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 السؤال األول:
 1الصعبة/ المعّقدة  -1
 1يتفّرقون  -2
 1األغنياء/الميسورون  -3
 1الكراهية/المقت  -4
 1حزينًا/مكتئبًا  -5
 

 السؤال الثاني:
                          1 لعّلهم يصنعون لنا قطعة من روح البلد. -1
                                                   1 لي في الذاكرة مشاهد ُمعلقة. -2

                                                         1 إحدى الحدائق الشعبية. -3

                                                               1 لبت أمي طلبي. -4

                                      1قدموه بإلحاح شديد حتى صار في المقدمة.  -5

 
 

 السؤال الثالث:

  1والزمان. 1يجدد الشعور بقوة الرباط بالمكان  -1
 1نشعر أننا كيان واحد.  1يعزز قطعة من روح البلد  -2
 1 وقدرته على تقوية معاني الكرم والنخوة بين متناوليه  1قدراته العجيبة على تمتين العالقة بالمدن البعيدة  -3
 )عند حائط األفران الكبيرة(  1يتجمع الطالب في الصباح  -4

 1ومكوثه الطويل بين الجدران اإلسمنتية  1كثرة االجتماعات  -5
 1وألنه أراد فرًنا يأكل منه البسطاء. 1أراد الكاتب أن يذهب إلى أحد األفران الشعبية  -6
 1ة تغمرها مشاعر الود لألخ العربينظرة الفتة من بائع الخبز لي جعلت من في الطابور يلتفت إلي بابتسام  -7

 1بمن فيهم البائع  قدموني بإلحاح شديد والكل أقسم أن حسابي عليه
 .1فهو دائمًا ما يذّكر المغترب بوطنه وأهله  1أّن الخبز البلدي يعين على تحمل معاناة الغربة  -8
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 السؤال الرابع:
، واالعتزاز بمفردات هذه 1واالنتماء إلى هويتها 1بتراثها،هي مدرسة ألن األجيال الجديدة تتعلم فيها االهتمام  -1

 .1الهوية
. كما أّن ذلك االهتمام قد يساعد 1، وتعزيز روح الهوية الوطنية لدى األجيال الجديدة 1حفظ ذاكرة الوطن  -2

  1على التالقي بين ثقافات ومجتمعات أخرى 
اقتصادية جاذبة وجعلها واجهة  1ثية،نجح الملتقى في استقطاب االهتمام المحلي بالمنتجات الترا -3

 . 1  الستثمارات جديدة

، كما حظي الملتقى بمشاركة 1المشاركة النوعية لوفود من طالبات الجامعة  1الحضور المميز للفعاليات، -4
 1فعالة من جمهور محلي كبير.

ى أهمية األسواق ، واألهداف التي تحققت هي لفت االنتباه إل1الذي ساعد على نجاح الملتقى تنوع فقراته -5
براز قيمتها االقتصادية واإلنسانية واالجتماعية للجمهور المحلي 1، وضرورة االعتناء بها 1الشعبية    1، وا 

 

 السؤال الخامس:
 أهم أفكار النص األول:

 يجدد السوق الشعبي شعورنا بقوة رباطنا بالمكان والزمان. -1
ذاته عندما تمتزج أنفاس العّمال بأحاديثهم البسيطة وهمومهم في األسواق الشعبية الخبُز البلدي هو السحر  -2

 الكبيرة ليصنعوا  قطعة من روح البلد، نتناولها فنشعر أننا ككيان واحد.
 قدراته العجيبة على تكوين عالقة متينة مع المدن البعيدة. -3
 يتجمع الطالب في الصباح الباكر لتناول وجبة إفطارهم الساخنة. -4
 ليلتي مبتهًجا وفي قلبي حب عظيم لهذه المدينة العربية.نمت  -5
 فقطعة خبز بددت إحساسي بالوحدة. -6

 
 

 أهم أفكار النص الثاني:
 األسواق الشعبية مكان تلتقي فيها مالمح الهوية الوطنية. -1
 ومدرسة تتعلم فيها األجيال الجديدة االهتمام بتراثها وهويتها. هي )ضرورة وطنية(. -2
 .واق الشعبية في حفظ ذاكرة الوطنية األسالتذكير بأهم -3
 وتعزيز روح الهوية الوطنية.  -4

 وتعزز االهتمام المحلي بالمنتجات التراث وباهتمام نخبة من أصحاب المصانع والشركات والهيئات المشاركة. -5
 الحضور المميز للفعاليات. -6
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 المشاركة النوعية لوفود من طالبات الجامعة، ووفود مدرسية أخرى مختلفة، وجمهور محلي كبير.  -7
 تكتسب أهمية كبيرة ثقافيًّا واقتصادّيا وسياحيًّا باعتبارها وجهة رئيسة ألبناء المجتمع والسياح ومحبي التراث. -8
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