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إعداد المعلم :محمد عودة

امتحان مقترح للدورة الشتوّية لعام 8102
مدة االمتحان0::1:

المبحث :اللغة العربية  /مهارات االتصال (المستوى الثاني)

اليوم والتاريخ :اإلثنين 1108/ 0 / 05

المهنية جميعها
الفرع :الفروع
ّ

األول 02 ( :عالمة) النموذج األول
السؤال ّ
ثم أجب عن األسئلة التي تليه:
اق أر النص اآلتي من وحدة ( الفحص الطّبي قبل الزواج)ّ ،

الطبا قبا الا واج علا عادد مان األما ار

إن اقتصاار الفحا

إلجا ار مثا هاه الفحوصاا الطبيا  ،فارتاى أها االختصاا
التركي عل بع

األم ار

 ،إنماا يعاود إلا الكْلفا الماديا الباهظةة

أن الحا األمثا ي ْكمان فا عما موا نا ت ْكفا

الوراثي ها الحضور ف منطقتنا ،وضمن إمكانا مادي معقول  ،يضمنون معها
الطب  ،لما له من آثار وعواقا وخيما اقتصاادايا

عدم ع وف المقدمين عل ال واج عن إج ار هها الفح

واجتماعاياا وصاحايا ،فالتكلفا التا يتكبادها المجتما وخ ينا الدولا فا عاجج هاه األما ار

الطب قب ال واج.

تكاليف الوقاي منها ،عن طريق إج ار الفح

 .0ما معنى كلم ( الباهظة ) المخطوط تحتها ف الن
 .1بين سب اقتصار الفح

؟

الطب عل عدد محدد من األم ار

 .:ما الحل الهي توص له أه االختصا
 .4ما نتائج عدم إج ار الفح

 ،أكثار بكثيار مان

.

ليضمنوا عدم الع وف عن إج ار الفح

الطب قب ال واج ؟ كما يظهر ف الن

الطب ؟

.

 .5هناك عدد من األسبا الت تؤدي إل نتائج ،أشر إلى واحد منها.
 .6علّل ما يىت  :عدم إج ار الفح
 .7استخرج من الن

الطب له نتائج اقتصادي عل الدول .

تضمن ،ابتعاد).
كلم بمعن (
ُ

 .8ما عالمة الترقيم المناسب مكان النجم الواردة ف الن
 .9اكت

الجذر اللغوي لكلم (اقتصار) المخطوط تحتها ف الن

؟

.

األول 02 ( :عالمة) النموذج الثاني
السؤال ّ
ثم أجب عن األسئلة التي تليه:
اق أر النص اآلتي من وحدة ( الفحص الطّبي قبل الزواج)ّ ،

تكن دراسا العلما أو أبحاثهم ه المنافه الوحيدة ف س ْع اإلنسان نحو تحسين أجيا المستقب 
لم ْ
فقاد قاما المجتمعاا – بح ْسا ُمعتقةداتها – بمقاوما الضاعف الاوراث  ،ومحاربا األما ار ها العجقا

بالمورثا  ،وكان أحد األسلح العلمي المعتمدة فيها إج ار فحوصا
الطبا قبا الا واج ،بهادف تحدياد بعا

األما ار

مخبري وساريري محاددة ،وهاو ماا يعارف
المعديا التا قاد يكاون أحاد

الوراثيا أو األما ار

باالف ْح
تهديدا إلدام الحياة ال وجي واستقرارها مستقبجً ،إها ما ظهار ْ هاه
مصابا بها ،أو حامجً لها ،وتشك
ال وجين
ً
ً
األم ار عند أطفالهما.
 .0اهكر طريقتين سع من خجلهما العلما لتحسين أجيا المستقب  ،كما ورد ف الن
 .1بم واجهت المجتمعا

الضعف الوراث ومحارب األم ار
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الطب قب ال واج ،كما ورد ف الن

 .4ما أثر األمراض الوراثي والمعدي إها ما ظهر عند األطفا مستقبجً ؟

اسات العلماء أبحاثُهم ليست المناف ُذ الوحيدةُ لتحسين أجيال المستقبل).
الصورة الفني ف عبارة( :در ُ
 .5وضح ّ
 .6اهكر المجال المعرفي ( الفن األدبي ) الهي ينتم إليه الن

السابق.

 .7ما عالمة الترقيم المناسب مكان النجم الواردة ف الن

؟

 .8استخرج من الن
 .9اكت

كلم بمعن (استمرار).

الجذر اللغوي لكلم ( معتقدات ) المخطوط تحتها ف الن

.

األول 02 ( :عالمة) النموذج الثالث
السؤال ّ
ثم أجب عن األسئلة التي تليه:
اق أر النص اآلتي من وحدة ( بين حيفا وع ّكا)ّ ،

كانا سان ً صاعب ً علا مساتو الد ارسا  ،فإماا الفاو واساتكما الد ارسا  ،واماا اإلخفااق والعاودة صا ْفر

اليادين إلا القريا  .وقاد اساتطع

أن أكسا
ْ

فيهةا انتصاا ار  ،وأن أتعار

فيهاا النكساا ار  .كاان مادير

المدرسا هاو األساتاه شاريف النشاشايب  ،وكاان يعلمناا اللغا اإلنجلي يا واألد اإلنجليا ي  وكاان كلماا
درسانا قطعا ً شاعري ً لشااعر
درسنا قطع ً شعري ً شجعنا عل ترجمتها ًا
شعر إل اللغا العربيا  ،وأهكار أنناا ْ
ْ
اجونا ،ولكناه كاان يشاعر بااالنطجق والحريا مثا المجئكا الساابحين فا الجاو ،أو
ف صااحبته وكاان مس ً

مث سمك البحر.

األدبي الهي يمثله الن
الفن
 .0ما ّ
ّ
 .1فسر العبارة اآلتي الواردة ف الن

السابق ؟

السير ينتم الن
السابق ؟ (أو) إل أي أنواع ِّ

 " :كانت سنة صعبة على مستوى الدراسة ".

الدور الهي كان يقوم به مدير المدرس ؟
 .:ما ّ
 .4ما المقصود بعبارة " العودة صفر اليدين " ؟
 .5ها

من الن

مثاالً عل الطّباق.

 .6ما الطريقة الت يتبعها مدير المدرس ف تعليم الطج

؟

 .7وضح أثر مدير مدرسة عكا شريف النشاشيب عل المسيرة العلمي للكات .
.

 .8بم كان يشعر الشاعر المسجون ؟ كما ورد ف الن
 .9عين موضعا من الن داالا عل عبارة ( :لبعض األساتذة أثر دائم في شخصية طلبتهم ).

 .01عجم يعود الضمر ( الهاء ) ف كلم ( فيها ) المخطوط تحتها ف الن

؟

الجو ".
الحرية مثل المالئكة السابحين في ِّ
يشع ُر باالنطالق و ّ
 .00وضح الصورة الفني ف عبارة " :كان ُ
 .01ما عالمة الترقيم المناسب مكان النجم ف الن ؟
 .0:استخل ثالث سمات أسلوبية إلحسان عباس ف سيرته (غربة الراعي) الت أخه منها هها الن
الدرس.
عباس ُمقالًّ في ال ّ
شعر ،علل هلك كما ورد ف إضاءة ّ
 .04كان إحسان ّ
3
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السؤال الثاني (  02عالمة )
أوال) اق أر األبيا

الدمع) للشاعر أبي فراس الحمداني ،ثم أج
اآلتي من قصيدة (أراك
عصي ّ
ّ

مشتاق وعنادي لاوعا ٌ
 .0بلا  ،أناا
ٌ
أضوان بساط ياد الهو
 .1إها اللي
ْ
 .:تاكاد تض

عن األسئل الت تليه:

سر
ولاكان مثْلا ال ياهاع له ُّ

الكبار
وأهلا ْل
دم ًعا م ْان خجئقه ْ
ْ
إها ه أ ْهك ْتهاا الصاباب والف ْكر

الناار بيان جوانحا

وال الجيش ماا لم تىته قبل الن ْهر

أصباح الحا الخالوف بغارة
 .4وال ْ
 .5سي ْهكارن قوما إها جاد ج ُّادهم

وفا الليل الظالما ي ْفتاقد الب ْدر
لناا الصدر دون العالمين أو القبر

ااس ال تاوسُّاط بيانانا
 .6ون ْحان أن ٌ
 .7تاهاون عاليناا ف المعال نفوسنا

وم ْن خط

 .0من المقصود بالضمير ( أنا ) الوارد ف البي

يغلها الم ْهر
الح ْسنا ل ْم ْ

األو ؟

 .1مت يبلغ الشاعر مرحل الضعف الت تص إل البكا ؟
ُّ
التفكر عند الشاعر ؟
 .:ما النتيجة الت تؤدي إليها حال
يؤجج النار بين جوانح الشاعر ؟
 .4ما الهي ّ
 .5اكت

رقم البي

الهي يشير إل :

شاعر مع تواضعه.
أ -فخر ال ّ

ب -شهرته وذيوع صيته

 .6بين ما يك ّني عنه الشاعر با( :وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر).
 .7وضح الموازنة الت يعقدها الشاعر ف البي

الراب .

 .8فسر افتخار الشاعر بإرسا النهر ألعدائه.
 .9إالم يرمي الشاعر باتكائه عل شهرته ؟

الراب ؟

جدهم) ف البي
.01عجم يعود الضمير (هم) ف كلم ( ّ
 .00فسر اختيار الشاعر الضمير المفرد تارةً وضمير الجماعة تارةً أخر  ،كما يظهر ف األبيا .
الصورة الفني ف :
 .01وضح ّ
أ -بسط يد الهو

معا من خجئقه الكبر ج -وف الليل الظلما يفتقد البدر
 وأهلل د ً .0:ما الضبط الصحيح لحرف (الياء) ف كلم (يذاع) وحرف (الكاف) ف كلم (الكبر) وحرف (الصاد) ف

صبابة) وحرف (الخاء) ف كلم (الخلوف) وحرف (النون) ف كلم (النذر) وحرف (الجيم) ف كلمت
كلم (ال ّ

جدهم) وحرف (الياء) ف كلم (يغلها) وحرف (الميم) ف كلم (المهر) الواردة ف األبيا
جدّ ،
( ّ
الدرس.
 .04علّل ما يأتي :شهرة شعر أب فراس الحمدان  ،كما جا ف إضاءة ّ

؟

الدرس.
 .05علّل ما يأتي :بلغت منزلة أب فراس ذروتها بفض (
الروميات) ،كما جا ف إضاءة ّ
ّ
ثانيا) اكت أربع أبيا شعري من قصيدة (يا ابن الحسينين) للشاعر حيدر محمود.

السؤال الثالث 2 ( :عالمات)
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الشعرية اآلتية ،واذكر تفعيالتها ،وبحر ك ّل منها.
قطّع األبيات
ّ

فج ت ْحمد ْن ع ْند الرخا مؤاخًيا
دما
وم ْن ماله مال إها ك ْن م ْع ً

اإلخوان ع ْند النوائ
فقاد ي ْهكر ْ
وما ل له إ ْن ع د ْهٌر بغار
وان طاريق الحق لياس بمظلم

كان ال صد ْيق به
شا ُّر الباجد م ٌ
أحر العيون بىن تدم مدامعها

وش ُّر ماا يكس اإلنسان ما يصم

فاج ت ْجعلوا هلل نا ادا وأسالموا

إها ك ْنا

ف حاجا م ْارسجً

وهو الحاق ال ت ْنتق ْ حااقه
وكم م ْنج ف تلق الا ُّدروس

ين بك شجوها من منظر حسن
عٌ
يما وال ت ْاوصااه
ف ْىرس ْ حاك ً
فاإن القطياع ا ف ناقصه

السؤال الرابع 06( :عالمة)( النموذج األول)

تلقا الحيااة فلام ينجا ا

ثم أجب عن األسئلة التي تليه:
أ) اق أر النص اآلتيّ ،

" إن أعمااا العنااف واإلرهااا الت ا تمااارس ماان قب ا بع ا الفئااا الدموي ا  ،ومااا يجااري ف ا بااجد
المسلمين من أعماا العناف وتبااد تهام التكفيار وقتا المسالمين باسام الادين ،كلُّهاا أماور مخالفا لجاوهر
ةالم منهاا باري ٌ ،وهااه فتنا ٌ وفسااد فا األر
اإلساجم ،واإلسة ُ
اإلسجم من هها المنظور ".
النص:
 .0استخرج من
ّ

منسوبا
اسما
ً
 ًھ -جم قل

أ -اسم فاع

د -صف مشبه
 -بدالً

ألنهاا تساامح لغيار المساالمين للحكام علا

ج -كلم تج م اإلضاف

و -فعجً مضارًعا مبنياا للمجهو

 .1اكتب الوزن الصرف لكلم (مخالفة) الواردة ف جمل (كلُّها أمور مخالفة لجوهر اإلسجم) م الضبط التام.
 .:أعرب كلم (اإلسالم) المخطوط تحتها ف الن

.

المرة من الفع ( رمى ) الوارد ف جمل (رمى الجع
ب) ُ
صغ مصدر ّ
ج) ما المعنى الذي أفاده حرف الجر ( من ) ؟ الوارد ف قوله تعال :

الكرة) ،م الضبط التام.

﴿ خ ْه من أ ْمواله ْم صدق ً تطهره ْم وت كيه ْم بها ﴾

عليها ف كلم (يقرؤها) ؟ الواردة ف جمل :

د) لم ُرسمت الهم ة بالصورة الت جا
(هه القصيدة يقرؤها الطج عل مسامعنا)

األمر من قْب ومن بعد ﴾.
ها) اضبط آخر كلم ( بعد ) الواردة ف قوله تعال  ﴿ :لله ْ

5
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السؤال الرابع 06( :عالمة)( النموذج الثاني)
ثم أجب عن األسئلة التي تليه:
أ) اق أر النص اآلتيّ ،

اضعا
" لك أم
ٌ
أمين ،وأمين هه األم ف العلم هو عامر بن الجراح المكن بىب عبيدة ،كان متو ً
وأثب الناس أخجقًا ،ولكنه إها ح األمر يغدو كالليث عاديا ،ويوم بدر انطلق إل المعرك يصو
بين الصفوف صول من ال يخاف الرد  ،فامتأل
 .0استخرج من الن

:

مصدر لفع ثجث .
ًا
أ-
د -اسم مكان.
 -بدال.

 .8اكت

نفوس فرسان قريش خوفا ،وجعلوا يتنحون عنه.
ج -اسم تفضي .

 -اسم فاع .

و -صف مشبه .

ھ -جم قل .

ح -خبر كان.

الو ن الصرف لكلم ( متواضعا ) ،الواردة ف الن

 ،م الضبط التام.

 .3أعر الكلم الت تحتها خط ف الن إعرًابا تا اما.
المرة من الفع ( رفع ) ،م الضبط التام.
) صغ مصدر ّ

ج) اهكر سبب حهف النون من الفع ( يختاروا ) ف العبارة:

وجا البنتهم ".
" من عادة الناس أن يختاروا الشا الصالح المؤمن ً
د) ما المعن الهي يفيد حرف الجر ( على ) ف عبارة " حمل الحقيب على ظهري " ؟

السؤال الخامس ( 01عالمات):

اكتةب في واحد من الموضوعات اآلتيةةةةةةة:
 .0دور األردن ف الدفاع عن الحق العرب وقضايا األم .
 .1مقال عن دور األسر الغني ف تحم المسؤولي تجا األسر الفقيرة.
 .:رسال إل

مجئك تحثهم فيها عل الصبر والمثابرة للفو والنجاح وتخط الصعا .

النموذجية
اإلجابة
ّ

األول 02 ( :عالمة) النموذج األول
السؤال ّ
 .0المرتفع  ،العالي .
 .1بسب ارتفاع الكلف المالي لعم فح
 .:عم موا ن ت ْكف التركي عل بع

 .4نتائج اقتصادي واجتماعي وصحي .
 .5الكلف الباهظ للفح

 .7تضمن :تكف .

األم ار

الوراثي ها الحضور ف منطقتنا

الطب  :أد إل التركي عل بعضها.

 .6ألن التكلف الت يتكبدها المجتم
طريق إج ار الفح

شام لجمي األم ار

.

وخ ين الدول ف عجج هه األم ار

الطب قب ال واج

 ،أكثر بكثير من تكاليف الوقاي منها ،عن

ابتعاد :ع وف
6
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 .8الفاصل المنقوط
 .9قصر

األول 02 ( :عالمة) النموذج الثاني
السؤال ّ
 .0الدراسا و األبحاث.
 .1إج ار فحوصا
 .:تحديد بع

مخبري وسريري محددة.
الوراثي أو األم ار

األم ار

مصابا بها ،أو حامجً لها.
المعدي الت قد يكون أحد ال وجين
ً

تهديدا إلدام الحياة ال وجي واستقرارها مستقبجً.
 .4تشك
ً
 .5شبه دراسا العلما بالنوافه المطل الت تشك مصادر لدخو نور األم  ،ولكنها ليس المنافهة الوحيدة.

 .6مقالة علمي .
 .7الفاصل
 .8إدامة
 .9عقد.

األول 02 ( :عالمة) النموذج الثالث
السؤال ّ
 .0السيرة الهاتي

 .1ألنه إما الفو واستكما الدراس  ،واما اإلخفاق والعودة ص ْفر اليدين إل القري .

شعر إل اللغ
درسنا قطع ً شعري ً شجعنا عل ترجمتها ًا
 .:كان يعلمنا اللغ اإلنجلي ي واألد اإلنجلي ي ،وكان كلما ْ
العربي .
 .4أي خال الوفا

شيئا.
ال يملك ً

 .5الفو – اإلخفاق  /االنتصا ار – االنكسا ار .

شعر إل اللغ العربي .
شجعنا عل ترجمتها ًا
درسنا قطع ً شعري ً ّ
 .6كلما ْ
 .7من خج تشجيعه طجبه عل الترجم  ،مما يقويهم ف اللغتين العربي واإلنجلي ي  ،وتنمي هوقهم.
 .8يشعر باالنطجق والحري مث المجئك السابحين ف الجو ،أو مث سمك البحر.

درسنا قطع ً شعري ً شجعنا عل ترجمتها
 .9كان مدير المدرس يعلمنا اللغ اإلنجلي ي واألد اإلنجلي ي ،وكان كلما ْ

شعر إل اللغ العربي .
ًا
السنة
ّ .01

 .00شبه شعور وحالته النفسي الهائم ف سعادتها حت كىنها ال تستقر عل األر
 .01الفاصل

 -0 .0:األلفاظ واضح .

 -1الصور الفني معبرة.

 -:عر

بالمجئك الت تسبح ف األجوا .

المشكل ووض الح لها.

 -0 .04لظروفه الخاص كونه معل ًما وأستا ًها جامعياا.
 -1وقد أخه البحث الجاد واإلنتاج النقدي الغ ير من ساح الشعر والتفرغ له.
السؤال الثاني (  02عالمة )
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إعداد المعلم :محمد عودة
أوال)
 .0أبو فراس الحمدان

 .1عند اشتداد الشوق والتفكر ف الديار والمحبوب .
 .:البكا .

 .4الوقود هو الشوق و ُّ
التفكر.
 /الخامس

 .5الساب

 .6شدة الحاج إليه ف الشدائد لقوته وفتكه وبطشه..

 .7عند إنهارهم فإنهم يعدون العدة ويجه ون العتاد ويحصنون المواق  ،أما إها لم ينهروا فيكونوا أكثر عرض لله يم

 .8هو ال يىخههم عل حين غرة ب يقاتلهم مستعدين ،وهم ف أحسن حاال التىه للقتا وم هلك ينتصر عليهم
 .9لتهكير سيف الدول أنه ليس باإلنسان الهي ينس وأنه ينف

 .01عل قوم الشاعر

قومه ف الشدائد.

 .00يراوح الشاعر بين الفخر الشخص والفخر القبل ف استخدامه ضمائر المفرد والجم .

 .01شبه الهو بإنسان يبسط يد  / .شبه دمعه بإنسان عند عظم وتجبر / .شبه حاج قومه إليه ف الشدائد
كحاج المسافر إل البدر ف الليل الظلما .

 .0:يهاع ،الكبر ،الصباب  ،الخلوف ،النهر ،جد ،جدهم ،يغلها ،المهر

 .04يحف بالصور واألخيل  / .عهوب اللفظ وجودة المعان  / .ويتمي بإيقاع موسيق  / .غن بالخواطر والحكم.
يسطر مواقف تاريخي ها قيم عالي .

 .05ألنها عكس

ثانيا) يكت

الطال

شخصيته بما فيها من بطول وفروسي وابا وحفاظ عل سمو الها وكبريائها.
شعري من قصيدة ( يا ابن الحسينين ) للشاعر حيدر محمود.

أربع أبيا

السؤال الثالث 2 ( :عالمات)

الرخاء ُمؤاخيا
فال تحمدن عند َّ
/- -

/- - -

-

/

-

/- -

/- - -

/- -

-

-

/- -

/- - -

/- -

-

-

فعول ْن  /مفاعيلن  /فعو
ت ُمعدما
ومن مالُ ُه مالي إذا ُكن ُ

 /مفاعلن

ان عند َّ
النوائب
فقةد ُيذ ُك ُةر اإلخو ُ
/ - - /- - - /- -

-

 /مفاعيلن  /فعو

فعول ْن
ومةا لي ل ُه إن ع َّ
ض دهٌر بغارب
/- - /- - - /- -

فعااول ْن  /مفاااعيلن  /فعااولن  /مفاااعلن
فةال تجعلوا هلل نةدًّا وأسةلموا
فعول ْن  /مفاعيلن  /فعولن  /مفاعلن
كان ال صديق به
شر البةالد م ٌ
--

/-

--/-

/-

م ْست ْفعل ْن  /فعلن  /م ْست ْفعل ْن  /فعلن

-

–

 /مفاعلن

فعااول ْن
بمظلم
وا َّن طةريق الح ِّ
ق ليس ُ
/ - /- - - / -

-

–

 /مفاااعيلن  /فعااولن  /مفاااعلن

فعو
-

 /مفاعيلن  /فعو

-

–

 /مفاعلن

نسان ما يص ُم
ب اإل ُ
وشر مةا يكس ُ
/- - - /- - /- -

-

مت ْفعل ْن  /فاعلن  /م ْست ْفعل ْن  /فعلن
8
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إعداد المعلم :محمد عودة
العيون بأن تدمى مدام ُعها
أحرى ُ
--

/-

/-

--/-

م ْست ْفعل ْن  /فعلن  /م ْست ْفعل ْن  /فعلن
إذا ُكنةت في حاجةة ُمةرسال
/- -

-

/--

ةق ال تنتقص حةةقَّ ُه
وذو الح ِّ
/- - / - - / - -

-

فعولن

فعولن

/--

فعولن

فعولن

فعولن

فعولن

/--

فعولن

/--

فعولن

فعولن

--

- /-

/--

/--

/-

- - /-

-

م ْست ْفعل ْن  /فاعلن  /م ْست ْفعل ْن  /فعلن
فأرسل حةكيما وال تُةوصةةه

فعو

فعولن

فعولن

/- -

فعولن

البسيط

-

المتقارب

فعو

فةإ َّن القطيةعةةة في نةقصه
/--

فعو

وكم ُمنجب في تلقّي الدروس
/- -

-

ين بكت شجوها من منظر حسن
ع ٌ

فعولن

–

فعو

/

تلقّى الحياة فلم ُينجب
/--

--

فعولن

فعو

–

فعو

/

/- -

فعولن

/- -

فعولن

-

المتقارب

فعو

-

المتقارب

فعو

السؤال الرابع 06( :عالمة)( النموذج األول)
ثم أجب عن األسئلة التي تليه:
أ) اق أر النص اآلتيّ ،
أ -المسلمين ،مخالفة
النص:
 .0استخرج من
ّ
د -بريء

ُ .8مفاعلة

الدموية
ّ

و -تمارس

ھ -أعمال

ج -بعض ،كل ،غير

 -المنظور

 .:اإلسالم :مبتدأ مرفوع وعجم رفعه الضم .

بعد ( الضمة )
ج) التبعيض
ب) رمية
ألن الهمزة مضمومة وما قبلها مفتوح .ھ) ُ
د) ّ
السؤال الرابع 06( :عالمة)( النموذج الثاني)
النص:
أ)  .0استخرج من
ّ
أ -العلم

 -متواض

ج -أثب

و -أمين

 -األم

اضعا
ح -متو ً

ُ .8متفاعال

) رفعة

د -معرك .

ھ -أخجق

 .3خوفا :تميي منصو وعجم نصبه تنوين الفتح.

ج) عجم نص

األفعا الخمس ه حذف النون

د) االستعج الحقيق

السةةؤال الخامس 01( :عالمة)
تو ع العجم الكلي عل الموضوع كما يىت :

 .0األفكار :تسلسلها وترابطها ،وجدتها ،ومناسبتها للموضوع.

 .8األسلوب :قوة التراكي  ،وتوظيف الخيا  ،ومراعاة الشك الفن للموضوع.
 .3سالمة اللغة ومراعاة عجما

الترقيم ،ووضوح الخط.
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