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Subject: ARABIC
Paper: CC-5
Time: 3 Hours

Full Marks: 60

The figures in the margin indicate full marks.
Candidate are requested to give their answers in their own words as far as practicable

Group – A
أجب عن أي ستة من األسئلة التبلية:

6x5= 30

(أ) اورة هالحظح هخرصشج على أُوٍح غضّج تذس فً ضْء لصٍذج " ّلال فً ٌْم تذس" لحغاى تي ثاتد
(ب) اورة ًثزج ّجٍضج عي حٍاج أتً ذوام ّشعشٍ.
(ج ) تٍّي خصائص شعش اهشئ المٍظ هع اإلشاسج إلى هٌضلرَ عٌذ الٌماد.
(ح) اورة الٌماط الوِوح لمصٍذج العثاط تي هشداط الغلوً.
(خ اروش حٍاج حغاى تي ثاتد ّخصائص شعشٍ.
(د) الك الضْء على لصٍذج جشٌش "ّلَ ٌشجْ لضاء حاجح هي عوش تي عثذ العضٌض".
(ر) اورة خالصح لصٍذج الفشصدق " الرً لالِا فً هذح عٍذًا علً صٌي العاتذٌي.
(س) ذشجن األتٍاخ الرالٍح.
ت الـدٌـا ُر مـحـلُّـهـا فـ ُمـقـا ُمـ َهــا
عـفـ ِ

بـمـ ًنـى تـأ َّبـ َد َغ ْـولُــهـا َف ِـر َجــا ُمـ َهــا

رســ ُمــهــا
ي ْ
عـر َ
ـان ِّ
فـمـدافـ ُع َّ
الـر ٌَّ ِ

الوح ًَِّ سِ ـال ُمـها
ضـمِنَ ُ
خـلـقـا ً كـمـا َ

ـر َم بـعـدَ َعـ ْهـ ِد أنِـٌـسِ ــ َهــا
ـج َّ
دمِـنٌ َت َ

ـرا ُمـ َهـا
وح َ
ِـجـ ٌج َخـلَ ْـونَ َحـاللُـ َهـا َ
ح َ

رز َقـتْ
ـجـوم وصـا َب َها
مـرابـٌـع الـ ُّن
َ
ِ

جـو ُدهَـا فـرهـا ُمـهـا
ودقُ الـرواعـ ِد ْ

ــن
مـنْ كــ ِّ َ
ـار ٌَـــ ٍ وغــا ٍد مُــدْ ِج ٍ
س ِ

إرزا ُمــ َهــا
وعـشــ ٌَّــ ٍ مــتــجــاو ٍ
ب ْ
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Group – B
أجب عن ثالثة من األسئلة التبلية :

3x10= 30

(أ) الك الضْء على شعش الٌمائض ّخصائصَ.
(ب) اورة عي حٍاج الفشصدق ّخصائص شعشٍ.
(ج) ذحذز عي حٍاج جشٌش ّخصائص شعشٍ.
(د ) عي الشعش الجاُلً ّأغشاضَ ّخصائصَ.
(ٍ) اششح األتٍاخ الرالٍح هع الغٍاق ّالغثاق.
أفاطن هِالًال تعض ُزا الرذلل
ّإى ذه لذ عاءذه هًٌ خلٍمحٌة
أغشن هًٌ أى حثه لاذلً

ّإى وٌد لذ أصهعد صشهً فأجولً
فغلً ثٍاتً هي ثٍاته ذٌغل
ّأًه هِوا ذأهشي الملة ٌفعل
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