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أجب عن جمیع األسئلة باختیار جواب صحیح من خیارات متعددة 

(A,B,C,D)سؤال، وكل سؤال یحمل عالمة ، الورقة تحوي مائة التحت كل سؤ

.واحدة

Part-Aألف-القسم 

؟باللغة العربیةBibliographyماذا یقال )1

 (A)السیرة الذاتیة)B (ثبت المصادر والمراجع

)C ( خالصة البحث)D (الفھارس

فرضیة البحث حل مؤقت ترتبط بمشكلة البحث، یقال لھا باإلنجلیزیة)2

)A (Edit)B (Idea

)C (Hypothesis)D (Dissertation

إلىأغراض البحث العلمي التي حددھا ابن حزم یصل عددھا )3

)A (7)B (8

)C (9)D (10

یھدف البحث العلمي إلى)4

 (A)دكشف ما لم یسبق إلیھ أح)B (ترتیب المختلط

)C (شرح المستغلق)D (جمیع ما سبق

لكذاب، والذي ال السفیھ، وصاحب الھوى، وا: العلم من أربعةال یؤخذ )5

، من القائل؟یعرف ما یحدث بھ

)A (اإلمام الرازي)B ( اإلمام الغزالي

)C (اإلمام الشافعي)D (اإلمام مالك

تدل ھذه المقولة ،"ھمن بركة العلم عزو القول إلى صاحب: "قال العلماء )6

على أھمیة 

)A (العلم)B ( الھامش

)C ( الحاشیة)D (الفھارس
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عینة للوصول إلى حقائق منھج یقوم على تتبع مرحلة أو مراحل زمنیة م)7

، یسمىالتأریخیة

)A ( منھجا وثائقیا)B ( منھجا أثریا

)C (منھجا تاریخیا)D (لیس أحد مما سبق

القضایا بینة بنفسھا وغیر محتاجة ألى دلیل أو برھان)8

)A ( خطابیة)B ( نظریة

)C (مسلمة)D (بدیھیة

ھموضوعار الموضوع أن یكون راعى في اختیینبغي للباحث أن ی)9

)A (دامحد)B ( متصال باختصاص الباحث

)C ( غیر مدروس)D (ما سبقكل

داءھا على من یقوم بالبحث مستخلص البحث من أھم األعمال الواجب أ)10

، ماذا یرادفھ باإلنجلیزیةالعلمي

)A (Introduction)B (Suggestion

)C (Abstract)D (Recommendation

المحقق علیھ أن یفضل النسخة في المفاضلة بین النسخ المتوفرة لدى )11

التي

)A( كتبت في عصر المؤلف)B (ُأت على المؤلف ِرق

(C)نقلت من نسخة المؤلف)D ( كتبھا عالم كبیر بعد عصر

المؤلف 

قد یتعدد عنوان المخطوطة، ومن الوسائل التي یتوصل بھا إلى العنوان )12

األصلي

)A (كتب التاریخ)B ( تراجم المؤلف

)C ( فھارس الكتب)D (b وc

ساخ في ضبط الحروف یتبع الن)13

)A ( طریقة العالمات)B ( طریقة الوصف

)C (طریقة الرسم)D (a وb
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فن التنظیم الصحیح لسلسلة من األفكار العدیدة ، إما من أجل الكشف عن )14

حین الحقیقة حین نكون بھا جاھلین أو من أجل البرھنة علیھا لآلخرین 

، تعریف لـعارفیننكون بھا

)A ( البحث العلمي)B (االسلوب العلمي

)C (التحقیق العلمي)D (المنھج العلمي

ألفھ" تكتب بحثا أو رسالةكیف " كتاب )15

)A (عبد الرحمان البدوي)B (أحمد بدر

)C ( أحمد شلبي)D (شوقي ضیف

تعرف بـدراسة شاملة ألفراد الظاھرة)16

)A ( االستقراء الناقص)B ( الناقصاالستنباط

)C (االستقراء التام)D (االستنباط التام

انتقال الذھن من قضیة أو قضایا مسلم بھا إلى قضیةغیر المعروفة ھى )17

ھو،، وفق قواعد المنطق دون اللجوء إلى التجربةالنتیجة

)A ( االستقراء)B (  االستنباط

)C (القیاس)D (التمثیل

علميمن متممات البحث ال)18

)A ( المقدمة)B ( األبواب

)C (الفصول)D (جمیع ما سبق

، وتخریج اآلیات واألحادیث وما ضع لإلشارة إلى المصادر والمراجعوت)19

شاكلھما

)A (الحواشي)B (الھوامش

)C ( كل منA وB)D (ال شیئ مما سبق

البحث العلمي عبارة عن)20

)A ( ورقة البحث)B ( الرسالة

)C ( األطروحة)D (ما سبقكل
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، حصائیاتدة الموضحة باألمثلة واإلالمقطع ذوالفكرة الرئیسة الواح)21

، یقال لھوالمؤیدة بالتعلیالت والبراھین

)A ( البحث)B ( الفصل

)C ( الفقرة)D (الجملة

یعتبر من عیوببرھنة البدیھیات والمسلمات)22

)A ( المنھج)B ( التفكیر

)C ( األسلوب)D (الجملة

علیھالمتعارفاالصطالحيبالمعنىالتجریبيالمنھجفكرةتكونت)23

یدعلىالیوم

)A (جاكوبسن)B (ي سوسیرد

)C (روجر بیكون)D (فرانسیس بیكون

المخطوطة یرادفھا في اللغة اإلنجلیزیة)24

)A (Hand Written)B (Manuscript

)C (Unpublished)D (Heritage

خطوة من خطوات البحث العلمي، تسبقھا جمع المصادر والمراجع )25

خطوة

)A ( اختیار الموضوع)B (اختیار المشرف

)C ( تحدید الموضوع)D (ال شیئ مما سبق

ألفھ،كشف الظنون مرجع ال یستغني عنھ الباحث)26

)A ( المال كاتب جلبي)B (محمد أعلى التھانوي

)C (طاش كبري زاده)D (الندیم

تأریخ التراث العربي أكثر مفاتیح الكتب شھرة واستخداما، ھو من )27

أعمال

)A ( فؤاد ششن)B (حاجي خلیفة

)C ( اسماعیل باشا)D (فؤاد سزكین
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زبیدي أحد عباقرة اللغة العربیة فيولد سید محمد مرتضى ال)28

)A ( صنعاء)B (بلكرام

)C ( زبید)D (دلھي

ألفھ،المصادر البحث األدبي معجم األدباءمن أھم )29

)A ( الجاحظ)B (ابن المقفى

)C (یاقوت الحموي)D (االصفھاني

من أھم المصادر لدراسة الشعر العربي، یعتبر كتاب طبقات الشعراء)30

كتبھ

)A ( ابن سالم)B (ابن خلدون

)C ( ابن المقفى)D (ابن زیدون

أحد أشھر األعالم الھنود اشتھر بتالیفاتھ فياإلمام رضي الدین الصغاني )31

)A  ( الحدیث فقط)B  (الحدیث واللغة

)C (اللغة فقط)D (الحدیث والتفسیر

ما ھى الخطوة األولى من خطوات البحث العلمي)32

)A( اختیار الجامعة)B (اختیار المشرف

)C (اختیار الموضوع)D (ال شیئ مما سبق

عزیز المعبريعبد الل" المجاھدینتحفة " ما موضوع كتاب )33

)A ( تذكرة المجاھدین)B (تأریخ الجھاد

)C (وقائع فتوح العرب)D (غزو االستعمار البرتغاليأخبار

یتناول أعالم المدینة الواحدةللرجالكتاب التراجم)34

(A) یتیمة الدھر)b (خالصة األثر

)c (مآثر الكرام)d (تذكرة األعالم

، ما موضوعھأھم أعمال الثراث العربي الھندياألنوار منمجمع بحار )35

)A (شرح غریب الحدیث)B (علم اللغة

)C (أصول الفقھ)D (علم التصوف
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ربیة للكتب تعتبر من أكبر مكتبات ع"  دار الكتب والوثائق القومیة")36

العربي واإلسالمي، تقع في والمخطوطات في العالمین 

)A ( القاھرة)B(دمشق

)C (االسكندریة)D(رباط

"تذكرة علمائ ھند" من مؤلف كتاب)37

)A ( صدیق حسن البھوفالي)B (رحمان علي

)C (عبد الحي اللكنوي)D ( غالم علي آزاد

الموضوع، والمنھج و: أركان البحث العلمي ثالثة)38

)A (الخطة)B (األسلوب

)C (الشكل)D ( المصادر

اللغات في نظام دیفي العشري للمكتباتماھي األرقام المخصصة لكتب )39

)A (299-200)B(400- 499

)C (600-699)D(800-899

"تاریخ التمدن اإلسالمي"كتاب من ألف )40

)A ( جرجي زیدان)B ( أحمد أمین

)C (مصطفي صادق الرافعي)D (سید قطب

أنواع أو أقسامھالشیئ وعالمة من عالمات الترقیم توضع بین )41

)A ( الشارحة)B (الفاصلة

)C ( الشرطة)D (القاطعة

من عالمات الترقیم، كیف ترسم عالمةعالمة التأثر في اللغة العربیة)42

ھذه العالمة

)A  (*)B(_

)C(:)D( !

یعتمد المحقق في تحقیق عنوان المخطوط على )43

)A ( متن المخطوط)B ( المصادر المعاصرة للمؤلف

)C (المصادر التالیة لھ)D (كل ما سبق
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،یرسم في ھ بطریقةال یمكن إتمامفي مخطوطة ما، والخرم وجد ا إذ)44

مكانھ

(A) الشرطتین)B (ثالث شرطات

)C (ثالثة نقاط)D (النقاط بمقدار الخرم

ما ھى أكبر مكتبة في العالم )45

)A (مكتبة الكونجرس األمریكیة)B ( البریطانیةالمكتبة

)C (مكتبة الدولة الروسیة)D (المكتبة األلمانیة القومیة

عین ھمزة الوصل في الكلمات التالیة)46

)A ( احمد)B (اخماد

)C ( اقتحام)D (انوار

ھذه القضیة من القضایا" ال ترسم بین نقطتین إال خط مستقیم واحد" )47

)A ( المسلم بھا)B (البدیھیة

)C ( الخطابیة)D (ال شیئ مما سبق

نسان والحیوانالنسبة بین اإل)48

)A ( التساوي)B (التباین

)C (عام خاص من وجھ)D ( عام خاص مطلق

یتضمن " اإلعالم بمن في الھند من األعالم" الجزء األول من كتاب )49

تراجم العلماء إلى القرن

)A ( الخامس)B (السادس

)C ( السابع)D (الثامن

من كتب تراجم العلماء الھنودلیس )50

)A ( نزھة الخواطر)B (البحر الزخار

)C (خزینة األصفیاء)D (غزالن الھند
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Part-Bب-القسم 

اقرأ الشفرة من (أصحابھمرتب األسماء المذكورة أدناه حسب وفیات)51

)الیمین 

غالم علي آزاد البلكرامي-ا

عبد المقتدر الكندي–ب 

رضي الدین الصغاني–ج 

فیض الحسن السھارنبوري–د 

)A ( ج ا ب د)B (ج د ب ا

)C ( ب ج ا د)D (ج ب ا د

الواقعة في" بخارا" ولد اإلمام البخاري في مدینة )52

(A)ایران)B (آذربائجان

)C (تركمانستان)D (ازبیكستان

حدد الزوج الخطأ)53

مصر-ابراھیم المازني.1

تونس-الشابيابو القاسم .2

فلسطین-ابراھیم طوقان.3

الكویت-بدر شاكر السیاب.4

)A (1)B(       2

3 (C))D (4

انتقلت حاضرة الخالفة في العصر العباسي إلى بغداد من مدینة)54

)A ( المدینة المنورة)B (دمشق

)C ( القاھرة)D (الكوفة

مشعشعة كأن الحص فیھا : من الشاعر القائل )55

إذا ما الماء خالطھا سخینا

)A ( األعشى)B ( طرفة بن العبد

)C ( عمرو بن كلثوم)D (زھیر ابن أبي سلمى
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قالھ–والبیت یعرفھ والحل والحرمھذا الذي تعرف البطحاء وطئتھ)56

)A (حسان بن ثابت)B ( الفرزدق

)C ( الجریر)D ( بن ربیعةعمر

الشطر األول من مطلع المیة العرب للشنفرى)57

 (A)یا سائق الطعن في األسحار واألصل

 (B)أصالة الرائ صانتني عن الخطل

 (C)أالحت سلیمى في البراقع ترفل

 (D)أقیموا بني أمي صدور مطیكم

یدرس الشعر في النقد العربي من خالل عناصره األربعة، االثنان منھا )58

ار الشكل، ما ھمایدخالن تحت إط

)A ( الخیال واألسلوب)B (المعنى والخیال

)C ( العاطفة واألسلوب)D (العاطفة والخیال

نشأة ظاھرة انتشار الزھد والتنسك في العصر العباسي األول كانت في )59

مقابل

(A)  انتشار المجون)B ( ازدیاد الشعوبیة

)C ( حركة الزندقة)D (جمیع ما سبق

اإلنشائیة غیر الطلبیةمن أسالیب)60

)A (  استفھام)B (التعجب

)C ( النداء)D (جمیع ما سبق

الموسیقى ظاھرة تنقسم إلى الداخلیة والخارجیة، وتأتي الموسیقى )61

الداخلیة من

(A)محسنات بدیعیة)B ( البحر

)C ( الوزن)D (القافیة

ووضوح الداللةیعرف بھ تحسین الكالم بعد رعایة المطابقة علم )62

)A (علم البیان)B (علم المعاني

)C(علم العروض)D (  علم البدیع
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البدیع" من ألف كتاب )63

)A (ابن المقفى)B ( بن مثنى معمر

)C( ابن قتیبة)D (ابن معتز

االستفھام البالغي ال یتطلب جوابا وإنما یـأتي لـ)64

)A (  النفي)B (التقریر

)C  (التمني)D (جمیع ما سبق

"خنساء القرن العشرین" بـ تمن لقب)65

)A (ملك حفني ناصف)B (فدوى طوقان

)C(نازك المالئكة)D (مي زیادة

مجموعة شعریة في اختیار الشعر العربي " جمھرة أشعار العرب")66

الجاھلي والمخضرم واإلسالمي من مؤلفات

)A (أبي زید القرشي)B ( ابن سالم

)C(اإلصمعي)D (قدامة بن جعفر

"في المیزان الجدید" من مؤلف كتاب )67

)A (  طھ حسین)B (محمد حسین ھیكل

)C ( محمد مندور)D (شوقي ضیف

معروف ومتداول، ألفھكتاب العوامل المائة أو مائة عامل )68

)A ( السید الشریف الجرجاني)B (عبد المقتدر الكندي

)C(رجانيجعبد القاھر ال)D (أحمد التھانیسري

من لقب بمتنبي المغرب)69

)A ( ابن زیدون)B ( ابن ھاني

)C(ابن مرحل)D (لیس ممن ذكر اسمھم

جریدة األھرام من أشھر الصحف العربیة تصدر من)70

)A ( لبنان)B ( السوریة

)C(العراق)D (مصر
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فرع من فروع علم اللغة یتصل بـعلم األبنیة)71

)A ( علم التصریف)B ( علم النحو

)C( اإلعرابعلم)D (علم القوافي

من ألف الرسالة التوابع والزوابع)72

)A (ابن شھید القرطبي)B ( ابن ھاني األندلسي

)C(أبو مدین)D (ابن سھیل

الشاعر المخضرم جرول بن أوس اشتھر بـ)73

)A (كعب بن مالك)B (الحطیئة

)C(األعشى)D ( الذبیانيالنابغة

عین الزوج الخطأ)74

العواصف-خلیل جبران-1

تبر و تراب-إیلیا أبو ماضي-2

الربیع-إلیاس فرحات-3

حكایات مھجر-نسیب عریضة-4

)A (4)B (2

)C(3)D (1

االسم المفرد، وجمع : الضمة تكون عالمة للرفع في أربعة مواضع)75

جمع المؤنث السالم، ووالتكسیر،

)A (  التثنیة

)B ( جمع المذكر السالم

)C(الفعل المضارع الذي لم یتصل بآخره شیئ

)D (الفعل المضارع الذي یتصل بآخره شیئ

، وعالمات النصبلكل من األحوال اإلعرابیة عالمات)76

)A (  أربع)B (خمس

)C(ست)D (سبع
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التزم فیھ المؤلف تمثیال لمسألة في ،متن جامع في النحو" االرشاد"كتاب )77

ضمن تعریفھا، من مؤلفھ؟ 

)A (رضي الدین الصغاني)B(عبد المقتدر الكندي

)C ( شھاب الدین الدولتابادي)D (علي بن أحمد المھائمي

" یعلُم: كتبت" في قولك " یعلُم" ما ھو إعراب )78

)A (  ظاھري)B ( تقدیري

)C( مسمى بھ)D (حكائي

بفصاحة الكلمةالعیوب التي تخلمن )79

)A ( تنافر الحروف)B (مخالفة القیاس اللغوي

)C( كل منA وB)D (ال شیئ مما سبق

حدد الزوج الخطأ مما یأتي )80

إنشاء-یا أیھا الذین آمنوا -1

إنشاء-اجتنبوا كثیرا من الظن-2

إنشاء-إن بعض الظن إثم-3

إنشاء-وال تجسسوا-4

)A (1)B (2

3 (C))D (1 2و

سنة الھجریة وانتھى41بدأ العصر األموي سنة )81

)A (132  الھجریة)B (332لھجریةا

)C(632  المیالدیة)D (832المیالدیة

من ھو الشاعر العربي الجاھلي الذي حمل رسالة قتلھ بیده)82

)A (  األعشى)B (طرفة

)C (  لبید)D (النابغة

صاحب قصیدة البردةمن )83

)A (  حسان بن ثابت)B (عبد هللا بن رواحة

)C ( كعب بن مالك)D (ركعب بن زھی
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من الذي قیل عنھ في شعره أنھ یغرف من بحر)84

)A (  جریر)B(الفرزدق

)C ( األخطل)D (المتنبي

على قدر أھل العزم تأتي العزائم : من القائل )85

المكارموتأتي على قدر الكرام

(A) البحتري)B (أبو تمام

)C ( المتنبي)D (المعري

المعروفة بالخنساء كانت شاعرةتماضر بنت عمرو السلمیةالشاعرة )86

)A ( جاھلیة)B (مخضرمة

)C ( إسالمیة)D (أمویة

؟شعریة الشارك في األمسیة )87

 (A)فلقااثنا عشرة شاعرا م)B ( اثني عشر شاعرا مفلقا

)C (  اثنا عشرة شاعرا مفلقیین)D (اثنا عشر شاعرا مفلقین

من أطلق علیھ لقب شاعر القطرین)88

)A ( أحمد شوقي)B (خلیل مطران

)C ( علي محمود طھ)D (العقاد

مسرحیة البخیلمن عرض)89

)A ( محمود تیمور)B (توفیق الحكیم

)C ( مارون نقاش)D (جرجي زیدان

نشأ فن الزجل وتطور في)90

)A ( المغرب)B (االندلس

)C ( مصر)D (الشام

الخطبة البتراء تنسب إلى)91

)A ( الحجاج بن یوسف)B (سحبان بن وائل

)C ( أبو األسود الدؤلي)D (زیاد بن ألبیھ
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الخلیل الفراھیدي خمسة عشر بحرا، وتدارك األخفش على أنشألقد )92

قد سمي ھذا البحرالسادس عشر، والخلیل بالبحر 

)A ( الكامل)B (الطویل

)C (  المتدارك)D (البسیط

من الجمعیات والنوادي األدبیة، أشھرھا أنشأ المھاجرون العرب عددا)93

التي تأسست في نیویورك عام» الرابطة القلمیة«في المھجر الشمالي 

)A (1820)B (1920

)C (1850)D (1950

عبارة عن مجموعة من المقاالت األدبیة التي "ظلمات وأشعة"كتاب )94

، من تالیفاتي موضوعات مختلفة بمناسبات عدیدةفكتبت 

)A ( مي زیاده)B (محمود تیمور

)C ( حسین ھیكل)D (میخائیل نعیمة

لروایات التاریخیة، من أنماط الروایات العربیة في العصر الحدیث ا)95

من مؤلفھا" من التاریخقصص"ا ھومن أھم

)A ( جرجي زیدان)B(عبد الحمید جودة السحار

)C ( معروف أرناؤط)D (علي الطنطاوي

العربي الحرمن رواد الشعر)96

)A ( أبو القاسم الشابي)B (إبراھیم ناجي

)C ( محمد صالح الدین عبد الصبور)D (علي محمود طھ

جمعیة أبولو كانت جمعیة)97

)A ( شعریة)B (اجتماعیة

)C (  دینیة)D (سیاسیة

الحائز نجیب محفوظالمصريأدبیة ألفھا األدیبةائعر:الثالثیة)98

ون من بین القصرین، وقصر الشوق، و، تتكلألدبجائزة نوبلعلى

)A (قصورال)B (سكریة

)C (قصر الشمال)D (أوالد حارتنا
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العلمي العربي الھندي تصدر منمجلة المجمع )99

)A (قسم اللغة العربیة بجامعة االسالمیة علي كره

)B (بالجامعة الملیة بدلھيةقسم اللغة العربی

)C (قسم اللغة العربیة بجامعة جواھر الل نھرو

)D(المجلس الھندي للعالقات الثقافیة بدلھي

تناسبھا تسمى ھذه إذا أتت الواو الساكنة وقبلھا حرف علیھ حركة ال )100

الواو حرف

)A (لین)B (علة

)C (مد)D (a وb


