
 األدب المقارن                           قسم اللغة العربٌة                                                     

 الفصل الدراسً األول(                      2014_2013للعام )               السنة الدراسٌة الرابعة      

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

 درجات ( 6لكل سؤال  (: اآلتٌة األسئلةالدقة واالختصار غٌر المخل وأنت تحاور ثالثة من  راع  

 انسب المقوالت اآلتٌة إلى أصحابها :: 1س

 راف مهضومة .ما اللٌث إال عدة خ 

  و اعكفوا على دراستها لٌال و اعكفوا على دراستها نهارا .، اإلغرٌق  أمثلةاتبعوا 

 . أول مسألة لً هً أن ال ألق باال إلى العقل 

 ، جماعة الثرٌا .المدرسة األمرٌكٌة من مثل : الفلسفة العاطفٌة ، مسمٌات : ماذا تعنً لك 2س

 فً آخر القرن التاسع عشر أبا حقٌقٌا لؤلدب المقارن الحدٌث ، ل َم ؟ J.Texteالبحاثة الفرنسً جوزٌف تكست  د  : ع   3س

 Gaston/على النقٌض من أستاذه جاستون باريJoseph Bedier (1864_1938) / : وقف جوزٌف بٌدٌه 4س

Paris (1839_1903)  ؟ كٌفالشرقٌة ،  واآلدابالصلة بٌن الفابلٌو  أوجهفً تلمس 

 أ.م.د.هٌام عبدزٌد

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

 قسم اللغة العربٌة                                                                               األدب المقارن 

 الفصل الدراسً األول            (          2014_2013السنة الدراسٌة الرابعة                     للعام )

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

 درجات ( 6) لكل سؤال  الدقة واالختصار غٌر المخل وأنت تحاور ثالثة من األسئلة اآلتٌة : راع  

 : انسب المقوالت اآلتٌة إلى أصحابها :1س

 . ما اللٌث إال عدة خراف مهضومة 

 عكفوا على دراستها لٌال و اعكفوا على دراستها نهارا .اتبعوا أمثلة اإلغرٌق ، و ا 

 . أول مسألة لً هً أن ال ألق باال إلى العقل 

 : ماذا تعنً لك مسمٌات من مثل : الفلسفة العاطفٌة ، المدرسة األمرٌكٌة ، جماعة الثرٌا .2س

 فً آخر القرن التاسع عشر أبا حقٌقٌا لؤلدب المقارن الحدٌث ، ل َم ؟ J.Texteالبحاثة الفرنسً جوزٌف تكست  د  : ع   3س

 Gaston/(على النقٌض من أستاذه جاستون باري1864_1938) Joseph Bedier: وقف جوزٌف بٌدٌه /  4س

Paris (1839_1903) فً تلمس أوجه الصلة بٌن الفابلٌو واآلداب الشرقٌة ، كٌف ؟ 

 أ.م.د.هٌام عبدزٌد 



  االستشراقالعربٌة                                                                                قسم اللغة

 (                      الفصل الدراسً األول2015_2014للعام )                    ثالثةالسنة الدراسٌة ال

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

 درجات ( 6لكل سؤال  (الدقة واالختصار غٌر المخل وأنت تحاور ثالثة من األسئلة اآلتٌة : راع  

أورد ثالثة ، لدحض حجج المستشرقٌن الباطلة فً توصٌفهم اإلسالم ) بالدٌن الدموي ( وعقلٌة  تارٌخٌة: ثمة أدلة  1س

 منها .

 ، المبشرٌن ، علم التحقٌق . نولدكهثٌودور : ماذا تعرف عن :  2س

 .ٌعد بعض المستشرقٌن بضمن فئة أطلق علٌها عمر فّروخ بالمسٌئٌن ، كٌف أساؤوا ؟ أورد أسماء اثنٌن منهم :  3س

طعنة معرفٌة للثقافة العربٌة ؟ أبن عن هذا المعنى من  إلى: كٌف تحول كتاب )فً الشعر الجاهلً( للدكتور طه حسٌن  4س

 ال .خالل فكرة االنتح

 هٌام عبدزٌد أ.م.د.

 مدرسة المادة 

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

  االستشراققسم اللغة العربٌة                                                                               

 الفصل الدراسً األول (                     2015_2014للعام )                    ثالثةالسنة الدراسٌة ال

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

 درجات ( 6لكل سؤال  ( الدقة واالختصار غٌر المخل وأنت تحاور ثالثة من األسئلة اآلتٌة : راع  

الثة : ثمة أدلة تارٌخٌة وعقلٌة لدحض حجج المستشرقٌن الباطلة فً توصٌفهم اإلسالم ) بالدٌن الدموي ( ، أورد ث 1س

 منها .

 ، المبشرٌن ، علم التحقٌق . ثٌودور نولدكه: ماذا تعرف عن :  2س

 ٌعد بعض المستشرقٌن بضمن فئة أطلق علٌها عمر فّروخ بالمسٌئٌن ، كٌف أساؤوا ؟ أورد أسماء اثنٌن منهم .:  3س

العربٌة ؟ أبن عن هذا المعنى من : كٌف تحول كتاب )فً الشعر الجاهلً( للدكتور طه حسٌن إلى طعنة معرفٌة للثقافة  4س

 خالل فكرة االنتحال .

 هٌام عبدزٌد أ.م.د.

 مدرسة المادة 

 



 الدراسات العلٌا / الدكتوراه                                      كلٌة اآلداب جامعة القادسٌة /

 دراسات أدبٌة مقارنة                                                  قسم اللغة العربٌة  

 

 *********************2014_2013*****************الدور األول / للعام 

 درجة (  15) لكل سؤال :بلغة نقدٌة ال ٌشوبها الغلط  حاور أربعة من األسئلة التً بٌن ٌدٌك 

، أن الثقافة الغربٌة اكتسبت المزٌد من القوة  )االستشراق( كتابهثبت ادوارد سعٌد فً أ : 1س

أكان ذلك صراعا أم ، الشرق بوصفه ذاتا بدٌلة بإزاء حٌن وضعت نفسها ، الهوٌة  ووضوح

 . ؟ حوارا 

أو تصورا خاصا عند هومً  الُهجنة والتجاذب عنوان أساس لما ٌمكن أن ندعوه نظرٌة : 2س

على التفاوض ، اعرض  الهوٌة واالنتماء مفتوحة دوما ُتبقً أسئلة(  Homi K. Bhabha)بابا 

 مفاصل تلك النظرٌة .

أن ٌزاوج بٌن علم النفس  (Foucault1926 - 1984 ) كٌف تسنى لمٌشٌل فوكوه  : 3س

 .المرضً وعلم األنساب وعلم اللغة والجنس فً تحلٌل الخطاب ؟

وبٌن الحرص على ، تتراوح بٌن االنبهار بمسرات المنفى فً الشتات  الرواٌةما تزال  : 4س

محاورة الخطاب الغربً ومساءلة استراتٌجٌاته ، ُجْل فً هذه الفسحة المعرفٌة وأنت تحاور 

 رواٌة عراقٌة فً الشتات . 

ما العالقة التً ٌمكن تلمسها بٌن الدراسات ما بعد الكولونٌالٌة والدراسات الثقافٌة  : 5س

أكثر  -النص  -المقارنة ، إذا ما افترضنا بأن األخٌرة عادة ما تركز على كٌفٌة تكوٌن الظاهرة 

 من اهتمامها بالمحتوى أو الموضوع ؟ . 

 نسأل هللا السداد

 أ.م.د.حازم كرٌم                                            أ.م.د.هٌام عبد زٌد              

 رئٌس القسم                                                     مدرسة المادة                 



 جامعة القادسٌة / كلٌة اآلداب                                      الدراسات العلٌا / الدكتوراه

 العربٌة                                                    دراسات أدبٌة مقارنة قسم اللغة

 

 *********************2014_2013/ للعام ثانً*****************الدور ال

 درجة ( 15) لكل سؤال :بلغة نقدٌة ال ٌشوبها الغلط  حاور أربعة من األسئلة التً بٌن ٌدٌك 

أن ، السٌاسً  ًمقرراته حول الالوعفً  ( Fredric Jameson)استطاع جٌمسون:  1س

، أكمل تلك األفكار منطلقا من فكرة لوجٌا وصٌرورة الحقٌقة ٌدٌاآلٌكشف التعالق بٌن أقنعة 

 التنوٌر والسٌادة الكونٌة. 

تغٌرت صورة المثقف فً الدراسات  ومن الدٌنً إلى الدنٌوي، من التقنً إلى العمومً :  2س

 الكولونٌالٌة ، تابع تلك اللحظات مهتدٌا بطروحات أكبر منظرٌها .ما بعد 

 ٌتً عندما تبدأ حرٌة اآلخرٌن))تنتهً حر (Immanuel Kant 1724 - 1804)كانتقال :  3س

بمقاربات علمٌة بٌن حدود الذات وبٌن اآلخر  لْ ص   _رافضا لها ممؤٌدا تلك المقولة أ _ ((

 التارٌخً .  والموضوعً 

قة بٌن اللعب فً خطاب العلوم انإنسانٌة كما جد العال،  منظار مقارنة بٌن العلوممن  :  4س

 هو فً فكر ما بعد الحداثة و تحطٌم هٌاكل الدولة وزعزعة بنٌة اللغة .

من التعامل مع النشاط الجنسً ثقافٌا ( Foucault1926 – 1984 ) كٌف تمكن فوكوه :   5س

، وكٌف استطاع أن ٌمركز الهامش ؟ على أساس قدرته على التواصل والتحوالت التً تصٌبه 

 .وٌستنطق المقموع من خالله؟

 نسأل هللا السداد

  

 أ.م.د.هٌام عبد زٌد                                                        أ.م.د.حازم كرٌم  

 مدرسة المادة                                                              رئٌس القسم        



 جامعة القادسٌة / كلٌة اآلداب                                      الدراسات العلٌا / الدكتوراه

 دراسات أدبٌة مقارنةقسم اللغة العربٌة                                                    

 

 *********************2014_2013/ للعام التكمٌلً*****************الدور 

 درجة ( 15) لكل سؤال :بلغة نقدٌة ال ٌشوبها الغلط  حاور األسئلة التً بٌن ٌدٌك 

ما العالقة التً ٌمكن تلمسها بٌن الدراسات ما بعد الكولونٌالٌة والدراسات الثقافٌة  : 1س

أكثر  -النص  -المقارنة ، إذا ما افترضنا بأن األخٌرة عادة ما تركز على كٌفٌة تكوٌن الظاهرة 

 من اهتمامها بالمحتوى أو الموضوع ؟ . 

 الشرق والغرب فً كتابه )االستشراق (؟.فكرته فً العالقة بٌن  سعٌد دادوارأقام  عالم  :  2س

 ( ،G.C.Spivak) ) هل ٌحق للتابع أن ٌتكلم ؟ ( صٌحة أطلقتها الهندٌة ج.س. سبٌفاك : 3س
 خطوط العالقة بٌن الذات واآلخر؟.رسمت  كٌف

ركٌزة أساس فً الفكر ما بعد  (، Antonio Gramsci  1891-1937): ٌعد غرامشً  4س

مقارنة بٌن طروحاته وطروحات الكولونٌالً ، ما صورة المثقف لدٌه ، وهل ٌتسنى لك إجراء 

 ؟ .حول خٌانة المثقفٌن  (Julian Panda  1867 – 1956)بندا

 

 نسأل هللا السداد

 

 

 أ.م.د.هٌام عبد زٌد                                                        أ.م.د.حازم كرٌم  

 مدرسة المادة                                                              رئٌس القسم        

 



 األدب المقارن                          قسم اللغة العربٌة                                                     

 ثانً(                      الفصل الدراسً ال2014_2013السنة الدراسٌة الرابعة                     للعام )

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

 درجات ( 6لكل سؤال  (الدقة واالختصار غٌر المخل وأنت تحاور ثالثة من األسئلة اآلتٌة : راع  

ٌن  1س ٌّ اإلغرٌقً ق م ( فً ملحمته اإلنٌاذة أن ٌرتفع إلى مستوى Vergilius 89 _19فرجٌل ): لم ٌستطع شاعر الالتٌن

 فً ملحمتٌه الخالدتٌن اإللٌاذة واألودٌسة ، كٌف ؟ . ق م ( 12قHomeros هومٌروس)

 بٌجمالٌون . ، tragedy: ماذا تعنً لك أسماء من مثل : بندٌتو كروتشٌه ، المأساة  2س

 : أوجز القول فً ثالثة أنواع من النماذج البشرٌة دخلت مٌدان األدب ، مع أمثلة مناسبة لكل نوع . 3ش

 تابع معً ::  4س

ٌرى بعض الباحثٌن أن الهند أسبق من الٌونان إلى الحكاٌات الخرافٌة وذلك فً كتاب .................وهو الذي ٌحكً  .1

........................ 

 فً عهد خسرو أنوشروان ظهر كتاب الخرافات ................الذي ترجمه ابن المقفع إلى ..................... .2

 و........................كان كتاب ابن المقفع ذا اثر قوي على األدب العربً فنسجت على منواله كتبا مثل ........... .3

 د. هٌام عبدزٌد

............................................ 

 قسم اللغة العربٌة                                                                               األدب المقارن

 ًالثان(                      الفصل الدراسً 2014_2013السنة الدراسٌة الرابعة                     للعام )

 درجات ( 6) لكل سؤال الدقة واالختصار غٌر المخل وأنت تحاور ثالثة من األسئلة اآلتٌة  راع  

ٌن فرجٌل ) 1س ٌّ ق م ( فً ملحمته اإلنٌاذة أن ٌرتفع إلى مستوى اإلغرٌقً Vergilius 89 _19: لم ٌستطع شاعر الالتٌن

 ق م ( فً ملحمتٌه الخالدتٌن اإللٌاذة واألودٌسة ، كٌف ؟ . 12قHomerosهومٌروس) 

 ، بٌجمالٌون . tragedy: ماذا تعنً لك أسماء من مثل : بندٌتو كروتشٌه ، المأساة  2س

 : أوجز القول فً ثالثة أنواع من النماذج البشرٌة دخلت مٌدان األدب ، مع أمثلة مناسبة لكل نوع . 3ش

 : تابع معً : 4س

الباحثٌن أن الهند أسبق من الٌونان إلى الحكاٌات الخرافٌة وذلك فً كتاب .................وهو الذي ٌحكً ٌرى بعض  .1

........................ 

 فً عهد خسرو أنوشروان ظهر كتاب الخرافات ................الذي ترجمه ابن المقفع إلى ..................... .2

 وي على األدب العربً فنسجت على منواله كتبا مثل ..............و.....................كان كتاب ابن المقفع ذا اثر ق .3

 د. هٌام عبدزٌد



 االستشراققسم اللغة العربٌة                                                                               

 الثانً(                      الفصل الدراسً 2015_2014للعام )                    ثالثةالسنة الدراسٌة ال

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

 :  درجات ( 6لكل سؤال  (حاور ثالثة من األسئلة اآلتٌة :

ما أبرز مزاعمه عن من المستشرقٌن الذٌن امتؤلوا حقدا وتعصبا على الحضارات الشرقٌة الفرنسً أرنست رٌنان ،  : 1س

 اللغة العربٌة واللغات الشرقٌة ؟

 . كرومر هؤالء : روفائٌل بتاي ، ن  : مَ 2س

 : تكاد أغلب الكتابات التً قرنت بالمرحلة الالحقة لالستشراق السٌاسً أن تتفق على ستة أمور ، أورد ثالثة منها . 3س

 الرومانسٌة .ة أثر اللٌالً األلف فً كّتاب الغرب فً الحقبة كٌف تثبت باألدلّ :  4س

 د. هٌام عبدزٌد 

 مدرسة المادة 

................................................. 

 االستشراققسم اللغة العربٌة                                                                               

 الثانً(                      الفصل الدراسً 2015_2014للعام )                    ثالثةالسنة الدراسٌة ال

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

 :  درجات ( 6لكل سؤال  (حاور ثالثة من األسئلة اآلتٌة :

ما أبرز مزاعمه عن : من المستشرقٌن الذٌن امتؤلوا حقدا وتعصبا على الحضارات الشرقٌة الفرنسً أرنست رٌنان ،  1س

 العربٌة واللغات الشرقٌة ؟اللغة 

 : َمن  هؤالء : روفائٌل بتاي ، كرومر .2س

 : تكاد أغلب الكتابات التً قرنت بالمرحلة الالحقة لالستشراق السٌاسً أن تتفق على ستة أمور ، أورد ثالثة منها . 3س

 : كٌف تثبت باألدلّة أثر اللٌالً األلف فً كّتاب الغرب فً الحقبة الرومانسٌة . 4س

 د. هٌام عبدزٌد 

 مدرسة المادة

 

 

 



 قسم اللغة العربٌة                                                                               األدب المقارن 

 (                      الفصل الدراسً األول2016_ 2015السنة الدراسٌة الرابعة                     للعام )

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

 درجات ( 6لكل سؤال  (راع  الدقة واالختصار غٌر المخل وأنت تحاور ثالثة من األسئلة اآلتٌة :

 : أوجز: 1س

  ؟ داخل األدب الواحد من األدب المقارن  لآلدابال ٌعد ما ٌعقد من تشابهات  

 ما عارض به ( الفرد دي موسٌه A.de.museetبوالو ) (Boileau  فً مبدئه الكالسٌكً ؟ ) 

ن التشابه بٌن كومٌدٌا دانتً اإللهٌة من جهة واإلسراء والمعراج والمصادر العربٌة األخرى من جهة ثانٌة تشابه إ:  2س

 درجات(4؟ )عمٌق ، فً المنحى الفكري والسمات الفنٌة ، اكشف باألدلة العقلٌة والنقلٌة هذا التشابه

 ق.م( . Quintillian 35_96، كانتلٌان )( H.H.remak( ، هـ.هـ.رٌماك )Vergiliusفرجٌل ) : من هؤالء : 3س

                             ؟ صغ أحداثها بأسلوب قصصً الئق .األودٌسة: ما موضوع ملحمة 4س

 أ.م.د.هيام عبدزيد      

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

 قسم اللغة العربٌة                                                                               األدب المقارن 

 (                      الفصل الدراسً األول2015_ 2014السنة الدراسٌة الرابعة                     للعام )

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

 درجات ( 6لكل سؤال  (الدقة واالختصار غٌر المخل وأنت تحاور ثالثة من األسئلة اآلتٌة : راع  

 : جد علّة مقبولة لآلتً :1س

  ؟  ال ٌعد ما ٌعقد من تشابهات لآلداب داخل األدب الواحد من األدب المقارن 

 ( ٌعارض الفرد دي موسٌه A.de.museet( بوالو )Boileau  فً مبدئه الكالسٌكً ؟ ) 

ن التشابه بٌن كومٌدٌا دانتً اإللهٌة من جهة واإلسراء والمعراج والمصادر العربٌة األخرى من جهة ثانٌة تشابه إ:  2س

 درجات(4؟ )عمٌق ، فً المنحى الفكري والسمات الفنٌة ، اكشف باألدلة العقلٌة والنقلٌة هذا التشابه

 ق.م( . Quintillian 35_96( ، كانتلٌان )H.H.remak( ، هـ.هـ.رٌماك )Vergiliusفرجٌل ) : من هؤالء : 3س

                                  ؟ صغ أحداثها بأسلوب قصصً الئق .األودٌسة: ما موضوع ملحمة 4س

 أ.م.د.هيام عبدزيد 

 



 العروض والقافية                     قسم المغة العربية                           

 الثاني(       الفصل الدراسي 2015_ 2014لمعام )           الثانيةالسنة الدراسية 

........................................................................................... 

 درجات ( ولك أن تحاور منيا فقط: 3لكل سؤال )

 . البيت المدورالبيت المجزوء ،    : مثل لآلتي ببيت من الشعر أوال : :  1س

كيف يتحقق التداخل بين تفعيمتي الكامل والوافر ؟  مثِّل ىذا التداخل بترسيمة ثانيا :   
 مبسطة .

 : ا من زحافات وعملممبينا ما طرأ عميي بيتين مما يأتي ، قطع:  2س
 رِ اْ دَ كْ اْلَ  ةُ رَ اْ رَ قَ وَ  ىْ دَ الرّ  كُ رْ شِ              اْ يَ ـــــــــــــن  إِ  ةَ ـيَ نِ الدّ  اْ يَ ـنْ الدّ  بَ ـلِ اـْ طَ  اْ ـَـي (1
 ــــــاْ كَ اْ رَ أَ  ىْ تّ حَ  وِ بِ  رْ صِ بْ أُ  مْ مَ فَ             يْ فِ رْ طَ  تُ ضْ فِ خَ  تُ عْ طَ تَ اسْ  يْ نّ أَ  وْ لَ وَ  (2
  اْ بَ مِ غَ  نْ مَ لِ  اْ يَ نْ الدّ وَ  عُ سَ وْ أَ  رُ بِ الْ وَ          يْ بِ  لُ مَ جْ أَ  رُ بْ الصّ وَ  يْ لِ  رُ ذَ عْ أَ  تُ وْ مَ لْ افَ  (3
  :3س
 لماذا ال تأتي تفعيالت الكامل كميا مصابة بزحاف اإلضمار ؟ 
  ماعمل الزيادة ؟ ارمز ليا. 
 . ماذا نعني بالتصريع ؟ مّثل لو ببيت من الشعر 

 لبحور التي تنتمي إلييا :اإلى بيتين من اآلتي : انسب  4س
  َرُ اْ الدّ  اْ يَ يْ وِ ذَ  ىْ لَ إِ  دُ اْ عَ تُ  ىْ تّ حَ              ءٌ يّ سَ  اْ نَ أَ  دٌ قِ اْ حَ  اْ نَ أَ  مٌ رِ جْ مُ  اْ نَ أ 
  َا وْ كُ بْ يَ  نْ أَ  ةِ يّ رِ بَ الْ  نِ اْ كّ سُ لِ  قٌ حَ وَ       ةً ىَ اْ فَ سَ  اْ نّ مِ  كُ حْ الضّ  نَ اْ كَ وَ  اْ نَ كْ حِ ض 
  ِاْ نَ يْ دِ يْ أَ بِ  ذْ خُ أْ يَ  مْ مَ فَ  تِ اْ بَ ئِ اْ النّ  يْ فِ           اْ نَ تِ دَ اْ عَ كَ  هُ وْ عُ دْ نَ  رِ بْ ى الصّ لَ إِ  اْ نَ ئْ ج     

  د. ىيام عبد زيد
 



 العروض والقافية قسم المغة العربية                                              

 الثانيالفصل الدراسي     (  2015_ 2014السنة الدراسية الثانية           لمعام )

 منيا فقط:ثالثة درجات ( ولك أن تحاور  6لكل سؤال )

 أىم حركاتيا :  مِ ، وس ينالتالي البيتينن القافية في : عيّ  1س
 اهُ ايَ جَ ى سَ فنَ وما تَ  بابُ ى الشَ فنَ تسألين عن الخمسين ما فعمت        يَ أَ  .1
 اَولِكن  َنْفَس الُحرِّ َتْحَتِمُل الظ مَ     إذا قيَل : ىذا َمْوِرٌد ، ُقْمُت : َقْد أِرى .2

 تنتمي إلييا : :انسب البيات التالية إلى البحور التي2س
 ي بِ ن أَ مِ  ي  مَ ى عَ حنَ أَ   ي            بِ  فُ رأَ تَ  ةٌ دّ ي جِ لِ  .1
 .رْ مَ ى القَ خفَ ل يَ ىَ وَ  اهُ فنَ رِ د عَ ا      قَ يَ متُ يّ د تَ قَ ى وَ غرَ الصّ  تِ الَ قَ  .2

 : ماذا نعني بـ:البيت المنيوك ، اإليطاء3س
 ؟أ( ما العالقة بين مجزوء اليزج والوافر   :4س
 ب( ما العمة التي جاءت في تفعيمتي العروض والضرب من البيت القائل :      
 ي ِكسَرُة ُخبٍز َياِبٍس    َزاِدَي الّصوُم َوَدرِبي َصوَمَعو مِ َقمَ                    

......................................................... 
 العروض والقافية قسم المغة العربية                                              

 الثانيالفصل الدراسي     (  2015_ 2014السنة الدراسية الثانية           لمعام )

 منيا فقط:ثالثة درجات ( ولك أن تحاور  6لكل سؤال )

 أىم حركاتيا :  مِ ، وس ينالتالي البيتينن القافية في : عيّ  1س
 َأتسألين عن الخمسين ما فعمت        َيفَنى الَشباُب وما َتفَنى َسَجاَياهُ  .3
 اَولِكن  َنْفَس الُحرِّ َتْحَتِمُل الظ مَ     إذا قيَل : ىذا َمْوِرٌد ، ُقْمُت : َقْد أِرى .4

 :انسب البيات التالية إلى البحور التي تنتمي إلييا :2س
 ي              َأحَنى َعَمي  ِمن َأِبي ِلي ِجّدٌة َترَأُف بِ  .3
 َقاَلِت الّصغَرى َوَقد َتّيمُتَيا      َقد َعِرفَناُه َوَىل َيخَفى الَقَمْر. .4

 : ماذا نعني بـ:البيت المنيوك ، اإليطاء3س
 :  أ( ما العالقة بين مجزوء اليزج والوافر ؟4س

 ب( ما العمة التي جاءت في تفعيمتي العروض والضرب من البيت القائل :      
 ي ِكسَرُة ُخبٍز َياِبٍس    َزاِدَي الّصوُم َوَدرِبي َصوَمَعومِ َقمَ                    

 



 العروض والقافية سم المغة العربية                                              ق

 الثانيالفصل الدراسي      (  2015_ 2014الثانية          لمعام )السنة الدراسية 

 منيا فقط:ثالثة درجات ( ولك أن تحاور  6لكل سؤال )

 حروفيا : ن القافية في البيتين التاليين ، وسِم أىمّ : عيّ  1س
 َسالٌم عميَك َحبيَب الن بيِّ            َوُبْرُعَمُو..ِطْبَت ِمْن ُبْرُعمِ  (1
 الشريف ليا غايتان         ُوُروُد الَمَناَيا َونيُل اْلُمَنىونفُس  (2

 انسب البيات التالية إلى البحور التي تنتمي إلييا : :2س
 سائِل العمياَء عن ا والز مانا ** ىْل خفْرنا ذمًة مْذ َعَرَفاَنا (1
ْن َقل  َأَلْم    َمْا َأْطَوَل ال مْيَل َعَمى (2  َمْن َلْم َيَنمْ  ِلُكلِّ َمْا ُيْؤِذْي َواِ 

 ماذا نعني ب : اإلقواء ، اإلصراف ؟: 3س
 .ماذا نعني بالبيت المشطور ؟(  : ا4س

 قطع البيت التالي تقطيعا عروضيا مبينا ما طرأ عميو من زحافات وعمل : ب(      
 َكَفى َما َكاَن ِمْن َىْجٍر    َوَقْد ُذْقُتْم َوَقْد ُذْقَنا
............................................ 

 العروض والقافية سم المغة العربية                                              ق

 الثانيالفصل الدراسي      (  2015_ 2014السنة الدراسية الثانية          لمعام )

 منيا فقط:ثالثة درجات ( ولك أن تحاور  6لكل سؤال )

 عّين القافية في البيتين التاليين ، وسِم أىّم حروفيا : : 1س
 َسالٌم عميَك َحبيَب الن بيِّ            َوُبْرُعَمُو..ِطْبَت ِمْن ُبْرُعمِ  (3
 ونفُس الشريف ليا غايتان         ُوُروُد الَمَناَيا َونيُل اْلُمَنى (4

 : انسب البيات التالية إلى البحور التي تنتمي إلييا :2س
 ِل العمياَء عن ا والز مانا ** ىْل خفْرنا ذمًة مْذ َعَرَفاَناسائ (3
ْن َقل  َأَلْم    َمْا َأْطَوَل ال مْيَل َعَمى َمْن َلْم َيَنمْ  (4  ِلُكلِّ َمْا ُيْؤِذْي َواِ 

 ماذا نعني ب : اإلقواء ، اإلصراف ؟: 3س
 : ا ( ماذا نعني بالبيت المشطور ؟.4س

 ب( قطع البيت التالي تقطيعا عروضيا مبينا ما طرأ عميو من زحافات وعمل :      
 َكَفى َما َكاَن ِمْن َىْجٍر    َوَقْد ُذْقُتْم َوَقْد ُذْقَنا

 



 قسم اللغة العربٌة                                                                               األدب المقارن 

 الثانً(                      الفصل الدراسً 2015_ 2014الدراسٌة الرابعة                     للعام )السنة 

 درجات ( 6لكل سؤال  (وأنت تحاور ثالثة من األسئلة اآلتٌة : مةواللغة السلٌراع  الدقة 

 ؟ لؤلدب المقارن( 1995_1917) الدكتور صفاء خلوصً الراحل : أ( ما اإلضافة النوعٌة التً قدمها العراقً 1س

 صف كتابا واحدا من بواكٌر التألٌف العربً فً األدب المقارن ؟ب(       

: هناك خالف كبٌر فً أي الشعوب األسبق فً اختراع الحكاٌة على لسان الحٌوان ، بحٌث انتقلت منه إلى الشعوب 2س

 والتوارٌخ.ل القول فً هذا الخالف مستعٌنا باألسماء األخرى ، فصّ 

 : بم تعلل : 3س

 ( 1867_1821إعجاب الشاعر الفرنسً بودلٌرBaudelaire بالشاعر األمرٌكً إدجار آالن بو )               

 (1809_1849 E.Allan Poe) ؟ 

  النقد المّر الذي وجهه فولتٌر (1778_1694Voltaire)(1616_1564لشكسبٌر Shakespeare ) ،

 فً القارة األوربٌة جمعاء ؟حول شكسبٌر األول على الرغم من األثر الكبٌر الذي تركته آراء 

: لعالمٌة األدب أسس عامة تحدد سٌرها ؛ استجابة لضرورة التعاون الفكري والفنً . اذكر ثالثة منها فقط مستعٌنا 4س

 بالشواهد.

............................... 
 قسم اللغة العربٌة                                                                               األدب المقارن 

 الثانً(                      الفصل الدراسً 2015_ 2014السنة الدراسٌة الرابعة                     للعام )

 درجات ( 6لكل سؤال  (ة من األسئلة اآلتٌة :راع  الدقة واللغة السلٌمة وأنت تحاور ثالث

 :1س

: هناك خالف كبٌر فً أي الشعوب األسبق فً اختراع الحكاٌة على لسان الحٌوان ، بحٌث انتقلت منه إلى الشعوب 2س

 األخرى ، فّصل القول فً هذا الخالف مستعٌنا باألسماء والتوارٌخ.

 : بم تعلل : 3س

 ( 1867_1821إعجاب الشاعر الفرنسً بودلٌرBaudelaire بالشاعر األمرٌكً إدجار آالن بو )                

 (1809_1849 E.Allan Poe؟ ) 

 المّر الذي وجهه فولتٌر  النقد (1778_1694Voltaire)لشكسبٌر(1616_1564 Shakespeare) على ،

 جمعاء ؟الرغم من األثر الكبٌر الذي تركته آراء األول حول شكسبٌر فً القارة األوربٌة 

: لعالمٌة األدب أسس عامة تحدد سٌرها ؛ استجابة لضرورة التعاون الفكري والفنً . اذكر ثالثة منها فقط مستعٌنا 4س

 بالشواهد.

 / السنة الثانيةالعروض والقافية قسم المغة العربية                                              



 :درجات (  6لكل سؤال )
 .: مّثل لما يأتي ببيت شعري مناسب : الخبب ، روي مقيد  1س
 : انسب البيات التالية إلى البحور التي تنتمي إلييا :2س

  َُل اْلُمَنىيْ َمَناَيا َونَ ُد الْ ُوُروْ          نِ اْ تَ ايَ غَ  اْ يَ لَ  فِ يْ رِ ُس الشّ فْ نَ و 
  َِســـــُدهُ ٍش ُيفْ اْ ُر وَ ــــــدِ قْ يَ  الَْ         ـا ـَك مَ نَ يْ بَ ــبِّ وَ حُ ــي الْ فِ  ــيْ نِ يْ ب 

 ن القافية في البيات التالية مبينا نوعيا :: عيّ 3س
 دُ عُ والْ  ُبوُ يْ بِ َفَنَجا ومات طَ       من عميٍل قد تخطاُه الردى  كم  و 
  ن أشعَر بيٍت أنَت قائمو   ..اْ قَ دَ صَ  وُ تَ بيٌت يقاُل إذا َأْنَشدْ           وا 

........................................................... 

 
 العروض والقافية / السنة الثانيةقسم المغة العربية                                              

 درجات (  6لكل سؤال )
 : مّثل لما يأتي ببيت شعري مناسب : الخبب ، روي مقيد . 1س
 التالية إلى البحور التي تنتمي إلييا :: انسب البيات 2س

 َوَنْفُس الّشِرْيِف َلَيْا َغاَيَتْاِن         ُوُرْوُد اْلَمَناَيا َوَنْيُل اْلُمَنى 
  َُبْيِنــْي ِفــي اْلُحــبِّ َوَبْيَنـَك َمـا         اَلْ َيْقــــــِدُر َوْاٍش ُيْفِســـــُده 

 مبينا نوعيا :: عّين القافية في البيات التالية 3س
 دُ  كم  من عميٍل قد تخطاُه الردى       َفَنَجا ومات َطِبْيُبُو واْلُعو 
  َن أشعَر بيٍت أنَت قائمو           بيٌت يقاُل إذا َأْنَشْدَتُو ص   ..َقاْ دَ وا 

.................................................................... 

 
 العروض والقافية / السنة الثانيةقسم المغة العربية                                              

 درجات (  6لكل سؤال )
 : الخبب ، روي مقيد . عرف بـ:  1س
 : انسب البيات التالية إلى البحور التي تنتمي إلييا :2س

          ُوُرْوُد اْلَمَناَيا َوَنْيُل اْلُمَنىَوَنْفُس الّشِرْيِف َلَيْا َغاَيَتْاِن 
  َُبْيِنــْي ِفــي اْلُحــبِّ َوَبْيَنـَك َمـا         اَلْ َيْقــــــِدُر َوْاٍش ُيْفِســـــُده 

 : عّين القافية في البيات التالية مبينا نوعيا :3س
 دُ  كم  من عميٍل قد تخطاُه الردى       َفَنَجا ومات َطِبْيُبُو واْلُعو 
  َن أشعَر بيٍت أنَت قائمو           بيٌت يقاُل إذا َأْنَشْدَتُو ص   ..َقاْ دَ وا 

 



 العروض والقافية / السنة الثانية                     قسم المغة العربية                                              
 فئة ب

 :درجات (  6لكل سؤال )
 . التشعيث،  النفاذ:  عرف بـ:  1س
 : انسب البيات التالية إلى البحور التي تنتمي إلييا :2س

  َنْ فُ السّ  اعَ يَ  ضَ اّل إِ  حَ يْ ى الرّ رَ يَ              نْ كُ يَ  مْ ا لَ جَ نَ  قٍ يْ رِ غَ  ب  رُ ف  
  َُبْيِنــْي ِفــي اْلُحــبِّ َوَبْيَنـَك َمـا         اَلْ َيْقــــــِدُر َوْاٍش ُيْفِســـــُده 

 البيات التالية مبينا نوعيا : : عّين القافية في3س
   ل  لَ الق   م  ه  ت  نَ غ  ا أَ مَ فَ  ال  جَ الرّ  لب  باتوا على قلل األجبال تحرسهم       غ  

  َل  هَ مَ  ى  لَ ً عَ مش  ا أَ ذَ ي إ  و  ط  خَ  اءَ رَ تقدمتنً أناس كان شوطهم           و  

............................................................................... 

 

 العروض والقافية / السنة الثانية                                  فئة بقسم المغة العربية                      
 :درجات (  6لكل سؤال )

 . التشعيث،  النفاذ:  عرف بـ:  1س
 البيات التالية إلى البحور التي تنتمي إلييا :: انسب 2س

  َفُرب  َغِرْيٍق َنَجا َلْم َيُكْن             َيَرى الّرْيَح ِإاّل َضَياَع الّسُفْن 
  َُبْيِنــْي ِفــي اْلُحــبِّ َوَبْيَنـَك َمـا         اَلْ َيْقــــــِدُر َوْاٍش ُيْفِســـــُده 

 التالية مبينا نوعيا :: عّين القافية في البيات 3س
   ه م  الق لَل َنت  لب  الّرَجال  َفَما أَغ   باتوا على قلل األجبال تحرسهم       غ 

   َعلَى  َمَهل ً ي إ َذا أَمش  و   تقدمتنً أناس كان شوطهم           َوَراَء َخط 

............................................................................... 

 

 العروض والقافية / السنة الثانية                                    فئة بقسم المغة العربية                     
 :درجات (  6لكل سؤال )

 . التشعيث،  النفاذ:  عرف بـ:  1س
 : انسب البيات التالية إلى البحور التي تنتمي إلييا :2س

  َفُرب  َغِرْيٍق َنَجا َلْم َيُكْن             َيَرى الّرْيَح ِإاّل َضَياَع الّسُفْن 
  َُبْيِنــْي ِفــي اْلُحــبِّ َوَبْيَنـَك َمـا         اَلْ َيْقــــــِدُر َوْاٍش ُيْفِســـــُده 

 : عّين القافية في البيات التالية مبينا نوعيا :3س
 ه م  الق لَل  باتوا على قلل األجبال تح َنت  لب  الّرَجال  َفَما أَغ   رسهم       غ 

   َعلَى  َمَهل ً ي إ َذا أَمش  و   تقدمتنً أناس كان شوطهم           َوَراَء َخط 



 لسنة الدراسٌة الرابعة                   / اقسم اللغة العربٌة                                                   األدب المقارن 

 قرأت عن الحكاٌات الخرافٌة ، اجب عما ٌأتً :/ 1س

 عرف األدب الهندي أقدم الحكاٌات الخرافٌة الشرقٌة ، ما أبرز الكتب التً أوردت تلك الحكاٌات وما خصائصها ؟ 

 كانت لؤلدب األٌرانً القدٌم صلة فٌما ٌخص الخرافات ، كٌف تم ذلك ؟ 

 / صح أم خطأ؟2س

 . فتحت الحروب الصلٌبٌة عٌون ذوي البصٌرة فً الغرب على مجال نشاط فكري وأدبً فً األقصوصات الشعبٌة 

  اختالف فً وجهات النظر عن األدب المقارن .بٌن الدكتور صفاء خلوصً والدكتور محمد غنٌمً هالل لٌس 

 . ٌرى فولتٌر أن شكسبٌر ذو عبقرٌة ٌفٌض قوة وخصوبة 

 لدراسة الكتب بوصفها عامال من العوامل الخاصة لعالمٌة األدب أهمٌة كبٌرة تظهر فً عدة نواحً،اذكر ثالثة منها . / 3س

..................................... 

 لرابعة                   لسنة الدراسٌة ا/ ااألدب المقارن            قسم اللغة العربٌة                                                   

 / قرأت عن الحكاٌات الخرافٌة ، اجب عما ٌأتً :1س

 عرف األدب الهندي أقدم الحكاٌات الخرافٌة الشرقٌة ، ما أبرز الكتب التً أوردت تلك الحكاٌات وما خصائصها ؟ 

 كانت لؤلدب األٌرانً القدٌم صلة فٌما ٌخص الخرافات ، كٌف تم ذلك ؟ 

 / صح أم خطأ؟2س

 . فتحت الحروب الصلٌبٌة عٌون ذوي البصٌرة فً الغرب على مجال نشاط فكري وأدبً فً األقصوصات الشعبٌة 

 . لٌس بٌن الدكتور صفاء خلوصً والدكتور محمد غنٌمً هالل اختالف فً وجهات النظر عن األدب المقارن 

 . ٌرى فولتٌر أن شكسبٌر ذو عبقرٌة ٌفٌض قوة وخصوبة 

وصفها عامال من العوامل الخاصة لعالمٌة األدب أهمٌة كبٌرة تظهر فً عدة نواحً،اذكر ثالثة منها / لدراسة الكتب ب 3س

............................. 

 لسنة الدراسٌة الرابعة                   / اقسم اللغة العربٌة                                                   األدب المقارن 

 ن الحكاٌات الخرافٌة ، اجب عما ٌأتً :/ قرأت ع1س

 عرف األدب الهندي أقدم الحكاٌات الخرافٌة الشرقٌة ، ما أبرز الكتب التً أوردت تلك الحكاٌات وما خصائصها ؟ 

 كانت لؤلدب األٌرانً القدٌم صلة فٌما ٌخص الخرافات ، كٌف تم ذلك ؟ 

 / صح أم خطأ؟2س

  فً الغرب على مجال نشاط فكري وأدبً فً األقصوصات الشعبٌة .فتحت الحروب الصلٌبٌة عٌون ذوي البصٌرة 

 . لٌس بٌن الدكتور صفاء خلوصً والدكتور محمد غنٌمً هالل اختالف فً وجهات النظر عن األدب المقارن 

 . ٌرى فولتٌر أن شكسبٌر ذو عبقرٌة ٌفٌض قوة وخصوبة 

 منهاذكر ثالثة ب أهمٌة كبٌرة تظهر فً عدة نواحً،ااألد/ لدراسة الكتب بوصفها عامال من العوامل الخاصة لعالمٌة  3س



 / فئة أالعروض والقافٌة     قسم اللغة العربٌة                                                                          

 األول(                            الفصل الدراسً 2016_ 2015السنة الدراسٌة الثانٌة                  للعام )

 :درجات( 6)لكل سؤال على أن ٌكون الثانً بضمنها اجب عن ثالثة من األسئلة اآلتٌة 

ٌجتمع فً دائرة المجتلب ب(  ..ألف المد هً جماع حرفٌن أولهما ساكن والثانً متحرك.أ(  :صح أم خطأ:أوال 

 العلة تغٌر الزم ٌصٌب تفعٌلتً العروض والضرب .ج( ...العرضٌة بحرا المتقارب والمتدارك 

 ً  ن  ا  سَ ح  إ  وَ  ً  ع  ن  ص   ن  م  فَ      ر  ع  ش   ن  م   تَ د  شَ ن  أَ  ا  مَ وَ  ع البٌتٌن اآلتٌٌن مبٌنا ما طرأ علٌهما من زحافات وعلل :: قطّ  ثانٌا

ت  ٌ  تَ أَ  ً  ن  ك  لَ وَ  ـ         نَ ٌ  أَ  ن  م   م  لَ ع  أَ  اَل   ت  ئ  ج                                                                         

ضع رموزا للتفعٌالت اآلتٌة : ) فعولن المحذوفة ، مستفعلن أ( : رابعا .   : مّثل لـ: ) بٌت مدور ، الخبب( ثالثا

 ..ب( ما العالقة بٌن الهزج والرجز؟ المطوٌة ، متفاعلن المرّفلة (

 د.هٌام عبدزٌد 

 مدرسة المادة 

........................................................................................................ 

 / فئة بالعروض والقافٌة قسم اللغة العربٌة                                                                           

 األول(                            الفصل الدراسً 2016_ 2015ة                  للعام )السنة الدراسٌة الثانٌ

 درجات(: 6اجب عن ثالثة من األسئلة اآلتٌة على أن ٌكون الثانً بضمنها )لكل سؤال 

لعرضٌة ا المتفقجماع حرفٌن أولهما ساكن والثانً متحرك... ب( ٌجتمع فً دائرة  التشدٌد:صح أم خطأ: أ( أوال 

 تغٌر الزم ٌصٌب تفعٌلتً العروض والضرب . الزحافبحرا المتقارب والمتدارك ...ج( 

ً   خَ لَ د  ي     ثانٌا : قّطع البٌتٌن اآلتٌٌن مبٌنا ما طرأ علٌهما من زحافات وعلل : رَ بّ ا  ه   بَ ع  ضَ  النّ و  ر   قَ د          طَ مّ  الدّ جَ ى   ف  

ر  دَ قَ ال  وَ  للا   نَ أٌَ فَ           ا  جَ فرَ  ى  رَ تَ  ن  أَ  س  أَ ٌ  تَ أَ                                                                                 

،  مفاعلتن المعصوبةضع رموزا للتفعٌالت اآلتٌة : ) أ( : رابعا ، الخبب( .   المنهوكبٌت ال: مّثل لـ: )  ثالثا

 ..ب( ما العالقة بٌن الرجز والكامل ؟(الحذاء، متفاعلن  المخبونة فاعالتن

 د.هٌام عبدزٌد 

 مدرسة المادة

 

 



 قسم اللغة العربٌة                                                                               األدب المقارن 

 (                      الفصل الدراسً األول2016_ 2015السنة الدراسٌة الرابعة                     للعام )

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

 درجات ( 6لكل سؤال  (راع  الدقة واالختصار غٌر المخل وأنت تحاور ثالثة من األسئلة اآلتٌة :

 ( فً مبدئه الكالسٌكً . Boileau( بوالو )A.de.museet ما عارض به الفرد دي موسٌه ) وجزا: 1س

ن التشابه بٌن كومٌدٌا دانتً اإللهٌة من جهة واإلسراء والمعراج والمصادر العربٌة األخرى من جهة ثانٌة تشابه إ:  2س

 ؟ عمٌق ، فً المنحى الفكري والسمات الفنٌة ، اكشف باألدلة العقلٌة فقط هذا التشابه

-taine 1828تٌن )ق.م( . Quintillian 35_96كانتلٌان ) ( ،H.H.remakهـ.هـ.رٌماك )  : من هؤالء : 3س

1863) 

 صح أم خطأ:  :4س

أنه ٌجب Beuve 1804-1869أ( أخرج غنٌمً هالل الموازنات داخل األدب الواحد من األدب المقارن ...ب( ٌرى بوف 

أول المنظرٌن  ق.م 322-ق.مaristotle 384أن ٌؤخذ من دواة كل مؤلف الحبر الذي ٌراد رسمه به ...ج( ٌعد أرسطو

 لؤلجناس األدبٌة .

 مدرسة المادة     

 أ.م.د.هيام عبدزيد 

............................................................................................................................................ 

 درجات ( 6لكل سؤال  (الدقة واالختصار غٌر المخل وأنت تحاور ثالثة من األسئلة اآلتٌة : راع  

 Gaston/أستاذه جاستون باري Joseph Bedier (1864_1938)جوزٌف بٌدٌه /  ما ناقض به وجز: ا 1س

Paris (1839_1903) فً تلمس أوجه الصلة بٌن الفابلٌو واآلداب الشرقٌة. 

ٌن فرجٌل ): لم ٌستطع شاعر 2س ٌّ ق م ( فً ملحمته اإلنٌاذة أن ٌرتفع إلى مستوى اإلغرٌقً Vergilius 89 _19الالتٌن

 ق م ( فً ملحمتٌه الخالدتٌن اإللٌاذة واألودٌسة ، كٌف ؟ . 12قHomerosهومٌروس) 

 renanرٌنان)، villemain 1790-1870فٌلمان ، croce 1866-1952 : بندٌتو كروتشٌهمن هؤالء :  3س

1823-1892) 

 صح أم خطأ ::  4س

أن De stael1766-1817أ( تتسم األجناس األدبٌة بالثبات وقلما تفقد طابعها الجوهري ...ب( ترى مدام دي ستال 

  من شروط المحاكاة الرشٌدة أال تكون تقلٌدا محضا وال تمحو أصالة الكاتب . األدب صورة من نفس الكاتب...ج(

 مدرسة المادة

 عبدزٌدد. هٌام 



 العروض والقافية       قسم المغة العربية                                                          

 األول(                  الفصل الدراسي 5106_ 5105السنة الدراسية الثانية                  لمعام )

 درجات(: 6األسئمة اآلتية )لكل سؤال اجب عن 

 درجات5 عالقة بين مجزوء الوافر واليزج ؟: أ ( ما ال0س

 درجات 4.البيت المنيوك (، الخبب لـ) ب ( مّثل ببيت من الشعر       

 درجات 8: قّطع األبيات التالية مبيّنا ما طرأ عمييا من زحافات وعمل: 5س

  و  ي  ــــــم  ت  ا  ق   ن  م   م  ظ  ع  أ  و   لّ ج  أ          و  ب   ا  م   ى  م  ع   ل  ي  ت  ق  ال   لّ ظ  ي   .0
 د  و  ت   ن  م   ن  ي  ع   ل  ك   ي  ف   ن  س  ح         ا  ي  ل   ن  م  ق   د  ق  و   ن  ك  ح  ا  ض  ت  ف   .5
 ــــــد  ح  أ   ى  م  ع   ت  ي  ن  ج   ا  م  و   ي           ـــــــــي  م  ع   ي  ب  أ   ه  ا  ن  ج   ذ ا  ى   .3
ا س  ر  م   ة  ج  ا  ح   ي  ف   ت  ن  ك   ا  ذ  إ   .4                                      ـو  ص  و  ت   ل   و   اا م  ي  ك  ح   ل  س  ر  أ  ف       ال 

درجات 4: أكمل الفراغات اآلتية بما يناسبيا : 3س  

 رمز تفعيمة الرجز المطوية ىو ................   ...000
 يجتمع في دائرة المجتمب العروضية البحر ........................مع الرمل والرجز .   ...555
 ..................الوافر زحاف تصيب أبرز الزحافات    ...333
 من أىم مواضع ىمزة القطع ................   ...444

أ.م.د.ىيام عبدزيد عطية    

  مدرسة المادة


