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ُيعد رائدا للشعر العربي الحديث؟1 من 

 أسئلة و أجوبة من كتاب"دراسة موجزة في
تاريخ الدب العربي الحديث"



(أحمد شوقي، حافظ إبراهيم، البارودي، نزار قباني)
 م- ما1821أنشأ محمد علي باشا مطبعة أهلية في مصر عام 2

اسمها؟
(شاهين، ليدن، حلوان، بول)ق)

في أّي سنة حصل نجيب محفوظ على جائزة نوبيل؟3
م)1998م، 1972م، 1921م، 1988(

من أنشأ الدب التمثيلي العربي؟4
(توفيق الحكيم، مارون النقاش، أحمد شوقي، محمود تيمور)

م؟1863من أسس المدرسة الوطنية في لبنان عام 5
 (بطرس البستاني، مارون النقاش، سعد زغلول، مصطفى

كامل)
في بدء المر، كان جامع الزهر.........؟6

(مدرسًة، جمعية خيرية، جامعا للعبادة، جامعًة)
 "الجوائب" جريدة أسبوعية....... انتشرت في جميع أقطار7

العربية؟
(دينية، أدبية، قومية، سياسية)

ما هو "العرض الحادث الذي يحمل على الضحك" ؟8
(المأساة، الملهاة، التشكيلية، المسلة)

 ظهرت بوادر النهضة الشعرية عند العرب منذ الحملة9
الفرنسية عام......م؟

)1988 ،1798 ،1998،1897(
م ؟1835أين أسست "مدرسة اللسن" عام 10

(بور سعيد، السكندرية، القاهرة، الجيزة)
ُأخِر ج جماُل الدين الفغاني من مصر؟11 في عهد من 

 (توفيق الخديوي،جمال عبد الناصر، محمد نجيب، محمد أنور
السادات)

 من جمع فرقة مصرية كانت حدثا عظيما في تاريخ المسرح12
م؟1912العربي في سنة 

(محمد تيمور،توفيق الحكيم، جور ج أبيض، يوسف إدريس)
"حديث الربعاء" مجموعة مقالت نقدية كتبها...........؟13

(أحمد أمين، طه حسين، قاسم أمين، شوقي ضيف)
 م،2006م، 1992م، 1999(متى توفي نجيب محفوظ؟14

م)2000
 أديب و ناقد مصري حاز على جائزة الملك فيصل العالمية15

للدب العربي؟
(العقاد، شوقي ضيف، المازني، طه حسين)



 م على يد1921حركة تجديدية في الشعر العربي ظهرت عام 16
العقاد و المازني و شكري؟

(الديوان، أبولو، العصبة الندلسية، رابطة الدباء)
تعرف المدرسة الكلسيكية باسم المدرسة........؟17

(اللتزامية، الجديدة، التقليدية، الكلمية)
من صاحب كتاب "الجاسوس على القاموس"؟18

 (الفيروز آبادي، أحمد فارس الشديا)ق، الخليل بن أحمد، نور
البعلبكي)

"الحسود السليط" لمارون النقاش.........؟19
(مسرحية، قصيدة، رواية، مقامات)

 تأسست الرابطة القلمية برئاسة خليل جبران في نيويورك20
عام........؟

م)1952م، 1920م، 1898م، 1948(
 ظل البارودي في المنفى بمدينة...........أكثر من سبعة21

عشر عاما؟
(كابل، إسطنبول، باريس، كولومبو)

 شاعر فلسطيني صّوَر قضيَة وطنه في معظم قصائده و22
م- من هو؟2008توفي في 

 (محمود درويش، جبرا إبراهيم جبرا، إبراهيم طوقان، تميم
البرغوثي)

 أي رواية تعتبر أول رواية فلسطينية بالمعنى  الحقيقي و23
م؟1956التي نشرها غسان كنفاني عام 

 (صراخ في ليل طويل، رجال في الشمس، الحب في
العذاب، عاية الحياة)

من ألف كتاب "النقد المنهجي عند العرب" ؟24
(العقاد، المازني، د.محمد مندور، د. طه حسين)

ْأَساة أندرومارك" لراسين من الفرنسية؟25 من َعّرَب "م
 (المنفلوطي، أديب إسحا)ق، محمد حسين هيكل، جور ج

أبيض)
 توفي مارون النقاش بمدينة طرطوس، فأين تقع26

طرسوس؟
(لبنان، مصر، الردن، سوريا)

عدد دواوين الشعر لعباس محمود العقاد؟27
(ثلثة، عشرة، تسعة، خمسة)

ُتَصّوُر الصراَع بين28  ما هي القصة التي كتبها توفيق الحكيم 
النسان و المكان؟



(عودة الروح، شهرزاد، عصفور من الشر)ق، الملك أوديب)
 من هو الفتى الصيداوي الذي أولد المسرح العربي في29

القرن التاسع عشر؟
(محمد تيمور، خليل جبران، مارون النقاش، الطيب صالح)

 أصدر الفرنسيون صحيفتين بالفرنسية من مصر،هما "بريد30
مصر" و "........." ؟

(العشارة المصرية، الهرام، الوطن، الفرنسية )
 من ألف كتاب "حياة محمد"؟31

 (محمد الخضري بك، ابن كثير، خالد محمد خالد، محمد حسين
هيكل)

أديب و ناقد مصري كبير ولد في قرية مغاغة؟32
 (شوقي ضيف، مصطفى صاد)ق الرافعي، طه حسين،

العقاد)
من هو مؤسس "جماعة أبولو"؟33

 (عبد الرحمن شكري، أحمد زكي أبو شادي، ميخائيل نعيمة،
جبران خليل جبران)

متى أنشئت "الوقائع المصرية"؟34
م)1828م، 1898م، 1908م، 1889(

ِمْن أشهر المكتبات بدمشق؟35
 (بيت الحكمة، المكتبة الظاهرية، دار الكتب الوطنية، المكتبة

العادلية )
متى ظهرت "حركة الديوان" ؟36

م)1912م، 1947م، 1921م، 1898(
 "شباب و غانيات" قصة يصور فيها الكاتب كيف يقع الرجل37

في حبائل حواء- من ألفها؟
 (محمود تيمور، عبد الرحمن شكري، د. طه حسين، يوسف

إدريس)
"النظرات في النظرات" كتاب ألفه..........؟38

(المنفلوطي، طه حسين، الطيب صالح، علي محمود طه)
اختر الشاذ من المذكورين؟39

 (أبو العتاهية، أبو الطيب المتنبي، أبو نواس، أبو حامد
الغزالي)

أنشأ خليل الخوري جريدة "حديقة الخبار"في........؟40
(دمشق ، نيو يورك، دمشق، سان بولو)

إلى أين سافر محمد حسين هيكل لدراسة الهندسة؟41
(فرنسا، آستراليا، الصين، انجلترا)



ُتُه من الدنمارك، اغتالته أخيرا42  أديب فلسطيني َزْوَج
م- من هو؟1972المخابرات السرائيلية عام 

(إدوارد سعيد، غسان كنفاني، حسام خطيب، أنور حامد)
 أديب حصل على شهادة الدكتوراه من جامعة سوربون في43

فرنسا عن دين مصر العام؟
(طه حسين، العقاد، أحمد شوقي، محمد حسين هيكل)

جرت "الحرب القرم " بين........... و التراك؟44
(الصين، الجزائر، الروس، اليابان)

ُنَها؟45 ْنوا أول رواية في العربية ألفها محمد حسين هيكل- ما ُع
(الحب في المنفى، زينب، قنديل أم هاشم، في بيتنا رجل)

 "قيد الوابد" كتاب جمعت فيه مختارات النثر لشاعر مصري-46
من هو؟

(صلح عبد الصبور، أحمد رامي، إسماعيل صبري، البارودي)
 جريدة أسبوعية سياسية أنشأها أحمد فارس الشديا)ق في47

م؟1865اسطنبول سنة 
(الهرام، العاصمة، الجوائب، المجلة)

 اتصل المنفلوطي بوزير التربية و التعليم في مصر اتصال48
وثيقا- من ذلك الوزير؟

(محمد حسين هيكل، طه حسين، جلل العربي، سعد زغلول)
والد توفيق الحكيم مصري، أما والدته.........؟49

(إيطالية، فرنسية، تركية، ألمانية)
من أنشأ مدرسة الطب و المدرسة الحربية في مصر؟50

 (إسماعيل الخديوي، محمد علي باشا، جوهر الصقلي،
اسكندر الكبر)

 أصدر إبراهيم المويلحي مع.......... جريدة "نزهة الفكار"51
م؟1869سنة 

 (فارو)ق شوشة، محمد عثمان جلل، عبد الرحمن شكري،
عائض القرني)

كتاب ألفه العقاد في فترته في السجن؟52
 (عالم السجون و القيود، اللص و الكلب، ساعات بين الكتب،

يقظة الصباح)
ُيعَرُف ب "عميد الدب العربي"؟53 من 

(المتنبي، امرؤ القيس، طه حسين، نجيب محفوظ)
متى تّم إصداُر جريدة "الهرام"؟54

م)1896م، 1886م، 1876م، 1856(
من ألف "حديث عيسى بن هشام"؟55



(المويلحي، الخوارزمي، ابن هشام، الترمذي)
َدّرُس في جامع الزهر العلوُم الدينيُة في بدء المر56 ُت  كانت 

على مذهب..........؟
(الشافعيين، الشيعة، المعتزلة، الظاهرية)

 "الكوليرا" من أوائل الشعر الحر نظمته نازك الملئكة، متى57
نشرت تلك القصيدة التي نالت شهرة كبيرة؟

م)1947م، 1948م، 1950م، 1940(
من أسس "دار الوبرا الملكية" بالقاهرة؟58

 (إسماعيل الخديوي، توفيق الخديوي، محمد علي باشا،
حسين كامل)

سيرة ذاتية لحمد أمين؟59
(أنا، اليام، حياتي، حياة في سطور)

م؟1858أصدر خليل الخوري جريدة.......... من بيروت سنة 60
(مرآة الحوال، نزهة الفكار، حديقة الخبار، النغام)

أين ظهر مصطلح "المدرسة الكلسيكية" لول مرة؟61
(أمريكا،  جزيرة العرب، أفريقيا، أوروبا)

فقد طه حسين بصره في........... من عمره؟62
(التاسعة، الثالثة، السادسة، الثانية)

 "بلقيس" قصيدة رثاء شهيرة لنزار قباني- من كانت بلقيس63
للشاعر؟

(الخت، بنت العم، الزوجة الثانية، صديقة)
ميز من القائمة من لم يكن في العصبة الندلسية؟64

 (فوزي معلوف، اسكندر كربا ج، جرجس كرم، نعمة الله
الحا ج)

"قالت لي السمراء" ديوان أول لشاعر عراقي- من هو؟65
 (نزار قباني، عبد الوهاب البياتي، بدر شاكر السياب، أحمد

مطر)
متى دخلت لبنان الطباعة؟66

م)1498م، 1798م، 1842م، 1610(
 م-1978"الصلة و الثورة" ديوان شعر لشاعرة صدرت سنة 67

من هو؟
 (نازك الملئكة، فدوى طوقان، غادة السمان، عائشة بنت

الشاطئ)
م؟1860"نفير سورية" جريدة أنشأها............عام 68

 (غادة السمان، كامل الكيلني، نزار قباني، بطرس
البستاني)



ميز من المذكورين من لم ينتم إلى جماعة أبولو؟69
 (إبراهيم ناجي، علي محمود طه، إيليا أبو ماضي، أبو القاسم

الشابي)
ّلَف كتاب "الغربال" أحد من رواد النقد في المهجر- من70  أ

هو؟
(جبران، ميخائيل نعيمة، عبد المسيح حداد، إيليا أبوماضي)

 ألف محمد حسين هيكل كتابا بديعا عن رحلته في أرض71
الحجاز بعنوان.............؟

 (وحي القلم، تحت راية القرآن، في منزل الوحي، سير
سعيد)

أين ولد نجيب محفوظ؟72
(القليوبية، بورسعيد، السماعيلية، القاهرة)

 أول رواية تمثيلية في الشعر العربي "المروءة و الوفاء" من73
ألفها؟

(أحمد شوقي، ناصيف اليازجي، خليل اليازجي، الحريري)
قصائد نزار قباني الربعة الولى...........؟74

(رومانسية، الحر، ملحمة، ملهاة)
 من مؤلفات أحمد أمين: "فجر السلم"، "ضحى السلم"،75

"...........السلم"؟
(ظهر، عصر، مغرب، عشاء)

من كان أستاذ جبران في الرسم في فرنسا؟76
(ألفونس كار، رودان، جون رسك، فولتاير)

م؟1892ما هي أول جريدة عربية صدرت في نيويورك سنة 77
(، السائح، كوكب أمريكا، العصبة، العصر)

 على نفقة من سافر خليل جبران إلى باريس للتخصص في78
م؟1908فن الرسم عام 

(ماري هاسكل، مى زيادة، سلمى كرامة، ماريانا)
"ليالي سطيح" لحافظ إبراهيم..........؟79

(ديوان، رواية، مجموعة مقالت، سيرة ذاتية)
م؟1798متى خر ج الفرنسيون من مصر بعد احتلل 80

)1810 ،1900 ،1801 ،1857(
أين توفي خليل جبران؟81

(بيروت، نيو يورك، دمشق، بوسطن)
م، من هي؟1996شاعرة حصلت علر جائزة البابطين عام 82

(عائشة التيمورية، الخنساء، نازك الملئكة، ماريانا مراش)
إلى أي مدينة أمريكية وصل الشاعر  إيليا أبوماضي أول؟83



(بوسطن، نيويورك، كاليفورنيا، سينسيناتي)
ما هي أول مدرسة شعرية؟84

(المحافظة، الكلسيكية، الرومانسية، الحياء)
أين أنشئت "العصبة الندلسية"؟85

(القاهرة، القرطبة، سان بولو، مدريد)
في أي سنة تم بناء جامع الزهر؟86

م)999م، 1900م، 1210م، 971(
من هو "أمير الشعراء"؟87

(أحمد شوقي، حافظ إبراهيم، امرؤ القيس، المتنبي)
 جريدة حّرَض فيها بطرس البستاني اللبنانيين و السوريين88

على التعاون بعد الثورات؟
(الجمهورية، العاصفة، نفير سورية، المستقبل)

 آلت رئاسة "العصبة الندلسية" بعد ميشال معلوف89
إلى........؟

 (نظير زيتون، إلياس فرحات، رشيد سليم الخوري، حبيب
مسعود)

من أصدر جريدة "حديقة الخبار"؟90
 (خليل الخوري، ناصيف اليازجي، يحيى حقي، ميشال

معلوف)
كانت .......... المهد الول للصحافة العربية؟91

(مصر، سوريا، الردن، قطر)
في عهد من أنشئت "المكتبة الخديوية" بمصر؟92

 (إسماعيل باشا، محمد علي باشا، الخديوي توفيق، الحاكم
بأمر الله)

متى أصبح طه حسين وزيرا للتربية و التعليم في مصر؟93
م)1956م، 1946م، 1932م، 1950(

 نقل مارون النقاش رواية "البخيل" إلى العربية، أصلها94
لشاعر فرنسي- من هو؟

(مولير، أناتول فرانس، جور ج ساند، موباسان)
ّيْز مجموعة قصص لنجيب محفوظ من المذكورة؟95 َم

 (القاهرة الجديدة، اللص و الكلب، همس الجنون، أولد
حارتنا)

 في منزل الشاعر........ أنشئت "الرابطة الدبية" بالرجنتين96
م؟1949سنة 

 (إلياس قنصل، إلياس فرحات، إلياس أبو شبكة، جور ج
صيدح)



كان الشيخ حسن العطار أستاذا في..........؟97
 (جامع الزهر، جامعة السكندرية، جامعة القاهرة، جامعة أم

القرى)
ُلو شعَراء.......... ِفي ِمْصَر َوا98 ُبو َأ ِظّل َجَماَعِة  َتْحَت  َتمع   ْج

ِبّي؟ َطن الَعَر الَو
(الوجدان، الغزل، النسائيات، الحياء)

في أي سنة توفي العقاد؟99
م)1932م، 1953م، 1964م، 1960(
أسبوعية ألغى إصدارها الخديوي إسماعيل للهجتها الشديدة؟100

(الهرام، الوقائع المصرية، نزهة الفكار، القاهرة)
كان والد طه حسين عامل في...........؟101

(متحف، مصنع السكر، مكتب حكومي، فند)ق)
كاتب فرنسي ألف رواية "ماجدولين"؟102

(ألفونس كار، فولتاير، فيكتور هوجيو، ماكس جالو)
ّيَن مندوبا لمصر بمنظمة اليونسكو في103  أديب مصري كبير ُع

م؟1959باريس سنة 
 (د. طه حسين، توفيق الحكيم، مصطفى صاد)ق الرافعي،

العقاد)
برئاسة من تأسست "العصبة الندلسية"؟104

 (ميشال معلوف، أحمد زكي أبو شادي، خليل جبران، أمين
الريحاني)

 أديب و ناقد ولد بالقاهرة، و كان والده من العلماء الزهر-105
من هو؟

(طه حسين، إحسان عبد القدوس، أحمد أمين، العقاد)
كم قصة يحتوي عليها كتاب "العبرات" للمنفلوطي؟106

)10 ،8 ،5 ،13(
 كانت جريدة "نزهة الفكار" التي أصدرها إبراهيم107

المويلحي.............؟
(شهرية، أسبوعية، يومية، نصف شهرية)

من هو "شاعر القطرين" ؟108
(المعري، المتنبي، خليل مطران، إبراهيم ناجي)

َبارودي مع زعماء الثورة العرابية سنة 109  م1882ُنِفَي ال
إلى.............؟

(سريلنكا، جزيرة آندمان، دمشق، باريس)
"فصول في الدب و النقد" كتاب ألفه........؟110

(محمد مندور، ابن سّلم الجمحي، أحمد أمين، طه حسين)



أين نشأ الدب التمثيلي العربي؟111
(مصر، لبنان، سوريا، الردن)

من مؤلف كتاب "أنا"؟112
(طه حسين، نجيب محفوظ، العقاد، أبو نواس)

في أي سنة أختير محمد حسين هيكل وزيرا للدولة؟113
م)1938، 1956م، 1947م، 1942(
"عودة الروح" رواية كتبها.........؟114

 (توفيق الحكيم، يوسف إدريس، عبد الرحمن العشماوي،
يحيى حقي)

 م بالبعثة العراقية إلى1954التحقت نازك الملئكة في عام 115
جامعة أمريكية لدراسة الدب المقارن- ما اسم تلك الجامعة؟

(هارفارد، ألباما، وسكونسن، ستانفورد)
ما المراد ب "شعر التفعيلة"؟116

(الملحمة، الشعر الغنائي، الشعر الحر،  الشعر المسرحي)
سنة وفاة محمود تيمور؟117

م)1987م، 1945م، 1965م، 1973(
م؟1949في أي وطن أنشئت "الرابطة الدبية" سنة 118

(الردن، الرجنتين، سوريا، برازيل) 
لبناني وضع أمهات الحروف العربية لمطبعة دير الشوير؟119

 (أمين الريحاني، إبراهيم نجار، عبد الله الزاخر، سليمان
البستاني)

م؟1936كتاب ألفه توفيق الحكيم و طه حسين معا في سنة 120
 (القصر المسحور،  شمس النهار، المعذبون في الرض، أهل

الكهف)
من يعرف ب "شاعر التفاؤل" من أدباء المهجر؟121

 (جور ج صيدح، إيليا أبو ماضي، قيصر المعلوف، يوسف
فاخوري)

أين يقع "المجمع العلمي العربي"؟122
(القاهرة، دمشق، بغداد، أبوظبي)

 ،"OTHELLO"، "HAMLET"، "MERCHANT OF VENICE"شاعر ترجم 123
"MACBATHلشيكسبير إلى العربية؟ "

(المتنبي، خليل جبران، خليل مطران، نسيب عريضة)
 شاعر ولد في دمشق و توفي في لندن و هو من أبرز شعراء124

الغزل المعاصرين؟
(كثير عزة، جميل بن معمر، نزار قباني، وضاح اليمن)

كان والد نازك الملئكة أيضا شاعرا- ما اسمه؟125



 (صاد)ق جعفر، عبد الوهاب البياتي، وليد العظمي، بشرى
البستاني)

"إبراهيم الكاتب" قصة مشهورة، من المؤلف؟126
(العقاد، شكري، المازني، طه حسين)

 "في القطار" أول قصة عربية حديثة ناضجة مستوفية127
لعناصر القصة- من كتبها؟

 (يوسف إدريس، توفيق الحكيم، عبد الرحمن منيف، محمد
تيمور)

"أم نزار" كنية لشاعرة مشهورة- من هي؟128
(نازك الملئكة، مى زيادة، ماريانا مراش، فدوى طوقان)

 م، صدرت جريدة "العصر" من الوليات1894في سنة 129
المتحدة تحت إشراف..........؟

 (جبران خليل جبران، أحمد زكي أبو شادي، ميشال معلوف،
نعوم مكرزل)

"مجنون ليلى" لحمد شوقي............؟130
(مجموعة مقالت، مسرحية شعرية، رواية، ديوان)

أديب مهجري اشتغل ببيع السيجارة في السكندرية؟131
 (أحمد زكي أبو شادي، إلياس فرحات، إيليا أبوماضي، خليل

جبران)
من هو مؤسس فن القصوصة في الدب العربي الحديث؟132

 (توفيق الحكيم، يوسف إدريس، مارون النقاش، محمود
تيمور)

ُيْعَرُف ب "شاعر النيل" و "شاعر الشعب"؟133 شاعر مصري 
(البارودي، حافظ إبراهيم، أحمد شوقي، علي محمود طه)

"زقا)ق المد)ق" رواية ألفها..........؟134
 (نجيب محفوظ، إحسان عبد القدوس، بهاء طاهر، سهير

القلماوي)
من وضع أول الروايَة التمثيليَة  في الشعر العربي؟135

 (أحمد شوقي، خليل اليازجي، الهمذاني، إحسان عبد
القدوس)

متى أنشئت المكتبة الظاهرية بدمشق؟136
م)1899م، 1878م، 1894م، 1912(
في أي موضوع كانت أول مقالة كتبها محمد حسين هيكل؟137

(الرهابية، تحرير المرأة، آداب الطالب، الطهارة)
ّيَن أحمد أمين مديرا للدارة الثقافية1947في عام138  م، ُع

في........ إلى أن توفي؟



 (جامعة الدول العربية، حكومة مصر، منظمة التعاون
السلمي، المم المتحدة)

 مجموعة مقالت كتبها إبراهيم عبد القادر المازني عن139
معايب الحياة الجتماعية؟

 (إبراهيم الكاتب، خيوط العنكبوت، سحر الحب، الشاعر
المحتضر)

 "هوامش على دفتر النكسة" قصيدة سياسية صدرت في140
م، من صاحبها؟1969سنة 

(محمود درويش، أدونيس، نزار قباني، أحمد شوقي)
ٌة لشاعرٍة مشهورة- من141 ٌة و َوالد  ‘سلمى عبد الرزا)ق‘ شاعر
هي؟

 (نازك الملئكة، مى زيادة، غادة السمان، عائشة بنت
الشاطئ)

 من ترجم "اللياذة" لهومروس-رأس شعراء اليونان- إلى142
العربية؟

(ادوارد سعيد، أحمد محرم، أحمد شوقي، سليمان البستاني)
أين توفي جمال الدين الفغاني؟143

(الستانة، باريس، القاهرة، حيدر آباد)
 ما اسم الحي الذي كانت أسرة نجيب محفوظ تسكن فيه144

بالقاهرة؟
(قصر النيل، روض الفر ج، الزيتون، الجمالية)

 "سلوى في مهب الريح" رواية تصور حياة فتاة أرادت أمها145
أن تتم تربيتها على الفضيلة- من كتبها؟

 (توفيق الحكيم، د. طه حسين، محمود تيمور، د. يوسف
القرضاوي)

من الذي أنشأ "مدرسة اللسن" في مصَر؟146
 (مصطفى صاد)ق الرافعي، رفاعة الطهطاوي، أحمد أمين،

قاسم أمين)
متى توفيت نازك الملئكة؟147

م)2007م، 2012م، 2005م، 2000(
شاعر سافر إلى فرنسا على نفقة الخديوي توفيق؟148

(البارودي، أحمد شوقي، أحمد محرم، خليل مطران)
 من قال: "إنها حدث في تاريخ الدب العربي" حينما أخر ج149

توفيق الحكيم مسرحية "أهل الكهف"؟
(شوقي ضيف، محمد مندور، العقاد، طه حسين)



 جريدة سياسية أصدرها رز)ق الله حسون في القسطنطينية150
م؟1855عام 

(السياسة، الحكومة، مرآة الحوال، السوة)
 أديب مصري مشهور توفي في مستشفى الشرطة سنة151

م؟2006
(حافظ إبراهيم، نجيب محفوظ، يوسف إدريس، طه حسين)

 قام الشيخ أحمد خليل القباني بمحاولت تمثيلية عدة152
في..........؟

(دمشق، بغداد، بيروت، عمان)
من هو "أبو القصة العربية الحديث"؟153

(يوسف إدريس، توفيق الحكيم، الطيب صالح، محمد تيمور)
 إلى أي مدينة في أمريكا هاجر جبران مع أمه و  أخيه و أختيه154
م؟1890في 

(كاليفورنيا، واشنطن، بوسطن، نيو يورك)
في أي لغة بدأ إصدار الوقائع المصرية؟155

(العربية، التركية، الفرنسية، اليطالية)
 - ما27أصدر عباس محمود العقاد ديوانه الول في عمره 156

ْنوانه؟ ُع
(يقضة الصباح، بعد العاصير، وحي الربعين، عابر سبيل)

"أمراء البيان" كتاب ألفه............؟157
(ابن خلكان، محمد كرد علي، فدوى كيلني، غادة السمان)

م؟1926من أصدر "سياسة" السبوعية سنة 158
 (مصطفى كامل، لطفي السيد، محمد حسين هيكل، أحمد

شوقي)
كم سنة مكث المنفلوطي في الزهر؟159

(عشر، تسع، خمس، سبع)
ّثَل مارون النقاش رواية "البخيل" عام 160  م1848َم

في...........؟
 (بعض شوارع القاهرة، الجامع الزهر، منزله، متحف

السكندرية)
في أي سنة توفي جمال الدين الفغاني؟161

م)1857م، 1908م، 1898م، 1888(
ُتِرَعت الطباعة في القرن..........الميلدي؟162 ُأْخ

(العشرين، العاشر، الخامس عشر، التاسع عشر)
ُتْعَرُف رواية "ما جدولين " للمنفلوطي باسم آَخَر- ما هو؟163

(تحت ظلل الزيزفون، الوباء، الرجع البعيد، ذاكرة الجسد)



 في أي سنة بايع شعراء العرب كافة أحمد شوقي أميرا164
للشعر؟

م)1917م، 1927، 1920م، 1932(
 "ما بعد البعد" آخر ديوان لديب و ناقد مصري مشهور- من165
هو؟

(المنفلوطي، أحمد شوقي، حافظ إبراهيم، العقاد)
"الباء و البنوَن" مسرحية وضعها..........؟166

 (علي أحمد باكثير، يعقوب صنوع، ميخائيل نعيمة، يوسف
إدريس)

متى أسست "جماعة أبولو" ؟167
م)1913م، 1948م، 1849م، 1932(
في أي سنة توفي أمير الشعراء أحمد شوقي؟168

م)1945م، 1932م، 1954م، 1912(
بأي اسم ُعِرَفْت "مدرسة اللسن" أول؟169

 (مدرسة الطفال، مدرسة المسلمين، مدرسة المترجمين،
مدرسة القاهرة)

َبارودي مع زعماء الثورة العرابية عام 170  م1882ُنِفَي ال
إلى............؟

(اسبانيا، آستراليا، سريلنكا، أفغانستان)
متى ظهر الشعر الرمزي في الدب العربي؟171

م)1944م، 1935، 1928م، 1978(
 "الجمهورية"، "كوكب الشر)ق"، "اللواء"، "المقطم" كل هذه172

الجرائد كانت تصدر من..........؟
(بيروت، دمشق، بغداد، القاهرة)

من بنى "جامع الزهر" ؟173
 (أحمد العروسي، عبد الله الشرقاوي، حسن العطار، جوهر

الصقلي)
"حافظ و شوقي" كتاب صنفه.........؟174

(العقاد، طه حسين، كامل الكيلني، نجيب الكيلني)
من رسم شعارا للرابطة القلمية؟175

 (وليم كاتسفليس، عبد المسيح حداد، إيليا أبوماضي، خليل
جبران)

 من وضع الحجر الساس لمدرسة الحياء في الشعر العربي176
الحديث؟

(العقاد، البارودي، شكري، المازني)



 "العبرات" للمنفلوطي مجموعة قصص، أما "النظرات" 177
له مجموعة..........؟

(قصائد، مقامات، مقالت، خطبات)
اختر مجموعة مقالت ألفها خليل جبران من التية؟178

 (الجنحة المتكسرة، الرواح المتمردة، عرائس المرو ج، دمعة
و ابتسامة)

في أي سنة ولد طه حسين؟179
م)1902م، 1889م،1898م، 1924(
 كان أصحاب مجلة "الشعر" التي تصدر من لبنان هم رواد180

الشعر.........؟
(الرمزي، الكلسيكي، الرومانسي، المنثور)

اذكر اسم شاعر ترجم رواية "البؤساء" لفيكتور هيوجو؟181
 (إيليا أبوماضي، أمين الريحاني، حافظ إبراهيم، فارو)ق

شوشة)
كتاب "قضايا الشعر المعاصر" لنازك الملئكة..............؟182

(شعر، نقد، فلسفة، مسرحية)
 مسرحية طويلة ألفها محمود تيمور عن الحجا ج بن يوسف و183

بني أمية؟
 (ما تراه العيون، العصفور في القفص، ابن جل، المعذبون

في الرض) 
في أي سنة ظهرت الحروف العربية مطبوعًة؟184

م)1714م، 1514م، 1814م، 1614(
 "ماجدولين" رواية رومانسية ترجمها المنفلوطي إلى185

العربية من...............؟
(الروسية، التركية، النجليزية، الفرنسية)

 من الذي أرسل رفاعة الطهطاوي إلى فرنسا في بعثة186
الطلب؟

 (إسماعيل الخديوي، توفيق الخديوي، محمد علي باشا، جوهر
الصقلي)

م؟1915من نفى أحمد شوقي إلى إسبانيا سنة 187
(الفراعنة، اليطاليون، الفرنسيون، النجليز)

من ألف رواية "أبو الحسن المغفل و هارون الرشيد" ؟188
 (عبد الرحمن منيف، طه حسين، مارون النقاش، يوسف

إدريس)
مسرحية شعرية كتبها سعيد عقل اللبناني؟189

(بنت يفتاح، قدموس، أجراس الياسمين، كأس الخمر)



 فتاة يتيمة التي تجذب قلوب الشباب للمال و الجاه في190
رواية زقا)ق المد)ق لنجيب محفوظ؟

(محمودة، حامدة، حميدة، حمدة) 
ما هي أم المدارس الوطنية في لبنان؟191

 (مدرسة عين ورقة، مدرسة القرن الجديد، مدرسة الزهراء،
مدرسة الملك الحارث)

"أورا)ق الزيتون" ديوان نظمه..........؟192
 (أحمد شوقي، أبو القاسم الشابي، أدونيس، محمود

درويش)
 من هو "رائد المدرسة الكلسيكية الجديدة" في الشعر193

العربي ؟
 (خليل مطران، حافظ إبراهيم، عمر أبو ريشة، سميح

القاسم)
"عذراء الهند" لحمد شوقي............؟194

(قصيدة، مسرحية، رواية، مقامات)
 جريدة أصدرها جمال الدين الفغاني مع الشيخ محمد عبده195

من باريس؟
(الجوائب، العروة الوثقى، كوكب الشر)ق، أوقات باريس)

قصة فتاة ريفية كتبها د طه حسين؟196
(الشيخان، أحلم شهرزاد، دعاء الكروان، الحب الضائع)

 "المرأة الجديدة" ، "الضيف الثقيل" و "علي بابا" من197
المسرحيات التي ألفها..........؟

 (عبد الرحمن منيف، يوسف إدريس، إحسان عبد القدوس،
توفيق الحكيم)

متى توفي الناقد الكبير شوقي ضيف؟198
م)2010م، 2005م، 2002م، 2000(
 من جعل جامع الزهر مدرسة سنية بعد أن كان مدرسة199

شيعية؟
 (جاد الحق علي جاد الحق، حسن مأمون، صلح الدين

اليوبي، محمد مصطفى المراغي)
 في أي شهر أعد نابوليون بونابرت الحملة السطولية200

م؟1798لحتلل مصر عام 
(أيار، حزيران، شباط، أيلول)
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