
 

  

 إجابات   



 

  

  

:) األول ( النموذج 

        
        
     

) : الثاني( النموذج 

        
        
  

) : الثالث( النموذج 

        
        
  

) : الرابع( النموذج 

        
        
  

) : الخامس( النموذج 

        
        
  

  

  

  

) : اإلحياء والبعث(  األول النموذج 

        
        
        
        

) : االتجاه الوجداني(  الثاني النموذج 

        
        
        
     

) : مدرسة الديوان(  الثالث النموذج 

        
        
        
        

  

) : مدرسة أبولو(  الرابع النموذج 

        
        
        
        

  

) : مدرسة المهاجر(  الخامس النموذج 

        
        
        
        

  

) : المدرسة الواقعية(  السادس النموذج 

        
        
        
        

  

) : المقال(  السابع  النموذج

        
        
        

 

) : القصة القصيرة(  النموذج الثامن 

        
        
        

  

) : الرواية(  النموذج التاسع 

        
        
        
     

 

) : المسرحية(  النموذج العاشر 

        
        
        
  

أوال القراءة

 ثانيا النصوص



 

  

  
الوحدة األولي :

        
        
        
        

        
  

  

الوحدة الثانية :

        
        
        
        

  
  

الوحدة الثالثة :

        
        
        
        

  
 

الوحدة الرابعة :

        
        
        
        

        
        
        
        
        
 


      

        
        
        

  

الوحدة الخامسة :

        
        
        

        
        
  

  

الوحدة السادسة :

        
        
        
        

        
 

 
      

  

الوحدة السابعة :

        
        
        
  

  

 ثالثا النحو


