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  الدور األول – االمتحان النهائي            العربية ةلغالكلية 
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي                ثانيةالسنة: ال
  النحو والصرف المادة: 

  ضمنها السؤال األولأجب عن أربعة أسئلة على أن يكون   :مالحظة

  عّين الفاعل ونائبه في الجمل التالية، ثم أعرب كّال منهما:  -أ   :١س
  .﴾ َوَلَقد َنَصَرُكُم اُهللا ِبَبدٍر َوَأنُتم َأِذلَّةٌ  ﴿ -١    
  .﴾ َأَلم َيأِن ِللَِّذيَن آَمُنوا َأن َتخَشَع ُقُلوُبُهم ﴿ -٢    
  يوزن مداد العلماء ودم الشهداء فيرجح مداد العلماء على دم الشهداء. -٣    
  .﴾ َيوَمِئٍذ َيصُدُر النَّاُس َأشَتاتًا لُِّيَروا َأعَماَلُهم ﴿ -٤    

عّين  الفاعل والمفعول به في الجمل التالية، ثم اذكر السبب في تقديم المفعول به   -ب 
  أو تأخيره:

  .﴾ َيوَم ال َينَفُع الظَّاِلِميَن َمعِذَرُتُهم ﴿ -١    
  .﴾ ِإنََّما َيخَشى اَهللا ِمن ِعَباِدِه الُعَلَماء ﴿ -٢    
  .﴾ َوَلَقد َجاء آَل ِفرَعوَن النُُّذرُ  ﴿ -٣    
  .﴾ َفَأمَّا الَيِتيَم َفال َتقَهر ﴿ -٤    

درجة) ٢٥(  

  عّين الناسخ واسمه وخبره في الجمل التالية، ثم أعرب كّال منهما:  :٢س
، لكاد العفيف أن يكون   -١ ما المجاهد الشهيد في سبيل اهللا بأعظم أجرًا مّمن قدر فعفَّ

  ملكًا من المالئكة.
  .إّن العالم والمتعّلم شريكان في الّرشد -٢
  ال شرف أعلى من اإلسالم وال عّز أعّز من التقوى. -٣
  قد كنُت أحجو أبا عمرو أخا ثقة       حتى ألّمت بنا يومًا ملماتُ  -٤
  .﴾ َأَيحَسُب َأن لَّم َيَرُه َأَحدٌ  ﴿ -٥

درجة) ٢٥(   
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) المفتوحة الهمزة في الجمل التالية، وبّين ال -أ  :٣س ) المكسورة الهمزة و (أنَّ   سبب:عّين (إنَّ
  .﴾ َأَلم َتَر َأنَّا َأرَسلَنا الشََّياِطيَن َعَلى الَكاِفِرينَ  ﴿  -١  

  : ان شفاعتنا ال تنال مستخفا بالصالة.)ع(قال االمام الصادق  -٢    
  ان عمرك عدد أنفاسك وعليها رقيب يحصيها. -٣    

  .إذا أويت الى فراشك فانظر ما كسبت في يومك، واذكر انك ميت وان لك معاداً  -٤  
اذكر أربعة مواضع تدخل فيها الم االبتداء في جملة (إّن) المكسورة الهمزة مع   -ب

  التمثيل.
درجة) ٢٥(  

  على أّي شيء انتصب االسم الذي تحته خط:  -أ   :٤س
 .﴾ َخَلقَناُه ِمن َقبُل ِمن نَّاِر السَُّمومِ  نَّ اَوالجَ  ﴿ -١
  ة.رعاية ال عقل رواي عقلاعقلوا الخبر إذا سمعتموه  -٢
  .تعّنتاً وال تسأل  تفّقهاً سل  -٣
  .﴾ َلُه الدِّينَ  ُمخِلِصينَ َوَما ُأِمُروا ِإال ِلَيعُبُدوا اَهللا  ﴿ -٤
  الشرك والظلم. أهل: أما شفاعتي ففي أصحاب الكبائر ما خال )ص(قال رسول اهللا  -٥

  يل.اذكر أربعة مواضع يجب فيها حذف الفعل العامل في المفعول المطلق مع التمث  -ب 
درجة) ٢٥(   

  عّين موضع الشاهد، وبّين سبب االستشهاد في الشواهد التالية:  :٥س
  حاشا قريشًا فانَّ اهللا فّضلهم     على البرية باإلسالم والدين -١  
  فأرسلها العراك ولم يذدها      ولم يشفق على نغص الّدخالِ  -٢  
رَنا اَألرَض ُعُيوناً  ﴿قال اهللا تعالى:  -٣     .﴾ َوَفجَّ
  رأين  الغواني الشيب الح بعارضي     فأعرضن عني بالخدوِد النواِضرِ  -٤  

 
درجة) ٢٥(  

عبد الكريم الزبيديد.   
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   الدور األول - االمتحان النهائي             العربية ةلغكلية ال
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي                الثانيةالسنة: 
  البالغةأسرار المادة: 

  ضمنها السؤال األولعلى أن يكون أربعة أسئلة ن أجب ع  :مالحظة

  فّرق بين االستعارة الحقيقية واالستعارة الخيالية مبينا ذلك باألمثلة :١س
درجة) ٢٥(   

     من شعر ابن المعتز: :٢س
  وأرى الثريا في السماء كأنها       قدم تبّدت من ثياب حداد 

    خر له:آوبيت شعري 
  تأكله اـمد ـجـا      ان لم تـسهـفـار تأكل نـنـالـف

لفرق ا هناك تشبيه في البيت االول وتمثيل في البيت الثاني مع اختالف الموضوعين. ما
 ؟ بين التشبيه والتمثيل

درجة) ٢٥(  

  درجة) ٢٥(    .متى يكون التجنيس مستحسنا بين االلفاظ ؟ بّين ذلك مع ثالثة أمثلة  :٣س

  .عارة المفيدة بّين ذلك باالمثلةهناك استعارة غير مفيدة واخرى مفيدة ماالمقصود باالست  :٤س
درجة) ٢٥(  

  ؟ ماهي ضروب الحقيقة والخيال في الشعر العربي  :٥س
درجة) ٢٥(  

  د. علي األوسي
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  الدور األول – االمتحان النهائي            اللغة العربيةكلية 
  م٢٠١٥ -  ٢٠١٤للعام الدراسي                ةنيثاالسنة: ال
  فن التعبير واألسلوبالمادة: 

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

ينقسم اسلوب التعبير باعتبار مضمونه الى اسلوب علمي واسلوب أدبي؛ ما هو االسلوب   :١س
  .؟ ؟ وبماذا يختلف عن االسلوب األدبي العلمي

درجة) ٢٥(   

  .يتحقق اسلوب القصر بواحدة من عدة طرق؛ تحدث عن تلك الطرق مع التمثيل  :٢س
درجة) ٢٥(  

تتعد األساليب التعبيرية باعتبار شكلها؛ اذكر تلك االساليب وتحدث عن الخصائص الفنية   :٣س
  لواحد منها مع التمثيل.

درجة) ٢٥(  

تتميز الخطابة بتعدد األنواع؛ اذكر االنواع التي ُعرفت بها فنون الخطابة، ووضح ماينبغي   :٤س
  نيةعلى الخطيب مراعاته في انتاج الخطبة الف

درجة) ٢٥(   

  اذكر الشروط التي يجب ان تتصف بها المقالة النقدية.  :٥س
درجة) ٢٥(  

عبد الحسين عوادد.   
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  الدور األول – االمتحان النهائي            اللغة العربيةكلية 
  م٢٠١٥ -  ٢٠١٤للعام الدراسي                ةنيثاالسنة: ال
  االعجاز البالغي في القرآن الكريمالمادة: 

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

اذكر اقسام التشبيه باعتبار وجه الشبه وعرف كال منها ممثال بما تحفظه من نصوص، ثم   :١س
  .﴾ ُهنَّ ِلَباٌس لَُّكم َوَأنُتم ِلَباٌس لَُّهنَّ  ﴿بين نوع التشبيه في قوله تعالى: 

درجة) ٢٥(   

يها االستفهام في البالغة القرآنية اذكر أربعة منها مع التمثيل هناك أغراض عديدة يخرج ال  :٢س
  .لما تذكر

درجة) ٢٥(  

  .عرف المعجزة وتكلم عن معالم االعجاز في البالغة القرآنية  :٣س
درجة) ٢٥(  

  .اشرح بالتفصيل رأي الخطابي في سر االعجاز البالغي في القرآن الكريم  :٤س
درجة) ٢٥(   

لى إ ﴾ َبَلوَناُهم َكَما َبَلوَنا َأصَحاَب الَجنَِّة ِإذ َأقَسُموا َلَيصِرُمنََّها ُمصِبِحينَ  ِإنَّا ﴿قال تعالى :   :٥س
. اذكر ٣٣ – ١٧القصة من سورة القلم اآليات ، ﴾ َلو َكاُنوا َيعَلُمونَ ...  ﴿ :قوله تعالى

  .رجهاالصور البيانية الواردة في هذه اآليات الكريمة والتآلف بين الكلمات والمعاني وتد
درجة) ٢٥(  

حميد النجديد. أ.   
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  الدور األول – االمتحان النهائي            اللغة العربيةكلية 
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي                ثانيةالسنة: ال
  النقد األدبي القديمالمادة: 

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

دبية التي رسمت القضايا النقدية األولى والتي أصبحت تحدث عن أبرز االتجاهات األ  :١س
  .المقاييس التقيمية لالبداع الفني في األدب

درجة) ٢٥(   

هل تعتبر العناية في اختيار االلفاظ وعدم المبالغة واالبتعاد عن المحال من معايير النقد   :٢س
  .؟ وّضح ذلك باختصار األدبي القديم

درجة) ٢٥(  

  ؟ في تقدير القيم الفنية في الشعر »الصنعة«ومقياس  »الطبع«معيار ما هو الفرق بين   :٣س
درجة) ٢٥(  

 
؟  ) من رواد النقد االدبي القديمـه٢٣١الم الجمحي (ت ـمحمد بن س نّ أكيف تبرهن على   :٤س

  ؟ وما األثر الكتابي له في هذا الشأن
درجة) ٢٥(   

دالئل «) في كتابه ـه٤٧١لّخص عناصر نظرية النظم لعبد القاهر الجرجاني (ت   :٥س
  .»االعجاز

درجة) ٢٥(  

عبد الحسين عوادد.   
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  الدور األول – االمتحان النهائي            اللغة العربيةكلية 
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي                ثانيةالسنة: ال
  علم العروضالمادة: 

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

  اذكر بحر خمسة من األبيات اآلتية : :السؤال األول
  وتأتي على قدر الكرام المكارم  على قدر أهل العزم تأتي العزائم    -١
  في طّيها خطر بالنفس والمال  يا طالب المجد دون المجد ملحمة     -٢
  ولو أني قنعت لكـنت حّرا   أطعت مطامعي فـاستـعبدتني      -٣
  حتى يراق على جوانبه الدم  ى ال يسلم الشرف الرفيع من األذ  -٤
  جـّر أمـرًا ترتجـيـه    رّب أمر تـتّـقـيـه     -٥
  وما عن الخير به من صمم  أصّم عن ذكر الخنـا سمـعـه     -٦
 ليس من مـات فاستراح بميت      إّنما الميـت ميـّت األحياء  -٧

درجة) ٣١(  

ات المدرجة ثّم اذكر بحر بيت منها. (الغيد : امأل الفراغات في األبيات اآلتية بالكلمالسؤال الثاني
  / أعرض / الكنيسة / يطل / غضبانا / طريقه / عرفته / أقرانه / تلعابي / لبانتي)

  وأتيت دون  فزحمته    دخل  فارتقبت فلم
  حال من  المالح     فـازوّر  ونـافـرا 

  وزعمتهن  فأغرته  فـصـرفـت  إلى   
درجة) ٢٣(  
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ات اآلتية أخطاء أعد كتابة خمسة أبيات منها متجنبا ما تراه فيها من : في األبيالسؤال الثالث
  أخطاء:

  فأنت خبير باألحاديث كلها يا سعد  فيا سعد حدثني بأخبار من مضى  -١
  يعش سـيـّّ◌دا ويـمت سـّيـدا  ومن نفسه صـانها من أن تزل      -٢
  وفـودوكريم تسعى دوما إليـه ال  كم كريم أزرى به الدهر يوما      -٣
  عندك راض وٕان الـرأي مختلـف  نحن بما عندنـا وأنـت بمـا       -٤
  بـأن تـقـول ما ليس له وما لي  مـا أجدر األيـّّ◌ام والليـالي         -٥
  شيطانـه أنثى وشيطاني هـو ذكر  إّني وكل شـاعر من البـشر    -٦

درجة) ٢٣(  

 –البيت  –علم العروض  –الوتد المجموع  –قّدم تعريفا لخمس مما يأتي:  الضرب  السؤال الرابع:
  الحشو.   –السبب الثقيل 

درجة) ٢٣(  

  
وجه الحاجة إلى فن العروض يضيع بين ظاهرتين: ظاهرة االستغناء عنـه مـن  « السؤال الخامس:

أناس كان ينبغي أن يكونـوا بـأمس الحاجـة إليـه، وظـاهرة الحاجـة الماّسـة إليـه مـن أنـاس كـان ينبغـي 
  . »هم مسيس من الحاجة إليه أّال يكون ب

ناقش موضحًا: الحاجة إلى تعّلم العروض للشعراء وغيرهم، وسبب إهمال تعّلمه مـن بعـض النـاس، 
  وما هي أفضل وسيلة لتعلمه.

درجة) ٢٣(  
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  ثانيالدور ال -االمتحان النهائي             العربية ةلغكلية ال
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي                الثانيةالسنة: 
  البالغةأسرار المادة: 

  ضمنها السؤال األولعلى أن يكون أربعة أسئلة ن أجب ع  :مالحظة

  .ثلة المختصرةكيف ينظر اليه الجرجاني ؟ بّين ذلك مع االم التشبيه المقلوب فن بالغي، :١س
درجة) ٢٥(   

  .فّرق بين االستعارة الحقيقية واالستعارة الخيالية باالمثلة :٢س
درجة) ٢٥(  

مكن االستعانة   (يُ  .ن الكريم فيها تشبيه بالغي وبّين  وجه الشبهآاذكر ثالثة أمثلة من القر   :٣س
  درجة) ٢٥(                   بالمصحف الشريف)

  ؟ المجاز العقلي عند الجرجانيلفرق بين المجاز اللغوي و ا ما  :٤س
درجة) ٢٥(  

  ؟ كيف تبين ذلك بمثالين ،اني: االستعارة ضرب من التشبيه ونمط من التمثيلـول الجرجـقـي  :٥س
درجة) ٢٥(  

  د. علي األوسي
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  الدور الثاني – االمتحان النهائي            اللغة العربيةكلية 
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي                ثانيةالسنة : ال
  االعجاز البالغي في القرآن الكريمالمادة: 

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

  كيف واجه المشركون تحدي القرآن الكريم لهم في االتيان بمثله أو بسورة من مثله ؟  :١س
درجة) ٢٥(   

أصبح للمسلمين دولة  هناك شبهة تقول: ان التحدي بدأ في المدينة المنورة وذلك عندما  :٢س
  .آيات التحدي والمعاجزة المكية والمدنية ذاكراً  ؟وقوة. كيف ترد 

درجة) ٢٥(  

اعتبر الجرجاني النظم السبب الوحيد الذي يتحق به القسط األكبر من االعجاز القرآني.   :٣س
  .ف النظم وبين رأي الجرجاني في ذلكعرّ 

درجة) ٢٥(  

  فصاحة الكلمة المنفردة ؟ وماهي نظرته في بالغتها ؟ ماهو رأي القاضي عبد الجبار في  :٤س
درجة) ٢٥(   

جاءت غزيرة المعاني عالية المضامين،  يشتمل القرآن الكريم على أكثر من خمسين مثالً   :٥س
  .تناسق العبارات مع قلة األلفاظ ناً من اآليات الكريمة على ذلك مبيّ  واحداً  اذكر مثاالً 

درجة) ٢٥(  
 

حميد النجديد. أ.   
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  الدور الثاني – االمتحان النهائي            اللغة العربيةكلية 
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي                ثانيةالسنة : ال
  فن األسلوب والتعبير المادة : 

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

  .رح ذلك مع التمثيل إذا أمكن؟ اش ما هو الفرق بين االنشاء الطلبي واإلنشاء غير الطلبي  :١س
درجة) ٢٥(   

؟  ما هو دور التجارب الوجدانية للكاتب في خلق خصائص اإلبداع في عمله الكتابي  :٢س
  .وّضح ذلك بشرح مناسب

درجة) ٢٥(  

تتحقق القيم البنائية لفن التعبير في تماسك أجزاء النص وبراعة االستهالل؛ وّضح ذلك   :٣س
  .بالشرح المناسب

)درجة ٢٥(  

تحدث عن خاصية االيجاز في فن التعبير ثم وضح الفرق بين ايجاز القصر وايجاز  :٤س
  .الحذف

درجة) ٢٥(   

  .أكتب قطعة نثرية في عشرة أسطر تذكر فيها ما يشدك الى االلتزام بمبادئ الدين والوطن  :٥س
درجة) ٢٥(  

  

  د. عبد الحسين عواد
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  لدور الثانيا – االمتحان النهائي            اللغة العربيةكلية 
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي                ثانيةالسنة : ال
  النقد األدبي القديمالمادة : 

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

ما هي مبررات حاجة النقد لتقييم األدب العربي القديم ؟ وما هي الظاهرة األولى لفرض   :١س
  ؟ تلك الحاجة

)درجة ٢٥(   

اشرح معالم النقد األدبي في العصر األندلسي؛ واذكر المبادئ واألسس التي اختلف بها   :٢س
  عن النقد األدبي القديم.

درجة) ٢٥(  

ما هو دور رواة الشعر العربي ومهرجاناتهم العربية القديمة في تأصيالت النقد العربي   :٣س
  ؟ القديم

درجة) ٢٥(  
في االدب العربي القديم قضية (الشكل) و(المضمون) فما دور من القضايا التي شغلت المعنيين   :٤س

  ؟ ذلك في األسس التي شّرعها (الجاحظ)
درجة) ٢٥(   

ماهي الخطوات العملية لمراحل النقد العربي القديم ؟ وهل يجب ان يمتلك الناقد مؤهالت   :٥س
  معلومة ؟ وّضح ذلك بشرح موجز.

درجة) ٢٥(  
 

عبد الحسين عوادد.   
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  الدور الثاني – االمتحان النهائي            ة العربيةاللغكلية 
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي                ثانيةالسنة: ال
  النحو والصرف المادة: 

  ضمنها السؤال األولأجب عن أربعة أسئلة على أن يكون   :مالحظة

ي ؟ وما المواضع التي يجب فيها نصب االسم ف ما المقصود باالشتغال في علم النحو -أ  :١س
  .؟ اشرح مع التمثيل هذا الباب

  مّثل لما يلي بجمل تامة مضبوطة بالحركات: -ب
  مفعول به تقّدم على الفاعل وجوبًا. -١
 مفعول ألجله منصوب. -٢
 حال تدل على سعر. -٣
 مستثنى تقّدم على المستثنى منه. -٤
  مفعول مطلق نائب عن فعل األمر. -٥

درجة) ٢٥(  

  اذكر الحكم النحوي لكل مما يلي مع التمثيل:  -أ  :٢س
  إذا وصف اسم (ال) النافية للجنس وهو مفرد بنعٍت مفرد. -١
  إذا توسط الفعل القلبي بين المفعولين. -٢  
  إذا ُاسند الفعل إلى فاعل مؤنٍث. -٣  

 ؟ وما المواضع التي يعلق فيها ما المقصود بالتعليق الذي يأتي في أفعال القلوب -ب
  ؟ اشرح مع التمثيل الفعل القلبي عن العمل

درجة) ٢٥(  
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  عّين االسم المنصوب في الجمل التالية، ثم أعربه:  :٣س
: ليت السياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا في الحالل )ع(قال اإلمام الصادق  -١  

  والحرام.
اِدِقيَن ِصدُقُهم ﴿ -٢     .﴾ َيوُم َينَفُع الصَّ
  .﴾ َقَها َلُكم ِفيَها ِدفٌء َوَمَناِفعُ َواَألنَعاَم َخلَ  ﴿ -٣  
: َمن نظر إلى أبويه نظر ماقٍت وهما ظالمان له لم يقبل اهللا )ع(قال اإلمام الصادق   -٤  

  له صالة.
  : النظر إلى وجه العالم ُحبًا له عبادة.)ص(قال الرسول  -٥  
  .﴾ َوِمَن اللَّيِل َفاسُجد َلُه َوَسبِّحُه َليًال َطِويالً  ﴿ -٦  
  .﴾ ء َيوَمِئٍذ َبعُضُهم ِلَبعٍض َعُدوٌّ ِإال الُمتَِّقينَ اَألِخال ﴿ -٧  
  نهأ: ّمْن وعظ أخاه سرًا فقد زانه، ومن وعظه عالنية فقد ش)ع(قال اإلمام العسكري  -٨  

درجة) ٢٥(  

؟ وما  قد يجري المتكلم القول مجرى الظن فينصب به مفعولين، متى يحصل ذلك -أ  :٤س
  .لتمثيل؟ اشرح مع ا شروطه

؟  ؟ وما حكمه النحوي في االستعمال ما المقصود بظرف الزمان أو المكان المتصّرف -ب
  .اشرح مع التمثيل

درجة) ٢٥(  

  عّين موضع الشاهد، وبّين سبب االستشهاد في الشواهد التالية:  :٥س
  وما لي إال مذهب الحق مذهب  د شيعة         ـمـفمالي إال آل أح -١  
  فندًال زريق المال ندل الثعالب  الناس جّل أمورهمعلى حين ألهى  -٢  
  وال  أرض أبقل إبقالها    ها   ـت ودقـال مزنة ودقـف -٣  
  عمامته بين الرجاِل لواء    فجاءت به سبط العظام كأنما -٤  

درجة) ٢٥(  

عبد الكريم الزبيديد.   
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  الدور الثاني – االمتحان النهائي            اللغة العربيةكلية 
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي                يةثانالسنة: ال
  علم العروضالمادة : 

  ضمنها السؤال األولعلى أن يكون أربعة أسئلة ن أجب ع :مالحظة
  زن وقطع وبين أبحر خمسة من األبيات اآلتية:: ١س

  اراـــالم يسر قمر حيث سـوم  ائلـــــــــــــــل قـقـــلم ي اـــك مـولي في –أ
  ارقهم فالراحلون همــفـــــإال ت  درواـــوقد ق إذا ترحلت عن قوم –ب
  ازم ومنهزمـوغى ه اً ــــــشـــــجي  اــــــهــــضربـــــاح تــــــــــا والريـهـــــأنــــك  –ج
    بــــريـــون وراءه فرج قـكـــــي  هـــيــعسى الكرب الذي أمسيت ف –د

  ويك عنتر أقدمقيل الفوارس   رأ سقمهاـــــقد شفى نفسي وأبــول –هـ 
  درجة) ٣١(       ما لم تستطعه األوائلـآلت ب  هـــــانــــــت األخير زمــنــوإني وإن ك –و

  ؟ ظن أناس، والسيما في القرن التاسع عشر، أن الشعر كمال للناقص ونقص للكامل، ما رأيك في هذا :٢س
درجة) ٢٣(  

عة التي المقترحات الناف وما ،انهقد ذلك بيّ ؟ إن كنت تعت هل تظن أن في دراسة علم العروض صعوبة ما  :٣س
  درجة) ٢٣(                   ؟ تراها كفيلة بتذليل ذلك

  درجة) ٢٣(  .مصراع البيت – اءطاإلي – اإلضمار – الضرب – الوتد المفروق ف أربعة مما يأتي:عرّ  :٤س

  خطأ: تراه فيها من في األبيات اآلتية أخطاء، أعد كتابة أربعة أبيات منها متجنبا ما :٥س
  ن ردهـــل األرض عـــل أهــــز كـــجـــعـــي    هــــــــــربــــــى قــــلـــع رّ ـــــــــذي مـــــس الـــــأم -أ 
  اب ـــــاإليــــة بــمـــيـــنــــت من الغـــــيـــرض    تىـــح اً ـــــانـــاق أزمــــــقد طوفت في اآلف -ب
  رمــــبــــن وتـــزمــــواف مـــــري طــــمــــوع    ت يضمنيــــيــــــرك أي بـــمــــعــــوهل لي ل -ج
  عجائب حتى ليس فيها عجائب أبدا    اـــهــــلــك  نر ــد صــام قــــــا األيــــــهـــــعلى أن -د

 درجة) ٢٣(  اــولكن عين السخط تبدي المساوي  وعين الرضا عن كل عيب ونقص كليلة -هـ 
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  ثانيالدور ال -االمتحان النهائي             العربية ةلغكلية ال
   م٢٠١٦ - ٢٠١٥للعام الدراسي               الثانيةالسنة: 
  البالغةأسرار المادة: 

  ضمنها السؤال األولعلى أن يكون أربعة أسئلة ن أجب ع  :مالحظة

  .باألمثلةذلك  ناً فّرق بين المجاز العقلي والمجاز اللغوي مبيّ  :١س
جة)در ٢٥(   

  .اذكر اقسام التشبيه كما بينها الجرجاني في أسرار البالغة :٢س
درجة) ٢٥(  

المجاز أعّم من  نّ إ« وبّين عبارة الجرجاني في أسرار البالغة: ـعّرف المجاز واالستعارة  :٣س
  .»االستعارة

درجة) ٢٥(  

 بين القولين ؟كيف توازن ، »خير الشعر أكذبه«: وقالوا أيضاً  ،»خير الشعر أصدقه«قالوا:   :٤س
  ؟ منهما ترّجح وأياً 

درجة) ٢٥(  

  .ح مقصوده من هذه العبارةوضّ ، »التشبيه عام والتمثيل أخص منه«يقول الجرجاني:   :٥س
درجة) ٢٥(  

  د. علي األوسي
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  الدور الثاني – االمتحان النهائي              لغة العربيةكلية ال
  م٢٠١٦ – ٢٠١٥للعام الدراسي               ثانيةالسنة: ال

  االعجاز البالغي في القرآن الكريم: ادةالم

، وفي حال عدم اإلجابة على ضمنها السؤال األولأجب عن أربعة أسئلة على أن يكون   :مالحظة
تُترك اإلجابة األخيرة في الورقة من التصحيح وُيصّحح الدفتر  السؤال األول اإلجباري

  االمتحاني من ثالثة أسئلة فقط.

  لبالغة من خالل سورة الكوثر.بّين جوانب الفصاحة وا  :١س
  درجة) ٢٥(

  ما هي نظرية الجرجاني في البالغة في األسلوب ؟  :٢س
درجة) ٢٥(  

  مميزات القصة في القرآن الكريم.ذكر باختصار ا  :٣س
   درجة) ٢٥(

م ية المباركة عن كالتميزت هذه اآل َوِمن آَياِتِه الَجَواِر ِفي الَبحِر َكاَألعالِم  قال تعالى:   :٤س
  .ن ذلك مفصالً حرفها. بيّ أالبشر بميزات من فصاحة ابنيتها وعذوبة وتركيب 

   درجة) ٢٥(

  تتّبع باختصار قصة موسى (ع) مبّينًا الميزات التي تظهر في كل مرة تتكرر فيها القصة.  :٥س
   درجة) ٢٥(

 

حميد النجديد.   
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  الدور الثاني – االمتحان النهائي            اللغة العربيةكلية 
  م٢٠١٦ – ٢٠١٥للعام الدراسي               ثانية: الالسنة
  فن األسلوب والتعبير : المادة

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

اذكر الصفات المكتسبة التي تؤهل المعّبر إلى اإلبداع في نتاجه؛ ثم اشرح التجارب   :١س
  .الوجدانية مع التمثيل إن أمكن

درجة) ٢٥(   

تتحقق القيم البنائية للتعبير في تماسك أجزاء النص وبراعة االستهالل؛ وضح ذلك بالشرح   :٢س
  .المناسب

درجة) ٢٥(  

  .ماذا ينبغي للخاتمة في العمل األدبي ؟ اذكر الشروط المطلوبة لذلك  :٣س
درجة) ٢٥(  

  .اشرح الفرق بين اإلنشاء الطلبي واإلنشاء غير الطلبي مع التمثيل  :٤س
درجة) ٢٥(   

لقد فّضل الشيخ عبد القادر الجرجاني المعنى على اللفظ في التعبير األدبي؛ وّضح ذلك   :٥س
  .كما جاء في المحاضرة

درجة) ٢٥(  
 

عبد الحسين عوادد.   
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  الدور الثاني – االمتحان النهائي            اللغة العربيةكلية 
  م٢٠١٦ – ٢٠١٥للعام الدراسي               ثانيةالسنة: ال
  ألدبي القديمالنقد االمادة: 

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

  ؟ ما هي أبرز القضايا النقدية واالتجاهات الواضحة التي شكلت معالم النقد القديم عند العرب  :١س
درجة) ٢٥(   

  ؟ هل تجد الموهبة وحدها تكفي للوصول إلى مكمن الجمال في النص -أ  :٢س
الحقَا ومداخَال له في قصيدة يعرض فيها للقاء بين رجل وأسد، وّضح  الشبيه جاء المتنبي  -ب  

 درجة) ٢٥(             .المختلف كما درسته مع الشواهد الشعرية

في كتابه (طبقات  هـ) الشعر الحديث تجاهال مطلقاً ٢٣١ تجاهل محمد ابن سالم الجمحي (ت -أ  :٣س
  فحول الشعراء)، فما أسباب ذلك؟

مما يلي: الشعر والشعراء، الوساطة بين المتنبي وخصومه،    واحدر عن تحدث باختصا -ب
 درجة) ٢٥(              .العمدة في محاسن الشعر وآدابه

عن ادراك الناقد الـذاتي واتجاهـه الفنـي،  الناشئهل تجد الذوق األدبي الذي يؤثر في الحكم النقدي   :٤س
؟ اشـرح ذلـك مـن  لفـا فـي الحكـم النقـدي؟ ومـاذا تصـنع فـي ناقـدين اخت ميزان الحكم على نص أدبي

  َوَمّسَح باألركان َمن هو ماسح  خالل قول الشاعر:      ولَما قضينا من ِمنى كل حاجة
درجة) ٢٥(   

 درجة) ٢٥(           ؟ ؟ وما هو رأيك فيها ما هي نظرية عمود الشعر  :٥س

 

عبد الحسين عوادد.   
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  الثاني الدور – االمتحان النهائي            اللغة العربيةكلية 
  م٢٠١٦ – ٢٠١٥للعام الدراسي               ثانيةالسنة: ال
  علم العروضالمادة : 

  ضمنها السؤال األولعلى أن يكون أربعة أسئلة ن أجب ع :مالحظة
  زن وقطع وبين أبحر خمسة من األبيات اآلتية:: ١س

  اراـــالم يسر قمر حيث سـوم  ائلـــــــــــــــل قـقـــلم ي اـــك مـولي في –أ
  ارقهم فالراحلون همــفـــــإال ت  درواـــإذا ترحلت عن قوم وقد ق –ب
  ازم ومنهزمـوغى ه اً ــــــشـــــجي  اــــــهــــضربـــــاح تــــــــــا والريـهـــــأنــــك  –ج
    بــــريـــون وراءه فرج قـكـــــي  هـــيــعسى الكرب الذي أمسيت ف –د

  قيل الفوارس ويك عنتر أقدم  سقمها رأـــــقد شفى نفسي وأبــول –هـ 
  درجة) ٣١(       ما لم تستطعه األوائلـآلت ب  هـــــانــــــت األخير زمــنــوإني وإن ك –و

  ؟ ظن أناس، والسيما في القرن التاسع عشر، أن الشعر كمال للناقص ونقص للكامل، ما رأيك في هذا :٢س
درجة) ٢٣(  

عة التي المقترحات الناف وما ،انه؟ إن كنت تعتقد ذلك بيّ  وبة ماهل تظن أن في دراسة علم العروض صع  :٣س
  درجة) ٢٣(                   ؟ تراها كفيلة بتذليل ذلك

  درجة) ٢٣(  .مصراع البيت – اءطاإلي – اإلضمار – الضرب – الوتد المفروق ف أربعة مما يأتي:عرّ  :٤س

  تراه فيها من خطأ: نبا مافي األبيات اآلتية أخطاء، أعد كتابة أربعة أبيات منها متج :٥س
  ن ردهـــل األرض عـــل أهــــز كـــجـــعـــي    هــــــــــربــــــى قــــلـــع رّ ـــــــــذي مـــــس الـــــأم -أ 
  اب ـــــاإليــــة بــمـــيـــنــــت من الغـــــيـــرض    تىـــح اً ـــــانـــاق أزمــــــقد طوفت في اآلف -ب
  رمــــبــــن وتـــزمــــواف مـــــري طــــمــــوع    ت يضمنيــــيــــــرك أي بـــمــــعــــوهل لي ل -ج
  عجائب حتى ليس فيها عجائب أبدا    اـــهــــلــك  نر ــد صــام قــــــا األيــــــهـــــعلى أن -د

  )درجة ٢٣(  اــولكن عين السخط تبدي المساوي  وعين الرضا عن كل عيب ونقص كليلة -هـ 
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  الدور الثاني – االمتحان النهائي            اللغة العربيةكلية 
  م٢٠١٦ – ٢٠١٥للعام الدراسي               ثانيةالسنة: ال
  النحو والصرف المادة: 

  ضمنها السؤال األولأجب عن أربعة أسئلة على أن يكون   :مالحظة

)،  :١س عّين حرف التوكيد واسمه وخبره،  (أ) ُيؤكِّد الُمتكّلم إسناد الخبر إلى المبتدأ بـ(إّن) أو (أنَّ
) أو فتحها   :وأعربهما، وبّين سبب كسر همزة (إنَّ

إنَّ الديَن عنَد اهللا اإلسالم وما اختلف الذين أوتوا الكتاَب إال من بعِد ما جاءهم  ﴿ -١
  .﴾ الِعلُم بغيًا بينهم وَمْن يكُفْر بآياِت اِهللا فإنَّ اهللا سريُع الحساب

نهم ــيــتاِب اِهللا ليحكَم بــتوا نصيبًا من الكتاِب ُيْدَعوَن إلى كألم َتَر إلى الذين أو  ﴿ -٢
ثّم يتوّلى فريٌق منهم وهم ُمعرضون ذلك بأنَّهم قالوا لن َتَمسَّنا الناُر إال أيامًا 

  .﴾ معدوداتٍ 
  .﴾ قل إّن الفضل بيِد اهللا ُيؤتيه َمْن يشاُء واُهللا واسٌع عليم ﴿ -٣
حلفون له كما يحلفون لكم ويحسبوَن أّنهم على شيٍء يوَم يبعُثهم اُهللا جميعًا في ﴿ -٤

  .﴾ إال إّنهم هم الكاذبون
  .﴾ إذا جاءك الُمنافقون قالوا نشهُد إّنك َلرسوُل اهللا واُهللا يعلم إّنك َلرسوُلهُ  ﴿ -٥
  .﴾ قل أوِحَي إليَّ أنَُّه اْسَتَمَع نفٌر من الجنِّ فقالوا إّنا َسِمْعنا ُقرآنًا َعَجباً  ﴿ -٦
ِه أّنك ترى األرض خاشعًة فإذا أْنَزلنا عليها الماَء اهتّزْت وَرَبْت إنَّ ومن آياتِ  ﴿ -٧

  .﴾ الذي أحياها َلُمْحيي الموتى
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(ب) الُجَمل التالية تشتمل على أسماء مرفوعة ومنصوبة، عين المرفوع والمنصوب، 
  وأعربهما:

ِس إمامًا قال وِمْن وٕاْذ اْبتلى إبراهيم رّبُه بكلماٍت فأَتمَُّهّن قال إّني جاعلك للنا ﴿ -١
  .﴾ ُذّريتي قال ال يناُل عهدي الظالمين

  .﴾ فال تحَسَبنَّ اَهللا ُمخِلَف وْعِدِه ُرُسَلُه إنَّ اهللا عزيٌز ذو انتقامٍ  ﴿ -٢

  .﴾ يوَم تَُبدَُّل األرُض غيَر األرِض، وَبرزوا ِهللا الواِحِد القّهار ﴿ -٣

َمْن آَمَن وأصلَح فال خوٌف عليهم وال وما ُنرِسُل الُمرَسليَن إّال ُمبّشرين وُمنذريَن ف ﴿ -٤
  .﴾ هم يحزنون

  .﴾ هنالك اْبُتِلَي الُمؤمنون وُزْلِزلوا ِزْلزاًال شديداً  ﴿ -٥

وَمَثُل الذين ُينفقون أمواَلهم اْبتغاَء َمْرضاِت اِهللا وتثبيتًا من أنفسهم كَمَثِل جّنٍة  ﴿ -٦
  .﴾ برْبوٍة أصابها وابٌل فآَتْت ُأُكَلها ِضْعَفْينِ 

لنا َبْيَنهم وبيَن الُقرى التي باَرْكنا فيها ُقرًى ظاهرًة وَقّدْرنا فيها الّسيَر سيروا وَجعَ  ﴿ -٧
  .﴾ فيها أّيامًا وليالَي آمنين

فإذا  وٕاْذ قاَل ربَُّك للمالئكِة إّني خالٌق بشرًا من َصْلصاٍل من َحَمأ َمسنون  ﴿ -٨
مالئكُة ُكلُّهم أجمعوَن فسَجَد ال َسّوْيُتُه ونفخُت فيه من روحي فقعوا له ساجدين 

 إّال إبليَس أبى أْن يكوَن مَع الساجدين ﴾.  
درجة) ٣٤(  
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الجمل التالية تشتمُل على تمييز أو على حال، َعّين التمييز والحال، وأعربهما، وبّين معنى   :٢س
  :الجملة بوجودهما

رِض َذهبًا ولو إّن الذين كفروا وماتوا وهم ُكّفاٌر فلن ُيْقَبَل من أحِدهم ِمْلُء األ  ﴿ -١
  .﴾ افتدى به

  .﴾ اْنُظْر كيَف َفّضلنا بعَضهم على بعٍض وَلآلخرُة أْكبُر درجاٍت وأكبُر تفضيرً  ﴿ -٢
واذكروا إْذ َجَعَلكم ُخلفاَء من بعِد عاٍد وبّوأكم في األرِض تّتخذون من سهولها  ﴿ -٣

  .﴾ رِض ُمفسدينُقصورًا وتنحتون الجباَل بيوتًا فاذكروا آالَء اهللا وال َتْعَثوا في األ 
  .﴾ قال رّب إّني َوَهَن العظُم مني واْشَتعَل الرأُس شيبًا ولم أُكْن بدعائك ربِّ شقّياً  ﴿ -٤
واْبتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا الّنكاَح فإْن آَنْسُتم منهم ُرْشدًا فادفعوا إليهم أمواَلهم  ﴿ -٥

يستعفْف وَمْن كان فقيرًا فليأكْل وال تأكلوها إسرافًا وبدارًا أْن يكبروا وَمْن كاَن َغنّيًا فلْ 
  .﴾ بالمعروف فإذا دفعتم إليهم اموالهم فأْشِهدوا عليهم وكفى باهللا حسيباً 

درجة) ٢٢(  

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

  :ألْجلها
  فبالْغ بُلْطٍف في التََّحيُِّل والَمْكرِ     َتَعّلْم ِشفاَء النفِس َقْهَر عدّوها – ١
  ما ـاســـــاسٍم وقــــــَن ُأمَّ قـــــلْ ــــمِ ــــــحْ ـــــيَ     ماـــــــمتى تقوُل الُقلََّص الرواسِ  – ٢
  اـــوُأْعِرُض عن َشْتِم اللئيِم تكّرم    اَرهُ ـــــراَء الكريِم اّدخوأغفُر عو  – ٣
  الِ ــــولم ُيْشِفْق على َنَغِص الدِّخ    اـــــُذْدهـــــلها الِعراَك ولم يَ ــفأْرسَ  – ٤
  وقد َكَرَبْت أعناُقها أْن َتَقطَّعا    ذوو األحالم َسْجًال على الّظما سقاها  – ٥

درجة) ٢٢(  
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  :ُجَمٍل ُمفيدة عّما يليعبِّْر ب  :٤س
  (عسى) فعل ناقص من أفعال الرجاء  – ١
  (عسى) فعل تام من أفعال الرجاء – ٢
  (إْن) ُمَخفَّفة من (إّن) ُمهملة – ٣
) عاملة – ٤   (أْن) ُمَخّفَفة من (أنَّ
  فعل من أفعال القلوب ُمعّلق عن الَعَمل – ٥
  فعل من أفعال القلوب ُمْلغى َعمُلهُ  – ٦
  ُمؤّول في موضع الفاعلمصدر  – ٧
  حال ُمؤكِّدة لصاحبها – ٨
  فاعل مجرور لفظًا بحرف جّر زائد – ٩
  مصدر ُمؤّول في موضع المفعول به – ١٠

درجة) ٢٢(   

  :أعرْب ما تحَته خط في الجمل التالية  :٥س
  .﴾ يهدونَنا أَبَشرٌ ذلك بأنُّه كانت تأتيهم ُرُسلهم بالبّينات فقالوا  ﴿ -١

  .﴾ من قبُل من ناِر السموم خلقناهُ  والجانَّ  ﴿ -٢

  .﴾ الذي أتْـَقَن ُكلَّ شيءٍ  تحسُبها جامدًة وهي َتُمرُّ َمرَّ الّسحاِب ُصْنَع اهللاِ وترى الجبال  ﴿ -٣

  .﴾ قال يا قوِم اعبدوا اَهللا ما لكم من إلٍه غيُرُه أفال تّتقون أخاهم هوداً وإلى عاٍد  ﴿ -٤

  .﴾ شيخاً  قالت يا َويـَْلتى أأِلُد وأنا عجوٌز وهذا بعلي ﴿ -٥

بَـَعَث أشقاها  كّذبْت ثموُد بطغواها  ﴿ -٦   .﴾ ناقَة اِهللا وُسقياهافقال لهم رسوُل اِهللا  إْذ انـْ

درجة) ٢٢(  

عبد الكريم الزبيديد.   
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  الدور األول – االمتحان النهائي              اللغة العربيةكلية 
  م٢٠١٦ – ٢٠١٥للعام الدراسي               ثانيةالسنة: ال
  علم العروض :المادة

  أربعة أسئلة ن أجب ع :مالحظة

  درجة) ٢٥(                فقط:  ينأجب عن فرع  :١س
األوزان كيف تسنى للشعراء قبل اٍإلسالم أن ينظموا القصائد من دون أن يعرفوا   )أ(

  والقواعد التي اكتشفها الخليل بن أحمد الفراهيدي؟
لماذا يتحتم على المختص باللغة العربية وآدابها خاصة، والمثقف عامة، أن يدرسا   )ب(

 ؟  علم العروض ويتقناه

. هل يمكن أن يقوم »قصائد النثر«: عت في السنوات األخيرة نصوص دعيتشا  )ج(
ويكون له إيقاعه الخاص طبقا لما  راهيديأوزان الخليل بن أحمد الف شعر ال يلتزم
  ؟ يقول دعاته

  .السبب الثقيل -٣   .البيت المدور -٢  . الوتد المفروق -١ مما يأتي: خمساً عّرف  :٢س
      الضرب -٧  . الوتد المفروق -٦    .اإلقواء -٥    .الخبن -٤

درجة) ٢٥(  

       ة من أي خطأ.ة أبيات منها خاليخمسفي األبيات التالية أخطاء، أعد كتابة  :٣س
  فيحسبه المصغي إلنشاده شعرا    وأرسلته نثرًا قد يروق انسجامه -١
  حفظت شيئا وغاب عنك أشياء    فقل لمن يدعي في العلم فلسفة -٢
  ســـمـــــلـــــدي بـــــــــــــــراهم يــــــــــقــــــــــتــــــت    يابي حتىــــم ارتــــــهــــيـــلي فـــــتـــــغــــي -٣
  اني                   ــا مضى من أزمــــوتذكرت م    زانيــادني أحـــــــوم عـــــــيــــــني الـــــإن -٤
  وقد تصغر في عين العظيم العظائم  وتعظم في عين الصغير صغارها -٥
  ن ردهـــل األرض عـــل أهــــز كـــجـــعـــي  هــــــــــربــــــى قــــلـــع رّ ـــــــــذي مـــــس الـــــأم -٦

درجة) ٢٥(  
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  زن وقّطع وبّين أبحر خمسة من األبيات التالية:  :٤س
  ت  الزمان قناة          ركب المرء في القناة سناناــــــبــــــكلما أن -١
  وال التشهد كانت الءه نعمــا قال قط إال في تشهده          لــم -٢
  أنيس ولم يسمر بمكة سامر  فاكأن لم يكن بين الحجون إلى الص -٣
  سود بكون ماضينا سعيداـــــن  ـــــــاً يـــقــــرنا شـــــــــــــــــاضــــــــــوهل إن كان ح -٤
  اــــــهـــــــج وأولــزعــــا مـــــــــــرهــــــآخ  اــملهــــا أكاد أحــــــــــــسرة مـــــــــــــــا حــــــــــــــــوي -٥
  في الناس ال جند وال أنصار   دهــــدك وحـــــجــــك مــــيــــوالمجد أن يحم -٦

درجة) ٢٥(  

وجه الحاجة إلى فن العروض يضيع بين ظاهرتين: ظاهرة االستغناء عنه من أناس كان «  :٥س
ينبغي أن يكونوا بأمس الحاجة إليه، وظاهرة الحاجة الماّسة إليه من أناس كان ينبغي أّال 

  . »مسيس من الحاجة إليه يكون بهم
وغيرهم، وسبب إهمال تعّلمه من بعض  للشعراءناقش موضحًا: الحاجة إلى تعّلم العروض 

  ؟ الناس، وما هي أفضل وسيلة لتعلمه
درجة) ٢٥(  

  



 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             العربية ةلغكلية ال
  م٢٠١٦ - ٢٠١٥للعام الدراسي                الثانيةالسنة: 

  البالغةأسرار ادة: الم

  ضمنها السؤال األولعلى أن يكون أربعة أسئلة ن أجب ع  :مالحظة

  .يات والشواهد الشعريةآ؟ بّين ذلك بال ما الفرق بين التشبيه واالستعارة :١س
درجة) ٢٥(   

بينما استضعف التجنيس في قول ، »حتى نجا من خوفه ومانجا« استحسن التجنيس في: :٢س
  أَمذهٌب أم ُمْذَهبُ  :فيه الظنون   هبه السماحة فالتوتذهبت بمذ  ابي تمام:

  .بّين ذلك ؟ بعد ان تذكر المقصود بالتجنيس

درجة) ٢٥(   

  .مثلةذلك باأل ناً مبيّ ؟ ماهي هذه الحدود  ،للمجاز العقلي حدود  :٣س
درجة) ٢٥(  

بّين ذلك  ؟ العد ذلك مجازا أو فقد وقع هنا حذف. فهل يُ  ﴾َواسَأِل الَقرَيَة  ﴿قوله تعالى:   :٤س
  .بتوضيح

درجة) ٢٥(  

  في قول الشاعر: –وذكر النصوص  بالشرح –تتّبع  الحقيقة ، في الشعر حقيقة وخيال  :٥س
  ه الدمــبـــراق على جوانــحتى ي  ال يسلم الشرف الرفيع من األذى

درجة) ٢٥(  

  د. علي األوسي
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  الدور األول – االمتحان النهائي            اللغة العربيةكلية 
  م٢٠١٦ – ٢٠١٥للعام الدراسي               ثانيةسنة: الال

  فن التعبير واألسلوبالمادة: 

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

  .تحدث عن فن التعبير لغة واصطالحًا ثم اذكر أربع سمات للتعبير الجيد  :١س
درجة) ٢٥(   

اللغة وااللتزام بالخصائص األسلوبية؛ وضح من خصائص العمل األدبي االلتزام بقواعد   :٢س
  .ذلك باختصار

درجة) ٢٥(  

ينبغي مراعاة الشروط الالزمة في حالة االنتقال من مقدمة القصيدة أو الخطبة إلى الغرض   :٣س
  .األصلي الذي من أجله صيغت كل منهما. اشرح تلك الشروط بحدود ما درست

درجة) ٢٥(  

فضيل اللفظ على المعنى في تقييم التعبير األدبي، وضح ورد عن جمهرة من البالغيين ت  :٤س
  .ذلك بشرح مناسب

درجة) ٢٥(   

  .اذكر ثالثة أنواع للشعر وتحدث عن واحد مع التمثيل  :٥س
درجة) ٢٥(  

عبد الحسين عوادد.   
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  الدور األول – االمتحان النهائي            اللغة العربيةكلية 
  م٢٠١٦ – ٢٠١٥للعام الدراسي               ثانيةالسنة: ال
  النقد األدبي القديم: المادة

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

هـ) أول َمن نّص على استقالل النقد األدبي فأفرد الناقد بدور ٢٣٢محمد بن سالم الجمحي (ت   :١س
تمييز  خاص. فما هي الموضوعات التي بحثها في كتابه ؟ وما هي األسس التي أقام عليها

 درجة) ٢٥(                   الشعراء ؟ بّين ذلك.

  ؟. هل تجد الموهبة وحدها تكفي للوصول إلى مكمن الجمال في النص -أ  :٢س
  قدم تعريفًا لواحد مما يلي: الموازنة بين الطائيين، الوساطة بين المتنبي وخصومه، العمدة. -ب

درجة) ٢٥(  

شديد اإليمان بوحدة القصيدة العربية القديمة،  من النقاد َمن هو -أجب عن واحد مما يلي: أ  :٣س
  ومنهم َمن يرى عدم وجودها، فما رأيك ؟ وضحه بالتفصيل.

قضت نظرية النظم لعبد القاهر الجرجاني على كثير من المفاهيم التي سادت النقد العربي  -ب
 درجة) ٢٥(           قبلها. فما هي نظرية النظم وما تأثيرها على النقد ؟

 
ى أن الذوق في مجال الحكم على العمل الفني أمر البد من قيامه ؟ ولماذا ؟ وكيف هل تر   :٤س

  السبيل لو ترك للذوق زمام األمر فانحرفت األحكام تبعًا للتأثر الشخصي وانحراف األهواء ؟
درجة) ٢٥(   

لنقد العربي، لم تترك الثقافات المترجمة في القرنين الثاني والثالث آثارًا عميقة في البالغة وا -أ  :٥س
  بيد أن الثقافة اليونانية أثرت في قدامة بن جعفر في القرن الرابع، ناقش ذلك.

   تكلم بـإيجاز عن واحد مما يلي: السرقات الشعرية، نظرية عمود الشعر، الطبع والصنعة. -ب

درجة) ٢٥(  

عبد الحسين عوادد.   
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  الدور األول – االمتحان النهائي            لغة العربيةكلية ال
  م٢٠١٦ – ٢٠١٥للعام الدراسي               ثانيةلسنة: الا

  االعجاز البالغي في القرآن الكريمالمادة: 

، وفي حال عدم اإلجابة على ضمنها السؤال األولأجب عن أربعة أسئلة على أن يكون   :مالحظة
تُترك اإلجابة األخيرة في الورقة من التصحيح وُيصّحح الدفتر  السؤال األول اإلجباري

  حاني من ثالثة أسئلة فقط.االمت

َوِقيَل َيا َأرُض ابَلِعي َماءِك َوَيا   تكّلم عن فصاحة األلفاظ وبالغتها من خالل قوله تعالى:  :١س
  . َسَماء َأقِلِعي َوِغيَض الَماء َوُقِضَي اَألمُر َواسَتَوت َعَلى الُجوِديِّ 

  درجة) ٢٥( 

  يم واشرحها بإيجاز.اذكر وجوه اإلعجاز البالغي في القرآن الكر   :٢س
درجة) ٢٥(  

بّينت اآليات الكريمة تجاوزات بني إسرائيل في تعاملهم مع موسى (ع) في مواضع كثيرة،   :٣س
اذكر ثالثة مواضع من ذلك، موضحًا الصورة البيانية وحصول البالغة في أوجها مع 

  التكرار.
   درجة) ٢٥( 

المجاز مما تحفظه من نصوص قرآنية  عّرف المجاز واذكر أمثلة من القرآن الكريم على  :٤س
  كريمة.

   درجة) ٢٥( 

يشتمل القرآن الكريم على أمثال كثيرة جاءت غزيرة المعاني عالية المضامين، اذكر مثاًال   :٥س
  من اآليات الكريمة على ذلك مبّينًا تناسق العبارات مع قلة األلفاظ.

   درجة) ٢٥(

حميد النجديد.   
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  الدور األول – المتحان النهائيا            اللغة العربيةكلية 
  م٢٠١٦ – ٢٠١٥للعام الدراسي               ثانيةالسنة: ال
  النحو والصرف المادة: 

  ضمنها السؤال األولأجب عن أربعة أسئلة على أن يكون   :مالحظة

ب، يعتمد المعنى في الجملة التي تشتمل على اسم منصوب على معرفة نوع االسم المنصو   :١س
عّين االسَم المنصوَب في الجمل التالية، وبّين نوَعُه مع إعرابه، ثّم اذكر معنى الجملة 

  :بوجود االسم المنصوب باختصار
  ﴾ وٕانَّ منهم لفريقًا يلووَن ألَسَننتهم بالكتاِب لتحسبوُه من الكتاب ﴿ -١
الدين والذين آمنوا وعملوا الصالحات سُندخلهم جّناٍت تجري من تحتها األنهاُر خ ﴿ -٢

  .﴾ فيها أبدًا، لهم فيها أزواٌج ُمَطّهرٌة وُندخلهم ِظُالً ظليالً 
وَمْن لم يستِطْع منكم َطْوًال أْن َيْنِكَح الُمحَصناِت الُمؤمناِت فمن ما َمَلكْت أيماُنكم  ﴿ -٣

من َفَتياِتكم الُمؤمناِت، واُهللا أعلُم بإيماِنكم بعُضكم من بعٍض فانكحوهّن بإذِن 
  .﴾ أجوَرُهّن بالمعروف ُمحَصناٍت غيَر ُمسافحاٍت وال ُمّتخذاِت أْخدانٍ  أهلهّن وآتوهنّ 

َفّضل اُهللا الُمجاهدين بأموالهم على القاعدين درجًة، وُكّالً َوَعَد اُهللا الُحسنى،  ﴿ -٤
  .﴾ وَفّضل اُهللا الُمجاهدين على القاعدين أجرًا عظيماً 

إحسانًا، إّما يبُلَغنَّ عنَدك الِكَبَر  وقضى ربُّك أْن ال تعبدوا إّال إّياُه وبالوالدين ﴿ -٥
  .﴾ أحُدهما أو كالهما فال تُقل لهما ُأفٍّ وال تنهْرهما وُقْل لهما قوًال كريماً 

  .﴾ وٕاّما ُتْعِرَضّن عنهم اْبتغاَء ر حمٍة من رّبك ترجوها فُقل لهما قوًال ميسوراً  ﴿ -٦
ْمتحنوهّن اُهللا أعلُم بإيمانهّن يا أّيها الذين آمنوا إذا جاءكم الُمؤمناُت ُمهاجراٍت فا ﴿ -٧

  .﴾ فإْن علمتموهّن ُمؤمناٍت فال ترجعوهنَّ إلى الُكّفار
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يا قوِم إْن كان َكُبَر عليكم مقامي وتذكيري بآياِت اهللا فعلى اِهللا توَكلُت فأْجِمعوا  ﴿ -٨
  .﴾ أْمَركم وُشركاَءكم ثّم ال يُكْن أمُركم عليكم ُغّمةً 

لليل وال يلتفت منكم أحٌد إّال امرأَتك إّنه ُمصيُبها ما فأْسِر بأهِلَك بِقْطٍع من ا ﴿ -٩
  ﴾ أصابهم

ُقْل لو أنتم تملكون خزائَن رحمِة رّبي إذًا ألمَسكُتم َخْشَيَة اإلنفاِق وكاَن اإلنساُن  ﴿ -١٠
ولقد آتينا موسى ِتْسَع آياٍت فاْسأْل بني إسرائيَل إْذ جاءهم فقال له  قتورًا 

  .﴾ مسحوراً  فرعوُن إّني ألُظّنك يا موسى
درجة) ٣١(  

(أ) في الجمل التالية أفعاٌل تدّل على معاني الرجاء والُمقاربة والشروع والظّن واليقين، عَين   :٢س
  :تلك األفعال، وأعرب الجملة الداخلة عليها

قال ابَن ُأمَّ إنَّ القوَم اْستضعفوني وكادوا يقتلونني فال ُتْشمْت بي األعداء وال  ﴿ -١
  .﴾ الظالمينتجعلني مع القوم 

فدّالهما بغرور فلّما ذاقا الشجرَة بدْت لهما سوءاُتهما وطفقا يخصفاِن عليهما  ﴿ -٢
  .﴾ من َوَرِق الجنة

وما نرى َمَعكم ُشفعاَءكم الذين َزَعْمُتم أّنهم فيكم ُشركاُء لقد َتَقطََّع بيَنكم وضلَّ  ﴿ -٣
  .﴾ عنكم ما كنتم تزعمون

 نفُسَك وَحرِّْض الُمؤمنين عسى اُهللا أْن يُكفَّ فقاتل في سبيل اهللا ال ُتَكلَُّف إال ﴿ -٤
  .﴾ بأَس الذين كفروا

  .﴾ وَوَجَدَك عائًال فأغنى وَوَجَدك ضاّالً فهدى  ﴿ -٥

(ب) يعتمد معنى الجملة الفعلية على تعيين الفاعل والمفعول به، وماعدا الفاعل والمفعول 
  :الفاعل والمفعول به، ثّم أعربهمابه تكملة، عّين 

  .﴾ ا حضَر القسمَة أولو الُقربى واليتامى والمساكين فاْرزقوهم منهوٕاذ ﴿ -١
  .﴾ أَو لم يْكِفهم أّنا أْنزلنا عليك الكتاَب ُيتلى عليهم ﴿ -٢
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يا أيُّها الذين آمنوا شهادُة بيِنكم إذا َحَضَر أحدكم الموت حين الوصّيِة اثناِن ذوا  ﴿ -٣
  .﴾ َعْدٍل منكم

ن ِصدُقهم لهم جّناٌت تجري من تحتها األنهار قال اُهللا هذا يوُم ينفُع الصادقي ﴿ -٤
  .﴾ خالدين فيها

وٕاْذ اْبتلى إبراهيم رّبه بكلماٍت فأَتّمهّن قال إّني جاعلك للناِس إمامًا قال ومن  ﴿ -٥
  .﴾ ُذّريتي قال ال يناُل عهدي الظالمين

درجة) ٣٢(   

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

  :ألْجلها
  اــــكــــــالــــَرًأ هــــــــي امْ ــــنــــــبْ ــــــهَ ـــــوٕاّال ف    كٍ ــــــــالــــــا مـــــــْرني أبـــــــُت أجِ ـــــلـــــقــــــف – ١
غاُر بعيِنهِ  –لَعْمُركم  –هذا  – ٢   وال أبُ  –إْن كان ذاك–ال ُأمَّ لي    الصَّ
  داءِ ــــــــُر األعـــــْت ُزمَ ـــــــوالـــــــــو تــــــول    اءِ ـــَن عن الهيجــــبْ ــــُد الجُ ـــــعُ ـــــــال أقْ  – ٣
  بُ ــوما لي إال َمْذهَب الحِق مذهَ     ةٌ ــعــَد شيـــمـــي إال آَل أحــــا لـــــمــــــفَ  – ٤
  وال سدَّ فقري ِمْثُل ما َمَلَكْت يدي    َلها لي الِئمٌ ــسي ِمثْ ـــــفــــا الَم نــــــوم – ٥

درجة) ٣٢(   

  :(أ) عبِّْر بُجَمٍل ُمفيدة عن المعاني التالية  :٤س
  َتَمّني إسناد الخبر إلى المبتدأ  – ١
  لعاملها حال ُمؤكِّدة – ٢
  مفعول ُمطلق ُمبّين لعدد مرات حصول الفعل – ٣
) و(الم االبتداء)  – ٤   توكيد إسناد الخبر إلى الُمبتدأ بـ(إنَّ
  مصدر ُمبّين لِعّلة حدوث الِفعل – ٥
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(ب) جاءت في القرآن مصادر منصوبة على المفعول المطلق، وأفعالها محذوفة، عّين 
محذوف، وبّين سبب حذف الفعل، وبّين معنى الجملة مع المفعول المطلق، وقدِّْر الفعل ال

  تقدير المحذوف:
  .﴾ ُسبحاَن الذي أْسرى بعبِدِه ليًال من المسجِد الحراِم إلى المسجِد األقصى ﴿ -١
إّنما الّصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والُمؤّلفة قلوُبهم وفي الرقاِب  ﴿ -٢

  .﴾ بيل فريضًة من اهللاوالغارمين وفي سبيل اهللا واْبِن الس
  .﴾ واعبدوا اَهللا وال ُتشركوا به شيئًا وبالوالدين إحساناً  ﴿ -٣
  .﴾ إْذ دخلوا عليه فقالوا سالمًا قال إّنا منكم َوِجلون ونبِّْئهم عن ضيِف إبراهيم  ﴿ -٤
حتى إذا لقيتم الذين كفروا فضرَب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فُشّدوا الوثاق فإّما  ﴿ -٥

  .﴾ وٕاّما فداءً  َمّنًا بعدُ 
درجة) ٣٢(  

  :(أ) عّين الحال في الُجمل التالية، وأعربها، ثّم بّين معنى الجملة بوجود الحال  :٥س
والذين آمنوا وعملوا الصالحات سُندخلهم جناٍت تجري من تحتها األنهاُر خالدين  ﴿ -١

  .﴾ فيها أَبداً 
  .﴾ ينال َتِهنوا وال َتْحَزنوا وأنتم األْعلوَن إْن ُكنتم ُمؤمن ﴿ -٢
وٕاْذ قال موسى لقوِمِه يا قوِم ِلَم ُتؤذوَنني وقد تعلمون أّني رسوُل اِهللا إليكم، فلّما  ﴿ -٣

  .﴾ زاغوا أزاَغ اُهللا قلوَبهم
  .﴾ يا أّيها الذين آمنوا ُخذوا ِحْذَركم فانفروا ثُباٍت أو انفروا جميعاً  ﴿ -٤
ُتم قالوا ُكّنا ُمستضعفيَن إّن الذين َتَوّفاهم المالئكُة ظالمي أنُفِسهم قالوا فيَم كن ﴿ -٥

  .﴾ في األرض
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دخول الم االبتداء الُمزحلة (ب) عّين إّن واسمها وخبرها في الُجَمل التالية، وبّين موضع 
  :فيها
  .﴾ وما كان اُهللا لُيضيَع إيمانكم إّن اهللا بالناِس لرؤوٌف رحيمٌ  ﴿ -١
وٕانَّ من الحجارِة لما  ثم َقَسْت قلوُبكم من بعِد ذلك فهي كالحجارِة أو أَشدُّ قسوةً  ﴿ -٢

  .﴾ َيَتَفّجُر منه األنهارُ 
إنَّ في َخْلِق السماواِت واألرِض واختالِف الليل والنهار والُفلك التي تجري في  ﴿ -٣

البحر بما ينفُع الناس وما أنزَل اُهللا من السماِء من ماٍء فأحيا به األرَض بعد 
ِر بين السماء  موِتها وَبثَّ فيها من ُكلِّ داّبٍة وتصريف الرياحِ  والسحاِب الُمَسخَّ

  .﴾ واألرض آلياٍت لقوم يعقلون
  .﴾ إّن هذا لهو الَقَصص الحقُّ وما من إلٍه إال اهللا وٕاّن اَهللا لهو العزيز الحكيم ﴿ -٤
إْذ قالوا َليوُسُف وأخوُه أحبُّ إلى أبينا مّنا ونحن ُعْصبٌة إّن أبانا لفي ضالٍل  ﴿ -٥

  .﴾ ُمبين
 

درجة) ٣٢(  

ريم الزبيديعبد الكد.   
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  الدور األول – االمتحان النهائي            كلية اللغة العربية
  م٢٠١٧ - ٢٠١٦للعام الدراسي                ثانية: الالسنة

  أسرار البالغةالمادة: 

  فقط. أجب عن أربعة أسئلة  :مالحظة

  فّرق بين االستعارة الحقيقية واالستعارة الخيالية مبينا ذلك باألمثلة :١س
درجة) ٢٥(   

     لمعتز:من شعر ابن ا :٢س
  وأرى الثريا في السماء كأنها       قدم تبّدت من ثياب حداد 

    خر له:آوبيت شعري 
  هـــــلــــأكـــت اــــــد مـــــــجـــــا      ان لم تـسهـــــــفـــــــأكل نــــار تـــــــــنــــــــالـــــف

لفرق ا ف الموضوعين. ماهناك تشبيه في البيت االول وتمثيل في البيت الثاني مع اختال
 ؟ بين التشبيه والتمثيل

درجة) ٢٥(  

  درجة) ٢٥(     .متى يكون التجنيس مستحسنا بين االلفاظ ؟ بّين ذلك مع ثالثة أمثلة  :٣س

  .باألمثلةباالستعارة المفيدة بّين ذلك  دما المقصو هناك استعارة غير مفيدة واخرى مفيدة   :٤س
درجة) ٢٥(  

  ؟ الخيال في الشعر العربيماهي ضروب الحقيقة و   :٥س
درجة) ٢٥(  

  د. علي األوسي
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  الدور األول – االمتحان النهائي            كلية اللغة العربية
  م٢٠١٧ - ٢٠١٦للعام الدراسي                ثانية: الالسنة
  النقد األدبي القديم: المادة

  فقطأربعة أسئلة أجب عن  :مالحظة
  

العربي القديم موّضحاً، وباختصار، االتجاهات  أذكر أهم النشاطات التنظيرية لنقد األدب  :١س
  األدبية التي شّكلت معالم أسس النقد القديم عند العرب.

درجة) ٢٥(   

وّضح مفهوم النقد األدبي حسبما تصالح عليه األدباء العرب في عصورهم القديمة، مشّخصا   :٢س
  .أهم المعايير التطبيقية العامة لذلك

درجة) ٢٥(  

ة في اختيار األلفاظ وعدم المبالغة واالبتعاد عن المحال من مقاييس النقد األدبي تُعتبر العناي  :٣س
  .القديم، وّضح ذلك باختصار

درجة) ٢٥(  

فّرق بين معيار "الطبع" ومقياس "الصنعة" في النقد األدبي القديم وأذكر أهم النقاد القدامى   :٤س
  .المؤصلين للمعيارين أعاله

درجة) ٢٥(  

هـ) ودور الجاحظ في رسم معالم النقد ٢٣١من محمد بن سالم الجمحي (وّضح دور كل   :٥س
  .العربي القديم

درجة) ٢٥(  
  

  د. عبد الحسين عواد
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  الدور األول – االمتحان النهائي            كلية اللغة العربية
  م٢٠١٧ - ٢٠١٦للعام الدراسي                ثانية: الالسنة

  االعجاز البالغي في القرآن الكريمالمادة : 

  فقط.أجب عن أربعة أسئلة   :حظةمال

َوِقيَل َيا َأرُض ابَلِعي َماءِك َوَيا   تكّلم عن فصاحة األلفاظ وبالغتها من خالل قوله تعالى:  :١س
  . َسَماء َأقِلِعي َوِغيَض الَماء َوُقِضَي اَألمُر َواسَتَوت َعَلى الُجوِديِّ 

  درجة) ٢٥( 

  الكريم واشرحها بإيجاز. اذكر وجوه اإلعجاز البالغي في القرآن  :٢س
درجة) ٢٥(  

بّينت اآليات الكريمة تجاوزات بني إسرائيل في تعاملهم مع موسى (ع) في مواضع كثيرة،   :٣س
اذكر ثالثة مواضع من ذلك، موضحًا الصورة البيانية وحصول البالغة في أوجها مع 

  التكرار.
   درجة) ٢٥( 

م على المجاز مما تحفظه من نصوص قرآنية عّرف المجاز واذكر أمثلة من القرآن الكري  :٤س
  كريمة.

   درجة) ٢٥( 

يشتمل القرآن الكريم على أمثال كثيرة جاءت غزيرة المعاني عالية المضامين، اذكر مثاًال   :٥س
  من اآليات الكريمة على ذلك مبّينًا تناسق العبارات مع قلة األلفاظ.

   درجة) ٢٥(

حميد النجديد.   



 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            كلية اللغة العربية
  م٢٠١٧ - ٢٠١٦للعام الدراسي                ثانية: الالسنة

  المادة: علم العروض          

  فقطعن أربعة أسئلة أجب  :مالحظة

  اذكر بحر خمسة من األبيات اآلتية : السؤال األول:
  المكارم وتأتي على قدر الكرام  زائم  ـعــأتي الــــعلى قدر أهل العزم ت  -١
  في طّيها خطر بالنفس والمال  يا طالب المجد دون المجد ملحمة     -٢
  ّرا ــــــت حــــنــت لكــعــنـــولو أني ق  ني    ـــــــدتــبـــعــتـــاســــــأطعت مطامعي فـ  -٣
  ه الدمـــبــراق على جوانــــحتى يُ   يع من األذى ـــال يسلم الشرف الرف  -٤
  ن الخير به من صممــا عــــوم  ه   ــــعـــــمــــا ســنــــخــر الـــن ذكــأصّم ع  -٥
  اءـيــت األحـــيّـ ــــت مـــيــــمـــت      إّنما الـيـــمـــتراح بـــــات فاســــن مــليس مَ   -٦
  جـّر أمـرًا ترتجـيـه    ـقـيـه   رّب أمر تـتّ  -٧

درجة) ٢٥(  

في األبيات اآلتية بالكلمات المدرجة ثّم اذكر بحر بيت منها. (الغيد  : امأل الفراغاتالسؤال الثاني
  / أعرض / الكنيسة / يطل / غضبانا / طريقه / عرفته / أقرانه / تلعابي / لبانتي)

  وأتيت دون  فزحمته    دخل  فارتقبت فلم
  حال من  المالح     فـازوّر  ونـافـرا 

  وزعمتهن  فأغرته  فـصـرفـت  إلى   
درجة) ٥٢(  

  



 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 

: في األبيات اآلتية أخطاء أعد كتابة خمسة أبيات منها متجنبا ما تراه فيها من السؤال الثالث
  أخطاء:
  فأنت خبير باألحاديث كلها يا سعد  فيا سعد حدثني بأخبار من مضى  -١
  ـداــــــّــــ ـيــــــست ـــــــــمــــــــدا ويـــّـ يـــــــش ســـــعــي  سه صـانها من أن تزل    ــــــفـــــومن ن  -٢
  ا إليـه الوفـودـــــــــــــعى دومـــــســــوكريم ت  ا    ــــومــه الدهر يــــريم أزرى بــــكم ك  -٣
  لـفــتـــخــدك راض وٕان الـرأي مــــنـــــع  ـا     ــــمـــــت بــا عندنـا وأنــــمــــن بــــحـــــــن  -٤
  ا ليــه ومـــس لـــيــا لـــــول مـــــقــــأن تـــب  ي       ــالـــــيــــــلــــام والـــــّـــ در األيـــــــا أجـــــم  -٥
  ثى وشيطاني هـو ذكرــه أنـــطانــــــيــــش  ر  ــــشــــبــن الــر مــــاعـــــــإّني وكل شـ  -٦

درجة) ٥٢(  

 –البيت  –علم العروض  –الوتد المجموع  –لضرب قّدم تعريفا لخمس مما يأتي:  ا السؤال الرابع:
  الحشو.   –السبب الثقيل 

درجة) ٥٢(  

  
وجه الحاجة إلى فن العروض يضـيع بـين ظـاهرتين: ظـاهرة االسـتغناء عنـه مـن « السؤال الخامس:

أناس كان ينبغي أن يكونـوا بـأمس الحاجـة إليـه، وظـاهرة الحاجـة الماّسـة إليـه مـن أنـاس كـان ينبغـي 
  . »ون بهم مسيس من الحاجة إليهأّال يك

ناقش موضحًا: الحاجة إلى تعّلم العروض للشعراء وغيرهم، وسبب إهمال تعّلمه مـن بعـض النـاس، 
  وما هي أفضل وسيلة لتعلمه.

درجة) ٥٢(  
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  الدور األول – االمتحان النهائي            كلية اللغة العربية
  م٢٠١٧ - ٢٠١٦للعام الدراسي                ثانية: الالسنة

  فن التعبير واألسلوبالمادة : 

  فقط أجب عن أربعة أسئلة :مالحظة

تحدث عن دور الصفات المكتسبة ، ودور التجارب الوجدانية لألديب، وكيف يكون لكليهما   :١س
  دور في زيادة قدرة المبدع وتنقيتها والتأهيل للتعبير األدبي.

  درجة) ٢٥(

إشرح ذلك مع توضيح أثر تلك القيم في خلق  ؟ ما هو المقصود بالقيم الصوتية لأللفاظ  :٢س
  الدالالت اإليحائية والنفسية للتعبير األدبي.

درجة) ٢٥(  

  .من جهة أنواعه –تعريف البالغيين له. ب –سلوب اإليجاز من جهة: أأتحدث عن   :٣س
   درجة) ٢٥(

سلوب ينقسم أسلوب التعبير باعتبار مضمونه إلى أسلوب علمي وأسلوب أدبي. ما هو األ  :٤س
  ؟ سلوب األدبي؟ وبماذا يختلف عن األ العلمي

   درجة) ٢٥(

  اذكر الشروط التي يجب ان تتصف بها المقالة النقدية.  :٥س
   درجة) ٢٥(

 

 

عبد الحسين عوادد.   
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  الدور األول – االمتحان النهائي            كلية اللغة العربية
  م٢٠١٧ - ٢٠١٦للعام الدراسي                ثانية: الالسنة
  : النحو والصرفالمادة

  أجب عن أربعة أسئلة فقط. مالحظة:
  
  مّثل لما يأتي بجملة تامة، مع ضبط كلماتها بالحركات اإلعرابية:  – ١س

  اسم جامد دّل على سعر في موضع الحال. -١
  جملة اسمية في موضع الحال. -٢
  جملة استثناء بـإّال تقدم فيها المستثنى على المستثنى منه. -٣
  سم يدل على وزن.تمييز ُمبيـّن إلبهام ا -٤
  مفعول مطلق ُمبيـّن لنوع عامله. -٥

درجة) ٢٥(  

  اختر الكلمة الصحيحة وضعها في الفراغ لتكتمل بها الجملة: – ٢س
  يطلبن) -تطالب  - يطالبون بالوحدة بين المسلمين (  ............................... إّن الجماهير اإلسالمية  -١
  إلى زرع  ................................ ...ألّن أعداء المسلمين يسعون  -٢

  سعٍي متواصٍل) -سعيًا متواصًال  -(سعٌي متواصٌل  

  المسلَميِن)  -المسلميَن  -إلى خطر الفرقة (المسلمون  ..... ..................................الفتنة بينهم، وقد ُنبـَِّه  -٣

  رغبًة) -رغبٍة  -في توحيد (رغبٌة   .........................................................مرارًا، وانطلقت دعوات مخلصة  -٤

  بما يملكون من خبرات في إفشاء مساعي الوحدة ............ ..................طاقاتهم، ولكّن األعداء نجحوا  -٥
  متفوقان) -متفوقيَن  -(متفّوقون 

درجة) ٢٥(  
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عامـل فـي المفعـول المطلـق أحيانـًا، فمتـى يجـوز لـه ذلـك ؟ ومتـى يحذف المتكلم الفعل ال - ٣س
  يجب عليه ذلك ؟ اشرح مع األمثلة.

درجة) ٢٥(  

عيـّن الفعل القلبي في الجمل التالية، ثم بيـّن ما حصل له من الظواهر اللغوية، ثم  - ٤س
  أعرب ما تحته خط :

  ) أّي الحزبين أحصىثم بعثناهم لنعلم  ( -١
  ) لبثتم إّال قليالً  إنْ وتظنون  ( -٢
  لعمُر أبيك أم متجاهلينا     أجهاًال تقوُل بني لؤيٍّ  -٣
  ) اّلذين كنتم تزعمونأين شركائي  ( -٤
  وفي األراجيز ِحْلُت اللُّؤُم والخورُ    يا ابن اللُّؤم توعدنيأباألراجيز  -٥

درجة) ٢٥(  

  عيـّن موضع الشاهد، وبيـّن سبب االستشهاد به فيما يلي: - ٥س
   )أو لم يهِد للذين يرثون األرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم  (  -١
  فيه نلـّذ وال لذاِت للشيـبِ     إّن الشباب اّلذي مجٌد عواقـبـه -٢
  فإذا هلكُت فعند ذلك فاجزعي    ال تجزعي إْن منفٌس أهـلـكـتـُه  -٣
  )ٕاّما فداًء حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإّما مّنـًا بعُد و  ( -٤
  تـخـتبط الشوك وال تشاكُ     حيكـت على نـيرين إْذ تحـاكُ  -٥

درجة) ٢٥(  

  د. عبد الكريم الزبيدي
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  الدور األول - االمتحان النهائي             لغة العربيةكلية ال
  م٢٠١٨ - ٢٠١٧للعام الدراسي                ثانيةال :السنة
  نحو والصرفال :المادة

  فقطأجب عن أربعة أسئلة  :مالحظة

  عّين كل اسم مرفوع أو منصوب في الجمل التالية، ثم أعربه إعرابًا مفصًال:  :١س

١-   ِيَن َوالُمؤِمَناِت َجنَّاٍت َتجِري ِمن َتحِتَها اَألنَهارُ َوَعَد اُهللا الُمؤِمن   

  ».إّال أن شرار أمتي الذين ُيكَرمون مخافة شّرهم « قال رسول اهللا (ص):  -٢

  يدافع المسلمون عن دينهم ما عدا الخائنين. -٣

٤-  ُؤُهمَوَكَذِلَك َزيََّن ِلَكِثيٍر مَِّن الُمشِرِكيَن َقتَل َأوَالِدِهم ُشَرَكآ   

  االمتحان إّال سعيد، وقد خرج من بيته وطلوع الشمس، وجاء إلى قاعة االمتحان ماشيًا. لم يحضر -٥

   درجة) ٢٥(

  ب باختصار عما يلي، واذكر أمثلة على ما تقول:أج  :٢س
  النافية للجنس المفرد ؟» ال « ما أوجه اإلعراب الجائزة في صفة اسم  -١
  ية التي تتعّدى إلى مفعولين ؟ما المقصود باألفعال القلب -٢
  ما المقصود بلغة أكلوني البراغيث ؟ وهل تكّلم بها العرب ؟ -٣
المكسورة الهمزة، اذكر ثالثة مواضع تدخل عليها » إّن « تدخل الم االبتداء في جملة  -٤

  .المكسورة الهمزة» إّن « الم االبتداء في جملة 
   درجة) ٢٥(
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  مضبوطة بحركات اإلعراب:مّثل لكل مما يلي بجملة   :٣س
  جملة تقّدم فيها المفعول به على الفاعل وجوبًا. -١
  المفتوحة الهمزة مخففة من الثقيلة. »أن  «جملة فيها  -٢
 معّلق عن العمل. »ظّن  «جملة فيها فعل من أخوات  -٣

  جملة فيها فعل الزم انتصب بعده اسم على حذف حرف الجر. -٤
 ر.جملة فيها فعل يدّل على رجاء حصول الخب -٥

   درجة) ٢٥(

اذكر المواضع التي يجب فيها حذف عامل المفعول المطلق وجوبًا، واذكر مثاًال لكل   :٤س
  موضع.

   درجة) ٢٥(

  عّين موضع الشاهد، وبّين سبب االستشهاد في الشواهد التالية:  :٥س
 هـــــــذا لعمـــــــرك الصغــــــــار بعينـــــــه -١
متــــــى تقــــــول القّلــــــص الرواســـــــما  -٢
يضـــة وُخبـــرُت ســـوداء الغمـــيم مر  -٣
 أرجــــو ســـــواك وٕانمــــا خــــال اهللا ال -٤
  

 ال ُأّم لــــــــــي إن كـــــــــان ذاك وال أبُ   
يـحملـــــــــــــــن أم قـــــــــــــــاسم وقـاســــــــــــــــما 
 فأقبلــُت مــن أهلــي بمصــر أعودهــا

 مــــــن عيـــــــالكا شعبـــــــة أعــــــدُّ عيـــــــالي
  

   درجة) ٢٥(
 

يعبد الكريم الزبيدد.   



 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            كلية اللغة العربية
  م٢٠١٨ -  ٢٠١٧للعام الدراسي                لثانيةاالسنة: 
  النقد األدبي القديم المادة:

  
  فقطعن أربعة أسئلة أجب  :مالحظة

  

  درجة):  ٢٥( السؤال األول
  النصوص.  لح ذلك من خال؟ وضّ  عرشبال )ص(ن الكريم والرسول الكريم آقة القر ما طبيعة عال - أ
 ؟ مال في النص األدبي ولماذاجكمن الها كفيلة بالوصول إلى محدد الموهبة و جهل ت - ب

  

كل والمضـمون أو الصـورة والمحتـوى فمـا شـلت النقـاد الغمـن القضـايا التـي شـدرجـة):  ٢٥( السؤال الثـاني 
  .ألةساحظ في المجح رأي ال؟ وضّ  ربعوكيف تباينت رؤى أشهر النقاد ال؟ المقصود بهما 

  

  درجة): ٢٥( السؤال الثالث
  بي وخصومه نعراء، العمدة، الوساطة بين المتشما يلي: الشعر والعن واحد م أكتب بإيجاز - أ

  .مصادره المعتبرة ناً لس باختصار مبيّ ندأدب األ يأكتب عن تطور النقد ف -ب
  

  درجة): ٢٥( السؤال الرابع
 .يث وابن قتيبة الدينوريحدعر الشمن ال )هـ٢٣١ت (م الجمحي البن س مدوازن بين موقف مح - أ

قافية ثي للشاعر المعاصر من عناصر غينب قافة الشاعر القديم وما الذيثأبرز عناصر  كنظر  ما هي من وجهة - ب
 ؟ اعيدمضافة يتزود بها في عمله اإلب

  
  :درجة) ٢٥( السؤال الخامس

  ؟  ى بيان حكمكحتك منذ البداية قدلو طلب مند نقد لنص أدبي فما هي الخطوات العملية لمراحل ن - أ
  .باب ذلكسل أ؟ علّ  ري قد تطور عما كان عليه في القرن األولجقرن الخامس الهقد في الند الجهل ت - ب
  ؟ ت القول عن العمللة األخالقية في أشعارها أم فصيدرب بالعقعهل التزمت ال -ج

 د. جعفر التميمي
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  الدور األول - االمتحان النهائي             العربية ةلغكلية ال
  م٢٠١٨ - ٢٠١٧للعام الدراسي                الثانية :السنة
  البالغةأسرار  :المادة

  فقطأربعة أسئلة ن أجب ع  :مالحظة

  من الفنون التي ذكرها الجرجاني فّن يجمع بين التشبيه والتمثيل، اشرح ذلك مع األمثلة. :١س
درجة) ٢٥(   

 درجة) ٢٥(   اذكر تعريف الجرجاني لالستعارة، واذكر ما بّينه من أقسامها مع الشرح بإيجاز.  :٢س

     ذكر الفرق بين االستعارة والتمثيل من خالل ما بّينه صاحب أسرار البالغة.ا  :٣س

درجة) ٢٥(  

  قال ابن الرومي:  :٤س
  خـجـًال توّرُدها عليه شاهدُ   َخَجَلْت خدوُد الورِد من تفضيله 
  آٍب وحاَد عن الطريِق حـائدُ   للنرجـس الفضُل المبين وإن أبى 

  زهر الريـاِض وإن هذا طاردُ   دٌ ــائــــإن هذا قـ ِــ يـةـــضــقـــفصُل ال
برع ابن الرومي في تفضيل النرجس على الورد، من خالل هذه األبيات وما درسته من 

  قصيدته هذه بيـّْن براعة ابن الرومي في ذلك.

درجة) ٢٥(  

  قد يحصل اتفاق في األخذ والسرقة، بّين ذلك من خالل ما تستظهره من نصوص أو شروحها  :٥س
)درجة ٢٥(  
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  الدور األول - االمتحان النهائي             العربية ةلغكلية ال
  م٢٠١٨ - ٢٠١٧للعام الدراسي                الثانية :السنة
  ي في القرآن الكريمالبالغاإلعجاز  :المادة

  فقطأربعة أسئلة ن أجب ع  :مالحظة

  درجة) ٢٥(           تكّلم عن نظرية اإلعجاز البياني عند الباقالني. :١س

 درجة) ٢٥(   عة آراء في العّلة المْحِدثَِة للمعجزة، اذكرها واشرح اثنين منها بالتفصيل.هناك أرب  :٢س

تعالى في سورة سبحانه و اهللا عز وجل يعتبر نزول القرآن لوحده آية كافية ومعجزة ثابتة بقوله   :٣س
َليِهم ِإنَّ ِفي َذِلَك َلَرحَمًة َلم َيكِفِهم َأنَّا َأنَزلَنا َعَليَك الِكَتاَب ُيتَلى عَ  َأوَ  : ٥١العنكبوت، آية 

  درجة) ٢٥(               اشرح ذلك.،  َوِذكَرى ِلَقوٍم ُيؤِمُنونَ 

لدى تحليل اإلعجاز البالغي للقرآن الكريم أتضح أن هناك أربعة أركان لهذا اإلعجاز،   :٤س
  درجة) ٢٥(                 اذكرها واشرحها بإيجاز.

ة، بّين موقفه في ذلك من الجاحظ والباقالني للرافعي رأي في أن للكلمات فصاحة خاص  :٥س
  درجة) ٢٥(                   .اواشرح رأييهم

  د. حميد النجدي
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  الدور األول - االمتحان النهائي             العربية ةلغكلية ال
  م٢٠١٨ - ٢٠١٧للعام الدراسي                الثانية :السنة
  فن األسلوب والتعبير :المادة

  فقطأربعة أسئلة ن أجب ع  :مالحظة

  .يل لكل واحدة منهاثما هي الطرق التي يتحقق بها القصر في األسلوب ؟ أذكرها مع التم :١س
درجة) ٢٥(   

  .حيةصطالوبين دالالته اللغوية واال، باشرح اإلطناب في األسلو   :٢س
درجة) ٢٥(   

 .ينتظم الشعر على أنواع عدة، أذكرها وتحدث عن واحد منها مع التمثيل  :٣س
درجة) ٢٥(  

  للمقدمة والخاتمة فيها ؟ يخصائص أسلوب الخطابة ؟ وما دور النسيج اللغو  يهما   :٤س
درجة) ٢٥(  

  زمة في كتابتها.الح الشروط الضّ تعرف عن المقالة النقدية ؟ تحدث عنها بما يو  اما ذ  :٥س
درجة) ٢٥(  
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  الدور األول -االمتحان النهائي             لغة العربيةكلية ال
  م٢٠١٨ -  ٢٠١٧الدراسي   للعام              الثانية :السنة
  علم العروض :المادة

  فقطأربعة أسئلة ن أجب ع :مالحظة
  زن وقطع وبين أبحر خمسة من األبيات اآلتية:: ١س

  الم يسر قمر حيث ساراـوم    ائلـل قـقـلم ي اـولي فيك م –أ
  فارقهم فالراحلون همـإال ت  إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا –ب
  ازم ومنهزمـشا وغى هـجي    ااح تضربهـا والريـهـأنـك  –ج
    ون وراءه فرج قريبـكـي  عسى الكرب الذي أمسيت فيه –د

  قيل الفوارس ويك عنتر أقدم  ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها –هـ 
  درجة) ٢٥(       ما لم تستطعه األوائلـآلت ب    هـانـوإني وإن كنت األخير زم –و

  ؟ كمال للناقص ونقص للكامل، ما رأيك في هذا  ظن أناس، والسيما في القرن التاسع عشر، أن الشعر :٢س
)درجة ٢٥(  

عة التي المقترحات الناف وما ،انه؟ إن كنت تعتقد ذلك بيّ  هل تظن أن في دراسة علم العروض صعوبة ما  :٣س
  )درجة ٢٥(                    ؟ تراها كفيلة بتذليل ذلك

  )درجة ٢٥(   .مصراع البيت – اءطياإل – اإلضمار – الضرب – الوتد المفروق ف أربعة مما يأتي:عرّ  :٤س

  تراه فيها من خطأ: في األبيات اآلتية أخطاء، أعد كتابة أربعة أبيات منها متجنبا ما :٥س
  يعجز كل أهل األرض عن رده    هـر على قربـس الذي مـأم -أ 
  رضيت من الغنيمة باإلياب   قد طوفت في اآلفاق أزمانا حتى -ب
  وعمري طواف مزمن وتبرم  وهل لي لعمرك أي بيت يضمني -ج
  عجائب حتى ليس فيها عجائب أبدا  كلها  نام قد صر ـعلى أنها األي -د

    ولكن عين السخط تبدي المساويا   وعين الرضا عن كل عيب ونقص كليلة -هـ 

)درجة ٢٥(  
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  الدور األول – االمتحان النهائي            العربية ةلغالكلية 
  م٢٠١٩ - ٢٠١٨للعام الدراسي                ثانيةالسنة: ال
  النحو والصرف المادة: 

  فقطأجب عن أربعة أسئلة   :مالحظة

  عّين الفاعل ونائبه في الجمل التالية، ثم أعرب كّال منهما:  -أ   :١س
  .﴾ َبدٍر َوَأنُتم َأِذلَّةٌ َوَلَقد َنَصَرُكُم اُهللا بِ  ﴿ -١    
  .﴾ َأَلم َيأِن ِللَِّذيَن آَمُنوا َأن َتخَشَع ُقُلوُبُهم ﴿ -٢    
  يوزن مداد العلماء ودم الشهداء فيرجح مداد العلماء على دم الشهداء. -٣    
  .﴾ َيوَمِئٍذ َيصُدُر النَّاُس َأشَتاتًا لُِّيَروا َأعَماَلُهم ﴿ -٤    

ول به في الجمل التالية، ثم اذكر السبب في تقديم المفعول به عّين  الفاعل والمفع  -ب 
  أو تأخيره:

  .﴾ َيوَم ال َينَفُع الظَّاِلِميَن َمعِذَرُتُهم ﴿ -١    
  .﴾ ِإنََّما َيخَشى اَهللا ِمن ِعَباِدِه الُعَلَماء ﴿ -٢    
  .﴾ َوَلَقد َجاء آَل ِفرَعوَن النُُّذرُ  ﴿ -٣    
  .﴾ َتقَهر َفَأمَّا الَيِتيَم َفال ﴿ -٤    

درجة) ٢٥(  

  عّين الناسخ واسمه وخبره في الجمل التالية، ثم أعرب كّال منهما:  :٢س
، لكاد العفيف أن يكون   -١ ما المجاهد الشهيد في سبيل اهللا بأعظم أجرًا مّمن قدر فعفَّ

  ملكًا من المالئكة.
  إّن العالم والمتعّلم شريكان في الّرشد. -٢
  وال عّز أعّز من التقوى. ال شرف أعلى من اإلسالم -٣
  قد كنُت أحجو أبا عمرو أخا ثقة       حتى ألّمت بنا يومًا ملماتُ  -٤
  .﴾ َأَيحَسُب َأن لَّم َيَرُه َأَحدٌ  ﴿ -٥

درجة) ٢٥(   
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) المفتوحة الهمزة في الجمل التالية، وبّين السبب: -أ  :٣س ) المكسورة الهمزة و (أنَّ   عّين (إنَّ
  .﴾ ا َأرَسلَنا الشََّياِطيَن َعَلى الَكاِفِرينَ َأَلم َتَر َأنَّ  ﴿  -١  

  : ان شفاعتنا ال تنال مستخفا بالصالة.)ع(قال االمام الصادق  -٢    
  ان عمرك عدد أنفاسك وعليها رقيب يحصيها. -٣    

  إذا أويت الى فراشك فانظر ما كسبت في يومك، واذكر انك ميت وان لك معادًا. -٤  
فيها الم االبتداء في جملة (إّن) المكسورة الهمزة مع  اذكر أربعة مواضع تدخل  -ب

  التمثيل.
درجة) ٢٥(  

  على أّي شيء انتصب االسم الذي تحته خط:  -أ   :٤س
 .﴾ َخَلقَناُه ِمن َقبُل ِمن نَّاِر السَُّمومِ  نَّ اَوالجَ  ﴿ -١
  رعاية ال عقل رواية. عقلاعقلوا الخبر إذا سمعتموه  -٢
  .عّنتاً توال تسأل  تفّقهاً سل  -٣
  .﴾ َلُه الدِّينَ  ُمخِلِصينَ َوَما ُأِمُروا ِإال ِلَيعُبُدوا اَهللا  ﴿ -٤
  الشرك والظلم. أهل: أما شفاعتي ففي أصحاب الكبائر ما خال )ص(قال رسول اهللا  -٥

  اذكر أربعة مواضع يجب فيها حذف الفعل العامل في المفعول المطلق مع التمثيل.  -ب 
درجة) ٢٥(   

  ع الشاهد، وبّين سبب االستشهاد في الشواهد التالية:عّين موض  :٥س
  حاشا قريشًا فانَّ اهللا فّضلهم     على البرية باإلسالم والدين -١  
  فأرسلها العراك ولم يذدها      ولم يشفق على نغص الّدخالِ  -٢  
رَنا اَألرَض ُعُيوناً  ﴿قال اهللا تعالى:  -٣     .﴾ َوَفجَّ
  بعارضي     فأعرضن عني بالخدوِد النواِضرِ  رأين  الغواني الشيب الح -٤  

 
درجة) ٢٥(  

عبد الكريم الزبيديد.   
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   الدور األول - االمتحان النهائي             العربية ةلغكلية ال
  م٢٠١٩ - ٢٠١٨للعام الدراسي                الثانيةالسنة: 
  البالغةأسرار المادة: 

  فقطأربعة أسئلة ن أجب ع  :مالحظة

  الحقيقية واالستعارة الخيالية مبينا ذلك باألمثلةفّرق بين االستعارة  :١س
درجة) ٢٥(   

     من شعر ابن المعتز: :٢س
  وأرى الثريا في السماء كأنها       قدم تبّدت من ثياب حداد 

    خر له:آوبيت شعري 
  تأكله اـد مـجـا      ان لم تـسهـفـار تأكل نـنـالـف

لفرق ا ثاني مع اختالف الموضوعين. ماهناك تشبيه في البيت االول وتمثيل في البيت ال
 ؟ بين التشبيه والتمثيل

درجة) ٢٥(  

  درجة) ٢٥(    .متى يكون التجنيس مستحسنا بين االلفاظ ؟ بّين ذلك مع ثالثة أمثلة  :٣س

  .هناك استعارة غير مفيدة واخرى مفيدة ماالمقصود باالستعارة المفيدة بّين ذلك باالمثلة  :٤س
درجة) ٢٥(  

  ؟ ب الحقيقة والخيال في الشعر العربيماهي ضرو   :٥س
درجة) ٢٥(  

  د. علي األوسي
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  الدور األول – االمتحان النهائي            اللغة العربيةكلية 
  م٢٠١٩ -  ٢٠١٨للعام الدراسي                ةنيثاالسنة: ال
  فن التعبير واألسلوبالمادة: 

  .فقطأجب عن أربعة أسئلة   :مالحظة

ار مضمونه الى اسلوب علمي واسلوب أدبي؛ ما هو االسلوب ينقسم اسلوب التعبير باعتب  :١س
  .؟ ؟ وبماذا يختلف عن االسلوب األدبي العلمي

درجة) ٢٥(   

  يتحقق اسلوب القصر بواحدة من عدة طرق؛ تحدث عن تلك الطرق مع التمثيل.  :٢س
درجة) ٢٥(  

الخصائص الفنية  تتعد األساليب التعبيرية باعتبار شكلها؛ اذكر تلك االساليب وتحدث عن  :٣س
  لواحد منها مع التمثيل.

درجة) ٢٥(  

تتميز الخطابة بتعدد األنواع؛ اذكر االنواع التي ُعرفت بها فنون الخطابة، ووضح ماينبغي   :٤س
  على الخطيب مراعاته في انتاج الخطبة الفنية

درجة) ٢٥(   

  اذكر الشروط التي يجب ان تتصف بها المقالة النقدية.  :٥س
درجة) ٢٥(  

عبد الحسين عواد د.  



 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 
  م٢٠١٩ -  ٢٠١٨للعام الدراسي                ةنيثاالسنة: ال
  االعجاز البالغي في القرآن الكريمالمادة: 

  .فقطأجب عن أربعة أسئلة   :مالحظة

اذكر اقسام التشبيه باعتبار وجه الشبه وعرف كال منها ممثال بما تحفظه من نصوص، ثم   :١س
  .﴾ ُهنَّ ِلَباٌس لَُّكم َوَأنُتم ِلَباٌس لَُّهنَّ  ﴿بين نوع التشبيه في قوله تعالى: 

درجة) ٢٥(   

تمثيل هناك أغراض عديدة يخرج اليها االستفهام في البالغة القرآنية اذكر أربعة منها مع ال  :٢س
  .لما تذكر

درجة) ٢٥(  

  .عرف المعجزة وتكلم عن معالم االعجاز في البالغة القرآنية  :٣س
درجة) ٢٥(  

  .اشرح بالتفصيل رأي الخطابي في سر االعجاز البالغي في القرآن الكريم  :٤س
درجة) ٢٥(   

لى إ ﴾ ُموا َلَيصِرُمنََّها ُمصِبِحينَ ِإنَّا َبَلوَناُهم َكَما َبَلوَنا َأصَحاَب الَجنَِّة ِإذ َأقسَ  ﴿قال تعالى :   :٥س
. اذكر ٣٣ – ١٧القصة من سورة القلم اآليات ، ﴾ َلو َكاُنوا َيعَلُمونَ ...  ﴿ :قوله تعالى

  .الصور البيانية الواردة في هذه اآليات الكريمة والتآلف بين الكلمات والمعاني وتدرجها
درجة) ٢٥(  

حميد النجديد. أ.   
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  الدور األول – االمتحان النهائي            اللغة العربيةكلية 
  م٢٠١٩ - ٢٠١٨للعام الدراسي                ثانيةالسنة: ال
  النقد األدبي القديمالمادة: 

  .فقطأجب عن أربعة أسئلة   :مالحظة

تحدث عن أبرز االتجاهات األدبية التي رسمت القضايا النقدية األولى والتي أصبحت   :١س
  .في األدبالمقاييس التقيمية لالبداع الفني 

درجة) ٢٥(   

هل تعتبر العناية في اختيار االلفاظ وعدم المبالغة واالبتعاد عن المحال من معايير النقد   :٢س
  .؟ وّضح ذلك باختصار األدبي القديم

درجة) ٢٥(  

  ؟ في تقدير القيم الفنية في الشعر »الصنعة«ومقياس  »الطبع«ما هو الفرق بين معيار   :٣س
درجة) ٢٥(  

 
؟  ) من رواد النقد االدبي القديمـه٢٣١الم الجمحي (ت ـمحمد بن س نّ أتبرهن على كيف   :٤س

  ؟ وما األثر الكتابي له في هذا الشأن
درجة) ٢٥(   

دالئل «) في كتابه ـه٤٧١لّخص عناصر نظرية النظم لعبد القاهر الجرجاني (ت   :٥س
  .»االعجاز

درجة) ٢٥(  

عبد الحسين عوادد.   
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  الدور األول – االمتحان النهائي            اللغة العربيةكلية 
  م٢٠١٩ - ٢٠١٨للعام الدراسي                ثانيةالسنة: ال
  علم العروضالمادة: 

  .فقطأجب عن أربعة أسئلة   :مالحظة

  اذكر بحر خمسة من األبيات اآلتية : السؤال األول:
  وتأتي على قدر الكرام المكارم  على قدر أهل العزم تأتي العزائم    -١
  في طّيها خطر بالنفس والمال  طالب المجد دون المجد ملحمة   يا   -٢
  ولو أني قنعت لكـنت حّرا   أطعت مطامعي فـاستـعبدتني      -٣
  حتى يراق على جوانبه الدم  ال يسلم الشرف الرفيع من األذى   -٤
  جـّر أمـرًا ترتجـيـه    رّب أمر تـتّـقـيـه     -٥
  وما عن الخير به من صمم  أصّم عن ذكر الخنـا سمـعـه     -٦
 ليس من مـات فاستراح بميت      إّنما الميـت ميـّت األحياء  -٧

درجة) ٢٥(  

: امأل الفراغات في األبيات اآلتية بالكلمات المدرجة ثّم اذكر بحر بيت منها. (الغيد السؤال الثاني
  لبانتي)/ أعرض / الكنيسة / يطل / غضبانا / طريقه / عرفته / أقرانه / تلعابي / 

  وأتيت دون  فزحمته    دخل  فارتقبت فلم
  حال من  المالح     فـازوّر  ونـافـرا 

  وزعمتهن  فأغرته  فـصـرفـت  إلى   
درجة) ٢٥(  

 

: في األبيات اآلتية أخطاء أعد كتابة خمسة أبيات منها متجنبا ما تراه فيها من السؤال الثالث
  أخطاء:

  خبير باألحاديث كلها يا سعدفأنت   فيا سعد حدثني بأخبار من مضى  -١
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  يعش سـيـّّ◌دا ويـمت سـّيـدا  ومن نفسه صـانها من أن تزل      -٢
  وكريم تسعى دوما إليـه الوفـود  كم كريم أزرى به الدهر يوما      -٣
  عندك راض وٕان الـرأي مختلـف  نحن بما عندنـا وأنـت بمـا       -٤
  ـأن تـقـول ما ليس له وما ليب  مـا أجدر األيـّّ◌ام والليـالي         -٥
  شيطانـه أنثى وشيطاني هـو ذكر  إّني وكل شـاعر من البـشر    -٦

درجة) ٢٥(  

 –البيت  –علم العروض  –الوتد المجموع  –قّدم تعريفا لخمس مما يأتي:  الضرب  السؤال الرابع:
  الحشو.   –السبب الثقيل 

درجة) ٢٥(  
  

العروض يضيع بين ظاهرتين: ظاهرة االستغناء عنـه مـن وجه الحاجة إلى فن  « السؤال الخامس:
أناس كان ينبغي أن يكونـوا بـأمس الحاجـة إليـه، وظـاهرة الحاجـة الماّسـة إليـه مـن أنـاس كـان ينبغـي 

  . »أّال يكون بهم مسيس من الحاجة إليه 
س، ناقش موضحًا: الحاجة إلى تعّلم العروض للشعراء وغيرهم، وسبب إهمال تعّلمه مـن بعـض النـا

  وما هي أفضل وسيلة لتعلمه.
درجة) ٢٥(  


