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ِا ألسان أٙ٠ا اإلٔساْ ٚأٔد ذضغ اٌس١ف ػٍ ٝسلثح أخ١ه اإلٔساْ!
ِا ألسان ٚأٔد ذشسً إٌ ٝلٍة أخ١ه اإلٔساْ سطاطح!ِٚ ..ا أسدّه ٚأٔد ذشسً إٌ ٗ١تذي
را ٚر ٞلظائذ شاِخح!...
وُ ٘ ٛجّ ً١أْ ٠ى ْٛف ٟوً ت١د إٔساْ ال ٠ذًّ إال لٍثا شاػشا...وُ ٘ ٛجّ ً١أْ
٠ى ْٛوً ِغشت ٟشاػشا٠ ،ىرة تٍغح اٌشدّح ٚاٌسٍُ ٚاٌذة أسّ ٝلظ١ذج...وُ ٘ ٛجّ ً١أْ
ذضف إٌ ٝأخ١ه اإلٔساْ أسؼذ تشش...ٜأال ذشض ٝأْ ذى ْٛجّ١ال؟..
أ٠رٙا اٌّشأج ،و ٟٔٛشاػـشج..أػٌٍٍٕ ٟؼاٌُ إٔٔا ف٘ ٟزا اٌىِ ْٛثذػ..ْٛاورث٠ ٟا أِٟ
شؼشا..اورثـــ٠ ٟا أخر ٟشؼشا..اورث٠ ٟا اتٕر ٟشؼشا سغُ أٔف اٌّاسل...ٓ١اورثٛا أٙ٠ا اٌّغاستح
جّ١ؼا شؼــــشا دافمـــا س١اال...
ادضٕ ٟتمٍثه جالي اٌمظ١ذج.فف ٟوً لظ١ذج ذٌٛذ ِٓ ٓ٠جذ٠ذ ٚ .أدِجٔ ٟفسه فٟ
اٌرّٕ١ح اٌشؼش٠ح تال جالجًٚ.ادفش ٞاسّه ف ٟطخشج اإلتذاع  .فال خالص ِٓ اٌٛالغ األٌُ١
إال ترجاٚصٖ .
ال ذس١ش ٞشثذا تال لٍة  .لٍثه س١ذذ٠ ٟسغ ٘زا اٌؼاٌُ تشِرٗ ٚ ،تظشن دذ٠ذ ال
٠خطئ اٌذم١مح .فاسرٕطم ٟفٓ اٌسىٛخ اٌز٠ ٞسّ ٛته إٌِٛ ٝالغ اٌجالي  ٚاٌجّاي .
إسّاػ ً١صس٠ك 100:شاػشج ِٓ اٌّغشب ص 5:ـ  6ترظشف
ِطثؼح داس .ٍٟ١ٌٚطِ /1شاوش .2006
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دذد ِجاي إٌض ٛٔٚػٗ
ضغ ػٕٛأا ِٕاسثا ٌٍٕض ،ثُ استطٗ تاٌفمشج األخ١شج.
اششح تاٌّشادف دسة اٌس١اق،ثُ سوة ف ٟجٍّح ِف١ذج :أسّ – ٝذضف .
ِا اٌّمظٛد تاٌؼثاسج األ ِٓ( :ٌٝٚاٌثذا٠ح....إٌ :ٝأخ١ه اإلٔساْ)؟
اروش لّ١ر ِٓ ٓ١اٌم١ــــــُ اٌر٠ ٟرضّٕٙا إٌض .
و١ف ٠فسش اٌىاذة اٌجّاي؟ اسرشٙذ ػٍ ٝرٌه ِٓ إٌض.
6


 .1أشىً ِا ذذرٗ خظ ف ٟإٌض( .أستغ وٍّاخ)
 .2اسرخشج ِٓ إٌض ّٔٛرجا ِٓ وً أسٍٛب ِّا ِ،ٍٟ٠ثٕ١ا و١ف جاء:
د -اٌرفض.ً١
ج -االسرفٙاَ
أ -اٌرؼجة ب -إٌذاء
 .3أجة ػٓ اٌسؤاي اٌراٌ ٟتّا ٕ٠اسة ِٓ ٔف ٟأ ٚإثثاخ جٛاتا ذاِا :
" أال ٠جٛص أْ ذغش أ ٚذرىاسً؟ "
 .4أػشب اٌىٍّر ٓ١اٌراٌ١ر ٓ١دسة ٚسٚدّ٘ا ف ٟإٌض" :أسِّ - ٝثذػ"ْٛ

()ْ1
()ْ1
()ْ1
( ) ْ1
()ْ2
()ْ2
()ْ2
()ْ2
()ْ1
()ْ1
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أػذ لشاءج اٌنٕض لنشاءج ِرئ١نح ،ثنُ أطنذس ػٍ١نٗ دىنُ لّ١نحِ ،سرششنذا تّنا اورسنثرٗ ِنٓ
خطٛاخ ِٙاسج إطذاس دىُ لّ١ح.
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 -1اٌّجاي :فٕ ٟأدت٠( ٟمثً فٕ ٟثماف / )0.5( )ٟإٌٛع :دجاجٟ
 -2اٌؼٕٛاْ" :وٓ شاػشا" ( أِ ٚا شات)ٗٙ

()ْ1(..........)0.5

اٌؼاللح تاٌفمشج األخ١شج :اٌرشو١نض ػٍن ٝاٌنذػٛج إٌنٝ
()ْ1

اٌىراتح اٌشؼش٠ح.
 -3اٌّشادف دسة اٌس١اق :أسّ :ٝأجًّ ،أسفغ  /ذضف :ذثشش،ذٙذ.........ٞ

) ْ 1( .

 -4اٌّمظٛد :إٌ ٟٙػٓ اٌؼٕف ٚاٌرطشف ٚاٌى١ذ ٚاٌّىش..........................

) ْ1 ( .

٠ -5زوش اٌرٍّ١ز لّ١رِّ ٓ١ا  :ٍٟ٠اٌرساِخ  /اٌذة  /ػشك اٌجّاي  /ػشك اٌىراتح اٌشؼش٠ح  /ػشك
اإلتذاع...........

( ) ْ2

 -6اٌجّاي :اٌرخٍك تخٍك اٌشدّح ٚدة ا٢خشٚ ٓ٠اٌىٍّح اٌط١ثح ٚإ٘ذاء لظائذ جٍّ١ح)ْ1(...
االسرشٙاد٠ :سرشٙذ اٌرٍّ١ز تّا شاء ِٓ اٌفمشج اٌثأ١ح فمظ)ْ1(.................................


 -1شىً :اإلٔساُْ ( / )ْ0.5سطاطحً ( / )ْ0.5لظ١ذجً ( / )ْ0.5ذضف ()ْ2(.)ْ0.5
-2
و١ف ٚسد ف ٟإٌض
ٔٛػٗ
األسٍٛب
ذؼجة ِثاشش ألْ اٌفؼً" لسا " ِسرٛف ٌٍششٚط 0.5
ٌٍرؼجة
ِا ألسان !...
ذؼجة ِثاشش ألْ اٌفؼً" سدُ " ِسرٛف ٌٍششٚط
ِا أسدّه!..
إٌّادِ ٜثٕ ٟػٍ ٝاٌضُ ألٔٗ ِمرشْ تيي ،فجاء
أٙ٠ا اإلٔساْ  /أٙ٠ا اٌّغاستحٌٍٕ ...ذاء
ِظذسا تيٞ
0.5
إٌّادِ ٜثٕ ٟػٍ ٝاٌضُ ألٔٗ ِمرشْ تيي ،فجاء
أ٠رٙا اٌّشأج...
ِظذسا تي٠ح.
إٌّادِ ٜضاف إٌ٠ ٝاء اٌّرىٍُ ،فّذٍٗ إٌظة.
٠ا أِ٠/...ٟا أخر٠ /..ٟا اتٕر..ٟ
0.5
ط١غ ِثاششج ألْ فؼً" سّا " ِسرٛف ٌٍششٚط
ٌٍرفضً١
أسّ...ٝ
ط١غ ِثاششج ألْ فؼً" سؼذ " ِسرٛف ٌٍششٚط
أسؼذ...
0.5
جاء ِظذسا تاٌّٙضجِٕ ،ف١ا ب "ال"
ٌالسرفٙاَ
أال ذشض ٝأْ ذى ْٛجّ١ال؟
ِالدظح :ذمثً وً اإلضافاخ اٌظذ١ذح إٌ٘ ٝزا اٌجذٚي٠ٚ ،مرظش اٌّرؼٍُ ػٍّٛٔ ٝرج ٚادذ ِٓ وً
أسٍٛب
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 -3اٌجٛاب اٌىأًِ" :ؼُ،ال ٠جٛص أْ أذىاسً")ْ1(................................................

 -4اإلعراب:
أ -أسِّ :ٝفؼٛي تٗ ِٕظٛب تاٌفرذح اٌّمذسج ػٍ ٝاألٌف ذؼزسا)ْ0.5(..........................
بِ -ثذػ :ْٛخثش إْ ِشفٛع تاٌٛا ٚألٔٗ جّغ ِزوش ساٌُ )ْ0.5(................................
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