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 ؤلاجابت باللغت العربيت فقط 

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

 

 ( هللا/  ؤلاوعان/  اإلاالبىت)    هىس العماواث وألاسض-----  .1

 ) إبشاهُم / مىس ى / للمان(   البىه: "إن الششن لظلم عظُم" -----كاٌ  .2

 (حبت البلح/  حبت أسص /  حبت فلفل)      ---بـامشأ اللِغ بعش آلاسام ًصف  .3

 ) خمعت / ظخت / ظبعت(    .----حم اإلاعلم على اإلاعلم  .4

 ) الشمغ / اللمش / العُف(        ----ًصف هعب بً صهير الىبي بـ .5

 ) عىترة / امشؤ اللِغ / الفشصدق (         ----همام بً غالب اظم الشاعش  .6

 ) اإلاعللت / اإلازهبت / البردة(     ---ة هعب بً صهير في مذح الشظٌى بحعشف كصُذ .7

 )بىش / حغلب / أظذ(   -----وان والذ امشؤ اللِغ مليا على بني  .8

اء/  شخم الىالذًً/  سدة)      الششن ألاصغشهى  ---- .9  (ٍس

 (الىبير/  الشذًذ/  اللىي )    الزي ًملً هفعه عىذ الغضب ------ إهما  .11

          

.II   10))    ي جملت أو جملتينمن ألاسئلت آلاتيت ف عشرةأجب عن x 2 = 20 Marks        

 

 ؟ مارا ًلٌى هللا عً ألاصواج في ظىسة الشوم .11

 ؟ أهىش ألاصىاث ما هى .12

 ؟ ما اإلالعم به في ظىسة العادًاث .13

 ؟ ما هي حلىق اإلاعلم على اإلاعلم .14

  ؟ ما اإلاشاد بـ"مىعا وهاث" .15

 ؟ هل ٌعب سحل والذه ؟ وهُف .16

 الشظٌى بشدجه هعب بً صهير ؟ لم ألبغ .17

 في أي هىع مً الشعش اشتهش الفشصدق ؟ .18

 هُف ًصف هعب بً صهير ابدعامت ظعاد ؟ .19

 ما هى الاضطشاب الىفس ي الزي ًىاحهه الشاعش الفشصدق في كصُذجه "وصف الزبب" ؟ .21

 هُف ًشي امشؤ اللِغ هفعه ًىم ظفش حبُبخه ؟ .21

ذ امشؤ اللِغ بُىم داسة حلجل ؟ .22   مارا ًٍش
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 ؟ أبي ظلمى اإلاىثًصف صهير بً بم  .23

 ؟ ًلٌى صهير عً ظفاه الشُخمارا  .24

 فعل الزبب هما ًصفه الفشصدق في شعشه ؟مارا  .25

 

III .   5))      من آلاتيت مع ذكر السياق خمستاشرح x 5 = 25 Marks

  

الضحاحــــت و كهـــا وىهـــب دسي ًىكــــذ مـــً  ـــجشة مباسهــــت  ،اإلاصــــباح فـــي صحاحـــت ،فيهـــا مصـــباحياة هـــىسه همشــــمثـــل  .26

خىهت ال ششكُت وال غشبُت تها ًض يء ولى لم جمععه هاًياد  ،ٍص  يهذي هللا لىىسه مً ٌشاء. ،هىس على هىس  ،سٍص

خفىـــشون فـــي خلـــم العــــماواث وألاسض سبىـــا مـــا خللـــذ هــــزا  الـــزًً ًـــزهشون هللا كُامـــا .27 وكعـــىدا وعلــــى حىـــىوهم ٍو

 .عزاب الىاس باطال ظبحاهً فلىا

 .واجلىا الشح فئهه أهلً مً وان كبلىم ،اجلىا الظلم فئن الظلم ظلماث ًىم اللُامت .28

 .لىفعه ما ًحب ،أو ألخُه ،والزي هفس ي بُذه ال ًؤمً عبذ حتى ًحب لجاسه .29

 مً وسج داود في الهُجا ظشابُل  شم العشاهين أبطاٌ لبىظهم .31

عا إرا هُلىا  ال ًفشحىن إرا هالذ سماحهم  كىما، ولِعىا مجاَص

 دعىث بىاسي مىهىا ف جاوي  ععاٌ، وما وان صاحباوأطلغ  .31

 وإًان في صادي إلاشتروان  إهنيلخً ادن دوهً، دها كفلما 

 وإن ًشق أظباب العماء بعلم  لههاب أظباب اإلاىاًا ًىومً  .32

ىذمرًىً حمذه   جعل اإلاعشوف في غير أهلهًومً   ما علُه ٍو

 ًلىلىن ال تهلً أس ى وججمل  وكىفا وها صحبي علّي مطيهم .33

ٌ    وإن شفاةي عبرة مهشاكت  فهل عىذ سظم داسط مً معى

 

.IV       5))                                من آلاتيت خمستحول مذكرة وجيزة اكتب x 5 = 25 Marks 

 

 امشؤ اللِغ  .34

 بً أبي ظلمىصهير  .35

 بً صهيرهعب  .36

 الفشصدق .37

 حعان بً ثابذ .38

 عمشو بً ولثىم .39

 بً شذادعىترة  .41

 لخيعاءا .41
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.V       2))                            مما يأتي اثنيناكتب مقالت عن x 10 = 20 Marks 

 

م  .42  اللشآن الىٍش

 الحذًث الىبىي  .43

 امشا اللِغمعللت  .44

 صهير بً أبي ظلمىمعللت  .45

 

 


