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عوا رَ سْ غيثين و أَ تـَ سْ حوا مُ صايَ تـَ فَ  بُ ـعْ م الر هُ تابَ انْ  م ـــثُ  ظاتٍ حَ لوا لَ ـهَ م، ذَ هِ دامِ ـقْ أَ  تَ حْ تَ  ميدُ ـتَ  ضِ رِ األَ بِ  الّناُس  س حَ أَ ما دَ ـنـْ عِ ــــ 
د ــقـ ـفـَ عوا إلى تَ رَ سْ أَ  مْ هُ دَ شْ عادوا رُ تَ لزال، و اسْ الز  ةِ مَ دْ صَ  نْ ـمِ  ّكانُ الس  فاقَ ـتَ ّما اسْ و لَ جاة، و الن  نُ مْ األَ  ثُ يْ إلى حَ  عينَ دافِ ـتَ مُ 
 قُ ـقائِ إّال دَ  ضِ مْ ـالك، و لم تَ الهَ  نَ مِ  الّناجينَ  نِ عَ  دومِ في الر  ثِ حْ ا إلى البَ ّبانً ـو شُ  والً ـهكُ  الّناُس  ب ـما هَ ـم، كَ ليهِ ـهْ ويهم و أَ ذَ 
 ثُ يْ زال، حَ لْ الز  زِ ـكَ رْ مَ  نْ مِ  ةِ ريبَ ـالقَ  نِ ـماكِ إلى األَ  عوارَ سْ أـَ ـّكان، فَ الس  رونَ ؤازِ ـيُ  عانُ جْ الش  ةِ ي نِ دَ المَ  ةِ مايَ الحِ  جالُ رِ  ّتى جاءَ حَ 
  .كامالر  نَ يْ بَ  رينَ حاصَ المُ  ريرِ ـحْ و تَ  ،رحىـالجَ  عافِ سْ ، و إِ ينـكوبنْ المَ ةِ دَ ـساعَ مُ ، لِ ةٌ بيرَ كَ  رارٌ ضْ أَ  تْ عَ ـقَ وَ 

 هِ تِ يْ إلى بَ  ةِ دَ وْ على العَ  دٌ حَ أَ  ؤْ رُ ـجْ لم يَ  ثُ يْ ، حَ راءِ ـفي العَ  ةِ رَ ر ضَ تَ المُ  قِ ناطِ المَ  انُ كّ سُ  ةِ لَ يْ الل  كَ لْ في تِ  باتَ  دْ ـو قَ  ــــ     
  .رىخْ أُ  اتٍ زـّ هَ  دوثِ حُ  نْ ا مِ وفً ة، خَ ـقَ ـــقـ شَ ـتـَ المُ  هِ تِ مارَ أو عِ  عِ د صَ تَ المُ 

  ا�����

  )���ط  3( أ���� ا���م )أ

 .سندلا لِ بً ناسِ ا مُ نوانً ـعُ  عْ ضَ  .1
 زال؟لْ الز  نَ مِ  رينَ ر ضَ تَ المُ  ةِ دَ جْ نـَ بِ  قامَ  نْ مَ  .2
 :ةيَ اآلتِ  ماتِ لـِ الكَ  فَ رادِ مُ  دِ ـنـَ الس  نَ مِ  هاتِ  .3
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  )���ط  3( أ���� ا��ّ��)ب

 .ا تاّمارابً عْ إِ  سَنـدِ في ال ط خَ  هُ تَ حْ ما تَ  بْ رِ ـعْ أَ  .1
 دــنَ الس  نَ مِ  ماتٍ لـِ كَ اآلتي بِ  لَ وَ دْ ـالجَ  َألِ مْ اِ  .2

	
  ���ل ��ل  أ�وف ��ل  ��ل ��

      

 ةمَ لـِ الكَ  طِ سَ في وَ  ةِ زَ مْ الهَ  ةِ تابَ كِ  بَ بَ سَ  لْ لـ عَ  .3
  رونؤازِ ـق  ـــ يُ قائِ ــــ دَ 

��� ا�د�	���) ج�  )���ط  4( ا�و

  .هلِ زِ ـنـْ مَ في  َشب  ريقِ حَ  بِ بَ سَ بِ  ةَ دَ جْ الن  بُ لُ طْ يَ  مْ هُ دُ حَ أَ  لَ صَ ة، و ات ي نِ دَ المَ  ةِ مايَ الحِ  جالِ رِ  نْ مِ  تَ حْ بَ صْ ك أَ نـألَ ي خَ تَ  �
 .ةي بِ ج عَ تَ  ةً لَ مْ او جُ صً ناقِ  ال تَ ـعْ مُ  الً عْ فِ ا فً ظ وَ مُ  لِ زِ نْ المَ  انِ كّ سُ  قاذِ نْ و إِ  ريقِ الحَ  ةِ مَ قاوَ مُ لِ كَ ؤُ المَ زُ و  تَ نْ أَ  هُ تَ لـْ عَ ـا فَ مّ عَ  ثْ د حَ تَ  �

 )سطرا  12إلى  8من ( 
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