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 QUESTION 1 – Source Material (A) –  
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 – QUESTION 2 – Source Material (B) السَُّؤاُل الثَّاِن 

 

َياَحةِ   َشرَِكُة ُيْسَرى لِلسََّفِر َوالسِ 
َغرِْيِن، ُلوِدََيم، بُرِيْ ُتوِرََي  291   0037َشارُِع تَ ن ْ

 ، يف الدور الثان 8رقم املكتب 
   0123745390اهلاتف: رقم 

 

 

 
 
 

  

 يف مِدينة القاِهَرةة َصْيِفيَّة ِإََل ِمْصر حلة ِسَياحيَّ رِ 
 اجلَِدْيدِة َوِهَي َمِدينة األَلف ِمْئَذنَة.

الر ِّْحَلُة أُلْسُبوٍع فقط واإلقَامة ِفِّ فُ ْنُدٍق رَاقَِّيٍة  تُ َقد ُِّم  
ُكلَّ الَوَجَباتِّ َوالشَّاي َوالَقْهَوةِّ ِفِّ َصاَلةِّ  اإلنْتِّظَار 

 طُوَل الَيوم
 ص  6:00: يوم األحد املغادرة
 مساًء  9:00: يوم األحد   الرُجوع

عر )ََثَُن ( الرحلة: مخسة عشر ألف راند  سِّ
: زايرة األهرام يف جيزة و زايرة أول السعر تشمل

 مسجد يف مصر )مسجد عمرو بن العاص(.
 

وهناك رحلٌة خاصة نَ ْهرِيٌَّة بَِعَشَرة ُدواَلرَاِت 
 اء.َأْمرِْيِكيٍَّة َمَساء ُكلِ  يَوِم اجْلُُمَعِة َمَع الَعشَ 

تقدم رحالت احلج والعمرة طول السنة 
 أبسعار مناسبة علي اخلطوط السعودية. 

م يفِّ اْلَمدِّيْ َنة يفِّ  5أايم يفِّ مكة و 5 أايَّ
جنوم بِّعِّْشرِّْيَن أَلُف رَاندِّ َمَع  5فندقِّ 

 ارائِّب اْلَمطَ رَ ضَ التَّْذكِّرَةِّ وَ 

أول يوم اخلميس من كل شهٍر املغادرة: 
َنةِّ َوالرُّبُعِّ َصَباًحايفِّ السَّاَعةِّ    الثَّامِّ
  بَعد عشرة أايمالرجوع: 

زايرة جبل ُأُحد ومسجد السعر تشمل: 
 قباء

وهناك رحلٌة خاصة ِإََل بَدر َمع الَغَداِء 
ِبَْمَسَة َعَشَر ُدواَلرًا َأْمرِْيِكيَّا َصباَح يَوِم 

 اخْلَِمْيِس .

 

 مكتب يسرى يف مدينة كيب تون
شارع هازل ، حي رايالندز، غِّيتسفِّيل  8

7764  
 0216379405رقم اهلاتف: 

 

 مكتب  يسرى يف مدينة جهانزبريغ
 شارع بيك  ، حي لِّينيسَيا  

 0118522414رقم اهلاتف: 
 



NATIONAL SENIOR CERTIFICATE: ARABIC SECOND ADDITIONAL LANGUAGE: PAPER I – Page iii of v 
SOURCE MATERIAL BOOKLET 

IEB Copyright © 2019 PLEASE TURN OVER 

 

 
 QUESTION 8 – Source Material (C) –  
 

 
[Source: The Holy Quran] 
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 QUESTION 9 – Source Material (D) –  

 

 

[Source: Al-Hadith] 
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 QUESTION 10 – Source Material (E) –  
 

 
 

[Source: Stories of the Prophets by Abu Al-Hasan Al-Nadawi] 

 


