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 ؤلاجابت باللغت العربيت فقط 

 

I . 10))             أكمل الفراغ باإلاناسب مما بين القوسين x 1 = 10 Marks   

                  

ن الىص املكخىب واملىطىق اسسي   لا هي العىصش لا  ----- .1  ( الكلمت/  الكخسبت/  البالغت)   ول في جكٍى

ن / الكخسبت / الخأليف     ---- والشذ والخىغيم أمش طشوسي لالجمع  .2  ( ) الخذٍو

  ------ رلك مخعللت بوالذوس البذٌعي وكل من  الفن مش بسلذوس الفطشي والذوس  .3

 () الخعبير / إلاوشسء / الخأليف

خ والخىثيم وهي طشوسة للمىسفع العلميت واملكسجبسث الشاسميت  مخصىصت -------- .4  بسملعسمالث والخأٍس

 ( كخسبت إبذاعيت / إجلسن لاداة/ كخسبت إحشائيت)

  الت  جخعلم بتركيب الجملت وطبط مفشداتهس اسساسيتلا  اللىاعذ العسمت -------- .5

 (البالغت/ لاداة/ الىحى )

 هى ًبحث فيمس ًخعلم بذالالث لالفسظ وجطىسهس والصىجيت ومخسسج الحشوف  ------- .6

 (الىحى والصشف/أاسلىب لادب/ فله اللغت)

 (الفسصلت/ الىصلت/ ىلطت)ال   الشبطإجصسل الكالم إرا طسل أحذ سكىيه وهي من أدواث  --------جفيذ  .7

  ----------- العالمتالىصلخسن جحصش بينهمس الجمل إلاعتراطيت والخفسير حسمى هزه  .8

 (عتراض/الخىطيحاملعلىفسن/ لا )

   هي حسخخذم بين حملخين فخكىن الثسهيت فيهس اسببس في لاولى -------- .9

  (الفسصلت املىلىطت / الىلطت/  الفسصلت)

 (إاسخغسثت/ حزن / حعجب) ------------هزه الجملت جىطع على  "وآاسفسه مس صذًلي! " .11

 

.II   8))                       من ألاسئلت آلاتيت في جملت أو جملتين ثمانيتأجب عن x 2 = 16 Marks        

 

ش  .11  ؟مس هى امللصىد بسلخحٍش

 ؟ بسمللسلتمس املشاد  .12

 ؟مس هي عىسصش البىسء الخعبيري  .13

 ؟ملسرا حسخخذم عالمسث التركيم .14

 ؟ ، مس همس الفسصلت والفسصلت املىلىطت .15

 ؟إلاهكسسي اسخفهسم مسرا حعشف عن لا  .16

 ؟ خطبت واملحسطشةالمس الفشق بين  .17



 

ش في الكخسبت الىعيفت  .18  ؟مكسهت الخلٍش

ش وأغشاطه مس هي  .19  ؟مجسالث الخلٍش

 ؟لادبيتالشاسسلت  عن حعشف رامس .21

 ؟ اللصت اللصيرة الخلليذًتمس هي  .21

 مس همس ؟، الىصل والفصل .22

 

III   . 6))                               من آلاتيت ستتأعّد فقرة وجيزة عن x 4 = 24 Marks

               

ن   .23  الفشق بين الكخسبت والخذٍو

 كيف؟ .سجبط الخعبير في املعنى الشسئع بمسدة إلاوشسءاكذ  .24

 املصسدس  .25

م إلى حعلم الكخسبت  في سأي  .26  بن لاثيراأهىاع الطٍش

  سأي عبذ الحميذ الكسجبفي ششوط الكسجب  .27

 أهميت الخلخيص في الكخسبت .28

م هى املصذس واملشحع في فهم اللغت وجذوكهس. بين .29  اللشآن الكٍش

 إلاوشسء والخأليف .31

ش والخعبيرالفشق بين  .31    الخحٍش

 

.IV       2))                              مما يأتي اثنيناكتب مقالت عن x 15 = 30 Marks 

 

   وأهىاعهسالكخسبت  .32

ش العشبي .33  الكخسبت واصطالحستهس  في فن الخحٍش

 تالشاسم الكخسبي في العشبيطىابط  .34

 الكخسبت إلابذاعيت والىعيفيت  .35

 


