
 جامعة سوهاج  

 كلية التربية  

 الفرقه الرابعة _شعبة التعليم األساسي 

  لغة عربية 

 امتحان استرشادي لمادة 

MCQبنظام   األدب العباسي 

 ضع عالمة ) (أو خطأ أمام العبارة األتيةـ  اول 
 سمات الشعر العباسي انتشار غرض الوصف)          ( من  1س

 حياة الستقرار في العصر العباسي األول ساعدت علي انتشار غرض الوصف)        (          2س

 من األغراض  التي برع فيها العباس بن األحنف إلي جانب الغزل غرض المدح)              (      3س

 األحنف بوحدة الموضوع )        (تتميز قصيدة العباس بن  4س

   (ظهر أثر البيئة واضحا في قصيدة العباس بن األحنف)       5س

 عاش البحتري في العصر العباسي الثاني)         (   6س

 سميت سينية البحتري بهذا السم نسبة لقافية السين )    (  7س

 المدائن بسبب خالفه مع المتوكل )       ( ترك البحتري عاصمة الخالفة وتوجه إلي  8س

 قول الشاعر أخا هوي كناية عن نفسه)      (  9س

 المقابلة)       (  هونثر من الخطب و  المحسن البديعي في قوله نظم من الشعر أ 10س

 السبب الحقيقي لفتح عمورية هو :نصرة المظلوم ورد العدوان  11س

 المقصود بكلمة يحيط في قول الشاعر أن يحيط به يصف عظمته )   (  12س

 يفيد الستفهام في قوله أين الرواية أم أين النجوم :التهكم والسخرية ) (  13س

 :المدح والتعظيم )  ( يفيد النداء في قوله خليفة هللا جازي هللا سعيك  14س

 العاطفة التي تبرز في النص أكثر من غيرها البتهاج والنشوة  بالنصر)    (  15س

 اإلضافة في قوله فتح الفتوح تفيد بيان عظمة الفتح وتميزه عن سائر الفتوح)    (  16س

 من اسباب ازدهار الخطابة في العصر العباسي األول هو شتم بني أمية )     (    17س

 التعبير عن الستعطاف والنصح من أغراض الخطابة الجتماعية )  (  18س

 من سمات الخطابة في العصر العباسي استخدام السجع بكثرة)   (  19س

 األمير  والوزير علي الرقاع يوقعه األمير    التوقيعات هو ما 20س

 اختر اإلجابة الصحية مما يأتي :  ثانيا  

 نشأ العباس بن األحنف في بني )حنيفة _تميم _عامر _عدي(  1س

 النداء في قول الشاعر أزين نساء العالمين يفيد ) القرب _البعد_ الشتياق _التنبيه(  2س

 _الدوء ( معني كلمة شعوب )الموت _الحياة _المرض  3س

 العزلة _الشتياق _الهم _المرض((توحي كلمة كئيب ب 4س

 اللون البياني في قول الشاعر: استهدي الرياح هو)استعارة_ كناية_ مجاز_ تشبيه(  5س

 من الشعراء الذين عارضوا سينية البحتري:)إبراهيم ناجي _ حافظ إبراهيم_ أحمد شوقي _البارودي(  6س
 

 الدهر  الفعل زعزعني يدل علي )الحزن _العتاب _حركة الشدة _التعب ( حين زعزعني  7س



 
 

من أسباب انتشار الخطابة في العصر العباسي األول )الفتوحات اإلسالمية_ مدح بني العباس _قتال   11س
 الخارجين عنهم _الفخر ( 

_أبو  يا أهل الكوفة أنتم أهل محبتنا ومنزل مودتنا بداية خطبة ل)أبو جعفر المنصور _داوود بن علي  12س
 العباس السفاح _المهدي ( 

من عوامل ازدهار التوقيعات )انتشار الفتوحات _تمكن الوزراء من اللغة_ التأثير باليونانيين_ تنوع   13س
 شئون الدولة( 

 فن التوقيعات مأخوذ عن )البربر _الروم _الفرس _الترك ( 14س

وتراخيك أثر في طاعتك فمن هو)السفاح _أبو جعفر  وقع أحد الخلفاء بقوله إن حلمك أفسد علمك  15س
 المأمون(   _المهدي_

 هجريه( 108هجريه_ 105هجريه_107-هجريه 106ولد ابن المقفع عام ) 16س

 من مؤلفات ابن المقفع كتاب )التاريخ الكبير _التاريخ الصغير_ األدب الصغير _األدب المفرد(  17س

 التي نقلت عن )اليونان _الهند _الفرس _الروم( كتاب كليلة ودمنة من الكتب  18س

 لقد نقل كتاب كليلة ودمنة إلي العربية شعرا)إبان الالحقي _ابن المقفع_ عبد الحميد الكاتب _ابن مقلة(  19س

 عبادة بن الوليد بالشاعر )العباس بن األحنف _أبو تمام_ أبو نواس _بشار بن برد(  تأثر الشاعر أبو  20س

 

 

 كأن الزمان أصبح محمول اللون البياني نوعه)تشبيه_ استعارة _كناية_ جناس(  8س

 تفيد )شدة الحزن _تأكيد الحال األخس   تكرار كلمة  األخس   9س
 ( _غدر الصحاب المرض -

 قيصر _ قصر المقوقس _قصر فرعون(  كسري _ قصر أبيض المدائن المقصود به ) قصر 10س
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