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 ؤلاجابة باللغة العربية فقط 

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

 

 ) مصس / البصسة / الشام (               . ----طافس الظىد باد مً بغداد إلى  .1

ىن(                أصحاب املظُح.  ----كان  .2  ) ألاهصاز / املهاجسون / الحىاٍز

 ) الىصازي / اليهىد / املجىض(        .    ------جيران   أهل ًثرب كاهىا .3

 ) ابً طىاء امللك / بشاز بً بسد / ابً خلدون (  أول مً اطخكثر املىشحاث في املشسق  ----كان  .4

 ) ملك / فُلظىف / شاغس(    ----"بُدبا" في "كلُلت ودمىت" هى  .5

 / املىصىز / هسون السشُد( )املأمىن   الخلُفت الري غاصس الظىد باد البحسي هى  ---- .6

 )اللادطُت / حطين / الظاب( .----هىأ ابً طىاء امللك صالح الدًً لىصسه في مػسكت  .7

 )الفخس / الىصف / الهجاء( .----لبراغخه في  "صىىبسي ألاهدلعـ"للب ابً خفاجت ب .8

 )الحُىان / زطالت الغفسان / حماطت(   مً مؤلفاث أبى الػالء املػسي  ----- .9

   )بغدادي / بصسي / كىفي(     ----الم الجاحظ غ .11

 

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

 

 ؟ مً ٌػّد جاهال في زأي بُدبا الفُلظىف .11

 ؟ كُف كان اللاض ي غبد هللا بً طىاز ًجلع في مجلظه .12

 ؟ ماذا كال الىصازي ملا كدم املظلمىن إلى الشام .13

 ؟ إلاًمان ملا جاء ألاهبُاء كبلهمً كُف كان مىكف زطىل هللا  .14

 ؟ ما هى وجه الصىاب لخػلُم الػلىم في زأي ابً خلدون  .15

 ؟ماذا أضس الىاَض في جحصُل الػلم والىكىف غلى غاًاجه  .16

 ىم مخلت بالخػلُم. لَم ؟لكثرة الاخخصازاث املؤلفت في الػ .17

  ؟ خجاز ماذا حدث للظفُىت التي زكبها الظىد باد وال .18

 ؟مً املدًىت املجهىلت  الخلُفتما هي الهدًت التي كدمها الظىد باد إلى  .19

سة .21  ؟ ماذا حدث لسفلاء الظىد باد في الجٍص

 ؟ ماذا ًلىل أبى الػالء املػسي غً الحصن في طاغت املىث .21

 ؟ماذا حػسف غً صالح الدًً ألاًىبي  .22
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III   . 6))      من آلاتية مع ذكر السياق ستةاشرح x 4 = 24 Marks 

 

ل ملا زأًت مً أهك جسكت لظاهك الـري ببػـت غلُـه وأكبلـت غلـى لظـان الػبراهُـت ثوإهما ضسبت لك هرا امل .23

 وهى ال ٌشاكلك، وأخاف أن ال جدزكه وجيس ى لظاهك وجسجؼ إلى أهلك وأهت شسهم لظاها.

ان غىــه مظــخىزا، وأطــخغفس هللا فمــا أكثــر مــً أسجبخــه هفظــه فــأزاد هللا غــص وجــل أن ٌػسفــه مــً ضــػفه مــا كــ .24

 .وكد غلمخم أوي غىد هفس ي وغىد الىاض مً أزشن الىاض، فلد غلبني وفضحني أضػف خلله

ولم ًلسأ شِئا مً غلىم الىاض وال جالع أهلها ولم ًّدع هبىة إلـى أن أكمـل هللا لـه أزبػـين طـىت، فـأح  بـأمس  .25

ً فــــي بلــــده كــــخبرهــــا بــــأمس لــــم ًهــــى أسجــــب ألامــــىز وأغممهــــا وبكــــالم لــــم ٌظــــمؼ ألاولــــىن و خــــسون بىميــــره، وأ

 .وكىمه مً ٌػسف مثله

والطـــسق الىاجبـــت فـــي الخػلـــُم أن ال ًخلـــم املـــخػلم غلمـــان مػـــا فئهـــه حُيئـــر كـــل أن ومـــً املـــراهب الجمُلـــت  .26

ًمفــس بىاحــد م همــا ملــا فُــه مــً جلظــُم البــال واهصــسافه غــً كــل واحــد م همــا إلــى جفهــم  خــس، فِظــخغللان 

ػىد م هما  ظخصػبان َو  .بالخُبتمػا َو

لــت ولكــً ملــا غسكــت الظــفُىت التــي كىــت هــًــا أميــر املــؤمىين  وهللا ال أغــسف املدًىــت التــي  .27 ي م هــا اطــما وال بٍس

ـسة وأخبرجـه بمـا جـسي  سة وكد صىػت لي فلكا وهصلت فُه في نهس كان في وطـم جلـك الجٍص فيها بلػت غلى جٍص

 .ت وبما جسي لي فيها وبظبب إزطال الهدًتلي في الظفسة وكُف كان خالص ي مً ذلك ال هس إلى جلك املدًى

إهـــه ٌػـــّد جـــاهال مـــً جكلـــف مـــً ألامـــىز مـــا ال ٌشـــاكله ولـــِع مـــً غملـــه ولـــم ًؤدبـــه غلُـــه  بـــا ه وأجـــداده مـــً  .28

 كبل. 

م في إلاطاز، ومثله .29  كخُل، ومثل الذ بالبحس هازبه  فساحىا: فٍس

 بالظُىف وػاجبهمشِىا إلُه   إذا امللك الجباز صّػس خده

 ال اخخُاال غلى زفاث الػباد في الهىاء زوٍدا  طخطػتاطْس إن  .31

 ضاحك مً جصاحم ألاضداد  زب لحد كد صاز لحدا مسازا

 ح ًمين لم حػدم الدًً ًمىا  واللػين إلابسوع أصبح مربى .31

 كىت كدمخه فجىشٍت حظىا   أهت ذكُخه فىفُت هرزا

 

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

 

 الجاحظ .32

 ابً خلدون  .33

 أبى الػالء املػسي  .34

 ابً ملفؼ .35


