
 

Directorate of Distance Education 

MA Arabic -  2019-20 

Paper –I:  Classical Poetry                         Semester: II  

Paper Code: MAAR201CCT       Assignment: I 

أن تشتمل هذه الورقة على ثالثة أجزاء: الجزء األول، والجزء الثاني، والجزء الثالث. وعلى الطالب 

 يجيب من األجزاء كلها.

 (5x2=10)        يشتمل الجزء األول على خمسة أسئلة إجبارية والمطلوب إجابتها كلها ولكل سؤال رقمان.   -1

 (2x5=10)يحتوي الجزء الثاني على أربعة أسئلة والمطلوب إجابة أي من اإلثنين منها ولكل سؤال خمسة أرقام. -2

 (1x10=10)والمطلوب إجابة سؤال واحد منها وله عشرة أرقام.             يتكون الجزء الثالث من ثالثة  أسئلة -3
 

 

 (5x2=10)  الجزء األول 

 أسئلة ذات خيارات متعددة. -1

 قصيدة "سالم الله عدة رمل خبت" لـ: -1

(a)طغرائيال (b) بوصيري ال (c) متنبيال  (d) بشار بن البرد 

 ....:لمتنبي كتب قصيدة مطلعهاا -1

(a ) جيران بذي سلمأمن تذكر  (b ) 
 
 إذا كنت في كل األمور معاتبا

(c )عبث الذئاب 
 
 وقد رنقت شمس األصيل( d)  بغيرك راعيا

 ....:زهير بن أبي سلمى ينتمي إلى قبيلة -2

(a )غطفان (b )مزنية  (c )بنو عبس  (d )ذبيان 

 رائد الشعر اإلباحي: -3

(a )عمر بن أبي ربيعة       (b )جميل بثينة  



((c حطيئة    (d )بشار بن برد 

 اسم الكامل ألبي تمام: -4

(a) حبيب بن أوس الطائي  (b )عمرو بن بحر   

(c )ثابت بن أوس الطائي  (d )محمد بن سعيد بن حماد 

******* 

 (2x5=10) الجزء الثاني

 أسئلة ذات أجوبة قصيرة -2

 .المقررة في الدراسة تمام اكتب خالصة قصيدة أبي -1

 اشرح األبيات التالية  -2
 
ا وصرفا  وحللها نحو 

 أبـــــــــــــــت عينـــــــــــــــاك بال ســـــــــــــــن الرقـــــــــــــــادا
 

 وأنكــــــــــــــــــــــــــــــــــرت األصــــــــــــــــــــــــــــــــــاد  والــــــــــــــــــــــــــــــــــبالدا 
 

 لعمـــــــــــــــــــــــــــرك إن نفـــــــــــــــــــــــــــ  ســـــــــــــــــــــــــــعادع ي
 ج

 لمصـــــــــــــــــــرو  ونفع ـــــــــــــــــــي عـــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــعادا 
 

 فالديـــــــــــــــــــة ســـــــــــــــــــقيت وديـــــــــــــــــــت أهلـــــــــــــــــــي
 

 وال قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــودا بقتلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــتفادا 
 

 ألّمــــــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــــــاحبي نــــــــــــــــــــــــزر ســــــــــــــــــــــــعادا
 

 لقـــــــــــــــــــــــــــــــــرب مزارهــــــــــــــــــــــــــــــــــا و ذر البعــــــــــــــــــــــــــــــــــادا 
 

 

 شرح الكلمات التي تحتها خط.م  اكتب ترجمة األشعار التالية،  -3

 األواخــــــــــــــــــي مشــــــــــــــــــدودفــــــــــــــــــثم الجــــــــــــــــــود 
 

 القبـــــــــــــــــــــــاب مضـــــــــــــــــــــــروبوثـــــــــــــــــــــــم ا جـــــــــــــــــــــــد  
 

ــــــــــــــــــــ ن المســـــــــــــــــــــ  ف هـــــــــــــــــــــا  وأخـــــــــــــــــــــال  ـك
 ج

 بصــــــــــــــــــفو الــــــــــــــــــراح والنطــــــــــــــــــ  العــــــــــــــــــذاب 
 

 مـــــــــــــــن  ـــــــــــــــن رفـــــــــــــــات أحييـــــــــــــــتوكـــــــــــــــم 
 

 مــــــــــــــــــــن أمــــــــــــــــــــل خــــــــــــــــــــراب وعمــــــــــــــــــــرتبهــــــــــــــــــــا  
 

 يمـــــــــــــــــــــــين محمـــــــــــــــــــــــد بحـــــــــــــــــــــــر خضـــــــــــــــــــــــم
 

 المــــــــــــــــــوج، مجنــــــــــــــــــون العبــــــــــــــــــاب طمــــــــــــــــــوح 
 

 مكــــــــــــــــــد المـــــــــــــــــزن تفـــــــــــــــــي  ســــــــــــــــــماحة 
 

 وال ســــــــــــــــــام العضــــــــــــــــــب نــــــــــــــــــاب وتقطــــــــــــــــــ  
 

 

4- .
 
 اكتب نبذة عن حياة الشاعر المتنبي مفصال

****** 

 (1x10=10)  الجزء الثالث

 طويلةأسئلة ذات أجوبة -3



 .المقررة في الدراسة نواس اكتب الخصائص الفنية لقصيدة أبي-1

 .قيس، وبين الميزات الفنية لمعلقتهاكتب عن حياة امرئ ال -1

 الفنية. هاخصائصعلى  رب في ضوء األشعار التالية، وسلط الضوءالعاكتب خالصة قصيدة المية  -2

يأقيموووووووووووووووومطيكموووووووووووووووو يأ وووووووووووووووو ي وووووووووووووووو   ي  ووووووووووووووووي  
ي

يفوووووووووووووووكم يميووووووووووووووو يقوووووووووووووووم ي ووووووووووووووومط  ي  يووووووووووووووو ي
ي

يفقوووووووووووو يوموووووووووووو يطي   وووووووووووو  ي طي يوووووووووووو ي قموووووووووووو 
ي

ي شووووووووووووووو  يي يووووووووووووووو  ي    ووووووووووووووو ي يأ وووووووووووووووو ي
ي

ي فووووووووووووو يط   ي مووووووووووووو  يي  ووووووووووووو   ي ووووووووووووو يط   
ي

ي فيهووووووووووو ييمووووووووووو ي ووووووووووو  يطيق ووووووووووو ي   وووووووووووم ي
ي

يط وووووووووو  ييعموووووووووو  ي وووووووووو يكوووووووووو    ي ووووووووووي ي  وووووووووو 
ي

ي ووووووووووو  ي طباووووووووووو  يأ ي ط اووووووووووو  ي يبووووووووووومي عقووووووووووو ي
ي

ي يووووووووووووووو ي  م ووووووووووووووو يأب وووووووووووووووم ي وووووووووووووووي ي م وووووووووووووووي 
ي

ي يأ قووووووووووووووووواي ب وووووووووووووووووم ي   فووووووووووووووووو  ي يووووووووووووووووو  ي
ي

يبوووووووووووووو يط بوووووووووووووو ي ي  وووووووووووووو م  يطي وووووووووووووو يشوووووووووووووو   
ي

يطيجووووووووو م يكمووووووووو ي ووووووووو ي  ووووووووو  ييووووووووو  ه ي  ي
ي

  

  



 

Directorate of Distance Education 

MA Arabic -  2019-20 

Paper –I:  Classical Poetry                           Semester: II  

Paper Code: MAAR201CCT                  Assignment: II 

تشتمل هذه الورقة على ثالثة أجزاء: الجزء األول، والجزء الثاني، والجزء الثالث. وعلى الطالب أن 

 يجيب من األجزاء كلها.

 (5x2=10)        يشتمل الجزء األول على خمسة أسئلة إجبارية والمطلوب إجابتها كلها ولكل سؤال رقمان.   -4

 (2x5=10)يحتوي الجزء الثاني على أربعة أسئلة والمطلوب إجابة أي من اإلثنين منها ولكل سؤال خمسة أرقام. -5

 (1x10=10)يتكون الجزء الثالث من ثالثة  أسئلة  والمطلوب إجابة سؤال واحد منها وله عشرة أرقام.            -6
 

 (5x2=10)  الجزء األول 

 :موضوعيةأسئلة -1

 المعلقات السبعة: ليس من شعراء.......................  -1

(a) امرؤ القيس  (b) لبيد بن ربيعة  (c) قس بن ساعدة (d) األعش ى 

 قصيدة شهيرة للشاعر :مطل  "بانت سعاد"  -2

(a) حسان بن ثابت  (b) كعب بن زهير  (c)  ربيعةأبي بن عمر (d)  البوصيري 

 :من أشهر الشعراء العصر العباس ي -3

(a) أبو العتاهية  (b) حافظ إبراهيم (c) جرير   (d) حارث حلزة 

 قصيدته:مطل  اشتهر الشاعر البوصيري في المديح النبوي، و  -4



(a) الخير والشر عادات  (b) سالم الله عدة رمل خبت  

(c) أمن تذكر جيران بذي سلم (d)  
 
 إذا كنت في كل األمور معاتبا

 ثلم الضراب" لمن هذا الشعر؟ "بغير ك راعيا عبث الذئاب  -5
 
 وغيرك صارما

(a) المتنبي  (b) أبو تمام (c)  أبو نواس (d) ابن الرومي 

***** 

 (2x5=10) الجزء الثاني -1

 أسئلة ذات أجوبة قصيرة -1

 سهاماته الشعرية.كتب نبذة عن زهير بن أبي سلمة وإا -1

 صعالي ؟التعر  عن  ذاما  -2

 شكل وترجم األشعار التالية، واشرح الكلمات التي تحتها خط. -3

 بــــــــــــــــــال نــــــــــــــــــوال يســــــــــــــــــت يبويغــــــــــــــــــدو 
 

 ونيلـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  كلـــــــــــــــــــــــــــــــــــه ال للثـــــــــــــــــــــــــــــــــــواب 
 

 كلمـــــــــــــــــا لبســـــــــــــــــت وتبقـــــــــــــــــ  تجـــــــــــــــــدد
 

 وتخلــــــــــب فــــــــــي ال جــــــــــاب ابتــــــــــذلتإذا  
 

 زادت ضـــــــــــــــــــــــياء أبـــــــــــــــــــــــرزتإذا مـــــــــــــــــــــــا 
 

 وجنتاهــــــــــــــا فــــــــــــــي النقــــــــــــــاب وتشــــــــــــــ ب 
 

 وليست بالعوان العنس عندي
 

 الكعـــــــــــــــابوال هـــــــــــــــي منـــــــــــــــ  بـــــــــــــــالبكر  
 

 زمــــــــــــان منــــــــــــ  عشــــــــــــنا يبعــــــــــــدفــــــــــــال 
 

 بنضــــــــــــــــــــــــــرته ورونقــــــــــــــــــــــــــه ال جــــــــــــــــــــــــــاب 
 

  الفنية: هاجوانبترجمة األشعار التالية و بين اكتب  -4

ََ   ففففففف  ََفَكيفففففففَ ََأت َََفففففففَعنََاََعَ ففففففف  
َ

َأ َ ففففففففففف أََ أفففففففففففَ اَ ََأاََأ َ  َ أا ففففففففففف    َ
َ

ََ ففففففف َ  ففففففف   َ  َُاففففففف َ    َأ تفففففففيَ َأَفففففففَمَ أ
َ

َأَتففففففففف َ َأَ ففففففففف َ  ففففففففف    َ ََا ففففففففف ََاَفففففففففاد
َ

َ فففف َ  ىففففَ َ ففففَ َأَييفففف  يفففف   َُ ََأأَيففففَمََل
َ

ففففففففففففففف  ََأ ال َ ََاَ  َ ىففففففففففففففف   َ ََ ََ يففففففففففففففف ََ 
َ

ََأَأي َ أَل ى َل َص َأَ  َتَفَاوَّ 
َ

َ أَىففففففف َاَ َيفففففففَ   َ ففففففف ََ  فففففففَ ا   َ َلَأَ ففففففف  
َ
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ي يوزمهيطيقم   ع   ي  ي مي  ي  
ي

ي  وووووووو ي ي  وووووووو    وووووووو يك يقموووووووو  ي وووووووو يي
ي

ي  وووووووووووووو  ي   ووووووووووووووهي مموووووووووووووو    ووووووووووووووم يك
ي

ي شوووووووووووووووو  ه يطيوووووووووووووووو    ط يومطشوووووووووووووووويه يي
ي

ي  مه يتع م  يطي مك   يف  ي     
ي

يطيم وووووووووووووووووووومع ي  وووووووووووووووووووويه ي  يطيموووووووووووووووووووو   ي
ي

يك   ة يط      ي  يك م ط  يك   
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يفهووووووووووو ي  ط ديطيوووووووووووو  ي  ييوووووووووووو يي  وووووووووووو ي
ي

يي  يووووووووووو ي  م ووووووووووو ي   هووووووووووو فووووووووووويه ي
ي

يطيمووووووووووووووو   يطيم م ووووووووووووووو أميووووووووووووووو ييعوووووووووووووووي يي
ي

يفووووو ي ووووو ي موووووز يف ووووو  يطيعهووووو  ووووو  ي
ي ج

يمووووووووزي يكووووووووهيووووووووو يطي موووووووو ييوووووووو ي   وووووووو ي
ي

ي م  ووووووووووه  قوووووووووو  يف موووووووووو ي    يطيموووووووووو  ي
ي

ي  وووووووووع ي  ووووووووو يطي   ووووووووو يطيم  وووووووووي ي
ي

ي هوووووووو  ي وووووووو يطي وووووووومك  ي وووووووو ي ز مووووووووه
ي

ي   وووووووووو  يقيموووووووووو يقشووووووووووي   وووووووووو ي وووووووووو يي
ي

 


