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إختر الكلمة الصحيحة

للغة العربية لغة ...................ا.1

(لغة الجنة ، لغة المسلمين ،  لغة العرب ، لغة السامية)

اللغة العربية اللذي تكلم به .2

( أبناء الهنود ، أبناء الفرس، أبناء الرومان ، أبناء سام بني نوح)

أول من تكلم  اللغة العربية.3

  (يزيد بن قحطان ، يعرب بن فرحان، يعرب بن قحطان ،

قحطان بن يعرب)

لغة العربية الفصحى.4

  ( لغة قضاعة، لغة تغلب ،لغة بكر ، لغة مضر)

أنا أفصح العرب وربيت في .........5

( بني عدي ، بني سعد، بني نضير ، بني قريظة)

أصل الدب.6

  (الدعاء إلى الله ، الدعاء إلى اليمان ، الدعاء إلى السلم ،

الدعاء إلى المأدبة)

الجاهليون اللذين عاشوا.7

  ( قبل البعثة ، بعد البعثة ، قبل ولدت رسول الله ، بعد ولدت

رسول الله)

المعلقة علقت...............8

 ( في داخل الكعبة ، فوق الكعبة ، تحت الكعبة ، على جدران

الكعبة)

"ولسيما يوم بدرات جلحل" يذكر امرؤ القيس .9

 (عن حروبه ، عن أيام الطفولة ، عن شبابه ، عن عشيقته

الجميلة)

ولقد سئمت من الحياة وطولها   وسؤال هذا الناس كيف لبيد.10



 ( قال لبيد عن رجائه ، عن شكايته ، عن رغباته ، عن سمنياته)

معلقات السبع يعرف ب ..............11

 ( مصنفات السبع ، مؤامرات السبع ، مذهبات السبع ، مدنسات

السبع)

من أصحاب المعلقات.12

 ( الخنساء ، حسان ، زهير بن كعب،حارث بن حلزة)

الشعر...........العرب .13

( كتاب العرب، ركاز العرب ،ديوان العرب، أمل العرب)

عمر بن أبي ربيعة شاعر.14

 ( التشبيب ، الهجاء ،المدح ، الفخر)

من خصائص الشعر الجاهلي .15

 (الصدق بكل معان ، التجاهل بكل معان ، الكذب بكل معان ،البصح

بكل معان)

من أنواع الشعر الجاهلي.16

 ( الواقعية ، الشتراكية، الشيوعية ، الغزل)

من أقسام الشعر الجاهلي.17

 ( الهجاء ، التشبيب ، الغزل ،القصصى)

كان العرب في العصر الجاهلي ..............18

( جاهليين ، أميين ، كاذبيين ،عالميين)

كان .................خطيبا في الجاهلية.19

  ( كعب بن زهير، حارث بن حلزة،عمرو بن محدى كرب، قس بن

ساعدة اليادي)

من أنواع النثر الجاهلي.20

 ( الرسائل ، المقامات ، المحسسات، الخطابة)

الحكم والمثال من أنواع الدب ...................الجاهلية.21

( القصص ، الشعر ، النثرية،الفنون)



حسان بن ثابت شاعر ...............22

(جاهلي ، إسلمي ، مخضرم ـ أموي)

أسلك كما تسل الشعرة من العجين " من قال بمن قال؟.23

  ( قال عمر رضي لرسول الله، قال رسول الله لحسان بن ثابت ،

قال حسان بن ثابت لرسول الله )

كيف تهجوهم وأنا منهم " من قال وبمن قال؟.24

  ( قال رسول الله لبي بكر، قال علي لحسان بن ثابت ، قال حسان

لرسول الله ، قال رسول الله لحسان بن ثابت)

نهج البلغة من مجموعة خطب .........25

( رسول الله ، خلفاء الراشدين ، أمراء المسلمين ، علي رضي

إنحط أهمية ....... العربية في عصر السلمية .26

( الخطبة ، القصص ، الشعر، النثر)

إسم الخنساء............27

( تناصر ، نضامر، تماضر ، تماظر)

من قالت " الحمد الله الذى شرفني بقتلهم ".28

 ( عمر رضي ، خنساء، فاطمة رضي عنها ،عائشة)

خطبة زياد بن أبيه يعرف.29

 ( بخطبة البتراء ، خطبة العمياء، خطبة النساء ، خطبة الجودات)

" خطبة البتراء " خطبة ليس فيه .30

 ( الحمد والصلة، التحميد و التمحيد، التهليل والتكبير ، البتداء

والنتهاء)

من المؤسس للدولة الموية.31

  ( أبو سفيان ، حرب بن أمية ، يزيد بن معاوية ، معاوية بن أبي

سفيان)

أثرت الثورات ...........في الدب العربية في عصر الدولة الموية.32

 (الطائفية ، الثقافية ، الدبية ، الدولية)



الشيعة اللذين يتشيعون ل ...........33

(لعثمان ، لعمر، لمعاوية ، لعلي)

الخوارج اللذين خرجوا على .........34

( معاوية ، علي ، الخوارج علي ومعاوية)

واقعة الصفين جرت بين ...........35

(علي وعائشة ، عائشة و معاوية ، يزيد ومعاوية ، علي و معاوية)

واقعة .........جرت بين معاوية و علي.36

 (جمل ، صفين ، نهاوند ، كربلء)

واقعة جمل جرت بين...........37

(علي ومعاوية ،عائشة ومعاوية ، علي و عائشة)

واقعة ...........جرت بين علي وعائشة .38

( جمل ، صفين ، نهاوند ، قادسية)

................إشتهر بشاعر المريين.39

 ( جرير ، فرزدق، أخطل، نابغة)

كان فرزدق..........40

(ظاهريا، معتزليا، سنيا، شيعيا)

تشبيع ..............لشيعة علي.41

( أخطل، فرزدق ، جرير، كعب)

كان ............نصرانيا.42

( جرير، أخطل ، فرزدق، متنبي)

المناقضات جرت بين .............43

 ( جرير و فرزدق ، جرير وأخطل ، أخطل و فرزدق، جرير و فرزدق

و أخطل)

عمر بن أبي ربيعة شاعر ...........44

( الحكم ، المدح ، الهجاء ، التشبيب)

عمر بن عبد العزيز  عرف.........45



( بعمر الثاني ، بعمر الثالث، بعمر الرابع، عمر الخامس)

إشتهر ............في العصر الموي.46

 ( الخطبة و الشعر ، الخطبة والقصة، القصة والرواية،  المقامات و

التمثيل)

عبد الحمد الكاتب.....47

( صاحب الرسائل ، شاعر، ناقد ، خطيب)

 من خطب " إني لرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها وإني.48

لصاحبها"

( معاوية، يزيد ، حجاج بن يوسف ، قس بن ساعدة اليادي)

من قال " أنا إبن جل وطلع الثنايا   متى أضع الحمامة تعرفوني" .49

( فرزق، أخطل ، جرير، حجاج)

كان حجاج ..............50

( شاعرا ، روائيا ، ناقد ، خطيبا)

كان الحجاج ..........51

( شيعيا ، سنيا، معتزليا، ظاهريا)

حجاج بن يوسف والى من قبل الخليفة .........52

 ( عبد الملك بن مروان ، وليد بن عبد الملك، سليمان بن عبد

الملك ، يزيد بن معاوية)

من الملك الضليل.53

 ( إمرؤ القيس ، لبيد بن ربيعة، عنترة بن شداد ، كعب بن زهير)

شاعر جاهلي ولد في أسرة ملكية.54

 ( عمرو بن كلثوم ، نابغة الذبياني ، حارثة بن حلزة ،إمرؤ القيس )

" اليوم خمر غذا أمر" من قال هذا ؟.55

(لبيد  ، طرفة ، نابغة ، إمرؤ القيس)

الصدق بكل معان" من خصوصية الشعر .........56



( الموي ، العباسي ، الندلسي ، الجاهلي)

"أنا أفصح العرب  ربيت في بني سعد " من قال هذا؟.57

 ( محمد (صلي) أبوبكر رضي ، على رضي ، عمر رضي)

معنى الدب في العصر الموي .58

 ( الدعوة  إلى الوليمة ، الدعوة إلى المأدبة ، التربية والتعليم ،

الدعاء والعبادة)

خال خديجة الكبرى رضي الله عنها.59

 ( أبو سفيان، أبو طالب ، أبو لهب ، ورقة بن نوفل)

ورقة بن نوفل ............ خديجة رضي الله عنها.60

 ( عم ، أخ، أب ، خال)

الصلة معناه في الجاهلية ..............61

( اليمان ، السلم ، الدعاء ،الهداية )

 النابغة الذبياني من الشعراء ..............62

.( الجاهلية ، السلمية ، الموية، العباسية)

المثال والسجع الكهان من الدب ..........63

( السلمي ، العباسي ، الموي،الجاهلي)

الخنساء بكت على أخويها ............64

( صخر و معاوية، معاوية ويزيد، وليد ومعاوية ،هشام ويزيد)

.............يشرب الخمر ويدخل عند الخليفة بغير إذن .65

( لبيد ، جرير ، أخطال ، فرزدق)

.............دور كبير في واقعة كربلء.66

(لزياد بن أبيه ، لجرير، لحجاج ، لبي موسى الشعري)

كربلء تقع في ...............67

( كوفة  ،  بغداد ، مدينة ، مكة)

  قتل ............ في واقعة كربلء .68



( حسن، حسين ، علي ،  زين العابدين )

ينسب المويون إلى ........... .69

 ( معاوية بن أبي سفيان بن حرب بن أمية، أمية بن حرب بن سفيان

 بن معاوية ، يزيد بن معاوية بن أبي سفيان بن معاوية، سفيان بن

معاوية بن يزيد بن حرب)

شاعر ليس من المخضرمين.70

 ( كعب بن زهير ، حسان بن ثابت ، الخنساء، الحطيئة)

Answer Key

Core Course

AFU 4B05 – History of Arabic Literature II

اللغة السامية .1

أبناء سام بني نوح.2

يعرب بن قحطان .3



لغة مضر.4

بني سعد.5

الدعاء إلى المأدبة.6

قبل البعثة.7

على جدران الكعبة.8

عن عشيقته الجميلة.9

عن شكايته.10

بمذهبات السبع.11

حارثة بن حلزة.12

ديوان العرب.13

التشبيب.14

الصدق بكل معان.15

الغزل.16

القصصي.17

أميين.18

قس بن ساعدة اليادي.19

الخطابة.20

النثرية.21

مخضرم.22

قال حسان بن ثابت لرسول الله (ص).23

قال رسول الله لحسان بن ثابت.24

علي رضي الله عنه.25

الشعر.26

تماضر.27

خنساء.28

بخطبة البتراء.29



الحمد والصلة .30

معاوية بن أبي سفيان.31

الطائفية .32

لعلي.33

علي و معاوية.34

بين علي ومعاوية.35

صفين .36

علي وعائشة.37

جمل .38

أخطل .39

شيعيا.40

فرزدق.41

أخطل.42

جرير وفرزدق و أخطل.43

التشبيب.44

بعمر الثاني.45

الخطبة والشعر.46

صاحب الرسائل.47

حجاج بن يوسف.48

حجاج .49

خطيبا.50

سنيا.51

عبد الملك بن مروان.52

إمرؤ القيس.53

إمرؤ القيس.54

إمرؤ القيس.55



الجاهلي.56

محمد (صلي ).57

التربية والتعليم.58

ورقة بن نوفل.59

خال.60

الدعاء.61

الجاهليين.62

الجاهلي.63

صخر ومعاوية.64

أخطل.65

يزيد بن أبيه .66

كوفة.67

حسين .68

معاوية بن أبي سفيان بن حرب بن أمية.69

الحطيئة.70


