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د الف الثانيمن الذي یعرف بمجّد.    1 

زاد البلغرامي          غالم علي آ)  B                                (اهللا الدھلوي شاه ولّي A    

 C)   أنورشاه الكشمیري                                D)      أحمد السر ھندي            

فھأّل كتاب" شفاء العلیل".   2 

زاد البلغراميغالم علي آ                        B)          صدیق حسن خان القنوجي     (A 

 C)    فیض الحسن السھارنفوري                      D)           عبد الحي الحسني                   

  یة فى الھندبأول صحیفة عر  . 3

A(   ة الحق                        دعوB(    النفع العظیم  

C(                          صوت األمةD(   البعث اإلسالمي  

  مجلة البعث اإلسالمي تصدر من.  4

A(  بنارس      B(   لكنھو        (C               دلھي       (D بادحیدرا  

  توفي الدكتور محیي الدین اآللواي عام.   5

A(   1996               مB(   1992 م    (C 1994 مD              (     1998م  

  كتبھا" رسالة فى الخراج.   "6

A(                 الجاحظB(    يالمعّر              C(                  ابن قتیبةD(     الھمداني  

  التشبیھ المفصل .   7

A(              ما ذكرت فیھ األداة      B(     ما حذفت منھ األداة  

C (          ما حذف منھ وجھ الشبھ   D(      ما ذكر فیھ وجھ الشبھ 
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  قلبھ ولسانھ: إنما المرأ بأصغریھ : من القائل .   8

A(                حجاج بن یوسفB(   قس بن ساعدة C(            أكثم بن صیفيD(    عمرو بن معدیكرب  

  ل من وضع التقویم الھجري اّو.   9

A(         أبوبكر صدیق)ر            (B(       عمر بن الخطاب)ر(  

C(     عثمان بن عفان)ر       (       D(      علي بن أبي طالب)ر(  

  طالبا.....................فى الصف التاسع .  10

A(                اثنا عشر(B      اثنا عشرة C(                          اثنتا عشرD(      اثني عشرة  

  رائد طریقة المشروع.   11

A(   بافلوفB              (      سكینر            (C                     تورندیكD(       كیلباتریك  

  األسرة الحاكمة فى الكویت. 12

A  (                آل الصباحB(     آل ثاني C(      ة                     آل خلیفD(          آل حبیب  

  ............كان محمد علي ضابطا فى القوة . 13

A(                   البریطانیةB(     األلبانیة C(                           األفغانیةD (       تركیا  

  الخرطوم ھي عاصمة    .  14

A (                    السودانB(      تونس C(                            سوریةD(          لیبیا  

  لطھ حسین ھو مجموعة " من بعید."15      

A(                    القصصB(     مسرحیات  C(                          المقاالتD(        المواعظ  

  من یعرف بأبى الكیمیاء العربیة    . 16

A(              ابن سینا       B(    الكندي          (C            جابر بن حیانD(         ابن طفیل  

  ھذا كتاب الدھلوي الفھ فى اللغة : إزالة الخفاء عن خالفة الخلفاء       .17

A(                       العربیةB(   الھندیة  C(                          الفارسیةD(         األردیة  
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  اختر غیر المتجانس مما یأتي        18.

A(                  الجناس    (B  الطباق    C(                    اإلقتباسD( السجع  

  طرفة بن العبد كان من قبیلة    . 19

A(          بنو بكرB(  بنو تغلب C(                 بنو مخزومD( بنو اسد  

  األوليمؤسس  المملكة العربیة السعودیة  .20

A( عبد العزیز بن محمد بن سعود B( عبد العزیز بن عبد الرحمان السعود  

C( السعو   عبد الرحمان بن فیصل   (D عبد اهللا بن محمد آل سعود 

  سیرة ذاتیة  ل" أنا "    .21

A(         عباس محمود العقاد   B( أحمد أمین  

C( یوسف إدریس         (D توفیق الحكیم   

  كلیة عربیة في كیرال ھيل اّو . 22

A(  اأزھر العلوم بآلو     (B دار العلومبوازكاد  

C(   یكوت              رالم بألّسم اسّل    D( مدینة العلوم بفولیكل  

  من جمع أمثال العربي   .23

A(         حماد الراویةB(  لضبيامفضل C(     طارق بن زیادD( حاتم الطائي  

  اشتھر  بإسم" أوس حبیب بن "الشاعر  . 24

A( ألخطل              اB( جریر  C(              ابو تمامD( ابو نواس  

  لیس من مباحث علم المعاني   25.

A(               الخبرB(  الفصل  C(               اإلیجاز  D(    المجاز  

  لیس من الشعراء الصعالیك  .26

A( نفري           الّشB(  دعروة بن الور C( ط شرا              تأّبD(    عبید بن األبرص  
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  من یعرف باسم الجاحظ الثانى  .27

A( الفارابى       (B ابن العمید  C(  ابن سینا  D( الطغرائى  

  تم تأمیم قناة السویس سنة     .  28

A( 1892 B( 1956   C( 1965  D( 1857   

  اشھر نحاة الكوفة ھو     .  29

A(           ابن مالكB(  سیبویة  C(             كسائيD( ابن الندیم  

  معجم عربي ھندي مشھور في العالم العربي     . 30

A(         لسان العربB(  المعجم الوسیط          (C     تاج العروسD(      تھذیب اللغة  

  مثال لوتد المفروق      .31

A(                   قالB( ھو  C(                جلسD(    مضي  

  إذا رغب،و ھو..................أشعر الناس   .32

A(   زھیر بن ابي سلميB( ألعشي  C(       النابغة الذبیانيD(        امرؤ القیس  

  ف قاموسا عربیا عصریاأول من أّل .33

A(        سلیم البستاني    B(  بطرس البستاني     

C(                   فؤاد البستاني   D(  ناصیف الیازجي  

  ...................تلبس الممرضة معطفھا .34

A(              البیضاءB( بیضاء  C(                 األبیضD(  أبیض  

  الرئیس الحالى لدولة فلسطین .35

A(                      حسنى مبارك  B( محمود عباس  

C( یاسر عرفات                           D( عمر مختار 
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  عنصر آخر إلیھا أشد من أّي األدب الخلود وتكون الحاجة  عنصر ھام فى األدب ویمنح   .36

A(            األسلوبB(  العاطفة  C(            الخیالD( المعانى  

  "أنوار التنزیل وأسرار التأویل"مؤلف التفسیر  .37

A(             جاللینB(  ابن كثیر C(      الطبري D( البیضاوي  

  اسم الكامل البن الرومي .38

A(              ابو الحسن علي بن العباسB( ابو عبد الرحمان أحمد بن علي  

C(       محمد بن الحسین  D( ابو العباس محمد بن یزید  

  أول أقصوصة فى اللغة العربیة .39

A( زینب  B( البخیل  (C فى القطار D( السكریة  

  الكتاب المشھور لمحمد بن عبد الوھاب .40

A(            رسالة التوحیدB( كتاب التوحید    (C الرسالة  D( النبي  

  "حي بن یقظان " الفیلسوف الذى ألف رسالة  . 41

A(               ابن طفیلB( ابن رشد C(         ابن سیناD( ابن زیدون  

  ا لتأسیس دولة ا مھّمبكان وعد بلفور سب . 42

A( اإلسرائیل  B( فلسطین  C( تونس  (D لیبیا  

  النقد من الفنون األخرى أول من استقّل .  43

A(       ابن سالم الجمحىB( ابن قتیبة C(         ابن خلدونD( ابن عباس  

  مثال لوبدا الصباح كأن غرتھ      وجھ الخلیفة حین یمتدح     ھذا  .   44

A(            تشبیھ التمثیلB( تشبیھ المقلوب C (     تشبیھ الضمنيD (    الكنایة  

  "قبة حمراء بسوق عكاظ"من یعرف بلقب  . 45

(A            عدي بن ربیعB( المتلمس  C( األعشىD (D النابغة  
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  م فى1937تأسس مجمع اللغة العربیة فى  . 46

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

  الندوي لیس من مؤلفات ابي الحسن علي .   47

A(     مادا خسر العالم بانحطاط المسلمینB( القراءة الراشدة  

C(                      رجال الفكر والدعوةD( مشكالت القرآن  

  "وجعلنا األنھار تجري من تحتھم"إلى أین أسند الفعل فى ھذا المجاز  .   48

A(  إلى سبب الفعل     B( إلى زمان الفعل C(  إلى مكان الفعل D( إلى مصدر الفعل  

  آمن لسانھ وكفر قلبھ: عّمن قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم .   49

A(       أمیة بن أبي الصلتB( الحطیئة  C(     كعب بن زھیرD( أكثم بن صیفي  

  من ممیزات الشعر فى األدب المھجر .50

A( لى اتحاد أمة العرب             النداء إB( الحنین إلى الوطن  

C( ید القدیمة                 تمام بالتقالاإلھD( الدعوة إلى سبیل الرشاد  

  كتاب فتوح البلدان یتحدث عن  .   51

A(                           األمور الجغرافیةB( األمور الدینیة  

C(                 األمور السیاسیة واإلداریةD( األمور اإلجتماعیة  

  إلى كم أیھا اإلنسان  قصیدة ألفھا . 52

A(              أبو لیلىB( القاضي عمر C(    القاضى أبوبكرD( القاضى محمد  

  اذا كان لفظھا المستعار اسما جامدا ................تكون اإلستعارة  .  53

A(               أصلیةB( مكنیة  C(       تبعیة D( تصریحیة 
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  حدد الزوج الخطأ من المذكورین أدناه .   54

A(  رشید أیوب               –ھي الدنیاB( خلیل جبران- العواصف  

 C( طھ حسین            - حدیث األربعاءD( إیلیا أبو ماضى-المجنون  

  اإلسم السابق ألفغانستان .   55

A(         الحبشةB( الخراسان C(    المراكش (D باكستان الشرقیة  

  للشاه ولي اهللا الدھلوى ھو شرح ل" المسّوي" .   56

A(          الموطأB( الترمذي  C(      صحیح مسلمD( سنن أبي داود  

  .................عبد اهللا بن المعتز ھو واضع  .   57

(A     علم البالغةB( علم البدیع C(            علم النحوD( علم الجبر  

  المراد بالربیع العربي .  58

A(     حركة شعبیةعربیة لحمایةالطبیعة 

 B( موسم الربیع فى البلدان العربیة  

C( سلسلة احتجاجات وثورات ضد القمع واإلستبداد فى العالم العربي  

D( الروائع الشعریة ألدباء العرب  

  الشاعر معروف الرصافي .  59

A( تركّي B( مصرّي  C( سورّي  D( عراقّي  

  صاحبھ" وحي األربعین" .  60

A(                         رشید رضا  B( مصطفى صادق الرافعي  

C(              عباس محمود العقاد  D( طھ حسین  

  ادیب لبناني من رجال النھضة ، توفي فى القاھرة أسس مجلة الھالل  . 61

A(       نسیب عریضةB( جرجي زیدان C(         خلیل مطرانD(    اسماعیل صبري  
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  من األفعال الناقص .  62

A(         وعدB( مال  C(               خشي(D    سأل  

  من أشھر قصائد ل" الجنین الشھید" .  63

A(       الباروديB( خلیل مطران C(        نازك المالئكةD(        الخوريبشارة  

  من أقدم طرق التدریس اللغة .  64

A(    طریقة المباشرة      B( طریقة اللعب  

C (                  طریقة حل المشكالتD( طریقة الترجمة  

  ......................وصلت الطالبتان  .  65

A(         مبكرتانB(   مبكرتین C(                 مبكرة(D       مبكرات  

  احتل الفرنسیون  على مصر سنة .  66

A( 1798      م  B( 1898م  C( 1797 م  (D 1897م  

  الجمع بین شیئ وضده فى كالم واحد ھو  .  67

A(             الطباقB(  الجناس  C(            توریة D(  الكنایة  

  لیس من الشعراء األمویین . 68

A(                           بشامة الغدیر B( الطرماح بن الحكم  

(C                      قیس بن ذریح    (D  األحوص  

  من یعرف بشاعر الخضراء .   69

A(                  عمر أبو ریشة  B( على أحمد طھ  

C(              معروف الرصافى D( ابو القاسم الشابي 
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  سقط الزند  ھو .   70

A(                        مجموعة األمثالB( مجموعة األخبار  

C( عة األشعار                     مجموD( مجموعة القصص  

  ............اشتھر اإلمام فخر الدین الرازي لمساھماتھ في .  71

(A        علم الفقھB( علم الحدیث (C  علم التفسیر  (D          علم اللغة  

  "أبو حرزة"اعر كانت كنیة  إسم الش .   72

 A(         الفرزدقB( األخطل  (C جریر   D      (  ابو نواس  

  مترجم  مھابارتھا  و راماینا الي العربیة  .   73

A(                         بطرس البستانيB(  سلیم البستاني  

C( ودیع  البستاني   D ( فؤاد البستاني 

  النقد األدبي ھو .  74

A(   مھارة طبیعة لفھم األدب              

B( نقد حیاة األدباء  

C( تقدیر القطعة االدبیة لتمییز جّیدھا من ردیئھا  

D( الملكة لذوق القطعة األدبیة  

  یجعلون أصابعھم فى آذانھم من الصواعق، عالقة المجاز المرسل ھنا .75

A (            الحالیةB( الكلیة  C(         المحلیة  D( السببیة  

  ماشیا فى ھذه الجملة)  جاء الولد ماشیا( . 76

A( فعول         المB( الصفة  (C   الحال   D( التمییز  
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  أول رئیس الجمھوریة المصریة . 77

A(                           محمد نجیب  B( محمد على باشا  

C(                        جمال عبد الناصرD( أنور السادة 

  معجم البلدان  الفھ . 78

A (       الیعقوبيB( البالذري C(          ابن قتیبةD( یاقوت الحموي  

  اختر الشاذ .   79

A(           مدیدB( طویل  C(              خبیرD( بسیط  

  مؤسس جمعیة اإلخوان المسلمین فى مصر .  80

A(                   حسن البنا  B( الشریف الحسین  

C(                       سید قطبD( حسني مبارك  

  ...................كتاب النوادر من مؤلفات . 81

A(         األصمعيB(     ابن رشیق C(           المسعودي D(        ابن رشد  

  ھو كتاب فى " طوق الحمامة" . 82

A(          الفلسفةB(  العشق  C(       الحزن      D( علم الطب  

  الجزء المتكون من حرفین فى علم العروض .  83

A(         السببB( الوتد  C(      الفاصلة       D(      الوصل  

  شاعر ھجاء، فارسي األصل عاش بالبصرة .   84

A(        ابو نواسB( أبو تمام  C(         البحتري    (D  بشار بن برد  

  ................بقریةولد حبیب بن أوس الطائي  . 85

A(          األحواصB(  جاسم C(                  عین التمرD( كندة 
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  على  N.O.Cتدل  .  86

A(                  شھادة عدم الممانعة  B( شھادة الممانعة  

C(             شھادة عدم الدخول   D( شھادة جواو الدخول 

  العباسي وأسس بیت الحكمةأول من اھتم بنقل العلوم فى  .   87

A(             المأمونB(  األمین  C(             ابن قتیبةD(   ھارون الرشید  

  مؤلف النقد المنھجي عند العرب .   88

A(          أحمد أمینB(  شوقي ضیف C(     محمد مندور     D(    طھ حسین  

  لیس من أعضاء العصبة األندلسیة .   89

    (A                      نسیب عریضة (B شكر اهللا الجر  

C(                      إلیاس فرحات  D( الخوري رشید سلیم  

  وما جنیت على أحد     قالھ     ھذا ما جناه أبي علّي .  90

A(               متنبيB(  أبو نواس C( امرؤ القیس     D(    المعري  

  األندلسي من الشعراء التالیینمن ھو الشاعر  .   91

A(          ابن خفاجةB ( جورج صیدح C(   ابن الفارض     D(    أحمد رامي  

  من كتاب محمود تیمور .   92

A(             دنیا اهللاB(  مع اهللا  C(     إحسان اهللا     D(     على اهللا  

  ھاحصل الدكتور طھ حسین شھادة الدكتورة على رسالة عنوان .93

A(                    ذكرى أبي العالء  B( تجدید ذكري أبى العالء  

C(                  محاسن أبى العالء  D( أعمال أبى العالء 
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  أول من نظم مسرحیة شعریة عربیة . 94

A(          ناصیف الیازجى  B( إبراھیم الیازجى  

C(                    بشارة الخوري  D(  الیازجىخلیل  

  من تألیف أحمد حسن الزیات .  95

A(           تاریخ تمدن اإلسالمي B( تاریخ األدب الجاھلي  

C(                     تاریخ نقد العربيD(  تاریخ األدب العربي  

  ...................یجزم األفعال الخمسة ب .   96

A(     السكون B( حذف النون C( الكسرة  D( ثبوت النون  

  أسست الرابطة القلمیة فى نیویورك سنة .   97

A( 1932م (B 2192 م C( 1920 م (D 1930 م  

  ألف ابن عساكر  .  98

A(     تاریخ دمشقB( تاریخ بغداد C(        تاریخ مصرD( تاریخ األندلسي  

  من ھو صاحب نظریة اإلنتحال فى الشعر الجاھلي .   99

A (       خلیل مطرانB(      الراويحماد   C(    أحمد شوقيD( طھ حسین  

  الطاولةعلى  القلمالجدیدوضعت : إعراب الكلمات التى تحتھا خط  .  100

A(  الجر             - الجر- النصب B( الجر–النصب - الرفع  

C(  الجر          -النصب- النصب  D( النصب-الرفع-النصب  

  ...............الحمار الحكیم من مسرحیات .  101

A(     مارون النقاشB(        توفیق الحكیم C(       محمود تیمور       (D نجیب محفوظ 
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