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Part- A     

  50x1= 50: سئلة�باختيار�جواب�صحيح�من�خيارات�متعددة�تحت�كل�سؤالأجب�عن�جميع�� 

               من�كان�يعرف�برائد�ا
ولدين�  .1

            )a(   تن��
 ابو�العتاهية  (d)                   بو�نواسا  (c)             بشار�بن�برد       (b)                  ا

  هو�" قيد�.وابد"كتاب� .2

        )a(   �01مختارات�من�الن         (b)      مختارات�شعرية�              (c)     مسرحية                  (d)  رواية 

        من�هو�شاعر�الرسول�ص@ى�هللا�عليه�وسلم .3

)a( كعب�بن�مالك���������  (b)  0Eكعب�بن�زه                                  (c)  حسان�بن�ثابت                 (d)  ع@ي�بن�طالب   

  هذه�جمل�مأخوذة�من�خطبة�" :  ي�Xرى�رءوسا�قد�أينعت�و�حان�قطافها�و�إني�لصاحNOاإن" .4

)a( زياد�ابن�أبيه�(b)             الحجاج�بن�يوسف�                 (c) سحبان�وائل�                   (d) ع@ى�بن�أبي�طالب�  

        من�مؤلفات�" كتاب�الخيل" .5

           )a(الجاحظ���               (b)  ي�qصم.        (c)   قريزي
  ابن�.ث(d)  0E                ا

     :الذي�يعرف�بعميد�.دب�العربي�من .6

)a(  ازيي�ا
 شوyي�ضيف  (d)     عباس�محمود�العقاد�  (c)     طه�حسEن�  (b)                 براهيم�ا

        ؟ لقب�برائد�الشعر�العربي�الحديث��من� .7

)a(  ي�yأحمد�شو          (b)   حافظ�ابراهيم�       (c)    خليل�مطران�         (d)  محمود�سامي�البارودي  

8. "0Eمن�قائله؟:  "ما�انت���إليكم�مما�قالت�العرب�إ��أقله،�ولو�جاءكم�وافرا�لجاءكم�علم�وشعر�كث    

 )(aأبو�عمرو�بن�الع�ء�      (b)  � عري
     .صمqي  (d)              يونس�بن�حبيب� (c)               أبو�الع�ء�ا
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         من�تأليف�"النقد�والنقاد�ا
عاصرون" .9

)a( لعقادا�                 (b)   (ازني�����
  محمد�مندور��  (d)                     طه�حسEن����(c)          ا

   كتNOا�" �ي�القطار"أول�قصة�قص0Eة�فنية� .10

)a(   محمد�تيمور              (b) أحمد�تيمور �ا          (c) ن�هيكلمحمد�Eحس       (d) ن��Eمحمد�طاهر��ش  

         �ي�موضوع" الغربال"كتاب� .11

)a(  التاريخ�       (b) 0ة��Eالس              (c)  سرحية
 النقد�  (d)                              ا

         واية�ي�ى�حقي�الشه0Eة�ر  .12

)a(  خان�الخلي@ي                (b)  قنديل�أم�هاشم�        (c)  عصفور�من�الشرق�         (d)   جهول
  نداء�ا

13. ��0Eمن�أشهر�الشعراء" الشنفري "الشاعر�الكب : 

        (a) نEخضرم
 .مويEن   (d)                     لجاهليEن�ا   (c)                     الصعاليك��  (b)        ا

                  : هو" سبعون "أديب�كب�0Eمن�ا
هجر�له�� .14

)a( خليل�ج�0ان    (b)  نسيب�عريضة�            (c)  ميخائيل�نعيمة�              (d)  رشيد�سليم�الخوري  

                حسان�الهند .15

)a( مام�و�ي�هللا� الشاه�  (b) أبو�الحسن�ع@ي�الحس��(c)   غ�م�ع@ي�آزاد�البلكرامي (d)  حميد�الدين�الفرا�ي  

    العصبة�.ندلسية�تأسست��ي� .16

) (a0ازيلال�                 (b) بنانل�                  (c)  مصر                                (d) � .ندلس  

              :  ليس�من�أركان�.دب�.ربعة�حسب�رواية�ابن�خلدون�عن�مشايخه .17

)a( الكامل��ي�اللغة�و.دب�للم�0د������ (b)       طبقات�الشعراء��بن�س�م�الجم�ي�          

 (c)      ن�للجاحظ��������������Eالبيان�والتبي(d)بي���Xع@ى�القا�ي  كتاب�.ما�ي� 

        .من�سبق�من�العلماء�ا
سلمEن�إ�ى�وضع�مقاصد�البحث�العلم� .18

)a (ابن�هيثم          (b) ابن�حزم�                          (c) ابن�طفيل�                     (d) ابن�باجة� 

    به�ا
ثل��ي�الخطابة،�أعجب�به�معاوية�وقربه�إليه�  خطيب�فصيح�يضرب� .19

)a( سحبان�وائل    (b)  زياد�ابن�أبيه�(c)              عبد�هللا�ابن�قيس�                 (d)    حجاج�ابن�يوسف  
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             إلياذة�هوم0Eوس�عر¥Nا� .20

)a( إبراهيم�الياز¦ي      (b) سليم�البستاني�         (c) صيف�الياز¦ي�ان         (d)  أحمد�محرم 

               ؟"تأريخ�ال¨0اث�العربي": من�مؤلف�الكتاب .21

      )a(  نEفؤاد�سزك       (b) بروكلمان�                 (c) جر¦ي�زيدان��               (d) عمر�رضا�كحالة� 

 أطول�       و  أعز�  دعائمه�   بيتا������        إن�الذي�سمك�السماء�ب���لنا���������������       .22

   : قاله     

      )a(جرير������ (b)  الفرزدق�����������������(c)  خطل.                (d)  عمر�ابن�ربيعة� 

 :البحر�الذي�لم�يذكره�الخليل�بن�أحمد�الفراهيدي�هو .23

            )a( تدارك
    ا
ضارعd) (           ا
قتضب� )c(                           ا
تقارب�b)(         ا

 لو�كانت�.رزاق�تجري�ع@ى�الحجا�����������������هلكن�إذن�من�جهلهن�الNOائم   .24

  : من�قول            

            )a (أبي�تمام�     (b)  لبح¨0ي ا                 (c)  بشار�بن�برد                         (d)  أبي�نواس  

  : ليس�من�تأليف�طه�حسEن�� .25

          )a (دعاء�الكروان�                    (b)  الحب�الضائع�    (c)  شجرة�البؤس�          (d)  حصاد�الهشيم   

  : ليس�من�أنواع�علم�ا
عاني  .26

            )a (القصر�           (b)  الخ��0و�نشاء        (c)  الفصل�والوصل�      (d)  ستعارة¬    

 ع@ى�قدر�أهل�العزم�تأتي�العزائم�����������������وتأتي�ع@ى�قدر��الكرام�ا
كارم .27

  : قاله 

           )a (أبو�فراس�الحمداني     (b)  تن��أب
  أبو�العتاهية  (d)     أبو�الع�ء�ا
عري   (c)       و�الطيب�ا

   رواية�ألفها�" السراب" .28

)a(  توفيق�الحكيم����������� (b)  يوسف�ادريس��������������� (c)  محمود�بدوي������������(d)  نجيب�محفوظ�  

  :  ليس�من�كتب�الشيخ�أبي�الحسن�ع@ي�الندوي  .29

         )a (روائع�إقبال        (b)  رجال�الفكر�والدعوة         (c)  ربانية���رهبانية��           (d)  رجال�من�التاريخ��  

    الخطبة�الب¨0اء�ل .30
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            )a ( ابن�زيدون      (b)  حجاج�بن�يوسف                   (c)  زياد�بن�أبيه�                 (d)  سحبان�وائل   

  تحت�راية�القرآن�من�مآثر�  .31

          )a (ي�qمصطفى�صادق�الراف       (b)  عبد�الحميد          (c)  ابن�خلدون�       (d)  قفع�
    عبد�هللا�بن�ا

   زه�0Eبن�أبي�سلم��يش±Nر�بشعر� .32

        )a (الغزل�             (b)  الهجاء�                   (c)  الوصف�                               (d)  الحكمة     

  : ن�كبار�شعراء�العصر�العبا��²³لقب�بشاعر�الخمرم .33

         )a (بشار�بن�برد       (b)  بن�الرومي��ا    (c)  أبو�نواس      (d)  أبو�فراس�الحمداني    

   : شاعر�أندل´��²لقب�بمتن���الغرب،�له�ديوان�شعر .34

        )a (هاني�.ندل´��²ابن�        (b)  فاجة�.ندل´��²خ ابن        (c)  ابن�حمديس�  (d)   ابن�زيدون  

  : فيلسوف�متكلم�متصوف�لقب�بحجة��س�م .35

        )a (محمد�غزا�ي            (b)   حسن�البصري        (c)  الغزا�ي��محمد�حامدأبو�      (d)  جان�بردي�غزا�ي   

    : هو" شاعر�النيل"الشاعر�الذي�لقب�ب .36

        )a (يyأحمد�شو                (b)  حافظ�إبراهيم�         (c)  محمود�سامي�البارودي�         (d)   رفاعة�رافع�الطهطاوي  

  : نجيب�محفوظ رواياتليس�من� .37

        )a (للص�والك�ب�ا        (b)  دمعة�وابتسامة�           (c)   ن�القصرين�Eب                (d)  دق
  زقاق�ا

  :من�الذي�ب���جامع�.زهر .38

         )a ( أبو�النصر�الجوهري   (b)  إبراهيم�الجوهري�     (c)  جوهر�الصق@ي�������         (d)  عمرو�بن�العاص  

   :مؤرخ�وفيلسوف�اجتما¹ي�اش±Nر�بمقدمته .39

        )a ( ي�ى�بن�خلدون                              (b)  خلدون محمد�ابن��عبد�الرحمن�بن  

      (c)  محمد�أحمد�بن�خلدون�������������������  (d)    خلدون�بن�خلدون  


يخائيل�نعيمة" الغربال"الناقد�الذي�كتب�مقدمة�ع@ى�كتاب� .40  

        )a (نEطه�حس      (b)  ج�0ان�خليل�ج�0ان�         (c)  ويل�ي�
  عباس�محمود�العقاد  (d)           محمد�ا

   "فتح�الباري�بشرح�صحيح�البخاري "ه�آثار محدث�ومؤرخ،�من� .41

         )a (العسق�نيابن�حجر�    (b)  جر�الهيثم��حابن� (c)  حمد�القلقشندي�أ   (d)   0يEأنور�شاه�الكاشم  
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  دأ�بالشعر��ا
سر½ي��ي�¬دب�العربي�الحديث�ب�منأول�  .42

         )a (توفيق�الحكيم�   (b)  ع@ي�محمود�طه   (c)  سليم�البستاني (d)   ي�yأحمد�شو     


حمد�حسEن�هيكل��ي�فن" هكذا�خلقت"كتاب�� .43   

         )a (0Eالتفس      (b)  النقد                                       (c)  0ةEالس                  (d)  الرواية  

  أبو�فراس�همام�بن�غالب�ا
عروف�ب .44

         )a (��²¾ع.                   (b)  الحطيئة�                   (c)  الفرزدق�         (d)  جرير  

  كان�ابراهيم�عبد�القادر�ا
ازني�من�أعضاء� .45

        )a (حركة�الديوان               (b)  الرابطة�القلمية                    (c)  العصبة�.ندلسية��         (d)  حمعية�أبولو   

  هو" فجر�القصة�ا
صرية"صاحب� .46

        )A (تيمور أحمد�                           (b)  أحمد�شوكت�                (c)  ي�ى�حقي                             (d)  توفيق�الحكيم   

 هو�" أشعر�الشعراء�إذا�رغب" .47

       )a (طرفة�بن�العبد               (b)  لبيد�بن�ربيعة�           (c)   إمرء�القيس�                (d)  النابغة   

  " مصادر�الشعر�الجاه@ي"مؤلف� .48

         ) A (ي�ضيفyشو         (b)  أحمد�الشائب            (c)  ناصر�الدين�.سد�������(d)  ي�qمصطفى�صادق�الراف  

49. "0Eلشاه�و�ي�هللا�الدهلوي�يعالج�أصول " الفوز�الكب :  

           )A (علم�الك�م      (b)  أسرار�الشريعة��   (c)  ��0Eالتفس                     (d)  نطق
  ا

  " سقط�الزند"كتاب��من�هو�صاحب� .50

         )A (عري�
  الط�0ي � (d)            الرازي�  (c)                ا
يداني  (b)            أبو�الع�ء�ا

  

  

B -Part  

  

    5x5=25     :2ي�أسلوب�سلس�مقنع�مائة�كلمة2ي�ما��0يقل�عن�أجب�عن�خمسة�مما�يأتي�من�أ(سئلة�)تية�  

   .اكتب�عن�مساهمة�الهنود��ي�إثراء�.دب�العربي) 1

  �ي�العصر�العبا���²³العربي بEن�خصائص�الشعر) 2

   طرفة�بن�العبدالجمع�وبEن�أقسامه�وأوزانه�باXمثلة�عرف�) 3

  .أكتب�عن�عناصر�العمل�.دبي)  4

  .لدى�القدماء�وا
حدثEنعرف�البحث�العلم���وبEن�أغراضه�) 5

 .¬ستعارة�والكناية�موضحا�باXمثلةتناول�) 6

  .ناقش�النظريات��ا
عروفة�حول�نشأة�اللغة) 7

 الهند��ي�مجال�الحديث�النبوي �ما�تعرف�عن�دور�مسلم��عن��تحدث�).8


