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ٕالاجابة باللغة العربية فقط
 . Iأكمل الفراغ باملناسب مما بن القوسن
" .1امرأة عند نقطة الصفر" من مؤلفات -----
 .2الكاتبة اللبنانية جمانة حداد محررة ملجلة ----
 .3اشBCرت الخنساء =ي فن ------
 .4ولدت ّ
مي زيادة =ي --------
" .5التفس)( البياني للقرآن" من مؤلفات --------
" .6الكول)(ا" من قصائد -------
 -------- .7كاتبة معاصرة
" .8أنا أحيا" رواية عربية مشهورة لـ -----------
 .9سم)(ة عزام bي أديبة --------
" .10الشاعرة والفراشة" من قصائد ------------

)(10 x 1 = 10 Marks

) سم)(ة عزام  /نوال السعداوي  /ليى عثمان (
) جسد  /الهالل  /العربي (
) املدح  /الهجاء  /الرثاء(
) سوريا  /لبنان  /فلسط)ن (
)عائشة بنت الشاطئ /عائشة التيمورية /عائشة أبي بكر(
)فدوى طوقان /سم)(ة عزام /نازك املالئكة(
)الخنساء /الخرنق بنت بدر /غادة السمان(
)سه)( القلماوي /ليى بعلبكي /أحمد أم)ن(
)مصرية  /فلسطينية  /عراقية(
)فدوى طوقان /سم)(ة عزام /نازك املالئكة(

 .IIأجب عن ثمانية من ٔالاسئلة ٓالاتية *ي جملة أو جملتن
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22

لم تعت (eالخنساء شاعرة مخضرمة ؟
ما bي مكانة نازك املالئكة =ي تاريخ الشعر الحر العربي ؟
=ي أي فن اشBCرت سكينة بنت الحس)ن ؟ و=ي أي عصر عاشت ؟
ماذا تعرف عن وردة اليازkي ؟
ما bي خصائص مؤلفات غادة السمان ؟
ما bي أهمية الندوات ٔالاسبوعية ال rsكانت تنعقد =ي بيت ّ
مي زيادﻩ ؟
لم يعت (eسم)(ة عزام أم)(ة القصة القص)(ة الفلسطينية؟
ما bي مم)wات املرأة املعاصرة =ي كتابات ليى عثمان؟
ما bي مالمح الكالسيكية =ي شعر عائشة التيمورية ؟
اكتب عن بعض مؤلفات قمر كيالني ؟
اكتب أسماء بعض شاعرات عربيات =ي العصر القديم
ماذا تعرف عن لطيفة الزيات ؟

)(8 x 2 = 16 Marks

2

 . IIIأجب ثالثة من مجموعة " أ " وثالثة من مجموعة " ب " حسب ٕالارشادات
• املجموعة )أ(  -اشرح ثالثة من ٓالاتية مع ذكر السياق
 .23هذﻩ اليد ال rsتنقل إشاراBا اليوم ما حفظته من إشارات املالئكة ،هذﻩ اليد ال rsال تمتد إال ملداعبة الندى
وملس ٔالازاه)( ،هذﻩ اليد الصغ)(ة الطرية سوف تص)( يد جندي ،سوف تقبض عى السيف والحربة وتطلق
الن)(ان من أفواﻩ املدافع ،سوف تفتك بحياة البشر أشرارا كانوا أم أبرارا.
 .24أصبح جسدي مشكلة حياتي .أ ُ
دت التخلص منه منذ املراهقة= .ي سن)ن الشباب ٔالاوى أصبحت بال جسد.
ر
امرأة ناضجة مثالية حسنة الس)( والسلوك ،زوجة مطيعة لزوجها =ي البيت ،مطيعة لرئيسها =ي العمل،
تضى بحياBا من أجل ٔالاسرة وإن قامت الحرب تضى باألسرة وتموت فداء الوطن.
 .25مشهد لم يصورﻩ صحفي ..وال أي وسيلة إعالمية مرئية ..لكنه انطبع =ي الذواكر والقلوب وسوف يظل مثل
أسطورة ...فقد رفع الرجل والد أرغد يدﻩ =ي الهواء ممسكا بقطعة قماش أبيض ،ثم قال بصوت بدا وكأنه
آت من كهف" :أنا أذهب معكم حيث شئتم ...خذوا الغرفة وشجرة الزيتون ؤالارض إن استطعتم أن
تحملوها ولكن دعوني آخذ جسد اب."r
 .26صوت أبي امليت كان Bمس =ي أذني ،الوزير يأتي بقرار ويذهب بقرار ،ؤالاديب ال أحد يعينه ،وال أحد يعزله
إال قلمه.
ْ ُ
 .27هذا ما فعلت كف املوت
املوت املوت املوت
تشكو البشرية تشكو ما يرتكب ُ
املوت
الكول)(ا
=ي كهف الرعب مع ٔالاشالء
)(6 x 4 = 24 Marks

• املجموعة )ب(  -اكتب مذكرة وجAة عن ثالثة من ٓالاتية
نوال السعداوي
.28
نازك املالئكة
.29
ّ
مي زيادة
.30
الخنساء
.31
.IV
.32
.33
.34
.35

اكتب مقالة عن اثنن مما يأتي
تطور ٔالادب النسوي =ي العربية
الكاتبات العربيات املعاصرات =ي ٔالادب النسوي العربي
الشاعرات العربية =ي العصر الحديث
املواضيع ال rsتعالجها ٔالاديبات العربيات

)(2 x 15 = 30 Marks

