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ناصر شعبان
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 ( اُزؼج٤وأٝال : )
حير  ياالعرس ارهالا بالبرا أن تفترم ضري موضروع  احرا مر   ،اختياريررا اإلبراايي يأتي موضوع التعبير  

 . أربعي  اا اأي ما يك ب م   ثماني ضك ات، ضي حا د  موضويات ثالثةموضويي  أ  
 مشرراي ك ، ،  تسرتاي  ضيرا أن تعبرر  بأاراوب را رف ير  أضفرارك ت ا را  موضرويا ياااربس اختر  .1

 . إزاءه
 .  ذا الموضوع إلي أضفار تستوحيها م  رأس الموضوع قسم .2
بمختارر    ررا اأثررم ، الترري تتثرراث يارررها بررذ   الرفرر ة برراأ ا؛ ض أضفررارك با يكررة ما مررة  ضرر  .3

 االاتشهاد يايها حياا آخ  بما يااابرها م  الك آن الفر يم أ  الثراي  ، الا ق بش حها حياا 
 . الش ي  أ  الشع 

 .   فذا تاليةإلى الرف ة ال انتكل .4

 . ،  ما ي م أن تفون ضي ضك ة مستكاةالسابكة مت تبة ياى  تالية ي م أن تفون الرف ة ال
 . ، م  ت ويا الخط  م اياة الكوايا الاثوية  اإلمال ية  يايس أن تستخام يالمات الت قيم المااابة

 اُزؼج٤و اإلثلاػ٢ : 
 ا٥ر٤خ :ٖٓ أُٞػٞػبد كوؾ اًزت ك٢ ٝاؽل 

 . الثا   الثف  و م  يثور ليهام الرساد ,ثم يهاأ ليباي األم اد 
  لواررا ل اإليررالم المختارررة د ر بررارز ضرري تشررفيل الررويي الثكرراضي لامررواب  المارر ي . ا تررم ضرري  ررذا الموضرروع "

 مبياا أث   ذا الا ر ضي رقي الر د  الم تم  " . 
  َا ِضي اْلَوَبِ  اْلَعَ ِبّي ، َ َلْم تَرْاَس يَرْوًما َ اِجبَرَها السَِّياِاّي َيَاى َم ِّ اْلُعُاوِر . ِلِمْاَ  َدْ ٌر َ ِبيٌ  ِتَ اَه َأِشكَّا ِه 

 . اْ ُتْم ِمْ  ِخالِل َ قَاِ ِ  التَّارِيِخ اْلَكِايِم َ اْلَثِايِ  َمَكاال تُربَريَُّ  ِضِيِا َضْضَل ِمْاَ  َيَاى َأِشكَّا َِها 
  إن ت بيررة الشررباب ت بيررة ر حيررة تكرروم ياررى االلترريام بمبررادل الرراي   آدابررا السررامية تاررث  مسرري تهم ضرري حيرراتهم

  تاا  ماهم جيال صالثا يسهم ضي بااء م تم  األم   التكام . 

  "ال ياضة  اياة م   اا ل نش  السالم بعيااً ي  التعام األيمى المام  لأل بان ". 

 ضأنت ح  ما لم تض  . .ىالث ية التيام  ليست ضوض 
 اُؼ٘بطو :  
 .         ؽبعخ اإلَٗبٕ ا٠ُ اإلػالّ ثٔقزِق ٍٝبئِٚ ـ     

 .     اإلػالّ ؽغو اُيا٣ٝخ ك٢ ث٘بء شقظ٤خ اُلوك ـ   
 . افزالف رؤص٤و اإلػالّ ػ٠ِ اإلَٗبٕ ـ  
                       ٓز٠ ٣ئك١ اإلػالّ ٝظ٤لزٚ ؟ ـ  
 اإلَٗبٕ ٖٓ فالٍ اإلػالّ ؟٤ًق ٗج٢٘ شقظ٤خ ـ  
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 قا ارتاع الابى لهذا الاوت أ  لهذي  الاوتي  حي  امعهما أل ل م ة ،  أتعم نرسا ضى الترفي    ـ 3          
ضيهما  البث  ي  ماار ما ،  لفاا لم ي ر  م  بثثا باا ل ، إال أنا ضكا الاوم  أتم لياا مهرقا م  يا حتى رّد 

   الاوم ". األمَ   الامأنياة إلى قابا صوُت المهذن   و ياادى : "الاالة خي  م
 أ ر ضي ضوء ضهمس معاني الفامات ضي اياقها اخت  الاواب لما ياي مما بي  الكواي  :

 م ادف " ارتاع "  : ) ااتاف     ر انييج  ر  ضيع (
 مضاد " مهرقا "  : ) نايسا ر نا ما  ر مضا عا (

 ي م الرشل(" لم ي ر  م  بثثا باا ل " تعبي  يال ياى:) يام الرا اة  ر بول الترفي  ر 
 ب ر ما  ذان الاوتان ؟  لماذا لم يسأل أخاه الرتى ي  حكيكتهما ؟  متى ي ف ماار ما ؟ 

 ج ر م  الثاج ياي ؟  ما يالقتا بشباب األز   ؟  لم  صرا الفاتم بأنا يتفا  التكوى ؟
 د ر ذا  ة األبرال ي يبة .يال .

 ُْ ٣ظلو ٖٓ ثؾضٚ ثطبئَ " رؼج٤و ٣لٍ ػ٠ِ: ػلّ اُلبئلح  .أ ـ ٓواكف اهربع : كيع  ، ٝٓؼبك ٓئههب : ٗبئٔب  ، " 
ة ـ ٛنإ اُظٞربٕ أؽلٛٔب طٞد ػظب  ؿ٤ِظخ رؼوة األهع ػوثب ػ٤٘لب ، ٝا٥فو طٞد اَٗب٠ٗ ٓزٜلط  ٣انًو هللا 
٣َٝجؼ ثؾٔلٙ ، روطؼٚ ػوثبد اُؼظب ػ٠ِ األهع ، صْ ٣جلٝ ٓزظال ثؼال إٔ ٣ٜاجؾ طابؽجٚ ٍاِْ "اُوثاغ " ٝاٍازوبٓذ 

 وٚ ك٠ اُؾبهح ، صْ ٣جؼل ش٤ئب كش٤ئب ؽز٠ ٣٘وطغ .ُٚ ؽو٣
 ــ ُْٝ ٣َؤٍ أفبٙ اُلز٠ ػٖ ؽو٤وزٜٔب ألٗٚ فش٢ إٔ ٣وكٙ أٝ ٣ٜ٘وٙ .

ــ ٝهل ػوف ٓظلهٛٔب ٣ّٞ اُغٔؼخ ؽا٤ٖ ؽاوم طابؽت اُظاٞر٤ٖ اُجابة ؽوهاب ػ٤٘لاب ٝٛاٞ ٣٘ابكٟ ٍابفطب : " ِٛاْ ٣اب  
٠ ٣ورلغ اُؼؾ٠ ٝال ٣ئكٕٝ اُظالح ُٞهزٜب ؟! أػاٞم ثابم ٓاٖ ٛئالء ، أك٤وٞا ا٠ُ ٓز٠ ر٘بٕٓٞ ؟  ؽالة ػِْ ٣٘بٕٓٞ ؽز

 كبما ثٚ اُؾبط ػ٢ِ .  ٍاٌُلو ، أػٞم ثبم ٖٓ اُؼال
ط ـ اُؾبط ػ٠ِ هعَ ش٤ـ رولٓذ ثٚ اَُٖ ؽز٠ عابٝى اَُاجؼ٤ٖ ، ٌُٝ٘اٚ اؽازلع ثوٞراٚ ًِٜاب : اؽازلع ثواٞح ػوِاٚ كٜاٞ 

بٓاخ ، شال٣ل اُ٘شابؽ ، ٓزا٤ٖ اُج٤٘اخ ، ُٝال كا٠ اإلٍاٌ٘له٣خ ٓبًو ٓبٛو ظو٣ق ُجن ، ٝاؽزلع ثوٞح عَٔٚ كٜاٞ ٓؼزالٍ اُو
 ًٝبٕ ٣زغو ك٢ األهى ، ُٝٚ ث٤ذ ك٢ اُوبٛوح ٣ـَ ػ٤ِٚ ش٤ئب ٖٓ ٓبٍ .

ًٝبٕ هل ارقن ُ٘لَٚ ؿوكخ ك٢ اُوثغ ُٝلذ ا٤ُٚ ٛئالء اُشجبة ، كبرظِذ ث٤٘ٚ ٝث٤ْٜ٘ ٓٞكح ؽِٞح ٓز٤٘خ ٗو٤خ ، كول ًبٕ 
ْٜ ُِؼِْ ، كبما ثالأ أٍاجٞع اُؼٔاَ ُاْ ٣َاغ اُا٤ْٜ ، كابما ًابٕ ٣اّٞ اُغٔؼاخ ٝػِاْ ٛنا اُش٤ـ ٣ؼوف ٖٓ ٛئالء اُشجبة ؽج

 أْٜٗ هل أهػٞا ٗلٍْٜٞ ٖٓ اُّ٘ٞ ٝاُواؽخ . عبء ا٤ُْٜ ٝأ٣وظْٜ  ًٝبٕ ٣لثو ؽؼبْٜٓ ُْٜٝٞٛ اُجوٟء ك٢ ٣ّٞ اُغٔؼخ .     
بئؾب ثانًو هللا ٝاُزَاج٤ؼ ثؾٔالٙ ، ٝٝطلٚ اٌُبرت ثؤٗٚ ًبٕ ٣زٌِق اُزوٟٞ  ألٗٚ ًبٕ  ٣قوط ٖٓ ؿوكزٚ ُظالح اُلغو طا

ٝاما ٝعجذ اُظِٞاد أكاٛب ك٠ ؿوكزٚ ٝهل كزؼ ثبثٜب ٤َُٔؼٚ أَٛ اُوثغ ع٤ًٔؼب  ٌُٝ٘ٚ اما فال ا٠ُ أطؾبثٚ اُشجبة كٜاٞ 
أشل اُ٘بً  رزجؼـًب ُِؼ٤ٞة ، ال ٣زؾوط ٖٓ ًِٔخ ٗبث٤خ ، ٝال ٣زوكك ك٠ هٍٞ أشا٘غ األُلابظ ، ٝأشالٛب اؿواهاـًب كا٢ اُجاناء ، 

 ُٜب ػ٠ِ أثشغ أُؼب٠ٗ ٝأهجؼ اُظٞه .ٝأك
ً ُؾٞاكس ٝاػؾبً ع٤ِارزٔضَ ثؼغ  ألٜٗبماًوح األؽلبٍ ؿو٣جخ ، ك ـ  ثؼؼٜب ا٥فو ًاؤٕ ُاْ ٣ٌاٖ ث٤ٜ٘اب ٝث٤٘اٚ  ٠ب ، صْ ٣ٔؾـ

ٝاُو٘ابح ، ٝ " ٍاؼ٤لاً " ٝ " ًااٞاثٌ " ًٝاالة اُؼاال٤٣ٖٝ ، ٌُٝ٘اٚ ٣ؾاابٍٝ إٔ  خاَُا٤بط ٝأُيهػاا٣اانًو ظابؽج٘ب كػٜال .
بّ ماد ٤ُِخ صْ أكبم ٖٓ ٗٞٓٚ كِْ ٣او ٍا٤بعبً ٝال ٓيهػاخ ٝال  ٣زنًو ٓظ٤و ٛنا ًِٚ كال ٣ظلو ٖٓ مُي ثش٢ء . ًٝؤٗٚ هلٗ 

ػبعي ًَ اُؼغاي إٔ ٣زانًو  ٌٞٝٛٓبٕ ا٤َُبط ٝأُيهػخ ث٤ٞربً هبئٔخ ٝشٞاهع ٓ٘ظٔخ ،  ٍٟؼ٤لاً ٝال ًٞاثٌ ، ٝاٗٔب هأ
 ٤ًق اٍزؾبُذ اُؾبٍ ٝرـ٤و ٝعٚ األهع ٖٓ ؽٞهٙ األٍٝ ا٢ُ ٛنا اُطٞه اُغل٣ل.

/ "وكاا غ وااشوس اب ااب   لىبااه ابااا ةاازا ابنو  اات ةاازا اب ااهو  ااي ا  بواا ص   ول ااهغ   و اا   بااه  4ط    
ي لخ اهغ اباا أسفما م ةؤ ء ابطفو ووي في ابع م  ي ضع ف ابطال  وأوس ط م  ثم لبوح ب م بعاذ ربا    او

و ذ أ صها   ا ةؤ ء ابض الء ج ا  ه م وساخ ف ه م وأوالط ام اب ا وعت  أغ لعواذوا ربا  وأغ ل اى ها 
   ه  لء أفهاة م و لء ُج هب م أل   ".

 ضي ضوء ضهمس لاسياق اخت  اإلجابة الاثيثة لما بي  الكواي : -أ
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 اليي (. -الرهم  -الوضاء  -مضاد )البهتران( : )الثف  -
 بذلس؟ما الذي نش ه اليهود ؟   ي  حا لوا إقااع العالم  -ب
 الكاس ي بية لثما  دما.  ثف ما تذ  ه تاريخيا. -ج
 )رب ضارة ناضعة( اش ح العبارة ضي ضوء الث  ب الاايبية. -د

 اإلجـابـة
 اُؾن . -أماػٞا  -أًنٝثخ  -أ 
ٗشوٝا األًبم٣ت ٝى٣لٞا اُؾوبئن ٓؾب٤ُٖٝ اه٘بع اُؼابُْ ىٝها ٝثٜزبٗاب ثاؤْٜٗ ٛاْ أُ٘شائٕٞ ُِوالً ، ٝأًالٝا ًانثْٜ  -ة
 بهبٓخ أُئرٔواد ٝاالؽزلبالد اُؼقٔخ ك٢ ا٥ٝٗخ األف٤وح ثبكػبء ٓ٘بٍجخ ٓوٝه صالصخ  الف ػبّ ػ٠ِ اٗشبئْٜ ُٜب .ث

رئًال أُظابكه اُول٣ٔااخ إٔ اُوالً ٓل٣٘ااخ ػوث٤اخ فبُظااخ أٗشاؤٛب اُؼااوة اٌُ٘ؼاب٤ٕٗٞ كاا٢ األُاق اُواثااغ هجاَ أُاا٤الك  -ط
ً٘ؼبٕ( ك٢ اُؼوث٤خ اُول٣ٔخ رؼ٢٘ فشٞٗخ األهع ،ٝهل رُٞلد ٓاٖ ٝأٍٔٞٛب )أٝه ٍبُْ( أ١ ) ٓل٣٘خ اَُالّ ( ، ًِٝٔخ )

 طالثخ أَٛ ً٘ؼبٕ ٝثؤٍْٜ ، ٝرلوع ػْٜ٘ اُؼٔٞه٣ٕٞ ٝا٤ُج٤ٍٕٞٞ ٝا٥ها٤ٕٓٞ ٝاُل٤٘٤و٤ٕٞ ٝؿ٤وْٛ .
عؼِذ اُؾٔالد اُظ٤ِج٤خ كو٣ؼخ اُغٜبك رَزشو١ ك٢ ثالك اُؼوة ، ٝٝؽلد اُغجٜخ اإلٍاال٤ٓخ ثا٤ٖ ٓظاو ٝاُشابّ ،  -ك

ا٘و٢ ، ٝٗازظ ػٜ٘اب ػاْ ٓظاو ُِقالكاخ األ٣ٞث٤اخ ثؼال صاالس ٝهؼذ ػ٠ِ   َ اُقالكخ اُلبؽ٤ٔاخ اُشا٤ؼ٤خ ٝأػابكد أُانٛت اُ
 ؽٔالد ٓززب٤ُخ .

 

وبعد قيام الدولة األموية بدأ الخميفة عبد الممك بن مروان في بناء المسجد األقصى ومسجد قبة  "3س
الصخرة . وجمع لذلك أمير الميندسين والبنائين مـن أنحـاء الدولـة اإلسـالمية. وخصـص لبنـاء مسـجد 

 القبة والمسجد األقصى خراج مصر سبع سنوات متتالية".
 تخي  الاواب لما بي  الكواي  :أ ( ضي ضوء ضهمس لسياق الرك ة 

 م ادف " أمه " :  : ) أي م   ر أ ب   ر أب ع ( 
 مضاد  " جم  "  : ) نش   ر ض ق  ر ب ح  (

 )ب( الكاس رمي لوحاة دي  اهلل الواحا الكهار . ما دلياس ياى ذلس ؟ 
 كاس . )ج(  ض  الا ر الذي قام با  ل م  يبا الماس ب  م  ان  اباا الوليا ضي إيمار ال

 . ) د ( ا تم مذ  ة مختا ة تع ف بالعهاة العم ية
 اإلجـابـة .....

 أ ( ٓواكف " أٜٓو" :  : )أثوع ( ٓؼبك  " عٔغ "  : )كوم  (
)ة( اُولً هٓي ُٞؽلح ك٣ٖ هللا اُٞاؽل اُوٜبه ك٠ٜ ٓغز٠ِ ػ٤ٖ ٠ٍٞٓ، ٜٟٝٓٞ هِت ػ٠َ٤، َٝٓاوٟ ٝٓؼاواط ٗج٤٘اب 

هالً األك٣ابٕ اُضالصاخ ٝهجِاخ اإلٍاالّ األُٝا٠، ٝٓؼجال اُشاوم ٝاُـاوة، ٝأهٝع ٓالٕ ٓؾٔل ػ٤ِٚ اُظالح ٝاَُالّ. ٝٛا٠ 
 اُؼوة اٌُ٘ؼب٤٤ٖٗ.

)ط( ثلأ اُق٤ِلخ ػجل أُِي ثٖ ٓوٝإ ك٢ ث٘بء أَُغل األهظ٠ َٝٓغل هجخ اُظاقوح . ٝعٔاغ ُانُي أٜٓاو أُٜ٘لٍا٤ٖ  
غل األهظ٠ فواط ٓظو ٍجغ ٍ٘ٞاد ٓززب٤ُخ. ٝاُج٘بئ٤ٖ ٖٓ أٗؾبء اُلُٝخ اإلٍال٤ٓخ. ٝفظض ُج٘بء َٓغل اُوجخ ٝأَُ

ّ ، فِلااٚ اث٘ااٚ ا٤ُُٞاال ثااٖ ػجاال أُِااي، كبٍاازٌَٔ ثؼااغ اإلػاابكبد 705ٛااـ/ 68ٝػ٘االٓب رااٞك٢ اُق٤ِلااخ ػجاال أُِااي ٍاا٘خ 
 53ٓزواً ، ٣ٝوّٞ ػِا٠ 55ٓزوا ٝػوػٚ  80َُِٔغل األهظ٠، اُن١ عبء ث٘بإٙ ؿب٣خ ك٢ اُلقبٓخ ٝاإلثلاع، ٝثِؾ ؽُٞٚ 

 ٍبه٣خ ٓوثؼخ ٓج٤٘خ ٖٓ اُؾغو اُول٢ٍ اُغ٤َٔ، ًٝبٕ ُٚ فَٕٔٞ ثبثبً ٍٝجؼخ ٓؾبه٣ت. 49ٝ ػٔٞكاً ٖٓ اُوفبّ
٢ٛ اُؼٜل اُن١ أػطبٙ اُق٤ِلخ ػٔو ألَٛ ث٤ذ أُولً ، أػط٠ اُق٤ِلاخ أٛاَ ا٤ِ٣ابء )أ١ اُوالً(  ) ك ( اُؼٜلح اُؼٔو٣خ 

رُٜالّ ، ٝال ٣ٌُوٛإٞ ػِا٠ ك٣اْٜ٘ ، ٝال ٣ؼابه  أٓبٗبً ألٗلَْٜ ٝأٓٞاُْٜ ، ٌُٝ٘بئَْٜ ٝطِجبْٜٗ ، كال رٌَُٖ ً٘بئَْٜ ٝال
 .أؽل ْٜٓ٘ ٝٝهك ك٢ ٛنا اُؼٜل ٗض ك٢ ؿب٣خ األ٤ٔٛخ ٛٞ : ))ٝال ٣ٌَٖ ثب٤ِ٣بء ٓؼْٜ أؽل ٖٓ ا٤ُٜٞك((

 األرقام العربية من موضوع
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"أما األرقام الغربية المستعممة فـي أوربـا والتـي ظيـرت أول مـا ظيـرت فـي األنـدلس بعـد ظيـور  -4س
فغيــر متجانســة فــي ذاتيــا و يــر -عربيــة األصــيمة بــأكثر مــن ثالثــة قــرون ونصــف القــرن أرقامنــا ال

 متجانسة بصورة مقبولة مع حروف المغة العربية". )مجاب عنو(
 اختر الصواب لما يمي من بين القوسين: -أ 

 متنافرة(.  -متعاونة  -متماثمة  -مرادف )متجانسة(: )متصالحة 
 نادرة(.  -مقسومة  -مرفوضة  -مضاد )مقبولـة( : )مكروىة 

 ما الدليل الذي ساقو الكاتب عمى أصالة األرقام العربية؟ -ب
 إن نبذ الرقم العربي تمييد لنبذ الحرف العربي ذاتو.. وضح ذلك.  -ج
 اذكر بعض المجاالت التي يعد الترقيم عنصرا ىاما فييا. -د 

 جـابـة اإل
 ٓوكٞػخ.  -ٓزٔبصِخ  -أ 
أصجذ ه٤بً اٗزٔبء األههبّ اُؼوث٤خ األط٤ِخ ٝاألههابّ اُـوث٤اخ ٓاغ ًاَ ٓاٖ اُؾاوٝف اُؼوث٤اخ ٝؽاوٝف اُِـاخ اُٜ٘ل٣اخ  -ة

 ٝاُؾوٝف اُالر٤٘٤خ إٔ أههبٓ٘ب اُؼوث٤خ األط٤ِخ ر٘ز٢ٔ ثبٌُبَٓ ٝكوؾ  ا٠ُ ؽوٝك٘ب اُؼوث٤خ. 
 ُزواس اُؼوث٢ اُول٣ْ ثبُؾبػو، ٝٓؾبكظخ ػ٠ِ ٣ٞٛز٘ب.ألٕ ك٤ٚ ؽلبظـًب ػ٠ِ اُِـخ اُؼوث٤خ مارٜب، ٝػ٠ِ رٞاطَ ا -ط
 ػِْ اُو٣بػ٤بد ٝاُٜ٘لٍخ ٝأَُبؽبد ٝأُٞاه٣ش ٝاُل٤ي٣بء ٝاإلؽظبء ٝؿ٤وٛب. -ك 

  ي  هضهو بـوى ث  ي  و ة ابعق د   :
َمظانِّيـا، وُىـو مـن لمعقاِد نفٌس ُطَمعة وَلوٌع بالمعرفِة اإلنسانيِة عمـى اخـتالِف ألوانــيا. ُيْيِطـُع  إلييـا فـى 

ِِ الِفْطـرِة والموىبـِة األصـيمِة التـى  أولئَك الِعَصاِميِّين الذين َربَّْوا أنُفَسيم، وشّقوا طريَقيم فى الحياِة بسـال
ُِ تألًقا ومضاًء .  يزيُدىا الصقُل والتجربُة والطمو

 ين :أ ـ في ضوء فيمك معاني الكممات في سياقيا اختر الصواب لما يمي مما بين القوس
 (  عالية  ـ متألفة ـ متطمعة : )  طمعة() من  مرادال

 (  يبطئ ـ يتراخى ـ ييمل ( : ) ييطع مضاد )
 ( العالم الخبير   ـ الموىبة األصيمة ـ السيف القاطع : )  يوصف بـيما  (تألًقا ومضاءً )

 ب ـ ما أثر بيئة أسوان فى ثقافة العقاد ؟
 عاش العقاد بسن قممو . وضح ذلك .ج ـ 
 ما أىم اىتمامات العقاد ؟ د ـ 

 اإلعبثخ
 ( ا٤َُق اُوبؽغ: ) ٣ٞطق ثٜٔب  (رؤُوًب ٝٓؼبءً )  (٣جطئ (: ) ٣ٜطغ ٓؼبك ) ( ٓزطِؼخ : ) ؽِؼخ() ٖٓ  ٔواكاُ ـ  أ 
 ألٍٞإ أصو ًج٤و ك٢ صوبكخ اُؼوبك ٝمُي ألٕ :  ـ  ة

أٍٞإ ك٤ٜب رِزو٠ أؽلُس طِٞه اُؾؼبهِح اُؾل٣ضِخ ثآصبه أُبِػ٠ اُؼو٣ِن كََٔ٘ؾٚ مُي ثَاطخً كا٠ األكاِن ًٔاب أػطابُٙ هبث٤ِاخَ 
بكُِو .  ًِ ثبُزَّ٘ ِّ اإلؽَب َِ ٝػل ًِ ثَؼِخ اُؾ٤بِح، ٝؽجَؼُٚ ػ٠ِ االٍزؼلاِك ُِزوبثُ  اإلؽَب
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ااْذ ثبٌُٔزجاابِد ُٔ٘لؼااخِ  ـِ ٝاُوَظااِض  أٍااٞإ ًبٗااْذ ٓل٣٘ااخً ٍاا٤بؽ٤خً ُؿظَّ َٖ ٝٛاا٠ ػاابٓوح  ثٌزااِت ا٥صاابِه ٝاُزاابه٣ اَُاابئؾ٤
حَ األعبِٗت .  َٞ ٌَ َطْل َٕ ٣ُغبُ ُك ػ٤ِٜب ٣َُٝؼت  ٜٓ٘ب ًٔب ًب َٕ اُؼوبُك ٣زوكَّ  ٝأَُغالَِّد. كٌب

َو ٓب ٣َأُغ أٝ ٣ُْجظاُو ٓاٖ اُ ِو، ٣ُوِوُت ك٤ٜب اُؼوبك ُٝعَٞٙ اَُّ٘ظِو ك٠ ً ٌْ ٓؼٍخ ٖٓ طٞآِغ اُل ْٞ َٕ َط ِٕ اُؼبٓاِخ، ثـ٤اِو أٍُٞا شائٞ
 . ٍَ ٍَ أٝ ر٣ٜٞ  رؼ٤ِ

َٕ ٓب ٣ؼ٤ُن ثٜب. ٝكا٠ اُلزاوِح ٓاب ط  ْوػب ٍُ ب  َّٕ اُٞظبئَق اُؾ٤ٌٓٞخَ اُز٠ رٞالَّٛ ٚ، كب ِٔ ٖو هِ ٖو هِِٔٚ ٖٝٓ ٍ َُ اُؼوبُك ثَ ـ ػب
ا 1914ٝ 1912ث٤ٖ  َو َْ اُ َّٕ هِ ََّ اُوَػب، ٓغ أ ٌْٖ هاػ٤ًب ً ِٕ األٝهبِف ُْ ٣ َ ك٤ٜب ثل٣ٞا ِٔ ِٕ اُز٠ َػ ِورَبْه٣ِخ كا٠ مُاي اُال٣ٞا ٌْ

ْٕ كبرَؾٚ  ي٣ًغب ٖٓ اُّظَؾبكِخ ٝاُٞظ٤لِخ كٔب ا َٓ  "أُئ٣َّال"ك٠ اإلشواِف ػ٠ِ طلؾِخ األكِة ثظاؾ٤لِخ  "ؽبكعُ ػٞعٍ "ًبٕ 
ٍَ ٍَُٔخ ٖٓ ٍٔبِد اٌُوآِخ ك٠ ٗظِوٙ ٝرول٣ِوٙ. ًٝبِٗذ اٍزوبُ ِْجَْش إٔ اٍزوب ٍِ ػ٠َِ أَّٗٚ ُْ ٣َ خً َهاثؾخً، ؽز٠ ٍبهَع ا٠ُ اُوَجُٞ

 كول فالَ ثؼَلٛب ا٠ُ اُوواءِح ٝاُزؤ٤ُِق. 
 ـ اٛزٔبٓبد اُؼوبك األكث٤خ ٢ٛ  :

 . اُشؼو ػوث٤ب ًبٕ أّ أع٘ج٤ب ، ٝكهاٍزٚ اُ٘ول٣خ 
 . اُجؾش ك٤ٔب ٝهاء اُطج٤ؼخ 
 ُاإل٣طب٤ُخ ٝاألٍجب٤ٗخ ، ِٓٔب ثبُلو٤َٗخ . غ٤لٌبٕ ثبهػب ك٢ اإلٗغ٤ِي٣خ ، ٣ِـبد كا 
 لمحات من حياة العقاد من موضوع  

 . ) في أسوان يمتقي الماضي السحيق بالحاضر ( وضح ذلك في ضوء تناول العقاد لما كان يتناولو من قضاياس 
ثآصابه أُبػا٢ اُؼو٣ان ه ٝٛاٞ اٍازطبع اُغٔاغ   ه اُؾؼبهح اُؾل٣ضاخط : ك٢ أٍٞإ فبطخ ك٢ اُشزبء رِزو٢ أؽلس طٞ

) ُِز٘ابهغ (  لاك ُِزوبثاَ  ث٤ٖ اُ٘و٤ؼ٤ٖ ٝهل ٓ٘ؾٚ ثَطخ األكن ًٔب أػطبٙ اإلؽَبً ثَؼخ اُؾ٤بح ٝؽجؼاٚ ػِا٠ االٍازؼ
 ٝػلّ اإلؽَبً ثبُز٘بكو كغٔغ ث٤ٖ أطِٚ اُول٣ْ ٝهٝػخ اُؾل٣ش .

 س ما أثر السياحة في التكوين العممي لمعقاد ؟
رٚ اُج٤ئخ ا٤َُبؽ٤خ ثٔب ك٤ٜب ٖٓ ٌٓزجبد ُقلٓخ ا٤َُبػ ػالٝح ػ٠ِ ا٥صبه ٝاؽزٌبًٚ ثبألعبٗت ًَ مُي ٍبػل كا٢ ط : أكبك

  ٖٓ اٌُزت ٝاؽزي ثبألعبٗت ٝعبَُْٜ كؤروٖ اإلٗغ٤ِي٣خ  ل هوأ اٌُض٤و اُز٣ٌٖٞ اُؼ٢ِٔ ُٚ كو
 س ) عمل العقاد بسن قممو ومن سن قممو ( وضح .

( ثال٣ٞإ  1914: 1912ٍوػبٕ ٓب ًبٕ ٣ؼ٤ن ثٜب كِْ ٣ؼَٔ ثبُٞظ٤لخ ؿ٤و اُلزوح ٖٓ )  : ألٕ اُٞظبئق اُز٢ رٞالٛبج
خ األكة ٝػٔاَ ٓشاوكًب ػِا٠ طالؾ  شاوٟ " ٝؿ٤اوْٛ " أُا٣ِٞؾ٠ ٝأؽٔال اٌُبشاق ٝاُج ٓاْٜ٘ األٝهبف ٝاُزو٠ ثؤكثبء 
  زلوؽ ُِوواءح ٝاُزؤ٤ُقًٝبٗذ اٍزوبُزٚ ٓل٤لح ٤ُ  آخهٝاٍزوبٍ ٖٓ ػِٔٚ ألٓو ٣زؼِن ثبٌُو  ثظؾ٤لخ ) أُئ٣ل ( 

 س ) حياة العقاد سمسمة متصمة من الكفاِ المتعدد الجبيات ( وضح .
ػ٠ِ مثبُخ ٓظجبػ أ١:) كز٤َ ٓظجبػ( ٣ٝؤًاَ ٝعجاخ ٝطٔل ػ٤ِٜب ٝظَ ٣ووأ  ط: كول ًبكؼ اُؼوبك ػل اُلوو ٝاالٍزؼٔبه

أٝ اُقجااي ٝاُلااٍٞ ه ٝاٍاازطبع ىؽيؽااخ اُؼوجاابد ٓااٖ ؽو٣وااٚ ٌُٝااٖ اػااطٜل ٓااٖ هجااَ ا٤ٌُِٔااخ  ٝاؽاالح ٓااٖ اُقجااي ٝاُغااجٖ
ٝهال فاال اُا٠ األكة ٝاُؼِاْ ٝػابُ ثا٤ٖ ًزجاٚ  ُِٔاي كائاك ٍٝاغٖ ٍازخ أشاٜوهالرٜبٓٚ ثبُؼ٤ت كا٢ ا 1930ٍٝغٖ ٍ٘خ 

 ٝاٍزطبع إٔ ٣ؼِْ ٗلَٚ ث٘لَٚ .
 لمعقاد نفس "طمعة " أو متطمعة ( وضح . س  )

اُا٠ ٓواعؼٜاب ٝهال ًابٕ ػظاب٤ًٓب ث٘ا٠ ٗلَاٚ  ٜٗب ًٝبٕ ٣َاوع  ًُٓٞؼب ثبُٔؼوكخ اإلَٗب٤ٗخ ػ٠ِ افزالف أُٞاط : كول ًبٕ 
 ث٘لَٚ ٝشن ؽ٤برٚ ثَالػ اُلطوح ٝأُٞٛجخ األط٤ِخ كبىكاكد ٗلَٚ رؤُوًب ٝٓؼبًء .

ِٖٓ األكثبء اُولا٠ٓ هوأ ُْٜ اُؼوبك ؟ ٝٓب رور٤ت ٓؼبهكٚ ؟   َٖٓ  ؟ ٝٓب اُِـبد اُز٢ ٣زوٜ٘ب   ً 
 اثٖ اُو٢ٓٝ .....(  –األطلٜب٢ٗ  –ط : ًبٕ ٣لؼَ ٣ٝووأ ُـ ) اثٖ أُولغ 

 -أٓب رور٤ت ٓؼبهكٚ كٌبٕ ًبُزب٢ُ : 
 اُشؼو ػوث٤ًب ٝأع٘ج٤ًب ٝٓب ٣زؼِن ثٚ ٖٓ ٗول ٝكهاٍخ . -1
 اُؼِّٞ . -3                 اُجؾش ك٤ٔب ٝهاء اُطج٤ؼخ . -2

 ٝكْٜ اإل٣طب٤ُخ ٝاإلٍجب٤ٗخ ٝأُْ ثبُلو٤َٗخ .ٝاإلٗغ٤ِي٣خ.  أٓب اُِـبد اُز٢ ٣زوٜ٘ب: كٌبٗذ اُؼوث٤خ 
 ما الخصائص الفنية ألسموب العقاد ؟ س

 أٍِٞثٚ ٓ٘طو٢ ٣ؼزٔل ػ٠ِ أُولٓبد ٝاُ٘زبئظ . -1ط : 
 ٣ؼزٔل ػ٠ِ األٍِٞة اُؼ٢ِٔ أٝ ؽَت ؽج٤ؼخ أُٞػٞع . -2     
 االػزٔبك ػ٠ِ اإل٣وبع ا٤ٍُٞٔو٠ ك٢ اُغَٔ ٝاٍزقلاّ اَُغغ . -3     
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 –الغ  ر  –ة تال ياى صرة ضي الشباب  ي: )السخ ية  أن يضثفوا ماا ملء أضوا هم  ملء ُجاوبهم: العبار  -1
 الاهو(. –الايش 

 ييس (. –يذل  –يبعا  –معاى : يهون )يييل  -2
 الاراي(. –الارياي  –األبرال  –مر د : الاريايي  )الارل  -3
 بم ترس  : قبول  ذه ال ماية م  الشباب صااقة الشاب الارياي؟ -ب
ياى صثة ذلس الكول م  خالل ما حاث لاشاب الارياي، مبيارًا رأيس ضي يكاب الضمي  أقسى يكاب. دلل  -ج

 ااو ا.
 اإلجـابـة

 اُطل٢ِ٤ . -٤٣3َو .   -2اُـوٝه  .   -1 -أ    
ًبٕ ؿوٝه اُشجبة ٣ؾجت ا٠ُ ٛنٙ اُغٔبػخ ٛنا اُ٘ٞع ٖٓ االٓز٤بى ، ٣ٜٕٝٞ ػ٤ِٜب هجٍٞ ٛئالء اُطل٤٤ِ٤ٖ ك٢ اُؼِاْ  -ة

 .ٖٓ ػؼبف اُطالة ٝأٍٝبؽْٜ 
ػ٘لٓب ٣ٌ٘شق أٓو ارظبُٚ ثبُٔؼوث٤ٖ ٝفظْٜٞٓ ك٢ ٓؾ٘خ اإلٓبّ )ٓؾٔال ػجالٙ( ، ٝروطاغ طاِزٚ ثيٓالئاٚ هطًؼاب ،  -ط

٣ٝظلٙ أطؾبة اُج٤ٞد ثشلٙ ، ٝهجغ ك٢ ؿوكزٚ ثبُوثغ فبًٍوا اُغ٤ٔغ ، ُْٝ ٣َ٘ كهعخ األىٛو ، ٝػبُ ٌٛنا ك٢ ثئً 
 ٝشوبء ؽز٠ ٓبد ، كِْ ٣ؾيٕ ػ٠ِ ٓٞرٚ أؽل .

 ٓ٘ٚ ٍِٞى ٓش٤ٖ ٣لٍ ػ٠ِ اُق٤بٗخ ٍٝٞء اُطجغ .ٝٛنا اَُِٞى 
 
ر "  أيس  ما تغي  م  حياتا المادية أنا     م اسا م  الغ ضة ياى البساط الكايم الذي بسط ياى الثاي  البالي   5س

العتيف ، ضام يع ضا إال حي   ان ي اس لإلضاار أ  العشاء ،  حي   ان يأ ي إلى مض عا حي  يتكام الايل ؛  إنما  
  ان يكضى يوما  اا أ  أ ث ه ضي األز   ".
 أ ر  ات م ادف : )    ( ،  مضاد : )أيس (.

 ب ر ي ف الابي م  ال ب  أ ث  مما  ان يع ضا ..  ض  ذلس معاال .
 ج ر ما م ا   تغي  حياة الابي المادية ؟  ما أث  م يء اب  الخالة ياى حياة الابي العامية ؟

 اإلجـابـة
 ، ٝٓؼبك : )أ٣َو( : أػظْ . ٛغو( : روىأ ـ ٓواكف : ) 

ة ـ ػوف اُظج٢ ٖٓ اُوثغ أًضو ٓٔب ًبٕ ٣ؼوكٚ ٝمُي ألٗٚ ٛغاو ٓغَِاٚ ٓاٖ اُـوكاخ كٌابٕ ٣وؼا٠ ٣ٞٓاٚ كا٢ األىٛاو ، 
ٝاما ػبك ا٠ُ " اُوثغ " ُْ ٣لفَ اُـوكخ ٝاٗٔب ٣غٌِ ٓغ طبؽجٚ ٣ِٜٞإ ثبُؾل٣ش ٝثبُوواءح ٝػوف اُظج٢ اُوثغ أًضو 

طبهد ؽ٤برٚ فظجخ ٓٔزؼخ ٓ٘ن أهجَ ػ٤ِٚ طل٣وٚ ٝفبطاخ كا٢ األىٛاو ، كٌبٗاب ٣َاٌِبٕ  ا٤ُاٚ اُطو٣ان ٓٔب ًبٕ ٣ؼوكٚ ٝ
ٓزؾلص٤ٖ ثبُغل ٓوح ٝثبُٜيٍ ٓوح . ٝهل ٣٘ؾوكبٕ ػٖ ؽبهح اُٞؽب٣ٝؾ اُونهح ، ا٠ُ شبهع فبٕ عؼلو اُ٘ظ٤ق ، ٣ٝٔاوإ 

 ث٤َلٗب اُؾ٤َٖ ٝهل رؼٞك ثؤٕ ٣ووأ اُلبرؾخ ًِٔب ٓو ػ٤ِٚ .
و رـ٤و ؽ٤بح اُظج٢ أُبك٣خ أٗٚ أفن هلها ٖٓ اُؾو٣خ ٝاُؾوًخ ٝأُزؼخ ، كول ًبٕ أفٞ اُظاج٢ هال فظاض ط ـ ٖٓ ٓظبٛ

ُااٚ ٝالثااٖ فبُزااٚ هوشااب صٔ٘ااب إلكطبهٛٔااب ، ػِاا٠ إٔ ٣ؤفاانا عوا٣ااخ اُشاا٤ـ اُلزاا٠ ٝٛاا٢ أهثؼااخ أهؿلااخ ، ك٤ااؤًالٕ هؿ٤لاا٤ٖ 
ب ٣شاوثبٕ اُج٤ِِاخ أٝ ٣اؤًالٕ اُزا٤ٖ أُوؽات أٝ ٣ٝؾلظبٕ هؿ٤ل٤ٖ ُِؼشبء . ٝػوكب ٤ًق ٣وزظلإ ٤ُٔزؼب أٗلَٜٔب ، كٌبٗا

اُٜو٣َخ أٝ اُجَجٍٞخ. كؤٓب اكطبهٛٔب كٌبٕ ٖٓ اُلٍٞ اُ٘بثذ ، ٣لكؼبٕ ُِجبئغ ٤ٔ٤ِٖٓ ٝٗظق ٤ِْٓ ، ٝهل اشزو٣ب ث٘ظق 
 ٤ِْٓ ؽيٓز٤ٖ ٖٓ ًواس ..

ًابٕ اُظاج٢ ٣َأغ  ٝ أصو ٓغ٢ء اثٖ اُقبُخ ػ٠ِ ؽ٤بح اُظج٢ اُؼ٤ِٔخ أٗٚ ككؼٚ ا٠ُ ؽؼٞه كهً شاوػ اٌُلاوا١ٝ كوال
ٍقطب ًض٤وا ػ٠ِ شوػ اٌُلوا١ٝ ٓٔب أؿواٙ ثٚ ٝهؿجٚ ك٤ٚ . ٝٓب ٢ٛ اال إٔ ؽؼو اُلهً األٍٝ ٍٝٔغ األٝعٚ اُزَؼخ 
ك٢ هواءح ثَْ هللا اُوؽٖٔ اُاوؽ٤ْ ٝاػواثاـٜب ؽزا٠ كازٖ ثاـٜنا اُِإٞ ٓاٖ اُؼِاْ ًِٝاق ثاٚ ، ٝاما ٛاٞ ٣ٞاظات ػِا٠ ٛانا 

 كهٍٚ اُول٣ْ . اُلهً ٖٓ كهًٝ اُ٘ؾٞ ، ثبإلػبكخ ا٠ُ 
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 )صبُضبً اُوواءح(
 
 ـ ٖٓ ٓٞػٞع ) ه٤ْ اَٗب٤ٗخ ( 1

" ٣وكغ اإلٍالّ ٖٓ شؤٕ اُلوك اعزٔبػ٤ًب، ٝػو٤ًِّب، ٝهٝؽ٤ًّب ، ٝٛٞ اهرلبع ٖٓ شؤٗٚ إٔ ٣َأٞ ثبَٗاب٤ٗزٚ، ام ؽاوهٙ ٓاٖ 
َٓاقو  ُؼٞآاَ اُطج٤ؼاخ اُشوى، ٝػجبكح اُواٟٞ اُطج٤ؼ٤اخ، ٝأٍاوؾ ػاٖ ًبِٛاٚ ٤ٗاو اُقواكابد، ٝثالالً ٓاٖ إٔ ٣شاؼو أٗاٚ 

 رزوبمكٚ ًٔب رٜٟٞ ُٗجّٚ ا٠ُ أٜٗب َٓقوح ُٚ، ُٝٔ٘لؼزٚ ... " .
 رق٤و اإلعبثخ اُظؾ٤ؾخ ٓٔب ث٤ٖ اُو٤ٍٖٞ ُٔب ٣ؤر٢ : -أ

 ٣زلؽوط ( . –٣زؤفو  –٣٘ؾؾ  –٣َٔٞ .. ٓؼبكٛب .. ) ٣لٗٞ  -1
2-  ًٍُٜٞ  ًُٜالٕ ( . –ًِٜبٍ  –ًَٞاَٛ  –ًبَٛ .. عٔؼٜب.. ) 
 األشٌبٍ ( . –اإلهٛبم  –اُزؾط٤ْ  –ٔواك ٜٓ٘ب .. ) اُؼجٞك٣خ ٤ٗو .. اُ -3
ُٓؾزَوٓخ  ٓواككٜب..  َٓقوح -4 ولهح  –.. )  نُِخ ( . –ُٓؼظٔخ  –ُٓ ُٓ 
َٕ ا٠ُ إٔ اُطج٤ؼخ َٓقوح ُٚ ُٝٔ٘لؼزٚ ( ٝػؼ مُي . -ة ُّ اإلَٗب  ) ٗجٚ اإلٍال
 ٞهبد. امًو اُل٤َُ اُؼو٢ِ ٝاُ٘و٢ِ ػ٠ِ إٔ اإلَٗبٕ ٣لُؼَ ٍبئو أُقِ -ط
 أٍوؾ ػٖ ًبِٛٚ اُقواكبد ( أ٣ٜٔب أكم ؟ ُٝٔبما ؟ –) أٍوؾ ػٖ ًبِٛٚ ٤ٗو اُقواكبد  -ك
 ٓبما كؼَ اإلٍالّ ُِوؼبء ػ٠ِ اُوم ؟ ـ ٤ًق هكغ اإلٍالّ ٖٓ شؤٕ اُلوك هٝؽ٤ب ٝػو٤ِب ٝاعزٔبػ٤ب ؟ -ٙ

 . أٓضِخ ػ٠ِ مُي اإلٍالّ ك٣ٖ ٍالّ ُِجشو٣خ ثٔب ٝػؼٚ ٖٓ هٞا٤ٖٗ ك٢ ٓؼبِٓخ األْٓ أُـِٞثخ . امًو -ٝ 
 اختر: ينحط / كواىل /العبودية / مذلمة -أ 
 ونبو اهلل اإلنسان إلى أن الطبيعة مسخرة لو ولمنفعتو وليس ىو المسخر ليا تتقاذفو كما تـيوى . -ب 
وركب في أروع صورة ، فقد ذكر القرآن أن اإلنسان ُخِمق في أحسن تقويم ، وسوي وعدل عقميًا أعطاه العقل ليفكر ويتدبر و نقميًا  -ج

 وُفِضل عمى سائر المخموقات :فقال تعالى : "ولقد كرمنا بني آدم" .
 وقد جعمو اهلل خميفتو في أرضو : فقال : " وىو الذي جعمكم خالئف األرض".

 الجممة األولى أدق ؛ ألن كممة ) نير ( تدل عمى العبودية والخضوع التام لتمك الخرافات .   -د 
واالسترقاق راسخ متأصل في جميع األمم، فدعا إلى تحرير العبيد وتخليصهمم مهذ  ل الهرق ورفه  فهي  له   جاء اإلسالم -ه

 ترفيبا واسعا تمثل في:
 تسابق كثير مذ الصحابة وعلى رأسمم الصديق أبو بكر يفكوذ رقا  العبيد بشرائمم ثم عتقمم.                         -1
 يرا لل نو  ممما عظمت.جعل اإلسالم تحرير العبيد تكف -2
 أعطى العبد الحق في مكاتبة مواله )استرداد حريته نظير قدر مذ المال يكسبه بكده(. -3
 حرم بيع األمة إ ا استولدها موالها، وجعل أبناءه منما أحرارا، وإ ا مات ترد إليما حريتما. -4
كنهائ  أو الوال تمه  مذ أمثلة  ل  : أذ الرسول  أوج  على المسلميذ فى حروبمم أال يقتلوا شيخا أو طفهال أو امهرأ، ، ـ -ٝ
الخلفهاء  جهراذ النصهار، ، وقهد سهار علهى نمجهه له  عمهد النبهى  مهع أههل نعلهى   حرية العقيد، والدليل لنا تر  ليمعابد وال

مم أمانا ألنفسهمم وأمهوالمم وكنائسهمم يعطالراشدوذ بعده فم ا  عمد عمر بذ الخطا   مع أهل بيت المقد  عند فتح القد  ي
ال تسكذ كنائسمم وال تهـمدم، وال يهنقم منمها ، وال مهذ حيوهها وال مهذ صهليبمم وال مهذ أموالهـمم وال يكرههوذ فوصلبانـمم ، 

 .  على دينمم وال يضار أحد منمم
 مذ موضوع ) القد  مدينة عربية إسالمية ( :  -2

ذا كان الييود قد نشروا األكاذيب وزيفوا الحقائق فيما يتعمق بالقدس ، وحاولوا إقناع  3س     "وا 
العالم زورا وبيتانا بأنيم ىم الذين أنشئوا وشيدوا مدينة القدس ..... فإن المصادر التاريخية 

 ".ب الييودواألثرية القديمة تكشف أكاذي
 اخت  اإلجابة الاثيثة مما يأتي : -أ 
 َ ذبة(.  - اذبة   - ذب   -مر د )األ اذيم( : )أ ذ بة  -
 أذايوا(. -أخ جوا  -بساوا  -م ادف )نشر  ا(: )ض قوا  -
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 .              أٛلاف ٣غت إٔ ٣ِزيّ ثٜب اإلػال٤ٕٓٞ ـ  
 . ه٤ٔخ اإلػالّ اُج٘بء ـ  
     .االٛزٔبّ ثٔشبًَ أُغزٔغ ـ  

 اُؼ٘بطو :
 ـ  ٓٞهغ ٓظو اُلو٣ل عؼِٜب هائلح ُِٞؽٖ اُؼوث٢ .

 ـ   ؽؼبهح ٓظو اُؼو٣وخ ٖٓ أهلّ اُؾؼبهاد .
 ـ   فجواد ٓظو ا٤َُب٤ٍخ اًزَجزٜب ٖٓ ربه٣قٜب اُط٣َٞ  .          

 ـ  َٓبػلح ٓظو ُلٍٝ اُٞؽٖ اُؼوث٢ ػ٠ِ االٍزوالٍ ػٖ اُلٍٝ االٍزؼٔبه٣خ .
 ـ  كٝه ٓظو رغبٙ أشوبئٜب ٣لوػٚ ٓٞهؼٜب اُؾؼبه١ .

 ـ  كزؼ ٓظو ُِٔؼبثو ث٤ٜ٘ب ٝث٤ٖ ؿيح  .
 . ـ  كٝه ٓظو ك٢ أُؾبكظخ ػ٠ِ ا٤ٌُبٕ اُؼوث٢

 ـ  ٝعٞة أُؾبكظخ ػ٠ِ ه٣بكح ٓظو اإله٤ٔ٤ِخ .
 :   اُزؼج٤و اُٞظ٤ل٢

 
 .شعم ما  ياى اختيار ر يسا  ا تم ب قية تهائ ضيها ر  

 ر   ا تم الضتة إرشادية تث  برها الااس ياى العااية بمياه الايل  يام اإلا اف ضيها .
 .ضيما ال تكل ي  اتة أاا  . راالة ي  م ا   الوحاة الوباية بي  الما يي ر ا تم 

 ا تم حاوال غي  تكاياية حول  يرية الكضاء ياى ظا  ة أبرال الشوارع . .
 ( ًزبة ) األ٣ـــــبّٖٓ صب٤ٗبً 

/ " لفاا  ان ي ا إلى جانم  ذه ال حمة  ال أضة م  جانم أما شيئاً م  اإل مال أحيانرًا ،  م  الغا ة أحيانًا 1ً    
جانم  ذا الاي   ال ضف م  أبيا شيئرًا م  اإل مال أيًضا ،  االز رار م   قت إلى  قت .  أخ ى ،   ان ي ا إلى

    ان احتياط إخوتا  أخواتا يهذيا ؛ ألنا  ان ي ا ضيا شيًئا م  اإلشراق مشوبًا بشيء م  االزدراء ".

 تخي  اإلجابة الاواب لما بي  الكواي  مما يأتي : -أ 
 الثكا( . -البغض  -الف ا ية  -عاد معاى : االز رار )االبت -1
 التواض ( . -التكاي   -العا   -مضاد : االزدراء )الك ب  -2
 ترا تت يالقة األا ة بالابي )با حسي ( ما بي  ال ضا  بي  السخط .  ض  ذلس ، مبيارًا رأيس . -ب
 لابيم( .   يال لما يأتي : اختا  رد ضعل األا ة ت اه م ض )األخت الاغ ى(  م ض )األخ ا -ج

 اإلجـابـة
 اُزول٣و  . -2االثزؼبك  .       -1 -أ   
اُوؽٔخ ٝاُوأكخ ٖٓ عبٗت أٓٚ ٓغ ش٢ء ٖٓ اإلٛٔبٍ أؽ٤بٗـًب ، ٝاُـِظخ أؽ٤بًٗب أفوٟ ، ًٝابٕ ٣غال اُا٠ عبٗات اُِا٤ٖ   -ة

ٝاُوكن ٖٓ أث٤ٚ ش٤ئـًب ٖٓ اإلٛٔبٍ ، ٝاالىٝهاه ٖٓ ٝهذ اُا٠ ٝهاذ ، ًٝابٕ اؽز٤ابؽ افٞراٚ ٝأفٞاراٚ ٣ئم٣اٚ ا ألٗاٚ ًابٕ 
 كهاء . ٣غل ك٤ٚ ش٤ئًب ٖٓ اإلشلبم ٓشٞثًب ثش٢ء ٖٓ االى

 ٝأهٟ إٔ ٛنٙ اُؼالهخ ؽج٤ؼ٤خ ثؾَت ظوٝف  األٍوح ٝاُلز٠ .
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ٓوع اُطلِخ : ألٕ َٗبء اُووٟ ال ٣ٜزٖٔٔ ثشٌٟٞ األؽلبٍ ٝال ٣ؼوكٖ ُِطج٤ت ٍج٤ال ، اٗٔاب ٣ؼزٔالٕ ػِا٠ ػِاْ  صاْ  -ط
ٓاٖ األفاذ اٌُجاوٟ ٓزٞاهس ، ٝأؽ٤بٗب ػ٠ِ اُؾالم اُن١ أٝكٟ ثؼ٢٘٤ اُظج٢ ا ُانُي ًبٗاذ اُوػب٣اخ ٓاٖ األّ أؽ٤بٗاـًب ، ٝ

 أؽ٤بٗـًب أفوٟ ، ًٝبٕ ٗظ٤ت األة اُلػبء .
ٓوع األؿ اُطج٤ت : ألٗٚ ًبٕ هل اُزؾن ثٔلهٍخ اُطت ، ٝارظَ ثطج٤ت أُل٣٘خ ٝأفن ٣واكوٚ ك٢ ًَ ثِل ٝهو٣خ ٓزٔوٗاب 

ؿ ٖٓ أؿَطٌ ؽ٤ش شٌب ٖٓ ثؼغ اُـض٤ابٕ ، ٝطاو 20ػ٠ِ ط٘بػزٚ ، ٝٓؼبُغخ أُظبث٤ٖ ثٞثبء ا٤ٌُُٞوا ، ؽز٠ ٣ّٞ 
 ٤ُالً كبٍزلػذ األٍوح اُطج٤ت فٞكـًب ٖٓ اطبثزٚ ثبُٞثبء اُِؼ٤ٖ .

 

أ م  ر يها  قال : لم ُتْام الماياة اليوم أقبل الشاب آخ   ذا اليوم  عادتا بااًما ، ضالب  أما  دايبها   اَّ  ـ2
بأ ث  م  يش ي  إصابة  قا أخذت  بأة الوباء تخ  ، لفاا م  ذلس شفا م  بعض الغثيان  خ ج إلي أبيا ض اس 

 إليا  حاثا  عادتا ، ثم ذ م إلي أصثابا ض اضكهم . 
 الكواي  :أ ر ضي ضوء ضهمس معاني الفامات ضي اياقها اخت  الاواب لما ياي مما بي  

 مضاد : " ر يها"  : ) االمتها  ر ض حتها  ر بمأنياتها (

 م ادف "  بأة "  : )شاة  ر  يا   ر  قوة (
 جم  : " الوباء"  : ) األ بئة  ر الوبا ات  ر المباءات(

  م  أصيم م  أباا ها ؟ ؟الوباء الذي أخذت  بأتا تخ  ؟  ما أث ه ياى األم ب ر ما 

 . بعا موت  ذا الشابحياة الابي    ،األا ة حياة  ج ر اذ   م ا   تغي 
 د ر اذ   أب ز ما يميي لغة با حسي  .

 اإلعبثخ
 أ ـ ٓؼبك : " هٝػٜب"  : )ؽٔؤ٤ٗ٘زٜب (   ٓواكف " ٝؽؤح "  : )شلح (  عٔغ : " اُٞثبء"  : ) األٝثئخ  (

 .هل ٛجؾ ا٢ُ ٓظو كلزي ثؤِٜٛب كزٌب مه٣ؼب : كٓو ٓلٗـًب ٝهوٟ ، ٝٓؾب أًٍُوا ٝا٤ٌُُٞوا ٛٞ ٝثبء ٞثبء ة ( اُ
 ًٝبٗذ أّ اُظج٢ ك٢ ِٛغ َٓزٔو، ًٝبٗذ رَؤٍ ٗلَٜب أُق ٓوح ثٖٔ ر٘يٍ اُ٘بىُخ ٖٓ أث٘بئٜب ٝث٘برٜب!

أٗغات األٍاوح  ، ًٝابٕ  ، مًا٢ اُوِات بك٢ اُضبٓ٘اخ ػشاوح ع٤ٔاَ أُ٘ظاو هائاغ اُطِؼاخ ، ٗغ٤جا ب ُٜب اث٘ٝهل أطبة اُٞثبء 
ٝأثوٛب ثؤٓٚ ، ٝأهأكٜب ثؤث٤ٚ ، ٝأهكوٜب ثظـبه افٞراٚ ٝأفٞاراٚ ، ظلاو ثشاٜبكح اُجٌبُٞه٣اب ٝاٗزَات اُا٢ ٓلهٍاخ اُطات 

ذ األٍاوح كِٔب ًبٕ ٛنا اُٞثبء ، ارظَ ثطج٤ت أُل٣٘خ ٝأفن ٣واكوٚ ٣ٝوٍٞ : اٗاٚ ٣زٔاوٕ ػِا٠ طا٘بػزٚ ، ٝماد ٤ُِاخ ٛجا
 .أط٤ت ثبُٞثبء  اُلز٢ ٝٛٞ ٣ؼبُظ اُو٢ء ، كول ُظ٤ؾخ 

ط ـ اٍزوو اُؾيٕ اُؼ٤ٔن ك٢ ٛنٙ اُلاه ٝرؼاٞك اُشا٤ـ أال ٣غِاٌ اُا٢ ؿلائاٚ ٝال اُا٢ ػشابئٚ ؽزا٠ ٣انًو اث٘اٚ ٣ٝج٤ٌاٚ ، 
ٝأٓبٓٚ آوأرٚ رؼ٤٘ٚ ػ٠ِ اُجٌبء ، ٝرؼٞكد ٛنٙ األٍوح إٔ رؼجو ا٤َُ٘ ا٢ُ ٓوو أُٞر٢ ٖٓ ؽ٤ٖ ا٢ُ ؽا٤ٖ ، ًٝبٗاذ ٓاٖ 

 ر٢ .هجَ مُي رؼ٤ت اُن٣ٖ ٣يٝهٕٝ أُٞ
رـ٤ود ٗل٤َخ طج٤٘ب رـ٤وا ربٓب ، كؾوص ػ٠ِ إٔ ٣زووة ا٠ُ هللا كلوع ػِا٠ ٗلَاٚ ٤ُظا٤ِٖ اُقٔاٌ كا٢ ًاَ ٣اّٞ  ًٔب

 ٓور٤ٖ: ٓوح ُ٘لَٚ ٝٓوح ألف٤ٚ ! ٤ُٝظٖٞٓ ٖٓ اَُ٘خ شٜو٣ٖ : شٜواً ُ٘لَٚ ٝشٜواً ألف٤ٚ .
ي ًِاٚ ألف٤اٚ، أٝ ٣ا٘ظْ شاؼًوا ٣انًو ٝػوف اُظج٢ أهم ا٤َُِ ، كٌْ ٍٜو ٣ووأ ٍٞهح اإلفالص  الف أُواد صْ ٣ٜت مُا

 ك٤ٚ ؽيٗٚ ُلول أف٤ٚ ،٣ٝظ٢ِ ػ٠ِ اُ٘ج٢ ٝاٛجبً صٞاة ٛنٙ اُظالح ألف٤ٚ .
ػوف اُظج٢ األؽالّ أُوٝػخ ، كول ًبٗذ ػِخ أف٤ٚ رزٔضَ ُٚ ك٢ ًَ ٤ُِخ ، ؽز٠ أطجؼ كز٠ ٝهعال ، ٝاٗٚ ُؼ٠ِ ٓب ٛاٞ 

 ٓوح ك٢ األٍجٞع ػ٠ِ أهَ رول٣و. ػ٤ِٚ ٖٓ ٝكبء ُٜنا األؿ ، ٣نًوٙ ٣ٝواٙ ك٤ٔب ٣و١ اُ٘بئْ
 :    أثوى ٓب ٤ٔ٣ي ُـخ ؽٚ ؽ٤َٖك ـ 

ٗالؽع إٔ ؽٚ ؽ٤َٖ ال ٣ٌزات ٍا٤ورٚ اُنار٤اخ ثؼا٤ٔو أُازٌِْ ، ٝاٗٔاب ـ  2    ٤ٍٞٓٝو٠ هٗبٗخ، ٜب رزٔزغ ثب٣وبع ـأٗـ  1  
ـ    3   . ُشقظا٤خ٤ؼل٠ ٗٞػابً ٓاٖ أُٞػاٞػ٤خ ػِا٠ هؼا٤خ مار٤اخ عالاً ، ٛا٠ هظاخ ؽ٤براٚ ا٣َُزقلّ ػ٤ٔو اُـبئت ، 

 .    ثٜنٙ اٍُٞبئَ ٝؽلٛب ػ٠ِ هٍْ اُؼبُْ اُوظظ٠ ثزلبط٣ِٚ٤وله ػ٠ِ أَُغ ٝػ٠ِ ؽٞاً أفوٟ ؿ٤و اُجظو، ٣ٝؼزٔل 

10 
 

 هٝػخ اُزظ٣ٞو ٝػٔن اُلٌوح . -4    
 س ىل أثر عمل العقاد بالصحافة عمى أسموبو ؟

 ط : ُْ رئصو ػ٤ِٚ اُظؾبكخ ثَ ظَ هط٤ً٘ب ، ثٚ ػٔن ٝكهخ ٝمُي ألٗٚ ٓزلوك ثنارٚ .
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