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ممـُردة : ساعة واّحدة ةَّة                                                                               اّل طعرةَّبيي طغةَّة اّل ملوطلىَ ةَّفي اّلتل ة اّ سسطتُمرت مم طراّطقطبة اّل مم اّل
نـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُمد :   اّلسي

ةَّش     طعي ةَّف اّل طظ طعطلىَ ش ةَّن  ممطتُعاوطني ةَّن  طجي يزو طكاطنا  سث اّلقةَّدتةَّم ،  ير طما اّل ةَّه في بيةَّتُهِ طجةَّتُ طزسو طع  طرىَ م سحطدىَ اّلمق مش ةَّفي إ طن طتعي طكا رراّ  مجرل فقي طر ين  سحطكىَ أ مت
طحطياطة  ةَّن اّل طسما ةَّنمهمموُمهافيطتُقا سسطتُسنجْطداّ طمرة ل طت ةَّرت طحطيارة ك طشا  ةَّل ةَّلطيعي طما طن اّل طل م طما اّلطقلي ةَّهِ تر علي طما وتد مهِ ةَّسيطّةة متعيمل سعطمال طب سن أ ةَّم ةَّن ةَّبةَّه  طما طتمقوطما  ةَّب

ططّمع طهِا طتق سشةَّكيةَّل سن طت مغ م مر ةَّعنطدما طتفَ طو ةَّط ،  يضب طهِا كيملو ةَّبال مكرةة مسن سل  ةَّزطنمة ك ةت ،  طراّ مك ةَّل  طشسك طعلىَ  طها  سضمر طح تزبطدطة ومت مع اّل سصطن طجمة ت يزو طهِا بطأحةد ، طفال ةَّفي
رزسبطدةَّة ةَّت اّل مكراّ طمن  سشطتُري ةَّبطث طك ، مثيم ت طعطلىَ طذل ةن  طزم طق مطعمه منمذ  طن قةَّد اّيتفَ طكا ةَّة ،  طمةَّدتطن ةَّب ةَّبطقالةة في اّل ةَّح طصا طهِا ةَّل مع رة طفطيبي ططوتطل ةت  طسافا طم جل  طهِا اّلرت ةَّب

مل لمه . طسطم اّ طما طق ةض ةَّب طك راّ سغطم ذل طر مب ، طلكنته  طل مسنمه اّلتُيع ةَّر وقسد طنا ةَّخةَّر اّلنيهِا ةَّجمع في آ طغيرهطما ، فطير ةب و طططعاةم وشطراّ سن  ةَّت ، م سستُسلزطمات اّلبسي مم
طن طب اّلطبقتال م طوفي طأحةَّد اّلتسام اّرطتا طهاربا وةَّإطتاربا ،  طمةَّدتطنة طذ طواّل ةَّة  سرطت طن اّلطق د طبي طردت ةَّل ، طتتُ طحا طهذةَّه اّل طعطلىَ  مر  جمل اّلطفَةَّقي سجْري واّلرت طلتتام طت ةَّت اّ طمير      
طعةَّة طظا طهِا ، وطتا ةَّلفَ ةَّمن وزةَّن ةَّمرما كاطنت عسليةَّه ، طفلسم طتجْسد مبرداّ  مر  سصطغ طهِا أ سجْطم رن ح ةَّه أ مخييل إلي تزسبطدةَّة ، إسذ  ةَّت اّل طراّ مك ةَّن  طوز تك في  رش طورمه اّل طسا ةَّر و اّلطفَقي

طجطد طعطلىَ! طما و مر  طحةَّقي طهذاّ اّل طف طتجْمرمؤ  طكي طسمه طقاةَّئرل : "  طوحديث نسفَ مب اّلةَّبطقاطلةَّة ،  ةَّح طصا طق  مصةَّع طغراّةم ...  ةَّة  طن اّلكيلو بمطئ تل م بدة أطق ةَّت اّلزي طراّ مك تل   ك
ةَّمنمه . يص  بدةَّة لطيسقطتُ ةَّب اّلزي طصاح طمع  ر ةَّفي ةَّلقاةَّئةَّه  مهطو متفَكت طوطلم طتنسم ليطلطتُمه و ةت ؟ "  طسطنواّ طة  ةَّطيطل مت ةَّبةَّه  طوةَّثق سن  ةَّعي طبعةَّد طأ ةَّخطداّ

ةَّجيسات ، طفطقاطبطلمه طحا ةَّمن اّل طمزتةد  ةَّشطراّء  طهِا ل ةَّع طسمه ةَّبطبسي طمسني طنسفَ مهطو مت تزبدةَّة ، و ةَّت اّل مكراّ ةَّمرل  طحا ةَّه  طعادةَّت طك مر  جمل اّلطفَةَّقي طضطر اّلرت طح ممواّةَّلي  طوفي اّلطيوةَّم اّل    
تزسبطدطة عطلىَ معةَّني اّل اش ... طتةَّبي سخطرىَ تا غشت ة أ طك مرر ةَّمن طي  سشطتُر مل : " طلن أ مهطو طتقو طعيطنيةَّه و طجْممر في  طب اّل يهِ ةب ، وطقد تل طغض ةَّة ب مب اّلطبقال ةَّح طصا

ةَّمطئة غطراّةم طك ب سن ذل تل م طي أطق ةَّه سحمن طتا أنيهِا كيملو ، و طجْمل : " طن طخ طها اّل مؤ طجْةة طتمطل سهِ طل بطل طسمه ، ثيم طقا طما سةَّمطعمه ، ونكيك رسأ مر ةَّب طجطأ اّلطفَةَّقي ! " ... طتفَا
سن طوم ر منمذ ميدةة ،  تسكس طن اّل طك كيملو م ةَّمن مت  طرست سشطتُ ةَّر أرني اّ طما في اّلسم تل  طن ، ك طخةَّرت يش اّل مغ سن ن ةَّعطنا أ ططبا سن  ةَّم طك  طزاّرنا ، وطلسي ةَّمي مك  سمةَّل ةَّسيسدي طل طن

طهِا مسني " .  ةَّرت سشتُ تزسبطدة اّلتُي ت من ةَّبه اّل ةَّز ةَّمسثطقارل أ طجعلمتُمه ةَّلي  طهِا  طتوةَّم
طعمه .   مض وتسبطتُةَّل سر يق اّل طش سن تن ةَّسةَّه ، وطتمرنىَ أ سن طنفَ ةَّم دتةَّد  طجْةَّل اّلشس طخ طر بال طشطع ةَّل ، و ةَّس اّلطبيقا طعطلىَ رأ اعطقةَّة  ةَّر كالصس جل اّلطفَةَّقي مت اّلرس طما ست كةَّل طوطقع

مكسم  سكطياطل ةَّم ةَّسمنواّ  سح ةَّه ، ةَّلطذاّ طأ طك ةَّب مل طل طكا طسمي طك  سكطياطل ةَّم ين  من أ طسا ةَّلسن طهِا اّ سن أتت من  ”أوأأعَمالكم”  تطييق يزطم طل اّل سهِطما طا طم طرتد طلكسم  طسمتُ طي  ةَّهِ  ، طف

سسلةَّمرية                                                                                               صص إ طص ةع ةَّق طموةَّق ر ـُطعن  ـُ بتُصرر  

 :                                                                                                     اّلسـُئلـُـُة

 نقطّة )  12اّلجْـُـُـُـُـُـُـُزء اّلول : (

] نقاط 04 [اّلوضعرية اّلولىَ أ ـُ 

يمة1 طرةة عا سك رص في ةَّف طن اّلرن سضممو طم رخص                                                                      . ـُ طل

طهِا .2 طحرل للحسد مسن ةَّرحِ  رص ، مثيم اّسقطتُ طمذمكورطة في اّلرن طسسم اّلطفة اّل  ـُ 

ةَّن : 3 طردتي ممفَ سشطرحِ اّل بب ـُ اّ ةَّن نككك ـُ اربتاَ سرةَّدتيتُي طس ةَّن  مجمطلتُي طما في  مهِ ةَّمسن مكرل  سف  رظ . ، ثرم و

طمةَّة : 4 سص ضيد كل طن اّلين طحردسد م ضض ـُ   .                                                                                        برافف

 ] نقاط 08 [ب ـُ اّلوضعرية اّلرثانية : 

رما .                                        1 طط إعطراّربا طتا سحتُه خ طما ت سب   ـُ أعمر

طعلىَ 2 ةَّب  طكاةَّت طماد اّل طب اّعةَّتُ طسب طعرلل  يي ـُ  كسرَّد بمطَ ال راّةَّته .الكن ممطؤشي ةَّمن  رتن  ممطؤشس طهذاّ اّلرنمط ب ةَّهن عطلىَ   ، مثيم طبر

طورقطة 2 / 1ـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُ اّلصفَحة   ـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُ اّقلب اّل
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ـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُ
رسطّة رراّبعة اّلمتُو رسنة اّل ة اّلولىَ                                                                                      اّل ممستُمرس ممراّطقبة اّل   تابع لل

ـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُ

طف خطدم 3 طكي رضحّ  طو طهالحبوار ـُ  يي .ذ  ةَّص طص ططّاب اّلطق ةَّخ اّ اّل

سن 4 طمةَّدتطنة "بدلَبلةَ ـُ بري طواّل ةَّة  سرطت طن اّلطق د طبي طردت ةَّب : " طتتُ طكاةَّت ةَّل اّل ةَّف ( اّلواّو) في قو سطّ ةَّر اّلع سر  ح

سشطتُمل عطلىَ بصمممم ـُ 5 رش " ت ةَّغ طل " اّل مجمطلة حو قق  بطاَب مم قل   .ببد

رص : 6 ممعتُمرداّ علىَ اّلرن طل اّلرتُالي  طجْسدو ةَّل اّل سكم  ـُ أ

ريصورة بيانرية إحالة بعدرتةإحالة قبلرية ن بةَّدتع ةَّرممحسط ةَّحطواّ رشراّت اّل أحمد مؤ

.
مجةَ ـُ 7 مح مش باَل ةَّه  ناَفق طك ةَّب مل طل طكا طسمي طك  سكطياطل ةَّم طل اّلكاةَّتب : "  " .قو

اّلجْزء اّلرثاني : 

 ] نقاط 08 [ـُ اّلوضعرية اّلدماجرية اّلنتُاجرية : 

مسيّاَق  : ال

طما  ةَّسطي رش ل  ةَّغ طظاهطرمة اّل طك  مزطملئ طن  ست بي طحطل سسطتُسفَ طكليفَونفي    اّ طظمممهِم ل مت ممع طماعيتات ... ) ، طف سجةَّتُ سسطلميتة واّل طمطواّتد اّلطدبيتة ( اّلتُيربيمة اّل اّل
طك .   محّ ل سسطن طصةة طت ةَّل مفر يو طهةَّذه اّلطفةَّة ةَّفي أ سن  ةَّهم م ةر سحةَّذت طت عطلىَ طت سم طز ةَّس ... طفع رو مظ اّلدت ةَّحفَ طء  طعطنطا طسمهِم   أسنمفَ

كسند  :  ال

سش ةَّغ طحّ بال طجْ ةس طن طهِنةَّد مم طعطلىَ طتةَّد  مت  مر اّلمبميو طهِا طوطتن سش ،  ةَّغ طحّ بال طجْ ةض طن مل عطلىَ تطد قا طعسد مع اّل طوطتضي سش ،  ةَّغ طحّ بال طجْ ةب طن ططةَّبي مض علىَ تةَّد  طمرت مت اّل ممو طت

 : التكتتيّمةَ

طمقطّةَّع . سن مطواّرةَّد اّل طهِا م مم سخمد طما طت فَا  طومموظر سي ،  ةَّص طص ةَّب اّلطق ططّا ةَّخ ةَّررما فنسيات اّل سحطتُ مم رسلبيية ،  طعطواّقطبه اّل طو سش  طغبسة اّلغ طم طهِا  ة متبيتن في    اّسمرسد ةَّقصر

ةل . طما طل اّشةَّتُ رما ، طبطد رهِا طتا سشبي رما ، ت رسا طتا طك : جطنا ةَّر رظف في طتعبي طو  * 

ةَّظيمفَه . سو طك ت ةَّمن طب  مطةَّل طما  طت  سر تح رطّ طس طظة :  مملح

ـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُـُ اّنتُهِىَ

ةَّل "                                                                                         إع يسةَّبي سصمد اّل ةَّطل طق طعطلىَ اّ طو  اّلستُاذ : صالحّ عيواّز سداّد" 
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