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

 

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

          ّ
 .هو الذي ألف المسرحٌة الشعرٌة أوال فً العربٌة ----- .1

 (أحمد شوقً/  توفٌق الحكٌم/  مارون النقاش)
 . ----------جرجً زٌدان أكثر من عشرٌن  كتب .2

 ( رواٌة ذهنٌة/  رواٌة تارٌخٌة/  عٌةرواٌة اجتما) 
 .بترجمة عدد من مسرحٌات شكسبٌر إلى العربٌة   -------- قام .3

 ( أبو خلٌل القبانً/  خلٌل جبران/  خلٌل مطران) 
 .أول رواٌة وجودٌة فً األدب العربً -----"الحً الالتٌنً" لـ .4

 ( سهٌل إدرٌس/  غادة السمان/  عبد الرحمن الشرقاوي) 
 .بلقب "مولٌر مصر" لتمٌزه فً التمثٌل الهزلً --------ٌعرف .5

 ( ةظعزٌز أبا/  جورج أبٌض/  ٌعقوب صنوع)
 .بٌن القصص الموضوعة والمترجمة -------جمع مصطفى لطفً المنفلوطً فً كتابه  .6

 ( فً سبٌل التاج/  العبارات/  النظرات) 
  عربٌة.أول رواٌة فً اللغة ال -----( لـ1871"الهٌام لجنان الشام" ) .7

 ( سلٌم البستانً/  محمد الموٌلحً/  محمد حسٌن هٌكل)  
 .( هو أول أقصوصة فً العربٌة1871) ------ٌعتبر  .8

 ( ما تراه العٌون/ فً القطار /  رمٌة من غٌر رام) 
 . ------أول رواٌة عربٌة فً  محمود خٌراتل( 1912) "فًٌالفتى الر"  .9

 ( مصر/  لبنان/  سورٌا)
 .برواٌاته اإلسالمٌة -------اشتهر   .11

 ( نجٌب الحداد/  نجٌب محفوظ/  النًٌنجٌب الك) 
 .رائد المسرحٌة اإلسالمٌة فً العربٌة ----- ٌعتبر  .11

 ( جمال الغٌطانً/  على أحمد باكثٌر/  ٌوسف القرضاوي) 
 .هو االسم المشهور فً أدب األطفال القصصً العربً ------- .12

 (كٌالنً كامل/  ٌوسف القعٌد/  إدوار الخراط)
 .قطاعًاإلبرواٌاته االشتراكٌة ضد االستغالل  ------اشتهر  .13

 ( طه حسٌن/  عبد الرحمن الشرقاوي/  هٌر القلماويس) 
 فً األدب العربً. ------"سارة" لعباس محمود العقاد هً رواٌة  .14

 ( تحلٌلٌة/  سٌاسٌة/  تارٌخٌة)
 .------حصل نجٌب محفوظ جائزة نوبل لآلداب عام  .15

 (1988  /1987  /1986 ) 
 

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

          ّ
 ؟د تٌمور رائد األقصوصة العربٌة ولَم ٌعتبر محم .1

 الفنً. لَم ؟ اصطالحهاال تعد المقامات الحدٌثة رواٌات عربٌة فً  .2

 الشوام إلى مصر فً تطوٌر المسرحٌة العربٌة. رٌناذكر مساهمات المهاج .3

 هٌكل فً تارٌخ الرواٌة العربٌة.ـ"زٌنب: مناظر وأخالق رٌفٌة" ل أهمٌةأوضح  .4



 ما الفرق بٌن أسلوب نجٌب محفوظ ونجٌب الكٌالنً فً معالجة المواضٌع اإلسالمٌة ؟ .5

 ؟ ما هً أهم ممٌزات أقاصٌص ٌوسف إدرٌس .6

 األدب القصصً إلحسان عبد القدوس ؟ مالمحما هً  .7

 ماذا تعرف عن رواٌات الترجمة الذاتٌة فً العربٌة ؟ .8

 ؟ كٌف بدلت بطل األقصوصة "كنا ثالثة أٌتام" بعد لقائه بـسنٌة .9

 ؟الفتاة فً أقصوصة "هللا محبة"  لَم انتحرت .11

 ؟ كٌف كان اللقاء األول بٌن الراوي والرجل القبرصً فً أقصوصة الطٌب صالح .11

 هم األشخاص المرافقون مع الراوي فً أقصوصة "فً القطار" ؟ من .12

 ماذا تعرف عن الحالة النفسٌة للشخصٌة الرئٌسٌة فً أقصوصة "أبو سٌد" لٌوسف إدرٌس ؟ .13

 

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

          ّ
 ربٌة المعاصرةالرواٌة الع .1

 األثر الغربً فً تطوٌر األدب القصصً العربً .2

 الفصحى والعامٌة فً المسرحٌة العربٌةاللغة المعركة بٌن  .3

 الرواٌة العربٌة فً فلسطٌن .4

  دور الصحافة العربٌة فً تطوٌر األدب القصصً والتمثٌلً  .5

 

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

                                        ّ
طول العمر ؟ ألٌس لً عمل فً هذه الدنٌا إال أن أسٌر فً ركاب ماذا تظنٌن ؟ أجري وراءك  .1

 اآلن أرٌد كلمة واحدة نعم أم ال. !العفو ؟حضرتك 

 

لى قوة روحٌة ال أملكها .. ولكنً ال أرٌد إنً أحسدك على إٌمانك، وهو نوع من اإلٌمان ٌحتاج إ .2
أن أتزوج شقٌقتك فً اآلخرة ... إنما أرٌد أن أتزوجها فً الدنٌا.. والدنٌا ال تتطلب منً كشرط 
لزواجها إال أن أكون قادرا على إسعادها. فاكتف بهذا وأنت تحاسبنً، ودع هللا ٌحاسبنً على 

 الباقً. 

 
فً  أبقتنً، وربما أدري كٌف وجدت الوقت ذات ٌوم لوالدتًمً مشغولة، مشغولة دائما ... ال أ .3

 جوفها شهرا إضافٌا رٌثما وجدت لً فً زحمة مشارٌعها ومواعٌدها وقتا.
 

ما هو الموت ؟ شخص ٌلقاك صدفة ٌجلس معك، كما ٌجلس اآلن، وٌتبسط معك فً الحدٌث،  .4
ك بأدب إلى الباب. ٌفتح أو النساء أو أسعار األسهم فً سوق المال. ثم ٌوصل الطقسربما عن 

 ..الباب وٌشٌر إلٌك أن تخرج. بعد ذلك ال تعلم.
 

الفالح، ٌا حضرة العمدة، ال ٌذعن ألوامركم إال بالضرب ألنكم لم تعودوه غٌر ذلك، فلو كنتم  .5
أحسنتم صنٌعكم معه لكنتم وجدتم فٌه أخا ٌتكاتف معكم وٌعاونكم، ولكنكم مع األسف أسأتم إلٌه 

 ار بكم تخلصا من إساءتكم. فعمد إلى اإلضر

 
 

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

                                  ّ
 تطور األقصوصة العربٌة .1

 تطور الرواٌة العربٌة .2

 تطور المسرحٌة العربٌة .3


