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 (١أعﻼم الن و الشعر العصرا ديث ،ﳌن ذا الكتاب؟
)ﷴ يوسف كوكن ،يوسف إدر س ،أحمد محرم ،أحمد اش (
 (٢ا امع تار خ دب العر ي ـ مؤلفه ؟
)جر ز دان ،حنا الفاخوري ،يوسف كوكن ،أحمد ب ت(
 (٣اﳌوجز تار ح دب العر ي وتار خه  ،ﳌن ذا الكتاب؟
)أحمد إبرا يم ،أحمد شايب ،حنا الفاخوري ،جر ز دان(
 .................. (٤أقصر من أنواع القصة
) القصة ،الرواية ،نوفيﻼ ،قصوصة(
 (٥إبل س ي تصرقصة قص ة كت ا ..............
)نجيب ،طه ،مصطفى ،توفيق ا كيم(
 (٦توفيق ا كيم و قاص ..............
)مصري ،سوري،أرد ي ،سعودي(
 (٧السلطان ا ائر ،ﳌن ؟
)مصطفى ،توفيق ا كيم ،طه ،نجيب(
 (٨الشباب ﳌن؟
)أحمد محرم ،اﳌتن  ،إيليا أبو ما  ،أحمد شو (
عام ........م
 (٩ولد إيليا أبو ما
)(١٨٨٩ ،١٨٩٠ ،١٨٨٨ ،١٨٨٧
.............
ولد إيليا أبو ما
(١٠

)أردن ،مصر ،قطر ،لبنان(
السنة ا ادي عشر انتقل إيليا إ ...........
(١١
)مصر ،لبنان ،أردن ،الكو ت(
عام ١٩١٦م انتقل إيليا إ مدينة.........
(١٢
)نيو دل  ،نيو يورك ،بار س ،قا رة(
أسس إيليا الرابطة القلمية تحت رئاسة ................
(١٣
)بن طا ر ،نجيب ،ج ان خليل ج ان ،مصطفى(
ا داول لـ.................
(١٤
)ج ان ،أبوشادي ،مصطفى ،إيليا(
ا مائل ﻷبو ...............
(١٥
) شادي ،طه ،توفيق ،ما (
ت وتراب ﳌن ذا الكتاب؟
(١٦
)إيليا أبو ما  ،لطفي  ،حس ن ،محفوظ(
تو إيليا سنة  .................م
(١٧
)(١٩٥٩،١٩٨٦،١٩٥٧،١٩٥٨
شمس ال ار ،من مسرحيات ...............
(١٨
)طه ،محفوظ ،توفيق ا كيم  ،مصطفى(
خليل مطران شاعر  ........مصري مسي
(١٩
)سعودي ،قطري ،كو  ،لبنا ي(
لقب خليل مطران شاعر.................
(٢٠
)البلدين ،الشعراء ،البلدان ،القطر ن(
ولد خليل مطران عام ...............
(٢١
)١٨٧٢م١٨٧٣ ،م١٨٧١ ،م١٨٧٤ ،م(
أحمد أم ن أديب ..............
(٢٢

)أرد ي ،مصري ،كو  ،قطري(
ولد أحمد أم ن ..............
(٢٣
)الق وان ،القرطبة ،القا رة ،البغداد(
حيا ي ،ﳌن ذا الكتاب؟
(٢٤
)أحمد ب ت ،أحمد محرم ،مصطفى ،أحمد أم ن(
تو أحمد أم ن سنة ..................
(٢٥
)١٩٥١م١٩٥٢ ،م١٩٥٣ ،م١٩٥٤ ،م(
النقد د ي  ،ﳌن ذا الكتاب؟
(٢٦
)أحمد أم ن ،أم ن ،أحمد ،طه(
 .................سﻼم للدكتورأحمد أم ن
(٢٧
)فجر ،ض  ،ظ ر ،ل ا يحة(
معروف الرصا شاعر..............
(٢٨
)فار  ،قطري ،عرا  ،فلسطي (
.................عاش ب ن ١٨٧٥م و١٩٤٥م
(٢٩
)مطران ،إيليا ،أحمد ،معروف الرصا (
شارك إيليا تأس س  ...............مع ج ان وميخائيل
(٣٠
)م ر ،أبولو ،دبية ،الرابطة القلمية(
النظرات والع ات  ،ألف ما ..................
(٣١
)مصطفى لطفي ،لطفي السيد ،طه ،حس ن(
لقب أحمد شو بـ ....................
(٣٢
)شاعرالقطر ن ،أم الشعراء ،أم البلدان ،أم اطور العرب(
مصرع ليو باترا ،ﳌن ذه اﳌسرحية؟
(٣٣
)أحمد ،محرم ،أحمد شو  ،اﳌتن (
ولد أحمد شو سنة ١٨٧٨م وتو سنة...........
(٣٤

)١٩٣٠م١٩٣١ ،م١٩٣٣ ،م١٩٣٢ ،م(
ج ان اتب لبنا ي.............
(٣٥
)لند ي ،كندي ،أور ي ،أمر ي(
ولد ج ان  ٦يناير ١٨٨٣م ........
(٣٦
)لبنان ،عدنان ،عدن ،قا رة(
تو ج ان  ١٠ .........إبر ل ١٩٣١م بداء السل
(٣٧
)نيو جار  ،نيو يورك ،نيو دل  ،ك (
مؤلفات ج ان بـ  :................اﳌواكب  ،العواصف ،رواح
(٣٨
اﳌتمردة ،جنحة اﳌتكسرة ،عرا س اﳌروج.
) نجل ية ،ردية ،العر ية ،الفارسية(
مؤلفات ج ان بالـ  : .............الن  ،ا نون ،حديقة الن  ،سوع
(٣٩
ابن سان.
)العر ية ،ال ندية ،الفارسية ،نجل ية(
رمل وز د  ،ألفه ...........
(٤٠
)ج ان ،شو  ،الرصا  ،الشا ي(
البدا ع والطرائف ،ألفه............
(٤١
)ج ان ،الرصا  ،الشا ي ،شو (
ولد محمود درو ش عام  ١٩٤١قر ة ........
(٤٢
)القا رة ،ال وة ،البغداد ،الق وان(
عد محمود درو ش شاعر ........الفلسطي ية
(٤٣
)اﳌفاوضة ،التضامن ،اﳌقاومة ،ا ادلة(
ولد فدوى طوقان عام ١٩١٧م و ........سنة ٢٠٠٣م
(٤٤
)ولد ،نزح ،انتقل ،تو (

لقبت فدوى طوقان شاعرة ..........
(٤٥
)القطر ،القطر ن ،البحر ن ،الفلسط ن(
من آثار ........الن ية  :أ إبرا يم ،رحلة جبلية :رحلة صعبة
(٤٦
)فدوى طوقان ،طه ،مصطفى  ،الر اف (
من آثار ..........الشعر ة :وحدي مع يام ،وجد ا ،أعط  ،أمام
(٤٧
الباب اﳌغلق ،الليل والفرسان
)صادق الر اف  ،محمود درو ش ،فدوى طوقان ،طه(
ج ان من أدباء ...........
(٤٨
)اﳌتجر ،ا ديث ،اﳌ ر ،اﳌعصر(
أبو القاسم الشا ي شاعر........
(٤٩
)جزائري ،نيج ي ،كو  ،تو (
لقب الشا ي شاعر.........
(٥٠
)ا مراء ،السوداء ،البيضاء ،ا ضراء(
نجيب محفوظ روا ي .........
(٥١
)مصري ،كو  ،عما ي ،أرد ي(
 ........و أول من حازجائزة نو يل دب من أدباء العرب
(٥٢
)طه حس ن ،نجيب محفوظ ،نزارقبا ي ،درو ش(
طه حس ن أديب ناقد ...........
(٥٣
)كو  ،قطري ،مصري ،يم (
لقب طه حس ن بـ ...........
(٥٤
)عميد  ،عميد الفلسطي  ،العميد ،عميد دب العر ي(
اﳌعذبون رض ،مؤلفه .........
(٥٥
)مصطفى ،الر اف  ،ا سن ،طه حس ن(
مع الناس كتاب ألفه .................
(٥٦

)ع الطنطاوي ،ع ا ارم ،أبو ا سن الندوي ،أحمد ا رم(
تأمﻼت عذو ة الكون  ،كتاب ألفه .........
(٥٧
)ع الطنطاوي ،أحمد ب ت ،عبد القدوس ،ع أحمد(
سرنديب ،ﳌن ذا الشعر؟
(٥٨
)ع أحمد باكث  ،أحمد ا رم ،محمود سامي البارودي ،أحمد شو (
أﻻ أ ا الظالم اﳌس بد ،ﳌن ذا الشعر؟
(٥٩
)اﳌتن  ،شو  ،إيليا،أبو القاسم الشا ي(
إب سام ،ﳌن ذا الشعر؟
(٦٠
)اﳌتن  ،أحمد شو  ،ع ا رم ،إيليا أبو ما (
مختارات من أدب العرب لـ ...............
(٦١
)أبو ا سن الندوي ،أنورشاه ،ع البلغرامي ،اﳌنفلوطي(
فيض ا اطر  ،ﳌن ذا؟
(٦٢
)أحمد ب ت ،أحمد أم ن ،أم ن حس ن ،مصطفى لطفي(
قصص ا يوان ،مؤلفه ............
(٦٣
)أحمد أم ن ،طه حس ن ،أحمد ب ت ،مصطفي اﳌنفلوطي(
ميﻼد بطل  ،ﳌن ذا؟
(٦٤
)نجيب محفوظ ،طه حس ن ،نزال قبا ي ،توفيق ا كيم(
ميﻼد بطل  ..............توفيق ا كيم
(٦٥
)قصة ،تار خ ،رواية ،مسرحية(
أعﻼم الن و الشعر العصرا ديث ،ﳌن ذا الكتاب؟
(٦٦
)ﷴ يوسف كوكن ،يوسف إدر س ،أحمد محرم ،أحمد اش (
ا امع تار خ دب العر ي ـ مؤلفه ؟
(٦٧
)جر ز دان ،حنا الفاخوري ،يوسف كوكن ،أحمد ب ت(
اﳌوجز تار ح دب العر ي وتار خه  ،ﳌن ذا الكتاب؟
(٦٨

)أحمد إبرا يم ،أحمد شايب ،حنا الفاخوري ،جر ز دان(
 ..................أقصر من أنواع القصة
(٦٩
) القصة ،الرواية ،نوفيﻼ ،قصوصة(
إبل س ي تصرقصة قص ة كت ا ..............
(٧٠
)نجيب ،طه ،مصطفى ،توفيق ا كيم(
توفيق ا كيم و قاص ..............
(٧١
)مصري ،سوري،أرد ي ،سعودي(
السلطان ا ائر ،ﳌن ؟
(٧٢
)مصطفى ،توفيق ا كيم ،طه ،نجيب(
الشباب ﳌن؟
(٧٣
)أحمد محرم ،اﳌتن  ،إيليا أبو ما  ،أحمد شو (
عام ........م
ولد إيليا أبو ما
(٧٤
)(١٨٨٩ ،١٨٩٠ ،١٨٨٨ ،١٨٨٧
.............
ولد إيليا أبو ما
(٧٥
)أردن ،مصر ،قطر ،لبنان(
السنة ا ادي عشر انتقل إيليا إ ...........
(٧٦
)مصر ،لبنان ،أردن ،الكو ت(
عام ١٩١٦م انتقل إيليا إ مدينة.........
(٧٧
)نيو دل  ،نيو يورك ،بار س ،قا رة(
أسس إيليا الرابطة القلمية تحت رئاسة ................
(٧٨
)بن طا ر ،نجيب ،ج ان خليل ج ان ،مصطفى(
ا داول لـ.................
(٧٩
)ج ان ،أبوشادي ،مصطفى ،إيليا(
ا مائل ﻷبو ...............
(٨٠

) شادي ،طه ،توفيق ،ما (
ت وتراب ﳌن ذا الكتاب؟
(٨١
)إيليا أبو ما  ،لطفي  ،حس ن ،محفوظ(
تو إيليا سنة  .................م
(٨٢
)(١٩٨٦،١٩٥٧،١٩٥٨،١٩٥٩
طه حس ن أديب .............
(٨٣
)فار  ،ندي ،عري ،تو (
نجيب محفوظ اتب .........
(٨٤
)أردوي ،لوي ،تو  ،عر ي(
ثرثرة فوق النيل ،ألفه.............
(٨٥
)نزار ،توفيق ،ج ان ،نجيب (
ولد أحمد شو عام ...............م
(٨٦
)(١٨٦٦ ،١٨٦٩ ،١٨٦٧ ،١٨٦٨
تو أحمد شو سنة ...........م
(٨٧
)(١٩٣٤ ،١٩٣٣ ،١٩٣٢ ،١٩٣١
أحمد شو شاعر.............
(٨٨
)لبنا ي ،عصري ،مصري ،م ري(
لقب أحمد شو بـ ..............
(٨٩
)حم الشعر ،إمراطور الشعر ،شاعرالوطن ،أم الشعراء(
أو ل من ألف اﳌسرح الشعر العر ي؟
(٩٠
)اﳌتن  ،عبد القدوس ،حافظ ،أحمد شو (
مسرحية  ...............من مسرحيات أحمد شو
(٩١
)ع بك الكب  ،عمر ،أبو بكر ،عثمان(
مسرحية  ...............من مسرحيات أحمد شو
(٩٢

)ع بك الصغ  ،شر عة الغاب ،أبو بكر ،عثمان(
مسرحية  ...............من مسرحيات أحمد شو
(٩٣
)علية الكب ة ،عمر ،البخيلة ،عثمان(
مسرحية  ...............من مسرحيات أحمد شو
(٩٤
)ع الكب  ،عمر ،أبو بكر ،الست دى(
مسرحية  ...............من مسرحيات أحمد شو
(٩٥
)ع بك الكب  ،عمر ،أبو بكر ،عن ة(
مسرحية  ...............من مسرحيات أحمد شو
(٩٦
)أم ة ندلس ،عمر ،أبو بكر ،عثمان(
ولد مصطفى لطفي .............
(٩٧
)منفي ،منفلوط ،مرجان ،مق (
كتابا  ....................النظرات والع ات
(٩٨
)صادق الر اف  ،مصطفى أم ن ،مصطفى لطفي ،لطفي السيد(
اﳌنفلوطي و أديب ................
(٩٩
(
 ،مصري،
)مع ي ،م
 (١٠٠مصطفي لطفي اﳌنفلوطي ولد عام ........ ١٢٨٩
)ميﻼدية ،مولدية ،م ر ة ،ر ة(
 (١٠١ألف ﷴ يوسف كوكن كتاب .........
)أعﻼم الن والشعرـ تار خ دب ،التار خ د ي ،تار خ ال شر ع(
 (١٠٢ألف حنا الفاخوري كتابا عنوانه............
)تار خ العرب ،ا امع تار خ دب العر ي  ،تار خ دب ،تار خ سان(
 (١٠٣ألف حنا الفاخوري كتابا عنوانه............
)التار خ ،اﳌقدمة ،اﳌوجز تار ح دب العر ي وتار خه  ،العرب(
 (١٠٤ما أقصر من أنواع القصة؟

) اﳌسرحية ،الرواية ،نوفيﻼ ،القصة القص ة(
 ................ (١٠٥قصة قص ة كت ا توفيق ا كيم
)القصة ،قصوصة ،اﳌسرحية ،إبل س ي تصر(
 (١٠٦توفيق ا كيم و  ............مصري
)قاص ،شاعر ،غنا ي ،ناظم(
 (١٠٧ألف توفيق ...................
)أيام ،السلطان ا ائر ،حيا ي ،نجدة(
 (١٠٨الشباب ﳌن؟
)أحمد محرم ،اﳌتن  ،إيليا أبو ما  ،أحمد شو (
 (١٠٩ولد  ..................عام١٨٨٩م
)طه ،مصطفى لطفي ،توفيق ،إيليا(
لبنان
 ........... (١١٠إيليا أبو ما
)تو  ،انتقل ،سكن ،ولد(
السنة  ............انتقل إيليا إ مصر
(١١١
)ا ادي عشر ،الثا ي عشر ،الثالث عشرـ الرا ع(
عام ............م انتقل إيليا إ مدينةنيو يورك
(١١٢
)(١٩١٧،١٩١٨،١٩١٦،١٩١٥
 (١١٣أسس  .........الرابطة القلمية تحت رئاسة ج ان خليل
)بن طا ر ،نجيب ،إيليا أبو ما  ،مصطفى(
 ............. (١١٤ﻹيليا أبو ما
)ا بال ،ار ،البحار ،ا داول(
 .............. (١١٥ﻷ ي ما
) ا ناز ر ،ا مار ،حمارا كيم ،ا مائل(
 .............. (١١٦ﻹيليا أبو ما

)ت وتراب  ،رواتب ،النظرات ،الع ات(
 (١١٧تو إيليا سنة  .................م
)(١٩٨٦،١٩٥٧،١٩٥٨،١٩٥٩
 ، ............... (١١٨من مسرحيات توفيق ا كيم
)قمرالزمان ،قمر الليل ،شمس ال ار ،شمس الليل(
 (١١٩خليل مطران شاعر لبنا ي  ............مسي
)سعودي ،قطري ،كو  ،مصري(
 (١٢٠لقب  ....................شاعرالقطر ن
)شاعرالبلدين ،أم الشعراء ،شاعرقطري ،خليل مطران(
 (١٢١ولد خليل مطران عام ...............
)١٨٧٢م١٨٧٣ ،م١٨٧١ ،م١٨٧٤ ،م(
 .............. (١٢٢أديب مصري
)محمود درو ش ،أحمد أم ن ،الطيب الصا  ،ع أحمد(
 ............ (١٢٣أحمد أم ن القا رة.
)تو  ،مات ،ولد ،انتقل(
 (١٢٤ألف أحمد أم ن ............
)أنا ،حياة ﷴ ،حياة مصطفى ،حيا ي(
 (١٢٥تو أحمد أم ن سنة ..................
)١٩٥١م١٩٥٢ ،م١٩٥٣ ،م١٩٥٤ ،م(
 (١٢٦ألف أحمد أم ن .............
)النقد د ي ،النقد العر ي ،النقد وا صام ،من أنا؟(
 (١٢٧فجر سﻼم للدكتور.............
)أحمد محرم ،أحمد أم ن،طه حس ن ،نجيب محفوظ(
 .................. (١٢٨شاعرعرا

)أبوما  ،درو ش ،الرصا  ،شو (
................. (١٢٩عاش ب ن ١٨٧٥م و١٩٤٥م
)مطران ،إيليا ،أحمد ،معروف الرصا (
 (١٣٠شارك إيليا تأس س  ...............مع ج ان وميخائيل
)م ر ،أبولو ،دبية ،الر ابطة القلمية(
 ........... (١٣١والع ات  ،ألف ما مصطفى لطفي
)النظرات  ،يام ،ع امش الس ة ،حيا ي(
 (١٣٢لقب  ..............بأم الشعراء
)اﳌتن  ،أحمد شو  ،حافظ إبرا يم ،أجمل خان(
 (١٣٣ألف أحمد شو مسرحية............
)الشباب ،مصراع ،مصرع ليو ب ا ،رام(
 (١٣٤ولد أحمد شو سنة ..............م وتو سنة١٩٣٢م
)١٨٨٨م١٨٨٩ ،م١٨٧٧،م١٨٧٨ ،م(
 (١٣٥ج ان اتب ............أمر ي
)لند ي ،كندي ،أور ي ،لبنا ي(
 (١٣٦ولد  ٦ ............يناير ١٨٨٣م لبنان
)ج ان ،نجيب ،طه ،مصطفى(
 (١٣٧تو ج ان نيو يورك  ١٠إبر ل ١٩٣١م بداء ...........
)السرطان ،السل ،الشلل ،الكول ا(
 (١٣٨مؤلفات  ...........بـ العر ية :اﳌواكب  ،العواصف ،رواح اﳌتمردة،
جنحة اﳌتكسرة ،عرا س اﳌروج.
)الرصا  ،درو ش ،ج ان ،الشا ي(
 (١٣٩مؤلفات ج ان باﻹنجل ية  :الن  ،ا نون ،حديقة الن  ،سوع
ابن سان.

)الشا ي ،ابو ما  ،الرصا  ،ج ان(
 ، ........... (١٤٠ألفه ج ان خليل
)الرمال ،الز د ،اﳌ  ،رمل وز د(
 ،................. (١٤١ألفه ج ان خليل
)البدا ع والطرائف ،الطر فة ،البد عية ،البدعة(
 (١٤٢ولد محمود  ...........عام  ١٩٤١قر ة ال وة
)أبوما  ،درو ش ،الرصا  ،الشا ي(
 (١٤٣عد محمود درو ش شاعراﳌقاومة ....................
)القطر ة ،الكو ية ،السعودية ،الفلسطي ية(
 ........... (١٤٤فدوى طوقان عام ١٩١٧م وتو سنة ٢٠٠٣م
)تو  ،نزح ،انتقل ،ولد(
 (١٤٥لقبت  .................شاعرةالفلسط ن
)التيمور ة ،ب ت الشاطئ ،ا ساء ،فدوى طوقان(
 (١٤٦من آثار.فدوى طوقان : ......أ إبرا يم ،رحلة جبلية :رحلة صعبة
)الن ية ،النظمية ،الشعر ة ،اﳌسرحية(
 (١٤٧من آثارفدوى طوقان  :.............وحدي مع يام ،وجد ا ،أعط ،
أمام الباب اﳌغلق ،الليل والفرسان
)الروائية ،الشعر ة ،الن ية ،اﳌسرحية(
 ................ (١٤٨من أدباء اﳌ ر
)خليل مطران ،خليل أحمد ،خليل ج ان ،فدوى(
 ............. (١٤٩شاعرتو
)الرصا  ،الطيب الصا  ،درو ش ،الشا ي(
 (١٥٠لقب  ............شاعرا ضراء
)الرصا  ،ابو ما  ،مطران ،الشا ي(

 (١٥١نجيب محفوظ  ............مصري
)روا ي ،شاعر ،شاعرة ،ناظم(
 (١٥٢نجيب و أول من حاز جائزة نو يل دب من أدباء............
)الغرب ،العرب ،الغر ي ،الشر (
 (١٥٣طه حس ن أديب  ............مصري
)شاعر ،مسر  ،ناقد ،غنا ي(
 (١٥٤لقب  ..........................ـعميد دب العر ي
)نجيب ،مصطفى ،الر اف  ،طه حس ن(
 (١٥٥اﳌعذبون رض ،مؤلفه .........
)مصطفى ،الر اف  ،ا سن ،طه حس ن(
 ............ (١٥٦كتاب ألفه ع الطنطاوي
)مع الناس ،م  ،مع العالم ،مع العلماء(
 ، ................ (١٥٧كتاب ألفه ع الطنطاوي
)تدبرات ،تأمﻼت عذو ة الكون ،تفكرات ،مفكرة(
 (١٥٨الف البارودي ...............
)ا ز رة ،ا زائر ،سرنديب ،سر ﻼن ا(
 (١٥٩أﻻ أ ا الظالم اﳌس بد ،ﳌن ذا الشعر؟
)اﳌتن  ،شو  ،إيليا،أبو القاسم الشا ي(
 (١٦٠إب سام ،ﳌن ذا الشعر؟
)اﳌتن  ،أحمد شو  ،ع ا رم ،إيليا أبو ما (
 .................. (١٦١ﻷ ي ا سن ع الندوي
)مختارات من أدب العرب ،اﳌنتخب ،ا تار ،اﳌقتطفات(
 (١٦٢ألف أحمد أم ن .............
)ا واطر ،فيض ا اطر ،فيضان ،الفاظ(

 (١٦٣الف أحمد ب ت ..............
)كتاب ا يوان ،قصص طفال ،قصص ا يوان ،ا يوان(
 (١٦٤ألف توفيق ................
)عيد اﳌيﻼد ،ميﻼدي ،ميﻼد  ،ميﻼد بطل(
 (١٦٥ميﻼد بطل  ..............توفيق ا كيم
)قصة ،تار خ ،رواية ،مسرحية(
 (١٦٦أعﻼم الن و الشعر العصرا ديث ،ﳌن ذا الكتاب؟
)ﷴ يوسف كوكن ،يوسف إدر س ،أحمد محرم ،أحمد اش (
 (١٦٧ا امع تار خ دب العر ي ـ مؤلفه ؟
)جر ز دان ،حنا الفاخوري ،يوسف كوكن ،أحمد ب ت(
 (١٦٨اﳌوجز تار ح دب العر ي وتار خه  ،ﳌن ذا الكتاب؟
)أحمد إبرا يم ،أحمد شايب ،حنا الفاخوري ،جر ز دان(
 .................. (١٦٩أقصر من أنواع القصة
) القصة ،الرواية ،نوفيﻼ ،قصوصة(
 (١٧٠إبل س ي تصرقصة قص ة كت ا ..............
)نجيب ،طه ،مصطفى ،توفيق ا كيم(
 (١٧١توفيق ا كيم و قاص ..............
)مصري ،سوري،أرد ي ،سعودي(
 (١٧٢ألف توفيق ا كيم ...........
)الشباب ،السلطان ا ائر ،ثرثرة  ،الثﻼثيات(
 (١٧٣الشباب ﳌن؟
)أحمد محرم ،اﳌتن  ،إيليا أبو ما  ،أحمد شو (
عام ........م
 (١٧٤ولد إيليا أبو ما
)(١٨٨٩ ،١٨٩٠ ،١٨٨٨ ،١٨٨٧

.............

 (١٧٥ولد إيليا أبو ما
)أردن ،مصر ،قطر ،لبنان(
السنة ا ادي عشر انتقل إيليا إ ...........
(١٧٦
)مصر ،لبنان ،أردن ،الكو ت(
عام ١٩١٦م انتقل إيليا إ مدينة.........
(١٧٧
)نيو دل  ،نيو يورك ،بار س ،قا رة(
 (١٧٨أسس إيليا الرابطة القلمية تحت رئاسة ................
)بن طا ر ،نجيب ،ج ان خليل ج ان ،مصطفى(
 (١٧٩ا داول لـ.................
)ج ان ،أبوشادي ،مصطفى ،إيليا ابو ما (
 (١٨٠ا مائل ﻷ ي ...............
) شادي ،طه ،توفيق ،ما (
 (١٨١ألف  ..................ت وتراب
)إيليا أبو ما  ،لطفي  ،حس ن ،محفوظ(
 (١٨٢تو إيليا سنة  .................م
)(١٩٨٦،١٩٥٧،١٩٥٨،١٩٥٩
 (١٨٣طه حس ن أديب .............
)فار  ،ندي ،مصري ،تو (
 (١٨٤نجيب محفوظ اتب ...............
)أردوي ،لوي ،تو  ،مصري(
 ،.................. (١٨٥ألفه نجيب محفوظ
) يام ،اﳌعذبون رض ،النظرات ،أوﻻد حارتنا (
 (١٨٦ولد أحمد شو عام ...............م
)(١٨٦٦ ،١٨٦٩ ،١٨٦٧ ،١٨٦٨

 (١٨٧تو أحمد شو سنة ...........م
)(١٩٣٤ ،١٩٣٣ ،١٩٣٢ ،١٩٣١
 ................. (١٨٨شاعرمصري
)الرصا  ،الشا ي ،أحمد شو  ،نزارقبا ي(
 (١٨٩لقب  ...................بـ أم الشعراء
)شو ضيف ،نزار ،أحمد ،أحمد شو (
 (١٩٠أو ل من ألف اﳌسرح الشعر العر ي؟
)اﳌتن  ،عبد القدوس ،حافظ ،أحمد شو (
 (١٩١مسرحية ع بك الكب من مسرحيات ..............
)أحمد شو  ،أحمد محرم ،شو ضيف ،أحمد أم ن(
 (١٩٢مسرحية شر عة الغاب من مسرحيات ...............
) أحمد محرم ،أحمد شو  ،شو ضيف ،أحمد أم ن(
 (١٩٣مسرحية البخيلة من مسرحيات ..................
)أحمد محرم ،شو ضيف ،أحمد شو  ،أحمد أم ن(
 (١٩٤مسرحية الست دى من مسرحيات .............
)أحمد محرم ،شو ضيف ،أحمد أم ن ،أحمد شو (،
 (١٩٥مسرحية عن ة من مسرحيات ..................
)أحمد محرم ،شو ضيف ،أحمد أم ن ،أحمد شو (،
 (١٩٦مسرحية أم ة ندلس من مسرحيات ....................
)أحمد شو  ،أحمد محرم ،شو ضيف ،أحمد أم ن(
 (١٩٧ولد  ............منفلوط
)مصطفى صادق ،مصطفى لطفي ،مصطفى أم ن ،لطفي السيد(
 (١٩٨كتابا مصطفى لطفي النظرات و.............
)التأمﻼت ،التفك  ،الع ات ،التدبر(

 ..................... (١٩٩و أديب مصري
)الرصا  ،القبا ي ،الشا ي ،نجيب محفوظ(
 (٢٠٠مصطفي لطفي اﳌنفلوطي  .............عام  ١٢٨٩ر ة
)تو  ،مات ،انتقل ،ولد(

Answer key
 (١أعﻼم الن و الشعر العصرا ديث ،ﳌن ذا الكتاب؟
)ﷴ يوسف كوكن،
 (٢ا امع تار خ دب العر ي ـ مؤلفه ؟
)حنا الفاخوري،
 (٣اﳌوجز تار ح دب العر ي وتار خه  ،ﳌن ذا الكتاب؟
)حنا الفاخوري
 .................. (٤أقصر من أنواع القصة
) قصوصة(
 (٥إبل س ي تصرقصة قص ة كت ا ..............
)توفيق ا كيم(
 (٦توفيق ا كيم و قاص ..............
)مصري،
 (٧السلطان ا ائر ،ﳌن ؟
)توفيق ا كيم،
 (٨الشباب ﳌن؟
)إيليا أبو ما (،
عام ........م
 (٩ولد إيليا أبو ما
)(١٨٨٩ ،
.............
ولد إيليا أبو ما
(١٠
)لبنان(
السنة ا ادي عشر انتقل إيليا إ ...........
(١١
)مصر(،
عام ١٩١٦م انتقل إيليا إ مدينة.........
(١٢

)نيو يورك(،
أسس إيليا الرابطة القلمية تحت رئاسة ................
(١٣
)ج ان خليل ج ان(،
ا داول لـ.................
(١٤
)إيليا(
ا مائل ﻷبو ...............
(١٥
)ما (
ت وتراب ﳌن ذا الكتاب؟
(١٦
)إيليا أبو ما (،
تو إيليا سنة  .................م
(١٧
(،١٩٥٧،
شمس ال ار ،من مسرحيات ...............
(١٨
) ،توفيق ا كيم (،
خليل مطران شاعر  ........مصري مسي
(١٩
)لبنا ي(
لقب خليل مطران شاعر.................
(٢٠
)القطر ن(
ولد خليل مطران عام ...............
(٢١
)١٨٧٢م(،
أحمد أم ن أديب ..............
(٢٢
) ،مصري(،
ولد أحمد أم ن ..............
(٢٣
) ،القا رة(،
حيا ي ،ﳌن ذا الكتاب؟
(٢٤

) ،أحمد أم ن(
تو أحمد أم ن سنة ..................
(٢٥
)١٩٥٤م(
النقد د ي  ،ﳌن ذا الكتاب؟
(٢٦
)أحمد أم ن(
 .................سﻼم للدكتورأحمد أم ن
(٢٧
) ل ا يحة(
معروف الرصا شاعر..............
(٢٨
) ،عرا (،
.................عاش ب ن ١٨٧٥م و١٩٤٥م
(٢٩
)معروف الرصا (
شارك إيليا تأس س  ...............مع ج ان وميخائيل
(٣٠
)الرابطة القلمية(
النظرات والع ات  ،ألف ما ..................
(٣١
)مصطفى لطفي(،
لقب أحمد شو بـ ....................
(٣٢
)أم الشعراء(،
مصرع ليو باترا ،ﳌن ذه اﳌسرحية؟
(٣٣
)أحمد شو (،
ولد أحمد شو سنة ١٨٧٨م وتو سنة...........
(٣٤
)١٩٣٢ ،م(
ج ان اتب لبنا ي.............
(٣٥
)أمر ي(
ولد ج ان  ٦يناير ١٨٨٣م ........
(٣٦

)لبنان(،
تو ج ان  ١٠ .........إبر ل ١٩٣١م بداء السل
(٣٧
)نيو يورك(،
مؤلفات ج ان بـ  :................اﳌواكب  ،العواصف ،رواح
(٣٨
)العر ية(،
مؤلفات ج ان بالـ  : .............الن  ،ا نون ،حديقة الن  ،سوع
(٣٩
ابن سان.
) ،نجل ية(
رمل وز د  ،ألفه ...........
(٤٠
)ج ان(،
البدا ع والطرائف ،ألفه............
(٤١
)ج ان(،
ولد محمود درو ش عام  ١٩٤١قر ة ........
(٤٢
)ال وة(،
عد محمود درو ش شاعر ........الفلسطي ية
(٤٣
) ،اﳌقاومة(،
ولد فدوى طوقان عام ١٩١٧م و ........سنة ٢٠٠٣م
(٤٤
)تو (
لقبت فدوى طوقان شاعرة ..........
(٤٥
)الفلسط ن(
من آثار ........الن ية  :أ إبرا يم ،رحلة جبلية :رحلة صعبة
(٤٦
)فدوى طوقان(،
من آثار ..........الشعر ة :وحدي مع يام ،وجد ا ،أعط  ،أمام
(٤٧
الباب اﳌغلق ،الليل والفرسان

)فدوى طوقان(،
ج ان من أدباء ...........
(٤٨
)اﳌ ر(،
أبو القاسم الشا ي شاعر........
(٤٩
) ،تو (
لقب الشا ي شاعر.........
(٥٠
)ا ضراء(
نجيب محفوظ روا ي .........
(٥١
)مصري(،
 ........و أول من حازجائزة نو يل دب من أدباء العرب
(٥٢
)نجيب محفوظ(،
طه حس ن أديب ناقد ...........
(٥٣
)مصري(،
لقب طه حس ن بـ ...........
(٥٤
)عميد دب العر ي(
اﳌعذبون رض ،مؤلفه .........
(٥٥
)طه حس ن(
مع الناس كتاب ألفه .................
(٥٦
)ع الطنطاوي(،
تأمﻼت عذو ة الكون  ،كتاب ألفه .........
(٥٧
)ع الطنطاوي(،
سرنديب ،ﳌن ذا الشعر؟
(٥٨
)محمود سامي البارودي(،
أﻻ أ ا الظالم اﳌس بد ،ﳌن ذا الشعر؟
(٥٩

)أبو القاسم الشا ي(
إب سام ،ﳌن ذا الشعر؟
(٦٠
) ،إيليا أبو ما (
مختارات من أدب العرب لـ ...............
(٦١
)أبو ا سن الندوي(
فيض ا اطر  ،ﳌن ذا؟
(٦٢
)أحمد أم ن(،
قصص ا يوان ،مؤلفه ............
(٦٣
) ،أحمد ب ت(،
ميﻼد بطل  ،ﳌن ذا؟
(٦٤
)توفيق ا كيم(
ميﻼد بطل  ..............توفيق ا كيم
(٦٥
)مسرحية(
أعﻼم الن و الشعر العصرا ديث ،ﳌن ذا الكتاب؟
(٦٦
)ﷴ يوسف كوكن(،
ا امع تار خ دب العر ي ـ مؤلفه ؟
(٦٧
)حنا الفاخوري(،
اﳌوجز تار ح دب العر ي وتار خه  ،ﳌن ذا الكتاب؟
(٦٨
) ،حنا الفاخوري(،
 ..................أقصر من أنواع القصة
(٦٩
) قصوصة(
إبل س ي تصرقصة قص ة كت ا ..............
(٧٠
)توفيق ا كيم(
توفيق ا كيم و قاص ..............
(٧١

)مصري(،
السلطان ا ائر ،ﳌن ؟
(٧٢
)توفيق ا كيم(،
الشباب ﳌن؟
(٧٣
)إيليا أبو ما (،
عام ........م
ولد إيليا أبو ما
(٧٤
)(١٨٨٩
.............
ولد إيليا أبو ما
(٧٥
)لبنان(
السنة ا ادي عشر انتقل إيليا إ ...........
(٧٦
)مصر(،
عام ١٩١٦م انتقل إيليا إ مدينة.........
(٧٧
) ،نيو يورك(
أسس إيليا الرابطة القلمية تحت رئاسة ................
(٧٨
)ج ان خليل ج ان(،
ا داول لـ.................
(٧٩
) ،إيليا(
ا مائل ﻷبو ...............
(٨٠
) ،ما (
ت وتراب ﳌن ذا الكتاب؟
(٨١
)إيليا أبو ما (،
تو إيليا سنة  .................م
(٨٢
)(،١٩٥٨،
طه حس ن أديب .............
(٨٣

)عر ي(،
نجيب محفوظ اتب .........
(٨٤
) ،عر ي(
ثرثرة فوق النيل ،ألفه.............
(٨٥
)نجيب (
ولد أحمد شو عام ...............م
(٨٦
)(،١٨٦٨
تو أحمد شو سنة ...........م
(٨٧
)(،١٩٣٢ ،
أحمد شو شاعر.............
(٨٨
) ،مصري(
لقب أحمد شو بـ ..............
(٨٩
)أم الشعراء(
أو ل من ألف اﳌسرح الشعر العر ي؟
(٩٠
)أحمد شو (
مسرحية  ...............من مسرحيات أحمد شو
(٩١
)ع بك الكب (،
مسرحية  ...............من مسرحيات أحمد شو
(٩٢
) ،شر عة الغاب(،
مسرحية  ...............من مسرحيات أحمد شو
(٩٣
)البخيلة(،
مسرحية  ...............من مسرحيات أحمد شو
(٩٤
)الست دى(
مسرحية  ...............من مسرحيات أحمد شو
(٩٥

) ،عن ة(
مسرحية  ...............من مسرحيات أحمد شو
(٩٦
)أم ة ندلس ،عمر ،أبو بكر ،عثمان(
ولد مصطفى لطفي .............
(٩٧
)منفي ،منفلوط ،مرجان ،مق (
كتابا  ....................النظرات والع ات
(٩٨
)مصطفى لطفي(،
اﳌنفلوطي و أديب ................
(٩٩
)مصري(،
 (١٠٠مصطفي لطفي اﳌنفلوطي ولد عام ........ ١٢٨٩
) ر ة(
 (١٠١ألف ﷴ يوسف كوكن كتاب .........
)أعﻼم الن والشعرـ(
 (١٠٢ألف حنا الفاخوري كتابا عنوانه............
)ا امع تار خ دب العر ي (،
 (١٠٣ألف حنا الفاخوري كتابا عنوانه............
)اﳌوجز تار ح دب العر ي وتار خه
 (١٠٤ما أقصر من أنواع القصة؟
) ،القصة القص ة(
 ................ (١٠٥قصة قص ة كت ا توفيق ا كيم
)إبل س ي تصر(
 (١٠٦توفيق ا كيم و  ............مصري
)قاص(،
 (١٠٧ألف توفيق ...................

)السلطان ا ائر(،
 (١٠٨الشباب ﳌن؟
) ،إيليا أبو ما (،
 (١٠٩ولد  ..................عام١٨٨٩م
)إيليا(
لبنان
 ........... (١١٠إيليا أبو ما
)ولد(
السنة  ............انتقل إيليا إ مصر
(١١١
)ا ادي عشر(،
عام ............م انتقل إيليا إ مدينةنيو يورك
(١١٢
)(،١٩١٦،
 (١١٣أسس  .........الرابطة القلمية تحت رئاسة ج ان خليل
)إيليا أبو ما (،
 ............. (١١٤ﻹيليا أبو ما
)ا داول(
 .............. (١١٥ﻷ ي ما
)ا مائل(
 .............. (١١٦ﻹيليا أبو ما
)ت وتراب (،
 (١١٧تو إيليا سنة  .................م
)(،١٩٥٨،
 ، ............... (١١٨من مسرحيات توفيق ا كيم
)شمس ال ار(،
 (١١٩خليل مطران شاعر لبنا ي  ............مسي

)مصري(
 (١٢٠لقب  ....................شاعرالقطر ن
) ،خليل مطران(
 (١٢١ولد خليل مطران عام ...............
)١٨٧٢م(،
 .............. (١٢٢أديب مصري
) ،أحمد أم ن(،
 ............ (١٢٣أحمد أم ن القا رة.
)ولد(،
 (١٢٤ألف أحمد أم ن ............
) ،حيا ي(
 (١٢٥تو أحمد أم ن سنة ..................
)١٩٥٤ ،م(
 (١٢٦ألف أحمد أم ن .............
)النقد د ي(،
 (١٢٧فجر سﻼم للدكتور .............
)أحمد أم ن(،
 .................. (١٢٨شاعرعرا
)الرصا (،
................. (١٢٩عاش ب ن ١٨٧٥م و١٩٤٥م
)معروف الرصا (
 (١٣٠شارك إيليا تأس س  ...............مع ج ان وميخائيل
)الرابطة القلمية(
 ........... (١٣١والع ات  ،ألف ما مصطفى لطفي

)النظرات ،
 (١٣٢لقب  ..............بأم الشعراء
) ،أحمد شو (،
 (١٣٣ألف أحمد شو مسرحية............
)مصرع ليو ب ا(،
 (١٣٤ولد أحمد شو سنة ..............م وتو سنة١٩٣٢م
)١٨٧٨ ،م(
 (١٣٥ج ان اتب ............أمر ي
)لبنا ي(
 (١٣٦ولد  ٦ ............يناير ١٨٨٣م لبنان
)ج ان(،
 (١٣٧تو ج ان نيو يورك  ١٠إبر ل ١٩٣١م بداء ...........
) ،السل(،
 (١٣٨مؤلفات  ...........بـ العر ية :اﳌواكب  ،العواصف ،رواح اﳌتمردة،
جنحة اﳌتكسرة ،عرا س اﳌروج.
)ج ان(،
 (١٣٩مؤلفات ج ان باﻹنجل ية  :الن  ،ا نون ،حديقة الن  ،سوع
ابن سان.
) ،ج ان(
 ، ........... (١٤٠ألفه ج ان خليل
)رمل وز د(
 ،................. (١٤١ألفه ج ان خليل
)البدا ع والطرائف(،
 (١٤٢ولد محمود  ...........عام  ١٩٤١قر ة ال وة

) ،درو ش،
 (١٤٣عد محمود درو ش شاعر اﳌقاومة ....................
) ،الفلسطي ية(
 ........... (١٤٤فدوى طوقان عام ١٩١٧م وتو سنة ٢٠٠٣م
)ولد(
 (١٤٥لقبت  .................شاعرةالفلسط ن
)فدوى طوقان(
 (١٤٦من آثار.فدوى طوقان : ......أ إبرا يم ،رحلة جبلية :رحلة صعبة
)الن ية(،
 (١٤٧من آثارفدوى طوقان  :.............وحدي مع يام ،وجد ا ،أعط ،
أمام الباب اﳌغلق ،الليل والفرسان
)الشعر ة(،
 ................ (١٤٨من أدباء اﳌ ر
)خليل ج ان(،
 ............. (١٤٩شاعر تو
)الشا ي(
 (١٥٠لقب  ............شاعرا ضراء
)الشا ي(
 (١٥١نجيب محفوظ  ............مصري
)روا ي(،
 (١٥٢نجيب و أول من حاز جائزة نو يل دب من أدباء............
) ،العرب(،
 (١٥٣طه حس ن أديب  ............مصري
)ناقد(،

 (١٥٤لقب  ..........................ـعميد دب العر ي
)طه حس ن(
 (١٥٥اﳌعذبون رض ،مؤلفه .........
)طه حس ن(
 ............ (١٥٦كتاب ألفه ع الطنطاوي
)مع الناس(،
 ، ................ (١٥٧كتاب ألفه ع الطنطاوي
)تأمﻼت عذو ة الكون(
 (١٥٨الف البارودي ...............
)سرنديب(،
 (١٥٩أﻻ أ ا الظالم اﳌس بد ،ﳌن ذا الشعر؟
)أبو القاسم الشا ي(
 (١٦٠إب سام ،ﳌن ذا الشعر؟
)إيليا أبو ما (
 .................. (١٦١ﻷ ي ا سن ع الندوي
)مختارات من أدب العرب(،
 (١٦٢ألف أحمد أم ن .............
) ،فيض ا اطر(،
 (١٦٣الف أحمد ب ت ..............
)قصص ا يوان(
 (١٦٤ألف توفيق ................
)ميﻼد بطل(
 (١٦٥ميﻼد بطل  ..............توفيق ا كيم
)مسرحية(

 (١٦٦أعﻼم الن و الشعر العصرا ديث ،ﳌن ذا الكتاب؟
)ﷴ يوسف كوكن(،
 (١٦٧ا امع تار خ دب العر ي ـ مؤلفه ؟
) ،حنا الفاخوري،
 (١٦٨اﳌوجز تار ح دب العر ي وتار خه  ،ﳌن ذا الكتاب؟
) ،حنا الفاخوري(،
 .................. (١٦٩أقصر من أنواع القصة
) ،قصوصة(
 (١٧٠إبل س ي تصرقصة قص ة كت ا ..............
)توفيق ا كيم(
 (١٧١توفيق ا كيم و قاص ..............
)مصري(،
 (١٧٢ألف توفيق ا كيم ...........
)السلطان ا ائر،
 (١٧٣الشباب ﳌن؟
)إيليا أبو ما (،
عام ........م
 (١٧٤ولد إيليا أبو ما
)(١٨٨٩ ،
.............
 (١٧٥ولد إيليا أبو ما
) ،لبنان(
السنة ا ادي عشر انتقل إيليا إ ...........
(١٧٦
)مصر(،
عام ١٩١٦م انتقل إيليا إ مدينة.........
(١٧٧
) ،نيو يورك(،

 (١٧٨أسس إيليا الرابطة القلمية تحت رئاسة ................
)ج ان خليل ج ان(،
 (١٧٩ا داول لـ.................
) ،إيليا ابو ما (
 (١٨٠ا مائل ﻷ ي ...............
) ،ما (
 (١٨١ألف  ..................ت وتراب
)إيليا أبو ما (
 (١٨٢تو إيليا سنة  .................م
)(،١٩٥٨،
 (١٨٣طه حس ن أديب .............
)مصري(،
 (١٨٤نجيب محفوظ اتب ...............
)أردوي ،لوي ،تو  ،مصري(
 ،.................. (١٨٥ألفه نجيب محفوظ
) يام ،اﳌعذبون رض ،النظرات ،أوﻻد حارتنا (
 (١٨٦ولد أحمد شو عام ...............م
)(،١٨٦٨
 (١٨٧تو أحمد شو سنة ...........م
)(،١٩٣٢ ،
 ................. (١٨٨شاعرمصري
)أحمد شو (،
 (١٨٩لقب  ...................بـ أم الشعراء
)أحمد شو (

 (١٩٠أو ل من ألف اﳌسرح الشعر العر ي؟
) ،أحمد شو (
 (١٩١مسرحية ع بك الكب من مسرحيات ..............
)أحمد شو (،
 (١٩٢مسرحية شر عة الغاب من مسرحيات ...............
)أحمد شو ( ،
 (١٩٣مسرحية البخيلة من مسرحيات ..................
)أحمد شو (
 (١٩٤مسرحية الست دى من مسرحيات .............
)أحمد شو (،
 (١٩٥مسرحية عن ة من مسرحيات ..................
) ،أحمد شو (،
 (١٩٦مسرحية أم ة ندلس من مسرحيات ....................
)أحمد شو (،
 (١٩٧ولد  ............منفلوط
) ،مصطفى لطفي(،
 (١٩٨كتابا مصطفى لطفي النظرات و.............
)الع ات(
 ..................... (١٩٩و أديب مصري
)نجيب محفوظ(
 (٢٠٠مصطفي لطفي اﳌنفلوطي  .............عام  ١٢٨٩ر ة
)ولد(
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