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 ؤلاجابة باللغة العربية فقط 

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

 

ا (    ------كان حسان بن ثابذ  .1 ا / مهاجٍس شُا / أهصاٍز  ) كَس

 ) الشمس / اللمس / السُف(       ----ًصف كعب بن شهير الىبي بـ .2

 ب / بكس / ذبُان() حغل        ------من كبُلت  عمسو بن كلثىم .3

 ) عىترة / امسؤ اللِس / الفسشدق (         ----همام بن غالب اسم الشاعس  .4

 ) املعللت / املرهبت / البردة(     ---حعسف كصُدة كعب بن شهير في مدح السسىل ب .5

 ) خىلت / عبلت / عىيزة(    هي حبِبت عىترة بن شداد  ---- .6

 )بكس / حغلب / أسد(   -----كان والد امسؤ اللِس ملكا على بني  .7

 ) عبس / بكس / حغلب(    -----طسفت هى شاعس من بني  .8

 ) شهير / عىترة / امسؤ اللِس(   هى الري عسف بامللك الضلُل ---- .9

ا(    ------كان حسان بن ثابذ شاعسا  .11  ) جاهلُا / مخضسما / أمٍى

 

.II   8))    من ألاسئلة آلاتية في جملة أو جملتين ثمانيةأجب عن x 2 = 16 Marks        

 

 ؟ لم ألبس السسىل بسدجه كعب بن شهير  .11

 ؟ لم سمي حسان بن ثابذ بشاعس الىبي .12

 ؟ في أي هىع من الشعس اشتهس الفسشدق .13

 كُف ًصف كعب بن شهير ابدسامت سعاد ؟ .14

 ؟ ما هى الاضطساب الىفس ي الري ًىاجهه الشاعس الفسشدق في كصُدجه "وصف الرئب" .15

 ؟حبُبخه  سه ًىم سفسكُف ًسي امسؤ اللِس هف .16

د  .17   ؟ بُىم دازة جلجلامسؤ اللِس ماذا ًٍس

  ؟ بركت ثهمدـما صلت الشاعس طسفت ب .18

 ؟ ما هي حالت الشاعس كعب بن شهير عىدما زحلذ سعاد .19

 ؟ كُف ًبدأ عمسو بن كلثىم معللخه .21

 ؟ ماذا ًلىل حسان بن ثابذ في كصُدجه حىل مدح الىبي .21

 ؟ عبلتماذا ًلىل عىترة في وصف داز حبُبخه  .22
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III   . 6))      من آلاتية مع ذكر السياق ستةاشرح x 4 = 24 Marks 

 

 من وسج داود في الهُجا سسابُل  شم العساهين أبطال لبىسهم .23

عا إذا هُلىا  ال ًفسحىن إذا هالذ زماحهم  كىما، ولِسىا مجاَش

 جثير الىلع مىعدها كداء  عدمىا خُلىا إن لم جسوها .24

ن ألاعىت مصعداث   على أكخافها ألاسل الظماء   ًباٍز

ىا  أال هبي بصحىك فاصبحُىا .25  وال جبلي خمىز ألاهدٍز

 إذا ما املاء خالطها سخُىا  مشعشعت كأن الحص فيها

 ًلىلىن ال تهلك أس ى وججلد  وكىفا بها صحبي علّي مطيهم .26

 خالًا سفين بالىىاصف من دد    كأن حدوج املالكُت غدوة

 ىلىن ال تهلك أس ى وججملًل  وكىفا بها صحبي علّي مطيهم .27

 فهل عىد زسم دازس من معىل    وإن شفائي عبرة مهساكت

 أم هل عسفذ الداز بعد جىهم  هل غادز الشعساء من متردم .28

 حتى جكلم كاألصّم ألاعجم  أعُاك زسم الداز لم ًخكلم

 أجاك بسهم أو شباة سىان  ولى غيرها هبهذ جلخمس اللسي  .29

 ى اللىا كىماهما ، أخىانحعاط  وكل زفُلي كل زحل، وإن هما

 "إهك ًا ابن أبي سلمى مللخىل"  ٌسعى الىشاة جىابيها وكىلهم: .31

 فكل ما كدز السحمن مفعىل   فللذ: خلىا سبُلي، ال أبالكم

 بسلط اللىي بين الدخىل فحىمل  كفا هبك من ذكسي حبِب ومنزل  .31

 ملا وسجتها من جىىب فشمأل  فخىضح فامللساة لم ٌعف زسمها

 

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

 

  امسؤ اللِس .32

 حسان بن ثابذ .33

   الفسشدق .34

 عمسو بن كلثىم .35

 

 


