
 

るفح  や1/1لص∂

 الجヲヰヨرية الجزائゲية الديヨقゲاطية الشعらية
 コヱارり التゲبية الヲطنية

 التゲبية الجزائヱ ゲسطمديゲية 

ة ベꞌꞌجاء ヱالتヲヘ  الꞌꞌ  ゲمدرسة  –يعةコربヲ-الガاص 
 

 
 

 
 ラ(1.5): لゲヨين اأヱ  الت  

 
،ポ ∠ケゅ∠ら ⊥ヨلأや ∠ラゅ ∠ツ م∠ ∠ケ ⌒ゲ メ⊥ أ∠يュゅｚ⌒ ش∠ヰأ ｚヱ∠ه⊥و∠ أ やًギ∠غ : ⊥ゆ∠ ْأ や ∠メゅ∠ف⌒  قや ∠ゲ⊥س∠ت ∠ヱ ⊥ボ ي⌒レ ∠ヨلأや إل∠ى ∠り∠ي ص∠ا⌒ヤ ギ⌒ ك∠يأ ت⊥ص∠ ج⌒ سأ

لأت⌒ز∠  ヤ∠يأك∠ やا⌒ ギ⌒ آد∠やبゅً ع∠ ج⌒ سأ ∠ヨأヤ إラ∠ ل⌒ ∠ヱ ،⌒يح ⌒ヱや ∠ゲｚلتや ∠ヱ ⌒ءゅ∠ش ゅ.ب⌒ や ⊥ュやلأع⌒ ∠ヰ 
∠م⌒  - ⌒ْ  ⌒ギ ج⌒ سأ ∠ヨلأや ∠ゆや∠أ آدゲ⊥أكク⊥ين:أ  
 إلゅボء やلت∂حي∂る عヤى やلヨصヤ∂ين.   -
- .ュゅヨهتゅب ュゅع لإمゅヨاستや 
-  れلص∂وや فعゲين بヤصヨلや ァゅعコإ ュギع.るكゲلحや りゲんكヱ 
 

 ラ( 2.5): انيゲヨين الث  الت  
ول⌒ه⌒ م⊥  ع∠ت∠يأن⌒ ب∠عأギ∠ د⊥خ⊥ كأ ∠ケ ى∠ヤ ، ف∠ص∠ ⌒ギ ج⌒ سأ ∠ヨلأや ين⊥ إ⌒ل∠ى ل∠ أ∠م⌒ ゅ∠ら.ًりش∠ د∠خ∠ ∠ゲ 

ين⊥  - ى やلصｚا∠や ⊥りل∂ت⌒ي ص∠ا∠ه∠ゅ أ∠م⌒ ∠ヨ∠ت⊥س や∠クゅ  ؟م∠
ى  - ∠ヨ∠ت⊥سギسجヨلや るتحي りصا. 
- : يث⌒ ⌒ギ لأ ن∠ص∠ やلأح∠ ⌒ヨ  أ∠كأ

س∠لهم:  ∠ヱ ⌒ل∠ْيه ⊥ ع∠ َه لهى  ⌒ ص∠ َه س⊥ヲل⊥  ギ⊥ك⊥  دخلإ⌒や∠ク ﴿ق∠ال∠ ر∠ ك∠عأ ف∠ヤأ ヨسجや ギلمأ أ∠ح∠ ヤ⌒س∠ ق∠らأل∠ أ∠ラأ  ケكعتيني∠ゲأ  .﴾ي∠جأ
 

 ラ(1.5) :الت ゲヨين الث الث
. ∠ラآ أ∠ やلأゲ⊥ボأ ∠ゲأボ∠ي ين⊥ ل⌒ ヤ∠س∠ أ∠م⌒  ب∠عأや ∠ギلصｚا∠り⌒ ج∠

 
-  ⌒ ヨ∠ت م⊥ ∠ヱ ⌒ا:أ∠ْرب⌒ْط ب∠ْين∠ اآي∠ة ∠ヰ ∠ヨ 
 
ぁヤوラ∠ ع∠ヤ∠ى   ت⌒ه⌒ ي⊥ص∠ ∠ム⌒ا∠ئ م∠ ∠ヱ ∠ ｚَ  ｚラ⌒إ ⌒ يل∃  .            .  やلらｚレ⌒ي∂ ج⌒ نأ س⌒ り∃ م⌒ ∠ケゅ ج∠ مأ ب⌒ح⌒ ⌒ヰي م⌒  ت∠ゲأ
يأやゲً أ∠ب∠ゅب⌒يل∠     ∠ヅ مأ ⌒ヰيأ∠ヤ∠س∠ل∠ ع أ∠ケأ ∠ヱ                   .    .ي⌒レي ل⌒ي∠ د⌒ ∠ヱ مأ⊥ム⊥レي  ل∠ム⊥مأ د⌒
ゅ أ∠عأ   ا∠ أ∠نأت⊥مأ ع∠ゅب⌒ラヱ⊥ギ∠ م∠ ∠ヱ   ⊥ギ⊥ら            .             . ∠أ ゅ∠ل∂ يや ゅ ∠ヰぁين∠ ي ⌒グآやوぁヤ レ⊥وや ص∠ ヤ⌒يゅヨً م∠ وや ت∠سأ ⊥ヨ⌒ヤ س∠ ∠ヱ 
 

 ラ(54.) :الت ゲヨين الゲابع
 ∠る ين⊥ ق⌒ص∠ ه∠ゅ أم⌒ ⌒ギف⌒ي りｚギ⊥ ت∠ボ⊥صぁ ع∠ヤ∠ى ح∠ ヤ∠س∠ت⌒ やلأج∠ り⌒ ج∠ ∠ゲ س⊥ ف⌒ي やلسヰｚأ ∠ケ ゅ∠レ⌒ول  ⊥ ｚَ ｚヤى  ، ث⊥مヱ ｚ∠ ص∠ ｚヤم∠ س∠ ∠ヱ ⌒يأه∠ヤ ヰ∠تأ  ع∠ ج∠

る∠ヤ⌒ゃ:ل∠ه⊥  ∠سأ ْأ や ∠ب∠عأض 
- : ⌒る∠بゅ ج∠ ين⊥ ع∠ヤ∠ى やإ⌒ ギأ أ∠م⌒  س∠ゅع⌒

 ゅ∠レ⌒س⊥ول ∠ケ ⊥م ュ∠  محやギヨ⌒سأ ل⌒ギ∠ ي∠وأ ⊥ヱゲني عشゅ∂んلや  ف⌒يるمゲムヨلや るムأ  مヰ∠نأ ش ケ メبيعゲ⌒ م⌒ ∂ヱْや،  ⊥ロ⊥ギ⌒لや ∠ヱらع ∂َ  ギ ،
ه⊥  ぁأ⊥مるレآم ⊥ロぁギ ع∠ت⊥ه⊥ ، عや ギらلヨط∂ヤب، ج∠ ض⌒ ゲأ ∠ ي∠ت⌒ حヤيや るヨلس∂عギيるم⊥ ف∠りゅ⌒ أ⊥م∂⌒  ب∠عأギ∠ يヱ ،ゅヨً∠ ، ن∠ش∠أ ∠ヱ ⊥ロゅ∠ع ∠ケ ⌒ロ ⌒∂ギ ج∠ ∠ヱ ⌒ه ه ∂ヨع

 أبو ゅヅلب.
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