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(CORE COURSE)  

QUESTION BANK  

  ؟"رثاء عمر المختار" من كتب  .1

  محمود درويش  )د  أحمد شوقي  )ج  فدوى طوقان  )ب  إيليا أبو ماضي  )أ  

  )من رثاء عمر المختار( ..........إن البطولة أن تموت  .2

  مؤمنا  )د  محاربا  )ج  شجاعا  )ب  من الظمأ  )أ  

  )من رثاء عمر المختار( ...........شيخ تمالك سنه لم ينفجر  .3

  كالصبي  )د  كالطفل  )ج  كالولد  )ب  كالشيخة  )أ  

  ؟"مع الجئة في العيد"من كتب   .4

  البياتي  )د  المازني  )ج  فدوى طوقان  )ب  غازي القصيبي  )أ  

  )قصيدة يا نفس( كفريسة بين الذئاب    .........يا نفس مالك في  .5

  الفكر  )د  حزن  )ج  مشكلة  )ب  اضطراب  )أ  

  )قصيدة يا نفس( في رمل قلبي تحفرين........   غيبت رأسك  .6

  كالنعام  )د  بلكاإل  )ج  كالقمر  )ب  كالغراب  )أ  

  



 

 

  )قصيدة يا نفس( ومصير جسمي للحود........  يا نفس أنت لك  .7

  الحياة  )د  الخلود  ) ج  السبيل  )ب  السالم  )أ  

  )قصيدة يا نفس( .......أسف وحزن  عطش وجوع واشتياق  .8

  واحتراق  )د  وألم  )ج  وجمال  )ب  وفراق  )أ  

  )قصيدة يا نفس( وذبابة فيه تموت..........   أرأيت بيت  .9

  الكالب  )د  العنكبوت  )ج  الذئاب  )ب  اإلفريت  )أ  

  ؟"بالزنابق البيضاءجندي يحلم "من كتب شعر   .10

  نسيب عريضة  )د  أحمد شوقي  )ج  محمود درويش  )ب  معروف الرصافي  )أ  

  .........ولد محمود درويش سنة  .11

  1925  )د  1879  )ج  1933  )ب  1941  )أ  

  ........صالح عبد الصبور شاعر  .12

  هندي  )د  عراقي  )ج  مصري  )ب  فلسطيني  )أ  

  ........أصدر ديوان الرصافي سنة  .13

  1910  )د  1900  )ج  1823  )ب  1898  )أ  

  .......قصيدة تصور الواقع العربي حينما دخل التتار "هجم التتار"  .14

  أفغانستان  )د  أردن  )ج  دمشق  )ب  بغداد  )أ  

  



 

 

  ........من قصائد نزار قباني قصيدة  .15

  سوق القرية  )د  غرناطة  )ج  هجم التتار  )ب  قمبيز  )أ  

  .........القادر المازني فيولد إبراهيم عبد   .16

 عمان  )د  دمشق  )ج  بغداد  )ب  القاهرة  )أ  

  )من حديقة الغروب( ما برحوا  يحاورونك بالكبريت والنار........ أما تعبت من  .17

  الكفرة  )د  األعداء  )ج  الماكرين  )ب  الكالب  )أ  

  ؟"إعصار" كلمة معنىما   .18

  ظلمة  )د  موج  )ج  ريح شديد  )ب  ذهب  )أ  

  إنني شبح يهيم ما بين أغالل وأسوار....... ماذا  .19

 أنت ينترغب  )د  تريدين مني  )ج  ترجو من يدي  )ب  تحتاجين  )أ  

  ؟"كتم" كلمة  معنىما   .20

  أوضح  )د  أظهر  )ج  أعلن  )ب  ستر  )أ  

  )من سوق القرية(، وقديس صغير ......وصياح ديك فر من  .21

  قفص  )د  محبس  )ج  دار  )ب  بيت  )أ  

  ؟"حديقة الغروب"كتب قصيدة من   .22

  أحمد شوقي  )د  المازني  )ج  غازي القصيبي  )ب  معروف الرصافي  )أ  

  



 

  أين ولد غازي عبد الرحمن القصيبي؟  .23

  كويت  )د  السعودية  )ج  دولة قطر  )ب  مملكة البحرين  )أ  

  )حديقة الغروب( أنفسها   وكنت لوال نداك الجائع العاري..........منحتني من  .24

  كنوز الحب  )د  االحترام   )ج  والرغباتالعواطف   )ب  الرحمة  )أ  

  ")يا من رحلت"من قصيدة ( بعض ما في القلب من  حبي فأعظمه الذي لم تعرف.......إن كنت  .25

  تفهم  )د  تعرف  )ج  تسمع  )ب  تدرك  )أ  

  م1922سنة .............شارك المازني العقاد في كتاب  .26

  الرجع البعيد  )د  الزمن الموحش  )ج  الديوان  )ب  رجال في الشمس  )أ  

  ...........كتبه "مصرع كيلوباترا"  .27

  غادة السمان  )د  أحمد شوقي  )ج  بهاء طاهر  )ب  جمال الغيطاني  )أ  

  ممن يلي؟ الفلسطيني من الذي اشتهر في شعر المقاومة  .28

  يحيى حقي  )د  محمود درويش  )ج  الطيب صالح  )ب  محمد شكري  )أ  

  .......انتقل صالح عبد الصبور إلى نظم الشعر الحر من عام  .29

  1951  )د  1959  )ج  1935  )ب  1978  )أ  

  ...........مجموعة شعرية ل" زيتونالأوراق "  .30

  البياتي  )د  نزار قباني  )ج  محمود درويش  )ب  أحمد شوقي  )أ  

 

  



  

  

 

  )ANSWER KEY(األجوبة 

  ب- 10  ج-9  د-8  ج-7  د-6  أ-5  ب-4  ج-3  أ-2  ج-ا

  أ- 20  ج- 19  ب- 18  ج- 17  أ- 16  ج- 15  أ- 14  د- 13  ب- 12  أ- 11
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