
 الثبلث و الثالثونوع الموض

 السىد:

أٔاسظ انمشٌ  ٘ فٙ خشاساٌ فٙٔنذ انطثٛة أتٕ تكش دمحم تٍ صكشٚا انشاص٘ فٙ يذُٚح انش   

، فهًا تهغ انصالشٍٛ انغُاءٔ ،انشٚاضٛاخاألدب ٔ انهغح ٔ ػُٙ فٙ شثاتّ تذساسحانراسغ انًٛالد٘، ٔ

ٌ انؼالض نذٖ اإلغشٚك ٔ انفشط، فُٕ، ٔاطهغ ػهٗ انطةّ . دسط انشاص٘ انطةّ اذّجّ نٛرؼهّى 

خراسِ انًأيٌٕ نٛكٌٕ ألحذ يشافٛٓا، ا، فؼًم يذٚشا لافال إنٗ تهذِ شى سجغ ، ٔانؼشب،انُٕٓدٔ

 تغذاد. فٙ يسرشفٗ ، شى سئٛسا نألطثاءطثٛثّ انخاص

أحذ لظ لثهّ يُز أٚاو "جانُٕٛط"، ٔكاٌ  ، نى ٚؼشفٓاانشاص٘ تًؼاسف طثٛح ٔاسؼح شايهح ايراص  

فٙ سؼٙ دائة ٔساء انًؼشفح، ٚثحس ػُٓا فٙ طفحاخ انكرة، ٔػهٗ أسشج انًشضٗ، ٔتٍٛ 

، )ٚضسع فٙ َفٕط ذاليٛزِ انفضٛهح(، ٔٚؤكذ نٓى لذسٛح طُؼح انطة كأٌ ػهًاء ػظشِ،

رنك  كاٌ فٕق. ٔشؼٕرٌٔ فٙ ػظشِانشؼٕرج انرٙ سٔجٓا انً انفؼم كم إَٔاعٔٔٚحاسب تانمٕل 

 تؤط.فٙ حٍٛ كاٌ ٚؼٛش فٙ ضُك ٔ  ٔانًال،، ٚٓثٓى انؼالض ٔأتا نهفمشاء نهشؼة،حثٛثا 

، أحٛا َٕس األيم ( فٙ لهٕب انُّاطُّٛٛ فٙ أٔاخش أّٚايّ تؼذ )أٌ شاء انمذس أٌ ٚفمذ انشاص٘ َٕس ػ

 سسانح فٙ يخرهف انؼهٕو .ٔ كراتاشالشٍٛ حظاد حٛاذّ يا ٚضٚذ ػٍ يائرٍٛ ٔ ٔكاٌ

تسطع على الغرة "  العرة" شمس  ـ زيغريد هووكه ـ                                                

  

 ةلاألسئ

 (60بء الفكري :)البى 

 يا ْٕ االخرظاص انز٘ تشع فّٛ انشاص٘ ؟  .1

 يا ْٙ أشٓش انًُاطة انرٙ شغهٓا ؟  .2

 ْم دفؼرّ شٓشذّ إنٗ انرشفغ ػٍ انُاط ؟  .3

 ضغ ػهٗ سأط انُض فكشج ػايح . .4

 (04)بء اللغوي البى: 

 أػشب يا ذحرّ خظ فٙ انُض . .1

 فؼهٛح.ٗ أٌ ذكٌٕ األٔنٗ اسًٛح ٔ انصاَٛح اسرخشض يٍ انُض جًهرٍٛ تسٛطرٍٛ ػه .2

 حذد انٕظٛفح انُحٕٚح نًا تٍٛ لٕسٍٛ فٙ انُض. .3

  (08):الوضعية اإلدمبجية 
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 :الوضعية اإلدمبجية 

 يح: ءانًال .1

انذٔس انكثٛش انز٘ نؼثّ فٙ يجال ٔس ػٍ شخظٛح أتٙ تكش انشاص٘ ٚذحانـ يطاتمح انرؼهًٛح: 

 انطة

 ذهخٛض انُضـ يطاتمح انرمُٛح: 

 ـ ذٕظٛف ششٔط اإلَجاص

 االَسجاو: ـ  .2
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 ـ طّحح انشٕاْذ
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ّٕ يٍ األخطاء انهغٕٚح ٔ اإليالئٛح    ـ انخه

 احرشاو ػالياخ انرشلٛىـ  

 انرًٛض: اإلتذاع ٔ حسٍ انؼشع .4

 


