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 توطبة
 

الحمد هلل خالق األلسن واللغات، جاعل األلفاظ للمعانً بحسب ما تقتضٌه حكمه البالغات، الذي    

علم آدم األسماء كلها ؛فأبان بذلك عن شرف اللغة وفضلها ، والصالة والسالم على سٌدنا محمد 

 أفصح الخلق لسانا وأعربهم بٌانا ،وعلى أهله وصحبه أفضل الصالة والتسلٌم .

 د.ثم أما بع

 /خواين املدرسنيا  أ غزايئ امطالب 

  أ كدم ممك هذا امؼمل اذلي ال أ خفي ػليمك أ هه كد أ خذ مين من اموكت واجلهد امكثري،   وكد   

ىل جمهودات  تذمت ما تذمت من وكت وهجد راضيا مغتبطا  يف سبيل أ ن أ كدم شيئا يضاف ا 

ىل أ ن غري    جبارة كام هبا أ ساثذة أ فاضل خلدمة امطالب ومساػدهتم. أ ين أ حة أ ن أ شري هنا ا 

حبل امتدريبات ، ويف سبيل ثلدمي   امفائدة املرجوة من هذا امؼمل من ثتحلق ما مل يلم امطامة

وشاء موكع مكرتوين وضؼت فيه هذه ا   املساػة نلطامة نلتب ند من حصة اال جاابت مقت اب 

من حصة ما يلدموهه  وامتب ند امتدريبات ػىل هفس امنسق من امرتثية ميمترن امطالب ػىل حلها 

جاابت اخلطب   جاابت ، حبيث يظهر يف هناية امتدرية درجة امطامة واس تؼراض مال  من ا 

 مصحوتة ابال جاتة امصحيحة.

ال ادلخول نلموكع ابمضغط ػىل امراتط املوجود أ دانه نلتدرية واحلل   مفا ػليم أ هيا امطامة ا 

 وػىل هللا كصد امسبيل

 أ محد درديري                                              
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ف المسرحٌة.1س  : َعرِّ

شخصٌات مختلفة، وعن طرٌق جـ: المسرحٌة: قصة تمثٌلٌة تعرض فكرًة أو موضوًعا أو موقًفا من خالل حوار ٌدور بٌن 

الصراع بٌن هذه الشخصٌات ٌتطور الموقف حتى ٌبلغ قمة التعقٌد، ثم ٌستمر هذا التطور لٌنتهً بانفراج ذلك التعقٌد، وٌصل 

 إلى الحل المسرحً المطلوب .

 ما مدى ارتباط المسرحٌة بالتمثٌل؟2س

 -دورا مهما فً:منذ أقدم العصور ارتبطت المسرحٌة والتمثٌل حٌث ٌلعب التمثٌل 

 بعث الحٌاة فً النص األدبً. -1

 ٌعطً النص قٌمته -2

 ال ٌستطٌع القارئ أن ٌنفعل بالمسرحٌة إال إذا تخٌلها ممثلة أمامه فً فصول ومشاهد. -3

 ما أنواع المسرحٌة من حٌث الحجم ؟ -3س

 جـ: قد تكون المسرحٌة من:

 فصل واحد كمسرحٌة "ملك القطن" لٌوسف إدرٌس.  - 1

 ثالثة فصول، وهً الغالبة حالٌاً . - 2

 خمسة فصول كمسرحٌة "الصفقة" لتوفٌق الحكٌم . - 3

 ماذا ٌقصد بمفهوم " وحدة المسرحٌة " قدٌماً و حدٌثاً ؟ -4س

 جـ: المفهوم القدٌم لـ" وحدة المسرحٌة " ٌقصد به:

 وحدة الزمان: فال ٌزٌد مدى أحداثها عن أربع وعشرٌن ساعًة . - 1

 وحدة المكان ؛ فال ٌقع الحدث المسرحً فً أكثر من مكان . - 2

 وحدة الحدث: بحٌث تدور فصول المسرحٌة فً فلك حدث ربٌسً واحد. - 3

 المفهوم الحدٌث: أصبح الكاتب المسرحً الحدٌث ال ٌلتزم بذلك، ولكنه مهتم بـ

 الوحدة المسرحٌة الناشبة عن الدقة فً توزٌع االهتمام . - 1

 ـ ة التوازن بٌن الفصول واألجزاء حتى تخضع لجاذبٌة النهاٌة، فومراعا - 2

  .ٌؤكد بعضها اآلخر  -ج  .ٌسرع ببعضها -ب  .ٌحذف التفصٌالت التً ال تؤدي إلى هذه النهاٌة -أ

 ألنها عناصر أساسٌة فً البناء المسرحً .

 لماذا لم ٌعرف تراثنا العربً القدٌم فن المسرحٌة ؟  -5س

  .بسبب حٌاة الترحال وعدم االستقرار التى ال تتوافق مع الفن المسرحى  -1

 .الشعر أشبع حاجاتهم الفنٌة فاستغنوا به عن غٌره من الفنون  -2

 .عقٌدة التوحٌد ال تتوافق مع الطابع الوثنً فً المسرح اإلغرٌقً القدٌم  -3
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 مم ٌتكون الهٌكل العام للمسرحٌة ؟ -6س

 جـ: الهٌكل العام للمسرحٌة ٌتكون من ثالثة أجزاء هً: 

 العرض: وٌأتً فً الفصل األول، وفٌه ٌتم التعرٌف بموضوع المسرحٌة والشخصٌات المهمة فٌها .  - 1

 التعقٌد: وٌقصد به الطرٌقة التً ٌتم بها تتابع األحداث فً تسلسل طبٌعً من البداٌة إلى الوسط إلى النهاٌة .  - 2

 لحل: الذي تنتهً به المسرحٌة وٌكشف عن عقدتها .ا - 3

 ما أسس بناء المسرحٌة ؟ -7س

 الحوار أو األسلوب.  - 5    الصراع     – 4  الشخصٌات – 3 الحكاٌة – 2    الفكرة   -1

 تحدث عن الفكرة باعتبارها أساسا من أسس بناء المسرحٌة، وبٌن شروط جودتها .  -8س

 فكرة ٌحاول الكاتب أن ٌبرهن علٌها باألحداث واألشخاص، وقد تكون الفكرة فً جوهرها: جـ: تعتمد كل مسرحٌة على

 اجتماعٌة: كفكرة مسرحٌة )الست هدى( ألحمد شوقً . - 1

 سٌاسٌة: كفكرة مسرحٌة )وطنً عكا( لعبد الرحمن الشرقاوي . - 2

 أخالقٌة: كفكرة مسرحٌة )حفلة شاي( لمحمود تٌمور - 3

 أن ٌكون مضمون المسرحٌة ناضجا ٌحقق المتعة والفابدة معا. - 1شروط جودتها: 

 أال تقدم الفكرة مباشرة، بل ٌجب أن تقدم فً إطار الحكاٌة المسرحٌة. - 2                    

 ما المقصود بالحكاٌة فً المسرحٌة ؟ ممثالً . -9س

وتتقدم، بحٌث تتركز األحداث على قضٌة ٌدور حولها الصراع، األحداث جـ: الحكاٌة هً: جسد المسرحٌة، وعن طرٌقها تنمو 

ال عن طرٌق ، وهذا الصراع بدوره ٌتبلور كفكرة البطولة، التً ٌنعقد حولها الصراع فً مسرحٌة "مٌالد بطل" لتوفٌق الحكٌم 

ً السابق إلى الالحق ٌفض سرد األحداث، ورواٌتها مجردة، بل عن طرٌق توزٌعها بٌن الشخصٌات بدقة وترتٌب وتدرج، بحٌث

 ٌترتب الالحق على السابق مما ٌجعل التسلسل بٌن األحداث منطقٌا. ،

 

وما  وما أشهر اشخصٌات ذٌوعا فً مسرحنا المعاصرمن أسس بناء المسرحٌة )الشخصٌات(.. فما المقصود بها؟ -11س

 أنواعها؟

اختارها الكاتب لتنفٌذ أحداث المسرحٌة، وعلى جـ: من أسس بناء المسرحٌة " الشخصٌات " وهى النماذج البشرٌة التً 

 . ونواٌاهاألسنتها ٌدور الحوار الذي ٌكشف عن طبٌعتها 

 . أشهر الشخصٌات ذٌوعا فً مسرحنا المعاصر

كلٌوباترا فً مسرحٌة " مصرع كلٌوباترا" لشوقً والعباسة فً مسرحٌة "العباسة" لعزٌز أباظة ومهران فً مسرحٌة" الفتى 

 الرحمن الشرقاوي. مهران " لعبد

 أنواع الشخصٌات:  

1 - الذي تتركه فً األحداث والتأثٌر ر الذي تنهض به ،من حٌث الدو : 

 شخصٌة محورٌة )أساسٌة(: كشخصٌة )مبروكة( فً مسرحٌة "الصفقة" لتوفٌق الحكٌم. -أ 
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الشخصٌات المحورٌة كشخصٌة فً معاونة المشاركة فً تطوٌر األحداث و شخصٌة ثانوٌة )مساعدة(: ٌنحصر دورها  -ب 

  .القرٌة" فً نفس المسرحٌة "الصراف أو حالق

2 -  :من حٌث التطور والتكوٌن 

 شخصٌة ثابتة )مسطحة(: وهً التً ال تتغٌر صورتها خالل فصول المسرحٌة، كما فً مسرحٌات السلوك –أ 

 والعادات كشخصٌة البخٌل أو المرابً . 

 شخصٌة نامٌة )متطورة(: وهً التً تتكشف جوانبها تدرٌجٌاً مع األحداث، كما فً المسرحٌات االجتماعٌة  –ب 

 والوطنٌة والنفسٌة مثل شخصٌة )سعد( فً مسرحٌة "اللحظة الحرجة" لٌوسف إدرٌس.

- :جوانب كل شخصٌة 

فقر والنفسٌة كالحب والبغض، وتظهر براعة الكاتب ولكل شخصٌة جوانبها الشكلٌة من الطول والقصر واالجتماعٌة كالغنى وال

 فً رسم كل هذه الجوانب من خالل األحداث وتطور الحوار وتدفقه.

 وضح المقصود بالصراع المسرحً واذكر أنواعه. -11س

جـ: المقصود بالصراع المسرحً االختالف الناشا من تناقض اآلراء ووجهات النظر بالنسبة لقضٌة أو فكرة ما بٌن  

شخصٌات المسرحٌة، ولذلك ٌقول النقاد: )ال مسرح بال صراع( فلو اكتفى الكاتب بتقدٌم شخصٌاته دون أن ٌضعها فً مواقف 

سرحٌة حقٌقة، إنما قٌمة المسرحٌة فً اجتماع شخصٌاتها إزاء قضٌة أو تظهر ما بٌنها من صراع  فإنه ال ٌكون قد كتب م

 فكرة تتصارع فٌما بٌنها حول تلك القضٌة فتتفق أو تختلف لتنتهً غلبة وجهة نظر هذه الشخصٌة أو تلك. 

 :أنواع الصراع 

ا ًٌ ا أو خلقٌاً أو ذهن ًٌ  ً مسرحٌة، مثل الصراع بٌن اإلنسان والزمن فقد ٌكون هدا الصراع اجتماع

 الكهف لتوفٌق الحكٌم 

 الحوار هو المظهر الحسً للمسرحٌة . ما المقصود بالحوار المسرحً ؟ وما شروط جودته ؟ -12س

المظهر الحسً للمسرحٌة ، فإذا كان الصراع ٌشف عن الفكرة الكلٌة للمسرحٌة فإن قالب الفكرة هً جـ: الحوار المسرحً هو

المواقف المختلفة،  توزع على ألسنة الشخصٌات فًٌ الحوار واألسلوب. والحوار المسرحًاللغة وهً بدورها تتجلى فً 

وتسمى العبارة التً تنطقها الشخصٌة )بالجملة المسرحٌة( التً تختلف طوالً وقصًرا باختالف المواقف، كما تتفاوت فً 

 فصاحتها تبًعا لمستوى الشخصٌة، وطبٌعة الفكرة التً تعبر عنها .

 جودته:شروط 

 مناسبة )الجمل الحوارٌة( لمستوى الشخصٌة . - 1 

 .قدرة )الجمل الحوارٌة( على إٌصال الفكرة التً تعبر عنها  - 2

 ٌترتب على توافر هذان الشرطان أن ٌكون األسلوب المسرحً أكثر تدفقا وحرارة -

 النابعة من دقة تمثٌله للصراع وطبابع األشخاص واألفكار . فصاحة الحوار -4

 :قٌمة الحوار 

 تعلو قٌمته كلما كان قادرا على جعلنا نتمثل الشخصٌات فً زمانهم وصراعاتهم كما تقع بٌن الشخصٌات فً المسرحٌة
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 وضح الظروف التً ساعدت على مٌالد المسرحٌة االجتماعٌة الخالصة، مع التمثٌل .  -13س

ونمو حركة النضال السٌاسٌة واالجتماعٌة التً سادت مصر م، ساعدت الظروف1919جـ: عقب الحرب العالمٌة األولى وثورة 

 . ، وتشعب اتجهاتها الفنٌة  على تطور المسرحٌة المصرٌة الوطنً 

 م . وضح 1919كان لمحمد تٌمور ومحمود تٌمور فضل على المسرحٌة بعد ثورة  -14س 

عدد األعمال التً تعالج مشكلة تربٌة األبناء جـ: األدٌب )محمد تٌمور( كان له فضل ترسٌخ المسرحٌة االجتماعٌة من خالل 

تربٌة قاسٌة فً مسرحٌة )العصفور فً القفص(، ومشكلة )زواج البنات( فً مسرحٌته )عبد الستار أفندي(، ومشكلة 

)اإلدمان( التً طرأت على المجتمع عقب الحرب العالمٌة األولى، وأثرها فً انحالل األسر وخراب البٌوت، وذلك فً مسرحٌة 

 الهاوٌة( .)

)محمود تٌمور( أضاف إلى المسرحٌة االجتماعٌة عناٌة خاصة بالمسرحٌة التارٌخٌة مثل مسرحٌة )الٌوم خمر( عن الشاعر  -

 الجاهلً امرئ القٌس .

 المسرحً فً األدب العربً ؟ األدبمتى عرف  -15س

علمٌن من  مرحلة ازدهاره على ٌد األدب العربًفً  المسرحً  األدب مع بداٌة الربع الثانً من القرن العشرٌن دخلجـ:  

أعالم أدبنا الحدٌث هما: أحمد شوقً ونجٌب محفوظ ، فعلى ٌد شوقً ازدهر ت المسرحٌة الشعرٌة وعلى ٌد نجٌب محفوظ 

 ازدهرت المسرحٌة النثرٌة.

م و )أمٌرة 1932، و)عنترة(م1931، و)مجنون لٌلى(م1927 كتب عدة مسرحٌات مثل )مصرع كلٌوباترا(فجاء شوقً  

 ما عدا ملهاته ، وكلها مستمدة من التارٌخ العربً أو المصري، م ثم الست هدى التً توفً قبل نشرها 1932األندلس (

 )الست هدى( .

وسار عزٌز أباظة على طرٌقه فألف عشر مسرحٌات شعرٌة، منها  )العباسة(، و)شجرة الدر( وغٌرهما، واتجه آخرون إلى  -

 لحر مثل )عبد الرحمن الشرقاوي(، و)صالح عبد الصبور( وغٌرهما.الشعر المسرحً ا

 من رابد المسرحٌة النثرٌة فً األدب العربً؟ وما اآلفاق المتعددة لمسرحٌاته ؟  -16س

 1918جـ: عرفت المسرحٌة النثرٌة على ٌد توفٌق الحكٌم الذي بدأ نشاطه المسرحً النثري بمسرحٌة "الضٌف الثقٌل" سنة 

سلوب الرمز، حٌث رمز بالضٌف الثقٌل إلى االحتالل اإلنجلٌزي، ثم ألف مسرحٌة "المرأة الجدٌدة" ثم المسرحٌة مستخدما أ

، 1954، والمسرحٌة االجتماعٌة "األٌدي الناعمة" سنة 1934ـ ثم "شهر زاد" سنة  1933الذهنٌة "أهل الكهف" سنة 

 قتل" و"نهر الجنون" والمسرحٌة الوطنٌة مثل "مٌالد بطل" .، والتحلٌلٌة النفسٌة مثل "أرٌد أن أ1956و"الصفقة" سنة 

م ؟ وما أثرها على األدب 1952ما التحوالت الوطنٌة والسٌاسٌة واالجتماعٌة التً شهدها المجتمع المصري بعد ثورة  -17س

 المسرحً ؟ 

 جـ: التحوالت الوطنٌة والسٌاسٌة واالجتماعٌة هً:

 إلغاء النظام الملكً، وإعالن الجمهورٌة.  - 1

 تأمٌم قناة السوٌس. - 2

 ضد العدوان الثالثً . 1956تأكٌد الشخصٌة القومٌة بانتصارها سنة  - 3

 أثرها على األدب المسرحً: نتج عن ذلك تطور اإلبداع األدبً والمسرحً حٌث:  -

لبٌاته مثل مسرحٌة "المزٌفون" لمحمود تٌمور، و"األٌدي ظهرت مسرحٌات تنقد المجتمع المصري قبل الثورة وس - 1

 الناعمة" لتوفٌق الحكٌم "والناس اللً تحت" و"الناس اللً فوق" لنعمان عاشور.
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كما اتجه التألٌف المسرحً إلى تصوٌر القرٌة، وكفاح الفالح من أجل األرض مثل مسرحٌة "الصفقة" لتوفٌق الحكٌم  - 2

 ."وملك القطن" لٌوسف إدرٌس

 مثل: مسرحٌة "اللحظة الحرجة" لٌوسف إدرٌس. 1956ظهور مسرحٌات تصور الكفاح ضد الغزو الثالثً سنة  - 3

التً استمد منها كتاب المسرح فً الستٌنات و السبعٌنات موضوعات مسرحٌاتهم ؟ وما أهم كتاب و  المصادرما  -18س

 أعمال تلك المرحلة ؟

جـ: المصادر التً استمدوا منها موضوعات مسرحٌاتهم: التارٌخ تارة و التراث الشعبً عالجوهما معالجة عصرٌة فٌها 

 أهم كتاب وأعمال تلك المرحلة:  -إسقاطات رمزٌة على مشكالت الحاضر وقضاٌاه .

 الحسٌن شهٌدا" عبد الرحمن الشرقاوى فً "مأساة جمٌلة"، و"الفتى مهران، و" الحسٌن ثابرا " و"  - 1

 صالح عبد الصبور فً " مأساة الحالج "، و" لٌلى والمجنون " رؤٌة عصرٌة لمجنون لٌلى الذي تناوله شوقً قبل ذلك. - 2

 ومازال المسرح المصري ٌندب من الناثرٌن والشعراء من ٌضٌفون إلى تراث أسالفهم نذكر منهم: -3

 فاروق جوٌدة فً عصرنا الحالً فً " الوزٌر العاشق " ، و" ودماء على أستار الكعبة ". -  

 أنس داود فً مسرحٌته " الشاعر" و" الصٌاد " ، وسٌظل األدب المسرحً سابراً فً طرٌقه المتطور بعون هللا -  

 راع  ؟ من أٌن تنبع فصاحة الحوار المسرحً؟ ولماذا قٌل ال مسرح بال حوار أو ص -19س

تنبع فصاحته من دقة تمثٌله للصراع وطبابع األفراد واألفكار ال من مجرد فصاحته اللغوٌة . والحوار هو المظهر الحسً 

للمسرحٌة كما أن الصراع  هو قوامها المعنوي وهما العنصران اللذان ٌمٌزان فن المسرحٌة. ولذلك قٌل ال مسرح بال حوار أو 

 صراع . 

 ٌفضل طرق موضوعات التارٌخ عند مواطن التحول فً حٌاة مصر مع التوضٌح. علل كان شوقً  -21س

ٌرجع ذلك إلى رغبة شوقً فً الدفاع عن الذٌن ظلمهم التارٌخ  حٌن صورهم  فً صورة ٌنقصها الحب و الوالء للوطن ومثال 

لحة مصر فً قلٌل  أو كثٌر فى ذلك دفاعه  عن كلٌوباترا  التً صورها مؤرخو الغرب فً صورة غانٌة الهٌة ال تعنٌها مص

 حٌن صورها شوقً فً صورة ملكة وطنٌة تصدر فً جمٌع تصرفاتها عن حب جارف لمصر وإخالص كامل لها. 

 (https://dardery.site/archives/6820اػغؾ  انشاتؾ     ٔانرأكذ يٍ اإلجاتاخ) نهرذسٚة اإلنكرشَٔٙ 

 (المسرحٌةتدرٌبات على ) 

 أياو انؼثاسج غٛش انظحٛحح:)×( انؼثاسج انظحٛحح، ٔػاليح ( أياو أ: ػغ ػاليح )

 ( )      . ذؼشع انًغشحٛح فكشج أٔ يٕػٕػا أٔ يٕلفا يٍ خالل انغشد .1

 ( )      ُٚرٓٙ انظشاع فٙ انؼًم انًغشحٙ تاَفشاجح ٚطهك ػهٛٓا انحم انًغشحٙ. .2

 ( )         اسذثطد انًغشحٛح يُز تذاٚرٓا تانرًصٛم . .3

 ( )       األعظ انًًٓح انرٙ ذمٕو ػهٛٓا انًغشحٛح. ٚؼذ انرًصٛم أحذ .4

 ( )         ال ٚمم ػذد فظٕل انًغشحٛح ػٍ شالشح فظٕل.  .5

 ( )        يغشحٛح انظفمح نرٕفٛك انحكٛى يكَٕح يٍ خًغح فظٕل. .6

 ( )      اخرهف يفٕٓو انٕحذج انًغشحٛح حذٚصا ػٍ انًفٕٓو انغائذ لذًٚا. .7

 ( )        ذشاتؾ األحذاز ٔذراتؼٓا. انٕحذج انًغشحٛح لذًٚا ذؼُٙ .8

 ( )     يٍ يمٕياخ انٕحذج انًغشحٛح حذٚصا يشاػاج انرٕاصٌ تٍٛ انفظٕل ٔاألجضاء. .9

 ( ) . نكٙ ٚخؼغ انكاذة يغشحٛرّ نجارتٛح انُٓاٚح ٚغرطٛغ حزف تؼغ انرفظٛالخ انرٙ ال ذؤد٘ إنٗ انُٓاٚح .11

 ( )       انؼشب.انًغشحٛح يٍ انفٌُٕ األدتٛح انمذًٚح انرٙ أجادْا  .11



  

 

 تايلوس في األدب العربي

 ذاٚهٕط 8

 ذاٚهٕط

 للتواصل واتس 01156008819

 ( )      ٚركٌٕ انٓٛكم انؼاو نهًغشحٛح يٍ انحٕاس ٔانظشاع ٔانشخظٛاخ . .12

 ( )     . ًٚكٍ حزف تؼغ انرفظٛالخ يٍ انًغشحٛح كًا ْٕ انحال فٙ انشٔاٚح .13

 ( )       انًغشح اإلغشٚمٙ يصم جٛذ نهًغشح انز٘ ٚؼهٙ يٍ ػمٛذج انرٕحٛذ. .14

 ( )     . انًغشحٛح انحكاٚح إؽاس فٙ ذمذويٍ ششٔؽ انفكشج انًغشحٛح انجٛذج أٌ  .15

 ( )     يغشحٛح " حفهح شا٘ " نًحًٕد ذًٕٛس ذؼذ يصاال نهًغشحٛح االجرًاػٛح. .16

 ( )       ٚرشكض انظشاع فٙ يغشحٛح " يٛالد تطم " حٕل فكشج انثطٕنح. .17

  ( )       انحٕاس ْٕ جغذ انًغشحٛح ٔػٍ ؽشٚمّ ذًُٕ األحذاز ٔذرمذو . .18

 ( )      انرٙ حممد رٕٚاػا  فٙ انًغشح انحذٚس شخظٛح انؼثاعح.يٍ انشخظٛاخ  .19

 ( )   األحذاز إنٗ شخظٛح َايٛح ٔشخظٛح يغطحح. فٙ ذرشكّ انز٘ نُمغى انشخظٛح تحغة  انرأشٛش .21

 () شخظٛح عؼذ فٙ يغشحٛح انهحظح انحشجح يصاال ػهٗ انشخظٛح انًرطٕسج. .21

 ٔانغٛاعٛح ٔانُفغٛح. ذكصش انشخظٛاخ انُايٛح فٙ انًغشحٛاخ االجرًاػٛح .22

  يا فكشج أٔ نمؼٛح تانُغثح انُظش ٔٔجٓاخ اٜساء ذُالغ يٍ انُاشئ االخرالف انًغشحٙ انًمظٕد تانظشاع   .23

 ( )           انًغشحٛح. شخظٛاخ تٍٛ        

 ( )   يٍ إَٔاع انظشاع انظشاع انخهمٙ يصم انظشاع فٙ يغشحٛح " انكٓف" نرٕفٛك انحكٛى. .24

 ( )      .  انًظٓش انحغٙ نهًغشحٛح فال يغشح تذٌٔ انحٕاسانحٕاس ْٕ  .25

 ( )      ذخرهف فظاحح انجًهح انًغشحٛح تاخرالف شمافح انكاذة ٔلذسذّ انهغٕٚح. .26

 ( )       يٍ ششٔؽ جٕدج انجًهح انحٕاسٚح لذسذٓا ػهٗ إٚظال انفكشج. .27

 ( )         انًمظٕد تفظاحح انحٕاس ْٕ انفظاحح انهغٕٚح . .28

 ( )   انجًهح انًغشحٛح نهشخظٛح ٔلذسذٓا ػهٗ إٚظال انفكشج ْٕ يا ٚجؼهٓا أكصش ذذفما ٔحشاسج.يُاعثح  .29

 ( )   و أشش فٙ ذطٕس انًغشحٛح ٔذشؼة اذجاْاذٓا.1919كاٌ نمٛاو انحشب انؼانًٛح األٔنٗ ٔشٕسج  .31

 ( )       .سائذ انًغشحٛح االجرًاػٛح ْٕ ػثذ انشحًٍ انششلأ٘ .31

 ( )     حًٕد ذًٕٛس  ذُرًٙ إنٗ انًغشحٛاخ االجرًاػٛح.يغشحٛح " انٕٛو خًش" نً .32

 ( )    اصدْش األدب انًغشحٙ فٙ األدب انؼشتٙ فٙ انشتغ انصاَٙ يٍ انمشٌ انؼششٍٚ .33

 ( )   اصدْش األدب انًغشحٙ فٙ األدب انؼشتٙ ػهٗ ٚذ ػهًٍٛ تاسصٍٚ ًْا ذٕفٛك انحكٛى ٔفاسٔق جٕٚذج. .34

 ( )        ْٕ أحًذ شٕلٙ. سائذ انًغشح انشؼش٘ فٙ األدب انؼشتٙ .35

 ( )     يغشحٛح " أسٚذ أٌ ألرم " نرٕفٛك انحكٛى يٍ انًغشحٛاخ انُفغٛح انرحهٛهٛح. .36

 ( )   و إنٗ ذطٕس اإلتذاع انًغشحٙ.1952ٔاالجرًاػٛح تؼذ شٕسج  ٔانغٛاعٛح انٕؽُٛح أدخ انرحٕالخ .37

 ( ) يٍ انراسٚخ ذاسج ٔيٍ انرشاز ذاسج.  يغشحٛاذٓى يٕػٕػاخ انغثؼُٛاخ ٔ انغرُٛاخ فٙ انًغشح كراب اعرًذ .38

 ( )   يغشحٛح "انًضٚفٌٕ" نًحًٕد ذًٕٛس يٍ انًغشحٛاخ انرٙ ذظٕس انكفاح ػذ انؼذٔاٌ انصالشٙ.   .39

  إعماؽاخ فٛٓا ػظشٚح ػانج كراب انًغشح فٙ جٛم انغرُٛاخ ٔانغثؼُٛاخ يٕػٕػاذٓى انراسٚخٛح يؼانجح .41

 ( )         ٔلؼاٚاِ انحاػش يشكالخ ػهٗ سيضٚح .41

 (https://dardery.site/archives/6820اػغؾ  انشاتؾ     ٔانرأكذ يٍ اإلجاتاخ) نهرذسٚة اإلنكرشَٔٙ    

 -: البدابل المتاحة : تخٌر اإلجابة الصواب لما ٌلً مما بٌن  ب
 انًغشحٛح: فظٕل خالل طٕسذٓا ذرغٛش ال انشخظٛاخ انرٙ  -1

 شخصٌة ثابتة   ׄ   شخصٌة نامٌة   ׄ    شإَٚح  شخظٛح   ׄ   يحٕسٚح شخظٛح   ׄ  
 ٚشجغ عثة اسذثاؽ انًغشحٛح تانرًصٛم إنٗ: -2

 لًٛرّ انُض ٚؼطٙ انرًصٛم ألٌ  ׄ      األدتٙ انُض فٙ انحٛاج ٚثؼس انرًصٛم ألٌ  ׄ  

 عثك يا جًٛغ  ׄ    يًصهح ذخٛهٓا إرا إال تانًغشحٛح ُٚفؼم أٌ انماسئ ٚغرطٛغ ال حٛس  ׄ  
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  االصدْاس انحمٛمٙ تذاٚاخ انشتغ انصاَٙ يٍ انمشٌ انؼششٍٚ ػهٗ ٚذ  ػهًٍٛ ًْا: دخم انًغشح انؼشتٙ يشحهح  -3

 انششلأ٘ انشحًٍ ػثذ ٔ شٕلٙ أحًذ ׄ    شٕلٙ ٔأحًذ ذًٕٛس يحًذ ׄ   

 انحكٛى ٔذٕفٛك شٕلٙ أحًذ ׄ    انحكٛى ٔذٕفٛك ذًٕٛس يحًذ ׄ   

 : ذُمغى انًغشحٛح يٍ حٛس انحجى إنٗ  -4

 فظٕل خًغح أٔ شالشح أٔ ٔاحذ فظم يٍ يغشحٛح ׄ    فظٕل شالشح أٔ اشٍُٛ أٔ ٔاحذ فظم يٍ يغشحٛح ׄ   

 فظٕل عرح أٔ شالز أٔ ٔاحذ فظم ׄ    فظٕل عرح أٔ أستؼح أٔ فظهٍٛ يٍ يغشحٛح ׄ   

 انؼشتٙ: األدب فٙ انُصشٚح انًغشحٛح سائذ  -5

 الشرقاوي الرحمن عبد ׄ    الحكٌم توفٌق ׄ    ذًٕٛس يحًذ ׄ    شٕلٙ أحًذ ׄ   
 : يٍ األيصهح ػهٗ انًغشحٛح انرٙ ذركٌٕ يٍ فظم ٔاحذ  -6

  يغشحٛح "انظفمح" نرٕفٛك انحكٛى    ׄ               يغشحٛح "يههك انمطٍ " نٕٛعف إدسٚظׄ   

 يغشحٛح " انٕصٚش انؼاشك " نفاسٔق جٕٚذج.ׄ      يغشحٛح " انحغٍٛ شٓٛذ" نؼثذ انشحًٍ انششلأ٘ׄ   

 انًحٕسٚح: انشخظٛاخ يؼأَح فٙ دٔسْا ُٚحظش انشخظٛاخ انرٙ   -7

 وشخصٌة ثابتة ׄ     شخصٌة نامٌةׄ            شخصٌة  ثانوٌة )مساعدة(ׄ    شخصٌة محورٌة ׄ   
 انمٕاو انًؼُٕ٘ نهًغشحٛح ْٕ:  -8

 الصراعׄ     الحكاٌةׄ       الفكرةׄ    الحوار ׄ   
 األحذاز: يغ ذذسٚجٛا   جٕاَثٓا ذركشف انشخظٛاخ انرٙ  -9

 شخصٌة نامٌة .ׄ    شخصٌة ثانوٌة  ׄ     شخصٌة محورٌة ׄ    شخصٌة مسطحة.ׄ   
 ٚشجغ إنّٛ انفؼم فٙ ذشعٛخ  انًغشحٛح االجرًاػٛح:  -11

 عبد الرحمن الشرقاويׄ                  توفٌق الحكٌمׄ           محمد تٌمورׄ    أحمد شوقً ׄ   
 انًغشحٛح حذٚصا  :ٔاحذج يًا ٚهٙ  يٍ ششٔؽ ذحمك انٕحذج  -11

 ذذفك انحٕاس ٔحشاسذّׄ            انظشاع تٍٛ انشخظٛاخׄ   

 يشاػاج انذلح فٙ ذٕصٚغ االْرًاو ׄ         ٔانحذز ٔانًكاٌ انضياٌ ٔحذجׄ   

 :يغشحٛح " أسٚذ أٌ ألرم " نرٕفٛك انحكٛى" ذُرًٙ إنٗ  -12

   االجتماعٌة المسرحٌةׄ           النفسٌة المسرحٌة التحلٌلٌةׄ   
 المسرحٌة الرمزٌة.ׄ              المسرحٌة الذهنٌةׄ   
 :كم يًا ٚهٙ يٍ انشخظٛا خ انرٙ حممد رٕٚػا فٙ انًغشح انشؼش٘ فٙ انؼظش انحذٚس يا ػذا -13

       شخصٌة " مبروكة " فً مسرحٌة الصفقة لتوفٌق الحكٌمׄ   
       الرحمن الشرقاويشخصٌة " مهران " فً مسرحٌة الفتى مهران لعبد ׄ   
       شخصٌة " كلٌوباترا " فً مسرحٌة مصرع كلٌوباترا ألحمد شوقًׄ   
       شخصٌة " العباسة " فً مسرحٌة العباسة لعزٌز أباظةׄ   
 يفٕٓو انًغشحٛح ْٕ: -14

ا خالل ׄ      ػًم فُٙ يحكى انثُاء  ׄ      حٕاسانلظح ذًصٛهٛح ذؼشع فكشج  أٔ يٕػٕػ 

 حكاٚح حذز أٔ أحذاز ذمٕو تٓا شخظٛاخ يٍ انثشش أٔ غٛش انثششׄ      يٍ انمظحَٕع خاص  ׄ   

 : خالل يٍ انجٕاَة ْزِ كم سعى فٙ انكاذة تشاػح ،ٔذظٓش  ...إنخ ٔانمظش انطٕل يٍ انشكهٛح جٕاَثٓا شخظٛح نكم  -15

 التنوٌع بٌنها من حٌث الدور والتأثٌر ׄ                    توزٌع األدوار بٌنها بدقة.ׄ   

 التنوٌع بٌنها من حٌث التكوٌن والنمو .ׄ     .:وتدفقه الحوار وتطور األحداثׄ    
 :             اسذثطد انًغشحٛح يُز تذاٚرٓا تـــ -16

 جًٛغ يا عثكׄ     انرًصمׄ     انرغٛشاخ انغٛاعٛح ٔاالجرًاػٛحׄ     تانشؼش ׄ   

 :كم يًا ٚهٙ يٍ انًغشحٛاخ االجرًاػٛح نًحًذ ذًٕٛس يا ػذا -17

 مسرحٌة" الٌوم خمر" ׄ                  مسرحٌة" العصفور فً القفص" ׄ   
 مسرحٌة" الهاوٌة" ׄ             مسرحٌة" عبد الستار أفندي" ׄ   
 انؼشتٙ: األدب فٙ انشؼشٚح انًغشحٛح سائذ  -18

 عزٌز أباظةׄ       توفٌق الحكٌمׄ       محمد تٌمورׄ    أحمد شوقً ׄ   
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 : ذرحك انٕحذج انًغشحٛح تًفٕٓيٓا انمذٚى تـــ    -19

       يشاػاج انذلح فٙ ذٕصٚغ االْرًاو ׄ                   انرٕاصٌ تٍٛ انفظٕل ٔاألجضاءׄ   

 األٔل ٔانصاَٙׄ          ٔحذج انضياٌ ٔانًكاٌ ٔانحذزׄ   

 :يغشحٛح " انؼٛف انصمٛم " نرٕفٛك انحكٛى" ذُرًٙ إنٗ  -21

   االجتماعٌة المسرحٌةׄ          النفسٌة المسرحٌة التحلٌلٌةׄ   
 المسرحٌة الرمزٌة.ׄ              المسرحٌة الذهنٌةׄ   
 كم يًا ٚهٙ ٚهجأ إنّٛ انكاذة حرٗ ٚخؼغ فظٕل انًغشحٛح ٔأجضائٓا نجارتٛح انُٓاٚح يا ػذا: -21

       حزف تؼغ انرفظٛالخ انرٙ ال ذؤد٘ إنٗ انُٓاٚح ׄ     ٔحشاسذّ انحٕاس ذذفكׄ   

 ذٕكٛذ تؼؼٓا .ׄ             اإلعشاع تثؼؼٓاׄ   

 :يٍ ششٔؽ جٕدج انفكشجج فٙ انًغشحٛح  -22

     أن تكون مبتكرةׄ        .أن تحقق المتعة والفابدة   ׄ   
 بطرٌقة مباشرةأن تساق ׄ         أن تكون مرتبطة بالواقعׄ   
 انًغشحٛح ، يٍ أعثاب رنك: فٍ انمذٚى انؼشتٙ ذشاشُا ٚؼشف نى -23
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 (... انفمشج ذشٛش إنٗ::.

 الجملة المسرحٌةׄ    الحكاٌةׄ       الفكرةׄ    الحوار ׄ   
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