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 ؟"طالع الشجرة یا"من ھو صاحب مسرحیة     .1

    A(  یعقوب صنوع        B(  إبراھیم رمزي 
    C(  علي أحمد باكثیر        D(  توفیق الحكیم  

  
 ؟ "كتاب العبر ودیوان المبتدأ والخبر" الذي كتبمن     .2

    A(   ابن طفیل        B(  ابن رشد 
    C(  ابن خلدون        D(  ابن العربي  

  
 ؟ "ومصارع االستعباد طبائع االستبداد"من ھو مؤلف كتاب     .3

    A(  سالمة موسى        B(  عبد الرحمن الكواكبي      
    C(  جمال الدین األفغاني      D(  قاسم أمین 

  
 من الذي لقب بالشیخ الرئیس ؟    .4

    A(  ابن سینا          B(  أبو بكر الرازي      
    C(  ابن النفیس        D(   شھیدابن 

  
 ؟ "الرشیدیات"من ھو األدیب اللبناني صاحب     .5

    A(  رشید رضى        B(  رشید سلیم الخوري      
    C(  رشید أیوب        D(  ابن رشد 

 
 ؟" لسان العرب  " من صاحب معجم    .6

    A(  المسعودي        B(  الفیروزابادي      
    C(  بن أحمد الخلیل        D(  ابن منظور      

  
 البیان والضیاء ؟ من ھو اللغوي العربي صاحب مجلة    .7

    A(  ناصیف الیازجي        B(  بطرس البستاني     
    C(  محمد المویلحي        D(  خلیل الیازجي 

  
 من ھو الشاعر الملقب بالمرعث ؟    .8

    A(  أبو نواس        B(  بشار بن برد 
    C(  أبو العتاھیة        D(  المتنبي  

  
 ؟" طبقات فحول الشعراء " من صاحب     .9

    A(  أبو زید القرشي        B(  ابن قتیبة 
    C(  ابن سالم الجمحي      D(  ابن المعتز  
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 ما ھو الحرف الذي یدل على امتناع شيء المتناع غیره ؟    .10
    A(  لو    B(  ال    C(  لوال      D(  بما 

  
 .......إلى العربیة من اللغة  " كلیلة ودمنة" تم ترجمة كتاب     .11

    A(  التیبتیة          B(  البھلویة       
    C(  ةالسنسكریتی        D(  اإلنجلیزیة 

  
 ؟ " تحریر المرأة" من صاحب كتاب     .12

    A(  عائشة التیموریة        B(  فدوى طوقان 
    C(  مي زیادة        D(  قاسم أمین  

  
 من ھي الشاعرة األندلسیة التي تغني بھا ابن زیدون ؟    .13

    A(  وردة الیازجي        B(  لیلى مجنون 
    C(  والدة بنت المستكفي      D(  یةلیلى األخیل 

  
 ما ھي الفترة التي یطلق علیھا عصر االنحطاط في األدب العربي ؟    .14

    A(  سقوط الدولة العباسیة دفترة بع    B(  فترة بین الدولتین األمویة والعباسیة 
    C(  فترة سقوط الدولة األمویة    D(  فترة تأسیس الدولة العباسیة  

  
 ؟ " معجم البلدان" من صاحب     .15

    A(  یاقوت الحموي        B(  الطبري 
    C(  المقدسي          D(  االصطخري 

  
 ؟ " ثورة الزنج" من ھو الشاعر الفلسطیني صاحب مسرحیة     .16

    A(  سمیح القاسم        B(  معین بسیسو      
    C(  محمود درویش        D(  توفیق زیاد  

  
 من ھو أھجى شعراء العرب ؟    .17

    A(  عمرو بن كلثوم        B(  األعشى 
    C(  بشار بن برد        D(  جریر  

  
 ؟ " دعاء الكروان" من صاحب روایة     .18

    A(  محمد حسین ھیكل      B(   المازنيإبراھیم عبد القادر 
    C(  طھ حسین        D(  نجیب محفوظ  

  
 ؟" نھج البالغة " من الذي جمع كتاب     .19

    A(  علي بن أبي طالب      B(  الشریف الرضي 
    C(  اإلمام حسین بن علي      D(  أحمد شوقي  
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 ؟ "االعتذاریات" قصائد تعرف بـ لشاعر الذي قالمن ا    .20
    A(  النابغة الذبیاني        B(  بن العبد طرفة 
    C(  األعشى          D(  امرؤ القیس  

  
 أشھر مسرحیة شعریة ألحمد شوقي    .21

    A(  مأساة حالج        B(  أبطال المنصورة 
    C(  مصرع كلیوباترا      D(  أورشلیم الجدیدة  

  
 لفھ الزبیدي ؟ما اسم المعجم الذي أ    .22

    A(  تاج العروس        B(   لسان العرب      
    C(  القاموس المحیط        D(  المنھل 

  
 أدیب الفالسفة وفیلسوف األدباء ؟المعروف بمن ھو     .23

    A(   المعريأبو العالء      B(  ابن العربي   
    C(  أبو حیان التوحیدي      D(  رابعة العدویة 

  
 تقع بـ عكاظ بعد الجاھلیةالشھیرة الشبیھة بسوق المربد سوق     .24

    A(  الطائف      B(  البصرة    C(  دمشق    D(  یثرب 
  

 ما ھو أبرز مؤلفات ناصیف الیازجي ؟    .25
    A(  قید األوابد        B(  المختارات 
    C(  أسواق الذھب        D(  مجمع البحرین  

  
 ؟ "العمدة في صناعة الشعر ونقده"من ھو مؤلف كتاب     .26

    A(  ابن قتیبة        B(  شیق القیروانيابن ر 
    C(  الجاحظ          D(  قدامة بن جعفر  

  
 ؟..." ینحت من صخر "من الذي قیل عنھ أنھ في شعره     .27

    A(  الفرزدق        B(   جریر      
    C(  األخطل          D(  الخطیئة 

  
 لنجیب محفوظ ةالشھیر الروایة    .28

    A(  عودة الروح        B(  الحرب في بر مصر 
    C(  أوالد حارتنا        D(   بركاتزیني 

  
 ما ھي أھم دواوین إیلیا أبي ماضي ؟    .29

    A(  اللزومیات        B(   الجداول 
    C(  الحماسة          D(  األبطال  
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  "خطبة البتراء"ـعرفت خطبة لزیاد بن أبیھ ب    .30
         A(  أن الخطیب أبتر ل      B(    بدأھا بالوعید والتھدیدألنھ  

  C(   ألنھ خطبھا بمكان اسمھ البتراء     D(    لم یبدأه بالتسلیم على النبي  
 

 أشھر سیرة ذاتیة في العربیة     .31
      A(  األیام        B(      زینب        C(  القصرین نبی      D(   مدن الملح  

 
 سیرة ذاتیة لـ "سبعون"    .32

      A(  طھ حسین         B(      میخائیل نعیمة   
      C(  عباس محمود العقاد       D(   خلیل جبرانجبران  

  
 الرئیس الثاني لجمعیة العصبة األندلسیة في المھجر     .33
       A(  ف میشال معلو         B(  معلوففوزي ال 
       C(  رشید سلیم الخوري       D(  بشارة الخوري    

   
 ما ھو تصغیر كلمة جاریة ؟    .34

       A(  جویریة      B(    جویرة     C(  جربة       D     (جار  
 
 ...أسس في  ي العالم العربيأول مجمع اللغة العربیة ف    .35
       A(  القاھرة       B(   القدس     C(  دمشق      D  (  بیروت  
  
 ؟" أنشودة المطر"من ھو صاحب     .36
       A(  حافظ إبراھیم        B(   السیاببدر شاكر 
    C(  إبراھیم رمزي        D(  یعقوب صنوع  

  
 ما ھي أكثر لغات العالم تأثرا باللغة العربیة ؟    .37

    A(  نیةاإلسبا        B(  اإلنجلیزیة 
    C(  الیونانیة          D(   لغة أھل جزیرة مالطا      

  
 من ھو شاعر الخضراء ؟    .38

    A(  معروف الرصافي      B(  عبد الوھاب البیاتي 
    C(  أبو القاسم الشابي      D(  جمیل صدقي الزھاوي  

  
 شاعر الثورة الجزائریة    .39

    A(   مفدي زكریا        B(  عبد القادر الجزائري 
    C(  جمال بوطیب        D(  أبو القاسم الشابي  
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 ؟" خنساء فلسطین ودنانیر "من ھي شاعرة صاحبت لقب     .40
    A(  سمیرة عزام        B(  فدوى طوقان      
    C(  مي زیاده        D(  سلمى خضراء الجیوشي 

  
 من ھو شاعر الحب والشباب ؟    .41

    A(  نازك المالئكة        B(  جبران خلیل جبران 
    C(  ماضي إیلیا أبو        D(  عمر أبو ریشة  

  
 ؟" الھاشمیات  " ما ھي    .42

    A(  القصائد عن الجمھوریة األردنیة الھاشمیة   
    B(  قصائد كتبھا شاعر اسمھ أبو ھاشم 
    C(  مجموعة القصائد للكمیت األزدي 
    D(  قصائد حول الھوامش  

  
 سائي المصريأول رائدة للحركة النسویة في العالم العربي، أسست االتحاد الن    .43

    A(  ھدى شعراوي        B(  ملك حفني ناصف    
    C(  لبیبة ھاشم        D(  ھند نوفل 

  
 أول خطیبة عربیة تتكلم بین الناس    .44

    A(  ھدى شعراوي        B(   ملك حفني ناصف      
    C(  لبیبة ھاشم        D(  ھند نوفل 

  
 أحمد سعید شاعر وناقد لبناني من أصل سوري اسمھ األصلي عليّ     .45

  A(  زار قبانين        B(  محمد الماغوط 
  C(  أدونیس          D(  سعید عقل 

  
 صدرت في  ،الحداثة العربیة دعت إلى طلیعیة مجلةھي  "شعر"    .46

    A(  دمشق    B(  القاھرة    C(  بغداد    D(  بیروت    
  

 "ناسك الشخروب"ـاألدیب اللبناني الذي عرف ب    .47
    A(  میخائیل نعیمة        B(  جبران خلیل جبران 
    C(  سیب عریضةن        D(  عبد المسیح حداد  

  
 كتاب مشھور لـ "المنقذ من الضالل"    .48

    A(  ابن حجر العسقالني      B(  ابن طفیل 
    C(  ابن رشد        D(  اإلمام الغزالي  
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 كتب أرسطول "الشارح"ـالفیلسوف العربي الذي عرف ب    .49
    A(  ابن شھید        B(  ابن العربي 
    C(  ابن رشد        D(  ابن طفیل  

  
 "العبقریات"أدیب وكاتب مصري صاحب     .50

    A(  محمود طاھر الشین      B(  عباس محمود العقاد 
    C(  عبد الرحمن شكري      D(  سالمة موسى  

  
 صاحب أول دائرة المعارف العربیة    .51

    A(  بطرس البستاني       B(  جرجي زیدان 
    C(  طھ حسین        D(  أحمد أمین  

  
 ؟" المتدارك"س عشر من الذي استنبط البحر الساد    .52

    A(  سیبویھ          B(  الخلیل بن أحمد 
    C(  األسمعي        D(  األخفش  

  
 أول جریدة عربیة في المھجر     .53

    A(  الوقائع المصریة        B(  جرنال الخدیوي 
    C(  كوكب أمریكا        D(  صوت الغرب  

  
 روایة كتبھا المناضل الفلسطیني "رجال في الشمس"    .54

    A(  وسمعین بسی        B(  غسان كنفاني 
    C(  إبراھیم طوقان        D(  جمال ناجي  

  
 الحدیثة شاعر عراقي من شعراء النھضة    .55

    A(  معروف الرصافي      B(  أبو القاسم الشابي 
    C(  یوسف بشیر التیجاني      D(  إسماعیل الخشاب  

  
 "ح الحائرةاألروا"شاعر سوري من شعراء المھجر، أصدر مجلة الفنون في نیویورك، لھ دیوان     .56

    A(  میخائیل نعیمة        B(  جبران خلیل جبران 
    C(  نسیب عریضة        D(  ودیع باحوط  

  
 مقامة حدیثة كتبھا "لیالي سطیح"    .57

    A(  بدیع الزمان الھمذاني      B(  الحریري 
    C(  حافظ إبراھیم        D(  ناصیف الیازجي  
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 "رأیت رام هللا"عن  1989الشاعر الفلسطیني الذي نال جائزة نجیب محفوظ في     .58
    A(  محمود دوریش        B(  مرید البرغوثي 
    C(  سمیح القاسم        D(  توفیق زیاد  

  
 ـھي أول مجموعة قصصیة ل" أرخص لیالي "     .59

    A(  نجیب محفوظ        B(  یوسف إدریس 
    C(  یحیى حقي        D(  یوسف الشاروني  

  
 شاعر المرتدین في حروب الردة    .60

    A(  الحطیئة          B(  حسان بن ثابت 
    C(  لبید بن ربیعة        D(  أمیة بن الصلت  

  
 لمصطفى صادق الرافعي رد لكتاب "تحت رایة القرآن"    .61

    A(   "ھیكلمحمد حسین ل " ثورة األدب  B(   "ألحمد أمین " فجر اإلسالم 
    C(   "لعقادعباس محمود ال " الدیوان    D(   "لطھ حسین "في الشعر الجاھلي  

  
 شھر رحالة عربي ؟من ھو أ  .62

  A(  االصطخري        B(  ابن بطوطة 
  C(  ابن حوقل        D(  البیروني  

  
 من الصحابي الوحید الذي ذكر اسمھ صراحة في القرآن الكریم ؟  .63

  A(  زید بن حارثة        B(  سعد بن معاد   
  C(  عبد الرحمن بن عوف      D(  علي بن أبي طالب 

  
 من ھو جالینوس العرب ؟  .64

  A(  ابن سینا          B(  ابن مسكویھ 
  C(  أبو بكر الرازي        D(  الزھراوي 

  
 على كم حرف نزل القرآن ؟  .65

  A(  خمسة أحرف        B(  ستة أحرف  
C(    سبعة أحرف        D(  ثمانیة أحرف  
  

 ترجمان القرآن ؟المعروف ب من ھو  .66
  A(  عبد هللا بن عمر        B(  عبد هللا بن عباس      

C(  عبد هللا بن عمرو بن العاص    D(  لحة بن عبید هللا ط 
  

  في أي عام تم إلغاء الدولة العثمانیة ؟  .67
  A(  1924    B(  1798    C(  1914    D(  1956  
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 عاصمة الدولة األمویة في األندلس  .68
  A(  طلیطلة    B(  قرطبة    C(  إشبیلیة    D(  غرناطة 

  
 "ومن ال یكرم الناس ال یكرم -     ومن یغترب یحسب عدوا صدیقھ" : من القائل  .69

  A(  كعب بن زھیر        B(  عنترة بن شداد 
  C(  بن أبي سلمى زھیر      D(  حسان بن ثابت  

  
 " أعددت شعبا طیب األعراق -  األم مدرسة إذا أعددتھا" : من القائل  .70

  A(  أحمد شوقي        B(  حافظ إبراھیم 
  C(  خلیل مطران        D(  جمیل صدقي الزھاوي  

  
 " والسیف والروح والقرطاس والقلم     -  رفنيالخیل واللیل والبیداء تع" : من القائل  .71

  A(  المتنبي          B(  بشار بن برد 
  C(  أبو نواس        D(  ابن الرومي  

  
 " مھند من سیوف هللا مسلول   -    إن الرسول لسیف یستضاء  بھ" : من القائل  .72

  A(  لبید بن ربیعة        B(  حسان بن ثابت 
  C(  الخنساء          D(  كعب بن زھیر  

  
 " والبیت یعرفھ والحل والحرم  -   ھذا الذي تعرف البطحاء وطأتھ" : من القائل  .73

  A(  جریر          B(  الفرزدق 
  C(  األخطل          D(  أبو محجن الثقفي 

  
    ------ ھو  Arab Spring" الربیع العربي"المراد بـ  .74

  A(  الروائع الشعریة ألدباء العرب 
  B(  موسم الربیع في بعض البلدان العربیة 
  C(   سلسلة احتجاجات وثورات في العالم العربي ضد القمع واالستبداد 
  D(  حركة شعبیة عربیة لحمایة الطبیعة 

  
  یدل على حدث مقترن بزمن معین لفظ   .75

  A(  الفاعل          B(  ةفعلی الجملة 
  C(  الفعل          D(  الظرف 

  
  :" الطالبان"تعرب " نانجح الطالب" في قول   .76

  A(  مة رفعھ األلف ألنھ مثنىفاعل مرفوع وعال 
  B(  فاعل مرفوع وعالمة رفعھ الواو ألنھ من األسماء الستة 
  C(  فاعل مرفوع وعالمة رفعھ الضمة 
  D(  فاعل مرفوع وعالمة رفعھ الواو ألنھ جمع مذكر سالم 
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   :" المسلمون"تعرب " انتصر المسلمون"في قول   .77
  A(  فاعل مرفوع وعالمة رفعھ األلف ألنھ مثنى 
  B(   فاعل مرفوع وعالمة رفعھ الواو ألنھ من األسماء الستة. 
  C(  فاعل مرفوع وعالمة رفعھ الضمة 
  D(  فاعل مرفوع وعالمة رفعھ الواو ألنھ جمع مذكر سالم 

  
  المصدر المؤول ھنا ھو"  نك ناجحأیسعدني "   .78

  A(  أن فقط          B(   أن واسمھا وخبرھا 
  C(  ناجح          D(  یسعدني  

  
  "بشیرما جاءنا من " ةفي جمل "شیرب"  .79

  A(  فاعل مجرور لفظا ومحال    B(  فاعل مرفوع 
  C(  فاعل مجرور لفظا مرفوع محال    D(  فاعل مجرور محال فقط 

  
  الفاعل ال  .80

  A(  یتأخر عن فعلھ        B(  یتقدم عن فعلھ 
  C(  یحذف عن فعلھ        D(  یرفع عن فعلھ 

  
  ةأي من ھذه الجمل صحیح  .81

  A(  الباننجحا الط        B(  نجحوا الطالب 
  C(  نجحوا الطالبات        D(  نجح الطالب  

  
  ".قال إني عبد هللا آتاني الكتاب، وجعلني نبیا " :؟ الجمل اآلتیة في "إن" ھمزةكسرت لماذا   .82

  A(  وقعت بعد القول        B(   قبل اسموقعت  
  C(   مع یاء المتكلموقعت      D(   بعد فعل ماضيوقعت  

  
ّ بأنواع الھموم لیبتلي   -لبحر أرخى سدولھ  ولیل كموج ا"   .83  ھذا البیت یشتمل على تشبیھ ". علي

A(  تمثیلي    B(  غیر تمثیلي  C(  مقلوب    D(  ضمني 
  

نك من الظلمة كثرة الجیوش واألنصار "   .84 ّ    )".إنما نؤخرھم لیوم تشخص فیھ األبصار(ال تغر
   -------- ـ ھذا مثال ل. آن الكریمالكلمات بین القوسین من القر    

A(  سجع    B(  توریة    C(  اقتباس    D(  جناس  
  

 .------- االستعارة في اآلیة " . النورإلى  الظلماتكتاب أنزلناه إلیك لتخرج الناس من "   .85
A(  تصریحیة  B(  مكنیة    C(  تمثیلیة    D(  مجردة  

  
 ------- البیت  ىسمیإذا حذف من كل مصراع لبیت نصف التفعیالت،   .86

A(  الكافي    B(  المجزوء  C(  المشطور  D(  المنھوك  
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والذین یدعون من دونھ ال یستجیبون لھم بشيء إال كباسط كفیھ إلى الماء لیبلغ فاه وما ھو "  .87
 ما ھو غرض التشبیھ في ھذه اآلیة ؟". ببالغھ  

A(  بیان حال المشبھ        B(  تقریر حال المشبھ 
C(  تزیین المشبھ        D(  تقبیح المشبھ  

  
 .الفعل ----- في ھذا المثال إلى " ازدحمت"یسند الفعل ". شوارع القاھرةازدحمت "  .88

A(  زمن    B(  مصدر    C(  سبب    D(  مكان 
  

 " ید"قي والمعنى المجازي للكلمة ما ھي العالقة بین المعنى الحقی" .  أیدیھمهللا فوق  ید"   .89
A(  كلیة          B(  سببیة 
C(  اعتبار ما كان        D(  محلیة 

  
 بھ صحیح أوزان الشعر وفاسده وما یلحقھ من الزحاف والعللعلم یعرف   .90

  A(  علم النحو        B(  علم القافیة  
  C(  علم العروض        D(  علم اللغة  

  
 اسم منصوب یبین سبب الفعل أو علة حصولھ  .91

  A(  المفعول بھ        B(  المفعول ألجلھ  
  C(  المفعول المطلق        D(  المفعول فیھ 

  
 امال إال مع غیرهلفظ ال یظھر معناه ك  .92

  A(  الحرف          B(  الفعل الماضي  
  C(  االسم          D(  الفعل المضارع  

  
 الجمع بین شيء وضده في كالم واحد  .93

  A(  الجناس          B(  الطباق  
  C(  المقابلة          D(  حسن التعلیل  

  
 جعل حرف مكان حرف آخر  .94

  A(  الندبة    B(  االستثناء  C(  اإلبدال    D(  اإلضافة  
  

 لمؤنث السالم ینصب بـجمع ا  .95
  A(  الفتحة    B(  الكسرة    C(  الضمة    D(  السكون  

  
 ھو كتاب لـ "إرشاد العباد إلى سبیل الرشاد"  .96

  A(  زین الدین المخدوم الصغیر    B(  زین الدین المخدوم الكبیر  
  C(  عمر القاضي        D(  أبو بكر الشالیاتي  
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 ......ھو كتاب مشھور في الفقھ  "فتح المعین"  .97
  A(  الحنفي    B(  المالكي    C(  الشافعي    D(  الحنبلي  

  
 ...........ھو كتاب مشھور في  "حجة هللا البالغة"  .98

  A(  الحكمة الیونانیة        B(  فلسفة التشریع اإلسالمي  
  C(  التاریخ السیاسي لإلسالم     D(  تفسیر القرآن 

  
 .......... ھو  أول  " النفع العظیم ألھل ھذا اإلقلیم"   .99

  A(  تفسیر ھندي        B(  جریدة عربیة ھندیة  
  C(  كتاب فقھي        D(  شعر عربي ھندي  

  
 "حسان الھند"ــمن الذي عرف ب  .100

  A(  غالم علي آزاد البلغرامي    B(  أنور شاه الكشمیري  
  C(  مال محمود الجونفوري      D(  كاكا عمر 

  
 ھو كتاب ھندي لـ "أبجد العلوم"  .101

  A(  أنور شاه الكشمیري      B(  نواب صدیق حسن خان القنوجي  
  C(  شاه ولي هللا الدھلوي      D(  عبد الحق الدھلوي  

  
 لیس من كتب عبد الحي الحسني  .102

  A(  نزھة الخواطر        B(  الھند في العھد اإلسالمي  
  C(  السبعة السیارة        D(  الثقافة اإلسالمیة في الھند  

  
  ؟ یزیة المتداولةالترجمة اإلنجلما ھي : " عقد تأسیس الشركة"  .103
    A(  Memorandum of Association of the Company    
    B(  Company Meeting  
    C(  Establishment of the Company  
    D(  Company Directorate 

  
  ؟ الترجمة اإلنجلیزیة المتداولةما ھي : " مدیر شئون الموظفین"  .104
    A(  Employees Federation      B(  airsManagerial Aff  
    C(  Personal Manager      D(  Management   

  
  ؟ الترجمة اإلنجلیزیة المتداولةما ھي : "ضریبة الدخل"  .105
    A(  Entry Behavior      B(  Income Tax    
    C(  First Attack        D(  Mutual Relationship  
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106.  Limited Liability Company  : ؟ الترجمة العربیة المتداولةما ھي     
  A(  شركة ذات مسؤولیة محدودة    B(  شركة االئتمان المحدود  
  C(  شركة مساھمة محدودة      D(  شركة معاملة محدودة  

  
107.  Gulf of Cooperative Council  : ؟ الترجمة العربیة المتداولةما ھي 

  A(  لجنة المعاملة العربیة      B(  مجلس التعاون الخلیجي  
  C(  معھد االشتراك العربي      D(  ز مساھمة خلیجیةمرك 

  
    :الصحیحةاقرأ التصریحات اآلتیة واكتشف منھا   .108

  الشعراء المخضرمون ھم الذین ولدوا في العصر العباسي  -أ  
  بنت الشاطئمن مؤلفات عائشة " التفسیر البیاني للقرآن الكریم"  -ب  
َ مارون النقاش بـ  -ج     "باني مصر الحدیثة"لقب
 ب في النحو العربي سیبویھ ھو الذي كتب أول كتا  -د  
    
  A(  أ    B(  ب    C(  ب&  ج    D(   ب& د 
     

    :الخاطئةاقرأ التصریحات اآلتیة واكتشف منھا   .109
 .كان جرجي زیدان ھو الذي كتب الروایات أوال في العربیة  -أ

  .قصة قصیرة لمحمد تیمور" في القطار"  -ب
  .روایة لعبد القادر المازني" زینب"  -ج
  .روایة عربیة مشھورة في العصر الحدیث" الشمالموسم الھجرة إلى "  -د
  
  A(  أ    B(  ب    C(   ج  & أ    D(  ب&  د  

  
    :الصحیحةاقرأ التصریحات اآلتیة واكتشف منھا   .110

 .كان الجاحظ شاعرا أمویا مشھورا  -أ
ْ لألدب العربي  -ب   .نال نجیب محفوظ جائزة بُوكَر
  ". تھافت التھافت"ور الكاتب األندلسي ابن رشد ھو مؤلف الكتاب المشھ  -ج
  .عاش جریر في قصر ھرون الرشید مدة طویلة  -د
  
  A(  أ    B(  أ&  ب    C(   ج    D(  ج&  د  

  
    :الخاطئةاقرأ التصریحات اآلتیة واكتشف منھا   .111

 .ھي مسرحیة شعریة ألحمد شوقي" مصرع كلیوباترا"  -أ
  .كان میخائیل نعیمة رئیس الرابطة القلمیة  -ب
  .لمارون النقاش ھي ترجمة لمسرحیة أوروبیة "البخیل"مسرحیة   -ج
  .جبران خلیل جبرانھو كتاب مشھور ل" النبي"  -د
  
  A(  أ    B(    ب    C(  أ&  ج    D(  ج&  د  
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    :صل بین الخانات الصحیحة  .112
  )ج(        )ب(       ) أ( 

  روایة إسالمیة    الست ھدى    نجیب الكیالني    
  مسرحیة إسالمیة      شھرزاد        

  مسرحیة ذھنیة    حارتنا أوالد        
    مسرحیة شعریة    لیالي تركستان           
  

  A(   مسرحیة شعریة -الست ھدى  –نجیب الكیالني 
  B(   مسرحیة ذھنیة - شھرزاد  –نجیب الكیالني 
  C(   مسرحیة إسالمیة -إمام عظیم  –نجیب الكیالني 
  D(   روایة إسالمیة   - لیالي تركستان  –نجیب الكیالني 

  
    :الخانات الصحیحة صل بین  .113

  )ج(         )ب(        ) أ( 
  الحاوي    جالینوس العرب    المسعودي    
  الرسالة الھزلیة    بحتري المغرب          

    تحفة النظار وعجائب المخلوقات    رحالة العرب        
    مروج الذھب ومعادن الجوھر  ھیرودوت العرب        
    
  A(   الحاوي -جالینوس العرب  –المسعودي 
  B(  الرسالة الھزلیة    -بحتري المغرب  –ي المسعود 
  C(   تحفة النظار وعجائب المخلوقات -رحالة العرب  –المسعودي 
  D(   مروج الذھب ومعادن الجوھر -ھیرودوت العرب  –المسعودي  

 
ین(ما ھو الترتیب الصحیح لألعالم المذكورین أدناه حسب تواریخ وفاتھم   .114 ن الیم رأ الشفرة م ):اق

    
  ابن خلدون  .4  رفاعة الطھطاوي.    3  عبد الحمید الكاتب.   2  احظالج.   1  
    
  A(  2 – 3 – 1– 4        B(  3 – 4– 1 – 2  
 C(  1 – 2 – 3 – 4   D(  4 – 2 – 3 - 1 

  
):اقرأ الشفرة من الیمین(ما ھو الترتیب الصحیح لألعالم المذكورین أدناه حسب تواریخ میالدھم   .115

   
  المتنبي  .4  البوصیري  .3    ءالخنسا  .2  أبو نواس  .1  
    
  A(  2 – 4 – 1– 3     B(  3 – 4– 2 – 1  
 C(  3 – 4 – 1 – 2    D(  2 – 4 – 3 - 1 
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ة   .116 ة االجتماعی ة البنائی ي) Social Constructivism(النظری نفس المعرف م ال دمھا عل اھیم ق ن مف . م
  جتماعیةبالنظریة البنائیة اال ما ال یوافقاختر من األفكار اآلتیة   

 
  A(  الدارس یبني علوما ومعارف من عند نفسھ بتفاعلھ مع البیئة والمجتمع  
  B(  الدارس یجمع علوما ومعارف من المدرس ومن الكتاب الدراسي فقط 
  C(  استخدام كمیة الفعالیات المناسبة لتوسیع تعدد أوجھ الذكاء للدارس 
  D(  اندماج مقدرات لغویة متنوعة في أعلى شكل طبیعي 

  
 :طریقة تستخدم لتدریب المدرسین   .117

A(     الطریقة المباشرة      B(  خطة دالتن    
C(    طریقة المشروع        D(  التعلیم المصغر  

  
 :اخترع طریقة المشروع  .118

A(    جایمس ھوالند جون دوئي و    B(  كیل باطریك  جون دوئي و  
C(    جایمس آشر جایمس ھوالند و    D(  كیل باطریك جایمس آشر و 

  
 :من األمور التي یجب مراعاتھا عند استخدام الوسائل التعلیمیة في الصفوف اللغویة  .119

A(   تنظیم الدرس حسب الوسائل المتوفرة  
B(  االعتماد على وسیلة واحدة دائما  
C(  اختیار الوسائل حسب الدّرس 
D(  استخدام وسائل كثیرة متنوعة في درس واحد 

  
 :لذكاء المتعددة واحد من اآلتي قدم نظریة أوجھ ا  .120

A(     برونار          B(  سكینار  
C(    ھوارد غاردنار        D(   جون دوئي 

  
  

____________________ 


