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ٕالاجابة باللغة العربية فقط
 . Iأكمل الفراغ باملناسب مما بن القوسن
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

ترجم ابن املقفع " كليلة ودمنة " من ----إى العربية
امتاز أبو العتاهية بـ3 -------ي شعرﻩ
يعت@? ابن خلدون واضع ------
 ----هو الذي كتب املقامات أوال ----هو رائد الشعراء املولدينأبو نواس هو مشهور 3ي ---------
أبو زيد السروZي هو 3 -----ي مقامات الحريري
بيت الحكمة أسسه ---------
-----هو مؤلف الكتاب "eي بن يقظان" ------هو الذي عرف ب"بح?iي الغرب"

) اليونانية  /السنسكريتية  /ال"!لوية (
) الخمريات  /الزهديات  /الوصفيات (
) علم التاريخ  /علم اللغة  /علم الاجتماع(
) الهمداني  /الحريري  /الزمخشري (
) أبو تمام  /بشار بن برد  /أبو نواس(
) ٔالازجال  /املقامات  /الغلمانيات (
) الراوي  /البطل  /القاص (
) ٔالامويون  /الفاطميون  /العباسيون(
) ابن باجه  /ابن رشد  /ابن طفيل(
) ابن زيدون  /ابن هانئ  /ابن عبد ربه(

 .IIأجب عن ثمانية من ٔالاسئلة ٓالاتية *ي جملة أو جملتن
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)(10 x 1 = 10 Marks

ماذا تعرف عن "كليلة ودمنة" ؟
ما املراد بالشعراء املولدين 3ي العصر العبا pqr؟
أذكر ممtuات "رسالة الغفران"
من هو البح?iي ؟
ما wي التوقيعيات ؟
اشرح دور بيت الحكمة 3ي حركة ال?iجمة 3ي العصر العباpqr
ما wي أغراض الشعر العربي 3ي العصر العبا pqr؟
ماذا تعرف عن رسائل إخوان الصفا ؟
َ
لم يعرف املتن} pشاعر الحكمة ؟
اكتب عن أدب الرسائل 3ي العصر العباpqr
ماذا تعرف عن خمريات أبي نواس ؟
من هو ابن زيدون؟

)(8 x 2 = 16 Marks
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ّ . III
أعد فقرة وج0ة عن ستة من ٓالاتية
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.IV

املقامات
املوشحات
أبو تمام
املتن}p
ابن خلدون
الجاحظ
البوص?uي
ٔالادب العربي 3ي ٔالاندلس
ألف ليلة وليلة
اكتب مقالة عن اثنن مما يأتي

.32

التغ?uات ال pشهدها الشعر العربي 3ي العصر العباpqr
تطور ٔالادب العربي 3ي العصور الوسطى
الن ? العربي 3ي العصر العباpqr

.35

خصائص الشعر العباpqr

.33
.34

)(6 x 4 = 24 Marks

)(2 x 15 = 30 Marks

