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COURSE - II COMPUTER APPLICATION
Max. Grade Point Weightage: Theory: 20
Practical: 16
Total:
36

Time: 2 Hours

Part I - THEORY
½ x 14 = 7 grade point weightage
.Iأجب عن السئلة في كلمة أو جملة:

)1وسع الكلمة ““CPU
)2عرب الجملة ـ Random Access Memory
)3ما المرد بالبايت؟
)4ما النوعان لوحدة الذاكرة؟
)5ما هي أهم وحدات الخراج؟
)6مم يتكون "البايت"؟
)7ما هو "هاردوير"؟
)8ما هو نظام التشغيل؟
)9كيف نشغل  MS Word؟
)10ما فائدة مستكشف النترنت؟
)11ما لغة اللة؟
)12بم يساوي الججابايت؟
)13ما هو شريط الدوات؟
)14اكتب عمل هذا المفتاح الوظيفي ““Alt + F4
.IIأكتب مذكرة وجيزة عن سبع من التيةx 7 = 7 grade point weightage 1 :

)1خصائص الجيل الخامس للحاسوب.
)2البريد اللكتروني.
)3مميزات "ويندوز" من MS DOS
)4وحدة الذاكرةز
)5لغات الحاسوب.
)6إعداد شريط المهام
)7ابحث والستبدال في إم إس ويرد ()MS Word
)8سي بي يو ()CPU
Mother Board)9
UPS)10
.IIIأكتب مقالة ل تقل عن صفحة عن إثنين من التيةx 2 = 6 grade point 3 :
weightage

)1تاريخ تطور الحاسوب
)2النترنت
)3برامج أوفيس
)4وضائف كمبيوتر الحديثة
Part II – PRACTICAL
Time: 1 Hour

)The examiner will be giving separate questions for practical examinations to each
(student
---
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COURSE – IV CONTEMPORARY ARAB WORLD

Time: 3 Hours

Max. Grade Point Weightage: 36

)15أجب عن السئلة التية فى كلمة أو عبارة وجيزة:

½ x 10 = 5

الفرع " أ "

.aمؤسس المملكة العربية السعودية
.bسنة حملة نابليون على مصر
.cمؤسس جماعة إخوان المسلمين فى مصر
.dقائد الثورة العسكرية فى ليبيا وحاكمها الحالي
.eتاريخ استقلل دولة قطر
.fتاريخ اعدام صدام حسين
.gالرئيس المريكى الذى هاجم علي العراق وقتل مائة ألف من شعبها
.hاسم الكامل لحماس؟
.iرئيس جمهورية العراق الحالى؟
.jإسم المين العام لرابطة الدول العربية

الفرع " ب "

أكمل الفراغ بالصحيح مما بين القوسين:
)1في سنة  ...............صار محمد علي باشا واليا فى مصر (،1798
)1810 ،1805
 .................)2الذي كان واليا فى الحكومة العثمانية (نائب سلطان،
نائب المتصرف)
)3فتح العثمانيون القسطنطينة سنة )1453 ،1451 ،1503( .............
 ...............)4الذى أسس الحزب الوطني (لطفى السيد ،مصطفى
كامل ،سعد زغلول)
)5احتل الفرنسيون مصر سنة )1805 ،1801 ،1798( .............
)6قامت اقفاقية لندن فى )1850 ،1840 ،1820( .................
)7عمر المختار هو ( ......................مجتهد مغربي ،مجاهد ليبى ،قائد
مصرى)
 ...........)8الذي كان قائدا للثورة العرابية (مصطفى كامل ،محمد
علي ،أحمد عرابي)
)9حركة المهدية أسسها ( ............أحمد عرابى ،عمر المختار ،محمد
أحمد المهدى)
)10وقعت ثورة القاهرة في عصر ( .............الفرنسى ،النجليزى،
العثمانى)
x 5 = 10 2
)16أكتب مقالة وجيزة على خمس من التية:
.aعمر المختار
.bالشهيد سيد قطب
.cالحركة الوهابية
.dسقوط الخلفة العثمانية السلمية
.eالملك فيصل
.fتأثير الستعمار على العالم العربى
.gالهمية التجارية لدول الخليج العربى
x2=84
)17اكتب مقالة على اثنين من التية:
.aالستعمار الغربى على العالم العربى وتأثيره الثقافى فيه
.bجمال عبد الناصر والوطنية العربية مقابل الخوة السلمية
.cالشيوعية ودورها فى انقسام اليمن
.dتأسيس دولة اسرائيل وقضية فلسطين

½ x 10 = 5

)18أكتب مقالة على اثنين من التية:
.aحملة صدام حسين على الكويت واحتللها
.bهجوم العراق على ايران والحرب بينهما لثمان سنوات
.cغزوة أمريكا على العراق
.dاقتصاد المارات العربية ومستقبل الكيرالويين فيها
-----

x2=84
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)19أجب عن التية:
.aمن سلمى لعبد الولى؟
.bمن الذي يريد أما؟
.cمن الطيب صالح؟
.dمن قتل شيخ صابر؟

Time: 3 Hours
¼x4=1

)20إختر اللئق لما فى مجموعة " أ " من مجموعة " ب "
(أ)

¼x4=1

(ب)

سلمى
.aمكاوى
نعمات
.bدرهم
فى قاعة المحكمة
.cعطيات
.dحرف النون والقلم المسنون نجيب الكيلنى
)21أكتب مؤلف الكتاب (إختر مما هي داخل قوسين)

¼x4=1

(
)
.aالقاهرة الجديدة
.bفى القاطار
.cوجوه فى الزحام
.dقنديل أم هاشم
¼x4=1
 )22أكتب اسم بلد الكاتب (إختر مما هي داخل قوسين)
.aفاطمة يوسف العلى (اليمن ،السعودية ،مصر ،الكويت)
.bمحمد أحمد عبد الولى (المغرب ،سلطنة عمان ،اليمن ،الردن)
(أبو ظبى ،دولة قطر ،البحرين ،الكويت)
.cسعاد الوليتى
(ليبيا ،الجزائر ،مصر ،الهند)
.dيحي حقى
)23أجب عن السئلة التية فى كلمة أو كلمتين:
.aمن مؤلف الرواية "موسم الهجرة إلى الشمال"؟
.bعلى أي كتاب حاز نجيب محفوظ حائزة نوبيل؟
.cما هى الرواية الولى فى العربية التى اكتملت فيها شروط الرواية
الحديثة؟
.dمن صاحب "الرواح المتمردة"؟
.eأب القصة العربية الحديثة ـ من يعرف بهذا اللقب؟
.fأول قصة قصيرة فى العربية؟
.gصاحب "حديث عيسي بن هشام؟
.hمن كتب فى العربية الحديثة أول المسرحية الشعرية؟
.iمن يعرف برائد المسرحية السلمية؟
.jمن صاحب "أهل الكهف"؟

x 10 = 10 1

)24أكتب شرحا وجيزا مع ذكر السياق:
فرع " أ "

(أربع من ست عبارات آتية)

x4=82

 ..................aولكذلك فــى أعماقــك كنــت فرحــة ،وســالت الدموع
 .....................دموع الفرح فـى عينيـك ،وظـن الذيـن حولك أنـك تبكيـن
حزنا على فراق والدك  ...................ومنزله ............
.bأيـن تريــد يـا سـيدي؟ قلت :انهـا مريضـة ولبـد لي مـن المصـير إليهـا.
فصمتت لحظة ثم قالت بصوت خاقت مرتعش :ل تفعل يا سيدي فقد
سبقك القضاء إليها.
.cأيتها القتاة الغريرة ،كيف لم يقو مكرك على ستر سذاجتك الكامنة في
نظرتــك أ تكونيــن ســاذجة قــد تعلمــت المكــر أو ماكرة قــد تعلمــت
السـذاجة؟ اكذبـي مـا سـئت وامكري ،فليـس أحـب إلى قلي مـن كذبـك
ومكرك.
.dإياكــم أن تقربوا النار  ..............ليــت هذه الفأرة أل حيوانــا مســحورا
يلبس بجسده عفريت من الجن الحمر.
.eوتذكرت لمياء أنهــا ســألت عبــد القادر عمــا تفعله إذا لم يأت صــاحب
البدلة الرماديــة لكنــه قطــع عليهــا تســاؤلها آنذاك وأنهمــا أنــه ل مجال
للحتفالت لن المور تيسير سيرا دقيقا و منظما.
.fوأمســكت الم بقيــة أولدهــا لئل يندفعوا مثــل زيادة وصــاحب مولولة:
ابنـي ابنـي ،وذهـل عبـد الموجود ممـا يحدث واندفـع مخاطـر بحياتـه ــ
وكأنما فى غير وعي ـ نحو ابنه ............
فرع " ب "

(ثلث من خمس عبارات آتية من الرواية)

********************)1
*********************)2
************************)3
**************************)4
****************************)5
x4=41
)25أكتب مقالة عن واحد من التية:
.aالحياة الجتماعية فى اليمن كما تظهر فى القصة "الرض يا سلمى"
.bموجز القصة "اريد أما" مع نظرياتك
x4=41
)26أكتب مقالة عن واحد فى التية:
.aالطيب صالح ومكانته فى الدب السودانى
.bأهمية الرواية "موسم الهجرة إلى الشمال"
-----

x3=62
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 – Iأجب عن السئلة كلها:

½ x 28 = 14 grade point weightage

أكمل الجمل بما في القوسين
)27أصدقائي  ........الشاي في المطعم (يشرب)
)28أين المندوبات اللتي .....بالمس (وصل)
)29الستاذة  ..........إلى مكتب الرئيس (ذهب)
 ................)30المسافرون منتظرون في قاعة الجلوس (ما زال)
ضع الكلمة التي بين القوسين في الموضع المناسب من الجملة مع تغيير
ما يلزم:
)31أبي ل يريد أن أكون طبيبة (وأمي)
)32إخوتي يلعبون في الحديقة الكبيرة (الصغير)
)33الحافلة جاهزة والمسافرون غير جاهزين (لكن)
)34يزور الطفال المنتزه (لم)
إجعل المفعول به مبتدأ مع بناء الفعل للمجهول:
)35رأيت إبنتين في المقهى
)36عالج الطبيب الممرضات
)37نشاهد الللعبين من فوق الشجرة
)38ما علمت هذين الولدين
أجب عن السئلة التية مستعمل العدد المذكورين
)39كم عما لك يا ليلى ()4
)40كم قلما عندك ()2
)41كم سؤال في هذا الدرس ()8
)42كم طالبا في فصلكم ()30
إجعل الكلمة التي بين القوسين مضافة إلى المبتدء مع تغيير ما يلزم:
)43البنتان عند أستاذتهما (أخ)
)44الللعبون في الملعب (المدربون)
)45الصحافيون جالسون في النادي (زوجات)
)46المسافرات حاضرات (مرشد)
أعد الجمل التية حسب الرشادات التي تلي كل واحد منها:
)47الساتذة راضون بالنتائج (أدخل ليس)
)48أوراق الشجار ساقطة (حول إلى جملة فعلية)
)49الطالبتان نائمتان في الغرفة (أدخل لعل)
)50ترجع العاملت من المصانع (حول إلى جملة اسمية)
)51أين الطلب الذين ما جاؤوا بالمس (ضع الطالبات مكان الطلب)
)52إن الله غفور (أدخل كان بدل إن)
)53كان النبياء معصومين (أدخل إن بدل كان)
)54في قسمنا  8أساتذة (حول الرقم إلى اللفظ)

: – عرب العبارات التيةII

7x2 = 14 grade point weightage

1)

The new and beautiful watch is broken

2)

The teachers of the new school are good

3(

We have studied agriculture methods from these books

4)

What did you write with your pencil on the paper?

5)

The girl wrote two long letters to the ministry

6)

She is the most beautiful girl in that famous city

7)

You were our friends, and now you are our enemies

8)

Go to the school, girls, and learn your lessons

9)

The door of the house were opened and the parents were received with joy

10)

Religion is an important matter. more important than wealth

11)

How many apples have you promised? It is your duty to bring more than that.

12)

Wake up, women, and do your duty in the kitchen.

13)

The Muslims and Christians fought each other a long time ago, but they agree today in
many things.

14)

Whenever I see you, I remember my mother.

15)

I found a thief in the house during the night

16)

The prime minister’s house caught fire this afternoon.

17)

Our appointment was for five o’clock in the evening.

18)

I was extremely afraid of the situation

19)

Outside my office is a bush where in there is a nightingale’s nest

20( A government spokesman announced the return of the price of oil to what it was before the
war.
21)

The servants cut the wood with their axes, then informed their master of the completion of
the work.

 أكتمب مقالة موجزة كافيمة ممع مراعاة بالحكام النحويمة حول أي إثنيمن ممن- III
:المواضيع التية
x 4 = 8 grade point weightage 2

)ذكريات طفولتي1
)رحلة لن أنساها2
)الكتاب الذي أعجبني3
)الطلب والنشاطات الجتماعية4
---
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Time: 3 Hours

)55أكتب الكلمة أو العبارة التية:
.aما هو الكائن اللكترونى مع الذكاء
********.b
*********.c
**********.d
***********.e
************.f
*************.g
**************.h
***************.i
****************.j
*****************.k
******************.l
½ x 12 = 6
)56أجب فى جملة عن التية:
.aمن هو كمال الشناوى؟
.bأين يمكن سحر المرأة فى رأى الشاعرة هيام حماد؟
********.c
*********.d
**********.e
***********.f
************.g
*************.h
**************.i
***************.j
****************.k
*****************.l
x 5 = 10 2
)57أكتب المذكرة على خمس من التية:
.aالتخابر الدولى
.bامراض الجلد فى الصيف
.cارتداء الخودة
.dصيد السمك
.eخيبة النترنت العلنية
.fمكافحة التسمم الغذائى
.gالتبريد ـ وسيلة علجية
.hالسمنة عند الطفال
x3=62
)58أكتب فقرة على ثلثة المواقف الحديثة التية:
 )2سوق العمل
 )1التلوث البيئي
 )4ارتفاع حرارة الرض
 )3كأس العالم لكرة القدم
 )5كاميرات الفيديو الرقمية
)59أعد مقابلة مع واحد من الشخصين المشهورين حيث ل تقل فيها عن
x1=44
عشرة أسئلة وأجوبة:
.aسياسي فى بلدك  )2لعب كرة القدم من فريق وطنك
x1=44
)60أكتب استطلعا عن ملمح واحد من التية:
كمال الشناوى
.aالشيخ حسين عرب أو
½ x 12 = 6

.bمدينة كاليكوت

أو نيو دلهى
-----
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)61أجب فى كلمة واحدة عن السئلة التية:
.aمن هو الشاعر العربى الذى عاش فى سرنديب زمنا؟
.bمن هو معروف بشاعر النيل؟
.cأمير الشعراء فى العصر الحديث هو شاعر السلم من هو؟
.dمن صاحبة الشعر الحر؟
.eفى أي بلد ولدت نازك الملئكة؟
.fمن رائد شعر المقاومة في الدب العربي؟
*******.g
********.h
*********.i
**********.j
x 10 = 10 1
)62أجب عن السئلة التية فى جملة أو جملتين:
.aلماذا يسمى أحمد شوقى شاعر البلط؟
.bما هي خاصية الشعر خليل مطران؟
**********.c
***********.d
*************.e
**************.f
***************.g
****************.h
*****************.i
******************.j
½ x 10 = 5
)63اشرح العبارات الشعرية التية:
.aالرملة المرضعة
*****.b
*******.c
*********.d
**********.e
************.f
**************.g
***************.h
****************.i
*****************.j
x2=84
)64أكتب فقرة عن أربع من التية:
 )2حادثة دنشواى
 )1البارودى
 )4محمود درويش
 )3عمر أبو ريشة
 )5نازك الملئكة
الموت فى الظهير
x2=84
)65أكتب مقالة عن اثنين من التية:
.aتأثير الرومانتكية فى الشعر العربى الحديث
.bالشعر العربي الحديث فى الهند
.cحافظ إبراهيم شاعر الشعب
.dالعناصر السلمية فى الشعر العربى الحديث
-----

½ x 10 = 5
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 Iاجمب عن السئملة التية في جمملمة اوجمملمتين
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)1مـا هو الدب؟
)2عـرف اللغة.
)3مـا الـفرق بيـن البلغـة والنـقد؟
)4ما هي المسـرحيـة
)5ما الذوق الدبى؟
)6مـاالـهدف بـدراسـة الدب؟
)7مـاهـوالنـقد؟
)8مـا العلقـة بيـن النـقد والدب؟
)9مـاهـو الفن المسـرحـي
)10مـا الـفرق بين الرواية والدراما؟
)11مؤلف الكتاب "العمدة"
)12مـا هـي الـقصـة؟
)13مـا هي عـناصرالدب؟
)14مـاهـوالشعر؟
)15صاحب الكتاب "الشعر والشعراء"
)16ما اسم حركة العقاد الدبية؟
)17ما الفرق البارز بين الشعر والنثر؟
)18ما هي أظهر ميزة فى الدب؟
)19ما هي أطوار تصميم الدراما؟
)20ما هي الملكة التى بها تقدر القطعة الدبية؟
:IIأكمتب مذكرة علي سبمعمة من العمناوين التمية

2x5 = 10
)1فـوائـد النـقد
)2السلوب الدبـي
)3الدب وفـلسـفة الحـياة
)4الـصلـة بيـن العـلم والدب
)5المـذاهـب الدبـية الـعربيـة
)6عـنا صـر الدب
)7الـنظريـات السلميـة فـي الدب والنـقد
)8النـقد والحـركـات الحديـثة
)9النـقد الدبـي التطبيقى
)10الـنظريــات الحـديـثة فـي الـنقد

x4=8 2
 IIIأعد إعجابا للقطعة الشعرية التية :

سـلم من صبـابتردي أرق (1
ودمـع لليكـفكف يـادمسـق
ومـذرة اليـراعـة والقـوافـي
جـلل الـرزء عـن وصـف يـدق
وذكـري عـن خـواطـرهـا لقـلبي
(الـيك تـلفـت ابـداوخـفق (احـمـد سـوقـي
رمـعـنا ولتـي ،دهـاتـهـا يـاسـاقي (2
مسـناقـة ستـعـي الي مسـتـان
مـاكـان أكـثره علـي الفـها/وأفـلـمه في طـاعـة الخـلق
الله عـفـار التذنوب حميـعـها
ان كـان ثـم من اننوب بـواقـي
بـاللمسـي قـد كـنا سحـنـي طـاعـة
والـيوم مـن العـيد بـاللطلق
فـسحـكت التي من السرور ملـم تـزال
بــنـت الكروم كـريـة اللعـراق
إنـه الـرسول لـسيـف بيــضاء بـه (3
مـهنـد مـن سيوف الله مسلول
فـي عـصبـة مـن قريـش قـال فـائـهم
بـبطـي مـكة لـما اسـلـموازولوا
ذالـك فـمازال انـطاس ولكـمشف
(عـند الـقـاء ولميـل مـعازيـل (كـعب بـن زبير
رأيـت سـفـاالسـيخ لحـلم بـعـد ه (4
وانـه الـفسـي بـعـد الـتفـاحـعـه يـحـلم
ومـن ليـصانـع فـي أمـور كـثيـرة
يـضرس بـأنـيـاب ويـوطـأبـمـنسم
ومـن يـك ذافـضـل فيـبـغل بضـصلـه
علـي قـومـه يـسـغـفر عـنـه ويـذهـم

أو

أكتب ملحظة نقدية عن العبارة التية

x4=8 2
 IVاكتب مقالة على اثنين من التية
)1دور الرواية فى توجيه المجتمع
)2أقسام الشعر
)3إثارة العواطف هى الهدف فى الكتابة الدبية
)4الصحافة وتطور الدب العربي الحديث
-----
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)66أجب عن التية فى كلمة أو عبارة واحدة:
.aمن شريك العقاد فى حركة الديوان؟
*********.b
***********.c
*************.d
**************.e
***************.f
*****************.g
******************.h
*******************.i
********************.j
½ x 10 = 5
)67أجب عن السئلة التية فى جملة أو جملتين:
.aلماذا احتج العالم السلمى على كتاب طه حسين "الشعر الجاهلى"؟
.bكيف تقول إن المسار الفنى فى روايات نجيب محفوظ هو واقع الحياة
المصرية؟
*********.c
**********.d
***********.e
************.f
*************.g
**************.h
***************.i
****************.j
x2=84
)68أكتب مقالة عن اثنين من التية:
.aما هي خصائص النشر العربى الحديث؟
.bالصحافة العربية وتطور النشر الحديث
.cالدب القصصى فى العربية وتطوره فى العصرالراهن
.dتطور الكتابة النقدية
x2=84
)69أكتب مقالة عن اثنين من التية:
.aتأثير الرومانتكية فى الشعر العربى الحديث
.bتطور النقد الدبى وحركة الديوان
.cالرابطة القلمية والدب المهجر
.dمظاهر تأثير القرآن فى الدب الحديث وتطور الدراسة
x 5 = 10 2
)70أكتب مذكرات الوجيزة على خمس من التية:
.aد/طه حسين
.bحركة الديوان
.cمصطفى صادق الرافعى
.dجبران خليل جبران
.eكتابة الستطلعات فى الجرائد
.fالرمزية
.gتأثير الغرب فى الدب العربى الحديث
-----

½ x 10 = 5

