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 دـــــــالسنــ
  �لُ قُ أَ ا نَ وأَ  هُ ُـ (فِ%+ْ  هِ (ِ *َ الَ َ(ْ&ِ(َع ِ'ُ&%َ َأسْ و  هُ ُخْلَ�تَ  عَ �َ قْ أَ  ْنأَ ُ◌ تُ دْ رَ أَ , فَ  فِ ارِ ا ال�َ هَ ِ�لِّ  �َ �ْ تَ  هِ تِ ادَ عَ �َ ً�االِ جَ 
 	ِّ جَ  انَ كَ 
 . ِ;%َ الEَّ  6َ اَخ مِ ا شَ مَ  الَّ Aُ إِ الِ ال ُ<%َ  ارَ ح(ى َص  ;ِ ال89َِ  َغ ِم6َ لَ بَ  	ْ 
 قَ 	ِّ جَ  ًحا :ازِ مَ 
 اُنـ*َ نْ اإلِ ا ــهَ فَ ;َ ا عَ Jَ 9َ هَ  ةٌ كَ ارَ ٌة ُمT ، ِّU َ8 َ8َ  ابِ 8َ والEَّ  ةِ ;َ الRْSُ  ةُ &َ ائِ دَ  ةٌ ;َ ي ُمَع&ِّ ، هِ  �َ حْ 	َ &َ َم فَ الJَّ  تَ دْ رَ ًال : أَ ائِ قَ  ابَ جَ أَ فَ 
 ◌ِ ةِ مَ اوَ الُ�قَ  انُ �َ ـم وُعYْ الَ ال*َ  هِ ـUلَ عَ  �حٍ ا نُ ـنَ 	ِ Uِّ سَ  ةُ ارَ ـ;آن وÊَِ ي القُ هللا  فِ  �رِ ُـ Yٌل لِ ـَمZَ  يَ هِ ، فَ  Y ِ6Uِ ال*ِّ  فِ  آالَ 6ْ مِ 

 ُّbي قَ فِ  �ِد&ُ وال bَ ِائ ِ	  ُّEحِ وَ  ◌ِ اءِ ;َ عَ ال َd َ>مْ ، و رَ  اءِ 'َ دَ األُ  اتِ ا ًf ِبَ  مِ الَ ل*ّْ ا ل ْU َ6  ُمَ األ ِg  ّْEلِ ، فَ  �بِ عُ وال َE َ% َ; ِة  َّfال ُ)h ِن� 
ا هَ وال ُ<ْ%َ�ُ	 لَ  ةٍ &َ Uْ ي قِ اَفAُ فِ ـال ُتYفَ  ارِ %َ شْ األَ  ةِ 9َ لَ &ْ مَ  شِ ;ْ � على عَ عَ َّ̂ ، َت;َ  ةُ وفَ ;ُ الَ&عْ  ةُ 	َ ائِ والفَ  ةُ �فَ لُ الَ&أْ  ةُ انَ 9َ ال&َ 
 . mUٌ 8ِ إال Tَ  هِ وال َيbَYُْح 'ِ  mUٍ 8�َِ ال لِ l إِ ا ال ُيْه	َ هَ (ُ ، َزhْ  لٍ Rْ فَ 'ِ 

 ةـــــــاألس�ل
 :نقا" 30 ! :ـ�ل الفهــح

 .ات عنواناً مناسباَ للنص ـه-1
؟ ماذا ترمز شجرة الزيتون بين الشعوب واألمم  إلى-2
مفيدتين.فهما في جملتين وظّ ثم  "َجاًدا " ، "الَمْدحِ " الكلمتين  ضداستخرج من النص  -3

 :نقا" 03ة : ـ�ل اللغــح
 .qـه خp في الYــا ت�(ــأع;ب م.1
2.S)ــاسqYج م6 ال;: 

 
 

 " ق)ائ& "ة  ـfة في �ل&ـا'ة اله&ـعلل �(.  3        
 :نقا" 40  :ال�ضع(ة اإلدماج(ة

    mفي أغلgة وتُ �(َ <ُ  دول العال;%Eم ال�Uة م6 ش(الت فل ب;U8� اد	ة لغ;س أع;UZ� ةU&اح(فاالت رس l;%
 األش%ار.

 : ع6 ح&لة تU%E; ق&� بها م8;زاً أس|;  ) ت(�	ث فUها  21إلى  10ك(m فق;ة (م6 أ : ةــال.عل(�
 . اإلن*انفي حUاة   األش%ار أه&Uة  -    

 .  األش%ارن�(اجها لل&�اف~ة على أهg ال*ل��Uات ال(ي -
 ا.واج�8 و دورك في ال�فا� علUه-

 " أخ�اتهاإن أو إح	l  م��ًفا ج&لة تعU8%ة ، و ج&لة مY*�خة بـ "

 فعال م89&اً  فعال م67داً  ص2(2اً فعال  مع.الً فعال 
    

 بالتوفيق 1/  1الصفحة  انتهى
 


جِ	َجََككانانََككََ

ج	ِّجَجاززحًً :ا :مممازاِزمَم
تردَرئالًال : أ : َأقققائاِئقَقَجابابأ َجفَأَف

هَيفههِِ،، َفYِY***ِِ6UYّّال*ال*ِِالِفَآَال
◌◌ِِ;اِءععع;َ;EEععََُُّّالEالEُُّّئئئ		bbِِاائِِقbَbفي َقف

ععل&ال&ععْْةةُُئئ		ََفائاِئَوالَف ،فففةُة;;;وفوَفع;ُ;ََ
888mٍUmU888bYbل�8ِ8�َالال لlِِ ِإ Yَوالوال ي

 الشعوب و بين الشعوب واألمم 
ددالمدْدْححِ" ًداداا""،""َ اَج

U;ة م6 ش(ع	اد �U8;ة م6 ش(الت

:;زًا
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