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 االستشراق یعني 1 .

           (A  دراسة علماء الشرق عن الشرق (B   دراسة علماء الشرق عن الغرب  

           (C  دراسة علماء الغرب عن الغرب (D   دراسة علماء الغرب عن الشرق  

        

 كان أغلب الشعر العربي القدیم2 .         

         (Aشعرا قصصیا   (B شعرا ملحمیا  

          (C شعرا وجدانیا   (D شعرا تمثیلیا 

 

 ألحمد محرم ھو" اإللیاذیة اإلسالمیة"3.         

          (Aشعر مسرحي (B شعر ملحمي (C شعر تمثیلي (D شعر وجداني 

 

 من رواد مدرسة الدیوان4.           

           (Aأحمد زكي أبو شادي   (B یخائیل نعیمةم  

            (Cعبد الرحمن شكري   (D أحمد شوقي 

 

 لیس من أعضاء جماعة أبولو5.            

           (Aإبراھیم ناجي   (B جبران خلیل جبران  

(C          علي محمود طھ   (D خلیل مطران 

             

 إلیاس أبو شبكة ھو شاعر6.            

            (Aيلبنان  (B مصري  (C عراقي  (D مغربي 

 

 یتمیز شعر الرومانسیة بـ7.            

           (Aحفظ القیم الدینیة   (B وصف الطبیعة  

           (Cربط األدب باألخالق   (D محاكاة النماذج 

 

 لیس من أبرز موضوعات أدب المھجر8.           

          (Aالحریة الدینیة (B نقد المجتمع (C مدح الحكام (D الحنین إلى الوطن 
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 من أصحاب شعر المناسبات9.          

            (Aأحمد شوقي    (B عباس محمود العقاد  

           (Cإیلیا أبو ماضي   (D فوزي المعلوف 

 

 "وحي القلم"صاحب كتاب 10.            

          (Aمصطفى لطفي المنفلوطي    (B رافعيمصطفى صادق ال  

           (Cمصطفى كامل   (D مصطفى كمال باشا 

 

 كتاب مشھور صاحبھ" لماذا تأخر المسلمون ولماذا تقدم غیرھم"11.           

         (Aعلي الطنطاوي   (B أبو الحسن علي الندوي  

         (Cمحمد الغزالي    (D شكیب أرسالن 

 

 ب في شكل المقامات، مؤلفھكتاب عربي كت" مجمع البحرین"12.          

        (Aناصیف الیازجي (B محمد المویلحي (C حافظ إبراھیم (D أحمد فارس الشدیاق 

  

 المأساة والملھاة من أنواع13.            

        (Aالشعر القصصي (B السیرة  (C المسرحیة  (D الروایة 

 

 نة مثل مارون النقاش أول مسرحیة عربیة في مدی14.         

        (Aالقاھرة  (B بیروت  (C دمشق  (D إستنبول 

 

 مسرحیة نقطة التحول في تاریخ المسرح العربي، مؤلفھا" أبطال المنصورة"15.        

         (Aفرح أنطون  (B جورج أبیض (C توفیق الحكیم (D إبراھیم رمزي 

 

 ھو" األخطل الصغیر"16.          

          (Aخوريرشید سلیم ال   (B بشارة الخوري  

            (Cقیصر سلیم الخوري   (D فارس الخوري 

 

 لقب اشتھرت بھ الكاتبة المصریة" بنت الشاطئ"17.        

        (Aمّي زیادة    (B سھیر القلماوي  

        (Cعائشة عبد الرحمن   (D لطیفة الزیات 
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 "ءشاعر الخضرا"شاعر تونسي عرف بـ18.           

         (Aإبراھیم عبد القادر المازني  (B عبد الوھاب البیاتي  

          (Cصالح عبد الصبور   (D أبو القاسم الشابي 

  

 "ناسك الشخروب " شاعر لبناني یعرف بـ19.          

        (Aمیخائیل نعیمة    (B إیلیا أبو ماضي  

         (Cجبران خلیل جبران   (D أمین الریحاني 

 

 رائد النھضة العربیة الحدیثة في القرن التاسع عشر20.        

        (Aطھ حسین  (B أحمد أمین (C رفاعة الطھطاوي (D قاسم أمین 

 

 مؤسس جمعیة العصبة األندلسیة21.        

      (Aجبران خلیل جبران   (B میشال معلوف  

        (Cرشید سلیم الخوري   (D جورج صیدح 

 

 سلیم وبشارة تقال ھما المؤسسان لجریدة22.         

         (Aالھالل  (B السمیر  (C روضة األطفال (D األھرام 

 

 رئیس جماعة أبولو بعد وفاة أحمد شوقي23.        

      (Aخلیل مطران    (B عباس محمود العقاد  

       (Cحافظ إبراھیم    (D إسماعیل صبري  

 

 لطھ حسین ھي" ء حدیث األربعا" 24.       

      (Aمجموعة المقاالت (B روایة  (C  مسرحیة  (D دیوان شعر 

 

 من روایات توفیق الحكیم25.       

      (Aأھل الكھف  (B عودة الروح (C شھرزاد  (D الملك أودیب 

 

 حصل طھ حسین شھادة الدكتوراه من الجامعة المصریة للرسالة26.        

       (Aالءذكرى أبي الع   (B في الشعر الجاھلي  

        (Cمع المتنبي    (D على ھامش السیرة 
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 مسرحیة شعریة لـ" مجنون لیلى "27.        

         (Aعزیز أباظة  (B عمر أبو ریشة (C مارون النقاش (D أحمد شوقي 

 

 ھي " أمیرة األندلس " 28.       

       (Aمسرحیة شعریة (B مسرحیة نثریة (C یدة نثریةقص (D روایة خیالیة 

  

 مدرسة اإلحیاء والبعث ھي29.          

           (Aالمدرسة التجدیدیة الرومانسیة  (B المدرسة الواقعیة  

            (C المدرسة المحافظة البیانیة  (D المدرسة الرمزیة 

 

 من رواد التمصیر في األدب المصري30.       

        (Aلمحمد عثمان جال   (B بدر شاكر السیاب  

         (Cجمیل صدقي الزھاوي   (D بلند الحیدري 

 

 رائد المسرحیة المصریة31.        

          (Aأبو خلیل القباني   (B یعقوب صنوع  

(C         مارون النقاش   (D سلیم النقاش 

 

 "ألفیة ابن مالك " 32.          

          (Aشعر تعلیمي  (B صصيشعر ق (C شعر مسرحي (D شعر غنائي 

 

 لیس من كتب أبي الحسن علي الندوي33.        

        (Aروائع إقبال    (B الطریق إلى المدینة  

           (Cمختارات من أدب العرب  (D فیض الباري 

 

 مسرحة شعریة مشھورة لـ" مأساة الحالج " 34.       

        (Aصالح عبد الصبور   (B بو ریشةعمر أ  

            (Cمعین بسیسو   (D عبد الرحمن الشرقاوي 

 

 یعرف ھذا الكاتب المصري بمبدع السیرة الذاتیة35.       

         (Aأحمد شوقي  (B قاسم أمین  (C طھ حسین (D محمد حسین ھیكل 
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 أول كتاب في النحو العربي36.         

           (Aالعین  (B الكتاب  (C الواضح النحو (D ألفیة ابن مالك 

 

 آخر إمارة انضمت إلى اتحاد اإلمارات العربیة المتحدة37.         

        (Aالشارقة  (B فجیرة  (C أم القیوین  (D رأس الخیمة 

 
 تأسست جامعة الدول العربیة في سنة38.          

    (A 1945  (B 1918  (C 1897  (D 1957 

 
 إفریقیا تعرف بـ بالد شمال39.         

           (Aالشام  (B الحجاز  (C المغرب  (D األندلس 

 

 ، كّمْل--------- دخل علینا الولد 40.          

         (A ٌمبتھج     (B مبتھجا  (C  ٍمبتھج  (D مبتھْج  

 

 ما ھو الخطأ من التصریحات اآلتیة ؟41.        

        (Aالخبر قد یكون كلمة مفرد  (B الخبر قد یكون جملة فعلیة  

        (Cالخبر قد یكون جملة اسمیة  (D الخبر قد یكون حرفا 

 

 ال النافیة للجنس تعمل عمل 42.

        (Aإّن   (B كان  (C لیس  (D أفعال الذم 

 
 .....كان وأخواتھا تعرف أیضا أفعال 43.          

       (Aالمقاربة  (B الشروع  (C الناقصة  (D لرجاءا 

 
 مفعول یبین نوع الفعل44.        

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

 
 من الشركة متعبین، كّمل ------- العمال 45.       

       (Aیعود    (B یعودون  (C تعودون  (D عاد 

 
 ھي" رحیم"إن اهللا غفور رحیم، كلمة 46.       

      (Aنعت   (B حال  (C تمییز  (D مبتدأ 
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 ---------- حبذا من أفعال 47.       

       (Aالذم   (B المقاربة  (C الناقصة  (D المدح  

 

 ، كلمة مرشدي ھي"إبراھیم مرشِدي"48.      

       (Aمرفوعة وعالمة رفعھا الیاء  (B مرفوعة وعالمة رفعھا الضمة المقدرة  

        (C وعالمة نصبھا الفتحة المقدرةمنصوبة (D منصوبة وعالمة نصبھا الیاء 

 

 ، الفعل مرفوع، وعالمة رفعھ"الطالب یقرؤون القرآن" 49.         

      (Aالواو    (B الفتح  (C ثبوت النون (D الضمة 

 

 ، كّمل----- سلمت على  50.        

        (Aأبوك  (B أبیك  (C أباك  (D أبك 

 

 ، إذا حذف الفاعل"كتب الرجُل الرسالة " 51.         

         (Aكتبت الرسالة  (B كتب الرسالة (C یكتب الرسالة (D كتب الرجل 

 

 ھي أول جریدة عربیة ظھرت في سنة" الوقائع المصریة " 52.          

 1802         (A        (B 1789  (C 1795  (D 1828  

 

 ریدة عربیة تصدر عنج" البعث اإلسالمي " 53.       

        (Aندوة العلماء، لكھنو   (B دار العلوم، دیو بند  

          (Cالجامعة السلفیة   (D باقیات الصالحات 

  
 االسم الكامل لتفسیر الطبري54.          

         (Aمدارك التنزیل   (B أنوار التنزیل  

          (Cجامع البیان عن تأویل آي القرآن  (D مفاتیح الغیب 

 

 من التفاسیر التي ألفت في العصر الحدیث55.         

         (Aتفسیر المنار  (B روح المعاني (C فتح القدیر (D الدرر المنثور 

 
 ------- النقائض فن شعري ظھر في العصر 56.         

        (Aالجاھلي  (B العباسي  (C األموي  (D التركي 
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 ات تعرف أیضا بـالمعلق57.        

          (Aالغلمانیات   (B السموط  (C الطردیات (D اإلخوانیات 

 

 شاعر وناقد جاھلي58.          

        (Aالنابغة الذبیاني  (B المتلمس  (C عمرو بن كلثوم (D امرؤ القیس 

 

 لیس من أغراض معلقة امرئ القیس59.          

        (Aوصف الطبیعة (B الغزل  (C الفخر  (D رثاء 

 

 لیس من أشھر رواة الشعر الجاھلي60.        

       (Aحماد الراویة   (B األصمعي  (C الحریري  (D أبو عمرو بن العالء 

 
 أول كتاب في النقد العربي، كاتبھ" طبقات فحول الشعراء " 61.        

        (Aمحمد بن سالم الجمحي   (B الجاحظ  

         (Cتیبةابن ق    (D قدامة بن جعفر 

 

 حبیبة الشاعر الجاھلي عنترة بن شداد62.        

       (Aعنیزة  (B عبلة  (C بثینة  (D أم أوفى 

  

 االسم األصلي للخنساء63.        

        (Aفاطمة بنت جیش   (B لیلى األخیلیة  

(C سكینة بنت الحسین    (D تماضر بنت عمرو 

 

 الطویلة لزھیر بن أبي سلمى تعرف بـالقصائد 64.       

         (Aالحولیات  (B السنویات  (C العامیات  (D الطویالت 

 

 لیس من أنواع النثر الجاھلي65.        

       (Aالحكم   (B األمثال  (C الوصایا  (D التوقیعات 

 

 قس بن ساعدة ینسب إلى قبیلة 66.         

          (Aذبیان  (B عبس  (C إیاد  (D بكر 
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 كتاب لـ" مجمع األمثال " 67.       

         (Aحماد الراویة    (B المیداني 

           (Cبدیع الزمان الھمذاني   (D عمرو بن العالء  

 

 في الجاھلیة ------ كان حسان بن ثابت شاعر 68.            

          (Aاألنصار  (B الیمامة  (C الیمن  (D الیھود 

 

 لكعب بن زھیر نظمت في وزن" بانت سعاد"قصیدة 69.         

          (Aالطویل  (B المدید  (C البسیط  (D الكامل 

 

  ------ عبارة من " إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم " 70.        

         (Aالقرآن الكریم  (B الحدیث النبوي (C قول اإلمام علّي (D األمثال العربیة 

 

 من أبرز خصائص النثر الجاھلي71.        

         (Aاإلطناب    (B مقال طویل   

        (Cوجود الوزن والقافیة   (D اإلیجاز 

 

 "بحتري الغرب " شاعر أندلسي یعرف بـ 72.          

         (Aابن ھانئ  (B ابن زیدون (C ابن حزم  (D ابن طفیل 

 

 -------- ر العربي في العصر رثاء المدن غرض ظھر في الشع73.         

         (Aالعباسي  (B العثماني  (C الجاھلي  (D الحدیث 

 

 أسس عبد الرحمن الداخل الدولة األمویة في74.        

       (Aدمشق  (B كوفة  (C قرطبة  (D بغداد 

 
 ھمام بن غالب ھو االسم األصلي للشاعر األموي75.          

        (Aاألخطل    (B عمر بن أبي ربیعة   

        (Cجریر    (D  الفرزدق 

 
 -------- لیس جمیل بن معمر من شعراء الغزل 76.           

         (Aالعذري  (B البدوي  (C العفیف  (D الفاحش 
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 معجم عربي ألفھ" لسان العرب " 77.         

        (Aابن منظور  (B الخلیل بن أحمد (C الصاحب بن عباد (D الجاحظ 

 

 معجم ألفھ" المنجد " 78.        

         (Aمنیر البعلبكي    (B روحي البعلبكي  

          (Cاألب لویس معلوف   (D شفیق معلوف 

 

 أول دیوان فني في الشعر الحر العربي، وصاحبھ" الناس في بالدي" 79.         

          (Aنازك المالئكة   (B صالح عبد الصبور  

           (Cبدر شاكر السیاب   (D علي أحمد باكثیر 

 

 ألحمد أمین ------ " حیاتي " 80.         

        (Aروایة  (B قصة  (C سیرة ذاتیة (D مسرحیة 

 

 إمام الشعراء المولدین في العصر العباسي -------- 81.            

         (Aبشار بن برد  (B أبو نواس  (C مسلم بن الولید (D أبو تمام 

 

 ------- أبو العتاھیة ھو رائد شعر 82.          

         (Aالطردیات  (B الزھدیات  (C الخمریات (D الغلمانیات 

 

 لیس من عناصر األدب83.       

        (Aالخیال  (B العاطفة  (C األسلوب  (D الصراع الفني 

 
 "مأل الدنیا وشغل الناس"شاعر عباسي 84.        

         (Aالمتنبي    (B البحتري   

          (Cأبو العالء المعري   (D أبو فراس الحمداني 

 

 كاتب عباسي عرف بالجاحظ الثاني85.         

         (Aابن قتیبة  (B ابن سینا  (C ابن العمید (D ابن رشد 

 
 مؤلفھ" معجم البلدان " 86.         

         (Aاالصطخري  (B لحموي یاقوت ا (C البیروني  (D المسعودي 
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 مجموعة قصصیة لـ" دنیا اهللا " 87.        

        (Aنجیب محفوظ    (B یحیى حقي  

        (C إحسان عبد القدوس   (D مصطفى لطفي المنفلوطي 

 
 "ولم یبق إال صورة اللحم والدم  لسان الفتى نصف ونصف فؤاده  : " من القائل88.          

         (A  حسان بن ثابت   (B علي بن أبي طالب  

           (C كعب بن مالك   (D زھیر بن أبي سلمى 

 
 من شعراء البالط89.         

          (Aكعب بن زھیر (B النابغة الذبیاني (C األعشى  (D عمرو بن كلثوم  

     

 لیست من مؤلفات جبران خلیل جبران90.         

         (Aابتسامةدمعة و (B المواكب  (C ابتسامات ودموع (D عرائس المروج 

  
 من كـُـتب الشاه ولي الدھلوي91.          

          (A التفھیمات اإللھیة   (B تحفة األحوذي  

           (Cالقادیاني والقادیانیة   (D فتح البیان 

 
 شاعرة فلسطین تعرف بخنساء العصر الحدیث92.          

            (Aمّي زیادة    (B سلمى الخضراء الجیوسي  

            (Cلیانة بدر    (D فدوى طوقان 

 

 كتاب لـ" الثقافة اإلسالمیة في الھند" 93.          

          (Aمحیي الدین اآللوائي   (B عبد الحي الحسني  

          (Cسید سلیمان الندوي   (D فیض الحسن السھارنبوري 

 

 ------- إلى العربیة من اللغة " كلیلة ودمنة" تم ترجمة كتاب 94.          

           (Aالسنسكریتیة (B الھندیة  (C البھلویة  (D اإلنجلیزیة 

 

 )اقرأ الشفرة من الیمین(رتب الشعراء المذكورین أدناه حسب تواریخ میالدھم مع استخدام الشفرة التالیة 95.        

 جریر 4.  األعشى 3.  المتنبي 2.     أبو نواس1.       

 

(A 2, 1, 4, 3  (B 1, 3, 2, 4 (C 4, 2, 3, 1 (D 4, 1, 3, 2     
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   ھي التصریحات الخاطئة عن الموشحات ما96.        .

  الموشحات فن نثري ظھر في األندلس         . أ

   ابن ماء السماء من المشھورین الذین كتبوا الموشحات       .ب

    للثقافة األندلسیة أثر واضح في نشوء الموشحاتكان        .ج

  .الموشحات فرع من النقائض        .د

                (A أ  (B د  (C  ج& ب  (D  د& أ 

 

 اختر التصریحات الصحیحة عن أدب المھجر97.          

 . ظھرت العصبة األندلسیة قبل الرابطة القلمیة           أ.  

 .أكثر أدباء المھجر تأثروا بالمدرسة الكالسیكیة كان      .ب       

 . كان جبران خلیل جبران رائد أدباء المھجر في البرازیل          .ج

  .كان معظم أدباء المھجر قادمین من بلدان الشام           .د

          (A ج  (B د  (C  ج& ب  (D  د& أ  

 
 European Association for the Study of Refugee Problems: التعریب الصحیح للعبارة98.        

         (Aالھیئة األوروبیة لدراسة مشاكل الالجئین (B الھیئة األوروبیة لدراسة المشاكل الالجئین  

       (Cالھیئة األوروبیة للدراسة مشاكل الالجئین (D ھیئة األوروبیة لدراسة المشاكل الالجئي  

 
 International Confederation of Free Trade Unions: یح للعبارةالتعریب الصح99.          

         (Aاتحاد دولي للنقابات العمالي  (B االتحاد الدولي للنقابات العمالیة  

         (Cاتحاد الدولیة للنقابات العمالي  (D االتحاد الدولیة للنقابات العمالي 

 
 "مدیر الشئون الموظفین: "اولة لالصطالح اآلتيالترجمة اإلنجلیزیة المتد100.           

Personal Manager          (A  (B Private Manager 

Managing Director           (C  (D Affairs Manager   

 

 تضمین النثر أو الشعر بشيء من القرآن الكریم أو الحدیث النبوي یعرف في علم البالغة بـ101.         

         (Aباقالط  (B السجع  (C االقتباس  (D التوریة 

 
 لیس من أسالیب التعبیر102.           

         (Aاألسلوب األدبي (B األسلوب العلمي (C األسلوب الخطابي (D األسلوب العاطفي 
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 ، الضیاء في المثال ھو"أنت كالشمس في الضیاء"103.        

         (Aالمشبھ  (B المشبھ بھ  (C ة التشبیھأدا (D وجھ الشبھ 

 

 ، التشبیھ في المثال"النشر مسك والوجوه دنانیر"104.        

          (Aتشبیھ مرسل فقط (B تشبیھ بلیغ فقط (C تشبیھ مؤكد فقط (D تشبیھ مفصل فقط 

 

 العالقة بین المعنى اللفظي والمعنى المجازي في االستعارات تكون دائما105.        

       (Aھةمشاب  (B غیر مشابھة (C جزئیة  (D كلیة 

 

 ، عالقة المجاز المرسل في المثال"وآتوا الیتامى أموالھم"106.        

        (Aسببیة  (B جزئیة  (C اعتبار ما كان (D حالیة 

 

 الفعل في ھذا المثال ----- ، أسند الفعل إلى "ازدحمت شوارع القاھرة"107.         

         (Aسبب  (B مانز  (C مكان  (D مصدر 

 

 من اإلنشاء غیر الطبي108.         

        (Aاألمر  (B النھي  (C االستفھام  (D التعجب 

 

 زیادة اللفظ على المعنى لفائدة ھي109.         

        (Aاإلیجاز  (B اإلطناب  (C المساواة  (D القصر 

 

  لقافیة، فھو ألف أو واو أو یاء لین یسبق الروّي مباشرة في علم احرف 110 .       

         (Aوصل  (B خروج  (C ردف  (D روي  

 

 لیس من أھداف تعلیم الخط111.         

          (Aالوضوح  (B السرعة  (C الجمال  (D تنبئ المھارات 

 

 لیس من أنواع القراءة المشھورة112.       

        (Aالقراءة التلخیصیة  (B تةالقراءة الصام  

         (Cالقراءة الجھریة  (D القراءة المركزة  
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 واضع نظریة الترتیب الھرمي للتعلم113.        

        (Aأسوبال  (B  جاجنیھ  (C توندایك  (D سكینار 

 

 لیس من أنماط التعلم حسب الترتیب الھرمي للتعلم114.         

         (Aالتعلم اإلرشادي (B التعلم المتمایز (C تعلیم التحدث (D تعلم القاعدة 

 

 ما ھي الطریقة القدیمة للتدریس من اآلتیة115.      

        (Aطریقة النحو والترجمة   (B الطریقة المباشرة  

         (Cالطریقة التواصلیة   (D طریقة المشروع 

 

 ه ھي خطوات ھذ: التخطیط، جمع المعلومات، التحلیل، إعداد التقریر، التقویم116.        

       (A  طریقة النحو والترجمة  (B الطریقة المباشرة  

       (C  الطریقة التواصلیة  (D طریقة المشروع 

 

 طریقة تساعد الطلبة أكثر على أن یكتشفوا المعلومات بأنفسھم117.         

          (Aالطریقة االستداللیة  (B الطریقة االستقرائیة  

        (Cلترجمةطریقة ا  (D الطریقة القیاسیة 

 

 برنامج فعال للمتدربین المعلمین للوقوف على عملیة التدریس والتدرب علیھا118.        

        (Aالتعلیم المصغر (B تعلیم الجماعة (C طریقة المشروع (D التعلم المبرمج 

 

 لیس من أصحاب النظریة المعرفیة في علم النفس التربوي119.        

       (Aبرونر. جروم س (B جین بیاشي (C سوشمان  (D إیفان بافلوف 

 

 منطقة التطور القریبة متصلة بنظریة120.        

       (Aنظریة الذكاءات المتعددة   (B النظریة السلوكیة 

        (C النظریة البنائیة االجتماعیة  (D  نظریة التكییف المیكانیكي 

___________________________ 


