بسم

ميحرلا نمحرلا هللا

 مالحظات عن االمتحان : كان االمتحان ٌتكون من  72سإاال  ..الوقت كاف فقط علٌك التركٌز فً حل االسئلة .. االسئلة المذكورة فً االسئلة من االمتحان نفسه  ,هً ما استطعت تذكرها___________________
اوال  :االستماع :
 المواضٌع كانت عن  :ابن خلدون  /ابن النفٌس  10اسئلة عن الموضوع تعطى فرصة واحدة فقط لالستماع  ..ركز فً االستماع وال تقرا االسئلة اال بعد انتهاء االستماعحتى ال تضٌع اي وقت ..
 اسئلة عن موضوع ابن خلدون لم ترد فً االستماع اصال !! ( ٌعنً بتسمع اشً وبسالك عنشغالت ما سمعت عنها بفترض حضرتك افالطون العصر وقارئ وبتعرف كل شً )
* ما هو مذهب ابن خلدون ؟
* من علمه واٌن ؟
* اٌن توفً ؟
*الي دولة كان ٌكتب ؟
* ما هو اهم ما كتبه ؟

__________

حنفً  ,مالكً  ,حنبلً ؟
ابوه وكان من علماء المغرب /
ابوه وكان من علماء االندلس ؟

من الشٌخ جوجل  :مالكً
من جوجل  :ابوه وكان من
علماء االندلس
مصر
الحفصوٌة ( اشً زي
هٌك )
كتاب العبر ،ودٌوان المبتدأ
والخبر

ثانٌا  :اسئلة متفرقة  ,قواعد وامالء :
سإال
االمالء الصحٌح للتاء فً كلمة الطالبات
الترتٌب الصحٌح فً الوسٌط للكلمات :
اغتٌال  ,غائرة  ,لحظات
لترتٌب الصحٌح فً الوسٌط للكلمات :
اضطراب  ,انتظار  ,اغتٌال
الجملة الصحٌحة فٌما ٌلً
عالمة الترقٌم الصحٌحة :

خٌارات

اضطراب  ,اغتٌال  ,انتظار
 عم تفتش ( بتشدٌد المٌم ) على ما تفتش ما اجمل قول عمر ! متى استعبدتم الناس  ..؟! " -متى استعبدتم الناس " ! ..

جذر ٌترنمون ؟
جملة فٌها خطؤ امالء ؟
االفعال الصحٌحة امالء ؟
معنى أنهر ؟
كلمة لٌست جمع مذكر سالم ؟!
كلمة ال ٌمكن جمعها جمع مذكر سالم ؟

_______

جواب ( ٌحتمل الصواب والخطؤ )
قامت هإالء الطالباتُ بالعمل
( ضمة )
غائرة  ,اغتٌال  ,لحظات

 أعط  ,أكتب  ,أحضر اعط  ,اكتب  ,أحضر اعط  ,أكتب  ,أحضر أزجره اعاتب اللوم علً حمزة -خالد

عم تفتش ( بتشدٌد المٌم )
( غٌر متاكد من الجواب )
 ما اجمل قول عمر !رنم
وإنثالت علٌنا ( الهمزة همزة
وصل ولٌست قطع )
( غٌر متؤكد من الجواب لكن
راجع موضوع كتابة الهمزات )
أزجره
عشرون
علً ( وتاكد من جوجل )


ثالثا  :بعض من اسئلة النصوص الغرٌبة التً تجعل الواحد ٌحتار وال ٌعرف ماذا ٌختار ! :
( فً هذا النوع من االسئلة ما منقول غٌر  :هللا ٌخلٌلنا االفرٌج ^_^ )
السإال
وصف بداٌة المقامة ٌختص بـ ؟ للنساء ,
للرجال  ,لالثنٌن معا
مآخذ العقاد على بعض الناس ؟ ٌحترمون صاحب
السلطة ٌ /حترمون من ٌنفعهم
حقٌقة حلٌمة ؟ مجنونة  ,مظلومة ظلما كبٌرا
فً مرحبا  ,اقسى عبارة ؟
الخطٌئة
حبنا كان خرافة
نحن كفناه بالصمت
اعداد زمٌلكم  :عمر سواس

بالوفٌق للجمٌع ^_^

الجواب
؟!؟!
ٌحترمون صاحب السلطة
مظلومة ظلما كبٌرا  ..وهللا اعلم
؟؟! هللا ٌخلٌلنا االفرٌج ^_^
( اسال الدكتور ولكن بالعقل حتى ما ٌحس انو
االسئلة معاك ! )

