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 --------- لمجلة محررا في ھذه امحیي الدین اآللوائي  لم یكن 1.
(A  البعوث  (B صوت الھند (C ثقافة الھند (D األزھر 

  
 ------ اآللوسي یعرف بـ اإلمام أبي الثناء تفسیر  2.

(A  "جامع البیان عن تأویل القرآن" (B "معالم التنزیل"   
(C  "لقدیرفتح ا"   (D "روح المعاني" 

 
 -------- كتاب نقدي لـ " الموازنة بین الطائیین" 3.

(A  قدامة بین جعفر   (B  اآلمديالحسن  
(C  الجرجاني   (D أبو ھالل العسكري 

  
 ------ كتاب مشھور في " اآلجرومیة" 4.

(A  علم النحو والصرف  (B علم الكالم  
(C  علم البالغة والعروض  (D نطقعلم الم 

  
 ----- ف قدیر لـ ھو مؤلَّ" المثل السائر" 5.

(A  الخلیل بن أحمد   (B عمرو بن العالء  
(C  سفھانيأبو الفرج اإل  (D ضیاء الدین بن األثیر 

 
 رة النبيیاسم لم یتعلق بس 6.

(A  إسحاقابن (B ابن مالك (C يالواقد  (D ابن ھشام  
  

 االسم األصلي لرحالت ابن بطوطة 7.
(A " النظار في غرائب األمصار وعجائب األسفارتحفة"  
(B "أحسن التقاسیم في معرفة األقالیم"  
(C "االستبصار في عجائب األمصار"  
(D "ر البالد وأخبار العباداآث" 

 
 ----- بیطار عالم مشھور في الابن  8.

(A علم الكیمیاء (B علم الطب (C علم النبات (D علم الفلك 
 

 ---- --كتاب " طوق الحمامة" 9.
(A شامي  (B مغربي  (C حجازي  (D أندلسي 

 
 "سلطان العاشقین"شاعر مصري یلقب بـ 10.

(A ابن الفارض   (B أبو العتاھیة  
(C القاضي الفاضل   (D رابعة العدویة 
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 المعاصرالعراقي  ات الكاتبروایمن أھم  "بغداد في فرانكشتاین" 11.
(A محمود سعید   (B سنان أنطون  
(C اويأحمد سعد   (D سعود السنعوسي 

 
 أحالم مستغانمي الكاتبة الجزائریة لیست من روایات  12.

(A "عابر سریر"   (B "ساق البامبو"  
(C "ذاكرة الجسد"    (D "األسود یلیق بك"  

 
 "مدینة بال قلب"من دعاة حركة الشعر الحر وصاحب دیوان  13.

(A أحمد عبد المعطي حجازي (B نازك المالئكة  
(C شاكر السیاب بدر  (D صالح عبد الصبور 

 
 "الساق على الساق" المقامة الحدیثة مؤلف 14.

(A محمد المویلحي   (B أحمد فارس الشدیاق  
(C ناصیف الیازجي   (D  ندیمالعبد اهللا 

 
 العذري الغزللیس من أصحاب  15.

(A  جمیل بثینة (B كثیر عزة (C األحوص (D مجنون لیلى 
 

 ، عنوانھ األصلييأشھر المؤلفات الجغرافیة العربیة لإلدریس من" كتاب روجر" 16.
(A "نزھة المشتاق في اختراق اآلفاق"   
(B "فتوح البلدان"  
(C "مواقع األفالك"  
(D "كتاب المسالك والممالك" 

 
 ------ إلدوارد سعید ھو من أمھات الكتب في " االستشراق" 17.

(A النقد البیئي   (B دراسات نسویة  
(C د الثقافيالنق   (D دراسات ما بعد االستعمار 

 
 تفسیر عربي كتبھ عالم من أھالي كیراال، اسمھ" على ھامش التفاسیر" 18.

(A  اسماعیل شھاب الدین البخاريالسید  
(B محیي الدین اآللوائي  
(C السید فضل بوكویا  
(D السید عبد الرحمن القاسمي األزھري  

 
 وسیدة الغناء العربي مغنیة مصریة ملقبة بكوكب الشرق 19.

(A فیروز  (B منیرة المھدیة (C أم كلثوم  (D لیلى مراد 
 

 لیس من أعضاء مجلس التعاون الخلیجي 20.
(A الكویت  (B العراق  (C اإلمارات (D قطر 
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 ----- تم توقیع اتفاقیة كامب دیفید بین مصر وإسرائیل في أیام  21.
(A جمال عبد الناصر  (B أنور السادات  
(C حسني مبارك   (D عبد الفتاح السیسي 

 
 باحثة البادیة ھي أدیبة مصریة وناشطة في حقوق النساء، اسمھا األصلي 22.

(A ملك حفني ناصف  (B مي زیادة  
(C صفیة زعلول   (D ھدى شعراوي 

 
 "مھابھارتا"معّرب ملحمة  23.

(A يسلیم البستان   (B بطرس البستاني  
(C سلیمان البستاني   (D دیع البستانيو 

 
 التفسیر القرآني لعائشة بنت الشاطئ 24.

(A "تفسیر المنار"   (B "في ظالل القرآن"  
(C "التفسیر البیاني للقرآن"  (D "التفسیر العصري"  

 
 لیس من شعراء الصعالیك ------  25.

(A طرفة بن العبد   (B عروة بن الورد  
(C تأبط شرا   (D األزدي الشنفرى 

 
 ------- خیلیة شاعرة عربیة مشھورة عاشت في لیلى األ 26.

(A العصر الجاھلي   (B العصر األموي  
(C العصر العباسي   (D العصر الفاطمي 

 
 ------ للثعالبي ھو كتاب في " یتیمة الدھر" 27.

(A تاریخ البلدان   (B جغرافیةعلم ال  
(C تراجم الشعراء   (D الفقھ 

 
 --- ----- جبرا إبراھیم جبرا روائي  28.

(A مصري  (B فلسطیني  (C كویتي  (D جزائري 
 

 ------ كتاب نقدي لـ " الوساطة بین المتنبي وخصومھ" 29.
(A ابن شھید   (B لسان الدین بن الخطیب  
(C علي بن عبد العزیز الجرجاني (D حازم القرطاجني 

 
 ---------- تم تألیف الجمھوریة العربیة المتحدة بین  30.

(A العراق وإیران   (B مصر وسوریة  
(C لبنان واألردن   (D تونس والمغرب  

 
 جمال الغیطاني مؤلفاتلیس من  31.

(A "الزیني بركات"   (B "نجیب محفوظ یتذكر"  
  (C"أوراق شاب عاش منذ ألف عام" (D "رامة والتنین" 
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 ھو مخرج مسرحي شھیر -----  32.
(A جورج أبیض (B توفیق الحكیم (C أحمد شوقي (D بو ریشةعمر أ 

  
 ------ من مؤلفات " أدبنا وأدباؤنا في المھاجر" 33.

(A میخائیل نعیمة   (B جورج صیدح  
(C رشید سلیم الخوري  (D بشارة الخوري 

 
 من شعراء المجون في العصر العباسيلیس  ------  34.

(A أبو نواس   (B مسلم بن الولید  
(C الحسین بن ضحاك  (D أبو العتاھیة 

 
 مؤلفھ" یان في مقاصد القرآنفتح الب" 35.

(A صدیق حسن خان القنوجي (B أنور شاه الكشمیري  
(C الشاه ولي اهللا الدھلوي  (D حمید الدین الفراھي 

 
 من روایات حنا مینھ تلیس 36.

(A "المصابیح الزرق"  (B "العجوز والبحر"  
(C "الشراع والعاصفة"  (D "حكایة بحار"  

 
 --------  لفاتمن مؤ" الجبر والمقابلة" 37.

(A جابر بن حیان   (B ابن الھیثم  
(C الخوارزمي   (D البیروني 

 
 -------- وقعت حرب داحس والغبراء بین القبیلتین  38.

(A عبس وذبیان   (B بكر وتغلب  
(C خزرجالوس واأل  (D قریش وكنانة 

 
 -------- دار الحكمة مركز علمي بالقاھرة أسسھا  39.

(A العباسیون (B ویوناألم (C الفاطمیون (D األیوبیون 
 

 ------ة ھو االسم األصلي للشاعر األموي قبغیالن بن ع 40.
(A الولید بن عقبة   (B ذو الرمة  
(C مجنون لبنى   (D الراعي النمیري 

 
 -------- اشتھر بـ  عباسيدیك الجن شاعر  41. 

(A التصوف   (B الطردیات  
(C المجون واللھو   (D مراثي الخلفاء 

 
 ---------- رابعة العدویة مشھورة في  42.

(A التصوف   (B المدح  
(C وصف الطبیعة   (D الغزل 
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 ------- جالینوس العرب ھو  43.
(A ضیاء الدین بن األثیر  (B علي عز الدین بن األثیر  
(C  الرازيأبو بكر   (D فخر الدین الرازي 

  
 للزبیدي -------- ھو " تاج العروس" 44.

(A ربيمعجم ع   (B سیرة النبي  
(C كتاب جغرافي   (D كتاب الفلسفة 

 
 ---------------- مشھور بـ الزركلي خیر الدین  45.

(A "طبقات الصوفیة"  (B "كتاب األعالم"  
(C "معجم المورد"   (D "تاریخ الحضارة" 

 
 ------- لول ھو زعیم حزب غسعد ز 46.

(A األمة    (B الوطني  
(C  الوفد    (D ار الدستورییناألحر 

 
 ------- السموأل بن عادیاء شاعر جاھلي یضرب بھ المثل في  47

(A الجمال  (B الوفاء  (C الجود  (D الشجاعة 
 

 "أغاني الدروب"، "دمي على كتفي"، "سقوط األقنعة": من دواوینھ ،شاعر مقاوم -------  48.
(A سمیح القاسم   (B محمود درویش  
(C توفیق زیاد   (D طوقان إبرھیم  

 
 ---- -----قضى المتنبي أجمل أیامھ في بالط  49.

(A ھارون الرشید   (B المتوكل باهللا  
(C كافور اإلخشیدي   (D سیف الدولة الحمداني 

 
 ------- لـ " تاریخ التمدن اإلسالمي"شبلي النعماني انتقد كتاب  50.

(A أحمد أمین   (B قاسم أمین  
(C جرجي زیدان   (D كواكبيعبد الرحمن ال 

 
 ------- منسوبة إلى " المیة العرب" 51.

(A علقمة الفحل   (B األزدي الشنفرى  
(C سأعشى قی   (D المھلھل 

 
 لتوفیق الحكیم ------ مسرحیة " شھرزاد" 52.

(A تجربة ذاتیة (B المعقولیة (C ذھنیة  (D تاریخیة 
 

 --- -----  الفلسطینيروایة مشھورة للكاتب " حرب الكلب الثانیة" 53.
(A إبراھیم نصر اهللا   (B إمیل حبیبي  
(C مرید البرغوثي   (D ربعي المدھون 
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 ------ لعبد الحمید بن ھدوقة أول روایة عربیة فنیة في " ریح الجنوب" 54.
(A سوریة  (B الجزائر  (C مصر  (D العراق  

 
 ندیم مؤسس الجریدةالعبد اهللا  55.

(A األھرام    (B روضة المدارس  
(C كیت والتبكیتالتن  (D المقتطف 

 
 لعبد الرحمن منیف ------ روایة ھي " مدن الملح" 56.

(A ثالثیة  (B رباعیة  (C خماسیة  (D سداسیة 
 

 عزیز أباظةل -------ھي " شجرة الدر"، "العباسة"، "قیس ولبنى" 57.
(A مسرحیات شعریة  (B روایات تاریخیة  
(C  قصصیةمجموعات  (D دواوین شعریة 

 
 ----- من مؤلفات " ما تبقى لكم"، "الباب"، "أرض البرتقال الحزین" 58.

(A لطیفة الزیات   (B سمیرة عزام  
(C كنفاني غسان   (D طھ حسین 

 
 ---------دیوان للشاعرة الفلسطینیة " وحدي مع األیام" 59.

(A سوزان علیوان   (B عائشة التیموریة  
(C جمانة حداد   (D فدوى طوقان 

 
 في العالم العربي ------ قاسم أمین صاحب دعوة كان  60.

(A تحریر المرأة   (B الجامعة اإلسالمیة  
(C إحیاء التراث العربي  (D القومیة العربیة 

 
 ------ أبو خلیل القباني ھو رائد المسرحیة العربیة في  61.

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

 ن الوسطى وبلینس العربھو المعروف بھردوتس القرو -----  62.
(A الطبري    (B ابن حوقل  
(C القزویني   (D ابن بطوطة 

 
 ------ كامل كیالني ھو رائد  63.

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

 
 ------ الكمیت األسدي مشھور بالتشیع لـ  64.

(A بني أمیة  (B بني ھاشم (C بني عباس (D یربني زب 
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 أول جریدة عربیة في المھجر 65.
(A الوقائع المصریة   (B الرابطة  
(C العصبة    (D كوكب أمریكا 

 
 ------ الماتریدي إمام في  66.

(A علم الكالم (B التصوف (C علم الفقھ (D علم التفسیر  
 

 "عقیدة المسلم" و "اإلسالم والمناھج االشتراكیة"ھو مؤلف  ------  67.
(A حمن البوطيسعید الر  (B یوسف القرضاوي  
(C علي الطنطاوي   (D محمد الغزالي 

 
 مؤسس دار العلوم بدیو بند 68. 

(A سر سید أحمد خان  (B محمد علي المونغیري  
(C محمد قاسم النانوتوي  (D حسین البلغرامي 

 
 ------ معین بسیسو ھو رائد المسرحیة الشعریة في  69.

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

 -------- للخلیفة " المفضلیات"جمع المفضل الضبي  70.
(A ھارون الرشید (B األمین  (C المھدي  (D المأمون 

 
 لمھاتما غاندي" تجاربي مع الحقیقة"مترجم  71.

(A منیر البعلبكي   (B ودیع البستاني  
(C شھاب غانم   (D محمد عید إبراھیم 

 
 --------مد المویلحي ھي لمح" حدیث عیسى بن ھشام" 72.

(A مسرحیة    (B مجموعة المقاالت  
(C مقامة حدیثة   (D سیرة ذاتیة  

 
 ھو صاحب الكتاب المشھور يأمین الریحان 73.

(A "كتاب خالد"   (B "كتاب النبي"  
(C "كتاب مرداد"   (D "كتاب الغربال" 

 
 لیس من أصحاب الرابطة القلمیة 74.

(A عبد المسیح حداد   (B رشید أیوب  
(C ندرة حداد   (D شفیق المعلوف 

 
.75 Daivam Nile Nadikkarayil Marikkunnu  لنوال السعداوي -------- ھي ترجمة ملیالمیة لروایة 

(A  امرأة عند نقطة الصفر  (B موت الرجل الوحید على األرض  
(C   اإللھ یقدم استقالتھ في اجتماع القمة (D الحب في زمن النفط 
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 --------- لروایتھا  2019دى بركات حصلت على جائزة بوكار العربیة لعام ھ 76.
(A  حجر الضحك   (B حارث المیاه  
(C  برید اللیل   (D أھل الھوى 

 
 --------- من مؤلفات " الحالل والحرام في اإلسالم" 77.

(A نجیب الكیالني   (B یوسف القرضاوي  
(C الشیخ محمد عبده  (D رشید رضا 

 
 س من المحررین لجریدة الوقائع المصریةلی 78.

(A أحمد فارس الشدیاق  (B الشیخ محمد عبده  
(C رفاعة الطھطاوي  (D محمد علي باشا 

 
 روایة عربیة لنجیب محفوظ لم یتم ترجمتھا إلى اللغة الملیالمیة 79.

(A أوالد حارتنا   (B بین القصرین  
(C قصر الشوق   (D السكریة 

 
 ----- ھي التفاعیل األصلیة لبحر ) مستفعلن مفعوالت مستفعلن - الت مستفعلن مستفعلن مفعو( 80.

(A المنسرح (B المتدارك (C البسیط  (D المدید 
 

 ھو بحر أضافھ األخفش إلى بحور الشعر العربي ------  81.
(A المتقارب (B المتدارك (C المضارع (D المجتث 

 
 ------- السناد من مباحث  82.

(A علم العروض (B علم البدیع (C علم المعاني (D علم القافیة 
 

 -------- التكرار وضرب األمثال واستعمال المترادفات واختیار الكلمات الجزلة من مالمح  83.
(A األسلوب الخطابي  (B األسلوب العلمي  
(C األسلوب األدبي   (D األسلوب الدبلوماسي 

 
 ------ ال لـ ھو مث" النحو في الكالم كالملح في الطعام" 84.

(A التشبیھ المؤكد والتشبیھ المفصل (B التشبیھ المجمل والتشبیھ المرسل  
(C التشبیھ المؤكد والتشبیھ المرسل (D التشبیھ البلیغ 

 
لھم بشيء إال كباسط كفیھ إلى الماء لیبلغ فاه وما ھو  ونوالذین یدعون من دونھ ال یستجیب" 85.

 ةغرض التشبیھ في ھذه اآلی": ببالغھ 
(A بیان حال المشبھ   (B بیان مقدار حال المشبھ  
(C تقریر حال المشبھ  (D بیان إمكان المشبھ 

 
 -------- مثال لـ " أن یرى النور في القضیب الرطیب  -قد یشیب الفتى ولیس عجیبا  " 86.

(A التشبیھ المقلوب   (B التشبیھ التمثیلي  
(C التشبیھ المرسل   (D التشبیھ الضمني 
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 ، االستعارة في اآلیة"شیبا الرأسرّب إني وھن العظم مني واشتعل " 87.
(A استعارة تصریحیة  (B استعارة مكنیة  
(C استعارة مرشحة   (D استعارة تمثیلیة 

 
 ، العالقة في المجاز المرسل"إني أراني أعصر خمرا" 88.

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

 
 ، الكنایة في المثال یراد بھا"جاء ھادم اللذات ومفرق الجماعات" 89

(A صفة  (B موصوف (C نسبة  (D منسوب 
 

 ، أسلوب علم البدیع المستخدم في المثال"خیر المال عین ساھرة لعین نائمة" 90.
(A الجناس  (B التوریة  (C المقابلة  (D الطباق  

 
 لیس من مباحث علم المعاني 91.

(A القصر    (B الخبر واإلنشاء  
(C حسن التعلیل   (D الفصل والوصل 

 
 الثالثة لیس من حاالت المخاطب 92.

(A أن یكون خالي الذھن من الحكم (B أن یكون مترددا في الحكم  
(C أن یكون منكرا للحكم  (D لحكمل اأن یكون متقن 

 
 لیس من أدوات التوكید 93.

(A  إذن  (B الم االبتداء (C إن  (D دق 
 

 من اإلنشاء الطلبي -----  94.
(A التعجب  (B المدح  (C الذم  (D النداء 

 
 أداة استفھام تستخدم لغرض التصدیق فقط 95.

 (A  أي  (B أ  (C ھل  (D كیف 
 

 ------ ال ینصب الفعل المضارع بأن المضمرة بعد  96.
 (A  الم التعلیل (B لن  (C الم الجحود (D فاء السببیة  
 

 العقود عداداألمن  97.
(A تسعة  (B ثالثة عشر (C عشرون  (D أربع وعشرون 

 
 ------- تنصب األفعال الخمسة بـ  98.

(A الفتحة  (B األلف  (C الیاء والنون (D حذف النون 
 

 ------- الفعل المضارع إذا اتصل بنون النسوة یكون  99.
(A مبنیا على السكون  (B مبنیا على الفتحة  
(C مرفوعا بالضمة   (D مرفوعا بثبوت النون 
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 استخدمت ھنا" ما"، كلمة "ما أحسن زین" 100.
(A أداة االستفھام (B أداة التعجب (C أداة النفي (D أداة الشرط 

 
 استخدمت ھنا" ال"،  كلمة "ال صاحَب مصنع مھمٌل" 101.

 (A ال النافیة للجنس   (B ال زائدة 
 (C ال ناھیة    (D ال للدعاء 

 
 عالمات االسملیس من  102.

(A التنوین    (B قبولھ التاء المتحركة  
(C  التعریف بـ ال   (D الجر بالحرف أو باإلضافة  

 
 لیس من الممنوع من الصرف 103.

(A صیغة منتھى الجموع  (B  نعت على وزن فعالن  
(C علم مركب مزجي  (D ألفاظ القسم 

 
 من اآلتیة ما ھي الجملة الخاطئة 104.

(A ء إال علیاحضر األصدقا  (B ما حضر األصدقاء إال علیا  
(C ما حضر إال تلمیذا  (D قرأُت الكتاب إال صفحتین 

  
 ھو حذف الحرف الرابع الساكن من جزء البیت -----  105.

(A الخبن  (B الوقص  (C اإلضمار (D الطي 
 

 إذا حذف ثلثا أجزاء البیت، یعرف البیت 106.
(A منھوكا  (B مجزوءا  (C مشطورا (D تاما 

 
 قافیة ال یوجد حرف متحرك بین ساكنیھا  107.

(A القافیة المتداركة   (B القافیة المتراكبة  
(C القافیة المترادفة   (D القافیة المتكاوسة 

 
 من حركات القافیة 108.

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

 اختر التصریح الخاطئ عن الشعر العربي في كیراال 109.
 ھر الشعر العربي في كیراال في القرن الثامن عشرظ .أ

 كان أكثر الشعر العربي في كیراال في التصوف والفقھ .ب
 كان زین الدین المخدوم األول ھو الذي كتب أول شعر عربي في كیراال .ج
 دیوان شعر للشاعر موسى األیروري" دعني وشأني" .د
 
(A  ج  (B  د& ب  (C  ج& أ  (D  ب& أ 
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 اختر التصریح الصحیح عن النقد األدبي في العصر الجاھلي 110.
 كان النقد األدبي في العصر الجاھلي نقدا معلال یقوم عند الكلیات .أ

 المفاضلة بین الشعراء نوع من النقد األدبي في العصر الجاھلي .ب
 المعلقات تشیر إلى وجود النقد األدبي في العصر الجاھلي .ج
 أبي عتیق من أشھر النقاد في العصر الجاھلي كان عبد اهللا بن .د
 

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

 اختر التصریح الخاطئ عن نجیب الكیالني 111.
  یعتبر نجیب الكیالني واحدا من رواد األدب اإلسالمي .أ

  ھي مسرحیة لنجیب الكیالني" عمالقة الشمال" .ب
  اإلسالمیة في مؤلفاتھعالج الكیالني أحادیث الدول  .ج
 كان للكیالني عالقة بحركة اإلخوان المسلمین  .د
 
(A ج  (B ب  (C  د& ب  (D  ج& ب 

  
 اختر التصریح الصحیح عن القضیة الفلسطینیة 112.

  تتعلق قضیة فلسطین بالصھیونیة .أ
  تم إعالن بلفور من قبل الوالیات المتحدة األمریكیة .ب
  1939تأسست دولة إسرائیل في  .ج
 كانت فلسطین تحت االنتداب الفرنسي قبل تأسیس إسرائیل .د
 
(A  ج& ب  (B  د& ج  (C جمیعھا صحیحة     (D   أ 

  
 اختر التصریح الخاطئ عن زكریا تامر 113.

  زكریا تامر أدیب سوري مشھور .أ
  قصتھ المشھورة" وم العاشریالنمور في ال" ب
 ساھم زكریا في تأسیس اتحد كتاب العرب .ج
 كان لھ إسھامات في أدب األطفال .د
 

(A   ج    (B  ج& ب  
(C   د    (D ال یوجد تصریح خاطئ 

 
 اختر التصریح الخاطئ عن سید سلیمان الندوي 114.

  كان أكثر مؤلفات سلیمان الندوي باللغة األوردیة .أ
  البعث اإلسالميمجلة مؤسس كان  ب
  أشھر مؤلفاتھمن " واالكتشافات البحریة المالحة العربیة" .ج
 ساھم في إعداد دستور دولة باكستان .د
  
(A أ  (B ب   (C  د& أ  (D  ج& أ 
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 اختر التصریح الخاطئ عن الطیب صالح 115.
  صالح كاتبا سودانیاالطیب كان  .أ

  عبقري المسرحیة العربیةبیعرف الطیب صالح  .ب
  إلى اللغة الملیالمیة" عرس الزین"تم ترجمة مؤلفھ  .ج
 BBCالطیب صالح في عمل  .د
 
(A ب    (B  ج& ب  
(C  د& ج    (D كلھا تصریحات صحیحة 

  
 اختر التصریح الخاطئ عن علي أحمد باكثیر 116.

  باكثیر ھو كاتب یمني األصلعلي أحمد  .أ 
  باكثیر ھو من رواد الشعر الجدید في العربیة .ب
  یعتبر باكثیر رائد المسرحیة اإلسالمیة .ج
 من روایات باكثیر" وا إسالماه" .د
  

 (A أ    (B ب  
 (C  د& ب    (D ال یوجد تصریح خاطئ 

  
 : التعریب الصحیح للعبارة اآلتیة 117.

The two brothers of the family went to the market and both of them were students 
(A  طالبین كلیھما وكان السوق إلى العائلة شقیقان ذھب  
(B  طالبان كالھما وكان السوق إلى عائلةال شقیقان اذھب  
(C  طالبینكانا  كالھماو السوق إلى العائلة شقیقا ذھب  
(D  طالبین كانا كلیھماو السوق إلى العائلة شقیقا اذھب 

  
 : التعریب الصحیح للعبارة اآلتیة 118.

Three things were not clearly mentioned in this agreement    
(A  االتفاقیة تلك في بالوضوح ذكرھا تتم لم أشیاء ثالث  
(B  االتفاقیة ھذه في وضوحالب ذكرھا یتم لم أشیاء ثالثة  
(C  االتفاقیة ذلك في بالوضوح ذكرھا تمی لم أشیاء ثالث  
(D  االتفاقیة ھذه في بالوضوح ذكرھا تتم لم أشیاء ثالثة 

  
 )محدودة ؤولیةمس شركة: (الترجمة اإلنجلیزیة المتداولة لالصطالح اآلتي 119.

(A Limited Responsible Company 
(B Limited Company of the Female Official 
(C Company of the Limited Official 
(D Limited Liability Company 

 
  )شامل دمار أسلحة: (الترجمة اإلنجلیزیة المتداولة لالصطالح اآلتي 120.

 (A Weapons of Mass Destruction 
 (B Complete Desolation  Arms  
 (C Comprehensive War Tactics 
 (D Inclusive War Techniques 

_______________________________ 


