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 ؤلاجابت باللغت العزبيت فقط

I . 10))               أكمل الفزاغ باإلاناسب مما بين القوسين x 1 = 10 Marks   
 

 / املسسخيت / السواًت (اللصيرة ) اللصت            ألاولى في اللغت العسبيت -----"البخيل" هي  .1

 / العلاد / املاشوي( ) طه خسين   .             ----------"إبساهيم الياجب" زواًت لـ .2

 ) أهل الىهف / عىدة السوح / بجماليىن(    .  ------مً زواًاث جىفيم الحىيم  .3

 ) جىفيم الحىيم /مدمد جيمىز /أخمد صىقي(   أدخل الىاكعيت في املسسح العسبي املصسي.  ----- .4

 ) طه خسين / جىفيم الحىيم / العلاد(   ---------"أهل الىهف" مً مسسخياث  .5

يب(    مً زواًاث طه خسين -------- .6  ) اللص والىالب / دعاء الىسوان / ٍش

ت  ------ .7  / مازون الىلاش / اللباوي( ٌعلىب صىىع)     هى زائد املسسخيت املصٍس

ت  ------- .8 ص أباظت /أخمد صىقي)     العسبيتهى زائد املسسخيت الضعٍس  (جىفيم الحىيم /عٍص

 (هجيب مدفىظ) الطيب صالح / املاشوي /  --------ـواكعيت ل"اللاهسة الجدًدة " مً أوائل زواًاث  .9

 ) مصسي / سىداوي / فلسطيني(     --------الطيب صالح زوائي  .11

 

.II   8))                من ألاسئلت آلاجيت في جملت أو جملخين ثمانيتأجب عن x 2 = 16 Marks        

 

 ؟ ب مليا"لم بىت ابىت طه خسين ملا كص لها أبىها كصت "أودً .11

 ؟ ألامىز الثالجت التي لم ًىىسها مأمىن زطىان طىاٌ خياجه ما هي .12

 ؟ خدث لسلمى هسامه بعد مىث طفلهاماذا  .13

ربدها في الصباح مل .14 از أن جيىن له في ول ليلت عرزاء ٍو  ؟ أكسم امللً صهٍس

 لم عسض إلامام أخمد بً خىبل للعراب طىاٌ خىم املأمىن واملعخصم والىاجم ؟ .15

 عً فخىت خلم اللسآن في عصس املأمىن ؟ ماذا حعسف .16

 ماذا ًرهس طه خسين عً خبز ألاشهس في "ألاًام" ؟ .17

 ؟ما املساد بـ"جالجيت اللاهسة" لىجيب مدفىظ  .18

يب" أٌو زواًت عسبيت هاضجت واملت  .19  ؟لم حعخبر "ٍش

 ؟ ما هي مميزاث املسسخياث الرهىيت لخىفيم الحىيم  .21

 ؟ ماذا حعسف عً مسسخياث علي أخمد باهثير  .21

 ؟ عّبر زأًً في جبران خليل جبران زوائيا .22
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III   . 6)) حسب ؤلارشاداثمن مجموعت " ب "  وثالثتمن مجموعت " أ "  ثالثتأجب x 4 = 24 Marks

  

  )من آلاجيت مع ذكز السياق ثالثتاشزح   -اإلاجموعت )أ 

 

في، وجازة باملهدي غير املىخظس، وكاٌ عى .23 ه طالب مسة "ألاسخاذ مأمىن فسماه مىخلدوه جازة بالجامعي الٍس

زطىان إمام إلاسالم في عصسها هرا، وكدًما أدخل عمسو بً العاص إلاسالم في مصس بدهائه، وغدا 

  ًخسجه منها مأمىن زطىان بثلل دمه".

سلمى هسامه املسىيىت كد مددث ذزاعيها املىبلخين بالسالسل لخلخبل مىهبت السماء. وليس بين أفساح  .24

 .ارها أّم سح املسأة العاكس عىدما تهيئها الىىاميس ألاشليت لخصيّ الحياة ما ًظازع ف

اذهب كبل أن جلع عليً عين امللً. ماشاٌ امللً ًرهس أهه ذاث ًىم زأي عبدا في أخظان امسأجه. اهج  .25

 اخخف أيها العبد، عد إلى الظالم!بىفسً! 

وعلى أهلي مً عطاًان.  ق عليّ الدهيا بما ٌغد سامني أبىن فخىت الدًً أمس، وأهت اليىم حسىمني فخىت .26

 !أال أهجى مً الثاهيت  وأخش ىوكد هجىث مً ألاولى ًا أمير املؤمىين 

 عليـــً عــين امللــً. مـــا شاٌ امللــً ًــرهس أهـــه ذاث ًــىم زأي عبــدا فـــي أخظــان امسأجــه. اهـــج لــعجكبــل أن  اذهــب .27

 بىفسً! اخخف أيها العبد، عد إلى الظالم ....!

 

 ( باإلاجموعت )-   من آلاجيت ثالثتوجيزة عن اكخب مذكزة  

 

 زواًاث طه خسين .28

ت ل  .29       خمد صىقياملسسخيت الضعٍس

 جىفيم الحىيم .31

 مدمد خسين هييل .31

 

.IV       2))                          مما يأحي اثنيناكخب مقالت عن x 15 = 30 Marks 

 

 العسبيتالسواًت جطىز   .32

 وضىء املسسخيت وجطىزها في البالد العسبيت  .33

   غسب في جطىز السواًت واملسسخيت العسبيتأجس ال  .34

 وزواًاجه هجيب مدفىظ  .35

 

 
 


