احملط١ ٫عتكباٍ مٝـ ؾًؿت اْتباٖو ايعزٜز َٔ ايغًٛنات اييت مل تعذبو

. فـ َا ؽاٖزت َبزٜا صأٜو يف ٖشٙ ايتقضؾات

 45املٛمٛع عزر 

   نٓتِ تغتعزٕٚ يًكٝاّ بضس١ً سني سزخ َا عطًهِ عٔ ايغؿض 

.   اصٚ َا ٚقع ٚنٝـ ناْت ايٓٗا١ٜ

 46املٛمٛع عزر 

   سٌ ؽٗض صَنإ ؾكُت بعٌُ إْغاْٞ عجا عٔ ا٭دض ٚايجٛاب 

.    ؼزخ عٔ ٖشا ايعٌُ ٚافؿا َؾاعضى ٚأْت تكّٛ ب٘

 47املٛمٛع عزر 

    سٌ ؽٗض صَنإ ؽٗض اـرل ٚايدلن١ ؾاعتعزرمت ٫عتكباي٘ أسغٔ اعتعزار يهٔ يؿت 

اْتباٖو عًٛنات غرل سناص١ٜ فارص٠ عٔ بعض ا٭دٛاص  

   ؼزخ عٔ سيو ٚافؿا دٛ صَنإ ٚا٭عُاٍ اييت قُت بٗا 
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ًَدك رصٚؼ اٱْتاز ايهتابٞ 

: ايهؿاٜات املغتٗزؾ١ يف َار٠ اٱْتاز ايهتابٞ 

/  ايتؿغرل/ اؿٛاص / ايٛفـ / ايغضر  )وضص ْقا عضرٜا ٜٛظـ ؾٝ٘ ا٭مناط املزصٚع١ 

 (ايتٛػٝ٘ 

 

 

: ايغضر 

 (املؾضٚع / ايؾدقٝات / ايظَإ / املهإ  ):  َكاّ ايبزا١ٜ 

قا٫ٚت اـضٚز /(سٛاص)ايتؿهرل يف سٌ/(ٚفـ)تأثرلٙ / اؿزخ ايؿذ٦ٞ: عٝام ايتشٍٛ 

َٔ املأطم  

 (ايعدل٠  )ايٓذاح أٚ ايؿؾٌ : َكاّ ايٓٗا١ٜ 

/ ا٭سزاخ املتٛاتض٠ / تٛؾض اؾٌُ ايؿع١ًٝ / ٚدٛر ايغٝاقات ايج٬ث١ : ايغضر ٜعتُز ع٢ً 

ايضبط  

 

 

 

:  ايٛفـ 

ا٭سٛاٍ / ايٓعٛت / املؿعٍٛ املطًل / ايتُٝٝظ / ايتؿنٌٝ /  ايتؾبٝ٘ :  ٚعا٥ٌ ايٛفـ 

ٚفـ ايبٓاٜات / ٚفـ املؾاٖز /  ٚفـ ؽدق١ٝ : ْعاّ ايٛفـ 

. أعؿٌ=( َٔ أع٢ً/   ايزاخٌ  =( اـاصز/  اـال  =( ايعاّ/   ا٭دظا٤    (=َبار٨ ايٛفـ  ايهٌ

َضنب / َضنب امايف / َضنب ْعيت  )املضنبات / ايٛفـ ٜعتُز ع٢ً اؾٌُ ا٫زل١ٝ 

 ...َٛفٛيٞ 
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:  اؿٛاص

: .../  أصرف ايجاْٞ : .. قاٍ ا٭ٍٚ  )سٛاص َباؽض / (..قًت يف ْؿغٞ  )سٛاص باطين 

... عأيت أَٞ عٔ ....طًب َٔ أبٞ إٔ ...سزثين فزٜكٞ أْ٘: سٛاص َٓكٍٛ 

  (ايؾدقٝات  )تعزر ا٭طضاف املتشاٚص٠ 

... ع٬َات ا٫عتؿٗاّ ٚايتعذب / ايٓكطتإ / اينؿضإ / املط١ : ع٬َات ايتٓكٝط 

..... عأيين بهٌ يطـ ....صر غامبا ....قاٍ َبتغُا : ٚفـ ايكٍٛ / ا٫ختقاص املؿٝز 

. ايتعكٝب / ايضر / ايكٍٛ 

 

 

: ايتؿغرل 

 (...تاصىٞ / أربٞ / عًُٞ  )املٛمٛع 

... فشٝش١ َقزصٖا املٛعٛعات , املطايعات , ايزصٚؼ ) املعًَٛات 

... َكٓع١ ًَُٚٛع١ , ايتذاصب ٚايقٛص  ) ا٭عباب ٚايٓتا٥ر 

 

 

: ايتٛدٝ٘ 

.... إٜاى إٔ ....أصدٛى إٔ ....أرعٛر إىل ...عًٝو إٔ : ايٓقا٥ح 

... خش ....أمـ ...مع : إ٤٬َ تعًُٝات /  اعطا٤ أٚاَض/ ٚفؿ١ 

... ٫ تزخٔ ... ٫ تضّ ....٫ تعز إىل ...٫ تؿعٌ :  ايٓٗٞ 

. اسذلاّ / ا٫بتعار / إماؾ١ / ٚمع / أخش :  املقارص
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 فُٛع١ َٔ اي٬ؾتات ٚاؾزاٍٚ ٜتِ تعًٝكٗا يف ايكغِ 

ٚاعتػ٬شلا يف سقك اٱْتاز ايهتابٞ 

ايٛفـ 

 

 

َبار٤٣ ايٛفـ ْعاّ ايٛفـ ٚعا٥ٌ ايٛفـ 

 ٘ٝايتؾب  - 

ايتؿنٌٝ 

  ايتُٝٝظ

  املؿعٍٛ املطًل

 ا٭سٛاٍ  -  ايٓعٛت

  ٚفـ ؽدق١ٝ

  ٚفـ املؾاٖز

  ٚفـ ايبٓاٜات

    ٌا٭دظا٤   (==ايه

  ّاـال  (==   ايعا

   ايزاخٌ  (===اـاصز

  أعؿٌ  (==َٔ أع٢ً

 

ؽدق١ٝ : املٛفٛف 

 (ايطباع  )ايغًٛى ايًباؼ ايٛد٘ ايكا١َ 

ايهتؿإ 

ايعن٬ت 

ا٭طضاف 

اؾبني /    ايؾعض   

ا٭ْـ /   ايعٝٓإ   

ايشقٔ /   ايؾؿتإ    

ايًباؼ 

َٔ أع٢ً  

إىل أعؿٌ 

املؾ١ٝ 

اؿزٜح 

ا٭عُاٍ 

 

٬ََح ؽدق١ٝ 

ايؾعض ايٛد٘ ايعن٬ت ايكا١َ اؾغِ 

 ٖظٌٜ  -قٟٛ

سٚ بٓا٤ َتني 

سٚ ٖٝهٌ 

ؽاَذ 

عاَك١ 

ط١ًٜٛ  - َزٜز٠

ؾاصع ايطٍٛ 

باصط٠  - َؿتٛي١

ٚا١ٖٓ  - َعضٚق١

ٖظ١ًٜ 

فًب  - مٝـ

ْامض  - ٖظٌٜ

بؾٛـ  - ؽاسب

َضعٌ  - دعز

أؽعح  - َنؿٛص

أؽٝب 
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ايؾؿتإ ايؿِ ا٭ْـ ايعٝٓإ  اؿادبإ 

نجٝؿإ 

ثك٬ٕٝ 

خؿٝؿإ 

صقٝكإ 

سٛصٚإ 

ٚاععتإ 

داسعتإ 

غا٥ضتإ 

مٝكتإ 

أؽِ - رقٝل

باصط  - أؾطػ

مدِ 

َعكٛف 

فػرل 

ٚاعع 

باعِ 

مشٛى 

َظََٛتإ 

غًٝعتإ 

صقٝكتإ 

 

نًُات ايضبط 

ايػا١ٝ٥ ايغبب١ٝ 

اينز  

ٚايعهػ 

ا٫عتجٓا٤ 

ايٓعاّ 

ٚايذلتٝب 

أرٚات 

 ايضبط 

... بؿنٌ 

... َٔ أدٌ 

.... بغبب 

... ٭دٌ 

... ست٢ 

... ي٬٦ 

... ققز 

ع٢ً ايضغِ َٔ 

... عٛما عٔ 

... بز٫ َٔ

... قبٌ ... إ٫ إسا 

... بعز 

... إماؾ١ إىل 

... ٖهشا .....ٚ 

... نُا إٔ 

ع٢ً إٔ ... َجًٓا 

  ..

... يف سني إٔ 

 

َهْٛات ايٓك ايغضرٟ 

ٚمع اـتاّ عٝام ايتشٍٛ ٚمع ايبزا١ٜ 

   ْٞاٱطاص ايظَا

  ْٞاٱطاص املها

  ٚايؾدق١ٝ أ

ايؾدقٝات 

  َا تٟٓٛ ايؾدق١ٝ

ايكٝاّ ب٘  

  اؿزخ ايكارح

  ٍٚا٭سزاخ اييت ؼا

ايضدٛع إىل اعتُضاص 

ٚمع ايبزا١ٜ  

  ٌاؿزخ ايشٟ س

ايعكز٠ 

  سزخ ؿٌ ايعكز٠

  صدٛع إىل ٚمع ايبزا١ٜ

  ْٗا١ٜ قظ١ْ

  ْٗا١ٜ ععٝز٠

  َٛقـ دزٜز يؾدق١ٝ

   عدل٠ أخ٬ق١ٝ
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اـطاط١ ايع١ًٝ يًٓك ايغضرٟ  

 

َكاّ ايبزا١ٜ  

  ْٞاٱطاص ايظَا   
 ْٞاٱطاص املها  
 ايؾدق١ٝ أٚ ايؾدقٝات 
  َ٘ا تٟٓٛ ايؾدق١ٝ ايكٝاّ ب

 

 

  

عٝام ايتشٍٛ 

 اؿزخ ايكارح 
  ٜٔتأثرلٙ ع٢ً اؿامض 

  ا٭سزاخ اييت ؼاٍٚ ايضدٛع إىل اعتُضاص ٚمع ايبزا١ٜ 
   ٍا٭عُاٍ-  ا٭قٛا 
  اؿزخ ايشٟ سٌ ايعكز٠

 

 

 

َكاّ ايٓٗا١ٜ  

  صدٛع إىل ٚمع ايبزا١ٜ

 ْٗا١ٜ ععٝز٠    -     ْٗا١ٜ قظ١ْ

 َٛقـ دزٜز يؾدق١ٝ 
  عدل٠ أخ٬ق١ٝ
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َعاٜرل ايتكِٝٝ يف اٱْتاز ايهتابٞ 

 

ٌٖ ؾُٗت ايغٓز ؟ امل١َ٤٬ : 1َعـ 

ٌٖ ايتظَت مبا ٖٛ َطًٛب َٓو ؟ 

ٌٖ سضصت يف نٌ ايعٓافض ؟ 

 

 

: 2َعـ 

ع١َ٬ 

 بٓا٤ ايٓك 

ٌٖ صتبت ا٭سزاخ ؟ 

ٖا است٣ٛ ْقو ع٢ً ايغٝاقات ايج٬ث١ ؟ 

ٌٖ اسذلَت قٛاعز ايًػ١ ٚايضعِ ؟ 

 

 

 : 3َعـ 

ايتقضف يف 

منط ايهتاب١ 

ٌٖ أغٓٝت ْقو بايٛفـ ؟ 

ٌٖ أغٓٝت ْقو عٛاص ؟ 

ٌٖ اسذلَت َهْٛات ايٓك ايغضرٟ ؟ 

 

 

 : 4َعـ 

ثضا٤ ايًػ١ 

ٚايطضاؾ١ 

ٌٖ اعتعًُت يػ١ عضب١ٝ ؾقٝش١ ؟ 

ٌٖ اعتعًُت تضانٝب َتٓٛع١ ؟ 

ٌٖ است٣ٛ ؼضٜضى ع٢ً ؾهض٠ ممٝظ٠ ؟ 

 

 

 : 5َعـ 

سغٔ 

 ايعضض 

ٌٖ خطو ٚامح ؟ 

  (...ْكط١, ؾافٌ )ٌٖ ْكطت ْقو؟ 

ٌٖ َٝظت ايؿكضات عٔ بعنٗا ؟ 

 

 

Librairie « Devoir.TN » مكتبة — Page 86



 

 

87 

 ألظ ايتُاصٜٔ ايتاي١ٝ

أفـ َؾٗزا 

طبٝعٝا يف ؾقٌ 

ايؾتا٤ َغتعٝٓا 

مبا ًٜٞ  

 

  ا٭ؽذاص تهار دباٖٗا ت٬َػ ا٭صض

نأْٗا تغذز يباصٜٗا تطًب َٓ٘ ايعٕٛ 

ٚتغتذزٜ٘ ايضمح١  

  ؽذض٠ تٟٗٛ دج١ ٖاَز٠

  سطُت ايضٜاح دشعٗا

  تغُضت عٝٓاٟ عٌ دج١ ايؾذض٠

املُتز٠ ع٢ً َض٢َ بقضٟ 

   ايغُا٤ ًَبز٠ بايغشب

  بضم ىطـ ا٭بقاص
 

 

أفـ َؾٗزا 

طبٝعٝا يف ؾقٌ 

ايؾتا٤ َغتعٝٓا 

: مبا ًٜٞ 

 

  ٘ايضبٝع بؾُغ٘ ايٖٛاد١ ٚظ٬ي

ايٛاصؾ١ بٗٛا٥٘ اي٬ؾح ْٚغُٝ٘ ايٛرٜع 

بػزصاْ٘ اشلار١٥ ٚعٛاقٝ٘ ايٓٛاس١ 

   سٖبت إىل اؿزٜك١ صغب١ يف ايٓظ١ٖ

  ايجُاص تتزىل ٚنأْٗا ايؾُٛع أٚقزت

يف أسز املٗضداْات 

    نٌ ؽ٤ٞ يف ايطبٝع١ ٜنشو   /

ايؾُػ تتذٍٛ ط٬ٜٛ يف ايغُا٤ 

    ا٭طٖاص تتؿتح ؾتُٮ اؾٛ عبرلا  /

صققت ايؿضاؽات ؾضسا بايضبٝع 

   املٝاٙ تٓغاب /  ايعقاؾرل تبين أعؾاؽٗا

بزق١ ٚاْغذاّ 

  ايبغاتني ؽتاص بأؽذاصٖا املظرا١ْ

با٭مثاص 
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أفـ َؾٗزا 

طبٝعٝا يف ؾقٌ 

ايؾتا٤ َغتعٝٓا 

: مبا ًٜٞ 

 

   سض ؽزٜز

  ايبشض عاز ٖار٨ ٜذلا٢َ بظصق١ عاسض٠

  تتغاصع أَٛاد٘ خؿٝؿ١ صؽٝك١

يتٛؽٛـ ايؾاط٧ 

  ٕٛنٌ املقطاؾني ميضس

  ت٬طِ ا٭َٛاز اـؿٝؿ١ ايقدٛص ايباصط٠

 .ٚتذلادع يف اْغٝاب
  يف ايقٝـ تؾضم سلػ ٖٚاد١ تػُض

ايهٕٛ رف٤ا ٚبٗا٤ ؾٝعر ايبشض 

باملقطاؾني ايشٜٔ ٜكبًٕٛ عًٝ٘ َٔ 

نٌ ا٭ما٤ 

 

 

أفـ َؾٗزا 

طبٝعٝا يف ؾقٌ 

ايؾتا٤ َغتعٝٓا 

: مبا ًٜٞ 

 

  يكز صسٌ ايقٝـ ٚدا٤ اـضٜـ ٚبزأ

ايطكػ ٜتػرل ؽ٦ٝا ؾؾ٦ٝا  

  ٫ْت سضاص٠ ايؾُػ ٚيهٔ ا٭صض

َاطايت فًب١ 

  ٖبت ايضٜح ؾتغاقطت ا٭ٚصام ٚػضرت

ا٭ؽذاص 

  ِبزأت أَطاص اـضٜـ تٓظٍ صساسا ث

 أفبشت ٖط٬
  ٞؾقٌ اـضٜـ ٜهار ٜٓكن

ايؾُػ خذٛي١ ٚاشلٛا٤ يطٝـ ٚايٛصام 

ايقؿضا٤ تٓاثضت ع٢ً ا٭صض 

  ِٝاصبز ا٭ؾل ٚأظًُت ايزْٝا ٖٚب ْغ

باصر ٚخِٝ ع٢ً اؿكٍٛ عهٕٛ صٖٝب 

ٚبزت ايغشب ايغٛرا٤ يف ايغُا٤ 

كٝؿ١ ثك١ًٝ 
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 مناسز يتُاصٜٔ َتزٍصد١ يتزصٜب ايّطؿٌ

يف كتًـ ا٭عايٝب   ع٢ً ايهتاب١

 

: متاصٜٔ يف ا٭عًٛب ايٛفؿٞ/ أ

٤ٌَ ا٭َانٔ اـاي١ٝ َٔ قٍق١ أٚ َٛمٛع بهًُات أٚ عباصات َٓاعب١ يًٛفـ  / 1

ٍٝظ٠ شلا ٚ رع٠ٛ ايٍت٬َٝش يٛمعٗا / 2 . تكزِٜ ؾكض٠ تٓكقٗا ع٬َات ايٍتٓكٝط املُ

. اٱداب١ عٔ عٍز٠ أع١ً٦ يف َٛمٛع َكض٠٤ٚ / 3

تكزِٜ ؾكض٠ ٜٓكقٗا ايٍضبط ٚ َطايب١ ايٍت٬َٝش بٛمع سضٚف ايٍضبط املٓاعب١  / 4

ٍٛؽ١ / 5 . إعار٠ بٓا٤ ْكٍ ققرل اْط٬قا َٔ مجٌ َؾ

. ايٍتقٍضف يف ٍْك باٱثضا٤ / 6

ٍٛص٠/ 7 . ايٍتعبرل عٔ َؾاٖز َق

. اعتجُاص أسزاخ/ 8

ٍٓقٛل اؿٍض٠ َٔ سٝح املب٢ٓ ٚ املع٢ٓ / 9 . تٗشٜب اي

. تًدٝك ْك ٳأٚ دظ٤ َٓ٘ / 10

. اعتجُاص تكضٜض عح ٍَٛد٘ / 11

ٌٍ ا٭عايٝب ٚ ع٢ً اَتزار ايٍغ١ٓ )ؼًٌٝ َٛمٛع / 12 ٍٓغب١ يه  . (باي

13 / ١ٍٝ ١ًّ اؿا٥ط . اعتػ٬ٍ اجمل
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ٍٞ / ب : متاصٜٔ يف ا٭عًٛب ايكقق

 

٤ٌَ ا٭َانٔ اـاي١ٝ َٔ قٍق١ أٚ َٛمٛع بهًُات أٚ عباصات َٓاعب١  / 1

اٱداب١ عٔ عٍز٠ أع١ً٦ يف َٛمٛع َكض٠٤ٚ  / 2

ٍٝات٘ / 3 ٍٛؽ١ أٚ بتػٝرل َٛاقـ ؽدق . ايٍتقٍضف يف ْكٍ بتٓعِٝ أدظا٥٘ املؾ

. تكزِٜ ؾكض٠ ٜٓكقٗا ايٍضبط ٚ َطايب١ ايٍت٬َٝش بٛمع سضٚف ايٍضبط املٓاعب١ / 4

. ايبشح عٔ أدظا٤ ايكٍق١ املكٍز١َ / 5

. إعار٠ بٓا٤ ْكٍ ققرل / 6

. تًدٝك ٍْك أٚ دظ٤ َٓ٘ / 7

 (َكٍز١َ أٚ عكز٠ أٚ خامت١  ).ته١ًُ قٍك ْاقق١ / 8

ٍٛص٠/ 9 .  ايٍتعبرل عٔ َؾاٖز َق

 (ايٍتٍٛعع يف َغت٣ٛ ا٭دظا٤ )ايٍتٍٛعع يف قٍق١ َٛدظ٠ َع اسذلاّ ايؿهض٠ / 10

ًُّني / 11 . تأيٝـ قٍق١ اْط٬قا َٔ خطٛط عضٜن١ َكٍز١َ يًُتع

.     تأيٝـ قٍق١ با٫عتعا١ْ ببعض املعاْٞ ٚ ايٍتضانٝب 

. تًدٝك قٍق١ / 12

ٍٓقٛل اؿٍض٠ َٔ سٝح املب٢ٓ ٚ املع٢ٓ / 13 . تٗشٜب اي

. املغا١ُٖ يف تأيٝـ قٍق١ بتٛظٝـ كتًـ ا٭عايٝب / 14

. تأيٝـ قٍق١ / 15

ؼًٌٝ َٛمٛع / 16
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ٍٟ / ز : متاصٜٔ يف ا٭عًٛب اؿٛاص

 

ٍٝظ٠ ٚ رع٠ٛ ايٍت٬َٝش يٛمعٗا / 1 . تكزِٜ سٛاص تٓكق٘ ع٬َات ايٍتٓكٝط املُ

ٍٛؽ١ ؿٛاص ٚ رع٠ٛ ايٍت٬َٝش إىل أعار٠ بٓا٤ سيو اؿٛاص / 2 . تكزِٜ مجٌ َؾ

. اٱداب١ عٔ عٍز٠ أع١ً٦ يف َٛمٛع َكض٤ٚ / 3

 .إعار٠ بٓا٤ سٛاص ققرل / 4

 

ٍٞ /ٖـ : متاصٜٔ يف ا٭عًٛب ايٍتضاعً

 

1 / ١ٍٝ ٍّ : َطايب١ ايٍت٬َٝش بتكزِٜ فٛص٠ صعاي١ عا٥ً اعِ / ايتاصٜذ / املهإ / اشلٝهٌ ايعا

١ٍٝ / املضعٌ إيٝ٘  . اٱَنا٤ / ايٍغ٬ّ / ايٍتش

-  ١ٍٜ ٍّ , ايٍتاصٜذ , املضعٌ إيٝ٘ ,    : َطايب١ ايٍت٬َٝش بتكزِٜ فٛص٠ صعاي١ إراص اشلٝهٌ ايعا

١ٍٝ َٔ دزٜز , ايٍغ٬ّ ,  ١ٍٝ , ْكٍ املٛمٛع باختقاص ؽزٜز , ايتش املٛمٛع بإهاط , ايٍتش

. اٱَنا٤ , ايعٓٛإ نا٬َ  يف ايٍظا١ٜٚ اي٢ُٓٝ َٔ أع٢ً ايٍضعاي١ أٚ َٔ أعؿًٗا 

ٍِ ع٢ً أْٛاع ايٍضعا٥ٌ املدتًؿ١ / 2 . ايٍتزصٜب ع٢ً نتاب١ أدظا٤ ايٍضعاي١ , ث

. ؼضٜض صعا٥ٌ ٚ بطاقات مبٓاعب١ ا٭ؾضاح ٚ ا٭عٝار / 3

  (.... نتاب١ صعاي١ يٛفـ ساي١ ؾكرل أٚ َضٜض  )ايٍضبط بني املضاع١ً ٚايٛفـ / 4

. ؼًٌٝ َٛمٛع / 5

١ٍٝ ). املضاع٬ت بني املزاصؼ/ 6   (ع٢ً َز٣ ايٍغ١ٓ ايٍزصاع
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ٍٓكز  : سٍقتا ايٍتشضٜض ٚ اي

 

: يتشًٌٝ مجاعٞ َؿٍقٌ ملٛمٛع خالٍ با٭عًٛب ايٍغضرٍٟ  

اعتدضاز ايعٓافض / إبضاط  ايهًُات املؿاتٝح ٚ ا٭عُز٠ / تكغِٝ ْكٍ املٛمٛع إىل مجٌ  -

 ١ٍٝ ١ٍٝ ٚ ايؿضع ٍَٛات٘ َع ايٍتزٍصز يف ايٍتشضٜض يف / ايٍض٥ٝغ ؼزٜز أعًٛب نتابت٘ ٚ َك

. املٛمٛع 

١ٍٝ اييت تذلى  - ٍٞ يتغذٌٝ ٖشٙ ايٍتشاصٜض اؾُاع ٜٴدٍقك نٍضاؼ مجاع َٔ املغتشغٔ إٔ 

١ٍٜ يٮطؿاٍ   . َهاْٗا يف َا بعز ٭سغٔ ايٍتشاصٜض ايؿضر

ٍٍٚ ع٢ً  -  أؽٗض ع٢ً إٔ ْٛافٌ ايٍتزصٜب ع٢ً ايٍتعبرل يف 5 أٚ 4ميهٔ إٔ ميتٍز ايعٌُ ا٭

١ٍٜ يف اؿٍق١ اـاٍف١ بٗا  اؿٍق١ املدٍقق١ يشيو َع ايٍؾضٚع يف إلاط ايٍتشاصٜض ايؿضر

١ٍٝ ايٍجا١ْٝ  ١ٍٜ . سٍت٢ ْٗا١ٜ ايٍج٬ث ١ٍٝ ايٍجايج١ تٓكطع متاَا إىل ايٍتشاصٜض ايؿضر ٚ يف ايٍج٬ث

 .يف اؿٍقتني اعتعزارا يًُٓاظض٠ 

مضٚص٠ اعتػ٬ٍ سٍق١ اٱف٬ح يًٍتشنرل با٭عًٛب املغتعٌُ ٚ ايٛادب اعتعُاي٘ ٚ  -

ٌٍ سيو  ٍَٛات٘ َع يؿت اْتباٙ ايٍت٬َٝش إىل اسذلاّ ن  َك

ٌٍ املٛاٍر تعٍز يًٍتعبرل  - ٍٕ ن يشا هب إٔ لعٌ بٝٓٗا تضابطا ىزّ . هب أ٫ّ ْٓغ٢ أ

 . ا٭عًٛب املضار تزصٜب ايٍت٬َٝش عًٝ٘
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:  أْٛاع ايٍتُاصٜٔ يف ايٍتزصٜب ع٢ً ايٛفـ   -

ًُّني إىل ٚفـ قتٛاٙ  / 1 - ٍٛص ٚ رع٠ٛ املتع تكزِٜ َؾٗز َق

١ٍٝ,ا٭عُاٍ,اٱطاصايٍظَاْٞ ٚاملهاْٞ  :مضٚص٠ ؼزٜزاملٛفٛف/ 2 - ايٍؾدق

- 3 / ١ٍٝ ـًُكٞ : ٚفـ ايٍؾدق اـًكٞ  / اؾاْب ا

ًُّني بتشزٜز املٛفٛف ٚ دٛاْب ايٛفـ / 4 - . تكزِٜ ْكٍ ٚ َطايب١ املتع

. إثضا٤ ْكٍ بايٛفـ / 5 -

ٍٓعٛت , ا٭سٛاٍ : ؼزٜز أرٚات ايٛفـ / 6 - ..... اي

- 7 / ١ٍٝ . اعتجُاص ْقٛل ايكضا٠٤ يتشزٜز املكاطع ايٛفؿ

. صعِ ؽذض٠ ايٛفـ اْط٬قا َٔ ْكٍ  َكٍزّ / 8 -

... اشلٛا٤ , ا٫فطٝار : اعتػ٬ٍ بعض رصٚؼ اٱٜكاظ ايعًٍُٞ  َجٌ / 9 -

- 10 / ٍٟ . ايٍتُضٜٔ ايٍزا٥ض

اعتػ٬ٍ سزخ طاص٨  / 11 -

 ايٍتقٍضف يف ايٓكٍ بتٜٓٛع أرٚات ا٫عت٦ٓاف / 12 -
 

:  أْٛاع ايٍتُاصٜٔ يف ايٍتزصٜب ع٢ً ايٍغضر- 

١ٍٝ ٱْتاز ْكٍ   -  . تضتٝب بعض املعاْٞ املٍتق١ً باٱطاصٜٔ ٚ ايٍؾدق

-  ٍٞ ٍٟ بأعًٛب ؽدق  .تًدٝك ٍْك عضر
-  ٍٍٛ  .إْتاز َكاّ ْٗا١ٜ يٍٓك ٜتّٛؾض ؾٝ٘ َكاَا ايبزا١ٜ ٚ ايٍتش
ٍٍٛ يٍٓك َٓكٛل  -  .إْتاز َكاّ ايٍتش
ًُّني ٫ختٝاص املٓاعب  - ٍٛع١ ملكاّ اـتاّ ٚ رع٠ٛ املتع ٍٝات َتٓ  تكزِٜ ٚمع
ٍْٛات ا يٍغضر  -  .ايٍتقٍضف يف َه
ٍٛص ْٗا١ٜ أخض٣ يًٓكٍ  -  .تق
 .تًدٝك قٍق١  -
-  ٍٟ  .ؼٌٜٛ قٍق١ إىل ٍْك عضر
ٍٛص٠ إىل ْكٍ  -  .ؼٌٜٛ َؾاٖز َق
ٍٛص٠  -  .ؼٌٜٛ ْكٍ إىل َؾاٖز َق
ٍٛؽ١  -  .تضتٝب أسزاخ َؾ
-  ٍٟ ٍٟ إىل ٍْك عضر  .ؼٌٜٛ ْكٍ سٛاص
 .إمتاّ ٍْك بأرٚات ايٍضبط املٓاعب١  -
 .ؼضٜض صعاي١ ؾٝٗا عضر  -
ٍٝظ٠ ٚقعت يف ايبٝت,  املزصع١ , ايكض١ٜ  -  .... عضر أسزاخ َتُ
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: أْٛاع ايٍتُاصٜٔ يف ايٍتزصٜب ع٢ً اؿٛاص / -

 

ٍٟ إىل سٛاص  -    . ؼٌٜٛ ٍْك عضر

 .إمتاّ سٛاص بع٬َات ايٍتٓكٝط املٓاعب١  -

ٍٛؽ١  -  .تضتٝب ا٭قٛاٍ املؾ

-  ٍٟ ٍٛص يف َكطع سٛاص  .ايٍتعبرل عٔ َؾٗز َق

 .اختٝاص اؿٛاص املٓاعب اْط٬قا َٔ أقٛاٍ ٚ صرٚر كتًؿ١  -

 .متجٌٝ سٛاص  -

 . ايٍتقٍضف يف اؿٛاص بتػٝرل أطضاف اؿٛاص أٚ َٛمٛع٘  -

-  ٍٟ  . ؼٌٜٛ اؿٛاص إىل ٍْك عضر

١ٍٓٝ اْط٬قا َٔ أقٛاٍ َتعٍزر٠  - ١ٍٝ َع  .إعٓار ايكٍٛ إىل ؽدق

 : إثضا٤ سٛاص  -

  إثضا٤ بعض ا٭قٛاٍ بايٛفـ

  ايتقٍضف يف ا٭قٛاٍ باٱثضا٤ ٚ ايٍتؿغرل. 

  ٍٛص صرٚر أخض٣  .تق

  ٍٝات  املتشاٚص٠ ٚٚفـ ١ٍٜ عٛا٤ يًٍتعًٝل ع٢ً ايٍؾدق تأر١ٜ اؿٛاص مبشٍغٓات يػٛ

.  سايتٗا ٚ صرٚرٖا ٚ ايٍتعًٝل ع٢ً أقٛاشلا بٛفؿٗا 
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ٍٛص نؿاٜات اٱْتاز ايهتابٞ عدل ايزصدـات -1  : تط

 

: ٬ََـح ايتًُٝـش يف ْٗا١ٜ ايغ١ٓ ايغارع١-2

 

ٜٓتر املتعًِ يف ْٗا١ٜ ايغ١ٓ ايغارع١ مُٔ َكاّ تٛافٌ       

: رٍ ْقا عضرٜا

َتهاٌَ ا٭قغاّ  -

 َػ٢ٓ بايٛفـ ٚاؿٛاص -
ٍُٓا ملكاطع تؿغرل١ٜ ٚأخض٣ تٛد١ٝٗٝ  - َتن

  ايهــؿا١ٜ 

ايـُغتٗزؾ١ 

 

 

                       ؾهٝـ ْعٌُ ع٢ً ؼكٝكٗا؟ 

                   يٲداب١ عٓعٌُ ع٢ً إبضاط كتًـ اـطٛات اٱدضا١ٝ٥ ٚاٯيٝات املغتدز١َ  

.            َٔ خ٬ٍ بضْاَر ايغ١ٓ ايغارع١

 

الدرجة األولى  

         

 الدرجة الثانية

 الدرجة الثالثة

         ينتج نصا يتألف من جملـة بسيـطة1 

 

 ينتج نصا سرديا مغنى بالقول والحوار     3  (نهاية+سياق تحول+بداية )         ينتج نصا سرديا متكامال 2 
 

       ينتج نصا سرديا مرتب األحداث4   

4                                                                                              

            

   يحرر نصا يتضّمن مقطعا يقوم على اإلرشاد والتوجيه 5
 

  ينتج نصا سرديا مغنى بمقاطع متنّوعة 6
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                                                        بايغ١ٓ ايغارع١     :                                                        ايعــ٬ق١ - 3 

 اتايجـ٬ثٞ

ايهؿاٜات املغتٗزؾـ١ 

 6يف َار٠ ايكضا٠٤  بايغ١ٓ 
       ايهؿاٜات املغتٗزؾ١ يف اٱْتاز ايهتابٞ

بايغ١ٓ ايغارع١ 

 

 

 1ايجـ٬ثٞ 

أسزر ب١ٝٓ ايٓك  1

ايغضرٟ َٚهْٛات٘ 

ٍٛع١ َٔ  ٜٓتر ْقا عضرٜا ّٜٛظـ ؾٝ٘ أمناطا َتٓ

: ايب١ٝٓ ايج٬ث١ٝ يًٓك ايغضرٟ )ايهتاب١

 (بزا١ٜ,ؼٍٛ, ْٗا١ٜ

2 
أقضأ ْقٛفا ٜهٕٛ 

ايغضر ؾٝٗا خّطٝا 

ٚغرل خّطٞ 

ٍٛع١ َٔ  ٜٓتر ْقا عضرٜا ّٜٛظـ ؾٝ٘ أمناطا َتٓ

ايغضر اـطٞ, غرل اـطٞ, ايؾدقٝات  )ايهتاب١ 

 (ٚاٱطاص املهاْٞ ٚايظَاْٞ

 2 ايجـ٬ثٞ 

3 
أقضأ ْقٛفا عضر١ٜ 

تتنُٔ َكاطع 

ٚفؿ١ٝ 

ٍٛع١ َٔ  ٜٓتر ْقا عضرٜا ّٜٛظـ ؾٝ٘ أمناطا َتٓ

. ايهتاب١

–ؿٝٛاْات –٭ؽٝا٤ -يؾدق١ٝ )املكطع ايٛفؿٞ - 

. ملؾٗز عانٔ ٚآخض َتشضى 

4 
أقضأ ْقٛفا عضر١ٜ 

تتنُٔ َكاطع 

سٛاص١ٜ 

ٍٛع١ َٔ -  ٜٓتر ْقا عضرٜا ّٜٛظـ ؾٝ٘ أمناطا  َتٓ

َٔ اـطاب املٓكٍٛ إىل :  املكطع اؿٛاصٟ–ايهتاب١ 

 املكطع اؿٛاصٟ – أؾعاٍ ايكٍٛ –املباؽض ٚايعهػ 

املتعزر ا٭طضاف   

ايجـ٬ثٞ 

 5ايجايح 
أقضأ ْقٛفا عضر١ٜ 

تتنُٔ َكاطع 

تؿغرل١ٜ 

ٍٛع١ َٔ  ٜٓتر ْقا عضرٜا ّٜٛظـ ؾٝ٘ أمناطا َتٓ

َاسا أعضف عٔ - نٝـ ؟ )املكطع ايتؿغرلٟ: ايهتاب١

؟ ...؟ ملاسا؟ َاساأؾعٌ ٍ

 

6 
أقضأ ْقٛفا عضر١ٜ 

ٍُٔ َكاطع  تتن

تٛد١ٝٗٝ 

ٍٛع١ َٔ  ٜٓتر ْقا عضرٜا ّٜٛظـ ؾٝ٘ أمناطا َتٓ

ايهتاب١ 

–املقارص - ا٭َض ٚايٓٗٞ- ايتٛدٝ٘ )املكاطع املتٓٛع١

 (.اؿٛاص ٚايٛفـ ٚايغضر ايتؿغرل

إنتاج كتــابــي           قــــــــــراءة
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ا٫قــــتــــــــــــزاصات ايــٛســـزات 

 

ايبٓٝــ١   (1)

ايغضر١ٜ 

 

ٍْٛات ايغضر  - ا٭َه١ٓ  - ع٬قاتٗا-تقٓٝؿٗا :  ايؾدقٝات –َه

ٍٍٛ, ْٗا١ٜ )أقغاّ ايٓك ايغضرٟ  -   (بزا١ٜ, ؼ
 ايؾدقٝات -
 ايظَٔ- سضن١ ا٭سزاخ- ايع٬قات بني ايؾدقٝات  -
 فًتٗا با٭سزاخ-تقٓٝـ يؾدقٝات  -
سضن١ -أقغاّ ايٓك ايغضرٟ - ايضاٟٚ - ايؾدقٝات - ا٭َه١ٓ -

. ايظَٔ- ا٭سزاخ 

 

ايغضر اـطٞ  (2)

 ٚغرل اـطٞ    

ايضاٟٚ َٚٛقؿ٘ َٔ ا٭سزاخ . ايذلتٝب اـطٞ يٮسزاخ  -

  تأثرل املهإ يف ا٭سزاخ–ايذلتٝب اـطٞ  -
 تضتٝب ا٭سزاخ املتظا١َٓ- أقغاّ ايٓك ايغضرٟ -
 اعذلداع ا٭سزاخ -
  ع٬قات ايؾدقٝات –ايذلتٝب غرل اـطٞ يٮسزاخ  -
 ا٫عذلداع -
تزاخٌ ا٭ط١َٓ  -

 

ايـــٛفــــ (3)

 (َهإ ايٛفـ ٚسضنت٘ )املضفز- عٓافض املؾٗز املٛفٛف -

 ٚفـ َؾاعض ؽدق١ٝ ٬َٚقٗا -
 ٚفـ ؽدق١ٝ َٔ دٛاْب كتًؿ١ -
 ٚفـ اؿضنات -
 ٚفـ َؾٗز عانٔ- أرٚات ايٛفـ- َضفز ايٛفـ -
. ٚفـ ساي١ ْؿغ١ٝ- َؾٗز تػًب عًٝ٘ اؿضن١ -
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ايــشـــٛاص  (4)

تأثرل اؿٛاص يف تٓاَٞ ا٭سزاخ  - أطضاف اؿٛاص -

ٍٛع ا٭عُاٍ ايًػ١ٜٛ- أطضاف اؿٛاص -  تٓـ
 ايقؿات املضتبط١ بأؾعاٍ ايكٍٛ -
 ممٝظات أطضاف اؿٛاص - اٱخباص يف اؿٛاص -
 ممٝظات أطضاف اؿٛاص -
 ايقؿات املتق١ً بأؾعاٍ ايكٍٛ- إطاص اؿٛاص -
 ساي١ أطضاف اؿٛاص -
ايقؿات املتق١ً بأؾعاٍ ايكٍٛ ٚر٫٫تٗا ع٢ً ممٝظات أطضاف  -

 اؿٛاص
ممٝظات -اٱسهاّ  :  َٔ ٚظا٥ـ اؿٛاص–تٓٛع ا٭عُاٍ ايًػ١ٜٛ  -

اؿٛاص املغضسٞ 

 

املكطع   (5)

ايتؿغرلٟ 

 

 

 

 (املقطًشات ايع١ًُٝ )ممٝظات املكطع  -

 ا٭ع١ً٦ اييت هٝب عٓٗا املكطع ايتؿغرلٟ -
 (غرل ايعًُٞ )ايتؿغرل ا٫ْطباعٞ  -
 .ا٭رٚات ايًػ١ٜٛ املغتع١ًُ يًتؿغرل -
 ايتعًٌٝ– ايٛفـ –ب١ٝٓ املكطع ايتؿغرلٟ  -
.  ا٭ع١ً٦ اييت هٝب عٓٗا–ايتؿقٌٝ يف املكطع ايتؿغرلٟ  -

. َٔ ايعاٖض٠ ايؿٝظٜا١ٝ٥ إىل ا٫عتدزاّ ايتكين- املكطع ايتؿغرلٟ -

 

                                   املكطع   (6)

ايتٛدٝٗٞ 

تضتٝب ايتعًُٝات - فٝػ١ ا٭َض يف ايتعًُٝات -

  تضتٝب ايتعًُٝات–فٝػ١ ا٭َض  -
 املضاٚس١ بني ايتٛدٝ٘ ٚايتكِٝٝ -
 فٝػ١ ا٭َض -
 اعتعُاٍ املقارص -
 املضاٚس١ بني فٝػ١ ا٭َض ٚاملقزص -
. فٛؽ تعًُٝات اعتُارا ع٢ً أسزاخ -
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ايجـ٬ثـٞ 

ا٭ٍٚ 

 

رعِ ٚع٬ز + تكِٝٝ تؾدٝقٞ ملهتغبات ايغ١ٓ اـاَغ١

ايب١ٝٓ ايج٬ث١ٝ   : ايتدطٝط يهتاب١ ْك عضرٟ ايٛسز٠ ا٭ٚىل  

 (بزا١ٜ  ؼٍٛ , ْٗا١ٜ)

خطٞ ٚغرل خطٞ , ايؾدقٝات ,  )إْتاز ْك عضرٟ ايٛسز٠ ايجا١ْٝ  

 (املهإ , ايظَإ

 

                

ايجــ٬ثٞ 

ايجــاْٞ 

رعِ ٚع٬ز ايتعجضات اؿاف١ً خ٬ٍ ايج٬ثٞ ا٭ٍٚ  

ايٛسز٠ 

 ايجايج١

 

 

إْتاز ْك عضرٟ ٜتنُٔ َكطعا ٚفؿٝا  

٭ؽٝا٤ ؿٝٛاْات ملؾٗز عانٔ ٚآخض  –يؾدق١ٝ  )

. تػًب عًٝ٘ اؿضن١

 

ايٛسز٠ 

 ايضابع١

 

 

 

َٔ اـطاب    )إْتاز ْك عضرٟ ٜتنُٔ َكطعا سٛاصٜا 

ايعهػ ٚاملكطع –    املٓكٍٛ املباؽض ,أؾعاٍ ايكٍٛ 

اؿٛاصٟ  

. املتعزر ا٭طضاف

 

ايج٬ثٞ 

ايجايح 

تؾدٝك ٚرعِ ٚع٬ز ايتعجضات اؿاف١ً خ٬ٍ ايج٬ثٞ ايجاْٞ 

       احملتٜٛـــــــــات يــهؿاٜــــــــات ا 

ايٛسز٠ 

 اـاَغ١

إْتاز ْك عضرٟ  

َػ٢ٓ مبكطع 

تؿغرلٟ 

نٝـ؟ َاسا : املكطع ايتؿغرلٟ 

؟ ...أعضف عٔ ؟ ملاسا ؟ َاسا أؾعٌ ٍ

 

ايٛسز٠ 

 ايغارع١

إْتاز ْك عضرٟ  

َػ٢ٓ مبكاطع 

ٍٛع١   َتٓ

فٝػتا ا٭َض : َكطع تٛدٝٗٞ- 

اؿٛاص  (اعتعُاٍ املقارص)ٚايٓٗٞ

اؿٛاص . ٚايٛفـ يف ايغضر 

ٚايتؿغرل يف ايغضر 
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 دشاس٠ تٓؾٝط

ايتٛقٝت  

 :

  رم60

عزر 

اؾشاس٠  

8 

: ايٛسز٠ 

ايجا١ْٝ 

:ايٓؾاط    

 إْتاز نتابٞ
: اجملاٍ  

 (عضب١ٝ  )ايًػات 

 

َهْٛات  ا٭ٖزاف املُٝظ٠ احملت٣ٛ

 ايهؿا١ٜ
 نؿا١ٜ اجملاٍ نؿا١ٜ املار٠

 املكطع ايغضرٟ

 املكطع ايٛفؿٞ 

 املكطع اؿٛاصٟ

املكطع  اٱصؽارٟ 

 ٚايتٛدٝٗٞ

ٜٓعِ عٓافض 

 .املٓتٛز املٓتعض
ىطط يهتاب١  

.ْك  
ٜٓتر ْقا ٜٛظـ 

ؾٝ٘ أمناطا  

َتٓٛع١ َٔ 

 .ايهتاب١

ٜتٛافٌ املتعًِ 

باعتعُاٍ ايًػ١ 

ايعضب١ٝ َؾاؾ١ٗ 

 .ٚنتاب١

 

. ٜٓعِ ايعٓافض املكذلس١ عًٝ٘ تضتٝبا َٓطكٝا َضاعٝا تغًغٌ ا٭ؾهاص: ٖزف اؿق١ 

: املٛمٛع 

     نًؿتو أَو با٫عتٓا٤ بإخٛتو أثٓا٤ تػٝبٗا عٔ املٓظٍ , َغز١ٜ يو بعض ايٓقا٥ح , 

. يهٔ ٚبعز خضٚدٗا سزخ َا مل ٜهٔ يف اؿغبإ 

ٍَو , ٚافؿا سايتو ٚأْت تٛاد٘ املٛقـ, ٚبني َا آٍ إيٝ٘ ا٭َض  اصٚ اؿارث١ سانضا ؼشٜضات أ

.يف اٯخض  
 

أعتهؾـ  .1

: أفٌ بغِٗ بني ايؿهض٠  ٚايغٝام املٓاعب َغتعٝٓا مبا دا٤ يف املٛمٛع

  ٚؾذأ٠ سزخ َا مل ٜهٔ يف اؿغبإ                            َكاّ ايبزا١ٜ

                                 ٙعٝام ايتشٍٛ        تعًُت َٜٛٗا رصعا ئ أْغا    

                        َكاّ ايٓٗا١ٜ     قضصت أَٞ طٜاص٠ دزتٞ املضٜن١      
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أتزصب  .2

:أعتدضز َٔ ْك املٛمٛع   

:املعط٢  

 نًؿتو أَو با٫عتٓا٤ بإخٛتو أثٓا٤ تػٝبٗا عٔ املٓظٍ , َغز١ٜ يو بعض ايٓقا٥ح , يهٔ 

.ٚبع خضٚدٗا سزخ َا مل ٜهٔ يف اؿغبإ   

:املطًٛب  

ٍَو , ٚافؿا سايتو ٚأْت تٛاد٘ املٛقـ, ٚبني َا آٍ إيٝ٘ ا٭َض   اصٚ اؿارث١ سانضا ؼشٜضات أ

.يف اٯخض  

 

: أعتدضز عٓافض املٛمٛع ٚأٚطعٗا ع٢ً ايغٝاقات ايج٬ث١ يًٓك ايغضرٟ َضتب١   

 :َكاّ ا٫ْط٬م/ أ 
  ٕغضؾ١ اؾًٛؼ/املطبذ/ سزٜك١ املٓظٍ / ايبٝت:  املها ... /

  َٕغا٤/ عٓز َٓتقـ ايٓٗاص / فباسا : ايظَا... 
 ا٭خ  أٚ ا٭خت  / (أْا  )ايضاٟٚ / ا٭ّ : ايؾدقٝات... 
 َكطع تٛدٝٗٞ –ايتٛفٝات / ايغبب  )خضٚز ا٭ّ : املؾضٚع – 

 
: عٝام ايتشٍٛ / ب 

  (سزٚخ املؾهٌ )ايعٓقض ايكارح 

  َٜٔكطع ٚفؿٞ – (...اؿرل٠ / اـٛف / اؾظع  )تجرل اؿارخ ع٢ً املتٛادز 

– 
  تقضؾت يٛسزى :   *  ا٭عُاٍ اييت قُت بٗا يًدضٚز َٔ املأطم 

َٔ اؿُا١ٜ / طًبت املغاعز٠ َٔ ؽدك                                                              *  

 …املز١ْٝ

 ٌايٓذاح أٚ ايؿؾٌ يف سٌ املؾه. 
: َكاّ ايٓٗا١ٜ / ز 

  (َكطع سٛاصٟ  ) (...ايًّٛ / ايعؿٛ / ايػنب  )عٛر٠ ا٭ّ  صر٠ ؾعًٗا 

  ايزصؼ ايشٟ تعًُت٘ َٜٛٗا 
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  أرَر .3
: أسضص ْقا َغتعٝٓا مبا مجعت٘ َٔ ايعباصات ايطضٜؿ١ ٚاؾ١ًُٝ املتق١ً بٗشا املٛمٛع  

 عباصات مجٌ ؾكضات سهِ ٚعدل
َٔ سشص عًِ 

ػضٟ ايضٜاح مبا ٫ 

تؾتٗٞ ايغؿٔ 

يف ايتأْٞ ايغ١َ٬ 

ٚيف ايعذ١ً ايٓزا١َ 

ٚقٌ ئ ٜقٝبٓا إ٫ َا 

نتب اهلل يٓا 

 

زلعت فٝش١ ق١ٜٛ 

ؾامطضبت ٚأخشت 

أصتعؿ َٔ ؽز٠ اـٛف 

ٚمجزت قٛا٥ُٞ ؾًِ 

أعتطع إٔ أؼضى َٔ 

َهاْٞ  

 

راُٖين اـٛف 

ٚعاٚصتين ٖٛادػ ؽت٢ 

ؾتكزَت يف خط٢ 

... َذلرر٠ 

 

سني عارت أَٞ إىل 

املٓظٍ ٫سعت عًٞ 

امطضابا ؽزٜزا 

ؾغأيتين عٓا أفابين 

سزثتٗا مبا ٚقع ؾهإ 

... غنبٗا ؽزٜزا ٚقضصت

 

َا إٕ عًُت مبضض دزتٞ 

...  ست٢ عاصعت بظٜاصتٗا

... تًًٗت أعاصٜضٟ

غُضت٘ بكب٬ت طاؾش١ 

... باملٛر٠ 

نٓت َٓؾضح ايقزص 

ٚع٢ً ٚدٗٞ ع٬َات 

... ايػبط١

مضبت نؿا بهـ 

ٚاعتغًُت 

أصعًت رَٛعا ...يٮسظإ

... يف فُت 

... آملين َا سٌ بأخٞ 

أعتبز بٞ ايٝأؼ 

... ٚايهآب١

أسغغت باؿغض٠ ٚايٓزّ 

 ...

 ...بهٝت بها٤ َضا

... عًٝو إٔ 

إٜاى  هب إٔ 

... إٔ 

... أْقشو بـ

... أرعٛى إىل 

/ ايؿظع / اشلًع 

/ اؾظع 

/ ٜغتٓذز 

 أعنا٤ 

/ َضػؿ١ 

 قًٛب ٚادؿ١ 

/ 

 ثاصت ٖٚادت

 -عاتبتين

 املغ٪ٚي١ٝ

 امحض ٚدٗٞ

 ّٜٛ َؾ٪ّٚ

 

أقِٝ   .4

: أقضأ املٛمٛع ايتايٞ / 1  

تعاْٚت َع أعنا٤ ؾضٜكو ع٢ً إْتاز قق١ أخضدتُٖٛا يف ؽهٌ نتٝب ؾشزخ َا 

.أددلنِ ع٢ً إعار٠ تأيٝؿٗا ٚإخضادٗا  

.اصٚ سيو ٚافؿا َٛاقؿهِ املدتًؿ١ َٔ ٖشا ايعٌُ  
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: 7 إىل 1أصتب ايعٓافض ايتاي١ٝ بذلقُٝٗا َٔ / 2

 ... سزٚخ َا أددل ا٭عنا٤ ع٢ً إعار٠ فٓاع١ ايكق١

 ... ٚفـ َعاٖض ايتعإٚ بني أعنا٤ ايكغِ ع٢ً إْتاز قق١

 ... ٚفـ َٛقـ ا٭عنا٤ أثٓا٤ إعار٠ ايتأيٝـ ٚاٱخضاز

 ... تعإٚ أعنا٤ ايؿضٜل ع٢ً إْتاز قق١ 

 ... ٚفـ َعاٖض ايتعإٚ ع٢ً إْتاز قق١

 ... ٚفـ َٛقـ ا٭عنا٤ أثض الاط املؾضٚع

 ... تعإٚ أعنا٤ ايؿضٜل ع٢ً إخضاز ايكق١ 

 

.أسضص ْقا َغتعٝٓا مبا دا٤ يف ايعٓافض املضتب١ / 3  

.أقِٝ عًُٞ َغتعٝٓا بايؾبه١ ايتاي١ٝ / 4  

٫ ْعِ   

: 1َعـ 

امل١َ٤٬ 

  ؾُٗت ايغٓز ؟ ٌٖ

  ايتظَت مبا ٖٛ َطًٛب َٓو ؟ ٌٖ

  سضصت يف نٌ ايعٓافض ؟ ٌٖ

  

: 2َعـ 

ع١َ٬ بٓا٤ ايٓك 

  صتبت ا٭سزاخ ؟ ٌٖ

  ٖا است٣ٛ ْقو ع٢ً ايغٝاقات

ايج٬ث١ ؟ 

  اسذلَت قٛاعز ايًػ١ ٚايضعِ ؟ ٌٖ

  

 : 3َعـ 

 ايتقضف يف منط 

ايهتاب١ 

  أغٓٝت ْقو بايٛفـ ؟ ٌٖ

  أغٓٝت ْقو عٛاص ؟ ٌٖ

  اسذلَت َهْٛات ايٓك ٌٖ

ايغضرٟ ؟ 

  

 : 4َعـ 

ثضا٤ ايًػ١ ٚايطضاؾ١ 

  اعتعًُت يػ١ عضب١ٝ ؾقٝش١ ؟ ٌٖ

  اعتعًُت تضانٝب َتٓٛع١ ؟ ٌٖ

  است٣ٛ ؼضٜضى ع٢ً ؾهض٠ ٌٖ

ممٝظ٠ ؟ 

  

 : 5َعـ 

سغٔ ايعضض 

  خطو ٚامح ؟ ٌٖ

  (...ْكط١, ؾافٌ )ٌٖ ْكطت ْقو؟  

  َٝظت ايؿكضات عٔ بعنٗا ؟ ٌٖ
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دشاس٠ تٓؾٝط سق١ ع٬ز ٚرعِ 

:  ايتٛقٝت  

  رقٝك60١

اؾشاس٠ 

 2:عزر

: ايٛسز٠ 

 ( 1 ( +  ) 2 ) 

:  ايٓؾاط  

 إْتاز نتابٞ

يػ١  )اجملاٍ 

 (عضب١ٝ 

 

                                                ٖزف

 اؿق١
         ا٭ٖزاف  احملت٣ٛ

 املُٝظ٠
َهْٛات 

 ايهؿا١ٜ
نؿا١ٜ 

 اجملاٍ

ٜٓتر ْقا عضرٜا   :  (1)ايؿضٜل 

َغتعٝٓا با٭ْؾط١ املٓذظ٠  ع٢ً 

. اَتزار اؿق١

وغٔ إْتاد٘   : (2)ايؿضٜل 

. َغتعٝٓا بايضفٝز املكذلح عًٝ٘

ٜٓتر ْقا عضرٜا   : (3)ايؿضٜل 

بقؿ١ ؾضر١ٜ  ٜٚكِٝ عًُ٘ َٔ 

 .خ٬ٍ ؽبه١ تكِٝٝ

    ع٬ز ٚرعِ 

عكب : ايؿذل٠ 

. ث٬ث١ٝ

: ا٭رٚات 

أْؾط١ يهٌ 

فُٛع١ 

 .ساد١

ٜضاعٞ تغًغٌ 

ا٭ؾهاص 

ٜٛيٞ ايؿهض 

سعٗا  

وذلّ قٛاعز ايًػ١ 

ٜغتعٌُ َعذُا 

٥٬ِٜ املٛمٛع 

 .املطضٚم

 

أْتر ْقا 

 عضرٜا

ٜٓتر 

املتعًِ 

نتابٝا 

ْقا عضرٜا 

ٜنُٓ٘ 

َكاطع 

ٚفؿ١ٝ 

 ٚسٛاص١ٜ

 

ايقعٛبات املطًٛب تشيًٝٗا َقارص ا٭خطا٤ قاٚص ايع٬ز 

 (2)املعٝاص  
  ع١َ٬ بٓا٤ 

ايٓك  

 (3)املعٝاص  
   ايتقضف يف 

منط 

ايهتاب١  

  عزّ إرَاز املتعًُني

ملهتغباتِٗ  يف 

 أْؾط١
اٱْتاز / ايًػ١ / ايكضا٠٤   )

 ايهتابٞ 
  ٔاملتعًُٕٛ ٜعدلٕٚ ع

أؾهاصِٖ ؽؿٜٛا 

ٜٚعذظٕٚ عٔ ؼًٜٛٗا 

إىل إْتاز نتابٞ 

   ًٞإُٖاٍ ن

. يًُطايع١

 ع١َ٬ بٓا٤ ايٓك : 2َعـ 

  انتُاٍ ايب١ٝٓ ايغضر١ٜ 

  تضتٝب ا٭سزاخ

  اعتعُاٍ ايضٚابط اعتعُا٫

عًُٝا 

  اعتعُاٍ ا٭ب١ٝٓ ايًػ١ٜٛ

اعتعُا٫ عًُٝا  

  ِاسذلاّ قٛاعز ايضع

ايتقضف يف  : 3َعـ 

منط ايهتاب١  

  ا٫غٓا٤ بايٛفـ

  ا٫غٓا٤ باؿٛاص

  إسزاخ َؿاصق١

عضر١ٜ 
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:    َضاسٌ ايزصؼ 

تقٓٝـ ايت٬َٝش إىل ث٬خ  ؾ٦ات باعتُار اؾزٍٚ اٱمجايٞ جملُٛع١ ت٬َٝش  .1

: ايكغِ 

 فُٛع١ ايع٬ز فُٛع١ ايزعِ فُٛع١ ايتُٝظ

ايت٬َٝش ايشٜٔ سككٛا 

ايتًُو ا٭قق٢ يف نٌ 

 املعاٜرل

ايت٬َٝش ايشٜٔ سككٛا ايتًُو 

ٚمل  ( 3 )ا٭ر٢ْ يف املعٝاص عزر

 ٜبًػٛا ايتًُو ا٭قق٢  

ايت٬َٝش ايشٜٔ مل 

وككٛا ايتًُو ا٭ر٢ْ 

  2 )يف املعٝاص عزر

  متاصٜٔ متٝظ : ايٓؾاط

  تغرل ساتٞ : املٓؾط

  متاصٜٔ يًزعِ : ايٓؾاط +

اٱف٬ح 

  املعًِ + تغرل ساتٞ : املٓؾط

عٓز ا٫قتنا٤ 

  ايٓؾاط :

متاصٜٔ 

ع٬د١ٝ  

  املعًِ : املٓؾط

 

 (  -  5) ٚعزر -   امل١َ٤٬   -  ( 1 )دٌ املتعًُني َتُهٕٓٛ َٔ املعٝاصٜٔ عزر : ٬َسع١ 

َع  َٛاف١ً مح١ً ؼغني اـط  -  سغٔ ايعضض  

  3  ٚ 2) ٜٴعٳاجلٴ ٜٚزعِ بعز متهٔ املتعًُني َٔ َ٪ؽضات املعٝاصٜٔ عزر  (4 )املعٝاص عزر 

ؾضٜل -    اقذلاح أزلا٤ يًؿضم ٫ ؽًل سغاعٝات بني املتعًُني –تغ١ُٝ اجملُٛعات . 2

... ؾضٜل ا٭ٌَ / ؾضٜل ايطُٛح /  ايتشزٟ 

. ؼغٝػ املتعًُني بٓٛع١ٝ ا٭ْؾط١ اييت عٝكَٕٛٛ بٗا ع٢ً اَتزار اؿق١ .  3

 (ايتشنرل مبا ٖٛ َطًٛب َٔ ايت٬َٝش عٓز إْتاز ْك عضرٟ  )عضض متج١ًٝٝ املعاٜرل . 4

ا٫عتُار ع٢ً اؾزٍٚ احملٛفٌ يٓتا٥ر ايت٬َٝش   )اختٝاص املعاٜرل اييت عتكع َعاؾتٗا .  5

تٛطٜع ا٭عُاٍ بني ايؿضم .  6

  ٌُرع٠ٛ أسز ايت٬َٝش املتُٝظٜٔ إىل ا٫ْنُاّ إىل فُٛع١ ايع٬ز  يٝٓذظ ايع

. املهًـ ب٘ , ٚيُٝز ٜز املغاعز يًُتعجضٜٔ َٔ أؾضار اجملُٛع١

 

 

Librairie « Devoir.TN » مكتبة — Page 105



 

 

106 

 (ايؿضٜل ا٭ٍٚ  ): ا٭ْؾط١ 

 
أنٌُ ايب١ٝٓ ايغضر١ٜ / 1

:  أتشنض َهْٛات املكطع ايغضرٟ -  أ 

............. َكاّ .......... .عٝام ..........  َكاّ 

 َا ٖٞ َهْٛات  نٌ عٝام ؟ –ب 

:  أؽطب اـطأ يف َا ًٜٞ : أْٛاع ايغضر  -  ز 

   ٖٛ عضر أسزاث٘ اسذلَت ايتغًغٌ ايظَين

عضر غرل خطٞ / عضر خطٞ 

 
. أعدل عٔ ايقٛص ؽؿٜٛا/ 2

أصتب  ا٭سزاخ ايتاي١ٝ سغب تغًغًٗا 

ايظَين  

  ٌُػاٚط املؾهٌ َٚٛاف١ً ايع

  َعاٖض ايتعإٚ بني املتغانٓني

  ٌُسزٚخ َا عطًهِ عٔ الاط ايع

  ٬َسع١ َعٗض اؿٞ قبٌ اؿ١ًُ

 ايتؿهرل يف ايكٝاّ ع١ًُ ْعاؾ١ 
 

 
: أعُض ايؿضاغات بايضٚابط املٓاعب١ مما ًٜٞ / 3

ؾـ / ساى / طٛصا / تًو / ٖشا / ٚ /     تاص٠ 

ْؾشب ا٭غقإ ,أَا أْا .......... ٜطًٞ , ٚ........ ٖشا ٜٓعـ ٚ....اْطًكت ا٭عُاٍ ب١ُٗ ْٚؾاط 

. أعكٞ غرل عاب٧ بايعضم ايغا٥ٌ َٔ دبٝين ............. تاص٠ أطصع ٚ....أسٛض ............ ؾهٓت 

أختاص أسز ا٭سزاخ املضتب١ ٚأْتر ْقا ققرلا 

 

 
أعتعٌُ ا٭ب١ٝٓ ايًػ١ٜٛ ايتاي١ٝ / 4

: اْغر ع٢ً َٓٛاٍ نٌ مج١ً 

. ٚنِ نإ ؾضسٞ ؽزٜزا سني ؽهضْٞ ص٥ٝػ ؾ١ٓ اؿٞ ع٢ً فٗٛرٟ

.......................................................................................................... ..........................

.................................................................................................................................... 

. َٚا إٕ أْٗٝٓا عًُٓا  ست٢ سزخ َا مل ٜهٔ  يف اؿغبإ 

..................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 
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:  أسذلّ قٛاعز ايضعِ / 5

:  أعتعني باملعطٝات ايتاي١ٝ ٭متهٔ َٔ  صعِ ٜا٤ املتهًِ  صزلا فشٝشا 

   ٌفزٜكٞ ,  )إسا نإ ا٫عِ َغٓزا إيٝو ؾإْ٘ ٜٓتٗٞ بٝا٤ تغ٢ُ ٜا٤ املتهًِ َج

  (... أخٞ , مُرلٟ

  ٚإسا نٓت تتشزخ عٔ ؽدك ٚقع ؾعً٘ عًٝو , ؾإٕ ٖشا ايؿعٌ ٜٓتٗٞ نشيو بايٝا٤

 (... تضقبين , عأيين , أعطاْٞ ): َجٌ 

  ٌنُا تتقٌ ٖشٙ ايٝا٤ باؿضٚف أٜنا ٚسيو عٓزَا تتشزخ عٔ ْؿغو نشيو َج( 

 (..يٞ , َعٞ , ٭ْين , يٝتين 

: أعٓز ايهًُات ايتاي١ٝ إىل ْؿغو 

ٜكًك٘    ( ................)أععزٙ     ( ..............)ا٭فزقا٤    ( ..............)ايضأٟ    (نتابٞ  )ايهتاب 

  ( .................)أَاَ٘    ( .................)

 ( .................)ظاْب٘      ( .................)  يعً٘ 

 
: أثضٟ طارٟ بعباصات طضٜؿ١ / 6

: أعٛض ا٭طض ايظَا١ْٝ ايتاي١ٝ بأخض٣ شلا ْؿػ املع٢ٓ َغتعٝٓا بهضاؼ اٱْتاز ايهتابٞ 

  ّيف ّٜٛ َٔ ا٭ٜا ........................... :

  عٓز ايعٗرل٠ ................................. :

  يف املغا٤ .................................... :

  ًٌٝيف اي...................................... : 
  

 

. اعتعني مبا تعضمت إيٝ٘ يف سق١ ايّٝٛ ٚأْتر ْقا عضرٜا :   ايتكِٝٝ   / 7

٫سعت  إُٖاٍ املتغانٓني  يٓعاؾ١ سٝهِ , ؾزعٛتِٗ يًكٝاّ ع١ًُ يتشغني :   املٛمٛع  

. يهٔ سزخ َا عطًهِ عٔ إمتاّ ٖشا ايعٌُ . َعٗضٙ 

     أنتب ْقا أصٟٚ ؾٝ٘ اؿارث١ ٚافؿا َعاٖض ايتعإٚ بني املتغانٓني  سانضا نٝـ 

. ناْت ايٓٗا١ٜ
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ايؿضٜل 

ايجاْٞ 

عباصات +  َز املتعًُني بتشاصٜض ألظٖٚا يف سقك عابك١  :   أسغٔ إْتادٞ  

ٚمجٌ ٚؾكضات طضٜؿ١  

- . سغب اؿاد١  -   ٚاص   احل/     ايٛفـ   :                          رعٛتِٗ ع٢ً إغٓا٤ أْتادِٗ بـ 

ايؿضٜل 

ايجايح 

متهني املتعًُني َٔ فُٛع١ َٔ املٛامٝع  :  أْتر  

.             رعٛتِٗ إىل اختٝاص أسزٖا, ٚإْتاز ْك عضرٟ بقؿ١ ؾضر١ٜ

.           ٜكِٝ املتعًِ ْؿغ٘ َٔ خ٬ٍ ؽبه١ ايتكِٝٝ ايشاتٞ 

 

متاصٜٔ متٝظ 

أختاص أسز املٛامٝع ايتاي١ٝ ٚأْتر ْقا عضرٜا /  1

 : 1املٛمٛع عزر 

قُتِ بضس١ً رصاع١ٝ ع٢ً َنت ساؾ١ً إىل أسز آثاصْا ايكزمي١ اـايز٠ ٚخ٬ٍ ايظٜاص٠ سزخ َا 

. نزص فؿٛنِ 

. ؼزخ عٔ ظضٚف ايضس١ً ٚفـ ٖشا ا٭ثض ٚاسنض َا نزص فؿٛنِ ٚبني نٝـ اْتٗت ايضس١ً 

 : 2املٛمٛع عزر 

تعاْٚت َع أفزقا٥و ع٢ً إْتاز قق١ , أخضدتُٖٛا يف ؽهٌ نتٝب ؾشزخ َا أددلنِ ع٢ً 

. إعار٠ تأيٝؿٗا ٚإخضادٗا

. اصٚ سيو ٚافؿا َٛاقؿهِ املدتًؿ١ َٔ ٖشا ايعٌُ

 : 3املٛمٛع عزر 

عاُٖت يف مح١ً ْعاؾ١ باملزصع١,ٚؾذأ٠ سزخ َا ْػك عًٝهِ َتع١ ايعٌُ  

اسنض ا٭عُاٍ اييت قُتِ بٗا يًتٓعٝـ , ٚؼزخ عُا ْػك عًٝهِ َتع١ ايعٌُ ٚسزر َٛقؿهِ 

. مما سقٌ بٛفـ أقٛايهِ ٚأعُايهِ ٬َٚقهِ 
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 : 4املٛمٛع عزر 

 صاؾكت أعنا٤ ؾضقو يف ايكغِ إىل ْارٟ اٱع١َٝ٬ ٫لاط عح نًؿهِ ب٘ املعًِ , ٖٚٓاى سزخ 

َا عطًهِ عٔ إمتاّ ايعٌُ  

 .اصٚ سيو َبٝٓا َا قُتِ ب٘ يتذاٚط ٖشا اؿزخ املؿاد٧ َٚا آٍ إيٝ٘ ا٭َض

 

: أ قِٝ عًُٞ َعتُزا ؽبه١ ايتكِٝٝ ايشاتٞ ايتاي١ٝ/  2

: ا٫عِ ٚايًكب                                                        ؽبه١ تكِٝٝ ساتٞ 

: ......... ايكغِ .....................  ..................................................

٫ ْعِ   

: 1َعـ 

امل١َ٤٬ 

  ؾُٗت ايغٓز ؟ ٌٖ

  ايتظَت مبا ٖٛ َطًٛب َٓو ؟ ٌٖ

  سضصت يف نٌ ايعٓافض ؟ ٌٖ

  

: 2َعـ 

ع١َ٬ بٓا٤ ايٓك 

  صتبت ا٭سزاخ ؟ ٌٖ

  ٖا است٣ٛ ْقو ع٢ً ايغٝاقات ايج٬ث١ ؟

  اسذلَت قٛاعز ايًػ١ ٚايضعِ ؟ ٌٖ

  

 : 3َعـ 

 ايتقضف يف منط ايهتاب١ 

  أغٓٝت ْقو بايٛفـ ؟ ٌٖ

  أغٓٝت ْقو عٛاص ؟ ٌٖ

  اسذلَت َهْٛات ايٓك ايغضرٟ ؟ ٌٖ

  

 : 4َعـ 

ثضا٤ ايًػ١ ٚايطضاؾ١ 

  اعتعًُت يػ١ عضب١ٝ ؾقٝش١ ؟ ٌٖ

  اعتعًُت تضانٝب َتٓٛع١ ؟ ٌٖ

  است٣ٛ ؼضٜضى ع٢ً ؾهض٠ ممٝظ٠ ٌٖ

؟ 

  

 : 5َعـ 

سغٔ ايعضض 

  خطو ٚامح ؟ ٌٖ

  (...ْكط١, ؾافٌ )ٌٖ ْكطت ْقو؟  

  َٝظت ايؿكضات عٔ بعنٗا ؟ ٌٖ
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متاصٜٔ ع٬ز 

 

:  أتشنض َهْٛات املكطع ايغضرٟ -  أ /   1

o  َّكا....................................................................................................   .....

o  عٝام ....................................................................................................... 

o  َّكا......................................................................................................... 

 َا ٖٞ َهْٛات  نٌ َكاّ ؟ –       ب 

:  أؽطب اـطأ يًشقٍٛ ع٢ً ايتعضٜـ ايقشٝح -          ز 

  ٖٛ عضر غرل خطٞ / عضر خطٞ :      عضر أسزاث٘ اسذلَت ايتغًغٌ ايظَين

عضر غرل خطٞ / عضر خطٞ :      عضر أسزاث٘ مل ؼذلّ ايتغًغٌ ايظَين ٖٛ 

. أعدل عٔ ايقٛص املعضٚم١ ع٢ً ايغبٛص٠ ؽؿٜٛا-  أ / 2

أصتب  ا٭سزاخ ايتاي١ٝ سغب تغًغًٗا ايظَين  -     ب 

  ٌُػاٚط املؾهٌ َٚٛاف١ً ايع

  َعاٖض ايتعإٚ بني املتغانٓني

  ٌُسزٚخ َا عطًهِ عٔ الاط ايع

  ٬َسع١ َعٗض اؿٞ قبٌ اؿ١ًُ

 ايتؿهرل يف ايكٝاّ ع١ًُ ْعاؾ١ 
 

ؾـ / ساى / طٛصا / تًو / ٖشا / ٚ / تاص٠           : أعُض ايؿضاغات بايضٚابط املٓاعب١ مما ًٜٞ –أ /  3

ْؾشب .......... ٜطًٞ , ٚ........ ٖشا ٜٓعـ ٚ....اْطًكت أعُاٍ ايتٓعٝـ ب١ُٗ ْٚؾاط ,

أعكٞ غرل عاب٧ بايعضم ............. تاص٠ أطصع ٚ....أسٛض ............ ا٭غقإ ,أَا أْا ؾهٓت 

. ايغا٥ٌ َٔ دبٝين 

أختاص أسز ا٭سزاخ املضتب١ ٚأْتر ْقا ققرلا -        ب 
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: اْغر ع٢ً َٓٛاٍ نٌ مج١ً / 4

 ٞٚنِ نإ ؾضسٞ ؽزٜزا سني ؽهضْٞ ص٥ٝػ ؾ١ٓ اؿٞ ع٢ً فٗٛرات .

.......................................................................................... .................................................

  َٕٚا إٕ أْٗٝٓا عًُٓا  ست٢ سزخ َا مل ٜهٔ  يف اؿغبا .

...................................................................................... .....................................................

:  أسذلّ قٛاعز ايضعِ / 5

:  أعتعني باملعطٝات ايتاي١ٝ ٭متهٔ َٔ  صعِ ٜا٤ املتهًِ  صزلا فشٝشا 

   ٌفزٜكٞ , أخٞ ,  )إسا نإ ا٫عِ َغٓزا إيٝو ؾإْ٘ ٜٓتٗٞ بٝا٤ تغ٢ُ ٜا٤ املتهًِ َج

  (... مُرلٟ

  ٌتضقبين ,  ): ٚإسا ؼزثت عٔ ؽدك ٚقع ؾعً٘ عًٝو , ؾٗشا ايؿعٌ ٜٓتٗٞ نشيو بايٝا٤ َج

 (...عأيين 

  ٌيٞ, َعٞ,  )نُا تتقٌ ٖشٙ ايٝا٤ باؿضٚف , ٚسيو عٓزَا تتشزخ عٔ ْؿغو نشيو َج

.. ٭ْين ,يٝتين

: أعٓز ايهًُات ايتاي١ٝ إىل ْؿغو 

  . ( ..................)أععزٙ     ( .................)ا٭فزقا٤    ( ...............)ايضأٟ       (نتابٞ  )ايهتاب 

 ( .................)ظاْب٘      ( .................)يعً٘     ( ..................)أَاَ٘    ( ..................) ٜكًك٘ 

أعٛض اٱطاص ايظَاْٞ  بآخض ي٘ ْؿػ املع٢ٓ َغتعٝٓا بهضاؼ    :أثضٟ طارٟ بعباصات دزٜز٠ / 6

: اٱْتاز ايهتابٞ 

  ّيف ّٜٛ َٔ ا٭ٜا .................................................................................................. :

  عٓز ايعٗرل٠ ....................................................................................................... :

  يف املغا٤ ......................................................................................................... :

  ًٌٝيف اي............................................................................................................ : 
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. أعتعني مبا تعضمت إيٝ٘ يف سق١ ايّٝٛ ٚأْتر ْقا عضرٜا :   ايتكِٝٝ   / 7

٫سعت  إُٖاٍ املتغانٓني  يٓعاؾ١ سٝهِ , ؾزعٛتِٗ يًكٝاّ ع١ًُ يتشغني :  املٛمٛع  

. َا عطًهِ عٔ إمتاّ ٖشا ايعٌُ  يهٔ سزخ . َعٗضٙ 

           أنتب ْقا أصٟٚ ؾٝ٘ اؿارث١ ٚافؿا َعاٖض ايتعإٚ بني املتغانٓني  سانضا نٝـ 

. ناْت ايٓٗا١ٜ

 

متاصٜٔ رعِ 

      :1املٛمٛع 

ققزت ايبشض صؾك١ أؾضار عا٥ًتو يًغباس١ ٚايذلؾٝ٘ عٔ ايٓؿػ , يهٔ سزخ َا عهض 

. فؿٛنِ ٚأؾغز عًٝهِ ٖشٙ املتع١

اصٚ اؿارث١ ٚاسنض ا٭عُاٍ اييت قُتِ بٗا يتذاٚط ٖشا اٱؽهاٍ ٚنٝـ ناْت ايٓٗا١ٜ 

: أعتعني بايعباصات ايتاي١ٝ يف ؼضٜض ْقٞ 

سهِ ٚعدل مجٌ عباصات 

/ ٖٛا٠ ايغباس١ 

 عٕٝٛ قزق١

/ ايؿظع / اشلًع 

/ ٜغتٓذز / اؾظع 

أعنا٤ َضػؿ١  

/  قًٛب ٚادؿ١ 

 -  ٜتكٔ ايغباس١

 -  ت٬سكت ا٭ْؿاؼ

 -   تعاظُت رقات ايكًب

 -  مجز يف َهاْ٘ 

 ٜهار ميٛت َٔ ايؿظع

بًػت ايكًٛب اؿٓادض 

ايتعإٚ عض ايٓذاح  -   َٔ سشص عًِ 

ػضٟ ايضٜاح مبا ٫ تؾتٗٞ ايغؿٔ 

يف ايتأْٞ ايغ١َ٬ ٚيف ايعذ١ً ايٓزا١َ 

ٚقٌ ئ ٜقٝبٓا إ٫ َا نتب اهلل يٓا 

ايقدل َؿتاح ايؿضز 

ؾكضات 

                                                                                      ..فؿض٠ صٌَ ٚطصق١ َا٤ ٚفؿا٤ دٛ ٚإؽضام زلا٤

بعنِٗ اعتًكٛا ع٢ً ايضَاٍ ايشٖب١ٝ َعضما بؾضت٘ ع٢ً أؽع١ ايؾُػ اؿاصق١ ٚايبعض 

                                                                                   .اٯخض ؾنٌ اؾًٛؼ يف ظٌ سلغ١ٝ ملطايع١ نتاب 

                                               .بزأ ايبشض بعز سيو ٜٗٝر ٜٚجٛص ٚأخشت ا٭َٛاز تتذُع َضعب١ َظبز٠

                                                                              ...بزت ا٭َٛاز ناؾُاٍ اشلا٥ذ١ تظبز ٚتظفض 

... امطضب خٝايٞ ٚقـ ؽعض صأعٞ ٚمل أطل ايبكا٤ يف َهاْٞ ؾأعضعت يف عرلٟ أعابل ايضٜح

Librairie « Devoir.TN » مكتبة — Page 112



 

 

 

 

: 2املٛمٛع 

نٓت متاصؼ ٖٛاٜتو املؿن١ً فشب١ أفزقا٥و, يهٔ سزخ َا أؾغز عًٝهِ َتع١ ٖشا 

. اصٚ ايٛاقع١ ٚاسنض َا قُتِ ب٘ ملعاؾ١ اؿارخ    .ايٓؾاط 

: أعتعني بايعباصات ايتاي١ٝ يف ؼضٜض ْقٞ 

سهِ ٚعدل مجٌ عباصات 

/ محاؼ َؿضط 

/  َٔ عارتٞ  - ؽػؿت 

تٗذُت / ٜعبػ 

/ ٚادِ / عشٓت٘ 

/  اْكبنت ْؿغٞ 

اؿرل٠  

 

اْتؾ٢ َٔ ؾضط اؿُاؼ 

مجعت بٝٓٓا ا٭يؿ١ ٚاحملب١ 

نؿهـ رَٛع٘ 

ْكنٞ أٚقاتا س٠ًٛ تٓغٝٓا 

. تعب ا٭عبٛع

. ساٚيٓا َضاصا ٚتهضاصا

إٕ بعز ايعغض ٜغضا 

ايقدل َؿتاح ايؿضز 

إٕ أخاى َٔ ٚاعاى 

تعضف اٱخٛإ ٚقت ايؾز٠ 

يف ا٫ؼار ق٠ٛ  

٫ ت٪دٌ عٌُ ايّٝٛ إىل ايػز 

 

ؾكضات 

 

نإ َٔ عارتٞ إٔ أمجع أفزقا٥ٞ َغا٤ نٌ عبت مناصؼ ٖٛاٜتٓا ٚيف أثٓا٤ سيو ْكنٞ 

... أٚقاتا س٠ًٛ تٓغٝٓا تعب ا٭عبٛع

...... بايشٟ نإ ٜنشو تٛقـ عٔ اينشو , ٚايشٟ  نإ : صإ ع٢ً اؾُٝع فُت صٖٝب 

أعتكز أْ٘ َٔ سكٞ ,َا رَٓا أفزقا٤  إٔ أيَٛو ع٢ً فٓٝعو ٖشا ٚأرعٛى إىل ا٫عتشاص عُا 

... اقذلؾت٘  ٚإف٬ح َا أؾغزت٘ 
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: 3املٛمٛع 

ٚبعز ا٫عتُتاع ٚملا ُُٖتِ بايعٛر٠ . ؽاصنت يف صس١ً َزصع١ٝ إىل أسز احملُٝات ايطبٝع١ٝ

. اؾتكزمت أسز أفزقا٥هِ

. انتب ْقا تضٟٚ ؾٝ٘ اؿارث١ سانضا ا٭عُاٍ اييت قُتِ بٗا ٚنٝـ ناْت ايٓٗا١ٜ

 

: أعتعني بايعباصات ايتاي١ٝ يف ؼضٜض ْقٞ 

سهِ ٚعدل مجٌ عباصات 

غاب١ نجٝؿ١ 

أغقإ / ا٭ؽذاص 

َغايو / َتؾابه١ 

/ َغايو ٚعض٠ / ٚعض٠ 

/ أؽذاص باعكات 

/ عقاؾرل فارس١ 

/ خؾدؾ١ اؿؾضات 

ٖٛا٤ عطض / ظٌ ظًٌٝ 

صطب  / 

متٮ ايقزص اْؾضاسا  

أيٛإ  َتٓاعك١ َتٖٛذ١ 

 ٜا ي٘ َٔ َٓعض صا٥ع -دٓات عزٕ

ٜتكزّ عشص ٚعط ا٭ؽذاص 

املًتؿ١ 

أعضعت يف عرلٟ أعابل ايضٜح 

خـ إىل َغاعزت٘  

َٔ خايـ ايكّٛ تاٙ 

طٖض٠ يف ايبٝت ػًب يو ايضبٝع 

صٚسٛا عٔ ايٓؿٛؼ عاع١ ٜعز 

عاع١ 

ٚدعًٓا َٔ املا٤ نٌ ؽ٤ٞ سٝا 

 

 

ؾكضات 

عضت يف ايػاب١ , ٚنإ يًٗٛا٤ عطض خؿٝـ َٔ صا٥ش١ ا٭ٚصام ٚا٭ؽذاص , ٚناْت أيٛإ ايؾذض 

. كتًؿ١ , ٚأؽهاي٘ َتبا١ٜٓ

َٝاٙ ايبشرل٠ طصقا٤ ٫َع١ ناملضآ٠ تٓعهػ ع٢ً فؿشاتٗا خنض٠ ايؾذاص ٚا٭طٖاص ايٓنض٠ , 

...  نٌ َٔ صآٙ خاٍ ْؿغ٘ يف ؾضارٜػ اؾٓإ  !ٜا شلشا اؾُاٍ اـ٬ب

ؽهضا يهِ ع٢ً َغاعزتهِ يٞ ؾكز غُضمت ْؿغٞ أْغا ٚسبٛصا ٚأؾعُتِ قًيب ؾضسا 

. ٚعضٚصا
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: 4املٛمٛع 

قضص ٚايزى بٝع قطع١ ا٭صض اييت ميًهٗا , ٚايٓظٚح إىل املز١ٜٓ عجا عٔ عٌُ ٖٓاى , يهٔ سزخ 

. َا دعً٘ ٜعزٍ عٔ قضاصٙ

. اسو, ٚافؿا سايتهِ قبٌ اؿزخ املؿاد٧ ٚبعزٙ , ٚاسنض نٝـ أفبح سايهِ ايّٝٛ

 

 

 

: أْتر ْقا َغتعٝٓا ايعباصات ايتاي١ٝ /  2

ؾكضات مجٌ عباصات 

/ ايتغهع / ايٓظٚح 

ا٫عتزا٤ / ايبطاي١ 

ايعٓـ / ع٢ً ايٓاؼ 

/ ايغضق١ / اٱدضاّ / 

/ ؼغض / ْزّ 

/ ماقت ب٘ ايزْٝا 

ٖذض ايؿ٬س١ 

اختًطت عًٝ٘ ايغبٌ  

دز يف طًب ايعٌُ  

طضم أبٛاب ايعٌُ بابا بابا 

. يهٔ رٕٚ دز٣ٚ

ايبطٔ طاٚ ٚاؾٝب ؾاصؽ 

. ميؾٞ ََُٗٛا سا٥ضا 

ٚخضز ٜنضب يف  ٖٓاى َٔ باع أصم٘,

ا٭صض ٜغع٢ يف َٓانبٗا ست٢ اْت٢ٗ ب٘ 

املطاف إىل املز١ٜٓ ٚقز ْؿز َاي٘, ٖٚٓاى 

بكٞ ا٭ٜاّ ايطٛاٍ ٜبشح عٔ عٌُ رٕٚ إٔ 

. يكز ماقت ب٘ عبٌ ايعٝؿ. ٜٛؾل

 

 سهِ ٚعدل

ْزّ سٝح ٫ ٜٓؿع٘ ايٓزّ  -

ايٓاؼ أعزا٤ َا دًٗٛا  -

إْو ٫ ػين َٔ ايؾٛى إ٫ ايتعب   -

َٔ دز ٚدز َٚٔ طصع سقز  -

 ايقدل َؿتاح ايؿضز -
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 : 5املٛمٛع 

قضص ٚايزى بٝع قطع١ ا٭صض اييت ميًهٗا , ٚايٓظٚح إىل املز١ٜٓ عجا عٔ عٌُ ٖٓاى , يهٔ سزخ َا 

. دعً٘ ٜعزٍ عٔ قضاصٙ

. اسو, ٚافؿا سايتهِ قبٌ اؿزخ املؿاد٧ ٚبعزٙ , ٚاسنض نٝـ أفبح سايهِ ايّٝٛ

 

: أْتر ْقا َغتعٝٓا ايعباصات ايتاي١ٝ /  2

ؾكضات مجٌ عباصات 

/ ايبطاي١ / ايتغهع / ايٓظٚح 

/ ايعٓـ / ا٫عتزا٤ ع٢ً ايٓاؼ 

ؼغض / ْزّ / ايغضق١ / اٱدضاّ 

ٖذض / ماقت ب٘ ايزْٝا / 

ايؿ٬س١ 

اختًطت عًٝ٘ ايغبٌ  

دز يف طًب ايعٌُ  

طضم أبٛاب ايعٌُ بابا بابا 

. يهٔ رٕٚ دز٣ٚ

ايبطٔ طاٚ ٚاؾٝب ؾاصؽ 

. ميؾٞ ََُٗٛا سا٥ضا 

ٚخضز  ٖٓاى َٔ باع أصم٘,

ٜنضب يف ا٭صض ٜغع٢ يف 

َٓانبٗا ست٢ اْت٢ٗ ب٘ 

املطاف إىل املز١ٜٓ ٚقز ْؿز 

َاي٘, ٖٚٓاى بكٞ ا٭ٜاّ ايطٛاٍ 

. ٜبشح عٔ عٌُ رٕٚ إٔ ٜٛؾل

. يكز ماقت ب٘ عبٌ ايعٝؿ

 

سهِ ٚعدل 

ْزّ سٝح ٫ ٜٓؿع٘ ايٓزّ  -

ايٓاؼ أعزا٤ َا دًٗٛا  -

إْو ٫ ػين َٔ ايؾٛى إ٫ ايتعب   -

َٔ دز ٚدز َٚٔ طصع سقز  -

ايقدل َؿتاح ايؿضز  -

 

 

 

Librairie « Devoir.TN » مكتبة — Page 116



 

 

 

 :   6املٛمٛع 

.                   صأٜت أسز أفزقا٥و ٜكّٛ بعٌُ ٜنض بايب١٦ٝ, ؾًِ ٜضم يو سيو ٚتكزَت َٓ٘ ْافشا

.                   اسو َا ٚقع , ٚفـ َا ؽاٖزت َٚا زلعت , َبٝٓا ايٓتٝذ١ اييت ٚفًت إيٝ٘ يف اٯخض

 

 

: أعتعني بايعباصات ايتاي١ٝ يف ؼضٜض ْقٞ / 3

ؾكضات مجٌ عباصات 

عٌُ َؾني / عًٛى سناصٟ 

/  طٝؿ ٚتٗٛص / عٌُ ْاؾع / 

ايهٛاصخ /  عكٌ يغاْ٘ 

ٖٛا٤ / عاخ ؾغارا /  ايطبٝع١ٝ 

/                ًَٛخ 

ؾضارٜػ اؾٓإ 

. أؽذاص َتؾابه١ ا٭غقإ

ا٭خطاص ؼٝط بٓا َٔ نٌ 

. داْب 

٫ ٜبايٞ مبا وزخ سٛي٘  

رخًٓا اؿزٜك١ ؾإسا مٔ يف 

. دٓإ َذلا١َٝ ا٭طضاف

أؽذاص ٫ ؼق٢ َجك١ً 

بجُاصٖا  َذلا١َٝ أطضاؾٗا 

. ٚاصؾ١ ظ٬شلا 

سهِ ٚعدل 

سزٜك١ ب٬ أؽذاص نٛد٘ ب٬ ابتغا١َ  -

َٔ ٜعٌُ فاؿا هين خرلا   -

طٖض٠ يف ايبٝت ػًب يو ايضبٝع  -
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 َؾضٚع تأيٝـ قق١

٫بز أ٫ٚ َٔ تضغٝب ايت٬َٝش يف املطايع١ ٚتزصٜبِٗ  ع٢ً تعُرل ٖشٙ ايبطاق١ يهٌ قق١ 

 طايعٖٛا َع َضاقب١ ايعٌُ ٚاف٬س٘ َٚٓاقؾ١ احملت٣ٛ 

 تكزِٜ ايكق١  احملت٣ٛ 

  ٕايعٓٛا :

  ايهاتب :

  راص ايٓؾض  :

  ع١ٓ ايٓؾض :

  ُٔايج :

  ِاؿذ :

  ٍٛايط :

  ايعضض :

  عزر ايقؿشات :

  ْٛع ايٛصم :

  عزر ايقٛص :

  إخضاز ايقٛص :

  فٛص٠ ايػ٬ف :

  ْٛع ايكق١ :

  ايهتاب١: 

 

  ْٞاٱطاص ايظَا: 
 

  ْٞاٱطاص املها: 
 

  ايؾدقٝات: 
 

  ا٭سزاخ ايض٥ٝغ١ٝ :

 

  ا٭سزاخ ايجا١ْٜٛ: 

 ايعكز٠ 
 ايتًدٝك 

  

 

ثِ ٜكع ؽقٝك  نضاؼ  يًُطايع١  تتِ َٔ خ٬شلا َتابع١ َطايعات املتعًُني َٔ خ٬ٍ  

 ,َضاقبات رٚص١ٜ يًبطاقات  اييت ٜتِ تعُرلٖا بقؿ١ ؾضر١ٜ 
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 .....................................املزصع١  ا٫بتزا١ٝ٥ 

........................................ 

 

 

 

كراس 
 المطالعة 

 

اعِ ايتًُٝش 

 ..............................................

.. ...ايغ١ٓ ايغارع١  

 ...........................................................................: املعًِ 

 .......................:  ايغ١ٓ ايزصاع١ٝ 
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 ..قـــايٛا عــــٔ ايكضا٠٤ ٚايهتـــــاب

 .."إقـــضأ بإعِ صبو ايشٟ خًل  "  ٜكٍٛ اهلل عـــظ ٚدٌ *  

 
ايشٜٔ ٜعضؾٕٛ نٝــ ٜكض٩ٕٚ   : عٴ٦ًت عُـٔ عٝكٛر اؾٓػ ايبؾضٟ ؟ ؾأدبت*

 ؾٛيتٝـــض                                                                                                                                                                
 
  َْٛتني       إٔ تكضأ, ٜعين إٔ ػـز ايقزٜل ايشٟ ئ ىْٛو أبـزًا *
 
  ايكضا٠٤ تقٓـع ايضدـاٍ                            ؾضاْغٝػ بٝهٕٛ *
 
نـإ ايعًِ يف فـزٚص ايضداٍ, ثِ اْتكٌ إىل ايهتاب, َٚؿاؼ٘ بأٜزٟ ايضداٍ                                              *

 املٛاؾكات يًؾاطبـٞ
 
ُِّ فـاَت                              اٚيٛؼ دايٝٛؼ *  ايهتـاب َعً
 
أعأي٘ نِ نتابًا ٜكضًا َٚاسا ٜكـضأ                                                      : نٝــ ؼهِ ع٢ً إْغـإ؟ ؾأدـاب: قٝـٌ ٭صعطـٛ *

 أصعطـٛ
 
 ايكضا٠٤ تطٝـــٌ ايعُـــض                          عباؼ قُٛر ايعكار *
 
 أْت ٫ تغتطٝـع إٔ تؿتـح نتابًا َٔ ايهـتب, رٕٚ إٔ تتعًِ َٓ٘ ؽ٦ًٝا *

                                                                َكٛي١ ف١ٝٓٝ
إٕ ايهتاب ٖٚٛ ًَك٢ ع٢ً ايضف أؽب٘ باؾغِ املٝت تزب ؾٝ٘ اؿٝا٠ إسا َا اَتزت إيٝـ٘ ٜـز  *

ايكاص٨                            دإ بٍٛ عاصتض 
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.................................. ...........................................................:  ............عٓٛإ ايكق١ 

 .........................................................:         .............................................ايهاتب 

 ............................................................:     .............................................راص ايٓؾض 

.................................. ..........................................................: ..........اٱطاص ايظَاْٞ 

                              ........................................................................................................ 

................................ ........................................................: ............اٱطاص املهاْٞ 

                                 ..................................................................................................... 

................................... ...........................................................:  ...........ايؾدقٝات 

                           ........................................................................................................... 

: ا٭سزاخ ايض٥ٝغ١ٝ 

 .......................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................... 
 .............................................................................. .............................................
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 ايتًدٝك  

 

......................................................................... ...............................................................

......................................................................... ...............................................................

......................................................................... ...............................................................

......................................................................... ...............................................................

......................................................................... ...............................................................

......................................................................... ...............................................................

......................................................................... ...............................................................

......................................................................... ...............................................................

......................................................................... ...............................................................

......................................................................... ...............................................................

......................................................................... ...............................................................

......................................................................... ...............................................................

......................................................................... ...............................................................

......................................................................... ...............................................................

......................................................................... ...............................................................

......................................................................... ...............................................................

......................................................................... ...............................................................

......................................................................... ...............................................................

......................................................................... ...............................................................

......................................................................... ...............................................................

......................................................................... ...............................................................

......................................................................... ...............................................................

......................................................................... ...............................................................

......................................................................... ...............................................................
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سهِ أعذبتين 
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عٓاٜٚٔ  ايكقك اييت طايعتٗا 

1. ................................... ...............2. .................................................. 

3. ............................................... ..4. .................................................. 

5. .................................................... 6. ............................................... 

7. .................................................... 8. ................................................ 

9. ...................................................... 10. .............................................. 

11. .................................................. 12. ............................................ 

13. ................................................. 14. ............................................. 

15. ................................................ 16. ............................................ 

17. ............................................... 18. ........................................... 

19. ............................................... 20. ............................................ 

21. ................................................ 22. ............................................. 

23. ................................................ 24. ............................................. 

25. ................................................ 26. ............................................ .

27. .................................................. 28. .................................. ..........

29. ................................................ 30. ......................... ....................
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 ققك َٔ إْتاز ايت٬َٝش

 :عٝٓات َٔ اْتاز ايت٬َٝش بعز ايتُهٔ َٔ آيٝات  اْتاز ْك 

 

٠ٍٛ  "  قق١       َقطؿ٢ َهؾاس١:  ايتًُٝش : َٔ تأيٝـ "     ا٭خ

 

        ٜعٝؿ ايعِ عُض يف قض١ٜ باٖض٠ اؾُاٍ بؾُغٗا ايزاؾ١٦ ٚ م٬شلا ايٛاصؾ١ ٚ بٗٛا٥ٗا 

اي٬ؾح ٚ ْغُٝٗا ايٛرٜع ٚ بػزصاْٗا اشلار١٥ ٚ عٛاقٝٗا ايٓٛاس١ , ٚعِ عُض صدٌ مل ٜتذاٚط 

ايعكز ايجايح َٔ عُضٙ طٌٜٛ ايكا١َ َؿتٍٛ ايعن٬ت َغتزٜض ايٛد٘ خؿٝـ اؿادبني 

 " . عٝغ٢"ٚ " َٛع٢"أعٛر ايؾعض,  صطق٘ اهلل ٚيزإ ؾغُاُٖا 

   نٓت تضاٙ َٜٛٝا ٜعٌُ ظز يف سكً٘ تاص٠ ٜغكٞ ايٓبات,ٚ تاص٠ ٜعظم ا٭صض ٚطٛصا 

 . ٜكًع ا٭عؾاب ايطؿ١ًٝٝ  ٫ٚ ٜٛقؿ٘ عٔ عًُ٘ ٖشا ا٫ غضٚب ايؾُػ 

أ  َٛع٢ ٚ عٝغ٢ َٔ ايت٬َٝش املتُٝظٜٔ يف ايزصاع١  ٚاملتشقًني ع٢ً ؽٗا٥ز ا٫َتٝاط 

 .باْتعاّ  صغِ أُْٗا ناْا ٜزصعإ ع٢ً م٤ٛ سلع١ 

 نإ ايعِ عُض ٜؾهٛ ساي١ َٔ ا٭صم صمبا ٭ْ٘ نإ ىؿٞ عض تٛادز أخٝ٘ ساَز يف 

 .املز١ٜٓ  ٚايشٟ  مل وزخ عٓ٘ ابٓا٤ٙ باملٍض٠ 

 ٚطٚدت٘ َغضؾ١ َجً٘ تؾشاَز صدٌ غين ًٜبػ أغ٢ً امل٬بػ ٚ ٜأنٌ أؾدض املأن٫ٛ

تكنٞ نٌ ٚقتٗا يف قاعات  ايتذٌُٝ مما أثض عًبا ع٢ً ْتا٥ر ابٓتُٝٗا ع٣ًٛ ٚ َٗا يف 

سني نإ ا٭ب ٜٓؿل َزخضات٘ ع٢ً فؿكات ػاص١ٜ َؾب١ٖٛ يٝتهٔ َٔ احملاؾع١ ع٢ً 

 .ساى املغت٣ٛ َٔ ايعٝؿ  

ايتك٢ َٛع٢ ٚ عٝغ٢ بغ٣ًٛ ٚ َٗا  ُٖٚا ٜزصعإ باؾاَع١ ؾأعذبا ظُاشلُا ايؿتإ ٚ 

َا ٖشا اؾُاٍ ايؿتإ نأْٗا ايكُض املهتٌُ يف ايغُا٤ ٚ ايٓذّٛ :  أخش نٌ ٚاسز ٜكٍٛ 

 بًٕٛ أعؾاب ايبشض ٚ ؽعض افؿض ٕاي٬َع١ يف ايًٌٝ ٚد٘ َغتزٜض ٚعٝٓإ خنضاٚا

 ., تعٍضؾا عًُٝٗا  ؾاعتػضبا نٝـ اُْٗا و٬ُٕ ْؿػ  يكبُٗا"ندٝٛط ايشٖب عبشإ اهلل

عار َٛع٢ ٚ عٝغ٢ إىل املٓظٍ ٚ دع٬ ٜتشزثإ عٔ ايؿتاتني أَاّ ٚايزُٜٗا, ؾعضف ا٭ب 

تاْو ايبٓتإ ُٖا ع٣ًٛ َٚٗا  :" تضرر ق٬ًٝ ثِ قاٍ...أُْٗا ابٓتا ساَز أخٛٙ املكِٝ باملز١ٜٓ 

ٍٝزا   ...أعضؾُٗا اعضؾُٗا د
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 َٔ أٜٔ تعضف ٖاتني ايبٓتني ٌٖ ْعضؾُٗا مٔ أٜنا ؟:"تعذب ايٛيزإ ٚ عأ٫  ٚايزُٖا 

 .ُٖا ابٓتا ايعِ ساَز - 

 . َٔ ٖٛ ايعِ ساَز ٚ َا ع٬قت٘ بعا٥ًتٓا- 

 . ايعِ ساَز ٖٛ أخٞ ؾضقت بٝٓٓا ا٭ٜاّ ٚ ٫ أعضف أٜٔ ٜعٝؿ اٯٕ- 

 يف عض َٔ ا٭ؾهاص ٚ ٚصغِ تًو ٕعكزت ايزٖؾ١ يغاُْٝٗا ٚ بكٝا َشٖٛيني ٚ ُٖا ٜػٛفا

 .           املؿادأ٠ ؾكز اصتغُت اؿرل٠ ع٢ً ٚدُٗٝٗا 

 ".ملا ٫ ْبشح عٔ عٓٛاْ٘ ٚ إسا ٚدزْاٙ ْكزّ ي٘ اشلزاٜا ؾٝعٛر إىل َغكط صأع٘:"قاٍ عٝغ٢ 

أعذب َٛع٢ بٗزٙ ايؿهض٠ َٚٔ ايػز خضز نٌ َٔ ايؾابإ يًبشح عٔ َٓظٍ عُُٗا ايشٟ 

ٚبعز دٗز دٗٝز متهٔ ايؾكٝكإ َٔ ايعجٛص ع٢ً عٓٛإ .. مل ٜض أخٛٙ َٓش ث٬ثني ع١ٓ 

 .املٓظٍ ٚ ناْا و٬ُٕ ي٘ اشلزاٜا َٔ نٌ فٓـ

ؾضح ايعِ ٚاصتغُت ع٢ً قٝاٙ ابتغا١َ ايؿضح أَا ايظٚد١ ؾكز غنبت ٚبزأ ايؾضص ٜتطاٜض 

َا ايشٟ تؿعًْٛ٘ ٖٓا أٜٗا ايػضبا٤ مٔ يٝػ يزٜٓا عا١ً٥ تعٝؿ يف :" َٔ عٝٓٝٗا ٚ قايت 

 ايضٜـ ٚمٔ ٫ نايط  أْاعا مبغتٛانِ  

 ...صدع َٛع٢ ٚ عٝغ٢ هضإ أسٜاٍ اـٝب١ ٚسا٫ٚ ْغٝإ املٛمٛع يهٔ رٕٚ دز٣ٚ  

إ صدٌ " َنت َز٠ يٝغت بايكقرل٠ ع٢ً ٖشٙ اؿارث١ سني قضأ ايعِ عُض يف ايقشٝؿ١ 

ؾدغض " فؿك١ ايعُض "اعُاٍ ؽٗرل صٖٔ نٌ َا ميًو َٔ َاٍ ٚ َٓظٍ يف فؿك١ تغ٢ُ 

ايضٖإ ٚ خغض َع٘ نٌ َا ؽ٤ٞ ٚإٔ  طٚدت٘ أمطضت إىل بٝع سٖبٗا ملغاعز٠ طٚدٗا بعز إٔ 

 "ؽٌ ٚمل ٜعز قارصا ع٢ً ايعٌُ 

   فعل ايعِ مبا قضأ ٚؾِٗ َٔ خ٬ٍ املكاٍ إ ايؾدك املكقٛر ٖٛ أخٛٙ  ساَز ؾأعًِ ابٓٝ٘ 

باملٛمٛع  ؾأعضع إىل َٓظٍ عُُٗا , ؾٛدزاٙ املغهني يف ساٍ ٜضث٢ شلا َٔ آثاص اشلظاٍ 

ٚاملضض , ؾضم قًبُٝٗا ؿاٍ ٖشا ايضدٌ ,  ٚؾهضا يف سٌ ملغاعزتٗا ع٢ً اـضٚز َٔ ٖشا 

 املأطم 

  سٝٓٗا اقذلز  أبٛ ايؾابني إ هُع اؾضار اعا١ً٥ يف بٝت٘ ٚإ ٜظٚز ابٓٝ٘ َٔ ابٓيت أخٝ٘ 

ساَز, ؾاعشغٔ اؾُٝع ؾهضت٘ ٚٚاؾكٛا عًٝٗا رٕٚ تضرر, ٖٚهشا عاـ اؾضار ايعا٥ًتني يف 

 .ععار٠ ٖٚٓا٤ ٚقز طٛٚا فؿش١ املامٞ 
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 َٝغا٤ عبزاهلل: ايتعإٚ عض ايٓذاح  َٔ تأيٝـ : قق١ 

أظًُت ايزْٝا ظ٬َا عذٝبا ٚنأمنا غط٢ ٚدٗٗا عتاص٠ عٛرا٤ نجٝؿ١ , ؾذأ٠ مضبت 

ا٭عافرل ؾهإ طؾرل ايعافؿ١ ىذلم اـؾب ٚ ا٫زلٓت ٚ ا٭ؽذاص  ايضٜاح بعٓـ ٖٚادت

تٗتظ اٖتظاطا عٓٝؿا ؾاْكبنت ْؿغٞ ٚتشنضت إ نٌ درلآْا راؾ٦ني يف َٓاطشلِ أ٫ ايعِ 

ٖٛ إْغإ طٝب ايكًب قٟٛ اؾغِ . فاحل ؾكز تهغضت سٝطاْ٘ بٝت٘ ْٚظٍ املا٤ َٔ عكؿ٘

 ايعن٬ت مٝـ ايٛد٘ أؽٝب ايؾعض مشٛى ايؿِ ٚنإ ٜعٌُ نٌ  َزٜز ايكا١َ ٖظٌٜ 

ٚي٘ طٚد١ نبرل٠ يف ايغٔ را٥ُا تضتزٟ ْؿػ ايكُٝك ايشٟ سٖب يْٛ٘ ٚ .َض٠ يف َهإ

. ٖٞ اَضا٠ صقٝك١ اؿادبإ مٝك١ ايعٝٓني باصط٠ ا٭ْـ بازل١ ايؿِ. نإ را٥ُا ممظقا

ٚقز . صطقُٗا اهلل طؿًني مجًٝني ا٭ٍٚ ؽاب عُضٙ اثين عؾض ع١ٓ أَا ايجاْٞ ؾتغع عٓٛات

نإ ؽاسب ايٛد٘ غا٥ض ايعٝٓني َغتًل يف تضاخ ٚ سبٍٛ ٚ إعٝا٤ قز , نإ را٥ِ املضض

 أْٗه٘ املضض ٚ نإ ٜغٌ دغُ٘ ع٬ ٜؿٝل ق٬ًٝ ثِ ٜكغٛ عًٝ٘ املضض أسٝاْا

ؾضرت عًٝ٘ يف  قاٍ ايعِ فاحل يظٚدت٘ ٖشا ايؾتا٤ هب إٔ ْقًح َٓظيٓا؟"َاسا ْؿعٌ؟ 

 ,".....عٓقًح املٓظٍ َٔ ايٓكٛر اييت منًهٗا" ؾأداب"يهٔ َٔ أٜٔ عٓأتٞ بايٓكٛر؟  " سغض٠

طًعت ايؾُػ َع١ًٓ عٔ بزا١ٜ  ّٜٛ دزٜز ؾدضز أبٓا٤ ايعِ ايقاحل ٚدًغٛا يف صنٔ َٔ 

ٍٓا , اػٗٓا مُٖٛا ٚعأيٓاُٖا  :أصنإ اؿٞ بعٝزا ع

  َا بهُا ٫ تًعبإ َعٓا؟ ٖٝا ًِٖ َعٓا- 

.٫ ْضٜز إٔ ًْعب-   

يهٔ َا ايشٟ سقٌ يهُا؟ ٌٖ ْغاعزنُا يف ؽ٤ٞ ؟-   

ٚٚايزٟ ٫ ميًو  ٫ ئ تغتطٝعٛا َغاعزتٓا ؾإٕ َٓظيٓا تهغضت سٝطاْ٘ ٚعكؿ٘ َؾكل   - 

.نجرلا َٔ ايٓكٛر يٝقًح املٓظٍ ٚ نُا تضٕٚ, أخٞ ايقػرل َضٜض ٚمل ْغتطع إٔ ْعاؾ٘  

.  صدع أ٫ٚر ايعِ فاحل إىل بٝتُٗا بانٝني, ؾبك٢ أطؿاٍ اؿٞ ٜتؾاٚصٕٚ سٍٛ املٛمٛع
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هب إٔ ٜهٕٛ يزٜٓا ْكٛر نجرل٠ هب إٔ لُع َبًػا َٔ ايٓكٛر يٓكزَ٘ : قايت ْٛصؼ

 ؾهض٠ دٝز٠ يهٔ َٔ أٜٔ   عٓأتٞ بايٓكٛر؟.   -      إىل ا يعِ فاحل

 غزا نٌ ٚاسز َٓا ٜأتٞ بكًٌٝ َٔ ايٓكٛر َٔ بٝتِٗ       -  

ٚ َٔ ايػز, خضز ا٭طؿاٍ َض٠ أخض٣ إىل اؿٞ ٚ أخضز نٌ ٚاسز َِٓٗ َبًػا َايٝا َٔ 

 .ٖشٙ ٖٞ ْكٛرٟ أْٗا عؾض٠ رْاْرل:  قاٍ عاَٞ. دٝب٘

 .ٖٚاٖٞ َغاُٖيت أْٗا عؾض٠ رْاْرل أٜنا-  

 .أْا دًبت مخغ١ رْاْرل-  

 ٚأْت ٜا ؽُٝا٤؟. ٖشا نٌ َا ٚدزت٘ يف سقاييت  عؾضٕٚ رٜٓاصا-  

 .ؼقًت ع٢ً مخغ١ رْاْرل- 

 .عتٕٛ رٜٓاصا َبًؼ قذلّ: مجعت ايٓكٛر َٔ عٓز أفزقا٥ٞ ٚعزرتِٗ

 ٌٖ َٔ ٚع١ًٝ أخض٣ مقٌ بٗا ع٢ً َبًؼ أندل؟ يهٔ ٖشا املبًؼ يٝػ نبرًلا :ؾكاٍ َٓرل

يكز ٚدزتٗا يكز ٚدزتٗا إْٗا :"ٚؾذأ٠ بعز ٚقت ط٬ٜٛ َٔ ايتؿهرل فاح أسز ا٭طؿاٍ

 .املؾاصن١ يف َغابك١ تًؿظ١ٜ بشيو ْؿٛط بهجرل َٔ ايٓكٛر

 ." ٖٝا ْبشح نٝـ ميهٓٓا املؾاصن١  يف ٖشٙ املغابك١.إْٗا ؾهض٠ صا٥ع١:"ؾضرٚا عًٝ٘"

 ... ٚبكٛا طٛاٍ ايٓٗاص ِٖٚ ٜبشجٕٛ عٔ سٌ ٚأخرلا تٛفًٛا إىل َا ٜضٜزْٚ٘ ٚرخًٛا املغابك١

 . نإ املٓؾط ٜغأٍ ايهجرل َٔ ا٭ع١ً٦ ٚ عاَٞ هٝب بهٌ محاؼ 

 ." يكز صعٓا يكز صعٓا: اْتٗت املغابك١ ٚ بزأ ا٭طؿاٍ ٜٓؾزٕٚ 

 .صدعٛا إىل اؿٞ ٚ ِٖ ععزا٤ مبا سككٛٙ ؾكز مجعٛا َبًػا قذلَا َٔ ايٓكٛر 

طًبٛا َٔ داصِٖ ايبٓا٤ إٔ ٜقًح َٓظٍ ايعِ فاحل بعز إ عًُٛٙ ايٓكٛر, ؾاؽذل٣ َٓٗا َا 

فاص .َٚا ٖٞ ا٫ أٜاّ ست٢ .. ًٜظَ٘ َٔ َٛار ٚتطٛع بأدضت٘ َغا١ُٖ َٓ٘ يف ٖشا املؾضٚع 

عكـ املٓظٍ َتٝٓا ٚأفبح املٓظٍ مج٬ٝ ؾؿضح ايعِ فاحل ببٝت٘ اؾزٜز ٚ ؽهضْا ع٢ً 

 . َغاعزتٓا ي٘ ٚ ع٢ً دٗزْا ايشٟ بشيٓاٙ يهٞ ْغاعزٙ
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 ايقزٜل ٚقت اينٝل  : قق١ 

 إع٬ّ ؾضسات:  َٔ تأيٝـ ايتًُٝش٠ 

ٍٞ مجٌٝ  ٚعٓزَا بزأت ايؾُػ تغتٝكغ َٔ َْٛٗا ٚعًت يف ,  يف فبٝش١ ّٜٛ سلغ

ٍٓؿػ ٚ ايشٖاب إىل ايػاب١ يٓغٝإ  ايغـُا٤ ؾاصر٠ أؽضع١ ْـــٛصٖا, قٍضصت اـضٚز يًذلؾٝ٘ عٔ اي

.    َتاعب ع١ٓ نا١ًَ نًًت بايٓــــذاح ٚاؿُز هلل

١ًّ َٔ أعٍظ ٚ أؾنٌ فزقاتٞ ٖشٙ :     ٚفــــًت إىل املهإ املتؿل عًٝ٘ , ٖٚٓاى ايتكٝت بج

سات ايكا١َ املتٍٛعط١ ٚايؾعض ايطٌٜٛ, شلذتٗا يف اؿزٜح إؽضاق٘ ٚدٗٗا " عبرل"فزٜكيت 

ٍْٗا ايٍنيب    .   بشات٘مجٌٝ بتًو ايدلا٠٤ ايٍضا٥ع١, سضناتٗا نأ

ًّعبْٚب١ًٝ ا٭خ٬م نضمي١ ايكًب ٚ اـًل أٜنا ف" ٖزٌٜ  " أَا . ـــرلا نحؼب اي

بٓاٜات ؽاٖك١ ٚ عا١َٝ يف ايؿنا٤ عٔ ميٝين ٚيف طضٜكٓا إىل املهإ املكقٛر صأٜت 

 ٚعٔ ٜغاصٟ عٍٗٛ خنضا٤ نأْٗا طصب١ٝ  تضع٢ ؾٝٗا ا٭بكاص تهار تٓطـح ايٍغــشاب

 .ٚا٭غٓاّ بهٌ سض١ٜ 

   ٚفًت إىل ايػاب١ ؾإسا بٞ أَاّ دباٍ ع٬ُق١ ؽاٖك١ يف ايؿنا٤ ايٛاعع تبزٚا يًٓاظض 

ٍْٗا ت٬َػ ايغُا٤ عٔ ميٝين ٚار ْنرل خقٝب ؼٝط ب٘ دباٍ اسا ٚ. نــــــــــــــــــــأ

١ٍٜ ٜتزّؾل َٓٗا َا٤ فاف, عشب, غظٜض ٚظاْيب خضٚف أبٝض ايقٛف يف َكٍز١َ صأع٘  فدض

ٍٝت٘ ؾبزا ميؾٞ كتا٫ بٓؿغ٘ ٜتكٍزّ َضؾٛع  ٍٝظٙ عٔ غرلٙ ٚقز تزّيت أي بكع١ عٛرا٤ ٴ مت

 َٚا طار يف مجاٍ ٖشا املؾٗز .  ٜكٛر ايكطٝع ٚنأْ٘ قا٥ز دٝؿ ٜتكزّ دٓٛرٙ ايٍضأؼ

.   فؿض متٛز ب٘ ا٭طٖاص باعج١ً صا٥ش١ خ٬ّب١ا٭قشٛإ ا٭بٝض ٚا٭عٛعٔ اٍ

ؼت أؽع١ ايؾُػ   ٖٚٓاى, غرل بعٝز ٍؽذض٠ خنضا٤ َجُض٠  ٚؾ٬ح ٜعٌُ باملغشا٠  

 ,اؿاصق١ , نإ َُٓٗها ؾًِ بًشغ ٚدٛرْا  ي٫ٛ إ سٝٝٓاٙ ٚباصنٓا دٗزٙ
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اييت عقاؾرل ْغتُتع بأفٛات اٍايؿضح ٚاملــــــــــــــضح َٔ ٚبُٝٓا أْا ٚ أفزقا٥ٞ يف ساي١ 

تػين ٚتضقك ؾضس١  بكزّٚ  ؾقٌ ايٍضبٝع اؿامل ايـــــــــــبزٜــــــــع , صأٜتٴ دعًت 

ٍٓؿػ ايٍضٖب١ ٚتٓؿطض يض٩ٜت٘ ا٭نبار , َؾٗزا  أتكٍزّ غط٢ َتجاق١ًٌ  ؾذعًت ٜجرلٴ يف اي

أقزّ ايٛاسز٠ ٚ أ ٴأخِّضٴ ا٭خض٣, ٚاعتشايت ا٫بتغا١َ إىل طؾض٠ ؾظع, نإ املؾٗز َ٪ثًضا 

غاصق١ يف رَا٥ٗا " ٖزٌٜ" فزٜكتٓا ٚمٔ ْض٣ ْاٚ اختًذت أدغارْا قز أفؿضت ٚدٛٙ

... دز٠ ٫ بز َٔ إْكاسٖا ٕاٍ..  أعضعٛا : فاح اؾُٝع ...  عُٝك١ عكطت يف سؿض٠بعز إٔ 

ـٍ سًكٞ, ٚفزٜكيت  ٚمعت ٜزٖا " عبرل "خؿت ٚغاب فٛتٞ ٚ افطهت أعٓاْٞ ٚد

ٍْٗا عتٓطًل, ٚاْكًب املهإ إىل َٓاس١ متٍظم  ع٢ً ؾُٗا يتهتِ ايٍقضخ١ اّييت أسٍغت أ

َٔ سغٔ اؿّغ َعٞ ٖاتـ " : "عبرل "ٚبُٝٓا مٔ ع٢ً تًو اؿاٍ قايت . ْٝاط ايكًٛب

ٍٛاٍ عأٍتقٌ بأبٞ يهٞ ٜأتٞ ٚوُــــــــــٌ  "  إىل املغتؾؿ٢" ٖزٌٜ"د

" أعضعٞ ٚاتقًٞ بابٝو َاسا تٓتعضٜٔ فزٜكتٓا َقاب١:"ؾكًت شلا يف امطضاب 

ٚفٌ ا٭ب إىل ايػاب١  ع٢ً دٓاح ايغضع١ ست٢  رقا٥ل َٚا ٖٞ ا٫. بأبٝٗا" عبرل"ؾاتقًت 

.   إىل املغتؾؿ٢ ٚمٔ ٫ ْؿاصقٗا ْٚبهٞ َٔ ؽز٠ اـٛف عًٝٗا''ٖزٌٜ ''ٚمحٌ 

ٚبعز ايؿشك خضدت ايزنتٛص٠ َٔ قاع١ اٱععاؾات ..  ٚفًٓا ٚأرخًٓاٖا إىل ايّطبٝب١

١ٍٝ قا١ً٥ ٍٚي ٍٞ غرل ٚعاؾ١ٝ, ٚيهٔ هب عًٝهِ إٔ :" ا٭ اؿُز اهلل ع٢ً ع٬َتٗا ؾٗ

" تؾذلٚا شلا ايٍزٚا٤ ٚإٔ تغاعزٖٚا ع٢ً ايٛقٛف َٔ دزٜز ٭ٕ صدًٗا فضٚس١

ؾضأٜتٗا ْا١ُ٥ َجٌ ا٭َرل٠ ايقػرل٠ " ٖزٌٜ"رخًت َغضع١ إىل غضؾ١ اٱععاؾات ٭تؿّكز 

ٍٝب١ ٚ اؿٕٓٛ إىل املٓظٍ ساَزٜٔ اهلل ع٢ً بٗا  أخشْا فزٜكيت ٚصدعٓا  َٚٔ ايػز.ايط

. ع٬َتٗا ٚع٢ً ؽؿتٝٗا عباصات ايؾهض ٚا٫َتٓإ

ٍٝب١  " : ٖزٌٜ" ٚنارت رَٛعٞ تغٌٝ سني قايت يٞ  ؽهضا يو ٜا فزٜكيت, ؾع٬ أْت ط

.. ٫ ؽهض ع٢ً ٚادب ؾأْت مبجاب١ ا٭خت :"ؾأدبتٗا َبتغ١ُٚي٫ٛى شلًهت , ايكًب 

 .أيٝػ ايقزٜل ٚقت اينٝل 
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 ن١ًُ اـتاّ

ؽهض ٚاَتٓإ,  ملٔ عًُين  َٜٛا َا سضؾا ٚنإ يٞ قز٠ٚ, اىل إٔ أفبشت 

يف أسز ا٭ٜاّ ط٬َٝ ي٘ ٚرٍصعت  ابٓا٤ٙ , ؽهضا ملٔ  رٍصعتِٗ ٚافبشٛا ايّٝٛ 

ط٥٬َٞ يف ا٫بتزا٥ٞ ٚايجاْٟٛ ٚاؾاَع١, ؽهضا ملٔ ٚقـ اىل داْيب 

ٚؽذعين ع٢ً ايزصاع١ ٚٚؾض يٞ َا استاد٘, ملعًُٞ ا٭ٍٚ ٚايزٟ صمح٘ اهلل, 

ملعًُيت اييت ؽكت ٚتعبت ٚأؽعضتٓا يغٓٛات أْٗا ؼغٔ ايكضا٠٤ يٓهتؾـ 

ٚؽهضا يضؾٝك١  ايزصب اييت أخشت َٔ . أَٞ : َٜٛا َا اْٗا رٍصعتٓا  بعٛاطؿٗا  

ٚقتٗا ايهجرل يف عبٌٝ أرا٤ َُٗيت املكزع١  ٚأخرلا أؽهض ألب ت٬َٝشٟ 

 .ابيٍن ايعظطٜٔ مثض٠ نٌ ٖشٙ املغرل٠ : يف ايبٝت ٚايكغِ 

 َٔ ع٦ٌ عٔ عًِ } ف٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ عًُت ٫ٚ طيت أعٌُ بكٍٛ ايضعٍٛ 

  {ؾهتُ٘ أؾُ٘ اهلل بًذاّ َٔ ْاص ّٜٛ ايكٝا١َ 

 

                                                                                          ْٛصايزٜٔ بٔ خنض
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             ايغرل٠ ايشات١ٝ يًُ٪يـ             

 ْٛصايزٜٔ بٔ خنض

   َتظٚز ٚأب يٛيز1962ٜٔ د١ًٜٝٛ  25َٔ َٛايٝز 

 طاٍٚ تعًُٝ٘ ا٫بتزا٥ٞ مبزصع١ ؽاصع بٛصقٝب١ عٛعذ١

 ايتعًِٝ ايجاْٟٛ مبعٗز قُز عًٞ ايعٓابٞ صأؼ اؾبٌ

 ايتعًِٝ ايعايٞ به١ًٝ ايعًّٛ اٱْغا١ْٝ  مبٓٛب١ اختقال الًٝظ١ٜ

  نُعًِ َذلبك1982رخٌ َٝزإ ايتعًِٝ ع١ٓ 

 1984ؼقٌ ع٢ً ؽٗار٠ ايهؿا٠٤ يف ايتعًِٝ ع١ٓ  

 1994اصتك٢ اىل صتب١ َعًِ تطبٝل ع١ٓ  

 2009تزصز اىل صتب١ َعًِ تطبٝل أٍٚ ع١ٓ  

 2014تزصز اىل صتب١ َعًِ تطبٝل أٍٚ ؾٛم ايضتب١ ع١ٓ  

 2014 ع١ٓ 20 َٔ  20َتشقٌ ع٢ً ايعزر ايبزاغٛدٞ 

 :ي٘ ايعزٜز َٔ املٓؾٛصات يف فا٫ت كتًؿ١ 

 نتاب ايذلب١ٝ اٱع١َٝ٬  يت٬َٝش ايغ١ٓ ايغارع١ -

 نتاب ايتاصٜذ يًغ١ٓ ايغارع١ -

 نتاب اؾػضاؾٝا يًغ١ٓ ايغارع١ -

 نتاب ايذلب١ٝ املز١ْٝ يًغ١ٓ ايغارع١  -

 خ٬فات يف اٱٜكاظ ايعًُٞ يًغ١ٓ ايغارع١  -

 6ؼ  ( صعِ ٚإ٤٬َ – فضف ٚتقضٜـ –مٛ  )نتاب قٛاعز ايًػ١  -
 َٛد٘ ملعًُٞ ايغ١ٓ ايغارع١"  املغاعز ايضقُٞ " قضل يٝظصٟ  تعًُٝٞ  -

 عني دِٝ : يعب١ تجكٝؿ١ٝ  -

 فُٛع١  ققك ققرل٠  َغاٜض٠ يدلْاَر ايغ١ٓ ايغارع١  

عاِٖ يف إثضا٤ ايعزٜز َٔ املٓتزٜات ايذلب١ٜٛ ا٫ؾذلام١ٝ  ٚؽاصى يف املغابك١  ايٛط١ٝٓ 

 يًُزصعني اجملزرٜٔ

Librairie « Devoir.TN » مكتبة — Page 133




