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إجا

 (1ج )نمــــوذبت 

 :ةـــع األسئلـــــب عن جميــــأج      

 : فيسا يمي إذا كانت العبارة الخاطئة (B)( إذا كانت العبارة الرحيحة  ودائخة Aظمل دائخة )درجة( 02):ؤال األولــلسا 

 ✔(A)لمتمحيؼ والغشاء والتسثيل.  تطؽيعه وأجاد العخبي، الذعخ ذلل مؼ شؽقي أولأحسج  ـــ1

 ✖ (B) السذاهج. نفذ في القؽية االنفعاالت يثيخ نحؽ مدخحياته الدبع عمى صخاع في يتعسق أحسج شؽقي أن استطاع ــ2

  ✖  (B. بيؼ الكالسيكية والحجاثةفي مدخحياته الذعخية باظة عديد أ مدج ــ3
 مجشؽن ليمى ألحسج شؽقي.   B.تخااقيذ ولبشي مؼ مدخحية مرخع كميؽب تهمدخحي وفكخة مؽضؽعظة اأب استسج عديد ــ  4
 ✔(A)"ثأرا   لحديؼ"او "،ا  شهيج الحديؼ مدخحيتيه الذعخيةأول مؼ طخح قيستي العجل والحخية في  عبج الخحسؼ الذخقاوي ــ 5
 ✔( A.كثيخاب احسج عمي ديب" لألونفختيتي خشاتؽن "أ الحخ بالذعخ تؤلف عخبيه مدخحية ولأ ـ.6
  (B  عبثية تشتسى إلى الكؽميجيا الدؽداء ةمدخحي تشتعخ األميخة ــ7
 .الحخ السدخحى، وفى التشعيخ لمذعخ مداهسة بارزة في التأليفُيعج عبج الربؽر أحج أهػ شعخاء العخب الحيؼ أضافؽا ــ 8
✔ 

 ✔(A) .ناسبها لستطمبات الحؽار السدخحي، و تقميجيةتجاوز عبج الربؽر مذكالت السؽسيقى الذعخية لمقريجة الــ 9
 ✖ (B)ويتشاول العؽاهخ الفشية السؽسيقية وله ارتباط وثيق بالؽاقع الشفدي،، هؽ إيقاع خاص بالشص اإليقاع الخارجي:ــ 11
 ✔(A)  ة. درامي ةوظيف له السدخح في الذعخــ 11
 ✖ )(B  .مخ عمى الكؽميجياول األأ فيمدخح الذعخ ارتكد ــ 12
 ✔(A).   والذعخ السدخح بيؼ الؽثيقة العالقة قشؼ مؼ أرسطؽ أولكان ــ 13
   ✖ (B)   . التعبيخ السباشخ عؼ مكشؽنات الالشعؽر لجى االندان هي الخمدية السجرسةــ 14
 ✔(A). تدسح التفعيمة لمذاعخ الجرامي بالتحكػ في طؽل الجسمة الذعخية ــ15
   ✖ (B    .التاريخ عبخ ةعزؽيغيخ  متشافخة ةعالق عالقه السدخح بالذعخ ــ16
 ✔(A). وتستدج به ،تمتقي فيه مالمح الذعخ الغشائي بالفؼ الجرامي ،السدخح الذعخي: هؽ نؽع أدبي ــ17
   ✖ (B. .السدخحية في الذعخية المغة وبيؼ الغشائي الذعخ لغة بيؼ اختالفات ال يؽجج ــ18

         المسرح الشعري:   ادةالمـــــــــــ ـم :  اإلعالم التربويالقســـــــــــ

 لـع 301     :كود المـاد ة ةـــالثالث ـة :  الفـرقـــــــــ

 انـــساعت    :ـنـزمـــــــــــال م2020-2012العام الدراسي: 

   درجة 40 : درجة االمتحان  األولالفصل الدراسي:  

  م13/1/2020:  تاريخ االمتحان وراق االمتحان: أربع ورقاتعدد أ
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 ✔( A.السدخحي االيهام وكدخ التغخيـب، تقشية في السدخحية الذعخيةالتقشيات الحجيثة  أهػ أشكالمؼ ــ 19
 ✔.استقخار أدب السدخح بيؼ نثخ وشعخ ،دب السدخحيمؼ تطؽر األالثانية وشهجت السخحمة ـ 21

 فيما يلي:  (A)-  (B)-  (C)- (D)درجة(  ظلل اإلجابة الصحيحة من بين اإلجابات األربع 20) ي :ــؤال الثانـــــالس
  :مؼ حيث،  الذعخ في السدخح يختمف عؼ الذعخ في القريجة -21

A    :  االطشاب.والتكثيف و  غسؽضال  B : واإليجاز الؽضؽح والتكثيف.   C  :غمبة الغشائية.    D:والغشاء. السمحسة 
 :هى، أساسية روافج ثالث في شؽقي مؽضؽعات مرادر تتسثل ــ22

A    : السرخي والعخبي واإلسالمي. B :الفخنديسرخي والعخبي و ال. C :  والغخبيالعخبي و السرخي. 
                                                                                 D: اليؽنانياإلسالمي و العخبي و.  

 الذعخية. مدخحياته في..... حياة مآسي بترؽر شؽقيأحسج  اهتػ ــ23
A   :   والسداكيؼ الفقخاء.    B : لواألبطا السمؽك.       C  :.السثقفيؼ           D:.أهمه ومعارفه 
 :في أباظة، تتسثل وعديد شؽقي ألحسج  الذعخية السدخحيات بيؼ االختالف أوجه ـ24

A   : والسرادر السشابع. B : .األسمؽب والتقشية الفشية  C  : دـوالحؽاف الجوافع.       D: يـالفش ؽعـالش. 
 العشرخ األساسي في بشاء الحبكة الفشية.تعج....  ــ25
    A :  .السقجمة     B : األحجاث.      C  :العقجة.           D: .الشتيجة 
 .والسدخح الذعخي اإلسالمي برفة أخص  السدخح عسؽما ، والسدخح الذعخي خرؽصا ،  فيُعخف بؽفخة إنتاجه ....ــ26

A    : .أحسج شؽقي      B : عمى أحسج باكثيخ.      C  :عديد أباظة.           D: .صالح عبج الربؽر 
 .بخسذ مدخحيات شعخية، عالج فيها مذكالت سياسية وفمدفية واجتساعيةالسدخح الذعخي ساهػ... في  ــ27

A     :  الذخقاوي. عبج الخحسؼ     B : .أحسج شؽقي      C : صالح عبج الربؽر.   D: .باكثيخ 
 .وليذ فقط عمى الغشاء  ،عمى "الجرامية"يخكد  عبج الربؽرالحي جعل ، بسشدلة السمهػ والسعمػ...يالذاعخ العالس كان ـ28 

A     :    جؽن دون    .B : بؽدليخ.       C  :  إليؽتتؽماس         .D: كؽرني. 
 .السمحسية إلى جراميال بشائها في وتسيل ،الحجيث بالذعخ تكتب دراما أولتعج مدخحية ....لعبج الخحسؼ الذخقاوي،  ــ29

A     :  .زهخة     B : جسيمة مأساة.      C  :شجخة الجر.          D: قسبيد. 
 السخحمة التي يتػ فيها تفكيغ الشص إلى عجة عشاصخ، تدسى مخحمة:   ــ30

A     :   .الشص    B : .الفهػ      C  :  .التحميل         D:الخيادة. 
 .وبجونه تتفخط تمغ الحبات في السدخحية، أو الدمغ الحي يشعػ حبات العقجهي بسثابة الخيط .... ــ31

A       :  .الفكخة     B : .الذخرية      C  :.العقجة           D: الرؽرة الذعخية. 
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 :هي السدخحيات ،التي عخفها األدب الغخبي الذعخية أقجم السدخحيات ــ32
A      :األلسانية.        B : ةـاإلغخيقي.      C : .اإلنجميدية            D:فخندية.ال 

 مخاحل: عبخ ومزسؽنا   شكال مهسة، ونقالت ممحؽظا   تطؽرا   العخبي الذعخي  السدخح شهج ــ33
A     : .ثالث    B :  .أربع     C  :.خسذ           D: .سبع 

 :ؼ مؽقفيؼمؼ مقجار التباعج بي ويدتسج قؽته هؽ السعهخ السعشؽي لمسدخحية.... ــ34
A     : .الحؽار    B : لرخاعا.       C  : .البشاء          D: .الحل 

 ... لغة ،الذعخية السدخحية لغةن تكؽن أيجب  ــ35
A      : مشسقة.      و مدخخفةB :       .صعبة ومعقجةC  :  ومعخوفة ةلؽفأم        .D.متكمفة ومرطشعة : 

 .ر الرادقؽ لذعان الذعخ مدتسج مؼ أيخى..... ــ36

A      :  سقخاط.    B : هازلت.      C  : بخيخت.          D: .أسطؽ 
 .، باإلضافة إلى السؽهبة، معخفة جيجة بأصؽل الفؼ الجراميمؼ كاتبها يتطمب....السدخحية الذعخية فؼ  ـ37

A      :   صعب.    B :  سهل.     C  :يديخ.           D: مألؽف. 
 ....القخن  فيحيات نثخا كتبت السدخ  ــ38

A      :  الدادس عذخ.     B : الدابع عذخ.      C  :الثامؼ عذخ.       D: التاسع عذخ. 
 :الذعخية السدخحية تؽافخها في الؽاجب الجيجة الفشية مؼ الذـخوط ــ39

A      :   وضؽح الفكخة.    B :  الفكخةغسؽض  .   C  :.رمدية الفكخة      D: فكخة.فخعية ال 
    ليفكخ  ؛واالبقاء عمى ذهشه صاحيا   ،الستفـخج عاطفة هي تقشية وفجت إليشـا مؼ السدخح البخيختي، والهجف فيها إبعاد.... ــ40

 .في الحل     
    A :التغخيـب وكدخ االيهام السدخحي. B :  السدـخح داخل السدخحية. C   :تقشيـة البعجيــؼ الدماني والسكاني. 

D                                                                          : .تقشية السذاهج داخل السدخح 
 

 انحهخ الأسئلت           

 ،،،،مع أطيب الحمنياث بالحوفيق                                                              

       د.مروي جوفيق رجد.عــزة سـ                                                                
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إجا

 (2بت نمــــوذج )

 :أجــــب عن جميـــــع األسئلـــة      
 إذا كانت العبارة الخاطئة فيسا يمي : (B)( إذا كانت العبارة الرحيحة  ودائخة Aظمل دائخة )درجة( 20)لســؤال األول:ا 

 ✔(A)ــ الذعخ في السدخح له وظيفة درامية.   1
 ✖ (B)ــ ارتكد مدخح الذعخ في أول األمخ عمى الكؽميجيا.  2
 ✔(A)ــ كان أرسطؽ أول مؼ قشؼ العالقة الؽثيقة بيؼ السدخح والذعخ.   3

   ✖ (B)ــ السجرسة الخمدية: هي التعبيخ السباشخ عؼ مكشؽنات الالشعؽر لجى االندان.    4ـ
 ✔(A)تدسح التفعيمة لمذاعخ الجرامي بالتحكػ في طؽل الجسمة الذعخية.  ــ5ـ
   ✖ (Bــ عالقه السدخح بالذعخ، عالقة متشافخة غيخ عزؽية عبخ التاريخ.    6ـ

 ✔(A)بي، تمتقي فيه مالمح الذعخ الغشائي بالفؼ الجرامي، وتستدج به. السدخح الذعخي: هؽ نؽع أد ــ7
   ✖  (Bــ ال يؽجج اختالفات بيؼ لغة الذعخ الغشائي، والمغة الذعخية في السدخحية. 8
 ✔( Aــ مؼ أهػ أشكال التقشيات الحجيثة في السدخحية الذعخية، تقشية التغخيـب وكدخ االيهام السدخحي.9

 ✔ة الثانية مؼ تطؽر األدب السدخحي، استقخار أدب السدخح بيؼ نثخ وشعخ.شهجت السخحمـ 11
 ــ ُيعج عبج الربؽر أحج أهػ شعخاء العخب الحيؼ أضافؽا مداهسة بارزة في التأليف السدخحي، وفى التشعيخ لمذعخ الحخ.11
✔ 
 ✔(A) لستطمبات الحؽار السدخحي.ــ تجاوز عبج الربؽر مذكالت السؽسيقى الذعخية لمقريجة التقميجية، وناسبها 12
 ✖ (B)هؽ إيقاع خاص بالشص، وله ارتباط وثيق بالؽاقع الشفدي، ويتشاول العؽاهخ الفشية السؽسيقية ــ اإليقاع الخارجي:13
 ✔(A)ــ أحسج شؽقي أول مؼ ذلل الذعخ العخبي، وأجاد تطؽيعه لمتمحيؼ والغشاء والتسثيل. 14

 (B)في صخاع مدخحياته الدبع عمى نحؽ يثيخ االنفعاالت القؽية في نفذ السذاهج. استطاع أحسج شؽقي أن يتعسق ــ15

✖  

  ✖  (Bــ مدج عديد أباظة في مدخحياته الذعخية بيؼ الكالسيكية والحجاثة. 16
   Bــ  استسج عديد  أباظة مؽضؽع وفكخة مدخحيته قيذ ولبشي مؼ مدخحية مرخع كميؽباتخا.17
 (A)عبج الخحسؼ الذخقاوي أول مؼ طخح قيستي العجل والحخية في مدخحيتيه الذعخية الحديؼ شهيجا "، و"الحديؼ ثأرا "ــ 18

         المسرح الشعريالمـــــــــــادة  :  القســــــــــــم :  اإلعالم التربوي

 عـل 301     :كود المـاد ة الثالثـــة الفـرقــــــــــة :  

 ساعتـــان    :الــــزمـــــــــن م2020-2012العام الدراسي: 

 درجة   40درجة االمتحان :   الفصل الدراسي:  األول

  م13/1/2020تاريخ االمتحان :  عدد أوراق االمتحان: أربع ورقات
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 ✔( Aعمي أحسج باكثيخ. أول مدخحية عخبيه تؤلف بالذعخ الحخ "أخشاتؽن ونفختيتي" لألديب .ـ19
  ✖ (B  تشتعخ مدخحية عبثية تشتسى إلى الكؽميجيا الدؽداءــ األميخة 21

 فيما يلي:  (A)-  (B)-  (C)- (D)درجة(  ظلل اإلجابة الصحيحة من بين اإلجابات األربع 20) الســـــؤال الثانــي :
 .....هي بسثابة الخيط أو الدمغ الحي يشعػ حبات العقج في السدخحية، وبجونه تتفخط تمغ الحبات ـ21
A   :.الفكخة     B  :.الذخرية      C  :.العقجة           D :.الرؽرة الذعخية 

 أقجم السدخحيات الذعخية التي عخفها األدب الغخبي، هي السدخحيات: ــ22
A    : األلسانية        .B  :غخيقيـةاإل      .C  :.اإلنجميدية            D:.الفخندية 
 العخبي تطؽرا  ممحؽظا  ونقالت مهسة، شكال ومزسؽنا  عبخ مخاحل:شهج السدخح الذعخي  ــ23

A       :ثالث.    B   :.أربع     C  :.خسذ           D :.سبع 
 :ويدتسج قؽته مؼ مقجار التباعج بيؼ مؽقفيؼ، ....هؽ السعهخ السعشؽي لمسدخحية ــ24

A       :.الحؽار    B  :رخاعال.       C   :.البشاء          D :.الحل 
 ... يجب أن تكؽن لغة السدخحية الذعخية، لغة ــ25

A     :مشسقة.      و مدخخفةB       .صعبة ومعقجة :C    :ومعخوفة مألؽفة      .D.متكمفة ومرطشعة : 

 يخى.....أن الذعخ مدتسج مؼ الذعؽر الرادق. ــ26

A       :سقخاط    .B  :هازلت      .C   :.بخيخت          D :.أسطؽ 
 السدخحية الذعخية فؼ ....يتطمب مؼ كاتبها، باإلضافة إلى السؽهبة، معخفة جيجة بأصؽل الفؼ الجرامي. ـ27

A        :صعب.    B  : سهل     .C  :يديخ           .D :مألؽف. 
 كتبت السدخحيات نثخا في القخن .... ــ28

A      :.الدادس عذخ     B  :.الدابع عذخ      C  :الثامؼ عذخ       .D: التاسع عذخ. 
 مؼ الذـخوط الفشية الجيجة الؽاجب تؽافخها في السدخحية الذعخية: ــ29

A        :وضؽح الفكخة    .B  :غسؽض الفكخة     .C  :.رمدية الفكخة      D :.فخعية الفكخة 
 طفة الستفـخج، واالبقاء عمى ذهشه صاحيا ؛ ليفكخ ....هي تقشية وفجت إليشـا مؼ السدخح البخيختي، والهجف فيها إبعاد عاــ 30
 .في الحل    

  A     :التغخيـب وكدخ االيهام السدخحي. B   : .السدـخح داخل السدخحيةC   :.تقشيـة البعجيــؼ الدماني والسكاني 
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D                                                                  :  السدخح.تقشية السذاهج داخل 
 أوجه االختالف بيؼ السدخحيات الذعخية  ألحسج شؽقي وعديد أباظة، تتسثل في: ــ31

A    : .السشابع والسرادرB  :األسمؽب والتقشية الفشية.  C   :.الجوافع والحؽافـد       D: الشـؽع الفشـي. 
 تعج.... العشرخ األساسي في بشاء الحبكة الفشية. ــ32
    A   :.السقجمة     B : .األحجاث      C  :العقجة.           D :.الشتيجة 
.ــ33  ....ُعخف بؽفخة إنتاجه في السدخح عسؽما ، والسدخح الذعخي خرؽصا ، والسدخح الذعخي اإلسالمي برفة أخص 

A       :.أحسج شؽقي      B  :عمى أحسج باكثيخ      .C  :عديد أباظة           .D :صالح عبج الربؽر. 
 ـ الذعخ في السدخح يختمف عؼ الذعخ في القريجة،  مؼ حيث: 34

A      :.الغسؽض والتكثيف واالطشاب  B  :الؽضؽح والتكثيف واإليجاز.   C غمبة الغشائية :    .D:.السمحسة والغشاء 
 تتسثل مرادر مؽضؽعات شؽقي في ثالث روافج أساسية، هى: ــ35

A     : السرخي والعخبي واإلسالمي  .  B:  السرخي والعخبي والفخندي   .C : .السرخي والعخبي والغخبي 
                                                                              D: .العخبي واإلسالمي واليؽناني 

 اهتػ أحسج شؽقي بترؽر مآسي حياة .....في مدخحياته الذعخية.ــ 36
A        :كيؼ.الفقخاء والسدا    B : السمؽك واألبطال       .C  :.السثقفيؼ           D:أهمه ومعارفه. 

 ــكان الذاعخ العالسي...بسشدلة السمهػ والسعمػ، الحي جعل عبج الربؽر يخكد عمى "الجرامية"، وليذ فقط عمى الغشاء .ـ 37
A        : جؽن دون    .B : بؽدليخ       .C   :تؽماس إليؽت         .D: .كؽرني 

 تعج مدخحية ....لعبج الخحسؼ الذخقاوي، أول دراما تكتب بالذعخ الحجيث، وتسيل في بشائها الجرامي إلى السمحسية. ــ38
A           .زهرة  :B  :مأساة جسيمة      .C  :شجخة الجر          .D:قسبيد. 

 .ت سياسية وفمدفية واجتساعيةـ ساهػ... في السدخح الذعخي بخسذ مدخحيات شعخية، عالج فيها مذكال39
A       :الذخقاوي. عبج الخحسؼ     B  :.أحسج شؽقي      C  :صالح عبج الربؽر.   D :باكثيخ 

 السخحمة التي يتػ فيها تفكيغ الشص إلى عجة عشاصخ، تدسى مخحمة:   ـ40
A        :.الشص       B  :.الفهػ      C    :.التحميل         D: الخيادة. 

 

 انحهخ الأسئلت           

 مع أطيب الحمنياث بالحوفيق،،،،                                                                  

                         د.عــزة ســرج  د.مروى جوفيق                                                                                                            

                                                               


