
Model Question Paper 
Fourth Semester BA Degree Examinations 

First Degree Programme under CBCSS  

Arabic Language & Literature 

Complementary Course VIII - AR1432 : Women's Literature in Arabic 
(2015 admission onwards) 

Time: 3 Hrs                            Max. Marks: 80 

 ؤلاجابت باللغت العزبيت فقط 
 

I . 10))             أكمل الفزاغ باإلاناسب مما بين القوسين x 1 = 10 Marks   

                 

ت لـ .1  )أحالم املسخغاهمي / سطىي عاصىس / سلىي بنش( ----------"رالشة الجسذ" هي سواًت جضائٍش

 (غادة السمان /الخشهق بيت بذس /الخيساء)    ماجبت معاصشة -------- .2

 (عائضت أبي بنش /عائضت الخُمىسٍت /عائضت بيت الضاطئ) --------"الخفسير البُاوي للقشآن" مً مؤلفاث  .3

 (هاصك املالئنت /سميرة عضام /فذوي طىقان) ------------"الضاعشة والفشاصت" مً قصائذ  .4

 (ئنتهاصك املال  /سميرة عضام /فذوي طىقان)   -------"الهىليرا" مً قصائذ  .5

 ) سميرة عضام / هىاى السعذاوي / لُلى عثمان (  -----"امشأة عىذ هقطت الصفش" مً مؤلفاث  .6

 (أحمذ أمين /لُلى بعلبهي /سهير القلماوي ) -----------"أها أحُا" سواًت عشبُت مضهىسة لـ  .7

 ) املذح / الهجاء / الشثاء(    ------اصتهشث الخيساء في فً  .8

ت / فلسطُيُت / عشاقُت(   --------سميرة عضام هي أدًبت  .9   )مصٍش

ادة في  .11  ) سىسٍا / لبىان / فلسطين (     --------ولذث مّي ٍص

 

.II   8))          من ألاسئلت آلاجيت في جملت أو جملخين ثمانيتأجب عن x 2 = 16 Marks        

     

 ؟ لم حعخبر الخيساء صاعشة مخظشمت .11

خ .12  ؟ الضعش الحش العشبي ما هي مهاهت هاصك املالئنت في جاٍس

 وفي أي عصش عاصت ؟ ؟ في أي فً اصتهشث سنُىت بيت الحسين .13

 مارا حعشف عً وسدة الُاصجي ؟ .14

 ؟  ما هي خصائص مؤلفاث غادة السمان .15

ادهماهت التي ألاسبىعُت الىذواث أهمُت هي ما  .16  ؟ جىعقذ في بِت مّي ٍص

 ؟أميرة القصت القصيرة الفلسطُيُت سميرة عضاملم ٌعخبر  .17

 ؟هي مميزاث املشأة املعاصشة في لخاباث لُلى عثمانما  .18

 ؟ عائضت الخُمىسٍتما هي مالمح النالسُنُت في صعش  .19

 ؟ قمش لُالويالخب عً بعع مؤلفاث  .21

 الخب أسماء بعع صاعشاث عشبُاث في العصش القذًم .21

اث ؟ .22  مارا حعشف عً لطُفت الٍض
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III   . 6))                       حسب ؤلارشاداثمن مجموعت " ب "  وثالثتمن مجموعت " أ "  ثالثتأجب x 4 = 24 Marks  

  )من آلاجيت مع ذكز السياق ثالثتاشزح   -اإلاجموعت )أ              

هزه الُذ التي جىقل إصاساتها الُىم ما حفظخه مً إصاساث املالئنت، هزه الُذ التي ال جمخذ إال ملذاعبت الىذي  .23

ت سىف جصير ًذ جىذي، سىف جقبع على السُف والحشبت وجطلق وملس ألاصاهير، ه زه الُذ الصغيرة الطٍش

 .الىيران مً أفىاه املذافع، سىف جفخو بحُاة البضش أصشاسا ماهىا أم أبشاسا

أصبح جسذي مضهلت حُاحي. أسدُث الخخلص مىه مىز املشاهقت. في سىين الضباب ألاولى أصبحت بال جسذ.  .24

سىت السير والسلىك، صوجت مطُعت لضوجها في البِت، مطُعت لشئِسها في العمل، امشأة هاضجت مثالُت ح

 جظحى بحُاتها مً أجل ألاسشة وإن قامت الحشب جظحى باألسشة وجمىث فذاء الىطً.

زوالش والقلىب وسىف ًظل مثل لمضهذ لم ًصىسه صحفي.. وال أي وسُلت إعالمُت مشئُت.. لنىه اهطبع في ا .25

أبُع، ثم قاى بصىث بذا ولأهه  شلشجل والذ أسغذ ًذه في الهىاء ممسها بقطعت قمافقذ سفع ا. أسطىسة..

خىن وألاسض إن اسخطعخم أن  ..آث مً لهف: "أها أرهب معنم حُث صئخم. خزوا الغشفت وشجشة الٍض

 جحملىها ولنً دعىوي آخز جسذ ابني".

مت اعخقالي دون لىت أسجذي حزائي الهاوحط أخفُت داخله سسالت إلى سئِس الذولت أطالب .26 ه بالخحقُق في جٍش

 .سبب إال لخابت سأَي

  هزا ما فعلت   .27
ُ

 املىث لف

 املىث املىث املىث

ت حضهى ما ًشجنب املىُث   حضهى البضٍش

 الهىليرا

 في لهف الشعب مع ألاصالء

 

 ( باإلاجموعت )-   من آلاجيت ثالثتاكخب مذكزة وجيزة عن  

 هىاى السعذاوي  .28

 هاصك املالئنت .29

ادة .31  مّي ٍص

 ساءالخي .31

 

.IV       2))                                 مما يأحي اثنيناكخب مقالت عن x 15 = 30 Marks 

 العشبُتجطىس ألادب اليسىي في  .32

 في ألادب اليسىي العشبي الهاجباث العشبُاث املعاصشاث .33

 الضاعشاث العشبُت في العصش الحذًث .34

 املىاطُع التي حعالجها ألادًباث العشبُاث  .35


