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مبدة اللغت العزبيت

المعبمل3 :

المذة 2 :س

أوال  -مجبل القزاءة 8( :ن)
اقزإ الىض بإمعبن ثم أجب عه األسئلت:
لىىقذ أسزتىب
رزعشع األعشح انٕٛو إنٗ يخبعش خًخ رفمذْب أٔ رغهجٓب خم ٔظبئفٓب انحٕٚٛخ .فبنثٕسح انظُبعٛخ انز ٙشٓذرٓب
انكثٛش يٍ أيى انعبنى انًعبطش نى ركٍ ثٕسح طُبعٛخ فحغتٔ ،نكُٓب ف ٙراد انٕلذ ثٕسح اخزًبعٛخ ،إر رشرت عهٓٛب أٔ َزح
عُٓب عذح رغٛشاد ْبيخ ف ٙيخزهف انُظى ٔانًؤعغبد داخم انًدزًع ،ثًب فٓٛب األعشح ،انز ٙرعزجش األكثش رأثشا ثٓزِ
انزغٛشاد.
إٌ اَزمبل اإلَزبج يٍ انجٛذ إنٗ انًظُع رغجت ف ٙانفظم ث ٍٛيكبٌ اإللبيخ ٔيحم انعًم ،حٛث كبَب لجم رنك شٛئب
ٔاحذأ .يع اصدٚبد انزغٕس انظُبعٔ ٙرٕعٛع ٔرُٕٚع لبعذرّ اصدادد فشص انعًم أٚضب ،األيش انز٘ دفع ثبنًشأح إنٗ
االَخشاط ف ٙيدبالد انعًم انظُبع ٙانًخزهفخٔ .لذ رشرت عهٗ رنك أٌ أطجحذ انضٔخخ ٔاألو يدجشح عهٗ لضبء
انغبعبد انغٕال خبسج انجٛذ ثعٛذا عٍ أعفبنٓب انز ٍٚرشكذ يًٓخ سعبٚزٓى نذٔس انحضبَخٔ .يعُٗ ْزا أٌ انزفبعم انمبئى
ث ٍٛاألو ٔأعفبنٓب – ْٕٔ حدش انضأٚخ ف ٙثُبء انزاد – لذ اَزبثّ شٙء يٍ انزخهخم ٔاالْزضاصْٔ .كزا َشٖ أٌ األعشح
انحضشٚخ لذ أطجحذ رعبَ ٙيٍ يشكالد عذو االعزمشاس انُغج ٙيمبسَخ ثبألعشح ف ٙانًدزًعبد انضساعٛخ ٔانشعٕٚخ...
ٔعهٚ ،ّٛدت عهُٛب َحٍ – عكبٌ انعبنى انغبئش ف ٙعشٚك انظُبعخ ٔانزمذو انزمُ – ٙأٌ َزفبدٖ ْزا انذاء انعضبل
انز٘ ٓٚذد ٔخٕد ثُ ٙاإلَغبٌ األعش٘ ،رنك ألٌ انًحبفظخ عهٗ ْزا انجُٛبٌ انحٔ ٕ٘ٛأًْٛزّ ف ٙثُبء اإلَغبٌ انغعٛذ
ٚزغهت يُب انًضٚذ يٍ انعُبٚخ ٔانٕعٔ ٙانذساعخ ٔانجحث نكَ ٙحمك انزمذو انًُشٕد دٌٔ أٌ َفمذ أٔ َغهت أعظ انٕخٕد
اإلَغبَ ٙانغجٛعٔ .ٙثٓزِ انكٛفٛخ َغزغٛع أٌ َزالفٗ يشبكم كثٛشح رعبَٓٛب دٔل انعبنى انظُبع ٙف ٙانغشة ٔانششق عهٗ
حذ عٕاء.
طبلح علي طبلح الزيه" ،األسزة وأبعبدهب في الىظزيبث االجتمبعيت المعبطزة" ،ضمه مجلت الىحذة ،السىت الخبمست ،عذد .50 :وىفمبز  .1988ص:
( 105بتظزف)

األسئلت:
.1
.2
.3
.4

ٌ 0.5
حذد انًدبل انز٘ ُٚزً ٙإن ّٛانُض.
حذد اندًبعخ انًشبس إنٓٛب ف ٙانعُٕاٌ (نُُمز أعشرُب) ٔٔاخجٓب االخزًبعٔ ٙاإلَغبَ ٙيٍ خالل انُضٌ 0.5 .
ٌ1
اعزخشج يٍ انُض ضذ كم يٍ انكهًز ٍٛاٜرٛزَٕ :ٍٛاخّ – يخٛشح .
ٌ1
اعزخهض فكشح انُض انعبيخ .
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ٌ1
اعزخشج يٍ انُض عجبسر ٍٛرذالٌ عهٗ يدبنّ.
خبء ف ٙانُضْٔ ":كزا َشٖ أٌ األعشح انحضشٚخ لذ أطجحذ رعبَ ٙيٍ يشكالد عذو االعزمشاس انُغج ٙيمبسَخ
ثبألعشح ف ٙانًدزًعبد انضساعٛخ ٔانشعٕٚخ."...
ٌ1
اعزخشج يٍ انُض عجج ٍٛيٍ أعجبة ْزِ انًشكالد.
أثشص لًٛخ يٍ انمٛى انزٚ ٙزضًُٓب انُض ،يغزذال عهٓٛب ثًب ُٚبعتٌ 1 .
اكزت فمشح رعجش فٓٛب عٍ سأٚك ف ٙاَخشاط انًشأح ف ٙانعًم اَغاللب يٍ انُضٌ 2 .
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ثبويب – مجبل الذرس اللغىي ( 6ن)
اَمم انكهًبد انز ٙرحزٓب عغش ف ٙانُض ،ثى اشكهٓب شكال ربيبٌ 1 .
اعزخشج يٍ انُض أعهٕة اخزظبصٔ ،اعًب يًُٕعب يٍ انظشف نغجت ٔاحذٌ 1 .
ٔسد ف ٙانفمشح األٔنٗ يٍ انُض..." :ثًب فٓٛب األعشح ،انز ٙرعزجش األكثش رأثشا ثٓزِ انزغٛشاد".
أ  -ع ٍٛطٛغخ انزفضٛم انٕاسدح فْ ٙزا انمٕلٔ ،ث ٍٛعشٚمزٓب يعهال خٕاثكٌ 1.5 .
خبء ف ٙانُض انز٘ ثٚ ٍٛذٚك:
" ٔيعُٗ ْزا أٌ انزفبعم انمبئى ث ٍٛاألو ٔأعفبنٓب – ْٕٔ حدش انضأٚخ ف ٙثُبء انزاد – لذ اَزبثّ شٙء يٍ
انزخهخم ٔاالْزضاص".
سكت اَغاللب يٍ ْزا انكالو خًهز ٍٛيفٛذر ،ٍٛإحذاًْب نهًذذ ٔانثبَٛخ نهزو ،يغزعًال يب ُٚبعت يٍ أفعبل
انًذذ ٔانزو.ٌ 1.5 .
أعشة يب رحزّ خظ ف ٙانكالو اٜرٚ " :ٙدت عهُٛب َحٍ – عكبٌ انعبنى انغبئش ف ٙعشٚك انظُبعخ ٔانزمذو
انزمُ – ٙأٌ َزفبدٖ ْزا انذاء انعضبل انز٘ ٓٚذد ٔخٕد ثُ ٙاإلَغبٌ األعش٘"ٌ 1 .

ثبلثب – مجبل التعبيز واإلوشبء ()ٌ 6
اكتب في أحذ المىضىعيه اآلتييه:
المىضىع األول:
" إٌ يٍ حك انًشأح أٌ رزغبٖٔ يع انشخم انًغبٔاح انز ٙال رزُبفٗ يع عجبئع األشٛبءٔ ،نزنك ًٚكُٓب أٌ
رشغم يشكض انعًم االخزًبعٔ ٙااللزظبد٘ ٔانغٛبع ٙف ٙاندًبعخ ٔف ٙانذٔنخٔ .كم يب ٚذع ّٛانُبط َمظب
ف ٙانًشأح عٍ يغزٕٖ انمذسح انًٕخٕدح عُذ انشخم فهٛظ إال يٍ آثبس يب طُعزّ أخٛبل االضغٓبد ٔعظٕس
االَحغبط".
اكزت يٕضٕعب رظذس فَ ّٛمذا أٔ حكًب عهٗ ْزا انشأ٘.
المىضىع الثبوي:
احك عٍ ايشأح عبيهخ رعشفٓب ،اضغشد إنٗ "لضبء انغبعبد انغٕال خبسج انجٛذ ثعٛذا عٍ أعفبنٓب انز ٍٚرشكذ يًٓخ
سعبٚزٓى نذٔس انحضبَخ" ،يغزعُٛب عهٗ رنك ثًب اكزغجزّ حٕل يٓبسح كزبثخ انغٛشح.

