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ٕالاجابة باللغة العربية فقط
 . Iأكمل الفراغ باملناسب مما بن القوسن

)(10 x 1 = 10 Marks

 ----- .1ي العنصر ٔالاسا ٔالاول ي تكوين النص املكتوب واملنطوق ) البالغة  /الكتابة  /الكلمة (
) التدوين  /الكتابة  /التأليف (
 .2الجمع والشد والتنظيم أمر ضروري ل ----
 .3مر بالدور الفطري والدور الف; والدور البدي>ي وكل من ذلك متعلقة ب ------
) التعبٕ / FGالانشاء  /التأليف(
 -------- .4مخصوﺻة باملعامالت والتأريخ والتوثيق و ي ضرورة للمنافع العلمية واملكاتبات الرسمية
)كتابة إجرائية /كتابة إبداعية  /إتقان ٔالاداة (
 -------- .5القواعد العامة ٔالاساسية ال\ تتعلق ب[Fكيب الجملة وضبط مفرداWXا
)النحو ٔ /الاداة /البالغة(
 ------- .6هو يبحث فيما يتعلق بدالالت ٔالالفاظ وتطورها والصوتية ومخارج الحروف
)فقه اللغة /أسلوب ٔالادب/النحو والصرف(
 .7تفيد  --------إتصال الكالم إذا طال أحد ركنيه و ي من أدوات الربط )النقطة /الوﺻلة /الفاﺻلة(
 .8الوﺻلتان تحصر بيWrما الجمل ٕالاع[Fاضية والتفس FGتسم nهذﻩ العالمة -----------
)املعقوفان /الاع[Fاض/التوضيح(
 -------- .9ي تستخدم بGن جملتGن فتكون الثانية فWyا سببا ي ٔالاوwى
)الفاﺻلة  /الفاﺻلة املنقوطة  /النقطة(
" .10وآسفاﻩ ما ﺻديقي! " هذﻩ الجملة توضع عى ) ------------تعجب /حزن /إستغاثة(
 .IIأجب عن ثمانية من ٔالاسئلة ٓالاتية *ي جملة أو جملتن
 .11ما هو املقصود بالتحرير ؟
 .12ما املراد باملقالة ؟
 .13ما ي عناﺻر البناء التعبFGي ؟
 .14ملاذا تستخدم عالمات ال[Fقيم؟
 .15الفاﺻلة والفاﺻلة املنقوطة ،ما هما ؟
 .16ماذا تعرف عن الاستفهام ٕالانكاري؟
 .17ما الفرق بGن الخطبة واملحاضرة ؟

)(8 x 2 = 16 Marks

 .18مكانة التقرير ي الكتابة الوظيفة ؟
 .19ما ي مجاالت التقرير وأغراضه ؟
 .20ماذا تعرف عن الرسالة ٔالادبية؟
 .21ما ي القصة القصFGة التقليدية ؟
 .22الوﺻل والفصل ،ما هما ؟
ّ . III
أعد فقرة وج0ة عن ستة من ٓالاتية
.23

الفرق بGن الكتابة والتدوين

.24

قد ارتبط التعب FGي املع; nالشائع بمادة ٕالانشاء .كيف؟

.25

املصادر

.26

أنواع الطريق إwى تعلم الكتابة ي رأي ابن ٔالاثFG

.27

شروط الكاتب ي رأي عبد الحميد الكاتب

.28

أهمية التلخيص ي الكتابة

.29

القرآن الكريم هو املصدر واملرجع ي فهم اللغة وتدوقها .بGن

.30

ٕالانشاء والتأليف

.31

الفرق بGن التحرير والتعبFG

.IV

اكتب مقالة عن اثنن مما يأتي

.32

الكتابة وأنواعها

.33

الكتابة واﺻطالحاWXا ي فن التحرير العربي

.34

ضوابط الرسم الكتابي ي العربية

.35

الكتابة ٕالابداعية والوظيفية

)(6 x 4 = 24 Marks

)(2 x 15 = 30 Marks

