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 أول تاریخ األدب العربي ألفھ مستشرق ألماني اسمھ 1.
(A  توماس كارالیل  (B كارل بروكلمان  
(C   نولدیكھثیودور  (D ثدیفید مرجولیو 

 
 ------- ھي روایة عربیة مشھورة لـ " البحث عن ولید مسعود" 2.

(A  نجیب محفوظ  (B غسان كنفاني  
(C  یطانيجمال الغ  (D جبرا إبراھیم جبرا 

 
 ھي خزانة األمثال العربیة جمعھا" مجمع األمثال" 3.

(A  المیداني   (B المفضل الضبي  
(C  الماوردي  (D إمیل بدیع یعقوب 

 
 -------- كتاب نقدي قیم لـ  وھ" مناھج البلغاء وسراج األدباء" 4.

(A  علي بن عبد العزیز الجرجاني 
(B  ابن طباطبا  
(C  يازم القرطاجّنح  
(D  عبد القاھر الجرجاني 

  
 -------- ھي سلسلة المؤلفات السیریة لـ " العبقریات" 5.

(A  طھ حسین   
(B  عباس محمود العقاد  
(C  مصطفى صادق الرافعي   
(D  مصطفى لطفي المنفلوطي 

 
 األندلس تابُكمن لیس  6.

(A  ابن حزم (B ابن شھید (C ابن رشد (D ابن العمید 
 

 ھو أول دیوان كامل في الشعر الحر، وصاحبھ" الناس في بالدي" 7.
(A  أحمد باكثیر علّي  (B بدر شاكر السیاب  
(C  صالح عبد الصبور (D نازك المالئكة 

 
 لقزوینيلتاب الجغرافي المشھور الِك 8.

(A  "معجم البلدان"   
(B  "فتوح البلدان"  
(C  "نزھة المشتاق في اختراق اآلفاق"  
(D  "ادبار البالد وأخبار العآث" 
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 ---------- من مؤلفات " غرناطة أخباراإلحاطة في " 9.

(A  لسان الدین بن الخطیب (B اإلدریسي  
(C  بالذريال  (D االسطخري 

 
 االسم األصلي لقصیدة البردة لإلمام البوصیري 10.

(A  "الھمزیة في مدح خیر البریة"   
(B  "ریةالكواكب الدریة في مدح خیر الب"  
(C  "قصیدة السراج المنیر"  
(D  "نھج البردة" 

 
 أول عمل أدبي لنجیب محفوظ 11.

(A  "بین القصرین"  (B "أوالد حارتنا"  
(C  "ھمس الجنون"  (D "القاھرة الجدیدة" 

 
 لیس من أصحاب الموشحات 12.

(A  ابن ماء السماء  (B أبو العتاھیة  
(C  ابن سناء الملك  (D قبريمقدم بن معافي ال 

 
 ة لرفاعة الطھطاوي للكاتب الفرنسيترجمة ریادی ھي" مواقع األفالك في وقائع تلیماك" 13.

(A  فرانسو كوبیاه  (B بییر سان دي برناردین  
(C  إسكندر دوماس األب (D فینیلون 

 
 ------- إسالمي كبیر من  كاتبعبد الرحمن الكواكبي  14.

(A  مصر (B العراق  (C فلسطین  (D سوریة 
 

 لیست من مسرحیات مارون النقاش 15.
(A  "أبو الحسن المغفل" (B "مولییر مصر"  
(C  "الحسود السلیط" (D "البخیل" 

 
 لیست من مسرحیات المأساة ألحمد شوقي  16.

(A  "مصرع كلیو باترا" (B "مجنون لیلى"   
(C  "السیت ھدى"  (D "عنترة" 
 

 ول روایة وجودیة في األدب العربيتعتبر أ ---------- لـ " الحي الالتیني" 17.
(A  توفیق الحكیم  (B محمد حسین ھیكل  
(C  محمود تیمور  (D سھیل إدریس 

 
 اإلغریقیة لھومیروس " اإللیاذة"ھو الذي قام بتعریب ملحمة  ----------  18.

(A  سلیمان البستاني  (B ناصیف الیازجي  
(C  أدیب إسحاق  (D محمد عثمان جالل 
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 من الروایات التاریخیة لجرجي زیدان تلیس ---- ------ 19.

(A  "عبد الرحمن الداخل" (B "الحجاج بن یوسف"  
(C  "عذراء الھند"  (D "فتاة غسان" 

 
 مؤسس الحزب الوطني في مصر 20.

(A  مصطفى كامل  (B جمال عبد الناصر  
(C  جمال الدین األفغاني (D سالمة موسى 

 
 المصریة 1919ثورة  زعیم 21.

(A  أنور السادات  (B  عرابيأحمد  
(C  سعد زعلول  (D محمود سامي البارودي 

 
 لیس من األعمال القصصیة لجبران خلیل جبران 22.

(A  "األجنحة المتكسرة" (B "المواكب"  
(C  "األرواح المتمردة" (D "عرائس المروج" 

 
 من تفاسیر المعتزلة 23.

(A  "فتح القدیر"  (B "أضواء البیان"  
(C  "لكشافا"  (D "معالم التنزیل" 

 
 الرازي اإلمام االسم األصلي لتفسیر 24.

(A  "مفاتیح الغیب"  
(B  "جامع البیان عن تأویل آي القرآن"  
(C  "مجمع البیان لعلوم القرآن"  
(D  "مدارك التزیل وحقائق التأویل" 

 
 --------  ینسب إلى" تفسیر المنار" 25.

(A  سید قطب  (B ئالشاط نتعائشة ب  
(C  سعید رمضان البوطي (D محمد رشید رضى 

 
 لیس من المؤلفات اإلسالمیة لطھ حسین 26.

(A  "المرأة في اإلسالم" (B "الفتنة الكبرى"  
(C  "الشیخان"  (D "على ھامش السیرة" 

 
 -------- شكیب أرسالن ھو مؤلف كتاب  27.

(A  "ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین"  
(B  "مسلمون ولماذا تقدم غیرھملماذا تأخر ال"  
(C  "المسلمون والحضارة الغربیة"  
(D  "تأخر العرب والمسلمین سّر" 
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 لیس من مؤلفات مصطفى صادق الرافعي  28.

(A  "أوراق الورد"  (B "تحت رایة القرآن"  
(C  "وحي القلم"  (D "في سبیل التاج" 

 
 لمیخائیل نعیمة ------- " كتاب مرداد" 29.

(A  روایة (B مسرحیة  (C نقد أدبي  (D دیوان شعر 
 

 في ھذه الجملة " احتراما"، كلمة )احتراما لوالدیك ْمُق( 30.
(A  المفعول المطلق  (B المفعول فیھ  
(C  المفعول بھ  (D المفعول ألجلھ 

 
 یعتبر أول شعر حر عربي ------ لـ " باھل كان ُح" 31.

(A  نازك المالئكة  (B عبد الوھاب البیاتي  
(C  بدر شاكر السیاب (D بلند الحیدري 

 
 رائد النقد الثقافي العربي -------- یعتبر عبد اهللا الغذامي من  32.

(A  مصر (B مغربال  (C العراق  (D السعودیة 
 

 ------- حكیم ھو شاعر الالطرماح بن  33.
(A  الخوارج  (B المعتزلة  
(C  الشیعة   (D األتراك 

 
 العرب من أوائل طبقات الشعراء -------- لـ " جمھرة أشعار العرب" 34.

(A  محمد بن سالم الجمحي (B أبو زید القرشي  
(C  حماد الراویة  (D األسمعي 

 
 -------- ھذا من األبیات المشھورة لـ ) ما لجرح بمیت إیالم –من یھن یسھل الھوان علیھ ( 35.

(A  أبو نواس  (B أبو العالء المعري  
(C  المتنبي   (D و تمامأب 

 
 -------- األسدي ھو شاعر  بن زید الكمیت 36.

(A  شیعي (B خوارجي (C معتزلي  (D مانوي 
 

 -------- دیوان مشھور لـ " الرومیات" 37.
(A  ابن الرومي  (B أبو فراس الحمداني  
(C  طیئةالح   (D مجنون لیلى 

 
 --------- من مؤلفات " سر صناعة العرب" 38.

(A  ابن جیني  (B قتیبة ابن   
(C  ابن عبد ربھ  (D ابن قیم 
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 "المنجد"مؤلف معجم  39.

(A  لویس عوض  (B لویس شیخو  
(C  لویس معلوف  (D لویس ماسینون 

 
 لیس من شعراء الحضر -------  40.

(A  حسان بن ثابت  (B النابغة الذبیاني  
(C  الحارث بن حلزة (D زھیر بن أبي سلمى 

 
 -------- لـ  نقدي ھو كتاب" متنبيالشعر الكشف عن مساوئ " 41.

(A  اآلمدي    
(B  الصاحب بن عباد  
(C  علي بن عبد العزیز الجرجاني  
(D  قدامة بن جعفر 

 
 --------- الحملة الفرنسیة على مصر بین  كانت مدة 42.

(A  )1785 -1790(  (B )1792 -1796( 
(C  )1798 -1801(  (D )1805 -1810( 

 
 علي محمود طھ ھو شاعر 43.

(A  كالسیكي  (B رومانسي  
(C  رمزي   (C واقعي 

 
 من دواوین " القرویات"، "األعاصیر" 44.

(A  میشال معلوف  (B رشید سلیم الخوري  
(C  نسیب عریضة  (D أمین الریحاني 

 
 ------- ھو كتاب جغرافي لـ " نزھة المشتاق في اختراق اآلفاق" 45.

(A  المسعودي  (B ابن بطوطة  
(C  انكابن خل  (D اإلدریسي 

  
 لیست من الشاعرات الجاھلیات -------  46.

(A  الخرنق بنت بدر  (B الحجیجة الشیبانیة  
(C  رابعة العدویة  (D ھند بنت عتبة 

 
 -------- تعرف مدرسة اإلحیاء والبعث باالتجاه  47.

(A  النیوكالسیكي  (B الرومانسي  
(C  الواقعي   (D الرمزي 

 
 ة معظم غزلھا في ھذا الشاعرقالت لیلى األخیلی 48.

(A  النابغة الذبیاني  (B أبو محجن الثقفي  
(C  توبة بن الحمیر  (D عبید بن األبرص 
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 قیس بن ذریح ھو االسم األصلي للشاعر 49.
(A  مجنون لیلى  (B مجنون لبنى  
(C  كثیر عزة  (D جمیل بثینة 

 
 لیس من أصحاب الغزل الحضري في العصر األموي 50.

(A  ر بن أبي ربیعةعم (B األحوص  
(C  ذو الرمة  (D  الجمحي دھبلأبو 

 
 

 في العصر العباسي لیس من الشعراء المولدین ------  51.
(A  بشار بن برد  (B أبو العالء المعري  
(C  مسلم بن الولید  (D أبو نواس 

 
 ------ دیك الجن ھو شاعر عاش في العصر  52.

(A  الجاھلي   (B اإلسالمي  
(C  موياأل   (D العباسي 

 
 ------- ھو من أشھر المؤلفات لـ " كتاب البدیع" 53.

(A  ابن قتیبة  (B بدیع الزمان الھمذاني 
(C  ابن المعتز  (D الحریري 

 
 الكوفیة النحویة المدرسة أئمةلیس من  54.

(A  الكسائي (B    معاذ الھراء (C األخفش  (D الفراء 
 

 في مدح عبد الملك بن مروان ----- ، قال )وأندى العلمین بطون راح – ألستم خیر من ركب المطایا( 55.
(A  جریر  (B الفرزدق (C األخطل  (D الحطیئة 

  
 ةالعباراالستعارة في ، )إني أرى رؤوسا قد أینعت حان قطافھا، وإني لصاحبھا( 56.

(A  تصریحیة  (B مكنیة  
(C  تمثیلیة   (D مجردة 

 
 -------- من مدینة " وثقىالعروة ال"أصدرت جریدة  57.

(A  لندن (B نیویورك (C إسطنبول (D باریس 
  

 ------ من روایات " في بیتنا رجل" 58.
(A  یحیى حقي  (B مازنيلإبراھیم عبد القادر ا  
(C  إحسان عبد القدوس (D یوسف السباعي 

 
 --------- من مؤلفات " ومصارع االستعبادطبائع االستبداد " 59.

(A  الكواكبي عبد الرحمن (B شكیب أرسالن  
(C  علي الطنطاوي  (D محمد الغزالي 
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 جمعت بعد وفاتھ --------- المؤلفات الكاملة لـ  مجموعة ھي" ما تراه العیون" 60.
(A  جبران خلیل جبران (B محمد تیمور  
(C  سیوسف إدری  (D شفیق معلوف 

 
 - -------- إسالمي شھیر من  كاتبالشیخ علي الطنطاوي ھو  61.

(A  السعودیة  (B الكویت  
(C  سوریة   (D المغرب 

 
 لیحیى حقي ------- ھي   "دماء وطین" 62.

(A  روایة   (B مسرحیة  
(C  دیوان شعر  (D مجموعة قصصیة 

 
 ---------- من مؤلفات " الشمس البازعة" 63.

(A  الشاه ولي اهللا الدھلوي (B د الجونفوريومال محم  
(C  سلیمان الندوي  (D و الحسن علي الندويأب 

 
 لیس من مؤلفات صدیق حسن خان القنوجي 64.

(A  أبجد العلوم  (B فتح البیان في مقاصد القرآن  
(C  التفھیمات اإللھیة  (D اإلكسیر في أصول التفسیر 

 
 ----------  مؤلفاتمن " نظام القرآن وتأویل الفرقان" 65.

(A  عبد الحمید الفراھي  
(B  عبد الحي الحسني  
(C  غالم علي آزاد البلغرامي  
(D  عبد الحق الدھلوي 

 
 --------- من روایات " كوابیس بیروت" 66.

(A  ھدى بركات  (B لیلى بعلبكي  
(C  جمانة حداد  (D غادة السمان 

 
 ---------- ھي روایة مشھورة للكاتب السوري " مدیح الكراھیة" 67.

(A  حنا مینھ   (B زكریا تامر  
(C  خالد خلیفة  (D سمر یزبك 

 
 من روایات یوسف القعید ----------  68.

(A  میرامار   (B الحرب في بّر مصر  
(C  رامة والتنین  (D الزیني بركات 

 
 ؟ ، فیمن قیل ھكذا"أشعر الناس إذا رھب" 69.

(A  زھیر بن أبي سلمى (B امرؤ القیس  
(C  النابغة الذبیاني  (D األعشى 
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 یتغیر آخره حسب العوامل الداخلة علیھ اللفظ الذي 70.
(A  المعتل (B المزید  (C المعرب  (D الصحیح 

 
 )كنس(اسم اآللة من  71.

(A  كنسیة (B مكنسة  (C كناسة  (D أكنسة 
 

 .، كّمل باألصح)إلى بیوتھن --------- الت العاِم( 72.
(A  ترجعون  (B یرجعون  
(C  یرجعن   (D ترجعن 

 
 .، كّمل باألصح)فصال ----- --في الكتاب ( 73.

(A  إحدى عشر  (B أحد عشر  
(C  أحد عشرة  (D إحدى عشرة 

 
 . ، كّمل باألصح)الكبیر -------- رأیُت ( 74.

(A  أخوك (B أخیك  (C أخاك  (D أخو 
 

 --------- من األدوات التي " مھما"، "إذما" 75.
(A  تنصب فعلین  (B تنصب فعال واحدا  
(C  تجزم فعال واحدا  (D تجزم فعلین 

 
 ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفھا --------  76.

(A   األفعال الخمسة  (B األسماء الخمسة  
(C  األسماء الموصولة (D أسماء اإلشارة 

  
 .، كّمل باألصح)تعٌب ------- إنما (  77.

(A  الحیاَة (B الحایِة  (C الحیاُة  (D الحیاْة 
 

 ----- بأن المضمرة بعد  ینصب الفعل المضارعال  78.
(A  الم الجحود  (B الم الناھیة  
(C  فاء السببیة  (D واء المعیة 

 
 -------- یبنى الفعل المضارع إذا اتصلت بھ  79.

(A  نون التوكید  (B ألف االثنین  
(C  واو الجماعة  (D یاء المخاطبة 

 
 .، كّمل باألصح)------- في الصف ثالثة وثالثون ( 80.

(A  طالب (B طالبات  (C طالبا  (D طالبة 
 

 دائما -------- االستعارة تكون عالقتھا  81.
(A  مشابھة (B غیر مشابھة (C جزئیة  (D كلیة 
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 اللفظیةمن المحسنات  82.
(A  التوریة (B الطباق  (C المقابلة  (D الجناس 

 
 لیس من مباحث علم البیان 83.

(A  المجاز (B الكنایة  (C القصر  (D تعارةاالس 
 
 

 ، التشبیھ في المثال)الجواد في السرعة برق خاطف( 84.
(A   مجملومرسل  (B مؤكد ومفصل  
(C   مفصلومرسل  (D بلیغ 

 
 استعارة ال تذكر معھا مالئم المشبھ أو المشبھ بھ 85.

(A  المطلقة   (B المجردة  
(C  المرشحة  (D غیر تمثیلیة 

 
 اآلیةالمجاز في  ، عالقة)یجعلون أصابعھم في آذانھم( 86.

(A  اعتبار ما كان  (B اعتبار ما یكون  
(C  الكلیة   (D الجزئیة 

 
 ، بحر ھذا البیت المشھور)متّیم إثرھا لم یفد مكبول    -  سعاد فقلبي الیوم متبول  بانت( 87.
  (A  الكامل   (B البسیط  

 (C  المدید   (D الطویل 
 

 لعروضتغییر یختص بثواني األسباب في علم ا 88.
(A  العلل (B السناد  (C الضرب  (D الزحاف  

 
 في علم العروض عدد حروف التفاعیل 89.

(A  ثمانیة (B تسعة  (C عشرة  (D أحد عشر 
 

 ، ھي التفاعیل األصلیة للبحر)متفاعلن متفاعلن متفاعلن  -  متفاعلن متفاعلن متفاعلن( 90.
(A  كاملال (B المدید  (C البسیط  (D الوافر 

 
 الحرف األخیر الذي تنسب إلیھ القصیدة 91.

(A  المجرى (B  النفاذ  (C الوصل  (D الروي 
 

 مجلة المجمع العلمي الھندي ھي إصدار عربي صادر عن 92.
(A  الجامعة الملیة اإلسالمیة  (B جامعة علیكره اإلسالمیة  
(C  جامعة جواھرالل نھرو (D جامعة دلھي 
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 الرسمیة لجمعیة الرابطة القلمیة في نیویورك الجریدة العربیةكانت  93.
(A  الرابطة   (B العصبة  
(C  كوكب أمریكا  (D السائح 

 
 لیست من اإلمارات العربیة المتحدة 94.

(A  عجمان (B أم القیوین (C مسقط  (D فجیرة 
 

 ------------- تم عقد اتفاقیة أوسلو بین دولة إسرائیل و 95.
 (A    حركة حماس  (B مة تحریر فلسطینمنظ  
 (C    مصر   (D أمریكا 

 
 --------- احتلت إسرائیل ھضبة الجوالن في  96.

(A   1948الحرب العربیة اإلسرائیلیة في  
(B   1956الحرب العربیة اإلسرائیلیة في 
(C   1967الحرب العربیة اإلسرائیلیة في 
(D   1973الحرب العربیة اإلسرائیلیة في 

 
 2011الذي اضطر لمغادرة بلده خالل الثورات العربیة في الحاكم التونسي  97.

(A  حسني مبارك  (B معمر القذافي  
(C  عبد اهللا صالح علّي (D زین العابدین بن علي 

 
 أول كتاب مستقل في النقد األدبي 98.

(A  "الشعر والشعراء" (B "البیان والتبیین"  
(C  "طبقات فحول الشعراء"  (D "شعرالعمدة في محاسن ال" 

 
 ---------  أعّدهالجزء الثاني لكتاب الدیوان  99.

(A  عباس محمود العقاد شخصیا   
(B  عبد القادر المازني شخصیا  
(C  العقاد وشكري مشاركین  
(D  العقاد والمازني مشاركین 

 
 اختر التصریح الخاطئ عن بدیع الزمان الھمذاني 100.

 ماتالھمذاني رائد فن المقابدیع الزمان كان  .أ 
 األمويعاش الھمذاني في العصر  .ب 
 مقامة 50لھ أكثر من  .ج 
 عیسى بن ھشام ھو بطل مقاماتھ .د 

 
(A  ب (B د (C  ج& ب  (D  د& ب 
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 ر العباسيصاختر التصریح الخاطئ عن الع 101.
  كان الشعر العباسي متعدد األغراض في نفس القصیدة .أ

  العباسي بالشعراء المولدین الشعراء األوائل في العصر بعض یعرف .ب
 ازدھر فن البدیع في العصر العباسي .ج
 أسس بیت الحكمة في العصر العباسي   .د

 
(A  أ (B كلھا صحیحة (C  ب& ج  (D  ب& أ 

 
 اختر التصریح الصحیح عن أبي نواس 102.

  كان اسمھ األصلي حبیب بن أوس .أ
  كان أبو نواس شاعر الحكمة المشھور .ب   
  لھ بعض القصائد في الزھدیاتكان  .ج     

 مدح أبو نواس الخلیفة األمین .د
 

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

 اختر التصریح الخاطئ عن حسان بن ثابت 103.
  كان حسان بن ثابت شاعرا حضریا .أ
  مدح حسان ملوك الحیرة وغسان .ب  
  وساألكان من قبیلة  .ج    

 اإلسالمكان شاعر الیمن في  .د
 

(A  ج (B ب  (C  د& ج  (D  أ& ج 
 

 اختر التصریح الصحیح عن عمر بن أبي ربیعة 104.
  كان عمر بن أبي ربیعة شاعرا غزلیا بدویا عفیفا .أ 
  كان شاعر جاھلیا .ب  
  كان معاصرا ألبي نواسا .ج 

 اقتبس بعض معانیھ من جمیل بثینة .د
 

(A  ب (B  ب& أ  (C  أ& ج  (D د 
 

 تر التصریح الصحیح عن الجاحظاخ 105.
  كان الجاحظ كاتبا معتزلیا .أ

  كان معاصرا البن قتیبة .ب
  عاش الجاحظ في العصر المملوكي .ج
 من مؤلفاتھ" عیون األخبار" .د
 

(A   ب& أ   (B   ج& ب  (C ج  (D د 
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 اختر التصریح الخاطئ عن كلیلة ودمنة 106.
  ھو ابن المقفع" كلیلة ودمنة"مترجم  أ

  ھذا كتاب أصلھ ھندي .ب
 كتاب یتحدث عن قصص الحیواناتال .ج
  تم ترجمة الكتاب من السنسكریتیة مباشرا إلى العربیة .د
 

(A  ب (B د  (C  ج& ب  (D كلھا صحیحة 
 

 اختر التصریح الخاطئ عن الموشحات 107.
  في األندلسالموشحات فن ظھر  .أ

  عروض التقلیدياشتھرت الموشحات بخروجھا على  نظام علم ال .ب
  غربمظھرت الموشحات الحقا في بالد ال .ج
 ابن عبد ربھ شاعر الموشحات .د
 

(A  كلھا صحیحة  (B د 
(C   ج& د   (D ج 

  
 اختر التصریح الخاطئ عن القصة القصیرة العربیة 108.

  ظھرت القصة القصیرة أوال في لبنان وسوریة .أ
  بین العرب كان محمد تیمور أول من كتب القصة القصیرة .ب
  مجموعة قصصیة لمیخائیل نعیمة "األرواح المتمردة" .ج
 كان زكریا تامر قاصا سوریا .د
 

(A  ب (B  ج& ب  (C د  (D  د& ج 
 

 عن المسرحیة العربیة الصحیحاختر التصریح  109.
  كان مارون النقاش رائد المسرحیة العربیة .أ

  ى المھجر في برازیلإل التمثیلیة أبو خلیل القباني ھاجر مع فرقتھ .ب
  كان أحمد شوقي أول من كتب المسرحیة الشعریة العربیة .ج
 من مسرحیات یعقوب صنوع "أبطال المنصورة" .د
 

(A  ب (B ج  (C  ج& أ  (D  د& ج 
 

 عن خلیل مطرانالصحیح اختر التصریح  110.
  یعتبر خلیل المطران رائد التجدید في الشعر العربي .أ

  لى الشعر الحركان أول من دعى إ .ب
  ولد مطران في مصر .ج
 حركة أبولو أعالمكان من  .د
 

(A   د& أ (B كلھا صحیحة (C ئةطكلھا خا (D أ 
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 اختر التصریح الخاطئ عن مصطفى لطفي المنفلوطي 111.
  ترجم المنفلوطي عددا من الروایات الفرنسیة .أ

  كان المنفلوطي یجید اللغات األجنبیة .ب
  في جریدة المؤید" لنظراتا"نشر مقاالتھ  .ج
 ھي مجموعة مقاالتھ األدبیة" العبرات" .د
 

(A  ب (B ج  (C  أ& ب  (D  د& ب 
 

 اختر التصریح الخاطئ عن نجیب محفوظ 112.
  محفوظ ھو رائد الروایة اإلسالمیة العربیة .أ 
  "القاھرة الجدیدة"أول روایتھ  .ب 
 ھي روایة تاریخیة" اللص والكالب" .ج 
 1986محفوظ جائزة نوبل لآلداب في حصل  .د 

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

 عن الشاه ولي اهللا الدھلوي الصحیحاختر التصریح  113.
  عاش الدھلوي في عصر المغول .أ

  أشھر مؤلفاتھ "حجة اهللا البالغة" .ب
  شرحھ للموطأ باللغة األردیة" المصفى" .ج
 ھ لجامع الترمذيشرح" تحفة األحوذي" .د
 

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

 عن غالم علي آزاد البلغراميالصحیح اختر التصریح    114.
  كان البلغرامي شاعرا مشھورا .أ

  عرف البلغرامي بزھیر الھند .ب    
  من دواویینھ الشعریة" فیوض الحرمین" .ج   
 ھو تفسیر للقرآن" سبحة المرجان" .د    
 

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

 اختر التصریح الخاطئ عن محیي الدین اآللوائي      115.
  لتكازي" شمین"روایة  عریبقام اآللوائي بت .أ   
  معة أم القرىاالدكتوراه من ج شھادةحصل   .ب  
  یةالدكتوراه حول الدعوة اإلسالمیة في شبھ القارة الھند لتھ لشھادةرسا  .ج  
 BBCكان مذیعا في  .د  

 
 (A  ج& ب  (B  د& ج  (C ب (D  د& ب 
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 اختر التصریح الخاطئ عن محمود درویش     116.
  لفلسطین اوطنیا درویش شاعركان  .أ

  آخر دیوان شعره" حبیبتي تنھض من نومھا"   .ب
  "ا العربوَدنُر"یعرف درویش بـ .ج
 كي ضد االحتالل األمری مقاوماكان درویش  .د  
 

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

 )عقد التأسیس: (لالصطالح اآلتي المتداولةالترجمة اإلنجلیزیة     117.
 

Foundation Ceremony          (A (B Memorandum of Understanding 
Organizational Setup            (C  (D Company Policy 

 
 )االستئنافمحكمة : (لالصطالح اآلتيالمتداولة الترجمة اإلنجلیزیة   118.    

(A Court of Session  (B  Court of Tribunal 
(C  Court of Appeal  (D Court of Arbitration 

 
  These female employees are working in the private company: التعریب الصحیح للعبارة اآلتیة 119.

(A ركة الخاصةھؤالء العامالت یعملون في ش  
(B ھؤالء العامالت تعملون في شركة خاصة  
(C ھؤالء العامالت تعملن في شركة خاصة  
(D ھؤالء العامالت یعملن في الشركة الخاصة 

  
 The friends of his brother sat with him and ate food: التعریب الصحیح للعبارة اآلتیة 120.

(A الطعام وأكلوا معھ أخوه أصدقاء واجلس 
(B الطعام وأكل معھ أخاه أصدقاء جلس  
(C الطعام وأكلوا معھ ھأخی أصدقاء جلس 
(D الطعام وأكل معھ أخوه أصدقاء جلسوا  

   
______________________ 


