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ؤلاجابة باللغة العربية فقط
 . Iأكمل الفراغ باإلاناسب مما بين القوسين
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( كطب الدًً أًبً  /أهبر  /بابس )
أطع  ----حفيد جيمىز لىً دولت اإلاغل في الهىد
ٌشبه أحمد شىقي  ----طيدة اللسي
( مىت  /اللدض  /اإلادًىت)
الشيطان مسطل مً مظدشفى اإلاجاهين مددا لشياطين  ( . ---الجامػت  /مصس  /الشسق)
وان ً ----لىٌ" :لظذ غميلا ولىني غلى الدوام واضح" ( .زوطى  /فىلخير  /أزططى )
(اإلاغل  /اإلاماليً  /الغىزٍت)
واهذ دولت  -----أهبر الدوٌ ؤلاطالميت في الهىد
( كلبها  /هاطها  /أدبها)
كىة مصس في  ------في زأي جىفيم الحىيم
 -----هى اإلالً الري اهتزع حىم الدولت مً اإلالً ُهماًىن (شاه جهان  /أوزهىصٍب  /شير شاه)(طالمت مىس ى /جىفيم الحىيم/طه حظين)
ًسي  -------أن "ألف ليلت وليلت" هخاب للطبلت الػليا
(محمد بً كاطم /محمىد الغصهىي/محمد الغىزي)
 -----هى أوٌ مً حمل لىاء ؤلاطالم إلى الهىد(محمد بً كاطم /محمىد الغصهىي/محمد الغىزي)
 -------اخترق ممس خيبر

 .IIأجب عن ثمانية من ألاسئلة آلاتية في جملة أو جملتين
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((10 x 1 = 10 Marks

ماذا حػسف غً الفخاوي الػاإلاىيرًت ؟
لم بنى شاه جهان جاج محل ؟
ما هي الحلب ألازبػت التي حىمها اإلاظلمىن في الهىد ؟
بم ًخميز الظلطان أوزهىصٍب مً اإلالىن آلاخسًٍ ؟
ما هي الدوٌ الظلطىت في دلهي ؟
ما هى الظبب لشلاء اإلاسأة اإلاصسٍت البائظت في زأي اإلاىفلىطي ؟
ما هى زأي طالمت مىس ى في ألادب الػسبي اللدًم ؟
ال ًملً اإلاصسٍىن اللدماء في لغتهم اللدًمت لفظت ًميزون بها بين الػلل والللبَ .
لم ؟
َ
لم هخب مصطفى صادق السافعي ملالت "شيطان وشيطاهت" ؟
ماذا أصاب أهل مصس بمىث مىالها محمد غلي؟ وماذا فػلىا ؟
ماذا ًلىٌ حفظ إبساهيم غً جأثير ألام في الشػب ؟
َ
الػدم في الدهيا ؟
إلااذا ال ًيبغي أن ٌشخيي أحد

((8 x 2 = 16 Marks

2

 . IIIاشرح خمسة من آلاتية مع ذكر السياق
 .23أيه ااا السج اال إن هى ااذ حػخل ااد أن اإلا اسأة إوظ ااان مال ااً وهبه ااا م اادازن ما اال م اادازهً واط ااخػداد ما اال اط ااخػدادن
فػلمها هيف جأول للمتها مً حسفت غير هره الحسفت الىىدة وإال فاحظً إليها وازحمها هما جسحم ولبً وشاجً.
 .24وماا باااٌ إخىاهىاا ألاشهسٍااىن ٌوا طىن غلااى الجامػات واخااخال الجيظاين فيهااا وفاي مصااس هاىار أخااسي هاي أحاام بحااسبهم
وأولااى باهخمااامهم ؟ لػلهاام كااد وظااىا حالىااا فااي الصاايف غلااى شااىاطو البحااس والىاااض ًمىاااىن هىااان شااهىزا غساًااا أو
والػساًا.
 .25ولانن جسهىااا فااي ألاهادلع مااً بلاًااا شااهدابىا ودمااء أبطالىااا ولاانن خلفىااا فيهاا موااجد كسطباات والحماساء فائن لىااا فااي واال
شاابر م ااً ه ااره الل ااازة دمااا شهي ااا أزكى اااه وحا ااازة خياارة وش االذ جىباده ااا وط ااسشث حىاشاايها ب ااالػلم والػ اادٌ واإلاىسم اااث
والبطىالث.
 .26لغت الشػب لغت الصحافت ًجب أن جيىن لغت الىضاىر .وغليىاا هحاً الىخااب أن هادف إلاى بالغات شاػبيت جدًادة
فىنزٌ إلى الشػب كبل أن هسفػه إليىا بل إهىا لً وظخطيؼ أن هسفػه إليىا إال إذا هصلىا إليه.
مظتر ْ
ْ
بالن هؤالء الفالحاىن لهام ذوق وذوق جميال .وهام إذا طاألتهم غاً ولمات ذوق لجهلاىا مػىاهاا .أماا هحاً
 .27وػم ًا
فىػ ااسف جي اادا مػن ااى ولم اات "ذوق" ولى ااً ث ا ْام أن فيى ااا غ ااددا هبي ارا ل االع ل ااه ذوق .وػ اام ه اارا ه ااى الف ااسق الىحي ااد بييى ااا
وبينهم :إ هم ال ٌػلمىن ا غىدهم مً هىىش.
 .28و ال أغسف لىم بابا في ؤلاحظان جىفرون مىه إلى غفى وزحمخه أوطؼ مً باب ؤلاحظان إلى اإلاسأة.
لنزًل جسبً واحخفل بللابه
ً .29ا كدض هيئ مً زٍاضً زبىة
أو مً طيىف الهىد غىد ماابه
هى مً طيىف جل جالله
فالشس في الخلييد وؤلاطالق
 .31فخىططىا في الحالخين واهصفىا
في اإلاىكفين لهً خير وثاق
زبىا البىاث غلى الفايلت إ ها
وجبظمذ فػالم ال جخبظم
 .31هشذ لً الدهيا فما لً واجما
هيهاث ًسجػه إليً جىدم
إن هىذ مىخئبا لػص كد مض ى
((6 x 4 = 24 Marks
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اكتب مقالة عن اثنين مما يأتي
مصطفى لطفي اإلاىفلىطي
طالمت مىس ى
أحمد شىقي
جىفيم الحىيم

((2 x 15 = 30 Marks

