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 أسئلة حول رواية الشَّيخ والبحر
 الفصل األول

 رافَق الصبي الّشيَخ على مركبه مدة: .1
   أربعين يوما 
   أربعة وثمانين يوما 
   سبعة وثمانين يوما 

بُي الشيَخ بسبب: .2  ترك الصَّ
   طلب والديه 
 رغبة منه 
 رغبة الشيخ 

 كان عمر الصبي عندما أخذه الشيخ معه في القارب ألول مرة: .3
 سبع سنوات 
 ست سنوات 
 خمس سنوات 

بُي يشعر بالحزن عندما يرى الشيَخ: .4  كان الصَّ
 بصحة متدهورة 
 بمركب خال من األسماك 
 بفقر شديد 

 فها:كان على يدي الشَّيخ جروح عميقة خلّ  .5
 عض األسماك 
 السكين الحاد 
 جر األسماك الثقيلة 



 : راح عدٌد من الصيادين يهزأُ بالشيخ في المقهى بسبب .6
  َّبه النحس الذي حل 
 مالبسه القديمه 
 طريقته في شرب القهوة 

 ٌخ غريٌب وفريٌد إلى حدٍّ ما( عندما:يشقال الشيخ هذه العبارة : )إنني  .7
  َبَي أن صيد الّسالحف ُيضعُف البصر  أخبر الشَّيُخ الصَّ
 تحدث  الشَّيُخ مع الّصبي عن لعبة البسبول 
 .طلب الّصبي مساعدة الّشيخ في حمل الّسردين 

 انيالفصل الث
 كان الشَّيُخ يأخُذ الشِّراَع والخيوَط الّثقيلَة إلى المنزل بـ .8

 .حتى ال يسرقها أحد 
 ألن النَّدى يضر بها. 
 .بي كان يصر على ذلك  ألن الصَّ

بي والّشيُخ يكرران تمثيلية خيالية كلَّ يوٍم عبارة عن:  .9  كان الصَّ
 .تخيل وجود أرز أصفر وسمك وشبكة سردين 
  َّهيرة.لعبة البسبول الش 
 .مصارعة شرسة بين الشيخ ورجل آخر 

 الرقم القياسي للشيخ كما قال له الصبي هو: .11
 84 
 85 
 87 

 



 قال الشيخ هذا هو الّشهر الذي تأتي فيه األسماك الكبيرة، وكان يقصد شهر: .11
 سبتمبر / أيلول 
 مايو / آيار 
 يونيو/ حزيران 

بي  للشيخ مرة أخرى أحضر معه سفرطاس به طع .12  ام أحضره من:بعد عودة الصَّ
 ُمَعلَّمه الثَّاني 
 والدته 
 مارتن صاحب المطعم 

 يمتلك الشَّيُخ  .....................، ........................ لصيد سمكة كبيرة .13
 عدة حيل وعزيمة قوية 
 قوة وعزيمة 
 قوة وعدة حيل 

 في أحالم الشَّيخ كان يرى: .14
 .زوجته واألحداث العظيمة 
  بي واألسماك الكبير  ةالصَّ
 األماكن واألسود على الشَّاِطئ 

 

 الفصل الثالث
 كان كل ما يحتاجه الشيخ خالل النَّهار: -15
 قهوة صباحية وقنينة ماء في مقدم المركب 
 .القليل من الطعام 
 الكثير من الطعام 

 



 أغلب القوارب كانت صامتة بعد أن غاب القمر ما عدا: -16
  صوت انغماس المجاديف في الماء 
 ماك تقفز هنا وهناك.صوت األس 
 صوت الصبي مانولين 

 كان الّشيُخ يجدُف في ذلك الجزء من المحيط الذي كان الصيادون يدعونه: -17
 الجزء المخيف 
 البئر العظيم 
 .مستوطن الروبيان 

 كان الشيخ مولعا  بالسمك الطائر: -18
   ألن شكله جميل جدا 
 لمنفعته الكبيرة 
 لمحيط.ألنه كان رفيقه الرئيس في ُعرض ا 

قصد الشَّيُخ بقوله: ) وهذه الطيور التي ُتحلُِّق لتصطاَد بأصواتها الحزينة الخافتة هي  -19
 أرقُّ من أن ُتخلُق للبحر(

 .طيور الفرقاط التي تحوم 
 الطُّيور السَّرّاقة 
 طيور الخرشنة السَّوداء 

 كان الّشيُخ يفكر دائما  في البحر بصيغة المؤنث، وهذا يدُل على: -21
 . سخاء البحر وعطاؤه إذا كان راضيا 
 .تقلب البحر 
 .قسوة البحر 

 مما يدل على خبرة الشَّيخ في هذا الفصل: -21
 .أنه كان يدُع التيار يقوم بثلث العمل 



 .أنه كان يراقب الطيور 
 .أنه كان راقُب األسماك 

 رأى الشيُخ الدالفين وهي تطارد: -22
 الطيور 
 األسماك الطائرة 
 سمكة السَّيف 

 شعر الشَّيُخ بالسُّرور لرؤية هذه الكثرة من بقايا الكائنات البحرية؛ ألن ذلك يعني: -23
 .وجود األسماء هناك 
 .قلة التيارات البحرية 
 .ظهور الطيور المساعدة 

ء .... أيتها السمكة السَّامة(، وقصد بهذه العبارة: -24  قال الشَّيُخ: )ماء سيَّ
 سمكة التونة 
 سمكة جولي 
 الصغيرة االسماك 

 كان الشيُخ يشعر باألسف للسالحف جميعها ألن: -25
 .معظم الّناس لهم قلٌب متحجر ال يرحم السَّالحف 
 .قلب السالحف يظل ينبض ساعات بعد أن تقطع أوصالها 

 .ألنها كانت تبتلع الفقاقيع القزحية 

 من الفضائل التي احترمها الشَّيُخ في البحر: -26

  قلة الطعام 
 قلة النوم 
  قلة الكالم 

 



 الفصل الرابع 
 تراجع الشيُخ عن فكرة النَّوم بسبب: -27
 .الطيور المزعجة التي تحلق حوله في ُعْرض البحر 
 .أنه اليوم الخامس والثمانون 
 .المركب المتأرجح بشده في مياه المحيط 
 لم يقل الشَّيُخ ) إن السَّمكة ستدور ثم تبتلع الطُّعم(؛ ألنه:  -28
  ة األسماك الكبار.كان يعلم خبر 
 .كان يعلم أنه إذا نطق بشيء فقد ال يحصل 
 .كان يعلم بفساد الطُّعم 
 اعتقد الّشيخ أن سمكة المارلين ابتعدت عن الشِّص ألنها: -29
 .علقت بشصٍّ من قبل وتتذكر شيئا  من ذلك 
 .خافت من الشَّيخ 
 .لم تقتنع بالُطعم المقدم لها 

 كان خيط الشَّيخ: -31
  مصنوعا  للسمك الثَّقيل.متينا  و 
 .ضعيفا  ومصنوعا  للسمك الخفيف 
 .قديما  ومتآكل بسبب النَّدى 

 :تمنى الشَّيخ وهو في ُعْرض البحر -31
 .لو أنه كان يمتلك الكثير من الطَّعام 
 .لو أنَّ الّصبّي كان معه 
 .لو أنه يشاهد مباراة البيسبول 



 رض البحر على:حمد الشَّيُخ اهلل سبحانه وتعالى وهو في ع -32
 .نعمة الطعام والشَّراب المتوفرة معه في مقدم المركب 
  .أن السَّمكة تسافُر ُقدما ، وال تغوص إلى األسفل 
 .المخلوقات البحرية المختلفة التي كانت تحيط به 
 يستطيع الّشيخ العودة إلى البر عن طريق: -33
 .النجوم الموجودة في السماء 
 التيارات البحرية المختلفة. 
 .أضواء هافانا 
 قاَل الشَّيُخ في نفسه عندما اقترب اثنان من الدالفين من القارب: -34
 .إنهما إخوة لنا مثل األسماك الطائرة 
 .إنهما مزعجان بسبب األصوات التي تصدر منهما 
 .إنهما يخافان من البشر ويبتعدون عنهم 
 (، عندما تذكر:قال الشيخ في نفسه: )ذلك أحزن أمٍر وقع لي مع األسماك -35
  .المرة التي أصاب بصنارته سمكة أنثى من زوج من أسماك المرلين 
 .عندما أصطاد سمكة تونة ضخمة وضربها بالهراوة على رأسها 
 .عندما تألم من ُسم سمكة الجولي 

 استل الشَّيُخ سكينه من غمده في الظالم وقطع: -36
  .الخيط الذي تجره السمكة الكبيرة 
 ردين.ِشبكة سمك الس 
 .خيطي الطعمين اللذين كانا خلفه 

 لم يجذِب الشَّيُخ الخيَط بشدة أبدا  ألن: -37
  .سع الجرح الذي أحدثه الشِّصُّ في فِم السَّمكِة  الجذبة المفاجئة توَّ



 .الكثير من الطحالب البحرية الفسفورية قد تعلََّق بالخيط 
 .ألن الطائر المغرِّد كان يقف عليه 
 عندما وجد طحالٌب صفراء قد عِلقْت بالخيِط فـ فرح الشَّيخُ  -38
 .يزيد اللون الفسفوري في الماء 
 .قرية األنوف  فتظهر السَّالحُف الخضراء والسَّالحف الصَّ
  .فيزيد الحمل الذي تجره السَّمكة 
 أقبل طيٌر صغيٌر في اتجاه المركب، كان من الطُّيور المغرِّدة فـ: -39
    ودّيا  مطوال . فتحدث معه الشَّيُخ حديثا 
 .فوقف على رأس الشيخ 
  على قطعة صغيرة من غذاء الشَّيخ.فحصل 
 انتهى الفصل الرَّابع بـ:  -41
 اصطياد الشَّيخ للسمكة الكبيرة 
 .ابتالع السَّمكة الكبيرة للطعم 
  .شعور األلم الذي أصاب الشَّيخ والّسمكة 

 

 الفصل الخامس

 الشَّيُخ نفسه على:الَم  -41
  في عمله عندما فّكر في جرح يده. تقصيره 
 .االستغراق في النَّوم 
 .طعن الّسمكة الكبيرة بقوة 

 



َل الشَّيُخ ثقل الخيط إلى كتفيه الُيسرى لـ: -42  حوَّ
 .يجلب قنينة الماء من مقدم القارب 
 .يأكل بعضّا من سمك التُّونة 
  .يغسل يده الجريحة في مياة الُمحيط 

 ة من:تألم الشيُخ بصورة كبير  -43
 .تشنج قدمه اليسرى 
 .تشنج رقبته 
  .تشنج يده اليسرى 

 تمنى الشَّيُخ أن يكون معه بعضا  من الملح لـيستخدمه في: -44
  .حفظ سمك التونة من الفساد 
 .اصطياد السَّمكة كبيرة الحجم 
 .ابعاد المخلوقات البحرية 

 رأى الشَّيُخ بعد أن فرغ من أكل سمكة التُّونة: -45
  البطِّ البريِّ ُيحلُِّق فوق سطح الماء. سربا  من 
 .دولفينا  كبير الحجم 
 .طائرة تحلق في السَّماء 

 وصل الشَّيخ بعد تفكير طويل إلى: -46
 .أهمية أن يكون وحيدا  في البحر 
  .يجب أال يخرج إنساٌن قط إلى ُعرض البحر بمفرده 
 .ترك السَّمكة الكبيرة تذهب إلى حال سبيلها 



 يُخ التَّشنُّج الذي أصابه بمثابة:اعّتبر الشَّ  -47
  .إذالل اإلنسان لنفسه عندما ال يحسن التصرف 
 . أمر عارض وسيزول سريعا 
 .دليل على تقدمه في السن 

 عندما رأى الّشيُخ سمكة السَّيف تقفُز من الماء قال إنها: -48
 .أطول من المركب بقدم 
  .أطول من المركب بقدمين 
 .أطول من المركب 

 رأى الشَّيُخ أن ُهنالك ثالثة أشياء متآخية متالزمة للصياد هي: -49
  .السَّمكُة ويداه 
 .نارة والشَّص  السمكة والصِّ
 .السَّمكُة وصبٌي وصنارة 

51- .  بعد أن قفزت السَّمكة الكبيرة وغطست مرة أخرى تمنى الشَّيُخ أنَّ
 .تذهب بعيدا  عنه 
  . يكون سمكة 
 .يقفز في ماء المحيط 
ر القارب؛ ألنَّه:قر  -51 غيرة الموجودة في مؤخَّ  ر الشَّيُخ أن يجدد طعم الصنارة الصَّ
  . قد يحتاج أن يأكل مرة  ثانية 
 .يحب اصطياد األسماك الصغيرة 
 .يحاول إشغال نفسه أثناء صيد سمكة الّسيف 

 



 تمنى الشَّيُخ أن تنام سمكة السَّيف حتى: -52
 .يأكل بعض الطَّعام 
  سود.ينام ويحلم باأل 
 .ينام ويحلم بزوجته المتوفية والّصبي 

 كانت الشَّمُس على ذراع وكتف الشَّيخ فعرف أنَّ السَّمكة: -53
  .تحولت نحو الشَّمال الّشرقي 
 .نامت من التَّعب 
 .غاصت نحو العمق 

 حاول الشَّيخ أن يفكر في أشياء أخرى ففكَّر في: -54
  المباريات الكبرى للبسبول 
 زوجته المتوفية 
 .بي  الصَّ

 ولكي يعزز الشَّيُخ ثقته بنفسه أكبر تذكر: -55
  لعبة قوة اليد. 
 .لعبة البيسبول 
 .لعبة كرة القدم 

 توقف الشيخ بعد فترة عن لعبة قوة اليد ألنها: -56
  .ستضر بيده اليمنى التي يستخدمها في الّصيد 
 .ستضر بيده اليسرى التي يستخدمها في الصيد 
 .ستضر بجسده كله 

 



 عندما مرَّ بجزيرة أعشاب السَّراخس.الّصغيرة ............ اصطاد الشَّيُخ بصنارته -57
 سمكة طائرة 
  سمكة دولفين 
 سمكة تونة 

ر القارب ألن ذلك: -58  ثبََّت الشَّيُخ المجدافين معا  في مؤخَّ
 .يساعد على ثبات المركب 
  .يبطئ من سير السَّمكة في الليل 
  ِّباحة.يساعد السَّمكة على الس 

 أسرع الشَّيخ بنزع أحشاء سمكة الدولفين من أجل: -59
  .حفظ الدم في لحمها 
 .تخفيف من حمولة القارب 
 .الصيد مرة أخرى 

 اعتقد الشَّيُخ أنَّه أفضل من السَّمكة اآلن بسبب أنَّه: -61
 .فوق الماء وهى تحته 
  .أكل وهي لم تأكل 
 .يرى الطَّائرة التي تحلق في السَّماء 

 م يكن الشيُخ ُيفِضُل أكل سمك الدولفين ألنه:ل -61
 .مر أكثر مما ينبغي 
  .حلو أكثر مما ينبغي 
 .حالوتها خفيفة أكثر مما ينبغي 

 



 تقييم الفصل السادس

 عندما حلَّ الظَّالم هو: أول نجم رأه الشيخ -62
 سهيل 
 رجل القنطور 
 رجل الجبار 

 من ضمن سعادة الشَّيخ عدم قتل: -63
 النجوم 
 حف السَّال 
 األسماك 

 شعَر الشَّيُخ باألسف للسمكة العظيمة التي ليس لديها: -64
 ما تأكله 
 مسكن تقطنه 
 صديق ترافقه 

 يرى الّشيخ أنه ال يوجد من يستحُق أكَل السَّمكِة لـ: -65
 .كبريائها العظيم 
 صعوبة اصطيادها 
 منظرها الجميل 

 وجَد الشَّيُخ بداخل الدُّولفين: -66
 ّسراخسبقايا من أعشاب ال 
 سمكتين طائرتين 
 سمكتين من السَّردين 
 معنى تؤدة:وفي تؤدة أخَذ يشق طريقه إلى مقدِّم المركب،  -67
 تمهل 
 رزانة 



 سرعة 

 رأى الشَّيُخ أن هناك سوء تدبير منه ألنه: -68
  ٍلم يرش مقدَّم  القارب بالماء فيجف ويتحول إلى ملح 
   لم يدرس حركة السَّمكة الكبيرة جيدا 
 ركة التيارات الهوائية والمائية جيدا  لم يدرس ح 

 فحلم بمجموعة من : ال  نام الشَّيُخ قلي -69
 طيور الفرقاط تبحث عن األسماك 
 أسماك جنزير البحر وهي تتقافز 
 األسماك الطائرة وهي تهرب من الدالفين 

بي معه في هذه اللحظة لـ: -71  تمنى الّشيُخ وجود الصَّ
 يبلل لفات الخيط 
  لفينينظف سمكة الدو 
 ينظف السمكتين الطائرتين 

 قفزت الّسمكة الكبيرة أكثر من" -71
 اثنتي عشرة مرة 
 عشر مرات 
 خمس عشرة مرة 

 بعدما قفزت الّسمكة الكبيرة مرات عدة فإنها ال تستطيع: -72
 الغوص إلى األسفل 
 جر القارب 
 الدَّوران 
 مما أقلق  الشَّيُخ شعوره بـ -73
 البقع السَّوداء أمام ناظريه 
  ُرقة الجرح الموجود أسفل عينيهح 
 شعوره مرَّتين باإلغماء والدوران 



 :وسينتشر حوله أصدقاؤه البعيدون، نوع الصورة البيانية -74
 استعارة تصريحية 
 استعارة مكنية 
 كناية 
 فكرة عرقلة القارب فكرة لها: -75
 حسناتها 
 مخاطرها 
 حسناتها ومخاطرها 
 جهه السَّمكة اآلن:من وجهة نظر الشَّيخ إن أعصب ما توا -76
 ألم الشِّص في فمها 
 ما نزل بها من جوع 
 ما نزل بها من خوف 

 تراجع الشيخ عن ربط الحبل الذي يجر السَّمكة بالقارب بسبب: -77
 ضخامة حجم السَّمكة 
 قدرة الّسمكة على قطعه بحركة مفاجئة 
 ضعف القارب 
 هه(، يقصد بذلك"فكر الشيخ )هذا ما ُكنَّا ننتظره، وعلينا اآلن أن نواج -78
 قلة الطَّعام والماء 
 سرعة السَّمكة الفائقة التي لم تستعملها بعد 
 تدهور حالة كلتا يديه 
 خطر ببال الشَّيخ أن يمضع مزيدا  من لحم الدولفين، ولكنه تراجع بسبب: -79
 انشغاله بالعمل 
 خوفه من أن يصاب بالغثيان 
 .فساد الّسمكة 

 



ابع من رواية   الشيخ والبحرتقييم الفصل السَّ
 أصاب الشَّيُخ السَّمكَة الكبيرَة في: -81
 القلب 
 البطن 
 المخ 

وية الُمتبقية لديه: معنى  -81  :في الجملة السابقة (حملق)حملَق الشَّيُخ ببصيص الرُّ
 نظر برفق 
 نظر بشدة 
 نظر بهدوء 
 وفكََّر الشَّيُخ يجب أن ُأهّيّئ األنشوطات، معنى أنشوطة: -82
  ٌُعْقَدة 
 دائرة 
 ديدةح 

 يمة قرَب:ظاستطاَع الشَّيُخ التَّغلب على السَّمكة الع -83
 الفجر 

  ُّهرالظ 
 العصر 
تها السَّمكُة، ولكنَّ الشَّمكة لم تأِت، بل مكثت ُهناك......، فوجه قاَل الشَّيُخ: تعالي أيُّ  -84

 بارة على:عالشَّيُخ القارَب نحوها، تدل هذه ال
  َّوتر في األحداثتصاعد الت 
  تر في األحداثبطء التو 



 توقف توتر األحداث 
 أعرض من: طالتي اصطادها الشَّيُخ، وكانت هذه الخطو  العظيمةِ  السَّمكةِ  خطوطُ  انكشفتْ  -85
 كّف الشيخ وأصابعه منفرجه 
 كف الصبي وأصابعه منفرجة 
  َّيخمركب الش 
 هذه العبارة:ورة البيانية في وبدت عيُن السَّمكة شاخصة مثل مرايا منظار بحري، نوع الصُّ  -86
 تشبيه 
 استعارة 
 كناية 

 :ت النَّتيجة المبدئيةفكَّر الشيُخ فيما سُتِدّره عليه السَّمكة من أموال فكان -87

 21.111   سنتا 
 31.111   سنتا 
 41.111   سنتا 

بعد أن اصطاد الشَّيُخ سمكته العظيمة قال: أظن أن ديماجيو سيكون فخورا  بي هذا اليوم،  -88
 وديماجيو هو:

 ل الذي يعمل سينتاغو عندهالرج 
 العب البيسبول الذي يحبه سينتاغو 
 الصبي الذي يعمل مع سينتاغو 

 ربط الشَّيُخ فك الّسمكِة األسفل إلى خشمها؛ لكيال: -89
 ينفتح فمها فيعرقل اإلبحار 
 تغرق في المحيط 



 يهجم عليه القروش 

 حتى يبحر الّشيخ نحو الجنوب الغربي كان بحاجة إلى: -91
 بوصلته 
 أضواء هافانا 
 يخ وخفة الشِّراع  استشعار الرِّ

 التقَط الشَّيُخ حزمة من عشب الخليج األصفر ثُمَّ نفضها؛ لكي تتساقط منها: -91
 أسماء الّسردين الّصغيرة 
 األسماك الطائرة الصغيرة 
 الروبيان الصغيرة كأسما 
 كان هناك أكثر من دزينة من تلك األسماك، معنى كلمة دزينة: -92
 شرةاحدى ع 
 اثنتا عشرة 
 ثالث عشرة 

 كان القرش األول الذي هاجم الشَّيخ من نوع: -93
 ماكاو 
 الغاالنو 
 الببري 
 قادما  نحوه: شعندما  رأى الشَّيُخ القرذ -94
 خاف وارتعب 
   أبحر بعيدا 
 ر حربته  حضَّ



 وألقى نظرة أخيرة على السَّمكَة العظيمة، توحي هذه العبارة بـ: -95
 تعلق الشَّيخ بسمكته 
 رغبته في فك أسر سمكته 
 التضحية بالسمكة للحصول على القرش 

 ُخ قرش )ماكاو( في:يطعّن الشّ  -96
 القلب 

 المخ 
 الجلد 
 مكة بعد قضمة القرش األول:تبقى للشيخ  من السَّ  -97
 1511   رطال 
 1461   رطال 
 1411   رطال 
 بعدما قتل الشَّيخ قرش )ماكاو( شعَر بـ: -98
 الفرح والسَّعادة 
  والدَّهشةالتعجب 
 اليأس والنَّدم 

 قال الّشيُخ " ولكن الرَّجل لم ُيخلق لُيهزم، توحي هذه العبارة بـ: -99

 اإلطرار والعزيمة 
 االطمئنان والسكينة 
 الفوز واالنتصار 



قال الّشيُخ: فأنت تُبحر بصورة أخّف بعد فقدان أربعين رطال  من لحم السَّمكِة، تدل هذه العبارة   -111
 عليـ:

 الحزن واأللم 
 ذ الهمةشح 
 اليأس واالقنوط 

 بعد مرور ساعتين هاجم قرشين الشيخ من نوع:  -111
 ماكاو 
 الغاالنو 
 الببري 

 لم يستطع الشيخ إصابة القرش الثالث بسبب: -112
 قوته 
 سرعته 
 تصلب جلده 

 تمنى الشيخ لو أنه أحضر حجرا  معه لـ: -113
 يضرب به سمكة القرش 
 يشحذ سكينه 
 يثبت به القارب 

 رب تحت ذراعه، المقصود بكلمة ُسّكان:أمسك الشَّيُخ بُسّكان القا -114
 شراع 
 دفة 
 مجداف 



 
 غلب على:استطاع الشيخ التَّ  -115

 قرشين 
 ثالثة أقراش 
 أربعة أقراش 

 ى:يخ مع األقراش حتَّ استمرت معركة الشَّ  -116
 الفجر 
 الظهر 
 األصيل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 


