
 

 

 راق ــة العــمجهوري                     

 وزار ة التعلوم العالي والبحث العلمي       

 رة / كلوة الرتبوة للعلوم اإلنسانوةـــجامعة البص

 املرحلــة الرابعـة //  رافواــم اجلغـــقس        

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 إعــــــــداد 

 ىر ــــــــدكتـــال تاذـــــــــــــــــــــألاس

 عبدالرحمن جري مردان الحىيدر

 

 

2019 

 
 

 

 جغـرافيـة 
   الـوطـن العـربي



 الحويدرإعداد األستاذ الدكتور عبدالرحمن جري          محــاضـرات في جغـرافيـة الـوطـن العــربي        

 

 

 2 

 لعربيامساحة الىطن 

نغغا أع يشغغ ا وطغغألع بط مسغغة واغغة م أواغغ م و   غغ ع وقمر يويغغا وغغة قغغةمية  اغغية أبومي يغغة   

على بطوصةام بطج موويم نجاهة يخيلف ويوة سينهة وة ي ايا واة يه بأ واة م بقلغةم  ألطغ   واللالع

م .وةطس  غغ ر ي غغأس س اغغة  واغغة  وطواغغة ة وطويس غغم وغغة  اغغة  يلغغ   وقاغغ ي    غغ أا ىطغغى وخغغيالف 

نجغا بقخغمت ي اغ  واغة م بطيةساغم  بطيةسام و   ل اأع  اة  واة م بطوال ة  بطوةئيم . وة  غيع

صغغغأوةا أجيسغغغأية بط مسيغغغم  ةط وققلغغغةمة بع س غغغر وطوصغغغةام قغغغا ياغغغيس ا س غغغر و غغغةك . وغغغ  أوطوغغغة 

   أوأمييةنية .

(. وغة  2وليغأع  غس 41ر بطوصغةام ىطغى بع واغ ة م بطغألع بط مسغة ي غام س غاأا   ويش   يم س  

 أي  غ   0 2وليأع  غس 41 يع يشيم بطوصةام بقخمت ىطى وع واة م بطألع بط مسة يس   لغ ب ثم وع 

بوغة وغة قغةمأ  اغية  0 2 غس 0000000ب سم واة م طلألع بط مسة ضغوع قغةمأ بومي  غ  ية وهغة س غاأا

 . 2 س 1200000بط مسيم س اأا  وققلةمويس  لغ واة م 

 وطغاأاوغع  poundsف طج موويغم بطايةاغيم أ اغ  يصنيغ و ط مسة وع أجهم نظمأي ا وطألع و

ع س جغس ونةاغ  وغ  وقيمنغ ة ىلو وغ وطواغة مأوع هغل     2وليأع  س6بط والقم بطية يزيا واة يهة عع 

 وقيصغةالهأم  يغةع ايةاغة جيغاوك اغأف يغ ال ىطغى ظغ  واغي الالك أواي ل  وأوماهة وطلسي يم  وطا ةع

وة يويةز سغه بمر وطغألع وغع بطأوا م ايةايةك هأ  وطواة مأووة يزيا وع قيوم هل   0قأل وة بط ةطس 

 وطج موويغغأعطغغلل ي يسغغم  وق وغغم و وطس غغماغغأت  وويغغاواهة  وهغغة يسغغاأ قل غغم أو غغاأ ال ي يغغمر يوةاغغ

 وطهنغالطو غيل طمسله سغيع وطويغة  وطاويئغم وغة و   أوط م  وطالسبهويم  سيمأ أق   و س يمأ اوخلي   م ل

     .ة  طو يل بقللاوطويأال أبعةطة و وطس مطسةماأ وة أوطو ياطم أو ع ثس و

     

 وأهميتــــــــــه ربيـــلعان ــلىطاع ــــــىقـم

ة  قاغ نظغموك قنغه و    طج مووة طهبأ ىقليس ج مووة السا وع ي ايا وطوأق  و عنا اموام بل اأطم 

 . وطاأطم يل  بأ وإلقليسطو ةنيم طلط  و وط القة طلل ي يوا عليه وة  شف أي ليا و

امجغم  2عغمر ة يلغ  وطواغة م سغيع اوئميغ  أي غ  وة قغةمية  اغية أبومي يغة وطألع وط مسة ويا ي

 .اوئمأ عمر (  10امجم  شوةالك . بل بنه يويا على    17طجنأسيم طلصأوةا أجنأسةك عنا وط اأا و
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امجغم رمسغةك عنغ ا اغأو ا وطو غم   47بوة سةطناسم ققأو  وطلأا وأنه ين صم سيع قأاة لأا 

 .أا قغغأ  لغغ  77ةوم    غغ ونغغه يويغغا علغغى وامقةك عنغغا خلغغيا عوغغةع   بل     غغ امجغغم ش 60أوأمييةنيغغة أ

 (4خميل        م  

% وغع واغة م وطغألع وط مسغة 27.1أوع وطيأزي  وطج مووة طألمر وط مسيغم نجغا وع وغة ي غةاا 

 % وع وطواة م وة قةمأ بومي ية .72.6ي   وة وط ةمأ وآلايأيم   أي   وطجز  وطسةقة وطلل ي ةاا 

ةمية  اغية أبومي يغة   وغةع مق غم هلو أوغ  والياغةع وط ظغيس طلغألع وط مسغة   أوويغاوا  وط سيغم وغة قغ

وقمر وط مسيغغم يشغغ ا أ غغاأ و ةنيغغم ويوةاغغ م وقجغغزو    أوضغغ م وطو غغةطس أ غغاأا  يسغغمز  يةنغغه وطون غغما 

 أيأ ا شخصييه وطج موويم سيع بقةطيس وط ةطس وط سمت . 

وسيغاو ك وغع و ة وطجنأ  وطشمقة يأجا  ا أوضح هأ وطخليا وط مسغة   ثغس ييغامل وط غاأا وطايةاغيم 

مو  وطخليا وط مسة و  واليجة  وط ةس طل ةصا وطيضةمياة وطضخس وطلل ييوثغا ساالاغا جسغةا زوجغمأ  

  أيلغ   وط مسيم وطية يا نهة وط غم  وقمروطشةه م والمي ةع   أهة ي صا سيع ويموع أوط موق سوة ويهة 

ووغثالك وغة بطو غيل أوغة وط غم  نجغا وط غا وطس غمل بط ظغيس .  وطجسةا يوثغا  غاأا لسي يغم أقأويغم وةصغلم

بقللاة  يث يلا سالا وطو    م  وط مسة  أوأمييةن  ية سجسهم س ميم لأيلغم علغى هغلو بطو غيل   أهغلو 

 وطوالح وطوةئة وطأوا  وط ويق يض  طلألع وط مسة  اوك ج موو  يةك لسي يةك أوض    ةك .

طلل يويغا وغع لنجغم رمسغةك أ يغى  ا وطس م وطويأال وطألع وط مسة و  اةأوة وطشوةا يويا  اأا و

وإلاغ نامأنم شغمقةك   ثغس ييوةشغى وط غاأا بطسميغم وغغ  الاغلم جسغةا لغأمأ    أهغة  غا لسي غة أقغغأوة 

 .طألمر وط مسيم 

وط غاأا  يوةشغى وغة  اغية يأ   وقومي يغم وقمرأوة وطجنأ  يويا وط اأا وطسميم طلألع وط مسة وغة 

ووغة ي غاس يال غظ وع  غاأا وطمق غم وطأواغ م أا وط مسغة . و  اة ا خليا عغاع   أوطس غم وط مسغة أوطخلغي

وطيغغة ي غغي  وغغة اوخلهغغة وقوغغم وط مسيغغم ياغغينا وغغة ورلغغ  وقجغغزو  ىطغغى و غغةطس ج موويغغم لسي يغغم أوضغغ م   

س ميغغم  ةنغغ  بس سميغغم   أيلغغ  وط غغاأا وطلسي يغغم وطوني غغم   لغغ  طاغغ ةع وطغغألع وط مسغغة وغغة وطغغزوع وط غغايس 

لأيلم   ووة هيأ ومصم وطنوأ أوطي اس وط ضةمل وطولغما   أاغةعا علغى وطلوأنينم أوقوع خالا عصأم 

 سنة  شخصييهس وط أويم أأضأح و ةطوهة اوخا يل  وط اأا .

  ـهوأهميتــــ لعربيا جغرافيلاىقع خصائص امل

طوأقغ  أوط القغة  بطو ةنيغم أخصغةئ  هغلو و وط مسغة لغألعطىلو وني لنة ىطى امواغم وطوأقغ  وطج مووغة 

 :   وآلييميسمز طنة وط  ةئق بطهةوم  يليهمبطاقي م طخ وطنظمأنه أسيع بجزو  بط ةطس   وأع سي
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 (1ة )ــــخريط
 ن العالمــــن العربي مــع الوطـــموق

 
 

وويغغم لسي يغغم أوضغغ م   . بع و ظغغس بجغغزو  بطغغألع بط مسغغة ياغغينا وغغة برلغغ  بجزوئهغغة ىطغغى و غغةطس ج م 4

أيل  وط اأا بطلسي يم بطوني م   ل  طا ةع بطغألع بط مسغة وغة وطغزوع بط غايس .  ةن  بس س ميم سمي   م 

أاغغةعا  وغغة سنغغة   .أوطي غغاس بط ضغغةمل  وطنوغغأووغغة هيغغأ طهغغس ومصغغم  أوالاغغي مومأقوغغع  وطلوأنينغغم

 .                  وط اأاشخصييهس بط أوي   م أأضأح و ةطوهة اوخا يل  

م وغة  يلغ  وط لغ ط ةطس   وهأ ي يا و   م ز ج موويةك ومياوك وة خةملم وأق ةك ط مسة يش ا و. بع وطألع و2

 .(بأمسة بومي ية    اية    وطثالثمطلل يمسل قةمويه وقمضة وط ظيس و وطجامبط ةطس وط ايس   أهأ 

طيغغة يج لغغه يشغغمف أياغغيلم علغغى به  غغ س ثغغالث بلمع وطغغألع وط مسغغة ي غغ  وغغة مق غغم بقمر و. بع 1

م ق وغوطس م و طويأال  و وطس مأيل  وقلمع هة    .طاأطيم نظم وطن ا  أوطيجةمأ و  م وع أجهموةئي    

وغة قلغ  وطغألع وط مسغة   أييصغا وغة ييجوغ  م أاغهة هة سةوياواهة ي يغم  أأ .(  وط مسة   وطخليا

 . ووثلمك سةطو يل بقللاة أوطهنال ط سمتشموك أا هالك سةطوال ة  وطوةئيم ووسة ويصةالطأق  لوي  ه و

 وطنلغةق شغوةالك   وأنغه ي غ  سي غ ع  17ْ جنأسغةك أ 2ْ. بع بطألع بط مسة س  س وأق ه سيع اوئمية عغمر  1

 وطي غة أونل  غ م  ويصغةا ع ثغس وهغأ يوثغا ىقلغيس . أوشوةالك  أوطسةماأطو ياطم و أوطنلةقة جنأسةك  وطواومل

أوغة ي غ  أمو   وغع بقغةطيس طويأاغل و وطس غم أىقلغيس   وطجنغأ ط ةمأ س اليهة أونيجةيهة وغة و وققةطيسسيع 

سغيع بقلغةم  والقيصغةالطي ةوغا و ا ي ال ىطى ي  يغق. أهلو ق  وطشوةاوة لو  رال  أونيجة  وخيل م 

 .ط مسة وطألع و
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                          أ حلضارية  الناحيةأ واًل : أ مهية املوقع من 

يع و اغغ  سغغا سغغ أوطيغغةس طغغي  سغغيع بطيغغةس   أويصغغةا وطي غغة ط مسغغة س  غغس  أنغغه ونل غغم وطغغألع وىع 

  والاغي مومأوالئوغم س غر ونةل غه ط يغةأ  وقجغزو ونةخغه وغة س غر  وعياواأس  س  بيضةك  أوطوة وطيةس  

وغة  وإلناغةنيم وط ضغةمو نشأ  بقاس  باهو  وة قا ا هل  وطخصةئ  لو  وطصلم سةطوأق  وطج مووة   

لق باهس بطوأق  بطج مووة طهغلو بطغألع وغة خغ أوع نة يم بخمت و ا  .نشأأ لوييم  ب ضةع بطألع وط مسة

 . خمت و يلم سه وقألةع وقوة  وط ضةمو يل   ونيشةمبطونةاسم وطية اةعا  على  وطظمأف

                                                          أ دلينية الناحيةاثنيًا : أ مهية أ ملوقع من 

لغةك وطونسغ  بقصغيا طل م غة  بطاينيغم أوهسبقمر بط مسيم طوأق هة بطويأال بط ميغا و غا  ةنغ  إن   

ةطوأاغغغأيم أوطواغغغي يم أوإلاغغغالس  و  ا  أوظغغغةهم بيوةنغغغه   بطيغغغة صغغغةر  طل غغغةطس ع ةئغغغطماغغغةال  وطاغغغوة  

ىطغى بمجغة   أونيشم  ونه ىطى بقلةم بط غةطس بطو يلغم سغه   ثغس  ة نشأ   لهة وة بطألع بط مسة أريمه   

  ا . ويو ة سسةام  بط ةطس 

                                              أ دلولية  والتجارةاثلثًا : أ مهية أ ملوقع يف أ لنقل 

ل م عسأم أ م م أولي غى ون وة وجةا وطن ا    أنه ط مسةسمز  بهويم وطوأق  وطج مووة طلألع و

طويسةينغم و وققغةطيس ل غم مسغل أويصغةا سغيع طليجةمأ أوطيجغةم وغع وطشغمق أوغع وط غم    وضغالك عغع  أنغه 

خيل غغم ة بيغغةح طل غغم  خغغالا وط صغغأم بطوووغغ  أوطيغغة ي غغف سغغه وغغع وطشغغوةا أوطجنغغأ     ونةخيغغةك أىنيةجيغغةك 

 .ةميغم سغيع وطشغمق أوط غم  عسغم وطيغةس  أوطوغة  علغى وطاغأو  أوط يةس ساأم وطأاغةلم  وطيج  اوطن  و ي ةم

 وطجنغة يعط مسيغم وغة  غا وغع و وقموضغةعسغم  وطيجغةمأأقايوةك  ةنغ  هنغة  عغاأ لغمق مئياغم يوغم ويهغة 

 :     أييوثا سةآلية آلايأل أوقومي ةو

 بطخصي                                                            وطهالالميق  .4

 لميق شسه وطجزيمأ وط مسيم .2

 م   ق وص مي   ل  .1

 و يشةفس ا  وط م  بأ وطالسشأنةك اأو  أق   أوزاواأقا عظو  بهويم وطألع بط مسة سش ا  سيم 

وغغع وطصغغ ةمل ون غغ ةلق  وطغغن لبطيغغة ين غغا  وقنةسيغغ ا وغغا  و غغ  .بآلاغغيأيم أوقومي يغغم وغغة بموضغغيه  وطغغن ل

 و يشغةفة بع  وغ  .أاأا شمق  اغية  أوقومي يمبقأمسيم   وطاأابط مسيم أونهة ىطى  وطوأونئىطى   وإلنيةل

ىطغى  شغوةالك  وغع هغلو وطغن ل عسغم وط نغةأوغمأم جغز   سيغم  طضغمأمأ   وطاغأي زوا وع بهويغم قنغةأ  وطن ل
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أقغا  غةع طلخصغةئ  بطج موويغم  اأموك وهوغةك وغ ة زيغةاأ بهغ ويم وطلغمق   .بأمسة أبومي غة بطشغوةطيم  رم 

 اس وط صأم أييوثا سةآلية :   بطيجةميم اوخا بطألع بط مسة و نل وقأوطواةط  

ب. جغل  وطاغة ا بطجنغغأسة طشغسه وطجزيغمأ بط مسيغغم طلاغ ةع أو يغغمووهس وهنغم صغيا وقاغغوة  أوط وغا و غغ ة 

ع طلسي م هسغأ  وطميغةح وغ أق بطو غيل وطهنغال أبطيغة ييجغه ن غأ قغةمأ و ا  ة   بطن ا أوطيجةمأ بطاأطيم 

    . اية خالا وصا وطصيف أيخمل ونهة وة وصا وطشية  بثم وة يأوم وطظمأف بطوثةطي   م طلوال م 
  ووثلمك سهاأ  ويةهه أ   غ ثمأ  وطخصةئ   بطلسي يم طلخليا بط مسة أبطية شج   على قيةس وطيجةمأب . 

      .أ ويه أأومأ وصةئا  وع وطاو  أوطل ط  ووة زوا و    ع وعيوةا وطا ةع على وطس م وطجزم بطونيشم

واغييلةع وطاغ ةع علغى وطاغأو ا أظغ هأم  ل . وطخصةئ  بطوشج م طلوال م وة وطس م بطويأاغل  ساغس 

 وة ي ا وطس م بطويأال هةائ وطوغأل أو يغاا وطونغةص سصغأمأ عةوغم   أيهغ   0بقاس وط ضةمو  ويهة 

أ يى هسأ  وقعةصيم عليغه وغة وصغا وطشغية  ط غ س ياغس   .عليه وطميةح سةنيظةس  وة وص ا وطصيف 

      .أخةصمك وة  أضه وطشمقة نظموك ط ثمأ وطجزم بطونيشمأ ويه   وإلمسة  طلوال يع 

 

                                  الاسرتاتيجية الناحيةع من ـــرابعًا : أ مهية أ ملوق   

 وط صغأمخغالا  والايموييجيم وطنة يمط مسة بهويم سةط م وع وطج موويم طلألع و وطخصةئ بعل   

بل بن غ ه  .ية أبومي يغة  بقأمسيغم أاأا  اغ  وطغاأاع بط مسة هأ وطجام بطغلل يغمسل سيغ وةطألع  .بطوخيل م 

 .  أا بطن ليغم أا  اية أبومي ية بط نيم سةطوأوا وطخغةس أوطغ ع اع اأا بأمسة بطصنةعيم أسي وطهةوم سي وط ل م

أوطغغاوةع    ونل غغم  وطهجغغأسبط مسيغغم وغغة عوليغغة   وقهويغغمم لو  وغغاوخا وط غغةمأ بقومي يغغ أهغغأ يغغي  س س

بطس ميغم  وطلمقم بطضي م وطية يايلم على وطواوخا وطوةئيبط مسة يي  س وة  أوطألع .وطاأي  أوط لويع 

ه أوطية با  ىطى زيةاأ بهوييغ ط مسة ا ووطخلي بق وم   أوطس م. بطويأال  وطس مبط ةطو   يم ووثلمك سواوخا 

  . والايموييجيم

 ةأال  طو ع  ع ون  خصةئ  بطوأق  وطج مووة طلألع وط مسة هة وطوا أطم قايوةك أ ايثة أقا  ة

وطاغ يلمأ بأ  ع وطاغيةاأ بأنغأع وغ ط غةطس ط غمر   سهغة أي غأس سهغة وط غأت بطايةاغيم وط سغمت وغة ووطية قةو

 ع نة يغغم   أبهوييهغغة وغغة ي  ي  غغ ق وغغطلوييغغم   قهوييهغغة وط مسيغغم وط اغغ مل وطوسةشغغم طلونل غغم و وال غغيالا

ع طيغأوزع سيغ أبهوييهغة وغة ي  يغق و ثةنيغم   ع نة يغم بطية ي ف سهة أيصغا سينهغة وغ وققةطيسعلى  وطايلمأ

  .طوينةزعم وع نة يم ثةطثم وطايةايم وط سمت و وط أت
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 لعربياجلوولوجوة للوطن ا البنوة

                             

 : بنية الىطن العربي
ً
    أوال

قنه يو ع وع خالطهة ي ايم  يوثا اموام وطسنيم بطجيأطأجيم عنصمو كوهوةك وة وطامواة  بطج موويم    

بط ثيم وع وطظأوهم بطلسي يم بطوأجأاأ على الح بقمر   أوع ثس ون  ةاهة على نش  ةل وإلناةع 

 .أيأزي ه أىنيةجه 

 يمكن من خالل دراسة البنية والتركيب الجيولوجي 

و موم بنأوع وطصخأم أيأزي هة وطج مووة   ووة يو ع وع و موم وطو ةاع وطوخيل م أبوة ع  .4

  أجأاهة   ول وع  ا نأع وع وطصخأم يشيوا على و ةاع و ينم .

و موم وات خصأسم    أسةطيةطة يو ع وع خالطهة و موم بنأوع وطصخأم وطية يشيق ونهة وطيمسم  .2

 هل  وطيمسم ون أطم بأ و ليم وطونشأ . و موم نأع وطيمسم اأو   ةن أوطيمسم 

 ىطىوع وطيلأم وطجيأطأجة طلألع وط مسة يساب ونل وقاس وقزونم أوط صأم وطجيأطأجيم   أيويا 

عهاوك   ول نجا على ال ه واة ة  أوا م وع وطصخأم وطنةميم وط ايوم    وة نجا مأوا   ب اثهة

وطال يم على وع وطألع وط مسة يوثا وي  ةك و اث وط صأم   أياا اموام وطصخأم  ىطى ايثم ي أا 

 م . أجي أط أوط صأم وطجي وقزونمجوي   ىطىجيأطأجيةك يضس صخأموك ينيوة ي أينةيهة 
 

 -: تأثرت بنية الوطن العربي في تكوينها بعاملين أساسيين هما

وطجزيمأ   أي يا وطيأس شسه بجزو   وطجنأ  وع هلو وطألع ي يا و ظس  ىطىأجأا  يلم صلسم  .4

وط مسيم أو ظس وصم أطيسية أوطص مو  وطجزوئميم . هل  وط يلم وطصلسم  ةن  وة وطوةضة وطا يق 

 ع قةمأ عظيوم ياوى   جناأونة ( .جز وك و

  أ ةع هلو وطس م ي لة وة  وطشوةا وع وط يلم ياوى   س م يي  ( ىطىأجأا س م عظيس  ةع ي    .2

أولاليع  أوقماعس ومر وط موق أاأمية أطسنةع   وط صم وطسموة ( و ظ وقأاوطزوع  بأوخم

 .وع ومر وصم أطيسية أسالا وطو م   أبجزو 

 -ىطى قاويع ويويزيع هوة :أيو ع ي ايس وطألع وط مسة وع نة يم وطسنيم 

 وط يلم وط ايوم وطصلسم وة وطجنأ    أوطية طس ييأثم  ثيموك سةط م ة  وقمضيم . . ب

وطونل م وط ايثم وطأوق م وة وطجهة  وطشوةطيم أوطشمقيم أوطجهة  وطشوةطيم وط مسيم وع وطألع وط مسة    .  

 . وطية يأثم  سةط م ة  وقمضيم
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 يــىجــــىلــــيب الجيـــــالترك

 ثكىينات ما قبل الكمبري  .1

أوطشياغغ  وغغع وطنغغأع وطسلغغأمل   نغغةمل أوي غغأا (  ةط مونيغغ  أوطنغغي   يي غغأع صغغخأم هغغل  وطي أينغغة 

أوط أوميز   أيظهم صخأمهة عةميم ظةهمأ على وطالح    وة هغأ وط غةا وغة رغم  شغسه وطجزيغمأ وط مسيغم 

أووياواهة وة ومي  ة  وطس م وق وم وة وصم أوطاأاوع    وغة يظهغم وغة وطاغأاوع بيضغةك وغة ونل غم ي اغيس 

أينة  وطية يلي ة  اأا وصم أوطاأاوع وطوية  سيع وطنيا أوط أن أ وضالك عع جسةا وطنأسة   أيظهم وة  يلم وط 

جسةا يساية    وة يظهم وة واغة م أواغ م جنغأ  وطجزوئغم  بجزو أطيسية   أييوثا وة جنأ  طيسية وة س ر 

قغغم  عنةسغغم   أييوثغغا وغغة وطو غغم  وغغة وطونل غغم وطوويغغاأ سغغيع وللغغ  أوغغة وقصغغى شغغوةطهة  وق جغغةموغغة  يلغغم 

 وطأالى أولل  وط ظوى .

 ول ألا ثكىينات الزمن  .2

وغة وقمر وط مسيغم   أقغا علغى نلغةق أواغ   وقأاأخةصغم نصغ ه  م ي أينة  هلو وطزوعال يني ش

هغل  وط يغمأ ي غ   ىماغةسة ياا هلو على وع س م يي   ةع ونيشةم  وة هل  وط يمأ و اأاوك   وأ ي أنغ  

 . وقومي يمي أينة  و اث   أط ع يساأ وع وطس م طس يلغ  ثيموك على وط يلم وط مسيم 

بوة وطنصف وطثةنة وع هلو وطزوع وأظهم  ي أينةيغه ونهغة وغع نغأع وطي أينغة  وط  ويغم وطو أنغم وغع 

صخأم موليم ي لأهة صخأم جيميم   أيظهم ي أينة  هلو وط صم وة ونةلق وي مقم وثا رم  شغسه 

جزيمأ اينة  أجنأ  وطجزوئم أطيسية   أهة واة ة  طيا   سيغمأ سأجغه عغةس   أط غا هغلو هغأ وطاغس  

  وة و م وطألع وط مسة وة وطثمأأ وط  ويم .  

                                                          ثكىينات الزمن الثاني .3

وطية يش ا قأاةك ضغخوةك وغة  وطجأوماة أوط مييةاة ة ينيشم ي أينةيه ونيشةموك أوا ةك خةصم ي أين

وط سمت   يلم  وطص مو سةايم وطشةس    وة يظهم وة واة ة  أوا م وع  ىطىشسه وطجزيمأ وط مسيم يويا 

 41اوئغمأ عغمر  ىطغىصا وقصى ووياوا طهة جنأسةك وة وطاأاوع يصلم وة وصم أوطاأاوع أطيسية   أيو

ي ميسةك .  وة يظهم وة جهة  وي مقم وة يغأن  أوطجزوئغم أوطو غم  . أو نغى هغلو وع وطيغةس   غةع وغة 

  . أعلى شسه جزيمأ وط م  بومي ية  على شوةا  يوم سوم لم هسأل   ول ى س م يي  يمأوط  هل
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                                                          لثالث ثكىينات الزمن ا

اا او  وطلس ة  وط سيمأ وطية يصغا  ي أينة  هلو وطزوع وع وط جم وطجيمل أوطصلصةا أي ييأطف

ي مضغ  و ظغس بموضغة  غة ساويغم هغلو وطغزوع   وويمأ لأيلم وع وطل يةع وطس مل  ويم على 700 ىطى

 . وطجنغأ  اس وية  وطس م سةيجغة  طى  م م هسأل عظيوم با  ىطى ي  بطألع بط مسة بطوللم على وطس م ى

وةن ام  بطوية  عع وط ثيم وع بجزو  بطألع  واليأايع عصمىطى والمي ةع و   ة نهةيم ثس ع  ةا بطيةس  

 .    أساب  ينشل عوليم ىماة  وة س م يي . وط مسة

 عـــــــــرابــــــــن الــــــىينات الـــــــزمـــــــــثك .4

ييوثا ي أينة  وطغزوع وطموسغ  وغة وطمأواغ  وطنهميغم  مأواغ  اجلغم أوط غمو  أوطنيغا   ىطغى جةنغ  

وطصغغ مو  وط مسيغغم وقومي يغغم   أوطمأواغغ  وطيغغة يوغغأل وقأايغغم وطجةوغغم أوطي أينغغة  وط ثسغغةع وطموليغغم وغغة 

  وطومجةنيم أوطوامجة  وطس ميم وطية يويا على اة ا وطس م وق وم .


