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(2016 Admission Onwards) 

 
  Time : 3 Hours                                       Maximum Marks : 75 

-------------------------------------------------------------------------  

 

I.  ّّبالصحيحّمماّبينّالقوسينلّالفراغّكم: ( 15 X 1 = 15 marks )                                     

          ّ
 .----- أسست الرابطة القلمٌة فً مدٌنة .1

 (دي جنٌرو رٌو/  نٌوٌورك/  بولو سان)
 . هو الشعر الموزون بدون قافٌة ------ .2

 ( الحرالشعر /  الشعر العمودي/  الشعر المرسل) 
 .----بدر شاكر السٌاب هو شاعر  .3

 ( واقعً اشتراكً/  كالسٌكً/  رومانطٌقً) 
 .----- " دٌوان لـقالت لً الحمراء" .4

 ( نزار قبانً/  محمود دروٌش/  نازك المالئكة) 
 .--------- الدٌوان هً مدرسة مصرٌة متأثرة بالرومانطٌقٌة  .5

 ( األمرٌكٌة/  اإلنجلٌزٌة/  الفرنسٌة)
 .إلى العربٌة Victor Hugo رواٌة "البؤساء" لفكتور هٌجو  -------شاعر ال ترجم .6

 ( حافظ إبراهٌم/  خلٌل مطران/  أحمد شوقً) 
 .----- ٌوسف بشٌر التٌجانً هو شاعر مشهور من .7

 ( السودان/  تونس/  الجزائر) 
 .أدونٌس السوري هو االسم األصلً للشاعر ------- .8

 ( محمد الماغوط/  طإدوار الخرا/  علً أحمد سعٌد) 
 . ------الشاعر الذي ٌعرف باسم الشاعر القروي هو  .9

 ( قٌصر سلٌم الخوري/  رشٌد سلٌم الخوري/  بشارة الخوري)
 .العرب" Pablo Neruda هو رائد شعر المقاومة العربً الذي ٌعرف بـ"بابلو نرودا  ------- .11

 ( محمود دروٌش/  صالح عبد الصبور/  عبد الوهاب البٌاتً) 
 .أول شعر حر فً الشعر العربً -----تقول نازك المالئكة إن شعرها  .11

 ( حبٌبتً تنهض من نومها/  همس الجفون/  كولٌرا) 
 .هً الشاعرة العربٌة المشهورة من فلسطٌن ------- .12

 (لطٌفة الزٌات/  فدوى طوقان/  جمانة حداد)
 .من الرومانطٌقٌٌن ------إٌلٌا أبو ماضً هو شاعر  .13

 ( كومٌدي/  تشاؤمً/  تفاؤلً) 
 .-----بدأت النهضة األدبٌة أوال فً  .14

 ( لبنان وسورٌا/  العراق/  مصر)
 .هً المجلة الرسمٌة للرابطة القلمٌة ------ .15

 ( السائح/  كوكب أمرٌكا/  الرابطة) 
 

II. ّأجبّلعشرةّمنّاألسئلةّاآلتيةّموجزا: ( 10 X 2 = 20 marks )                                            

          ّ
 عّرف الرمزٌة .1

 متى أصبح أحمد شوقً شاعر الشعب ؟ .2

 ما هً أهداف جماعة أبولو كما حددها رائدها أحمد زكً أبو شادي ؟ .3
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ما الفرق بٌن الواقعٌة األوروبٌة  .4 والواقعٌة االشتراكٌة ؟
 ماذا تعرف عن أبً القاسم الشابً ؟ .5

 ؟العربً ما المراد بأدب المهجر .6

 متى بدأت النهضة األدبٌة فً بالد العرب ؟ ولَم ؟ .7

 لَم هاجم عباس محمود العقاد أحمد شوقً بنقده فً كتاب "الدٌوان" ؟ .8

 ما هً أهم ممٌزات شعر المقاومة ؟ .9

 كٌف انتهت حركة الدٌوان ؟ .11

 ؟ فً شعرهن ما هً المواضٌع المهمة التً تعالجها الشاعرات العربٌات المعاصرات .11

 لكالسٌكٌٌن المقلدٌن والكالسٌكٌٌن المعتدلٌن ؟بٌن الفرق بٌن ا .12

 لَم ٌعتبر محمود سامً البارودي رائد الشعر العربً الحدٌث ؟ .13

 اذكر أسماء بعض من الشعراء األحٌاء فً العالم العربً ؟ .14

 ما هً العالقة بٌن القضٌة الفلسطٌنٌة والشعر العربً الحدٌث ؟ .15

 

III. ّاكتبّمذكرةّوجيزةّعنّاثنينّمنّاآلتية: ( 2 X 5 = 10 marks )                                        

          ّ
 الرابطة القلمٌة والعصبة األندلسٌة .1

 النهضة األدبٌة فً مصر وأسبابها .2

 الشعر الحر فً العربٌة .3

 الكالسٌكٌة والرومانطٌقٌة .4

 

IV. ّمنّاآلتيةّمعّذكرّالسياقّااشرحّثالث: ( 3 X 5 = 15 marks )                                              

                                        ّ
 أقصاصا أردتم أم كٌادا ؟  أحسنوا القتل إن ضننتم بعفو .1

 أنفوسا أصبتم أم جمادا  أحسنوا القتل إن ضننتم بعفو
 تٌش( عادت أم عهد "نٌرون" عادا  لٌت شعري أتلك )محكمة التف

 
 داصوت المنادي صادعا مردّ   ٌا أٌها الموتى ألم ٌسمعكم .2

 تدوس هامات الملوك همدا قوموا انظروا السوقة فً ما حولكم
 داـّ ٌحكم فٌها مستبدا أٌ  فً دٌاركم انظروا العدوّ  اقومو

 
 مرْت أٌام .3

 أٌن أنا ؟ .لها أشواقًـقـأٌام تث
 مـّ ما زلت أحدق فً السل

 م ٌبدأ لكن أٌن نهاٌته ؟ـّ والسل
 ظلمتهلبً حٌث التٌه وقٌبدأ فً 

 هم ؟بأٌن الباب الم .ٌبدأ
 م ؟ـّ باب السل

 
 

 رٌتً .... قد مات عمً مصطفىباألمس زرُت ق .4

 دوه فً الترابووسّ 

 لم ٌبتن القالع )كان كوخه من اللبن(
 وسار خلف تعشه القدٌم

 من ٌملكون مثله جلباب كتان قدٌم
 لم ٌذكروا اإلله أو عزرٌل أو حروف )كان(
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 ةٌبٌتً شبابٌك عجٌن .5

  -أحافٌربٌتً 

 قتْ ـفإن أره تنكشه الرٌحُ 
 تنكشه عنها األعاصٌر،

 ،تهجره الشمس، على قربه
 تهجره حتى العصافٌر

 

V. أعدّمقالةّواحدةّمنّاآلتية:ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ( 1 X 15 = 15 marks )        

                                  ّ
 لعربًتطور المدارس الشعرٌة فً الشعر ا .1

 الشعر العربً الحدٌث وخصائصه .2


