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 9191 / 9102الثالث الثانوي 
ِ٘ ض٤ٛ يف - ( مب تتحّدد مَن٘ الشعس؟1 ِٔ عالقت ٍٔ ٚارترٔي اذتلِّ: ايجالِث بايكٝ  .ٚادتُا

 ّاجلنال؟( ماذا أّند ممجلْ التٔاز السّماىطٕ بشأٌ قٔه احلل ّاخلري 2
ِٔ ٖرٙ ٚحد٠َ - ٌُ؛ حدُٚدٖا إذ ترتابط ايكٝ ٍَ ٜكابٌ ال َجاّل فارترُي اآلخُس؛ بعُضٗا ٜتحٓكل حني بعُضٗا ٜٚتحٓكُل ٚتتداخ  ألّْ٘ ادتُا

ٍُ ال َٓ٘، ضسٌب ّٕ اذتلَّ ٜٓاقُض ٚادتُا ٍُ بًَؼ فإذا ٚاحٍد، طسٜٕل يف ٜطع٢ نًُٝٗا أل  ٜصسِفٗا عٔ مل ايٓفٔظ يف أثسٙ أقص٢ ادتُا

ٍٔ عٔ ٜصسِفٗا مل ايٓفظ يف أثسٙ أقص٢ اذتلُّ بًؼ ٚإذا اذتلِّ،   .ادتُا

ُ٘، حيَكل إٔ ض٣ٛ غا١ٍٜ َٔ ي٘ يٝظ ايػعُس - ( ما غآ٘ الشعس؟ ّما ذاتُ؟3 ٍٔ  ض٣ٛ ٚارتري اذتلُّ فٝٗا ٜٓدَُخ اييت ذاُت٘ َٚا ذاَت ادتُا

ٍَ حيكَِّل إٔ ايػاعس ٚع٢ً عٝٓ٘،  ايٓفط١َّ. ٚزؤاُٙ قٛاُٙ ي٘ َا تتُٝح٘ قدز ع٢ً ادتُا

 ( ملاذا ٓيأٚ الشعس عً نّل الكٔه اليطبٔ٘ اليت ٓتْضل بَا يف حدّد ّقْٔد؟4
- َٞ ِّ ِيٝف ِٔ به ِّ يف اإلْطا١َِّْ بٛاقٔع َتستبُط اييت املطًك١ِ ايكٝ ٕٕ ن َّ ٚمبا َٚهإ، شَا  ق١ُْٝ ٖٞ ايسٚح١ََّ أٚ ايٓػ٠ٛ ايطعاد٠َ أ

َّ َطًك١ْ ٍَ أٚ ايػعَس فإ ُ٘ ادتُا ٚازتٝاح. ير٠ٍَّ َٔ ٜٛيِٝاْ٘ ايٓفَظ مبا دزجاُتُٗا ُٚتكاع إيٝٗا، نالُٖا ٜتَّح  

 ( ما احلكٔكتاٌ اللتاٌ فّسم بٔيَنا السّماىطٌْٔ؟ ّما مَن٘ الشاعس اجتاٍنا؟5
١َِّ َٔ ٚجعًٛا ع١ًَُّٝ، ف١َّٓ ٚاألخس٣ األٚىل - ّٕ تفٝد اييت األٚىل اذتكٝك١ِ إلدزاى ايطعٞ ايػاعٔس َٗ  ٚيبُّ حكٝك١ُ اذتكا٥ل ايػِّعَس أ

ُِ ٚادتُٖٛس األيباب ِّ َٔ ايصُٝ ُ٘ ن ٍٔ يف ظاٌٖس َاَي  ٚايعكٍٛ. اذتٛاعِّ َتٓاٚ

 ( مب اضتدّل الهاتب علٙ جَل بعض الكدماٛ مبَن٘ الشعس ّّظٔفتُ؟6
ُ٘ نإ بايهرِب، َٚا ايػِّعَس قسْٛا حني - َٕ إٔ ي   هلا. ٚاملفّطُس اذتكا٥ٔل َٓظاُز ألَّ٘ ب٘ ٜكرت

 ( أًٓ ّجدت السّماىطٔ٘ السؤٓ٘ الشعسٓ٘ ّحكٔكتَا؟7
ُُٗا -  .أطسِافٗا يف ٚال حٛافٗا يف ال ذاِتٗا يف ايتحسب١ُ ايفر٠َّ، اإلْطا١َِّْ ايتحسب١ِ يف ٚجدِت

ّْاصَا؟ ّنٔف تتحكل ٍرِ السٓادٗ؟8  ( مً زاٜد التحسب٘ اإلىطاىٔ٘ ّغ
َّاُصٗا ايتحسب١ِ ٖرٙ زا٥ُد ٖٛ ايػاعُس - ُِ ايٛجٛد، أعُأم أعُٔل إىل ٜطُِّسٖا اييت ٚغ َٞ يف ٜكتح  ٚاألعاصرَي ضبًٝٗا ايدٜاج

ٍَ ٜٚتكص٢َّ ٚارتًٝك١ِ، اذتٝا٠ِ َػايٝل عٔ ٜٚهػُف ٚاملداطَس، ٌٔ ٜٚطُُح اجملٗٛ  .ايعًٝا إىل امُلج

ُٓدلَّل علٙ حكٔك٘ الشعس؟9  حكا٥ِك٘، ٚتؤيُِّف بني َٚظاَٖسٙ ايٛجِٛد أعضا٤َ تسبُط اييت ايصِّالِت عٔ اإلبا١ُْ - ( ما ّظٔف٘ الشعس؟ ّمب 

ٌُ ال ٚاملطتُسِّ ايدا٥ِب ضِعٝ٘ يف ٖٚٛ ُ٘ ميًو ال ألَّ٘ املٓطك١َِّ، بايرباٖنٔي حكِٝكت٘ ع٢ً ٜدٓي َّّا، مٔيًُهٗا ٚإَُّْا عًَُّّا، قضََّت  ٚيريو فّٓ

َٕ إٔ ٜهفٝ٘ ِٝٓٗا ٚحنِٛضٗا ٖاٚضعِٛد ٚغسِّٖا خبرٔيٖا اذتٝا٠ِ فهس٠ْ عٔ ي٘ تهٛ َٞ ٚإٔ َٚظأٖسٖا، ٚقٛاْ  ايرٟ بٛقِعٗا إيٝو ُٜفض

ُ٘ ال َٗسَب ٍُ ٚال َٓ َّٛ  عٓ٘. ٜتح

ٕٔ فٛض١ًُٝ ٚايػا١ُٜ؛ ٚايطبٝع١ُ، ايٛض١ًُٝ، - ( ما ّجِْ االختالف بني قضٔ٘ الشعس ّقضٔ٘ العاِله؟ ّّضحَا.11  حدُض٘، أٚ بصريُت٘ ٖٞ ايفَّا

ُ٘ ٖٞ ايعاِيِ ٚٚض١ًُٝ ١َّْ ٚطبٝع١ُ ايبصري٠ِ عكًُ٘، أٚ حطُّ ٌٔ اذتظِّ ٚطبٝع١ُ غاَض١، ٚجدا١َّْْ داخً  ٚاضح١، َٓطك١َّْ خازج١َّْ ٚايعك

 ٚايفا٥ِد٠. ايَّفٔع يف تٓحِصُس ايجا١ْٝ ٚغا١ُٜ ٚايفا٥د٠، ايٓفٔع َربَّأ٠ْ عٔ األٚىل ٚغا١ُٜ

 ( ما حكٔك٘ الشعس؟ ّماذا حينل إىل البشس؟ 11
ٌٞ ٖٓا ايػعُس - ٌِ ٚايػاعس صٓاع١ّ، ٚيٝظ ٚح َٗ ٌُ .صاَْع ُحًِٞ أٚ ْكاغّا أٚ ٖرا نإ حا٥هّا ِحسيفٍّ زتسََّد ٚيٝظ ًَُ  ايبػٔس إىل حيُ

َِ ٍَ.  ٚارترَي اذتلَّ: زتتُع١ّ ايجالَث ايكٝ  ٚادتُا

 ( عهَّ ٓعّبس الشعس؟ ّما أثسِ يف البشس؟ 12
ِّ َٔ ْفِٛضِٗ يف جيُٝؼ عُا ٜعبُِّس - ٌٕ َع٢ٓ ن ّٕ، أٚ ْبٝ ُٕٚ عِٓٗ ٚخيٓفُف ضا ِ٘ َا ٤ٜٛٓ  ٚإزٖام. ٚضػٍب َٚػٖك١ٍ عٍٓت َٔ ب

*  *  * 
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ًٛ؟ ّملاذا؟1  ( مَبً ناىت تفّهس الهاتب٘ عيد عْدتَا إىل البٔت مطا
َٕ جًِِٝٗ؛ ألِْٗ ٚأبِٓا٤ بأحفادٖا - ٕٔ ع٢ً َكبًٛ ٕٔ ايٛاحد ٚايعػسٜٔ ايكس  ٚاملفازقات. بايتحدِّٜات املػحٛ

  طبٝع١َّْ. َهاضُب ٚنأَّٗا أِيُفٖٛا -   ( نٔف ىظس األبياٛ إىل االنتشافات العلنٔ٘ يف الكسٌ العشسًٓ؟2

ُّ يف العلْو جَٔل اآلباٛ ّأقلكَه؟3 َُا - ( ملاذا أثاز التكّدُو العلن َِ عٓ٘ ِي  ٚأخطإز ٚعطهس١َّٜ، ٚاقتصاد١ٍَّ اجتُاع١ٍَّ َعضالٍت َٔ جن

 مبصا٥سْا. املتحه١ُِّ ايك١َِّٛ ايدٍٚ اي١َِّّٚٛٓ يد٣ األضًح١ِ يَتٛٗفٔس بايفِٓا٤ عامَلٓا تٗدِّد

 ( مَل ناٌ إزث الكسٌ العشسًٓ مسٍكًا لألجٔال الكادم٘؟4
- َّ ١َِّ ع٢ً ٚايكضِا٤ ايطب١َِّّ ٚاملٓحصاِت ٚايّتك١َِّٓ ايع١ًَُِّ يف املهاضِب خرُيٙ: ايػّس ٚفٝ٘ ارترَي فٝ٘ أل َّ . املسأ٠ِ ٚحتسٜس األٚب١ِ٦، ٚبعٔض األ

ٌٔ ٍٔ ع٢ً ٚايتهايِب ٚايبطاي١ِ املددِّزاِت اْتػأز يف ٚغسُُّٙ ناَ ِٔ ٚاالضتٗتأز املا ٕٔ األضس٠ِ ٚتفٗهِو بايكٝ  .بٗا االّتحأز أٚ ْٚبر األدٜا

 ( مً َّٓب إلىكاذ الباٜطني مً بؤضَه ّجْعَه ّمسضَه؟5
ِّعنَي ايرٜٔ ٚاألفساٍد اإلْطا١ٍَّْ ادتُعَّاٍت - . املػاعَس ايّٓب١ًَٝ بعُد ٜفكدٚا مل املتط  

ٕٔ حبكٛٔم تٓادٟ شايت َا - ؟( نٔف تسٚ الهاتب٘ مْقف الدّل املطٔطسٗ علٙ عامليا مً البؤس ّاجلْع يف العامل6  ٚتعِكُد املؤمتساِت اإلْطا

ِّ ّٕ نٝف زأٜٓا ٚقد املػهالِت، ذت ٌّ قسازاِتٗا أ ٌٌ نال  ٚايتَّددٜس. يًتَّصدٜٔس مجٝ

ِّزٗ مً ٍنْو الياس؟7  ( مَل شادت ّضاٜل اإلعالو املتط
ٍٔ فٝ٘ يهجس٠ِ املآضٞ - ِ٘، ٚ أقٜٛا٥ِ٘ بني املفازقاِت ٚالضتفحا ٌِ ٚخت١ٍُ تسٍف َظاُٖس فٗٓا ضعفا٥  ايبػس١َِّ، فاضح باملصا٥ِس ٚحتٗه

ٌٕ، غكا٤ ٖٚٓاى ٌُ ال فهٝف ٚحسَا ُٕ ُٜػَػ  ٚايضَّٝاع؟. بايكًٔل ايػبَّا

 ( مَه ُتحرِّز الهاتب٘ الشباب؟ ّملاذا؟8
َّ حٝاِتِٗ؛ اذتُاض١َ يف ٜفكدٚا إٔ - َٕ أل ْٚٔٗا َٔ اإلْطا ١ََّ ٜفكُد د ُّ ٚال ايعٝٔؼ، ٚيّر٠َ اهل . األَاّ إىل خط٠ّٛ ٜتكدَّ  

 ( ملاذا تطلب الهاتب٘ مً الشباب أٌ ٓعنسّا قلْبَه باإلمياٌ؟9
- ُ٘ ِّز ألَّ ّٔ دزِٚب إىل قًَٛبِٗ ٜٚٗدٟ عكَٛيِٗ، ٜٓ َٕ. ٚارتري ايتكدُّ ٕٔ يتٛضَِّح عالقَتٓا جا٤ِت فاألدٜا َِ ٚايَّأع ٚارتائل بايهٛ  يتٓتظ

ّٔ ايتحِّٞ إىل ٚيتدعْٛا حٝاُتٓا، . األخالٔم مبهاز  

ٔٔ إىل ايدع٠ِٛ يف تًدَُّصٜ ألّْ٘ - ( ِلَه ال ٓشكٙ مً ٓفَه جٍْس الدًِّٓ، ّجيعلُ دضتْزًا حلٔاتُ؟11 ٌٔ حط   اآلخسٜٔ. ضُا٥ِسْا َٚع َع ايتَّعاَ

ٍّّ لإلىطاٌ؟ ّماذا ٓفعل مً حيّب ىفطُ؟11 ُ٘ -  ( مً أخطس عد َّاز٠ُ ْفُط ٤ٔٛ، األ َّ بايط  ٚحيبُّ ٜطع٢ إلصالِحٗا، ْفَط٘ حيبُّ َٔ ٚأ

ُٔ َٚٔ مجعا٤، ايبػس١َّ ٕٔ ع٢ً قادٌز إيٝٗا حيط  يًَّاع. اإلحطا

ِّّد احلبُّ الشباَب إذا مأل قلْبَه؟ 12 ُٓص  ( مَب 
ِّدنِ فض١ًْٝ اذتبُّ - ٕٔ ٜص ٍٔ ٜٚػرِّٜهِ باإلميا َّ تصدِّقٛا إٔ ايعطِا٤، ٚإَّانِ ع٢ً ٚحيجُّهِ بايتفاؤ  األخِر يف نا١َْٓ ايطعاد٠َ أ

 ايعطا٤. يف دا٥ُّا نا١َْٓ ألّْٗا ٚاالضت٦جاز؛

 الهاتب٘؟ ّما أثسِ فٔيا؟( مً أًٓ ٓيبع غراٛ السّح ننا تسٚ 13
ّٔ ٜٓبُع َٔ - ٌٔ ايطِِّب، ايهال ّٔ، ٚإغاع١ِ ايصَّاحٔل، ٚايعُ ٍٔ ايصداق١ِ، ٚتكدٜظ ايٓأع، ستب١َِّ َٚٔ اي٥ٛا  ٚاملٛضٝكا، ٚاالضتُتأع بادتُا

ِٔ ِّ ٚايعً ّٞ، قد ٚبفسٕح باالط٦ُٓإ، ْٚػعُس ضسا٥ُسْا تصفٛ عٓد٥ٍر ٚايطبٝع١ِ، ٚايف ِّٝ٘ داخً ِّٝ٘ ٚقد ايٓفٔظ، عٔ ايسضا ْط .ايطعاد٠َ ْط    

َٟ زضاي١َ ُخًكٓا إُّْا عبجّا، ُْدًِل مل - ( ملاذا ُخِلَل البشُس بسأٖ الهاتب٘؟14 َّ حٝاِتٓا، َٔ ْٕٛز يٓؤدِّ ُّ ال اذتٝا٠َ ٚأ  حاٍ. ع٢ً تدٚ

ٌٕ -( نٔف ىظست الهاتب٘ إىل احملً يف حٔاتيا الدىٔا؟15 َّا اجتٝأشٖا، ع٢ً يكدزِتٓا ع٢ً أَّٗا اَتحا ََّٚد إٔ فإ  ٚايػحاع١ِ بايصَّرٔب ْتص

َّا فٓػًبٗا،  .!عًٝٓا ٚتكضٞ ٚأعصابٓا فتٗصَٓا، قٛاْا ْفكَد إٔ ٚإ
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