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ٕالاجابة باللغة العربية فقط
 . Iأكمل الفراغ باملناسب مما بن القوسن
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) مصر  /البصرة  /الشام (
سافر السند باد من بغداد إى . ----
) ٔالانصار  /املهاجرون  /الحواريون(
كان  ----أصحاب املسيح.
) النصارى  /ال9:ود  /املجوس(
أهل ي12ب كانوا ج16ان . ------
كان  ----أول من استك 12املوشحات >ي املشرق
) ابن سناء امللك  /بشار بن برد  /ابن خلدون (
) ملك  /فيلسوف  /شاعر(
"بيدبا" >ي "كليلة ودمنة" هو ----
 ---هو الخليفة الذي عاصر السند باد البحري)املأمون  /املنصور  /هرون الرشيد(
هنأ ابن سناء امللك صالح الدين لنصرﻩ >ي معركة ) .----القادسية  /حط6ن  /الساب(
لقب ابن خفاجة بـ"صنوبري ٔالاندلس" ل1aاعته >ي ) .----الفخر  /الوصف  /الهجاء(
 ----من مؤلفات أبو العالء املعري)الحيوان  /رسالة الغفران  /حماسة(
)بغدادي  /بصري  /كو>ي(
الجاحظ عالم ----

 .IIأجب عن ثمانية من ٔالاسئلة ٓالاتية *ي جملة أو جملتن
.11

Time: 3 Hrs

من ّ
يعد جاهال >ي رأي بيدبا الفيلسوف ؟
كيف كان القا nopعبد ﷲ بن سوار يجلس >ي مجلسه ؟
ماذا قال النصارى ملا قدم املسلمون إى الشام ؟
كيف كان موقف رسول ﷲ من ٕالايمان ملا جاء ٔالانبياء قبله ؟
ما هو وجه الصواب لتعليم العلوم >ي رأي ابن خلدون ؟
َ
الناس >ي تحصيل العلم والوقوف عwى غاياته ؟
ماذا أضر
ك12ة الاختصارات املؤلفة >ي العلوم مخلة بالتعليمَ .
لم ؟
ماذا حدث للسفينة ال| nرك{9ا السند باد والتجار ؟
ما ~ي الهدية ال| nقدمها السند باد إى الخليفة من املدينة املجهولة ؟
ماذا حدث لرفقاء السند باد >ي الجزيرة ؟
ماذا يقول أبو العالء املعري عن الحزن >ي ساعة املوت ؟
ماذا تعرف عن صالح الدين ٔالايوبي ؟
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 . IIIاشرح ستة من ٓالاتية مع ذكر السياق
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وإنمــا ضــربت لــك هــذا املث ـل ملــا رأيــت مــن أنــك تركــت لســانك الــذي طبعــت عليــه وأقبلــت عwــى لســان الع1aانيــة
وهو ال يشاكلك ،وأخاف أن ال تدركه وتن oلسانك وترجع إى أهلك وأنت شرهم لسانا.
وأستغفر ﷲ فما أك 12من أعجبته نفسه فـأراد ﷲ عـز وجـل أن يعرفـه مـن ضـعفه مـا كـان عنـه مسـتورا ،وقـد
علمتم أني عند نف noوعند الناس من أرزن الناس ،فقد غلب nوفضح nأضعف خلقه.
ولم يقرأ شيئا من علوم الناس وال جالس أهلها ولم ّيدع نبوة إى أن أكمل ﷲ له أربعـ6ن سـنة ،فـأتى بـأمر هـو
أعجـب ٔالامــور وأعظمهــا وبكـالم لــم يســمع ٔالاولـون وٓالاخــرون بنظ6ــ1ﻩ ،وأخ1aنــا بـأمر لــم يكـن >ـي بلــدﻩ وقومــه مــن
يعرف مثله.
ومن املذاهب الجميلة والطرق الواجبـة >ـي التعلـيم أن ال يخلـط املـتعلم علمـان معـا فإنـه حينئـذ قـل أن يظفـر
بواح ــد م9م ــا مل ــا في ــه م ــن تقس ــيم الب ــال وانص ـرافه ع ــن ك ــل واح ــد م9م ــا إ ــى تفه ــم ٓالاخ ــر ،فيس ــتغلقان مع ــا
ويستصعبان ويعود م9ما بالخيبة.
يـا أم6ـ 1املــؤمن6ن! وﷲ ال أعـرف املدينــة ال|ـ~ nـي م9ـا اســما وال طريقـة ولكــن ملـا غرقــت السـفينة ال|ــ nكنـت ف9:ــا
طلعـت عwـى جزيـرة وقــد صـنعت ـي فلكــا ونزلـت فيـه >ـي 9ــر كـان >ـي وســط تلـك الجزيـرة وأخ1aتـه بمــا جـرى ـي >ــي
السفرة وكيف كان خال noمن ذلك ال9ر إى تلك املدينة وبما جرى ي ف9:ا وبسبب إرسال الهدية.
إنه ّ
يعد جاهال من تكلف من ٔالامور ما ال يشاكله وليس من عمله ولم يؤدبه عليه آباؤﻩ وأجدادﻩ من قبل.
قتيل ،ومثل الذ بالبحر هاربه
فراحوا :فريق >ي ٕالاسار ،ومثله
إذا امللك الجبار ّ
مشينا إليه بالسيوف نعاتبه
صعر خدﻩ
ْ
ال اختياال عwى رفات العباد
سر إن استطعت >ي الهواء رويدا
ضاحك من تزاحم ٔالاضداد
رب لحد قد صار لحدا مرارا
ح يم6ن لم تعدم الدين يمنا
واللع6ن ٕالابرنس أصبح مذبو
كنت قدمته فجوزيت حسنا
أنت ذكيته فوفيت نذرا
اكتب مقالة عن اثنن مما يأتي
الجاحظ
ابن خلدون
أبو العالء املعري
ابن مقفع
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