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الدرجة العظمى01 :

لال انشاعش انجّضاس :
 -8ن ٙيٍ انشًظ خهعحٌ صفشاء
ض ٔانفضاءُ تّ عٕسٌ
 -3تٛر ٙاألس ُ
 -2نٕذشاَ ٙف ٙانشًظ ٔانثش ُد لذ
 -0حاسَفكش٘ ٔضاق صذس٘ ٔإٌْ
 -5كمّ ٕٚو ٍأَٛمُ لهث ٙتانفكش ِ

الأتان ٙإرا أذاَ ٙانشرا ُء
يُذاسٌ ٔعمفُ تٛر ٙانغًاءُ
(أَحمَ ) جغً ٙنمهد  :إَّْ ٙثاءُ
حاصَ ًْٕياً ٚضٛكُ عُٓا انفضاءُ
َعًٛاً ٚعٕد ْٕٔ شماءُ

أوالً :القراءة واملهارات اللغوية والبُنية الفكرية:
انغؤال األٔل ) يايثُّٗ ( عًاء) ٔياجًع ( انفكش) ؟
انغؤال انثاَ ) ٙيا انفكشج انعايّح ف ٙانُّصِ؟
انغؤال انثانث ) اَغة انفكشذ ٍٛاٜذٛر ٍٛإنٗ انثٛر ٍٛانًُاعث ٍٛنًٓا.:
أ -إلايح انشاعش ف ٙانعشاء.
ب -أحضاٌ انشاعش ًْٕٔيّ الذحصٗ.
انغؤال انشاتع ) يا انحانح انرٔ ٙصم إنٓٛا جغذ انشاعش ؟ ٔياعثة رنك ؟
انغؤال انخايظ ) لال إنٛاط فشحاخ :

أُغشِب خهف انشصقِ ْٕٔ يُششِقٌ

د ساح ٚغ ِشبُ
ٔألغى نٕ ششَل ُ

ٔاصٌ يع انثٛد انخايظ يٍ حٛث انًضًٌٕ ( انفكشج )

ثانياً) العاطفة :
انغؤال األٔل ) يإَع انعاطفح ف ٙانُّصِ؟
انغؤال انثاَ ) ٙيانشعٕس انعطف ٙف ٙانثٛد انشاتع؟

ثالجاً) البنية الفنية :
انغؤال األٔل ) اركش يٍ انُّص كهًر ٍٛذُرً ٙكم ٌّ يًُٓا إنٗ يجال ( انًعاَاج )
انغؤال انثاَ ) ٙف ٙانثٛد انشاتع نٌُٕ تذٚع ,ًٙحذّدِ ٔ ,اركش لًٛرّ انفُٛح.
انغؤال انثانث ) اعرخشج يٍ انثٛد انثانث صٕسجً تٛاَٛح ٔ ,عًّٓا ٔ ,اركش لًٛرٓا انفُٛح.
انغؤال انشاتع ) اركش يٍ انُّصِ ذشكٛث ٍٛعثَش فًٓٛا انشاعش عٍ ذجشترّ انزاذٛح انًشّج.
انغؤال انخايظ ) اركش يصذس ٍٚيٍ يصادس انًٕعٛما انذاخهٛح ف ٙانُّص انغاتك.

رابعاً) قواعد اللغة :
انغؤال األٔل ) أعشب ياذحرّ خط إعشاب يفشداخ ٔيات ٍٛلٕع ٍٛإعشاب جًُم.
انغؤال انثاَ ) ٙاعرخشج يٍ انُّصِ اعى يفعٕل – صفح يشثّٓح.
انغؤال انثانث ) ف ٙانثٛد األٔل أعهٕب َف , ٙحذدِ ٔ ,اركش أداذّ ْٔ ,م ْ ٙعايهح أو ال ٔ ,انغثة؟
انغؤال انشاتع ) ذعجّةْ يٍ انفعم ف ٙانجًهح اٜذٛح تئحذٖ صٛغر ٙانرعجة انمٛاعٛر ( :ٍٛذشاَ ٙف ٙانشًظ ).
انغؤال انخايظ ) ياانعهّح انصشفٛح ف : ٙحاس  -لُهدُ ؟

خامساً) التعبري:
انحاعٕب انًحًٕل صذٚكٌ يخهّصٌ إٌ ْ أحغُدَ اعرخذايَّ ٔ ,عذٌّٔ كثٛش إٌْ أعأخَ اعرخذايّ
اكرة يٕضٕعاً ف ٙانمٕل انغاتك يعرًذاً عهٗ انًُط انثشْاَ.ٙ
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