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1-America was a series of..................colonies on the east coast of today's 

United States. 

 

A-British 

B-Belgian  

C- Italian 

D-French 

كانت امريكا سلسلة من المستعمرات..... على الساحل الشرقي لما يعرف اليوم بالواليات -١

االمريكية  المتحده  

البريطانية -أ  

——— 

2-The Great Awakening was a religious movement that asserted strict  ....  

 

A-Catholicism 

B- Protestantism 

C-Calvinism  

D-Puritanism 

الصحوة الكبرى كانت حركة دينية ٔاكدت...... المتشددة-٢  

الكالفينية -ث  

———-  

3-Writers of the ................... Period include Ralph Waldo Emerson, 

Henry David Thoreau, Edgar Allan Poe, Herman Melville ,Nathaniel 

Hawthorne, Harriet Beecher Stowe, Henry Wadsworth Longfellow and 

Emily Dickinson. 

 

A-Realistic 

B- Romantic  

C-Naturalistic  

D-Modernist 

من كتاب الفترة ........رالف والدو ٕاميرسون ,وٕادغار اآلن بو , وهيرمان ميلفيل , ونثانييل -٣

 هوثورن , وهاريت بيتشر ستو , وهينري وادزورث لونغفيلو , وٕاميلي ديكنسن .

ةالرومانسي -ب  

—-  

Naturalism claims to give an even more ................... depiction of life than 

realism. 

 

A-accurate  

تدعي حركة االدب الطبيعية ٔانها تعطي صورة ..... للحياة اكثر من الواقعية -٤  

دقيقة -أ  
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 المحاضرة الثانية
 

5-Puritans did not feel that literature was for   ......................  

 

A-communication 

B-entertainment 

C- education 

D-knowledge 

لم يشعروا بأن االدب وسيلة  )المتشددين( البروتستانتيين-٥  

للترفيه -ب  

——— 

6-According to John Winthrop, the divine mission of Puritans is 

compared metaphorically to..........upon a hill 

 

A-Place  

B- city  

وينثروب تقارن مهمة البروتستانتيين اإللهية مجازيا ب.... فوق التلوفقآ لجون -٦  

مدينة -ب  

————-  

7-In Anne Bradstreet's 'Dialogue between Old England and New', the 'thy 

daughter' is mean to be………… 

  

A-America  

" يقصد بها االبنة”في حوار آن برادستريت بين ٕانجلترا القديمة والجديدة -٧  

ٔامريكا -أ  

 

—-  

8-Puritans. ................. and plays were frowned upon, due to a perceived 

lack of 

practical religious value. 

 

A- poems 

B-Novels  

بسبب االفتقار الملحوظ للقيمة الدينية  ..... والمسرحيات, )المتشددين( البروتستانتييناستاء  -٨

 العملية فيهما

الروايات -ب  

——————   
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 المحاضرة الثالثة

 

9-The Romantics celebrate all of the following except: 

  

A-The beauty of nature 

B- The vice of humankind  

C-The Elevation of human mind  

D-Individualism 

 ٩- يحتفل الرومانسيون بكل ممايأتي ماعدا :

الرذيلة في الجنس البشري -ب  

—-  

10-Nathaniel Hawthorne and Herman Melville represent a movement 

called............... 

 

A-Anti-Transcendentalism . 

نثانييل هوثورن وهيرمان ميلفيل يمثلون حركة تعرف ب -١٠  

المتعالية "" ضد الفلسفة  -أ  

_______ 

11-Many of the most important 

Transcendentalists ideas are communicated via .............. form. 

 

A-essay  

B-letter 

العديد من اهم االفكار للفلسفة المتعالية تم نقلها في شكل -١١  

مقال -أ  

—————— 

12-  ............. described by President Lincoln as the "little lady who started 

the Civil War" and kept European nations from aiding the south in the 

Civil War. 

 

A-Anne Bradstreet. 

B-Emily Dickinson 

C- Kate Chopin 

D-Harriet Beecher Stowe  

"السيدة الصغيرة التي بدٔات الحرب األهلية"  ...........وصفها الرٔييس لينكولن بأنها-١٢  

هاريت بيتشر ستو -د  

 

 

 

 

 



 د/ وصفي شقيرات                           1440الفصل الدراسي االول األمريكي                 اسئلة اختبار مادة األدب 
 

 عبدالرحمن ئدتجميع / را
 

 Basma001توزيع وترجمة / 

 

 المحاضرة الرابعة

 

13-………..speech is favored by realist writers. 

A-standardized  

B- rhetorical 

C-vernacular  

D- informative 

 .......هو المفضل للكتاب الواقعيين خطابال-١٣

 العامي -ث

——-  

14-The Rise of Silas Lapham is a novel written by William Dean Howells 

in 1885 about the ..................... rise of Silas Lapham. 

 

A-materialistic  

B-spiritual 

 

عن الصعود......  ١٨٨٥صعود سيالس البام هي رواية كتبها ويليام دين هاولز في عام -١٤

 لسيالس البام

 المادي -أ

————— 

15-Realism a literary movement that stroved for non-.................... 

descriptions of people's everyday life. 

 

A-detailed  

B- objective  

C-factual 

D-idealized 

الواقعية هي حركة ٔادبية سعت لوصف غير..... لحياة الناس اليومية-١٥  

مثالي -د  

 المحاضرة الخامسة

 

16-Naturalism is primarily more ................. than Realism 

 

A-social 

B- religious 

C- pessimistic  

D-secular 

الطبيعية في االساس اكثر...... من الواقعية -١٦  

ما  تشاؤ -ث  

----------- 
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17-The term naturalism was coined by ................. , the renowned French 

author. 

 

A-Emile Zola  

صيِغ مصطلح الطبيعية بواسطة..... الكاتب الفرنسي الشهير -١٧  

اميل زوال -أ  

———— 

18-The Naturalist writers believed that larger forces, ................ and 

heredity at work: 

 

A- Fate 

القوى االكبر في ايد ..... والوراثة  يعتقد كتّاب مذهب الطبيعية ٔان-١٨  

القدر -أ  

————— 

19-All the following are Naturalism themes except: 

A-Survival 

B- Violence 

C- Determinism  

D-marriage  

 ١٩-كل ممايأتي من مواضيع الحركة الطبيعية ماعدا :

الزواج -د  

————— 

20-The naturalistic novel usually contains two tensions or contradictions, 

and ...the two in conjunction comprise both an interpretation of 

experience and a particular aesthetic recreation of experience. In other 

words, the two constitute the   ............... and form of the naturalistic novel. 

 

A-theme  

عادة ما تحتوي الرواية الطبيعية على صراعين او تناقضين , ويشتمل االثنان بالتزامن كال  -٢٠

 من: تفسير التجربة والتسلية الجمالية الخاصة للتجربة. 

 بمعني اخر , يشكل االثنان..... وشكل الرواية الطبيعية

موضوع -أ  

—— 

 المحاضرة السادسة

 

21-Modernism impacted music, art and literature by ........... undoing 

traditional forms 

 

A- radically  

ٔاثرت الحداثة على الموسيقى والفن واألدب من خالل التراجع بشكل..... عن النماذج التقليدية-١٢  

جذري -أ  

——— 
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22-..............believe that notion of truth is a contrived illusion, misused by 

people and special interest groups to gain power over others. 

 

A- Modernists 

B-Romantics 

C-Postmodernists  

D- Realists 

يساء استخدامه للحصول على السلطة على  .......يعتقدون ٔان مفهوم الحقيقة وهم مزيف ,-٢٢

 االخرين من قبل الناس ومجموعات المصالح الخاصة.

 بعد الحداثيين ما -ث

——— 

23-The year 1941 in which the .................. novelist James Joyce and the 

British novelist Virginia Woolf both died, is sometimes used as the rough 

boundary for Postmodernism's start. 

 

A- Irish 

الذي توفي فيه ُكٌل من الروأيي.... جيمس جويس والروأيية البريطانية فيرجينيا  ١٩٤١العام -٢٣

 وولف

 يستخدم احيانا كحدود تقريبية لبداية ما بعد الحداثة

 االيرلندي -أ

—-  

24-All the following are characteristics of Modernist Fiction except: 

 

A-A rejection of bourgeois values  

B- Discontinuity and fragmentation  

C-Lack of causality 

D- First person narrator, often reliable 

 ٢٤-كل مما يأتي من خصائص الرواية الحديثة ماعدا :

غالبا  , يمكن االعتماد علي راوي ضمير المتكلم   -د  

———— 

25-The .................. Generation, American social and literary movement 

originating in the 1950s and centered in the bohemian artist communities 

of San Francisco’s North Beach, Los Angeles’ Venice West ,and New 

York City’s Greenwich Village. 

 

A-Lost 

B-Beat  

وتركزت في مجتمعات  ١٩٥٠جيل......... حركة اجتماعية ؤادبية ٔامريكية نشٔات في -٥٢

الفنانين البوهيميين في الشاطٔي الشمالي في مدينة سان فرانسيسكو , فينيسيا في مدينة لوس 

 انجلوس, وقرية جرينتش في مدينة نيويورك

اإليقاع  -ب  

—— 
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26-All of the following writers belong to The Lost Generation except...... 

 

a. Ernest Hemingway  

b. F. Fitzgerald 

c. John Dos Passos 

d. Edgar Allan Poe  

ما عدا:كل الكتّاب التاليين ينتمون الى الجيل الضائع -٢٦  

إدغار آالن بو -د  

——— 

27-The American author F. Fitzgerald is widely known for coining the 

term 'The...................Age.' 

 

A-Flapper 

B- Jazz  

C-Roaring Twenties 

D-Pop Culture 

المؤلف األمريكي إف.سكوت فيتزجيرالد معروف على نطاق واسع بانه من صاغ مصطلح  -٢٧

 " عصر ......"

الجاز  -ب  

—— 

28-The Harlem Renaissance was a cultural movement that spanned in the 

1920s in 

 

A-Negro  

نهضة هارلم حركة ثقافية انتشرت في عشرينيات القرن العشرين في امريكا و قد كانت  -٢٨

 تعرف في ذلك الوقت باسم "حركة..... الجديدة"

الزنوج -أ  

——-  

29-…………,Not With Out Laughter 

 

A-Langston Hughes's  

(ليس من دون ضحك رواية ).............-٢٩  

انجستون هيوز ل -أ  

—-  
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30-The notion of ".................." , a divided awareness of one's identity, 

was introduced by W.E.B. Du Bois, one of the founders of the National 

Association for the Advancement of Colored People 

 

A-twoness  

دو بويز , ٔاحد  W.E.Bفكرة"........ ", وهي وعي منقسم لهوية الشخص , قُدم من قبل .-٣٠

 مٔوسسي الرابطة الوطنية للنهوض بالناس الملونين 

الثنائية -أ  

——— 

 المحاضرة الثامنة

 

31-In 'Because I Could Not Stop for Death', Dickenson describes the 

grave as her  ......  

 

A-House  

 في قصيدة "ألنني ال ٔاستطيع التوقف عن الموت" تصف ديكنسن القبر ب ......-٣١

 منزلها  -أ

—-  

32-depicts hope’s continuous presence. “And sweetest in the gale is 

heard,” is ironic 

because hope’s most comforting song is heard during a  ” ............“  

 

A-gale  

" وفي العاصفة يُسمُع عذبا  " يصور المقطع الثاني الوجود المستمر لألمل. على الرغم من -٣٢

 ان التعبير مثير للسخرية ألن اغنية األمل االكثر راحة تسمع اثناء..........

العاصفة -أ  

—-  

"33-We passed the setting sun". What kind of figure of speech is used 

here 

 

A-Personification 

"ومررنا بالشمس التي اوشكت على المغيب, مانوع الصور البالغية المستخدمة ؟  -٣٣  

التجسيد -أ  

——-  

 المحاضرة التاسعة

 

35-In Kate Chopin's 'The Story of an Hour', Josephine is Mrs. 

Mallard's............... 

 

A-sister 

كيت شوبان , جوزفين هيا .......السيدة ماالردل " ساعة  " قصة في -٣٥  

——                                                                                                   أخت -أ  
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34-The phrase 'monstrous joy', in the story contains a figure of speech 

called..... 

 

A-irony 

B-personification  

C-oxymoron  

عبارة " الفرح البشع " في القصة تحتوي على صورة بالغية تدعى ....... -٣٤  

التناقض اللفظي -ث  

—-  

36-The Story of an Hour “ was first published in December 6, 1894, 

under the title 

"The................. of an Hour”. 

 

A-Dream  

 

بعنوان ".......في ساعة " ١٨٩٤من ديسمبر عام  ٦تم نشر "قصة ساعة " ألول مرة في -٣٦  

حلم -أ  

—-  

 المحاضرة العاشرة

 

37-In Edgar Allan Poe's 'The Tell-Tale Heart', the narrator has been 

so.................that he jumps at the slightest sound. 

 

A-happy 

B-nervous  
C-serious 

في قصة ادغار اآلن بو " القلب الواشي " , كان الراوي...... جدا لدرجة ٔانه يقفز عند سماع  -٣٧

 ادني صوت 

متوترا   -ب  

—— 

38-The narrator of 'The Tell-Tale Heart' decides to kill an old man for no 

reason except that he had any eye resembling that of……… 

  

A-vulture  

B-bull 

C-skylark  

D-owl 

ب سوى ٔانه لديه عين ي أن يقتل رجل عجوز بدون سباوي قصة " القلب الواشي " قرر الرف -٣٨

.. "تشبه عين..  

النسر -أ  

———-  
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 المحاضرة الحادية عشر

 

39-The narrator of Adventures of huckelberry Finn is 

.........................narrator. 

 

A-first person  

B- second person  

C- third person  

D-unreliable 

الراوي في مغامرة هكلبيري فين من وجهة نظر ..........-٣٩  

الشخص األول ) ضمير المتكلم ( -أ  

—-  

40-In Adventures of Huckelberry Finn, Ben Rogers, Joe Harper, and 

Tommy Barnes, are all members of..................'s gang 

 

A-Huck 

B-Tom Sawyer  

C-Jim 

D-Pap Finn 

في مغامرة هكلبيري فين ' جو هاربر , بن روجرز , تومي بارنز جمعيهم افراد عصابة  -٤٠

....... 

توم سوير -ب  

—-  

41-One of the following is a main theme in Adventures of Huckleberry 

Finn............. 

 

A-Colonialism 

B- Freedom  

C-The Sacrifice of Women 

D-The Deception of Appearances 

احد الخيارات التالية من المواضيع الرئيسية في مغامرات هكلبيري فين.....-٤١  

الحرية  -ب  

______ 

42-In Adventures of Huckleberry Finn, Pap Finn is..................'s drunken, 

abusive, and greedy father  

 

A-Huck  

B-Tom Sawyer  

C-Jim 

D- Joe Harper 

في مغامرات هكلبيري فين " باب فين " هو ل ..... األب الّسكير , المسئ , الجشع .-٤٢  

——                                                                                                     هوك -أ  
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43-The Adventure Of Huckleberry Finn" presents the experiences of a 

boy learns important values and lessons about life. This marks it fit a 

genre known as  ...........  

 

A-bildungsroman  

"مغامرات هكليبيري فين تقدم تجارب صبي يتعلم قيم ودروس مهمة عن الحياة. هذه النقاط -٤٣

 تتفق مع نوع ادبي يعرف ب ...... 

التكوينية  -أ  

———-  

 المحاضرة الثانية عشر

 

44-The...................Douglas took me for her son and allowed that would 

civilize me.' 

The Original word missing of the previous quote is.......... 

 

A-Divorced  

B-Widow  

C-Separated  

D-Jilted 

"اتخذتني ..... دوجالس ٔابنا لها , وسمحت لها ٔان تهذبني " الكلمة األصلية المفقودة في -٤٤

 االقتباس السابق هيا 

 األرملة  -ب

—— 

45-In Chapter 18, Huck has just escaped from the Grangerford- 

Shepherdson feud and is thoroughly sickened by  .................  

 

A-Society  

في الفصل الثامن عشر ,هرب هوك للتو من نزاع جرانجيرفورد و شيفردسون , ويشعر انه -٤٥

 .........قد سأم تماما  من

 المجتمع -أ

——-  

 المحاضرة الثالثة عشر

 

46-In Susan Glaspell's Trifles, Mrs. Wright tells Hale that her husband 

'died of a ...................... around his beck 

 

A-wire  

B-knife  

C- rope 

تخبر هال ان زوجها مات بسبب.....  "تفاهات " لسوزان غالسيل , السيدة رايت مسرحية في-٤٦

 حول عنقه"

حبل -ث  
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——-  

47-George Henderson: County  ..................  

 

A-attorney  

B-lawman 

C-Deputy sheriff  

D-corone 

 جورج هندرسون:...... المقاطعة-٤٧

 محامي -أ

———-  

48-On a very cold morning, Sheriff Peters enters the dreary ............. of 

murdered victim John Wright’s farmhouse. 

 

A-kitchen  

دخل رٔييس الشرطة بيترز........ الكٔييب لمزرعة القتيل , الضحية ” , في صباحٍ بارد جدا-٤٨

 جون رايت 

 المطبخ -أ

—— 

 المحاضرة الرابعة عشر

 

49-In Trifles, Hale wants to share the cost of a....................with Mr. 

Wright. 

 

A-load of potatoes 

B-car 

C-party telephone line  

مع السيد رايت.........تفاهات , اراد هال تقاسم تكلفة مسرحية  في  -٤٩  

  خط الهاتف -ث

 
                                                                  


