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Charity Registration No. 802651 

  الدور األول -   االمتحان النهائي            اللغة العربيةكلية 
  م٢٠١٧ - ٢٠١٦للعام الدراسي                ثالثة: الالسنة

  األدب العباسيالمادة : 

  فقطأجب عن أربعة أسئلة  :مالحظة

ازدهر النثر في العصر العباسي أكثر من غيره من العصور التي سبقته ... تكلم عن خصائص   :١س
بماذا تأثر، واشرح أسلوب عبد اهللا بن المقفع النثري كما تجلى في كتابه (األدب هذا النثر، و 

   درجة) ٢٥(                      الكبير).

الحكمة من أغراض الشعر التي امتاز بها بعض الشعراء العرب ... فما هو نصيب بشار بن برد   :٢س
  درجة) ٢٥(           منها. اشرح ذلك تفصيًال مع إيراد األمثلة من شعره.

.. حلل وناقش  »إن المتنبي أبرع َمن وصف الحرب من شعراء اللغة العربية«يقول بعض النقاد:   :٣س
   درجة) ٢٥(       هذا القول من خالل عرضك للوصف في شعر أبي الطيب المتنبي.

  درجة) ٢٥(                أجب بنعم أو ال  وبّين األسباب:  :٤س
  يتميز شعر البحتري بالرقة وجمال األسلوب. -أ
 غلب نثر الخوارزمي على أدبه. لقد  - ب

 يعّد أبو تمام أشهر من نظم في الخمريات.  -ج

 كان ابن الرومي متفائًال في شعره.  - د

 تصور مقامات الحريري المجتمع من وجوه عديدة.  - هـ

؟ تكلـــم عـــن ذلـــك  هــل كانـــت مراثـــي أبـــي تمـــام صـــادرة عـــن عاطفــة جياشـــة أم مجـــرد صـــنعة أدبيـــة  :٥س
   درجة) ٢٥(                الشعرية. تفصيًال مع إيراد الشواهد

د. إبراھيم العاتيأ.   
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Charity Registration No. 802651 

  الدور األول -   االمتحان النهائي            اللغة العربيةكلية 
  م٢٠١٧ - ٢٠١٦للعام الدراسي                ثالثة: الالسنة

  األدب األندلسيالمادة : 

  فقطأجب عن أربعة أسئلة  :مالحظة

شعراء األندلس... تناول هذا الموضوع لقد كان الوصف أحد األغراض التي تفنن فيها   :١س
بالشرح والتحليل من خالل وصفهم للطبيعة والعمران، وبيِّن أثر الطبيعة األندلسية في هذا 

  المضمار.
  درجة) ٢٥(

يعتبر الموشح أحد مظاهر التجديد في الشعر األندلسي .. حلل وناقش ذلك، وعّرف   :٢س
  ض نصوصه.الموشح واذكر أغراضه ومعانيه، واستشهد ببع

  درجة) ٥٢(

لقد ظهر الزهد والتصوف في الشعر األندلسي رغم البيئة المترفة التي كان يْنعم بها   :٣س
   الشعراء... حلل وناقش ذلك وبين األسباب.

  درجة) ٢٥(

هل كان ابن زيدون مقلدًا أم مجددًا؟ .. بّين في إجابتك مظاهر التجديد والتقليد في شعره،   :٤س
  منه. وخاصة الوجداني

  درجة) ٥٢(

.. حلل وناقش هذه  يرى بعض الكتاب أن النثر األندلسي كان متأثرًا بالمشرق إلى حد كبير  :٥س
  القضية واذكر رأيك فيها.

  درجة) ٥٢(

د. إبراھيم العاتيأ.   
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Charity Registration No. 802651 

  الدور األول -   االمتحان النهائي            اللغة العربيةكلية 
  م٢٠١٧ - ٢٠١٦للعام الدراسي                ثالثة: الالسنة

  النحو والصرفالمادة : 

  فقطأجب عن أربعة أسئلة  :مالحظة

  :أعرب ما تحته خط إعرابًا كامالً  :١س
١–   ِبَما َلم ُيِحيُطوا ِبِعلِمِه َوَلمَّا َيأِتِهم َتأِويُلهُ َبل َكذَُّبوا    

٢–   ُمتَِّخَذ الُمِضلِّيَن َعُضداً َوَما ُكنُت   

٣–   َِإنَّ اَهللا َعِزيٌز ُذو انِتَقامٍ  ُمخِلَف َوعِدِه ُرُسَلهُ  َفَال َتحَسَبنَّ اهللا    

٤–   ََلن َتَناُلوا الِبرَّ َحتَّى تُنِفُقوا ِممَّا ُتِحبُّون    

 »فإّنه همٌّ بالليل وذلٌّ بالنهار ينإياكم والدَّ « –٥
   درجة) ٢٥(

ومّثل لكّل منها  اذكر حروف الجر التي تختص بجّر االسم الظاهر، وال تجّر الضمائر، :٢س
  بجملة مفيدة.

   درجة) ٢٥(

 ؟ اشرح ذلك بالتفصيل مع التمثيل بجمل مفيدة، متى يعمل المصدر عمل الفعل  :٣س
  واالستشهاد بالشعر من كالم العرب.

   درجة) ٢٥(
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  :عّين الصفة والموصوف والبدل والُمبدل منه فيما يلي، وأعرب كًال منها إعرابًا كامالً   :٤س
  .) وال َدفُع اِهللا النَّاَس َبعَضُهم ِبَبعٍض لَُّهدَِّمت َصَواِمعُ َولَ  ( -١
َباَرَكٍة ِإنَّا ُكنَّا ُمنِذِرينَ  ( -٢   .) ِإنَّا َأنَزلَناُه ِفي َليَلٍة مُّ
  .) نَ َوإَِلى َعاٍد َأَخاُهم ُهودًا َقاَل َيا َقوِم اعُبُدوا اَهللا َما َلُكم مِّن ِإَلٍه َغيُرُه َأَفَال َتتَُّقو ( -٣
َقاَل الَمُأل الَِّذيَن اسَتكَبُروا ِمن َقوِمِه ِللَِّذيَن اسُتضِعُفوا ِلَمن آَمَن ِمنُهم َأَتعَلُموَن َأنَّ  ( -٤

بِِّه    .)َصاِلحًا مُّرَسٌل مِّن رَّ
  .) َواتََّخَذ َقوُم ُموَسى ِمن َبعِدِه ِمن ُحِليِِّهم ِعجًال َجَسدًا لَُّه ُخَوارٌ  ( -٥

   درجة) ٢٥( 

  :عّين موضع الشاهد، وبّين سبب االستشهاد في الشواهد التالية  :٥س

 أكــــــــــّل امــــــــــرئ تحســــــــــبين امــــــــــرءاً  –١
ــــــــــــــال –٢ ــــــــــــــرى بعــــــــــــــًال وال حالئ  وال ت
 كايــــــــــــــــة أعــــــــــــــــداءهضــــــــــــــــعيف الن –٣
 أدري وٕاْن كنــــُت داريــــاً  لعمــــرك مــــا –٤
  ناره ضوء لنعم الفتى تعشو إلى –٥

ــــــــــــــــــل نــــــــــــــــــاراً    ــــــــــــــــــد باللي ــــــــــــــــــاٍر توق  ون
 كــــــــــــــــــــــُه وال كهــــــــــــــــــــــا إال حــــــــــــــــــــــاظال

 الِفـــــــــــــرار ُيراخـــــــــــــي األجـــــــــــــلْ  يخـــــــــــــال
 بســـــــــــبع رمـــــــــــين الجمـــــــــــر أم بثمـــــــــــانِ 

   والخَصْر  الجوع ماٍل ليلة بن طريف
   درجة) ٢٥(

 

يعبد الكريم الزبيدد.   
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Charity Registration No. 802651 

  الدور األول -   االمتحان النهائي            اللغة العربيةكلية 
  م٢٠١٧ - ٢٠١٦للعام الدراسي                ثالثة: الالسنة

    المادة: تحليل النصوص
  فقط أسئلة أربعةعن جب أ :مالحظة

  ما هي الصور التي يمكن ان ترسمها من خالل الدالالت الفنية لألبيات التالية: :١س
ـــدنيا وقـــد علمـــت ـــنفس تبكـــي علـــى ال  ال
ال دار للمــــــــرء بعــــــــد المــــــــوت يســــــــكنها
 فــــــــــإن بنـاهــــــــــا بخيـــــــــر كـــــــــان مســـــــــكنه

اــهــعــمـــجـــيراث نـــمـــذوي الــــــا لــــــنـــــوالــــــأم

 إن الســـــــعادة فيهـــــــا تــــــــرك مـــــــا فيهــــــــا
 إال التــــــي كــــــان قبــــــل المــــــوت بانيهــــــا
 وٕان بناهـــــــــــا بشـــــــــــّر خـــــــــــاب بانيهـــــــــــا

  اــهـــيـــنـــبـــــر نــــدهـــــــراب الـــــخـــــا لـــــودورنـ
درجة) ٢٥(  

الفنية ه ص خصائصشخّ يتحليل النص األدبي ومن ثم ليصبح مؤهًال لألديب ما ينبغي لتحدث ع: ٢س
  درجة) ٢٥(                 .حدود صوره عن يكشفو 

  :صورة قائلهاحلل األبيات التالية ووضح  :٣س
 إن المكــــــــارم أخــــــــالق مطّهـــــــــرة
والعلــــــم ثالثهــــــا والحلــــــم رابعهــــــا

امنهاــا والشكر ثــــهــعـــابـــوالبّر س

 الــــــــــدين أّولهــــــــــا والعقــــــــــل ثانيهــــــــــا
 والجــود خامســها والفضــل سادســها

  يهاــاقـــين بــلــا والـــهـــعـــاســــوالصبر ت
درجة) ٢٥(   

ان الكشف عن دالالت مباني النص الشعري يمّثل الركن األساسي في عملية تحليل النصوص؛    :٤س
؟  فما هو الموقف من تعارض االنطباعات الشخصية أو الصور اإليحائية لدى المحلل األدبي

  درجة) ٢٥(                 تحدث عما تراه في ذلك. 

  يأتي يمكن ان تستعين في تحليل النص األدبي؛ وّضح إجابتك بشرح مفّصل: بأّي ناحية مما :٥س
  المناسبة التي ُيقال بها الشعر.      - ٢      اإليحاء الخيالي للنص الشعري.   - ١
 درجة) ٢٥(               المعالم الحياتية لناظم الشعر.  - ٣

حسين مهدي عوادد. عبد ال  
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  الدور األول -   ائياالمتحان النه            اللغة العربيةكلية 
  م٢٠١٧ - ٢٠١٦للعام الدراسي                ثالثة: الالسنة

    المادة: تطبيقات نحوية في القرآن الكريم

  أربعة أسئلة فقطعن أجب  :مالحظة

  :أعرب ما تحته خط إعرابًا كامالً  :١س
١-   َوَمن َبعُضُهم َأوِلَياء َبعٍض  اءَال َتتَِّخُذوا الَيُهوَد َوالنََّصاَرى َأوِليَ َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا

  َيَتَولَُّهم مِّنُكم َفِإنَُّه ِمنُهم

٢ -   ََعَليُكم َشِهيداً  الرَُّسولُ  َعَلى النَّاِس َوَيُكونَ  َجَعلَناُكم ُأمًَّة َوَسطًا لَِّتُكوُنوا ُشَهَداء َوَكَذِلك  
٣ -   مِّلُء األرِض َذَهباً َل ِمن َأَحِدِهم َفَلن ُيقبَ  َوُهم ُكفَّارٌ ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َوَماُتوا  
٤ -   وِحي  ،َخاِلٌق َبَشرًا ِمن ِطينٍ ِإذ َقاَل َربَُّك ِللَمالِئَكِة ِإنِّي يُتُه َوَنَفخُت ِفيِه ِمن رُّ َفِإَذا َسوَّ

  َفَسَجَد الَمالِئَكُة ُكلُُّهم َأجَمُعونَ ، َساِجِدينَ َفَقُعوا َلُه 
٥ -   َمرََّتيِن َوَلَتعُلنَّ ُعُلّوًا َكِبيراً َلُتفِسُدنَّ ِفي اَألرِض  ِفي الِكَتابِ  اِئيلَ ِإَلى َبِني ِإسرَ َوَقَضيَنا   

  درجة) ٢٥(

 :عّين االسم المرفوع والمنصوب، وأعربه إعرابًا كامالً : ٢س

١-   ُنِزَل ِمن َقبِلَك لَِّكِن الرَّاِسُخوَن ِفي الِعلِم ِمنُهم َوالُمؤِمُنوَن ُيؤِمُنوَن ِبَما أُنِزَل ِإَليَك َوَما أ
َالَة َوالُمؤُتوَن الزََّكاةَ    َوالُمِقيِميَن الصَّ

٢-   َِيا َبِني آَدَم َال َيفِتَننَُّكُم الشَّيَطاُن َكَما َأخَرَج َأَبَويُكم مَِّن الَجنَّة    
٣-  َوالُمَهاِجِريَن ِفي ُأوُلوا الَفضِل ِمنُكم َوالسََّعِة َأن ُيؤُتوا ُأوِلي الُقرَبى َوالَمَساِكيَن  َيأَتلِ  َوال

  َولَيعُفوا َولَيصَفُحوا َأال ُتِحبُّوَن َأن َيغِفَر اُهللا َلُكم َواُهللا َغُفوٌر رَِّحيمٌ  َسِبيِل اهللاِ 

٤-  َأَفال َيَتَدبَُّروَن الُقرآَن َأم َعَلى ُقُلوٍب َأقَفاُلَها  
٥-   ََلى َقوٍم َحتَّى ُيَغيُِّروا َما ِبَأنُفِسِهمَذِلَك ِبَأنَّ اَهللا َلم َيُك ُمَغيِّرًا نِّعَمًة َأنَعَمَها ع  

  درجة) ٢٥( 
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  عّين الفعل المنصوب والمجزوم فيما يلي ثم أعربه إعرابًا كامًال: :٣س
١-   ََأنُتم َعَليِه َحتََّى َيِميَز الَخِبيَث ِمَن الطَّيِّبِ  امَّا َكاَن اُهللا ِلَيَذَر الُمؤِمِنيَن َعَلى م  
٢-  ُعد َوَلن ُتغِنَي َعنُكم ِفَئُتُكم َشيئًا َوَلو َكُثَرت َوَأنَّ اَهللا َمَع الُمؤِمِنينَ َتُعوُدوا نَ  َوإِن   
٣-   َأم َحِسبُتم َأن تُتَرُكوا َوَلمَّا َيعَلِم اُهللا الَِّذيَن َجاَهُدوا ِمنُكم َوَلم َيتَِّخُذوا ِمن ُدوِن اِهللا َوَال

  َرُسوِلِه َوَال الُمؤِمِنيَن َوِليَجةً 
٤-   َالَِّذي َأرَسَل َرُسوَلُه ِبالُهَدى َوِديِن الَحقِّ ِلُيظِهَرُه َعَلى الدِّيِن ُكلِِّه َوَلو َكرَِه الُمشِرُكونَ  ُهو 

 

٥-   َُقل لَّن ُيِصيَبَنا ِإالَّ َما َكَتَب اُهللا َلَنا ُهَو َموَالَنا َوَعَلى اِهللا َفلَيَتَوكَِّل الُمؤِمُنون  
  درجة) ٢٥(

  خبر فيما يلي ، وأعرب كًال منهما إعرابًا كامًال:عين المبتدأ وال :٤س
١-  َوِمنُهُم الَِّذيَن ُيؤُذوَن النَِّبيَّ َوِيُقوُلوَن ُهَو ُأُذٌن ُقل ُأُذُن َخيٍر لَُّكم  
٢-   َُفكُّ َرَقَبةٍ  ،َوَما َأدَراَك َما الَعَقَبة   
٣-  َيسَأُلوَنَك َعِن السَّاَعِة َأيَّاَن ُمرَساَها  
٤-   ََأحَسُنوا الُحسَنى َوِزَياَدٌة َوَال َيرَهُق ُوُجوَهُهم َقَتٌر َوَال ِذلٌَّة ُأوَلِئَك َأصَحاُب الَجنَِّة  لِّلَِّذين

  ُهم ِفيَها َخاِلُدونَ 
٥-   ٍَة رَُّسوٌل َفِإَذا َجاء َرُسوُلُهم ُقِضَي َبيَنُهم ِبالِقسِط َوُهم َال ُيظَلُمون َوَيُقوُلوَن ، َوِلُكلِّ ُأمَّ

  الَوعُد ِإن ُكنُتم َصاِدِقينَ  َمَتى َهَذا
  جة)در ٢٥(

 عّين الحال فيما يلي ، وأعربه إعرابًا كامًال:: ٥س

١-   ًِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َوَماُتوا َوُهم ُكفَّاٌر َفَلن ُيقَبَل ِمن َأَحِدِهم مِّلُء األرِض َذَهبا  
٢-   ًَوَلم ُيَعقِّب َفَلمَّا َرآَها َتهَتزُّ َكَأنََّها َجانٌّ َولَّى ُمدِبرا    
٣-   َِوَأدِخل َيَدَك ِفي َجيِبَك َتخُرج َبيَضاء ِمن َغيِر ُسوٍء ِفي ِتسِع آَياٍت ِإَلى ِفرَعوَن َوَقوِمه   

٤-   ََأوِزعِني َأن َأشُكَر ِنعَمَتَك الَِّتي َأنَعمَت َعَليَّ َوَعَلى َواِلَديَّ  َربِّ  َفَتَبسََّم َضاِحكًا مِّن َقوِلَها َوَقال  

٥-   َِما َكاَن ِللُمشِرِكيَن َأن َيعُمُروا َمَساِجَد اهللا َشاِهِديَن َعَلى َأنُفِسِهم ِبالُكفر  

 د. عبد الكريم الزبيدي
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  الدور األول -  االمتحان النهائي              اللغة العربيةكلية 
  م٢٠١٧ -  ٢٠١٦للعام الدراسي                  ثالثةالسنة: ال
  أصول البحث المادة:

  أربعة أسئلة فقط أجب عن  :مالحظة

يعتبر الوحي مصدرًا متميزًا من مصادر المعرفة عند المسلمين ... تناول بالشرح والتحليل معناه   :١س
 درجة) ٢٥(    ومستوياته، وما هي منزلته بالنسبة للمصادر المعرفية األخرى كالحس والعقل.

  ي تحققت في العصر الحديث.لقد تعززت مكانة المنهج التجريبي بحصول االكتشافات العلمية الت  :٢س
  عرف المنهج عمومًا، والمنهج التجريبي خصوصًا. -أ
  ؟ ما هي طبيعة العالقة بين العلم والتجربة - ب
تكلم بإيجاز عن قوانين االستقراء التي وضعها (جون ستيوارت مل) لضبط عمليات  -ج

 درجة) ٢٥(                البحث التجريبي.

لى بها الباحث وأهميتها في تحقيق النتائج المرجّوة من موضوع ما هي الصفات التي يجب أن يتح  :٣س
  درجة) ٢٥(                      بحثه ؟

  درجة) ٢٥(      ) وبين األسباب:) أو خطأ (ضع أمام كل جملة عالمة صح (  :٤س
  العقل الشرعي هو الذي ال يعتبر شرطًا في التكليف. -١
لية من مصادرها النقلية الهدف من البحث في أصول الفقه هو استخالص القواعد األصو  -٢

 أو العقلية.

 البحث النظري هو كل بحث ال يخضع للتجربة. -٣

 التحليل يعني بحث الفكرة بحثًا شامًال. -٤

 األسلوب طريقة اإلنسان في التعبير عن نفسه كتابًة. -٥

  الموازنة  - ٣  المنهج الجدلي  - ٢  المنهج التكاملي  - ١  مما يلي: خمساً عرف  :٥س
  األسلوب الخطابي - ٧  البحث المعياري - ٦  البحث الميداني  - ٥  المنهج المقارن  - ٤

درجة) ٢٥(  

إبراهيم العاتيد. أ.   
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  الدور الثاني – االمتحان النهائي            العربية ةاللغكلية 
  م٢٠١٦ – ٢٠١٥للعام الدراسي               ثالثةالسنة: ال
  النحو والصرف المادة: 

  ضمنها السؤال األولأسئلة على أن يكون  اربعةأجب عن   :مالحظة

عناصر األسلوب التي  بّيْن نوَع األساليب اللغوّية التي تحتها خّط في الُجمل التالية، وبّينْ   :١س
  :يتأّلف منها، وأْعرْبها

  .﴾ ونِْعَم النصير نِْعَم المولىوإْن تـََوّلوا فاعلموا أنَّ اَهللا موالكم  ﴿ -١

  .﴾ من نُْطَفٍة َخَلَقُه فقّدرَهُ   من أيِّ شيٍء َخَلَقهُ   ما أْكَفَرهُ قُِتَل اإلنساُن  ﴿ -٢

  .﴾ وبِْئَس المصيرُ رُُّه إلى عذاِب الناِر قال وَمْن َكَفَر فأَُمتّـُعُه قليًال ثّم أْضطَ  ﴿ -٣
والُمقيميَن لكن الراسخون في الِعْلِم منهم والُمؤمنون يُؤمنون بما أُْنِزَل إليَك وما أُْنِزَل من قبلك  ﴿ -٤

  .﴾ والُمؤتوَن الزكاَة والُمؤمنون باهللا واليوم اآلخر أولئك ًسُنؤتيهم أجراً عظيماً  الصالةَ 

  .﴾ لو كانوا يعلمون ولَِبْئَس ما َشروا به أنفسهمتراه ما لُه في اآلخرِة من خالٍق ولقد علموا َلَمن اشْ  ﴿ -٥
َعَم اُهللا عليهم من النَّبّيين والصِّّديقين والشُّهداِء  ﴿ -٦ وَمْن يُِطْع اَهللا والرسوَل فأولئك مع الذين أنـْ

  .﴾ وَحُسَن أولئك رفيقاً والصالحين 
أنفِسهم قالوا فيَم ُكنُتم قالوا ُكّنا ُمستضعفيَن في األرِض قالوا ألم  إّن الذين تـََوفّاهم المالئكُة ظالمي ﴿ -٧

  .﴾ وساءْت مصيراً تُكْن أرُض اهللا واسعًة فُتهاجروا فيها فأولئك مأواهم َجَهّنُم 

  .﴾ بـَلِّْغ ما أُْنِزَل إليَك من رّبك يا أيُّها الرسولُ  ﴿ -٨
ما لهم من دونِِه من َوليٍّ وال  أْبِصْر به وأْسِمعْ واألرِض ُقل اُهللا أعلُم بما لَِبثوا لُه َغْيُب السماواِت  ﴿ -٩

  .﴾ ُيْشِرُك في ُحْكِمِه أَحداً 

  .﴾ أْفِتنا في سبِع بقراٍت ِسماٍن يأُكُلُهّن َسْبٌع ِعجافٌ  يوُسُف أيّها الصِّّديقُ  ﴿ -١٠
درجة) ٣١(  
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  وضعه من اإلعراب:ما تحته خط في الُجَمل التالية له موِضع من اإلعراب، أعِرْبه، وبّين م  :٢س
والذين ال يدعون مع اِهللا إلهًا آَخَر وال يقتلون النّـْفَس التي َحرََّم اُهللا إّال بالحّق وال يـَْزنون وَمْن  ﴿ -١

  .﴾ ُيضاَعْف له العذاُب يوَم القيامة  يْفعْل ذلك يـَْلَق أثاماً 
  .﴾ ُيِحّبهم وُيِحّبونَهُ بقوٍم  يا أيّها الذين آمنوا َمْن يـَْرَتّد منكم عن ديِنِه فسوَف يأتي اهللاُ  ﴿ -٢
  .﴾ وهم راكعونويُؤتوَن الزكاَة،  الذين يُقيموَن الصالةَ إنّما وليُّكم اهللاُ ورسولُُه والذين آمنوا  ﴿ -٣
ويـُزَّكيهم ويُعّلمهم  من أنفسهم يتلو عليهم آياتِهِ لقد َمنَّ اُهللا على الُمؤمنين إْذ بـََعَث فيهم رسوًال  ﴿ -٤

  .﴾ الكتاَب والِحْكمةَ 
درجة) ٢٣(  

الّشعُر القديُم كالُم العرب، وفيما يلي شواهد شعرية من كالمهم اْسَتَدّل النحويون بُكلِّ شاهد   :٣س
منها على قاعدة نحوية، بين الموضع الذي اْسَتْشَهدوا به، والقاعدة النحوية التي اْسُتْشِهَد به 

  :ألْجلها
  لِ ــــيـــقـــمَ ـــنَّ عن الـــهُ ــامَ ــــــــه اـــــــنــــأَزلْ     وِف رؤوَس قومٍ ـبَضرٍب بالسي -١
  ُه الَوِعلُ ـــْرنَ ــــم َيِضْرها وأْوهى قَ ــلـــف    اـهـنَ ــوهِ ـًا ليُ ـومـرًة يـكناطٍح صخْ  -٢
  قُ ــــــيـــطــــنــــُم َزّالُء مِ ـــــهُ ــــــًال وأمُّ ــــحْ ـــــفَ     والتغلبيون ِبْئَس الفْحُل َفْحُلُهمُ  -٣
  جاءوا بَمْذٍق هل رأيَت الذِّْئَب َقطْ     الُم واْخَتلطْ ـظـَجنَّ الحتى إذا  -٤
  َنُة الَمناِسمِ ـــــثْ ـــِرْجلي شَ ــــــي فــــلــــــِرجْ     ِن واألداِهمِ ـــجْ ــسِّ ــالـــَدني بــــــأوعَ  -٥

درجة) ٢٣(  

وب والمجزوم، الُجمل التالية تشتمل على أفعال ُمضارعة، عّيْن الُمضارع المرفوع والَمنص  :٤س
   :وأعربه، وبّين داللة معناه في الجملة

َكُبَر َمْقتًا عنَد اِهللا أْن تقولوا ما ال   يا أيُّها الذين آمنوا ِلَم تقولون ما ال تفعلون ﴿ -١
 .﴾ تفعلون

هو الذي أْرَسَل رسوَلُه بالُهدى وديِن الحّق لُيْظِهره على الديِن ُكلِِّه ولو َكرَِه  ﴿ -٢
  .﴾ الُمشركون
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يا أيُّها الذين ُأوتوا الكتاَب آمنوا بما نّزْلنا ُمَصدِّقًا لما َمَعكم من قبِل أْن َنْطِمس  ﴿ -٣
  .﴾ وجوهًا فَنُرّدها على أعقابها

  .﴾ ألم َتَر إلى الذين ُيَزّكون أنفَسهم بل اُهللا ُيَزّكي َمْن يشاء وال ُيظَلمون فتيالً  ﴿ - ٤
ئفٌة منهم معك وليأخذوا أْسِلَحَتهم فإذا وٕاذا ُكنَت فيهم فأَقْمَت الصالَة فلَتُقم طا ﴿ - ٥

  .﴾ سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأِت طائفٌة أخرى لم ُيَصّلوا فلُيَصّلوا معك
إْذ تمشي ُأخُتَك فتقول هل أُدّلكم على َمْن َيْكُفله فَرَجْعناَك إلى ُأمَِّك كي َتَقّر عيُنها  ﴿ - ٦

  .﴾ وال تْحَزنَ 
  .﴾ ؤمنوا ولكن قولوا أْسَلْمنا ولّما يْدُخل اإليماُن في قلوِبكمقالت األعراُب آَمّنا ُقْل لم تُ  ﴿ -٧

درجة) ٢٣(  

الُجَمُل التالية تشتمل على ُمضاف وُمضاف إليه، عّيْنهما، وبّيْن نَوَع اإلضافة فيهما، ثّم   :٥س
  :أعرْبهما

  .﴾ باعَ ِهللا فاِطِر السماوات واألرض جاعل المالئكة أولي أْجنحٍة مثنى وُثالَث ورُ  الحمدُ  ﴿ - ١
  .﴾ يا أّيها الناُس اْذكروا ِنْعَمَة اهللا عليكم هل من خالٍق غيُر اهللا يرُزُقكم من السماءِ  ﴿ - ٢
  .﴾ وكذلَك َزيََّن لكثيٍر من الُمشركيَن قتَل أوالدهم ُشركاُؤهم ﴿ - ٣
الذين إذا ُذِكَر اُهللا َوِجَلْت قلوُبهم والصابرين على ما أصاَبهم والُمقيمي الصالة ومّما  ﴿ - ٤

  .﴾ ْقناهم ُينفقونَرز 
يا أيُّها الذين آمنوا أْنِفقوا مّما َرَزْقناكم من َقْبِل أْن يأتَي يوٌم ال بيٌع فيه وال ُخلٌَّة وال  ﴿ - ٥

  .﴾ شفاعةٌ 
َل عليك الكتاَب بالحقِّ ُمَصدِّقًا ِلما بيَن َيَدْيِه وأْنَزَل التوراَة واإلنجيلَ  ﴿ - ٦ من َقْبُل   َنزَّ

  .﴾ قانَ ُهدى للناس وأْنَزَل الُفرْ 
  .﴾ َكَدْأِب آل ِفْرعوَن والذين من قبلهم َكّذبوا بآياتنا فأَخَذهم اهللا بذنوِبهم واُهللا شديُد العقاب ﴿ - ٧

درجة) ٢٣(  

عبد الكريم الزبيديد.   
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  الدور الثاني – االمتحان النهائي            اللغة العربيةكلية 
  م٢٠١٦ – ٢٠١٥للعام الدراسي               ثالثةالسنة: ال
  بيقات نحوية تطالمادة: 

  ضمنها السؤال األولأسئلة على أن يكون  ةثالثأجب عن   :مالحظة

  :عّين ُكلَّ َمنصوٍب في الُجَمل التالية، وأْعِرْبُه، وَبّيْن معنى الجملة في ضوء اإلعراب  :١س
واليوِم اآلخِر  ليس الِبرَّ أْن ُتَوّلوا وجوَهكم ِقَبَل الَمْشِرِق والمغِرِب ولكنَّ الِبّر َمْن آَمَن باهللاِ  ﴿ -١

والمالئكِة والكتاِب والّنبّيين وآتى المال على ُحبِِّه ذوي الُقربى واليتامى والمساكين وابن 
  .﴾ السبيِل والسائلين وفي الرقاب

  .﴾ إنَّ أّول بيٍت ُوِضَع للّناِس لّلذي ببّكَة ُمباركًا وُهدى للعالمين ﴿ -٢
حوا ما طاَب لكم من النساِء َمْثنى وُثالَث وُرباَع فإْن وٕاْن ِخْفُتم أّال ُتْقِسطوا في اليتامى فاْنكِ  ﴿ -٣

  .﴾ ِخْفُتم أّال تْعِدلوا فواِحدًة أو ما َمَلكْت أيماُنكم ذلك أْدنى أّال تعولوا
وَمَثُل الذين ُينفقون أمواَلهم اْبِتغاء َمْرضاِت اهللا وتثبيتًا من أنُفِسهم َكَمَثِل َجّنٍة بَرْبوٍة  ﴿ -٤

  .﴾ ُأُكلها ِضْعَفينِ أصابها وابٌل فآتْت 
واّتَخَذ اُهللا  وَمْن أحَسُن دينًا مّمْن أسَلَم َوْجَهُه ِهللا وهو ُمحِسٌن واتََّبَع ِمّلة إبراهيَم حنيفاً  ﴿ -٥

  .﴾ إبراهيم خليالً 
يا أّيها الذين آمنوا إذا ُقْمُتم إلى الصالِة فاْغِسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافِق وامسحوا  ﴿ -٦

  .﴾ م إلى الَكْعبيِن وٕاْن كنُتم ُجُنبًا فاّطّهروابرؤوِسكم وأْرُجلك
يا أّيها الذين آمنوا إذا جاءكم الُمؤمناُت ُمهاجراٍت فاْمَتِحنوُهنَّ اُهللا أعلم بإيماِنهنَّ فإْن  ﴿ -٧

َعِلْمُتموهّن ُمؤمناٍت فال َترِجعوُهّن إلى الُكّفاِر ال ُهنَّ ِحلٌّ لهم وال ُهم َيِحّلون لُهنَّ وآتوهم ما 
  .﴾ قواأنف

فإذا جاَء َوْعُد   وَقَضْينا إلى بني إسرائيل لُتْفِسُدنَّ في األرض َمّرَتْيِن وَلَتْعُلنَّ ُعُلّوًا كبيراً  ﴿ -٨
  .﴾ أوالهما بَعْثنا عليكم عبادًا لنا أولي بأٍس شديٍد فجاسوا ِخالَل الّدياِر وكاَن َوْعدًا مفعوالً 
درجة) ٤٠(  
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الُحرُّ والُحرَُّة إذا َزَنيا ُجِلَد ُكلُّ واحٍد مائَة جلدٍة، فأّما « (ع) قال: أوًال: بسنِدِه عن أبي عبد اهللا  :٢س
  .»الُمْحَصُن والُمْحَصنُة فعليهما الّرْجمُ 

وَمْن لم َيْسَتِطْع منكم َطوًال أْن ينِكَح الُمْحصناِت الُمؤمناِت فِمْن ما َمَلكْت  ﴿ثانيًا: قال تعالى: 
منات واُهللا أْعَلُم بإيماِنكم بعُضكم من بعٍض فاْنِكحوُهنَّ بإْذِن أْهِلِهنَّ أْيماُنكم من َفَتياِتكم الُمؤ 

وآتوُهنَّ أجوَرُهنَّ بالمعروف ُمْحَصناٍت غيَر ُمساِفحاٍت وال ُمّتِخذاِت أْخداٍن فإذا ُأْحِصنَّ فإْن أَتْيَن 
  .﴾ بفاِحَشٍة فعليهّن ِنْصُف ما على الُمْحَصناِت من الَعذاب

الزّانيُة والزّاني فاجِلدوا ُكلَّ واحٍد منهما ِمائَة جْلدًة وال تأُخْذُكم بهما رأفٌة في  ﴿تعالى: ثالثًا: قال 
  .﴾ ديِن اهللا إْن ُكنُتم ُتؤمنون باِهللا واليوِم اآلخر وليْشَهْد عذاَبهما طائفٌة من الُمؤمنين

   أِجْب عّما يلي:

الُحرُّ والُحّرُة إذا َزَنيا «ْن الُمبتدأ والخبر في الجملة الُمبتدأ، عيِّ  علىخبُر الُمبتدأ ُحْكٌم ُيْحَكُم به  -١
، وفي »فأّما الُمْحَصن والُمْحَصنة فعليهما الرجم«، وفي الجملة »ُجِلَد ُكلُّ واِحٍد مائَة جْلدةً 

  .»الّزانيُة والّزاني فاجِلدوا ُكلَّ واحٍد منهما ِمائَة جْلدةً «الجملة 

غة: العفيف والعفيفة، (الُمْحَصْن والُمْحَصنة) في اللغة: الُمَتَزّوج (الُمْحَصْن والُمْحَصنة) في الل -٢
وَمْن لم َيْسَتِطْع منكم َطوًال  ﴿إلى أّي معنى َتصرف (الُمحصنة) في قوله تعالى: ، والُمتزّوجة

ُمْحَصناٍت غيَر ُمساِفحاٍت وال  ﴿، وفي قوله تعالى: ﴾ أْن ينِكَح الُمْحصناِت الُمؤمناتِ 
فإذا ُأْحِصنَّ فإْن أَتْيَن بفاِحَشٍة فعليهّن ِنْصُف ما  ﴿، وفي قوله تعالى: ﴾ أْخدانٍ  ُمّتِخذاتِ 

  .»فأّما الُمْحَصُن والُمْحَصنُة فعليهما الّرْجمُ «، وفي الحديث : ﴾ على الُمْحَصناِت من الَعذاب

على الُمْحَصناِت من  فإذا ُأْحِصنَّ فإْن أَتْيَن بفاِحَشٍة فعليهّن ِنْصُف ما ﴿أعِرْب قوله تعالى:  -٣
  ، ثُم بّين المعنى في ضوء اإلعراب﴾ الَعذاب

إذا كان ُحكم الُمْحَصنات الُحّرات الزانيات (أي : الُمتزّوجات) الرجم فكيف ُيْحَكُم على األَمة  -٤
  الُمْحَصنة الزانية (أي األمة الُمَتزّوجة) بنصف الرجم الذي على الُمْحصنات الُحّرات الزانيات؟

الُحّر والُحّرة) في الحديث يدّل على ُحّر وُحّرة ُمَتزّوجين أو ِبْكَريِن ؟ وهل لفظ هل لفظ ( -٥
  (الزانية والزاني) في اآلية يدّل على زانية وزاٍن ُمَتزّوجين أو ِبْكَريِن ؟ 
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فعليهّن ِنْصُف ما  ﴿هل لفظ (العذاب) الذي حكَم اُهللا به على الُمحَصنات في قوله تعالى:  -٦
وليْشَهْد عذاَبهما  ﴿ هو العذاُب نفُسُه الذي في قوله تعالى: ﴾ على الُمْحَصناِت من الَعذاب

  .، وهو الَجْلُد الذي َحَكَم به على (الزانية والزاني)﴾ طائفٌة من الُمؤمنين

  ما هو اْستنتاجك بعد هذا البحث في ُحكم الّرجم الوارد في الحديث ؟ -٧
درجة) ٣٠(  

  أعرب ما تحته خط في الُجَمل التالية:  :٣س

 .﴾ ُسِئَل موسى من قـَْبلُ أْم ُتريدون أْن تسألوا رسوَلكم كما  ﴿ -١

  .﴾ لو يـَُرّدوَنكم من بْعِد إيمانكم ُكفاراً َحَسداً من ِعْنِد أنفِسهمَودَّ كثيٌر من أْهِل الكتاِب  ﴿ -٢

ال قال ومن ذريّتي قال  اِعُلك للناِس إماماً إّني جفأتّمُهّن قال  وإذ ابْتلى إبراهيم ربُّه بكلماتٍ  ﴿ -٣
  .﴾ يناُل عهدي الظالمين

  .﴾ ولكن ال تشعرون أموات بل أحياءوال تقولوا لَمْن يُقَتُل في سبيل اِهللا  ﴿ -٤

  .﴾ من بْعِد الَغّم أَمَنًة نُعاساً يغشى طائفًة منكمثَُم أنـَْزَل عليكم  ﴿ -٥

  .﴾ َجَهّنُم خالدًا فيهاوَمْن يـَْقُتْل ُمؤمناً ُمتعّمدًا فجزاؤُه  ﴿ -٦
درجة) ٠٣(   

ينِصِرُف «قال: سألُت أبا عبِد اِهللا (ع) عن الرَُّجِل يناُم وهو ساِجٌد، قال:  بَسَنِدِه عن َسماعةأّوًال:   :٤س
  .»ويَتَوّضأُ 

 أعرب (أبا عبد اهللا) -١
 ما إعراب (يناُم، وهو ساِجٌد) ؟ وما موضع الُجملتين من اإلعراب ؟ -٢

 راب على الُحْكِم (يْنَصرُف ويَتَوّضُأ) ؟ما داللة هذا اإلع -٣

  أعرب (ينِصِرُف ويَتَوّضُأ)، وما داللة الفعلين هنا ؟ -٤
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  .﴾ يا أّيها الذين آمنوا ال تقربوا الصالَة وأْنُتْم ُسكارى حتى تعلموا ما تقولون ﴿قال تعالى: ثانيًا: 

  ما إعراب (ال تقربوا الصالَة) ؟ وما داللة (ال) ؟ -١
  م ُسكارى) ؟ وما موضع الجملة من اإلعراب ؟ما إعراب (وأنت -٢
  ما داللة هذا اإلعراب بقوِلِه (ال تقربوا الصالَة) ؟ -٣
(السُّْكُر) في اللغة: غيبوبُة الَعْقِل واختالُطُه من الشراِب الُمْسِكر، وقد يعتري السُّْكُر اإلنساَن من  -٤

قاُل: أَخَذُه ُسْكُر الشباِب أو الماِل أو السُّلطاِن أو الَغَضِب أو الِعْشِق أو الُقّوِة أو الظََّفِر أو النَّوِم، يُ 
الّنوِم، فهل المقصوُد بـ(السُّكر) في اآلية غيبوبُة العْقِل من ُشْرِب الَخْمر ؟ وٕاذا كان المقصوُد 
كذلك فهل يجوُز لَمْن ِيْشرب الخْمَر ولم َيْسَكْر الصالة ؟ أم هل المقصوُد بـ(السُّْكر) غيبوبُة العْقِل 

  من الّنوم، ليكون نهُي الُمخاَطبين عن الصالة حالَة كوِنهم قد غاَب عقُلهم من النوم ؟ 
هل ُيمكن االستدالل بهذه اآلية على وجوِب الوضوء بعَد النوم الغالب على العقل ؟ وهل يكوُن  -٥

  الحديُث الَمروي عن أبي عبد اهللا (ع) ُمؤّيدًا لهذا االستدالل ؟
درجة) ٠٣(  

 

م الزبيديعبد الكريد.   
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  الدور الثاني – االمتحان النهائي            اللغة العربيةكلية 
  م٢٠١٦ – ٢٠١٥للعام الدراسي               ثالثةالسنة: ال
                  دب العباسي                                                                                              األالمادة : 

  ضمنها السؤال األولأجب عن أربعة أسئلة على أن يكون  :مالحظة

ازدهر النثر في العصر العباسي أكثر من غيره من العصور التي سبقته ... تكلم عن خصائص   :١س
ماذا تأثر، واشرح أسلوب عبد اهللا بن المقفع النثري كما تجلى في كتابه (األدب هذا النثر، وب

   درجة) ٣١(                   الكبير).

الحكمة من أغراض الشعر التي امتاز بها بعض الشعراء العرب ... فما هو نصيب بشار بن برد   :٢س
  درجة) ٢٣(            منها. اشرح ذلك تفصيًال مع إيراد األمثلة من شعره.

.. حلل وناقش  »إن المتنبي أبرع َمن وصف الحرب من شعراء اللغة العربية«يقول بعض النقاد:   :٣س
   درجة) ٢٣(      هذا القول من خالل عرضك للوصف في شعر أبي الطيب المتنبي.

  درجة) ٢٣(               أجب بنعم أو ال  وبّين األسباب:  :٤س
  يتميز شعر البحتري بالرقة وجمال األسلوب. -أ
 نثر الخوارزمي على أدبه. لقد غلب  - ب

 يعّد أبو تمام أشهر من نظم في الخمريات.  -ج

 كان ابن الرومي متفائًال في شعره.  - د

 تصور مقامات الحريري المجتمع من وجوه عديدة.  - هـ

 لقد جمع الشريف الرضي بين اإلنتاج العلمي الرصين واإلبداع الشعري األصيل. -ح

طفـــة جياشـــة أم مجـــرد صـــنعة أدبيـــة؟ تكلـــم عـــن ذلـــك هـــل كانـــت مراثـــي أبـــي تمـــام صـــادرة عـــن عا  :٥س
   درجة) ٢٣(               تفصيًال مع إيراد الشواهد الشعرية.

 د. إبراھيم العاتي
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  الدور الثاني – االمتحان النهائي            اللغة العربيةكلية 
  م٢٠١٦ – ٢٠١٥للعام الدراسي               ثالثةالسنة: ال
  األدب األندلسيالمادة : 

  ضمنها السؤال األولأربعة أسئلة على أن يكون أجب عن  :مالحظة

لقد كان الوصف أحد األغراض التي تفنن فيها شعراء األندلس... تناول هذا الموضوع   :١س
بالشرح والتحليل من خالل وصفهم للطبيعة والعمران، وبيِّن أثر الطبيعة األندلسية في هذا 

  المضمار.
  درجة) ٣١(

تجديد في الشعر األندلسي .. حلل وناقش ذلك، وعّرف يعتبر الموشح أحد مظاهر ال  :٢س
  الموشح واذكر أغراضه ومعانيه، واستشهد ببعض نصوصه.

  درجة) ٣٢(

لقد ظهر الزهد والتصوف في الشعر األندلسي رغم البيئة المترفة التي كان يْنعم بها   :٣س
   الشعراء... حلل وناقش ذلك وبين األسباب.

  درجة) ٣٢(

زيدون مقلدًا أم مجددًا؟ .. بّين في إجابتك مظاهر التجديد والتقليد في شعره، هل كان ابن   :٤س
  وخاصة الوجداني منه.

  درجة) ٣٢(

.. حلل وناقش هذه  يرى بعض الكتاب أن النثر األندلسي كان متأثرًا بالمشرق إلى حد كبير  :٥س
  القضية واذكر رأيك فيها.

  درجة) ٣٢(

 د. إبراھيم العاتي
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  الدور الثاني – االمتحان النهائي            العربيةاللغة كلية 
  م٢٠١٦ – ٢٠١٥للعام الدراسي               ثالثةالسنة: ال

    المادة: تحليل النصوص

  من ضمنها السؤال األولعن ثالثة أسئلة على أن يكون أجب  :مالحظة

  .اإليحاء الخيالي -أ  بأّي ناحية يمكن ان تستعين في تحليل النص الشعري: :١س
  المناسبة التي قيل فيها النص. -ج    .م حياة صاحب النصمعال -ب  

درجة) ٣٦(  

  حلل البيتين التاليين:: ٢س
 يرزقــــــون بــــــدرهم  أحياؤنــــــا ال

 لي بحظ النائمين بحفرة  من

ـــــ   األمـــــوات تـــــرزق ألـــــف ألفـوب
  ارها الصلواتــــــعلى أحج قامت

  ثم قابل الصور فيهما مع الصور فيما يلي:
 ر بهــالهفــي علــى أمــة غــاض الضــمي

 موتى الضمائر تعطي الميت دمعتها

 مــن مــدعي العلــم واألخــالق والــدين
  نـــيــكــســـب حيّ  على ينـــــعـتــــــــســـوت

درجة) ٣٢(   

هل يمكن التزاوج بين أسس تحليل النص األدبي مع الدالالت الفنية للنص األدبي للوصول   :٣س
  ؟ الى استجالء القيم الفنية الخالدة

)درجة ٣٢(  

وضح رأيك    لإلحاطة بحياة وسيرة الشاعر دور في تحديد دالالت صور شعره الفني؟  هل   :٤س
   في ذلك.

درجة) ٣٢(  
حسين مهدي عوادد. عبد ال  
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  الدور الثاني – االمتحان النهائي            اللغة العربيةكلية 
  م٢٠١٦ – ٢٠١٥للعام الدراسي               ثالثةالسنة: ال
  أصول البحث المادة:

  أجب عن أربعة أسئلة   :ظةمالح

فقرات من نوع االختيار المتعدد، ضع دائرة حول اإلجابة  ١٠يتكون هذا السؤال من   :١س
  الصحيحة:

 اإلسالمقبل  تاريخ ما) ج(    الوقائع التاريخية  )ب(     األباطيل )أ(ألساطير هي: ا -١

 :من إن مناهج البحث التي ولدت في أحضان الفلسفة، كانت فرعاً  -٢

 علم االجتماع )ج(    فلسفة األخالق  )ب(      لمنطق ا(أ) 

 :من هو الفيلسوف الذي يرى ان مصدر المعرفة هو التجربة ال العقل -٣

 اليبنتز )ج(        سبينوزا )ب(       (أ) جون لوك

 ؟ صاحب هذا التعريفهو .. من  »الكالم الخفي«ف بعضهم الوحي بأنه عرّ  -٤
  الراغب األصفهاني )ج(     الشيخ المفيد  )ب(      ابن منظور (أ) 

 العقل الذي يعتبر شرطًا في التكليف هو: -٥

  العقل الشرعي )ج(      العقل الفلسفي  )ب(    العقل الُخلقي  )أ(

 إن ما يزاوله الناس في اعمالهم من دون خطة واضحة في اذهانهم، هو ما يدعى: -٦

  المنهج التلقائي )ج(      المنهج النقلي  )ب(    المنهج الوجداني  )أ(

 ستقراء هو المعرفة التي مصدرها:مجال اال -٧

  الحس )ج(        الشعور  )ب(      الفكر  )أ(
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 :؟ »إن البحث عن حجية الظواهر من توابع البحث عن الكتاب والسنة«القائل:  َمن -٨
  محمد رضا المظفر(ج) الشيخ  حسين النائيني الميرزا  (ب)بو القاسم الخوئي أ(أ) السيد 

 هو ما كان كاشفًا عن: اإلجماع -٩
  رأي المعصوم )ج(      آيات األحكام  )ب(    رأي المجتهد  )أ(

 لقد قصر احد الفالسفة البحث النظري على كل بحث ال يخضع للتجربة، فهل هو: -١٠
   Kantكانت )ج(      ديكارت  )ب(      افالطون  )أ(

درجة) ٢٥(  

  وبين االسباب في حالة الخطأ:(×) ) أو خطأ جملة عالمة صح ( كلضع أمام   :٢س
 والموازنة مصطلحان مترادفان. المقارنة -١
 المناقشة اكثر ما تكون في البحوث الفقهية والتاريخية. -٢
 االسلوب عند الفالسفة يطلق على (كيفية تعبير المرء عن افكاره). -٣
 الموضوعية هي أن ينطلق الباحث من االعتبارات الذاتية الشخصية.  -٤
 يث الجري النظري.االستصحاب هو حكم الشارع ببقاء الشك في ظرف اليقين من ح -٥
إن علم اصول الفقه يغطي الجانب الكبير من منهج البحث الفقهي بتزويده الفقهاء  -٦

  بالقواعد االصولية.
 يعرف (ماركس) الجدل: بأنه القياس المؤلف من المشهورات والمسلمات. -٧
 التصورات االولية تتولد من االحساس بمحتوياتها بصورة غير مباشرة.  -٨
 ي ان يكون الباحث متخصصا في موضوع بحثه.المعرفة العلمية تعن -٩

 المناهج العامة هي التي يرجع اليها الباحث في حقل خاص من حقول المعرفة. -١٠
درجة) ٥٢(  
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اذكر قوانين االستقراء التي وضعها (جون ستيوارت مل) لضبط عمليات البحث التجريبي،   :٣س
  .واشرح اثنين منها

درجة) ٥٢(  

  يين:جب عن احد الفرعين التالأ  :٤س
 اشرح اوجه العالقة بين المعرفة والعلم والفكر. -أ
 ف االسلوب واشرح االسلوب الخطابي.عرّ  -ب

درجة) ٥٢(   

  من المصطلحات التالية: خمساً ف عرّ   :٥س
 البحث المعياري  -١
 االسلوب العلمي  -٢
 المنهج الوجداني  -٣
 قاعدة تعارض الخبرين  -٤
 المنهج العقلي  -٥
 الدراسة  -٦
  التحليل -٧

درجة) ٥٢(   

اهيم العاتيإبر د. أ.   
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  الدور األول – االمتحان النهائي            لغة العربيةالكلية 
  م٢٠١٦ – ٢٠١٥للعام الدراسي               ةلثثاالسنة: ال
  تطبيقات نحويةالمادة: 

  اإلعراب:أْعرْب ما تحته خط، واْسَتْنِبْط المعنى في ضوِء   :١س
  .﴾ خيٌر له وأْن تصوموا خيٌر لكم فَمْن َتَطّوَع خيراً فهو وعلى الذيَن يُطيقونَُه ِفْديٌَة طعاُم ِمسكين ﴿ -١
  .﴾ ولعّلكم تْشُكرون ولُتكملوا الِعّدَة ولُتكّبروا اَهللا على ما هداكم ﴿ -٢
لتأكلوا فريقًا من أموال الناِس باإلثم  وال تأكلوا أموالكم بيَنكم بالباِطِل وُتْدلوا بها إلى الُحّكامِ  ﴿ -٣

  .﴾ وأنـُْتم تعلمون
ْن َتمّسوُهّن وقد فـََرْضُتم لُهنَّ فريضًة فِنصُف ما فـََرْضُتم إّال أْن يعفوَن وإْن طّلْقُتموُهّن من قْبِل أ ﴿ -٤

  .﴾ أو يعُفَو الذي بيِده ُعقدُة النِّكاح
وما  الحجُّ أْشُهٌر معلوماٌت فَمْن فـََرَض فيهّن الَحجَّ فال رََفَث وال ُفسوَق وال ِجداَل في الَحجِّ  ﴿ -٥

  .﴾ تفعلوا من خيٍر يعلْمُه اهللاُ 
رجة)د ٣٥(  

ينِصِرُف «قال: سألُت أبا عبِد اِهللا (ع) عن الرَُّجِل يناُم وهو ساِجٌد، قال:  بَسَنِدِه عن َسماعةأّوًال:   :٢س
  .»ويَتَوّضأُ 

 أعرب (أبا عبد اهللا) -١
 ما إعراب (يناُم، وهو ساِجٌد) ؟ وما موضع الُجملتين من اإلعراب ؟ -٢

 َوّضُأ) ؟ما داللة هذا اإلعراب على الُحْكِم (يْنَصرُف ويتَ  -٣

  أعرب (ينِصِرُف ويَتَوّضُأ)، وما داللة الفعلين هنا ؟ -٤
درجة) ١٦(  
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  .﴾ يا أّيها الذين آمنوا ال تقربوا الصالَة وأْنُتْم ُسكارى حتى تعلموا ما تقولون ﴿قال تعالى: ثانيًا: 

  ما إعراب (ال تقربوا الصالَة) ؟ وما داللة (ال) ؟ -١
  ع الجملة من اإلعراب ؟ما إعراب (وأنتم ُسكارى) ؟ وما موض -٢
  ما داللة هذا اإلعراب بقوِلِه (ال تقربوا الصالَة) ؟ -٣
(السُّْكُر) في اللغة: غيبوبُة الَعْقِل واختالُطُه من الشراِب الُمْسِكر، وقد يعتري السُّْكُر اإلنساَن من  -٤

ُر الشباِب أو الماِل أو السُّلطاِن أو الَغَضِب أو الِعْشِق أو الُقّوِة أو الظََّفِر أو النَّوِم، ُيقاُل: أَخَذُه ُسكْ 
الّنوِم، فهل المقصوُد بـ(السُّكر) في اآلية غيبوبُة العْقِل من ُشْرِب الَخْمر ؟ وٕاذا كان المقصوُد 
كذلك فهل يجوُز لَمْن ِيْشرب الخْمَر ولم َيْسَكْر الصالة ؟ أم هل المقصوُد بـ(السُّْكر) غيبوبُة العْقِل 

  ُي الُمخاَطبين عن الصالة حالَة كوِنهم قد غاَب عقُلهم من النوم ؟ من الّنوم، ليكون نه
هل ُيمكن االستدالل بهذه اآلية على وجوِب الوضوء بعَد النوم الغالب على العقل ؟ وهل يكوُن  -٥

  الحديُث الَمروي عن أبي عبد اهللا (ع) ُمؤّيدًا لهذا االستدالل ؟
درجة) ١٥(  

  :لة اإلعراب على المعنىأعرب الجمل التالية، وبّين دال  :٣س

  .﴾ ما كاَن اُهللا ِلَيَذَر الُمؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميَز الخبيث من الطّيب ﴿ -١
  .﴾ فَولِّ َوْجَهَك َشْطَر المسجِد الحراِم وحيثُما ُكْنُتم فَوّلوا وجوَهكم َشْطَرهُ  ﴿ -٢
ًا فال تأخذوا منه شيئًا أتأُخذونُه ُبهتانًا وٕاْن أَرْدُتم استبداَل زوٍج مكاَن زوٍج وآتيُتم إحداُهنَّ ِقنطار  ﴿ -٣

  .﴾ وٕاثمًا ُمبيناً 
  .﴾ ِصراط الذين أنعمَت عليهم غيِر المغضوِب عليهم وال الّضاّلين  اْهدنا الصراط الُمستقيم ﴿ -٤
  .﴾ فَمْن َشِهَد منكم الّشْهَر فلَيُصْمُه وَمْن كان مريضًا أو على َسَفٍر فِعّدٌة من أّياٍم ُآَخرَ  ﴿ -٥

رجة)د ٤٣(  

عبد الكريم الزبيديد.   
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  الدور األول – االمتحان النهائي            اللغة العربيةكلية 
  م٢٠١٦ – ٢٠١٥للعام الدراسي               ثالثةالسنة: ال
  تحليل النصوصالمادة : 

  أسئلة فقط. أربعةأجب عن  مالحظة :

شخيص خصائصه تحدث عن مؤهالت األديب التي تؤهله لكفاءة تحليل النص األدبي ومن ثم ت  :١س
  درجة) ٢٥(                  الفنية وبيان حدود صوره.

  درجة) ٢٥(   حّلل األبيات التالية من قصيدة العتابي، ووضح التقويم األخالقي في صورها:  :٢س

 جزلــــــة اهللا أتـــــــاكها نعمــــــة وكــــــم
 ذميمــــة عليهـــــا أخالقــــاً  فســــلطت

  اـــنـــالخ من ونطقاً  وٕاشفاقاً  ولوعاً 

 مهــــــــامــــــــبّرأة مـــــــن كـــــــّل خلـــــــق يذي  
 تعاورتــــــــه حتــــــــى تـــــــــفرى أديمهـــــــــا

  اـــهــبعوراء يجري في الرجال نميم

مشخصًا ما توحيه من معالم » سجين في قبرص«حّلل األبيات التالية من قصيدة الجواهري   :٣س
  درجة) ٢٥(                     اإليمان:

يا َمن يجل شـعار الـدين مسـتمعًا 
حتــى علــى البحــر للتكبيــر مأذنــة 

 ـإن بهـــــــارددهــــــــا فـــــــ »اهللا أكبـــــــر«
  

 هللا آيــــــــــات إجــــــــــالل وٕاكبــــــــــار  
 تـــــــقام كــــــل عشيـــــــات وٕابكــــــار
 خـــــواطرًا ورمـــــوزًا ذات أســـــرارِ 

  
ما هو الفرق بين االستجابة الشخصية لدالالت النص الشعري واألسس التحليلية لقياس القيم   :٤س

الفنية ؟ وهل يمكن التزاوج بين أسس تحليل النص األدبي والموقف الشخصي من النص األدبي 
  درجة) ٢٥(             للوصول إلى تحديد القيم الفنية الخالدة ؟

ث عن ذلك بما حدّ ت ي،بيان خصائص المضمون األدب ييعتمدها األديب ف يأذكر األسس الت  :٥س
  درجة) ٢٥(      .بيان حيثية تلك األسس يح القول عن دور الخيال الفني فيوضّ 

  د. عبد الحسين مھدي عواد    



 The International Colleges of Islamic Science
ICIS 
150 DA Coles Green Road, 
London NW2 7JL,  
UK 

Undergraduate Tel: +44 (20) 8450 8383 
Postgraduate    Tel: +44 (20) 8177 1889 
                       Fax: +44 (20) 8452 3366 
www.kolieh.com   registrar@kolieh.com 

 
               

Charity Registration No. 802651 

  الدور األول – االمتحان النهائي            اللغة العربيةكلية 
  م٢٠١٦ – ٢٠١٥للعام الدراسي               ثالثةالسنة: ال
  األدب األندلسي: المادة

   أسئلة فقط أربعةن أجب ع مالحظة :

  يشكل الموشح مظهرًا بارزًا من مظاهر التجديد في الشعر األندلسي:  : ١س
  ف الموشح.عرّ   -أ
  ؟ بتكار الموشحاتما هي الدوافع التي دعت األندلسيين إلى ا  -ب
  درجة) ٢٥(   تكلم بإيجاز عن أغراضها ومعانيها، وعزز كالمك بذكر الشواهد.  -ج

اختلط غزل ابن زيدون بالحنين إلى الوطن والديار والتلهف على األيام السابقة ... اشرح    :٢س
  درجة) ٢٥(     .»أضحى التنائي«ذلك من خالل نصوصه الشعرية، وخاصة قصيدته 

اني األندلسي شاعرًا عقائديًا قضيته األساسية هي االنتصار ألهل البيت (ع)، كان ابن ه   :٣س
وفضح قتلتهم وخصومهم من األمويين والعباسيين، على الرغم من اإلشاعات واألكاذيب 

 درجة) ٢٥(   .التي نسجوها حوله .. حلل وناقش ذلك من خالل عرضك لشواهد من شعره

رًا عن تقلب أحواله من الُملك إلى السجن ... اشرح ذلك كان شعر المعتمد ابن عباد تعبي   :٤س
  درجة) ٢٥(                 .مستشهدًا بنماذج من شعره

تكلم عن خصائص النثر عند الكتاب األندلسيين، ومدى تأثرهم بكتاب المشرق في هذا   :٥س
  درجة) ٢٥(                     المضمار.

  د. إبراھيم العاتيأ. 
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  الدور األول – ان النهائياالمتح              اللغة العربيةكلية 
  م٢٠١٦ – ٢٠١٥للعام الدراسي                 ثالثةالسنة: ال
    األدب العباسي: المادة

  مما يلي مع وجوب االستشهاد بالشعر اذا استدعى األمر ذلك:أسئلة أربعة ن أجب ع مالحظة :

متى كتبت تلك  يعتبر نقاد األدب (الروميات) هي أجمل ما كتبه أبو فراس الحمداني من شعر ... :١س
وما هي  ؟ وكيف عبرت عن حالته الواقعية ؟ وما هي الموضوعات التي دارت حولها ؟ القصائد

 درجة) ٢٥(                   ؟ خصائصها الفنية

ف المقامة، وبين دور تعتبر المقامات من أبرز ما وصل إليه النثر في العصر العباسي ... عرّ  :٢س
اته عند القدماء، وكيف صّورت الواقع الثقافي الحريري في هذا المضمار، ومكانة مقام

  درجة) ٢٥(                 واالجتماعي في عصره. 

  درجة) ٢٥(    أمام كل جملة مما يلي وبين األسباب في حالة الخطأ:» خطأ«أو » صح«ضع كلمة  :٣س
  يتميز شعر البحتري بالرقة وجمال األسلوب. -١
 لقد غلب نثر الخوارزمي على أدبه. -٢
 شهر من نظم في الخمريات.يعّد أبو تمام أ -٣
 كان ابن الرومي متفائًال في شعره. -٤
 .تصور مقامات الحريري المجتمع من وجوه عديدة -٥
  قيل عن الشريف المرتضى بأنه اشعر الطالبيين. -٦
  .وذو نسب في الهالكين عريقُ  ... يقول المتنبي: وما الناس إال هالك وابن هالكً  -٧

حلل وناقش » .. َمن وصف الحرب من شعراء اللغة العربيةإن المتنبي أبرع «يقول بعض النقاد:  :٤س
  درجة) ٢٥(       هذا القول من خالل عرضك للوصف في شعر أبي الطيب المتنبي.

  درجة) ٢٥(   ؟ يمثل إحساسه الصادق ؟ هل كان حقيقياً  ما رأيك في شعر بشار بن برد الغزلي  :٥س

  د. إبراھيم العاتيأ. 
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  الدور األول – تحان النهائياالم            اللغة العربيةكلية 
  م٢٠١٦ – ٢٠١٥للعام الدراسي               ثالثةالسنة: ال
  النحو والصرف المادة: 

  ضمنها السؤال األولأسئلة على أن يكون  أربعةأجب عن   :مالحظة

الجمل التالية تشتمل على فعل ُمضارع، عّين ُكلَّ فعٍل ُمضارع فيها، وأْعربه، وبّيْن معنى   :١س
  وء اإلعراب:الجملة في ض

  .﴾ وكلوا واْشربوا حتى َيتبّين لكم الخيُط األبيُض من الخيِط األْسوِد من الفْجرِ  ﴿ -٦
وأَتّموا الحجَّ والُعمرَة هللا فإْن ُأْحِصْرُتم فما اْسَتْيَسَر من الهدي وال تحلقوا رؤوَسكم حتى  ﴿ -٧

  .﴾ يبلغ الَهْدُي َمِحلَّهُ 
يا أّيها الذين آمنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إّال أْن تكوَن تجارًة عن تراٍض بينكم  ﴿ -٨

  .﴾ وال تقتلوا أنفَسكم إّن اَهللا كان بكم رحيماً 
أم َحِسْبُتم أْن تُْتَركوا ولّما يعلم اُهللا الذين جاهدوا منكم ولم يتَّخذوا من دون اِهللا وال  ﴿ -٩

  .﴾ جًة واهللا خبيٌر بما تعملونرسوِلِه وال الُمؤمنين ولي
  .﴾ وَقَضْينا إلى بني إسرائيَل َلُتْفِسُدنَّ في األرِض َمرَّتيِن ولَتْعُلنَّ ٌعلّوًا كبيراً  ﴿ -١٠
ال ُجناَح عليكم إْن َطّلْقُتم النساَء ما لم َتَمّسوهنَّ أو تفرضوا لهّن فريضًة  ﴿ -١١

  َدُرُه متاعًا بالمعروِف حّقًا على الُمحسنينوَمتِّعوهّن على الُموِسِع َقَدُرُه وعلى الُمْقِتِر قَ 
وٕاْن طلَّْقُتموهّن من قبِل أْن َتَمّسوهّن وقد َفَرْضُتم لهّن فريضًة فِنْصُف ما َفَرْضُتم إّال أْن 

  .﴾ يْعُفوَن أو يْعُفَو الذي بيِدِه ُعْقدُة الّنكاح
أْن ُيِتمَّ نوَرُه ولو َكرَِه  ُيريدون أْن ُيْطِفئوا نوَر اِهللا بأفواِههم ويأبى اُهللا إالّ  ﴿ -١٢

هو الذي أرَسَل رسوَلُه بالُهدى وِديِن الَحقِّ لُيْظِهَرُه على الدين ُكّله ولو َكرَِه   الكافرون
  .﴾ الُمشركون

درجة) ١٣(   
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الُجمل التالية تشتمل على مجرورات، عّين المجرور بالحرف، وأعربه، وبّين معنى الجار،   :٢س
   فة، وأعربه، وبّين نوع اإلضافة، وعّين المجرور بالتّبعّية، وأعربه:وعّين المجرور باإلضا

ذلك   أولئك الذين اشتروا الضاللَة بالُهدى والعذاَب بالمغفرة فما أْصَبَرهم على الّنار ﴿ - ١
َل الكتاَب بالحّق وٕانَّ الذين اختلفوا في الكتاب لفي ِشقاق بعيد   .﴾ بأنَّ اَهللا َنزَّ

بعبده ليًال من المسجد الحرام إلى المسجد األقصى الذي باركنا  ُسبحاَن الذي أْسرى ﴿ -٢
  .﴾ حوَله

فإذا جاَء َوْعُد أوالهما بعثنا عليكم عبادًا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خالَل الديار  ﴿ -٣
  .﴾ وكان وْعدًا مفعوالً 

  .﴾ يسألونك عن الّشْهِر الحرام قتاٍل فيه ُقل قتاٌل فيه كبيرٌ  ﴿ -٤
اَق بني إسرائيَل ال تعبدوَن إال اَهللا وبالوالديِن إحسانًا وِذي الُقربى وٕاْذ أَخْذنا ميث ﴿ -٥

  .﴾ واليتامى والمساكينِ 
  .﴾ إّن الذين كفروا وماتوا وهم ُكّفاٌر أولئَك عليهم لعنُة اهللا والمالئكِة والناس أجمعين ﴿ - ٦
  .﴾ فأعقبهم نفاقًا في قلوبهم إلى يوم يلقوَنُه بما أْخَلفوا اَهللا ما َوَعدوهُ  ﴿ -٧
  .﴾ وُيِتمُّ ِنْعَمَتُه عليك وعلى آل يعقوَب كما أَتّمها على أَبَوْيَك من قبُل إبراهيَم وٕاسحاقَ  ﴿ -٨

درجة) ٢٣(  

الّشعُر القديُم كالُم العرب، وفيما يلي شواهد شعرية من كالمهم اْسَتَدّل النحويون بُكلِّ شاهد   :٣س
وا به، والقاعدة النحوية التي اْسُتْشِهَد به ن الموضع الذي اْسَتْشَهدمنها على قاعدة نحوية، بيّ 

  :ألْجلها
ْبَن ُكلَّ التجاربِ   َتَخيَّْرَن من أزماِن يوِم حليمٍة  – ١   إلى اليوِم قد ُجرِّ
  لْ ـــــــــبَ ــــــٌه وقَ ــــــــــك َوجْ ـــال ذلـــــــــــــــــــوك  دىـــــــــرِّ مـــــشــــِر وللـــيــــإنَّ للخ – ٢
ْد مِ ــــــتَ  – ٣   ك زاداـــــــــيــــــزاُد زاُد إبـــَم الــــعْ ـــــنِ ــــــــف  اــنـيـك فـــيــَل زاِد أبــــثْ ـــَزوَّ
  دُ ـــــديــــاُش الِكْرِمَلْيِن لها فَ ـــــــــــحـــــجِ   ْرِضيــوَن عِ ـــِزقــاني أنَّهم مَ ــأت – ٤
  ني ِحْلمي ُمضاعاـــتِ ـــــيْ ــــفَ ــــا ألْ ــــوم  اــطاعي إنَّ أْمَرِك لن يُ ــنــــذري – ٥

درجة) ٢٣(   
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الجمل التالية تشتمل على صفة أو َبَدل، عّين الصفة والموصوف وأعربهما، والَبَدل والُمْبَدل   :٤س
   :منه وأعربهما

ِصراط الذين أنعمَت عليهم غيِر المغضوِب عليهم وال   اْهدنا الصراط الُمستقيم ﴿ -١
  .﴾ اّلينالضّ 

  .﴾ قال إّنه يقوُل إّنها بقرٌة ال َذلوٌل تُثيُر األرَض وال َتسقي الَحْرَث ُمَسلَّمٌة الِشَيَة فيها ﴿ -٢
ولوال َدْفُع اِهللا الناَس بعَضهم ببعٍض لُهدَِّمْت صواِمُع وِبَيٌع وصَلواٌت ومساِجُد ُيْذَكُر فيها  ﴿ -٣

  .﴾ اْسُمهُ 
  .﴾ إْذ هم عليها ُقعود  ذاِت الوقودالناِر   ُقِتَل أصحاُب اُألخدودِ  ﴿ -٤
قد كان لكم آيٌة في ِفئَتيِن اْلَتَقتا ِفئٌة ُتقاِتُل في سبيِل اِهللا وُأْخرى كافرٌة َيَرْوَنهم ِمْثَلْيهم  ﴿ -٥

  .﴾ رأَي الَعينِ 
درجة) ٢٣(  

  عبِّْر بُجمل ُمفيدة عّما يلي:  :٥س
  صفة ُمَشّبهة باسم الفاعل عاملة - ١
  التوكيد توكيد معنوي بأحد ألفاظ - ٢
  َعْطٌف بحرف ُيفيد الترتيب مع التراخي - ٣
ٌب باستعمال ضيغة (ما أفعله) - ٤   َتَعجُّ
  إضافة معنوّية بمعنى االختصاص - ٥
  َمْدٌح غايٌة في الَمْدحِ  - ٦
  َنْعٌت مقطوع إلرادة معنى الَمْدح - ٧
  صيغة ُمبالغة عاملة - ٨
  جمع ُمذّكر سالم ُمضاف إلى ياء الُمتكّلم - ٩
  اسم منصوب على االختصاص -١٠

جة)در ٢٣(  

عبد الكريم الزبيديد.   
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  الدور األول – االمتحان النهائي            العربية ةاللغكلية 
  م٢٠١٦ – ٢٠١٥للعام الدراسي               ةثالثالسنة: ال
  أصول البحث المادة:

  أجب عن أربعة أسئلة   :مالحظة

فقرات من نوع االختيار المتعدد، ضع دائرة حول اإلجابة  ١٠يتكون هذا السؤال من   :١س
  الصحيحة:

 اإلسالمقبل  تاريخ ما) ج(    الوقائع التاريخية  )ب(     األباطيل )أ(ألساطير هي: ا -١

 :من إن مناهج البحث التي ولدت في أحضان الفلسفة، كانت فرعاً  -٢

 علم االجتماع )ج(     فلسفة األخالق  )ب(      المنطق (أ) 

 :هو احب هذا القول. ص»إن علوم االجتماع واالقتصاد هي علوم تخمينية افتراضية« -٣

 ألكسيس كارليل )ج(       فولتير  )ب(    فرنسيس بيكون (أ) 

 ؟ صاحب هذا التعريفهو .. من  »الكالم الخفي«ف بعضهم الوحي بأنه عرّ  -٤
  الراغب األصفهاني )ج(     الشيخ المفيد  )ب(      ابن منظور (أ) 

 العقل الذي يعتبر شرطًا في التكليف هو: -٥

  العقل الشرعي )ج(      لعقل الفلسفي ا )ب(    العقل الُخلقي  )أ(

 إن ما يزاوله الناس في اعمالهم من دون خطة واضحة في اذهانهم، هو ما يدعى: -٦

  المنهج التلقائي )ج(      المنهج النقلي  )ب(    المنهج الوجداني  )أ(
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 مجال االستقراء هو المعرفة التي مصدرها: -٧

  الحس )ج(        الشعور  )ب(      الفكر  )أ(

 :؟ »إن البحث عن حجية الظواهر من توابع البحث عن الكتاب والسنة«: القائل َمن -٨
  محمد رضا المظفر(ج)     حسين النائيني  (ب)    بو القاسم الخوئي أ(أ) 

 اإلجماع، هو ما كان كاشفًا عن: -٩
  رأي المعصوم )ج(      آيات األحكام  )ب(    رأي المجتهد  )أ(

 حث ال يخضع للتجربة، فهل هو:لقد قصر احد الفالسفة البحث النظري على كل ب -١٠
   Kantكانت )ج(      ديكارت  )ب(      افالطون  )أ(

درجة) ٢٥(  

  وبين االسباب في حالة الخطأ:(×) ) أو خطأ جملة عالمة صح ( كلضع أمام   :٢س
 المقارنة والموازنة مصطلحان مترادفان. -١
 المناقشة اكثر ما تكون في البحوث الفقهية والتاريخية. -٢
 فالسفة يطلق على (كيفية تعبير المرء عن افكاره).االسلوب عند ال -٣
 الموضوعية هي أن ينطلق الباحث من االعتبارات الذاتية الشخصية.  -٤
 االستصحاب هو حكم الشارع ببقاء الشك في ظرف اليقين من حيث الجري النظري. -٥
إن علم اصول الفقه يغطي الجانب الكبير من منهج البحث الفقهي بتزويده الفقهاء  -٦

 واعد االصولية.بالق
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 يعرف (ماركس) الجدل: بأنه القياس المؤلف من المشهورات والمسلمات. -٧
 التصورات االولية تتولد من االحساس بمحتوياتها بصورة غير مباشرة.  -٨
 المعرفة العلمية تعني ان يكون الباحث متخصصا في موضوع بحثه. -٩

 حقول المعرفة. المناهج العامة هي التي يرجع اليها الباحث في حقل خاص من -١٠
درجة) ٥٢(  

اذكر قوانين االستقراء التي وضعها (جون ستيوارت مل) لضبط عمليات البحث التجريبي،   :٣س
  .واشرح اثنين منها

درجة) ٥٢(  

  جب عن احد الفرعين التاليين:أ  :٤س
 اشرح اوجه العالقة بين المعرفة والعلم والفكر.  -أ
 ف االسلوب واشرح االسلوب الخطابي.عرّ   -ب

جة)در ٥٢(   

  من المصطلحات التالية: خمساً ف عرّ   :٥س
 البحث المعياري  -١
 االسلوب العلمي  -٢
 المنهج الوجداني  -٣
 قاعدة تعارض الخبرين  -٤
 المنهج العقلي  -٥
 الدراسة  -٦
  التحليل -٧

درجة) ٥٢(   

إبراهيم العاتيد. أ.   
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   الدور الثاني -االمتحان النهائي             للغة العربيةكلية ا
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي                ثالثةالسنة: ال
  األدب األندلسيالمادة : 

  

   ضمنها السؤال األولعلى أن يكون أسئلة  أربعةن أجب ع :مالحظة 

   يشكل الموشح مظهرًا بارزًا من مظاهر التجديد في الشعر األندلسي:  :١س
  عرف الموشح.   -أ
وهل سبقهم المشاركة إلى  ؟ ما هي الدوافع التي دعت األندلسيين إلى ابتكار الموشحات -ب

 .ذلك

  درجة) ٣١(       تكلم بإيجاز عن أغراضها ومعانيها، وعزز كالمك بذكر الشواهد.  -ج

ح تلك المميزات لقد برع شعراء األندلس في فن الرثاء وتميزوا فيه عن شعراء المشرق ... وضّ   :٢س
  من خالل عرضك لقصيدة أبي البقاء الرندي وغيره من شعراء األندلس في هذا المضمار.

درجة) ٢٣(  

  درجة) ٢٣(            يزاته.متكلم عن النثر عند األندلسيين وبّين خصائصه وم  :٣س

 وفضحسية هي االنتصار ألهل البيت، كان ابن هاني األندلسي شاعرًا عقائديًا قضيته األسا  :٤س
على الرغم من اإلشاعات واألكاذيب التي نسجوها  قتلتهم وخصومهم من األمويين والعباسيين،

  درجة) ٢٣(          حوله .. حلل وناقش ذلك من خالل عرضك لشواهد من شعره.

يمتزج شعر ابن زيدون العاطفي بالحنين إلى الوطن والديار والتلهف على ما سبق من األيام   :٥س
  درجة) ٢٣(            ذلك من خالل عرضك لشواهد من شعره.... حلل وناقش 

إبراهيم العاتيد.   



 The International Colleges of Islamic Science 
ICIS 
150 DA Coles Green Road, 
London NW2 7JL,  
UK 

Undergraduate Tel: +44 (20) 8450 8383 
Postgraduate    Tel: +44 (20) 8177 1889 
                       Fax: +44 (20) 8452 3366 
www.kolieh.com   registrar@kolieh.com 

 
               

Charity Registration No. 802651 

   الدور الثاني -االمتحان النهائي             للغة العربيةكلية ا
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي                ثالثةالسنة: ال
  األدب العباسيالمادة : 

   ضمنها السؤال األولعلى أن يكون أسئلة  أربعةن أجب ع :مالحظة 

هو أشعر الطالبيين ... ولو قلت إنه أشعر « قال بعض مؤرخي األدب عن الشريف الرضي:   :١س
... حلل وناقش هذا القول من خالل مصاديقه في شعر الفخر »  قريش لم أبعد عن الصدق

  درجة) ٣١(                        والرثاء عنده.

ها ... حلل وناقش هذا القول يجسد شعر المتنبي البطولة واالعتزاز بالذات في أعلى درجات  :٢س
  درجة) ٢٣(            معززًا إجابتك بذكر شواهد من شعره في هذا المجال.

تعتبر المقامات من أبرز ما وصل إليه النثر في العصر العباسي ... بين دور الحريري في   :٣س
 وكيف هذا المضمار، ومكانة مقاماته عند القدماء، وقيمتها بالقياس إلى العصر الحديث،

  درجة) ٢٣(            ت الواقع األدبي والتاريخي واالجتماعي في عصره.صّور 

اشتهر ابن الرومي بأنه كان صادقًا ومخلصًا في رثائه ... حلل وناقش ذلك من خالل   :٤س
  درجة) ٢٣(                 عرضك لمراثيه المهمة في هذا الميدان.

فراس الحمداني من شعر ... متى كتبت يعتبر نقاد األدب (الروميات) هي أجمل ما كتبه أبو   :٥س
تلك القصائد، وما هي الموضوعات التي دارت حولها، وكيف عبرت عن حالته الواقعية، وما 

  درجة) ٢٣(                    ؟ هي خصائصها الفنية

إبراهيم العاتيد.   
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  الدور الثاني -االمتحان النهائي             كلية اللغة العربية
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤الدراسي   للعام              ثالثةالسنة: ال

    المادة: تطبيقات نحوية في القرآن الكريم

  من ضمنها السؤال األولعن ثالثة أسئلة على أن يكون أجب  :مالحظة

  أعرب اآلية التالية، ثم بّين المعنى القرآني في ضوء اإلعراب: :١س
  َوَف َيأِتي اُهللا ِبَقوٍم ُيِحبُُّهم َوُيِحبُّوَنُه َأِذلٍَّة َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َمن َيرَتدَّ ِمنُكم َعن ِديِنِه َفس

َعَلى الُمؤِمِنيَن َأِعزٍَّة َعَلى الَكاِفِريَن ُيَجاِهُدوَن ِفي َسِبيِل اِهللا َوَال َيَخاُفوَن َلوَمَة آلِئٍم َذِلَك َفضُل 
  .  اِهللا ُيؤِتيِه َمن َيَشاء َواُهللا َواِسٌع َعِليمٌ 

  درجة) ٣٦(

األفعال المضارعة في اآليات التالية، ثم أعربها، ثم بّين المعنى القرآني لآلية في ضوء ن عيّ  :٢س
 اإلعراب:

١-   ََوِمن رَّحَمِتِه َجَعَل َلُكُم اللَّيَل َوالنََّهاَر ِلَتسُكُنوا ِفيِه َوِلَتبَتُغوا ِمن َفضِلِه َوَلَعلَُّكم َتشُكُرون  

٢-   ََلُهم َعُدّوًا َوَحَزناً  َفالَتَقَطُه آُل ِفرَعوَن ِلَيُكون    

٣-   َوُقلَنا َيا آَدُم اسُكن َأنَت َوَزوُجَك الَجنََّة َوُكَال ِمنَها َرَغدًا َحيُث ِشئُتَما َوَال َتقَرَبا َهِذِه
   الشََّجَرَة َفَتُكوَنا ِمَن الظَّاِلِمينَ 

٤-   ُوا ِمنُكم َوَلم َيتَِّخُذوا ِمن ُدوِن اِهللا َوَال َأم َحِسبُتم َأن تُتَرُكوا َوَلمَّا َيعَلِم اُهللا الَِّذيَن َجاَهد
  َرُسوِلِه َوَال الُمؤِمِنيَن َوِليَجةً 

٥-   ٌَلن َتَناُلوا الِبرَّ َحتَّى تُنِفُقوا ِممَّا ُتِحبُّوَن َوَما تُنِفُقوا ِمن َشيٍء َفِإنَّ اَهللا ِبِه َعِليم  
  درجة) ٣٢(
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، ثم أعربها، ثم بّين المعنى القرآن لآلية في ضوء عّين االسم المنصوب في اآليات التالية :٣س
  اإلعراب

١-   ََفَأنَجيَناُه َوَأهَلُه ِإالَّ امَرَأَتُه َكاَنت ِمَن الَغاِبِرين  

٢-   َِفِإذا َلِقيُتُم الَِّذيَن َكَفُروا َفَضرَب الرَِّقاب    

٣-   َا َفُقل لَُّهم َقوًال مَّيُسوراً َوإِمَّا ُتعِرَضنَّ َعنُهُم ابِتَغاء َرحَمٍة مِّن رَّبَِّك َترُجوه    

٤-   ٌِّد َأَبا َأَحٍد مِّن رَِّجاِلُكم َوَلِكن رَُّسوَل اِهللا َوَخاَتَم النَِّبيِّيَن َوَكاَن اُهللا ِبُكل مَّا َكاَن ُمَحمَّ
  ًة َوَأِصيالً َوَسبُِّحوُه ُبكرَ  ،َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اذُكُروا اَهللا ِذكرًا َكِثيراً  ،َشيٍء َعِليماً 

٥-   ًَفاتََّخَذت ِمن ُدوِنِهم ِحَجابًا  ،َواذُكر ِفي الِكَتاِب َمرَيَم ِإِذ انَتَبَذت ِمن َأهِلَها َمَكانًا َشرِقّيا
  َفَأرَسلَنا ِإَليَها ُروَحَنا َفَتَمثََّل َلَها َبَشرًا َسِوّياً 

  درجة) ٣٢(

  نهما إعرابًا مفصًال:التابع والمتبوع فيما يلي، ثم أعرب كًال معّين  :٤س

١-   َالرَّحمِن الرَِّحيمِ  ،الَحمُد ِهللا َربِّ الَعاَلِمين  

٢-   ََلَها َسبَعُة َأبَواٍب لُِّكلِّ َباٍب مِّنُهم ُجزٌء مَّقُسومٌ  ،َوإِنَّ َجَهنََّم َلَموِعُدُهم َأجَمِعين    

٣-   َيَّت     َها ِمَن الشَّيَطاِن الرَِّجيمِ َوإِنِّي َسمَّيُتَها َمرَيَم ِوإِنِّي ُأِعيُذَها ِبَك َوُذرِّ

٤-   َيسَأُلوَنَك َعِن الشَّهِر الَحَراِم ِقَتاٍل ِفيِه ُقل ِقَتاٌل ِفيِه َكِبيٌر َوَصدٌّ َعن َسِبيِل اِهللا َوُكفٌر ِبِه
  َوالَمسِجِد الَحَراِم َوإِخَراُج َأهِلِه ِمنُه َأكَبُر ِعنَد اهللاِ 

٥-   الَِّذيَن ُينِفُقوَن َأمَواَلُهم ِفي َسِبيِل اِهللا ثُمَّ َال ُيتِبُعوَن َما َأنَفُقوُا َمّنًا َوَال َأًذى لَُّهم َأجُرُهم
  ِعنَد َربِِّهم َوَال َخوٌف َعَليِهم َوَال ُهم َيحَزُنونَ 

  درجة) ٣٢(

 د. عبد الكريم الزبيدي
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  الدور الثاني – االمتحان النهائي            اللغة العربيةكلية 
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي                ثالثةالسنة: ال
  تحليل النصوصالمادة: 

  .ضمنها السؤال األولة أسئلة على أن يكون ثالثأجب عن   :مالحظة

تحدث عن مؤهالت األديب التي تؤهله لكفاءة تحليل النص األدبي ومن ثم تشخيص خصائصه   :١س
  .الفنية وبيان حدود صوره

ة)درج ٣٤(   

  حلل األبيات التالية من قصيدة العتابي، ووضح التقويم األخالقي في صورها:  :٢س
ـــــــة  وكـــــــم نعمـــــــة أتاكهـــــــا اهللا جزل
 فســـــّلطت أخالقـــــًا عليهـــــا ذميمـــــة

  من الخنا ونطقاً  واشفاقاً  ولوعاً 

 مبـــــــــّرأة مـــــــــن كـــــــــّل خلـــــــــق يـــــــــذيمها  
 تعاورتـــــــــــه حتـــــــــــى تفـــــــــــري أديمهـــــــــــا

  نميمها الّرجال في يجري بعوراء
درجة) ٣٣(  

مشخصًا ما توحيه من معالم  »سجين في قبرص«حلل األبيات التالية من قصيدة الجواهري   :٣س
  اإليمان:

 يــامن يجــل شــعار الــدين مســتمعاً 
 حتــى علــى البحــر للتكبيــر مأذنــة

  "اهللا أكبر" رددهـا فـان بـها

ــــــــــــار    هللا آيــــــــــــات اجــــــــــــالل واكب
 تقــــــــام كــــــــل عشــــــــيات وابكــــــــار

  خواطرًا ورموزًا ذات أسرار
درجة) ٣٣(  

؟  بين االستجابة الشخصية لدالالت النص الشعري واألسس التحليلية لقياس القيم الفنية ما هو الفرق  :٤س
  ؟ وّضح ذلك بما يمكن شرحه وهل يمكن التزاوج بينهما لتعيين القيم الفنية الخالدة

درجة) ٣٣(   
 

عبد الحسين عوادد.   
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  نيالدور الثا – االمتحان النهائي            اللغة العربيةكلية 
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي                ثالثة: الالسنة

  النحو والصرفالمادة: 

  ضمنها السؤال األولأجب عن أربعة أسئلة على أن يكون  :مالحظة

  عّين التابع والمتبوع فيما يلي، ثم أعرب كًال منهما إعرابًا مفصًال:  :١س
١-   ََراَط الُمسَتِقيم َأنَعمَت َعَليِهم َغيِر الَمغُضوِب َعَليِهم َوَال  ِصَراَط الَِّذينَ ، اهِدَنا الصِّ

الِّينَ     الضَّ
٢-   َوُقلَنا َيا آَدُم اسُكن َأنَت َوَزوُجَك الَجنََّة َوُكَال ِمنَها َرَغدًا َحيُث ِشئُتَما َوَال َتقَرَبا َهِذِه

   الشََّجَرَة َفَتُكوَنا ِمَن الظَّاِلِمينَ 
٣-   َُيَبيِّن لََّنا َما َلوُنَها َقاَل ِإنَُّه َيُقوُل ِإّنَها َبَقَرٌة َصفَراء َفاِقٌع لَّوُنَها َتُسرُّ  َقاُلوا ادُع َلَنا َربَّك

   النَّاِظِرينَ 
ذهبُت إلى مكة المكرمة ألداء العمرة المفردة، وأحرمُت أنا وأصدقائي من الميقات  -٤

نفسه أن يلبس اإلحرام، وال  المعروف بالجحفة، فقال لنا المرشد أبو محمد: يجب على المحرم
يجوز إلنسان غيره أن يلبسه ثوبي اإلحرام، وبعد أن أحرمنا ركبنا سيارة مكشوفة أخذتنا إلى 

   درجة) ٢٥(                     المسجد الحرام.

  مّثل لكل مما يلي بجملة مضبوطة بحركات اإلعراب:  :٢س
  جملة فيها مصدر عامل فيما بعده. -١
  ء المتكلم في موضع الرفع.جملة فيها مثنى مضاف إلى يا -٢
 جملة فيها نعت لتوكيد المنعوت. -٣

  جملة يتعجب فيها المتكّلم من َعَرج خالد. -٤
  درجة) ٢٥(           جملة فيها تحذير بتكرار المحّذر منه. -٥
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  أجب باختصار عما يلي، واذكر أمثلة على ما تقول:  :٣س
  هل يجوز الفصل بين المضاف والمضاف إليه ؟ -١
  يجب توافرها في اسم الفاعل لكي يعمل عمل فعله ؟ ما الشروط التي -٢
  هل تجوز إضافة الشيء إلى نفسه ؟ -٣
  ما الشروط التي يجب توافرها في الجملة التي تقع نعتًا ؟ -٤

   درجة) ٢٥(

  بين الحكم النحوي لكل من الحاالت التالية، مع التمثيل له بجملة مضبوطة بالحركات:  :٤س
  بنون النسوة. الفعل المضارع إذا اتصل -١
  األفعال الخمسة إذا ُأكِّدت بنون التوكيد الثقيلة. -٢
  إذا ُوِصَف المنادى المفرد بابن أو ابنة. -٣
  االسم المقصور إذا أضيف إلى ياء المتكّلم. -٤

   درجة) ٢٥( 

  عّين موضع الشاهد، وبّين سبب االستشهاد في الشواهد التالية:  :٥س
 ر أنـــــــهأال حــــــــّبذا أهـــــــل الـمــــــــال، غيـــــــ -١
خليلــيَّ مــا أحــرى بــّذي اللُّــبِّ أن ُيــرى  -٢
أخـــــــا الحــــــرِب لـّباســـــــًا إليهــــــا ِجاللهــــــا  -٣
ًال  ـــــبــــــــــُن قَ ـــــــــــــــــــــفـسـاغ لي الـشراب وكـ -٤

ــــــذا ِهيــــــا   ـــــــيٌّ فـــــــال حّب  إذا ذكـــــــرت َم
صـبورًا ولكــن ال ســبيل إلــى الصــبِر 
 وليـــــــــس بـــــــــوّالج الخوالــــــــف أعقــــــــال

 م ــــيــــمــــالحـ ـاءـــــمــــالـــب ـصُّ ـــاد أغُ ـــــأك
   درجة) ٢٥(

 

يعبد الكريم الزبيدد.   
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  الدور الثاني – االمتحان النهائي            اللغة العربيةكلية 
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي                ثالثة: الالسنة

  أصول البحثالمادة: 

  ضمنها السؤال األولكون أسئلة على أن ي أربعةأجب عن  :مالحظة

على الرغم من أن القرآن ليس كتابًا علميًا أو فلسفيًا خالصًا، لكن وردت فيه   :١س
  إشارات لعدد من الحقائق العلمية والفلسفية...إشرح ذلك.

درجة) ٢٥(  

  عدد خطوات المنهج الفقهي وكيفية تطبيقه على القواعد النحوية.  :٢س
درجة) ٢٥(  

  ي وبين اقسامه واشرحها تفصيًال.عرف المنهج الجدل  :٣س
درجة) ٢٥(  

  تناول بالشرح والتحليل المرحلة األسطورية وموقعها في تطور الفكر البشري.  :٤س
درجة) ٢٥(  

  اشرح بإيجاز كًال من المصطلحات التالية:  :٥س
  .المناهج الخاصة -٣  المنهج الوجداني -٢      البحث  -١
  االسلوب الخطابي. -٦    الذهنية العلمية -٥  قاعدة االستصحاب  -٤

درجة) ٢٥(  

  إبراهيم العاتيد. 
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  الدور األول – االمتحان النهائي            لغة العربيةالكلية 
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي                ةلثثاالسنة: ال
   النحو والصرفالمادة: 

  ضمنها السؤال األولأجب عن أربعة أسئلة على أن يكون   :مالحظة

أللف والالم ؟ وعلى أّي منها يجوز دخول ا ما المقصود باإلضافة المعنوية واللفظية -أ  :١س
  ؟ ؟ اشرح مع التمثيل على المضاف

  اذكر الحكم النحوي لما يلي مع التمثيل بجمل مضبوطة بالحركات: -ب
  إذا ُاضيفت (قبل وبعد) إلى ما بعدهما وكان المضاف إليه مذكورا في الكالم. -١
 إذا ُاضيفت (قبل وبعد) إلى ما بعدهما وكان المضاف إليه محذوفا مع إرادة معناه. -٢
 زيدت (ما) بعد (ُرّب) والكاف.إذا  -٣
  إذا كان اسم التفضيل مجّردًا من (أل) واإلضافة. -٤

درجة) ٢٥(   

  تعجب مما يلي بجمل تامة مضبوطة بالحركات مستعمًال صيغتي التعجب: -أ   :٢س
    صبر محمد. -١
   ِعّفة فاطمة. -٢
  َعَرج زيد. -٣
   انطالقة عامر. -٤
  ال ينام خالد. -٥

  ؟ اشرح مع التمثيل. وما ألفاظه ؟ ما المقصود بالتوكيد المعنوي -ب 
درجة) ٢٥(  
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  عّين النعت في الجمل التالية، وبّين نوعه، ثم أعربه: -أ  :٣س
َباَرَكةٍ  ﴿ -١       .﴾ ِإنَّا َأنَزلَناُه ِفي َليَلٍة مُّ
  .﴾ َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتَتَولَّوا َقومًا َغِضَب اُهللا َعَليِهم ﴿ -٢    
  .﴾ ارًا َذاَت َلَهبٍ َسَيصَلى نَ  ﴿ -٣    

  هذا رجل محمودة أخالقه. -٤
  يتطلع المسلمون إلى رجل عدل يقيُم الحقَّ في األرض. -٥

  عّين البدل في  الجمل التالية، وبّين نوعه، ثم أعربه: -ب           
  .﴾ َجَعَل اُهللا الَكعَبَة الَبيَت الَحَراَم ِقَيامًا لِّلنَّاسِ  ﴿ -١           
  .﴾ ُيَضاَعف َلُه الَعَذابُ   َوَمن َيفَعل َذِلَك َيلَق َأثَاماً  ﴿ -٢            
  .﴾ َوِهللا َعَلى النَّاِس ِحجُّ الَبيِت َمِن اسَتَطاَع ِإَليِه َسِبيالً  ﴿ -٣            
  .﴾ َيسَأُلوَنَك َعِن الشَّهِر الَحَراِم ِقَتاٍل ِفيهِ  ﴿ -٤            

درجة) ٢٥(  

  مضاف وجعلت المضاف إليه في موِضِعه؟ اشرح ذلك مع التمثيلهل حذفت العرب ال -أ  :٤س
ُيبنى اسم الفاعل مع الفعل الثالثي ومن غيره، ويعمل عمل فعله المشتق منه إذا  -ب

  توافرت شروط إعماله. اشرح هذا الكالم مع التمثيل.
درجة) ٢٥(   

  عّين موضع الشاهد، وبّين سبب االستشهاد في الشواهد التالية:  :٥س
  شربن بماء البحر ثم ترّفعت       متى لجج خضر لهّن نئيج -١  
  فساغ لي الشراب وكنت قبًال         أكاد أغّص بالماء الحميم -٢  
  سبقوا َهَويَّ وأعنقوا لهواهم      فتخرموا ولكّل جنب مصرع -٣  
  ولقد أمرُّ على اللئيم يسّبني        فمضيت ثمت قلُت ال يعنيني -٤  

درجة) ٢٥(  

عبد الكريم الزبيديد.   
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  الدور األول – االمتحان النهائي            اللغة العربيةكلية 
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي                ثالثةالسنة: ال
  األدب العباسي المادة: 

  ضمنها السؤال األولأجب عن أربعة أسئلة على أن يكون   :مالحظة

..بين خصائص أسلوبه وأثر ثقافته من يعتبر ابن المقفع أحد رواد النثر في األدب العربي.  :١س
  .خالل كتابه (األدب الصغير)

درجة) ٣٤(  

ل وناقش هذا القول من حلّ  يرى النقاد أن المتنبي هو أبرع شعراء الوصف عند العرب.  :٢س
  .خالل وصفه للحرب والطبيعة ونواحي الحياة االخرى

درجة) ٢٢(  

  .أقوالك بشواهد من شعره م عن لغة الشاعر البحتري وأسلوبه، معززاً تكلّ   :٣س
درجة) ٢٢(  

ل وناقش هذين األمرين كان ابن الرومي صادقًا في رثائه، ولكنه سوداوي في طباعه. حلّ   :٤س
  .في شعره

درجة) ٢٢(   

ن مكانته يعتبر أبو نؤاس حامل لواء الشعر في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري. بيّ   :٥س
  .مديحتلك من خالل تناولك لقصائده في ال

درجة) ٢٢(  

إبراهيم العاتيد.   
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  الدور األول – االمتحان النهائي            اللغة العربيةكلية 
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي                ثالثةالسنة: ال
  األدب األندلسي المادة: 

  ضمنها السؤال األولأجب عن أربعة أسئلة على أن يكون   :مالحظة

ثل شعراء المشرق ولكنهم تفوقوا عليهم في بعض الجوانب. لقد برع شعراء األندلس بالرثاء م  :١س
  .ح ذلك معززًا إجابتك بالشواهد الشعريةوضّ 

درجة) ٣٤(  

تناول هذا الموضوع بالشرح  كان الوصف أحد األغراض التي تفنن فيها شعراء األندلس.  :٢س
ذا والتحليل من خالل وصفهم للطبيعة والعمران، وبين أثر الطبيعة األندلسية في ه

  .المضمار
درجة) ٢٢(  

اختلط غزل ابن زيدون بالحنين إلى الوطن والديار والتلهف على األيام السابقة. اشرح ذلك   :٣س
  .من خالل نصوصه الشعرية، وخاصة قصيدته ( أضحى التنائي)

درجة) ٢٢(  

ن الذي ن تركيبه الفني، والتجديد الذي طرحه في الشعر العربي، ومَ ف الموشح، وبيّ عرّ   :٤س
  خترعه ؟ا

درجة) ٢٢(   

  .م عن النثر عند األندلسيين وبين خصائصه وميزاتهتكلّ   :٥س
درجة) ٢٢(  

إبراهيم العاتيد.   



 The International Colleges of Islamic Science
ICIS 
150 DA Coles Green Road, 
London NW2 7JL,  
UK 

Undergraduate Tel: +44 (20) 8450 8383 
Postgraduate    Tel: +44 (20) 8177 1889 
                       Fax: +44 (20) 8452 3366 
www.kolieh.com   registrar@kolieh.com 

 
               

Charity Registration No. 802651 

  الدور األول – االمتحان النهائي            اللغة العربيةكلية 
  م٢٠١٥ -  ٢٠١٤للعام الدراسي                ثالثةالسنة: ال
  تحليل النصوصالمادة: 

  ضمنها. السؤال األولأجب عن أربعة أسئلة على أن يكون   :مالحظة

االيحاء الخيالي للنص.   -أ بأي ناحية مما يأتي يمكن ان تستعين في تحليل النص الشعري:  :١س
  وّضح سبب اختيارك.  المناسبة التي قيل بها النص. - معالم حياة صاحب النص.  ج - ب

درجة) ٢٥(   

  الة االجتماعية لقائلها:حلل األبيات التالية ووضح الح  :٢س
ـــــدي أحبـــــك صـــــورة بزغـــــت  بل
 فـــي وجـــه أّمـــي أنـــت مختبـــئٌ 

  واألصدقاء وفي أخوتيـوب

 كــــــــــالفجر تهــــــــــزج بــــــــــي وتبتســــــــــمُ   
 وبعــــــــــين أختــــــــــي أنــــــــــَت ُمرتســــــــــمُ 

  ور الطفولـِة أنـَت مرتسمُ ـص
درجة) ٢٥(  

  اقرأ البيتين التاليين:  :٣س
 أحياُؤنـــــــــا ال ُيرزقـــــــــوَن بــــــــــدرهمٍ 

  رةمْن لي بحـظ النائمين بحف
 وبــــــــألِف ألــــــــٍف تُــــــــرزُق األمــــــــواتُ   

  قامْت على أحجارهـا الصلواتُ 
  ثم قابل الصورة فيهما مع الصورة فيما يلي:

  من ُمدعي العلم واالخالق والدينِ     هاـلهفي على أمٍة غاض الضمير ب        
  سكينـيٍّ بـتعين على حـسـوت    موتى الضمائِر ُتعطي الميَت دمعتها

درجة) ٢٥(  

؟ وّضح ذلك  يك بالقول الذي يحدد ضرورة تحليل النص بحدود دالالت مبانيه وأخيلتهما هو رأ  :٤س
 درجة) ٢٥(                   .بشرح مناسب

تحدث عما ينبغي لألديب ليكون مؤهًال لتحليل النص الشعري ويكشف عن حدود صوره ويشخص   :٥س
 درجة) ٢٥(                .خصائصه الفنية

عبد الحسين عوادد.   
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  الدور األول – االمتحان النهائي            بيةاللغة العر كلية 
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي                ثالثةالسنة: ال
  تطبيقات نحويةالمادة: 

  ضمنها السؤال األولأجب عن أربعة أسئلة على أن يكون   :مالحظة

  :عّين الخبر في اآليات الكريمة التالية،  وبّين حكمه من حيث التقديم والتأخير، ونوعه  :١س
 .﴾ َأيَّاَن َيوُم الِقَياَمةِ  ﴿ -١

 .﴾ َأم َعَلى ُقُلوٍب َأقَفاُلَها ﴿ -٢

 .﴾ َنحُن َنُقصُّ َعَليَك َأحَسَن الَقَصصِ  ﴿ -٣

 .﴾ َوَلَعبٌد مُّؤِمٌن َخيٌر مِّن مُّشِركٍ  ﴿ -٤

  .﴾ َوالَِّذيَن َكذَُّبوا ِبآَياِتَنا َواسَتكَبُروا َعنَها ُأوَلَ◌ِئَك َأصَحاُب النَّارِ  ﴿ -٥
درجة) ٢٥(   

، ظّن أو إحدى أخواتها - ٣ ،إّن أو إحدى أخواتها -٢ ،كان أو إحدى أخواتها -١ أدخل  :٢س
نًا تغيير الحركة ، واضبطها بالحركات مبيّ »الكسب الحالل ميسور«: على الجملة التالية

  اإلعرابية لكل كلمة في الحاالت الثالث المشار إليها.  
درجة) ٢٥(   

  :التالية من حيث وجوب الكسر أو الفتح مع بيان السبببّين حكم همزة (اّن) في الجمل   :٣س
  إّن النجاة في الصدق. -١
 المؤمن يعلم اّن الربا حرام. -٢
  واهللا اّن الكذب لمن الكبائر.  -٣
  يقيني اّن التقّي سعيد. -٤

درجة) ٢٥(   
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كلمات مبنّية، اذكرها مع بيان حالة  واألحاديث النبوية الشريفةفي اآليات الكريمة التالية   :٤س
  :بناء لكل كلمة وموضعها من اإلعرابال

 ﴾ َوَجاُؤوا َأَباُهم ِعَشاء َيبُكونَ  ﴿ -١

 ﴾ ِإَذا السََّماء انَفَطَرت ﴿ -٢

 ﴾ َقاَل َيا َمرَيُم َأنَّى َلِك َهَذا ﴿ -٣

 .    »ال ُيرّد دعاء أّوله بسم اهللا الرحمن الرحيم«قال (ص):  -٤

  ».بهَمن أحّب أن ُيستجاب دعاؤه فليطّيب مطعمه ومكس«قال (ص):  -٥
درجة) ٢٥(   

في اآليات الكريمة التالية ضمائر رفع ونصب وجر، متصلة ومنفصلة، اذكرها وبّين موقعها   :٥س
  :من اإلعراب

  ﴾ َوُكَال ِمنَها َرَغدًا َحيُث ِشئُتَما ﴿ -١  
  ﴾ َوَقاَل َربُُّكُم ادُعوِني َأسَتِجب َلُكم ﴿ -٢  
  ﴾ نَّحُن َنرُزُقُكم َوإِيَّاُهم ﴿ -٣  
  ﴾ َأجِرَي ِإالَّ َعَلى اهللاِ  ِإن ﴿ -٤  
ُل الُمؤِمِنينَ  ﴿ -٥     ﴾ َقاَل ُسبَحاَنَك تُبُت ِإَليَك َوَأَنا َأوَّ

درجة) ٢٥(  

عبد الكريم الزبيديد.   
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  الدور األول – االمتحان النهائي            اللغة العربيةكلية 
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي                ثالثةالسنة: ال
  أصول البحث المادة:

  ضمنها السؤال األولأجب عن أربعة أسئلة على أن يكون   :حظةمال

حلل وناقش ذلك من خالل عرض موجز  ... قيل (إن تاريخ المنهج يرتبط بتاريخ التفكير)  :١س
  .لمراحل تطور المنهج

درجة) ٣٤(   

  .عرف المناهج العامة، وبّين أقسامها، واشرح المنهج العقلي منها  :٢س
درجة) ٢٢(  

  .ج علم الفقه ووضح تطبيقه من خالل نموذج القرائن التاريخيةاشرح منه  :٣س
درجة) ٢٢(  

  .عدد مجاالت البحث واشرحها بايجاز  :٤س
درجة) ٢٢(   

  اشرح بإيجاز كًال من المصطلحات التالية:  :٥س
 الموضوعية  -١

 البحث  -٢

 األسلوب  -٣

 قاعدة تعارض الخبرين  -٤

 البحث النظري  -٥

  المعرفة -٦
درجة) ٢٢(  

تيإبراهيم العاد. أ.   


