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Core Course IX : AR1544 - Literature in Arabic: 750 – 1800 AD 
 (2015 admission onwards) 

Time: 3 Hrs                            Max. Marks: 80 

 ؤلاجابت باللغت العربيت فقط 

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

 

ة ( إلى الػشبية ----ثشجم ابً املقفؼ " كليلة ودمىة " مً .1 خية / البهلٍى  ) اليىهاهية / العيعكٍش

ات / الضهذًات / الىص      في شػشه -------امحاص أبى الػحاهية بـ .2  فيات () الخمٍش

خ / غلم اللغة / غلم الاجحماع(           ------ٌػحبر ابً خلذون واطؼ  .3  ) غلم الحاٍس

شي / الضمخششي (         أوال هى الزي كحب املقامات ----- .4  ) الهمذاوي / الحٍش

 ) أبى ثمام / بشاس بً بشد / أبى هىاط(    الشػشاء املىلذًً سائذهى  ----- .5

 ) ألاصجال / املقامات / الغلماهيات (    ---------أبى هىاط هى مشهىس في  .6

ذ العشوجي .7 شي  -----هى  أبى ٍص  ) الشاوي / البطل / القاص (  في مقامات الحٍش

ىن / الفاطميىن / الػباظيىن(    ---------بيد الحكمة أظعه  .8  ) ألامٍى

 (ابً طفيل) ابً باجه / ابً سشذ /    هى مؤلف الكحاب "حي بً ًقظان"------ .9

ذون / ابً هاوئ / ابً غبذ سبه(   هى الزي غشف ب"بحتري الغشب" ------ .11  ) ابً ٍص

 

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

 

 ؟مارا جػشف غً "كليلة ودمىة"  .11

 ما املشاد بالشػشاء املىلذًً في الػصش الػباس ي ؟ .12

 ان"أركش مميزات "سظالة الغفش  .13

 ؟ البحتري  هى  ًم .14

 ما هي الحىقيػيات ؟  .15

 اششح دوس بيد الحكمة في حشكة الترجمة في الػصش الػباس ي .16

 ما هي أغشاض الشػش الػشبي في الػصش الػباس ي ؟ .17

 مارا جػشف غً سظائل إخىان الصفا ؟ .18

 لَم ٌػشف املحىبي شاغش الحكمة ؟ .19

 اكحب غً أدب الشظائل في الػصش الػباس ي .21

 ٍات أبي هىاط ؟مارا جػشف غً خمش   .21

ذون   .22  ؟مً هى  ابً ٍص
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III   . 6))      من آلاتيت ستتأعّد فقرة وجيزة عن x 4 = 24 Marks

  

 املقامات .23

 املىشحات .24

 أبى ثمام  .25

   املحىبي   .26

 ابً خلذون  .27

 الجاحظ .28

 البىصيري  .29

 ألادب الػشبي في ألاهذلغ .31

 ألف ليلة وليلة .31

 

.IV       2))                          مما يأتي اثنيناكتب مقالت عن x 15 = 30 Marks 

 

 الحغيرات التي شهذها الشػش الػشبي في الػصش الػباس ي .32

 ثطىس ألادب الػشبي في الػصىس الىظطى  .33

 الىثر الػشبي في الػصش الػباس ي .34

 باس يالشػش الػخصائص  .35

 

 

 


