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VI Semester
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MODERN PROSE AND NOVEL
QUESTION BANK

خصائص النثر في العصر الحدیث

كثیرة من اللغة التركیة إلى اللغة العربیة في العصر العثماني اھتّم األدباء  صنعة  حتى دخل ألفاظ 
ولكن في أواخر القرن الثامن عشر المیالدي بدأت تجدید في األدب با لسجع والجناس ,  الفصحى

بدأ ھذا التجدید في النثر عبد الرحمن الجبرتي ثّم ناصف الیازجي و أحمد . والمحسنات البدیعیة األخرى
بدأ ھذا التجدید شیخ محّمد عبد , والخطباء بالفصاحة و البالغة و البیانثّم بدأ تجدیدا آخر في الكتابة. فارس

, حدث بناء جدید في النثر العربي الحدیث. الوّھاب و الشیخ محّمد عبد و مصطفى كامل و شكیب أرسالن
.بدأ ھذا محّمد حسین ھیكل و العقاد و طھ حسین

مقالة

في الموضوعات األدبیة و الوطنیة و اإلجتماعیة و السیاسیة بدأت الرساالت  و المقاالت أّوال في الصحافة 
,من رّوادھا ھیكل و زّیات و عّقاد و طھ حسین والمنفلوطي–و اإلقتصادیة و النقدیة و التربوّیة و الّدینیة 

القّصة و الّروایة

في العصر .   المسّجعةھي القصص الفّنیة . بدیع الزمان الھمذاني في القرن الرابع الھجري أّلف مقامات
ثّم كتب محّمد المویلحي . الحدیث أّلف ناصف الدین الیازجي كتابھ مجمع البحرین في األسلوب القصصي

.حدیث عیسى بن ھشام في أسلوب المقامات والّرواة معا" كتاب 
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فرنسیة و اإلنجلیزیة إلى كانت الرایات في األّول ترجمة من لغة 
1912ثّم كتب محّمد حسین ھیكل   روایة زینب في سنة   , كتب جرجي زیدان روایات تاریخیة, العربیة

.أّول من كتبھا محمود تیمور و یحیى حقي في أّول القرن العشرین-القّصة القصیرة

المسرحیة

:أّوال نرجمة من اللغة الفرنسیة 
مصر تحت رئاسة یعقوب صنوع و سلیمان القرداحي و  أبي خلیل القّباني لعرض بدأ فّن المسرحیة في 

.الّروات الفرنسیة في المسارح أمام الناس

أّول من أّلف الفّن . ظھرت نھضة عظیمة على ید عزیز عبد و جورج أبیض
كتب مسرحیة مصر الجدید و مصر القدیمة في سنة األّول فرح  أنطوان . المسرحي محّمد عثمان جالل

ثّم كتب مسرحیة سلطان صالح الدین و مملكة . م  عن عیوب القوم بتأثیر ثقافة الغربیة و مفاسدھا1913
و الثاني ابراھیم رمزي كتب أبطال المنصورة مسرحیة تاریخیة و كتب محّمد تیمور كتب أربع . یروشالم

.مسرحیات
.أّول من كتب المسرحیات  المستقلة الحدیثة توفیق الحكیم

The broken wings األجنحة المتكسَّرة

تؤطئة -1
یقول فتى مجھول عاشق سلمى ھي التي عّلمتني  . لبنانیة بیروتیة -سلمى كرامة بطلة ھذه الروایة

.ھي یتیمة األّم تعیش مع أبیھا وحیدة,یقع قبرھا قریبا من بساتین الصنوبر في بیروت. معنى الحّب

ید القضاء-2

: قال لي. اسمھ فارس أفندي كرامة78ذھبت إلى بیت صدیقي فدخل علینا شیخ عمره : یقول جبران 
ما رأیت والدك : قال الشیخ. فقّص لنا أحادیث صداقتھ بوالدي. أنا فرح للقائك و أنا مشتاق للقاء أبیك 

.منذ عشرین سنة

و لھ بنت اسمھا سلمى ھي . ولما انصرف قال لي صدیقي ھو رجل فاضل و غنّي
انشاء اهللا : فعزمت. ولكن لھ  عیب أّنھ یتبع ھوى الناس وابنتھ تقّلد لكّل ارادتھ. أیضا جمیلة مأّدبة

.ثّم فارقتھ فنظر إلّي صدیقي نظرا غریبا. أزور فارس كرامة غدا

في باب الھیكل-3

ظھرت –و أخیرا وصلت في بیتھ , و بعد أّیام خرجت في طلب بیت فارس كرامة
بدأ الحّب . قد سمعت عنك كثیرا  من أبي : قالت لي. فتاة من غرفة البیت ھي سلمى بنت فارس كرامة

الدك الذي كان ثّم قال فارس كرامة ھذه بنتي سلمى تقودك إلى بیت و. بیني و بین سلمى من ھذا النظر
.یعیش ھنا قبل زمان
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الشعلة البیضاء  -4
كنت ألقى سلمى دائما في الحدیقة عجبت بذكائھا: یقول. بّین الكاتب جمالھا و جمال خلقھا وكالمھا

و مع كّل ھذا كانت حزینة جّدا كالشجرة . ال یمكن ألحد أن یبّینھا بأدبھ-نزلت إلى أعماق قلبھا. و جمالھا
.عّلقت قلوبنا بالحزن واشتركت مع سلمى في صرف األحزان. الّزاھرة  التي  سترت  في الثلج الساقط

العاصفة-5
وبعده جاء أبوھا فارس . كّلمت مع سلمى في بیتھا.دعاني فارس أفندي إلى بیتھ للطعامیوما 

قد أرسلھ لیذھب معھ . كان ذلك خادم المطران. ثّم جاء رجل ھنا للقاء فارس. تعال, قد ھّیأ الطعام: و قال
ثّم رجع فارس و قال قد حان وقتا لزواج سلمى بابن أخي . و كّلمت مع سلمى وقتا طویال. لبحث مھّم

.البمطران اسمھ منصور بك غ

بحیرة الّنار-6
كان البحث المھّم في  محادثة مطران بولس غالب و فارس كرامة في لیلة واحدة لیطلب ابن  أخیھ 
منصور بك غالب زوجا لبنتھ سلمى خطبھا لمنصور بك غالب لیس بسبب جمالھا ولكن ھي وحیدة تكون 

ولكّنھ قبل . سلمى ألّنھا ال تكون  معھ بعد زواجھاحزن فارس في فراق بنتھ . وارثة األموال ألبیھا الغنّي
وفي لبنان ال یمكن . وأّن ابن أخیھ ذو انتقام إن لم یقبل طلبھ, طلبھ مكروھا خائفا عاقبة من یرفض طلبھ

كثیرة المال , وكذلك وقعت سلمى في حفرة القضاء. لمسیحّي أن یعیش مطمئّنا إّلا باطاعة اللجنة الدینیة
.الناسیكون سببا آلفة 

. ولكّنھا اآلن في حزن و یأس بعد عقد الزواج, كانت سلمى في فرح و طمأنیة
. ولكن یحّبني زوجي حتى ینفرغ جمالي و أموالي. ثّم قالت لمطران إّن عاقبة الزواج أن ال یكون فرحا

فأجاب أّنھ سیكون زوجا .  على زوجي ولكن أحاول أقصى طاعتي طاقتي أن أعّلم معنى الحّب الخالص
.وسأكون لك زوجا في الدنیا واآلخرة. محبوبا الیھا

–یا رّب لم دفعتني إلى ھذه المصیبة : "ثّم رفعت نظرھا إلى السماء  و دعت
اللھم  وفق ما ترید یا .ف أنت رّب السموات و األرض  و أنا حّب صغیر من الغبار أنت قدیر و أنا ضعی

.ارحمني و شّددني بدال لضعفي, رّب

أمام عرش الموت   -7

و كان منصور طّماعا ینتظر موت أبیھا و ترث بنتھا و زوجتھ , تّم الزواج بین سلمى و منصور غالب
. سلمى أموالھ الطائلة

فندي مریضا و طلب أن یأتي ببنتھا أن تكون و مع ذلك صار فارس أ
ھذه والدتك التي ماتت في : أخذ فارس صورة أّمھا  و قالت –جائت سلمى قریبا إلى أبیھا . ناصرة لھ

ال تحزني . ھذه لحظة الفراق بیني و بینك, وإّني مریض. ماتت أبوھا ثّم كنت والدا و زوجا لھا. طفولتك
.ة و صارت سلمى یتیمةوكذلك مات فارس كرام. بعد موتي

بین عشتروت و المسیح-8

تروت رّبة الحّب و الجمال و صورة في داخل معبد على جبل في طریق من أطراف لبنان الى عش
و یوما أشارت الى . قد لقیت بسلمى في داخل ھذه المعبد مّرة في كّل شھر. تجلس بین سبع عذاري. بیروت
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ھاتان اإلشارتان , واحدة ماّدیة ظاھریة  و اآلخر نفسیة روحیة. إشارتانھذه الصورة و قالت في داخلھا 
و الناس ینظرونھا كما أّنھا . تنزل سلمى إلى حدیقة باشا ثّم تجیئ  إلّي . تتحّول بین عشتروت و المسیح

فاسقة ألّنھا خرجت من بیت زوجھا للقائ بین المسیح و العشتروت ولكن ما كنا نبالي أقوال الناس و 
.لحاسدینا

التضحیة-9
ألّن مطران عّم زوجھا عرفت عن حّبھا بفتى . عند لقاء سلمى معي خافت و تحّیرتو یوما 

الفراق بیني و بینك أحسن : ثّم قالت. ال واهللا: ھل عرف زوجك اللقاء معي ھناك؟ فقالت: فسألتھا . آخر
. قتل الفتى بسبب ھذا الحّبثّم ذھبت و صرت وحیدا ألّنھا خافت أن ی, فأفارقك

المنقذ
كان مّیاال إلى . فكرھھا زوجھا منصور. عاشت سلمى ولم تحمل حتى خمس سنوات

ثّم وّفقھا اهللا بالطفل . ال یبالي زوجتھ و ال ینفق معھا أوقاتا . اللھو و مع ذلك كان شّرابا و العب المیسر
ولما سمعت سلمى فراقھ انتقلت نفسھا إلى اهللا و دفنت مع . الدتھ و عاش ساعة فقطولكّن الطفل مات یوم و

غدا سیزّوجھ : فقال شخص. جاء الناس و یشتركون معھ في حزنھ. طفلھا معا في نفس قبر أبیھا فارس
.مطرن بنت آخر أجمل و أغنى من سلمى

بفراق البنت الحزینة و طفلھا من الدنیاالمملوئة بالنفاق تنتھي الروایة
مّزقت حیاة بنت كریمة على ید فاسق شحیح --------و الشّح إلى عالم آخر لیس فیھ الصفات الكریمة 

.طّماع

الّروایة األجنحة المتكّسرة بعض الكلمات عن 

المقدّمة
هاجر األدباء العربية من لبنان إلى قارة أمريكا في القرن التاسع عشر 

أسّسوا بها مع حياتهم أساسا و حركات شديدة تخلّت اللغة العربية و أدبها في . ميالدي
و هذه اآلداب التي صنّفت بأمريكا تسمّى . الوالية األمريكية و أرجنتينا و برازيل و غيرها

.و هذه الرواية األجنحة المتكسّرة كتبها خليل جبران األديب المهجري. المهجرياألدب 

األبطال فيها اآلتية

البطلة األولى بنت فارس كرامة-------------سلمى كرامة 
صديق سلمى------العاشق المجهول 

زوج سلمى و ابن أخي مطران------منصور غالب 
يحيّ و عمّ منصور غالبراهب مس------مطران       

األسلوب
هذه الرواية تقدّم صيغة المتكلّم الذي يتكلّم عاشق أو صديق سلمى كرامة ولكن ال نرى 

تسعين في المائة من ألفاظ و عبارات الرواية مملوئة با لخيال و التشبيه . اسمه واضحا
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الفكرات التى تظهر يبيّن الكاتب في العبارة كلّ.  و الكناية واإلشارات في أسلوب المجاز
و هذه هي من , ولذلك محادثة األبطال قليلة تقريبا عشرة في المائة. في قلب األبطال

و . و الحبّ الخالص النفسي ليس الحبّ المادّي من روح هذه الرواية. مزية هذه الروايية
.ليس هذه مثل   رواية نجيب محفوظ

خاتمة
من هذه الروايةهاالمنافع التي نجد

نجد روح حبّ الخالص النفسي مختلفا من الحبّ المادّي المملوئة بالبيانات -األوّل 
. الجنسية الفضيحة مثل نجيب محفوظ الذي نرى في روايته القاهرة الجديدة

العبارات و األلفاظ الجديدة العربية الخالصة–الثاني 
التشبيه و الكناية والمجاز و غيرها–الثالث 

Question Bank

)طھ حسین –عّقاد –توفیق الحكیم -خالد محّمد خالد ( حول الرسول كتاب من  رجال-1
)الحدیث –عّباسي –عثماني –أموي ( األلفاظ التركیة إلى العربیة  في العصر دخل -2
)الحدیث –عّباسي –عثماني –أموي (بدأ تجدید في الكتابة على ید محّمد بن عبد الوّھاب في العصر -3
)معّري –جریر –أحمد شوقي –أبو نواس ( شاعر الخمریات -4
)معّري –كعب بن زھیر –بدیع الزمان –ابن مقّفع ( صاحب المقامات -5
)الجیالني –سروجي –الحریري –الھمداني ( بدیع الزمان -6
)قاھرة الجدیدة –زینب –أجنحة المتكّسرة –أھل الكھف ( روایة حسین محّمد ھیكل -7
)قاھرة الجدیدة –زینب –أجنحة المتكّسرة –أھل الكھف ( روایة نجیب محفوظ  -8
)قاھرة الجدیدة –زینب –أجنحة المتكّسرة –أھل الكھف ( مسرحیة توفیق الحكیم  -9

)قاھرة الجدیدة –زینب –أجنحة المتكّسرة –أھل الكھف ( روایة خلیل جبران -10
)خلیل جبران –محّمد تیمور –نجیب محفوظ –توفیق الحكیم ( رائد القّصة القصیرة -11
)خلیل جبران –محّمد تیمور –نجیب محفوظ –توفیق الحكیم ( أدیب مھجرّي  -12
)خلیل جبران –محّمد تیمور –نجیب محفوظ –توفیق الحكیم ( كاتب میالد بطل -13
)خلیل جبران –محّمد تیمور –نجیب محفوظ –فیق الحكیم تو( جائزة نوبل       -14
)شاعر –أدیب –تابعّي –صحابّي ( كان أبوالدرداء   -15
)شاعر –أدیب –تابعّي –صحابّي ( حّسان بن ثابت    -16
)حّسان بن ثابت –فرعون –أخطل –جبران ( قبطّي  -17
)حّسان بن ثابت –فرعون –أخطل –جبران ( شاعر النبّي   -18
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)حّسان بن ثابت –فرعون –أخطل –جبران ( شاعر مسیحّي  -19
)حّسان بن ثابت –فرعون –أخطل –جبران ( خلیل  -20
)مغربّي –مصرّي –عراقّي –لبنانّي ( توفیق الحكیم أدیب -21
)مغربّي –مصرّي –عراقّي –لبنانّي ( خلیل مطران   -22
)مغربّیة –مصرّیة –عراقّیة –لبنانّیة ( نازك الملئكة   -23
)ھندّي –مصرّي –عراقّي –لبنانّي ( أبو الحسن علي ندوي  -24
) التقّدم العلمي–الّرائد –المنار –صوة الشرق ( سّید رشید رضا نشر مجّلة -25
)التقّدم العلمي–الّرائد –المنار –صوت الشرق ( مجّلة مصرّیة     -26
)التقّدم العلمي–الّرائد –المنار –صوة الشرق ( مجّلة ھندیة  -27
)الھند –مدینة –مصر –مكة ( جامعة علیكر في -28
)الھند –مدینة –مصر –مكة ( جامعة األزھر    -29
)الھند –مدینة –مصر –مكة ( جامعة أّم القرى في   -30
)الھند –مدینة –مصر –مكة ( في  جامعة اإلسالمیة-31
) ملیبارّي –انجلیزّي –عربّي –أردوّي ( محّمد إقبال شاعر  -32
)ملیبارّي –انجلیزّي –عربّي –أردوّي (  ( میخائیل نعیمة شاعر -33
)ملیبارّي –انجلیزّي –عربّي –أردوّي ( شیكسبیر كاتب    -34
)ملیبارّي –انجلیزّي –عربّي –أردوّي ( كان زین الدین مخدوم -35
)مصرّي –لبنانّي –ھندّي –أوروبّي ( عّباس محمود العقاد كاتب  -37
)طھ حسین –ندوي –عقاد –مازني ( الشیوعیة و اإلنسانیة كتاب  -38
)علّي –عثمان –عمر –أبو بكر ( إّن الشیطان یخاف من -39
)فیلسوف –شاعر –روائّي –مسرحّي ( میخائیل نعیمة -40
)عقاد –طھ حسین –میخائیل نعیمة -شوقي ( كتاب  ,   رغیف و إبریق ماء-41
)حیاتي –لزومیات –الرسالة –أّیام (كتاب أحمد أمین  -42
)جاحظ –أحمد أمین –عقاد –شوقي (حیاتي سیرة ذاتیة -43
)1996-2000–1988–2002(نجیب محفوظ في سنة حصل جائزة نوبل ل-44
)1996-2000–1988–2002(مات نجیب محفوظ في سنة    -45
)بھائّي –مسیحّي –مسلم –یھودّي ( خلیل ُجبران  -46
)شام –السعودیة –مصر –أمریكا ( مھجر أدب  عربّي في  -47
)سورّي –سعودّي –مصرّي –مغربّي ( عبد المجید بن جلون كاتب  -48
)فجر اإلسالم –حیاتي –القرار األخیر –أّیام ( آخر كتاب نجیب محفوظ -49
)خنساء –سلمى –خدیجة –سمیحة ( بطلة األجنحة المتكّسرة  -50
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)ریاض –بیروت –األھرام –أبولو ( حركة أدبیة  -51
)فارس كرامة –سلمى –خدیجة –سمیحة ( بطل في مسرحیة األجنحة المتكّسرة  -52
)عقاد –مازني –شوقي –طھ حسین ( كاتب العبقریات  -53
)لبنان –شام –القاھرة –فلسطین ( خان خلیلي سوق في  -54
)توفیق الحكیم –عقاد –أنور سادات –محّمد علي ( بدأت الّصحافة في مصر في عھد -55
)مدینة –جامعة –كتاب –جریدة ( األزھر  -56
)العروض –صرف –النحو –البالغة ( وضع خلیل بن أحمد علم  -57
)الغزل –الحّر –الجاھلي –المرسل (  شعر بدون  وزن  وال  قافیة  -58
)أمریكا –شام –اسبانیا –افریقا ( أندلس  -59
)الوقائع المصریة –األھرام –السالم –الجزیرة ( أّول جریدة مصریة -60
)یروشلم –اسكندریة –دمشق –ریاض ( مدینة مصریة  -61
)بالدي –أّیام –نظرات –حیاتي ( كتاب منفلوطي -62
) ) ر(عمرو بن عاص–) ر(عمر –طارق بن زیاد -عقبة( فاتح األندلس  -63
)عراق –ایران –مصر –شام ( دولة الفرس  -64
)لبنان –ایران –مصر –سوریا( بیروت عاصمة   -65
)ھندي –عربیة –أردو –انكلیزیة ( لغة سامّیة  -66
)جّدة –قاھرة –ریاض –دبي ( في دولة اإلمارات -67
)40–50-25-55( عدد الدول العربیة  -68
)لیبیا –مصر –كوبت –صومالیا ( دولة الخلیج  -69
)أندلسّي –عّباسّي –أموّي –جاھلّي ( ھارون رشید  -70
)مصریة –قطریة –تركیة –سعودیة ( األھرام جریدة  -71
)الدوحة –األردن –مصر –عراق ( نھر الّنیل في -72
)الدوحة –األردن –مصر –عراق ( عاصمة قطر   -73
)الدوحة –األردن –مصر –عراق ( نھر فرات في   -74
)الدوحة –األردن –مصر –عراق ( عّمان عاصمة   -75
)جاھلیة –مسرحیة –شاعرة –رئیسة الدولة ( نازك الملئكة  -76
)لیبیا –األردن –مصر –عراق (كان قّذافي رئیس  -77
)األندلسي –النبي –العّباسي –األموي ( حّسان بن ثابت شاعر  -78
)قّصة –مسرحیة –كتاب –قناة (الجزیرة  -79
) بوذیة –یھودیة –مسلمة –مسیحیة ( اندنوسیا دولة  -80
)عبراني –عربي –التیني –اإلنجلیزي ( یعرب بن قحطان أّول  -81
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)العاطفة –الّروایة –القّصة –المسرحیة ( من عناصر األدب  -82
)إنجیل –توراة –القرءان –الحّج ( صارت العربیة لغة حّیة بسبب  -83
)كوفة –بغداد –دمشق –قسطنطینیة ( صمة دولة العّباسیة  عا-84
)كوفة –بغداد –دمشق –قسطنطینیة )    ( ر(عاصمة خالفة علي -85
)كوفة –بغداد –دمشق –قسطنطینیة ( عاصمة الدولة العثمانیة   -86
)كوفة –بغداد –دمشق –قسطنطینیة ( عاصمة الدولة األمویة    -87
)أنور سادات –مرسي –عبد الناصر –محّمد علي باشا ( أبو المصر الجدید  -88
)یونانیة –ھندیة –لبنانیة –قبطیة ( عستروت إلھة     -89
)األجنحة المتكّسرة –أھل الكھف –حدیث الربیع –میالد بطل ( فارس أفندي بطل في  -90
)اسالمیة –مقراطیة دی–استبدادیة –شیوعیة ( الھند دولة  -91
)قبطیة –أوروبیة –حامیة –سامیة ( العربیة لغة -92
)أحمد شوقي –طھ حسین –خلیل جبران –خلیل مطران ( شاعر القطرین -93
)جبران –نجیب محفوظ –عقاد –مازني ( أوالد حارتنا  -94
)المغرب –أرجنتینا –افریقیا –مصر ( المھجر الجنوبي -95
)المغرب –أرجنتینا –الوالیات المتحدة–مصر (المھجرالشمالي  -96
)حّماد الراویة –شوقي -عقاد–میخائیل نعیمة ( أّول من جمع القصائد  -97
)فارابي –ابن خلدون –ابن سینا –جاحظ ( مقّدمة كتاب ل  -98
)المسرحیة –الروایة –الشعر –الخطابة ( الزجل فّن في -99

)مصریة –أمویة –مھجریة –عّباسیة ( الرابطة القلمیة حركة -100
)تونس –لبنان –مصر –سودان ( المھجریون ھاجروا من -101
)الحدیث –العّباسي –أموي –العثماني ( المھجر حركة في العصر -102
)خلیجیة –آسیویة –أمریكیة –افریقیة ( الرابطة القلمیة حركة  -103
)خلیجیة –آسیویة –أمریكیة –افریقیة ( سودان دولة    -104
)خلیجیة –آسیویة –أمریكیة –افریقیة ( -الھند دولة -105
)خلیجیة –انجلیزیة –أمریكیة –افریقیة ( بحرین دولة   -106
)الخیال –الشعر –المسرحیة –المقامات ( أبو زید السروجي بطل في -107
)الزھدیات –الخمریات –المعّلقات –كلیلة و دمنة ( عبد اهللا بن مقّفع  -108
)الزھدیات –الخمریات –المعّلقلت –كلیلة و دمنة ( زھیر بن أبي سلمى شاعر في -109
)عراقیة –مخضرمیة –سعودیة –سودانیة ( خنساء شاعر ة  -110
)مصر –فلسطین –عراق –ایران ( شعر المقاومة بدأ في  -111
)مصر –فلسطین –عراق –ایران ( دولة فارسیة   -112
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)رمزیة –سریالیة –الواقعیة –الحداثة ( رومانطیقیة ضّد  -113
) معّري –جاحظ –أحمد أمین –طھ حسین ( البخالء كتاب  -114
)معّري –جاحظ –أحمد أمین –طھ حسین ( لزومیات قصائد   -115
)طرفة -لبید–عمرو بن كلثوم –كعب بن زھیر ( حب البردة صا-116
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ANSWER KEY

خالد محّمد خالد -1
عثماني-2
الحدیث-3
أبو نواس-4
بدیع الزمان -5
الھمداني-6
زینب-7
قاھرة الجدیدة -8
أھل الكھف -9

أجنحة المتكّسرة-10
محّمد تیمور-11
خلیل جبران -12
توفیق الحكیم -13
نجیب محفوظ -14
صحابّي -15
شاعر-16
فرعون-17
حّسان بن ثابت -18
خطلأ-19
جبران-20
مصرّي-21
لبنانّي-22
عراقّیة -23
ھندّي -24
المنار-25
صوت الشرق-26
الّرائد-27

الھند-28
مصر-29
مكة-30
مدینة-31
أردوّي-32
عربّي-33
انجلیزّي-34
ملیبارّي-35
مصرّي-37
عقاد-38
عمر -39
شاعر-40
میخائیل نعیمة-41
حیاتي-42
أحمد أمین -43
44-1988
45-2006
مسیحّي-46
أمریكا-47
مغربّي-48
القرار األخیر -49
سلمى -50
أبولو-51
فارس كرامة-52
عقاد -53
القاھرة-54
محّمد علي -55
جامعة-56
العروض-57

الحّر-58
اسبانیا-59
الوقائع المصریة -60
اسكندریة-61
نظرات-62
طارق بن زیاد -63
ایران-64
لبنان -65
عربیة -66
دبي -67
68-25
تكوی-69
عّباسّي -70
مصریة-71
مصر-72
الدوحة -73
عراق-74
األردن -75
شاعرة-76
لیبیا -77
النبي -78
قناة -79
مسلمة -80
عربي-81
العاطفة-82
القرءان-83
بغداد-84
كوفة-85
قسطنطینیة-86
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دمشق-87
محّمد علي باشا -88
لبنانیة-89
األجنحة المتكّسرة -90
دیمقراطیة -91
سامیة -92
خلیل مطران -93
نجیب  محفوظ-94
أرجنتینا -95
الوالیات المتحدة-96

حّماد الراویة -97
ابن خلدون -98
المسرحیة -99

مھجریة-100
لبنان-101
الحدیث-102
أمریكیة -103
افریقیة -104
آسیویة -105
خلیجیة-106

المقامات -107
كلیلة و دمنة -108
المعّلقلت-109
مخضرمیة -110
فلسطین-111
ایران-112
الواقعیة-113
جاحظ-114
معّري-115
كعب بن زھیر -116
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