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 ؤلاجابت باللغت العزبيت فقط

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

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

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

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

 ) جىفيم الحىيم /محمد جيمىز /أحمد ػىقي(   أدخل الىاكعيت في املظسح العسبي املصسي.  ----- .4

 ) طه حظين / جىفيم الحىيم / العلاد(   ---------"أهل الىهف" مً مظسحياث  .5

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

ت  ------ .7  / مازون الىلاغ / اللباوي( ٌعلىب صىىع)     هى زائد املظسحيت املصٍس

ت  ------- .8 ص أباظت /أحمد ػىقي)     العسبيتهى زائد املظسحيت الؼعٍس  (جىفيم الحىيم /عٍص

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

 ) مصسي / طىداوي / فلظطيني(     --------الطيب صالح زوائي  .11

 

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

 

تجاء مساد  مل .11  ؟ إلى بيت دٍز

 ؟ ب مليا"لم بىت ابىت طه حظين ملا كص لها أبىها كصت "أودً .12

 ؟ ألامىز الثالجت التي لم ًىىسها مأمىن زطىان طىاٌ حياجه ما هي .13

 ؟ حدث لظلمى هسامه بعد مىث طفلهاماذا  .14

 لم عسض إلامام أحمد بً حىبل للعراب طىاٌ حىم املأمىن واملعخصم والىاجم ؟ .15

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

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

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

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

 ؟ ما هي مميزاث املظسحياث الرهىيت لخىفيم الحىيم  .21

 ؟ ماذا حعسف عً مظسحياث علي أحمد 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 

 

كالت لي والدحي على عجل أهه جاءها مهىدض مىاجم ليخسج جىاهس مدفىهت في البيت وجربخني مً ًدي  .23

 كبل أن أعطي وكخا للخفىير. أظىً جىافلني على أن ول هرا عجيب.. وإن لي الحم إذا حظبن أنهم جىىا.

للد عسفخه ًا ابىتي في هرا الطىز مً أطىاز حياجـه. ولـى أوـي حـدجخً مـا وـان عليـه حييتـر لىـربت هثيـرا مـً  .24

 بابا مً أبىاب الحصن.حلىة ظىً، ولخيبت هثيرا مً أملً، ولفخحت إلى كبلً الظاذج وهفظً ال

في، وجازة باملهدي غير املىخظس، وكاٌ عى .25 ه طالب مسة "ألاطخاذ مأمىن فظماه مىخلدوه جازة بالجامعي الٍس

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

  ًخسجه منها مأمىن زطىان بثلل دمه".

طلمى هسامه املظىيىت كد مددث ذزاعيها املىبلخين بالظالطل لخلخبل مىهبت الظماء. وليع بين أفساح  .26

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

وعلى أهلي مً عطاًان.  ق عليّ الدهيا بما ٌغد طامني أبىن فخىت الدًً أمع، وأهت اليىم حظىمني فخىت .27

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

 

 ( باإلاجموعت )-   من آلاجيت ثالثتوجيزة عن اكخب مذكزة  

 

 زواًاث طه حظين .28

ت ل  .29       حمد ػىقياملظسحيت الؼعٍس

 جىفيم الحىيم .31

 محمد حظين هييل .31

 

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

 

 العسبيتالسواًت جطىز   .32

 وؼىء املظسحيت وجطىزها في البالد العسبيت  .33

   غسب في جطىز السواًت واملظسحيت العسبيتأجس ال  .34

 وزواًاجه هجيب محفىظ  .35

 

 
 


