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Paper-V                                                                                                      

F.M.- 20                                                         
  

             2x10=20 :أحب عن أي اثنين من ألاشئلت من التاليت .1

ألق الضىء على حياة حافظ إبزاهيم و مصاهمته في الشعز  العزبي   (الف

.الحدًث  

بّين أحاشيض الحب وإلاحالل والعظمت بحمد الزشىل صلى هللا عليه  (ب

. ألحمد شىقي" الهمزيت النبىيت"وشلم هاقال من منظىمت   

أكتب هبذة عن حياة عباس محمىد العقاد و مصاهمته في خدماث ألادب  (ج

.العزبي  

.لزشيد شليم الخىري" حضن ألام"ما هي الفكزة الزئيصيت ملنظىمت   (د  

 

................ 
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Paper-VI                                                                                                      

F.M.- 20                                                         
  

              2x10=20 :أحب عن أي اثنين من ألاشئلت من التاليت .1

.للعل اللطلطوو " بين ألامض واليىم"أكخب خالصت   (فلأ  

.لله حصين" ججطرة رابحت"أكخب خالصت القصت  ( ب  

.ملحمذ حصين هيكل " أول عهذ بيثرب" خالصت القصت أكخب (ج  

هطقش ععى ضيطفت أبي أيىب ألاهصطرو عطذ قيطم الطبي صعى هللا   (د

.عليه وشلم فل بيخه   

  

 

 

----------- 
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Paper-VII                                                                                                      

F.M.- 20                                                         
  

             2x10=20 :أحب عن أي اثنين من ألاشئلت من التاليت .1

أكخب كيف وقلت حطدجت كربالء وهخطئجهط الصئيت ؟  (الف  

.أكخب عع  بذاد ودورهط فل اللنهت الللميت فل ومع املطمىن   (ب  

وكيف قطم أبى بكر الصذيق بمقطومتنط ؟" الردة"مطرا حلرف عع   (ج  

مط هل أهميت خلبت الرشىل صعى هللا عليه وشلم والخلليمطث   (د

 للططس فينطعطذ حجت الىداع ؟

 

---------------- 
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Paper-VIII                                                                                                      

F.M.- 20                                                         
  

  2x10=20 :أحب عن أي اثنين من ألاشئلت من التاليت .1

           

هطقض مصطمهت امللك عبذ اللزيز فى جحذث اململكت (ب)

 اللربيت الصىديت 

بين جطريخ جأميم قططة الصىيض و اشيطبه و جخطئجه (ت)

 -مفصال

         5x2=10  :أحب عن أي اثنين من ألاشئلت من التاليت(ث)

 -اكخب قىاعذ الاشخفهطم    (أ)

 –اكخب قىاعذ اللذد الاصهعى (ب)

 -عرف الجملت الشرطيت(ت)

__________ 
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2)  Email Whatsapp - 

Email: srfcollegeoffice@gmail.com  

Whatsapp No: 9836804416/8918781824 
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