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 ؤلاجابت باللغت العربيت فقط 

I . 10))          أكمل الفراغ باإلاناسب مما بين القوسين x 1 = 10 Marks   

 

 ) رصيذ سليم الخىري / قيصر الخىري / بضارة الخىري (   .  بالضاغر القروي ------ٌػرف  .1

 ( 7898/  7899/  7891)  .----هال هجيب محفىظ جائسة هىبل لآلداب في  .2

 ) مسرحيت / قصت قصيرة / سيرة راجيت( مضهىرة.  غربيت  -----لطه حسين  " ألاًام " .3

 )محمىد سامي البارودي / خليل مطران / خليل جبران (   رائذ الضػر الػربي الحذًث. ----- .4

 في ألادب الػربي ) قصت قصيرة / مسرحيت / رواًت ( -----"رميت مً غير رام" لسليم البسخاوي هي أول  .5

 )ميخائيل وػيمت / جبران خليل جبران / إًليا أبى ماض ي(   س الرابطت القلميترئي -----مان  .6

ً" رواًت لـ  .7  ) طه حسين / جىفيق الحنيم / هجيب محفىظ(   -----"بين القصٍر

ت / غراقيت / لبىاهيت(   -----هازك املالئنت صاغرة  .8  ) مصٍر

 صىىع / أبى خليل القباوي( ) مارون الىقاش / ٌػقىب   رائذ املسرحيت الػربيت -----ٌػخبر  .9

ت ----- .11  ) حافظ إبراهيم / صىقي ضيف / محمىد سامي البارودي(   هى رائذ املسرحيت الضػٍر

 

.II   8))          من ألاسئلت آلاتيت في جملت أو جملتين ثمانيتأجب عن x 2 = 16 Marks        

 

  مارا حػرف غً صالح غبذ الصبىر ؟ .11

ت .12    غّرف جيار الرمٍس

 الخجذًذ في الضػر الػربي الحذًث ؟حرلت  ثمتى بذأ .13

 النهضت ألادبيت في لبىان وسىرٍا. لم ؟ ثبذأ .14

يب " أول رواًت غربيت هاضجت .15  ؟  لَم حػخبر رواًت " ٍز

خ املسرحيت الػربيت ؟ .16  بم ًمخاز أحمذ صىقي في جاٍر

 ؟ طه حسينأدب مارا حػرف غً  .17

 ؟ ربي الحذًثما هى دور الصحافت الػربيت في نهضت ألادب الػ .18

 ؟ الخب غً مساهماث هجيب محفىظ في الرواًت الػربيت .19

 لَم حػخبر الحملت الفروسيت غلى مصر بذاًت للػصر الحذًث في الػالم الػربي ؟ .21

 الخب أسماء خمست مً الروائيين في ألادب الػربي. .21

 مارا حػرف غً املقاماث التي ألفت في الػصر الحذًث ؟ .22
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III   . 6))          من آلاتيت تتسأعّد فقرة وجيزة عن x 4 = 24 Marks  

 

 حرلت الذًىان .23

 أبىلى جماغت .24

      القصت القصيرة في ألادب الػربي .25

 الضػر الحّر  .26

 الضػراء املحافظىن في الضػر الػربي الحذًث .27

 ألاثر الغربي في ألادب الػربي .28

 أدب املهجر وخصائصه .29

 املسرحيت الػربيت الحذًثت .31

 صػر املقاومت الفلسطيييت .31

 

.IV       2))                                مما يأتي اثنيناكتب مقالت عن x 15 = 30 Marks 

 

 النهضت ألادبيت الػربيت الحذًثت وأسبابها  .32

 جطىر الضػر الػربي في الػصر الحذًث .33

 خصائص الضػر الػربي الحذًث .34

 جطىر الرواًت في ألادب الػربي الحذًث  .35

 
 


