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 ؤلاجابة باللغة العربية فقط 

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

 

 ) كطب الدًً أًبً / أهبر / بابس (          حفيد جيمىز لىً دولت اإلاغل في الهىد ----أطع  .1

 ض / اإلادًىت() مىت / اللد           طيدة اللسي    ----ٌؼبه أحمد ػىقي  .2

 (فخاة/  ػيخا/  عجىشا)   . غىدما شاز حاهم بلدة --- زأي الياجب اإلاىفلىطي .3

: "لظت غميلا ولىني غلى الدوام واضح". ----وان  .4  ) زوطى / فىلخير / أزططى ( ًلٌى

 / اإلاماليً / الغىزٍت( اإلاغل)  أهبر الدٌو ؤلاطالميت في الهىد -----واهت دولت  .5

 ) كلبها / هاطها / أدبها(   في زأي جىفيم الحىيم ------في كىة مـس  .6

ب / ػير ػاه( اإلالً الري اهتزع حىم الدولت مً اإلالً ُهماًىن هى  ------ .7  )ػاه جهان / أوزهىٍص

 / جىفيم الحىيم/طه حظين(طالمت مىس ى) أن "ألف ليلت وليلت" هخاب للطبلت الػليا -------ًسي  .8

 / محمىد الغصهىي/محمد الغىزي(محمد بً كاطم)  إلى الهىد أٌو مً حمل لىاء ؤلاطالمهى  ------ .9

 / محمىد الغصهىي/محمد الغىزي(محمد بً كاطم)     اخترق ممس خيبر ------- .11

         

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

 

ت ؟ماذا حػسف غً الف .11  خاوي الػاإلاىيًر

 لم بنى ػاه جهان جاج محل ؟ .12

 ما هي الحلب ألازبػت التي حىمها اإلاظلمىن في الهىد ؟ .13

ً ؟ .14 ب مً اإلالىن آلاخٍس  بم ًخميز الظلطان أوزهىٍص

ٌ ما هي  .15  الظلطىت في دلهي ؟ الدو

ت البائظت في زأي اإلاىفلىطي ؟ .16  ما هى الظبب لؼلاء اإلاسأة اإلاـٍس

  ألادب الػسبي اللدًم ؟ما هى زأي طالمت مىس ى في  .17

ىن اللدماء في لغتهم اللدًمت لفظت ًميزون بها بين الػلل والللب. لَم ؟ .18  ال ًملً اإلاـٍس

 ؟في ػأن اإلاسأة  اإلاحظىينما هى طلب الياجب اإلاىفلىطي مً  .19

 ماذا أؿاب أهل مـس بمىث مىالها محمد غلي؟ وماذا فػلىا ؟ .21

 ماذا ًلٌى حفظ إبساهيم غً جأثير ألام في الؼػب ؟ .21

 إلااذا ال ًيبغي أن ٌؼخيي أحد الػدَم في الدهيا ؟ .22
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III   . 6))       من آلاتية مع ذكر السياق خمسةاشرح x 4 = 24 Marks  

أيهااااا السجاااال إن هىاااات حػخلااااد أن اإلاااااسأة إوظااااان مالااااً وهبهااااا   ماااادازن مااااال ماااادازهً  واطااااخػداد مااااال اطااااخػدادن   .23

 فت الىىدة  وإال فاحظً إليها وازحمها هما جسحم ولبً وػاجً.فػلمها هيف جأول للمتها مً حسفت غير هره الحس 

الىاااسة محاااي  ًلطاااؼ خماااع أن اع هااارا الجااا ؽ طكلاااىب الػاااسب  إلااااا اطاااخ فاااي (البطىلااات التاااي وحاااػها محماااد )ؾلاااىال  .24

جاااى ال  وال زأي غلاااى ماااتن ماااا غاااسف كطاااازا وال طااايازة  ؤلابااال والااادوابأو مػخااال رهاااىز   وهاااى مااااغ غلاااى أكااادام  ألازحااايت

 .طيازة

ولانن جسهىااا فااي ألاهادلع مااً بلاًااا ػااهدابىا  ودمااء أبطالىااا  ولاانن خلفىااا فيهاا مفااجد كسطباات والحمااساء  فائن لىااا فااي واال  .25

ػااابر ماااً هاااره اللاااازة دماااا شهياااا أزكىااااه  وحااااازة خيااارة وػااا ت جىبادهاااا وطاااسشث حىاػااايها  باااالػلم والػااادٌ واإلاىسمااااث 

 والبطىالث.

يىن لغت الىحاى.. وغليىاا هحاً الىخااب أن  هادف إلاى بالغات ػاػبيت جدًادة  لغت الؼػب  لغت الصحافت  ًجب أن ج .26

 فىنٌز إلى الؼػب كبل أن هسفػه إليىا  بل إهىا لً وظخطيؼ أن هسفػه إليىا إال إذا هصلىا إليه.

ً وػم ًا مظتْر بالْن  هؤالء الفالحاىن لهام ذوق وذوق جميال. وهام إذا طاألتهم غاً ولمات ذوق لجهلاىا مػىاهاا. أماا هحا .27

فىػاااسف جيااادا مػناااى ولمااات "ذوق"  ولىاااً ثاااْم أن فيىاااا غاااددا هبيااارا لااا ع لاااه ذوق. وػااام هااارا هاااى الفاااسق الىحياااد بييىاااا 

  وبينهم: إ هم ال ٌػلمىن ا غىدهم مً هىىش.

 و  ال أغسف لىم بابا في ؤلاحظان جىفرون مىه إلى غفى   وزحمخه أوطؼ مً باب ؤلاحظان إلى اإلاسأة. .28

اح .29 ل جسبً واحخفل بللابه  ً زبىةًا كدض هيئ مً ٍز  لنًز

 أو مً طيىف الهىد غىد ماابه  هى مً طيىف   جل جالله

 فالؼس في الخلييد وؤلاطالق  فخىططىا في الحالخين واهـفىا .31

 في اإلاىكفين لهً خير وثاق  زبىا البىاث غلى الفايلت إ ها

 وجبظمت فػالم ال جخبظم  هؼت لً الدهيا فما لً واجما .31

 هيهاث ًسجػه إليً جىدم  ئبا لػص كد مض ىإن هىت مىخ

 

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

 

 مـطفى لطفي اإلاىفلىطي .32

 طالمت مىس ى .33

 أحمد ػىقي .34

 جىفيم الحىيم .35

 


