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 ما العٌوب التى وجهها الجٌل الجدٌد لجٌل البعث والكالسٌكٌة الجدٌدة ؟ -1س     

 . إكثارهم من االلتفات إلى القدٌم وتقلٌده (2.        االنصراف عن النفس وما ٌشغلها من أحاسٌس (1

   اهتمامهم بالمناسبات والمجامالت على حساب المعنى والوجدان.(3

  ،فالقصٌدة عندهم وحدات متعددة ال نسق لها وال نظام ٌجمعهالوحدة العضوٌة فً شعرهملم ٌهتموا با(4

 ؟ٌقوم االتجاه الوجدانً  عالم -2س

 اكتشاف الفرد ذاته و العمل على النهوض بها. ) ذاتٌة التجربة ( -1

 االعتزاز بالثقافة الجدٌدة و الوعى االجتماعى .  -2

 .ومجافاة للقبح  وعشق للجمال بومساواة وح وعدل وكرامة حرٌة ا منلمثل اإلنسانٌة العلٌلالتطلع  -3

 نشأة االتجاه الوجدانً وتطوره فً الشعر العربً :مراحل ت -3س

بدأ الشعر ٌمٌل  ،مع حركة اإلحٌاء التً ردت إلى الشعر العربً ما كان قد فقده من لمسات وجدانٌة ذاتٌة - 1

 مانتٌكٌة الغربٌة محاكٌا لها . إلى االتجاه الوجدانً  المتأثرا بالرو

ازدهر منذ العقد الثالث من القرن  حتىنما االتجاه الوجدانى مع حركات التجدٌد التً كان مطران رائدها  -2

 العشرٌن على ٌد رواد مدرسة الدٌوان ومدرسة أبوللو ومدرسة المهاجر . 

 انٌة أمام تٌار الواقعٌة الجدٌد .ثم بدأ االتجاه الوجدانً فً التراجع بعد الحرب العالمٌة الث -3

 تحدث عن موقف شعراء االتجاه الوجدانً من الشعر القدٌم. -4س

 .الشعرٌة المكررة على مر العصور  أصحاب االتجاه الوجدانً على الخروج من أسر األنمــاط حرص -1       

 تتمٌز بـــ: ابتكار صٌغة شعرٌة حدٌثة -2

 ٌمتزج فٌها التراث بالعصرٌة  -أ

 .تكتسب فٌه األلفاظ دالالت حدٌثة وقدرة حقٌقٌة على اإلٌحاء  -ب

اٌشؼش٠خ ف١ٙب ػٍٝ ِفَٙٛ فٕٟ ؽذ٠ش ٠ٕزفغ ثبٌٕظــــش٠بد اٌغذ٠ذح فٟ األدة ٚاٌفٓ ٚاٌّٛع١مٝ  تقوم الصورة -ج

 .ٚاٌٍغخ 

 اٌظٛسح اٌف١ٕخ ِٓ اٌٛعذاْ.                        ف١ٙب رٕطٍك  -د

 عانت مطران على تكوٌن  مذهبه الشعري المتمثل فً الرومانســٌة ؟ما العوامل التى أ -5س

 اطالعه على الشعر الرومانسى الفرنسى . (1

 نشأته فى ربوع لبنان الجمٌلة وتأثره بها . (2

 عواطفه الجٌاشة وحسه المرهف . (3
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 رب٠ٍٛط 3

 رب٠ٍٛط

 للتواصل واتس 01156008819

 أٌن ومتى  أعلن مطران خصائص مذهبه الشعري؟ وماذا قال عنه؟ -6س

حٌث ٌقول: هذا شعر عصري وفخره أنه  1091نه فً مقدمة الجزء األول من دٌوا

 وله على سابق الشعر مزٌة زمانه على سالف الدهور.  ،عصري 

   ما سمات الشعر عند مطران كما فهمت من مقدمة دٌوانه ؟ -7س

 لٌس ناظمه بعبده -1 

 ال تحمله ضرورات الوزن أو القافٌة على غٌر قصده. -2      

 باللفظ الصحٌح.  ٌقال فٌه المعنى الصحٌح -3

 لجمال البٌت فً ذاته وفً موضعه  ال ٌنظر إلى جمال البٌت المفرد بل ٌنظر -4

 إلى جمال القصٌدة فً: ٌنظر - 5

 فً ترتٌبهاو -ب      تركٌبها  -أ

  ندور التصوٌر وغرابة الموضوع -د  وتوافقها وفً تناسق معانٌها -ج

 الحر روة كل ذلك للحقٌقة وشفوفه عن الشعمطابق -هـ 

 وتحري دقة الوصف ، واستٌفائه فٌه على قدر. -و

 بم ٌتمٌز المذهب الرومانسى عن المذهب الكالسٌكى ؟ ما أهم مبادئه ؟ -1س

 االتصال بالطبٌعة  -4 صدق التجربة  -3 تحلٌل العواطف اإلنسانٌة  -2 حرارة العاطفة  -1

 ة .اإلحساس بالغرب -6  حب الجمال والخٌر والمثل األعلى . -5

 الرومانسٌة  إلى أى مدى ٌعد مطران مرحلة انتقالٌة بٌن المدرسة الكالسٌكٌة الجدٌدة والمدرسة -0س

 فى الوطن العربى ؟ 

ألن شعره ٌجمع  الرومانسٌة فى الوطن العربى ٌعد مطران مرحلة انتقالٌة بٌن المدرسة الكالسٌكٌة الجدٌدة والمدرسة

 بٌن خصائص المدرستٌن

 درسة الكالسٌكٌة: من خصائص الم 

 انتزاع بعض الصور من التراث القدٌم.  -أصالة اللغة ودقتها.)ج(  -التزام وحدة الوزن والقافٌة. )ب(  -)أ( 

  :من خصائص المدرسة الرومانسٌة 

 رسم الصور الكلٌة.  -اختٌار عنوان للقصٌدة تدور حوله األفكار.)ب(  -)أ( 

 دة الموضوع ووحدة الجو النفسً.الوحدة العضوٌة المتمثلة فً وح -)ج( 

 التشخٌص ومزج النفس بالطبٌعة. -)د( 

 صدق التجربة وقوة العاطفة -)هـ(

 لغة حٌة نابضة تنأى عن الغرٌب .استعمال   –)و( 

 لم ٌدع خلٌل مطران إلى هذا االتجاه بشكل علنى ؟ –علل  -19س

 ة األدبٌة بٌنهم وبٌن جماعة الدٌوان .خوفا من مواجهة اإلحٌائٌٌن ولم ٌدافع عنه حٌن احتدمت المعرك
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 االتجاه الوجدانًتدرٌبات على 

 أِبَ اٌؼجبسح غ١ش اٌظؾ١ؾخ:)×( ( أِبَ اٌؼجبسح اٌظؾ١ؾخ، ٚػالِخ أ: ػغ ػالِخ )

 ( )      . سائذ االرغبٖ اٌٛعذأٟ فٟ األدة اٌؼشثٟ ٘ٛ اٌجبسٚدٞ .1

 ( )        .اصد٘ش االرغبٖ اٌٛعذأٟ ػٍٝ ٠ذ اإلؽ١بئ١١ٓ .2

 ( )         .ّٔب االرغبٖ اٌٛعذأٟ ػٍٝ ٠ذ ِطشاْ .3

 ( )    ِٓ اٌؼ١ٛة اٌزٟ أخز٘ب أطؾبة االرغبٖ اٌٛعذأٟ ػٍٝ االرغبٖ اإلؽ١بئٟ وضشح شؼش إٌّبعجبد. .4

 ( )         ِٓ ػ١ٛة اإلؽ١بئ١ٓ اإلفشاؽ فٟ رغبً٘ اٌمذ٠ُ ٚ٘غشٖ. .5

 ( )     .ؽشص أطبة االرغبٖ اٌٛعذأٟ ػٍٝ اٌٛؽذح اٌؼؼ٠ٛخ فٟ لظبئذُ٘ .6

 ( )     طذق اٌزغشثخ ٚلٛح اٌؼبؽفخ عّخ ِشزشوخ ث١ٓ اإلؽ١بئ١١ٓ ٚأطؾبة االرغبٖ اٌٛعذأٟ. .7

 ( )       اٌشبػش اٌٛعذأٟ ٘ٛ شبػش ٚالؼٟ فٟ رمجً رٕبلؼبد اٌؾ١بح . .8

 ( )       ٠مَٛ االرغبٖ اٌٛعذأٟ ػٍٟ اوزشبف اٌفشد ٌزارٗ .   .9

 ( )  .ٌشؼش٠خ اٌّزٛاسصخ ٚاٌزٟ عبس ػ١ٍٗ اٌشؼشاءؽشص شؼشاء االرغبٖ اٌٛعذأٟ ػٍٝ اٌزمب١ٌذ ا .11

 ( )     إ١ٌٙب رذٚس ؽٛي ل١ُ اٌؾك ٚاٌخ١ش ٚاٌغّبي ااٌّضً اٌؼ١ٍب اٌزٟ رطٍؼٛ .11

 ( )       ٠مَٛ االرغبٖ اٌٛعذأٟ ػٍٟ اػزضاص اٌفشد ثٕفغٗ .   .12

 ( )       .ارغٗ ِطشاْ ٔؾٛ اٌشِٚبٔغ١خ ِزأصشا ثٕشأرٗ فٟ فشٔغب .13

 ( )         رغبٖ ػال١ٔخ فٟ اٌظؾ..دػب ِطشاْ إٌٝ ٘زا اال .14

 ( )    ٠مَٛ االرغبٖ اٌٛعذأٟ ػٍٟ رطٍغ اٌفشد إٌٟ اٌّضً اٌؼ١ٍب ِٚغبفبح اٌمجؼ .  .15

 ( )     اٌٛالؼ١خ اٌغشث١خ .  بؾبو١ِثذأ االرغبٖ اٌٛعذأٟ فٟ األدة اٌؼشثٟ   .16

 ( )     .ؽشص شؼشاء ٘زا االرغبٖ ػٍٝ االٌزضاَ ثبألّٔبؽ اٌشؼش٠خ اٌّزىشسح ػجش اٌؼظٛس .17

٠ىّٓ عّبي اٌمظي١ذح ػٕيذ أطيؾب االرغيبٖ اٌٛعيذأٟ فيٟ رشاثطٙيب ٚغشاثيخ ِٛػيٛػٙب ٚدليخ اٌٛطي. ٚرؼج١ش٘يب ػيٓ  .18

 ( )            إؽغبط اٌشبػش

 ( )    ٚاصد٘ش ػٍٟ ٠ذ شؼشاء اٌذ٠ٛاْ ٚأثٌٍٛٛ .ّٚٔب ِغ ِطشاْ  ٛعذأٟ ِغ ؽشوخ اإلؽ١بء ٚاٌجؼش ثذأ االرغبٖ اٌ  .19

 ( )      ذأٟ فٟ اٌزشاعغ ِغ اٌؾشة اٌؼب١ٌّخ األٌٟٚ . ثذأ االرغبٖ اٌٛع  .21

 )         ( أطؾبة االرغبٖ اٌٛعذأٟ ؽشطٛا ػٍٟ اثزىبس ط١غخ شؼش٠خ ؽذ٠ضخ ٠ّزضط ف١ٙب اٌزشاس ثبٌؼظش٠خ .   .21

 ( )      .   رٕطٍك اٌظٛسح اٌشؼش٠خ فٟ االرغبٖ اٌٛعذأٟ ِٓ اٌٛعذاْ  .22

 ( )       ٚاٌٍغخ .اٌشبػش فٟ االرغبٖ اٌٛعذأٟ ػجذ ٌٍمظ١ذح   .23

 ( ) ٚاٌّٛع١مٝ.رز١ّض اٌظٛسح فٟ اٌظ١غخ اٌشؼش٠خ اٌغذ٠ذح ثبػزّبد٘ب ػٍٝ إٌظش٠بد اٌؾذ٠ضخ فٟ األدة ٚاٌٍغخ  .24
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 رب٠ٍٛط

 للتواصل واتس 01156008819

 ( )        .ِطشاْ ٠ؼذ ِشؽٍخ أزمب١ٌخ ٔؾٛ اٌشِٚبٔغ١خ .25

 ( )      ٠غٍت ػٍٝ شؼشاء االرغبٖ اٌٛعذأٟ اٌؾضْ ٚا١ٌأط ٚاٌشؼٛس ثبٌغشثخ. .26

 ( )      شٞ أْ عّبي اٌمظ١ذح فٟ رشو١جٙب ٚرٕبعك ِؼب١ٔٙب . ِطشاْ ٠ .27

 ( )      ٠ؼ١ت ِطشاْ ػٍٟ اإلؽ١بئ١١ٓ االٔظشاف ػٓ اٌزغبسة اٌزار١خ .   .28

 ( ) ِٓ ػ١ٛة ِذسعخ اإلؽ١بء ٚاٌجؼش اإلوضبس ِٓ شؼش إٌّبعجبد ٚاٌّغبِالد ػٍٟ ؽغبة اٌفىش اٌٛعذأٟ .  .29

 ( )       فٟ إٌض . شؼشاء اإلؽ١بء ٠ٙزّْٛ ثبٌٛؽذح اٌؼؼ٠ٛخ  .31

 

 -: من بٌن البدائل المتاحة: تخٌر اإلجابة الصواب لما ٌلً  2س

 ِب ػذا : اٌؼ١ٛة اٌزٝ ٚعٙٙب اٌغ١ً اٌغذ٠ذ ٌغ١ً اٌجؼش ٚاٌىالع١ى١خ اٌغذ٠ذحوً ِّب ٠ٍٟ ِٓ  -1

 إوضبسُ٘ ِٓ االٌزفبد إٌٝ اٌمذ٠ُ ٚرم١ٍذٖ . □  االٔظشاف ػٓ إٌفظ ِٚب ٠شغٍٙب ِٓ أؽبع١ظ.       □

   ِشاػبح اٌٛؽذح اٌؼؼ٠ٛخ.  □    زّبُِٙ ثبٌّٕبعجبد ٚاٌّغبِالد ا٘ □

 أُ٘ ِب ١ّ٠ض االرغبٖ اٌٛعذأٟ ٘ٛ . -2

 وضشح شؼٍش إٌّبعجبد  □  رار١خ اٌزغشثخ  □   سطبٔخ اٌٍغخ  □  اٌخ١بي اٌغضئٟ  □

 ِٓ األعظ اٌزٟ لبَ ػ١ٍٙب االرغبٖ اٌٛعذأٟ -3

 اٌضبٟٔ ٚاٌضبٌش □  اٌزطٍغ ٌٍّضً اٌؼ١ٍب  □ مبفخ اٌغذ٠ذح االػزضاص ثبٌض □     إٌضػخ اٌج١ب١ٔخ   □

 ِٓ اٌّضً اٌؼ١ٍب اٌزٟ ٠زطٍغ إ١ٌٙب شؼشاء االرغبٖ اٌٛعذأٟ :   -4

 .وً ِب عجك   □  ػشك اٌطج١ؼخ ِٚغبفبح اٌمجؼ   □  اٌىشاِخ ٚاٌّغبٚاح   □  اٌؾش٠خ ٚاٌؼذي   □

 االرغبٖ اٌٛعذأٟ ٠ؾبوٟ :   -5

  اٌمذِبء.   □   اٌٛعٛد٠خ  □  اٌٛالؼخ     □     اٌشِبٔز١ى١خ اٌغشث١خ  □

 اصد٘ش االرغبٖ اٌٛعذأٟ ِغ : -6

  .اٌذ٠ٛاْ ٚأثٌٍٛٛ  □   اٌٛالؼ١خ   □  ِطشاْ   □    اٌىالع١ى١خ    □

 وً ِّب ٠ٍٟ ِٓ ١ِّضاد اٌظ١غخ اٌشؼش٠خ اٌغذ٠ذح ِب ػذا: -7

 .ٚلذسح ػٍٝ اإل٠ؾبءالد ؽذ٠ضخ رىزغت ف١ٗ األٌفبظ دال  □    ٠ّزضط ف١ٙب اٌزشاس ثبٌؼظش٠خ   □

 اٌظٛسح اٌف١ٕخ ِٓ اٌٛعذاْ.                        ف١ٙب رٕطٍك   □      أخز اٌظٛس اٌشؼش٠خ ِٓ اٌمذِبء   □

 سائذ االرغبٖ اٌٛعذأٟ فٟ األدة اٌؼشثٟ: -8

 ٔبصن اٌّالئىخ.  □   أؽّذ روٟ أثٛ شبدٞ  □  ِطشاْ   □   اٌجبسٚدٞ   □

 ِب ػذا :. اٌؼٛاًِ اٌزٝ أػبٔذ ِطشاْ ػٍٝ رى٠ٛٓ  ِز٘جٗ اٌشؼشٞ اٌّزّضً فٟ اٌشِٚبٔغــ١خ وً ِّب ٠ٍٟ ِٓ -9

 ٔشأرٗ فٝ سثٛع ٌجٕبْ اٌغ١ٍّخ ٚرأصشٖ ثٙب .  □   اؽالػٗ ػٍٝ اٌشؼش اٌشِٚبٔغٝ اٌفشٔغٝ .  □

 ػٛاؽفٗ اٌغ١بشخ ٚؽغٗ اٌّش٘. .   □     رٍّزرٗ ػٍٝ ٠ذ اٌجبسٚدٞ  □



  

 

األدب العربيتايلوس في   

 رب٠ٍٛط 6

 رب٠ٍٛط

 للتواصل واتس 01156008819

 بٖ اٌٛعذأٟ ػٍٟ ِفَٙٛ عذ٠ذ ٠غزف١ذ ِٓ إٌظش٠بد اٌؾذ٠ضخ فٟ : رمَٛ اٌظٛسح فٟ االرغ -11

 . وً ِب عجك  □     األدة  □  اٌفٓ   □   اٌّٛع١مٟ    □

 دػب ِطشاْ إٌٝ ِز٘جٗ اٌغذ٠ذ فٟ: -11

 ٔذٚارٗ األدث١خ  □   ِمذِخ د٠ٛأٗ   □ عش٠ذح اٌٙالي   □  عش٠ذح اٌذعزٛس   □

 ِٓ عّبد اٌشؼش اٌغذ٠ذ ػٕذ ِطشاْ -12

 أزضاع اٌظٛس ِٓ اٌمذِبء  □    االػزذاد ثبٌج١ذ اٌّفشد  □ االٌزضاَ ثّٕٙظ اٌمظ١ذح اٌؼشث١خ  □ اٌٛؽذح اٌؼؼ٠ٛخ   □

 عّبي اٌج١ذ اٌّفشد ػٕذ ِطشاْ  ٠زّضً فٟ : -13

 ِٛػؼٗ ِٓ اٌمظ١ذح  □   ٌفظٗ ِٚؼٕبٖ  □   ِؼٕبٖ   □   ٌفظٗ  □

 : عّبي اٌمظ١ذح فٟ ٠ٕظش اٌشبػش فٟ االرغبٖ اٌٛعذأٟ إٌٟ   -14

 وً ِّب عجك.   □   دلخ اٌٛط.  □    طذق اٌزغشثخ  □  اٌٛؽذح اٌؼؼ٠ٛخ    □

 :     ثؼذرشاعغ االرغبٖ اٌٛعذأٟ  -15

 .اٌؼمذ اٌضبٌش ِٓ اٌمشْ  □ اٌؾشة اٌؼب١ٌّخ اٌضب١ٔخ   □ اٌؼب١ٌّخ األٌٟٚ   □ اٌؾشة ؽشة أوزٛثش   □

 :ِب ػذا  ٔغ١خ اٌشِٚبوً ِّب ٠ٍٟ ِٓ عّبد اٌّذسعخ  -16

 ٔضػخ اٌؾضْ ٚاٌزشبؤَ □   اٌخ١بي اٌغضئٟ □       اٌٛؽذح اٌؼؼ٠ٛخ □   ا١ًٌّ إٌٝ اٌطج١ؼخ □

 رغبٖ اٌٛعذأٟ ِٓ اٌشؼش اٌمذ٠ُ.ِٛل. شؼشاء اال -17

 اٌزخٍض ِٓ األّٔبؽ اٌشؼش٠خ اٌّزىشسح   □  ِٙبعّخ اٌمذِبء   □ ِؼبسػخ اٌمذِبء  □ رم١ٍذ اٌمذِبء  □

 .ثذا٠خ االرغبٖ اٌٛعذأٟ وبٔذ ِغ : -18

 . شؼشاء اٌّذسعخ اٌٛالؼ١خ  □       شؼشاء اٌذ٠ٛاْ  □      ِطشاْ خ١ًٍ ِطشاْ  □  شؼشاء اٌّذسعخ اإلؽ١بئ١خ  □

 : ِطشآِْ ِظب٘ش اٌزم١ٍذ ػٕذ  -19

 .سطبٔخ اٌٍغخ         □      اٌخ١بي اٌىٍٟ            .         □ اٌٛؽذح اٌؼؼ٠ٛخ          □ اعزخذاَ اٌشِض  □

 ِٓ عّبد اٌشؼش اٌغذ٠ذ ػٕذ ِطشاْ -21

 وً ِب عجك  □      لٛح اٌؼبؽفخ  □   دلخ اٌٛط.  □   غشاثخ اٌّٛػٛع  □

 : *اٌشؼش٠خ اٌّجزىشح ُِٓ اٌزشاس فٟ ط١بغزٙ اٌٛعذا١١ٔٓوبْ ِٛل.  -21

 ٌٍزشاس ثبٌؼظش٠خ ُِٙضع –□  أخز اٌشىً ِٓ اٌمذ٠ُ ٚسثؾ اٌّؼّْٛ ثبٌزاد أٚ أؽذاس اٌؼظش –□ 

 االٌزضاَ ثٗ ٚرّغ١ذٖ، ٚاٌغ١ش فٟ سوبثٗ –□     ، ٚاٌغؼٟ ٌٍزغذ٠ذٌٍزشاسػذَ االٌزفبد  –□ 

 عّبي اٌمظ١ذح ػٕذ ِطشاْ فٟ رشو١جٙبٚرشو١جٙب ٚرٕبق ِؼب١ٔٙب ، ٠ذي رٌه ػٍٝ ؽشص ِطشاْ ػٍٝ: -22

 اٌٛؽذح اٌؼؼ٠ٛخ   □    ١ٓ اٌزشاس ٚاٌؼظش٠خاٌّضط ث  □ األّٔبؽ اٌشؼش٠خ اٌّزىشسح  □  إٌضػخ اٌج١ب١ٔخ  □
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 ِٓ األعظ اٌزٟ ٠مَٛ ػ١ٍٙب االرغبٖ اٌٛعذأٟ: -23

 اثزىبس طٛس شؼش٠خ عذ٠خ ٠ّزضط ف١ٙب اٌزشاس ثبٌؼظش٠خ  □               اٌزؼج١ش ػٓ اٌٛالغ ثىً ِب ف١ٗ ِٓ عّبي ٚلجؼ  □

 رؾم١ك اٌٛؽذح اٌف١ٕخ فٟ اٌمظ١ذح  □     اوزشبف اٌّشء رارٗ ٚاٌؼًّ ػٍٝ إٌٙٛع ثٙب  □

 عغ االرغبٖ اٌٛعبٟٔ ثؼذ اٌؾشة اٌؼب١ٌّخ اٌضب١ٔخ ٔز١غخ ٌــ:رشا -24

 ظٙٛس االرغبٖ اٌٛالؼٟ  □   ظٙٛس اٌز١بس اإلؽ١بئٟ  □

 ػؼ. اٌشؼشاء  ِٓ أطؾبة االرغبٖ اٌٛعذأٟ  □    ٘غَٛ اٌىالع١ى١١ٓ ػٍٝ أطؾبة االرغبٖ اٌٛعذأٟ  □

 وً ِّب ٠ٍٟ ِٓ عّبد اٌشؼش ػٕذ خ١ًٍ ِطشاْ ِب ػذا: -25

 دلخ اٌٛط.  □ اٌظذق اٌشؼٛسٞ  □     اٌّزٛاسصخ اٌشؼش٠خٌألّٔبؽ اٌخؼٛع   □ اٌٛؽذح اٌؼؼ٠ٛخ  □

 -: من بٌن البدائل المتاحة: تخٌر اإلجابة الصواب لما ٌلً  3س

 ٠مٛي ِطشاْ :  -1

د   زَفَيييييييييييييييييييييييييييييييش  ُِ د  ثَظيييييييييييييييييييييييييييييييجَبثَزٟ ،  زَفَيييييييييييييييييييييييييييييييش  ُِ 
  

د  ثَؼَٕيييييييييييييييييييييييييييييييبئِٟ زَفَيييييييييييييييييييييييييييييييش  ُِ  ثَىييييييييييييييييييييييييييييييي ثَزٟ ، 
 

 اٌغّخ اٌشِٚبٔغ١خ  اٌزٟ ٔغزٕزغٙب ِٓ ٘زا اٌج١ذ ٟ٘ 

 اٌٛؽذح اٌؼؼ٠ٛخ   □  شبؤَٔضػخ اٌؾضْ ٚا١ٌأط ٚاٌز  □  اٌخ١بي اٌىٍٟ  □  االِزضاط ثبٌطج١ؼخ  □

 ٠مٛي ِطشاْ :  -2

 أٌشييييييييييييييييييييييييييييييييييؼش رٍج١ييييييييييييييييييييييييييييييييييخ اٌمييييييييييييييييييييييييييييييييييٛافٟ

  
 ٚاٌشيييييييييييييييييييييييييييييييييؼٛس ثٙيييييييييييييييييييييييييييييييييب ١ِٙيييييييييييييييييييييييييييييييييت 

 
 ٚثييييييييييييييييييييييييٗ ِييييييييييييييييييييييييٓ اإل٠مييييييييييييييييييييييييبع ػييييييييييييييييييييييييشة

  
 ال رؾبو١ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييٗ اٌؼييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييشٚة 

 

 اٌغّخ اٌشِٚبٔغ١خ  اٌزٟ ٔغزٕزغٙب ِٓ ٘ز٠ٓ  اٌج١ز١ٓ  ٟ٘ 

 ٌٛؽذح اٌؼؼ٠ٛخ ا  □  ٔضػخ اٌؾضْ ٚا١ٌأط ٚاٌزشبؤَ  □ إٌضػخ اٌزار١خ   □  االِزضاط ثبٌطج١ؼخ  □

 ٠مٛي ِطشاْ :  -3

بوخ  ويييييييييييييييييييييييبٌٕٛس فيييييييييييييييييييييييٟ اٌض٘يييييييييييييييييييييييش       ػيييييييييييييييييييييييؾ 

  
 سلبطييييييييييييييييييييخ  وبٌغظييييييييييييييييييييٓ فييييييييييييييييييييٟ اٌييييييييييييييييييييٛادٞ 

 
 ويييييييييييييييييييييييييييييييييشاسح  وٕغييييييييييييييييييييييييييييييييي١ّخ اٌغيييييييييييييييييييييييييييييييييؾش     

  
 صشصييييييييييييييييييييييييييييييبسح  وبٌطييييييييييييييييييييييييييييييبئش اٌشييييييييييييييييييييييييييييييبدٞ 

 

 اٌغّخ اٌشِٚبٔغ١خ  اٌزٟ ٔغزٕزغٙب ِٓ ٘ز٠ٓ  اٌج١ز١ٓ  ٟ٘ 

 طذق اٌزغشثخ    □  ا١ٌأط ٚاٌزشبؤَٔضػخ اٌؾضْ ٚ  □ إٌضػخ اٌزار١خ   □  االِزضاط ثبٌطج١ؼخ  □

 ٠مٛي ِطشاْ :  فٟ ِطٍغ لظ١ذرٗ " اٌّغبء": - -4

ِٗ ِشيييييييييييييييييييييييفَبئٟ   يييييييييييييييييييييييُذ ف١ييييييييييييييييييييييي  ٍ ُ  فِخ  َداء  أٌََييييييييييييييييييييييي

  
رٟ ، فزََؼيييييييييييييييييبَػفَذ  ثَُشَؽيييييييييييييييييبئٟ  َٛ  ِيييييييييييييييييٓ َطيييييييييييييييييج 

 

 ٠ش١ش ٘زا اٌج١ذ إٌٝ عبٔت ِٓ والع١ى١خ  ِطشاْ رّضً فٟ:

 اٌجذء ثبٌزظش٠غ   □  ع اٌشؼشٞاٌغش  □  االِزضاط ثبٌطج١ؼخ  □   اٌخ١بي اٌىٍٟ  □
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 ٠مٛي ِطشاْ  فٟ سصبء أؽذ اٌشؼشاء اٌىالع١ى١١ٓ :  - -5

 ٠ييييييييييييب خ١ييييييييييييش ِييييييييييييٓ خييييييييييييؾ اٌشصييييييييييييبء ٌييييييييييييٛ أٔييييييييييييٗ

  
 ٠غييييييييييييييييييييشٞ ٌغييييييييييييييييييييبي ِؾييييييييييييييييييييبعشا ٚلٍٛثييييييييييييييييييييب 

 
 ٘يييييييييييييييييال ٔؼ١يييييييييييييييييذ ثيييييييييييييييييٗ شيييييييييييييييييجبثه لجيييييييييييييييييً أْ

  
 رٕؼييييييييييييييييييييييٝ ِؾجييييييييييييييييييييييب ساؽييييييييييييييييييييييال ٚؽج١جييييييييييييييييييييييب 

 

 ٠ش١ش ٘زاْ اٌج١زبْ إٌٝ ثؼغ اٌّ خز اٌزٟ أخز٘ب ِطشاْ ػٍٝ اإلؽ١بئئ١ٓ:

 األٌٚٝ ٚاٌضبٌضخ  □  وضشح شؼش إٌّبعجبد    □  وضشح إٌظش فٟ اٌمذ٠ُ ٚرم١ٍذٖ      □   االٔظشاف ػٓ إٌفظ اٌإلٔغب١ٔخ   □

 ٠مٛي ػجذ اٌشؽّٓ شىشٞ:  :  - -6

 أال ٠ييييييييييييييييييييييييييييب ؽبئـــييييييييييييييييييييييييييييـَش اٌفـــــييييييييييييييييييييييييييييـشدٚ ط

  
  ُْ  إْ اٌشييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييؼش ٚعــييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييـذا

 
 ٚفيييييييييييييييييييييييٟ شيييييييييييييييييييييييذَٚن شيييييييييييييييييييييييؼُش إٌفيييييييييييييييييييييييـظ

  
  ُْ  ال صٚس  ٚثٙزــــــيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييـب

 

 :أؽذ  األعظ اٌزٟ ٠مَٛ ػ١ٍٙب االرغبٖ اٌٛعذأٟش ٘زاْ اٌج١زبْ إٌٝ ٠ش١

 اٌٛؽذح اٌؼؼ٠ٛخ فٟ اٌمظ١ذح   □   اٌزطٍغ ٌٍّضً اٌؼ١ٍب   □االػزضاص ثبٌضمبفخ اٌغذ٠ذح      □ اٌزؼج١ش ػٓ إٌفظ اإلٔغب١ٔخ    □

 ٠مٛي ِطشاْ  فٟ ٚط. اٌغشٚة :  - -7

ًُ َُٔؼيييييييييييييييبسُ  ُظ فيييييييييييييييٟ َشيييييييييييييييفَك  ٠َِغييييييييييييييي١  ّ ييييييييييييييي اٌش  َٚ ُٖ 

  
َداءِ    ٛ ٜ  َعييييييييييييييييييي َق اٌَؼم١ِيييييييييييييييييييِك َػٍَيييييييييييييييييييٝ ُرَس  ٛ  فَييييييييييييييييييي

 

 ٠ش١ش٘زا اٌج١ذ إي ثؼغ اٌزٕبلؼبد اٌزٟ ٚلغ ف١ٙب ِطشاْ ٚاٌزٟ رزؼٍك ثــ

 رار١خ اٌزغشثخ   □   ػاللخ اٌظٛسح ثبٌٛعذاْ   □غ١بة اٌٛؽذح اٌؼؼ٠ٛخ      □  اٌخؼٛع ٌؼشٚساد اٌٛصْ ٚاٌمبف١خ   □

 ٠مٛي ِطشاْ  : - 8

َؼييييييييييييييييبِٟٔ  - َّ زِييييييييييييييييِشع  َعِذ٠ييييييييييييييييَذ اٌ ُ  َٔخ  ُٓ ٌَيييييييييييييييي يييييييييييييييي  َٔؾ 

  
ِغييييييييييييييييييييي١َٕب  يييييييييييييييييييييب رَؾ  َٙ َٔيييييييييييييييييييييب فِيييييييييييييييييييييٟ ٌَف ِظ  ٛ َغٍَ َٚ 

 
  ُ ٓ  َػٍَييييييييييييييييييييييي١ ُى يييييييييييييييييييييييبِد ال رََؼييييييييييييييييييييييي  ٌَُغيييييييييييييييييييييييخُ اٌؼ 

  
ْ  َعييييييييييييييييييييييَذد    ييييييييييييييييييييييب رَج زَُغَٛٔييييييييييييييييييييييبإِ َِ   ً ُ  ثُِىيييييييييييييييييييييي  رُ

 

 :ِب رز١ّض ثٗ اٌظ١غخ اٌشؼش٠خ اٌغذ٠ذح ٌذٜ اٌٛعذا٠ٓ١١ٔش١ش ٘زاْ اٌج١زبْ إٌٝ 

       اوزغبة  األٌفبظ دالالد عذ٠ذح ٚلذسح ػٍٝ اإل٠ؾبء□          اٌزؼج١ش ػٓ اٌزاد □  

 شسحاٌزخٍض ِٓ األّٔبؽ اٌشؼش٠خ اٌّزى□         أطالق اٌظٛسح ِٓ اٌٛعذاْ□  

 ٠مٛي ِطشاْ  : - 9

ييييييييييييييييييييييييييييييييييييِزٞ ِص٠ ئَييييييييييييييييييييييييييييييييييييخُ  َ٘ ييييييييييييييييييييييييييييييييييييهِ  اٌش   ف١ 

  
يييييييييييييييييَذػُ   يييييييييييييييييب أَف  ِٗ  أُِطييييييييييييييييي١تَ  َِ ييييييييييييييييييبي   ثِييييييييييييييييي َّ  اٌَى

 
ٞ أَرُيييييييييييييييييييييييييييييييييييييَشٜ  ثَبِو١يييييييييييييييييييييييييييييييييييييب   ٠ََؼيييييييييييييييييييييييييييييييييييييض 

  
   ٓ ييييييييييييييييييييييييي يييييييييييييييييييييييييب ِِ َٙ ٍِ ي   فِؼ   ٛ  ٠ُمَيييييييييييييييييييييييييبي   لَييييييييييييييييييييييييي

 
ظُ  ٠َييييييييييييييييييب  ّ ُ   َشييييييييييييييييييي ً   ٌَييييييييييييييييييي ّييييييييييييييييييي  َٔٙيييييييييييييييييييبُسنِ  ٠َى 

  
يييييييييييييييييييييييييييييييييي.  اي   فَبَعييييييييييييييييييييييييييييييييييأَنِ  َو١  َٚ  اٌييييييييييييييييييييييييييييييييييض 

 

 ؟ٚعبء ثٗ فٟ األث١بد اٌغبثمخ ِطشاْ ػٍٝ  . ِب اٌزٞ ػبثَٗ 

د األغشاع اٌشؼش٠خ فٟ اٌمظ١ذح اٌٛاؽذح.□   االٔشغبي ثبٌّٕبعجبد ٚاٌّغبِالد.□    ثؼذ 

سُ٘.□   َٛ   ػذَ رؾم ك اٌٛؽذح اٌف١ٕخ.□   اٌزأص ش ثبٌمذِبء فٟ أٌفبظُٙ ُٚط



  

 

األدب العربيتايلوس في   
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 رب٠ٍٛط
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 ٠مٛي ِطشاْ  : - 11

 فزظييييييييييييييييييييشِذ دٌٚييييييييييييييييييييخ   وبٔييييييييييييييييييييذ ٌٍجييييييييييييييييييييأط -

  
 ٌٍجييييييييييييييييييييييبط دٌٚييييييييييييييييييييييخ   عييييييييييييييييييييييذد ٚا١ٌييييييييييييييييييييييَٛ 

 
 اٌٙييييييييييييييذٜ ٚاعزّييييييييييييييغ اٌغيييييييييييييي١. فييييييييييييييً ثييييييييييييييبٌشأٞ

  
 اٌمشؽيييييييييييييييييبط فيييييييييييييييييٟ ٚاإلؽغيييييييييييييييييبْ ٚاٌفؼيييييييييييييييييً 

 

  ٠زؼؼ ِٓ األث١بد أْ ِطشاْ وبْ ِشؽٍخ أزمب١ٌخ ث١ٓ اٌمذ٠ُ ٚاٌغذ٠ذ ، فّب ٍِّؼ اٌمذ٠ُ اٌزٞ رشاٖ فٟ اٌج١ز١ٓ:

 اٌٛؽذح اٌؼؼ٠ٛخ فٟ اٌج١ز١ٓ□   اٌجذء ثبٌغضي ٚاٌٛلٛف ػٍٝ األؽالي□  

 اٌجذء ثبٌزظش٠غ□   سطبٔخ اٌٍغخ□  

 ٠مٛي ِطشاْ  : - 11

ييييييييييييييييؼ شِ  َؽج ييييييييييييييييَزا  إٌ ييييييييييييييييٛسَ  ٠ج َؼييييييييييييييييشُ  َخييييييييييييييييبِؽش   اٌش 

  
ييييييييييييييييييييييييييييييع    ٌَف  َٚ   ْ ييييييييييييييييييييييييييييييٟ ثِؼ١ييييييييييييييييييييييييييييييذُ  َدا ِِ َشا َّ  اٌ

 

ٟ لٌٛٗ فٟ اٌشطش اٌضبٟٔ :" ِِ َشا َّ ْ  ثِؼ١ُذ اٌ ٌَف ع  َدا  " ٠ش١ش إٌٝ عّخ رز١ّض ثٙب اٌظ١غ اٌشؼش٠خ اٌغذ٠ذح ػٕذ ااٌٛعذا١١ٔٓ:َٚ

 االعزفبدح ِٓ إٌظش٠بد اٌؾذ٠ضخ□   اٌّضط ث١ٓ اٌزشاس ٚاٌؼظش٠خ□  

 ح اإل٠ؾبئ١خ ٌٍىٍّبد.اٌمذس□   أطالق اٌظٛسح اٌشؼش٠خ ِٓ اٌٛعذاْ□  

 ٠مٛي ِطشاْ  : - 12

يييييييييييييييييييييييب َّ ٔ َشيييييييييييييييييييييييبء   اإِلَِٔشيييييييييييييييييييييييبءُ  فَ يييييييييييييييييييييييب إَرا إ َِ 

  
  ِٗ ٔ طَجَيييييييييييييييكَ  ثِييييييييييييييي ُِ  ا ِعييييييييييييييي١  اٌشعييييييييييييييي١ُ ػٍيييييييييييييييٝ اٌش 

 

 اٌّ خز اٌزٟ أخز٘ب ِطشاْ ػٍٝ اإلؽ١بئئ١ٓ: ِأخز ِٓإٌٝ  اٌج١ذ ٠ش١ش ٘زا

 االٔظشف ػٓ إٌفظ اإلٔغب١ٔخ□    وضشح شؼش إٌّبعجبد□   وضشح إٌظش فٟ اٌمذ٠ُ ٚرم١ٍذٖ  □    غ١بة اٌٛؽذح اٌؼؼ٠ٛخ□  

 ٠مٛي ِطشاْ  : - 13

َُ  رَِغٍ ييييييييييييييييييييييخ   اٌِؼييييييييييييييييييييييَشاقِ  ٍِِييييييييييييييييييييييهَ  - َعييييييييييييييييييييييال َٚ 

  
يييييييييييييييييذَ    ٔ ييييييييييييييييياليُ  أَ ِٙ ُ   اٌ ٌَييييييييييييييييي يييييييييييييييييهَ  َٚ َُ  ٠َفُز  يييييييييييييييييب َّ  رَ

 
َٓ  ٠َييييييييييب يييييييييي ييييييييييَزا ُؽغ  ييييييييييَزا فِييييييييييٟ اٌز ييييييييييبطِ  َ٘  اٌظييييييييييجٟ  َ٘

  
يييييييييييييييييييييَذقُ  اٌؾيييييييييييييييييييييت    ِٗ  أَط  َُ  ف١ِييييييييييييييييييييي يييييييييييييييييييييَشا اإِلو  َٚ 

 

 . ِب اٌزٞ ػبثَٗ  ِطشاْ ػٍٝ  ٚعبء ثٗ فٟ األث١بد اٌغبثمخ؟

د األغشاع اٌشؼش٠خ فٟ اٌمظ١ذح اٌٛاؽذح.ر□   االٔشغبي ثبٌّٕبعجبد ٚاٌّغبِالد.□    ؼذ 

سُ٘.□   َٛ  ػذَ رؾم ك اٌٛؽذح اٌف١ٕخ.□   اٌزأص ش ثبٌمذِبء فٟ أٌفبظُٙ ُٚط

 :٠مٛي ِطشاْ   - 14

ييييييييييييييب َؽج١ِجييييييييييييييب   ٠َييييييييييييييب - اُٖ  ٌِييييييييييييييٟ َِ َٛ  َؽج١ِييييييييييييييتُ  ِعيييييييييييييي

  
  ِٗ ثِييييييييييييييييي َٚ  َْ ٓ   َويييييييييييييييييب ييييييييييييييييي ِِ  َٞ ٟ ِطيييييييييييييييييجَب ِِ  ١َِ٘يييييييييييييييييب

 
ييييييييييييييذَ   ٔ ٛ   أَ ُ   ٌَيييييييييييييي ٓ   ٌَيييييييييييييي  َشييييييييييييييجَبثِٟ أ١ٌَِيييييييييييييي.َ  رَُىيييييييييييييي

  
   ُ َِ  ََٔؼييييييييييييييييييبَسحُ  ٌِييييييييييييييييييٟ رُِطييييييييييييييييييت   ٌَيييييييييييييييييي  األ٠َ ييييييييييييييييييب

 

 ٠ش١ش اٌج١زبْ إٌٝ عّخ ِٓ عّبد اٌشِٚبٔغ١خ ػٕذ ِطشاْ ٟٚ٘:

 اعزخذاَ اٌشِض□   بٌطج١ؼخاالِزضاط ث□   ؽشاسح اٌؼبؽفخ□   اٌخ١بي اٌىٍٟ فٟ األث١بد□  
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 ٠مٛي ِطشاْ  : - 15

يييييييييييييييييَزا أرَيييييييييييييييييٝ - َ٘  ُْ يييييييييييييييييب َِ ٌ .ِ  اٌض  ْ   ثِيييييييييييييييييأَ  ٛ  اٌييييييييييييييييي

  
ِْ  فِييييييييييييييييٟ َعِذ٠ييييييييييييييييذ    فِييييييييييييييييٟ اٌفُُٕييييييييييييييييٛ َٚ  َِ  اٌُؼٍُييييييييييييييييٛ

 
يييييييييييييييييييييييييب ٌأِلَِد٠يييييييييييييييييييييييييتِ  ُوُٕيييييييييييييييييييييييييٛص   َٙ  صَيييييييييييييييييييييييييَشاء   ثِ

  
ُ   فٍََييييييييييييييييييييييي١ ظَ   سُ  ثِميييييييييييييييييييييييبئِ ُِ  ُػيييييييييييييييييييييييز   اٌَؼيييييييييييييييييييييييِذ٠

 

 ٠ش١ش ٘زاْ اٌج١زبْ إٌٝ أؽذ  األعظ اٌزٟ ٠مَٛ ػ١ٍٙب االرغبٖ اٌٛعذأٟ:

 االػزضاص ثبٌضمبفخ اٌغذ٠ذح    □      اٌزؼج١ش ػٓ إٌفظ اإلٔغب١ٔخ  □  

 اٌٛؽذح اٌؼؼ٠ٛخ فٟ اٌمظ١ذح□        ّضً اٌؼ١ٍب    اٌزطٍغ ٌٍ□  

 


