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عزٌزي طالب الثانوٌة العامة ،لكً تحصل على عالمة  50فً الورلة الثانٌة(أدب وبالؼة)
فً اختبار الثانوٌة العامة ،علٌن أن تجٌب عن األسبلة األتٌة :

أوالً  :األدب
اختر اإلجابة الصحٌحة فٌما ٌؤتً :
. 1ما الحدود الزمانٌة التمرٌبٌة للمرن الحدٌث ؟
أ) بداٌات المرن الثامن عشر حتى اآلن

ب) فً أوابل المرن العشرٌن.

ج) بداٌات المرن التاسع عشر حتى اآلن .

د) لبل الحكم العثمانً .

. 2ما أثر إطالع العرب على تجارب األوروبٌٌن وثمافاتهم ؟
أ) ظهور المدارس الشعرٌة الحدٌثة .

ب) ظهور بعثات طالبٌة للخارج .

ج) احتالل الدول العربٌة .

د) ٌمظة العرب و نمو وعٌهم .

.3ما أولى الطرق التً اتصل بها العرب بالؽرب ؟
أ)جلب الطابعة  .ب) احتالل الؽرب الدول العربٌة .

ج) تطوٌر الوالع العلمً .

د)وجود الصحؾ والمجالت .

.4ما الطرٌمة التً وفرت للعرب فرصة االطالع على ثمافات الشعوب وعلومها و آدابها ؟
ب)احتالل الدول العربٌة.

أ) ظهور المجالت .

ج) الترجمة .

د) بعثات الطلبة للخارج .

.5ما العامل المباشر فً ٌمظة العرب و نمو وعٌهم ؟
أ)ظهور دمحم علً باشا.

ب) ظهور الترجمة .

ج)ظهور الحملة الفرنسٌة

د) ظهور الطابعات .

. 6كٌؾ حاول نابلٌون خداع المصرٌٌن ؟
أ)ادعى أنه جاء لتخلٌص مصر من العثمانٌٌن .

ب)جلب معه الطابعة .

ج)جلب معه العلماء و المتخصصٌن .

د) أرسل البعثات إلى أوروبا .

. 7ما الذي فتح أذهان المصرٌٌن ألهمٌة العلوم المختلفة ؟
أ)الترجمة .

ب)ظهور نابلٌون كمصلح

ج)وجود الطابعة .

د)وجود الفرنسٌٌن .

. 8ما أهم اإلصالحات التً لام بها دمحم علً باشا ؟
أ)نمو التعلٌم المهنً .

ب)االهتمام بالترجمة .

ج)إنشاء المطابع .

د)جمٌع ما سبك صحٌح .

. 9ما الذي كان له دور فً إعادة نشر كتب التراث والكتب الحدٌثة ؟
أ)إنشاء المطابع .

ب)إنشاء الصحؾ .

ج)الترجمة .

د)الجامعة السورٌة .

.10ما الذي ولّد وعٌا ً سٌاسٌا ً عاما ً لدى أبناء األمة العربٌة ؟
أ)ظهور الترجمة .
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ب) ظهور الصحؾ والمجالت .

ج)ظهور المجمع اللؽوي .

د)البعثات الخارجٌة .

 .11كٌؾ استطاع العرب االطالع على معارؾ الشعوب وثمافاتهم ؟
ب)إنشاء المطابع .

أ)ظهور الجامعة السورٌة

د)ظهور المجالت .

ج)ظهور الترجمة .

 .12ما الؽاٌة التً تؤسست من أجلها مدرسة األلسن ؟
ب)للترجمة .

أ) للتعلٌم بلؽات أجنبٌة .

د)إلرسال البعثات الطالبٌة.

ج)االطالع على معارؾ الشعوب وثمافاتهم .

 .13لماذا أوفد دمحم علً مجموعة من الطالب للدراسة فً أوروبا ؟
ب) لٌحٌوا المخطوطات المدٌمة .

أ) لٌتخلص من االحتالل .

د) لٌكونوا نواة للمدارس التً أنشؤها .

ج) لكً ٌتعلموا اللؽات .

.14من صاحب كتاب (تلخٌص اإلبرٌز فً تلخٌص بارٌز )
ب)رفاعة الطهطاوي .

أ) أحمد شولً .

ج)

د)دمحم كرد علً .

دمحم علً باشا .

 .15من مإسس المجمع العلمً العربً فً الشام ؟
ب) نابلٌون .

أ)دمحم كرد علً .

د)دمحم علً باشا .

ج) رفاعة الطهطاوي .

 . 16ما الدور الذي أسند للمجمع العلمً العربً ؟
ب) إحٌاء المخطوطات المدٌمة وتعرٌب الكتب.

أ) تعرٌب الكتب فمط .

د)

ج) إحٌاء المخطوطات المدٌمة فمط .

نشر المماالت العلمٌة.

 .17كٌؾ تم إحٌاء اللؽة العربٌة وجعلها لؽة رسمٌة فً التدرٌس ؟
أ) بإنشاء المجمع العلمً العربً .

ب)إنشاء الجامعة السورٌة .

ج) إرسال البعثات .

د) الترجمة .

 .18ما سبب تراجع الشعر العربً فً أواخر العصر العثمانً ؟
أ) ظهور الصنعة و التكلؾ والزخرفة اللفظٌة.

ب)عدم وجود شعراء .

ج) عدم اهتمام األمراء بالشعراء .

د) جمٌع ما سبك صحٌح .

 .19ما نتٌجة انتشار شعر األحاجً واأللؽاز والشعر التعلٌمً وشعر المناسبات ؟
أ) زٌادة اإللبال على الشعر.
ج) ظهور المدارس الشعرٌة .

ب) تطور الشعر العربً وتنوعه .
د) تراجع الشعر العربً وتدهوره .

 .20ماذا ٌطلك على المدرسة التً تدعو إلى نظم المصٌدة الحدٌثة على ؼرار لصابد لدٌمة ؟
أ) مدرسة اإلحٌاء  .ب) المدرسة اإلتباعٌة .

ج) مدرسة البعث

د) جمٌع ما سبك صحٌح .

 .21ما االسم الذي أطلك على مدرسة اإلحٌاء لتشابهها مع نهج المدرسة الكالسٌكٌة الؽربٌة ؟
أ) مدرسة البعث .

ب) الكالسٌكٌة الجدٌدة .

ج) الكالسٌكٌة المدٌمة .

د)المدرسة االتباعٌة .

 .22من رابد مدرسة اإلحٌاء ؟
أ) حافظ إبراهٌم .
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ب) محمود البارودي .

ج)معروؾ الرصافً .

د)أحمد شولً .

 . 23ما المرحلة التً كتب فٌها البارودي لصابد شبٌهة بالنماذج المدٌمة من حٌث اللؽة و األسلوب ؟
د) مرحلة التدرب .
ج) مرحلة نظم المعارضات.
أ) مرحلة الكتابة  .ب) مرحلة النضج .
 . 24ما المسمى الذي ٌطلك على التمالٌد الفنٌة التً سار علٌها الشعراء المدامى من حٌث البناء واألسلوب واللؽة
والموسٌمى؟
د) الشعر المهموس .
ج) عمود الشعر العربً.
ب) الشعر المسرحً .
أ) المعارضات .
 .25ما المسمى الذي ٌطلك على نظم المصٌدة على ؼرار لصٌدة لدٌمة ؟
ج) التملٌد الشعري  .د) جمٌع ما سبك صحٌح .
أ) المعارضات الشعرٌة  .ب) االعتراض الشعري .
 .26ما أهم خصابص مدرسة اإلحٌاء ؟
ب) ظهور الشعر المسرحً.
أ) التمسن بعمود الشعر .
د)جمٌع ما سبك صحٌح .
ج) ظهور شعر المعارضات.
 . 27ما الظاهرة األدبٌة البارزة فً لول (شولً) :رٌم على الماع بٌن البان والعلم أحل سفن دمً فً األشهر الحرم .
د) نهج البردة .
ب) المعارضات الشعرٌة  .ج) الشعر المهموس .
أ) الشعر المسرحً.
 .28إلى من تنسب لصٌدة (نهج البردة ) ؟
د) أحمد شولً .
ج) محمود البارودي .
ب) معروؾ الرصافً .
أ) البوصٌري .
 .29من إمام الشعر المسرحً ؟
د) معروؾ الرصافً .
ج) محمود البارودي .
ب) البوصٌري .
أ) أحمد شولً .
 .30ما العمل الشعري المسرحً الذي اشتهر به أحمد شولً ؟
د) ؼروب األندلس .
ج) األجنحة المتكسرة .
ب) مصرع كلٌوبترا .
أ) نهج البردة .
 .31ما سبب هجرة الشباب اللبنانً والسوري فً الثلث األخٌر من المرن التاسع عشر إلى األمرٌكتٌن ؟
ب) البحث عن عمل .
أ) صعوبة الظروؾ االلتصادٌة ومصادرة الحرٌات .
د) بحثا ً عن العلم والمعرفة.
ج) السٌاحة والمتعة .
 .32ما الرابطة التً أسسها أدباء المهجر الشمالً ؟
د) العصبة األمرٌكٌة .
ج) الرابطة الملمٌة .
ب)العصبة األندلسٌة .
أ) الرابطة الوطنٌة .
 .33من رئيس الرابطة القممية ؟
أ) ميخائيل نعيمة .

ب) جبران خميل جبران .

أ) الرابطة القممية .

ب) عصبة المياجرين .

 .34ما الرابطة التي أسسيا أدباء الميجر الجنوبي ؟
 .35من رئيس رابطة الميجر الجنوبي ؟
أ) إلياس فرحات .

ب) رشيد الخوري .

أ) الميجر األمريكي .

ب) الميجر الشمالي .

 .36من الذين اتسموا بالتجديد في شكل القصيدة ومضمونيا ؟
 .37من الذين اىتموا بجزالة األلفاظ وقواعد المغة ؟
أ) العصبة األندلسية .
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ب) الرابطة القممية .

إليا أبو ماضي .
ج) ّ

ج) الرابطة السورية .

د) ميشيل معموف .

د) العصبة األندلسية .

ج) ميخائيل نعيمة .

د) ميشيل معموف .

ج ) الميجر الجنوبي .

د) ال شيء مما سبق .

ج) الميجر الشمالي .

د) الميجر العربي .

 .38من صاحب العممين النثريين  :األجنحة المتكسرة ،و النبي ؟
ب) جبران خميل جبران .

أ) إلياس فرحات .

 .39ما الفن األدبي الذي كان لشعراء الميجر حظاً قميالً فيو ؟
ب) المعارضات .
أ) الشعر العمودي .

د) ميشيل معموف .

إليا أبو ماضي .
ج) ّ

د) النثر والشعر معاً .

ج) النثر .

يعد شعر التفعيمة ثورة شاممة عمى الشعر التقميدي ؟
 .44لماذا ّ
أ) ألنو تحول جذرياً عمى صعيد البناء الموسيقي.

ب) ألنو ظير في عام.7491

ج) ألن نازك المالئكة تبنت فكرتو .

د) ألنو يعبر عن مشكالت العصر الحديثة .

 .45متى كانت بداية ظيور شعر التفعيمة ؟
ب) عند ظيور األسطورة.

أ) في مصر عام . 7491

د) عمى يد بدر شاكر السياب فقط .

ج) عمى يد نازك المالئكة وبدر شاكر السياب .
 .46من صاحب قصيدة ( ىل كان حباً ) ؟
أ) نازك المالئكة .

ب) بدر شاكر السياب .

ج) صالح عبد الصبور .

عبد الوىاب البياتي .

د)

 .47إلى من تنتسب قصيدة الكولي ار ؟
أ) محمود درويش .

ب) نزار قباني .

ج) بدر شاكر السياب .

د) نازك المالئكة .

 .48ما الثوب الجديد لمشعر العربي الذي برز عام  7491؟
ب) غياب السطر الشعري الواحد .

أ) ظيور الشعر العمودي.
ج)

ظيور سيمفونية األرض .

د)

غياب الشطرين المتساويين .

 .49بم سميت المدرسة المعتمدة عمى التفعيمة في بناء القصيدة ال البحر العروضي ؟
أ) مدرسة اإلحياء .

ب)

مدرسة التفعيمة .

ج)

مدرسة البعث .

د) جميع ما سبق صحيح .

 .50ماذا يسمى الشعر المتحرر من قيود البحر العروضي ؟
أ) الشعر المتحرر .

ب) الشعر العمودي .

ج) الشعر الحر .

د) الشعر الميموس .

 .51من الشاعر الذي اتخذ شعر التفعيمة قالباً شعرياً لو في فمسطين ؟
أ) معين بسيسو .

ب) محمود درويش

 .52ما أىم خصائص مدرسة التفعيمة فيما يأتي ؟
أ) التعبير عن مشكالت العصر وقضايا اإلنسان.
ج) اعتماد وحدة التفعيمة ال وحدة البحر العروضي.
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زياد .
ج) توفيق ّ
ب) توظيف الرموز واألساطير .
د)

جميع ما سبق صحيح .

د) جميع ما سبق صحيح .

 .53ما الرمز الذي استخدمو شعراء التفعيمة لمتسامح و الفداء ؟
ب)العنقاء .

أ) شخصية المسيح .

 .54ما األسطورة التي ترمز إلى العذاب األبدي ؟
أ) أسطورة تموز .

أسطورة سيزيف .

ب)

ج) السندباد .
ج)

 .55إالم يرمز تموز وزوجتو عشتار ؟

أسطورة الفينيق .

أ) العذاب األبدي .

ب) التجدد والحياة .

ج) الرحمة الشاقة .

أ) أسطورة السندباد .

ب) أسطورة عشتار .

ج) أسطورة العنقاء .

أ) الخصب والنضارة .

ب) الرحمة الشاقة الطويمة.

د)شخصية الشييد .
أسطورة السندباد .

د)

د) الخصب .

 .56ما األسطورة التي تعبر عن طائر يحترق ويصبح رماداً ثم ينيض من جديد ؟
 .57إالم يرمز السندباد في الشعر العربي ؟

د) أسطورة تموز .
د) التسامح والفداء .

ج) التجدد و النيوض .

 .58ما القصيدة التي تنسب إلى الشاعرة الكويتية سعاد الصباح تصور فييا انتفاضة الحجارة الفمسطينية .
ب) أبجدية الياسمين .

أ) سيمفونية األرض .

الصبار .
د) أبد
ّ

ج) غريب عمى الخميج .

 .59ما المفيوم الشامل لالتجاه الوطني في الشعر العربي ؟

ب) الشعر الذي يتناول القضايا العربية المشتركة

أ) كل شعر يركز عمى مواجية االحتالل في الحروب فقط .

د) جميع ما سبق صحيح .

.ج) كل شعر يعبر عن االرتباط بالوطن وقضاياه .
 .60من أبرز شعراء الشعر الوطني ؟
أ) بدر شاكر السياب .

ج) أبو القاسم الشابي .

ب) أمل دنقل .

د) جميع ما سبق صحيح.

 .61ما أىم خصائص الشعر الوطني ؟
أ) التعبير عن مشاعر حب الوطن .

ب) استنياض الشعب لمثورة عمى المحتل .

ج) اإلشادة بأبطال الوطن .

د) جميع ما سبق صحيح .

 .62إلى من تنسب قصيدة ( مفكرة عاشق دمشقي ) ؟
أ) نزار قباني .

ب) دمحم عبد الباري .

ج) بدر شاكر السياب .

د) محمود درويش .

 .62ما مفرد كممة ( زواريب ) ؟
أ) زرياب .

ب) زاروب .

ج) مزراب .

د) زرواب .

 .63ما المنكب ؟
أ) ما بين الكتف و اليد .

ب) كرسي يجمس عميو  .ج) ما بين رأس العضد والكتف .

د)من القدم إلى الركبة .

 .64ما أىم دواوين الشاعر نزار قباني ؟
أ) مرثية النار األولى .
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ب) الكولي ار .

ج) أنشودة المطر .

د) أبجدية الياسمين .

 .65متى نظم نزار قباني قصيدتو ( مفكرة عاشق دمشقي ) ؟
حل بدمشق حديثاً .
ب) بعد ما ّ

أ) بعد عامين من الغياب.

د) بعد الخالفة األموية .

ج) بعد أربعة أعوام من الغياب .

 .66ما النزعة التي تمثميا قصيدة ( من مفكرة عاشق دمشقي ) ؟
أ) القومية .

ب) الوجدانية .

د) الوطنية .

ج) اإلنسانية .

 .67ما الفكرة التي تدور حوليا قصيدة ( من مفكرة عاشق دمشقي ) ؟
أ) حب الوطن .

ج) الحزن عمى واقع الوطن.

ب) حنين وشوق إليو .

د) جميع ما سبق صحيح .

 .68لماذا تعتبر كممة ( زواريب ) أصدق مثال عمى السيولة في قصيدة نزار قباني ؟
أ) ألنيا جاءت مناسبة لموسيقى النص .
ج)

ألن معناىا الزقاق .

ب) ألنيا أقرب إلى العامية منيا إلى الفصيحة .
د) ال شيء مما سبق .

 .69لماذا نمتمس عذ اًر لمشاعر عند خروجو عن قواعد المغة أحياناً ؟
ب) لصعوبة المغة عميو .

أ) ألن دراستو فرنسية .

ج) ألنو حزين ومتألم .

د) لمحفاظ عمى الوزن .

 .70ما سبب ذكر الشاعر لمقضية الفمسطينية في قصيدتو الوطنية عن دمشق ؟
أ) ليدلل عمى مركزية القضية الفمسطينية .
ج)

ليربط بين تاريخ دمشق وفمسطين .

ب) ليحث المسممين عمى تحريرىا .
د) ليوضح حزنو عمييا .

 .71ما سبب حزن الشاعر في قصيدة (من مفكرة عاشق دمشقي ) ؟
ب)ىزيمة العرب 7491م

أ) غيابو الطويل عن دمشق .

د) جميع ما سبق صحيح .

ج) ما آل إليو حال فمسطين.

 .72عالم يدل قول الشاعر  :فكل أسيافنا قد أصبحت خشبا ؟
أ) قمة السالح .

ب) ضعف األمة العربية .

ج) عدم وجود السيوف .

د)التشرد والضياع .

 .73عالم يدل قول الشاعر  :عن الحنان ولكن ما وجدت أبا ؟
ب) المكانة العالية لمعرب فيم كاآلباء ليا .

أ ) ضعف القوة عند العرب .
ج) تخمي العرب عن فمسطين وضياعيا .

د)ال شيء مما سبق .

 .74ما الكممة الدالة عمى براءة الطفولة وأسرارىا الجميمة ؟
أ) الكنز .

7

ب) أسيافنا .

ج) الحنان .

د) الزواريب .

 .75ما المعنى المقصود بقول الشاعر  :حبيبتي أنت فاستمقي كأغنية
أ)ال يرى الشاعر إال وجو محبوبتو .

عمى ذراعي وال تستوضحي السبب ؟

ب) عشق اإلنسان لوطنو ال يحتاج تبرير .
د) القوة المتمثمة في الذراع .

ج) ضعف الوطن .

إن جراحي ال ضفاف ليا فمسحي عن جبيني الحزن و التعبا ؟
 .76بم شبو الشاعر أحزانو في قولو  :يا شام ّ
أ) البحر .

ب) الشام .

د) الجبين .

ج) الممحاة .

 .77أين تجد الحدة و المواجية و جمد الذات في قصيدة نزار قباني ؟
ب) عندما وصف شوقو لدمشق .

أ) عندما تذكر المدرسة والحبر والطباشير .

د) عندما ركز عمى اليزيمة وضعف العرب .

ج) عند تذكره فترة الطفولة .
 .78متى نشطت الحركات القومية التركية ؟

ب) بعد ارتكاب الوالة األتراك الجرائم بحق العرب .

أ) بعد عزل السمطان عبد الحميد الثاني ونفيو .

د) جميع ما سبق صحيح .

ج) في الفترة األخيرة من عيد الدولة العثمانية.
 .79عالم يدل الشعر الذي يتناول القضايا العربية المشتركة ؟
أ) الشعر الوطني .
.80

ج) الشعر الوجداني .

ب) الشعر القومي .

د) الشعر اإلنساني .

ما القصيدة التي مجد فييا أحمد شوقي العرب ودعاىم لمقاومة االحتالل ؟

أ) نكبة دمشق .

ج) أبد الصبار .

ب) مفكرة عاشق دمشقي .

د) جميع ما سبق صحيح .

 .81من أبرز الشعراء الذين مثموا الشعر القومي ؟
أ) خميل حاوي .

ب) عمر أبو ريشة .

ج) دمحم الجواىري .

د) جميع ما سبق صحيح.

 .82ما الخصائص الموضوعية لمشعر القومي ؟
أ) استنياض الشعوب لمثورة .
ج)
.83

التحام العرب بالقضايا المصيرية .

د) جميع ما سبق صحيح .

إلى من تنسب قصيدة ( ما لم تقمو زرقاء اليمامة ) ؟

أ) دمحم عبد الباري .
.84

ب) اإلشادة بأبطال العروبة

ب) نزار قباني .

ج) بدر شاكر السياب .

د) محمود درويش .

ما أىم دواوين الشاعر دمحم عبد الباري ؟

أ) أبجدية الياسمين .

ب) مرثية النار األولى .

ج) الظل الكبير .

د) ثالثية غرناطة .

 .85ما مفرد الذ ار ؟
أ) ذرو .
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ب) ذرر .

ج) ذروة .

د) ذرية .

.86

ما معنى (ستشتبك الرؤى ) في قول الشاعر :في الموسم اآلتي ستشتبك الرؤى ؟
ب) االشتباك مع العدو .

أ) االختالف والتفرقة .

د) ال شيء مما سبق .

ج) يمفيا الغموض .

 .87ما سبب الحركات االحتجاجية السممية في البمدان العربية عام 0272م ؟
أ) غياب الحرية .

ج) انتشار الفساد .

ب) الركود االقتصادي .

د) جميع ما سبق صحيح .

 .88ماذا أطمق عمى الحركات السممية االحتجاجية في البمدان العربية ؟
أ) الربيع العربي .

ج) الحركات التحررية  .د) االحتجاج السممي .

ب) الخريف العربي .

 .89لماذا بدا الشاعر دمحم عبد الباري غير متفائل بحالة الفرح التي سيطرت عمى الشعوب العربية ؟
أ) لغياب الوعي .

ب) طغيان المصالح الخاصة .

ج) التدخالت الخارجية .

د) جميع ما سبق صحيح

ج) الثورة .

د) الميل .

طعن أيديين عنك تصب ار ؟
 .90إالم يرمز المون األسود في قول الشاعر  :اخمع سوادك في المدينة نسوة ق ّ
أ) التشاؤم .

ب) االحتالل .

 .91ما المقصود بالسبع العجاف في قول الشاعر  :سبع عجاف فاضبطوا أنفاسكم من بعدىا التاريخ يرجع أخض ار ؟
أ) سبع بقرات .
.92

ب) سبع سنوات سعيدة .

لماذا استخدم الشاعر دمحم عبد الباري كممة (شيء ) بصيغة النكرة عند تعبيره عن الثورات العربية ؟
أ) لمشمول والعموم .

ج) ليدلل عمى الضبابية وعدم الوضوح .
.93

ج) الضعف وقمة الحيمة .

د) ليبين المستقبل الجميل.

ب) توقع الشاعر لألحداث.
د) مواجية التحديات .

ما العبارة التي تدل عمى اختالف الناس في أمر الثورات العربية ؟
سر فانوس النبوءة قال لي .
أ) ال ّ

ج) األرض سوف تشيخ قبل أوانيا .
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ب) ليدلل عل أىمية األشياء .

عالم يدل قول الشاعر  :أحتاج دمع األنبياء لكي أرى ؟
أ) عجز الشاعر عن الفيم الصحيح لألمور.

.94

ج) سبع سنوات ماطرة .

د) سبع سنوات مؤلمة .

ب) في الموسم اآلتي ستشتبك الرؤى .
د) أحتاج دمع األنبياء لكي أرى .

.95

عالم يدل المثل العربي ( عند الصباح يحمد القوم السرى ) ؟
ب) عجز العرب عن الخالص .

أ) شدة الغموض لممستقبل .
ج) الخروج من الوطن والضياع .
.96

ما الظاهرة التً تعبر عن الحالة النفسٌة التً ٌشعر بها الفرد أنه كابن متوتر عاجز عن تؽٌٌر الوالع ؟
أ) االؼتراب .

.97

ب) االعتزال .

ب) االحباط و العجز .

ج) انعدام المؽزى من الحٌاة .

د) جمٌع ما سبك صحٌح .

ما نوع االؼتراب الناتج عن اختالل اإلٌمان و الشعور بعدم االنسجام مع العمابد ؟
أ) االؼتراب الدٌنً .

.99

ج) المومٌة .

د) جمٌع ما سبك صحٌح .

ما الشكل السلوكً للفرد الذي ٌعانً االؼتراب ؟
أ) الشعور بالضٌاع .

.98

د) تخطي المحن والسعادة في النياية .

ب) االؼتراب الثمافً .

ج) االؼتراب الروحً .

د) االؼتراب العمابدي .

ما االؼتراب الثمافً ؟

أ) حدوث تصادما بٌن ثمافة الشخص وثمافة المجتمع السابدة .
ج) الشعور بضرورة االندماج مع الثمافة الخارجٌة .

ب)شعور الفرد بعدم االنتماء للمكان الذي ٌعٌش فٌه
د) جمٌع ما سبك صحٌح .

 .100متى ٌكثر االؼتراب الزمانً ؟
ب) فً زمن االنتكاسات و الهزابم .

أ) عدم توفر االنسجام مع المكان .

د) عند اختالل اإلٌمان .

ج) عدم التؤللم مع ثمافة المجتمع .
 .101ما أشكال االؼتراب ؟
أ) اؼتراب زمانً .

ب) اؼتراب مكانً .

ج) اؼتراب روحً .

د) جمٌع ما سبك صحٌح .

 .102ما سبب ظهور االؼتراب فً الشعر الحدٌث ؟
أ) الرؼبة فً التؽٌٌر .

ج) الحنٌن للوطن .

ب) التخلؾ الثمافً والهزابم .

د) الهجرة المسرٌة .

 .103إلى من تنسب لصٌدة ( ؼرٌب على الخلٌج ) ؟
أ) بدر شاكر السٌاب .

ب) سعاد الصباح .

ج) دمحم عبد الباري .

د) محمود دروٌش .

 .104ما الكلمة التً تعبر عن ولت اشتداد حر الشمس ؟
أ) الضحى .
ج) الهجٌرة .

ب) األصٌل .
د)جمٌع ما سبك صحٌح .

 .113ما أهم دواوٌن الشاعر بدر شاكر السٌاب ؟
أ) سٌمفونٌة األرض .
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ب) النبً .

ج) أنشودة المطر .

د) أعراس .

 .114لماذا فصل بدر شاكر السٌاب من عمله مرات عدة ؟
أ) بسبب مرضه .

ب) بسبب انتمابه الحزبً.

ج) بسبب أشعاره .

د) بسبب هروبه من العراق .

 .115بم صور الشاعر العراق فً لصٌدة ( ؼرٌب على الخلٌج ) ؟
أ) بالبحر .

ب) بالخلٌج .

ج) بالسفٌنة .

د)بامرأة عرالٌة .

 .116ما الفكرة العامة التً ٌدور حولها النص ؟
أ) تصوٌر الحنٌن إلى المرأة العرالٌة .
ج) تصوٌر السفن .

ب) تصوٌر الحنٌن إلى الوطن .
د) تصوٌر البحر .

 .117ما المعنى المستفاد من االستفهام فً لول الشاعر  ( :أٌخون إنسان بالده ) ؟
أ) اإلنكار

ب) النفً .

ج) التؤكٌد .

د) التمرٌر .

 .118عالم ٌعود الضمٌر فً كلمة ( دجاه ) ؟
د) المساء .
ج) اللٌل .
ب) المصباح .
أ)العراق .
 .119ما داللة تكرار كلمة ( العراق ) فً نص ؼرٌب على الخلٌج ؟
د) التعلك بالعراق .
ج) الٌؤس .
ب) لرب العودة .
أ) بعد العراق .
ٌخض دمً إلٌه  ،كؤنّ كل دمً اشتهاء )
 .120عالم ٌدل لول الشاعر  ( :شوق
ّ
ب) التنالض بٌن الؽرٌب والبحر  .ج) شدة الشوق للوطن  .د) جمٌع ما سبك صحٌح
أ)مكانة العراق .
َ ) 121من أبرز الشعراء الفلسطٌنٌٌن زمن االحتالل البرٌطانً ؟
د) محمود المٌسً
ج) عبد الرحٌم محمود
ب) راشد حسٌن
أ) هارون رشٌد
 ) 122ما المرحلة التً عاش فٌها الشعب الفلسطٌنً التشرٌد من أرضه و العٌش فً مخٌمات المنافً ؟
د) انتفاضة األلصى
ج) االحتالل البرٌطانً
ب) هزٌمة حزٌران
أ) نكبة  8421م
 ) 123من أبرز شعراء ما بعد هزٌمة حزٌران ؟
ب) محمود دروٌش و سمٌح الماسم
أ) معٌن بسٌسو و فدوى طولان
د) توفٌك زٌّاد و راشد حسٌن
ج) ابراهٌم طولان و فدوى طولان
 ) 124ما الموضوعات التً تناولها الشعراء الفلسطٌنٌون فً شعرهم ؟
د) التمسن بحك العودة
ج) التؽنً باألرض
ب) شعر المماومة
أ) أدب السجون
 ) 125ما الحدث البارز الذي وصفه راشد حسٌن فً شعره ؟
د) انتفاضة الحجارة
ج) معاناة األسرى
ب) انتفاضة األلصى
أ) مجزرة صندلة
 ) 126ما اللؽة المناسبة للتحرٌض على مواجهة االحتالل ؟
د) اللؽة الخطابٌة .
ب) اللؽة الؽٌر خطابٌة  .ج) لؽة المفاوضة .
أ) اللؽة الرمزٌة .
 ) 127ما الؽاٌة من توظٌؾ الرموز التارٌخٌة و األسطورٌة فً الشعر الفلسطٌنً ؟
د) تثبٌت الحك .
ب) حماٌتها من االندثار  .ج) تصوٌر الولابع .
أ) المحافظة علٌها .
 ) 128ما الشعر الذي ٌدعو فٌه الشاعر إلى الكفاح و التخلص من االحتالل ؟
د) المٌجنا و الموال .
ج) شعر العودة .
ب) شعر السجون .
أ) شعر المماومة .
 ) 129ما الشعر الذي ٌكتب الشاعر فٌه عن األسر و األسرى ؟
د) أدب السجون .
ج) أدب حك العودة .
ب) أدب المماومة .
أ) أدب الكفاح .
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 ) 130ما أمثلة المفردات الخاصة بؤدوات النضال فً الشعر الفلسطٌنً ؟
د) الممالع و الحجر .
ج) المٌجنا و الموال .
ب) السجن و السجناء .
أ) التشرد والضٌاع .
 ) 131ما خصابص الشعر الفلسطٌنً ؟
ب) اإلشادة بمٌم الكرامة و الحرٌة .
أ) استنهاض الشعب للثورة .
د) وصؾ حالة التشرد و الضٌاع .
ج) التعبٌر عن روح العصر و لضاٌاه .
 ) 132ما أهم دواوٌن محمود دروٌش ؟
د) مرثٌة النار األولى .
ج) أنشودة المطر .
ب) أعراس .
أ) ٌا عنب الخلٌل .
 ) 133ما الدٌوان الذي سجل فٌه محمود دروٌش سٌرته الذاتٌة ؟
ب) أبد الصبار .
أ) لماذا تركت الحصان وحٌدا .
د) الظل الكبٌر .
ج) جفرا الوطن المسبً .
 ) 134ما فابدة تكرار لفظة ( تذكر ) من الوالد البنه ؟
ب) للتؤكٌد على التذكر .
أ) الحفاظ على ذاكرة األجٌال حٌة .
د) إلظهار و األمل فً العودة .
ج) للتحسر على ضٌاع الوطن .
 ) 135إالم رمز الشاعر ( بالمسيح ) في نياية قصيدتو ( أبد الصبار )؟
أ) التحسر عمى الوطن .

ب) الشوق لموطن .

د) استمرارية الكفاح .

ج) قدسية األرض .

 )136ما الفكرة التي تناولتيا قصيدة أبد الصبار ؟
ب) الحرب بين العرب و الييود .

أ) انتفاضة الشعب الفمسطيني .
ج) واقع السجون والسجناء

د) التشرد الذي عاشو الشعب الفمسطيني .

مرت بيا فمسطين في قصيدة ( أبد الصبار ) ؟
 ) 137ما ىدف األب من سرد األحداث التاريخية التي ّ
أ) إضفاء األنس عمى ابنو.

حية .
ب) إبقاء الذاكرة ّ

ج) توضيح سبب اليزيمة.

د) إعطاء مبرر لمتشرد .

 ) 138ما داللة كممة ( الريح ) في  :إلى جية الريح يا ولدي ؟
أ) الضياع و التشرد .

ب) القوة و الجبروت ؟

ج) األمل في العو

د) ضبابية المستقبل .

 ) 139ما العبارة التي توحي أن األسمحة كانت قديمة و عاجزة عن النصر في قصيدة ( أبد الصبار) ؟
أ) ىنا وقع االنكشاري عن بغمة الحرب .
ج) يبنون قمعتيم من حجارة بيتيا .

غد طائش يمضغ الريح .
ب) كان ٍ
د) إلى جية الريح يا ولدي .

 ) 140لماذا استحضر الشاعر محمود درويش في قصيدتو أبد الصبار كممة ( الميل ) ؟
ب) لتصوير حالة الخوف.

أ) ليدل عمى وحشية المحتل .

د) ليظير اليأس من العودة .

ج) ليؤكد عمى الظمم .

 )141ما الكممة التي تحمل معنى الجندي من نخبة المشاة في الجيش العثماني ؟
أ) الصاعقة .
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ب) الترسانة

ج) االنكشاري

د) اإلقطاعيون .

 ) 142ما المون الجمالي في عبارة ( غد طائش ) ؟
ب) استعارة مكنية  .ج) استعارة تصريحية .

أ) تشبيو بميغ

د) مجاز مرسل .

 ) 143ما الكممة الدالة في معناىا عمى األرض التي حميت من شدة حر الشمس ؟
ب) الرمضاء .

أ) الصحراء

د) السخاء .

ج) الرخاء .

 ) 144ما المقصود بكممة ( الصارية ) في قصيدة ( جف ار الوطن المسبي )
ّ
ج) العماد و األساس  .د) الثورة و المقاومة .
ب) الوحدة والتعاون .
أ) الراية أو العمم .
 ) 145ما المعنى الصرفي لكممة ( المسبي ) ؟
ّ
ب) صيغة مبالغة .
أ) اسم فاعل .

ج) صفة مشبية .

 ) 146من صاحب قصيدة ( جف ار الوطن المسبي ) ؟
ّ
ب) معين بسيسو .
أ) محمود درويش .

د) اسم مفعول .
د) عز الدين المناصرة .

زياد .
ج) توفيق ّ

 ) 147ما الديوان الشعري المنسوب لمشاعر عز الدين المناصرة ؟
ب) أعراس .

أ) يا عنب الخميل .

د) أنشودة المطر .

ج) أبجدية الياسمين .

 ) 148ما االسم الدال عمى صغيرة العنزة التي بمغت أربعة أشير ؟
أ) نعجة .

ب) صغرى .

د) الحور .

ج) جف ار .

 ) 149إالم ترمز ( جف ار ) عند الشاعر عز الدين المناصرة ؟
أ) جمال الطبيعة .

ب) الدين اإلسالمي .

ج) المرأة و الثورة .

د) العادات والتقاليد .

 ) 150ما الداللة الرمزية لكممة ( منديل ) في قصيدة جف ار ؟
أ) الفتى الفمسطيني .

ب) الفعل اليومي .

ج) اإلصرار والتحدي .

د) الشوق لألرض .

 ) 151إالم يرمز المون ( الكحمي ) في قصيدة جف ار ؟
أ) األمل و الشباب .

ب) الشيادة و التضحية .

ج) الخصب والحياة .

د) الكرامة و التحدي .

 ) 152ما جمال التصوير في قول الشاعر  ( :في بيروت الموت صالة دائمة )
أ) تشبيو بميغ .

ب) تشبيو تمثيمي .

ج) استعارة مكنية .

د) تشبيو ضمني

 ) 153ما الدور البارز لممرأة الفمسطينية في القتال كما جاء في قصيدة ( جف ار )
أ) حمل الطعام .
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ب) نقل األخبار لمثوار .

ج) عالج الجرحى .

د) الحث عمى الثورة .

 .154ما السرد النثري الذي ٌمدم حدثا ً أو مجموعة من األحداث فً زمن لصٌر ؟
د) ال شًء مما سبك .
ج) المسرحٌة .
ب) المصة المصٌرة .
أ) الرواٌة .
 .155على ٌد من كان مٌالد المصة المصٌرة فً الوطن العربً ؟
 .156ما أول لصة عربٌة ظهرت كمٌالد للمصة المصٌرة ؟
د) الظل الكبٌر .
ج) نافخ الدوالٌب .
ب) أشٌاء صؽٌرة .
أ) فً المطار .
 .157من أشهر المصاصٌن الفلسطٌنٌٌن ؟
ج) ٌوسؾ إدرٌس  .د) جمال بنورة .
ب) ٌحٌى حمً .
أ) زكرٌا تامر .
 .158ماذا ٌطلك على الشخصٌة التً تتفاعل مع الحدث وتتطور معه .
د) نامٌة .
ج) ثابتة .
ب) ثانوٌة .
أ) جانبٌة .
 .159إالم تنمسم الشخصٌات فً المصة من حٌث عاللتها بالحدث ؟
د) ربٌسة و نامٌة .
ج) ربٌسة و ثانوٌة .
ب) ثابتة و ثانوٌة .
أ) نامٌة وثابتة .
 .160ما المسمى الذي ٌطلك على األفعال المترابطة التً تموم بها الشخصٌات ؟
د) الحل .
ج) العمدة .
ب) الصراع .
أ) األحداث .
 .161ما أكثر عناصر المصة المصٌرة تشوٌما ً ؟
د) الحدث .
ج) الصراع الخارجً .
ب) الحبكة .
أ) الصراع الداخلً .
 .162ما الصراع الذي ٌتملن الشخصٌة الواحدة فً موالؾ الحٌرة واالضراب ؟
أ) الصراع الخارجً .

ب) الصراع الداخلً .

د) جمٌع ما سبك صحٌح .

ج) الصراع الجزبً .

 . 163ما اللحظة التً تبدأ فٌها العمدة باالنفراج ؟
أ) الحل .

ب) العمدة .

د) الصراع .

ج) الحبكة .

 .164لماذا ٌجعل األدباء بعض النهاٌات فً لصصهم مفتوحة ؟
أ) حتى ٌفكر المارئ فً الحل .

ب) عنصر تشوٌك ال أكثر.

ج) ألنها لم تصل إلى حل على أرض الوالع بعد.

د) ال شًء مما سبك .

 .165ما أهم تمنٌات السرد الزمنً للمصة ؟
أ) االسترجاع .

ب) االستباق .

ج) الولفة .

د) جمٌع ما سبك صحٌح .

 .166ما تمنٌة السرد الزمنً التً تظهر فً موالؾ الوصؾ والتؤمل ؟
أ) االستشراؾ .

ب) الولفة .

ج) االسترجاع .

د) االستباق .

 .167لماذا ٌلجؤ الكاتب للحوا فً المصة ؟
أ) للكشؾ عن الشخصٌة

ب) للتشوٌك .

ج) لدفع الملل .

د) ال شًء مما سبك صحٌح .

 .168من صاحب المصة المصٌرة ( نافخ الدوالٌب ) ؟
أ) سمٌرة عزام .
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ب) سعٌدة عزام .

ج) رضوى عاشور .

د) سعد هللا ونوس .

 .168ماذا تسمى الحفلة الموسٌمٌة أو المسرحٌة التً تمام فً النهار ؟
أ) االنكشارٌة .

ج) التراجٌدٌة .

ب) المسابٌة .

د) الماتٌنٌّة .

 .169ما معنى كلمة ( تلكؤ ) ؟
أ) أكل .

ج) أسرع .

ب) تآكل .

د) تبطؤ .

 .170من رابدة المصة المصٌرة الفلسطٌنٌة ؟
أ) رضوى عاشور .

ج) سمٌرة عزام .

ب) نازن المالبكة .

د) سعاد الصباح .

 .171إلى من تنسب المجموعات المصصٌة ( الظل الكبٌر) و ( أشٌاء صؽٌرة ) ؟
أ) رضوى عاشور .

ج) سعاد الصباح .

ب) سمٌرة عزام .

د) نازن المالبكة .

 .172من أي المجموعات المصصٌة أخذت لصة ( نافخ الدوالٌب ) ؟
أ) أشٌاء صؽٌرة .

ج) ثالثٌة ؼرناطة .

ب) الظل الكبٌر .

د) ؼرٌب على الخلٌج .

 .173ما المضٌة التً تنالشها لصة نافخ الدوالٌب ؟
أ) الفمر المدلع .

ج) ؼٌاب التكافل االجتماعً

ب) عمالة األطفال .

د) جمٌع ما سبك صحٌح .

 .174أٌن تجد الصراع الداخلً فً لصة ( نافخ الدوالٌب ) ؟
أ) ؼٌاب نظام التؤمٌن االجتماعً .

ب) صراع المٌم داخل الطفل .

ج) إمسان الراوي للطفل .

د) والع المجتمع وهمومه.

 .175ما الذي وضع لارئ لصة ( نافخ الدوالٌب ) أمام أسبلة لوٌة تمس ضمٌره ؟
أ) لدرة الكاتبة على سبر أؼوار النفس البشرٌة

ب) تحلٌل الكاتبة لهموم المجتمع .

ج) اختٌار الكاتبة لمضٌة عامة .

د) لسهولة لؽة الكاتبة .

 .176لماذا لم تذكر الكاتبة فً لصة( نافخ الدوالٌب ) اسم المدٌنة التً حدثت فٌها المصة ؟
أ) لعدم معرفتها بها .
ج) ألن المصة لد تحدث فً كل مكان .

 .177أٌن تكمن العمدة فً لصة ( نافخ الدوالٌب ) ؟
أ) خوؾ الصبً من إبالغ السارد للشرطة.
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ب) ألن المصة خٌالٌة .
د) جمٌع ما سبك صحٌح .

ب) شعور الصبً بالخوؾ من السارد .

د) جمٌع ما سبك صحٌح .

ج) إمسان السارد بالصبً.
 .178من الشخصٌة الربٌسة فً لصة ( نافخ الدوالٌب ) ؟
د) معلم الورشة .
ج) الصبً والسارد .
ب) الصبً فمط .
أ) السارد فمط .
 .179ما الفن األدبً النثري الطوٌل الذي ٌسجل أحداثا ً تدور حول شخصٌات متخٌلة أو والعٌة ؟
د) المسرحٌة .
ج) الرواٌة .
ب) األلصوصة .
أ) المصة المصٌرة .
 .180ما أول رواٌة ظهرت بمستوى رفٌع فً العالم العربً ؟
د) الطنطورٌة .
ج) رلٌة .
ب) زٌنب .
أ) المطار .
 .181إلى من تنسب رواٌة ( زٌنب ) ؟
د) رضوى عاشور .
ج) هٌكل حسٌن .
ب) حسٌن دمحم هٌكل .
أ) دمحم حسٌن هٌكل .
 .182من أبرز الروابٌٌن الفلسطٌنٌٌن ؟
د) جمٌع ما سبك صحٌح .
ج) سحر خلٌفة .
ب) إمٌل حبٌبً .
أ) ؼسان كنفانً .
 .183ما األمور المتفمة بٌن المصة المصٌرة و الرواٌة ؟
د) جمٌع ما سبك صحٌح .
ج) نشؤتها فً الؽرب .
ب) بناإها الفنً .
أ)عناصرها .
 .184ما وجه االختالؾ بٌن المصة المصٌرة والرواٌة ؟
أ) المصة أدق فً اللؽة من الرواٌة .

ب) المصة متعددة المكان و الزمان والشخوص.

ج) الرواٌة أطول بكثٌر من المصة المصٌرة.

د) ال ٌوجد اختالؾ .

 .185إلى من تنسب رواٌة (ثالثٌة ؼرناطة ) ؟
أ) سمٌرة عزام .

ب) رضوى عاشور .

ج) نازن المالبكة .

د) فدوى طولان .

 .186لماذا تعد رواٌة الطنطورٌة سجال تارٌخٌا ً ؟
أ) ألن البطلة من فلسطٌن .

ب) ألنها توثك مؤساة الشعب الفلسطٌنً .

ج) ألنها حدثت فً التارٌخ المدٌم .

د) ألن الكاتبة مصرٌة وكتبت عن فلسطٌن .

 .187ما المدة الزمنٌة ألحداث رواٌة الطنطورٌة ؟
أ) ()0222-8492

ب) ()0228-8412

ج) ()0228-8491

د) ()0222-8412

 .188من الشخصٌة الربٌسة فً رواٌة الطنطورٌة ؟
أ) رلٌة .

ب) الصادق .

ج) الكاتبة رضوى عاشور.

د) حسن .

 .189من الذٌن ٌمثلون الجٌل الثانً فً رواٌة ( الطنطورٌة ) ؟
أ) الصادق .

16

ب) عبد الرحمن .

ج) حسن .

د) جمٌع ما سبك صحٌح .

 .190ما الشخصٌات الثانوٌة فً رواٌة الطنطورٌة ؟
أ)عبد الرحمن .

ب) أم وصال .

د) رلٌة .

ج) الصادق .

 .191ما تمنٌة الزمن للسرد فً رواٌة الطنطورٌة ؟
أ) االسترجاع فمط .

ب) الولفة واالسترجاع .

د) االستباق .

ج) الولفة فمط .

 .192ما المدٌنة التً تمثل الوطن الضابع والذاكرة فً رواٌة الطنطورٌة ؟
أ) طولكرم .

ب) الخلٌل .

د) صبرا وشاتٌال .

ج) حٌفا و عكا .

 .193ما المدن التً تمثل أماكن اللجوء ؟
أ) الخلٌل .

ب) صٌدا .

ج) أبو ظبً .

د) جمٌع ما سبك صحٌح .

 .194أٌن تكمن العمدة فً رواٌة الطنطورٌة ؟
ب) رفض األم تزوٌج ابنتها رلٌة من ٌحٌى .

أ) هجوم العصابات الصهٌونٌة على المدن الفلسطٌنٌة .

د) رإٌة رلٌة لٌحٌى على شاطا البحر .

ج) وصول أم وصال إلى الطنطورة .

 .195عالم ٌدل اختتام الرواٌة بمشهد ولوؾ رلٌة على السٌاج وتعلٌك لالدتها برلبة حفٌدتها ؟
أ) وصول رلٌة وحفٌدتها للحل .

ب) انتهاء الرواٌة بالعودة و النصر .

ج) اإلبماء على الذاكرة وأمل العودة .

د) اإلبماء على التشرد و الضٌاع .

 .196عالم ٌدل سرد األحداث بضمٌر المتكلم فً رواٌة الطنطورٌة ؟
أ) أن الكاتبة مشاركة فً األحداث .

ب) أن السارد مشارن فً األحداث

ج) أن الكاتبة بطلة الرواٌة .

د) أن األحداث ولعت مع الكاتبة فعلٌا ً .

 .197ما الذي ترمز إلٌه رلٌة فً رواٌة الطنطورٌة ؟
أ) الالجبة التً فمدت أخوٌها فً الحرب .
ج) الالجبة التً تحاول الهروب من ذاكرتها.

ب) الالجبة المحبة للبحار والسفر .
د) الالجبة التً تحتفظ بذاكرتها المإلمة .

 .198عالم ٌدل المثل الشعبً ( ابن العم ٌطٌح عن ظهر الفرس ) ؟
أ) ابن العم له فرس لٌزؾ العرٌس .

ب) ابن العم ٌنزل الفرس .

ج) ابن العم ألوى من ؼٌره .

د) ابن العم أولى بالزواج من ابنة عمه .
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 .199ما أضاؾ استخدام اللؽة المحكٌّة فً رواٌة الطنطورٌة ؟
أ) الوالعٌة على األحداث.

ب) الكشؾ عن أعماق األشخاص .

ج) إظهار األلم والحسرة .

د) النعدام التركٌز النفسً.

 .200لماذا ٌبدو الحل ؼٌر واضح فً رواٌة الطنطورٌة ؟
أ) لتشوٌك المارئ للحل .
ج) ألن الصراع لم ٌنته على أرض الوالع .

ب) لجذب االنتباه لرلٌة .
د) ألن األحداث محددة .

 .201ما الفن األدبً انثري أو الشعري الذي ٌمثل على خشبة مسرح أمام الجمهور ؟
د) األلصوصة .
ج) الرواٌة .
ب) المصة .
أ) المسرحٌة .
 .202إلى من تنسب مسرحٌة ( أدٌب ملكا ً ) ؟
د) إلكترا .
ج) ٌوربٌدٌس .
ب) سوفوكلٌس .
أ) مولٌٌر .
 .203على ٌد من كان مٌالد المسرح العربً ؟
د) مارون النماش .
ج) دمحم الماؼوط .
ب) سعد هللا ونوس .
أ) علً باكثٌر .
 .204من الذي مثل مسرحٌة ( البخٌل ) ؟
د) سعد هللا ونوس .
ج) مارون النماش .
ب) ٌوربٌدٌس .
أ) سوفوكلٌس .
 .205من صاحب الدور البارز فً تطور العمل المسرحً ؟
د) ال شًء مما سبك .
ج) ؼسان كنفانً .
ب) أحمد شولً .
أ) مارون النماش .
 .206إلى من تنسب مسرحٌة ( مصرع كلٌوبترا) ؟
د) أحمد شولً .
ج) سعد هللا ونوس .
ب) توفٌك الحكٌم .
أ) ؼسان كنفانً .
 .207من أشهر كتاب المسرح فً الٌمن ؟
د) دمحم الماؼوط .
ج) علً أحمد باكثٌر .
ب) الطاهر وطار .
أ) الطٌب صالح .
 .208ما الوحدات الثالث التً لها خصوصٌة ٌجب مراعاتها عند كتابة المسرحٌة ؟
ب) الحوار والمكان والصراع .
أ) الزمان والحوار والعمدة .
د) الصراع والشخصٌات والحدث .
ج) المكان والزمان والحدث .
 .209ما المدة التً ٌجب التمٌد بها عند كتابة أحداث المسرحٌة ؟
د) ثالث ساعات .
ج) ثالثة أٌام .
أ) ال تتجاوز الٌوم الواحد  .ب) أكثر من ٌوم واحد .
 .210ما المدة التً ٌجب التمٌد بها عند أداء المسرحٌة على المسرح ؟
د) ساعتان .
ج) ثالثة أٌام .
ب) ال تتجاوز الٌوم الواحد.
أ) ثالث ساعات .
 .211ما العنصر األساسً فً البناء المسرحً ؟
د) الصراع بنوعٌه .
ج) الشخصٌات .
ب) الحوار .
أ) الحدث .
 .212ماذا تسمى المسرحٌة المضحكة والتً شخصٌاتها من عامة الناس ؟
د) الملهاة .
ج) المؤساة .
ب) التراجٌدٌا .
أ) السعٌدة .
 .213ماذا تسمى المسرحٌة الحزٌنة و التً شخصٌاتها ذات مكانة اجتماعٌة ؟
د) جمٌع ما سبك صحٌح .
ج) التراجٌدٌا .
ب) الكومٌدٌا .
أ) الملهاة .
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 .214كٌؾ تعبر الشخصٌات عن نفسها فً المسرحٌة ؟
ج) من خالل الحوار  .د) من خالل اإلٌماءات .
ب) من خالل الحركات .
أ) من خالل الكاتب .
 .215لماذا ال ٌنبؽً أن ٌزٌد عرض المسرحٌة عن ثالث ساعات ؟
ب) ألن المسرح صؽٌر الحجم .
أ) حتى ال ٌمل وٌتعب كل من الممثل والمشاهد.
د) النشؽال الممثل بؤعمال أخرى .
ج) ألن الكاتب ممٌد بمكان العرض .
 .216ما النشوق ؟
ب) موس الحاللة .
أ) من انشك عن الخلٌفة
د) ما ٌستنشمه المصاب بالزكام أو التحسس .
ج) ولت شروق الشمس .
 .217إلى من تنسب مسرحٌة ( مؽامرة رأس المملون جابر ) ؟
د) توفٌك الحكٌم .
ج) معٌن بسٌسو .
ب) سعد هللا ونوس .
أ) مارون النماش .
 .218من األدٌب الذي اشتهر بوصفه أبرز وجوه الحركة الثمافٌة و المسرحٌة فً العالم العربً ؟
د) سعد هللا ونوس .
ج) ؼسان كنفانً .
ب) معٌن بسٌسو .
أ) إمٌل حبٌبً .
 .219ما الجانب الذي اهتم به سعد هللا ونوس ؟
ب) الحكواتً ولصصه .
أ) الشخصٌات التارٌخٌة المدٌمة .
د) المسرح الكومٌدي المضحن .
ج) المسرح السٌاسً و التوعٌة ضد الممع .
 .220ما أهم أعمال سعد هللا ونوس المسرحٌة ؟
ب) الظل الكبٌر و أشٌاء أخرى .
أ) الفٌل ٌا ملن الزمان و حفلة سمر من أجل  3حزٌران .
ال شًء مما سبك صحٌح .
د)
ج) شرٌعة الؽاب و مصرع كلٌوبترا .
 .221ما المضٌة التً تنالشها مسرحٌة ( مؽامرة رأس المملون جابر ) ؟
ب) لضٌة عمالة األطفال .
أ) لضٌة الحاللٌن .
د) الطمع فً الزواج من الجارٌة .
ج) جنون السلطة وخٌانة األوطان .
 .222أٌن تكمن لحظة األزمة فً مسرحٌة ( مؽامرة رأس المملون جابر ) ؟
ب) رؼبة ابن العلممً فً حلك رأس المملون .
أ) إشكالٌة خروج الرسابل من بؽداد .
د) جلوس الحكواتً فً الممهى .
ج) حضور الحالق للمصر.
 .223من الشخصٌة التً أنمذت ابن العلممً وحلّت له المشكلة ؟
د) المملون جابر .
ج) كاتب المسرحٌة .
ب) الجارٌة .
أ) الحالق .
 .224لماذا استوحى كاتب مسرحٌة ( مؽامرة رأس المملون جابر ) من التارٌخ ؟
ب) لٌسمطها على الوالع العربً المعاصر .
أ) لجذب االنتباه والتشوٌك .
لٌبنً علٌها الحل .
د)
ج) لٌدلل على معرفته بالتارٌخ العربً .
 .225ما اإلطار الذي ٌمثله ممهى بؽداد فً الزمن الحاضر ؟
د) جمٌع ما سبك صحٌح .
ج) اإلطار الوالعً .
ب) اإلطار الماضً .
أ) اإلطار التارٌخً .
 .226من شخصٌات الماضً فً مسرحٌة (مؽامرة رأس المملون جابر ) ؟
د) جمٌع ما سبك صحٌح .
ج) الخلٌفة المستعصم .
ب) أهل بؽداد .
أ) جابر .
 .227من الشخصٌة الفاعلة الطامحة إلى المحافظة على سلطانها ؟
د) ابن العلممً .
ج) جابر .
ب) الشعب .
أ) الخلٌفة المعتصم .
 .228من الشخصٌة التً تمثل الجشع و الطمع و الوصول للسلطة حتى لو بالخٌانة .
د) الحالق .
ج) الخلٌفة المستعصم .
ب) الوزٌر .
أ) جابر .
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 .229عالم ٌدل تصرؾ الوزٌر عندما عزل جابر فً ؼرفة مظلمة كً ال ٌراه أحد ؟
ج) السرٌة و الكتمان  .د) جمٌع ما سبك صحٌح .
ب) الدلة فً تنفٌذ المهمة.
أ) الحرص الشدٌد .
 .230ما مظاهر الممع التً ٌلجؤ لها الحكام حفاظا ً على عروشهم ؟
ب) التحكم فً مصٌر الشعب .
أ) إحكام المبضة على البالد .
د) جمٌع ما سبك صحٌح .
ج) تفتٌش الخارجٌن و الداخلٌن بدلة .
 .231كٌؾ استمبل الوزٌر المملون جابر ؟
د) بمزاح وضحن .
ج) باحترام وتمدٌر .
ب) بلهفة وشوق .
أ) بإهمال وعدم اهتمام .
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ثانٌا ً  :البالؼة
 .1ما التعبٌر المابم على إحداث عاللة بٌن شٌبٌنٌ ،شتركان فً صفة من الصفات بؤداة ظاهرة أو ممدرة ؟
أ) االستعارة .

ب) التشبٌه .

د)المجاز المرسل .

ج) الكناٌة .

 .2أي أركان التشبٌه تكون الصفة فٌه ألوى وأوضح ؟
أ) المشبه به .

ب)المشبه .

ج)المشبه والمشبه به معا ً .

د) وجه الشبه .

 .3ماذا تسمى الصفة الجامعة التً ٌشترن فٌها المشبه والمشبه به ؟
أ) مرسل .

ب)مشبه به .

ج)وجه الشبه .

د) مجمل .

 .4لماذا سمً التشبٌه المذكور فٌه األداة (مرسالً ) ؟
أ) إلرسال األداة له .

ب) إلهماله التؤكٌد .

ج) الكتمال المعنى .

د) للتفصٌل فً التشبٌه .

 .5ماذا ٌسمى التشبٌه المفرد الذي حذؾ منه وجه الشبه ؟
أ) مإكدا ً .

ب) مفصالً .

ج) مرسالً .

د) مجمالً .

 .6لماذا سمً التشبه المحذوؾ منه أداة التشبٌه ( مإكدا ً ) ؟
أ) ألنه ٌإكد على المشبه به .

ب) ألنه ٌإكد العاللة بٌن الطرفٌن .

ج)إلهمال التؤكٌد .

د) لوجوب الحذؾ .

 .7ما أكثر أنواع التشبٌه المفرد بالؼةً ،و فصاحةً ،و حسن بٌان ؟
أ) المإكد المجمل .

ب) المرسل المجمل .

ج) المإكد المفصل .

د) المرسل المفصل .

 .8ماذا ٌسمى التشبٌه المفرد الذي جعل المشبه فً حكم المشبه به تماما ً ؟
أ) المرسل المفصل .

ب) المرسل المجمل .

ج) البلٌػ .

د) المإكد المفصل .

 .9ما أنواع التشبٌه المفرد باعتبار وجه الشبه ؟
أ) مفصل و مرسل .

ب) مرسل و مإكد .

ج) مفصل و مجمل .

د) مإكد و مفصل .

 .10ما أنواع التشبٌه المفرد باعتبار األداة ؟
أ) مرسل و مإكد .

ب) مفصل و مإكد .

ج) مفصل و مجمل .

د) مإكد و بلٌػ .

 .11ما الممصود بطرفً التشبٌه ؟
أ) المشبه والمشبه به .
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ب) المشبه و األداة .

ج) المشبه به و األداة .

د) وجه الشبه و األداة .

 .12ما نوع التشبٌه فً لول الشاعر :
أ) مإكد مفصل .

كل جرح فٌها حدٌمة ورد

ب) مرسل مجمل .

وربٌع ولإلإ مكنون ؟

ج) مإكد مجمل .

 .13ما نوع التشبٌه من حٌث وجه الشبه فً لول الشاعر  :إنما الدنٌا كبٌت
أ) مفصل .

ب) مرسل .

نسجته العنكبوت ؟

ج) مجمل .

 .14ما نوع التشبٌه فً لول الشاعر  :فالعٌش نوم و المنٌة ٌمظة
أ) مإكد مفصل .

د) مرسل مفصل .

ب) مرسل مفصل .

د) مإكد .

والمرء بٌنهما خٌال سار ؟
د) مإكد مجمل(بلٌػ) .

ج) مرسل مجمل .

 .15ما العبارة الدالة على التشبٌه ( المرسل المجمل ) ؟
أ) الساعً بؽٌر طابل كالكاتب على الماء .

ب) نورن كالشمس إشرالا ً و إضاءة .

ج) العلم نور .

د) العلم فً الصؽر نمش على الحجر .

 .16ما التشبٌه الذي ٌربط بٌن صورة بصورة أخرى ووجه الشبه فٌه وصفا ً منتزعا ً من متعدد ؟
أ) التمثٌلً .

ج) الضمنً .

ب) المفرد البلٌػ .

د) المرسل المإكد .

 .17ما وجه الشبه فً لوله تعالى  ( :مثل الذٌن حملوا التوراة ثم لم ٌحملوها كمثل الحمار ٌحمل أسفارا ) ؟
أ) من ٌضع األسفار على الحمار .
ج) أهل الكتاب الذٌن لم ٌعملوا بالتوراة

ب) من ٌتعب فً حمل النافع دون فابدة .
د)

الحمار الذي ال ٌفهم شًء .

 .18أي تشبٌه من اآلتٌة ٌعد تمثٌلٌا ً ؟
أ) وللمستعمرٌن للوب كالحجارة .

ب) الحك ال بد أن ٌظهر فالشمس ال تتؽطى بؽربال .

ج) ذكاإه ٌنحت عمره كما ٌؤكل السٌؾ الصمٌل ؼمده .

د) أخالق الصالحٌن كالنسٌم .

 .19ما نوع التشبٌه فً لول الشاعر  :إن الملوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها ال ٌجبر ؟
د)تمثٌلً .
ج)ضمنً .
ب)بلٌػ .
أ) مفرد .
 .20ما المشبه فً لول الشاعر ٌ :هز الجٌش حولن جانبٌه كما نفضت جناحٌها العماب .
ب) صورة العماب الذي ٌنشر جناحٌه .
أ) صورة الجٌش محٌط بالمابد من جمٌع الجوانب .
د) العماب .
ج) الجٌش .
 .21ما العبارة المناسبة عند إنشاء تشبٌها ً تمثٌلٌا ً من العبارة ( الكلمة الطٌبة ال تثمر فً النفوس الخبٌثة ؟
ب) النفوس الخبٌثة كالشون .
أ) الكلمة الطٌبة صدلة .
د) الكلمة الطٌبة أمام النفوس الخبٌثة ال ٌنفع
ج) الكلمة الطٌبة أمام النفوس الخبٌثة كالورد ٌزرع بٌن األشوان .
 .22ما التشبٌه الذي ٌكون فٌه المشبه والمشبه به ؼٌر واضحٌن بل ٌفهمان من السٌاق ؟
د) البلٌػ .
ج) المفرد .
ب) الضمنً .
أ) التمثٌلً .
 .23ما التشبٌه الذي ٌلجؤ إلٌه حٌن ٌرٌد المتحدث إثبات شًء ما بالممارنة ؟
د) الضمنً .
ج) المفرد .
ب) البلٌػ .
أ) التمثٌلً .
22

 .24ما الذي ال ٌظهر واضحا ً من أركان التشبٌه فً التشبٌه الضمنً ؟
د) المشبه والمشبه به .
ج) المشبه به .
ب) األداة .
أ) المشبه .
 .25أي من اآلتٌة ٌعد تشبٌها ً ضمنٌا ً ؟
أ) ترجو النجاة ولم تسلن مسالكها إن السفٌنة ال تجري على الٌبس .
فالسٌل حرب للمكان العالً .
ب) ال تنكري عطل الكرٌم من الؽن
ج) ضحون إلى األبطال وهو ٌروعهم وللسٌؾ حد حٌن ٌسطو ورونك .
د) جمٌع ما سبك صحٌح .
 .26ما نوع التشبٌه فً لول الشاعر  :فالعٌش نوم و المنٌة ٌمظة والمرء بٌنهما خٌال ساري ؟
د) تمثٌلً .
ج) مإكد مجمل
ب) بلٌػ .
أ) ضمنً .
 .27ما المشبه به فً لول الشاعر  :تزدحم المصاد فً بابه والمنهل العذب كثٌر الزحام ؟
ب) حالة الممدوح الكرٌم .
أ) حالة الممدوح ٌزدحم على بابه كثٌرو العطاء .
د) شًء وفٌر الخٌر ٌزدحم حوله الناس .
ج) حالة المورد العذب ٌزدحم الناس علٌه .
 .28ما المصطلح الدال على اللفظ للمعنى الذي وضع له فً أصل اللؽة ؟
د) المجاز المرسل .
ج) االستعارة .
ب) المجاز .
أ) الحمٌمة .
 .29ما المصطلح الدال على استخدام اللفظ لؽٌر ما وضع له فً أصل اللؽة ؟
د) الحمٌمة .
ج) المجاز .
ب) المجاوزة .
أ) التجاوز .
 .30ما أنواع المجاز ؟
د) المجاز المرسل فمط .
ج) االستعارة فمط .
ب) االستعارة و المجاز المرسل .
أ) التشبٌه واالستعارة .
 .31ما المجاز المابم على عاللة المشابهة بٌن شٌبٌن ،محذوؾ فٌها أحد طرفً التشبٌه ؟
د) التشبٌه الضمنً .
ج) التشبٌه المفرد .
ب) التشبٌه البلٌػ .
أ) االستعارة .
 .32ما االستعارة المكنٌة ؟
ب) تشبٌه حذؾ منه المشبه .
أ) تشبٌه حذؾ منه األداة ووجه الشبه .
د) تشبٌه حذؾ منه المشبه به .
ج) تشبٌه لم ٌحذؾ منه شًء .
 .33ما التشبٌه الذي حذؾ من المشبه وصرح بالمشبه به ؟
د) التصرٌحٌة .
ج) المجازٌة .
ب) الحمٌمٌة .
أ) المكنٌة .
 .34ما المٌمة الفنٌة لالستعارة ؟
د) جمٌع ما سبك صحٌح .
ب) تمرب الصورة  .ج) تترن أثرها فً النفس.
أ) تعمك المعنى فً الذهن .
 .35نوع المجاز فً لول هللا تعالى  ( :اهدنا الصراط المستمٌم ) ؟
د) ال شًء مما سبك .
ج) مجاز مرسل .
ب) استعارة مكنٌة .
أ) استعارة تصرٌحٌة .
 .36ما العبارة التً تمثل االستعارة المكنٌة ؟
أ) لال تعالى ( :واعتصموا بحبل هللا جمٌعا وال تفرلوا ) .
ب) لال تعالى ( :واخفض لهما جناح الذل من الرحمة ).
ٌكسو السٌوؾ على الزمان مضاء .
ج) ٌا أٌها السٌؾ المجرد بالفال
د) جمٌع ما سبك صحٌح .
لمر من اإلٌوان با ٍد ؟
 .37ما المحذوؾ من أركان التشبٌه فً لول الشاعر ٌ :إدون التحٌة من بعٌد إلى ٍ
د)ال شًء مما سبك .
ج) المشبه والمشبه به .
ب) المشبه به .
أ) المشبه .
 .38ما المجاز الذي كانت العاللة بٌن ما وضع له اللفظ فً أصل اللؽة وما استعمل فٌه ؼٌر المشابهة ؟
د) بلٌػ .
ج) مجاز مرسل .
ب) حمٌمة .
أ) استعارة .
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 .39لماذا سمً المجاز المرسل بهذا االسم ؟
ب) ألنا أسترسلنا فً الكالم
أ) لوجود عاللة مشابهة فٌه .
د) لعدم وجود عاللة فٌه .
ج) ألنه ؼٌر ممٌد بعاللة واحدة .
 .40كٌؾ نسمً المجاز المرسل ؟
د) بالحمٌمة .
ج) باالستعارة المكنٌة .
ب) باالسم المراد .
أ) باسم اللفظ المذكور فً الجملة .
 .41ما عاللة المجاز المرسل فً لوله تعالى ٌ ( :جعلون أصابعهم فً آذنهم )
د) حالٌة .
ج) جزبٌة .
ب) كلٌة .
أ) محلٌة
 .42أي مما ٌؤتً ٌشتمل على مجاز مرسل عاللته حالٌة ؟
أ) لال تعالى  ( :و أعدوا لهم ما استطعتم من لوة )
ب) لال تعالى ( :ومن لتل مإمنا ً خطبا ً فتحرٌر رلبة مإمنة ) .
ج) لال تعالى  ( :إنّ األبرار لفً نعٌم ) .
د) شربت كؤسا ً من اللبن .
 .43ما الذي ٌدخل فً المجاز مما ٌؤتً ؟
ب) التشبٌه واالستعارة .
أ) االستعارة و التشبٌه والمجاز المرسل .
د) االستعارة والمجاز المرسل .
ج) المجاز المرسل و التشبٌه .
 .44ما عاللة المجاز المرسل فً  ( :رعت الماشٌة الؽٌث ) ؟
د) مسببٌة .
ج) سببٌة .
ب) اعتبار ما كان .
أ) محلٌة .
.45أي مما ٌؤتً ٌشتمل على مجاز مرسل عاللته جزبٌة ؟
ب) للنبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌد بٌضاء على البشرٌة .
أ) لال تعالى  ( :ففً رحمة هللا هم فٌها خالدون ) .
د) ألمى الخطٌب كلمة لها كبٌر األثر .
ج) سرق اللص المنزل .
 .46ما نوع المجاز فً  :سكن ابن خلدون مصر ؟
ج) مجاز مرسل عاللته جزبٌة  .د)مجاز مرسل عاللته كلٌة .
ب) استعارة تصرٌحٌة .
أ) استعارة مكنٌة .
رب لٌل كؤنه الصبح فً الحسن ؟
 .47ما نوع التشبٌه فً ّ :
د) مإكد مفصل .
ج) بلٌػ .
ب) مرسل مجمل .
أ) مرسل مفصل .
 .47أي اآلتٌة ال تتمثل فٌها بالؼة االستعارة ؟
د) تترن أثرا ً فً النفس .
ج) تحدث تؤثٌرا ً موسٌمٌا ً .
تمرب الصورة  .ب) تعمك المعنى فً الذهن .
أ) ّ
 .48ما وجه الشبه فً لوله تعالى ( :ثم لست للوبكم من بعد ذلن فهً كالحجارة أو أشد لسوة )؟
د) اللٌن والسهولة .
ج) للوبكم .
ب) الحجارة .
أ) المسوة .
 .49ما نوع أدوات التشبٌه  :شبٌه  ،مثل  ،محاكً ؟
د) جمل .
ج) أسماء .
ب) حروؾ .
أ) أفعال .
 .50ما الجملة التً تحتوي على وجه شبه فٌما ٌؤتً ؟
ب) أنا كالماء إن رضٌت صفاء .
أ) إن المعلم شعلة لدسٌة .
د) الناس كؤسنان المشط .
ج) العالم سراج أمته .
**********************************************************************************************

تم بحمد هللا تعالى
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