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  الدور األول -  االمتحان النهائي            اللغة العربيةكلية 
  م٢٠١٧ -  ٢٠١٦للعام الدراسي                رابعةالسنة: ال
  دراسات في نهج البالغةالمادة : 

  فقط.أجب عن أربعة أسئلة   :مالحظة

عّبر اإلمام علي عليه السالم في بعض خطبه في نهج البالغة عن الزهد بالحرية، وعن   :١س
   درجة) ٢٥(            النهم بالعبودية. اشرح ذلك.الشره و 

ورد في خطبة أمير المؤمنين عليه السالم نوعان من المعارف اإللهية، التأمل والتحقيق في   :٢س
العالم المحسوس بما فيه من نظام. والنوع اآلخر: األفكار العقلية المحضة. اشرح ذلك 

  درجة) ٢٥(      وبّين دوره في الفكر الفلسفي فيما رواء الطبيعة.

التقوى في كلمات اإلمام علي عليه السالم وقاية ال قيود، اشرح ذلك في ضوء ما ورد في  :٣س
  درجة) ٢٥(           نهج البالغة.

في بعض كلمات اإلمام علي عليه السالم ورد ما يدلل على أنه ال يضّحي بالعدالة من   :٤س
  درجة) ٢٥(         أجل المصلحة. اشرح ذلك.

الشك أن وحدة اهللا تعالى ليست عددية بل هي وحدة من نوع آخر. اشرح ذلك في ضوء   :٥س
  درجة) ٢٥(         كلمات اإلمام علي عليه السالم.

 

حميد النجديد. أ.   
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Charity Registration No. 802651 

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

  لنقد األدبي الحديثاالمادة : 

  فقطأربعة أسئلة أجب عن  :مالحظة
  

من معالم النقد األدبي هو الكشف عن جوانب النضج الفني وتشخيصها عن طريق الشرح   :١س
  والتعليل؛ كيف تكشف عن ذلك في النقد األدبي العربي الحديث ؟

درجة) ٢٥(   

حديثة، فماذا تعرفه عن ساعدت االتجاهات األدبية الحديثة على نشأت مدارس نقدية   :٢س
  ."المدرسة التصويرية" ؟ تحدث عن ذلك باختصار

درجة) ٢٥(  

تحدث عن تأثر النقد األدبي الحديث باألسس التطبيقية لشعر ونقد الناقد والشاعر   :٣س
  .اإلنكليزي ت س اليوت

درجة) ٢٥(  

  .وّضح تأثير االتجاهات الفلسفية الحديثة في النقد األدبي الحديث  :٤س
رجة)د ٢٥(  

كيف تعلل المعيار القائل ضرورة ارتباط األدب بصور الحياة المعاصرة لفترة ابداعه، وّضح   :٥س
  .ذلك بشرح مناسب

درجة) ٢٥(  
  

  د. عبد الحسين عواد
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  الدور األول -   االمتحان النهائي            اللغة العربيةكلية 
  م٢٠١٧ - ٢٠١٦للعام الدراسي                رابعة: الالسنة

  ب العربي الحديثالمادة: األد

  فقطعن أربعة أسئلة أجب  :مالحظة

هـــل تجـــدنا قـــادرين علـــى تجـــاوز تجربـــة الشـــعر الحـــر لنستكشـــف منجزاتهـــا بوصـــفنا معاصـــرين لهـــا أم أننـــا  :١س
قرنـا ؟ وّضـح  ١٥محكومين بذهنية ثقافية اصطلحنا عليها بالقصيدة العمودية التي تشكلت منذ أكـثر من 

باألدلــة، وهــل هــو تجديــد متطــرف أم منجــز إبــداعي يمنحنــا إحساســا بــالتمّيز رأيــك فــي الشــعر الحــر معــززا 
  درجة) ٢٥(                    واالختالف ؟

ذهــب بعــض الدارســين إلــى أّن فــي األدب المهجــري خيــر مــا فــي الشــرق بينمــا ذهــب آخــرون إلــى أنــه لــم   :٢س
) ومـا هـي أبـرز ٣؟ ( ) ومـا المقصـود بـاألدب المهجـري٢) فما رأيـك ؟ (١يضف لألدب العربي جديدا. (

  درجة) ٢٥(     ) بّين ذلك مع األمثلة قدر المستطاع ؟٥ومن هم أبرز رواده ؟ ( )٤مميزاته ؟ (

وهب اهللا تعالى الكثيرات من النسـاء المعاصـرات ملكـة الشـعر فعكفـن علـى نظمـه وتجويـده. اشـرح ذلـك   :٣س
  درجة) ٢٥(        ثيل.موضحا نظرة نازك المالئكة للتجديد في القصيدة العربية. مع التم

  ما هي أبرز مظاهر نهضة الشعر على يد محمود سامي البارودي ؟  -أجب عن أحد الفرعين: أ: ٤س
اختــار عبــد المحســن الكــاظمي أرض الكنانــة منفــى اختياريــا يطمــئن إليــه فظهــرت معانــاة الحنــين إلــى   -ب

  درجة) ٢٥(    في شعره. بّين ذلك.الوطن والرغبة في تحقيق وحدته تحت راية العقيدة اإلسالمية جلّية 

  أجب عن فرع واحد مما يلي:   :٥س
قّدم تعريفا موجزا لما يلي: المدرسة الكالسيكية، العصبة األندلسية، مدرسـة شـعراء اتلـديوان، الرابطـة   -أ

  القلمية، مدرسة أبولو.
الشـعر العربـي كـذلك.  امتاز أحمد شوقي في رواياته المسرحية بالجّدة واالبتكار وكان له تجديد في  -ب

  درجة) ٢٥(           فما هي أبرز عناصر ثقافته؟ اشرح ذلك مع التمثيل.
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Charity Registration No. 802651 

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

      دراسات في األدب المقارن المادة:
  

  فقطعن أربعة أسئلة أجب  :مالحظة
؟ وما هو دوره في تأصيالت منهج األدب  في األدبماذا يعني مصطلح "المحاكاة"   :١س

   درجة) ٢٥(               .؟ وّضح ذلك باختصار المقارن

تحدث باختصار عن أثر بدايات النهضة العلمية الحديثة في نشأت وتكامل مناهج دراسات   :٢س
  األدب المقارن.

درجة) ٢٥(  

وتأصيل األدب ة ؟ وما هو دور مصداقية هذه التسمية في نشأ ماذا تعني "عالمية األدب"  :٣س
  ؟ المقارن

   درجة) ٢٥( 

هي العوامل التي يعتمدها الناقد في تأصيل منهجه في دراسة األدب بحيث تكون دراسة  ما  :٤س
  في تأهيل الدراسات األدبية إلى مستوى صفة المقارنة.ذلك  اشرحها مع ذكر دور ؟مقارنة 

   درجة) ٢٥(

ن تكون موضوعات الدراسة األدبية المقارنة؟ أما هي األجناس األدبية النثرية التي يمكن   :٥س
  اذكرها ووضح القول في واحدة منها.

   درجة) ٢٥(
 

 

  عبد الحسين عوادد. 
  



 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 
  م٢٠١٧ - ٢٠١٦للعام الدراسي                رابعة: الالسنة

  مادة: فن القصةال
  

 عن أربعة أسئلة فقطأجب  :مالحظة

ينبثــق اإلبــداع األدبــي مــن ذات عاقلــة تتوجــه إلــى اآلخــرين بمــا تفــيض بــه ليشــاركوها. فهــل تــرى فــي   : ١س
إيمان المبدع بالعقيدة اإلسالمية السمحة وفهمه قصص القرآن الكريم من أثر على تطور القصة فـي 

  ؟ ؟ وكيف تعلل ذلك صورالعصر اإلسالمي وما تاله من الع
   درجة) ٢٥(

تبرز القصة في أشكال متباينة الطول والقصر واالتساع في األحـداث. قـارن بـين : الروايـة، والقصـة،   : ٢س
  والقصة القصيرة، واألقصوصة.

   درجة) ٢٥(

  تتعدد المصادر التي يستمد منها الروائيون شخصياتهم الرئيسة. اشرح ذلك.  -أ  : ٣س
  شخصيات الثانوية أهمية فنّية في العمل الروائي ؟ وّضح ذلك.هل ترى لل  -ب

   درجة) ٢٥(

عندما يريد الناقد أن ينقد عمال قصصيا فإّن عليه أن يرصد مجموعة من العناصر التي تعينه على     ٤س
  كشف جوانب هذا العمل وما فيه من محاسن وعيوب. فما هي أبرز تلك العناصر ؟ بّين ذلك.

   درجة) ٢٥(
  

مما يلي: األسطورة ، قصص الشطار، العقدة القصصية، الحبكة الفنية،  خمسقّدم تعريفا وافيا عن   :٥س
  (المونولوج الداخلي) . الحوار ، تيار الوعي

   درجة) ٢٥(

  د. جعفر التميمي
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  الدور األول -   االمتحان النهائي            اللغة العربيةكلية 
  م٢٠١٧ - ٢٠١٦للعام الدراسي                رابعة: الالسنة

  النحو والصرفالمادة: 
  

 عن أربعة أسئلة فقطأجب  :مالحظة

  مّيز بين كم االستفهامّية وكم الخبريّة في الجمل اآلتية::  ١س
    ؟ كم تلميذا اجتهد  - ١
    ؟ كم كتاب عندك  - ٢
  ؟ كم مصنعا باإلقليم الجنوبي  - ٣
    ؟ كم ساعات قضيتها الهيا  - ٤
  ؟ بكم دينار اشتريت هذا الكتاب - ٥

   درجة) ٢٥(

  اجمع الكلمات اآلتية جمع قّلة وحرّكها: كلب ، ذراع ، يمين ، ثوب ، صلب. - أ :٢س
اجمع الكلمات اآلتية جمع كثرة وحرّكها: أحمر، غفور، حّجة، بائع، دب، غراب، غدير،  - ب

   درجة) ٢٥(              صحيفة، جعفر، ابن آوى.
   

  مان، مهرجان، شاعر، آخر، طائر.ن السبب: غصن، وردة، نعّـ : صّغر األسماء اآلتية وبي٣س
   درجة) ٢٥(

  :(كيفيته) في الجمل اآلتية : بّين موضع الوقف وحكمه٤س
        المال آلة المكارم. - ١
    اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا. - ٢
  سمعت الحق ورعيته. - ٣
    كثيرا ما تكون األماني كاذبة.  - ٤
  السالم على من اتّبع الهدى. - ٥

   درجة) ٢٥(
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  ب عددا في كل مكان خال من العبارات اآلتية:أكت - أ: ٥س
  )٥دقائق. (................................................................................... تبّقى من الزمن  - ١
  )٢. ( ............................................................................جاء الرجل بعد ساعتين  - ٢
  )١١( جندي.  ................................................................................. سار إلى الميدان - ٣
  )١٥( سرير.    ...................................................................................بالمستشفى  - ٤
  )١٣( لبا.طا  ................................................................................... نجح  - ٥

  أكتب األرقام اآلتية بكلمات عربية وضعها في جمل مفيدة: – ب
  سيارة. ٦٠٠٠ ، نسمة ٤٨٤٣زهرة،  ٥١كتاب ،   ١١تفاحة ،   ٦كرسي،   ٤ 

  ـ ضع نعوتا على وزن فاعل مكان األرقام في الجمل اآلتية: ج
  )١١( ....................................................................................سأسافر في اليوم  - ١
  )٢٧. ( .........................................................................................قرأت الفصل  - ٢
  )٤من العمر. (  ............................................................................. أبي في العقد -  ٣

   درجة) ٢٥(

 د. جعفر التميمي
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  الدور الثاني – االمتحان النهائي            لغة العربيةكلية ال
  م٢٠١٦ - ٢٠١٥للعام الدراسي                رابعةالسنة: ال

            الحديث المادة: النقد األدبي
  

  ضمنها السؤال األولعن أربعة أسئلة على أن يكون أجب  :مالحظة

العضــوية فــي القصــيدة العربيــة  رأى كثيــر مــن النقــاد عــدم تحقــق الوحــدةدرجــة):   ٢٥( السؤال األول
القديمة بالمعنى الذي حّددوه لهـا، وخـالفهم فـي ذلـك آخـرون. فمـا هـو المقصـود بالوحـدة الموضـوعية 

  ؟ لديهم؟ وما شروط تحّققها؟ وأي االتجاهين تؤيده ؟ ولماذا
  

اني ؤال الث : تمخــض المــذهب الرمــزي فــي األدب العربــي عــن الرغبــة فــي تجديــد درجــة)  ٢٥( الس
ــة للشــعر المنثــور (الحــر) الــذي ال األ وزان والــتخلص مــن القافيــة. فمــا هــو حكمــك علــى القيمــة الفنّي

يلتــزم بــوزن وال قافيــة لكــن لــه نــوع خــاص مــن إيقــاع ووزن ؟ ومــا رأيــك فــي الشــعر المطلق(المرســل) 
  الذي مذهبه االحتفاظ باإليقاع من دون الوزن؟ ولماذا ؟

  
الشعر للشعر ( الفن للفن) أن االلتزام يحّط من قدر الشعر  يرى دعاةدرجة):  ٢٥( السؤال الثالث

ويقّيد من حرّية الشاعر وأن ال عالقة بين الشعر والحكم األخالقي الالحق على التجربة الشعرية 
  الصادقة. فما رأيك ؟ اشرح معلال السبب.

  
الملهاة ، المقامة ، عّرف: المأساة ، الميلودراما (الدراما الشعبية) ، درجة): ٢٥( السؤال الرابع
  المسرح الشعري 

  
  أكتب عن واحد مما يأتي: الخيال ، التجربة الشعرّية.:  درجة) ٢٥( السؤال الخامس

 جعفر صادق التميميد. 
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  ر الثانيالدو  – االمتحان النهائي            لغة العربيةكلية ال
  م٢٠١٦ - ٢٠١٥للعام الدراسي                رابعةالسنة: ال

              والصرفالمادة: النحو 
  

  ضمنها السؤال األولعن أربعة أسئلة على أن يكون أجب  :مالحظة
  
  مّيز بين كم االستفهامّية وكم الخبريّة في الجمل اآلتية:درجة):   ٢٥( ١س

    ؟ كم تلميذا اجتهد  - ١
    ؟ كم كتاب عندك  - ٢
  ؟ كم مصنعا باإلقليم الجنوبي  - ٣
    ؟ كم ساعات قضيتها الهيا  - ٤
  ؟ بكم دينار اشتريت هذا الكتاب - ٥

  
  صلب. ،ثوب ،يمين ،ذراع ،اجمع الكلمات اآلتية جمع قّلة وحرّكها: كلب -أ درجة): ٢٥( ٢س

 ب ـ اجمـــع الكلمـــات اآلتيـــة جمـــع كثـــرة وحرّكهـــا: أحمـــر، غفـــور، حّجـــة، بـــائع، دب، غـــراب، غـــدير،
  صحيفة، جعفر، ابن آوى.

  
  ن السبب: غصن، وردة، نعمان، مهرجان، شاعر.ّـ درجة): صّغر األسماء اآلتية وبي ٢٥( ٣س
  
  :(كيفيته) في الجمل اآلتية درجة): بّين موضع الوقف وحكمه ٢٥( ٤س
        المال آلة المكارم. - ١
    اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا. - ٢
  سمعت الحق ورعيته. - ٣
    تكون األماني كاذبة. كثيرا ما  - ٤
  السالم على من اتّبع الهدى. - ٥
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  أكتب عددا في كل مكان خال من العبارات اآلتية: -أدرجة):  ٢٥( ٥س
  )٥دقائق. (................................................................................... تبّقى من الزمن  - ١
  )٢. ( ............................................................................جاء الرجل بعد ساعتين  - ٢
  )١١( جندي.  ................................................................................. سار إلى الميدان - ٣
  )١٥( سرير.    ...................................................................................بالمستشفى  - ٤
  )١٣( لبا.طا  ................................................................................... نجح  - ٥

  أكتب األرقام اآلتية بكلمات عربية وضعها في جمل مفيدة: -ب 
  سيارة. ٦٠٠٠ ، ةنسم ٤٨٤٣زهرة،  ٥١كتاب ،   ١١تفاحة ،   ٦كرسي،   ٤ 

  ضع نعوتا على وزن فاعل مكان األرقام في الجمل اآلتية: -ج
  )١١( ....................................................................................سأسافر في اليوم  - ١
  )٢٧. ( .........................................................................................قرأت الفصل  - ٢
  )٤من العمر. ( ................................................................................... أبي في العقد  -  ٣

 
 د. جعفر صادق التميمي
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  الدور الثاني – االمتحان النهائي            لغة العربيةكلية ال
  م٢٠١٦ - ٢٠١٥عام الدراسي  لل              رابعةالسنة: ال

              المادة: األدب العربي الحديث

  ضمنها السؤال األولعن أربعة أسئلة على أن يكون أجب  :مالحظة

هل تجدنا قادرين على تجاوز تجربة الشعر الحر لنستكشف منجزاتها بوصفنا معاصرين لها أم   : ١س
 ١٥لعمودية التي تشكلت منذ أكـثر من أننا محكومين بذهنية ثقافية اصطلحنا عليها بالقصيدة ا

قرنا ؟ وّضح رأيك في الشعر الحر معززا باألدلة، وهل هو تجديد متطرف أم منجز إبداعي 
  درجة) ٢٥(               يمنحنا إحساسا بالتمّيز واالختالف ؟

ذهب بعض الدارسين إلى أّن في األدب المهجري خير ما في الشرق بينما ذهب آخرون إلى أنه لم : ٢س
) وما هي ٣) وما المقصود باألدب المهجري؟ (٢) فما رأيك ؟ (١يضف لألدب العربي جديدا. (

  درجة) ٢٥(   ؟ ) بّين ذلك مع األمثلة قدر المستطاع٥)ومن هم أبرز رواده ؟ (٤أبرز مميزاته ؟ (

ح وهب اهللا تعالى الكثيرات من النساء المعاصرات ملكة الشعر فعكفن على نظمه وتجويده. اشر   :٣س
  درجة) ٢٥(      ذلك موضحا نظرة نازك المالئكة للتجديد في القصيدة العربية. مع التمثيل.

  درجة) ٢٥(                   أجب عن أحد الفرعين: : ٤س
    ما هي أبرز مظاهر نهضة الشعر على يد محمود سامي البارودي ؟ .١
اناة الحنين إلى اختار عبد المحسن الكاظمي أرض الكنانة منفى اختياريا يطمئن إليه فظهرت مع .٢

  الوطن والرغبة في تحقيق وحدته تحت راية العقيدة اإلسالمية جلّية في شعره. بّين ذلك.

   أجب عن فرع واحد مما يلي:: ٥س
لما يلي: المدرسة الكالسيكية، العصبة األندلسية، مدرسة شعراء اتلديوان،  موجزاً  قّدم تعريفاً  .١

  الرابطة القلمية، مدرسة أبولو.
شوقي في رواياته المسرحية بالجّدة واالبتكار وكان له تجديد في الشعر العربي كذلك.  امتاز أحمد .٢

  درجة) ٢٥(            فما هي أبرز عناصر ثقافته؟ اشرح ذلك مع التمثيل.

 د. جعفر صادق التميمي
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  الدور الثاني – االمتحان النهائي            لغة العربيةكلية ال
  م٢٠١٦ - ٢٠١٥للعام الدراسي                رابعةالسنة: ال

  المادة: فن القصة
  

 ضمنها السؤال األولعن أربعة أسئلة على أن يكون أجب  :مالحظة

ؤال األول درجـــة):  ينبثـــق اإلبـــداع األدبـــي مـــن ذات عاقلـــة تتوجـــه إلـــى اآلخـــرين بمـــا تفـــيض بـــه  ٢٥( الس
الكــريم مــن أثــر ليشــاركوها. فهــل تــرى فــي إيمــان المبــدع بالعقيــدة اإلســالمية الســمحة وفهمــه قصــص القــرآن 

  على تطور القصة في العصر اإلسالمي وما تاله من العصور؟ وكيف تعلل ذلك؟

درجة): تبرز القصة في أشكال متباينة الطـول والقصـر واالتسـاع فـي األحـداث. قـارن  ٢٥( السؤال الثاني
  بين : الرواية، والقصة، والقصة القصيرة، واألقصوصة.

  
  درجة):  ٢٥( السؤال الثالث

  تعدد المصادر التي يستمد منها الروائيون شخصياتهم الرئيسة. اشرح ذلك.ت  -أ
  هل ترى للشخصيات الثانوية أهمية فنّية في العمل الروائي ؟ وّضح ذلك.  -ب
  

درجة): عندما يريد الناقد أن ينقد عمال قصصيا فإّن عليه أن يرصد مجموعة من  ٢٥(السؤال الرابع 
  وانب هذا العمل وما فيه من محاسن وعيوب. العناصر التي تعينه على كشف ج

  فما هي أبرز تلك العناصر ؟ بّين ذلك.
  

مما يلي: األسطورة ، قصص الشطار، العقدة  خمسدرجة): قّدم تعريفا وافيا عن  ٢٥(السؤال الخامس 
  القصصية، الحبكة الفنية، الحوار ، تيار الوعي( المونولوج الداخلي) .

  

 د. جعفر صادق التميمي
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  الدور الثاني – االمتحان النهائي            لغة العربيةكلية ال
  م٢٠١٦ - ٢٠١٥للعام الدراسي                رابعةالسنة: ال
    دراسات في األدب المقارن المادة:

  
  ضمنها السؤال األولعن أربعة أسئلة على أن يكون أجب  :مالحظة

  
ؤال األول فهــم النصــوص والواقــع مــن ابــرز  يعــّد التفــاوت فــي الــذكاء والقــدرة علــىدرجــة):  ٢٥( الس

ــن  ﴿دوافــع االخــتالف بــين البشــر. واالخــتالف ظــاهرة طبيعيــة ــَدًة َوَلِك ــًة َواِح ــم ُأمَّ ــاء اُهللا َلَجَعَلُك ــو َش َوَل
. نشـأ فـن المنـاظرة بوصـفه جنسـا أدبيـا ثانويـا. فمـا المقصـود بالمنـاظرة ؟ ومـا ﴾آتَـاُكم  الَِّيبُلَوُكم ِفي مَ 

  دبين العربي والفارسي في هذا الفن ؟هي أوجه الصلة بين األ
  

كيف يبدو تأثير كاتب أو جماعة من الكتّاب في كاتب أو مـذهب أدبـي درجة):  ٢٥( السؤال الثاني
  عند أمة أخرى ؟ اشرح ذلك.

  
ث ؤال الثال قــد ينشــأ الجــنس األدبــي فــي األدب القــومي بصــورة طبيعيــة أو بفضــل درجــة) :  ٢٥( الس

  .ّصل الحديث في واحد مما يلي: الملحمة ، المسرحّيةتأّثره باآلداب األخرى. ف
  

ع ؤال الراب كيــف يبــدو تبــادل الصــالت الفنّيــة فــي اآلداب والعصــور المختلفــة مــن درجــة):  ٢٥( الس
  .خالل المواقف األدبّية والنماذج البشرّية؟ بّيـن ذلك

  

  
المـذهب الرومـانتيكي ، : شـعراء التروبـادور ، أكتـب تعريفـا وافيـا عـندرجـة) :  ٢٥( السؤال الخامس

   رسالة التوابع والزوابع ، مصرع كليوباترا ، تمثيلية خيال الظل.

 د. جعفر صادق التميمي
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  الدور الثاني – االمتحان النهائي            اللغة العربيةكلية 
  م٢٠١٦ – ٢٠١٥للعام الدراسي               رابعة: الالسنة

  دراسات في نهج البالغةالمادة: 

  .ضمنها السؤال األولبعة أسئلة على أن يكون أجب عن أر   :مالحظة

صار مع تاشرح باخ .في نهج البالغة وقد ورد ذلك كثيراً  ،التوحيد طريق معرفة اهللا سبحانه  :١س
  .قلذكر ثالثة نصوص من النهج على األ

درجة) ٢٥(   

  .ألهل البيت عليهم السالم مكانة سامية. اشرح ذلك باختصار  بنصوص نهج البالغة  :٢س
درجة) ٢٥(  

يلتقي بمفهومي االيثار والمساواة. بّين ذلك من خالل  الزهد مفهوم يختلف عن الرهبنة وقد  :٣س
  .نهج البالغة

درجة) ٢٥(  

كيف عالجها أمير المؤمنين علي عليه السالم في نهج  ،حقوق الناس في نهج البالغة  :٤س
  ؟ البالغة

درجة) ٢٥(   

يف  ينتظم الخطاب الديني من خالل الموعظة الموعظة من أهم أبواب نهج البالغة. ك  :٥س
  ؟ الحسنة كما ورد ذلك في نهج البالغة

درجة) ٢٥(  
 
 

علي األوسيد.   
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  الدور األول – االمتحان النهائي              لغة العربية كلية ال
  م٢٠١٦ – ٢٠١٥ العام الدراسي:                  الرابعة  :السنة
  الحديث العربي األدب :ةالماد

  
  فقط.أسئلة  عن أربعةأجب  مالحظة:

وقت اختلف النقاد في مفهومهم للحداثة في األدب والشعر، فمنهم َمن يراها زمنية ترتبط ب  :١س
محدد، ومنهم َمن يراها إبداعية ال تقتصر على زمان ما، فكل نص مبدع في أي زمان أو   
  درجة) ٢٥(                 مكان محدث دوماً، ما رأيك ؟  

ظهر شعراء في مصر والعراق، منهم أحمد شوقي وحافظ إبراهيم وجميل صدقي الزهاوي   :٢س
العربي وبيـّن مدى أهميته للشعراء الذين  والرصافي، عّين ما أنجزه اثنان منهم في عالم الشعر  
  درجة) ٢٥(                   جاءوا من بعدهما.  

  درجة) ٢٥(      .في الشعر العربي الحديث ؟ اذكر أهم خصائصه» الرومانسي«ما معنى التيار   :٣س

للشعر العربي، أو  ، هل تعتقد أنها قدمت إنجازًا كبيراً ١٩٤٨بعد » الشعر الحر«حركة ما سمي    :٤س
  درجة) ٢٥(                 ها فشلت في تحقيق ذلك ؟أن

وميخائيل نعيمة، ما الذي له وما الشعر العربي في أمريكا الشمالية ممثًال بأمين الريحاني وجبران    :٥س
  درجة) ٢٥(                     الذي عليه ؟
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  الدور األول – االمتحان النهائي              لغة العربية كلية ال
  م٢٠١٦ – ٢٠١٥ العام الدراسي:                  الرابعة  :السنة
  دراسات في األدب المقارن: ةالماد

  فقط.أسئلة  عن أربعةأجب مالحظة: 
  

غنيمي هالل على أن الدراسات الحديثة في األدب المقارن تعتمد على  ديؤكد الدكتور محم    :١س
وضح  معرفة الناقد لنشأة وتطور مفهوم األدب عند األمم وعلى معرفة خصائصه عبر التاريخ،

  درجة) ٢٥(                     ذلك باختصار.
  

يعتمد الكالسيكيون على العقل في تحديد مبادئ فلسفتهم النقدية في الجمال واألدب، في   :٢س
الرومانسيون بالقلب والعاطفة دون العقل. اشرح هذا التقابل بين مبادئ المذهبين  حين عنى

  درجة) ٢٥(             .النقديين في تأصيالت األدب المقارن

اذكر واشرح باختصار الشروط األساسية التي ينبغي توفرها لدى المتصدي لدراسات األدب   :٣س
  درجة) ٢٥(                      المقارن.  

ماذا تعرف عن المذهب البرانسي في األدب ؟ تحدث عن اختالف واتفاق مبادئه النقدية مع   :٤س
  درجة) ٢٥(       مبادئ المذهب الرومانسي في وحدة القصيدة العضوية فقط.

 درجة) ٢٥(     .تخضع للدراسات النقدية المقارنةالحديثة التي  األدبيةاذكر األجناس  :٥س
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  الدور األول – االمتحان النهائي              لغة العربية كلية ال
  م٢٠١٦ – ٢٠١٥ العام الدراسي:                  الرابعة  :السنة
  فن القصة: ةالماد

  
  فقط.أسئلة  عن أربعةأجب مالحظة: 

هي القصة وما هي األسماء التي عرفت بها في تاريخنا العربي ؟ وما الفرق بين الرواية والقصة  ما  :١س
  درجة) ٢٥(                    واألقصوصة ؟  

  اشرح ذلك ؟ »القصة التمثيلية«و »الشخصياتقصة «ما الفرق بين  -أ  :٢س
فنيًا وليس  لم تكن عمالً  اإلسالمهل تتفق مع رأي بعض الناقدين في أن القصة بعد  -ب  
  درجة) ٢٥(               لصنعة األديب فيها يد ؟ وضح ذلك   

  درجة) ٢٥(     ما أهمية الحدث في العمل الروائي ؟ وما أنواعه ؟ وكيف يتطور ؟ ولماذا ؟  :٣س

  درجة) ٢٥(     ما هي الحبكة الفنية ؟ وما أنواعها ؟ وما عناصرها ؟ اشرح ذلك بالتفصيل. :٤س

  درجة) ٢٥(                 :  أجب عن فرعين مما يلي :٥س
  ما هو تأثير القصص العباسي في القصة العالمية ؟ وفي القصة العربية الحديثة ؟ -أ

 هل تكتب لغة الحوار بالفصحى أو بالعامية ؟ ولماذا ؟ -ب

لغة تيار الوعي (المونولوج الداخلي) ما هي ؟ ومتى ظهرت ؟ وَمن استخدمها من الروائيين  -ج
  العرب ؟
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  الدور األول – االمتحان النهائي              ة لغة العربيكلية ال
  م٢٠١٦ – ٢٠١٥ العام الدراسي:                  الرابعة  :السنة
  النحو والصرف: ةالماد

  فقط.أسئلة  عن أربعةأجب مالحظة: 
  

  درجة) ٢٥(                   أجب عن فرعين فقط:   :١س

 )اليتيم فال تقهر  فأّما ( -١  أعرب ما تحته خط: -أ  
  مل النقطع الرجاءاأل لوال -٢        

  أعرب كم في الجمل التالية وبيـّن نوعها: -ب  
  كم ساعة أمضيت.  -١  
  كم كتاب قرأت.  -٢  
  كم متراً سرت.  -٣  
  كم صحيفة قرأت.  – ٤  
 كم شهر غبت.  -٥  

  : هند، غصن، شاعر، آخر، طائر.ةصّغر األسماء التالي -ج  

  مصطفى، فتوى، زرقاء.اكتب مثنى الكلمات التالية: سماء، ابتداء،  -أ  :٢س
  درجة) ٢٥(  انسب إلى األسماء اآلتية: أسوان، حسناء، صفاء، بهّي، طهطا، ِنْمسا. -ب  

  هات اسم المفعول لكل فعل من األفعال اآلتية واشرح ما به من إعالل: -أ  :٣س
  أقاَم، أجاَد، أشاَع، أجاَب، أضاَع، أغاَث.   

  درجة) ٢٥( ، داَن، زََجَر، َصُلَح، َخَدَم، زاَن.هات صيغة افتعل من األفعال اآلتية: زادَ  -ب  
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  اجمع الكلمات اآلتية جمع تكسير، وإذا حدث بها إعالل فبيـّنه: -أ   :٤س
  قاس، ُمدية، عظيمة، نفس، طعام، سيف.  

  اذكر مفردات كل جمع من الجموع اآلتية، وبيـّن ما كان منها للكثرة وما كان للقلة: -ب  
  أشربة، حّفاظ، أعظم.أنبياء، أشبال، حروب،   
  درجة) ٢٥(                      

  
  درجة) ٢٥(                اشرح البيت اآلتي   :٥س

  فاذِ َو َغْيِر فتٍح احلَوْقفًا، َوتِ     فتٍح اْجَعْل أِلفاَر تنويناً اثْـ     
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  الدور األول – االمتحان النهائي              لغة العربية كلية ال
  م٢٠١٦ – ٢٠١٥ العام الدراسي:                  الرابعة  :السنة
  النقد األدبي الحديث: ةالماد

  
  فقط.أسئلة  عن أربعةأجب مالحظة: 

كان المفهوم القديم للخيال عقبة في سبيل فهم الصورة وميالد الشعر الغنائي الحديث، ألن   :١س
والوهم شيء واحد عند أولئك النقاد. فما الذي يطلب في الصورة الشعرية مما هو مشترك  الخيال

  النقدية الحديثة ؟ المذاهببين 
درجة) ٢٥(  

التي تفرق بين الحكم الجمالي وبين الحكم العقلي والخلقي في رأي الفيلسوف  الخصائصما هي   :٢س
  م) ؟١٨٠٤ – ١٧٢٤كانت (الشكلي  األلماني المثالي 

درجة) ٢٥(  

  فقط: واحدأجب عن فرع   :٣س
ليسر والسهولة، فما رأيك في ينظم كثير من شعرائنا اليوم في األوزان الجديدة جنوحًا إلى ا -أ

  ذلك ؟ وهل تراها أسهل أم أكثر مشقة من السير على األوزان التقليدية ؟ ولماذا ؟

ظل للقافية والوزن سلطانهما في الشعر العربي حتى عصرنا هذا، مع أن الثورة عليهما  -ب
دعاة م واإليقاعبدأت منذ القرن الثالث الهجري على أساس أن المساواة في وحدات الوزن 

للملل. فهل ترى إن هذه المساواة كانت رتيبة رتابة تامة كل التمام بالصورة التي يملها 
    السامع ؟ ناقش ذلك مبيناً رأيك معززاً باألمثلة. 

درجة) ٢٥(  
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للشعر الوجداني ميدانه الحر الطليق، وال يقيدونه (بااللتزام) بوصف الشعر تأمل  الوجوديونيترك    :٤س
ذاته محوراً   ة من خالل النفس الشاعرة مثيرة فيها وفي المتلقي مشاعر يتخذ الشاعر تمر فيه التجرب

ومعيارًا لها، بينما يرى الواقعيون وجوب التزام الشاعر والناثر معًا. فما هو موقفك من هذين 
    االتجاهين ؟ وضح ذلك. 

درجة) ٢٥(  
  
    مما يلي:  واحدفرع تحدث عن    :٥س

  الحوار المسرحي. -أ
 لشعر في العصر الحديث.مفهوم ا -ب

  تطور القصة في اآلداب األوروبية. -ج
درجة) ٢٥(  
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  الدور األول – االمتحان النهائي            اللغة العربيةكلية 
  م٢٠١٦ – ٢٠١٥ العام الدراسي:                  الرابعة  :السنة

  دراسات في نهج البالغةالمادة: 

  أجب عن أربعة أسئلة   :مالحظة

مام علي مر عند اإلتم بهما نهج البالغة فما اهمية الحكومة ونظم األالوالية والحكومة اه  :١س
  ؟ عليه السالم

درجة) ٢٥(   

حب الدنيا رأس كل خطيئة. كيف عالج نهج البالغة هذا الخطر من خالل مفهوم الدنيا   :٢س
  المذمومة ؟

درجة) ٢٥(  

  ؟ ما دور العبادة في االحساس بالشخصية  :٣س
درجة) ٢٥(  

 
 ،منين علي عليه السالم حق وأولوية من خالل النص عليه واستحقاقه وقرابتهألمير المؤ   :٤س

  .اشرح ذلك مع ذكر النصوص المباشرة لهذه المقومات الثالثة
درجة) ٢٥(   

كيف اهتم االمام علي عليه السالم بوحدة الصف رغم المشكل التاريخي الكبير الذي كان   :٥س
  ؟ يحيط بعصره

درجة) ٢٥(  

علي األوسيد.   
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  الدور الثاني – االمتحان النهائي            اللغة العربيةكلية 
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي                رابعةالسنة: ال
  دراسات في نهج البالغةالمادة: 

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

صار مع تاشرح باخ .البالغةفي نهج  وقد ورد ذلك كثيراً  ،التوحيد طريق معرفة اهللا سبحانه  :١س
  .قلذكر ثالثة نصوص من النهج على األ

درجة) ٢٥(   

  .ألهل البيت عليهم السالم مكانة سامية. اشرح ذلك باختصار  بنصوص نهج البالغة  :٢س
درجة) ٢٥(  

يلتقي بمفهومي االيثار والمساواة. بّين ذلك من خالل  الزهد مفهوم يختلف عن الرهبنة وقد  :٣س
  .ةنهج البالغ

درجة) ٢٥(  

كيف عالجها أمير المؤمنين علي عليه السالم في نهج  ،حقوق الناس في نهج البالغة  :٤س
  ؟ البالغة

درجة) ٢٥(   

الموعظة من أهم أبواب نهج البالغة. كيف ينتظم الخطاب الديني من خالل الموعظة   :٥س
  ؟ الحسنة كما ورد ذلك في نهج البالغة

درجة) ٢٥(  
 
 

علي األوسيد.   
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  الدور الثاني -االمتحان النهائي             ية اللغة العربيةكل
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤ للعام الدراسي               الرابعةالسنة: 
  فن القصة المادة:

   

  ضمنها السؤال األولعن أربعة أسئلة على أن يكون أجب  :مالحظة
  

  .ميثولوجياألسطورة، الاالقصة، الحكاية، الخرافة،  :ف ما يليرّ عدرجة):   ٢٥( السؤال األول
  

  .صيل المركزتفمنها بال واحداً  اً نصر رح عشعدد عناصر البناء الفني للقصة وادرجة):   ٢٥( السؤال الثاني
 
  

    ؟  ما الفرق بين القصة واألقصوصة -أ  درجة):   ٢٥( السؤال الثالث
    ؟  ما الفرق بين الرواية واألقصوصة -ب
 ؟ ما الفرق بين الرواية والقصة -ج

  

 ؟ تمعجيتصل بوجدان الم أدبياً  ف القصة بوصفها جنساً أهداما  -أ  درجة): ٢٥( ابعالسؤال الر

 ؟ ما أبرز التطورات التي حدتنا للقصة بعد نزول قصص القرآن الكريم -ب
  

  درجة): ٢٥( السؤال الخامس
بين  االختيارات قصصه ومسألة ية التعامل مع شخصفيتواجه القاص والروائي كي يالت ىمن التحديات الكبر 

ل يسدشى بمجرد أن التتلبث أن ت قول مفردات كبيرة التابة أبواق بمثخصيات شت لتبقى وبين دشخصيات ول
 .لستارا

اء تطور ثنمع عناصر الرواية األخرى في أ ملاتعكامل بالتق أم حالة تسباز مجهل ترى الشخصية الروائية إن  -أ
أ حياتها داخل درد أن تبجي بمئكل نهاشب عهامبدقل الشخصية عن المؤلف ست؟ وهل ينبغي أن ت الرواية
  ؟ الرواية

 ؟ خصيات من حيث نموها في القصةشما نوع ال  -ب
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  الدور الثاني – االمتحان النهائي            اللغة العربيةكلية 
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي                رابعةالسنة : ال
  النقد األدبي الحديثالمادة : 

  .ضمنها السؤال األولن يكون أجب عن أربعة أسئلة على أ  :مالحظة

من معالم النقد األدبي هو الكشف عن جوانب النضج الفني وتشخيصها عن طريق الشرح   :١س
  ؟ والتعليل؛ كيف تكشف عن ذلك في النقد األدبي العربي الحديث

درجة) ٢٥(   

ة بين ترتبط أسس النقد األدبي ومعاييره باألسس والمعايير الثقافية لعصره فهل هناك عالق  :٢س
  ؟ أكتب رأيك في ذلك. النقد األدبي الحديث وثقافة عصر النهضة اإلنسانية الحديثة

درجة) ٢٥(  

أكتب مقالة توّضح من خاللها تأثير األعمال المترجمة للكاتبين االنكليزيين وليم هازلت   :٣س
  .) على تأصيالت النقد األدبي العربي الحديث١٨٣٤ -١٧٧٥) والمب (١٨٣٠-١٧٧٨(

ة)درج ٢٥(  

 ماذا تعرفه عن المدرسة الوجودية ؟ وهل فرضت أسسها على النقد األدبي العربي الحديث  :٤س
  ؟

درجة) ٢٥(   

ماذا تعرفه عن الرومانسية ؟ وهل لهذا االتجاه األدبي الحديث تأثير في تأصيالت النقد   :٥س
  .األدبي الحديث؟ وّضح ذلك

درجة) ٢٥(  
 

عبد الحسين عوادد.   

  



 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             بيةكلية اللغة العر 

  م٢٠١٥ - ٢٠١٤ للعام الدراسي               الرابعةالسنة: 
  حديثاألدب العربي ال المادة:

  
  ضمنها السؤال األولعن أربعة أسئلة على أن يكون أجب  :مالحظة

  

 ،راقي بالعصر الحديثعلربي اععري الشكان للمرأة تميزها وما يزال في اإلبداع الدرجة):    ٢٥( السؤال األول
  .بأبيات من شعرها هداً شئكة مستالأكتب عن نازك الم

  

اني ؤال الث الغنـــي الرصـــافي علـــى عمـــود القصـــيدة العربيـــة وتطويعهـــا  دبـــعمعـــروف  ظَ حـــافَ درجـــة):   ٢٥( الس
 ؟ يد في شعرهجدت الحديثة، فما هي أبرز معالم التللتأصيال

  

ت بيـة الحـديث مـن و حـدالعربـي ال كلية فـي الشـعرشـمعـالم النقلـة الب كما هو رأيـدرجة):   ٢٥( السؤال الثالث
وهـل ؟ عر الحر أم ترفضـه شقبل الت ل؟ وه عيلة الموسيقيةتفة الحدعلى و  االعتمادقليدية إلى تعري وموسيقاه الشال

  ؟ ن موقفك مع التعليليّ ؟ ب لرفضك حدود
  

 :عن فرعين فقط بأجدرجة):  ٢٥( السؤال الرابع

عر على أيدي شأبرز مظاهر تطور ال يوما ه داً دّ مج م)١٩٠٤ – ١٨٣٨(أكتب عن محمود سامي البارودي  -١
 ؟ مدرسة البارودي

اطة ورقـــة وتواضـــع فمـــا هـــي أبـــرز ســـره بشـــعك  م)١٩٣٢ – ١٨٧٨(كانــت حيـــاة حـــافظ إبـــراهيم شـــاعر النيـــل   -٢
 ؟ ةيّ سمات شاعريته الفن

 ككــان يقــوم عليهــا بنــاء نظــام حكــم مصــر آنــذا  يكــان التــر لأل عــدواً م) ١٩١٥ – ١٨٧٧(عــاش أحمــد محــرم  -٣
 ه.ر عة في شنيرة الوطثو أكتب عن ال ،فحارته

  

  ؟ عر المهجريشما هي خصائص ال -١ درجة): ٢٥( السؤال الخامس
ــاً  مــوجزاً  أكتــب تعريفــاً  -٢ ــعــن ثالثــة ممــا يلــي: الرابطــة القلم وافي ة، يلســندصــبة األعة، مدرســة شــعراء الــديوان، الّي
 .الحرب العالمية الثانية عددرسة أبولو، األدب العربي بم
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  الدور الثاني – االمتحان النهائي            اللغة العربيةكلية 
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي                رابعةالسنة : ال
  دراسات في األدب المقارنالمادة : 

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

يكيين تتحدد باألخالق واصالح العادات؛ بينما غايته عند كالسلغاية من األدب عند الا  :١س
الرومانسيين بانها استجابة للعواطف واستجالء للجمال النابع من الضمير. وّضح ذلك 

 درجة) ٢٥(                     .بشرح مقارن

األمم في  ودور الدراسات المقارنة آلداب »عالمية األدب«تحدث باختصار عن مفهوم   :٢س
 درجة) ٢٥(            .تمييز آدابها بخصائص ذلك المفهوم

ان الخلط في دراسة األدب بين الخيال  والحقيقة من جهة وبين الحكاية والتاريخ من جهة   :٣س
أخرى كان عامال مهما في تأصيل أسس األدب المقارن. تحدث عن ذلك بحدود ما درسته 

 درجة) ٢٥(                    عن ذلك.

 ؟ وماذا يعني االتجاه االنساني في األدب في عصر النهضة ني المحاكاة في األدبماذا تع  :٤س
  ؟ ؟ وما هو دور شروح كل منهما في تأصيل مبادئ األدب المقارن

درجة) ٢٥(   

تحدث باختصار عن أسس األدب المقارن المعتمدة في تقدير قيمة الشعر العربي الحديث  :٥س
  دب المقارن.موضحا دور ذلك في تطوير مبادئ األ

درجة) ٢٥(  
 

عبد الحسين عوادد.   
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   الدور الثاني -االمتحان النهائي             لغة العربيةكلية ال
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤ للعام الدراسي               رابعةالسنة : ال
  النحو والصرفالمادة : 

@ @

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

      أجب عن فرعين فقط:   :١س
  األمل النقطع الرجاء لوال -٢    )اليتيم فال تقهر  فأّما ( -١  أعرب ما تحته خط: -أ  
        في الجمل التالية وبيـّن نوعها:» كم«أعرب  -ب  
  كم متراً سرت.  -٣  كم كتاب قرأت.  -٢      كم ساعة أمضيت.  -١  
 كم شهر غبت.  -٥      كم صحيفة قرأت.  – ٤  

  درجة) ٢٥(          عر، آخر، طائر.صّغر األسماء التالية: هند، غصن، شا -ج  

  اكتب مثنى الكلمات التالية: سماء، ابتداء، مصطفى، فتوى، زرقاء. -أ  :٢س
  درجة) ٢٥(      انسب إلى األسماء اآلتية: أسوان، حسناء، صفاء، بهّي، طهطا، ِنْمسا. -ب  

  هات اسم المفعول لكل فعل من األفعال اآلتية واشرح ما به من إعالل: -أ  :٣س
  أجاَد، أشاَع، أجاَب، أضاَع، أغاَث.  أقاَم،  
  درجة) ٢٥(    هات صيغة افتعل من األفعال اآلتية: زاَد، داَن، زََجَر، َصُلَح، َخَدَم، زاَن.   -ب  

  .قاس، ُمدية، عظيمة، نفس، طعاماجمع الكلمات اآلتية جمع تكسير، وإذا حدث بها إعالل فبّينه:  -أ  : ٤س
  وع اآلتية، وبيـّن ما كان منها للكثرة وما كان للقلة:اذكر مفردات كل جمع من الجم -ب  
  درجة) ٢٥(            أنبياء، أشبال، حروب، أشربة، حّفاظ، أعظم.   

َر فتٍح اْجَعْل أِلفا  اشرح البيت اآلتي:    :٥س   درجة) ٢٥(  َوْقفاً، َوتِلَو َغْيِر فتٍح احِذفا    تنويناً اثـْ
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  الدور األول – االمتحان النهائي            لغة العربيةالكلية 
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي                رابعة: الالسنة

  دراسات في نهج البالغةالمادة: 

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

مام علي مر عند اإلظم األالوالية والحكومة اهتم بهما نهج البالغة فما اهمية الحكومة ون  :١س
  ؟ عليه السالم

درجة) ٢٥(   

حب الدنيا رأس كل خطيئة. كيف عالج نهج البالغة هذا الخطر من خالل مفهوم الدنيا   :٢س
  المذمومة ؟

درجة) ٢٥(  

  ؟ ما دور العبادة في االحساس بالشخصية  :٣س
درجة) ٢٥(  

 
 ،النص عليه واستحقاقه وقرابتهألمير المؤمنين علي عليه السالم حق وأولوية من خالل   :٤س

  .اشرح ذلك مع ذكر النصوص المباشرة لهذه المقومات الثالثة
درجة) ٢٥(   

كيف اهتم االمام علي عليه السالم بوحدة الصف رغم المشكل التاريخي الكبير الذي كان   :٥س
  ؟ يحيط بعصره

درجة) ٢٥(  

علي األوسيد.   
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  الدور األول – االمتحان النهائي            اللغة العربيةكلية 
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي                رابعةالسنة : ال
  دراسات في األدب المقارنالمادة : 

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

تتحقق هيئة األدب المقارن برسم العالقات ألدب أّمة بأدب أمة أخرى وليس برسم عالقات   :١س
  ديب آخر من أمة واحدة؛ وّضح ذلك باجابة وافية.أدب أديب بأدب أ

درجة) ٢٥(   

تأصلت النزعة اإلنسانية في األدب في تقليد رجال آداب النهضة الحديثة لآلثار األدبية   :٢س
  .اليوانانية القديمة، التي أظهرت العناية التامة باإلنسان ومشاكله، وّضح كيفية حصول ذلك

درجة) ٢٥(  

ج األدبي الرومانسي أثرًا واضحًا في بلورة خصائص األدب المقارن؛ تركت خصائص المنه  :٣س
  .وّضح ذلك بمقابلة مختصرة بين األسس الكالسيكية والمبادئ الرومانسية

درجة) ٢٥(  

ان وظيفة النقد األدبي عند الناقد الفرنسي (سانت بوف) هي النفاذ إلى ذات األديب، بينما   :٤س
دي ستال) بيان صورة المجتمع. كيف توّضح معالم األدب وظيفة النقد عند الناقدة (مدام 

  ؟ المقارن من خالل استعراض الخصائص المنهجية لكل منهما
درجة) ٢٥(   

  أذكر األجناس األدبية التي يمكن ان يدرسها الباحث من نواحيها المقارنة.  :٥س
درجة) ٢٥(  

عبد الحسين عوادد.   
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  الدور األول – ياالمتحان النهائ            اللغة العربيةكلية 
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي                رابعةالسنة: ال
  النقد األدبي الحديثالمادة: 

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

ما هي صلة النقد األدبي بتأهيالت الناقد بالثقافة اللغوية والفلسفية واالجتماعية؛ وّضح ذلك   :١س
  .بشرح مختصر

درجة) ٢٥(   

ساعدت االتجاهات األدبية الحديثة على نشأت مدارس نقدية حديثة، فماذا تعرفه عن   :٢س
  .؟ تحدث عن ذلك باختصار »المدرسة التصويرية«

درجة) ٢٥(  

 د األدبي الحديث باألسس التطبيقية لشعر ونقد الناقد والشاعرـقـتحدث عن تأثر الن  :٣س
  .اإلنكليزي ت س اليوت

درجة) ٢٥(  

 
  وّضّح تأثير االتجاهات الفلسفية الحديثة في النقد األدبي الحديث.  :٤س

درجة) ٢٥(   

كيف تعلل المعيار القائل ضرورة ارتباط األدب بصور الحياة المعاصرة لفترة ابداعه، وّضح   :٥س
  ذلك بشرح مناسب.

درجة) ٢٥(  

عبد الحسين عوادد.   
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  دور األولال – االمتحان النهائي            اللغة العربيةكلية 
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي                رابعةالسنة: ال
  النحو والصرف المادة: 

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

َوَلِبُثوا   ، َوالُمَطلََّقاُت َيَتَربَّصَن ِبَأنُفِسِهنَّ َثَالَثَة ُقُرَوءٍ  بين موضع الشاهد فيما يلي: بين موضع الشاهد فيما يلي:   --أأ  :١س
  . ي َكهِفِهم َثالَث ِماَئٍة ِسِنينَ فِ 
  ١١١١اشـــتريت اشـــتريت   ––طالبـــة طالبـــة   ١٩١٩جـــاءت جـــاءت   ––رجـــًال رجـــًال   ١٢١٢رأيـــت رأيـــت   اكتب األرقام التالية بالحروف:اكتب األرقام التالية بالحروف:  --بب

 ..طالباً طالباً   ١٣١٣عندي عندي   ––رجال رجال   ٥٥على  على    سلمتُ سلمتُ   ––عمارة عمارة   ٢١٢١بـبـ    مررتُ مررتُ   ––سيارة سيارة 

  درجة) ٣١( 

                                          اشرح قول ابن مالك: اشرح قول ابن مالك:   --أأ  :٢س
  صلة غير الفتح في االضمارصلة غير الفتح في االضمار    طرارطرارواحذف لوقف في سوى اضواحذف لوقف في سوى اض
  ا في الوقف نونها قلبا في الوقف نونها قلبــففــفألفأل    واشـبـهـت اذا منونـًا نصبواشـبـهـت اذا منونـًا نصب

بين نوع الجمع في الكلمات التالية وادخلها في جمل مفيدة:  قردة، أفراس، حمر، بين نوع الجمع في الكلمات التالية وادخلها في جمل مفيدة:  قردة، أفراس، حمر،   --بب
  أعلب، أرغفة، ظرفاء، كواهل، سحرة، أسلحة، صوم، خوارق، أفراخ.أعلب، أرغفة، ظرفاء، كواهل، سحرة، أسلحة، صوم، خوارق، أفراخ.

درجة) ٣٢(  

  الكلمات التالية: اشترى/ فتى/ ملهى/ بايعته/ كتابه/ فتاة.ما سبب اإلمالة في  -أ  :٣س
كيف وقف الكاتب على ما يلي: رأيت زيدًا / مررت بزيد / هي فاطمة / زينب قامت /  -ب

  لعله يفي.
   درجة) ٢٣( 
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  لماذا قلبت الواو والياء همزة فيما يلي: سماء / حمراء / بائع / عجائز / أوائل. -أ  :٤س

  لماذا قلبت الهمزة ياء أو واوًا فيما يلي: خطايا / قضايا / مطية. -ب
لخلوف فم « لماذا أبدلت الميم من الواو وجوبًا في كلمة فم في قول رسول اهللا (ص)  -ج

  ».الصائم أطيب عند اهللا من ريح المسك 
   درجة) ٢٣( 

  في كل مكان خال من العبارات اآلتية: أكتب عدداً  -أ  :٥س
  )٥دقائق. (  ...........................................................................من الزمن   تبّقى -١
  )٢. ( ...........................................................................جاء الرجل بعد ساعتين  -٢
  )١١جندي. (  ......................................................................................سار إلى الميدان  -٣
  )١٥سرير. (   ...............................................................................................بالمستشفى  -٤
  )١٣طالبا. (  .........................................................................................................نجح   -٥

   درجة) ٢٣( 
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  الدور األول – االمتحان النهائي            اللغة العربيةكلية 
  م٢٠١٥ - ٢٠١٤للعام الدراسي                رابعةالسنة: ال
  فن القصةالمادة: 

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

ينبثق اإلبداع األدبي من ذات عاقلة تتوجه إلى اآلخرين بما تفيض به ليشاركوها. فهل ترى في   :١س
إيمان المبدع بالعقيدة اإلسالمية السمحة وفهمه قصص القرآن الكريم من أثر على تطور القصة 

  ؟ ؟ وكيف تعلل ذلك في العصر اإلسالمي وما تاله من العصور
درجة) ٣٤(   

الرواية والقصة،  أشكال متباينة الطول والقصر واالتساع في األحداث. قارن بين تبرز القصة في  :٢س
  .والقصة القصيرة، واألقصوصة

درجة) ٢٢(  

  تتعدد المصادر التي يستمد منها الروائيون شخصياتهم الرئيسة. اشرح ذلك.  -أ  :٣س
  هل ترى للشخصيات الثانوية أهمية فنّية في العمل الروائي ؟ وّضح ذلك.  - ب

درجة) ٢٢(  

عندما يريد الناقد أن ينقد عمال قصصيا فإّن عليه أن يرصد مجموعة من العناصر التي تعينه   :٤س
فما هي أبرز تلك العناصر ؟ بّين  .على كشف جوانب هذا العمل وما فيه من محاسن وعيوب

  .ذلك
درجة) ٢٢(   

العقدة القصصية، الحبكة مما يلي: األسطورة، قصص الشطار،  خمسعن  وافياً  قّدم تعريفاً   :٥س
  .(المونولوج الداخلي) الفنية، الحوار، تيار الوعي

درجة) ٢٢(  
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  الدور األول – االمتحان النهائي            اللغة العربيةكلية 
  م٢٠١٥ -  ٢٠١٤للعام الدراسي                رابعةالسنة: ال
  األدب العربي الحديثالمادة: 

  .ضمنها سؤال األولالأجب عن أربعة أسئلة على أن يكون   :مالحظة

يعّد معروف عبد الغني الرصافي حامل لواء التجديد في الشعر على ضفاف دجلة غير منازع   :١س
وقريحته المعروفة باإلبداع خليقة أن تجعل إلنتاجها جالال يحتل المقام األول في األدب الحديث. 

نساني في شعره مع ناقش ذلك موضحا البناء الفني والصياغة الشعرية والشعر الفلسفي واإل
 درجة) ٣٤(                   التمثيل.

  .رأيك في قصيدة الطالسم قّدم لنا دراسة مفصلة عن الشاعر إيليا أبي ماضي موضحاً   :٢س
درجة) ٢٢(  

فّصل الحديث عن شاعرّية حافظ إبراهيم وسمات شعره الفنّية ومنزلته بين شعراء العصر الحديث.  :٣س
 درجة) ٢٢(                     

        ن فرعين مما يلي:أكتب ع  :٤س
  الثورة الوطنّية والفنية في شعر أحمد محرم. -أ
   شاعرّية محمود سامي البارودي. - ب

 خليل مطران شاعر القطرين . -ج

درجة) ٢٢(   

  أجب عن أحد الفرعين:  :٥س
  ؟ ما العوامل التي ساهمت في نهضة أدب العصر الحديث   -أ
في ثقافة الشاعر والناقد الحديث ما هي ابرز المكونات الفكرية التي ينبغي توافرها   - ب

  ؟ والمعاصر وبماذا تمتاز عن ثقافة الشاعر القديم
درجة) ٢٢(   


