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إاجبةتبةبلغةتبللربيةتبقط ؤلاإ 

I10))إإإإإإأكملبللفبلغبةبإلانبسببممببةينبللطوسينب.ب x 1 = 10 Marks   

 
 )غلم البيان / غلم املػاوي / غلم الػروض(    ------كان الخليل بن أحمد واطؼ  .1

 ) ألادبي / الػلمي / الخطابي(   يحخاج إلى الخيال والػاطفت-----ألاسلىب  .2

 )الطلبي / غير الطلبي / الخبر(   ال يسخدعى مطلىبا. هى ما ----إلاوشاء  .3

 (  ابخدائيا / إهكاريا /طلبيا ) .---يجب أن يؤكد الخبر بمؤكد أو أكثر إذا كان الخبر .4

 ) أمر / اسخفهام / جمني (      .------"ليت" هى اللفظ املىطىع لـ .5

 ) القسم / الىداء / الخعجب (     من إلاوشاء الطلبي. ------- .6

 ) من / ما / متى( هي أداة لالسخفهام التي جطلب بها حػيين الػاقل.  ---- .7

 ) هداء / ههي / رجاء (   هى طلب إلاقبال بحرف هائب مىاب أدغى. ---- .8

 )طىيل / مديد / بسيط(  -----"، بحرها مسخفػلن فاغلن مسخفػلن فاغلن" .9

                ( الاسخفهام/  ألامر/  الىهي)    طلب الفػل غلى وجه الاسخػالء ------  .11

  

.II8)) إإإمنبألاسئغتبآلاتةتبفيباجمغتبأوباجمغتينبثمبنةتأاجببعنببب x 2 = 16 Marks        

 

 ؟ ما هي خصائص ألاسلىب الخطابي .11

 ؟ ما الفرق بين الخبر وإلاوشاء .12

 ؟ حاالث الثالث للمخاطبالما هي  .13

 ؟ ما هي أدواث لخىكيد الخبر  .14

 غّرف الخمني .15

 يغ ألامر التي جخرج غن مػىاها ألاصلياذكر بػظا من ص .16

 ؟ما هي أدواث الىداء  .17

 ؟ فّرق بين القصر الحقيقي والقصر إلاطافي .18

 ؟مىر التي جحخاج إلى إلاطىاب بػظا من ألا  اكخب .19

 ما هي صيغ إلاوشاء غير الطلبي ؟ .21

 ما هي أدواث الاسخفهام املهمت ؟ .21

 اكخب الخفاغيل ألاصليت لبحر " الرجس "  .22
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III6))إإإإإإمنبآلاتةتبستتطبةبواجيزةبعنبأعّدبق.ببب x 4 = 24 Marksإإ

 

 الاسخفهام .23

 القصر .24

 الفصاحت والبالغت .25

     أطرب الخبر .26

 ألاسلىب وأهىاغه .27

 غلىم البالغت .28

 أغراض إلقاء الخبر .29

 الىهي  .31

 املساواة .31

 

.IV 2))   بببإبببإبببببببببببإإإإممببيأتيبلثنينلكتببمطبلتبعنبببببب x 15 = 30 Marks 

 

 وإلاطىاب إلايجاز  .32

 إلاوشاء الطلبي وأقسامه .33

 غلم املػاوي ومىاطيػه .34

 الىصل والفصل .35

 

 


