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I.   ل الفراغ بكلمة أو بضع كلماتاكتب الجواب أو كم : ( 10 X 1 = 10 marks )                   
 

ًّ   " ولٌل كموج البحر أرخى سدوله   .1  بأنواع الهموم لٌبتلً ".  عل

 ---- فٌه شبهال هذا البٌت ٌشتمل على تشبٌه غٌر تمثٌلً ألن وجه

 -------فً البٌت ة " رقٌق " الكلم. حر ومعناها رقٌق " " ومن العجائب لفظها  .2

 " ال تغّرنك من الظلمة كثرة الجٌوش واألنصار )إنما نؤخرهم لٌوم تشخص فٌه األبصار(". .3

 ---------الكلمات بٌن القوسٌن من القرآن الكرٌم. هذا مثال لـ 

 .-------" . االستعارة فً اآلٌة النورإلى  الظلمات" كتاب أنزلناه إلٌك لتخرج الناس من  .4

 -------البٌت حذف من كل مصراع لبٌت نصف التفعٌالت، سمً  إذا .5

. ال ٌستجٌبون لهم بشًء إال كباسط كفٌه إلى الماء لٌبلغ فاه وما هو ببالغه" ه"والذٌن ٌدعون من دون .6

 ما هو غرض التشبٌه فً هذه اآلٌة ؟

 الفعل. -----"ازدحمت شوارع القاهرة". ٌسند الفعل "ازدحمت" فً هذا المثال إلى  .7

 " . ما هً العالقة بٌن المعنى الحقٌقً والمعنى المجازي للكلمة "ٌد" ؟ أٌدٌهمهللا فوق  ٌد"  .8

 غرقت فً صحٌفة زرقاء ". اذكر وجه الشبه فً البٌت. " كأن الهالل نون لجٌن  .9

 .--------"دالئل اإلعجاز" و"أسرار البالغة" هً الكتب المشهورة فً البالغة ألفها  .11

 

II. اكتب الجواب ألربعة من اآلتية في فقرة قصيرة : ( 4 X 5 = 20 marks )                         

            
 عّرف الزحاف والعلل .1

ٌّن الفرق بٌن األسلوب العلمً واألسلوب األدبً .2  ب

 اشرح الفرق بٌن المجاز والكناٌة .3

 المجازات األخرى ؟ عنكٌف ٌتمٌز المجاز العقلً  .4

 الحكٌم ؟ ما هو األسلوب .5

 اذكر أهم عٌوب القافٌة   .6

 

 



 
III.  ع بيت            ( X 5 = 10 marks 2 ) :   من اآلتية واكتشف البحر مع ذكر الزحاف والعلل ينقط 

 
 متٌـّم عندها لْم ٌجز مـكـبـول  بانْت سعاد فـقـْلبً الٌـْوم متبـول.  1

       لة األسـدِ إّن البغوض تَدّهى مقـْ   . ال تْحـقرّن صغٌرا فً ُمخاَصَمـة2

 إّنـما أْصل الفَتى ما قْد َحَصـلَ    ال تـتـْل أْصال وفـْصـال دائـبا.  3

 فها نْحن َنْطلـُب مـْنـَك األمانا   .  وكـُّنـا نـُعـّدك للـّنـاِئـبـاِت   4

 
IV. اكتب مقالة واحدة من اآلتية   :          ( 1 X 15 = 15 marks )

                      
 المرسل وعالقاتها غٌر المشابهةز المجا .1

 وأنواعها المحسنات المعنوٌة .2

 التشبٌه وأغراض التشبٌه .3

 
 
V.   مقالة واحدة من اآلتية أعد   :         ( 1 X 20 = 20 marks ) 

                     
 ومكانة اللغة العربٌة فٌها اللغوٌة Afro-Asianآسٌوٌة -أسرة األفرو .1

 لفصحىاللهجات العربٌة والعربٌة ا .2

 علم اللغة وأجزاءه وأنواعه .3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


