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 (األدب و استشراف املستقبل)   التعبري األدبي

       2017/  2016الثالث الثانوي العلمي                                                                                                                    
املستقبل أحد أهّم اخلواطر اليت شغلت فكرر اديبرم ذ رل القردف ل فترّل  فكرري  برارد الروايو الريت  رديع حولرىل يب  رل  لر               كان التفكري يف 

  استشراف املتغريات املستقبلية يف خمتلف جوانم الياة ل يغابُتى إبراُز خمتلف التصوعات احملت لة لل ستقبل اللي برجو  يبت  ا  .

 : نازك املالئكة  ملثالية وأثره تكّون احللم باملدن ا -1
أخل فيها كل فريٍ حقى ل بسوي فيها ال دل ل ي تحقق الس اية ي بزيل التلم ل ي ياف ى يف ذلك عفض الواقع املؤمل ي بحَُلَم اديبم ذ ل القدف مبدب ة ذثالية   

 ل فتقول :  ي  دذا  س  ى  سقط ذن شدة ال ني اللي جياذبها او ى يف كل يقت ل البحث  ن اخلالص ل ي هل  نازك املالئكة حتلمُ ب امل بو وبيا

 جياذُب روحي صباح مساء  صدًى ضائٌع كسراب بعيد                                         

 ـداءــــــحنينًا ، ونادته ألف نــ  ي ارمتتـــــُه حياتــــإذا مسعت                                        

 نازك املالئكة :   مالمح احللم بالعامل املثالي / صفات املدينة الفاضلة / -2
 رة نرازك  هرب اديباء ذن يطأة امل اناة ذن الواقرع يذرا فيرى ذرن ولرم ياسرت باي يسرلٍم للحربرات إذ اللرم برللك ال رامل اخليرالذ اا يرل ل يهرل  الشرا               

 برائحة الوعي ل ميتّد يف فضاٍء ذدهش ل إّنى ال امل اللي بتحرع ذن القيوي الفكربة ياالجت ا ية ل فتقول : املالئكة  تخّيُل  امل بو وبيا ذ ّطرًا

 ٍق حرُت يف سّرِهـــى أفــــعل  دًا من عبيـــــــر ــــــه بلــــختيلت                           

 ق الفكر من أسرهــوينطل  نالك حيث تذوب القيود ه                                                         

 نازك املالئكة :  خيبة األمل بالواقع / خيبة األمل يف حتقيق العامل املثالي /  -3
 طّلع اديباء إذ  امٍل ذثالذٍّ مجيرل برزيل فيرى التلرم ل يبسروي فيرى ال ردل ل ي تروافر فيرى كرّل ذ طيرات السر اية ل يلكر هم ُاردذوا بواقرع                

أحالذهم ل يهل  الشا رة نازك املالئكة  صف خيبتها ب د ضياع   رها يف انتتاع  املهرا املثرالذ ل  لرك اخليبرة الريت مل  فلر  يف       ب اكس 

 شيَء يطفئ نار احلنني وال  ومّرت حياتي مّرت سدىإمخاي نريان اللهفة إذ حتقيق حل ها ل فتقول :

 :نازك املالئكة   ن املدينة الفاضلة // اإلصرار على البحث ع اإلصرار على حتقيق احللم -4
برت كن ذرن    ي يف ذوقف ب رب  ن ذدى   ّلق اديبم برغبة التغيري ي اخلرالص ذرن الواقرع املرؤمل أخرل بصررا  لر  االسرت راع يف اللرم حّتر             

 حتقيقى ل ي هل  نازك املالئكة  ؤّكد بقاءها  ل  أذل أن بتحقق حل ها ب امل بو وبيا املثالذ فتقول :

 دــــدّي البعيـــق السرمـــإىل األف   اتـــي األمنيـــى جتاذبنـــسأبق                                                          

 :دنقل  تصوير الواقع الذي حّرك بواعث استشراف نكسة حزيران  -5
شرف ذصيبًة أخرى قايذة ل ي  هلا أذل ينقل بستشر ر ب كسرة   ي ب د ال كبة است ّر الواقع املؤمل  ل  حالى فأحس اديبم باخللالن فاست

 بصرف الواقرع ال ربرذ الرلي أنرلع با زميرة:       حزبران قبيل يقو ها ذستحضرًا أسطوعة زعقراء الي اذرة الريت أسرقطها  لر  ياقرع ادذرة ل فقرال        

 أيتها العّرافة املقّدسة / جئُت إليك مثخنًا بالطعنات والدماء / أزحف يف معاطف القتلى .. وفوق اجلثث املكدسة / 

  منكسر السيف .. مغّبر اجلبني واألعضاء

 دنقل :  التحذير من اخلطر القادم باستحضار األسطورة واالستفادة من التاريخ ) واملتاجرة بقضايا الشعوب ( -6
ق ل يأذراف هرل    خالل هل  ال ترة السويايبة إذ الواقع املخيف ل أيعك اديبراء أن ذرن ياجربهم أن ورلعيا أب راء أذرتهم ذرن خطرر قرايف يهزميرة  لرو  يف ادفر            يذن 

بق راع اخلروف  لر  الشر وب ل     ال ترة إذ املستقبل ل ه الك ذن ال بهتمّ بتحرلبر اديبراء ل نتي رة الضر ف أي التخراذل ل يه الرك ذرن بهررب ذرن املواجهرة ذتسر اً            

 كب ض الكاف اللبن  اجريا بالش وب ل يهلا أذل ينقل بصف سخربة املتخاذلني ذن حتلبرا ى  م ل ي دف االك او بها ل فيقول :

 والفرار قلِت هلم ما قلِت عن مسرية األشجار / فاستضحكوا من وهمك الثرثار / وحني فوجئوا حبّد السيف قايضوا بنا / والتمسوا النجاة

 االستشراف القائم على التجربة العلمية : -7
ثمّ بضريف إليهرا اخليرال     ي إذا كان ال لم هو البوابة اليت  فضذ إذ استشراف املستقبل فاخليال ال ل ذ هو ذفتاحها الّلهيبّ ي هو اللي بت ايل القائق ال ل ية  

يف حي ها ضرباً ذن املسرتحيل أاربحت اليروف     ذ طلقاً ذن ال قطة اليت يقف   دها ال لم ممهداً الطربق إذ املستقبل ل ي إنَّ كثرياً ذن الت بؤات اليت كانت  بدي

أعاي أحرد ال ل راء أن    اللي ميتلك املشا ر يادحاسريسل ففرذ ذسررحيتى سإنسران عيسروف اآللرذ        شابيك بت بأ باخ اع اإلنسان اآللذ كاعل حقيقة ياق ة ل يهلا 

   ألنها لي وأنا هلا : الً ذ ها ل ي  دذا سألى ال امل  ن السبم ل قالبفكّ أجزاء اإلنسان اآللذ هيلي ا ل فغضم اإلنسان اآللذ برميوس ي رّبع ب فسى بد

 عأب ا كيف + ن د الفكر اليت يعيت يف نص السؤالي هكلا   اخلامتة :
 أفكار وشواهد خارجية ميكن توظيفها: 

 عند اإلياِب إىل وقع اخلطا  غدًا سنعوُد و األجيال تصغي التفاؤل بعودة الالجئني إىل ديارهم       أبو سلمى : -1

 التطّلع إىل مستقبل مشرق حيقق سعادة الطفل /شوقي بغدادي / :  -2

 األرض حييا الطفل فيه ويسلم ألمثاهلم نبين ونرفع عاملًا على 
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 / البّد من قراءة الدرس من الكتاب أكثر من مرة /                  (رِةـــِب الزهــاُن كوكـــسّك)                                            

 أنطون ميخائيل الصقَّال                                             2017 / 2016الثالث الثانوي العلمي                                                                                                                    
  بطبيعة البالد . وّضح ذلك .ربط الكاتُب احلالة النفسّية للّسكان  -1

 بيو هم .ضاقت أخالقهم لضيق  :سكان املدن يف األرض /  ال بتضابقون ال ساع باليهم  :سكان اجلبال واألرياف يف الزهرة 

 قارن بني مدن الزهرة ومدن األرض . -2
  ضابق يال  زاحم ل بوجد فيها كثرية بفّضل أهلها  ليها اابال يالقرى يالرباعي الواس ة يال : مدن الزهرة

 ادذان سائد ل فيها حدائق ي ج ان يأنهاع ي يون . 

 ذزيمحة بالسكان ل حتيط بها أسواع يذ ازل  الية حت م   ها نوع الش س ل قليلة امليا  ل قليلة ال تافة . : مدن األرض

 بني حالِة الطرِق يف كّل من كوكيب الزهرة و األرض .قارن  -3

 السكان بتخلين ااهة الي    يف ذسريهم فال بتواجهون يال بتصايذون . -ال ب رف طو ا ذن  رضها –يف فساحة  تي ة  –ذستقي ة  يف الزهرة :

 الطرق الدبثة :  ربضة غري ذبّلطة بثوع غباعها .          ها املاّعة .فيالطرق القدمية ذبلطة : ضيقة بت ثر  يف األرض :

 بسبم الغباع اللي ميأل أجوافهم* إعراض أهل األرض عن الطعام :  عّلل  : -4

 يالرباعي الواس ة .ال يش يف القرى ي اابال فضلون سكان الزهرة ب: خلوَّ كوكب الزهرة من االزدحام   *

 دنهاع ال جتري فيها ا –قليلة امليا  املدن  :قّلِة النظافِة ، وانتشار األوبئِة و األمراِض يف مدن األرض  * 

 وّضح تصّرف سكان الزهرة جتاه قضييت العمل و التعاون .  -5
إذا مل بكن دحد شغل أي   ل بلهيى يميّرنى ل ذهم إذ قاضذ الذ اللي بقيم فيرى فيشرغلى بت رربض ذرربض أي برسرلى إذ ذ  رل        : العمل

 خوفًا  ل  نفسى ذن املفسدةل فإن ذن ببطل ذن   ل فسد قلبى .بشتغل بى ذن غري أن جيهد ؛ دنى ذن ال اع أن بقيم بوذًا ياحدا بّطااًل 

نتسا د برغبة ينشاط ال نسأل بدال يال  وضا كل ا أحباء يأادقاء نتبايل امل افع ل إن اخللق   دنا يف ق ا ة ال بتهافتون  : التعاون

  ل  حشد اللهم يالفضة ل يال بط ع ب ضهم بب ض .

 ض والزهرة .قارن بني الدور يف كل من األر -6
 نتيفة فسيحة ذتبا دة  شرق  ليها الش س ي غرب ذب ية  ل  هضاب جتري ذن حتتها ب ابيع باعية  : دور الزهرة

 أنشئ أكثرها يف ذ خفض ذن ادعض ل ضّيقة  زيحم بال اس هواؤها فاسد . : دور األرض

 ما اخلطُأ الذي ارتكبه سّكاُن األرض يف تصميم بيوتهم ؟ -7

 ادعض يف ذ اطق ذ خفضة ل ج لوا غرفهم ضيقة ل ب وا بيو هم ذثل بيوت أيعيبا ذن غري ذرا اة طبي ة البيئة . اء ييع ب

 بست  لون الصوف ل كأثاو البديي الرّحال ل الحتدث عن األثاث الذي يتخذه سكان كوكب الزهرة .  -8

 . ة يب د غسلها  ر سم  ليها اوع الشرات اليت التصقت بهاالفرش شفافة  س   باملرن  غسل كل بوف بلائم ُخّصَص  ا ي  تف بسهول 

بلهبون كّل بوٍف ذر ني اباحًا يذساًء إذ اا ات يالدائق في   ون البقول الطيبة يالفواكى ال اض ة كيف يتنّزه سكان الزهرة ؟  -9

 يال ميتطون املطابا ل بل س يًا  ل  ادقداف .

 اخرتعها سكان الزهرة ؟حتدث عن اآلالت واألدوات اليت  -10
 : آلة غري ذر بطة بسلك ل نض ها  ل  آذان ا ل نس ع بها كل ذا نربد مسا ى ذن بالي ب يدة . السّماع -1

 :  سري ي سري يف ا واء بسر ة ال وع ل متر قطرًا لنسافر بها ل ن قل كل شذء لغري ذ رضة خلطرل    ل بال وع  املركبات النورية -2

ة ال سلك  ا نض ها  ل  ادعض نضغطها خناطم بها ذن نربد يلو كان ذقي ًا بأب د ذدب ة فيس ع يجييم يكّل : آل املخاِطب -3

 ذن املخاِطم ياملخاَطم ببصر اآلخر .

 : آلة جنلب بها ل خنرج كل ذا بدخل أجساينا يأجساي اليوان ذن شوك يإبر ذن غري أن نل سها . اجلاذب -4

 : آلة إذا أشري بها إذ ثوع هائج جاذ  سّك تى يأيقفتى حااًل الكابح -6: آلة إذا يجهتها إذ ال اع أمخد ها حااًل  املطِفئة -5

 ما األسُس اليت اعتمدها سّكاُن كوكب الزهرة يف التعامل مع كّل من املخرتع و املخَتَرع ؟  -11
ها ذسكن كّل ذن  فّري بشذء ل فإن كان املخ ع ذن ساكين ذدب ة ب تقل إذ ذدب ة القضاة ي بصب  ذن ساك يها ؛ دن:  املخرتع

 القضاة بصب  قاضيًا ل ي إن كان قاضيًا  لت ذ زلتى .

 بتسا دين يف ا ع ال دي املطلوب  –بتسا د ال اس يف    يم املخ ع .  –ُب َلن حااًل  ن املخَ ع  :  املخَتَرع

 املخ  ة ذت  أعاي بغري بدل أي  وض . بأخل كّل ياحد ياحدة ذن اآللة -ذن املخَ ع 

 ال جيوز إوهاع كّل اخ اع ميكن أن ودو ذ ى ضرع يلو كان جزئّيًا . -
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 ورقـــــة عمــــــل

 2017 / 2016الثالث الثانوي العلمي    
 الفرع العلمي الدورة األوىل  م 2014امتحان شهادة الدراسة الثانوّية العاّمة دورة عام 

 قال الشاعر حممد الفيتوري يف قصيدته ) أغاني إفريقيا (:

 ا كفنـــاـــاروا ثراهـــُم اختــــوه  ُت أجدادي ... هنا ـها هنا واري -1                                    
 اـــن بعدنـــدي مـــي ولـــوسيقض  ـن بعد أبي ــوسأقضي أنــــا مــ -2                                         
 اــوٍم غرينـــــت لقـــي ما كانـــفه  وستبقى أرُض إفـــريقيا لــــنا  -3                                         
 ــــاـــا عظمنـــراهـــا بثـــومزجن  ـــا ـحنن ) أهرقنا ( عليها دمـن -4                                         

 ــــاـا الزَّمنــــا عليهـــــوحتـــدَّين  ا أعالَمنـــــــا ـــوركزنــــا فوقه -5                                         
 درجة ( 80أواًل : املهارات اللغوية والبنية الفكرية والعاطفة : ) 

 يعجات   10س         يفق يعييه ا يف ال ص ؟ أهرقنا –سأقضي ذا ذ    كّل ذن س  -1

 يعجات   5س         اليت بين  ليها ال ص السابق ؟ذا الفكرة ال اذة  -2

 يعجات  5س اخ  اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني ل ثم انقلها إذ يعقة إجابتك في ا بأ ذ: فكرة البيت الثالث هذ: -3

  .يا موطنًاالدعوة الختيار إفريق –دوام أرض إفريقيا ألصحابها  –اغتصاب املستعمر إفريقيا  –إفريقيا مثوى اآلباء س

 يعجات  10س         اشر  البيت الرابع شرحًا يافيًا . -4

 يعجات  10س      هات يليلني  ل  ذلك. برز يف البيت الثانذ انت اء اإلنسان لألعض. -5

 يعجات 10س     ذن فه ك البيت اخلاذس. مَب وفر أب اء ادعض ؟ يمل استحقوا ذلك ؟ -6

 يعجة  20س            يفَّ امليامني آساد احلمى ناموا  لو تنطق األرض قالت إّنين جدثقال الشا ر بدع الدبن الاذد :  -7

 . يازن بني هلا البيت يالبيت اديل ذن ال ص ذن حيث املض ون 

 يعجات  10س              ؟وركزنا فوقها أعالمنا–ستبقى أرض إفريقيا لنا ذا الش وع ال اطفذ الباعز يف كّل ذن ال كيبني اآل يني: س  -8
 درجة ( 120ثانيًا : البنية الفنية وقواعد اللغة : ) 

 يعجات  10س       استخرج ذن البيت الرابع أسلوبًا خربّبًا ل ياذكر نو ى . -1

 يعجات  10س    د الشا ر إذ إضفاء الركة  ل  ذسرية نضال املست بدبن . هات ذن ال ص ف لني بدالن  ل  ذلك .  -2

 يعجة  20س                      اوعة مجيلة حّللها ل ثم اذكر قي ة ذن قي ها الف ية ذع التوضي .ثراها كفنيف قول الشا ر : س -3

 يعجات  10س     يقا الداخلية برز يف البيت اديل ل يذّثل لى .اذكر ذصدعًا ذن ذصايع املوس -4

 يعجة  40س    أ رب ذن ال ص ذا يضع حتتى خط إ راب ذفريات ل يذا بني قوسني إ راب مجل . -5

 يعجات  10س    اخ  اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني ل ثّم انقلها إذ يعقة إجابتك ذع الت ليل. -6

   عالمة إعراب فرعية –عالمة إعراب أصلية يف البيت الثانذ هذ س  أبي ل ة الذة إ راب ك - 

 يعجات  10س    ما أفعله!(.  ذستخدذًا ايغة سحتّدينا الزمَن  ّ م ذن الف ل الواعي يف اا لة اآل ية : س -7

 يعجات  10س       ؟اختارواس؟ يذا يزن كل ة   كانتسذا ال ّلة الصرفية يف كل ة  -8

عين القدماء واحملدثون بهذا الكتاب ، كما عين "   للدكتوع   ر الّدقاق ذا بأ ذ :كتاب األغانيجاء يف ذقالة س درجة(40القراءة واملطالعة : ) ثالثًا:
 ". أحد املستشرقني بوضع فهارس شاملة له ،وكانت حصيلة ذلك كتبًا كثرية

 يعجة  20س       ؟ب األغانيمهّذذا اللي ا ت د  حمّ د اخلضري ذن إجراءات يف كتابى س -1

 يعجات   10س      كثريةسيالتاء ذربوطة يف كل ة   لقدماءس لل كتابة ا  زة  ل  اوع ها يف كل ة  -2

 يعجات  10س    يفق يعييها يف ذ  م بأخل بأيائل الكل ات . حمدثون –شاملة  –مستشرقني عّ م الكل ات اآل ية س -3

جهل  واستنكروا شغلت قضايا اجملتمع الكربى اهتمام األدباء العرب، فصّوروا سلوك املوظفني الفاسدين،"  قيل ::درجة( 100)التعبري اإلجباري :  -رابعًا  آ
مّما يعي يف كتابك املقّرع ل  يأّبد ذا  لهم إليى بالشواهد امل اسبة .". ناقش القول السابقلالشباب العربّي، ودعوا إىل العلم سبياًل للتقّدم

 مل يبِق بابًا للسعادة مغلقا فتعّلموا فالعلُم مفتاُح العال لشاهد اآل ذ  ل  ذا ب اسبى ذن الفكر السابقة: قال حافظ إبراهيم:ذوّوفًا ا
 اكتم يف ياحٍد ذن املوضو ني اآل يني : درجة( 60التعبري االختياري: ) -ب

 حنينًا ونادتُه ألَف نــــداْء ارمتـْتُه حياتـي ــإذا ســمعـْتال امل املثالذ :  نازك املالئكة يفقالت  -1
 رق كلُّ رجاْءـــي ويشـــبقلب ى رجعِه كلُّ جرٍحــوُت علــــمي           
 ّدرُه حلُم يــــوتــوبيــاــــخي ي نشوٍة ــورَي فــــي شعــوميض           

  أيا ني ذن أييات الت بري   ها   . –املشا ر ذع حتدبد ذواط ها  –ايعس ادبيات السابقة يعاسة أيبية ذن حيث الت ربة الش وعبة ذكتفياً بر:س نوع ال اطفة 

 :الوقت صديق إن أحسنت استثماره، وعدّو إن جتاهلت قيمته -2

 ذربزًا الُسبل املثل  الستث اع .اكتم ذقالة  بّين فيها أه ّية   تيم الوقت يف حياة اإلنسان ل 
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 ورقـــــة عمــــــل

 2017 / 2016الثالث الثانوي العلمي    
 الدورة الثانية                              )الفرع العلمّي(              م 2014امتحان شهادة الدراسة الثانوّية العاّمة دورة عام 

 يوتوبيا :قال الشاعرة نازك املالئكة يف 

 رهـــوأحـــيا على ذكـــــ أمــــوُت  ٌم يف دمـــيــــــــــــا حـــــلـــــويـــــوتوبي -1

 ــــرهــــوينطلق الفـــكُر من أســــ  وُدـــالقيهنالك حيـــــث تــــذوُب  -2

 وال تــغرُب الشمس أو تـــغلس  ويوتوبيا حيث )يبقى الضياء(  -3

 ه األنفــــــُســـــوُر بنشـــــوتــــتــــف  الشبابهناك احلياُة امــــــتداد  -4

 يوتوبيـــا اَنـــســــــــّكُل ــــــيــــــظّل  ًاــــــّل الــــــربيُع ربيعــــهنـــاك يظـ -5

 درجة( 80) أواًل: املهارات اللغوّية والبنية الفكرية والعاطفة:

 يعجات  10س       ك ا يعي ا يف سياق ال ص؟تفور -تذوب ذا ذ    كل ذن  س -1

 يعجات  5س        ذا الفكرة ال اّذة اليت ُبيَن  ليها ال ّص السابق؟ -2

 يعجات   5س       عامل اليوتوبيا إشراق دائميل  ل  البيت اللي بتض ن  الفكرة اآل ية : س -3

 يعجات   10س                     يف البيت اديليّض    ّلق الشا رة ب امل املثالذ مما بدا لك  -4

 يعجات   10س  أشاعت الشا رة إذ ذ انا ها يف الياة الواق ية ل بّين جانيب هل  امل اناة ذن خالل فه ك البيت الثانذ  -5

 يعجات   10س          مَب بتصف  امل الر سبو وبيا  ك ا ختيلتى الشا رة يف البيت اخلاذس -6

 يعجة  20س   فإّن الشباب أبو املعجزات  إذا أنا أكربُت شأن الشباب الشا ر إبليا أبو ذاضذ :قال  -7

 .يازن بني هلا البيت يالبيت الرابع ذن ال ص ذن حيث املض ون 

 يعجات  10س        ش وعان  اطفيان ل اذكره ا هنالك حيث تذوب القيودبرز يف ال كيم اآل ذ : س -8

 درجة( 120) الفنّية وقواعد اللغة:ثانيًا: البنية 

 يعجات   10س      يف البيت اديل حمسن بدب ذ ل مّسى ل ثم اذكر قي تى الف ية -1

 يعجات   10س     دت الشا رة إذ إضفاء الركة  ل   املها املثالذ ل هات ذن ال ص ف لني بدالن  ل  ذلك -2

 يعجة  20س  ل حللهال ثم اذكر قي ة ذن قي ها الف ية ذع التوضي .  اوعة ينطلق الفكر من أسرهيف قول الشا رة : س -3

 يعجات   10س     اذكر ذصدعًا ذن ذصايع املوسيقا الداخلية برز يف البيت اخلاذس ل يذّثل لى -4

 يعجة   40س    أ رب ذن ال ص ذا يضع حتتى خط إ راب ذفرياتل يذا بني قوسني إ راب مجل.  -5

 يعجات   10س        يوتوبيا حلٌم يف دميمبؤكدبن : سأكد اا لة اآل ية  -6

 يعجات  10س                                        ما أفعله !  ل ذستخدذا ايغة سانتصر احلق  ّ م ذن الف ل الواعي يف اا لة اآل ية : س  -7

 يعجات   10س         هو ..........ينطلق : ...... ل: يزن سيبقىالصرفية يف ساذأل الفراغ مبا ب اسبىل ثّم انقلى إذ يعقة إجابتك في ا بأ ذ: ال لة  -8

   دمحد أذني ذا بأ ذ :ال بية االجت ا يةجاء يف ذقالة س درجة( 40ثالثًا: القراءة واملطالعة: )

 " . لتكوين هذا األدب  االجتماعي يف نفوس الناشئنيإّن األمر يف نظري ال حيتاج إال إىل تكوين جيل واحد يبذل فيه الزعماء والقادرون كل قّوتهم " 

 يعجة   20س  اات ب ض ادذم ال قص يف اديب االجت ا ذ ذن خالل  وجيى ال بية يف ادسر ييف املداعس ل يض  ذلك-1

 يعجات  10س       اجتماع –زعماء  لل كتابة ا  زة  ل  اوع ها يف الكل تني اآل يتني س -2

 يعجات  10س       يفق يعييها يف ذ  م بأخل بأيائل الكل ات؟حيتاجس أبن جتد ذ    -3
 درجة( 100التعبري اإلجبارّي: ) -رابعًا: آ

 ذ ديبن " ياكم اديباء ال رب حركات التحرع اإلنسانية ل فأبرزيا  شّبث اإلنسان بأعضى ل يجّمديا حركات التحرع ال امليةل:  قيل

إلنسانية ". ناقش القول السابق ل يأبد ذا  لهم إليى بالشواهد امل اسبة مّما يعي يف كتابك املقّرعل ذووفًا مب اعسات املست  ربن امل افية ل

 بني الشعوِب موّدة و إخاُء  ما ضّر لو جعلوا العالقة يف غٍد  الشاهد اآل ذ  ل  ذا ب اسبى ذن الفكر السابقة : قال أمحد شوقذ خماطبًا امل تدبن:
 اكتم يف ياحد ذن املوضو ني اآل يني: درجة( 60االختيارّي: )التعبري  -ب      

 ا ـــبشــعري أن أهيَج ســــــــباع  ا  أردُتـأهبُت بشّبان العــراق وإّنم  : حممد مهدي اجلواهريقال  -1
 وال أحكَم التجريُب منه طباعا   فما استنهضْت منه الرزايا عزائمًا      
 ا ـــــوقلٍب شجاٍع أن يروَح ضياع  ّذٍبــلــــــعقٍل مـــــهعلى أّنين آٍس       
  مستني ذن مسات امل انذ  –الفكر اازئية  –ايعس الب ية الفكرّبة يف ادبيات الّسابقة ذكتفيًا بر: سالفكرة ال اذة 

 ترك األجداد معامل أثرية ختربنا عن عراقتهم . -2

  . اكتم ذقالًة  صف فيها أحد امل امل ادثربة ل ذربزًا ب ض امل اعسات السّيئة اليت  ؤثر يف قي ة  لك امل امل يمجا ا 
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