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، والجصء الثاوي، والجصء الثالث. وغلى الطالب أن  حشخمل ىرو الىزكت غلى ثالثت أجصاء: الجصء ألاٌو

 ًجيب من ألاجصاء ولها.

ت واإلاطلىب ئجابتها  -1  (5x2=10)                        ولها وليل طإاٌ زكمان.ٌشخمل الجصء ألاٌو غلى خمظت أطئلت ئجباٍز

 (2x5=10)      .ًحخىي الجصء الثاوي غلى أزبػت أطئلت واإلاطلىب ئجابت أي من ؤلاثىين منها وليل طإاٌ خمظت أزكام -2

 (1x10=10)                      ثالثت  أطئلت  واإلاطلىب ئجابت طإاٌ واحد منها وله غشسة أزكام. منًخيىن الجصء الثالث  -3

 

 (5x2=10)  الجزء ألاول 

 :موضوعيةأسئلة  -2

1. 

 ىرا حشبيه: 

 مللىب -4 ضمني -3  جمثيل -2  مفسد -1

 . السجؼ اإلاخىاشن ىى ما اجفلذ فيه الفاصلخان في:2

 ما ذهسليع م -4 الحسف ألاخير فلط -3 الىشن فلط  -2 الىشن والحسف ألاخير -1

 ًىلظم السجؼ ئلى: -3

 ثماهيت -4  خظمت  -3   أزبػت -2  ثالثت -1

 ئذا حشابه اللفظان في الىطم واخخلفا في اإلاػنى وان ىرا: -4

 ط   -1
 
 ج   -2  باكا

 
  -3  ىاطا

 
 ملابلت  -4  سجػا

 أزوان الدشبيه: -5

 ثالثت -4   أزبػت -3  خمظت -2  اثىان -1

 وأن مثاز الىلؼ فىق زؤوطىا
 

 وأطيافىا ليل تهاوي وىاهبه 
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 (2x5=10) الجزء الثاني

 قصيرةإلاجابة الأسئلة  -0

 باألمثلت. هااشسحو اهخب مىاكؼ الفصل والىصل،  1 .1

 لإلوشاء، اهخب باألمثلت؟ .2
 
 هم كظما

  اذهس حػٍسف الاكخباض مؼ ألامثلت. .3

 ما الفسق بين غلم البيان وغلم البدٌؼ؟ .4

****** 

 (1x10=10)  ثالجزء الثال

 إلاجابة الطويلة:أسئلة  -3

1.  ،
 
 اصطالحا

 
 و بين أكظام الدشبيه.اهخب مػاوي الدشبيه لغت

 اهخب غن جطىز غلم البدٌؼ. .2

 اهخب ملالت وجيزة غن جطىز غلم البالغت غبر الػصىز  .3
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، والجصء الثاوي، والجصء الثالث. وغلى الطالب أن  حشخمل ىرو الىزكت غلى ثالثت أجصاء: الجصء ألاٌو

 ألاجصاء ولها.ًجيب من 

ت واإلاطلىب ئجابتها ولها وليل طإاٌ زكمان. -1  (5x2=10)                        ٌشخمل الجصء ألاٌو غلى خمظت أطئلت ئجباٍز

 (2x5=10)     ًحخىي الجصء الثاوي غلى أزبػت أطئلت واإلاطلىب ئجابت أي من ؤلاثىين منها وليل طإاٌ خمظت أزكام.  -2

 (1x10=10)           ًخيىن الجصء الثالث من ثالثت  أطئلت  واإلاطلىب ئجابت طإاٌ واحد منها وله غشسة أزكام.            -3

 

 (5x2=10)  الجزء ألاول 

 

 موضوعية:أسئلة  -2

 "هظم البدٌؼ في مدح خير شفيؼ" ألفه:  -1

 جابس ألاهدلس ي -4 غائشت باغىهيت -3 صفي الدًن -2 جالٌ الدًن الظيىطي  -1

 "أطامت بن مىلر" جىفي في غام : -2

 ه403 -4  ه574 -3  ه584 -2  ه606 -1

 و  ﴿ كاٌ حػالى: 3-
 

 ل
 
 م   ن  د  ً   ل  ػ  ج   ج

 
 غ
 
 ى  ل

 
 ل
 
 ئ   ت

 
 هىاًت غن:في ىرو آلاًت  ﴾(29)ؤلاطساء: ً  ل  ى  ى غ  ل

 مجمىع ذلً -4  مدح الاغخداٌ-3  ذم ؤلاطساف -2 ذم البخل -1

 مإلف هخاب "البدٌؼ": -4

 ابن اإلاػتز -4  ابن كخيبت-3  الػظىسي  -2  الجاحظ -1

 اإلاظخػمل في غير ما وضؼ له: اللفظ -5

 ؤلاطىاب -4  الاكخباض-3  الدشبيه -2  املجاش -1

***** 
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 (2x5=10) الجزء الثاني

 قصيرةإلاجابة الأسئلة  -0

 غسف ألاطلىب واهخب خصائص ألاطلىب ألادبي باإلًجاش .1

ت مؼ ألامثلت .2  اذهس حػٍسف الخىٍز

 ماذا حػسف غن أىميت الاطخػازة في الىالم؟ اهخب مؼ ألامثلت. .3

 ما هي أىميت غلم اإلاػاوي في البالغت الػسبيت. .4

****** 

 (1x10=10)  الجزء الثالث

 إلاجابة الطويلة:أسئلة  -3

  .سجل مػلىماجً غن "الاكخباض"، و"الخضمين" و"الخلميح" مؼ ألامثلت .1

 األمثلت.ب ىاث اللفظيت؟ غسف ول واحد منهاما هي املحظ .2

تاهخب  .3  .هما كسأث في الىخاب وأوشانها أطماء البحىز الشػٍس


