
 يف وادٚ الرتبٗٛ الٕطٍٗٛ  ضرتغادٖٛالا ض٠مٛألا

 9191ً-9102لمعاً الدزاض٘   لمصف الجاوَ 

 

 ؟ ٔوا أِىٗتّا ؟/ عسف احلسٖٛ 1ع

 ذنس إٌٔاع احلسٖات! ٔوا خصاٟصّا؟/ أ2ع

 : / ِن تٕافل أٔ ال تٕافل عمٜ اجلىن التال3ٛٗع

 . تؤدٙ احلسٖٛ إىل الفتٍٛ ٔالهساِٗٛ  -1

 كفني إوهاٌات االبداع ٔاالبتهاز.تتٗح احلسٖٛ لمىج  -2

 ٙ العاً حنٕ الفٕضٜ.تٕجْ الصحافٛ احلسٚ السأ  -3

 تطاعد احلسٖٛ التعبري عمٜ قبٕه األخس ٔفتح باب احلٕاز بني الجكافات.  -4

 ِن وَ حل ٔضاٟن االتصاه احلدٖجٛ تسٖٔخ نن األخباز؟ /4ع

 ؟ الػدصٗٛ اليت غاع عٍّا اخلرب ٔعمٜ اجملتىع عاوٛأثس إغاعٛ األخباز الهاذبٛ عمٜ وا ِٕ  /5ع

 وَ قاٟن ِرٓ العبازٚ؟   (( أحسازًا أوّاتّيوتٜ اضتعبدمت الٍاع ٔقد ٔلدتّي  ))/ 6ع

 (( أزاٞ دُٔ وضاٖكٛ اعتٍاماحلل يف  إٌطاُلهن  )) /7ع

  العامل٘ حلكٕم االٌطاُ. يف أٙ وادٚ ٔضعت . ِرٓ التعبريات ٔجدت يف االعالُ

 بٍد أٙ وَ احلسٖات ؟ٔحتت 

 عسف العىن التطٕع٘؟ /8ع

ٔثٗكًا بهن وعاٌ٘ اخلري ٔالعىن الصاحل  ازتباطًا ازتبطالعىن التطٕع٘ عىن إٌطاٌ٘  ))    /9ع

)).... 

 ؟  ٔوَ ٖكًٕ بْ !  وتٜ ٔنٗف ٌكًٕ بْ

 ؟ يف ِرٓ احلسنٛ األٔهٔوَ ِٕ الساٟد  !عسف وا املكصٕد بالهػافٛ  /11ع

ٔوَ وؤضطّا ! ٔوتٜ اصبحت  ! وتٜ تأضطت احلسنٛ الهػفٗٛ يف لٗبٗا /11ع

 عضًٕا يف 

 ؟ٛ املٍظىٛ العاملٗٛ لمهػاف         

 عمٜ التطٕع ؟ تسب٘ الٍؼٞ ٛأذنس وٍظىات مماثمٛ لمهػاف /12ع

 ِ٘ ممٗصات العىن التطٕع٘؟ وا /13ع



 ؟ اآلخسَٖوَ املىهَ أُ تطاِي يف وطاعدٚ ثي أذنس بعض اخلدوات اليت   ؟  عسف املتطٕع /14ع

ٔوتٜ تأضطت ٔأَٖ  ! حدٔد ؟ ٔوَ ٖكًٕ بّا بأطباٞ بالاملعسٔفٛ  الطبٗٛ/وا املكصٕد باملٍظىٛ 15ع

 ؟

 ؟ لٗبٗايف  ثي أذنس بعض األٌػطٛ الجكافٗٛ ؟/ عسف الجكافٛ 16ع

 ؟ نٗف ٖتػهن اإلزث الجكايف اإلٌطاٌ٘ /17ع

 ٚ الجكافٗٛ ؟وا أِىٗٛ وػازنٛ الفسد يف احلٗا /18ع

 ٔٔضع تصاوٗىّا فالرٔم مجمّا ٔشٍّٖا ....(( ، إُ ناُ العكن أضظ املدُ )) /19ع

 وَ قاٟن ِرٓ العبازٚ ! وع تٕضٗح بعض اإلبداعات الجكافٗٛ اليت ٖػازك 

 التالوٗر يف إثساّٟا داخن ودزضتّي ؟

الػعبٗٛ  األغٍٗٛ/ زغي جتدد الرٔم ٔاتصاه االٌطاُ وع ابداعات فٍْٗ أخسٝ 21ع

 المٗبٗٛ 

 ؟ . ملاذا ٔاحلٍني لدْٖ الٌطحاًاتٍاه  ال تصاه        

 تفاعن ؟التكاٞ ٔٔصن بني املػسم ٔاملػسب اإلضالو٘ . ٔضح أِىٗٛ لٗبٗا نٍكطٛ  حمكٛتعد لٗبٗا  /21ع

 ؟ جتآ حمٗطْ وا الرٙ بإوهاُ املٕاطَ الكٗاً بْ  /22ع

 كًٕ بْ اجلىعٗات ٌٔاغطٕ وٍظىات اجملتىع املدٌ٘ ؟ت أُوا الرٙ جيب  /23ع

ٔوا أثس  عَ تٍظٗي املمتكٗات لمتٕعٗٛ باألخطاز اليت تّدد احملٗط ؟ وَ ِٕ املطؤٔه /24ع

 ِرٓ املمتكٗات ٔالٍدٔات عمٜ ضمٕك األفساد جتآ حمٗطّي ؟

 اإلضساز بالب٠ٗٛ ؟نٗف تتي تٕعٗٛ اجملتىعات ضد خماطس  /25ع

   اإلٌطاُ ٔاحلٕٗاُ ٔ الٍبات ؟ وا ِٕ خطس الب٠ٗٛ غري الٍظٗفٛ عمٜ /26ع
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 ،،، اٌتّت األض٠مٛ وع التىٍٗات لمحىٗع بالٍحاح

 


