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ة  اءة ـرة ـــ  ـق

اـرـب ققـة ة  الق ــديـنـة ـد  مة ـع  بق ـة . تـة ـاـورة ـجة م  ـة الـق ــديـنـة مة ةة أققـاـرـبــهــمق ـفـي الـق ارة ـة ـة ـزي ـائــلـة عة اد  الـق رة أقفقـرة رر قـة
ـفةــر ــمـيـع  ـلـلسر جة ـدر الـق عة ـتـة ا . ـاسق وـمـتقــرا ــعـيـنة ـكـيـلـ  ـيق ـتـسق ـة ال ـوة ـة حة ـائــلـة عة ـة الـق ــديـنـة ـنق مة  عة

ـفةـال  قطق ـهةـا الق ـعة ضة ـا وة مة ـنـة يق ـة اتة ب ـر ـوي ـلـة حة ا وة الـق ـة اي هةـدة قب  الـق ـهرـزة الق ـقةـائــبة وة جة حة مم  الـق ـت الق ـرة ـضر حة فـة
ـة ارة ـيـر وـق الـسر ـنقـد  . ـفـي ص 

ـفةــر ـاءة الـسر عة وا د  د  در ةة ، رة ارة ـيـر ــمـيـع   الـسر جة ـكـبة الـق ـا"رة ا وة مة ـذة ا هة نـة ـة ـرة ل ـخر ي سة ذي ـر ـانة ال ـحة ـبق  س 
ـنقـقةــلـب ـونة  م  ـة ا ل ـنـة ــ ب ـى رة لـة

ل
ا ا ـر ن

ل
ـرــنـيـنة وة ا ـقق ه  م  ـة ا ل ـنـر حي"ك  رة ـاسي وة فـة ـمة ق ـوا ـبـحة ـلـة طة .   وة ـانـق

أق قةـرة ـد  فـة ـمر ـحة ـا م  ـة أقمر ـدر جة ــدـ وة الـق جة اـت الـق ـة ــعـيـد  ـلــحـكةـاي ـعة أقـمـيـن  وة سة مة ـتـة ـة ـاسق ـلـة ـخلةلة الــرـحق
ـا مة ـنـة يق ـة ـا ب رـهة فقـتـة ى دة ـلـة ا عة ا كةــبـيـرا ــجـدا ـسق ةا وة مة ـة ن ور ـلـة اتـاا م  ـة ون الـ  ـة ـة  ب اـطـمة ـتق فـة ـمة سة ه  وة رة ـة اب ـكـتـة

ــب عة ـةي ـمـنة الـتـر عة ـرق ـاء  ـبـس  ـمة ـيق ـتق شة امة ـة .ن

ــة. احة ـا ـمـنة الـرر ـطا وا ـقـسق ـذ  ةي ـلـيةـأخخ  ــغـيـرة ـةي صة ـطر ـحة ف ـوا ـعـنقـدة مة قـر وة ـفةــر، تـة ـةي ـمـنة الـسر ـاعة ـدة سة عق ـة ب
ـائــرة ـصة ـا وة عة ـاما ـعة مم  طة ـت الق رة ـتـة ـا ـاشق مة ـنـة يق ـة ـاـل ب ــة ـلـلــرـجة ـصة ـصر ـخة م  ـمـيةـاـه الـق ـة الـق رة وق لةد  ـلـدة قوق ـلة الق خة دة

ـة ـلـة ـة الــرـحق ـلـة اصة ـوة ـدر ـلـم  عة ـتـة ق ـوـد وة ـاسق وة ةة ـبـالـق ارة ـيـر انة الـسر ـزر قب   خة ق الق ـلة ــمـيـعـ . مة جة . ـلـلـق
Vocabulaire :

Eloignée (est à …) : ـنق ـد  عة ـع  بق دة réciter    / تـة در ـيق /     environ /   : رة ـة ال ـوة قة : partir :حة ـلـة طة  / ـانـق
avec enthousiasme  ـاسي ـمة ــة :un peu de repos /: ـبـحة احة ـا ـمـنة الـرر ـطا ـقـسق

La fatigue  ـب عة ـمـيةـاـه    /  W.C : الـتـر ـة الـق رة وق انة   / :un réservoir :دة ـزر ق ـود  : le carburant  خة وة / الـق
continuer: ـة ـلـة اصة ـوة  م 

ـنقـقةــلـب ـونة " م  ـة ا ل ـنـة ــ ب ـى رة لـة
ل
ا ا ـر ن

ل
ـرــنـيـنة وة ا ـقق ه  م  ـة ا ل ـنـر ـا ك  ا وة مة ـذة ا هة نـة ـة ـرة ل ـخر ي سة ذي ـر ـانة ال ـحة ـبق " س 

" Gloire et pureté à Celui qui nous a soumis tout cela alors que nous n’étions pas capables 

de les dominer. Et c’est vers notre Seigneur que nous retournerons"
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Exercice 1  : Traduire en français le  paragraphe suivant 

أق قةـرة ـد  فـة ـمر ـحة ـا م  ـة أقمر ـدر جة ــدـ وة الـق جة اـت الـق ـة ــعـيـد  ـلــحـكةـاي ـعة أقـمـيـن  وة سة مة ـتـة ـة ـاسق ـلـة ـخلةلة الــرـحق
ـا مة ـنـة يق ـة ـا ب رـهة فقـتـة ى دة ـلـة ا عة ا كةــبـيـرا ــجـدا ـسق ةا وة مة ـة ن ور ـلـة ا م  اتـا ـة ون الـ  ـة ـة  ب اـطـمة ـتق فـة ـمة سة ه  وة رة ـة اب ـكـتـة

ــب عة ـةي ـمـنة الـتـر عة ـرق ـاء  ـبـس  ـمة ـيق ـتق شة امة ـة .ن

ــة. احة ـا ـمـنة الـرر ـطا وا ـقـسق ـذ  ةي ـلـيةـأخخ  ــغـيـرة ـةي صة ـطر ـحة ف ـوا ـعـنقـدة مة قـر وة ـفةــر، تـة ـةي ـمـنة الـسر ـاعة ـدة سة عق ـة ب
ـائــرة ـصة ـا وة عة ـاما ـعة مم  طة ـت الق رة ـتـة ـا ـاشق مة ـنـة يق ـة ـاـل ب ــة ـلـلــرـجة ـصة ـصر ـخة م  ـمـيةـاـه الـق ـة الـق رة وق لةد  ـلـدة قوق ـلة الق خة دة

ــمـيـعـ جة . ـلـلـق

ـة ـلـة ـة الــرـحق ـلـة اصة ـوة ـدر ـلـم  عة ـتـة ق ـوـد وة ـاسق وة ـة ـبـالـق ارة ـيـر انة الـسر ـزر قب   خة ق الق ـلة  . مة
Pendant le voyage, Amine et Saïd ont écouté les contes du grand père et de la

grand-mère tandis que Mohamed a lu son livre. Fatima a dessiné des ballons

colorés  et  une grande mosquée  sur  son cahier  tandis  que Chayma s’est  vite

endormie dû à la fatigue.

Après une heure de voyage, ils se sont arrêtés au niveau d’une petite station

pour prendre un peu de repos.

Les garçons sont entrés aux toilettes réservées aux hommes tandis que la mère a

acheté de la nourriture et du jus pour tout le monde.

Le père a rempli le réservoir de la voiture avec de l’essence et il s’est préparé

pour poursuivre  le voyage.
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Exercice 2 : Relire le texte de lecture et  répondre aux questions

ــصـ ة  الـنـر ــئـلـة : أقسق

ـصـ اتة الـنـر ــصـيـر ـخق ـريجق شة خق ـتـة : ـاسق

ـد  وة ـمر ـحة ة   وة م  ـدر جة ـد  وة الـق جة ــعـيـد  وة الـق قب  وة أقـمـيـن  وة سة مم  وة الق ـاء  الق ـمة ـيق ـة  وة شة اـطـمة فـة

ـة؟ ـائــلـة عة اد  الـق رة أقفقـرة رر ا  قـة ـاذة مة

ـة ـاـورة ـجة م  ـة الـق ــديـنـة مة ةة أققـاـرـبــهــمق ـفـي الـق ارة ـة ـة ـزي ـائــلـة عة اد  الـق رة أقفقـرة رر قـة

ى  ـلـة ـمة عة سة ـنق رة ــرـه ؟مة فقـتة دة

ـا رـهة فقـتـة ى دة ـلـة ـتق عة ـمة سة ـة  رة اـطـمة فـة

ـة؟ ـائــلـة عة ـة الـق ــديـنـة ـنق مة اـرـب عة ققـة ة  الق ــديـنـة ـد  مة ـع  بق كةـمق تـة

ا وـمـتقــرا ــعـيـنة ـكـيـلـ  ـيق ـتـسق ـة ال ـوة ـة حة ـائــلـة عة ـة الـق ــديـنـة اـرـب عةـنق مة ققـة ة  الق ــديـنـة ـد  مة ـع  بق تـة

ـة ارة ـيـر وـق الـسر ـنقـد  ـفةـال  ـفـي ص  قطق ـعة الق ضة ا وة ـاذة ؟مة

اتة ـر ـوي ـلـة حة ـقةـائــبة وة الـق حة ـة الـق ارة ـيـر وـق الـسر ـنقـد  ـفةـال  ـفـي ص  قطق ـعة الق ضة وة

ـة  ـلـة ة  ـخلةلة الــرـحق ـائــلـة عة فةــت الـق قـر وة نة تـة ؟أقيـق
ةي ــغـيـرة ـةي صة ـطر ـحة ـة ـعـنقـدة مة ـلـة ة  ـخلةلة الــرـحق ـائــلـة عة فةــت الـق قـر وة  تـة

ـة ؟ ـلـة لةد  ـخلةلة الــرـحق قوق ـلة الق عة ا فـة ـاذة مة

وا ـلـ  خة ه  وة دة ـة اب ـد  ـكـتـة ـمر ـحة أق م  رة ــدـ وة قـة جة اـت الـق ـة ــعـيـد  ـلــحـكةـاي ـعة أقـمـيـن  وة سة مة ـتـة ـة ـاسق ـلـة ـخلةلة الــرـحق
ـاـل ــة ـلـلــرـجة ـصة ـصر ـخة م  ـمـيةـاـه الـق ـة الـق رة وق ـلـدة

ـة  ـلـة ة  ـخلةلة الــرـحق ـائــلـة عة فةــت الـق قـر وة ا تـة ـاذة ؟ـلـمة

ــة احة ـا ـمـنة الـرر ـطا ـذة ـقـسق أخخ  ـة ـلـتـة ـلـة ة  ـخلةلة الــرـحق ـائــلـة عة فةــت الـق قـر وة .تـة
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ة  ؟ ـائــلـة عة فةــت الـق قـر وة ى تـة ـتـة مة

ـفةــر ـةي ـمـنة الـسر ـاعة ـدة سة عق ـة ة  ب ـائــلـة عة فةــت الـق قـر وة تـة

ـه؟ ــ اـرب ـة أققـة ارة ـة رة ـلـزـي ـافـة ـنق سة مة

ـد  وة ـمر ـحة ة   وة م  ـدر جة ـد  وة الـق جة ــعـيـد  وة الـق قب  وة أقـمـيـن  وة سة مم  وة الق ـاء  الق ـمة ـيق ـة  وة شة اـطـمة فـة

ـة؟ ـلـة ـدة الــرـحق عق ـة بقـلة وة ب قب  قـة ـلة الق عة ا فـة ـاذة مة

ق ـوـد وة ـة ـبـالـق ارة ـيـر انة الـسر ـزر ق خة ـلة اتة  وة مة ـر ـوي ـلـة حة ا وة الـق ـة اي هةـدة ـهرـزة الـق جة

Exercice 3 : Relever  les verbes du texte et les écrire à l’infinitif

ـعة مة ـتـة ، ـاسق قة ـلـة طة ،  ـانـق ـرة ـخر ، سة دة در ـكـبة ، رة ، رة ـعة ضة ، وة زة ـهـر ، جة ـرة ـضر ـدر ،حة عة ـتـة ، ـاسق ـدة ع  ـة ، ب رة رر قـة
ق ـلة ى، مة رة ـتـة ، ـاشق ـلة خة ، دة ـذة ، أقخة فة قـر وة ، تـة امة ـة ، ن ـمة سة  رة

Exercice 4 : Relever le bloc 9 du texte (pronoms possessifs)

ـعةـهــمق ،أققـاـرـبـ ضة ـهةـا، وة ةعة ا ،ل ا، ك ـنـة ـةـنـر ، ل ـــه  ب ا، رة ـةنـة اب ، ـكـتـة ـره  فقـتـة ـادة رـهة

Exercice 5 : Réécrire les phrases suivantes avec le duel

ـةي عة ـرق ه  ـبـس  ـة اب نة ـكـتـة ور ـد  لـة ـمر ـحة . ــ م 

ـا  ه ـمة ـة اب ا ـكـتـة ـة ن ور ـة ان  ل ـوة ـد  وة رضق ـمر ـحة ـةيم  عة ـرق ـبـس   .

ةي ــغـيـرة ـةي صة ـطر ـحة فةـتق ـعـنقـدة مة قـر وة ـاء  تـة ـمة ـيق ــ شة

ا ــ  فةـتـة قـر وة ـى تـة مة ـلـق ـاء  وة سة ـمة ـيق ةيشة ــغـيـرة ـةي صة ـطر ـحة ـعـنقـدة مة

رــكـ فقـتـة ى دة ـلـة ــت عة ـمق سة ـت رة . ــ أقنـق

ـاــ رـك ـمة فقـتـة ى دة ـلـة ـا عة ـت ـمة ـمق سة ـا رة ت ـمة ـق .  أقن
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ــة احة ـا ـمـنة الـرر ـطا وا ـقـسق ـذ  ان  أقخ  ـوة ـن  وة رضق مة ــمـيـر  وة أقيـق .ــ سة

اــ  ـذة ـن  أقخة مة ــمـيـر  وة أقيـق ــةسة احة ـا ـمـنة الـرر ـطا . ـقـسق

ـة ـاـورة ـجة م  ـتـكةـ الـق ــديـنـة كةـ  ـفـي مة ـة اـرب تة أققـة رق تة ز  . ــ أقنـق

ـا ك ـمة ـة اـرب ـا أققـة مة تـ  رق ـا ز  ت ـمة ـق ـا   ـفـيــ أقن ـتـك ـمة ــديـنـة ـة مة ـاـورة ـجة م  الـق  .

ةة ارة ـيـر كةـب  السر رق ى تـة وة ـرق .ــ مة

كةـبةـاـن ــ  رق ـة  تـة اـطـمة ى وة فـة وة ـرق ةةمة ارة ـيـر السر .

ــدـ جة اـت الـق ـة ـوا  ـلــحـكةـاي ـع  مة ـتـة ان  ـاسق ـوة ــعـيـد  وة رضق .ــ أقـمـيـن  وة سة

ـا  ــ ـعة مة ـتـة ــعـيـد  ـاسق ــدـ أقـمـيـن  وة سة جة اـت الـق ـة ـلــحـكةـاي .

ــدلقالق ـعةـتق هة ضة ة  وة ـدر ـةـدـجة ارة وـق الــسـيـر ـنقد  ةا ـفـي ص  ـر ي  .
ة  لقالق ـدر ـد  ـجة جة ـ وة الـق ـعة ضة ــد اوة ـةـدهة ارة وـق الــسـيـر ـنقد  ةا ـفـي ص  ـر ي  .

اـنــه ا ـلــجيـرة ـة اي دة ـهـة ــزة الـق ــهـر ـم  جة عة . الـق

ـم  عة ـة الـق ـمر عة ــهرـــزة وة الـق ا  ا جة ـة اي دة ـهـة اـنــهـالـق ـاـلــجيـرة ـمة  .

ـفةـاـلــهةـا ى ـلقطق وة ـلـق حة ـلـيـلا ـمـنة الـق كةـتق قـة ـرة ـة  تـة ـمر عة .الـق

ا كةـتـة ـرة مم  تـة ـة   وة الق ـمر عة ىالـق وة ـلـق حة ـلـيـلا ـمـنة الـق ـا قـة ـفةـاـلــهــمة . ـلقطق
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Exercice 6 : lire et numéroter les phrases suivantes du texte dans l’ordre des 

événements  

حي.                                             رة ـاسي وة فـة ـمة ة  ـبـحة ـائـلـة عة قةــت الـق ـلـة طة 3 ــ ـانـق

                                             . اتة ـر ـوي ـلـة حة ا وة الـق ـة اي دة هـة قب  الـق ـهرـزة الق 2 ــ جة  

ق ـوـد                                             وة ـة ـبـالـق ارة ـيـر انة الـسر ـزر قب   خة ق الق ـلة 9ــ مة

ا.                         ا كةــبـيـرا ــجـدا ـسق ةا وة مة ـة ن ور ـلـة اتا م  ـة ون الـ  ـة ـة  ب اـطـمة ـتق فـة ـمة سة 5  ــ رة

ــة                   ــ احة ـا ـمـنة الـرر ـطا وا ـقـسق ـذ  ةي ـلـيةـأخخ  ــغـيـرة ـةي صة ـطر ـحة ف ـوا ـعـنقـدة مة قـر وة 8 تـة

ــب.                                           عة ـةي ـمـنة الـتـر عة ـرق ـاء  ـبـس  ـمة ـيق ـتق شة امة ـة 6 ــ ن

ـاـل                                ــة ـلـلــرـجة ـصة ـصر ـخة م  اـحـيــض الـق ـرة مة لةد  ـلـلـق قوق ـلة الق خة 9ــ دة

ـة.                         ـاـورة ـجة م  ـة الـق ــديـنـة مة ةة أققـاـرـبــهــمق ـفـي الـق ارة ـة ـا ـزي ــمـيـعا وا جة ر  رر 1ــ قـة

ـة.                                   ـدر جة ــدـ وة الـق جة اـت الـق ـة اـن ـلــحـكةـاي دة لـة وة ـعة الـق مة ـتـة 4 ــ ـاسق

ـفةــر                                                          ـةي ـمـنة الـسر ـاعة ـدة سة عق ـة 7ــ ب
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Exercice7 : Lire les phrases et à l’aide du vocabulaire appris  remplacer les mots
en français par leurs équivalent en arabe 

اـرـبــه    ـد    (des cadeaux et des gâteaux) . ـلققـة ـجة ى الـق رة ـتـة  ـاشق

اتا    ـر ـوي ـلـة ا وة حة ـة اي ـدة اـرـبــه . هة ـد   ـلققـة ـجة ى الـق رة ـتـة   ـاشق

 (réservés aux  femmes) اـه ـمـيـة ـة الـق رة وق ـفةـال  ـلـدة قطق ـلة الق خة دة

اـه    ـمـيـة ـة الـق رة وق ـفةـال  ـلـدة قطق ـلة الق خة ـاـءدة ــة ـلـلـنـــسة ــصة ـصر ـخة م  الـق

  ( les voisins)  ةة ارة ـة ة   (a décidé ) ـزي ـائـلـة عة  الـق

اـن ـجـيــرة ةة الـق ارة ـة تق  ـزي رة ــرر ة  قة ـائـلـة عة   الـق

 (ses proches) ى ـلـة ى عة وة ـلـق حة ة  (a distribué ) الـق جـدر الـق

ى  ـلـة ى عة وة ـلـق حة االـق اـرـبــهـة ــت  أققـة عة زر ة  وة جـدر الـق

 (une rue) ـفــي (des ballons colorés) نر تـ  ـدق جة ت ــنر  وة ـق أقن

ـارـعيـفــي  ةا شة ـة ن ور ـلـة اتا م  ـة ـون الـ  ـة نر ب تـ  ـدق جة ت ــنر  وة ـق أقن

 (notre quartier)  ــجــد ـسق ـى (tout le monde) ـفـي مة ـلـر مة  l’Aïd صة وق ـة   ي

ــجــد ـسق اـفـي مة ـنـة ـيــ ـى  حة ـلـر ــمـيـع  صة جة ـعـيـد  الـق مة الـق ـوق ة ي   

 (pendant votre voyage)  ا ـــصـيـرا ـاءا وة عة ـا (avez bu) مة ت ـمة  أقنـق

ـا  ت ـمة ـق ـاأقن ت ـمة ـق ـرـب ا شة ــصـيـرا ـاءا وة عة ـتـك ـمق مة ـلـة ـخـلةلة ـرحق  
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 (kilomètres) ــسـيـنة ـمق ـيق خة ـة ال ـوة ــن (la ville) حة ـد  عة ـع  بق ة  تـة ـة ي قةـرق  الـق

ــن ـد  عة ـع  بق ة  تـة ـة ي قةـرق ـة الـق ــديـنـة مة ــسـيـنة  الـق ـمق ـيق خة ـة ال ـوة احة وـمـتقـرا ـكـيـلـ 

ـة ـلـة ةة ( pour continuer) الــرـحق ارة ـيـر ا الـسر ـنـة ـكـبق مر رة ا ( un peu de repos) ثـ  ـة ن ـذق ـن  أقخة حق ـة   ن

ا   ـة ن ـذق ـن  أقخة حق ـة ــة ن احة ـا ـمـنة الـرر ـطا ةةـقـسق ارة ـيـر ا الـسر ـنـة ـكـبق مر رة ـةثـ  ـلـة اصة ـوة ـة  ـلـم  ـلـة الــرـحق

Exercice 8 : Bien lire et corriger les terminaisons des mots de chaque phrase 
hormis les mots surlignés 

ـم  عة ـال الـق ـصة ـللـــرـجة ـصر ــخة م  ـلة الـق خة ـدق مة ــوا ـمــنق الـق ج  ـرة دة خة لـة وة . وة الـق

ـم  عة ـةالـق ل وة ـرةد  وة الـق ـا خة ـنة ـمــجة خة ـدق مة ــل الـق ـصر ــخة م  ـاـص الـق ـل ـللـــرـجة .

ــنر ـفةـال ه  ية أقطق ـلـة ـة عة ـة ن ور ـلـة م  اةة الـق ـة ون بةـالـ  ا  الـق ـنـة عق زر .  وة

ــنر ـه  عق زر انة  وة ـة ون بةـالـ  ـةتة الـق ن ور ـلـة م  ـلةةة  الـق ـفةـاـى عة ليأقطق .

ــن   ـحق ـة ـان ـت ـمة بق ـر ت نقرة ـدة ـيــ ـبــس جة ـلة مة ـقةـائــباـا وة الـق حة .  الـق

ـا ت ـمة ـق ـا أقن ـت ـمة بق ـر ت ـقةـائــرة حة ـلةـبـبة الـق مة ـيـــسة وة الـق ا جة دا  .

ــنة  ـعق مة ـتـة ان ـاسق ـرة يـ ـجـ ـتــه ـمقالـق ـدر ـمق وة جة ه  ــدـ اـة جة ـة .  ـلــحـكةـاي

ـعة مة ـتـة ان  ـاسق ـرة يـ ـجـ االـق ـة ــدــت ـلــحـكةـاي ـدرـهـمق جة ـتــهــمق وة جة  .

ـمة سة ارة ـرا فقـتـة ي دة ـلـة تا عة ارة ـيـر وقي وة سة ـنقـد  ـبـنقـت  ص  .  الـق

ـمة سة د  رة لـة وة والـق ـنقـد  ا ص  ارةقـا ـيـر ـلةةا وة سة ــى عة فقـتـة ري دة .
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ت  ــتأقنـق فق قـر وة ــت تـة احة ـ ـمـنق الـرر ـطا ــذ ـقـسق أخخ  ة  ـلـتـة ــغـيـرة ـة  صة ـطر ـحة   ـعـنقــد مة

ــتـتأقنـق فق قـر وة ـ تـة ـطر ـحة ــغـيـرةةي  ـعـنقــد مة ـةيصة أخخ  ـطاـذي ـلـتـة احةنة  ـمــا ـقـسق ــةالـرر  
  

ق ـلة ـةامة عة ـرق ا ـبـس  ق ـودا وة ة  ـبـالـق ارة ـيـر اـن الـسر ـزر ة   خة ـدر ـجة  الـق

ق ـلة ـجةمة اـد   الـق ـزر ارةنة خة ـيـر ق ـوـة  الـسر وة ــدـبـالـق عة ـرق ـةي ـبـس 

ــوة  ـت ـمقه  قق ـلـة طة ـاـانـق حا رة ـا وة فـة ـاسا ـمة .  ـبـحة

ت ـمق ـت ـمق أقنـق قق ـلـة طة ـاـانـق ـمة رةسي ـبـحة حي وة فـة  .

ــت  امة ـة اء ن ـة ـيقـس ــبمة عة ـة  ـمـنق الـتـة عة ـرق  ـبـس 

ـ امة ـة اء  تقن ـة ـيقـس عةمة ـرق ــبـتـر الـنة ـمـةي ـبـس  عة

Exercice 10 : Réécrire le texte suivant en changeant le sujet surligné en vert  par

ـمق ــنر et le sujet surligné en jaune par     ه  ه 

رة  رر ـةقـة ـائــلـة عة اد  الـق اـرـبأقفقـرة ققـة ة  الق ــديـنـة ـد  مة ـع  بق ـة .تـة ـاـورة ـجة م  ـة الـق ــديـنـة مة ةة أققـاـرـبــهــمق ـفـي الـق ارة ـة  ـزي
ـدر  عة ـتـة ا .ـاسق وـمـتقــرا ــعـيـنة ـكـيـلـ  ـيق ـتـسق ـة ال ـوة ـة حة ـائــلـة عة ـة الـق ــديـنـة ـنق مة ــمـيـع عة جة ـفةــرالـق سة   ـلـلـق

ـت  ـرة ـضر حة مم فـة زة الق ـهـر ـقةـائــبة وة جة حة قب  الـق ـا الق مة ـنـة يق ـة اتة ب ـر ـوي ـلـة حة ا وة الـق ـة اي دة هـة ـهةـا الـق ـعة ضة ـفةـال وة قطق  الق
ـة ارة ـيـر وـق الـسر ـنقـد  . ـفـي ص 
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ـعة  مة ـتـة ـة ـاسق ـلـة ــعـيـد ـخلةلة الــرـحق ـا أقـمـيـن  وة سة ـة أقمر ـدر جة ــدـ وة الـق جة اـت الـق ـة ـد  ـلــحـكةـاي ـمر ـحة أقم  ـرة قة  فـة
ـتق  ـمة سة ه  وة رة ـة اب ـة ـكـتـة اـطـمة ـافـة رـهة فقـتـة ى دة ـلـة ا عة ا كةــبـيـرا ــجـدا ـسق ةا وة مة ـة ن ور ـلـة اتا م  ـة ون الـ  ـة  ب

ـفةــر،  ـةي ـمـنة الـسر ـاعة ـدة سة عق ـة ـواب ف  قـر ـوة ةي تة ــغـيـرة ـةي صة ـطر ـحة وا ـعـنقـدة مة ــة.ـلـيةـأخخ ـذ  احة ـا ـمـنة الـرر ـطا  ـقـسق
ـلة  خة لةد دة قوق مر الق ـاـل ثـ  ــة ـلـلــرـجة ـصة ـصر ـخة م  ـمـيةـاـه الـق ـة الـق رة وق ـت ـلـدة رة ـتـة ـائــرةـاشق ـصة ـا وة عة ـاما ـعة مم  طة  الق

ــمـيـعـ جة . ـلـلـق

Correction :

ـمق وا ه  ر  ـرر ـةقة ــديـنـة ـنق مة اـرـب عة ققـة ة  الق ــديـنـة ـد  مة ـع  بق ـة .تـة ـاـورة ـجة م  ـة الـق ــديـنـة مة ةة أققـاـرـبــهــمق ـفـي الـق ارة ـة  ـزي
ا . وـمـتقــرا ــعـيـنة ـكـيـلـ  ـيق ـتـسق ـة ال ـوة ـة حة ـائــلـة عة واالـق ـد  عة ـتـة ـفةــرـاسق سة   ـلـلـق

وا ـر  ـضر حة ـقةـائــبة وة فـة حة وا الـق ـهرـز  ـاجة مة ـنـة يق ـة اتة ب ـر ـوي ـلـة حة ا وة الـق ـة اي دة هـة ــنر الـق ـنة  ه  ضةـعق ـفةـال  ـفـيوة قطق  الق
ـة ارة ـيـر وـق الـسر ـنقـد  . ص 

ـة  ـلـة ـمقـخلةلة الــرـحق ـوا  ه  ـع  مة ـتـة ـا ـاسق ـة أقمر ـدر جة ــدـ وة الـق جة اـت الـق ـة ــنر ـلــحـكةـاي أخنة ه  قةـرة ه ـنر فـة ـة اب  وةـكـتـة
ـنة ـمق سة ى رة ـلـة ا عة ا كةــبـيـرا ــجـدا ـسق ةا وة مة ـة ن ور ـلـة اتا م  ـة ون الـ  ـة رــهـنر ب فقـتـة دة

ـفةــر،  ـةي ـمـنة الـسر ـاعة ـدة سة عق ـة ـنرب فق ه  قـر ـوة ةي ــنةفقتة ــغـيـرة ـةي صة ـطر ـحة أخخ ـذق ـعـنقـدة مة ـا ـمـنةنةذقـلـتـة ـطا  ـقـسق
ــة.  احة ـمقالـرر ـوا  ه  ـل  خة مر دة ـاـل ثـ  ــة ـلـلــرـجة ـصة ـصر ـخة م  ـمـيةـاـه الـق ـة الـق رة وق ا ـلـدة وق رة ـتـة ـا وةـاشق ـاما ـعة  طة

ــمـيـعـ جة ـائــرة ـلـلـق ـصة . عة


