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كليت اآلداب

الزمن  :ثالث ساعات

اللجنت االمتحانيت المركسيت
السنت الدراسيت الثالثت

اجب عن أربعة من األسئمة التالية ( 8لكل سؤال  03درجة )

س80عرف بـ 8ألف ليمة وليمة  ,االستشراق  ,المبشرين  ,المخطوطات  ,روفائيل بتاي .
س 84جد سببا معقوال لــ8


وصف مؤتمر االستشراق المنعقد في العام  0651بأنو عالمة فارقة في تاريخ الدراسات االستشـراقية ؟



ما روجتو دوائر االستشراق من أن الفالسفة العرب لم يكونوا سوى شراح ووسطاء نقل لمفمسفة اليونانية ؟



ادعاء الدكتور عمر فروخ أن األلماني ثيودور نولدكو ( ) 0711_0614 Theodor noldekeمن الذين أساءوا
عفوا ومن غير قصد لمثقافة العربية واإلسالم ؟ .

س 8 8 1ماذا تعرف عن 8
 جربير دي أورياك الفرنسي ( )gerbera d. uriak؟  ,وكيف تعامل االستشراق الحديث مع ىذا الرجل ؟ .
 كارل بروكممان ).)Carl Brockelmann
 الدكتور طو حسين.
بنـاء عمـم الفئـات التـي حاولـت
س 8 2لم تكن دراسة الشرق عبـر التـاريخ عمـم نمـط واحـد  ,وقـد تعـددت صـور الولـوج إليـو ً
اقتحامو واإلفادة من طاقاتو الفكرية واالقتصادية  ,اذكر ىذه الفئات موج از ما تعرفو عنيا ؟

س 8 3ألصق المستشرقون تيما عميقة باإلسالم  ,أورد ثالثا منيا  ,منتيجا المحاجة العقمية في ردىا .
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اللجنت االمتحانيت المركسيت

اجب عن أربعة من األسئمة التالية  ( 8لكل سؤال  03درجة ) 8
س 8 0حدد الدكتور عمر فروخ في مقالتو (المستشرقون ما ليم وما عمييم ) مجموعة من المستشرقين وصفيم بالمسيئين
 ,من ىم ؟ وكيف أساؤوا ؟ اذكر صفة ثالثة منيم .
س 8 4لم تكن دراسة الشرق عبر التاريخ عمم نمط واحد  ,وقد تعددت صور الولوج إليو بناء عمم الفئات التي حاولت
اقتحامو واإلفادة من طاقاتو الفكرية واالقتصادية  ,كم فئة يمكن أن تورد بيذا الشأن ؟
نمم كثي ار من التوجيات االستعمارية
س 8 1سببت شخصية الرسول األعظم محمد (صمم المـو عميو وآلو) ,قمقا فكريا ّ
الطاعنة بالشخصية العربية  .ما التيم الموجية لمقامو الكريم  ,ادفع بيا عنو ؟

س 82كيف ؟؟؟
 أوجد رينان ( )0674_0641 Ernest Renanفكرة التمايز بين المراتب وبثيا في نفوس تالمذتو ممن درسوا الشرق
وجابوا في ثقافاتو  ,وكيف عممت ىذه الفكرة في وصف الذات العربية ؟.
عد األلماني ثيودور نولدكو ( ) 0711_0614 Theodor noldekeمن الذين أساءوا عفوا ومن غير قصد لمثقافة
ّ 
العربية واإلسالم ؟ .
س 8 3تكاد أغمب الكتابات التي قرنت بالمرحمة الالحقة لالستشراق السياسي أن تتفق عمم ستة أمور  ,أورد خمسة منيا.
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اللجنت االمتحانيت المركسيت

اجب عن أربعة من األسئمة التالية ( 8لكل سؤال  03درجة ) 8
س 8 0كيف نظر الفرنسي أرنست رينان ( )0674_0641 Ernest Renanإلم الحضارة والشعوب السامية ؟ وكيف
قارنيا بالشعوب اليندوأوروبية ؟ .
س 8 4أللف ليمة وليمة أثر بالغ في األدب اإلنكميزي امتد لمحقبة ( , ) 0701_0512ما أبرز ثالث ترجمات لتمك القصص
؟ ومن مترجموىا ؟ وما العصر الذي ظيرت فيو ؟ صفيا.
عرف بـثالثة  8عقدة االستعالء  ,االستشراق  ,المخطوطات  ,الشارح  ,ثيودور نولدكو.
سّ 81
نمم كثي ار من التوجيات االستعمارية
س 8 2سببت شخصية الرسول األعظم محمد (صمم المـو عميو وآلو) ,قمقا فكريا ّ
الطاعنة بالشخصية العربية  .ما التيم الموجية لمقامو الكريم  ,ادفع بيا عنو ؟

س 8 3تقصم الدكتور طو حسين أثر أستاذه مرجميوث ( )0721_0663 Margoliouthبالتشكيك في الشعر الجاىمي
 ,أبن عن ىذا المعنم  ,مفصال القول في فكرة االنتحال .
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اختر أربعة من األسئمة التالية ( لكل سؤال  03درجة ) 8
س 8 0ق أر ت عن المدرسة الفرنسية في األدب المقارن  ,اجب 8
عالم اعتمدت ىذه المدرسة في تحديد مفيوم األدب المقارن ؟

َ
عب َر عنو الناقد الفرنسي المقارن فيممان ( ) villemainفي محاضراتو التي ألقاىا في السربون عام  0646؟
 كيف ّ
 ما أبرز األمور التي استبعدتيا المدرسة الفرنسيىة من مناط اىتماميا ؟

س 8 4إ ن التشابه بٌن كومٌدٌا دانتً اإللهٌة من جهة واإلسراء والمعراج والمصادر العربٌة األخرى من جهة ثانٌة تشابه
عمٌق  ،فً المنحى الفكري والسمات الفنٌة  ،اكشف باألدلة العقلٌة والنقلٌة هذا التشابه ؟
س : 3من هؤالء  :كانتلٌان ( ، )Quintillianصفاء خلوصً  ،بوالو ( ، ) Boileauبرومثيوس  ،إدجار آالن بو
( )E.Allan Poe؟
س : 4ما األسس العامة لعالمٌة األدب ؟ اذكر ثالثة منها مع التمثٌل .
س : 5صح أم خطأ ؟
 .1كان كتاب كلٌلة ودمنة البن المقفع ذا اثر قوي على األدب العربً فنسجت على منواله كتب عدة.
 .2عد البحاثة الفرنسً جوزٌف بٌدٌه  Jeph Bedierosأبا حقٌقٌا لألدب المقارن الحدٌث.
ٌ .3عد نموذج البخٌل بنسختٌه عند مٌناندر minanaderومولٌٌر Moliereمن النماذج البشرٌة التارٌخٌة .
 .4ربما تكون الحروب المد ّمرة المشؤومة طٌبة األثر من جهة اإلخصاب العقلً .
 .5ورد فً كتاب البٌان والتبٌٌن للجاحظ (ت 255هـ) خبر عمٌق الداللة على قدم الهجرات من إٌران إلى بالد العرب
 ،وأثر تلك الهجرة فً معرفة أهل المدن العربٌة كثٌرا من ألفاظ الفرس .

د.ىيام عبدزيد
مدرسة المادة

د.حازم كريم الكالبي
رئيس القسم

د.ياسر الخالدي
عميد الكمية

وزارة التعليم العالي والبحث
جامعت القادسيت
كليت اآلداب

اسئمة االمتحان النيائي
لمعام الدراسي 4103_4102

القسم  :اللغة العربٌة
المرحلة :الرابعة
المادة  :األدب المقارن
الزمن  :ثالث ساعات

اللجنت االمتحانيت المركسيت

اجب عن أربعة من األسئمة التالية ( لكل سؤال  03درجة ) 8
س :1قرأت عن الخرافة أو القصص على لسان الحٌوان  ،اجب عن أحد الفرعٌن :
 ما فاعمية ىذه األسماء في دراسة الحكايات  8الفونتين  , ) 0473_0440( jean la Fontaineجاستون
باري , )0711_0617( Gaston Parisجوزيف بيديو  )0716_0642( Joseph Bedier؟
فصل
 ىناك خالف كبير في أي الشعوب األسبق في اختراع ىذه الحكايات  ,بحيث انتقمت منو إلم الشعوب األخرى ّ ,
القول في ىذا الخالف مستعينا باألسماء والتواريخ.

الخيام  ,أدب الرحالت . ,
عرف بــثالثة  8المحاكاة  ,األدب العالمي  ,عمر ّ
سّ 84
س 8 1في مقالتو التأسيسية (األدب المقارن تعريفو ووظيفتو) يبسط ىنري.ه .ريماك) )henry h.h.remakخطوط ما
يمكن أن يسمم حقا النظرية األمريكية في األدب المقارن  ,ما أبرز مرتكزاتيا الفكرية ؟ ومن أبرز من دعا إلييا من النقاد
العرب ؟ .
س 8 2نشأت الممحمة الدينية ذات الطابع الرمزي اإلنساني ممثمة في ( الكوميديا اإلليية ) لمشاعر اإليطالي دانتو ( Dante
 ) 0110_0443Alighieriمتأثرة بحكاية اإلسراء والمعراج التي نمت بين المسممين  ,اعقد مقارنة بين النصين .
س 8 3مما ٌحفل به األدب المقارن دراسة النماذج البشرٌة إذا أصبحت عالمٌة تنتقل من أدب آلخر  ،اوجز القول بها ،
ضاربا أمثلة مناسبة لكل نموذج ؟
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اللجنت االمتحانيت المركسيت

اجب عن أربعة من األسئمة التالية ( لكل سؤال  03درجة ) 8
س 8 0من ىؤالء  8قسطاكي الحمصي  ,فرجٌل ( ، )Vergiliusفيممان ( , ) villemainغوتيو( ,(Goetheبيجماليون .
س 8 4أنت وأحد الفرعين 8
أ .في مقالتو التأسيسية (األدب المقارن تعريفو ووظيفتو) يبسط ىنري.ىـ .ريماك ) )henry h.h.remakخطوط ما
يمكن أن يسمم حقا النظرية األمريكية في األدب المقارن  ,ما أبرز مرتكزاتيا الفكرية ؟ .
ب .امتثاال لمرؤية الفرنسية وقف د .محمد غنيمي ىالل (  )0730_0664عند مدلول األدب المقارن فأخرج منو ما أُقحم
فيو وأدخل فيو ما ُيتوىم أنو خارج عن نطاقو  ,اكشف النقاب عن ىذه الميمة بالمصاديق.
األوديسة ؟ صغ أحداث
س 8 1قرأت عن الممحمة ِ 8ب َم تفترق عن القصة والمسرحية ؟ ومن واضع ممحمتي اإللياذة و
ّ
أحداهما بأسلوب قصصً الئق .
س 8 2من القائل 8






ما اللٌث إال عدة خراف مهضومة .
اتبعوا أمثلة اإلغرٌق  ،و اعكفوا على دراستها لٌال و اعكفوا على دراستها نهارا .
أول مسألة لً هً أن ال ألق باال إلى العقل .
فً أول مرة تصفحت فٌها كتابا لـ( إدغار آالن بو ) رأٌت فٌه ما كان مثار فتنتً وروعتً .
لو كان أنف كلٌوباترا أصغر مما كان لتغٌر وجه األرض كله.

س 8 3لعالمية األدب عوامل خاصة  ,اذكرىا بإيجاز .
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كليت اآلداب

القسم  :اللغة العربٌة
المرحلة :الثانٌة
المادة  :العروض والقافٌة
الزمن  :ثالث ساعات

اللجنت االمتحانيت المركسيت

اجب عن أربعة من األسئمة التالية ( لكل سؤال  03درجة ) 8
س 80انسب األبيات التالية إلم البحور التي تنتمي إلييا 8
 -واذا كانت النفوس كبا ار

تعبت في مرادىا األجسام

 -يا فارسا بالعراء مطرحا

خانتو قواده مــــع الـــــــحرس

 -تحطمنا األيام حتم كأننا

زجاج ولكن ال يعاد لو سبك

 -كفم ما كان من ىجر

وقـــــــــد ذقتم وقد ذقنــــــــــــــــــــــــا

قل ألم
 -لكل ما يؤذي وان ّ

ما أطول الميل عمم من لم ينم

س 8 4لماذا   8ال تأتي تفعيالت الكامل كميا مصابة بزحاف اإلضمار؟ ....ثمة عالقة بين مجزوء اليزج والبحر الوافر؟
يعد اإلصراف من عيوب القافية ؟
ّ ....
س 8 1قطّع األبيات التالية مبينا ما ط أر عمييا من زحافات وعمل 8
ِ
س ّي ٌء
 أ َناْ ُم ْج ِرٌم أََناْ َح ْاق ٌد أََناْ َِ
سفَاْ َى ًة
ض ِح ْك َناْ َو َكاْ َن ّ
 َالض ْح ُك م ّناْ َ
الص ْب ِر َن ْد ُع ْوهُ َك َعاْ َد ِت َناْ
ِ -ج ْئ َناْ إِلَم ّ

الداُْر
َحتّ ْم تُ َعاْ ُد إِلَ ْم َذ ِوْي َياْ ّ
وح ٌ ِ
َن َي ْب ُك ْوا
س ّكاْ ِن ا ْل َب ِرّي ِة أ ْ
ََ
قلُ
ِف ْي ال ّناِْئ َباْ ِت َفمَ ْم َيأْ ُخ ْذ ِبأ َْي ِد ْي َناْ

عرف بـ  8البيت المنيوك  ,التصريع  ,الخبب  ,التذييل  ,الحذف .
سّ 82
عين القافية في األبيات التالية  ,وبين اسميا 8
سّ 8 3
 -ما كان ذلك ظني بالحياة وال

ِ
أذىان
قدرت أن تجمب ْاْلفات
ّ

 -ولو كانت الموتم تباع اشتريتو

تطيب
بما لم تكن عنو النفوس
ُ
وانك ميما تأمري القمب ِ
يفعل

 أغرك مني أن حبك قاتميد.ىيام عبدزيد
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اللجنت االمتحانيت المركسيت

المرحلة :الثانٌة
المادة  :العروض والقافٌة
الزمن  :ثالث ساعات

اجب عن أربعة من األسئمة التالية ( لكل سؤال  03درجة ) 8
عرف ب 8الترفيل  ,البيت المشطور  ,مخمّع البسيط  ,المعارضات الشعرية  ,القطع .
سّ 80
س 84قطّع األبيات التالية مبينا ما ط أر عمييا من زحافات وعمل 8
-

س 81أ)

سأَلِ ْي َن َع ِن ا ْل َخ ْم ِس ْي َن َماْ فَ َعمَ ْت
أَتَ ْ
ت  8قَ ْد أََرى
إِ َذا ِقي َل َ 8ى َذا َم ْو ِرٌد  ,قُ ْم ُ
ِ
قَد َع ِرف َناهُ َو َىل َيخفَم القَ َم ْر.
غرى َوقَد تَّيمتُـــــــــــــ َيا
قَالَت ّ
الص َ
مصرع
مقيد  ,بيت
مثّل لما يأتي ببيت من الشعر 8مجزوء الكامل  ,روي ّ
ّ
س َج َاياهُ
َي ْف َنم الش َب ُ
اب َو َما تَف َنم َ
ِ
الحر تَ ْحتَ ِم ُل الظ َما
س ُ
َولَكن َن ْف َ

أي البحور تجتمع في دائرة المشتبو العروضية ؟ ارسميا .
ب) ّ
معينا حرف الوصل فييا 8
سّ 8 2
حدد القافية فيما يأتي من أبيات ّ ,
 -فكاد القمب من طرب إلييم

يستطار
ومن طول الصبابة
ُ

 -أي المحاجر ال تبكي عميك دما

ِ
الحجر
أبكيت واهلل حتم محجر

 -وقالت أجرني فقمت اخسئــــي

المجير
فمن غير رب السماء
ْ

س 8 3انسب األبيات التالية إلم البحور التي تنتمي إلييا 8
 -حينما يكبر المصاب يولـــــــــــــــي

عممتنا قانونيا األضـــــــــــــداد

 -لك كل العـــــــــــــذر يا ألقـــــــــــــــــــــا

من ضميري السمح يا عمري

 -أجد المنايا في رضاك ىي المنم

ماذا وراء الموت ما يرضيك

 -فإن صـــــــــــــبرنا فإننا صبـــــــــــــــــر

وان بكينا فــــغير مــــــــــــــــردود

 -طويل النجاد رفـــــــــــــــــــيع العماد

ســـاد عشـــيرتــــــــــــــــو أمــــــردا
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وزارة التعليم العالي والبحث
جامعت القادسيت
كليت اآلداب

اسئمة االمتحان النيائي
لمعام الدراسي 4103_4102

القسم  :اللغة العربٌة
المرحلة :الثانٌة
المادة  :العروض والقافٌة
الزمن  :ثالث ساعات

اللجنت االمتحانيت المركسيت

اجب عن أربعة من األسئمة التالية ( لكل سؤال  03درجة ) 8
س 80عين القافية في األبيات التالية مشي ار إلم حركة المجرى فييا 8
 وأجمل منك لم تر قط عيني وان أشعر ٍأنت قائمو
بيت َ
َ
ِ
العمياء عنا والزمانا
سائل
َ

النساء
وأكمل منك لم تمـــــــــــد
ُ

صــــــ َدقَا
بيت يقا ُل إذا أَ ْن َ
ٌ
ش ْدتَ ُو َ

خفرنا ذم ًة م ْذ َعـــــــــــ َرفَا َنا
ْ
ىل ْ

س 84أ) صح أم خطأ8
 -ال يأتي البحر الطويل مجزوءا .

 -تصاب أحيانا تفعيالت الكامل جميعيا بزحاف اإلضمار .

 اإلجازة ىي اختالف الروي بحروف متباعدة المخارج كالالم والميم .ب) ما البحور التي تجتمع في دائرة المجتمب الشعرية ؟ارسميا .

س 81قطّع األبيات التالية مبينا ما ط أر عمييا من زحافات وعمل 8
وبرعم ُو ِ
..ط ْب َت ِم ْن ُب ْر ُعـــــــــِم
بيب النبي
الم عمي َك َح َ
 ََ ُْ ُ َ
س ٌ
ِ
ط َو َل ال ْمي َل َعمَم َم ْن لَ ْم َي َن ْم
ي َوِا ْن َقل أَلَ ْم
َماْ أَ ْ
 ل ُكل َماْ ُي ْؤِذ ْ فَُرب َغ ِرْي ٍالسفُ ْن
ق َن َجا لَ ْم َي ُك ْن
ض َي َ
الرْي َح إِّال َ
اع ّ
َي َرى ّ

المصرع  ,المعارضات الشعرية .
عرف بـ8العصب  ,البيت المدور  ,التأسيس  ,البيت
ّ
سّ 8 2
س 8 3انسب األبيات األتية إلم البحور التي تنتمي إلييا 8
-

لي حبيب كمما قيل لــــــــــــــــو
تقدمتنً أناس كان شوطهم
مدٌنة جدنا ال تقــــــــــبلٌنا
صنت نفسً عما ٌدنس نفسً
ٌافارسا بالعراء م ّطــــرحا

صدق القول وزكـــــــــــــــم الريــــــــبا
ّ
وراء خطوي إ َذا أَمشً على مهل
فبالحسرات واألحزان جٌنـــــــــا
وترفعت عن جدا عن كل جـــبس
خانــــــــــــتو قواده مع الحـــــــــــرس
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