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)، طونس، قاھرةبعلبك(؟ ولد خلیل مطران أین )1

)1891م، 1876، م1873(خلیل مطران ؟ ولدفي أي سنة )2

)، أوالد بطن نسیم، أوالد نسیمبطن أوالد نسیم(تعرف أسرة خلیل مطران؟ في أي اسم )3

)، مصر، طونسالشام...(دولة فيخلیل مطران سرةألوكان )4

)، اسكندریة، امریكیةلبنانیة...(بعلبك مدینةقریة )5
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)بعلبك، قادیشا، بطریكیة(من أین تلقى خلیل مطران مبادئ الكتابة وأصول الحساب )6

خلیل الیازجي، جبران خلیل (یل مطران في المدرسة البطریكیة؟ من ھو أستاذ خل)7

)جبران، ابن الفارض

)الرائیة الكبري،المقاطعة، لیلة سعد(ماھو اسم قصیدة مطران التى نظمت في مدح والده؟ )8

لما نظم مطران قصیدة حماسة ضد اسبتداد الحكم العثماني  نقم علیھ حاكم وعزم على )9

)على باشا،امیر باشا، سلطان باشا(من ھو الحاكم . معاقبتھ

خلیل مطران، أحمد شوقي، میخائیل (؟ "المجلة المصریة"من كان منشئ صحیفة )10

)نعیمة

عزمت الحكومة المصریة اعادة قانون المطابعات لتقیید الصحافة والمنع من حریة )11

صیدة؟ ما اسم تلك الق. ثار خلیل مطران بقصیدتھ المشھورة ضد الحكومة المصریة. الرأي

)المقاطعة، المغاضبة، المنازعة(

الفجر المرتقب، آدم " (األھرام"ما ھي سلسلة مقاالت مطران التي وردت في جریدة )12

)وحواء، اعتذار

خلیل مطران، (؟ "الشعر القصصي والتصویري"من أدخل في الشعر العربي )13

)جبران، نازك الملئكة
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)بالقاھرة، بأمریكا،بمصر(أین توفي خلیل مطران؟ )14

)1954، 1948، 1949( في أي سنة توفي خلیل مطران؟   )15

)خلیل مطران، حافظ ابراھیم ، أحمد شوقي(من ھو شاعر القطرین؟ )16

)مصر ولبنان، فلسطین وسوریا، شام وطونس(ما ھو المراد بالقطرین؟ )17

، جبران ومیخائیل نعیمة حافظ وشوقيمطران و(من ھم شاعر االقطار العربیة؟ )18

)عباس محمود عقاد وعبدالرحمن شكري والمازنيونازك الملئكة، 

)األسد الباكي،حصاد الھشیم، قبض الریح(اختر قصیدة خلیل مطران من القوسین )19

الحكم (لخلیل مطران؟ "إلى الشباب"ما ھو موضوع قصیدة )20

)واألخالق،االعقاد واالیمان، الدفاع والنضال

مرض الجسد (قصیدتھ المساء؟ ما المراد بالضعیفین كما قال الشاعر مطران في )21

)، ضعف الرجل والید، مضرة العبودیة واالستبدادالروحو

)1900، 1827، 1872عام(متى ولد حافظ ابراھیم؟ )22

)دیروط، قادیشا، اسبانیا(أین ولد حافظ ابراھیم؟ )23

)مصر، لبنان، فلسطین( أین تقع قریة دیروط؟ )24
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ودان للعمل بوزارة الحربیة؟ من كان الجنرال اإلنكلیزي حیما ذھب حافظ إلى الس)25

) كیتشنر،لوبورت، میكال(

)حافظ ابراھیم ، نجیب محفوظ، جبران خلیل جبران(من ھو شاعر النیل؟ )26

متى عین حافظ ابراھیم على ید حشمت باشا رئیسا للقسم األدبي في دار الكتب )27

)1901،  1912م ،1911عام (المصریة؟ 

، 1920م، 1911عام (بك ابراھیم؟ متى انتقل اسم  حافظ ابراھیم الى حافظ )28

1921(

) 1930، 1928م، 1932عام (متى توفي الشاعر حافظ ابراھیم؟  )29

ما ھو العصر الذي " سالم على أیامھ النظرات".. "سالم على االسالم بعد محمد")30

عصر الشیخ محمد عبده، عصر النبي صلى اهللا علیھ وسلم، (أراد الشاعر في ھذه القصیدة؟ 

) فسھعصر الشاعر ن

الشیخ محمد ( من ھو مجدد االسالم الذي وصف حافظ ابراھیم قي قصیدتھ الرثاء؟ )31

)عبده، الشیخ مجدد الف ثاني، شاه ولى اهللا الدھلوي

)1800،1900م، 1890سنة (في أي سنة ولد عبد القادر المازني؟  )32

)كومومازن، منبع قادیشا، وادي تونیسا(أین ولد عبد القادرالمازني؟ )33
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)1973، 1950م، 1949سنة ( ي عبد القادر المازني؟ متى توف)34

من رواد الشعر الحدیث الذین رأوا أن یعبر الشعر في صدق عن مشاعر ......... یعد )35

)عبد القادر المازني ، عبد الرحمن شكري، عباس محمود العقاد(الشاعر وأحاسیسھ،

من ". د الھشیمحصا"م بعنوان 1924وقد نشر أول مجموعة مختارة من مقاالتھ منة )36

)عبد القادر المازني، عبد الرحمن شكري، عباس محمود عقاد( ھو؟ 

عبد القادر المازني، عبد الرحمن ( ؟ "قبض الریح"من ھو مؤلف مجموعة المقاالت )37

)شكري، عباس محمود عقاد

عبد القادر المازني، عبد الرحمن ( لمن؟ . ھي مجموعة المقاالت" صندوق الدنیا")38

)حمود عقادشكري، عباس م

عبد القادر المازني، عبد ( ؟ "خیوط العنكبوت"من ھو مؤلف مجموعة المقاالت )39

)الرحمن شكري، عباس محمود عقاد

من ھم مؤلفو كتاب نقدي باسم الدیوان في عشرة أجزاء؟ )40

)المازني والعقاد، حبران ونعیمة، وحافظ ومحمد عبده( 

)1930، 1920، م 1921سنة (وفي أي سنة ألف كتاب الدیوان؟ )41
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من ترجم ھذه القصائد عن اإلنكلیزیة لموریس وشكسبیر وجیمس رسل لویل  الى )42

) عبد القادر المازني ، عبد الرحمن شكري، عباس محمود العقاد( العربیة؟ 

من قال ھذا؟ " مثاوي للجن المخوف خوافیا…وأحسب بطن األرض والیم والدجى")43

)بد الرحمن شكريعبد القادر المازني، حافظ ابراھیم، ع(

وھاتین البیتین " تبارى الوري أن یبلغوني مرادیا...ولي سھمة من كل لھو كأنما")44

)فترة الطفولة، فترةالشباب، فترة الھرم(تشیر الى فترة خاصة من الحیاةز ما ھي؟ 

)1919، 1920، 1926عام (متى ولد عبد الوھاب البیاتي؟ )45

)اھرة، عزةبغدادا، ق(أین ولد عبد الوھاب البیاتي؟ )46

مالئكة وشیاطین، تاجر البندقیة، الرائیة . (ما ھو دیوان البیاتي؟ اختر من القوسین)47

)الكبرى

أباریق مھشمة،حادثة دنشواي، قبض . (ما ھو دیوان البیاتي؟ اختر بین القوسین)48

)الریح

الرائیة الكبرى، أشعار في المنفى، المجد لألطفال . ( اختر غیر الموافق من القوسین)49

)زیتونوال
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عبد الوھاب البیاتي، عبد القادر المازني، أحمد ( ؟ "كلمات ال تموت"من ألف دیوان )50

)شوقي

عبد الوھاب البیاتي، عبد القادر المازني، ( ؟ "الكتابة على الطین"من ألف دیوان )51

)أحمد شوقي

عبد الوھاب البیاتي، عبد القادر المازني، ( ؟ "الموت في الحیاة "من ألف دیوان )52

)أحمد شوقي

ھذه . بكائیة الى شمس حزیران المرتزقةالنار والكلمات،عیون الكالب المیتة،)53

)عبد الوھاب البیاتي، عبد القادر المازني، أحمد شوقي......... ( المؤلفات للشاعر 

من یعد من أبرز الشعراء التقدمیین شاعریتھ وأحالھم نغما، یجمع شعره بین حقائق )54

عبد الوھاب البیاتي، عباس محمود عقاد، .(حرارة االفعال الشخصيالوحي االجتماعي و

)جبران خلیل جبران

ھذه األبیات من أي قصیدة؟ .." نفسي تموت.. كالعنكبوت..في داخلي نفسي تموت")55

)مسافر بال حقائب، ارتداد، رثاء الشیخ محمد عبده(

)1890، 1885م، 1883عام (متى ولد جبران ؟ )56

)بشرى، بوسطن ، بعلبك( أین ولد خلیل جبران؟)57
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من ھي غیرت مجرى حیاة جبران خلیل جبران  بعطفھا علیھ وعنایتھا لمستقبلھ في )58

)ماري ھاسكل، سلطانة، ماریانا(فن الرسم؟ 

)   رودان، ھاسكل، ماریانا(من ھو أشھر أستاذ خلیل جبران في فن الرسم؟ )59

)1935،1937م، 1931عام (في أي سنة توفي جبران )60

)جبران، حافظ ابراھیم، عقاد( "األجنحة المتكسرة"مؤلف من ھو )61

جبران ( من ألف ھذه الكتب؟ ". النارالخالدة"و" رماد األجیال"و" المجنون"كتاب )62

)خلیل جبران، عبد الرحمن شكري، عبد القادر المازني

عرض فیھ أبدع رسومھ الرمزیة الى جانب أبیاتھ " الكواكب والمواكب"دیوان )63

جبران خلیل جبران، عبد الرحمن شكري، عبد القادر ( ھو مؤلف ھذا الدیوان؟ من.الحكمیة

)المازني

فسر جبران في الكتاب للناس كیف یولدون ویأكلون ویشربون ویحبون ویتزوجون )64

أكتب اسم ذلك . ویفرحون ویحزنون ویموتون في أمثال ومجازات ومواعظ بجودة عباراتھا

)دة، األجنحة المتكسرةالنبي، االرواح المتمر. ( الكتاب

جبران خلیل جبران ، خلیل مطران، نازك ( من ھو رائد التجدید في المھجر ؟ )65

)الملئكة
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)1920و 1928، م1927عام (؟ ھارون ھاشم رشیدمتى ولد )66

) جبران خلیل جبران، خلیل مطران، حافظ ابراھیم( ؟ القرار شاعرمن ھو )67

بلفور اإلنكلیزي، (ن؟ من صرح  تصریحا ھو أن فلسطین ستصبح وطنا للیھودیی)68

)كیتشنراالنكلیزي،لوبورت االنكلیزي

) جبران خلیل جبران، خلیل مطران، حافظ ابراھیم( ؟ "مع الغرباء"من مؤلف )69

أي وطن یرید الشاعر ھارون ھاشم " أخي اإلنسان مثلك كان لى وطن حبیبأنا یا ")70

)فلسطین، لبنان، مصر(رشیج في البیت؟ 

ما ذا أراد الشاعر بالربا الخضراء في " ضراء جمعا عائدینفمتى نسیر الى الربا الخ")71

)فلسطین، لبنان، مصر(؟ "المشرد"قصیدتھ  

)1890، 1921م، 1889سنة (إیلیا أبو ماضي ؟ ولد متى )72

)لبنان، مصر، فلسطین(أین ولد إیلیا أبو ماضي؟ )73

الحریر، بیع بیع السیجارة، بیع (وكان إیلیا أبو ماضي یشتغل في سن صغره بأي بیع؟ )74

)المالبس

)1920، 1910، 1911عام ( ؟ "تذكار الماضي"متى ألف إیلیا أبو ماضي شعره )75

)نجیب دیاب، الیاس عریضة، فرحانة" (مرآة الغرب"من ھو ناشر  جریدة )76
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میخائیل نعیمة، جبران (إلیلیا أبو ماضي؟ " الجداول"من كتب المقدمة في دیوان )77

)خلیل جبران، حافظ ابراھیم

إیلیا أبو ماضي، (من قال ھذا؟ " فالحب نور خالد متجدد، ال ینطوي إال لیسطع نور")78

)أبو لیلى. وي. ھارون ھاشم رشید، بي

)1929، 1910م، 1912عام ( الشاعر محمد حسن فقي؟ ولدمتى )79

)مكة المكرمة ، مدینة المنورة، فلسطین المقدسة( أین ولد الشاعر محمد حسن فقي؟  )80

محمد حسن (لمشھور عین سفیرا للمملكة السعودیة في اندونیشا؟ من ھو الشاعر ا)81

)أبو لیلى.وي.فقي، ھارون ھاشم رشید، بي

محمد (من ھو مؤلف ھذه القصیدة؟ .وھذه مشھورة جدا) دیوان من الشعر(.رباعیات)82

)أبو لیلى.وي.حسن فقي، ھارون ھاشم رشید، بي

وكان . العربیة السعودیةوھو شاعر موھوب من الشعراء المعاصرین في المملكة )83

یعمل أستاذا لألدب العربي فترة قصیرة بمدرسة الفالح، ثم عین رئیسا لتحریر جریدة  

)أبو لیلى.وي.محمد حسن فقي، ھارون ھاشم رشید، بي(من ھو؟ " صوت الحجاز"

)فلكل، كالكوت، آلواي(ابولیلى محمد بن میران؟ ولدأین )84

)1921، 1900م، 1913نة س( متى ولد ابولیلى محمد بن میران؟ )85
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من جده، من أبیھ، من (ابولیلى محمد بن میران مبادئ العلوم الدینیة؟ من أین تعلم)86

) خالھ

المدرسة المحمدیة (أین التحق أبو لیلى محمد بن میران بعد اتمام الدراسة االبتدائیة ؟ )87

)، مدرسة المنار، مدرسة دار العلوم

التحریر لصحیفة جندركا تصدر من تلشیري؟ من ھو الشاعر الذي اشتغل في ھیئة )88

)أبو لیلى، محمد مسلیار، محي الدین ألواي(

كان یعمل صحافیا حاز شھادة البكالوریا من كلیة برانان بتلشیري وكان لھ مشاركة )89

أبو لیلى محمد بن (من ھو؟ ) Muslim League(فعالة في نشاطات رابطة المسلمین

)لوايمیران، محمد مسلیار، محي الدین أ

صارت لسان حال من كان رئیس  مجلة المرشد التى بدأت تصدر من ترورنغادي)90

)مولوي، أبو لیلى. سي.سي. مولوي، أم.أم.كى(للحركة االصالحیة آنذاك؟ 

باكستان، (م؟ 1947إلى أین غادر أبو لیلى بعد ما نالت الھند االستقالل عام )91

)أفغانستان، السعودیة

)مكة المكرمة ، مدینة المنورة، فلسطین المقدسة( ؟ في أي بالد توفي أبو لیلى )92

)1970، 1960م، 1950عام (متى توفي أبو لیلى محمد بن میران؟ )93
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أبو لیلى، (من ھو؟ . اشعر الشعراء في العربیة من أھل كیرال بال نزاع -وھو یعد)94

)محمد مسلیار، محي الدین ألواي

ار أشعارا رائعة مع أفكار حزینة من الشاعر الذي نظم عن العاصفة التى  دمرت ملیب)95

)أبو لیلى، محمد مسلیار، محي الدین ألواي((؟ 

ما ھو أساس المملكة التى شیدھا المسلمون كما قال الشاعر أبو لیلى في قصیدتھ )96

)الدین، الحكمة، العقل(؟ "العاصفة"

الدیوان في األدب"نسبة إلى كتابھم(؟ مدرسة الدیوان بھذا االسملما ذا سمیت )97

)، نسبة إلى دیوان الشعراء العربیین، نسبة إلى دیوان الشعراء المھجریین"والنقد

العقاد والمازني، المازني وشكري، ( ؟ "الدیوان في األدب والنقد"من ھم مؤلفو كتاب )98

)میخائیل نعمیة وخلیل مطران

وھؤالءھم یعرفون . وعبد الرحمن شكريوإبراھیم المازنيعباس محمود العقاد)99

)جماعة الدیوان، جماعة أبولو، جماعة المھجر........ (باسم

)1922، 1921، 1920عام (متى أسست الرابطة القلمیة؟ )100

)نیویورك، برازیل، مصر(أین أسست الرابطة القلمیة؟ )101

)جبران، میخائیل، نعیمة( ید للرابطة القلمیة؟ من كان أول عم)102



School of Distance Education

Modern Poetry 13

)نعیمة، میخائیل، ولیم كاتسفلیس( من كان أول مستشار للرابطة القلمیة؟ )103

)ولیم كاتسفلیس، میخائیل، نعیمة(من كان أول خازن للرابطة القلمیة؟ )104

)نعیمة، میخائیل، ولیم كاتسفلیس(من تحمل مھمة تنظیم قانون الرابطة القلمیة؟ )105

إیلیا أبو (التي تعني بشئون العرب في أمریكا؟ " السمیر"كان ناشر مجلة من )106

)، ولیم كاتسفلیس، میخائیل نعیمةماضي

نسیب عریضة، ولیم (التى تعنى باألدب؟ " الفنون"من كان ناشر مجلة )107

)كاتسفلیس، إیلیا أبو ماضي

، دعبد المسیح حدا(؟ وتعنى بشؤون المھاجرین " السائح"من كان ناشر مجلة )108

)نسیب عریضة، ولیم كاتسفلیس

)1931، 1923، 1932عام (متى ولدت جماعة أبولو؟ )109

أحمد زكي أبو شادي، عبد القادر المازني، نسیب (من كان مؤسس جماعة أبولو؟ )110

)عریضة

)مصر، نیویورك، برازیل(أین مسقط رأس جماعة أبولو؟ )111

)1930، 1923، 1933عام ( متى ولدت العصبة األندلسیة؟ )112

)برازیل، نیویورك، مصر(بة األندلسیة أسست في أي مكان؟ العص)113
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العصبة األندلسیة، جماعة (من ھي؟ . وكانت مجلة العصبة لسان لجماعة أدبیة)114

)أبولو، مدرسة الدیوان

میخائیل نعیمة، رشید سلیم الخوري، میشال (اختر غیر الموافق من القوسین؟ )115

)نعمان

م بعد میشال 1958تحریرمجلة في بدایة تولى رشید سلیم الخوري رئاسة )116

)مجلة العصبة، مجلة السمیر، مجلة السائح(ما تلك المجلة؟ . معلوف
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ANSWER KEY

بعلبك:  الجواب .1

1873:الجواب.2

نسیمبطن أوالد : الجواب.3

الشام:الجواب.4

لبنانیة:الجواب.5

بعلبك:الجواب .6

خلیل الیازجي:الجواب .7

الرائیة الكبري:الجواب .8

على باشا:الجواب.9

خلیل مطران:الجواب .10

المقاطعة:الجواب.11

الفجر المرتقب:الجواب .12

خلیل مطران:الجواب .13

بالقاھرة:الجواب.14

1949الجواب.15

خلیل مطرانالجواب.16

مصر ولبنان: الجواب.17

حافظ وشوقيمطران و: الجواب.18

األسد الباكي: الجواب.19

الحكم واألخال: الجواب.20

الروحومرض الجسد : الجواب.21

1872عام: الجواب.22

دیروط: الجواب.23

مصر: الجواب.24

كیتشنر: الجواب.25

حافظ ابراھیم: الجواب.26

م 1911عام : الجواب.27

م1911عام : الجواب.28

م1932عام : الجواب.29

الشیخ محمد عبدهعصر : الجواب.30

الشیخ محمد عبده: الجواب.31

م1890سنة : الجواب.32

كومومازن: الجواب.33

م1949سنة : الجواب.34

عبد القادر المازني : الجواب.35

عبد القادر المازني: الجواب.36

عبد القادر المازني: الجواب.37

عبد القادر المازني: الجواب.38

عبد القادر المازني: الجواب.39

المازني والعقاد:  الجواب.40

م 1921سنة : الجواب.41
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عبد القادر المازني: الجواب.42

عبد القادر المازني: الجواب.43

فترة الطفولة: الجواب.44

1926عام : الجواب.45

بغداد: الجواب.46

مالئكة وشیاطین: الجواب.47

أباریق مھشمة:  الجواب.48

الرائیة الكبرى: الجواب.49

عبد الوھاب البیاتي: الجواب.50

عبد الوھاب البیاتي: الجواب.51

عبد الوھاب البیاتي: الجواب.52

عبد الوھاب البیاتي: الجواب.53

عبد الوھاب البیاتي: الجواب.54

مسافر بال حقائب: الجواب.55

م1883عام :  الجواب.56

بشرى: الجواب.57

ماري ھاسكل: الجواب.58

رودان: الجواب.59

م1931عام : الجواب.60

جبران: الجواب.61

جبران خلیل جبران: الجواب.62

جبران خلیل جبران: الجواب.63

النبي: الجواب.64

جبران خلیل جبران: الجواب.65

م1927عام : الجواب.66

جبران خلیل جبران: الجواب.67

بلفور اإلنكلیزي: الجواب.68

جبران خلیل جبران: الجواب.69

فلسطین: الجواب.70

فلسطین: الجواب.71

م،1889سنة : الجواب.72

لبنان: الجواب.73

بیع السیجارة: الجواب.74

1911عام : الجواب.75

نجیب دیاب: الجواب.76

میخائیل نعیمة: الجواب.77

إیلیا أبو ماضي: الجواب.78

م1912عام : الجواب.79

مكة المكرمة: الجواب.80

محمد حسن فقي: الجواب.81

محمد حسن فقي: الجواب.82

محمد حسن فقي: الجواب.83

فلكل: الجواب.84

م1913سنة : الجواب.85
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من جده: الجواب.86

المدرسة المحمدیة : الجواب.87

أبو لیلى: الجواب.88

محمد بن میرانأبو لیلى: الجواب.89

مولوي.أم.كى: الجواب.90

باكستان: الجواب.91

مكة المكرمة: الجواب.92

م1950عام : الجواب.93

أبو لیلى: الجواب.94

أبو لیلى: الجواب.95

الدین: الجواب.96

نسبة إلى كتابھم:  الجواب.97
" األدب والنقدالدیوان في "

العقاد والمازني: الجواب.98

جماعة الدیوان: الجواب.99

1920عام : الجواب.100

نیویورك: الجواب.101

جبران:  الجواب.102

نعیمة: الجواب.103

ولیم كاتسفلیس: الجواب.104

نعیمة: الجواب.105

إیلیا أبو ماضي: الجواب.106

نسیب عریضة: الجواب.107

عبد المسیح حداد: الجواب.108

1932عام : الجواب.109

أحمد زكي أبو شادي:  الجواب.110

مصر: الجواب.111

1933عام : الجواب.112

برازیل:  الجواب.113

العصبة األندلسیة: الجواب.114

میخائیل نعیمة: الجواب.115

مجلة العصبة: الجواب.116
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