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 ؤلاجابت باللغت العزبيت فقط 

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

 

 ) محمىد جيمىس / ًىظف الشاسووي / الجاحظ (       سائذ اللصت اللصحرة العشبيت ----ٌعخبر  .1

 ش الشحن / هعب ألاحباس() املىفلىطي / محمىد طاه مً املذسظت الحذًثت في اللصت العشبيت    ----وان  .2

 ) عشبيت / فشوعيت / فاسظيت( .  ------" ألف ليلت وليلت " هي مجمىعت كصص  .3

لحي (ز) الهم . ----"حذًث عيس ى بً هشام" ملامت حذًثت ألفها  .4  اوي / حافظ ئبشاهيم / محمذ املٍى

 )سواًت / معشحيت / مجمىعت اللصص اللصحرة(    للمىفلىطي ----العبراث"  " .5

 )عشاقي / مصشي / لبىاوي(   -------الىيالوي واجب هجيب  .6

 )محمذ جيمىس / حبران خليل حبران / طه حعحن( --------"ما جشاه العيىن" هي مجمىعت اللصص لـ  .7

 ) جىفيم الحىيم / املىفلىطي / حبران(  -------مً مإلفاث  "عشائغ املشوج" .8

 (ألاصفهاوي/ أبى الفشج ) الجاحظ / ابً كخيبت     --------"البخالء" هخاب لـ  .9

 / هييل / جىفيم الحىيم( ظليم البعخاوي) مً ألاوائل الزًً هخبىا اللصت اللصحرة. ------وان  .11

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

 

 ما هي مالمح اللصت اللصحرة لجبران خليل حبران ؟ .11

 املىفلىطي ؟مصطفى لطفي  ىس كصصكص ما هي .12

 مارا حعشف عً أظلىب كصص اللشآن ؟ .13

خ ألادب اللصص ي العشبي ؟ .14  ما هي أهميت "ألف ليلت وليلت" في جاٍس

 اهخب أظماء خمعت مً هخاب اللصت اللصحرة العشبيت املعاصشة في العالم العشبي. .15

 ؟ لم حلف أشعب بالطالق أهه ال ًذخل املذًىت .16

 ؟ . لم  ام ولمت ظش الليل التي ًلٌى عنها الباشال ٌعشف عيس ى بً هشا .17

ت "هيف وان مصحر ص   .18  ؟ ذًم الياجب في نهاًت اللصت " الهاٍو

 ؟ هيف أصبح الىبيل جابعا لللذٌغ في أكصىصت "اللذٌغ ال ًحاس " .19

 ؟  مارا وان الحضن الىحيذ في حياة ظالم وليلى في كصت "كلب امشأة" .21

ت حبران ؟ .21  هيف غابذ ماسجا الباهيت مً كٍش

 في أًت حالت اهدشف حبران ماسجا الباهيت في بحروث ؟ .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 

              

اء والشلاء أسض، والجزوٌ ئلى ألاسض أظهل مً الصعىد ئلى العماء، وكذ صلذ كذمي عً حافت الععادة ظم .23

شة، كال بذ لي  الهىة فال كذسة لي على الاظخمعان حتى أبلغ كشاستها، وششبذ أٌو حشعت مً حشعاث الحياة املٍش

 أن أششبها حتى ثمالتها.

طمىح، مبذؤن ئما اليل وئما العذم. جشهذ الثروة  هل اعترف أهً فهمذ أهني أعلم ملارا اسجذًذ املعىح أهذ .24

ألنها هصف، والذهيا ألن ول لزة لً فيها جىلض ي، فارا هي جلصش عً حذ جخخيله، وحعحر في مإخشة الصفىف 

 ألهً لعذ على سأظها.

أهذ لى جضوحذ ثالثت وسابعت فلً أخشج مً هىا ... ألهني فلط أحبً. وكذ ٌشفيني هللا مً علمي في ًىم مً  .25

 ألاًام ....

ارهب عني، فاألصكت مشحىهت باليعاء اللىاحي ًبعىً أحعادهً وهفىظهً بأبخغ ألاثمان: أما أها فلم ًبم لي  .26

ب ٌشتريها املىث بشاحت اللبر !  ما أبيعه، غحر فضالث أهفاط مخلطعت، عما كٍش

صش، ولم ًىً معي ولمت أوعيذ أهىا في الثلث ألاخحر مً الليل، وليغ مً ٌعشفني بهزا الشداء على أبىاب م  .27

 "ظش الليل"، فىيف جفخح لىا ألابىاب؟

 

 ( باإلاجموعت )-   من آلاجيت ثالثتاكخب مذكزة وجيزة عن  

 

 العبراث"  املىفلىطي و .28

   اللصص اللصحرة لىجيب الىيالوي   .29

 كصص حبران خليل حبران .31

 ًحيا حلي و"كىذًل أم هاشم" .31

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

 

 العشبيتاللغت في  اللصص يجطىس ألادب  .32

 الحذًث اللصت اللصحرة وجطىسها في ألادب العشبي .33

 العشبيت اللصحرة اللصت أعالم  .34

 امللاماث العشبيت في العصش الحذًث .35

 

 
 


