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، والجضء الثاوي، والجضء الثالث.   حشخمل هزه الىسكت غلى ثالثت أجضاء: الجضء ألاٌو

 وغلى الطالب أن ًجُب مً ألاجضاء ولها.

ت واإلاطلىب إجابتها ولها وليل ظؤاٌ سكمان.ٌشخمل الجضء ألاٌو غلى خمعت  -1  (5x2=10) أظئلت إجباٍس

 (2x5=10) ًحخىي الجضء الثاوي غلى أسبػت أظئلت واإلاطلىب إجابت أي مً ؤلاثىين منها وليل ظؤاٌ خمعت أسكام. -2

 (1x10=10) ًخيىن الجضء الثالث مً ثالثت  أظئلت  واإلاطلىب إجابت ظؤاٌ واحذ منها وله غششة أسكام. -3

 

 (5x2=10)  الجزء ألاول 

 

 :موضوعيةأسئلة  -1

 مً هخب كّصت "في اللطاس"؟ -1

(a محّمذ جُمىس  )  (b سافؼ الطهطاوي ) (cحعين هُيل )  (d محمىد جُمىس ) 

فاثمً أهّم  -2
ّ
 في مُذان الذساظاث ألادبُت...................... الشافعي مؤل

(a)  حذًث اللمش (bألادب وألادباء)   (cخ ألادب الػشبي خ آداب الػشبd) (جاٍس  (جاٍس

 مً هى مؤظغ فً اإلالاماث؟ -3

(aبذٌؼ الضمان الهمزاوي )  (b)  شي   أبى اللاظم الحٍش

(c) ؤلامام الضمخششي   (d)هاصُف الُاصجي 

 "أمطشي حُث شئذ فعُأجُني خشاجً!مً كاٌ:  -4

(a)   ملسو هيلع هللا ىلصمحّمذ  (bهاسون الششُذ ) (cض ل باهللd) ( غمش بً غبذ الػٍض
ّ
 ( اإلاخىو

 هخاب "ولُلت ودمىت" جشجمه إلى الػشبُت مً الفاسظُت .................... -5

(a )حىين بً إسحاق (b )غمشو بً بحش الجاحظ  (c)غبذ هللا بً اإلالفؼ (d) أبى الػالء اإلاػشي 



 (2x5=10) الجزء الثاني

 قصيرةإلاجابات الأسئلة  -2

 غلى الىثر في الػصش الجاهلي؟لم وان الػشب ًفّضلىن الشػش   -1

  بّين الخلفُت. –بل، وأّما البِذ فله سبٌّ ًحمُه" "أها سّب لا  -2

 ذوس حىله كصت "الذفين الصغير"؟جما هى املحىس الزي  -3

 ما هي الخأثيراث الخاسجُت التي شيلذ شخصُت جبران ألادبُت؟ -4

 

 (1x10=10)  الجزء الثالث

 طويلةإلاجابة الأسئلة  -3

ًّ اإلالالت في ألادب الػشبي الحذًث. -1  هاكش غً وشأة ف

 اهخب ملالت حٌى غىاصش اللصت ودوسها في فىُت اللصت. -2

ت  -3  :واششحها ششحا وافُا جشجم الػباسة الخالُت إلى اللغت ألاسدًت أو ؤلاهجليًز

لّىا في هىاٍح مخخلفت؛ منهم
ُ
مً ًلبغ  وبػذ هزا سأًىا حشذًدا في دًً، وابخذاًغا لخلالُذ، وغ

لتزمه، ومنهم مً ٌغلى في ؤلاهياس غلى البعُه. كذم حماد بً ظلمت البصشة،  الصىف ٍو

ىجّي، وغلُه ثُاب صىف؛ فلاٌ له حماد: دع غىً هصشاهِخً! وكاٌ ابً  شكذ العَّ
َ
فجاءه ف

لؼ 
َّ
العمان ألصحاب الصىف: وهللا، لئن وان لباظىم وفًلا لعشائشهم، فلذ أحببخم أن ًط

، وإن وان مخالًفا للذ هلىخم. ووان بػض اإلاىالي ًدشذد في الىضىء والطهاسة، الىاط غليها

غلى في رلً غلّىا ال ٌػشفه الػشب، فيان الػشب ًىشهىن منهم رلً إلى هثير مً أمثاٌ  َو

  هزا.
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، والجضء الثاوي، والجضء الثالث.   حشخمل هزه الىسكت غلى ثالثت أجضاء: الجضء ألاٌو

 وغلى الطالب أن ًجُب مً ألاجضاء ولها.

ت واإلاطلىب إجابتها ولها وليل ظؤاٌ سكمان. -1  (5x2=10) ٌشخمل الجضء ألاٌو غلى خمعت أظئلت إجباٍس

 (2x5=10) أظئلت واإلاطلىب إجابت أي مً ؤلاثىين منها وليل ظؤاٌ خمعت أسكام. ًحخىي الجضء الثاوي غلى أسبػت -2

 (1x10=10) ًخيىن الجضء الثالث مً ثالثت  أظئلت  واإلاطلىب إجابت ظؤاٌ واحذ منها وله غششة أسكام. -3

 

 (5x2=10)  الجزء ألاول 

 موضوعية:أسئلة  -1

 أٌو سواًت مترجمت في اللغت الػشبُت.  -1

(a) مىاكؼ ألافالن في وكائؼ جلُمان   (b) اق  العاق غلى العاق فُما هى الفاٍس

(cحذًث غِس ى بً هشام)    (dلُالي ظطُح) 

 مخياملت هي:فىُت أٌو سواًت غشبُت  -2

(a )   يب  الػبراث( d) ألاسواح اإلاخمشدة     (c)  في اللطاس   ( b)  ٍص

 أٌو معشحُت غشبُت مخياملت هي: -3

(a )البخُل  (b )اللطاس في  (c )ألاسواح اإلاخمشدة  (d )الػبراث 

 :هي "آلاباء والبىىن " معشحُت الىاسدة في  الشخصُتأم إلُاط  -4

(aامشأة مثلفت مدعامحت )   (bامشأة راث مبادئ جللُذًت معدبذة ) 

(cغ في ولُت الخجاسة  (  امشأة مخذًىت مخفاهمتd)  ( امشأة جماسط الخذَس

 جىفُم الحىُم واجب وأدًب غشبي ولذ في: -5

(a )مصش  (b) ا  فشوعا( d)  لُبُا( c)   ظىٍس



 (2x5=10) الجزء الثاني

 قصيرةإلاجابات الأسئلة  -2

 هُف جطىس فً الشواًت في ألادب الػشبي؟ -1

 ؟ما هي أشهش سواًاث هجُب محفىظ -2

 ماهي غىاصش اإلاعشحُت؟ -3

 .في ألادب الػشبي الحذًث آلاباء والبىىن هاكش أهمُت معشحُت  -4

 

 (1x10=10)  الثالثالجزء 

 طويلةإلاجابة الأسئلة  -3

 .حٌى غىاصش اإلاعشحُت الػشبُتاهخب ملالت  -1

 مػلىماجً غً جطىس الشواًت الػشبُت في الػصش الحذًث. سجل -2

 .في ألادب الػشبي الحذًث تهاأهمُجحلُال فىُا مؼ الترهيز غلى هل الىهف معشحُت أحلل  -3
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، والجضء الثاوي، والجضء  الثالث. وغلى الطالب أن حشخمل هزه الىسكت غلى ثالثت أحضاء: الجضء ألاٌو

 ًجيب من ألاحضاء ولها.

ت واملطلىب إحابتها ولها وليل ظؤاٌ سكمان. -1  (5x2=10)                       ٌشخمل الجضء ألاٌو غلى خمعت أظئلت إحباٍس

 (2x5=10)   .ًحخىي الجضء الثاوي غلى أسبػت أظئلت واملطلىب إحابت أي من إلاثىين منها وليل ظؤاٌ خمعت أسكام -2

 (1x10=10)                  ثالثت  أظئلت  واملطلىب إحابت ظؤاٌ واحذ منها وله غششة أسكام. منًخيىن الجضء الثالث  -3

 

 (5x2=10)  الجزء ألاول 

 

 :موضوعيةأسئلة  -1

لفہ:  "الشػش اسیغ"کخاب  ۔1 
ٔ
 ا

 (aابن كخ )تبی   (bابن طبا طبا )   

 (cابن ظالم الجمحي )  (dالخط )نيیاللضو  بی 

 من مؤلفاث دمحم مىذوس في الىلذ: -2 

  (a )الىلذ غىذ الػشب  (b )كيم حذًذة لألدب الػشبي اللذًم واملػاصش 

 (c )في الىلذ ألادبي  (d) كضاًا الشػش املػاصش 

 ۔ھایحعب مٔىلف یتسجب الکخب الخال -3 

 ( دمحم بن ظالم الجمحيI)  ( طبلاث فحٌى الشػشاء 1) 

 ( ابن املػتزII)   الشػشاء ( طبلاث2) 

وعاب ۃ( حمھش 3) 
ٔ
بى ص III)   الا

ٔ
 كشش ي ذی( ا

 ( املفضل الضبيIV)    اثی( املفضل4) 

 الشفش  
ٔ
 ۔عاسیمن ال ۃاكشا

 (a)  1-I, 2-II, 3-III, 4-IV  (b) 4-I, 3-II, 2-III, 1-IV   



 (c) 3-I, 2-II, 1-III, 4-IV  (d) 1-III, 2-II, 3-I, 4-IV 

 الشػش الخمثيلي في الػصش الحذًثسائذ  -4 

(a ) هاصن املالئىت        (b )شىقي ضيف (c )أحمذ شىقي   (d) غبذ الىهاب البياحي 

 من كىاغذ الشػش: أمش وههي وخبر و....................... -5 

(a )اظخػالم (b )اظخفهام  (c )اظخخباس  (d) ليغ مما ظبم 

************ 

 (2x5=10) الجزء الثاني

 إلاجابة القصيرةأسئلة  -2

 اهخب مػنى الىلذ لغت واصطالحا.  -1

 ما هي الصفاث املهمت التي ًجب للىاكذ أن ًخصف بها؟  -2

 مارا حػشف غن كضيت الاهخحاٌ في ألادب الػشبي؟  -3

 غشف هخاب "الغشباٌ" وصاحبه.  -4

***************** 

 (1x10=10)  الجزء الثالث

 إلاجابة الطويلةأسئلة  -3

 املذاسط الىلذًت في الػصش الحذًث مفصال.اهخب غن   -1

  في الػصىس اللذًمت؟ اهخب مفصال. الػشبي  هيف جطىس الىلذ  -2

 اهخب غن أهىاع الشػش الػشبي الحذًث مؼ ألامثلت.  -3

****************** 
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، والجضء الثاوي، والجضء الثالث. وغلى الطالب أن  حشخمل هزه الىسكت غلى ثالثت أحضاء: الجضء ألاٌو

 ًجيب من ألاحضاء ولها.

ت  -1  (5x2=10)                     واملطلىب إحابتها ولها وليل ظؤاٌ سكمان.ٌشخمل الجضء ألاٌو غلى خمعت أظئلت إحباٍس

 (2x5=10)ًحخىي الجضء الثاوي غلى أسبػت أظئلت واملطلىب إحابت أي من إلاثىين منها وليل ظؤاٌ خمعت أسكام.    -2

 (1x10=10)                 ثالثت  أظئلت  واملطلىب إحابت ظؤاٌ واحذ منها وله غششة أسكام. منًخيىن الجضء الثالث  -3

 (5x2=10) الجزء ألاول 

   موضوعية:أسئلة  -1

 ليهمن الىثر الجا غیل .1

 (aالشوا )یت  (b )الخطابت   

  (c )الىصاًا  (dٌمثا
ٔ
 ( ضشب الا

  ها:هىغكصت  البن طفيل "ألاجنحة املنكسرة" .2

 (a ) الىاكػيت  (bت ت (d) الػاطفيت (c) ( الشمٍض  ألاظطىٍس

 بين أسظطى ثالثت أكعام ملعشحيت املأظاة أو التراحيذًا، وهي: .3

 (a )الضمان، وامليان،  والػمل  (b )الشخصياث، والحبىت، والعشد 

 (c) الفىشة، والخياٌ والضمان  (d) الػمل والحبىت امليان 

 " ألفه:دراسات في نقد الرواية"  .4

(a )شىقي ضيف   (b ) دمحم مىذوس   

(c )طه وادي    (d) غبذ املحعن طه بذس 

 " مىضىغه:مع املتنبي"  .5

 (a ) الىلذ (b )خ  ليغ مما رهش (d) التراحم( c) الخاٍس

************ 



 (102x5=) الجزء الثاني

   إلاجابة القصيرة أسئلة -1

 ما هي املىضىغاث لللصت في ألادب الػشبي؟ .1

  ؟هم كعما للمعشحيت  .2

 ما دوس "الحبىت" في الشواًت؟ .3

  ، ووضح مشاده.الخاليت ألحمذ أمين في ابن كخيبتجشحم الػباسة  .4

ول رجان،يکب زجانيوکان لہ م"
ٔ
هہ دغا إل :یالا

ٔ
 میكذ نيفي الىصن ب میغذم الخفش  یا

هہ فش   :یتوالثاه ...ث  ذ  ح  م  و 
ٔ
ن اشخغاٌ  ،یتالشوح الػلم نيق با

ٔ
دبي، وا

ٔ
والزوق الا

دب، بل ھى ذہیفیال  ،یتباملصطلحاث الفلعف ألادًب
ٔ
وإهما  ،روكہ ضػفی في الا

دب يشب  یالزي 
ٔ
 ."ذھایوجلل یتروكہ حفظ الىمارج الا

********************* 

 (1x10=10) الجزء الثالث

 

  إلاجابة الطويلة أسئلة -2

 ما هي غىاصش الشواًت؟ .1

 .سجل مػلىماجً غن إبشاهيم املاصوي ومعاهماجه في الىلذ ألادبي .2

 .غشف املعشحيت وجطىسها في ألادب الػشبي .3
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 حضخمل هره الىزكت على ثالثت أحصاء: الجصء ألاول، والجصء الثاوي، والجصء الثالث. 

 وعلى الطالب أن ًجيب من ألاحصاء كلها.

ت واإلاطلىب إحابتها كلها ولكل سؤال زكمان.ٌضخمل الجصء  -1  (5x2=10) ألاول على خمست أسئلت إحباٍز

 (2x5=10) ًحخىي الجصء الثاوي على أزبعت أسئلت واإلاطلىب إحابت أي من ؤلاثىين منها ولكل سؤال خمست أزكام. -2

 (1x10=10) ضسة أزكام.ًخكىن الجصء الثالث من ثالثت  أسئلت  واإلاطلىب إحابت سؤال واحد منها وله ع -3

 

 (5x2=10)  الجزء ألاول 

 

 :موضوعيةأسئلة  -1

 من أصهس خطباء ألاهدلس:    -1

(a(   لسان الدًن بن الخطيب)bاد بن أبيه  بن صهيدا( d) (الحجاج بن ًىسفc)  (ٍش

 الجصء ألاخير في اإلاىشحاث   -2

  (a)اإلاطلع  (bالبيت )  (cالسمط)  (dالخسحت ) 

 م   -3
 
  "؟ذي الىشازجينـ"لب بن ل

(a  ابن عبد زبه )  (b   دون   (اإلالسي d) (لسان الدًن بن الخطيبc) (ابن ٍش

 :من مؤلفاث « سخظس ففي كل فن م   فطس  سخ  م  ـال» -4

(a )ألابضيهي (b)  ابن هباجت اإلاصسي (cصمس الدًن الىىاجي )  (d سي  ( صهاب الدًن الىٍى

 ألف صمس الدًن بن داهيال على صكل زواًت هصليت كخابه: -5

(a )كليلت ودمىت (b) ألف ليلت (c )فاكهت الخلفاء ومفاكهت الظسفاء  (d) .طيف الخيال 



******* 

 (2x5=10) الجزء الثاني

 قصيرةإلاجابات الأسئلة  -2

 .سلط الضىء على وضأة اإلاىشحاث وجطىزها في ألاهدلس  -1

  .صعسهميزاث و  ة ابن هاويحياجىاول  -2

 ماهي أسباب اشدهاز العسبيت في عصس اإلاماليك؟ -3

 .مىظىز ومخخصساجهاكخب عن أسلىب ابن  -4

 

 (1x10=10)  الجزء الثالث

 طويلةإلاجابة الأسئلة  -3

 .باو وز أزها على اثآالحضازة ؤلاسالميت ألاهدلسيت و اكخب عن  -1

 .اكخب عن الحياة العامت للعسب في العصس العثماوي -2

  .اكخب عن حياة الحسين الطغسائي، وإسهاماجه في الضعس والكيمياء  -3
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 حضخمل هره الىزكت على ثالثت أحصاء: الجصء ألاول، والجصء الثاوي، والجصء الثالث. 

 وعلى الطالب أن ًجيب من ألاحصاء كلها.

ت واإلاطلىب إحابتها كلها ولكل سؤال زكمان.ٌضخمل الجصء ألاول على خمست  -1  (5x2=10) أسئلت إحباٍز

 (2x5=10) ًحخىي الجصء الثاوي على أزبعت أسئلت واإلاطلىب إحابت أي من ؤلاثىين منها ولكل سؤال خمست أزكام. -2

 (1x10=10) ًخكىن الجصء الثالث من ثالثت  أسئلت  واإلاطلىب إحابت سؤال واحد منها وله عضسة أزكام. -3

 

 (5x2=10)  الجزء ألاول 

 موضوعية:أسئلة  -1

 عصس الاهحطاط من: ًبخدأ  -1

(aالحملت الفسوسيت ) (bثىزة أعسابيت )  (cسلىط بغداد )  (d العصس ألامىي ) 

 بدأث النهضت العسبيت في عام  -2

(a )1971م  (b )1917 م  (c )1177 م  (d )1159م 

 هال السوائي هجيب محفىظ حائصة هىبل العاإلايت في آلاداب على زواًخه:  -3

(aأوالد حازجىا )  (b )ثسثسة فىق الىيل (c )ن  عبث ألاكداز( d)  بين اللصٍس

 ............................  من زّواد الضعس الحّس في ألادب العسبي الحدًث.  -4

(a) أحمد صىقي  (b) البازودي  (c) هاشك اإلاالئكت  (d )خليل مطسان 

 ألاحىحت اإلاخكسسة" مجمىعت كصصيت، ألفها:" -5

(aأبى السعىد آلافىدي ) (b حبران خليل حبران ) (c دمحم بك عثمان ) (dسليم الىلاش ) 

******** 



 (2x5=10) الجزء الثاني

 قصيرةإلاجابات الأسئلة  -2

1-  
ً
 واصطالحا

ً
 .اكخب معنى النهضت لغت

 النهضت العسبيت في الصحافت.اكخب آثاز  -2

 ما هي اإلايزاث الفىيت إلادزست أبى لى؟ -3

 مساحل جطىز الكخابت الفىيت في العصس الحدًث؟ماهي  -4

************ 

 (1x10=10)  الجزء الثالث

 إلاجابة الطويلةأسئلة  -3

ت في عصس النهضت. -1  سلط الضىء على حياة زفاعت الطهطاوي وحهىده العلميت والفكٍس

 خصائص الاججاهاث والحسكاث العسبيت التي بدأث إثس النهضت العسبيت.اكخب  -2

 ما هي الاججاهاث الجدًدة في الضعس العسبي الحدًث؟ بّين مع ذكس خصائص كّل منها. -3

********* 



 
MA Arabic   2019-20 

Arabic Literature in Andalus        Semester III 

Paper Code: MAAR302DST                                                                                  Assignment - I 

 

، والجصء الثاوي، والجصء  الثالث. وعلى الؼالب أن حؼخمل هره الىزكت على ثالثت أحصاء: الجصء ألاٌو

 ًجيب مً ألاحصاء ولها.

ت واإلاؼلىب إحابتها ولها وليل طؤاٌ زكمان. -1  (5x2=10)                       ٌؼخمل الجصء ألاٌو على خمظت أطئلت إحباٍز

 (2x5=10)   .ًحخىي الجصء الثاوي على أزبعت أطئلت واإلاؼلىب إحابت أي مً ؤلاثىين منها وليل طؤاٌ خمظت أزكام -2

 (1x10=10)                  ثالثت  أطئلت  واإلاؼلىب إحابت طؤاٌ واحد منها وله عؼسة أزكام. مًًخيىن الجصء الثالث  -3

 

 (5x2=10)  الجزء ألاول 

 :موضوعيةأسئلة  -1

م دولت بخأطيعمً  كام  -1 
ٔ
  ؟ ألاهدلعفي  یتبني ا

 (aعبد السحمان الداخل )    (bعبد السحمان الىاصس ) 

 (c ػازق بً ش )ادی     (dھؼام بً عبد اإلالک ) 

حمد بً غالب املخصومي، خاجم دیبى الىلأھى  2 
ٔ
حمد بً عبد ہللا بً ا

ٔ
 وھى  -ػعساء بني مخصوم  تا

ػھس كصائدہ  ،حظً الىظم                 
ٔ
 مً ھى؟ ........بيت اإلاظخکفي ۃوالد یلإالتي کخب بھا  ‘‘یتالىىه’’ا

 (a ابً ش )دون ی    (bابً السومي ) 

 (cابً اإلاعتز )    (dابً العم )دی 

  مً اػخھس بللب مخىبي الغسب؟ -3 

 (aابً الخؼ )بی     (bابً خفاح )هدلس ي ت
ٔ
 الا

 (c ابً ش )دون ی    (dهدلس ي
ٔ
 ( ابً ھاوي الا

دواز الظ -4 
ٔ
هدلع یتاطیزجب الا

ٔ
 :في الا

 الؼفس  
ٔ
 (ظازیمً ال ۃ)اكسا

 (I مىي
ٔ
 ني( عصس اإلاسابؼII)      ( العصس الا



 (IIIعصس اإلاىحد )ًی    (IVعصس ملىک الؼىائف ) 

 ) a )  I, II, III, IV  ) b )  IV, I, II, III 

 ) c )  I, IV, II, III  ) d)  II, I, III, IV 

 التي ألفها ابً ػهيد ألاهدلس ي:اللصت مً أػهس  -5 

(a)حي بً ًلظان        (b )الخىابع والصوابع (c ) الحمامتػىق   (d) زطالت الغفسان 

************ 

 (2x5=10) الجزء الثاني

 إلاجابة القصيرةأسئلة  -2

هدلع یطلؽ الظىء عل         -1
ٔ
 .دخٌى الاطالم في الا

 ؟هيف جؼىز فً اإلاىشحاث في ألاهدلع -2

 ؟اهخب ملخصا عً زطالت الخىابع والصوابع  -3

 .بين ابً عبد زبه وإطهاماجه في ألادب العسبي  -4

***************** 

 (1x10=10)  الجزء الثالث

 إلاجابة الطويلةأسئلة  -3

 .هً ألادبيتماذا حعسف عً الؼاعساث في ألاهدلع؟ واذهس ميزات  -1

 يت إلى ألازدًت وحللها جحليال أدبيا.جسحم العبازة آلاج  -2

بى حعفس اإلاىصىز إلي وإل
ٔ
زطل ا

ٔ
ج یا

ٔ
 یحالع عل ىھ، فئذا  ہیفدخلىا عل ىاہ،یابً ػأووض ، فا

هؼاع كد بظؼت ، وحالوش  ہیدی نيفسغ كد هظدث ، وب
ٔ
  ۃا

ٔ
 ظسبىن ی ىفیالظ ھمیدیبا

 إل
ٔ
وما

ٔ
عىاق فا

ٔ
ػسق عىا ػى  ىایالا

ٔ
ن احلظا، فجلظىا، فا

ٔ
،یا

ً
  ال

ٔ
ابً  یوالخفت إل طہ،ثم زفع زا

ب
ٔ
بي  ک،یػأووض، فلاٌ لہ: حدثني عً ا

ٔ
ٌ یكاٌ: وعم ! طمعت ا ہللا  ی: كاٌ زطٌى ہللا صللى

  ہیلع
ً
ػد الىاض عرابا

ٔ
دخل عل تامیالل ىمیوطلم: إن ا

ٔ
ػسکہ ہللا في حکمہ، فا

ٔ
 ہیزحل ا

مظک طاع‘‘ الجىز في عدلہ
ٔ
 ، فا

ً
ن   تمخاف ابيیكاٌ مالک: فظممت ث ،ت

ٔ
ويیا

ٔ
مً دمہ،  مال

بى حعفس ، فلاٌ: عظني  ہیثم الخفت إل
ٔ
م ایبً ػأووض، كاٌ وعم!  ایا

ٔ
إن ہللا  ن،ياإلأىمى ريا

ٌ ی ی  حعال لم جس ک﴿: لى
ٔ
ا في البالد ھمثل خلمیلم  یالت (7)إزم ذاث العماد  (6)فعل زبک بعاد  فیا

وجاد  یوفسعىن ذ (9)حابىا الصخس بالىاد  ًیوثمىد الر (8)
ٔ
البالد  یػغىا ف ًیالر (11)الا

کثروا ف(11)
ٔ
 ﴾(14)إن زبک لباإلاسصاد  (13)زبک طىغ عراب  مھیفصب عل (12)الفظاد  اھیفا

ن  تمخاف ابہیمً ث ابيیكاٌ مالک: فظممت ث[ 146:الفجس]
ٔ
 یا

ٔ
مظک  ابيیث مال

ٔ
مً دمہ، فا

مظک عىہ، )ثم  ،ۃرہ الدواھ بً ػأووض هاولني ایثم كاٌ:  ىہ،یوب يىایاطىد ماب یحت تطاع
ٔ
فا



مظک عىہ( ، فلاٌ: ما  ،ۃرہ الدواھكاٌ: هاولني 
ٔ
ن جىاولى مىعکیفا

ٔ
  ھا؟یا

ٔ
ن  ی  خش كاٌ: ا

ٔ
ا

کىن ػس  یتجکخب بھا معص
ٔ
فلما طمع ذلک كاٌ: كىما عني، كاٌ ابً  ھا،یف ککیہلل، فا

عسف البً ػأووض فظلہىمیػأووض: ذلک ما کىا هبغي )مىر ال
ٔ
 (كاٌ مالک: فما شلت ا

 وإطهاماجه في أدب السطائل. "ابً البرد"سجل معلىماجً عً   -3

****************** 
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، والجصء الثاوي، والجصء الثالث. وعلى الؼالب أن  حؼخمل هره الىزكت على ثالثت أحصاء: الجصء ألاٌو

 ولها.ًجيب مً ألاحصاء 

ت واإلاؼلىب إحابتها ولها وليل طؤاٌ زكمان. -1  (5x2=10)                     ٌؼخمل الجصء ألاٌو على خمظت أطئلت إحباٍز

 (2x5=10)ًحخىي الجصء الثاوي على أزبعت أطئلت واإلاؼلىب إحابت أي مً ؤلاثىين منها وليل طؤاٌ خمظت أزكام.    -2

 (1x10=10)                 ثالثت  أطئلت  واإلاؼلىب إحابت طؤاٌ واحد منها وله عؼسة أزكام. مًًخيىن الجصء الثالث  -3

 (5x2=10) الجزء ألاول 

   موضوعية:أسئلة   -1

ب .1
ٔ
 مً الؼعس؟ اثیمً كسض ھرہ الا

هد
ٔ
کباد مً كؼس الىد یعل یا

ٔ
 یالا

 

حفان مً طى 
ٔ
لر في الا

ٔ
 ی الکس  توا

 مً ىفکیكداح شهد املجد ال  

 

 ی هاز اللس  یالا ال یهاز الىع 

 
(a ابً ش )دون ی    (bابً عماز ) 

(cابً حمد )عی    (dابً عباد ) 

  ُولد ابً هاوي في مدًىت: .2

 (a ) ت
َ
ْيِؼل

َ
ل
ُ
 كسػبت (d) إػبيليا(c) غسهاػت( b)  ػ

 إوي ذهسجً بالصهساء مؼخاكا..... هره كصيدة لـ .3

(aابً دّزاج ) (b دون  ابً الهيثم( d) (ابً الخؼيبc) ( ابً ٍش

4.  

 

 هرا ػعس لـــ 

 (a) ابً الهيثم (b دون  ( ابً دّزاجd) (ابً الخؼيبc) ( ابً ٍش

 دًىان للؼاعس ألاهدلس ي....." ديوان العصر ألايوبي"  .5

 جخّىفني ػٌى الظفاز وإهه

 

 لخلبيل هف العامسي طفير 

 



(a) ًشهس اب  (bابً خفاحت )  (c ًاب)هاوي (d دون  ( ابً ٍش

************ 

 (102x5=) الجزء الثاني

   ذات أجوبة قصيرة أسئلة -2

 جىاٌو حياة ابً هاوي باإلًجاش مع إجيان بعع أبياجه. .1

 اهخب عً فً الغٌص في ألادب ألاهدلس ي. .2

 ذهس كائليها: جسحم واػسح ألابياث آلاجيت مع .3

ه في وصف الؼبيعت وما ميزجه في هرا املجاٌ؟ .4  هيف فاق ابً خفاحت  معاصٍس

******* 

 (1x10=10) الجزء الثالث

 

   ذات أجوبة طويلة أسئلة -3

ي .1
ّ
 .لخص كصيدة "بحىم شمان ًا له هيف ًحىم" البً حمدٌع الصلل

 عسف فً الصحل ومىطىعاجه. .2

ت. سجل معلىماجً عً الؼاعس معخمد بً .3  عباد وخصائصه الؼعٍس

 

سػبت الغساء هل فيً مؼمُع 
ُ
 أك

 

 وهل هبـٌد حسي لبيىً جىلـُع  

ًِ الحميدة مسحُع !   وهل للياليـ

 

 الحظً مسأي فيً واللهى مظمُع  ذاإ 

 وإذ هىف الدهيا لدًً مىػأ 

 

 وليلً ضحياننهازن وطاح  

ؼىاُن  
َ
ًِ و صُى

ُ
ًِ َمصبىٌح َوغ سُب

ُ
 َوج

 

اُن   ِن ُعٍس ىس ی حيَن َحىُّ
ُ
ًِ ج زُط

َ
 َوأ

اِن َزوٌح ِللُىفىِض َوَزٍحاُن    َوَزٍّ

 

ًِ اإلا   فيأخوحظب ألاماوي ظل

 


