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 لھ أشعار و أقوال جرت مجرى األمثال، و ھو:    .1
A(    كعب بن زھیر    B(    حسان بن ثابت 
C(    قس بن ساعدة   D(    جمیل بثینة.  

      
 في بني بكر مكان عمرو بن كلثوم في بني تغلب، و ھو: ................ كان    .2

A(    عمر بن أبي ربیعة  B(    األخطل 
C(    الفرزدق    D(    الحارث بن حلزة  
 

 اشتھر بمعلقتھ التي مطلعھا:    .3
    قالھ :  و ال تبقي خمور االندرینا.     أال ھبي بصحنك فاصبحینا

    
A(  طرفة بن العبد 
B(  عمرو بن كلثوم 
C(  د العبسيعنترة بن شدا 
D(  لبید بن ربیعة العامري  
 

 :لمھلھل باألنفة و عظم النفس، و ھي أملیلى بنت ا اشتھرت    .4
A(    األعشى    B(    عمرو بن كلثوم 
C(    شوقي ضیف    D(    خلیل جبران  
 

 :بحالوة الغزل و متانة الفخر .................... یمتاز    .5
A(    أبو العالء المعري 
B(    المتنبي 
C(     بن أبي شداد العبسيعنترة 
D(    طرفة بن العبد  
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 الكبرى، و ھو: قسم الوصفي، القسم األخباري". ھي أقسام معلقتھ"القسم الغزلي، ال      .6

A(    امرؤ القیس    B(    زھیر بن أبي سلمى 
C(    األعشى    D(    طرفة بن العبد  
 

 بالحكم و الموعظة الحسنة، و ھو: أشعاره ملیئة    .7
A(     العامريلبید بن ربیعة 
B(    عمرو بن كلثوم 
C(     عنترة بن شداد 
D(    النابغة الذبیاني  
 

 أشعر الناس...............إذا رھب، و........... إذا رغب، و ..........إذا ركب    .8
A(    امرؤ القیس و زھیر و النابغة 
B(    زھیر و النابغة و امرؤ القیس 
C(    النابغة و امرؤ القیس و زھیر 
D(    لیس أحد  
 

 كان أسیر الناس شعرا، و قد أجاد وصف الخمر، و ھو:    .9
A(    امرؤ القیس    B(    طرفة بن العبد 
C(    األعشى    D(    عنترة بن شداد  
 

 أشعر الناس .................... إذا طرب، و ھو:.  10
A(    النابغة الذبیاني 
B(    األعشى 
C(    لبید بن ربیعة العامري 
D(    الحارث بن حلزة  
 

 یمتاز عن أصحابھ بحسن الدیباجة و جزالة البیت و رونق الكالم، و ھو:.  11
A(    قس بن ساعدة   B(    الحارث بن حلزة 
C(    األعشى    D(    لیس من المذكورین 
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خاصة كان ینظم أشعاره في أربعة أشھر، و یھذبھا في أربعة، ثم یعرضھا على  .  12
 ھو:نشدھا أمام الناس، و الشعراء في أربعة، و من ثم ی

A(    زھیر بن أبي سلمى  B(    النابغة الذبیاني 
C(    األعشى    D(    لبید بن أبي ربیعة  
 

أعطیتموه، و بقي ما ، "قد ذھب ما عن الشاعر قال عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ.  13
 ھو: أعطاكم"

A(    حسان بن ثابت  B(    كعب بن زھیر 
C(    األعشى    D(    زھیر بن أبي سلمى  
 

 قالھ:    بحومانة الدراج فالمتثلم.  أمن أم أوفي دمنة لم تكلم . 14
A(    زھیر بن أبي سلمى  B(    النابغة الذبیاني 
C(    األعشى    D(    لبید بن ربیعة  
 

 قالھ:    رب ثاو یمل منھ الثواء.    آذنتنا ببینھا أسماء . 15
A(    كعب بن زھیر    B(    الحارث بن حلزة 
C(    قس بن ساعدة   D(    حسان بن ثابت 

 بمنى تأبد غولھا فرجامھا    ......................................  16
A(    ھل غادر الشعراء من متردم 
B(    عفت الدیار محلھا و مقامھا 
C(    لخولة أطالل ببرقة ثھمد 
D(    المرأ یأمل أن یعیش 
 

 ھو: التشبیھ،كان شعره جزل األلفاظ، كثیر الغریب، بدیع الخیال، بلیغ .  17
A(    امرؤ القیس    B(    زھیر بن أبي سلمى 
C(    النابغة الذبیاني    D(    األعشى  
 

 قالھ:  أو حاولوا النفع في أشیاعھم نفعوا    قوم إذا حاربوا ضروا عدوھم .  18
A(    كعب بن زھیر    B(    حسان بن ثابت 
C(    الخنساء    D(    جمیل بثینة  
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 بھ في شعره، و ھو:كفاه فضال أن الحطیئة مع ذائع شھرتھ رجاه أن ینوه .  19

A(    عمر بن أبي ربیعة  B(    األخطل 
C(    كعب بن زھیر    D(    حسان بن ثابت  
 

 ( األعشى) لفضلتك على شعراء ھذا الموسم"، عن: لوال أن ھذا األعمى"قیل: .  20
A(    الخنساء    B(    حسان بن ثابت 
C(    جریر      D(    الفرزدق  
 

 ھـ، و ھو:659و توفي سنة یشكو المرض إلى هللا بأبیاتھ الرائعة،  .  21
A(  ابن المعتز    B(  أبو العالء المعري 
C(  ابن رشد    D(  اإلمام البوصیري  
 

 اسمھ: أبو عبد الرحمن أحمد بن علي، ألف كتابا المسمى " السنن"، و ھو:.  22
A(    رح اإلمام النسائي  B(    رح اإلمام الترمذي 
C(    رح مام أبو داؤداإل  D(    اإلمام ابن ماجھ رح  
 

 ظھر في أیامھ القائلون بخلق القرآن، فدعى إلیھ فلم یجب فضرب و حبس، و ھو:.  23
A(    اإلمام أبو حنیفة رح 
B(    اإلمام البخاري رح 
C(    اإلمام أحمد بن حنبل رح 
D(    اإلمام الشافعي رح  
 

 المخارج من الحیل، كتاب من مؤلفات:.  24
A(    حجة اإلسالم العزالي رح 
B(    فة رحاإلمام أبي حنی 
C(    اإلمام مالك بن أنس رح 
D(    اإلمام مسلم رح  
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 :مؤلفھ" الزھر و الریاض" .  25

A(    ابن المعتز    B(    ابن رشد 
C(    ابن خلدون    D(    ابن سینا  
 

 أبو العالء المعري ھذا الكتاب: لم یؤلف.  26
A(    ملقى السبیل    B(    الدرعیات 
C(    اللزومیات    D(    تھافت التھافت  
 

 :ھذا الشعر أخطللم یقل  .  27
A   (حمر عیونھم من المسطار    قوم إذا ھدر العصیر رایتھم 
B   (و السیف و الرمح و القرطاس و القلم          الخیل و اللیل و البیداء تعرفني 
C   (و تیما قلت أیھما العبید    و كنت إذا لقیت عبید تیم 
D(     ألمھم بولي على النارقالوا     قوم إذا استنبح الضیفان كلبھم  
 

 " و بسنة هللا الرضیة تفطر    بالبر صمت و أنت أفضل صائم ".  28
  البحتري، و اسمھ: نظمھ
A(    أبو الطرب أحمد بن حسین 
B(    أحمد بن عبد هللا بن سلیمان 
C(    الولید بن عبید هللا الطائي 
D(    حبیب بن أوس الطائي  
 

 كتاب فحول الشعراء من مؤلفات:.  29
A(    أبي تمام    B(    البحتري 
C(    المتنبي      D(    أبي العالء المعري  
 

 أول من فتح للشعراء باب الوعظ و الزھد، ھو:.  30
A(    بشار بن برد    B(    أبو العتاھیة 
C(    أبو نواس    D(    أبو تمام  
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 أشعر المحدثین بعد بشار و أكثرھم تفننا، ھو:.  31

A(    الفرزدق    B(    جریر 
C(    األخطل    D(    أبو نواس  
 

 :لقب" المرعث".  32
A(    أبو نواس    B(    أبو العتاھیة 
C(    بشار بن برد    D(    أبو تمام  
 

 كتاب الخراج من مؤلفات:.  33
A(    قدامة بن جعفر  B(    ابن قتیبة 
C(    البالذري    D(    ابن رشیق  
 

أعطاھا قال ابن خلدون:"إن كتاب ............ ھو الكتاب الذي انفرد بھذه الصناعة و .  34
 حقھا، و لم یكتب فیھا أحد قبلھ و ال بعده مثلھ.

A(    العمدة      B(    سیبویھ 
C(    أنساب األشراف  D(    معاني الشعر الكبیر  
 

 عدد مؤلفات ابن قتیبة:.  35
A(    4    B(  5    C(  6    D(  7 
 

 واضع علم البالغة و مؤسسھ:.  36
A(    الكسائي    B(    المبرد 
C(    قدامة بن جعفر  D(     القاھر الجرجانيعبد  
 

 "درة الغواص" و "دیوان رسائل" من مؤلفات:.  37
A(    الجاحظ    B(    ابن العمید 
C(    الحریري    D(    األصمعي  
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 قیل:"ما أحسد ھذه األمة العربیة إال على ثالثة أنفس، عمر، و بصري، و.........: .  38
A(    الجاحظ    B(    عبد الحمید الكاتب 
C(    ابن المقفع    D(    الخوارزمي  
 

 عدد مقامات الحریري:.  39
 A(        40  B(      50    C(      60    D(      001  

 
 :لمختار من كالم الجاحظ" ألفھ" ا.  40

A(    الجاحظ    B(    بدیع الزمان الھمداني 
C(    الخلیل بن أحمد  D(    ابن العمید  
 

 توفي ابن المقفع سنة:.  41
A(  142ھـ    B(  132ھـ     C(  101 ھـ      D  ( 140ھـ  
 

 قالھ:  و أندى العالمین بطور راح،     ألستم خیر من ركب المطایا.  42
A(    جریر      B(    األخطل 
C(    الفرزدق    D(    ما قال أي واحد من المذكورین  
 

 " لوال شعر ................ لذھب ثلث لغة العرب و نصف أخبار الناس"، قیل عن:.  43
A(    البحتري    B(    المتنبي 
C(    العتاھیة أبي    D(    الفرزدق  
 

قال جریر عن.....................:" أدركتھ و لھ ناب واحد و لو أدركتھ و لھ نابان .    44
 ألكلني":

A(    الفرزدق    B(    األخطل 
C(    جمیل بثینة    D(    عمر بن أبي ربیعة  
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 قالھ:  و البیت یعرفھ و الحل و الحرم،   ھذا الذي تعرف البطحاء وطأتھ.   45
A(    البحتري    B(    المتنبي 
C(    أبو العالء المعري  D(    لیس أحد منھم  
 

 عدد مؤلفات اإلمام أبي حنیفة رح ثالثة و عدد مؤلفات اإلمام الشافعي رح..............:.  46
A(  3    B(  4    C(  5      D(  6      

     
 كتاب" الشفاء" ألفھ ابن سینا، في مجلد:.  47

A(   18    B(   19    C   (20         D(   21  
 اسم المتنبي:.   48

A(    أبو الطرب محمد بن الحسین 
B(    أبو الطرب أحمد بن الحسن 
C(    أبو الطرب محمد بن الحسن 
D(    أبو الطرب أحمد بن الحسین  
 

سئل أبو العالء المعري، أي الثالثة أشعر: أبو تمام أم البحتري أم المتنبي؟ فقال .  49
 تمام...................، و إنما الشاعر البحتري.المتنبي و أبو 

A(    كاتبان      B(    حكیمان 
C(    سوفانفیل    D(    ناقدان  
 

 ولد الحسن بن ھاني( أبو نواس) باألھواز سنة...........:.  50
A ( 130ھـ          B  (188ھـ         C  (145ھـ                 D ( 206ھـ  
   

المدینة إلى الفسق من أشعار ھذا األعمى الملحد" قالھ مالك بن  " ما شيء أدعى ألھل.  51
 دینار عن:

A(    أبي نواس    B(    أبي العتاھیة 
C(    بشار بن برد    D(    ابن رشیق  
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 " أما وهللا إني ألرى رؤوسا قد أینعت و حان قطافھا و إني لصاحبھا" قالھ:.  52

A(    الحجاج بن یوسف  B(    زیاد بن أبیھ 
C(     وائلسحبان بن  D(    طارق بن زیاد  
 

جمیل بثینة، ھو من الشعراء األمویین، و اسمھ جمیل بن معمر، أضیف"بثینة" باسمھ .  53
 ألنھ:
A(  اسم قبیلتھ    B(  اسم عشیقتھ 
C(  اسم والدتھ    D(  اسم جاریتھ  
 

 اإلسالم، ھو:عصر  كان شاعر الیمن كلھا في.  54
A(    كعب بن زھیر رض 
B(    يلبید بن ربیعة العامر 
C(    كعب بن مالك رض 
D(    حسان بن ثابت رض  
 

 یقال:"إنھ أول من خطب على شرف، و اتكأ على سیف"، و ھو:.  55
A(    طارق بن زیاد    B(    قس بن ساعدة 
C(    زیاد بن أبیھ    D(    الحجاج بن یوسف  
 

 اختر الشاذ:.  56
A(    اإلسالم و النصرانیة  B(    شرح نھج البالغة 
C(    مشكالت القرآن  D(    مقامات البدیع  
 

.............. من كبار الناقدین في األدب العربي،و عمل لمدة عامین بالتدریس في .  57
 :الجامعة األردنیة في عمان

A(    الدكتور شوقي ضیف 
B(    جوجي زیدان 
C(    أحمد زكي أبو شادي 
D(    إیلیا أبو ماضي  
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 :لألدب العربي لعاممنح الدكتور شوقي ضیف جائزة الملك فیصل العالمیة )  58

A(  1982م    B(  1972م  C(  1992م  D  ( 1978م    
   

 اختر الشاذ:.  59
A(    فصول في الشعر و نقده 
B(    دراسات في الشعر العربي المعاصر 
C(    الفن و مذاھبھ 
D(    لم یُذكر الشاذ  
 

 :ھو أشھر الشعراء في المھجر، ولد في لبنان بـ.  60
A(    بسكتنا      B(    محیدثة 
C(    حلب      D(    القاھرة  
 

 :دیوان إیلیا أبي ماضي الثالث.  61
A(    تذكار الماضي    B(    دیوان أبي ماضي 
C(    الجداول    D(    الخمائل  
 

 :اختر الشاذ.  62
A(    دین مصر العام  B(    صوت العالم 
C(    في منزل الوحي  D(    ھكذا خلقت  
 

 التاریخ، ھو:م، و لھ كتاب مشھور في 1968م، و توفي سنة 1889ولد سنة .  63
A(    إبراھیم ناجي 
B(    بطرس البستاني 
C(    االستاذ علي الطنطاوي 
D(    الدكتور أحمد حسن زیات  
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 " قصص من التاریخ" كتاب ألفھ :.  64
A(    السید قطب 
B(    حسن البنا 
C(    الشیخ محمد بن عبد الوھاب 
D(    األستاذ علي الطنطاوي 
 

 اختر الشاذ:.  65
A(     أصولھ و مناھجھالنقد األدبي 
B(    أبو بكر الصدیق 
C(    عمر بن الخطاب 
D(    رجال في التاریخ  

   
 " المنار" كتاب ألف في فن:.  66

A(      البالغة    B(  النحو    C(  التفسیر    D(  النقد األدبي  
 

 " شرح نھج البالغة" كتاب ألفھ:.  67
A(    جمیل صدقي الزھاوي 
B(    محمد عبده 
C(    مصطفى صادق الرافعي 
D(    قاسم أمین  
 

 اختر الشاذ من مؤلفات جورجي زیدان:.  68
A(    فتح األندلس    B(    جھاد المحبین 
C(    رمضان    D(    عجائب الخلق  
 

 " جماعة منیروا" على غرار جماعة أبولو: .................................أسس.  69
A(    الشیخ رفاعة الطھطاوي 
B(    أحمد زكي أبو شادي 
C(     المالئكةنازك 
D(    عمر أبو ریشة 
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 كم كتابا ألف میخائیل نعیمة في المھجر؟.  70
A  (2       B  (4     C  (5      D(  7       
   

 م، و ھو:1926أصدر " السیاسة" األسبوعیة سنة .  71
A(    إیلیا أبو ماضي 
B(    جبران خلیل جبران 
C(    الدكتور محمد حسین ھیكل 
D(    عبد القادر المازني  
 

 م جائزة الدولة التقدیریة في اآلداب تنویھا بأعمالھ األدبیة، ھو:1960سنة نال .  72
A(    عباس محمود العقاد  B(    محمود تیمور 
C(    توفیق الحكیم    D(    الدكتور أحمد أمین  
 

 م، و ھو:1959إنھ عین مندوبا في " الیونسكو" سنة .  73
A(    توفیق الحكیم    B(    المنفلوطي 
C(    طھ حسین    D(     محفوظنجیب  
 

 عدد مؤلفات مصطفى لطفي المنفلوطي:.  74
A  (6      B  (7     C  (8     D    (9     
   

 م لرسالة".................":1917حصل طھ حسین على درجة الدكتوراه سنة .  75
A(    في األدب الجاھلي 
B(    فلسفة ابن خلدون االجتماعیة 
C(    في الشعر الجاھلي 
D(    مع أبي العالء 
 

 اختر الشاذ:.  76
A(    الطفالن    B(    دنیا هللا 
C(    الجریمة    D(    السراب  



13 
 

 قالھ:  و كاد المعلم أن یكون رسوال،   قم للمعلم وفھ التبجیال.  77
A(    أحمد شوقي 
B(    حافظ إبراھیم 
C(    محمود سامي البارودي 
D(    اسماعیل صبري 
 

 لم یقل ھذا الشعر حافظ إبراھیم:.  78
A(    فكبر و ھلل و الق خیفك جاثیا    آمال أمة أیا قبر ھذا الضیف 
B(    و نادیت قومي فاحتسبت حیاتي  رجعت لنفسي فاتھمت حصاتي 
C(    للظالمین غدا و لألشرار    یارب أین ترى تقام جھنم 
D(    أومن یحاول للفاروق تشبیھ    و من یبار أبا حفص  سیرتھ 
 

 "قید األوابد" من آثار :.  79
A(   اسماعیل صبري  B(   یق الحكیمتوف 
C(   جبران خلیل جبران  D(  محمود سامي البارودي 

 
 ھو: أنشأ مع محمد عبده جریدة " العروة الوثقى" ،.  80

A(    جمیل صدقي الزھاوي 
B(    محمد رشید رضا 
C(    جمال الدین األفغاني 
D(    قاسم أمین  
 

 اختر الشاذ:.  81
A(    مختصر ابن كثیر B(    مختصر السیرة النبویة 
C(    مختصر الزاد المعاد D(    مختصر الصحیح البخاري  
 

 م:1951نال الكتاب"........................" جائزة مجمع فؤد األول سنة .  82
A(    صقر قریش    B(    كل عام و أنتم بخیر 
C(    حفلة الشاي    D(    النبي اإلنسان 
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 :ألف توفیق الحكیم ثالث مسرحیات في سنة واحدة، ھي.  83
A   (1919 م    B   (1920م     C   (1921م    D     (1922م 
  

 سنة: الدكتور أحمد أمین، ألفھ "النقد األدبي".  84
A   (1952م    B   (1932م         C   (1972م            D   (1939م 
     

 ما ذكرت فیھ األداة یسمى:.  85
A(    التشبیھ المفصل  B(    التشبیھ البلیغ 
C(    التشبیھ المجمل  D(    التشبیھ المرسل  
 

 ما ذكر فیھ وجھ الشبھ یسمى:.  86
A(    التشبیھ المفصل  B(    التشبیھ المرسل 
C(    التشبیھ المؤكد    D(    التشبیھ المجمل  
 

 ما حذف فیھا المشبھ بھ و رمز بھ لھ بشيء من لوازمھ، و ھو استعارة:.  87
A(    تصریحیة    B(    أصلیة 
C(    مكنیة      D(    تبعیة  
 

مل في غیر ما وضع لھ لعالقة المشابھة مع قرینة مانعة من إرادة معناه تركیب استع.  88
 الحقیقي، ھو: استعارة.......................

A(    مطلقة      B(    تمثیلیة 
C(    مجردة      D(    مرشحة  
 

 لفظ أطلق و أرید معنھ مع جواز إرادة ذلك المعنى، ھو:.  89
A(    الكنایة      B(    االستعارة 
C(     العقليالمجاز    D(    المجاز المرسل  
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 إذا كان ما أسند إلى المشبھ یحتاج إلى التثبیت و اإلیضاح بالمثال، و ھو،.   90
A(    بیان حالھ    B(    بیان إمكان المشبھ 
C(    بیان مقدار حالھ  D(    تقریر حالھ  
 

 نداء المتفجع علیھ أو المتوجع منھ، ھو:.  91
A(    االستغاثة    B(    الندبة 
C(    التصغیر    D(    التشبیھ  
 

 اختر الصحیح :.  92
A(     ٍ َ قاض دَل ْ َع َ     )B    ما أ  ما أعدل القاضي
C(     َ َ بالقاضي    )D  ما أعدل قاضي   أعدل
  

 المنادى إذا كان علما مفردا أو نكرة مقصورة، یكون:.  93
A(    اسما من األسماء المبنیة 
B(    اسما من األسماء المعربة 
C(     المبنیةحرفا من األحرف 
D(    لیس المذكور بأعاله  
 

 اختر الشاذ:.  94
A(     َّ  علق    )B      ھب
C(    اخلولق      D(    طفق  
 

 إذا كان المبتدأ مقصورا على الخبر، فـ:.  95
A(    یجب تقدیم المبتدأ  B(    یجوز تقدیم المبتدأ 
C(    یجب تقدیم الخبر  D(    یجوز تقدیم الخبر  
 

 إذا كان المبتدأ صریحا في القسم:.  96
A(    یجب تقدیم الخبر  B(    یجوز تقدیم الخبر 
C(    یجوز حذف الخبر  D(    یجب حذف الخبر 
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 إذا وقعت الواو أو الیاء قبل تاء " االفتعال" و ما تصرف منھ :.  97
A(    تقلب ألفا    B(    تقلب تاء 
C(    تقلب یاء    D(    تقلب واوا  
 

 تقلبان:إذا تحركت الواو أو الیاء و كان ما قبلھما مفتوحا .  98
A(    واوا      B(    یاءا 
C(    داال      D(    ألفا    
 

 تابع ممھد لھ بذكر اسم قبلھ بغیر مقصود بذاتھ، و ھو:.  99
A(    اإلبدال      B(    اإلعالل 
C(    البدل      D(    الذكر  
 

 یمنع العلم من الصرف و یجر بالفتحة:.  100
A(    إذا كان مركبا مزجیا 
B(    إذا كان على صیغة منتھى الجموع 
C(    إذا كان مختوما بألف التأنیث الممدودة 
D(    إذا كان مختوما بألف التأنیث المقصورة 
 

 اختر الصحیح:.  101
A(    العدد یجب فتحھ جمعا مع الثالثة و العشرة و ما بینھما 
B(    العدد یجب جره مفردا مع الثالثة و العشرة و ما بینھما 
C(     العشرة و ما بینھماالعدد یجبب فتحھ مفردا مع الثالثة و 
D(    العدد یجب جره جمعا مع الثالثة و العشرة و ما بینھما 
 

 ما ھو وجھ الشبھ في ھذا الشعر:.  102
  و إن كان أسود الطیلسان:    رب لیل كأنھ الصبح في الحسن

A(    الصبح 
B(    الحسن 
C(    كأن 
D(    الضمیر في كأنھ العائد على اللیل  
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 الھدایة و تبدید الظالم" كم تشبیھا یوجد في ھذا المثال:ھ في العالم سراج أمت".  103
A  (4      B  (3     C  (2     D  (1 
  

 اختر الشاذ:.  104
A   (  ٌعُل ْ ف َ ٌ  )   B                 أ َة ل ْ ِع لٌ     )C              ف ْ ُع ٌ   )D               ف َة ل ِ ع ْ ف َ   أ
  

 اسم معرب آخره ألف الزمة :.  105
A(    الممدود    B(    المقصور 
C(    المنقوص    D(    المعرب  
 

 المجاز العقلي، ھو :.  106
A(    تشبیھ حذف أحد طرفیھ، فعالقتھا المشابھة دائما 
B(    لفظ یطلق و یراد بھ الزم معناه مع جواز إرادة ذلك المعني 
C(     . كلمة استعملت في غیر معناھا األصلي 
D(   عالقة مع قرینة مانعة من إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غیر ما ھو لھ

  إرادة اإلسناد الحقیقي.
 

 كلمة نفھم المعنى بنفسھا، و نجد زمنا من األزمنة الثالثة فیھا، ھي :.  107
A(    اسم      B(    الماضي 
C(    المضارع    D(    الفعل  
 

 یقدم الفاعل على المفعول وجوبا :.  108
A(    إذا كان الفاعل محصورا 
B(     متصال و الفاعل اسما ظاھراإذا كان المفعول ضمیرا 
C(    إذا كان الفاعل ضمیرا متصال 
D(    إذا اتصل بالفعل ضمیر المفعول  
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 ماذا وجدت من التشبیھ في الشعر التالي: .  109
 غرقت في صحیفة زرقاء       و كأن الھالل نون لجین 

A(    التشبیھ المقلوب  B(    التشبیھ المرسل 
C(    التشبیھ المجمل  D(     التمثیلتشبیھ 
 

 إنما ............ تعب.  110
A(    ْالحیاة  B(     ِالحیاة   C(     ُالحیاة         D(        َالحیاة 
 

 أغراض التشبیھ :.  111
A(   ثمانیة  B(   ثالثة C(    أربعة   D(      خمسة 
 

 اشتریت المالبس خال القمیص. كلمة القمیص في ھذه الجملة :.  112
A(     مجزوما أو مجرورایجوز أن یكون 
B(    یجوز أن یكون مرفوعا أو منصوبا 
C(    یجوز أن یكون منصوبا أو مجزوما 
D(    یجوز أن یكون مجرورا أو منصوبا  
 

 ھل یلزم على المضاف أن یأتي مرفوعا :.  113
A(        ال       B(    نعم    
C(      أدريال    D(    السؤال نفسھ خطأ  
 

 كتابیى :مصطفى أمین واحد من مؤلفي   .114
A(  قصص النبیین و البالغة الواضحة 
B(  النحو الواضح و البالغة الواضحة 
C(  القراءة الرشیدة و النحو الواضح 
D(  القراءة المرشدة و القصص الھندیة 
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 " المقصور ھو كل .  115
A(    اسم مبني على ما یُفتح  B(    اسم مبني على األلف 
C(    اسم معرب آخره ألف الزمة  D(     ألف الزم معرب آخرهاسم  
  

 " المفعول ألجلھ :  .  116
A(    اسم منصوب یبین الزمن الذي حصل فیھ الفعل 
B(    اسم منصوب یبین المكان الذي حصل فیھ الفعل 
C(    اسم منصوب وقع علیھ الفعل 
D(    اسم منصوب یبین سبب الفعل  
 

 عالمة االسم الخاصة، ھي  :.  117
A(    الكسرة        B(    الفتحة 
C(    الضمة        D(    السكون  
 

 تعمل الصفة المشبھة عمل اسم الفاعل المتعدي لـ :.  118
A(    اثنین        B(    واحد 
C(    ثالثة        D(    اربعة  
 

 كم نوعا للحال؟.  119
A(     5        B(     4 
C(     6        D(     7  
 

 اختر الصحیح:.  120
A(    العدد یجب نصبھ جمعا مع المائة و األلف 
B(     مفردا مع المائة و األلفالعدد یجب جره 
C(    العدد یجب نصبھ مفردا مع المائة و األلف 
D(    العدد یجب جره جمعا مع المائة و األلف 

 


