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 اسم كان وأخواتھا من   .1

A(  المجزومات  B(  المنصوبات  C(  المجرورات  D(  المرفوعات 
 
 .من األفعال المعتلة ----- الفعل في المثال ھو ". نال المظلوم حقھ"    .2

  A( األجوف    B(  المثال    C(  الناقص    D(  السالم  
  
  .تتصل بالمضارع من ضمائر الرفع البارزة التي -----     .3

    A(  التاء    B(  "نا"    C(  یاء المخاطبة  D(  "ك" 
 
  ".---- إال  قرأُت الكتابَ "  .4

    A(   صفحتین  B(  صفحتان  C(   صفحة    D(   ٍصفحة 
 
  .------ في المثال ھي " بقرة"، الكلمة "عشرون بقرة  اشتریتَ "  .5

    A(  المفعول المطلق B) المنادي    C(  الحال    D(  زیالتمی 
 
 رة من القرآن الكریم ال یوجد فیھا حرف المیمسو  .6

  A( الشمس    B(  الكوثر    C(  التوبة    D(  النبأ 
 
 "ثلث القرآن"ـسورة تعرف ب    .7

  A( اإلخالص  B(   الفاتحة    C(  یاسین    D(  الرحمن 
 
 ما ھي أطول آیة في القرآن ؟    .8

  A( آیة الكرسي  B(  آیة الشفاء  C(  آیة الدین  D(  آیة الحجاب  
 
 بن المقفععبد هللا االسم األصلي ل    .9

  A(  إسماعیل بن قاسم      B(  الحسن بن حسین  
    C(  روزبھ بن ذادویھ      D(  زیاد بن معاویة 

 
 من أھم الكتب لـ "النقد المنھجي عند العرب"    .10

A(  طھ حسین        B(  محمد مندور    
C(  میخائیل نعیمة        D(  عباس محمود العقاد 

 
 سم األصلي للشاعر العباسيھو اال حبیب بن أوس    .11

    A(  أبو العتاھیة  B(  البحتري    C(  المتنبي    D(  أبو تمام 
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  .كتبھا خلیل مطران ------- ھي أول قصیدة عربیة " المساء"     .12
    A(  كالسیكیة  B(  رومانسیة  C(  واقعیة    D(  رمزیة 

 
  .-------- حرب البسوس من    .13

  A(  أیام العرب        B(  حروب الردة    
  C(  الفتوحات اإلسالمیة      D(  الحروب الصلیبیة 

 
 لحافظ إبراھیم" سطیح يلالی"         .14

 A(    قصیدة وطنیة        B(  مقامة حدیثة  
  C(  مسرحیة إسالمیة      D(  شعر قصصي 

 
  .-------- لقب لـ " علي میان"  .15

  A(  أنور شاه الكشمیري      B(  شاه ولي هللا الدھلوي 
C(    ندويأبي الحسن علي ال      D(  زین الدین المخدوم الثاني   

 
 .--------- مؤلفة لـ  "قندیل أم ھاشم"          .16

 A( یحیى حقي        B(  أحمد أمین 
  C(  توفیق الحكیم        D(  إحسان عبد القدوس 

 
 .إلحسان عبد القدوس --------  "أنا حرة"  .17

A(  دیوان قصائد        B(  مسرحیة  
C(  مجموعة المقاالت      D(  روایة 

  
 .يالجامعة الملیة اإلسالمیة في دلھ ------- أسس   .18

A(  البریطانیون  B(  المغول    C(  الوطنیون  D(  السالطین 
 

 .--------- ھو لقب لـ" أمیر البیان"  .19
A(  أبي الحسن علي الندوي      B(  شكیب أرسالن  
C(  مصطفى صادق الرافعي      D(  مصطفى لطفي المنفلوطي 

  
 .-------- و شاعر شھاب غانم ھ      .  20

A(  خلیجي    B(  مصري    C(  عراقي    D(  سوري 
 

 .---------- للمباركفوري كتاب مشھور في " رحیق المختوم"          .21
A(  أصول الحدیث  B(  تفسیر القرآن  C(  سیرة النبي  D(  الفقھ 

 
 .------- روایة عربیة لـ " وا إسالماه".        22

A(  نجیب الكیالني        B(  باكثیر علي أحمد  
C(  علي جارم        D(  مصطفى لطفي المنفلوطي 
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 .----------- المنصور مدینة  جعفرأسس أبو          .23

A(  القاھرة    B(  البصرة    C(  الكوفة    D(  بغداد 
 

 من التالیة ؟ العباسیةاستقلت عن الدولة  أول دولةما ھي           .24
A(  اإلدریسیة  B(  الطاھریة  C(  الفاطمیة    D(  یوبیةاأل 

 
 المصریة رائد النھضة العربیة.       25

A(  أحمد شوقي        B(  رفاعة الطھطاوي  
       C(  جمال الدین األفغاني      D(  مارون النقاش 

  
 .------- ھو لقب اشتھر بھ المسرحي  "مولییر مصر"         .26

        A(  مارون النقاش        B(  أبو خلیل القباني    
        C(  جورج أبیض        D(  یعقوب صنوع 

 
 .--------أكبر روایة عربیة كتبھا " مدن الملح".         27

         A(  نجیب محفوظ        B(  عبد الرحمن منیف  
         C(  إبراھیم عبد القادر المازني    D(  الطیب صالح 

 
 .------- ھو  "الجاحظ الثاني"          .28

        A(  ابن المقفع  B(  ابن قتیبة  C(  لعمیدابن ا  D(  ابن فارض 
 

 "بندر شاه"و" عرس الزین"روائي سوداني لھ           .29
        A(  الطیب صالح        B(  یوسف بشیر التیجاني  
         C(  طارق اللبیب        D(  إبراھیم إسحاق 

 
 .من دواوین نازك المالئكة ------- --          .30

        A(  الجداول          B(  حیاتي من شعر  
        C(  عاشقة اللیل        D(  حبیبتي تنھض من نومھا 

 
 رائد التجدید في الشعر العربي الحدیث           .31

        A(  خلیل مطران        B(  محمود سامي البارودي  
         C(  محمود درویش        D(  أدونیس 

 
 "ذاكرة الجسد"كاتبة جزائریة لھا روایة           .32

        A(  رضوى عاشور        B(  لیانة بدر  
        C(  أحالم مستغانمي          D(  قمر كیالني  
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 .------ مجلة صاحبھا " الرسالة"          .33

        A(  جرجي زیدان        B(  أحمد حسین الزیات  
        C(  یعقوب صروف        D(  فارس نمر 

  
 .-------- اشتھر جرجي زیدان في تألیف الروایات           .34

        A(  االجتماعیة  B(  الذھنیة    C(  التحلیلیة    D(  التاریخیة 
 

 .كتبھا طھ حسین ----------- " شجرة البؤس"          .35
         A(  روایة اجتماعیة  B(  روایة إسالمیة  C(  روایة تاریخیة  D(  روایة وطنیة 

 
 .من عالمات النصب --------           .36

        A(  الكسرة    B(   الضمة    C(  واوال    D(  السكون 
 

  النصیحة -------- الطالبات           .37
          A(  تسمع    B(  تستمعن    C(  یستمعن    D(  یستمعون 

 
 .طالبا -------- في الصف           .38

        A(  إحدى عشرة  B(  أحد عشر  C(  إحدى عشر  D(  أحد عشرة 
 

 .------- ھذا ھو الطالب           .39
        A(  األول    B(  األولى    C(  األخرى    D(  األوائل 

 
 لفظ ال یظھر معناه كامال إال مع غیره          .40

        A(  االسم    B(  التركیب    C(  الحرف    D(  الجملة 
 

 .یدل على الذي فعل الفعل ----- الفاعل           .41
        A(  اسم منصوب  B(  اسم مرفوع  C(  اسم مجرور  D(  اسم مجزوم 

 
 .المریَض نائمٌ  ----- ---          .42

        A(  كان    B(  أصبح    C(  لیت    D(  بات 
 

 .القط ------  لمعتْ           .43
        A(  عینان    B(  عینا    C(  عیني    D(  عینین 

 
 .األكبر ------ احترْم           .44

        A(  أخیك    B(  أخوك    C(   أخاك    D(  أخك 
 

 .التعلیلأن المضمرة بعد الم ب ------ ینصب الفعل المضارع           .45
        A(  تأكیدا    B(  وجوبا    C(  حالیا    D(  جوازا  
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 .فائزان ------ إن            .46

         A(  ھذین    B(  ھذان    C(  ھاتان    D(  ھاتین 
 

 .--------- " القاضي"لفظ           .47
        A(  اسم مقصور  B(  اسم مبني  C(  اسم ممدود  D(  اسم منقوص 

  
 بقرات ------ في الحقل           .48

        A(  سابعة    B(  سبع    C(  سبعة    D(  سابع 
 

 هللا غافل ----- ال تقل           .49
        A(  إن    B(   أن    C(  كأن    D(  لیس 

 
 ، من ھو ؟كتاب مشھور لواحد من رواد الدعوة اإلسالمیة الحدیثة" الحرام والحالل في اإلسالم"         .50

        A(  مصطفى السباعي      B(  علي الطنطاوي  
        C(  یوسف القرضاوي      D(  أبو الحسن علي الندوي 

 
  في مصر لحزب الوطنيمصطفى كامل لأنشأھا  ------- جریدة   .51

  A(  الوطن    B(  الجمھورة  C(  السیاسة    D(  اللواء 
 

  وجوھر ولفكت" البؤساء"لیس من مترجمي   .52
   A(  أحمد أمین        B(  برانخلیل ج  
  C(   جاللمحمد عثمان      D(  منیر البعلبكي  

  
  ---------- كتاب ل" شرح نھج البالغة"  .53

  A(  الشیخ محمد عبده      B(  أحمد شوقي  
       C(  الشریف الرضي        D(  رشید رضا 

  
  من العراق ------ معروف الرصافي ھو شاعر   .54

  A(  رمزي    B(  اشتراكي  C(  كالسیكي  D(  الواقعي  
  

 ------- ثیل أول مسرحیة عربیة في مدینة ثم تم   .55
   A(  القاھرة    B(  بیروت    C(  دمشق    D(  قسطنطینیة 

  
  من األدباء الذین أصبحوا وزراء في مصر ------- لیس           .56

          A(  طھ حسین        B(  محمد حسین ھیكل  
        C(  محمود سامي البارودي      D(  نجیب محفوظ 
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 -------ھو كتاب لـ " لتفسیر البیاني للقرآن الكریما"          .57

         A(  عائشة التیموریة        B(  عائشة بنت الشاطئ  
         C(  عائشة بنت أبي بكر      D(  عائشة القذافي 

  
 -------- ھي جریدة أسست في " العروة الوثقى".        58 

         A(  اإلسكندریة  B(  دمشق    C(  باریس    D(  كنیو یور 
  

 لتوفیق الحكیم ------- " الرصاصة في القلب"          .59
        A(  قصیدة    B(  مسرحیة    C(  سیرة ذاتیة  D(  مقالة  

  
 لیس من نقاد لطھ حسین ------            .60

        A(  میخائیل نعیمة        B(  أنور الجندي  
        C(  مصطفى صادق الرافعي      D(  المازني 

  
 --------- ھو االسم األول لجریدة " الخدیوي جرنال"          .61

         A(  المؤید          B(  األھرام    
         C(  الوقائع المصریة        D(  الھالل 

  
 لمحمود درویش ------ ، ھذا ھو السطر األول من شعر ........"سجل أنا عربي"         .62

A(  في حضرة الغیاب      B(  ذاكرة النسیان  
        C(  لفراشةأثر ا        D(  بطاقة ھویة 

  
 --------- معجم عربي مشھور ألفھ " المورد"         .63

            A(  منیر البعلبكي        B(  لویس عوض    
            C(  الخلیل بن أحمد        D(  الفیروزآبادي 

  
 .ضد االحتالل اإلیطالي في لیبیا ----------- كان عمر المختار قائد          .64

        A(  الوھاببیین  B(  المھدیین    C(  السنوسیین  D(  اإلخوانیین 
  

 .ھو دیوان مشھور للشاعر القروي ---------         .65
       A(  أرخص اللیالي  B(  الرشیدیات  C(  الخمائل   D(  العبرات 

  
 بعد أحمد شوقي "أمیر الشعراء"ـشاعر عرف ب.        66

       A(  جبران خلیل جبران      B(  ئیل نعیمةمیخا  
       C(  فوزي المعلوف        D(  بشارة الخوري 

  
 ---------- ھو اسم عرفت بھ  "باحثة البادیة".        67

        A(  ملك حفني ناصف      B(  مي زیادة  
        C(  لطیفة الزیات        D(  صفیة زعلول 
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 -------- منصور ھو كاتب مشھور في أدب  أنیس         .68
        A(  طفالاأل    B(  الرحلة    C(  السجون    D(  الفكاھة 

  
 ھي روایة مھمة للكاتب المصري" رامة والتنین"         .69

         A(  یوسف القعید        B(  محمود سعید  
         C(  الخراط إدوار        D(  جمال ناجي 

  
 من روایات جمال الغیطاني --------- .         70

        A(  الزیني بركات        B(  ا مریمی  
        C(  یحدث في مصر اآلن      D(  عزازیل 

  
 ------- لـ سوریة روایة " الشراع والعاصفة"         .71

         A(   یوسف زیدان        B(  عالء األسواني  
         C(  یوسف السباعي        D(  حنا مینھ 

  
 -------- إبراھیم طوقان شاعر .         72

        A(  مصري    B(  فلسطیني  C(  عراقي    D(  لبناني 
  

 ---------- روایة مصریة لـ" موت الرجل الوحید على األرض"         .73
        A(  نوال السعداوي        B(  سھیر القلماوي  
        C(  لطیف الزیات                 D(  لیلى عثمان 

  
 ---------- ة من أوائل الروایات العربیة النسویة كتبھا اللبنانی" أنا أحیا"         .74

        A(  غادة السمان        B(  جمانة حداد  
        C(  لیلى بعلبكي        D(  خالدة سعید 

  
 كتبھا میخائل نعیمة ---------- " اآلباء والبنون".        75

        A(  روایة    B(  نقد أدبي    C(  مسرحیة    D(  سیرة ذاتیة 
  

 ---------- كتاب ألفھ القاضي " دالئل اإلعجاز"       .76
         A(  عبد القاھر الجرجاني      B(  علي بن عبد العزیز  

         C(  عیاض          D(  الفاضل 
  

 ----------- من مؤلفات " ةالعربیاللغة تاریخ آدب "          .77
         A(  مصطفى صادق الرافعي      B(  جرجي زیدان  
         C(  حسین الزیات أحمد      D(  طھ حسین 

  
 ----------- من أشھر دواوین " وحي األربعین"         .78

          A(  أحمد شوقي        B(  حافظ إبراھیم  
          C(  عباس محمود العقاد      D(  خلیل مطران 
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 لطھ حسین -------- كتاب " مع المتنبي"         .79

         A(  ھزلي    B(  نقدي    C(  ئيروا    D(  مسرحي 
  

 دونت في الھند ----------- أكبر مجموعة الفتاوى " الفتاوى العالمكیریة".         80
        A(  السلفیة    B(  الشافعیة    C(  الحنفیة    D(  الحنبلیة 

  
 فیھ كلمة مفردة -------- یسمى التشبیھ غیر تمثیل إذا كان .         81

         A(  وجھ الشبھ  B(  أداة التشبیھ  C(  المشبھ    D(  المشبھ بھ 
  

 -------- كان العرب یشبھ الوفي بـ .         82
         A(  حاتم          B(  عمر بن الخطاب 
         C(  السموأل          D(  قس بن ساعدة 

  
  اعتبارا االستعارة في ھذه اآلیة ". تروا الضاللة بالھدى فما ربحت تجارتھمشأولئك الذین ا"        .83

 لذكر ما یالئم طرفي التشبیھ             
        A(  مقیدة    B(  مرشحة   C(  مجردة    D(  مطلقة 

 
 ------- ، ھذا مثال لـ "أنت ترقم على الماء".        84

        A(  تشبیھ بلیغ        B(  استعارة مجردة  
        C(  تشبیھ مفصل        D(  استعارة تمثیلیة 

  
 كلمة رینة في ھذا المجاز، الق"شمس تظللني من الشمس".        85

        A(   شمس)األولى(        B(  تظللني  
        C(   من          D(   شمس)الثانیة(  

  
 ، العالقة في ھذه اآلیة"واركعوا مع الراكعین" .        86

        A(  المحلیة    B(  الكلیة    C(  جزئیة    D(  الحالیة 
  

 الغرض من إلقاء الخبر في ھذه اآلیة". یبار ب إني وھن العظم مني واشتعل الرأس ش".         87
        A(  إظھار الضعف        B(  الحث على السعي والجد  
        C(  الفخر          D(  العجب 

  
 ------- اإلنشاء الطلبي في ھذه اآلیة یكون بـ ". أحّب لغیرك ما تحب لنفسك".      88

        A(  التمني    B(  األمر    C(  يالنھ    D(  االستفھام 
  

 --------- ، ھذا مثال لـ "وجاء ربك والملك صفا صفا"        .89
          A(  اإلطناب    B(  المساواة    C(  اإلیجاز    D(   القصر 
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 ----- من اآلیة مثال لـ  "بني"، و"بین "،"خشیت أن تقول فرقت بین بني إسرائیل".         90

         A(  طباق اإلیجاب         B(  طباق السلب 
         C(  الجناس التام        D(  الجناس غیر التام 

  
 .فظا مفردا لھ معنیان، قریب ظاھر غیر مراد، وبعید حفي ھو المرادل یذكر المتكلمھي أن  -------           .91

        A(  التوریة    B(  االقتباس    C(  السجع    D(  حسن التعلیل 
  

 .لبیت شعر الساكنین من جزءالثاني والسابع الحرفین ھو حذف  ------ .         92
A(  الخبن    B(  الوقص    C(  الإلضمار  D(  الكف 

  
 Bilateral Relations: لـ  ةالمتداول ةالعربی الترجمةاكتب          .93

        A(  االرتباطات األخرى      B(  العالقات الثنائیة  
        C(  المباحث الثانیة        D(  العصبة الوثقى  

 
 Socialism: لـ رجمة العربیة المتداولة التاكتب .        94

        A(  االشتراكیة  B(  الشیوعیة  C(  العلمانیة    D(  العولمة 
  

  "إلى من یھمھ األمر"اكتب الترجمة اإلنجلیزیة المتداولة للعبارة .        95
   A(  As early as possible   B( With reference to 
    C (  In association with      D(  To whom it may concern 

 
  "ھیئة األمم المتحدة"اكتب الترجمة اإلنجلیزیة المتداولة للعبارة .       96

             A(  League of Nations   B(  United States of America  
C(  United Nations Organizations  D(  United Arab Emirates 

 
 .------ ت عقب توقیع اادقتل الرئیس المصري أنور الس         .97

        A(  اتفاقیة وارساي        B(   خارطة الطریق  
         C(   اتفاقیة أوسلو        D(   اتفاقیة كامب دیفید 

  
 . ------ لحركة حماس  الجدیدالرئیس .        98

       A(  إسماعیل ھنیة        B(  الشیخ أحمد یاسین  
       C(  يسرنتیالعبد العزیز . د      D(  مشعال خالد 

  
 .الثورة العربیة الكبرى ضد العثمانیین خالل الحرب العالمیة األولى ----- أعلن .        99

       A(  سعد زعلول        B(  بن علي الشریف حسین  
       C(  أحمد عرابي        D(  لورنس العرب 

  
 .------ ھي اآلن ألسرة الحاكمة في الكویت ا.       100

        A(  آل سعود  B(   خلیفةآل  C(  آل صباح  D(  آل ثاني 
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 . ------  من قبل الرئیس 1956 سنةفي مصر تم تأمیم قناة السویس .       101

        A(  محمد نجیب        B(  جمال عبد الناصر  
         C(  أنور السادات        D(  حسني مبارك 

 
 .ھو الصورة الوحیدة للشعر العربي قبل العصر الحدیث ------ .        102

         A(  الشعر الغنائي        B(  الشعر الملحمي 
         C(  الشعر التمثیلي        D(  الشعر المسرحي 

 
 .الشعر بأنھ قول موزون مقفى ------- عّرف    .     103

          A(   أبو ھالل العسكري      B(  ابن خلدون 
          C(    عبد العزیز الجرجاني      D(  قدامة بن جعفر 

  
 :اقرأ التصریحات اآلتیة، واكتشف منھا الصحیحة          .104

 یعتبر مارون النقاش واضع فن المسرحیة الحدیثة في العالم العربي        .أ           
 كان الخلیل بن أحمد واضعا لجمیع البحور الشعریة العربیة        .ب     
 كان كعب بن زھیر شاعرا عباسیا       .ت     
  تعرف بعض قصائد زھیر بن أبي سلمى بالحولیات       .ث     

 
         A(       أ    B(  ب    C(  ث    D(   ث& أ 

  
 :اقرأ التصریحات اآلتیة، واكتشف منھا الخاطئة          .105

 ھو الذي قام بجمع القرآن بن ثابت  كان زید .    أ     
 تم جمع القرآن في عصر أبي بكر الصدیق.   ب     
 تم نسخ القرآن وإرسالھا إلى المدن المھمة في عصر عثمان بن عفان  . ت     
  أمر أبو بكر الصدیق بحرق نسخ القرآن غیر المعتمدة علیھا   .ث     

 
          A(      أ    B(  ب    C(  ث    D(   ت& أ 

  
 :اقرأ التصریحات اآلتیة، واكتشف منھا الصحیحة          .106

 ظھر في العصر العباسيالنقائض فن نثري .    أ     
 تتعلق النقائض بالھجاء القبلي والشخصي بین الشعراء.   ب     
 كان بشار بن برد واضع النقائض.   ت     
 استمرت النقائض بین جریر والفرزدق لسنوات عدة.   ث     

  
          A(    ث& ب  B(  أ    C(   ت& ب  D(  ث 
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 :ة، واكتشف منھا الخاطئة اقرأ التصریحات اآلتی        .107

  یقول معظم المؤرخین بأن النھضة األدبیة الحدیثة ظھرت في العالم العربي بعد .    أ     
  الفرنسیة على مصر  الحملة           

 .كان لظھور الصحافة أثر كبیر في تطور فن المقالة.  ب     
 .ظھرت النھضة أوال في بالد الشام، ثم في مصر.  ت     

 ظھرت فن الروایة أوال في مصر.  ث     
  

          A(    أ    B(   ت& ب  C(   ث& ت  D(  ث  
  

 صل بین الخانات الصحیحة    .     108
    

  )ج(                        )ب(      )أ(   
  نقد أدبي      األیام    طھ حسین        
  روایة اجتماعیة  في الشعر الجاھلي          
  امعیة أطروحة ج    دعاء الكروان          
  سیرة ذاتیة  فلسفة ابن خلدون          

  
A(     نقد أدبي  -األیام     -  طھ حسین 
B(    أطروحة جامعیة –في الشعر الجاھلي    -  طھ حسین 
C   (روایة اجتماعیة -دعاء الكروان     -  طھ حسین 

   D   (سیرة ذاتیة - فلسفة ابن خلدون    -  طھ حسین  
 

 الصحیحةصل بین الخانات    .      109
    
  )ج(        ) ب(           )أ(      

  تفسیر  القرآن     أبجد العلوم  صدیق حسن خان القنوجي     
  تراجم األعالم       اإلكسیر            
  موسوعة    نیل المرام            
  أصول الحدیث      التاج            

  
   A(    موسوعة - أبجد العلوم  -  صدیق حسن خان القنوجي 
   B(    تراجم األعالم –اإلكسیر  -  وجيصدیق حسن خان القن 
   C    (أصول الحدیث –نیل المرام  -  صدیق حسن خان القنوجي 
   D(    تفسیر  القرآن  - التاج  -  صدیق حسن خان القنوجي 

  
  
  
  
  
  
  



12 

 

 
  )اقرأ الشفرة من الیمین(ما ھو الترتیب الصحیح لألعالم المذكورین أدناه حسب تواریخ میالدھم .      110

     
  الجاحظ.  4      البوصیري. 3       ابن خلدون . 2        رفاعة الطھطاوي .   1   
  
  A(1        – 3 – 4 – 2  B( 2– 4 – 3 – 1  
  C    ( 4  – 3 – 2 –1      D( 4– 1 – 2 – 3  

 
 )یمیناقرأ الشفرة من ال(ما ھو الترتیب الصحیح لألعالم المذكورین أدناه حسب تواریخ وفیاتھم    .   111

  أبو العالء المعري. 4  األخطل . 3    أحمد شوقي.  2   محمود درویش.    1 
 

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

 
 .Trial & Errorخطأ ھو واضع نظریة التعلم بالمحاولة وال ------ .       112

        A(   بافلوف Pavlov   B(  ثورندیكThorndike    
        C(    سكینر Skinner  D( برونر Bruner 

 
 .من العوامل التي ال تؤثر في التعلم الصفي ------ .       113

         A    (الدافعیة  B(  المناخ الصفي  C(  السیاسات  D(  المنھج 
  

 .نظریة سیكلوجیة في مجال التدریس ------- .       114
         A   (    نظریة الجستطالت Gestalt  
         B(       البیدغولوجیا النقديCritical Pedagogy 
         C(        نظریة بلوم Bloom      
        D(     منھج ضمني 

  
  .Models of Teachingمن عناصر مودیل التدریس  -------      .115

         A   (  التغذیة الراجعة  Feedback  B(   حل المشكلة 
         C   (  كیفیة األداء Syntax    D( الخطة السنویة  

  
   الحي نتیجة للعالقة  ھو نشاط جسمي أو عقلي أو اجتماعي أو انفعالي یصدر عن الكائن -------      .116

 .بیئة المحیطة بھل بینھ وبین الؤالدینامیة والتفا            
       A(    االستعداد Aptitude   B(    الذكاء Intelligence 
       C(    المعارف        D(   لسلوك Behaviour 

 
 .من المھارات اللغویة األصلیة ------ ال یعتبر .        117

         A   (التحدث    B(  القراءة    C(  اإلبداع    D(  الكتابة 
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 .طریقة للتقییم المستمر المستوعب ------ .        118
         A(   الندوة    B(  محاضرة المعلم  C(  اللعب    D(   االمتحان السنوي 

  
 .Gardnerلجاردنر  Multiple Intelligenceھو ذكاء من الذكاءات المتعددة  ------- .        119

         A(  الذكاء االجتماعي       B(  الذكاء الحلمي 
         C(  ء الموسیقيالذكا       D(  الذكاء النفسي 

  
 .Objective Testنوع من أسئلة االختبار الموضوعي  ------- .         120

 A(   االختیار من متعدد      B(  اإلنشائي 
   C(  المذكرة          D(  القصیري  
  
  

______________________ 


