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 المجلة التي تصدرھا السفارة الھندیة بالقاھرة1.         

  (A                ثقافة الھند         (Bصوت الھند       (C  نداء الھند      (D  سفیر الھند   

 "العصبة األندلسیة"الرئیس الثاني لجمعیة  2.
  (A خوري إلیاس   (B قیصر سلیم الخوري  

(C رشید سلیم الخوري  (D بشارة الخوري   
  

 ---------- سیرة ذاتیة لـ " سبعون" 3.
(A  عباس محمود العقاد  (B أمین الریحاني  
(C  مصطفى لطفي المنفلوطي (D میخائیل نعیمة 

 
 يیعرف بمبدع السیرة الذاتیة الفنیة في األدب العرب ---------  4.

(A  طھ حسین   (B سید قطب  
(C  محمد حسین ھیكل  (D محمد تیمور 

  
 ھو أول معجم عربي ----------  5.

(A  الكتاب  (B كتاب العین (C كتاب المعجم  (D المورد 
  

 --------- األب لویس معلوف ھو مؤلف المعجم العربي  6.
(A   لسان العرب (B  تاج العروس (C المنجد  (D طالقاموس المحی 

 
 ---------- تفسیر لإلمام " فتح القدیر" 7.

(A  الرازي  (B الشوكاني (C اآللوسي  (D الزمخشري 
 
 تفاسیر باألثراللیس من  8.

(A تفسیر الجاللین   (B تفسیر ابن كثیر  
(C  تفسیر البیضاوي   (D تفسیر الزمخشري 

 
 كتاب من الصحاح الستة یعرف بالسنن الصغرى 9.

 (A سنن النسائي  (B سنن ابن ماجھ (C سنن أبي داود (D سنن الترمذي 
 

 ---------- شرح صحیح البخاري لـ " فیض الباري" 10.
(A غالم علي آزاد البلغرامي (B أنور شاه الكشمیري  
(C عبد الحي الحسني  (D الشاه ولي اهللا الدھلوي 
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 لیس من أصحاب حركة الدیوان 11.

(A عباس محمود العقاد  (B یل نعیمةمیخائ  
(C  عبد الرحمن شكري  (D إبراھیم عبد القادر المازني 

 
 )ص(حرب من أیام العرب اشترك فیھا رسول اهللا  12.

(A  حرب البسوس   (B حرب داحس والغبراء  
(C  ثاحرب البع   (D حرب الفجار  

 
 عدد البحور الشعریة عند الخلیل بن أحمد 13.

(A  14  (B 15  (C 16  (D 17  
 

 --------- د الراویة ھو جامع حما 14.
(A  المعلقات (B المفضلیات (C األصمعیات (D الھاشمیات 

 
 "خلیفة یوم ولیلة"كاتب عباسي عرف بـ 15.

(A  المھدي  (B األمین  (C ابن المعتز (D المأمون 
 

 إمام الطبقة الرابعة من كتاب العصر العباسي 16.
(A  ابن المقفع (B الجاحظ  (C لالقاضي الفاض (D ابن العمید  

 
 مقامات الحریري ------- أبو زید السروجي ھو  17.

(A  راوي  (B مؤلف  (C جامع  (D  بطل 
 

 أول من كتب تاریخ األدب العربي في العصر الحدیث 18.
(A  أحمد حسن الزیات  (B طھ حسین  
(C  جرجي زیدان   (D  فاخوريالحنا 

 
 أول من قال القصائد المطولة بین العرب 19.

(A  المھلھل    (B زھیر بن أبي سلمى  
(C  طرفة بن العبد   (D قس بن ساعدة 

 
 األصلي أبو لیلى ھو شاعر عربي من كیرال، اسمھ 20.

(A  أبو بكر بن رمضان  (B محمد بن میران  
(C  عمر القاضي   (D القاضي محمد بن عبد العزیز 

  
 -------- معروف الرصافي ھو شاعر  21.

(A  مصري  (B ريسو  (C مغربي  (D عراقي 
 

 -------- ھو كتاب لـ " تقدم غیرھملماذا لماذا تأخر المسلمون و" 22.
(A  رشید رضى   (B شكیب أرسالن  
(C  محمد عبده   (D أبو الحسن علي الندوي 
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 ----------- ھو " غربمبحتري ال" 23.

(A  ابن زیدون (B ابن ھانئ (C ابن طفیل (D ابن عبدوس 
 

 "فیلسوف العرب"ھو المعروف بـ --- -----  24.
(A  الفارابي  (B الكندي  (C ابن سینا  (D ابن العربي 

 
 رائد الشعراء المحدثین في العصر العباسي 25.

(A  بو نواسأ (B أبو العتاھیة (C مسلم بن الولید (D بشار بن برد 
 

 لطھ حسین  ---------- " دعاء الكروان" 26.
(A  كتاب نقدي (B روایة  (C مسرحیة  (D دیوان شعر 

 
 ------- معلقة امرئ القیس قصیدة نظمت في وزن  27.

(A  طویلال  (B مدیدال  (C بسیطال  (D كاملال 
 

 ھو شعر موزون بدون قافیة ---------  28.
(A  الشعر الحر (B الشعر العمودي (C قصیدة النثر (D الشعر المرسل 

 
 ة التي دعت إلى الحداثة العربیةاللبنانیة ھي المجل ---------- مجلة  29.

(A  أبولو  (B شعر  (C السائح  (D العصبة 
 

 واضع علم االجتماع عند العرب ---------  30.
(A  ابن خلدون (B انكابن خل (C  ھیثمالابن (D ابن فرناس 

 
 ----------- روایة لـ " عصفور من الشرق" 31.

(A  توفیق الحكیم   (B نجیب محفوظ  
(C  انيغسان كنف   (D محمد حسین ھیكل 

 
 أول من ألف في أصول الفقھ 32.

(A  اإلمام مالك   (B اإلمام أبو حنیفة  
(C  اإلمام الشافعي   (D اإلمام أحمد بن حنبل 

 
 الحاكم ھو جامع كتاب الحدیث النبوي 33.

(A  الموطأ    (B على الصحیحین المستدرك  
(C  نور الیقین   (D ریاض الصالحین 

  
 -------- لإلمام أبي حنیفة أول كتاب في " فقھ األكبرال" 34.

(A  علم الكالم (B تاریخ اإلسالم (C علم الطب (D التفسیر 
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 -------- جماعة مھجریة أسسھا " العصبة األدبیة" 35.
(A   جرجي زیدان   (B  خلیل جبرانجبران  
(C  میشال معلوف   (D جورج صیدح 

 
 ---------- لـ  خیالي سفيكتاب فل" حي بن یقظان" 36.

(A  الرازي  (B ابن طفیل (C ابن الفراض (D ابن حزم 
 

 لنجیب الكیالني -------- روایة " لیالي تركستان" 37.
(A  قومیة عربیة (B ماركسیة (C إشتراكیة (D إسالمیة  

 
 ---------- مفدي زكریا ھو شاعر الثورة  38.

(A  المصریة (B الجزائریة (C التركیة  (D العراقیة 
 

 أول مؤلف في النحو العربي صاحب   39.
(A  سیبویھ  (B ابن مالك (C علي جارم (D مصطفى أمین 

 
 .بالصحیح ، أكمل.---------- ھذه ھي البقرة  40.

(A  الثالث  (B الثالثة  (C ثالثة  (D ثالث 
 

 -------- األسماء الخمسة تنصب بـ  41.
(A  الفتح  (B الیاء  (C األلف  (D لكسرةا 

 
 من األدوات التي تجزم فعلین مضارعین 42.

(A  من  (B أن  (C كي  (D إذن  
 

 .، أكمل بالصحیحعشر كتابا --------  قرأُت 43.
(A  اثنا  (B اثني  (C اثنتا  (D اثنتي 

 
 .، أكمل بالصحیحطالبان في ھذه المدرسة -------- إن  44.

(A  ھذا  (B ھذان  (C ھؤالء  (D ھذین  
 

 فعال الناقصةاألمن  لیس 45.
(A  صار  (B أضحى  (C بات  (D لیت 

  
 --------  بالفتحة ألنھ من، لفظ المسجد مجرور "صلیُت في مسجد" 46.

(A  الممنوع من الصرف  (B سماء الخمسةاأل  
(C  التمییز    (D النكرات 

  
 --------- ، لفظ الجمیل ھو "البستان الجمیل" 47.

(A  الخبر  (B التمییز  (C الحال  (D صفةال 
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 صورة منتزعة من أشیاء متعددة -------- في التشبیھ التمثیلي یكون  48.
(A  وجھ الشبھ (B أداة التشبیھ (C المشبھ  (D المشبھ بھ 

 
 لیس من مباحث علم البیان 49.

(A  تشبیھ  (B مجاز  (C القصر  (D الكنایة 
  

 من المحسنات المعنویة البدیعیة .50
(A  توریة  (B جناس  (C سجع  (D اقتباس 

  
 ------------ وزن البحر ھي ..... مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن 51.

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

 ---------- تنسب إلى الشاعر الجاھلي " المیة العرب" 52.
(A  طرفة بن العبد   (B الشنفرى  
(C  زھیر بن أبي سلمى  (D ومعمرو بن كلث 

 
 غیاث بن عوث ھو االسم األصلي للشاعر  53.

(A  األخطل  (B جریر  (C الفرزدق (D عمر بن أبي ربیعة 
 

 الذین انقرضوا في العصور القدیمةالعرب  54.
(A  العاربة  (B المستعربة (C البائدة  (D القحطانیة  

 
 ھي قصائد مشھورة منسوبة إلى الشاعر" تذاریاتعاال" 55.

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

 
 ---------- أول كتاب مستقل في النقد العربي، صاحبھ " طبقات فحول الشعراء" 56.

(A  الجاحظ    (B ابن قتیبة  
(C  محمد ابن سالم الجمحي  (D اآلمدي 

  
 ------------ معلقة زھیر بن أبي سلمى قافیتھا  57.

 (A ةالمی  (B میمیة  (C نونیة  (D الھمزیة 
 

 :، األسلوب البالغي المستخدم في ھذا القول"أني من قریش دأنا أفصح العرب بی" 58.
(A  تأكید المدح بما یشبھ الذم  (B أسلوب الحكیم  
(C  حسن التعلیل   (D التوریة 

 
 ------------- تنسب إلى " الخطبة البتراء" 59.

(A  الحجاج بن یوسف  (B طارق بن زیاد  
(C  قس بن ساعدة   (D زیاد بن أبیھ 
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 ، من قال ھذا ؟"أبو تمام والمتنبي حكیمان، إنما الشاعر البحتري" 60.
(A  طھ حسین   (B أبو العالء المعري  
(C  ابن قتیبة   (D الجاحظ  

 
 لیس من دھاة العرب 61.

(A  معاویة    (B  أبیھزیاد بن  
(C  عمرو بن العاص  (D ق بن زیادطار 

 
 أول دیوان ألبي العالء المعري 62.

(A  سقط الزند (B رانفرسالة الغ (C لزوم ما ال یلزم (D رسالة المالئكة 
 

 ----------- من مؤلفات " الرسالة الجدیة"، و"الرسالة الھزلیة" 63.
(A  ابن زیدون (B أبو العتاھیة (C أبو نواس (D ابن الرومي 

 
 ----------- اسم معروف ب حبیب بن أوس 64.

(A  الحریري   (B بدیع الزمان الھمذاني  
(C  عبد اهللا بن المقفع  (D أبو تمام 

  
 -------- ضد البن رشد نقد فلسفي " تھافت التھافت" 65.

(A  أرسطو  (B ابن سینا  (C الغزالي  (D الرازي 
  

 --------- الشریف الرضي ھو جامع  66.
(A  نھج البالغة (B المقامات (C لتوقیعاتا (D الموشحات 

 
 رائد شعر الغلمانیات والطردیات في الشعر العباسي 67.

(A  عمر بن أبي ربیعة  (B األعشى  
(C  أبو نواس   (D الحارث بن حلزة 

 
 -------- كتاب أبي العالء المعري حول الشاعر " عبث الولید" 68.

(A  المتني  (B البحتري  (C أبو تمام  (D بشار بن البرد  
 

 ------- للقاضي عبد العزیز الجرجاني كتاب نقدي عن " الموازنة بین الطائیین" 69.
(A  أبو تمام والبحتري  (B بشار بن برد وأبي نواس  
(C  الفرزدق وجریر   (D حسان بن ثابت وزھیر بن أبي سلمى 

  
 ------- أسست دار الحكمة بالقاھرة في أیام الدولة  70.

(A  العباسیة  (B الفاطمیة  (C األمویة  (D األیوبیة 
 

 من بالد المغرب تلیس 71.
(A  الجزائر  (B تونس  (C لیبیا  (D لبنان 
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 للرابطة القلمیة ------- كان إیلیا أبو ماضي  72.
(A  رئیسا  (B مستشارا (C عامال  (D سكرتیرا  

 
 --------- باللغتین  تصدر أوال" الوقائع المصریة"كانت جریدة  73.

(A  ربیة والفرنسیةالع  (B العربیة والفارسیة  
(C  العربیة واإلنجلیزیة  (D العربیة والتركیة 

 
 لیست من مسرحیات توفیق الحكیم الذھنیة --------  74.

(A  أھل الكھف (B شھرزاد  (C شجرة البؤس (D بجمالیون 
 

 ------------ من إسالمیات " في منزل الوحي "  75.
 (A طھ حسین   (B ین ھیكلمحمد حس  
 (C شوقي ضیف   (D عباس محمود العقاد 

 
 "معري العصر الحدیث"شاعر عراقي لقبھ طھ حسین  76.

(A  جمیل صدقي الزھاوي  (B عبد الوھاب البیاتي  
(C  أدونیس    (D محمود سامي البارودي 

 
 من مؤلفات عائشة بنت الشاطئ -------------  77.

(A  في ظالل القرآن    
(B   الطریقمعالم في  
(C  زعماء اإلصالح في العصر الحدیث  
(D  التفسیر البیاني للقرآن الكریم 

 
 "عاشقة اللیل"شاعرة تلقب بعنوان أول دیوانھا  78.

(A  فدوى طوقان   (B نازك المالئكة  
(C  عائشة التیموریة   (D وردة الیازجي 

 
 لمحمد تیمور --------- " عصفور في القفصال" 79.

(A  مسرحیة    (B قصة قصیرة  
(C  دیوان شعر   (D مجموعة المقاالت 

 
 األصل ------- الشاعر اإلماراتي شھاب غانم  80.

(A  سعودي  (B مصري  (C یمني  (D عراقي  
 

 --------- دیوان شعر لـ " الناس في بالدي" 81.
(A  یوسف الخال   (B مصطفى صادق الرافعي  
(C  صالح عبد الصبور  (D محمود درویش 
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 الثالثة مؤسس المملكة العربیة السعودیة 82.
(A  الملك سلمان   (B الملك عبد العزیز  
(C  الملك سعود   (D  الملك عبد اهللا 

 
 -------- حصلت قطاع غزة والضفة الغربیة على الحكم الذاتي جزئیا على أساس  83.

(A  مشروع تقسیم فلسطین  (B اتفاقیة كامب دیفید  
(C  العربیة مبادرة السالم  (D اتفاقیة أوسلو 

 
 ------- دیوان شعر لـ " أغاني الحیاة" 84.

(A  أبو القاسم الشابي  (B محمود درویش  
(C  علي محمود طھ   (D إبراھیم ناجي 

 
 --------- یعقوب صنوع صاحب جریدة  85.

(A  الھالل  (B  أبو النظارة (C األھرام  (D روضة األطفال 
 

 محافظین البیانیینشعراء الاللیس من  86.
(A  أحمد شوقي   (B معروف الرصافي  
(C  خلیل مطران   (D حافظ إبراھیم 

 
 ------ كامل كیالني مشھور في مجال  87.

(A  أدب األطفال (B  أدب الرحلة (C أدب المھجر (D أدب السجون 
  

 ---------- لطھ حسین یتناول فیھ " الشیخان"كتاب  88.
(A حافظ وشوقي   (B ري ومسلمالبخا  
(C الطبري والمسعودي  (D أبو بكر وعمر 

 
 1958ھوریة العربیة المتحدة عام مفي ظھور الج ------- الوحدة السیاسیة بین  تتم 89.

(A  مصر وسوریا   (B العراق وإیران  
(C  ردناأللبنان و   (D لیبیا وتونس 

 
 المقر الرسمي لجامعة الدول العربیة حالیا 90.

(A  الریاض  (B لقاھرةا  (C أبي ظبي (D بیروت 
 

 --------- من مؤلفات " اإلعالم بمن في تاریخ الھند من األعالم" 91.
(A  عبد الحق الدھلوي  (B أنور شاه الكشمیري  
(C  عبد الحي الحسني  (D الندوي يحسنالرابع ال 

  
 ------- ھو كتاب مشھور ألفھ  "تاریخ التمدن اإلسالمي انتقاد" 92.

(A  ن الندويأبو الحس  (B  سلیمان الندويسید  
(C  صدیق حسن خان القنوجي (D شبلي النعماني 
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 كتاب ضد االستعمار الغربي ألفھ كاتب من كیرال" والحكام إلھانة الكفرة وعبدة األصنام عدة األمراء" 93.
(A  القاضي عمر البلنكوني  (B بن علوّي السید فضل  
(C  زین الدین المخدوم الثاني  (D القاضي محمد 

 
 ----------- كتاب لـ " المالحة  عند العرب" 94.

(A   سلیمان الندويسید  (B فیض الحسن السھارنبوري  
(C  محمد قاسم النانوتوي  (D سر سید أحمد خان 

 
 ------------ یعرف عبد الحي الحسني بـ  95.

(A  حسان الھند (B غزالي الھند (C طبري الھند (D ان الھندكابن خل 
 

 الناقد العربي التقلیدي، قدمھ أوال ، ھذا تعریف الشعر"الشعر كالم موزون مقفى" 96.
(A  قدامة بن جعفر (B الجاحظ  (C ابن قتیبة (D القاضي الجرجاني 

  
 كتاب لـ" فقھ اللغة وسر العربیة" 97.

(A  الخلیل بن أحمد (B الثعالبي  (C یاقوت الحموي (D میل بدیع یعقوبإ 
 

 ھو "تیمة الدھری"كتاب  98.
 (A معجم لغوي   (B كتاب جغرافي  
 (C كتاب فقھ إسالمي  (D تراجم الشعراء 

 
 الرئیس الثاني لجماعة أبولو المصریة 99.

(A  أحمد شوقي (B حافظ إبراھیم (C خلیل مطران (D إسماعیل صبري 
  

 الدین اآللوائي في  رسالة قدمھا محیي "الدعوة اإلسالمیة وتطورھا في شبھ القارة الھندیة" 100.
(A  جامعة القاھرة (B جامعة األزھر (C جامعة المدینة (D جامعة أم القرى 

  
 ، ویختلفان في المعنىھو أن یتشابھ اللفظان في نوع الحروف وعددھا وشكلھا وترتیبھا -------  101.

(A  جناس تام (B جناس غیر تام (C طباق سلبي (D طباق إیجابي 
 

 --------- بـ ترفع  سةاألفعال الخم 102.
 (A الواو  (B الضمة  (C ثبوت النون (D األلف والنون  

 
 .، أكمل بالصحیححقیبة --------- اشتریت  103.

(A  خمس عشر (B خمسة عشرة (C خمسة عشر (D خمس عشرة 
  

 لیس من مؤلفات ابن قتیبة 104.
(A  الشعر والشعراء   (B أدب الكاتب  
(C  طبقات الشعراء   (D ن األخبارعیو 
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 ------- كتاب مشھور لـ " في غرائب األمصار وعجائب األسفار تحفة النظار" 105.
(A  الطبري  (B ابن بطوطة (C المسعودي (D مسكویھ 

  
 --------- من اللغة " كلیلة ودمنة"ترجم ابن المقفع كتاب  106.

(A  الفارسیة الوسطى  (B السنسكریتیة  
(C  التبتیة    (D الصینیة 

  
 "تاج محل"شاعر سوري لھ مسرحیة  شعریة  107.

(A  عمر أبو ریشة   (B نسیب عریضة  
(C   دادحعبد المسیح   (D معلوفال شفیق 

 
 لیس من أصحاب الشعر الحر 108.

(A  عبد الوھاب البیاتي  (B معروف الرصافي  
(C  بدر شاكر السیاب  (D  حیدريالبلند 

 
 وصاحبھا ة معاصرةروایة عربی" عمارة یعقوبیان" 109.

(A  عالء األسواني   (B یوسف القعید  
(C  إدوار الخراط   (D جمال الغیطاني 
 

 2018الروایة العربیة التي حصلت على جائزة بوكر العربیة لعام  110.
(A  بنات یعقوب   (B حرب الكلب الثانیة  
(C  ساق البامبو   (D الحب في المنفى 

 
اقرأ الشفرة من (دناه حسب تاریخ میالدھم مع استخدام الشفرة التالیة رتب الشعراء المذكورین أ 111.

 )الیمین 
  أدونیس 2.  محمود سامي البارودي 1.
  أحمد شوقي 4.   محمود درویش  3. 

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

  
اقرأ الشفرة من (لتالیة مع استخدام الشفرة ا وفیاتھمالمذكورین أدناه حسب تاریخ  الكتابرتب  112.

 )الیمین 
  رفاعة الطھطاوي 2.    حفوظمنجیب  1. 
  جمال الغیطاني 4.   طھ حسین 3. 

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

 
 
 
 
 
  



11 

 

 
   أبي الحسن علي الندويما ھي التصریحات الخاطئة عن   113.

   ن السعودیةأول من حصل على جائزة الملك فیصل العالمیة مكان  .أ 

    كان من رواد األدب اإلسالمي .ب 

    كان مدیرا لدار العلوم بدیو بند .ج 

 كتاب في أدب األطفال" قصص النبیین" .د  

 (A  أ  (B د  (C  د& ب  (D ج&  أ 

 الحدیث النقد األدبي العربي عن تاریخ حیحةصالاختر التصریحات  114.

 . ي عربي في العصر الحدیثكان عباس محمود العقاد أول ناقد أدب .أ 

 .تأثر أغلب النقاد العرب في العصر الحدیث بالتیارات األدبیة الغربیة .ب 

 . كان خلیل مطران من األوائل الذین یدعون إلى الرومانسیة بین العرب .ج 

 .ألنور الجندي نقد ضد طھ حسین" تحت رایة القرآن" .د 

 (A د   (B ب  (C  ج& ب  (D  د& أ  

 

  International Union of Public Transport Companies  : تعریب الصحیح للعبارةال 115.

(A  اتحاد الدولیة لشركات نقل عام. (B االتحاد الدولي لشركات النقل العام  

(C اتحاد الدولي لشركات نقل العام (D اتحاد دولیة لشركات النقل العامة  

   The results of this year are better than those of the last year :التعریب الصحیح 116.

 (A نتائج ھذا العام أحسن من النتائج عام الماضي 

 (B ھذه نتائج العام أحسن من نتائج عام ماضي 

 (C نتائج ھذا العام أحسن من نتائج العام الماضي  

 (D ھذا نتائج العام أحسن من النتائج العام الماضي 
  

 یة ؟ما ھو الخطأ من اآلت 117.
 (A سكرتیر المؤتمر   (B السكرتیر المؤتمر  
 (C سكرتیر مؤتمر   (D سكرتیر لمؤتمر 
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 ما ھو الصحیح من اآلتیة ؟ 118.

 (A رواد الفضاء ذكي  (B رائدة الفضاء ذكیة  
 (C  فضاء ذكيالرائدتا  (D رائدات الفضاء أذكیاء 

 
 "ول األعمالجد: "الترجمة اإلنجلیزیة الصحیحة لالصطالح اآلتي 119.

  (A Agenda   (B Works   
  (C Employment  (D Businessman 

 
 "النقابات العمالیة: "الترجمة اإلنجلیزیة الصحیحة لالصطالح اآلتي 120.

 (A Labour laws   (B Employee Rights 
  (C Workers forums  (D Trade Unions 

      ________________________ 

 
 
 
  


