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I. كّمل الفراغ بالصحيح مما بين القوسين : ( 15 X 1 = 15 marks )                                       

         
 .الشمالًمن جمعٌات المهجر األمرٌكً  -------- .1

 ( العصبة األندلسٌة/   الرابطة األدبٌة/  الرابطة القلمٌة)

 .هو مؤسس رابطة منارفا -------- .2
 / مٌشال معلوف (  د زكً أبو شادي)خلٌل جبران / أحم

 .العمل األشهر لجبران خلٌل جبران -------ٌعتبر  .3
 ( عرائس المروج/   النبً/  األرواح المتمردة)

 .هً أول جرٌدة عربٌة فً المهجر -------- .4
 / العصبة(  )كوكب أمرٌكا / السائح

 .--------" األجنحة المتكسرة " رواٌة مشهورة لـ .5
 / جبران خلٌل جبران(  إٌلٌا أبو ماضً )مٌخائٌل نعٌمة /

 .هو الشاعر المهجري المعروف بـ"األخطل الصغٌر" -------- .6
 / نسٌب عرٌضة( )شفٌق المعلوف / بشارة الخوري

 ."الشاعر القرويالمهجري المعروف بـ" دٌبهو األ -------- .7
 ( رشٌد سلٌم الخوري/   قٌصر سلٌم الخوري/  إلٌاس فرحات)

 . ------القلمٌة فً مدٌنة نٌو ٌورك سنة أنشأت الرابطة  .8
(1921   /1921 /1922 ) 

 .--------انتهت نشاطات الرابطة القلمٌة بوفاة  .9
 / جبران خلٌل جبران (  )رشٌد أٌوب / مٌخائٌل نعٌمة

 .صاحب جرٌدة "الصائح" للرابطة القلمٌة --------كان  .11
 خوري(/ قٌصر سلٌم ال  )إلٌاس عطى هللا / عبد المسٌح الحداد

 .من آثار مٌخائٌل نعٌمة -------- .11
 / الهمزٌة النبوٌة(  )همس الجنون / همس الجفون

 .دٌوان شعر لجبران خلٌل جبران -------- .12
 (المواكب/   دمعة وابتسامة/  النبً)

 .-------- "السمٌر" كانت أوسع الصحف العربٌة فً المهجر إنتشارا، وصاحبها .13
 (/ مٌشال معلوف  ًمٌخائٌل نعٌمة / إٌلٌا أبو ماض)

 .--------أنشأت الرابطة األدبٌة فً مدٌنة  .14
 / بونس آٌرس(  )نٌو ٌورك  / سان بولو

 .--------كان ولٌام كاتسفلٌس خازنا لـ .15
 / الرابطة األدبٌة(  )الرابطة القلمٌة / العصبة األندلسٌة

 
 
 
 

 



II.  اآلتيةمن أسئلة  عشرةعن  موجزااكتب: ( 10 X 2 = 20 marks )                                       

                    
 ؟المهجر  ما المراد بأدب .1

 مذا تعرف عن تأسٌس الرابطة القلمٌة ؟ .2

 من هم األعضاء فً الرابطة القلمٌة ؟ .3

 ما هو دور مٌشال معلوف فً تأسٌس العصبة األندلسٌة ؟ .4

 لٌل جبران ؟خما هً أهم أثار جبران  .5

 تفاعل ؟اللم ٌعتبر إٌلٌا أبا ماضً شاعر  .6

 ماذا تعرف عن شعر مٌخائٌل نعٌمة ؟ .7

 أكتب عن كتاب "الغربال"  .8

  إلى أي مدد تأثر أدباء المهجر الجنوبً بالثقافة األندلسٌة ؟ .9

 ما هً القصص األربع فً مجموعة "األرواح المتمردة" ؟ .11

 ن ؟ما هً االنتقادات األدبٌة الموجهة ضد جبران خلٌل جبرا .11

 إلى هجرة أدباء لبنان وسورٌا إلى أمرٌكا ؟ تما هً الحاالت التً أد .12

 أكتب عن عنصر الحنٌن إلى الوطن فً األدب المهجري  .13

 سلٌم الخوري قٌصرماذا تعرف عن  .14

  اكتب أسماء بعض آثار بشارة الخوري  .15

 

III . من اآلتية  اثنينأكتب مذكرة وجيزة عن:               ( 2 X 5 = 10 marks )  
 
 مٌخائٌل نعٌمة. 1

 . إٌلٌا أبو ماض2ً
 . رشٌد سلٌم الخوري3
 . شفٌق معلوف4
 

IV.  من اآلتية مع ذكر السياق ثالثةاشرح:       ( 3 X 5 = 15 marks ) 
                                                              

ء الكثٌرٌن، فٌتربص وٌتعزى، وإذا خسر إذا فقد المرء صدٌقا عزٌزا، والتفَت حوله، ٌجد األصدقا" .1
 ".اإلنسان ماال، وفكر قلٌال، رأى النشاط الذي أتى بالمال سٌأتً بمثله، فٌنسى، وٌسلو

المرأة التً أنقذُتها من عبودٌة الفقر، وفتحُت أمامها خزائنً، وجعلتها محسودة بٌن  –هً المرأة " .2
ًّ الثمٌنة، وا المرآة التً  –لمركبات الفخمة، والخٌول المطهمة النساء على المالبس الجمٌلة، والحل

 ".أحبها قلبً

تبئ فً جسم طائر خخٌف ممأهذه المرأة التً جنٌُت علٌها مرات عدٌدة بتصوٌرها لفكري كثعبان " .3
 ".بدٌع الشكل؟

 وقد حاولُت، وباطال حاولُت، أن أتعلم محبته، فلم أتعلم، ألن المحبة هً قوة تبتدع قلوَبنا، وقلوبنا ال" .4
 ."تقتدر أن تبتدعها

هً نزاع مخٌف، قد ابتدأ منذ ظهور الضعف فً المرأة، والقوة فً الرجل، وال ٌنتهً حتى تنقضً " .5
 ."أٌام عبودٌة الضهف للقوة

 

V.  من اآلتية  واحدعن اكتب مقالة:          ( 1 X 15 = 15 marks )    

  
 أدب المهجر وجمعٌاته .1

 خصائص األدب المهجري .2

 ان وإنجازاته األدبٌةجبران خلٌل جبر .3

 

 


