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العالمة من 21 :

السؤال األول  ( :أ)الرئً النص اآلتً ثم أجٌبً عما ٌلٌه .

(4عالمات )

"فً السادس من حزٌران عام ألف وتسعمئة و سبعة وستٌن للمٌالد ,حٌث طرد أهلها ,ودمر
أكثر من ثالثة آالف ومئتً منزل فٌها ,وفك ما ورد فً الوثائك والسجالت التارٌخٌة التً تعد
شاهدة على جرائم االحتالل الذي استولى على أراضً هذه المرى ,ثم زرعت بالمستوطنات
الصهٌونٌة  ,وألام االحتالل على أراضٌها الجمٌلة متنزها ً ,وال ٌسمح ألهل هذه المرى بالعودة
إلٌها ,أو زٌارتها".
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ما عنوان الدرس الذي أخذ منه النص السابك ؟............................................
هاتً اسم لرٌة دمرها االحتالل .............................................................
اذكري احدى الجرائم التً ارتكبها االحتالل عام  1361م.............................. .
.................................................................................................
وضحً الصورة األدبٌة فً لوله ":زرعت بالمستوطنات "
.............................................................................................

السؤال الثانً :من خالل دراستن لألحادٌث النبوٌة الشرٌفة أجٌبً عن األسئلة اآلتٌة(.عالمتان)
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عرفً الحدٌث النبوي الشرٌف .
.................................................................................................
وضحً الممصود بموله علٌه السالم "اإلسالم ٌجب ما لبله "
................................................................................................
( 4عالمات )
السؤال الثالث  :الرئً األبٌات اآلتٌة ثم أجٌبً عن األسئلةالتً تلٌها.
فصارت نشٌدا ً على مبسم
تعلك للبً بأطاللها
فأزهر فً الملب كالبرعم
تنشمت رٌح الهوى من شذاها
من ناظم األبٌات ؟ ............................................................
وضحً معنى :أطاللها .....................................................
استخرجً الفكرة من األبٌات ...........................................................
بٌنً الصورة األدبٌة فً لوله "فأزهر فً الملب كالبرعم "
...............................................................................................
اكتبً بٌتٌن من لصٌدة (فلسطٌن روحً )
..............................................................................................
..............................................................................................

السؤال الرابع أ) :بٌنً نوع الخبر فً الجمل اآلتٌة :
 -1المانون فوق الجمٌع ...............................................
 -2المهندس ٌرسم الخرٌطة ..........................................

(عالمة)

( ثالث عالمات )

ب)أعربً ما تحته خط .
 -1المدس عاصمة فلسطٌن .
المدس ....................................................................................... :
-2العصفور رٌشه جمٌل .
رٌشه .......................................................................................:
جمٌل ........................................................................................:
السؤال الخامس  :أجٌبً حسب المطلوب .
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(عالمتان)

)ماضً الفعل "ٌرى".
)جمع كلمة "شاطىء".
)جمع كلمة "فأس".
)مفرد كلمة "سماوات ".

السؤال السادس : :اكتبً ما ٌلً بخط النسخ مرة وبخط الرلعة مرة أخرى .
إن األفاعً وإن النت مالمسها

(عالمة)

عند التملب فً أنٌابها العطب

خط النسخ .................................................................................. :
خط الرلعة.......................................................................................:
السؤال السابع  :الرئً االعالن اآلتً ثم استخرجً ما هو مطلوب (|.عالمتان)
تعلن وزارة الثمافة عن تنظٌم مهرجان جماهٌري مركزي لمناسبة ذكري استشهاد المائد الرمز
ٌاسر عرفات ٌ,وم الخمٌس ,الموافك 2112- 11-11فً ملعب مدرسة الحسٌن بن على فً
مدٌنة الخلٌل  ,فعلى من ٌرغب فً تمدٌم فمرات التسجٌل لدى منسك المهرجان فً الوزارة ’
ابتداء من ٌوم  2112- 11- 15حتى ٌوم  2112-11-25ضمن ساعات الدوام .
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المعلن .........................................................................:
الزمان .......................................................................:
الهدف من االعالن ...........................................................:
الشروط .........................................................................

