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 ���د�م ��	� �� ا���� ا��ر�� وا��ر�
 ���ا���
�� وا��ر�� ا�
د

ا���� ا�!	��� ا�دا �
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ـ ا���دات ا��رو�� ا�!�!� 
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ـ �
	ذ ا���	ب  ا�
و�د ؟ 
)أ�ظر د��ل ا���	ب (                     

����د ��رة ا���	ب ا�
و�د ا�� ا��	رات  
 	,�
�دا.و-�� :

��ق     ��� ���� �� 	� ���
ـ �ون ا����م ��

1 وا�د �


�د�م ا���	ب �
 ـ ا�-	�ب ا��روي 1
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1 وا�د �

ـ ����ق ا��7	ءات ا��ر��5 ��-�د 
ن �4ل 

.�7	�ل ا�
واد
�	ھ-� 
ـ �ر
� ا���	ب ا�
و�د ا�� ����ق ا��د ا�
 �� ���ـ ا�5واء ا��ر�� ا���
�� وا��ر�� ا�
د

���	

-	ل وا�د وھو 
-	ل ا���وم ا:-�.
 �
ـ ا���� ا��ر�� ھ� ��� أ�	��� و���ر �	


�; ا�
واد -�. 




دة ا�
را-; ا:�	��� •��
:ا�
  	,��	ھ= ا�
واد ا�!�ث و و!	 
.ا�
را��� ـ ����د ا���	ب ا�
و�د ا�� 
�� وا�-	�ب (ا�?روط  ـ د��ر  �....) ا��دا.و-�و��5
ن ا�-	�ب ا��

  

:ا�@�و	ت •
�	ھ= ا�دت  ?�ل   ��ن@�و� ا��و��ق ـ 
�7@ل  ،
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�	ھ= ا�دت  ?�ل   ��ن@�و� ا��و��ق ـ 
�7@ل  ،

�,	ج  
. 4@و@�	��و ��ل 


��و�	ت ا�
ر-��	ت ����	ب ـ إ�-	د ھ����  	��
، ���7ل �
��-م ا�
ذ�ورة ?�ل
.  



 

.ا�
	دئ ا���
دة �� ���Eف ا���	ب ا�
و�د      
�	ھ= ��ز ـ   1 
���7ل 
��4ف ا��و-�,	ت و ا��و@�	ت ا��� �5; ا�

�	ھ= ا�
واد ا�!�ث  ،ا����7ذ
��� �ر��، �ر��  (و �ر-
� ا���	ب �
 ���
د ��).إ��
�� ، �ر


	دة ا�
�	د�ن  ـ ا��
	د 2 �� ����,
ا��� 
��4ف ا��7	ءات ، ���@�ب ا�

1 �?�ل �
ا��4رج 

ا�Lراح و،  �����ّ
	ت  ا���وي ?
و��� ا���	ب ا�
در�� ��
4ّطط ـ  3
و��5	ت ��ّ�
�� �ر�	ء �ل ا�
��و�	ت و رط,	 �7	ءات ا�
	دة و 

 .ا��7	ءات ا��ر��5 و ا���م

ا���زام 	��و-�,	ت  
�,	ج �ووا��و@�	ت 
5; ا�
.��ز ا����7ذ 

�ظم  ا��
	د 
ا��7	ءة �
دإ 
�,	ج و��@�ب ا��7	ءات 
��

1  ا��4رج�
ا��� �?�ل  


و��� ا���	ب ��
4طط  ?
ا���وي �����
	ت
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 .ا��7	ءات ا��ر��5 و ا���م

را�	ة ا���	ط�	ت  - 4��-م و ذ�ك 
�د�م 
��و�	ت ا�
واد ا�!�!� ?�ل �


�ن 	5
�	ھ= �ن 
�!�!� ��ب �� ��	ب  ، ��� : �@1 ا���	ب -
�	  ا�
.وا�د

5 -  ��!
�
�@وص ���,	 �� ا�و!��� ا�
را��� و ا�
�و�4ّ ا���را��-�� ا�
�	ط; �� 
�	ول ا�
وارد ��� ?�ل � ��
��� .


�� ا��7	ءات -  6�
��   ا��
	د 
دأ ا��درج �� ��، و�ظ,ر ذ�ك 4	@� �� �
?�ل �در�-� ��-م و  
; ا��	ر ،  
,	رة ا���	ج ا�?7وي و ا���	

.ا����
�� ا��� �م إر�	ؤھ	 ط��� ا�
وارد 


را�	ة ا:��-	م وا���	ط�	ت  
�	ھ= ا�!�!�

�ن ا�	5
�ن 


	ء  �ا��
	د 
دأ ا��درج �� 
ا��7	ءة 
�ل ا���@�ب 

�	ط;  
�	ول ا�
واد �� ?�ل �
��
���



:�-��	ت ا:��-	م �ن ا�
واد  
ا���ـ� ا��ر�ـ�، ا��ر�� : ��-ّ�� ا:��-ـ	م �ـن ا�
ـواد ا�!ـ�ث ����	ب ـ   

��� 	

ـن 4ـ�ل  ��
:ا�
د��� و ا��ر�� ا���


واد ا�!ـ�ث ��ـون  ا��
	د و���5  - �� ��

?��� ا�ط��Lـ�  وا�ـدة ،  ?	
�ط�ق�

ـ	ت ا�
��,د�ـ�  �������  �
�طـ; ا����

ـل ��ـ� ا��د�ـ	ء  ،ا���


�ــن، و��ــّدد ط��ـ� ا�
ـوارد ا�-د�ـدة و 
-ـ	:ت ���
��ـ� ���ا�
ـوارد ا�
.�وظ�7,ـ	 و ا��!
	رھـ	

�	ء   ���?
و���5 

ود �� ��
	? ��Lط��ا

  �?	
ا�!�!� ��ث  ��
�
�ط; ا����

; ا�
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.�وظ�7,ـ	 و ا��!
	رھـ	

��-ـ	م �ـن 
��4ـف ا�
ـواد، و ��د�
,ـ	 ��   �وز�ـ; ا�
��و�ـ	ت ا����
�ـ� - 	

?�ـرك �
�ـل 
7	ھ��  .

��ر�ـ� �ـ� ا���ـ� ا��ر�ـ� �,ـ	 ا
�ـداد و أ!ـر ��  - 
�@وص ا��ـراءة ا�
 ��
��ر�ـ� �� ا��ر�ـ� ا���
�� ا�و��5	ت ا����
.ا�
د��ـ� و ا�

�ـن ا�
ـواد -   ��
، إذ ���!
ـر ا�
ـوارد ا����
��  �7	�ـل ا�
ـوارد ا����

	دة ا�وا�ـدة،�	. و�-ّ�ـد ?�ـل 
د
ـ= ا�4	@ـ� 

�
�ط; ا����

; ا�

��-م  
�وز�; 
��

��و�	ت  ا������

ا��@وص  ا��	�د�� �,	 
ا
�داد وا!ر �� ا�
واد 

ا�!�!�

��د ا�
وارد ?�ل  -�
=

د



ـ ا�-	�ب   2
ا��دا.و-�  

) ���
?رح ا�

درج   ا��دا.و-�

)�� د��ل ا���	ب 

	�  ا����ق •
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	�  ا����ق •
 
��ا�����
 ا��


   ا������
�ر�
 �� د��� (	

 ) .ا����ب



  :ھ���� ا���	ب

ا�
د���4 ا��  ا�@��7 •
 �
�ط; ا����
:ا�

   
+�*� ھ)ه ا�&%$
 ـ     

9

+�*� ھ)ه ا�&%$
 ـ     
  
� 	� ا�%.-,/��.

1�ت (  ��$	21 �3+
 
456��ا��8�3 ا������ 7

 
).����اد  ا�*�9



و�دة ���
��:            ـــــــــــــــــــ  
!	ل :   ا���	بوز�;  
��و�	ت �  
.2و  1: ا�@��7	ن 

�طوق وا����ر ا�?7وي     

�دا�� �,م ا� :
:1ا�@��7 •

�طوق     
.   �,م ا�
�طـوق �� ا���	ب ا�
در�ـ� ، 
ن �4ل ��-��    

�ـدان �,ـم ا�

�طوق "ا���ـوان 
و ا�ذي ���
ـد ��� �ّص ����� اU��	ذ " �,ـم ا�

	ع���� ��!

�ـن �ـد أن �,�W ا�ظـروف ا����
��� ا�

	�د��ل (                          ����
��ر��  

و�� ا��
)ا��@وص ا�
��ر�� �ـ� ا���	ب 
ر�	ت �,ـم    
و���,دف اU� �� ا�

 ،��
�� ا�5�
�� ا�ظ	ھـر و ا��
�طـوق 
ن ��ـث �,ـم ا�
ا�
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 ،��
�� ا�5�
�� ا�ظ	ھـر و ا��
�طـوق 
ن ��ـث �,ـم ا�
ا�

�طـوق
5
ـون ا��ص ا�
.و ا���م ��� 
��دث أ
ل وEأ�
E( ـ  ��� �� �رض ��دات و
�,�ت �دا.و-�� 
ر�
 
 ���	�7 (.

َ��درج 5
ن ھذه ا�
�ط� �?	ط ا����را�?7وي ، و ��ون 
ن ـ   
 �� �E�4ل ا����ر ا��ّر�ن ا�
?	ھد !ّم ا����ر ا�?7وي ا�
وّ-� 

5
ون ا�
?,د 

�ن �����ر �ن ���
.ھ	د�� �وّ-� ا�
�طوق
�ص ا��� �
.ـ ُ���
د ا�
?	ھد 
ن �7س ا���ل ا�
7	ھ�


�ن �����ر ط��L دون ـ ���
5رورة ��1 ا�
-	ل ��
���دھم @�� ا����ر�.



. 2: ا�@��7 •

ل ا�@�[ ��أ�


ل ��5
ن ا�@�[��د�م      -   �.ا�
ط�و

,	رة    ��
�ھ� 
�ّط� �ر�	ء 
وارد ��و�� ��,م �� �


�ن ،Uّن ا�
��ّ�م ���?ف 
ن �4ل �?	ط� ���
ا����ر�دى ا�

و�� 
ن ا�@�[ واU�	��ب ،��� ان ��ّد اU��	ذ و��5	ت -


 د�
ر دا�� ��وظ�7,	 ، � ��
���
وا�
�رس ��� ا�
������ �م 
��ط �.ا�

:ر�ب أ
    �، L@د ا���رف ���,	 وا��
رس  -
ل ��5
ن ا��را��ب ا�
ط�و
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    �، L@د ا���رف ���,	 وا��
رس  -
ل ��5
ن ا��را��ب ا�
ط�و

���,دف 
��وى آ4ر 
ن 
��و�	ت ا����،��� �وظ�7,	 ، !م 
 	
��� ا���
� و  ��أ: وھو ا�
��وى ا�@ر�� ا�ذي ُ��


��و�	ت �	 ��
ن ����ر، و
ن !مa ��ون ا���	ب Lَْد ا�� 	,����
 ���� ��.ا�@و��،ا��ر���،ا�@ر�� وا�د:��: اUر
�وا���، �ّم  � ��� !�� ا��
��ّم ا����ذج ا�
ر#���"، و �#�&�

��دھ� ود�(�� � و)���ت  دا�" )
.���ل  ��� 
��= ?7و�	أ .

�?	ط �4ص 
�دان ا����ر ا�?7وي، �
�ّط� ��ّوج    
�,	، و
ن !ّم �
ن أ-ل ا����ر �,� و���5 ���ّ�م ا�د
	ج، ا�
�ط	ت ا����
�� ا��� أ� =
إْذ  �-ّ�د ��,	 ا�
��ّ�م ا�
وارد ?�ل 
د

،��,	 ا�
?	ھد ا�
ر�
.أو ��
��رھ� ��0دة ���ء ا��ص ا���طوق) 
�ر�� ا:�داث ( �ن ا�Uداث ا��� ��5




ن 4و  3: ا�@��7	ن  ��
و�4@	ن ا�و�دة ا����

�دان �,م ا�
��وب    :

3: ا�@��7 
أLرأ


و5وع ا�
�ور.  �ص L	�دي �رضوع �ر�ط �
E �� �
�� ،ا�7,م	�
ا�
7ردات،  و

�ر�	ء 
وارد 
�دان �,م ا�
��وب 
ن �4ل ا��راءة�?	ط  
�ط" ا��4" ذ�ك #و�2 ا�&��ل ��وارد ا���دة  ���ط �&وري �(��5 أ�

"�7�7�9" ���
��د ا���8ر�" ا�.

�دف ا�8راءة  ��وغ (��" �ن ا;ھداف،  �
)ا�ظر ا�د��ل ( 

�� ا��aص�
  :أ�,م 
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�� ا��aص�
  :أ�,م 

و�� 
ن اU� �� ا��� 
ن    -
��رح ا���	ب �


��4ف �,	 أن �ْ�,م �� ����ق 
�	��ر �,م ا�
��وب E?
��	
ر�:،	,-
��،  �7��ر ا��U	ر و د
�� ا�5�
�� ا�ظ	ھر،ا��
ا�

5
ون
.و ����م ا�


�ذ ا�&ر�"  � إ�داد أ��C" أ9رى �&�ب 79و��7ت @��2    �Eو�
 ���ط ا��8م و ا��وا@ف ا��و(ودة �
�5 )رورة ا�&رص ��� ا�

��� ��ن ا��
����ن�#�
.ا�ّ�ص و ا���ل ��� 

�� ا�
7ردات : 	�

    2�F� (�ل ��د�G" ��� ا���Fوم � ��Fوظ�
ا@
رح ا�#
�ب �رح ا��Fردات أ&����  ��راد��
��  و�ن H9ل ا����ق،  أي 

�رح ��راد���  �ظرا ��دم ا�
Hك ا��
��م �ر�7د �4وي ���8ل ا��Fردة ا�(د�دة  •
.��ض ا��Fردات ا���7" �م 



4: ا�@��7 
.أ��?ف وأ
�ز

 ا�8راءة �ؤ�رات �ن �ؤ�راً  �7Eوات ا����م ا��طق ��
�ر
 ا��
�8ر�" ا;7وات ��ن ا��
���ون ��ّ�ز  &
� ا�(ّ�دة،

��ط أنّ  #��...... ��H )ط،ت)(س،ز(ا���9رج� �ن ���ل ا�

� ا�&روف �را(�"  ��� ا�
���ز ھذا H9ل& ���
 �ذ�ك �

�وا �م ا�ذ�ن ا��
����ن �دى  ا�
����" ا��7و��ت ����("#�
 �ن �
 ا�&روف� "�.ا;و�� ا��

��ن Lراء��أ

�ّ#ن ا��
����ن �ن    
��ط  ُ�ْ�َ�� ��ر��ء ا��وارد ا;دا�C" وا��

���" ���رة ا�8راءة  ا�(�دة 
 .
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�ص ا��8
رح �ن &�ث       ��� ً�����
�ذ أن �8
رح ��7ًّ آ9َر �E� ن#��
 ا���
�دفCن ا��ورد ا;دا�(
ا���ط وا�&(م وا��&
وى ا���ر�، و �

�درب ��� ا���	ج ا���	�أ 
��ط  ���ل �&ّط" أ9رى �ن �&ّط�ت 
��ّم ا0د��ج ��د  �


�ج ا��Fوي�.�&ط" ا0

م ا�
درج �ن 
ر
�ب #���ت ا�(��" ا�وا&دة، إ�� 
ر
�ب �ّص �
�وش، �ّم ���ء &وار ���ط ��ن ��79ن، ���
���ر �ن 7ور �


�ّ�ل ���ھد ���رة Gھ
����ت ا��
����ن .

�
�ن �b��	ذ إ�داد  و��5	ت أ4رى ���و�� ?روط ا��در�ب ��� ا���	ج ا���	�.



.ا��ر�� ا���
��5ا�@��7 

م ا�
��د   "��H�0ر��" ا

ر#" ��ن ��د
 ا����ض ا��7ط�&�ت ا��


Tو ا&�:و ا�
ر��" ا��د��" و ھ ��� ا�
:أLرأ و أ:�ظ•

ا���4" �ن ھذا ا���وان ھو أن �8رأ ا��
���ون �ص ا�و)���ت ا��8
ر&"     

و(�2  0ر��ء ا��وارد ا�
����"،و �H&ظون ا���دات ا��8
ر&" ��
و�7وا�

.�ن ا;�
�ذ إ�� إر��ء ا��وارد ا���
�د�"
:أ���م•

ّم 
���2 و 
�7غ ���Vوب ���ط ��د أن   ��� "7H9 وھو ���رة �ن  


(�� ا��
���ون �
و(�2 �ن ا;�
�ذ،و�
.���ت �و(�" ��&Fظ ��
•���ا��ور ا��رآ

أ��و
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أ��و

)�ن ا�#
�ب �7و�7ً �ر��"    �)"Fر��)  �ور و آ��ت @رآ��" و أ&�د�ث 

 ���#ل ��دا��ً �ن ���د�ن ا�
ر��" ا��H�0"، وآ�ر
و ا��7وص ا��ر��" 
Wل �7ط����

V#�د ��� )رورة إ�Hء " أ@رأ"��� �7ط�W " أ
�ـو"ا���

)آ��ت أو �ور @رآ��": (ا;ھ��" �Eداء ا�(�د ��8رآن ا�#ر�م
أ�,م ا��ورة

�رحو�ُ   ���درك ا��
��م &
� ���ورة ا�8رآ��" ،  ل �(� 8ّدم ھ�
 ���)Gا ��. ��ورة� ا���
أ���م 
ن ا��ورة

��ط  ا��دف �ن�.أن �درك ا��
��ّم ا;�ر ا�
ر�وي ���ورةھذا ا�
�#ل �4زى �و �7�ُغ ذ�ك ا;�ر � (��" ���ط"  



.ا��ر�� ا�
د��� .6ا�@��7 

أLرا وأ:�ظ 

8د�م ا�و)��" وا���دات ا���CH"ـ 


H9ص�Gل وا��&
.ـ أ��C" ا��Fم وا�

أ�	ھم 
وھو �7ط�W �9ص ���
ر��" ا��د��" و ��ّ�ل      

ا��ر#�" ا�����" ��#�Fءة ا�9
���" أG وھ �ر#�" 
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ا��ر#�" ا�����" ��#�Fءة ا�9
���" أG وھ �ر#�" 
  ،"��ّ��
ا�
وظ�ف، ���د أن ُ�ر� ا��
��م �وارَد 

�#ل ���ھ�" � و)���ت دا�" ��� ��Fو@د . �وظ
ا@
رح ا�#
�ب �(�و�" �ن و)���ت ا����ھ�" 


�ذ أن �8
رح و)���ت أ9رى �ن إ�داده �E� و ��#ن

ّم ا@
را&2 أو ��ري  ��.



 .7ا�@��7 


	� وا��ة( ( ( (  
�7وظ���
	� وا��ة��
	� وا��ة��
	� وا��ة��    ))))�� ا���
ر �� ا���
ر �� ا���
ر �� ا���
ر 


�ن وھو   ���
إّن ا�
�7وظ	ت �?	ط ���,وي ا�
�ّص ا�?�ري �� 	
و���� ��ر��	ء EذواL,م، �ظًرا �


ط�� �
�ن 
ن ا����
�ل ا��
ن 4@و@�� ، �
إ�� �وع آ4ر 
ن )ا��@وص ا��!ر��(ا�
�Eو�� 


,	رات أ4رى 
ن اUداء و  �
ّ�ا��@وص   ،�

ن اUھداف  ��
ا�ظر د��ل ( ا���	ء  ، ���ق -

)ا���	ب 
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)ا���	ب 



 .8ا�@��7 


?روع ا�
���م 
م إ�-	زه 
ن ���� �,	�� ا�
�ور
?روع وا�د( 

�; ا�!�!�   ?�ل �در�-� طرف ا�
���م 	�U�4ل ا
 ;وع ا�را�Uوم �� ا�)و�

     ً��Cدر�(�� و (ز
 ًّH& روع�
�ر إ�(�ز ا����
�طH@�"، ���د إ
��م ا���روع �#ون Gو)��" ا��

ا��
��م @د أّدى ا��د�د �ن ����ت ا�و)��" 
"�@Hط�Gا.

�ذّ#ر � ھذا ا���8م، ز�Hء�� ا;��
ذة �)رورة 
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"�@Hط�Gا.
�ذّ#ر � ھذا ا���8م، ز�Hء�� ا;��
ذة �)رورة    

�را�8" ا��
����ن أ���ء إ�(�ز ا����ر�5 و 
و(���م 

ذھب (�ودھم ُ�ًدى G �
.  و ا;9ذ ��Vد��م ، &

�ؤّ#ّد ��� �دم �رض ��ط وا&د �وّ&د �ن  ��#
 . ا����ر�5 ��� ا��
����ن



�?ط�  
ن     Uم  ���112ون د��ر ا���
@��7 ،  ������ ا�

	 ورد �� ا���	ب ، �و-�� 
ن اU��	ذ  ;
 ��
�وا� ��طر�  .

��ر�� :   
��ظ� 

ن ا�و��5	ت ا� ����
�ن �f��	ذ ان ��

�ن  � 	
� ، 	,�

� و��-ز 
	 ا
�ن �L ب�	�� 	
�� ا�د��ر 

.�� ان �!ر�,	 او ���رح و��5	ت 
ن ا�داده

أ�	�;  و��دم   �3
�د ا�-زء اUول 
ن ا�د��ر ���      
�و�� ���
رس و �!�ت ا����
	ت و@و: ا�� �
أ�?ط� 

وع ا�را; ا�ذي 4@ص �fد
	ج  و ا���و�م �Uا.

�?ط� Uد��ر ا
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وع ا�را; ا�ذي 4@ص �fد
	ج  و ا���و�م �Uا.

�?ط� ا
�دادا   Uت ا�واردة �� د��ر ا	ل ا�و��5�?�
�?	ط	ت ا��� ��د
,	 ا���	ب ��ت �7س ا���و�	ت  ��

“rebriques ” ��� رس

ن ا-ل إر�	ء ا����
	ت وا��
ا:د
	ج ا�-ز � 

 	
:و��5
ن ا�د��ر ا��و���ن ا5	�����ن ھ
ـ ا!ري ���� 


�ن 
ن 
7ردات ذات @�� ا  ���

��ن ا�� 	,�
�,دف 

و5وع ا�
�ور ، ��	ھم �� ا!راء ر@�دھم  ا�
�ر�� .

)ا�ظر ا���7 (ـ ادي را�� 



:  أوظف ا�@�[   

م 
وظ�ف ا��7] ��د ان  
�رف    �

����� ا��
��م � ا�#
�ب وذ�ك �ن H9ل 
 ���@�ت � ������

��ر�ن @7د ا�

��
���
9
�F" و�.

:  أ�,م وأ-�ب   

��ق ا��
��م  � ��م  �&
وى    �

ا��ص ا���8دي و�در�2 �ن H9ل 

��" ���  أ��C"  ��ط�ة #  "��)Gا
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��" ���  أ��C"  ��ط�ة #  "��)Gا
 ��
 "����وذ�ك �وا�ط" 
��ر�ن �

.ا�4رض ا��ط�وب 

:أوظف ا��را��ب 

م 
وظ�ف ا�
را#�ب  ا��4و�" ��د ان     �


�رف ����� ا��
��م � ���@�ت 
�(ز ا�
��ر�ن  #
��" و �
�رس �� ، "F�
9�

��� ����" ا�
ر#�ب وا����ء ا��4وي 



:أ!ري ����   

���ل ا��
��م �F� 5ردات �9
�F" ذات  �

��ط ��#�2 �ن � ا��7" ����و)5 �
ا�راء ر�7ده ا��4وي ، وذ�ك � اط�ر �� 

8
ر&2 ا�����ج ا��8رر�  .

:إ
�ء   


�رس ا��
��م ��� ا�9ط و�ق :  4ط    �
، ��د ان )ا�����ج( ا��ؤ�رات  ا���ط�ة 

 "���� �ف ا�&روف ا��ط�و�" �
ا#

��ط � �ف وأ��ز ( ا��را(�"  �
)أ#
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:إ
�ء   
و�
��ل ذ�ك � إ�Hء ��ظور أو إ�Hء 


�ذ ���وع ، �E� ر��
9Gرك   ا
�.

   	�	�� =��:أ
�(ز ا�و)��" ا��8
ر&" � ا�#
�ب   �


�ذ ان �8
رح و)��" �د��" �E� و��#ن

�دف �Fس ا��وار�

و� ا��روط  و�
د



  ���.ا��ر�� ا���
�� وا��ر�� ا�
د


�رس ا��
���ون ��� ا�
���ر    �
�وادھم � &ل و)���ت ���ط" ا�4رض 

��� ا�
�داف �ر#��ت ا�
وظ�ف �.
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:  أ�وع ا:د
	ج و ا���و�م   
وھو ا;��وع ا�را�5 ، ا�ذي �
�رس ��2 ا��
��م 

��� إد��ج ا��ر#��ت و7وG ا�� ����(" و)���ت 
�طH@�" �م Gل ��و)��" ا&# "����� "�#��

.و)���ت إد��(�" 
8و���" 

:أوظف ا�@�[ و ا��را��ب    
����! ا��
��م � ھذه  ا�و)���ت �9
�ف  

��و��� 

م  
ا��7] وا�
را#�ب ا��ط�و�" وا�
 و)���ت � Cل (ز#�وا�
�رس ����� �

.    ���H9 ،  "8ل #ل ا��8ط5 
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:أ�,م وأ-�ب   
��ول     

م � ��ل ھذه ا�و)���ت �

و)���ت 
���د  ا��
��م ��� اد��ج 

��ق  ��Fم ا��7وص 
 
ا��ر#��ت ا�

��و���  H9ل ا��8ط5
.ا�
 ��ق ان 



�(ز ا��
��م 
��ر�ن ا��CH" : ا
�ء   �
���و�"

4ط   
 

)�ن ا�&روف ا�

ب ���رات #�

��

�ت �را(�

   	�	�� =��:ا
�2 �ن ا�
�رس #�
����! ا��
���" و)��" 


�ج �Gاط�ر ا ��� اد��ج ا��ر#��ت �
 ��
 ( ا�#Cوھو ���رة �ن &ل (ز

 "�@Hط�Gو)��" ا��.(
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 "�@Hط�Gو)��" ا��.(

:أدي رأ�� 
 ھذا ا�ر#ن �
8د�م  و)��" 
9ص      �
��

��ط� �د�5 ا��
��م ا�� ا�
F#�ر وإ�داء �
ا�رأي � �و)وع ذي �7"  ،�5  ا�
ر#�ز 

 ����
و
��4ب ( ��� إ�(�زه �Fو�� او #
) ا�(��ب ا��Fوي



  ���ا��ر�� ا���
�� وا��ر�� ا�
د


م � ھذه ا��&ط"  
8د�م و)���ت إد��ج     �
 ��)H� ا��ر#��ت ، �&�ث �(�د ا��
��م  �


م ار��ؤھ� H9ل   
(��" �ن ا��وارد ا�
 ���
.ا��8ط5  ا�
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ا�%.-,


ا�&%$ ا�����ع ا��-+�;
 ����� 1

07 2  أھ�اف د��� ا����ب

" ��ــــــ�ذا ا���ـــــ�ب ا���ّ@ـــــ�؟ 3

" �.ا��4ـــ�دئ ا�����ـــ�ة �� +B��C ا���ــــ�ب ا���ّ@ـــ 4

08 .�7ـ� ا��ـ�اد ا�*�ث  ا��F5ـ�م+F��ـ�ت   5

09 �ب �I Jج ا���ر,� +-��
 ا��6.	. 6
10 �رج ا��%�ءات �� ا���اد ا�*�ث �� N�O	 7
13  �Qا��7Rا �����ا� �	 
���65
 ا�*��  
ا�2�3 وا��%�ءات ا��-�� 8
14 
 ا����2���/  W�3$�� J�5ا�� 9

 ���64ون د��ل ا���	ب 
ن      
@��7 ، وھو 
و-� �b��	ذ ��	�ده 
��� ا���
	ل ا���	ب ود��ر ا��?	ط  
       ��E� 	
?�ل  �	-; و��5
ن   )

)ا�ظر ا�7,ر�� 

ـ د��ل ا���	ب
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17  Y&$ا� N4ب و���ءات ا���دة  �� ا���%I ;�&6+ N�O	
 
ا������

10

21  
+�ز81  	[�	�� ا����ب /�J ا��3�ط8 ا������ 11
27 
 ا����ب �	3�-ح ا,����ل ا�`	� ��6�ول أ� 12
28 
  " ا��31�ت "b-ح ��dا
�� ا����ب  ا������ 13
34 
 (      +����	8�3   ,�-ورة	*�ل �Q�)ا�� 14
46   
�����Rا 
3�21 	3�-ح �$� ا�����+ 16
49  
���f�F�4ا� 
F��ا��� 17
50  

  	�$W  �&�ص 	��5/@-�3	. 18
64 
  ا��&�در وا��-ا�8  ا������ة �Q�� 19



��ا���� ا��ر
 �Qا��7R2 ا����ا� �	 
���65
 ا�*�� 
�	�:ا��%�ءة ا�

يتواصل مشافهة وكتابة بلغة سليمة ، ويقرأ نصوصا بسيطة ، يغلب عليها النمط التوجيهي ، تتكون من عشرين الى أربعين يتواصل مشافهة وكتابة بلغة سليمة ، ويقرأ نصوصا بسيطة ، يغلب عليها النمط التوجيهي ، تتكون من عشرين الى أربعين يتواصل مشافهة وكتابة بلغة سليمة ، ويقرأ نصوصا بسيطة ، يغلب عليها النمط التوجيهي ، تتكون من عشرين الى أربعين يتواصل مشافهة وكتابة بلغة سليمة ، ويقرأ نصوصا بسيطة ، يغلب عليها النمط التوجيهي ، تتكون من عشرين الى أربعين        
....كلمة مشكولة شكال تاما ،  وينتجها كتابة في وضعيات  تواصلية دالة كلمة مشكولة شكال تاما ،  وينتجها كتابة في وضعيات  تواصلية دالة كلمة مشكولة شكال تاما ،  وينتجها كتابة في وضعيات  تواصلية دالة كلمة مشكولة شكال تاما ،  وينتجها كتابة في وضعيات  تواصلية دالة 

د��ر ا��?	ط �,-�� ا���	ول �� ا���	ب ا�
در�� 
 
ر�	ت ا��7	ءة   ��
ا��7	ءة ا��4	 ا�
�دان 

اوظف ا�@�[

و ا��را��ب 

.ا���و��

�(�ب  ا��
��م 

��ط � د�
ر ا��

   "�Cأ�  ���

�طوق  ( :  ا��?	ط 
)�,م ا�

�  ) ر�و
	ت و@ور( 
ن �4ل �@وص و��دات  �



�ل ا���	ول     ��

و5وع ا�و�دة  ا����
وع  
ر�ط  �
��م ��	ول �ص 
�,-�� ا��	��� 
:  و�ق ا�4طوات ا�


ن �4ل أ� �� ا�7,م وا����ر  ��
ـ ا:��
	ع ���ص وا���	
ل 
ثُ ـ   ا��?	ط aلُ َوأَ�َ�د a
َE�ََأ


وع وا���د ( ـ ا����ر ا��ر !ّم ا�
و-� �
وا�ط� أ� �� �ول ا��ص ا�

�� ا�ظ	ھر �� ا��ص * �
�,م ا�
�طوق
ا��4راج 
��و
	ت: ا�

�� ا�5
ن  *  �
ا����	ج       / �,م ا�
�	ت، �7��رات(     	�...)أ��	م، 

�7��ر ود
= أ��	ر و
��و
	ت * 
5
ون ووظ��7 * 
���م ا��

��@�ا�
ر�	ت ا���و�� وا�

�7,م 4ط		ت 
�طو�L ���ب 


ط ����,	 ا�

ا��و-�,� 
   	,�
و��-	وب 

      

�طوق
�,م ا�


�ءات  ا���دة  �� ا����ب ا���ر,�  و�N4 ا�$&Y ا������%I ;�&6+  N�O	
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   "�Cأ�  ���


9ص ا��7]  

وا�
را#�ب 

ا��4و�" ،  ��دف 

ا�
�رس ����� 

  ��
���
.و 


وع وا���د ( ـ ا����ر ا��ر !ّم ا�
و-� �
وا�ط� أ� �� �ول ا��ص ا�
)    ا��و���5 

َ�[َ : ا��?	ط    k@لُ ا�
أْ�َ�ْ�ِ

وع ـ �
�,	 ا��ص ا�
او -
ل أ4رى / ا��?	ف ا�@�[ 
ن �4ل -
ل  ��5

  	,��ل �!L 	7و�? 	,�

و5وع  و�����	
�4	رة  ذات ا�@��  .
�ط أرIِّ;ُ :  ا�6

  
��57
 ود��3 
ا���-ف /�J ا��-ا�I; ا�1�$6
 وا�&-��
 	� �kل ا	*�
�اث "����ج ا�%�ي 	� �kل و����ت  @Rا 
@-5	  "

�ط� (  ا�6ًّ1�َِ%bَ pٍُ��ُْأ(
� 
� ) و1� W3$	� �kل ھ(ه ا���%ًّ1�َِ%bَ pٍُ��ُْج )أ�	5��ى 	� 	5��1�ت اRد	

�Q`Fا�

��@�ا�
ر�	ت ا���و�� وا�       



ا���
�ــــ� ا���
�ــــ� ا���
�ــــ� ا���
�ــــ�  �ط ا�����ح ���ت ا��! ���  و ا��!#
�ط ا�����ح ا����ت ا��! ���  و ا��!#
�ط ا�����ح ا����ت ا��! ���  و ا��!#
�ط ا�����ح ا����ت ا��! ���  و ا��!#
ا� ا���ا�$ا���ا�$ا���ا�$ا���ا�$

-,+� *!( ا��ص�� ا� '
ي و ا��!��� �%

�ل /���ا�1�ص *

839 ( ا�
#!�� ا���7 � ا23456��    
ٔ
)  ا5;� ا �� � ا3456ق�� � ا3456ق�� � ا3456ق�� � ا3456ق

��ا���� ا��ر
 �
�ط; ا����
.ا��	 ��    :2ا�

�طوق و ا����ر ا�?7وي: ا�
�دان  
�,م ا�
�طوق   
	�د��ل  
��ق(.دا ��د ا�7طر : ا��ص ا� (


ؤ?رات ا��7	ءة   :��
�� ا�5�
�� ا�ظ	ھر و ا��
.   ـ  �-�ب �ن أ� �� ���,دف ا�
�� ا��	م ��ّ�ص                        �
��ط� ��ر-م ا� �
- =��.ـ �

	ت:ا��ّ�م  �	�
...ا���	ون  -، @�� ا�ر�م  )د����(إ��	ء ا�


!	ل  :��
�ط; ��
��رورة 
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�ل /���ا�1�ص *

 ��.�س��B ا�ى ا�ّ�ص و�<�ي ا=��

��3�E F *س��E��- �4 ا��!�ى �

.ا�!�م � ّ�ص 

 ��
ٔ
.�<�ي را

 * * * * I�* ه و��ء ذ�L/� M ا�����;� 9 ى ا��
اص$ ا�<�Kي *��Pط�ف ا��! � و ا I4
ق ��ء ذ�L/� M ا�����;� 9 ى ا��
اص$ ا�<�Kي *��ه و *�I �2اءة ا��ص ا���Pط�ف ا��! � و ا I4
ق ��ء ذ�L/� M ا�����;� 9 ى ا��
اص$ ا�<�Kي *��ه و *�I �2اءة ا��ص ا���Pط�ف ا��! � و ا I4
ق ��ء ذ�L/� M ا�����;� 9 ى ا��
اص$ ا�<�Kي *��ه و *�I �2اءة ا��ص ا���Pط�ف ا��! � و ا I4
ق ���ه�2اءة ا��ص ا��
ّ
 !���ه
ّ
 !���ه
ّ
 !���ه
ّ
 !�    ....     B B B B

 ��Sو ��
داء ا��% ��+� و ا���اIT ا� '
ٔ
6�* �5�!�V6ا ��Sو ��
داء ا��% ��+� و ا���اIT ا� '
ٔ
6�* �5�!�V6ا ��Sو ��
داء ا��% ��+� و ا���اIT ا� '
ٔ
6�* �5�!�V6ا ��Sو ��
داء ا��% ��+� و ا���اIT ا� '
ٔ
6�* �5�!�V6ا ��
....ا� '
�� ا� '
�� ا� '
�� ا� '

          *  *  *  * �W� �W� �W� �W� ق
4�4
ق ا���4
ق ا���4
ق ا���::::ا��


    ا�ّ�ص؟ا�ّ�ص؟ا�ّ�ص؟ا�ّ�ص؟9ّ� ����ث 9ّ� ����ث 9ّ� ����ث 9ّ� ����ث     - - - - =�
=�
=�
=�
ا5ه ؟    �
ا5ه ؟9�
ا5ه ؟9�
ا5ه ؟9�9

�ط    - - - - ��
رة �� ا�Kة ا��=���ط��ح ا�7ـ�L و ��
رة �� ا�Kة ا��=���ط��ح ا�7ـ�L و ��
رة �� ا�Kة ا��=���ط��ح ا�7ـ�L و ��
رة �� ا�Kة ا��=����ح ا�7ـ�L و 

�ت ا��� -�ا=� 9 ى     - - - - �K1�� =� ا��ت ا��� -�ا=� 9 ى �K1�� =� ا��ت ا��� -�ا=� 9 ى �K1�� =� ا��ت ا��� -�ا=� 9 ى �K1�� =� ا�
رة ؟Kرة ؟ا�
Kرة ؟ا�
Kرة ؟ا�
Kا�

9��5[ ا�4� � 9��5[ ا�4� � 9��5[ ا�4� � 9��5[ ا�4� � - - - -          �=�*
ٔ
� ا=�*
ٔ
� ا=�*
ٔ
� ا=�*
ٔ
�ذا 2��[ ا ، ]���ذا 2 ، ]���ذا 2 ، ]���ذا 2�ه ؟�ه ؟�ه ؟�ه ؟، 

 * * * * � _V
ٔ
�*� I9 ا6E`ق �2اءة و ا
4��Ta/- � _V ا��ّص ا��
ٔ
�*� I9 ا6E`ق �2اءة و ا
4��Ta/- � _V ا��ّص ا��
ٔ
�*� I9 ا6E`ق �2اءة و ا
4��Ta/- � _V ا��ّص ا��
ٔ
�*� I9 ا6E`ق �2اءة و ا
4��� �>V��Ta/-1111     ، ، ، ،2222     ، ، ، ،3333     ) ) ) ) �W ا��ّص ا��� �V_ � ا��ى ��ا=

ٔ
�� �>V�I7�� �W � �! � ط�ح ا6� �V_ � ا��ى ��ا=
ٔ
�� �>V�I7�� �W � �! � ط�ح ا6� �V_ � ا��ى ��ا=
ٔ
�� �>V�I7�� �W � �! � ط�ح ا6� �V_ � ا��ى ��ا=
ٔ
).).).).ا��ص ا��ص ا��ص ا��ص ��I7 � �! � ط�ح ا6

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

 �W� �W� �W� �Wق�
4�4
قا���4
قا���4
قا���ا��

�ء �* � ���ء �* � ���ء �* � ���ء �* � ��

ا��! ��ت  ا��! ��ت  ا��! ��ت  ا��! ��ت  


