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 ؤلاجابة باللغة العربية فقط 

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

 

 ) الىجاح / الجىت / الغىيمت (    ----الجهاد باب مً أبىاب  .1

 ) زاشكا / زبا / إلها(   ----ذاق طعم إلاًمان مً زض ي باهلل  .2

 دة / ملك عسب / أمير مىت() ملك هى            ------وان الحازث بً عمسو  .3

 ) أعدائك / أوليائك / أصفيائك (         ----وازشكني الشدة على  .4

 )الىرب / الحظد / الىميمت (  ًأول الحظىاث هما جأول الىاز الخطب-----  .5

 ) إبساهيم / مىس ى / للمان(   البىه: "إن الشسن لظلم عظيم" -----كال  .6

م  --- .7
ّ
ل / عمس / علّي( الصحابت دًَنهمهى الري حاء عىد السطىل ليعلـ  )حبًر

 ) إلاًمان / الىيت / هتائج(     هى ألاطاض لألعمال ---- .8

 ) ابً / ابىت / والدة (  ها جرهسة للغافل ----أمامت بيت الحازث أوصت  .9

 ) خمظت / طتت / طبعت(    .----خم املظلم على املظلم  .11

          

.II   8))    ي جملة أو جملتينمن ألاسئلة آلاتية ف ثمانيةأجب عن x 2 = 16 Marks        

 

 ؟ ماذا ًلىل هللا عً ألاشواج في طىزة السوم .11

 ؟ ما امللظم به في طىزة العادًاث .12

 ؟ سّ بً أبي طالب خيىما أمسهم بالظير في أًام الَح  ماذا كال الىاض لعليّ  .13

 ؟"  طفالماذا ٌعني علّي بً أبي طالب بلىله " ًا أشباه السحال وال زحال خلىم ألا  .14

 ؟ ما هي خلىق املظلم على املظلم .15

 ؟ خىم ألاول والشسب باليد اليظسي ما  .16

  ؟ ما املساد بـ"مىعا وهاث" .17

 ؟ هل ٌظب زحل والده ؟ وهيف .18

 ؟ ما هى إلاخظان .19

 ؟ مً وحد خالوة إلاًمان .21

 ؟اذهس خصلتين مً وصيت أمامت بيت الحازث  .21

 ؟ أهىس ألاصىاث ما هى  .22
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III   . 6))      من آلاتية مع ذكر السياق ستةاشرح x 4 = 24 Marks

  

، وإإلاـــى الظـــماء هيـــف زفعـــت، وإإلاـــى الجبـــال هيـــف هصـــ ت، وإإلاـــى ألاز  ىظـــسون إإلاـــى إلابـــل هيـــف خللـــتجأفـــال  .23

 هيف ططدت ؟

تفىـسون فـي خلـم الظـماواث وألاز  زبىـا مـا خللـت هـرا  الرًً ًـرهسون هللا كيامـا .24 وكعـىدا وعلـى حىـى هم ٍو

 .عراب الىاز باطال طبداهك فلىا

مـــــً صـــــلى صـــــالجىا واطـــــتلبل كبلتىـــــا، وأوـــــل ذبيدتىـــــا، فـــــرلك املظـــــلم الـــــري لـــــه ذمـــــت هللا وذمـــــت زطـــــىله وال  .25

 .جدفسوا هللا في ذمته

 .واجلىا الشح فئهه أهلك مً وان كبلىم ،اجلىا الظلم فئن الظلم ظلماث ًىم الليامت .26

 .لىفظه والري هفس ي بيده ال ًؤمً عبد ختى ًدب لجازه أو ألخيه ما ًدب .27

ا إليهـــا هىـــت أننـــى الىـــاض عىـــه ولىـــً اليظـــاء مـــولـــى أن امـــسأة اطـــتغىت عـــً الـــصوج لغنـــي أبى هـــا وشـــدة خاح ه .28

 .ولهً خلم السحال ًللسحال خلل

املـىث فـي وـل خـين، اللهـم إوـي  ـعيف  س فألهمني ذهسن على ول خـال وذهـواليظيان، اللهم إوي هثير الغفلت  .29

 ا.فازشكني اليشاط فيه ،عً العمل بطاعتك

وألاخـــــسي املعاهـــــدة فيىوـــــ    جلهـــــا وكل هـــــا  املظـــــلمتوللـــــد بلغنـــــي أن السحـــــال مـــــنهم وـــــان ًـــــدخل علـــــى املـــــسأة  .31

ً. وزعاتهاوكالئدها   ما جمتىع مىه إال باالطورحا  والاطورخام جم اهصسفىا وافٍس

أو امـسأة  فمً واهت هجسجـه إإلاـى هللا وزطـىله، فتجسجـه إإلاـى هللا وزطـىله، ومـً واهـت هجسجـه إإلاـى دهيـا ًصـي ها، .31

 ًو وحها فتجسجه إإلاى ما هاحس إليه.

 

.IV       2))                          مما يأتي اثنيناكتب مقالة عن x 15 = 30 Marks 

 

م  .32  اللسآن الىٍس

 الحدًث الىبىي  .33

 علي بً أبي طالب  .34

 الىثر العسبي اللدًم .35

 


