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(Part A) اول  حصہ     

 

 

 

  وفـــم الزمـــان تبســـم وثنـــاء    ولد الھدى فالكائنات ضياء .1

 قائلهبيت شعري 

(a)البوصيري(b) شوقي(c)  حافظ ابراھيم(d)أبو العتاھية 

 

   البيان والتبيين للجاحظ،: سمعنا من مشايخنا أن أركان ا4دب أربعة : قال ابن خلدون .2

 والكامل  للمبرد، وأدب الكاتب =بن قتيبة، و

   (a) صفھانيBكتاب ا4غاني ل(b)  العقد الفريد =بن عبد ربه 

  (c) اللغة للثعالبي فقه       (d)  كتاب ا4مالي 4بي على القالي  

   

   صّب قد استعذبت ماء بكائي    نني تسقني ماء المKم فإ = . .3

   قالهبيت   

)a( ذو الرمة(b) عبد هللا بن طاھر(c)  ابوالقاسم الحريري(d) أبو تمام   

  

   فلقد علمت بأن عفوك أعظم  يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة  .4

 من قول

 (a) تمامأبي(b)  البحتري(c)  بشار بن برد(d) نواس أبي   

     

        لََعلِّي إِلَى َمْن قَْد ھَِوْيُت أَِطْيرُ    القَطا ھَْل َمْن يُِعْيُر َجناَحهُ أَِسْرَب  .5

 ھذا البيت بحره  

 (a) الكامل(b)  الوافر(c) الطويل(d)البسيط          

 

               البحر الذي اكتشفه ا4خفش سمي .6

(a) المتدارك(b) المتقارب(c) المقتضب(d) المستدرك          

 

   إلى البحر يسعى أم إلى البدر يرتقي   فما درىوأقبل يمشي في البساط  .7

  المذكوريوجد في البيت   

(a)ا=ستعارة المكنية(b) المجاز المرسل(c) ا=ستعارة التمثيلية(d) ا=ستعارة التصريحية  

  

      أخرج منه = علي و= لياو   على أنني راض بأن أحمل الھوى .8

         احتوى البيت من المحسنات على  

(a) المقابلة(b) التورية(c) الطباق(d) التجنيس  
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       ؟" نقائض جرير والفرزدق"من ألف كتاب  .9

(a)أبو عبيدة(b)   ابن دريد(c) ابن رشيق(d)  محمد بن حبيب  

  

   أول من أنشأ أسلوب الرسائل في ا4دب العربي بلغة متينة وأسلوب رائع .10

(a)الجاحظ (b) قفعابن الم(c)  الحميدعبد (d)  يدمالعابن  

  

  كتاب يقوم بدراسة الحب وأسبابه ومظاھره بدقة بالغة، وھو من آثار" طوق الحمامة" .11

(a)  الفاضلالقاضي (b) حزم ابن(c) حيان أبي (d) ا4صمعي     

  

  رتبه على نسق كتاب العين " تھذيب اللغة"من علماء اللغة اشتھر بمعجمه  .12

)a(  الجوھرياسماعيل بن حماد (b)  ا4زھريأبو منصور محمد  

(c )يدهسِ  علي بن    (d)يعقوب بن الِسّكيت  

 

         ليس من مصنفات عبد القاھر الجرجاني .13

(a)  عجازد=ئلnا (b) غةKأسرارالب(c)  الكافيةالرسالة (d) الشافية الرسالة  

 

  من البلغاء والفصحاء من أھل بغداد، برع في علم المنطق، من كتبه  كاتب .14

            النثر، جواھر ا4لفاظ  نقد الشعر،نقد 

(a)  المعتزابن (b) قدامة بن جعفر(c) طباطبا  ابن(d) قتيبة ابن  

 

      مؤرخ محدث من أھل أصبھان، من مؤلفاته حلية ا4ولياء، تاريخ إصبھان،  .15

                د=ئل النبوة

(a)أبو يعلى ا4صبھاني    (b)   أبو نعيم ا4صبھاني 

(c)أبو موسى ا4صبھاني (d)أبو يعقوب ا4صبھاني 

  

          ولدت الشاعرة فدوى طوقان في .16

(a) مصر (b) سوريا (c) العراق (d) فلسطين  

  

  شاعر ولد في العراق، له ديوان مKئكة وشياطين، أشعار في المنفى، .17

                وأباريق مھشمة 

)a(  شاكربدر (b) أحمد محرم(c)  البياتيعبد الوھاب (d) عبد الرزاق مھدي  

  

  

           قصيدة أنشأھا، الباكي  ا4سد .18

(a)أحمد شوقي (b) أحمد أويس(c) جبران خليل جبران(d) خليل مطران 

  

                من إنتاج " المKح التائه" .19

(a)  ناجيابراھيم (b) علي محمود طه(c)  نعيمةميخائيل (d) عبد الرحمن شكري 
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 علمية اتمشادالشدياقلضياء، جرى بينه وبين أحمد فارس اأصدر مجلة البيان ومجلة .20

  (a) ناصيف اليازجي(b)خليل اليازجي(c) يعقوب صروف(d) ابرھيم اليازجي  

  

             ليس من مؤلفات جرجي زيدان .21

(a)  قريشعذراء (b) Kغادة كرب(c)  الرشيدالعباسة أخت (d) في مھب الريح سلوى  

   

        قضية ا=نتحال في الشعر الجاھلي أول من أثار من المستشرقين .22

Brown(b)         Nallino (a)   

Noldeke(d)     Nicholson(c )   

 

             ليس من أعمال ميخائيل نعيمة .23

(a)في مھّب الريح(b)  ھا الجديدةتسن(c)  مأحاديث=yا(d) كان ما كان  

   

           في القاھرة سنة البارودي ولد محمود سامي .24

(a)1838(b) 1890(c) 1738(d) 1880 

  

               يعتبر من كتب النقد التالية =كتاب من الكتب  .25

(a)  الھشيمحصاد (b) عبث ا4قدار(c) الغربال (d) ومذاھبه في الشعر العربي الفن  

  

                ؟من قائل ھذه ا4بيات .26

  بين الحواضر والغوادي    أنا مصدر الكلم البوادي  

 في كل ملحمــــة ونـــاد    أنا فـــــارس أنا شــاعر  

 (a)حافظ ابراھيم(b)  أحمد شوقي(c) محمود سامي(d)  خليل مطران 

 

  وكم عز أقوام بعز لغات    أرى لرجال الغرب عزا ومنعة .27

  اتــفياليتكم تأتون بالكلم    جزات تفنناــــھم بالمعـــأتوا أھل  

                    من منشئ ھذه ا4بيات  

(a)الياس فرحات (b) حافظ ابراھيم(c) العقاد(d) نزار قباني 

  

       أول كتاب من نوعه في ا4دب العربي، ألفهالكبرى حياة الحيوان  .28

(a)الجاحظ(b) محمد الدميري(c)   ابن سيناء(d)  ابن خلدون  

 

  خطيب فصيح يضرب به المثل في الخطابة، أعجب به معاوية وقربه إليه .29

(a)سحبان وائل(b)   زياد ابن أبيه(c)   عبد هللا بن قيس(d)  حجاج بن يوسف  

  

       من تأليف الدكن=مية قصيدة  .30

(a)  الحيدرآباديسيد نبي (b) الشوستري آغا(c)  ا4ديبابراھيم (d) الدين العالي وحيد  
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     واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي    دع المكارم = ترحل لبغيتھا .31

  :قائله  

)a( طرفة  (b)زھير (c)   تابط شرا(d)الحطيئة  

         

            من أعمالاnلياذة اnسKمية  .32

 (a)محرم أحمد(b) محمد حسين ھيكل(c) علي أحمد باكثير(d) أحمد فارس الشدياق 

 

          الوقاية عند اتصالھا بـ ليت حكم نون .33

(a)واجب (b)ممتنع (c)جائز  (d)ليس شيئا مما سبق. 

   

          ي تضمنه الخبر التاليما ذا يسمى الحكم الذ  .34

       "أنت تستيقظ مبكرا وتشتغل في حديقتك كل يوم "   

 (a)زم الفائدة=(b) فائدة الخبر(c)  ھماKك(d)شيئ مما سبق= 

 

   )اقرا الشفرة من اليمين(    :  الترتيت الزمني الصحيح بين ا=سماء التالية .35

  .فرزدق -4أبو العKء المعري  -3عبدهللا ابن رواحة  -2عمرابن ربيعة - 1 

(a) -2-3-4(b) 4 -3-2-1(c) 1-3-2 -4(d) 2-1-4-3 

 

  فرع من فروع علم د=لة ا4لفاظ ، ماذا يرادفه في ا4نجليزية تركيبعلم ال .36

 Morphology (d) Lexicology(c)Syntax (b) Stylistic  (a) 

 

  ما ذا يقال لھاالجمع بين الشيئ وضده محسنة من المحسنات البديعية ،  .37

(a)التضاد(b)الطباق(c)المقابلة  (d)الوفاق 

 

  بمصرمحدث لغوي ھندي أقام باليمن وتوفى  .38

(a) عابد السندي (b)علي المتقي(c)السيد المرتضى (d)عبد الوھاب المتقي 

  

   المذھب الذي تبناه معظم العلماء المسلمين القدامى حول نشأة اللغة .39

)a(  المحاكاة(b) التوقيف(c) الغريزة الطبيعية(d) الوضع والتواطؤ 

 

 

  

  "لجاءكم علم وشعر كثير ما انتھى إليكم مما قالت العرب إ= أقله، ولو جاءكم وافرا" .40

                   قالھامقولة  

 (a)ءKأبو عمرو بن الع(b)   ء المعريKأبو الع(c)   يونس بن حبيب(d)  ا4صمعي 
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       "تاريخ التمدن اnسKميا=نتقاد على "من ألف كتاب .41

(a)جرجي زيدان(b) شبلي النعماني(c)   مصطفي صادق الرافعي(d) السير سيد احمد 

  

         اشتھر بلقب صناجة العرب بين الشعراء  .42

(a) النابغة(b) ا4عشى(c)   الفرزدق(d)  امرؤ القيس 

  

  الشاعر العربي الكبير عمر أبو ريشة كان  .43

(a) مصري ا4صل والجنسية(b)  مصري الجنسيةوعراقي ا4صل    

 (c ) سعودي ا4صل            (d) ي ا4صلرسو 

  

  طراف ا4كف عنمأو نير       النشر مسك والوجوه دنا .44

  ما ھو قسم التشبيه الذ ي تحويه البيت

 (a)المجمل(b)   المفصل(c)    المؤكد(d) البليغ 

 

  من المھجر الجنوبي" أبوالھول" أديب لبناني أصدر جريدة  .45

(a)خليل الخوري(b) بشارة الخوري(c) رشيد الخوري(d) شفيق المعلوف 

  

  والعلوم والثقافة مقرھا في إيسيسكو ، المنظمة اnسKمية للتربية .46

(a)  القاھرة(b)   دمشق(c)     مكة المكرمة(d) الرباط 

  

  ألفه" النقد المنھجي عند العرب " كتاب  .47

(a)   قدامة بن جعفر(b) محمد مندور(c) قطب    سيد(d) أحمد أمين  

  

      ليس  من أنواع علم المعاني .48

(a)  ا=نشاء والخبر(b)   الفصل والوصل(c)  ا=ستعارة والكناية 

(d) طنابnيجاز واnا 

  ،قالهجرير يغرف من بحر والفرزدق ينحت من صخر .49

)a(  عبد الملك بن مروان(b) ا4خطل(c)   الحطيئة(d)  عمر بن أبي ربيعة 

  

              يعنىإعجام الكتاب  .50

(a)  كون الكتاب أعجميا(b) تعريته من النقط(c) التعريب  ضد(d) شيء مما سبق =  
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  (Part B)دوم   حصہ 

  

 : تعني باnنجليزية -الشارحة  .51

Colon (a)  (b) Coma  (c) Dash  (d) Semi Colon  

 

  .عين ھمزة القطع من الكلمات اyتية المبدوئة بالھمزات .52

(a)انكسار(b)  اختصار (c)  استنفار   (d) اقحام  

  .كتاب يترجم أعKم القرن الثامن خاصة .53

(a)البرھان القاطع (b)   معKالضوء ال(c) الدرر الكامنة (d)   الدر الكامن  

 "   بغية الوعاة" من مؤلف كتاب  .54

(a)الذھبي(b) السيوطي(c) ابن ھشام(d)   السلمي  

           ُدل على البيان الخاطئ مما يأتي .55

 (a)مع للصفديKالضوء ال(b)  نيKالدرر الكامنة =بن حجر العسق  

   ) ( c   شذرات الذھب =بن العماد الحنبلي(d)  البدر الطالع للشوكاني  

  

          كتاب يترجم أعKم القرن التاسع خاصة     .56

 (a)   الوافي بالوفيات(b)   البدر الطالع(c)  معاKلضوء ال  (d) البرھان القاطع.  

  

  توفي في بغداد ودفن في جنة المعKء بمكة المكرمة الھنود من أشھر اللغويين .57

(a)الصغاني (b)الفيروزابادي  (c)الزبيدي  (d)الفتني  

    

  ليس من أسباب الخطأ في التفكير العلمي الصحيح .58

(a)موافقة الھوى    (b)ا=عتماد على المصادر الثانوية  

(c)سوء البرھنة    (d)التعميم  

  

 التعليقات الذي يضعھا الباحث في أطراف بحثه خارجة عن النص،لتوضيح .59

  تعريف، انه ما شابھھماأو أو للتعريف بعلم أو مدينة نقطة

(a)الھامش (b)  لحاشيةا   (c) التقديم    (d) كل ما سبق  

  

     تاج اللغة وصحاح العربية معجم عربي شھير برز إلى حيز الوجود بقلم .60

 (a)اسماعيل بن حماد الجوھري   (b)   محمد بن مكرم بن منظور  

(c) جد الدين الفيروزآبادي         (d) القاضي الفاضل 

         كحالةمن مؤلفات عمر رضا  .61

(a) مKا4ع (b)  م النساءKأع   (c)  معجم المصنفين  (d)  وفيات ا4عيان  
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   ول من بين من العلماء المسلمين مقاصد البحث العلمي مفصK أ .62

(a) ابن طفيل  (b)  ابن قيم   (c)  ابن باجة   (d)  ابن حزم 

  واحد مما يلي ليس من مقاصد البحث العلمي .63

 (a)الشرح(b)   الترجمة(c)   الجمع والتأليف (d) باعةطالنشر وال  

 من المقاصد البحث العلمي... كتاب مفحمات ا4قران للسيوطي يندرج تحت  .64

(a) تفصيل المجمل  (b) جمع المتفرق  (c)تعيين المبھم(d)      شرح المستغلق 

 العقل والحيدة :  اnمام مالكمن صفات الباحث ا4ربع التي استنتجھا العلماء من قول  .65

  ...و والصدق

 (a)ع الواسعKا=ط  (b)التجربة العميقة  (c)الفكرة الواضحة  (d)   القدرة على النقد  

  

  من المقاصد البحث العلمي .66

 (a) اختراع شيئ جديد    (b) جمع المشتت  

 (c)الترجمة    (d)         جميع ما سبق 

  

  رتب خطوات البحث العلمي اyتية ترتيبا صحيحا .67

  الصياغة ا4ولى  -5المراجعة  -4القراءة وأخذ المKحظات  -3تحديد الموضوع  - 2التقميش  -1

  )اقرا الشفرة من اليمين(

(a)2-1-3-5- 4 (b)2-3 -1-4 -5 (c)3-2-5-4-1 (d)شيئ مما سبق =  

  تعني باnنجليزية -عKمة من عKمات الترقيم –الشرطة  .68

Colon (a) Coma (b) (c)  Dash   Police  (d)  

 

  من أشھر كتب التراجم 4عKم شبه القارة ، من الذي ألفه" تذكرة علماء ھند" يعتبر كتاب  .69

  (a)صديق خسن خان (b)آزاد البلكرامي   (c)مان عليحر  (d)خدا بخش  

  من الصفات الواجب توافرھا في الباحث الجيد  .70

  (a)  نجليزيةnالقدرة على اللغة ا      (b)    شھادة الماجستر  

  (c) الموضوعية         (d) جميع ما سبق  

  مKحظة العينات و وضع الفروض من العمليات التي يعتمد عليھما الباحث في .71

  (a)  المنھج الوثائقي    (b)المنھج ا=ستقرائي  

  (c)  المنھج الوصفي    (d) المنھج التحليلي  

  سابعالقرن الما بعد كتاب يترجم أعKم  .72

  (a) لوفيات الوافي با    (b)البدر الطالع  

  (c)  معKالضوء ال    (d) البرھان القاطع 
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 ما موضوع كتاب الشفا =بن سيناء  .73

(a)ھيات=nا (b)قKا4خ (c)الطب  (d)الرياضيات  

  

  "تأريخ التراث اnسKمي" من مؤلف الكتاب  .74

(a)فؤاد سشن (b) فؤاد سزكين  (c) كحالة  (d)  كاتب جلبي Kم  

      

 اyثار والتحري في إثبات صحتھا ونسبتھا ترتبط مع عملية جمع .75

 (a)المنھج الوثائقي    (b) المنھج ا=ستنباطي  

 (c)  المنھج الوصفي  (d) المنھج التحليلي  

 

  المخطوطة ما بقي من التراث ا4نساني مدونا بالكتابة اليدوية  وھى تشتمل على .76

(a)الكتب فقط (b) الوثائق فقط (c)  من كل   aوb  (d)شيئ مما سبق =   

 

  فن التنظيم الصحيح لسلسلة من ا4فكار العديدة ، إما من أجل الكشف عن “ .77

  الحقيقة حين نكون بھا جاھلين أو من أجل البرھنة عليھا ل�خرين حين نكون بھا    

  عرف به” عارفين   

(a)المنھج (b) المنھج ا=ستنباطي (c) القياس (d)  البحث العلمي  

 يستفاد منه أھمية" إن من بركة العلة عزو القول إلى صاحبه": قال العلماء  .78

(a)المنھجية (b)  المنطقية(c)   المھارة الفنية(d) ا4مانة العلمية  

 كتاب منھج تحقيق المخطوطات ونشرھا ، أول كتاب في فن التحقيق بالعربية ، من مؤلفه  .79

(a)ح الدين المنجدKص (b)  أحمد محمد شاكر(c)   م ھارونKعبد الس(d) نKشكيب أس 

  التاريخية ھومنھج يقوم على تتبع مرحلة أو مراحل زمنية معينة للوصول إلى الحقائق  .80

 (a)منھج تاريخي(b) منھج استنباطي(c)   قياسيمنھج(d) منھج وثائقي  

 ھذه القضية " الكل أعظم من جزئه"  .81

)a( يقينية   (b) صادقة  (c) بديھية  (d) مسلمة 

  

  في اختيار الموضوعتجب مراعاته ما  .82

(a)أن يكون غير مدروس                   (b)للدراسة Kأن يكون قاب  

(c)أن يكون مطابقا =ختصاص الباحث    (d)كل ما سبق 

  

  التعريف بآداب التأليف ،كتاب من أعمال  .83

(a)الذھبي (b)السيوطي  (c)خطيب البغدادي   (d)ليس أحد منھم  

  عبد الرحمان البدوي، اسمه. ومتداول في مجال البحث ألفه دكتاب مشھور  .84

(a) منھج البحث العلمي      (b) منھج البحوث العلمية  

(c)  مناھج البحوث العلمية   (d) البحث العلمي مناھج 
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  ليس من وسائل التفكير العلمي الصحيح .85

)a( اتباع الدقة في اللغة(b) الصبر والمثابرة(c) الموضوعية(d) المنطقية  

  

    ليس من عناصر المقدمة .86

(a)  أھمية الموضوع       (b) السابقة  الدراسات  

(c)  لحواشي والھوامشا (d) والتقدير الشكر 

  

  ليس من عيوب ا4سلوب .87

)a( الفطنة (b)التھكم  (c)السجع (d)المبالغة 

  

  ما ھى ا4رقام المختصة للفلسفة في نظام ديفي العشري للمكتبات العلمية .88

  100-199(b) 800-899 (a)  

200-299(d) 400-499 (c) 

  

  في نظام ديفي العشري للمكتبات العلميةما ھو الرقم المختص للغة العربية  .89

 450(d) 480(c)410(b) 810 (a) 

 

  "مستقبKيمكن التحقق منھا  البحث استقصاء دقيق يھدف إلى اكتشاف حقائق وقواعد عام" .90

  قدم ھذا التعريف للبحث العلمي  

Polansky(a))b  (Mifflin )c (Whitney)d(Hillway 

 

  ”Elements of Research“من الذي ألف الكتاب الشھير في مجال البحث لبعلمي  .91

Whitney(a) )b  (Mifflin  )c (Polansky )d(Hillway 

 

  المنھج ا=ستقرائي ابتكره  .92

  (a)اليونانيون(b) ا4غارقة(c) المسلمون(d) الرومان 

 

  قانون الطفو الذي مفاده أن السائل يدفع الجسم المغمور فيه بقوة تساوي السائل  .93

  المزاح عند غمر ذلك الجسم، لقد تم اكتشاف ھذا القانون على يد  

  (a)فيثاغورث(b) ارسطو(c) ارشميدس(d) طونKأف 

  

 يعد اللبنة ا4ولى للنھضة العلمية ا4وربية، فما  ”Novam Organum“كتاب  .94

  العربيةمعناه ب

(a)الدليل الجديد(b) العضو الجديد(c) العلوم الجديدة(d) لة الجديدةyا 

 

  تاليف ما ألف في الموضوع وھو من أھمكتاب يعتبر من " كشف الظنون" .95

(a)أمين حمدأ(b)  اسماعيل باشا(c) جرجي زيدان(d) ليس أحد منھم  
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  يعرف البحث العلمي بأنه    .96

 (a)دراسة مخططة(b)  عشوائيةدراسة(c) دراسة تلقائية(d) جميع ما سبق  

 

 من الشروط الواجب توافرھا في موضوع البحث .97

 (a)مناسبته لقدرات الباحث(b)أن تكون مدروسة  

(c) قلة المصادر والمراجع(d)شيئ مما سبق=  

  

 تستخدم  - عKمة من عKمات الترقيم  -  الفاصلة .98

 (a)بين الشيئ وأقسامه (b)  المعنىبين الجمل المتصلة 

 (c)بين الجمل التي تكون إحداھا سببا 4خرى(d)  بين العدد والمعدود  

  

 ليس من متممات البحث     .99

(a)نتائج البحث(b) توصيات الباحث(c) الفھارس(d) شيئ مما سبق= 

 

 إذا كان النقل بالمعنى يوثق بالطريقة التالية .100

)a(  المرجع مباشرةيوضع النص بين قوسين ويحال إلى الحاشية ويذكر فيھا اسم  

  مع الجزء والصفحة     

 (b)= يوضع النص بين قوسين ويحال إلى الحاشية ويذكر فيھا اسم المرجع مباشرة  

 مع الجزء والصفحة      

 (c) معيوضع النص بين قوسين ويحال إلى الحاشية ويذكر فيھا اسم المرجع  

  انظر مسبوقا بكلمةالجزء والصفحة      

 (d)= يوضع النص بين قوسين ويحال إلى الحاشية ويذكر فيھا اسم المرجع مع  

 الجزء والصفحة مسبوقا بكلمة انظر      
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