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 األسبوع األّول 

 سمالرّ  فنّ                                             
الّرسم ليس تصويًرا للواقع لكّنه انعكاس عنه، ومساحة الّلوحة        

ال تمّثل عالم الّشكل، وإّنما أبعاُده المبعثرة في األلوان والخطوط 
بين طّياِتها الّضوء الُمسلَِّط  ُتخفيالّتضليل والبياض اّلتي  ومساحة

 .الّشكل إلبراز معالمه على
وفّن الّرسم ليس مهّمته نسخ الواقع ليكون ُمطاِبًقا لألصل، وإّنما       

والواقع، فالّرؤى تختلف باختالف ُمستَوى ثقافة الّناظر، وزاوية  الّلوحةمهّمُتُه تحفيُز الّناظر وسبر ثقافته إليجاد ِصالت مع 
والقراءة لتفاصيل عمله اإلبداعّي، فيرفض اإلفصاح عن  الّرؤى الّنظر تعكس رؤيًة وشكال جديًدا. والّرّساُم يبتهج حيَن تتعّدد 

 .ي يقّدُمها للجمهورتأسراره وأهدافه، ألّن مهنته كرّسام صناعة األلغاز للفوز بالحلول المتعّددة الّ 
وإن كان فّن الّتصوير انعكاًسا مباشًرا للواقع، فإّن فّن الّرسم انعكاس غير مباشر عنه، فمسعاه األساس إبراز األبعاد       

الخفّية للواقع. فقد يرّكز الّرّسام على عمق الحزن في الوجه أو أبعاد الّسعادة، أو آثار الّزمن الّناخرة لمساحة الوجه، أو 
الجمال الكامن في المساحات غير الّظاهرة من الجسد. تعّبر )تريستان كوريبير( عن ذلك قائلًة: "ينبغي أن نرسَم ما ال نراه 

  ."ولن نراه أبداً 
كعينّي الّصقر، يلتقُط تفاصيل الجمال بسرعة البرق،  عينين، يمتلُك الحّس  والّرّسام، يجب أن يكون مرهف           

فهَو ال يرسم بيده، وإّنما بروحه وقلمه. وريشته ليست أداة للّتلوين، وإّنما  .يّ ه إحساًسا في عمله اإلبداعويحّس به، ليعكس
 ."وح. لذلك يرى هرمان هسه "أّن فّن الّرسم شيء مدهش حقًّا، ألّنه يمنح الفّنان الّسعادة والّصبرلعكس ترّددات الرّ 

ر الفّنان المدرك لعملّية المخاض الّنفسّي والحّسّي اّلذي ينتاب الّرّسام عند ال يمكن أن يفهمها غيالفّنان إّن سعادة       
صناعة كّل جزء من أجزاء مخلوقه اإلبداعّي. فالّرّسام يجّسد األحاسيس والجمال في الّلوحة، ويعّبر عن قصيدة الّشعر بكّل 

خطٍّّ فيها يمّثل بحًرا من بحور الّشعر. فّن الّرسم أصعب أبعادها الحّسّية باأللوان، كّل لون فيها نغمة حّسّية موسيقّية، وكّل 
مة في الواقع، وبحث متواصل ، وتسليط الّضوء على الّزوايا المعتّ صارخةأنواع الفنون ألّنه تعبير صامت عن أشياء 

 .للكشف عن تفاصيل غير مرئّية أسدلت األّيام واألحداث الّستار عليها

 "الفنون الجميلة" )بتصّرف( ، أحمد رجب                                                              

 

 

 



 

 

 في الفهم والّتحليل :أّولا 

 كاتًبا، مصدًرا، عنواًنا، ثّم أذكر ما تعنيه كلمة "بتصّرف".                      وّثق الّنّص: -1
حها.                        -2  حّدد ثالث سمات تمّيز الّرّسام عن غيره من الّناس، وأوضِّ
 ح عالقته بموضوعه. ضمن الفقرة األولى من الّنّص الحقل المعجمّي للّرسم، وأو  استخرج -3
 بّين وظيفته في سياق الكالم.                         ثّم في الفقرة الّثالثة طباق. أشر إليه،  -4
  ضبط أواخر الكلمات فيها بالحركات المناسبة.اكتابة الجمل اآلتية، و  د  أعِ  -5

 .                 يّ ؤى والقراءة لتفاصيل عمله اإلبداعوالرّسام يبتهج حين تتعّدد الرّ  -
             ام، يجب أن يكون مرهف الحّس.سّ والرّ  -
        ة.ّية موسيقيّ كّل لون فيها نغمة حسّ  -

 عّين أركانه.            ثّم  ،استخرجهفي الفقرة الّرابعة تشبيه.  -6
 ستند إلى شواهد. إما الحواّس اّلتي وّظفها الكاتب اللتقاط الّصور في الفقرة الّرابعة؟  -7
 . أذكر الّنمط المسيطر عليه، ثّم بّين ثالًثا من مؤّشراته. األدبيّ  عّرف نوع الّنّص  -8

 
 ثانياا: في القواعد

  الّنّص:ستخرج من الفقرتين الّثانية والّثالثة من ا -1
 المصادر، أعّين نوعها، وأحّدد وزنها إذا كانت قياسّية.                               -أ

 سمّية.                                             إجملة فعلّية، أعّين أركانها، ثّم أحّولها إلى  -ب
في محل نصب مفعول به، والّثاني في محل جر باإلضافة، والّثالث في ثالثة ضمائر مّتصلة، األّول  -ج

 .                                                                      بحرف الجرّ جّر محل 
 اسمي فاعل، وأذكر طريقة صياغتهما.   -د

.   أعِرب     -٢  ما تحته خطٌّ في الّنّص إعراب مفرداتٍّ
 

 

 

 

 



 

 

 الكتابيّ ثالثاا: في الّتعبير 

ا من الموضوعين الّتاليين:   اختر واحدا

واجبات كّل اكتب مقالة متماسكة األجزاء، توّضح فيها العالقة الّسامية بين األهل واألبناء. ذاكًرا  : الموضوع األّول
 منهم تجاه اآلخر. اعتمد الّتصميم اآلتي: 

 مقّدمة:  -
  .العالقة اإلنسانّية بين البشر عاّمة 
 ّية: مفهوم األبّوة واألمومة، والبنّوة. العالقة العائل 

 العرض:  -
  .أهّم واجبات األهل ُتجاه األبناء 
   .أهّم واجبات األبناء ُتجاه األهل 
  ماذا يريد األهل من األبناء؟ 

 الخاتمة:  -
 :انعكاس ذلك على العائلة والمجتمع. الّنتيجة 

 

 قيل: " ليس مهًما أن تقرأ، إّنما المهّم أن تعي ما تقرأ"  : الموضوع الّثاني

ناقش هذا القول، بنمط برهانّي، مبّيًنا الفرق بين القراءة الّسطحّية والقراءة المعّمقة، موّضًحا دور 
 الكتاب وفوائده الّشخصّية والمستقبلّية، ومساهمته في خلق رّواد الفكر والّثقافة.   

 ال تنس أن تضع عنواًنا مناسًبا لموضوعك. مالحظة:

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 األسبوع الّثاني 

 رسالة إلى الوالدة   
 سّيدتي الوالدة المحّبة والحنون،

 أعّزك هللا يا مثال الفضل والفضيلة!
يحّل عيد ميالدك بعد أسبوعٍّ وأنا محرومة بسبب ُبعد المسافة من لّذة المثول بين يديك لتقديم واجب الّتهنئة، ولكن 
كّلما بعدت بيننا المسافات ازداد حّبي لِك وتعّلقي بِك. وإّني مع ُبعد المسافة، لن أترك ذكرى هذا العيد تمّر دون أن أشعر 

 اليوم إلى فؤادي الفائضة فيه المشاعر البنوّية يسهل عليِك أن تدركي مقدار حّبي لِك بالّرضى عن نفسي. فأنِت إذا دخلِت 
 وتعّلقي بشخصِك الّلطيف، وأن تعرفي حقيقة الّسرور اّلذي تمّلكني عندما الحت تباشير عيد ميالدِك الّطاهر.

ّملِتها على تهذيبي. فأنا أحفظ عن ظهر إّن حّبي لِك يوازي حّنّوِك علّي، إّن معرفتي جميلِك تعادل األتعاب اّلتي تح
قلبي العبارات الّذهبّية المنقوشة على صحيفة فؤادي وكّلها ناطقٌة بمعروفك وحنانِك الّلذين هما خير صورةٍّ لألّمهات وأعظم 

 قدوةٍّ لهّن. 
عد البنات. وذاك ولّما كان عيد ميالدك محّطًة ينفسح فيها المجال إلظهار العواطف القلبّية فإّنني أعتبر نفسي أس

ِن صنيعها. ألّنه يبهجني كثيًرا في هذا العيد أن أوّجه أفكاري إلى أّمي الحنون مع مشاعر المحّبة الّ  تي أكّنها لها اعتراًفا بُحس 
ن فاقبليها أّيتها الوالدة الّرؤوف بمنزلة تهنئةٍّ بهذا العيد المبارك. وكوني على ثقةٍّ أّنني ال أقطع ذكرك وال تذهب صورتك م

شاط مخّيلتي وال تغيب حسناتك عن بصري، وال تنحجُب نصائحك وإرشاداتك عن ذرى قلبي، وذلك كّله يدفعني إلى زيادة النّ 
 واالجتهاد في إرضائك. 

وفي الختام، أرفُع أحّر الّدعوات لإلله الّرحيم كي يبقيك لي مرشدًة حكيمًة تهديني إلى الّطرق المستقيمة، وأطلب 
 نحك الحياة المديدة المليئة بالّسعادة والهناء حّتى أسعد بسعدك وأعتّز بعّزك. إليه تعالى أن يم

 تي تفّكر فيك ليل نهار. ودمِت سندًا ومرشدًا البنتك الّ 
 ابنتك المخلصة سامية          

 سائل" الخوري بطرس البستاني/ "الرّ                                                             
                     حليل: أّولا: في الفهم والتّ 

 استخرج من الّنّص العبارات والمفردات اّلتي تشّكل الحقل المعجمّي للمشاعر والعواطف، واذكر عالقتها بموضوع الّرسالة.            -1
  تين.دّل في الّنص على عبارتين ندائيّ  -أ -٢

 ما الّضميران األكثر انتشاًرا في الّنّص؟ حّددهما مع أمثلة.  -ب
 اعتماًدا على ما سبق، حّدد المرسل والمرسل إليه معّلاًل جوابك.  -ج

 اختر اإلجابة المناسبة وادعم اختيارك بشواهد من الّنّص.    -3
 تجارّية  –إخوانّية  –رسمّية  هذا الّنّص رسالة: -
 الّصور البيانّية -العاطفة -المنطق والّتحليل - الّتشخيص: اعتمد الكاتب فيها -
 بالّسهولة والّسالسة -بالّتعقيد والغموض - : بالّدّقة والوضوحيتمّيز أسلوب هذه الّرسالة -

 أّلف جملة من إنشائك على نسق العبارة اآلتية.                     -4
    ة فإّنني أعتبر نفسي أسعد البنات.العواطف القلبيّ  ة ينفسح فيها المجال إلظهارعيد ميالدك محطّ  ولّما كان 



 

 

 ضع عنواناا آخر لهذا الّنّص معّلالا اختيارك.    -5
ا م          :ن الموضوعين الّتالييناختر واحدا

ما ِمن  إنسان يهجر وطنه ويعيش في بالد االغتراب، إاّل ويبقى في نفسه حنين قوّي يشّده إلى   :الموضوع األّول
 ومالعب طفولته وصباه ... مسقط رأسه،

عليها أكتب قّصة مهاجر سافر إلى بالد بعيدة ... لقي الكثير من المصاعب في حياته ... تغّلب 
 ... أقام مّدة يعمل بنجاح ...  عصف به الحنين والّذكريات واألشواق فعاد إلى وطنه األّم .   

 
 يشهد لبنان منذ فترة طويلة هجرة األدمغة منه.  : الموضوع الّثاني

وّجه  كتاًبا مفتوًحا )رسالة( إلى المسؤولين في وطنك، تحّذرهم فيه من هذه الّظاهرة الخطيرة، مبّيًنا 
 آثارها الّسلبّية على الوطن، داعًيا إّياهم إلى استثمار هذه الّطاقات بما يعود بالفوائد على بالدنا.  

 
 س أن تضع عنوانًا مناسبًا لموضوعك. مالحظة: ال تن 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  ألسبوع الّثالثا 

... بعَد رّشِة البرِد األخيرِة، انقطَع هطوُل المطر. وهدَأِت العواصُف، 
. و ليلٌة فيها صمٌت رهيٌب  انقَضت  وسكَنِت الّرياُح... وبدَأ الّثلُج ينزُل ببطءٍّ

، وال برق  نا باكًرا... فإذا كلُّ شيءٍّ قد تّم!! ال غيمة في فضاءٍّ وهدوٌء. وأفق 
في الّسماِء، بل هدوء شامل يلفُّ المكاَن لفًّا. وعلى اّتساِع الّصفحِة 

دعساِت هرٍّ جريءٍّ عائدٍّ من زيارِة قّطةٍّ لطيفةٍّ، أو دعساِت  آثارالّناعمِة، 
 .الجيرانإلى كهِفه، فلجأ إلى مغارِة  الّطريق أرنبٍّ بريٍّّ ضلّ 

القرية طفل يرتجف من البرد، فيرقص فرًحا! وخاصرة الجبل مغّطاة بمثل خراف صغيرة بيضاَء، وأمام البيت           
 على المصطبة، طفل مغامر يمشي حافًيا_ بدم رجليه_ ويلتهم بعض حّبات البرد، وكأّنه يمتّص ملّبًسا على لوز!!

ما باُل هذا الّشحروِر الّتائِه دخَل رواَق بيِتنا، وحّطَ قرَب دجاجتِنا؟ إّنِ زجاجّياِت الّثلِج التزاُل عالقًة باسوداد ريِشِه،         
ر، ومَن الّريِش البليِل خرَج منقاٌر أصفُر صغيٌر، وراح يتمتُم بأصواتٍّ مبهمةٍّ، فيها مَن الّتوّسِل أشياُء كثيرٌة. فرّحب نا بالّزائِ 

ناهو  وآوي ناه. أطعم 

على سفِح الّتّلِة في الّصفحِة البكِر، نباتاٌت صغيرٌة من الّزوفى، وسوُق الّسنابِل البّرّيِة دغدَغها نسيُم الّصباِح فارتجفت      
... ف ير في الّثلج ثقوًبا صغيرًة منمنمًة، إن  ينظر ها الّناظر عن بعد، قط نقاط عتمةٍّ نقاًطا بال حروفٍّ وال سطورٍّ وال كلماتٍّ

 سوداء!

عنها الّثلوَج، ويحدلونها بعنايةٍّ فائقةٍّ. ولعَب األوالُد   يجرفون  إلى سطوِح بيوِتهم، الفاّلحون بعيَد شروِق الّشمِس، قام        
لِج الّناعِم، بعَض  الّتماثيِل الّثلجّيِة المضحكِة. ومزُجوا الّدبَس_ابَن العنِب_ بنديِف الثّ  صنعوابكراِت الّثلِج المرصوصِة، و

 وأكُلوا بنهمٍّ، في موسِم الّثلوِج هذا!!

 ميخائيل مسعود ) دفتر من بالد الجبل(

 في الفهم والّتحليل :أّولا 

. أذكر  ثالثًة من  مؤّشراِتِه مدعومة بشواهد.  -1  الّنمُط في هذا الّنّصِ وصفيٌّ
.استخرج  ستَّ عباراتٍّ تنتمي إلى الحقِل المعجميِّ لفصِل الّشتاِء.  -2  ثّم بّين  عالقَتها بموضوعِ النًّّصِ
ما الحواُس اّلتي استخدَمها الكاتُب في وصِفه؟ دلَّ عليها من  خالِل شاهدٍّ لكلٍّّ منها من الّنّص، وبّيِن الغرَض من  -3

 استخداِمها.
 قيمَتُه."القريُة طفٌل يرتجُف مَن البرِد ... فيرقُص فرًحا!" هذه الجملُة فيها تشبيٌه. حّدد  ركنيه مبّيًنا  -4



 

 

5- .  ُاضبط  أواخَر الكلماِت في الفقرِة الّثانيِة مَن الّنّصِ
 ضع عنواًنا للّنّص وسّوغ إجابتك. -6

 
 ثانياا: في القواعد

 استخرج من الفرتين األولى والّثانية األفعال ثّم امأل الجدول الّتالي:  -1
 اسم الفاعل المصدر الماضي المجّرد الفعل

    
 

 صّرف مع ضمائر المخاطب والمخاطبة الجملة الّتالية:  -٢
 بنديِف الّثلِج الّناعِم. - ابَن العنبِ  - مزُجوا الّدبَس 

 استخرج من الفقرة األخيرة األفعال ثّم أكمل الجدول الّتالي: -3
 اسم المفعول في جملة مفيدة اسم المفعول الفعل

   
 

4-   .  أعرب  ما ُأشيَر إليِه بخطٍّّ في الّنّص إعراب مفرداتٍّ
 

 ثالثاا: في الّتعبير الكتابيّ 
نتعّرض خالل مسيرة حياتنا للكثير من األحداث. صّور لنا حادثًة تركت أثًرا عميًقا في نفسك مستخدًما   الموضوع:

 الّنمطين الّسردّي والوصفّي. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  ألسبوع الّرابعا 

وتقوُل لها " وداعًا " ِبَنب َرِة َمن  يقول: " أحبُِّك " وفي المسافة بين ليالي  -1
ِن تلااك،  ُل هاااربااًا منهااا. أميرة الُحز  لااَّ اِرهااا َتَتسااااااااااااااَ ِحهااا، ونهااارات ان ِهيااَ ُجر 

ِبُلكَ  َتق  َعةٍّ، وتضاااااااااامَُّك إلى صاااااااااادِرها الغربة بيروت. تساااااااااا  ف   بحرارة صااااااااااَ
خة، ثّم َتَدُعَك بالمساااااااااااامير، وتطوف ِبَك بين المَ  المفروش َباِهِج الُمَفخَّ

ِرَك الهادي بين أسااانان ِمن شااااِر التَّشاااّرد. فتقول متأّلمًا: "  تقرُّ في َوك  تسااا 
 وتتساءل بحسرةٍّ: " َمن  يعيد تابوتي إلى بيروت؟ "  "ما أقساها! 

نا إلى هناك. في المترو يرفض أحدهم إخراج  -2 ُكلُّ ما يحُدث هنا، يردُّ
خصااااااااايَّة  حِف يدور ِنقاٌش طويبطاقته الشاااااااااّ : هل يحقُّ لألحِد رجال البوليس. في الّتلفزيون وعلى صااااااااافحات الصاااااااااّ

للبوليس االّطالُع على البطاقة الّشخصّية أليِّ راكب في المترو لضرورة اعتقال بعض المالَحقين؟ الّشعب الفرنسّي 
ة. وال بدَّ من قرار يصاااااااادر عن مجلس الوزراء  رٍّ على حّرّيته وحياته الخاصااااااااّ يرفض. يجد في ذلك اعتداًء َغي َر ُمَبرَّ

 ذكرة هوّية " رّكاب المترو !! ... حّتى يحّق لرجل البوليس طلب " ت

خصااّية " ،   -3 تتذّكُر معي بأسااى كم وكم من الحواجز المعلومة والمجهولة أوقفتك في بيروت ، وطلبت " بطاقتك الشااّ
ّرّيَة لحياتَك الفكرّية والجنسااااّية ، وكم   وشااااجرَة العائلة ، ودفتَر مذّكراتَك ، وأشاااارطة تسااااجيل دماِغَك ، والّتفاصاااايَل السااااّ

َتَفت  بذلَك ، وأفرَجت  عن َك ، ولم َتُقصَّ رأَسَك لسببٍّ مبنيٍّّ للمجهول كما يحدُث غالبًا ... تتذّكر  سعيداً  كن تَ  ألنَّها اك 
عوَر بالذُّلِّ ، و  لَّحٍّ وآخر ، وال تدري أّيهما يريد أنَت ذلك الشااااااااااااااّ َمِتَك بين حاجزٍّ وآخَر ، وجزمِة ُمسااااااااااااااَ ِوُل خلف ُلق  ُتَهر 

راحك ، أو من برا َءتك ! ... تتذّكر كم من الحواجز تتابعت على جّثة عشاااارة أعوام التَّحّقق من " جُ  ِلق سااااَ مك " ِلُيط  ر 
َعُل ذلك ألجل كرامتك ورخاِئَك ! ...    وُمهاٌن، والكلُّ من عمرك، وأنَت ُمَذلٌّ  ِعي َأنَُّه َيف    يدَّ

تَ  سااايكون،على الّرغم من كّل ما كان، وما   -4 ِر تظّل أميرة الحزن تح  لَُّك ... وحين تجلس مسااااًء أمام الّتلفزيون في َوك 
َيت ها  والحّرّية،أميرِة الحزن  بيروت،غرَبِتَك تتمزَُّق ألنَّ أحدًا لم َيُعد  يذكُر اسااااااااااااااَم  ولكّنها َتُهبُّ في  الّدنيا،كأّنما َنسااااااااااااااِ

 أعماِقَك حاّرًة كالّرياح االستوائّية ... 

 غادة الّسّمان                                                                                     
 (  )بتصّرف - 1993 -غربة تحت الّصفر                                                                  

 
 
 وّثق الّنّص بملء الفراغ بما يناسب:                                                     -1

   العنوان : _______/ اسم الكاتبة : ______/ مصدر الّنّص : ______ / تاريخ الّنشر : ________ 

 ( مقابل اإلجابة الخاطئة .        ( مقابل اإلجابة الّصحيحة، وإشارة )  ضع  إشارة )  -٢

 تشير " هنا " في الفقرة الّثانية إلى باريس حيث تقيم الكاتبة. ____  -أ

 تسير " هناك " في الفقرة الّثانية إلى بيروت حيث قلب الكاتبة ومشاعرها. ____  -ب

 تؤّكد الكاتبة أّن الحّرّية الّشخصّية مستلبة في باريس ومصونة في بيروت. ____  -ج

  تقارن الكاتبة في الفقرة الّثانية بين ما يحصل في باريس، وما كان يحصل في بيروت. ____  -د



 

 

 حيحة في كّل من البنود اآلتية:                                      أشر إلى اإلجابة الّص  -3

 باريس  –بيروت  –: الكاتبة أميرة الحزن هي -أ
 مقالة.  –سيرة ذاتّية  –قّصة  الّنوع األدبّي للّنّص: -ب
 تشبيه.   –استعارة  " تضّمك الغربة إلى صدرها ":: في العبارة -ج
 طرأت عليه بعض الّتعديالت .   –تدّل على أّن الّنّص: استّل بحرفّيته من المصدر  بتصّرف "كلمة "  -د

 ِاستخرج من الفقرة األولى ثماني مفردات تشّكل حقاًل معجمّيًا للقهر واأللم، ثّم بّين عالقته بموضوع الّنّص.  -4
 نانيون أثناء الحرب األهلّية. بّين من خالل الفقرة الّثالثة أربعة من مظاهر اإلذالل اّلتي تعّرض لها اّللب -5
 قالت الكاتبة : " تتسّلل هارباا منها "  -6

 ما داللة استخدام الفعل " تتسّلل " ؟  
 "  ةاالستوائيّ قالت الكاتبة: " ولكّنها تهّب في أعماقك حاّرة كالّرياح  -7

 ما نوع الّصورة البيانّية في هذه العبارة؟ حّدد أركانها، وبّين وظيفتها.   -
 أعد كتابة ما يلي مع الّضمائر المذكورة مغّيراا ما يلزم.                                   -8

 تتذّكر ذلك الّشعور بالّذّل وأنت تهرول خلف لقمتك بين حاجز وآخر.  -

 أنِت ________ ذلك الّشعور بالّذّل وأنِت ________ خلف لقمتِك بين حاجز وآخر 
 ّذل وهو ________ خلف ______ بين حاجز وآخر. هو _________ ذلك الّشعور بال

 أنتم _________ ذلك الّشعور بالّذل وأنتم __________ خلف __________ بين حاجز وآخر.  
 أضبط أواخر الكلمات في الجمل الّتالية بحركات اإلعراب المناسبة:                     -9

 أّيهما يريد الّتحّقق من جرمك ليطلق سراحك .  ال تدري  -يرفض أحدهم إخراج بطاقته الّشخصّية . /  -

 أعرب الكلمات المشار إليها بخّط في الّنّص إعراب مفردات.                           -1٠
 أنَت (  –سعيدًا  –المفروش  –)الغربة            

 أسطر (         4إلى  3تأّمل الّصورة، وعّبر عّما تراه فيها بفقرة من إنشائك )  -11
 لو كنت مكان الكاتبة، هل كنت لترحل عن وطنك في الّظروف الّصعبة؟ ولماذا؟    -12

 

 

 


