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تحت كل (A,B,C,D)أجب عن جمیع األسئلة باختیار جواب صحیح من خیارات متعددة 

.سؤال، وكل سؤال یحمل عالمة واحدة، الورقة تحوي مائة السؤ

Part-Aألف-القسم 

:بقرار من" معھد البحوث والدراسات العربیة " أنشئ )1

 (A)اإلسالمي للتربیة والعلوم والثقافةالعالممنظمة

)B (منظمة التعاون اإلسالمي

)C (مجلس جامعة الدول العربیة

)D (وزارة تطویر الموارد البشریة بالمملكة العربیة السعودیة

:الواو العاطفة تكتب)2

)A ( مباشرة بعد المعطوف علیھ من غیر فاصلة

)B (مباشرة قبل المعطوف من غیر فاصلة

)C ( وبعدھاتكون الفاصلة قبل الواو العاطفة

)D (التكون الفاصلة قبل الواو العاطفة وبعدھا

:مكتبة رضا الشھیرة للتراث العربي تقع في مدینة)3

)A (دلھي)B (باتنھ)C (بریلي)D (رامفور

؟المذكورین أدناهمن" رجال الفكر والدعوة" من لم یتناولھ كتاب )4

 (A)القادر الجیالنيعبد)B ( حامد الغزاليأبو

)C (جالل الدین الرومي)D (فخر الدین الرازي

؟" البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع " من مؤلف الكتاب )5

)A (الذھبي)B (السخاوي)C (الشوكاني)D (العسقالني

:أقدم مجامیع اللغة العربیة)6

)A(مجمع اللغة العربیة بدمشق)B (مجمع اللغة العربیة بالقاھرة

)C (مجمع العلمي العراقي)D (مؤسسة بیت الحكمة بتونس
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عزل عناصر الشیئ الواحد ودراستھا دراسة المنھج الوصفي منھج یعتمد على)7

:باإلنجلیزیة، یسمىجزئیة

)A(  Inductive Methodology)B (Deductive Methodology

)C( Analytical Methodology)D (Descriptive Methodology

:ألفھ" مناھج البحث العلمي " كتاب )8

)A (عبد الرحمان البدوي)B (شوقي ضیف

)C (أحمد شلبي)D (ال أحد من المذكورین

صف األول مني النصالتي أصدرھا المستشرقون فدائرة المعارف اإلسالمیة)9

، یرمز لھا بـالقرن العشرین

)A(D.M.I.)B (E.O.I.)C (E.I.)D (E.I.2

بعملھ " تاریخ األدب العربي" تدارك فؤاد سزكین ما فاتھ بروكلمان في كتابھ )10

الضخم، سمي بـ

)A (تأریخ التراث اإلسالمي)B (تأریخ التراث العربي

)C (تأریخ األدب العربي)D (تأریخ األدب اإلسالمي

:القضایا البینة والصادقة بالضرورة، ھي )11

)A(التعریفات)B(البدیھیات(C)الحدود)D (المسلمات

:یمكن أن یعتمد علیھا محقق مخطوطةأي من العبارات التالیة صحیحة)12

)A ( إن النص األقصر ھو الصحیح دائما

)B (إن النص األقصر ھو الخطأ دائما

)C ( النص األقصرھو الصحیح في الغالبإن

)D (إن النص األقصر ھو الخطأ في الغالب

:رتب خطوات البحث العلمي المذكورة ترتیبا صحیحا)13

تخطیط البحث من -4التقمیش  -3الصیاغة األولى  -2تحدید الموضوع  -1

)الشفرة من الیمین(جدید 

)A (1 -3 -2 -4)B (1-3-4-2)C (1 -2 -3 -4)D (3-1-4-2
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یعتمد على تقسیم المعارف اإلنسانیة إلى النظام الدیفي العشري للمكتبات )14

:، حدد الزوج الخطأ فیما یليوإعطاءھا األرقام الخاصةمجموعات 

األرقام-المجموعة

800-899-األداب -1

700-700-الفنون -2

200-299-الدیانات-3

300-399-اللغات-4

)A (4)B (3)C (2)D (1

:ألفھ" االنتباه في سالسل أولیاء هللا وأسانید وارثي رسول هللا" كتاب )15

)A (عبد الحق المحدث الدھلوي)B (الشاه ولي هللا المحدث الدھلوي

)C (   الشیخ أحمد الفاروقي)D (غالم علي آزاد البلكرامي

؟من یقوم بعملیة البحث العلميما ال یعد من الصفات الواجب توافرھا في)16

)A (الذاكرة القویة)B (سعة االطالع والمعرفة

)C (الصبر والمثابرة)D (التواضع واألمانة

:والمعرفة، ھى نتاجالمواقف، والمھارات، والمفاھیم،)17

)A (البحث)B (التعلم)C (التفسیر)D (الوراثة

...الیؤخذ العلم من سفیھ، و كذاب، وصاحب الھوى، و:قال اإلمام مالك)18

)A (سیئ األخالق)B (الطاعن في السن

)C (الذي ال یعرف بما یحدث بھ)D (جمیع ما سبق

:)داخل النص(بین ما ال یندرج تحت عمل المحقق )19

)A (ترقیم األمور)B (الرسم اإلمالئي

)C (تشكیل العبارات)D (تكمیل الرموز

20(Academia.eduعبارة عن:

)A (موقع لتعلم الدراسات العلیا)B (موقع المكتبة االكترونیة

)C (اث العلمیة موقع وكالة االبح)D (موقع لتبادل األبحاث ومتابعتھا
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:امإل الفراغ باختیار الصحیح من الخیارات التالیة)21

FAG-GAF-HAI-IAH-…

)A (JAK)B (HAL

)C (HAK)D (JAI

وحدد،)والخطواتالمعنى(الثانیةالقائمةمع)المناھج(األولىالقائمةتطابق)22

:الصحیحةاإلجابة

)والخطواتالمعنى(الثانیةالقائمة)المناھج(األولىالقائمة

اآلثارومكانتھاصناعةزمانتحدید- 1االستنباطيالمنھج-أ

والتفسیروالتحلیلالمقارنةعلىیقوم- 2ياالستقرائالمنھج-ب

التجربةیقبلال- 3وصفيالالمنھج-ج

الظاھرةألفرادمحدودةعیناتدراسة- 4الوثائفيالنتھج-د

)الیسارإلىالیمینمنالشفرة(

دجبأ

a3421

b4213

c3124

d2341

)A(d)B (c

)C (d)D (a

:یمكن حكم الجودة على أي بحث من خالل)23

)A (عنوان البحث)B (أھداف البحث

)C (مصادر البحث)D (اإلنفاق اإلجمالي على البحث

:أول من درس النور والمرئیات في المسلمین دراسة مسھبة)24

)A (ابن باجة)B (الخوارزمي

)C (ابن سیناء)D (ابن ھیثم
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:العبارات التالیةاختر أنسب )25

)A (المعلم یمكن لھ التدریس

)B (إن مساعدة المعلمین تخلق رغبة لدى المتعلمین في العلم واالكتساب

)C ( لتطویر التفكیر عند الطالبیمكن استخدام طریقة المحاضرة

)D (اإلبداع ملكة فطریة ال یمكن اكتسابھا

:والیةوالفارسیة یقع فيبحوث العربیة معھد موالنا أبي الكالم آزاد لل)26

)A (بیھار)B (اترابرادیش)C (راجستھان)D (غجرات

:نظمھا" الفتح المبین للسامري الذي یحب المسلمین" قصیدة )27

)A (المعبريعبد العزیزالشیخ)B (الشیخ محمد عبد هللا الملسیار

)C (محمد بن عبد العزیز الكالیكوتي)D (القاضي عبد العزیز الكالیكوتي

؟أین مقر منظمة العالم اإلسالمي للتربیة والعلوم والثقافة)28

)A (الرباط)B (مراكش)C (القاھرة)D (الریاض

:لیس من مؤلفات طھ حسین)29

)A (في الشعر الجاھلي)B (في األدب الجاھلي

)C ( مستقبل الثقافة في العرب)D (تجدید ذكرى أبي العالء

:البحث العلمي یتمثل في)30

)A  (الجریدة)B  (الصحیفة)C (الوثیقة)D (ورقة البحث

:دراسة لعینات معینة من أفراد الظاھرة یقال لھا)31

)A(االستنباط الناقص)B (االستقراء الناقص

)C (التحلیل الناقص)D (الدراسة الناقصة

:الرقم المفقودأدخل )32

؟...16/3215/3317/3114/34

)A (19/35)B (19/30

)C (18/35)D (18/30
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م، فما 2020الجمعة في الواحد والثالثین من شھر كانون الثاني عام وقع یومإذا )33

؟م2020ذا كان الیوم في الواحد من شھر َنیسان 

(A)األحد)b (االثنین

)c (األربعاء)d (الخمیس

ھو حسن استخدام العقل في تفسیر األمور وتنظیمھا وفق سبل منطقیة و " )34

ھذا تعریف لـ" خطوات منھجیة

)A (البحث العلمي)B (التجربة العلمیة

)C (الكتابة العلمیة)D (التفكیر العلمي

:م في1868ولد عام " تأریخ األدب العربي" كارل بروكلمان، مؤلف )35

)A (اإلنجلترا)B(ألمانیا

)C (فرنسا)D(إیطالیة

:كتاب ألفھ شمس الدین السخاوي، یترجم رجال القرن" الضوء الالمع ")36

)A (التاسع)B (السابع

)C (الرابع)D (ال شیئ مما سبق

لمذكورین أدناه ، ھو مستوى الفھم؟أي من الخیارین ا)37

حدد االسم بكلماتك الخاصة-2حدد االسم -1

)A (األول فقط)B (الثاني فقط

)C (األول والثاني كالھما)D (لیس أي واحد منھما

و تبلغ دوالرا واحدا وعشرة سنتات، لالتكلفة اإلجمالیة لمضرب بیسبول وكرتھ )38

؟كان المضرب وحده یكلف دوالرا أكثر من الكرة، فكم ھى تكلفة الكرة

)A (عشرة سنتات)B(خمسة سنتات

)C(سنتان ونصف)D(خمسة عشر سنتا

كم مرة في الیوم الواحد تكون عقارب الساعة في خط مستقیم ولكن في االتجاه )39

؟معاكس

)A (20)B (22)C (24)D (12
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:الكل أعظم من جزءه، ھى القضیة)40

)A (الضروریة)B (المسلمة

)C (البدیھیة)D (النظریة

ما بقى من التراث اإلنساني مدونة بالكتابة الیدویة على اختالف :المخطوطة)41

:لغاتھا، ویشمل

)A  (الكتب والوثائق)B(الكتب وحدھا

)C(الوثائق وحدھا)D(الكتب والوثائق والمصنوعات

:حدد األھداف الرئیسة للبحث العلمي من الخیارات التالیة)42

مواكبة التقدم في المعرفة-1

الجدیدةاكتشاف األشیاء -2

نقد الكتابات السابقة-3

الفحص المنظم والتحلیل النقدي للتحقیقات والمصادر بموضوعیة-4

)A(1-2-4)B (1 -2 -3

)C(3-4)D(2 -3

ض قبل االجتماع وبعده، كم تصافح في المؤتمر اثنا عشر عضوا بعضھم البع)43

؟حدثت في المجموعمصافحة

)A (144)B (288

)C (132)D (121

؟كیف یمكن تعزیز الموضوعیة في البحث العلمي)44

)A (من خالل الحیادة)B  (من خالل الموثوقیة

)C (من خالل الصالحیة)D (بجمیع ما ذكر

؟ما لم یذكره ابن حزم باعتباره غرضا من أغراض البحث العلمي)45

)A (شرح المستغلق)B (ترتیب المختلط

)C (الترجمة)D (ال شیئ مما سبق
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:خریج اآلیات واألحادیث، یقال لھاوتیوضع لإلشارة إلى المصادر والمراجع)46

)A (الحاشیة)B (الھامش

)C ( كل منA  وB)D (ال شیئ مما سبق

؟ما ال یندرج تحت عناصر المقدمة)47

)A (التبویب)B (اھم المصادر والمراجع

)C (التوصیات)D (بیان الدراسات السابقة

:تكمن فيأھمیة الھوامش)48

)A ( توثیق المادة العلمیة)B (دلیل على األمانة العلمیة

)C (أفادة القارئ بالمعلومات)D ( كل منA,B,C

:ن كتب الفھارس ألفھا اسماعیل باشا البغداديِم)49

)A (إیضاح المكنون)B (كشف الظنون

)C ( ھدیة العارفین)D (كل من  A , C

:العلمي  من الخیارات التالیةیر حدد سبب الخطأ في  التفك)50

)A (التعریف)B (التقسیم

)C (التعمیم)D (التفصیل

Part-Bب-القسم 

:حدد الزوج الخطأ من األزواج المذكورة أدناه)51

مشارق األنواررضي الدین الصاغاني-1

أخبار األخیارعبد الحق المحدث الدھلوي–2

الھندالمیة غالم علي أزاد البلكرامي–3

تبصیر الرحمانعلي بن أحمد المھائمي4

)A (1)B (2

)C (3)D (4
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تبصرة الحضرة الشاھیة األحمدیة بسیرة الحضرة " من الذي ألف الكتاب )52

؟النبویة األحمدیة

(A) جمال الدین أحمدبحرق الحضرمي)B (العالء بن محمد الحضرمي

)C (         قطب الدین النھروالي)D(القادر العیدروسعبد

؟من عھد إلیھ أبوبكرالصدیق بجمع القرآن الكریم من الصحابة)53

)A (عبد هللا بن عباس)B(عبد هللا بن مسعود

(C)عثمان بن عفان)D (زید بن ثابت

محمود سامي البارودي كان مصري المولد و)54

)A (عربي األصل)B (فارسي األصل

)C (شركسي األصل)D (الباني األصل

:مجموعة من المقاالت االجتماعیة للمنفلوطي قد نشرت باسم)55

)A (النظرات)B (الشاعر

)C (    الفضیلة)D (في سبیل التاج

:ولد بدیع الزمان الھمداني في)56

)A (العراق)B (إیران

)C (آذربیجان)D (التركي

:رتب المذكورین أدناه حسب تواریخ وفیاتھم)57

عمر بن عبد العزیز -3سلیمان بن عبد الملك -2ھشام بن عبد الملك -1

)الشفرة من الیمین(ولید بن عبد الملك -4

)A (1 -2 -3 -4)B (4 -3 -2 -1

)C(4-2 -3 -1)D (1 -3 -2 -4

؟من شیخ الجامع األزھر الحالي)58

)A (شوقي عالم)B (علي الطنطاوي

)C ( علي جمعة)D (أحمد الطیب
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؟قادة مدرسة األحیاء ممن تأتي أسماءھممن یعد أحد )59

(A)طھ حسین)B (حافظ إبراھیم

)C (شوقي ضیف)D (نجیب محفوظ

؟إنھ ینحت من الصخر: من ھو الشاعر الذي قیل عنھ)60

)A(جریر)B (أخطل

)C (فرزدق)D (عمر بن ربیعة

وحي "أدیب مصري، دارت بینھ و بین طھ حسین معارك أدبیة، ألف كتابا باسم )61

:القلم، إنھ

(A)مصطفى صادق الرافعي)B (رفاعة بك الطھطاوي

)C (إحسان عبد القدوس)D (محمد مندور

ھلموا ھلموا لمجد الزمنحماة الحمى یا حماة الحمى" )62

:نشید وطني لـ

)A ( مغرب)B (تونس

)C(الجزائر)D (لیبیا

:حدد الزوج الصحیح مما یأتي)63

سوریاالبیان-1

اإلماراتجریدة النور-2

العراقجریدة الدستور-3

السعودیةمجلة سیدتي-4

)A (4)B (3

)C(1)D (2

:من مؤلفات" أسرار البالغة")64

)A( السید الشریف الجرجاني)B (ابن رشیق القیرواني

)C  (عمرو بن بحر الجاحظ)D (عبد القاھر الجرجاني
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:طرابلس، مدینة من مدن)65

)A (مصر)B (سوریا

)C(لبنان)D (أردن

مدح النبي التي قیلت في العربیةمن أروع القصائد" نھج البردة" قصیدة )66

؟العربي، من ھو الناظم لھذه القصیدة الرائعة

)A (أحمد محرم)B (مصطفى صادق الرافعي

)C (أحمد شوقي)D (البوصیري

؟العربيمن أول من أنشأ أسلوب الرسائل في األدب )67

)A (ابن المقفع)B (عبد الحمید الكاتب

)C (صاحب بن العباد)D (الجاحظ

:، ألفھكتاب شھیر" فكرة كمنولث إسالمي" )68

)A (مالك بن نبي)B (أنیس منصور

)C(عبد الرحمان البدوي)D (عباس محمود العقاد

:ن اشھر المدائح العربیة قصیدة قالھا جریر ومطلعھاِم)69

وأندى العالمین بطون راحمن ركب المطایاأ لستم خبر

؟فمن مدح بھا الشاعر

)A (مروان بن الحكم)B (عبد الملك بن مروان

)C(ولید بن عبد الملك)D (لیس ممن ذكر اسمھم

:لیس من الجرائد المصریة)70

)A (األھرام)B (البالغ

)C (السیاسة)D (المؤید

:الشام وقت ظھور اإلسالم كانت تنتمي إلىاللغة السریانیة المنتشرة في بالد)71

)A (العبریة)B (الحبشیة

)C (البابلیة)D (میةاآلرا
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:"وال تجعل یدك مغلولة إلى عنقك" بین موضع الكنایة في اآلیة )72

)A (عنق)B (مغلولة

)C(یدك)D (ال تجعل

؟مقولة شھیرة، من قائلھا" الشعر یزینھ الكذب واإلسالم یمنعھ)73

)A (االصمعي)B (أبو عبیدة معمر بن المثنى

)C(عید هللا بن رواحة)D (حسان بن ثابت

:رتب النقاد المذكورین أدناه حسب وفیاتھم)74

عباس محمود ال-4طھ حسین -3ابن قتیبة  -2ابن رشیق القیرواني-1

)A (2 -1 -4 -3)B (1 -2 -3 -4

)C(2-1-3-4)D (1 -2 -4 -3

؟"وما یكفر بھا إال الفاسقون: " علیھ في اآلیة الكریمةما ھو المقصور )75

)A (یكفر)B (یكفربھا)C (الفاسقون)D (إال الفاسقون

؟صبري جمیل: ما ھو مبتدأ في قولك )76

)A (جمیل)B (صبري

)C (مبتدأ محذوف)D (كل واحد مما سبق

؟ما كان اسم األخطل، الشاعر األموي)77

)A (غیاث بن غوث التغلبي)B (أبو فراس ھمام بن غالب

)C (أبو عبیدة معمر بن المثنى)D (أبو عثمان عمرو بن بحر

:یقال لھا باإلنجلیزیةعلم المعاجم فرع من فروع علم اللغة )78

)A (Semantics)B (Lexicology

)C(Morphology)D (Syntax

إنا أرى من ذوي االبصار عمیانالیس الكفیف الذي أمسى بال بصر )79

:قائلھ

)A (بدر شاكر السیاب)B (عمر أبو ریشة

)C (إبراھیم طوقان)D (إیلیا أبو ماضي
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؟"معجم المصنفین " من مؤلف الكتاب )80

)A (صدیق حسن خان البھوفالي)B (محمود حسن خان التونكي

 (C) عمر رضا كحالة)D (مرتضى الزبیدي البلكرامي

:المنادى وما یلیھ من الكالمعالمة من عالمات الترقیم توضع بین لفظ )81

)A (الفاصلة)B (الشارحة

)C (الفاصلة المنقوطة)D (عالمة التأثر

إال وھونھ القیاُس وصغراما جل خطب ثم قیس بغیره)82

؟ما ھو بحر ھذا البیت

)A (الطویل)B (الوافر

)C (الكامل)D (البسیط

:حروف القافیة ستة، منھا)83

)A (العجز)B (الصدر

)C (التأسیس)D (كل منA,B,C

م فقیھ لغوي، كان من أوعیة العلم، وضع النقاط على الحروف العربیة عال)84

:ورتبھا ترتیبا جدیدا، ھو

)A (أبو األسود الدؤلي)B(یحیى بن یعمر العدواني

)C (خلیل بن أحمد الفراھیدي)D (أبو عبیدة معمر بن المثنى

؟"العربیة اإلسالمیةالحضارة " من ألف الكتاب  )85

(A)زاھد الكوثري)B (أنور الجندي

)C (محمد الغزالي)D (شوقي أبو خلیل

، عین الرائ وقدموا ستة آراء مختلفة،اختلف العلماء في المھد األول للسامیین)86

:الذي لم یتبناه أحد

)A (شبھ جزیرة سیناء)B (أرض كنعان

)C (بالد ما بین النھرین)D ( آرمینیةبالد
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المعاني وقد یكون بالقصر وقد یكون بالحذف ماإلیجاز مطلب من مطالب عل)87

:عین مثال اإلیجاز بالحذف في األمثلة اآلتیة

 (A)إنما األعمال بالنیات)B (الدین النصیحة

)C (أ ال لھ الخلق واألمر)D (ال شیئ مما ذكر

:للتعریف على) ال(إذا كان العدد مركبا، دخلت )88

)A (الجزء األول)B (الجزء الثاني

)C (على الجزئین)D ( العدد المركب ال یقبل)ال(

وعمي صباحا دار عبلة واسلميیا دار عبلة بالجواء تكلمي)89

:قائلھ

)A (لبید)B (عمرو بن كلثوم

)C (عنترة)D (طرفة

:اختر جمع المؤنث السماعي من األمثلة المذكورة)90

)A (تعریفات)B (سماوات

)C (تیلیغرافات)D (ذوات القعدة

ة تشتمل ھذه اآلیإن " ویحل لھم الطیبات ویحرم علیھم الخبائث: " قال تعالى)91

:على محسنة بدیعیة ، ما ھى

)A (الجناس)B (الطباق

)C (التوریة)D (ال شیئ مما سبق

وقولي إن أصبت لقد اصاباأقلي اللوم عاذل والعتابا)92

؟كالشاھد على تنوین الترنم، من قائلھیقدم ھذا البیت 

)A (جریر)B (الفرزدق

)C (السید الشریف الجرجاني)D (أبو األسود الدؤلي

؟ما لیس من أنواع اإلطناب)93

)A (ذكر الخاص بعد العام)B (ذكر العام بعد الخاص

)C (التفصیل بعد اإلجمال)D (اإلجمال بعد التفصیل
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:لـورد المفعول المطلق" موعدكم الجنة صبرا یا آل یاسر فإن " في )94

)A (تأكید المعنى)B (بیان العدد

)C (بیان النوع)D (بدال من التلفظ بفعلھ

:، ھوعلم یعصم مراعاة قواعده وأصولھ من الخطأ في اللفظ)95

)A (اإلمالء)B(عالمة الترقیم

)C (البالغة)D (ال شیئ مما ذكر

؟الكلمات اآلتیةما لیس ھمزتھ ھمزة قطع من )96

)A (الى)B (اكل

)C (امرؤ)D (أدافع

:تنوین الترنم یلحق بالقوافي)97

)A (المقیدة)B (المطلقة

)C (المجردة)D (المعطلة

في ھذه الجملة منصوبا" عمرو" كلمة تقع " عمرا ھداه هللا " )98

)A (یجب نصبھ)B (یرجح نصبھ

)C (یجوز نصبھ)D (ال شیئ مما سبق

كانت أصل المسلسل االجتماعي المصري " لن أعیش في جلباب أبي" روایة )99

الذي كان لھ صدى في كل دول عربیة و قام فیھ بالتمثیل عمر 1996عام 

الشریف وعبلة كامل، من تألیف

)A (أحسان عبد القدوس)B (عبد الحمید جودة السحار

)C (جمال الغیطاني)D (یحیى حقي

عمل تذھب لذتھ وتبقى تبعتھ، وعمل تذھب مؤنتھ ویبقى :شتان ما بین عملین")100

؟من القائل" أجره 

)A (أبو بكر الصدیق)B (حسن البصري

)C (أبو الحست الشاذلي)D (علي ابن أبي طالب


