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  !ليّبز الّسمّيـّلتا                الــــــسنـد:                                  
ب اإلنسان يف َغيْر اجةموحة، وَحالطَّطالب النَّفس طَلبٌ ِمن َمأمٌر ينُشده اجلميع، وَم زـيُّــمــّتـال ماـإنَّ            
ألّن خة، شـامِ لـة  نِزْم او ذم، ْوأعـالي الَ ـ   ْنعل صـاحَبها ِمـ  يت جْتن األسباب اّل؛ فهو ِماصول عليهواحُل لهاْيَن
 ها، وهذا شـيء   شأَن ها وُيعليِريرفَع من قْد شأنه أْن ْننو إىل كلِّ ما ِمْرالعالية َت مَّةفس اإلنسانيَّة واهِلالنَّ

 :ريفةفوس الشَّم العالية والنَُّمب اهِلذْجميُّز َيوالتَّ ريق النَّجاحَبله، َفأْج ع مْنناَزُيختَلف فيه و  ُيَت

 
و عـادا  و ت اليـد    مبادئ األصـيلة ـ اليـد اإلسـالميَّة والـ   وخـالَف التَّ  احل،حيح الّصالَف معناه الّصميُّز ِخلتَُّيفهم ا ْنإما  ْنولِك             
 كلتمام بالشَّاب وا ْهبمظاهر اخلارجيَّة للّشـيف ال و ُمبالغة فنُّنَت ْنم ِمراه اليْوما َنه ور ُص ْنِم و.(صبح متيًُّزا سلبيًّافسي) جتمعالـُم

األلـواِن  ذا   حتشمةئ ـة و غـري الــمُ   غري الالَّمالبِس ـتداء التياِ  يتسابْ َن من أجل اْر؛ لذا نرى الَفمونْضعلى الـَم (رّكزواأْن  ُي )دون
مـن   وغريهـا  تدّليةقة الــمُ مزَّراويل الـُمجيبة ، و السَّياب الَعوالّث عر الغريبة،ا  الشَّصََّ باب ِب، وكذلك الشَّكورّيةالذُّ وَبْل  فةاخلاِط
 (هِئبادمَب يعتّز )يرضاه إنساٌن  أْن اًل عن، فْضلـاهــــجه سيُغَتا   َيلبسه عاقل، و  َيْس، مَِّعتادُمـلفة عن الَتْخـُمـال ثريةالـُم األلبسة
  .و ُهوّيته هوأصالِت

لـِما ّب الّظهور و الّت ليد األعمى ُح و ول الفارغة،الُعنظار ، وجْذُب أالّزائفة هرةطلُب الشَّ هو ليّبميُّز السِّلتَّا وافعَدظم أْع ْنو ِم             
 .بيلةامية النَّبادئ السََّمـ اليد والن التَّعخلِّي التَّو شئة اخلاطئة ،ْن، إضافة إىل التَّّ ُيَروٌَّج يف وسائل اإلعالم

 و مو  اإلبداع درا دار الُ كرّي و إْهّذوبان  الِفــــــدان الّشخصّية ، ال ـو ٌف؛  الِ يمي واألخالقّي خلُّف: التَّآثاره الّسلبّيةومن                    
    . ًّاوالباطل َح باطاًل،ّق بح احَللبت الـموازين و الـمفاهيم و أْصَ هذا اْن َثَدى َحَتو َم، و أصيلّل ما ُهُكص ِلرة الّنْ ْظر هو َنَطو األْخ

                                                                                                                                                                                                             عن موقع : ث افة وفكر ـ بتصّرف ـ[ ]                                                                                                                                           
                                                                             

ــّــّص قـــــــــاق ــّــاليــــعن األسئل ْبـــــّم أجـُـــــّدة مّرا  ثــــــــة عتأنـّــَيـــــراءة ُمـِــــــرأ الن  ةــــــة الت

 
                                               

- ن [  06] رّي:ناء الفْكــــــــــالب 
 

     ن[ 01] .ُمـــناسـبـــة و دقـــيــ ــة ـةفـِـــكــــرة عــاّمـــ خّلْص الّنّص يف   -1      
       ن[ 01] .ّسليّبــــــــــّتمّيز الـــــــباب للـــــــــة أســـعـــــأرباستـــخـــرْج  -2             
ــِـــالل فـَـ -3                   ن[ 02]. ليّبز اإلجيابّي والسِّميُّتائج التَّن آثار و َنل بْيَوْديف َج ْنقاِرْهِمَك للّنّص ، ِمــــن خ
     ن[ 01] . «هسيُغَتْسَت »  و  « وُنْرَت»  :ّصنَّـــــــــي الـــــعناهما فـــــسب مــــن حلمتْيــــالك  ــرْحــاشـ -4              

 ن[ 01]. رة قصرية ــ ـْ ــ  يف ِف  ليّبز السِّميُّالجا للتَّــــِع ْحـــــــــرَِِتـــــاْق  -5             

     

 2/  1 الّصــــــفــــحـــــــة                                                                                                                             أقــــلـــــب الـــــــــورقــــــــة      

رد الغْيبة يف َيْعُل ْنـ  تكُْ  



 

- ُــّـــــــالب  ن [ 04]  وّي:ــَغناء الل
 

     ن[ 01] . ي النـّّصـــطـّ فــه َخــَتــا حْتــَـدا  مرــــــــــْفــراب ُمــــــــإْع ْبِرـأْع -1            
     ن[ 01.5].  راب ؟ــــــمــــا َمَحّل اجُلمل الـُمــ ّوســة فـي الـــــــــــّنّص ِمَن اإلْع  -2            
     ن[ 01]. كانه (ره ) أْرناِصَع ْددِّط و َحلوب شْرْسُأ ف رة األخريةال مَن ْجاستخِر -3            
     ن[ 0.5]. وباجـُوـدأ بتم فـيــها الــُمـ ـدَّملـة َتفـي ُج  « ليّبميز السِّالتَّ »ة  كـلـمـ ـْفوظِّ -4            

 
 

- ــّــّي:ــــــــالب  ن [ 02]  ناء الفن
 

    ن[ 0.5]. حهاَرها و اْشة . َسمِّـّورة بيانّيُص  « غةول الفاِرُ الُعظار ْذُب أْنَج » :  بارة  يف الِع  - 1            
    ن[ 0.5] .ْلــــلِّـــّص ؟ َعط النَّــَمـــــا َنــــــــم -2             

    ن[ 01] ْع ُرمـــــــوزه .ــّنّص و َضد  يف الــوارالـ انيــــــّثال اكـُتــــــــْب َعــــــــروضّيا البـــْيت  -3            
             

 

- ن [ 08]  ة:ماجيَّة اإلْدعيَّالوْض 
 

 

  ضل ْفها اأَلره أنَّوَُّصَتتجاتها ِلْنُم لِّبُك  اعلَُّت ة وربيَّ افة الَغالثَّ با  شديدا علىْقِإمى  و ليدا أْعْ َت دي كعلى َص َتْظ َح     :ـــّسيـاقال  
 كرته ـح  ِفحَِّصوُت لوكه ُس ْنل ِمدَِّعُت ْنَأ َتحاوْلما هـُو َمَحـلِّي َأصيل ، َف ـــــّلُكمع احت ار                                              
 .الّث افا  األخرى جيابّي معاإل  ايّففاعل الثَّروط التَّرزا ُشْبُم                                             

 
 
  ة نظر صدي كَهوْج ْنِم  لدَِّعُتج ِلَجُح ْنه ِمدَتَمَتما اْع ْزِرْبَأ مَُّث مى ، ليد األْعتَّذا الظاهر َهَم ْفِص   ة:ليَمالتـّْع. 

ِــّـــفا مـــا أْمــكـن من الـُمكـتسبا  الـمدروَسة.                                                ُموظ
 

                                                                
 
 
                                                                                                                                             

هم كـارُ أْف نـاس آخـرون،   م ُأظم الّناس ُهْعُم  »
 ــيد لـــْ هم َتياُتر ، و َحــــــص آخــــــــشْخ آراُء
 «باس ِتهم اْقُفو عواط 

ــاب ُســـِتل طريـــق  ْكَضـــأْف  » ــدة أْنْمسـ  عة جّيـ
 « َتريده أْنحاول الّظهور بالّشكل الذي ُتُت

ريـد  ذي ُتكون الّشخص اّلَت جاز هو أْنضل إْنأْف  »
 «ريد ك الّشخص الذي   ُتَلحاول جْعم ُييف عاَل

 
 

 

 

  ك.طََّخ ْنسِّتك و َحإجاَب ْمظِّؤال جّيدا قبل اإلجابة ، َنهم السُّاْف ل الوقت ،كاِم لَّتِغ: اْس إضـــــــــاءا 
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