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 اؾؾفجات" ؾـ "دوؿقـقك ؽوبي"عؾم استبقان "

*ترمجة ؿاؾك عز اؾدين
 

ماظدرادقةمظعؾؿم مظألؼام ظؽلمغؿؿؽـمعـمادؿعؿالماالدؿؾقانمادلدرجمخصقصا
م"دقس" موطذا مـ مظلربام مأنممنؾؽمدراؼةم1اظؾففاتمادلغاربقةمـ ،مجيبمسؾقـا

مبعؾؿماظؾففاتمادلؼارنمظؾؾدانمادلغربمدونمتؼدؼؿمرؤؼةمذاعؾةمظؾؿقضقع.
م"اظؾففات" مادلكؿصنيمسيمسؾؿ مصفؿموحصرممفأغم2عـمتعاظقؿ ظقسمبإعؽاغـا

ماظشعقبم متـؼالت متارؼخ مسـ مغـؼب ممل مإذا ماظعربل مادلغرب مبؾدان هلفات
موهرطاتفؿموتعرؼبمادلـطؼةمـمأسينمادلغربماظعربلمـممبفؿؾفا.

مضؾؾماهلالظقة"م)ادللؿاةم"المػالظقة"معـم إذممنقزمعـمجفة:مهلفاتم"عا
م مواظيتمتشؿؾمهلفاتمأولمرؾؼةمععربة،موهلفاتمادلدنمررفمداصقد طقؼـ(

ىمراظعؿقؼةمأوماظؼدمية،موهلفاتماظػالحنيموأصقابماجلؾال،موعـمجفةمأخ
مهلفاتماظؾدوؼنيماظذؼـمأتقامعؿأخرؼـم)أغظرمأدػؾ(.

معؿـاػقةم مال موطذا متعؼقدا مأطـر ماظعربل مادلغرب مظقرـ ماظؿعرؼؾقة اظظقاػر
ماظؾ متزال مال ماظرببرؼة ماجلزائرؼنيموادلغربقني(.م)حقثمأن معـ مظؾعدؼد ماألم غة

ماظؾففاتم مطؾمأوجف مبعنيماالسؿؾار مغأخذ مأن ماحلال، مبطؾقعة جيبمسؾقـا،
ادلكؿؾطةمأومادلؿزوجةماظيتمتظفرمبأذؽالمومساتمعامضؾؾماهلالظقنيموأذؽالم

ماظؾدوؼني.

                                              
*

 جاععةمعلؿغاذل.م–عاجقلؿريمسيمسؾؿماظؾلاغقاتم 
1- Questionnaire proposée par Dominique Caubet, Journées d’Etude en Dialectologie du 

Maghreb, CERBAM-INALCO, 26 mars et 2 avril 1999, et journées de l’ALT, Sousse, 9-10 

avril 1999. 
2 - Je pense surtout à William Marçais, Georges S-Colin, Philipe Marçais et David Cohen. 
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م"اهلالظقني"،م مضؾؾ معا ماظؾففات مسؾك ماالدؿؾقان مػذا مسي ماظرتطقز إذن
ظؾففاتماألطـرمإبداسامأومإحداثامواظيتمتربزماخؿالصامطؾرياموأصؾقامؿماػباسؿؾار

ماظؾغقؼةماظرببرؼة.مبؿأثريماظروادب

 اؾؾفجات ؿا ؼبل اهلالؾقة: -1

 ؿن اؾتاريخ: ـبذة -1-1

م موثقؼا مارتؾارا معرتؾطة ماظعربل مادلغرب معـطؼة متعرؼب مباالطؿلاحبداؼة
دمبداؼةمذظؽماظؼرن،مأسينماإلدالعل،ماظؼادممعـمادلشرقمسيماظؼرنماظلابع.مصؿـ
معاردل،م مإديمو. م)سد ماظرببر مبؾد ماظلابع، مضاسدةم1394اظؼرن مطاغتممبـابة )

ماغطالقمعلاسدةمسؾكمشزومإدؾاغقا.
م"و.معاردل" مظـ درونمؼؼربمظعمانيخؤرؾؿغػفؿمأنمباظـلؾةمظم3سـدمضراءتـا

ادةمضقتمهرمعصامأومؼقردمعـقامتدمأضمطاغقاامقشعقؾقم152.222ةمبراضلءمجم
مأومسنياقؾظالمواػراءمواأللظـةماصؼاءوامرج.مقنيداؾظعموأوائـؾماؼنيقعاءماألؾػخلا
موؿفظا ماطار مأؾنيدردلذا مت. مراـعمعـقا موؾػؿخمؼ مضرػؿعة م)فـعة ،مؼنيرعضؿ
مقؿقنيمت،مقنيلضق ماؾضموـقنيمي، مغصمواألقنيذرظؼائـؾ امعاسم152لمظقاحار(.
ؿملظؼامعـةمفجلمولؾبراطظػماظـصماسيمؼعينس:مغقتمسيمـؼؾنيؿدلؤالءماػزمطرمت
ذاكمغدةمآجقاؿدلرماذدادلرىمواظؼدنموادلبماؼرعتل"مبقظقعؼبم"احل.مقينطـلظؼا
دمجقاتذامطةموؼرؽلظعزاتماؼزعؿظؾماػضبذامػ،موعـزظامعـرنمضرفمزمسيدثمح
م.زػنيقدلازمواسقظا

ةمعاضةمذاتماإلقبرسةمؼـدعارمأولمصذيمظةموابردلعةماؼطـدلؽماؾتزمطرعـمظؽ
امغدعتمغاطةمصاضاإلبػ:م"وؼضقلمدارعوان.مو.مضريت:مغاطؿمؽقؾةمظصـحملا
مؼعينةمؼادظعفماتاقحشمؼعقعمأنمقطلؿؼؿ"مؾلدلانمالغـم"اإلؼةمأؼقؼقحةمقبرس
ؿمدمأنماريخذاماألػرمطذؼد".موجالدلامعـدمؼدظعؿمافؼدظانمطة:مؼرضحلاةماقحلا
مضري" مطوان" مسان مؾطؼادة مادلكماسؾؼ مهلالخمعـميتظدن مافؼظا ؿمفتقضربمظعر

                                              
3

 - Voir W. Marçais, 1961 (pp 177-9): Conférence prononcée en janvier 1939 à 

SOAS. 
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مزوة.دلغدانماؾؾظكماسؾؿمفؿطؾدو
معـةمـدم152دمعبدمقؾشؾةماألصؿاسحمؾصتوانمضريع،مداؿظرنماظؼةماؼدابمسي
ما.فلقدأت

اةمقحلدةم)...(ماحقعةمظغـمسكمؾتؿكامأنمفميؽـةمالمريؾطةمؼـدعثمأنمقح"
بمجقلؿؼؾمصقاؿظامعــمؿؽؿظـالمم)...(موؾؽرطمظدلػالماعؿدؿزمماالؾتةمؼرضحلا

ـمؽتمملةمؾغؽماظؾتة".مؾغسماظغػؿمؽؾؿغمأنمؼعينذامػارب،مؼؿظؿمواػاػؿظاماسؾقـ
ماؾغقىماظد م"قبرظعة ماالؾلظماسيكمؼترؼكمحؿة. ارمؿؾساالبكمضحيل،موساؿجؿؿ
موظا مػالؼالئـؼ موؼبؿ مظدر مضؾقق مادماألوسيؾ موصرشدلاط مطرعمسية مبرسز ؾمـعل
م(.142ةمقصػرب"م)عؿؼفمأنمسؾقالزممظامعـكمقضلمأؼؼرصؾماإلجرظوان،ماضري
مارو مادلغـ مابرعظرب ماضحؿل موشدلامعـمنيؽـجالظـ مفقـبمعـرق رمطذغؿ
مأؼذظماقنيلؼاإلدر مدلـ مؼـدعقا موصة موأؿػاداس مؿفدقا مسؿؾقمسيقا بمؼرعتة
مك.ضصربماألدلغا

مأؼإدر مؼـدعسمدسماألول م"ظقاحاسمصة 443ل
مم4 مظؽم" ماؾتـ مؼـددلؽ مسية

ماألؼداب معة مغاطر مظقػأعت مباربظابة ماسؾرة ماظضػك مـؿظقة معبك. مإدرعد سمؼقت
ماؾػخ،ماألول مإدرـبف ماآلػسمدذيمأظلماغاـظسماؼف مؼـدعرمخق مؼدجة كمسؾدة
ماظضػا موالظقة مآقمسميتظرى ماغت م)ظقاظعذاك ملؾغة مفضعقدلة مسؾماألسيا معـك
مديقدمإعتؽمظمذديمإريتشةمؼدظـؼعماطظؼضماعبؽمظذطكموـؿظقمأيماديةماألوظضػا
مم(.م424ةمؾؼحلا

ماقؾشؾأ ماعشظة مظب مطذي مؽلؼان ماألوؼـددلابـ مطمدية موؼربربان معـمزسيا،
مقنيققلدلؿمافـعدمنثمقحقا:مؾؿددمأضرةمـمباربظقامـماغقؼؽمملسماألولمؼإدر
م.ؼنيقدفظقمواقنيدقجملوا
امػرسؿلموبرسلمغراسؿطممنكمسؾتمـقبدمصؼة(مظقاظعةم)أيماغقاـظةماؼـددلاماعأ
م)اظعا مأقنيلظؼقرب مفؾشؾ( ماباربظمواؾؿنيلعؿ موغؾذمقنيتاغزظرة مسؿقا امقحروا
م(.77ةمقصػةم)ظقاظعامعـةمظقاؿشظةمافجلاب
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 - Voir le Tourneau, pp 34-36; plans des villes, pp 42-43. Les références sur Fès renvoient à 

son ouvrage. 
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مؼـدع مصة مواطتاس مهقرت مواؼـدطؿدت محة مسـدة مجمد معـمنيجقصقئ
مافـعة:مؼرضحاطمدأومعـؿمفطؾ،منيؽـجالظا مام414اممسمسيردوانمظؽؿ ـمؼذظم
ممم405اممسمسيمغقنيواظؼريؿمافـع(،موقنيلظدغةماألؼـدعكم)ـؿظقةماظضػابقامضعقمت
م(.74-4ةمقصػ)

(.مؼنيروظؼةماؼـدعةم)ظقاظعماسيفمظةمؾائـسم922ػمؾخعموضلموغاـظسماؼإدر
م.نيثقارظامعـدمؼدظعاموراءهماطارتم404اممسلمغاـظسماؼامإدرػدعبكمصقت

مص مإذن ماباـمباس ماؼـددلة مواقحقظة مظربظؽدة مؾؿغى مؾقصأصرب. امغاعؽت
مرب.دلغالمامشؾمطمسيالممدرماإلشغذامطةموقبرظعةماؾغؿماظعؿقؿظ

مادأ ماؼدلفدلس مؼربظؽـ مالفعـ: ماأللفعموؼنيروظؼد تمهمقنيلظدغد
اتمسراظصؿماشم.مرم452لمظقاحل،محيل،مغاـظسماؼرمإلدرصغـماألبؿماالؽح
مـةمتطقرػا.ؼددلتماعؿالحؼةمتابادل
مؼـددلا محقتة ماجقابؿدت ماظؼماسيمنيطبرادلد محلرن مشسادي مأقحر امفغث
ا.مػقاردقامأعدػلمظاؿظاباموػقضقرـمؼذظـماؼدحقدلؿماؽحةمؼدابمسيمريـظؽتماغاس
مظؽ مصقؿـ مأعبا مسد مػاءـبادوا مطا مػقعدلؿكؼل مظساطؼا مجقؿؾدة مإدمف امغقادؾق
مذا(.ػامـعقؼمديؽمإظكمذسؾدةمػاذزالمتقارمالمدضماألعب)

م مفصرؼعلمدارعو. مطؿا ماػمؿربعتل:م"ؼؾا م"ؼـددلذه مـبة ةمباـمبوانموضريت"
ماألقحاظضا مهلرىمخة مأدلغابا ماؼـدعاسمصتمقضرب. ادالتمؿؾظاوراتمواشدلة
ماؼـدعو موظعؾة مطرعقم مإداري مػز مـعارتمصثمقحام مفلقدأتذ مؿعجما امعشعا
مقؾؼرعؿؾ"ظ موؼـدظة". مثا مضؾقؾائـؼ ماحة ماؼزطردلقل موؼرضحلـ مؿػـ ةمقـطـلضا:
رنمظؼرماخمأواسيانملؾؿتكمسؾمديقدؿسماألولماؼأنمإدربؿمغعؾثمقحان.ملؾؿتو
م.مم419ممومم410اممسدمؼدجمعـامفسؾقمديقدؿلماغاـظسماؼالدموإدرؾؿقظمعـاـظا

ماس.صذامطموقنيلؼاجماإلدرؿغلمػةمقبرظعانمالؾؿتإذنم
دنمدلط.مإذمأنمادقؿدلرماؾقظئماغقاععمعةمصقاؼثةموؼادصؿضةماقؼثةموضالسةممث
مواعباألر مالفغماسيمطاغقااءاتمدلقـة ماعقيمظغاديموصؿضلمواساؿجؿام ةمؼـددلع
مؽؿشؼثمقح ماألردلمانيبتمؾـعؾ مواعبدن مدلقـة مو. مدارعاءات. مأرطذؼل ةمعبر
مطضأ ماؼرضحاب مطرعمؿربعتميتظة مؼرعتز مؽؾعب ماؼطـدلماسير موقباردلغة معـة



 استبقان "عؾم اؾؾفجات" ؾـ "دوؿقـقك ؽوبي"

51 

مفقـب مضريؿ: م"فؼاءقـمبوان مو"ادا مؼدفدلقس" مقـطـلضة"، م"قـمبة ؾ"مفقجاء
ماظؼو"ا مدلغؾ"، مغقامبرب م"فـرئ مو"اؼادبة موأ5رةصؾظس" مريخ"، انملؾؿتا
م"رفؼاءقـمب مو"ؼذا مـنيحقن" مث"، مـؾـعالث موـج-المشات مواؾـعقب دمحث
امهلميتظثمواؾـدلؾماخةمداضعقاظافماؼبماألرؼرعتس.مغقؿظةملؾظـابرقمذ-ربش
ماضالس مواؼادصؿضة مسقاؿجؿة مؼـددلابة مارمعـممتة مؼرضؿقدلرف مأو مدؽانـ
مر.ضحلا

مواؼقؾغاظ م"أخؤردلقن م6قاعذيقن ماسؾ" مأن ماراـدلك مبردلعؼ ماألسية مالمعمأول ر
مت مصظاحمزال مإفععضؿمسية ماـؿضموديا مضاحلا مسؾر ائـصمصخاتمذاتمفهلك
م.سيراغجلدماساؿؾظامؿشربةمطشرتع

كمسؾادةمؼاتموزففؾؾماظخزمـمداؿققبؿذامػافمؿشطاقماللؾظامطانلمدارع
ماففؾاظ ماظقؼؿظعات مـ ماففؾة ماؼػقرظات مغاطميتظة مارأبت ماألرطرادلراف ةمعبز
مطذدلا موؼبادقرة مأظاؿظابا مػامسل م"اففؾبؿ م)اغنيدؿؿدلات مضاـتؿميتظ" عمعض
مواؼنيرضحلا رمطذؼزائـرمجلابةمصاخلوالملغقؿظؾماحالظؾماؿتشموعينتميتظ(
اتمفهلةمؿقتلؾمعؿلؿؼربمدلغرارماشكمسؾاموعدروغؾموفقجان،ملؾؿتمعـؾمط
مة".ظاجؾةم"قبردلغةماؿقؿلؾةمظذيرتامفغال"مألؾجلابماقص"أ

مصقدا مأدؼقطد مخـ ماآلػؾ مخق مأؿقتلر مخة مسؾرى ماؾتك مادلؽ ةمفباؿشدلدن
فمظالخمعـذيمظزماطردلوانماضريارمؿؾسابة"مغقواظؼرياتم"اففؾةماظطؾؿةمطبارتدلوا
ممت ماسؿؾقت ماظؼرعؿظة ماففؾب. مغقواظؼريات مفظتة مؾقجر مفهلمسيا قدمفؼات
ة(مؾؿلدلام)اعدروغ(،موؾؿنيلدلقدموافظقاتمافهلانم)لؾؿتاسموصا،مطظاعس،مغقت
دممضتماألغاطاتمففؾؽماظؾت.مخلة،مإقؼؿظعدنماؾؿةمظؼقدفظقاتماففؾماظنيبمعـ
رمثدغارماؿؾسؽماالظـمذظؽار.مكؿصرمواالؼدؼؿظابموافساإلبتمضقحؿمؼدظؼذماـعو

مرة.صادلعدةماحقدلةماؾغـماظساتمففؾؽماظؾتالفمخؿاآلنمال
ماسؿؾق مصقصختممتبمؼرعؿظة مزؾثمقحم)نيبردلعرفمارمعـا لمجزدوعقا

ةمؼربربظكماسؾرةمصؿعؼةمذيرتظتماتابةمؼؾقردةمعذمـعددة(،موعؿعالمقجةمألؾغاظ

                                              
5 - Voir Cressier.    
6 - Voir W. Marçais, Cressier, Rosenberger. 
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بمؼرعؿظؾماضكماألسؾنمروضةمعبدةمأرع(.مؼيندظالماجملابةمصاخلقرماعكماألحؿ)
ماؿشؼممل مال ماألرؾجلؾ موال مؼال ماألرساف ماؼدا مأطذدلاف مالرسقرة امرفاتؾاله
،م1394ل،مدارعمديدمإسدونم)ؾخـمبفماسؾقدمطذيمأظلءماشظةماؼرضحلزماطرادلاب

ؼمراـدلؽماؾتمديةمإظقالهلؾماؾضامعاتمففؾةماظؿقتلقدمعتمريخماألسي(.مو147صم
مطذدلا مظػادقرة مصقثمداقحا ؿمالمفغةمألظقالػالظ:مامبؿمفؿؿقتلحمرتضـماؼقطد
م.ظقنيالهلئماقجمعمعقامػؿخيممللموظاحلاماـؿضموديـمإؼقدجقعقامظزا
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 هقبوؽك ؿقـقرف دوص ؿنح رتؿؼان قستباإل

مؼؿـع) ماؾؽـداألمعـاة معؿؾلؿدلة ماظسؾمسية مؾغاتماظففؾؿ مم. مد.مطقي: قان،
مط مأ. مو مضميتظاتماددراظقثمواشقان مفبام مو. مدارعا مم. مس.مقاطل، ن،مج.
مع(.جرادلماديدمإسلموظقػل،مس.مدارعقان،مف.مطق،مد.مقـؿغطا،مج.مظنيقط

اممـمبردةمـمقباردلغدانماؾؾظابةمصاخلاتماففؾؿماظسؾقلمحةمقددراظامماؼاأل
مس.ؼاربقمـمظؽاغـمإم1333ؾمؼرصأم0ارسمومعم04

 ة:ظحالؿ

رفمرمعـفمحرذفموظاعؿدؿةماؼؼرركمسؾػمضقؿؼانمقدؿؾالماإلعؿدؿؿموافص
مدان.دلقماسيمصنيكؿدلا

 ات:قتوؾصم اعؾ

 روف:حلا

مؼمػيؼمػغؼ(.يؼمػقؼمػقكؼمػكافم)ػقؼمػأؼمػأؼمػؾؼلمظظدالظؾماـؿؿظام-

مةم؟ظقدالظدةماحقظبماحلكمسؾافمؾؼةمظظقالتمدالـمتدةمساكمـػؾمػم-

مػم- موـػؾ محاك مؼقظغدة م/ق/ معتؿة معارض مأو م/ق/ مظقع مهلس ةمضالسا
ةمظقداتمدالحموسيامعؾ(،مإػدأمرغظؿم)أقجلاباصمخلمظؾمدالـمتامعاف؟مإظؼاب
مض(م؟ؿضؿؿظاه،مادلقرماؼرخرةم)فـحلاءمواــدلقاتماصلمأػاضتلمأومطاه

معغ.شؾظدماعبامصققجامتقصدرمصرع:مأؼتأ،مؼقتؾ،مضرب:مدلغماسي

مع(م؟ضقادلمأيماسيم)ػغؼمػقؼمػعؼم)ؾغنيلمظظدالظؾماـؿؿظام-

ماـؿؿظام- مظظدالظؾ م)ػؾؽل مػكاف مػأكؼ مػيكؼ مػشكؼ مػتؼ مػكشؼ مسؼتؼ
معم؟ضقادلمأيماسيػأؼ(،م

ماـؿؿظام- مظظدالظؾ م)ؾؾل مػبؼ م)ػبؼ ماإلؾظاطاء مغادؾاء م)قؽبمسيل (،مbecaا
مة(.ؾقائـؾظؼماسي(،مأومviejoقم)خاقب



 ؿاؾك عز اؾدين

57 

مؼمػثؼ(.صؼمػتصاءم)ػتؼمػتؿظلمظـ:ماظدالظؾماـؿؿظام-

مؼ(يدالم)ػدؼمػدظلمظـ:ماظدالظؾماـؿؿظام-

معؿم)ػجؼمػدجؼمػقؼمػدؼ(،مقجللمظـ:ماظدالظؾماـؿؿظام- امعدسـدثمحياذا
ةمظـمظقالتمدالـمتدمنةمقتقظصعماضقادلمأيماسيدةم)ّمم(؟مشظدمأوماؼدؿشظقنماؼؽ

رر:معر،معقلمؼتػمطقس(م؟مؾجسم)ضؾزار(،مجزارم)ضر:مغظرب،مأدلغماسيػقؼم)
مقز؟ضاز،مضقز،مجاز،مدجداز،مدوز،مد

مةم؟م)ػذؼمػثؼمػزؼ(؟ؼقـظروفمحدمجقؼؾمػم-

مػم- ماـػؾ مؿعاك متقصداد مفنيبل مواظـ محقاظماؼعينممث معدتدة مسيج
مة.ؾـعطمأسع؟مأضقادلمأيماسيح؟مققصسمظعؽرىمواخاأل

ما؟م)ػضؼمػزؼ(؟ظقادمدالظضؾماـؿؿؼػمطقم-

منيؿؼقظغمنيتدحاكموـػؾمػرؼ(.م2راءم)ػغؼمػرؼمػظلمظـ:ماظدالظؾماـؿؿظام-
م/ر/مو/غ/؟

ة؟مإالمفجمأيمسيات؟مظؽؾؿضماعبمسيؼمطظـماسياءمفؾاء"مظػخاكم"إـػؾمػم-
مة؟صؼالظاماألدواتمسي

مات؟فجلمأيماسيمط؟مسيسمظـ:مذمؿػاكمـػؾمػم-

مات؟فجلمأيماسيمذ؟مسيرمظـ:مطمفجاكمـػؾمػم-

مات؟فجلمأيماسيمت؟مسيسمظـ:مدمؿػاكمـػؾمػم-

مات؟فجلمأيماسيمد؟مسيرمظـ:متمفجاكمـػؾمػم-

 ة:يرشجؾة وايؾصػريروف احلا

م/س/مأوم/سمسية؟م/ش/موم/س/مؼرشفظةمواؼظصػريمانيبطمؾخاكمـػؾمػ
مم/زم/؟سيم/ز/مأومسي/ج/موم/ز/م/؟م

ؾ:مس/زم+مش/ج،مـعةمظؽؾؿماسيةمسقـمماتمعباتؿاتمأومساؿجؿاكماـػؾمػ
مش/جم+مس/،مس/زم+مس/،مش/جم+مش/ج؟
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،مع،مغ،مح،مط،مذ،مص،مهتم)ػخؿرتمواثدغةماؼقؾغداتماظحقظضماعبم-
مات؟فجلمأيماسيز،م...(م

مم،م...(.2ب،م2ل،م2ز،م2دة؟م)ر،مؼدجةمؼقظغداتمحرتموفزؾمػم-

 ام:غاإلد

ة؟م)ج،مب،مم،مقلؿشظروفماحلماشريروفمحعمعاممشدثماإلدحيؾمػم-
مق،م...(.

مظاكمشدثمإدحيؾمػم- ؾمػب(.مطبم/مضم>بمضؾة؟م)ظؽؾؿبماضؾمسيالم
مان؟فجلمأيماسيةم)م،من،مف،م...(موشؿددلروفماحلضماعباكمـػ

 ات:ؽرحلا

 د(:ملدودة )املؿروف احلا

رىمخاتمأطرحدمجقؼمؾػدودة؟مآ،مإي،مأو؟مممروفمحمعـدمجقؼؿمطم-
ما.ػرطؽ؟مأذظذطرىمخد؟م)ػأوؼمػأاؼمومأؾؿظ

مم- م"اطرحلعماعؼمباطتؿؾمػؿ،مغعقابمجلامطانإذا مؼعينة"؟مغغققؿؼػدظة
مة.قتقصدةمحموسيمنيؿطشرتعمنيؿطرح

مقدة؟عػؼرفمحأبالتمصؿمهلأممم-

ماسأم- ماألزواج ماغقدظط مؿتلميتظا موفؼؼرػبؿح موػادضتؿ مظاؿظابؿ ددمهل
مؿ؟ػقدجةموؼقؼح

ما؟ظقؾمدالـميػماظـم/إي/مطقم-

 ة:ؾاؿاإل

امفضؾرعتةمظاعؾماإلػة؟مظؽؾؿطمادموسية؟مظؽؾؿرماخمآسيدثمهةمظاعؾماإلػم-
مات؟فجلمأيماسيروف؟محلضماعبامػدؼقتأوم

ةم)إي،مغقاـظةماجدرظامعـم)أي،مآ(مأومديةماألوجدرظامعـةمظاعلمإػؾمػم-
مإي(؟
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 ات:ـغقوتيػدؾا

مػم- مدـػؾ مغغققؿؼػاك مقشعات: مصؼت، معقحل، مصنيف، مظني، ط،مقخ،
مط،م...(؟قح

رمفظتؾمػات؟مظؽؾؿقالت"ماعؼؾم"طمسيرمفظتةمغغققؿؼػدظاتماطرحلؾماػم-
مإي(؟م>ةم)أمظاعاجماإلؿغلمػؾمػا؟مؼقلغ

 ة:ؾؼصرية أو ايادؾعات اؽرحلا

مة؟ضصريةمطرحمعـدمجقؼؿمط

مدة:مــــحوام-

رىمحاألبةمـــ،مأومؿقظػعماعةمضارعؿعة(مطؾؿخمان:مـــم)ـــمومـــمؿـثإم-
مةمـــ.ظضؿعماعةمضارعؿعة(مطؾؿخمـــم)ـــمومـــم

مة:مـــــــــــــــثالثم-

مؿ؟ػامعر:مـطأم-

ماسأم- ماألزواج ماغقدظط مؿتلميتظا موفؼؼرػبؿح موػادضتؿ مظاؿظابؿ ددمهل
مؿ.ػقدجةموؼقؼح

م-قيمػذم>قيمفؾالماظجملماسيمنيؿػشؾرمظؼدوتبمأومؼدهاكمـػؾمػم-
مف؟قؾبقضقار،مؽد،ممو،مقومكقي؟مهل

اتمم*مممم+ممموممم+مممم،مم*مبممم+ممموممم+مممممم،مم*مفمممؾؼحلام-
رفمحلدماؼدبؿشؿمشاـؿعؿمقكػتاتمؾؼحلذهماػدثمهؾمػ+ممموممم+ممم....م

مؼدهاألولمو مظؼدوتبمأو م*منيؿػشؾر مميقع:م ممم*ميقعم>فم م>فمدقاصف،م
مقوط.صم>قوطمصف،م*دقاص

 ة:قتواؾصا

عمعةمؿائـظؼرماطأذصامفتقاصروفمومأحلارجماخماءمطسدوركمإؼمبمطانإذامم-
مؿ.ػقدجةموؼقؼحدمؼدبؿقحمؿتلميتظاماغقدظرازماألزواجمابدمأومإؼده
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ماـقب ماقتقظصداتماحقظة مأو مارادلؼة م)قتقظصع مإسة: ،مصم44لمدارعمديد
م(.07-97

معم- ماػا ماألـقؾظل ماصؾقة مأو مظألؼذرجلة ماصعة مدلالظال ماسـة ػمؼرصؿظد
مرب،م...م؟ضب،مؾر،مم*بؿطث:مظاـظرماطذدلماضؿريعمعاقمظصاإلب

ةم"ع"؟مقعؾرلمػامعةمفمعملم؟مـقؾظدماناءممسضماألعبصمخيامصقؿم-
مب.ضؾرن،مضرد،مبب،مطؾ

ة(مطرح)م0عم1ةمػمفـقؾظامعـةمظؽؾؿةمطرحبدئمتؾؿةمصؼةمالصاضدمإسـم-
مدث:حياذامعم**ؼ9ل

مربم+ممممتضم-

مة(ضؿبم+مــــم)ؿطم-

مرة(لطؾم+مــــم)جرم-

مة(متؿقصؾم+مــــم)غبم-

مـؼـم/مؼرم+مــــمفذم-

مسيةمظؼصريةماطرحلذفماحرةمػازرفمحالثمأثمعـةمغقؽؿدلاتماظؽؾؿماسيم-
مة؟ظاحلذهماػمسيؽمظذطدثمحيةمحقؿدلػةماقتقظصةماـقؾظا

م>ة(مضؿرفم+مـــم)عتم-

م>ة(مضؿربم+مــــم)ؼضم-

م>ـمؼؿم+مؾلعم-

مرة(لطبم)ت(م+مـــم)طرم-

                                              
اتمأخرىمطيتمتدردقغفا،مؼقجدمحرظففةماؾـمسيماظؽةمضصرية،مميطػؿقةممتـؾمػـامحرظة:ماظعالحم*

مضصرية.
ميتمتدردقغفا.ظففةماؾسيماظم'ضرب'قامظـمأنمؼؿؿـؾمدالؽػعؾمضرب،مميظام**
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ماظعبمسيم-1 مففؾض معؿتلؿات ممبرضتؾ: مؾتطرم)ـف(،مفرعت)ـف(،
ة:مفمـقؾظمعموملمنيبةمؼازؽتةمإرطرحؾمعؿتلؿانمقحضماألعبمسي)ـف(،م...م)

م)ــف(،م...مبرضتؾمـععملم

متم...ؾطرف،مرعترب،مضترى:مخاتمأفهلم-0

مفؾتؽمظذطرىمخاتمأفهلم-9 ماؼدؿشظأ رف،معترب،مضت،م"ع":مظعنيد
مت،م...ؾطر

مريخأ معا، محياذا مإسـدث مالصاضد مصة مؾؿؼؼ مظطرحبدئ ثمظاـظماؾضؿرية
متم+مك/برضؼ:محالظؼماصالظابػمؼرصؿؾثمظغؤدلا

منيبازمؽتةمإرطرحبانمقحضماألعبؽم)بؿرضؾ:معؿتلؿاتمففؾضماظعبم-1
مؽ(.بؿرضعمومل:م

م(.9وم0،م1مظضؿريمانيبقنمطؾخيؽم)بؿرضقن(:مضؾقؾـم)ؼرخآم-0

مؽ.تابرضػ"مؼرصؿظةماطرحدمؼدمتؾمأومؼقطتقنمعؿؾلؿؼـمؼرخآم-9

م)أيموؿظددونماشؼـمؼرخآم-7 ػ:مؼرصؿظةماعالعبةمصاخلدة(ماشظعماضاء
مؽ.بؿرض

 ة:ؽؾقشؾة اـقبؾا

 ال:ػعاأل

 ق:باسؾق اصاالبف يرصتؾا

ماؽؾؿدلماضؿريم- موادلػؿ م)أؿجلرد مغع مو م)دما موؿغؽـ(؟ مؿؾغؽب ربمغظق،
مرم؟خق(،مآبرغضربموغضق،موؿؾغؽبموؿغؽق،مأومبرغظو

مت(؟غتموأغردم)أدلػلماغاـظماظضؿريعماعسمـجلماسيطمؾخزجمأومعةممثؾمػم-

مػم- ممثؾ معة مأو مؾخزج عمؿفؾتمظظاـظلمواغاـظماظضؿريعماعسمـجلماسيط
م(؟نتغؿموأؿغ)أ

مػم- مجقؼؾ مغمعـػمؼرصتد مأداة ماتلؾقع مزظػعؼ مؼؾ ماسؾادة ػمؼرصؿظك
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مم؟خلب،م...مإؿطـؽبموؿغؽب،مأومؿطـؽبموؿغؽاديمظعا

رمطذعردم)دلػلماغاـظماظضؿريعماعرفمصتػمطقاء،مصقجلالماصعةمظأللؾظـابم-
معم؟ؿجلماضؿريعمعت(موغثمأغؤعتموغأ

ماسـم- ماؼدتشقنمؼؽؾمػؼ،مبالظؼماصالظابػمؼرصؿظد معـرفماألولمحلد
مربم؟ؼضربمأومؼضرب،مؼضة:مظؽؾؿذرماج

 ر:ؿاأل

مب(؟ؿطبمأومأؿطؾم)ظػعةماؼدابمسيازمؽتةمإرطرحرفمأومحاكمـػؾمػم-

مال؟صعاطماألمنعمأؿقجلةملؾظـابعمؿجلثمواغؤدلالماؽذلمأػامعم-

 ق:حالؾق اصاالبف يرصت

مت(؟غتموأغردم)أدلػلماغاـظماظضؿريعماعػمؼرصؿظقنماؼؽػمطقم-

بمأومؿطؾ؟م)ؽذكمأيمسؾرد؟مدلػةماصقغمسيسمـجلماسيطمؾخدثمحيؾمػم-
مت(؟ؿؾط

مع؟ؿجلةماصقغمسيسمـجلماسيطمؾخدثمحيؾمػم-

 ط:سوؾة اؾتؿعاء أو ػوجلال اػعاأل

مؿ(؟ؿغثم)أظاـظعماؿجلماضؿريعمعؼمبالظؼماصالظابػمؼرصؿظقنماؼؽػمطقم-

مث؟غؤدلثماظاـظماظضؿريعماعؼمحالظؼماصالظابػمؼرصؿظقنماؼؽػمطقم-

مث؟غؤدللماغاـظماظضؿريعماعؼمحالظؼماصالظابػمؼرصؿظقنماؼؽػمطقم-

 وزة:ؿفملال اػعاأل

معم- ماػا ماظػعق م"أبمغعينذيمظؾ م"أطف مأو م)خؾ" مطذ"؟ ال،مطد/دا/خؾ،
مؾم...(؟طاد/ذ،مخ

طمإالمسةمأظاحلذهماػمسيرى،مخغمأصقفمظقنمؼؽـمأنمميؽذ"مخؾم"أظػعام-
مقذج.منؾماألطدمصربؾ"مطؾم"أظػعا
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 ات:جوذمنأ

المصعةمظألؼحالظةمواؼبالظاتماصؼالظاباتمؼػرصؿؾاتمظجقذمنؾماألططمسأم-
ةماألولمؾؿععة:مؾؿدلعالماصعد(،ماألذب،مطةم)شؿددلالماصعب(،ماألؿطةم)دلالظا
م)ـدل)ا موؾؼال(: مصس، ماؾؿععؾ(، م)ادقظة م)صقجلط مراء: ماآلؾؿععار(، ر:مخة
مك(.شع)

ؼمصالظابػمؼرصؿظةماظاحمسيثمغؤدلثماظاـظماؾضؿريركمظؿقعؼمصةمالصاضإم-
تم+ممممك،مأومبرضّتم+مممك،مبرضم>تم+ممممكممبرضؾ:مم*ظػعابؼمحالظا
ماتم+ممممك؟برض

مؽم...تاؿّؾدؽمأومؿؿّؾدم>ؽمؿؿّؾد*ممم

 ول:فجؾؿ ؾينبملا

ق:متم/مػامعؼ؟مبالظؼماصالظةماصاضإبقل؟مففؾؿمظينؾدلؾماؽؿشؼػمطقم-
مف.ؿصرععـمميؽاتممطرحلابقلمففؾؿمظينؾدلارماثتمـمأومآغـمـم،متنمـمتمـم

 ادر:ملصا

مادلصام- مواؾؿعؾمظينؾدلدر مادلصقم مظألففؾؿمظينؾدلدر ماصعقل مؼشؿدلال ؾمػة،
مال.صعؾماألظؽةملؾظـابمنبصمظـمنبعصا؟مؿفقـبطمؾخةممث

مشظسماغػم- م)0الم)ؽذةمظأللؾظـابلء مو مظأل5( ادر،مدلصة،ماؼشؿدلالماصع(
ؿمعؾتؿموسؾؿمظـمععؾؾ،مؽؿتؾموطؿؾمظـمعؽؿا:مفؼؼرػتـمميؽةمالمطؾؿخمملػؾمػ
مال.صعؾماألظؽةملؾظـابؿ(.معؾؿعؿموععؾرىمحاألب)أوم

 ائـر:ؾضؿا

مؽ.ؼدظةمعقدلعؾروعماظػؾماطقذجمومنطماألسة:مأـػصؾدلائـرماظضؿام-

مرد؟دلػماألولماظضؿريماسيسمـجلماسيرقمصاكمـػؾمػم-

مرد؟دلػلماغاـظماريظضؿماسيسمـجلماسيرقمصاكمـػؾمػم-
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م(.نيؿغ،منيؿغت،مغت،مغر؟م)فؼظؾمؽذكمأيمسؾط،مؾخةممثمطانإذامم-

مػم- مـػؾ ماصاك مأو مخؿرق مـجلماسيالف مواغاـظماظضؿريماسيس ثمظاـظل
مع؟ؿفؾظ

ماطدقابؾمصـماألسرىمخالمأؽذتمأسرػتؾمػم- مأيمسيؼم)ي(،مصالظة
مظضؿا م)أفظتائـر مغر مؿغاي، مػاي، م...( مػقي، مات؟صؼالظضماعبقرتمطتؾ
مرد؟عػع/ذي

ؾمطمسيؾمعؿلؿؼان؟مؼؿ:مؽؾؿدلماألولماظضؿريماسيؼمصالظابؾمؽذامغدسـؾمػم-
مة؟حقؿعػةمقتقصدةمحقبلمفؿـتةمطؾؿدمعبطمبأداةمرطقىمدعمأومضقادلا

مان؟عقؿغان،معقػؾ:مـععمؿجلماسيدةمؼزعالمؽذدمأجقتؾمػم-

مق؟ػتموغا،مأغقموأػا،مغتموأغقل:مأؼتػمطقم-

 ة:صؾتملائـر اؾضؿا

ةمقتقصدةمحقبلمفؿؼـمطانؾمإذامظػعؾماؽذبمحلكمسؾقذجممنطماألسأم-
ما(.لغب،مؿطةم)حقؿعػ

ث،مغؤعر،مطذعةم)ثالـظائـرماؾضؿةمظلؾظـاب"مهرفم"قؾاءمظػخاكمإـػؾمػم-
مة؟طرحرفمأومحدمعبع(مذي

مهرف:مـمو،مـمآه،مآ)ه(،مـمحلدماعبردمدلػرماطذدلثماظاـظماظضؿريقماػامعم-
م...مإخل؟

ؾمفؿلؼؼمصامالهلػمغضق"ع"،مأوم"ح"مومرفحبلمفؿـتةمظؽؾؿاماعدسـم-
انمػمؼطؼـامأومؾقؿدامؼطغانمؼطؼـمنيؿؼقؾغماظنيتدحقظدث:ماحياذامع،مهاظـ:مب

محمحؼ؟

ماؼ.حػروم>امػؿ،مروحم+محمػمم>ؿمػعم+مع

 ام:فػستأدوات اال
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م"؟عـقلم"ؼتػمطقم-

ما"؟عاذا"مأوم"عقلم"ؼتػمطقم-

مـ"،م...؟ػامعل"،م"ػامعؿ/مػامعق"،م"ػامعقلم"ؼتػمطقم-

مؿ"؟طقلم"ؼتػمطقم-

ة.مؼؤؾـتةمضالسمديلمإعرؼؤالملظةملؾظـاباممفػدؿرفماالحؾمعؿلؿؼؾمػم-
مك"؟تقمأػؾمػا؟م"جة(مواشمقبردلغةماففؾ)اظ

مـ"؟ؼأمعــ"؟م"ؼمأديـ"؟م"إؼقلم"أؼتػمطقم-

مك"؟ؿعقلم"ؼتػمطقم-

مّؿ"،ساذا"مأومعـمساذا"،مععمعذا"،مػامعاذا"،مدلؾ"،مجقلم"إلؼتػمطقم-
م؟عـعمع"مؿـس"مأومعــمس"

 روف:ؾظا

مق؟ؿظماسي،منيحلذاماػمسيقل:ماآلن،مؼتػمطقم-

م!قامتادممضامغقل:مأؼتػمطقم-

مؽ؟مسابؽمؼادؼـمعـكمسؾردمؾةموظصؼقادلؿماغعقل:مؼتػمطقم-

 اء:مساأل

 :صغريتؾا

ماب،م...بت،مـبب،مطؾؾ:مـعةمقثالـظاءمامسمظألصغريؿظقنماؼؽػمطقم-

اح،مؿعػ،مطاندوق،مدـصؾ:مـعةمسقابرظاءمامسممظألصغريؿظقنماؼؽػمطقم-
م...

ؽـات:مقهلقان/مأوماظاتمواألظصػقتم)اؾـعةمظلؾظـابمصغريؿظقنماؼؽػمطقم-
م،م...ريؾطر،مصػ

مادر؟ؾؿصالموظصعمظألصغريتاكمـػؾمػق؟مؾحة:مظصػماصغريتقمػامعم-
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مقت؟ؾـعاءموظمسةمظأللؾظـابمصغريؿظابعمؿجلةماصقغقنمؽتػمطقم-

ةمحيرذمؼعينؾم)عؿتلؿمعـرفمرمعـرة؟مـؽبةمعؿؾلؿعاتمصغريؿظؾماػم-
مال،م...(.جار،مرؾطاب،مذؾاء،ملغم)ؽؾؿنيؿدلا

 ة:ؾغابملة اصقغ

ماصقغاكمـػؾمػم- مظغاؾدلة معة؟ ماقعؾرلمػا مصعؾقل،مصعذر:مجلة ؾمػقن؟
ما.ػرطرى؟مأذخذورمأجاكمـػ

 ل:ػضقتؾل اػعأ

مف،م...ـعؾمسؼف،مأـعرمصغف،مأـعمربطؾ:مأػضقؿظؾماصعقنمأؽؿؼػمطقم-

 وع:ؿجلا

مؽؿؼػمطقم- ماألذيقن مامسع مقثالـظاء مطاؽذة: مأو مطرياؽذر مأومتاعػ، ح
مع؟ؼقزؿظقماػامعح،م...مقتاعػ

مد.ؼدج،مريؾطؾ:مصعقذرمجلقتمذواتماظـععماذيم-

 وان:ؾوت األـعاف أو صأو

مر؟صػضمأزرق،مأقبقد،مأدر،مأريقل:مأؼتػمطقم-

مث؟غقأؿظابؿمفؽؾذقنمؼؽػمطقم-

ما.ػرطرى؟مأذخالمأؽذاكمأـػؾمػقن؟مؿعجيؾمؽذكمأيمسؾػمأومطقم-

 ى:ـثملا

مك؟ــدلقنماؽؿؼػمطقم-

مػؾمػم- مومسمإالمأؼعينادي؟مسق ؾمأومعؿتلؿةمـعاسمواألزظؼقداتماحاء
ماسدتلؿ مـقؿـظل معنيقؼة: معنياس، مؼذرب، مأو م...؟ مإميؽـ، مظاعؿدؿـ ؾمؽبف
م؟ـنيثمانيؽقذكمسؾدلمظقفملـػبؾمؼلؿعمؼعينة؟مؼرح
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مالن،م...؟ػران،متزخؾان،مباؿطقلمؼتػمطق؟م0قلمؼتػمطقم-

 دد:ؾعاء امسأ

ةمظاحمسيزج(موعالمبةم)ؼادظعةماظاحلماسي.م12مديإم1معـددمظعاءمامسرمأطأذم-
معـددمظعاءمامسرمأطة؟مأذقداظؼقةمواـقعزظداتماحقظاءمامسعمأعلمجزدلددماظعا

م13مديإم11 ماظاحلماسي. موؼادظعة ماظاحمسية ماظعة م)جزدلدد مأومطلزيل اس
م)سالؿزي مذاطلزيش(، مؿطؾ مذاطلزياب، مؿطـ مذاطشزياب، اب؟(مؿطر
مث؟غقأؿظمواطريذؿظةماظاحمسيرقمصةممثؾمػ

مطقم- ماغؽػ ماؿققؿظقن مظعز مظأللؾظـابددي مسة م12مديإم9معـداد ؾمػ؟
مددي؟ظعزماؿققؿظةماقعؾرلمػامعدات؟محقظمانيبةمطبروفمراحؾمعؿتلؿ

معـدادمسكماألسؾامؼضؼمأؾطـتةمؾطقرتظذهماػؾمـعـمؼاالتمأحؿمؼؽدظؾمػم-
م؟13/02مديإم11

مػم- مأمثؾ مخمقذجمنة مأللؾظـاباص مامسة مواحقظاء م)ذواتمظؼقدات اس
تمدام،مؼسمازي:م12مديإم9معـدادمسةمظأللؾظـابـ(مؼرفذ،معنيقؼك:مــدلا
مرى؟خاءمأمسكمأسؾامؼضؼمأؾطـتؾمػقر،م...مفذعمدؾ،مـنيد

 ة:يوحؾـب اؽقارتؾا

 ة:ملؾؽقا

 اق(:حلة اإلؾاح )يفاضب اإلؽقرتؾا

مة؟ؼققظـبماطقارتظاضمعؾظقدمضقةممثالمأومعؿدؿةماالريـطلمػؾمػم-

 ة:ؾؾتحملة ابؽقرتؾا

معم- ماألدواتماػا م)عؿؾلؿدلل مؿعة مؿغاع، متاع، مدتاع، مدي،مؼا، مد، ال،
مؽ؟ظادلةماقعؾطبطمتؾرتؾمػل،م...؟مؾادي،ماظ

مطأذم- ماألؾؿخمر ماؽذػ مدفصرعتميتظال م: مؼا مأؿعاول، م...(؟ طمساوع،
مؼ؟حالظاقماظصالمأدواتماإلعؿدؿابقذجممناأل

معم- مإػا مظل،ماؾ؟ماظقلصقدلؿمادق ةمأومصؾةممثؾمػال،مادي،مدي،م...(
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مة؟دلؾؽقدماػقتميتظةماصقرحلةماؾطقرتظابةمضالس

مد،م...؟ريقمأخد،مأريد،مأبمأريقل:مأممأؼتػمطقم-

مرة؟غؽةمؾقؾضةمؽؾؿبةموصرععةمؾقؾضةمطؾؿالمعؿدؿابةمظقصقعةمؾذيقنمطم-

 ل:بؼستملال أو ابؼستارة االبع

مػم- مأـػؾ مؽذاك مأو مإحال مؾؼدؿروف مػصؾـعال معة؟ مػا ا:مفؽؾذق
م)ي(،م...؟شاعح،مؼل،مراجيا)دي(،مش)

 س:ؾـػذات أو اؾل اػع

مؽ؟لغػجمغا،مباؿطفملظـػىمذرتف،مالغػرحمجس:مظـػؾماػعبمربغعػمطقم-

 ووم:ملعؾ اغريرة وؾـؽأدوات ا

مؾخةممثؾمػم- ؿمداإلمعـد"مأومحددم"واظعامعـاتمحقلؿعمـؽريتؼمألداة
ملء"؟ذلم"صؾاأل

ماش،م...طل،مذؾ،م/محدال،محاظـ،موم-دمحؿ:مواهلاؽذلمأػامعم-

مواؽؿؼػمطقم- ماحقن؟ مـؾظدمحت،موـؾظد مـؾظاحت، ت،مـبلمذت،م...
مت،م...ـباشمط

مػم- مػؾ ماالريـطؿ معؿدؿو ماصقغبال؟ مافجملة مأو مظقل مععؾال مأو ةمصقغبقم
مؼرؼدؼت ماسدؼمعـة: ماسددلل، محقة،مواسددلق، ماػمسيف،مصرستمألظد ةمظاحلذه
ماتمآمأومإي؟طرقؾدمظؼدمتةممثؾمػة؟مقتقصةمربغؾمؿهةمؿلظا
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 ارة:شه واإلقبـتؾأدوات ا

ماص؟ذكؤالءماألػة،مػؾطظفماتاػؾ،مجرظذاماػقل:مؼتػمطقم-

مؿ؟ػؿمؾؽتل،مػؽمؾتؽ،مظقل:مذؼتػمطقم-

ماص؟ذكؽـؽماألظؽ،مأوؾتةمػؾطظفماتاػؾمذاك،مجرظؽماظقل:مذؼتػمطقم-

مطقم- مؼتػ مـػقل: مػا؟ مأـػؾ مؽذاك ماصالظابال محالظؼ مـعؼ ا،مؼاـػؾ
مـ؟ؼاصامػؾمـعةمؾطرعالمؽذاك؟مأومأـػ

ذيمظلءماشظصماخيامصقؿزمؿققؿظـماميؽؾمػؿ؟مثـمسػمؾختؿؾمػاك؟مـػم-
ما)ك(؟متةمظـم:ملؾظـابفمقهلة:مؼرؤظالماجمدىمعؿؼ

 ر:جلروف اح أو يفرحلب اؽرملا

سماألدواتمأومغػلمػؾمػاء؟مؾؼتقمودمؾموجلمأومألط،مديقل:مإؼتػمطقم-
ماء.مسعماألعةمصؼالظروفماحلعماعتماجقذمنطماألسة؟مأصقرحلاألداةما

 ي:ؾـػا

مملاب،مؿظؽذاماػرأمضمأمل،مذلمأملؾ:مـعةمظػعؾقةماؿؾجلماسيلمظـػؿماؿؼػمطق
م)اؾخلماذرتأ مؾخلتماؼذرتز مريسمأظقارا،منتملظز(، ماػد مؼددلق سمظقر،
ماك.خامأغتمألظل،مخدمأريأ

مطقم- ماغػدثمحيػ ماإلؿؾجلل مأقمسة مرية: مظقد مأؼضرعس مغا، تملظا
دمرير،مأؼددلقماػسمظقدمريارا،مأنتملظتمغارا،مأنسمظقدمريا،مأؼضرع
ماك.ختمألظامغل،مأخسمأظق

 م:جملعا

دمؼدظعرماطاءمأومذطسـمإعؽؽ(،مإذامأظذطاءممسسماألـجطمسقلم)أؼتػمطقم-
مؾ.خدعؾمظؽلمعاداألمعـ

م
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ممؾصعم-

ممزلغم-

ممعؾرم-

ممؾخدم-

ممبحأراد/أم-

ممدجوم-

ممرظؿغإم-

ممذخؾ/أريم-

ممذخأم-

ممربسط/أسذ/أخال/عتم-

ممرغظرأى/م-

ممتـصع/ـمسم-

ممامغم-

مملؼبسمـمؾجم-

مماقػدؿػمـماضوم-

ممؾسؿم-

ممثعبم-

ممكعرم-

ممدذؽمـملعأم-

ممؾعدم-
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ممػ(ضقتػم)ضقتم-

ممعجتمـمرػؿظإم-

ممكؽحم-

ممحؾصأم-

ممؼشؾأم-

ممبؾرم-

ممؽـا(مأومدسقذأم)خؾم-

ممؽـا(قذعم)ضوم-

مملء(ذـمسثم)حبم-

مم(يندلؤؼلمدم)رأملأتم-

ممرعدأم-

ممؾطم-

مماعدمحوام-

مماعلءمذم-

ممدحالمأم-

مملءذالمم-

ممـحلد،مقجم-

مملترأعرأة،مإعام-

رد؟مأومدلػثماغؤدلعمواؿجلةماصقغمسيرىمخاءمأمسعمأعطمتؾرؼقػمطاظـاسم)م-
مغمأخرى(.صقاكمـػ
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ممزرجلام-

ممؿراؿطظام-

ممالؼتربظام-

ممقنؾقؿاظم-

مماصجاإلم-

ممقزجلام-

ممرعظؼة،مادقظؽام-

مماخلؾظام-

ممقفذرخم-

ممدسظعام-

ممرريخماألقطؾظام-

ممقددؾماألظػؾػام-

ممحدلؾام-

مماعظـعـام-

ممدةبزظام-

مماحؾظصقرماطصم-

ممذاءظغام-

مماءشظعام-

ممزوالظدماعبم-

ممرطعم-
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ممؾ(فطؼرم)طدلام-

ممةحارؾظؾماؾضامعة،محارؾظام-

ممدشدمعبدا،مشم-

مماـػم-

ممؿظػام-

ممػغاألم-

ممرةفـحلام-

ممانصحلام-

ممػظقرماألؼزـخلام-

مميربظرماؼزـخلام-

ممةؿؽلظام-

ممقتؽؿطة،مجاجؽ،مدؼدم-

مماعظـعام-

ممةقبزرم-

مماءطشم-

ممةؼرضم-

ممـخادم-

ممغريذم-

مأؾصأم- مريا/أقضبح ممسـر، ؾ،مدم،
مجغضؽ،ممسـ،مهل

م
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ممة(ؾراكدلأمم+)م)أداةمام-

ممدةجم-

ممالخم-

ممبلغرمأومفصم-

مم!ذارحم-

ممامبرم-

مملتأتبمأنمجيم-

ممل(فؿغتمأؽذؽم)أوذأوم-

ممابػذظكمأوجماسؾقمػم-

قامتأؼمملد،معبأتمتمملد،معبأتمؼمملم-
مدعب

م

ممةؿائـغزالمتا،مالمؿائـغزالمؼالمم-

مماءدلامعـمريـظؽا،ماريـطم-
م

ماء،دلامعـالمضؾقؾ،مقؽـضؾ،مضؾ،مأضؾقات،مـؾظامعـاس/مظـامعـدمؼدظعام-
مات.ـؾظامعـةمضؾاس،مظـامعـؾمظؼؾقا

 س:ـجلا

ةمطؾؿقسم)أومع،مؽنيداب،مدار،مبة:مقتاتماآلظؽؾؿسماـجقعمغقمػامعم-
مػقت مزععـد مؼاه(، مصت، معقف، مقبا، مطؾؿت، ماعينتات ماظؼؿ: س،مؿشظر،
مار؟ظـؼ،ماؼرطظ،ماألرض،ماطاندظب،ماظؼؾ،مانبظا


