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  من جمع أمثال العرب؟ ) 1

A( أبو تمام     B( البحترى     
(Cالمفضل الضبى      D(أبوالفرج األصبهانى 

  
  مصحف واحد وفى حرف واحد ؟ فى نآمن جمع القر) 2

A( بكربوأ )ر(      B(عمر )ر(      
C( عثمان  )ر(     D(ى  عل)ر(

  
  لف الكتاب أدب الكاتبأمن ) 3

A(عبد ربهبن   ا     B(المقفع  بن  عبد اهللا    
C(يبة  ن قت اب    D(المبرد   

  مااسم التفسيرللطبرى ؟ ) 4

A( جامع البيان فى تفسير القرآن   B( البحر المحيط     
C(ن الجاللي       D(بي مفاتيح الغ  

  من الف مباحث فى علوم القرآن ؟) 5

A( نبوحياأ      B( مناع القطان     
C(لوس  آل ال    D(ريرج ن اب  

  مااسم التفسير لسيد قطب  ؟) 6

A(وادر  ن ال    B(  الكامل     
C(  اِالحكام     D(فى ظالل القرآن   

اتية التي ال محل لها من االعرابآلأذكر من ا) 7

A( الشمس أكبر من األرض   B(  الطفل يلهو ويتعب     
C(  جاء الذي يستحق التكريم   D(  اشتريت كتابا وقرأته   

  ياض الصالحين  ؟ رلفمؤم س ابكتا) 8

A(  ِابن تيمية     B(  ِابن القيم      
C(  ِابن قّدامه     D(وىو الن  

   ؟هبوييمن هو س) 9

A( نحوى      B( ّباسى  ع شاعر    
C(  كاتب أموى     D(ر جاهلىع شا  

  ي الفرج األصبهاني ؟بب اسم الكتاب المشهور ألكتا) 10

A( العقد الفريد     B( وفيات األعيان     
C(ن كتاب الحيوا      D(نىاغ كتاب األ  
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  ؟ البييان والتبيينكاتب) 11

 A(عبد ربه بن ا     B(المقفع  بن ا     
 C(بن بحر   عمرو    D(المبرد   

  
  رائد الرا بطة القلمية) 12

A(عباس محمود العقاد   B(   حّى ابن يقضان     
C(ى ب ابواسحاق الصا  D(جبران خليل جبران   

  
  ؟نثر الجاهلى واع النأهم أ) 13

A(  القصة     B( الخطب      
C(ات  ي الروا    D(المعلقات   

  
   ن خلكابنب اسم الكتاب المشهور الكتا) 14

A( العقد الفريد     B(ن وفيات األعيا    
C(واألصذاد ن المحاس   D(ىن كتاب األغا  

  
   لم يذكر فيها اسمها ؟تىن الآرقمااسم السورة في ال) 15

A(  سورة الملك     B( ورة اِالخالص   س    
C(سورة الفجر      D(ء  سورة النسا   

  
  ؟" تفسير البيان للقرآن الكريم"من ألف )16

A(  أبي حيان    B(  الرازى     
C( رشيد رضا     D( بنت الشاطئ   

  
  البرهان فى علوم القرآن "اكتب اسم مؤلف الكتاب ) 17

A(  الزركشى     B(  ابن جرير     
C(  ابن كثير     D(الزمخشرى   

  
   مالقبه-  أبو الفضل أحمد بن حسين) 18

A(انى  ذ الهم    B(  الحريرى     
C(  الجاحظ     D( سيبويه   

  
  ؟أول من وضع االعراب ) 19

A( خليل بن أحمد     B(  زيادبن أبيه     
C(  ابواألسود الدؤلى   D(زيد بن ثابت   

  
  من هو واضع فن المقامة ؟) 20

A( ألحريرى      B( الهمذانى     
C( ظانحى بن  يق    D(أبو اسحاق  

 
  فظّل الغدارى يرتمين يلحمها  وشحم كهذاب الدِّمقس المفتل ) 21

  الدِّمقس فى هذا البيت يعنى      
A(   الدِّمشق    B(  بغداد     
C(لسوريا  ا    D(االبريسم   
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ر حّطه السيل من علىخ كجلمود ص  مكرمفر مقبل مدبر معا) 22  
: المشبه فى هذالبيت      

A(   الصخر    B(  السيل     
C(س   الفر    D(  الحجر   

  
   فأنزل منه العصم من كلِّ منزل   و مّر على القنان من نفيانه) 23

   :القنان فى هذا البيت     
A(   قناٌة    B(جبل  اسم     
C(مٌح   ُر    D(صاحب القناة   

  
   المراد بالملك الضليل ؟ ما)24

A(   عمرو بن كلثوم  B(  لبيد بن ربيعة     
C(شوقى  د أحم     D(امرؤ القيس   

  
   ولوأل ثألث هن فى عتشة الفتى    وجدك لم أحفل متى قام عودى)25

  :قائل هذا البيت     
A( القيس   امرؤ    B(  طرفة بن العبد     
C(ربيعة   لبيد بن     D(عمرو بن كلثوم   

  
    ؟موضوع معلقة زهير بن أبى سلمى) 26

A(  وصف الآلخرة        B(بيانذ  و مدح عبس      
C(  مدح الحارث بن عوف وهرم بن سنان      D(الحرب   

  
  المعلقات ؟من جمع ) 27

A( الزوزنى     B( حمادالراوى      
C(ن سعادة   قس ب    D(المفضل الضبى   

  
  من جمع ديوان الحماسة ؟) 28

A(  البحترى     B(  حّماد الراوى     
C( بو تمام  أ    D( بو العتاهيةأ  

  
   ؟آنألف ترجمان القرمن ) 29

A(أبو الحسن على الندوى    B( أبو الكالم  آزاد    
C( عبد الحى الحسنى    D( شاه ولي اهللا  الدهلوى  

  
  

   مااسمه المشهور ؟-أحمد بن عبد اهللا بن سلمان التنوخى ) 30
A(  ابوالعتاهية     B(  ابو نواس     
C( المعرى      D(المتنبى  

  
  ااستتابه اطلقة بعد أنأ خشيدية فاوثقه ثم نائب األفلما اشتهر أمره قبض عليه لؤلؤ أمير حمص ) 31
   من الشاعر؟    

A(  أبو العتاهية     B(  أبو الطيب     
C(  أبوتمام     D(أبو نواس   
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  ؟الشاعر الذى ترك الشعر بعد اسالمه من ) 32

A(طرفة     B( عنترة     
C( امرؤ القيس    D( لبيد بن ربيعة  

  
  هم ؟كيف تهجوهم وأنامن: فقال النبي) 33

  من هو الشاعر ؟"   فقال أسّلك منهم كما تسّل الشعرة من العحين
A(  كعب بن زهير     B(  زهير بن أبى سلمى   
C(  حسان بن ثابت     D(الحطيئة   

  
  لف الكتاب الشعر والشعراء ؟ أمن ) 34

A(أبوالفرج األصفهاني    B(  ابن قتيبة   
C(  شوقى ضيف      D(خّلكانن اب   

  
  م العروض ؟من احترع عل) 35

A(   ابن مالك    B(  ِابن رشد     
C(  سيبوية     D(الخليل بن أحمد   

  
  فال تكتمن اهللا ما في نفوسكم   ليخفي ومهمايكتم اهللا يعلم) 36

       من هو صاحب هذا البيت ؟
A( لبيد     B( زهير بن أبي سلمى      
C( كعب بن زهير      D( طرفة  

  
  ؟"بأبا هند "   من المراد: نا نخبرك اليقينا أبا هند فال تعجل علينا   و أنظر) 37

A(  عمروبن الهند     B(  هرم بن هند     
C( الحارث بن هند     D(قيس بن هند   

  
   ؟من الذي أنشأ دار الحكمة) 38

A(ون الرشيد هار    B(المأمون     
C(المعتصم     D( األمين   

   ؟" شاعر الحولياتب"من هو المعروف ) 39
A(   طرفة بن العبد   B( عة  بييد بن رلب  
C(  أِعشى بكر     D(لمى زهير بن أبى س  

  
:فكان يقال طاب خ مات عمربن الليلةولد شاعر بالمدينة ) 40
   ؟رع من هو الشا"  وأّي باطل  وضع رفٍع أّي حق"  

A(رير    ج    B(قدز الفر     
C(ل خط األ    D( ربيعةأبى عمربن     

 
  أول  مسرحية فى األدب العربي؟) 41

A( الكهف   أهل     B(  البخيل     
C(  الوطن والحرية     D(رصاصة فى القلب  

  
  _____دعاء الكروان من مؤلفات ) 42

A(  نجيب كيالنى     B(ين  س طه ح    
C( أحمد باكثير     D(محمد تيمور   
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    حى ؟ سرالم الفن المأعبرز  أمن ) 43
A(ميفيق الحك تو     B(فرح أنطون      
C(  محمود تيمور    D(كلهم   

  
    ؟د من أّلف مسرحبة شهرزا)44

A(حمد تيمور م     B(م  ي توفيق الحك    
C(  زكى طليمات     D(يوسف السباعى   

  
  ؟ما اسم السيرة الذاتية لطه حسين ) 45

(A حياتى    B(المعذبون فى األرض   
C(النظرات     D( األيام   

  
  

   ؟" كليلة ودمنة"من الذى ترجم كتاب  )46
A(  الجاحظ     B(   ابن خلدون    
C(  بيدبا     D(ابن المقفع   

  
  ؟ماهي  . ين نظرّيًة جديدة سفى الشعر الجاهلى يقدم طه ح) 47

A(  االلحاد     B(  االنتحال     
C(  الحب     D(كلها    

  
  ؟ طه حسين  ماهى أهّم مسرحيات توفيق الحكيم فى رأى) 48

A(  سليمان الحكيم     B(  عهدالشيطان     
C(  أهل الفن     D(أهل الكهف   

  
    يعنى" فاذا ٌقرأناه فاتبع قرآنه"آلية  فى ا القرآنكلمة) 49

A(  جمعه     B(  ضمنه     
C(  قراءته     D(بيانه   

  
  ؟" األجنحة المتكسرة"من أّلف مسرحية ) 50

A(ليل جبران خ    B( نطون  أ  فرح    
C(  توفيق الحكيم     D(يحي حّقي   

  
  من أّلف زينب ؟ ) 51

(A   المنفلوطى     B(  المويلحى     
C( هيكل     D(المازنى   

  
" الى موطن األسرار قلت لها قفى ولما شربناها ودب دبيبها )  "52

   البيت ؟ هذانوع   من أي
  

(A  الهجاء     B(  المدح     
C( الخمريات      D(االمرثيات  
  

  ؟ "والد حارتناأ"مؤلف ) 53
A(   يعقوب صنوع    B(  فرح أنطون     
C(براهيم رمزى ِا      D(ظ نجيب محفو  



 6

  
  ؟"  أفندىرعبد الستا"مسرحية "من اّلف ) 54

A( محمود تيمور     B(محمد تيمور     
C(  المنفلوطى     D(طه حسين   

  
  ؟لف حديث عيسى بن هشام أمن ) 55

A(حمد حسين هيكل  م B(  عبدالقادر المازنى   
C(  محمد المويلحى     D(محمد عبده   

  
   ّي منطقة ولد المخدوم أحمد زين الدين أفى ) 56

(A   فنان    B(  معبر     
C(من ماهى   شونبال قريبًا   D(كاليكوت  

  
  ؟سس الجامعة اِالسالمية بعليكرة أمن ) 57

A( مولوى   وّكم    B(  موالناآزاد     
C(حسين   زاكر     D(سر سيد أحمد خان   

  
  سس مكتبة للمخطوتات العربية بشاليات ؟ أمن ) 58

A( علوى بن جفرى   السيد  B(  أحمد كويا      
C(قاضى   عمر     D(  مخدوم زين الّدين بن على   

  
    ؟" سارة"مؤّلف ) 59

(A حسين   طه    B(  العقاد     
C(وطى   المنفل    D(توفيق الحكيم   

  
  ؟" كتاب سيبويه "ّي فنٍّ أمن ) 60

A(   الرواية    B(  النحو     
C(سرحية   الم    D(علم العروض   

  
   ؟بن غوث لغياث رما االسم المشهو) 61

A( الفرزدق    B( جرير      
C( لاألخط    D( الكميت  

  
  من هو أميرالشعراء ؟) 62

A( ِابراهيم  حافظ    B(شوقى   أحمد    
C(ل صبرى   ِاسماعي   D(البارودى  

  
  ؟ " أبولو"من أسس جماعة ) 63

A(   المازنى    B(  أبوشادي      
C(ارودى   الب    D(ِاسماعيل صبرى   

  
  ؟" مروجعرائس ال"من أّلف ) 64

A(   خليل مطران    B(  خليل جبران     
C(ودى   البار    D(اسماعيل صبرى   
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  من هو شاعر النيل ؟ ) 65
A(  حافظ ِابراهيم    B(  أحمد شوقى     
C(اعيل صبرى   ِاسم    D(البارودى   

  
  من صنف كتاب األم؟) 66

A( االمام على    B( االمام الشافعى     
C( زالى غاالم    D( ابن حزم  

  
   كان رائد مدرسة الديوان؟من) 67

A( خليل جبران      B(  عبدالرحمن شكرى     
C(    ِايليا أبوماضى    D(  مخائيل نعيمة   

  
  يز الشاعر أحمد شوقى ؟ لكنى االنفّي بلد أِالى ) 68

A(  العراق     B(   الجزائر       
C(  األندلس     D(لبنانل ا  

  
   بايعت معى ق قدوهذى وفودالشر  قوا فى قد أتيت مبايعالأمير ا )69
   من قائل هذا البيت ؟    

A(   أحمد شوق    B(ِابراهيم  ظ حاف     
C(  خليل مطران     D(   خليل جبران  

  
   الرسائل فى األدب العربي؟بمن هوأول من أنشأ أسلو) 70

A(  عبد الحميد الكاتب   B( ابن المقفع     
C(انى  ذ الهم    D(ابن خلدون   

  
   ؟"الفتح المبين" فمن ال)71

A(     القاضى عمر البلنكوتى  B(  القاضى عمر بن عبد العزيز      
C( المحدوم زين الدين بن على   D(القاضى فخر الدين رمضان   

  
  ما هى خير مسرحية لفرح أنطون ؟) 72

 A(   أبطال المنصورةB(شمس النهار       
 C(رحلة الى الغد     D(زهر العمر   

  
  من هو رائد شعرالمقاومة؟) 73

A(اتى ّيالوهاب الب عبد  B(  محمود درويش     
C(ة  ضب عريي نس    D(عمر أبوريشة   

  
  ؟" الدعوة االسالمية فى شبه القارة الهندية"من الكتاب ل) 74

A( خدوم مزين الدين الB(قاضى محمد     
C( محى الدين اآللوائى D( شيخ الجفرى 

  
  ؟"ينبشاعر القطر"من هو الشاعر المشهور ) 75

A( حمد شوقى أ     B(ى  ف الرصاف معرو      
C( خليل جبران      D(   خليل مطران  
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  ؟ "العروة الوثقى "من هو صاحب مجلة ) 76
A(  عبدالرحمن شكرى   B(جمال الدين األفغانى       
C(  العقاد      D(الحورى  بشارة  

  
  كاتىحي تحتسبيى فا وناديت قوم   حصاتىمت ى فاتهفسرجعت لن) 77
  ؟ من قائل هذا البيت     

A(  أحمد شوقى     B(   خليل مطران     
C(   حافظ ابراهيم     D(البارودى 

  
  االسم القديم للرياض ؟ )78

A(يثرب      B(      النجد   
C(                          الحجاز           D(جدة  

  على رياسة من أنشئت العصبة األندلسية ؟)79
A(  الياس فرحات     B(توفيق ضعون     
C(علوفرياض الم    D(ميشال المعلوف   

 
  ______ ات شوقى حيسرممن ) 80

A(  شمس نهار     B( ير  ب بك الكعلى      
C(الوعي  ة عود     D(الوعى المفقود   

  

  )امال الفراغ(عيد الفطر  ______مازال الصائمون ) 81
A( ينتظرون     B( ينتظر     
C(تنتظرون     D(تنتظر   

  
  )امأل الفراغ( فى مكة  ------- كان ضيوف الرحمن ) 82

A(مقيمون     B( مقيما     
C(مقيمين     D(مقيم   

  
    -------- نسافر فى اليوم  )83

(A ثمانية     B(  الثامن     
C(ثامن     D(ثمانى   

  
  ؟سب الى بدرالدين نكيف ال) 84

A(  بدرّي     B(نى  ي الد    
C(  بدرالدينى     D(بدرى الّدين   

  
  ؟سب ِالى أبنكيف ال) 85

A(  أبي     B(أبوّي        
C(  االبّي     D(األبوّي   

  
   اِالسم هند الى صغير يحّول التعند) 86

(Aَنْيد ُه      B(  ُهنْيِيد    
C(  ُهَنْيدة     D(ُهَوْيِند   
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  قالة أكتبهام _______ ه  هذ:بين القوسين اسبة ممامنلمة ك بالفراغ أكمل ) 87
A(  ثالثة      B(  الثالث     
C(  ثالث     D(ة الثالث  

  
   بقرًة______لحقلفى ا)  88

A(  أحد عشر     B(  ِاحدى عشر     
C(  أحد عشرة     D( حدى عشرةإ 
 

  فى السوق ______ سنقضى ثالث ) 89
A(   ساعًة    B(  ساعٍة     
C(  ساعاتًا     D(ساعاٍت   

  
  غرٍف _____كم غرفًة فى هذا البيت؟ فى هذا البيت ) 90

A(   سبعُة    B(  ََسبعة     
C(  سبُع     D(سبَع   

  
  )امأل (فى أرض مصر  ----- ما من أرض أجود فيها القطن  )91

A( منها    B( فيها  
C(           منه     D( فيه

  
  يوم العيد------- استيقظ األوالد  : امأل الفراغ ) 92

A( مبكريَن      B(  مبكرون      
C(مبكران     D( مبكرات  

  
   سائق السيارة ______المسافران: امأل الفراع ) 93

A( يدعو      B( يدعوان       
C( يدعون     D( تدعو  

  
  باعداد الطعام------- هن) 94

A( مشغولة    B(مشغول      
C( مشغوالن    D( مشغوالت  

  
  -----اذاوقعي األالف بعد ضمة تقلب) 95

A( همزة     B(  ياءا     
C( واوا    D( ألفا  

  
  :اكتب من أّى بحر البيت التالى ) 96

  قيد األوابد هيكل  بمنجرٍد  وقد أغتدى والّطير فى وكناتها 
A(  مديد     B(  طويل     
C( جز  ز    D(بسط   

  
  لهذا مثال " الضعيف أمير الّركب) "97

A(  ِإيجاز     B(  إطناب     
C(  مساوات     D(كناية   
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  ِلهذا مثال ل" نهارالزاهد صائم وليله قائم) "98
A( المجاز المرسل      B(  المجاز العقلى     
C( التشبيه التمثيلى      D(كناية ال  

  
  .…هذا مثال ِل , " تحسبهم أيقاظا وهم رقود) " 99

A(   إيجاز    B(  إطناب     
C(  كناية     D(طباق   

  
  :يهّز الجيش حولك جاببيه   كما نفضت جناحيها العقاب ) 100

   يسمى التشبيه فى هذا البيت
A(   بليغا    B(    مؤّكًدا     
C(  تمثيًال     D(مرسال 

  
  

  نف فى النقد األدبى ؟أول كتاب ص هو ما) 101
A( عراء شطبقات ال    B( البخالء    
C( الشعروالشعراء   D(األغانى   

  
   ؟ب البديعامؤلف الكت) 102

A(  زتابن المع  B(  ابن سالم      
C(  ابن قتيبة   D(ابن األعرابى    

  
    اسم الكتاب المشهور لآلمد؟) 103

A( الشعروالشعراء      B(  الموازنة    
C(أدب الكاتب      D( البيان و التبيين   

  
  مؤلف الكتاب اليتيمة ؟ )104

A( آلمدى ا    B( الجليل الصولى      
C( الثعالبي    D(ابن رشد   

  
    ؟"نقد النظم"صاحب الكتاب ) 105

A( ابن المعتز    B( رشد ابن    
C(  الآلمدى     D(قدامة بن جعفر   


  

   صاحب نظرية خضوع األدب للجنس والوسط والزمن ؟) 106
A(  ه حسينط     B( تزله    
C(  تين   D( ورس ورت

  
  ما هى الصفة التي تجعل األدب خالدا ؟) 107

A( الخيال    B( لوبساأل    
C( العاطفة    D( المعاني  

  
  الكاب المشهور البن األثير ؟) 108

A( عبث الوليد     B( ذكري حبيب    
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C( المثل السائر    D( اليتيمة  
  

   ؟"فى األدب الجاهلى" ذى أّلف الكتاب  الناقد المشهور فى العصرالحديث ال) 109
A( طه حسين     B(  أحمد أمين     
C(دى ن أنورالج    D(شوقي ضيف   

  
   ؟ اليه الشعر أكثر مقداراجالعنصر من عناصر األدب الذى يحتاما هو ) 110

A( الخيال     B( األسلوب     
C( العاطفة     D(المعانى   

  
  من قال ؟"  ف تجمعت فى هدوءالشعر فيضان من شعور قوى نبع من عواط) "111

A( كوالريدج     B(  وردس ورت    
C(المعري      D(المتنبى  

  
  ما عدد أجزاء الكمبوتر المهمة ؟) 112

A(  ثالثة    B( ربعة أ    
C(خمسة       D( اثنان  

  
  كمبوتر ؟ع من الذى اختر) 113

A(  ادورد هيتس    B(تجن ن رو    
C( ميكرو سوفت     D( هوارد ايكن  

  
  "حياتى "لكتاب صاحب ا) 114

A(  أحمد الشايب     B( العقاد   C(ه حسين   ط  D(أحمد أمين    
  

  من النتائج المهمة لروايات نجيب محفوظ ؟) 115
A(تفسخ المجتمع     B( تشجيع النشاطا ت االسالمية    
C(اصالح  المجتمع     D( األخوة بين العرب  

  
  أهم أدوار التشخيص فى المسرحية؟) 116

A( المالبس    B(قصة ال    
C(الحركة      D( المحاورة  

  
  ---أن السيرة: الفرق بين السيرة و الرواية) 117

A(تاريخ حياة الفرد الحقيقى     B(  تاريخ شعب     
C(  الحكاية       D(عبرة للناس   

  
  ؟"مذهب الشك"صاحب  ) 118

A( سارتر  B( العقاد   C( ديكارت  D( مارجوليوت  

  ما هو األدب ؟ )119
A( الشعر  B(عن الحياة  تعبير   C(الرواية    D( حسن الخلق  

  
   ؟مؤلف النقد المنهجى عند العرب) 120

A( أحمد أمين    B(ورذ محمد من      
C(شوقى ضيف     D( طه حسين  
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