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 دراما اإلذاعة والتلٌفزٌونادة/ ـــــــالم ويــــــــالم التربــم/  اإلعــــــــلس

 ـعلـ 713/ الممرركود  م9191  -9102 الجامعًالعام  : األولالفصل الدراسً 

 /  ساعــــتان االمتحان زمن الثالثةرلة/ ــــالف

 ــة (ــدرجـــ 01/ ) لنظريا درجة االمتحان م 9191 - 0 - 01 : السبت تارٌخ االمتحان/

           

                                             دراما الإذاعة والتليفزيون ري لمقرر :ـلامتحان النظالأسئلة والإجابة النموذجية ل

 (2)نمــوذج 

  ....................... رقم الجلوس: ............................................................................................. االسم:    

 تعلٌمات ٌجب اتباعها أوالً:
 ، ) درجة واحدة لكل سؤال(.( سؤال01( صفحات ، عدد أسئلة االختبار )7الحظ عدد صفحات ورلة األسئلة ) -
 بشكل صحٌح. األسئلة وذجنمرلم بشكل صحٌح ، والتظلٌل على  رلم الجلوسكتابة االسم أوالً والتظلٌل على  -
 التظلٌل جٌداً على الحرف المناسب لإلجابة الصحٌحة فً ورلة االجابة، وعدم التظلٌل على اجابتٌن أو أكثر. -
 ألسئلة.رلام اطبماً أل فً ورلة اإلجابة مسلسلةمهم جداً إجابتن تكون  -
 التأكد عند اإلجابة من رلم السؤال. -
 لراءة تعلٌمات ورلة اإلجابة. مهم جداً  –       جلوس مرة أخرى على ورلة األسئلة.ال تنسى كتابة اسمن ورلم ال -

 من فضلن أجب على جمٌع األسئلة التالٌة:

( فً حالة إن كانت اإلجابة )صح(، والتظلٌل على Aحدد صحة أو خطأ العبارات التالٌة، مع التظلٌل على ) :الأول* السؤال 

(B( فً حالة إن كانت اإلجابة )                                                          .)(درجــــــــة 44)          خطأ 

 اإلجابة العبــــــــــــــــــــــــــارة م
 صحٌحة

 اإلجابة
 خاطئة

1 
 .الغنائٌة " الدرامابعض األوساط اإلذاعٌة اسم "  ٌطلك على األوبرٌتات الغنائٌة فً

 A بة:اــــالإج
A B 

2 

أال تكون مفروضة على العمل الدرامً بل من الشروط التً ٌجب أن تتوافر فً فكرة العمل الدرامً التلٌفزٌونً: 
 .ٌجب أن تكون نابعة من داخله

 A بة:اــــالإج

A B 

3 
 .الصراع الساكن ٌتسم بالجمود وعدم التمدم وٌعتبر هذا الصراع من الصراعات الردٌئة

 A بة:اــــالإج
A B 

4 
 .الدراما المتضمنة فً محتوي بعض البرامج اإلذاعٌة، منها لوالبعدة اشكال و التلٌفزٌونٌةذ األعمال الدرامٌة ختت

 B بة:اــــالإج
A B 

5 
 هو الذي ٌنمو مع بداٌة المسلسل حتى نهاٌته.فً الدراما التلٌفزٌونٌة الصراع الصاعد 

 A بة:اــــالإج
A B 

6 
 .ً أحد الجنسٌن الرئٌسٌٌن فً الفن الدرامًتعتبر الملهاة أو الكومٌدٌا ه

 A بة:اــــالإج
A B 

7 
 .سلسلة الشخصٌة الثابتة، سلسلة الفرٌك الثابت، سلسلة المكان الثابت :اإلذاعٌة البرامجمن أشكال 

 B بة:اــــالإج
A B 

8 

ولون الشعر على كل ما ٌتعلك بالصفات الجسدٌة للشخصٌة من طول ولصر  الجسمً للشخصٌةٌشتمل البعد 
 .والعٌنٌن والوجه والعٌوب والتشوهات والمظهر العام

 A بة:اــــالإج

A B 

9 
 .الشخصٌة فً الدراما التلٌفزٌونٌة هً التً تعطً الحبكة معنى ومغذي للحٌاة

 A بة:اــــالإج
A B 

10 
 .خرىجمع بٌن الضحن والسخرٌة تارة والموالف الجادة والمؤلمة تارة أٌ هو شكل درامً الفارس

 B بة:اــــالإج
A B 

11 
 .ال ٌوجد فً التمثٌلٌة اإلذاعٌة وحدة زمانٌة أو مكانٌة فٌما عدا وحدة العمل الدرامً

 A بة:اــــالإج
A B 

12 

فً الدراما التلٌفزٌونٌة هو األداة الرئٌسٌة التً ٌبرهن بها الكاتب أو المؤلف على ممدمته المنطمٌة،  الصراع
 وٌكشف بها عن شخصٌاته.

 B بة:اــــالإج

A B 
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13 

ٌتم فٌه تمدٌم الشخصٌة الرئٌسٌة التً تواجه مولفاً أو مشكلة  سٌة أو المشهد االفتتاحً للمسلسلالبنٌة التأسٌ
 .تتطور إلى صراع مع لوى أخرى

 A بة:اــــالإج

A B 

14 
 .كعائلة واحده (هً سلسلة من الحلمات الدرامٌة اإلذاعٌة أبطالها فرٌك ثابت )  سلسلة الفرٌك الثابت

 A بة:اــــالإج
A B 

15 
 من أحسن أنواع الصراع.فً الدراما التلٌفزٌونٌة ٌعتبر الصراع الصاعد 

 A بة:اــــالإج
A B 

16 

تتمٌز المسلسالت الدرامٌة التلٌفزٌونٌة كأحد أشكال الدراما التلٌفزٌونٌة بتعدد شخصٌاتها واستمرارٌة المصص التً 
 .ٌةتعكس صور الحٌاة الٌوم

 A بة:اــــالإج

A B 

17 

بمعناها الحالً هً عبارة عن حبكة تتضمن شخصٌات من طبمة اجتماعٌة متواضعة فً عرض متشابن  المٌلودراما
من المفارلات والمتنالضات والمفاجئات التً تكشف عن طبائع الناس وعادات المجتمع ونمائض الحٌاة ، بطرٌمة 

 .تهً بنهاٌة سعٌدةنمدٌة ساخرة ودعابة محببة على أن تن

 B بة:اــــالإج

A B 

18 

التمثٌلٌة اإلذاعٌة هً أشهر الموالب اإلذاعٌة وتسمى بالتمثٌلٌة المركبة الحتواء شكلها ومضمونها على عناصر 
 .فنٌة وإذاعٌة

 A بة:اــــالإج

A B 

19 
 .ٌزٌد على هذا الدرامٌة تمدم فً شكل ثالثٌة أو خماسٌة أو سباعٌة أو ثالثٌن حلمة أو ما السالسل

 B بة:اــــالإج
A B 

20 
 من أهم وظائف الحوار: الكشف عن األحداث الممبلة وٌطورها.

 A بة:اــــالإج
A B 

21 
 .الحدث الدرامً المسموع، لواعد ومكونات البناء الدرامً اإلذاعًمن أهم 

 A بة:اــــالإج
A B 

22 
 .دراما غنائٌةالمٌلودراما هً كلمة ٌونانٌة تعنً 

 A بة:اــــإجال
A B 

23 

ما هو إال تمثٌلٌة طوٌلة ممسمة إلً مجموعة من الحلمات المتتالٌة بحٌث ٌؤدي كل منها لألخرى  اإلذاعً المسلسل
 .فً تسلسل ومنطمٌة

 A بة:اــــالإج

A B 

24 
 "النشٌد الماجن". التراجٌدٌاعادةً ما ٌطلك على 

 B بة:اــــالإج
A B 

25 
 ً التلٌفزٌونً تعنً هً الممدمة المنطمٌة للمسلسل أو الفروض العلمٌة المتصورة.الفكرة فً العمل الدرام

 A بة:اــــالإج
A B 

26 
 ، برنامج "ساعة لملبن".من أبرز البرامج المنوعة التً لدمت لإلذاعة المصرٌة

 A بة:اــــالإج
A B 

27 
 والتً ٌنتصر فٌها البطل أو ٌهزم. ،ا الصراع إلى أعلى درجاتهالنمطة من الرواٌة التً ٌصل فٌه وه الحل

 B بة:اــــالإج
A B 

28 
 .تطلك كلمة الفارس على أنها نوع من الكومٌدٌا الهابطة حٌث ال تهتم إال بالمظاهر المادٌة للشخصٌة

 A بة:اــــالإج
A B 

29 
 .المسلسل اإلذاعً ٌمدم فً شكل ثالثٌة أو خماسٌة أو سباعٌة على األكثر

 A بة:اــــالإج
A B 

30 
 .الشكل الدرامً الغالب على معظم األعمال الدرامٌة التلٌفزٌونٌة خاصة المسلسالت وتعتبر المٌلودراما ه

 A بة:اــــالإج
A B 

31 

أن ٌتوفر فً موضوع الصراع إمكانٌة  الدرامً التلٌفزٌونً: من العناصر الهامة التً ٌجب أن تتوافر فً الصراع
 تجاوب المشاهدٌن معه.

 A بة:اــــالإج

A B 

32 
ًٌا هاماً للمستمع فهً تمدم عرًضا درامًٌا موضوعًٌا لفترة ما من تارٌخ  الوطنٌة والسٌاسٌةالدراما  تمثل زاًدا ثماف

 .الوطن أو العالم
A B 
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 B بة:اــــالإج

33 
 .تعتبر الدراما التلٌفزٌونٌة من أهم األشكال التلٌفزٌونٌة فً العصر الحدٌث

 A بة:اــــالإج
A B 

34 
 .هو جوهر وروح الدراما وهو الذي ٌحكم العمل الفنً من البداٌة حتى النهاٌةفً الدراما التلٌفزٌونٌة الصراع 

 A بة:اــــالإج
A B 

35 
 .بوجود وحدة زمانٌة أو مكانٌة التلٌفزٌونٌةال تعترف الدراما 

 B بة:اــــالإج
A B 

36 
 رة فهً وجهة النظر الخاصة بالكاتب أو المؤلف.الموضوع هو ما ٌدور حوله العمل الدرامً أما الفك

 A بة:اــــالإج
A B 

37 
 برامج المنوعات. : الدراما المتضمنة فً محتوي بعض البرامج اإلذاعٌةمن أمثلة 

 A بة:اــــالإج
A B 

38 
 جاهات جدٌدة.من أهداف الدراما التلٌفزٌونٌة، انها تساهم مساهمة فعالة فً تغٌٌر بعض االتجاهات واستبدالها بات

 A بة:اــــالإج
A B 

39 

( كان صراعاً فنٌاً بدٌعاً وكان المسلسل الذي ٌحتوٌه مسلسالً والواثبإذا تألف الصراع من النوعٌن )الصاعد 
 ً  .متكامالً وناجحا

 B بة:اــــالإج

A B 

40 
 بالتحدٌد. كانت بداٌتها مع ظهور مسرح المٌلودراما الدٌنٌةالدراما 

 B بة:اــــالإج
A B 

 
 
 

 (درجــــــة 24)   اختر اإلجابة الصحٌحة ولم بتظلٌل الحرف المناسب فً ورلة اإلجابة المرفمة: :الثاني* السؤال 

هً واحدة من السالسل اإلذاعٌة ٌكون المحور األساسً فً كل حلمة من حلماتها نجم تعتبر سلسلة..................  41
 .لبطولةمعروف أو شخصٌة معروفة تموم بدور ا

 الشخصٌة الثابتة بة:اــــالإج

 A الفرٌك الثابت B  الشخصٌة الثابتة C  الفكرة الثابتة

 .تعتبر ........ آخر صٌحة فً عالم الفنون الدرامٌة 42

 التمثٌلٌة بة:اــــالإج

 A التمثٌلٌة B السلسلة C الكومٌدٌا

 .ها المسلسالت التلٌفزٌونٌةٌعد .......... من األساسٌات الجوهرٌة التً تموم علٌ 43

 الصراع بة:اــــالإج

 A الصراع B الحوار C الحدث الدرامً

اعتمادها على الحٌاة الشخصٌة كأساس لها باعتبارها المشكلة الرئٌسٌة فً هذه  :التلٌفزٌونٌةمن .............. الدراما  44
 .المسلسالت

 خصائص بة:اــــالإج

 A أهداف B  خصائص C أشكال

تعتبر الدراما .............. من أهم المؤثرات اإلنسانٌة فً األلفٌة الثالثة التً سٌطرت فٌها المؤثرات الرلمٌة  45
 والتكنولوجٌا الحدٌثة.

 التلٌفزٌونٌة بة:اــــالإج

 A  التلٌفزٌونٌة B اإلذاعٌة C المسرحٌة

دث نتٌجة للمرار أو الصراع األخٌر ، وهو النتٌجة المترتبة .............. هو نمطة فً الرواٌة ٌصف فٌها الكاتب ماذا ح 46
 .على الصراع

 الحل بة:اــــالإج

 A الحل B الذروة C الصراع
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السالسل التلٌفزٌونٌة تعنً مجموعة حلمات درامٌة ٌربطها عنوان أو خٌط لد ٌكون ............ أو األبطال إال أن كل  47
 حلمة منتهٌة ال ترتبط بحلمة أخرى.

 الفكرة بة:اــــالإج

 A الفرٌك B الشخصٌة C الفكرة

الصراع ............ هو ٌلً الصراع الصاعد مباشرةً، وعن طرٌمه ٌستشف المشاهد ما سٌحدث من ولائع وذلن بمجرد  48
 مشاهدته لمولف معٌن.

 المرهص بة:اــــالإج

 A الواثب B  المرهص C المفاجئ

49 

هو تمثٌلٌة إذاعٌة طوٌلة تمدم على شكل حلمات مسلسلة ) تتراوح مدة الحلمة الواحدة فً  ٌمصد بـ .................
 .دلائك ونصف ساعة ( 01الغالب بٌن 

 المسلسل اإلذاعً بة:اــــالإج

 A المسلسل اإلذاعً B الفٌتشر اإلذاعً C األوبرٌت الغنائً

 .الذي ٌخضع لذاتٌة الكاتب اإلذاعً اإلذاعً............... ٌتعذر وجود مالمح أو سمات ثابتة لشكل  50

 الفٌتشر بة:اــــالإج

 A الفٌتشر B المسلسل C الفٌلم

 ٌرى أرسطو ان بذور الكومٌدٌا ............. . 51

 فٌةرٌ بة:اــــالإج

 A فٌةرٌ B  دٌنٌة C عصرٌة

 داخلة.اشتمالها على لصص متعددة ومت :التلٌفزٌونٌةالدراما  من .............. 52

 خصائص بة:اــــالإج

 A أشكال B أهداف C خصائص

 : دراما اجتماعٌة عامة، ................. .إلى نوعٌن مترابطٌن الدراما االجتماعٌةٌمكن تمسٌم  53

 دراما عائلٌة بة:اــــالإج

 A دراما عاطفٌة B دراما عائلٌة C  دراما غنائٌة

54 

، السلسلة اإلذاعٌة، المسلسل اإلذاعً، التمثٌلٌة اإلذاعٌة المتكاملةأشكال، منها:  ةتتخذ األعمال الدرامٌة اإلذاعٌة عد
 ، .................. .الدراما المتضمنة فً محتوي بعض البرامج اإلذاعٌة

 األوبرٌت الغنائً بة:اــــالإج

 A البرامج الموسٌمٌة B البرامج الغنائٌة C األوبرٌت الغنائً

زٌونً ما هو إال .......... تلٌفزٌونٌة طوٌلة تمدم على شكل حلمات ، وهو كأي عمل درامً له بناؤه المسلسل التلٌف 55
 وخطه المتدرج تصاعدٌاً أو تنازلٌاً وفك معالجة الموضوع سواء كان اجتماعً أو سٌاسً أو دٌنً أو تارٌخً.

 تمثٌلٌة بة:اــــالإج

 A تمثٌلٌة B سلسلة C مشاهد

 ............. تصعٌد وتعمٌك الصراع إلى األزمة األخٌرةٌمصد بــــ ... 56

 التعمٌدات بة:اــــالإج

 A التعمٌدات B الذروة C البنٌة التأسٌسٌة

 . الصراع ............. ٌجعل المشاهد متعلماً بأحداث وموالف ومشاهد المسلسل حتى ٌتابع نتائج هذا الصراع 57

 الصاعد بة:اــــالإج

 A الصاعد B نالساك C المرهص

 تعد نوع من الدراما ................. . سلسلة "عٌلة مرزوق" 58

 العائلٌة بة:اــــالإج

 A الغنائٌة B العامة C العائلٌة

فً الغالب بعدد محدد من الحلمات وال بمدي زمنً معٌن فمد تذاع على مدي ثالثٌن حلمة ) ألل أو  ............ ال ترتبط  59
 .هر كامل أو ألل من ذلن أو أكثرأكثر( خالل ش
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 السلسلة بة:اــــالإج

 A السهرة B السلسلة C التمثٌلٌة

تطلك كلمة ........... على أنها نوع من الكومٌدٌا الهابطة حٌث ال تهتم إال بالمظاهر المادٌة للشخصٌة كشكل الجسم و  60
 الحركات و مظاهر و أصوات مبالغ فٌها بهدف إثارة الضحن.

 الفارس بة:اــــالإج

 A تهكمٌة B الفارس C التراجٌدٌا

 

 أ.م.د/ دمحم أحمد عبود أستاذ المادة:،،                    والنجاح بالتوفٌك التمنٌات أرقمع         

 المـــــــادة/ دراما اإلذاعة والتلٌفزٌون لســـــم/  اإلعـــــــالم التربــــــوي
 علــ 713كود الممرر/  م9191  -9102الفصل الدراسً األول : العام الجامعً 

 زمن االمتحان /  ساعــــتان الفــــرلة/ الثالثة
 درجـــــــة ( 01درجة االمتحان النظري/ )  م 9191 - 0 - 01تارٌخ االمتحان/ السبت:  

          

                                             دراما الإذاعة والتليفزيون الأسئلة والإجابة النموذجية للامتحان النظـري لمقرر : 

 (1)نمــوذج 

 .......................  رقم الجلوس: ............................................................................................. االسم:    

 تعلٌمات ٌجب اتباعها أوالً:
 ( سؤال، ) درجة واحدة لكل سؤال(.01( صفحات ، عدد أسئلة االختبار )7الحظ عدد صفحات ورلة األسئلة ) -
 بشكل صحٌح. رلم نموذج األسئلةبشكل صحٌح ، والتظلٌل على  رلم الجلوسكتابة االسم أوالً والتظلٌل على  -
 التظلٌل جٌداً على الحرف المناسب لإلجابة الصحٌحة فً ورلة االجابة، وعدم التظلٌل على اجابتٌن أو أكثر. -
 ام األسئلة.طبماً ألرل مسلسلة فً ورلة اإلجابةمهم جداً إجابتن تكون  -
 التأكد عند اإلجابة من رلم السؤال. -
 لراءة تعلٌمات ورلة اإلجابة. مهم جداً  –ال تنسى كتابة اسمن ورلم الجلوس مرة أخرى على ورلة األسئلة.        -

 من فضلن أجب على جمٌع األسئلة التالٌة:
 (درجـــــــة 34)    ورلة اإلجابة المرفمة: اختر اإلجابة الصحٌحة ولم بتظلٌل الحرف المناسب فً * السؤال الأول:

 ٌتعذر وجود مالمح أو سمات ثابتة لشكل ............... اإلذاعً الذي ٌخضع لذاتٌة الكاتب اإلذاعً. 1

 الفٌتشرالإجــــابة: 

 A الفٌتشر B المسلسل C الفٌلم

 ٌعتبر الصراع .............. من الصراعات الردٌئة فً الدراما التلٌفزٌونٌة. 2

 الساكن الإجــــابة:

 A الساكن B المرهص C الصاعد

فهً التً تدفعها رغبتها نحو الشخصٌة ........... هً العنصر األساسً المحرن لألحداث وهً خالمة الصراع  3
 الوصول إلى الهدف.

 المحورٌة الإجــــابة:

 A الشرٌرة B الثانوٌة C المحورٌة

4 
 ............ من سماتها األساسٌة أنها تتضمن موسٌمً وأغانً مصاحبة لألحداث.

 المٌلودراما الإجــــابة:

 A المٌلودراما B التراجٌدٌا C الكومٌدٌا

 تستهدف .............. فً الغالب إشباع الجانب العاطفً فً حٌاة اإلنسان. 5

 الدراما العاطفٌة الإجــــابة:

 A الدراما العاطفٌة B الدراما االجتماعٌة C  الدراما اإلنسانٌة

 البرامج الغنائٌة " فً بعض األوساط اإلذاعٌة.ٌطلك على ............... اسم "  6

 األوبرٌتات الغنائٌة الإجــــابة:

 A التمثٌلٌة اإلذاعٌة B الفٌتشر اإلذاعً C األوبرٌتات الغنائٌة
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 السلسلة حلماتها ........... فكل حلمة تنتهً بنهاٌة أزمتها أو بحل عمدتها. 7

 منفصلة الإجــــابة:

 A مترابطة B منفصلة C متصلة

من الشروط التً ٌجب أن تتوافر فً ........... أال تكون مفروضة على العمل الدرامً بل ٌجب أن تكون نابعة من  8
 1داخله

 الفكرة الإجــــابة:

 A الفكرة B الشخصٌة C الحبكة

 ............... هً تمثٌلٌة تفٌض بالمأساة وتتمٌز بالموالف المثٌرة واألحداث المفجعة واالنتمال المفاجئ لألحداث. 9

 المٌلودراما الإجــــابة:

 A التراجٌدٌا B المٌلودراما C الكومٌدٌا

10 

التمثٌلٌة اإلذاعٌة هً أشهر الموالب اإلذاعٌة وتسمى بالتمثٌلٌة ......... الحتواء شكلها ومضمونها على عناصر فنٌة 
 وإذاعٌة.

 المركبة الإجــــابة:

 A الكاملة B المترجمة C المركبة

.............. من أهم المؤثرات اإلنسانٌة فً األلفٌة الثالثة التً سٌطرت فٌها المؤثرات الرلمٌة تعتبر الدراما  11
 والتكنولوجٌا الحدٌثة.

 التلٌفزٌونٌة الإجــــابة:

 A  التلٌفزٌونٌة B اإلذاعٌة C المسرحٌة

أن ٌتوفر فً موضوع الصراع إمكانٌة تجاوب المشاهدٌن معه من العناصر الهامة التً ٌجب أن تتوافر فً الصراع،  12
 عن طرٌك: االمتزاج الوجدانً، و ................ .

 المشاركة الوجدانٌة الإجــــابة:

 A المشاركة اإلٌجابٌة B المشاركة الحٌاتٌة C المشاركة الوجدانٌة

ٌعتبر عنصر التشوٌك من أهم عناصر .......... بحٌث ٌظل المشاهد مشدوداً إلى الحلمة التالٌة سواء كان هذا الجذب  13
 بالتعلٌك الحدثً أو بإثارة التساؤل والتخمٌن عما سٌحدث بعد ذلن للبطل أو البطلة.

 المسلسل الإجــــابة:

 A التمثٌلٌة B المسلسل C السلسلة

ٌعتبر الرادٌو من أنجح وسائل االتصال الجماهٌري فً معالجة موضوعات الخٌال العلمً وتمدٌم األعمال الدرامٌة  14
 وبالذات ) .......... ( التً تحمل هذا الطابع.

 التمثٌلٌات الإجــــابة:

 A السالسل B التمثٌلٌات C المسلسالت

 ٌري الباحثون المحدثون أن أولً مراحل الكومٌدٌا تتفك فً جوهرها مع "................". 15

 النشٌد الماجن الإجــــابة:

 A أغنٌة المرٌة B النشٌد الماجن C األغنٌة المرحة

ٌثٌر المشاعر وٌؤثر على المشاهدٌن وٌلعب بعواطفهم ، وهو الشكل الدرامً الغالب ............... عادة شكل غنً  16
 على معظم األعمال الدرامٌة التلٌفزٌونٌة خاصة المسلسالت.

 المٌلودراما الإجــــابة:

 A الكومٌدٌا B التراجٌدٌا C المٌلودراما

 ٌرى أرسطو ان بذور الكومٌدٌا ............. . 17

 رٌفٌة الإجــــابة:

 A دٌنٌة B  رٌفٌة C عصرٌة

 تعتبر الفكرة هً العنصر األساسً للدراما وتستخدم إللماء الضوء والتركٌز على كل من الحبكة و .................. . 18

 الشخصٌات الإجــــابة:

 A الحوار B الصراع C الشخصٌات

التراجٌدٌا أو المسرحٌة ........... هً أحد الجنسٌن األساسٌٌن فً الفن الدرامً وأرلى أنواعه كلها وأصعبها كتابة  19
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 وتعرٌفاً.

 المأساوٌة الإجــــابة:

 A المأساوٌة B الفكاهٌة C الملهاوٌة

 اهم ما ٌجب أن ٌراعى عند كتابة المسلسل عنصر ......... بحٌث تحمل المشاهدٌن على التساؤل والتخمٌن. 20

 التشوٌك الإجــــابة:

 A التشوٌك B التعلٌك C التصدٌك

 ٌمدم ................. فً شكل ثالثٌة أو خماسٌة أو سباعٌة على األكثر. 21

 المسلسل اإلذاعً الإجــــابة:

 A األوبرٌت الغنائً B الفٌتشر اإلذاعً C  المسلسل اإلذاعً

 الدراما التلٌفزٌونٌة: التوحد مع شخصٌاتها. من .............. 22

 خصائص الإجــــابة:

 A أدوار B خصائص C أهداف

 الفارس أو الهزلٌة أو )المهزلة( هً إحدى التصنٌفات األساسٌة للدراما .......... . 23

 غٌر الموسٌمٌة الإجــــابة:

 A الغنائٌة B الموسٌمٌة C غٌر الموسٌمٌة

24 
 الترجمة الحرفٌة لمصطلح المٌلودراما بالٌونانٌة تعنً .................... .

 دراما غنائٌة الإجــــابة:

 A دراما عائلٌة B دراما اجتماعٌة  C دراما غنائٌة

ذات الحلمة الواحدة  إال بوجود بعض الممم  المسلسل اإلذاعً أًٌا كان عدد حلماته فإنه ال ٌختلف عن ................ 25
 تنتهً بها كل حلمة والتً تظل عالمة بذهن المستمع حتى مجًء الحلمة التالٌة.الدرامٌة أو العمد التً 

 التمثٌلٌة اإلذاعٌة الإجــــابة:

 A السلسلة اإلذاعٌة B الفٌلم اإلذاعً C التمثٌلٌة اإلذاعٌة

ٌمكن التعرف على النهاٌة أو الحل الذي تصل إلٌه ................ هً المرحلة األخٌرة من األحداث، فمن خاللها  26
 الشخصٌة فنتعرف على نهاٌة العمل الدرامً أو التلٌفزٌونً.

   الذروة أو األزمة األخٌرة الإجــــابة:

 A   الذروة أو األزمة األخٌرة B البنٌة التأسٌسٌة C التعمٌدات

 من أهم وظائف ............ فً الدراما التلٌفزٌونٌة، أن ٌعطً المعلومات وأن ٌعمل على تطور المصة. 27

 الحوار الإجــــابة:

 A  الحوار B الصراع C الحدث الدرامً

الفنون الدرامٌة واسعة االنتشار وهً عمل فنً متكامل المصة والحدث وتدور لصتها ............. هً ضرب من  28
 المحكمة حول فكرة واضحة.

 التمثٌلٌة التلٌفزٌونٌة الإجــــابة:

 A السالسل التلٌفزٌونٌة B التمثٌلٌة التلٌفزٌونٌة C المسلسالت التلٌفزٌونٌة

ٌحدد دور الشخصٌة مجموعة من الخصائص التً تتسم بها هذه الشخصٌة، وتتمثل تلن الخصائص فً ثالثة أبعاد  29
 هً: البعد الجسمً، البعد الجسمً، البعد االجتماعً، البعد ................. .

 النفسً الإجــــابة:

 A الثمافً B الفسٌولوجً C النفسً

 المعنً اللغوي للكومٌدٌا هو ".............." وفماً لرأي أرسطو. 30

 أغنٌة المرٌة الإجــــابة:

 A النشٌد الماجن B المرح الصاخب C أغنٌة المرٌة

( فً حالة إن كانت اإلجابة )صح(، والتظلٌل على Aحدد صحة أو خطأ العبارات التالٌة، مع التظلٌل على ) * السؤال الثاني:

(B (                                                                        .)درجــــــــة 34( فً حالة إن كانت اإلجابة )خطأ) 

 اإلجابة اإلجابة العبــــــــــــــــــــــــــارة م
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 خاطئة صحٌحة

31 

السلسلة اإلذاعٌة هً عبارة عن: " خٌط ٌضم مجموعة من األحداث كل خٌط منها كامل بذاته وإن انتظمتها جمٌعاً 
 فكرة واحدة أو شخصٌة منفردة أو فرٌك ثابت من الشخصٌات".

 A الإجــــابة:

A B 

32 

تتعدد أنواع الكومٌدٌا، وٌرجع ذلن إلى اختالف سلون المؤلفٌن حٌال موضوعاتهم، فعندما ٌكون هدف المؤلف هو 
 .السلونالسخرٌة من الفكر التملٌدي فتعطٌنا كومٌدٌا 

 B الإجــــابة:

A B 

33 
 الدهر فً أحضان المسرح تتغذى منه وتستخدم وسائله فً األداء.التمثٌلٌة اإلذاعٌة نشأت و ترعرعت حٌناً من 

 الإجــــابة:
A B 

34 

الذروة أو األزمة األخٌرة هً النمطة من الرواٌة التً ٌصل فٌها الصراع إلى أعلى درجاته ، والتً ٌنتصر فٌها 
 البطل أو ٌهزم.

 A الإجــــابة:

A B 

35 

، هً واحدة من السالسل اإلذاعٌة ٌكون المحور األساسً فً كل حلمة من حلماتها نجم الفرٌك الثابتسلسلة 
 معروف أو شخصٌة معروفة تموم بدور البطولة.

 B الإجــــابة:

A B 

36 
 هً الشكل الدرامً الغالب على معظم األعمال الدرامٌة التلٌفزٌونٌة خاصة المسلسالت. الكومٌدٌاتعتبر 

 B الإجــــابة:
A B 

37 

الدراما العاطفٌة ٌمصد بها تلن اإلعمال الدرامٌة التً تتناول فً الغالب لضٌة واحدة نمطٌة من جوانب مختلفة وهً 
 .لضٌة الحب والزواج والعاللة بٌن الرجل والمرأة

 A الإجــــابة:

A B 

38 
 الصراع الساكن هو الصراع الذي ٌعتمد على ركود الحركة فً المسلسل.

 A الإجــــابة:
A B 

39 
 .تتخذ األعمال الدرامٌة اإلذاعٌة عدة اشكال ولوالب، منها األوبرٌت الغنائً

 A الإجــــابة:
A B 

40 

الشخصٌة الثانوٌة تعتبر شخصٌة مهمة ولكنها ال تعادل فً أهمٌتها أهمٌة الشخصٌة المحورٌة أو الشخصٌة 
 الرئٌسٌة.

 A الإجــــابة:

A B 

41 
 من الصراعات الردٌئة. والمرهصٌعتبر كٍل من الصراع الساكن 

 B الإجــــابة:
A B 

42 
 .المكان الثابتاإلذاعٌة  من أمثلة سلسلة " عٌلة مرزوق "تعتبر سلسلة 

 B الإجــــابة:
A B 

43 

إذا تألف الصراع من النوعٌن )الصاعد والمرهص( كان صراعاً فنٌاً بدٌعاً وكان المسلسل الذي ٌحتوٌه مسلسالً 
 متكامالً وناجحاً.

 A الإجــــابة:

A B 

44 

فً الدراما التلٌفزٌونٌة هً األداة الرئٌسٌة التً ٌبرهن بها الكاتب أو المؤلف على ممدمته المنطمٌة،  الحبكة
 وٌكشف بها عن شخصٌاته.

 B الإجــــابة:

A B 

45 
 من أشكال السالسل اإلذاعٌة: سلسلة الشخصٌة الثابتة، سلسلة الفرٌك الثابت، سلسلة المكان الثابت.

 A الإجــــابة:
A B 

46 
 .الكومٌديمن خصائص الدراما التلٌفزٌونٌة، تمٌزها بالطابع 

 B الإجــــابة:
A B 

47 

تمثٌلٌات أدب الطفل تعد من أفضل الفنون الدرامٌة اإلذاعٌة جذبًا لألطفال ألنها تجذب انتباههم وتثٌر خٌالهم 
 .وتصور الموالف وتنمً فٌهم المدرات اإلبداعٌة المختلفةوتساعدهم على التفكٌر 

 A الإجــــابة:

A B 

48 
 الفكرة هً محصلة وخالصة الرواٌة أو العمل الدرامً سواء كان تلٌفزٌونً أو إذاعً أو مسرحً.

 A الإجــــابة:
A B 

 A Bٌعتبر عنصر التشوٌك من أهم عناصر المسلسل اإلذاعً بحٌث ٌظل المستمع مشدوًدا إلى الحلمة التالٌة فٌه سواء  49
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 كان هذا الشد متعلمًا باألحداث أم بإثارة التساؤل والتخمٌن عما سٌحدث بعد ذلن للبطل أو البطلة.

 A الإجــــابة:

50 
 : أن ٌعطً المعلومات.الصراعمن أهم وظائف 

 B الإجــــابة:
A B 

51 
 ٌطلك على األوبرٌتات الغنائٌة فً بعض األوساط اإلذاعٌة اسم " البرامج الغنائٌة ".

 A الإجــــابة:
A B 

52 
 تنمسم إلى: دراما اجتماعٌة عامة، ودراما عائلٌة. العاطفٌةالدراما 

 B الإجــــابة:
A B 

53 
 طبٌعة الصراع فً المأساة ٌختلف عن طبٌعته فً الملهاة أو الهزلٌة.

 A الإجــــابة:
A B 

54 

المسلسل اإلذاعً هو تمثٌلٌة إذاعٌة طوٌلة تمدم على شكل حلمات مسلسلة ) تتراوح مدة الحلمة الواحدة فً الغالب 
 دلائك ونصف ساعة (. 01بٌن 

 A الإجــــابة:

A B 

55 
 السلسلة حلماتها منفصلة فكل حلمة تنتهً بنهاٌة أزمتها أو بحل عمدتها.

 A الإجــــابة:
A B 

56 
 فً الدراما التلٌفزٌونٌة هو تطور منطمً لألحداث. الصراع

 B الإجــــابة:
A B 

57 
 اإلذاعٌة. والسلسلةالفٌتشر اإلذاعً ٌمع ما بٌن التوصٌل اإلخباري 

 B الإجــــابة:
A B 

58 
 التراجٌدٌا هً نوع من الدراما تثٌر فً المتلمً الشفمة والخوف.

 A الإجــــابة:
A B 

59 

الفكرة أو األبطال إال أن كل التلٌفزٌونٌة تعنً مجموعة حلمات درامٌة ٌربطها عنوان أو خٌط لد ٌكون  المسلسالت
 حلمة منتهٌة ال ترتبط بحلمة أخرى.

 B الإجــــابة:

A B 

60 

غالًبا ما تكون الدراما المتضمنة فً محتوي بعض البرامج اإلذاعٌة ذات طبٌعة وثائمٌة تتمثل فً شكل الفٌتشر 
 .اإلذاعً أو تكون من فصٌلة برامج المنوعات

 A الإجــــابة:

A B 
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