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القروي( الخوري( سليم رشيد

أشتعال ضرأم: / ّس ألح شديد ألمّتهام: / مشتاق : ّس ص ألمفردأت: شرح

ألسئلة:

نقاط( 10 ) : الفكري البناء / أ
ألشاعر؟1. على تعرفه عدم سبّ وما ؟ ألقصيدة مطلع في ألشاعر يخاطّ من /

.2. ألنص من مّتشهدأ علل ؟ ألقصيدة هذه ينظم ألشساعر جعل ألسذي ّسبّ أل ما /

؟3. إليها توصل ألتي ألنتيجة ما . وطنه نّيم و ألغربة بلد نّيم تأثير بين ألشاعر قارن /

؟4. ألخيط ذلك يهز ألذي ما و معجمه، على دل ؟ ألقصيدة طول ألشاعر يشد ظل ألذي ألعاطفي ألخيط ما /

.5.7 إلى 1 من ألبيات أنثر /

نمط.6. لكل مؤشرين ذأكرأ عليهما، دل نمطان، ألنص في أمتزج /
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نقاط( 06 اللغوي:( البناء / ب
ذلك؟ لك يوحي وبم ألنص، من .مثسل ألطبيعة من مّتقاة ألفني بنائها في ألشاعر لغة / 1

؟ ذلك دللة ما و عليهما، ألعائد حدد ألمخاطّ، و ألمتكلم ضميري ألشاعر أستعمل / 2

للطيفــــــاا[ فيفاا َل ماررحاا ساررحا / شيـــــــدأ. رل ألغالم كارا تلذذ ل ]ألول مفردأت إعرأب سطر تحته ما أعرب / 3

: ألعرأب من قوسين بين ما محل وبين

إليه. مضاف جر محل في فعلية جملة :) ألليلا َل أنذتلصل ) ــ أ

ألعرأب. من لها محل ل جازم غير شرط جوأب جملة قــام(: أللسذ هر ظامر عر في ْذ لل لذغل (غل ــــ ب

قـــام. ّس أل ّس حر ألما ييرل غل فقدذ ألفضلة: نوع مبينا يلي فيما وألفضلة إليه وألمّند ألمّند حدد /4

: ألمعنى في أثرهما وبين ألتيتين ألصورتين أشرح / 5

. ـلما سل ألبلليلل ألبلحرر يم ّر نل يا ــــ أ

. رأما ضر َل لرقــا إلى فيهر ّي ش ــ / ب

نقاط( 04 ) : النقدي التقويم / ج
وألحرقة أعينهم، في وألدموع وألحّرة، ألسى قلوبهم وفي أمريكا، إلى وبخاصة ألمعمورة، من مختلفة أنحاء إلى أللبنانيين من فريق وهاجر

قلوبهم. في
وما روأده، وأبرز ألنص من َصائصه بعض ذأكرأ عوأطفهم؟ َلله من سكبوأ ألذي ألشعر وما ألشعرأء، هؤلء هجرة دوأعي عن تحدث

شعرهم؟ ميزت ألتي ألنزعات

الثاني: الوضوع
ند: ّس أل

به جاء ما على شيئا ألَلق في وحاضرها ماضيها ألفلّفة بحوث زأدت وما ألَلق، إلى وتنتهي ألَلق من تبدأ ادقة ألصس ألنسهضات
ألفرد في آثارها وشرح لها، وألتشويق للفضيلة، ألعرض بقوة ويشقس ألفلّفات هذه على ألسلم ويزيد ألّليمة، ألفطر ته وأقرس ألسلم،
تعبيرأ وأصدق للفضائل، تصويرأ لدقس ألفطريين ألعرب شعرأء وإنس وألجمال. وألخير ألحق ألثلثة: بالقانيم ألوثيقة صلتها وبيان وألجماعة،
ورأنْ فلسفته، عقول على ألعصر هذأ في ألماديات أثرت وقد ألنسظريين، ألفلسفة جميع من بها ألتحلي على وحثسا لثارها، وتفّيرأ عليها
بدل إليها يادعى فضيلة ألقوة فأصبحْ أسمها، بغير فّموها ألفضيلة؛ فهم في ) نظرهم أنعكس ) حتى وألقليمية ألجنّية ألعصبيات على
ألعملية ألفلّفة نظر في ألفضيلة أنس على يدلس هذأ وكلس ألحريسة. بدل بها ياتغنسى فضيلة وألستعباد ألعدل، بدل بها دا جي ياتلمس فضيلة وألظسلم ألرحمة،

للحكمة. ل للحكم َاضعة وأنسها منه، نبع ل للعقل لباس هي ألجديدة
تتصرف ل دق، ألصس هو ألسلمي معناه في دق فالصس تتبدسل، ول تتغيسر ل حقيقة و ل تتحوس ل صبغة فإنسها وحكمه ألسلم نظر في ألفضائل ا أمس
من أولئك كل ألقادر، عند وألعفو وألرفق وألحّان وألعدل ألوفاء، هو وألوفاء وألمطامع، ألهوأء به تتلعّ ول وألمنافع، ألمصالح معناه في
مثل دق ألصس أنس على ألعقلء عقول فيه تاجمع يوم ألناس على تأتي أن يتصور ول أليام، تصاريَ منها تنال ل ألحقائق ثبوت ألثابتة ألفضائل
ألتي هي للفضائل ألقرآنية فالموأزين ألشيطان.... تدبير إلى ا تدبير من ألكون فيه يخرج يوم مجيء جوزنا إذأ إل م بالذس صاحبها ما تلصر رذيلة
ونشره وتبيسنه هذأ إلى بالدعوة ألناس أحقس ألقرآن أهل ونحن ألنقدية. ألورأق على بيننا يجري ما ألفضيلة على نأمن حتى ألعقول تحكم أن يجّ

. ألفناء إلى به تفضي أن توشك عارمة حيوأنية إلى فانحدر ألنّانية ألفضائل فقد ألذي ألمضطرب ألعالم هذأ في
نزن بأن ألنساس أولى ــ للّيسادة وسلما ّسعادة، لل أساسا وجعلها عليها ّس وح للفضائل ألقّط ألموأزين وضع ألذي ألقرآن أهل ـــ نحن
في بصائرنا لذنلا ألجل لو ) ــ ونحن طبق، عن طبقا ألفضائل صخرة على نهضتنا أساس بأيدينا نبني وأن ألفضائل، من بحظوظها ألنسهضات

نهضةا. ألسلمية ألمجتمعات في ألمتهافتة ألحركات هذه تّمية في ر ألتسصوس فّاد عن ألنساس أبعدا ـــ ) ألقرآن
ألبرأهيمي ألبشير آثار من

غلبْ رأنْ: ألنصارى./ عند ألمقدس ألثالوث أركان أقانيم: ألمفردأت: شرح

السئلة:
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نقاط( 10) الفكري: البناء أ/
.1. ح. وضس ألكاتّ؟ رفضه ألذي وما ادقة؟ ألصس ألنهضات تابنى علم
وجهة2. مبيسنا ذلك، أشرح ألسلم، ميزأن وبين ألوضعية ألفلّفة نظر وجهة من ألفضائل بين ألموأزنة على ألنسص يقوم

نظرَ.
ألوأقع.3. من بأمثلة ذلك على أستدل ألنهضة؟ وبناء ألكاتّ، إليها دعا ألتي ألفضائل بين ألعلقة ما
مؤشسرأته.4. على دل ألنص؟ في ائد ّس أل ألنسمط ما
ألخاص.5. بأسلوبك ألنسص مضمون لخسص
ألنسص.6. من بالتمثيل َصائصها مبيسنا حدسدها ألكتابة، في فنية بمدرسة ألكاتّ تأثر يظهر

نقاط( 06) اللغوي: البناء / ب
ألحقلين.1. بين ألعلقة مبرزأ بمفردأت حقل لكل ممثل حددهما متضادأن حقلن ألنص في
ألموأزين.2. ــ ألنساس ـــ ألعرب ــ أقانيم ألتعليل: مع ألتاليسة؟ ألمفردأت في ألجمع مانوع

.3: ألمعنى في أثرهما وبين ألتيتين ألصورتين أشرح
وألمطامع. ألهوأء به تتلعّ ول أ/

ألفضائل. من بحظوظها ألنسهضات نزن بأن / ب
.4..[ ألفضائل ا أمس عليها../ تعبيرأ ]وأصدق َط تحته ما أعرب

ألعرأب: من قوسين بين ما محل بين ثم
ألفضيلة. فهم في ) نظرهم أنعكس ) حتى وألقليمية ألجنّية ألعصبيات على ورأنْ ــ أ

فّاد..... عن ألنساس أبعدا ـــ ) ألقرآن في بصائرنا لذنلا ألجل لو ) ــ ونحن ـــ ب
ألنص؟5. في وألنّجام ألتّاق حقسقْ ألتي ألوسائل هي ما

نقاط( 04) النقدي: التقويم ج/
تطورها مرأحل إلى مشيرأ ألعربية، ألمقالة بها حظيْ ألتي ألمكانة مبينا ذلك أشرح لولها، وتزدهر لتتطور كانْ ما ألصحافة بنْ ألمقالة

إليها. ألمة وحاجة روأدها، وأبرز

2021 /2020 وفلسفة أداب الثالث المستوى وأدبها العربية اللغة مادة النموذجية: الجابة

الول: الموضوع

الجابةالمراحل التنقيطسير
الفكري البناء

نقاط 10

ضعفه.7. و مرضه عليه تعرفه عدم سبب و ، البحر نسيم الشاعر يخاطب

وطنه.8. إلى وشوقه حنينه و بالغربة :إحساسه القصيدة ينظم الشاعر جعل الذي السبب /
طاللمـا شيــداا؟/ رل لمل الغا را كا ذذ تل ل ألول قـــاما/ السس الماَحبب يبرل غل هــــــــاما/ تل الماسذ َل بب صل اليومل َل زارل

... َل َبلابنا الليلا َل تلصل انذ إذا ني تل رذ زا
في9. المراض( ( السقام يبث الغربة( ( المحيط نسيم أَ في تتمثل الشاعر إليها توصل التي النتيجة

العليل المريض الوطَ( البحر) نسيم يشفي بينما السليم الجسم
شب/10. المحب/ المستهام/ صبَ/ معجمه: ، بحره ونسيم ، الوطَ إلى الحنيَ و الشوق : العاطفي الخيط

فيه فيفرغ الشاعر عليه تعود والذي البحر نسيم إلى الذكريات طيَ هو الخيط ذلَ يهز ما ضرام..و
همومه.

تعرفني11. لم فإَ لَ، المحب المشتاق زارَ فقد البحر نسيم يا عليَ سلم .7 إلى 1 مَ البيات نثر
الليل منتصَ تزوره كنت الذي الغلم ذلَ فأنا تذكرني، ل فكيَ غيرني، المرض لَ أعذرَ،
الشوق نار به اشتعلت وقد لَ صدري فاتحا متنبها بمزحَ، قدماي فتحس عنه الغطاء وترفع بلبناَ

. إليَ
مؤشراه:12. لوطنه، وحنينه شوقه الشاعر خلله مَ يصَ الوصفي النمط بالنص امتزج
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لطيفا..ــــ خفيفا/ مارحا/ سارحا/ الحوال: ــ بارد ثقيل/ روح/ لطافا/ المستهام/ البليل/ الصفات: ــ أ
جناحه... عظامه/ لقاَ/ / المحيط بمزحَ/ البحر/ الضافات:

استعارات : القدام بمزحَ فأحست عرفتني/ ما تكَ البحر...سلم/ نسيم يا البيانية: الصور ــ ب
الخير. البيت في التشبيه / مكنية

مؤشراته: وطنه، بلبناَ ذكرياته الشاعر خلله مَ يسرد الذي السردي والنمط
الليل. اليوم، المحيط، لبناَ، البحر،، والمكاني: الزماني الطار أــ

الغطاء../ الليل../ورفعت انتصَ زرتني..إذا طالما صبَ../ اليوم زارَ السردية: الفعلية الجمل ـ ب
تغلغلت.. /.. شبب /... وتنبهت فأحست.../

اللغوي البناء
نقاط 06

الشاعر1. باتجاه ذلَ يوحي الشيح، ، الليل ، المحيط ، ،البحر نسيم : الطبيعة مَ مستقاة الشاعر لغة
الندلسية) العصبة ( الرومانسي

اشتاق2. الذي الحبيب الوطَ على يدل الذي البحر نسيم على العائد المخاطب ضميري الشاعر استعمل
المشتاق الحزيَ الشاعر فهو المتكلم أما الغربة، على الذي المحيط نسيم يخاطب كما الشاعر، إليه
مرتع إلى وحنينه شوقه بسبب وألم حزَ مَ النفيسة حالته ليبرز الشاعر بهما استعاَ فلقد لوطنه

بلبناَ. سعادته
.3: العراب

منصوب.. ) بياَ عطَ ( بدل رشيدا:

منصوبة.... حال سارحا:

إليه. مضاَ جر محل في فعلية جملة : الليلا( َل تلصل انذ ( ــ

العراب. مَ لها محل ل جازم غير شرط جواب جملة قــام(: اللسذ َعظاَمَه في للتذ لذغل )غل ــــ
قـــام. السس الماَحبب يبرل غل فقدذ الفضلة: نوع مع والفضلة إليه والمسند المسند /4

به) مفعول ( المحبب الفضلة: / )فاعل( قام السب إليه: المسند / فعل( ( غيبر المسند:
: المعنى في أثرهما و التيتيَ الصورتيَ شرح / 5

للوطَ. والحنيَ الشوق مدى وإبراز المعنى تشخيص أثرها المكنية، الستعارة ـلما. سل ليلل البل البلحَر َسيم نل يا ــــ أ

الحنيَ ( الحقيقة وإعطاء المعنى تجسيد أثرها والحنيَ، الشوق صفة عَ َضراما.كناية َل لَقــا إلى فيَه شبب ــ / ب
( ضرام شب، ( بالدليل مصحوبة للوطَ(

النقدي التقويم
نقاط 04

:الهجرة دواعي أ/
والمسيحييَ،1- المسلميَ بيَ الطائفية الفتَ إثارة و الديني، والتعصب المذهبي الصراع

. المريكية التبشيرية الرساليات ووجود
عنه2- نتج الذي القطاع نظام بسبب الفقر ولد مما والجتماعية، القتصادية الحوال سوء

الطبقي. والصراع والحرماَ الضنَ
العلم.3- وطلب المادي والكسب الحرية إلى التطلع
في شاع الذي الوطَ إلى الحنيَ شعر عواطفهم: خلله مَ سكبوا الذي الشعر / ب

المهجر.) )مدرسة الحديث العصر
}.َباثني {يكتفي النص: مَ خصائصه بعض / ج

لوطنه. وأشواقه ألمه و معاناته عَ يعبر القصيدة طول فالشاعر : الوطَ إلى الجارَ الحنيَ ــ
الغلما.. َل ذا نلسيما يا إننبي شيــداا رل لمل الغا را كا ذذ تل ل أول

الشيح البحر، ساحل البحر، نسيم الوطَ: لستذكار الطبيعة إلى الشعراء لجوء ــ
تنبهت...( عني، زرتني، أنني، عرفتني، ( الشعورية التجربة في المعاناة عمق مع الذاتية، غلبة ــ
تل فلعذ ورل لما/ سل ليلل البل البلحَر َسيم نل يا : والحنيَ الشوق لواعج لتشخيص الشعرية بالصورة الهتمام ـــ

قليلا/ عنبي الَغطاءل
،ماضي أبي إيليا حداد، المسيح عبد عريضة، نسيب المهجر: مدرسة شعراء بعض د/

أسماء{ أربعة ذكر }.. الخوري سليم رشيد ، فرحات إلياس ، المعلوَ فوزي أيوب، رشيد
}َنزعتي يذكر } شعرهم: ميزت التي النزعات / هـ

النسانية النزعة ــ
الروحية: النزعة ــ
: القومية النزعة ــ
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: الثاني الموضوع

الجابةالمراحل التنقيطسير
الفكري البناء

نقاط 10

تأثرت1. ألتي ألوضعية ألفلّفة نظرة ألكاتّ رفض ، ألَلق على ألصادقة ألنهضات تبنى
من بدل وألظلم ألرحمة، من بدل فضيلة صارت عندهم فالقوة ألفضائل، حقيقة فهم في بالماديات

ألحرية. من بدل وألستعباد ألعدل
على2. تبنى ول ألماديات على تبنى لنها ثابتة غير متغيرة ألوضعية ألفلّفة نظر في ألفضائل

فالصدق ألظروف، بتغير تتغير ول تتحول ل ثابتة قيم هي ألسلم نظر وجهة من بينما ألَلق،
ألتلميذ رأي وألمنافع....، ألمصالح تغيرها ل ثابتة فضيلة

تمكنا ألسلم إليها دعا ألتى ألفضائل وجدت فإذأ وجود علقة ألنهضة، وبناء ألفضائل بين ألعلقة ,3
بمجيء فالمّلمون ألعبر أحّن ألتاريخ في ولنا بنائها أساس لنها تزول ل عريقة نهضة بناء من
وعملوأ تبنوها بعدما ألقيم لتلك نشرهم بفضل ومغربا مشرقا ألفاق صيتها بلغ نهضة شهدوأ قد ألسلم

ألموحدين. دولة سقوط حتى أستمرت وقد بها
ألَلق على تبنى أنها ألصادقة ألنهضات بناء قضية شرح ألكاتّ لن تفّيري؛ ألّائد: 4.ألنمط

مؤشرأته: من ألسلم. إليها دعا ألتي ألفاضلة
ألسلم، ألفلّفة، ألَلق، ألصادقة، ألنهضات ألمطروقة: للقضية ألملئم ألمعجم أَتيار ـــ

ألعقول... ألمنافع، ألمصالح، ألفضائل، ألجماعة، ألفرد،
صبغة...أن فإنها َاضعة../ أنها ألفضيلة../ أنس ألعرب.../ شعرأء وأن ألتوكيد: أسلوب ــ

ألصدق/..

يجري.. نأمَ، يخرج، تتلعب، ل تتصرَ، ل تتبدل، ل تتغير، ل الحاضر: الزمَ استعمال ــ

الفناء( .........إلى العرب شعراء وأَ ( التفصيل ثم النهضات.....والجمال( ( الجمال ـــ

إلى وتنتهي الخلق مَ تبدأ الصادقة النهضات الشياء: ماهية على والوقوَ التعريفات اعتماد ـــــ
..... تتحول ل فإنها وحكمه السلم نظر في الفضائل أما والجمال/ والخير الحق الثلثة: القانيم الخلق/

تصويرأ لدقس ألفطريين ألعرب شعرأء وإنس الكاتب: ذاتية وغياب الطرح في الموضوعية ـــ
ألسلم نظر في ألفضائل ا أمس فلسفته........../ عقول على ألعصر هذأ في ألماديات أثرت وقد للفضائل......./

ألناس....... أحقس ألقرآن أهل ونحن ل...../ تتحوس ل صبغة فإنسها وحكمه

ألخاص. بأسلوبك ألنسص مضمون 5.لخسص
على ألزمان، بتغير تتغير ل ألتي ألَلق ومكارم ألفضائل على تبنى ألصادقة ألنهضات
ألَلق، موأزين عندها فانقلبْ بالماديات تأثرت ألتي ألوضعية ألفلّفة إليه دعْ ما عكس
ألفناء إلى تقودها ألتي ألحيوأنية إلى بها تنزل ألَلق مفاسد على حضارتها تبني ألتي وألمة
أساس على نهضتهم يبنوأ حتى ألسلم منبعها لن ألفضائل تلك بنشر ألناس أولى وألمّلمون

صلّ.
ألنسص. من بالتمثيل َصائصها مبيسنا حدسدها ألكتابة، في فنية بمدرسة ألكاتّ تأثر 6.يظهر

َصائصها: من أللفظية، ألصنعة بمدرسة ألكاتّ تأثر
ألَلق، ألصادقة، ألكريم: ألقرآن من وألقتباس ألسلمية بالثقافة ألتأثر أللفظ، في ألتأنق ــ

طبق." عن طبقا بصائرنا...." رأنْ، ألقّط، ألقرآنية، ألهوأء، ألسلم، ألعدل، ألرحمة،
ألقوة/ ) حاضرها( ماضيها/ ) { ألطباق: ألمعاني: إيضاح إلى ألهادف أللفظي ألتنميق ــ
) تتبدل تتحول/....ل ل ... ) { ألّجع: ــ ألحرية( ألستعباد/ ) ألعدل( ألظلم/ ) ألرحمة(

){ ...ألمنافع/..ألمطامع )

ول " ألستعارة: ــــ / ل" تتحوس ل صبغة فإنسها وحكمه ألسلم نظر في ألفضائل ا أمس " ألتشبيه: ألبياني: ألتصوير ــ
ـــ ألفضائل" من بحظوظها ألنسهضات نزن بأن " / ألعقلء" عقول فيه تاجمع " / وألمطامع" ألهوأء به تتلعّ

ألمضطرب". ألعالم " ألكناية:
اللغوي: البناء

نقاط 06
متضادأن6. حقلن ألنص في

ألفضائل ألرذأئلحقل حقل
ألوفاء/ ألصدق/ ألحرية/ ألعدل/ ألرحمة/

ألعفو ألحّان/
حيوأنية ألستعباد/ ألظلم/ ألقوة/

ألفضائل. على تبنى ألنهضة وأن وألرذأئل، ألفضائل بين ألصرأع إبرأز ألحقلين: بين ألعلقة
ألموأزين.7. ــ ألنساس ـــ ألعرب ــ أقانيم ألتعليل: مع ألتاليسة؟ ألمفردأت في ألجمع مانوع
ألتعليلنوعهألجمع
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تكّيرأقانيم جمع
أقنوم( ) مفرده

ثلثة بعدها ألَ يليهما بحرفين يبدأ ألكثرة على يدل فعاليل تكّير جمع
ساكنة. ياء أوسطها أحرف

ألجنسألعرب أسم
ألجمعي

) عربيس ) مشددة ياء به تلحق جنّه من ومفرده ألجمع على يدل

ألجمعألناس جنّه.أسم من مفرد له وليس ألجمع معنى على يدل
تكّيرألموأزين أحرفجمع ثلثة بعدها ألَ يليهما بحرفين يبدأ ألكثرة على يدل مفاعيل

ساكنة. ياء أوسطها

.8: ألمعنى في وأثرهما ألصورتين شرح
... ألذهن إلى وتقريبه ألمعنى تشخيص أثرها ألمكنية، ألستعارة سبيل وألمطامع. ألهوأء به تتلعّ ول أ/

محّوس قالّ في ألمعنوي تجّيد أثرها: ألمكنية، ألستعارة ألفضائل. من بحظوظها ألنسهضات نزن بأن / ب
للذهن.... وتقريبه

ألعرأب:9.
منصوب... تمييز تعبيرأ:

ألعرأب. من له لمحل ألّكون على مبني وتوكيد وتفصيل شرط حرف أما:
: ألفضائل

حتى" " ألجر بحرف مجرور أسم جر محل في فعلية جملة نظرهم: أنعكس ـــ
ألعرأب. من لها محل ل أعترأضية جملة ألقرآن: في بصائرنا أجلنا لو ــ

وألنّجام:10. ألتّاق حققْ ألتي ألوسائل
ألنص. موضوع تذكر ألموضوعية: ألوحدة ــ

ألنهضات.. / ألقرآن / ألسلم / ألَلق / ألفضائل ألتكرأر: ــ
لها، ألَلق، من ) ألجر حروف وأقرته....( وحاضرها، ومازأدت، وتنتهي، ) ألعطَ حروف ألربط: أدوأت ــ

ألناس(..... فهم،على في للفضائل،
ألفضيلة؛ فهم ....في ألعرب....عليها،..لثارها،..بها/ شعرأء وإن ) بالضمير ألحالة ــ

...أسمها،....إليها(... فّموها،
النقدي: التقويم

نقاط 04
ألعربية، ألمقالة بها حظيْ ألتي ألمكانة مبينا ذلك أشرح لولها، وتزدهر لتتطور كانْ ما ألصحافة بنْ ألمقالة

إليها. ألمة وحاجة روأدها، وأبرز تطورها مرأحل إلى مشيرأ

العصر بداية في إل العربي الدب في يبرز لم فإنه ثم ومَ بالصحافة، ظهوره ارتبط حديث، نثري فَ المقال
العربية الصحَ أولى ظهور مع الحديث

بأطوار: مر بالمقالة العربية الصحافة اهتمام

الصحفي الخبر حساب على بلمقالة الاهتمام ــ

الضرباَ تكافأ ـــ

الصحفي بالخبر الهتمام ـــ

المقال: فَ تطور مراحل

بالنشاء(: العناية )مرحلة الولى المرحلة -

اللفظية(: الصنعة قيود مَ ما نوعا التخلص )مرحلة الثانية المرحلة -

والكتمال(: النضج )مرحلة الثالثة المرحلة -

وميخائيل جبراَ، المجر: أدباء مطراَ، خليل حسيَ، طه عبده، محمد الرافعي، الكواكبي، روادها: مَ ــــ
حسيَ.. وطه العقاد ثم نعيمة،

والتطور البناء في تساهم ولزالت والتشييد والبناء الصلح مرحلة سايرت لنها الدبية للمقالة بحاجة والمة
والتثقيَ........
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