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7ن

انٕثٛمخ 
" ٔطم رهٕس انٕٓاء إنٗ يؼذالد خـٛشح ثسجت األَشـخ انجششٚخ ٔانظُبػٛخ ٔانزؼذُٛٚخ ٔيب رهمٔ ّٛسبئم انًٕاطالد يٍ يهٕثبد ،فؼال
ػٍ ثؼغ انًظبدس انـجٛؼٛخ ...
ٔ إرا يب ظم انسبل ػهٗ يب ْٕ ػه ّٛفًٍ انًسزًم أٌ رشرفغ دسخخ انسشاسح ػهٗ كٕكت األسع فَٓ ٙبٚخ انمشٌ انٕازذ ٔانؼشش ٍٚيب ثٍٛ
 4.5 ٔ 1.5دسخخ زشاسٚخ يبئٕٚخٔ ،سٛظبزت رنك اسرفبع ف ٙيُسٕة انًسٛـبد ثُسٕ 2.5يهى ف ٙانسُخ ...كًب سُٛدى ػٍ اسرفبع زشاسح
اندٕ رشاخغ ف ٙانغـبء انغبثٕ٘ ٔاززًبل ارسبع ظبْشح اندفبف ،يًب سٛفبلى يٍ يشكهخ انخظبص ف ٙانًٕاسد انًبئٛخ انؼزثخ ف ٙيُبؿك
يثم شًبل إفشٚمٛب "..

انٕثٛمخ 
ٚسبٔل انًغشة أٌ ٕٚفش لبػذح يؼهٕيبد يفظهخ ٔزذٚثخ زٕل َٕػٛخ انٕٓاء ...يٍ خالل دساسبد ًْذ رشخٛض ٔػؼٛخ رهٕس
انٕٓاء ف ٙكم يٍ انشثبؽ ٔانجٛؼبء ٔ...لذ اسزٓذفذ ْزِ انذساسبد ػجؾ يسزٕٖ رهٕس انٕٓاء ٔرسذٚذ َست االَجؼبثبد انًزسججخ فٙ
انزغٛشاد انًُبخٛخ ٔؿجمخ األٔصٌٔ ٔ...اسرجبؿب ثزاد انًٕػٕع فبٌ انًغشة ٚزدّ أكثش فأكثش إنٗ اسزؼًبل انجُض ٍٚثذٌٔ سطبص
ٔكزنك انـبلبد انًزدذدحٔ ،رسذٚذا انـبلخ انشًسٛخ ٔانشٚبذ"...

 اقرأ الىصيه جيدا ثم أجب
 - 1اسزخشج يٍ انٕثٛمخ 
← انؼٕايم انًزسججخ ف ٙرهٕس انٕٓاء
← َزبئح ْزا انزهٕس ػهٗ انسٛبح فٕق األسع

ٌ1
ٌ1.5

 - 2ث ٍٛيٍ انٕثٛمخ 
← أْذاف انذساسبد انزًْ ٙذ انًذٌ انٕاسدح ف ٙانٕثٛمخ
← اإلخشاءاد انز ٙلبو ثٓب انًغشة نسم انًشكم انجٛئ ٙانٕاسد ف ٙانٕثٛمخ
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ٌ1

 - 3اػؾ يثبال ػٍ يشكهخ ثٛئٛخ يٍ يسٛـك ٔالزشذ زهٕال يُبسجخ نٓب

ٌ2

الموضوع الثبوي  :تعبريف وأسئلة موضوعية 6 :ن
ػشف ثبنًفبْٛى ٔانًظـهسبد ٔاألػالو انزبنٛخ :
انذٚكزبرٕسٚبد – ْزهش – انًُظًخ انظَٕٓٛٛخ انؼبنًٛخ – ػض انذ ٍٚانمسبو – انظٓٛش انجشثش٘ – ػشٚؼخ االسزمالل .

انزشاس – اٚكٕنٕخٛب – انزًُٛخ انًسزذًٚخ – لًخ س – ٕٚزٕاس األدٚبٌ – انزؼبٚش انسهً.ٙ

الموضوع الثبلث  :تحليل موضوع مقبلي 7/7:
"...إٌ زشكخ انًمبٔيخ ٔانفذاء انز ٙاَـهمذ ف ٙخشٚف  1953كبَذ رزٕٚدب نهكفبذ انٕؿُٔ ٙنؼًم انسشكخ انٕؿُٛخ...انزٙ
يُٓب خشخذ انًمبٔيخ انشسًٛخ إنٗ ػبو ٔ 1930زممذ لفضح َٕػٛخ ػبو  1944نزأر ٙزشكخ انًمبٔيخ انًسهسخ ػبو 1953
كُمهخ َٕػٛخ أخشٖ نكٍ دائًب ف ٙانًسبس َفسّٔ....ثبنًثم فبالَزمبل يٍ ػشٚؼخ ُٚ 11بٚش  1944إنٗ انكفبذ انًسهر ػبو
 1953كبٌ َزٛدخ نزـٕس ٔػْ ٙزِ األؿش انشؼجٛخ انشبثخ داخم انسشكخ انٕؿُٛخ "...

 ػشف انُؼبل انًغشث ٙػذ االسزؼًبس رـٕساد ْبيخ ثؼذ  1930أفؼذ ثّ إنٗ االسزمالل سُخ 1956
 انًـهٕة  :أكزت يٕػٕػب يمبنٛب اػزًبدا ػهٗ انُض ٔيب دسسزّ رج ٍٛف ّٛيشازم ْزا انُؼبل ٔخظبئض كم يشزهخ .

