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ٕالاجابة باللغة العربية فقط
)(10 x 1 = 10 Marks
 . Iأكمل الفراغ باملناسب مما بن القوسن
) امرؤ القيس  /مضر بن نزار  /عنة (
 .1يقال إن -----أول َمن قال الشعر بن العرب
) سقراط  /أفالطون  /أرسطو (
 .2رأى  ----أن اللغة هبة من الطبيعة.
 ---- .3هو الذي ّ
) الشعر الجاهDي  /العروبة  /القرآن الكريم(
ضمن للعربية عمرا طويال .
)الهندية ٔالاوروبية  /السامية  /الحامية(
 .4اللغة العربية لغة من اللغات --------
) ٕالانسانيات  /العلوم  /الفنون (
 .5الفلسفة من -----------
) املقالة  /الدراما  /التاريخ (
 .6املأساة من أنواع ----------
) الفلسفة ٔ /الادب  /علم اللغة (
 .7النحو من أجزاء ------------
) الصن  /الجزائر  /باكستان (
 .8اللغة العربية لغة رسمية _ي ------
) العاربة  /املستعربة  /البائدة (
 .9عاد وثمود من العرب -------
) املعلقات  /املوشحات  /النقائض (
 ------- .10من مصادر الشعر الجاهDي
 .IIأجب عن ثمانية من ٔالاسئلة ٓالاتية )ي جملة أو جملتن
 .11ما املراد باللغة العربية الفصiى ؟
 .12ماذا تعرف عن املوشحات ؟
 .13كيف ساهم القرآن _ي تطور اللغة العربية ؟
 .14ما pي عناصر ٔالادب ؟
ّ .15
عرف الفلسفة.
 .16ما هو علم اللغة ؟
 .17ماذا تعرف عن املعلقات ؟
 .18ما pي ٕالانسانيات ؟
 .19ما pي الفنون الجميلة ؟
 .20ما املراد باملنهج العلم r؟
 .21ماذا تعرف عن ٔالادب املقارن ؟
 .22اذكر بعض العوامل ال rzأدت إyى الwxضة ٔالادبية العربية _ي القرن التاسع عشر.

)(8 x 2 = 16 Marks

ّ . III
أعد فقرة وج2ة عن ستة من ٓالاتية
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2

)(6 x 4 = 24 Marks

ٔالاطوار التاريخية لألدب العربي
القرآن الكريم
ٕالانسانيات
الفنون الجميلة
شعر النقائض _ي العصر ٔالاموي
لغات ٔالاسرة السامية
املقامات
أجزاء علم اللغة
اللهجات العربية وتقسيمها
اكتب مقالة عن اثنن مما يأتي

.32
.33
.34
.35

اللغة العربية وخصائصها وأهميwا كلغة دولية
الشعر العربي الجاهDي وخصائصه
موقف ٕالاسالم من ٔالادب موقف إيجابي .ناقش.
ٔالادب العربي _ي العصر العبا rشعرا ونا

)(2 x 15 = 30 Marks

