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

 

 ) الجاهلي / ألاموي / العباس ي( .  ------في العصش مضهوس  جشيش هو صاعش  .1

 ( ألاموي /  إلاسالمي/  الجاهلي)   ------في العصش لبيذ بن سبيعت عاش  .2

 ( الغضلياث/  املعللاث/  الىلائض)  ------تعشف اللصائذ الجاهليت املضهوسة بــــ   .3

 لىثر / التاسيخ () الضعش / ا  .الجاهلي ------سجع الكهان هوع من  .4

 ( 111/  111/  111)    سوسة. -------في اللشآن .5

 ) صحيح البخاسي / صحيح مسلم / املوطأ ( كتاب بعذ اللشآن الكشيم. هو أصح   ----- .6

 ( دقالفشص /  امشؤ الليس/ طشفت )    من صعشاء الىلائض ------- .7

 ( الضهذياث/  الخمشياث/ الحولياث )  -------تعشف كصائذ صهير بن أبي سلمى بــــ   .8

 ( طشفت/  حسان بن ثابت/  كعب بن صهير)   .الزي يعشف بــ"صاعش الىبي"هو  ----- .9

 ( عمش بن أبي سبيعت/  عىترة/  صهير)  هو صاعش غضلي في العصش ألاموي  ------- .11

 

.II   8))    من ألاسئلت آلاتيت في جملت أو جملتين ثمانيتأجب عن x 2 = 16 Marks        

 

 "الضعش ديوان العشب". ما املشاد بهزه العباسة .11

 ؟ امشؤ الليسمن هو  .12

 ؟سوق عكاظ را تعشف عن ما .13

 ما املشاد بـأيام العشب ؟ .14

  كيف بذأ هضول اللشآن ؟ .15

 ؟ ما هو الحذيث الىبوي  .16

 ؟ن و الضعشاء املخضشم من هم .17

  ؟ الفشصدقن هو م .18

 الىلائض ؟هي  ما .19

 ؟ ألاموي الضعشاء في العصش اركش أسماء بعض من  .21

 ؟ كعب بن صهير مارا تعشف عن  .21

 ؟ عىترة بن صذادمن هو  .22
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III   . 6))      من آلاتيت ستتأعّد فقرة وجيزة عن x 4 = 24 Marks

  

 املعللاث  .23

 الىثر في العصش الجاهلي  .24

 اللشآن الكشيم .25

 في العصش ألاموي الغضل  .26

 ألاخطل .27

 بضاس بن بشد .28

 بن ثابتحسان  .29

 صهير بن أبي سلمى .31

 الىابغت الزبياوي .31

      

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

 

 الضعش العشبي في العصش الجاهلي .32

 ألادب العشبي في عصش صذس إلاسالم .33

 الضعش العشبي في العصش ألاموي  .34

 العشبي في العصش ألاموي  الىثر  .35

 
   
 


