سالو"
يذسسح "ان ّ

ذقٍٍى يكرسثاخ انرّاليٍز فً َٓاٌح

ساحهٍٍ
تان ّ

انثّالثً انثّاًَ فً انرّاسٌخ

االسى وانهّقة :

سُح انذّساسٍّح
ان ّ
انسُّح انسّادسح " "

سُذ 1
ان ّ
أراد يزاد أٌ ٌساعذ أصذقاءِ فً إعذاد ّ
يهف ٌخصّ انثالد انرّىَسٍّح وانظّزوف
انّرً عاشرها فً انقزٌ  19فقزأ عهٍهى هذا انُّصّ :
ساحم .ايرذّخ أٌذٌٓى فً أيٕال
" إٌّ ق ّٕاد (أي ح ّكاو انجٓاخ ) ان ّ
ساحم إنى تٍع ال
ان ّشعاٌأ .ايرذاد أٌذي انع ًّال اضط ّش أْم ان ّ

ّصٌد عهى

نهرجاس
صاتح ٔتاعٕا يٍ رنك يثهغا عظًٍا ّ
سهى قثم جًع ان ّ
ٔجّ ان ّ
انفشَسٍٍٍ ٔغٍشْى ".
فقزّروا انثحث عٍ يعاهز األسيح تانثالد انرّىَسٍّح .
انرّعهًٍح 1
أصُّف ك ّم يظهز يٍ يظاهز األسيح فً انىاد انًُاسة .
انحكى انًطهق وانصّزاع عهى انسّهطح – ذذهىر انفالحح – سىء انرّصزّف فً أيىال
ان ّذونح وذفاقى ان ّذٌىٌ.
يظاهز األسيح انسٍّاسٍّح

يظاهز األسيح االقرصادٌّح

يظاهز األسيح انى انٍّح

يعـ 2أ

انرّعهًٍح 2
ذذ ّخم أحذ األصذقاء وقال ٔ ":نكٍ تعذ ْزِ األصيح ظٓشذحشكاخ اصالحٍّح".
أرتظ ان ّشخصٍّح تإَجاساذها :
يعـ 1

أحًـــــذ تــــاي

أصذر عهذ األياٌ

خٍز ان ّذٌٍ تاشا

أيضى يعاهذج تاردو

يح ًّــــذ تـــأي

أسّس انًذرسح انصّادقٍّح
حزّر انعثٍذ

سُذ 2
ان ّ
أقثهد نظيفح الهثح ذحًم يعها جزٌذج وطهثد يُهى قزاءج هذا انًقال :
"دخهد انجٍٕش انفشَسٍّح يٍ انجضائش إنى طثشقح ٔيُٓا إنى
تُضسخ ث ّى ذقذّيد إنى تاسدٔ ٔفشضد عهى انثاي يعاْذج ٔن ًّا أذ ًّد
فشَسا احرالنٓا فشضد عهى انثاي اذفاقٍّح انًشسى"...
انرّعهًٍح 1
أصهح نخطأ إٌ ٔجذ.
 أيضى عهً تاي يعاْذج تاسدٔ)............ ....................................... (.

يعـ 3

ٔ قع إيضاء اذّفاقٍّح انًشسى ٌٕو  8جٕاٌ ) ..............................( 1883
 نى ٌقأو انرَّٕسٌٍٕ االحرالل انفشَسً) ...........................................(.
انرّعهًٍح 2
أكًم انفشاغ تًا ٌُاسة.
فشضد فشَسا عهى انثالد انرَّٕسٍّح َظاو انحًاٌح تى قرضى  ........................فً

يعـ 2ب

صادق ث ّى اذّفاقٍّح انًشسى انّرً فشضد عهى
 12ياي  1881و انّرً أيضاْا انثاي يح ًّذ ان ّ
ٌٕجّ سٍاسح انثاي ٔ اليشاقة يذًَ
انثاي سُح ٔٔ .1883ضعد  ......................انّزي ّ
انّزي  ............................أٔايش انحكٕيح فً انجٓاخ.
سُذ 3
ان ّ
ّ
إٌ خٍز ان ّذٌٍ تاشا ٌعرثز يٍ أتزس سعًاء انحزكاخ االصالحٍّح فً ذىَس فقذ ذقهّذ
ع ّذج وظائف سٍاسٍح يُها انىسٌز األكثز .
انرّعهًٍح

يعـ 4

أَرج فقشج أركش فٍٓا أْ ّى االصالحاخ انّرً قاو تٓا خٍش انذٌٍّ باشا.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

انًعاٌٍز

يسرىٌاخ انرًّهّك
اَعذاو انرًّهّك
 - -انرًّهّك دوٌ األدَى
- - +
انرًّهّك األدَى
- + +
انرًّهّك األقصى
+ + +
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