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 في العصر الجاھلي الصعالیكشاعر من 1.        
 (A  عروة بن الورد         (Bالمھلھل   

       (C      األعشى      (D           النابغة الذبیاني   
   
     "تھافت التھافت"ف كتاب مؤل2.        
       (A  الثعالبي               (Bابن رشد         (Cالغزالي         (D     الجاحظ 

 
   كتاب أكادیمي شھیر صاحبھ "مصادر الشعر الجاھلي" 3.

 (A طھ حسین    (B شوقي ضیف  
 (C أحمد الشایب    (D ناصر الدین األسد  

 
 "ن لیلىمجنو"ـالشاعر المعروف ب 4.

 (A قیس بن ھبیرة    (B قیس بن ذریح  
 (C قیس بن الملوح    (D طیمقیس بن الخ 

 
 مجموعة المقاالتواحدة من اآلتیة ال تعد من  5.

 (A األجنحة المتكسرة   (B حدیث األربعاء  
 (C حصاد الھشیم    (D الفصول 

 
 "في اختراق اآلفاق نزھة المشتاق"أكبر جغرافي بالد المغرب واألندلس، ولھ كتاب  6.

 (A الخوارزمي (B اإلدریسي (C المسعودي (D الطبري 
 

 "تجارب األمم"مؤلف كتاب  7.
 (A ابن حزم (B البالذري (C ابن الجوزي (D ابن مسكویھ 
  

 ؟ "دنیا اهللا"من ھو صاحب مجموعة القصص القصیرة  8.
 (A طھ حسین    (B نجیب محفوظ  
 (C یوسف إدریس    (D في المنفلوطيمصطفى لط 

 
 "اإللیاذیة اإلسالمیة" مؤلف 9.

 (A أحمد محرم (B حسان بن ثابت (C ھومار  (D أحمد شوقي 
 

 "الھاشمیات" قصائده المعروفة بـشاعر أموي مدح أھل البیت في  10.
 (A الكمیت بن زید األسدي   (B  الفرزدق  
 (C حسان بن ثابت    (D جریر 
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 كاتبة المصریةباحثة البادیة لقب لل 11.
 (A وردة الیازجي    (B صفیة زعلول  
 (C ملك حفني ناصف   (D لطیفة الزیات 

 
 للشاعر  اكان معاصر أبو تمام 12.

 (A أبو نواس (B البحتري  (C األخطل  (D كعب بن زھیر 
 

 رائدة حركة تحریر المرأة في مصر 13.
 (A ھدى شعراوي    (B نازك المالئكة  
 (C سمیرة عزام    (D فدوى طوقان 

 
 ؟ من المذكورین أدناه الجاھليمن الذي عاش في العصر  14.

 (A مسلم بن الولید (B علقمة الفحل (C الفرزدق (D ابن طفیل 
 

 أكبر دولة عربیة من حیث عدد السكان 15.
 (A الجزائر     (B المملكة العربیة السعودیة  
 (C مصر     (D العراق 

 
 لقرويكاتب لقب بالشاعر ا  16.

 (A رشید أیوب    (B رشید سلیم الخوري  
 (C رشید معلوف    (D رشاد رشدي 

 
 "سبحة المرجان في آثار ھندوستان"لھ مؤلفات عدیدة، منھا  ،أحد نوابغ الھند 17.

 (A غالم علي آزاد البلغرامي  (B شاه ولي اهللا الدھلوي  
 (C أنور شاه الكشمیري   (D عبد الحق الدھلوي 

 
 باط ھي عاصمةالر 18.

 (A السودان  (B المغرب  (C الكویت  (D الجزائر 
 

 لیس من مؤلفات ابن قتیبة 19.
 (A الشعر والشعراء    (B أدب الكاتب  
 (C البیان والتبیین    (D عیون األخبار 

 
 )الیمیناقرأ الشفرة من ( مع استخدام الشفرة التالیةالشعراء المذكورین أدناه حسب تاریخ میالدھم رتب  20.

  ابن زیدون 2.   أبو العالء المعري 1. 
  عمر بن أبي ربیعة 4.    عمرو بن كلثوم 3. 

 
 (A 3 -4-1 -2 (B 4 -2-3 -1 (C 1 -3-2 -4 (D 2 -3-1 -4 

 
 
 



3 

 

 
 

 كاتب ال یتعلق بأرض الشام من المذكورین أدناه 21.
 (A أبو تمام     (B البحتري  
 (C أبو نواس    (D أبو العالء المعري 

 
 "صناجة األرض"اعر جاھلي عرف بـش 22.

 (A األعشى     (B امرؤ القیس  
 (C زھیر بن سلمى    (D عمرو بن كلثوم 

 
 لملوك شبھ جزیرة العرب في العصر الجاھليواحد من اآلتیة لیس من المادحین  23.

 (A حسان بن ثابت    (B عنترة بن شداد  
 (C النابغة الذبیاني    (D الحارث بن حلزة 

  
 ھا/ بین أغراض شعره  بالھجاءت /امتاز ة/مخضرم ة/اعرش 24.

 (A الحطیئة  (B كعب بن مالك (C حسان بن ثابت (D الخنساء 
 

 توبة الحمیر شخص اسمھ اشتھرت بمراثیھا في عربیةشاعرة  25.
 (A الخنساء     (B رابعة العدویة  
 (C لیلى األخیلیة    (D سكینة بنت الحسین 

 
 ، قائل ھذه العبارة المشھورة"قد أینعت وحان قطافھا، وإني لصاحبھاإني أرى رؤوسا " 26.

 (A زیاد بن أبیھ    (B علي بن أبي طالب  
 (C طارق بن زیاد    (D الحجاج بن یوسف  

 
 في المعاني، كاتبھ لغويكتاب " وسر العربیة فقھ اللغة" 27.

 (A الثعالبي     (B ابن درید  
 (C الفراء     (D مدالخلیل بن أح 

 
 "غرناطة أخباراإلحاطة في "أدیب أندلسي لھ كتاب  28.

 (A ابن رشد    (B ابن ھانئ  
 (C ابن حزم    (D لسان الدین بن الخطیب 

 
 "في التاریخالكامل : "مؤرخ كبیر، لھ آثار، منھا 29.

 (A عز الدین بن األثیر    (B ضیاء الدین بن األثیر  
 (C الطبري     (D المسعودي 

 
 عة الدول العربیة أسست في سنةجام 30.

 (A 1938  (B 1945  (C 1956  (D 1967  
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 لیس من مؤلفات مصطفى لطفي المنفلوطي 31.
 (A العبرات  (B وحي القلم (C في سبیل التاج (D الشاعر 

 
 لیس من أنواع علم المعاني 32.

 (A الخبر  (B القصر  (C الفصل  (D المجاز 
 

 "فتح البیان في مقاصد القرآن"من مؤلفاتھ وضة اإلسالمیة في الھند، النھ واحد من رواد 33.
 (A  صدیق حسن خان القنوجينواب  (B زین الدین المخدوم األول  
 (C أنور شاه الكشمیري   (D فیض الحسن السھارنبوري 

 
 لوصف حیاة الرعاة واإلبل في شعره" الراعي"شاعر لقب بـ 34.

 (A طرفة     (B یريعبید بن النم   
 (C متمم بن نویرة    (D جریر 

 
 العفیفلیس من شعراء الغزل  35.

 (A جمیل بثینة    (B كثیر عزة  
 (C عمر بن أبي ربیعة   (D مجنون لیلى 

 
 من الذي عاش في العھد اإلسالمي من المذكورین أدناه 36.

 (A المھلھل     (B لبید بن ربیعة  
 (C قس بن ساعدة    (D امرؤ القیس 

 
 الجزائر تقع في القارة 37.

 (A إفریقیا     (B آسیا  
 (C أوربا     (D أمریكا الجنوبیة 

 
 لیس من شعراء المدیح النبوي 38.

 (A یوسف النبھاني    (B البوصیري  
 (C زھیر بن أبي سلمى   (D ابن نبانة المصري 

 
 ھو االسم األصلي للشاعر العباسي "حسن بن ھانئال" 39.

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

 من ھو شاعر بغداد من المذكورین أدناه 40.
 (A ابن زیدون    (B أبو العتاھیة  
 (C عمر بن أبي ربیعة   (D أبو فراس الحمداني 
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 صاحبھعمل جغرافي شھیر في التراث اإلسالمي، " المسالك والمملك"كتاب  41.
 (A ابن خرداذبھ    (B خرياإلصط  
 (C اإلدریسي    (D المسعودي 

 
  كاتب وشاعرابن عبد ربھ ھو  42.

 (A عراقي  (B حجازي  (C أندلسي  (D شامي 
 

 لیس أبو نواس مشھورا في ھذا الفن 43.
 (A الخمریات    (B الطردیات  
 (C الغلمانیات    (D االعتذاریات 
  

 الحدیثةلقب اشتھرت بھا ھذه الشاعرة " خنساء العصر الحدیث" 44.
 (A فدوى طوقان    (B سمیرة عزام  
 (C نازك المالئكة    (D عائشة بنت الشاطئ 

 
 القحطانیون ھم 45.

 (A عرب الشمال    (B عرب الجنوب  
 (C العرب البائدة    (D العرب المستعربة 

 
 نظم امرؤ القیس معلقتھ في وزن 46.

 (A الطویل  (B المدید  (C البسیط  (D الكامل 
 

 اعر الخوارجش 47.
 (A الفرزدق    (B األخطل  
 (C طرماح بن الحكیمال   (D كثیر عزة 

 
 ھو لقب اشتھر بھ الكاتب المھجري" األخطل الصغیر" 48.

 (A بشارة الخوري    (B رشید سلیم الخوري  
 (C قیصر سلیم الخوري   (D الخوري فارس 

 
 الشھیر يمن مؤلفات الكاتب الھند" الھند في العھد اإلسالمي" 49.

 (A ه ولي اهللا الدھلويشا   (B أبو الحسن علي الندوي  
 (C عبد الحي الحسني   (D سر سید أحمد خان 

 
 في أیام محمد علي باشا كان واحدا من رواد مدرسة األلسن في مصر 50.

 (A رفاعة الطھطاوي   (B طھ حسین  
 (C عباس محمود العقاد   (D یعقوب صنوع 
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 للبیروني إلى اللغة الملیالمیة...) تحقیق ما للھند(" الھند كتاب"ترجم  51.
 (A قدسي سید أبوبكر   (B كروب. ن.ك.ك/ د  
 (C محیي الدین اآللوائي/ د   (D عبد الرحمن اآلدرشیري/ د 

 
 ، قائل ھذا البیت)"فدعني أبادرھا بما ملكت یدي   **  فإن كنت ال تستطیع دفع منیتي "( 52.

 (A یانيالنابغة الذب    (B طرفة بن العبد  
 (C جریر     (D كعب بن زھیر 

 
 ھو كتاب " تاج العروس" 53.

 (A نحوي  (B معجمي  (C دیني  (D تاریخي 
 

 المسرحیة العربیىة في سوریا رائد 54.
 (A أبو خلیل القباني (B یعقوب صنوع (C سالمة حجازي (D مارون النقاش 

 
 العربیة روایةلالطبعة األولى ل ھو عنوان" مناظر وأخالق ریفیة" 55.

 (A األیام     (B القاھرة الجدیدة  
 (C األجنحة المتكسرة   (D زینب  

 
 .---------  في علم البالغة یعرف بـتوافق الفاصلتین في الحرف األخیر  56.

 (A الطباق  (B السجع  (C االقتباس  (D التوریة 
 

 .ء أن وجھ الشبھ فیھ أقوى وأظھرھو جعل المشبھ مشبھا بھ بادعا ---------  57.
 (A التشبیھ المقلوب    (B التشبیھ غیر المقلوب  
 (C التشبیھ الضمني    (D التشبیھ غیر الضمني 

 
 - ---- ھذا البیت یشتمل على "). تليبأنواع الھموم لیب علّي  ** ولیل كموج البحر أرخى سدولھ(" 58.

 (A تشبیھ تمثیلي    (B تشبیھ غیر تمثیلي  
 (C استعارة تمثیلیة    (D كنایة 

 
 ھو أن یتشابھ اللفظان في النطق ویختلفا في المعنى 59.

 (A الجناس     (B مقابلة  
 (C حسن التعلیل    (D األسلوب الحكیم 

 
 .--------- الكلیة عالقة من عالقات المجاز  60.

 (A اللغوي  (B المرسل  (C العقلي  (D استعارة  
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 "النورإلى  الظلماتكتاب أنزلناه إلیك لتخرج الناس من ": اآلیة في  االستعارةعین نوع  61.
 (A استعارة تصریحیة   (B استعارة مكنیة  
 (C استعارة تمثیلیة    (D استعارة مرشحة  

 
 ھو حذف الحرف الثاني الساكن من جزء بیت شعر ------  62.

 (A إضمار  (B خبن  (C طي  (D وقص  
 

 ر في كل بیت، تنسب إلیھ القصیدةحرف صحیح آخ 63.
 (A وصل  (B خروج  (C ردف  (D روي  

 
 ربح، ھي الوزن األصلي لل)متفاعلن متفاعلن متفاعلن   **   متفاعلن متفاعلن متفاعلن( 64.

 (A الطویل  (B البسیط  (C الكامل  (D الخفیف  
 

 اسم كان وأخواتھا من 65.
 (A التوابع  (B المنصوبات (C المرفوعات (D المجرورات 

 
 ، لفظ مبكرین في الجملة"جاء ھؤالء مبكرین" 66.

 (A خبر  (B حال  (C نعت  (D تمییز 
 

 من الضمائر المنفصلة 67.
 (A الذین  (B ھذا  (C أنت  (D على 

 
 ، القاضي في الجملة"ذھبت إلى القاضي" 68.

 (A مجرور وعالمة جره الكسرة المقدرة (B مجرور وعالمة جره الیاء  
 (C مجرور وعالمة جره الكسرة الظاھرة (D  منصوب بالفتحة الظاھرة 

 
 الحال یكون دائما 69.

 (A مرفوعا  (B منصوبا  (C مجرورا  (D مجزوما 
 

  :، القراءة الصحیحة للرقم في ھذه الجملة ھي"عاما 18تزوج وعمره  70.
 (A عشر ثمانیة (B عشرة ثماني  (C عشرة ثمانیة (D عشر ثماني 

 
  :تعني) أفاض(كلمة . تفاصیل الفكرةعن  المعلم في المحاضرةأفاض  1.7

 (A خلط صدقا بكذب   (B تحدث بفخر 
 (C  أطال وأكثر    (D  أوجز واختصر  

  
 ال النافیة للجنس تعمل عمل 72.

 (A إّن    (B كان  (C ظن   (D كاد 
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 :Social Constructivism الجتماعیةواحدة من اآلتیة لیست من امتیازات النظریة البنائیة ا 73.

(A التركیز على الدارس ال على المدرس    
(B  التعلمال على  التعلیمالتركیز على        
(C التحریض على حریة الدارس        
(D الدارس بّناء المعلومات: االعتماد على المبدئ  

 
 : والقصائد واحدة من المجموعة اآلتیة من أھم أغراض تعلیم األناشید 74.

(A  لتدریس المفردات اللغویة  (B  لتدریس التراكیب اللغویة  
(C لالستحسان والتذوق   (D لتدریس القواعد اللغویة  

 
 :المحور الرئیسي الذي دارت حولھ تعریفات المنھج الدراسي  75.

(A المدرس  (B الدارس   (C الخبرات (D أسالیب التدریس 
 

 :ت الخط الجید اختر من المجموعة ما لیس من امتیازا 76.
(A   جمال  (B وضوح    (C   سرعة  (D اتباع 

  
 :واحدة من اآلتیة لیست من أغراض تعلیم اللغة العربیة في المدارس الرسمیة في كیراال 77.

 (A  تنمیة المقدرة التواصلیة في اللغة العربیة  
 (B  اكتساب المھارات اللغویة األصلیة  

  (C فھم أحكام الشریعة اإلسالمیة   
 (D    فنون اآلداب استحسان   

 
 :واحدة من ھذه المجموعة ال تلیق لطریقة الترجمة   78.

 (A   التعلیم سھل جدا من جانب المدرس (B  تعلیم اللغة المنشودة بمساعدة اللغة المحلیة  
 (C   تعلیم القواعد النحویة اصطالحیا  (D  توفیر الفرص للتحادث باللغة المنشودة  

 
 :صریحات اآلتیة موافقة للغة أي الت 79.

(A  یكتسب اإلنسان اللغة من بیئتھ   (B  اللغة وسیلة لإلظھار عما في ذھنھ  
(C   اللغة متصلة بثقافة اإلنسان   (D    جمیع ما ذكر  

 
 :واحدة من اآلتیة لیست من المھارات اللغویة األصلیة   80.

(A اإلنشاد  (B  القراءة  (C االستماع (D  الكتابة  
 

 اختر من ھذه المجموعة ما ال یناسب بامتیازات التقویم الجّید  81.
 (A  ثبات  (B  صدق  (C جمالیة  (D  شمولیة 

 
 :Multiple Intelligenceواحد من اآلتي قدم نظریة أوجھ الذكاء المتعددة   82.

 (A   برونار  (B سكینار  (C غاردنار  ھوارد (D  جون دوئي 
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 :من القائل ،"العرب ودیوانھا فتعلموه الشعر علم " 83.

(A  بن عباسعبد اهللا   (B عمر بن الخطاب 
(C  رسول اهللا)ص(    (D حماد الراویة  

 
 من ھو ؟". دل على معنىقول موزون مقفى ی"الشعر عنده  84.

(A اآلمدي     (B ابن خلدون 
 (C قدامة بن جعفر    (D الجاحظ 

 
 العربيأول كتاب مستقل في النقد  85.

 (A جمھرة أشعار العرب   (B طبقات فحول الشعراء 
 (C كتاب البدیع    (D نقد الشعر 

 
   ما ھي التصریحات الخاطئة عن حركة الدیوان 86.

  حركة الدیوان جماعة نقدیة مصریة متأثرة باألدب األمریكي   .أ 
  ب الدیوان تسمى ھذه الجماعة بالدیوان نسبة إلى الكتاب النقدي أصدره أصحا  .ب  
  كان نقد العقاد لشوقي ونقد المازني للمنفلوطي نقدا ذاتیا أكثر مما ھو موضوعي    .ج  
 .كانت ھذه الحركة ھي بدایة للرمزیة في األدب العربي الحدیث .د  

  
 (A  أ  (B ب  (C  ج& ب  (D  د& أ 

  
 ومنطیقیةوالرمن مالحظات المقارنة بین الكالسیكیة التصریحات الخاطئة اختر  87.

  .إلى أدب العاطفة الرومنطیقیةتدعو  عندماالكالسیكیة تدعو إلى أدب العقل  .أ 
 .تھتم بإثارة العواطف الرومنطیقیةتھتم الكالسیكیة بالصیاغة وتجوید األسلوب، ولكن  .ب 
 . بالقیم العالیة الرومنطیقیةعندما ال تؤمن  العلیاتؤمن الكالسیكیة بالقیم والمثل  .ج  
 .أدب أرستقراطي وأدب الكالسیكیة أدب القریة والطبیعة الرومنطیقیةأدب  .د  

  
(A  ج  (B د  (C  ج& ب  (D  د& أ  

 
 لكمال ثریا إلى العربیة" یا أهللا"ترجم قصیدة  88.

  (A محیي الدین مولوي   (B عبد اهللا ننمندا  
  (C سھیل وافي    (D محیي الدین اآللوائي  

 
 حسن على الحسنى الندويلیس من كتب أبي ال 89.

  (A رجال الفكر والدعوة في اإلسالم  (B روائع إقبال  
  (C نظرات في األدب   (D فیض الباري  

 
 أول مجلة عربیة في والیة كیرال 90.

  (A البشرى  (B الجامعة  (C كالكوت  (D النھضة  
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 "أزھر الھند"أكبر معھد ھندي یستحق أن یسمى  91.
 (A اء، لكھنوندوة العلم   (B دار العلوم، دیوبند  
 (C باقیات الصالحات، ولور   (D جامعة علیكره اإلسالمیة، علیكره 

  
 لسلطان بیجابور أول كتاب في تاریخ كیرال، قدمھ المؤلف زین الدین المخدوم الثاني " تحفة المجاھدین" 92.

  (A عادل شاه (B ساموتري (C شاھجھان (D أورنكزیب  
 

 : ب الصحیح للعبارةالتعری 93.
  The largest volcano in Asia has erupted for the second time in the month 
  

 (A انفجر أكبر البراكین في آسیا لمرة ثانیة في الشھر.  
 (B البركان كبرى في آسیا لمرة ثانیة في الشھر تانفجر.  
 (C في الشھر في آسیا لمرة ثاني انفجر أكبر البركان.  
 (D انفجر البركان الكبرى في آسیا لمرة ثانیة في الشھر.  

 
 :  التعریب الصحیح للعبارة 94.

 The world will never see anything like the statues of the ancient Egyptian 
       
 (A لم یشھد العالم نظیرا لتماثیل المصریین القدماء 
 (B القدماء لن یشھد العالم نظیرا لتماثیل المصریین 

   (C ال یشھد العالم نظیرا لتماثیل المصریین القدماء 
 (D ما یشھد العالم نظیرا لتماثیل المصریین القدماء 

 
 "كاتب عدل": اآلتي لالصطالح الصحیحة الترجمة اإلنجلیزیة 95.

Court Writer     (A           (B  Judge  (C Magistrate (D Notary Public
   

 "وكیل الوزارة": الصحیحة لالصطالح اآلتياإلنجلیزیة  الترجمة 96.
Agent of the Ministry     (A            (B Deputy Minister  

Under secretary to the Ministry    (C            (D Ministry Spokesman  
 

 "عالوة السكن": الترجمة اإلنجلیزیة الصحیحة لالصطالح اآلتي 97.
  Accommodation Facility      (A               (B Accommodation Allowance 

Accommodation Leave      (C              (D  Accommodation Application 
  

 لشكیب أرسالن "الشھباء"صدرت منھا جریدة  ،ھو لقب لمدینة" الشھباء" 98.
 (A بصرة  (B حلب  (C دمشق  (D بغداد 
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 اسي مشھور بلقب الحاحظ الثانيكاتب عب 99.

 (A ابن قتیبة (B ابن العمید (C الحریري (D الصاحب بن عباد 
 

 رائد فن الزھدیات في العصر العباسي 100.
 (A أبو العتاھیة    (B المتنبي  
 (C أبو العالء المعري   (D بشار بن برد 

 
 الكاتب العبقري في القصة القصیرة العربیة 101.

 (A طھ حسین    (B توفیق الحكیم  
 (C یوسف إدریس    (D محمد حسین ھیكل 

 
 ھذه المدینةتقع جامعة الزیتونة في  102.

 (A تونس  (B مصر  (C مغرب  (D سوریا 
 

 لتوفیق الحكیم -------- ھي " یا طالع الشجرة" 103.
 (A روایة  (B مسرحیة  (C سیرة ذاتیة (D دیوان شعر 

 
 التالوة دوسجآیتان لیھا سورة من القرآن الكریم ف 104.

 (A العلق  (B االنشقاق (C الحج  (D النبأ 
 

 قصیدة كاتبھا" نھج البردة" 105.
 (A أحمد شوقي    (B البوصیري  
 (C كعب بن زھیر    (D الشریف الرضي 

 
 أي من الكتب اآلتیة لیست لطھ حسین 106.

 (A ذكرى أبي العالء   (B مع أبي العالء في سجنھ  
 (C أبي العالء  فلسفة   (D صوت أبي العالء 

 
 ------ كتاب للرازي في " الحاوي" 107.

 (A الطب  (B الفقھ  (C التفسیر  (D الفلك  
 

 العراقي كتاب علمي للشاعر " الجاذبیة وتعلیلھا" 108.
 (A إسماعیل صبري    (B معروف الرصافي  
 (C جمیل صدیق الزھاوي   (D خلیل الحاوي 

 
 لیوسف السباعي ---------- ھي " ع الشوكنحن ال نزر" 109.

 (A روایة  (B مسرحیة  (C مقالة  (D قصیدة 
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 عبداهللا باشا أبو السعود، یصدرھا مواطن مصري أول صحیفة مصریة سیاسیة ظھرت في عصر النھضة 110.

 (A الوقائع المصریة    (B نزھة األفكار  
 (C الیعسوب    (D وادي النیل 
  

 " ------ الناس امرؤ القیس إذا أشعر "  111.
 (A رغب  (B ركب  (C رھب  (D طرب 

  
  المذكورین أدناه من الشعراءبقصائد الحولیات من اشتھر  112.

 (A زھیر بن أبي سلمى   (B النابغة الذبیاني  
 (C طرفة بن العبد    (D عمرو بن كلثوم 

 
 وقعت ھذه الحرب بین قبیلتي بكر وتغلب 113.

 (A غبراءلاداحس و (B الفجار  (C البسوس  (D ثاالبع 
 

 الشعر الجاھليأكثر بأیة لھجة وصل إلینا  114.
 (A لھجة عدنانیة (B لھجة حمیریة (C لھجة قحطانیة (D لھجة یمنیة 

 
 حبیبة امرئ القیس 115.

 (A عبلة  (B عنیزة  (C أم أوفى  (D شیماء 
 

 حول شخصیتھملحمة مشھورة شاعر جاھلي تدور  116.
 (A امرؤ القیس (B األعشى  (C عنترة بن شداد (D كعب بن زھیر 

 
 مجلة عربیة شھریة تصدر عن ندوة العلماء 117.

 (A البعث اإلسالمي (B الرائد  (C صوت األمة (D ثقافة الھند 
 

 عالم ھندي حاز جائزة الملك فیصل العالمیة 118.
 (A شبلي النعماني    (B أبو الحسن علي الندوي  
 (C ید سلیمان الندويس   (D أطھر المباركفوري 

 
 لعبد الحي الحسني" ھة الخواطرزن"االسم األصلي لكتاب  119.

 (A من األعالم اإلعالم بمن في تاریخ الھند  
 (B في أنواع العلوم والمعارف معارف العوارف  
 (C ومطلع النور المشرق  جنة المشرق  
 (D میزان العقول 

 
 ------- ي جریدة أسسھا جمال الدین األفغاني ومحمد عبده في ھ" العروة الوثقى" 120.

 (A القاھرة  (B بیروت  (C آستانة  (D باریس  
  

___________________  


