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(١مقامات العمانية ،ألف ا؟
)ا ر ري ،ال مدا ي ،البح ي ،اﳌعري(
 (٢اﳌقامات ا رز ة  ،مقامات ل؟
)بدر الدين ،بد ع الزمان ال مدا ي ،البح ي ،اﳌتن (
ار ثمار ،قول من رسالة ل؟
 (٣مثل سان حسان ،مثل
)أبوفراس ا مدا ي ،ا ر ري ،بد ع الزمان ال مدا ي ،اﳌتن (
 (٤ﺷاﻋر ﻋبا ولد غداد  ،ان صديقا حميما لشاﻋر ﻋبا آخر ،من و؟
)أبو نواس ،أبو فراس ،أبو ﻋبيدة ،أبو تمام(
 (٥أ شد ﺷاﻋر ﻋبا قصيدة عد فت ﻋمور ة ﻋ ا ،من و؟
)أبو فراس ،ابن اﳌع  ،أبو نواس ،أبو تمام(
 (٦أنت وﷲ يا ب أم الشعراء غدا عدي ،قال أبو تمام ؟
) البح ي ،أبو نواس ،أبوتمام ،أبو فراس(
 (٧رض ت من الدنيا ب أس وﺷادن تح تفصيله فطن الفكر ،قائله؟
)أبو تمام ،أبو نواس ،أبو حماد ،ابن اﳌع (
 (٨ما اسم معروف ل ﺷرف الدين ﷴ بن سعيد؟
)البح ي ،اﳌعري ،البوص ي ،البصري(
 (٩ال واكب الدر ة مدح خ ال ية ،قصيدة ﺷ ة عرف باسم آخر و؟
)اﳌعلقة ،ال د ،الوردة ،ال دة(
 (١٠من و صاحب كتاب ا ماسة ؟
)ابن الرومي ،ابن الفارض ،ابن اﳌع  ،البح ي(

 (١١كتاب معا ي الشعر  ،ألفه؟
)البح ي ،ابن الرومي ،ابن باجة ،ابن الفارض(
 (١٢نقل فؤادك حيث ﺷ ت من ال وى ما ا ب إﻻ ا ب ب ول ،قائله؟
) أبو نواس ،أبو تمام ،البح ي ،ابن الرومي(
 (١٣ﺷاﻋر ﻋبا صرف أك ﺷعره إ التكسب ،من و؟
)أبونواس ،أبوالعتا ية ،أبوتمام ،ابن الوردي(
 (١٤ﺷاﻋر ﻋبا مدح اﳌأمون وغ م ،من و؟
)أبوالعتا ية ،أبوتمام ،ابن الوردي ،أبونواس(،
 (١٥ﺷاﻋر ﻋبا مدح اﳌعتصم وغ م ،من و؟
)أبوالعتا ية ،أبوتمام ،ابن الوردي ،أبونواس(،
 (١٦ﺷاﻋر ﻋبا مدح الواثق وغ م ،من و؟
)أبوتمام،أبونواس ،أبوالعتا ية ،ابن الوردي(
 (١٧ﺷاﻋر ﻋبا مدح ا سن بن س ل وغ م ،من و؟
)أبونواس ،أبوتمام ،ابن الوردي ،أبوالعتا ية(،
 (١٨ﺷاﻋر ﻋبا مدح أحمد بن أ ي داؤد وغ م ،من و؟
)أبونواس ،ابن الوردي  ،أبوتمام  ،أبوالعتا ية(
 (١٩ﺷاﻋر ﻋبا ولد البصرة  ،ان أﻋ منذ مولده من و؟
)اﳌعري ،اﳌتن  ،أبونواس ،شار بن برد(
 (٢٠ﺷاﻋر ﻋبا ان أﻋ منذ مولده  ،وا م بالزندقة ،من و؟
)اﳌعري ،اﳌتن  ،أبونواس ،شار بن برد(
 (٢١ﺷاﻋر ﻋبا ا م بالزندقة ،و ش ت اﳌ اجاة ب نه و ن حماد بن رد ،من
و؟
) شار بن برد ،اﳌعري ،اﳌتن  ،أبونواس(،
(٢٢ﺷاﻋر ﻋبا اسمه أبو ا سن ﻋ بن العباس بن جر ج  ،أنه اﺷ ر باسم؟
)ابن اﳌع  ،ابن الرومي ،ابن ث  ،ابن كث (

 (٢٣أبو الفضل أحمد بن ا س ن اتصل بالصاحب بن ﻋباد،واﺷ ر باﳌقامات ،
بأي اسم أنه اﺷ ر؟
)ا ر ري ،الصمدا ي ،ال مدا ي ،ا مدا ي(
 (٢٤أبو الفضل أحمد بن ا س ن ولد ال مذان ،واﺷ ر باﳌقامات  ،بأي اسم
أنه اﺷ ر؟
)ا ر ري ،الصمدا ي ،ا مدا ي ،ال مدا ي(
(٢٥أبو تمام ﺷاﻋر ﻋبا وله مختارات من أجود الشعر عرف بكتاب؟
)اللزميات ،ا وليات ،اﳌعلقات ،ا ماسة(
(٢٦بال صمت وأنت افضل صائم و سنة ﷲ الرضية تفطر ،يمدح البح ي ؟
)اﳌتو ل ،الواثق ،اﳌس نصر ،اﳌرﺷد(
 (٢٧ﺷاﻋر ﻋبا ولد قرة ﻋ ن التمر اﺷ ر الز ديات  ،من و؟
) أبو تمام ،أبو العتا ية ،أبو نواس ،أبو ا سن(
(٢٨ما و سم ا قيقي للمتن ؟
)محمود بن حسن ،مصطفى بن حس ن ،أحمد بن حسن ،أحمد اﳌرصفي(
 (٢٩ص ت نف ﻋما يد س نف وترفعت ﻋن جدا ل ج س ،سي ية ﺷ ة ل ؟
)ا طيئة ،اﳌتن  ،اﳌعري ،البح ي(
 (٣٠كتاب ا يوان  ،كتاب مش ور ل؟
)اﳌعري ،ابن اﳌقفع ،ابن اﳌع  ،ا احظ(
(٣١حب ب بن أوس الطا ي اسم امل للشاﻋر ؟
)أبو تمام ،أبو نواس ،أبوم ن ،أبو مرداس(
 (٣٢أبو ﻋبادة الوليد بن ﻋبيد الطا ي ﺷاﻋر اﺷ ر باسم ؟
)أبونواس ،البح ي ،ابن اﳌع  ،ابن ز دون(
(٣٣اﳌتن ﺷاﻋر ا ؟
)اﳌتلمس ،الواثق ،ال افور ،سيف الدولة(
 (٣٤ابن العميد لقب ب؟

)ا احظ ول ،ا احظ الثالث ،ا احظ الرا ع ،ا احظ الثا ي(
 (٣٥جيده خ من جيدي وردي خ من رديئه ،قاله ح ن سئل أﺷعر أنت أم ابو
تمام ،من القائل؟
)أبو نواس ،أبو العتا ية ،اﳌتن  ،البح ي(
 (٣٦ولو اج لكنت أﺷعر الناس ،قال شار ؟
)جر ر ،الفرزدق ،أبو العتا ية ،خطل(
 (٣٧ما ء أد ل ذه اﳌدينة إ الفسق من أﺷعار ذا ﻋ اﳌ د  ،قال
مالك بن دينار ﻋن ؟
) شر ،شار بن برد ،شرى ،أبونواس(
 (٣٨ابوتمام  ،قبيلته؟
)سلم،ير وع ،طي ،سعد(
 (٣٩أﻻ ليت الشباب عود يوما ﻻخ ه بما فعل اﳌش ب ،قائله؟
)أبو فراس ،ا ر ري ،أبو نواس،أبو العتا ية(
 (٤٠إذا اﳌرء لم عتق من اﳌال نفسه تملكه اﳌال الذي و مالك ،قائله؟
)أبو نواس ،أبو تمام ،أبوالعﻼء ،أبوالعتا ية(
 (٤١السيف أصدق إنباء من الكتب حده ا د ب نا د واللعب،قائله؟
)أبو تمام ،أبو نواس ،أبو العتا ية ،أبو العﻼء(
 (٤٢أول من فتح للشعر باب الوﻋظ والز د؟
)أبو نواس ،أبو العتا ية ،أبوتمام ،ابن ﻋبد ر ه(
 (٤٣من و ﺷاﻋر اﳌدح؟
)اﳌع  ،ابن ﻋبد ر ه ،اﳌعري ،أبو تمام(
 (٤٤من و ر ن ا س ن؟
)ابن اﳌقفع،ا اخظ ،البح ي ،اﳌعري(
 (٤٥من و اﳌرﻋث؟
)ا احظ ،اﳌعري ،ابن اﳌع  ،شار بن برد(

 (٤٦تو البوص ي............
)١٢٩٦م١٢٩٧ ،م١٢٩٨،م١٢٩٩،م(
(٤٧من و صاحب كتاب العقد الفر د  ،له قصائد ز ديات سما ا اﳌمحصات؟
)ابن ز دون ،ابن ﻋبد ر ه ،ابن نا ،ـ ابن اﳌع (
 (٤٨اﳌقامات البغدادية والز يدية  ،كت ا ؟
)ال مدا ي ،بد ع الزمان ،ا ر ري ،أبو فراس(
 (٤٩من و راوي مقامات ا ر ري؟
)حارس ،حمام ،مام ،حارث بن مام(
 (٥٠من و بطل مقامات ال مدا ي؟
)حارث ،سكندر ة ،القا ري ،سكندري(
 (٥١السيف أصدق إنباء من الكتب حده ا د ب ن ا د واللعب،من القائل؟
)أبو تمام ،أبو نواس ،أبو العتا ية ،أبو العﻼء(
 (٥٢أول فاتح للشعر باب الوﻋظ والز د ،من ؟
)أبو نواس ،أبو العتا ية ،أبوتمام ،ابن ﻋبد ر ه(
 (٥٣ﺷاﻋر اﳌدح ،من و؟
)اﳌع  ،ابن ﻋبد ر ه ،أبو العﻼء اﳌعري ،أبو تمام(
 (٥٤ر ن ا س ن ،من و ؟
)ابن اﳌقفع،ا اخظ ،البح ي ،اﳌعري(
 (٥٥اﳌرﻋث ،من و ؟
)ا احظ ،اﳌعري ،ابن اﳌع  ،شار بن برد(
 (٥٦تو البوص ي............
)ﻋام ١٢٩٦م١٢٩٧ ،م١٢٩٨،م١٢٩٩،م(
 (٥٧صاحب كتاب العقد الفر د  ،له قصائد ز ديات سما ا اﳌمحصات ،من و؟
)ابن ز دون ،ابن ﻋبد ر ه ،ابن نا ،ـ ابن اﳌع (
 (٥٨من كتب اﳌقامات البغدادية ؟

)ال مدا ي ،بد ع الزمان ،ا ر ري ،أبو فراس(
 (٥٩راوي مقامات ا ر ري ،من و؟
)حارس ،حمام ،مام ،حارث بن مام(
 (٦٠بطل مقامات ال مدا ي ،من و؟
)حارث ،سكندر ة ،القا ري ،سكندري(
(٦١من ألف مقامات العمانية ؟
)ا ر ري ،ال مدا ي ،البح ي ،اﳌعري(
 (٦٢من ألف اﳌقامات ا رزة  ،؟
)بدر الدين ،ال مدا ي ،البح ي ،اﳌتن (
ار ثمار ،قول من رسالة ل؟
 (٦٣مثل سان حسان ،مثل
)أبوفراس ا مدا ي ،ا ر ري ،ال مدا ي ،اﳌتن (
 (٦٤من و ﺷاﻋر ﻋبا ولد غداد  ،ان صديقا حميما لشاﻋر ﻋبا آخر؟
)أبو نواس ،أبو فراس ،أبو ﻋبيدة ،أبو تمام(
 (٦٥أ شد ﺷاﻋر ﻋبا قصيدة عد فتح ﻋمور ة ﻋ ا ،من و؟
)أبو فراس ،ابن اﳌع  ،أبو نواس ،أبو تمام(
 (٦٦أنت وﷲ يا ب أم الشعراء غدا عدي ،قال  ..........البح ي ؟
)أبوتمام ،البح ي ،أبو نواس ،أبو فراس(
 (٦٧رض ت من الدنيا ب أس وﺷادن تح تفصيله فطن الفكر ،من القائل؟
)أبو تمام ،أبو نواس ،أبو حماد ،ابن اﳌع (
 (٦٨ما سم اﳌعروف ل ﺷرف الدين ﷴ بن سعيد؟
)البح ي ،اﳌعري ،البوص ي ،البصري(
 (٦٩ال واكب الدر ة مدح خ ال ية ،قصيدة ﺷ ة عرف باسم آخر و؟
)اﳌعلقة ،ال د ،الوردة ،قصيدة ال دة(
 (٧٠من و صاحب كتاب ا ماسة ؟
)ابن الرومي ،ابن الفارض ،ابن اﳌع  ،البح ي(

 (٧١من ألف كتاب معا ي الشعر ؟
)البح ي ،ابن الرومي ،ابن باجة ،ابن الفارض(
 (٧٢نقل فؤادك حيث ﺷ ت من ال وى ما ا ب إﻻ ا ب ب ول ،من القائل؟
) أبو نواس ،أبو تمام ،البح ي ،ابن الرومي(
 (٧٣من و ﺷاﻋر ﻋبا صرف أك ﺷعره إ التكسب ؟
)أبونواس ،أبوالعتا ية ،أبوتمام ،ابن الوردي(
 (٧٤من و ﺷاﻋر ﻋبا مدح اﳌأمون وغ م؟
)أبوالعتا ية ،أبوتمام ،ابن الوردي ،أبونواس(
 (٧٥من ﺷاﻋر ﻋبا مدح اﳌعتصم وغ م ؟
)أبوالعتا ية ،أبوتمام ،ابن الوردي ،أبونواس(
 (٧٦من و ﺷاﻋر ﻋبا مدح الواثق وغ م ؟
)أبوتمام،أبونواس ،أبوالعتا ية ،ابن الوردي(
 (٧٧من و ﺷاﻋر ﻋبا مدح ا سن بن س ل وغ م ؟
)أبونواس ،أبوتمام ،ابن الوردي ،أبوالعتا ية(،
 (٧٨من و ﺷاﻋر ﻋبا مدح أحمد بن أ ي داؤد وغ م ؟
)أبونواس ،ابن الوردي  ،أبوتمام  ،أبوالعتا ية(
 (٧٩من و ﺷاﻋر ﻋبا ولد البصرة  ،ان أﻋ منذ مولده ؟
)اﳌعري ،اﳌتن  ،أبونواس ،شار بن برد(
 (٨٠من ﺷاﻋر ﻋبا ان أﻋ منذ مولده  ،وا م بالزندقة ؟
)اﳌعري ،اﳌتن  ،أبونواس ،شار بن برد(
 (٨١من ﺷاﻋر ﻋبا ا م بالزندقة ،و ش ت اﳌ اجاة ب نه و ن حماد بن رد؟
) شار بن برد ،اﳌعري ،اﳌتن  ،أبونواس(،
(٨٢ﺷاﻋر ﻋبا اسمه أبو ا سن ﻋ بن العباس بن جر ج  ،أنه اﺷ ر باسم؟
)ابن اﳌع  ،ابن الرومي ،ابن ث  ،ابن كث (

 (٨٣أبو الفضل أحمد بن ا س ن اتصل بالصاحب بن ﻋباد،واﺷ ر باﳌقامات ،
بأي اسم أنه اﺷ ر؟
)ا ر ري ،الصمدا ي ،بد ع الزمان ال مدا ي ،ا مدا ي(
 (٨٤أبو الفضل أحمد بن ا س ن ولد ال مذان ،واﺷ ر باﳌقامات  ،بأي اسم
أنه اﺷ ر؟
)ا ر ري ،الصمدا ي ،ا مدا ي ،بد ع الزمان ال مدا ي(
(٨٥أبو تمام ﺷاﻋر ﻋبا وله مختارات من أجود الشعر عرف بكتاب؟
)اللزميات ،ا وليات ،اﳌعلقات ،كتاب ا ماسة(
(٨٦بال صمت وأنت افضل صائم و سنة ﷲ الرضية تفطر ،يمدح البح ي ؟
)اﳌتو ل ،الواثق ،اﳌس نصر ،اﳌرﺷد(
 (٨٧من و ﺷاﻋر ﻋبا ولد قر ة ﻋ ن التمر اﺷ ر الز ديات؟
) أبو تمام ،أبو العتا ية ،أبو نواس ،أبو ا سن(
(٨٨ما سم ا قيقي للمتن ؟
)محمود بن حسن ،مصطفى بن حس ن ،أحمد بن حسن ،أحمد اﳌرصفي(
 (٨٩ص ت نف ﻋما يد س نف وترفعت ﻋن جدا ل ج س ،سي ية ﺷ ة ل ؟
)ا طيئة ،اﳌتن  ،اﳌعري ،البح ي(
 (٩٠من ألف كتاب ا يوان ؟
)اﳌعري ،ابن اﳌقفع ،ابن اﳌع  ،ا احظ(
(٩١من و حب ب بن أوس الطا ي ؟
)أبو تمام ،أبو نواس ،أبوم ن ،أبو مرداس(
 (٩٢من و أبو ﻋبادة الوليد بن ﻋبيد الطا ي ؟
)أبونواس ،البح ي ،ابن اﳌع  ،ابن ز دون(
(٩٣اﳌتن ﺷاﻋر ا ؟
)اﳌتلمس ،الواثق ،ملك ال افور ،سيف الدولة(
 (٩٤لقب ابن العميد ب؟

)ا احظ ول ،ا احظ الثالث ،ا احظ الرا ع ،ا احظ الثا ي(
 (٩٥جيده خ من جيدي وردي خ من رديئه ،قاله ح ن سئل أﺷعر أنت أم ابو
تمام ،من قائله؟
)أبو نواس ،أبو العتا ية ،اﳌتن  ،البح ي(
 (٩٦ولو اج لكنت أﺷعر الناس ،قال  ..........جر ر ؟
) شار بن برد ،الفرزدق ،أبو العتا ية ،خطل(
 (٩٧ما ء أد ل ذه اﳌدينة إ الفسق من أﺷعار ذا ﻋ اﳌ د  ،قال ......
ﻋن شار بن برد ؟
) شر ،مالك بن دينار ،شرى ،أبونواس(
 (٩٨ما قبيلة ا ي تمام ؟
)سلم،ير وع ،طي ،سعد(
 (٩٩أﻻ ليت الشباب عود يوما ﻻخ ه بما فعل اﳌش ب ،من القائل؟
)أبو فراس ،ا ر ري ،أبو نواس،أبو العتا ية(
 (١٠٠إذا اﳌرء لم عتق من اﳌال نفسه تملكه اﳌال الذي و مالك ،من القائل؟
)أبو نواس ،أبو تمام ،أبوالعﻼء ،أبوالعتا ية(
(١٠١م ان ميﻼد ابن اﳌقفع.............
)جور ،غداد ،البصرة ،مدان(
 (١٠٢م ان وفاة اﳌتن ..................
)جور ،النعمانية ،ال وفة ،البصرة(
 (١٠٣م ان ميﻼد اﳌتن ..............
)النعمانية ،جور ،ال وفة ،البصرة(
 (١٠٤م ان وفاة ابن اﳌقفع ......................
)ال وفة ،النعمانية ،جور ،البصرة(
 (١٠٥م ان ميﻼد أ ي العﻼء اﳌعري وم ان وفاته ...............
)النعمانية ،معرة النعمانية ،النعمان ،معرة النعمان(

 (١٠٦م ان وفاة أبو نواس ..................
) واز ،معرةالنعمان ،ال وفة ،البصرة(
 (١٠٧م ان وفاة ا مدا ي ...........
) منبج ،غداد ،معرة النعمان ،مر د البصرة(
 (١٠٨م ان ميﻼد ا احظ وم ان وفاته ...............
)ال وفة ،واز ،البصرة ،النعمانية(
 (١٠٩م ان ميﻼد ابن ﻋبد ر ه وم ان وفاته ...............
) البصرة ،ال وفة ،إﺷ يلية ،قرطبة(
 (١١٠م ان ميﻼد البوص ي ...................
) غزة ،بصرة ،وفة ،مصر(
 (١١١م ان وفاة البوص ي ................
) سكندر ة ،ال وفة ،البصرة ،غداد(
 (١١٢تو ا سن البصري ﻋام ...........
)٧٢٧م٧٢٨ ،م٧٢٩ ،م٧٣٠،م(
 (١١٣إمام وﻋالم من أ ل السنة وا ماﻋة  ،من و؟
)البوص ي ،ا سن ،ا سن البصري ،ا س ن(
 (١١٤ا سن بن ا ي ،من و؟
)أبو العتا ية ،البوص ي ،أبو جندل ،أبو نواس(
 (١١٥تو اﳌتن سنة ..............
)٩٦٣م٩٦٦ ،٩٦٤ ،م٩٦٥ ،م(
 (١١٦ا يل والليل والبيداء عرف  ......من القائل؟
)اﳌتن  ،ﺷو  ،أبو نواس ،أبو العتا ية(
 ................ (١١٧مدح سيف الدولة
)اﳌتلمس ،اﳌتن  ،أبونواس ،أبوالعتا ية(

 (١١٨تو اﳌعري ﻋام ............
)١٠٧٤م١٠٧٣ ،م١٠٧٥ ،م١٠٧٦،م(
 (١١٩اللزوميات ﳌن ذا؟
)أبو العتا ية ،أبو الطيب ،أبو نواس ،أبو العﻼء اﳌعري(
 (١٢٠تو ابن اﳌقفع ﻋام ............
)٧٥٦م٧٥٧،م٧٥٨،م٧٥٩،م(
 (١٢١من و صاحب ليلة ودمنة؟
)ابن اﳌقفع ،ا احظ ،أبو نواس ،أبو فراس(
 (١٢٢دب الصغ  ،ﳌن ذا؟
)ا احظ ،ابن اﳌقفع ،أبو نواس ،أبو فراس(
 (١٢٣صاحب دب الكب ؟
)ابن اﳌع  ،ابن الفارض ،ابن اﳌقفع ،ابن القيم(
 (١٢٤من و صاحب العقد الفرد ؟
)ابن الفارض ،ابن اﳌع ـ ،ابن اﳌقفع ،ابن ﻋبد ر ه(
 (١٢٥له قصائد ز دية سما ا ا مصات ،من و؟
)ابن القيم ،ابن اﳌقفع ،ابن اﳌع  ،ابن ﻋبد ر ه(
 (١٢٦من وصاحب قصيد ال دة؟
)البوص ي ،البصري ،ا احظ ،اﳌعري(
 (١٢٧من و ﺷاﻋر اﳌدح ور ن ا س ن؟
)اﳌع  ،اﳌعري ،الكندي ،ابن ا ي(
 (١٢٨الشاﻋر الذي قتله ﺷعره ،من و؟
)اﳌتلمس ،اﳌع  ،اﳌتن  ،اﳌعري(
 (١٢٩ما الدنيا وﺷاغل الناس ،من و؟
)اﳌع  ،اﳌعري ،ابن ﻋبد ر ه ،اﳌتن (

 (١٣٠اللزوميات ـ ،ﳌن ذا الديوان؟
)ابن اﳌع  ،اﳌتن  ،ا احظ ،اﳌعري(
 (١٣١سقط الزند  ،ديوان  ،من ألفه؟
)اﳌعري ،ابن الفارض ،الزندي ،الوردي(
 (١٣٢لزوم ماﻻ يلزم ،ديوان ...............
) اﳌع ـ ،اﳌعري ،البوص ي ،البصري(
 (١٣٣أول من كتب ﻋلم اﳌعا ي؟
)اﳌعري ،البوص ي ،ا اخظ ،البصري(
 (١٣٤أول كتاب ﻋلم اﳌعا ي؟
)كتاب ا يوان ،كتاب القانون ،البﻼغة الوا ة ،البيان والت ي ن(
 (١٣٥الدرة الي يمة  ،صاحبه..........
)ﻋبد ﷲ ،ا احظ ،اﳌعري ،ابن اﳌقفع(
 (١٣٦من صاحب رسالة الغفران؟
)اﳌعري ،اﳌع  ،البح ي ،ابن باجة(
 (١٣٧من صاحب ر البيان؟
)اﳌعري ،ا احظ ،ابن اﳌقفع ،ابن اﳌع (
 (١٣٨من صاحب ليلة ودمنة؟
)ابن اﳌع  ،ا احظ ،ابن اﳌقفع ،اﳌعري(
 (١٣٩من صاحب كتاب ا اسن و ضداد؟
)اﳌتن  ،أبو نواس ،بوص ي ،ا احظ(
 (١٤٠أﺷ ر ﺷعراء ا مر ات؟
)أبو فراس ،ابن اﳌع  ،اﳌعري ،أبو نواس(
 (١٤١السيف والرمح والقرطاس والقلم ،ﳌن ذا القول؟
)اﳌتن  ،اﳌع  ،اﳌعري ،ا احظ(

 (١٤٢ما انت إليكم مما قالت العرب إﻻ أقله ،من القائل؟
)اﳌع  ،اﳌعري ،ا احظ ،اﳌتن (
 (١٤٣ما لسنا حم بلساننا وﻻ لغ م بلغتنا ،من القائل؟
) ا احظ ،اﳌع  ،اﳌعري ،اﳌتلمس(
 (١٤٤مختارات من أدب العرب ،صاحبه؟
)أبو العتا ية ،أبوم ن ،أبودر د ،أبو ا سن ﻋ الندوي(
 (١٤٥الدرة الي يمة وا و رة الثمينة ،من آثار؟
)ابن اﳌع  ،أبو العتا ية ،أبوالكﻼم ،ابن اﳌقفع(
 (١٤٦رسالة ال ابة من أﺷ ر الرسائل ل اتب ﻋاش العصر العبا  ،من و؟
)ابن اﳌقفع ،ابن اﳌع  ،اﳌعري ،أبو العتا ية(
 (١٤٧ﺷاﻋر ﻋبا ولد محلة كندة ،وقتله فاتك سد  ،من و؟
)ابن اﳌقفع ،اﳌتن  ،اﳌعري ،ابن الوردي(
 (١٤٨م ر أحمد  ،و كتاب ألفه  ..........ﺷرح ﺷعر اﳌتن
) ابن اﳌقفع ،أبو الطيب ،اﳌعري ،اﳌع (
 (١٤٩أديب من ندلس له ﻋبد الرحمن الناصر قصيدة  ،من و؟
)ابن اﳌع  ،ا احظ ،ابن اﳌقفع ،ابن ﻋبد ر ه(
 (١٥٠كتاب فضائل تراك  ،ألفه؟
)ا افظ ،اﳌع  ،ابن اﳌقفع ،ا احظ(
(١٥١م ان ميﻼد  ...........اﳌقفع جور
)ابن ،غداد ،بصرة ،مدان(
............ (١٥٢وفاة اﳌتن النعمانية
)جور ،م ان  ،ال وفة ،البصرة(
 (١٥٣م ان  ............اﳌتن ال وفة
)النعمانية ،جور،ميﻼد ،البصرة(

 (١٥٤م ان  ..........ابن اﳌقفع البصرة
)ال وفة ،النعمانية ،جور ،وفاة(
 (١٥٥م ان ميﻼد أ ي العﻼء  ...............وم ان وفاته معرة النعمان
)النعمانية ،معرة النعمانية ،النعمان ،اﳌعري(
............ (١٥٦وفاة أبو نواس واز
)م ان  ،معرةالنعمان ،ال وفة ،البصرة(
 ............ (١٥٧وفاة ا مدا ي غداد
) منبج ،م ان ،معرة النعمان ،مر د البصرة(
 .................(١٥٨ميﻼد ا احظ وم ان وفاته البصرة.
)ال وفة ،واز ،م ان  ،النعمانية(
 ..............(١٥٩ميﻼد ابن ﻋبد ر ه وم ان وفاته قرطبة
) البصرة ،ال وفة ،إﺷ يلية ،م ان(
 .............. (١٦٠ميﻼد البوص ي مصر
) غزة ،بصرة ،وفة ،م ان(
 ............. (١٦١وفاة البوص ي سكندر ة
)م ان ،ال وفة ،البصرة ،غداد(
 (١٦٢تو ا سن البصري ...........
)٧٢٧م،ﻋام ٧٢٨م٧٢٩ ،م٧٣٠،م(
 (١٦٣ﻋالم من أ ل السنة وا ماﻋة  ،من و؟
)البوص ي ،ا سن ،ا سن البصري ،ا س ن(
 (١٦٤أبونواس ،من و؟
)أبو العتا ية ،البوص ي ،أبو جندل ،ا سن بن ا ي(
 (١٦٥تو اﳌتن ..............
)٩٦٣م٩٦٦ ،٩٦٤ ،م،سنة ٩٦٥م(

 (١٦٦ا يل والليل والبيداء عرف  ......قائله؟
)اﳌتن  ،ﺷو  ،أبو نواس ،أبو العتا ية(
 (١٦٧مدح اﳌتن .............
)اﳌتلمس ،سيف الدولة  ،أبونواس ،أبوالعتا ية(
 (١٦٨تو اﳌعري............
)١٠٧٤م١٠٧٣ ،م،ﻋام ١٠٧٥م١٠٧٦،م(
 (١٦٩لزوم ما يلزم ﳌن ذا؟
)أبو العتا ية ،أبو الطيب ،أبو نواس ،أبو العﻼء اﳌعري(
 (١٧٠تو ابن اﳌقفع............
)٧٥٦م٧٥٧،م٧٥٨،م،ﻋام ٧٥٩م(
 (١٧١من و صاحب ليلة ودمنة؟
)ﻋبد ﷲ ابن اﳌقفع ،ا احظ ،أبو نواس ،أبو فراس(
 (١٧٢دب الصغ  ،ﳌن ذا؟
)ا احظ ،ﻋبد ﷲ ابن اﳌقفع ،أبو نواس ،أبو فراس(
 (١٧٣صاحب دب الكب ؟
)ابن اﳌع  ،ابن الفارض ،ﻋبد ﷲ ابن اﳌقفع ،ابن القيم(
 (١٧٤العقد الفر دـ ﳌن ؟
)ابن الفارض ،ابن اﳌع ـ ،ابن اﳌقفع ،ابن ﻋبد ر ه(
 (١٧٥له قصائد ز دية سما ا ا مصات ،من و؟
)ابن القيم ،ابن اﳌقفع ،ابن اﳌع  ،ابن ﻋبد ر ه(
 (١٧٦قصيد ال دة ،ﳌن؟
)البوص ي ،البصري ،ا احظ ،اﳌعري(
 (١٧٧من لقب شاﻋر اﳌدح ور ن ا س ن؟
)اﳌع  ،اﳌعري ،الكندي ،ابن ا ي(

 (١٧٨من و الشاﻋر الذي قتله ﺷعره ،؟
)اﳌتلمس ،اﳌع  ،اﳌتن  ،اﳌعري(
 (١٧٩من و ما الدنيا وﺷاغل الناس ،؟
)اﳌع  ،اﳌعري ،ابن ﻋبد ر ه ،اﳌتن (
 (١٨٠اللزوميات ـ ،ﳌن ذا ؟
)ابن اﳌع  ،اﳌتن  ،ا احظ ،أبو العﻼء اﳌعري(
 (١٨١سقط الزند  ،من ألفه؟
)ابو العﻼء اﳌعري ،ابن الفارض ،الزندي ،الوردي(
 (١٨٢لزوم ماﻻ يلزم ،ديوان ...............
) اﳌع ـ ،ابو العﻼء اﳌعري ،البوص ي ،البصري(
 (١٨٣أول اتب ﻋلم اﳌعا ي؟
)اﳌعري ،البوص ي ،ا اخظ ،البصري(
 (١٨٤أول كتاب ﻋلم اﳌعا ي؟
)كتاب ا يوان ،كتاب القانون ،البﻼغة الوا ة ،البيان والت ي ن(
 (١٨٥من و صاحب الدرة الي يمة ؟
)ﻋبد ﷲ ،ا احظ ،اﳌعري ،ﻋبد ﷲ ابن اﳌقفع(
 (١٨٦من و صاحب رسالة الغفران؟
)أبو العﻼء اﳌعري ،اﳌع  ،البح ي ،ابن باجة(
 (١٨٧من و صاحب ر البيان؟
)اﳌعري ،ا احظ ،ابن اﳌقفع ،ابن اﳌع (
 (١٨٨من و صاحب ليلة ودمنة؟
)ابن اﳌع  ،ا احظ ،ﻋبد ﷲ ابن اﳌقفع ،اﳌعري(
 (١٨٩من و صاحب كتاب ا اسن و ضداد؟
)اﳌتن  ،أبو نواس ،بوص ي ،ا احظ(

 (١٩٠ﺷاﻋر ا مر ات؟
)أبو فراس ،ابن اﳌع  ،اﳌعري ،أبو نواس(
 (١٩١السيف والرمح والقرطاس والقلم ،ﳌن ذا القول؟
)ابو الطيب اﳌتن  ،اﳌع  ،اﳌعري ،ا احظ(
 (١٩٢ما انت إليكم مما قالت العرب إﻻ أقله ،من القائل؟
)اﳌع  ،ابو العﻼء اﳌعري ،ا احظ ،اﳌتن (
 (١٩٣ما لسنا حم بلساننا وﻻ لغ م بلغتنا ،من القائل؟
) ا احظ ،اﳌع  ،ابو العﻼء اﳌعري ،اﳌتلمس(
 (١٩٤مختارات من أدب العرب ،صاحبه؟
)أبو العتا ية ،أبوم ن ،أبودر د ،أبو ا سن ﻋ ا سي الندوي(
 (١٩٥الدرة الي يمة وا و رة الثمينة ،من آثار؟
)ابن اﳌع  ،أبو العتا ية ،أبوالكﻼم ،ﻋبد ﷲ ابن اﳌقفع(
 (١٩٦رسالة ال ابة من أﺷ ر الرسائل ل اتب ﻋاش العصر العبا  ،من و؟
)ﻋبد ﷲ ابن اﳌقفع ،ابن اﳌع  ،اﳌعري ،أبو العتا ية(
 (١٩٧من و ﺷاﻋر ﻋبا ولد محلة كندة ،وقتله فاتك سد ؟
)ابن اﳌقفع ،ابو الطيب اﳌتن  ،اﳌعري ،ابن الوردي(
 (١٩٨م ر أحمد  ،و كتاب ألفه  ..........ﺷرح ﺷعر اﳌتن
) ابن اﳌقفع ،أبو الطيب ،ابو العﻼء اﳌعري ،اﳌع (
 (١٩٩من و أديب من ندلس له ﻋبد الرحمن الناصر قصيدة ؟
)ابن اﳌع  ،ا احظ ،ابن اﳌقفع ،ابن ﻋبد ر ه(
 (٢٠٠من ألف كتاب فضائل تراك ؟
)ا افظ ،ابن اﳌع  ،ﻋبد ﷲ ابن اﳌقفع ،ا احظ(

ANSWER KEY

(١مقامات العمانية ،ألف ا؟
)ا ر ري،
 (٢اﳌقامات ا رزة  ،مقامات ل؟
بد ع الزمان ال مدا ي
ار ثمار ،قول من رسالة ل؟
 (٣مثل سان حسان ،مثل
بد ع الزمان ال مدا ي
 (٤ﺷاﻋر ﻋبا ولد غداد  ،ان صديقا حميما لشاﻋر ﻋبا آخر ،من و؟
أبو تمام(
 (٥أ شد ﺷاﻋر ﻋبا قصيدة عد فت ﻋمور ة ﻋ ا ،من و؟
أبو تمام(
 (٦أنت وﷲ يا ب أم الشعراء غدا عدي ،قال أبو تمام ؟
) البح ي،
 (٧رض ت من الدنيا ب أس وﺷادن تح تفصيله فطن الفكر ،قائله؟
أبو نواس
 (٨ما اسم معروف ل ﺷرف الدين ﷴ بن سعيد؟
البوص ي،
 (٩ال واكب الدر ة مدح خ ال ية ،قصيدة ﺷ ة عرف باسم آخر و؟
ال دة(
 (١٠من و صاحب كتاب ا ماسة ؟
البح ي(
 (١١كتاب معا ي الشعر  ،ألفه؟
)البح ي،
 (١٢نقل فؤادك حيث ﺷ ت من ال وى ما ا ب إﻻ ا ب ب ول ،قائله؟
أبو تمام،

صرف أك ﺷعره إ التكسب ،من و؟

 (١٣ﺷاﻋر ﻋبا
أبوتمام،
 (١٤ﺷاﻋر ﻋبا مدح اﳌأمون وغ م ،من و؟
أبونواس(،
 (١٥ﺷاﻋر ﻋبا مدح اﳌعتصم وغ م ،من و؟
أبونواس(،
 (١٦ﺷاﻋر ﻋبا مدح الواثق وغ م ،من و؟
)أبوتمام،
 (١٧ﺷاﻋر ﻋبا مدح ا سن بن س ل وغ م ،من و؟
أبوتمام،
 (١٨ﺷاﻋر ﻋبا مدح أحمد بن أ ي داؤد وغ م ،من و؟
أبوتمام
 (١٩ﺷاﻋر ﻋبا ولد البصرة  ،ان أﻋ منذ مولده من و؟
شار بن برد(
 (٢٠ﺷاﻋر ﻋبا ان أﻋ منذ مولده  ،وا م بالزندقة ،من و؟
شار بن برد(
 (٢١ﺷاﻋر ﻋبا ا م بالزندقة ،و ش ت اﳌ اجاة ب نه و ن حماد بن رد ،من
و؟
) شار بن برد
(٢٢ﺷاﻋر ﻋبا اسمه أبو ا سن ﻋ بن العباس بن جر ج  ،أنه اﺷ ر باسم؟
ابن الرومي
 (٢٣أبو الفضل أحمد بن ا س ن اتصل بالصاحب بن ﻋباد،واﺷ ر باﳌقامات ،
بأي اسم أنه اﺷ ر؟
ال مدا ي،

 (٢٤أبو الفضل أحمد بن ا س ن ولد ال مذان ،واﺷ ر باﳌقامات  ،بأي اسم
أنه اﺷ ر؟
ال مدا ي(
(٢٥أبو تمام ﺷاﻋر ﻋبا وله مختارات من أجود الشعر عرف بكتاب؟
ا ماسة(
(٢٦بال صمت وأنت افضل صائم و سنة ﷲ الرضية تفطر ،يمدح البح ي ؟
)اﳌتو ل،
 (٢٧ﺷاﻋر ﻋبا ولد قرة ﻋ ن التمر اﺷ ر الز ديات  ،من و؟
أبو العتا ية
(٢٨ما و سم ا قيقي للمتن ؟
أحمد بن حسن،
 (٢٩ص ت نف ﻋما يد س نف وترفعت ﻋن جدا ل ج س ،سي ية ﺷ ة ل ؟
 ،البح ي(
 (٣٠كتاب ا يوان  ،كتاب مش ور ل؟
ا احظ(
(٣١حب ب بن أوس الطا ي اسم امل للشاﻋر ؟
)أبو تمام،
 (٣٢أبو ﻋبادة الوليد بن ﻋبيد الطا ي ﺷاﻋر اﺷ ر باسم ؟
البح ي،
(٣٣اﳌتن ﺷاﻋر ا ؟
ال افور،
 (٣٤ابن العميد لقب ب؟
ا احظ الثا ي(
 (٣٥جيده خ من جيدي وردي خ من رديئه ،قاله ح ن سئل أﺷعر أنت أم ابو
تمام ،من القائل؟

البح ي(
 (٣٦ولو اج لكنت أﺷعر الناس ،قال شار ؟
)جر ر،
 (٣٧ما ء أد ل ذه اﳌدينة إ الفسق من أﺷعار ذا ﻋ اﳌ د  ،قال
مالك بن دينار ﻋن ؟
شار بن برد،
 (٣٨ابوتمام  ،قبيلته؟
 ،طي،
 (٣٩أﻻ ليت الشباب عود يوما ﻻخ ه بما فعل اﳌش ب ،قائله؟
أبو العتا ية(
 (٤٠إذا اﳌرء لم عتق من اﳌال نفسه تملكه اﳌال الذي و مالك ،قائله؟
أبوالعتا ية(
 (٤١السيف أصدق إنباء من الكتب حده ا د ب نا د واللعب،قائله؟
)أبو تمام
 (٤٢أول من فتح للشعر باب الوﻋظ والز د؟
أبو العتا ية،
 (٤٣من و ﺷاﻋر اﳌدح؟
 ،اﳌعري
 (٤٤من و ر ن ا س ن؟
اﳌعري(
 (٤٥من و اﳌرﻋث؟
شار بن برد(
 (٤٦تو البوص ي............
)١٢٩٦م،
(٤٧من و صاحب كتاب العقد الفر د  ،له قصائد ز ديات سما ا اﳌمحصات؟

ابن ﻋبد ر ه،
 (٤٨اﳌقامات البغدادية والز يدية  ،كت ا ؟
ا ر ري
 (٤٩من و راوي مقامات ا ر ري؟
حارث بن مام(
 (٥٠من و بطل مقامات ال مدا ي؟
سكندري(
 (٥١السيف أصدق إنباء من الكتب حده ا د ب ن ا د واللعب،من القائل؟
)أبو تمام،
 (٥٢أول فاتح للشعر باب الوﻋظ والز د ،من ؟
أبو العتا ية،
 (٥٣ﺷاﻋر اﳌدح ،من و؟
أبو العﻼء اﳌعري،
 (٥٤ر ن ا س ن ،من و ؟
اﳌعري(
 (٥٥اﳌرﻋث ،من و ؟
شار بن برد(
 (٥٦تو البوص ي............
)ﻋام ١٢٩٦م،
 (٥٧صاحب كتاب العقد الفر د  ،له قصائد ز ديات سما ا اﳌمحصات ،من و؟
ابن ﻋبد ر ه
 (٥٨من كتب اﳌقامات البغدادية ؟
ا ر ري
 (٥٩راوي مقامات ا ر ري ،من و؟
حارث بن مام(

 (٦٠بطل مقامات ال مدا ي ،من و؟
سكندري(
(٦١من ألف مقامات العمانية ؟
)ا ر ري،
 (٦٢من ألف اﳌقامات ا رزة  ،؟
ال مدا ي،
ار ثمار ،قول من رسالة ل؟
 (٦٣مثل سان حسان ،مثل
 ،ال مدا ي
 (٦٤من و ﺷاﻋر ﻋبا ولد غداد  ،ان صديقا حميما لشاﻋر ﻋبا آخر؟
أبو تمام(
 (٦٥أ شد ﺷاﻋر ﻋبا قصيدة عد فتح ﻋمور ة ﻋ ا ،من و؟
أبو تمام(
 (٦٦أنت وﷲ يا ب أم الشعراء غدا عدي ،قال  ..........البح ي ؟
)أبوتمام،
 (٦٧رض ت من الدنيا ب أس وﺷادن تح تفصيله فطن الفكر ،من القائل؟
أبو نواس
 (٦٨ما سم اﳌعروف ل ﺷرف الدين ﷴ بن سعيد؟
البوص ي
 (٦٩ال واكب الدر ة مدح خ ال ية ،قصيدة ﺷ ة عرف باسم آخر و؟
قصيدة ال دة(
 (٧٠من و صاحب كتاب ا ماسة ؟
البح ي(
 (٧١من ألف كتاب معا ي الشعر ؟
)البح ي،
 (٧٢نقل فؤادك حيث ﺷ ت من ال وى ما ا ب إﻻ ا ب ب ول ،من القائل؟

أبو تمام،
 (٧٣من و ﺷاﻋر ﻋبا صرف أك ﺷعره إ التكسب ؟
أبوتمام،
 (٧٤من و ﺷاﻋر ﻋبا مدح اﳌأمون وغ م؟
أبونواس(
 (٧٥من ﺷاﻋر ﻋبا مدح اﳌعتصم وغ م ؟
أبونواس(
 (٧٦من و ﺷاﻋر ﻋبا مدح الواثق وغ م ؟
)أبوتمام،
 (٧٧من و ﺷاﻋر ﻋبا مدح ا سن بن س ل وغ م ؟
أبوتمام،
 (٧٨من و ﺷاﻋر ﻋبا مدح أحمد بن أ ي داؤد وغ م ؟
 ،أبوتمام
 (٧٩من و ﺷاﻋر ﻋبا ولد البصرة  ،ان أﻋ منذ مولده ؟
شار بن برد(
 (٨٠من ﺷاﻋر ﻋبا ان أﻋ منذ مولده  ،وا م بالزندقة ؟
شار بن برد(
 (٨١من ﺷاﻋر ﻋبا ا م بالزندقة ،و ش ت اﳌ اجاة ب نه و ن حماد بن رد؟
) شار بن برد
(٨٢ﺷاﻋر ﻋبا اسمه أبو ا سن ﻋ بن العباس بن جر ج  ،أنه اﺷ ر باسم؟
ابن الرومي،
 (٨٣أبو الفضل أحمد بن ا س ن اتصل بالصاحب بن ﻋباد،واﺷ ر باﳌقامات ،
بأي اسم أنه اﺷ ر؟
بد ع الزمان ال مدا ي

 (٨٤أبو الفضل أحمد بن ا س ن ولد ال مذان ،واﺷ ر باﳌقامات  ،بأي اسم
أنه اﺷ ر؟
 ،بد ع الزمان ال مدا ي(
(٨٥أبو تمام ﺷاﻋر ﻋبا وله مختارات من أجود الشعر عرف بكتاب؟
كتاب ا ماسة(
(٨٦بال صمت وأنت افضل صائم و سنة ﷲ الرضية تفطر ،يمدح البح ي ؟
)اﳌتو ل،
 (٨٧من و ﺷاﻋر ﻋبا ولد قر ة ﻋ ن التمر اﺷ ر الز ديات؟
أبو العتا ية،
(٨٨ما سم ا قيقي للمتن ؟
 ،أحمد بن حسن،
 (٨٩ص ت نف ﻋما يد س نف وترفعت ﻋن جدا ل ج س ،سي ية ﺷ ة ل ؟
البح ي(
 (٩٠من ألف كتاب ا يوان ؟
ا احظ(
(٩١من و حب ب بن أوس الطا ي ؟
)أبو تمام
 (٩٢من و أبو ﻋبادة الوليد بن ﻋبيد الطا ي ؟
البح ي،
(٩٣اﳌتن ﺷاﻋر ا ؟
ملك ال افور
 (٩٤لقب ابن العميد ب؟
ا احظ الثا ي(
 (٩٥جيده خ من جيدي وردي خ من رديئه ،قاله ح ن سئل أﺷعر أنت أم ابو
تمام ،من قائله؟

البح ي(
 (٩٦ولو اج لكنت أﺷعر الناس ،قال  ..........جر ر ؟
) شار بن برد،
 (٩٧ما ء أد ل ذه اﳌدينة إ الفسق من أﺷعار ذا ﻋ اﳌ د  ،قال ......
ﻋن شار بن برد ؟
مالك بن دينار
 (٩٨ما قبيلة ا ي تمام ؟
طي،
 (٩٩أﻻ ليت الشباب عود يوما ﻻخ ه بما فعل اﳌش ب ،من القائل؟
أبو العتا ية(
 (١٠٠إذا اﳌرء لم عتق من اﳌال نفسه تملكه اﳌال الذي و مالك ،من القائل؟
أبوالعتا ية(
(١٠١م ان ميﻼد ابن اﳌقفع.............
)جور
 (١٠٢م ان وفاة اﳌتن ..................
النعمانية،
 (١٠٣م ان ميﻼد اﳌتن ..............
ال وفة
 (١٠٤م ان وفاة ابن اﳌقفع ......................
البصرة(
 (١٠٥م ان ميﻼد أ ي العﻼء اﳌعري وم ان وفاته ...............
معرة النعمان(
 (١٠٦م ان وفاة أبو نواس ..................
) واز،

 (١٠٧م ان وفاة ا مدا ي ...........
غداد،
 (١٠٨م ان ميﻼد ا احظ وم ان وفاته ...............
البصرة،
 (١٠٩م ان ميﻼد ابن ﻋبد ر ه وم ان وفاته ...............
 ،قرطبة(
 (١١٠م ان ميﻼد البوص ي ...................
مصر(
 (١١١م ان وفاة البوص ي ................
) سكندر ة
 (١١٢تو ا سن البصري ﻋام ...........
٧٢٨ ،م،
 (١١٣إمام وﻋالم من أ ل السنة وا ماﻋة  ،من و؟
ا سن البصري،
 (١١٤ا سن بن ا ي ،من و؟
أبو نواس(
 (١١٥تو اﳌتن سنة ..............
٩٦٥ ،م(
 (١١٦ا يل والليل والبيداء عرف  ......من القائل؟
)اﳌتن ،
 ................ (١١٧مدح سيف الدولة
اﳌتن ،
 (١١٨تو اﳌعري ﻋام ............
١٠٧٥م،

 (١١٩اللزوميات ﳌن ذا؟
أبو العﻼء اﳌعري(
 (١٢٠تو ابن اﳌقفع ﻋام ............
٧٥٩،م(
 (١٢١من و صاحب ليلة ودمنة؟
)ابن اﳌقفع،
 (١٢٢دب الصغ  ،ﳌن ذا؟
ابن اﳌقفع،
 (١٢٣صاحب دب الكب ؟
 ،ابن اﳌقفع
 (١٢٤من و صاحب العقد الفرد ؟
ابن ﻋبد ر ه(
 (١٢٥له قصائد ز دية سما ا ا مصات ،من و؟
ابن ﻋبد ر ه(
 (١٢٦من وصاحب قصيد ال دة؟
)البوص ي،
 (١٢٧من و ﺷاﻋر اﳌدح ور ن ا س ن؟
اﳌعري،
 (١٢٨الشاﻋر الذي قتله ﺷعره ،من و؟
اﳌتن ،
 (١٢٩ما الدنيا وﺷاغل الناس ،من و؟
اﳌتن (
 (١٣٠اللزوميات ـ ،ﳌن ذا الديوان؟
اﳌعري(

 (١٣١سقط الزند  ،ديوان  ،من ألفه؟
)اﳌعري،
 (١٣٢لزوم ماﻻ يلزم ،ديوان ...............
اﳌعري،
 (١٣٣أول من كتب ﻋلم اﳌعا ي؟
ا اخظ
 (١٣٤أول كتاب ﻋلم اﳌعا ي؟
البيان والت ي ن(
 (١٣٥الدرة الي يمة  ،صاحبه..........
ابن اﳌقفع(
 (١٣٦من صاحب رسالة الغفران؟
)اﳌعري،
 (١٣٧من صاحب ر البيان؟
ا احظ،
 (١٣٨من صاحب ليلة ودمنة؟
ابن اﳌقفع،
 (١٣٩من صاحب كتاب ا اسن و ضداد؟
ا احظ(
 (١٤٠أﺷ ر ﺷعراء ا مر ات؟
أبو نواس(
 (١٤١السيف والرمح والقرطاس والقلم ،ﳌن ذا القول؟
)اﳌتن ،
 (١٤٢ما انت إليكم مما قالت العرب إﻻ أقله ،من القائل؟
اﳌعري،

 (١٤٣ما لسنا حم بلساننا وﻻ لغ م بلغتنا ،من القائل؟
اﳌعري
 (١٤٤مختارات من أدب العرب ،صاحبه؟
أبو ا سن ﻋ الندوي(
 (١٤٥الدرة الي يمة وا و رة الثمينة ،من آثار؟
ابن اﳌقفع(
 (١٤٦رسالة ال ابة من أﺷ ر الرسائل ل اتب ﻋاش العصر العبا  ،من و؟
)ابن اﳌقفع،
 (١٤٧ﺷاﻋر ﻋبا ولد محلة كندة ،وقتله فاتك سد  ،من و؟
اﳌتن ،
 (١٤٨م ر أحمد  ،و كتاب ألفه  ..........ﺷرح ﺷعر اﳌتن
اﳌعري،
 (١٤٩أديب من ندلس له ﻋبد الرحمن الناصر قصيدة  ،من و؟
ابن ﻋبد ر ه(
 (١٥٠كتاب فضائل تراك  ،ألفه؟
ا احظ(
(١٥١م ان ميﻼد  ...........اﳌقفع جور
)ابن،
............ (١٥٢وفاة اﳌتن النعمانية
م ان
 (١٥٣م ان  ............اﳌتن ال وفة
ميﻼد،
 (١٥٤م ان  ..........ابن اﳌقفع البصرة
وفاة(

 (١٥٥م ان ميﻼد أ ي العﻼء  ...............وم ان وفاته معرة النعمان
اﳌعري(
............ (١٥٦وفاة أبو نواس واز
)م ان ،
 ............ (١٥٧وفاة ا مدا ي غداد
م ان،
 .................(١٥٨ميﻼد ا احظ وم ان وفاته البصرة.
م ان ،
 ..............(١٥٩ميﻼد ابن ﻋبد ر ه وم ان وفاته قرطبة
م ان(
 .............. (١٦٠ميﻼد البوص ي مصر
م ان(
 ............. (١٦١وفاة البوص ي سكندر ة
)م ان،
 (١٦٢تو ا سن البصري ...........
ﻋام ٧٢٨م،
 (١٦٣ﻋالم من أ ل السنة وا ماﻋة  ،من و؟
ا سن البصري،
 (١٦٤أبونواس ،من و؟
ا سن بن ا ي(
 (١٦٥تو اﳌتن ..............
سنة ٩٦٥م(
 (١٦٦ا يل والليل والبيداء عرف  ......قائله؟
)اﳌتن ،

 (١٦٧مدح اﳌتن .............
سيف الدولة ،
 (١٦٨تو اﳌعري............
،ﻋام ١٠٧٥م،
 (١٦٩لزوم ما يلزم ﳌن ذا؟
أبو العﻼء اﳌعري(
 (١٧٠تو ابن اﳌقفع............
،ﻋام ٧٥٩م(
 (١٧١من و صاحب ليلة ودمنة؟
)ﻋبد ﷲ ابن اﳌقفع،
 (١٧٢دب الصغ  ،ﳌن ذا؟
ﻋبد ﷲ ابن اﳌقفع،
 (١٧٣صاحب دب الكب ؟
ﻋبد ﷲ ابن اﳌقفع
 (١٧٤العقد الفر دـ ﳌن ؟
 ،ابن ﻋبد ر ه(
 (١٧٥له قصائد ز دية سما ا ا مصات ،من و؟
ابن ﻋبد ر ه(
 (١٧٦قصيد ال دة ،ﳌن؟
)البوص ي
 (١٧٧من لقب شاﻋر اﳌدح ور ن ا س ن؟
اﳌعري،
 (١٧٨من و الشاﻋر الذي قتله ﺷعره ،؟
اﳌتن

 (١٧٩من و ما الدنيا وﺷاغل الناس ،؟
اﳌتن (
 (١٨٠اللزوميات ـ ،ﳌن ذا ؟
أبو العﻼء اﳌعري(
 (١٨١سقط الزند  ،من ألفه؟
)ابو العﻼء اﳌعري،
 (١٨٢لزوم ماﻻ يلزم ،ديوان ...............
ابو العﻼء اﳌعري،
 (١٨٣أول اتب ﻋلم اﳌعا ي؟
 ،ا اخظ،
 (١٨٤أول كتاب ﻋلم اﳌعا ي؟
البيان والت ي ن(
 (١٨٥من و صاحب الدرة الي يمة ؟
ﻋبد ﷲ ابن اﳌقفع(
 (١٨٦من و صاحب رسالة الغفران؟
)أبو العﻼء اﳌعري،
 (١٨٧من و صاحب ر البيان؟
ا احظ
 (١٨٨من و صاحب ليلة ودمنة؟
 ،ﻋبد ﷲ ابن اﳌقفع،
 (١٨٩من و صاحب كتاب ا اسن و ضداد؟
 ،ا احظ(
 (١٩٠ﺷاﻋر ا مر ات؟
أبو نواس(

 (١٩١السيف والرمح والقرطاس والقلم ،ﳌن ذا القول؟
)ابو الطيب اﳌتن ،
 (١٩٢ما انت إليكم مما قالت العرب إﻻ أقله ،من القائل؟
)اﳌع ،
 (١٩٣ما لسنا حم بلساننا وﻻ لغ م بلغتنا ،من القائل؟
ابو العﻼء اﳌعري
 (١٩٤مختارات من أدب العرب ،صاحبه؟
 ،أبو ا سن ﻋ ا سي الندوي(
 (١٩٥الدرة الي يمة وا و رة الثمينة ،من آثار؟
ﻋبد ﷲ ابن اﳌقفع(
 (١٩٦رسالة ال ابة من أﺷ ر الرسائل ل اتب ﻋاش العصر العبا  ،من و؟
)ﻋبد ﷲ ابن اﳌقفع
 (١٩٧من و ﺷاﻋر ﻋبا ولد محلة كندة ،وقتله فاتك سد ؟
ابو الطيب اﳌتن ،
 (١٩٨م ر أحمد  ،و كتاب ألفه  ..........ﺷرح ﺷعر اﳌتن
ابو العﻼء اﳌعري،
 (١٩٩من و أديب من ندلس له ﻋبد الرحمن الناصر قصيدة ؟
ابن ﻋبد ر ه(
 (٢٠٠من ألف كتاب فضائل تراك ؟
ا احظ(
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