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األسئلة השאלות  	
الفصل األّول:  الّنصوص األدبّية פרק	ראשון:	טקסטים	ספרותיים	

)70 درجة( )70 נקודות(   
ענה על שתיים מן השאלות 5-1 משתי קבוצות שונות )לכל שאלה – 35 נקודות; 25 נקודות לסעיף א', 

ו־ 10 נקודות לסעיף ב'(. 

أجب عن اثنين من األسئلة 1-5 من مجموعتين مختلفتين  )لكّل سؤال - 35 درجة؛ 25 درجة للبند "أ" 
َو 10 درجات للبند "ب"(.

ى:  الّشعر القديم المجموعة األول
اقرأ الّنّص الّتالي، ثّم أجب عن البندين الّلذين يليانه:  .1

دا" - المتنّبي من قصيدة "لكّل امِرٍئ ِمن َدْهِرِه ما َتَعوَّ  
يِف في َموِضِع النَّدى ، َكَوْضِع السَّ ُمِضرٌّ َوَوْضُع النَّدى في َمْوِضِع الّسـْيِف ِبالُعال   
ـدا ُحـسَّ لـَي  ـْرَتــُهـم  َصـيَّ الّـذي  َفـــَأْنَت  ِبَكـْبـِتـِهـمْ  َعّني  الُحـّسـاِد  َحـَسـَد  َأِزْل   
دا ُمــَســدَّ َوراَع  َمـــْعــروًضـــا  ــَن  َفــــَزيَّ َحــَمــْلـَتــُه   َســْمــَهــِريٌّ  إّل  أنـــا  َومــا   (3)

ُمـْنِشـدا ْهُر  الـدَّ َأْصَبَح  ِشْعًرا  ُقْلُت  إذا  قـصـاِئدي  ُرواِة  ِمــْن  ِإّل  ْهُر  الــدَّ ومــا   
دا ُمــــَردَّ اْلمـاِدحـوَن  َأتــاَك  ِبـِشـْعــري  َفـإنَّـمـا  ِشـْعـًرا  ْنـِشـْدَت  ُأ ِإذا  َأِجـْزنـي   
ـدى الصَّ َواآلَخُر  الَمْحِكيُّ  الّطاِئُر  أنـا  َفإنَّني  َصـْوتي  َغـْيـَر  َصـْوٍت  ُكـلَّ  َوَدْع   (6)

َعْسـَجدا ِبــُنـْعماَك  أفراسي  َوأْنـَعـْلُت  مالُهُ  َقلَّ  ِلـَمـْن  َخْلفي  رى  السُّ َتَرْكـُت   
ــدا َتـَقــيَّ َقـْيـًدا  اإلحسـاَن  َوَجـَد  َوَمْن  ـــةً  َمــَحـبَّ َذراَك  فـي  َنـفسي  َوَقــّيـدُت   
َمْوِعدا َجـَعْلَنَك  ُبـْعـٍد  َعـلـى  َوُكـْنـَت  الــِغــنــى  ّيــاَمــُه  َأ اإلْنـسـاُن  َســأَل  إذا   (9)

 
اعتماًدا على الّنّص أعاله:  أ. 

اشرح بلغتك اثنين من الّتعابير الّتي تعكس فخر الّشاعر بنفسه.   - 
بّين الّصفة الّتي أرادها المتنّبي في كّل تعبير.    -

يستخدم الّشاعر في الّنّص أعاله أسلوب رّد األعجاز على الّصدور أو الّترديد في عّدة  ب. 
 مواضع.

عّين اثنين من هذه المواضع.   - 
بّين غرًضا واحًدا لهذا الستخدام.  -

                              /يتبع في صفحة 3/
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اقرأ الّنّص الّتالي، ثّم أجب عن البندين الّلذين يليانه:  .2

    من قصيدة "ِبَم الّتعّلل" - المتنّبي
َوال َنــــديــٌم َوال َكــْأٌس َوال َســَكــُن َوَطـــنُ  َأْهــٌل َوال  ـــُل ال  الـــّتــَعــلُّ ِبــَم    
َمـُن مـا َلـْيـَس َيـْبــُلـُغـُه ِمـْن َنـْفـِسِه الـزَّ ـَغــنــي  ُأريـــُد ِمــْن َزَمـنـي ذا أن ُيـَبـلِّ   
ما داَم َيـْصـَحــُب فيِه روَحـَك اْلـَبَدُن ُمـْكـَتـِرٍث  َغـْيـَر  ِإاّل  َتْلـَق َدْهــَرَك  ال   (3)  
اْلَحَزُن اْلـفـاِئـَت  َعـَلــْيـَك  َيــُردُّ  َوال  ِبـهِ  ُسـِرْرَت  مـا  ُسـروٌر  ُيـديـُم  َفـمـا    
َفِطنوا َوما  ْنيا  الدُّ َعَرفوا  َومـا  َهـُووا  َأنَّـُهــُم   اْلِعـْشـِق  ِبـأْهـِل  َأَضـرَّ  ِمـّمــا    
ُكـلٌّ ِبـمـا َزَعـَم الـّنـاعــوَن ُمــْرَتــَهــُن يــا َمــْن ُنــعيُت َعلى ُبـْعـٍد ِبَمْجِلِسهِ   (6)  
واْلَكـَفُن اْلَقْبُر  َفـزاَل  انَتَفْضُت  ُثـمَّ  َكْم َقْد ُقِتْلُت َوَكْم َقْد ُمتُّ ِعْنَدُكمُ    
َقـْبَل َمْن َدَفنوا َجـمــاَعـٌة ُثــمَّ مـاتـوا  َقْد كـاَن شـاَهَد َدْفـني َقــْبـَل َقْوِلـِهمِ    
ُفُن َتـْجري الّرياُح ِبما ال َتْشَتهي السُّ ُيـْدِرُكهُ  الـَمْرُء  َيَتـَمّنى  ما  ُكـلُّ  مــا   (9)  

اعتماًدا على الّنّص أعاله:  أ. 
اشرح بلغتك الفكرة الّتي يطرحها الّشاعر في البيتين الّثالث والّرابع.     -    

بّين غرًضا واحًدا لطرح الّشاعر لهذه الفكرة.                                                 -
اعتماًدا على البيت األّول من الّنّص أعاله:   ب. 

بّين اثنين من األساليب الّلغوّية الّتي استخدمها الّشاعر.   - 
اشرح غرًضا واحًدا الستخدام كّل منهما.  -

                              /يتبع في صفحة 4/
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ية:  الّنثر القديم المجموعة الّثان
اقرأ الّنّص الّتالي، ثّم أجب عن البندين الّلذين يليانه:  .3

من "رسالة الغفران" - أبو العالء المعّرّي

أَلْسَت القائَل:   

َنشاُء ِلما  واجديَن  نشاَوى  ِكراٍم  ُثَبِة  على  َأْغُدو  وقد    
والِغناُء فيِهُم  الَكأِس  ا  ُحَميَّ ْت  يُجّروَن الُبروَد وقد تَمشَّ  (3)

َمْت على "أعشى قْيٍس"؟  فيقول  َمْت علْيَك ِمثَلما ُحرِّ أفُأطِلَقْت لَك الَخْمُر كغيِرَك من أْصَحاِب الُخلوِد أم ُحرِّ
ُة، ألّنه ُبِعَث بَتْحِريِم الَخْمِر، وَحْظِر ما َقُبَح من أمٍر، وهلْكُت أنا  ًدا فوجَبْت عليه الُحجَّ زهيٌر:  إنَّ أخا بكٍر أدَرَك ُمحمَّ

. َة عليَّ والخمُر كغيِرها من األشياِء، يْشَرُبها أْتَباُع األنبياِء، فال ُحجَّ (6)

فيدُعوُه الّشيُخ إلى المناَدَمِة فيجُدُه من ِظراِف الّنَدماِء، فيسُألُه عن أخباِر الُقَدماِء.  وَمَع الِمنَصِف باطيٌة من 
حيِق الَمخُتوِم شْيٌء ُيمَزُج بَزْنَجبيٍل، والماُء ُأِخَذ من َسلَسبيٍل.  فيقوُل - زاَد اهلل في أنفاِسِه -:  ِد، فيها مَن الرَّ ُمرُّ الزُّ

" في قوِلِه: َرويُّ أيَن هذه الباطَيُة ِمن الّتي ذَكَرَها "السَّ (9)

َبْرِذيُنـَهـا يـتــَبُعَها  ُجـوَنــٌة،  مـمــلـوَءةٌ  بــاِطـَيـٌة  ولـنــا 
ُفتَّ عن خاَتِم ُأخَرى طيُنها!     َبَكَأْت  فإذا ما حاَرَدت أو     

يعكس الّنّص أعاله االختالف في تعامل زهير واألعشى مع الخمر. أ. 
-  بّين بلغتك هذا االختالف.     
اشرح سبب هذا االختالف.    -   

في الّنّص أعاله استخدم الكاتب أسلوَبي الّسجع واالستفهام.   ب. 
عّين موضًعا واحًدا ألسلوب الّسجع، وموضًعا واحًدا ألسلوب االستفهام.  -   

بّين غرًضا واحًدا ألسلوب الّسجع، وغرًضا واحًدا ألسلوب االستفهام.   -   

                              /يتبع في صفحة 5/
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المجموعة الّثالثة:  الّشعر الحديث
اقرأ الّنّص الّتالي، ثّم أجب عن البندين الّلذين يليانه:  .4

                                    قصيدة "َأنا يوُسٌف يا َأبي" - محمود درويش
ْت َعلى َكِتَفيَّ اْلفراشاُت َحطَّ أنا يوُسٌف يا َأبي    

نابُل َوماَلْت عليَّ السَّ وَنني  يا َأبي، ِإْخَوتي ال ُيِحبُّ   
َق َفْوَق َيَديَّ ْيُر َحلَّ َوالطَّ  (15) ال ُيريدوَنني َبْيَنُهْم يا َأبي    (3)

فماذا َفَعْلُت َأنا يا َأبي، َيْعَتدوَن َعَليَّ وَيْرموَنني ِباْلَحَصى َواْلَكالِم    
َوِلماذا َأنا؟  ُيريدوَنني َأْن َأموَت ِلَكْي َيْمَدحوني     

ْيَتني يوُسًفا َأْنَت َسمَّ  (18) َوُهْم َأْوَصدوا باَب َبْيِتَك دوني    (6)

َوُهُمو َأْوَقعوِني في اْلُجبِّ َوُهْم َطَردوني ِمَن اْلَحْقِل     
ْئَب؛  واّتهُموا الذِّ ُموا ِعَنبي يا أبي   ُهْم َسمَّ   

والّذْئُب َأْرَحُم ِمْن إْخَوتي …   (21) ُموا لَُعبي يا أبي  َوُهْم َحطَّ   (9)

   : َأَبِت! َهْل َجَنْيُت على أحٍد ِعْنَدما ُقْلُتُ حيَن مرَّ النَّسيُم والَعَب َشْعري     
"إّني َرَأْيُت َأَحَد َعَشَر َكْوَكًبا،   غاروا َوثاروا َعَليَّ َوثاروا َعَلْيَك      

والّشمَس واْلقمَر، رأيُتُهْم لي ساجدين"؟  (24) فماذا َصَنْعُت َلُهْم يا أبي؟    (12)

 
يعتقد يوسف أّن إخوته يعاقبونه على ذنوب لم يقترفها.  أ. 

عّين اثنين من هذه الّذنوب.  -
اشرحهما بلغتك.  -   

بّين موقف يوسف من عقاب إخوته له.   -   
في عّدة مواضع من الّنّص أعاله يوّظف الّشاعر صيغة ضمير الغائبين. ب. 

عّين اثنين من هذه المواضع.  -   
بّين غرًضا واحًدا لهذا الّتوظيف.  -   

                 
                              /يتبع في صفحة 6/
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اقرأ الّنّص الّتالي، ثّم أجب عن البندين الّلذين يليانه:  .5

قصيدة "َونْحُن ُنِحبُّ اْلَحياَة" - محمود درويش

َوَنْحُن ُنِحبُّ اْلَحياَة إذا ما اْسَتَطْعنا ِإَلْيها َسبيال  
َوَنْرُقُص َبْيَن َشهيَدْيِن. َنْرَفُع ِمْئَذَنًة ِلْلَبَنْفَسِج َبْيَنُهما َأْو َنخيال  

ُنِحبُّ اْلَحياَة ِإذا ما اْسَتَطعنا ِإَلْيها َسبيال    (3)

َوَنْسِرُق ِمْن دوَدِة اْلَقزِّ َخْيًطا ِلَنْبني َسماًء َلنا َوُنسيَِّج هذا الرَّحيال  
ُرقاِت َنهاًرا َجميال َوَنْفَتُح باَب اْلَحديَقِة َكْي َيْخُرَج اْلياَسميُن ِإلى الطُّ  

ُنِحبُّ اْلَحياَة ِإذا ما اْسَتَطْعنا ِإَلْيها َسبيال  (6)

، َوَنْحُصُد َحْيُث َأَقْمنا َقتيال ُموِّ َوَنْزَرُع َحْيُث َأَقْمنا َنباًتا َسريَع النُّ  
َوَنْنُفُخ في الّناِي َلْوَن اْلَبعيِد اْلَبعيِد، َوَنْرُسُم َفْوَق ُتراِب اْلَمَمرِّ َصهيال  

ْيَل، َأْوِضْح َقليال  ها اْلَبْرُق َأْوِضْح لنا اللَّ َوَنْكُتُب َأْسماَءنا َحَجًرا َحَجًرا، أيُّ  (9)

ُنِحبُّ اْلَحياَة ِإذا ما اسَتَطْعنا ِإَلْيها َسبيال…  

في الّنّص أعاله عّدة مواضع تعكس تفاؤل الّشاعر أو تفاؤل َمن ينطق باسمهم. أ. 
عّين ثالثة من هذه المواضع.  -

اشرحها بلغتك.    -
بّين داللة كّل منها.  -

يوّظف الّشاعر في الّنّص أعاله صيغة ضمير المتكّلمين في عّدة مواضع.  ب. 
عّين اثنين من هذه المواضع.   -

بّين غرًضا واحًدا لهذا الّتوظيف.     -   
                              /يتبع في صفحة 7/
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פרק שני:         الفصل الّثاني:    
القّصة القصيرة والّرواية הסיפור הקצר והרומן   

)30 درجة( )30 נקודות(   
ענה על אחת מן השאלות 9-6  )30 נקודות; 20 נקודות לסעיף א', ו־ 10 נקודות לסעיף ב'(. 

أجب عن واحد من األسئلة 6-9 )30 درجة؛ 20 درجة للبند "أ"، َو 10 درجات للبند "ب"(.

القّصة القصيرة
اقرأ الّنّص الّتالي، ثّم أجب عن البندين الّلذين يليانه:  .6

من قّصة "مختار الّسّموعّي" - محّمد نّفاع

ٌة  ِيعطيِك العافِية!  قاَل عّمي علّي للُمختاِر وقد َرَفَع الُكْلَفَة تماًما.  والُمختاُر يلَبُس َجْزَمًة وعَلى رأسِه طاِقيَّ
يني على  َملُفوَفٌة بَشكٍل َغريٍب ومَعُه قِضيٌب َغِشيٌم أيَن هو ِمن ُعّكاَزِة عّمي علّي! وِسْحَنُة عّمي علّي تقوُل:  "يَشرِّ

هيك ُمختار".  وَقد َقَضى على الُكْلَفِة تماًما، وَشَرَح لُه احتجاَز الَعنَزَتْيِن. 
 . ُنّص ليرة على الواِحَدة.  قاَل الُمختاُر وهو ِمن أصٍل َيَمِنيٍّ  -

ُنّص ليرة على إيش ياَح .. يا َخَواجا؟  -
َجر، ُنّص ليرة.  َأَكُلوا الشَّ  -

فكيَف ال ُيْصَعُق عّمي علّي وَيطيُر صواُبه!
مة،  ا َمِهيًبا سِمْعُت منُه كلماٍت ُمتناِفَرًة: العبد الّصاِلح وأمين درويش.  ْبيوت ْمَهدَّ وراَح َيُكرُّ بياًنا ِسياسّيً

ة..  ِلين.  َبَداِديق، أّيام زمان، بالد عاِمَرة، َمَضاَفات، ْماليات مثِل الُغزالن، قهوة ُمرَّ ِعين ْمَوصَّ ْمَقطَّ
الّسّموعّي، َفّراِضي، كفر ِعنان، عين الّزيتون، واِدي عامود، نور اهلل في ُملك اهلل، أّيام ُسوَدا، أّيام ُسوَدا…   

    
وردت في الّنّص أعاله عّدة تعابير تعكس موقف العّم علّي من الّصورة الّتي رسمها الّراوي  أ. 

 للمختار.  
استخرج اثنين من هذه الّتعابير.  - 

اشرحهما بلغتك.  -
يوّظف الكاتب أسلوب الّسخرية في عّدة مواضع من الّنّص أعاله وفي القّصة عاّمًة.  ب. 

عّين اثنين من هذه المواضع.     -
بّين غرًضا واحًدا لهذا الّتوظيف.   -   

/يتبع في صفحة 8/
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اقرأ الّنّص الّتالي، ثّم أجب عن البندين الّلذين يليانه:  .7

من قّصة "أخي رفيق"- سعيد حورانّية   
الحْظُت االنتفاَخ في جيِبها الُيمنى، فمدْدُت يدي في تهّيٍب، فغِرَقْت في الَقرُعوِن .. إذن لقد تذّكرني 
أخي قبَل أن يموَت، وها هو الَقرُعوُن الّذي وعدني بِه، وشعرُت ألّول مّرٍة ِبُحْزٍن ُمبَهٍم .. ورفعُت رأسي وأنا أتصّوُرُه 
ا.. هل ذهَب إلى األبِد .. ما هو الموُت .. هل هو عصفوٌر في الجّنِة اآلَن  قد كبَر حّتى مأَل الغرفَة .. هل ماَت حّقً

كما قالت أّمي؟
في مثِل هذا الوقِت من كلِّ مساٍء كان يأتي إلى غرفتي فيدّخُن سيجارًة، وهو يتحّدُث مع أخي عادل في 
الّنبيلِة وأعبُدُه  الّلمِع وقسماِتِه  إليِه وإلى َشعِره  أنظُر  الّسياسِة واألدِب والّسينما والممّثلِت، وأنا أجلُس مبهوًرا 
بصمٍت .. وكاَن ينظُر إلّي فأحسُّ بعينْيِه الجميلتيِن ُتغرقاِن وجهي في دغدغٍة ناعمٍة كَشعِر حسناَء، وكاَن يسألُني 
عن دروسي ويساعُدني في حلِّ مساِئل الحساِب وإعراِب بيِت القواعِد الّذي يعيُدُه علينا أستاُذنا في كّل مناسبٍة: 

وأسمَعْت كلماتي َمن بِه صمُم أنا الّذي نظَر األعمى إلى أَدِبي 
ونظرُت إلى الباِب َعلِّي أرى وجَهُه الجميَل وقامَتُه المهيبَة وبشرَتُه الّرقيقَة الّتي َتْظهُر عروُقُه ِمن ورائها، 
ا ..  وشعرُت بهّوٍة ُتحفُر بيَن رجلّي، وبدواٍر غامٍض يهوي على رأسي بمطارَق قوّيٍة ولكّنها ناعمٌة .. لقد ماَت حّقً
أخي العزيُز الحبيُب ولن أراُه إلى األبِد .. ولن يساعَدني في حلِّ مسائِل الحساِب، وسأنظُر دائًما إلى أخي عادل 
وسينظُر إلّي وسنطرُق مًعا وننظُر إلى مكاِنِه، ويُد أخي عادل ترتجُف بسيجارِتِه، ونصمُت، ثّم ينتهي كلُّ شيٍء.  
ألّوِل مّرٍة شعرُت فجأًة بحزٍن شديٍد، ففهمُت بكاَء أّمي وإخوتي، وألّوِل مّرٍة أيًضا طمرُت رأسي بالّلحاِف، وأخذُت 

أبكي بصدٍق وعنٍف حّتى انطفأِت الّنجوُم.    

اعتماًدا على الفقرة األخيرة من الّنّص أعله، بّين بلغتك موقف الّراوي من موت   - أ. 
أخيه. 

على ماذا يدّل هذا الموقف؟  عّلل.   -  
يسرد الّراوي األحداث بأسلوب ضمير المتكّلم. ب. 

بّين غرًضا واحًدا لتوظيف هذا الّضمير.  -    
بّين واحًدا من القيود الّتي يفرضها استخدام هذا األسلوب في الّسرد.  -

/يتبع في صفحة 9/
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ّرواية ال
اقرأ الّنّص الّتالي، ثّم أجب عن البندين الّلذين يليانه:  .8

من رواية "الّطريق"- نجيب محفوظ
إلهام .. لسِت إاّل عذاًبا.  أّما كريمة فقد جمعت بينكما الجريمة برباط لن ينفصم حّتى الموت، وحاجُتَك 
إليها كالجوع الكافر وإن قذف بك في أعماق الجحيم.  والوقت يمّر مقّطًرا العذاب ولكّن مروره بال حدث يهب 
شيًئا من الّطمأنينة، وسوف تجد وسيلة أو أخرى لالّتصال بكريمة.  وخير ما تفعالن فيما بعد أن تبيعا الفندق 
ثّم تعيشا في مدينة غريبة. وسوف تعيشان عيشة فطرّية تلقائّية فهي ليست كإلهام الّتي تلهبك بصوت الّتغيير 

والّتعذيب. 
ولكن متى تنوي كريمة االّتصال بَك!.  وما العمل إذا نفدت الّنقود الباقية!.  حّتى عمل علّي سريقوس يقبله 
إذا أبقى له على األمل في االّتصال بكريمة يوًما ما .. ُترى هل ُيشنق الّرجل؟.  لقد قتلَت رجاًل بيِدَك فما يضيرك 

أن تقتل اآلخر بيد غيرك!.  لكن متى تستيقظ من الكابوس؟. 
وقبل أن يغادر الفندق صباًحا طلبته إلهام بالّتليفون وسألته:

هل ستجّدد اإلعالن؟  -
فأجاب في ضجر:

كاّل ..  -
فقالت بتوّدد:

ا أن يبحث عن الّرقم الّسّرّي للّرحيمي إن كان له رقم سّرّي.  رجوت شخًصا مهّمً  -
لم يجد شيًئا طبًعا؟.   -

ال لألسف ..  -
ال تشغلي بالك ..  -

لنا مراسلون في األقاليم وهم يقومون اآلن بتحّريات هاّمة.   -
لساني يعجز عن شكرك!       -

      
يعكس الّنّص أعاله حيرة لدى صابر. أ.   

اشرح بلغتك محور هذه الحيرة.   -   
بّين الّنتيجة الّتي آلت إليها هذه الحيرة.   -   

استخدم الكاتب أسلوب المونولوج )الحوار الّذاتّي( في عّدة مواضع من الّنّص أعاله. ب. 
عّين اثنين من هذه المواضع.   -   

بّين غرًضا واحًدا الستخدام أسلوب المونولوج.   - /يتبع في صفحة 10/  
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اقرأ الّنّص الّتالي، ثّم أجب عن البندين الّلذين يليانه:  .9

                        من رواية "نهاية رجل شجاع"- حّنا مينا

خمس سنوات كاملة قضيتها في سجن الّلذقّية.  قضيتها في الّسجن دون أن أفّكر أّنني في الّسجن.  
لم أضعف، لم َأْشُك، لم أسمح للبيبة أن تبكي.  زجرتها حين بكت في الّزيارة األولى.  بعد ذلك فهمتني 
الّريجي. أّمنت رزقها ورزقي، أظهرت وفاًء نادًرا،  وكّفت عن البكاء وبمساعدة برهوم عادت إلى الّشغل في 
يليق بامرأة نادرة، امرأة رجل شجاع، امرأة عامل في الميناء، امرأة بّحار وإن لم ُيبحر، بّحار صار البحر أمنيته، 
ومنامه. يقظته  في  وليله،  نهاره  في  يسمعه  الّذي  البعيد  والمّوال  المفّضلة،  أغنيته  صار  حنينه،   شوقه، 

       هكذا دار دوالب الّزمن كما قال حسن الّدفش.  مضت أربعة أعوام دون أن أعرف كيف مضت. بقي عام 
واحد.  عام واحد وتخرج يا مفيد، تخرج إلى البحر.  لم يبَق أمامك سوى البحر.  الميناء صارت من الماضي، 
أّما البحر فهو المستقبل .. بعد خروجك من الّسجن تبحر كما أبحر عبدوش، تبحر نحو المستقبل .. لكّن 

المستقبل كان يخّبئ لي مفاجأة: مرض الّسّكر!
   

ينتهي الّنّص أعله بمفاجأة في حياة مفيد الوحش. أ. 
بّين أثر هذه المفاجأة على حياة مفيد الوحش.  -   

استخدم الكاتب في الّنّص أعله أسلوب الّتنّقل بين الّضمائر في عّدة مواضع. ب. 
عّين اثنين من هذه المواضع.  -   

بّين غرًضا واحًدا لهذا االستخدام.   -    

ב ה צ ל ח ה!
ى لك الّنجاح! نتمّن

זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל.
אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך.

حقوق الّطبع محفوظة لدولة إسرائيل.
الّنسخ أو الّنشر ممنوعان إاّل بإذن من وزارة الّتربية والّتعليم.


