
 

 

 ל"יח 21 םיערבי למרכזים – יחידות שתי– הערבית  בספרות  שאלות מאגר 

 1212 חורף

 ّ-ةةّالعربيّ عليميّ _ّللمراكزّالتّ ّّّوحدتينّتعليمي تينةّ_غةّالعربيّ عّأسئلةّفيّأدبّوتعبيرّاللّ مجمّ 

 קלאסית שירהّ–عرّالقديمّالشّ 

ّأبوّفراسّالحمدانيّ.ّ–معّأراكّعصيّالدّ .  2

 احملبوبة يف القصيدة ؟ كيف تنعكس صورة  -

 اعر وهو يعاين حمنة احلب.فسية للش  صف احلالة الن   -

  دلشكلهه .مه حل  ذي يقد  اعر والبديل ال  اشرح ظروف أسر الش   -

 يت تلمح إمكانية اخللص من األسر .أشر اىل األبيات ال   -

ّ  هات مثاًل  -  ا اذلدف من اسهخدامه .نً ص ، مبي   باق يف الن   عل  ال

 يت يفخر فيها أبو فراس احلمداين بنفسه.فات ال  هي الص   ما -

 ة أبيات ، اسهخرج بيهني واشرحهما .ا يف عد  اعر يف القصيدة حمب ا عاشقً يظهر الش    -

 ما اذلدف من السهفهام يف مّلع القصيدة ؟ -

 اعر ودلاكا ؟اخهار الش   هذ  الحهمالت ؟ اككر ماكا اعر يف ادلعركة امام ثلثة احهمالت . بني  وقف الش   -

 ص؟ا بأمثلة من الن  ح مسهشهدً عبري عن حبه ؟ وض  ا يف اله  ا خاص  نلحظ يف القصيدة أعل  أن للشاعر سلوكً  -

 ، بني  كلك.ة نفسل وخضوع بل كربياء وعز  يف األبيات اخلمسة األوىل يهغزل أبو فراس دون تذل    -

 ة أبيات اسهخرج اثنني من هذ  األبيات واشرحهما . عد  ا يفا عاشقً اعر يف القصيدة حمب  يصو ر الش   -



 

 

 اعر عن نفسه أمام جتاهل احلسناء له ؟كيف دافع الش    -

 ما اذلدف من السهفهام يف مّلع القصيدة ؟ -

 ؟ ف احلوار يف القصيدة . عني  موضعني يظهر فيهما احلوار ، مث  بني  الغرض من احلوار يف كل منهماوظ  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  קלאסית פרוזהّ–ثرّالقديمّالنّ 

ّ(ّ.94-62القرآنّالكريمّ)ّ–.ّمنّسورةّهود2ّ

 (.27-72يت انّبع عليها قوم نوح من خلل اآليات )هنية  ال  ة الذ  ما هي العقلي   -

 يت وجهها قوم نوح اليه واثنني من ردود  عل  تلك الهتامات.بني بلغهك اثنني من الهتامات ال    -

 القرآين ثلثة تعابري تصف هول الّوفان ومن مث اشرحها .ص اسهخرج من الن   -

 ماكا كانت اهداف دعوة نوح لقومه ؟ -

 ة اهلل وعظمهه .اككر ثلثة شواهد من اآليات الكرمية تدل عل  وحداني   -

 فني من كل زوجني اثنني؟ا أن حيمل يف الس  دلاكا أمر اهلل نوحً  -

ا واحدا لسهخدام هذا األسلوب يف وردت يف القرآن مث بني غرضً  يتال   اككر ثلثة من عناصر األسلوب القصصي -

 القرآن الكرمي 

 اخرت أربع آيات واكهب فكرة كل آية يف مجلة واحدة . -

 

 

 

 

 

 



 

 

  מודרנית שירה–عرّالحديثّالشّ 

ّبورّصالحّعبدّالصّ ّ–.ّحكايةّقديمة3ّ

 ص ؟عية من خلل الن  كيف تنعكس علقة احلاكم بالر   -

 ة.يانة ادلسيحي  ص كلمات ذلا علقة بالد  الن  اسهخرج من  -

 ص ؟ة  يف الن  وحية مقابل القيم ادلادي  كيف تظهر القيم الر    -

 ص؟يد ادلسيح ودللهها من خلل الن  ل رمزية الس  حل    -

 ها األهم يف نظرك .ث عبد الصبور عن ثلثة أنواع من احملبة يف ادلقّع األخري أي  يهحد    -

 رت "حبياة جنت ألهنا تنك  ما ادلقصود :"  -

 ة " يف هناية القصيدة .دارة " القافية السههللي  ما هي دللة تكرار الص   -

 هه .بني  العنصر القصصي وبني  أمهي   -

 ذي تنّوي عليه عنونة القصيدة حبكاية قدمية ؟ما ال   -

 وض ح ملمح األدب ادللهزم  -

 

 

 

 

 



 

 

ّابيّّأبوّالقاسمّالشّ ّ–ارّ.ّنشيدّالجبّ 4

 ابع واخلامس عشر .اعر كما تنعكس يف البيت الر  صف ملمح الش   -

 عر من  توظيف الفعلني ادلضارع واألمر يف القصيدة .دلاكا يكثر الشا   -

 ا الغرض من اسهخدامها .ا بأمثلة مبي  نً مسهشهدً  اسهخرج ثلثة أساليب بلغية   -

 لنفسه . اعرص كلمات وتعابري تشري اىل رؤية الش  اسهخرج من الن    -

 ص.ا يف الن  ا مبرض القلب . هل جتد لذلك تلميحً ايب مريضً كان الش   -

 ص .ما اذلدف من ككر ادلرتفع وادلنخفض من األماكن يف الن   -

 ح هذ  العلقة .اعر . وض  اتية للش  رية الذ  للقصيدة علقة بالس   -

 ص ؟ايب للقضاء والقدر من خلل الن  ما نظرة الش   -

 السهفهام يف البيت األخري ؟ما الغاية من  -

 اسع .ل واله  ما ادلشرتك يف ادلشبه به من خلل البيهني األو   -

 

 

 

 

 

 



 

 

 درويش محمود -الحياة نحب نحنّو.5ّ

 .بامسهم ينّق من تفاؤل أو اعرالش   تفاؤل تعكس مواضع ةعد   أعل  الن ص يف -

 .ادلواضع هذ  من ثلثة عني   -

 .بلغهك أشرحها-

 .منها كل دللة بني  -

 .مواضع ةعد   يف ادلهكلمني ضمري صيغة أعل  الن ص يف الش اعر يوظ ف-

 .ادلواضع هذ  من اثنهني عني   -

 .وظيفاله   ذلذا اواحدً  اغرضً  بني -

 .احلياة حب تعكس تعابري أعل  صالن   يف وردت -

 .الهعابري هذ  من اثنني عني   -

 .بلغهك الهعبريين هذين اشرح -

 .خمهلفة بأشكال الهكرار أسلوب أعل  النص يف الشاعر يسهخدم -

 .شكالاأل هذ  من اثنني عني   -

 .منها كل لسهخدام واحًدا غرًضا بني   -

 

 

 



 

 

  מודרנית פרוזה–ّقص ةّالقصيرةال

 .مجيدّطوبياّ–ايةّوالبراءةّالرّ .2ّ

 الّلب . هك ، مث بني  أثر كلك عل  سلوكح بلغظام يف ادلدرسة ؟ وض  اظر اجلديد يف حتقيق الن  كيف جنح الن   -

ّ  اية وارتباطها حبالة الر  بني  ما هي دللة الر   -  لب.اوي ورفاقه  ال

 ماكا كانت صفات ادلدير اجلديد من وجهة نظر الراوي . -

 مزي من كلك .ا البعد الر  حً كان ادلدير ينكس راية ادلدرسة ؟ اشرح موض   كاما -     

 راع والعقدة ، احلل (.، الص   مان ، ادلكان ، احلدثة ) الز  عني  العناصر الفني ة يف القص   -

 ة ؟ة ناديا يف القص  ما دور شخصي   -

 ة ؟ما ادلغزى من القص   -

ة ، ما الغرض من هجة ادلصري  يت وردت بالل  شياء واألدوات ادلدرسية ال  ا من أمساء الوظائف واألككر بعضً أ -

 اسهخدامها .

 فسي. اشرح كلك .اوي ومزاجه الن  ة معادل موضوعي حلالة الر  اية " يف هذ  القص  " الر   -

 اوي راية ادلدرسة ؟كر  الر   دلاكا -

 ة مدير ادلدرسة يف تصو رك ؟ورة ادلثل  واألنسب لشخصي  ما هي الص   -
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