
      011 أسئلة العربي

 3102الفصل  الصيفي   

 P:بس أنا كتبتهم قبل بداية الفصل اللي بعدو  .. أول شي بدي تعذروني اذا ما كنت متذكر كل األسئلة 

 

 اوال االستماع 

 اسئلة ٠١ 

 ،الخ.ابن عالء المعري..ابن خلدون..المسعودي:المواضيع 

وين سافر ..اسم كتابين..ايش الكتاب اللي تناثر..انا بتذكر اسئلة المسعودي متى مات 

 جغرافي عربي: اشتهر.. اكم مرة زار الشام..بالشمال
 

 ثانيا

 النص الخارجي

 ٨اسئلة 

الوحدة: مثال أنا إجاني عن : المواضيع  
روابط متشابكة:معنى كلمة وشائج   

 

 اسئلة المهارات و النصوص
تعتمد على قراءة الوحد بتمعن و فهم   
 

لعلمه بعدم انصاف النقاد:اعتمد القباني على نفسه في كتابة سيرته   
مسؤولية:اعتبر نزار الموهبة (1  

ال يدرك معنى الحياة الحقيقي العمل:اعتبر جبران ان من يكره العمل( 2  

مثل االم التي تنسج ثياب البنها:الذي قصده جبران للعمل (3  

الساحر:كلمة الحاوي في نص اضاءةمعنى  (4 

الطمع و الخوف:الصنجتان التي يعود فيها الشاب ( 5 

 بالدهاء:امتاز بطل المقامة (6

 باقواله و افعاله :امتاز بطل المقامة  (7

 زوجة و طعام:حصل في الحيلة الثانية(8

 منافق:المهندس في علم االحترام (9

 تناقض المجتمع:امتاز النص في علم االحترام بالطباق (11

 مختلفتان: نتيجة الحيلتين التي قام بهما اإلسكندري من حيث العقاب ( 11

 طلب تنفيذه( :   استنجز الوعد المكذوب ) يقصد ب ( 12

 13)والطمع الخوف ( هما العامة على تغلبان سمتين أن رأى



  14)يهرب حتى ( األولى الحيلة في المهلة تمديد االسكندري  حاول

 أبو الفتح االسكندري: البطل في المقامة 15)  
 
 

  : اإلمالء

 .و األلف و غيرها ركزوا على الهمزة

 
 من الكتاب... مو صعبين  المعجم و عالمات الترقيم

 (انتبه لنوع المعجم عند  ترتيب الكلمات )
 انتبه ألنواع المعاجم 

 المهارات اللغوية  +النحو و الصرف   \القواعد 
أي : و ما تنسوا أنو أسئلة ال .....  3-2من ... كل موضوع من القواعد بيجي عليه أسئلة 

 غير صحيحة بتتكرر كتير \الجمل التالية صحيحة
 و انتبه لتشكيل اخر حرف في الكلمة

 
 اقرأوا األسئلة بالكتاب منيح 

 كل شي بجيبوا أفكار منه
 فاألسئلة تتكرر و األفكار تتكرر... أسئلة السنوات الباقية و اقرأوا أسئلة القواعد في 

 
 بالتوفيق جميعا

 
 .كلية الطب بالتعاون مع زميلنا  عصام بسيسو  2112لجنة دفعة 

 

 

 


